
ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ 
ΓΥΡΩ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΑ*

Ces troupes francoises destinees pour le secours de Candie 148 
estoyent composees de six mille hommes sous la conduitte de 
Mr I,e Due de Noiiaille avec deux mareschaux de camp Mr Col
bert, et Mr Bresse, le lendemain au soir ils commancerent leur 
desbarquement et P acheverent en trois ou quatre jours sans per- 
te considerable bien que les ennemis ne cessoyent de battre P 
entree aux ports, de leur canon, et tiroyoient continuellement 
des bombes dans le mosle Le capitaine General | avoit fait venir 148V 
ces mesmes jours cinq a six cens chevaux sur lesquels -on mon
te des gens choisis la pluspart vollontaires et presque tous fran- 
cois dont ces troupes de Mr de Nouaille estant toutes desbar- 
quees et estant desja resolu entre luy et le Due de Beaufort 
grand admiral de la flotte de ne point attandre les galeres, parce 
que le cardinal Rospiphiosy estant arryve commanderoit a tous, 
et ils ne luy vouloyent point defferer P honneur ny ceder la gloi- 
re d’ une sy haute | entreprise, ou les armes de leur Roy por- 149 

toyent le plus grand pois, pour cet effect Monsieur de Beaufort 
s* oblige de fournir deux mille hommes de ses troupes navalles

Αυτά τά Γαλλικά στρατεύματα πού προωρίζονταν για τήν βοήθεια τοϋ 
Χάνδακα άποτελοΰνταν από 6.000 άνδρες κάτω από τήν αρχηγία τοΰ Κου Δού
κα τοϋ Νοάϊγ καί δύο στραταρχών, τοΰ Κου Κολμπέρ καί τοϋ Κου Μπρέσς.
Τήν έπαύριο τό βράδυ άρχισαν τήν αποβίβασή τους καί τήν τελείωσαν σέ τρεις 
ή τέσσερις μέρες χωρίς αξιόλογες απώλειες, παρ’ δλο πού οί εχθροί δέν έπαυαν 
νά χτυποΰν μέ τό πυροβολικό τους τήνείσοδο τοϋ λιμανιοϋ, καί έρριχνσν συνεχώς 
οβίδες πάνω στό μώλο. Ό Γεν. Καπετάνιος είχε φέρει αυτές τις μέρες πεντακόσια 
ή εξακόσια άλογα καί σ’αύτά ανέβασε εκλεκτούς άνδρες, τό πιο πολύ εθελοντές 
καί σχεδόν όλους γάλλους. Άψοΰ λοιπόν αποβιβάστηκε όλος αύτός ό στρατός 
τοΰ Κου ντέ Νοάϊγ καί άποφασίστηκε πιά άπ’ αυτόν καί τόν Δούκα τοΰ Μπω- 
φόρ, άρχιναύαρχο τοϋ στόλου, νά μήν περιμένουν τις γαλέρες, γιατί όταν θάρ- 
χόταν ό καρδινάλιος Ροσπιλιόζι θά τούς διοικοΰσε όλους καί δέν ήθελαν κα
θόλου νά τοΰ κάμουν αυτή τήν τιμή, οΰτε νά τοϋ παραχωρήσουν τή δόξα μιας 
τόσο σπουδαίας έπιχειρήσεως, όπου τά όπλα τοϋ Βασιλείου τους βάσταζαν τό 
μεγαλύτερο βάρος, γιά τό σκοπό αύτό ό Κος ντέ Μπωφόρ υπόσχεται νά δώση

*) Συνέχεια έκ τής σελίδος 130 τοϋ προηγουμένου τεύχους.
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1Θ4 Σ. Λογιάδου Πλάτωνος

pour l’execution de leur dessein, et par ainsy compencer l’absance 
de celles quy se trouvoyent embarquees sur les galeres, lesquels 
il fit desbarquer, et les y vouloit mener luy mesme, bien qu’il 
n’ eust autre permission du Roy que de voir seulement la place, 
et soudain s’en retourner a sa flotte, mais quelques uns des siens 

| disoyent (apres sa disgrace) que partant de France il s’ estoit i4gv 
propose de faire quelque action genereuse et esclatante, ou perir 
a 1’ execution pour se remettre en credit aupres de sa Majeste, 
dont les bonnes graces ne rayonnoyent que sur luy depuis peu 
autant qu’ auparavant, Re captaine General se laisse persua- 
der qu’ il ne failoit point attendre les troupes embarquees, sur 
les galeres, mais que celles que ces generaux proposoyent suffi- 
royent s’ en remettant a leur experience et cog(noissan)ce de tel - 
les affaires, mais je croy que quand mesme il se fust | porte con- 150 
traire a leur sentiment il ne les en auroit pu esbranler, enfin la 
resoluction fut prise entre eux de faire un grand effort sur l’at- 
taque de la Sabionere ou ils jugoyent que1 les ennemis n’estoyent 
pas sy fort en monde ny en fortification qu’ a St. Andre, et que 
1’ assiette du terrain favorisoit dadvantage la sortie de leurs 
troupes, sans toutes fois communiquer la moindre chose de la 
maniere qu’ ils vouloyoyent Γ entreprende a aucun autre des 
generaux quy commandoyent dans la place pas mesme a Mon-
2.000 άνδρες από τόν ναυτικό στρατό του για τήν εκτέλεση των σχεδίων τους 
καί έτσι νά αντιστάθμιση τήν απουσία αυτών πού βρίσκονταν πάνω στις γα- 
λέρες. Αυτούς τούς αποβίβασε καί ήθελε νά τούς όδηγήση ό ίδιος άν καί 
δέν είχε άλλη εξουσιοδότηση από τόν Βασιλέα παρά νά δή τό οχυρό 
καί νά γυρίση αμέσως υστέρα στόν στόλο του. Μά μερικοί άπό τούς δικούς 
του έλεγαν (ύστερα άπό τήν κακοτυχία του) πώς αφήνοντας τήν Γαλλία είχε 
γιά σκοπό του νά κάμη κάποια πράξη γενναία καί λαμπρή ή νά χαθή στήν 
εκτέλεσή της, γιά νά ξανσκερδίση τήν εμπιστοσύνη τής Μεγαλειότητάς του πού 
ή εύνοιά της δέν ακτινοβολούσε απάνω του τόν τελευταίο καιρό τόσο όσο στο 
παρελθόν. Ό Γενικός Καπετάνιος πείθεται πώς δέν έπρεπε νά περιμένη καθό
λου τόν στρατό πού βρισκόταν πάνω στις γαλέρες, μά πώς αύτός πού έπρόσφε- 
ραν οί στρατηγοί θά έφτανε, γιατί βασιζόταν στήν πείρα καί τήν γνώση τους 
σέ τέτιες έπιχειρήσεις. ’Αλλά πιστεύω πώς κι’ αν άκόμα ήταν άντίθετος προς τό 
αίσθημά τους, δέν θά μπορούσε νά τούς κλονίση. Τελικά πάρθηκε άπ’ αυτούς 
ή άπόφαση νά κάμουν μιά μεγάλη προσπάθεια γιά νά εξουδετερώσουν τήν 
εχθρική έπίθεση στήν Σαμπιονέρα, όπου έκριναν πώς οί εχθροί δέν ήταν τόσο 
δυνατοί ούτε σέ άνδρες ούτε σέ όχύρτοση όπως στόν “Αγιο Άνδρέα, καί ή δια
μόρφωση τού έδάφους θά ευνοούσε περισσότερο τήν έξοδο τού στρατού τους· 
κι' όλα αύτά χωρίς νά άνακοινώσουν καί τό παραμικρότερο γιο τόν τρόπο πού 
ήθελαν νά τήν επιχειρήσουν σέ κανέναν άλλο άπό τούς στρατηγούς πού διοικού
σαν μέσα στό οχυρό, ούτε σ’ αυτόν τόν Κο ντέ Σαίντ - Άντρέ Μοντμπρέν, πού
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sieur de | St. Andre, Monbrun, quy y commandoit absolument 
apres le capitaine General (c’ est a dire par les forces de la Re- 
publique) ce quy fut juge de tons un trait de grand temeritte, et 
de peu de bon jugement, car le succes des affaires despend 
(apres Γ arrest du ciel) de les savoir bien desliberer, de sorte qu’ 
ils devroyent non seulement scavoir le jugement des Generaux 
quy avoyent commandes desja quelque temps a ces endroits ou 
ils desseignoyent leur entreprise mais aussy avoir assembles tous 
ceux | dont la longue experience les rendoit capables de leur 
donner les lumieres necessaires pour la faire bien reussir, quy 
despendoit en partie de la parfaitte connoissance du terrain, car 
n’ estant pas de mesme comme d’ un champ de bataille qu’ on 
peut descouvrir a son aise, il faudroit s’ en imformer de ceux 
quy Γ avoyoyent remarque devant le siege, aussy Γ on devroit 
avoir bien considere le tempe qu’ il failoit pour faire desfiler 
tant de monde pas des passages sy estroits que fort peu y pou- 
voyent marcher de front, de mesme scavoir leurs principalles 
batteries, car c’ est la qu’ il | faut attandre le plus considerable 
assemblement des troupes ennemies, quand elles n’ ont pas le 
temps de nous repousser devant que d’ y arriver, aussy F on 
devroit faire comprendre a tout le monde, tant qu’ il se pourroit, 
la maniere de faire la guerre des ennemis, affin qu’ il n’ en fut
point surpris la voyant differante de la sienne, 1’ obmition de ses**<·

διοικούσε απόλυτα ύστερα από τόν Γενικό Καπετάνιο (δηλαδή μέ τΙς δυνάμεις 
τής Δημοκρατίας). Αυτό κρίθηκε απ’ όλους σαν σημάδι μεγάλης παράλογης τόλ
μης καί απερισκεψίας, γιατί ή επιτυχία των υποθέσεων έξαρτάται (υστέρα άπό 
τήν απόφαση τοϋ Θεοΰ) άπό τό νά ξέρη κανείς πώς έχουν καλά μελετηθή' έτσι 
πού αυτοί δέν έπρεπε μόνο νά γνωρίζουν τις κρίσεις τών στρατηγών πού είχαν 
κι δλας διοικήσει λίγο καιρό σ’ αυτά τά μέρη όπου σχέδιαζαν τήν επιχείρησή 
τους, μά καί νάχουν συγκεντρώσει όλους εκείνους πού ή μακριά τους πείρα τούς 
έκανε ικανούς νά τούς δώσουν τά αναγκαία φώτα γιά νά τήν κάμουν νά έχει 
μεγάλη έπιτυχία. Αυτό έξαρτιόταν κστά ένα μέρος άπό τήν τέλεια γνώση τοΰ 
εδάφους, γιατί, επειδή δέν ήταν τό Ιδιο μέ ένα πεδίο μάχης πού τό άνιχνεύει κανείς 
μέ τήν άνεσή του, θά έπρεπε νά ζητήσουν πληροφορίες άπ’ αυτούς πού τόείχαν μελε. 
τήσει πριν τήν πολιορκία. ’Ακόμα έπρεπε νά υπολογίσουν καλά τόν χρόνο πού θά 
χρειαζόταν γιά νά περάσουν τόσο στρατό άπό περάσματα τόσο στενά πού σέ πολύ 
λίγους έπέτρεπαν νά βαδίζουν κατά μέτωπο' κι’ ακόμα θάπρεπε νά ξέρουν τις κυρι- 
ώτερες πυροβολαρχίες τους, γιατί έκεϊ πρέπει νά περιμένη κανείς τήν πιό σημαντι
κή συγκέντρωση τών εχθρικών στρατευμάτων, όταν δέν έχουν τόν καιρό νά μάς 
αποκρούσουν πριν νά φτάσωμε έκεϊ. ’Ακόμη θάπρεπε νά διόσουν σ’ δλο τό στρατό 
νά καταλάβη, δσο θά ήταν δυνατόν, τόν τρόπο πού πολεμούσαν οΐ εχθροί γιά 
νά μήν ξαφνιαστή καθόλου βλέποντάς τον διαφορετικό άπό τόν δικό του. Ή
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2. Λογιάδου fΠλάτωνος

prevoyances avec d’ autres, a faict commetre des grandes fautes 
aux troupes frangoises, dont Γ estonnement provint seulement d’ 
avoir pris Γ accidental feu d’ un baril | de poudre pour une mi
ne comme la suitte imformera ce quy ne fut pas arrive s’ ils 
avoyent veu jouer des mines auparavant quy non seulement font 
quelque bruit mais font trembler la terre bien loin d’ alentour, 
il me semble qu’ il ne seroit pas non plus inutile d’ estre bien 
informe des trenchees et redoutes des ennemis dont la maniere 
estonneroit des gens quy n’ en ont jamais veu qu’ a P ordinaire 
des Chrestiens, et sur la connoissance de ces choses et beaucoup 
d’ autres qu’ils avroient pu prendre de plusieurs officiers quy | 
avoyent veu tout le siege, et cognoissoient bien le pays d’ alien- 
tour de la place devant qu’ il y fut mis, ils devroyent avoir 
establis leurs desseins et despartis leurs ordres, quelques uns 
peuvent objecter qu’ ayans consultes avec le Capitaine General 
c’ estoit autant que s’ ils 1’ avoyent faict avec tous les autres, 
parce que luy estant le principal de tous, il estoit comme le cen
tre du cercle par ou toutes les lignes passent, en un mot devroit 
scavoir autant que tous, mais cette objection sera rejette quand 
on considerera 1’ establissement de la milice Venetienne | la 
quelle pour les commandemens ordinaires, releve absolument du 
General des Armes de la Republique quy est tousiours estran- 
ger bien qu’ il ne peut entreprendre quelque dessein conside-
παράλειψη τών μέτρων «ύτών μαζύ μέ άλλων έκαμε νά πέσουν σέ μεγάλα λά
θη τά Γαλλικά στρατεύματα πού θορυβήθηκαν μόνο επειδή πήραν ιήν τυχαία 
άνατίναξη ένός βαρελιού μέ μπαρούτι για άνατίναξη υπονόμου, δπως θά πλη- 
ροφορήση ή συνέχεια. Αυτό δέν θά συνέβαινε άν είχαν δή πριν νά άνατινάσ- 
σωνται υπόνομοι, πού δέν κάνουν μόνο κάποιο θόρυβο, μά κάνουν τή γή νά 
τρέμη πολύ μακριά τριγύρω. Μοΰ φαίνεται πώς δέν θαταν επίσης άσκοπο νά 
ϊχουν πληροφορηθή καλά γιά τά χαρακώματα καί τά καταφύγια τών εχθρών, 
πού τό είδος τους θά ξάφνιαζε ανθρώπους πού δέν είχαν ποτέ δή παρά τά συ- 
νειθισμένα τών Χριστιανών. Καί απάνω στην καλή γνώση τών πραγμάτων αύ
τών καί πολλών άλλων πού θά μπορούσαν νά μάθουν άπό πολλούς αξιωματι
κούς πού είχαν δή 6λη τήν πολιορκία καί ήξεραν καλά τό έδαφος τριγύρω άπό 
τό οχυρό προτού αύτή αρχίσει, θά έπρεπε νά στηρίξουν τά σχέδιά τους καί νά 
δώσουν τις διαταγές τους. Μερικοί μπορούν νά προβάλουν πώς άφοΰ συσκέφθη- 
καν μέ τόν Γενικό Καπετάνιο ήταν σά νά είχαν κάμει τό ίδιο μέ δλους τούς 
άλλους, γιατί άφοΰ εκείνος ήταν ό κυριώτερος άπ’ δλους ήταν δπως τό κέντρο 
τού κύκλου άπό δπου περνούν δλες οί γραμμές- μέ μιά λέξη θάπρεπε νά ξέρη 
τόσα, δσα δλοι. Μά αύτό τό έπιχείρημα θά πέση δταν λάβη κανείς ύπ’ όψει 
του τήν οργάνωση τού Ένετικοΰ στρατού, πού δσο άφορά τις συνειθισμένες δια
ταγές έξαρτάται άπόλυτα άπό τόν άρχιστράτηγο τής Δημοκρατίας πού είναι 
πάντοιε ξένος, άν καί δέν μπορεί νά άναλάβη κάποιο σπουδαίο σχέδιο παρά
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rable que par Γ authoritte et approbation du Captaine General 
ou du noble Commandant en son absance, c’ est a dire aux pla
ces qu’ ils ne fient jamais aux seuls estrangers, comme il est dit 
dessus, mais en campaigne le General de leurs armes ne recon- 
noit personne de sorte que les Capitaines Generaux sont d’ ordi
naire fort ignorans aux affaires j des armees de terre, et s’ en 153V 
remettent tous aux Generaux estrangers, il est done constant que 
Monsieur de Noiiailles ne scauroit estre excuse de s’ estre lais- 
se preoccuper d’ une jalousie quy luy persuadoit qu’ il ne faloit 
point s’ arrester a Γ advis de Mr de St Andre, et des autres, 
estant chose impossible que le plus grand capitaine quy ait ja
mais este puisse agir sans intelligense non plus qu’ un pilotte 
peut naviger en pleine mer sans boussole, mais il semble qu’il 
est fatal aux Chretiens de ne point | se prevaloir de Γ exemple 154 
de leurs predecesseurs, dont ces barbares ont emportes innume- 
rables victoires par les divisions que l’emulation et Γ ambition 
a tousiours engendres entre leurs chefs, et toutes ces troupes 
estant desbarquees et logees en des tentes qu’ on avoit fait dres
ser aux endroits les plus seins et exempts d’ enterrement, apres 
trois jours de raffraichissement ordre donne et disposition faite 
de tout ce que les generaux jugoient a propos, ils se rengent le 
soir fort tard (le treiziesme du mois de juin) dans le fosse au |
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μέ τό κΰρος κσϊ τή συγκατάθεση τοΰ Γενικού Καπετάνιου ή τού εύγενή πού τόν 
αναπληρώνει. Αύιό βέβαια ισχύει σιά οχυρά πού δέν εμπιστεύονται σέ ξένους 
μόνο, όπως ειπώθηκε παραπάνω' μά σέ εκστρατεία, ό ’Αρχιστράτηγός τους δέν 
αναγνωρίζει κανένα, Ιτσι πού κατάντησε οί Γενικοί Καπετάνιοι ναναι τό πιό 
πολύ αμαθείς στις στρατιωτικές υποθέσει; ξηράς, πού τίς αναθέτουν όλες σέ 
ξένους στρατηγούς. Είναι λοιπόν σίγουρο πώς ό Κος ντέ Νοάϊγ δέν θά μπο
ρούσε νά συγχωρεθή πού άφησε τόν εαυτό του νά κυριευθή άπό μιά ζήλεια πού 
τόν έπεισε πώς δέν έπρεπε νά έξαρτηθή καθόλου άπό τή γνώμη ιού Κου νιέ 
XaivTj-Άντρέ καί άλλων. Γιατί θάταν πράγμα αδύνατο, καί γιά τόν μεγαλύ
τερο στρατηγό πού θά μπορούσε νά βρεθή ποτέ, νά ένεργήση χωρίς προηγού
μενη συνεννόηση, όπως δέν θά μπορούσε ένας πιλότος νά ταξιδεύη σέ ανοιχτή 
θάλασσα χωρίς πυξίδα. Μά φαίνεται πώς είναι μοιραίο γιά τούς Χριστιανούς 
νά μήν τούς γίνεται μάθημα τό παράδειγμα τών προκατόχων τους, πού οί βάρ
βαροι αυτοί τούς κέρδισαν αναρίθμητες νίκες έξ αιτίας ιών διαιρέσεων πού ή 
άντιζηλία καί ή φιλοδοξία έγέννησαν πάντα ανάμεσα στούς αρχηγούς τους.

’Αφού λοιπόν όλα αυτά τά στρατεύματα αποβιβάστηκαν καί έγκαταστάθη. 
καν σέ σκηνές πού είχαν τοποθετήσει στά πιό υγιεινά καί χωρίς τάφους μέρη, 
ύστερα άπό τρεις μέρες ανάπαυση, σά δόθηκε ή διαταγή καί προετοιμάστηκαν 
όλα αυτά πού οί στρατηγοί έκριναν αναγκαία, παρατάσσονται πολύ άργά τό 
βράδυ (στις 13 τού ’Ιουνίου) μέσα στην τάφρο, πάνω άπό ένα οχύρωμα «στέμ-
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168 Σ. Λογιάδου Πλάτωνος

dessus d’ un ouvrage a couronne appelle’Grand Fort, quy est a iS4v 

tine pettitte portee de mousquet du bastion de Sabionere, et quy 
le deffendoyent sy bien que 1’ ennemy n’ osoit s’ y attacher de 
ce coStes la) ou un pere leur donna une absoluetion generalle de 
la part du Saint Pere, quy n’ augmenta en rien le courage des 
soldats et fut desaprouve de plusieurs, car il ne faut jamais faire 
apprehender rien de funeste en tels rencontres aux esprits com- 
muns que peu de chose esbranle, et | rend irresolus, le Capital ne ,5S 
General vouloit faire un destachement de tous les regimens al- 
lemands pour sortir avec eux, et leur donner des officiers quy 
cognoissoyent bien le terrain dehors, et tout ce qu’ils pourroyent 
rencontrer d’ obstacle, mais le Due de Nouaille n’ en voulust 
point, F on tient que la raison estoit que les francois ne vou- 
loyent point souffrir que les autres partageassent a la gloire de 
cette action, mais apres la retraitte le Due pretendoit qu’ il sca- 
voit bien (quoy que le Capitaine General s’ y offrit) qu’ il ne 
pourroit faire aucun [ destachement considerable et laisser la I5SV 
ville en mesme temps assuree, mais on scavoit bien qu’ il y en 
avoit fait de sept a huit cens hommes, et qu’ un peu de gens 
accoustumes aux ennemis de longue main, etdontune bonne par- 
tie estoit des officiers, (les regimens de Candie estant fort foibles 
en comuns soldats) lesquels ils scavoyent tous les advantages du

μα», γνωστά μέ τό όνομα Μεγάλο Φρούριο. Αυτό βρίσκεται σέ μικρή απόσταση 
βολής μουσκέτου από τόν προμαχώνα τής Σαμπιονέρας πού τό προστάτευε τόσο 
καλά, έτσι πού ό εχθρός δέν τολμούσε νά αγκιστρωτή άπ’ αυτήν έκεΐ τήν πλευ
ρά. ΈκεΙ ένας παπάς τούς έδωσε γενική άφεση αμαρτιών άπό μέρους τού 'Α
γίου Πατέρα, πράγμα πού δέν μεγάλωσε καθόλου τό θάρρος τών στρατιωτών 
καί άποδοκιμάστηκε άπό πολλούς. Γιατί δέν πρέπει κανείς ποτέ σέ τέτοιες συγ
κρούσεις νά βάζη τόν φόβο γιά κάτι πένθιμο στά κοινά πνεύματα πού τό πα- 
ραμικρότερο τά κλονίζει καί τά κάνει αναποφάσιστα. Ό Γενικός Καπετάνιος 
ήθελε νά όργανώση ένα απόσπασμα άπ’ όλα τά γερμανικά συντάγματα γιά νά 
κάμη έξοδο μαζύ τους καί νά τούς δώση αξιωματικούς πού έγνώριζαν καλά 
τό έδαφος έξω καί όλα τά εμπόδια πού θά μπορούσαν νά συναντήσουν, αλλά 
ό Δούκας τού Νοάϊγ δέν τό ήθελε μέ κανένα τρόπο. Λένε πώς ό λόγος ήταν 
ότι οί Γάλλοι δέν ήθελαν καθόλου ν’ ανεχθούν νά μοιραστούν οί άλλοι τή δό
ξα τής έπιχειρήσεως αυτής. Μά υστέρα άπό τήν οπισθοχώρηση ό Δούκας ισχυ
ριζόταν πώς ήξερε καλά ότι άν καί ό Γενικός Καπετάνιος είχε προσφερθή, 
όμως δέν θά μπορούσε νά σχη ματίση κανένα σημαντικό άπόσπασμα καί νά 
μείνη σύγχρονα ή πόλη προστατευμένη. Όμως ήξερε κανείς καλά πώς θά μπο
ρούσε νά τό κάμη μέ 700—800 άνθρώπους καί μέ λίγους άνδρες συνειθισμέ- 
νοτς ατούς εχθρούς άπό πολύ καιρό πού ένα μεγάλο μέρος τους θά ήταν άξιω- 
ματικοί (γιατί τά συντάγματα τού Χάνδακα ήταν πολύ άδύνατα οέ απλούς στρα-
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terrain, et de quel coste les ennemis les pourroyent venir atta- 
quer, et par ou eux mesmes les pourroient le mieux pousser leur 
pointe de sorte qu’ aucun accident pour ainsy dire ne les pour- 
roit surprendre, parce | qu’ ils s’ attendroyent a tous je dis qu’ 
une poignee de telles gens sortans les premiers pourroyent ser- 
vir beaucoup pour rasseurer le courage des gens, lesquels (bien 
que vaillans d’ eux mesmes) ignoroient ces choses fort necessaires 
pour bien reussir a des entreprises semblables, mais je confesse 
qu’ il seroit mal aise de persuader aux frangois (piques d’ hon- 
neur) de ceder le premier fil du combat a d’ autres, estant tous- 
iours estime le plus honnorable, neantmoins je croy qu’ estant 
propose par leur generaux et austres officiers, et remonstree que 
ce n’ estoit pas la | vaillance, mais le continuel exercise, quy 
donnoit cet advantage aux vieux soldats de la place sur eux, et 
enfin que c’estoit pour leur servir de guides, et monstrer le chemin 
seulement qu’il s’en trouveroit tousiours des exprits raisonnables 
quy s’accomoderoyent a la volontede leurs chefs, outre qu’on est 
d’ ordinairement bien aise venant dans un pays estranger, con- 
tre un ennemy quy leur est incognu de voir ceux quy sont prat- 
tiques de tous les deux luy monstrer des bons exemples, le nom- 
bre de ses troupes francoises destinees pour | la sortie faisoit a 
peu pres huit mille hommes, six mille de Monsieur de Nouaille

τιώτες) αυτοί θά ήξεραν όλα τά πλεονεκτήματα πού παρουσίαζε τύ έδαφος, καί 
άπό ποιο μέρος θά μπορούσαν οί εχθροί νά τούς επιτεθούν καί από πού οί 
Ιδιοι θά μπορούσαν καλύιερα νά προωθήσουν τήν αιχμή τής εξόδου, έτσι πού 
νά μήν μπορή νά τούς καταπλήξη, άς τό πούμε έτσι, κανένα ατύχημα, γιατί θά 
ήταν σέ όλα προετοιμασμένοι. Λέω πώς καί μιά φούχτα τέτοιων άνδρών πού θά 
έβγαιναν πρώτοι θά μπορούσαν νά χρησιμέψουν πολύ γιά νά εξασφαλίσουν τό 
θάρρος τών στρατιωτών, πού (άν καί γενναίοι οί Ιδιοι) αγνοούσαν αυτά τά 
πράγματα τά πολύ αναγκαία γιά νά επιτύχουν σέ παρόμοιες επιχειρήσεις. Μά 
δμολογώ πώς θάταν δύσκολο νά πείση κανείς τούς Γάλλους—πού τό φιλότιμο 
τούς κεντούσε—νά παραχωρήσουν σέ άλλους τήν πρώτη σειρά τής μάχης, πού θε
ωρείται πάντα ή πιό τιμητική. "Ομως νομίζω πέος δν τό έπρότειναν οί στρα
τηγοί τους καί άλλοι αξιωματικοί καί δν τούς έδειχναν πώς δέν ήταν ή γεν
ναιότητα μά ή εξακολουθητική άσκησις πού έδινε τήν υπεροχή αύτή απέναντι 
τους στούς παλιούς στρατιώτες τοΰ Χάνδακα, καί τέλος πώς αυτό γινόταν γιά 
νά τούς χρησιμέψουν γιά οδηγοί καί νά τούς δείξουν μόνο τόν δρόμο, θά βρί
σκονταν πάντα λογικά πνεύματα πού θά συμμορφώνονταν μέ τήν θέληση τών 
αρχηγών τους' άς άφήσουμε πώς συνήθως αισθάνεται κανείς ανακούφιση σάν 
έρχεται σέ μιά χώρα ξένη, εναντίον εχθρού πού τού είναι άγνωστος, νά βλέπη 
εκείνους πού έχουν πείρα καί στά δυό νά τούς δίνουν τό καλό παράδειγμα. 
Ό αριθμός τών Γαλλικών αυτών στρατευμάτων πού προωρίζονταν γιά τήν έξο
δο έφτανε περίπου τούς 8.000 άνδρες, (6.000 τοΰ Κου ντέ Νοάϊγ καί οί ύπό-
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et le reste de Beaufort or Γ ordre estant donne ils dommancent 
un peu devant jour a desfiler, les passages estoyent sy estroits 
qu’ ils ne pouvoyent marcher que fort peu de front, et les hor
de des fosses sy inegalles qu’ il faloit estre bien avant dans la 
campaigne devant qu’ on eut pu former aucun ordre de bataille, 
sy leurs generaux les vouloyent faire combattre par des pettittes 
troupes ou plotons a cause du desadvantage du terrain pour un 
ordre plus fort, ou qu’ ils voulussent nonobstant la difficulte de 

| P assiette en faire combattre irne bonne partie toute a la fois, IS?V 
je ne scay pas mais il est certain que les premiers quy estoyent 
de la Cavallerie, ne rencontrant aucune resistance considerable, 
se sont d’ abord eslargis dans la campagne poussans quelque 
peu de gens dispersses qu’ ils y rencontrerent, jusqu a une pet- 
tite batterie de deux ou trois pieces de canon quy battoyent a ces 
endroits les dehors, L,esquels furent suivis de quelques plottons 
d’ infanterie selon que la difficulte du deffiler leur permettoit 
de sortir, mais un malheureux accident aussy peu preveu | qu’ r5g 
attendu, les fit soudain retrousser chetnin, presque sans avoir 
veu les ennemis, lesquels ne faisoyent encor que prandre 1’ allar- 
me, c’ est que les premiers s’ estant saisit d’ un terrain fort 
comme d’ une vielle redoute abandonnee des Turcs, prirent 
poste, ou par mesgarde leur munition prit feu que les troupes 
suivantes, parmy 1’ obscurite (quy les empechoit de discerner de
λοιποί τού Μπωφόρ). Άφοΰ λοιπόν δόθηκε ή διαταγή άρχισαν νά περνούν τις 
διαβάσεις πού ήταν τόσο στενές ώστε δέν μπορούσαν νά βαδίζουν παρά πολύ 
λίγοι κατά μέτωπο, καί οΐ άκρες των τάφρων ήταν τόσο άνώμαλες πού έπρεπε 
νά προχωρήσουν αρκετά έξω πριν μπορέσουν νά σχηματίσουν όποιαδήποτε διά
ταξη μάχης. "Αν οί στρατηγοί τους ήθελαν νά τούς βάλουν νά πολεμήσουν σέ 
μικρές ομάδες ή αποσπάσματα έξ αιτίας τής άκαταλληλότητας τού εδάφους γιά 
έ'ναν σχηματισμό πιό δυνατό, ή αν ήθελαν, παραβλέποντας τήν δυσκολία τής 
τοποθεσίας, νά κάμουν νά πολεμήση ένα μεγάλο μέρος συγχρόνως, αύτό δέν τό 
ξέρω. Μά είναι βέβαιο πώς οί πρώτοι, πού ήταν τού Ιππικού, μή συναντώντας 
καμμιά σπουδαία αντίσταση, απομακρύνθηκαν άμέσως στ’ ανοιχτά, σπρώχνον
τας μερικούς στρατιώτες πού συναντούσαν σκορπισμένους εκεί, ως μιά μικρή 
πυροβολαρχία από δυό ή τρία κανόνια πού χτυπούσαν τά εξωτερικά σ’ αύτά τά 
μέρη. Αυτούς ακολούθησαν μερικά άποσπάσματα πεζικού, δσα ή δυσκολία τής 
διαβάσεως τούς έπέτρεψε νά βγοΰν. Μά Ινα άτυχο γεγονός, πού τόσο λίγο τό 
προέβλεπαν δσο καί τό περίμεναν, τούς έκαμε ξαφνικά νά ξαναγυρίσουν πίσω, 
χωρίς νά έχουν σχεδόν δή τούς έχθρούς πού βρίσκονταν ακόμα σέ συναγερμό. 
Δηλαδή, άφοΰ οί πρώτοι κατέλαβαν μιά ισχυρή περιοχή, ένα παλιό καταφύγιο 
πού οί Τούρκοι είχαν έγκαταλείψει, πήραν θέσεις- εκεί άπό απροσεξία τά πο
λεμοφόδιά τους πήραν φωτιά, πού οί στρατιώτες πού ακολουθούσαν, μέσα στό 
σκοτάδι (πού τούς εμπόδιζε νά διακρίνουν άπό μακριά) πήραν γιά άνατίναξη
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loin) prirent pour une mine, ce quy les effraya sy esperduement 
qu’ elles s’ arrestent d’ abord tout court et puis sans marchan- 
der ou attendre les ordres de leurs officiers se retirent | en grand 158Y 
desordre sur leurs compagnons quy les devoyent soustenir une 
partie desquels estant des sentiments plus genereux vouloyent 
qu’ ils s’ advancassent dereschef leur reproclians hautement la 
perte de F honneur des franqois, et de la reputtation des armes 
du Roy, au Levant, mais ils furent sy saisis d’ une peur panni- 
que, que toute cette generositte et remonstrance de leur cama- 
rades ne servirent derien, quelques uns desquels s’oppinastroyent 
jusqu’ a ce point que de donner feu sur eux pour leur faire 
sentir des mains de leurs amis | ce qu’ ils craignoient tant des IS9 
ennemis, d’ autres a leur example a quy la confusion generalle 
avec un meslange de peur (quy est ordinaire en de telles rencon
tres) ostoit la connoissance de ce qu’ ils faisoyent, tiroyoient 
aveuglement croyans avoir les ennemis sur les bras, et tuerent 
quantitte de leurs propres gens, la cavallerie ne se voyant sui- 
vie tourne teste et se retire vers son corps, la retraitte de laquel- 
le fit juger aux Turcs (quy s’ assembloyent desja fort) ce quy 
en estoit, de sorte qu’ ils la suivirent sur les talons, il est cer
tain qu’ a leur premier abord, le grand | desordre des nostres a I59V 
inspire le courage au nombre de soixante ou environ qu’ ils
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υπονόμου. Αυτό τούς έκαμε νά τά χάσουν τόσο τρομερά, πού σταμάτησαν άμέ- 
σως ξαφνικά καί ύστερα, χωρίς νά άμφιταλαντευθοΰν ή νά περιμένουν τις δια
ταγές των αξιωματικών τους, οπισθοχώρησαν μέ μεγάλη αταξία, πέφτοντας 
άπάνω στους συντρόφους του ποϋ προωρίζονταν νά τούς υποστηρίξουν. "Ενα μέ
ρος άπ’ αυτούς, πού είχαν αισθήματα πιό γενναία, ήθελαν νά προχωρήσουν ξα
νά, όνειδίζοντάς τους δυνατά γιά τό χάσιμο τής τιμής τών Γάλλων καί τής 
φήμης τών όπλων τοΰ Βασιλέα στην ’Ανατολή, μά αυτοί είχαν τόσο κυριευθή 
άπό τόν πανικό, πού όλη τούτη ή γενναιότητα καί ή νουθεσία τών συντρόφων 
τους δέν χρησίμεψε σέ τίποτα. Μερικοί άπ’ αύτούς έπέμεναν ως τό σημείο νά 
τούς πυροβολούν γιά νά τούς κάμουν νά νοιώσουν άπό τά χέρια τών φίλων 
τους αύτό πού τόσο έφοβόνταν άπό τούς εχθρούς. Άλλοι, ακολουθώντας τό 
παράδειγμά τους, πού ή γενική σύγχυση μ’ έναν άνάμικτο φόβο (πού είναι συ- 
νειθισμένος σέ τέτοιες συγκρούσεις) άφαιροΰσε τήν αίσθηση τοΰ τί έκαναν, πυ
ροβολούσαν στά τυφλά, πιστεύοντας πώς είχαν μπροστά τους τούς εχθρούς καί 
σκότωσαν πολλούς άπό τούς ίδιους τούς δικούς τους. Τό Ιππικό, μή βλέποντας 
νά τό ακολουθούν, γυρίζει καί άποσύρεται πρός τό σώμα του, καί ή άποχώ- 
ρησή του έκαμε τούς Τούρκους—πού συγκεντρώνονταν πιά στά γερά—νά κατα
λάβουν τί συνέβαινε, έτσι πού τό άκολούθησαν κατά πόδι. Είναι βέβαιο πώς 
στό πρώτο τους πλησίασμα, ή μεγάλη αταξία τών δικών μας έδωσε τό κουρά
γιο σέ κάμποσους ώς εξήντα ή γύρω έκεϊ, πού είχαν κι όλας μαζευτή, νά τούς
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estoyent desja ensemble, de les joindre et en tuerent et firent de 
prisonniers beaucoup, Monsieur le Due de Beaufort voyant Γ 
estonnement des premiers arrive de la maniere susditte leur vou- 
loit remettre le coeur par son example, se mettant a la teste de 
ceux qu’ il avoit autour de luy, donnant ordre a d’ autres de le 
suivre, mais ce brave prince fut sy laschement abandonne des 
siens qu5 a leur retour dans la ville personne d’ eux ne pouvoit 
dire ce qu” il estoit devenu, Voicy en gros tout ce que j ay | pu 
recueillir de la maniere comme se passa cette sortie, (comme eux 
mesmes Γ ont avoues) avec la quelle se ternit nostre esperance 
de la desliberation de la place, car depuis ce jour la nous avons 
remarques le peu de cas que les ennemis faisoyent de tous nos 
efforts, car deslors ils commencerent a redoubler leur attaque a 
la Sabionere sans rien relacher a S1 Andre, les francois ont kis
ses a ce coup selon le commun dire, le nombre de six a sept 
cens homnies, morts et prisonniers, avec la perte de Monsieur 
de Beaufort et autres personnes considerables, on ne scauroit 
croire comme | ces gens pleins de vigueur et de courage a leur 
arrivee, se sont consternes apres un succes sy contraire a leur 
attente, de sorte que la pluspart d’ eux ne respiroit plus que 
F heure dc despart, ce quy fait voir combien un general doit 
s’ efforcer d’ imprimer au coeur des soldats une bonne oppinion

φθάσουν καί σκότωσαν κι’ έπιασαν πολλούς άπ’ αυτούς αιχμαλώτους. *0 Κος 
Δούκας τοϋ Μπωφόρ βλέποντας τό σάστισμα των πρώτων πού έφτασαν, έτσι 
πού είπαμε παραπάνω, θέλησε νά τούς ξαναδώση θάρρος μέ τό παράδειγμά 
του, μπαίνοντας έπί κεφαλής δλων εκείνων πού είχε ολόγυρά του καί δίδοντας 
τήν διαταγή σέ άλλους νά τον ακολουθήσουν. Μά αυτός ό γενναίος ΙΙρίγκηπας 
έγκαταλείφθηκε τόσο δειλά άπό τούς δικούς του, πού στον γυρισμό τους στην 
πόλη, κανείς άπ’ αυτούς δέν μπορούσε νά πή τι είχε απογίνει. Νά σέ γενικές 
γραμμές ό,τι μπόρεσα νά συγκεντρώσω γιά τόν τρόπο πού.έγινε αύιή ή έξοδος, 
(δπως οί ίδιοι τό (ομολόγησαν), μέ τήν οποίαν έσβυσαν οί ελπίδες μας γιά τήν 
άπελευθέρωση τοϋ οχυρού. Γιατί άπ’ αύιή τή μέρα παρατηρήσαμε πόση λίγη 
σημασία έδιναν οί εχθροί σ’ όλες τις προσπάθειες μας, άφοΰ άπό τότε άρχι
σαν νά διπλασιάζουν τις επιθέσεις τους στή Σαμπιονέρα, χωρίς καθόλου νά 
τις χαλαρώνουν στον "Αγιο Άνδρέα. Οί Γάλλοι έχασαν σ’ αύτή τήν επιχείρη
ση, δπως γενικά πιστεύεται, έξακόσιους ή έπτακόσιους άνθρώπους, σκοτωμένους 
καί αιχμαλώτους, μαζύ μέ τόν χαμό τού Κου νιέ Μπωφόρ καί άλλων σημαν
τικών προσωπικοτήτων. Δέν θά μπορούσε κανείς νά πιστέψη πώς αυτοί oi άν- 
δρες πού ήταν γεμάτοι δύναμη καί θάρρος στόν ερχομό τους, κατατρόμαξαν 
ύστερα άπό μιά έκβαση τόσο άντίθετη στις προσδοκίες τους, έτσι πού οί πε
ρισσότεροι άπ’ αυτούς δέν έβλεπαν πιά παρά τήν ώρα νά φύγουν. Αυτό δεί
χνει πόσο ένας στρατηγός πρέπει νά προσπαθή νά χαράξη στήν καρδιά τών
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de sa conduitte et bonne fortune, en faisant bien reussir ses pre
miers faits d’ armes qu’ il ne devroyt jamais entreprendre qu’ 
avec toute la prevoyance et advantage possible, sy la necessitte 
ne F y oblige, car le bon ou mauvais succes des | premieres ren- 161 
contres a tant d’ inpression sur F esprit des comuns soldats, que 
fort souvent on en peut juger le cours que prendra le reste de 
toute la guerre, Le Due de Noiiaille eut quelque disputte avec 
le sergent general Kilmansek quy commandoit a la Sabionere 
luy voulant reproeher la cause de son peu de succes dont je 
veux racomter la maniere afin que F on scache F innoQeance de 
cet accuse done il faut scavoir que le Capitaine General un peu 
devant F heure de la sortie envoya querir le dit Kilmansek et 
luy communiqua un peu | de F affaire, disant qu’ il fit aussy i6iv 
quelque chose de son coste, il demande au Captaine General en 
quelle maniere il vouloit qu’ il agist, lequel luy respond, que 
quand il vit que les frangois eussent pousses les ennemis jusqu" 
a leur derniere batterie tirant vers la mer, il fist sortir en mes' 
me temps par son poste trois cens hommes pour attaquer leurs 
tranchees, Mr Kilmansek luy diet que s= il ne vouloit qu5 il 
desgarnit toute la bresche de monde il ne pourroit faire sortir 
plus de cent ou cent et vingt au plus, le Capitaine General | luy 162 
diet qu5 il fist done tout ce qu’ il pourroit et luy sembleroit bon»

στρατιωτών μιά καλή ϊδέα γιά τήν ικανότητα καί την καλή του τύχη, κάνον
τας νά επιτύχουν οί πρώτες του στρατιωτικές πράξεις, πού δεν θά έπρεπε νά 
έπιχειρή παρά μέ δλη τήν προνοητικότητα καί τά δυνατά πλεονεκτήματα, αν ή 
ανάγκη δέν τόν βιάζη διαφορετικά. Γιατί ή καλή ή κακή έκβαση τών πρώτων 
συγκρούσεων κάνει τόση εντύπωση στό πνεύμα τών απλών στρατιωτών, πού 
πολύ συχνά μπορεί κανείς νά καταλάβη τόν δρόμο πού θά πάρη δλος ό υπό
λοιπος πόλεμος. Ό Δούκας τού Νοάϊγ είχε μιά λογομαχία μέ τόν υποστράτηγο 
Κιλμανσέκ πού διοικούσε στήν Σαμπιονέρα, θέλοντας νά τόν κακίση γιά τήν 
αιτία τής άποτυχίας του' θέλω νά διηγηθώ πώς έγινε ή λογομαχία γιά νά γίνη 
γνωστή ή αθωότητα τού κατηγορούμενου.Μάθετε λοιπόν δτι ό Γενικός Καπετάνιος 
λίγο πριν άπό τήν ώρα τής εξόδου έστειλε καί φιόναξε τόν Κιλμανσέκ καί τού 
ανακοίνωσε ένα μέρος άπό τήν επιχείρηση, λέγοντας νά κόμη κι’ αυτός κάτι 
άπό τήν δική του πλευρά. Αυτός ρωτά τόν Γενικό Καπετάνιο μέ ποιό τρόπο 
ήθελε νά ένεργήση καί κείνος τού άπαντά, δταν δή πώς oi Γάλλοι έχουν σπρώ
ξει τούς εχθρούς ως τήν τελευταία τους πυροβολαρχία πού χτυπά πρός τή θά
λασσα, νά βγάλη σύγχρονα άπό τό πόστο του τρακόσιους άνδρες γιά νά προσ
βάλουν τά χαρακώματά τους. Ό Κος Κιλμανσέκ τού είπε πώς αν δέν ήθελε 
νά άπογυμνώση δλο τό ρήγμα άπό στρατό, δέν θά μπορούσε νά βγάλη παρά 
εκατό ή εκατόν είκοσι τό περισσότερο. Ό Γενικός Καπετάνιος τού είπε νά κά- 
μη λοιπόν δ,τι μπορούσε καί δ,τι τού φαινόταν καλό. ’Εκείνος γύρισε μέ τή
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174 Σ. Λογιάδου Πλάτωνος

il s’ en retourna avec cet ordre a son poste, et commande le 
nombre de gens qu’ il pouvoit espargner pour ce dessein quy 
ne faisoit a payne que cent et vingt hommes, lesquels il fit sor- 
tir devant le point du jour jusqu’ a la teste des trenchees des 
ennemis, ou il les fist arrester en attandant qu’ on recognut Γ 
advantage des francois du coste de la campaigne et vers la mer, 
quy estoit le signal donne pour les attaquer, mais nos affaires 
estant passees de la maniere que j’ ay raconte cy dessus, les | 162V 
ennemis se monstroyent sy peu esbranles, que Γ on ne pouvoit 
remarquer par leurs mouvemens qu’ ils ayent eu la moindre al- 
lartne de ce coste la, d’ ou Γ on peut facillement recueillis que 
ce seroit une action temairere de s’ engager aux travaux des 
ennemis, (quy nous y attandoyent en bonne posture) sans les 
voir en mesme temps attaques du coste de la campaigne, car c’ 
est une chose asseuree n’ ayans point d’ autres ennemis sur les 
bras, qu’ il ne leur fust guere eschapes de sy peu de monde quy 
les auroyent attaques sy mal a propos, mais je confesse sy leur 
dessein eust reussit, comme ils se le | promettoyent, qu’ une sor-163 
tie de peu de monde a la bresche pourroyent beaucoup contri- 
buer, a rendre les ennemis confus et incertains de quel coste se 
tourner et employer la pluspart de leurs forces, mais tout le 
monde scavoit que ce n’ estoit qu’ une esquivade de ce seigneur

διαταγή αύτή ατό πόστο του καί παραγγέλλει τόσους άνδρες, όσους μπορούσε 
νά εξοικονόμηση γι’ αυτό τό σχέδιο, πού μόλις έφταναν τούς εκατόν είκοσι. 
Αυτούς τούς έβγαλε πριν άπό τά ξημερώματα ώ; τήν κορφή των εχθρικών χα
ρακωμάτων όπου τούς έσταμάτησε, περιμένοντσς νά αναγνώριση τήν υπεροχή 
τών Γάλλων άπό τήν πλευρά τής εξοχής καί πρός τή θάλασσα, πού θά ήταν 
τό σύνθημα γιά νά έπιτεθή. Μά άφοΰ οί επιχειρήσεις μας πήγαν όπω 
διηγήθηκα παραπάνω, οί εχθροί δείχνονταν τόσο λίγο κλονισμένοι πού δέ" 
μπορούσε κανείς νά παρατηρήση άπό τις κινήσεις τους πώς είχαν έστω καί τήν 
παραμικρότερη ταραχή συναγερμού σ’ αυτήν εκεί τήν πλευρά Άπ’ αύτό μπο. 
ρεί κανείς εύκολα νά καταλάβη πώς θά ήταν πράξη παράτολμη νά είσδύση 
στά οχυρωματικά έργα τών εχθρών {πού μάς περίμεναν έκεϊ σέ καλή αμυντική 
θέση) χωρίς νά τούς βλέπη νά προσβάλλωνται σύγχρονα άπό τήν πλευρά τής 
εξοχής. Γιατί είναι πράγμα βέβαιο, πώς άφοΰ δέν είχαν μπλεχτή μέ άλλους 
εχθρούς, δέν θά μπορούσε καθόλου νά τούς ξεφύγη τόσος λίγος στρατός πού 
θά τούς είχε έπιτεθή σέ τόσο άκατάλληλη περίσταση. Μά ομολογώ πώς αν τό 
σχέδιό τους είχε επιτύχει όπως τό περίμεναν, μιά έξοδος λίγων στρατιωτών στό 
ρήγμα θά μπορούσε νά συντελέση πολύ στό νά φέρη σύγχυση στούς εχθρούς 
καί άβεβαιότητα, άπό ποιό μέρος νά στραφούν καί νά μεταχειριστούν τις πε
ρισσότερες άπό τις δυνάμεις τους. ’Αλλά όλος ό κόσμος ήξερε πώς αύτό δέν 
ήταν παρά ένα πρόσχημα τού εΰγενή αυτού άρχοντα γιά νά ρίξη σέ άλλον αύτό
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pour rejetter sur autruy, ce dont sa trop prompte resoluction 
estoit la seule cause, mais afin que la venue d’ un sy puissant 
secours ne fut du tout inutile aux assieges, il entreprit d’ ache- 
ver le second retranchement dont on peut voir la figure par le 
plan de Γ attaque, il estoit environ deux cens cinquante ou soi- 
xante pas dans la ville, par quoy Ton | peut aisement juger sa 163V 
grande estendue, c’ estoit aux despans de la Republique que 
Monsieur de Nouaille Γ entreprit, et y faisoit travailler tous les 
jours environ mille hommes, les faisant relever par autant de 
gens fraix a midy, car il falloit faire dilligence, les ennemis 
ay ant desja passes le retranchement premier en beaucoup d’ en- 
droits, derriere lequel nous n’ avions rien que des pallissades, 
jusqu’ a ce dernier, que Γ on appelloit celuy des franqois a cause 
qu’ ils Γ ont acheve, en ce temps ou Γ ingenieur Castilian (quy 
eut affaire avec Monsieur Sparr, dont il receut un | affront) fut ^4 
restably en sa charge a la Sabionere, par F authoritte du Due 
de Nouaille, lequel F exercoit sy mal ou par ignorance, ou par 
trahison, qu’ il se laissoit gaigner tous les jours par les enne
mis, F advantage des travaux sousterrains, de sorte que laissans 
le bastion derriere, qu’ ils scavoyent estre bien retranche, ils 
gaignerent en peu de jours jusqu’ au pied de la courtine, par 
leurs mines et grande quantitte de bombes et grenades qu’ ils 
tiroyent et jettoyent continuellement, par lesquelles ils favori-

πού μόνη του αιτία ήταν ή πολύ βιαστική απόφασή του. Μά γιά νά μήν είναι 
έντελώς ανώφελος γιά τούς πολιορκημένους ό ερχομός μιας τόσο Ισχυρής βοή
θειας, άνάλαβε νά τελείωση τή δεύτερη γραμμή ύποχωρήσεως, πού μπορεί κα
νείς νά δή τήν εικόνα της στο σχέδιο τής έπιθέσεως. Ήταν περίπου διακόσια 
ή διακόσια εξήντα πόδια μέσα στήν πόλη, απ’ δπου ήμπορεΐ κανείς νά καταλά- 
βη τή μεγάλη της ε/ταση. Ό κ. ντε Νοάϊγ τήν άνάλαβε μέ έξοδα τής Δημο
κρατίας και έβαλε νά δουλεύουν δλες τις μέρες χίλιοι άνθρωποι, άντικαθιστών. 
τας τους μέ άλλους ξεκούραστους τό μεσημέρι, γιατ'ι ήταν άνάγκη νά βιαστή, 
άφοϋ οί εχθροί είχαν πιά περάσει τήν πρώτη γραμμή σέ πολλά σημεία καί πίσω 
της δέν είχαμε τίποτ’ άλλο παρά φράκτες ως αυτή τήν τελευταία πού τήν (Ο
νόμασαν τών Γάλλων γιατί τήν τελείωσαν αυτοί. Τόν καιρόν ιιΰτό ό μηχανικός 
Καστιλάν (πού είχε τό επεισόδιο μέ τόν Κο Σπάρρ πού τόν πρόσβαλε) άποκα- 
ταστάθηκε στό λειτούργημα πού είχε στή Σαμπιονέρα ύστερα άπό εντολή τοϋ 
Δούκα τού Νοάϊγ. Αυτό τό έξασκοϋσε τόσο κακά είτε άπό άμάθεια είτε άπό 
προδοσία, πού άφηνε νά κερδίζεται δλες τίς μέρες άπό τούς εχθρούς ή υπερο
χή σάς υπόγειες εργασίες. Έτσι πού αυτοί, άφήνοντας πίσω τόν προμαχώνα, 
πού ήξεραν πώς ήταν καλά χαρακωμένος, έφτασαν σέ λίγες μέρες ώς ιά πόδια 
τοΰ προπετάσματος μέ τίς ύπονόμους καί τή μεγάλη ποσότητα σέ βόμβες καί 
χειροβομβίδες πού χτυπούσαν καί Ιρριχναν συνεχώς. Μέ αυτές ευνοούσαν πολύ
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176 2. Λογιάδου Πλάτωνος

soyent | beaucoup les progres de leurs tranchees, et forcerent les 164V 

nostres d’ abandonner ou plustot de perdre peu a peu les loge- 
mens qu’ ils avoyent possedes, jusqu’ alors devant la ditte cour- 
tine, ce quy fit resoudre aux generaux de faire sortir trois a 
quatre cens hommes par la fausse braye pour recouvrer ce ter
rain, et faire des logemens derechef entre la courtine et les en- 
nemis, il y alloit du salut de la ville de faire bien reussir ceste 
sortie, et les tenir esloignes de la courtine parce qu’ on n’ y 
avoit I encore autant qu’ une pallissade deriere elle, car Γ on ne 165 

doutoit pas qu’ ils ne voulussent prendre ce chemin la, (s’estant 
amuses sy longtemps a la breche du bastion) ny qu' ils pussent 
gaigner en sy peu de temps tant de terrain, mais je croy d’ en 
avoir dit le sujet cy devant, c’ est que Γ ay ant trouves fort des- 
pourveiie tant de gens de guerre, que de mineurs et autres gens 
de travail (a cause qu’ on les avoit tous retires a St. Andre ny 
croyant avoir plus de besoin) et s’ y estant eschauffes a Γ impro- 
viste et quand on y pensoit le moins, c’ est a dire apres | P ar- 165V 
rivee de sy puissans secours ils se sont empares de 1’ advantage 
des mines quy estoyent tousiours le soustien de ce poste la, 
auparavant que celluy quy y commandoit, lequel en represen- 
toit le danger aux principaux generaux, les aye pu obliger de s’ 
y fortifier et remettre en bonne posture, cette sortie fut faitte

τις προόδους των χαρακωμάτων τους, καί ανάγκασαν τούς δικούς μας νά έγ- 
καταλείψουν ή μάλλον νά χάσουν λίγο - λίγο τά καταλύματα πού κατείχαν ως 
τότε μπροστά στό παραπάνω προπέτασμα. Αύτό έκανε τούς στρατηγούς νά απο
φασίσουν νά βγάλουν τρακόσιους η τετρακόσιους άνδρες από τό προτείχιο 
(falsa braga) γιά νά ξανακαταλάβουν αύτό τό έδαφος καί νά εγκατασταθούν 
πάλι ανάμεσα στό προπέτασμα καί τούς εχθρούς. Ή σωτηρία τής πόλεως έξαρ- 
τιόταν από τό νά επιτύχη αυτή ή έξοδος καί νά κρατήσουν τούς εχθρούς μακριά 
άπό τό προπέτασμα, άφοΰ δέν είχαν ακόμα παρά μόνο ένα φράκτη πίσω του.
Γιατί δέν αμφέβαλε κανείς ότι είχαν σκοπό νά πάρουν αύτό τόν δρόμο (άφοΰ 
πέρασαν τόσο καιρό στό ρήγμα τού προμαχώνα) ούτε πώς θά μπορούσαν νά 
κερδίσουν σέ τόσο λίγο διάστημα τόσο έδαφος. Μά νομίζω πώς είπα παραπά
νω τί συνέβαινε : οί εχθροί άφοΰ τό βρήκαν άπογυμνωμένο τόσο άπό πολεμι
στές όσο καί άπό ΰπονομευτές καί άλλους εργάτες (έξ αιτίας πού τούς είχαν 
όλους άποσύρει στόν "Αγιο Άνδρέα πιστεύοντας πώς δέν τούς είχαν πιά άνάγ- 
κη) κι’ άφοΰ ξαφνικά καταπιάστηκαν ζεστά μέ τήν επιχείρηση τή στιγμή πού 
κανένας δέν τό περίμενε, δηλαδή ύστερα άπό τόν ερχομό μιας τόσο δυνατής 
επικουρίας, έπωφελήθηκαν άπό τήν υπεροχή πού είχαν πιά στις υπονόμους, πού 
ήταν πάντοτε πριν τό στήριγμα τοΰ πόστου αύτοΰ, όταν αύτός πού διοικοΰσει 
παρουσιάζοντας τόν κίνδυνο ατούς κύριους στρατηγούς, υποχρέωνε τούς άνθρώ- 
πους του νά ενισχύουν τά οχυρωματικά τους έργα καί νά ξαναμπαίνουν σέ κα
λή άμυντική θέση. Αύτή ή έξοδος έγινε άπό τούς Γάλλους καί τούς Γερμανούς
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par des franqois et Allemands ensemble, mais la pluspart de 
ceux la, lesquels firent sy bien qu’ ils chasserent les ennemis du 
pied de la courtine (ou ils commancoient desja a miner) et les 
escarmouchoyent tant que d’ autres eommandes avec des outils 
eussent faict des logemens sur le terrain | regaigne, il en resta 166 
fort peu des morts ou blesses a ceste sortie, Monsieur Colbert quy 
la cominandoit y fut blesse d’ un coup de pierre qu° une bombe 
de cinq cens, tombant sur la voute de la porte sous laquelle il pas- 
soit et quy n’ en estoit tout a faict a l’espreuve, fit tomber sur sa 
teste quy le renversa par terre, et le rendit incapable de plus 
servir tout le temps qu’ il demeura en Candie, cette sortie remit 
un peu les affaires a la Sabionere de sorte qu’ il cousta une quin- 
zaine de jours aux ennemis de regaigner ce qu’ ils y avoyent 
perdu | cependant Γ on n’ attend qu’ un calme pour pouvoir ap- i66v 
procher tous les gros vaisseaux tant de la flotte franqoise que de 
la venitienne avec toutes les galliazes, et galeres des uns et des 
autres, comme aussy du Pape et de Malte, au poste de Sl An
dre pour battre leurs batteries, et autres travaux, pour cet effect 
P on faict charger sept ou huict grands fourneaux des plus ad
vances sous les ennemis pour les faire jouer au mesnie temps 
des deux descharges de la flotte et environ deux mille hommes 
tant des troupes franqoises que des autres | de la place, lesquels 167

μαζύ, μά τό περισσότερο από τούς τελευταίους, πού τά κατάφεραν τόσο καλά, 
ώστε έδιωξαν τούς εχθρούς από τά πόδια τοΰ προπετάσματος (όπου άρχιζαν 
κιδλας νά υπονομεύουν) καί έκαναν μαζύ τους αψιμαχίες, ενώ άλλα συνεργεία 
έφτιαναν μέ εργαλεία εγκαταστάσεις στό ξανακερδισμένο έδαφος. "Εμειναν 
πολλοί λίγοι νεκροί καί τραυματίες σ’ αύτή την έξοδο. Ό Κος Κολμπέρ 
πού τήν διοικούσε, τραυματίστηκε άπό χτύπημα πέτρας πού έρριξε στό κε
φάλι του μιά δβίδα των πεντακοσίων, πέφτοντας στό θόλο τής πόρτας πού κά
τω της περνούσε καί πού δέν ήταν καλά ένισχυμένη, καί τόν αναποδογύρισε 
στή γη, κάνοντάς τον ανίκανο νά ύπηρετήση πιά όσον καιρό έμεινε στόν Χάν
δακα. Αύτή ή έξοδος έφτιαξε λίγο τά πράγματα στην Σαμπιονέρα, έτσι πού ο! 
εχθροί χρειάστηκαν δεκαπέντε μέρες γιά νά ξανακερδίσουν δ,τι έχασαν. Στό 
μεταξύ οι δικοί μας περίμεναν κάποια γαλήνη γιά νά μπορέσουν νά πλησιά
σουν δλα τά μεγάλα καράβια τού Γαλλικού καί Ένετικού στόλου, μέ δλες τις 
γαλλιάτσες καί γαλέρες τού ενός καί τού άλλου, όπως ακόμα τοΰ Πάπα καί τής 
Μάλτας, στό πόστο τοΰ "Αγ. Άνδρέα γιά νά χτυπήσουν τις εχθρικές πυροβο
λαρχίες καί τά άλλα οχυρωματικά έργα τους. Γι’ αύιό τόν σκοπό εγέμισανέπτά ή 
οκτώ μεγάλα φουρνέλλα άπό τά πιό προχωρημένα κάτω άπό τούς εχθρούς, γιά 
νά τά άνατινάξουν σύγχρονα μέ τούς δυο βομβαρδισμούς τού στόλου, καί ετοί
μασαν περίπου 2.000 άνδρες τόσο άπό τά γαλλικά στρατεύματα δσο καί άπό τά 
άλλα τού οχυρού, πού ύστερα άπό τό αποτέλεσμα των κανονιών καί των φουρ"

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΓΤ. U
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apres Γ effect du canon et des fourneaux devoyent faire une sor
tie, ce quy fut execute tout a la reserve de la ditte sortie que Γ 
on ne jugeoit pas a propos de faire (bien que le susdit nombre 
y fut desja commande dehors) parce que les ennemis (allarmes 
du canon de la flotte et de nos fourneaux quy joiioyent deux ou 
trois heures de suitte) nous attendoyent en bonne posture, seu- 
lement au poste du General Waldeck un lieutenant collonnel 
avec deux cens de leurs propres troupes ayant eu ordre, quand 
il vist | que le dernier des fourneaux avroit joiie et que les vais- ι6γν 
seaux ne tirassent plus d’ attaquer les ennemis de son coste car 
le plus grand nombre devoit sortir au ravelin du S1 Expirit, et 
avroit a joindre ceux quy sortoyent le long de la mer, et par 
ainsin enfermer tous les ennemis qu’ ils trouveroyent aux postes 
advances, depuis le lieu de Γ angle flanque du bastion, (ou ceux 
du coste du ravelin avroyent donne tout droit) jusqu’ au pre
mier retranchement, comme dans un filet mais ce lieutenant col- 
lonel seulement avec le nombre susdict, et | autant de francois 168 
en mesme temps a leur gauche, sortirent, devant que Mr de St 
Andre (quy se trouvoit avec le gros des commandes au ravelin, 
apres avoir recognu le danger de Γ entreprise) les aist peu con- 
tremander, ils furent bien mal traites, car le lieutenant collonel 
eut sa jambe cassee d’ un esclat de grenade dont il mourut peu

νέλλων έπρεπε νά κάμουν μιά έξοδο. Πράγμα πού έκτελέστηκε, εκτός άπό την 
παραπάνω έξοδο πού έκριναν σωστό νά μήν κάνουν (αν καί είχαν κι’ δλας 
στείλει έξω τά παραπάνω στρατεύματα) γιατί οί εχθροί (πού βρίσκονταν σέ 
συναγερμό υστέρα άπό τόν κανονιοβολισμό τοϋ στόλου μας καί τά φουρνέλλα 
μας πού άνατινάσσονταν δυο ή τρεις ώρες συνέχεια) μάς περίμεναν σέ καλή 
αμυντική τάξη. Μόνο στό πόστο τοϋ στρατηγού Βαλντέκ, ένας άντισυνταγμα- 
τάρχης μέ διακόσιους άπό τόν δικό τους στρατό, έχοντας διαταγή, δταν δή πώς 
τινάχτηκε τό τελευταίο άπό τά φουρνέλλα μας καί πώς τά καράβια δέν χτυ
πούσαν πιά, νά προσβάλη τούς εχθρούς άπό τό μέρος του—γιατί τό μεγαλύτε
ρα μέρος τοϋ στρατοϋ έπρεπε νά κάμη έξοδο στόν πρόβολο τοϋ 'Αγίου Πνεύ
ματος καί έπρεπε νά ένωθή μ’ εκείνους πού θά έβγαιναν κατά μήκος τής θά* 
λασσας καί έτσι νά κλείσουν δλους τούς εχθρούς πού θά εύρισκαν στά προχω
ρημένα πόστα, άπό τόν τόπο τής γωνίας τοϋ προμαχώνα πού υποστηριζόταν 
πλευρικά (δπου αυτοί άπό τό μέρος τοϋ προβόλου θά προχωρούσαν όλόϊσα) ώς 
τό πρώτο χαράκωμα, σάν μέσα σέ ένα δίχτυ—μά αυτός ό άντισυνταγματάρχης 
μόνο, μέ τόν αριθμό πού άνάφερα καί άλλους τόσους Γάλλους σύγχρονα στά 
αριστερά τους, βγήκαν, προτοΰ ό Κος ντέ Σαίντ Άντρέ (πού βρισκόταν μέ τό 
κύριο μέρος τών αποσπασμάτων στόν πρόβολο, άφοϋ κατάλαβε τόν κίνδυνο τής 
έπιχειρήσεως) μπορέση νά τούς δώση άλλες διαταγές. Αυτοί κακόπαθαν πολύ, 
γιατί ό άντισυνταγματάρχης έσπασε τό πόδι του άπό ένα θραύσμα χειροβομβί-
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apres, et fort peu des siens rentres sans coups on n* a pas ρύ 
scavoir quel dommage les ennemis ayent pu recevoir de nos 
fourneaux et des descharges de nos vaisseaux, mais la | flotte i68t 
francoise, outre un de leurs meilleurs vaisseaux quy sauta par 
un accident de feu, quy prit a la munition ou il y avoit environ 
trois cens hommes plusieurs cavalliers de condiction, et tout Γ 
argent et vaisselle de Monsieur de Noiiaille, qu’ on disoit mon- 
ter a soixante mille escus, en receurent beaucoup en leurs mats, 
voiles et cordages, car les ennemmis (les voyant approcher de 
leurs bords) tournerent toutes leurs batteries sur eux, de sorte 
qu’ il leur failloit des Γ heure mesme aller a la Standie pour le 
radubage de leurs | vaisseaux, Enfin les frangois voyans que la x6g 
fortune ne favorisoit leurs armes, disoyent tout haut de ne vou- 
loir plus demeurer que pour achever le retranchement desja en- 
trepris, ce quy seroit fait en trois sepmaines de temps au plus,
Γ esperance de quoy leur fit abreger de beaucoup ces travaux, 
environ ce temps cy le brave general Waldeck fut blesse pour 
la seconde fois, d’une grenade a la jambe.dont il ne faisoit grand 
cas au commancement mais a la fin par la malignitte de Γ air 
et Γ ignorance de ceux quy le traittoyent (quoy que les plus em
ployes | de toute la place) joint au regret qu’ il avoit d’ enten- l6gV 
dre les progres que les ennemis faisoyent a son poste depuis son

δας καί πέθανε άπ’ αυτό λίγο υστέρα, καί πολύ λίγοι άπό τούς δικούς του ξα- 
ναγύρισαν χωρίς πληγές. Δέν μπόρεσε κανείς νά μάθη τι ζημιές έπαθαν οί 
εχθροί άπό τά φουρνέλλα καί τούς κανονιοβολισμούς των πλοίων μας. Μά ό 
γαλλικός στόλος εκτός άπό ένα άπό τά καλύτερα καράβια του, πού άνατινά- 
χτηκε άπό τυχαία φωτιά στά πολεμοφόδιά του, πού πάνω του υπήρχαν 
περίπου τρακόσιοι άνδρες, πολλοί εύγενεΐς ιππότες καί δλο τό χρήμα καί τά 
σκεύη τοΰ κ. ντέ Νοάϊγ, πού έλεγαν πώς ή άξια τους ανέβαινε στά 60.000 
σκούδα, έπαθε πολλές ζημιές στά κατάρτια, τά πανιά καί την άλλη εξάρτησή 
του. Γιατί οί εχθροί, βλέποντας νά πλησιάζουν τις άκτές τους, γύρισαν όλα τά πυ
ροβόλα πάνω τους, έτσι πού χρειάσθηκε νά πάν άμέσως στή Δία γιά νά επισκευά
σουν τά πλοία τους. Τέλος οί Γάλλοι, βλέποντας πώς ή τύχη δέν ευνοούσε τά δπλα 
τους, έλεγαν φανερά πώς δέν ήθελαν νά μείνουν άλλο παρά γιά νά τελειιόσουν τήν 
άμυντική γραμμή πού είχαν πιά άναλάβει.Αύτό θά γινόταν σέ τρεις βδομάδες τό 
πολύ καί ή ελπίδα τούτη τούς έκανε νά συντομέψουν πολύ αυτές τις εργασίες. 
Τόν καιρό αΰτό πάνω κάτω δ γενναίος στρατηγός Βάλντεκ τραυματίστηκε 
γιά δεύτερη φορά άπό μιά χειροβομβίδα στό πόδι. Στην άρχή δέν έδινε 
πολλή σημασία, μά στό τέλος έξ αιτίας τοΰ κακού άέρα καί τής άμάθειας εκεί
νων πού τόν περιποιόταν (άν καί ήταν οί πιό έμπειροι σ’ δλο τό οχυρό) μα
ζί μέ τή λύπη πού αισθανόταν άκούοντας τις προόδους πού έκαναν οί εχ
θροί στό πόστο του, δσο έλειπε, πέθανε σέ τρεις ή τέσσερις εβδομάδες. Τόν
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absance, il en mourut au bout de trois ou quatre sepmaines, fort 
regrettd, non seulement des siens, mais de tous ceux mesme quy 
ne le cognoissoyent que par reputation de sa valeur et conduitte, 
son corps fut embaume et garde pour le porter en Allemagne, 
Monsr de St. Andre considerant un jour que les ennemis adven- 
coyent, fort leurs travaux a la Sabionere le long de la mer vers 
l’Arsenal, non obstant quatre ou cinq batteries | tant du diet Arse- 170 
nal que du Chateau du mole, quy les battoyent de front s’advisa 
de faire planter un canon de cinquante sur la bresche d’ ou Γ on 
pouvoit aisement descouvrir dans leurs tranch£es, ce qu’ il cora- 
manda a Mr de Kilmanseck de faire faire, comme celuy quy y 
commandoit apres luy, lequel approuvant son sentiment comme 
une invention quy pourroit apparemment beaucoup nuire aux 
ennemis, et retarder leurs travaux, ne laissa pas de luy repre
senter les inconveniens quy en pourroyent subvenir, comme pre- 
mierement que le canon travailleroit | tant la bresche qu’il pour- 170V 
roit ruyner une partie des mines supperficielles dont elle estoit 
toute plaine, puis apres qu’ il couroit risque d’ estre enleve, 
parce qu’ on ne le pourroit pas assurer de leurs mines a quoy il 
reparty pourveu que Γ on Γ y assureast vingt quatre heures, qu’ 
il y fust mis par ee dit il que dans la condiction ou la place se 
trouve a prese<j^>nt, il faut risquer plus que la perte d’ un ea-

έθρήνησαν πολύ, δχι μόνο ot δικοί του μα καί όλοι εκείνοι πού δεν τόν έγνώ. 
ρίζαν παρά από τή φήμη τής αξίας καί τής στρατηγικής του ικανότητας· τό 
σώμα του βαλσαμώθηκε κυί φυλάχθηκε γιά νά μεταφερθή στή Γερμανία. *0 
κ. ντέ Σαίντ - Άντρέ παρατηρώντας μιά μέρα πώς οί εχθροί προχωρούσαν πο
λύ τά στρατιωτικά τους έργα στή Σαμπιονέρα κατά μήκος τής θάλασσας πρός 
τό ναύσταθμο, παρά τις τέσσερις ή πέντε πυροβολαρχίες τόσο τοΰ παραπάνω 
ναυστάθμου όσο καί τοΰ φρουρίου τοΰ μώλου πού τούς χτυπούσαν κατά μέτω
πο, σκέφθηκε νά έγκαταστήση ενα κανόνι τών πενήντα πάνω στό ρήγμα, άπ' 
όπου θά μπορούσε εύκολα νά έπισημάνη τά χαρακώματά τους. Έδωσε εντολή 
στόν κ. ντέ Κιλμαισέκ νά τό έκτελέση, επειδή αυτός διοικούσε ύστερα απ’ αΰ- 
τόν. Καί κεϊνος, αν καί επιδοκιμάζοντας τήν ιδέα του σά μιά επινόηση πού 
θά μπορούσε κατά τά φαινόμενα νά κάμη πολλές καταστροφές στούς εχθρούς 
καί νά καθυστερήση τις εργασίες τους, δέν παράλειψε \σ τού παρουσίαση τά 
άτοπα πού θά μπορούσαν νά συμβοΰν. Πρώτα, πώς τό κανόνι θά τράνταζε τό
σο τό ρήγμα, πού θά μπορούσε νά γκρεμίση ενα μέρος από τις επιφανειακές 
υπονόμους άπ’ τις όποιες ήταν γεμάτο ύστερα, πώς θά διέτρεχε τόν κίνδυνο 
νά τό άπαγάγουν γιατί δέν θά μπορούσαν νά τό ασφαλίσουν μέ τις υπονόμους 
τους. Σ’ αυτό εκείνος απάντησε πώς άρκοΰσε νά τό εξασφάλιση καί μόνο γιά 
είκοσιτέσσερις ώρες γιά νά τό τοποθετήση, γιατί, Ιλεγε, πώς στήν κατάσταση 
πού βρίσκεται αυτή τήν ώρα τό οχυρό, πρέπει νά διακινδυνέψη κανείς περισ-
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non pour retarder (sinon esviter) la perte generalle de tous, ce 
quy fut execute selon son ordre et eust Γ effect attendu, car les 
Turcs en furent sy travailes | qu’ ils se resolurent de Γ empor- , 
ter, (le faisant sauter par une fougade) ou bien de nous obliger 
de le retirer ayans remarque leur dessein, sy c’ estoit par ordre 
expres de Monsieur de St. Andre ou bien qu5 il ne s' en soit plus 
souvenu ou sy c’ estoit, (comme il est plus vraysemblable) par 
Γ assurance que les ingenieurs donnoyent que les ennemis n’y 
travailloyent point je ne peux certainement scavoir, mais il est 
certain qu’ on y laissa le canon plus de huit jours, de sorte que 
les Turcs eurent bien le temps d: y apprester une fougade qu’ils 
firent sauter, mais n’ eust | pas tout Γ esfect espere, a cause que x 
deux heures au paravant il fut retire deux pas en arriere par 
ordre de monsieur Kilmansek, de sorte que la fougade au lieu 
de le faire sauter, le viiida seulement de terre jusqu’ aux roues, 
les ennemis monterent soudain sur Γ effect pour tacher de l’em- 
porter de vive force et y liereiit d’ abort un gros cable, ce qu’ils 
ont bien peu executer sans aucunement s5 exposer, les nostres 
estans tenus sy courts par leurs mousqueteries, qu’ autant de 
nous quy monstrerent le nez par desssus la bresche, y resterent 
tous mort, ou grievement blesses | aussy, les bombes, grenades,

σότερα από τόν χαμό ενός κανονιού γιά νά καθυστέρηση (δν δχι γιά νά απο
φυγή) τον γενικό χαμό δλων. Αυτό έκτελέστηκε σύμφωνα μέ τή διαταγή του 
καί είχε τό αποτέλεσμα πού περιμέναμε, γιατί οΐ Τούρκοι ενοχλήθηκαν τόσο 
πού αποφάσισαν νά τό άπαγάγουν (κάνοντας το νά τιναχτή στόν άέρα μέ μιά 
μικρή υπόνομο) ή μάλλον νά μάς υποχρεώσουν, βλέποντας τό σχέδιό τους, νά 
τό άποσύριομε. "Αν ήταν μέ ειδική διαταγή τού Κου ντέ Σαΐνι - Άντρέ, ή αν 
άκόμη εκείνος δέν τό θυμήθηκε πιά, ή άν αυτό γίνηκε (όπως φαίνεται πιο πι
θανό) ύστερα άπό τή διαβεβαίωση πού έδιδαν οί μηχανικοί πώς οΐ εχθροί δέν 
έργάζονταν έκεϊ καθόλου, δέν μπορώ νά ξέρω μέ βεβαιότητα, μά είναι βέβαιο 
πώς άφησαν έκεϊ τό κανόνι πάνω άπό όχιώ μερες, έτσι πού οί Τούρκοι είχαν 
φυσικά τόν καιρό νά ετοιμάσουν μιά μικρή υπόνομο πού άνατίναξαν, μά δέν 
είχε όλότελα τό άποιέλεσμα πού ήλπιζαν. ΚΓ αύτό γιατί δυό ώρες πριν τό 
τράβηξαν δυό βήματα πρός τά πίσω κατά διαταγή τού Κου ντέ Κιλμανσέκ 
έτσι πού ή μικρή υπόνομος άντί νά τό άνατινάξη τό άπογύμνωσε μονάχα άπό 
τό χώμα ώς τούς τροχούς. Οΐ εχθροί μέ τό άποτέλεσμα αυτό άνέβηκαν αιφνι
διαστικά γιά νά επιχειρήσουν νά τό άπαγάγουν μέ τή βία καί έδεσαν στήν άρ- 
χή ένα χοντρό κάλο. Κι’ αΰιό μπόρεσαν νά τό έκτελέσουν καλά χωρίς νά εκτε
θούν καθόλου, γιατί οί δικοί μας είχαν τόσο πολύ συγκρατηθή άπό τούς πυ
ροβολισμούς τών μουσκέτων τους, άφοΰ δσοι άπό μάς ξεπρόβαλαν τήν μύτη 
τους πάνω άπό τό ρήγμα, έμειναν δλοι νεκροί ή βαριά πληγωμένοι.’Ακόμα, οί 
βόμβες, οί χειροβομβίδες, οί πέτρες άπό τούς όλμους καί άπό τά χέρια πού
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pierres de mortiers et a mains qu’ ils faisoyent pluvoir en grand 
quantitte (comme aussy en tout autre temps d’allarme, scachant 
qu5 alors tous les postes se trouvoyent charges de monde) firent 
cette fois cy une grande tuerie, ils pouvoyent monter jusqu’ au 
canon par un boyau quy y communiqoit de la tranchee, et Γ ef
fect de la fougade quy y laissa une fosse dessous, soudain qu’on 
se fust appercu que le canon estoit lie ne pouvant couper le ca
ble, sans la perte infaillible des executeurs ny ayant rien.quy les 
couvrit du feu des prochaines | trenchees, Γ on tache d’ y metre I72v 
le feu sur la pointe d’une longue pique ce quy reussit a souhait, 
car le cable fut brusle, de sorte que le canon demeura a nous 
jusqu5 a la nuict tout lequel temps ils se proposoyent de le reti- 
rer, mais monsieur de Kilmansek ayant este blesse dont il luy fail* 
lut se retirer, uncolonnel Italienquy y commandoiten son absan' 
ce, estoit sy ignorant et nonchalant tout ensemble, que (ne pouvant 
tomber d’accord avec les ingenieurs quy protestoyent sy on le pre- 
cipitoit de la bresche dans le fosse quy la seppareroit du retran- 
chement qu5 il | ruyneroit toutes les mines superficielles) il l’y I73 
laissa jusqu5 a Γ obscuritte, quand les ennemis recommangans 
leurs escarmanches, font souvenir les nostres de leur manque- 
ment le bruit desquelles obligea quelques uns des principaux 
generaux d5 y accourir, lesquels ordonnerent qu5 on tachast d’ 
attacher le lier le canon, et qu5 un nombre suffisant des gallio-
έρριχναν σά βροχή σέ μεγάλη ποσότητα (δπως καί κάθε άλλη φορά σέ ώρα 
συνυγερμοϋ, γιατί ήξεραν πώς δλα τά πόστα ήταν τότε γεμάτα από κόσμο) 
προξένησαν αυτή τή φορά μεγάλο μακελλειό. Οί εχθροί μπορούσαν ν’ άνεβοΰν 
ώς τό κανόνι άπό μιά μικρή σήραγγα πού επικοινωνούσε μέ τό χαράκωμα καί 
άπό τήν τάφρο ποΰ προξένησε κάτω της ή υπόνομος. Ξαφνικά, δταν παρατή
ρησαν— οί δικοί μας — πώς τό κανόνι ήταν δεμένο, μή μπορώντας νά κόψουν 
τόν κάλο χωρίς τόν άναπόφευχτο χαμό τών εκτελεστών πού δέν θά είχαν τίπο- 
ΐα νά τούς κάλυψη άπό τά πυρά τών γειτονικών χαρακωμάτων, προσπάθησαν 
νά τού βάλουν φωτιά στήν αιχμή μιας μακριάς λόγχης. Αυτό πέτυχε δπως τό 
θέλαμε, γιατί ό κάλος κάηκε, έτσι πού τό κανόνι έμεινε σ’ εμάς ώς τή νύχτα.
Όλον αυτό τόν καιρό είχαν σκοπό νά τό τραβήξουν πίσω, μά άφοΰ ό κ. ντέ 
Κιλμανσέκ πληγώθηκε καί χρειάστηκε ν’άποσυρθή, ένας συνταγματάρχης’Ιταλός 
πού διοικούσε στήν απουσία του στάθηκε τόσο αμαθής καί νωθρός μαζύ, ώστε 
(μή μπορώντας νά συμφωνήση μέ τούς μηχανικούς πού άντέτειναν πώς δν τό 
ερριχναν άπό τό ρήγμα μέσα στήν τάφρο πού τό χώριζε άπό τήν άμυντική 
γραμμή θά. κατάστρεφε όλες τις επιφανειακές υπονόμους) τό άφησε ώς τό σκο
τάδι. Τότε οί εχθροί ξαναρχίζοντας τις αψιμαχίες τους έκαμαν τούς δικούς 
μας νά δούνε τό σφάλμα τους. Ό θόρυβος τών άψιμαχιών υποχρέωσε μερικούς 
άπό τούς κύριους στρατηγούς νά τρέξουν εκεί- αύτοί διάταξαν νά προσπαθή
σουν νά δέσουν τό κανόνι, καί ένας αρκετός αριθμός κατεργάρηδων ή σκλάβων
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tes ou esclaves y fut commande pour le retirer, parce qu’ il fa- 
loit tenir les soldats sous les armes, ne sachans pas quels des- 
seins les ennemis pourroyent avoir, sous eouvert de vouloir le 
canon ce quy fut fait mais les Turcs y voyans des cordes liees 
de | nostre coste et s’estant resolus de l’avoir a tout pris tache- 173V 
rent en mesme temps de le Her dereschef de leur coste, mais un 
capitaine y avoit la garde d’ une <^pettite> pettite pallissade de- 
riere le canon (la fougade des ennemis ayant fait sauter tout ce 
quy le deffendoit par dehors, de sorte qu’il fut descouvert de 
tous leurs travaux, et qu’ une simple sentinelle ne s’ y pouvoit 
plus tenir a eouvert) Γ allant visiter de temps en temps a la fa- 
veur de P obscuritte de la nuict, ayant remarque le dessein des 
ennemis, (et mesme fait ses coups de pistolet par plusieurs fois 
avec ceux qu’ ils y envoyoit pour Her le canon) le fit scavoir a 
celuy quy commandoit au poste, et avoit la charge | de faire 174 
agir ses esclaves, les Turcs se voyans tant de fois repousses de 
la maniere susditte s’ advisent de faire pleuvoir grande quantitte 
de grenades par tous les endroits de la bresche, principallement 
a P entour du canon, pour empecher que P on ne P eust pu vi- 
sitter sy souvent, et firent entendre a mesme temps des grands 
cris, quy est P ordinaire signal de leurs assaus, car les premiers 
en grand nombre prenent chacun une grenade a la main, qu’ ils

ώρίστηκε γιά νά τό τραβήξη, γιατί έπρεπε νά κρατήσουν τούς στρατιώτες στά 
όπλα, μήν ξέροντας τί σχέδια θά μπορούσαν νάχουν οί εχθροί κάτω άπό τό 
πρόσχημα πώς θέλουν τό κανόνι. Αυτό έγινε, μά οί Τούρκοι βλέποντας τά 
σκοινιά δεμένα άπό τό δικό μας μέρος καί έχοντας αποφασίσει νά τό πάρουν 
μέ κάθε θυσία, προσπάθησαν την ίδια στιγμή νά τό δέσουν ξανά άπό τό δικό 
τους μέρος. Μά ένας καπετάνιος πού είχε εκεί τή φρούρηση ενός μικρού φρά
χτη πίσω άπό τό κανόνι (άφοΰ ή υπόνομος τών εχθρών είχε τινάξει όλα όσα 
τό υπεράσπιζαν άπ’ έξω, έτσι πού είχε γίνει φανερό σέ όλα τά οχυρωματικά 
τους έργα καί έτσι πού ούτε ένας απλός φρουρός δέν μπορούσε πιά νά σταθή 
έκεΐ προστατευμένος), πηγαίνοντας νά τό έπισκεφτή άπό καιρό σέ καιρό μέ τή 
βοήθεια τού σκοταδιού τής νύχτας, άφοΰ παρατήρησε τό σχέδιο τών εχθρών 
(καί μάλιστα άφοΰ άντάλλαξε πολλές φορές πιστολιές μ’ αυτούς πού έστελναν 
νά δέσουν τό κανόνι), τό άνακοίνωσε σ’ αυτόν πού διοικούσε τό πόστο καί είχε 
τήν εντολή νά βάζη σ’ ενέργεια τούς σκλάβους του. Οί Τούρκοι βλέποντας πώς 
άποκρούονταν τόσες φορές μέ τόν παραπάνω τρόπο, μηχανεύονται νά ρίξουν 
βροχή μεγάλη ποσότητα άπό χειροβομβίδες ο’ όλα τά σημεία τού ρήγματοςι 
κυρίως γύρω άπό τό κανόνι, γιά νά εμποδίσουν νά τό πλησιάζη κανείς τόσο 
συχνά. Ταυτόχρονα έκαμαν ν’ άκουστοΰν μεγάλες κραυγές, πού είναι τό συ
νηθισμένο σύνθημα τών εφόδων τους, γιατί οί πρώτοι, πολλοί μαξύ, παίρνουν 
καθένας μιά χειροβομβίδα στό χέρι πού τή ρίχνουν άνεβαίνοντας στό ρήγμα,
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jettent en montant la bresche, pour metre en confusion ceux quy 
s’ y trouvent en garde et puis donnent le sable a la main quy est 
veritablement une bonne methodt·, car il | est impossible d3 em- i74V 
pecher la confusion et desordre des soldas mesme de pouvoir les 
obliger de tenir les armes a la main quand les grenades tombent 
en quantitte sy grande entre leurs pieds, ce n3 estoit pas pour- 
tant allors leur dessein mais seulement de favoriser ceux qu3 ils 
envoyoient Her le canon quoy que Γ officier de la bresche le crut 
pour asseure, ce quy l’obligea a se mettre a la meilleure posture 
qu3 il pouvoit (avec son peu de monde quy n3 estoit en tout que 
dix personnes) derriere sa pallissade, mais voyant que les des- 
charges des grenades continuoyent | sans que les ennemis parus- I75 
sent se doute de leur dessein, et s3 en va voir le canon lequel il 
trouve desja lie d3 un gros cable, de quoy il donne d3 abord advis 
a ceux quy commandoyent au poste afin qu3 ils le fissent viste- 
ment retirer devant que les ennemis eussent eu le temps d3 y 
metre autant de monde quy estoit necessaire pour Γ emporter, 
mais ils furent sy estonnes de ces continuelles descharges, quy 
durerent l3 espace de quatre heures, qu3 ils se mirent a couvert 
pour en esquiver les esclats, pendant leur estonnement les es- 
claves (dont la pluspar estoyent Turcs, et n3 avoyent pas tant 

| de danger) prirent Γ occasion de se retirer de sorte que les I75V 
ennemis eurent bien le temps de faire venir du monde de leurs
γιά νά φέρουν σύγχυσή σ’ εκείνους πού βρίσκονται στή φρουρά, καί υστέρα 
κάνουν επίθεση μέ τό σπαθί στό χέρι. Αυτή είναι αληθινά μιά καλή μέθοδος) 
γιατί είναι αδύνατο νά έμποδίση κανείς τή σύγχυση καί τήν αταξία των στρα
τιωτών ή νά μπορέση νά τούς υποχρέωση νά κρατήσουν τά όπλα στα χέρια 
δταν πέφτουν οι χειρομβοβίδες σέ τόσο μεγάλη ποσότητα ανάμεσα στά ποδιά 
τους. Αότό όμως δέν ήταν τότε τό σχέδιό τους, αν καί ό άξιωματικός τοϋ ρήγ
ματος τό νόμισε γιά βέβαιο, άλλά μόνο νά βοηθήσουν εκείνους πού έστελναν 
νά δέσουν τό κανόνι. Αύτό τόν άνάγκασε νά πάρη τήν καλύτερη άμυντική θέση 
πού μπορούσε (μέ τούς λίγους άνθρώπους του πού δέν ήταν πάνω άπό δέκα 
άτομα) πίσω άπό τόν φράχτη του. Μά βλέποντας πώς τό ρίξιμο των χειρο
βομβίδων εξακολουθούσε χωρίς νά παρουσιάζωνται οί εχθροί, άμφιβάλλει γιά 
τό σχέδιό τους καί πάει νά δη τό κανόνι, πού τό βρίσκει δεμένο κι’ δλας μ* 
ένα μεγάλο κάλο. Ειδοποιεί άμέσως γι’ αύτό κείνους πού διοικούσαν στό πόστο 
γιά νά τό άποσύρουν γρήγορα, πριν οί εχθροί \αχούν τόν καιρό νά βάλουν έκεΐ 
τόσους άνθρώπους δσοι ήταν άναγκαϊοι γιά νά τό άπαγάγουν μά αυτοί είχαν 
τόσο θορυβηθή άπ3 αυτές τις εξακολουθητικές βολές, πού διάρκεσαν τέσσερις 
ώρες, ώστε προκαλύφθηκαν γιά νά άποφύγουν τά βλήματα. Στό διάστημα πού 
τάχαν χάσει, οί σκλάβοι (πού οί περισσότεροι ήταν Τούρκοι καί δέν βρίσκον
ταν σέ τόσο κίνδυνο) βρήκαν τήν ευκαιρία ν’ άποσυρθοΰν' έτσι πού οί εχθροί 
βΐχαν βέβαια τόν καιρό νά φέρουν στρατιώτες άπό τά γειτονικά τους καταφύ-
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prochaines redoutes, et d’ une seulle sescousse Γ emporterent 
ou plustot le precipiterent en bas, parce qu’ estant vuide de ter- 
re jusqu’ aux roues, par Γ effect de la fougade, il ne faloit que 
F esbranler pour le faire tomber de leur coste, je me suis arreste 
sur le sujet de ce canon, et en ay remarque plus curieusement 
les circonstances que des autres actions quy se sont passees en 
ceste place, tant a cause que c’ estoit Γ unique semblable quy | 
survint tout le temps du siege, que par la longueur de la disput- 17(, 
te, quy dura plus de douze heures tant le jour que la nuict arri- 
vee seulement par la faute de ceux quy devroyent le faire retirer 
a temps, en ces escarmouches, outre cent hommes ou environ du 
regiment de Mr de Kilmenseck morts ou blesses, il y resterent 
beaucoup d’ autres, lesquels y accoururent au bruit de F allar- 
me, entre lesquels se trouverent deux nobles Venitiens, quelques 
uns vouloyent faire passer la perte de ce canon pour un grand 
affront, non seulement a ceux quy estoyent a la garde | de la I7gv 
Sabionere, mais aussy a toute la place, ne considerans pas qu’ 
on avoit raisonne du pis que luy pourroit arriver devant que de 
F y mettre, et trouve raisonnable qu’ on risquast un canon, (en 
ayant ascsez quand il fut perdu) pour gaigner du temps sur les 
ennemis retardans leurs travaux, car ceux quy n’ en vouloyent 
point mestre au hazard, ne devroyent jamais les mestre ou ils 
soyent sujets aux mines des ennemis, ou aux lieux si difficilles,
για, και μέ ένα μόνο τράνταγμα τό άπήγαγαν ή καλύτερα τό γκρέμισαν κάτω, 
γιατί επειδή ήταν απογυμνωμένο άπό χώμα ως τούς τροχούς άπό τό άποτέλε. 
σμα τής υπονόμου, δέν χρειαζόταν παρά να τό κλονίσουν γιά νά τό κάμουν νά 
πέση πρός τό μέρους τους. Σταμάτησα στην υπόθεση τοϋ κανονιού καί σημείω
σα μέ μεγαλύτερη επιμέλεια τά περιστατικά παρά τά άλλα γεγονότα πού 
συνέβηκαν σ’ αυτό τό οχυρό, τόσο γιατί ήταν τό μοναδικό τέτοιου είδους γε. 
γονός πού έγινε όλο τον καιρό τής πολιορκίας όσο καί γιά τό μάκρος τοϋ άν. 
ταγωνισμοΰ πού διάρκεσε πάνω άπό δώδεκα ώρες τήν ημέρα καί τή νύχτα κι’αΰ- 
τό συνέβηκε μόνο έξ αιτίας εκείνων πού έπρεπε νά τό αποσύρουν έγκαίρως. Σ* 
αύτές τις αψιμαχίες, εκτός άπό εκατό ανθρώπους ή τόσους πάνω κάτω τού συν
τάγματος τού Κου ντέ Κιλμανσέκ πού σκοτοίθηκαν ή πληγώθηκαν, έμειναν στόν 
τόπο καί πολλοί άλλοι πού έτρεξαν στό θόρυβο τού συναγερμού καί άνάμεσά ιούς 
βρίσκονταν δυό εύγενεΐς ’Ενετοί. Μερικοί εννοούσαν νά θεωρούν τό χαμό τού 
κανονιού αύτοϋ μεγάλη προσβολή όχι μόνο γιά κείνους πού φρουρούσαν τή 
Σαμπιονέρα, αλλά γιά όλο τό οχυρό, χωρίς νά έχουν ύπόψει πώς περίμεναν 
χειρότερα πού θά μπορούσαν νά συμβοΰν πριν νά τό τοποθετήσουν εκεί καί 
τό είχαν βρή λογικό νά διακινδυνέψουν έ’να κανόνι (έχοντας αρκετά άν θά χα
νόταν) γιά νά κερδίσουν καιρό άπό τούς εχθρούς καθυστερώντας τά έργu τους 
Γιατί αύτά πού δέν ήθελαν νά διακινδυνέψουν δέν έπρεπε ποτέ νά τά βάζουν 
ίκεί πού θά βρίσκονταν εκτεθειμένα στις υπονόμους των εχθρών, ή σέ τόπους
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que les bresches, quy sont d’ ordinaire retranchdes derriere 
(comme celle la estoit) | et par concequant fort incommode pour i77 
retirer a la haste des machines sy grosses, et pesantes, et de 
plus qu’ il n’ en failloit dutout faire de cas en Candie, en la con- 
diction qu’ elle se trouvoit alors sur la veille de se perdre elle 
mesme, non seulement avec la perte d’ un canon, mais de plus 
de cinq cens, et tout ce quy s’y trouvoit dedans, sy le bon heur 
n’ en eut retranche une bonne partie par une advantageuse paix 
quy en suivit en peu de temps apres, contre P attente de tout 
le monde comme il se dira bientost Monsieur de Notiaille | (le- I77v 
quel jusques la ne fit paroistre la moindre chose d’ une telle 
pensee bien que ses gens en parlassent) fit scavoir au Captaine 
General que des le lendemain il commanceroit a rembarquer son 
monde lequel fut sy surpris d’ une resoluction sy soudaine et 
impreveiie de ce general franfois, que d’ abord il delibere avec 
Mr de St Andre, et tous les autres generaux tant Venetiens qu’ 
estrangers de quelle faqon ils devroyent en user pour obliger 
Mr de Noiiaille de demeurer jusqu’ a P arrivee de quelques au
tres secours, ou bien a ce qu’ on eust peu | tomber d’accord de i78 
quelque honnorable accommodement avec les ennemis, lequel la 
presance de tant de troupes fairoit obtenir plus advantageuse - 
ment pour les assieges, au lieu que nous quittans il seroit a

τόσο δύσκολους όπως τά ρήγματα, πού έχουν συνήθως χαρακώματα ύποχωρή- 
σεως πίσω τους (δπως συνέβαινε μ’ αυτό εδώ) καί γι’ αυτό πολύ απρόσφορα 
γιά νά τραβήξη κανείς πίσω βιαστικά μηχανές τόσο μεγάλες καί βαρείες. ’Α
κόμα, έπρεπε νά σκεφθοϋν πώς δέν έπρεπε καθόλου νά λεπτολογούν στόν Χάν
δακα, στήν κατάσταση πού βρισκόταν τότε, στις παραμονές νά χαθή δ Ιδιος ( 
όχι μόνο μέ τό χάσιμο ενός κανονιού, αλλά πεντακοσίων καί πάνω καί μέ κά
θε τί πού βρισκόταν μέσα, αν ή καλή τύχη δέν έσωζε ένα μεγάλο μέρος μέ 
μιά συμφέρουσα εΙρήνη, πού ακολούθησε ύστερα από λίγο καιρό. Παρά τις 
προσδοκίες όλου τού κόσμου, όπως θά διηγηθοϋμε σέ λίγο, δ Κος ντέ Νοάϊγ 
(πού ως τότε δέν άφησε νά φανή τό παραμικρό από μιά τέτοια σκέψη αν καί 
οί δικοί του μιλούσαν γι’ αύτή) έγνωστοποίησε στόν Γενικό Καπετάνιο πώς τήν 
έπαύριο θά άρχιζε νά Ιπιβιβάζη πάλι στά πλοία τό στρατό του. Αύτός δοκί. 
μασε τέτοια έκπληξη μέ μιά απόφαση τόσο ξαφνική καί απροσδόκητη τούτου 
τού Γάλλου στρατηγού, πού αμέσως συσκέπτεται μέ τόν κ. ντέ Σαίντ - Άντρέ 
καί όλους τούς άλλους στρατηγούς, τόσο τούς'Ενετούς όσο καί τούς ξένους, πάνω 
στόν τρόπο πού έπρεπε νά μεταχειριστοΰνε γιά νά αναγκάσουν τόν Κον ντέ No. 
άϊγ νά μείνη ως τήν άφιξη άλλων επικουριών ή τουλάχιστο ώς τήν ωρα πού 
θά μπορούσαν νά συμφωνήσουν μέ τούς έχθρούς γιά κάποια έντιμη συνθηκολό
γηση, πού ή παρουσία τόσου στρατού θάκανε νά τήν επιτύχουν πιό συμφέρου
σα γιά τούς πολιορκημένους ένώ, δν μας έγκατέλειπε, θά υπήρχε κίνδυνος,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:17 EEST - 54.161.213.156



Γαλλικό χειρόγραφο τής πολιορκίας τοΰ Χάνδακα 18?

craindre que les ennemis saclians nostre foiblesse, ne voulussent 
preter Γ oreille a aucunes condictions honnorables, et apres 
avoir essaye en vains de P y persuader par ces raisons et beau- 
coup autres il fut arreste entre eux d’ y joindre les prieres du 
neveu du Pape (quy se tenoit tousiours a la Standie avec ses 
galeres) | afin que la veneration deiie a sa qualitte, comme 178V 
neveu du Pape, cardinal, et chef pretendu de cette expedition, 
fleschit le Due de Nouailles a quitter ceste resoluction peu con- 
venable a la reputation des armes de sa Majeste tres chrestienne 
et encore moins honnorable pour luy et tous ceux quy sy’ trou- 
voyent engages avec luy, pour cet effect le cardinal se rend la 
nuict suivante a Candie, et tache premierement en faisant voir 
au Due ce qu’ il scavoit bien, Γ estat de la place dont la perte 
avec toutes les troupes quy se trouvoyent a sa defferice, comme 
de la flottedont la plus part des matelots estoyent employes aux 
travaux | de la ville, et ensuitte de tout ce que les Venitiens pos- 179 
sedoyent encor au Levant ny ayant plus d’armee pour le deffen- 
dre, suivroit de pres son despart, mais voyant qu5 il ne pouvoit 
rien gaigner sur Γ exprit du Due, et qu’ il prethendoit d’ en 
avoir ordre expres du Roy, il commance a le prier pour P amour 
de Dieu, et de tout ce qu5 il y avoit de sainct au ciel et en la 
terre de vouloir seulement demeurer huit jours, et le Capitaine

επειδή θά ήξεραν oi εχθροί τήν αδυναμία μας, νά μή θέλουν καθόλου νά δε. 
χθοϋν οποιουσδήποτε ένιιμους δρους. Καί άφοϋ προσπάθησαν μάταια νά τόν 
πείσουν μ αυτά τά επιχειρήματα καί πολλά άλλα, συμφωνήθηκε μεταξύ τους 
να προσθέσουν τις παρακλήσεις τοΰ ανεψιού τού Πάπα (πού βρισκόταν πάντα 
στην Ντία μέ τις γαλέρες του) μέ τήν ελπίδα πώς ό σεβασμός πού οφείλεται 
στήν ιδιότητά του σάν άνεψιό τού Πάπα, καρδινάλιο καί αρχηγό κατ’ όνομα 
αυτής τής εκστρατείας, θα εκαμπτε τόν Δούκα τοΰ Νοάϊγ καί θά τον έκανε νά 
έγκαταλείψη τήν απόφαση αυτή, τήν αταίριαστη στή φήμη των όπλων τής χρι- 
στιανικοτατης Μεγαλειότητας του, καί ακόμα λιγότερο έντιμη γι’ αύτόν καί 
ολους εκείνους που τόν ακολούθησαν στήν επιχείρηση αυτή Γι’ αυτό τό σκοπό 
ο καρδινάλιος ερχεται την ακόλουθη νύχτα στόν Χάνδακα καί προσπαθεί πρώ
τα </νά πείση^> τόν Δούκα, κάνοντάς τον νά δή αυτό πού ήξερε καλά, τήν 
κατάσταση τού άχυρού πού ό χαμός του μαζύ μέ δλων τών στρατευμάτων πού 
ιό υπεράσπιζαν, όπως καί τού ναυτικού, πού οί περισσότεροι από τούς ναύτες 
του χρησιμοποιούνταν στις στρατιωτικές εργασίες τής πόλεως, καί υστέρα δλων 
αυτών πού κατείχαν ακόμα οί Ενετοί στήν Ανατολή, πού δέν θά είχαν πιά 
στρατό νά τά υπερασπίσουν, θά επακολουθούσε αμέσως την αναχώρησή του.Μά 
βλέποντας πώς τίποτα δέν θά μπορούσε νά άλλάξη τις προθέσεις τού Δούκα, 
καί ότι προφασιζόταν πώς είχε ειδική εντολή τού Βασιλέα, άρχίζει νά τόν 
παρακαλή γιά χάρη τής αγάπης τού Θεού καί γιά κάθε τι πού είχε ίερό στόν 
ούρανό καί στή γή, νά θέληση μόνο νά μείνη όχτώ μέρες, καί δ Γενικός Κα-
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General s’ obligeoit de commancer a traitter des Γ heure mesnie 
pourveu qu’ il en voulust voir Γ effet, mais tout ce qu’ ils luy 
purent representer ne servist a autre chose, qu’ a obtenir que 
quatre ou cinq | <[cinqj> cens des siens demeurassent quelques I79v 
jours dans la place, apres Γ embarquement des autres, et jusqu’ 
a F arrivee d’ un petit meschant secours du Pape, sous la con- 
duitte du Due de Mirandola prince de sy grand coeur, qu’estant 
arrive a la Standie voyant tant les frangois que les papalins, et 
les chevaliers de Malte avec leur monde et tous les volontaires 
desja embarques, et sur leur retour attendans le premier bon 
vent envoya son monde en la ville, (plus propres pour garder les 
hospitaux que pour la deffence de une bresche) et pour son j 
particullier s’en va retourner sur les gaieres du Pape, Da retrait-180 
te des Frangois, des gens du Pape, et des Maltois, donna sub
ject a quelqu’ un a Rome de faire des pasquils fort a propos, 
apres qu’ on y sceut la perte de Candie un desquels je veux not- 
ter icy en la mesme langue qu’ il a este compose, il faut sca- 
voir qu’ il y a deux statues a Rome, dont on s’ en sert ordi- 
nairement aux subjets des pasquils 1’ un appelle Pasquino et 1’ 
autre Morforio a ce pasquil cy on les feigne comme s’ ils avo- 
yent | dialogue ensemble, Pasquino demande a 1’ autre, Fratello jSov 
Morforio perche porti il duolo, e che nuova, responce, ha cativa

πετάνιος θά άναλάβαινε νά άρχίση τις διαπραγματεύσεις τήν ίδια αυτή στιγ
μή, άρχει νά ήθελε αυτός νά παρακολούθηση τό αποτέλεσμα. Μά δ,τι καί νά 
τοϋ παράστησαν δέν ωφέλησε σέ τίποτα άλλο παρά νά πετύχουν νά μείνουν τε
τρακόσιοι ή πεντακόσιοι από τούς δικούς του μερικές μέρες σιό οχυρό, ύστερα 
άπό τήν επιβίβαση τών άλλων καί ως τόν έρχομό μιας μικρής, τιποτένιος βοή
θειας τοϋ Πάπα, κάτω άπό τή διοίκηση τοΰ Δούκα τοΰ Μιράντολα. Αυτός ήταν 
ένας πρίγκηπας μέ τόσο μεγάλο θάρρος, πού όταν έφτασε στη Ντία καί είδε 
τόσο τούς Γάλλους δσο καί τούς Παπικούς καί τούς Ιππότες τής Μάλτας μέ 
τούς άνθρώπους τους καί δλους τούς εθελοντές επιβιβασμένους πιά στά πλοία 
νά περιμένουν τον πρώτο ευνοϊκό άνεμο γιά ιόν γυρισμό τους, έστειλε τούς 
άνδρες του στήν πόλη (περισσότερο γιά νά φυλάξουν τά νοσοκομεία παρά γιά 
νά υπερασπιστούν ένα ρήγμα) ένώ αυτός, φροντίζοντας γιά τόν εαυτό του, γύ
ρισε στις γαλέρες τοΰ Πάπα. Ή υποχώρηση τών Γάλλων, τών Παπικών καί 
τών Μαλτέζων, έδωσε θέμα σέ μερικούς στή Ρώμη νά φτιάξουν σάτιρες πολύ 
ταιριαστές γιά τήν περίσταση, μόλις έμαθαν τό χαμό τοΰ Χάνδακα. Μιά απ' 
αύτές θέλω νά σημειώσω εδώ στήν ίδια γλώσσα πού τή σύνθεσαν. Πρέπει νά 
ξέρετε πώς υπάρχουν δυό άγάλματα στή Ρώμη πού χρησιμοποιούν συνήθως στά 
θέματα τής σάτιρας. Τό ενα λέγεται Πασκίνο καί τό άλλο Μορφόριο. Σ’ αυτήν 
έδώ τή σάτυρα κάνουν σά νάχουν διάλογο μεταξύ τους. *0 Πασκίνο ρωτά τόν 
άλλο€Fratello Morforio, perche porti il duolo, e che nuova». Άπαντά:
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nuova, D : che nuova cativa R : Candia e morta D : et come έ 
morta Candia, et di che male, responce, di male francese, et 
quel chi e anchor peggiore e sepolta senza prete et senza crucia, 
quy veut dire en francois, mon frere Morforio, quelle nouvelle, 
et pourquois portes tu le dueil, ha mauvaise nouvelle, quelle 
mauvaise nouvelle, | Candie est morte, comment est Candie mor- 181 
te, et de quel mal, de mal frangois (quy veut dire en italien la 
verolle) et ce quy est emor pis elle est enterree sans prestre et 
sans croix, elle est morte de mal francois dit il, comme sy cette 
nation estoit cause de sa perte, et enterree sans prestre et sans 
croix, parce que tant les gens du Pape signifiee par le prestre 
comme aussy les chevaliers de Malte quy portent la croix, Pont 
de mesme delaissee a son extreme necessitte, voila done | Mon- i8iv 
sieur de Noiiaille avec toutes ses troupes, (a la reserve de qua- 
tre ou cinq cens) a la Standie, ou il fut arreste envicon quinse 
jours par des vente contraires, ils ne furent plustot embarques, 
que le Capitaine General eust advis que les ennemis s’ estoyent 
resolus de donner un assaut general a la ville le lendemain, ce 
quy Pobligea d’ ordonner, que tous les gens de guerre demeuras- 
sent tousieurs aux postes, et que tous les autres tant natifs qu° 
estrangers s’ y rendissent pareillement au premier coup de la 
cloche de St Marc, sous payne de la vie sans remission, P advis

—«Ha cativa nuova». Λέγει:—«che nuova cativa». 'An. Candia e mor
ta». Λ:—«et come e morta Candia, et di che male». Άπαντα :—«di male 
francese, et quel chi e anchor peggiore e sepolta senza prete et senza 
crucia».—Αυτό θά πή στά Γαλλικά : «’Αδελφέ μου Μορφόριο, τΐ νέα, καί 
γιατί πενθείς;» Άπαντα:—«"Έχω κακά νέα». Λέγει:—«ΤΙ κακά νέα;» Άπ:—
«Ο Χάνδακας πέθανε», Λ:—«Πώς πέθανε ό Χάνδακας καί από ποιά άρρώ* 
στεια ;» Άπαντά :—«Άπό τή Γαλλική άρρώστεια (πού ’Ιταλικά σημαίνει σύ' 
φιλις - μαλαφράντζα) κι’ αυτό πού είναι ακόμα χειρότερο, τόν θάψανε χωρίς 
παπά καί χωρίς σταυρό». Πέθανε άπό τή γαλλική άρρόίστεια, είπε, σάν αυτό 
τό έθνος νά ήταν ή αιτία τοΰ χαμού του, καί τόν θάψανε χωρίς παπά καί χω
ρίς σταυρό, γιατί τόσο οί άνθρωποι τοΰ Πάπα, πού δηλώνονται μέ τόν παπά, 
όπως καί οί ιππότες τής Μάλτας πού κρατούνε τό σταυρό, τόν έγκατάλειψαν 
τό ίδιο, στή μεγαλύτερή του ανάγκη. Νά λοιπόν ό κ. ντέ Νοάϊγ μαζΰ μέ όλο 
του τό στρατό (εκτός άπό τούς τετρακόσιους ή πεντακόσιους) στή Ντία, όπου 
αναγκάσθηκε νά σταματήση περίπου δεκαπέντε μέρες, άπό τούς ενάντιους ανέ
μους. Μόλις είχαν έπιβιβαστή, ό Γενικός Καπετάνιος είχε τήν πληροφο
ρία πώς οί εχθροί ήταν αποφασισμένοι νά κάμουν μιά γενική έφοδο στήν πό
λη, τήν έπαύριο, πράγμα πού τόν υποχρέωσε νά διατάξη νά μένουν πάντα όλοι 
οί στρατιώτες στά πόστα τους καί όλοι οί άλλοι, τόσο οί ντόπιοι όσο καί οί 
ξένοι, νά πάνε κι’ αυτοί έκεΐ στόν πρώτο χτύπο τής καμπάνας τοΰ Άγ. Μάρ" 
κου, μέ τήν ποινή τοΰ θανάτου, χωρίς άνάκληση ποινής. Ή πληροφορία δέν
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ne fut pas tout a fait faux | car au dit jour les ennemis ayant 182 
fait jouer deux fourneaux a la Sabionere, monterent en grand 
nombre sur leur effect obligeans ceux quy s’ y trouvoyent en 
garde (apres en avoir tues quantitte, et blesse le captaine quy y 
commandoit) de se retirer derriere le retranchement, mais apres 
avoir escarmouches longtemps, et plantes quantitte de drapeaux 
sur la bresche, voyans qu’ ils ne pouvoyent emporter le retran
chement, ny se loger sur la bresche, a cause du canon de l’Arse- 
nal et du Chateau du mole, (quy les flanquoit bien a propos) 
comme aussy de la mousqueterie du retranchement ils se reti- 
rent, ils donnerent a St. | Andre aussy a m£sme temps mais ils y 182V 
furent plus gaillardement receus, a cause de la presense du Ca' 
pitaine General avec la pluspart de tous les autres generaux, et 
aussy des postes plus spacieux et plus capables de feu, que ce- 
luy de la Sabionere, je ne peux pas m’ imaginer que les enne
mis ayent desseignes cette action pour un assaut general y ayant 
montres sy peu d’ effort, mais plustot pour reconnoistre nos tra- 
vaux, et quel visage nous ferions avec sy peu de monde qu’ ils 
scavoyent que nous estions alors, apres le despart hormis les 
gens soldoyes de la Republique, quoy qu’ il en aijt este, ils fu
rent repousses | ceste fois la, et n’ ont rien plus tente par leurs 183 
manieres ordinaires de gagner le terrein pied a pied jusqu’ a la

ήταν όλότελα σφαλμένη, γιατί σέ δέκα μέρες, οί εχθροί, άφοΰ ανατίναξαν 
δυό φουρνέλλα στή Σαμπιονέρα, ανέβηκαν αμέσως υστέρα από τό αποτέλεσμά 
τους πολυάριθμοι, αναγκάζοντας αυτούς πού φρουρούσαν έκεϊ (άφοΰ σκότωσαν 
πολλούς καί τραυμάτισαν τόν καπετάνιο πού τούς διοικούσε) νά άποσυρΟοΰν 
πίσω άπό τό χαράκωμα όπισθοχωρήσεως. Μά υστέρα άπό πολύωρες άψιμαχίες, 
άφοΰ έστησαν πολλές σημαίες πάνω στό ρήγμα, βλέποντας πώς δέν μπορούσαν 
ούτε νά κυριέψουν τό χαράκωμα, ούτε νά εγκατασταθούν πάνω στό ρήγμα έξ 
αιτίας τών κανονιών τού ναυστάθμου και τού φρουρίου τού μώλου (πού 
τούς πλευροκοπούσαν επίκαιρα) όπως καί τών πυροβολισμών τών μουσκέτων 
άπό τό χαράκωμα, άποσύρθη .αν. Σύγχρονα χτύπησαν καί στόν ”Αγ. Άνδρέαι 
μά τούς υποδέχτηκαν εκεί πιό θαρραλέα έξ αιτίας τού Γενικού Καπετάνιου μέ 
τούς περισσότερους άπό τούς άλλους στρατηγούς, καί άκόμα τών πόστων 
πού ήταν πιό ευρύχωρα καί μέ πιότερα πυρά άπό τήν Σαμπιονέρα. Δέν μπο
ρώ νά φανταστώ πώς οί εχθροί σχέδιασαν αύτή τήν επιχείρηση γιά γενική 
έφοδο, άφοΰ έδειξαν τόσο λίγη προσπάθεια, μά πιό πολύ γιά νά άναγνωρίσουν 
τά στρατιωτικά μας έργα καί πώς θά άντιδρούσαμε μέ τόσο λίγο στρατό πού 
ήξεραν πώς ήμαστε τότε ύστερα άπό τήν άναχώρηση δλων, έξω άπό τούς στρα
τιώτες τής Δημοκρατίας. Όπως κι' άν είχε τό πράγμα, άποκρούστηκαν τή φο
ρά αυτή καί δέν επιχείρησαν πιά τίποτα μέ τούς συνειθιομένους τους τρόπους 
γιά νά κερδίσουν έδαφος βήμα μέ βήμα, ως τήν ειρήνη. Νομίζω πώς άνάφερα
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paix, il me semble d’ avoir fait mention de Γ ingenieur Castil
ian, lequel fust remis a sa charge par Γ autlioritte de Mr de 
Noiiaille qu’ il s’ estoit laisse gagner Γ advantage des mines aux 
ennemis, ou par ignorance ou par trahison, de sorte qu’ en peu 
de jours ils s’ attacherent a la courtine ou ils travailloient desja 
pour les faires sauter (au quel cas ils avroient ouvert les passa
ge de la ville, ny ayant rien derriere) quand ils en furent ΰΐ^ββέε 
par la sortie dont je fais cy dessus le recit, j mais non obstant 183V 
cela il demeura en sa charge jusqu’ au desport des frangois, au- 
quel temp voyant qu’ il ne pouvoit plus couvrir son manque- 
ment ny esviter le chastiment deub a ses merittes, quand il n’ 
avroit plus un sy bon azille, que la protection de Mr de Noiiail" 
le, s’ advise pour sortir d’ une telle labirinthe, de s’ en aller 
avec luy, lequel pour comble de ses bien faits luy procure en
core ceste permission du Captaine General, mais devant son des- 
part les ennemis s’ estoyent dereschef loges au pied de la cour
tine et y avoyent faict sauter une mine | considerable, laquelle 184 
ne fist qu’ esbouler la muraille n’ ayant pas pris le temps de 
bien avancer, mais ils travailloyent soigneusement pour y en 
faire d’ autres, en trois endroits tout contre Γ un de Γ autre, il 
fust done question ou de se fortifier derriere la courtine, ou bien 
par une sortie de les obliger de s’ en eloigner, on se prent au 
dernier remede, parce qu’ il n’y avoit du monde pour se servir
τόν μηχανικό Καστιλάν πού άποκαταστάθηκε στή θέση του μέ χό κϋρος χοΰ κ. 
νχέ Νοάϊγ καί πού άφησε νά κερδίσουν οί εχθροί χήν ύπεροχή στις υπονόμους 
η από άγνοια ή άπό προδοσία, έχσι πού σέ λίγες μέρες προσκολλήθηκαν σχό 
προπέχασμα, όπου έργάξονχαν πιά γιά νά χίς άναχινάξουν, (σ’ αϋχή χήν περί- 
πχωση θά άνοιγαν πέρασμα σχήν πόλη, άφοΰ δέν υπήρχε χίποχα πίσω), όχαν 
διώχτηκαν άπό κεϊ μέ χήν έφοδο πού διηγήθηκα παραπάνω. Μά παρ’ όλα αΰ- 
χά εκείνος έμενε σχό αξίωμά χου ώς χήν αναχώρηση χών Γάλλων. Τόχε, βλέ
ποντας πώς δέν μπορούσε πιά νά κρύψη χήν άνικανόχηχά χου οΰχε νά άποφύ- 
γη χήν χιμωρία πού χοΰ άξιζε, όχαν δέν θά είχε πιά ένα χόσο καλό άσυλο σάν 
χήν προσχασία χοΰ κ. νχέ Νοάϊγ, άποφασίζει γιά νά βγή άπό ένα χέχοιο λα
βύρινθο νά φύγη μαζύ χου. Αύχός, σάν έπισφράγισμα χών καλών χου πράξεων, 
χοΰ προμηθεύει άκόμα αϋχή χήν άδεια άπό χόν Γενικό Καπεχάνιο. Μά πριν 
άπό χήν άναχώρησή χου, οί εχθροί είχαν πάλι εγκαχασιαθή σχά πόδια χοΰ 
προπεχάσμαχος καί είχαν άναιινάξει μιά σημανχική ύπόνομο πού δέν μπόρεσε 
παρά νά γκρεμίση χό εξωτερικό τείχος, επειδή δέν είχε βρή χόν καιρό νά προ- 
χωρήση άρκετά" άλλά εργάζονταν προσεχτικά γιά νά άναχινάξουν άλλες σέ τρία 
σημεία πού ή καθεμιά τους ευρισκε χήν άλλη. ΓΓ «ύχό γεννήθηκε χό ζήτημα, 
ή νά οχυρωθούμε πίσω άπό χό προπέχασμα, ή μάλλον μέ μιά έξοδο νά τούς 
αναγκάσωμε νά άπομακρυνθοΰν. ’Επιχειρούν χό δεύτερο μέσο θεραπείας τού 
κακού, γιαχί δέν είχαν άνθρώπους νά χρησιμοποιήσουν γιά to πρώτο. 'Ενας
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du premier, une jeune cavalier appelle Hannibal baron de Gen- 
feldt (dont le pere avoit este general au service de la Republi- 
que et le frere aisnd | tue la campagne precedante en Candie 184V 
apres y avoir acquis grande reputation dans Γ estime de tous, 
fust honnore de la conduitte de cette sortie, et eut pour cella la 
regiment de son frere encor vivant tous allemands, etbons vieux 
officiers et soldats, lesquels avec d’ autres gens commandes fai- 
soyent le nomble de cens cinqante ou environ ils firent sy bien, 
qu’ ils des nicheurent d’ abord ceux quy estoyent attaches a la 
courtine, les entretuans en escarmouche tant que d’ autres se 
fortifiassent | sur le terrain gagne, il receut luy mesme deux 185 
coups de mousquet a la poictrine P un apres P autre dont cha- 
cun le porta par terre, et bien que la bonte de ses armes luy en 
guarantit la vie, le faillut pourtant porter dedans parce qu5 il 
s’ en sentoit fort mal, ensuitte de quoy les autres se retirerent. 
aussy, leCapitaine General envoya complimenter ce baron et luy 
faire presant d’une chaisne d’or sur la medaille de laquelle estoit 
la ville de Candie Ceste sortie se fist une | henre devant la nuict 185V 
de sorte que ceux quy travailloyent aux logemens n’ eurent pas 
le temps de les bien achever, quand Pobscuritte invita les Turcs 
d’ y retourner les attaquer lesquels les emporterent d’ abord, 
parce qu’ il ne falloit que pousser de la main les quartiers qu’

νέος Ιππότης, πού λεγόταν 'Αννίβας, Βαρώνος τοΰ Γιενφέλντ (πού ό πατέρας 
του ήταν στρατηγός στήν υπηρεσία τής Δημοκρατίας καί ό μεγαλύτερος αδελ
φός του σκοτώθηκε στήν προηγούμενη εκστρατεία στό Χάνδακα, άφοΰ απόκτη
σε μεγάλη φήμη στήν εκτίμηση δλων) είχε τήν τιμή νά διοικήση αυτή τήν έξο
δο καί γιά τό σκοπό αύτό είχε το σύνταγμα πού διοικούσε ό αδελφός του όταν 
άκόμα ζοϋσε, δλους Γερμανούς καί καλούς, παλιούς αξιωματικούς καί στρα
τιώτες, πού μαζί μέ άλλους εντεταλμένους στρατιώτες έφταναν τούς πεντακό
σιους, ή τόσους πάνω κάτω. Πολέμησαν τόσο καλά, πού ξεφώλιασαν αμέσως 
αυτούς πού είχαν προσκολληθή στό προπέτασμα, σκοτώνοντάς τους στό αναμε
ταξύ σέ αψιμαχίες, ένώ άλλοι οχυρώνονταν στό κερδισμένο έδαφος. Ό Ιδιος 
πήρε δυό χτυπήματα άπό μουσκέτο στό στήθος, τό ένα υστέρα άπό τό άλλο, 
πού τό καθένα τους τόν έρριξε στή γή, καί άν καί ή καλή ποιότητα τών δπλων 
του τοΰ έσωσε τή ζωή, χρειάστηκε δμως νά τόν μεταφέρουν μέσα, γιατί αισθα
νόταν πολύ άσχημα. 'Ύστερα απ’ αύτό, άποσύρθηκαν καί οί άλλοι. Ό Γενικός 
Καπετάνιος, έστειλε νά συγχαρούν τόν Βαρώνο αυτόν καί τοΰ χάρισε μιά χρυ
σή άλυσσίδα πού στό μενταγιόν της είχε τήν πόλη τοΰ Χάνδακα. Αυτή ή έξοδος 
έγινε μιάν ώρα πριν νά νυχτώση, έτσι πού κείνοι πού εργάζονταν στά καταλύ
ματα δέν είχαν τόν καιρό νά τά τελειώσουν καλά, δταν τό σκοτάδι κάλεσε 
τούς Τούρκους νά γυρίσουν νά τά προσβάλουν. Τά κυρίεψαν αμέσως, γιατί δέν 
χρειαζόταν παρά νά σπρώξη κανείς μέ τό χέρι αυτά τά καταλύματα πού είχαν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:17 EEST - 54.161.213.156



Γαλλικό χειρόγραφο τής πολιορκίας τοΟ Χάνδακα 193

on y avoit plantes dans la terre sablonneuse, et mouvante, a St'. 
Andre les affaires estoyent fort mal aussy de nostre costd car 
bien que les ennemis ne pouvoyent se servir des mines des qvT 
ils eurent | passes le premier retranchement (ne rencontrans qu’ 186 
nne suitte continuelle des rochers jusqu’ a Γ autre) sy est ce qu’ 
en portant le terrain de celuy la avec, dont ils formoyent leurs 
tranchees ils se trouverent desja a cinq ou six pas de nostre der- 
neir retranchement et unique defiance, et avoyent advences dix 
ou douze trenchees de Γ une jusqu’ a Γ autre en ligne droitte et 
collateralle, d’ ou ils pourroyent fort commodement monter en 
grand nombre a Γ assaut quand ils auroyent fait bresche | a nos- ^όν 
tre dernier retranchement, d’ une batterie de six pieces de ca
non, qu’ ils avoyent desja aeheve vers la mer et au dedans du 
premier, de sorte que le Capitaine General ne voyant plus de 
ressource aux affaires de la place, ny moyen comine quov la pou- 
voir maintenir d’ advantage, ne songe qu’ a celluy de se retirer 
d’ un sy mauvais pas, sans hasarder la reputation ny la perte 
indubitable en cas du contraire tant de leur armee et flotte que 
de tout ce que les Venitiens tenoyent encor en ce Royaume pour 
cest effect ayant faict signer a tous les autres | generaux 1’impos- x87 
sibilitte de resister davantage a Γ impetuositte des ennemis, 
dont le courage fut redouble par la retraitte de nos secours, il

στήσει σέ γή αμμουδερή καί κινητή. Καί στον Άγιο Άνδρέα τά πράγματα 
πήγαιναν πολύ κακά άπό τό δικό μας μέρος, γιατί αν καί οί εχθροί δέν μπο
ρούσαν να χρησιμοποιήσουν υπονόμους άπό τότε πού πέρασαν τήν πρώτη γραμ
μή όπισθοχωρήσεως (επειδή δέν συναντούσαν πιά παρά μια συνεχή σειρά άπό 
βράχους ώς τήν άλλη), αν εξαιρέσουμε τό χώμα πού μετάφεραν άπ’ αυτή μαζύ 
τους, μέ τό όποιο σχημάτιζαν τά χαρακώματά τους, βρεθήκαν πιά σέ πέντε ή 
έξη βήματα άπό τήν τελευταία μας γραμμή όπισθοχωρήσεως καί μοναδική μας 
άμυνα. Καί είχαν προχωρήσει δέκα ή δώδεκα χαρακώματα άπό τή μιά στήν 
άλλη, σέ ίσια γραμμή καί παράλληλα, άπ’ όπου μπορούσαν πολύ εύκολα νά 
επιχειρήσουν έφοδο σέ μεγάλο άριθμό, όταν θά έκαναν ρήγμα στήν τελευταία 
μας άμυντική γραμμή μέ μιά πυροβολαρχία έξ κανονιών πού είχαν πιά τε
λειώσει νά στήνουν πρός τή θάλασσα καί μέσα άπό τήν πρώτη γραμμή. "Έτσι 
πού δ Γενικός Καπετάνιος, μή βλέποντας πιά νά ύπάρχη διέξοδος στις συνθή
κες πού βρέθηκε τό οχυρό, ούτε μέσο πού νά μπορεί νά τό κρατήοη περισσό
τερο, δέν σκέπτεται πιά παρά πώς νά βγή άπό μιά τόσο κακή θέση, χωρίς νά 
διακινδυνέψη τή φήμη ούτε τον βέβαιο χαμό, σέ άντίθετη περίπτωση, τόσο τού 
στρατού καί τού στόλου όσο καί όλων αυτών πού οί Ενετοί κρατούσαν άκόμα 
σέ τούτο τό Βασίλειο. Γι’ αυτό τό σκοπό, άφοΰ έδήλωσε σ’ όλους τούς άλλους 
στρατηγούς τό άδύνατο νά άντισταθούν περισσότερο στήν ορμή τών εχθρών, 
πού ιό θάρρος τους διπλασιάσθηκε άπό τήν άποχώρηση των επικουριών μας,

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ XT. 13
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pense au moyen comme il pourroit, quittant la ville desja per
due, moyener une paix honorable a sa Republique, ce quy luy 
reussit comme je m’ en vais racomter, apres avoir montres au 
prealable, les termes ou la Porte et la Republique estoyent quand 
le Grand Vizir apprehendoit Γ arrivee des frangois lequel s’offrit 
de lever le siege de devant Candie, et abandonner aux Venitiens 
la moittie de Royaume et de desmolir | Candia neufve, pourveu 187V 
qu’ ils fissent le mesme de L,a Sude, parce que la premiere se 
trouvoit scituee a une lieue de la ville de Candie et par con- 
cequant dans la moitie du Royaume quy escheroit aux Veni
tiens et P autre a P entree d’ un port de mer peu loin de Ra 
Canea ville principalle pour lors du Turc en ce Royaume, quy 
servoit de grand azille et lieu de retraitte aux armees navalles 
de la Republique tout le temps de la guerre, et en esehange les 
Venitiens seroyent obliges de quitter | aux Turcs et leur resti- 188 
tuer tout ce qu’ ils avoyent pris sur eux, en Delmatie depuis le 
commancement de cette guerre, c’ est a dire une petitte place 
forte vers les frontieres de la Turquie appellee Glissa avec une 
belle estendue de payes et beaucoup de villages quy y appartien- 
nent a quoy le Senat ne voulut point consentir, et pour preuve 
de P esperance qu’ il avoit concede du secours du Pape et du 
Roy tres chretien, despoiiille son ambassadeur du pouvoir qu’ 
il avoit de traitter la | paix avec la Porte, ne le pouvant retirer i88v

συλλογίζεται μέ ποιο μέοο θά μπορούσε, έγκαταλείποντας τή χαμένη πια πόλη, 
νά μεσιτέψη γιά μιά έντιμη είρήνη τής Δημοκρατίας του. Αυτό τό πέτυχει 
όπως θά διηγηθώ, άφοΰ έδειξε προηγουμένως τούς όρους πού είχαν διαπρα- 
γματευθή ή Πύλη καί ή Δημοκρατία, όταν ό Μεγάλος Βεζύρης φοβόταν τόν 
ερχομό των Γάλλων. Αυτός προσφέρθηκε τότε νά λύση τήν πολιορκία τού Χάν
δακα καί νά άφήση στους "Ενετούς τό μισό από τό Βασίλειο, καί νά κατεδά
φιση τόν Νέο Χάνδακα, άν έκαναν τό ίδιο γιά τή Σούδα'γιατί ό πρώτος βρισκό
ταν οίκοδομημένος μιά λεύγα άπό τήν πόλη τού Χάνδακα καί έτσι μέσα στό 
μισό βασίλειο πού θά έπεφτε στούς "Ενετούς, καί ή άλλη στήν είσοδο ενός 
λιμανιού κοντά στά Χανιά, κύρια πόλη τότε τών Τούρκων σ’ αυτό τό Βα
σίλειο, πού χρησίμευε γ^,ά μεγάλο άσυλο καί καταφύγιο στό ναυτικό τής Δη
μοκρατίας, όλο τό διάστημα τής πολιορκίας. Γιά αντάλλαγμα οί "Ενετοί θά 
ήταν υποχρεωμένοι νά άφήσόυν στούς Τούρκους καί νά τούς αποδώσουν όσα 
τούς είχαν πάρει στή Δαλματία άπό τήν άρχή τοϋ πολέμου αυτού. Δηλαδή, ένα 
μικρό φρούριο πρός τά Τουρκικά σύνορά, πού ώνομαζόταν Γκλίσσα, μέ μιά 
ωραία περιοχή καί πολλά χωριά πού τής ανήκαν. Σ’αύτά ή Γερουσία δέν θέλη
σε καθόλου νά συγκατατεθή καί γιά νά δείξη τις ελπίδες πού είχε αποκτήσει 
άπό τή βοήθεια τού Πάπα καί τού Χριστιανικότατου Βασιλέα, άφαιρεΐ άπό 
τόν πρέσβυ της τή δικαιοδοσία πού είχε νά διαπραγματεύεται μέ τήν Πύλη.
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Γαλλικό χειρόγραφο τής πολιορκίας τοΟ Χάνδακα 195

du tout d’ entre leurs mains, le donnant toutes fois au Capitaine 
General, pour s’ en servir en cas de grande necessitte seulement, 
et que leurs affaires ne reussissent selon qu’ on les figuroit, ce 
quy fut un trait de grande prevoyance dont ne manque jamais 
cette Republique, car sy le Capitaine General n’ avoit le pou- 
voir d’ entrer en traitte de paix avec le Grand Vizir, il se fust 
oblige d’ abandonner la ville sans que la Republique en eut j 
pu tirer autre utillitte que le libre embarquement d’ une partie 189 

de ce qu’ il s’ y trouvoit dedans, au lieu des advantageux ter- 
mes de paix, que sa prudence et celle de ceux qu’ il y employ 
a pescher parmis les desordres des affaires ou ils se trouvoit 
engages comme vous allez voir, comme il fust done resolu de 
rendre la place a quelque condiction que ce fust quy tenoit de 
Γ honnorable le Capitaine General jette la pensee sur le collonel 
Anandie (que je dis avoir | este envoye au devant des frangois) 189V 
comme une personne bien informe des maximes que les Veni- 
tiens sont accoustumes de tenir en des desmelles semblables, les 
ayans servis depuis le commancement de cette guerre quy sera 
vingt cinq ans, et ayant faict mettre drapeau blanc sur le Grand 
Fort (quy fut repondu d’ un signal semblable des ennemis) 
envoy au camp du Turc avec des instructions que personne ne 
sgeut qu’ eux et encore deux nobles Venitiens, estant une maxi-

Έπειδή δέν μπορούσε νά τήν πάρη όλότελα από τά χέρια τους, τή δίνει οπωσ
δήποτε στον Γενικό Καπετάνιο γιά νά τήν χρησιμοποίηση σέ περίπτωση μεγά
λης ανάγκης μόνο καί δταν τά πράγματα δέν θά πήγαιναν τόσο καλά όσο 
έφαντάζονταν. Δύτό ήταν ένα χαρακτηριστικό τής μεγάλης προνοητικότητας 
πού δέν λείπει ποτέ άπό αυτή τή Δημοκρατία. Γιατί αν ό Γενικός Καπετάνιος 
δέν είχε τήν δικαιοδοσία νά διαπραγματευτή τήν ειρήνη μέ τόν Μεγάλο Βεζύρη, 
θά ήταν άναγκασμένος νά εγκατάλειψη τήν πόλη χωρίς ή Δημοκρατία νά μπο- 
ρή νά επιτυχή άλλη ωφέλεια άπό τήν ελεύθερη έπιβίβαση ένός μέρους άπ'όσα 
βρίσκονταν μέσα, αντί τούς πλεονεκτικούς όρους τής ειρήνης πού πέτυχε ή 
φρόνησή της καί ή φρόνηση εκείνων πού μεταχειρίστηκε γιά νά οώση κάτι 
άνάμεσα άπό τή σύγχυση των πραγμάτων όπου βρέθηκε μπλεγμένη, όπως θά 
δήτε. “Οταν άποφασίστηκε λοιπόν νά παραδώσουν τό όχυρό, μέ όποιουσδήποτε 
όρους πού θά ήταν κάπως έντιμοι, ό Γενικός Καπετάνιος στρέφει τή σκέψη 
του στόν συνταγματάρχη Άνάντη (πού είπα πώς είχε σταλή γιά νά συναντήση 
τούς Γάλλους) σάν σέ πρόσωπο καλά πληροφορημένο γιά τϊς αρχές πού οί Ενε
τοί είναι συνειθισμένοι νά ακολουθούν σέ παρόμοια ξεμπερδέματα, γιατί τούς 
είχε υπηρετήσει άπό τήν άρχή τού πολέμου αύτοϋ, δηλαδή είκοσιπέντε χρόνια.
Καί άφοΰ έστησαν λευκή σημαία πάνω στό Μεγάλο Φρούριο (πού άνταποδόθηκε 
μ’ ένα παρόμοιο σύνθημα τών εχθρών) τόν έστειλαν στό στρατόπεδο των Τούρ
κων μέ οδηγίες πού δέν ήξερε κανείς Ιξω άπ’ αυτούς, καί ακόμα δυό εύγενείς
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me I de eette nation de ne pas communiquer ses secrets mesme 
aux premiers generaux des estrangers ou il fut rencontre d’ un 
Bassa Bascha de la part du Grand Vizir, du commencement il 
trouva une grande difficulte a faire consentir le Visir a une paix, 
car il vouloit qu’ on luy abandonnast premierement la ville et 
puis qu’ il se traitteroit de la paix ..par une abbassade, mais le 
diet collonel fist sy bonne contenance et parla sy hardy et me· 
naqeant comme sy 1’ armee de France n’ estoit | partie que pour 
ravager le pays du Turc, qu’ en fin il se laissa emporter a un 
accommodement, tant par ses raisons que par la sollicitation de 
ses soldats propres, lesquels ignorans nostre condiction, et las
ses d’ une sy longue suitte des continuelles fattiques, P obli- 
geant d’ accorder les condictions que le collonel luy presentoit, 
celles quy sont parvenues a la cognoissance d’ un chacun sont 
que les Venetiens abandonneroyent la place de Candie aux Turcs, 
avec tout le royaume, a la reserve de trois pettittes | forteresses, 
appeles, Spinalongua, Suda, et Carabousa, qu’ils avroyent a tenir 
net leurs porte et toutes leurs costes, des voleurs et corsaires 
Chretiens qu’ ils les nommoyent comme les Chevaliers de Malte, 
les galeres du Pape, de Florence, de Gennes, et tous autres quels 
qu’ ils fussent et qu’ ils eussens a joindre leur armee navalle a 
celle des Turcs, contre tous les ennemis de la Porte, mais le Ca-

Ένετούς.Γιατί είναι μιά αρχή τοΰ έθνους αύτοϋ νά μήν εμπιστεύεται τά μυστι- 
X ί του ακόμα καί ατούς πρώτου: στρατηγούς τών ξένων. Συναντήθηκε λοιπόν 
με εναν Μπας - Ποσά άπό μέρου: τοΰ Μεγάλου Βεξύρη. Στήν αρχή βρήκε με
γάλη δυσκολία νά κάμη ιόν Βεξύρη νά συγκατατεθή στήν ειρήνη, γιατί ό τε
λευταίος ήθελε νά τοΰ παραδόσουν πρώτα τήν πόλη καί υστέρα νά διαπραγμα- 
τευθή γιά τήν ειρήνη μέ μιά πρεσβεία. Μά ό παραπάνω συνταγματάρχης κρά
τησε τόσο καλή στάση καί μίλησε τόσο θαρραλέα καί απειλητικά, σάν νά μήν 
είχε φύγει ό Γαλλικός στρατός παρά γιά νά λεηλατήση τή χώρα τών Τούρκων^ 
πού στό τέλος παρασύρθηκε αυτός σέ συμβιβασμό τόσο έξ αιτίας τών επιχειρη
μάτων έκείνου όσο καί τών παρακλήσεων τών δικών του στρατιωτών.Γιατί αυτοί, 
άγνοώντας τήν κατάστασή μας καί κουρασμένοι άπό μιά τόσο μακριά σειρά συ
νεχών κόπων, τόν υποχρέωσαν νά συμφωνήση στούς όρους πού ό Συνταγματάρ
χης τοΰ παρουσίασε. Οι όροι πού γνωστοποιήθηκαν τελικά είναι πώς οί 'Ενε
τοί θά παράδιναν τό οχυρό τοΰ Χάνδακα στούς Τούρκους μαζύ μέ όλο τό Βα
σίλειο, έκτός άπό τρία μικρά κάστρα πού λέγονταν Σπιναλόγκα, Σούδα καί 
Γραμβούσα, καί θά κρατούσαν καθυρά τά λιμάνια τους καί όλες τις άκτές 
τσυς άπό τούς ληστές καί τούς χριστιανούς κουρσάρους, πού τούς ονόμα
ζαν, όπως τούς ιππότες τής Μάλτας, τις γαλέρες τοΰ Πάπα, τής Φλωρεντίας, 
τής Γένουας καί όλων τών άλλων, όποιοι καί νά ήταν. ’Ακόμα ότι θά ένωναν 
τό ναυτικό τους μέ τό Τουρκικό έναντίον όλων τών έχθρών τής Πύλης· μά ό
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pitaine General a exceptes les chrestiens, les Venetiens avroyent 
en eschange premierement le libre embarquement de tout ce quy 
se trouvoit en Candie a la reserve de la | moitm des canons, 
mortiers et munition de guerre, et aussy tout ce qu’ il ne se 
pourroit transporter dedans le temps accorde resteroit au Turc, 
aussy le Grand Visir a renonce a toute pretention sur Glissa 
place forte de la Dalmatie avec tout ce que les Venitiens ont 
pris au Turc en ce pays la despuis le commancement de la guer
re semblablement s’ obligea de secourir puissamment contre tous 
leur ennemis, s’ ils s’ en vouloyent servir, il fut accorde douze 
jours de bonoce ou les galeres, et moindres bastimente pour- 
royent passer de Candie a la Standie ou toute Γ armee navalle 
des Venetiens y estoit, nous y demeurasmes |, toutes fois apres 
la paix faitte et hostages donnes de partet d’autre environ trois 
sepmaines a cause des grande vents quy empechoyent le passage. 
Enfin le 17 Septembre s: v: nous partismes de Candie en la 
maniere suivante, le Capitaine General ne se fioit guere aux 
Turcs, de sorte qu’ il se transporta au Chateau quy est a Γ em
bouchure du mole, pour d’ autant plus haster (par sa continuel- 
le presence) Γ embarquement des canons, mortiers, et munition 
de guerre,accordes par le traitte que des habitans avec leurs mobil· 
les.et les soldats malades et blesses mais quoy qu’en ait este son

Γενικός Καπετάνιος εξαίρεσε τούς Χριστιανούς. Οί 'Ενετοί σέ αντάλλαγμα θά 
είχαν πρώτα την ελεύθερη επιβίβαση γιά κάθε τί πού βρισκόταν στόν Χάν
δακα, έξω από τά μισά κανόνια, όλμους καί πολεμοφόδια' καί άκόμα, ό,τι δέν 
θά μπορούσε νά μετυφερθή μέσα στόν συμφωνημένο καιρό, θά έμενε στους 
Τούρκους. Άκόμα ό Μεγάλος Βεζύρης παραιτήθηκε άπό κάθε απαίτηση πάνω 
στή Γκλίσσα, οχυρό τής Δαλματίας, μέ όλα όσα υΐ 'Ενετοί πήραν άπό τούς 
Τούρκους σ' αυτήν έκεϊ τή χώρα, άπό τήν άρχή τού πολέμου' τό ίδιο υποχρεώ
θηκε νά βοηθήση μέ δύναμη εναντίον όλων τών εχθρών τους, άν ήθελαν νά 
κάμουν χρήση τής βοήθειάς τους. Παραχωρήθηκαν 12 μέρες εκεχειρίας, πού 
οί γαλέρες καί τά μικρότερα πλοία θά μπορούσαν νά περάσουν άπό τόν Χάν
δακα στή Ντία, όπου ήταν όλο τό ναυτικό τών Ενετών. Μείναμε όμως, άφοΰ 
έγινε ειρήνη καί δόθηκαν όμηροι άπό τή μιά καί άπό τήν άλλη μεριά, περίπου 
τρεις εβδομάδες, [έξ αιτίας τών δυνατών άνεμων πού εμπόδιζαν τό πέρασμα. 
Τέλος, στις 17 Σεπτεμβρίου, φύγαμε άπό τόν Χάνδακα μέ τόν άκόλουθο 
τρόπο: Ό Γενικός Καπετάνιος δέν εμπιστευόταν καθόλου στους Τούρκους, Ιτσι 
πού μεταφέρθηκε ατό φρούριο πού είναι στό στόμιο τού μώλου γιά νά έπι- 
ταχύνη (μέ τή διαρκή παρουσία του) τόσο τήν επιβίβαση τών κανονιών, τών 
όλμων καί τών πολεμοφοδίων, σύμφωνα μέ τή συνθήκη, όσο καί τών κατοίκων 
μέ τήν οίκοσκευή τους, καί τών άρρώστων καί πληγωμένων στρατιωτών. Μά 
όποια καί άν ήταν ή πρόθεσή του, ό πολύς κόσμος δέν έπαυε νάχη υποψίες
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| intention, les comuns ne laissoyent d’ en prendre ombrage et l92v 
d’en parler hautement entre eux, tout estant done embarque ala 
reserve des gens de service, quy pouvoyent faire le nombre de 
trois mille ou dadvantage, quy demeuroyent tousiours en gar
de sans relasehe a cause de grande quantitte de dehors, qu’ il 
nous faloit garder aux endroits de la place, quy n’ estoyent pas 
attaques, de maniere que la moindre partie de nos gens pouvoit 
estre employee aux deux postes attaquees, d’ ou Γ on peut re- 
cueillir la foiblesse de nos gardes, le dernier retranchement de 
St. Andre seul estant plus de 300 par | d’ estendue, on se re- ,93 
solut d’ embarquer toutes les troupes de nuict, et sans aucun 
bruit, pour esviter les malheurs que la perfidie ordinaire de ceste 
nation barbare a faict sentir en mille tels rencontres, a des gens 
abandonnes de la fortune et soumis aux loix du plus fort comme 
nous estions alors, et pour favoriser cette retraitte Γ on com- 
mande des gens detaches pour occuper les postes les derniers, 
et pour esviter la confusion a Γ embarquement, Γ on assigne a 
ceux de chaque poste leur chemin particulier et leurs galeres et 
barques quy les attendoyent au quay avec un general ou autre 
personne de veneration deu a sa | presence empechat tout desor. I93v 
dre.ainsy a la pointe du jour toutes les troupes estoyent embarquees 
et hors du mole hormis ceux quy faisoyent la retraitte, lesquels

198 2. Λογιάβου Πλάτανοί

χαί νά μιλή γι’ αυτές στά φανερά μεταξύ του. Έτσι λοιπόν επιβιβάστηκαν δλθ| 
έξω από τούς άνδρες τής υπηρεσίας, πού ίσως έφταναν τούς τρεις χιλιάδες ή 
παραπάνω' αυτοί έμεναν πάντοτε φρουρά, χωρίς διακοπή, έξ αιτίας των πολ. 
λών εξωτερικών οχυρωμάτων πού ήταν άνάγκη νά φυλάξωμε στά σημεία τοϋ 
δχυρόΰ πού δέν είχαν προσβληθή, έτσι πού τό μικρότερο μέρος από τούς άν. 
δρες μας μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν στις δυό θέσεις πού προσβάλλονταν, 
Άπ’ αυτό μπορεί κανείς νά συμπεράνη τή μικρή δύναμη των φρουρών μπς, α
φού ή τελευταία γραμμή ύποχωρήσεως τού Άγ.Άνδρέα, μόνη αυτή, είχε έκταση 
περσότερο από 300 βήματα. Αποφάσισαν λοιπόν νά έπιβιβάσουν όλα τά 
στρατεύματα νύχτα καί χωρίς θόρυβο, γιά νά άποφύγουν τά κακά πού ή συ. 
νειθισμένη άπιστία τού βάρβαρου αυτού έθνους προξένησε σέ χίλιες τέτοιες πε
ριστάσεις σέ ανθρώπους πού ή τύχη τούς έγκατάλειψε καί είχαν ύποταχθή στούς 
νόμους τού πιό δυνατού, όπως εμείς τότε. Γιά νά βοηθήσουν τήν αποχώρηση 
αυτή, στέλνουν αποσπάσματα γιά νά επανδρώσουν τά πόστα, σάν οπισθοφυλα
κές. Καί γιά νά άποφύγουν τή σύγχυση στήν επιβίβαση, ορίζουν στούς άνδρες 
τού κάθε πόστου τόν ιδιαίτερο δρόμο πού θά ακολουθούσαν, όπως καί τις γα_ 
λέρες καί τις βάρκες πού τούς περίμεναν στήν προκυμαία μέ ένα στρατηγό ή 
άλλο σεβαστό πρόσωπό, ώστε ή παρουσία του νά έμποδίση κάθε αταξία. Έτσι, 
τά ξημερώματα, όλα τά στρατεύματα είχαν έπιβιβασθή, καί είχαν βγή έξω άπό 
τό μώλο, έκτός άπό κείνους πού κάλυπταν τήν όπισθοχώρηση. Αυτοί, άφού δό·
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apres le signal donne, se retirent en bon ordre de tous les postes 
en raesme temps a leurs bastiments, quy les attendoyent quel- 
ques uns vouloyent reputer a faute de courage au Captaine Ge
neral et autres generaux de ne pas avoir faitte cette retraitte en 
plein jour avec enseigne desployee et tambour battant, on ne 
scauroit justement blames eeste prevoyance, quand on considerera 
Γ example de Famaguste arrivee aux Venitiens le siecle passe 
et | <Cetj> beaucoup d’ autres que F on trouve dans Γ histoirei 
aussy quand on regarde de pres le peu d’ avantage, qu’ ont eu 
les Turcs par ceste paix, il seroit a craindre, qu5 ils ne s’ enfrei- 
nassent sans beaucoup de scrupule aux moindres occasions quy se 
presenteroyent mais Fexperience nous a fait voir le contraire, et 
que jamais chretiens ne pourroyent garder plus religieusement 
leur parole qu’ ils ont faict cette fois, cy, C’ est une pollitique 
particuliere a ce Visir entre tous les Turcs, ce que F on peut 
comprendre de ce que le Major de la place a racomte estant de- 
meure en Candie apres F embarquement des troupes | pour leur 
en rendre les clefs quy dit, que quelques gens commandes des 
Turcs, entrant les premiers dans la ville, et voyant le peu de 
fortification qu’ il y avoit, crachoyent et tiroyent leur barbe de 
depit d’ avoir sy laschement permis que nous eschapassions de 
leurs mains a sy bon marche, de la 1’ on peut aisement recueillir

βήκε τό σύνβημα, άποσύρονται μέ καλή τάξη, άπ’ δλα τά πόστα ταυτόχρονα 
στά πλοία τους πού τούς περίμεναν. Μερικοί ήβελαν νά αποδώσουν σέ έλλειψη 
βάρρους τοΰ Γενικού Καπετάνιου καί άλλων στρατηγών ότι δέν έκαμαν τήν απο
χώρηση αυτή φανερά τήν ημέρα, μέ σημαία ξεδιπλωμένη καί κάτω από τούς ή. 
χους τών τυμπάνων.Μά πραγματικά δέν θά μπορούσε κανείς νά κατακρίνη αυτή 
τήν προνοητικότητα, όταν λάβη ύπ’ όψει τό προηγούμενο τής Φαμαγούστας πού 
συνέβηκε στούς Ενετούς τόν περασμένο αιώνα, καί πολλά άλλα πού βρίσκει 
κανείς στήν ιστορία. ’Ακόμα όταν έχει ύπόψει κανείς άπό κοντά τά μικρά 
πλεονεκτήματα πού είχαν οί Τούρκοι άπ’ αυτή τήν ειρήνη, θάπρεπε νά φοβά
ται ότι δέν θά συγκροτούνταν καί δέν θάδειχναν πολλούς δισταγμούς στήν 
πιό μικρή εύκαιρία πού θά παρουσιαζόταν. Μά τά πράγματα έδειξαν τό αντί
θετο, καί πώς ποτέ Χριστιανοί δέν θά μπορούσαν νά κρατήσουν τό λόγο τους 
μέ περισσότερη εύβλάβεια, όπως αύτοί τόν τήρησαν τούτη εδώ τή φορά. Είναι 
αυτό μιά ξεχωριστή πολιτική τούτου τού Βεζύρη ανάμεσα σ' όλους τούς Τούρ
κους' πράγμα πού μπορεί κανείς νά καταλάβη απ’ ό,τι διηγήθηκε ό φρούραρ
χός πού έμεινε στον Χάνδακα υστέρα άπό τήν επιβίβαση τών στρατευμάτων, 
γιά νά τούς παραδώση τά κλειδιά.Αύτός είπε πώςοίάνδρες τοΰ Τουρκικού άπο- 
σπάσματος πού μπήκαν πρώτοι μέσα στήν πόλη, βλέποντας τή λίγη οχύρωση 
πού υπήρχε, φτούσαν καί τραβούσαν τά γένεια τους άπό πείσμα, πού μέ τόση 
άνανδρία είχαν επιτρέψει νά γλυτώσωμε έτσι φτηνά άπό τά χέρια τους. Άπό
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que la cause que les Turcs nous traitterent sy bien a nostre des- 
partie, estoit plustot leur subjection au commandement de leur 
chef, lequel le faisoit pous s’ en prevaloir une autre fois affin 
qne P on ne fist point de difficulte a P advenir de s’ eu remettre 
a sa parole | quy est une maxime que devroyent observes tous 
conquerans, et par laquelle Cesar fraya le chemin a tant de con
quests, que aucune disposition done qu’ ils y ont eu de leur 
mouvement propre, ils nous virent done serrer les restelles ou 
sorties de nos pallissades, et partir du poste sans se mouvoir ou 
faire semblant de le scavoir, aussy tout le temps du drapeau 
blanc (dont la pluspart les grande vents nous y retiendrent) ils 
se monstroyent sans aucune impatience, il est digne de louange, 
et puis dire sans exemple de voir les deffendans sy peu eston- 
nes de P apprehention de la perte generalle de la ville et tous 
ceux quy estoyent dedans, | (bien que les principaux generaux, 
et d’ autres a leur example leur en donnassent trop de sujet, 
envoyans a la Standie, tout ce qu’ ils avoyent de quelque va- 
leur, devant qu’ il soit parle un mot de paix) qu’ il ne s’ est ja
mais entendu du faire mention ny a officier ny a soldats d’ ac- 
corder pour la rendition de la place, mais faisoyent sy bon visa
ge, comme sy les ennemis n’ estoyent encore que dans le fosse 
de la place, estant done tous embarques nous nous rendismes a 
nostre flotte a la Standie ou le Capitaine General s’ arresta xo a
κεΐ μπορεί κανείς εύκολα νά συμπεράνη πώς ή αίτια πού οί Τούρκοι φέρθη
καν τόσο καλά στήν αναχώρησή μας ήταν, τό πιό πολύ, ή υποταγή στις διατα
γές τού αρχηγού τους, ό όποιος τό έκανε για νά επωφελή θή απ’ αυτό μιά άλλη 
φορά, έτσι πού νά μήν τού φέρνουν στό μέλλον δυσκολίες νά εμπιστευτούν 
στόν λόγο του. Είναι μιά αρχή πού θά έπρεπε νά κρατούν όλοι οί κατακτητές) 
καί πού μέ τή βοήθειά της ό Καΐσαρ άνοιξε τόν δρόμο σέ τόσες κατακτήσεις. 
"Οποια διάθεση λοιπόν κι’ αν είχαν από δική τους παρόρμηση, μάς είδαν νά 
κλείνωμε τά δρύφακτα ή τις εξόδους τών φρακτών μας, καί νά φεύγωμε άπό 
τά πόστα, χωρίς νά κινηθούν ή νά δείξουν πώς τό ξέρουν. 'Ακόμα, δλον τόν 
καιρό πού είχαμε υψωμένη τή λευκή σημαία (πού τόν περισσότερο μάς κράτη
σαν οί δυνατοί άνεμοι) δείχνονταν χωρίς καμμιά ανυπομονησία. Είναι άξιο 
επαίνου, καί μπορεί κανείς νά πή χωρίς προηγούμενο, νά βλέπης τούς υπερα
σπιστές τόσο λίγο θορυβημένους άπό τήν αίσθηση τού γενικού χαμού τής πό- 
λεως μέ κάθε τί πού ήταν μέσα’ (άν καί οί κυριώτεροι στρατηγοί καί άλλοι 
ακολουθώντας τό παράδειγμά τους, τούς έδωσαν αρκετά νά τό καταλάβουν, 
αφού έστειλαν στή Ντία δ,τι είχαν μέ κάποια αξία, πριν νά είπωθή μιά λέξη 
ειρήνης, γιατί δέν ακούστηκε ποτέ νά ανακοινώνουν σέ αξιωματικούς ή σέ στρα
τιώτες γιά νά συμφωνήσουν στήν παράδοση τού οχυρού). Αλλά έδειχναν τόσο 
καλή δψη, σά νάταν άκόμα οί εχθροί μέσα στήν τάφρο τού οχυρού. ’Αφού λοι
πόν επιβιβαστήκαμε δλοι, πήγαμε στόν στόλο μας, στή Ντία, δπου ό Γενικός
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12 jours auquel temps ethuit jours apres nostre despart de Can- 
die | le Grand Visir y fist son entree solennelle, estant le Ven- I96 
dredy a leur grande feste, il fit tirer trois salvees de plus de 400 
pieces de canons par trois fois ce jour la, c’ est a dire, le matin, 
le midy, et le soir, avec autant de toute leur mousqueterie, quy 
estoit fort beau a voir, mais peu agreable pour les Venitiens, de 
la a trois ou quatre jours le Captaine General, envoya toute F 
armee a Corfu, ou il luy donna son rendesvous general, pro- 
mettant de la suivre, soudain qu’ il eust donne ordre a F assu
rance de ces trois pettittes forteresses, qu5 il leur restoit encor 
en cette isle, ou il alia en personne, accompagne de Mr St. An
dre et quelques | ingenieurs, y portant du monde pour fortifier I96v 
les garnisons et y laissa deux des principaux nobles apres luy, com- 
me le General, et proviseur de Candie, le premier a la Sude, et 1= 
autre a la Spinalongue, la flotte de vaisseaux passant sur la coste 
de Moree fut jointe des neuf vaisseaux corsaires de Tripolly et 
Barbarie, lesquels se diviserent en trois escadres, chacune de 
trois vaisseaux et trouvans le temps a propos pour eux quy sont 
fort leger a la voile, et se servent de la rame estant calme et 
brouillard, la costoyerent jusqu’ a F entree du canal de Zante, en 
arrachans tousiours quelques plumes des aisles de sorte qu5

Γαλλικό χειρόγραφο τής πολιορκίας τοΰ Χάνδακα 201

Καπετάνιος σταμάτησε 10 ή 12 μέρες. Τόν καιρό αυτό καί οκτώ μέρες υστέρα 
από τήν αναχώρησή μας από ιόν Χάνδακα ό Μεγάλος Βεζύρης έκαμε την επί. 
σημη είσοδό του, ήμερα Παρασκευή. Στό μεγάλο τους πανηγυρισμό, διά. 
τάξε νά ρίξουν τρεις χαιρετιστήριες βολές άπό περισσότερο άπό τετρακόσια 
κανόνια, τρεις φορές τήν ημέρα εκείνη, δηλαδή τό πριυΐ, τό μεσημέρι καί τό 
βράδυ, μαζΰ με άλλες τόσες άπό δλα τους τά μουσκέτα, πράγμα πού ήταν πο. 
λύ ωραίο νά τό βλέπη κανείς, μά πολύ λίγο ευχάριστο γιά τούς 'Ενετούς. Άπό 
κεί, σέ τρεις ή τέσσερις μέρες, ό Γενικός Καπετάνιος έστειλε δλα τά στρατεύ
ματα στην Κέρκυρα, δπου τούς ώρισε γενική συνάντηση, μέ τήν υπόσχεση πώς 
θά τούς ακολουθούσε μόλις θά έδινε διαταγές γιά τήν ασφάλεια αύτών τών 
μικρών κάστρων πού τούς έμεναν ακόμα σέ τούτο τό νησί. Έκεΐ πήγε προσω
πικά μέ συνοδεία τόν Κον ντέ Σαίντ - Άντρέ καί μερικούς μηχανικούς, φέρνον
τας στρατό γιά νά ένισχύση τίς φρουρές, καί άφησε δυό άπό τούς κυριώτερους 
υστέρα άπ’ αυτόν εΰγενεΐς, όπως τόν Φρούραρχο καί τόν Προβλεπτή τού Χάν
δακα, τόν πρώτο στή Σούδα καί τόν άλλο στήν Σπιναλόγκα. Ό στόλος τών 
πλοίων, περνώντας τήν ακτή τοΰ Μωριά, συναντήθηκε μέ εννιά κουρσάρικα 
καράβια τής Τρίπολης καί τής Μπαρμπαριδς, πού διαιρέθηκαν σέ τρεις μοίρες, 
καθεμιά άπό τρία πλοία καί βρίσκοντας τόν κατάλληλο καιρό γι’ αυτά, πού 
είναι πολύ ελαφριά στό πανί καί χρησιμοποιούν κουπί δταν είναι γαλήνη καί 
καταχνιά, τόν παρακολούθησαν πλάι - πλάϊ ώς τήν είσοδο τοΰ καναλιού τής 
Ζακύνθου, άποσπώντας του κάθε τόσο άπό τίς φτεροϋγες μερικά φτερά- έτσι,
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estant arrivee | au port quantitte de petits bastimens se trouve- 
rent a dire, entre autres celuy ou estoyent embarquees les trou
pes de Γ eveque d’ Argentine, qu’ on scent apres estre prise de 
ces corsaires, or le Capitaine General estant arrive a Zante, et 
toutte Γ armee desja a Corfu, receut ordre du Senat de Γ y rap- 
peller tout a la reserve des troupes auxiliaires, qu’ il manda a 
Venise dont malheureusement une bonne partie fut sulmergee 
par une tempeste quy les prit sur la coste de Γ Apuglie en Ita- 
lie, comme tout le reste du brave regiment de Savoye, excepte 
le major quy ne s’ y trouva point aussy celuy de Baviere a la 
reserve du major quy se | trouvoit par son bonheur malade a 
Zante, sur quoy est a remarquer que les poltrons trouvent la fin 
de leurs jours aussy bien, (parfois plustot) que les braves et 
courageux, car tous les officiers de ce regiment de Baviere estoy
ent des feneans, le seul Major excepte, lequel contre le sentiment 
et advis des autres prit un poste lionnorable, en Candie avec une 
partie de son monde, au lieu que les autres ne se presentoyent 
jamais ou ils crussent estre en danger de leur vie, enfin beau- 
coup d’ autres vaisseaux perirent ceste fois la, les uns charges 
ds canons, mortiers et munitions de guerre et | d’ autres des 
habitans et mobiles de Candie, il se parloit diversement du sujet 
pourquoy les Venitiens ont renvoyes leurs troupes a Zante mais

πού δίαν έφτασε σιό λιμάνι, μερικά μικρά καράβια έλειπαν, άνάμεσα στ’ άλ
λα, εκείνο πού είχε έπιβιβασθή δ στρατός τοϋ επισκόπου τής ’Αργεντινός, πού 
μάθαμε ύστερα πώς κυριεύθηκε άπ’ τούς κουρσάρους. Λοιπόν, δταν ό Γενικός 
Καπετάνιος έφτασε στή Ζάκυνθο, καί δλη πιά ή αρμάδα στήν Κέρκυρα, πήρε 
διαταγή άπό τή Γερουσία νά τήν άνακαλέση δλη εκεί, έξω άπό τά βοηθητικά 
στρατεύματα πού έστειλε στη Βενετία. ’Απ’ αύτά ένα μεγάλο μέρος βυθίστηκε 
δυστυχώς άπό μιά τρικυμία πού τόν επιασε στήν ακτή τής Άπουλίας στήν ‘Ιτα
λία, δπως όλο τό υπόλοιπο γενναίο σύνταγμα τής Σαβοΐας, εκτός άπό τόν ταγ
ματάρχη πού δέν ήταν μέσα, καί τό σύνταγμα τής Βαυαρίας, έκτος άπό τόν 
ταγματάρχη πού βρισκόταν γιά καλή του τύχη άρρωστος στή Ζάκυνθο. Πάνω 
σ' αυτό μπορεί κανείς νά παρατηρήση πώς οί άνανδροι βρίσκουν κι" αυτοί τόν 
θάνατό τους δπως (καί καμμιά φορά πιό γρήγορα) οί γενναίοι καί οί θαρρα
λέοι' γιατί δλοι οί αξιωματικοί τοϋ συντάγματος αυτού τής Βαυαρίας ήταν τι
ποτένιοι, εκτός άπό τόν ταγματάρχη, πού αντίθετα άπ’ δ,τι αισθάνονταν καί 
έκριναν οί άλλοι, πήρε ενα τιμητικό πόστο στόν Χάνδακα, μέ ένα μέρος άπό 
τούς στρατιώτες του, ένώ οί άλλοι δέν παρουσιάζονταν ποτέ εκεί πού νόμιζαν 
πώς ή ζωή τους κινδύνευε. Τέλος, πολλά άπό τά άλλα πλοία χάθηκαν αύτήν 
έδώ τή φορά άλλα φορτωμένα μέ κανόνια, δλμους καί πολεμοφόδια, καί άλλα 
μέ κατοίκους καί άποσκευές άπό τόν Χάνδακα. Συζητήθηκε κατά διάφορους 
τρόπους τό θέμα, γιατί οι ’Ενετοί ξαναγύρισαν τά στρατεύματά τους στή Ζά-
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avec sy peu de fondement qu’ il meritte d’ en estre faict men
tion, quoy qu’ il en fust, le Capitaine General y hiverna avec le 
peu d’ armee quy luy restoit apres le despart des troupes auxil- 
liares, et tachoit ensemble avec les autres generaux et ingenieurs 
de trouver le moyen de fortifier cette isle, mais ne pouvant tom- 
ber d’accord de la maniere, je croy qu’ on la laissera comme elle 
est plustot que d’ y faire une | grande despance sans estre cer- 198V 
tain du reussissement, c’est une fort bonne et fertille pettitte ter- 
re qne cette isle, comme aussy Zeplialonie, quy en est tout pro- 
che, les Venitiens tirent seulement du commerce des Anglois 
pour les corinthes ou petits raisins plus de cent mille escus par 
an, outre la grande quantitte des huiles et des vins dont ils ti
rent tres grand proffit durant la guere de Candie, ils y tiennent 
tousiours un noble commandant qu’ ils appelient le General des 
trois isles, ca est a dire de Zante, Zeplialonie et Corfu, quy est 
une fort belle charge | entre les Venitiens et change de trois en 199 

trois ans.

Χυνθο. Μά ot συζητήσεις αυτές είχαν τόσο λίγη βάση, πού αξίζει εδώ νά τό 
αναφέρουμε. "Οπως κι’ αν είχε τό πράγμα, ό Γενικός Καπετάνιος ξεχειμιόνια. 
σε έκεΐ μέ τόν λίγο στρατό πού τού έμεινε ύστερα άπό την αναχώρηση ιών 
βοηθητικών στρατευμάτων, καί προσπαθούσε μαζύ μέ τούς άλλους στρατηγούς 
καί μηχανικούς νά βρη τό μέσο νά όχυρώση αυτό τό νησί. ’Αλλά επειδή δέν 
μπορούσαν νά συμφωνήσουν γιά τόν τρόπο, νομίζω πώς προτίμησαν νά τό άα>ή 
σουν έτσι όπως ήταν παρά νά κάμουν εκεί μεγάλα έξοδα, χωρίς νάναι βέβαιοι 
γιά τήν επιτυχία. JEtvai μιά πολύ καλή καί εύφορη μικρή γή αυτό τό νησί, 
δπως καί ή Κεφαλληνία πού είναι πολύ κοντά τους. Οι Ενετοί κέρδιζαν μόνο 
άπό τό εμπόριο τών Άγγλων γιά τις Κορινθιακές, δηλαδή τις μικρές σταφίδες» 
πάνω άπό εκατό χιλιάδες σκούδα τό χρόνο, εκτός άπό τή μεγάλη ποσότητα λα
διού καί κρασιού άπ όπου έβγαζαν μεγάλο κέρδος όσο βαστοΰσε ό πόλεμος τού 
Χάνδακα. Κρατούν έκεΐ πάντοτε έναν εύγενή Διοικητή πού ονομάζουν Στρατη
γό των τριών νησιών, δηλαδή τής Ζακύνθου, τής Κεφαλληνίας καί τής Κέρκυ
ρας, πολύ καλό άξίωμα γιά τούς Ενετούς, πού άλλάζει κάθε τρία χρόνια.

Σ. ΛΟΓΙΑΔΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
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