
ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΟΣ

ΒΙς ιόν Έξοχ. Καθηγητήν r. μ. DAWKINS

Προσφάτους έπεστήθη ή προσοχή μου επί δυο λίαν ενδιαφερόντων 
ανεκδότων χειρογράφων τοϋ ΙΖ’ αίώνος, άναφερομένων εις την πολι
ορκίαν καί παράδοσιν τοϋ Χάνδακος. Τό εν άπόκειται εις την Πα
λαιόν Βοδλειανήν Βιβλιοθήκην τής ’Οξφόρδης, τό έτερον, προφανώς 
άντίγραφον τοϋ πρωτοτύπου τής ’Οξφόρδης, εύρίσκεται εις την Βιβλιο
θήκην τοϋ Πανεπιστημίου τοΰ Καΐμπριτζ.

Αί γενόμεναι έρευναι άπέτυχον νά φέρουν εις φως πληροφορίαν 
τινα σχετικώς μέ την πατρότητα τοϋ έργου τοΰτου. Τό χειρόγραφον 
τής ’Οξφόρδης (Codex Rawlinsonianus 684) άνήκεν εις την μεγά- 
λην συλλογήν τοΰ Richard Rawlinson (1690-1755). όστις έκληροδό- 
τησε την πλουσίαν αϋτοϋ βιβλιοθήκην έκ κειμένων καί χειρογράφου 
εις την Βοδλειανήν κατά τον θάνατόν του, έπισυμβάντα τό 1755. 
Δεν γνωρίζομεν πώς τό έργον τοΰτο είδικώς ήλθεν εις την κατοχήν 
του. Τό αυτό δϋναται νά λεχθή καί διά τό χειρόγραφον τοΰ Καΐμπριτζ 
(Ee VI 8, καί Χειρ. Άρ. 953 τής Συλλογής J. Moore), τό όποιον 
άπεκτήθη όμοΰ μέ την περίφημον βιβλιοθήκην τοΰ John Moore 
(1646-1714), Επισκόπου τοΰ Ely, δΓ ενεργειών τοΰ Βασιλέως Γεωρ
γίου τοΰ Α', όστις ήγόρασε τούς 29 χιλ. τόμους βιβλίων καί τά 1,790 
χειρόγραφα τής Συλλογής Moore αντί τοΰ ποσοΰ τών εξ χιλιάδων 
γουινεών μετά τον θάνατον τοΰ Ιδιοκτήτου καί ακολούθως εδώρησε 
ταΰτα εις τό Καΐμπριτζ.

Τό ορθογραφικόν καί συντακτικόν ύφος τής συγγραφής είναι τό 
τυπικόν τής ΙΖης εκατονταετηρίδος έν Άγγλίμ. Τό ύφος και ή γραφή 
τοΰ χειρογράφου Ρώλινσον παραλλάσσει σημαντικώς καθ’ όσον προ- 
χουρεΐ ή διηγησις, και πο?,ύ συχνά χρησιμοποιοΰνται συντομογρα- 
φίαι υπό τοΰ συγγραφέως. Έξ άλλου, τό άντίγραφον τοΰ Καΐμπριτζ 
είναι πολύ καθαρογραμμένον καί είναι περισσότερον εύανάγνωστον 
τοΰ πρωτοτύπου. Έπί πλέον αποφεύγονται αί συχναί βραχυγραφίαι, 
αί όποΐαι είναι τόσον συνήθεις εις τό πρωτότυπον τής ’Οξφόρδης. 
'Υπάρχουν μικραί τινες διαφοραί εις τό άντίγραφον, αλλά πρόκειται 
καθαρώς περί παραλλαγών, αί όποΐαι έγένοντο χάριν μεγαλυτέρας σα
φήνειας. Τό στύλ τής γραφής είς τό άντίγραφον τοΰ Καΐμπριτζ είναι 
σταθερόν καί δΓ όλου τον κειμένου παραμένει άμειάβλητον.
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404 X. Χιονίδη

'0 άγνωστος συγγραφεύς μας παρουσιάζει ζωηράν περιγραφήν των 
τελευταίων ήμερων που προηγήθησαν τής τελικής παραδόσεως τοϋ Χάν- 
δακος υπό τοΰ Φραγκίσκου Μοροζίνη εις τούς Τούρκους την 6ην Σεπτεμ
βρίου 1669, οπότε υπεγράφησαν τά άρθρα τής συνθήκης ειρήνης. Έ
καστη σκηνή περιγράφεται μέ μεγάλην λεπτομέρειαν και συναντώμεν οι
κεία ονόματα, ως τό τοΰ άρχιεξωμότου καί προδότου Άνδρέου Μπα- 
ρότσι. ’Από τό κείμενον συνάγομεν δτι ό συγγραφεύς ήτο παρών κατά 
την υπογραφήν τής ειρήνης καί προφανώς είχε δυνατότητας νά ιϊρύε- 
ται εύχερώς πληροφορίας έξ άμφοτέρων τών άντιμαχομένων δυνά
μεων των Τούρκων καί Χριστιανών, ώς δύναταί τις εύχερώς νά δια
πίστωση από την λεπτομερή έξιστόρησιν καί άπόδοσιν ακριβών ημε
ρομηνιών καί παραμικρών γεγονόνων, τοΰ αριθμού καί τών κινήσεων 
τών/Τούρκων, τών ονομάτων καί συντόμων βιογραφιών τών περιφα
νέστερων τούρκων αξιωματικών πού έλαβον μέρος εις τήν πολιορκίαν. 
'Ο συγγραφεύς χρησιμοποιεί συχνά τον ενεστώτα καί γράφει εις τό 
πρώτον πρόσωπον. Δεν δυνάμεθα νά καθορίσωμεν ασφαλώς άν συνέ
θεσε τό έργον τούτο χάριν ωρισμένου προσώπου ή πρύς όφελος τών 
αναγνωστών καθολικώς. Εις τό άντίγραφον τοΰ Καΐμπριτζ οι τίτλοι 
τών τριών τμημάτων τής έκθέσειος είναι έντυποι. Τό λοιπόν τοΰ κω
δικός είναι χειρόγραφον. Φαίνεται δτι ό συγγραφεύς έσκόπει νά έκτυ- 
ποίση τό έργον του, άλλα είτε λόγφ έλλείψεως πόρων είτε λόγφ τοΰ 
δτι δεν έπεδείχθη γενικόν ενδιαφέρον διά την έκδοσιν έγκατέλειψε τήν 
ιδέαν. 'Ορισμένα δεδομένα τής διηγήσεως άποδεικνύυυν μάλλον θετι- 
κώς, δτι τό πρωτότυπον τής ’Οξφόρδης συνετέθη τό 1669 καί δτι τό 
άντίγραφον τοΰ Καΐμπριτζ έγινεν ευθύς κατόπιν.

Τό χειρόγραφον Ριόλινσον, σχήματος «φόλιο», καταλαμβάνει 33 
σελίδας. Τό άντίγραφον Moore είναι χαρτφον βιβλίον σχήματος μι
κρού τετάρτου περιλαμβάνον όγδοήκοντα μίαν σελίδας. Άμφότερα 
κατά τον αυτόν τρόπον υποδιαιρούνται εις τέσσαρα μέρη, ως ακολού
θως :

I. Βραχεία διήγησις περί τών επιφανεστέρων προσώπων μεταξύ 
τών Τούρκων, πού παρευρέθησαν εις τήν τελευταίαν πολιορκίαν τοΰ 
Χάνδακος, ή οποία ήρχισε τήν 22αν Μαΐου 1667. (Φύλ. 1 - 4 εις τό 
Χειρ. ’Οξφόρδης' σσ. 1-10 εις τό Χειρ. Καΐμπριτζ).

II. Ειδικός απολογισμός τού αριθμού εκείνων τών Τούρκων καί 
τών γαλερών αυτών πού συνώδευσαν τον Μέγαν Βεζύρην εις τό ταξί- 
διόν του εις τον Χάνδακα καί εκείνων πού τον ήκολούθησαν μετά τήν 
άφιξίν του εκεί. (Φύλ. 5, 6 εις τό Χειρ. ’Οξφόρδης" 11, 12 εις τό 
Χειρ. Καΐμπριτζ).

III. Μετά τήν διήγησιν (φύλ, 5-31 εις τό Χειρ. ’Οξφόρδης" σσ.
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13-73 εις τό Χειρ. Καΐμπριτζ) «των συμβεβηκότων κατά την 29μη- 
νον άμυναν τον Χάνδακος» ακολουθεί

IV. Άντίγραφον των άρθρων συνθήκης τά όποια υπεγράφησαν 
ενώπιον τοΰ Μεγάλου Βεζύρου. (Φΰλ. 32, 33 εις τό Χειρ. ’Οξφόρ
δης· σσ. 77-81 εις τό Χειρ. Καΐμπριτζ).

Τό κείμενον τοΰ Χειρογράφου τής ’Οξφόρδης (Codicis Rawlin- 
soniani (184) εχει εν μεταγραφή ώς άκολούθο)ς *:

*) Ή μετάφρασις τοΰ χείρογράιρου Λροσέτεθη ΰποβοηθητικώς υπό τής 
Συντάξεως τοΰ Περιοδικού.
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I

A BRIEF NARRATIVE OF THE MOST EMINENT PERSONS 
AMONG THE TURKS THAT WERE IN THE LAST SIEGE OF 

CANDIA WHICH BEGAN THE 22 OF MAY 1667.

Fazil Ac h met Pasha, called by the vulgar sort of 
people Chiopriloglu, was Prime Vizier, Generalissimo, and abso
lute Plenipotentiary in all dignity and authority throughout all 
the dominions of Turkey. He set out for Canea with 64 gallies 
and all the officers of the Ottoman court the 2nd of November, 
1666, and arrived at Candia with the whole army the 22nd of 
May, 1667.

Anchetud Ac h met Pasha, Vizier, named by the 
common people Freny Achmet Pasha because he was Neapoli
tan born ahd had his education in the Grand Signore Seraglio 
and underwent several other great offices. He was sent Gene
ralissimo to Candia on the first of April in the year 1661 after 
the decease of Hussain Pasha, Vizier and General, being a na
tive of Bosnia. For this cause, after the arrival of the Grand 
Vizier at Candia, he was highly esteemed by all persons, though

I

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥ- 

ΤΑΙΑΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΝ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΟΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΗΡΧΙΣΕ 
ΤΗΝ 22 ΜΑίΟΥ 1667.

Φ α ζ ί λ *Α χ μ έ t Πασάς, προσονομαζόμενος υπό τού κοινού λαοΰ 
Κιοπριλόγλου- ήτο Μέγας Βεζύρης, 'Αρχιστράτηγος καί απόλυτος Πληρεξού
σιος μέ παν αξίωμα καί κύρος άγά πάσαν τήν τουρκικήν ’Επικράτειαν. Έξε- 
κίνησε διά τά Χανιά μέ 64 γαλέρας καί μέ όλους τούς αξιωματικούς τής ’Ο
θωμανικής Αυλής τήν 2αν Νοεμβρίου 1666 καί έφθασεν εις τόν Χάνδακα μέ 
ολόκληρον τό στράτευμα τήν 22αν Μαΐου 1667.

Άνκεμπουντ Άχμέτ Πασάς, Βεζύρης, επιλεγόμενος υπό τού 
κοινού λαοΰ Φρένκ Άχμέτ Πασάς διότι ήτο τήν γέννησιν Νεαπολιτανός, άλλ' 
άνετράφη εις τό Σεράγιον τού Σουλτάνου καί άνέλαβε διάφορα άλλα μεγάλα 
αξιώματα. ΕΙχεν άποσταλή ώς ’Αρχιστράτηγος εις τήν Κρήτην τήν Ιην ’Απρι
λίου τού 1661 μετά τόν θάνατον τού Χουσεΐν Πασά, Βεζύρου καί Στρατηγού, 
καταγόμενου έκ Βοσνίας. Έκ τούτου, μετά τήν άφιξιν τού Μεγάλου Βεζύρου 
είς τόν Χάνδακα, άπελάμβανε μεγάλης έκτιμήσεως έκ μέρους όλων, άν καί
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not in authority; now employed in weighty affairs, because 
absolutely deaf.

Defterdar Ac h met Pasha, Vizier, a Constantino- 
politan, was supreme procurator of all the revenues and expenses 
of the Ottoman Empire, commissary and superintendant of the 
ammunition and victuals of the Turks’camp, governor of the 
engineers, miners and gunners, and of any other art and pro
fession practiced in the Grand Signor’s camp; nay, further, he 
was the chief in authority next to the Grand Signor. He went 
to Candia with the said Grand Vizier. This Defterdar is a per
son of great courage, never tired with business; nor can he 
contain himself without action day or night, to which he is so 
much addicted, that he allows himself 3 hours of sleep.

Ibrahim Pasha, Vizier and Aga of the Janizaries, an 
Albanian by birth, a man of great repute and authority with 
the Grand Vizier and with those of his privy council. He 
went to Candia in the said 64 gallies the 19th of October, 
1666, and was, on April 26th, 1669, commanded back to Con
stantinople to appease the mutinous and rebellious people of 
that city then up in arms occasioned by the false pieces of 
eight brought in by the French, but chiefly because the Grand

δέν ήτο πλέον εις ενεργόν υπηρεσίαν ^χρησιμοποιείτο πλέον μόνον εις σπου
δαίας υποδέσεις, διότι ήτο απολύτως κωφός.

Λεφτερντάρ Άχμέτ 11α σας, Βεζύρης, έκ Κωνσταντινουπόλεως, 
ήτο ανώτατος φροντιστής όλων των εσόδων καί εξόδων τής ’Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας, εντεταλμένος τήν άνωτάτην έποπτείαν των πολεμοφοδίων καί ζωο
τροφιών τοΰ Τουρκικού Στρατοπέδου, διοικητής των μηχανικών, ύπονομοποιών 
και κανονοποιών, ώ; καί πόσης άλλης τέχνης καί επιτηδεύματος ασκούμενων 
εις τό στρατύπεδον τού Σουλτάνου- έπί πλέον είχε τό άνώτατον κΰρσς εξουσίας 
μετά τόν Σουλτάνον. Ήλθεν εις τόν Χάνδακα μετά τοΰ ρηθέντος ΜεγάΛου 
Βεζύρου. *0 ’Αρχιλογιστής οΰτος είναι προσωπικύτης μεγάλου θάρρους, ακα
ταπόνητος εις πάσαν εργασία ν' δέν ικανοποιείται αν δέν εύρίσκεται εις δράσιν 
ήμέραν καί νύκτα, καί τόσον άφοσιοϋται εις αυτήν ώστε επιτρέπει εις εαυτόν 
ύπνον τριών μόνον ώρών.

Ί μ π ρ α ΐ μ Πασά ς, Βεζύρης καί ’Αγάς τών Γενιτσάρων, ’Αλβανός 
τήν καταγωγήν, άνθρωπος μεγάλης φήμης καί κύρους μετά τοΰ Μεγάλου Βε
ζύρου καί τών μελών τοΰ ιδιαιτέρου αΰτοΰ Συμβουλίου. Μετέβη εις Κρήτην 
μετά τών ώς άνω C4 γαλερών τήν 19ην "Οκτωβρίου 1666 καί τήν 26ην ’Απρι
λίου 1669 άνεκλήΟη εις Κωνσταντινούπολιν πρός κατευνασμόν τοΰ ατασιάσαν- 
τος καί εν έξεγέρσει λ.αοΰ τής πόλεως ταύτης, οστις προσέφυγεν εις τά όπλα 
έξ αφορμής τών κιβδήλων νομισμάτων τών οκτώ, τών είσαχθέντων υπό τών 
Γάλλων, αλλά κυρίως διότι ό Σουλτάνος είχε τήν πρόθεσιν νά στραγγαλίση

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:54 EEST - 54.161.213.156



408 X. Χιονίδη

Signor intended to strangle all his brothers that his son Musta- 
pha might of be the only supervising heir of the Ottoman Empire.

5 The said Ibrahim, Pasha was succeeded by A b d i A g a 
who was Culchiliasi, that is, Eieut. of the said Janizaries, and 
had the same authority as an Aga of the Janizaries, and in 
his place Zulfar Aga was made Lieut., who was Zagarly Pasha 
held high in the Grand Vizier’s esteem for his advice and be
lieved by the soldiers; he was one of the commissioners that 
agitated in the treaty of the late concluded peace.

6 Ibrahim Pasha, Vizier of Damascus, born in Natolia, 
was Defterdar or lord treasurer to the Grand Signor, who re
turning afterward from Bosnia came to Candia the 20th of Au
gust, 1668, but who did not signalize himself by any conside
rable action during that siege.

η Hussain Pasha of Aleppo, Vizier, a Circassian born 
brother of the deceased Prime Vizier Chiaus Pasha; a valiant 
man who came from Aleppo to Candia in August, 1668. He was 
first placed at the Sabionera where he behaved himself well, but 
by the sinister misinformation of his action by some of his ri
vals he was put out of that office on the 9th of September, 
1668. The 20th of March following, the said Hussain Pasha

όλους τούς αδελφούς του, ώστε δ υιός του Μουσταψάς νά δυνηάή νά καταστώ 
μόιος κυβερνών κληρονόμος τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Τόν έν λόγω Ίμπραΐμ Πασά διεδέχθη δ Ά β δ I Ά γ ά ς, δστις ήτο Kuj 
ICayiasi, δηλ. ύπαρχηγός, τών ως άνω Γενιτσάρων, καί είχε τήν αυτήν εξου
σίαν μέ τόν Άγαν τών Γενιτσάρων, εις τήν *θ*έσιν δέ αΰτοϋ έτοποίίετήίΐη ό 
Ζουλφάρ 'Αγάς ώς ύπαρχηγός, δστις ήτο Ζαγαρλύ Πασάς, έξόχως έκτιμώμενος 
ύπό τοϋ Μεγάλου Βεζύρου διά τάς σύμβουλός του καί εις τόν δποϊον οι στρα- 
τιώται ετρεφον εμπιστοσύνην* ήτο εις τών πληρεξουσίων οι όποιοι έδρασαν 
κατά τάς διαπραγματεύσεις τής τελευταίως συναφθ·είσης ειρήνης.

Ίμπραΐμ Πασάς, Βεζύρης τής Δαμασκού* ΙγεννήΟη εις τήν Άνατο- 
λίαν καί ήτο Δεφτερδάρης ή ύησαυροφύλαξ τού Σουλτάνου* οδτος ήλ*θ*εν άρ- 
γότερον εις τόν Χάνδακα, τήν 20ήν Αΰγούστου 1668, έπιστρέφων έκ Βοσνίας, 
αλλά δέν διεκρίίίη δΓ άξιοσημείωτον δράσιν κατά τήν διάρκειαν τής πο
λιορκίας.

Χουσεΐν Πασάς τού Χαλεπίου, Βεζύρης, Κιρκάσιος τήν καταγωγήν 
καί αδελφός τού (ί.ποί)ανόντος Μεγ. Βεζύρου Σιαούς Πασά* ήτο γενναίος αγω
νιστής, δστις ήλδ*εν έκ Χαλεπίου εις Κρήτην τόν Αύγουστον τοϋ 1668. Έτο- 
ποθετήύη κατ’ άρχάς εις τήν Σαμπιονέραν, δπου έδειξε καλήν δράσιν, λόγφ 
δμως διεστραμμένων περί τής δράσειός του ταύτης πληροφοριών τινών τών αν
τιπάλων του έξεβλήύη άπό τό λειτούργημα τούτο τήν 9ην Σεπτεμβρίου 1668* 
Τήν 20ήν τού επομένου Μαρτίου, ό ώς άνω Χουσεΐν Πασάς έγένετο Πασάς τής
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was created Pasha of Romelia, that is to say, of Macedonia, 
and after he had performed many noble exploits at the breach 
of St. Andrew, he was wounded in the knee, with great danger 
escaped with his life.

8 Cara Mustapha Pasha, Beglerbeg in Anatolia, the 
creature Plussain Pasha, the first destroyer of Candia; he was 
made master of the camp at the first siege of Penigra for his 
valor and experience in the- wars of that kingdom; he did not 
succeed according to expectation and whilst they thought to 
strangle him, he was seized upon with the plague and died of 
the distemper the last of January, 1668. (Beglerbeg is the same 
as a duke in some parts of Christendom).

9 Pehli van Pasha Beglerbeg of Romelia, i.e., Mace
donia. An Epirot. He was one of the soldiers that went first 
with Hussain and was very knowing in the wars of this king
dom. At the first siege of Candia he deported himself valiantly, 
but was shot in the head with a pistol and died the last of 
July, 1668.

to Hass an Pasha succeeded him in that place. He was 
an opulent and warlike Albanian and chamberlain to the Grand 
Signor. He was killed with a bullet shot in His head the 19th
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Ρωμυλίας, δηλαδή της Μακεδονίας, καί άφοϋ έπετέλεσε πολλά λαμπρά κατορ
θώματα- εις τό ρήγμα τοϋ Άγ. Άνδρέου έπληγώθη εις τύ γόνυ καί μέ μέ- 
γαν κίνδυνον διέσωσε τήν ζωήν του.

Καρά Μουσταφά Πασάς, Βεηλέρβεης έν ‘Ανατολία, δημιούργημα 
τοϋ Χουσειν ΙΙασά καί πρώτος καταστροφεΰς τοΰ Χάνδακος- άνηγορεύθη στρα
τοπεδάρχης κατά τήν πρώτην περίοδον τής πολιορκίας τής περιοχής Παντο- 
κράτορος διά τήν γενναιότητά του καί τήν πείράν του εις τούς πολέμους τοϋ 

■■ Βασιλείου τούτου’ δέν άντεπεκρίθη όμως εις τάς προσδοκίας καί ενώ ,εσκέ- 
πτοντο γά τόν στραγγαλίσουν προσεβλήθη υπό πανιόλους καί άπέθανεν άπό 
τό κακόν, αύτό τήν τελευταίαν ημέραν τοΰ ’Ιανουάριου 1C68. (Βεηλέρβετις είναι 
ισοδύναμος τίτλος μέ. τόν τοϋ δουκύς ε’ίς τινα μέρη τής Χριστιανοσύνης).

Πεχλιβάν Πασά ς, Βεηλέρβεης τής Ρωμυλίας, τ.ε. τής Μακεδονίας. 
ΊΙπειρωτης. Ήτο είς έκ των προότων στρατιωτικών οι όποιοι ήκολούθησαν 
τόν Χουοεΐν καί ήτο πολύ έμπειρος είς τούς πολέμους τοΰ Βασι?Ηου τούτου. 
Κατά τήν πρώτην πολιορκίαν τοϋ Χάνδακος υπέδειξε γενναιότητα, άλλ’ έβλή- 
θη είς τήν κεφαλήν διά πιστολιού καί άπέθανε τήν τελευταίαν ημέραν τοϋ 
’Ιουλίου 1G68.

*0 X α σ ά ν Πασάς τόν διεδέχθη είς τήν θέσιν ταύτην. Ήτο πλούσιος 
καί πολεμοχαρής ‘Αλβανός, θαλαμηπόλος τοϋ Σουλτάνου. Έφονεύθη βλη
θείς. τήν κεφαλήν μέ σφαίραν τήν 19ην Σεπτεμβρίου 1667 καί ό ανωτέρω
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of September, 1667, and the above mentioned Cara Mustapha 
Pasha supplied the office.

Halil Pasha, Beglerbeg of Sivas, i.e., Sebastia in A- 
sia; an Armenian born; he came to Candia after the Prime Vi
zier; who on the 9th of March, 1668, being sent superintendant 
of 12 gallies that was appointed to possess themselves of Cap- 
dia, and having had the misfortune to lose that night five of 
the Beys’ gallies with a great destruction of men in those that 
escaped, was in danger of being strangled, but the Grand Vi
zier, to show that he valued not the loss, saved his life, and in 
a few days after, made him Pasha of Romeliaf which is the lar
gest among the Beglerbegs; but being destitute both of courage 
and generosity, he was deposed the 15th day of March, 1669.

Ibrahim C h i c h a i a of Bosnia, the Grand Vizier’s 
Lieut. and of equal authority with the Prime Viziei; he demea
ned himself like a valiant man at the first siege, and because 
those that had their post at Sabionera did not answer the Pri
me Vizier’s expectation, had made the said Ibrahim CHi chain 
Beglerbeg of Aleppo the 7th of November, 1668.

And Osman Aga, son of Demir Pasha of Janina, was 
put in his place but because he was not endowed with talent

4ί0 X. Χιονίδή

μνημονευθείς Καρά Μουστσφάς τον άντεκατέστησεν εις τό λειτούργημά του.
Χαλίλ Πασάς, Βεηλέρβεης τής Σίβας, δηλ. τής Σεβαστείας έν Άαίρ' 

Αρμένιος την καταγωγήν, ήλθεν είς τόν Χάνδακα μετά τόν Μύγαν Βεζύρην. 
Οΰτος άπεστάλη τήν 9ην Μαρτίου 16(18 ώς άνοίτερος επόπτης 12 γαλερών πού 
εΐχον αποστολήν νά καταλάβουν τόν Χάνδακα, επειδή όμως είχε τήν άτυχίαν 
νά χάση τήν νύκτα αυτήν πέντε άπό τάς γαλέρας τών Βέηδων μέ μεγάλος 
άπωλείας είς ανθρώπους καί εις τά πλοία πού διέφυγον, έκινδύνευσε νά 
στραγγαλιστή, άλλ’ δ Μέγας Βεζύρης, διά νά δείξη δτι έλογάριαζε τήν αν
δρείαν καί όχι τάς άπωλείας, έσωσε τήν ζωήν του καί εντός ολίγων ημερών 
τόν άνεκήρυξε Πασάν τής Ρωμυλίας, πού είναι ό σημαντικώτερος τών Βεη- 
λερβέηδων εστερημένος όμως θάρρους καί γενναιοφροσύνης, καθηρέθη τήν 
15ην Μαρτίου 1669.

Ίμπραΐμ Κιαγιάς τής Βοσνίας, όπαρχηγός τοΰ Μεγάλου Βεζύρου 
καί μέ ίσον κύρος εξουσίας μέ τό τοΰ Πρώτου Βεζύρου· άπεδείχθη γενναίος 
αγωνιστής κατά τήν πρώτην περίοδον τής πολιορκίας, καί επειδή εκείνοι οί 
οποίοι εΐχον τάς θέσεις των είς τήν Σαμπιονέραν δέν άντεπεκρίθησαν είς τάς 
προσδοκίας τοΰ Μεγάλου Βεζύρου, έτοποθέτησε τόν είρημένον Ίμπραΐμ Κια- 
γιάν ιός Βεηλέρβεην τοΰ Χαλεπίου τήν 7ην Νοεμβρίου 1668.

Ό δέ Ό σ μ ά ν Αγάς, υιός τοδ Δεμίρ Πασά τών Ίωαννίνων, έτοποθε- 
τήθη είς τήν θέσιν του, άλλ’ επειδή δέν ήτο πεπροικισμένος μέ ικανήν ίδιο-
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sufficient for the management of the office of Lieut, to the 
Grand Vizier, he was turned out, and

14 Mahomet Aga, who was a doganese in Constantinople, 
was made Lieut, or Chichaia to the Grand Vizier the 15th of 
November, 1668, he being a very industrious and experienced 
person.

15 Osman Sanjac Beg of Avlona, an Albanian both va
liant and famous in the wars, was killed at Panegra by a stone 
in August, 1667. There were so many Sanjack begs as well 
as Alibegs, i.e. Colonels, killed at this siege that it would be 
too tedious to particularize them all by name.

16 Mahomet Beg of Cairo, wealthy and stout Circassian 
came to Candia in the year 1667 with 2000 footmen, well ar
med, who were all destroyed at the fort of St. Andrew, and 
the said Beg was himself killed by a bomb.

17 Resculi Sagiolli of Macedonia, i.e., general of the co
lonels (of the upper Messia), an experienced man in the wars 
of Candia, being almost superannuated in this service against 
the kingdom of Candia, he managed his affairs exceeding well, 
though he was often dangerously wounded.

x8 AivasSolcoliof Macedonia (that is) General or Com-

φυίαν διά τό αξίωμα τοΰ Ύπαρχηγοΰ τοΰ Μεγάλου Βεζύρου άπεμακρύνθη τής 
θέσεως ταΰτης καί

όΜεχμέτ -Αγάς ό όποιος ήτο doganese εις τήν Κων]πολιν έγένετο 
ΰπαρχηγός ή Κιαγιάς τοΰ Μεγάλου Βεζύρου τήν 15ην Νοεμβρίου 1668 διά 
τήν μεγάλην του φιλοπονίαν καί πείραν.

Όσμάν Σ α ν τ ζ ά κ Βέης τής Αύλώνος, ’Αλβανός τόσον γενναίος 
οσον καί όνομαστός εις τους πολέμους· έφονεύθη είς τήν περιοχήν τής Πύλης 
Παντοκράτορος υπό λίθου τόν Αύγουστον 1667. Τόσοι πολλοί Σαντζάκ Βέη- 
δες ώς καί ’Αλί Βεηδες, δηλ. Συνταγματάρχαι, έφονεύθησαν κατά τήν πολι
ορκίαν ταύτην, ώστε θά ήτο πάρα πολύ ανιαρόν νά άναφέρωμεν ένα έκαστον 
χωριστά όνομαστί.

Μεχμέτ Βέης τοΰ Κάιρου, πλούσιος καί ρωμαλέος Κιρκάσιος’ ήλ-
, θεν είς τόν Χάνδακα κατά τό έτος 1667 μέ 2000 πεζούς, καλώς (οπλισμένους, 

οί όποιοι όλοι έξωλοθρεύθησαν είς τό φρούριον τοΰ Άγ. Άνδρέου' καί ό ώς 
άνω Βέης έφονεύθη επίσης έκ βόμβας.

Ρεσκουλί Σατζ Ιίολί τής Μακεδονίας, δηλ. στρατηγός των συν
ταγματαρχών (τής άνω Messia)- ύπήρξεν άνθρωπος πεπειραμένος εις τούς πο
λέμους τής Κρητης, γενόμενος σχεδόν απόμαχος είς τήν υπηρεσίαν αυτήν κατά 
τοΰ Βασιλείου τής Κρήτης· διηύθυνεν έξαιρετικώς τάς επιχειρήσεις του, αν 
καί πολλάκις έπληγώθη έπικινδύνως.

Άϊβάζ Σόλ Κολί τής Μακεδονίας, τ,έ'. στρατηγός ή διοικητής των
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mander in Chief of the Colonels of the lower Messia, a man of 
singular boldness in war, therefore frequently wounded, and is 
now dead.

19 Zansbassi, i.e. Commander of the Zanssi, Zesnen Oglu by 
name, an experienced man in the Asiatic wars. He was killed 
when he commanded the cavalry called Spahi the ioth of Se
ptember, 1667. Ibrahim Aga, a native of Annina, succeeded 
him and still continues in his place.

20 Jussuf Aga of Zortzia, Zebarlibassi, i.e. Superinten- 
dant and General of the ammunition and mines, died for fear 
the 8th of July, 1669 because the Grand Vizier did threaten 
to kill him if he did not lead on his Zeberi to the breach of 
St. Andrew.

21 A cli met Aga of Gallatta, Zeberlibassi, who was put in 
his placed He was deposed from his first office and arrested at 
new Candia for not concealing his despair of taking Candia af
ter the siege of Panigra.

22 And the Vizier constituted in his place Hazzi Ali, com
mander of the gunners, the 28th of September, 1668; a man 
skilfull in that employment.

,3 Mach met Pasha, Beglerbeg of Adena, in Asia, an indi
gent man, but so bold that he seemed desperate. He died with

412

συνταγματαρχών τής κάτω Messia' ήτο άνθρωπος μοναδικής τόλμης είς τόν 
πόλεμον, διά τοϋτο έπληγώθη πολλάκις καί τώρα είναι νεκρός.

Τζανμπασί, δηλ. Διοικητής των Τζανιιί, όνόματι Τσεσνέν Ό γ λ ο ΰ 
ήτο έμπειρος είς τούς ασιατικούς πολέμους. Έφονεύθη διοικών τό ιππικόν των 
λεγομένων Σπαίδων τήν ΙΟην Σεπτεμβρίου 1GG7. Ό Ίμπραΐμ ’Αγάς, έξ Ar
inina, τόν διεδεχθη καί εξακολουθεί ακόμη νά κατέχη τήν αύτήν θέσιν.

Γιουσοΰφ ’Αγάς τής Γεωργίας, Τσεμπαρλίμπασί, δηλ. Επιμελητής 
κοί Στρατηγός των πολεμοφοδίων καί των ύπονόμων' άπέΟανεν έκ φόβου τήν 
8ην ’Ιουλίου 1C69, διότι ό Μέγας Βεζύρης τόν ήπείλησεν ότι. θά τόν φονεύση 
άν δέν ώδήγει τούς Τσεμπερί του είς τό ρήγμα τοϋ ‘Αγ. Άνδρέου.

Άχμέτ ’Αγάς τοϋ Γαλατά, Τσεμπερλίμπασί, διαδεχθείς τόν ανωτέρω. 
Άπελύθη άπό τό πρώτον του αξίωμα καί συνελήφθη είς τήν Νέαν Κάνδιαν, 
διότι δέν άπέκρυψε τήν απελπισίαν του ότι θά ήτο δυνατόν νά κυριευθή ό 
Χάνδαξ μετά τήν πολιορκίαν τής Πύλης ΙΙαντοκράτορος.

Καί ό Βεζύρης έτοποθέτησεν είς τήν θέσιν του τόν Χατζή Άλή, δι
οικητήν τών κανονοποιών, τήν 28ην Σεπτεμβρίου 1G68, άνθρωπον επιτήδειον 
διά τό λειτούργημα τοϋτο.

Ό Μεχμέτ Πασάς, Βεηλέρβεης τών ’Αδάνων τής ’Ασίας, τόν διεδέ- 
χθη' ήτο ενδεής, αλλά τόσον τολμηρός, ώστε έφαίνετο ότι μάχεται άπεγνω-
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a bomb after he had made himself renowned by his valiant 
exploits.

Hussain Pasha, P>eglerbeg of Adena succeeded him. 
He was wounded during the siege in the head and he proved 
useless.

All those aforenamed officers were placed in the western 
posts of the town of Candia at St. Andrews fort; but those that 
follow had their station ordered in the eastern part towards the 
Sabionera:

Ibrahim Pasha, Beglerbeg of Aleppo, was Lieut, to 
the Prime Visier, as is before mentioned, a man of sound judg
ment and well exercised. He was the chief commissioner in this 
treaty.

Catorzoglu Mahomet Pasha, Beglerbeg of Anato
lia, he was also Beglerbeg of Romelia for some months; a man 
very notorious because he was so famous a robber in Asia, and 
took up a resolution to come to Calcedonia and fight the Prime 
Vizier Murat, and was able to overturn him and conquer him, 
which was the reason he was pardoned for his robberies and crea
ted Beglerbeg. He was sent into Candia but did nothing re
markable. He was slain at the sally made by the Christians upon 
the Turks at Sabionera, December the 16th, 1668.

Hussain Mahomet Pasha, Beglerbeg of Bosnia, a

σμενως. Έηονεύθη από βόμβαν αφού έφημίσθη διά τά ηρωικά του κατορθώματα.
ΌΧόυσεΐν II α σ ά ς, Βεηλέρβεης των ’Αδάνων, τόν διεδέχθη. Έπλη- 

γωθη κατά την πολιορκίαν εις τήν κεφαλήν καί άπεδείχθη ανωφελής.
Πάντες οί ανωτέρω αξιωματικοί εΐχον τοποθετηΟή εις τάς δυτικός θέσεις 

τής πόλεως Χάνδακος εις τό Φρούρτον τοΰ Άγ. Άνδρέου' οί επόμενοι έτά- 
χθηααν εις τό ανατολικόν τμήμα πρός τήν Σσμπιονέραν:

Ί μ π ρ α ΐ μ Π α σ ά ς, Βεηλέρβεης τοΰ Χαλεπίοιτ ήτο υπαρχηγύς τοΰ Με
γάλου Βεζύρου, ώς έλέχθη ήδη, άνθρωπος ΰγιοΰς κρίσεως καί καλώς ήσκημέ- 
νος. Ήτο ό κύριος πληρεξούσιος κατά τήν σύναψιν τής συνθήκης.

Κατιρτζόγλου Μ ε χ μ έ τ Πασάς, Βεηλέρβεης τής Άνατολίας- ήτο 
έπί τινας μήνας Βεηλέρβεης τής Ρωμυλίας· περιβόητος διότι υπήρξε διάσημος 
ληστής εις τήν ’Ασίαν καί άπεφάσισε νά έλθη εις τήν Χαλκηδόνα διά νά κα- 
ταπολεμήυη τόν Μέγαν Βεζύρην .Μουράτ' κατώρθωσε νά τόν άνατρέψη καί να 
γίνη κύριος αύτοΰ καί διά τόν λόγον τοΰτον έτυχε συγγνώμης διά τάς λη- 
σιείας του καί άνηγορεύθη εις Βεηλέρβεην. Άπεστάλη εις τόν Χάνδακα, άλλ’ 
ούδέν άξιοσημειοιτον έπραξεν. Έφονεύθη κατά τήν κατά των Τούρκων έξόρ- 
μησιν τών Χριστιανών εις τήν Σαμπιονέραν, τήν 16ην Δεκεμβρίου 1668:

ΧουσεΐνΜεχμέτ Πασάς, Βεηλέρβεης τής Βοσνίας, ρωμαλέος και
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stout and skillful soldier. He was placed at the Sabionera at first 
as Superintendant and was to order the cannons and batteries on 
the part of the arsenal, being a place easily attainable according 
to the information of the famous fugitive Andrew Barozzi, but 
within a few days after he was killed by a cannon shot the 
19th of January, 1668.

4 Vareli Pasha, Beglerbeg of Caramania, born in Armina, 
was a warrior but died with a shot in July, 1669.

5 Mussur, the Grand Vizier Aga, succeeced him and was 
made after Sagar/ibassi, and Mahomet Aga of Constantinople 
had his place. He was a man of great repute amongst the Ja
nizaries, and an able soldier, and Achmet Aga Sagarzibassi was 
commander of the Janizaries that attacked the Sabionera, a per
son very famous for his valor, authority and wealth, but he was 
slain, in the sally made by the Christians the 20th of Decem
ber, 1669. His next immediate successor was,

6 VelliAgaSerzesmid, i.e. Commander of the foot be
longing to the Grand Visier; a stout man and in great authority, 
he was killed in the sally made by the Christians at Sabionera 
the 2 th of December, 1669, and Jussef, the Aga of Macedo
nia, succeeded him but he died of a shot the 3rd of September,
1669·

ικανός στρατιώτης. Έτοποθετήθη κατ’ άρχάς εις τήν X αμπιονέ ρπ ν ως ανώτε
ρος Επιμελητής μέ τήν εντολήν νά διοική τά κανόνια και τάς πυροβολαρχίας 
πρός τό μέρος τού ναυστάθμου, περιοχής ή όποια, κατά τάς πληροφορίας του 
έπιβοήτου φυγάδος Άνδρέου Μπαρόται, ήιο λίαν ευπρόσβλητος' αλλά μετ 
ολίγα? ημέρας έφονεΰθη ΰπό βλήματος κανονιού τήν 19ην Ιανουάριου 1668.

Βαρέλι ΙΙασας, Βεηλέρβεης τής Καραμανίας, έξ Armina' ήτο καλός 
πολεμιστής, άλλ’ έφονεΰθη βληθείς τόν Ιούλιον τοϋ 1669.

Ό Μουσούρ, ’Αγάς τοϋ Μεγάλου Βεζύρου, τήν διεδέχθη καί κατόπιν 
έγένετο Σαγαρζί μπασί καί ό Μεχμέτ Αγάς τής Κωνσταντινουπόλεως έλαβε 
τήν θέσιν του. ’Έχαιρε μεγάλης ύπολήψεως μεταξύ των Γενιτσάρων καί ήτο 
Ικανός στρατιιότης' ό Άχμέτ ’Αγάς Σαγαρζίμπασι ήτο διοικητής τών Γενι
τσάρων ot όποιοι προσέβολον τήν Σαμπιονέραν, όνομαστός διά τήν ανδρείαν 
του, τό κΰρός του καί τόν πλοϋτόν του, άλλ’ έφονεΰθη κατά τήν έξόρμησιν 
τών Χριστιανών τήν 20ήν Δεκεμβρίου 1669. ’’Αμεσος διάδοχός του υπήρξε ν ό

Βελή ’Αγάς Σερζεσμίτ, τ.έ. Διοικητής τοϋ πεζικού τού Μεγάλου 
Βεζύρου, ρωμαλέος καί μέ μέγα κύρος' έφονεΰθη κατά τήν έξόρμησιν τών 
Χριστιανών εις τήν Σαμιπιονέραν τής 20ής Δεκεμβρίου 1669 καί ό Γιουσούφ 
’Αγάς τής Μακεδονίας τόν διεδέχθη, άλλ’ έφονεΰθη καί αυτός πυροβοληθείς 
τήν 3ην Σεπτεμβρίου 1669.
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Belli u 1 Beg scam, Agasi, Commander of the militia of 
Damascus. He was turned out for not advancing towards the 
arsenal, and Chiliz Beg, a Persian appointed to be in his place 
the ioth of April, 1669.

Bebri Pasha, Beglerbeg of Temtsvar, and titular lord of 
Janina, was ordered to guard the camp towards the grand fort.

Mustaplia Pasha, the son of Seidi Aclimet, afterward 
Pasha and General in Transylvama, was placed as a guard to
wards the street that leads into new Candia.

Caplar Pascar, Vizier Generalissimo and Captain at sea 
throughout the whole Ottoman dominions, a Circassian, and a 
man of great experience in war, in so much that for the space 
of three years which he spent in the convoying of the militia 
and ammunitions to Candia, he did not meet with any gross ac
cident or unfortunated encounter; at last he begged leave of the 
Grand Vizier to be admitted to go to the si.ge of Candia which 
was granted, and he came hither the 29th of May, 1669 with
1,000 Galleotts and as many soldiers, and hath behaved himself 
handsomely there.

The four commanders of Agas of the Spahi were :
First* Tanlambas Aga of the Spahi of the Red Regiment

Βελιλούλ Μπέης, Σάμ Άγασί, Διοικητή; των άτακτων τής Δαμα
σκού άπεμακρύνθη τής θέσεώς του διότι δέν έπροχιόρησεν πρός τά νεώρια 
καί ο Χιλίτξ Βέης, Πέρσης, ΰπεδείχθη ώς αντικαταστάτης τήν ΙΟην ’Απρι
λίου 1669.

Μπεμπρί II α σ ά ς, Βεηλέρβεης τοΰ Τεμεοβάρ καί τιτλούχος Αγάς 
τών Ιωαννίντον' είχε λάβει τήν διαταγήν νά φυλάσαρ τό στρατόπεδον πρός τό 
μέρος τού μεγάλου φρουρίου.

Μουσταφά Πασάς, υιός τού Μπεϊντί Άχμέτ, μετά ταϋτα πασάς καί 
στρατηγός εν Τρανσυλβανίρ· έτοποθετήθη φρουρό: πρός τήν οδόν τήν άγου
σαν πρός τήν Νέαν Κάνδιαν.

Κ α π λ ά ρ Πασάς, Βεζύρης, Άρχιναύαρχος έφ’ όλης τής οθωμανικής 
Επικράτειας, Κιρκάσιος καί άνθρωπος κατ’ εξοχήν εμπειροπόλεμος εις τοιοΰ- 
τον βαθμόν, οιστε εις διάστημα τριών ετών κατά τό όποιον έξετέλει τήν μετα
γωγήν στρατού καί εφοδιασμού εις τόν Χάνδακα δέν τοΰ συνέβη σημαντικόν 
ατύχημα ή ατυχής συγκρρυοις' τέλος έζήτησε τήν άδειαν άπό τόν Μέγαν Βε- 
ζύρην νά γίν^ δεκτόν νά μετασχη εις τήν πολιορκίαν τοΰ Χάνδακος, ή όποια 
τοΰ παρεχωρηθη καί ούτιο ήλθεν έκεϊ τήν 29πν Μαϊου 1669 μέ 1000 άνδρας 
τών γαλερών και άλλους τόσους στρατιώτας καί έπέδειξε λαμπράν Θράαιν.

Οί τέσσαρες Διοικηταί ή ’Αγάδες τών Σπαΐδων ήσαν:
Πρώτος δ Ταλαμπάς, ’Αγάς τών Σπαΐδων τοΰ ’Ερυθρού Συντάγματος.
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The Second,'Assart Aga of the Spahi 'which belonged to· the 
Yellow Regiment, both who were’killed at the sally made-before 
the grand fort, the 3rd of October, 1C67; and those that suc
ceeded was Mustapha Aga of the Red.'

Receb Aga of the Yellowed------------Ali Aga of the Greens
Adtir aehim Aga of the white Company. ■

Besides those that are prementioned, there are some that are 
townmett, who, though they, are not obliged to fight, because 

.of their merit and desert as their religion persuades them, yet 

.went themselves into the breaches and shot arrows and dischar
ged mortarpieces.

First, the Lord Chancellor of the grand Turks, Hussain Ef- 
fendi of Constantinople went to Candia with the Prime Vizier.

The second was the Chief Auditor of the Grand .Signor Hus
sain Effendi of Bosnia, a. person of great courage and fame.

The Chief Accountant, Mahomet Effendi of Zerzia.
The Prime Vizier’s Chief Secretary, Soliman Effendi of Bo

snia.
The Sub-secretary for letters, Lalclisadi Effendi of Constan

tinople, died of mere fear at the first assault of Panigra.
And Achmet Effendi, Chancellor of the Chamber, died of a

4Ϊ6 ’ ' X. Χιονίδη -

• Δεύτερος ό Άσάν.Άγδς, τών Σπαίδων τοΰ Κίτρινου Συντάγματος.
Άμφότεροι έφονεύθησαν κατά τήν έξόρμησιν τήν πρό τοΰ μεγάλου φρου

ρίου της ΐίης ’Οκτωβρίου 1667’ αυτοί πού τους διεδέχθησαν ήσαν ό Μονμταφά 
’Αγάς τοΰ Ερυθρού Συντάγματος καί ό. Εετζέπ,’Αγάς τοΰ .Κίτρινου. ’Έπειτα 
ό Άλή ’Αγάς τών Πρασίνων καί ό Άντούρ Άκίμ ’Αγάς τής Λευκής ”Γλης.

Πλήν τών ώς άνω μνημονευθέντων υπάρχουν τινές πολΐται, οί όποιοι, 
κ.αίτοι δέν ήσαν υποχρεωμένοι ,νά πολεμήσουν, λόγιρ τής ιδίας αυτών αξίας καί 
τής αμοιβής τήν οποίαν υπόσχεται ή θρησκεία αυτών, είσεχώρησαν εις τά ρή
γματα καί έβαλλον βέλη καί έρριψαν όλμους.

Πρώτος ό Σφράγιδοφύλαξ τοΰ Σουλτάνου Χουσεΐν Έφέντης έκ Κωνσταν
τινουπόλεως ήλθεν εις τόν Χάνδακα άκολούθήσας τόν Μέγαν ‘ Βεζύρην.

Δεύτιρος ό επί τών ’Απορρήτων τοΰ Σουλτάνου Χουσεΐν Έφέντης τής 
βοσνίας, πρόσωπικότης μεγάλου' θάρρους καί φήμης·.

Ό ’Αρχιλογιστής Μεχμέτ Έφέντης έκ Γεωργίας.
Ό Άρχίγραμματεύς τού Μεγάλου Βεζύρόυ Σολιμάν Έφένδης έκ Βοσνίας.
Ό Ύπογραμματεύς τής επισήμου αλληλογραφίας Λάλκλί Σαδί Έφένδης 

τής Κωνσταντινουπόλεως' άπέθανεν απλώς καί μόνον έκ φόβου κατά τήν πρό>- 
την,έπίθεσιν τής Πύλης ΙΙαντοκράτορός.

Καί ό Άχμέτ Έφένδης, ’Αρχιθαλαμηπόλος, άπεβίωσεν έκ πυρετού, ό δέ
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Φωιοσταχικόν άντίγραφον σελίδος του Χειρογράφου τής ’Οξφόρδης (Codex 
Rawlinsonianus 684).
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ω

ιοσιατικόν άντίγραφον τω
ν σελίδω

ν 80 καί 81 τού Χειρογράφου τού Καϊμπριιζ.

ΤΤΙΝΑΞ Θ'
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fever, and Rgint Effendi of Constantinople supplied his place.
Behredi Effendi, Chancellor of the Grievances, died of a fe

ver, and Mustapha, the son of Mohammet Pasha the Prime Vi
zier, succeeded him.

Mohmet Effendi, Chancellor of the Tribute, died for fear.
There were also diverse others (that are above named) who 

died at the first siege of Candia to the great loss of their fami
lies, for they all were descended of the best houses and were in 
the best offices at Constantinople, and in particular....

Hussain Beg, son of Hasuf Pasha, Prime Vizier, deceased. 
He came with the Grand Vizier to Candia and was Niscarzi,
i.e., he that subscribes the Grand Signor’s names to patents 
and orders, an office conferred upon none but such as are no
ble persons, and died the 7th of October, 1668.

And Mahmet Aga, an ancient Circassian, who died of old 
age the 6th of February, 1669.

And Turchian Bey of Ascheher was chosen niscarzi in his 
stead, a learned man and famous for his excellency in writing.

The Colonels of Romelia, i.e., Alibegs, are 17 in number, 
every one of them having the command of 100 Zaims and Ti- 
mariots or more. These are like barons in some countries.

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοϋ Χάνδακος 417

Έγίντ Έφένδης έκ Κωνσταντινουπόλεως τόν άνεπλήρωσε.
Ό Μεχρεδί Έφένδης, ό επί τών Παραπόνων υπουργός, άπέδανεν έκ πυρε

τού καί ό Μουσταφά, υιός τοϋ Μεχμέτ Πασά, τοΰ Μεγ. Βεζΰρου, τον διεδέχδη.
Ό Μεχμέτ Έφένδης, ό επί τών Φόρων Υπουργός, άπέδανεν έκ φόβου.
Υπήρξαν καί διάφοροι άλλοι (πού άναφέρονται ανωτέρω) οί όποιοι άπέ- 

δανον κατά τήν πρώτην πολιορκίαν τοϋ Χάνδακος καί τοϋτο ήτο μεγάλη ,άπο'ι- 
λειυ διά τάς οικογένειας των, διότι όλοι κατήγοντο από τούς καλυτέρους οίκους 
καί κατεΐχον τά επιφανέστερα αξιώματα τής Κωνσταντινουπόλεως, συγκεκρι- 
μένως οί εξής:

Χουσεΐν Βέης, υιός τοΰ Χασοΰφ Πασά, άποβιώσας. Ήλδεν είς Χάνδακα 
μετά τοϋ Μεγάλου Βεζΰρου καί ήτο Νισαντζί, δηλ. ό ύπογράφων τό όνομα τοΰ 
Σουλτάνου είς τά έγγραφα προνομιών καί διαταγών, λειτούργημα άπονεμόμε- 
νον άποκλειστικώς είς εΰγενείς' άπεδανε τήν 7ην Οκτωβρίου 1668.

Ό Μεχμέτ ’Αγάς, παλαιός Κιρκάσιος, δστις άπέδανεν έκ γήρατος τήν 6ην 
Φεβρουάριου 1669,

Καί ό Τουρκίαν Βέης έξ 'Αχ Σεχίρ· έξελέγη Νισαντζί είς τήν δέσιν του 
πολυμαδής καί περίφημος διά τήν καλλιγραφικήν του ικανότητα.

Οί Συνταγματάρχαι τής Ρωμυλίας, τ,έ. οί Άλιβέηδες, είναι 17 καί έκα
στος έξ αυτών έχει υπό τήν διοίκησίν του 100 Ζαίμηδες καί Τιμαριώτας ή καί 
περισσοτέρους. Είναι αντίστοιχοι μέ τούς βαρώνους μερικών χωρών.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 27
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418 X. Χιονίδη

The Alibegs of Anatolia are (14)
Those of Caramania ( 7)
Of Sebassia ( 7)

II

A PARTICULAR ACCOMPT OF THE NUMBER OF THOSE TURKS 
AND GALLIES THAT ATTENDED THE GRAND YISIER IN HIS 
VOYAGE TO CANDTA AS ALSO OF THOSE THAT FOLLOWED 

HIM AFTER HIS ARRIVAL THERE.

Arrd. 1666. This 19th of October the Janizaries’ Aga
went with Turks.................................................................6,400

Arrd. 1667. The 2nd of September the Prime Visier with
Turks........................................................................................ 6,500

The last day of January there came to Canea with
the Beys’ gallies..................................................................5,000

The last of February there.came 12 gallies with Turks 1,000 
The 24th of April arrived the armada of Constanti

nople with Turks ..................................................................6,000
The 13 of May the Grand Visier came to Candia

where he found of able soldiers to the number of 10,000

01 Άλιβέηδες τής Άνατολίας είναι 14
01 τής Καραμανίας....................... 7
Οί τής Σεβαστίας............................ 7

II .

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΛΕΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΩΔΕΥΣΑΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΒΕΖΥ- 
ΡΗΝ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΑΝΔΑΚΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΓΙΟΥ 
ΤΟΝ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ ΤΟΥ ΕΚΕΙ.

”Αφι|. 1666. Τήν 19ην ’Οκτωβρίου τοϋ έτους τούτου έξεκίνησεν ό ’Α
γάς τών Γενιτσάρων μέ Τούρκους............................................... 6.400

Άφίξ. 1667. Τήν 2αν Σεπτεμβρίου ό Μύγας Βεζύρης μέ Τούρκους . 6.500
Τήν τελευταίαν ημέραν τοΰ Ιανουάριου ήλθον εις τά Χανιά μέ

τάς γαλέρας τών Βέηδων......................................................... 5.000
Τήν τελευταίαν ημέραν τοΰ Φεβρουάριου ήλθον 12 γαλέραι μέ

Τούρκους...................................................................................... 1.000
Τήν 24ην ’Απριλίου έφθασεν ή αρμάδα τής Κωνσταντινουπόλεως

μέ Τούρκουζ................................................................................. 6.000
Τήν 13ην Μαΐου ό Μέγας Βεζύρης ήλθεν είς τόν Χάνδακα, οπού

ηδρεν ικανούς όπλίτας τόν αριθμόν............................................. 10.000
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The 28th of May five French ships came from Con
stantinople to Hierapetra with Turks.......................3,0 o

The 13th of June there arrived 22 gallies from Smyr
na, with Spahi........................................................................2,000

The 12th of July the armada returned again to Canea
with Turks..............................................................................5,000

The Total .... 45,900*

Arrd. t66S. The 15th of March there came six French 
vessels and one of Genoa with Janizaries from
Constantinople........................................................................6,500

The last day of March there came ships to Hierapetra
from Syria with Turks....................................................... 2,000

The first of April there arrived at Canea 12 gallies,
with Turks from Asia........................................................2,000

About the same time there was sent from Constanti
nople five French ships with Turks, in number
about........................................................................................ 2,500

The last of April from Constantinople a new supply
of Spahi in number............................................................. 2,000

‘Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 419

Τήν 28ην Μαΐου πέντε γαλλικά πλοία ήλθον από τήν Κωνσταν
τινούπολη1 εις τήν Ίεράπετραν μέ Τούρκους........................ 8.000

Τήν 13ην ’Ιουνίου έφθασαν 22 γαλέραι άπό τήν Σμύρνην μέ
Σπαΐδας..................................................................................... 2.000

Τήν 12ην ’Ιουλίου ή αρμάδα έπανήλΟεν εις Χανιά μέ Τούρκους 5.000

Σύνολον................... 45.900*

Άφίξ. 1008. Τήν 15ην Μαρτίου ήλθον εξ γαλλικά πλοία καί εν γε-
νουατικόν μέ Γενιτσάρους έκ Κων]πόλεως............................. 6.500

Τήν τελευταίαν ημέραν τοΰ Μαρτίου ήλιΤον πλοία εις τήν 'Ιερά-
πετραν έκ Συρίας μέ Τούρκους............................  2.000

Τήν πρώτην ’Απριλίου έφθασαν εις Χανιά 12 γαλέραι μέ Τούρ
κους έξ ’Ασίας............................................................................ 2.000

Κατά τόν αύτύν χρόνον έοτάλησαν έκ Κωνσταντινουπόλεως πέντε
γαλλικά πλοία μέ Τούρκους περίπου  ................................. 2.500

Τήν τελευταίαν ημέραν τοΰ ’Απριλίου νέα αποστολή Σπαΐδων,
τόν αριθμόν................................................................................. 2.000

*) Υπάρχει λάθος εις τήν πρόσθεσιν κατά 1.000, άλλά τό τελικόν σύνο
λον είναι ορθόν.
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The 7th of May the armada arrived at the Fodella
with men................................................................................. 4,000

The 6th of August came from Constantinople of the
Spahi . . ...............................................................................1,500

The 26th of August the armada came to Matalla with 
the Timariotes of Asia (and Imbrahim Pasha) in
number........................................................................................4.000

The 2nd of October the Turkish navy arrived at Ca-
nea with Turks..................................................................... 3,000

The Total .... 27,500

Arrd. 1669. The 19th of February there came 22 gallics
to Canea with Turks ..........................................................1,000

The 24th of April 12 gallies arrived with Turks . . 2,000
The 21st of May the armada arrived with Turks . . 3,000
The 21st of June the Captain Pasha of the Turks arri

ved with Turks......................................................................2,000
The 30th of June were sent from Cairo and Damascus

soldiers........................................................................................2,000
Then in Sitia they landed the ships that had Janiza

ries of Barbaria...................................................................... 1,800
The 2nd of July a fresh recruit of Spahi were sent to

Την 7ην Μαίου ή αρμάδα εφΟασεν εις τήν Φόδελε μέ άνδρας . 4.000
Τήν 6ην Αύγουστου ήλθον έκ Κωνσταντινουπόλεως Σπαΐδες . . 1.500
Τήν 26ην Αύγουστου ή αρμάδα ήλθεν εις τά Μάταλλα μέ τούς Τι

μαριούχους τής ’Ασίας (καί τόν Ίμπραΐμ Πασάν), τόν αριθμόν 4.000 
Τήν 2αν ’Οκτωβρίου ό τουρκικός στόλος έφθασεν εις τά Χανιά

μέ Τούρκους................................................................................. 3.000

Σύνολον................... 27.500

Άφίξ. 1669. Τήν 19ην Φεβρουάριου ήλθον 22 γαλέραι εις τά Χανιά
μέ Τούρκους................................................................................. 1.000

Τήν 24ην ’Απριλίου 12 γαλέραι έφθασαν μέ Τούρκους .... 2.000
Τήν 21ην Μαίου έφθασεν ή αρμάδα μέ Τούρκους........................ 3.000
Τήν 21ην ’Ιουνίου ό Καπετάν Πασάς των Τούρκων εφθασε μέ

Τούρκους...................................................................................... 2.000
Τήν 30ήν 'Ιουνίου έστάλησαν από τό Κάΐρον καί τήν Δαμασκόν

οτρατιώται.............................................................. . . . . 2.000
Τήν αύτήν ημέραν προσωρμίσθησαν εις τήν Σητείαν τά πλοία μέ

Γενιτσάρους τής Μπαρμπαριάς..........................................  1.800
Τήν 2αν ’Ιουλίου άπεστάλησαν νεωστί στρατολογηθέντες Σπαΐδες,
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fff nroj /. .X '.8ί

the number of :........................................ 0,400
Besides all those here mentioned there arrived several 

caiques and other vessels which will in all amount
at the least to......................................................... 10,000

The Final Total .... 94,600

of which total number there
died at this siege .... 70,000

Remainder .... 24,600
iiv mom c. ,·: rsu

III

The occurences which happened during the 29 montha de
fence of Candia, and its fatal overthrow, is a subject more co
pious and fit for a voluminous history, than for a short relation. 
Therefore, I will confine myself to the last act of the tragedy, 
and acqaint you how, that when all possible endeavors were 
used to maintain it, and that there were now more than ordi
nary hopes too, in that they defended it with the loss of so 
much blood and sweat, they were constrained by an irreparable 
and most urgent necessity to yield, and the Captain General 
Morosini, as it were, with the exchange of a city already lost,

ιόν αριθμόν....................................................................... .... . 0.400
Πλήν των ώς άγια μνημονευθέντων έψθασαν διάφορα καΐκια καί 

άλλα πλοιάρια, τών οποίων οί άνδρες ανέρχονται . τουλάχι
στον εείς, ..................................................... 10.000

Τελικόν σύνολον.................... 94.600

εκ τοΰ οποίου συνολικοϋ αριθμού άπέθανον 
κατά την πολιορκίαν ταύτην.......................  70.000

* 'Υπόλοιπον...................................... 24.600

III
Τά γεγονότα τά όποια συνέβησαν κατά τήν 29μηνον άμυναν τοΰ Χάνδα- 

κος καί τήν μοιραίαν του πτώσιν αποτελούν θέμα μάλλον ευρύ καί κατάλλη
λον δι’ ογκώδη ιστορίαν παρά διά βραχεϊαν έκθεσιν. Διά τούτο θά περιορι- 
σθώ εις τήν τελευταίαν πράξιν τής τραγωδίας καί θά σάς κάμω γνωστόν πώς, 
ενώ πάσα δυνατή προσπάθεια κατεβλήθη διά νά κρατηθή ή πόλις καί ύπήρ- 
χον τώρα περισσότεροι παρά συνήθως ελπίδες, μέ τό νά τήν ύπερασπίζωνται μέ 
τήν απώλειαν τόσου αίματος καί ίδρώτος, ήναγκάσθησαν από άδήριτον καί 
έπείγουσαν ανάγκην νά Αποχωρήσουν, ό,δέ ’Αρχιστράτηγος Μοροζίνης, ώς εϊχον
jr/soiuA*f in* Μ *3 U3 (jus ν· \< >. ια νοοοτ υ,ΟΛ,; J-Jj «ο,-4x3
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did by his prudence permit, though not joyfully, yet undispu- 
tably, an honorable and advantageous peace to the most serene 
Republic.

After the improsperous success of those attacks made by the 
French on the side of the Sabionera, and by playing with the 
cannon upon the redoubts of St. Andrew, which was executed 
with more valor than fortune by the auxiliary Venetian Arma
da; and the more the hopes and strength of the besieged did lan
guish and decay, the more vigorous and active did the Turks 
appear and did with new batteries and continued showers of 
bombs and grenades, nay, above all, with shot and mines endea
vored to make the defendants retreat. And their design was to 
advance themselves all along the seacoast from the side of St. 
Andrew to the Tramata, and from that of the Sabionera to the 
arsenal, because the fort being wholly blocked up, the destru
ction thereof must necessarily have followed. And their expe
ctation was more and more heightened among them because 
they found not in the defendants their accustomed and resolute 
opposition; whilst at the Sabionera, besides other advantages 
above and under ground, there blew a cannon very violently by 
the help of a mine, and on the side of St. Andrews, the ancient,

422 X. Χιόνι8η

τά πράγματα, κατώρθωσε μέ τήν σύνεσίν του νά επιτυχή μέ αντάλλαγμα μίαν 
πάλιν ήδη χαμένην, δχι βεβαίως μέ εύχαρίστησίν του, μίαν έντιμον καί άδια- 
φιλονικήτως επωφελή διά τήν Γαληνοτάτην Δημοκρατίαν ειρήνην.

Μετά τήν άτυχή έκβασιν των επιθέσεων εκείνων τάς όποιας έπεχείρησαν 
οί Γάλλοι πρός τό μέρος τής Σαμπιονέρας καί τόν βομβαρδισμόν των όχυρω- 
μάτων τού Άγ. Άνδρέου, πού έξετελέσθη μέ περισσοτέραν ανδρείαν καί επι
τυχίαν υπό τής βοηθητικής ένετικής 'Αρμάδας, όσον αί ελπίδες καί ή άντοχή 
τών πολιορκουμένων έμαραίνοντο καί κατέπιπτον τόσον όρμητικώτεροι καί 
ένεργητικώτεροι έφαίνοντο οί Τούρκοι- έπετίθεντο μέ νέας πυροβολαρχίας καί 
συνέχιζον νά ρίπτουν βροχήν βομβών καί χειροβομβίδων, πρό παντός δέ μέ 
πυροβολισμούς μάλιστα καί ανατινάξεις υπονόμων έσπευδον νά επιτύχουν τήν 
ύποχώρηαιν τών αμυνόμενων. Καί τό σχέδιόν των ήτο νά προχωρήσουν κατά μή
κος τής παραλίας άπό τήν πλευράν τοΰ 'Αγ. Άνδρέου πρός τόν Δερματάν καί 
άπό τήν πλευράν τής Σαμπιονέρας πρός τά Νεώρια, διότι άποκλειομένο» οδτω 
τελείως τοΰ φρουρίου ή καταστροφή του άναγκαστινώς θά έπηκολούθει. Καί 
ή προσδοκία των αΰιή όλονέν ένεδυναμοΰτο, διότι δέν ευρισκον εις τούς αμυ
νόμενους τήν συνήθη αποφασιστικήν άντίστασιν" ενώ εις τήν Σαμπιονέραν, 
πλήν τών άλλων έπιτευγμάτων επί τοΰ εδάφους καί ύπ’ αυτό, έξερράγη μέ μύ
γαν πάταγον δΓ υπονόμου έν κανόνιον, είς τήν πλευράν τοΰ 'Αγ. Άνδρέου, 
επειδή τά παλαιά τόσον τά ένετικά όσον καί τά έκ Μάλτας καί Φλωρεντίας
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as well. Venetian and Maltese and Florentine troops, being be
fore somewhat impaired, it was judged convenient to place so
me of the forces newly arrived from Germany in their room, 
but they were unacquainted with the enemy’s way of waging 
war, besides, the first time that they were put on the guard, the 
chiefest officers were brought off either wounded or dead. Where
upon the breach of St. Andrews was divided into two parts; and 
that on the right hand forwards, towards the Scocese, was as
signed to Count Waldech, General of the Brunswick forces; and 
the aforesaid Venetians and auxiliaries were absolutely com- 
mited to the charge of Signor Grinaldi, and both of them com
manded by the Signor de Monbrun.

The Turks saw that they had not that accustomed resistance, 
though that nation be warlike for the generality but not as yet 
acquainted with the enemy; and although the Count of Waldech, 
a lord of prodigious spirit, and some of his officers did sufficiently 
the office of brave commanders, yet he himself was wounded at 
the first within few days after his arrival, and Colonel Molison 
also. And not long after, the said Count died, and almost all 
the best of them failing, the defence of Candia grew weaker 
and weaker.

The Captain General did endeavor to make up the business,

’Αγγλικόν ύπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοϋ Χάνδακος 42Β

στρατεύματα είχον προηγουμένως κάπως ελάττωσή, έθεωρήθη άναγκαιον νά 
τοπαθεχηθή εις τήν θέσιν των μέρος τής δυναμεως, ή όποια είχε φθάσει προσ- 
φάτως εκ Γερμανίας' άλλα σίτοι ήσαν αδαείς των μεθόδων διεξαγωγής τοΰ 
πολέμου υπό τοΰ εχθροί καί έπι πλέον ευθύς μόλις άνέλαβον τήν φρούρησιν 
οί κυριώτεροι αξιωματικοί άπεκομίσθησαν πληγωμένοι ή νεκροί. Ώς έκ τού
του τό ρήγμα τοϋ *Αγ. Άνδρέου όιηρέΟη είς δύο, καί τό μέν πρόσθιον δεξιόν, 
πρός τό μέρος των Scocese, άνετέθη είς τον κόμητα Βαλντέκ, Στρατηγόν των 
δυνάμεων τοΰ Μπροΰσβικ, οί δέ προειρημένοι ’Ενετοί καί οί επίκουροί των 
έτέθησαν υπό τάς διαταγάς τοϋ Σινιόρ Grinaldi, ενώ ή άνωτέρα όιοίκησις 
άμφοτέρων άνετέθη είς τόν κύριον de Monbrun.

Οί Ιυϋρκοι είδον ότι δέν συνήντων τήν συνήθη άντίστασιν, αν καί τό 
έί)·νος αυτό είναι γενικώς πολεμικόν, αλλά δέν είχεν ακόμη γνωρίσει τόν εχ
θρόν ουτω, αν καί ύ κόμης Βαλντέκ, εύγενής καταπληκτικοί θάρρους, ώς καί 
τινες των αξιωματικών του έξεπλήρωσαν τό καθήκον των ώς γενναίων διοικη
τών, έπληγώθη καί αυτός ό ίδιος ευθύς έξ αρχής, όλίγας μόνον ημέρας μετά 
τήν άφιξίν του, καί επίσης ό συνταγματάρχης Molison. Καί όχι πολύ κατόπιν 
ύ ώς άνω κόμης άπέθανε καί αφοί καί οί καλύτεροι έξ αυτών άπέτυχαν, ή 
άμυνα τοϋ Χάνδακος έγίνετο όλονέν άσθενεστέρα.

Ό ’Αρχιστράτηγος έπροθυμοποιήθη νά συμβιβάση τά πράγματα καί νά
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424 X. Χιονίδη
' ' It! fti ’ I r f | ■*-: : -

and to persuade the Duke cfe NavilTes, with his forces, to for
tify the part of that post; who, when they were surrounded, 
did behave thefftselves exceeding well. But the Turks being 
possessed of the right side of the first retiring place, they pla
ce their many pieces of cannort and made so many redoubts that 
it was a difficult matter to defend it, and all attempts of sally
ing forth were disadvantageous. This was the estate of things 
then, but when the Captain General had intelligence of the 
arrival of General Rospigliosi, he gave order that all those 
that sat in the council of war should set down their opinions 
in writing whether they should make any attempt, sally out, 
or engage in any other resource action to relieve the fort re
duced to such extremity. Their opinions were various, but 
the major part concluded that although a stout sally by a con
siderable number was a dangerous remedy, and if it should 
not take effect, the ruin of the city must needs be accelerated. 
Thereby’, in regard that the fort was so straitened so that it 
was necessary to try all ways and means with such a number 
of persons who qualified for that purpose, to attack the weakest 
of the two quarters; but because at present they could not-ex
pect to spare that number of persons so qualified, for their as
sistance, being they had so few men that they would scarce

πείση τόν Δούκα τού Ναβάϊγ μέ τάς δυνάμεις του νά ενίσχυσή τάς θέσεις άΰ- 
τάς. Ου «η, όταν περιεκυκλώθησαν, συμπεριεφέρθησαν έξαιρετικώς καλά. Άλλα 
οί Τούρκοι, γε,νόμενοι κύριοι τής δεξιάς πλευράς τής πρώτης έκκενωθείσης θέ- 
σεως, έτοποθέτησαν πολλά κανόνια καί κατεσκεύασαν τόσα πυργωτά οχυρώμα
τα, ώστε κατέστη δύσκολος ή άμυνα καί δλαι αί άπόπειραι έξόρμήσεως υπήρ
ξαν ατυχείς. Λυτή ήτο τότε ή κατάστασις των πραγμάτων άλλ’ όταν ό Αρχι
στράτηγος έπληροφορήθη την άφιξιν τού στρατηγού Ροσπιλιόζι, διέταξεν όλοι 
οί παρακαθήμενοι εις τό πολεμικόν συμβούλιον νά καταθέσουν έγγράφως τάς 
γνώμας των, αν θά έπρεπε νά γίνη απόπειρα έξορμήσεως ή άνάληψις κατ’ 
άλλον τινά τρόπον δράσεως πρός άνακούφιαιν τού φρουρίου, τό όποιον είχε 
περιέλθει εις τοιαύτην απελπιστικήν κατάστασιν. ΙΤοικίλαι υπήρξαν αι γνώμαί 
των, ή πλειονότης όμως άπεφάνθη ότι μια κρατερά έξόρμήσις μέ σημαντικόν 
αριθμόν άνδρών ήτο πάντοτε επικίνδυνος θεραπεία τού κακού, άλλ’ εάν άπε- 
τύγχανε τότε άναποφεύκτως θά έπέφερε τήν έπίσπευσιν τής πτώσεως τής πό- 
λεως. 'Ως έκ τούτου, λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι τό φρούριον ευρίσκετο εις 
τόσον δυσχερή θέσιν, ήτο άναγκαιον νά δοκιμάσουν όλους τούς τρόπους καί τά 
μέσα, μέ τόν αριθμόν εκείνων τών άνδρών οί όποιοι ήσαν κατάλληλοι δι’ αυ
τό, νά προσβά,λουν τόν άσθενέστερον τών δύο τομέων. Άλλ’επειδή επί τόύ πα. 
ρόντος δέν ύπήρχεν ελπίς νά εξοικονομήσουν τούς απαιτουμενους·1 καταλλήλους 
άνδρας διά νά τούς βοηθήσουν δοθέντος, ότι είχον τόσον ολίγους ώστε μόλις
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as much activity as they did and former; they would put this 
Piazza in a posture of defence before the enemy could so much 
as attack the other.

The Duke replied that such was His Majesty’s zeal for the 
preservation of Caudia that he had not manifested with promi
ses only, as some other princes, but effectually, for he had em
ployed part of the strength of the nation, considerable both for 
their number and quality, and expended great sums of money 
in setting forth his fleet to sea. As for his own particular and 
the rest of his officers that had the honor to command, they 
have sufficiently discovered their intention by making so long 
a voyage with such speed as they had done, by assaulting the 
enemy so soon as they set eye on them, and relieving the Piaz
za in a manner before they had set foot into it; and if the event 
fell not out according to their desires, and the successful begin
ning of the action, they must be patient, and the rather because 
that disparagement was only the P'rench blood which was 
spilt in abundance, and that of the most illustrious too ; that 
it was a piece of ingratitude not to rest satisfied with such 
eminent proofs of friendship, and to pretend that the French 
King had commanded 2,000 men to assist Candia and they 
ought to remain there as long as any one person was alive;

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 427

τήν αυτήν ενεργητικότητα μέ τήν όποιαν προηγουμένως έδρασαν θά έθεταν 
τό ψρουριον εις κατάστασιν τελεσφόρου άμύνης προτού ά εχθρός δυνηθή νά 
κόμη άλλην έπίΟεσιν.

Ο Δούξ άπήντησεν ότι τοιοϋτος ήτο ό ζήλος τής Μεγαλειότητός Του διά 
τήν διάσωσιν τοΰ Χάνδακος, ώστε δέν έξεδήλωσε τούτον μόνον μέ υποσχέσεις, 
ώς μερικοί άλλοι πρίγκηπες, άλλα έμπρακτον, διότι έχρησιμοποίησε μέρος τής 
δυνάμεως τοΰ έθνους, σημαντικόν εις αριθμόν καί ποσότητα, καί άπέστπλε 
μεγάλα ποσά χρημάτων διά τον έκπλουν τοΰ στύλου του. Ώς πρός δέ τήν 
ιδίαν αύτοΰ διάθεσιν καί τήν των αξιωματικών του πού είχε τήν τιμήν να 
διοική, επαρκώς τήν απέδειξαν έπιχειροΰντες τόσον μακρόν ταξίδιον μέ τοιαιί- 
την σπουδήν, επιπίπτοντες κατά τοΰ έχθροΰ ευθύς ό>ς ιόν άντίκρυσαν καί δια- 
σώξοντες τό Φροΰριον προτοΰ τρόπον τινα θέσουν πύδα εντός αύτοΰ" καί άν 
τά γεγονότα δεν άπέβησαν κατά τήν Ιδίαν αυτών επιθυμίαν καί τήν επιτυχή 
αρχήν τής δράσεως, θά έπρεπε νά είναι υπομονητικοί, άιροΰ μάλιστα εις τήν 
ατυχίαν αυτήν μόνον τό γαλλικόν αίμα έχυθη έν άφθονίφ καί ιδίως τών έπι- 
τρανεστέρων" ότι ήτο δείγμα αγνωμοσύνης νά μή είναι ικανοποιημένοι μέ τό
σον έξοχα δείγματα φιλίας καί νά ίσχυρίζωνται ότι ό γάλλος Βασιλεύς διέ
ταξε 2 χιλιάδας άνδρας νά βοηθήσουν τόν Χάνδακα καί ότι έπρεπε νά. μεί
νουν εκεί μέχρις ότου ζή έστω καί εις" καί αν καί ήτο διοικητής όλων ηυτΰ>\
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426 X. Χι.ονιδή

The Captain General, not being able to supply him with 
men, gives orders that the Duke of Navailles be entreated to 
put his Frenchmen upon this second design, as they were upon 
the first. He returns answer that the time which His Majesty 
had allotted his troops in Candia was almost expired, so that 
he could not engage in making this next retreat, but he must 
absolutely think of their embarking.

The Captain General was extremely surprised at it, whereu
pon he and the government of Candia, with the Providitor of 
the Armada, went together to the Duke’s apartment, and there 
presented unto him as effectual as was possible, how that city 
which, next to God, owed its preservation till this very minute, 
to the magnanimity and piety of his King, was now in a mo
re despicable condition than enow; and that they knew not 
where to have recourse, but to his eminency and those gentle
men who came from such remote parts, and underwent such 
and so many great dangers in pursuit of glory; that the assi
stance was most important and necessary for the Piazza (By the 
Piazza is meant the city of Candia) because their welfare depen
ded hereupon. And in all probability, it would not cost much 
blood, only some labor, few, if they did manage this design with

'Ο ’Αρχιστράτηγος, επειδή δέν ήτο εις θέσιν νά ιόν έφοδιάση μέ τούς αν- 
όρας αυτούς, δίδει εντολήν νά παρακληθή ό Δούξ x >0 Ναβάϊγ νά διαθέση 
τούς Γάλλους του διά τό δεύτερον τούτο σχέδιον, ώς διετέθησαν διά τό πρώ
τον. "Απαντα ουτος δτι ό χρόνο; που ή Μεγαλειότης Αύτοϋ είχε καθορίσει νά 
παραμείνουν τά στρατεύματα του εις τον Χάνδακα είχε σχεδόν έκπνεύσει, ώστε 
δέν θά ήδύνατο νά κόμη καί αυτήν τήν ύποχώρησιν, άλλ’ ότι θά εϊχεν ως 
αποκλειστικόν μέλημά του τήν έπιβίβασιν τοϋ στρατεύματος του είς τά πλοία.

'Ο ’Αρχιστράτηγος έξεπλάγη διά τοΰτο τά μέγιστα καί ακολούθως αύτος 
καί ή κυβέρνησις τοϋ Χάνδαζος μέ τόν προβλεπτήν τοΰ Χτόλου μετεβησαν εν 
σώματι είς τό διαμέρισμα τοϋ Δουκός καί τοϋ παρέστησαν όσον τό δυνατόν 
άποτελεσματικώτερον, πώς αυτή ή πόλις, ποΰ ώφειλε μετά τόν Θεόν τήν σωτη
ρίαν της μέχρι ακριβώς τής στιγμής αυτής είς τήν μεγαλοψυχίαν καί ευσεβή 
πρόνοιαν τοΰ Βασίλειος τοιι, εδρίσκετο τώρα είς τήν άθλιεστέραν κατάστα- 
σιν παρά ποτέ, καί ότι δέν είχον ποΰ νά προσφύγοιιν παρά είς τήν Εξο
χότητά του καί τούς εΰγενεϊς εκείνους, οί όποιοι ήλθον από τόσον μακρυνα 
μέρη καί δπέοτησαν τοιούτους καί τοσούτους κινδύνους έπιζητοΰντες τήν δό
ξαν' ότι ή επικουρία ήτο πολύ σημαντική καί αναγκαία διά τήν Piazza (μέ 
τήν λ. Piazza εννοείται ή πόλις τοΰ Χάνδακος), άψοΰ έξ αυτής έξηρτατο ή 
καλή τροπή των πραγμάτων καί ότι κατά πάσαν πιθανότητα δέν θά έοτοί- 
χιζε πολύ αίμα, μόνον κάποιον κόπον, ολίγον, άν έξειέλουν τό σχέδιον αύτύ μέ
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as much activity as they did and former; they would put this 
Piazza in a posture of defence before the enemy could so much 
as attack the other.

The Duke replied that such was His Majesty’s zeal for the 
preservation of Candia that he had not manifested with promi
ses only, as some other princes, but effectually, for he had em
ployed part of the strength of the nation, considerable both for 
their number and quality, and expended great sums of money 
in setting forth his fleet to sea. As for his own particular and 
the rest of his officers that had the honor to command., they 
have sufficiently discovered their intention by making so long 
a voyage with such speed as they had done, by assaulting the 
enemy so soon as they set eye on them, and relieving the Piaz
za in a manner before they had set foot into it; and if the event 
fell not out according to their desires, and the successful begin
ning of the action, they must be patient, and the rather because 
that disparagement was only the French blood which was 
spilt in abundance, and that of the most illustrious too ; that 
it was a piece of ingratitude not to rest satisfied with such 
eminent proofs of friendship, and to pretend that the French 
King had commanded 2,000 men to assist Candia and they 
ought to remain there as long as any one person was alive;

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοϋ Χάνδακος 427

την αυτήν ενεργητικότητα μέ την οποίαν προηγουμένως έδρασαν θά έθεταν 
τό φρούριον εις κατάστασιν τελεσφόρου αμυνης προτού 6 εχθρός δυνηθή να 
κόμη άλλην έπίθεσιν.

eΟ Δούξ απηντησεν ότι τοι.οϋίος ήτο ό ζήλος τής Μενολειότητύς Του διά. 
την διάσωσιν τοϋ Χάνδακος, ώστε όέν εξ ε δήλωσε τούτον μόνον μέ υποσχέσεις, 
<»ς μερικοί άλλοι πρίγκηπες, αλλά έμπρακτον, διότι έχρησιμοποίησε μέρος τής., 
δυνάμεως του έθνους, σημαντικόν εις αριθμόν καί ποσότητα, καί άπέστηλε 
μεγάλα ποσά χρημάτων διά τον έκπλουν του στόλου του. Ώς προς δέ την 
ιδίαν αύτοϋ διάθεσιν καί την των αξιωματικών του πού είχε την τιμήν νά 
διοική, έπαρκώς τήν απέδειξαν έπιχειρούντες τόσον μακρόν ταξίδιον μέ τοιαύ- 
την σπουδήν, έπιπίπτοντες κατά του έχθροϋ ευθύς ό)ς τον άντίκρυσαν καί δια- 
σώζοντες τό Φρούριον προτού τρόπον τινα θέσουν πύδα εντός αυτού* καί αν 
τά γεγονότα δεν άπέβησαν κατά τήν ιδίαν αυτών επιθυμίαν καί τήν επιτυχή 
αρχήν τής δράσεως, θά έπρεπε νά είναι υπομονητικοί, αφού μάλιστα εις τήν 
ατυχίαν αυτήν μόνον τό γαλλικόν αίμα έχύΟ·η έν αφθονία καί ιδίως των επι
φανέστερων* ότι ήτο δείγμα αγνωμοσύνης νά μή είναι ικανοποιημένοι μέ τό
σον έξοχα δείγματα φιλίας καί νά ίσχυρίζωνται ότι ό γάλλος Βασιλεύς διέ
ταξε 2 χιλιάδας άνδρας νά βοηθήσουν τον Χάνδακα καί ότι έπρεπε νά μεί
νουν έκεΐ μέχρις ότου ζή έστω καί εΤς* καί άν καί ήτο διοικητής όλων αύτώι
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426 X. Χιονίδη

The Captain General, not being able to supply him with 
men, gives orders that the Duke of Navailles be entreated to 
put his Frenchmen upon this second design, as they were upon 
the first. He returns answer that the time which His Majesty 
had allotted his troops in Candia was almost expired, so that 
he could not engage in making this next retreat, but he must 
absolutely think of their embarking.

The Captain General was extremely surprised at it, whereu
pon he and the government of Candia, with the Providitor of 
the Armada, went together to the Duke’s apartment, and there 
presented unto him as effectual as was possible, how that city 
which, next to God, owed its preservation till this very minute, 
to the magnanimity and piety of his King, was now in a mo
re despicable condition than enow; and that they knew not 
where to have recourse, but to his eminency and those gentle
men who came from such remote parts, and underwent such 
and so many great dangers in pursuit of glory; that the assi
stance was most important and necessary for the Piazza (By the 
Piazza is meant the city of Candia) because their welfare depen
ded hereupon. And in all probability, it would not cost much 
blood, only some labor, few, if they did manage this design with

Ό ’Αρχιστράτηγος, επειδή δέν ή το εις θέσιν νά τόν έφοδιάση μέ τούς αν- 
δρας αυτούς, δίδει εντολήν νύ παρακληθή ό Δούξ τού Ναβάϊγ νά διαθέση 
τούς Γάλλους του διά τό δεύτερον τούτο σχέδιον, ώς διετέθησαν διά τό πρώ
τον. Άπαντά ούτος δτι ό χρόνος πού ή Μεγαλειότης Αυτού είχε καθορίσει νά 
παραμείνουν τά στρατεύματα του εις τόν Χάνδακα είχε σχεδόν έκπνεύσει, ώστε 
δέν θά ήδύνατο νά κόμη καί αυτήν τήν ύποχιόρησιν, άλλ’ δτι θά εΐχεν ώς 
αποκλειστικόν μέλημά του τήν έπιβίβασιν τού στρατεύματος του εις τά πλοία.

Ό ’Αρχιστράτηγος έξεπλάγη διιά τούτο τά μέγιστα καί ακολούθως αΰτος 
καί ή κυβέρνησις τού Χάνδακος μέ τόν προβλεπτήν τού Στόλου μετεβησαν εν 
οιΰματι είς τό διαμέρισμα τού Δουκύς καί τού παρέστησαν δσον τό δυνατόν 
άποτελεσμαιικώτερον, πώς αυτή ή πόλις, πού ώφειλε μετά τόν Θεόν τήν σωτη
ρίαν της μέχρι ακριβώς τής στιγμής αυτής εις τήν μεγαλοψυχίαν καί ευσεβή 
πρόνοιαν τού Βασιλέως του, ευρίσκετο τώρα είς τήν άθλιεστέραν κατάστα- 
σιν παρά ποτέ, καί δτι δέν είχον πού νά προσφύγουν παρά είς τήν ’Εξο
χότητά ιου καί τούς εΰγενείς εκείνους, οί όποιοι ή λ Οο ν άπό τόσον μακρυνα 
μέρη καί ύπέοτησαν τοιούτους καί τοσούτους κινδύνους έπιζητοΰντες τήν δό
ξαν' δτι ή επικουρία ήτο πολύ σημανιική καί άναγκαία διά τήν Piazza (μέ 
τήν λ. Piazza εννοείται ή πόλις τού Χάνδακος), άφοϋ έξ αυτής έξηρτάτο ή 
καλή τροπή τών πραγμάτων καί δτι κατά πάσαν πιθανότητα δέν θά έστοί- 
χιζε πολύ αίμα, μόνον κάποιον κόπον, ολίγον, άν έξετέλουν τό σχέδιον αυτό μέ
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till the Duke went away and were bound with a promise to 
keep them as a reserve within the retreat.

The Duke of Navailles had taken his leave and was to set 
sail that night, when about 2 of the clock in the morning, Ro- 
spigliosi by chance met with Balli Juariggi, General of Malta, 
who being encountered by the Captain General and other com
missioned officers, they went to thb Duke’s house, and there 
being reduced to a council, the General Rospiliosi, after lie had 
passed some compliments, said that the defence of Candia was not 
only the interest of the Republic of Venice, but of all Christen
dom; that His Holiness, besides the assistance which he was able 
to raise of his own forces, had most earnestly endeavored to per
suade other princes too; that only the most Christian King with 
unparalleled magnanimity had ordered a considerable straight 
of his nation under the command of persons of such high qua
lity, who if not successfully, yet certainly have valiantly and 
sufficiently answered the common expectation of them and even 
to this very day; that the Venetian command and discourse was 
superfluous, whilst so stupendous a defence did render theL 
constancy insuperable, that their knowledge of so much valor 
and such rare virtues which did persuade him that so illustri-

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 4141

πλου τοΰ Δουκός καί είχον διόσει ϋπόσχεσιν νά παραμείνουν ώς εφεδρεία εν
τός τοΰ άχυρου.

Ό δούξ τοΰ Ναβάϊγ εϊχεν ήδη αποχαιρετίσει καί ήτοιμάζετο νά άποπλεύ- 
ση αυτήν τήν νύκτα, όταν περί τήν δευτέραν πρωινήν ώραν ό Ρυσπιλιόζι κατά 
τύχην συνηντήΟη μέ τον Balli Juariggi,["(Στρατηγόν τής Μάλτας, καί οδτοι 
αφοΰ συνήντησαν τόν ’Αρχιστράτηγον καί άλλους εντεταλμένους άξιωματικούς, 
μετέβησαν εις τόν οίκον τοΰ Δουκός καί εκεί, συγκροτηίΐέντος συμβουλίου, ο 
Στρατηγός Ροσπιλιόζι, σ.φοΰ|έκαμε μερικός φιλοφρονήσεις, είπεν ότι ή ύπερ- 
άσπισις τής πόλεως δέν ήτο μόνον πρός τό συμφέρον τής Δημοκρατίας τής 
Ένετίας, άλλ’ όλης τής Χριστιανοσύνης' ότι ή’Αύτοΰ "Λγιότης," πλήν τής επι
κουρίας τήν όποιαν ήδυνήΰ-η νά στρατολογήση μέ τάς ιδίας αύτοΰ δυνάμεις, 
έπέδειξεν άλως εξαιρετικόν ζήλον νά πείση καί άλλους πρίγκηπας·,ότι μόνον 
ό χριστιανικώτατος Βασιλεύς μέ άπαράμιλλον μεγαλοψυχίαν έταξε σημαντι
κήν δύναμιν τοΰ έθνους του υπό τήν ηγεσίαν προσώπων τόσον ύψηλής^περιω- 
πής, οί όποιοι, άν καί όχι πάντοτε επιτυχίας, άσφαλώς όμως γενναίως καί έπαρ- 
κώς άνταπεκρίβ·ησαν εις τήν κοινήν προσδοκίαν ακόμη καί μέχρις αυτής τής 
ημέρας' ότι ή ένετική επιταγή καί συζήτησις ήτο περιττή, όταν τόσον καταπλη
κτική άμυνα είχεν αποδείξει σ.κατάβλητον τήν εμμονήν των' ότι επειδή ακρι
βώς έγνώρισαν τήν τόσην ανδρείαν καί τας τόσον σπανίας άρετάς των, έπείσθη 
καί αυτός ότι μία τόσον επιφανής δράσις τοσοΰτον ίΐαυμαξομένη υπό τοΰ κό-
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430 X. Χιονίδη

reduced to extremity, or for some other cause which succeeding 
transactions did persuade men to believe, resolved to anticipate 
the. time and to begin his voyage the 16th of this instant. On 
the 16th day, Monsdo, who after the death of Diarpere did en
ter into the office of Marshal of the Camp being at St. Andrew, 
said to his commander that he had order from the Duke of Na- 
vailles to embark the remainder of the forces that very evening 
and thereforejt was requisite to think of assigning those posts 
to other persons.

The Captain General had sudden notice of this, and not 
being able to do otherwise, did give order that some men of his 
should be taken out, and armed af well as they could and be
cause they had no others 130 men were made choice of from 
Santo Spirito who supplied the place of 400 more that were 
belonging to the guard. The Turks, being sensible of the small 
number of defenders, began to assault that night and the nights 
following and assaulted the posts of Santa Pelagia, but were 
always beaten back.

On the 21st day, the French forces were shipped, and there 
remained a few men that ought to be in Candia no longer than

it/? περιστή εις πολύ δύσκολον θέσιν, η τέλος δι’ άλλον τινα λόγον πού ή 
έκβασις τών γεγονότων έφερεν (ορισμένους νά πιστεύσουν, άπεφάσισε νά έπι- 
σπεύαη τήν ενέργειαν του πρό τοΰ καθορισθέντος χρόνου καί νά άρχίση τό 
ταξίδιόν του τήν ΙΟην ίοταμένου. Τήν Ιβην ό Hondo, όστις μετά τόν θάνα- 
τον τοΰ Diarpere άνέλαβε τό αξίωμα τοΰ στρατοπεδάρχου, ευρισκόμενος εις 
τόν ”Αγ. Άνδρέαν, εΐπεν εις τόν διοικητήν του οτι έλαβε διαταγήν από τόν 
Δοΰκα τοΰ Ναβάϊγ νά αποβίβαση τό υπόλοιπον των δυνάμεων αυτήν ταύτην 
τήν εσπέραν καί διά τοϋτο ήτο απαραίτητον νά ληφθή μέριμνα διά τήν άνά- 
ληηιιν των θέσεων τούτων υπό άλλων προσώπων.

Ό ’Αρχιστράτηγος έλαβεν υίφνηδίως γνώσιν τούτου καί μή δυνάμενος 
νά πράξη άλλως έδωκε διαταγήν νά διαχωρισΟοΰν μερικοί άνδρες έκ τών ίδι- 
κών του καί νά δπλισθοΰν όσον τό δυνατόν καλύτερον' καί επειδή δέν είχον 
παρά 130 άνδρας έγένετο επιλογή από τούς φρουρούς τοΰ Άγ. Πνεύματος, 
διά τών οποίων έφωδτάσθη τό οχυρόν με 400 ακόμη, ανήκοντας εις τήν φρου
ράν. Οϊ Τούρκοι, άντιληφθέντες τόν μικρόν αριθμόν τών υπερασπιστών, ήρχι- 
σαν τήν έπίθεσιν αυτήν τήν νύκτα ώς καί τάς έπομένας καί έπετέθησαν επί
σης κατά τών θέσεων τής Άγ. Πελαγίας, αλλά όλαι αΐ επιθέσεις άπεκρού- 
σθησαν.

Τήν 21ην έτελείωσεν ή έπιβίβασις τών γαλλικών δυνάμεων καί άπέμειναν 
ολίγοι άνδρες οί όποιοι έπρεπε νά μείνουν εις τόν Χάνδακα μέχρι τοΰ άπό-
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till the Duke went away and were bound with a promise to 
keep them as a reserve within the retreat.

The Duke of Navailles had taken his leave and was to set 
sail that night, when about 2 of the; clock in the morning, Ro- 
spigliosi by chance met with Balli Juariggi, General of Malta, 
who being encountered by the Captain General and other com
missioned officers, they went to the Duke’s house, and there 
being reduced to a council, the General Rospiliosi, after he had 
passed some compliments, said that the defence of Candia was not 
only the interest of the Republic of Venice, but of all Christen
dom; that His Holiness, besides the assistance which lie was able 
to raise of his own forces, had most earnestly endeavored to per
suade other princes too; that only the most Christian King with 
unparalleled magnanimity, had ordered a considerable strenght 
of his nation under the command of persons of such high qua
lity, who if not successfully, yet certainly have valiantly and 
sufficiently answered the common expectation of them and even 
to this very day; that the Venetian command and discourse was 
superfluous, whilst so stupendous a defence did render then 
constancy insuperable, that their knowledge of so much valor 
and such rare virtues which did persuade him that so illustri-

Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας χαί πτώσεως τοϋ Χάνδακος 431

πλου τοϋ Δουκός καί είχον δώσει ύπόσχεσινΕνά παραμείνουν ώς εφεδρεία εν
τός τοϋ οχυρού.

Ό δούξ τοϋ Ναβάϊγ εϊχεν ήδη αποχαιρετίσει καί ήτοιμάζετοννα άποπλεύ- 
ση αυτήν τήν νύκτα, όταν περί τήν δευτέραν πρωινήν ώραν 6 Ρυαπιλιόζι κατά 
τύχην συνηντήύη μέ τόν Balli Juariggi, Στρατηγόν τής Μάλτας, καί οΰτοι 
άφοϋ συνήντησαν τόν ’Αρχιστράτηγον καί άλλους εντεταλμένους αξιωματικούς, 
μετέβησαν εις τόν οίκον τοϋ Δουκός καί 1 έκει.Πσυγκροτηθέντος^συμβουλίου, ό 
Στρατηγός Ροσπιλιόζι, άφοϋ έκαμε μερικός φιλοφρονήσεις,"είπεν ότι ή ύπερ- 
άσπισις τής πόλεως δέν ήτο μόνον πρός τό συμφέρον τής“Δημοκρατίας τής 
Ένετίας, άλλ’ όλης τής Χριστιανοσύνης' οτι ή'Λύτου Άγιότης,^ πλήν.Ετής επι
κουρίας τήν όποιαν ήδυνήϋ-η νά στρατολογήση μέ τάς ιδίας αντοΰ δυνάμεις, 
έπέδειξεν όλως εξαιρετικόν ζήλον νά πείοη καί άλλους πρίγκηπας· ότι μόνον 
ό χριστιανικώτατος Βασιλεύς μέ απαράμιλλοι· μεγαλοψυχίαν έταξε σημαντι
κήν δύναμιν τοϋ έ'Ονους του ύπό τήν ηγεσίαν προσώπων τόσον ύψηλ,ήςνπεριω- 
πής, οί όποιοι, αν καί όχι πάντοτε έπιτυχώς, ασφαλώς όμως γένναίως· καί έπαρ- 
κώς άνταπεκρίΟησαν εις τήν κοινήν προσδοκίαν ακόμη καί μέχρις αυτής τής 
ημέρας' ότι ή ένετική επιταγή καί συζήτησις ήτο περιττή, όταν τόσονΓ|καταπλη- 
κτική άμυνα είχεν αποδείξει άκατάβλητον τήν εμμονήν των' ότι επειδή ακρι
βώς έγνώρισαν τήν τόσην ανδρείαν καί τας τόσον σπανίας άρετάς των, έπείσθη 
καί αυτός ότι μία τόσον επιφανής δρασις τοσούτον θαυμαζομένη ύπό τοϋ κό-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:54 EEST - 54.161.213.156



430 X. Χιονίδη

reduced to extremity, or for some other cause which succeeding 
transactions did persuade men to believe, resolved to anticipate 
the time and to begin his voyage the 16th of this instant. On 
the 16th day, Monsdo, who after the death of Diarpere did en
ter into the office of Marshal of the Camp being at St. Andrew, 
said to his commander that he had order from the Duke of Na- 
vailles to embark the remainder of the forces that very evening 
and therefore it was requisite to think of assigning those posts 
to other persons.

The Captain General had sudden notice of this, and not 
being able to do otherwise, did give order that some men of his 
should be taken out, and armed af well as they could and be
cause they had no others 130 men were made choice of from 
vSanto Spirito who supplied the place of 400 more that were 
belonging to the guard. The Turks, being sensible of the small 
number of defenders, began to assault that night and the nights 
following and assaulted the posts of Santa Pelagia, but were 
always beaten back.

On the 21st day, the French forces were shipped, and there 
remained a few men that ought to be in Candia no longer than

εΤ/_ε περιστή εις πολύ δύσκολον θέσιν, η τέλος δι' άλλον τινα λόγον πού ή 
έκβασις των γεγονότων έφερεν ώρτσμένους νά πιστεύσουν, άπεφάσισε νά έπι- 
σπεύση τήν ενέργειαν του πρό τοΰ καθοσισΟέντος χρόνου καί νά άρχίση τό 
ταξίδιόν του τήν 16ην ιπταμένου. Τήν Ιβην ό Hondo, δπτις μετά τόν θάνα
τον τοΰ Diarpere άνέλαβε το αξίωμα τοΰ στρατοπεδάρχου, ευρισκόμενος εις 
τόν Άγ. Άνδρέαν, είπεν εις τόν διοικητήν του ότι έλαβε διαταγήν άπό τόν 
Δοΰκα τοΰ Ναβάϊγ νά αποβίβαση τό υπόλοιπον των δυνάμεων αυτήν ταύτην 
τήν εσπέραν καί διά τοϋτο ήτο απαραίτητον νά ληφθή μέριμνα διά τήν άνά- 
ληψιν των δέσεων τούτων ύπό άλλων προσώπων.

Ό ’Αρχιστράτηγος έλαβεν σίφνηδίως γνώσιν τούτου καί μή δυνάμενος 
νά πράξη άλλως έδωκε διαταγήν νά διαχωριστούν μερικοί άνδρες έκ των ίδι- 
κών του καί νά όπλισθοϋν όσον τό δυνατόν καλύτερον καί επειδή δέν είχον 
παρά 130 άνδρας έγένετο επιλογή άπό τούς φρουρούς τοΰ Άγ. Πνεύματος, 
διά τών όποιων εφωδιάσθη τό οχυρόν μέ 400 ακόμη, ανήκοντας εις τήν φρου
ράν. Οί Τούρκοι, άντιληφθέντες τόν μικρόν αριθμόν τών υπερασπιστών, ήρχι- 
σαν τήν έπίθεσιν ρυτήν τήν νύκτα ώς καί τάς έπομένας καί έπετέθησαν επί
σης κατά τών θέσεων τής Άγ. Πελαγίας, αλλά όλαι αί επιθέσεις άπεκρού- 
σθησαν.

Τήν 21ην έτελείωσεν ή έπιβίβασις τών γαλλικών δυνάμεων καί άπέμειναν 
ολίγοι άνδρες οί όποιοι έπρεπε νά μείνουν είς τόν Χάνδακα μέχρι τοΰ άπό-
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sally, and then it was concluded that everyone should deliver 
his opinion again which was the same in substance with the 
former. They all concluding that there was now new ways to 
defer the destruction of the Piazza, but by contriving of new 
designs and to effect this, no other means but the continuant 
assistance of the French troops. Here some of the Venetian com
manders in the heat of discourse did let slip these words, that 
the French forsaking the town in so great an extremity, the 
loss thereof must inevitably follow; wherefore they must either 
resolve to be cut to pieces or to surrender, which wras a resolu
tion more grievous than death itself, and that no loss could be 
done to the miserable remainder of the defendants upon which 
the preservation both of the fortress and Island did depend; 
and hereby, the Republic, who upon their arrival, thought to 
have seen Candia freed, will by their so unreasonable departure, 
lose all that they had remaining in the Levant. It is not to be 
expressed what indignation did appear in the Duke de Navail- 
les and the intendant of the French troops. They did at first 
with a great deal of apprehension protest that they would not 
be of that conceit, if they would not promise not to report the

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τού Χάνδακος 433

ακριβώς εις τήν πρότασιν γενικής έξορμήσεως, καί άκο?,ούθως άπεφασίσθη 
έκαστος νά έκφέρη τήν γνώμην του, ή όποια ήτο κατ’ ουσίαν ή ιδία μέ τήν 
προηγουμένως έκφρασθείσαν. "Ολοι δηλαδή κατέληγον εις τό συμπέρασμα, ότι 
ύπήρχον τιόρα καί άλλοι τρόποι νά άπομακρυνουν τήν καταστροφήν τοϋ φρου
ρίου από τό νά μηχανεύωνται νέα σχέδια, καί διά νά τό επιτύχουν δέν ύπήρχεν 
άλλο μέσον παρά ή συνέχισις τής επικουρίας των γαλλικών στρατευμάτων. 
’Εδώ, μερικοί από τούς ενετούς διοικητάς εις τήν έξαψιν τής συζητήσεως άφη
σαν νά τούς διαφύγουν αυτοί οϊ λόγοι, δτι μέ τό νά εγκαταλείπουν οί Γάλλοι 
τήν πόλιν, εύρισκομένην εις τόσον έσχάτην ανάγκην, θά έπακολουθήση άναπο" 
φεύκτως ή καταστροφή της· διά τούτο θά έπρεπε νά αποφασίσουν, αν θά 
άφηναν νά κατασφαγοΰν ή αν θά παρεδίδοντο, πού ήτο άπόφασις πολύ βαρύτε
ρα καί αυτού τού θανάτου, άφοΰ καμμία απώλεια δέν ήτο πλέον υπολογίσιμος 
διά τά άθλια υπολείμματα τών υπερασπιστών, έκ τών όποιων έξηρτατο ή διά- 
σωσις καί τού Φρουρίου καί τής νήσου' καί επί πλέον ή Δημοκρατία, ή οποία 
κατά ιόν ερχομόν των έθεώρησε τόν Χάνδακα ήδη άπελευθεροτθέντα, θά χάση 
μέ τήν τόσον παράλογον άναχώρησίν των πάν ό,τι τής άπέμεινεν εις τήν ’Ανα
τολήν. Δέν περιγράφεται οποία άγιινάκτησις διεγράφη εις τό πρόσωπον τού 
δουκός τοϋ Ναβάϊγ καί τού έπιμελητοΰ τών γαλλικών στρατευμάτων. Κατά 
πρώτον διεμαρτυρήθησαν μέ μεγάλην δόσιν καχυποψίας καί έτόνισαν δτι δέν 
θά είχον αυτήν τήν ιδέαν, αν δέν είχον αυτοί δώσει τόν λόγον των νά μή άνα-

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 28
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434 X. Χιονίδη

writing of the Captain General which contained (after the more 
warily concluded) the same sense with little or no differences; 
but being more exasperated, they did seem to resolve to depart, 
if there was the least syllable mentioned concerning the surren
der of the place.

The Duke replied further with a bitter jest that it was a 
piece of noble gratitude indeed to forget the King’s forces had 
to that very day preserved the town as he could make appear 
by the Captain General’s and the Marquess of St. Andrew’s let
ters, and now to impune the loss of it to the French, because 
and that, they had done what they should in every particular, 
they did embark themselves in obedience to the King’s order. 
And one of the generals of the army replied that the more the 
preservation of Candia to this day was known to be beholding 
to His Majesty’s forces, the more clearly it would appear the 
destruction would be the consequence of their departure.

The Duke made answer with some alteration. Admit that 
the King’s forces should be again put into the town, what could 
they expect would be the issue thereof, unless the enjoyment 
of some other companions in the extremity which he knew 
well and possibly borne with more moderation than was used

φέρουν to έγγραφον τοΰ ’Αρχιστρατήγου, τό όποιον περιείχε (καίτοι μέ μεγα- 
λυτέραν περίσκεψιν συντεταγμένον) τήν αυτήν έννοιαν μέ μικρόν ή καί καμ- 
μίαν διαφοράν' αλλά τώρα, πού τούς άπήλπισαν περισσότερον, έφαίνοντο απο
φασισμένοι νά αναχωρήσουν, ΰν έπροφέρετο έστω καί ή παραμικροτέρα συλ
λαβή σχετικώς μέ τήν παράδοσιν τοΰ φρουρίου.

Ό Δούξ άπήντησε περαιτέρω μέ πικρόν είρωνίαν, ότι ήτο δείγμα τφ οντι 
εΰγενοϋς ευγνωμοσύνης νά λησμονήσουν, ότι αί δυνάμεις τοΰ Βασίλειος εΐχον 
μέχρις αυτής ακριβώς τής ημέρας προστατεύσει τήν πόλιν, ώς θά ήδύνατο. νά 
καταφανή άπό τάς έπιστολάς τοΰ ’Αρχιστρατήγου καί τοΰ Μαρκησίου Σαίντ 
Άντρέ, καί νά επιρρίπτουν τώρα τήν απώλειαν ταύτης εις τούς Γάλλους, επει
δή — καί τοΰτο όταν εΐχον πράξει παν ό,τι ώφειλον εις έκάστην περίπτωσιν— 
έπεβιβάσθησαν των πλοίων ύπακούοντες εις τήν διαταγήν τοΰ Βασιλέοις. Τότε 
εις τών στρατηγών τοΰ στρατεύματος άπήντησεν, ότι όσον περισσότερον ήτο 
καταφανές ότι ή διάσωσις τοΰ Χάνδακος μέχρις αυτής τής ήμέρας ώφείλετο 
εις τάς δυνάμεις τοΰ Βασιλέως τόσον σαφέστερον θά έφαίνετο ότι ή κατα
στροφή του θά ήτο συνέπεια τής άναχωρήσειός των.

Ό Δούξ άπήντησε μέ κάποιαν υπεκφυγήν. Καί υποτιθεμένου ότι αί δυνά
μεις τοΰ Βασιλέως θά έπανήγοντο είς τήν πόλιν, ποιον άλλο άποτέλεσμα θά 
άνεμένετο πλήν τής χαράς τήν όποιαν θά ήσθάνοντο μερικοί άπό τούς άλλους 
συμπολεμιστάς πού εύρίσκοντο είς τόσον κρίσιμον θέσιν, είς τήν οποίαν πολύ 
καλώς έγνώριξεν, ότι πιθανώς θά άντεπεξήρχοντο περισσότερον άνεκτώς παρά
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by others; and further said that he hoped the defence thereof 
might be protracted till the expected succors did arrive, with 
which defending what was remaining the more vigorously and 
making new attempts, possibly the continuance of the siege 
till the next winter would not prove a matter of such diffi
culty, as that physician in all cases is most worthy of commen
dation who, not being able to cure his patient, prolonged his 
life as much as is possible, so the longer Candia holds out, 
the more honorable will be the city at last.

The 22nd day, the orders were renewed to all the officers 
and soldiers that they should not stir from their posts upon any 
occasion whatsoever, except in case of sickness or some dange 
rous wound. In an attack of so long continuance, there being 
so great a scarcity of people, it was often held convenient to 
keep their soldiers upon their duty at the batteries some months 
together without relieving them, and it was now more appa
rently necessary, for there was scarce a soldier to be seen in the 
city, and the breaches were everywhere weakly defended, and 
the other posts almost wholly unguarded ; nor was there in 
Candia other people but those that were in hospitals, and a few 
women and children.

“Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 4Βδ

άλλοι’ καί είπε περαιτέρω ότι ήλπιζεν ακόμη ότι θά ήδύνατο εκ τούτου 
νά παραταθή ή άμυνα μέχρις ότου φθάσουν αί αναμενόμενοι έπικουρίαι, μέ 
τάς οποίας, αν ύπερησπίζοντο δ,τι άπέμενεν κατά τόν μάλλον κρατερόν τρό
πον καί κατέβαλλον νέας προσπάθειας, ή συνέχισις τής πολιορκίας μέχρι τοΰ 
ερχομένου χειμώνος δέ,ν θά ήτο καί τόσον δύσκολον πράγμα, καί ακριβώς 
όπως εκείνος ό ιατρός είναι περισσότερον αξιοσύστατος, δστις, μή ών ικανός 
νά θεραπεύση τόν πελάτην του, παρατείνει όσον τό δυνατόν την ζωήν του, 
οίίτω όσον περισσότερον κράτηση ό Χάνδαξ τόσον ή πόλις θά άποβή εις τό 
τέλος ενδοξότερα.

Την 22αν άνενεώθησαν αί διαταγαί πρός όλους τούς αξιωματικούς καί 
στρατιώτας νά μή κινηθούν από τάς θέσεις τιον επί οόδεμιά προφάσει, εκτός 
περιπτώσεως άσθενείας ή σοβαρού τραυματισμού. Εις έπίθεσιν τόσον μακράς 
διάρκειας, δοθέντος ότι υπήρχε τόσον μεγάλη έλλειψις άνδρών, συχνά έθεω- 
ρήθη έπιβαλλόμενον νά κρατούν τούς στρατιώτας είς τό καθήκον των είς τάς 
πυροβολαρχίας μερικούς μήνας κατά συνέχειαν, χωρίς νά τούς αντικαθιστούν, 
καί τώρα ή ανάγκη αυτή ήτο περισσότερον εμφανής, διότι μόλις έβλεπέ τις 
στρατιώτην εντός τής πόλεως, καί τά ρήγματα πανταχοΰ άσθενώς ύπερησπί
ζοντο, αί δέ άλλαι θέσεις είχον σχεδόν άφεθή τελείως αφρούρητοι’ ούτε ύπήρ- 
χον εντός τοΰ Χάνδακος άλλα πρόσωπα, πλήν εκείνων πού ήσαν είς τά νοσο
κομεία, ολίγων γυναικών καί παιδιών.
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436 X. Χιονίδη

About midday, which was the most suspicious time, the Ca
ptain General made them stand to their arms, and so they con
tinued in that posture from that time forwards; whereupon 
those of the city, according to the usual custom, ran up to the 
walls and towards the evening they discovered some ships east
wards where were imagined to be the succors of the Duke of 
Mirandula.

In the night time the Captain General received intelligence 
that the Visier, understanding the French had set sail, and ob
serving the French supplies that were coming, resolved to pre
vent them by making a resolute assault at the two posts that 
were attacked; and he knew after that 10,000 Turks of the 
choicest of all nations were commanded out to that intent:
6,000 for the fort of St. Andrew and 4,000 for the fort of Sa- 
bionera. This he made known to the officers, charging them to 
be vigilant, and to order all things with the most expert disci
pline imaginable.

Mombrun, the General of the army, and Potcare, Providitor 
of the Kingdom, assisted at the attack of St. Andrews with the 
Lieutenant General P'rontenack and Sergeant General Grinaldi; 
the said gentlemen taking it into further consideration that the 
post of Santa Pelagia and some of those inconsiderable outlying

Κατά τήν μεσημβρίαν, οπότε ήτο ή μάλλον παρέχουσα υποψίας κινδύνου 
ωρα, ό ’Αρχιστράτηγος έδωκεν εντολήν νά ϊστανται έν επιφυλακή και ή επι
φυλακή αίίτη έσυνεχίσθη έκτοτε' έν τω μεταξύ οί τής πόλεως έτρεξαν κατά τό 
σύνηθες επάνω εις τά τείχη καί κατά τήν εσπέραν άνεκάλυψαν πρός άνατολάς 
μερικά πλοία, έπί των οποίων έφαντάσθησαν ότι επιβαίνουν αί έπικουρίαι 
τοϋ Δουκός τής Mirandula.

Κατά τήν νύκτα ό ’Αρχιστράτηγος έλαβεν είδησιν, οτι ό Βεζύρης, άντιλη- 
φθείς τόν άπόπλουν των Γάλλων καί βλέπω-.1 οτι ήρχοντο αί γαλλικοί έπι- 
κουρίαι, άπεφάσισε νά προλάβη, ενεργών αποφασιστικήν έπίθεσιν εις τάς δύο 
όχυράς θέσεις τάς οποίας προσέβαλλον καί έμαθε κατόπιν οτι 10 χιλ. Τούρ
κοι έκ των μάλλον έπιλέκτων έξ δλων τών εθνών ειχον λάβει διαταγάς έξορμή- 
σεως πρός τόν σκοπόν τούτον : 6 χιλ. διά τό οχυρόν τού Άγ. Άνδρέου καί 4 
χιλ. διά τό οχυρόν τής Σαμπιονέρας. Έκοινοποποίησε τούτο εις τούς αξιωμα
τικούς, διατάσσων αυτούς νά παραμείνουν άγρυπνοι καί νά κανονίσουν τά 
πάντα μέ τήν μεγαλυτέραν έμπειρον πειθαρχίαν.

Ό Mombrun, στρατηγός τού στρατεύματος, καί ό Porcare, Προβλεπτής 
τοΰ Βασιλείου, παρίσταντο εις τήν έπίθεσιν τοΰ Άγ. Άνδρέου μέ τόν αντι
στράτηγον Frontenack καί τόν υποστράτηγον Grinaldi' οί ώς άνω εύγενεΐς 
λ αμβάνοντες σοβαρώτερον ύπ’ δψιν οτι τό οχυρόν τής Άγ. Πελαγίας καί με-
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places were too weak to risk a brisk assault, and that the ene
my’s cutting in pieces those that were there which they might 
do with ease, would terrify the rest, withdrew the greatest num
ber of them, leaving a handful of men with orders to dischar
ge their duty well near hand, and suddenly to retreat behind 
the palisade to the stronger body of the guard. With those that 
were afterwards miners, they reinforced other posts placing the 
greater number of musketers in such places that lay open by 
the Casamata at the widest part of the breaches, and gave or
ders to some of the officers and those of the cavalry, as well as 
those that were armed with partisianos and swords, that they 
should assist and make opposition where there was occasion.

And because there were many breaches and they had a mind 
to furnish all the posts with able commanders, some were ta
ken from places least suspected, and brought from their houses 
though their wounds were not healed up, they knowing very 
well that in such cases, strength of mind is to be preferred be
fore that of the body, and to know how to go resolutely through 
an undertaking.

The squadron of Malta was placed as a body of reserve (in 
which the defence of an assault chiefly consists) though they

‘Αγγλικόν υπόμνημά περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 437

ρικαί άλλαι έκ τών εξωτερικών όχι σημαντικών δέσεων ήσαν πολύ ασθενείς 
ώστε να διακινδυνεύσουν ισχυρόν έπίθεσιν, καί ότι, αν ό εχθρός κατέκοπτεν 
τούς εκεί ευρισκομένους—πράγμα πού θά ήδΰνατο νά πράξη μέ ευκολίαν—θά 
^τρομοκρατεί τους υπολοίπους, άπέσυραν τούς περισσοτέρους, άφήνοντες μίαν 
δράκα άνδρών μέ εντολήν νά εκπληρώσουν καλώς τό καθήκον των κατά τό 
ενόν καί αίφνηδίως νά υποχωρήσουν όπισθεν τοΰ φράγματος εις τό ισχυρότε
ρο'1 σώμα τής φρουράς. Μέ εκείνους πού έγιναν κατόπιν ΰπονομοποιοί ένίσχυ- 
σαν άλλας θέσεις, τοποθετοΰντες τον μεγαλύτερον αριθμόν τυφεκιοφόρων είς 
τάς θέσεις έκείνας, που εμενον άνοικταί παρά την Κασαμάτα είς τό εΰρύτερον 
μέρος τών ρηγμάτων, καί έδωσαν διαταγήν είς τινας τών αξιωματικών καί 
τους τοΰ ιππικού, ως και είς τούς (οπλισμένους μέ λογχοφόρους πελέκεις καί 
ξίφη, να βοηθήσουν καί νά άντιταχθοΰν οπουδήποτε παρίστατο ανάγκη.

Καί επειδή ύπήρχον πολλά ρήγματα καί άπέβλεπον είς τό νά εφοδιάσουν 
όλας τάς θέσεις μέ ικανούς διοικητάς, μερικοί έλήφθησαν άπό θέσεις όλιγώ- 
τ.ερον κινδυνευούσας καί άλλοι άπό τάς οικίας των, αν καί αί πληγαί των δέν 
είχον ακόμη θεραπευθή, επειδή έγνόιριζον πολύ καλά ότι είς τοιαύτας περι
πτώσεις ή δύναμις τής ψυχής έπρεπε νά τεθή είς ύψηλοτέραν μοίραν τής τοΰ 
σώματος καί ότι τό κυριώτερον ήτο νά γνωρίζουν πώς νά προχωροΰν άποφα" 
σιστικώς είς έκαστον εγχείρημα.

Ή ίλη τής Μάλτας έτοποθετήθη ως εφεδρικόν σώιμα (έκ τοΰ οποίου κυ
ρίως εξαρτάται ή άμυνα έν περιπτοίσει έπιθέσεως), άν καί είχον μειωθή είς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:54 EEST - 54.161.213.156



438 X. Χιονίδη

were reduced to a very small number which consisted most of 
horsemen, and Monsieur L,a Fuer, a gentleman as wise as reso
lute, had the command of them since the last winter, who de
fended the most dangerous breaches of St. Andrews. Afterwards 
the care of the left wing towards the Curtaine was assigned to 
Docci the Sergeant of the Battalia. The rest of the night was 
spent in preparing cartridges for the cannon, stones for the 
mortarpieces, and fine balls (now the bomb and grenades were 
first placed, and failed, and they put five to a great mine).

Baron Chilimensech assisted at the Sabionera besides the 
government and providitor of the Kingdom. And after the fore- 
mentioned loss of the cannon, the Sergeant of the Battalia, 
John Rades, who being a person of fervor and activity to his 
resolution and experience, was throughout the whole course of 
these assaults, to his infinite commendation, engaged in the 
most troublesome posts; therefore things on this side were ma
naged with the greatest exactness imaginable.

About break of day, General Mombrun, having issued out 
such orders as were necessary for the fort of Sabionera, went 
to St. Andrew and visited according to his usual manner all the 
posts, and went to many other places exposing himself to great 
danger by observing in what posture the enemy was, and ta-

πολύ μικρόν αριθμόν άνδρών, των όποιων οί περισσότεροι ιππείς, καί ό κύριος 
La Fuer, εΰγενής, συνετός καί αποφασιστικός, είχε τήν διοίκησιν τούτων άπό 
τόν τελευταίοι χειμώνα· ουτος ύπερήσπιζε τά μάλλον επικίνδυνα ρήγματα τοϋ 
Άγ. Άνδρέου. Κατόπιν άνετέθη ή φροντίς τής αριστερός πτέρυγας πρός τό 
παραπέτασμα των τειχών εις τόν Docci, ταγματάρχην. Τό υπόλοιπον τής νυ- 
κτός κατηναλώθη είς προπαρασκευήν βλημάτων διά κανόνια, λίθων διά τούς 
όλμους καί λεπτών σφαιρών (τώρα, ή βόμβα καί βομβίδες έτοποθετοΰντο πρώ
τον, άλλ’ άπέτυχον καί ετίθεντο πέντε είς μεγάλην υπόνομον).

Ό βαρώνος Chilimensech παρίστατο είς τήν Σαμπιονέρα όπου καί ή 
Κυβέρνησις καί ό Προβλεπτής τοϋ Βασιλείου. Μετά δέ τήν προμνημονευ- 
θεΐσαν απώλειαν τοϋ κανονιού ό ταγματάρχης John Rades, άνθρωπος μέ με- 
γάλον ζήλον καί δραστηριότητα είς τήν έκτέλεσιν των αποφάσεων του, ως ^α'ι 
μέ πείραν, καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών επιθέσεων τούτων, πρός εξαιρετικήν 
τιμήν του, έμάχετο είς τάς πλέον ταραχώδεις θέσεις· διά τούτο τά πράγματα 
κατά τήν πλευράν ταύτην έβαινον μέ τήν μεγαλυτέραν φανταστήν ακρίβειαν.

Κατά τά έξημερώματα ό στρατηγός Mombrun, άφοϋ έξέδωκε τάς αναγ
καίας διαταγάς διά τό οχυρόν τής Σαμπιονέρας, μετέβη είς τόν “Αγ. Άνδρεαν 
καί έπεσκέφθη κατά τό σύνηθες δλας τάς θέσεις· μετέβη επίσης καί είς πολ- 
λάς άλλας θέσεις, εκθέτων εαυτόν, ΐνα παρατηρήση ποιαν θέσιν κατεϊχεν ό
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king a partisan and a head piece, he resolved to engage in the 
breach.

Broad now midday, when the cannons were playing briskly 
on the side of the Sabionera, at this report, the Captain Gene
ral presently mounted and being followed by the chief of the 
army and other gentlemen, they rode a smart gallop, at that 
time ordering the Maltese squadron to follow them, but being 
moved to a more serious dispute at St. Andrew he was forced 
to turn to that side.

Now the assault began with the signal of 4 bombs after 
which the Turks played all their cannon and discharged sho
wers of stones and grenades, then there followed a most furious 
volley of musket shot. They came on so resolutely to the as
sault with sword and pistol in hand.

There were as I informed you before, some few soldiers at 
the post of Santa Pelagia, about 30 in number, under a Captain 
of a regiment belonging to Colonel Racchi, that is, who is 
with T. C. Bicuchi and were of the guard in that place; these 
charging there did not retreat according to order given, but ta
king their swords in hand, would make head against them, and 
being overcharged with the number and fury of the Turks, a

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 439

εχθρός, εις μεγάλον κίνδυνον' άφοΰ ώπλίσθη μέ λογχοπέλεκυν καί περικεφα
λαίαν, εΐσέδυσεν εις τό ρήγμα.

Έν πλήρει πλέον μεσημβρίρ, όταν τά κανόνια έβαλλον ζουηρώς κατά τήν 
πλευράν τής Σαμπιονέρας, καί επί τή αναγγελία τούτου, ό ’Αρχιστράτηγος ιπ
πέυσε, ακολουθούμενος από τό κύριον μέρος τοΰ στρατεύματος καί υπό άλλων 
εύγενών, μέ ταχϋν καλπασμόν, παραγγέλλων ταυτοχρόνως νά άκολουθήση ή 
Ελη τής Μάλτας' άλλ’ επειδή εις τόν "Αγ. Άνδρέαν ήλθον εις περισσότερόν 
σοβαράν σύγκρουσιν, ήναγκάσθη νά στραφή πρός τήν πλευράν ταύτην.

Τώρα ή έπίθεσις ήρχισε μέ τό σύνθημα 4 κανονιοβολισμών, μετά τό 
όποιον οί Τούρκοι έθεσαν είς ενέργειαν όλα τά κανόνια των καί έρριψαν βρο
χήν λίθων καί βομβίδων είτα ήκολούθησε μανιωδεστάτη ρίψις τυφεκιοβολι- 
σμών. Έν συνεχεία, ώρμησαν άποφασιστικώς είς έπίθεσιν μέ τήν σπάθην καί 
τό πιστόλιον άνά χεϊρας.

Ύπήρχον, ώς σάς έπληροφόρησα προηγουμένως, μερικοί στρατιώται είς 
τό οχυρόν τής Άγ. Πελαγίας, περίπου 30 τόν αριθμόν, υπό ένα λοχαγόν τοΰ 
συντάγματος τοΰ συνταγματάρχου Racchi, δηλαδή εκείνον ό όποιος μετά τοΰ 
Τ. C. Bicuchi εΐχον τήν φρούρησιν αυτής τής θεσεως. Κατά τήν έπίθεσιν 
εκεί δέν οπισθοχώρησαν συμφώνως πρός τάς δοθείσας διαταγάς, αλλά μέ τά 
ξίφη άνά χεϊρας ήθέλησαν νά τούς αντιμετωπίσουν, άλλα καταβληθέντες άπόζ 
τόν μέγαν άριθμόν καί τήν μανίαν των Τούρκων έν μέρει κατεκόπησαν, ο
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great many of them were hacked in pieces and the most fled.
The disorder made the men of Brunswick what were near 

them somewhat to falter, which the Turks perceiviug, grew the 
more bold and advanced to the palisade of the next work, but 
the cannons thundering on all sides, and a shower of musket 
shot pouring in upon them, they enclose themselves and suspen
ded the attempt, which, the Signor Andrew observing, came 
up with some men who bravely charged the Turks, and Colo
nel Gabriel who was upon the bulwark animating his men, and 
those of Brunswick did the same too, that they meet with bul
lets, grenades and stones from all parts; and the more confused 
the skirmish was, it proved the more horrid and bloody; the 
Turkish officers would have advanced their whole body, but 
finding they were so destroyed with the cannon and shot of the 
muskets, it was not possible to drive on their men by any 
means but blows; so they retreated into their own redoubt. 
Taking some of them with them, that wherever they endeavo
red to make a great fire on the side of the Sabionera, the Turks 
came to the assault with the same resolution, and with the like 
fortuna beat the defenders from the outermost Bounette; then 
were joined to them the reserve, and the two French regiments

πλεϊστοι όμως έτράπησαν εις φυγήν.
Ή προκληθεισα αταξία έκαμε τούς άνδρας τοϋ Brunswick, πού εύρί- 

σκοντο πλησίον αύτών, κάπως νά κλονιστούν, πράγμα τό όποιον άντιληφθέν- 
τες οί Τούρκοι έγιναν τολμηρότεροι καί έπροχώρηααν εις τό φράγμα τοϋ επο
μένου όχυροΰ, άλλ’ ύπό τήν βροντήν των κανονιών βαλλόντων έξ όλων των 
πλευρών καί τήν βροχήν των τυφεκιοβολισμών ένεκλωβίσθησιτν καί έσταμάτη- 
σαν τήν απόπειραν παρατηρήσας τούτο ό Σινιόρ Andre άντεπεξήλθε μέ ολί
γους άνδρας καί έπετέθησαν κατά τών Τούρκων ό Συνταγματάρχης Gabriel, 
όστις εόρίσκετο επί τοϋ προμαχώνος καί ένεψύχωνε τούς άνδρας του, καί οί τοϋ 
Brunswick έκαμαν ομοίως, ώστε οί Τούρκοι ευρέθησαν βαλλόμενοι μέ βόμβας, 
βομβίδας, καί λίθους έξ όλων τών πλευρών καί όσον περισσότερον συγκεχυμένη 
έγίνετο ή αψιμαχία τόσον περισσότερον άπέβαινε φρικαλέα καί αιματηρά. Οί 
Τούρκοι αξιωματικοί ήθελον νά προχωρήσουν ολόκληρον τό σώμα τοϋ στρα
τού, άλλ’ επειδή έγίνετο αντιληπτόν δτι ύφίσταντο τοιαύτην ζημίαν από τά κα
νόνια καί τούς τυφεκιοβολισμούς, δέν ήδύναντο νά προωθήσουν τούς ανθρώ
πους των είμή διά ραβδισμών οΰτω οπισθοχώρησαν εις τό οχύρωμά των. 
Λαμβάνοντες μετ’ αύτών μερικούς έξ αύτών, επειδή έσπευδον νά ανοίξουν 
οπουδήποτε πρός τό μέρος τής Σαμπιονέρα μεγάλα πυρά, οί Τούρκοι ανέλα- 
βον έπίθεσιν μετά τής αυτής άποφασιστικότητος καί μέ τήν αύτήν τύχην έκτύ- 
πησαν τούς ύπερασπιστάς άπό τήν εξωτερικήν Bounette' τότε ήνώθη μετά 
τών άμυνομένων ή εφεδρεία καί τά δύο γαλλικά συντάγματα τοϋ Bandevilla
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of Bandevilla and Giousach who did wonders, and that small 
remnant of the two’ regiments of the Duke of Savoy under· the 
command of Signor Alberio did also signalize themselves, they 
understanding the business, though they were not of the guard, 
made hast to regain the outer Bounette, and Charles Ienbert, 
their Sargeant Major, being come forwards with some others, 
beat back the Turks and stood bravely upon his defence till the 
assault was over.

Besides those already mentioned, Minio, the Commissary of 
the Victuals, and Major of the Battalia, Broiavacca, Comman
der of the Bulwark and Jacobo Polani, a nobleman of Venice 
that commanded the artillery, did signalize themselves likewise. 
And those that fought at St. Andrew who did nobly were, Cor- 
naro, the Providitor of the Kingdom, Gabrill Perugini, both 
Colonels, a Sergeant Major belonging to the Brunswieks troops 
known by the name of Buaz Zambuiek, who after he had dis
charged both his pistols at the breast of two Turks, threw him
self among the rest with his sword in his hand. The comman
der of the Malta regiment, though extraordinary ill, made them 
carry him upon the breach, and the Sergeant Major of Bellegarde 
whilst he with his accustomed courage opposed the enemy on that 
part which stood by the seaside, was dangerously wounded with

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 441

και Giousach πού έθαυματούργησαν, καί τό μικρόν υπόλειμμα των δύο συν
ταγμάτων τοΰ Δουκός τής Σαβοΐας όπό τήν ηγεσίαν τοΰ Σινιόρ Alberio διε- 
κρίθη επίσης' βοηθοΰντες οδτοι εις τήν επιχείρησιν, αν καί δέν άνήκον εις 
τήν φρουράν, έσπευσαν νά άνακαταλάβουν τήν εξωτερικήν Bonnette καί ό 
Charles Jenbert, 6 ταγματάρχης των, προωθηθείς μετά τινων άλλων, έκαμε 
τούς Τούρκους νά οπισθοχωρήσουν καί έκράτησε γένναίαν άμυναν, μέχρις δτου 
παρήλθεν ή έπίΟεσις.

ΙΙλήν των ήδη μνημονευθέντων ό Minio, ό επί τοΰ εφοδιασμού εντεταλ
μένος καί ταγματάρχης, ό Broiavaca, διοικητής τοΰ προμαχώνος καί ό Jaco
bo Polani, εΰγενής έξ Ένετίας, διοικητής τού πυροβολικού, διεκρίθησαν επί
σης. Οί δέ πολεμήσαντες εις τόν ”Αγ. Άνδρέαν καί διακριθέντες δι’ εξαίρε
τους πράξεις ήσαν ό Κορνάρος, δ Προβλεπτής τού Βασιλείου, ό Gabrill, ό Pe
rugini, άμφότεροι συνταγματάρχαι, είς ταγματάρχης άνήκων εις τά στράτευ
μά ια τοΰ Brunswick, γνωστός μέ τό όνομα Buaz Zambuiek, δστις, αφού εξε- 
κένώσε τά δυο του πιστόλια είς τό στήθος δύο Τούρκων, έρρίφθη μέ τό ξίφος 
άνά χεΐρας μεταξύ των λοιπών. Ό διοικητής τού συντάγματος της Μάλτας, αν 
καί βαρύτατα ασθενής, διέταξε νά τόν μεταφέρουν επί τοΰ ρήγματος, καί ό 
-ταγματάρχης τής Bellegarde, ενώ άντετάσσετο μέ τό σύνηθες είς αυτόν θάρ
ρος είς τόν εχθρόν προς τήν πλευράν , τής παραλίας, έπληγώθη μέ τυφεκιοβο-

28β
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a musket shot; for the generality, they all behaved themselves 
well, nor was there any other fault to be found among them but 
this, that some of the choicest of them did so far perform the 
duty of soldiers that they forgot they were commanders.

Thus ended the assault made by the Turks at such a time 
when they thought to have found the garrison weak and disor
dered, being quitted by the French; they began very vigorously, 
but the progress was not suitable to expectation, and they were 
sensible by the event that a warlike nation fights best when 
there is least hope of safety.

The Captain General commanded the officers in public and 
sent speedily to the place where the men were riding that ca
me with the Duke of Mirandala to entreat them to come ashore, 
and those who were thought to be 1500, now reduced to a few and 
no more, all the rest were either dead or sick. That very night they 
began to land and though they were newly come and had a bad 
voyage, yet they were constrained through necessity to put them 
presently upon duty with the new work, to supply the place of 
600 Frenchmen yet remaining that were to be shipped that 
night at that place. Then was also shipped the squadron of 
Malta, a party sufficiently impaired, but very considerable for

λισμόν' γενικώς, όλοι έπέδειξαν καλήν συμπεριφοράν καί ιό μόνον σφάλμα, 
τό όποιον θά ήδύνατο νά παρατηρητή μεταξύ αυτών, είναι ότι μερικοί ιών 
έκλεκτοτέρων έπροχώρησαν τόσον εις τήν έκτέλεσιν τού καθήκοντος των ως 
στρατιωτών, ώστε έλησμόνησαν ότι ήσαν διοικηταί.

Ουτιο έτελείωσεν ή έπίθεσις, τήν οποίαν έξετέλεσαν οι Τούρκοι, καθ’ δν 
χρόνον έπίστευσαν ότι θά εΰρισκον τήν φρουράν ασθενή καί εν άταξίρ. λό- 
γφ τής άναχωρήσεως τών Γάλλων' ήρχισαν μέ μεγάλην σφοδρότητα, άλλ’ 
ή πρόοδος δέν άπέβη κατά τήν προσδοκίαν των καί άντελήφθησαν τό γεγο
νός, ότι εν πολεμικόν έθνος μάχεται καλύτερον, όταν ύπάρχη μικρότερα ελπίς 
σωτηρίας.

Ό ’Αρχιστράτηγος εδωκε δημοσία έντολάς εις τούς αξιωματικούς καί 
εστειλε κατεσπευσμένως εις τον τόπον, όπου εύρίσκοντο οί μετά τού Δουκός τής 
Mirandula έλθόντες έφιπποι, νά τούς ικετεύσουν νά άποβιβασθοϋν, άλλ’ ενώ 
έπιστεύετο ότι ήσαν 1500 τώρα είχον έλαττωθή εις όλιγίστους, τών λοιπών 
θανόντων ή άσθενησάντων. Τήν αυτήν νύκτα ήρχισαν νά άποβιβάζωνται καί 
άν καί μόλις είχον φθάσει καί είχον κακόν ταξίδιον, ύπεχρεώθησαν λόγιο τής 
ύπαρχούσης ανάγκης νά τούς αναθέσουν αμέσως τό καθήκον τής νέας αποστο
λής των, δηλ. να αναπληρώσουν τούς 600 έναπομείναντας Γάλλους, οί όποΐο^ 
«πρόκειτο νά έπιβιβασθοΰν τήν Ιδίαν νύκτα εις τήν αυτήν θέσιν. Τότε έπεβι. 
βάσθη επίσης ή ίλη τής Μάλτας, σώμα ΰποστάν ικανήν ζημίαν, άλλά ση*
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their valor, and so were all the volunteers; but that which did 
very much add to the straits of the garrison was the shipping 
away of 500 of the Republic’s best soldiers by stealth with the 
French forces, notwithstanding the diligence of the Captain Ge
neral and the absolute order of the Duke of Navailles; yet they 
could recover but a few of them, not above 40, who being Ita
lian or German, had the less countenance for that, and could 
not without difficulty conceal themselves.

To such extremities was the fort reduced that there was not 
now about 4,000 soldiers fit for service in it, and those falling 
away every day by hundreds, they must of necessity in a short 
time be reduced to a very incosideiable company.

Therefore the Captain General resolved to make this last 
experiment with the auxiliaries before they parted from the sta
tion where they then were; he calls a council to which all the 
captains of the galleys that attended the navy, were called, be
cause the weightiness of the affair required their assistance, 
and Contarini the Duke of Candia also; so being brought to 
the headquarters of the Battaglia, those that did intervene were 
these persons following:

‘Αγγλικήν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώ οεως του Χάνδακος 44!!

μαντικόν, ώς δλοι ot έθελονταί, δια τήν γενναιότητά του. Άλλ’ εκείνο τό 
όποιον προσέθεσε πάρα πολύ εις τήν στενόχωρον th-σιν τής φρουράς, ήτο ή 
έπιβίβασις πρός άπόπλουν 500 τόίν καλυτέρων στρατιωτών τής Δημοκρατίας· 
λάθρα γενομένη μετά τών γαλλικών δυνάμεων, παρά τήν επιμέλειαν τήν 
οποίαν είχε λάβει ό ’Αρχιστράτηγος καί τήν απόλυτον διαταγήν τοΰ Δουκός 
τοΰ Ναβάϊγ' μόλις ήδυνήθησαν νά συγκρατήσουν μερικούς από αυτούς, όχι 
ανω τών 40, οΐτινες δντες ’Ιταλοί ή Γερμανοί είχον τήν μικροτέραν πρός 
τούτο υποστήριξιν καί δέν ήδύναντο νά άποκρύψουν εαυτούς χωρίς δυσ
κολίαν.

Είς τόσον δύσκολον θέσιν είχε τώρα περιέλθει τό φρούριον, ώστε μόλις 
ύπήρχον περίπου 4000 στρατιώται ικανοί δΓ υπηρεσίαν εντός αΰτοϋ, καί οδτοι 
λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι καθημερινώς ήλαττοΰντο κατά εκατοντάδας, κατ 
άνάγκην είς σύντομον χρόνον θά κατήντων μία πολύ ασήμαντος στρατιωτική 
μονός.

Διά τούτο ό ’Αρχιστράτηγος άπεφάσισε νά κόμη αυτό τό τελευταϊον πεί
ραμα μέ τούς επικούρους, προτού αναχωρήσουν άπό τήν θέσιν όπου ήσαν τότε' 
συγκαλεϊ τό συμβούλιον είς τό όποιον έκλήθησαν όλοι οί κυβερνήται τών γα- 
λερών πού άνήκον είς τόν στόλον, διότι ή σοβαρότης τής ύποθέσεως άπήτει 
τήν παρουσίαν των' επίσης έκλήθη καί ό Δούκας τοΰ Χάνδακος Contarini' 
ουιω έγένετο ή σύγκλησις είς τό Έπιτελεϊον Μάχης, είς τό οποίον παρευρέ- 
θησαν οί ακόλουθοι:
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Lorenzo Cornero, Proveditpr of the Armada 
• Gioseppe Morosini, Captain in ordinary- of the Galleys 
Anzalo Morosini, Commissary Paymaster General 
Moise Magno, Captain Extraordinary of the Galleys 
fBenzon, Captain of the Gulf 
Gio Batta Calbo, Commissary of the Provisions

Besides these generals, Spaar was called hither from his sta
tion where he had continued many months.

The Captain General said that the straits to which the fort 
was reduced were well known and did oblige them first of all 
to consider what might be done as to the defence of the place, 
and then what course they were to take in hand. He further ad
ded that he knew by experience that those of the council were 
as able to advise as to act and execute, but that the present ex
tremity to which things were brought did require them to lay 
aside all ostentation with an ingenious candor, and that eve
ryone should with freedom declare his own sentiments. After
wards there was read by way of preamble the very order that 
every individual person should deliver his own opinion in wri
ting; this being performed by some of them, it was found that

444

Lorenzo Cornero, Προνοητής τής 'Αρμάδας.
Giuseppe Morosini, τακτικός Κυβερνήτης των γαλερών.
Anzalo Morosini, Στρατηγός εντεταλμένος επί των Πληρωμών.
Moise Magno, έκτακτος Κυβερνήτης των γαλερών.
Benzon, Κυβερνήτης του Κόλπου.
Gio Botta Calbo, Εντεταλμένος επί τοϋ Εφοδιασμού.

Εκτός των στρατηγών τούτων, 6 Spaar έκλήθη ένταΰθα από τήν θέσιν 
του, όπου είχε παραμείνει συνεχώς επί πολλούς μήνας.

*0 Αρχιστράτηγος είπεν, δτι ή στενόχωρος κατάστασις εις τήν οποίαν 
περιήλθε τό φρούριον ήτο πολύ καλά γνωστή καί τούς ύπεχρέωνε πρώτον έξ 
όλων νά σκεφθδΰν, τί θά ήδύνατο νά γίνη διά τήν άμυναν τοϋ όχυροΰ καί 
κατόπιν κατά ποιον τρόπον δράσεως έπρεπε νά τό επιχειρήσουν. Προσέθεσε 
περαιτέρω, δτι έκ πείρας έγνώριξεν, δτι οί τοϋ συμβουλίου ήσαν Ικανοί νά συμ
βουλεύσουν τί έπρεπε νά γίνΐ] καί πώς νά έκτελεσθή, άλλ’ ή παρούσα έσχατη 
ανάγκη, είς τήν οποίαν περιήλθον τά πράγματα, άπήτει νά άψήσουν κατά μέ
ρος πάντα έπιδεικτικισμόν μέ αυθόρμητον ειλικρίνειαν καί νά δηλιόση έκα
στος μέ ελευθερίαν τά αισθήματα του. ’Ακολούθως άνεγνώσθ-η ώς προεισαγω- 
γή αύτή ή διαταγή κατά τήν οποίαν έκαστος ύπεχρεοϋτο νά έκφραση τήν γνώ
μην τοϋ έγγράφως' άφοΰ τούτο έξετελέσθη υπό τινων έξ αύτών, άπεδείχθη ότι
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they did waste away a great deal of time and that all of them 
repeated one and the same thing.

Then it was ordered that everyone should declare his thoughts 
by word of mouth, as it was the general opinion of all at the 
first starting of the question, that the place could not hold out 
long, in regards to the number of defenders was very small, 
that the enemy by the fort of St. Andrew had made their ap. 
proach almost up to the last work, which was so sore and weak 
and cast up with such bad materials that they could not make any 
great resistance. And if they advanced on that part where the fort 
of Sabionera wras coming the lower broad way, they might soon 
cut their way through the retreat of the bulwark, and being 
near the other passages to the Arsenal, they would quickly shut 
up the fort. Therefore it was concluded, that prosecuting the 
assault according to their usual manner, the town could not stand 
long in a defensive posture, for if the enemy were resolved to 
venture the loss of 2 or 3,000 men by making a brisk and ge
neral assault, there was no probability of defending the place.

The Captain General asked the Marquess of St. Andrew 
how long in his judgment the Turks were in attacking the new 
retreat of St. Andrew. The Marquess made answer that in his

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 446

έχανον πολύν χρόνον καί ότι όλοι έπανελάμβανον εν καί τό αυτό πράγμα.
Τότε έδόθη ή διαταγή έκαστος νά δηλοίση τάς σκέψεις του προψορικώς 

καί ή γενική γνώμη ήτο ευθύς έξ αρχής πού έξεκίνησε τό ζήτημα, ότι τό οχυ
ρόν δέν ήτο δυνατόν νά άντιστή επί πολύ, δοθέντος ότι δ αριθμός τών υπερ
ασπιστών ήτο πολύ μικρός, οτι ό εχθρός παρά τό φρούριον τοΰ Άγ. Άνδρέου 
κατώρθωσε νά πλησιάση μέχρι τοΰ τελευταίου οχυρώματος, τό όποιον ήτο τό
σον εύπαθες καί ασθενές, κατεσκευασμένον διά συσσωρεύσεως τόσον κακής 
ποιότητος υλικών, όίστε δέν θά ήτο δυνατόν νά προβάλη μεγάλην άντίστασιν. 
Καί αν έπροχώρουν οί εχθροί πρύς αυτό τό μέρος, όπου τό προπύργιον τής 
Σαμπιονέρας έσχημάτιζε τήν κάτω πλατείαν οδόν, θά ήδύναντο νά διανθίζουν 
όδόν διά μέσου τής γραμμής καταφυγής (ritirata) τοΰ προμαχώνος καί οίίτω, 
ευρισκόμενοι πλησίον τών άλλων διαβάσεων πρός τά Νεώρια, θά άπέκλειον 
ταχέως τό Φρούριον. Συνεπώς κατέληγον, ότι αν έσυνέχιζον τήν έπίθεσιν κατά 
τόν συνήθη τρόπον, ή πόλις θά ήτο αδύνατον νά κρατηθή έπί μακράν εις 
κατάστασιν άμύιης, διότι, αν ό εχθρός άπεφάσιζε νά ριψοκινδυνεύσω τήν απώ
λειαν 2 ή 3.000 άνδρών, ενεργών ζωηράν καί γενικήν έ'φοδον, δέν υπήρχε πι- 
θανότης νά σώσουν αμυνόμενοι τό οχυρόν.

Ό ’Αρχιστράτηγος ήρώτησε τόν μαρκήσιον Saint Andre πόσον καιρόν 
κατά τήν κρίσιν του θά διήρκει ή έφοδος τών Τούρκων κατά τής νέας γραμ
μής καταφυγής τοΰ Άγ. Άνδρέου. Ό μαρκήσιος άπήντησεν, ότι κατά τήν
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opinion they were io or 15 days. Then they proceded to the 
other point, what course was to be taken, that they might the
reby do their Prince the best service, they could, considering 
on the one hand of what importance that place was, which the 
most serene Republic had exhausted so much treasure and blood 
to preserve it; and on the other hand, that being taken by as
sault, or their passage by sea blocked up, the advantage that 
aecrewed to them by the militia and armada would be lost. 
Upon which those deplorable consequences will follow, which 
everyone comprehended.

In fine, they came to give their opinions beginning at the 
last, as is customary, and the result was this, that it was best 
to resolve upon a treaty to avoid the loss of the town and ar
mada, and consequently the fortress and islands likewise. But 
Grinaldi, being to speak next, said that he knew very well the 
place could not hold out long, and did also confess that to die 
would be an honor to the defenders, but herein they should do 
their Prince no service. On the other side, it was his opinion 
to burn it and blow it up as soon as it was possible rather than 
to surrender, and this might be done, considering that they had 
one weak retreat embarking those that were unserviceable; and

X. Χιονίδη

γνώμην του θά ήσαν 10 ή 15 ήμέραι. Τότε έπροχώρησαν τις τό άλλο ση- 
μεΐον: ποιαν πορείαν θά ώφειλον νά ακολουθήσουν διά νά προσφέρουν εις 
τόν Ηγεμόνα των τήν καλλίστην υπηρεσίαν πού θά ήδύναντο, έχοντες ύπ' 
δψιν άφ' ενός πόσον μεγάλην σημασίαν είχεν ή θέσις αυτή, διά τήν οποίαν ή 
Γαληνότατη Δημοκρατία έξήντλησε τόσους θησαυρούς και αίμα διά νά τήν 
διασώση, άφ’ ετέρου δτι, άν έκυριεύετο έξ εφόδου ή έφράσσετο ή επικοινωνία 
μέ τήν θάλασσαν, θά έχάνοντο τά πλεονεκτήματα τά άπορρέοντα έκ τής στρα
τιωτικής επικουρίας καί τής αρμάδας’ καί εις τούτο θά έπηκολούθουν αί 
θλιβεροί συνέπειαι τάς όποιας έκαστος κατενόει.

Τέλος κατέληξαν νά δώσουν τάς γνώμας των άρχίζοντες άπό τό τελευ· 
ταΐον, ώς είναι σύνηθες, καί τό άποτέλεσμα ήτο, δτι τό καλύτερον ήτο νά 
άποφασίσουν τήν σύνα-ψιν συνθήκης διά νά άποφύγουν τήν καταστροφήν τής 
πόλεως καί τής αρμάδας, καί κατ’ άκολουθίαν των φρουρίων καί των νήσιον. 
»Αλλ’ δ Grinaldi, τού οποίου ήτο σειρά νά όμιλήση, εΐπεν, δτι έγνιόριζε πολύ 
καλά δτι τό οχυρόν δέν ήτο δυνατόν νά κράτηση επί μακρόν καί ώμολόγει 
επίσης δτι θά ήτο τιμή διά τούς ύπερασπιστάς νά άποθάνουν, άλλ’ αύτό δέν 
θά εξυπηρετεί τόν ‘Ηγεμόνα των. Έξ άλλου ή γνώμη του ήτο νά καύσουν 
μάλλον καί νά άνατινάξουν τό Φρούριον δσον τό δυνατόν ταχύτερον παρά νά 
τό παραδώσουν, καί τούτο ήτο πρανματοποιήσιμον, άν έλαμβάνετο ύπ’ δψιν 
δτι είχον μόνον μίαν άσθενή γραμμήν καταφυγής’ έπιβιβάζοντες τούς αμάχους
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taking the opportunity of a dark and quiet night, they might ship 
their infantry, and fire the mines; that he understood well that it 
was an attempt both of difficulty and danger, but there were two 
reasons moved him to it, because the enemy in a treaty about 
the surrender would not keep their word, nor would the Prime 
Visier, being a wary man, suffer the remainder of the armada 
to escape, that had for so many years taken away not only the 
commerce, but the dominion of his own seas. This second rea
son, not less effectual but less plausible to such generous souls 
was to put a correspondent period to a defence which if consi
dered, is without parallel, which was to leave the enemy, not a 
stately palace, but a heap of rubbish and stones as a trophy of 
their slow and bloody victory.

This opinion was disapproved by all, but only Minio, Com
missary of the Provisions. The Marquess of St. Andrew^ replied 
that his resolution was more generous than feasible because the 
embarking of so many men could not be concealed from the 
enemy, who w?as not only neighboring near at hand, but also 
lodged within the city.

Then the Captain General rejoined that besides the impra
cticableness of this opinion by reason of the difficulty of ship-
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καί επωφελούμενοι σκοτεινής καί ήρεμου νυκτός, θά ήδύναντο νά επιβιβάσουν 
τό πεζικόν των καί νά ανατινάξουν τάς υπονόμους' κατενόει καλώς, ότι τούτο 
ήτο επιχείρημα καί δύσκολον καί επικίνδυνον, άλλ' ύπήρχον δύο λόγοι κινοΰν- 
τες τούτον πρός τήν λύσιν ταύτην, ότι ό εχθρός εις μίαν συνθήκην παραδό- 
σεως δέν θά έκράτει τόν λόγον του, καί ότι ό Μύγας Βεξύρης, άνθρωπος παν
ούργος, δέν θά ήνείχετο νά διαφυγή τό υπόλοιπον τής αρμάδας, πού επί τόσα 
έτη έκράτησε όχι μόνον τό έμπόριον, αλλά καί τήν κυριαρχίαν επί τών ίδι- 
κών του θαλασσών. Ό δεύτερος οΰτος λόγος καθίστα, αν όχι όλιγώτερον 
αποτελεσματικόν, όμως όλιγώτερον άξιον επιδοκιμασίας διά τόσον γενναίας 
ψυχάς τό νά θέσουν άνάλογον περίοδον χρόνου διά μίαν άμυναν, πού εξετα
ζόμενη δέν είχε τό παράλληλόν της, άπό τό νά άφήσουν εις τόν εχθρόν όχι 
μεγαλοπρεπές άνάκτορον, άλλά σιυρόν ερειπίων καί πειρών ώς τρόπαιον τής 
βραδείας του καί αιματηρός νίκης.

Ή γνώμη αυτή άπεδοκιμάσθη υπό όλων πλήν τού Minio, τού επί τοΰ 
'Εφοδιασμού εντεταλμένου. Ό μαρκήσιος Saint Andre άπήντησεν, ότι ή άπό- 
φασίς του ήτο μάλλον γενναιόφρων παρά εφαρμόσιμος, διότι ή έπιβίβασις 
τόσων ανθρώπων δέν ήτο δυνατόν νά κρυβή άπό τόν εχθρόν, όστις όχι μόνον 
ήτο είς μεγάλην εγγύτητα, άλλ’ άκόμη είχεν έγκατασταθή εντός τής πόλεως.

Τότε ό 'Αρχιστράτηγος προσέθεσεν ότι, έκτος τοΰ ότι ή γνώμη του δέν ήτο 
εφαρμόσιμος διό τόν λόγον τής δυσκολίας έπιβιβάσεως αυτών, ύπήρχεν άκόμη
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ping them, and the uncertainty of the wind and weather or of 
other respects which might be easily understood by an expe
rienced commander, and did affirm that this proposition of 
burning the town and shipping the men was made out of a 
bravado, and that it would prove an intricate business to ef
fect, if the person that proposed it was put upon the execution 
thereof.

Then answered Grinaldi that he did not at all speak out of 
ostentation, and besides he knew that there was difficulty in the 
proposal, but he himself would embrace it and undertake the 
business, and offered himself nevertheless to make good the re
treat with 600 men, and that he hoped to secure them by this 
apprehension of fear which probably the enemy had of their mi
nes, but let the event prove what it will. The loss could not be 
great and that it was even held a more secure way to commit 
their safety to fortune and the sword than to rely upon the fi
delity and moderation of barbarous and exasperated enemies, 
who being able to end the war at one blow, would not, if they 
did yield up the place, treat them better than he did the men 
at Clissa and Rimisio. However he was willing to decline his 
own conception, not for the reason or inconveniency of the 
thing, but because he was obliged to believe tha the Captain

καί ή άβεβαιότης τοΰ άνεμου, τοϋ καιρού ή καί άλλων παραγόντων, πού ήχο 
εύκολον νά κατανοήση είς πεπειραμένος διοικητής, καί έβεβαίωσεν δτι ή πρό- 
τασις αυτή, νά καύσουν τήν πόλιν καί νά επιβιβάσουν ιούς άνδρας, έξεπήγα- 
ζεν από μεγαληγορίαν καί θά άπεδεικνύετο εις τήν εφαρμογήν της περίπλο
κος ύπόθεσις, άν ό προτείνων ετίθετο είς έκτέλεσίν της.

Τότε ό Grinaldi άπήντησεν, ότι δέν ώμίληοε καθόλου άπό λόγους επιδει- 
κιικισμοΰ καί εκτός τούτου έγνώριξεν ότι ύπήρχον δυσκολίαι είς τήν εφαρμο
γήν τής προτάσεώς του, άλλ’ ό ίδιος θά ένεστερνίζετο καί θά άνελάμβανε την 
ΰπόθεαιν προσεφέρετο δ’ επί πλέον νά εξασφάλιση τήν υποχώρησιν μέ 600 
άνδρας καί ότι ήλπιζε νά τό επιτυχή διά τοϋ κράτους τοΰ φόβου πού πιθανώς 
θά κατελάμβανε τόν εχθρόν διά τής άνατινάξεως τών υπονόμων των, αλλά τέ
λος, άς άφηνον τά γεγονότα νά ομιλήσουν. Ή ζημία δέν θά ήτο μεγάλη και 
θά έδει νά θεωρηθή άσφαλέστερον νά έμπιστευθοΰν τήν σωτηρίαν των είς τήν 
τύχην καί τό ξίφος παρά νά έπαναπαυθοΰν είς τήν τήρησιν τοΰ λόγου καί τήν 
μετριοπάθειαν βαρβάρων καί άπηλπισμένων εχθρών, οί όποιοι, όντες ικανοί 
νά τελειώσουν τόν πόλεμον μέ εν κτύπημα, δέν θά τούς μετεχειρίξοντο καλύ
τερον, άν παρέδιδον τό οχυρόν, άπό ότι μετεχειρίοθησαν τούς ανθρώπους τής 
Clissa καί τοϋ Rimisio. "Ομιυς ήτο διατεθειμένος νά άποκλίνη τής ίδικής 
του εκδοχής όχι λόγφ τού άτοπου τοΰ πράγματος, αλλά διότι ήτο ύπόχρεώμέ-
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General and the Marquess of St. Andrew understood better than 
he did, how to promote the service of the most serene Republic 
and what was most Convenient to be done in order thereunto. 
In the interim the determination was deferred till now, which 
was that seeing the place was not in a condition to hold out 
any longer, that to treat upon the most advantageous terms 
that could possibly be obtained, would tend to the good of the 
Republic.

And to this end first this decree must be notified to the au
xiliaries that were still in their station, and renew their impor
tunity for 3,000 men by whose aid and the help of 2,000 gal- 
leots that remained, other designs might be undertaken, and 
the place still defended.

That very night a lieutenant was sent to Balli; Rospigliosi 
signifying unto him the deliberation which they are driven to 
by compulsion, entreating him withal, to intercede with the 
Duke of Navailles but this had no other effect than other in
tercessions of this nature.

Now the Captain General and the council, being willing to 
feel the Turks’ pulse, made choice of Colonel Annand for the

νος νά πιστεύση ότι ό Αρχιστράτηγος καί ό μαρκήσιος Saint Andre έγνώρι- 
ζον καλύτερον αύτοϋ πώς νά προαγάγουν τήν έξυπηρέτησιν τής Γαληνότατης 
Δημοκρατίας καί τί ήτο μάλλον άρμόζον νά γίνη πρός τόν σκοπόν τούτον. Έν 
τώ μεταξύ ή άπόφασις είχεν άναβληθή μέχρι τώρα· καί ήτο αυτή ότι, αφού 
τό φροΰριον δέν ήτο εις κατάστασιν νά άνθέξη περισσότερον, τό νά συνθηκο
λογήσουν υπό τούς μάλλον επωφελείς όρους πού θά ήδύναντο νά επιτύχουν θά 
άπέβαινε πρός τό καλόν τής Δημοκρατίας.

Καί πρός αύτόν τόν σκοπόν θά έπρεπε πρώτον νά κοινοποιηθή αύτό τό 
ψήφισμα πρός τάς επικουρικός δυνάμεις, αι όποΐαι έμενον ακόμη ήσυχοι εις 
τήν θέσιν των καί άνενέωνον τήν επίμονον παράκλησίν των διά 3 χιλ. άν- 
δρας, μέ τήν βοήθειαν τών οποίων, ώς καί μέ τήν επικουρίαν 2 χιλ. κωπη
λατών γαλερών πού άπέμενον, θά ήδύναντο νά άναλάβουν άλλα σχέδια καί 
νά υπερασπίσουν ακόμη τό φρούριον.

Αύτήν ακριβώς τήν νύκτα άπεστάλη εΤς ύπολοχαγός είς τόν Rospigliosi, 
διά νά άνακοινώση εις αύτόν τήν άπόφασιν, είς τήν οποίαν έξ ανάγκης κατέ
ληξαν, ίκετεύοντες αύτόν προσέτι νά κάμη διάβημα είς τόν Δούκα τοΰ Ναβάϊγ, 
άλλά τούτο δέν έσχεν άλλο άποτέλεσμα παρ’ ότι τά άλλα όμοιας φύσεως 
διαβήματα.

Τώρα ό ’Αρχιστράτηγος καί τό Συμβούλιον, θέλοντες νά άντιληφθοΰν τόν 
σφυγμόν τών Τούρκων, εξέλεξαν τόν συνταγματάρχην Άνάντην διά τόν χειρι-

ΚΡΗΤ1ΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 29
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management of this affair, who was only accompanied with a 
young man as his secretary, to write down what might happen 
in discourse upon occasion with an intention not to speak a 
word. Therefore, receiving his commission from the Captain 
General in the name of the most Honorable Council, they went 
aboard the Admiral which lay as a guard to the trench and as 
a convoy to some vessels; from whence the next morning about 
break of day, they set sail in a fellucea towards the Giofiro 
where they fired a musket and put out a white flag, and having 
waited about half an hour, at last there appeared a company of 
Turks, one of which coming forwards towards the seaside, an
swered the signal of the flag with a white cloth fastened to a 
stick, where coming to the fellucea as long as the water would 
give them leave, they in the fellucea declared that they had a 
desire to speak with some person belonging to the Visier’s 
court with a dragoman, id est, interpreter. To which demand 
the Turks replied in Italian that they must wait the time, and 
fixing the white flag in the earth, the Turks marched at a 
great rate to the place where they were encamped before the 
fort St. Andrew; and so Col. Annand and the secretary betook 
themselves again to their ship. There appeared from thence 
about an hour afterwards an Aga of the Visier’s court on horse-

σμόν τοΰ ζητήματος' ουτος συνωδεύετο μόνον ύπό ενός νέου ώς γραμματέως 
διά νά καταγράφη δ,τιδήποχε συνεζητεΐτο επ’ ευκαιρία μέ πρόγραμμα νά μήν 
άρθρώση λέξιν. Πρός τοΰτο, λαβόνχες ένχολάς παρά τοΰ ’Αρχιστρατήγου έν 
όνόματι τοΰ Εντιμότατου Συμβουλίου, μετέβησαν εις τό πλοϊον τοΰ Ναυάρ
χου, όστις έξετέλει τήν φρούρησιν τής τάφρου καί συνοδείαν ώρισμένων 
πλοίων έκεΙ,Ο'εν τήν έπομένην πρωίαν, κατά τήν χαραυγήν, έπλευσαν εντός φε
λούκας πρός τόν Γιόφυρον, όπου έρριψαν τυφεκιοβολισμόν καί ύψωσαν λευ
κήν σημαίαν άφοϋ έπερίμεναν περίπου ήμίσειαν ώραν, ένεφανίσθη τέλος μία 
όμάς Τούρκων, εΤς των οποίων, προχωρήσας πρός τήν παραλίαν, ανταπέδωσε 
τό σήμα τής σημαίας υψών λευκόν ύφασμα προσηλωμένον εις μίαν ράβδον- άφοϋ 
ουτοι έπλησίασαν πρός τήν φελούκαν δσον έπέτρεπεν εις τούτους τό ϋδωρ, οί 
έπιβάται τής φελούκας έδήλωσαν δτι έπεΰ-ύμουν νά ομιλήσουν μέ πρόσωπον 
άνήκον εις τήν αυλήν τοΰ Βεζύρου μέσο) δραγουμάνου, δηλ. διερμηνέως. Εις 
τό αίτημα τοΰτο οί Τούρκοι άπήντησαν ίταλιστί, δτι έπρεπε νά περιμένουν 
χρόνον τινά, έμπήξαντες δέ εις τήν γήν τήν λευκήν σημαίαν, έβάδισαν μέ με- 
γάλην σπουδήν πρός τό μέρος δπου έστρατοπέδευον πρό τοΰ φρουρίου τοΰ 
Άγ. Άνδρέου" οΰτω ό συνταγματάρχης Άνάντης καί ό γραμματεύς του έπαν- 
ήλΰον εις τό πλοΐόν των. Μετά μίαν ώραν περίπου ένεφανίΰη από έκεϊ είς 
’Αγάς τής αύλής τοΰ Βεζύρου, έφιππος, όνόματι Άχμέτ ’Αμάν, συνήθ-ους άνα-
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back called Achmet Aman, of an ordinary stature, about 40 
years of age, of a brown complexion, with a black thick beard, 
but not very long, a person as far as we may credit physiogno
my, it appeared to be more inclinable to peace than war. He 
was attended by a great number of people, and among the rest, 
by a renegade that was fled to them, called Barossi, who was 
also mounted, who calling to the felucca, they complimented 
one another again very lowly, and he demanded what they de
sired. To whom it was answered that they came with an em
bassy from his excellency the Captain General. The Turks re
plied that then they must come ashore, but because in such a 
resolution it was held requisite for their safety to be secured by 
the faith of the Grand Visier, they demanded further whether 
they might upon that account have liberty to land and return 
to their ship at pleasure. It was answered they might not only 
by Barossi, but by the Aga, who by a nod and laying his hand 
upon his breast and head, did assure them of an entire friend
ship between them. Being then come ashore Col. Annand told 
him of his excellency the Capt. General having an earnest de
sire to put a period to so tedious and cruel a war, in which so 
much blood and treasure had been spent with the loss of so 
many considerable potentates on both sides; that besides great

οχήματος, περίπου 40 ετών, μελαψός, μέ μέλαν λεπτόν γένειον, άλλ’ οχι πολύ 
μακράν, πρόσωπον τό όποιον, καθ’ όσον ήμποροΰσε τις νά βασισθή είς τήν 
φυσιογνωμίαν, έφαίνετο δτι είχε μεγαλυτέραν τάσιν προς την ειρήνην παρά 
πρός τον πόλεμον. Περιεβάλλειο άπό μεγάλην ακολουθίαν, μεταξύ των οποίων 
ήτο εις εξωμότης, φυγάς πρός αυτούς, όνόματι Μπαρότσι, όστις επίσης ήτο 
έφιππος' ουτος, άφοΰ έφώναξε τήν φελούκαν καί άντηλλάγησαν φιλοφρονήσεις 
είς πολύ χαμηλήν φωνήν, ήριότησε τι έπεθύμουν. Έδόθη είς αυτόν ή άπάν- 
τησις, οτι ήρχοντο μέ πρεσβείαν άπό τήν εξοχότητά του τον ’Αρχιστράτηγον, 
Οί Τούρκοι άπήντησαν, δτι τότε έ'πρεπε νά άποβιβασθούν' άλλ’ επειδή διά 
μίαν τοιαΰτην άπόφασιν έκρίθη έπάναγκες δι’ ασφάλειαν των νά εξασφαλι
στούν μέ τον λόγον τού Μεγάλου Βεζύρου, ήρώτησαν περαιτέρω, άν θά ήδύ. 
ναντο μέ τοιαΰτην προϋπόθεσιν νά άποβιβασθούν καί είτα νά επιστρέφουν 
κατά βούλησιν είς τό πλοΐόν των. Έδόθη ή άπάντησις δτι ήδύναντο, δχι μόνον 
άπό τόν Μπαρότσι, άλλά καί άπό τόν Άγαν, δστις διά νεύματος καί θετών τήν 
χεΐρα επί τού στήθους καί τής κεφαλής τούς έβεβαίωσε διά τήν ολοκληρωτι
κήν φιλίαν μεταξύ των. Τότε ό συνταγματάρχης Άνάντης άπεβιβάσθη καί εΐ- 
πεν, δτι ή έξοχότης του ό ’Αρχιστράτηγος, έχων σφοδράν επιθυμίαν νά θέση 
τέρμα είς ένα τόσον οχληρόν καί σκληρόν πόλεμον, είς τόν όποιον τόσον αίμα 
καί θησαυροί έσπαταλήθησαν μέ τήν απώλειαν τόσων σημαντικών άξιωματού-
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452 X. Χιονίδή

grievances of their subjects, a thing of no mean consequence, 
he did invite the Grand Visier to take those things into his 
prudent consideration, to weigh them well, and to assent to a 
new treaty of peace, which was formerly begun by his excel
lency Signor Molin, to the one we might finish this negotia
tion at last, and establish the correspondency of affection which 
the most serene Republic hath enow labored to confirm with 
the Ottoman Porte. The Aga made answer to that particular 
that there could never be an establishment of the peace without 
a rendition of the place, without which his discourse would be 
in vain; so with it was replied by Col. Annand that the town 
was not as yet reduced to so low a condition as to despair of 
defending irself a long time, and that to think of such impro
per terms would bring no other advantage but this, that it 
was only to build up their hopes upon an airy foundation since 
the Piazza is well furnished with soldiers and laborers, as also 
with ammunition and provisions, and from hence it may very 
well be gathered with what vigor it will be defended and main
tained; but whilst that a treaty is sought after, though it was 
promoted not without the dissenting opinion of persons of that 
Kingdom, upon that very point if they should have a mind to

χων εκατέρωθεν καί επί πλέον πρός τόσον μεγάλην βλάβην των υπηκόων των, 
πράγμα μέ σοβαρά επακόλουθα, προσκαλεί τον Μέγαν Βεζύρην νά θέση 
ταϋτα υπό τήν συνετήν του κρίσιν, νά τά ζυγίση καλώς καί νά συγκατα- 
τεθή εις μίαν νέαν διαπραγμάτευσιν ειρήνης, ή οποία είχεν αρχίσει προηγου
μένως άπό τήν εξοχότητά του τον Σινιόρ Molin, μέ μόνην βλέψιν νά δυνη- 
θώμεν νά φέρωμεν εις πέρας τέλος ταΰτην καί νά άποκατασταθή οΰτω άμοι- 
βαιότης στοργής, τήν οποίαν αρκετά ή Γαληνοτάτη Δημοκρατία έμόχθησε νά 
εξασφάλιση μετά τής 'Υψηλής Πύλης. Ό 'Αγάς άπήντησεν εις αυτήν τήν όια- 
τύπωσιν, δτι ουδέποτε έπρόκειτο νά γίνη άποκατάστασις ειρήνης άνευ παραδό- 
σεως τής όχυράς θέσεως, χωρίς τήν οποίαν μάταιοι θά ήσαν οί λόγοι του. 
Κατόπιν τούτου ό συντ. Άνάντης άπήντησεν, ότι ή πόλις δέν είχε περιέλθει 
εις τόσον κακήν κατάστασιν ώστε νά απελπίζεται δτι θά κατορθώση νά άμυν- 
θή επί μακρόν είσέτι χρόνον, καί δτι τό νά σκέπτωνται τόσον ανάρμοστους 
δρους δέν θά είχεν άλλο αποτέλεσμα παρά τοΰτο, νά κτίσουν τάς ελπίδας των 
επί θεμελίων άέρος, αφού τό Φρούριον ήτο καλώς έφωδιασμένον μέ στρατιώ
της καί εργάτας, δπως καί μέ πυρομαχικά καί ζωοτροφίας· έκ τούτου θά ήδύ. 
νατό πολύ καλά νά συναχθή μέ ποιαν ρώμην θά τό ΰπερήσπιζον καί θά τό έκρά- 
τουν άλλ’ άπαξ έπεζητείτο ή σύναψις συνθήκης, αν καί τούτο προήλθεν οχι 
χωρίς διαφωνίας προσωπικοτήτων τού Βασιλείου τούτου, άν εΐχον τήν πρόθε- 
σιν νά διαπραγματευθοΰν μέ βάσιν αυτό ακριβώς τό σημεΐον, τότε δέν θά 
ελειπον ασφαλώς δυναταί λύσεις καί επινοήματα διά νά συναφθή. Ό ‘Αγάς άν-
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treat, they could not want ways nor devises to conclude it. The 
Aga rejoined that the Piazza, id est the city, was now in a de
caying condition, and that they had got footing in the very 
bowels of it, so that if it should not be freely surrendered, they 
would make themselves masters of it by the sword. To which 
Col. Annand replied that this acquist which they fancied so ea
sy, and the continuation of the assault, would make them he
reafter report (repent?) that they did not embrace this profer, 
who, as such a town as that yet neither wanted men, courage, 
nor groaned to defend itself, might hold out a great while lon
ger, that the Grand Visier might of necessity (if he intends to 
continue the siege) get away a fresh army to manage the as
saults the next campaign, the weakness of his forces being suf
ficiently known, and the consternation of his people that have 
been beaten by the constant resolution of the defendants in so 
many actions and attempts. The Aga seemed to make some re
flections upon these considerations, but afterwards resuming 
the discourse said that he knew very well the intentions of the 
Visier was to stick close to his first proposition, nevertheless, 
he would go back and acquaint him with these sentiments and 
withal promised to return in the afternoon to give him the Vi- 
sier’s answer. The meeting being conducted to the ship again,

’Αγγλικόν υπόμνημα περί της πολιόρκίάς κ.αί πτώσεως του Χάνδακος 45Β

ιαπήνιησεν fiu ή Piazza, δηλ. ή πόλις, ήτο τώρα είς κατάστασιν μαρασμού 
καί δτι είχον θέσει πόδα είς αυτά τά σπλάγχνα της, ώστε αν δεν παρεδίδετο 
οίκειοθελώς, θά έγίνοντο κύριοι αυτής διά τού ξίφους. Είς τούτο ό συντ. Ά- 
νάντης άπήγτησεν, οτι τό νά φαντάζονται τήν κατάκτησιν αυτήν τόσον εΰκολον 
καί νά συνεχίσουν τήν έπίθεσιν θά τούς εκανε κατόπιν νά μετανοήσουν, διότι 
δέν άπεδέχθησαν τήν προσφοράν αυτήν, άφοϋ μία πόλις ώς αυτή, πού ούτε οί 
άνθρωποι καί τό θάρρος τής ελειπον, ούτε έγόγγυζεν διά τήν άμυνάν της, θά 
ήδύνατο νά άντιστή πολύ μακρότερον χρόνον' ότι ό Μέγας Βεζύρης θά έπρεπε 
κατ’ ανάγκην (άν είχε πρόθεσυν νά συνέχιση τήν πολιορκίαν) νά λάβη νέον 
στράτευμα διά νά διενεργήση τάς επιθέσεις του τήν έρχομένην περίοδον εκ
στρατείας, αφού είναι αρκετά γνωστή ή αδυναμία των δυνάμεων του καί ή 
άπόγνωσις τού λαού του, πού έπληγη από τήν σταθεράν αποφασιστικότητα των 
υπερασπιστών είς τόσας πράξεις καί απόπειρας. Ό 'Αγάς έφαίνετο οτι εκα- 
μνεν ορισμένος σκέψεις επί των παρατηρήσεων αυτών, άλλ’ ακολούθως, άνα- 
λαμβάνων τόν λόγον, εΤπεν ότι έγνώριζε πολύ καλά, ότι αί προθέσεις τού Βε- 
ζύρου ήσαν πολύ εγγύς μέ τήν πρώτην του πρότασιν, παρά ταϋτα θά έπέστρε- 
φε καί θά άνεκοίνωνεν είς αυτόν τάς αντιλήψεις αύτάς, ύπέσχετο δέ αμέσως 
νά έπανέλθη αυτό τό απόγευμα, φέρων τήν άπάντησιν τού Βεζύρου. Ή απο
στολή ώδηγήθη πάλιν είς τό πλοΐον καί άνεκοίνωσαν τί είχε διαμειφθή κμί
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454 X. Χιονίδη

they declared what was discoursed and established by them to 
their excellencies Magno, and Morossini, the one, Captain Ex
traordinary of the galleys, and the other, Captain in Ordinary 
of the same. Whereupon they obliged Col. Annand to return 
about the two and twentieth hour, who did punctually execute 
his commission after the same manner was done before in the 
morning. And so when they approached near the same place of 
Giofiro, the Aga appeared with Barossi, but he had then with 
him one Panagiotti, the Grand Visier’s secretary and dragoman, 
a man of a moderate stature, somewhat well set, and about 80 
years old, with a thin beard of a chestnut color, intermixed 
with a few grey hairs, fair faced, and a literate person, discreet 
and well versed in state affairs, who giving them a sign to co
me to land, which they did not without difficulty, because it 
was stormy weather, they were conducted ashore by two Turks 
which the Aga sent purposely to the felucca; and being come fa
ce to face, the Aga said by his interpreter Panagiotti that the 
Grand Visier had express orders from the Ottoman B (that is, 
Ottoman Court) Porte not to conclude a peace, no, nor so much 
as to entertain any discourse about it without the surrender of 
the Piazza, and that therefore, he could not consent to any trea
ty unless that were first delivered up. Col. Annand answered

καθορισθη ύπ* αυτών εις τάς εξοχότητας των Magno καί Morosini, τόν έκ
τακτον Κυβερνήτην τών Γαλερών και τον τακτικόν Κυβερνήτην τούτων. Μετά 
τούτο έπεφόρτισαν τόν συντ. Άνάντην νά έπιστρέψη τήν 22αν ώραν περίπου, 
ουτος δέ έξετέλεσεν επακριβώς τήν εντολήν κατά τόν αυτόν τρόπον όπως καί 
τήν πρωίαν. Ουτω, όταν έπλησίαααν παρά τήν αύτήν θεσιν τού Γιόφυρου, 
ένεφανίσθη ό ’Αγάς μετά τού Μπαρότσι, άλλ’ είχε μετ’ αυτού κάποιον Πανα
γιώτην, γραμματέα καί δραγουμάνον τού Μεγ. Βεζύρου, άνθρωπον μετρίου 
αναστήματος, κάπως καλοκαμωμένοι’ καί περίπου 80 ετών, μέ ένα λεπτόν γέ- 
νειον καστανού χρίσματος μέ όλίγας πολιάς τρίχας, μέ ώραΐον πρόσωπον, μορ- 
φωμένον, έχέμυθον καί έμπειρον εις τάς κρατικός υποθέσεις' ουτος ένευσε νά 
αποβιβαστούν, πράγμα τό όποιον έξετέλεσαν όχι άνευ δυσκολίας έξ αιτίας τού 
θυελλώδους καιρού, καί ώδηγήθησαν είς τήν ακτήν υπό δύο Τούρκων, τους 
οποίους ό ’Αγάς έστειλε πρός τούτο είς τήν φελούκαν. "Οταν εύρέθησαν αντι
μέτωποι, ό ’Αγάς είπε διά τού διερμηνέως του Παναγιώτη ότι ό Μέγ. Βεζύ- 
ρης έχει είδικάς έντολάς άπό τήν ’Οθωμανικήν Β (δηλ. τής ’Οθωμανικής Αυ
λής) Πύλην, νά μή συνάψη εΙρήνην, ουδέ νά έλθη έστω είς διαπραγματεύσεις 
πρός τούτο άνευ τής παραδόσεως τού Φρουρίου, καί ώς έκ τούτου δέν ή το 
δυνατόν νά συγκατατεθή είς σύναψιν συνθήκης, εκτός άν προηγουμένως παρε- 
δίδοντο. Ό συντ. Άνάντης άπεκρίθη, ότι κατενόουν πολύ καλώς τάς έντολάς
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that they understood very well the orders that he had from the 
Porte, and that from the first address made by his excellency 
Signor Molin concerning that matter, the Porte had manifested 
their desire for the making up of a peace which was earnestly 
sought after by all the people of the Empire; wherefore if 
the Visier would consent to the inclination of the Porte, it 
would be the only way to satisfy all the people and make him
self applauded. Then Panagiotti replied that when the treaty 
with Signor Molin began, the town was in a different condition 
from that wherein in was at present, since the bulwark and re
treat of St. Andrews is wholly gained, and in a few days they 
would attack the other retreats after which they could meet 
with no other obstacles, so that the acquist of that port would 
be infallible. Then at the Sabionera they had altready gained 
the Curtaine, and were making their approach near the Arsenal 
where they hoped in a short time to arrive, so that ruin must 
inevitably follow; therefore it were a superfluous thing to insist 
upon a treaty of peace before the delivery of the Piazza. The 
Aga pronounced those very words with an audible voice that 
the Turks might understand it, who flocked together in great 
numbers to dive into the occasion of the meeting, protesting 
with all to depart immediately, and not to return anymore

’Αγγλικόν ύπόμνήμα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως του Χάνδακός 455

τάς όποιας είχε λάβει παρά τής Πύλης, άλλ’ ότι άπό τό πρώτον διάβημα πού 
είχε κάμει ή έξοχότης του ό Σινιόρ Molin ώς πρός τό θέμα τούτο ή 'Υψηλή 
Πύλη έξεδήλωσε τήν επιθυμίαν των πρός σύναψιν ε’ιρήνης, ή οποία ένθερμος 
έπεζητεΐτο ύφ’ ολοκλήρου τού λαού τής Αυτοκρατορίας. Διά τούτο, αν ό Βε- 
ζύρης ήτο σύμφωνος μέ τήν διάθεσιν τής Πύλης, θά ήτο ό μόνος τρόπος νά 
ίκανοποιήση όλον τόν λαόν καί νά έπιδοκιμασθή. Τότε ό Παναγιώτης άπήν- 
τησεν, ότι όταν ήρχισεν ή διαπραγμάτευσις μέ τόν Σινιόρ Molin, ή πόλις ήτο 
εις διάφορον κατάστασιν εκείνης εις τήν όποιαν εύρίσκετο επί τού παρόντος, 
αφού ήδη ό προμαχιον καί ή γραμμή καταφυγής (ritirata) τού Άγ. Άνδρέου 
εΐχον έ'; ολοκλήρου κερδηθή καί εις όλίγας ημέρας θά προσέβαλλον τάς άλλας 
γραμμάς, οπότε δέν θά συνήντων άλλα εμπόδια, ούτως ώστε ή κατάκτησις τού 
λιμένος τούτου θά έπηκολούθει άφεύκτως. Εΐχον ήδη τότε κερδίσει εις τήν Σα- 
μπιονέραν τό προπέτασμα τού τείχους καί έπλησίαζον πλέον εις τά Νεώρια, 
όπου ήλπιζον νά φθάσουν εις σύντομον χρόνον, ώστε ή πτώσις θά έπηκολού- 
θει οπωσδήποτε' διά τούτο θά ήτο περιττόν νά έπιμείνουν έπί συνάψεως ειρή
νης πρό τής παραδόσεως τού Φρουρίου. Ό ’Αγάς έπρόφερεν αυτούς ακριβώς 
τούς λόγους μέ ακουστήν φωνήν, ώστε νά ή μπορέσουν νά παρακολουθήσουν 
οί Τούρκοι, πού εΐχον συρρεύσει εις μέγαν αριθμόν διά νά άναμιχθούν επ’ 
εύκαιρίςι τής συναντήσεως, διαμαρτυρόμενοι εις όλα καί παρακινοϋντες νά
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without a positive affirmative answer that the place shou’d be 
yielded up, for such were the Grand Visier’s orders. Col. Ju
tland was obliged to return an answer to the proposition concer
ning their approaches, that if they had gained one work, there 
was another to de disputed, and during that time they might 
have an opportunity to make more, both at St. Andrews and 
the Sabionera, and if we lost ground, they lost their army, and 
did diminish so fast that tis probable they would consider how 
to be more wary for their own security rather than to attempt 
any more approaches; and as to the pretext of a speedy depar
ture, it should be executed, because he saw their pretences were 
enjoined them, so that they could not condescend to them, and 
that they did rather oblige them to desire the continuance of the 
war and assaults than a peace that is so disadvantageous. But 
because he had received orders not to abandon the treaty abso
lutely, he made an apology for what was past in discourse and 
said to the Aga that he would communicate the whole matter 
to his excellency the Captain General, and that he would re
turn the next day with an answer to the business in hand. The 
Aga made answer that when he should return he saw the dif
ficulty of landing in that flat strand of the sea, occasioned by

αποχωρήσουν αμέσως καί νά μή έπανέλθουν πλέον άνευ τής θετικής και κα
τηγορηματικής άπαντήσεως ότι τό φρούριον θά παρεδίδετο, διότι αύταί ήσαν 
αί διαταγσί τοΰ Μεγ. Βεζύρου. Ό συντ. Άνάντης ΰπεχρεο’ιθη νά άπαντήση 
είς τήν παρατήρησιν σχετικώς μέ χάς προσεγγίσεις των, δτι ΰν εΐχον κερδίσει 
εν οχύρωμα, ύπήρχεν όμως άλλο νά διαμφισβητήσουν, καί κατ’ αυτόν τόν χρό
νον θά ήδύναντο αυτοί νά έχουν ευκαιρίαν νά επιτύχουν περισσότερα τόσον εις 
τόν "Αγ. Άνδρέαν δσον καί είς τήν Χαμπιονέραν άν δέ ημείς έχάσαμεν έδα
φος, αυτοί έχασαν τό στράτευμά των καί τούτο έφθανε τόσον ταχέως, ώστε ήτο 
πιθανόν νά σκεφθοΰν νά φροντίσουν μάλλον διά τήν ιδίαν αυτών ασφάλειαν 
παρά νά αποπειραθούν περαιτέρω προχωρήσεις' δσον δέ διά τό προβληθέν 
ταχείας άποχωρήσεώς των, θέι έξετελεϊτο βεβαίως, διότι είδεν, δτι αι αξιώσεις 
προήρχοντο έξ επιταγής δοθείσης είς αυτούς, ώστε δέν ήδύναντο νά κάμουν 
καμμίαν συγκατάβασιν πρός αυτούς' οϋτω τούς ύπεχρέωνον μάλλον νά επιθυ
μούν τήν συνέχισιν τού πολέμου καί τών επιθέσεων παρά μίαν ειρήνην τόσον 
έπιζήμιον. Άλλ’ επειδή είχε λάβει διαταγάς νά μήν εγκατάλειψη απολύτως 
τήν διαπραγμάτευσιν, έκαμεν απολογισμόν διά τά ήδη διαμειφθέντα κατά τήν 
συνομιλίαν καί είπεν είς τόν Άγαν, δτι θά άνεκοίνωνε τήν δλην ύπόθεσιν είς 
τήν εξοχότητά του τόν ’Αρχιστράτηγον, καί δτι θά έπέστρεφε τήν έπομένην 
μέ άπάντησιν επί τοΰ προκειμένου. 'Ο ’Αγάς άπήντησεν, δτι δταν θά έπέστρε- 
φεν, έβλεπε τήν δυσκολίαν τής άποβιβάσεως είς αυτόν τόν αίγιαλόν έξ αιτίας
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the fluctuation there of the waves; that therefore it were better 
that he went to Pagliocastro, where he might not only land, 
but discourse more commodiously, being freed from a confused 
multitude of people that come from the camp; and replied fur
ther that without a positive answer of the surrender of the 
Piazza, he would not any way secure to Col. Annand his re' 
turn. Being thus departed with such kind of answers, they went 
again on ship board and lay in expectation of the night by the 
benefit whereof they came about 3 of the clock to the Piazza, 
and having conferred with the Capt. General about the fore- 
mentioned discourse both of the former and latter meeting, he 
presently called a council where they discussed this matter 
above an hour together. Then .Col. Annand was called by his 
said excellency and ordered immediately to go out to the ship 
and stay till it was day, that he might be transported to Paglio
castro, thd place appointed to return the Aga this answer, that 
since they were to come to so great a resolution as the yielding 
of the Piazza, they desired first to know upon what terms it 
should be rendered to the Grand Visier, because it would re
quire consideration afterwards. It was now 5 in the morning 
when moving from the port they passed to the trench, which

τής θαλασσοταραχής- ότι διά τούτο θά ήτο καλύτερον νά μεταβή εις τύ Πα- 
λαιόκασιρον, δπου όχι μόνον ήτο δυνατή ή άποβίβασις, αλλά καί ή διαπρα- 
γμάτευσις θά ήτο περισσότερον άνετος, άφοϋ θά έλειπε ό χύδην δχλος πού 
ήρχετο από τύ στρατόπεδον καί προσέθεσεν, δτι χωρίς θετικήν άπάντησιν παρα- 
όόσεως τοΰ Φρουρίου κατά κανένα τρόπον θά ήδύνατο νά εξασφάλιση εις τόν 
συντ. Άνάντην ότι θ-ά έπανέλθη. Άναχωρήσαντες λοιπόν μέ ιοιούτου είδους 
απαντήσεις, έπανήλθον εις τό πλοΐον καί παρέμειναν άναμένοντες τήν νύκτα, υπό 
τήν σ/.έπην τής όποιας ήλθον *ιερί τήν 3ην ώραν εις τό Φρούριον- έκεΐ, άφοϋ 
συνωμίλησε μέ τόν ’Αρχιστράτηγον επί τής προμνημονευθεΐσης συνδιαλέξεως 
τής πρώτης καί τής δευτέρας συναντήσεως, ό τελευταίος συνεκάλεσεν αμέσως 
συμβούλιον, όπου συνεζητήθη ή ώς άνω ύπόθεσις μίαν ώραν. Τότε ό συντ. 
Άναντης έκλήθη υπό τής εξοχότητάς του καί έλαβεν εντολήν νά μεταβή ευ
θύς αμέσως εις τό πλοΐον καί νά μείνη έκεΐ μέχρι τής ημέρας, οπότε θά ήτο 
δυνατόν νά μεταφερθή εις τό Παλαιόκαστρον, τήν καθορισθεϊσαν θέσιν, διά, 
νά δώση εις τόν Άγαν τήν άπάντησιν, ότι, άφοϋ έπρόκειτο νά λάβουν μίαν 
τόσον μεγάλην άπόφασιν, τήν παράδοσιν δηλ. τοΰ Φρουρίου, έπεθύμοιν πρώ' 
τον νά γνωρίσουν μέ ποιους όρους έζητεΐτο νά γίνη αυτή εις τόν Μεγ. Βεζύ- 
ρην, διότι θά έχρειάζ το ακολούθως νά τό σκες>θοΰν. Ήτο πλέον ή 5η πρωι
νή, όταν πλέοντες από τόν λιμένα έπέρασαν εις τήν τάφρον, άπύ τήν όποιαν

?9β
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when then reached, they stayed aboard the aforesaid ships till 
the next day, which being come, although the northwest wind 
blew very fresh, they came however to the appointed place; and 
they were no sooner arrived at Pagliocastro, but there came 
again the Aga with Panagiotti; whereupon they landed; the 
carpets and cushions were provided to get upon according to 
their mode, so Col. Annand began to give him the promised 
answer, which the Aga no sooner understood but with some kind 
of alteration in his speech he said that that was not according 
to appointment, and that to propose ambiguous questions was 
to abuse the Visier, which they had already clearly manifested 
by their endeavors. Col. Annand made answer to this, that he 
had no cause to seem strange, for if he took it seriously into his 
consideration, he would find it did not much disagree with his 
request, and that if his demands should be granted as to that 
point, it was but reasonable that he should satisfy their desires 
also, because they ought to be mutual and alternative turns 
between them. Then the Aga replied that he desired the Piazza 
might be rendered up to them before they did discourse of pea
ce or any other thing; whereupon Col. Annand interrupted him 
with an answer to this particular without making any other re
quest, and replied that the surrender of the Piazza could now

έπεβιβάσθησαν επί του προμνημονευθέντος πλοίου καί άνέμειναν μέχρι της 
επομένης ημέρας, οπότε, παρά τόν σφοδρόν ΒΔ άνεμον, έφθαοαν εις την ύπο- 
δειχθεϊσαν θέσιν. Μόλις έφύασαν εις τό ΓΙαλαιόκαστρον, ήλθον πάλιν ό ’Αγάς 
μέ τόν Παναγιώτην" τότε άπεβιβάσθησαν είχε ληφθή μέριμνα διά τούς τάπη
τας καί τά προσκεφάλαια διά νά καθήσουν κατά τήν ίδικήν των συνήθειαν 
οΰτω ό συντ. Άνάντης ήρχισε νά δίδη τήν άπάντησιν πού ΰπεσχέθη, τήν 
όποιαν μόλις ήκουσεν ό “Αγάς, μέ κάποιαν άλλοίωσιν εις τήν ομιλίαν του 
εΐπεν, ότι αίίτη δέν ήτο σύμφωνος μέ τά όποδειχθέντα καί ότι τό νά προβάλ" 
λουν αμφισήμους προτάσεις ήτο άς νά κατεχρώντο τήν υπομονήν τοϋ Βεζύρου’ 
πράγμα πού ήδη καθαρά είχον εκδηλώσει μέ τάς προσπάθειας των. Ό συντ. 
Άνάντης άπήντησεν εις τούτο, ότι δέν υπήρχε λόγος νά παραξενεύεται, διότι 
άν έθετε τούτο υπό σοβαράν έξέτασιν, θά ευρισκεν, ότι δέν διαφωνεί πολύ 
πρός τήν άξίωσίν του, καί ότι άν αυτά πού έζήτησε παρεχωροΰντο οός πρός 
τό σημεϊον τούτο, ήτο εύλογον νά ικανοποίηση καί εκείνος τάς επιθυμίας των, 
διότι έπρεπε νά γίνωνται αμοιβαίοι καί εναλλασσόμενοι παραχωρήσεις μεταξύ 
των. Τότε ό ’Αγάς άπήντησεν, ότι έπεθύμει νά παραδοθή τό Φρούριον προτού 
νά διαπραγματευθοΰν περί ειρήνης ή άλλου πράγματος" εις τό σημεϊον τούτο 
τόν διέκοψεν ό συντ. Άνάντης, άπαττών εις τούτο είδικώς, χωρίς νά πρόσθεση 
ρλλρ αίτημα, καί εΐπεν, ότι ή παράδοσις τής πήλεως δέν ήτο δυνατόν νά κυ-
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be confirmed if at the same time, they did not on their part 
promise them such conditions that might be a just recompense 
for it, and equivalent to the exchange. And here Panagiotti did 
eidarge himself in his discourse, that if Col. Annand’s demand 
had tended to the taking off of the annual pension already of
fered by Signor Molin, or of the donation, tis possible they 
might have been granted, but if he requested anything also, it 
was impossible to obtain his desires. Prom hence they took an 
occasion to discourse of the articles in the last treaty. Col. An- 
nand said that the terms which were promised in that treaty 
had an eye upon the division of the Kingdom, which he pro
posed, but at present, the Piazza being rendered up with the 
said division, all other conditions did fall to the ground, nor 
were they points that were at all in question. Finally the 
Aga returned Col. Annand’s answer that he had order to 
dismiss him as often as he did not first treat concerning 
the delivery of the Piazza; therefore as his last answer, he did 
advise him to put an end to these instances and not to delay 
the conclusion of the negotiation. It was answered by Col. 
Annand that his commission did extend no further but to such 
things as were altready discoursed, and that he also had orders 
to quit the convention as soon as he found that the demands

Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτιοσεως του Χάνδακος 459

ρωθή, αν ταυτοχρόνως δέν άνελάμβανον από τό μέρος των όρους, πού θα ήσαν 
δίκαιον αντιστάθμισμα τούτου καί ισοδύναμοι είς τήν ανταλλαγήν. Καί εδώ ό 
Παναγιώτης έξετάθη είς τόν λόγον του, λέγων ότι αν ή αΐτησις τοϋ συντ. Ά- 
νάντου ετεινεν είς τήν κατάργησιν τής έτησίας χορηγίας, τήν οποίαν ήδη προσ- 
έφερεν ό Σινιόρ Molin, ή τής δωρεάς, είναι πιθανόν ότι θά έγίνετο δεκτή, 
άλλ’ εάν έζήτει τίποτε άλλο, ήτο αδύνατον νά ίκανοποιηθή ή επιθυμία του. 
Έκ τούτου έλαβον ευκαιρίαν νά συζητήσουν τά άρθρα τής τελευταίας συν
θήκης. Ό συντ. Άνάντης είπεν, ότι οι όροι των οποίων ύπισχοϋντο τήν τήρη- 
σιν είς τήν συνθήκην ταύτην άπέβλεπον είς τήν διαίρεσιν τοΰ Βασιλείου, τήν 
οποίαν έπρότεινεν ουτος, αλλά τώρα, οπότε παρεδίδετο τό Φρούριον, μέ τήν 
ρηθεΐσαν διαίρεσιν καί οί άλλοι όροι έξέπιπτον καί δέν άπέμενοι όλως διόλου 
σημεία πού θά ήμποροΰσαν νά συζητηθούν. Τέλος ό ’Αγάς άνταπήντησεν είς 
τόν συντ. Άνάνιην, ότι είχε διαταγήν νά τόν άποπέμψη ευθύς ώς δέν διεπρα- 
γματεύετο κατ’ αρχήν τήν παράδοσιν τοΰ Φρουρίου' ώς έκ τούτου, ώς τελευ- 
ταίαν του άπάντησιν, τόν συνεβούλευε νά θέση τέρμα είς αύτάς τάς απαιτή
σεις καί νά μή βραδύνη νά περόνη τήν διαπραγμάτευση'. "Ο συντ. Άνάντης 
τοΰ άπεκρίθη, ότι ή εντολή του δέν έξετείνετο πέραν τών ήδη συζητηθέντων καί 
ότι καί αυτός είχε διαταγάς νά εγκατάλειψη τήν σύσκεψιν, ευθύς ώς διεπί-
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which he made were rejected; wherefore, the Aga, fearing that 
this treaty would come to nothing, said that tomorrow Col. 
Annand should meet him behind the Grand Fort of St. Deme
trius and set up the white colors, for there he should have an 
answer, and there they might with greater conveniency manage 
the treaty because that Pagliocastro was a place very remote 
from the city, and that they could not thereby so soon furnished 
with official answers, promising to bring along with him the 
particulars which were desired, and that on the other side, he 
should bring their demands in writing, and they might end the 
business as soon as possible. Having taken leave with these 
mutual answers, Col. Annand acquainted Ids excellency the 
Capt. General with every particular, and he commisioned him 
to go, the next day, to the place agreed upon and to insist still 
upon the demand of what terms they would give for the esta
blishment of the peace. The first day of September being come, 
the city putting out their colors according to the orders, the 
Turks answered to that signal, and the Aga came at the same 
time accompanied with 3 other officers of note and Panagiotti, 
who acquainted Col. Annand that the Grand Visier had given 
full authority to Ibrahim Pasha, who at that present com-

στωνεν, ότι άπερρίπτοντο αί προτάσεις πού έκαμεν. Μετά τούτο ό Αγάς, φο
βούμενος δτι ή διαπραγμάτευσις εις ούδέν θά κατέληγεν, είπε νά τον συνάν
τηση χήν επαύριον ό σιιντ. Άνάντης δπισί>εν τοΰ Μεγάλου Φρουρίου τού Άγ. 
Δημητρίου καί νά άνυψώσ[1 λευκήν σημαίαν, διότι έκεΐ θά έλάμβανεν άπάν- 
τησιν καί έκεΐ θά ήδύναντο μέ μεγαλυτέραν άνεσιν νά διεξαγάγουν τήν δια
πραγμάτευση’, επειδή τό Παλαιόκαστρο ήτο θέσις πολύ άπομεμακρυσμένη από 
τήν πάλιν καί επομένως δέν ήδϋναντο ταχέως νά λαμβάνουν επισήμους απαντή
σει c, ύπέσχετο δέ νά φέρη μεΟ·’ εαυτού τάς απαντήσεις διά τά καθ’ έκαστα πού 
έπεθύμουν, δπως καί αυτοί έξ άλλου θά έπρεπε νά φέρουν εγγράφους τάς προ
τάσεις των, ώστε νά τελειώσουν τήν υπόθεσιν κατά, τό δυνατόν ταχέως. Άφοϋ 
άπεχωρίσθησαν μέ τάς αμοιβαίας αύτάς απαντήσεις, ό συντ. Άνάντης ενημέ
ρωσε τήν ιιύτοΰ εξοχότητα τόν Αρχιστράτηγον εις τά καθέκαστα καί οδτος 
τού ανέθεσε νά μεταβή τήν έπομένην εις τήν συμφωνηθεΐσαν θέσιν καί νά 
έπιμείνη ακόμη εις τήν πρότασιν, ποιους όρους ί)·ά έδέχοντο διά τήν σύναψιν 
τής ειρήνης. Τήν Ιην Σεπτεμβρίου, αφού άνυψώθη επί τής πόλεως ή σημαία 
κατά τά ένταλόέντα καί άπήντησαν οί Τούρκοι εις τό σήμα, ήλθε ταυτοχρό- 
νως ό Αγάς, συνοδευόμενος υπό τριών αξιωματικών διακεκριμένων καί τού 
ΙΙαναγιώτη- άνεκοίνωσεν εις τόν συντ. Άνάντην ότι ό Μέγας Βεζύρης έξου- 
αιοδότησε πλήρως ιόν Τμπρα'ίμ Χίασαν, ό όποιος επί τού παρόντος είχε τήν
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manded the post of Sabionera, to manage that treaty, and that 
therefore he must find cut some other persons of the same de
gree and of equal authority that they may put a short end to 
all things; that to that purpose he would erect a pavilion wi
thin cannon shot, when his excellency the Capt. General should 
assent thereunto. All this was immediately carried to his excel
lency who commanded that this answer should be returned, 
that this business must be discoursed gradation (gradalim?), 
by degrees, as well by his excellency as the Prime Visier, that 
therefore it were a superfluous thing to send a general into the 
camp upon whom he could not confer plenary power, it being 
expressly contrary to the laws of the Republic, which say, quod 
delagatus non potest delagare, and therefore the negotiation 
might be carried on by Col. Annand in whom he did as much 
confide as in any foreign government whatsoever; and therefore 
the General would remain at the Great Fort, that he might the 
better facilitate the answers and resolutions, it standing so con
venient for that purpose by reason of its propinquity. This 
being understood by Ibrahim Pasha, he was swayed byr that 
reason to proceed in the treaty with Col. Annand. Hereupon, 
two large pavillions were presently set up and caused to be

διοίκησιν τής θέσεως Χαμπιονέρας, νά διαχειριστή τήν διαπραγμάτευσιν συν
θήκης καί ότι ώς έκ τούτου έπρεπε νά έξεύρη άλλα πρόσωπα τοΰ αύτοΰ βαθμού 
καί ίσου κύρους, διά νά θέσουν σύντομον τέρμα εις όλα- δτι πρός τόν σκοπόν 
τούτον θά άνήγειρε περίπτερον εντός βολής τηλεβόλου, άν ή έξοχότης του δ ’Αρ
χιστράτηγος συγκατένευεν εις τούτο. Πάντα ταύτα άνεκοινώθησαν αμέσως εις 
τήν εξοχότητά του, δστις παρήγγειλε νά δοθή αυτή ή άπάντησις, δτι ή ΰπόθεσις 
έπρεπε νά συζητηθή gradalim, βαθμηδόν, τόσον άπό τήν εξοχότητά του δσον 
καί άπό τόν Μέγ. Βεζύρην'ως έκ τούτου ήτο περιττόν νά στείλη εις τό στρατό- 
πεδον στρατηγόν, εις τόν όποιον τού ήτο αδύνατον νά παράσχη απόλυτον πλη
ρεξουσιότητα, αφού τούτο ήτο ρητώς αντίθετον πρός τούς νόμους τής Δημοκρα
τίας πού λέγουν «quod delegatus non potest delegare», καί διά τούτο ή δια
πραγμάτευσή θά ήδύνατο νά εξακολούθηση διά τού συντ. Άνάντου, εις τόν 
όποιον είχε τόσην εμπιστοσύνην όσην εις οίανδήποτε ξένην κυβέρνησιν' καί 
διά τούτο ό ’Αρχιστράτηγος θά παρέμενεν εις τό Μέγα Φρούριον, ώστε νά δυ- 
νηθή καλύτερον νά διευκολύνη τάς απαντήσεις καί αποφάσεις, άφοΰ τούτο λό- 
γφ τής γειτνιάσεώ; του παρουσιάζετο τόσον πρόσφορον διά τόν σκοπόν. Τούτο 
κατενοήθη άπό τόν Ίμπραΐμ Πασάν, δστις έκάμφθη καί έδέχθη διά τόν λό
γον τούτον νά προχωρήση εις τήν διαπραγμάτευσιν μέ τόν συντ. Άνάντην. 
Κατά ταύια, δύο μεγάλα περίπτερα έγκατεστάθησαν τώρα καί έφρόντισαν
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surrounded with an imaginary wall of fine linen cloth that no 
other persons but those that belonged to his court might be 
admitted into the pavillion. Col. Annand was conducted into 
the presence of the said Pasha who sat upon the ground (after 
the Turkish fashion) covered with carpets and cushions, and 
spread with scarlet; behind him, Chiagaia Bey of the Janiza
ries, and then the Spahier Aga more outward, as also successi
vely one of the Visier’s secretaries, there being nobody on his 
right hand but Aclimet Aga (with whom are held the first mee
tings, though but rarely, and so he comes accidentally to the 
other sessions), and behind him, Panagiotti the dragoman. Col. 
Annand being seated over against the said Pasha upon a stool 
covered with red velvet, the said Pasha began his discourse as 
followeth :

That the Grand Visier seeing the inclination of his excel
lency the Captain General to reunite the affection and amity of 
the most serene Republic wiht his Emperor by the delivery of 
the town, he had left the affair to his management as to the 
settling of the peace and union. Therefore, he designing to pro
ceed to the negotiation wished Col. Annand to declare what 
were the particulars that were desired upon the rendition of the

νά τά περιβάλουν με ένα φανταστικόν τοίχον έκ λεπτού λινού υφάσματος, 
ώστε να μή γίνωνται δεκτά εντός τού περιπτέρου παρά πρόσωπα άνήκοντα εις 
τήν αυλήν του. Ό συντ. Άνάντης ώδηγήθη ενώπιον τού ρηθέντος Πασά, δστις 
έκάθητο επί τού εδάφους (κατά τήν τουρκικήν συνήθειαν), κεκαλυμμένου διά 
ταπήτων καί προσκεφαλαίων καί έστρωμένου διά πορφυρών υφασμάτων. ’Ό
πισθεν του ϊστατο 6 Chiagaia Βέης των Γενιτσάρων καί είτα, μάλλον προς 
τά έξω, ό Άγος των Σπαΐδων, όπως επίσης διαδοχικούς εις από τούς γραμμα
τείς τού Βεζύρου, ενώ δεξιά του ο ΰ δ εις εύρίσκετο πλήν τού Άχμέτ ’Αγά (μέ 
τόν όποιον έγιναν αί πρώτοι συναντήσεις, άν καί σπανίως τώρα, καί διά τούτο 
συμπτωματικώς εμφανίζεται εις τάς λοιπάς συνεδριάσεις), όπισθεν δέ τούτου ό 
Παναγιώτης, ό διερμηνεύς. ’Αφού ό συντ. Άνάντης έκάθησεν απέναντι τού 
Πασά επί σκαμνιού κεκαλυμμένου δι’ ερυθρού βελούδου, δ Πασάς ήρχισεν ώς 
ακολούθως τόν λόγον του :

“Οτι ό Μέγας Βεζύρης, βλέπων τήν διάθεσιν τής εξοχότητάς του τού Αρ
χιστρατήγου νά άνανεώση έκ νέου τήν στοργήν καί φιλίαν τής Γαληνοτάτης 
Δημοκρατίας καί τού Αύτοκ.ράτορός του διά τής παραδύσεως τής πόλεως, ανέ
θεσε τόν χειρισμόν τής ύποθέσεως διά τήν άποκατάστασιν τής ειρήνης καί 
ένώοεως εις αυτόν. Διά τούτο, άποσκοπών νά προχωρήση ή διαπραγμάτευσιςι 
έπεθύμει νά δηλώση ό συντ. Άνάντης, ποια ήσαν τά κύρια σημεία τά όποια 
θά ήθελον νά γίνουν δεκτά διά τήν παράδοσιν τής πόλεως' ώς πρός τά άλλα
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Piazza; for the other points and demands should be afterwards 
decided. Hereupon Col. Annand was constrained to reassume 
the whole dispute that passed between them at the two former 
conventions, and finally to acquaint him with the conclusion 
that they unanimously consented to attend till he received the 
terms, which they might pretend to; and this created some de
bate, because they d:d seem pertinaciously to deny their con
sent hereunto; but after they had heard several reasons for it, 
by which the injury offered was discovered, it was at last ta
ken into consideration, that having given a satisfactory answer 
to the first particular of their request, they were obliged by 
mere reason to condescend also to his demands, which was no 
ways inconvenient, to which if they would not agree, it was to 
no purpose to bebate the matter, for so ran his commission. 
The Pasha taking notice of his resolution said that the order of 
proceeding should not be the cause of contention at the be
ginning of the treaty, therefore, he said, that the Kingdom of 
Candia belonging by right to the Grand Signor, he did not at 
all question, but that the adjacent forts should be surrendered 
also, referring himself (as the rest) to the proceedings in the 
last treaty concerning the annual pension offered by his excel-

σημτϊα καί αιτήματα θά έλαμβάνετο ακολούθως άπόιρασις. ’Επί τούτου ό 
συντ. Άνάντης ήναγκάσθη νά ανακεφαλαίωση δλην τήν ήδη μεταξύ των γενο- 
μένην διαμφιοβήτησιν κατά τάς δύο προηγούμενος συναντήσεις καί τέλος νά 
τοΰ ανακοίνωση τό αποτέλεσμα, δτι όμοφώνως συγκατετέθησαν νά αναμείνουν, 
μέχρις δτου λάβη αύτός τούς δρους τούς οποίους θά έπρόβαλλον' καί τοΰτο 
έδημ ιούργησεν κάποιαν ζωηράν συζήτησιν, διότι αυτοί έφαίνοντο επιμόνους 
αρνούμενοι νά δώσουν τήν συγκατάθεση των εις τοΰτο' άλλ’ άψοϋ ήκουσαν 
ικανούς υπέρ τούτου λόγουε, διά των οποίων άπεκαλύφθη ή προσγινομένη ζη
μία, εληφθη τέλος υπ’ όψιν δτι, άφοϋ έδωσαν ικανοποιητικήν άπάντησιν εις 
τό πρώτον ειδικόν σημείον τής άξιώσεως αυτών, ήσαν υποχρεωμένοι καί αυτοί 
κατά συνέπειαν νά συγκατατεθοϋν εις τά αιτήματα του, τά όποια ουδόλως 
ήσαν άτοπα* εις τό όποιον σημειον άν δέν έμενον σύμφωνοι, δέν υπήρχε σκο- 
πιμότης νά συζηιοΰν τήν ύπόθεσιν, διότι αυτή ήτο ή εντολή πού είχε λάβει. 
Ό Πασάς, λαβών γνώσιν τής άποφάσεαύς του, είπεν δτι ή τόξις τής διαδικα
σίας δέν θά έπρεπε νά είναι αιτία φιλονικίας εις τήν αρχήν τής διαπραγμα- 
τεύσεως* ως έκ τούτου, έσυνέχισεν, τό Βασίλειον τής Κρήτης, άφοϋ νομί
μους άνήκεν εις τόν Σουλτάνον, δέν ετίθετο ώς θέμα συζητήσεως, αλλά τά πα
ρακείμενα φρούρια θά έπρεπε καί ταϋτα νά παραδοθοΰν καί άνεφέρετο (κατά 
τά λοιπά) εις τά διατυπωΟέντα κατά τήν τελευταίαν διαπραγμάτευση* συνθή
κης ώς πρός τήν έτησίαν έπιχορηγίαν πού προσέφερεν ή έξοχότης του ό Σι"
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lency Signor Molin, the donaterie of the Grand Signor, and the 
restitution of those places that were gained in Dalmatia and 
Clissa. As to the concerns of the Piazza, they did claim a right 
to all the cannon that are there with all the warlike ammu
nition. To these important demands, Col. Antiand was provo
ked to reply that he thought they would make an offer of 
some other place in exchange for Candia solemnly promi
sed, but, since that their ends tended to the doing of things 
that may make them suspected of guilt of sacrilege, he told 
them plainly in answer that if he would not lay aside these im
proper proposals, the proceedings in this treaty were at an end 
because the commission that he received from his excellency the 
Captain General was quite contrary. Then the Chiagaia Bey did 
further add that the fort was alleady in their own hands, and if 
they would not voluntarily yield it they should take it by force 
in a few days, so that now the Grand Signor might justly fore
ver deny the making a peace with the most serene Republic 
since he could bring it to nothing, for as the present state of 
affairs stands, the Piazza being taken from you which is now 
our right, it is an act of justice to give him the fortress and 
satisfy his other demand in order for the concluding of a peace 
desired by you.

νιύρ Μολίν, τήν προσφοράν δωρεάς εις τον Σουλτάνον καί ιήν άπόδοσιν των 
θέσεων εκείνων πού έκερδήθησαν εις τήν Δαλματίαν καί τήν Clissa. Ός πρός 
δέ τό Φρούριον, ήγειρον άξίωσιν επί όλων των εντός αύτοϋ πυροβόλων μέ όλα 
τά πολεμικά εφόδια. Εις αύτά τά σημαντικά αιτήματα ήναγκάσθη ό συντ· 
Άνάντης νά άπαντήση, δτι έπίοτευεν ότι θά εκαμνον προσφοράν κάποιας άλ_ 
λης θέσεως εις ανταλλαγήν του Χάνδακος πού ύπεσχέθησαν έπισήμως, άλλ> 
άφοΰ οί σκοποί των ετεινον εις τό νά διαπράξουν αύτοι πράγματα πού ί)ά 
τούς καθίστων υπόπτους ενοχής ή ιεροσυλίας, τούς άπήντα ; αθαρά, ότι αν δεν 
άφηνον κατά μέρος τάς άτοπους αύτάς προτάσεις, θα ετίθετο τέρμα εις την 
πορείαν τών διαπραγματεύσεων, διότι ή εντολή τήν όποιαν είχε λάβει όπό 
τήν εξοχότητά του τόν ’Αρχιστράτηγον ήτο εντελώς αντίθετος. Τότε ό Clii- 
agaia Βεης προσέθεσε περαιτέρω, ότι τό Φρούριον ήτο ήδη εις τάς χεΐράς 
των καί αν δέν τό παρέδιδον οίκειοθελώς, θά τό κατελάμβανον διά τής βίας 
εις όλίγας ημέρας, ώστε τώρα ό Σουλτάνος θά ήδύνατο δικαίως νά άρνηθή 
άπαξ διά παντός τήν σύναψιν ειρήνης μετά τής Γαληνότατης Δημοκρατίας, 
άφοΰ ήδύνατο νά έκμηδενίστ) τούτο’ διότι, ώς έχουσι νΰν τά πράγματα, πού τό 
Φρούριον ουσιαστικά άφηρέθη άπό σάς, άφοΰ τούτο πλέον άπόκειται εις ημάς’ 
είναι πράξις δικαιοσύνης νά παραδώσετε εις αύτόν τό οχυρόν καί νά ίκανο' 
ποιήσετε τάς άλλας του απαιτήσεις, διά νά έπιτευχθή ή σύναψις συνθήκης εί’ 
ρήνης, τήν όποιαν επιθυμείτε.
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To those proud menaces, that he might not fail in his duty, 
being made choice of, and relied upon for his fidelity which he 
owes in duty to his supreme Prince (on the behalf of all the 
choice ones), he made answer that the Piazza was not in such a 
declining condition, that perhaps they would find they did but 
flatter themselves, since their valor was not diminished, who 
with so great constancy had defended the same space of 3 
years, besides, he well knew that the number of their supplies 
did increase almost every month besides the unexpected coming 
in of the convoy lately arrived, so that they might consider as 
so there is ground left, they in the city will have a camp to de
fend themselves and to fight their retreat hand to hand. As to 
their threatenings to extreminate the Republic, he replied that 
they should first reckon up the victories that the Ottoman 
army had gained during the whole course of this war, and then 
they would thereby be capable of judging whether they were in 
a condition to do the like exploits; as also the loss of so many 
armadas gained and beaten, by open arms, and the armies des
troyed in this Kingdom only, nay, even in the fight of Darda- 
nelli, which should make them more cautious; that further, if 
this would satisfy the interest of the Porte, yet they must still

Εις iας αγέρωχους αύιάς άπειλάς, on δεν ήτο δυνατόν να παραβή ιό κα- 
Όήκόν του, αφού τον εξέλεξαν καί έβασίσΌησαν έπ’ αύχοΰ διά χήν άφοσίωσίν 
του πού Οφείλει έκ καθήκοντος νά τρέφη προς τον ανώτατον "Αρχοντα του 
(έν όνύματι όλων των γενομένων εκλογών), άπεκρίΌη ούτος, ότι το Φρούριον 
δεν εύρίσκετο εις τόσην κατάπτωσιν, ότι ίσως Όά έπείΌοντο ότι απλώς έκολά- 
κευον εαυτούς, αφού ή ίδική των ανδρεία δέν ήλαττώΌη, αυτών πού ύπερασ- 
πίσΌησαν μέ τόσην σταθερότητα την αυτήν Όέσιν επί τρία έτη, ότι επί πλέον 
καλώς έγνιόριζεν, ότι ό αριθμός τών επικουριών των ηύξανε σχεδόν έκαστον 
μήνα, έκτος από την άπροσδόκητον άφιξιν τής τελευταίας νηοπομπής, ώστε νά 
είναι βέβαιοι ότι, έφ* όσον απομένει έδαφος, αυτοί εις τήν πόλιν Όά έχουν 
στρατόπεδον νά υπερασπίσουν εαυτούς καί νά όιεκδικήσουν ύποχωροΰντες σπι
θαμήν προς σπιΌαμήν. "Οσον διά τάς άπειλάς των, ότι Όά έξολοΌρεύσουν τήν 
Δημοκρατίαν, άπήντησεν, ότι έπρεπε πρώτον νά λογαριάσουν τάς νίκας τάς 
οποίας τό οθωμανικόν στράτευμα έκέρδισε κατ')·5 όλην τήν .διάρκειαν τού πο
λέμου τούτου, καί τότε μόνον Όά ήσαν εξ αυτού ικανοί νά κρίνουν, άν Όά ήσαν 
εις Όέσιν νά κάμουν παρόμοια κατορθώματα· ότι επίσης ή απώλεια τόσων 
αρμάδων, πού έκερδήΌησαν καί κατετροπώΌησαν εις ανοικτήν μάχην, καί τά στρα
τεύματα πού κατεστράφησαν εις αυτό μόνον τό Βασίλειον, διά νά μή γίνη λό
γος καί διά τήν μάχην τών Δαρδανελλίων, Όά τούς καΟίστα περισσότερον προσε 
κτικούς· ότι περαιτέρω, άν τούτο ικανοποιεί τό συμφέρον τής Πύλ,ης, Όά επρε

30ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ.
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continue the war. In sum, to conclude, he did not omit telling 
to them that to make a pretence to the forts was to sap the 
courage and resolution of the besieged with cowardice, who 
would rather maintain the justice of their cause to the last 
gasp, than to lose that honor which to this day is rendered il
lustrious by their own blood.

Then the Pasha replied that if those forts were to continue 
in the power of the Republic, it were impossible the peace 
should last, because there would be some cause of disgust gi
ven by one side or the other, and consequently a grievance to 
the Porte. Besides, the keeping of them would create a jea
lousy in the Grand Signor, who must be forced during the pea
ce, to maintain a constant army in this Kingdom. To this Col. 
Annand replied that the most serene Republic never broke their 
faith, nor gave the Porte any cause of jealousy, but hath ever 
taken care to govern their states peaceable without any unjust 
pretences, and they cannot produce any example to show that 
she was ever the promotrix of war; therefore they might still 
rest satisfied of her integrity which was never altered. The Pa
sha said again that their intention to surrender the Piazza was 
a manifest sign of great weakness, and therefore that which

πε νά συνεχίσουν ακόμη τον πόλεμον. Έν συνάψει, διά νά καχαλήξη, δέν πα- 
ρέλειψε νά τούς είπη on χό νά προβάλουν άξιιύσεις επί χών φρουρίων ήχο 
ώς νά έζήχουν νά ίιπονομευθή χό ΰάρρος καί ή άποφασισχικόχης χών πολιορ- 
κουμένων μέ δειλίαν, εκείνων πού δά χιπεσχήριζον μάλλον χό δίκαιον χής χιπο- 
δέσειύς ίων μέχρι χής χελευχαίας πνοής παρά νά χάσουν ιήν χιμήν αύιήν, ή 
οποία μέχρις εκείνης χής ημέρας καχέσχη ένδοξος μέ χό σιμά χων.

Τύχε ό Πασάς άπεκρίδη, οχι αν χά φρούρια εκείνα έξηκολούϋ-ουν νά εΰ- 
ρίσκωνχαι υπό τήν εξουσίαν χής Δημοκραχίας, ήχο άδύναχον νά διαρκέση ή 
ειρήνη, διόχι δά παρείχεχο κάποια αφορμή δυσαρέσκειας έκ χής μιάς πλευράς 
ή χής άλλης και“ ακολουθίαν πικρία διά χήν Πύλην. Ιίλήν χούχου, ή διαχήρησις 
χούιων Όχι. έδημιούργει ζηλοχυπίαν εις χύν Σουλχάνον, δσχις δά ήχο υποχρεω
μένος διαρκούσης χής ειρήνης νά συνχηρή σχραχόν μόνιμον είς αΰχό χό Βασί
λειον. Εις χοϋτο άπήνχησεν ό συνχ. ’Λνάνχης, δχι ή Γαληνοχάχη ούδέποχε 
έδραυσε χήν πίσχιν χων πρός αύχήν, οίκε παρέσχε αφορμήν ζηλοχυπίας, άλλά 
πάνχοχε έφρόνχισε νά κυβερνώνχαι χά κράιη χων ειρηνικά χωρίς αδίκους άξι- 
ιΰσεις, καί δέν δά ήδύνανχο νά φέρουν έν έσχω παράδειγμα διά νά δείξουν, 
οχι υπήρξε ποχέ ύποκινήχρια πολέμου όά ήδύνανχο ώς έκ χούχου νά με.νουν 
ακόμη Ικανοποιημένοι διά χήν άκεραιόχηχά χης, πού ποχέ δέν μεχεβλήδη. Ό 
Πασάς είπε πόιλιν, οχι η πρόδεσίς χων νά παραδώσουν χό Φρούριον ήχο καχα
φανές σημείον μεγάλης άδμναμίας καί καχ’ ακολουδίαν αύχό χό όποιον δέν
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could not be held out any longer was only given, but they ma
ke attempt that they do not receive it as a gift, but merely 
through necessity; wherefore since the peace must be establi
shed, it ought to be taken into consideration; yet the Porte will 
have satisfaction for all their treasure spent, otherwise there 
could not consent to it; Col. Annand answered that they might 
very well understand by the last attempt upon the 2 posts that 
were assaulted, whether the forces could make any longer op
position to their progress, and by new works, still maintained 
their defence even to the last, to which, if by misfortune they 
should be reduced and lose so much land, it would cost them a 
torrent of blood to gain it; and then they ought to consider that 
nothing but valor and resolution did lodge in our breasts, so 
that having the free and open passage of the port, it was in our 
power to embark all warlike ammunition and provisions with 
cannons, and all our raen. After that we could blow up all the 
bulwarks and leave them a town burnt to ashes, that they 
might believe the most serene Republic in such a case would 
continue a war when freed from the charge of maintaining so 
numerous a company of soldiers, nay, that she could with her 
armada scour all their seas and return victorious and maintain
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ήτο δυνατόν νά κρατήσουν πλέον εϊχεν ήδη δοθή, αλλά κατέβαλλαν προσπά
θειαν νά μή τό δεχθούν αύτοί ως δώρον, άλλ* απλώς ώς προερχόμενο” έξ ανάγ
κης' ώς έκ τούτου, αφού έπρεπε νά συναφθή ή ειρήνη, θά έπρεπε νά λητρθή 
τούτο ΰπ’ οψιν άλλ’ επί πλέον ή Πύλη ήθελε νά λάβη ίκανοποίησιν δι’ όλους 
τούς θησαυρούς πού κατεδαπάνησε, άλλως δέν θά συγκατετίθετο. Ό συντ. 
Άνάντης άπεκρίθη, ότι θά ήδύναντο πολύ καλά νά άντιληφθοϋν άπό τήν τε- 
λευταίαν απόπειραν εναντίον των δύο οχυρών θέσεων, εναντίον των όποιων 
έπετέθησαν, άν αί δυνάμεις ήδύναντο νά άντιταχθοϋν επί μακρότερον χρόνον 
εί; τήν πρόοδόν των μέ τά νέα έργα συνεκρατεΐτο ακόμη ή άμυνά των μέχρις 
εσχάτων, καί άν τέλος κατ’ ατυχίαν ήναγκάζοντο νά υποχωρήσουν καί νά χά
σουν τόσον πολύ έ'δαφος, θά έστοίχιζεν εις αυτούς χείμαρρον αίματος νά τό 
κερδίσουν καί έπειτα θά έ'πρεπε νά αναγνωρίσουν, ότι μόνον ανδρεία καί άποφα- 
σιστικότης έφώλευεν εις τά στήθη μας, ώστε, άφοϋ παρέμενε πάντοτε ελεύθε
ρα καί ανοικτή ή δίοδος τού λιμένος, ήτο εις τήν εξουσίαν μας νά έπιβιβά- 
σωμεν όλα τά πολεμικά εφόδια καί τάς προμήθειας μέ τά κανόνια καί όλους 
τούς άνδρας μας. Μετά ταϋτα θά ήδυνάμεθα νά άνατινάξωμεν όλα τά οχυρώ
ματα καί νά τούς όφήσωμεν μίαν πόλιν πυρίκαυστον ότι εις μίαν τοιαύτην 
περίπτωσιν θά ήδύναντο νά είναι βέβαιοι, ότι ή Γαληνοτάτη Δημοκρατία θά 
συνέχιζε τόν πόλεμον, έλευθέρα πλέον άπό τό βάρος συντηρήσεως τόσον μεγά
λου σώματος στρατού, καί ακόμη θά ήμποοοϋσε νά σαρώση μέ τήν αρμάδα 
της ολας τάς θαλάσσας των καί νά έπιστρέψη νικήτρια, διά νά κρατήστ) τήν
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it too at her own charge through the very heart of the domi
nions of the Empire, and go to the fray with galleys manned 
with their own subjects, since that the possession of the Isles 
in the Archipelago belongs indisputably to her, witness the an
nual contribution sent to us during all the time of this war. 
They remained a while in suspense without giving any answer, 
and then the Pasha taking up the discourse again said he 
should retire into the other pavilion that they might consult 
one with another and little above half an hour afterward, they 
called him in again, and the said Pasha began to express him
self as followeth.

That seeing they did persist in their resolution not to deli
ver up the forts, they had concluded to promote the demoli
shing of them with this promise, that either party might in so
me time build again upon the said wrecks. To this proposal he 
returned, that there was no difference between either of these 
terms because the most serene Republic would be still deprived of 
her forts, and that therefore they might with less trouble serious
ly consider of some equal terms, for this was but a trifling away 
time without a right understanding. The Chiagaia Bey made 
answer that he should carry these propositions to his excellency 
the Captain General because they could not by debate come to

νήσον, άναλαμβάνουσα μόνη της ιήν φροντίδα, εις αυτήν τήν καρδίαν των 
κτήσεων τής Αυτοκρατορίας, καί νά εξακολούθηση τάς καταδρομάς μέ γπλέ- 
ρας έπηνδρωμένας μέ υπηκόους των, αφοϋ ή κατοχή των νήσων τοΰ ’Αρχιπε
λάγους ανήκει άδιαφιλονικήτως εις αυτήν, ώς μαρτυρεί ή έτησία εισφορά πού 
έστέλλετο εις ημάς καδ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου τούτου. ΙΙαρέμειναι 
επί τινα χρόνον μετέωροι, χωρίς νά δίδουν άπάντησιν, καί τότε ό ΙΙασάς, άνα- 
λαμβάνων τόν λόγον είπεν, οτι δά άπεσύρετο εις τό άλλο περίπτερον διά νά 
δυνηδοΰν νά συσκεφδοΰν καί μετά πάροδον χρόνου κατά τι περισσοτέρου τής 
ήμισείας ώρας τον έκάλεσαν πάλιν καί ό Πασάς ήρχισε τήν ομιλίαν του διά 
των άκολούδων :

“Οτι βλέπων τήν επιμονήν των εις τήν ιίπόφ οσίν των νά μή παραδώσουν 
τά φρούρια, άπεφάσισαν νά προτείνουν τήν κατεδάφισιν αυτών μέ τήν ύπο- 
χρέωσιν νά μή οίκοδομήση πάλιν επί των ρηδέντων ερειπίων ούτε τό εν μέ
ρος ούτε τό άλλο. Εις αυτήν τήν πρότασιν άπήντησεν, οτι δέν υπήρχε διαφορά 
μεταξύ των δύο προταδέντων δρων, διότι ή Γαληνότατη Δημοκρατία δά έστε- 
ρείτο τά φρούριά της· ώς έκ τούτου δά ήδύναντο μάλλον ψυχραίμως νά σκε- 
φδοΰν. σοβαρώς ίσους όρους, άφοϋ άλλως, άνευ τής ορδής καιανοήσεως, κατη- 
νάλισκον τόν χρόνον των άδίκαις. Ό Chiagaia Ι3έης άπήντησεν, ότι δά έπρεπε 
νά φέρη τάς προτάσεις αϋτάς εις τήν εξοχότητά, του τόν ’Αρχιστράτηγον, διότι
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any agreement. Col. Annand answered that it was not conve
nient his excellency should be acquainted with these discourses, 
which was to his knowledge contrary not only to his will, but 
also to his orders, that therefore they must think of some other 
expedient, and shake off this pretence. They all replied confused
ly ; but he being unwilling to carry that answer did manifest a 
great deal of obstinacy thereby and a desire to perpetuate the 
war rather than to settle the peace; that therefore if he would 
not condescend to their just demands, it was imposible to con
tinue the assembly. He replied that out of mere complaisance 
to him he would communicate the whole to his excellency the 
Captain General, though on the other side he was confident 
he should receive a repulse.

Col. Annand made no stay but went to the city to acquaint 
his excellency with the aforesaid discourse and also the terms 
wherewith the Turks had clothed their demands, to the end 
that he might have a positive answer which was this, that the 
Piazza was yielded up by a treaty of peace so that they ought 
not to frame any other request in as much as the Ottoman for
ces have pained their reputation for the sole acquist of the 
Piazza, which being surrendered, all other pretences must fall

δέν θά κατέληγον εις συμφωνίαν μέ τήν συζήτησιν. Ό συντ. Άνάντης άπήν- 
τησεν, δτι δέν ήτο άρμόζον η έξοχότης του νά λάβη γνώσιν των συζητήσεων 
τούτων, που καλώς έγνώριζεν δτι ήσαν ενάντιοι δχι μόνον προς τήν θέλησίν 
του, αλλά καί πρός τας διαταγάς του, καί επομένως θά έπρεπε νά ευρουν άλ
λην λύσιν καί νά άφήσουν κατά μέρος τήν «ξίωσιν αυτήν. Άπήντησαν συγκε- 
χυμένως· άλλ' οίίτος ήιο απρόθυμος νά ιρέρη τήν άπάντησιν αυτήν καί έξε- 
δήλωνε μεγάλην επί τούτου επιμονήν καί τήν πρόθεσιν νά συνεχισθή μάλ
λον ό πόλεμος παρά νά «ποκατασταθή ή ειρήνη ώστε εκ τούιωυ καθίστατο 
αδύνατον νά συνεχισθή ή διάσκεψις, αν δέν συγκατετίθετο εις τό δίκαιον αυ
τών αίτημα. ΙΊροσέθηκε, δτι απλώς διά νά τοΰ φανή ευχάριστος ιθά άνεκοί- 
νωνε όλην τήν συζήτησιν εις τήν εξοχότητά του τόν ’Αρχιστράτηγον, αν καί 
ήτο έξ άλλου βέβαιος, δτι θά συνήντα κατηγορηματικήν άρνησιν.

Ό συντ. Άνάνιης άνευ χρονοτριβής μετέβη εις τήν πόλιν διά νά ανακοί
νωση εις τήν εξοχότητά του τήν προμνημονευθείσαν συζήτησιν καί επίσης τούς 
•"ρους μέ τού; όποιους οί Τούρκοι περιέβαλλον τάς προτάσεις των, μέ αποτέ
λεσμα δτι ήδύνατο νά εχη τήν έξης θετικήν άπάντησιν: δτι τό Φροΰριον 
παρεδίδετο διά συνθήκης ειρήνης, επομένως δέν ώφειλον νά προβάλλουν άλ
λος αξιώσεις, επί τοσοΰτον μάλιστα καθ’ δσον αί οθωμανικοί δυνάμεις εξέ
θεσαν τήν φήμην των διά μόνον τήν άπόκτησιν τοΰ Φρουρίου, μέ τήν παρά- 
δοσιν τοΰ οποίου έπρεπε νά καταπέσουν δλαι αί άλλαι αξιώσεις (διά παν ο,τι
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to the ground (as to what is past) which the Porte had when 
they heated about the division of the Kingdom; for this would 
be to grant them fewer piazzas and not one only, terms that 
are so pernicious and injurious to the interest of the most se
rene Republic, that before he would assent to it, he would rather 
be content to continue the war to the end of the world with a firm 
hope that the Almighty God sufficiently understanding the justice 
of the cause, it would be a motive to him to inspire the besie
ged with the more spirit and resolution to entertain their as
saults; enjoining him if they continued such pretences wholly 
to quit the treaty and to declare the nullity of surrendering the 
place, as if it had never been mentioned, and that if for the fu
ture they should require anything, they should set up their 
white flag that they might receive a courteous answer. These 
things were laid open before them in such a manner that it was 
enough to enrage them, but after a long and reciprocal contest 
going, that they did obstinately insist upon this, that they 
should renew the discourse they had; at first they were put in 
mind of the liberty he had granted by his excellency to depart 
from the sessions, and to withdraw himself into the Piazza in 
good time; so that perceiving there were two or 3 hours of the

470 X. Χιονίδη

ανήκει εις ιό παρελθόν), δσας ή Πύλη ήγειρεν δίαν έΟερμαίνοντο μέ τήν βλέ- 
ψιν τής διαιρέσεως τοϋ Βασιλείου’ διότι τοϋτο εσήμαινε νά τούς παραχωρή
σουν μερικά φρούρια καί όχι εν μόνον, δροι δηλ. τόσον ολέθριοι καί επιζή
μιοι τοϋ συμφέροντος τής Γαληνότατης Δημοκρατίας, ώστε, παρά νά συγκοτα- 
τεΟή εις τοϋτο, Οά προετίμα νά συνέχιση τον πόλεμον μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 
κόσμου, μέ τήν σταθερόν ελπίδα, δτι ό Παντοδύναμος Θεός, κατανοών επαρ
κούς τό δίκαιον τής ύποΆέσεώς των, ί>ά έ'άετεν όύς πρόγραμμά του νά έμβάλη 
εις τούς πολιορκουμένους περισσοτέραν έμψύχωσιν καί αποφασιστικότητα διά 
νά συνεχίσουν τάς εφόδους των' καί τοϋ παρήγγειλεν ακόμη, δτι αν συνέχιζαν 
νά προβάλλουν τοιαύτας αξιώσεις, νά εγκατάλειψη τήν διαπραγμάτευσιν τής 
ειρήνης καί νά δηλώση ώς ανύπαρκτον περίπτωσιν παραδόσεως τοϋ φρου
ρίου, αις νά μή είχε γίνει ποτέ λόγος, καί αν εις τό μέλλον εΐχον νά ζητή
σουν ό,τιδήποτε, Άό έπρεπε νά ανυψώσουν λευκήν σημαίαν διά νά λάβουν 
άβρύφρονα άπάντησιν. Ταϋτα έξετέΑησαν ενώπιον των κατά τοιοΰτον τρόπον, 
ιΰστε τοϋτο ήτο αρκετόν νά τούς έξαγρια'ιση' άλλά κατόπιν μακράς μεταξύ 
των διαμφισβητήσεως, έκ τής οποίας προέκυπτεν, δτι πεισμόνως επέμενον 
επί τούτου καί δτι Αά άνενεοΰτο ή συζήτησις, τήν οποίαν ήδη εΐχον, κατ’ άρχάς 
τούς ΰπεμνήσΑη ή υπό τής εξοχότητάς του δοΑείσα εις αυτόν έξουσιοδότησις νά 
αποχώρηση από τήν σύσκεψιν καί νά άποσυρθή εγκαίρως εις τό Φρούριον' ουτω, 
βλέπων δτι εΐχον ήδη διαρρεύσει δύο ή τρεις ώραι τής νυκτός, δεν ήτο δυ-
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night already elapsed, he could not stay any longer without 
going against his excellency’s order; therefore he protested 
against the taking of the delivery of the Piazza into considera
tion, for it was resolved that the treaty should be absolutely 
broken if they did, his excellency the Captain General having 
taken a firm resolution to defend the said Piazza to his last 
breath; after which he made a motion to rise up from his seat 
in order to depart, but was entertained with a discourse entered 
into by the Pasha, who said, that the decisive answer to this 
point must be had from the Grand Visier to whom he sent his 
secretary and the Chiagaia Bey forthwith to inform him of his 
proposition, and desiring him to go in the meantime into ano
ther pavilion, where a little while after, the dragoman Pana- 
giotti came and told Col. Annand that the profer to surren
der the Piazza did greatly persuade the Pasha that it must needs 
be in a dangerous condition, and therefore they stood upon such 
high terms. Then Col. Annand rejoined that if they desired to 
understand the reason that incited the Capt. General to seek a 
peace by the yielding up of the place, the sole motive was this, 
that he discovered how the auxiliary forces had an earnest 
desire to continue a perpetual war in the dominions of the Re-

vuiov να παραμείνη επί μακρότερον, χωρίς νά παραβή τήν διαταγήν τής εξο
χότητας του* δια τοΰτο διεμαρτυρήθη διότι έλάμβανον ύπ’ δήιιν τήν παράδο- 
σιν τοΰ Φρουρίου, ενώ ειχεν άπρφοσισΟή νά διακοπή απολύτως πάσα διαπρα- 
γμάτευσις ουνίίηκης «ν έγίνετο τοΰτο, όούΐνιος δτι ή έξοχότης του δ Αρχι
στράτηγος είχε λαβει σταθερόν άπόφασιν νά υπερασπιστή μέχρι τής τελευ
ταίος του πνοής τό Φρούριον* καί μετά τοΰτο έκαμε κίνησιν νά έγερθή 
από τήν θέσιν του διά νά αναχώρηση, αλλά συνεκρατήθη από τον λόγον πού 
ήρχισε τοιρα ο ΙΙασάς, δηλών, δτι ή αποφασιστική άπάντησις εις τό σημείον 
τοΰτο θά έπρεπε νά δοθ-ή άπύ τον Μέγαν Βεζύρην, πρός τόν όποιον έστειλε 
τον γραμματέα του καί τόν Chiagaia Βέην παρευθύ:, διά νά τόν πληροφο
ρήσουν περί τής προτάσεοις του* έξέφρασε δέ τήν επιθυμίαν του, όπως έν τφ 
μεταξύ μεταβή εις τό άλλο περίπτερον, όπου ολίγον κατόπιν ήλθεν ό διερμη- 
νεύς Παναγιώτης καί εϊπεν εις τόν συντ. Άνάντην, δτι ή προσφορά νά παρα
δώσουν τό Φρούριον πολύ συνετέλεσε vet πείση τόν Πασάν, δτι θά έπρεπε νά 
ήιο εις κατάστασιν μεγάλου κινδύνου καί διά τοΰτο επόμενον επί τόσων αυ
στηρών όρων. Τότε ό συντ. Άνάντης άπήντησεν, δτι άν έπεθύμουν νά κατα
νοήσουν τόν λόγον πού παρεκίνησε τόν ’Αρχιστράτηγον νά ζητήση ειρήνην πα- 
ραδίδων τό οχυρόν, ό μόνος λόγος ήτο, δτι άνεκάλυψεν δτι αι επικουρικοί δυ
νάμεις εΤχον τήν ένθερμον επιθυμίαν νά συνεχίσουν ένα διαιωνιζόμενον πόλε
μον εντός τών κτήσεων τής Δημοκρατίας, διά νά αποκομίζουν σταθερώς αυτά
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public, that they may constantly gain those profits and commo
dities which they have in some measure reaped to this very mi
nute. As to the rest, if they did still doubt of the strength and 
fancy themselves the weakness of the party, he would engage 
if they would send any officer, to let him see as well the sol
diery and peasants as the works, both above and under ground, 
also their ammunition and provisions, to take off those impres
sions that were made in their minds, and afterwards eat of the 
great confidence he had in him (as he told him); he did com
municate unto him what succors was expected suddently of
4,000 men or more, with an order to the Duke of Navailles to 
entertain himself until the next campaign; from Portugal 3,000 
men, and from Venice a convoy of 4,000 foot soldiers comman
ded by his excellency, the Procurator, Antonio Grinaldi, chosen 
Providitor General at sea, whose appearance might break off 
the treaty, because possibly he might prove of a contrary opi
nion. Then Panagiotti answered that when the physician un
derstands the disease, it is thought a good step towards the 
care of the patient; and here he undertook to say that the 
Porte knew very well how the King of France during this war, 
had oftentimes furnished the Republic with men; but on the 
other-hand, his ambassador at Constantinople did use his ut-

τά κέρδη καί ωφελήματα, ιά όποια εΤχον μέχρι τινύς καρπωΟή μέχρις ακρι
βώς τής στιγμής ταύτης. Ώς προς τά άλλα, άν ακόμη αμφέβαλλαν διά τήν 
δύναμίν των καί εφαντάζοντο το μέρος των ασθενές, άνελάμβανεν, άν έστελλον 
ένα αξιωματικόν, νά του επιτρέψουν νά ίδή τόσον τούς στρατιώτας καί τούς 
χωρικούς όσον καί τά έργα τά επί του εδάφους καί ύπ’ αυτό, και επίσης 
τά πολεμοφόδια καί τάς ζωοτροφίας, διά νά άποβάλυυν τάς ιδέας πού έσχη- 
μάτισσν καί έπειτα νά φαγί] (όπως του είπε) από τήν μεγάλην εμπιστοσύνην 
πού Ό'ά του είχε' του άνεκοίνωσε ποίας επικουρίας άνέμενον αίφνηδίως, 4,000 
άνδρών ή καί περισσοτέρων, μέ διαταγήν προ; τον Δούκα τοΰ Ναβάϊγ νά παρα- 
μείνη μέχρι τής επομένης έκστρατευτικής περιόδου' Η,000 από τήν ΙΙορτογαλ- 
λίαν καί από τήν Ένετίαν μίαν αποστολήν 4,000 πεζών υπό τήν διοίκησιν τής 
εξοχότητάς του τοΰ ΙΊοοκουράτορος Antonio (rrinaldi, έκλεγέντος Γενικού 
Προβλεπτού κατά θάλασσαν, τού οποίου ή έμφάνισις Οά ήδύνατο νά διακόψη 
τήν διαπραγμάτευση', επειδή πιθανόν νά άπεδεικνύετο αντιθέτου γνώμης. Τότε 
ό ΙΙαναγκότης άπήντησεν, ότι όταν ό ιατρός έχει κάμει διάγνωσιν τής ασθέ
νειας, τούτο Όεωρεΐται σημαντικόν βήμα προς τήν θεραπείαν τού πάσχοντος' 
καί εδώ άνελάμβανε νά παρατηρήση, ότι ή Πύλη έγνώριζε πολύ καλώς, ότι 
ό Βασιλεύς τής Γαλλίας, διαρκούντος τού πολέμου τούτου, συχνά έφωόίασε 
τήν Δημοκρατίαν μέ άνδρας* άλλ’ έξ άλλου ο πρεσβευτής του εις τήν Κονν-
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most endeavor that the peace might not be concluded by the 
Signor Ballarino, and did so much concern himself therewith, 
that he showed himself to be a bitter enemy of the Christian faith 
and Republic rather than a Christian prince. Afterwards he 
being gone there came in a Turk that could speak Italian, who 
declared how all this was related to Ibrahim Pasha who wrote 
a letter to the Grand Visier, and sent it by the said Panagiotti, 
which contained as far as he could understand, some motives to 
persuade him to a condescension of laying aside his pretences to 
the forts. Being thus entertained whilst they waited for an 
answer till 5 of the clock at night, at lenglit the said Chiagaia 
Bey, a secretary, and Panagiotti appeared. And Col. Annand 
being brought in to the Pasha he caused the result of the Di
van’s council that night to be read, the contents whereof were 
that the Piazza should be rendered up with all its cannons 
and ammunition; that the forts of Suda, Carabusa, and Spina- 
longa should remain in the hands of the most serene Republic; 
that Clissa should be restored, and the pension and donation pre
mised should be confirmed. Col. Annand replied that in this 
day’s assembly, there had been not other discourse but about 
the forts only, and that that point solely was decided, though

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακο; 473

σταντινούπολιν κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν διά νά μή συναφθή ή ειρήνη 
υπό τοϋ Σινιόρ Ballarino, καί τόσον ένδιεφέράη μέ τό ζήτημα τοΰτο, ιοστε 
άπέδειξεν εαυτόν μάλλον δριμΰν έχίΐρόν τής χριστιανικής πίστειος καί τής Δη- 
μοκρατίας παρά χριστιανόν ηγεμόνα. Μετά τήν μετάβασίν του εκεί είσήλθ'εν 
είς Τούρκος, όμιλών τήν ιταλικήν, οστις έδήλωσεν, ΰτι όλα αύτά α.νεκοινώθη- 
σαν εις τόν Ίμπραιμ Μασάν καί ότι οΰτος έγραψεν επιστολήν πρός τόν Μεγαν 
ζόρην, άποστείλας αυτήν μέ τόν Παναγιώτην, ή οποία περιείχε, από ότι ήδύ· 
νατό νά άντιληφθ-ή, μερικά επιχειρήματα, διά νά τόν πείση είς συγκατάβασιν 
νά άφήση κατά μέρος τάς αξιώσεις του ό>ς πρός τά φρούρια. Μέ αύτά παρήρ- 
χετο ή ωρα έν αναμονή τής άπαντήσεως μέχρι τής οης νυκτερινής, τέλος δέ 
ένεφανίοίλησαν ό Chiagaia Βέης, είς γραμματέας καί ό Παναγιώτης. Είσήχθη 
τότε ό συιτ. Άνάντης ενώπιον τού Πασά, όστις έδωκεν εντολήν νά άναγνωσΟή 
τό αποτέλεσμα τοΰ νυκτερινού συμβουλίου τοΰ Διβανίου, τό περιεχομενον τοΰ 
όποιου ήτο, ότι τό Φςιούριον έπρεπε νά παραδοΑή μέ όλα τά κανόνια του καί 
τά πυρομαχικά του' ότι τά φρούρια τής Σούδας, Γραμβούσας και Σπιναλόγ- 
κας ΐ>ά παρέμενον είς χείρας τής Γαληνότατης Δημοκρατίας' οτι ή Clissa ύά 
άπεδίδετο καί ότι ή έπιχορήγησις καί ή υπεσχημένη δωρεά ϋά έπεκυροΰντο. 
Ό συντ. Άνάντης άπήντησεν, ότι είς τήν σύσκεψιν τής ήμέρας αυτής δέν έγέ- 
νετο άλλη συζήτησις πλήν περί των φρουρίων καί ότι μόνον επί τοΰ σημείου 
αυτού είχε ληφάή άπόφασις, μν καί όχι, ώς προεβάλλετο, άναφορικώς μέ τάς
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not as was pretended concerning their territories, which if they 
would not condescend unto, it was impossible to entertain any 
discourse about the other pretexts. Here they would have shown 
their subtlety by saying that the forts had no territory belong
ing to them ; therefore to explain this difficulty it was answe
red that the adjacent works that lay uudei the command of the 
cannons of the forts were their territories which ours had hi
therto enjoyed; at which the Pasha was somewhat satisfied; he 
promised that it should be expressed in the articles; and to en
gage him to perform this promise, it was desired he would set 
down that determination in writing concerning the forts with 
their territories, which the Said Panagiotti did accordingly do 
in the Italian language. Thus they agreed upon a return the 
next day at 2 of the clock to discourse upon the other points 
that had been moved already; and he went back to his excel
lency, who was still standing on foot in expectation, and told 
him all that happened, that he was to return according to ap
pointment to treat about the fort of Clissa, and that they did 
not lay claim to their territories, but also to other places taken 
in Dalmatia in this war, which being done they were to employ 
their time about the pretence of the donation and annual pen-

έδαφικάς περιοχάς των, εις τό όποιον αημεΐον «ν δέν συγκατετίΟεντυ, η το 
αδύνατον νά συνεχίσουν συζήτησιν ιός πρός τά λοιπά προβαλλόμενα. Έδώ 
ή θέλησαν νά δείξουν την πανουργίαν των μέ τόν ισχυρισμόν, ότι τά φρούρια 
δέν εΐχον εδαφικήν περιοχήν άνή υυσαν εις αυτά' διά νά εξομαλύνουν λοιπόν 
τό δύσκολον τούτο σημεΐον έδόθη ή άπάνχησις, orι τα παρακείμενα έργα, ict 
ευρισκόμενα υπό τόν έλεγχον των κανονιών ιών φρουρίων, ήσαν αί εδαφικοί 
περιοχαί των, τάς όποιας οϊ ήμέτεροι ένέμονιο μέχρι τοϋδε' ό Πασάς έφάνη 
κάπως ικανοποιημένος μέ τούτο' ύπεσχέθη οτι Οά περιελαμβάνετο εις τήν δια- 
τύπωσιν των άρθρων' καί διιί νά τόν υποχρεώσουν νά τηρήση τήν ύπόσχεσιν 
ταύιην, έξεφράσθη ή επιθυμία νά διατυπωθή έγγράφως ή άπύφασις σχετικώς 
μέ τά φρούρια καί τάς έδαφικάς των περιοχάς, πράγμα τό όποιον συμφοινως 
πρός ταύτα 6 ΙΙαναγιώτης έξετέλεσεν εις ιταλικήν γλώσσαν. Οϋτω συνεφώνηοαν 
νά έπανέλθουν τήν έπομένην εις τάς 2 διά νά συζητήσουν τά άλλα σημεία, τά 
όποια ήδη εΐχον θιγή' καί έπέστρεψεν ουτος εις τήν εξοχότητά του, οστις τόν 
άνέμενεν επί ποδός, καί τού άνεκοίνωσε τά συμβάντα, ότι συμφώνως πρός τά 
καθορισθέντα θά έπέστρεφε διά νά διαπραγματευΟή περί τού φρουρίου Clis
sa καί ότι δέν ηγειρον αξιώσεις επί των εδαφικών των περιοχών, άλλ’ επίσης 
περί άλλων θέσεων καταληφθεισών εις τήν Δαλματίαν κατά τόν πόλεμον τού
τον, μετά δέ τήν ρύθμισιν τούτων θά άπησχολοϋντο μέ τήν άξίωσιν τής δω
ρεάς καί έτηοίας έπιχορηγήσεως, τάς ό.φοίας προσέφερεν εις αυτούς ή έξοχά’
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sion offered them by his excellency Signor Molin. Now by this 
time the Pasha was returned, to whom it was declared that as 
to the restitution of Clissa, that was promoted when the divi
sion of the Kingdom with the Piazza was granted, for which the 
most serene Republic was content to yield up their acquists in 
Dalmatia, but now they were not in such a condition to give 
away their own with so much loss. And if they should do it, 
this fort will be of no other use to them but to cause expense 
and trouble. Nevertheless, it was not suitable to the dignity of 
public majesty, to make so disadvantageous a peace; there
fore by consequence, the establishment could no ways be made 
of that which already belonged to the Ottoman Empire, so that 
it was again promoted in the last treaty with Signor Molin, 
that having left Clissa and all its territories and the other pla
ces that were gained (as in Dalmatia) to the Republic, all those 
places and lands contained certainly more in circuit than the 
bonds of the Kingdom, so that after this rate, this treaty would 
prove more injurious and disadvantageous to them than the last; 
to which it was answered that though they should know there 
was disadvantage in this, they ought to take hold of the arti
cles of the other treaty, because then they would not be so 
great a difficulty in it. Then the Pasha returned that now the

της το» ό Σινιόρ Molin. Έν Til) μεταξύ είχεν επανελθεί ό Πασάς, εις τόν 
όποιον έδηλώθη, ότι ώς πρός τήν άπόδοσιν τής Clissa, αυτή επροτάθη όταν 
εγενετό δεκτός ό χωρισμός τοΰ Βασίλειο» από τό Φρούριον, χάριν τού οποίου η 
I αληνοτάτη Δημοκρατία παρεδέχετο νά παραχώρηση τα άποκτήματά των εις 
τήν Δαλματίαν αλλά τώρα δεν ήσαν πλέον εις θέσιν νά αποχωριστούν αύτό 
που τούς ανήκε πρός τόσην μεγάλην ζημίαν των. Καί α,ν θά τύ έπραττον, τό 
φρούριον αυτό εις οΰδέν θά τούς ώψέλει καί θά προεκάλει δαπάνας καί 
οχλήσεις. Εκτός τούτου, δέν ήτο άρμόζον πρός τήν αξιοπρέπειαν τού Δημο
σίου νά συνάψουν συνθήκην τόσον μειονεκτικήν κατόι συνέπειαν κατ' ούδενα 
τρόπον ηδΰναιο νά συναφθή αυτή μέ παραχώρησιν αϋτοΰ πού ήδη άνήκεν εις 
τύ Όθωμ. Κράτος, ώς πάλιν έπροτάθ-η κατά τήν τελευταίαν συνθήκην μέ τόν 
Σινιόρ Molin' ότι αν άφηνον τήν Clissa καί όλα τά εδάφη της καί τάς άλ- 
λας κτηθείσας θέσεις (ιός εις τήν Δαλματίαν) εις τήν Δημοκρατίαν, αί θέσεις 
καί αί γαΐαι ουται περιελάμβανον εις ακτίνα ασφαλώς περισσότερον από τα 
όρια τοΰ Βασιλείου τούτου, αίσιε κατά ταϋτα ή συνθήκη θά άπεδεικνύετο μάλ
λον επιζήμιος καί μειονεκτική δι’ αυτούς παρά ή τελευταία. Είς τούτο έδόθη ή 
άπάντησις, ότι άν καί έγνώριζον ότι ύπήρχον μειονεκτήματα είς τούτο, ώφει- 
λον νά βασισθοϋν είς τά άρθρα τής προηγούμενης συνθήκης, διότι τότε δεν θά 
προέκυπτυν μεγάλαι δυσκολίαι είς τήν σύναψιν τής νέας. Τότε ό Πασάς άπε-
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476 X. Χιονίδη

Piazza was in a worse condition than it was then since they 
have lodged themselves 200 paces and more within it and they 
wanted but little of possession. Col. Annand answered that if 
they would seriously consider their own condition and that of 
the Piazza, they would find the defendants at present in a bet
ter condition than they, because that, the more ground they 
gained by us the more of them perish in greater numbers by 
the firing of the mines which we have in abundance ready at 
all times for that purpose and are always making more; and 
besides all this, the winter is high at hand,, the sufferings and 
rigor whereof will give a final check to their army. Nor will it 
advantage them to make their men believe there will be new 
success sent, because it is very well known what the royal or
ders are on that particular; and then when the supplies arrive, 
we shall so hamper them that we shall make them repent, 
though you deny such propositions. This discourse being ended, 
the Pasha had a mind to be with his company in private, so 
Col. Annand went into another pavilion from whence he was cal
led in less than a quarter of an hour. The Pasha said that they 
were resolved to write a letter to the Visier about this point, 
and to expect his answer. But before that was come, they de-

κρίθη, ότι τώρα ιό Φρουριον η το εις χειροτέραν κατά στάσιν παρά ότι ήτο 
τότε, αφού είχον έγκατασταθή 200 βήματα καί πλέον εντός αυτού καί ολίγον 
έλειπε νά λάβουν υπό τήν κατοχήν των τούτο. Ό συντ. Άνάντης άπήντησεν, 
οτι άν σοβαρώς έξήταζον τήν ίδικήν των κατάστασιν καί τήν τού Φρουρίου, 
θά ευρισκον ότι οί υπερασπισταί εύρίσκοντο τώρα εις καλυτέραν κατάστασιν 
παρά αυτοί, διότι όσον περισσότερον έδαφος έκέρδιζον από ημάς τόσον αί 
άπώλειαί των εις άνδρας ήσαν μεγαλύτεραι έκ τής άνατινάξεως των υπονόμων, 
τάς οποίας έχομεν έν αφθονία πάντοτε ετοίμους προς τον σκοπόν τούτον καί 
έξακολουΟούμεν νά κατασκευάζωμεν περισσοτέρας' πλήν τούτου, ό χειμών έπί- 
κειται καί αί κακουχίαι και ή δριμύτης τούτου θά έπιφέρτ] τήν τελικήν επί- 
σχεσιν τού στρατεύματος των. Ούτε θά ήτο επωφελές δι’ αυτούς νά κάμουν 
τούς άνδρας των λά πιστεύσουν, ότι έπέκειντο νέαι έπιτυχίαι, διότι είναι πολύ 
καλά γνωστόν ποίαι είναι αί βασιλικαί διαταγαί επ’ αυτού τού σημε.ου' καί 
όταν αί επικουρίαι φΟάσουν, τόσον θά τούς περιπλέξωμεν, ώστε θά τούς κά- 
νωμεν νά μετανοήσουν, ενώ σείς απορρίπτετε τοιαύτας προτάσεις. Μετά τό πέ
ρας τής συζητήσεως, ό ΙΙασάς έδειξε τήν διάθεσιν νά συσκεφθή Ιδιωτικώς μέ 
τήν ακολουθίαν του' 6 συντ. Άνάντης μετέβη εις άλλο περίπτερον, όπόθεν 
έκλήθη μετά παρέλευσιν χρόνου μικρότερου τού τετάρτου τής ώρας. Ό ΙΙασάς 
είπεν,. ότι άπεφάσισαν νά γράφουν επιστολήν εις τόν Βεζύρην ώς προς τό ση- 
μεΐυν τούτο καί νά άναμείνουν τήν άπάντησίν του. Αλλά προτού φθάση αύτη>
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sired to hear our pretentions that they might in the meantime 
treat of all things also, and so consume the less time in their 
meetings. It was replied that if first of all, not only this point, 
but also the pretended pension and donation were not quasht 
wholly, he had no commission to proceed to any other particu
lar, but when they had laid aside those points, he would pro
pose the rest of his demands. Here the Pasha labored extremely 
to persuade him that the pension and donation were due in rea
son and justice and that he ought not to mention any such re
quest any more. Col. Annand expressed himself to this as follo- 
weth.thatif truth were to be discovered by reason, it is certainly 
true that the pension and donation was given because the' Porte 
was content to leave the Republic in possession of the Piazza and 
the bonds of the Kingdom, for that whilst the said Piazza and 
territories remained in their power, he was obliged to a pension; 
but now that the best part of the Kingdom remains in the po
wer of the Ottoman Empire, he could not understand any reason 
they had to pretend to the pension; that therefore if they did 
duly and sincerely reflect upon this affair, he was confident they 
would alter their opinions. The event did show that the Pasha 
was satisfied with this reason because he made a motion to go

'Αγγλικόν υπόμνημα περί της πολιορκίας καί πτώσεως του Χάνδακος

έπεφύμονν νά ακούσουν τάς .αξιώσεις μας, δια νά δυνηφοΰν εν τώ μεταξύ νά 
διαπραγματευθΌΰν καί τά άλλα σημ· ϊα, καί νά καταναλώσουν ούτω (ίσον τό δυ
νατόν όλιγώτερον χρόνον εις τάς συνεδριάσεις των. ΈδόΦη άπάντησις, ότι άν 
προηγουμένως όχι μόνον αυτό τό σημεΐον, αλλ’ επίσης καί η προβαλλόμενη 
άξίωσις επί τής επιχορηγήσεις καί δωρεάς δέν παρεμερίξοντο εξ ολοκλήρου, 
δέν ήτο εξουσιοδοτημένος νά προχωρήση εις άλλα σημεία, άλλ* έάντά,άφη- 
νον αυτά κατά μέρος, θά εξέθετε το υπόλοιπον των αιτημάτων του. Έδώ ό 
Γίαοάς έκοπίασεν εξαιρετικά νά τον πείση, ότι ή έπιχορήγησις καί ή δωρεά 
ώφείλοντο κατά την λογικήν καί τό δίκαιον καί ότι δέν έπρεπε νά άναφέρη 
περαιτέρω τοιοΰτον αίτημα. Ώς προς τοΰτο ό συντ. Άνάντης έξεφράσθη διά 
των ακολούθων : ότι άν ή αλήθεια έπρεπε νά έξευρεθή διά τής λογικής, είναι, 
βεβαίως αληθές ότι ή έπιχορήγησις και ή δωρεά έδόθησαν, διότι ή ΙΙυλη 
συγκατετίθετο νά άφήσχ) εις την κατοχήν τής Δημοκρατίας τό Φρούριον καί 
τά όρια του Βασιλείου' άφοΰ τό Φρούριον καί τά εδάφη έμενον υπό την κυ
ριαρχίαν των, ύπήρχεν ή ύποχρέωσις διά την καταβολήν έπιχορηγήσείυς* αλλά 
τώρα πού τό καλύτερον μέρος τοΰ Βασιλείου εμενεν υπό την εξουσίαν του 
οθωμανικού Κράτους, δέν ήδύνατο νά έννοήση διά ποιον λόγον θά έπρόβαλλον 
άξίωσιν δ ιέ/, την καταβολήν τούτης* εκ τούτου ήτο βέβαιος, ότι άν δεόντως 
καί ειλικρινώς έσκέπτοντο την ύπόθεσιν, θά μετέβαλλον γνώμην. Τά πράγματα 
έδείκνυον, ότι ό Πασάς ίκανοποιήθη μέ τόν συλλογισμόν αυτόν, διότι έκ-ΐνήθη
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into the other pavilion without returning· any answer. Front 
whence a little while after there came the dragoman Panagiotti 
and said that the said Pasha had written a letter to the Grand 
Visier in favor of us, and that therefore he did hope they should 
overcome all difficulties, entreating Col. Annand in the mean
time to lay aside all other pretences whatsoever because other
wise the negotiation would never be perfected. To which it was 
answered that he ought to execute the commission that he had 
from his excellency the Capt. General, whose sentiments were 
delivered to them in that very form that his excellency had 
done to him. There were now three hours past and better since 
the last convention, all which time they waited in expectation of 
the answer, when behold, he was called by the same Panagiotti 
to go into the Pasha’s pavilion and was presently introduced, 
and after he was seated, the Pasha said that though the Grand 
Visier knew their demands were very inconvenient, yet because 
the breaking of the treaty should not be imputed to him as his 
fault, he did condescend to vacate the pretences of the restitu
tion of Clissa, his own territory, and other places gained in 
Dalmatia, as also the annual pension and donation, so that the 
Porte shall lay claim to no other but the pension anciently al
lowed for the Island of Zant; wherefore he desired that we

νά μεταβή εις to άλλο περίπτερον χωρίς να δώση απάντηση’. ’Ολίγον χρόνον 
κατόπιν ήλθεν άπύ έκεΐ ό διερμηνεύς ΓΙαναγιοίτης καί εΐπεν, ότι ό Πασάς 
έ'γραψεν επιστολήν εις τόν Μύγαν Βεζύρην ευνοϊκήν δι’ ή μας καί ότι όις έκ 
τούτου ήλπιζε ότι θά ύπερεβαλλον όλας τάς δυσκολίας, παρεκάλει δέ τόν συνι. 
Άνάντην νά παραμερίστ) έν τφ μεταξύ οίασδήποτε άλλας αξιώσεις, διότι άλ
λως ή διοπραγμάτευσις ουδέποτε θά άπέληγεν εις αποτέλεσμα. Εις τοϋτο έδό- 
θη ή απάντησες, ότι ώφειλε νά έκτελέση τήν εντολήν πού είχε λάβει παρά 
τής εξοχότητάς του τοϋ ’Αρχιστρατήγου, τού όποιου αΐ αντιλήψεις μετεδά- 
θησαν εις αυτούς ακριβώς εις τήν μορφήν πού τάς έξέθεσεν εις αυτόν. ΕΙχον 
ήδη παρελθει τρεις ώραι καί πλέον από τήν τελευταίαν συνάντηση’, καθ’ όν 
χρόνον παρέμειναν έν αναμονή τής άπαντήσεως, όταν, ιδού, έκλήθη υπό τοϋ 
ίδιου Παναγιώτη νά μεταβή εις τό περίπτερον τοΰ Πασά καί αμέσως είσήχθη, 
άφοΰ δέ εκάθησε, ό Πασάς εΐπεν, ότι άν καί ό Μέγας Βεζύρης έγνώριζεν, ότι 
τά αίτήματά των ήσαν πολύ άτοπα, διά νά μή άποδοθή εις αύιόν ιύς ίδικόν 
του σφάλμα ή διακοπή των διαπραγματεύσεων τής συνθήκης, συγκατένευε νά 
ύποχωρήση εις τάς αξιώσεις τής άποδόσεως τής Clissa, πού ήτο ίδικόν του 
έδαφος, καί άλλων θέσεων κτηθεισών εις τήν Δαλματίαν, ώς επίσης καί εις 
τό ζήτημα τής έτησίας έπιχορηγήσεως καί τής δωρεάς, ούτως ώστε ή Πύλη 
θά διετήρει άπαίτησιν μόνον έπί τής έπιχορηγήσεως, ή όποια πάλαι είχε γίνει 
δεκτή διά τήν νήσον Ζάκυνθον κατόπιν τούτου έπεθύμει ν’ άρχίσωμεν τήν
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would begin to capitulate abought the Piazza, and finish as 
soon as might be. It was answered that he was obliged to go 
back to his excellency and let him know what was agreed upon 
that so he might receive new orders to instruct him as to the 
proposals. It was now late and the evening began to grow dark, 
so that the Pasha told Col. Annand he must return the next 
day fully instructed as to all things that were to be propounded, 
that so they might come to a conclusion. Thus having taken leave 
of them, Col Annand directed his course to the city, and co
ming to the General he gave him a note he received from Si
gnor Panagiotti which contained the grant or allowance of the 
two last particulars. His excellency being satisfied with' this 
commanded him to repose and come to him in the morning to 
receive convenient orders for the next meeting. The next day 
in obedience to the Capt. General, he went to him and was 
commissioned to demand some other place possessed by the 
Turks in exchange for Candia, to which when they had conde
scended, it was to be left to them to propose that which they 
should desire. Being departed with these instructions and come 
to the usual apartment of the Pasha, he was brought into him, 
to whom he said that his excellency the Capt. General knowing 
of what great renownment and reputation the acquist of this

συνθηκολόγησιν διά τήν παράδοσιν τοΰ Φρουρίου και νά τελειώσωμεν όσον τό 
δυνατόν ταχύτερον. Έδόθη ή άπάντησις, δτι ήτο υποχρεωμένος νά έπιατρέ-ψη 
εις τήν εξοχότητά του καί νά τοΰ ανακοίνωση τί συνεφωνήθη έπ’ αΰτοϋ, ώστε 
νά λάβη νέας διαταγάς, καθοδηγούσας αυτόν ώς πρός τάς προτάσεις. Ήτο 
τώρα αργά καί ήρχιζε τό σκύτος τής εσπέρας νά γίνεται πυκνόν καί 6 Πυράς 
είπεν εις τόν συντ. Άνάντην, οτι έπρεπε νά έπιστρέψη τήν έπομένην πληροίς 
ενημερωμένος έφ’ όλων τών πραγμάτων πού θά προετείνοντο, ώστε νά φθά- 
σουν εις αποτέλεσμα. Οϋτω, άποχαιρετήσας αυτούς ό συντ. Άνάντης, κατηυ- 
θύνθη εις τήν πάλιν καί παρουσιάσθη εις τόν 'Αρχιστράτηγον' τοΰ ένεχείρισε 
σημείωμα, τό οποίον τοΰ είχε δώσει ό κύριος Παναγιώτης, περιέχον τήν πα- 
ραχώρησιν ή συγκατάβασιν επί τών δύο τελευταίων σημείων. "Η έξοχότης του 
ίκανοποιήθη έξ αϋτοΰ καί τοΰ παρήγγειλε νά άναπαυθή καί νά έλθη είς αυτόν 
τήν πρωίαν, διά νά λάβη καταλλήλους έντολάς διά τήν έπομένην συνάντηοιν· 
Τήν έπομένην, ευπειθής είς τόν ’Αρχιστράτηγον, μετέβη πρός αυτόν καί έλαβε 
τήν εντολήν νά ζητήση άλλην όχυράν θέσιν κατεχομένην υπό τών Τούρκων είς 
αντάλλαγμα τοΰ Χάνδακος, μετά τήν παραχώρησιν τής οποίας θά ήδύναντο 
καί αυτοί νά προτείνουν αυτό πού έπείΐύμουν. Μέ αύτάς τάς οδηγίας άνεχώ- 
ρησε καί έφθασε είς τό σύνηθες διαμέρισμα τοΰ Πασά καί ώδηγήθη ενώπιον 
αΰτοΰ' τοΰ άνεκοίνωσεν, ότι ή έξοχότης του ό ’Αρχιστράτηγος, γνωρίζων τί μέ- 
γα κλέος καί φήμη θά προσεπόριξεν είς τήν Πύλην ή άφόκτησις τής όχυράς αΰ-
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place would prove to the Porte, and what an engagement the 
Grand Visier hath found it to be for the space of three years to 
attack it; and that he might be sensible that his excellency did 
aim at nothing but the quiet of the dominions of both poten
tates, and that they might return to their ancient amity, he 
was willing, though he could maintain it a great while longer, 
to do an act of generosity and offer it to the said Porte to the 
end the peace might be established; and that they might find 
an equal correspondency on their part, provided, they will assign 
over some other place in the possession of the Ottoman Em
pire, to the most serene Republic, which though it were not of 
equal value, since this city is boasted to be the most inexpu
gnable in the world, yet that it might in some measure appro
ach so to be, to the end that by this colorable process, this settle
ment of peace might pass current among those Christian prin
ces our confederates, being concluded without their consent. 
This demand said the Pasha is repugnant to our laws, nor can 
we voluntarily consent to the delivery of any piazza, fortress or 
other walled town where mosques have been erected; therefore 
it was in vain to attempt impossibilities. And yet in the last 
capitulation answered Col. Aunand wherein the division of the 
Kingdom was allowed of, Candia Nova was delivered up in

τής δέσεως καί ποιον μέγαν αγώνα ό Μέγας Βεζύρης άντεμετιόπισε προσβάλλων 
έ.τί τρία συνεχή έτη ταύτην, ακόμη ΰτι ί>ά συνησΟάνετο αυτός, ότι ή έξοχο της 
του εις ούδέν άλλο έτεινε παρά εις την ησυχίαν τών επικρατειών άμφοτέρων 
ιών ηγεμονιών καί ότι άά ήδύναντο νά έπανέλΟ'Ουν ουτω εις την παλαιάν αυ
τών φιλίαν, ήτο πρόθυμος, άν καί Όά ήδύνατο νά κράτηση τό Φρούριον πολύ 
περισσότερον χρόνον, νά κάμη μίαν πράξιν γενναιοφροσύνης καί νά τό πρυσφέρη 
εις την Πύλην προς άποκατάσιασιν τής ειρήνης* Όά ήδύναντο νά ευρουν ϊσην 
άνταπύκρισιν εκ μέρους των, αρκεί νά προσδκόριζον εις την Γαλήνοτάτην 
Δημοκρατίαν άλλην τινα όχυράν Ό·εσιν, εύρισκομένην εις την κατοχήν τής ’Ο
θωμανικής Αυτοκρατορίας, ή οποία, καί άν δεν ήιο ίσης αξίας, αφού ή πόλις 
αυτή έκαυχάτο ότι ήτο ή πλέον απόρΟητος εις τον κόσμον, όμως νά την προσ- 
ήγγιξε κάπως, ΐνα διά τού εύλογου τούτου τρόπου ή άποκατάστασις αύτή 
τής ειρήνης κριΟή ισχυρά μεταξύ των Χριστιανών όμοσπόνδων πριγκήπων 
μας, αφού έγινεν άνευ τής συγκαταϋ-έσεώς των. Αυτό τό αίτημα, είπεν ό Πα
σάς, άντίκειται εις τούς νόμους μας, καί δεν δυνάμεΟ-α οίκειοΟελώς νά συναι- 
νέσωμεν εις την παράδοσιν όχυράς ί)έσεως, φρουρίου ή άλλης τειχισμένης 
πάλεως, όπου άνηγέράησαν τεμένη* ώς εκ τούτου 0“ά ήτο μάταιον νά έπιχει- 
ρήτε τά αδύνατα. "Όμως, άπήντησεν ό συντ. *Ανάντης, εις την τελευταίαν συν
θηκολόγηση’, μέ την οποίαν εγίνετο δεκτή ή διαίρεσις τού Βασιλείου, παρεδί- 
δετο ή Νέα Κάνδια, εις την οποίαν υπάρχει εν τέμενος. fQ Chiagaia Βέης
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which there is one mosque. The Chiagaia Bey replied that that 
fortress ought to have been demolished, and was never left to the 
Christians in lieu of any other place. Col. Aunand made answer that 
there was never any such proposition made, so that the argument 
brought concerning the laws must needs be imitated, and the 
rather because there is a fresh example (for those that will take 
notice of it) that lately there was several such exchanges made 
in Hungary after the same manner that we propose. Here the 
Pasha said that no such thing could ever be found in deed; it 
might be a fort that was to be demolished, but not one that 
was surrendered. In same, after many contests and discourses, 
seeing they were resolved upon the negative, he did express 
himself that it was necessary to find out some way that might 
satisfy them for such exchange, for otherwise the meeting would 
be dismissed; that therefore they must acquaint the Grand Visier 
with these sentiments, because he in his great prudence might 
find out some reasonable reply. The Chiagaia Bey being highly 
incensed, said that they should carry these demands to -the Grand 
Visier, he would not endure it so patiently as hitherto he found 
he did, because those requests that are direct as (at ?) their 
laws are not to be answered. Col. Annand seeing himself obli-

απηντησεν, ou to Ψρυύριυν (Αυτό ώφειλε νά κατεδαφισθή καί οχι νά παραδο
χή εις Χριστιανούς αντί οίασδήποτε άλλης δέσεως. Ό συντ. Άνάντης άπε- 
κριθη, οτι ουδέποτε έγένετο τοιαύτη πρότασις, ώστε τό άφορών εις τούς νό
μους επιχείρημα είναι πολύ δυνατόν νά τύχη μιμήσεως, επί τοσοϋτον μάλλον 
καθ’’ όσον υπάρχει πρόσφατον παράδειγμα (δι’ όσους θέλουν νά λάβουν τοΐτο 
ύπ’ όψιν), ότι τελευταίως έγένετο εις την Ουγγαρίαν επανειλημμένους ανταλ
λαγή κατα τον αυτόν μέ τον προτεινόμενον τρόπον. Εις αυτό άπήντησεν ό 
ΙΙασάς, ότι ουδέποτε συνέβη εις την πραγματικότητα τοιοΰτον πράγμα : θά 
&πρόκειτο περί φρουρίου πού έπρεπε^ νά κατεδαφισθή καί όχι νά παραδοχή. 
Μετά πόλλάς δκχμφισβητησεις καί συζητήσεις επί του αυτού θέματος, βλεπων 
ο« κατέληγον εις άρνησιν, έόήλωσεν ότι ήτο άναγκαίον νά έξευρεθή λύσις, 
δυναμένη νά ικανοποίηση αυτούς έναντι τοιαύτης ανταλλαγής, διότι άλλως ή 
σύσκεψις θά διελύετο' ότι εκ τούτου θά έπρεπε νά ανακοινώσουν εις τον Μέ- 
γαν Βεζύρτ]ν τάς αντιλήψεις αύτάς, διότι ούτος μέ την μεγάλην του σύνεσιν 
θά ήτο εις θέσιν νά εύρη κάποιαν λογικήν λύσιν. Ό Chiagaia Βέης, ίσχυ* 
ρώς εξερεθισμένος, ειπεν, ότι άν έφερον τοιαύτα ζητήματα εντόπιον τοϋ Μεγά
λου Βεζύρου, δεν θά τά ήνείχετο τόσον υπομονητικούς όσον μέχρι τούδε τού έφαί- 
νετο ότι τά ήνέχθη, διότι αί αξιώσεις πού σχετίζονται μέ νόμους δέν τυγχά
νουν άπαντήσεως. *0 συντ. Άνάντης, βλέπων ότι ήτο υποχρεωμένος νά δώση

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 31

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:54 EEST - 54.161.213.156



462 X. Χιονίδη

ged to return an answer to such reproofs and threatenings, said 
that in treaties especially of this nature there was liberty pro
mised to him that was to explain the reason of his prince, this 
that was promised at first by the head of the Grand Visier, upon 
whose faith I rely, but now I find where you want rational ar
guments to convince, you will make use of violence and threats 
to induce us to consent to your desires. That therefore, once 
affairs were set on foot with this method, and was not allowed, 
he might well depart from the assembly. They knew that the 
Pasha was displeased at the Chiagaia Bey’s discourse, and he 
used some words to make him sensible of it. Afterwards he 
turned to Col. Annand and said that for all this he might ex
press himself with freedom because in such treaties there 
ought to be no other designs but to maintain a man’s own rea
son, wherewith everyone ought to rest satisfied; therefore upon 
this consideration he did believe that he might rest satisfied 
also with the reason they alleged; yet it was contrary to their 
law to yield up any place or fortress to the Christians, and if he 
would not credit that which was sincerely represented, he did 
engage to show it him, so that if this were showed to be so, do 
but consider yourself whether the Ottoman Empire would ever

άπάντησιν είς τοιαύτας επιτιμήσεις καί απότομον μεταχείριοιν, είπεν, ότι εις 
τάς συνθήκαε, είδικώς τής φύσεως αυτής, είχεν έξ ύποσχέσειος τήν ελευθερίαν 
νά διερμηνεύω τά επιχειρήματα τοΰ ήγεμόνος του, ότι επί τούτου έδόθη κατ’ 
άρχάς ύπόσχεσις έν όνόματι τοΰ Μεγ. Βεζύρου, εις τήν πίστιν τοΰ όποιου βασί
ζομαι, άλλά τώρα διαπιστώνω δτι, όπου σας ελλείπουν τα λογικά επιχειρήματα 
διά νά πείσετε, έχετε τήν διάθεσιν νά χρησιμοποτήτε βίαν καί άπειλάς διά νά 
μάς αναγκάσετε νά συγκατατεθώμεν είς τάς επιθυμίας σας. Ότι ώς έκ τούτου, 
άπαξ τά πράγματα έτέθησαν με βάσιν την μέθοδον αυτήν καί δέν είχε τήν δυ
νατότητα νά όμιλήση ελευθέριος, θά ήδύνατο βεβαίως νά άποχωρήση τής δια- 
σκέψεως. Άντελήφθησαν, ότι ό Πασάς είχε δυσαρεστηθή μέ τόν λόγον τοΰ 
Chiagaia Βέη καί έζήτησε νά τό κάμη αισθητόν μέ όλίγας λέξεις. Κατόπιν 
έστράφη πρός τον συντ. Άνάντην καί τοΰ εΐπεν, οτι περί τούτων θά ήδύνατο 
νά έκφρασΟή μέ ελευθερίαν, διότι είς τοιούτας συνθήκας έπρεπε νά μή απο
βλέπουν είς τίποτε άλλο παρά είς τό νά ύποστηριχθή έκάστου ή ΰπόθεσις διά 
των επιχειρημάτων του, οίστε έκαστος νά μείνη Ικανοποιημένος· μέ αυτήν τήν 
πτοϋπόθεσιν έπίστευεν, οτι καί αυτός θά εμενεν ικανοποιημένος μέ τό επιχεί
ρημα πού προέβαλλον πράγματι ήτο αντίθετον είς τόν νόμον των νά παραδώ
σουν οΐανδήποτε όχυράν θέσιν ή ηρούριον είς τούς Χριστιανούς καί άν δέν 
έπίστευεν, ότι τοΰτο ειλικρινής προεβάλλετο, άνελάμβανε νά τοΰ τό απόδειξη, 
(όσιε όταν άμεδεικνήετο ότι tlyi\ οδτιο,θά ήδύνασθε οεις αητοί νά άντιληφθήτε
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have consented to do such a thing as this is contrary to the de
cree of those laws which they are bound to support even with 
their lives. Col. Annand answeted he did believe that law which 
was recited might be so, when a town is freely delivered up, 
but not when a change and permission is made with such ad
vantages, and those so well enow; therefore he hoped they would 
consent to so just a demand in respect of the convenieney. The 
Pasha replied that truly it would not be proper to discourse any 
longer of this point because it is as insuperable as it is impossi
ble to reach the heavens with a hand, therefore they must take 
by some other project or else leave the assembly. Then he ma
de answer that he had no orders to treat at the present upon 
any other point, therefore it was necessary that he should ac
quaint his excellency with the whole matter, and expect a new 
commission from him, to which they condescended, and he 
went immediately to his excellency, and having communicated 
unto him the opposition and contests that he encountered with; 
after he had advised with the council, lie ordered him to de
mand some place without a piazza or fort in exchange, leaving 
them at liberty as to the situation; then he was again introdu
ced to the Pasha and told him, that his excellency being sati
sfied with the laws that were mentioned concerning a piazza or

(ίν τύ ’Οθωμανικόν Κράτος θά συγκατετίθετό ποτέ εις πράγμα αντίθετον πρός 
τό γράμμα των νόμων, πού έχουν τήν ύποχρέωσιν να τούς υποστηρίξουν καί μέ 
τήν ζωήν των ακόμη. Ό συντ. Άνάντης άπεκρίΰη, ότι έπίστευεν, ότι ό άνα- 
ψερόμενος νόμος θά ήδύνατο νά άορορά εις πάλιν απλώς παραδιδομένην καί 
οχι περίπτωσιν ανταλλαγής καί συγκαταβάσεως, ή οποία γίνεται μέ τόσα ώφέ- 
λη καί μάλιστα τόσον σημαντικά' ώς έκ τούτου ήλπιζεν ότι ί)'ά συγκατετίθεντο 
εις τόσον δικάίαν αΐτησιν εντός τοΰ πλαισίου τοϋ σεβασμού των καθιερωμέ- 
νών. Ό Πασάς άπήντησεν, ότι δέν Π-ώ έπρεπεν αληθώς νά συζητούν περαιτέρω 
επ’ αύτοΰ τοΰ σημείου, διότι είναι τόσον ανυπέρβλητος ή δυσκολία όσον τύ 
να φθάση τις μέ τήν χεϊρά του τόν ουρανόν, διά τοΰτο έπρεπε νά ασχοληθούν 
μέ άλλην πρύτασιν, ή άλλως νά έγκαταλείψουν τήν σύσκεψιν. Τότε άπεκρίθη 
ότι δέν είχε διαταγήν νά διαπραγματευτή επί τοϋ παρόντος άλλο σημείον καί 
διά τοΰτο ήτο ανάγκη νά άνακοινώση εις τήν εξοχότητά του τήν όλην ύπόθέ- 
σιν καί νά άναμείνη νέαν εντολήν, αύτοΰ. Συγκατετέθησαν εις τοΰτο καί μετέ- 
βη αμέσως εις τήν αύτοΰ εξοχότητα καί τοΰ άνεκοίνωσε τήν αντίίΐεσιν καί τάς 
διαμιρισβητήσεις πού συνήντησεν ουτος συνεσκέφθη μέ τό συμβούλιον καί τοΰ 
παρήγγειλε νά ζητήση εις αντάλλαγμα κάποιαν θέσιν άνευ όχυρώσεως ή 
ορρουρίου, άφήνων είς τούτους έλευθέραν τήν εκλογήν τής τοποθεσίας. Τότε 
είσήχθη πάλιν είς τον Πασάν καί τοΰ εΐπεν, ότι ή έξοχύτης του έπείσθη ώς 
προς τούς νόμους, τούς οποίους άνέφεραν ώς αφορώντας είς οχυρόν ή ορρού’
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fortress, he would not persist to demand what was inconvenient, 
and therefore in lieu of that said request, he did propose this, 
that some piece of land might be assigned the Republic, that 
might seemingly countervail that exchange, merely for the credid 
of the peace. He has scarce done speaking but the Pasha began 
to say that now he understood the Capt. General had no other 
end, but only to protract the time with hopes of a peace, that 
so their endeavor might cool till the arrival of the expected sup
plies and so raise a confusion in their army, who living in ex
pectation of the fruits of this treaty may attempt something 
against their commanders when it comes to nothing; that they 
had been so liberal in granting so much land and territories in 
Dalmatia and Albania with the fortress of Clissa, far exceeding 
what we have left as in the Kingdom; therefore we must not 
think to abuse their civility: and then turning himself to the 
Chiagaia Bey, he gave order that his pavilions should immedia
tely be taken away, who soon executed his commands; after
wards he again took up his discourse and told Annand he must 
return to the Piazza, and that for the future they should have 
no use for the white flag, because they should take no other 
answer but musket shot. To their excoriations Annand brought 
arguments to keep him even tempered, and to mitigate his pas-

ριον, καί δέν θά επόμενε ζητών δ,τι ήτο ατοπον ώς εκ τούτο», αντί τής ρη- 
θείσης άξιο'ισεως, έπρότεινε να παραχωρηθή εις τήν Δημοκρατίαν τμήμα γης 
πού θά έφαίνετο ισοδύναμον αντάλλαγμα απλώς χάριν τής ειρήνης. Μόλις εί
χε τελειώσει νά όμιλή, ήρχισεν ό Πασάς νά λέγη, δτι τώρα κατενόει, ότι ό 
"Αρχιστράτηγος δέν εΤχεν άλλον σκοπόν παρά νά παρατείνη τόν χρόνον μέ ελ
πίδας συνάψεως ειρήνης, ώστε ή σπουδή των νά ψυχρανθή μέχρι τής άφίξεως 
τών αναμενομένων επικουριών καί ο»το» νά έπιφέρη σύγχυσιν εις τό στράτευμά 
των, τό όποιον, διατελοϋν έν αναμονή τοϋ αποτελέσματος τής συνθήκης αυτής, 
θά ήδύνατο νά άποπειραθή τίποτε κατά τών διοικητών του, αν αυτή σ,πέληγεν 
είς μηδέν ότι αυτοί υπήρξαν τόσον γενναιόδωροι, παραχωροΰντες τόσην γήν 
καί έδαφικάς περιοχάς είς τήν Δαλματίαν καί "Αλβανίαν μέ τό φρούριον τής 
Clissa, τά όποια κατά πολύ ύπερέβαλλον ό,τι άφήσαμεν είς τό Βασίλειον διά 
τ ιΰτο δέν έπρεπε νά καταχρώμεθα τήν εύγένειάν των καί στρεφόμενος προς 
τον Cliiagaia Βέην έδωκεν εντολήν νά αφαιρετή αμέσως τό περίπτερόν του, 
οδτος δέ έξετέλεσε πάραυτα τάς διοταγάς του' μετά ταΰτα άνέλαβε τόν λόγον 
καί εΤπεν είς τόν Άνάντην ότι ώφειλε νά επιστρέψη είς τό Φρούριον καί ότι 
ε’ς τό μέλλον δέν θά τούς ώφέλει ή λευκή σημαία, διότι ούδεμίαν άλλην θά 
έλάμβανον άπάντησιν πλ,ήν τυφεκιοβολισμών. Είς τάς επιθέσεις των δ Άνάν- 

έφεραν επιχειρήματα διά νά συγκρατήσή *όγ θυμόν του κάί νά κμτευνάστ)
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sion, saying that the propositions were made with candor upon 
our account and not to that purpose which he proposed to him
self; that always the demands of a party made a greater than 
at first fight, but after upon consideration they wanted not 
means or shifts to adjust the difference; therefore he entreated 
him to weigh things by the maturity of his judgment; but their 
insinuations were wholly ineffectual, therefore he insisted upon 
the resolution he had alreadjr made about the treaty, repeating 
what he had said before, and then rising up, so gave order they 
should make ready his horse that he might depart, giving Au- 
nand notice with- the motion of his hand that he must return 
to the Piazza. But Annand having an express commission not 
to break off the treaty said to him, may it please you to dis
pense with the departure till I have carried this answer to his 
excellency that I may understand his intention in this affair, 
and then there may possibly be found some other way to sa
tisfy both parties. Then the Chiagaia Bey said that if he should 
go and bring back new matter of debate about this point, he 
thought it not expedient to consent to it by any means by rea
son of the inconveniency therefore. But the Pasha who behaved 
himself with greater prudence and solidity told him, that he 
would stay till he returned to satisfy and to show him how he

Αγγλικόν υπόμνημα περί της πολιορκίας καί πτώσεως του Χάνδακος 48&

to πάθος του, λέγων ότι αί προτάσεις έγένοντο μέ ειλικρίνειαν δι* ίδιον αυ
τών λογαριασμόν καί όχι διά τον λόγον τον όποιον εφαντάσΟη' ότι πάντοτε αί 
προτάσεις έκάστου μέρους προεκάλουν μεγαλύτερον η κατ’ άρχάς αγώνα, άλλα 
κατόπιν μετά την έξέτασίν των δεν ελειπον τά μέσα καί εύστροφοι μεταλλαγαί 
διά νά τακτοποίηση ή διαφορά* διά τοΰτο τον παρεκάλει θερμώς νά ζυγίση 
τά πράγματα μέ την ώριμόν του κρίσιν. Άλλ’ αί υποδείξεις του παρέμειναν όλως 
διόλου άνευ αποτελέσματος καί αυτός έπέμεινεν εις την άπύφασίν του, τήν οποίαν 
είχεν ήδη λάβει ώς προς τήν συνθήκην, επαναλαμβάνουν δ,τι καί προηγούμενους εί
πε ν* ήγέραΟη τότε καί έδωσε διαταγήν νά ετοιμάσουν τύν ίππον του, ώστενάδυνη- 
ί)ή νά αναχώρηση, ειδοποιών μέ τήν κίνησιν τής χειρός του τον Άνάντην, ότι 
έπρεπε νά έπιστρέψη εις τό Φρούριον. Άλλ’ ό Άνάντης, έχων ρητήν εντολήν 
νά μή διακόψη τήν διαπραγμάτευσιν, είπεν εις αυτόν, εάν ευαρεστήστε νά μήν 
πραγματοποιήσετε τήν άναχώρησίν σας μέχρις ότου φέρω τήν άπάντησιν αυτήν 
εις τήν εξοχότητά του, ώστε νά άντιληφΌώ τάς διαθέσεις του εις αυτήν τήν 
υπό'θ’εσιν καί τότε είναι δυνατόν νά εξεύρεσή άλλη λύσις, ικανοποιούσα άμ- 
φότερα τά μέρη. Τότε ό Chiagaia Βέης είπεν, ότι άν δεν έπέστρεφε φέριον νέον 
σέμα συζητήσειυς ώς προ; αυτό τό σημείον, δεν έκρινε σκύπιμον νά συγκατα- 
τεί)ή εις τούτο κατά κανένα τρόπον, λόγιο του άτοπου του πράγματος. Άλλ* ό 
Πασάς, ό όποιος συμπεριεφέρετο μέ μεγαλυτέραν σύνεσιν καί σταθερότητα, του 
είπεν ότι Όά πορέμενεν, μέχρις ότου έπιστρέψη, διά νά τον ικανοποίηση καί τοή
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at all times was ready to subscribe to conveniency. 'Then lie 
departed to tell the Captain General what happened in the de
bate of this particular and the expression of the said Pasha. 
His excellency went to council with all this, understanding the 
impossibility of obtaining' anything' in that exposition, resolved 
to lay aside that point, and come to the discussion of the other 
concerning the cannons they laid claim unto before. Therefore 
being called by the General, he told him he must move them 
with the question made by the Turks concerning the cannon in 
this manner: That in the Piazza there are two forts (sorts?) of 
cannons, the one belonging to the city, and they shall be deli
vered up together with it; the other, to the armada, which 
must be again restored to their right place. He appeared before 
the Pasha and being seated as usually, he acquainted him that 
his excellency, being moved more with a desire to restore the 
peace, believes both potentates then persuaded by the reasons 
or conveniency alleged, hath in the end, though not without 
much inward reluctancy, resolved to gratify your humor and 
prefer rather amity before the justice of his demands concern 
ning the lands and place required in exchange; therefore as to 
the present, there is nothing else to ventilate, but the points

48Β

απόδειξη oil ήιο πάντοτε έτοιμος να συμμορφωθή προς το πρέπον. 5Αν?χ(ί>- 
ρησε τότε ούτος διά νά άναγγείλη εις τον ‘Αρχιστράτηγον τί συνέβη εις την 
συζήτησιν του θέματος τούτου και τά λεχθέντα ύπο του ΙΙασά. Ή έξοχότης 
του συνεσκέφθη μέ το συμβούλιον επ’ αυτών καί, κατανοών ότι ήτο αδύνατον 
νά επιτύχουν ό,τιδήποιε επ’ αύτοϋ τού Όέματος, άπεφάσισε νά άφήση κατά μέ
ρος το σημειον τούτο καί νά έλθη εις την συζήτησιν τού άλλου, τού αφορώντας 
εις τά κανόνια, διά τό όποιον προέβαλλον προηγουμένως άξίωσιν. ΙΙρός τούτο 
τον έκάλεσε καί τού είπεν, ότι έπρεπε νά διαχειρισΌή τό ζήτημα, πού έθεσαν οι 
Τούρκοι σχετικώς μέ τά κανόνια κατά τον έξης τρόπον : "Οτι εις τό Ψρού- 
ριον ύπήρχον δύο είδη πυροβόλων, τό εν άνήκον εις την πύλιν — καί ταυτα 
ήδύναντο νά καραδοκούν μέ αυτήν — τό άλλο εις την αρμάδαν — ταύτα δέ 
ώφειλον νά έπανέλθουν εις την πρέπουσαν αυτών θέσιν. ΈνεφανίσΟη ούτος 
εις τον ΙΙασάν καί αφού έκάθισεν ώς συνήθως, τού άνεκοίνωσεν, (ότι ή έξοχό
της του, κινόυμένη μάλλον από την επιθυμίαν νά άποκατασταθή ή ειρήνη, 
τθεωρεΧ άμφότερα τά κυρίαρχα μέρη ώς πεισθέντα από τά προβαλλόμενα επι
χειρήματα καί τούς καθιερωμένους κανόνας καί προς τον σκοπόν τούτον άπε- 
φάσισεν, άν καί όχι άνευ μεγάλης εσωτερικής απροθυμίας, νά ίκανοποιήση τήν 
ψυχικήν σας διάθεσιν καί νά προτιμήση τήν φιλίαν από τό δίκαιον, τό όποιον 
διέπει τά αιτήματα ό)ς προς τά εδάφη καί τό οχυρόν πού έζητήθησαν ώς αν
τάλλαγμα’ ώς εκ τούτου επί τού παρόντος δεν υπάρχει τίποτε άλλο νά συζη- 
τηθή πέραν τών σημείων πού αφορούν εις τά ζητούμενα κανόνια. Τότε ό

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:54 EEST - 54.161.213.156



as to the cannon demanded. Then the Chiagaia Bey said, 
what will the artillery of the Piazza be a matter still in 
dispute? And where did you ever see any example, that the 
defendants that surrender a town carried away their great 
guns? Annand answered that there are two reasons for this de
mand. The first, in regard the Piazza is not yielded up because 
it can hold out no longer, but to establish a peace, therefore in 
this case there must be made equal compacts and agreements, 
and not such as are disadvantageous; the other, and that the 
choicest is, because the artillery that is in the Piazza is of two 
sorts, one of the armada, and the other of the city. Therefore 
of necessity that which belongs to the armada must be resto
red again. The Pasha replied that then the city was not suffi
ciently stored with cannons. Annand answered it is not only 
sufficiently, but to spare, but who is ignorant of this? That in 
the first year only of the war, there were sent to Venice above 
80 pieces of great cannon because they were stopped, broken or 
spoiled. Therefore we were constrained to unship as many out 
of the armada in lieu of them; and so, successively, the second 
and third year. Then said the Pasha, I would fain know who 
forced you to take those guns out of the navy ? Annand answe
red necessity obliged us to do it, that we might be able to de-

‘Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνόακ.ος 481?

Chiagaia Βέης είπε, διατί χό πυροβολικόν τοΰ Φρουρίου Φά αποτελή Φεμα 
περαιτέρω διαμφισβητήσεως; Καί ποϋ είδατε ποτέ παράδειγμα, οί παραδί- 
δοντες πόλιν ύπερασπιαταί νά αποκομίζουν τά μεγάλα των πυροβόλα ; Ό 
Άνάντης άπεκρίΦη, ότι ύπήρχον δύο λόγοι διά τό αίτημα τούτο. Ό πρώτος 
είναι ώς πρός τύ ότι η πόλις δέν παραδίδεται, επειδή δέν είναι δυνατόν νά 
άντιοτ'Γ] περισσότερον, αλλά διά νά άποκατασταΦή ή ειρήνη, καί διά τούτο, 
εις τήν περίπτωσιν ναύτην, πρέπει νό γίνουν ϊσαι συμβάσεις καί συμφωνίαι, 
καί ιδίως όχι επιζήμιοι. Ό δεύτερος λόγος — καί οδτος είναι ό σπουδαιότε
ρος—είναι ότι τό πυροβολικόν τοΰ Φρουρίου είναι δύο ειδών, τό εν τής αρ
μάδας καί τό άλλο τής πόλεως. Ώς έκ τούτου κατ’ ανάγκην τύ άνήκον είς 
τήν αρμάδα πρέπει νά επανέλΟη είς αυτήν. Ό Πασάς άπήντησβν, ότι τότε ή 
πόλις δέν ήτο έπαρκώς έφωδιασμένη μέ κανόνια. Ό Άνάντης άπεκρίΦη, ότι 
όχι μόνον ήτο έπαρκώς, αλλά καί έπερίσσευον' ποιος ήγνόει τοΰτο ; "Οτι είς 
τό πρώτον μόνον έτος τοΰ πολέμου άπεστάλησαν είς τήν Ένετίαν πλέον τών 
80 μεγάλων κανονιών διότι έσταμάτησαν, έΦραύσΦησαν ή έφΦάρησαν. Διά 
τοΰτο ήναγκάοΦ ημεν νά άποβιβάσωμεν ισάριθμα άπό τήν αρμάδα είς τήν Φέ· 
σιν τούτων' καί τό αυτό συνέβη τό δεύτερον καί τό τρίτον έτος διαδοχικώς. 
Τότε εΐπεν ό Πασάς, ευχαρίστως Φά έμάνΦανον, ποιος σάς ύπεχρέωσε νά άφαι- 
ρέσετε τά πυροβόλα άπό τόν ατόλον. Ό Άνάντης άπήντησεν, ότι ή ανάγκη τούς 
ύπεχρέωσε νά τό πράςουν, διά νά εϊμεΦα Ικανοί νά ύπερασπίσωμεν τήν πό-
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X. Χιονίδη

fend the town. The Pasha replied then that self same necessity 
binds you to leave them. Again the Chiagaia Bey said as to the 
ammunition, there must it seems be another contest. Twas 
answered that when they would agree what was convenient to 
be done, there would be no need of further dispute; for tis very 
plain that there were many guns taken out of the armada, so 
that there would be no need of repetition. The Pasha said as 
is these 2 particulars, there would be nothing ratified without 
a distinct note of the whole. Therefore these things must be 
communicated to the Capt. General. It was answered that 
things might be established in general for better, and their de
sires should be declared to his excellency afterwards; but they 
insisted the more upon the having of this note, and said all 
unanimously that they might assure themselves they would treat 
no longer, unless they first saw that note. Annand replied that 
this demand was only for their own personal satisfaction, but 
not at all necessary as to the conclusion of the point, because 
it was not to be exposed to the censure of disputation. Then 
they went into the other pavilion to argue it among themsel
ves ; and in the meantime the General had notice of what had 
been discoursed, who sent Annand immediately a distinct note

4S8

λιν. Ό Πασάς τότε άπεκρίθη, ("τι αυτή αίίτη ή ανάγκη σας ύποχςιεοινει να τά 
άφήσετε. Ό Chiagaia Βέης πάλιν είπεν, ότι θά έγ.νετο, φαίνεται, καί άλλη 
διαμφισβήτησις ώς πρός τά πυρομαχικά. Τοΰ έδόθη ή άπάντησις, ότι αν συνε- 
rfοινουν τί ήτο πρέπον νά γένη, δέν θά ύπήρχεν ανάγκη περαιτέρω συζητή- 
οεως' διότι ήτο πασιφανές, ότι ΰπήρχον πολλά πυροβόλα, τά όποια είχον 
άφαιρεθή ιΐπό τήν αρμάδα, ιοπτε να μή χρειάζεται νά έπανέλθουν επ’ αυτού. 
Ό Πασάς είπεν, ότι άφοΰ έπρόκειτο περί δυο χωριστών θεμάτων, δέν θά 
ήδόνατο νά έγκριθή τίποτε, προτού ύποβληθ-fj σαφές σημείωμα επί τοΰ συνό
λου. Λιά τοϋτο θά έπρεπε νά ανακοινωθούν ταϋτα εις τόν Αρχιστράτηγον. Έδύ- 
θη ή άπάνιησις, ότι θά ήδύναντο τα πράγματα νά καθορισθοΰν εις γενικάς γραμ- 
[ΐάς κατά τόν καλύτερον τρόπον καί κατόπιν νά ανακοινωθούν αί έπιθυμίαι 
των ώς πρός αυτά εις τήν εξοχότητά του. Άλλ’ αυτοί επόμενον επί μάλλον καί 
μάλλον νά λάβουν τα σημείωμα αυτό, καί όλοι όμοϋ έδήλωσαν, ότι ήμποροΰ- 
σαν νά είναι βέβαιοι ότι δέν θά συνέ.χιζον τάς διαπραγματεύσεις, αν δέν είχον 
προηγουμένως πρό αυτών τό σημείωμα τούτο. Ό Άνάντης άπι'ιντησεν, ότι το 
αίτοιίμενον ήτο μόνον διά τήν προσωπικήν των ίκανοποίησιν, άλλ’ ουδόλως 
ήτο άναγκαΐον διά τήν λύσιν τοΰ ζητήματος, διότι δέν έπρόκειτο νά ύποβληθή 
εις τήν κρίσιν διά συζητήσεως. Τότε μετέβησαν εις το άλλο περίπτερον νά τό 
συζητήσουν μεταξύ των' έν τώ μεταξύ ό Αρχιστράτηγος έλαβε γνώαιν των 
διαμειφθέντων καί άπέστειλεν αμέσως εις τόν Άνάντην σαφές σημείωμα όλων
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of all the great guns and of what sort, with a particular of 
those of the armada, enjoining him to signify unto them, that as 
to a note of the ammunition belonging to war it was impossible 
to make one, because it would require a long time to draw it up, 
but they might be assured that all that belonged to the city 
should be faitfully left behind them. The said note being car
ried to the Pasha, to which there was also expressed therein 
what was commanded to be retaken upon the accompt of the 
ammunition; so that he was contented therewith, and caused Pa- 
nagiotti to read it; who, coming to the particular of the great 
guns of the fleet which amounted to 249 pieces, he said that if 
all the cannon in fleet were put together, they could not rise to 
so great a number. It was replied that their cannons were not 
only taken out of the galleys and galleases, but also other ves
sels in some of which there were 70 to one. In fine, to prevent 
debates in the conclusion, it was told them, that by this note 
they might see the extraordinary sincerety of the Capt. Gene
ral, who although ge could have privately shipped away all 
these cannon undiscovered, yet he would proceed with reality 
and candor since he knows he treats with subjects of the same 
temperament. They knew not what; to say further, being con
vinced with such an act of generosity; for that they went into

^Αγγλικόν υπόμνημά περί της πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 4ΐ->9

των μεγάλων πυροβόλων οίουδήποτε είδους καί Ιδιαιτέρως των τής αρμάδας, 
παραγγέλλων συνάμα εις αυτόν νά τούς εξηγήση, οτι ώς πρύς τό σημείωμα των 
εφοδίων πολέμου ήτο αδύνατον νά χό ετοιμάσουν, διότι θά άπήτει πολύν 
χρόνον νά καταστρωθή, άλλ’ ήδύναντο νά παράσχουν τήν διαβεβαίωσιν, οτι 
παν ό.τι άνήκεν εις τήν πόλιν θά τό έγκατέλειπον, τηροΰντες τόν λόγον των. 
Τό σημείωμα, εις τό όποιον άνεγράφοντο αί έντολαί σχετικώς μέ τήν διαπρα
γμάτευσή των πυρομαχικών, έδόθη εις τόν ΙΙασάν καί ουτος ίκανοποιήθη έκ 
τούτου καί άνέθεσεν εις τόν Παναγιώτην νά τό άναγνώση· όταν εφθασεν είς 
τό σημεΐον περί των μεγάλων πυροβόλων τοΰ στόλου, πού άνεβιβάζοντο είς 
249 τεμάχια, έδήλωσεν ουτος, ότι όλα όμοϋ τά πυροβόλα τοΰ στύλου δέν ήτο 
δυνατόν νά άνερχωνται είς τόσον μύγαν αριθμόν. Έδόθη ή άπάντησις, ότι τά 
κανόνια των έλήφθησαν όχι μόνον έκ τών γαλερών καί γαλεασών, αλλά καί έξ 
άλλων πλοίων, είς μερικά τών οποίων ΰπήρχον 70 είς έκαστον. Τέλος, διά νά 
προλάβουν συζητήσεις κατά τήν λήψιν άποφάσεως, τούς είπον, ότι άπό τό ση
μείωμα τοΰτο θά ήδύναντο νά άντιληφθοΰν τήν εξαιρετικήν ειλικρίνειαν τοΰ 
’Αρχιστρατήγου, οστις, ενώ ήδύνατο νά έπιβιβάση καί άπομακρύνη μυστικώς 
αυτά τά κανόνια χωρίς νά άνακαλυφθή, ήθέλησε νά ένεργήση φανερά καί μέ 
ευθύτητα, άφοϋ γνωρίζει ότι διαπραγματεύεται μέ πρόσωπα τόΰ αυτού ήθους. 
Δέν έγνο'ιριζον τί νά εϊπουν περαιτέρω, άφοϋ έπείσθησαν μέ τήν τόσον γενναίο
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490 X. Χιονίδη

the other pavilion, and after they had argued together, they 
wrote a letter to the Grand Visier, and Annand being afterwards 
called in to know if there were any other things to be debated. 
Annand told them that it was customary in point of conduct to 
allow those towns that defended themselves valiently, liberty to 
carry away with them a competent number of cannons; that 
therefore (having already received instructions from the General), 
we did on our part desire that civility of them, because it would 
redound more to the honor of the Visier. The Pasha made answer 
that there were so many great guns carried away already, and 
if the Visier did condescend to what we pretended to upon the 
accompt of the navy, he might very well be contented. Annand 
said that they ought to respect the honor of the Visier and the 
army more than the value of a small number of guns; for this 
condescension would give the world to understand that the 
3 years siege of this town was occasioned by your meeting with 
such stout opposition from the besieged. Then the Pasha re
plied that when the most material things were concluded, he 
himself would entreat the Visier again to allow some propor
tion ; if they would be content to make this an article, to leave 
a blank for the number, that they should be afterwards incerted. 
In the meantime they received the Grand Visier’s answer con-

φρονα αυτήν πράξιν' διά τοΰτο μετέβησαν εις το άλλο περίπτερον καί συσκε- 
φθέντες έγραψαν επιστολήν πρός τόν Μέγαν Βεζΰρην· κατόπιν έκάλεσαν τόν Ά- 
νάντην νά είσέλθϊ|, διά νά μάθουν, αν ύπήρχον άλλα θέματα πρός συζήτησιν. Ό 
Άνάντης τούς είπεν, ότι ήτο συνήθης συμπεριφορά πρός πόλεις, αί όποια ι υπέρ - 
ήσπισαν εαυτός γενναίως, νά τούς παρέχεται ή άδεια νά αποκομίζουν άρμό- 
ζοντα αριθμόν πυροβόλων διά τοΰτο, (άφοϋ έλάβομεν ήδη σχετικός οδηγίας 
παρά τοϋ Αρχιστρατήγου) έκφράζομεν άπό μέρους μας τήν επιθυμίαν νά έπι- 
δείξουν τήν ευγένειαν αυτήν, άφοϋ μάλιστα, τούτο θά άπέβαινε μάλλον πρός 
τιμήν τού Βεζόρου. Ό Πασάς άπήντησεν, ότι άπεκομίσθησαν ήδη τόσον πολλά 
καί μεγάλα κανόνια, ώστε, άν ό Βεζόρης ένέδιδεν εις δ,τι έπρόβαλον ώς πρός 
τόν στόλον, θά έπρεπε νά είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Ό Άνάντης άπήν
τησεν, δτι θά ώφειλον νά σεβασθοΰν μάλλον τήν τιμήν τοϋ Βεζόρου καί τοϋ 
στρατεύματος παρά τήν αξίαν μικρού αριθμού πυροβόλων' διά τής συγκατα- 
βάσεως αυτής θα έδιδον εις τόν κόσμον νά έννοήστ), ότι ή τριετής πολιορκία 
τής πόλεως προέκυψεν έκ τού ότι συνηντήσατε τόσον ίσχυράν άντίστασιν έκ 
μέρους τών πολιορκουμένων. Τότε ό ΙΙασάς άπήντησεν, ότι όταν τά ουσιωδέ
στερα ήγοντο εις πέρας, αυτός ό ίδιος θά παρεκάλει θερμώς τόν Βεζΰρην νά 
παραχωρήση εν μέρος, αν εύηρεστοΰντο νά τό διατυπώσουν εις άρθρον, άφή- 
νοντες κενόν διά τόν αριθμόν, ώστε νά τόν παρεμβάλουν έκ τών ύστέροιν.· Έν 
τφ μεταξύ έλαβον τήν άπάντησιν ιού Μεγάλου Βεζόρου άναφορικώς μέ τά κανό-
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cerning the cannon and ammunition of the armada, which was 
declared thus, that he was content they should take the cannon 
and the ammunition of the armada along with them without 
deceit. Thus all the essential points were ratified as is before 
mentioned, and there remained nothing but what concerned the 
formality of the suspension of their arms, having already recei
ved orders as to that affair; that they should withdraw their sol
diers in both ports to their first batteries; because those that 
belonged to the Republic did retire behind the palisade of the 
falsa Braqa athwart, and cross, and the Cortina, to avoid the con
fusion that may happen by intermixing themselves one with 
another; to this was answered that it were better to appoint 
them the outward fortifications because they had wholly with
drawn their men from.the posts that were assaulted, and pla
ced them as a guard to the same fortifications of the Janizaries 
to keep the other Turks that would pass this. Annand replied 
it was not to be done because that to deliver up the fortifica
tions were immediately to admit them into the town, and so 
they should expose their liberty to the arbitrariness of an in
solvent army. The Pasha replied that as to their security, he did 
promise it them upon the faith of the Grand Visier. He answe
red that they were assured of it, nor did at all question any-

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας και πτώσεως τοϋ Χάνδακος 491

via καί τα πυρομαχικά τής αρμάδας, διά της οποίας εδηλουτο, διι συγκατετί- 
Όετο νά λάβουν μεΟ*’ εαυτών τά κανόνια καί τά πυρομαχικά ταύτης άνευ 
δόλου. Οΰτω ένεκρίΌ·ησαν όλα τά ουσιαστικά σημεία ώς προεμνημονεύδη, 
καί δεν άπέμενε παρά δ,τι άφείύρα τάς διατυποωεις τής ανακωχής των οπλών, 
διά ταύτην είχεν ήδη λάβει διαταγάς : δτι \(>ά άπέσυρον τούς στρατιώτας των 
εις άμφοτέρας τάς πύλας εις τά πρώτα τα>ν πυροβολοστάσια, ώστε οί άνήκον- 
τες εις την Δημοκρατίαν νά άποσυρΌοϋν όπισθεν τοϋ φράγματος τής προτει
χίου κρηπίδος (Falsa Braga), λοξώς καί σταυρωτά, καί τοϋ Προπετάσματος, 
ώστε νά άποφευχΙΚ) σύγχυσις, ή οποία ίΐά ήδύνατο νά προέλΦη έκ τής συνα- 
ναμίξεώς των. Εις τούτο έδόΟη ή άπάντησις, δτι καλύτερον νά τούς άφήσουν 
τάς εξωτερικός οχυρώσεις, άποσύρο\τες δλοκληρωτικώς τούς άνδρας των από τάς 
θέσεις πού προσεβάλλοντο καί τοποθετουντες αύτούς ώς φρουράν εις τάς αύτάς 
οχυρώσεις όπου οί Γενίτσαροι, διά νά συγκρατήσουν τούς άλλους Τούρκους, πού θά 
ήάελον νά τάς ύπερβοϋν. Ό Άνάντης άπήντησεν, δτι τούτο δεν ήτο δυνατόν νά 
γίνη, διότι τό νά παραδώσουν τάς όχυριυσεις ήτο ώς νά τούς έδέχοντο αμέσως εις 
την πόλιν καί ουτω θά έ^έθετόν την ελευθερίαν των εις την αυθαιρεσίαν στρα
τεύματος, εις τό όποιον δένήδύναντο νά εμπιστευτούν. *0 Πασάς άπήντησεν, δτι 
ώς πρός την ασφάλειαν τιον, τούς την υπόσχεται έν όνόματι τοϋ Μεγάλου Βεζύ. 
ρου. Άπήντησεν, δτι ήσαν βέβαιοι δΓ αυτό, ούτε προέκυπτε ζήτημα ώ; πρός
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thing that depended upon tlie will of the Grand Visier, but as 
to that which depended upon the arbitrary will of the militia, 
no person could secure them that, therefore they must alter 
their mind for they would be rather content to continue upon 
their defence than expose their lives to the discretion of their 
soldiers. Seeing then that they could not overcome this, they 
made a new proposition; that they should admit to join to their 
forces in the Grand Fort 500 Janizaries and 200 at the Rabelin 
of Santo Spivento (Spirlto?); but he gave them to understand 
that this demand was the same as the first, and withal added 
that they must lay aside the proposition, otherwise they should 
not agree. Finally they concluded after many various debates 
that the soldiers of both parties should keep to their own posts 
that they at present are masters of, till after the men were em
barked in order, to a transportation. After this the white flag was 
agreed to be left up in token of a cessation of arms ; and when 
according to the order of his excellency, Annand desired that 
terms of 20 days license for the shipping of their goods; but 
they seemed very averse to it and would allow but 5 at first, 
but at lenglit after a long dispute, we had twelve days allowed 
us. Now they were to appoint how things should be managed

δ,τι έξηρτάτο άπό trjv Οέλησιν τοΰ Μεγάλου Βεζύρου, άλλ’ ιός πρός αυτό πού 
έξηρτάτο από τήν αυθαιρεσίαν τής «μιλίτσια* κανείς δέν Οά ήδύνοτο νά τούς 
εξασφάλιση· διά τοϋτο Οά έπρεπε νά μετά βάλουν γνώμην, διότι αυτοί Οά προ- 
ετίμων νά συνεχίσουν τήν άμυνάν των παρά νά εκθέσουν τήν ζωήν των εις 
τήν διάΟεσιν των στρατιωτών των. Βλέποντες τότε ότι δέν ήδύναντο νά υπερ
νικήσουν τήν δυσκολίαν αυτήν, έκαμαν νέαν πρότασιν : ότι έπρεπε νά δεχΟ-οΰν 
νά έλθουν εις επαφήν μέ τάς δυνάμεις των εις τό Μέγα Φρούριον 500 Γενι- 
τσάροι καί 200 εις τό Προμεσοτείχισμα (Ravelin) τοΰ Άγ. Πνεύματος. Αλλά 
τούς έδωκε νά εννοήσουν, ότι αυτό πού έζήτουν δέν διέφερε τοΰ προηγουμένου 
καί προσέΟηκε παρευΟάς, ότι έπρεπε, νά θέσουν κατά μέρος τήν πρότασιν, διότι 
ιίλλως δέν Οά συνεφιόνουν. Τέλος κατέληξαν έπειτα από ποικίλας συζητήσεις, 
ότι οί στρατιώται άμφοτέρων των μερών 0ά παρέμενον εις τάς θέσεις τάς 
οποίας επί τοΰ παρόντος κατείχαν, μέχρις ότου οί άνδρες έπιβιβασΟοΰν έν τά
ξει προς μεταφοράν των. Κατόπιν τούτου συνεφωνήΟη, ότι ή λευκή σημαία Οά 
άφήνετο ανυψωμένη ώς τεκμήριον ανακωχής· όταν, συμφιύνως πρός τάς διατιι- 
γάς τής εξοχότητάς του, ό Άνάντης έξέφρασε τήν επιθυμίαν νά παρασχεΟή 
προθεσμία, 20 ημερών διά τήν έπιβίβασιν των πραγμάτων των, αυτοί έφάνη- 
σαν πολύ ενάντιοι εις τοΰτο καί ήΟελον νά έπιτρέι|ιουν κατ’ άρχάς μόνον 5, 
άλλα τέλος, κατόπιν μακριάς διαμφιαβητήσεως, μάς παρε/ιυρήθη προθεσμία 
12 ημερών. Τώρα έπρόκειτο νά ορίσουν πώς 0ά έγίνετο ό χειρισμός τών πρα-
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and were next day to frame the articles so that there was no
thing wanting but only the exchange of hostages for the sus
pension of arms which was performed according to agreement; 
and they immediately set up the white colors and all hostility 
punctually ceased; the next day the articles were drawn and so 
drawn that they might be published according to the appoint
ment of Ibrahim Pasha. They were absolutely reflected and sub
scribed by his excellency the Captain General and the council, and 
sealed with the impression of St. Mark; and they unanimously 
attended the conveniency of the Grand Yisier to go and receive 
according to their desire those that he had made to the same 
purpose in the Turkish tongue translated by Panagiotti. It was 
at this time afternoon when as the forenamed Aehmet Pasha 
gave them notice that the Grand Yisier expected their appea
rance; whereupon he and the said young man that did accom
pany him as his excellency’s secretary that attended at all the 
meetings and was employed in the embassy from Annand to his 
excellency the Captain General; these two, I say, speedily took 
horse together and went on their way; the Pasha went about 15 
paces before us with a retinue of 20 servants about his horse, 
and 6 paces behind him followed a Sub-Pasha also of the Jani
zaries on horseback with the same number of servants in his

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 403

γμάτ,ων· τήν έπομένην θά κατέστρωνον τά άρθρα, ά'ιστε νά μή απομένη παρά 
μόνον η ανταλλαγή όμηρων διά τήν κήρυξιν τής ανακωχής, ή όποια συνετελέ- 
οθη κατά τά συμφωνηθέντα. Καί αμέσως άνεπέτασαν τήν λευκήν σημαίαν καί 
τότε ακριβώς πάσαι αί έχθροπραξίαι έσταμάτησαν. Τήν έπομένην τά άρθρα 
διετυπαόθησαν καί τόσον πλήρως, ώστε κατά τήν ύπόδειξιν του Ίμπραΐμ Πα
σά, ήδύνανιο νά δημοσιευθοϋν. Ό Αρχιστράτηγος καί τό Χυμβούλιον τά έμε- 
λέτησαν τελείως καί τά υπέγραψαν καί έτέθη ή σφραγίς τοΰ Άγ. Μάρκου- 
καί όμοθύμως άνταπεκρίθησαν εις τήν υπό τοΰ Μεγάλου Βεζύρου παρασχε- 
θεϊααν ευχέρειαν νά μεταβοΰν καί δεχθούν, συμφώνως πρός τήν επιθυμίαν 
των, εκείνα τά όποια πρός τόν αυτόν σκοπόν διετύπωσε, μεταφρασθεντα εις 
τήν τουρκικήν γλώσσαν υπό τοΰ Παναγιώτη. Ήτο τότε απόγευμα, όταν δ 
προμνημονευθείς Άχμέτ Πασάς τους είδοποίησεν, ότι ό Μέγας Βεζύρηε άνέ- 
μενε νά έμφανισθοϋν πρό αύτοΰ. Τότε αυτός (ό Άνάντης) καί ό μνημονειθείς 
νέος, ό όποιος τόν συνώδευεν ώς γραμματεύς τής εξοχότητάς του καί ό όποιος 
παρευρέθη εις όλας τάς συναντήσεις καί έχρησιμοποιήθη ώς σύνδεσμος μεταξύ 
τοΰ Άνάντου καί τής εξοχότητάς του τοΰ ’Αρχιστρατήγου, οι δύο αυτοί, λέ
γω, ιππέυσαν κατεσπευσμένα); όμοϋ καί έσυνέχισαν τόν δρόμον των ό Πασάς 
έβάδιζεν εις άπόστασιν 15 βημάτων πρό ημών, μέ συνοδείαν 20 υπηρετών πε
ριβαλλόντων τόν ίππον του, καί έξ βήματα όπισθεν ιιότοΰ ήκολούΟει είς Ύπο- 
πασάς των Γενιτσάρων έφιππος, μέ τόν αυτόν αριθμόν υπηρετών όπισθεν του. Έ-
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train. Then about 4 or 5 paces behind us were on horseback the 
said Aga, the Chiagaia Bey of Ibrahim Pasha and a Chiorbaggi 
of the Janizaries with their servants. All this company marched 
along behind 2 ranks of 500 Janizaries who were placed in such 
good order that they seemed on each side like a wall hung with 
tapestry. Being thus on the way to the Pasha’s lodgings they 
went about 2 miles where being arrived in the valley of Gio- 
firo, there stood a pavilion indifferently high and spacious 
with 3 rooms, and a round ball of wood guilded on the top of 
only one of them. The pavilion was encompassed with green 
cloth in imitation of a wall which was higher than a horseman 
mounted. Within this circuit there were several other pavilions 
but somewhat lower. Being come to the wall gate first, the Aga 
and his company dismounted with a gentle courteous motion. 
This done, they were brought into the court that led to the pa
vilion; without doors were placed three standards of wood 
guilded as high as a troop sword, on the top of each a brazen 
ball guilded, and about a hand’s breadth under that a horse tail 
hanging downwards. Then we came to an ascent of 6 steps fra
med above ground, covered with carpets, which brought us to 
the first room of the pavilion and represented the hall or parlor, 
which was only painted with cloth of gold in the very middle; and

πειτα, 4, ή 5 βήματα όπισθεν ημών ήρχοντο έφιπποι ό γνοίστός ’Αγάς, 6 Chiagaia 
Βέης τοΰ Ίμπραίμ ΓΙασά και είς Τζορμπατζής των Γενιτσάρων μέ τούς ύπηρέτας 
των. "Ολη συνοδεία αυτή έβάδιζε μεταξύ δύο στοίχιυν έκ οΟΟ Γενιτσάρων, τόσον 
καλώς τεταγμένων, ώστε να φαίνεται έκαστη πλευρά ως εις τοίχος έπεστρωμένυς 
μέ τάπητας. Βαίνοντες ούιω προς τά οικήματα τού ΙΙασά, έπροχοίρησαν 2 μίλια 
περίπου καί έφτασαν είς την κοιλάδα τοΰ Γιόςιυρου, όπου ϊστατο έν περίπτε- 
ρον μετρίως υψηλόν καί εύρύχωρον, έχον τρία δωμάτια, μέ στρογγυλήν σφαϊ. 
ραν έξ επίχρυσου ξύλου είς τήν κορυφήν τοΰ ενός μόνον εξ αυτών. Τό περί
πτερον περιεζώννυτο μέ πράσινον ύςιασμα μιμούμενον τοίχον, ό όποιος ήτο 
υψηλότερος από έφιππον. Εντός τού περίβολου τούτου ύπήρχον μερικά άλλα 
περίπτερα, αλλά χαμηλότερα κάπως. "Οταν έφΦασαν είς τήν πύλην τοΰ περι
βόλου, ό ’Αγάς καί ή συνοδεία του άιρίππευσαν μέ έλαφράν άβράν κίνησιν. 
Άφοΰ έγινε τούτο, ώδηγήΦησαν είς τήν αυλήν τήν άγουσαν είς τό περίπτερον 
έξω των Φορών ήσαν τοποθετημένα τρία λάβαρα έξ επίχρυσου ξύλου, υψηλά 
όσον ξίφος ιππικού, μέ όρειχαλκίνην έπίχρυσον σφαίραν είς τήν κορυφήν καί, 
περίπου μίαν παλάμην κάτω ταύτης, ουράν ίππου κρεμσμένην. ΈφΦασαμεν 
τότε είς μίαν άνοδον έξ βαθμιδών, κατεσκευασμένην άνω τού εδάφους καί 
έπεστρωμένην μέ τάπητας, καί δι’ αυτής άνήλΦομεν είς τό πρώτον δωμάτιον 
τού περιπτέρου, τόν προΦάλαμον ή έντευκτήριον, τό όποιον ακριβώς είς τό 
μέσον έκαλύπτετο μέ χρυσούν ύφασμα· παρά τούς πύδας τούτου καί επί τού
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at the foot of it upon the ground, along row of cushions covered 
with scarlet and fringed with silk and gold. The pavement was 
boarded with thin planks and finely covered. And Annand was 
seated over against the canopy or cloth of state upon a stool 
without a.back, covered with crimson velvet, where he had not 
stayed above a quarter of an hour, but Achinet Aga came and 
made a sign to him to go into the other room which was the 

.second in the pavilion, hung and covered as the first, but the 
furniture newer and finer. The Grand Visier sat at the upper 
end upon soft pillows which seemed to be two large mattresses 
covered with the finest scarlet, having 4 great cushions placed 

. in a row to lean upon which were covered with cloth of gold, 
being Indian work of a red color; besides them there was 
a frontispiece of cloth of gold embroidered higher than a pike 
and as large as the pavilion. All the choice of the army stood 
round him very thick and close together and all in rich attire. 
As soon as they approached the said Visier within 3 paces or 
thereabouts, the dragoman Panagiotti did bid them stop there. 
Then they uncovered themselves and made a bow, returning 
back to cover themselves; at which salutation, the Grand Visier 
bowing his head did bid them welcome. And then Annand be-

έδάφους υπήρχε μακριά σειρά προσκέφαλα,ων μέ ερυθρόν περίβλημα, πλαισι- 
ούμενον μέ μεταξωτά καί χρυσά κρόσια. Τύ έδαφος ή το έπενδεδυμένον μέ λε
πτός σανίδας καί καλλιτεχνικές έπεστριομένον. Ό Άνάντης έκάί)·ησεν έναντι 
τοΰ «ουρανοί» ή υφάσματος τοΰ Κράτους, επί θρανίου άνευ ερεισίνωτου, κε- 
καλυμμένου μέ βελοΰδον πυρσού χρώματος, όπου μόλις είχε παραμείνει περί 
τύ τέταρτον τής ώρας, οτε 6 Άχμέτ ’Αγάς είσήλί)ε καί τοΰ ένευοε νά μεταβή 
εις τό άλλο δωμάτιον, τό δεύτερον τοΰ περιπτέρου, το όποιον εΤχεν ανάλογα 
παραπετάσματα καί τάπητας τοΰ πρώτου, αλλά σκευήν νεωτέραν καί ώραιοτέ- 
ραν. Ό Μέγας Βεζύρης έκάίίητο εις τό έτερον άκρον επί μαλακών προσκεψα- 
λαίων, πού έφαίνοντο ώς δύο μεγάλα στρώματα έπενδεδυμένα μέ την πλέον 
έξοχον πορφύραν, καί έχμιν 4 μεγάλα προσκεφάλαια τοποθετημένα είς σειράν 
διά νά στηρίζεται, ένδεδυμένα μέ χρυσοϋν ύφασμα, ινδικόν έργον ερυθρός 
άποχρώσεως' πλησίον του υπήρχε προμετωπίς υφάσματος χρυσού κεντητού 
υψηλότερα λόγχης καί πλατεία όσον τό περίπτερον. "Ολοι οί εκλεκτοί τού 
στρατεύματος ΐσταντο κύκλφ του είς πυκνήν ταξιν πρός άλλήλους καί όλοι μέ 
πλουσίαν περίβολήν. Μόλις έπλησίασαν τόν Βεζύρην είς άπόστασιν τριών μέ
τρων ή περίπου τόσον, ό διερμηνεύς Παναγιώτης τούς έσταμάτησεν εκεί. Τότε 
άπεκαλύφθησαν καί ύπεκλίθησαν, κάμνοντες μεταβολήν διά νά καλυφθούν έκ 
νέου’ είς τόν χαιρετισμόν τούτον ο Μέγας Βεζύρης νεύων την κεφαλήν τούς 
ηύχήθη τύ καλώς ώρισαν. Καί τότε ό Άνάντης ήρχισε τήν άγόρευσίν του :
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gan his harangue; Now that God hath after so tedious a war 
settled a peace between two potentates who were always proud 
of the distinct and stricter friendship between them, in token 
whereof his excellency the Captain General had sent him to de
clare unto him his amity and to assure him of the good corres
pondence between the most serene Republic and the Ottoman 
Porte, in the same manner as at all other times they have do
ne ; and it may be gathered by the subsequent affairs that his 
excellency hath had no other design but that the hatred and 
enmity between them may be laid aside and annihilated. The 
Grand Visier answered this complimentary very ceremoniously, 
saying that he did accept very kindly, of the expressions of his 
excellency the Captain General who hath bestirred himself in 
the settling of this peace, not without reason, for he knows ve
ry well how great advantages will redound to the most serene 
Republic by the affection and favor of the Grand Signor. An- 
nand replied that the most serene Republic hath endeavored 
with great fervency to cultivate the friendship of the Ottoman 
Porte, nor did ever take up arms but in their own defence when 
necessitated to it, which the law of nature allows of; therefore 
he might be certain they would be much more diligent for the 
future to preserve it. The Grand Visier made answer that the

Τώρα πού ό Θεός μετά τόσον οχληρόν πόλεμον άπεκατέστησε την ειρήνην με
ταξύ τών δύο αυθεντιών, αί όποιοι πάντοτε υπήρξαν υπερήφανοι διά χήν δια- 
κεκριμένην καί λίαν στενήν φιλίαν μεταξύ των, ή αυτού εξοχύτης ό Αρχι
στράτηγος εις μαρτύρων τούτου τόν άπέστειλεν, ϊνα δηλώση ενώπιον αυτού 
τήν φιλίαν του καί νά τόν βεβαίωση διά τάς καλάς σχέσεις μεταξύ τής Γαλη
νότατης Δημοκρατίας καί τής ’Οθωμανικής Πύλης, όπως ειχον άλλοτε υπάρξει 
εις ιό παρελθόν, καί άπό τά επακόλουθα δύναϊαι νά συναχθή, οτι ή έξοχό- 
της του έχει ώς μόνον σχέδιον νά παραμερίση καί νά έκμηδενίση παν μίσος 
καί εχθρότητα μεταξύ αυτών. 'Ο Μέγας Βεζύρης άπήντησεν εις τάς φιλοφρο
νήσεις αύτάς μέ λίαν επίσημον ύφος, λέγων οτι έδέχετο λίαν εύμενώς τους 
λόγους τής εξοχότητάς του τού ’Αρχιστρατήγου, οστις κατηύθυνεν εαυτόν προς 
τήν άποκατάστασιν τής ειρήνης ταύτης, όχι άνευ λόγου, διότι γνωρίζει πολύ κα' 
λώς πόσον μεγάλα ωφέλη θά έκπηγάσουν διά τήν Γαληνοτάτην Δημοκρατίαν 
άπό τήν στοργήν καί τήν εύνοιαν τού Σουλτάνου. Ό Άνάντης άπήντησεν, οτι 
ή Γαληνότατη Δημοκρατία κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν μέ θερμόν ζήλον νά 
καλλιεργήση τήν φιλίαν μέ τήν ’Οθωμανικήν Πύλην καί δέν έλαβε τά όπλα 
παρά μόνον πρός ΰπεράσπισιν έαυτής, όταν προέκυψει ή άνάγκη, πράγμα το 
όποιον επιτρέπει ό νόμος τής φύσεως4 διά τούτο δύναται νά είνιιι βέβαιοςι 
ότι θά δειχθοϋν εις τό μέλλον επιμελέστεροι διά τήν διατήρησιν αυτής. Ό 
Μέγας Βεζύρης άπεκρίθη, ότι ή Γαληνοτάτη Δημοκρατία θά εύρη τήν αυτήν
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most serene Republic should find the same correspondence 
at all times from the Grand Signor. After this, the articles 
were produced, signed and sealed, and delivered into the hands 
of the Visier by Annand saying that, they being explained 
and digested by his commissioners and by us on behalf of the 
Captain General, we are now come before their presence 
to receive the same in the Turkish idiom, signed and sealed 
with your seal according to the form agreed upon, and sworn to 
be observed. Which articles, being in the hands of the Grand 
Signor’s lord chancellor who stood by them together with the 
Chian Pasha, the Visier’s chief secretary and his groom of the 
chamber, they were by the said chancellor delivered to the Vi
sier, who after he had looked upon the seal and subscription, 
gave them to Panagiotti and bid him read them name by name 
that had subscribed; which being done, he took the writing that 
was in the Turkish language, and delivered it to the high chan
cellor who gave it to Annand; and he diligently observed them 
and particularly the seal; which charge being over, the Grand 
Visier said all was well and now we are good friends. Then An
nand made a short speech in commendation of the Visier which 
was well taken by him, and he told him that he desired him to 
salute the Captain General in his name. After this the Visier

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοϋ Χάνδακος 49ί

ανταπόκρισιν άνά πάντα χρόνον έκ μέρους τοΰ Σουλτάνου. Μετά ταΰτα παρου
σίασαν τά άρθρα τής συνθήκης, υπογεγραμμένα καί έσφραγισμένα, καί ό Ά- 
νάντης τά παρέδωσεν εις χεΐρας τοϋ Βεζύρου, λέγων δη, άφοϋ ταΰτα ήρμηνεύ- 
θησαν καί άφωμοιώθησαν υπό των εντεταλμένων καί ημών έν όνόματι τοϋ 
’Αρχιστρατήγου, ήλθομεν τώρα ενώπιον τιον, ϊνα λάβωμεν τό αντίστοιχον 
εις τουρκικήν γλώσσαν, ύπογεγραμμένον καί έσφραγισμένον μέ τήν σφραγίδα 
σας, κατά τόν συμψωνηθέντα τύπον καί μέ τόν δρκον νά τηρηθή. Τά άρθρα 
ταΰτα, έγχειρισθέντα εις τόν μέγαν σφραγιδοφύλακα τοΰ Σουλτάνου, ό όποιος 
ϊστατο πλησίον τοΰ Βεζύρου μετά τοϋ Chian Πασά, τοΰ άρχιγραμματέως καί 
θαλαμηπόλου αΰτοΰ, παρεδόθησαν ύπ’ αύτοϋ εις τόν Μέγαν Βεζύρην, οστις 
έθεώρησε τήν σφραγίδα καί τήν υπογραφήν καί τά έδωσεν εις τόν Παναγιώ
την, παραγγέλλων νά άναγνώση όνομα πρός όνομα τούς ύπογραφομένους' άφοΰ 
έγινε τοΰτο, έλαβε τουρκιστί συντεταγμένον τό έγγραφον καί τό παρέδωσεν εις 
τόν άρχισφραγιδοφύλακα, οστις τό ένεχείρισεν εις τόν Άνάντην καί οΰτος 
μετ’ έπιμελείας τό έξήτασε καί ιδίως τήν σφραγίδα' άφοΰ έτελείωσε καί αυτή 
ή διατύπιυσις, ό Μέγας Βεζύρης εΐπεν, ότι ολα ήσαν έν τάζει καί ότι τιόρα 
ήσαν καλοί φίλοι. Τότε ό Άνάντης έξεφώνησε βραχύν λόγον, επαινετικόν τοΰ 
Βεζύρου, οστις τόν ήκουσεν ευχαρίστως καί τοΰ εΐπεν, ότι έπεθύμει νά χαιρε- 
τίση έζ ονόματος του τόν ’Αρχιστράτηγον. ’Ακολούθως 6 Βεζύρης άντήλλαξε

ΚΡΗΤΙΚΑ XPONJKA Γ.
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exchanged a word or two with the grooms of his chamber, and 
they presented him with 2 Persian vests of cloth of gold and 
put them on. After this present was given, they departed and 
returned in the same manner and with the same retinue to the 
Pasha’s apartment. There the translation here underwritten was 
delivered to Annand by Panagiotti in his own handwriting, 
which he perused and found that they had omitted in the second 
article the territories of the fortresses of Suda, Carabusa and 
Spina Longa, and protested against the articles as null and void 
because they were altered contrary to agreement. Panagiotti 
replied that it was the Visier’s pleasure to omit that, because 
the fortresses can have no territories, but Annand insisted upon 
it and said that this omission was a breach of faith, it being so 
to be established by contract. He was infinitely troubled at the 
cheat and afterwards gave notice of it to his excellency who 
commanded him to return immediately to the Pasha’s lodgings 
and tell him that he intended to declare the treaty void unless 
he would rectify the mistake that was committed. Fie was asto
nished at these resolute propositions, yet he endeavored to ex
cuse it by saying that the fortresses had no territories. But An
nand fully convinced him by Panagiotti’s own note which he

μίαν η δύο λέξεις μέ τούς θαλαμηπόλους χου καί χοϋ παρουσίασαν δύο περ
σικός σχολάς χρυσοκέντητου ύφάσμαχος καί χάς προσέφερεν εις αύχούς. Άφοΰ 
έδόθη χό δώρον χοΰχο, άνεχώρησαν καί έπέστρεψαν καχά χόν αυτόν χρόπον 
καί μέ χήν αύχήν συνοδείαν εις χό διαμέρισμα χοϋ Πασά. ’Ενταύθα ή μετά- 
φρασις, παρατιθέμενη καίω χοϋ κειμένου, παρεδόθη εις χόν Άνάνχην υπό χοΰ 
Παναγιώτη, γεγραμμένη διά χειρός χου' διεξήλθε χαύχην καί ευρεν δχι εΐχον 
παραλείψει εις χό δεύχερον άρθρον χάς εδαφικός περιοχάς τής Χούδας, Γραμ- 
βούσας καί Σπινάλόγγας' διεμαρχυρήθη χόχε καχά χής διαχυπώσεως χών άρ
θρων, χαρακτηρίσας χαΰχα ώς ανίσχυρα καί άκυρα, διόχι ήλλοιώθησαν πι/ρά 
χήν γενομένην συμφωνίαν. Ό Παναγιώτης άπήνχησεν, δχι ήχο ή θέλησις χοΰ 
Βεζύρου νά παραλείψουν χαΰχα, διόχι χά φρούρια δέν δύνανχαι νά έχουν εδα
φικός περιοχάς' άλλ’ ό Άνάνχης έπέμενεν έπ’ αύχοϋ καί έδήλωσεν, δχι ή πα- 
ράλειψις αϋχή ίσοδυνάμει πρός παραβίασιν χοϋ λόγου των, άφοΰ καχά χήν γε· 
νομένην σύμβασιν έπρεπε νά διαχυπωθή χοΰχο οϋχω. Είχε χά μέγιστα τα- 
ραχθή διά χήν απάτην καί κατόπιν ειδοποίησε περί τούτου χήν εξοχότητά του, 
δστις χοϋ παρήγγειλε νά έπισιρέψτ) αμέσως εις χά διαμερίσματα το” Πασά 
καί νά χοΰ εϊπτ), δχι έσκόπευε νά κηρύξη χήν συνθήκην άκυρον, άν δέν διωρ" 
θοΰτο χό διαπραχθέν σφάλμα. Έξεπλάγη οΰχος διά χάς άποφασισχικάς αϋχάς 
προτάσεις καί έσπευσε νά χό δικαιολογήσω λέγων, δχι χά φρούρια δέν εΐχον 
έδαφικάς περιοχάς. Άλλ’ ό Άνάνχης χόν έπεισε τελείως μέ χό σημείωμα σ.ύ- 
ΤΟϋ τοϋ ΙΙαναγιοιχου, χό όποιον χόχε εΤχεγ άνά ψείρας, εις χό οποίον περιεί"
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then had in his hand, in which he had expressed it before. He 
told Annand that he must come again the next day because it 
was late, and did pawn his faith that he would adjust that pas
sage. This answer was brought to his excellency who engaged 
him to go to the said Pasha the next day with a commission 
to require a declaration thereof, apart by itself which he did; 
but the Pasha who had no intention to make any other declara
tion said, that they would make new articles in the Turkish ton
gue, with this additional specification, that by the territories of 
the fortresses was understood the adjacent rocks which were un
der the command of the cannons of those forts respectively, so that 
there was no need of making other new ones, because the old 
one should be amended. His excellency was absolutely against 
this new amendment, alleging that he would not let those ar
ticles go any more out of his hands. The Pasha replied that 
there could not be two leaves left out. Annand made answer 
that yesterday upon the engagement of his word and faith, he 
caused the white flag to be set up, and if he would not do 
things to our satisfaction, all that was done must be undone; so 
that he seeing in what perplexity things were, thought it con
venient to assent to the proposed declaration which was fai
thfully done and received according to desire.

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τού Χάνδακος 499

χετο τί είχε προηγουμένως άποδεχθή. Είπεν εις τόν Άνάντην, ότι έπρεπε νά 
έπανέλθη τήν έπομένην, διότι ήτο άργά, καί τοϋ έδιδε τόν λόγον του, ότι θά 
έτακτοποίει τό χωρίον τοϋτο τοΰ άρθρου. Ή άπάντησις αυτή μετεδόθη εις 
τήν εξοχότητά του, όστις τοϋ ανέθεσε νά μεταβή τήν έπομένην εις τόν Πασάν 
μέ εντολήν νά ξητήση δήλωσιν έπ’ αυτού, ανεξαρτήτως εκείνου πού αυτός είχε 
κάμει. Άλλ’ ό Πασάς, 6 όποιος δέν είχε διάθεσιν νά κάμη άλλην δήλιοσιν, 
είπεν, ότι θά διετύπωνον έκ νέου τά άρθρα εις τήν τουρκικήν γλώσσαν μέ 
τήν πρόσθετον συτήν ειδικήν έπεξήγησιν, ότι ώς έδαφικαί περιοχαί των φρου
ρίων εννοούντο οί παρακείμενοι βράχοι, οϊ όποιοι ήσαν εντός τής άκτΐνος δρά- 
σεως των πυροβόλων έκαστου των φρουρίων τούτων, ώστε δέν έχρειάζετο νά 
κάμουν νέα άλλα άρθρα, άφοΰ τά παλαιά θά διωρθοϋντο. Ή έξοχότης του 
ήτο απολύτως κατά τής νέας αυτής διορθώσεως, υποστήριξών, ότι δέν θά 
άφηνε πλέον τά άρθρα αύιά νά έξέλθουν τών χειρών του. Ό Πασάς άπήντη- 
σεν, ότι δέν ήδύναντο νά μείνουν έ'ξω δύο φύλλα. Ό Άνάντης άπήντησεν, ότι 
χθές, μέ βάσιν τόν λόγον του καί τήν πίστιν του, έ’καμε νά άναπετασθή ή 
λευκή σημαία, καί ότι, άν δέν ήθελε νά τακτοποιηθούν τά πράγματα ίκανοποι- 
ητικώς δι’ ημάς, δ,τι έγινε θά έθεωρεΐτο ώς μή γενόμενον ουτο) βλέπων εις 
ποιον περίπλοκον σημεϊον έ'φθασαν τά πράγματα, έθεώρησεν ό Πασάς πρέπον 
νά συγκατανεύση εις τήν προτεινομένην δήλωσιν, όπερ έξετελέσθη έντίμω^ καί 
έγένετο δεκτόν κατά τήν επιθυμίαν twv,
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IV

A COPY OF THOSE ARTICLES WHICH WERE ASSIGNED 
AND ARE IN THE HANDS OF THE PRIME YISIER.

THE ARTICLES OF PEACE AGREED UPON 
THE 6 OF SEPTEMBER 1669

1) To the end that the Republic may enjoy a firm peace with 
the Porte, as she hath constantly endeavored, the city of Can- 
dia, with the cannon and ammunition thereunto properly belon
ging, are remitted into their hands that shall be appointed the
reunto by the Grand Visier upon the terms hereafter mentioned.

2) That the fortress of Suda, Carabusa and Spina Longa with 
their territories, the fortress of Clissa with its territory, and the 
other acquisitions made in Bossina during the time of this late 
■war, shall be peaceably enjoyed by the Republic, without any 
disturbance, or any other terms whatsoever to be imposed.

3) That all the great and small guns of the Armada that have 
been disembarked in Candia, shall be freely re-embarked.

4) That 12 days of privileges as was agreed shall be allowed

IV

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΒΙΒΑΣΘΗΣΑΝ 
ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΕΖΥΡΟΥ

ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΗΛΘΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΤΗΝ 6ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1669

1) ΙΙρός ιόν σκοπόν νά απόλαυση ή Δημοκρατία σταθερών ειρήνην μέ τήν 
Πύλην, ώς αϋτη πάντοτε έπεδίωξε, ή πόλις τοϋ Χάνδακος μέ τα κανόνια καί 
τώ πολεμοφόδια τά άνήκοντα εις αυτήν θά παραδοθή εις χείρας αυτών πού 
■θά υποδειχθούν έκ μέρους τοϋ Μεγάλου Βεζύρου, υπό τούς αμέσως κατωτέρω 
άναγραφομένους όρους.

2) “Οτι τά φρούρια τής Σούδας, Γραμβούσας καί Σπιναλύγγας μέ τάς 
εδαφικός αυτών περιοχάς, τό Φρούριον τής Clissa μέ τήν εδαφικήν του περιο
χήν, καί αϊ άλλαι γενόμεναι κατά τήν διάρκειαν τού τελευταίου πολέμου κτή
σεις εις τήν Bossina, θά εΰρίσκωνται ειρηνικούς εις τήν κατοχήν τής Δημο
κρατίας άνευ παρενοχλήσεως ή άλλου οίουδήποτε έπιβαλλομένου όρου.

3) "Οτι όλα τά μεγάλα καί μικρά πυροβόλα τής 'Αρμάδας, τά όποια άπε- 
βιβάσθησαν είς τόν Χάνδακα, θά δύνανται νά έπανεπιβιβασθοΰν ελευθέριος.

4) 'Ότι 12 ήμέραι άδειας κατά τά συμφωνηθέντα παρέχονται διά τήν επί-
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for the embarking and shipping of sacred and profane utensils, 
cannons and ammunitions belonging to the said Armada, pro
visions and all other goods and carriages whatsoever, as also 
wounded and sick men, all the remaining forces, galleymen, 
and all those peasants and strangers that have a mind to go 
aboard, that they may transport themselves in galleys and 
barks, and before this time be expired, there shall be no pre
text for the surrender of the town, or of any part thereof.

5) That in case the said term of 12 days be not sufficient for 
them to ship all their forces and goods above mentioned, the 
Grand Visier doth engage, that after he hath the town delive
red up to him, he will employ his own barks to carry whatever 
is left behind aboard of those Venetian vessels that lie in the 
trench for that purpose.

6) That during the said time alloted for the embarking, both 
parties might keep to the posts they now possess, which shall 
be observed with all the exactness and civility imaginable, 
prohibiting the soldiers to advance forwards or to speak toge
ther, that we may avoid the disorder that may ensue thereu
pon; and this shall be the officers’ duty, promising to treat

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τον Χανδακος BU1

βίβασιν καί διαβίβασιν ιών ιερών καί κοινών πραγμάτων, τών κανονιών καί 
πυρομαχικών, άνη κοντών εις τήν ώς άνω "Αρμάδαν, τών ζωοτροφιών ή άλλων 
αγαθών καί αποσκευών οίωνδήποτε, ώς επίσης τών τραυματιών καί ασθενών 
όλων τών άπομενουσιον στρατιωτικών δυνάμεων, τών γαλεωτών καί όλων εκείνων 
τών εντοπίων καί ξένων, οί όποιοι προτίθενται νά έπιβιβασθοΰν, ώστε νά δύ_ 
ναται νά γίνη ή μεταφορά αυτών διά γαλερών καί λέμβων πρό δέ τής έκ. 
πνοής τής προθεσμίας τούτης δέν θά προβληθή κατ’ οΰδένα λόγον άξίωσις 
περί παραδόσεως τής πόλεως ή μέρους ταύτης.

5) "Οτι εις περίπτωσιν καθ’ ήν ή ό>ς άνω προθεσμία τών 12 ημερών δεν 
θά είναι αρκετή διά τήν έπιβίβασιν όλων τών δυνάμεων των καί τών προ· 
μνημονευθέντων πραγμάτων των, ό Μέγας Βεζύρης αναλαμβάνει, αφού παρα- 
δοθή ή πόλις εις αυτόν νά χρησιμοποίηση ίδικάς του λέμβους προς μεταφο
ράν εκείνων πού παρέμειναν εις τά. ένετικά πλοία, τά όποια εύρίσκονται διά 
τόν σκοπόν τούτον πρός τό μέρος τής τάφρου.

6) "Οτι διαρκούσης τής προσδιορισθείσης προθεσμίας διά τήν επιβίβασες 
άμφότερα τά μέρη δέον νά κρατήσουν τάς θέσεις, τάς όποιας τώρα κατέχουν, 
όρος ό όποιος θά τηρηθή μέ πάσαν δυνατήν ακρίβειαν καί ευπρέπειαν, άπα. 
γορευομένο υ εϊς τούς στρατιώτας νά προχωρούν ή νά διαλέγωνται πρός άλλή- 
λους, ΐνα άποφευχθή ή αταξία, πού θά ήτο δυνατόν νά προέλθη έκ τούτου· 
καί θά είναι καθήκον τών αξιωματικών, νά άναλάβουν νά μεταχειρισθοϋν ώς
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either party as enemies that shall any ways transgress; yet 
so that this shall not be looked upon as a breach of peace of 
either side.

7) That as soon as these articles are subscribed at the ap
pointed signal of the white flag, all hostility and labor, as well 
under as above ground, shall cease, and hostages be appointed 
with four other persons on each side deputed to take care that 
the said cessation of the aforementioned labor be punctually 
observed.

8) That for the surety and performance of these articles, there 
shall be three hostages of each party of great quality and equal 
degree, we proposing on our part, the three noble Venetians, 
which are Faustin de Riva, the Rieut. General of the Armada, 
Gio Bacca Calbo, Commissary General of the ammunition and 
provisions, and Zaccharia Mocenigo, a duke and now a person 
entertained in Candia; and we in exchange do demand Dabri 
Pasha, the Begler Bey of Semesvar, Achmet Pasha Aga of the 
Janizaries, and Gassit Bey, the Defterdar of Romelia; and these 
hostages shall not be delivered up till all been embarked.

9) That for security of our part, all the care imaginable shall 
be taken for the embarking; and that there shall be taken in

εχθρούς τούς οπωσδήποτε παραβάτας τοϋ ενός ή τού άλλο» μέρους, χωρίς 
τοΰτο έκ τούτου νά θεωρητή ώς παραβίασις τής συνθήκης ειρήνης έκ μέρους 
έκατέρας μερίδος.

7) Ότι ευθύς μετά τήν υπογραφήν τών άρΟρων τούτων, με τό συμφωνη- 
θέν σήμα τής λευκής σημαίας, πάσα εχθροπραξία καί πολεμική εργασία επί 
καί ύπύ τήν γην πρέπει νά σταματήσουν' νά υποδειχθούν όμηροι καί νά άπο- 
σταλοϋν εκατέρωθεν τέσσαρα άλλα πρόσωπα διά τήν έπακριβή παρακολούθη
ση1 τής ως άνω καταπαύσεως τών προμνημονευθέντων έργων.

8) Ότι πρός έξασφάλισιν τής έκπληρώσεως τών άρθρων τούτων, θά δο
θούν τρεις όμηροι εκατέρωθεν περιωπής καί αντιστοίχου κοινωνικής θέσεως' 
προτείνομεν άπό τήν ίδικήν μας πλευράν τούς τρεις εύγενείς Ενετούς, τόν 
Faustin de Riva, ’Αντιναύαρχον τής Αρμάδας, τόν Gio Bacca Calbo, Στρα
τηγόν επί τών Πολεμοφοδίων καί Ζωοτροφιών, καί τόν Zaccharia Mocenigo, 
δούκα καί τώρα ίδιωτεύοντα έν Χάνδακι' καί εις ανταλλαγήν ζητοΰμεν τούς 
Dabri Πασά, Βεηλέρβεην τοϋ Semesvar, ’Αχμέτ ΙΙασάν, Άγαν τών Γενιτσά
ρων, καί Gassit Βέην, ’Αρχιλογιστήν τής Ρωμυλίας' καί οι όμηροι ουτοι δεν 
θά έπιστραφώσι, μέχρις ότου τελειώση ή έπιβίβασις.

9) "Οτι πρός έξασφάλισιν, έκ μέρους μας πάσα δυνατή φροντίς θά ληφθή 
κατά τήν έπιβίβασιν καί θά γίνουν δεκτοί δύο αντιπρόσωποι διά νά παρακο-
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two deputies to see it done. They must be seamen because they 
being joined with two of the admirals are to take notice of the 
time of licence which is allowed for shipping'.

10) That the ships that ought to be employed for to embark 
us, to the end that it may be done with the greater expedition, 
shall be brought as near the port as they can, and to that pur
pose, the galleys and other vessels shall pass backwards and 
forwards by night as well as by day without any molestation.

11) That the Venetian Armada shall be permitted to keep 
their station till they are ready to set sail, and both parties 
shall use their diligence as good friends.

12) That all the ships of the Venetian Armada which shall 
be taken after the subscription of the said peace, shall be pun
ctually restored, and this is meant of those ships which the ves
sels of the Turkich navy have made prize, and because there 
are many single vessels beside those above named, that course 
about with the Venetian colors, these men shall not only have 
those colors and patents of theirs called in by public procla
mation, but they that transpired after forty days reciprocally 
(which time is granted to give them notice) shall forfeit their

λουθήσουν χήν έκτέλεσιν. Πρέπει να είναι ναυτικοί, ϊνα όμοϋ μέ δύο έκ των 
ναυάρχων μας, έπαγρυπνήσουν επί τής προθεσμίας τής παραχωρηθείσης διά 
τήν έπιβίβασιν.

10) "Οτι τά πλοία πού θά χρησιμοποιηθούν κατά τήν έπιβίβασιν μας, 
Ένα γίνη αίίτη μέ τήν μεγαλυτέραν δυνατήν ταχύτητα, θά προσεγγίσουν δσον 
τό δυνατόν πλησιέστερον προς τόν λιμένα' καί πρός τον σκοπόν τούτον αί γα- 
λεραι καί τά άλλα πλοία νά δύνανται νά μετακινούνται πρός τά εμπρός καί 
πρός τά όπίσω νύκτα καί ημέραν άνευ παρενοχλήσεως.

11) "Οτι θά επιτροπή εις τήν ένετικήν 'Αρμάδαν νά παραμείνη σταθμεύ- 
ουσα, μέχρις δτου έτοιμασθή νά άποπλεύση, καί άμφότερα τά μέρη θά λάβουν 
επί τούτου επιμέλειαν ώς καλοί φίλοι.

12) Ότι πάσα λεία πλοίων, γενομένη υπό τής ένετικής 'Αρμάδας μετά τήν 
υπογραφήν τής παρούσης ειρήνης, πρέπει μετ’ακρίβειας νά επιστροφή καί τό αυ
τό ισχύει δι’ δσα πλοία έγιναν λεία τοϋ τουρκικού Στόλου' καί επειδή υπάρχουν 
μεμονωμένα πλοία, πλήν των προμνημονευθέντων, τά όποια έκτελοΰν καταδρο
μής υπό τήν ένετικήν σημαίαν, δχι μόνον θά έπιβληθή δι’ επισήμου διατά
γματος εις τό πλήρωμά των ή υποστολή τής σημαίας καί θά άφαιρεθοΰν τά 
σχετικά προνομιακά έγγραφα, αλλά καί οί παραβάται άμφοτέρων των μερών 
θά τιμωρώνται διά θανάτου μετά τήν παρέλευσιν τεσσαράκοντα ημερών (προ
θεσμίαν παρεχομένην μέχρι τής είδοποιήσεώς των), μετά τήν πάροδον των
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lives, and this term being expired they that prosecute the 
course shall be taken as enemies by both parts; but this shall 
not be imputed to either party as a breach of the present peace.

13) That the slaves on both sides which are dispersed in 
any remote parts, they shall be reciprocally freed when the Re
public shall send their ambassador to the Porte, and that then 
not only our countrymen and subjects, the Venetians of which 
quality soever they be, but all other persons of what nation 
soever they be that have been taken whilst they served actual- 
ly-in this war, shall be faithfully set at liberty.

14) That in favor of this peace, pardon shall be granted to 
the subjects of both parties, that have in any capacity whatso
ever served the contrary party.

15) And by virtue of this present peace, above mentioned, 
it is intended that the articles of the other last peace be respe
ctively confirmed. Nor shall there be any pretext or cause what
soever pretented in the contrary, but only the accustomed pen
sion for the Island of Zant continued in the forenamed last 
peace, which must therefore commence from this day forward.

16) All the prementioned articles of this present peace ought

504

οποίων οί συνεχίζοντες τάς καταδρομάς θά θεωρώνται ώς εχθροί υπ’ άμφοτέ- 
ρων των μερών καί η τιμωρία των δέν θά είναι δυνατόν νά έπιρρι,φθή εις 
έκάτερον μέρος ώς παραβίασις τής παρούσης συνθήκης.

13) "Οτι οί σκλάβοι άμφοτέρων τών πλευρών, οί κατεσπαρμένοι εις οίονδή- 
ποτε άπόμερον μέρος, θά καθίστανται άμοιβαίως ελεύθεροι, όταν ή Δημοκρα
τία άποστείλη τόν πρεσβευτήν αυτής εις τήν Πύλην' τότε οχι μόνον οί συμπο- 
τριώται καί οί υπήκοοι Ενετοί οίασδήποτε τάξεως, αλλά καί πρόσωπα οίασ- 
δήποτε έθνικότητος, τά όποια συνελήφθησαν καθ’ δν χρόνον ύπηρέτουν εις 
τόν παρόντα πόλεμον, θά καθίστανται καλή τή πίστει ελεύθερα.

14) "Οτι χάριν τής συνθήκης ταύτης θά παραχωρηθή συγγνώμη εις τούς 
υπηκόους άμφοτέρων τών μερών, οίτινες υπό οίανδήποτε αυτών ιδιότητα υπη
ρέτησαν τύ αντίθετον μέρος.

15) Καί δυνάμει τής παρούσης ώς άνω συνθήκης ειρήνης θεωρούνται τά 
άρθρα τής άλλης τελευταίας ειρήνης ώς αντιστοίχους έπικυρωθέντα. Ούτε θά 
παρασχεθή οίαδήποτε έξ αυτής αφορμή ή αιτία δι’ οίανδήποτε αντίθετον 
άξίωσιν, πλήν τού νά συνεχισθή έν όνόματι τής προμνημονευθείσης τελευταίας 
συνθήκης ή καταβολή έπιχορηγήσεως διά τήν νήσον Ζάκυνθον, ή οποία εκ 
τούτου θά άρχίση καταβαλλόμενη άπό τώρα καί είς τό έξης.

16) Πάντα τά ώς άνω άρθρα τής παρούσης συνθήκης ειρήνης οφείλουν
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to be subscribed, sealed, and are to take up two sides of paper, 
the one in the Turkish tongue subscribed by the Grand Visier 
and sealed with the public seal which shall remain with the 
Captain General, the other in Italian, subscribed by the Captain 
General and Council and sealed with the seal of the Republic, 
which shall remain with the Grand Visier; and every one of 
these pages shall have the translation annexed, and be signed 
by the public ministers of state; that is, the Turkish in Italian 
and the Italian in Turkish, to the end that both parties may 
see there is no intended deceit, and all this shall be inviolably 
kept and sworn to by them both; that the Grand Visier, in con
sideration of so long, so resolute and so valiant a defence 
maintained, with so much honor by the besieged, hath given 
them leave to take away four pieces of cannon from among 
those that stood mounted towards the Piazza. Francesco Moro- 
sini, Captain General; Gieronimo Battaglia, Proveditor Gene
ral; Lorenzo Cornero, Proveditor of the Armada; Zorzi Benzon, 
Captain of the Gulf*.

Oxford HARRY HIONIDES

νά υπογράφουν καί σφραγισθοΰν, γραφόμενα επί δύο φύλλων χάρτου, τοΰ 
ενός εις τουρκικήν γλώσσαν, ύπογραφομένου ύπό τοΰ Μεγάλου Βεζύρου καί 
σφραγιζομένου μέ τήν επίσημον σφραγίδα καί μέλλοντος νά παραμείνη εις 
χέΐρας τοΰ ’Αρχιστρατήγου, τοΰ άλλου εις ιταλικήν γλώσσαν, ύπογραφομένου 
ύπό τοΰ ’Αρχιστρατήγου καί τοΰ Συμβουλίου του καί σφραγιζομένου μέ τήν 
σφραγίδα τής Δημοκρατίας, μέλλοντος νά παραμείνη είς χεϊρας τοΰ Μεγάλου 
Βεζύρου' έκαστον τών φύλλων τούτων θά έ'χη προσηρτημένην τήν μετάφρασιν, 
ύπογραφομένην ύπό τών δημοσίων τοΰ Κράτους λειτουργών, δηλ. τό Τουρκι
κόν κείμενον είς ιταλικήν καί τό ιταλικόν είς τουρκικήν γλώσσαν, ΐνα άμφό- 
τερα τά μέρη δύνανται νά ΐδουν, ότι δέν υπάρχει πρόθεσις δόλου καί ότι 
όλα θά τηρηθούν απαραβίαστα μέ τόν όρκον άμφοτέρων.

“Οτι ό Μέγας Βεζύρης, λαβών ύπ’ δψιν τήν τόσον μακράν, αποφασιστικήν 
καί γενναίαν άμυναν, τήν όποιαν οί πολιορκούμενοι έκράτησαν μέ τόσην τι
μήν, έπέτρεψεν είς αυτούς νά αποκομίσουν τέσσαρα κανόνια έκ τών πυροβο
λαρχιών τοΰ Φρουρίου.

Francesco Morosini, ’Αρχιστράτηγος.
Gieronimo Battaglia, Γενικός Προβλεπτής.
Lorenzo Cornero, Προβλεπτής τής Αρμάδας.
Zorzi Benzon, Ναύαρχος τοΰ Κόλπου.

*) Είς τόν φιλόλογον κ. Βασίλ.. Λαούρδαν (Harvard University, Dum
barton Oaks) ό όποιος, κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής του είς τήν Όξ- 
..φόρδην, έπέστησε,τήν προσοχήν μου είς τό ενταύθα δημοσιευόμενον κείμενονι 
έκφράζω καί άπό εδώ τάς ευχαριστίας μου.
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