
Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΓΚΡΕΝΤΟ (1604)

Συνεχίζοντας τή δημοσίευση ανεκδότων εγγράφων από τά ’Αρχεία 
της Βενετίας, παραθέτω την έκθεση τοϋ Δοΰκα της Κρήτης ’Ιωάννη 
Σαγκρέντο, τοϋ έτους 1604. Τό πρωτότυπο τοϋ δημοσιευόμενου εγ
γράφου βρίσκεται στο di Archivio Stato di Venezia (V.A.S.). Rela- 
tioni LXXXI, Relazione di Zuanne Sagredo.

'Ο Σαγκρέντο ήταν ό 192°? Δούκας τής Κρήτης και υπηρέτησε από 
τό 1602 ως τό 1604Ή έκθεσή του δεν έχει τό γενικό ενδιαφέρον 
πού έχουν οί εκθέσεις των Γενικών Προβλεπτών, οΐ όποιοι ασχο
λούνται μέ δλα τά γεγονότα καί τά ζητήματα τής Κρήτης, στρατιω
τικά, ναυτικά, οχυρωματικά, οικονομικά, διοικητικά, κοινωνικά κλπ. 
Και τούτο γιατί ή δικαιοδοσία τοΰ Δούκα ήταν περιορισμένη 2. Δεν 
ήταν γενική δπως τοϋ Γενικού Προβλεπτή, πού είχε πραγματικά δι- 
κτατορικά δικαιώματα για δλα τά ζητήματα τού Βασιλείου Τή δη
μοσιεύω δμως γιατί έχει ειδικό ενδιαφέρον γιά τό ζήτημα τής αμ
πελοκαλλιέργειας και οινεμπορείας, γιά τό ζήτημα τής σιτοκαλλιέρ
γειας και σιτάρκειας τής Κρήτης κα'ι γιά τήν ύδρευση τοϋ Χάντακα' 
ζητήματα πού ανάγονταν σιή δικαιοδοσία τού Δούκα, δπως καί ό 
ίδιος αναφέρει στήν έκθεσή του. * *)

ή Βλ. Hip. Noiret, Documents inedits pour servir a Γ histoire de 
la domination venitienne eu Crete de 1380 a 1485, Paris 1892, σ. 555 κ. έξ.

*) Ό Φραγκίσκος Μοροζίνι, κάνοντας λόγο γιά τό θεσμό τοϋ Δούκα τής 
Κρήτης στήν έκθεσή του (1629) γράφει : 'Ο Δούκας . . . είχε, όπως ήταν συνή
θεια, όλες τις δικαιοδοσίες τής Δικαιοσύνης καί τον Στρατού. Μά αιγά-αιγά τοϋ 
άνάθεσαν, τώρα καί 260 χρόνια, τή δικαιοδοσία τον Capitcmo καί επειτα τον Ge
nerate με δικαιώματα άνακριχικά . . . Τά καθήκοντα των κ. κ. Δουκών είναι 

σπουδαία καί προ παντός ατά αστικά ζητήματα. Βλ. Στ. Γ. Σ π α ν ά κ η, Μνη
μεία τής Κρητικής ιστορίας τ. II, ανέκδοτος.

Καί ό Ilolfin Venier, Δούκας τής Κρήτης τό 1610, άναφέρει στήν έκθεσή 
του ότι, 6 Δούκας τής Κρήτης . . . άνακονφίστηκε πολύ, άφον περιορίστηκε μόνο 

σε ζητήματα επισιτιστικά, δικαιοσύνης καί τήν «κατ' εφεσιν» εκδίκαση των υποθέ
σεων τοϋ Βασιλ,είον, τής Τήνου καί των Κυθήρων. Βλ. V. A. S. Relazioni LXXXI, 
Relazione di Ilolfin Yenier 1610.

s) Σχετικά μέ τό θεσμό καί τή δικαιοδοσία τοΰ Γενικού Προβλεπτή, βλέ
πε τό σχετικό κεφάλαιο Proveditore Generale τοϋ Ίωάννου Μοτσενίγκο στό 
βιβλίο : Στ. Γ. Σ π α ν ά κ η , Μνημεία τής Κρητικής 'Ιστορίας, τ. I, 'Ηράκλειον 
1910, σ. 208 κ. έξ.
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520 Στέργ. Γ. Σπανάκη

1604. 22 OTTOBRE.

RELATIONE DEL CLAD.mo Sr ZUANNE SAGREDO 

IilTORNATO 1)1 DUCA DI CANDIA

Ser.mo Prencipe
Essendosi compiaciuta la ser.ta V.ra, per semplice sua be- 

nignitd di gratiarmi del carico importantissimo del Ducato di 
Gandia, el dovendo secondo Vantico uso della Republica al tempo 
del repatriate rifferir quelle cose, ch Ίο conosco degne della sua 
inteligentia: prima riverenlemente le diro, cl’haver secondo il so
ldo mio quel carico in tulle le parti esercicato, in quel modo che 
si conviene, et e mente sua, havendo particolarm.te usalo ogni 
maggior diligentia, accio in a.no penurioso come e stato il passalo 
in quel Regno, quei poveri populi et militie, habbino senza pero 
agravio d’alcana qualita di persone abondantia di viver di tutle 
le cose, et perche e stimato da me superfluo il discorerli del silto 
di quel Regno, della qualita delle fortezze, della natura di quel 
Populi, et cose simili, sapendo che la Ser.ta V.ra et questi ss'.ri 
III.mi per propria loro inteligenza lo sano d’avanlagio, oltra che

1604, 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΕΚΘΕΣΗ

TOY ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΓΚΡΕΝΊΟ 

ΤΕΩΣ ΛΟΥΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Γαληνότατε Πρίγκιπα,

Άψον ή Γαληνότητά Σας ευαρεστήθηκε, από άπλη εύμένειά της, 
νά μοϋ εμπιστευτεί τη σπουδαιότατη υπηρεσία τον δουκάτου της Κρή
της, και επειδή οφείλω, σύμφωνα με την παλιά συνήθεια τής Δημο
κρατίας, ν’ αναφέρω, υστέρα άπδ την επιστροφή στήν Πατρίδα, τα 
πράγματα εκείνα που νομίζω πως αξίζει νά μάθετε, θά Σάς Αναφέρω 
ενλ.αβικά πρώτα ότι, κατά τή συνήθειά μου, έκτέλεσα τήν αποστολή 
αυτή σ’ όλους τους τομείς, μέ τον τρόπο εκείνο που ταιριάζει και 
συμφωνεί ,ιιε τή γνώμη Σας. ’Ιδιαίτερα, κατέβαλα τή μεγαλύτερη επι
μέλεια Άστε, σε χρονιά κακή, δ πως ήταν ή περασμένη στο Βασίλειο 
εκείνο, νά έχει δ φτωχός αυτός λαός και δ στρατός αφθονία άπό δλα 
τά τρόφιμα, χωρίς τήν επιβάρυνση καμμιάς τάξης ανθρώπων.

Και επειδή θεωρώ περιττό νά σάς μιλ.ήσω γιά τή θέση του Βασι
λείου εκείνου, γιά τήν ποιότητα των φρουρίων, γιά τά φυσικά τον 
λ.αοΰ αντοΰ και τά παρόμοια, γνωρίζοντας πώς ή Γαληι ότητά Σας και 
οι έκλ,αμπρότατοι κύριοι τά ξαίρουν άρκετά καλ.ά, γιατ'ι είναι έμπειροι,
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'll "Εκθεση του Δόύκα τής Κρήτης Ιωάννη Εαγκρέντο (1604). 521

per relatione de diversi Ecc.mi Generali, et altri III.mi rapresen- 
tanii oyni giorno lo intendono, doi sole cose riverentemente le 
raccordero, sopra I’wia delle quali non mi dillataro molto, per 
non esser spetante al carico mio, ma semplicemente la tochero, el 
e, eh’io tengo che sia comune et verissima opinione, die molto 
meglio sia non far le fortezze che doppo fate non le redur a pcr- 
fetione, si che per qualche mancamento di non molta relevantia 
possino con notabil dan.o delli Prencipi Patroni cascar nelle ma- 
ni delli loro inimici, per do ho giudicato mio debito riverentemente 
ramemorar cdla Ser.ta V.ra, che ritrovandosi la maggior parte 
delle sue fortezze di Levante, et quelle del Regno di Candia par- 
ticolarmente, in tale stato, quale pero con non molta spesa, si po- 
trebono perfetionare, sij contenta haver sopra cio quella conside- 
ratione che ricerca Vimportantia del negotio, non aspetando it 
bisogno, che o non s’ha tempo, ne modo cli poter farlo, o facen- 
dosi con fretta, si fa malamente, et con duplicata spesa, Vultra 
sopra la qual inlendo dillatarmi alquanto, come propria, del ca
rico mio e, ch’io stimo si come credo che fad ogn’altro, che l’

άιροϋ μάλιστα τά άκοϋν κάάε μέρα από έκάέσεις των διαφόρων εξοχο
τήτων Γενικών Προβλεπτών και άλλων εκλαμπροτήτων αντιπροσώπων. 
Ίλά Σας αναφέρω ευλαβικά δυο μόνο ζητήματα.

Στο ένα απ' αυτά δεν &ά επεκτα&ώ πολύ, γιατί δεν αφορά την 
υπηρεσία μου, μά άπλώς άά τό ΰίξω. Και τό ζήτημα αυτό είναι τού
το : Νομίζω πώς είναι κοινή και σωστότατη ή γνώμη δτι είναι πολύ 
καλύτερα νά μην κατασκευάζονται φρούρια, μιά που άμα αρχίσουν δεν 
τελειώνουν’ και έτσι, άπό κάποια έλλειιρη δχι και πολύ σπουδαία, 
μπορεί νά πέσουν, προς μεγάλη ζημιά τού Κράτους στο όποιο ανήκουν, 
ατά χέρια των εχίλρών τον. Γι’ αυτό άεώρησα καϋήκον μου νά 
αναφέρω στη Γαληνότητά σας ευλαβικά δτι, αφού τά περισσότερα φρού
ριά Σας στην ’Ανατολή, και ιδιαίτερα στο Βαοίλ.ειο τής Κρήτης, βρί
σκονται σε τέτια κατάσταση, πού ί)ά μπορούσαν όμως νά τελειώσουν 
με λίγα έξοδα, ας εύαρεστηϋεΐ ή Γαληνότητά Σας νά δώσει πάνω σ’ 
αυτό τό ζήτημα τη σημασία πού απαιτεί ή σπουδαιότητά του, μη πε- 
ριμένοντας νά παρουσιαστεί ή ανάγκη. Γιατ'ι τότε ή δεν ί)ά υπάρχει ό 
καιρός και ή ευκολία για τήν αποπεράτωσή τους, ή, άν επιχειρη&εΐ νά 
γίνουν με βιάση, έλα γίνουν κακά και με διπλά έξοδα.

Τό άλλ.ο ζήτημα, πάνω στο οποίο σκοπεύω νά έπεκταDm λίγο, επει
δή ανήκει κυρίως στή δικαιοδοσία μου, είναι τούτο : Έγω νομίζω, 
δπως &ά νόμιζε πιστεύω και κάϋε άλλος, πώς τό νά έχει κάνεις φρού-
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522 Στέργ. Γ. Σπΰνάκη

haver fortezze e stati, et marine in paesi lontanissimi migliard 
di miglia, situati nelle fauci dell’ inimici, senza certo modo di 
poter dar da viver, alii loro Populi, et militie, sij an non haver- 
le, per non dir peggio, in tal stato Ser.mo Prencipe si ritrovano 
le sue Isole di Levante, et le sue fortezze, et in particular I’Isola 
di Candia, pin d’ogn’altra lontana, cosi dal aiuto di lei, come da 
quad si voglia altro luogo che la possi suffragare, la qual con 
ragione le deve esser carissima poi che da essa la riceve tanta 
riputatione, et agiuto, in occasion d’armare, che la rende al 
mondo Prencipe stimatissimo; fece I’Ecc.mo s.r Proc.r all'hora 
Prov.r Gn.al in quel Regno Foscarini di f.e m:‘; unci infinita di 
opere Eroiche, ma fra le principalissime, e necessarie, fece far 
an stretissimo Editto, che alcuno non potesse sotto pene gravis-

ρια, και κράτη, καί 'παραλίες σε χώρες πολύ μάκρυνες χιλιάδες μιλιά, 
πού βρίσκονται μπροστά στο ανοικτό στόμα των έχιΊρών, χωρίς νά 
μπορεί νά τροφοδοτεί με κάποιο τρόπο το λαό τους και τό στρατό, εί
ναι σαν νά μην τά έχει, για νά μην πώ κάτι χειρότερο.

Σε τέτια κατάσταση, Γαληνότατε Πρίγκιπα, βρίσκονται τά νησιά 
Σας στην ’Ανατολή και τά φρούριά τους και Ιδιαίτερα τό νησί τής 
Κρήτης, τό πιο μακρννό από κάιΐε άλλο, τόσο άπό τή δική Σας βοή
θεια όσο και άπό όποιοδήποτε άλλο τόπο, πού &ά μπορούσε νά τό 
βοηϋήσει. Τό νησί αυτό έπρεπε, δικαιολογημένα, νά Σάς είναι πολύ 
αγαπητό, αφού Σάς δίδει τόση φήμη και ενίσχυση σε περίπτωση εξο
πλισμού, πού Σάς κάνει κράτος σεβαστό στον κόσμο.

'Ο εξοχότατος κύριος ’Επίτροπος, τότε Γενικός Προβλεπτής του 
Βασιλείου εκείνου, μακαρίτης Φοσκαρίνι,, έκαμε άπειρα ηρωικά έογα. 
Μά ανάμεσα στά σπουδαιότερα και τά πιο αναγκαία έξέδωκε ένα αυ
στηρότατο Διάταγμα, σύμφωνα με τό όποιο κανένας δεν μπορούσε, χω
ρίς νά νποοτεΐ σοβαρότατες ποινές, νά φυτέψει αμπέλια, σε χωράφια 4

4) *0 Γεν. Προβλεπτής ’Ιάκωβος Φοσκαρίνι, πού έπισκέφτηκε τήν Κρήτη 
τό 1754, είναι ό σπουδαιότερος άπό τούς Γενικούς Προβλεπτές. Δέν έμεινε ζή
τημα τοΰ Βασιλείου πού νά μήν τόν απασχόλησε, κανονίζοντας το σύμφωνα μέ 
τά πραγματικά συμφέροντα τής Δημοκρατίας αλλά καί τοΰ ίδιου τοΰ λαοϋ. 
'Ο Φοσκαρίνι στάθηκε μεγάλος μεταρρυθμιστής, άνοδιοργανωτής καί αναμορ
φωτής τοΰ Βασιλείου καί στις μεταρρυθμίσεις του στά φεουδαλικά, δικαστικά, 
εκκλησιαστικά, οικονομικά, ναυτικά, εμπορικά, κοινωνικά κλπ. ζητήματα ανα
τρέχουν μέ ευλάβεια όλοι οί ίίστερα άπ’ αυτόν Γενικοί Προβλεπτές. 'II δημο
σίευση τής έκθεσής του πρός τή Γερουσία τής Βενετίας, άπό τήν όποια πολλοί 
έχουν αντλήσει, θά άποτελέσει ένα σοβαρό σταθμό στην έρευνα τής ιστορίας 
τής Κρήτης.
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sime plantar vigne in terreni atti a coltura, anzi ne fere sra- 
diccar buona quantita, obligando li possessors alia coltivationi 
di essi, quasi prevedendo la necesita nella qual doveva cascar 
quel Regno, al presente assediato da tanta sorte di Corsari, 
quando da se stesso non havesse havuto modo di cavar gram 
per it bisogno da un anno aU’altro; con questa santissima pro- 
visione le cose di quel Regno nel proposito de grant s’erano as- 
sicurate, et con qualche aiuto forastiero, che cost come al pre
sente e affatlo privo, all’hora non mancava, s’e mantenuto per 
molti anni in grandissima abondantkv, le cose poi della colti- 
vatione secondo il solito, con il tempo si sono andate allargan- 
do in maniera tale, ch’alcuni an.i dappoi la Ser.ta V.ra inteso 
diverse transgressions, ordino che in conformita dell’ordine Fo- 
scareno fossero di novo sradicate tutte le vide novamente pian- 
tate, in luoghi coltivabili, s’e per ultima ruina di questo nego- 
tio introdotta la pratica di quells maledeti Berton'd, che infe-

κατάλληλα για σιτοκαλλιέργεια. Και δχι μόνο αυτό' διάταξε ακόμη νά 
ξερριζωθονν πολλά, υποχρεώνοντας τους ιδιοκτήτες νά καλλιεργούν τά 
χωράφια αυτά, οάν νά πρόβλεπε σχεδόν την ανάγκη που da ερχόταν 
τό Βασίλειο εκείνο, που βρίσκεται σήμερα περικυκλωμένο από τόσων 
λογιών κουρσάρους, οάν δεν θά μπορούσε νά βγάζει μονάχο του τά 
σιτηρά που χρειάζεται γιά τ'ις ανάγκες του από χρόνο σε χρόνο. Με 
την αγιότατη αυτή προνοητικότητα ή σιτάρκεια του Βασιλείου εκείνου 
είχεν εξασφαλιστεί, καί, με κάποια εξωτερική ενίσχυση πού, ενώ σή
μερα δεν υπάρχει καθόλου, ιότε δεν έλειπε, γιά πολλά χρόνια υπήρχε 
πολύ μεγάλη αφθονία5. Σιγά-σιγά όμως, κατά τά συνηθισμένα, ή σι
τοκαλλιέργεια ελαττώνονταν κατά τέτιο τρόπο πού, υστέρα από μερικά 
χρόνια ή Γαληνότητά Σας άντιλήφτηκε διάφορες παραβάσεις και διά
ταξε νά ξερριζωϋυϋν πάλι όλα τ’ αμπέλια, που φυτεύτηκαν τελευταία 
σε καλλιεργήσιμα χωράφια, σύμφωνα με τό διάταγμα του Φοσκαρίνι.

Σάν τελειωτικό χτύπημα πάνω σ’ αυτό τό ζήτημα ήρθε ή επικοι
νωνία με τά καταραμένα εκείνα μπερτόνια6 που λυμαίνονται όσο θέ-

'H “Εκθεση του Δούκα τής Κρήτης. ‘Ιωάννη Σαγχρέντο (1604) 526

δ) Ή Ινρήχη τούς πρώτους αιώνες τής βενετοκρατίας δχι μόνο ήταν αυ
τάρκης ατά σιτηρά, μά έκανε καί εξαγωγή στη Βενετία. ΟΙ τιμαριούχοι Χα
νιών υπόσχονται τό 1302 νά παραδώσουν στή Βενετία 30.00 Ομουζούρια σιτά
ρι στην ίδια τιμή πού τό έδωσαν καί οί τιμαριούχοι τοϋ Χάντακα. Βλ. Σπ. 
Θεοτόκη, Θεσπίσματα τής Βενετικής Γερουσίας 1281-1358, στά Μνημεία 
τής 'Ελληνικής Ιστορίας, τ. Β I, ΆΌήναι 1936, σ. 14.

β)Μπερτόνε ή Μπρε τόνε ήταν είδος πλοίου 500-1000 τόννων μέ
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524 2τέργ. Γ. 2πανόκη

stando fin che a loro paiono c/uei mart, robbando et depredando 
ocjn’uno, non premettendo che comparino a quelle Isole come 
era solito, pur un Caramusal* 7 de formenti, al tempo delle ven- 
demie facendosi mercanti, et huomeni da bene, si ritirano in 
(kiwi i a8, et con il danaro tratto dalli furti, cargano di moscati 
non vardando a pctgarli qualche cosa di pin, riducendosi poi 
con molto utile dell’una sorte et dell’altra, alle lor case, svernan- 
do quelli doi o tre rnesi pin oridi del verno, et poi ritornano 
all’istesso; il che causa maggior danni alia Ser.ta V.ra oltrali 
sopra delli perche p.a incar iscono i muscati per Venetia, cau- 
sano che valendo i moscati in Candia, et gargandosene per tante 
parti, ogn’uno va abandonando a pin poter la coltivatione, et

λονν τις θάλασσες εκείνες, κλέβοντας και ληστεύοντας τον καθένα, μη 
επιτρέποντας νά παρουσιαστεί σ’ εκείνα τά νησιά, δπα>ς συνέβαινε συν
ήθως, οΰτε ένα καραμονσάλι7 με σιτοφορτίο. Στον καιρό του τρυγητόν 
κάνουν τους εμπόρους και τους καλούς ανθρώπους και καταφεύγουν 
στην Κρήιη 8 και με τά χρήματα που βγάζουν από τις πειρατείες φορ
τώνουν μοσχάτα (κρασιά), χωρίς νά τους μέλει αν τά πληρώνουν κάτι 
περισσότερο. *Έπειτα γυρίζουν στα σπίτια τους αε μεγάλα κέρδη 
από τη μια και από την Άλλη επιχείρηση και ξεχειμωνιάζουν τους 
δυό-τρεΐς πιο τρομερούς μήνες τού χειμώνα. "Υστερα ξαναγυρίζουν 
στά ίδια μέρη, πράγμα που προξενεί μεγαλύτερες ακόμη από τις πα
ραπάνω ζημίες στη Γαληνότητά Σας. Γιατί πρώτα ακριβαίνουν τά μο
σχάτα πού προορίζονται για τή Βενετία. Και επειδή έτσι ακριβαίνουν 
τά μοσχάτα στην Κρήτη, άφοϋ φορτώνονται γιά τόσα και τόσα μέρη, 
ό καθένας αφίνει σιγά-σιγά δσο μπορεί τή σιτοκαλλιέργεια και έπιδί-

τετράγωνα πανιά, πού τό χρησιμοποιούσαν οί Βρεταννοί, από τούς οποίους 
πήρε καί τό όνομα.

7) Τά κ α ρ α μ ο υ σ ά λ ι α (caraniussale, λέξη ισπανική) ήταν είδος τουρ
κικού εμπορικού πλοίου 400 περίπου τόννων, χρησιμοποιούμενο γιά τή μετα
φορά σιτηρών από τήν ’Ανατολή. 'Στά Βραχέα Χρονικά τού Σπ. Λάμπρου 
(βλ. Μνημεία τής Έλλην. 'Ιστορίας τ. A I, σ. 15) άναφέρονται καραμου- 
σ α λ ί δ ε ς.

8) Ή Κρήτη, κυρίως ό Χάντακας, ήταν τότε κέντρο εμπορικό πρώτης 
γραμμής σ’ όλη τήν ’Ανατολική Μεσόγειο. Έδώ μεταφέρονταν γιά διαμετα
κόμιση τά εμπορεύματα από τήν ’Ανατολή καί τά κρασιά άπό τό Μορηά, τό 
περίφημο μαλβάζια και άλλα, πού τά έβραζαν σέ μεγάλα καζάνια, τά τυ
ποποιούσαν καί έπειτα τά έξήγαν στή Βενετία. Γι’ αυτό δέν είχαν άδικο οί 
Βενετοί νά άποκαλοΰν τήν Κρήτη «6 φ # « λ μ ό ν καί δεξιάν χ ε ΐ ρ α 
τ ή ς Β ε ν ε τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ε ί α ς».
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si dano a plantar vigne muscatea, oltra di cio pongono gran- 
dis.a carestia nelli vini logadi* 10 in Candia, perche non solo cac- 
ciano li vini bianchi in essi -moscati, et con tal modo li falsifi- 
cano, ma anco cacciano nelli moscati per Inghiltera qualche 
parte delli logadi rossi, dilletandosi coloro che sijno carichi di 
color, et con queste maniere da essi Bertoni vien assediato per 
ogni via it mondo, cost volesse Iddio che non fossero mai statti 
veduti a comparer nelli suoi mart; quando io arivai at mio ca- 
rico credo per le cause sopraditte ritrovai che il vino valeva L. 
4 I/2 fin ΰ il mistachio ", che e qualche cosa manco di an se-

δεται ατό φύτεμα μοσχάτων άμπελιών9. Έκτοι: απ' αντί) προκαλονν 
πολύ μεγάλη 'έλλειψη στα λογάδα"' κρασιά στην Κρήτη. Γιατ'ι δχι μόνο 
ρίχνουν τά ασπρα κρασιά ατά μοσχάτα και τά νοθεύουν μ' αυτό τον 
τροπο, μά ακόμη ρίχνουν στά μοσχάτα πού προορίζονται γιά την 'Αγ
γλία κάποια ποσότητα άπδ τά κόκκινα λογάδα, επειδή σ' εκείνους 
(τους Εγγλέζους) αρέσουν νά είναι χρωματισμένα. Κ' έτσι, μ' αυτό 
τον τροπο, πολιορχεϊται από παντού ό κόσμος από αυτά τά μπεριόνια, 
που δ Θεός νά 'δίνε νά μην παρουσιάζονταν ποτέ στις θάλασσες τής 
Γαληνότητάς Σας.

Όταν έφτασα στη θέση μου, βρήκα τύ κρασ'ι νά τιμάται, γιά τις 
παραπάνω, όπως πιστεύω, αφορμές, 4 ι/2 μέχρι 5 λίρες τό μίστατο",

°) Εντύπωση προξενεί ή εκτεταμένη καλλιέργεια στην Κρήτη τήν εποχή εκεί
νη τοΰ μοσχάτου, πού σήμερα είναι ζήτημα άν τό παράγει κανείς εξαιρετικά 
εκλεκτικός οΐνοπαραγωγός γιά ατομική του χρήση καί είναι εντελώς άγνωστο 
στο σημερινό οινεμπόριο. Τότε τέτιες ήταν οί παραγόμενες ποσότητες πού λέ
γοντας στή Βενετία vino greco, εννοούσαν vino moscato (βλ. Pomp. Μ ο 1- 
menti, La Storia di Venezia nella vita privata, II, Bergamo 1911, σ. 
449). Τό μοσχάτο παράγονταν από κλήμα καταγόμενο από τήν ίδια τήν Κρή
τη. Ήταν originario di Candia (βλ. Molmenti ό.π.).

10) Λογάδα λέγονταν, δπως καί σήμερα, τά κρασιά πού παράγονταν από 
διάφορα σταφύλια, γιά διάκριση άπό τά παραγόμενα άπό μονό λογά στα
φύλια, όπως ήταν τό μοσχάτο, τό λιάτικο κλπ.

") Mistacchio καί παλαιότερα mistato (Βλ. Θεοτόκη, δ.π. Β II σ. 
159 § 5, § 19), έ'λεγαν οί Βενετοί τό καί σήμερο σέ χρήση πραγματικό καί 
ιδεατό μέτρο γιά τή μέτρηση των υγρών καί ειδικά τοϋ κρασιού. Τό μίστατο, 
όπως μάς πληροφορεί ό Σαγκρέντο, χωρούσε τότε κάτι λιγότερο άπό τό βενέ- 
τικο κάδο (secchio), τοϋ οποίου ή χωρητικότητα ήταν 10 Τ30/000 λίτρες. "Αρα 
τό μίστατο χωρούσε περί τις 8 οκάδες, αν πιστέψομε στούς υπολογισμούς τού 
Σαγκρέντο. Σήμερα σάν μέτρο κρασιού υπολογίζεται 9 όκ. στις Άρχάνες, 10 
στήν Πεδιάδα καί 12 στά Χανιά, δπως μέ πληροφορεί ό οίνολόγος κ. Μανό
λης Λυδάκης. Σάν μέτρο λαδιού χρησιμοποιείται σήμερα στή Σητεία, κατά
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chio Venitian, et volendo ponervi qualclie ordine, mi fu mostrato 
che per decretto della Ser.ta Vra non potevo limitar i vini del’ 
intrate, et poi che dalli mercanti erano statti comprati a pretij 
cari, fu bisogno per all’hora haver palientia, ma feci avvertirli 
mercanti che vardassero come de cetero compravano perche 
non intendevo che si vendesse it vino espeditto it gia comprato pin 
di L. 2 it mislachio, et feci far stretiss.i proclami, accio li loga- 
di non fossero posti nelli moscati, di maniera che non ostante che 
la non piacesse a certi, le cose a servitio di quei poveri populi et 
militie sono passate con la gratia del S.r Iddio, secondo la mia 
buona intentione, non rnanco anzi maggior travaglio ho havuto 
nella cosa delle biave, perche essendo statta publicata at tempo 
del raccolto una stretezza grandissima, el havendo espedito come

που είναι κάτι λιγότερο από τό βενετσάνικο κάδο· καί όταν ίλέλησα 
νά βάλω κάποια τάξη σ’ αυτό τό ζήτημα, μου υπόδειξαν ότι, σύμφω
να με τό διάταγμα τής Γαληνότητάς Σας, <5έι· μπορούσα νά περιορίσω 
την εξαγωγή των κρασιών και επειδή ήταν αγορασμένα από τους εμ
πόρους σε υψηλές τιμές, αναγκάστηκα νά κάμω, γιά τήν ώρα, υπομο
νή. Δ.άταξα όμως νά κάμουν γνωστό στους εμπόρους πά)ς πρέπει νά 
προσέχουν στο μέλλον όταν αγοράζουν, γιατί δεν ή&ελα νά πουληίλεΐ 
τό εξαγόμενο κρασί, πού τό ”χαν αγοράσει περισσότερο από 2 λίρες τό 
μίστατο, και έξέδωσα αυστηρότατες διαταγές, απαγορεύοντας νά ανακα
τεύονται τά λογάδα με τά μοσχάτα. ’Ετσι, παρ’ όλο πού δεν άρεσε αυ
τό σέ μερικούς, τά πράγματα, γιά τήν εξυπηρέτηση των φτωχών εκεί
νων αν&ρωπων και των στρατιωτών, πήγαν, με τή δύναμη τού Θεού, 
σύμφωνα με τήν καλή μου προαίρεση.

’Όχι λιγότερη μά αντίθετα μεγαλύτερη στενοχώρια δοκίμασα στο 
ζήτημα των σιτηρών. ’Επειδή τον καιρό τής συγκομιδής παρουσιάστηκε 
μιά πολύ μεγάλη σιτοδεία και επειδή έστειλα, όπως έγραφα στη Γα- *

ιίς πληροφορίες τοΰ κ. Κωστή Φραγκούλη καί υπολογίζεται 6 οκάδες. Σάν 
τέτιο χρησιμοποιούνταν καί παλαιότερα.

Νά βαφτιστώ στη χάρη σου κι’ εγώ και ιά παιδιά μου 
νά φερν’ οκάδες τό κερί καί μ ί σ τ α τ α τό λάδι.

(βλ. Άντ. Γιανναράκη, Κρητικά "Ασματα, Λειψία 1876, σ. 115). Ό 
Ξανθουδίδης (Χριστ. Κρήτη Α', σ. 57) αναφέρει ότι «ή χωρητικότης 
αύτον διά μεν τό ε'λαιον είναι περίπου 10 οκάδες διά δε τον οίνον 9-12 κατά τό
πους». *0 δέ Γιανναράκης (ο.π., σ. 189) λέγει δτι γιά τό λάδι είναι 8 οκάδες 
καί γιά τό κρασί 12 καί 14.
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scrisi alia Ser.ta Vra, senza pero alcun minimo suo danno, ma 
con larghe promesse, diver si per quelle sccilosie12 Turchesche, ne 
vedendo alcun frulto, ne meno havendo potullo da quei Clar.mi 
Nobeli, et feudati, ottener alcun aiuto de formcnli, con tutto che 
unitamente I’Ecc.mo s.r Proc.r all'hora Prov.r Gn.al Priuli, V 
ill.mo s.r Benetto Taiapiera Cap.o, se ben erano all’hora per re- 
patriare, et me insierne, anco con li Clar.mi S.ri Conseglieri, 
piu d’una volta gliene facessimo c/randissima instanza, con pa
role di molto amore, et affelto, lasciandosi fino intender che 
quanto al pretio1S, si volevimo rimetter alle loro conscientie, et es- 
sendo soldi di dar in netted* di quarto1S al piu died milla mi-

ληνότητά Σας, χωρίς και τήν ελάχιστη επιβάρυνσή της μά με μεγάλ,ες 
υποσχέσεις, διάφορους στά τούρκικα εκείνα λιμάνια 12 (γιά την αγορά 
σιτηρών), χωρίς νά δώ όμως κανένα αποτέλεσμα, μια που δεν μπόρεσα 
νά έχω καμμιά βοήθεια σε σιτηρά άπό τους εκλαμπρότατους εκείνους 
ευγενεΐς και φεουδάρχες, παρ’ δλο που εγώ μαζί με τον εκλαμπρότατο 
κ. ’Επίτροπο, Γενικό τότε Προβλεπτή Πρίονλι, τον εκλαμπρότατο κα
πετάνιο κ. Μπενέτο Ταγιαπιέρα, αν καί ήταν τότε έτοιμοι νά γυρίσουν 
στην Πατρίδα, ώς καί με τους εκλαμπρότατους κ.κ. Συμβούλους, τους 
παρακαλ^έσαμε θερμά πολλ,ές φορές, μέ λόγια γεμάτα άγάπη καί στοργή, 
άφίνοντάς τους νά καταλάβουν δτι, ώς προς την τιμή των σιτηρών13 
είμαστε πρόθυμοι νά εμπιστευτούμε ατή συνείδησή τους' καί επειδή 
δήλωναν14 γιά τό «κάρτυ»1δ το πολίι-πολυ 10.000 μουζούρια περίπου,

12) Η λέξη scalosia (πληθ. scalosie) ύποθέτοτ πως αποδίδει τήν ελληνική 
Λ. «σκαλωσιά», «σκάλα»=(λιμάνι). Και ό Κ. Μέρτζιος συμφωνεί μ’ αυτό.

13) II τιμή τοϋ σίτου ήταν αυστηρά καθορισμένη άπό την Εξουσία. Γι- 
αυτο ο Σαγκρεντο, θέλοντας νά προσελκύσει τό ενδιαφέρον των σιτοπαραγω
γών φεουδαρχών τούς υπόσχεται νά μή τούς πληρώσει μέ τή διατίμηση παρά 
στήν τιμή πού θά ζητούσαν, σύμφωνα μέ τή συνείδησή τους !

14) Ώς φαίνεται, οι φεουδάρχες ήταν υποχρεωμένοι νά δηλώνουν κάθε 
χρόνο τήν ποσότητα τού σταριού πού παρήγαν. Αυτοί δμως έκαναν ψεύτικες 
δηλώσεις, δηλώνοντας μικρότερα άπό τά πραγματικά ποσά, άφοΰ τό μεγαλύ
τερο ποσό πού δήλωναν έφθανε τά 10.000 μουζούρια, ενώ πολλοί έβγαζαν 
πολύ περισσότερα. (ΟΙ επίτροποι τον ανηλίκου Μάρκον Βαρότοη, τιμαριούχον 
εν Ί ο έρμα Ρέθυμνου ζητούν νά τφ έπιτραπη ή μεταφορά εις Χάνδακα οπον δια
μένει 11.000 μονζονρίων αϊτόν, διότι εν περιπιώαει έπαναστάαεως των * Ελλήνων 
θά τον απο).έοη. έτος 1359. Βλ. Θ ε ο τ ό κ η δ.π. Β II, σ. 71).

1δ) Δέν γνωρίζω ακριβώς τί αντιπροσωπεύει τό quarto. Άπό τά συμ- 
φραζόμενα υποθέτω πώς πρόκειται γιά παρακράτημα άπό τήν παραγωγή, γιά 
τις ανάγκες τής πολιτείας (διατροφή στρατού, πληρωμάτων γαλερών κλπ.).
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sure in circa, che e una mica al bisogno, andandosene fin sdte- 
cento et otto cento mesure al giorno, mi risolsi cosi per proceder 
con ogni maggior desterita, et non haver occasione come si ha 
per il passato osservato, di far romper le porte delli Granari, a 
quelli che sempre sonno la maggior parte, che non ostante li pro
clam i, non vogliono far esser le cliiave di essi graneri pronte, 
come anco per haver la vera quantita delle biave, di far far una 
diligentissima discritione, con sacramento delli Contadini, non 
solo di quel che pagano, ma di quello che havevano a bon conto 
pagato quell’anno, copia della quale insieme con altre scritture 
in questo proposito si ritrovano appresso di me, accio occorendo 
la Ser.ta V.ra possi servirsene, et ritrovai che il quarto de pagato 
da essi Contadini importava misure cinquanta mille in circa, il 
qual ha comportato la neces.ta nella qual mi ritrovavo conforme 
alliordem della Ser.ta V.ra, datti ultimamente sotto li 21 Decern- 
brio 1602 che I’habbi voluto da lutti indifferentemente et al pre- 
tio che e corso fin tutto Obredipp.i 7 lamisura16, si come per

που είναι ελάχιστα σχετικά με τις ανάγκες, πον φτάνουν μέχρι 700 και 
800 μονζονρια την ήμερα, αποφάσισα, ϋστερ’ άπ’ αυτά, γιά νά προχω
ρήσω με την πιο μεγάλη έπιδεξιότητα και γιά νά μή μου δοθεί άφορμή 
νά δώσοτ εντολή νά σπάσουν τις πόρτες των σιταποθηκών, όπως σννέ- 
βαινε στο παρελθόν, εκείνων που πάντα είναι οι περισσότεροι και πον, 
παρά τις διαταγές, δεν θέλουν νά θέσουν στη διάθεσή μας τά κλειδιά 
των σιταποθηκών αυτών, και γιά νά μάθω άκόμη την άκριβή ποσότη
τα των σιτηρών, νά διατάζω νά γίνει μια λεπτομερέστατη καταγραφή με 
ένορκες δηλώσεις των χωρικών, δχι μόνο εκείνου που πληρώνουν μά 
και εκείνου που στο μεταξύ είχαν πληρώσει εκείνο τδ χρόνο—άντίγρα- 
φό τη; βρίσκεται ατά χέρια μου μαζί με άλλα σχετικά με τδ ζήτημα 
έγγραφα, γιά νά μπορέσει ή Γαληνότητά Σας νά τά χρησιμοποιήσει αν 
παρουσιαστεί άνάγκη — και βρήκα δτι τδ «κάρτο» που πλήρωσαν οι 
χωρικοί αυτοί έδωσε 50.000 μονζονρια περίπου. Αντδ μ’ έφερε στην 
άνάγκη που βρέθηκα νά ζητήσω, σύμφωνα με τις διαταγές τής Γαλή 
νόιητάς Σας, που δόθηκαν τελευταία στις 21 Δεκεμβρίου 1602, άπδ 
δλ.ους, χωρίς διάκριση, και προς 7 ύπέρπυρα τδ μονζούρι ,β τρέχουσα

Στέργ. Γ· Σπανάκη

U!) Ή τιμή 7 ύπέρπυρα τό μουζούρι, συγκρινόμενη μέ παλαιότερες, είναι 
υπερβολική καί δείχνει πραγματικά τή δυσκολότατη επισιτιστική κατάσταση 
πού βρέθηκε ό Σαγκρέντο. Ή τιμή τοΰ σταριού στήν Κρήτη τό 14. αιώνα 
ήταν 25 ύπέρπυρα τά 1000 μουζούρια (Βλ. Θ ε ο τ ό κ η δ.π. Β II, σ. 65 κλπ)·
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fede del’off.o della giuslitia, anch’essa esistente appresso di me 
appar, non .essendo mai statto pagato pin di cinque fin sei a tal 
die con un pocco d’aiuto di quello delle b.useu havuto dull’ill.mo 
s.r Cap.o Cornaro, et con un ottima inteligenza che e sempre 
passata tra quel gentilissimo, et Compitissimo Sig.re, in lutte 
le parti, et me, Vhabbiamo si pud dir miracolosamente passata, 
senza die s’habbi visto non solo necesita, ma ne anco carestia, 
et con avantaggio clella Ser.ta V.ra di piu di ducciti 3000, lia- 
vendo fatto dispensar il formento a fornari, et far il pane a ra- 
gion di pp.i 80/2 la misura fino al tempo che mi son partita, 
si per avantagiar la Ser.ta V.ra in quel delle base dalli pp.i 6 

alii 8 et 1/2 ; et in quel del quarto dalli 7 fin li 8 et 1/2 , come

τιμή μέχρι το τέλος τον Νοεμβρίου, όπως φαίνεται και από πιστοποί
ηση τής υπηρεσίας Δικαιοσύνης, που βρίσκεται επίσης στα χέρια μου, 
ενώ ποτέ δεν πληρώ&ηκε περισσότερο από 5 μέχρι 6 ύπέρπυρα. ’Έτσι, 
με κάποια ενίσχυση από τό σιτάρι που βρίσκονταν στις γούβες 17, που 
παραχώρησε δ εκλαμπρότατος, εύγετ’ύστατος και φιλοφρονέστατος κα
πετάνιος κ. Κορνάρο κα'ι με μιά τέλ.εια κατανόηση ανάμεσα στον ενγε- 
νέστατο κα'ι εντιμότατο αυτό κύριο και εμένα σε όλα τά ζητήματα, την 
περάσαμε, μπορεί νά πει κανένας, ώς εκ έλαύματος, χωρίς νά παρου
σιαστεί δχι μόνο ανάγκη μά ούτε καί ελλειφη καί με κέρδος για τή 
Τ'αληνότητά Σας περισσότερα από 3000 δουκάτα. Γιατί έκαμα τή δια
νομή τον σταριού στους φονρνάρηδες για νά τό άρτοποιήσονν προς 
8 τ/2 νπέρπνρα τό μουζονρι ώς τή στιγμή που έφυγα, τόσο για νά 
δώσω κέρδος στη Γαληνότητά Σας τό σιτάρι που ήταν στις γούβες από 
6 υπέρπυρα ατά 8 χ/2 καί τό σιτάρι τού «κάρτον» από 7 ώς 8 */2 ν-

Ή διαφορά από τήν τιμή αύτή είναι πολύ σημαντική, όσο καί αν υποθέσομε 
πως είχε αλλάξει ή αγοραστική αξία τοΰ ύπέρπυρου.

”) Ή λ. bus a είναι βενετσιάνικη καί σημαίνει buca, λάκκο, πηγάδι. 
Busa da calcina = άσβεστόλακκος. Έδώ πρόκειται για λάκκους ειδικά κατα
σκευασμένους μέσα στή γή γιά τή φύλαξη καί διατήρηση των σιτηρών. Ή 
συνήθεια αύτή νά φυλάσσουν κατά τέτιο τρόπο τά σιτηρά υπήρχε μέχρι των 
ιήμερών μας στό Λασίθι. 2έ παλιά χωριάτικα σπίτια υπήρχαν λάκκοι μέσα 
στό έδαφος ή κτιστοί χώροι στήν επιφάνεια γιά τή φύλαξη τών σιτηρών, 
δπως ακριβώς έκαναν καί οί μινωίτες, δπως βλέπομε ατά ερείπια τής Κνω
σού. Οί λάκκοι αυτοί λέγονταν γ ο ϋ β ε ς ή σ ο ρ ο ί. Ή τελευταία αύτή λέξη 
προέρχεται πιθανότατα άπό τήν ταυτόσημη αρχαία λ. σιρός από τήν όποια 
προήλθε καί ή σημερινή διεθνής λ. silo.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 34
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anco per levar ogni agravio a particolari, et darle occasion di 
vender, a me non si conviene racordar alia prudentia della Ser. 
ta V.ra, le provisioni die si possono fare per tenir quel Regno 
abbondante di grant, le diro solamente, che con tutti li sopra detti 
clisordini, del piantar vigne in luoghi coltivabili1S, et I’esser stati 
assediati da Bertoni, si che non e comparso nessun aiuto fora- 
stiero, vi e statto tanto, non ostante anco la stretezza del anno, 
che con un pocco di aiuto delle buse ha bastato, ma con insopor- 
tabil travaglio et esquisita diligenza di quelli a chi ha toccato 
a governar, et con ottima inteligenza fra rapresentanti, che non 
occore sempre cost, che quando mancasse qualched’una di queste 
cose non credo che la se passasse molto bene, onde provedendo la 
Ser.ta V.ra all’inconvenienti sopra detti, facendo sopra il tutto 
gaqliarda provisione in proposito della coltivatione, che non le sa-

πέρπνρα, οσο και γιά νά άποτρέψω κάθε επιβάρυνση των Ιδιωτών 
και νά τους δώσω την ευκαιρία νά πουλήσουν.

Δεν ταιριάζει σε μένα νά υπενθυμίσω στη Γαληνότητά Σας τις 
προμήθειες που μπορούν νά γίνουν γιά νά υπάρχει επάρκεια σιτηρών 
στο Βασίλειο εκείνο. Θά αναφέρω μόνο δτι παρ’ δ'λες τις παραπάνω 
δυσκολίες με το φύτεμα των άμπελιών σε καλλιεργήσιμα χωράφια18 
και την πολιορκία μας από τα μπερτόνια, σε σημείο που δε φάνηκε 
καμμιά εξωτερική βοήθεια, κατορθώθηκε ώστε και παρά την κακή 
εσοδεία τής χρονιάς νά υπάρχει τόσο στάρι, που, με μιά μικρή βοή
θεια από τό στάρι που ήταν στις γούβες νά υπάρχει αρκετό, μά με τους 
άβάατακτους κόπους και τήν εξαιρετική προσπάθεια εκείνων στους ο
ποίους έλαχε νά κυβερνούν και με τήν πλήρη κατανόηση των αντιπρο
σώπων, πράγμα πού δεν συμβαίνει πάντοτε' αν έλειπε κάτι άπ όλα 
αυτά, δεν πιστεύω νά τήν περνούσαμε καί τόσο καλά.

’Έτσι, άν φροντίσει ή Γαληνότητά σας νά θεραπεύσει τά παραπά
νω άτοπα και νά θεσπίσει προ παντός αυστηρά μέτρα ώς προς τή σι- 19

19) Ό ’Ιωάννης Μοτσενϊγκο, Γενικός Προβλεπτής, αναφέρει στή δεύτερη 
έκΟί'σή του (1593): Διαδό{Η]κε στην Κρήτη μια είδηση, που τή νόμιζαν αληθινή, 
δτι ή Γερουσία πήρε απόφαση να ξερριζωθοϋν δ).α τ’ αμπέλια σε απόσταση 3 μι
λιά άπδ τις πόλεις τής Κρήτης, για να σπείρουν σιτηρά. *Η είδηση αυτή αναστά
τωσε τους ενδιαφερομένους, πολ.λ.οί από τούς οποίους με παρεκάλεααν νά ανασταλεί 
ή διαταγή ώσπου νά τρυγήσουν καί έπειτα θά τά ξερρίζωναν μονάχοι τους. Δυσ
τυχώς όμως ή είδηση δεν ήταν αληθινή. Καί μακάρι νά τήν έκανε ό Θεός αληθι
νή γιά νά μπορέσει τό Βασίλειο αυτό νά εξασφαλίσει ιά σιτηρά του από τήν ίδια 
του τήν παραγωγή. (Βλ. V,A,S, Relaziotli LXXIX, Relazione di Z, Mo- 
cenigo 1593),
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ra molto difficile, υί saranno biave d’avantagio, et in tal caso 
per assicurarsi compitamente et liberarsi lei, et li suoi rapre- 
sentanti da travaglio, et quei Nobeli et feudati da ogni agravio, 
risolvendosi di far contribuire al viver delle Citta, et fortezze al 
precio die parera alia sua molta prudenza,a, si come si osserva 
nelle sue Citta et fortezze di Lombardia, sara a giuditio mio ot- 
tima risolutione, non volendo restar di dir alia Ser.ta V.ra, die 
per il molto zello che ho sempre havuto di giovar alia Citta di 
Candia bisognosiss.a per natura d’aque, essendosi scoperta certa 
vena d’aqua viva boniss.a non molto lontano dalla Citta, la qual 
si perdeva et andava di male, quella ho condotto alia loza19 20 pu-

τοκαλλιέργεια, πού δέν &ά τής είναι και πολύ δύσκολο, ή Κρήτη $ά 
έχει περισσότερα σιτηρά, οπότε da εξασφαλιστεί εντελώς και da απαλ
λαγεί ή Ταληνότητά Σας καί οι αντιπρόσωποί της από τά μαρτύρια 
και οι εύγενεΐς και οι Φεουδάρχες άπό κάϋ·ε επιβάρυνση, αποφασίζον
τας νά συμβάλουν στη διατροφή των πόλεων και των φρουρίων, στην 
τιμή πού ϊ?ά κρίνει ή μεγάλη φρόνησή Σας 1!), δπως γίνεται στις πό
λεις και τά φρούριά Σας στή Λομβαρδία. Αυτό da είναι, κατά τήν 
κρίση μου, αριστη απόφαση.

Λεν {λέλω νά παραλείψω νά αναφέρω στή Γαληνό τητά Σας ότι, 
άπό τον πολ,ύ ζήλο πού είχα πάντοτε για νά εξυπηρετήσω τήν πόλη τοϋ 
Χάντακα, πού άπό τή φύση της έχει πολύ μεγάλη έλλειφη άπό νερό, 
κάποια φλέβα εξαιρετικού νεροϋ, πού άνακαλ,ύφτήκε όχι πολύ μακρνά 
άπό τήν πόλ,η και πού χυνότανε και πήγαινε αδικα τό νερό της, τή δι
οχέτευσα στή δημόσια λότζα20 στήν πλ,ατεϊα, και έκαμα άπό πωρόλιίλο
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19) Τό ζήτημα τοϋ νεροϋ, γιά τήν ΰδρευση των φρουρίων κυρίως, απα
σχόλησε πολύ τή Βενετία για πολλά χρόνια, μά περισσότερο στά τελευταία πού 
φάνηκε ή τούρκικη απειλή. Περισσότερο ύπόφεραν άπό λειψυδρία τά Χανιά, 
λέγει στήν έ'κθεσή του δ ’Ιωάννης Μοτσενίγκο ιό 1589 (βλ. Στ. Σπανάκη, 
Μνημεία κλπ. τ. I, σ. 152). 'Υδρεύονταν άπό πηγάδια, άπό παρακείμενους χει- 
μάρρους καί άπό δεξαμενές, μέσα στις όποιες διοχετεύονταν τά νερά των 
πλατειών καί των δρόμων (βλ. Σπανάκη, δ. π., σ. 153), όπως ακριβώς 
υδρεύονται ακόμη καί σήμερα μερικά χωριά καί μικροσυνοικισμοί τοϋ Μερα- 
μπέλλου. Σχετικά μέ τήν ύδρευση τοϋ Χάντακα, βλ. τόν II τόμο των Μνημείων 
τής Κρητικής Ιστορίας πού εκδίδω τώρα, όπου ή έκθεση τοϋ Φραγκίσκου 
Μοροζίνι γιά τήν κατασκευή τοϋ υδραγωγείου πού φέρει τό όνομά του ακόμη 
καί σήμερα, ώς καί τήν ανέκδοτη μελέτη μου: Ή ΰδρευση τ ο ΰ Ηρα
κλείου.

20) Τό 1938, όταν κατεδαφίστηκαν οί υπόλοιποι τοίχοι τής Λότζας γιά νά 
ανοικοδομηθεί, βρέθηκε σέ βάθος 0,50 μ. άπό τήν επιφάνεια τοϋ δαπέδορ
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blica in piazza, et fabricate una bella fontana di pietra viva, 
che ordinariamente getta an canone di grossezza di una noce, 
la qual ho anco incaminata all mollo fuori della porta ”, accio 
di notte dalle Galere et altri Vasselli, senza molestar la Citta 
possi esser fatto aqua, et questa spesa e statta fatta da me senza 
alcun dano della Ser.ta V.ra, rna con certe condane32 de pisto- 
ri sumarie per transgresione de proclaim, che non si vedevano 
mai, et cascavano ingiustamente nella borsa de officiali, et mi- 
nistri del off.o della giustitia, e veto che il condotto all’mollo

μιά ώραΐα κρήνη, που τρέχει τακτικά άπό ένα σωλήνα διάμετρον κα
ρυδιού. Τδ νερό αυτό τό διοχέτευσα επίσης στο μόλο έξω από την Πόρ
τα”, για να μπορούν οι γαλέρες και τά άλλα πλοία νά υδρεύονται τη 
νύχτα, χωρ'ις αυτό νά βλάφτει την πόλη. Και ή δαπάνη αυτή έγινε απο 
μένα, χωρίς καμιά επιβάρυνση τής Γαληνότητάς Σας, μά με κάτι πρό
στιμα που επιβλήθηκαν έκτακτα ατούς φουρνάρηδες γιά παραβάσεις 
των διατάξεων 22, πρόστιμα πού δεν τά έβλεπε ποτέ κανένας, γιατ'ι έ
πεφταν παράνομα στις τσέπες των άξιωματούχοον και των υπαλλήλων 
τής υπηρεσίας τής δικαιοσύνης.

Είναι αλήθεια πώς τό υδραγωγείο προς τό μόλο δεν ήταν όλοκλη-

532 Στέργ. Γ. Σπανάκη

άκέραιο σωληνωτό υδραγωγείο άπό πήλινους σωλήνες μέ εσωτερική διάμετρο 
0,15 μ. μισοβουλωμένοι άπό πουρί, ένδειξη τής πολυχρόνιας χρήσης του. Τό 
υδραγωγείο αυτό ερχόταν άπό τήν νοτία πλευρά τής Λότζας καί κατάληγε στή 
βόρεια, ακριβώς στο σημείο πού άναφέρεται στα σχέδια τής Λότζας ή κρήνη 
Σαγκρέντο, τήν όποια τροφοδοτούσε (βλ. 2τ. Σπανά κη, Ή Λότζα τού ’Η
ρακλείου, 'Ηράκλειον 1939, σ. 23 κλπ. καί G. Gerola, Monumenti Ve- 
neti nelPIsola di Creta vol. IV, σ. 54, είκ. 27, 28).

Πριν άπό τό Σαγκρέντο σκύφτηκε, φαίνεται, ό Capitano Grande Μπενέτο 
Ταϊαπιέρα νά διοχετεύσει στην πλατεία τού δουκικοϋ παλατιού τό νερό πού 
περίσσευε άπό τήν κρήνη τού Μπέμπο. Τή σκέψη τού Ταϊαπιέρα έκανε έργο 
τόν ίδιο χρόνο ό Σαγκρέντο. Πού όμως ανακάλυψε τήν άλλη πηγή μέ τό dyι
στό νερό, δέν είναι γνωστό.

2Ι) Στην περιοχή τοϋ λιμανιού βρίσκονταν δυό κρήνες, όπως αναφέρει ό 
Φραγκ. Μοροζίνι, στήν έκθεσή του «una nell’Arsenale per servitio di quella 
maistranza et una a molo per li vasselli et barche che fanno la contumacia 
et per altri ancora» (βλ. Σ. Γ. Σπα νάκη, δ.π.). Τήν κρήνη τού μόλου τήν 
έκανε ό ’Ιωάννης Μοτσενίγκο τό 1588 καί διοχέτευσε σ’ αυτή τό νερό άπό 
τις παρακείμενες μικρές πηγές.

22) Καθιερωμένο ήταν, ώς φαίνεται, νά επιβάλουν πρόστιμα γιά νά τά δα
πανούν σέ έργα δημοσίας ώφελείας. Ό Γεν. Προβλεπτής Ιωάννης Μοτσενίγκο 
κατασκεύασε μιά δεξαμενή στό Χάντακα, όπου έδαπάνησε, άπό πρόστιμα πού 
επέβαλε ό ίδιος, 2000 δουκάτα, χωρίς νά επιβαρύνει τό ταμείο τού Δημοσίου. 
(Βλ· V-A.S. Relazioni Ι,ΧΧΙΧ, Relazione di Zuanne jMocenigo 1593)·
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ull’arrivo dell’III.mo mto sucessore, non era totalmente fenito, 
ma havendo lascialo a S.S. Ill.ma preparate le materie, son 
sicuro die non mancara per il zello die tiene del publico servi- 
tio, di perfettionar cost fruttuosa opera28.

Fine

della Relatione del cl.mo s.r Zuanne Sagredo ritornato 
di Duca di Candia

ρωτικά τελειωμένο κατά την άφιξη τοϋ εκλαμπρότατου διαδόχου μου. 
Μά έχω άφίπει στην έκλαμπρότητά του έτοιμα τά υλικά και είμαι βέ
βαιος πώς δεν §ά παραλείψει, με τδ ζήλο που τον διακρίνει γιά τη 
δημόσια υπηρεσία, να αποτελειώσει ένα τόσο ωφέλιμο έργο23.

Τέλος

της έκθεσης τοϋ εκλαμπρότατου κ. Ίω. Σαγκρεντο, 
τέως δούκα της Κρήτης.
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58) Διάδοχος τοϋ Σαγκρεντο ήταν δ Jean-Babtiste Michaele, (1604-1606). 
Βλ. Hip. Noiret, δ.π.

ΣΤΕΡΓ. Γ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ
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