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I.

ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ

ΓΙΑ ΤΟ

ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ

ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟ

ΣΟΡΒΟΛΟ,

ΧΑΝΛΑΚΑ

ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ *
Η»

’Ανάμεσα στα δραματικά επεισόδια τοΰ τρίτου πολέμου τής Βενε
τίας έναντΐον τοϋ Μιλάνου (1437-1441) γιά τή διεκδίκηση τής terra
ferma*1—πολέμου
2
που εξελίχτηκε σέ μονομαχία δυδ έξίσου όνομαστών
«condottieri» τής έποχής, τοΰ Nicolo Piccinino (1386-1444), στην
υπηρεσία τοϋ Δούκα τοϋ Μιλάνου Filippo Maria Visconti, καί τοϋ
Erasmo Gattamelata (1370 ci.—1443), στην υπηρεσία τοϋ Δόγη τής
Βενετίας Francesco Foscari2 — εκείνο πού προκάλεσε τδν Ιδιαίτερο
θαυμασμό τόσο τών παλιών χρονογράφων3, δσο και τών νεώτερων
ιστορικών, είναι τό Αξιοσημείωτο τεχνικό κατόρθωμα τής μεταφοράς
ενός βενετικοϋ στολίσκου διά ξηράς άπό τόν ποταμό Άδίγη στη λίμνη
τής Γάρδάς, γιά τόν ανεφοδιασμό καί τήν προστασία τής πολιορκούμενης άπό τόν Piccinino βενετικής πόλης Brescia. 'Έξη γαλέρες και
εικοσιπέντε μικρότερα πλοία, άφοϋ έφτασαν, πλέοντας τόν ποταμό
Άδίγη, ά»ό τΙς έκβολές του έως τό Rovereto, μεταφέρθηκαν, μέ τή
βοήθεια 2000 βοδιών, πολυάριθμων Αχθοφόρων, εργατών καί μηχανι
*) Ή εργασία αυτή άποτέλεσε τό πρώτο μέρος τής ανακοίνωσης τοϋ συγ
γραφέα στο Α' Διεθνές Συνέδριο Κρητικών Σπουδών, ανακοίνωσης που έγινε
στίς 23 Σεπτεμβρίου 1961 καί πού είχε τό γενικώτερο τίτλο «Πρόσφατες ερευνες στα άρχεΐα τής Βενετίας σχετικές μέ τήν Κρήτη». Τό δεύτερο μέρος, που
άναφερόταν στα παλιότερα ελληνικά έγγραφα τών «Atti antichi» τοϋ Δούκα τής
Κρήτης (14-15 αί.), θά δημοσιευτή άλλου.
1) Άπό τις γενικές ιστορίες παραπέμπω μονάχα στον S. R ο m a n i n, Storia
documentata di Venezia, τόμ. IV, Venezia 1855, σ. 180 -202 καί H. Kretschmayr, Geschichte von Venedig, τόμ. 2, Gotha 1920, σ. 345 - 348 καί
632 - 633 (σημ. 32/3, όπου καί ή άλλη βιβλιογραφία). Άπό τίς νεώτερες μονο
γραφίες σημειώνω τίς μελέτες τού C. Tarducci, L’ alleanza Visconti-Gonzaga del 1438 contro la Repubblica Veneta, στο «Archivio Storico Lombar
do», serie III, vol. XI (1899), a. 265 - 329 καί τοΰ Giovanni Soranzo (βλ. τήν
έπόμενη σημείωση).
2) Βλ. τήν πρόσφατη έργασία τοϋ G. Soranzo, L’ ultima campagna
del Gattamelata al servizio della Repubblica Veneta (luglio 1438 - gennaio
1440), στό «Archivio Veneto», ser. V, vol. 60-61 (1957), σ. 79-114.
*) Βλ. G. Soranzo, δ. π., σ. 92 - 94, όπου οί μαρτυρίες τών χρονογρά
φων τής έποχής.
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κών και μέ υπεράνθρωπες προσπάθειες, πάνω στα άπότομα καί από
κρημνα βουνά, σε απόσταση 12-15 μιλίων, έως τό Torbole, και καθελκύσθηκαν στα νερά τής λίμνης Γάρδας, τδ Φεβρουάριο τού 1439' ήταν
ένα Απίστευτο σχεδόν κατόρθωμα, πού έστοίχισε στη Βενετία 15.000
δουκάτα4, άν καί τελικά δε στάθηκε ίκανδ νά μεταστρέψη την κατά
σταση, γιατί λίγο αργότερα δ στολίσκος αυτός έξουδετερώθηκε άπδ
τούς αντιπάλους5.
Ό Ιστορικός τής Βενετίας Sabellico μάς εδωκε γιά πρώτη φορά
την πληροφορία πώς δ πρωτεργάτης τού θαυμαστού αυτού κατορθώ
ματος ήταν κάποιος Σόρβολος άπό τό Χάνδακα («un certo Sorbolo di
Candia»)6 και άφηγείται πώς δ Σόρβολος αυτός, άφού πρώτα έπισκέφτηκε τόν τόπο κα'ι βεβαιώθηκε γιά τό πραγματοποιήσιμο τού παρά
τολμου σχεδίου του, τό πρότείνε στή βενετική Γερουσία' στην άρχή
αυτή τό θεώρησε αδύνατο καί τόν πέρασε γιά τρελλό, όταν δμως πληροφορήθηκε πώς ήταν άνθρωπος μέ μεγάλη Ιδιοφυία («di molto ingegno») καί μπροστά στή σταθερή επιμονή του, αποφάσισε νά τού δώση
τά μέσα γιά νά τό θέση σέ εφαρμογή, κι αύτός τό έξετέλεσε μέ έπιτυχία7. Στηριγμένος στήν παλιά αυτή μαρτυρία τού Sabellico, υπογράμ
μισε πρώτος άπό ελληνική πλευρά τό κατόρθωμα τού Κρητικού αυτού
δ Άνδρέας Μουστοξύδης σ’ ένα μικρό του μελέτημα8. Λίγο αργότερα
ό S. Romanin, κάνοντας λόγο στή βενετική του ιστορία γιά τό περι
στατικό αυτό, δημοσίευσε9 άπό τά βενετικά άρχεία καί Απόφαση τής
*) Βλ. S. Romanin, ό.
σ. 19G-7 (πού αντλεί κι άπό αρχειακές πηγές).
5) Βλ. αυτόθι, σ. 198 καί G. Soranzo, δ. -π., σ. 93.
*) Le Historie Vinitiane di Marco

Antonio S a b e 11 i c o....nova-

mente ricorrete, in Vinegia, 1554, ip. 165r.
7) Αυτόθι, φ. 165r - 166r. Άπδ τούς βιογράφους τού Gattamelata ό σοβαρώτερος

Giovanni Eroli, Erasmo Gattamelata da Narni, suoi monu

ment! e sua famiglia, Roma 1876, a. 126- 127, αποδίδει ρητά τδ σχέδιο στον
«Sorbolo Candiotto», δσο κι’αν προσπαθή (βλ. ιδίως σ. 126, σημ. 9) νά προσγράψη τδ έργο στδ ένεργητικδ κυρίως τοϋ βιογραφούμενου συμπολίτη του. Ό
νεώτερος Pio Luigi Marini, Erasmo da Narni il Gattamelata, Torino
-Milano κλπ., χ. έτ. (=1939 — XVIII), σ. 181 κ. έξ., εγκωμιάζοντας τδν Gat
tamelata γιά τδ κατόρθωμα,

ούτε καν αναφέρει τδ Σόρβολο,

τδ βιβλίο του

δμως είναι άκριτο καί έντελώς δημοσιογραφικό. Στδ είδικδ άρθρο τοϋ Ρ. Ρ i e[r i] στήν «Enciclopedia Italiana», τόμ. XVI (1932), σ. 448β - 449β δ Σόρβολος
άναφέρεται ώς συνεργάτης τού Gattamelata, αλλά χαρακτηρίζεται περίεργα ως
Δαλματδς μηχανικός («ingegnere dalmata»)!
8) [Ά. Μ ο υ σ τ ο 1 ύ δ η ς], Σόρβολος Κρής, «Έλληνομνήμων» άριθ. 2 (Φεβρούάριος 1843), σ. 89 - 93. ’Αναδημοσιεύτηκε στή «Χρυσαλλίδα», τόμ. 2 (1864),
σ. 83 - 84.
·) S. Romanin, δ. π., σ. 197, σημ. 1.
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βενετικής Γερουσίας μέ χρονολογία 17 Ιουνίου 1447, άπδ την δποία
έγιναν γνωστά δυά νέα στοιχεία γιά τδ Σόρβολο: τό βαφτιστικό του
όνομα (Νικόλαος) καί ή άνταμοιβή που τού έδωκε, κάπως καθυστερη
μένα (μετά όκτώ χρόνια), ή Γερουσία γιά τδ κατόρθωμά του: δ διορι
σμός του ώς λιμενάρχη (admiratus) στδ λιμάνι Γοΰ Χάνδακα, τής
πρωτεύουσας τής βενετοκρατούμενης Κρήτης10. 11Την άπόφαση αυτή
την άναδημοσίευσε άργότερα δ Κ. Καιροφύλας σε μιά σύντομη μελέτη
του γιά τό Σόρβολοu, δπου παράθεσε σέ μετάφραση ή περίληψη τά
γραφόμενα τού Sabellico καί τού Romanin, πρόσθεσε τις παλιές μαρ
τυρίες των Ιστορικών τής Βενετίας Blondi καί Verdizzotti, πού άναφέρουν ρητά τδ Σόρβολο (κατά τδν δεύτερο, ήταν «Έλλην ναυτικός....
γηράσας είς την πιστήν υπηρεσίαν τής Βενετίας») καί έθεσε τδ πρό
βλημα (πού είχε θίξει καί δ Μουστοξύδης) κατά πόσο δ σουλτάνος
Μεχμέτ Β' δ Πορθητής, πού μετάφερε κι’ αυτός πλοία διά ξηράς κατά
την πολιορκία τής Κωνσταντινούπολης (1453), έγνώριζε καί μιμήθηκε
ή όχι τδ παράδειγμα τού Σόρβολου. Νέα δμως στοιχεία γιά τή ζωή καί
τη δράση τού Σόρβολου δέν έπρόσθεσε δ Καιροφύλας, ούτε—δσο ξέρω
τουλάχιστο—κανείς άλλος έως σήμερα. Γι’ αυτό πιστεύω πώς παρου
σιάζουν ενδιαφέρον τά δυδ άνέκδοτα έγγραφα πού βρήκα στά κρατικά
άρχεία τής Βενετίας (Duca di Candia 8 : Missive e responsive, τετράδ. 2) καί πού έκδίδω παρακάτω. Πρόκειται γιά δυδ έπιστολές τού
Δόγη τής Βενετίας Francesco Foscari πρδς τδ Δούκα τής Κρήτης Be
10)
Κρίνω χρήσιμο να παραθέσω εδώ τό σύντομο κείμενο τής απόφασης
αυτής (Archivio di Stato di Venezia - Sena to Mar, reg 3 <1447 - 1450>, <p.
21r), απαλλαγμένο από μερικά μικροσφάλματα τής έκδοσης Romanin :
Vie XVIIo Junij [144Ί]
Cum prudens vir .Nicolaus Sorbolo suis virtutibus el fidelissimis
operationibus ac laboribus quos tulit in queris et in servitiis nostris el
presertim in conducendo galeas per monies in laccu Garde cum tanta
gloria nostra et commodo Status nostri electus et constitutus fuerit
Admiratus noster Candide, in qua Admiraria alias fuit quondam
Marcus Bocheta, et non sit conveniens, suis consideratis virtutibus pre
dicts, quod deterioris sit conditionis dicti Marci. Vadit pars quod dictus Nicolaus aucloritate huius Consilii sit et esse intelligatur in to10

tum et per totum cum omnibus salario modis et omnibus condictionibus quibus ultimate erat predictus quondam Marcus Bocheta qui habebat ducatos quinquaginta in anno,
de parte
de non

omnes alii
1

non sinceri U

11)
Κώστας Καιροφύλας, Μεταφορά πλοίων διά ξηράς. Σόρβολος
και Μωάμεθ Β', «Έπετηρΐς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. 7 (1930),
σ. 46-51. Ό Καιροφύλας έπανάλαβε τά μικροσφάλματα τού Romanin.
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nedetto Vituri πού άναφέρονται στό Σόρβολο. Ή πρώτη είναι τής 18
καί ή δεύτερη τής 28 ’Ιανουάριου 1455. Οι έπιστολές αυτές έρχονται
νά επαυξήσουν κάπως τΙς παραπάνω τόσο πενιχρές ειδήσεις πού είχα
με γιά τό πρόσωπο αυτό, πού ενδιαφέρει εξίσου τη βενετική, δσο καί
τήν ελληνική ιστορία. Μέ την ευκαιρία τής δημοσίευσής των, δέν κρί
νω ασκοπο, συνδυάζοντας τα νέα στοιχεία τών γραμμάτων αυτών γιά
τό Νικόλαο Σόρβολο πρός τά ήδη γνωστά καί πρός όσα άλλα προσπά
θησα νά συγκεντρώσω κι’ άπ’ άλλες πηγές, νά δώσω έδώ μιά—καί πά
λι αδύνατη, άλλά δπωσδήποτε πληρέστερη—σκιαγραφία τής προσωπικό
τητάς του.
Ό Νικόλαος Σόρβολος, όπως μαρτυρεί καί τό επώνυμό του (Sorbolo), πού έχει προφανώς ιταλική τήν προέλευση12, ήταν εξελληνισμέ
νος Βενετός τής Κρήτης πού κατοικούσε στό Χάνδακα13. ’Ανήκε στούς
αστούς (cittadini) καί όχι στούς εύγενεΐς (nobili) τού νησιού, άφού
στά γράμματα τού Δόγη άναφέρεται απλώς ώς civis (noster) (Α', στ.
9) ή civis noster Venetus (B', στ. 5) καί στήν άπόφαση τής Γερουσίας
prudens vir14 καί όχι nobilis vir. Ό Σόρβολος πρέπει νά γεννήθηκε
γύρω στά 1400 ή—ακριβέστερα ίσως—στά τέλη τού 14ου αιώνα, άφού
ξέρομε πώς στά 1455 είχε ήδη γυναίκα ηλικιωμένη (Α', στ. 32:

uxoris suae multorum annorum) καί πώς πέθανε μεταξύ τού 1460
καί τού 1468 15. Τό τελευταίο αυτό δεδομένο άναιρεί τήν πληροφορία
τού Verdizzotti πού άναφέρθηκε παραπάνω πώς ήδη στά 1439, όταν
έπρότεινε στή Γερουσία τό περίφημο σχέδιό του, ήταν ήδη «ναυτικός
...γηράσας είς τήν πιστήν υπηρεσίαν τής Βενετίας». Πρέπει νά δε
χτούμε καλύτερα πώς τήν εποχή αύτή ήταν μάλλον ώριμος καί πεπει
ραμένος άνθρωπος, πού είχε ήδη δώσει άρκετά δείγματα τής ικανότη
τάς του, όπως άναφέρει, καθώς είδαμε, ό Sabellico, καί τής Αφοσίω
σής του στή Βενετία, όπως αναφέρει ή άπόφαση τής Γερουσίας («Cam

prudens vir Nicolaus Sorbolo, suis virtutibus el fidelissimis
operationibus ac laboribus quos tulit in gueris et in servitiis nostris...»)16. Ό Σόρβολος ήταν ναυτικός, άλλά καί τεχνικός τού ναυ

12) Σημερινό χωριό τής επαρχίας τής Πάρμας ονομάζεται Sorbolo. Σέ Ιτα
λικό έγγραφο τής 4 Ιουλίου 1429 (I libri commemoriali

della Republica di

Venezia, τόμ. IV, Venezia 1896, o. 156, βιβλ. XII, άριθ. 120) συναντούμε τό
ονόματα Pietro Sorbello και Domenico e Battista de’ Sorboli.
13) Ό Sabellico τον αναφέρει ρητά «Sorbolo di Candia» (βλ. παραπάνω,
σ. 141, σημ. 6).
11) Βλ. παραπάνω, σ. 142, σημ. 10, στ. 2.
15) Βλ. παρακάτω, σ. 149.
1δ) Βλ. παραπάνω, σ. 142, σημ. 10, στ. 2-3,
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στάθμου μέ έξαιρετικές ικανότητες, όπως δείχνει τδ κατόρθωμά του
καί ό διορισμός του άπό τή Γερουσία τό 1447 ώς άμιραλίου τοΰ Χάν
δακα.
Γιά τό αξίωμα αυτό τοΰ άμιραλίου (admiratus) τοΰ Χάν
δακα, που δεν τό αποδίδει με ακρίβεια δ άντίστοιχος σύγχρονος έλληνικός όρος λιμενάρχης (γιατί είναι στενότερος), έχομε άκριβεϊς
πληροφορίες, ποΰ τις χρωστάμε στό πρόσφατο βιβλίο τοΰ F. Thiriet
καί στά πολυάριθμα έκδεδομένα κρητικά έγγραφα. Κατά τον Thiriet17,
έπί κεφαλής τοΰ ναυστάθμου (Arsenale) τοΰ Χάνδακα (πού άποτελοΰσε μικρογραφία τοΰ περίφημου ναυστάθμου τής Βενετίας καί ποΰ είχε
προορισμό τήν κατασκευή, τόν εξοπλισμό καί τή συντήρηση τών πολε
μικών γαλερών πού χρειάζονταν για τήν άμυνα τοΰ βενετικοΰ άποικιακοΰ κράτους τής ’Ανατολής) ήταν τοποθετημένοι τρεις έφοροι τοΰ
ναυστάθμου (Padroni all’ Arsenale), πού είχαν κάτω άπό τις διαταγές
τους ένα λιμενάρχη (admiratus). Καί οί μέν έφοροι έπώπτευαν κυρίως
στη ναυπήγηση τών πλοίων καί στήν πιστή εκτέλεση τών σχετικών άποφάσεων τής Γερουσίας. Ό δέ λιμενάρχης ήταν δ ΰπεύθυνος τοΰ ναυ
στάθμου, τοΰ προσωπικοΰ του καί όλου τοΰ ΰλικοΰ πού ήταν άποθηκευμένο εκεί για τόν άνεφοδιασμό, τόν εξοπλισμό καί τή συντήρηση
τών πλοίων. ΤΗταν περισσότερο εμπειροτέχνης («persona sufficiens et
experta» χαρακτηρίζεται σε έγγραφο) παρά διοικητικός άξιωματοΰχος
καί ή θητεία του διαρκοΰσε πολύ, καμμιά φορά ήταν καί ισόβια. Ό
λιμενάρχης είχε πάντα κατοικία παραχωρημένη άπό τό δημόσιο18 (θά
τό δούμε παρακάτω, άκριβώς στήν περίπτωση τοΰ Σόρβολου) καί έ
παιρνε μισθό ικανοποιητικό. Συγχρόνως είχε καί καθήκοντα διοικητή
τοΰ λιμανιού (δηλ. τά καθήκοντα τοΰ λιμενάρχη, όπως τόν εννοούμε
έμείς σήμερα) καί είχε χρέος νά έπισκέπτεται καί έπιθεωρή τά πλοία
πού άγκυροβολοΰσαν στό Χάνδακα. Συνεκέντρωνε δηλαδή πολλές καί
άρκετά βαρείες έξουσίες. Οί έξουσίες καί οί άρμοδιότητές του αύτές
είχαν καθοριστή άπό τό άντίστοιχο καπιταυλάριο (δηλ. τόν κανονισμό,

17) F r e d d y T h i r i e t, La Romanie Venitienne au moyen age. Le d6veloppement et Γ exploitation du domaine colonial vinitien (Xlle - XVe siecles), Paris 1959, σ, 250 - 251.
18) Ήδη μέ απόφαση τοΰ Μείζονος Συμβουλίου, τοΰ 1293, είχε καθοριστή
ότι *aliqua domus comunis non possit dari de caelero per ducham et con·
siliarios Cretae

ailcui

personae sine licenlia domini ducis et sui consilii,

exceptis amir alio, pesatore....» κλπ.'
mas, Commission des

Dogen Andreas

βλ. Georg Martin Tho

Dandolo fUr die Insel Creta von

Jahre 1350 (Abhandlungen der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, I.
cl., XIV. Bd., I. Abteilung) Miinchen 1877, a. 38 (202).
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άς πούμε, τής υπηρεσίας) τού άμιραλίου τού Χάνδακα που δεν μάς έσώθηκε δυστυχώς19. Φαίνεται δμως πώς κάποτε—από άνάγκη ή σκο
πιμότητα—οι εξουσίες αυτές μπορούσαν καί νά διευρυνθοΰν, γιατ'ι
άπδ έγγραφο π. χ. τής 3 Ιανουάριου τού 1368 μαθαίνομε πώς ό άμιράλιος τού Χάνδακα άσκούσε τότε καί τά καθήκοντα τού portulanus
(πλοηγού) καί έτσι αυτός πού είχε διοριστή σ’ αυτή τη θέση (κάποιος
Μιχελέτος Ρόσσος) είχε κριθή περιττός 20. Ή εκλογή τού άμιραλίου τού
Χάνδακα δε γινόταν άπό τΙς τοπικές άρχές τής Κρήτης, άλλ’ άπ’ εύθείας άπό τό Maggior Consiglio τής Βενετίας, όπως μαθαίνομε ήδη
άπό έγγραφα τού 1311 21 καί τού 1383 22.
Άπό τούς παλιότερους προκατόχους τού Νικόλαου Σόρβολου στό
άξίωμα τού άμιραλίου τού Χάνδακα μονάχα δυό ή τρεις μάς είναι
γνωστοί μέ τά όνόματά τους: ό Μάρκος Έριτσος, πού διωρίστηκε στίς
12 Μαΐου τού 1302 σέ άντικατάσταση τού πατέρα του23, καί ό Ιω
άννης Λόγγος (Longo), πού άναφέρεται σέ έγγραφο τής 10 Φεβρουά
ριου 137 1 24. "Αμεσος πάντως προκάτοχος τού Σόρβολου μνημονεύεται,
άπό τό ίδιο τό έγγραφο τού διορισμού του στή θέση αυτή τό 1447, δ
Marcus Bocheta25. Τό περίεργο δμως είναι πώς, καθώς συνάγεται
19) Βλ. Ε. Β a r b a r ο, Legislazione veneta. I capitolari di Candia, Ve
nezia 1940. Πβλ. καί Σπ. Μ. Θεοτόκ η, Τά καπιτουλάρια τής βενετοκρατουμένης Κρήτης, 1298 - 1500, «Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών», τόμ. 4
(1941), σ. 169. Τδ καπιτουλάριο τοϋ άμιραλίου τών Χανίων (1349) έχει έκδοθή άπό τδν ίδιο Σ π. Μ. Θ ε ο τ ό κ η, ’Αποφάσεις Μείζονος Συμβουλίου Βε
νετίας 1255 - 1669, έν Άθήναις 1933, σ. 128 - 129 (άριθ. 31).
20) Freddy Thiriet, Regestes des deliberations du S0nat de Venise
concernant la Romanie, τόμ. I, 1329 - 1399, Pari; 1958, σ. 115, άριθ. 448.
21) Σ π. Μ. Θ ε ο τ ό κ η, δ. π., σ. 63 - 64 (άριθ. 22) : «...admiralus Candide et Canee, que concedantur el debeant concedi, dari solum de hinc per
istud Maius Consilium».
22) F. T h i r i e t, 6. π , σ. 159, άριθ.

656.

’Αργότερα, τό

1481, τδ Μ.

Συμβούλιο, με άπόφασή του (Σ π. Μ. Θ ε ο τ ό κ η, δ. π., σ. 179, άριθ. 1) άνάθεσε τήν έκλογή στά δυό Συμβούλια τών 40 (civil καί criminal), γιά νά έπισπευθή. “Ομοια καί τδ 1620 τήν άνάθεσε στους προέδρους τοϋ Συμβουλίου τών
40 (αυτόθι, σ. 219 - 220, άριθ. 3).
23) Σ π. Μ. Θ ε ο τ ό κ η, δ. π., σ. 38 (άριθ. 8).
24) Σπ. Μ. Θ ε ο τ ό κ η, Θεσπίσματα τής Βενετικής Γερουσίας 1281 - 1385,
τεύχος Β', έν Άθήναις 1937, σ. 143 (άριθ. 38). Πρβλ. καί F.
π., σ. 125, άριθ. 493.

Thiriet, δ.

25) Βλ. παραπάνω, σ. 142, σημ. 10, στ. 7 καί 11. Δέν ξέρω κατά πόσο τδν
Marco Bocheta αυτόν μπορούμε νά τδν ταυτίσωμε μέ τδν Marco de Boscolis,
στον οποίο ή βενετική Γερουσία μέ άπόφασή της τής 30 Δεκεμβρίου 1395, είχε
άναθέσει παλαιότερα συναφή έργασία, δηλ. «tous les travaux relatifs aux ports
de Crete, moyennant un salaire annuel de 450 hyperpdres» (Hippolyte
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤ*
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από τή διατύπωση τοϋ εγγράφου αυτού, σύμφωνα μέ την οποία δ Σόρβολος διωρίστηκε σ’ αυτή τή θέση, «in qua....alias fait quondam
Marcus Bocheta», μεταξύ τοϋ θανάτου ή τής παραίτησης τοϋ Bocheta αυτού καί τού διορισμού τοϋ Σόρβολου τό 1447 έμεσολάβησε κά
ποιο κενό χρονικό διάστημα (αυτή τή σημασία έχει τό alias άντί τοϋ
prius ή τού antea κ.τ.ό.), κατά τό όποιο ή θέση τοϋ άμιραλίου τοϋ
Χάνδακα έμεινε κενή. Πώς εξηγείται αύτό; Φαίνεται πιθανό πώς ή
θέση τοϋ άμιραλίου έμεινε κενή γιά λίγα χρόνια έξ αίτιας τής γνωστής
καταστροφής τού ναυστάθμου τού Χάνδακα άπό μια μεγάλη πυρκαϊά.
Ή πυρκαϊά αυτή πρέπει νά συνέβη πάντως μετά τις 24 Νοεμβρίου
1440, δπότε, δπως προκύπτει άπό άπόφαση τής βενετικής Γερουσίας
μέ τήν ήμερομηνία αυτή, δ ναύσταθμος τοϋ Χάνδακα έξακολουθοϋσε
άκόμη νά κατασκευάζη γαλέρες26. Πιθανώτατα συνέβη τό 1441 (ή
1442), γιατί σε άλλη άπόφαση τής Γερουσίας μέ χρονολογία 6 Μαρτίου
1443 άναφέρεται πώς δ vαύσταθμoc αυτός, μετά τήν πρόσφατη
πυρκαϊά του, βρίσκεται σέ χειριστή κατάσταση, καί, αν δεν ληφθή ή
πρόνοια εκείνη πού έλήφθη κατά τά δυό προηγούμενα χρό
νια, είναι άδύνατο ν’ άνοικοδομηθή 27. Έως δτου ν’ άνοικοδομηθή ή
έπισκευαστή δ ναύσταθμος, οί υπηρεσίες του φαίνεται πώς παρέλυσαν:
έγγραφο τής 27 ’Απριλίου 1443 άναφέρει πώς είναι άδύνατο πια νά
εξοπλιστούν νέες γαλέρες στήν Κρήτη καί πώς λείπουν εντελώς τά έφόδια 28. ’Από λίγο μεταγενέστερη πάλι άπόφαση τής Γερουσίας, τής
30 Δεκεμβρίου 1445, μαθαίνομε πώς έξ αίτιας τής μεγάλης πυρκαϊάς
τού ναυστάθμου τού Χάνδακα, δέν είναι πιά δυνατό νά κατασκευάζωνται γαλέρες σ’ αυτόν29. "Ίσως λοιπόν γιά τήν ίδια αίτια καθυστέ
ρησε καί δ διορισμός τοϋ διαδόχου τού Bocheta έως τόν ’Ιούνιο τού
1447, δπότε ή Γερουσία διώρισε στη θέση του τό Σόρβολο, μέ τόν ίδιο
Noiret, Documents inddits pour servir a Γ histoire de la domination νέnitienne en Crete de 1380 a 1485, tires des archives de Venise, Paris 1892,
a. 74).
26) F. T h i r i e t, Rdgestes des deliberations du Sdnat de Venise concernant la Romanie, τόμ. 111. 1431 - 1463, Paris 1961, σ. 87, άριύ. 2542.
27) H. Noiret, ο. a., σ. 403. (Πβλ. καί F. Τ h i r i e t, 6. a., σ. 89-99,
άριθ. 2599): «Cum arsenatus nosier Crete, ian\ pridem combustus, slat in
tanto pessimo termino et conditione, quanto peius stare non potest, et nisi
fiat ilia provisio, que duobus preterilis annis facta full, non est possibile
quod rehedificari possit...» κ.λ,.ν.
28) F. T h i r i e t, 6. π., σ. 101, άριί). 2602.
29) H. Noiret, o. a., σ. 413. (Πβλ. καί F. T h i r i e t, ϋ. a., o. 128129, άριθ. 2705) : “...propter combustionem arsenatus Crete non possunt fabricare galeas...».
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μισθό (50 δουκάτα τό χρόνο) καί μέ τους ίδιους ορούς γενικά30. Μπο
ρούμε μάλιστα νά ΰποθέσωμε πώς δ διορισμός τού Σόρβολου στην κρί
σιμη περίσταση αυτή έγινε δχι μόνο για ν’ άνταμειφθή για τό παλιό
του κατόρθωμα (δπως δέχεται ή άπόφαση), αλλά και για ν’ άναληφθή
τό δύσκολο έργο τής άναδιοργάνωσης τού ναυστάθμου τού Χάνδακα,
μετά τήν καταστροφή, άπό άνθρωπο δοκιμασμένης ικανότητας καί με
γάλης τεχνικής εμπειρίας, δπως ήταν δ εφευρέτης καί έκτελεστής τού
σχεδίου για τήν ύπερνεώλκηση στή Γάρδα.
Καί πραγματικά, φαίνεται πώς δ Σόρβολος άνταποκρίθηκε μέ έπιτυχία καί στά νέα του αυτά καθήκοντα. Ό ναύσταθμος τού Χάνδακα
γρήγορα άνασυγκροτήθηκε καί ξαναβρήκε τήν παλιά του δραστηριότη
τα. Ήδη τό 1451 είναι πάλι σε θέση νά κατασκευάζη γαλέρες, δπως
προκύπτει άπό άπόφαση τής Γερουσίας τής 8 Ιουλίου τού έτους αυ
τού31. Τά άμέσως επόμενα χρόνια οί γαλέρες τής Κρήτης κινητοποι
ούνται δραστήρια γιά νά βοηθήσουν στήν τελευταία άμυνα τής πρω
τεύουσας τής βυζαντινής αυτοκρατορίας32. Ό Νικόλαος Σόρβολος θά
ήταν φυσικά έκείνος πού, ως άμιράλιος τού Χάνδακα, υποδέχτηκε
πρώτος, τό δραματικό εκείνο καλοκαίρι τού 1453, τά τρία κρητικά κα
ράβια πού έφεραν στην Κρήτη τό θλιβερό άγγελμα γιά τήν "Αλωση
τής Πόλης άπό τούς Τούρκους33, καθώς καί τά άλλα καράβια μέ τούς
πρόσφυγες τού Βυζαντίου — άρχοντες, λογίους, πολεμιστές — πού γλύ
τωσαν άπό τή φοβερή σφαγή καί αιχμαλωσία34.
’Ακριβώς δμως έκείνο τόν καιρό συμβαίνει στό Σόρβολο μιά δυσά
ρεστη περιπέτεια, πού τήν πληροφορούμαστε γιά πρώτη φορά άπό τό
παρακάτω έγγραφο Β': τόν ΰπωπτεύθηκαν καί τόν κατηγόρησαν γιά
τή διάπραξη κάποιου ποινικού άδικήματος ή εγκλήματος («propter alia
sibi opposita et pro suspicione certi casus criminalis»), πού τό είδος

30) Βλ. παραπάνω, σ. 142, σημ. 10, σι. 10- 12: «...cum omnibus salario,
modis et omnibus condictionihus quibus ultimate erat predictus quondam
Marcus Bocheta, qui habebat ducatos quinquaginta in anno».
31) H. Noiret, ο. π., a. 432 - 433 (πβλ. καί F. T h i r i e t, δ. π., σ. 167,
άριθ. 2861) : «...singulis duobus anins, videlicet tempore unius cuiusque
regiminis, levari et perfici faciant unam galeam subtilem vel bastardam...».
32) Βλ. M. Manoussakas, Les derniers defenseurs Cretois de Con
stantinople, d’ apres les documents

venitiens, στά «Akten des XI. Interna-

tionalen Byzantinisten-Kongresses 1958», Miinchen 1960, σ. 331 - 340 (ιδίως
σ. 332 - 334).
33) Βλ. M. Manoussakas, δ. π., σ. 331 καί 335.
34) Βλ. Μ. Ί. Μ α ν ο ν σ α κ α,

Ή έν Κρήτ^ συνωμοσία τοϋ Σήψη Βλα

στού (1453 - 1454) καί ή νεα συνωμοτική κίνησις τού
1960, σ. 35 - 36 καί 38 - 39. δπου καί ή βιβλιογραφία.

1460 - 1462,
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του δμως δεν καθορίζεται σαφέστερα. Οί βενετικές αρχές τής Κρήτης
δέν έδίστασαν νά συλλάβουν καί νά φυλακίσουν τδν πιστό τους θερά
ποντα καί μάλιστα νά τδν υποβάλουν σέ βασανιστήρια, για νά τού άποσπάσουν δμολογία («detentus et carceratus fuit ac etium tormentatus»).KaT0 το διάστημα μάλιστα τής φυλάκισής του τού άφαίρεσαν
καί την κατοικία που τοϋ είχε παραχωρηθή άπδ τό δημόσιο γιά τό άξίωμά του καί την έδωκαν σ’ έναν εύγενή, άπδ τους επόπτες (Patronos) τοϋ ναυστάθμου, δηλαδή σ’ έναν άπδ τους άμεσους προϊσταμέ
νους του35. Στδ τέλος όμως έξακριβώθηκε πώς δ Σόρβολος ήταν άθώος. Καί γι’ αυτό όχι μόνο άποφυλακίστηκε, αλλά καί άποκαταστάθηκε στη θέση του. Μόνο που δέν τοϋ άποδόθηκε ή κατοικία του. Ό
Σόρβολος τότε, δικαιωμένος πιά, αποφάσισε νά πάη στη Βενετία (κατά
τά τέλη τοϋ 1454), γιά νά ένεργήση νά τοϋ άποδοθή καί ή κατοικία
του καί νά τοϋ χορηγηθή μάλιστα καί κάποιο πρόσθετο επίδομα. Έπήγε λοιπόν καί τά επέτυχε καί τά δυό, όπως προκύπτει άπδ τά δυδ δη
μοσιευόμενα έγγραφα τοϋ Ίανουαρίου τοϋ 1455: Μέ τδ Α' (18 ’Ια
νουάριου) δ Δόγης τής Βενετίας άνακοινώνει στδ Δούκα τής Κρήτης
τη χορήγηση στδ Σόρβολο ετησίου επιδόματος 40 δουκάτων (επιπλέον
τοϋ μισθοϋ του των 50 δουκάτων) έφ’ όρου ζωής γιά τις πολλαπλές
υπηρεσίες του στδ βενετικό κράτος (άπδ τις όποιες Ιδιαίτερα έξαίρεται
τδ κατόρθωμα τής Γάρδας) καί γιά τά μεγάλα οικογενειακά του βάρη.
Καί μέ τδ Β' (28 Ίανουαρίου) ό Δόγης διατάσσει τδ Δούκα ν’ άποδώση στδ Σόρβολο, άφοϋ διαπιστώθηκε ή άθφότητά του, την κατοικία
πού τοϋ είχε άφαιρεθή.
’Έπειτα άπδ την άποκατάστασή του, καθώς καί την πανηγυρική
εκδήλωση τής νέας εύνοιας τοϋ Δόγη μέ τά δυδ αυτά γράμματα (πού
δ Σόρβολος, γυρίζοντας άπδ τή Βενετία, παρουσίασε στδ Δούκα τής
Κρήτης), δ πολύπειρος ναυτικός φαίνεται πώς έξακολούθησε γιά μερι
κά άκόμη χρόνια νά κατέχη τή θέση του καί νά υπηρέτη πιστά τ ή Βε
νετία. Δέν έπαψε ν’ άναλαμβάνη ταξίδια καί άποστολές καί έξω τής
Κρήτης, όπως καί πρωτύτερα (κατά τδ έγγρ. Α', στ. 24- 25, «operatusque fait nomine nostro in mullis locis extra insulam»). "Έτσι,

σέ μεταγενέστερο έ'γγραφο τής βενετικής Γερουσίας, τής 6 Μαΐου 1460,
βρίσκομε τήν είδηση ότι, επειδή εναυάγησε ή πολεμική γαλέρα τής

85) Βλ. παραπάνω, σ. 144. Κατά τόν

F. Τ h i r i e t, La Romanie Veniti-

enne, a. 250, σημ. 4, τό 1416 οί Σύμβουλοι τής Κρήτης διατάχτηκαν άπό τή
Γερουσία νά έκλέξουν δυό έπόπτες τού ναυστάύμου «parmi les V6nitiens etablis dans Γ ile depuis cinq ans au moins et ages de plus de trente ans». Οί
έπόπτες αυτοί λοιπόν ήταν δυό καί επρεπε νά είναι Βενετοί.
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Κρήτης καί έπειδή οί δυδ άλλες πού παραμένουν στο ναύσταθμο τού
Χάνδακα είναι σέ κακή κατάσταση, άποφασίστηκε νά σταλούν στην
Κρήτη από τη Βενετία δυδ νέα σκάφη, μέ κυβερνήτη τόν άμιράλιο τού
Χάνδακα Νικόλαο Σόρβολο36. Ή είδηση αυτή είναι καί ή τελευταία
πού ξέρομε γι’ αυτόν. Τήν εποχή εκείνη θά ήταν πια άρκετά ηλικιω
μένος καί δέ θά έζησε άκόμη γιά πολύ. 'Οπωσδήποτε φαίνεται πώς τδ
1468 ό Σόρβολος έχει πιά πεθάνει. Κι’ αυτό γιατί σέ μεταγενέστερο
(τού 1571) έγγραφο μνημονεύεται άπόφαση τής 1 Ιουλίου 1468, σύμ
φωνα μέ τήν όποια γιά τή θέση τού άμιραλίου τού Χάνδακα άποκλειόταν ή υποψηφιότητα τών απάντων άπό τήν πόλη 37, πράγμα πού ση
μαίνει πώς ή θέση αυτή είχε τότε πιά μείνει κενή: ό Ισόβιος κάτοχός
της Νικόλαος Σόρβολος δέ βρισκόταν πιά στή ζωή.

ΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ
Α'.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 40 ΔΟΥΚΑΤΩΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙ ΖΩΗΣ
ΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΡΒΟΛΟ, ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ.
18 ’Ιανουάριου 1455 (βενετ. έτ. 1454)
(Archivio di Stato di Venezia - Duca di

Candia 8: Missive e responsive,

τετράδ. 2 (1417 - 1450 <ζκαί 1454 - 1465)>), χωρίς σελιδαρίθμηση).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. — Ό Δόγης τής Βενετίας Φραγκ. Foscari άνακοινώνει
στδ Δούκα τής Κρήτης Βενέδ. Vituri τήν ευνοϊκή άπόφαση πού έλαβε
τδ Μικρδ (τών 40) καί τδ Μεγάλο Συμβούλιο στις 12 τρέχοντος [ Ια
νουάριου] γιά τδ Νικόλαο Σόρβολο: Ή άφοσίωση τού Σόρβολου στδ
βενετικό κράτος καί τά έργα του είναι πασίγνωστα καί σπουδαία,
Ιδίως μάλιστα τδ κατόρθωμά του τδν καιρδ πού ό Νικόλ. Pizeninus
γιά λογαριασμό τού τότε Δούκα τού Μιλάνου, πολιορκούσε [1439] τή
βενετική πόλη Brisia [= Brescia]· τότε δ Σόρβολος εφεύρε τδν τρόπο
νά περάση τίς βενετικές γαλέρες, άνάμεσα άπδ τά βουνά, στή λίμνη

3β) Βλ. τίς περιλήψεις τών Η. Noiret, δ. π., σ. 459 (δπου τό επώνυ
μο γράφεται εσφαλμένα : Corboli) καί

F. Τ h i r i e t,

Regestes III, σ. 230,

άριθ. 3102. Ή αυθεντική περικοπή τοϋ εγγράφου (Senato Mar, reg. 60, φ.
169r) έχει ώς εξής : «...Candidam mittantur sub gubernatione fidelis nostri
Nicolai Sorboli, Admirati ipsius ciuitatis nostre...».
37) Στ. Μ. Θ ε ο τ ό κ η,
203 - 204 (άριθ. 7).

"Αποφάσεις Μείξονος

Συμβουλίου Βενετίας,
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Garda καί έτσι νά σώση τήν πόλη. Για τούς μεγάλους του κόπους καί
τους κίνδυνους πού διέτρεξε έκεί καί άλλου, καθώς καί γιά τα τραύμα
τά του, τδ Μεγάλο Συμβούλιο τδν διώρισε λιμενάρχη (admiratus) τού
Χάνδακα καί δ Σόρβολος άσκησε μέ πίστη καί ζήλο τδ αξίωμα αυτό,
έξετέλεσε πολλές αποστολές έκτδς τής Κρήτης καί βοήθησε τούς Βενετούς κα'ι τά πλοία τους μέ κάθε θυσία. Τώρα λοιπόν δ Σόρβολος παρακάλεσε μέ αίτησή του, γιά τΙς υπηρεσίες του αυτές και επειδή βαρύνεται μέ οίκογένεια, καί μάλιστα μέ γυναίκα άρρωστη καί ήλικιωμένη καί δ μισθός τών 50 δουκάτων πού παίρνει τοϋ είναι άνεπαρ-,
κής, νά τού δοθούν χαριστικά άλλα 50 δουκάτα τδ χρόνο έφ’ δρου
ζωής. Μετά τίς ευνοϊκές γνωματεύσεις τών τελευταίων Δουκών τής
Κρήτης Bern. Balbi [1450-1453] καί Άντων. Diedo [1447-1449] καί
τών τελευταίων Στρατηγών Νικολ. Bono [1448-1450], Φραγκ. Zane
καί Bern. Bragadino, άποφασίστηκε νά τοϋ χορηγηθούν 40 δουκάτα
τδ χρόνο, έφ’ δρου ζωής, άπδ τδ ταμείο τής Κρήτης. Ό Δόγης κοινο
ποιεί τήν άπόφαση καί ζητεί τήν έκτέλεσή της. (Τδ γράμμα τού Δόγη
έλήφθη στήν Κρήτη στίς 16 ’Απριλίου 1455).
Franciscus Foscari, dei gratia

dux Venetiarum et cetera.

Nobilibus et sapientibus viris Benedicto Vituri, de suo mandato
duche, et.... consiliarijs Crete ac Francisco Bono, capitaneo ibi
dem, et .... successoribus suis, fidelibus dilectis salutem el dilec-

5

tionis affectum.
Significamus vobis quod die xij mensis instantis in nostris
Consilijs minori de XL et maiori capta fait gratia tenoris infrascripti, videlicet: Audita et intellecla humili et deuota supplicaftione] fidelissimi ciuis et seruitoris nostri Nicolai Sorbolo, cuius

10

fidem et eius opera notabilissima pro honore et statu nostro sem
per magna fuerunt et adeo clara et notoria omni tempore, quod
omnibus nota sint, et maxime tempore, quo Nicolaus Pizeninus,
nomine condam Illu. d. ducis Mediolani, obsidebat

ciuitatem

nostram Brisie, quia diet potest ipsum supplicantem fuisse in15

uentorem ad traiciendum galleas nostras per montes in lacum
Garde, ex qua traicione salus ciuitatis nostre Brisiae secuta est
et ingens honor nostri dominij. In qua re perficienda non pepercit laboribus neque periculis vllis et in multis quoque alijs locis
ila probe et fideliter se gessit, quod per maius Consilium nostrum,

20

pro aliquali recompensatione suorum fidelium operum et laborum, necnon plurimorum vulnerum passorum, creatus fuit ad
miratus in Candida, a quo tempore extra exercuit prefalam ad-
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mirariam juxta laudabiles mores suos ea fide erga cel. nostrum,
qua solitus perantea semper fuerat se exercere operaiusque fuit
nomine nostro in multis locis extra insular», vbi semper fecit
honorem cet nostre ct debitum suum, faciendo omnibus nobili
bus et quibuscunque Venelis ac eorum vauiqijs omnia comoda
sibi possibilia, nullo habito respectu nec ad expensas ncc ad co
modum suum nec ad suam tcnuem facilitate»!, vl satis nolorium
omnibus est, supplicantis vl, consideratis suprascriptis fidelissimis operibus suis et familia, qua graualus est, et maxime rgritudine vxoris sue multorum annorum, ac eciam solarium ducatorum quinquaginta, quod habet a Comune, cum quo nullatenus
vitam ducere potest, quod cel. nostra ei succurrat, que nunquam
solila est eius proiutores deserere, sed iocundo animo semper amplecti et dignetur ipsa celsitudo nostra non pro ad licione salarij,
sed nomine prouisionis et de gratia speciali, targirt ducatos quin
quaginta in anno in uita sua, ultra id, quod habet de officio
admirarie prediclo, vt hoc residuum temporis, quod sibi reslat,
ducere possit sine inopia uel potius miseria. Auditis itaque responsionibus virorum nobilium ser Bernardi Bulbi, qui fuit ducha, et Nicolao Bono, qui fuit capitaneus Crete, dicenlium vera
esse ea, que narrantur, ser Francisci Zane, qui fuit capitaneus,
et Antonii Diedo, qui fuit dacha, et Bernardi Bragadino, qui
fuit capitaneus Crete, dicenlium vera esse ea, que narrantur per
prefatum supplicantem in dicta sua supplicacione, ac suadentium
sibi fieri gratiam, fiat quod, ultra ducatos quinquaginta, quos ad
presens habet de salario, habere debeat alios ducatos quadraginta
in uita sua, propter eius merita [etjsufficientiam, singulo anno
a camera Crete. Quare, cum dictis nostris consilijs, vobis man
damus qualenus suprascriptam gratiam et contenta in ea obseruetis et faciatis inuiolabiliter obseruare, facientes has nostras in
actis cancellarie vestre deinde ad futurorum memoriam registra
rs et registratas eidem supplicanti restitui.
Data in nostro ducali palalio die xuiij mensis Januarii, Indictione tercia MfCCCCJlIIIj.
Recepta die xvj mensis aprilis 1455.
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Β'.
ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΔΟΓΗ ΣΤΟ ΔΟΥΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ν' ΑΓΙΟΔΟΘΗ

ΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΡΒΟΛΟ,

ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΘΩΩΣΗ ΤΟΥ, Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥ
ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΑΦΑΙΡΕΘΗ.
28 Ιανουάριου 1455 (βενετ. ετ. 1454)
(Αύτόΰι)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. — Ό Δόγης τής Βενετίας γράφει στό Δούκα τής Κρή
της για την ύπόθεση τού Νικολ. Σόρβολου, λιμενάρχη τοϋ Χάνδακα,
πού ήρθε καί παραπονέθηκε κατά τοϋ Δούκα. Ό Σόρβολος είχε συλληφθή, φυλακιστή καί βασανιστή άκόμη, γιά κάποια ποινική υπόθεση,
στό τέλος δμως, έπίειδή άποδείχτηκε ή άθωότητά του, αποφυλακίστηκε
καί άποκαταστάθηκε στδ άξίωμά του. ’Αλλά κατά τό διάστημα πού
ήταν φυλακισμένος, τοϋ πήραν καί την κατοικία του, πού τοϋ είχε δοθή γιά τό άξίωμά του (δπαις δινόταν καί στούς προκατόχους του)
καί την έδωκαν σ’ έναν εύγενή άπό τούς εφόρους τού ναυστάθμου
τού Χάνδακα. Τώρα ό Σόρβολος έζήτησε άπό τό Δόγη νά τού άποδοθή. Ό Δόγης κρίνει δτι, άφού άποδείχτηκε ή άθωότητά του καί άποφυλακίστηκε καί άποκαταστάθηκε στό άξίωμά του, πρέπει νά τοϋ άποδοθή καί ή κατοικία. Καί άφού είχε έκλεγή λιμενάρχης Χάνδακα άπό
τό Μεγάλο Συμβούλιο με τά ίδια δικαιώματα τών προκατόχων του, ό
Δούκας δέν είχε τό δικαίωμα νά τοϋ άφαιρέση αυθαίρετα τήν κατοι
κία, πού δινόταν καί στούς προκατόχους του. Ό Δόγης λοιπόν διατάσσει τό Δούκα νά τοϋ τήν άποδώση καί νά τόν άποκαταστήση πλήρως.
Υπενθυμίζει δτι μέ άλλο γράμμα [=έγγρ. Α'] τοϋ έχορηγήθηκαν έφ’
δρου ζωής 40 δουκάτά τό χρόνο, έκτός άπό τό μισθό του, άκριβώς
γιά τίς υπηρεσίες καί τις ίκανότητές του. "Οσο γιά τόν έφορο τοϋ
ναυστάθμου, δ Δούκας άς φροντίση νά τοϋ βρή άλλη κατοικία.
(Τό γράμμα έλήφθη στήν Κρήτη στις 16 ’Απριλίου 1455).

Franciscus Foscari, dei gratia dux Venetiarum et cetera.
Nobilibus et sapientibus viris Benedicto Vituri, de suo mandato
duche et .... consiliarijs ac Francisco Bono, capitaneo Crete, fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.
Fidelis ciuis noster Venetus Nicolaus Sorbollo, admiratus
Crete, nobis exposuit quod, propter aliqua sibi opposita et pro
suspicione certi casus criminalis, per uos detenlus et carceratus
fait ac eciam tormenlatus, sed tandem, cognita innocentia sua,
liberatus fait et ad eius officium restitutus. Verum quia eo tem
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pore, quo stetit carceratus, videtur quod domus, in qua habitabat,
deputata pro officio suo, in qua predecessores sui eciam habitare
consueuerunl, ab eo accepta fait et data vno nobili patrono arsenatus Candida, pro eius habitacione, nobis humiliter supplicauit,
ut ipsam domum sibi, predicto eius officio deputatam, restitui
facere dignaremur.
Nos autem, intellecla hac eius exposicione, mirati sumus quod
priualus fuerit domo habitationis sue. Nam, sicut, cognita innocentia sua, liberatus fuit et ad eius officium restitutus, ita eciam
restitui et reponi debebat in domo sua et in eo statu et gradu,
quo erat ante. Et quoniam ellectus et creatus fuit admiratus Cre
te per nostrum maius Consilium, cum modis, condicionibus,
honoribus et prerogatiuis predecessorum suorum, non erat nec
est vestri arbitrij priuare eum dicta domo, pro illo officio specialiter deputata, in qua, sicut predicitur, sui precessores et ipse
habitare consueuerunt. Et proinde mandamus vobis expresse,
quatenus dictam domum, sibi et officio suo deputatam pro eius
habitacione, omnino restituere debeatis. Ita, ut non solum in offi
cio, sed eciam in ipsa domo et in omnibus alijs ad eius officium
pertinentibus integre reducatur et reponatur et quod gratia sibi
concessa per nos et nostrum maius Consilium, propter eius fidem
et merita in aliquo non deminuatur, sed pocius augeatur habeatque op[..J propicie commendatum, sicut et nos habemus. Nam, si
cut uidebitis per alias literas nostras, propter eius sufficienciam,
laborcs et merita, nos, seruata solemnitate omnium consiliorum
nostrorum, ultra solarium, quod habet ad presens, prouidimus
sibi de alijs ducatis quadraginta in anno donee vixerit. Predicto
autem patrono arsenatus de alia domo pro eius habitacione prouidere poteritis, sicut discrecioni vestre videbitur expedire.
Data in nostro ducali palatio die XXViij Januarii, indictione
tercia, MCCCGliiij.
Recepta die xvj aprilis 1455.
15 dignaremur διωρ·θωμένο από dignaremus.

ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ

N. B. Τωμαδάκης: Θά μοϋ επιτρέψατε νά εϊπω δύο Λόγια διά την σημα
σίαν τοϋ δευτέρου μέρους τής άνακοινώσεως τοϋ κ. Μανούσακα. Δεν βλέπω
μόνον από ιστορικής άπόψεωζ τήν σημασίαν τής εύρέσειμς των ελληνικών
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Μ. I. Μανούσακα : Νέα στοιχεία γιά το Νικήλαο Σόρβολο
έγγραφων τοϋ 14ου αίώνος, τα. όποια μάς φωτίζουν διά την προσωπογρα
φίαν, διά τον πληθυσμόν, διά τά χωρία τής εποχής καί γενικώς μάς πα
ρέχουν

ειδήσεις· άλλά τά δημοσιευόμενα έγγραφα είναι δυνατόν νά μάς

διαφωτίσουν καί άπό άπόψεως

νομικής, κατά πόσον ύπήρχεν εν εθιμικόν

δίκαιον, τό όποιον δεν ήκολούθει τό ίσχϋον ένετικόν δίκαιον. Αυτό έχει
μεγάλην σημασίαν, κατά πόσον διεσώζετο τό εθιμικόν δίκαιον τής εποχής
καί άκολουθείται διά των εγγράφων αυτών.

Μεγάλην επίσης σημασίαν

έχουν τά έγγραφα άπό άπόψεως καθαρώς φιλολογικής, με την έξης έπιφύλαξιν. Είναι γνωστόν δτι τά μέχρι τοϋδε γνωστά κρητικά στοιχεία, έγ
γραφα καί αλλα κείμενα,

τής έποχής εκείνης είναι ελάχιστα καί έπομέ-

νως κάθε κείμενον καί μάλιστα δημώδες προστιθέμενον εις την γνώσιν
τήν ίδικήν μας τών ερευνητών μάς βοηθεϊ νά εξακριβώσωμεν την γλώσ
σαν πρό τών κρητικών έπών, προ τον Κρητικού Θεάτρου, μίαν πρώιμον
κρητικήν γλώσσαν καί όχι μόνον μάς βοηθεϊ εις τήν μόρφωσιν μιάς πληρεστέρας ιδέας διά τήν γλώσσαν τον ιδιώματος, άλλά καί είδικώς διά τήν
κατάστααιν τής 3λης ελληνικής γλώσσης κατά τον αιώνα έκείνον.
Τώρα άπό φιλολογικής άπόψεως έχω μίαν υποψίαν. Μήπως τά έγ
γραφα αυτά είναι μεταφρασμένα άπό formularia λατινικά. Καί λατινικά
φορμονλάρια έχομεν. (’Εγώ έχω κάπου μίαν αημείωσιν ένός φορμουλαρίον λατινιστί συντεταγμένου, τό όποιον είναι άπό τά βιβλία τοϋ 16ου
αίώνος, μου φαίνεται μέχρι τό 1530]. ’Εάν είναι μεταφρασμένα άπό τά
λατινικά καί ή μετάφρασις έχει γίνει εις τήν Κρήτην, τότε ή σημασία
των είναι εξαιρετική καί μου φαίνεται δτι θά πρέπει νά προσεχθή μήπως
έχει έπηρεασθή ή γλωσσική διατνπωσις εις τά έλληνικά άπό άνάλογα έγ
γραφα τής Δέσεως καί δή τής Νορμανδικής περιόδου τής Σικελίας καί
ακόμη καί τής Νεαπόλεως. Κατέχομεν πλήθος εγγράφων νομικού περιε
χομένου, τά όποια έχουν ελληνικήν διατύπωσιν καί ήτο Ισως εύκολώτερον, ώς είναι εκείνα γνωστά άπό τάς βυζαντινός διαθήκας ή άπό βυζαν
τινά συμβόλαια, εάν δεν είναι ή συγγένειά των τόσον άμεσος. Δ ι αυτό
δημιουργοϋνται θέματα, τά όποια είναι καί θέματα φιλολογικά καί θέμα
τα νομικά καί νομίζω δτι τό ενδιαφέρον τών εγγράφων αυτών είναι εξαι
ρετικόν καί ό κ. Μανούσακας 6 ίδιος, έφ’ δαον δεν είναι ό αριθμός των
μεγάλος, θά προσφέρη εξαιρετικήν υπηρεσίαν δημοσιεύων τά έγγραφα καί
παρέχων εις τους ειδικούς—διότι ημείς οί φιλόλογοι δεν είμεθα πάντοτε
εις θέσιν νά ερευνήσωμεν μέχρι τέλους τό θέμα—τήν δυνατότητα τής έξακριβώσεως τής πηγής τοϋ δικαίου, τό όποιον εκφράζουν τά νομικά αυτά
έγγραφα.
Μ. I. Μανούσακας: Εύχαριστώ πολύ τον άγαπητό συνάδελφο καί φίλο
κ. Τωμαδάκη γιά δσα είπε καί προσθέτω τούτο:

Τά έγγραφα αυτά θά

τά δημοσιεύσω γρήγορα, γιατί ή εργασία μου είναι άρκετά προχωρημένη.
"Οσον άφορά γιά τό άπό ποιά πηγή προέρχονται, αυτό είναι πράγματι
πολύ δύσκολο νά έξακριβωθή. Δεν ξέρει κανείς ακόμη. Καί γι’ αυτό τό
καλύτερο είναι νά εκδοθοϋν πρώτα δπως είναι, με πολύ λίγα σχόλια, γιά
νά μπορέαωμε έπειτα νά εξετάσωμε τις πηγές καί τήν προέλευση των.
’Ακούσαμε άπό τήν ανακοίνωση τον κ. Lombardo πώς καί γιά τά ιταλι
κά έγγραφα ή εξακρίβωση τής προέλευσης τών φορμουλαρίων είναι θέμα
δύσκολο.

Τό καλύτερο λοιπόν είναι, επαναλαμβάνω, νά εκδοθοϋν πρώτα

τά έγγραφα, έστω καί χωρίς νά έχουν βρεθή τά πρότυπά των.
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Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η £ : Πάντως δ συσχετισμός με τα κατωιταλικά και τά
Ιταλιωτικά....
Μ. I. Μανούαακας: Ναι, είναι πολύ πιθανό αυτό και θά τό εξετάσω, ό
πως θά εξετάσω και τά παλιότερα κρητικά νοταριακά έγγραφα πού είναι
γραμμένα λατινιστί.

’Όσον

άφορά τή νομική πλευρά τον θέματος, έχω

ήδη άποταθή σέ δνό είδικώτατους μελετητές τής ιστορίας τον Δικαίου,
τον καθηγητή

κ.

Γ. Πετρόπουλο καί τον κ. Δ. Γκίνη καί τό αποτέλε

σμα είναι δτι μον είπαν :

«Είναι τόσο δύσκολα καί τόσο περίπλοκα τά

νομικά προβλήματα πού γεννούν τά έγγραφα

αυτά, ώστε τό καλύτερο

πού έχετε νά κάμετε είναι νά μην τά θίξετε καθόλου!»
Ν. Β. Τωμαδάκης: Καλά, βεβαίως.
εσείς, άλλα νά τά τονίσετε.

Καί εγώ δεν συνιστώ νά τά θίξετε
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