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Η ΚΡΗΤΗ ΕΝ ΑΝΕΚΔΟΤΩι ΕΠΙΚΩι ΠΟΙΗΜΑΤΙ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ* *

(ΕΚ ΚΩΔΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΝΑΪΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)

Ευρισκόμενος κατά τά τέλη τοΰ 1957 και τάς άρχάς τοΰ 1958 έν 
τη έπΐ τοΰ θεοβάδιστου "Ορους Σινδ όμωνΰμω ελληνική Μονή, τή άλ
λως γνωστή ώς Μονή τής άγιας Αικατερίνης, άνεκάλυψα χειρόγραφον 
χαρτώον κώδηκα1 έκ φύλλων 84, ήριθμημένον κατά 16σέλιδα (ώς ά- 
κριβώς άριθμοϋνται σήμερον έν το'ις έντΰποις τά τυπογραφικά φύλλα 2).

*) Περί τής άλώσεως τής Κύπρου βλέπε: 1) Ρ. Ρ a r u t a, Storia della 
guerra di Cipro, Siena 1827. (Περί τού Paruta δμιλεί δ Daru, περί ού ευθύς 
κατωτέρω ό λόγος, σ. 211, ύποσημ. 1). 2) Le Compte Daru, Historia de 
la Ripublique de Yenise, τόμ. V, Bruxelles 1840, a. 216 κ. εξ. 3) Joseph 
von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, τόμ. II, Pesth 1840,
σ. 400 κ. έξ. 4) Κ. Σ ά θ α, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς , Άθήνησι 18R9, σ.
131 κ. έξ. 5) C. Cobham, Excerpta Cypria, 1908, σ. 80 κ. έξ., ένθα αί εκ
θέσεις παλαιοτέρων Ιστορικών καί περιηγητών. 6) Η. Luke, Cyprus under 
the Turks, 1921. 7) S i r G. Hill, A History of Cyprus, Cambridge 1949- 
1952, τόμ. 3, σ. 950 κ. έξ. 8) Κ. Άμάντου: α) Τρεις άγνωστοι κώδικες 
τοΰ Χρονογράφου έν περιοδ. «Ελληνικά» ’Αθηνών, τόμ. 1, 1928, σ. 51 κ. έξ. 
β) Σχέσεις 'Ελλήνων καί Τούρκων..., τόμ. 1, Άθήναι 1955, σ. 173 κ. έξ. και 
γ) Σύντομος Ιστορία τής Κύπρου, ’Αθήναι 195(1, σ. 99 κ. έξ. καί 9) Έμμ. 
Πρωτοψάλτου, Κύπρου αιχμαλωσία έν περιοδ. «Ελληνική Κύπρος» 1953, 
σ. 121. ’Επίσης ίδέ και Dapper, Description exacte des lies de Γ Archi- 
pel, Amsterdam M. DCCIIf, τόμ. A'.

Χάριτας οφείλω εις τούς κ. κ. Μανούσον Μανούσακαν, Καθηγητήν τοΰ Πα
νεπιστημίου Θεσσολονίκης, και Νικ. Σταυρινίδην, μεταφράστην τού ένταϋθα 
Τουρκικού ’Αρχείου, δι’ οσας μοι παρέσχον πληροφορίας κατά τήν συγκρότησιν 
τής μετά χείρας άνακοινώσεως.

*) *0 κώδηξ είχεν έκπέσει από τού δλου όγκου τών βιβλίων τής Μονής κα'ι 
έκειτο έν ρυπαρά τινι άποθήκη τών παλαιών κτηρίων, διό κα’ι οΰδαμοϋ τών 
καταλόγων τών βιβλίων (χειρογράφων τε και έντύπων) τής Σιναϊτικής Βιβλιο
θήκης αναγράφεται. Τούτον άνεύρον έντός νέφους κόνεως, μετά δέ τήν ύπ’ έ- 
μού αντιγραφήν έθηκα έν τή μεγάλη Βιβλιοθήκη, έν ή θά πρέπη νά εύρίσκη- 
ται σήμερον.

*) Ούτως έν τώ κάτω περιθωρίφ δεξιά τής σελ. 14 έχει σημειωθή «α» και 
έν τώ άνω περιθωρίφ αριστερά τής σελ. 15 «β», έν συνεχείρ δέ άνά 16 σελί
δας δμοιοτρόπως «β» κα’ι «γ», «γ» κα’ι «δ» άχρι τού «ι». Μετά ταύτα έπακο- 
λουθοΰσι φύλλα 4. ’Εκ τών ανωτέρω καί έκ τού ότι ή αρχή είναι απότομος
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Έχων διαστάσεις 0,205 X 0,150 μ., είναι άκέφαλος καί έλλειπής* 3, ή δε 
στάχωσις αυτού είναι τελείως κατεστραμμένη. Εκτός μικράς καί άσχε
του πρδς το δλον περιεχόμενον αυτού ένθυμήσεως διά μεταγενεστέρας 
αγραμμάτου χειρδς εις κενόν τού φύλλ. 57α4, ό κώδηξ περιέχει είς 
στίχους δεκαπεντασυλλάβους 3295 (πλήν τών άπολεσθέντων, οΰς υπο
λογίζω είς 40 περίπου) ποίημα, ένθα δ λόγος περί τής άλώσεως τής 
Κύπρου υπό τών Όθωμανών Τούρκων (1570- 1571). Ό κώδηξ έπο- 
μένως περιέχει ένα εκ τών Θρήνων5 διά την άλωσιν τής μαρτυρι
κής Μεγαλονήσου. Άπδ την έν τέλει εΐδησιν' «εδώ έλαβε τέλος, ή 
ιστορία όπον διηγείται» συνάγομεν, δτι δ κώδηξ είναι άντίγραφον έξ 
άλλου κώδηκος, συγγραφέντος τό πιθανώτερον δλίγον μετά τόν χρόνον 
τού θλιβερού συμβάντος. Καίτοι τό θέμα τής άκριβούς χρονολογήσεως 
δέν είναι τού παρόντος, έν τούτοις άναγκαίον θεωρώ ν’ άναφέρω, δτι 
δ τε τρόπος τής γραφής καί άλλαι ενδείξεις άγουσί με είς τό νά θέσω 
ώς^ρόνον άντιγραφής τού Θρήνου έν τφ ύπ’ έξέτασιν κώδηκι τάς 
άρχάς τού ιζ' αίώνος.

Ό σκοπός τής συνθέσεως τού ποιήματος—ώς καί πάντων τών θρή
νων—είναι κατ’ έξοχήν παραμυθητικός, διδακτικός καί έποικοδομητι- 
κός, χωρίς παντάπασι ν’ άποκλείηται καί ό ιστορικός. Διά τής Ιστο
ρίας δ ποιητής θέλει κυρίως νά διδάξη, δι’ δ καί πάνεα τά ιστορικά
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συνάγομεν, δη έξέπεσε τό πρώτον φύλλον. 'Ωσαύτως έξέπεσε καί τό πρώτον 
φύλλον μετά τό ι' 16σέλιδον (μετά τό φύλλ. 79).

3) Βλ. ανωτέρω ύποσημείωσιν.
4) .Ή ένθύμησις έχει οϋτω : «1713 | άγουστου 15 υ θιμισϊ· οπού εκοψε | ο 

τονρ κός' τον βλαμπέη' καί τους υγιούς ατού· καί τον | γαπρο τον».—«1715 | 
υονλιου 21 | επηρε ο τουρκός' τό αναπλι | καί εκοψε τούς ανθρώπους ολος οπού 
υχε το αναπλιον | ολος' οπού να εχι αναθεμα' εόνιον. αμυν | f άγιος’ ο θεός" 
άγιός υσχιρός' άγιός· αθανατος. ελεϊσον \ υμάς». Μετά ταϋτα άκολουθοϋσι δια- 
γεγραμμέναι διά τής αυτής αγραμμάτου χειρός λέξεις τινές τής ιδίας, έν τέλει 
δέ τής σελ. άναγινώσκομεν προφανώς τό όνομα τού γράψαντος' «Ησυχ(ιος)».

5) Τόν δρον λαμβάνομεν από τού Σίμου Μενάρδου, δστις έδημοσίευ- 
σεν έν τφ Δ. I. Ε. Ε., τόμ. 6 (1906), σελ. 405 -432 παρόμοιον ποίημα, δπερ 
επέγραψε «Θρήνον τής Κύπρου» κατά τε τούς θρήνους τής άλώσεως τής Κων
σταντινουπόλεως καί τόν στίχ. 583 τού ίδιου τού έργου. Περί τοϋ Θρήνου τού
του ίδέ καί Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Παρατηρήσεις έπί δύο ιστορικών ρσμάτων 
τής Κύπρου έν «Άνατυπώσει έκ τής ’Επιστημονικής Έπετηρίδος τής Φιλοσο
φικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών τοϋ έτους 1955 - 56» («’Αφιέρωμα 
είς Γεώργιον Χατζιδάκιν»), Άθήναι 1956, σελ. 431 κ. έξ. *0 αυτός Σπυριδά- 
κης, ένθ’ άνωτ. καί έν σελ. 425 - 427 αναδημοσιεύει έτερον περί Κύπρου Θρή
νον από τοϋ Β’ τόμου τού έργου τοϋ ’Αθανασίου Α. Σακελλαρίου, 
«Τά Κυπριακά, ήτοι γεωγραφία, ιστορία καί γλώσσα τής νήσου Κύπρου από 
τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον», έκδοθέντος έν Άθήναις τφ 1891.
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γεγονότα, τά μέχρι πολλάκις λεπτομερειών έξικνούμενα, έξετάζει κατά 
τά μάλλον ύπό τό πρίσμα τού θρησκευτικού πραγματισμού. Ταύτα νο
μίζω, ότι άπολύτως δικαιολογούσι την θπαρξιν τού κώδηκος τούτου έν 
μοναστηρίω καί δη καί έξ άντιγραφής.

Έν τ ώ Θρήνιρ τού κώδηκος ή νήσος Κρήτη, κατεχομένη ωσαύ
τως άπδ τών άρχών τού ιγ' αίώνος ύπδ των Ενετών* 8 καί κειμένη 
εγγύς τής υπό δεινήν δοκιμασίαν Μεγαλονήσου, πολλάκις άναφέρεται 
ότέ μέν ώς προσωρινός ναύσταθμος τού Ένετικού καί τού Συμμαχικού 
διά τής Sac7a Lega7 Στόλου τών χριστιανών, ότέ δέ ώς όρμητήριον 
εκκινήσεων κατά τών πολιορκούντων τάς Κυπριακάς πόλεις καί δια- 
πλεόντων τήν Μεσόγειον ’Οθωμανών, άλλοτε ώς τόπος διασκέψεως 
τών χριστιανών ναυάρχων καί στρατηγών καί γενικώτερον ούκ όλίγας 
φοράς πολυτρόπως περιπλέκεται μεταξύ τών στίχων τού μακροσκελε- 
στάτου τούτου ποιήματος. . \

Άναλυτικώτερον ή Κρήτη άναφέρεται έν τώ Θρήνιρ ώς ακολού
θως :

I. Έν πρώτοις άπό τού στίχ. 376-391 ό ποιητής διηγείται πώς ό 
υπό τής Μεγάλης Αύθεντίας τής Ένετίας παρεξηγηθείς τέως πρέσβυς 
αυτής παρά τή Υψηλή Πύλη Μαρίνος δέ Καβάλλης8, ώςέν 
άγνοίφ τής κυβερνήσεως αύτού άναγκασθείς παρά τήν θέλησίν του νά 
ύπογράψη μετά τού σουλτάνου Σελήμ τού Β' (1566- 1574) συμφω
νίαν έπιζημίαν καί υποτιμητικήν, άποκατεστάθη πάλιν καί άπεστάλη 
έν συνεχείς ώς κυβερνήτης εις Κρήτην :

«Εις τόσον ωσάν έμαθαν κάθε βεβαιωσύνην, 
τον έλευθερώσανζεβ με την δικαιοσύνην.

’Έδωκάν του ελευθερίάν καί εις τιμήν μεγάλην 
385 στην Κρήτην τον έστείλασι νά κυβερνάη πάλιν.

Διά καλόν κυβερνήτην, πού ξεύρει νά διατάσση

·) Ή Κρήτη περιήλθεν όριστικώς εις τούς 'Ενετούς άπό τών Γενουατών 
τώ 1210 ή τώ 1211. (Βλ. Στ. Ξανύουδίδου, Ή 'Ενετοκρατία έν Κρήτη..., 
Άύήναι 1939, ο. 7).

’) Συμμαχία κατά τών Τούρκων, τήν οποίαν κατώρθωσε νά συνάψη ή 'Ε- 
νετία μετά τού πάπα Πίου τοϋ Ε' (1566 - 1572) καί τοϋ βασιλέως τής 'Ισπανίας 
Φιλίππου τοϋ Β' κατά τό διάστημα τής πολιορκίας τής ’Αμμόχωστου. (Βλ. Κ. 
Ά μ ά ν τ ο υ, Σχέσεις 'Ελλήνων καί Τούρκων, τόμ. 1, σ. 180).

8)Ό Μαρίνος δε Καβάλλης έχρημάτισε Γενικός Προβλεπτής τής 
'Ενετίας έν Κρήτη περί τό 1570, ή ολίγον μετά ταϋτα, διακριύείς επί μισο- 
κρητισμψ καί στυγνή ώμότητι. (Βλ. Σ. Ξανύουδίδου, ένθ’ άνωτ., σ. 122 
κ. έξ., 143 καί 149 κ. έξ. καί Μ.Ε.Ε., τόμ. ΙΓ', σ. 422).
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καί τ(ον) λαόν 8 9 ειρηνικά αγάπα καί με τάξιν.
’Εκεί στην Κρήτην έκαμε καμώματα περίσσια, 

ώς καί πετσιά έβονλωνε καί τρέχαν γιά τονίσια10 
390 Καί τον λαόν όροδύνιασε11 κάτεργα12 ν’ άρματώση 

τόσην τιμήν καί έξουσιάν μεγάλην τοϋχαν δώσει».

II. Έν τοίς στίχ. 554-555 δ Τζάν Δονάτος δέ λά Ρέγ- 
γες13, όμιλών ενώπιον εής Μ. Αυθεντίας και προσπαθών νά εξάρι] 
την άπληστίαν των Τούρκων, παρουσιάζεται λέγων:

«Πότε τ(ήν) Κύπρον μάς ζητά, τ(ήν) Κρήτην μάς γυρεύει 
εϊ τι κι’ αν είναι, μοναχός θέλει νά τ’ άφεντεύη».

III. ’Από τοϋ στίχ. 908-919 γίνεται λόγος περί τής μεταβάσεως 
τού Ηνωμένου Χριστιανικού Στόλου άπό τής Κέρκυρας εις Κρήτην 
καί τής έν αυτή προπαρασκευής14:

«Έμίσευσεν έκ τούς Κορφούς, χαίροντας ή άρμάτα 
καί προς τής Κρήτης τό νησί άρχίνησε τ(ήν) στράτα.

910 Την ώραν δέζνβ έβλέπανε νά σώσουν εις τον τόπον, 
πού την έκαρτερούσανε πολύ πλήθος άν(θρώπ)ων.

Τόσον πολλά βιαστήκανε κΤ εκεί στην Κρήτ έφτάσαν 
εκεί οπού ’χαν λόγον κι15 όρδυνιά νά πάρουν δτι πάσα16. 

Πολλές χαρές έκάμνανε καί τραγωδοϋσαν δλοι 
915 έφάνη τους κι έκέρδησαν τ(όν) κόσμον καί τ(ήν) πάλιν. 

Χαρές έκάμνανε πολλές, πού καθενός άρέσαν
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8) Λαός· ή λέξτς έν τώ ποιήματι σημαίνει κυρίως τον στρατόν. (Βλ. Η. 
Liddell καί R. Scott, Μέγα Λεξικόν τής Έλλ. Γλώσσης ένθα ή λέξις).

’°) Την λ. τονίσια δέον ασφαλώς νά διορθώσωμεν εις τορνίσια=τορνέσια, 
•/ρήματα. Ή φράσις επομένως" «ώς καί πετσιά έβούλωνε καί τρέχαν γιά τορ- 
νισια» σημαίνει : ακόμη και δέρματα (τεμάχια δέρματος) έσφράγιζε καί οϋτω
ταΰτα ώς νομίσματα, ώς χρήματα, ϊσχυον (έτρέχαν=εκυκλοφόρουν).

u) Όροδννιασε" έκ τοϋ λατιν. ordinare = διευθετώ, τακτοποιώ. Επίσης 
και όρδινιά" έκ τοϋ λατιν. θΓθο=τάξις, ετοιμασία, διαταγή, παραγγελία. (Βλ. 
Στ. ΰ,ανθουδίδου, Έρωτόκριτος, Μεγ. έκδ., σ. 645).

la) Κάτεργον είδος μεσαιωνικού πλοίου, φέροντος καί ιστία καί κώπας. 
(Βλ. Λεξικόν τής 'Ελληνικής Γλώσσης, έκδ. «Πρωίας», Άθήναι 1934, ένθα ή 
λέξις).

18) Περί τού Τζάν Δονάτου δέ λά Ρέγγες ούδέν συνήντησα έν ταίς σχετι- 
καϊς ώς ανωτέρω ίστορίαις. Περί τού συνελθόντος δμως έν Ένετίζΐ τότε συνε
δρίου Ιδέ, έκτος άλλων, καί Le Compte Daru, Histoire de la Rdpubli- 
que de Venise, τόμ. V, Bruxelles 1840, σ. 215 κ. έξ.

14) Βλ. σχετικώς καί Daru, ένθ' άνωτ., σ. 218.
15) Λόγον κι" διαγραπτέον καθ’ ήμάς λόγφ τού μέτρου.
“) Νά πάρουν δτι πάσα=νά προβώσιν εις παντός είδους προμήθειας.
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έφαίνετο τών όλονών τ(όν) άμηρά κερδέσαν.
Καιρόν έκάμαν λιγοστόν, όσον νά ήτοιμασθοϋσι, 

είπαν και τί να πράξουσι και πώς νά πορενθονσι».

IV. Είχα έν τοίς στίχ. 920-949 δ ποιητής δμιλεί περ'ι τής άπο- 
στολής ΰπό τού θαυμαστού ήρωος και γενναίου φρουράρχου τής ’Αμ
μόχωστου Marcantonio Bragadino17 πρός τόν ένΚρήτγ] Συμ
μαχικόν Στόλον τού Μάρκου Τέντα Κουρή18, άποσκοποΰσης νά 
προκαλέση την έγκαιρον τών συμμάχων έπέμβασιν πρός διάσωσιν τής 
κινδυνευούσης Μεγαλονήσου19 :
920 «Τότες τον δίδει τές γραφές, έπειτα τον δηγάται

κι ό Μάρκος Τέντας φρόνιμα στέκεται κι άφηκράτ(αι).
Νά τοϋ είπής έκ στόματος κρυφά τοϋ γγενεράλη 

το γράφω μέσα στες γραφές, άμή σοϋ λέγω πάλιν.
Και νά τον είπης, δτι τό πώς μοϋ δίδει ό λογισμός μου 

925 ή Λενκουσιά θέλ’ εϊσΟαί νε καί με ό χαλασμός μου.
"Οτι φοβούμαι περισσά, μη νά μάς την έπάρη' 

άμή δέομαι τον Θ(εό)ν μην έχη τέτοιαν χάριν.
Πές του πώς είναι άχαμνή20 είσέ περισσούς τόπους

καί την έπαίρνει γλήγορα καί κρίμα στους άν(θρώπ)ονς.
930 Για δαϋτο πές του νά βιαστούν καί γλήγορα νά ’ρθοϋσι, 

δτι μέ τρώγει στην καρδιά νά μην παραδοΟοϋσιν.
’Αμή γιά μένα τίποτες, ελπίζω στον Χριστόν μου, 

ουδέ στον νουν μου βάνω το, ουδέ στον λογισμόν μου.
’Εγώ ’χω κάστρον δυνατόν καί νέους ανδρειωμένους 

935 καί καπετάνονς φρόνιμους περισσά προκομμένους.

17) Ό Marcantonio Bragadino διετέλεσε φρούραρχος τής ’Αμμόχωστου 
καί άνεδείχβη γενναίος προασπιστής αυτής, προτάξας πολύμηνον ^άπό τοϋ Σε
πτεμβρίου 1570- 1 Αύγούστου 1571) κατά τών πολιορκούντων τήν πόλιν Τούρ
κων άντίστασιν. Έτελεύτησεν έ^δαρείς ξών καί έν μέσω φρικτών βασανιστη
ρίων, τά όποια καρτερικώτατα ύπέμεινε. (Βλ. Τδ παρόν ανέκδοτον ποίημα, 
στίχ. 1890 κ. έξ. καί ίδίμ 2206 - 2239, ώς καί Dapper, Description exacte 
des lies de P Archipel, Amsterdam M. DCCIII, τόμ. A', σ. 83 κ. έξ., D a r u, 
ενθ’ άνωτ., σ. 83 κ. έξ., Jl ν ο n Hammer, Geschichte des Osmanischen 
Reiches, τόμ. II, Pesth 1840, a. 414 κ. έξ., Κ. Άμάντου, Σχέσεις..., ενθ’ 
άνωτ., σ. 176 κ. έξ., Τοϋ αυτού, Σύντομος 'Ιστορία τής Κύπρου, Άθήναι 
1956, σ. 99 κ. έξ. καί R. Grousset, L’Empire du Levant, 1949, σ. 359).

ls) Πρόκειται προφανώς περί τοϋ Μαρκαντωνίου Κουερίνι, περί οΰ ίδέ 
Daru, ένθ’ άνωτ., σ. 222 καί Κ. Σ ά 0 α, ένθ’ άνωτ., σ. 156.

1β) Βλ. Dapper, μν. εργ., σ. 84.
20) Άχαμνι7=λιπόσαρκος, άδύνατος καί ενταύθα ανίσχυρος. (Βλ. Λεξικόν 

«Πρωίας» ένθα ή λέξις).
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Άπ δλονς τον σινιόρ Ά σ τ ό ρ καλόν κονβερναδόρον 21. 
"Ετσι να πής εκ στόματος, νά ζή ό πρεβεδόρος 22. '

Ό μισέρ Μάρκος δ Κουρής αποχαιρέτισε τους,
<3ίά να μηδέν φοβούνται νε και καλοκάρδισε τους.

940 Και με σπονδήν έμίσενσε και ’λάμναν23 νά πηγαίνουν
στην Κρήτην που τ(όν) καρτερούν καί πού τ(όν) άνημένουν.

’Έλαμναν καί αρμένιζαν όσον τό ήμποροϋσαν,
καθολικά σάν τ(όν) θ(εόν) αυτούς έκαρτεροϋσαν.

’’Αρμένιζαν καί έλαμναν όλοι μικροί μεγάλοι 
945 νά παν στής Κρήτης τό νησί νά βρουν τ(όν) γγενεράλη.

Νά μάθουν καί τί κάμνουσι, στην Κύπρον πώς περνοϋσι 
αν στέκουν σε καλήν καρδιά, δλοι κι αν πολεμοϋσι.

Καί μέ ημέρες λιγοστές στήν Κρήτην είχε σώσει 
νά πή τό τί τού είπανε καί τ(ές) γραφές νά δώση».

V. Έν συνεχείς άπδ τού στίχ. 950-959 περιγράφεται ή έν Κρήτη 
υποδοχή τού Μάρκου Τέντα Κουρή, ατε τών Κρητών ζωηρότατα έν- 
διαφερομένων, δπως πληροφορηθώσι τά συμβαίνοντα έν τη άδελφή 
Μεγαλονήσφ:
950 «’Εκεί στής Κρήτης τό νησί ηύρε καί τ(ήν) αρμάδα 

κι έδραμεν όλος δ λαός νά μάθουν τά μαντάτα.
Τού γγενεράλη τές γραφές δίδει καί μέ τά χείλη 

τού λέγει δσα δ Μπεργανδής εΐχέ του παραγγείλ.ει.
Ό γγενεράλης τές γραφές άνοιξε καί διαβάζει 

955 τά κάτεργα καί τ(όν) λαόν άρχισε νά ’ρδυνιάζη.
'Ωσάν άνοιξε τ(ές) γραφές κι είδε αΐ} τί τού λέσιν 

έκαμνε χρεία βοήθειαν νά πάγη νά τούς δώση.
Τούς πρώτους καί τούς εκλεκτούς δλους τούς είχε κράξει 

νά είπή καθείς τ(όν) λόγον του εις τά έμελλε νά πράξη».

VI. ’Από τών στίχ. 1176- 1203 πληροφορούμεθα τά τής γενομέ- 
νης έν Κρήτη, τή είσηγήσει τού Διόδου24, μεγάλης συσκέψεως τών 
άρχηγών τοϋ Χριστιανικού Στόλου μετά την αλωσιν τής Λευκωσίας:

21) Σινιόρ Άστόρ' πρόκειται περί τοϋ αρχιστρατήγου τής νήσου Astor 
Baglione (Έκτωρος Βαγλιόνε), περί ού ίδέ Dapper, μν. εργ., σ. 83 κ. έξ., 
Daru, ένθ’ άνωτ., σ. 219 κ. έξ., Hammer, μν. εργ., σ. 409, 414 κ. έξ. 
καί Σ ά θ α, ενθ’ άνωτ., σ. 138 κ. έξ.

22) Πρεβεδόρος' έκ τοϋ ΐταλ. ΡΓονβόίΙθΓ=Προβλεπτής. Περί τών έν Κρήτη 
Προβλεπτών ίδέ Σ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ ο υ, Ή Ενετοκρατία..., σ. 14 κ. έξ.

23) Ηάμνω=κωπηλατώ. (Βλ. Λ. «Πρωίας» ένθα ή λ.).
21) Αιόδος' πρόκειται περί τοϋ Duodo, δστις ήγεϊτο μοίρας ένετικών 

πλοίων (Daru, ένθ’ άνωτ., σ. 232).

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤ* Π
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«Εΐπεν ό Αιόδος' Γροίκησαι, αφέντη γγενεράλη, 
ημείς εσένα έχομ(εν) γιά πρώτον καί κεφάλι.

Μοΰ φαίνεται καλή βουλή δλοι νά μαζωχθονμε(ν)
νά δον μεν τά καπίτονλα25 * και νά συμβουλενθοϋμε(ν).

1180 Και πρώτον μ(έν) νά κράξωμ(εν) Άντώνη τ(όν) Κολών-
[ν α ν 2β,

πού τον κρατούν γιά άγιον, τον Πάπα τ(ήν) κορώνα.
Ναρθή κι 6 Δ ο ρ ι ας27 . . . . . . ,

Ναρθή κι ό μισέρ Μαρίνος, αυτός ό Αέ Καβάλλης 
κι εις όρδννιάν τά πράγματα σαν πρέπει νά τά βάλης.

1190 ’Έκαμνε χρεία ή γνώμη του τού Διόδου νά περάση, 
ό γγενεράλης όχι αλλέως, παρά νά τήν(έβ πιάση.

Έμαζωχθήκαν όλοι τους και έσυνομιλήσαν,
νά παν νά εΰρουν τον εχθρόν, έτσι άποφασίσαν.

Και αν ίσως καί τ(ήν) τουρκικήν άρμάταν τ(ήν) εύρονσι 
1195 αλλέως νά μήν κάμουσι, μόν νά βιστιριΟοϋσι28 *

’Έτσι 5πάνε τήν γνώμην τους δλοι καί δεν άλλάξαν 
καί ’κείνα τά καπίτονλα πάραυτα τά ’πογράφαν.

’Αφ’ ον εσυμβουλενθηκαν εκείνην τήν ημέραν
τοΥ 6 Κολώνας έβαλε στήν πρνμζνβην τήν παντέρ(αν). 

1200 'Οπού τον τήν προβόδισεν έκ τό θρονί τ ό ρήγας 29
κι είχε τον Ί(ησοϋ)ν Χ(ριστό)ν αντάμα με τήν λήγα30.

25) Καπίτονλα· εκ τού ίταλ. capitulare ή ςαρίίο1αΓβ=συνομολογώ συνθή- 
κας, έξ ού καπίτουλα=διομολογήσεις, συνθήκαι, συμφωνία. (Πρβλ. και Α1. 
Somavera έν λέξει capitolare).

20) Ό ’Αντώνιος Μάρκος δάν Colonna υπήρξε ναύαρχος τού παπικού στό
λου, διακρίθείς καί έν τή ναυμαχία τής Ναύπακτού (1571). Περί τούτου ίδέ 
Dapper, ένθ’ άνωτ., σ. 81, Daru, μν. έργ., σ. 221 (ύποσημ. 1) κ. έξ., 
Hammer, ένθ’ άνωτ.. σ. 421 κ. έξ., Κ. Άμάντου, Σχέσεις..., σ. 180, 
ως καί Μ.Ε.Ε., τόμ. IΔ', σ. 722.

27) Ό ’Ιωάννης Άνδρέας (έν τφ στίχ. 1280 τού παρόντος Άντώνι) Doria 
ήτο ό ναύαρχος τού ισπανικού στόλου (Κ. Άμάντου, ένθ’ άνωτ.), άναλα- 
βόιν είτα τήν αρχηγίαν τού 'Ηνωμένου Χριστιανικού Στόλου (Βλ. Dapper, 
ένθ’ άνωτ., σ. 81 καί Daru, μν. έργ., σ. 218 καί 221).

28) Νά βιστιριθοΰσι=νά συγκρουσθώσι (βλ. Άμάντου, ένθ’ άνωτ., σ. 
181), έξ ού καί /3ισπριά=σύγκρουσις.

2β) Ρήγας' έκ τού λατιν. Γεχ=βασιλεύς’ ένταϋθα όμως πρόκειται περί τού 
Δούκα τής Κρήτης. Περί αυτού ίδέ Σ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ ο υ, Ή Ενετοκρατία..., 
σ. 11.

30) Λήγα' έκ τού ίταλ. lega (γαλλ. ligue)—συμμαχία, συνασπισμός' ένταϋ-
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Καί ο Δάριας την παντιέραν του ν’ άνοίξ’ έκαμνε χρεία, 
ποϋχ’ ένα χέρι όλόχρυσον και βάστα τρία κλειδιά».

VII. Έν τοίς στίχ. 1204- 1213 άναφέρεται ή έκκίνησις τοϋ Συμ
μαχικού Στόλου τών Χριστιανών άπδ τής νήσου Κρήτης :

«Πάραντες έδιαλάλησεν, δτι οι πλερωμένοι 
1205 να ’σέβουν εις τα κάτεργα δλοι αρματωμένοι.

Και δπου να μηδέν βρεθή έτσι σαν λέγει ή πέννα 
θέλουν τον έκρεμάσουσιν άπάνω στην άντένα31.

Σαν ήκουσαν τον ορισμόν σαν βουρλισμένοι 32 τρέχουν 
κι έγέμισαν τα κάτεργα, που χωρεμόν δεν έχουν.

1210 Έπήγαν δλοι θαυμαστοί, τοϋ κόσμου οι άνδρειωμ(έν)οι 
μέ τ’ άρματά τον ό κάθε εις καλά λονρικωμένοι33.

Δεν έχω νοϋν ’δε λογισμόν εις τ(όν) λαόν εκείνον 
πού ’σέβηκαν στα κάτεργα, μόνε κριτήν σ’ άφίνω».

VIII. Έν τοΐς στίχ. 1260- 1289 ό ποιητής λεπτομερώς περιγράφει 
την λαμπράν και κατά τάξιν έκκίνησιν τοϋ Ηνωμένου Στόλου Ενε
τών κα'ι 'Ισπανών έκ τής νήσου Κρήτης μέ κατεύθυνσιν πρός την δει- 
νώς άγωνιζομένην μαρτυρικήν νήσον Κύπρον :
1260 «Μιαν Κυριακήν τ’ από ταχιά3*, όπου λειτουργήθηκαν

τές σκάλες μέσα βάλανε κι από τ(ήν) Κρήτη εύγήκαν.
Μ’ δρεξιν και καλήν καρδιάν νά παν νά πολεμήσουν 

καί τέτοιαν χώραν σάν αυτήν ποσώς νά μήν άφήσουν.
Πριν νά μισεύσουν δλοι τους καί τές σκάλες νά μπάσουν 

1265 νάσουν εκεί νά κοίταζες, έθαύμαζεν ό νους σου.
’Επροσκννοϋσαν τ(όν) Χ(ριστό)ν μετά τήν Παναγίαν 

κι εις τούς άγιους όλοννούς έκάμνανε πρεσβείαν.
Μ’ εύλάβειαν καί προσευχήν μέ δέησ’ έκινήσαν,

ταμπούρλα 35, τρούμπες36, πνφαρα 37, δλα. τους έλαλοϋσ(αν). * 81 * * * 85

θα προφανώς πρόκειται περί τής σημαίας (τοΰ σήματος) τής Sacra Lega (0λ. 
ΰποσημ. 7 παροΰσης άνακοινώσεως).

81) Άντένα' κεραία πλοίου (Λ. «Πρωίας» ένθα ή λ.)'
88) Βουρλισμένοι■ έκ τοϋ ρ. 0ουρλίξω=τρελλαίνω, καθιστώ τινα έμμανή, 

εξαγριώνω (Λ. «Πρωίας» ένθα ή λ.).
33) Λουρικωμένοι=προσδεδεμένοι, έκ τής λ. λουρ'ι=λωρίον, ίμάς, περί οΰ 

έν Λ. «Πρωίας» ένθα ή λ.
31) ’Από ταχιά καί από ταχιοντσικα (στίχ. 1448 κα'ι 1496)=άπό τής πρωίας 

(έκφρασις, ιδίως ή πρώτη, συνήθης αχρι τοΰ νΰν έν τοίς χωρίοις τής Κρήτης, 
περ'ι οΰ ίδέ καί Ξανθουδίδου, Έρωτόκριτον, σ. 713).

85) Ταμπούρλο' λ. ιταλική, σημαίνουσα μικρόν τύμπανον (στρατιωτικόν ή 
όρχήστρας), περί οΰ ίδέ Λ, «Πρωίας» ένθα ή λ.
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1270 Μετά χαράς έκίνησαν και μέ πολλά τραγούδια
έφαίνετο τό πέλαγος σάν κάμπος μέ λουλούδια.

Σάν είχανε τ(όν) ορισμόν στον τόπον τον καθένας 
σπανιόλικα, βενετικά στην στράταν, που πηγαίν(αν). 

Μέσα στην μέσην όλονών εϊχασι τον Κολώνναν 
1275 τον <ζάντρει)ωμένον έβλεπαν και τον έκαμαρώναν.

Κι εις την δεξιάν τους τ(ην) μεριάν ήτον ό γγενεράλης 
μέ τό σταντάρδο 36 37 38 τό χρυσόν καί μέ τιμής μεγάλης.

1280 ’Αριστερά πάλ’ είχανε τ(όν) Δον Άντώνι Δ όρια
αντάμα - αντάμα πήγαιναν κι οχι ένα κι άλλο χώρια.

Μέρα καί νύκτα περπατούν μέ φνλαξιν μεγάλην, 
ωσάν τά κυβερνούσανε εις μι(άν) μερεάν καί άλλη.

Την ώραν δέζν') έβλέπασι, πότε νά έσμιχθοϋσι 
1285 καί προς εκείνους τούς εχθρούς όλοι τους νά χυθοϋσι.

Καλόν καιρόν εύρήκανε κι εις ένα τόπον σώσαν 
μάλιστα επί τό αυτό, διά νά πάρουν γλώσσαν39.

Καστέλλο Ρουζ ο 40 έδεκεϊ τ( όν) τον τόπον ονομάζουν 
έπήγανε τά κάτεργα καί μές τό πόρτο ’ράζουν».

IX. Έν τοίς στίχ. 1448 - 1465 δ ποιητής άναφέρει, δτι οί ήγέται 
τοϋ στόλου έξ εσφαλμένης πληροφορίας συλληφθέντων δθωμανών, δτι 
δήθεν είχεν ή'δη εξ όλοκλήρου καταληφθή ή Κύπρος, δδηγοϋνται είς 
την άπόφασιν να επανακάμψωσιν έκ Καστελορρίζου είς Κρήτην, ένθα 
δ ναύαρχος τοϋ Πάπα Colonna καί δ 'Ισπανός ναύαρχος Doria

36) Τρούμπα=αά).πι·γ'ξ. (Βλ. Λ. «Πρωίας» ένθα αί λ. τρόμπα, τρόμπα-μα- 
ρίνα, τρομπέτα).

37) Πύφαρον λ. ιταλική, σημαίνουσα ξύλινον πνευστόν δργανον, είδος μι
κρού πλαγιαύλου. (Λ. «Πρωίας» ένθα λ. πίφφερο).

3S) Σταντάρδο' έκ τοϋ ίταλ. stendardo=a^aa, σηυαία (πολεμική).
39) Αιά νά πάρουν γλώσσαν=6ια να συλλάβωσιν αιχμάλωτον πληροφοριο

δότην, διά νά συλλέξωσι πληροφορίας περί τών εχθρών. Ή φράσις έχει τήν 
αυτήν σημασίαν εν τε τή γαλλική (prendre langue des ennemis) και τή ιτα
λική γλώσση (prender lingua). Βλ. τά υπό Μανούσου Ί. Μανούσακα 
σημειωθέντα περί αυτής έν περιοδ. «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Λ' (έτους 1947), 
σ. 574 (σημ. είς δ 11), ένθα προσθετέα και τά υπό D. Russo έν Studi isto- 
ricc greco-rumane, τόμ. II, Bucuresti 1939, σ. 467 - 469 διεξοδικώτερον γρα
φόμενα.

40) Καστέλλο 'Ροϋζο' ήτοι Κόκκινον Φρούριον. Castel Rosso ou Rozzo= 
τό Καστελλόριζον (νήσος τής Δωδεκάνησου, άλλως Μεγίστη), περί οΰ ίδέ 
Dapper, ένθ’ άνωτ., σ. 165 κ. έξ. Castel Rosso έλέγετο καί ή Κάρυστος 
τής Εύβοιας. (Βλ. «’Επετηρίδα Παρνασσού», Θ', σ. 16).
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καταλείπουσι μόνον τόν Ενετόν ναύαρχον Γερώλυμον Τζανήν41:
«Λοιπόν από ταχιοντσικα πολλές χαρές έκάμαν 

πώς θέν να. πολεμήσουνε σαν εύρεθοϋν αντάμα.
1450 Πριν να εύγοϋν έχαίρονταν μες από τ(όν) λιμνιώνα, 

όπου καλλίτερην χαράν δέν είχαν στον αιώνα.
Έχαίρονταν κι άγάλλονταν, πριν τό πλωρήσι λύσουν 

στοχάζοντας, λογιάζοντας πώς παν νά πολεμήσουν.
Καί ώς είδαν πώς έστρέφονταν έχασαν τ(ήν) χαράν τους 

1455 καί δρεξιν δέν είχανε νά πιάσονν τά κουπιά τους.
”Εδε χαράν, όπονχανε νά παν νά πολεμήσουν,

νά γλύσουν τούς χριστιανούς, τούς τοΰρκους νάφανίσουν.
Όπου ’σαν οι ταλαίπωροι τόσον καιρόν κλεισμένοι 

κι’ από τ(όν) φόβον τών τουρκών ήαανε τρομασμένοι.
1460 Παρακαλοϋσαν κι έλεγαν πότε νά ξαναφάνουν

οί χριστιανοί καί νά χυθούν στούς τοΰρκους κατεπάνω.
Λοιπόν ή αρμάδα στράφηκεν εις τό νησί τ(ής) Κρήτης 

γιατί έτσι ήθέλησ’ ό Θ(εό)ς, πού 5τόνε κυβερνήτης.
Καί αν ο Κολώννας ήθελε κι ό Δόριας νά πηγαίνη,

1465 τής Κύπρου τά καμώματα άλλεώς ήθελαν γένει» 42.

X. Έν τοίς στίχ. 1496 - 1525 ό ποιητής έν άρχή Αναφέρει την 
άπόσχισιν τοϋ 'Ισπανικού άπό τού Ένετικού Στόλου καί είτα περιγρά
φει την έπιπεσούσαν εις Κρήτην μεγάλην νόσον, ή δποία άπεδεκάτιζε 
τούς ναύτας καί τόν λαόν τής Μεγαλονήσου43.

«Λοιπόν τ’ άπό ταχιούτσικα ή άρμάτα τών Σπανιόλων 
μέ βίαν περισσότατην ενγήκαν άπό τ(όν) μώλον.

ΚζιΥ έφυγεν γληγορώτερ’ άπό τό νησί τ(ής) Κρήτης 
κι έμεινεν ή βενετική στην Σούδα μοναχή της.

1500 Καί άρρώστησ’ όλος ό λαός κι οί άρχοντες εκείνοι 
σχεδόν άτι έκινδύνευσε κάνεις μην άπομείνη.

Τόσον πολλοί άπεθένασι, πού καν δέν τούς έχώναν, 
πράγμα πού δέν έγίνηκε ποτέ εις τόν αιώνα.

'Ωσάν τό λέν δέν έφθανεν ένας άπό τ(όν) άλλο
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41) Γερώλυμος Τζανής· πρόκειται περί τοϋ Γερόλαμο Ζάννε, ναυάρχου 
(«άρχιθαλαασίον», κατά Κυπριανόν) τών Ενετών. (Βλ. Κ. Σ ά θ α, ενθ’άνωτ., 
σ. 135, Dapper, μν. έργ., σ. 81 και Daru, ένϋ’άνωτ., σ. 217,224 κ.ά.).

12) Τά καμώματα άλλεώς ήθελαν γένει=τα πράγματα {ίά έλάμβανον διάφο
ρον τροπήν, άλλη θά ήτο ή εκβασις τών πραγμάτων.

43) Τοιοϋτος λοιμός κατά τό 1571 δέν είναι γνωστός. Μήπως πρόκειται 
περί λοιμού έν τοίς πολεμικοίς μόνον πλοίοις έντετοπισμένου;
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1505 τον θάνατον έτρόμαξαν εκείνον τ(όν) μεγάλον
Παπάς καί δεν τονς έφθανε καν να τούς κοινωνήση 

καί όποιος άρρώστ’ αδύνατον ήτον διά νά γλνση.
Κοντολογιά εγίνηκε μεγάλη καταδίκη 

ο Χάρος έβονλήθηκε τινά νά μην άφήκη.
1510 Καί δλοι έφοβήθησαν καί ήσαν τρομααμένοι

ώς κι οί γεροί έκ τον φόβον τονς ήσαν άποθαμμένοι.
Καί ο γγενεράλης ήτονε κι οί άρχοντες οί άλλοι

από την πίκραν τ(ήν) πολλήν πίκονπα 44 τό κεφάλι.
Καί τό φαγί, όπδτρωγαν τούς φαίνετον φαρμάκι,

1515 όπου έβλεπαν τον λαόν ’ς τέτοιαν άρρωστιάν μεγάλην.
Την στράταν έλογάριαζε καί πώς νά την πιάση 

σάν ήρθε θεϊκή οργή δλονς νά τονς χαλάση.
"Οτι δεν άπεθένααι σαράντα τήν ημέραν,

άμή καθ’ ώραν έβγαιναν τριάντα με τ(ήν) τσιβιέραν45.
1520 Τόσον ήτον ό θάνατος, οτι έθανάτωσέ τονς

κι εκείνη ή θεϊκή οργή σε σύγχνσ έβαλέ τονς.
Καί δλοι τονς έτρέμανε σάν λακταρεί τό ψάρι,

μήπως καί πάγει ό Λ ο ν τ ζ α λ ή ς 46 καί τ(ήν) άρματα πάρη.
Μήπως καί πά καμι(άν) βολάν 47 καί ’στιά μεγάλ’ άνάψη 

1525 εκεί στήν Σούδα, πού ’τόνε, καί τ(ήν) άρμάτα κάψη».

XI. Έν τοΐς στίχ. 1530- 1549 λόγον ποιείται δ ποιητής περί τής 
προσπάθειας τοϋ όθωμανοϋ ναυάρχου Πιαλέ Πασά48 νά καταστρέ-
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44) /7ίκουπα=μπρούμυτα, τάπίστομα, δπερ μετά τής αυτής σημασίας έτι 
καί σήμερον άπαντςί έν Ήπείρφ καί άλλαχοϋ.

4δ) Τσιβιέρα' λ. γαλλική, σημαίνουσα είδος φορείου προς μεταφοράν ασθε
νών, ή άλλων αντικειμένων. (Λ. «Πρωίας» ένθα λ.).

4δ) Λουτζαλής ή άλλως Λούτζαλης (βλ. Ί. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, ένθύμησιν 
έν Πατμιακή Βιβλιοθήκη, 1890, σ. 147)' δ έκτων χριστιανών Ούλουτζ-Άλής, 
ό βραδύτερον μετονομασθείς είς Κιλίτζ - Άλή (βλ. Hammer, μν. έργ., σ. 
411), «βεγλέρ βέης» τού ’Αλγεριού, δστις κατώρθωσε νά διασωθή μετά τεσσα
ράκοντα πλοίων κατά τήν φονικωτάτην ναυμαχίαν τής Ναύπακτού, γενόμενος 
μετά ταϋτα αρχηγός τοϋ νέου μεγάλου στόλου τών Τούρκων. (Πρβλ. καί Κ. 
Ά μ ά ν τ ο υ, Σχέσεις..., σ. 180 κ. έξ., Daru, μν. έργ., σ. 233 καί Ham
mer, ένθ’ άνωτ., σ. 411 καί 421).

") 5ολά=φορά. (Βλ. Ξανθουδίδου, Έρωτόκριτον, σ. 521).
48) Ό Πιαλέ ή Πιαλή Πασάς, χριστιανός ούγγρος έξωμότης, διετέλεσε 

ναύαρχος τοϋ τουρκικού στόλου, λαβών μέρος είς τούς αγώνας προς κατάκτησιν 
τής Μάλτας, τής Χίου, τής Χιμάρας καί τής Κύπρου. (Βλ. Κ. Σ ά θ α, μν. έργ., 
σ. 134, δστις παραλαμβάνει έκ τού βιβλίου: Ιστορία Χρονολογική τής νήσου 
Κύπρου κλπ., Ένετίησι 1788, τοϋ κυπρίου αρχιμανδρίτου Κυπριανού. Πρβλ.
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ψη τόν έν Σούδμ τής Κρήτης ευρισκόμενον Ένετικόν Στόλον, ήτις 
όμως έματαιώθη λόγω ένσκηψάσης σφοδρός κακοκαιρίας:
1530 «Καί απ εκεί πάλιν έμαθαν το πώς είχε γυρίσει 

έπιάσε γνώμην και βουλήν νά πά νά βιστιρίση.
Έδιάλεξεν ώς εκατόν κάτεργα, πού τ άρεσαν,

νά πά στής Κρήτης τό νησί νά μπή στην Σούδα μέσα.
Καί έμαθε ’τι ’ναι μοναχή, δίχως τ(ήν) πονεντίνα 49,

1535 καί μόνον τά βενετικά κάτεργα άπομεΐναν.
Έπήγαινεν ό Πιαλες με γνώμην νά τ(ήν) πάρη

άμή ό Θ(εό)ς τοϋ ον(ρα)νοϋ δεν τδδωσε τ(ήν) χάριν. 
Έπήγεν ώς εκεί κοντά, άμή ’χε τ(όν) ’μποδίσει 

άνεμος καί κακός καιρός κι όπίσω είχε γυρίσει.
1540 Τόσος ήτον ό άνεμος με τό πολύ χαλάζι

με βιά ’σώσε στην Στάμπαλιν50 καί μες τό πόρτο ’ράζει. 
Καί όλίγον-λίγον ελειψε άλα νά τσακιστούνε

κι εκ τον πολύ τ(όν) άνεμον δλα (νά') ποντιστούνε.
’Αμή άν των εκαμνε καιρός, ή άρμάτα ’τον χαμένη 

1545 καί ώς τά σήμερα μεροϋ51 άπ αντονε παρμένη.
Γιατί άνέν καί πήγαινε στήν Σοϋδα νά την εύρη, 

δεν θέλω πλέα νά διηγηθώ, άμ’ ό Θ(εό)ς ήξενρει.
Πολλά ’θελε κακοφανή καί τ(ής) Χριστιανωσύνης

καί χώρι τ(ής) Βενέτικης τής Άφεντει(άς) εκείνης».

XII. Έν συνεχείμ άπό τού στίχ. 1550-1569 άναφέρεται ή άνα- 
χώρησις έκ Κρήτης τοϋ Ενετού ναυάρχου (γγενεράλη) μετά έβδομή- 
κοντα έκ τών έκατόν πεντήκοντα πλοίων τοϋ Ένετικοϋ Στόλου και 
είτα ή μετάβασις αύτού είς Κέρκυραν. Τά υπόλοιπα όγδοήκοντα πλοία 
υπό τούς Κανελλέτον καί Κ ο υ ρ ή ν παρέμειναν είς τήν Κρήτην 
μέ τήν έντολήν όπως οΰτοι έπιμελώς όργανώσωσι στρατολογίαν καί 
ναυτολογίαν μεταξύ τών κατοίκων τής Μεγαλονήσου καί τών περιχώ
ρων :

1550 «'Ο γγενεράλης ’τί έκαμε, έμεινε μοναχός τον

καί Κ. ’Αμάν του, Σχέσεις..., σ. 171 κ. έξ., Dapper, ενθ’ άνωτ., σ. 44 
καί Hammer, ενθ’ άνωτ., σ. 409).

49) Πονεντίνα=ή δυτική, ή έκ τής Δύσεως (ιτονέντε) αρμάδα (στόλος). Ού
τως εκαλείτο ίδίρ δ ισπανικός στόλος, ή περίφημος «αήττητος αρμάδα» τοϋ 
Φιλίππου Β'. Αΐ ίσπανικαί γαλέραι ήσαν τότε αί πλέον επίφοβοι διά τους 
Τούρκους.

5°) Στάμπαλιν ή νήσος ’Αστυπάλαια τής Δωδεκανήσου. (Βλ. Dapper, 
ενθ’ άνωτ., σ. 185 κ. έ|.).

61) Τά σήμερα μεροϋ—σήμερον ημέραν.

Ν
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σάν είδεν, orι χάνεται και φθείρετ’ ό λαός τον.
’Απ’ δλα του τά κάτεργα, πονχε εκατόν πενήντα 

έδιάλεξε κι άρμάτωσεν άπ’ δλα εβδομήντα.
Και μετά βίας τ’ αρμάτωσε εκ τό κακόν κα'ι κείνα 

1555 και τ’ άλλα τ’ αποδέλοιπα στην Κρήτην άπομειναν.
Τον Κανελλέτον, τ(όν) Κουρή, για φρόνιμα κεφάλια 

στην Κρήτη τους έπάργιασε 51 52 να κυβερνούνε κάλλια.
Να κάμουν δ,τι δύνοντ(αι) κι όπόσον ή μ πορουνε 

ανθρώπους να μαζώξουνε όπόθεν κι αν ενροϋνε.
1560 ’Από τ(ής) Κρήτης τό νησί κι’ εκ τά περίχωρά της

τ(ής) άφεντείας τ(ής) Βενετίας νά παν βοήθειάν της.
Άφ’ δντις έπαράγγειλε πλέον δεν αναμένει

με βίαν πολλήν έμίσευσεν καί στους Κορφούς πηγαίνει.
Καί στους Κορφούς, πού πήγαινεν, έμετακώλυσέ τους53 

1565 τόσ’ αρρώστια περισσή, δτ έξωλόθρευσέ τους.
Καί ώς είδε τέτοιον θάνατον, τέτοιον κακόν μεγάλον,

έκαμνε χρεία νά στ ραφή στην Σκλαβουνιά 54 * * * χωρίς άλλον.
Πριν νά μισεύση όρδύνιασε τόσα πολλά σπητάλια85 

νά κυβερνούν τούς ασθενείς σάν πρέπ’ αγάλι’-αγάλια».

XIII. Έν τοΐς στίχ. 1704- 1729 περιγράφεται ή εκλογή νέου ναυ
άρχου τών Ενετών. 'Ως τοιοΰτος εκλέγεται ό έν Χανίοις τής Κρήτης 
εΰρισκόμενος Σέρ Μπαστιά Βενιέρι (Sebastiano Venieri), άνήρ 
διακεκριμένος έπί τε μορφώσει στρατιωτική έξαιρέτφ καί μεγάλη πο
λεμική δράσει 86:

«Τότες ή εκλαμπρότατη ή αυθεντία ή μεγάλη 
1705 συμβούλων έκάμασι νά κάμουν γγενεράλη.

Καί νάρθουν έκ τά ’φφίτζια 87 αυτοί πού κυβερνοϋσι,

62) Έπάργιασε· έκ τού ίταλ. ήήμ. appareggiare = ταιριάζω, κάμνω ταίρι. 
(Βλ. Somavera έν λ. appareggiare).

63) Έμετακώλυσέ τους άντί πιθανώς έμετακνλισέ τους=έσημε£ωσεν υπο
τροπήν. (Βλ. Λ. «Πρωίας» ένθα λ. ύποτροπή καί υποτροπιάζω).

51) Σκλαβουνιά■ ή Δαλματία (Dalmatien), ώς καί σήμερον. (Βλ. Ξάνθου- 
δ ί δ ο υ, Έρωτόκριτον, σ. 692).

δδ) Σπητάλια καί σπιτάλια = νοσοκομείου. (Βλ. Λ. «Πρωίας» ένθα ή λ.).
Ή λ. προέρχεται έκ τοϋ λατιν. hospitalia, σημαίνοντος κατ’ άρχάς τους ξενώ
νας.

δβ) Ό Sebastiano Venieri υπήρξε περίφημος ναύαρχος τών 'Ενετών, κατα-
ναυμαχήσας τον τουρκικόν στόλον έν Ναυπάκτφ, περί ού ίδέ Ρ. Μ ο 1 m e n t i, 
Sebastiano Venieri e la battaglia di Lepanto, 1899, Daru, μν. έργ·, σ. 224 
κ.έξ., Hammer, ένθ’άνωτ.. σ. 421 καί Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Σχέσεις..., σ. 180.

δ7) ’φφίτζια· έκ τοΰ λατιν. οΗκ:ΐιιηι=ύπηρεσία, υπουργία, χρέος, καθήκον;
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οί δώδεκα και οι λοιποί δλ.οι νά μαζωχ&βϋσι.
Νά ερευνήσουν και νά βρουν άν(θρωπ)ον προκομμένον, 

στες ποάξες τές πολεμικές νά ξεύρουν παιδευμ(έν)ον.
1710 Λοιπόν έσυναχθήκασι, στον τόπον έκαθήσαν

νά κάμουσι κυβερνήτην όλοι κι άποφασίσαν.
Είπε καθ’ εις την γνώμην του και ’κείνο όπου ξενρει 

και παρευθύς έκάμασι τ(όν) Σερ Μπαστιά Βενιέρι.
’Εκείνος τότ εύρίσκετον έξω από τ(ήν) Βενετίαν,

1715 μακρά στής Κρήτης τό νησί, πρόπια 58 μέσ τά Χανία.
Καί στέλλουσί του τές γραφές καί πάσαν έξουαί(αν) 

καί όλα τά καπίτουλα, από τ(ήν) Βενετίαν.
Καί γράφουν του τό στάδος59 τους καλά νά τό φυλάγη 

εμπιστευμένα καί καλά, όπου καί αν ύπάγη.
1720 Γράφουν του πώς θέλγει (νάβ σμιγθή κι5 αυτόν τ(όν) Δον

[Τ ζουάν νη60
καί τίποτες χωρίς αυτόν νά μή μπορή νά κάμνη.

Ονδένας έκ τ(όν) άλλονε, αν δέν συμβουλευΟονσι, 
μέ όλον τό συμβούλων καλά νά διδαχθοϋσι.

Καί σάν αποφασίσανε, μια βουλή καί γνώμη,
1725 σάν λέγουν τά καπίτουλα, πού γράφησαν στην 'Ρώμ(ην). 

Καί σάν αποφασίσουνε αλλέως νά μην κάμουν
καθώς είναι αί όρδυνιές, έγγράφως νά τά βάνουν.

Καί τούτο έκ την Βενετιάν έτσι τού τό μήνυσαν,
τιμήν καί πλούτον περισσόν εκεί τού προβοδήσαν 61».

XIV. ’Ακολούθως έν τοίς στίχ. 1730-1753 ό ποιητής άναφέρει 
την άποστολήν των Π ι έ ρ ρ ο Λέοντα και Τζάν Κ ο υ ρ ν ά ρ ι εις 
Κρήτην μέ σκοπόν ν’ άναγγείλωσιν εις τόν Venieri την έκλογήν αυ
τού ως ναυάρχου (γγενεράλη) των Ενετών. Ούτος, δεχθείς τούς άπε-
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58) Πρόπια■ εκ τού λατιν. proprie=l6ip, κυρίως, κατ’ έξοχήν καί ενταύ
θα ακριβώς.

59) Στάδος' εκ τού λατιν. status =στάσις, κατάστασις, πολίτευμα, ύέσις, 
τόπος, έξ ού καί ό όρος status quo.

80) Πρόκειται περί τού Don Zuan τοΰ Αυστριακού, όστις έχρημάτισεν αρ
χηγός τού συμμαχικού στόλου κατά την ναυμαχίαν τής Ναύπακτού. *Ητο νόθος 
υιός τού αύτοκράτορος τής Γερμανίας Καρόλου τού Ε' καί αδελφός τού βασι- 
λέως τής Ισπανίας Φιλίππου τού Β'. Τούτου άγαλμα είχε σχεδιάσει δ πολύς 
Tiziano. (Βλ. μεταξύ άλλων καί F. Hartlaub, Don Juan d’Austria und 
die Schlacht bei Lepanto, 1940, D a r u, ενύ’ άνωτ., σ. 226 κ. έξ., Μ.Ε.Ε. τόμ. 
Θ, σ. 491 - 492 καί Κ. Άμάντου, Σχέσεις..., σ. 180).

") Προβοδήσαν' έκ τοΰ ίταλ. provvedere = πορίζω, χορηγώ, προμηθεύω.
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\

σταλμένους τής Ένετίας καί άκούσας παρ’ αυτών τα τής εκλογής, ά- 
ποδέχεται τόν διορισμόν καί ύπισχνεΐται, κατα τά είωθότα, τά δέοντα·- 
1730 «Τόν μισέρ Πιέρρο Λέοντα καί μισέρ Τζάν Κουρνάρι 

τόν έστειλαν με τές γραφές xC άπόκρισιν να πάρη.
Καί δέκα ημέρες δώδεκα τά κάτεργα ’ποσώσαν

έκεϊ στην Κρήτην έσωσαν καί τ(ές) γραφές έδωσαν.
'Ως είδε τά γινόμενα καί ’μάθε πάσα πράγμα,

1735 πώς τόν κρατούν γιήα) φρόνιμον κι άφέντ(ην) τ(όν) έκάμαν.
Έχάρηκέ το δυνατά, πολλά ευχαριστήθη

κι όμπρος εις δλον τ(όν) λαόν έστάθη καί διηγήθη.
Είπε- Γιά τ(ήν) π(ατ)ρίδα μου είμαι ’τοιμοςνά δράμω 

εις δλα τά χρειαζόμενα, άλλέως νά μην κάμω.
1740 Τό έχει μου 62 καί τ(ήν) ζωήν ποσώς νά μην ψηφήσω 

μετά χαράς τό αίμα μου ωσάν νερόν νά χύσω.
"Αν ήτον μπορεζάμενον, βάνω καί τ(ήν) ψυχήν μου, 

άμ’ όχι μοναχός εγώ, άμή κι οί έδικοί μου.
*Αλλον όέν λέγω μόν’ νά ίδοϋν πώς θέλω τούς δονλεύσει 

1745 καί τότες πλέον καλλίτερα μοϋ θέλουσι πιστενσει.
Καί νά μοϋ δώση ό Θ(εό)ς χάριν καί νά σμιχθονμεν 

μ’ αυτόν τ(όν) Πιαλέ Πασιά καί νά ’νακατωθοΰμ(εν).
"Ετσι ’ναι μέν ή γνώμη μου, μά άλοί του όπου χάσει 

καί ας σμιχθοϋμεν τάζω σας καί θέλομ(εν) γελάσει.
1750 *Η δεν ύπά στην πάλι αυτός, ή ’γώ εις την Βενετίαν

έτσ’ έχω έλπίδες στον Χριστόν καί εις την Παναγίαν.
*Η πίνω το τό αίμά του, μόν’ νά βρεθή όμπρός μου 

έτσι θαρρώ εις τ(όν) Χριστόν νά γένη στον καιρόν μου».

XV. Πρός τούτοις έν τοίς στίχ. 1760-1783 τοϋ ποιήματος άνα- 
φέρεται, δτι δ Sebastiano Venieri όρίζει ώς τόπον συγκεντρώσεως τοΰ 
Συμμαχικού Στόλου τών χριστιανών τήν Κέρκυραν, ένθα έγκαθίστα- 
ται, άφ’ ου έξέδωκε διαταγάς πρός τούς έν Κρήτη Κανελλέτον καί 
Κουρήν:
1760 «Τόν Κανελλέτον, τόν Κουρή, μιά μέραν έκραξε τους 

πολλά - πολλά γιά τόν Θεόν έπαρακάλεσέ τους.
Νά προϊδοϋν όγλήγορα, καί ωσάν αρματώσουν,

νάρθοϋν τό γληγορώτερον καί στους Κορφούς νά σώσουν.
Γιατ’ έτσι ’τον ή όρδυνιά δσον νάρματωθοϋσι,

1765 χοντρά λιγνά εις τούς Κορφούς δλα νά μαζωχθοΰσι. **)

**) Τό έχει μου—α κέκτημαι, ή περιουσία μου.
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Τα κρητικά, ζακννθινά κι’ εκ τήν Κεφαλλωνίαν
καί τ’ άλλα, δπ’ άρμάτωσαν από την Σκλαβουνί(αν).

Τον Σπάνια και τ(ής) Γένουβας, δλα λοιπόν νάρΟοϋνε
κι εις τους Κορφούς να μαζωχθοϋν, για. να σνμβουλευθοννε. 

1770 Μάλιστα λέγω κι οι Κορφοί κΤ εκείνοι νάρματώσουν, 
ωσάν έταξαν τέσσαρα και αφεντιάς να δώσουν.

’Ετούτην την παραγγολήν των δυο είχε αφήσει, 
ό γγενεράλης στο νησ'ι τής Κρήτης πριν κίνηση.

Άφ’ οντις έπαράγγειλε να κάμουν πάσα πράγμα,
1775 από την Κρήτην μίσευσε πάραντα εν τώ άμα.

Και παίρνει πέντε κάτεργα καί στους Κορφονς πηγαίνει, 
τον Δον Τζουάννη καρτερεί, τ(όν) Δ όρια άνημένει.

Καί καρτερώντας τ(όν) καιρόν πολύν τ(όν) Δον Τζουάννη, 
δ γγενεράλης μοναχός δεν είχε τί να κάμη.

1780 Καί πέρασε πολύς καιρός, όπου τον έκαρτέρει, 
σχεδόν ότι να πέρασεν δλον τό καλοκαίρι.

Έδάγκανε τα χέρια του τό πώς δεν ξαναφαίνει,
για να βαλθή να ’τοιμασθή νά ίδή τ’ έχει να γένη».

XVI. Μεταξύ τών στίχ. 2462-2475 τού έν λόγφ ποιήματος ωσαύ
τως άναφέρεται, δτι εις τήν μεγάλην ναυμαχίαν τής 7 καί τής 8 
’Οκτωβρίου 1571 παρά τήν Ναύπακτον (Lepanto), καθ’ ήν ΰπέστη ά- 
ληθή πανωλεθρίαν δ τουρκικός στόλος, Ιδιαιτέρως διέπρεψεν δ Seba- 
stiano Venieri κσΐ δτι κρητικδν πλοϊον63 έπέφερε καίριο ν πλήγμα κα
τά τής τουρκικής ναυαρχίδος:

«’Απάνω κάτω έτρεχε κι όλους άνάγκαζέ τους 
νά πολεμούνε πρόθυμα μέ τό στανιό ’κανέ τους.

Άμή πολλά-πολλά έτη τοϋ σερ Μπαστιά Βινιέρι,
2465 πόκα με σαν ό Άχιλλεύς, πού κάθε εις τό ξεύρει.

Ποϋχε κτυπήσει τοϋ Πασιά μέ μια χοντρή μπυργέρα04 
κι ευθύς τα τουλουπάνια65 τους έπήγαν στον αέρα.

Καί μεταδευτερώνει τον μ’ ένα χοντρό μοσκέτο 66

ί3) Μήπως πρόκειται περί τής ένετικής γαλέρας, ήν διηύύυνεν δ κρής Άν- 
δρέας Καλλέργης; (Πρβλ. καί Daru, μνημ. εργ·, σ. 232).

β4) Μπυργέρα' ίσως έκ τοϋ ίταλ. ριιτοηβ=μοχλός, ήόπτρον, Ιμβολον.
“) Τουλουπάνια· έκ τού περσ. τουρμπάνι, δι’ ου δηλοΰται είδος λεπτού 

βαμβακερού υφάσματος καί συνεκδοχικώς τδ λεπτόν ύφασμα, δι’ ού περιτυλίσ- 
σουν οί μουσουλμάνοι τήν κεφαλήν, κοινώς σαρίκι. (Βλ. Λ. «Πρωίας» ένθα αί 
λέξ. τουλουπάνι καί τουρμπάνι).

6β) Μοσκέτο· λ. Ιταλική, σημαίνουσα είδος παλαιού έμπροσθογεμοΰς όπλου. 
(Βλ. Λ. «Πρωίας» ένθα ή λ. μουσκέτο).
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την (μβπάρρα67 τορριξε τ(ήν) μια κι έπεσε τό τριγγέτο68. 
2470 Άπ εκ’ ή off ένα κρητικόν, έκ τ(ήν) μεριάν την άλλην, 

κι εις τό κατάρτι τδδωσε μια βιστιριά μεγάλη.
ΕΙτα τούρθε μια λονμπαρδιά 69 και μέσα 'χε χωνενσει 

πώς νά τό είπώ δεν ήμπορώ, καθ’ ένας νά πιστεύση. 
Ρονθοϋνι δεν άπόμεινεν, δλονς τούς είχε πάρει 

2475 έκ τον Πασιά τό κάτεργον δεν έμεινε ποδάρι».

XVII. Έν τέλει έν τοίς στίχ. 3166-3171 τοϋ ύπ’ έξέτασιν θρή
νου ό Σουλτάνος είς συμβούλιον μετά τών άξιωματούχων τού Κρά
τους, κατά τό όποιον ή συζήτησες περιστρέφεται περ'ι τόν τρόπον τής 
είρηνεύσεως πρός τούς Ενετούς, παρίσταται νά θέτη ώς όρον την πα- 
ράδοσιν είς αυτόν τής Κρήτης ή τής Κέρκυρας, αί δποιαι, ώς γνω
στόν, εύρίσκοντο υπό ένετικήν κατοχήν :

«Δεν έχω χρεία νά πάρω ’γώ φλωριά χρυσά και δώρα, 
μόν τάχα αν μοϋ δίδασι καμζμβιά μεγάλη χώρα.

Την Κρήτην ή καν τούς Κορφονς, μιά μόνο νά μου δώσουν 
κι αρμάδα ή άλλο τίποτες δεν θέλω νά πληρώσουν.

3170 "Ας έρθ’ ό μπασαδώρός70 τον εδώ νά τοϋ συντνχω
νά τοϋ γυρευσω τούς Κορφονς και μπορεί νά ’πιτνχω».

Ταϋτα παραδίδει είς ήμάς περί τής Κρήτης τό άνέκδοτον ώς άνω 
έπικόν ποίημα περί τής άλώσεως τής Κύπρου υπό τών ’Οθωμανών 
κατά τό 1571, ήτις έπέπρωτο άχρι τοϋ νϋν θλιβεράς νά έχη τάς συνέ
πειας έπί τής πολύπαθους διά τών αιώνων ελληνικής Μεγαλονήσου. 
Οί Μουσουλμάνοι τού θρήνου, βαίνοντες επί τά ίχνη τών δμοθρή- 
σκων αύτοϊς Σαρακηνών, μετά την κατάκτησιν τής Κύπρου έστρεψαν 
τήν προσοχήν καί την δραστηριότητα πρός την ήμετέραν ένδοξον γε
νέτειραν. Μετά έκατονταετίαν δέ περίπου (1669) και κατόπιν πολυε
τών επιχειρήσεων έπέτυχον νά προσδέσωσι καί αύθις αυτήν διά νέων 
έπωδύνων τής δουλείας άλύσεων, δς άφειδώς εναντίον τού Πολιτισμού 
είχε παλαιότερον χαλκεύσει δ δνειροπόλος έμπορος τής ’Αραβίας καί 
«τής νΑγαρ άπόγονος» καί τάς δποίας τφ 961 μ. X. είχε κατορθώσει ·
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·7) Μπάρρα’ λ. Ιταλική, σημαίνουσα μοχλόν θΰρας, άλλως άμπάρα. (Βλ. 
Λ. «Πρωίας» ένθα αί λ. μπάρρα καί άμπάρα).

β8) Τριγγέτο’ ΰποκορ. τοϋ ίταλ. τρίγκος = τό άκάτιον ιστίου πλοίου. (Βλ. 
Λ. «Πρωίας» ένθα ή λ. τρίγκος).

β·) Λ.ουμπαρ<5ιά=πυροβολισμός, κανονιοβολισμός. (Βλ. Somavera ένθα 
ή λ.).

,0) Μπασαδώρός· έκ τοϋ ίταλ. πιη6α8(;ία1:οΓ6 = άγγελιοφόρος, πρέσβυς, πρε
σβευτής.
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έν Κρήτη νά θραύση δ μέγας στρατηλάτης καί θεόπεμπτος έλευθερω- 
τής ημών Νικηφόρος ό Φωκάς, δν δλως έπαξίως διά λαμπρού εορτα
σμού και ιερών μνημοσυνών Ιδιαζόντως έτίμησε τδ παρόν Α' Διεθνές 
Κρητολογικόν Συνέδριον.

ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ

Α. Φυτράκης: Θά μάς επιτρέψη ό κ. ’Αρχιμανδρίτης νά τον σνγχαρώμεν 
διά την Ιδέαν τής δημοσιεύσεως ενός ποιήματος άναφερομένου εις εποχήν, 
την όποιαν δεν γνωρίζομεν και τόσον καλά και την όποιαν ίσως διαφώ
τιση ή περαιτέρω μελέτη αύτοΰ τοΰ ποιήματος.

Μ. I. Μανούσακας: 'Ο κ. Τζεδάκης είναι άξιος συγχαρητηρίων γι’ αυτή 
την Ανακάλυψη. "Οπως μοϋ είχε πει σέ συνομιλία μας προ δυο ή τριών 
ετών, έβεβαιώθηκε πώς ό κώδικας πού Ανακάλυψε δεν είναι καταγεγραμ- 
μένος στον κατάλογο τον Benesevic. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα άγνωστο 
κώδικα καί αυτό είναι ενδιαφέρον. Τώρα οι ειδήσεις, πού περιέχει αύτό 
το ποίημα για την Κρήτη, νομίζω πώς ιστορικώς δεν μπορούμε νά πούμε 
πώς είναι πολύ σημαντικές. ’Αλλά αύτό καθ’ εαυτό τό ποίημα από γλωσ
σικής άπόψεως φαίνεται νά είναι σημαντικό, αν μάλιστα τοποθετηθή χρο
νολογικά, όπως υποθέτει <5 κ. Τζεδάκης, στήν εποχή τής ακμής τής κρη- 
τικής λογοτεχνίας, δηλαδή στο πρώτο ήμισυ τοΰ Που αιώνα. Λέτε νά 
είναι κρητικό ;

Θ. Τζεδάκης: Μάλλον. Δεν έχω καταλήξει Ακόμη εις συμπεράσματα, επει
δή δεν μοϋ έδόθη ή ευκαιρία νά κάμω τήν παραβολήν μέ άλλα κείμενα 
τής εποχής εκείνης. Πάντως έχει πολλάς κρητικάς εκφράσεις, αί όποϊαι 
ούδαμοϋ άλλαχοϋ Απαντώνται.

Μ. I. Μανούσακας: ’Επειδή είναι δημώδες, οπωσδήποτε. Από τά λίγα 
πού προ ολίγου έδιαβάσατε καί πού ενθυμούμαι, όταν μοϋ τό εδείξατε, 
ή γλωσσική του Αξία είναι αναμφισβήτητη. Μένει ή φιλολογική. Ή φι
λολογική δεν ξέρω αν είναι μεγάλη.

Θ. Τζεδάκης: Νά σάς εϊπω. Μοϋ φαίνεται, ότι έχει κάποιαν σημασίαν. 
Δεν είχα τον χρόνον νά σάς άναγνώσω τήν περιγραφήν τής έκκινήσεως 
τον στόλου, όπου ήθέλετε Ιδη, ότι ό ποιητής μας κάμνει εκεί παρομοιώ
σεις, έχει εικόνας πολλάς. Αναβάσεις καί καταβάσεις. Πάντως ίαταται εις 
υψηλότερου, ας εϊπωμεν, επίπεδον Απ’ ό,τι ό Μπουνιαλής.

Μ. I. Μανούσακας: Βέβαια, χωρίς νά τό διαβάσω, δεν μπορώ νά κρίνω. 
Μένει τώρα τό ζήτημα τής ιστορικής του Αξίας. Καθώς θυμούμαι Από τά 
Αποσπάσματα, πού Ανέγνωσε ο κ. Τζεδάκης, τό ποίημα περιγράφει λεπτο
μερέστατα όλα τά γεγονότα, μέ χρονογραφική Ακρίβεια. Διερωτάται κα
νείς αν αυτά τά πράγματα τά είδε μόνος του δ ποιητής ή μήπως είναι 
γνωστά Απ’ Αλλού. "Αν τά είδε μόνος του, τότε είναι σπουδαιότατο τό 
εύρημα τοΰ κ. Τζεδάκη. Πάντως όμως, προτού πεισθοϋμε γι’ αύτό, θά 
πρέπει νά κάμωμε μία έρευνα καί νά δούμε μήπως ό ποιητής αύτός δεν 
κάνει τίποτε άλλο παρά νά Αντιγράφη ή νά στιχουργή καμμιά μονογρα
φία από τις πολλές πού έχουμε τότε γιά τό γεγονός αύτό. Είχα υποδεί
ξει, αν δεν Απατώμαι, σχετική βιβλιογραφία στον κ. Τζεδάκη τότε γιά
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νά ίρευνήση τό ζήτημα. 'Εδώ είναι βέβαια δύσκολο από τό 'Ηράκλειο νά 
τό ίρευνήση, αλλά τον είχα υποδείξει και τό ποίημα τοϋ Σολομώντος 
Ροδινοϋ, γιά τό όποιο μίλησε ό συνάδελφος κ. Χατζηψάλτης καί ήθελα 
νά ίρωτήσω, εάν κατέληξε σέ κανένα συμπέρασμα.

Θ. Τζεδάκης: Ναι. Τάς πηγάς τάς έπρομηθεύθην καί τάς έχω, αλλά δεν 
μοϋ έδόθη ό χρόνος νά μελετήσω τό ποίημα έξ έπόψεως ιστορικής καί 
συγκριτικής.

Μ. I. Μανούσακας: 'Επομένως τό ζήτημα μένει άνοικτό καί εύχομαι στον 
κ. Αρχιμανδρίτη νά μάς δώση την έκδοση, νά περατώση τήν ιστορική 
καί τή συγκριτική του εργασία, ώστε νά καταλήξωμε σέ θετικά συμπε
ράσματα.

Ν. Β. Τωμαδάκης: Κύριε Πρόεδρε, εγώ, λόγω δικαιολογημένης καθυατε- 
ρήσεως εις τό νά προσέλθω, δεν έχω άκούσει τήν άνακοίνωσιν. Είμαι 
όμως εν γνώσει τής ύποθέσεως αυτής, διότι καί εις έμέ έδειξε αποσπά
σματα ό άρχιμανδρίτης κ. Τζεδάκης. Θέλω νά εϊπω μόνον δύο πράγματα. 
Πρώτον ότι εκφράζω τήν χαράν μου διότι εις νέος στρατιώτης τής Κρη
τικής Άποστολικής Εκκλησίας εντάσσεται εις τήν τάξιν τών λογιών ιε
ρωμένων, διότι έχομεν μακράν παράδοσιν συνεχιζομένην καί άπό τούς ση
μερινούς άρχιερεις, καί εύχομαι νά συνέχιση τό έργον τών πρό αύτοϋ 
ιερωμένων εις τό πεδίον αυτό μετά ζήλου καί επιτυχίας ο νέος έρευνητής. 
Τό δεύτερον είναι ότι εύχομαι επίσης ή 'Εταιρία Κρητικών 'Ιστορικών 
Μελετών νά έπωφεληθή τής υπάρξεως μικροταινιών τοϋ Σινά καί νά έφο- 
διασθή μέ ο,τι άφορςί εις τήν Κρήτην, τό όποιον θά πρέπει νά είναι πρό
χειρον έδώ είς τήν συλλογήν της.
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