
ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ ZANCARUOLO 
ΚΑΙ Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1363

Στδ πρόσφατο συνέδριο τής ’Αχρίδας είχα τήν τιμή νά άπασχολή- 
σω τδ άκροατήριό μου μέ τδ άνέκδοτο κείμενο τοϋ Βενετσιάνου χρο
νογράφου Gasparo Zancaruolo γιατί παρουσιάζει για τήν ιστορία τοϋ 
ελληνικού κόσμου καί τής Κρήτης Ιδιαίτερα πληροφορίες που ούτε 
καν δ Lorenzo De Monacis μάς δίνει, αν καί δ τελευταίος αυτός, ά- 
νώτερος υπάλληλος στη διοίκηση τής Κρήτης στδ τέλος τού 14ου αί., 
είχε στα χέρια του πηγές που χρησιμοποίησε μέ συνείδηση καί κρίση. 
Αύτοϋ τδ χρονικό, γραμμένο λατινικά καί εκδομένο τδ 1758 στη Βε
νετία, είναι καθαρό δτι χρησιμοποίησε δ Ξανθουδίδης στην τόσο πλη- 
ροφορημένη καί ζωντανή Ιστορία του «Ή Ενετοκρατία εν Κρήτη»1 
(έκδόθηκε τδ 1939 έπιμελεία Ί. Καλιτσουνάκη άλλα ήταν τελειωμένη 
άπ’ τδ 1925). Έξ άλλου δμως κι’ αυτός δ Ξανθουδίδης δέν φαίνεται 
νά γνωρίζη τδ χειρόγραφο τοϋ Zancaruolo. Ούτε δ Σπ. Θεοτόκης που 
έγραψε τδ 1928 στδ Ημερολόγιο τής Μεγάλης Ελλάδος 
ένα άρθρο γιά τδ ζήτημα τών 2 επαναστάσεων τοϋ 1363 καί 1366, 
οπού τόσο σωστά τοποθετεί τδ ζήτημα, ούτε αυτός αναφέρει τδν Zan
caruolo. 'Ώστε τδ χειρόγραφο αυτό πρέπει νά έκδοθή σάν ένα μνη
μείο τής ιστορίας μας καί φυσικά συγχρόνως καί τής ιστορίας τής Βε
νετίας. Θ’ άποτελέση τδν αριθμό 1 τών ιστορικών ερευνών καί εκδό
σεων τοϋ ’Ινστιτούτου Βενετίας. Σάν πρώτη συμβολή στήν έρευνα αυ
τή δώσαμε στδ συνέδριο τής ’Αχρίδας μερικά αποσπάσματα άπ’ τήν 
άποστασία τοϋ 'Αγίου Τίτου καί τις γενικές μας παρατηρήσεις. Ή έκ
δοση θά συνοδευθή δχι μόνο άπδ αύτές τις παρατηρήσεις άλλά κι’ άπδ 
δλα τά σχετικά κεφάλαια καί σημειώσεις πού άπαιτεί ένα ιστορικό 
μνημείο. Δηλ. θά δώσομε ένα βιβλίο έπιστημονικδ σύμφωνα μέ τίς 
άντιλήψεις τής εποχής μας. Έδώ σήμερα θέλω νά άναπιύξω τί ιδιαί
τερα μπορεί νά ενδιαφέρει τδ Κρητικό κοινό μέσα σ’ αύτδ τδ έργο. 
Καί άμέσως, ζητώντας τήν προσοχή σας, θά σάς διαβάσω τήν άρχή 
άπ’ τδ κομμάτι τής Επανάστασης τού 'Αγίου Τίτου πού ξέσπασε στά *)

*) Έβραβεύθη υπό τον τίτλο «'Ιστορία τών κατά τών 'Ενετών επαναστά
σεων τών Κρητών» εις τό Κοσκορόξειον διαγώνισμα, τό 1925. Άλλά δ ίδιος 
στδ χειρόγραφό του είχε σημειώσει τδν σημερινό τίτλο.
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1363 για νά δήτε πόσο ζωντανεύει ή παλαιά διήγηση αποδομένη στη 
δημοτική μας γλώσσα.

«Πώς τό νησί τής Κρήτης επαναστάτησε κατά τής Βενετικής η
γεμονίας καί αφορμή ήταν κάποιοι "Ελληνες επαναστάτες.

Άφοϋ βγήκαν απ’ τη μέση οι αρχηγοί των προδοτών, άλλοι μέ 
την έσχατη ποινή κι άλλοι μέ εξορία, κι άφοϋ οι άλλοι επαναστάτες 
γύρισαν πίσω στήν νπακοή μέ τή χάρη πού τούς δόθηκε, το νησί εί- 
ρήνεφε 2.

»'Όμως οι Βενεταιάνοι τής Κρήτης, μόλις έλειψε ό φόβος τής ε
πανάστασης, γλίστρησαν άπ την ασφάλεια στήν οκνηρία, απ’ την 
οκνηρία στήν πολυτέλεια, απ' την πολυτέλεια στήν αλαζονεία καί έγι
ναν δύστροποι όταν τούς επιβλήθηκαν ώριομένοι φόροι. Μ’ αυτή την 
αφορμή θέλησαν νά καταλάβουν τήν εξουσία μέσα στο νησί καί επα
ναστάτησαν ενάντια ατούς πατέρες, ευεργέτες καί άρχοντές τους μέ ά- 
νήκουστη θρασύτητα. Λοιπόν αυτή τήν αφορμή, δηλ. τούς νέους φό
ρους, αξίζει νά τή διηγηθοϋμε πάλι εδώ μέ πάσα λεπτομέρεια. Τό λι
μάνι τοϋ Χάνδακα προς τήν ’Ανατολή έχει μισό - όχυρωθή άπ’ τή φύ
ση, άλλα προς τό Βοριά καί τή Δύση τό οχύρωσε ή άνθρώπινη τέχνη 
μέ τά άπαιτούμενα μεγάλα έξοδα. Μά πρέπει αυτό τό μεγάλο έργο, 
πού τό τραντάζει καί τό σπάει τό θαλάσσιο κϋμα, νά επισκευάζεται 
πάντα μέ νέους ογκόλιθους καί μάλιστα νά γίνονται καί νέες εκσκα
φές. Καί τοϋτο γιατί τό λιμάνι δεν έχει βάθος καί επί πλέον, μέ τά 
χώματα πού τά νερά τής βροχής φέρνουν τό χειμώνα, συχνά γεμίζει.

»Λοιπόν γιά τούς λόγους πού είπαμε, ή Γερουσία τής Βενετίας 
διάταξε τον Δόγη Λορέντζο Τσέλσο νά έπιβάλη κάποιους φόρους στήν 
Κρήτη μέ τήν είσπραξη των οποίων θά έκτελοϋντο τά έργα τοϋ λιμα
νιού καί τοϋ μόλου καί άλλα χρήσιμα πράγματα στήν πόλη. Καί έτσι, 
δπως είναι τό σωστό καί τό δίκαιο, θά έβγαιναν τά έξοδα γιά τό κοι
νό όφελος.

ΓΑλλά τό σωτήριον έτος 1363, στις 8 Αύγουστου, άφοϋ ακόυσαν 
όλοι οι παρόντες τιμαριούχοι γιά τό νέο φόρο πού θά πλήρωναν, όλοι 
μέ μιά κοινή γνώμη άρνήθηκαν τή συγκατάθεσή τους. Ό Λεονάρδος 
Δάνδολο;, δούκας, ό ’Ιάκωβος Διέδος καί ό Στέφανος Γραδενίγος, 
σύμβουλοι, διάταξαν καί μάλιστα μέ κάποια απειλή, όλους τούς αλλωυς 
νά υπακούσουν στη δογική διαταγή. 'Η απάντηση ήταν πώς κανείς 
δέν ήθελε νά ύπακούση. Καί τήν ίδια μέρα 70 τιμαριούχοι σννεδριά-

έδώ.
2) Πρόκειται γιά προηγούμενη επανάσταση που δέν ύά πραγματευθοϋμε
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ζουν μέσα στην εκκλησία τον Άγιον Τίτον, καί στέλνουν σάν αντι
προσώπους τους τον Μάρκο Γραδενίγο (μέ τό παρανόμι Σπιριτέλλος), 
τον Μιχαήλ Φαλέδρο καί τον Άντρέα Πανταλεόνε, οικονομικούς τονς 
συμβούλους, να γνωστοποιήσουν στην κυβέρνηση άτι άρνούνται να ση
κώσουν καί αυτό ακόμη τό βάρος. Προτείνουν να εκλεγούν είκοσι συ
νετοί άνθρωποι να πάνε στη Βενετία καί να δηλώσουν στην Αυθεντία 
την απόφασή τους. Εί δέ μή θά ακολουθούσε επανάσταση. 'Η Κυβέρ
νηση απάντησε πώς οφείλεται ύπακοή στις δογικές διαταγές καί έδω
σε εντολή να δημοσιευθή ή νέα φορολογία. Συγχρόνως μήνυσε μέ τον 
πρόεδρο τού συμβουλίου σέ δσους έκαναν τη συμφωνία μέσα στον 
"Αγιο Τίτο να διαλύσονν τη συνέλευση καί νά μείνουν φιλήσυχοι πο
λίτες, εί δέ μή θά έφαρμοσθή ή κεφαλική ποινή καί ή δήμευση των 
κτημάτων. Την ίδια μέρα, ενώ είχαν συναχθή στή στοά (λότζια) τά 
μέλη τής Κυβέρνησης, δηλ. δ Φραντσέσκος Καραβέλλος, ό ’Ιωάννης 
Άβράμος, ό Δομίνικος Δόδος, ό Μάρκος Κορνάρος, ό Νικόλαος Κό
κας, δ Μάρκος ’Άγγελος, δ Νικόλαος Πασχαλίγκος καί μερικοί άλλοι 
που έβρισκαν δτι ή φορολογ ία ήταν νόμιμη καί τίμια καί έλεγαν στους 
αντίθετους δτι έμπαιναν σέ μεγάλο κίνδυνο, δλοι τους, δχι μέ μικρό 
κίνδυνο τής ζωής τους, διώχτηκαν άπ’ τούς επαναστάτες έξω απ’ τήν 
στοά. Μερικοί άπ’ αυτούς τούς πιστούς στήν Αυθεντία μυστικά προ
σπαθούσαν νά πείσουν τήν κυβέρνηση νά προσοικειωθή δλονς τούς Βε- 
νετσιάνους μέ επιτήδειο τρόπο, καθώς καί νά κερδίση δλους τούς ναυ
τικούς πού ήσαν κάτω στο λιμάνι, περί τούς 500, μέ 18 πλοία γιά 
νάρθουν εις βοήθεια αυτών καί των δικών τους καθώς καί τού πιστού 
λαού καί νά καταλάβουν μέ έφοδο τήν κεντρική πλατεία. Δέν εφάνη
κε δμως στήν Κυβέρνηση δτι αυτό τό πράγμα έπρεπε νά γίνη, μήν 
τύχη καί μιά τέτοια έφοδος δώση αφορμή ν’ άνάιρη μεγαλύτερη φω
τιά καί άποδοθή τότε σ’ αυτήν, στήν Κυβέρνηση, ή ευθύνη τού κινή
ματος. Δέν έφαντάζονταν κάν οί άνδρες αυτοί δτι οι τιμαριούχοι θά 
τά έσπαζαν δλα καί θά έφταναν σέ τέτοιο σημείο κακοήθειας. Καί εν 
τούτοις ενώ δ Δούκας καί οί σύμβουλοί του συνεδρίαζαν στο παλάτι, 
σχεδόν δλοι οί τιμαριούχοι, εύγενείς καί λαϊκοί, μέ τούς ανθρώπους 
τους καί μέ τούς μισθοφόρους τους, μέ μέγα μέρος τού δχλου καί μέ 
πλήθος οπλοφόρων δρμησαν στήν πλατεία καί προσπαθούσαν νά βιά
σουν τήν κεντρική πύλη τού παλατιού. Στο τέλος, άπ’ τά κεραμίδια 
τών εμπορικών καταστημάτων καί άπ’ τά εργαστήρια σκαρφάλωναν 
στο μέγαρο. Αμέσως ή Κυβέρνηση διάταξε νά ανοιχτή ή κεντρική 
πύλη καί επίσης πρόσταξε νά επιστρέφουν δλοι στά σπίτια τους, εί δέ 
μή κινδύνευε ή κεφαλή τους καί ή περιουσία τους καί νά μή ταράσ
σουν πιά τήν ησυχία τής πολιτείας. Φτάνει πού περιφρόνησαν τις δια-
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ταγές της κυβέρνησης καί έφεραν εμπόδια στην εξάσκηση της εξου
σίας. Ό Τίτος Βενέρης τότε, πιο αψίθυμος άπ τούς άλλους, φώναξε 
τοϋ Δούκα «’Ω προδότη, θά πεθάνης».

Καί τώρα οίς άναφέρομε ότι τδ έργο άποτελεΐται άπδ δύο μεγάλους 
τόμους μέ περίπου 370 σελ. δ καθένας. "Ας δούμε τί περιέχουν σχετι- 
τά μέ την ιστορία τής Κρήτης. Ό πρώτος τόμος δέν παρουσιά
ζει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί, δπως ολοι οί χρονογράφοι τής Βενετίας, 
θεωρεί καί δ Zancaruolo άναγκαϊο νά άρχίση τη διήγησή του μέ την 
παλιά παράδοση, οτι δηλ. πρόσφυγες τής αρχαίας Τροίας, μετά την 
καταστροφή τής πατρίδας τους άπ’ τούς "Ελληνες, έκτισαν μιά νέα 
πόλη στη γνωστή λιμνοθάλασσα. Έν τούτοις μπορεί νά γίνη μιά έπι- 
λογή προσεκτική ως πρδς τά κομμάτια έστω κι’ δν δ Zancaruolo άδια- 
φορεΐ γιά τήν σύνδεση τών γεγονότων καί πετάγεται άπδ τδ ένα στό 
άλλο σάν παραμυθάς, χωρίς άλλη συνοχή παρά τήν έκφραση: in que- 
sto tempo—Εκείνο τδν καιρό.

Ενδιαφέρον γιά μάς είναι νά παρακολουθήσομε σ’ αύτδ τδν α' τό
μο επί πόσους αιώνες τδ Βυζάντιο ρίχνει τή σκιά του πάνω στήν Βε
νετία, πού άλλοτε άποτελοϋσε μέρος τής περιοχής τής Ραβέννας. Καί 
αύτδ πρέπει νά καταγραφή προσεκτικά στήν έκδοσή μας ενώ 
θά γίνεται καί δ χρονολογικός έλεγχος. Παραδείγματος χάριν δημο
σιεύοντας πόσο συχνά δ Zancaruolo άναφέρει τδν Βασίλειο Β', μαν
τεύομε τί μεγάλη εντύπωση είχε κάνει στή Βενετία ή ράση τοϋ Βουλ- 
γαροκτόνου. ’Αλλά στήν άπλή διάνοια τοϋ Zancaruolo οί έχθροί πού 
ένίκησε δ αύτοκράτορας καί τδ γεγονός δτι έκανε κάποια δωρεά σέ 
μιά εκκλησία, τδ 982, μπαίνουν στήν ίδια σειρά.

Στήν σελ. 203 τού ίδιου τόμου άναφέρονται δλα τά δνόματα τών 
«gentiluomini e populari di Venezia» πού πήγαν νά έγκατασταθοϋν 
στήν Κρήτη, κατάλογος πού παίρνει 4 δλόκληρα κατεβατά, πολύτιμος 
γιά μάς, γιατί άναγνωρίζομε πολλά δνόματα οίκογενειών πού έξελλη- 
νίσθησαν δπως Caravello, Manolesio, Semitecolo (Σεμιτέλος), Con- 
tarini, Pantaleon, Mudazo (Μοάτσος), Venier, Foscolo, Michel Zan- 
carul (τδ ίδιο δνομα τοϋ συγγραφέα μας), Calbo (Κάλβος), Corner 
πού έξελήχθη σέ Cornaro καί πού επαναλαμβάνεται συχνά σ’ αυτόν 
τδν κατάλογο. Εκτός άπ’ τούς έξελληνισμένους βλέπομε καί πολλά δ
νόματα οίκογενειών πού έπαιξαν μεγάλο ρόλο στά κατακτήμενα νησιά, 
δπως οί Giustiniani, οί Gradenigo, οί Querini κλπ. Μετά άπδ ένα τόσο 
ένδιαφέρον κεφάλαιον έρχεται ένας τίτλος: Πώς δέχτηκαν τδ λείψανο 
τής άγιας Λένας (Μαγδαληνής, φαντάζομαι) στδ Μοναστήρι τών Καρ- 
μελιτών. Αύτδς είναι δ μεσαίωνας, αυτή είναι καί ή ψυχοσύνθεση τοϋ 
Zancaruolo.
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’Αλλά το ενδιαφέρον ξανανάβη αμέσως μέ τή διήγηση τών επανα
στάσεων. Τδ έτος 1211, μόνο 3 ή 4 χρόνια μετά τήν άφιξη τών Βενε- 
τσιάνων στην Κρήτη, γράφει δ Zancaruolo, έχομε επαναστάσεις μέ 
τούς Άγιοστεφανίτες, Σκορδίληδες, Κωνσταντίνο Σεβαστά καί Θεό
δωρο Μελ,ισσηνό. Για τήν επανάσταση τοϋ 1230 ή 1219 μαθαίνομε 
πώς ό Δούκας Κρήτης Giovanni Storlato καλεί σε βοήθεια άπ’ άλλα 
νησιά εγκατεστημένους εκεί Βενετσιάνους γιατί «i Greci» δέν ησύχα
ζαν. Φυσικά ούδεμία ύπάρχει άναγνώριση τής εθνικής συνείδησης τών 
κατακτημένων. Άπδ δώ καί πέρα έφ’ όσον δλες οί έπαναστάσεις άνα- 
φέρονται άπ’ τδν Ξανθουδίδη, δ όποιος εργάζεται, καθώς είπαμε, μέ 
βάση τδν χρονογράφο De Monads πού έχει έκδοθή άπ’ τά 1755, καί 
τούς μελετητές Scaffini καί Zinkeisen, ή έκδοσή μας θάχη σάν σκοπδ 
τή σύγκριση καί έπαλήθευση τοϋ ένδς μέ τδν άλλο.

Μιάν λεπτομέρεια καί ιστορική καί γλωσσική ευχαρίστως υπογραμ
μίζω εδώ. Ό Zancaruolo μάς πληροφορεί πώς δ Μιχαήλ Παλαιολόγος, 
στήν προσπάθειά του νά έλευθερώση τήν αυτοκρατορία άπδ τούς 
Φράγκους, θέλει τήν υποστήριξη τών Κρητικών καί στέλνει τδ 1261, 
μετά τήν κατάληψη τής Πόλης, έναν κάποιον Στέγκο γιά νά έξεγείρη 
τδ νησί, όνομα πού έχει βρή κι’ δ Ξανθουδίδης στδν De Monads. Τδ 
χαρακτηριστικά εδώ είναι ότι δ Zancaruolo μάς λέει πώς δ Παλαιολό- 
γος πολεμούσε γιά νά άνακτήση εκείνα πού τοϋ άνήκαν άπδ τούς προ
γόνους του καί μεταχειρίζεται τήν ελληνική λέξη μέ λατινικά ψηφία 
«suo gonico».

Ό Β' τόμος, μετά τδ ζήτημα τών δύο μεγάλων επαναστά
σεων τοϋ 1363 καί 1365, θά δημοσιευθή πιά δλόκληρος, γιατί όλα τά 
προβλήματα καί τά συμβάντα τοϋ Ελληνισμού άναφέρονται μέ άρκετή 
άκρίβεια. Είναι: ή διένεξη μεταξύ Γενοβέζων καί Βενετσιάνων μέ μή- 
λον τής έριδος τήν εύνοια τών βασιλέων τής Πόλης, οί τύχες τοϋ Δε
σποτάτου τοϋ Μωριά, ή προσβολή τής Εύβοιας άπ’ τούς Τούρκους πού 
κάνουν τήν κυκλωτική τους κίνηση γιά νά φθάσουν στήν Πόλη καί οί 
συνεννοήσεις μέ τήν Αγία Έδρα ή δποία τδ 1422 στέλνει πρέσβεις 
στήν Πόλη. Έπειτα μάς διηγείται καταλεπτώς τήν κατάληψη τής Θεσ
σαλονίκης καί τδ πέρασμα τοϋ Ίωάννου Ε' άπ’ τή Βενετία όπου τοϋ 
έδωσαν γιά κατοικία τδ Μοναστήρι τοϋ S. Zorzi Mazor, στδ νησί δη
λαδή άπέναντι στδ δουκικδ παλάτι. Μεγάλης σημασίας γεγονότα άνα- 
φέρονται άπ’ τά δποία έκδηλη φαίνεται ή πικρή άλήθεια ότι οί Τούρ
κοι έχουν τώρα τή θαλασσοκρατορία καί σέ λίγο προσβάλλουν τήν Ά- 
δριανούπολη principal citta della Grecia, όπως λέει δ Zancaruolo. 
Άς σημειώσομε ότι δ χρονογράφος ίσως τήν Άδριανούπολη θεωρεί 
μεγαλύτερη άπ’ τήν Πόλη, άλλά σ’ αυτές τίς λέξεις κάτι άλλο είνα
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πιό ενδιαφέρον. Όλα τά εδάφη τής παλαιός Αυτοκρατορίας θεωρούν
ται άπ’ τόν ξένο ιστορικό σαν Ελλάδα, φτάνει ή πλειονότητα νά μιλή 
ελληνικά και ή θρησκεία της νάναι ή ορθοδοξία.

Πιό πέρα μαθαίνομεν πώς δ σουλτάνος τού Κάιρου δυναμώνει και 
διώχνει τούς Βενετσιάνους άπ’ τόν τόπο του ενώ ό σουλτάνος τής 
Άδριανούπολης πρόκειται νά χτυπήση την Πόλη. Σάν αντίδραση σ’ 
αυτά τά τρομερά γεγονότα άναφέρεται ψύχραιμα καί ξηρά πώς ό Αύ- 
τοκράτορας ετοιμάζει γιά νά κλείση τόν Κεράτιο μιά σιδερένια αλυσί
δα! "Αλλο δεν είχε γιά νά άντισταθή στη μεγάλη επίθεση. Ή διήγηση 
δεν φτάνει ώς την "Αλωση. Σταματά στά 1446. Δεν θεωρώ περιττό 
νά πώ εδώ πόσο ή μελέτη τών χρονογράφων παίρνει άλλη ζωή όταν 
γίνεται στη Βενετία. Ό μελετητής κάνει εύκολα συγκρίσεις μέ σχετικά 
κείμενα πού τά έχει κοντά του καί μπορεί κάθε τόσο ν’ άνοίγη κά
ποιον άρχαίον "Ατλαντα όπου ή ιστορία τοποθετείται τόσο υποβλητι
κά μέσα στό πλαίσιό της.

Τοπογραφική θά είναι καί μιά άλλη σύγκριση πού θά γίνη έδώ μ’ 
ένα λογοτεχνικό κείμενο, τόν Έ ρ ω τ ό κ ρ ι τ ο. Τό μεγάλο κρητικό έπος 
κάτι θά μάς πή γιά τά μέρη όπου έξελίσσονται τά γεγονότα. Γιά την 
έξοχή δεν βρίσκουμε τίποτα αλλά όταν ό Zancaruolo μάς λέει πώς ένας 
πλατύς κεντρικός δρόμος φέρνει άπ’ τόν λιμένα στή Μεγάλη Πλατεία 
όπου δ κόσμος μαζεύεται καί οχλαγωγεί καί όπου υψώνεται τό παλά
τι, άνάμεσα σέ εμπορικά καταστήματα καί έργαστήρια καί πώς, 
σκαρφαλώνοντας στις χαμηλές τους στέγες, μπαίνει δ όχλος στό πα
λάτι γιά νά διώξη τήν ένετική κυβέρνηση, μάς φέρνει στή μνήμη τήν 
είκόνα πού μάς έχει δώσει 6 Κορνάρος. Στήν κεντρική πλατεία τών 
’Αθηνών (λέει δ ποιητής καί έννοοϋμε τού Χάνδακα) ετοιμάζονται γιά 
τό θέαμα τής γιόστρας :

Βγαίνουσι τά μποδίσματα, σφαλίζουν τάργαστήρια 
Γέμουν τά δώματα λαό, οί αυλές καί παραθύρια3

’Από τά δώματα τών μαγαζιών σκαρφαλώνει ώς τά παράθυρα τού 
παλατιού κι’ δ Έρωτόκριτος γιά νά μιλήση μέ τήν Άρετούσα:

’Ήσωσεν ό Ρωτόκριτος είς τον σταριού το σπίτι, 
καί ποιά μερά ’ναι ν’ άνεβη, γνωρίζει καί θωρεΐ τη.
Καί μ’ δλο πού το δύσκολη στ άνέβασμα άντρειεύτη, 
πολλά πιδέξ’ ανέβηκε, χαλίκι σκιάς δεν πέφτει4.

Στόν Zancaruolo συμπληρώνεται ή είκόνα τής Μεγάλης Πλατείας * *)

358 S. Άντωνιάδη : *0 χρονογράφος Zancaruolo καί ή επανάσταση τού 1363

8) Έκδοσις Ξανύουδίδη Β' 109 - 110.
*) "Εκδοσις Ξανθουδίδη Γ' 573 - 576:
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μέ τό Κωδωνοστάσιο τής εκκλησίας τού 'Αγίου Τίτου, δπου άλλοτε, 
φαίνεται, κυμάτιζε ή σημαία τοϋ 'Αγίου Μάρκου καί δπου οί έπανα- 
στάτες υψώνουν τδ λάβαρο τοϋ 'Αγίου Τίτου5.

Προχωρώντας λίγο περισσότερο στις λογοτεχνικές παρατηρήσεις 
νομίζω πώς δέ θάταν έκτδς χώρου νά άναψέρομε τις επιστολές τοϋ 
Πετράρχη δπου περιγράφει σέ φίλους τη γιόστρα πού έγινε στην πλα
τεία τοϋ 'Αγ. Μάρκου για νά εορταστή ή νίκη των δπλων τοϋ Condot- 
tiere dal Verme. Αυτός κατέβαλε την Επανάσταση τοϋ 'Αγίου Τίτου. 
"Ας σημειώσομε αμέσως πώς την πλατεία δέν τήν όνομάζει μέ τό 
γνωστό της δνομα αλλά γράφει campo agli spettacoli fu la piazza 
maggiore di questa citta πού, προσθέτει, τήν δμοιάν της δέν έχει 
στόν κόσμο καί πού λάμπει άπό μάρμαρα καί χρυσάφι6. Θεωρείο του 
δ Δόγης είχε κάνει ιόν εξώστη τής εκκλησίας (Loggia marmorea) 
δπου υψώνονται «τά τέσσερα χρυσωμένα άλογα στά οποία, λέει δ Πε- 
τράρχης, δ άρχαΐος άγνωστος καλλιτέχνης έδωσε τέτοια ζωή πού νομί
ζεις δτι τά άκοϋς νά καλπάζουν καί νά χλιμιντρίζουν»7. Εκεί, δίπλα 
του, δ Δόγης είχε καλέσει τόν Πετράρχη νά καθίση γιά ν’ άπολαύση 
τό θέαμα. ’Αλλά καί μιά εξέδρα είχε κατασκευαστή, πλούσια διακο
σμημένη δπου πήραν τή θέση τους πολλές άρχόντισσες τής Βενετίας, 
άνθη ώμορφιάς, στολισμένες μέ πολύτιμες φορεσιές καί πολυτιμότερα 
χρυσαφικά πού έλαμπαν στόν ήλιο. Κι’ αυτή ή εξέδρα θυμίζει τό «πα
τάρι» πού δ Ήράκλης είχε διατάξει νά στήσουν στήν μεγάλη πλατεία 
δπου κάθισαν αυτός, ή Βασίλισσα, ή Άρετοΰσα καί ή Νέννα:

'Ώρισ 6 Ρήγας νά γενή ένα ψηλό πατάρι,
εκεί πού θέ νά μαζωχτον νά τρέξου οί καβαλλάροι.
Τάβλες καί τράβες καί καρφιά καί τέχνη τώ μαστό ρω 
έξετελειώσα ο τί ’θελε ό Ρήγας εις τό φόρο.
Καί μέ χρυσά καί μ αργυρά τριγύρου τό στολίζου, 
κ’ έλάμπασινε τά θρονιά, κ οί τόποι πού καθίζου8.

Τού «σταριού τό σπίτι» φανταζόμεθα δτι ήταν όποθήκες καί πρατήρια 
δημητριακών καρπών.

Επίσης τό στεφάνι πού προορίζονταν γιά τό νικητή τών άγώνων 
πού ήταν d’ oro purissimo risplendente di gemme θυμίζει τή «τζόγια»

5) Οί παρατηρήσεις αυτές συμπληρώνουν τό άρθρο τοϋ κ. Στυλιανού 
’Αλεξίου, Τό Δουκικό Άνάκτορον τοϋ Χάνδακος (Κρητ. Χρονικά 1960).

8) Lettere senili di Francesco Petrarca, Firenze 1869, εκδοσις Q. Fra- 
cassetti, σελ. 231.

’) Ibidem, σελ. 231.
8) Έκδ. Ξανθ. B’ 96 - 100.
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πού είχε έτοιμάσει ή κόρη τού βασιλιά, ή ’Αρετή, γιά νά στεφάνωση 
τό νικητή τών άγώνων :

Κι όπου νικήση, όχ τό λαό νά ’χη τιμή μεγάλη, 
κ ένα στεφάνι ολόχρυσο νά βάνη στο κεφάλι, 
ένα στεφάν ολόχρυσο καί μαργαριταρένιο, 
άπου τσί θυγατέρας του τα χέρια καμωμένο 9.

Πιύ πολύ άκόμη μοϋ φαίνεται πώς πλησιάζουν τά δύο κείμενα μέ 
την παρουσία στην πλατεία τής Βενετίας, χωρίς νά λάβουν μέρος στη 
γιόστρα, είκοσιτεσσάρων παλληκαριών. 'Όλοι ωραίοι καί πολυτελέ
στατα ντυμένοι (nobili garzoni belli tutti della persona e magnifica- 
mente vestiti) έδιναν μεγάλη αίγλη στη γιορτή. ”Ας θυμηθοϋμεν λοι
πόν έμείς τούς ωραίους έφηβους πού βαδίζουν σαν φρουρά μπρός άπ’ 
τό ρηγόπουλο τού Βυζάντιου :

Νέοι οχτώ ξαρμάτωτοι τον βασιλιοϋ άλογάροι,
'Ενούς καιρόν, ένούς κορμιού μια φόρεσα ντυμένοι 
Σγουροί, ξανθοί, μακροί, λνγνοί κι όμορφοκαμωμένοι10.

Δεν τό άρνοϋμαι πώς περιγραφές παρόμοιων ίπποτικών άγώνων 
βρίσκονται σε πολλά μεσαιωνικά κείμενα, άλλά τού Πετράρχη τά γράμ
ματα άξιζαν νομίζω ν’ άναφερθοΰν εδώ γιατί, μέ τό θαυμασμό πού 
είχαν οί Βενετσιάνοι γιά τόν επίσημο Ιταλό ποιητή, θάταν άρκετά φυ
σικό κάποτε κάποιες μεταφράσεις στά ελληνικά νάχαν φτάσει καί ως 
τά αυτιά τού ποιητή Κορνάρου, πού φαίνεται άνθρωπος μ’ ένα σοβα
ρό κεφάλαιο γνώσεων τής λογοτεχνίας τής εποχής του.

Τέλος θάθελα νά θυμίσω πώς οί ηρωικές επαναστάσεις τής Κρή
της πού ηύραν τόν ιστορικό τους στόν άείμνηστο Ξανθουδίδη καί τά 
εντελώς τελευταία χρόνια στό νεοεκλεγέντα καθηγητή τής ιστορίας 
στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ. Μ. Μανούσακα11 έχουν έμπνεύσει 
στή νεοελληνική λογοτεχνία κείμενα πούχουν ίσως άδικα πέσει στή 
λήθη στις μέρες μας. Πρώτον άς άναφέρομε τόν Σπ. Ζαμπέλιο (1815— 
1881) δ όποιος στό ιστορικό του μυθιστόρημα καθορίζει καί τήν επο
χή πού πήρε: «Οί Κρητικοί Γάμοι, άνέκδοτον έπεισόδιον τής Κρητι
κής Ιστορίας έπί Βενετών (1570), έν Ταυρίνω 1871». Στις πρώτες του 
δμως σελίδες μας άναφέρει γιορτές πού γίνονται είς άνάμνηση τών πρό 
200 έτών επαναστάσεων τής Κρήτης, πού πνίγηκαν στό αίμα καί άνα-

·) Έκδ. Ξανθ. Α’ 1380 - 84.
10) Έκδ. Ξανθ. Β' 375 - 384.
11) Μ. Μανούσακα, Ή έν Κρήτη συνωμοσία τού Σήφη Βλαστού (1453- 

1454) καί ή νέα συνωμοτική κίνηση τού 1460 - 1462. Άύήναι 1960.
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φέρει μέ Αρκετή Ακρίβεια την επανάσταση τοϋ 'Αγίου Τίτου. Προχο>- 
ρεί κατόπιν στην Επανάσταση τοϋ Κοντανολέου Απ’ την όποια πήρε 
τό έπεισόδιο τοϋ μυθιστορήματός του. Μέ δυό λόγια, έμπνέεται άπδ 
μια διήγηση τοϋ Νοταρίου Trivan που Αναφέρεται στδ έργο τοϋ 
Pashley τοϋ 1837 καί δπου μαθαίνομε πώς, για νά παρευρεθοϋν σε 
γάμο μεταξύ Αρχοντοπούλας βενετσιάνας καί έλληνος προύχοντα, 450 
Κρήτες πολεμιστές έπεσαν σε ένέδρα καί θανατώθηκαν Απ’ τούς Ενε
τούς 12.

ΤΑ έλατώματα τού μυθιστορήματος αυτού τα ξέρομε, είναι ή τάση 
στήν υπερβολή τής ρωμαντικής εποχής καί ή Ανήκουστα έξεζητημένη 
καθαρεύουσα. ’Αλλά τόσα Αλλα, τό γεγονός πώς ένδιαφέρεται τό 1871 
—καί βέβαια πολύ πρίν—νά μελετήση στίς βιβλιοθήκες τής Ιταλίας 
τή μεσαιωνική μας Ιστορία γιά νά μεταφέρη τίς γνώσεις του στη λο
γοτεχνία, τό δ,τι προσπάθησε, έστω κι’ αν δέν τό κατόρθωσε, νά σκια- 
γραφήση τή διαφορά μεταξύ τοϋ Βενετσιάνικου καί τοϋ Κρητικού χα
ρακτήρα, τό δ,τι, μέ κάποιον τρόπο, καί λαογραφικά στοιχεία χρησιμο
ποίησε, δέν είναι μικρά πράγματα γιά τήν εποχή του.

Δεύτερος πού κατέγινε μέ τήν ένετοκρατουμένη Κρήτη είναι ό γυ
μνασιάρχης καί ποιητής ’Αντώνιος Άντωνιάδης (1836- 1905). Αυτός 
έγραψε δύο έπη μέ θέματα τήν ιστορία τής Κρήτης. Πρώτα τήν Κ ρ η- 
τηΐδα τό 1868. Τό θέμα είναι παρόμοιο μέ τό θέμα τών Κρητι
κών Γάμων. Έρωτας μεταξύ Αρχοντοπούλας βενετσιάνας καί νέου 
κρητικοϋ Από τούς Λάκκους τελειώνει μέ αιματηρά γεγονότα. "Οσα 
δέν είχε πετύχει ό Ζαμπέλιος—ίσως καί πάλι χωρίς έπιτυχία—τά καλ
λιέργησε τουλάχιστον ό Άντωνιάδης. Ληλ. μέ προσοχή μελέτησε τούς 
χαρακτήρες καί Ακόμα πιό προσεκτικά χάραξε περιγραφές τοπίων καί 
παλατιών. ’Αλλά περισσότερο Απ’ δλα αυτά, πρόσεξε τό λαογραφικό 
στοιχείο τών βουνήσιων πληθυσμών τής Κρήτης καί σε κάθε περίστα
ση, σέ τραπέζια, γάμους, Αρρώστιες, θανάτους μέ ενθουσιασμό καί 
υπομονή περιγράφει τά πάντα καί Αναφέρει χίλιες παραδόσεις πού 
ίσως χωρίς αυτόν θά σβύναν λησμονημένες. Δυστυχώς ένα δέν κατόρ
θωσε νά φτάση, τή φυσικότητα γιατί καί τόν 'Όμηρο θέλει νά μιμη- 
θή άφ’ ένός καί δέν τολμά νά μεταχειριστή τή δημοτική γλώσσα Αφ’ 
ετέρου, ένώ τό Απαιτούσαν τά θέματα πού παίρνει.

“) .... a manuscript account of a Venetian writer; who plainty appro
ves of the atrocities which he describes. This manuscript is in the R a c- 
colta Correr and is numbered 766. Its title is; «Racconto di varie 
cose successe nel regno di Candia dall’ anno 1192...sino 1’ anno 1669» For- 
mato dal S.re Trivan Pub.co nodaro Ducale. (R. Pashley Travels in Crete. 
London 1837. Vol. II, p. 150, n. 11).

ΙΣΤ' 23a
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Το 188,3, άλλο έπος μέ θέμα πάλι την σκληρότητα τών Ενετών 
καταχτητών εκδίδει ό Άντωνιάδης, τη Χρυσομαλλοϋσα τών 
Σ φ α κ ι ώ ν. Αυτή τή φορά, ή εποχή είναι άκριβώς έκείνη πού είδα
με στο χρονικό τού Zancaruolo, τά χρόνια δηλ. πού Δούκας στήν 
Κρήτη ήταν ό Γραδενίγος. Καί έπί πλέον ό Άντωτιάδης άποφάσιζε 
νά γράψη τό έπος αύτό μέ τούς 7000 στίχους, στή δημοτική. Τί έφται
ξε τώρα πάλι έδώ καί δεν βρισκόμαστε μπρός σέ αριστούργημα, δέν 
είναι ή στιγμή νά τό ψάξομε γιατί δέν κάνομε τήν κριτική τών δύο 
ποιητών τών μέσων καί τού τέλους τού περασμένου αιώνα.

'Ένα πράγμα αξίζει νά προσέξομε : Πώς δύο σοβαρούς λογοτέχνες 
άδικα τούς έγκαταλείψαμε στά σκονισμένα ράφια. Εκείνοι είχαν δή 
άπό τότε ποιά διδόμενα—έπαινετικά άλλωστε γιά τή φυλή—προσφέρε1 
ή μελέτη τής Ενετοκρατίας, πού τώρα εμψυχώνει τόσους έρευνητές. 
"Ας πάρουν επίσης παράδειγμα έκείνοι πού ή στήν αυθόρμητη λογο
τεχνία θέλουν σήμερα νά άφιερώσουν τις δυνάμεις τους, ή στήν έπα- 
κριβή έρευνα, μέ πόση ευσυνειδησία οί δύο λογοτέχνες μελέτησαν καί 
σκέφτηκαν γιά νά γράψουν. Ό πατριωτισμός ήταν τότε ή φλόγα πού 
θέρμαινε τήν ψυχή τού κάθε καλλιτέχνη, γιατί πολλές χώρες ελληνι
κές έμεναν άκόμη νά έλευθερωθοϋν μέ τις θυσίες τού μικρού έλευθε- 
ρωμένου κράτους. Σήμερα πρός άλλους μαγνήτες θά έλκυστοΰν οί σκέ
ψεις τών λογοτεχνών. Καί έν τούτοις, τό ιστορικό μυθιστόρημα δέν 
είπε άκόμη στή λογοτεχνία μας τήν τελευταία του λέξη. Τό εϊδαμεν, 
είναι μόλις λίγα χρόνια, στό δίτομο έργο τού κ. Πετσάλη, «Ο ί Μαυ- 
ρόλύκοι» όπου υπάρχουν κεφάλαια πραγματικά έκλεκτά καί όπου 
δέν είναι καθόλου αισθητό ότι ό συγγραφέας πάντοτε τόν ώραίο ρόλο 
τον δίνει στούς Έλληνες. Είναι ένα βιβλίο πού τραβάει τόν άναγνώ- 
σιη όσο λίγα κι’ αυτό μπορεί νά ένθαρρύνη τούς λογοτέχνες πού θά 
διαλέξουν ιστορικά θέματα.

Ζητώ συγγνώμη άπ’ τούς αυστηρούς μελετητές τής Ιστορίας τής 
Κρήτης άν τελειώνω μέ, δειλές πάντως, υποδείξεις πρός τούς λογοτέ
χνες. νΙσως νά μήν είναι κακό νά στρέφη κανείς λίγο τό βλέμμα κσί 
πρός τή δημιουργία καί όχι πάντα πρός τήν έρευνα.
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