
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΟΡΤΑΤΣΗ

Ή εύγενής Ρεθυμνία οικογένεια Χορτάτση, ή εΐς τά λεγάμενα Δώδεκα 
Άρχοντόπουλα τοϋ Βυζαντίου άνάγουσα την καταγωγήν αυτής, ύπήρξεν 
άναμφιβόλως ή επιφανέστερα, μετά την τών Καλλεργών, οικογένεια τής Κρή
της. Πολλά αυτής μέλη διεκρίθησαν κατ’ εξοχήν εις τούς υπέρ τής ελευθε
ρίας τής Κρήτης αγώνας, ως οί γενναίοι αδελφοί Γεώργιος καί Θεόδωρος οί 
Χορτάτσαι, αρχηγοί τής εθνικής κατά τών Βενετών έπαναστάσεως τοΰ 
1272- 1278, ή διέπρεψαν εις τά γράμματα, ως 6 περί τό 1600 άκμάσας 
ποιητής τής « Έρωφίλης » Γεώργιος Χορτάτσης, δ ομώνυμος ανεψιός αύτοϋ 
ιατρός έν Χάνδακι (f 1658) καί δ αδελφός τούτου Μελέτιος, αρχιεπίσκοπος 
Φιλαδέλφειας ( 1657-1677 ). Παρά ταϋτα δεν εγράφη μέχρι σήμερον συστη
ματική περί τής οικογένειας ταΰτης μονογραφία. Είναι δε μάλιστα απορίας 
άξιον, πώς καί οί σοβαρώτεροι τών μέχρι τοΰδε περί αυτής διαλαβόντων 
μελετητών, από τοΰ ειδικώς πραγματευθέντος περί τών εύγενών κρητικών 
οικογενειών Έρνέστου Gerland1 μέχρι τοϋ Στεφάνου Ξανθουδίδου, τοΰ 
κριτικοΰ εκδότου τής « Έρωφίλης » 2 καί ίστορικοΰ τών επί Βενετοκρατίας 
κρητικών επαναστάσεων3, ήγνόησαν παντάπασι τήν Ιστορίαν τών μετά τήν

1 Ε. Gerland, Histoire de la noblesse cretoise au moyen age [ = Ex
trait de la « Revue de l’Orient Latin », τόμ. X καί XI ], Paris, 1907, σ. (ανατύ
που ) 48 - 49 ( δπου σημειοΰνται διάφοροι Χορτάτσαι άπό τοϋ 13ου μέχρι τοΰ 17°ν 
αίώνος ) καί passim' βλ. καί τήν νεωτέραν ( άλλ’ ούχί καλυτέραν ) εργασίαν τοΰ 
’Αλεξ. Κολυφέτη, Τά άρχοντόπουλα τής Κρήτης, εκδοσις περιοδικού «Κρη
τική 'Εστία », Χανιά, 1952, σ. 83 - 87 ( Οί Χορτάτζαι).

2 Έρωφίλη, τραγφδία Γεωργίου Χορτάτζη ( 1600 ) έκδιδομένη έκ τών αρίστων 
πηγών μετ’ εισαγωγής καί λεξιλογίου υπό Στεφ. Ξανθουδίδου, Athen, 1928 
( Texte und Forschungen zur Byzantinisch - Neugriechischen Philologie, Nr 9 ), 
εισαγωγής σ. γ' - ε'. Βλ. καί πρόλογον Ν. Α. Βέη εις «’Ερωφίλην », έκδ. «Στο
χαστή », ’Αθήνα, 1926, σ. η' - θ' καί κζ' ( σημ. 5 - 7 ).

3 Στεφάνου Ξανθουδίδου, Ή 'Ενετοκρατία έν Κρήτη καί οί κατά 
τών 'Ενετών αγώνες τών Κρητών, έξεδόθη έπιμελείφ Ίωάννου Καλιτσου- 
νάκη, Athen, 1939 (Texte und Forschungen zur Byzantinisch - Neugriechi
schen Philologie, Nr34), a. 49 -55, 180- 181 καί passim. Βλ. καί Βασιλ. 
Δ. Θεοφανείδου, Τάφος Γεωργίου Χορτάτζη παρά τήν μονήν τών Άσωμάτων 
Άμαρίου Κρήτης, ΕΕΚΣ, τόμ. 2 ( 1939), σ. 177 - 190, ως καί Στεφάνου
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υπό των Τούρκων άλωσιν τής Κρήτης ( 1669) τυχών τής οικογένειας Χορ
τάτση εν Πελοποννήσφ, ένθα κατέφυγε και έπολέμησε, καί εν Σμύρνη, ένθα 
έγκατεστάθη τελικώς. Εις την πλήρωσιν τοϋ κενού τούτου αποβλέπει ή 
προκειμένη εργασία. Χωρίς να έχη την άξίωσιν πλήρους περί τής οικογένειας 
ταύτης μονογραφίας, θά διαλάβη πρώτον περί δύο μέχρι πρό τίνος εισέτι 
σωζομένων σπουδαίων συλλογών των οικογενειακών εγγράφων τών Χορτα- 
τσών, ών <5 άνευρεθείς πολύτιμος κατάλογος, ως καί ή μόνη διασωθεΐσα 
σύνοψις, θά έκδοθοϋν καί θά σχολιασθοΰν' ακολούθως δέ θά προσφέρη, τή 
βοήθεια τών ευρημάτων τούτων κυρίως, αναγραφήν καί γενεαλογικόν πίνακα 
τών μέχρι σήμερον γνωστών εκπροσώπων τής οικογένειας ταύτης.

Α'-ΣΥΛΛΟΓΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΟΡΤΑΤΣΗ 
ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑΙ Ή ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΙ

Περί τοϋ δτι πλείονες τού ενός απόγονοι τής οικογένειας Χορτάτση * 1 έν 
Σμύρνη διέσωζον, μέχρι τών αρχών εισέτι τοϋ παρόντος αίώνος, πολυάρι
θμα παλαιά έγγραφα διαφωτίζοντα σπουδαίως την ιστορίαν αυτής, ύπάρχου- 
σιν αι ακόλουθοι μαρτυρίαι, αΐτινες διέφυγον την προσοχήν πάντων τών 
μέχρι τοΰδε εΐδικώς περί Χορτατσών γραψάντων.

Ό εν Κωνσταντινουπόλει ’Άγγλος έμπορος Sir James William Whit- 
tall (1838-1910), απόγονος τοϋ εν Σμύρνη επισήμου κλάδου τής οικογέ
νειας τών Χορτατσών (οϊτινες ειχον καταλήξει εις επιγαμίας μετά Γάλλων 
καί ’Άγγλων), εις περίεργον βιβλίον ιστορικών καί οικογενειακών αύτοΰ 
απομνημονευμάτων εκδοθέν ύπ’ αυτού άγγλιστί τφ 1901 υπό τον τίτλον 
«Frederick the Great on Kingcraft...» κλπ. 2, παρέσχε τήν ε’ίδησιν δτι 
σημαντικά οικογενειακά έγγραφα άνήκοντά ποτέ εις τήν προμάμμην του 
(ήτις, ως θά ίδωμεν, ήτο θυγάτηρ τοϋ έν Σμύρνη προξένου τής Βενετίας

Ξανθουδίδου έπιστολαί ανέκδοτοι περί τοϋ τάφου Γεωργίου Χορτάτζη παρά 
τήν μονήν τών Άσωμάτων ( έκδ. Μιχ. Γ. Πρεβελάκι), αυτόθι, τόμ. 4 ( 1941), 
σ. 88 -95.

1 Τό δνομα γράφεται συνήθως Χορτάτζη ( καί ένίοτε Χορτάκη ), ή ορθή όμως 
γραφή είναι Χορτάτση, διότι οΰτω προφέρεται.

2 Ό πλήρης αΰτοϋ τίτλος έχει ως εξής : « Frederick the Great on Kingcraft. 
From the original ms. with reminiscences and turkish stories, by Sir J. 
William Whittall, President of the British Chamber of Commerce of 
Turkey. Longmans, Green, and Co. 39 Paternoster Row, London, New York 
and Bombay, 1901 ». Τό ενδιαφέρον ημάς τμήμα τοϋ βιβλίου είναι τό μέρος V 
( σ. 117 κ.έξ. ) τό έπιγραφόμενον < Family Reminiscences », τοϋ όποιου φωτογρα
φίας έκ τοϋ έν τή ’Εθνική Βιβλιοθήκη τών Παρισίων άντιτόπου ( cote : 8° Μ. 
12127 ) έλαβον τή μεσολαβήσει τοϋ φίλου κ. Charles Astruc.
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Λούκα Χορτάτση, θανόντος τφ 1799) περιήλθον κληρονομική) δικαιώματι 
εις αυτόν μετά τον θάνατον τοϋ πατρός του' εΐχον δέ τα παλαιά έγγραφα 
ταϋτα τοποθετηθή εντός ξύλινων κιβωτιδίων και έγκαταλειφθή επί αιώνα 
σχεδόν εις αποθήκην, δπου άτυχώς έφθάρησαν καί κατεξεσχίσθησαν τα πλεΐ- 
στα υπό ποντικών, ολίγα δέ μόνον παρέμειναν άθικτα *. Έκ τών εγγράφων 
τούτων 6 Whittall ήρκέσθη να παραθέση—άτελώς καί εις αγγλικήν μόνον 
μετάφρασιν — μόνον έν1 2,τό ΰπ’ αύτοΰ κριθέν ως τό σπουδαιότερον. Ήτο δέ 
τοΰτο επίσημον πιστοποιητικόν τοϋ έν Σμύρνη Γενικού Προξένου τής Ρω
σίας, συντεταγμένον περί τά τέλη τοϋ 18ου αίώνος, τό όποιον συνώι|πζεν έν 
γενικαΐς γραμμαΐς τήν ιστορίαν τής οίκογενείας Χορτάτση, ως άντελήφθη 
καί έξέθηκεν αυτήν ό Ρώσος Πρόξενος, στηριχθείς εις πάντα τά ίωιπά 
έγγραφα (66 έν δλφ) τής συλλογής, άτινα εΐχον έπιδειχθή εις αυτόν. Τό 
πιστοποιητικόν είχεζητηθή ϊνα χρησιμεΰση εΐς απόγονον τής οίκογενείας Χορ
τάτση έγκατεστημένον έν Ρωσίρ: προς διεκδίκησιν τίτλου εύγενείας3. Περί τοϋ 
ακριβούς περιεχομένου τών λοιπών εγγράφων ό Whittall ουδέν σημειοΐ.

Έξ άλλου ό δοκιμώτατος Σμυρναΐος ιστοριοδίφης Νικόλαος Κ. X [α- 
τζή] Κωστής ( 1865- 1924), παραθέτων έπ’ευκαιρία εις δυο αλλεπάλληλα 
δημοσιεύματά του λίαν ένδιαφεροΰσας ειδήσεις περί τών έν Σμύρνη Χορτα- 
τσών4, τάς οποίας ήρύσθη έξ ανεκδότων κωδίκων, κατά παράδοσιν πληρο
φοριών, ίδίρ δέ έκ συλλογής οικογενειακών έγγράφων, παρέσχε σαφείς πλη
ροφορίας περί τής προελεύσεως καί τών περιπετειών τών έγγράφων τού
των. Ούτως, έν έτει 1901, σχολιάζων έγγραφον τοϋ 1772 έκδιδόμενον 
ύπ’ αυτού καί μνημονεϋον τον έν Σμύρνη πρόξενον τής Βενετίας Λουκαν 
Χορτάτσην, εΰρε τήν ευκαιρίαν νά παραθέση μακράν περί Χορτατσών σημείω- 
σιν, ένθα άνέφερεν5 έν άλλοις δτι «τινά... τών πολυτίμων έγγράφων από 
τοϋ 1440-1785 τής οίκογενείας ταΰτης διεσώθησαν παρά τινι έν Βουρνόβα 
παρά τήν Σμύρνην κληρικφ, περί ών ίσως άλλοτε θά διαλάβω»' παρα
πέμπουν δ’ ακολούθως περί τών τυχών τής οίκογενείας εις τό είρημένον καί 
κατά τό αυτό έκεϊνο έτος έκδοθέν βιβλίον τοϋ Whittall, προσέθετεν έν 
τέλει δτι « οΰτος ήρύσατό τινα έκ τών άνω έγγράφων Χορτάτζη ».

Πέντε έτη βραδύτερον, ήτοι τφ 1906, εΐς τά « Σμυρναϊκά Άνάλεκτα »

1 J. W. Whittall, ένθ’ άνωτ., σ. 120.
2 Αυτόθι, σ. 121 -125.
3 Ελληνικήν μετάφρασιν τούτου βλ. παρατιθεμένην ύφ’ ημών κατωτέρω έν 

κεφαλ. 2α' τοΰ μέρους τούτου.
4 Τάς πολλοϋ λόγου αξίας, άλλ’ άγνοηθείσας μέχρι τοΰδε ειδήσεις ταύτας θά 

χρησιμοποιήσωμεν καταλλήλως κατωτέρω έν κεφαλ. 2 καί 3 τοΰ Β' μέρους τής παρού- 
σης μελέτης.

5 ’Αποσπάσματα έκ Σμυρναϊκοΰ κώδικος έκδιδόμενα υπό Ν. Κ. X. Κωστή, 
ΔΙΕΕ, τόμ. 6 ( 1901 ), σ. 181 -182, σημ. 5.
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αυτού, υπομνηματίζουν έτερον έκδιδόμενον έγγραφον τοΰ 1785 φέρον προσε- 
πικύρωσιν τοΰ αυτού Λουκά Χορτάτση από 1786, δ Ν. X. Κωστής έπανέ- 
λαβε συμπεπληρωμένην κα'ι διωρθωμένην έπαισθητώς τήν ανωτέρω περί 
Χορτατσών σημείωσιν1, έν fi γράφει περί των εγγράφων2 τα εξής έπί 
λέξει3: «Ή οικογένεια Χ[ορτάτζη ]... έξέλιπεν έν Σμύρνη τφ 1884 μετά 
τής ‘Ελένης Παύλου Μανωλάκη Χορτάτζη, τινά δε τών πολυτίμων εγγρά
φων από τοΰ 1440- 1785 τής οικογένειας ταΰτης διεσώδησαν παρά τινι έν 
Βουρνόβςι παρά τήν Σμύρνην κληρικοί), εϊ μή άπημπολή&ησαν ήδη τφ πλειο- 
δοτονντι, τής 'Ιοτ. καί Έϋν. Έταιρ. τής'Ελλάδος και τής Κρητ. Πολιτείας 
μή εύπορονσών... περί ών ώς καί τινων παρ’ έμο'ι ευρισκομένων περαιτέρω 
ικανή γενήσεται μνεία». Τήν τελευταίαν δμως ΰπόσχεσίν του ταύτην δ'πως 
διαλάβη έκτενέστερον περί τών έγγράφων Χορτάτση δεν φαίνεται δτι έξεπλή- 
ρωσέ ποτέ ό Ν. X. Κωστής- διότι τών μέν « Σμυρναϊκών Άναλέκτων » αυτού 
δεν συνέχισε τήν έκτΰπωσιν, μή έκδους έτερον τεύχος πλήν τού πρώτου, απο
στέλλουν δε τφ 1910 προς τον Σπυρίδωνα Λάμπρον πληροφορίας καταχωρι- 
σΟείσας υπό τούτου έν « Νέφ Έλληνομνήμονι »4 περί τής διά δικεφάλου 
αετού μωσαϊκής διακοσμήσεως τής έν Μπουρνόβςι οικίας τού Λουκά Χορτά
τση, περιορίζεται νά παραπέμψη περί αυτού εις μόνα τά ανωτέρω δύο προη
γούμενα δημοσιεύματά του. Άλλ’ ούδ5 από τού 1910 μέχρι τού 1924, δτε 
άπεβίωσεν δ Ν. X. Κωστής5, φαίνεται δημοσιεύσας τι περί Χορτατσών, 
καθ’ δσον τουλάχιστον ημείς ήδυνήδημεν νά έξακριβώσωμεν.

1 Σμυρναϊκά Άνάλεκτα. Melanges Stnyrneens ΰπό Ν. Κ. X. Κωστή. 
Έκδοσις Β' διεσκευασμένη καί έπηυξημένη. Τεΰχος Α'. Έν ’ Αθήναις, 1906, σ. 91 - 
92, σημ. 1.

2 Αύτά9·ι, σ. 92, σημ.
3 Τάς νέας προσθήκας σημειοΰμεν διά πλαγίων τυπογραφικών στοιχείων. "Ας 

προστεθή ένταΰθα ότι ή περί τοΰ βιβλίου τοΰ Whittall φράσις « ονιος ήρνοατό τινα 
έκ τών άνω εγγράφων Χορτάτζη » έχει άντικατασταθή ( καί όρθώς, διότι ό Whittall 
δέν ήντλησεν έκ τούτων, άλλ’ έκ τών παρ’ αύιφ έγγράφων ) διά τής εξής : < ένϋα 
πολλά ιά πλημμελ.η και ανακριβή κατά τήν ουγγενή αυτόν Miss Mary Whittall ».

4 «Νέος Έλληνομνήμων », τόμ. 7 (1910), σ. 339 - 340 (Σύμμικτα).
5 Περί τοΰ βίου καί τοΰ έργου τοΰ λογιωτάτου τούτου πατριδογράφου βλ. 

!π’ έσχατων Νίκου Καραρά, Ό Μπουρνόβας. Ιστορικά - ’Αναμνήσεις, ’Αθήνα, 
1955, σ. 183-191, ένθα έπαναλαμβάνονται ( σ. 100) καί αί περί τών έγγράφων 
Χορτάτση πληροφορίαι τοΰ Ν. X. Κωστή, μέ τήν παρατήρησιν δτι « κανείς όμως 
ποτέ δέν έμαθε τί άπέγιναν ». ’Ιδιόχειρον αΰτοΰ κατάλοιπον έδημοσίευσε μετά σχο
λίων ό Λεωνίδας Πολύδωρος Κυβετός, Χρονικόν βραχύ τοΰ Βουρνόβα - 
Ίουλ. 1922, «Μικρασιατικά Χρονικά», τόμ. 1 ( 1938 ), σ. 394 -412· άλλ’ ούδ’ έν 
αΰτφ γίνεται μνεία τών έγγράφων Χορτάτση. Κατά τάς πληροφορίας τοΰ έπίσης βιο- 
γραφήσαντος αυτόν Μιχ. Άργυροπούλου, Χρονικά τής ’Ανατολής (τόμ. Α']. 
Σμύρνη. Σκιαγραφίαι, Άθήναι, 1944, σ. 210-215, κατά τόν τραγικόν έν πλφ θάνα
τον αύτοΰ άπωλέσθησαν τά χειρόγραφά του.
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Κατ’ αγαθήν δμως τύχην, τάς περί τών πολυτίμων τούτων εγγράφων 
πληροφορίας τοϋ Ν. X. Κωστή έρχονται σήμερον να συμπληρώσουν εις 
πολύτιμος χειρόγραφος κατάλογος αυτών καί δυο έγγραφα τοΰ 1902 άνευρε- 
θέντα έν τφ εν Χανίοις Ίστορικφ Άρχείφ Κρήτης υπό τοΰ πρώην διευθυν- 
τοϋ αύτοϋ κ. Ν. Β. Τωμαδάκη, άτινα καί δημοσιεύονται ΰφ’ ήμών ενταύθα1 2 * * * * *. 
Καί τό μεν πρώτον τών εγγράφων τούτων είναι επιστολή εκ Μπουρνόβα 
τής Σμύρνης από 11 ’Ιουλίου 1902 τοϋ εκεί ίεροδιακόνου Γερμανού Άντω- 
νιάδου προς τον τότε Σύμβουλον επί τής Παιδείας καί Δικαιοσύνης τής 
Κρητικής Πολιτείας ’Αντώνιον Βορεάδην, δΓ ής 6 Άντωνιάδης ( οΰτος είναι 
δ υπό τοϋ Ν. X. Κωστή μή κατονομαζόμενος « εν Βουρνόβςι κληρικός») 
προσφέρεται όπως πωλήση εις τήν Κρητικήν Πολιτείαν τά εις τήν κατοχήν 
του έγγραφα τών Χορτατσών, τά περιελθόντα εις αυτόν ως εκτελεστήν τής 
διαθήκης τής θανούσης τελευταίας τούτων απογόνου Ελένης Χορτάτση, 
αντί τιμήματος εξήκοντα λιρών Τουρκίας8· Τό δέ δεύτερον είναι πρό- 
τασις τοϋ Βορεάδου από 5 Αύγούστου 1902 ως προϊσταμένου τής Άνω-

1 Τόν φίλον καθηγητήν ευχαριστώ θερμώς καί εντεύθεν διά τήν πρόθυμον 
παραχώρησιν τών έγγραφων τούτων, ήτις καί παρέσχεν είς έμέ τήν αφορμήν πρός 
περαιτέρω έρευναν τοΰ θέματος καί συγγραφήν τής παροΰσης μελέτης.

2 Ή επιστολή ( επί δίφυλλου χάρτου 0,215x0,140 μ., γεγραμμένου μόνον κατά
τάς δύο έσωτερικάς σελίδας ) έχει ώς εξής :

Έν Βουρνόβα παρά τήν Σμύρνην 
τή 11 ‘Ιουλίου 1902

Προς τον Κύριον 
‘Αντώνιον Βορεάδην
Σύμβουλον τής Παιδείας καί τής Δικαιοσύνης

είς Χανία
Κύριε Σύμβουλε,

Κατά σύατααιν τοΰ έν ’ Αθήναις διαπρεπούς καϋηγητοΰ κυρίου Σπυρίδωνος Λάμπρον 
λαμβάνω τήν τιμήν να απευθυνθώ προς υμάς γράφων περί τών, ώς γνωστόν νμΐν, έν τή 
κατοχή μου ευρισκομένων έγγράφων τής Κρητικής οικογένειας Χορτάιζη τής καί έν 
Σμύρνη διαπρεχμάαης, άτινα παρέλαβον παρά τής μακαρίτιδος ' Ελένης Χορτάτζη, τής τελευ
ταίας αυτόθι απογόνου τής οικογένειας ταύτης, τής οποίας καί υπήρξα έκτελεατής τής δια
θήκης. Ώς έμαθον παρά τον κ. Ν. X. Κωστή, διδάκτορος τής φιλολογίας, δ κ. Αάμπρος
εγραψεν νμΐν από τίνος καιρού περί τοϋ αντικειμένου τούτου πέμψας καί λεπτομερή 
αημείωσιν τών ρηθέντων έγγράφων, έλ.αβε δέ παρ’ υμών άπάντησιν ό'τι έπιθυμεΐτε νά 
έλθητε είς διαπραγματεύσεις μετ’ έμοϋ πρός πρόακτηαιν τών έγγράφων τούτων υπό τής 
Κρητικής Πολιτείας. ’Εγώ, κύριε Σύμβουλε, ευχαρίστως θά έδωρούμην ταϋτα είς τό έθνος 
καί μάλιστα είς Κρήτην, είς τήν όποιαν τά πλεΐστα άφορώαιν, άλλ’οικονομικοί δυαχέρειαι 
με άναγκάζοναι νά παραδώσω νμΐν ταϋτα αντί τιμήματος Λιρών Τουρκίας εξήκοντα. 
Φρονώ ότι ή τιμή αυτή δεν είναι μεγάλη διά τήν Κρητικήν Πολ.ιτείαν, θέλει δέ είναι 
ικανοποιητική διά τάς έμάς άνάγκας.

’Αναμένων άπάντησιν υμών, διατελώ, κύριε Σύμβουλε, μετά τοϋ προσήκοντος σεβα
σμού καί νπολήψεως.

Γερμανός ’Ιεροδιάκονος Άντωνιάδης

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:44 EEST - 3.236.241.27



236 Μ. Ί. Μανούσακα

τέρας Διευθύνσεως τής Παιδείας καί Δικαιοσύνης προς τό Συμβοΰλιον 
τοΰ Ήγεμόνος περί αγοράς των εγγράφων τούτων *, ών καί επισυνάπτει τον 
κατάλογον.

Συνδυάζοντες νϋν τα περί τών οικογενειακών εγγράφων Χορτάτση υπό 
Whittall καί Ν. X. Κωστή κατά καιρούς δημοσιευθέντα ως ανωτέρω, προς 
τάς σήμερον τό πρώτον έρχομένας εις φώς διά τής εκδόσεως τής μεταξύ 
Γ. Άντωνιάδου καί Ά. Βορεάδου αλληλογραφίας πληροφορίας, άγόμεθα εις 
τάς κάτωθι διαπιστώσεις.

Κατ’ αρχήν πρέπει νά διαστείλωμεν τά έγγραφα, περί ών βέβαιοί ό 
Whittall δ'τι εύρίσκοντο εις τήν κατοχήν του τφ 1901, από τών εγγράφων 
ά'τινα τό αυτό έτος, κατά τά γραφόμενα τοΰ Ν. X. Κωστή, αλλά καί τό 
επόμενον, κατά τήν ιδίαν του επιστολήν, κατείχεν ό ίεροδιάκονος Γ. Άντω- 
νιάδης. Πρόκειται περί δύο διαφόρων2 καί διαφόρου προελεύσεως συλλο- 1

1 Τό έγγραφον (εν πρωτότυπα», επί δίφυλλου χάρτου 0,336x0,210 μ., γεγραμ- 
μένου μόνον κατά τήν πρώτην σελίδα καί φέροντος προστεΐίειμένην κατωΟτ τής ημε
ρομηνίας τήν ένδειξιν : < Γραφεΐον Συμβουλίου 'Ηγεμόνος. Ά ρι θ. πρωτ. 204. Εληφθ. 
τή 5/8/902» ) έχει ώς ακολούθως :

Έν Χανίοις τ/ΐ 5 Αύγουστου 1902
ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Πρός
Το Σνμβονλίον τοΰ Ήγεμόνος

‘Αξιότιμοι κ. Συνάδελφοι,
'Ο εν Βουρνόβφ παρά την Σμύρνην διαμένων Γερμανός ίεροδιάκονος ’ Αντωνιαδης 

αναφέρει ήμΐν δ Γ επιστολής του ότι εχει εις τήν κατοχήν του έγγραφα τής Κρητικής οικο
γένειας Χορτάτοη, τά έν τφ συνημμένο) καταλογή) άναφεράμενα, εξ ών τά πλεϊατα εχουαι 
οχέσιν πρός τήν ιστορίαν τής ήμετέρας Πατρίδας και τά όποια, ώς γράφει, αν οικονομικοί 
δυαχέρειαι δεν ήμπόδιζον, ευχαρίστως ΰά έδωρεΐτο τή Κρητική Πολιτείφ.

’Επειδή τά έγγραφα ταΰτα ώς εκ τον περιεχομένου αυτών δυνατόν νά χρησιμεύσω· 
σιν ήμΐν ποτέ, παρακαλώ τό Συμβούλιου νά άποφααίση περί τής αγοράς ή μη αυτών και 
νά εξουσιοδότηση τινά, όπως έλΟη εις διαπραγματεύσεις μετά τοΰ κατόχου περί τον Αντι
τίμου τών έγγραφων τούτων. Τό άντίτιμον τούτο, έν περιπτώαει αγοράς τών έν λόγψ 
εγγράφων, καταβληϋήσεται έκ τής έν τφ Προνπολογιαμφ τής καί}’ ημάς ’Avon. Διευΰυν- 
αεως τής Παιδείας καί Δικαιοσύνης άναγεγραμμένης πιατώαεως ( Κεφ. 1. dot). 3) υπο 
τον τίτλων τ αγορά βιβλίων διά τήν βιβλιοθήκην ».

ΆοιΦ ne“»v. 2034 
Α®"· Διεκπ. 861

Μετ’ εξαίρετου νπολήψεως 
Ό έπί τής Παιδείας καί Δικαιοσύνης Σύμβουλος 

( Τ.Σ. ) ( ύπογρ. ) ’Λ. Βορεάδης
2 Ή τοΰ Whittall φαίνεται δτι περιελάμβανε καί παλαιότερα ( βυζαντινά ) 

έγγραφα ( βλ. κατωτέρω κεφάλ. 2 τοΰ παρόντος μέρους), ένφ ή τοΰ Άντωνιάδου 
δέν περιείχε προγενέστερα τών μέσων τοΰ 15ου αιώνος.
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γών, παρ’ δλον δτι φαίνεται πιθανόν έγγραφά τινα τής μιας νά περιελαμ- 
βάνοντο εν άντιγράφφ καί εΐς τήν άλλην. Καί ή μέν πρώτη κατείχετο υπό 
τών προγόνων τοϋ Whittall άδιαλείπτως καθ’ δλον τον 19ον αιώνα. Ή δε 
δεύτερα άνήκεν, έξ οικογενειακής βεβαίως κληρονομιάς, εΐς τήν Ελένην 
Παύλου Μανολάκη Χορτάτση μέχρι τοϋ εν έτει 1884 θανάτου αυτής, δτε 
περιήλθεν εΐς τον εκτελεστήν τής διαθήκης της Γερμανόν Άντωνιάδην. 
Σήμερον τήν πρώτην συλλογήν δέον ν’ άναζητήσωμεν παρ’ άπογόνφ τινί τής 
έν Σμύρνη καί Κωνσταντινουπόλει εγκατεστημένης οικογένειας Whittall1. 
Τής δευτέρας δμως αΐ περιπέτειαι φαίνονται μεγαλύτεραι : 'Ο παρ’ ελπίδα, 
ίσως δε καί παρά τον νόμον γενόμενος κάτοχος αυτής ΐεροδιάκονος Άντω- 
νιάδης ενδιεφέρθη δχι πώς νά έκδώση ή εξασφάλιση, αλλά πώς νά πωλήση 
έπικερδέστερον αυτήν. Άπηυθύνθη δέ προς τούτο εις τον έν Άθήναις καθη
γητήν Σπυρίδωνα Λάμπρον, πιθανώς διά τοϋ έκ Μπουρνόβα λογίου καί 
παλαιού τού Λάμπρου μαθητοϋ Ν. X. Κωστή, δστις, έξ δσων έγραψε τφ 
1901, φαίνεται ΐδών καί μελετήσας τήν συλλογήν. 'Ο Λάμπρος έπεδίωξεν 
δρθώς δπως αύτη περιέλίίη εΐς ένδιαφερομένην δημοσίαν αρχήν καί έγραψε, 
μικρόν προ τοϋ ’Ιουλίου 1902, εΐς τον ’Αντώνιον Βορεάδην, συναποστέλλων 
καί κατάλογον τών εγγράφων καί συνιστών τήν υπό τής Κρητικής Πολιτείας 
αγοράν αυτής. 'Ο επί τής Παιδείας Σύμβουλος, δστις ετύγχανεν, ώς γνωστόν, 
φιλόλογος καί φιλόμουσος άνήρ, έφάνη πρόθυμος καί άπήντησεν εις τον 
Λάμπρον δτι έπείΐύμει νά έλθη εΐς αμέσους μετά τοϋ πωλητοϋ διαπραγματεύ
σεις. Ουτος άπηύθυνε τότε εΐς αυτόν τήν από 11 ’Ιουλίου 1902 επιστολήν 
του, γεγραμμένην (πιθανώτατα δέ καί συντεταγμένην) διά χειρός τού Ν. X. 
Κωστή 2, δΓ ής έζήτει τό σοβαρόν διά τήν τότε εποχήν ποσόν τών 60 λιρών 
Τουρκίας. 'Ο Βορεάδης διεβίβασε τήν επιστολήν ταύτην, μετά τοϋ καταλόγου 
τής συλλογής, διά τοϋ από 5 Αύγούστου 1902 εγγράφου του, εις τό Συμβού
λων τοϋ Ήγεμόνος τής Κρήτης Γεωργίου, τό όποιον δμως φαίνεται δτι
έκρινεν υπερβολικόν τό άπαιτούμενον τίμημα καί άπέρριψε τήν περί αγοράς 
πρότασιν. Άνάλογον διάβημα τοϋ πωλητοΰ προς τήν έν Άθήναις'Ιστορικήν 
καί ’Εθνολογικήν Εταιρείαν τής Ελλάδος δεν έσχε καλύτερον αποτέλεσμα, 
ώς βέβαιοι ό Ν. X. Κωστής, καί τά έγγραφα παρέμειναν εΐς χεΐρας τοϋ 
Άντωνιάδου. Τί άπέγιναν έκτοτε; ’Ήδη τφ 1906 ό Ν. X. Κωστής, δυσφο- 
ρήσας πλέον διά τήν πλεονεξίαν τοϋ κερδαλεόφρονος κληρικού, τον οποίον 
έπιεικώς δεν ήθέλησε νά κατονομάση, έξέφρασε τήν υπόνοιαν μήπως ταϋτα 
« άπημπολήθησαν ήδη τφ πλειοδοτοΰντι ». ’Αλλά καί αν τοΰτο δεν συνέβη,

1 Βλ. τον έν κεφ. 2 τοΰ Β' μέρους γενεαλογικόν κατάλογον.
2 Ώς έβεβαίωσεν ημάς ό γνωρίζων τόν γραφικόν τούτου χαρακτήρα καί κατέ- 

χων αΰτογράφους έπιστολάς του παλαιός του φίλος κ. Νικ. Καραράς" μόνη ή υπο
γραφή τοΰ έπιστέλλοντος είναι αΰτόγραφος.
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ή συλλογή ήκολούθησε τήν τύχην τοΰ κατόχου της. Διέσωσεν άρά γε οΰτος 
αυτήν μετά τήν μικρασιατικήν καταστροφήν ; Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας 4, 
ήλθε πρόσφυξ εις Μυτιλήνην κατ’ άρχάς καί βραδύτερον εις ’Αθήνας, ένθα 
καί άπεβίωσε τφ 1924 παρά συγγενική του οίκογενείφ. Δυστυχώς οίιδέν έτε
ρον ήδυνήθημεν νά έξακριβώσωμεν περί αΰτοΰ καί τών τυχόν καταλειφθέντων 
ύπ’ αυτού πραγμάτων. Έπί τού παρόντος ή συλλογή τοΰ Γερμανού Άντω- 
νιάδου δέον νά θεωρήται άπολεσθεΐσα ή, έστω, λανθάνουσα, ως άλλως τε καί 
ή τοΰ J. W. Whittall.

Ούτως εχόντων τών πραγμάτων, ό ευτυχώς διασωδείς καί άνευρεθείς 
κατάλογος τών εγγράφων τής συλλογής Άντωνιάδου άποκτςί όλως ιδιαιτέραν 
αξίαν, ομοίως δε καί τό μόνον δημοσιευθέν έγγραφον τής συλλογής Whittall. 
Διά τούτο θά προβώμεν κατωτέρω είς τήν έ'κδοσιν αυτών, προτάσσοντες περί 
έκατέρου βραχεΐαν εισαγωγήν καί έπιτάσσοντες σημειώσεις.

1. Κατάλογος τής συλλογής Γερμανού Άντωνιάδου.

Ό κατωτέρω έκδιδόμενος κατάλογος τών εγγράφων τής οικογένειας 
Χορτάτση τών κατεχομένων, τουλάχιστον μέχρι τοΰ 1902, υπό τοΰ Γερμανού 
’Αντωνιάδου είναι γεγραμμένος έπί συνήθους δίφυλλου χάρτου αναφοράς 
(0,300X0,205 μ.) δΓ άγνωστου χειρός, οΰχί πάντως τής τοΰ Ν. X. Κω- 
στή, διότι παρουσιάζει διάφορον γραφικόν χαρακτήρα προς τήν διά χειρός 
τοΰ τελευταίου τούτου γεγραμμένην επιστολήν τοΰ Άντωνιάδου2. 'Ο συντά- 
ξας τον κατάλογον, τον άποσταλέντα, κατά τά ανωτέρω έκτεθέντα, υπό τοΰ 
Σπ. Λάμπρου3 είς τον Άντ. Βορεάδην, φαίνεται λόγιος άνήρ, γνώστης τής 
λατινικής καί έν τινι μέτρφ τής ιταλικής, ίκανώς δε προσεκτικός καί ακριβό
λογος. Είναι προφανές δτι έ'σχε προ οφθαλμών αυτά ταΰτα τά έγγραφα τής 
συλλογής, άτινα καί διεξήλθε, κατέταξε κατά τό μάλλον ή ήττον χρονολο
γικούς4 καί ήρίθμησε, τέλος δ’ έπεχείρησε νά περιγράψη περιληπτικώς. Καί 
διά μέν τήν άρίθμησιν έχρησιμοποίησε τους αριθμούς 1-11, ών οί 2-5 
φέρουν υποδιαιρέσεις διά γραμμάτων τοΰ αλφαβήτου ( 2α - ζ , 3α * δ, 4“" θ, 
5“-ζ), πολλαί τών οποίων πάλιν περιλαμβάνουν πλείονα τοΰ ενός (άδηλον 
ενίοτε πόσα) έγγραφα (βλ. άριθ. 3γ , 3δ, 4γ, 4δ , 4ε), ως άλλως τε καί ό 
αριθμός 1Γ τό τελευταΐον τοΰτο, συνδυαζόμενον καί προς τό γεγονός δτι 1 2 3 4

1 Παρασχεθείσας ήμΐν ύπό τοΰ Ιστοριογράφου τοΰ Μπουρνόβα κ. Νικ. Καραρά.
2 Βλ. ανωτέρω, σ. 237, σημ. 2.
3 Ό γραφικός χαρακτήρ δέν είναι πάντως ουδέ τοΰ Σπυρ. Λάμπρου, ώς έξη- 

κριβώσαμεν.
4 Μόνον τά έγγραφα ύπ’ άριθ. 1, 2° , 3“ - 3Ρ καί 8 δέν έχουν ένταχθή κατά 

τήν ορθήν χρονολογικήν σειράν.
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αντιθέτους έχουν δοθή ενίοτε πλείονες τοΰ ενός αριθμοί εις εν και τό αυτό έγ
γραφον, ώς φερόμενον εις πλείονα τοΰ ενός αντίγραφα (πρβλ. τον άριθ. 3Υ 
προς 2ε καί 3δ προς 2στ · 25, καί τους άριθ. 2 καί 3 προς 4“ καί 4Υ), καθι
στά αδύνατον τον ακριβή καθορισμόν τοΰ συνολικοί αριθμοί των εγγράφων 
τής συλλογής" πάντως οΰτος θά προσήγγιζε τα 60. Διά δε τήν περιγραφήν 6 
συντάκτης του καταλόγου παρέσχε μεν κατά τό δυνατόν ακριβή ιδέαν τοΰ περιε
χομένου έκάστου εγγράφου, αλλά δεν έθεώρησε δυστυχώς άναγκαΐον, ίσως καί 
ένεκα σπουδής, νά έκταθή εις λεπτομέρειας καί διά τοίτο αυτή είναι συχνάκις 
ατελής. Ουτω διά τινα έγγραφα παραλείπονται ουσιώδη στοιχεία, ώς ή χρονο
λογία (βλ. άριθ. 4ε, 5δ , 5ε καί 11) ή ή έκδοίσα αρχή (βλ. άριθ. 4θ, 5“ , 
5β , 5« , 55, 6, 8), ή δέ περίληψις, κατά κανόνα συντομωτάτη, είναι συνη- 
θέστατα άνεπαρκής, ενίοτε μάλιστα ουδέν τό συγκεκριμένον άναγράφεται περί 
τοΰ περιεχομένου του εγγράφου (βλ. άριθ. 2δ , 2στ, 25 , 3β , 4δ, 4ε , 45 , 
4θ , 11). ’Αλλά καί τά εξωτερικά στοιχεία (είδος χάρτου, διαστάσεις, είδος 
γραφής, διατήρησις κλπ.), ώς καί αί άρχαί (incipit) των εγγράφων ουδέ
ποτε δηλοίνται. Έξ άλλου τό δυσανάγνωστου των ίταλιστί γεγραμμένων 
εγγράφων ώδήγησε τον συντάκτην του καταλόγου εις παραναγνώσεις πολλών 
λέξεων, ΐδίφ δέ ονομάτων ή εις τήν ίχνογραφικήν άπόδοσιν τής γραφής 
αυτών. Εντεύθεν προέκυψαν πολλά καί σοβαρά σφάλματα καί άνεφυησαν 
έκ τούτων ποικίλαι δυσχέρειαι περί τήν έκδοσιν, προς άντιμετώπισιν τών 
οποίων έδέησε νά γίνη πολλή έρευνα καί ν’ άποτολμηθώσι σοβαραί ενίοτε 
διορθώσεις προς άποκατάστασιν του κειμένου’ περί τοΰτου πείθεται τις 
ρίπτων εν βλέμμα εις τό κριτικόν υπόμνημα.

’Αλλά καί παρ’ δλας τάς άτελείας ταΰτας του καταλόγου—ευεξήγητους 
άλλως τε προκειμένου περί προχείρου σημειώματος καί ουχί περί επιστημονι
κής καταγραφής — ή άξια τοότου είναι σημαντικωτάτη, λαμβανομένου μάλιστα 
ΰπ’ δ'ψιν δτι οΰτος, μετά τήν άδηλον τύχην τών εγγράφων, άπέμεινε σήμε
ρον ή μόνη αυθεντική περί τούτων μαρτυρία. Διά τούτο ήτο επιβεβλημένου 
νά εξετάσωμεν τούτον μετά πάσης προσοχής καί επιμονής προς άντλησιν δσον 
οίόν τε περισσοτέρων άγνώστων άλλοθεν ιστορικών στοιχείων, άλλά καί νά 
έπαληθευσωμεν εν προς έν τά έν αύτφ φερόμενα ονόματα, περιστατικά καί 
χρονολογίας : εις τον διπλόΰν τούτον σκοπόν άπέβλεψαν καί αί άκολουθούσαι 
τήν έκδοσιν τοΰ καταλόγου — δυσαναλόγως ίσως μακραί, άλλ’ άναγκαΐαι — 
σημειώσεις.

*0 κατάλογος περιλαμβάνει οικογενειακά τών Χορτατσών έγγραφα ( μό
νον τό ύπ’ άριθ. 1 φαίνεται άσχετον έντυπον ή άντίγραφον έξ έντυπου) άπό 
τών μέσων τού 15ου μέχρι τού τέλους τοΰ 18ου αίώνος. Καί τά μεν τού 15ου 
καί 16ου αίώνος είναι δλίγιστα (άριθ. 2α καί 3<*-β), τά δέ πλεΐστα άνήκουν 
εις τον 17ον καί 18ον αιώνα. Προέρχονται δέ τά πλεΐστα έκ Κρήτης, ένθα ή 
οικογένεια Χορτάτση διέμενε μέχρι τής εις τούς Τούρκους υποταγής τής
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νήσου εν έτει 1669 (ή εκ Σούδας, ένθα 6 Έμμ. Χορτάτσης παρέμεινεν έπ! 
εικοσαετίαν εΐσέτι) και έκ Πελοπόννησου, ένθα αϋτη κατέφυγε μετά την υπό 
τών Βενετών κατάληψίν της ( 1686) μέχρι τής δευτέρας τουρκικής κατακτή- 
σεως τοϋ 1715, ολίγα δέ μόνον (άριθ. 9-11) έκ Σμύρνης, δπου ακολού
θως έγκατεστάθη. Τά πλεΐστα τών εγγράφων είναι επίσημα γράμματα άνω- 
τάτων αρχών τής Βενετίας (Δογών, Δουκών τής Κρήτης, Γενικών Προνοη- 
τών τής Κρήτης ή τής Πελοποννήσου κ.ά. ), δΓ ών άπονέμονται τιμητικά! 
διακρίσεις ή παρέχονται πιστοποιήσεις εις διάφορα κατά καιρούς μέλη τής 
οικογένειας Χορτάτση διά τάς προς τήν Βενετίαν προσενεχθείσας πολεμικός 
αυτών υπηρεσίας κατά τάς εν Κρήτη εσωτερικός ανωμαλίας ή κατά τους 
έναντίον τών Τούρκων αγώνας εν Κρήτη και Πελοποννήσιρ' τοϋτο εξηγεί 
τήν έκ τής συλλογής έλλειψιν παντός έγγράφου άφορώντος εις τους αρχηγούς 
τής κατά τών Βενετών έπαναστάσεως τοϋ 13ου αίώνος αδελφούς Χορτάτσας 
ή εις τον άνευ πολεμικής δράσεως ποιητήν τής « Έρωφίλης ». Τό ήμισυ 
περίπου τών έγγράφων, κα! δή πάντα τά νεώτερα, φαίνονται πρωτότυπα, 
μολονότι τούτο δεν δηλοϋται πάντοτε σαφώς εν τφ καταλόγφ. ’Αντίγραφα, 
ως ρητώς δηλοϋται, είναι τά ΰπ’ άριθ. 2α , 2β , 3“ , 3β , 3ϊ , 3δ , 4“ , 4β , 4Υ, 
πιθανώς δέ κα! άλλα : έκ τούτων τά τέσσαρα πρώτα προέρχονται, κατά τά έν 
αύτοΐς δηλούμενα, έκ τών βενετικών αρχείων, τά δέ δυο επόμενα έγένοντο 
υπό δημοσίου νοταρίου έν Βενετία.

Τήν ιστορίαν τής συγκροτήσεως τής συλλογής ταύτης δυνάμεθα μετά 
τίνος πιθανότητος ν’ άναπαραστήσωμεν ώς εξής περίπου : Ό ’Εμμανουήλ 
Χορτάτσης, φεΰγων μετά τήν άλωσιν τής Κρήτης εις Βενετίαν κα! Πελοπόν
νησον, άπεκόμισε τά παρ’ αύτώ οικογενειακά επίσημα έγγραφα κα! δή τά 
άναφερόμενα εις τήν ιδίαν αύτοϋ πολεμικήν δράσιν κατά τήν άμυναν τής 
Κρήτης (βλ. άριθ. 2α - ζ, 3υ κα! 3δ). Τή βοηθείφ τούτων ή οικογένεια 
αύτοϋ έπεδίωξε κα! επέτυχε τήν υπό τής Βενετικής Πολιτείας παραχώρησιν 
προνομίων έν Κερκύρφ (βλ. άριθ. 4Ρ ) κα! Πελοποννήσφ δι’ ετέρων έγγρά
φων, άτινα προσετέθησαν εις τήν συλλογήν ( βλ. άριθ. 4δ - θ’ κα! 5α * ζ)· 
Αυτή, μετά τον θάνατον τοϋ Εμμανουήλ ( 1709) περιήλθεν εις τον υιόν 
αύτοϋ Φραγκίσκον (Τ προ τοϋ 1750), πρόξενον τής Βενετίας έν Σμύρνη. Οΰ- 
τος διεφύλαξε τήν συλλογήν, έπαυξήσας αΰτήν κα! δΓ ιδίων έγγράφων (βλ. 
άριθ. 7-9), πιθανώς δέ κα! δΓ άντιγράφων παλαιοτέρων έγγράφων (ώς τά 
ύπ’ άριθ. 3α κα! 3β), άτινα, ώς έκ τής θέσεως αύτοϋ, εύκόλως θά ήδΰνατο 
νά προσπορισθή — έκτος αν κα! ταΰτα άπετέλουν παλαιόν κτήμα τής οικογέ
νειας. Δέν φαίνεται δτι τά έγγραφα ταϋτα έκληρονόμησεν ό υιός αύτοϋ Λου
κάς (f 1799), διότι έν τοιαύτη περιπτώσει θά είχον περιέλθει κα! ταΰτα 
τελικώς εις τον Whittall, ώς άπόγονον τούτου, όμοϋ μετά τών άλλων 
ύπ’ αύτοϋ κληρονομηθέντων έγγράφων. Πιθανώτερον θεωροϋμεν δτι έλα- 
βεν αύτά ό έτερος τών δύο άλλων υιών τοϋ Φραγκίσκου, κα! δή δ Μανο-

20 -12 - 1956
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λάκης (βλ. ε'γγρ. άριθ. 10) καί εντεύθεν εκληρονόμησε, τέλος, αυτά ή εκ των 
απογόνων του Ελένη Παύλου Χορτάτση (f 1884), έ| ής άπέκτησεν αυτά 
ό Γερμανός Άντωνιάδης.

Καί νΰν προβαίνομεν εις τήν έ'κδοσιν τού καταλόγου.

α'. Το κείμενον τον καταλόγου

. ir) ’Έγγραφα Χορτάτζη ευρισκόμενα παρά τω Ιεροδιακόνφ Γερμανω Άν- 
τωνιάδϊ] εν Βονρνόβα παρά την Σμύρνην.

1. Delle pocsie Malinconiche di Publio Ouidio Nasone, libri I III 
Anno del Sig(noJre 1727.

5 ( έξικνοϋνται μέχρι τον B’ βιβλίου και αυτόν συμπεριλαμβανομένου ).

2. Τετράδων εκ σελίδων 11 γεγραμμένων, περιέχον τά εξής γράμματα, 
τδ πλειστον Ιταλιστί :

a) Copia dal libro Memorial della Cancellaria Ducal di Candia
Cte 80 91 23 Μαΐου 1568.

10 Άναγνώρισις των υπηρεσιών τοϋ εύγενους Κρητδς Νικολάου 
Χορτάτζη ( Cortacci ) τον ποτέ Ά ν των ίου, απογόνου ( abavo ) του 
Μικιολέττου X (ο ρ τ άι τ ζ η) τοϋ ποτέ ’Αντωνίου, δστις Μικιολέτ- 
τος, κατά έγγραφον τής 7 Αύγουστον 1440 δοϋέν υπό Luca Tron, κατέ- 
στειλε τήν στάσιν τοϋ Σήφη Βλαστοϋ ( nel tempo della Rebellion di Re-

15 timo fatta da quel scelerato ed iniquo Siff'i Blasto) και δστις κατά 
έγγραφον τής 27 Μαρτίου 1446 ήνδραγάϋησε μετά τοϋ άδελφοϋ αύτοϋ 
Κωνσταντίνου ( τοϋ ποτέ ’Αντωνίου ) παρενρεδείς εν τή άλώαει τής 
Χαλκίδας ( Negroponte ) και δράσας εν Χίω.

Έν τέλει έπικνρωσις τής άνω άναγνωρίσεως εν Χάνδακι τή 27
20 Μαΐου 1663.

β) ’Αντίγραφον εκ τοϋ Libro Ducale secondo tenuto nella Secr[ete- 
r)ia del Ill(ustrissi)mo καί Ecc(ellenlissijmo Sig. Andrea Cornaro 
Prov. Gen. et Inquis(itor) del Regno di Candia. Cart. 39 tergo. Adi 
Aprile 1645.

25 Λατινιστί γεγραμμένη παραχώρησις προνομίων είς Κωνσταντίνον 
Χ(ορτάτζην) καί υιούς.

γ)”Εγγραφον τοϋ Zorzi Querini τής 23 8βρίου 1646 έν Ρε&ύμνη δη- 
λοϋν δτι δ ’Εμμανουήλ X (ο ρ τ άτ ζ η ς), υιός Κωνσταντίνου, μετά 3

3 Maliciconiche || 6 γεγραμμένον || 11 aba.no || 13 Lucation || 15 Retinuo [| 21 Secrl0= 
23 luquis || 24 Cort. || 27 Souzi Averini

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ~Ετος KT' 16
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τών αδελφών τον Ίωάννου και Παύλον διεκρίϋησαν κατά την έφο
δον τής Ρε3ύμνης την γενομένην υπό τών Τούρκων.

<5) ’Έγγραφον τον Jacopo Barbadigo, Prov. Estraord. (υπέρ) τοϋ 
. ι ν) Έμμανονήλ X (ο ρ τ άτ ζ η) | εν Σούδα τή 10 Μαΐου 1667.

5 ε)” Εγγραφον τοϋ Morosini ϋπέρ τον Έμμανονήλ Χορτάτζη
και τον Άνδρέα Miglioti, suo congiunto, έπι τον πλοίον προ τής Σούδας 
τή 19 Ηβρίον 1669. Προσνπογεγραμμένος Στέφανος Σκορδύλης & Canc(el- 
liere} di Sua Sec(reter)ia.

στ ) ’Έγγραφον τον Lunar do Venter νπερ τον Έ μ μ. Χορτάτζη 
10 έν Σούδα 25 Decent. 1669.

ζ ) Girolamo Pesaro » τον αν τ ον — εν Σούδα 30 Ανγούστον 1670.

3. Τετράδων εκ φύλλων 18 περιέχον τά εξής:
a ) Copia tralta del libro Receplar. esislente in Venetia nell’Archi- 

vio delle Scritture di Candia S(eri)e 17.
15 ”Εγγραφον λατινιστί γεγραμμένον τον Augustinus Barbadico, δονκδς

τής Βενετίας, νπερ Κωνσταντίνον Χορτάτζη ( Chortaci) άνδρα- 
γαΟήσαντος πολλαχοϋ τής Κρήτης ( Castro Pediados κτλ. ), ώς και δ πατήρ 
τον. In Venetia, Ίνδικτ. XI, 1492.

β) ’Εκ τον αντον. ’Έγγραφον τον δονκός τής Έι ετίας Cristoforus 
20 Maurus νπερ ’Αντωνίου Χορτάτζη. Έν Βενετία τή 31 Αύγουστον 

1466.
γ) Άντίγρα(φα) γενόμενα τή 14 Φεβρουάριου 1677 υπό τοϋ Fran

cesco Velano, δημοσίου συμβολαιογράφου τής Βενετίας, δύο εγγράφων 
δοϋέντων τ φ Έ μ μ. Χ(ορτάτζη) υπό F. Morosini τή 19 8βρ. 1669 ( τοϋ 

25 ανωτέρω ) καί υπό Paulo Nani έν Σούδα τή 10 Μαΐου 1674.
δ ) ’Αντίγραφα γενόμενα τή 11 7βρίου 1677, υπό τοϋ αύτοϋ συμβο

λαιογράφον, τών ανωτέρω εγγράφων τοϋ L. Venier, G. Pesaro και άλλων 
τινών εκ τών εγγράφων τοϋ ϋπ3 άριΟμ. 2 τετραδίου.

4. Τετράδων ώσαύτως έκ φύλλων 18 περιέχον τά εξής :
30 a ) ’Αντίγραφα εγγράφων τινών τοϋ ϋπ’ άριϋμ. 2 τετραδίου.

β) ’Αντίγραφα εγγράφων άναφερομένων εις την δωρεάν την γενομέ
νην υπό τής Βενετικής Πολιτείας προς Μελέτιον Χυ ρ τ ά τ ζ η ν, αρχιε
πίσκοπον Φιλαδέλφειας και αδελφόν τοϋ Έμμανονήλ, τοϋ μοναστηριού 

2γ ) τοϋ ’Αγίου Γεωργίου τοϋ Μωραΐτη έν Κερκύρα τ φ 1676. Έπικύρωαις

3 Estravid. || {ϋπερ) προσέΟηκα, πρβλ. στ. 9 || 6 congiento || 7 lauc II 8 SeN°. || 
9 Lucando Teunier || 11 Girorauco || 13 esilente || 14 delle || 20 Maunas || 23 Vetavo || 
25 Nacci || 27 Veccier || 31 τών γινομένων
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ταύτης αυτόθι τ ή 10 ’Απριλίου 1677 υπέρ του Έμμ. Χορ τάτζη έχον
τας 4 υιούς. Έπικύρωσις τών άνω εγγράφων γενομένη τη 28 Μαΐου 1689 
εν Σούδα.

γ ) Άντίγραφον 3 εγγράφων εκ τοΰ ύπ’ άριθμ. 3 τετραδίου, ώς και 
5 ενός τοΰ ύπ* αριθμόν 2.

δ / Έπιστολαι Φραγκίσκου Μοροζίνη, δουκός, τη 9 ΙΟβρίου 1688 έν 
Ναυπλίω, διά τό μοναστήριον τοΰ Μέρμπακα.

ε ) Δύο άλλα έγγραφα περ'ι τον αυτού μοναστηριού.
ς) ’Έγγραφον εύαρεσκείας τού Προβλεπτού τής Πελοπόννησου TadlO 

10 Gradenigo προς Έμμ. Χο ρτάτζην. Έν Ναυπλίω τή 16 8βρίου 1691.
ζ ) "Ετερον τού Girolamo Pizzarco, Προβλεπτού, προς Φραγκί

σκον Χορτάτζην, υιόν τού Εμμανουήλ, τή 29 8βρίον 1694 έν 
Ναυπλίω.

η ) ’Έγγραφον τού Giacomo da Mosto τή 12 8βρίου 1701 έπικυρούν 
15 την δωρεάν τού Φραγκίσκου Μοροζίνη την γενομένην εις Αθανάσιον 

Χορτάτζην τή 30 Ιουνίου 1688, δστις ήτο επίσκοπος Ρεθύμνης, τού 
Μοναστηριού τού Μέρμπακα.

θ) "Ετερον έγγραφον τής 28 ΙΟβρίου 1702 έν Ναυπλίω τού αυτού 
μοναστηριού.

20 5. Φάκελλος 6 έγγράφων άναφερομένων ιίς την δωρεάν την γενομένην
εις ’Αθανάσιον Χορτάτζην, έπίακοπον Ρεθύμνης, τού μοναστηριού 
τού Άγιον Θεοδοσίου μετά τού μετοχιού τής Παναγίας έν Μέρμπακαι 
άτινα παραχωρεί τω άνεψιω αυτού Φραγκίσκο) Χορτάτζη.

a ) Δωρεά τφ 1693.
25 β ) ' Ομοίως τφ 1694.

γ) Έπικύρωαις τής δωρεάς ταύτης υπό Aloise Mocenigo τφ 1708.
δ) Παραχώρησις τού άνω μοναστηριού υπό Δούκα Χορτάτζη είς 

τον αδελφόν του παπά Μελέτιον.
ε) ’Έγγραφον τού Aloise Mocenigo, δι’ ου μετά τον ϋάνατον τού 

30 Άϋανασίου παραχωρεΐται ή νομή τού μετοχιού είς τον Ιερομόναχον Παρ- 
ίΊένιον Μαρούφφην.

ς) ’Έγγραφον περί τής αυτής ύποϋέσεως γενόμενον τή 14 8βρίου 
1708 έν Ζακύν&ω.

ζ) Καταγραφή τών κτημάτων τής μονής τού 'Αγίου Θεοδοσίου έκτι- 
35 μηϋέντων αντί ριαλίων 382 έν Ναυπλίω τή 28 ΙΟβρίου 1708.

. 2ν ) 6. ’Έγγραφον γενόμενον τφ 1716, δι’ ου δηλούται δτι τό 1709 άπέ-

5 τών ΰπ’ άρι&μών || 7 ΜΙρμπακα || 9 τής : προς || Fadio || 11 Girolano || Pizzarco || 
14 Motto || 22 Μερμπάκμ || 24 - 34 α, β... ζ: 1, 2... 7 || 31 Μαρόκφψην
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θανεν εν Νανπλίω δ Έ μμ. Χορτάτσης ανευ διαθήκης άφήσας 3 υιούς, 
Μελέτιον, Φραγκίσκον και Λ ο υκάν και περιουσίαν 4,416 ( δυσα- 
νάγνωστον ).

7. ’Έγγραφον τον Carlo Ruzzini, Βαΐλου τής 'Ενετίας εν Κωνσταν- 
5 τινουπόλει, διορίζοντος τον Φραγκίσκον Χυρτάτζην Πρόξενον τής

Βενετίας εν Σμύρνη διά 5 έτη. Dalle Vigne di Pera, 18 olt. 1719.

8. ’Έγγραφον τουρκικόν τον έτους τής Εγίρας 1128, εν ω προαγρά- 
φεται ίταλιστι Conto della liberation Cortazzi ( ή Cosbagi).

9. Πωλητήριον έγγραφον ή σχέδιον πωλητηρίου γενόμενον τή 10 
10 Mat ον 1743 εν Σμύρνη υπό τής Claire Agop, Vve Frances. Iscart οικίας

εν Βουρνόβα παρά Σμύρνην πωληθείσης εις Φραγκίσκον Χορτά- 
τ ζην καί νίους ( ίταλιστι ).

10. ’Έγγραφον επι φύλλου περγαμηνής τφ 1750, 23 Μαιου, εν Βενε
τία, άρχόμενον: « Tratta dal Giornal esistente... alii girl de capitali di

15 Cecca nel deposito alle due per... » και άπευ&υνόμενον προς τους Μι
χαήλ, Λουκάκιν καί Μανωλάκιν, υΙούς τοΰ Φραγκίσκον Χορ- 
τάτζη ( δστις έκαμε την διαθήκην του τή 10 9βρίον 1741) διά νομίσματα 
1549. Ύπογεγ. Marco Bertucci Molin Cons(iglier)e.

11. Έπιστολαι 18 εμπορικοί απευθυνόμενοι προς Μιχαήλ και 
20 αδελφούς Χορτάτζη, νίους τον Φραγκίσκον, εκ Βενετίας τδ πλεϊ-

στον ( έν μια τούτων τφ 1779 άναφέρεται δ Obrescoff, γενικός πρόξενος τής 
Ρωσσίας εν Σμύρνη ). 4

4 Riozini || 6 Vigno || 8 Costazzi || 14 Iscitente || 18 Molici Conse

β’. Σημειώσεις

Άριθ1. 1.

Πρόκειται βεβαίως περί τοΰ έργου « Tristia » τοΰ ’Οβιδίου. Τίνα σχέ- 
σιν είχε τούτο προς τούς Χορτάτσας, άδηλον. Πιθανώς αντεγράφη ή μετε- 
φράσθη εις την ιταλικήν υπό τίνος τούτων ή απλώς ήτο χειρόγραφον ανή- 
κον εις την βιβλιοθήκην των. Ή χρονολογία 1727 δεικνύει δ'τι πρέπει να 
συνάψωμεν τούτο προς τον τότε ακμάζοντα έν Σμύρνη Φραγκίσκον Χορτά- 
τσην, περί οΰ τα επόμενα έγγραφα ύπ’ αριθ. 7, 9 καί 10.
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‘Agi'd1. 2“.
Έκ τής χρονολογίας τοΰ εγγράφου (23 Μαΐου 1563) συνάγομεν οτι 

τοΰτο άπελύθη έπί Δόγη τής Βενετίας Pietro Eoredano ( 1567 - 1570 )' 
Δούκας τής Κρήτης ήτο τότε ό Pascal Ciconia (1567-1571). Ή εν έτει 
1663 έπικύρωσις αυτού εν Χάνδακι εγένετο πιθανώς μερίμνη τοΰ Εμμα
νουήλ Χορτάτση ( πρβλ. τα ύπ’ άριΟ. 2υ - 2ζ και 3Υ - 3& έγγραφα).

Ό υπέρ οΰ τό έγγραφον Νικόλαος Χορτάτσης τοΰ ποτέ ’Αντω
νίου είναι άλλοθεν αμάρτυρος. Θά έδιστάζομεν πολύ νά ταυτίσωμεν αυτόν 
προς τον εις επιγραφικόν χάραγμα από 1512 έν τή έκκλησίρ τών 'Αγίων 
’Αποστόλων τοΰ χωρίου ’Απάνω Άργάθια Μονοφατσίου φερόμενον « Nico
laus Cortazi Castellanus»*. Ήτο μήπως ό πατήρ τοΰ έν τφ έπομένφ 
έγγράφφ Κωνσταντίνου; Τοΰτο δέν είναι βέβαιον, αν καί πιύανόν.

Τά μνημονευόμενα δυο παλαιότερα έγγραφα περί τοΰ προγόνου τοΰ 
Νικολάου (πάππου πιύανώς) Μικιολέτου (βενετ. Michioletto) καί τοΰ 
άδελφοΰ τούτου Κωνσταντίνου (υιών τοΰ ποτέ ’Αντωνίου) γεννώσι 
ζητήματα, διότι αί παραδιδόμεναι χρονολογίαι αυτών δέν άνταποκρίνονται 
προς τά άντιστοίχως άναφερόμενα γεγονότα. Ούτως ή χρονολογία τοΰ πρώ
του εγγράφου (7 Αύγουστου 1440) ως προς μέν τον τότε Δούκαν τής Κρή
της Luca Tron ( 1439-1441) — αν ή ήμετέρα διόρθωσις τοΰ άδιανοήτου 
Lucation είναι, ως πιστεύομεν, επιτυχής — έχει καλώς, ό'χι δμως καί ώς 
προς τήν έν Ρεδύμνφ συνωμοσίαν τοΰ Σήψη Βλαστόν. Διότι αύτη έλαβε 
χώραν δεκαετίαν καί πλέον βραδύτερον, ήτοι κατά τον FI. Cornelius τφ 
1453 2 ή, κατά τά νεωστί υπό Κ. Καιροφύλα δημοσιευΟέντα βενετικά έγγραφα, 
τφ 14543 4. ’Αλλά καί τοΰ δευτέρου ή χρονολογία (27 Μαρτίου 1446) είναι 
ασυμβίβαστος προς τήν έν αύτφ άναφερομένην άλωσιν τής Χαλκίδος, δεδο
μένου δτι ή άλωσις ταύτης υπό τών Τούρκων έγένετο μόλις τφ 14704' πρό

1 Στεφ. Ξανθουδίδου, Χριστιανικού έπιγραφαί εκ Κρήτης, « Άθηνά », 
τόμ. 15 ( 1903 ), σ. 152.

2 Flam. Cornelius, Creta Sacra, τόμ. II, Venetiis, 1755, σ. 389.
8 Costas KerofilaS, Une fatnille patricienne cretoise. Les Vlasto, 

New - York, 1932, σ. 43-77 ( βλ. ίδίρ σ. 45 καί 72 ). Τά νέα ταΰτα έγγραφα έρχον
ται είς συμπλήρωσιν τών έκδοθέντων ύπό Vlad. Lamansky, Secrets d’Etat 
de Venise, St Petersbourg, 1884, σ. 047 -050 καί 052 ( άριθ. 7, 9-12 καί 16) 
( παρατιθέμενων έν γαλλική μεταφράσει καί υπό Καιροφύλα, ένθ’ άνωτ., σ. 320 - 
324 ), έπί τή βάσει τών οποίων ή συνωμοσία τοΰ Σήφη Βλαστού είχε τοποθετηθή 
υπό Ε. G e r 1 a n d, Histoire de la noblesse cretoise au moyen age, Paris, 1907, 
σ. 30-33, έτι βραδύτερον, μεταξύ 1458 καί 1460 ( βλ. καί Στεφ. Ξανθουδ ι
δού, Ή Ενετοκρατία έν Κρήτη κλπ., Athen, 1939, σ. 114-115)· φαίνεται δμως 
δτι αί χρονολογίαι 1458 -1460 άναφέρονται μόνον είς τήν συνέχισιν αυτής υπό τών 
Γαβαλάδων, Μελισσηνοΰ κλπ.

4 Βλ. Κωνστ. Ί. Άμάντου, Σχέσεις Ελλήνων καί Τούρκων άπό τοΰ ενδε
κάτου αίώνος μέχρι τοΰ 1821, τόμος Α', Άθήναι, 1955, σ. 153, όπου καί βιβλιογραφία.
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κειται λοιπόν περί εγγράφου ασφαλώς μεταγενεστέρου τής τελευταίας ταύτης 
χρονολογίας και δέν είναι άπίθανον 6 εν αυτφ Κωνσταντίνος Χορτάτσης να 
ταυτίζηται προς τον ομώνυμόν του καί ομοίως έν τή άλώσει τής Χαλκίδος 
παρευρεθέντα Κωνσταντίνον Χορτάτσην τον άναφερόμενον έν έγγράφφ τού 
1492 μνημονευομένφ υπό Ν. Iorga, περί οΰ εγγράφου βλ. κατωτέρω τήν 
εις τον άριθ. 3α σημείωσιν.

Πώς εξηγούνται αί αντιφάσεις αΰται κα'ι είς τίνα οφείλονται (εις τον 
συντάκτην τού εγγράφου τού 1568 ή είς τον τού σχολιαζομένου καταλόγου ;) 
δέν δυνάμεθα να γνωρίζωμεν. Ευτυχώς δ'μως είναι αΰται αί μόναι άπαντώσαι 
είς τήν ό'λην σειράν τών εγγράφων τού καταλόγου.

Άριϋ·. 2β.

Ό Κωνσταντίνος Χορτάτσης φαίνεται δ αυτός προς τον έν τφ 
έπομένφ έγγράφφ (2ϊ) μνημονευόμενον, ά'ρα καί οί μη κατονομαζόμενοι 
ενταύθα υιοί του οί αυτοί προς τούς έν τφ έγγράφφ τοΰτφ απαντώντας 
Εμμανουήλ, Ί ω ά ν ν η ν καί Παύλον. ’Έναντι τίνων υπηρεσιών έ'λα- 
βον οΰτοι τα προνόμια, δέν δηλοΰταΓ ή εισβολή πάντως τών Τούρκων εις 
τήν Κρήτην δέν εΐχεν αρχίσει ακόμη.

Χρονολογία τού έγγράφου τούτου δέν παρέχεται' πιθανώς είναι ή αυτή 
ή πάντως παραπλήσια προς τήν τού αντιγράφου (Άπρίλ. 1645). Τό 
άντίγραφον τούτο έγένετο, ως δηλούται, επί τού Andrea Cornaro, δστις 
είναι γνωστόν δτι, τυγχάνων κατά τήν έναρξιν τού Κρητικού Πολέμου 
(1645) Γενικός Προνοητής καί ’Εξεταστής (Provveditore Generale ed 
Inquisitore), αλλά καί αρχιστράτηγος (Generalissimo) τής Κρήτης, έπεσε 
μαχόμενος κατά τήν πολιορκίαν τού Ρέθυμνου τον ’Οκτώβριον τού 16461.

1 Βλ. γενικώς περί τούτου: Girolamo Brusoni, Historia dell’ultima 
guerra tra ’Veneziatii e Turchi... dall’anno 1644 fino al 1671..., in Venezia, 
1673 (parte I), a. 86 - 93. — A n d r e a Valiero, Historia della guerra di 
Candia, in Venetia, 1679, a. 94 - 97 καί Heinrich Kretschmayr, 
Geschichte von Venedig, Band III, Gotha, 1934, σ 314, 317, 320, 322, 333. 
"Εγγραφα ανέκδοτα σχετιζόμενα πρός τήν άπό 1643 - 1646 έν Κρήτη δράσίν του άπό- 
κεινται είς τά ύπ’ άριθ. 211 καί 310 τής 7υ? σειράς ( κατατάξεως 7468 καί 8196 ) 
Μαρκιανά χειρόγραφα τά καταγραφόμενα υπό Σπυρ. Μ. Θεοτόκ η, « 'Ελλη
νικά », τόμ. 3 ( 1930 ), σ 363 -367 καί 369 - 372. Τά στατιστικά στοιχεία τής ΰπ’ αυ
τού διενεργηθεισης τφ 1644 άπογραφής τής Κρήτης έδημοσιεύθησαν έκ τού Χρονικού 
τού Trivan υπό Μ. Ί. Μανοΰσακα, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 3 ( 1949 ), σ. 
47 - 59. Πανηγυρικόν λόγον επί τή είσοδοι του είς Ρέθυμνον τή 23 Μαίου 1645 έδη- 
μοσίευσεν δ Φραγκ. Ρώσσης ίταλιστί έν Βενετίφ τφ 1648 ( βλ. Ε. Legrand, 
Bibliographie Hellenique. . au XVII<= siecle, τόμ. 5, Paris, 1903, άριθ. 87, σ. 
64-65 ). Περί τού αυτόθι θανάτου του βλ. τήν μεθεπομένην ΰποσημείωσιν. — Ό 
Άνδρέας Κορνάρος ούτος δέον νά διασταλή τού μεταγενεστέρου ομωνύμου του
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Άρίΰ·. 2υ .
Ή υπό των Τούρκων πολιορκητών τής πόλεως Ρεϋνμνης γενομένη 

μεγάλη έφοδος, καθ’ ήν ήνδραγάθησαν οι τρεις αδελφοί Χορτάτσαι, 
υιοί τοΰ Κωνσταντίνου (βλ. και τό προηγούμ. εγγρ. ύπ’ αριΌ. 2β), 
μαρτυρεΐται υπό των πηγών ώς λαβοΰσα χώραν τήν μεσημβρίαν τοΰ Σαβ
βάτου 10/20 ’Οκτωβρίου 1646 \ Κατ’ αυτήν οι Τούρκοι τού Χουσεΐν, 
παραβιάσαντες τα χαμηλά εξωτερικά τείχη, είσήλθον εις τήν πόλιν κα'ι μετά 
αίματηρότατον αγώνα έξηνάγκασαν τούς ύπερασπιστάς αυτής κα'ι τον άμαχον 
πληθυσμόν νά καταφύγωσιν εις τό εν τή άκροπόλει φροΰριον- τότε δ’ ετρώθη 
θανασίμως κα'ι εξεπνευσεν αυθωρεί καί ό επί κεφαλής τής άμΰνης αρχιστρά
τηγος καί Γεν. Προνοητής Κρήτης Άνδρέας Κορνάρος2. Τό έγγραφον * 1 2

Andrea Cornaro ( υίοΰ τοΰ Zuanne ), εκτάκτου Γενικού Προνοητοϋ καί στρατηγού 
έν Κρήτη από τού 1654, περί ού βλ. Andr. Valiero, ένθ’ άνωτ., σ. 615, 649 
κ.άλλ. (έγγραφον περί τούτου τής 7 ’Απριλίου 1654 παρά Σπυρ. Μ. Θεοτόκη, 
’Αποφάσεις Μείζονος Συμβουλίου Βενετίας. 1255 - 1669 ( Μνημεία τής Ελληνικής 
Ιστορίας, τόμ. All), έν Άθήναις, 1933, σ. 241, άριθ. 12 καί εγκωμιαστικόν τεύχος 
ίταλιστί έκδοθέν έν Βενετίφ τφ 1656 υπό τοΰ Ίωάννου Herizzo παρά Ε. L e grand, 
ένθ’ άνωτ., άριθ. 105, σ. 75 )" η διαστολή έγένετο ήδη καί ύπό G. G erola, Mo
nument! Veneti nell’isola di Creta, Venezia, τόμ. IV, 1932, σ. 357, έπιγρ. άριθ. 
2 καί Ν. Β. Τωμαδάκη, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 1 ( 1947 ), σ. 144. Ή πα
ρούσα μακρά ύποσημείωσις σκοποί συν τοϊς άλλοις νά συμπληρώση καί διόρθωση 
τά ύπ’ έμοΰ άλλοτε γραφέντα περί τοΰ πρώτου Andrea Cornaro είς « Κρητικά Χρο
νικά », τόμ. 3 ( 1949 ), σ. 37, σημ. 15

1 Βλ. τήν λεπτομερή άφήγησιν τοΰ αΰτόπτου μάρτυρος τών γεγονότων Ρεθυ- 
μνίου στιχουργοΰ Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, έκδ. ύπό ’Αγαθάγγε
λου Ξηρουχάκη, Ό Κρητικός Πόλεμος ( 1645 - 1669 ) ή συλλογή των ελληνικών 
ποιημάτων ’Ανθίμου Διακρούση, Μαρίνου Τζάνε, έν Τεργέστη, 1908, σ. 200-210 
( πρβλ. διά τήν ήμερομηνίαν καί σ. 225, στ. 13 ).

2 Βλ. αυτόθι, σ. 203, στ. 5 -10 καί σ. 204, στ. 25 — σ. 206, στ. 4 ( ότι ό πολ-
λαχοΰ τής άφηγήσεως τού Μπουνιαλή άναφερόμενος απλώς ώς γενεράλες είναι ό
‘Ανδρέας Κορνάρος, προκύπτει έκ τής σ. 194, στ. 15 καί τής σ. 209, στ. 5, ένθα ούτος 
κατονομάζεται), Πρβλ. περί τού θανάτου του καί Gir. Brusoni, ένθ’ άνωτ., 
σ. 92-93 καί A. Valiero, ένθ’ άνωτ., σ. 96-97. Τό έπεισόδιον καί παρά 
Άθανασίφ Σκληρφ ( γράφε : Π ι κ ρ φ ), Κρητικός Πόλεμος, έκδ. ύπό Κ. Ν. 
Σάθα, 'Ελληνικά άνέκδοτα, τόμος δεύτερος, Άθήνησι, 1867, σ. 36 ( τμ. Γ', στ. 
142- 157 ), ένθα ανθύπατος (στ. 142) είναι βεβαίως ό Κορνάρος. Πρβλ. καί τούς 
είς δημώδη ελληνικήν γλώσσαν ποιηθέντας έπί τφ θανάτιρ τοΰ Κορνάρου έγκωμια- 
στικούς στίχους τοΰ ’Εμμανουήλ Τζάνε Μπουνιαλή ( άδελφοΰ τοΰ Μαρί
νου ) καί έκδοθέντας μετ’ ιταλικής μεταφράσεως έν Βενετίφ τφ 1668 ύπό τόν τίτλον 
« Applausi funebri... » κτλ. είς τεύχος καταγραφόμενον ύπό Ε. L e g r a n d, 
ένθ’ άνωτ., άριθ. 126, σ. 88-89 καί Ν. Β. Τωμαδάκη είς «Κρητικά Χρο
νικά », τόμ. 1 ( 1947 ), σ. 144, άριθ. 3. Σημειωτέον ότι καί ό υιός τοΰ Άνδρ. Κορ
νάρου τούτου Cattarin Cornaro έπεσε γενναίως μαχόμενος έν Χάνδακι τόν Μάϊον 
τοΰ 1669 (Μαρίνος Τζάνες Μπουνιαλής παρά Άγαθ. Ξηρουχάκη, 
ένθ’ άνωτ., σ. 511, στ. 17 κ.έξ ).
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συνετάχθη άρα δλίγας ημέρας μετά την σοβαράν ταΰτην συγκρουσιν, δτε δ 
Κορνάρος δεν έζη πλέον. Τίς λοιπόν δ ύπογράψας αυτό ; Τό έν τω καταλόγω 
φερόμενον ό'νομα Souzi Averini, άγνωστον ήμιν άλλοθεν, φαίνεται δτι οφεί
λεται εις παρανάγνωσιν καί νομίζομεν δτι ήτο επιβεβλημένη ή γενομένη διόρ- 
θωσις αύτοϋ εις Zorzi Querini, δεδομένου δτι τοϋτο τό ό'νομα έφερεν δ 
τότε αρμοστής (rettore) τής πόλεως Ρεθύμνης, ώς μαρτυρεί δ Valiero1, 
άλλα και δ Μαρίνος Τζάνες Μπουνιαλής, κατονομάζων τούς δυο ανώτατους 
ήγέτας τής πόλεως, πολιτικόν και στρατιωτικόν:

Εϊ'χαμεν τον ρετούρη μας Γεώργιον Κονϊρήνην, 
την χώραν δλην ωριζε καί τον λαόν νά κρίνη.
Και πρεβεδόρον εϊχαμεν Πάλπη τον Ζαχαρίαν 
και τοι οολτάδους ώριζε και την άρτελλαρίαν2.

Ό Μπουνιαλής άφηγεΐται περαιτέρω δτι, δτε μετά τινας ημέρας ήλθον 
εκ Χάνδακος βενετικά πλοία καί άπεβίβασαν στρατόν καί εφόδια προς ένί- 
σχυσιν των πολιορκουμένων, δ αρμοστής (Κουερίνης) μετ’ άλλων αρχόντων 
επεβιβάσθησαν των πλοίων τούτων καί άπήλθον εις τον ασφαλή Χάνδακα :

Τότες μισσεύονν άρχοντες και πάγει κΤ δ ρετονρης 
κι* άλλοι πολλοί μιοοέψαοι κι’ δ καπετά Βετονρης1 2 3.

Καί δ Valiero έξ άλλου γράφει δτι δ αρμοστής Zorzi Querini καί δ 
έκτακτος Προνοητής Zaccaria Balbi, πανικοβληθέντες, έξήλθον τοϋ φρουρίου 
καί έφυγον, διό καί δ πρώτος έκλήθη εις Βενετίαν νά λογοδοτήση, ένφ δ 
δεύτερος άπεβίωσεν άθλίως μετά μικρόν4. Ή ημερομηνία τής εκ Ρεθΰμνης 
φυγής ταυτης τοΰ Querini δεν δυναται νά καθορισΟή επακριβώς, δεν φαί
νεται δμως πάντως προγενεστέρα τής τοΰ εγγράφου.

Όλιγώτερον πιθανή, άλλ’ ούχί αποκλεισμένη φαίνεται ή εκδοχή δτι δ

1 A. Valiero, ένθ" άνωτ., σ. 97.
2 Παρά Άγαθ. Ξηρουχάκη, ενθ’ άνωτ., σ. 208, στ. 27 -28 καί σ. 209, 

στ. 1-2.
3 Αυτόθι, σ. 214, στ. 15 -16.
4 A. Valiero, ένθ’ άνωτ., σ. 97. "Ο Valiero προσθέτει ότι οΐ έν τή άκρο- 

πόλει έγκλεισθέντες ήσαν ό Gio. Alvise Minotto, ό Bernardo Bonvisi, κυβερνή- 
ται, κ.ά. Πρβλ. καί τήν μαρτυρίαν τοΰ Άθαν. Σκληρού, παρά Κ. Ν. Σάθρ, 
ενθ’ άνωτ., σ. 36-37, στ. 158- 163:

Με&’ α προόπτης Άλοΰσος Μινώτος 
Βομούϊοός τε ων νπέρτιμος τήδε 

160 αστει κα&ειργνύονζο ήοφαλιομένοι
καν Κουϊρΐνος πρόο&εν, ων κυβερνήτης 
πέφευγε δείμας δήρεως ενοχλήσεις 
ώς μή ηεπαιδευϋείς τε πωποζοϋν ζάοδε.
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ύπογράψας τό έγγραφον δεν ήτο ό φυγάς Querini, άλλ’ ό γραμματεύς 
(Segretario) Girolamo Giavarina, εις τάς χειρας τοϋ οποίου έξέπνευσεν δ 
Andrea Cornaro, κατά τήν άφήγησιν τοϋ Girol. Brusoni1. 'Ο γραμμα
τεύς οΰτος δεν 6ά ήτο ακατάλληλος προς σύνταξιν ή έστω απλήν έπικΰρωσιν 
τοϋ εγγράφου, άφοϋ μάλιστα καί τό προηγούμενον ύπ’ άριθ. 2β έγγραφον 
τοϋ ’Απριλίου 1645 προέρχεται έκ τής «Secreteria del Illustrissimo... 
Andrea Cornaro», ήτοι εκ τοϋ αύτοΰ Girol. Giavarina2.

Άριϋ·. 23 .

Ό χορηγήσας τό έγγραφον Jacopo Barbarigo υπήρξε πράγματι έκτα
κτος Προνοητής (μετά τον Francesco Battaia, 1662) τοϋ υπό τών Βένε
των σταθερώς κατεχομένου οχυρού φρουρίου τής Σούδας, τοϋ έπ'ι τής ομω
νύμου νησΐδος, δπερ καί έπεσκεύασε μερικώς, κατ’ ανέκδοτον αναφοράν του 
από 29 Αύγούστου 16633. 'Ο ’Εμμανουήλ Χορτάτσης φαίνεται δτι 
είχεν άναλάβει στρατιωτικήν τινα υπηρεσίαν έν τφ φρουρίφ τούτφ, παρατα- 
ύεΐσαν επί πολλά έτη, ώς προκύπτει καί έκ τών επομένων εγγράφων.

Άρΐ'θ', 2ε .
Τό έγγραφον άπελύύη βεβαίως υπό τοϋ Francesco Morosini (1616- 

1694), τοϋ μεγάλου Βενετοΰ πολεμικού ήγέτου τών κατά τών Τούρκων αγώ
νων έν Κρήτη καί Πελοποννήσιρ, δστις από τοϋ 1657 ύπήρξεν δ αρχιστρά
τηγος καί δ υπερασπιστής τοϋ Μεγάλου Κάστρου (Χάνδακος) τής Κρήτης. 
Είναι γνωστόν δτι μετά τήν συνύηκολόγησιν καί παράδοσιν τοϋ Χάνδακος
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1Girol. Brusoni, ένθ’ άνωτ., parte I, σ. 92 : « Mori alia presenza 
di quel Vescovo Gozzadini, e tra le braccia del Segretario Girolamo Giava
rina e di Girolamo Michiele suo Cancelliere... ». Σημειωχέον δτι ό αυτός Giava
rina, αποσταλείς τφ 1667 υπό τής Βενετίας εις τό προ τοΰ Χάνδακος στρατόπεδον 
τοΰ Μεγάλου Βεζύρου Άχμέτ Κιοπρουλή χάριν διαπραγματεύσεων, έκρατήθη υπό τού
του καί έφονεύθη μυστηριωδώς μετά τοΰ συνοδού του Padavino" βλ. Joseph 
von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, 2.te verbesserte 
Ausgabe, τόμ. 3, Pesth, 1835, σ. 617 - 618 καί 622 - 623 ( πρβλ. καί Ν. Σ ταυ
ρί νί δη ν εις « Κρητικά Χρονικά», τόμ. 2 ( 1948 ), σ. 157, σημ. 13).

2 Περί τοϋ δτι ό Giavarina ήτο ήδη τότε γραμματεύς τοΰ Κορνάρου, μαρτυ
ρεί ή έν τφ προμνημονευμένη ήδη ύπ’ άριθ. κατατ. 8196 Μαρκιανφ χειρογράφφ 
ανέκδοτος ύπ’ άριθ. 23 επιστολή τοΰ Nicolo Zeno ή απευθυνόμενη, κατά τόν 
Σπυρ. Μ. Θεοτόκην, « Ελληνικά», τόμ. 3 ( 1930), σ. 371, “προς τον Γραμ
ματέα τοϋ ανωτέρω Κορνάρου, Γενναρίνην, δατις έζήτησεν ίππον στρατιωτικόν διά νά 
μεταβαίντ] από Μιραμπέλλου εις Ίεράπετραν. Έκ Μιραμπέλλον, 29 'Απριλίου 1645». 
Γενναρίνης είναι βεβαίως ό Giavarina.

3 Giuseppe Gerola, Monumenti Veneti nell’ isola di Creta, τόμ. I, 
Venezia, 1905, σ. 533 (καί σημ. 5-6).
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εις τούς Τούρκους, τον Σεπτέμβριον τοϋ 1669, ό Μοροζίνης παρέμεινεν επί 
μικρόν, μετά μοίρας τοϋ στόλου του, εν Σούδρι, έν αναμονή τής έπικυρώ- 
σεως τής συνθήκης καί προς λήψιν μέτρων ένισχύσεως των τριών φρουρίων 
(Σούδας, Γραμβούσης καί Σπιναλόγγας) σίτινα διά τής συνθήκης ταύτης 
παρέμενον εις την εξουσίαν τής Βενετίας1. Έν Σούδα: λοιπόν διατριβών 
είσέτι ό Μοροζίνης έχορήγησε τή 19 ’Οκτωβρίου 1669 τό έγγραφον προς 
τον ’Εμμανουήλ Χορτάτσην, ευρισκόμενον πιθανώς εκεί τουλάχιστον 
από τοΰ 1667 (βλ. τό προηγούμενον έγγραφον), καί εις τον Άνόρέαν 
Miglioti.

Τον τελευταΐον τούτον, συγγενή (congiunto), ως άναφέρεται, τοϋ Χορ- 
τάτση, άρα καί αυτόν Ρεθύμνιον, νομίζω δτι πρέπει να ταυτίσωμεν προς τον 
εκ κώμης Μαργαρίτες Ρεθύμνης Άνδρέαν Μηλιώτψ, περί τοϋ οποίου πολ- 
λάς ειδήσεις συνεκέντρωσεν εσχάτως, άντλών ιδίςτ εκ τών τουρκικών αρχείων 
Ηρακλείου, δ Ν. Σταυρινίδης2. Ό Άνδρέας Μηλιώτης ούτος φαίνεται 
άξιόλογον, άλλ’ αινιγματικόν πρόσωπον: Φυγών εκ τής τουρκοκρατηθείσης 
Ρεθύμνης εις τον ενετοκρατούμενον Χάνδακα καί έπανελθών έκ νέου τφ 
1653 « μέ σημαίας υποταγής», έκέρδισε την εύ'νοιαν τών Τούρκων καί απέ
κτησε σημαντικήν περιουσίαν" τφ 1669 δ μέγας βεζύρης Κιοπρουλής, κατά 
την μαρτυρίαν τοΰ Μπουνιαλή, τον έχει πλησίον του εν τιμή, ως έμπιστον 
καί έπιδέξιον βοηθόν, πιθανώς διερμηνέα, καί έκ παραλλήλου προς τον 
μέγαν διερμηνέα τής Πύλης Παναγιώτην Νικούσιον. Μετά την παράδοσιν 
τοΰ Χάνδακος, αφανίζονται σχεδόν τά ίχνη του έν Κρήτη, μόλις δέ τφ 1685 
ζητείται υπό τών κατοίκων τής νήσου όπως τοποθετηθή έκ νέου εις την θέ- 
σιν τοϋ διερμηνέως τοϋ Πασσα έν Χάνδακι, εις ήν εΐχεν, ως λέγεται έν τή 
αιτήσει, κατά τό παρελθόν διακριθή έπί εύθύτητι καί χρηστότητι. Κατά την 
παράδοσιν δμως, έτελεύτησεν ως έθνομάρτυς, άπαγχονισθείς έν τή γενεθλίφ 
του κώμη υπό τών γιανιτσάρων ως ένεργών προς έπαναφοράν τών Βενετών 
καί διαρπαγείσης τής μεγάλης περιουσίας του3. Την έπαμφοτερίζουσαν ταύ- 
την πολιτείαν τοϋ άνδρός δεικνύει καί τό σχολιαζόμενον έγγραφον, δπερ 
έπέτυχε νά λάβη παρά τοϋ Βενετοϋ αρχιστρατήγου, ένφ μόλις προ διμήνου 
υπηρετεί τον Τούρκον αρχιστράτηγον! Δεν αποκλείεται βεβαίως νά είχε

1 Βλ. προχείρως Βασιλείου Ψιλάκη, Ιστορία τής Κρήτης, τόμ. Β', έν 
Χανίοις, 1909, σ. 348. Ή λεπτομέρεια αΰτη άναφέρεται καί εις τό προσφάτως έκδο- 
θέν καί μεταφρασΰέν υπό τής Σ. Λογιάδου-Πλάτωνος, ’Ανέκδοτο γαλλικό 
χειρόγραφο γύρω στά τελευταία χρόνια τής πολιορκίας τοΰ Χάντακα, « Κρητικά Χρο
νικά », τόμ. 6 ( 1952), σ. 201.

8 Ν ι κ. Σταυρινίδου, ’Ανδρέας Μηλιώτης, πρώτος « Γραμματικός τής 
Πόρτας» έν Κρήτη, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 2 ( 1948 ), σ. 546-568.

3 Αί πληροφορίαι κατά τήν άξιόλογον μελέτην τοϋ Νικ. Σταυρινίδου, 
ενθ·’ άνωτ., δπου καί μνεία τών πηγών.
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προσφέρει και τότε κρύφιας εκδουλεύσεις εις τους Βένετους. 'Οπωσδήποτε, 
φαίνεται ότι τοΰ εγγράφου τοΰτου ειχεν ανάγκην ό Μηλιώτης προς διευκό- 
λυνσίν του εις τα ύπ’ αύτοΰ έπιχειρηθέντα, μετά τήν άποκατάστασιν τής 
ειρήνης, ταξίδια. "Οτι όντως έπραγματοποίησεν επανειλημμένα ταξίδια μεταξύ 
Βενετίας και 'Ιεροσολύμων προ τοΰ 1674, προκύπτει έκ τών κάτωθι περί 
αύτοΰ γραφομένων έν επιστολή από 7 μεταγειτνιώνος ( =’Ιουλίου) τοΰ 
έτους τούτου άποσταλείση υπό τοΰ προ7ην πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Νεκτα
ρίου τοΰ Κρητός προς τον έν Βενετία μητροπολίτην Φιλαδέλφειας Μελέτιον 
Χορτάτσην : « ...απαξ γάρ και δίς, διά τον ευγενεστάτου και σννετωτάτου 
άνδρδς κυρίου Άν δ ρέ ου τοΰ Μυλαιότου, επιδημοΰντος τή άγια Γη, 
έπιστείλαντες, και νυν ανϋ·ις, καιρού δραξάμενοι, ου δίκαιον ήγηοάμε&α μη 
προσειτιεΐν σου τήν ίεράν κεφαλήν... »*. ’Ακριβώς δέ λόγφ τής απουσίας 
του έκ Κρήτης, εις τα τουρκικά έγγραφα τοΰ έν Χάνδακι 'Ιεροδικείου, τών 
έτών 1671- 1673, τά έκδοθέντα υπό Ν. Σταυρινίδου1 2 3, φέρεται ένεργών ούχί 
αυτοπροσώπως, αλλά διά διαφόρων πληρεξουσίων του8. Φαίνεται δέ ότι ό 
Μηλιώτης έκρίθη κατάλληλος υπό τοΰ Νεκταρίου νά κομίση τάς έπιστολάς 
προς τον Μελέτιον Χορτάτσην καί διά τήν προς τοΰτον συγγένειαν τήν μαρ- 
τυρουμένην διά τοΰ παρόντος έγγράφου.

'Ως προς δέ τον προσυπογραφόμενον ως Cancelliere τοΰ αρχιστρατή
γου Στέφανον Σκορδίλην, τοΰτον δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά ταυτίσω- 
μεν προς τον νεαρόν καί εύφυά Κρήτα γραμματέα τοΰ Μοροζίνη τον συνο- 
δεύσαντα τον Σκώτον συνταγματάρχην Thomas Annand (ίταλ. Anandi) 
καθ’ όλην τήν διάρκειαν τών δυσχερών, άλλ’ εις αίσιον πέρας άχθεισών μετά 
τών Τούρκων διαπραγματεύσεων, τάς οποίας οΰτος διεξήγαγεν ως έκπρόσω- 
πος τοΰ Μοροζίνη, περί τής παραδόσεως τοΰ Χάνδακος καί τής συνάτβεως 
τής συνθήκης ειρήνης (1669). Πράγματι, 6 Brusoni, έξιστορών τά κατά 
τάς διαπραγματεύσεις ταύτας4 * *, αναφέρει κατ’ έπανάληψιν τά ονόματα τοΰ 
διεξαγαγόντος αύτάς εμπίστου τοΰ Μοροζίνη καί έμπειρου « Colonello Tomaso 
Anandi, Inglese» καί τοΰ Stefano Scordili, τον όποιον χαρακτηρίζει έν 
αρχή ως « giouene spiritoso, e uno de ’suoi [ τοΰ Μοροζίνη δηλ. ] Ministri

1 Νεκταρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων αΰτόγραπτοι 5 έπιστολαί έκδίδοντος Μ α
ν ου ή λ Ί. Γεδεών, έν Κωνσταντινουπόλει, 1913, σ. 17 ( άριθ. Γ')' ό Γεδεών 
σημειοΐ ( σ. 28 ) τήν μαρτυρίαν τοΰ Μπουνιαλή οτι ό Μηλιώτης τφ 1669 έ’μενε παρά 
τφ Βεζύρη, υποθέτει δμως αύτόν όντα « έκ τών έν Βενετία κατοικούντων ». 'Η έπι- 
στολή τοΰ Νεκταρίου διέλαθε τόν Σταυρινίδην.

2 Νικ. Σταυρινίδου, ένθ’ άνωτ., σ. 562 - 566 ( έγγρ. άριθ. 6 - 9 ).
3 Καί ούχί « λόγω τών σπουδαίων του ασχολιών », ώς θεωρεί πιθανόν ό Σ τ α υ-

ρινίδης, ένθ’ άνωτ., σ. 554.
*Girol. Brusoni, ενθ’ άνωτ., parte II, σ. 319 - 325 ( πρβλ. καί σ.

338 -339 ).
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di Cancdlaria » 1. "Αλλά και δ Valiero εις το αντίστοιχον τμήμα τοϋ ιστο
ρικού του έργου αναφέρει ώς άποσταλέντας εις τούς Τούρκους καί διαπρα- 
γματευθέντας τούς ορούς τής συνθηκολογήσεως τούς « Colonello Tomaso 
Anandi e per la lingua Slefano Scordilli» 2. Λεπτομερέστατη καί σαφής 
έκθεσις των διαπραγματεύσεων τούτων εις αγγλικήν γλώσσαν έδημιοσιεύθη 
προσφάτως υπό X. Χιονίδου3, δφειλομένη, καθ’ημάς, εις τήν γραφίδα 
αυτού τούτου τού διεξαγαγόντος αύτάς ’Άγγλου συνταγματάρχου Annand4, 
εν τή οποία δ συγγραφεύς, μολονότι δεν κατονομάζει τον Σκορδίλην, γράφει 
δτι δ εις τούς Τούρκους άποσταλείς Άνάντης « συνωδεύετο μόνον υπό ενός 
νέου ώς γραμματέως διά νά καταγράφω ό,τιδήποτε συνεζητεΐτο επ’ ευκαι
ρία με πρόγραμμα νά μη άρϋρώση λέξιν » 5· εν τελεί δε γράφει πάλιν δτι δ 
Άνάντης «καί δ μνημονευτείς νέος, ό όποιος τον συνώδευεν ώς γραμμα- 
τεύς τής εξοχότητάς τον [τού Μοροζίνη δηλ. ] και δ όποιος παρευρέ&η εις 
δλας τάς συναντήσεις και έχρησιμοποιήέάη ώς σύνδεσμος μεταξύ τοϋ Άνάν- 
του και τής εξοχότητάς του του ’Αρχιστρατήγου»6, παρουσιάσθησαν έν 
πομπή, άμα τή ευτυχεί άπολήξει των διαπραγματεύσεων, ενώπιον τοϋ Μεγά

1 Αυτόθι, σ. 320. “Οτι ο Anandi ήτο Σκώτος, μαρτυρεί τό ανώνυμον γαλ
λικόν χρονικόν τής εποχής τό έκδοθέν καί μεταφρασθέν υπό Σ. Λογιάδου-Πλά- 
τωνος, ένθ’ άνωτ., «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 6 ( 1952 ), σ. 92 - 130 καί 163 - 
203, βλ. σ. 130 : « Un collonel Escossois appelle Anandie en ltalien ou Annam 
[ γράφε : Annand ) selon les Escossois, eut la charge de cel envoye... » κλπ.

2 Andrea Valiero, ένθ’ άνωτ., σ. 740 κ.έξ.
3 Harry Hionides, ’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώ

σεως τοΰ Χάνδακος, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 3 ( 1949 ), σ. 403 -505 Τό ενδια
φέρον ήμάς τμήμα έκδίδεται από τής σελ. 421 κ.έξ., συνοδευόμενον καί υπό ελληνι
κής μεταφράσεως γενομένης ύπό τής συντάξεως τοΰ περιοδικού τούτου.

4 Τοϋτο ουδόλως παρετηρήθη ύπό τοϋ άνυπόπτου εκδότου τοϋ σημαντικοΰ τού
του κειμένου. Τήν άπόδειξιν δμως παρέχει αυτό τοϋτο τό κείμενον τής έκθέσεως, 
ήτις, ένφ έ'χει συνταχθή εις τρίτον πρόσωπον ( «ό συνταγματάρχης Άνάντης είπεν... 
άπήντηοεν » κ.τ.ό. ), ενιαχού μετατρέπεται είς πρώτον· βλ. σ. 493 « <5 Πασάς έβάδι- 
ζεν είς άπόατασιν 15 βημάτων πρό ή μ ώ ν > ( before U S ), σ 494 « 4 ή 5 βήματα όπι
σθεν ημών ήρχαντο... » ( behind US), τεφ&άααμεν τότε... » ( Then W e came ), 
σ. 497 «ήλ&ομεν τώρα ενώπιον των · (we are now came, ό λόγος πάντοτε περί 
των δύο μόνων απεσταλμένων ’Ανάντη καί Σκορδίλη ). ’Αλλά καί τό γεγονός δτι 
έκ.Ό'εσις παρέχει τοιαύτας λεπτομέρειας, αί όποϊαι ύπ’ ούδενός τρίτου θά ήτο δυνα
τόν νά έγινώσκοντο ( πρβλ. τήν έν σ. 494 - 495 εναργή περιγραφήν τοΰ διακόσμου 
των αιθουσών υποδοχής τοϋ Μεγάλου Βεζύρη κλπ. ), έν συνδυασμφ πρός τό δτι 
αίτη έγράφη ( πράγμα ασυνήθες ) αγγλιστί, άρα ύπό "Αγγλου, οίος ό περί οΰ 
κυρίως διαλαμβάνει Annand, καί διεσώθη έν Άγγλίφ θά έπρεπε νά είχε κινήσει 
τήν προσοχήν τοΰ έκδοτου.

6 ”Ενθ’ άνωτ., σ. 450. Ή πρόθεσις μειώσεως τής συμβολής τοΰ Σκορδίλη ύπό 
τοϋ συνεργάτου του είναι έμφανής.

6 Αυτόθι, σ. 493.
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λου Βεζύρη καί άντήλλαξαν μιετ’ αυτού τά επίσημα έγγραφα τής συνθήκης, 
έλαβον δέ παρ’ αυτού ως δώρον δύο περσικάς χρυσοκέντητους στολάς1. Έκ 
τού ήμετέρου εγγράφου προκύπτει νύν δτι 6 Στέφανος Σκορδίλης μετά τήν 
παράδοσιν τού Χάνδακος ήκολούθησε τον Μοροζίνην επί τής ναυαρχίδος του 
και δεν έπαυσε παρέχων εις αυτόν τάς τοσούτον τελεσφόρους άποδειχθείσας 
υπηρεσίας του.

Άριϋ'. 2°τ.
Ό Lunar do Venter (οΰτω διωρθώσαμεν τό έν τφ καταλόγφ Bucando 

Teunier) ΰπήρξεν έκτακτος Προνοητής τού φρουρίου τής Σούδας μετά τον 
Jacopo Barbarigo ( βλ. έγγρ. άριθ. 2δ) καί έπεσκεύασε τά τείχη, ως προ
κύπτει εκ τής από 10 Μαρτίου 1667 ανεκδότου αναφοράς αυτού2 3.

Άρι&. 2ξ ,

Καί δ Girolamo Pesaro, έκτακτος Προνοητής τού φρουρίου τής Σού
δας, είναι επίσης γνωστός κατά τά έτη 1670- 1672s καί σώζονται ανέκδοτοι 
άναφοραί του από 19 ’Ιανουάριου καί 9 ’Οκτωβρίου 1671 4.

ΆριΌ·. 3α.
Πρόκειται περί αντιγράφου ειλημμένου έκ τών Κρατικών ’Αρχείων τής 

Βενετίας καί δυναμένου ίσως, τή βοηθείςι τής σημειουμένης ένδείξεως, 
ν’ άνευρεθή καί σήμερον. Ή χρονολογία του (1492) εμπίπτει ό'ντως εις 
τά χρονικά ό'ρια τής άσκήσεως τής εξουσίας υπό τού χορηγήσαντος αυτό 
Δόγη τής Βενετίας Agostino Barbarigo (1486-1501)' δ αριθμός τής 
Ίνδικτιώνος (XI καί ούχί X) δεικνύει δτι τό έγγραφον έφερε χρονολογίαν 
από Σεπτεμβρίου μέχρι Δεκεμβρίου τού 1492.

Δεν γνωρίζομεν αν τον υπέρ ου τό έγγραφον Κωνσταντίνον 
Χορτάτσην δέον νά ταυτίσω μεν προς τον εις έγγραφον ( τό αυτό άρά γε ;) 
τού αυτού Δόγη προς τον Δούκαν τής Κρήτης από 9 Νοεμβρίου τού αυτού 
έτους 1492 μνημονευόμενον εύγενή Κρήτα Κωνσταντίνον Χορτάτσην χού 
εγγράφου τούτου παρατίθεται ή εξής περίληψις υπό Ν. Iorga5:

1 Αυτόθι, σ. 494 - 498.
2 G. Gerola, ενθ" άνωτ., σ. 533 (καί σημ. 7 ).
3 Περί τοΰ διορισμού του τφ 1670, ήτοι ευθύς μετά τήν συνθηκολόγησιν, βλ.

S. Romani n, Storia documentata di Venezia, τόμ. VII, Venezia 1858, σ. 
473. Πρβλ. καί G. Gerola, ένθ’ άνωτ., σ. 536, σημ. 1.

4 G. Gerola, ενθ’ άνωτ., σ. 533 (καί σημ. 8).
5 Ν. Iorga, Notes et extraits pour servir a l’histoire des Croisades, cin- 

quieme serie ( 1476 - 1500 ), Bucarest, 1915, σ. 205, άριθ. CCX. Τό έγγραφον άπό- 
κειται, ως σημειοϊ ό Iorga, εις τά Κρατικά ’Αρχεία τής Βενετίας, Duca di Candia, 
Ducali e lettere ricevute, Q. 37.
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«Intervention pour Constantin Chortagi, noble cretois, qui, «suis 
eliam facultatibus et propriis fortunis expositis in urbis calamitosae 
nigropontinae a Tnrcis capte subsidium et auxilium, fuit cum sua 
biremi armata et bene in ordine, qua biremi a Turcorum classe capta 
et nautis ipsius crudeliter occisis, dominium nostrum scripsit et com- 
mendavit predictum Constantinum regimini nostro Creten», pour un 
subside, des le 6 fevrier 1480 ».

To περιεχόμενον τού εγγράφου τούτου περ'ι τοΰ Κωνσταντίνου Χορτά- 
τση, άπολέσαντος κατά την υπό τών Τούρκων άλωσιν τής Χαλκίδος (ήτοι 
τφ 1470), την περιουσίαν του, ως κα'ι ιδιόκτητον καλώς έξηρτυμένον πλοΐον, 
δπερ ήχμαλωτίσθη υπό τοΰ τουρκικού στόλου, δεν φαίνεται άνταποκρινόμε- 
νον προς το τού ήμετέρου εγγράφου περί τοΰ Κωνσταντίνου Χορτάτση, 
« άνδραγαϋήσαντος πολλαχον τής Κρήτης» (αλλά κατά τίνων;). Πιθανώτε- 
ρον λοιπόν είναι δτι πρόκειται, παρά την σύμπτωσιν των χρονολογιών καί 
τών ονοματεπωνύμων, περί δύο ομωνύμων προσώπων. Άφ’ ετέρου είναι 
ά'ξιον παρατηρήσεως δτι καί εις τό έν τφ ΰπ’ άριθ. 2α έγγράφφ μνημονευό- 
μενον δουκικόν έγγραφον υπέρ Κωνσταντίνου Χορτάτση (τοΰ ποτέ Αντω
νίου) άναψέρεται οΰτος ως «παρενρεΰε'ι ς εν τή άλώσεο τής Χαλκίδος», 
τούθ’ οπερ μαρτυρεί, ως έλέχθη, δτι ή χρονολογία 1446, την οποίαν τούτο 
φέρει, δέον νά μετατεθή μετά τό 1470. Δέν αποκλείεται λοιπόν τό δουκικόν 
τούτο έγγραφον καί τό ανωτέρω παρά Iorga νά άναφέρωνται εις τό αυτό 
πρόσωπον, είτε τό πρόσωπον τούτο ταυτίζεται είτε οχι προς τον Κωνσταν
τίνον Χορτάτσην τού παρόντος εγγράφου.

Άριϋ·. 3β.
Ό λατινικός τύπος Maurus τού ονόματος τοΰ Δόγη τής Βενετίας 

Cristoforo Moro ( 1462- 1471 ) δεικνύει δτι πρόκειται καί ενταύθα περί 
εγγράφου διασωθέντος εν τώ λατινικφ αυτού πρωτοτύπφ καί ουχί έν ιτα
λική μεταφράσει. Θά ήτο δύσκολον καί πάλιν ν’ άποφανθώμεν, αν δ έν τφ 
εγγράφω τούτφ τής 31 Αυγούστου 1466 ’Αντώνιος Χορτάτσης 
ταυτίζεται προς τον ομώνυμόν του τον φερόμενον έν βενετικά) έγγράφφ 
(Senato Mar, Reg. 8, φ. 66r) τού αυτού μέν έτους 1466, άλλα διαφόρου 
ημερομηνίας (24 Μαρτίου), περί οΰ παρέχεται υπό Η. Noiret1 ή ακόλου
θος περίληψις : « On accorde a Antoine Cortaci, qui a rendu des services 
gratuits au gouvernement venitien : « habere, uti et gaudere et partici- 
pare de officiis et beneficiis civitatis Crete et insule, quemadmodum 
mullis aliis concessum est».

1 Hippolyte Noiret, Documents inedits pour servir a l’histoire de 
la domination venitienne en Crete de 1380 a 1485 tires des archives de Ve- 
nise, Paris, 1892, a. 501.
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'Οπωσδήποτε, δ ’Αντώνιος Χορτάτσης τού ήμετέρου εγγράφου δεν 
δΰναται νά είναι δ πατήρ τοΰ Νικολάου Χορτάτση (τοΰ ποτέ ’Αντωνίου), 
υπέρ ου τό ύπ’ άριθ. 2“ έγγραφον τοΰ 1568. Θά ήδΰνατο δμως νά είναι δ 
πατήρ τών έν τφ τελευταίφ τοΰτφ εγγράφφ μνημονευόμενων ως άπαντών 
των εις παλαιότερα έγγραφα αδελφών Μικιολέτου καί Κωνσταντίνου (υιών 
τοΰ ποτέ ’Αντωνίου), αν αί χρονολογίαι τούτων (1440 καί 1446) μετετί
θεντο, ως εΐδομεν δτι επιβάλλεται εξ εσωτερικών κριτηρίων.

Άριϋ·. 3γ.
Ό ΰφ’ ου έγένοντο τά παρόντα αντίγραφα, ως καί τά τοΰ επομένου 

αριθμού 3δ , συμβολαιογράφος έν Βενετίφ Φραγκίσκος Βελάνος (Velano, 
οΰχί δέ Vetavo, ως εκ παραναγνώσεως εν τφ καταλόγφ) είναι γνωστός συμ
βολαιογράφος φερόμενος καί εις ά'λλα έγγραφα τής εποχής τούτης1' γνωρίζο- 
μεν δέ καί άλλα μέλη τής οικογένειας του άσκοΰντα τό αυτό επάγγελμα έν 
Βενετία2. Κατά τον Κ. Δ. .Μέρτζιον, « οί Βελάνοι ήσαν ελληνορθόδοξοι έκ 
Κρήτης, γνώσται συνεπώς καί τής ελληνικής καί δι’ αυτό προετιμώντο διά 
τάς συμβολαιογραφικός πράξεις από τούς δμογενεΐς»3. Διά τούτο λοιπόν 
προετιμήθη καί υπό τού ’Εμμανουήλ Χορτάτση, έλθόντος, φαίνε
ται, τφ 1677 εις Βενετίαν.

Τό πρώτον τών αντιγράφων αφορά εις γνωστόν έγγραφον, τό ύπ’ άριθ. 
2ε . Τό δέ μόνον νέον ενταύθα μνημονευόμενον έγγραφον από 10 Μαΐου

1 Ώς π.χ. είς τάς υπό Κ. Δ. Μέρτζιου έν « Ήπειρωτικοΐς Χρονικοΐς », 
τόμ. 13 ( 1938 ) δημοσιευθείσας διαΰήκας τοΰ Νικολάου Σάρρου ( Νοέμβρ 1697, βλ. 
σ. 106 ) καί τής Χάϊδως Γλυκή ( 1706/1707, βλ. σ. 107 - 109 ). 'Υπό τοΰ αΰτοΰ Κ. Δ. 
Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, Θεσσαλονίκη, 1947, σ. 261, σημ. 3 
καί σ 469 άναφέρονται έ'τερα έγγραφα τοΰ Francesco Velano, τών έτών 1699 καί 
1707, άποκείμενα είς τούς ύπ’ άριΐ!. 13603 καί 13605 φακέλους τών ανεκδότων νοτα- 
ριακών αρχείων τής Βενετίας.

2 "Ητοι προγενεστέρους μέν τοΰ Φραγκίσκου τον Νικόλαον Βελανον, τοΰ οποίου 
συμβολαιογραφικήν πράξιν άπό 20 Μαΐου 1662 αναφέρει ό Ε. Kegrand, Biblio
graphic Hellenique... au XVIE siecle, τόμ. 3, Paris, 1895, σ. 344, μεταγενε- 
στέρως δέ τόν Αιμίλιον Βελανον, τοΰ οποίου γνωρίζομεν έγγραφα τών έτών 1725 
( Κ. Δ. Μέρτζιου, Θωμάς Φλαγγίνης καί ό Μικρός Έλληνομνημών, έν Άθήναις, 
1939, σ. 146 - 147 ), 1732 (αυτόθι, σ. 147) καί 1749 (Τοΰ αΰτοΰ, <’Ηπειρω
τικά Χρονικά», τόμ. 13, σ. 95 καί 101).

3 «’Ηπειρωτικά Χρονικά», ένδ·’ άνωτ., σ. 109, σημ. 8. Τήν περί κρητικής 
τών Βελάνων καταγωγής πληροφορίαν τοΰ Μέρτζιου δέν ήδυνήθημεν νά έπιβεβαιώ- 
σωμεν άλλοίΐεν. Ή έκ τοΰ υπό Σπυρίδωνος Μ. Θεοτόκ η, Εισαγωγή είς τήν 
έρευναν τών μνημείων τής ιστορίας τοΰ 'Ελληνισμού καί ίδίφ τής Κρήτης έν τφ Κρα- 
τικφ Άρχείφ τοΰ Βενετικού Κράτους, έν Κερκΰρφ, ά έ. ( 1926), σ. 78 -85 παρα- 
τιΟ-εμένου καταλόγου τών συμβολαιογράφων τής Κρήτης απουσία αύτών ούδέν πάν
τως σημαίνει, άφοΰ ούχί έν Κρήτη, άλλ’ έν Βενετία ήσαν εγκατεστημένοι.
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1674, δι* δ έχορηγήθη το δεύτερον άντίγραφον, έδόθη εις τον Έμμαν. 
Χορτάτσην υπό τοΰ Paolo Nani (ούχί Nacci), Προνοητοΰ και τούτου τοϋ 
φρουρίου τής Σούδας, τοΰ οποίου γνωρίζομεν ανεκδότους αναφοράς τών 
ετών 1672 (28 ’Ιουνίου, 26 ’Ιουλίου, 1 και 15 Δεκεμβρίου ), 1673 (8 Μαρ
τίου) και 1674 (5 Φεβρουάριου)1. Φαίνεται δ'τι δ ’Εμμανουήλ Χορτάτσης 
έζήτει και έλάμβανε πιστοποιητικά περί τών υπηρεσιών του εν Σούδρ: παρά 
πάντων τών διαδοχικών εκτάκτων Προνοητών (ήτοι εν προκειμένφ φρου
ράρχων) τοΰ φρουρίου τούτου.

Άριϋ. 3».

Τά έγγραφα τών Ε· Venier κα'ι G. Pesaro, τά μόνα έξ ό'λων τών εν 
άντιγράφοις άναπαραχθέντων άτινα καθορίζονται ρητώς ένταΰθα, είναι προ
φανώς τά ΰπ’ άριθ. 2στ και 2ζ, ήτοι τά δύο τελευταία τοΰ ύπ’ άριθ. 2 
τετραδίου.

Άριϋ. 4« .

Τίνων εκ τών ύπ’ άριθ. 2α-2ζ εγγράφων περιείχοντο ενταΰθα αντί
γραφα, δεν προσδιορίζεται.

Άριϋ'. 4β.

Τά περί τής εις τον Μελέτιον Χορτάτσην, αρχιεπίσκοπον Φιλα
δέλφειας ( 1657- 1677) και αδελφόν, ώς μανθάνομεν τό πρώτον έντεΰθεν, 
τοΰ Εμμανουήλ, δωρεάς ταύτης έγνωρίζομεν μέχρι τοΰδε καί έκ τών γρα- 
φομένων τοΰ Ίωάννου Βελούδη, δστις αναφέρει εις τά περί Μελετίου δτι 
« εις τοΰτον ή σύγκλητος έχορήγησε, παρά τ’ άλλα, καί ισόβιον εισόδημα, τό 
τής έν Κερκύρφ Μονής τοΰ αγίου Ίωάννου τών Μωραϊτών »2. Τό ήμέτερον 
έγγραφον καθορίζει καί την χρονολογίαν τής δωρεάς ταύτης (1676), ονομά
ζει δμως την μονήν « τοΰ Άγιον Γεωργίου τοϋ Μωραΐτη ». Ή ορθή δνο- 
μασία τής μονής είναι « "Αγιος ’Ιωάννης τον Μωραΐτη », κεϊται δ’ αυτή 
παρά τήν κώμην Γαστούρι τής Κερκύρας3. Τά εισοδήματα τής μονής ταύ-

1 G. Gerola, έ'νθ·’ άνωτ., σ. 533 (καί σημ. 9-12). Κατά τον Σπυρ. Π. 
Λάμπρον, 'Ελληνικά Ιστορήματα έν κώδιξι τής βιβλιοθήκης τοΰ Βρεττανικοΰ 
Μουσείου, « Νέος Έλληνομνήμων », τόμ. 10 (1913 ), σ. 483, εις τόν κώδικα Eger- 
ton 1163 περιέχονται « επιαιολαί της βενετικής συγκλήτου εξ ονόματος τοΰ δόγη προς 
’Ιάκωβον Νάνην και τόν αδελφόν αΰτοϋ Παύλον Νάνην, ’Επίτροπον εν Κρήτη καί Γενι

κόν Προνοητήν εν Πελοποννήοφ ( 1671 - 1697 ), Ιταλιστί ».

2 Ελλήνων ορθοδόξων αποικία έν Βενετίρ. 'Ιστορικόν υπόμνημα Ίωάννου 
Βελούδου, έκδοσις δεύτερα, Βενετία, 1893, σ. 78.

3 Βλ. Σπυρίδωνος Κ. Παπαγεωργίου, 'Ιστορία της έκκλησίας τής 
Κερκύρας άπό τής συστάσεως αυτής μέχρι τοΰ νΰν, έν Κερκύρρ, 1920, σ. 224.

27 - 12 -1956
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της εχορηγοΰντο υπό τής Βενετικής Γερουσίας εις τούς κατά καιρούς μητρο- 
πολίτας Φιλαδέλφειας, ως έγένετο καί βραδύτερου, τφ 1685, διά τον μητρο
πολίτην Μελέτιον Τυπάλδον (1685 -1713)1. Κατά τον Ήλ. Τσιτσέλην, ή 
μονή παρεχωρήθη καί εις τόν αδελφόν τοϋ τελευταίου τούτου 'Ιερεμίαν 
Τυπάλδον (f 1728), επίσκοπον Μεθώνης2 (από τοΰ 1684), σήμερον 
δ5 είναι ιδιωτική εκκλησία τής οικογένειας Χασομέρη 3. Ή από 10 ’Απρι
λίου 1677 γενομένη έπικύρωσις τής δωρεάς υπέρ μόνου τοΰ Εμμανουήλ 
Χορτάτση φαίνεται δτι προεκλήθη κατόπιν τοϋ κατά τό έτος τοϋτο θανάτου 
τοϋ Μελετίου εν Βενετίφ4, δπου εύρίσκετο τότε ό’Εμμανουήλ (βλ. τά προη
γούμενα έγγραφα ύπ’ άριθ. 3ν καί 3®). Ή δε εν Σοΰδφ γενομένη τή 28 
Μαΐου 1689 έπικύρωσις τών άνω εγγράφων (πιθανώς υπό τοΰ εκεί τότε 
εκτάκτου Προνοητοΰ Angelo Michiel)5 μαρτυρεί δτι ό ’Εμμανουήλ έπανέ- 
καμψε πάλιν μετά τό 1677 καί διέμενεν είσέτι, εικοσαετίαν δλην μετά τήν 
παράδοσιν τοϋ Χάνδακος, εις τό βενετικόν τοϋτο ψρούριον τής Κρήτης.

Άριϋ'. 4ϊ .

Καί ένταϋθα δεν προσδιορίζεται τίνα τά άντιγραφέντα έγγραφα, έκ τών 
ύπ’ άριθ. 2“ - 2ζ καί 3α - 3δ πάντως.

’■Αρι#. 4& - 4ε .

Περί τής υπό Φραγκίσκου Μοροζίνη δωρεάς τής μονής τοϋ Μέρμπακα 
(εις τόν ’Αθανάσιον Χορτάτσην) βλ. κατωτέρω τάς σημειώσεις εις 
τά ύπ’ άριθ. 44 καί 5 έγγραφα.

Άριϋ·. 4ς.

Ή ευαρέσκεια άπενεμήθη εις τόν ’Εμμανουήλ Χορτάτσην προ
φανώς διά τήν πολ.εμικήν του συμβολήν εΐς τόν νέον άγώνα τών Βενετών 
κατά τών Τούρκων ( 1684 κ.εξ.) ύπό τήν άρχιστρατηγίαν τοΰ Φραγκίσκου 
Μοροζίνη. 'Ο ’Εμμανουήλ θά ήλθεν εις Πελοπόννησον (κατακτηθεΐσαν ήδη 
εξ ολοκλήρου άπό τοΰ 1687, εξαιρέσει τοϋ φρουρίου τής Μονεμβασίας, δπερ 
παρεδόθη τόν Αύγουστον τοϋ 1690)6 μετά τήν 28 Μαίου 1689, δτε εύρί-

1 Ί. Βελούδου, ενθ’ άνωτ., σ. 81-82.
2 Ήλία Ά. Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμος πρώτος, έν Άθή- 

ναις, 1904, σ. 756.
3 Αυτόθι, σημ. 1.
4 Βλ Ί. Βελ ο ύ δ ο υ, ένθ’ άνωτ.
5 Βλ. G. Gerola, ενθ’ άνωτ., σ. 534 ( καί σημ. 4-5). ”0 Michiel διωρί- 

σθη εις την θέσιν ταύτην τφ 1688· βλ. Alessandro Locatelli, Racconto 
historico della Veneta Guerra in Levante, Colonia, 1691. τόμ. II, σ. 158.

6 Βλ. την καί σήμερον θεμελιώδη παραμένουσαν εργασίαν τοϋ Leopold

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ‘Ετος Εΐ' 17
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σκέτο είσέτι εν Σουδςι (βλ. έγγρ. ΰπ’ άριθ. 4β). 'Ο χορηγήσας τή 16 ’Οκτω
βρίου 1691 την ευαρέσκειαν Tadio Gradenigo είναι ό μετά τον Γενικόν 
Προνοητήν’Ιάκωβον Corner (1688-1690) εις Πελοπόννησον έλθών ώς 
’Έκτακτος Προνοητής τοϋ Βασιλείου τοΰ Μορέως (1690-1692), τοϋ οποίου 
ή από 15 Μαρτίου 1692 έκθεσις εχει δημοσίευσή *. Τό Ναύπλιον, πρω
τεύουσα τοΰ Βασιλείου, ήτο έδρα τοΰ Γενικοΰ ή τοΰ Έκτακτου Προνοητοΰ 
ως και τοΰ Προνοητοΰ τής Ρωμανίας ( Romania), μιας των τεσσάρων επαρ
χιών, εις ας ή Πελοπόννησος διηρέθη.

ΆριΌ* 1 2. 4ζ.

Ό Φραγκίσκος Χορτάτσης θά εΐχεν έ'λθει εις Πελοπόννησον 
έκ Σούδας μετά τοΰ πατρός του ’Εμμανουήλ (βλ. σημ. εις προηγουμ. έγγρα
φον), άρα μεταξύ 1689-1691. Έν Ναυπλίφ ως Προνοητής τής Ρωμανίας 
ήδρευε τφ 1694 ό Marco Pisani (1693-1696)*. Τούτου άρά γε τό όνομα 
έχει παραφθαρή εν τφ καταλόγφ εις Girolano Pizzarco, κατά σύγχυσιν 
ίσως προς τό τοΰ έν Σουδρι ’Εκτάκτου Προνοητοΰ Girolamo Pesaro 
(βλ. έγγρ. 2ζ); ’Άδηλον. Ό Φραγκίσκος είχε πιθανώς άγωνισθή παρά τό 
πλευρόν τών Βενετών προς άπόκρουσιν τών από τοΰ 1691 καί έντεΰθεν εισβο
λών τοΰ Τούρκου σερασκέρη τής Ελλάδος έπικουρουμένου υπό τοΰ διαβόητου 
Λιμπεράκη Γερακάρη3.

Άριϋ·. 4η.

'Ο Giacomo da Mosto υπήρξε Γενικός Προνοητής τών "Οπλων 
(Provveditor General dell’ Armi) έν Πελοποννήσφ. Ή χρονολογία τής 
θητείας του δεν άναφέρεται δυστυχώς έν τή δημοσιευθείση υπό Σπ. Λάμπρου 
εκθέσει του4, διότι αΰτη έχει παραδοθή ανεπίγραφος και αχρονολόγητος. 
Πιστευομεν δμως δτι είχε πράγματι άναχθή εις τό αξίωμα τοΰτο προ τής 
χρονολογίας τοΰ έγγράφου (12 ’Οκτωβρίου 1701), διότι τή 8Ώ τοΰ αΰτοΰ

Ranke, Die Venezianer in Morea, ής ελληνική μετάφρασις ( Περί τής έν Πελο
ποννήσφ Ενετοκρατίας ( 1685 - 1715 ) υπό Λεοπόλδου Ρανκίου) έδημοσιεύθη 
υπό Π. Καλλιγά έν « Πανδώρςι », τόμ. 12 ( 1861/2 ), σ. 553 - 563, 577 · 585 και 
τόμ. 13 ( 1862/3 ), σ. 1-9 καί 25-34.

1 Σ π υ ρ. Π. Λάμπρου, Ή περί Πελοπόννησου εκθεσις τοΰ Βενετοΰ Προ
νοητοΰ Γραδενίγου, έν ΔΙΕΕ, τόμ. 5 ( 1900 ), σ. 228 - 251 καί 425 - 428.

2 Βλ. τον κατάλογον τών Provveditori di Romania τον δημοσιευθέντα έν 
Chroniques greco - romanes inedites ou peu connues publiees avec notes et 
tables genealogiques par Charles Hopf, Berlin, 1873, σ. 387.

3 Βλ. Κωνσταντίνου N. Σάθα, Τουρκοκρατούμενη 'Ελλάς, Άθήνησι, 
1869, σ. 394 κ.έξ.

i Σ πυρ. Π. Λάμπρου, ’Εκθέσεις τών Βενετών Προνοητών τής Πελοπόν
νησου έκ τών έν Βενετίςι αρχείων, ΔΙΕΕ, τόμ. 5 ( 1900), σ. 561 -567.
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μηνός καί έτους εΐχεν ήδη επανελθεί εις Βενετίαν και υπέβαλλε τήν έκθεσίν 
του δ Francesco Grimaniδστις ύπήρξεν δ άμεσος προκάτοχος τοΰ Da 
Mosto, ως δεικνύει ή ακόλουθος επιγραφή εκδεδομένου1 2 κατατοπιστικού 
υπομνήματος τοΰ άποχωροΰντος Grimani προς τον άναλαμβάνοντα Da Mo
sto: «Informatione scritta al Eccmo Sigr Proveditor General dell’ 
Armi in Regno da Mosto dall’ Eccmo Sigr Prove General Grimani 
colla cessione della carica » 3. Άλλα καί υπό V. Spretti άναφέρεται4 δ'τι 
δ Giacomo da Mosto έ'λαβε τό αξίωμα τοϋτο τφ 1700. Είχε δε οΰτος χρη
ματίσει πρότερον και αρμοστής (rettor) τής επαρχίας Ρωμανίας, από 
1692- 16945.

Ό Αθανάσιος Χορτάτση ς, αδελφός τοΰ Εμμανουήλ (άφοϋ δ 
υιός τοΰτου Φραγκίσκος αναφέρεται ως ανεψιός του, βλ. άριθ. 5), γίνεται 
νΰν τό πρώτον γνωστός. Τό δνομά του ελλείπει έκ τοΰ καταλόγου τών μέχρι 
τοΰδε γνωστών επισκόπων Ρεθυμνης κατά τήν Τουρκοκρατίαν6, δστις από 
τής τουρκικής κατακτήσεως μέχρι τοΰ 1719 περιλαμβάνει δυο μόνον μεμαρ- 
τυρημένους ίεράρχας, τον Μακάριον (1671 - 1680) και τον Φιλόϋεον Πατελ- 
λάρον (δντα πρφην Ρεθυμνης τφ 1684). Ύπό τοιαΰτας συνθήκας αποβαίνει 
δύσκολος ή χρονολογική τοποθέτησις τοΰ Αθανασίου. "Εν φαίνεται βέβαιον, 
δτι καί ουτος, ως καί άλλοι Κρήτες ίεράρχαι, φεΰγων τον τουρκικόν ζυγόν, 
κατέφυγεν είς βενετικόν έδαφος, τήν μόλις κατακτηθεΐσαν ύπό τοΰ Μοροζί- 
νη Πελοπόννησον' εκεί προσέφερεν υπηρεσίας, δι5 ας παρεχωρήθησαν είς 
αυτόν ύπό τουτου, άρτι γενομένου Δόγη τής Βενετίας (3 ’Απριλίου 1688), 
δι’ εγγράφων του από 30 ’Ιουνίου καί 9 Δεκεμβρίου 1688 (βλ. καί εγγρ. 
άριθ. 4δ), τα μοναστηριακά κτήματα, περί ων γίνεται είδικώτερος λόγος 
κατωτέρω είς τάς σημειώσεις τών ύπ’ άριθ. 5 εγγράφων.

Άριϋ·. 4&.

Δεν άναφέρεται τις δ χορηγήσας τό έγγραφον. Πιθανώς δ τότε (1702)

1 Αύτόβ-ι, σ. 148 -532.
2 Αύτόθ-ι, σ. 533 - 561.
3 Ή έν τελεί τοΰ υπομνήματος τούτου φερομένη ( αύτόθτ, σ. 561 ) χρονολογία 

1708 οφείλει ασφαλώς νά διορθωθή είς 1700. Πράγματι, ό έν αύτφ άναφερόμενος 
( σ. 557 ) ώς τότε Προνοητής τής Άχαΐας Foseari έχρημάτισεν από 1698 - 1700 
( κατά τόν κατάλογον παρά Charles Hopf, ένθ’ άνωτ., σ. 387 ), ΐνα περιορι- 
σθώμεν είς έν μόνον, αλλά καίριον παράδειγμα.

4 Vittorio Spretti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, τόμ. IV, 
Milano, 1931, σ. 736“ .

5 Charles Hopf, ενθ’ άνωτ., σ. 386.
6 N. B. Τωμαδάκη, Έλεγχος τών έν Κρήτη άρχιερατευσάντων επί Τουρ

κοκρατίας ( 1645 -1898 ), ΕΕΚΣ, τόμ. 3 ( 1940 ), σ. 140.
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Γεν. Προνοητής Πελοποννήσου, αφού έγράφη εν Ναυπλίφ, άρα ό χορηγήσας 
και τό προηγουμενον Giacomo da Mosto.

Άριϋ·. 5.

Τά υπό τοΰ Φραγκ. Μοροζίνη εις τον ’Αθανάσιον Χορτάτσην 
παραχωρηθέντα τφ 1688 κτήματα (βλ. προηγ. έγγραφα ΰπ’ αριΟ. 4δ-4ε 
και 4^ - 4®) καθορίζονται ενταύθα άκριβέστερον : πρόκειται περί « τον μονα
στηριού τοΰ Άγιον Θεοδοσίου μετά τοΰ μετοχιού τής Παναγίας εν Μέρ
μπακα ». Άμφότερα ταϋτα είναι παλαιά, διαλελυμένα σήμερον μοναστήρια, 
κείμενα εν τή επαρχία Ναυπλίας τοΰ νομού Άργολίδος, προς βορράν τού 
Ναυπλίου. Και ή μέν Παναγία εν Μέρμπακα δεν είναι άλλη τής γνωστής 
ωραίας εν τφ επί τής άργολικής πεδιάδος χωρίφ τουτφ βυζαντινής εκκλη
σίας τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, τοΰ 12ου αϊώλ'ος, περί ής πολλά έχουν 
γραφή μέχρι τοϋδε1. Τό δέ μοννδριον τοΰ Άγιον Θεοδοσίου, ήρειπωμένον 
σήμερον, εύρίσκεται παρά τό μίαν ώραν άπέχον τοΰ Μέρμπακα χωρίον 
Παναρίτι2 καί έχει ομοίως βυζαντινόν ναόν τοΰ 12ου αίώνος παρουσιάζοντα 
ίδιάζοντα αρχιτεκτονικόν τόπον καί γενόμενον διά τούτο εσχάτως άντικείμε- 
νον επιστημονικής εξετάσεως3.

Ή ιστορική σημασία των δυο τούτων μονών υπολείπεται κατά πολύ 
τής αρχαιολογικής. Πρόκειται περί μονυδρίων, περί ων δλίγισται ειδήσεις 
είναι εις ήμας γνωσταί. Διά την έν Μέρμπακα μονήν ασήμαντα είναι τά 
ολίγα επιγραφικά χαράγματα τοΰ 17ου καί 18ου αίώνος τά δημοσιευθέντα 
υπό Κ. Γ. Ζησίου4 5. Έκ τών έν τοϊς Γενικοΐς Άρχείοις τοΰ Κράτους άπο- 
κειμένων νεωτέρων περί αυτής εγγράφων6 προκύπτει ό'τι άρχομένου τοΰ 
19ου αίώνος ήτο ήδη διαλελυμένη καί τά εύφορα κτήματά της είχον κατα-

1 Βλ. πρό πάντων τήν μονογραφίαν τοΰ Adolf Struck, Vier byzanti- 
nische Kirehen der Argolis ( Plataniti, Chonika, Merbaka und Areia ), « Athe- 
nische Mitteilungen », τόμ. XXXIV ( 1909 ), σ. 189 - 236 ( βλ. σ. 201 - 210 : 3. 
Panagia - Kirche zu Merbaka ).'0 Struck ήρμήνευσε ( σ. 234 - 236 ) καί τό όνομα 
Μέρμηακας |κ τοΰ λατίνου επισκόπου ΚορίνΟου ( 1277 - 1282 ) Wilhelm von Meerbeke. 
Τήν λοιπήν βιβλιογραφίαν βλ. παρά Antoine Bon, Le Peloponnese byzantin 
jusqu’en 1204, Paris, σ. 145, σημ. 5.

2 Βλ. ‘Αντωνίου Μηλιαράκη, Γεωγραφία πολιτική νέα καί αρχαία τοΰ 
νομοΰ Άργολίδος καί Κορινθίας, έν Άθήναις, 1886, σ. 79.

3 Ε. Stikas, Une rare application de trompes dans une eglise byzan- 
tine en Argolide (Grece), « Atti dell’VIII Congresso Internazionale di Studi 
Bizantini», vol. II, Roma, 1953 ( = «Studi Bizantini e Neoellenici », vol. 8), 
σ. 260-264 καί tav. LXXXIX-XCI.

i Κ. Γ. Ζησίου, Έπιγραφαί Ναυπλίας, «Άθηνά», τόμ. 3 (1891), σ. 
499-501.

5 Γ.Α.Κ., Μοναστηριακά, φάκ. ύπ’ άριθ. 228.
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στη Ιδιοκτησία των κατοίκων τοϋ χωρίου. Κατά σωζόμενον εν πρωτοτύπφ 
πωλητήριον έγγραφον τοϋ επισκόπου Ναυπλίου Γρηγορίου υπό χρονολογίαν 
20 Φεβρουάριου 1812, οΰτος έπώλησεν άδιστάκτως ως ιδίαν περιουσίαν 
« το περιβόλι τής Παναγίας εις Μέρμπακα, καϋώς είναι χωρισμένον, μλ 
τους τράφους τον, με τα σπήτια, ελαίας και λοιπά δένδρη, ετι δε και τήν 
παλιοκληαία, και τό χωράψη όπου δεκατίζεται εις Κονρτίκη » εις τον τότε 
αρχιδιάκονον ’Αθανάσιον, δστις έξηκολούθει τφ 1833, πρωτοσΰγκελλος ων 
’Άργους, κατέχων καί νεμόμενος τα κτήματα ταϋτα, ήνάγκασε δέ την επί 
των Εκκλησιαστικών Βασ. Γραμματείαν ν’ άποδυθή εις μακρόν αγώνα 
( 1833- 1837) εναντίον του προς διεκδίκησίν των. Τό δέ μοναστήριον τοϋ 
Άγιου Θεοδοσίου άναφέρεται έν εκθέσει τοϋ Βενετοϋ Προνοητοϋ τοϋ Ναυ
πλίου Bartol. Minio, τοϋ έτους 1480, ως μεγάλως τιμώμενον υπό τών 
περίοικων1, έν δέ τφ υπό Νικολάου Μαλαξοΰ, πρωτοπαπά Ναυπλίου (ci. 
1500-προ 1594) συγγραφέντι βίφ τοϋ οσίου Θεοδοσίου περιγράφονται θαύ
ματα τοϋ οσίου τούτου έπισυμβάντα καί επί τής εποχής τοϋ συγγραφέως εις 
αυτόν τοϋτον καί εις άλλους κατοίκους τής περιοχής2. Καθώς δμως μανθά- 
νομεν έξ επιστολής τοϋ μνημονευθέντος ανωτέρω επισκόπου Ναυπλίου Γρη
γορίου από Γ Μαΐου 18173, «εμεινεν ανεπιμέλητον καί άπροατάτεντον 
τοσαντα ετη και κατεπατήϋη υπό τών γειτνιαζόντων εκεί ολίγον κατ’ ολί
γον... ήδη έοηκώΰη ένας επικατάρατος Μεϊμέταγας, Κακουτάκης λεγόμενος 
και ζητεί νά καταπατήση τον ήμιονν τόπον, ήμερον καί άγριον... »· κατά δέ 
τά έγγραφα τών ετών 1838-1843, δτε πλέον ήτο από πολλοϋ διαλελυμένον, 
φέρεται ώς « πολυετής ενοικιαστής » τών κτημάτων του δ γνωστός πολιτι
κός τοϋ παρελθόντος αιώνος Ρήγας Παλαμήδης4.

Εις τάς ανωτέρω πενιχράς ιστορικάς ειδήσεις περί τών δυο τούτων 
μονυδρίων τής Άργολίδος έρχονται σήμερον νά προστεθώσιν αί έκ τών ήμε- 
τέρων εγγράφων τό πρώτον προκύπτουσαι, καθ’ ας παρεχωρήθησαν ταϋτα 
υπό τής Βενετικής Πολιτείας εις τήν κρητικήν οικογένειαν Χορτάτση. Πρώ
τος λαβών ταϋτα προς κάρπωσιν τφ 1688 υπήρξεν 6 ’Αθανάσιος Χορ- 
τάτσης, πρφην επίσκοπος Ρεθύμνης (βλ. έγγρ. άριθ. 4*1), δ

1 Κ. Ν. Σ ά θ α, Μνημεία ’Ελληνικής 'Ιστορίας, τόμ. VI, Paris, 1884, σ. 144" 
ή μαρτυρία ύπεδείχθη τό πρώτον υπό Άντ. Μηλιαράκη, ένθ’ άνωτ., σ. 96, 
σημ. 8.

2 Βλ. Νέον Έκλόγιον, έκδ. β', έν Κωνσταντινουπόλει, 1863, σ. 164-172, 
ένθα δημώδης παράφρασις τοϋ βίου τούτου ( πρβλ. σ. 170 κ.έξ. ).

3 Αϋτη, ώς σημειοΰται έπί τοΰ έν τφ οίκείφ φακέλλφ τών Γ.Α.Κ. αντιγράφου, 
έδημοσιεύθη έν έφημερίδι « Ναυπλιακή ’Ηχώ » τοϋ 1951" τήν αόριστον παραπομπήν 
δεν ήδυνήθημεν νά έλέγξωμεν.

4 Γ.Α.Κ., Μοναστηριακά, φάκ. ΰπ’ άριθ. 227.
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και παλαιότερον πάντων των Χορτατσών άπαντών εν Πελοποννήσφ\ Δύσκο- 
λον δμως αποβαίνει, ένεκα των ανεπαρκών στοιχείων τοΰ ήμετέρου καταλόγου, 
να παρακολουθήσω μεν καλώς εν συνεχεία τήν ιστορίαν τής μεταβιβάσεως 
αυτών από τοΰ ενός εις τό άλλο μέλος τής οίκογενείας ταΰτης. Πότε καί διατί 
6 "Αθανάσιος παρεχώρησεν αυτά εις τον ανεψιόν του Φραγκίσκον 
(υιόν τοΰ αδελφού του ’Εμμανουήλ), μή ό'ντα κληρικόν, δεν λέγεται’ ίσως 
ενεκα γήρατος, πάντως δε μετά τον ’Οκτώβριον τού 1701 (βλ. έγγρ. άριθ. 41!)' 
επομένως αί δωρεαί τών ετών 1693 καί 1694 (άριθ. 5“-5β) φαή'εται δτι 
αφορούν καί αυται εις τον ’Αθανάσιον. Πότε καί πώς όΑοΰκας Χορτά- 
τσης (έτερος υιός τού ’Εμμανουήλ, βλ. έ'γγρ. ύπ’άριθ. 6) παραχωρεί αυτά 
εις τον άδελ,φόν του ιερέα Μελέτιον (άριθ. 5δ), ενφ άνήκον είς τον έτε
ρον αδελφόν του Φραγκίσκον, είναι άπορον. Φαίνεται δτι ή είχε λάβει αυτά 
προηγουμένως παρά τοΰ Φραγκίσκου ή πρόκειται περί άλλων, είς αυτόν 
αποκλειστικούς άνηκόντων, κτημάτων. Πράγματι, εν επιστολή από 2 ’Ιουνίου 
1691 τοΰ ενός τών τριών « sindici catasticatori» τής Πελοπόννησου Δομί
νικου Gritti, έπισημανθείση υπό Σπυρ. Λάμπρου (Κρατικά ’Αρχεία Βενε
τίας, Senato Secreta), περιέχεται « πρότασις περί παραχωρήσεως κτημάτων 
τινών είς την εν Ναυπλίω κρητικήν οικογένειαν Λουκά Χορτάτζη » *. Ό 
διά τού ύπ’ άριθ. 5ϊ εγγράφου τού 1708 επικυρών τήν δωρεάν (είς τίνα;) 
Aloise Mocenigo είναι πιθανώς δ τότε Δόγης τής Βενετίας Alvise II Μο- 
cenigo ( 1700- 1709), δεν αποκλείεται δμως νά είναι καί ό ομώνυμος αυτού 
Γενικός Προνοητής Θαλάσσης καί αρχιστράτηγος Alvise III (ή Sebastiano) 
Mocenigo ( 1708-1711 )s. To ύπ’ άριθ. 5ε έγγραφον δέον νά χρονολογηθή 
’ίσως τφ 1708, εκ τοΰ επομένου ύπ’ άριθ. 5? εγγράφου τού έτους τούτου, 
άφοΰ άμφότερα πραγματεύονται περί τής αυτής ύποθέσεως’ περί τοΰ άπο- 
λύσαντος δμως αυτό Alvise Mocenigo ύφίσταται ή ιδία άμφιβολία. Τίς ό 
ιερομόναχος Παρ&ένιος Μαρονφγης, είς δν διά τών δύο τούτων εγγράφων 
παραχωρεΐται ή επικαρπία τών κτημάτων μετά τον θάνατον τού ’Αθανασίου 
Χορτάτση, έπισυμβάντα άρα δλίγον προ τής 14’Οκτωβρίου 1708, δεν εύρομεν. 1 2 3

1 ’Ανάλογα παραδείγματα παραχωρήσεως υπό τής Βενετίας δημοσίων κτημά
των, καί δή μονών, είς κληρικούς έστερημένους ιδίων προσόδων καί προσενεγκόντας 
είς αύτήν υπηρεσίας, έχομεν πολλά" βλ. προχείρως ( διά τά "Επτάνησα) Μ. Ί. 
Μανούσακα, Άλοΐσιος -’Αμβρόσιος Γραδενίγος, < Έπετηρίς τοΰ Μεσαιωνικού 
’Αρχείου » τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τόμ. 5 ( 1955 ), σ. 119 - 120 καί 128 -148. Οί 
Βενετοί έφήρμοσαν τό μέτρον τοϋτο καί είς τήν άνακτηθεΐσαν Πελοπόννησον.

2 Σπυρ. Π. Λάμπρου, Σημειώσεις περί τής έν Πελοποννήσφ Βενετοκρα- 
τίας, «Νέος Έλληνομνήμων », τόμ 21 ( 1927), σ. 35.

3 Βλ. προχείρως τόν οίκεΐον κατάλογον παρά Σπυρίδωνι Μ. Θεοτοκ η, 
’Αναμνηστικόν Τεύχος τής Πανιονίου ’Αναδρομικής Έκθέσεως... κλπ., έν Κερκύρρ, 
1914, σ. 25. Ό Alvise III έγένετο επίσης Δόγης βραδΰτερον ( 1723-1732).
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Πιθανώς ήτο Ζακύνθιος, άφοΰ οικογένεια Μαροΰφη ( Maruffi) μαρτυρεΐται 
έν Ζακύνθφ1 και άφοϋ έν Ζακύνθφ φέρεται γενόμενον τό ύπ’ άριθ. 5? έγγρα
φον. Φαίνεται πάντως οτι ένεκα τού θανάτου τοΰτου τοϋ Αθανασίου Χορ
τάτση έγένετο τή 28 Δεκεμβρίου τοΰ αυτοϋ έτους ή καταγραφή των 
κτημάτων τής μονής τοΰ 'Αγίου Θεοδοσίου ή διαλαμβανομένη εν τφ τελευταίφ 
ύπ’ άριθ. 5ζ έγγράφφ.

Άριϋ'. 6.

Ύπό τίνος άπελΰθη τό έγγραφον τοϋτο τοϋ 1716, δεν σημειοϋται. Ή 
Πελοπόννησος πάντως είχεν ήδη κατά τό προηγούμενον έτος άνακαταληφθή 
ύπό των Τούρκων, κατόπιν πολυαιμάκτου άγώνος2. Μόνον βενετική τις αρχή 
θά ήδύνατο βεβαίως νά πιστοποίηση περί τοϋ θανόντος τφ 1709 Εμμα
νουήλ Χορτάτση καί τών ύπ’ αυτοϋ καταλειφθέντων τέκνων καί περιου
σιακών στοιχείων. Έκ τών άναφερομένων τριών αυτοϋ υιών μόνον τον 
Φραγκίσκον συναντώμεν (βλ. τά επόμενα ύπ’άριθ. 7 καί 9-11 έγ
γραφα) μετά τήν εκ τής Πελοπόννησου έκδίωξιν τών Βενετών. Εις τοΰτον 
λοιπόν έχορηγήθη πιθανώς τό έγγραφον.

Ό Carlo Ruzzini (1653-1785), ό'στις άνήχθη τελικώς καί εις τό 
αξίωμα τοϋ Δόγη τής Βενετίας (1732- 1735), είναι γνωστός διά τήν σπου- 
δαίαν διπλωματικήν δραστηριότητα, τήν οποίαν άνέπτυξεν ώς πρέσβυς τής 
Βενετίας έν Βιέννη, Μαδρίτη, Κωνσταντινουπόλει κ.άλλ., ιδίφ δε κατά τήν 
σΰναψιν τών συνθηκών τοϋ Κάρλοβιτς ( 1699) καί τοΰ Πασάροβιτς (1718)3. 
Κατά τό 1719, μετά τήν ειρήνην, εστάλη τό δεύτερον ώς πρέσβυς (ambas- 
ciatore, οχι βάϊλος) τής Βενετίας εις Κωνσταντινούπολή, εντεύθεν δε καί 
εκ τής έν Πέραν (Γαλατφ) έ'δρας του, ένθα καί τό μέγαρον τής βενετικής 
πρεσβείας4 5, απέλυσε τό έγγραφον τοϋτο τοϋ διορισμού τοϋ Φραγκίσκου 
Χορτάτση ώς Προξένου τής Βενετίας έν Σμύρνη 6 έπί πενταετεΐ θητείφ.

1 Βλ. Λ εωνίδα X. Ζώη, Λεξικόν Φιλολογικόν καί 'Ιστορικόν Ζακύνθου, 
έν Ζακύνθφ, 1898, σ. 580.

2 Βλ. Μ. Β. Σακελλαρίου, Ή άνάκτησις τής Πελοποννήσου υπό τών 
Τούρκων έν έτει 1715, «'Ελληνικά», τόμ. 9 ( 1936), σ. 221-240, ένθα καί πασα 
ή περί τοΰ θέματος βιβλιογραφία.

3 Βλ. προχείρως τό περί τούτου άρθρον τοΰ Μ. Br(unetti) έν« Encyclo
pedia Italiana », τόμ. 30 ( 1936), σ. 359. Πρβλ. καί Tommaso Bertel e, 
II palazzo degli ambasciatori di Venezia a Costantinopoli e le sue antiche 
memorie, Bologna, 1932, σ. 262 - 266, 334 ( σημ. 22 ) καί 420.

4 Βλ. Tommaso Bertel e, ενθ’ άνωτ.
5 Προκάτοχος τοΰ Φραγκίσκου Χορτάτση ΰπήρξεν ό γνωστός Κεφαλλήν ιατρός
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Γνωρίζομεν οίλλοθεν δτι δ τελευταίος οΰτος τή 3/13 Δεκεμβρίου 1725 (ήτοι 
μετά την λήξιν της θητείας ταύτης) ύπέβαλεν αϊτησιν εις τον αυτόν Carlo 
Ruzzini περί διορισμού του ώς Προξένου Θεσσαλονίκης, δν ήθελε πραγματο- 
ποιηθή ή μελετωμένη τότε σΰστασις βενετικού προξενείου έν τή πόλει τούτη *. 
Άλλα τού Ruzzini έπανακάμψαντος μετ’ ου πολύ εις Βενετίαν 2, τό προξε
νείου Θεσσαλονίκης ίδρΰθη υπό τού διαδόχου του βαΐλου Dolfin μόλις τφ 
1729, τότε δε προεκρίθη έτερον πρόσωπον τού Φραγκίσκου Χορτάτση3, 
δστις παρέμεινεν εν τή θέσει τού Προξένου Σμύρνης μέχρι τού θανάτου του 
(ολίγον προ τού 1750), έσχε δε καί, ως διάδοχον εν αυτή τον υιόν του Δού
καν, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.

Άριϋ'. 8.
Τό έτος τής Εγίρας 1128 αντιστοιχεί προς τό χριστιανικόν 1716, ήτοι 

τό επόμενον τής υπό τών Τούρκων άνακτήσεως τής Πελοπόννησου, καθ’ ήν 
έλαβε χώραν, έν Κορίνθφ καί Ναύπλιο) ιδία, δεινή σφαγή και αιχμαλωσία 
τών κατοίκων4. Ή έπι τού τουρκικού τούτου εγγράφου ιταλιστί γεγραμ- 
μένη επιγραφή (ένθα ή άνάγνωσις Cosbagi αντί Cortazzi είναι βεβαίως 1 2 3 4

Ιάκωβος Πυλαρινός ( 1659-1718 ), δστις, διοριστείς τφ 1712, παρητήθη μετά 
πενταετίαν'βλ. Π. Μ. Κοντογιάννη, Οί προστατευόμενοι, « Άθηνά », τόμ. 29 
( 1917), σ. 96.

1 Σ π υ ρ. Π. Λ ά μ π ρ ο υ, Τό έν Θεσσαλονίκη βενετικόν προξενεΐον καί τό 
μετά τής Μακεδονίας έμπόριον τών Βενετών, « Νέος Έλληνομνήμων », τόμ. 8 

(1911), σ. 206-228 ( βλ. σ. 210).
2 Βλ. τό έν Βενετίφ τφ 1726 έκδοθέν έγκωμιαστικόν υπέρ αύτοΰ τεύχος «La 

nuova Porpora della rosa Ruzini Celebrata da i Fieri di Pindo nell'ingresso 
solenne dell’Illustrissimo & Eccellentissimo Signor Kavalier Carlo Ruzini» καί τό 
έν αΰτφ ( φ. 45ν ) προσφώνημα τοΰ Νικολάου Βουβουλίου « Προς τον έκλαμπρότατον 
πρΰτανιν Κάρολον τον ’ Ρουζήνον... τον μετά την πέμπτην έκτακτον πρεσβείαν, την υπέρ 
τής γαληνότατης τών ’Ενετών άριατο κρατεί ας ύπερφυώς άχ&εΐααν, από Βυζαντίου έπα- 

νελϋόντα » (παρά Rmile Le grand, Bibliographie Hellenique... au XVIIIe 
siecle, τόμ. 1, Paris, 1918, άριθ. 39, σ. 46 - 47).

3Σπυρ. Π. Λάμπρου, ενθ’ άνωτ., σ. 210-211.
4 Βλ. Μ. Β. Σακελλαρίου, ένθ’ άνωτ., σ. 228 -229 καί 233. Νέαν ελλη

νικήν περί τής αιχμαλωσίας ταύτης πηγήν, πλήν τοΰ γνωστού καί πολλάκις Ιπανεκ- 
δοθέντος εντύπου φυλλαδίου « Ιστορία περί τής συμφοράς και σκλαβίας τοΰ Μορέως, 
και Στιχολογία πολλών άλλων υποθέσεων, συντεϋεΐσα παρά Μ άν ϋ ο ν Ίωάννου εξ 

Ίωαννίνων, περιοχής Λόκου..., Ένετίηαιν, 1779 », εχομεν σήμερον τό στιχούρ
γημα « Ιστορία καλούμενη Κλαϋμάς Πελοπόννησου » τοΰ Κεφαλλήνος Πέτρου Κα- 
τσαΐτου τό Ικδοθέν προσφάτως υπό Έμμ. Κ ρ ι α ρ ά, Κατσαΐτης... ’Ανέκδοτα 
έργα, ’Αθήναι, 1950, σ. 197 -282' ό Κατσαΐτης, αύτόπτης τών γεγονότων, ήχμαλω- 
τίσΟ-η καί οΰτος τή 9/19 ’Ιουλίου 1715 έν Ναυπλίφ, ήχθη εις Κρήτην καί είτα 
έξηγοράσθη.
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εσφαλμένη) δεικνύει δτι τό έγγραφον περιείχε σημείωσιν των ποσών τών 
δαπανηθέντων προς εξαγοράν μελών τής οίκογενείας Χορτάτση αίχμαλωτισθέν- 
των τότε υπό τών Τούρκων εν ΙΙελοποννήσφ. Τό έγγραφον τούτο προφανώς 
είχεν ϋπ’ δψιν του δ Ν. X. Κωστής γράφων ότι δ εν έ'τει 1719 διορισμός 
τού Φραγκίσκου Χορτάτση ως προξένου έν Σμύρνη έγένετο « καί ένεκα τών 
υπηρεσιών της οίκογενείας αυτόν, αιχμαλωτισΟείσης μάλιστα τότε [ 1715]... 
καί έξαγορασ&είσης τφ 1716, προς την Βενετικήν πολιτείαν»1. Πλείονα 
περί τού ζητήματος τούτου βλ. εΐς τάς σημειώσεις τού επομένου κεφαλαίου 
2 τού παρόντος μέρους (σ. 274-275).

Άριϋ'. 9,

'Ως σχόλια εις τό παρόν έ'γγραφον δΰνανται νά χρησιμεΰσωσι τα ακό
λουθα δύο σημειώματα τού Ν. X. Κωστή, δημοσιευθέντα εκ τών καταλοί
πων αυτού2 3 *:

« Τφ 1725 ή Claire Agop, άρμενοκατόλισα, εϊχεν οικίαν εκεί [έν 
Μπουρνόβοι δηλ. ] προικφαν...

Τφ 1746 ή άνω Claire Agop έπώλησε την οικίαν της ( δπου ή εκκλη
σία τής Παναγίας) εις τον Francesco Cortazzi, πρόξενον Βενετίας, αντί 
γρ. 2.500».

Πιστεύομεν δτι τα σημειώματα ταύτα ήρύσθη δ Ν. X. Κωστής έξ αυ
τού τού παρόντος εγγράφου, δπερ είδε παρά τφ Γερμανφ Άντωνιάδη’ μό
νον ή μικρά περί τήν χρονολογίαν τής πωλήσεως τής οικίας διαφορά (1746 
αντί τής εν τφ έγγράφφ 1743) μένει ανεξήγητος. Τίνες οί υιοί τού Φραγ
κίσκου Χορτάτση, μανθάνομεν έκ τού επομένου εγγράφου.

Σημειωτέον δτι ή οίκία αυτή, μετά τον θάνατον τού Φραγκίσκου, επω- 
λήθη υπό τού υιού αυτού Λούκα, κατά Μάρτιον τού 1772, αντί 2300 γρο- 
σίων, συναχθέντων διά κοινής συνεισφοράς, εις τους άρχοντας τής μητροπό- 
λεως Σμύρνης τούς έχοντας οικίας εν Μπουρνόβα, ΐνα χρησιμεύση ως αρχιε
ρατικός οίκος, εκτίσθη δε παρ’ αυτήν καί δ έπ’ δνόματι τής Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου ναός, δστις ενεκαινίσθη τή 6 Αύγούστου τού αυτού έτους 1772' 
ταύτα προκύπτουσιν εκ σημειώματος έν τφ κώδικι Β’ τής μητροπόλεως 
Σμύρνης ( σ. 2), προσεπικυρουμένου υπό τού τότε μητροπολίτου Σμύρνης 
Προκοπίου τού από Γάνου καί Χώρας, δπερ έξεδόθη κατ’ έπανάληψιν υπό 
Ν. X. Κωστή8. Ό καλώς γνωρίζων τά πράγματα τού Μπουρνόβα Ν. Κα-

1 Ν. Κ. X. Κωστή, Σμυρναϊκά Άνάλεκτα, έν Άθήναις, 1906, σ. 91, σημ. 1.
2 Λεωνίδας Πολύδωρος Κυβετός, Χρονικόν βραχύ τοΰ Βουρνόβα - 

Ίουλ. 1922, «Μικρασιατικά Χρονικά», τόμ. 1 ( 1938), σ. 395 καί 396.
3 Ν. Κ. X. Κωστή, ’Αποσπάσματα έκ Σμυρναϊκοΰ κωδικός, ΔΙΕΕ, τόμ. 6

( 1901), σ. 181 -182 (ΙΔ') = Τ ο ΰ α ύ το ΰ, Σμυρναϊκά Άνάλεκτα, έν Άθήναις,
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ραράς, έπαναλαμβάνων τά ανωτέρω υπό Ν. X. Κωστή δημοσιευθέντα, προσ
θέτει την ένδιαφέρουσαν πληροφορίαν ό'τι «δ στενός δρομάκος πίσω από 
την εκκλησία λεγότανε ώς τό τέλος ’ τό στενό τον Χορτάτζη ’. Φαίνεται 
πόος δταν πούλησε τό σπίτι αυτό δ Χορτάτζης, αγόρασε άλλο μεγαλύτερο, 
πίσω από τό σπίτι του Τζιμέρη, γιατ'ι καί την δαιδαλώδη εκείνη περιοχή 
την λέγαμε ’ τον Χορτάτζη ’ » * 1.

Άριϋ1. 10.
Προφανώς πρόκειται περί αντιγράφου τοϋ παρά τη έν Βενετίρι εκδοτική 

Τραπέζη (Zecca) λογαριασμοί καταθέσεων τοϋ Φραγκίσκου Χορτάτση. 'Ο 
υπογραφών τό έγγραφον Marco Bertueci Molin θά ήτο αρμόδιός τις υπάλ
ληλος τοΰ ιδρύματος. ’Απευθύνεται δέ τό έγγραφον προς τούς τρεις εν 
Σμύρνη υιούς τοϋ Φραγκίσκου, ώς κληρονόμους του βεβαίως, ασφαλώς μι
κρόν μετά τον θάνατον αυτοί. Ό Φραγκίσκος Χορτάτσης άπεβίωσε 
λοιπόν ολίγον προ τής χρονολογίας του εγγράφου (23 Μαΐου 1750), πάντως 
δέ μετά τό 1743 (ή 1746;), ό'τε συνέταξε τό προηγοΰμενον ύπ’ άριθ. 9 πω- 
λητήριον έγγραφον. Τό δτι είχε λάβει την πρόνοιαν νά συντάξη ήδη από τοΰ 
1741 τήν διαθήκην του δεικνύει ό'τι ήτο ήδη από τότε γέρων ή ασθενής. 
Έκ τών άναφερομένων τριών υιών του 2 δ μέν Λουκάκις είναι δ διαδεχθείς 
αυτόν ώς Πρόξενος τής Βενετίας εν Σμύρνη Λούκας Χορτάτσης 
(f 1799), δδέ Μιχαήλ δ κατονομαζόμενος καί εν τφ επομένφ άριθμφ.

Άρΐ&. 11.
Τών 18 τούτων επιστολών μόνον μία χρονολογία άναφέρεται (1779). 

’Ασφαλώς όμως θά είναι πάσαι μεταγενέστεροι τοϋ θανάτου τοΰ Φραγκί
σκου Χορτάτση (βλ. άριθ. 10), δτε ή εκκαθάρισις καί ή διαχείρισις τής 
περιουσίας του είχε περιέλθει εις τούς υιούς του. Ό δέ έν τινι τών επιστο
λών τούτων άναφερόμενος Obreskoff είναι ό’Αλέξιος Μιχαήλοβιτς Obreskov 
( 1718- 1787), δστις είναι γνωστόν δτι έχρημάτισε πρέσβυς τής Ρωσίας έν 
Κωνσταντινουπόλει κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 18ου αίώνος3. ”Αν ύπηρέ-

1906, σ. 63 -65 (MB')· Πρβλ. καί σημείωμα τοϋ αΰτοϋ Ν. Κ. X. Κωσιή παρά Λ. 
Π. Κυβετφ, ένθ·’ άνωτ., σ. 397 -398.

1 Νίκου Καραρά, Ό Μπουρνόβας, ’Αθήνα, 1955, σ. 100- πρβλ. καί τό 
αυτόθι έκτος κειμένου τοπογραφικόν διάγραμμα, ένθα σημειοΰται καί τό «Στενό 
Χορτάτζη ».

2 Τάς περί τούτων ειδήσεις παρέχομεν κατωτέρω έν κεφ. 2 τοΰ Β' μέρους, 
άριθ·. 14, 15 καί 18.

3 Βλ. περί τής έν Κωνσταντινουπόλει διπλωματικής τούτου δράσεως J. ν ο η 
Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, 2.t« Ausgabe, τόμ. 4, Pesth, 
1836, σ. 473, 502, 570, 571, 572, 574, 575, 581, 616, 630, 639, 640. Πρβλ. καί
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τησε και ως Πρόξενος εν Σμύρνή, ως άναφέρεται ενταύθα, δεν ήδυνήθημεν 
νά έξακριβώσωμεν.

2. Τό παρά J. W■ Whitlall περί Χορτατσών έγγραφον.

Είναι ατύχημα δτι εκ πάντων των περί Χορτατσών εγγράφων τής συλ
λογής τοϋ James William Whittall, άτι να ούτος, ως έλέχθη καί ανωτέρω* 1 2, 
εΐχεν εις τήν κατοχήν του τφ 1901, δτε έξέδωκε τδ βιβλίον του, έδημοσίευσε 
μόνον εν. τό ύφ’ ήμών ενταύθα εν ελληνική μεταφράσει παρατιθέμενον καί 
σχολιαζόμενον. Ό Whittall γράφει* δτι παραθέτει τούτο επί λέξει («verba
tim ») εν αγγλική μεταφράσει (έκ τής ιταλικής ή γαλλικής πιθανώς, εις ήν 
θά ήτο συντεταγμένον τό πρωτότυπον). Δήλοι δμως δτι παραλείπει, ως λίαν 
Ικτενές, τό προοίμιον αυτού, προτάσσει δέ μικράν μόνον τούτου περίληψιν, 
ήτις εν ελληνική μεταφράσει έχει ως εξής:

«...'Ο αρχηγός τής οίκογενείας Χορτάταη, τή αιτήσει τον αδελφού 
τον, έγκατεατημένον είς τήν Επικράτειαν τής ένδοξον αυτοκρατορίας τής 
Ρωσίας, ένεφάνισεν εξήκοντα και έξ έγγραφα καί πράξεις (acts) προση- 
κόντως έσφραγισμένα, Υπογεγραμμένα καί αυθεντικά, άλλα είς τήν ελληνι
κήν, άλλα είς τήν λατινικήν καί άλλα είς τήν ιταλικήν, άπολελνμένα παρά 
τής αντοκρατορίας τής Κωνσταντινονπόλεως, τον βασιλείον τής Κρήτης 
καί τον Μορέως, παρά των Δογών καί Δονκών τής Βενετίας, των ναυάρ
χων τής Βενετικής Πολιτείας καί τοϋ Σνμβουλίον τών Σννετών (Sag’ll) 
αυτής, τών οποίων εγγράφων έξετασϋέντων προσηκόντως, κατηρτίσϋη ή 
άκόλονϋος σννοψις τής οικογενειακής ιστορίας τών Χορτατσών καί επεβε- 
βαιώϋη ύπό τον Γενικόν Πρόξενόν».

Μετά τήν παράθεσιν τού εγγράφου έν αγγλική μεταφράσει3, δ Whittall 
προσθέτει4 δτι τούτο έφερεν έν τέλει έπικύρωσιν, κατά τον νενομισμένον 
τύπον, τού έν Σμύρνη Ρώσου Γενικού Προξένου.

Τό ό'νομα τού Προξένου τούτου καί ή ακριβής χρονολογία τού έγγράφου 
δεν παρέχονται ύπό τού Whittall. Έκ τής έν τέλει δμως αυτού μνείας τής 
συνθήκης τού Campoformio συνάγεται δτι τό έγγραφον συνετάγη μετά τον 
’Οκτώβριον τού 1797' έπειδή δ’ έξ άλλου ό ένεργήσας προς έκδοσιν αυτού

Παντελή Μ. Κοντογιάννη, Οί “Ελληνες κατά τόν πρώτον έπΐ Αικατερίνης 
Β' Ρωσσοτουρκικόν Πόλεμον ( 1768- 1774 ), έν Άβήναις, 1903, σ. 104, 106, 107, 
108, 276.

1 Βλ. σ. 232-233.
2 J. W. Whittall, Frederick the Great... κλπ., London, 1901, σ. 121.
3 Αΰτόθ-ι, σ. 121-124.
4 Αύτόθι, σ. 125.
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Λούκας Χορτάτσης γνωρίζομεν δτι άπεβίωσε τή 5 Απριλίου 17991, έ'πεται 
δτι μεταξύ των δυο τούτων χρονολογιών συνετάγη τό έγγραφον. Πρόξενος 
τής Ρωσίας έν Σμύρνη κατά την περίοδον ταΰτην (από τοϋ 1797 τουλάχι
στον μέχρι τοϋ 1804, δτε άπεβίωσεν) ήτο, κατά τον Ν. X. Κωστήν 2, ό δια- 
μαρτυρόμενος ’Ιωάννης Foreman, δστις άρα είναι 6 καί χορηγήσας αυτό. 
'Ότι δέ 6 έν τώ προοιμίφ άναφερόμενος ως προσκομίσας τά παλαιά έγγραφα 
προς σύνταξιν τοΰ παρόντος αρχηγός τής οικογένειας Χορτάτση ήτο ό προρ
ρήσεις Λουκάς Χορτάτσης, ούδεμία αμφιβολία, διότι ουτος, χρηματί- 
σας επί ήμισυν σχεδόν αιώνα Πρόξενος τής Βενετίας, ήτο τότε ό επισημότε
ρος τών Χορτατσών. Τίς δμως τών δύο αδελφών του, ό Μιχαήλ ή ό 
Μανολάκης (βλ. έ'γγρ. Γερμ. Άντωνιάδου άριδ. 10) ήτο δ έν Ρωσία έγκα- 
τεστημένος, δι’ δν έξεδόθη τό πιστοποιητικού, ούδαμόθεν μανθάνομεν.

Ή συλλογή τοϋ Λούκα Χορτάτση περιελάμβανε τότε, ως άναφέρεται έν 
τφ προοιμίφ, 66 έν δλφ έπίσημα έγγραφα, ελληνιστί, λατινιστί ή ιταλιστί 
συντεταγμένα. Έξ δσων τό έξεταζόμενον πιστοποιητικόν έπιτρέπει είς ημάς 
νά συμπεράνωμεν, τά έγγραφα ταϋτα μερικώς μόνον συνέπιπτον προς τά τής 
συλλογής Γερμανού Άντωνιάδου, έχούσης, ως έλέχίίη έν οικείφ τόπφ3, διά
φορον τήν προέλευσιν. ’Ίσως ή περί ής ένταϋθα ό λόγος ήτο σπουδαιοτέρα, 
ως άνήκουσά ποτέ είς τον σημαντικώτερον έκπρόσωπον τής οικογένειας. Πώς 
δέ έκ τής ·9υγατρός τούτου Ελένης Giraud, προμάμμης τοϋ τελευταίου γνω- 
στοϋ κατόχου της J. W. Whittall, περιήλδεν αυτή είς τούτον κληρονομική) 
δικαιώματι, αφού δμως εΐχεν έγκαταλειφθή επί αιώνα καί φθαρή ύπό τών 
τρωκτικών, έξετέδη ήδη, κατά τάς πληροφορίας τού ίδιου, έν αρχή τής πα- 
ρούσης μελέτης4.

α λ Μετάφρασις τοϋ εγγράφου

«Έν έ’τει 1182, δ αντοκράτωρ ’Αλέξιος Κομνηνδς άπέστειλεν εις 
Κρήτην τον υιόν του Ίααάκιον ώς αντιβασιλέα, μετά 101 γαλερών, έξ ών 
δώδεκα έκυβερνώντο υπό δώδεκα Βυζαντινών Άρχοντοπούλων (princes), 
μετά τών οικογενειών των, άνερχομένων είς σύνολον 90 προσώπων. Τά Άρ- 

5 χοντόπουλα ταϋτα εϊχον άποαταλή νπδ τοϋ αυτοκράτορος προς διακυβέρνη- 
σιν τής Κρήτης μετά τήν καΟυπόταξιν τοϋ επαναστάτη μενού λαοϋ της. Κατά 
τήν αίσίαν άφιξιν τής αποστολής και τήν αποβίβασιν αυτής είς τάς άκτάς

1 Βλ. κατωτέρω μέρος Β', κεφ. 2, άριθ\ 18.
2 Βλ. Ν. Κ. X. Κω στη, Τό έν Σμύρνη ρεμπελλιόν τοΰ 1797 κατά νέας ανεκ

δότους πηγάς, ΔΙΕΕ, τόμ. 6 (1901), σ. 371, σημ. 1.
3 Βλ. ανωτέρω, σ. 236-237.
4 Βλ. ανωτέρω, σ. 232-233.
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της Κρήτης, ό βασιλόπαις Ίσαάκιος διέταξε νά πυρπολήσουν αί γαλέραι, 
μέτρον δπερ έπέφερε το αποτέλεσμά του είς τους απειθείς Κρήτας, οΐτινες, 

10 πληγέντες έκ τής αποφασιστικής ένεργείας του Ίσαακίου Κομνηνοΰ, ύπε- 
τάγηααν παραχρήμα καί άφήκαν τήν ειρηνικήν κατοχήν τής νήσου εις τά 
δώδεκα Άρχοντόπουλα τοϋ Βυζαντίου, ών εν ήτο Χορτάταης. 'Ο Ισαάκιος 
Κομνηνός, άφοΰ διένειμε τότε τδ βασίλειον τής Κρήτης εις δώδεκα φέουδα 
μεταξύ των δώδεκα Άρχοντοπούλων, κατέλιπεν είς αυτούς τήν κυβέρνηαιν 

15 και διοίκησιν τοϋ βασιλείου και επανήλθεν είς Κωνσταντινούπολή τή δια
ταγή τοϋ πατρός του, δστις, γέρων ών, είχεν ανάγκην νά έ'χη αυτόν πλησίον 
του. Έγκατέλειψε τήν Κρήτην τώ 1185, άλλα προ τής είς Κωνσταντινού
πολή επανόδου του έπεσκέφθη τδ ’Όρος Σινα, τδ °Αγιον ’Όρος καί τά 
'Ιεροσόλυμα, δπου άφήκε πλούσια δώρα.

20 Ό Ίσαάκιος Κομνηνός, διαδεχθείς τδν αϋτοκράτορα μετά τοϋ αδελφού 
του ’Ανδρονίκου, ϋπάνδρενσε διά κοινής συμφωνίας τήν αδελφήν του τφ 
1186 μέ τδν Βονιφάτιον, μαρκήσιον τοϋ Μομφερράτου, και έδωκεν είς 
αυτήν ώς προίκα τά βασίλεια τής Κρήτης κα'ι Θεσσαλονίκης· άλλ’ επειδή 
οι τόποι ουτοι ήααν άπομεμακρυσμένοι τής έδρας του, ό μαρκήσιος έπώ- 

25 ληαεν αυτούς τω 1204 είς τήν Βενετικήν Πολιτείαν αντί ποσοϋ 100.000 
ύπερπύρων (pauri) καί 100 αργυρών μαρκών, τής είρημένης Πολιτείας 
τελοναης κατά τδν χρόνον εκείνον υπό τον Δόγην 'Ερρίκον Λάνδολον.

» Συνεπεία τής αγοράς ταύτης, οι Βενετοί άπέστειλαν στόλον ϋπδ τήν 
διοίκησιν τοϋ ευγενοϋς Renter Premarin, προνοητοϋ τοϋ στρατοϋ, καί 

30 μετ’ αύτοϋ αποικίαν ευγενών Βενετών καί στρατόν πεζόν πρδς κατοχήν 
τοϋ βασιλείου τής Κρήτης. ’Αλλά τά δώδεκα Άρχοντόπουλα τής Κρήτης 
εξήγειραν άπαντα τδν πληθυσμόν υπέρ εαυτών καί μετά πολλάς αιματηρός 
μάχας κατέστρεψαν τελείως τδν βενετικόν στρατόν καί στόλον. Ή Βενετική 
Γερουσία εϋρέθη είς τήν ανάγκην ν’ άποστείλη άλλο εκστρατευτικδν σώμα, 

35 δπερ κατεστράφη καθ’ δμοιον τρόπον. Τά δώδεκα Άρχοντόπουλα τής Κρή
της, τά όποια είχον καταστή πολύ ισχυρά, δεν ήθελον ν’ άπολέσουν τήν 
εξουσίαν, ής άπήλαυον επί τοσαϋτα έτη.

» Τελικώς, κατόπιν πολέμου πεντήκοντα οκτώ ετών, ή Βενετική Γε
ρουσία, επιδεικνύουσα τήν χαρακτηρίζουσαν αυτήν αύνεσιν, προέτεινε συμ- 

40 βιβασμδν καί προσεφέρθη ν’ άφήαη τά δώδεκα Άρχοντόπουλα τής Κρήτης 
κατέχοντα πάντα τά προϋπάρχοντα προνόμια αυτών, υπό τον δρον νά θελή- 
σουν νά δεχθοϋν τήν κυριαρχίαν τής Βενετίας. Οί δροι ουτοι έγένοντο 
άποδεκτοί καί ύπεγράφη συνθήκη κατά Φεβρουάριον 1264 μεταξύ τοϋ 
ευγενοϋς Μάρκου Δανδόλου καί τών δώδεκα Άρχοντοπούλων, έπεκυρώθη 

45 δέ διά ψηφίσματος τής Γερουσίας, δπερ έξησφάλισεν είς τά Άρχοντόπουλα 
ταϋτα τήν κατοχήν τής Κρήτης, διηρημένης είς δώδεκα φέουδα, καί παρε- 
χώρησεν είς αυτά τάς Ιπποτείας των καί πάσας τάς διακρίσεις καί τά
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προνόμια, ών άπήλαυον μέχρι τούδε. 'Η συνθήκη αυτή έγένετο απολύτως 
σεβαστή καί τά δώδεκα Άρχοντόπουλα παρέμειναν εν ειρηνική κατοχή 

50 από τοϋ 1264 μέχρι τον 1669, δτε, μετά είκοσιτετραετή άντίστασιν, ή νήσος 
κατεκτήθη υπό των ’Οθωμανών. ΟΙ πλειστοι των Άρχοντοπούλων, εν οίς 
καί οι Χορτάτσαι, άδυνατούντες νά ύπομείνουν τον ’Οθωμανικόν ζυγόν, 
εγκατέλειψαν πάσας τάς κτήσεις των καί κατέφυγον εις Βενετίαν, ή Πολι
τεία τής όποιας, εις άναγνώριαιν των μακροχρονίων καί αξιόλογων ύπηρε- 

55 σιών των Χορτατσών, προσέφερεν είς τούτους μεγάλας ιδιοκτησίας καί την 
διοίκησιν στρατού εν ΓΙελοποννήσφ. Ουτοι διέμειναν εκεί πολλά έτη, 
δτε αίφνης συνέβη νέα ρήξις μετά τής ’Οθωμανικής Πύλης, ήτις 
άπέατειλε στρατόν καί κατέλαβε την Πελοπόννησον τότε ή οικογέ
νεια τών Χορτατσών, ής δ αρχηγός έφονεύθη μαχόμενος, περιήλθεν 

60 είς αιχμαλωσίαν καί ήχθη είς Κωνσταντινούπολή. ΟΙ εν Βενετία συγγε
νείς, επικούρούμενοι υπό τής Γερουσίας, έξηγόρασαν αυτήν καί ένεκατέ- 
στησαν τότε εν Βενετία. Μετά τινα έτη ή Γερουσία, εις ανταμοιβήν τών 
υπηρεσιών αυτής, ώνόμασε τον επί κεφαλής τής οικογένειας Γενικόν Πρό
ξενον μέ έδραν του τήν Σμύρνην. Τό λειτούργημα τούτο περιήρχετο από 

65 πατρός είς υιόν μέχρις δτου ή Βενετική Πολιτεία διά τής συνθήκης τού 
Campoformio περιήλθεν είς τήν κυριαρχίαν τής Αυστρίας».

β'. Σημειώσεις

Τό ανωτέρω έγγραφον, ως παρατηρεί τις, απαρτίζεται έκ δυο κυρίως 
μερών: α) τής από 1182 -1669 ιστορίας τών είς Κρήτην εκ Βυζαντίου στα- 
λέντων καί υπό τής Βενετίας άναγνωρισδέντων δώδεκα Άρχοντοπούλων, εν 
οΐς καί οί Χορτάτσαι ( στ. 1 -51)' καί β) τής καθαυτό ιστορίας τών Χορ
τατσών, μετά τήν υπό τών Βενετών έγκατάλειψιν τής Κρήτης, ήτοι από 1669 
μέχρι 1797 (στ. 51-66). ’Ίδωμεν επί τή βάσει τίνων εγγράφων συνετάγη 
εκάτερον τών μερών τούτων.

Μέρος α'. — Ούδεμία αμφιβολία χωρεΐ δτι ό συντάκτης τοϋ εγγράφου, 
διά τήν διατΰπωσιν τοϋ μέρους τοΰτου, είχεν ϋπ* ό'ψει του άποκλειστικώς τό 
λεγόμενον Χρονικόν τού ’Αντωνίου Trivan, τό όποιον απαρτίζεται, ως γνω
στόν, εκ συλλογής διαφόρων εγγράφων καί διηγήσεων άναφερομένων είς τήν 
ιστορίαν τής Κρήτης επί Βενετοκρατίας’. Συγκεκριμένους δέ είχεν ύπ’ό'ψει τό

1 Βλ. περί τούτου Ε. G e r 1 a n d, Histoire de la noblesse cretoise au 
moyen age, Paris, 1907, σ. 16 κ.έξ. καί Ιδίςι Ν. Β. Τωμα δάκη, ’Αντωνίου Τρι- 
βάν διηγήσεις περί Κρήτης, «Νέα Εστία», τόμ. 12 ( 1932 ), σ. 846 -852 (ενβ·α 
καί λεπτομερής καταγραφή τοϋ περιεχομένου του). Πρβλ. καί Μ. Ί. Μανού- 
σακα, Ή παρά Trivan άπογραφή τής Κρήτης ( 1644) καί ό δήθεν κατάλογος τών 
κρητικών οίκων Κέρκυρας, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 3 ( 1949), σ. 35 - 59.
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τμήμα εκείνο εκ τής αρχής τοΰ Χρονικού τό δημοσιευθέν έν ελληνική μετα
φράσει, εκ τοΰ ουδέποτε κυκλοφορήσαντος άχρονολογήτου έντυπου « Οικο
γένεια Βαροΰχα », υπό Ε. Gerland ώς document ΰπ’ άριθ. XII *, και δή 
από στίχ. 1-149, ώς καί τά εις αυτό άνήκοντα περί ευγενοϋς καταγωγής και 
προνομίων των δώδεκα Άρχοντοποΰλων έγγραφα τά δημοσιευθέντα κεχωρι- 
σμένως υπό Gerland ώς documents I - II1 2 και IV3. Προς άπόδειξιν άρ- 
κούμεθα νά παραίΐέσωμεν έκ τής μεταφράσεως ταΰτης τάς κυριωτέρας και 
χαρακτηριστικωτέρας περικοπάς, παραπέμποντες έν παρενθέσει εις τάς τοΰ 
ήμετέρου έγγραφου αντιστοίχους.

— Gerland, σ. 126, στ. 4-12: «Οι δε ειρημένοι δώδεκα ευπατρίδαι άνεχώ- 
ρηααν εκ Κωνσταντινουπόλεως, άλλοι μεν αννοδενόμενοι υπό εξ, άλλοι υπό επτά, άλλοι δε 
υπό οκτώ συγγενών ήααν δε πάντες ένενήκοντα... επί κεφαλής δε αυτών ήτο ό άγιώτατος 
και αήττητος ‘Ισαάκιος Κομνηνός, δ υιός τοΰ άγιωτάτου αυτοκράτορος βασιλ,έως 'Αλεξίου 

Κομνηνοϋ... αί τριήρεις άπασαι ήσαν εκατόν και μία. ( πρβλ. στ. 1-4 τοΰ ήμετέρου 
έγγραφου ).

— Αυτόθι, στ. 14-17 : ...άπεβιβάσϋηααν τά πληρώματα των πλοίων... έμειναν δε 
των τριήρεων μόνα τά κενά σκάφη, άτινα διαταγή τον νίον τοΰ αυτοκράτορος ίκάησαν 

πάντα... (πρβλ. στ. 6-8 ήμετ. έγγρ. ).
— Αυτόθι ( σ. 127 ), στ. 27 - 30 : .. .άνακτήαας δε οΰτω τήν επί τής νήσου κυριαρ

χίαν δ υιός τοΰ αυτοκράτορος καί χρώμενος τή αυτοκρατορική τοΰ πατρός του έξουσίρ, 

διένειμε τήν κυριαρχίαν εις τάς δώδεκα οικογένειας των εΰγενών άρχοντοποΰλων, ΰριζών 
τά μερίδιον έκάατης ώς τιμάριον... (πρβλ. στ. 12-14 ήμετ. έγγρ. ).

— Αυτόθι ( σ. 128 ), στ. 39 - 42 : ΆνακληΟείς δε ό βασιλεύς ‘Ισαάκιος παρά τοΰ 
πατρός του αυτοκράτορος, όπως μείνη παρ’ αντφ έν Κωναταντινουπάλει, ϋέλοντος ένεκα 

τοΰ γήρατος του, νά τφ παραχώρηση τήν αυτοκρατορίαν, άφήκεν, ώς είπον, πάντα τά 

άρχοντόπουλα... (πρβλ. στ. 15-17 ήμετ. έγγρ.).
— Αυτόθι ( σ. 129 ), στ. 62 - 66 : Μεινάσης δ'ε τής αυτοκρατορίας εις τήν εξουσίαν 

τοΰ Ίοαακίου καί τοΰ αΰταδέλφου του ‘Ανδρονίκου, έπιϋυμοΰντες ουτοι νά υπανδρεύσωαι 
τήν αδελφήν των, διωμολόγησαν τό συμβόλαιον έν έτει 1186 μετά τοΰ Δον Βονιφατίου 
μαρκίωνος τοΰ Μονφερράτου, έκτος δε των άλλων προικοδοτήσεων παρεχώρηααν αύτφ καί 
τό βασίλειον τής Κρήτης καί τήν Θεσσαλονίκην... ένεκα τής άποστάσεως αυτών άπεφά- 
αιαε νά τά απαλλοτρίωση, έπώλησε δ'ε τό βασίλει ον τής Κρήτης τή γαληνοτάτη δημοκρα
τία τής Βενετίας έν έτει 1204 αντί τής ποσότητος 100 ύπερπύρων καί χιλίων μαρκών 

αργυρών, έπί τής ηγεμονίας τοΰ γαληνοτάτου δουκός Προρίκου (’Ερρίκου) Δανδόλου. 

(πρβλ. στ. 20- 27 ήμετ. έγγρ.).
— Αυτόθι ( σ. 131), στ. 100-110: Άλλ’ ή ένετική σύνεσις... άπεφάσιαε νά δια

πραγματευτή τήν ειρήνην μετά τών άρχοντοποΰλων... άφοΰ έπί 58 όλα έτη έπολέμουν... 

(πρβλ. στ. 38-41 ήμετ. έγγρ. ).

1 Ι$· Gerland, ενθ’ άνωτ., σ. 126 κ.έξ.
2 Αυτόθι, σ. 76-89.
3 Αυτόθι, σ. 111 - 117. Κατά τήν εις κεφάλαια κλπ. υποδιαίρεσιν τοΰ Χρονι- 

κοΰ τήν γενομένην υπό Ν. Β. Τωμαδάκη, ένθ’ άνωτ. («Νέα ’Εστία», τόμ. 12, 
σ. 847 ), τό τμήμα τοΰτο αντιστοιχεί πρός τάς παραγράφους ύπ’ άριθ. Ill - X τοΰ 
κεφαλαίου Α' τοΰ πρώτου μέρους.
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— Αυτόθι ( σ. 132 ), στ. 125 - 128 : Συνομολ.ογη&είαης τής ειρήνης μηνι Φεβρονα- 
ρίψ τον 1264 έτους μεταξύ τοϋ προοφιλεοτάτον ευγενοϋς άνδρός Μάρκον Λανδόλον, δου- 
κός τής Κρήτης, αντιπροσώπου τής γαληνότατης "Ενετικής κυριαρχίας, και των Κωνσταν- 
τινουπολ.ιτών άρχοντοπούλων... ( πρβλ. στ. 43 -46 ήμετ. έγγρ. ).

— Αυτόθι ( σ. 133), στ. 141-149: Οντω... το αείποτε προσκυνοΰμενον λ μ. βλήμα 
τοϋ Άγιου Μάρκου... κληρονομικούς διετηρή&η εις τούς απογόνους άπδ τον 1204 μέχρι 
τον 1669,... δτε... έςεπληρώϋη ή ουρανόϋεν απόφασις τής άπολεοΟείσης ελευθερίας τής 
πατρίδος διά τής μεταβάοεως αυτής... εις τον ζυγόν τής τυραννικής Ό if ισπανικής μοναρ

χίας, ήτις έμόχ&ησε, ΐνα λάβη την κατοχήν, άντιοταϋέντων επιμόνως των νπεραοπιατων 

της επί όλα 24 έτη. ( πρβλ. στ. 48 - 51 ήμετ. έγγρ. ).

'Ως καθίσταται προφανές, ή σύμπτωσις των δυο κειμένων, καί ως προς 
τό περιεχόμενον (ιδία δέ τάς χρονολογίας, τούς αριθμούς καί τάς όίλλας λε
πτομέρειας) καί ως προς τήν σειράν τής έκθέσεως τών γεγονότων, άλλα καί 
ως προς τήν φραστικήν έτι διατΰπωσιν, είναι απόλυτος: Τό περί Χορτατσών 
πιστοποιητικόν έστηρίχθη, ως προς τό πρώτον αυτού μέρος, εις άντίγραφόν 
τι τοϋ Χρονικού Trivan περιλαμβάνον καί τα γνωστά περί Άρχοντοπούλων 
έγγραφα. Είναι γνωστόν δτι με τοιαϋτα έγγραφα καί αντίγραφα είχον έφο- 
διασθή καί αί άλλαι εύγενεΐς οίκογένειαι τής Κρήτης (Καλλιέργαι, Σκορδί- 
λαι, Βλαστοί, Βαροΰχαι κλπ. ) προς κατοχΰρωσιν ή διεκδίκησιν τών φεουδα- 
λικών δικαιωμάτων καί προνομίων των ’.

Τίνες τών ειδήσεων τού αποσπάσματος τούτου τοϋ Trivan, δθεν έπή- 
γασε τό ήμέτερον έγγραφον, είναι ίστορικώς άπηκριβωμέναι καί τίνες άποτε- 
λοΰσι μυθεύματα, έξήτασεν ήδη τόσον καλώς ό Gerland1 2 3, ώστε περιττεύει 
ενταύθα παν άλλο σχόλιον. Θά άρκεσθώμεν μόνον νά ύπομνήσωμεν δτι ή 
περιλάλητος επιστολή (πρόσταγμα) τοϋ αύτοκράτορος ’Αλεξίου ( Α' ή Β';) 
τού Κομνηνοΰ από 1182 προς τούς επαναστατημένους Κρήτας περί αποστο
λής εις τήν νήσον τών δώδεκα ’Αρχοντοπούλων, ή παρατεθείσα υπό Gerland 
υπό διωρθωμένην χρονολογίαν 1092, ώς document ύπ’ άριθ. Is, είναι 
έγγραφον πασιφανώς πλαστόν, ώς έδειξεν ή υπό τού έρευνητοϋ τούτου 
γενομένη έξέτασις4, έβεβαίωσε δέ καί ή νεωτέρα έρευνα5. Τό αυτό ισχύει

1 Βλ. Ε. Gerland, ένθ- άνωτ., σ. 6- 16, 37 -39 κ.άλλ.
2 Αυτόθι, σ. 126 - 132, εις τάς υποσημειώσεις τοϋ έκδιδομένου κειμένου.
3 Αυτόθι, σ. 76 - 85.
4 Αυτόθι, σ. 19-26. Πρβλ. καί τήν νεανικήν έργασίαν τοΰ Ν. Β. Τωμα- 

δ ά κ η, Τό χρυσόβουλλον τών Κομνηνών, < Περιοδικόν Δελτίον Βιβλιοθήκης Κρητι
κού Φιλολογικού Συλλόγου έν Χανίοις », έτ. Α', τεϋχ. β'- γ’ ( 1928 ), σ. 65-85.

5 Βλ. Franz Dolger, Regesten der Kaiserurkunden des Ostromischen 
Reiches. 2. Teil: Regesten von 1025 - 1204, Miinchen u. Berlin, 1925, σ. 89, 
άριθ. 1552. Ό DSlger έσχεν ύπ’ δψιν οΰχί τάς παρά Ε. Gerland, ένθ’ άνωτ., 
τέσσαρας έλληνικάς μεταφράσεις τοϋ έγγράφου, άπορρεούσας πάσας έξ Ιταλικών κει
μένων (βλ. αυτόθι, σ. 20), άλλ’ άγνοηθέν υπό Gerland ιταλικόν κείμενον, έκδεδο-

31 -12 -1956
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και διά τά εις τοΰτο προσηρτημένα έγγραφοι, ήτοι τούς καταλόγους τών εις 
Κρήτην σταλέντων Βυζαντινών άξιωματούχων καί Άρχοντοπούλων, τούς ύπό 
Gerland παρατεθέντας ως documents ύπ5 αοιΌ. II καί IV '. Πάντα ταϋτα 
έπλάσθησαν ενωρίς ύπό τών ό'ντως παλαιών ισχυρών οικογενειών τής νήσου, 
προς άναγνώρισιν καί άνανεωσιν τών προνομίων των ύπό τών κυριάρχων 
Βενετών. Είναι δέ ορθή εν προκειμένφ ή παρατήρησις τοΰ Στεφ. Ξανθου- 
δίδου, καθ’ ήν « τά μεν έγγραφα τά σχετικά προς τούς δώδεκα αυτούς Άρ- 
χοντοπούλλους καί τήν εν τή νήσφ κατανομήν των είναι προφανώς κατά τό 
πλεΐστον νεώτεραι διασκευαί καί παραποιήσεις, άλλ’ ή βάσις, εφ’ ή; έστηρί- 
χθησαν οί πλάσαντες αυτά είναι πιθανώς ούχί τελείως αστήρικτος. "Εν είναι 
βέβαιον, δτι οι Άρχοντορρωμαΐοι αυτοί, είτε ιθαγενείς δ'ντες είτε έκ Κ/πό- 
λεως ή άλλων επαρχιών τοΰ Βυζαντ. Κράτους έλ-θόντες, εύρίσκοντο πολύ προ 
τής ενετικής κατακτήσεως έν τή νήσφ καί άπετέλουν τήν άρχουσαν τάξιν 
κατέχοντες κτήματα μεγάλα καί άσκοΰντες εξουσίαν καί δυναμιν μεγάλην επί 
τοΰ ίθαγενοΰς πληθυσμοΰ... » 2.

Μέρος β'. — Ένταΰθα ό συντάξας τό πιστοποιητικόν είχε προ οφθαλ
μών έγγραφα χορηγηθέντα εις τούς Χορτάτσας έν Πελοποννήσφ καί Σμύρνη, 
τά αυτά ή ανάλογα προς τά έν τφ καταλόγφ τής συλλογής Γερμ. Άντωνιά- * 1

μένον υπό Marino e N.icolo Pignatore, Memorie storiche e critiche 
dell’isola di Cefalonia dai tempi eroici alia caduta della Repubblica Veneta, 
τόμ. I, Corfu, 1887, σ. 67 -72, όπερ, ώς διεπιστώσαμεν, είναι φραστικής διάφορον 
τοΰ παρά Trivan. Τά υπέρ τής δήθεν γνησιότητος τοΰ εγγράφου επ' εσχάτων γρα- 
φέντα ύπό Γ. Α. Σή φ α κ α, Τό χρυσόβουλλον ’Αλεξίου Β' Κομνηνοΰ κα’ι τά δώδεκα 
άρχοντόπουλλα ( 1182 μ.Χ. ), « Κρητικά Χρονικά », τόμ. 2 ( 1948 ), σ. 129 - 140 είναι 
όλως ασύστατα" βλ. καί τήν ορθήν κρίσιν τοΰ F. D [ δ 1 g e r ] έν « Byzantinische 
Zeitschrift», τόμ. 46 ( 1952 ), σ. 441.

1 Βλ. Ε. Gerland, ένθ’ άνωτ., σ. 28, 37 -39, 86 - 89 καί 111-117. Μό
νον τά αυτόθι παρατιθέμενα ύπ’ άριθ. 111“ καί 1 IIP ( σ. 90- 110 ) έγγραφα φαίνον
ται όντως γνήσια ( βλ. σ. 26-28 ). Τό πρώτον τούτων, έλλεΐπον παρά Trivan, τοΰ 
έτους 1184 (ή, κατά τόν Gerland, τοΰ 1191) έπανεξεδόθη μετά σπουδαίων τοπο
γραφικών καί άλλων διασαφήσεων ύπό Στεφ. Ξανθουδίδου, Τό δίπλωμα 
( προβελέγιον) τών Σκορδιλών Κρήτης, ΕΕΚΣ, τόμ. 2 1939 ), σ. (299-312, ύπέρ τής 
γνησιότητος δέ αύτοΰ, παρά τινας διαλεκτικός ανωμαλίας, άποφαίνεται καί ό Franz 
Dolger, Regesten der Kaiserurkunden, 2. Teil, a. 90, άριθ. 1661. Τά δέ δεύ
τερον, τό χορηγηθέν καί τοΰτο ύπό Κωνσταντίνου Δούκα, δουκός τής Κρήτης, τή 
προστάξει τοΰ αύτοκράτορος Ίσαακίου ’Αγγέλου ( 1185 - 1195 ), εις τούς λοιπούς 
δέκα ( πλήν τών ήδη λαβόντων Σκορδιλών καί Φωκάδων ) εύγενεϊς οίκους τής 
Κρήτης καί χρονολογούμενον ύπό Gerland από Σεπτ. 1192 ( ώς φέρον ίνδικτιώνα 
ΙΑ'), όπερ δέν μνημονεύεται παραδόξους ύπό F. Dolger, ένθ’ άνωτ., θά έξετά- 
σωμεν άλλαχοΰ.

2 Στεφάνου Ξανθουδίδου, Ή Ενετοκρατία έν Κρήτη κλπ., Athen, 
1939, σ. 18.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΤ' 18
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δου ύπ’ άριθ. 4β καί εξής. Δυστυχώς, ένεκα τής άκρας συντομίας καί γενι- 
κότητος τού μέρους τούτου, δεν δυνάμεθα να προβώμεν παρά μόνον εΐς τούς 
ακολούθους ταυτισμούς εγγράφων τής συλλογής ταΰτης προς αντίστοιχα τής 
συλλογής Άντωνιάδου.

Στ. 53-56. Τα ενταύθα λεγάμενα άναφέρονται συλλήβδην εις τάς 
ύπ’ άριθ. 4 (β - θ) καί 5 (α - ζ) ομάδας εγγράφων τής συλλογής Άντω
νιάδου.

Στ. 58-61. Πρόκειται προφανώς περί τού ύπ’ άριθ. 8 εγγράφου τής 
συλλογής Άντωνιάδου, χρονολογούμενου, ως εΐδομεν ανωτέρω, από 1716. 
Ενδιαφέρουσα είναι ή ενταύθα πληροφορία δτι κατά τήν υπό τών Τούρκων 
κατάληψιν τής Πελοπόννησου (1715) έφονεύθη μαχόμενος 6 αρχηγός τής 
οικογένειας Χορτάτση. Επειδή δεν είναι δυνατόν νά πρόκειται ούτε περί τού 
'Εμμανουήλ, θανόντος ήδη από τού 1709 (βλ. έγγρ. Άντων. ΰπ’ άριθ. 6), 
ούτε περί τών υιών αυτού Φραγκίσκου (έπιζήσαντος) ή Μελετίου (απλού 
ίερέως δντος), πιστεύομεν δτι πρόκειται περί τού τρίτου υιού αυτού 
Δούκα, τον όποιον ό'ντως δεν συναντώμεν πλέον μετά τό 1715. Ό Whit- 
tall, χαρακτηρίζων τό περιστατικόν τούτο τής αιχμαλωσίας καί εξαγοράς τής 
οικογένειας Χορτάτση ως « λίαν παράδοξον ιστορίαν », προσθέτει περί αυτού, 
μετά τήν παράθεσιν τού εγγράφου, τάς άκολούθους λεπτομέρειας, τάς οποίας 
ήντλησε προφανώς έκ τής οικογενειακής παραδόσεως:

« Ό τότε άρχηγός τής οικογένειας ήτο επί κεφαλής βενετικού στρατού 
καί έφονεύθη εΐς τον κατά τών Τούρκων άγώνα. Ή χήρα του ήχμαλωτίσθη 
υπό τούτων, άλλά προ τής αιχμαλωσίας της άπέκρυψεν αύτη τά πολύτιμα κο- 
σμήματά της, ήτοι άδάμαντας, καμέους κλπ., εντός σάκκου ον αί γυναίκες 
έ'φερον ώς περισκελίδα τότε εις τά μέρη ταύτα. Έτυχε διακριτικής μετα- 
χειρίσεως έκ μέρους τών αίχμαλωτισάντων αυτήν καί ήχθη είς Κωνσταν
τινούπολή προς πώλησιν. Κατά τον χρόνον τής αιχμαλωσίας της ήτο 
έγκυος καί τρεις ημέρας προ τής ύπό τής Βενετίας πληρωμής τών προς έξα- 
γοράν της χρημάτων έγέννησεν υιόν, τον όποιον οι Τούρκοι ήρνήθησαν νά 
επιτρέψουν είς αυτήν δπως παραλάβη, λέγοντες δτι, ώς γεννηθείς εν αίχμα- 
λωσίφ, ήτο ιδιοκτησία των. Ή δυστυχής γυνή, μή θέλουσα ν’ άφήση τον 
μόνον της υιόν είς χεΐρας τών Τούρκων, ενεχυρίασε τά κοσμήματά της παρά 
τινι Γενουάτη έμπόρφ έν Γαλατά *αί έξηγόρασε τό τέκνον της. "Αμα δέ τή 
έπανόδφ της είς Βενετίαν, άπέστειλε τό εΐς αυτήν προκαταβληθέν ποσόν καί 
άνέκτησε τά κοσμήματά της»1.

Στ. 62 κ.εξ. Νοείται βεβαίως τό ύπ’ άριθ. 7 έγγραφον τής συλλογής 
Άντωνιάδου περί διορισμού ώς Προξένου τής Βενετίας έν Σμύρνη τού Φραγ
κίσκου Χορτάτση. Ούτος θά ήτο ό «επί κεφαλής» τής οικογένειας μετά 1

1 J. W. Whitt a 11, ένθ’ άνωτ., σ. 125 ( μετεφράσαμεν έκ τοΰ αγγλικού).
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τον θάνατον τοΰ άδελφοΰ του Λουκά. Ό δέ μνημονευόμενος ως διαδεχθείς 
αυτόν υιός του ήτο ό Λουκάς Χορτάτσης, ό κα'ι μεριμνήσας προς χορήγησιν 
τοΰ σχολιασθέντος πιστοποιητικού.

Β'-ΑΝΑΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΤΩΝ ΧΟΡΤΑΤΣΩΝ

Ό έν τφ ποώτφ μέρει τής παροΰσης εργασίας έκδοθείς καί σχολιασθείς 
κατάλογος τών εγγράφων τής συλλογής Γερμανού Άντωνιάδου επιτρέπει ευ
τυχώς εις ημάς να καταρτίσωμεν σχεδόν πλήρες καί οριστικόν τό γενεαλογι
κόν δένδρον τοϋ ευγενοΰς κλάδου τής οικογένειας Χορτάτση από τοϋ τέλους 
τοΰ 16ου αίώνος, δτε εύρίσκετο εισέτι έν Κρήτη, μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 19ου, 
δτε έπαυσεν ΰφισταμένη έν Σμύρνη. Κατ’ αγαθήν δέ σΰμπτωσιν, δυνάμεθα 
νά συμπληρώσωμεν τοΰτο διά τοΰ γενεαλογικοΰ δένδρου τών έκ θηλυγονίας 
απογόνων τών Χορτατσών έν Σμύρνη κατά τον 19°ν αιώνα γαλλοαγγλικών 
οικογενειών Giraud καί Whittall, χάρις εις τό προμνημονευθέν βιβλίον τοΰ 
J. W. Whittall, ίδίρ δμως χάρις εις τό έν έ'τει 1934 υπό τοΰ άνεψιοΰ τού
του Edmund Haydn Giraud έκδοθέν, τό περιέχον λεπτομερή καί ακριβή 
τήν ιστορίαν τούτων καί πολλούς έπί μέρους γενεαλογικούς πίνακας1. Έπί 
τή βάσει λοιπόν τών δύο τούτων αρίστων πηγών κυρίως, αλλά καί τών πολυ
τίμων σημειωμάτων τοΰ Ν. X. Κωστή καί άλλων άλλοθεν ήντλημένων ειδή
σεων, κατηρτίσαμεν τον κατωτέρω παρατιθέμενον ήριθμημένον γενεαλογικόν 
κατάλογον ( ύπ’ άριθ. 2 ).

Τοΰ καταλόγου τούτου έκρίναμεν χρήσιμον νά προτάξωμεν αναγραφήν 
(ύπ’άριθ. 1) πάντων τών λοιπών — εύγενών καί μή—γνωστών εις ήμας 
Χορτατσών έν Κρήτη καί νά έπιτάξωμεν όμοίαν (ύπ’ άριθ. 3) τών άλλων έν 
Σμύρνη άνεξακριβιότου καταγωγής Χορτατσών τοΰ 18ου καί 19ου αίώνος, 
συγκεντροΰντες τάς πολλαχοΰ διεσπαρμένος περί έκάστου μαρτυρίας. Πρα- 
γματευόμεθα δέ περί τούτων εις τά δύο χωριστά ταΰτα κεφάλαια, διότι άκρι-

1 Family Records. A Record of the Origin and History of the Giraud 
and Whittall families of Turkey, by Edmund Giraud, And a short 
History of the La Fontaine family, by James La Fontaine, Dedicated 
to the families in question and not for sale or circulation to the public. 
MCMXXXIV, Printed by Adams Bros and Shardhow, Ltd. In the city of Lon
don. Είναι παράδοξον πώς 6 άλλως λίαν ενημερωμένος Giraud δεν αναφέρει τό 
προεκδοδέν βιβλίον τοΰ έκ μητρός δείου του Whittall, ουδέ γνωρίζει τι περί τών 
οικογενειακών εγγράφων Χορτάτση. Τό λίαν δυσεύρετον τοΰτο έργον ήδυνηδημεν 
νά ίδωμεν παρά τφ κ. Άλεξάνδρφι Μπενάκη, δν καί εντεΰδεν εΰχαριστοΰμεν δερ- 
μότατα, διότι έπέτρεψεν εις ημάς λίαν προδύμως νά χρησιμοποιήσωμεν αυτό καί νά 
δημοσιεύσωμεν έξ αΰτοΰ τήν προσωπογραφίαν τοΰ Λουκά Χορτάτση.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:44 EEST - 3.236.241.27



276 Μ. Ί. Μανούσακα

βώς αί μαρτυρίαι αΰται δεν είναι τόσον επαρκείς, ώστε να επιτρέψουν την 
εις το σχηματισθέν γενεαλογικόν δένδρον ένταξιν τών αναγραφόμενων ή τον 
καταρτισμόν ετέρων δένδρων. Διά τοΰτο και περιορίζομε θα εις απλήν, άνευ 
άριθμήσεως συναγωγήν αυτών, ευχόμενοι δπως νέαι ερευναι συμπληρώσωσι 
τα κενά και διαφωτίσωσι τάς προς άλλήλους σχέσεις αυτών.

Δέον νά σημειωθή ό'τι ούτε ό κατάλογος, οΰτε αί δυο άναγραφαί έχουν 
σκοπόν την παροχήν εξαντλητικών βιογραφικών ειδήσεων, άλλ’ απλώς τήν 
άπαρίθμησιν και τήν χρονολογικήν τοποθέτησιν ή και τήν γενεαλογικήν 
συσχέτισιν τών άναγραφομένων.

Ί. ’Αναγραφή τών έν Κρήτχι Χορτατσών.

Οί έν Κρήτη εύγενεϊς Χορτάτσαι είχον παλαιόθεν τάς κτήσεις των εις 
τήν περιφέρειαν τής Ρεθυμνης. Τά όρια τών κτήσεων τούτων καθορίζονται 
ήδη έν τφ έγγράφφ τοϋ δουκός τής Κρήτης Κωνσταντίνου Δουκα από 
Σεπτεμβρίου 1192 (κατά διόρθωσιν τοΰ Gerland, αντί 1182), δι’οΰ, κατό
πιν ορισμού τοϋ αύτοκράτορος Ίσαακίου ’Αγγέλου, άνανεοϋνται τά φεουδα- 
λικά προνόμια τών εΰγενών οίκων τής Κρήτης1. ’Αλλά καί κατά τήν έν τφ 
Χρονικφ τού Trivan άπογραφήν τού 1644, μνημονεύονται μεταξύ τών « ηο- 
bili Cretensi» τής Ρεθυμνης (δίς μάλιστα) οί «Cortazzi»2. Καί σήμερον 
δ’ έτι διασώζεται οικογένεια Χορτάτση έν τφ χωρίφ Μέση, καθώς καί τοπω
νυμίαν « τοΰ Χορτάτση » έν τη κώμη Άργυρουπόλει3 τής έπαρχίας Ρεθυ
μνης. Οί πλεΐστοι τών κατωτέρω άναγραφομένων είναι έπίσης Ρεθυμνιοι 
καί εύγενεΐς, ό'χι όμως πάντες. Μεταξύ αυτών εϋρηνται ασφαλώς καί οί πρό
γονοι τών έν τφ ύπ’ άριθ. 2 καταλόγφ νεωτέρων Χορτατσών, δυστυχώς όμως 
ό μετ’ αυτών συνδετικός κρίκος λανθάνει είσέτι.

« Μιχαήλ Χορτόίτζης τοΰ ποτέ Ευσταθίου καί οί αδελφοί του » 
άναφέρονται έν τφ ανωτέρω έγγράφφ τοΰ 1192 μεταξύ τών έμφανισθέντων 
καί ζητησάντων τήν έπικυρωσιν τών παλαιών αυτών φεουδαλικών δικαίων4.

Cortazzi (άνευ βαπτιστικοϋ), καθολικός έπίσκοπος Χερρονήσου,

1 Τό έγγραφον φέρεται έκδεδομένον παρά Ε. Gerland, ένθ’ άνωτ., σ. 99 - 
110, ύπ’ άριθ. ΙΙΙβ ( βλ. περί Χορτατσών έν σ. 105).

2 Μ. Ί. Μανούσακα, Ή παρά Trivan άπογραφή τής Κρήτης ( 1644 ) κλπ., 
«Κρητικά Χρονικά», τόμ. 3 ( 1949 ), σ. 56, άριθ. 29 καί 38.

3 Νικολ. Εΰαγγ. Χατζιδάκι, Συμβολή εις τό τοπωνυμικόν τής Κρήτης. 
Τοπωνυμίαι τοϋ χωρίου ’Αργυρουπόλεως, ΕΕΚΣ, τόμ. 1 ( 1938 ), σ. 456 ( άριθ. 11 ).

1 Ε. G e r 1 a n d, ένθ’ άνωτ., σ. 101. Ό Ευστάθιος Χορτάτσης άναφέρεται 
καί εις τό αυτόθι ύπ’ άριθ. I έγγραφον ( βλ. σ. 85 ), ως καί εις τό ύπ’ άριθ. IV 
( βλ. σ. 115), όπου μάλιστα καί έτεροι ές Χορτάτσαι" άμφότερα όμως τά έγγραφα 
ταΰτα είναι πλαστά, ως έδείχθη ύπό τοΰ Gerland.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:44 EEST - 3.236.241.27



Συμβολή εις τήν Ιστορίαν τής κρητικής οικογένειας Χορτάτση 277

εκλεγείς υπό τοΰ δυτικού αρχιεπισκόπου Κρήτης μετά το 1234 και όριστι- 
κώς τοποθετηθείς υπό τού πάπα Γρηγορίου IX τή II Φεβρουάριου 1237 *.

Θεολόγος Χορτάτζης λαμβάνει έκ νέου παρά των Βενετών, διά τής 
συνθήκης ειρήνης τού 1265, τά προ τής επαναστάσεως τού 1262 ΰπ’ αυτού 
κατεχόμενα φέουδα2.

Γεώργιος και Θεόδωρος οί Χορτάτσαι, αδελφοί, οι γενναίοι αρχη
γοί τής κατά τών Βενετών κρητικής επαναστάσεως τοΰ 1272- 1278, οΐτινες, 
μετά τήν ήττάν των, κατεδικάσθησαν εις άειφυγίαν καί κατέφυγον εις τον 
αύτοκράτορα τού Βυζαντίου Μιχαήλ Η' Παλαιολόγον3· Οΰτοι ειχον μετάσχει 
καί τής προηγουμένης επαναστάσεως τοΰ 1262 καί μνημονεύονται εις τήν 
συνθήκην τού 12654. Τοΰ Γεωργίου άναφέρονται υιοί 6 Μιχαήλ καί ό 
Κωνσταντίνος, τού δε Θεοδώρου ό Εμμανουήλ5.

Μιχαήλ Χορτάτζης, ανεψιός τών δύο προηγουμένων, γνωστός ήδη έκ 
τής συνθήκης τοΰ 12656, δστις μετά τήν καταστολήν τής επαναστάσεως τών 
Χορτατσών συνδιαλλάσσεται μετά τών Βενετών ( 1278) καί απολαύει αμνη
στίας7, βραδύτερον δέ συμπράττει εις τήν έπανάστασιν τοΰ ’Αλεξίου Καλ- 
λιέργη ( 1283)8 καί μνημονεύεται εις τήν συνθήκην τοΰ 1299®.

Κωνσταντίνος Χορτάτζης άναφέρεται εν τή από Νοεμβρίου 1332 
συνθήκη τοΰ αΰτοκράτορος ’Ανδρονίκου Γ' Παλαιολόγου μετά τών Βενετών 
ως Βενετός υπήκοος έ'χων λαμβάνειν 240 ύπέρπυρα « εις ικανοποίησιν πανίων 
μεταξωτών καί τζοχών καί ά'λλων ειδών κρατηθέντων παρά ανθρώπων τής 
βασιλείας μου περί τον λιμένα τοΰ 'Ιερού » ,0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Giuseppe Gerola, Per la cronotassi dei vescovi cretesi all’epoca 
Veneta, Venezia, 1914, σ. 38.

2 Σ t e φ. Ξανθουδίδου, Ή Ενετοκρατία έν Κρήτη κλπ., σ. 48. Τό βι- 
βλίον τοΰ Guido Scaffini, Notizie intorno ai primi cento anni della Domi- 
nazione Veneta in Creta, Alessandria, 1907, ένθα ( σ. 35-41) τό κείμενον τής 
συνθήκης, δέν ήδυνήθημεν νά ίδωμεν.

3 Βλ. αυτόθι, σ. 49 - 55, ένθα λεπτομερής έξιστόρησις τών γεγονότων.
4 Αυτόθι, σ. 46 - 48.
5 Αυτόθι, σ. 47, 51.
6 Αυτόθι, σ. 48.
7 Αυτόθι, σ. 54.
8 Αυτόθι, σ. 59.
9 Έκδεδομένην υπό Ε. Gerland, Das Archiv des Herzogs von Kandia 

im konigl. Staatsarchiv zu Venedig, Strassburg, 1899, σ. 121, n. 20 καί σ. 127, 
n. 16, Στεφ. Ξανθουδίδου, Συνθήκη μεταξύ τής Ένετικής Δημοκρατίας καί 
’Αλεξίου Καλλιέργου, «’Αθήνα», τόμ. 14 ( 1902 ), σ. 303 καί Κ. Δ. Μέρτζιου, 
Ή συνθήκη Ενετών - Καλλέργη καί οί συνοδεύοντες αυτήν κατάλογοι, «Κρητικά 
Χρονικά», τόμ. 3 (1949 ), σ. 266.

10 Μ i k 1 ο s i c h - Μ ϋ 11 e r, Acta et diplomata grseca medii aevi, τόμ. Ill, 
Vindobonnae, 1865, άριθ. XXV, σ. 109. Βλ. καί τήν λατινικήν μετάφρασιν τής
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’Αλέξιος Χορτάτζης ό Παλαιολόγος αναφέρεται ώς ήδη τεθνεώς 
ιδιοκτήτης γης έν τή περιοχή τής Ζίχνης έν εγγράφφ τοϋ ’Οκτωβρίου τοϋ 
1353* 1' εν ετέρφ εγγράφφ από Μαρτίου 1355 αναφέρεται ώς ζώσα είσέτι 
πριόην ιδιοκτήτρια τής αυτής γής ή ΓΙαλαιολογίνα ή Χορτάτζαινα (οίνευ 
βαπτιστικοϋ) 2, ήτις θά ήτο σΰζυγος ή αδελφή του3. ”Αν ουτος προήρχετο 
εκ τών Κρητών Χορτατσών, δεν είναι απολύτως βέβαιον.

Μανουήλ Χορτάτζης, ανακαινιστής τοϋ έν Καντάνφ Σέλινου καί εις 
θέσιν Λαμπιριανά ναοϋ τής 'Αγίας Κυριακής, κατά τήν έν αύτφ έπιγραφήν 
( 14ου- 15ου αίώνος)4.

’Αντώνιος Χορτάτσης, πατήρ τοϋ Μικιολέτου καί Κωνσταντίνου, περί 
ών κατωτέρω. Είναι πιθανώς δ αυτός προς τον υπέρ οΰ τό από 31 Αύγου
στου 1466 έγγραφον τοϋ Δόγη τής Βενετίας Cristoforo Moro5.

’Αντώνιος Χορτάτσης, παρασχών τάς υπηρεσίας του εις τήν Βενε
τίαν, λαμβάνει ίσοπολιτείαν προς τούς Βενετούς τιμαριούχους καί προνόμια 
τή 24 Μαρτίου I4866. 'Ο αυτός προς τον προηγούμενον ;7

Μικιολέτος και Κωνσταντίνος Χορτάτσαι, υιοί’Αντωνίου (βλ. 
ανωτέρω), άνδραγαΟήσαντες έν τη υπό τών Τούρκων άλώσει τής Χαλκίδος 
(1470)' δ πρώτος έδρασε καί κατά τήν συνωμοσίαν τοϋ Σήφη Βλαστού 
(1454), ώς καί έν Χίφ8.

Κωνσταντίνος Χορτάτσης, ζημιωθείς έν τή άλώσει τής Χαλκίδος, 
δστις προτείνεται τή 9 Νοεμβρίου 1492 δπως λάβη βοήθημα από 6 Φε
βρουάριου 14809 10, πιθανώς δ αυτός προς τον δεύτερον τών προηγουμένων δύο 
αδελφώνΙ0.

συνθήκης παρά Thomas-Predelli, Diplomatarium Veneto - Levantinum, 
τόμ. I, Venetiis, 1880, άριθ. 118, σ 232.

1 Actes de Chilandar publies par L· Petit et B. Korablev, Saint- 
Petersbourg, 1911, άριθ. 141, σ. 298.

2 Αυτόθι, άριθ. 142, σ. 300.
3 Βλ. Averkios Th. Papadopoulos, Versuch einer Genealogie 

der Palaiologen. 1259 - 1453, Speyer a. Rh., 1938, σ. 76- 77, άριθ. 121.
4 Giuseppe Gerola, Monuraenti Veneti nell’ isola di Creta, τόμ. IV, 

Venezia, 1932, σ. 456- 457 (άριθ. 30).
5 ”Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ΰπ’ άριθ. 3β.
6 Η. Noiret, Documents inedits κλπ., σ. 501.
7 Βλ. ήμετέρας σημειώσεις άνωτέρω, σ. 254 - 255.
8 Μνημονευόμενοι έν εγγράφω Γερμ. Άντωνιάδου υπ’ άριθ. 2“ . Βλ. καί τάς 

εις αυτό ήμετέρας σημειώσεις ( άνωτέρω, σ. 245 - 246 ) περί τοϋ έσφαλμένου τών 
παραδιδομένων χρονολογιών 1440 καί 1446.

9 Ν. Iorga, Notes et extraits pour servir a l’liistoire des Croisade?, 
5^me serie, Bucarest, 1915, σ. 205, άριθ. CCX.

10 Βλ. άνωτέρω, σ. 253 - 254, σημειώσεις εις έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου 
υπ’ άριθ. 3° .
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Κωνσταντίνος Χορτάτσης, άνδραγαθήσας πολλαχοΰ τής Κρήτης, 
υπέρ οΰ τό από 1492 έγγραφον τοϋ Δόγη τής Βενετίας Agostino Barbarigo, 
άδηλον αν δ αυτός προς τον προηγουμένου *.

’Αντώνιος Χορτάτσης, πατήρ τοΰ επομένου, μη ζών τφ 1568, από
γονος των ανωτέρω Μικιολέτου καί Κωνσταντίνου.

Νικόλαος Χορτάτσης, τοΰ ποτέ 'Αντωνίου, άμειβόμενος διά τάς 
υπηρεσίας του διά τοϋ από 23 Μαΐου 1568 εγγράφου τοΰ Δοόκα τής Κρήτης" 
μήπως δ ύπ’ άριθ. 1 ανώνυμος τοϋ επομένου γενεαλογικοϋ καταλόγου ;1 2

«Nicolaus Cortazi, Chastellanus», τοϋ δποίου σώζεται επιγραφι
κόν χάραγμα (1512) έν ναφ τοϋ χωρίου ’Απάνω ’Αργάθια Μονοφατσίου3, 
πιθανώτερον διάφορος τοϋ προηγουμένου4.

« Τζώρτζης Χορτάτζης, κομμέσος τον έκλαμπροτάτον άφεντός μισε 
Μαϋαϊο Καλλέργη», δστις κατά Φεβρουάριον τοΰ 1565, ως πληρεξοΰσιος 
τοΰ πλουσίου τουτου φεουδάρχου, έρχεται εις συμβιβασμόν μετά πολλών 
οφειλετών τουτου, κατοίκων των χωρίων Κυριάννα καί Καβούσι Ρεθυμνης, 
οΐτινες καί ύπογράφουσι χρεωστικά συμβόλαια5.

Γεώργιος Χορτάτζης, οΰ δ οικογενειακός τάφος σώζεται εντός τοϋ 
παρά τήν μονήν Άσωμάτων Άμαρίου ναϋδρίου τής 'Αγίας Παρασκευής, 
φέρων τήν επιγραφήν: «Δέησης τον δούλων τον Θ(ε)ον Γεώργιον τον \ 
Χορτάτζη και τή{ς) σνβίον αύτοϋ»6. Αί επί τής εμπρόσθιας πλευράς καί 
τής κόγχης τοΰ τάφου παραστάσεις των τοιχογραφιών, οΰχί καλώς διατηρού
μενων, ήρμηνευθησαν μέχρι τοΰδε ποικιλοτρόπως. Κατά τούς παλαιοτέρους, 
δ εϊκονιζόμενος Γεώργιος Χορτάτζης είναι δ περιώνυμος αρχηγός τής έπανα- 
στάσεως τοϋ 1272- 1278, προς τήν γνώμην δέ ταΰτην φαίνεται άποκλίνων 
καί δ έξετάσας ολίγον προ τοϋ θανάτου του τό ζήτημα Στέφ. Ξανθουδίδης7.

1 “Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ·. 3“ . Βλ. καί τάς εις αύτό σημειώσεις.
2 ’Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 2“ . Βλ. καί σημειώσεις (άνωτέρω, 

σ. 245 ).
3 Στεφ. Ξανθουδίδου, Χριστιανικοί έπιγραφαί έκ Κρήτης, « Άθηνά », 

τόμ. 15 ( 1903 ), σ. 152.
4 Βλ. άνωτέρω, σ. 245, σημειώσεις εις έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 2<* .
0 Ίωάννου Ε. Καλιτσουνάκι, Ανέκδοτα κρητικά συμβόλαια έκ τής

‘Ενετοκρατίας, «Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών », τόμ. 3 ( 1928), σ. 483-519 
( βλ. άριθ. 6 - 16, σ. 494 κ.έξ. ).

6 G. Gerola, ένθ’ άνωτ., τόμ. II, Venezia, 1908, σ. 377 καί tavola 14, 
άριθ. 2, ως καί τόμ. IV, 1932, σ. 497 ( άριθ. 10)’ βλ. καί Βασιλείου Δ. Θεο- 
φ α ν ε ί δ ο υ, Τάφος Γεωργίου Χορτάτζη παρά τήν μονήν των Άσωμάτων Άμαρίου 
Κρήτης, ΕΕΚΣ, τόμ. 2 ( 1939 ), σ. 177 - 190.

7 Βλ. Στεφάνου Ξανθουδίδου, Έπιστολαί άνέκδοτοι περί τοΰ τάφου 
Γεωργίου Χορτάτζη παρά τήν μονήν Άσωμάτων ( έκδ. ύπό Μ ι χ. Γ. Πρεβε- 
λ ά κ ι ), αυτόθι, τόμ. 4 ( 1941 ), σ. 89-95 ( πρβλ. καί τό αυτόθι, σ. 280, σχεδίασμα ).
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Άντιθέτως, δ G. Gerola δεν θεωρεί τάς τοιχογραφίας τόσον παλαιός, απο
κλείει δέ τον ταυτισμόν τοϋτον και δι’ ιστορικούς λόγους1 2 3, ως καί δ Β. Θεο- 
φανείδης, δστις θεωρεί πιθανόν δτι δ τάφος άνήκεν είς τον ευθύς προηγου
μένως αναγραφόμενον Τζώρτζην Χορτάτζην τοϋ 15652 5. Τό ζήτημα χρήζει 
είσέτι ερεύνης8.

Σταμάτης Χορτάτζης, πατήρ τοϋ επομένου, εχων άποθάνει τφ 1565.
«Μανόλης Χορτάτζης τοΰ ποτέ Σταμάτη», κάτοικος τοϋ χωρίου 

Κυριάννας Ρεθυμνης, δστις διά συμβολαίου από 5 Φεβρουάριου 1565 συμ
βιβάζεται μετά τοϋ ανωτέρω μνημονευθέντος Τζώρτζη Χορτάτζη ως επιτρό
που τοϋ Ματθαίου Καλλέργη, ΐνα πλήρωσή είς δόσεις τό εκ 400 ύπερπύρων 
χρέος του 4‘ προφανώς δεν ανήκει είς τούς εύγενεϊς Χορτάτσας.

Ζώρζης Cortachi, από τό χωρίον Κούμους Ρεθυμνης, καπιτάνος 
υπό τον αρχηγόν Bernardin da Ascoli, έχων υπό τάς διαταγάς του 140 
στρατιώτας, κατά τούς στατιστικούς περί Κρήτης πίνακας τοϋ Πέτρου Κα
στροφύλακα (1584 )δ.

Κλήμης Χορτάτζης, ηγούμενος τής μονής Άρκαδίου Ρεθύμνης, δστις, 
μονάζων μετά τοΰ αύταδέλφου του Βησσαρίωνος εν τή πλησίον μονή τοΰ 
'Αγίου Αντωνίου, μετέβη είς Άρκάδι καί άνήγειρε τον σημερινόν ναόν τοΰ 
Σωτήρος, την « μεγάλην εκκλησίαν » κατά τό χρονικόν τής μονής6. Έπί τής 
προσόψεως τοΰ ναοΰ τούτου, κατά την βάσιν τοϋ κωδωνοστασίου, εϋρηται ή 
επιγραφή ΑΦ ΚΑΜ ΧΤΖ ΠΖ (— 15S7, Κλήμης Χορτάτζης)7.

Βησσαρίων Χορτάτζης, αδελφός καί συμμοναστής τοϋ προηγουμένου, 
οΐκοδομήσας τήν νότιον πλευράν τής μονής ’Αρκαδίου8.

Άνδρέας Χορτάτζης, συμβολαιογράφος εν Χάνδακι, τοϋ όποιου αί 
συμβολαιογραφικοί πράξεις, τών ετών 1594- 1635 σώζονται είς τά κρατικά 
αρχεία τής Βενετίας9.

1 G. Gerola, ένθ’ άνωτ., τόμ. IV, σ. 497.
2 Β Δ. Θεοφανείδου, ένθ’ άνωτ., σ. 188 Ό Θεοφανείδης δέν εγνώριζε 

καί έτερον ομώνυμον, τόν κατωτέρω Ζώρζην Cortachi, καπιτάνον έκ Κυάμων.
3 Βλ. καί ’Εμμανουήλ Γενεράλι, Ή ιερά μονή τών Άσωμάτων Άμα- 

ρίου Κρήτης, ΕΕΚΣ, τόμ. 4 ( 1941 ), σ. 16, σημ. 1.
i Ίωάννου Ε. Καλιτσουνάκι, ένθ’ άνιοτ., σ. 499 - 501 ( άριθ. 7 ).
5 ’Αγαθάγγελου Ξηρουχάκη, Ή Βενετοκρατουμένη ’Ανατολή. Κρήτη 

καί Επτάνησος, Άθήνησι, 1984, σ. 64.
6 Τιμοθέου Μ Βενέρη, μητροπολίτου Κρήτης, Τό Άρκάδι διά τών αιώ

νων, Άθήναι, 1938, σ. 33.
7 G. Gerola, έ'νθ’ άνωτ., τόμ. IV, σ. 479 ( άριθ. 13) καί Τιμοθέου 

Μ. Βενέρη, ένθ’ άνωτ., σ. 48.
8 Τιμοθέου, Μ. Βενέρη, ένθ’ άνωτ., σ. 33.
9 Σπυρίδωνος Μ. Θεοτόκ η, Εισαγωγή είς τήν έρευναν τών μνημείων 

της ιστορίας τοΰ 'Ελληνισμού καί ίδίφ τής Κρήτης έν τφ Κρατικφ Άρχείιρ τοΰ Βε
νετικού Κράτους, έν Κέρκυρα, ά.έ. ( 1926), σ. 84 (άριθ. 304).
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Κάλλιστος Χορτάτζης, μοναχός, ΰπογραφόμενος ώς μάρτυς έν συμβό
λαιό) από 1 ’Απριλίου 1608 τής μονής τοΰ προφήτου Ήλιου τοϋ χωρίου 
Ρουστικα Ρεθυμνης1.

Τζουάνες Χορτάτζης, πατήρ τοϋ επομένου, μή ζών τφ 1625.
«Θοδωρής Χορτάτζης, (τοϋ) ποτέ μιοερ Τζονάνε», υπογραφών ως 

μάρτυς έν τελεί τής από 12 Νοεμβρίου 1625 διαθήκης τής Κερά-Μαρίας 
Φραγγοποΰλου έκ Καστελλίου Τεμένους2.

«π(α)π(ά) Χορτάτζης» (άνευ βαπτιστικοϋ), έχων κεντήσει δυο επι
τραχήλια τοΰ ηγουμένου τής μονής Άσωμάτων Άμαρίου Μελχισεδέκ Σανκβυ- 
νάτζου, ών τό πρώτον φέρει, παρά τήν υπογραφήν του, και τήν χρονολογίαν 
,ΑΧΙΙΘ' (= 1689)3.

’Ιωάννης Cortaci, έκ Χάνδακος, πατήρ τής επομένης, μή ών έν ζωή 
τφ 1713.

« Elena Cortaci, τοϋ ποτέ ’Ιωάννη, έκ Χάνδακος, διαμένουσα από 
45 έτών έν Σούδα, με τρία παιδιά», κατά τήν από 24 Δεκεμβρίου 1713 
αναφοράν τοΰ έκτακτου Προνοητοΰ τοΰ φρουρίου τής Σούδας4.

2. Γενεαλογικός κατάλογος των νεωτέρων εύγενών Χορτατσών, 
έν Κρήτη καί Σμύρνη 5.

1. ’Αγνώστου βαπτιστικοϋ και αμάρτυρος Χορτάτσης, άκμάσας κατά 
τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 16ου αίώνος έν Ρεθΰμνφ, πατήρ τών ύπ’ άριθ. 2 και 3. 
Μήπως ό έν τή προηγουμένη αναγραφή Νικόλαος Χορτάτσης τοΰ 1568 ;6

2. Γεώργιος Χορτάτζης, ό έξοχος Ρεθΰμνιος ποιητής τής τραγφδίας 
« Έρωφίλη », έκδοθείσης τό πρώτον τφ 1637, δ'τε οΰτος δεν έζη πλέον, και 
γράφε ίσης πάντως μετά τό 15817. Περί τοΰ βίου του οΰδέν γνωρίζομεν.

1 Άνδρέου Π. Βουρδουμπάκι, Κρητικά έγγραφα έκ τής Ενετοκρατίας 
καί Τουρκοκρατίας, « Χριστιανική Κρήτη », τόμ. 2 ( 1915 ), σ. 351 - 352 ( άριθ. III).

2 Κ ω ν σ τ. ‘Αμάντου, Σιναϊτικά μνημεία ανέκδοτα, έν Άθηναις, ά.έ. 
( 1928 ), σ. 30-32 (άριθ. 7), στ. 54.

3 Εμμανουήλ Γενεράλι, Ή ιερά μονή τών Άσωμάτων Άμαρίου Κρή
της, ΕΕΚΣ, τόμ. 4 (1941), σ. 31 (άριθ. 3-4)- πρβλ. καί Β α σ. Δ. Θ ε ο φ α
ν ε ί δ η ν, αυτόθι, τόμ. 2 ( 1939 ), σ. 190.

1 Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, ’Ονομαστικός κατάλογος τών έν Σούδφ Κρητών τοΰ 
1713, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 10 ( 1956 ), σ. 25 (άριθ. 28).

° Βλ. καί τό κατωτέρω έν σ. 296 - 297 παρατιθέμενον γενεαλογικόν δένδρον.
6 Βλ. εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ΰπ’ άριθ. 2“ καί τάς έν σ. 245 σημειώσεις.
7 Βλ. τήν κριτικήν τοΰ έργου έκδοσιν υπό Στεφ. Ξανθουδίδου, Έρω

φίλη, τραγφδία Γεωργίου Χορτάτζη ( 1600 ) έκδιδομένη έκ τών άριστων πηγών 
μετ’ είσαγωγής καί λεξιλογίου, Athen, 1928' τήν λοιπήν βιβλιογραφίαν βλ. είς 
Μ. Ί. Μανούσακα, Κριτική βιβλιογραφία τοΰ « Κρητικοΰ Θεάτρου», «Έλλη-
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Κατά την μαρτυρίαν τοϋ Νικολ. Κομνηνοΰ Παπαδοποΰλου \ ήτο θειος προς 
πατρος τοΰ ομώνυμου ίατροΰ (άριθ. 4).

3. Κωνσταντίνος Χορτάτσης, εις ον, ως και είς τούς υιούς του, έχο- 
ρηγήθησαν προνόμια κατ’άντίγραφον χρονολογούμενον από ’Απριλίου 16458' 
εν εγγράφφ τής 23 ’Οκτωβρίου 16463 άναφέρεται ως πατήρ τών επομένων 
ύπ’ άριθ. 5, 6, 7 ( Ίωάννου, Παύλου και ’Εμμανουήλ), άδηλον όμως αν 
έζη είσέτι τότε. Ήτο άρα και τών ΰπ’ άριθ. 4, 8 και 9 — αδελφών δντων 
τών ανωτέρω (βλ. άριθ. 8 και 9) — πατήρ και συνεπώς αδελφός τοϋ προη
γουμένου ΰπ’ άριθ. 2.

4. Γεώργιος Χορτάτσης, ιατρός. Κατά τον βιογράφον αΰτοϋ Νικόλ. 
Κομνηνόν Παπαδόπουλον, έσχε θειον προς πατρος τον ομώνυμον ποιητήν 
(ΰπ’άριθ. 2), άπεβίωσε δέ περί τό 1658 εν Χάνδακι, ό'που, καταφυγών μετά 
τήν ά'λωσιν τοΰ Ρεθύμνου (1646), είχε γίνει αρχίατρος4. Έσπούδασεν 
εν τφ Πανεπιστημίφ τής Παδούης, ένθα σώζεται τό ό'νομα και τό οίκόση- 
μον αυτού υπό χρονολογίαν 16425. Έν τή πόλει ταύτη έξέδωκε τφ 1654 
ιατρικήν πραγματείαν υπό τήν επιγραφήν «Trutina medica... » κλπ.6. 
"Ετερον έργον του περ'ι υδροφοβίας7 λανθάνει.

5 - 6. ’Ιωάννης και Παΰλος Χορτάτσαι, υιοί τοϋ Κωνσταντίνου 
(άριθ. 3), μεθ’ ον έλαβον προνόμια πρό τοΰ 1645, διακριθέντες, μετά τοϋ 
άδελφοΰ των Εμμανουήλ (άριθ. 7) κατά τήν εναντίον τής πολιορκουμένης 
υπό τών Τούρκων πόλεως Ρεθύμνης μεγάλην έφοδον τούτων τή 10/20 ’Οκτω
βρίου 16468.

7. ’Εμμανουήλ Χορτάτσης, άδελφός τών δύο προηγουμένων, μεθ’ ών 
διεκρίθη κατά τήν άμυναν τής γενετείρας του Ρεθύμνης τφ 1646 (βλ. άριθ. 
5-6). 'Ως μαρτυρεΐται εκ τών πιστοποιήσεων τών κατά καιρούς εκτάκτων 
Προνοητών τοϋ βενετικού φρουρίου τής Σούδας, οΰτος εΰρίσκετο έν αύτφ, * 1 2 3 4 * 6 7 8

νική Δημιουργία», τόμ. 12 (1953 ), σ. 99 - 100 (άριθ’. 30-33 ) καί Τοΰ αΰτοϋ, 
La litterature cretoise a l’epoque venitienne, «Hellenisme Contemporain », 
τόμ. IX ( 1955 ), σ. 109 -110.

1 Nicolai Comneni Papadopoli, Historia Gymnasii Patavini, 
τόμ. II, Venetiis, 1726, σ. 306 ( άριθ·. CCXL ).

2 ”Εγγρ. Γβρμ. Άντωνιάδου ΰπ1 άριθ·. 2θ .
3 ”Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ΰπ’ άριθ. 2ν .
4 Nicolai Comneni Papadopoli, ένθ’ άνωτ.
δ G. G e r ο 1 a, Gli stemmi cretesi dell’ universita di Padova, « Atti del 

Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti », τόμ. LXXXVIII — parte 
seconda ( 1929 ), σ. 252, άριθ. 51.

6 Περιγραφομένην υπό Ε. L e g r a n d, Bibliographie Hellenique... au 
XVII€ siecle, τόμ. 2, Paris, 1894, άριθ. 407, σ. 72-76.

7 Άναφερόμενον ύπό τοϋ Nicol. Comneni Papadopoli, ενθ’ άνωτ.
8 Βλ. εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ΰπ’ άριθ. 2υ καί τάς έπ’ αΰτοϋ σημειώσεις.
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έκτελών ϊσως στρατιωτικήν υπηρεσίαν, τον Μάϊον τοϋ 1667 J, άλλα καί μετά 
τήν παράδοσιν τοϋ Χάνδακος, τον Όκτ. καί Δεκ. 1669 1 2, καί επί πολλά έτη 
μετά ταΰτα, ήτοι τφ 16703, τφ 16744 καί τφ 16895 6. Έν τφ μεταξύ φαί
νεται δτι έπεσκέφθη τήν Βενετίαν έν έτει 1677 β, δτε, θανόντος εκεΐ τοϋ αδελ
φού του Μελετίου, αρχιεπισκόπου Φιλαδέλφειας (βλ. τον έπόμ. άριθ. 8), 
εχορηγήιΐη εξ ολοκλήρου είς αυτόν υπό τής Βενετικής Πολιτείας ή κάρπωσις 
τής έν Κερκϋρφ μονής τοϋ 'Αγ. Ίωάννου τοϋ Μωραίτη, ήτις είχε κατά τό 
προηγοΰμενον έτος 1676 παραχωρηθή είς αυτόν καί τον Μελέτιον7. Άνα- 
κτη9είσης τής Πελοπόννησου υπό τοϋ Μοροζίνη, ήλθε μετά των υιών του 
είς Ναΰπλιον, δπου προσέφερε μετ’αυτών νέας υπηρεσίας είς τούς Βένετους, 
δι’ ας έτυχεν εγγράφου εύαρεσκείας τή 16 ’Οκτωβρίου 16918. Άπεβίωσε 
δ’ έν Ναυπλίφ τφ 17099, εις λίαν προβεβηκυίαν βεβαίως ηλικίαν, καταλιπών 
τρεις υιούς, τον Μελέτιον, τον Λούκαν καί τον Φραγκίσκον (βλ. άριθ. 10-
12), τοϋ τετάρτου έχοντος ήδη τελευτήσει πρότερον (βλ. άριθ. 13).

8. Μιχαήλ-Μελέτιος Χορτάτσης, άρχιεπίσκοπος Φιλαδέλφειας. 
’Αδελφός τοϋ ίατροϋ Γεωργίου (άριθ. 4), ως υπογράφεται έν τφ βιβλίφ 
τούτου « Trutina medica »10 11, καί τοϋ ’Εμμανουήλ (άριθ. 7) η, άρα καί τών 
ύπ’ άριθ. 5-6, ως καί τοϋ 9 (βλ. κατωτέρω). Έγεννήθη έν Ρεθύμνφ τφ 
161412 καί έσπούδασε θεολογίαν έν τφ πανεπιστημίφ τής Παδούης 13.Έχειρο- 
τονήθη ίερεύς υπό τοϋ Νικοδήμου Μεταξά, άρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας καί 
Ζακύνθου ( 1628-1646), πιθανώτατα δτε ούτος έχρημάτισε καί Φιλαδέλ
φειας ( 1632- 1635), ως μαρτυρεί ή έπιγραφή τής ομιλίας ήν έξεφώνησε 
τότε καί έτύπωσε βραδύτερον, τφ 1642, έν Βενετίφ14. Τφ 1650 καί 1653

1 Έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 2δ .
2 Έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 2ε καί 2°τ.
3 Έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 2ζ .
4 "Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ΰπ’ άριθ. 3υ .
5 ’Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 4β .
6 Έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 3υ καί 3δ .
7 Βλ. εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 4β καί τάς έπ’ αύτοΰ σημειώσεις.
8 Έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 4?.
9 Έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 6.

10 Βλ. Ε. Legrand, ένθ’ άνωτ., σ. 73, δπου άναδημοσιεύεται επίγραμμα 
φέρον ύπογραφήν «Michael Cortacius Sac. Auct. frat. ». Βλ. καί N i c ο 1. C o- 
mneni Papadopoli, ένθ’ άνωτ.

11 Βλ. εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 4β .
12 Βλ. Ανδρονίκου Κ. Δημητρακοπούλου, Προσθήκαι καί διορθώ

σεις εις τήν Νεοελληνικήν Φιλολογίαν τοϋ Κωνσταντίνου Σάθα, έν Λειψίρ, 1871, 
σ. 58 - 59.

13 Nicol. Comneni Papadopoli, ένθ’ άνωτ., σ. 306.
14 Βλ. τήν άναγραφήν τής ομιλίας ταύτης τοϋ Χορτάτση παρά Ε. Eegrand, 

ένθ’ άνωτ., τόμ. 1, Paris, 1894, άριθ. 319, σ. 429-430.
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ήτο υποψήφιος διδάσκαλος τής εν Βενετίςι σχολής τής Ελληνικής Κοινότη- 
τος1, εις ήν έξελέγη καί έδίδαξεν από τοΰ 1655 έπι διετίαν2. ’Από τοΰ 1657 
μέχρι τοΰ 1677, δτε άπεβίωσεν, έχρημάτισεν αρχιεπίσκοπος Φιλαδέλφειας3 
και κατέλιπεν έν Βενετίςτ πολλά ίχνη τής δράσεώς του4. Την θεολογικήν του 
συγκρότησιν μαρτυρεί καί ανέκδοτον σύγγραμμά του υπό τον τίτλον « ’Εκ τών 
περί της τρισνποστάτον ϋ·είας ουσίας ερμηνειών τε και αποριών Εξηγήσεων 
Μιχαήλου τον Χορτακίου: Πότερον εν τφ Θεώ πρόβλησίς έστιν;»5. Έτε
ρον έργον του έπιγραφόμενον « De inauguratione Joh. Pisauri, Veneti 
principis », έκδοθέν τφ 1658 ή 1659, λανθάνει6. Είχεν επίσης αλληλογρα
φίαν προς λογίους άνδρας τής εποχής του7, πολλά δέ βιβλία τυπωθέντα έν 
Βενετία περιέχουν αφιερώσεις καί εγκώμια εις αυτόν8. Τήν έν Κέρκυρα εις

1 Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Θωμάς Φλαγγίνης καί ό Μικρός Έλληνομνήμων, έν 
Άθήναις, 1939 ( Πραγματεΐαι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τόμ. Θ’), σ. 177.

2 Αυτόθι, σ. 178.
3 Ί. Βελούδου, 'Ελλήνων ορθοδόξων αποικία έν Βενετίςι, εκδ. β’, Βενετία, 

1893, σ. 78. Βλ. καί Τοΰ αύτοΰ, Χρυσόβουλλα καί γράμματα τών οικουμενικών 
πατριαρχιών άνήκοντα είς τούς Φιλαδέλφειας μητροπολίτας, Βενετία, 1893, σ. 53-57.

4 Βλ. συστατικήν έγκόκλιον αύτοΰ είς βιβλίον τοΰ 1667 παρά Ε. Legrand, 
ένθ’ άνωτ., τόμ. 2, άριθ. 471, σ. 199 -200 καί πιστοποιητικά χορηγηθέντα ύπ’ αύ
τοΰ, αύτόθι, τόμ. 3, Paris, 1895, σ. 354 καί τόμ. 5, Paris, 1903, σ. 390 καί 423 - 
424. Βλ. καί αύτόθι, σ. 375 -376 καί 393 περί τής στάσεως αύτοΰ έναντι τής 
Εκκλησίας τής Ρώμης.

5 Δ. Μ. 2 ά ρ ρ ο υ, Κατάλογος τών χειρογράφων τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 
Έλληνικοΰ Φιλολογικού Συλλόγου, ΕΕΒΣ, τόμ. 9 ( 1932 ), σ. 132 (άριθ. [ 34 J 77, 
φ. 179Γ - 186ν )' πρβλ. καί Μ. I. Γεδεών έν «’Εκκλησιαστική Άληθείςι», τόμ. 
8 ( 1888 ), σ. 194, σημ. 37.—“Ετερον « θεολογικόν απάνθισμα» φέρεται έν κώδ. 
493 ( άριθ. 5 ) καί 643 ( άριθ. 4 ) τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Άγιοταφιτικοΰ Μετο
χιού (Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. 5, 
έν Πετρουπόλει, 1915, σ. 52 καί 205 ).

6 Μνημονεύεται υπό Γ. Ζ α β ί ρ α, Νέα 'Ελλάς ή 'Ελληνικόν Θέατρον... έκδο
θέν υπό Γεωργ. Κρέμου, Άθήνησι, 1872, σ. 454' βλ. καί Ε. Legrand, 
ένθ’ άνωτ., τόμ. 3, σ. 564. Τόν χρόνον τής έκδόσεως συνάγομεν έκ τοΰ δτι δ Gio
vanni Pesaro έχρημάτισε Δόγης Βενετίας άπό 1658 - 1659.

7 Βλ. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Ίωάννου Καρυοφύλλου πρός Μελέτιον 
Χορτάκιον καί τούς Θεσσαλονικεϊς έπιστολαί, Δ1ΕΕ, τόμ. 6 ( 1901 ), σ. 73-87 ( βλ. 
85 - 86 ). — Νεκταρίου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων αύτόγραπτοι 5 έπιστολαί, έκδίδοντος 
Μ. Ί. Γεδεών, έν Κωνσταντινουπόλει, 1913, σ. 13-18 (άριθ. Α’-Γ ).—Βλ. 
καί Π. Άραβαντινόν έν« Πανδώρςι », τόμ. 13 ( 1863 ), σ. 185, άριθ. 17 καί 25.

8 ΟΤα αί άκολουθίαι τοΰ ’Εμμαν. Τζάνε Μπουνιαλή αί άναγραφόμεναι παρά 
Ε. Legrand, ένθ’ άνωτ., τόμ. 2, άριθ. 438 ( σ. 129 - 133, έτος 1661), άριθ. 
464 (σ. 195 - 196, έτ. 1665 ), άριθ. 504 ( σ. 270- 271, έτ. 1671) καί ό «Κρητικός 
Πόλεμος» τοΰ άδελφοΰ του Μαρίνου (αύτόθι, άριθ. 565, σ. 391 -399 )' ομοίως 
Εύαγγέλιον τοΰ 1671 (αύτόθι, τόμ. 3, άριθ. 712, σ. 91 καί Κ. Δ. Μ έ ρ τ ξ ι ο ς,
« ’Ηπειρωτικά Χρονικά », τόμ. 10 ( 1935 ), σ. 56 - 57 ).
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αυτόν εξ ήμισείας παραχωρηθεΐσαν μονήν φαίνεται δτι δεν έπρόφθασε νά 
καρπωθή, έ'νεκα τοϋ θανάτου του, διό και έδόθη αυτή έξ ολοκλήρου τή 10 
’Απριλίου 1677 εις τον αδελφόν του Εμμανουήλ1 2.

9. ’Αθανάσιος Χορτάτσης, επίσκοπος Ρεθύμνης, αδελφός τοΰ Εμ
μανουήλ (άριθ. 7)— άφοΰ ό υιός τούτου Φραγκίσκος φέρεται ως ανεψιός 
του — άρα καί τών ύπ’ άριθ. 4-6 καί 8. Πότε ακριβώς (μετά τό 1646) 
διψκησε τήν επισκοπήν τής γενεθλίου του πόλεως, άγνωστον. Τον ’Ιούνιον 
τοϋ 1688 πάντως εΰρίσκομεν αυτόν εν Πελοποννήσφ λαμβάνοντα παρά τής 
Βενετικής Πολιτείας τήν παρά τό χωρίον Μέρμπακα τής Ναυπλίας μονήν 
τής Θεοτόκου2- έ'λαβεν επίσης τήν εγγύς μονήν τοϋ 'Αγ. Θεοδοσίου κα'ι αί 
δωρεαί αύται έπεκυρώθησαν δι’ αλλεπαλλήλων εγγράφων3. Τάς μονάς ταυ- 
τας 6 ’Αθανάσιος παρεχώρησε βραδύτερον εις τον ανεψιόν του Φραγκίσκον 
(άριθ. 12)4, άπεβίωσε δε μικρόν προ τής 14 ’Οκτωβρίου 1708, δτε βλεπο- 
μεν αύτάς χορηγουμένας εις τον ιερομόναχον Παρθένιον Μαρουφην5 καί 
άπογραφομένας 6.

10. Μελέτιος Χορτάτσης, ίερεύς, υιός τοΰ ’Εμμανουήλ (άριθ. 7), 
ζών κατά τον θάνατον τούτου έν Ναυπλίψ τφ 17097. Εις αυτόν παρεχωρή- 
θησαν κτήματα υπό τοϋ άδελφοϋ του Λούκα (άριθ. 11).

11. Λουκάς Χορτάτσης, άδελφός τοϋ προηγουμένου (άριθ. 10) καί 
τών δύο επομένων (άριθ. 12-13). Τή 2 ’Ιουνίου 1691 έγένετο πρότασις 
περί παραχωρήσεως κτημάτων τινών υπό τής Βενετικής Πολιτείας εις τήν εν 
Ναυπλίφ οίκογένειάν του 8. 'Ο Λούκας παρεχώρησε τό μοναστήριον τοΰ 'Αγ. 
Θεοδοσίου (ή άλλο κτήμα;) εις τον άδελφόν του παπά Μελέτιον9. ’Έζη 
εισέτι τφ 1709 έν Ναυπλίφ, δτε άπεβίωσεν 6 πατήρ του ’Εμμανουήλ10. Πι- 
θανώτατα οΰτος είναι 6 άναφερόμενος ως φονευθείς κατά τήν υπό τών Τούρ
κων κατάληψιν τής Πελοποννήσου τφ 1715 άρχηγός τής οικογένειας Χορτά
τση, ου ή χήρα ήχμαλωτίσθη τότε υπό τών Τούρκων καί έξηγοράσθη τφ 
1716 μετά τοϋ υίοΰ δν έτεκεν έν τή αιχμαλωσία11.

12. Φραγκίσκος Χορτάτσης, άδελφός τών δύο προηγουμένων (άριθ.

1 "Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ·. 4Ρ .
2 "Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ·. 4δ , 5“ - 5υ .
3 "Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ·. 4ε , 4υ , 4*, 5“-5ν .
4 "Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 5.
5 "Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 5ε - 5? .
6 "Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 5ξ .
7 "Εγγρ Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 6.
8Σπυρ. Π. Λάμπρου, Σημειώσεις περί τής έν Πελοποννήσφ Βενετοκρα- 

τίας, «Νέος Έλληνομνήμων », τόμ. 21 ( 1927 ), σ. 35.
9 "Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 5δ ’ βλ. καί τάς έπ’ αύτοΰ σημειώσεις.

10 "Εγγρ Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 6.
11 Βλ. εγγρ. Whittall, στ. 59 - 62 καί τάς επ’ αύτοΰ σημειώσεις ( άνωτέρω, σ. 274 ).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:44 EEST - 3.236.241.27



286 Μ. Ί. Μανούσακα

10 · 11). "Εδρασεν εν Πελοποννήσφ κατ’ άρχάς και έτυχεν εύαρεσκείας εκ 
μέρους τοΰ Προνοητοϋ τφ 1694 ι. ‘Υπό τοΰ εκ πατρός θείου του ’Αθανα
σίου (άριθ. 9) παρεχωρήθησαν εις αυτόν τα μονΰδρια της Παναγίας εν 
Μέρμπακα και τοΰ'Αγ. Θεοδοσίου1 2. Διαφυγών κατά την υπό τών Τούρκων 
άλωσιν τοΰ Ναυπλίου τφ 1715, μόνος, φαίνεται, εκ τών αδελφών του, διω- 
ρίσθη υπό τοΰ Carlo Ruzzini τη 18 ’Οκτωβρίου 1719 Πρόξενος τής Βενε
τίας εν Σμύρνη3. Δι’ αυτού μετεφυτεύθη ούτως εις την έμπορικώς άκμά- 
ζουσαν πρωτεύουσαν τής ’Ιωνίας ή οικογένεια τών Χορτατσών· Τφ 1725 
έπεδίωξε νά διορισθή Πρόξενος εις τό υπό ΐδρυσιν βενετικόν Προξενεΐον εν 
Θεσσαλονίκη, αλλά δεν επέτυχε τοΰτο4. 'Ως Πρόξενος Σμύρνης προσυπο
γράφει πιστοποίησιν εφημερίου τής μητροπόλεως Σμύρνης από 2 Φεβρουά
ριου 1733 περί τελέσεως γάμου5. Τή 6 Δεκεμβρίου 1739 ήγόρασε παρά τής 
Σταματούλας Όμηρου, χήρας Γεωργίου Μιχ. Φωτεινού, και τής θυγατρός 
της Μαρίας τον εις τά Γυαλάδικα τής Σμύρνης βερχανέν ( = φράγκικο χάνι), 
όνομασθέντα « χαλκαλή καπού » έκ τοΰ υπό τού Χορτάτση επί τής μεγάλης 
θύρας τοποθετηθέντος βαρέος σιδηρού κρίκου (χαλκά) ώς ρόπτρου, μετά 
κεφαλής βενετικού λέοντος6. Τή δέ 10 Νοεμβρίου 1741 συνέταξε την διαθή
κην του7. Τή 10 Μαΐου 1743 ήγόρασεν οικίαν εν Μπουρνόβφ8. Την θέσιν 
τοΰ Προξένου διετήρησε μέχρι τού θανάτου του, επισυμβάντος μικρόν προ τού 
17509 10. Έσχε σύζυγον δνόματι ίσως Άδριανουλαν, θανοΰσαν τφ 1759 *°, 
υιούς δέ11 τον Λούκαν (άριθ. 18, τον και διάδοχόν του έν τή θέσει τοΰ Προ
ξένου), τον Μιχαήλ καί τον Μανολάκην (άριθ. 14-15).

13. [;] Χορτάτσης (αγνώστου βαπτιστικοΰ), υιός τοΰ Εμμανουήλ 
(άριθ. 7), οστις ’Εμμανουήλ έν έγγράφφ μεν τής 10 ’Απριλίου 1677 άναφέ-

1 ’Έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ·. 4ζ .
2 Έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ·. 5.
3 Βλ. έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 7 καί τάς έπ’ αύτοΰ σημειώσεις.
4 Βλ. τάς αυτόθι σημειώσεις.
5 Έκδοθεΐσαν ύπό Κ. Δ. Μέρτζιου, Θωμάς Φλαγγίνης καί ό Μικρός Έλλη- 

νομνήμων, έν Άθήναις, 1939, σ. 148’ τό ενταύθα Franco Cortazzi άναγνωστέον 
βεβαίως Franc(esc/o Cortazzi.

6 Ν. Κ. X. Κωστή, ένθ’ άνωτ., σ. 29 -30, σημ. 2 καί Νίκου Καραρά,
Οικογενειακά Χρονικά. Ή οικογένεια τών Όμηρων τής Σμύρνης, «Μικρασιατικά 
Χρονικά », τόμ. 7 ( 1956 ), σ. ( ανατύπου ) 16, σημ. 2.

7 Βλ. εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 10.
8 Βλ. έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 9 καί τάς έπ’ αύτοΰ σημειώσεις.
9 Βλ. έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 10.

10 Ν. Κ. X. Κωστή, Σμυρναϊκά Άνάλεκτα, τεΰχ. Α', έν Άθήναις, 1906, σ. 
91 - 92, σημ. 1.

11 Βλ. έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 10 καί 11.
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ρεται ώς έ'χων τέσσαρας υιούς1, εν έτέρορ δέ2 δτι τφ 1709, δχε άπεβίωσε, 
κατέλιπε τρεις υιούς (τούς γνωστούς ήμΐν υπ’ άριθ. 10-12). Ό τέταρτος 
ούτος λοιπόν, περί ού ούδέν γνωρίζομεν, φαίνεται δτι άπέθανε μεταξύ τών 
δύο τούτων χρονολογιών ( 1677 - 1709).

14. Μιχαήλ Χορτάτσης, υιός τοϋ Φραγκίσκου (άριθ. 12), ούτινος 
τάς εν Βενετίφ καταθέσεις κληρονομεί τφ 1750 μετά τών αδελφών του Μα- 
νολάκη καί Λούκα (άριθ. 15 καί 18)3. Έκ τών προς αυτόν καί τούς αδελ
φούς του εμπορικών επιστολών (ων μία τοϋ 1779 ) προκύπτει δτι δ Μιχαήλ 
ήσχολεΐτο μετά τούτων εν Σμύρνη εις έμπορικάς υποθέσεις4. Τίς έκ τών δύο, 
δ Μιχαήλ οΰτος ή δ Μανολάκης, ήτο δ κατά τό 1797/9 έν Ρωσίφ εγκατεστη
μένος αδελφός τοϋ Λούκα, χάριν τοϋ δποίου δ τελευταίος ούτος έμερίμνησε 
τότε νά έκδοθή τό περί εύγενοϋς καταγωγής τών Χορτατσών πιστοποιητικόν 
τοϋ εν Σμύρνη Ρώσου Προξένου5, δεν γνωρίζομεν.

15. Μανολάκης Χορτάΐσης, έμπορος έν Σμύρνη, αδελφός τοϋ προη
γουμένου Μιχαήλ ύπ’ άριθ. 14 (ον βλέπε), ως καί τοϋ κατωτέρω Λούκα 
(άριθ. 18), πατήρ δέ τοϋ επομένου (ύπ* άριθ. 16).

16. Παύλος Μανολάκη Χορτάτσης, υιός τοϋ προηγουμένου καί πα
τήρ τής επομένης, ήν βλέπε. Ούδέν περί αύτοΰ γνωρίζομεν.

17. Ελένη Παύλου Μανολάκη Χορτάτση, θανοΰσα έν Σμύρνη τφ 
1884, με θ’ ής έξέλιπεν έν τή πόλει ταύτη ή οικογένεια Χορτάτση, κατά τον 
Ν. X. Κωστήν6. Ύπήρξεν ή τελευταία κάτοχος τής έτέρας τών συλλογών 
τών έγγράφων τής οικογένειας της, τής περιελθούσης μετά τον θάνατόν της 
εις τον Γερμ. Άντωνιάδην (περί ών έπραγματεύθημεν έν κεφ. 1 τοϋ πρώ
του μέρους τής παρούσης μελέτης). Τοΰτο δεικνύει δτι όντως κατήγετο έκ 
τοϋ εύγενοϋς κλάδου τών Χορτατσών7.

18. Λουκάς8 Χορτάτσης, υιός τοϋ Φραγκίσκου (άριθ. 12) καί άδελ- 
φός τών άνωτέρω Μιχαήλ καί Μανολάκη (άριθ. 14-15). Έγεννήθη έν

1 ”Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ-, 4β .
2 ”Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 6.
3 "Έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ. 10.
4 "Έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ’ άριθ·. 11.
5 Τό έγγρ. Whittall, περί ού άνωτέρω, μέρος Α', κεφ. 2 ( βλ. σ. 267 κ.έξ. ).
6 Ν. Κ. X. Κωστή, ένθ’ άνωτ., σ. 92, σημ. 1 (τής σ. 91).
7 Ό Κωστής δέν προσδιορίζει άν ή Ελένη είχε πατέρα ή σύζυγον τον Παύ

λον, ούτε αν δ πατήρ τούτου Μανολάκης είναι ό άνωτέρω ( ύπ’ άριθ. 15 ) υιός τού 
Φραγκίσκου’ δτι δμως τό πράγμα έχει ούτω, φαίνεται σχεδόν βέβαιον.

8 *0 τύπος Λουκάς (κατ’ Ιταλικήν προφανώς έπίδρασιν, αντί Λουκάς) φαίνε
ται δτι ήτο συνήθης παλαιότερον. Εις σμυρναϊκά έγγραφα φέρεται επίσης τφ 1688 
ό Λουκάς Όμηρος ( Ν. Κ. X. Κωστή, Σμυρναϊκά Άνάλεκτα, σ. 19 ) καί τφ 1806 ό 
Λουκάς τοϋ ποτέ Νικολάου Κυριαζή (αυτόθι, σ. 110-111 ). Ό τύπος σώζεται καί 
σήμερον ενιαχού τής Κρήτης.
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Ναυπλίφ περί τφ 1714 *, άπεβίωσε δ’ εν Σμύρνή τή 5 ’Απριλίου 17998, 
κατά τάς έγκυρους πληροφορίας τοϋ Ν. X. Κωστή, δστις έδημοσίευσε και 
την εικόνα του έκ τής παρά τφ άπογόνφ του Whittall αυθεντικής προσω
πογραφίας του8, διάφορον τής υπό Ε. Giraud έξ ετέρας προσωπογραφίας 
του δημοσιευθείσης4 και ΰφ’ημών έναντι αναδημοσιευόμενης. Διεδέχθη τον 
πατέρα του Φραγκίσκον, θανόντα ολίγον προ τοϋ 1750, ως Πρόξενος τής 
Βενετίας έν Σμύρνη5 καί παρέμεινεν εν τή έπισήμφ ταΰτη θέσει μέχρι 
τής έν έ'τει 1797 καταλΰσεως τής Βενετικής Πολιτείας υπό τοϋ Ναπο- 
λέοντος6. ‘Υπό την ιδιότητά του ταϋτην άναφέρεται έν τφ από 1761 
προικοσυμφώνφ τοϋ έν Σμύρνη Κρητός Μιχαήλ Πατρικίου (f 1791 )7, 
προσεπικυροί τή 1 ’Οκτωβρίου 1786 πιστοποίησιν περί τής έξ ευγενών 
καταγωγής τοϋ γνωστοΰ λογίου Κρητός Ίωάννου Μικέλη8 καί αλληλογρα
φεί κατά την αυτήν έποχήν προς τον μητροπολίτην Σμύρνης Γρηγόριον 
(τον είτα οίκουμεν, πατριάρχην Γρηγόριον τον Ε') περί τής τιμωρίας 
βιαιοπραγήσαντος κατά χριστιανής νεάνιδος Βενετοϋ υπηκόου9. Μνημονεύε
ται έπίσης ώς προβάς τφ 1774 εις διαβήματα, κατ’ έντολήν τής Βενετικής 
Γερουσίας, παρά τφ έν Πάρφ ναυλοχοϋντι Ρώσφ ναυάρχφ Σπυρίδωφ προς 
έξασφάλισιν τής έλευθέρας ναυσιπλοΐας εις τά βενετικά έμπορικά σκάφηΙ0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * 12

1 Κατά τήν άπό 16 ’Οκτωβρίου 1910 επιστολήν τοΰ Ν. Κ. X. Κωστή πρός 
τον Σπυρ. Λάμπρον τήν έκδοθεισαν υπό τούτου έν « Νέω Έλληνομνήμονι », τόμ. 7 
(1910), σ. 339.

2 Ν. Κ. X. Κωστή, Σμυρναϊκά Άνάλεκτα, σ. 91, σημ. 1.
3 «Νέος Έλληνομνήμων», ένθ’ άνωτ., σ. 340.
4 Edmund Giraud, Family Records, London, 1934, έναντι σ. 3.
5 Ν. Κ. X. Κωστή, Σμυρναϊκά Άνάλεκτα, ένθ’ άνωτ. Αί περί τής δράσεως 

των δύο τούτων Χορτατσών ειδήσεις δέον βεβαίως ν’ άναζητηΟώσι κατά κύριον 
λόγον εις τάς άνεκδότους έν τοΐς άρχείοις τής Βενετίας « Relazioni dei Consoli in 
Smirna ( 1662 - 1797 ) », ων άντίγραφον καί έν τή Έθν. Βιβλιοθήκη των Παρισίων 
( βλ. Σ π. Λάμπρου, Ελληνικά Ιστορήματα έν Παρισίοις, «Νέος Έλληνομνή- 
μων», τόμ. 15 (1921), σ. 294, άριθ. XII-2097 ).

6 Κατά τήν κατακλείδα τοΰ έγγραφου Whittall ( βλ. ανωτέρω, σ. 270 καί 274 ).
7 Ν. Κ. X. Κωστή, Σμυρναϊκά Άνάλεκτα, ένθ·’ άνωτ., σ. 91, σημ. 1 ( έν 

συνδυασμφ πρός τά έν σ. 90, σημ. 2 γραφόμενα ).
8 Έκδιδομένην αυτόθι, σ. 91.
9 Βλ. Γ. Γ. Παππαδοπούλου-Γ. Π. Άγγελοπούλου, Τά κατά τόν 

αοίδιμον πρωταθλητήν τοΰ ίεροΰ των Ελλήνων άγώνος, τόν πατριάρχην Κωνσταν
τινουπόλεως Γρηγόριον τόν Ε', τόμος δεύτερος, έν Άθήναις, 1866, σ. 516-517 
( άριθ. 39υ ), ένθα έπιστολή τοΰ Γρηγορίου πρός Λ. Χορτάτσην άπό 26 ’Οκτωβρίου 
( έ.π. ) 1786, καί σ. 517 - 518, σημ. α', ένθα άπάντησις τούτου ( ίταλιστί ) πρός τόν 
Γρηγόριον άπό 6 Νοεμβρίου 1786.

10 Άθαν. Κομνηνοΰ Ύψηλάντου, Τά μετά τήν Άλωσιν ( 1453 · 1798 ),
έκδιδόντος άρχιμ. Γερμανού Άφθονίδου, έν Κωνσταντινουπόλει, 1870, σ 519.

12 -1 - 1957
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Λούκας Φραγκ. Χόρτασης ( 1714 ci. - 1797 ) 
Πρόξενος τής Βενετίας έν Σμύρνα 

(Edmund Giraud, Family Records, London, 1934, ίναντι σ. 3 )

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτοι ΚΤ’ 19
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Τό έτος 1797 υπήρξε μοιραίον διά την μακράν ταΰτην σταδιοδρομίαν του. 
Διότι κατ’ αυτό έλαβε χώραν, τή 4/15 Μαρτίου, ή μεγάλη οχλοκρατική τα
ραχή και πυρκαϊά ή καταστρέψασα τό κάλλιστον τμήμα τής Σμύρνης \ ήτις 
προεκλήδη εκ τοΰ φόνου Τούρκου γιανιτσάρου υπό Ζακυνδίου υπηκόου τής 
Βενετίας, δν ώς Πρόξενος ταύτης ό Λούκας Χορτάτσης ήρνήθη νά παρα- 
δώση 1 2. Έπακόλουδον τών γεγονότων τούτων ύπήρξεν ή υπό τής Τουρκίας 
έκδίωξις πάντων των υπηκόων τής Βενετίας από τήν Σμύρνην καί τούς λοι
πούς λιμένας τής ’Ανατολής3. ’Αλλά κατά τό αυτό τούτο έτος, καταλυδέντος 
τού βενετικού κράτους, έπαυσαν υφιστάμενα καί τά Προξενεΐά του. Τά πλή
γματα ταύτα δά υπήρξαν βαρέα διά τον γηραιόν διπλωμάτην, δστις εΐχεν 
άναλωδή έπίήμισυν σχεδόν αιώνα εις τήν υπηρεσίαν τής άλλοτε κραταιάς καί 
τότε ραγδαίως βαινούσης προς παρακμήν καί άφανισμόν Γαληνοτάτης Πολι
τείας. Καί διέσωσε μεν ούτος τήν έξω τής πόλεως, έν Μπουρνόβςι κειμένην 
ωραίαν οικίαν του τήν φέρουσαν επί τοΰ δαπέδου τής αυλής ψηφιδωτήν πα- 
ράστασιν μέ δικέφαλον αετόν ως έμβλημα4, ως καί τά οικογενειακά του έγ
γραφα, επί τή βάσει τών οποίων έζήτησε καί έλαβε παρά τού Ρώσου Προξέ
νου τό γνωστόν περί τών εύγενών του προγόνων πιστοποιητικόν5. Δεν 
ήδυνήδη δμως νά έπιζήση επί πολύ είσέτι καί άπεβίωσε μετά διετίαν. Ό 
Λούκας Χορτάτσης, δστις ύπήρξεν ό τελευταίος επιφανής εκπρόσωπος τών 
εύγενών Ρεδυμνίων Χορτατσών, εκ τού μετά τής καδολικής Μαγδαληνής 
Rosalene6 έκ Capo d’Istria 7 γάμου του απέκτησε πέντε τέκνα, δύοά'ρρενα

1 Βλ. περί τοΰ συμβεβηκότος τούτου Ν. Κ. X. Κω στ ή, Τό έν Σμύρνη ρεμπελ- 
λιόν τοΰ 1797 κατά νέας ανεκδότους πηγάς, ΔΙΕΕ, τόμ. 6 ( 1901), σ. 358-372 καί 
έπ’ εσχάτων Νίκου Ά. Β έ η, Τό « Μεγάλο Ρεμπελιό » τής Σμύρνης ( Μάρτιος τοΰ 
1797 ) κατά νεωτάτας έρεύνας, « Μικρασιατικά Χρονικά », τόμ. 4 ( 1948), σ. 411- 
422 καί Χρήστου Σωκρ. Σολομωνίδη, "Υμνος καί Θρήνος τής Σμύρνης, 
’Αθήνα, 1956, σ. 182- 199, ένθα καί ή λοιπή βιβλιογραφία.

2 Ν. Κ. X. Κωστή, ένθ’ άνωτ., σ. 365, σημ. 1.
8 Π. Ν. Κοντογιάννη, Οί προστατευόμενοι, «Άθηνα», τόμ. 29 (1917), 

σ. 132 - 135.
4 Βλ. Ν. Κ. X. Κ ω στ ή ν ( εις τήν οικογένειαν τοΰ όποιου περιήλθε τελικώς 

έξ αγοράς ή οικία) έν « Νέοι Έλληνομνήμονι », τόμ. 7 (1910), σ. 339 καί Τοΰ 
α ύτοΰ, Σμυρναίκά Άνάλεκτα, σ 93, ένθα φωτογραφία ταύτης Πρβλ. καί Νίκου 
Κ α ρ α ρ ά, *0 Μπουρνόβας, σ. 185 - 186 ( ένθα φέρεται ώς οίκοδομήσας αυτήν ό 
γαμβρός τοΰ Χορτάτση J. - Β. Giraud, δπερ δμως δέν ήδυνήθημεν νά έπιβεβαιώ- 
σωμεν). Περί τής έτέρας οικίας, ήν ό Λούκας Χορτάτσης κληρονομήσας έκ τοΰ πα- 
τρός του έπώλησε τφ 1772 πρός άνέγερσιν τοΰ ναοΰ τής Θεοτόκου, βλ. τά ανωτέρω 
έν σ. 265 ύφ’ ημών γραφέντα εις τάς σημειώσεις τοΰ ύπ’ άριθ. 9 εγγράφου Γερμ. 
Άντωνιάδου.

5 "Εγγρ. Whittall ( βλ. ανωτέρω, μέρος Α', κεφ. 2 ).
6 Ν. Κ. X. Κωστή, Σμυρναίκά ’Ανάλεκτα, σ. 92, σημ. 1 (τής σ. 91).
7 Ν. Κ. X. Κωστή, ένθ’ άνωτ. καί J. W. Whittall, ένθ’ άνωτ., σ. 126.
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θανόντα έν βρεφική ηλικία (άριθ. 19-20) καί τρία θήλεα (άριθ. 21-23)* 1, 
εις εν τών οποίων, την Ελένην (άριθ. 23), ανάγεται ή καταγωγή, ως θά 
ίδωμεν, των δυο εν Σμύρνη μεγάλων οικογενειών Giraud και Whittall.

19- 20. Δΰο moi τοΰ Λουκά Χορτάτση (άριθ. 18) θανόντες έν βρε
φική ήλικίφ κα'ι ταφέντες έν 'Αγ. Φωτεινή τφ 1760 καί 1762 2 3.

21. Μαριάννα Χορτάτση, θυγάτηρ τοϋ Λουκά (άριθ. 18), σΰζυγος 
τοϋ Γάλλου καγκελλαρίου τοΰ έν Σμύρνη Γαλλικού Προξενείου Majastre, 
ήτις άναφέρεται έν έγγράφφ τοϋ Προξενείου τοΰτου άπδ 15 ’Απριλίου 1797 
ως παραχωρήσασα τήν οικίαν της προς συγκέντρωσιν των Γάλλων πολιτών 
μετά τάς ταραχάς τής 15 Μαρτίου τοΰ έτους τούτου καί τήν πυρπόλησιν τοϋ 
Γαλλικοΰ Προξενείου®. Αυτή, κατά τον Ν. X. Κωστήν, « άπέθανε μετ’ ού 
πολύ, ήτοι τή 19/30 Μαΐου τοϋ αύτοϋ έτους' ταύτης δε ό τάφος υπάρχει έτι 
έντός τής εκκλησίας τών Καπουκίνων » 4 5. Τοΰτο βεβαιοϋται καί υπό τοϋ Ε. 
Giraud, προσθέτοντος δτι τφ 1797, δτε άπεβίωσεν, ήτο ήλικίας 38 ετών8. 
Έγεννήθη άρα τφ 1759. Ό σύζυγός της είναι πιθανώτατα ό έν τή άπό 29 
Δεκεμβρίου 1810 διαθήκη τοϋ επ’ άδελφή γαμβροΰ της J.-Β. Giraud φερό- 
μενος ως μάρτυς « Jn Ble V. Majastre, consul de France a Satalie [ = ?], 
presentement (d) Smyrne»6.

22. Άδριανούλα Χορτάτση, θυγάτηρ τοΰ Λούκα (άριθ. 18) καί 
άδελφή τής προηγούμενης καί τής επομένης, μαρτυρουμένη υπό τοϋ Ε. Gi
raud ως Madame Fusibee7.

*0 Κωστής γράφει δτι αΰτη έζη έτι τφ 1786, κατά έγγραφα τοΰ Γαλλικού Προξε
νείου καί τής μονής τών Καπουκίνων, άνέθρεψε δέ τά θήλεα τέκνα της έν τφ καθο
λικοί δόγματι. Ό δέ Whittall δτι ή μήτηρ αυτής είχεν άπολέσει τόν δεξιόν βραχίονα 
έν τή μάχη, πολεμούσα παρά τό πλευράν τοΰ συζύγου της ένδεδυμένη ώς άνήρ, καί 
ή ιδία δέ ήτο αρρενωπή καί γενναία. 'Υπό τοΰ Edmund Giraud, Family 
Records, σ. 3, ή Μαγδαληνή - Rosalene ονομάζεται Contessa di Capo d’Istria. ”Av 
κατήγετο ούχί έκ τής πόλεως Capo d’Istria, άλλ’ έκ τής κερκυραϊκής οικογένειας 
Καποδίσιρια, δέν ήδυνηθημεν νά έξακριβώσωμεν.

1 Κατά τόν J. W. Whittall, ένθ’ άνωτ., τό ζεΰγος άπέκτησεν έν δλφ 32 (!) 
τέκνα, ών τά 26 έζων ταυτοχρόνως, πολλά δέ άπέθανον έξ έπιδημίας καί τέλος άπέ- 
μεινε μόνον ή προμάμμη αύτοΰ ( "Ελένη ). Ή πληροφορία δμως αυτή δέν έπιβε- 
βαιοΰται άλλοθεν καί πάντως φαίνεται υπερβολική. Μόνον δύο τέκνα μαρτυροΰνται 
θανόντα ώς βρέφη, τά ύπ’ άριθ-, 19-20.

2 Ν. Κ. X. Κωστή, Σμυρναϊκά Άνάλεκτα, ένθ’ άνωτ.
3 Τοΰ αύτοΰ, Τό έν Σμύρνη ρεμπελλιόν τοΰ 1797 κατά νέας ανεκδότους 

πηγάς, ΔΙΕΕ, τόμ. 6 ( 1910 ), σ. 372.
4 Αυτόθι, σημ. 1.
5 Edmund Giraud, ένθ·' άνωτ., σ. 3. Αί χρονολογίαι αϋται προέρχονται 

πιθ-ανώτατα έκ τής έν τφ καθολικφ ναφ τοϋ Saint - Polycarpe ( τών Καπουκίνων ) 
έπιτυμβίου έπιγραφής.

6 Αυτόθι, σ. 12 καί 13.
7 Αυτόθι, σ. 3.
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23. Ελένη Χορτάτση, θυγάτηρ τού Λουκά (άριθ. 18). Έχουσα ήδη 
έ'λθει εις πρώτον γάμον μετά τίνος Tricon1, θανόντος (ή διαζευχθέντος αυ
τήν;), έ'λαβεν εις δεύτερον, περί τό 1787 2, τον Γάλλον Jean - Baptiste 
Giraud (1742-1811), έλθόντα τφ 1767 εκ τής γενεθλίου του πόλεως 
Antibes εις Σμύρνην και εγκατασταΌέντα εκεί έ'κτοτε3. Κατά τον J. W. 
Whittall, ή Ελένη ήτο θαρραλέα γυνή, άπέθανε δε (άδηλον πότε, πάντως 
μετά τον εν έτει 1814 γάμον τής θυγατρός της) έκ γαγγραίνης, συνεπείρ θλά- 
σεως τής κνήμης της έκ πτώσεως4. Μετά τοΰ J.- Β. Giraud έ'σχε τρία τέκνα5, 
τον Alexandre (γεννηθέντα τφ 1789 και νυμφευθέντα τφ 1823 την Fran- 
foise Pletas)6, τον Freddric ( 1791/2- 1837, νυμφευθέντα την Μαρίαν 
Gion)7 καί την Madeleine - Victoire Blanche ή Ντουντου ( 1790 - 
1861)8, συζευχθεΐσαν τφ 1814 τον ’Άγγλον Charlton Whittall (1791 - 
1867) 9, δστις, έλθών τφ 1806 έκ Liverpool εις Σμύρνην ώς αντιπρόσωπος

1 "Αγνωστον τίς ή σχέσις τοΰ Tricon τοΰτου προς τον έν Σμύρνη θανόντα τφ 
1826 Tricon, δημοσιογράφον παρά τή έφημερίδι « Spectateur Oriental», τοΰ 
οποίου έμμετρος έ| αυτοψίας περιγραφή τοΰ « Ρεμπελλιοΰ » τοΰ 1797 έδημοσιεύθη 
είς τό άπό 14 Μαρτίου 1823 φύλλον τής έφημερίδος ταΰτης ( έπανεκδοθεΐσα προσφά- 
τως μεθ’ ελληνικής μεταφράσεως υπό Χρήστου Σωκρ. Σολομωνίδη, 
"Υμνος καί Θρήνος τής Σμύρνης, ’Αθήνα, 1956, σ. 186 - 196 ), έτέρα δέ πεζή άφήγη- 
σις έδημοσιεύθη τό πρώτον έν Etude sur Srnyrne par Constantin Icono- 
m o s, traduit du grec par B o n a v e n t u r e E. S 1 a a rs..., Smyrne, 1868, 
a. 44-45, note ( τοΰ Slaars ) 80 (έπανεκδοθεΐσα υπό N K. X. Κωστή έν Δ1ΕΕ, 
τόμ. 6 (1901), σ. 363-365 ). "Ετερός τις docteur Tricon, ζών έν Μπουρνόβρ τφ 
1833 καί έχων ώραΐον ιδιωτικόν λουτρόν, άναφέρεται υπό τοΰ Μ a r c h e b e u s, 
Voyage de Paris a Constantinople par bateau a vapeur, Paris, 1839, σ. 123.

*Edmund Giraud, ένθ’ άνωτ., σ. 3 ( πρβλ. καί σ. 11 καί προσθ. 
σ. II).

3 Βλ. περί τοΰτου J. W. Whittall, ένίΚ άνωτ., σ. 128 κ.έξ. καί ίδίρ 
Edmund Giraud, ένθ’ άνωτ., σ. 1-13 καί τήν αυτόθι μετά τήν σ. 34 προσ
θήκην έκ σ. I - VIII, ένθα έκδίδονται καί έπίσημα αρχειακά περί αύτοΰ έγγραφα.

4 J. W. Whittall, ένθ’ άνωτ., σ. 127, όπου περιγράφονται αΐ τελευταία!
της στιγμαί.

6 Edmund Giraud, ένθ’ άνωτ., σ. 13.
6 Αυτόθι, σ. 29.
7 Αυτόθι, σ. 29.
8 Αυτόθι, σ. 29 -30. Βλ. καί σ. 13, ένθα δημοσιεύεται καί πιστοποιητικόν τοΰ 

έν Σμύρνη έφημερίου τών Καπουκίνων περί τής βαπτίσεώς της τή 27 ’Απριλίου 
1790 καί Ν. Κ. X. Κωστή, Σμυρναϊκά Άνάλεκτα, σ. 92, σημ. Περί τοΰ χαρα- 
κτήρός της βλ. J. W. Whittall, ένθ’ άνωτ., σ. 127 - 128. Εΐκών αυτής παρά 
Edmund Giraud, ένθ’ άνωτ., έναντι τής σ. 64.

9 Βλ. περί τούτου Edmund Giraud, ένθ’ άνωτ., σ. 63 κ έξ., ένθα καί 
περί πάντων τών έν Τουρκίςι άπογόνων του ( The Whittalls of Turkey ), τών ύπό 
τών 'Ελλήνων καλούμενων Βιτελαίων. Πρβλ. καί τον έντεΰθεν άντλοΰντα Ν. Καρα- 
ρ ά ν, Ό Μπουρνόβας, σ. 68 - 70.
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εμπορικού οίκου καί τής Levant Company, ίδρυσε μετά διετίαν (εικοσαε
τής μόλις) μέγαν εμπορικόν και βιομηχανικόν οίκον υφιστάμενον μέχρι σή
μερον έν Τουρκίφ. Έκ των οκτώ τέκνων τοΰ Charlton Whittall καί τής 
Ντουντοϋς, ήτοι τής έγγονής τοΰ Λουκά Χορτάτση, τό τέταρτον, δ James 
Whittall ( 1819 - 1882 ή 1883 )1, ένυμφεύ9η τήν πρωτεξαδέλψην αυτού 
Madeleine - Blanche Giraud ( 1823- 1912 )2, θυγατέρα τού ανωτέρω 
Alexandre Giraud, έκ τοΰ γάμου δε τούτου έγεννήθη πρώτος δ James 
William Whittall ( 1838 - 1910)3, δ συγγραφευς τοΰ βιβλίου « Frederick 
the Great» κλπ. (1901) καί κάτοχος τότε των οικογενειακών εγγράφων 
Χορτάτση, ως δισέγγονος (πατρόθεν τε καί μητρόθεν) τής Ελένης Λουκά 
Χορτάτση. Τούτου δέ πάλιν ανεψιός (έκ τής αδελφής του Mary Whittall 
( 1843- 1932)4, συζευχθείσης τον Fr€d6ric Jacques Giraud (1837- 
1922)5, έγγονον τοΰ προμνημονευθέντος Frederic Giraud, ήτοι τοΰ υίοϋ 
τής Ελένης Χορτάτση), είναι δ τρισέγγονος ταύτης Edmund Haydn Gi
raud (γεννηθείς τφ 1880)6, δ καί συγγραφευς τοΰ βιβλίου « Family Re
cords» (1934), χάρις εις τό δποΐον γνωρίζομεν σήμερον λεπτομερώς τήν 
πλήρη γενεαλογικήν σειράν καί τήν ιστορίαν τών δύο τούτων εις Ανατολήν 
μεταφυτευθεισών καί πολλαπλώς έπιμειχθεισών άγγλογαλλικών οικογενειών, 
τών έκ θηλυγονίας απογόνων τών Χορτατσών7.

3. ’Αναγραφή τών λοιπών έν Σμύρνη Χορτατσών8 
τοΰ 18°υ χαΐ 19ου αίώνος.

σιορ Άνδρέας Χορτάτσης, είς έκ τών δώδεκα μελών τοΰ αδελφάτου 
τοΰ έν Σμύρνη νοσοκομείου τοΰ συσταθέντος διά τοΰ από 27 ’Οκτωβρίου

1 Βλ. περί τούτου Edmund Giraud, ένθ’άνωτ., σ. 74, 78 κ.έξ. καί 83.
2 Βλ. περί ταύτης αυτόθι, σ. 29 καί ίδίφ σ. 83 καί 84.
3 Βλ. περί τούτου αυτόθι, σ. 83 καί 84' περί δέ τών έ'νδεκα τέκνων αύτοΰ καί

τών απογόνων έκαστου ( μεταξύ τών οποίων, ως κληρονόμων του, δέον ν’ άναζητη- 
θώσι τά οικογενειακά έγγραφα Χορτάτση) αυτόθι, σ. 84-86.

4 Βλ. αυτόθι, σ. 30 καί 88 -89.
5 Βλ. περί τούτου αυτόθι, σ. 30, 33 καί 88.
6 Βλ. αυτόθι, σ. 30, 33 καί 89.
7 Είς τό κατωτέρω έν σ. 297 παρατιθέμενον γενεαλογικόν δένδρον αυτών ( Β')

έσημειώσαμεν τήν έκ τών Χορτατσών καταγωγήν μόνον τών συγγραφέων οικογενεια
κών απομνημονευμάτων (J. W. Whittall καί Ε. Η. Giraud) καί κατόχων οικο
γενειακών έγγραφων (J. W. Whittall καί τών ένδεκα τέκνων του )· τών λοιπών τά
ονόματα παρελείψαμεν.

8 Τών οποίων ή γενεαλογική σχέσις μετά τών τοΰ προηγουμένου ( ύπ’ άριθ. 2 ) 
καταλόγου δέν δύναται νά καθορισθή.
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1745 πρακτικού1. Τη 29 Αύγουστου 1747 ήγόρασεν αντί 2250 άσλανίων 
την παλαιάν οικίαν τοϋ εν Σμύρνη 'Αγιοταφιτικοϋ Μετοχιού2 3. Κατά τον 
Ν. X. Κωστήν, άπεβίωσε τφ 1749 καί είχε τέκνα τούς επομένους Γεώργιον, 
Άνανίαν καί Άδριανούλαν καί εγγονον τον5Ανδρέαν3. Ό Ν. X. Κωστής, δστις 
άποκαλεΐ αυτόν ντοτώρ (ένφ εις τά έγγραφα φέρεται απλώς ως σιορ), 
προσθέτει δτι δεν γνωρίζει αν ήτο συγγενής προς τον Πρόξενον τής Βενετίας 
Φραγκίσκον Χορτάτσην4. ΚαίΓ ημάς, αφού ειχεν υιόν νυμφευθέντα τφ 1749 
(τον επόμενον), δεν θά έγεννήθη βραδύτερου τοϋ 1710. Ήτο λοιπόν υιός 
τέκνου τίνος τοϋ Εμμανουήλ Χορτάτση, γεννηθείς έν Πελοποννήσφ (βλ. τό 
προηγοΰμενον κεφάλ. 2, άριθ. 10- 13) καί έλθών καί οΰτος μετά τό 1715 εις 
Σμύρνην; Τοϋτο είναι τό πιθανώτερον, μολονότι ούδαμόθεν έπιβεβαιοϋται' 
διότι άλλως είναι δύσκολον νά δεχθώμεν δτι έτερος κλάδος των Χορτατσών 
συνέπεσε νά είναι κατά τήν ιδίαν εκείνην εποχήν εγκατεστημένος έν Σμύρνη.

Γεώργιος Χορτάτσης, υιός τοϋ προηγουμένου, νυμφευθείς τφ 1749 
τήν Μαρουδίτσαν Κάλφαιναν8, πατήρ ίσως τοϋ κατωτέρω Άνδρέου.

Άνανίας Χορτάτσης, ίεροδιάκονος, αδελφός τοΰ προηγουμένου6.
Άδριανούλα Χορτάτση, θυγάτηρ τοϋ ανωτέρω σιορ Άνδρέου, συζευ- 

χθεΐσα τφ 1767 τον Ίωάννην Παλαιολόγον7.
Άνδρέας (Χορτάτσης;), έγγονος τοϋ ανωτέρω σιορ Άνδρέου, υιός 

άρα τοΰ Γεωργίου (ή τής Άδριανούλας ;), έχων σύζυγον Μαριγώ ζώσαν μέχρι 
τοΰ 18308.

’Ιωάννης Κορτάτσης, πατήρ τοϋ επομένου, δν βλέπε.
Μιχαήλ Ίωάνν. Κορτάτσης, έμπορος έν Σμύρνη, κατηχηθείς εϊς τήν 

Φιλικήν Εταιρείαν τφ 1819 έν Ίσμαηλίφ καί προσενεγκών υπέρ αυτής γρόσια 
509. Δεν δύναται νά ταυτίζηται προς τον Μιχαήλ Χορτάτσην τοΰ προηγου
μένου καταλόγου (άριθ. 14), ως δντα υιόν Φραγκίσκου. ’Ίσως δμως είναι δ

1 Τό πρακτικόν έξεδόθη υπό Ν. Κ. X. Κω στ η, Τό έν Σμύρνη πρώτον νοσο
κομείων τών ορθοδόξων, « Ξενοφάνης », τόμ. 2 ( 1905), σ. 254-259, έν σ. 266.

2 Τό πωλητήριον έξεδόθη υπό Τοΰ αΰτοΰ, Σμυρναϊκά Άνάλεκτα, σ. 41-43 
( άριθ. ΚΘ’ ).

3 Αυτόθι, σ. 42, σημ. 1.
4 Αυτόθι.
5 Αυτόθι.
6 Αΰτόίΐι.
7 Αυτόθι.
8 Αυτόθι.
9 Βλ. Ίωάννου Φιλήμονος, Δοκίμων ιστορικόν περί τής Ελληνικής 

Έπαναστάσεως, τόμος πρώτος, ’Αΰήναι, 1859, σ. 397, άριθ. 247. Έκ παραδρομής 
προφανώς ό Π. Μ. Κοντογιάννης, Οί προστατευόμενοι, «’Αθήνα», τόμ. 29 
( 1917 ), σ. 97, σημ. 2, ένφ παραπέμπει είς τό βιβλίον τοΰτο, παρέχει ανεστραμ
μένα τό όνομα καί πατρώνυμον είς « ’Ιωάννης Μιχ. Κορτάτσης ».
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αυτός προς τον Μιχελέΐον Χορτάκην, πατέρα τοϋ επομένου, δν βλέπε.
Δημήΐριος Μιχελέτου Χορτάκης, «σαλιτζής», πατήρ των τριών 

επομένων, ανήκων είς « έκπεσόντα » κλάδον τής οίκογενείας Χορτάτση1.
Νικόλαος Χορτάκης, υιός τοϋ προηγουμένου2, λογιώτατος άνήρ γεν

νηθείς έν Σμύρνη τφ 1799 καί θανών έν Άθήναις τή 30 ’Οκτωβρίου 18643. 
Έμαθήτευσεν εν τφ Φιλολογικφ Γυμνασίφ τής Σμύρνης καί παρά τφ Κων- 
σταντίνφ Οίκονόμφ καί Κωνσταντίνφ Κοϋμα4. Τφ 1821 μετέβη καί έσποϋ- 
δασε τήν ιατρικήν είς Βιέννην καί Γερμανίαν. Έπανελθών τον Νοέμβριον 
τοϋ 1827 είς τήν άγωνιζομένην Ελλάδα, ΰπηρέτησεν ως ιατρός τής δευτέρας 
χιλιαρχίας εις τό στρατόπεδον τοϋ Δημητρίου 'Υψηλάντου μετά τοϋ επ’ αδελφή 
γαμβροϋ του ίατροϋ Ίω. ’Ολυμπίου. Παραιτηθείς τφ 1830, μετέβη έπ’ ολί
γον εις Σμύρνην. Έπανελθών δέ διωρίσθη καθηγητής τοϋ πρώτου άνωτέρου 
παιδευτηρίου τής ελευθέρας Ελλάδος, τοϋ υπό τοϋ Γεωργίου Γενναδίου ( μεθ’ 
οΰ συνειργάσθη στενώτατα5) συσταθέντος τφ 1830 Κεντρικοϋ Σχολείου 
Αΐγίνης, ό'περ από τοϋ 1835 μετεφέρθη εις ’Αθήνας καί μετωνομάσθη εις 
Γυμνάσιον. "Οτε δέ τφ 1853 ΐδρΰθη εν Άθήναις τό δεΰτερον Γυμνάσιον, δ 
Νικόλαος Χορτάκης διωρίσθη γυμνασιάρχης τοϋτου. Διδάξας λίαν εΰδοκί- 
μως επί τριάκοντα σχεδόν έτη, παρητήθη τής υπηρεσίας τφ 1859. Συνέ
γραψε καλά διδακτικά εγχειρίδια, πολλάκις μετατυπωθέντα κατά τον παρελ
θόντα αιώνα, τήν «Γεωγραφίαν Μαθηματικήν, Φυσικήν καί Πολιτικήν», 
έκδοθεΐσαν έν Άθήναις τφ 18396, τήν «Ανθρωπολογίαν, Σωματολογικήν

1 Κατά τόν Ν. Κ. X. Κ ω σ τ ή ν, Σμυρναϊκά Άνάλεκτα, σ. 92, σημ. 1 ( τής 
σ. 91 ).

2 Κατά Τόν αυτόν, ένθ’ άνωτ.
3 Τάς περί τούτου κυριωτέρας βιογραφικάς ειδήσεις παρέχει ήμΐν ό « Λόγος επι

κήδειος είς τόν καθηγητήν Νικόλαον Χορτάκην, εκφωνηθείς έν τφ ναφ τής μητρο- 
πόλεως τή 31 ’Οκτωβρίου 1864 υπό τοϋ καθηγητοΰ τής Θεολογίας Κωνσταντί
νου Κοντογόνου», έντφ περιοδικφ «Ή Μέλισσα των ’Αθηνών» τοϋ Ά. Ν. 
Γ ο ύ δ α, περίοδος δευτέρα, τόμος πρώτος, έν Άθήναις, 1864, σ. 564 - 570 ( βλ. καί 
τά έν σ. 561 - 563 προτασσόμενα υπό τοϋ έκδοτου τοϋ περιοδικού ).

4 Πρβλ. καί τό έν κώδικι σημείωμα : « Έκ των τοϋ Νικολάου Δημητριάδου Χορ- 
τακη Σμυρναίου μαϋητοϋ τοϋ κατά Σμύρνην Φιλολογικού γυμνασίου 1816 Νοεμβρίου 4» 
(Σπ. Λάμπρου, Κώδικες τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής, «Νέος Έλληνομήμων », 
τόμ. 4 ( 1907 ), σ. 110, άριθ. 75 ). “Ετερον δμοιον σημείωμα αυτόθι, τόμ. 5 ( 1908 ), 
σ. 309, άριθ. 126. ·

,Γ> Βλ. καί Ξενοφώντος Άναστασιάδου [ = Ίωάννου Γενναδίου], 
Γεωργίου Γενναδίου βίος, έργα, έπιστολαί, έν Παρισίοις, 1926, τόμ. Λ', σ. 104 - 
105, 108 καί τόμ. Β', σ. 300, 304-307, 354, 369.

6 Βλ. Δ η μ. Σ. Γ κ ί ν η - Β α λ. Γ. Μ έ ξ α, ‘Ελληνική Βιβλιογραφία, τόμ. Λ', 
1800-1839, έν Άθήναις, 1933, άριθ. 3098, σ. 451.’Επανεξεδόθη τφ 1851 ( βλ. αυ
τόθι, τόμ. Β', έν Άθήναις, 1941, άριθ. 5372, σ. 294 ), τφ 1852 ( βλ. αυτόθι, άριθ. 
5648, σ. 331) κλπ.
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m

2

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ποιητής « Έρωφίλης » 

+ πρδ 1637

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
έν ΡεΟύμνφ 

1645

1
1 5 61 7 8 9 |

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ = ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ιατρός έν Χάνδακι έν Ρεθύμνφ έν Ρεθύμνφ έν Σούδρ: 1667-89 μητρ. Φιλαδέλφειας έπίοκ. Ρεθύμνης

+ ci. 1658 1646 ' 1646 έν Πελ/σφ: 1691 κ.έξ. (1657-77) έν Πελ/σφ: 1688 κ.έξ.
+ 1709 1614-1677 + πρό 1708

10

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
Ιερεύς

έν Πελοποννήσφ 
1708, 1709

ΛΟΥΚΑΣ
έν Πελοποννησφ 

1691, 1708, 1709 
+ 1715 (?)

12

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
έν Πελοποννήσφ: 1694-1715 

έν Σμύρνη (.Πρόξενος Βενετίας): 1719 κ.έξ. 
+ πρό 1750

( ούζ.: ΑΔΡΙΑΝΟΥΛΑ ? / 1759)

13

[?1
νίός

+ 1677-1709

Μ
ΜΑΝΟΛΑΚΗΣ

έμπορος έν Σμύρνη 
1750, 1779

ΛΟΥΚΑΣ
Πρόξενος Βενετίας έν Σμύρνη: 1750-1797 

1714 ci.-1799 (Άπριλ. 5)
(ούζ. MAGDAL-ROSALENE i* CAPO D'ISTRIA

f μετά 1786)

ΜΙΧΑΗΛ
έμπορος έν Σμύρνη 

1750, 1779

16 " 1 1 23 | 2, | 22 |

ΠΑΥΛΟΣ ί?1 Ι?1 ΕΛΕΝΗ TRICON ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥΛΑ
έν Σμύρνη άρρεν βρέφος αρρεν βρέφος + μετά 1814 1759-1797 ίοιί{..· FUSIBLE)

+ 1760 + 1762 (ούζ. 1787: J. - Β. GIRARD, (ούζ.: MAJASTRE) 
1742-1811)

ΕΛΕΝΗ FREDERIC ALEXANDRE Μ ADELEINE - VICTOIRE - BLANCHE
έν Σμύρνη 1791/2-1S37 1789-? (fj ΝΤΟΥΝΤΟΥ) 1790-1861

κάτοχος τής μιας των συλλογών 
οίκογ. έγγράφων 

+ 1884

Α'. Γενεαλογικόν δένδρον τών νεωτέρων εΰγενών Χορτατσών 
( έν Κρήτχ), Πελοποννήσφ καί Χμΰρνη ).
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FR^DfcRIC GIRAUD
1791/2-1837 

(ούζ.: MARIE GΙΟΝ)

23

ΕΛΕΝΗ θυγ. ΛΟΥΚΑ ΧΟΡΤΑΤΣΗ
χήρα TRICON 
+ μετά 1814

(ούζ. 1787: JEAN BAPTISTE GIRAUD, 1742-1811,

ALEXANDRE GIRAUD
1789-?

(ούζ. 1823: FRANQOISE PL&TAS)

MADELEINE - VICTOIRE - BLANCHE
(ή NTOYNTOY) 1790-1861 

(ούζ. 1814: CHARLTON WHITT ALL, 1791-1867)

DEAN - BAPTISTE GIRAUD
V - Col. 

1803-1883

HELENE MADELEINE - BLANCHE + 3AMES WHITTALL
(o X.:DEJABA) 1823-1912 1819-1883

νγο t

DAMES WILLIAM WHITTALL
συγγρ. τοΰ «Frederick the Great», 1901 
κάτοχος τής έτέρας συλλογής οίκογ, έγγράφοιν 

1838-1910

--------ETHEL

------- EDWIN

------- LINDA

------- EDITH MARY

------- GERTRUDE ANNA

WILLIAM DAMES HARTER 

REGINALD 

HARRY 

FLORENCE

------- HUGH

-------KENRICK

B'. Oi έκ θηλυγονίας απόγονοι των έν Σμύρνη Χορτατσών 
( Giraud καί Whittall).

EDMUND HAYDN GIRAUD 
συγγρ. τοΰ «Family Records», 1934

1880-
( ούζ.: RUTH WHITTALL)

FREDERIC JACQUES GIRAUD + MARY WHITTALL
1837-1922 1843-1932

σύζυγοι
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298 Μ. Ί. Μανούσακα

καί Ψυχολογικήν», έκδοθεΐσαν αυτόθι τφ 18481 καί την εν χειρογράφοις 
φερομένην2 και μετά τον θάνατόν του έκδοθεΐσαν τφ 1871 έπιμελείςι τοΰ 
ανεψιού του Ά. Ί. ’Ολυμπίου «Λογικήν»3' κατέλιπε δ’ ανέκδοτα καί ετερα 
πονήματα4 5. Ό Νικόλαος Χορτάκης υπήρξεν εκ των αρίστων διδασκάλων τής 
άπελευθερωθείσης Ελλάδος.

[;] Χορτάκη, αδελφή τοΰ προηγουμένου, σύζυγος τού καθηγητοϋ τής 
χειρουργικής εν τφ Πανεπιστημίφ ’Αθηνών Ίωάννου ’Ολυμπίου (1802- 
1869)®, ής υιός ό προμνημονευθείς επιμελητής τής «Λογικής» τού Ν. Χορ- 
τάκη Ά. Ί. ’Ολύμπιος.

Κωνσταντίνος Χορτάκης, αδελφός τών δύο προηγουμένων, άποθα- 
νών μικρόν προ τοΰ 1906 εν Κυδωνίαις τής Μ. ’Ασίας6.

ΠΙΝΛΞ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Αγγελος Ίοαάκιος 273 ( σημ. 1 ), 276. 
Βλ. καί : Κομνηνδς Ίοαάκιος.

"Αγιος Θεοδόσιος, μονή Ιν Άργολίδι 243, 
260-263, 285, 286.

"Αγιος ’Ιωάννης ( ούχί Γεώργιος ) τοΰ Μω-
ραΐτη, μονή έν Κερκύρφ 242-243, 
256 -257, 283.

Agop Claire, veuve Fr. Iscart 244, 
265.

Άϋανάοιος πρωτοσύγκελλος έν "Αργεί 261. 
Annand (Anandi) Thomas 251 - 253. 
Άντωνιάδης Γερμανός, κάτοχος εγγράφων 

Χορτάτση 235 - 238, κατάλογος τού
των 238- 267, 268, 274, 275, 287.

Άρχονιόπουλα δώδεκα Κρήτης 268 - 270, 
271, 272.

Barbadicus Agustinus ( = Barbarigo 
Agostino ), Δόγης Βενετίας 242,253.— 
Jacopus ( = Barbarigo Jacopo ) 242, 
249, 253.

Βελάνος ( Velano) Αιμίλιος, Νικόλαος 
255 ( σημ. 2 ).— Φραγκίσκος 242, 255.

Βλ.αοτδς Σήψης 241, 245.
Βορεάδης ’Αντώνιος 235-237.

Comoro Andrea, Γεν. Προνοητής Κρή
της 241, 246 - 249. — Andrea ( τοϋ

1 Βλ. αυτόθι, άριθ. 4675, σ. 199.
2 Βλ. 2 π. Λάμπρου, Κώδικες τής ’Ιστορικής καί ’Εθνολογικής'Εταιρείας, 

« Νέος Έλληνομνήμων », τόμ. 7 ( 1910 ), σ. 76, άριθ. 50 ( κατ’ άντίγραφον τοΰ 
1838) καί Τοΰ αΰτοΰ, Κώδικες τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής, ένθ’ άνωτ., τόμ. 
4 ( 1907 ), σ. 372, άριθ. 96.

3 Νικολάου Χορτάκη, Λογική, έκδοθεισα έπιμελείςι Ά. Ί. ’Ολυμ
πίου, έν Άθήναις, 1871.

4 Βλ. αυτόθι, σ. γ’ ( προλεγόμενα Ά. Ί. ’Ολυμπίου).
5 Βλ. [ Ά. Ν. Γούδαν), «Ή Μέλισσα τών ’Αθηνών», ένθ’ άνωτ., σ. 562.
6 Κατά τόν Ν. Κ. X. Κωστήν, Σμυρναϊκά Άνάλεκτα, σ. 92, σημ. 1 (τής 

σ. 91 ).
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Zuanne ) 246 - 247 ( σημ. 1).— Catta- 
rin 247 ( σημ. 2 ).

Cortachi I Cortaci, Cortaz(z]i)' βλ. : 
Χοριάταης.

Γενναρίνης. Βλ. : Giavarina.
Giavarina Girolamo 249.
Giraud Alexandre 292. — Edmund 

Haydn 275, 293. — Ελένη, πρ. Tri
con ( Ο-υγ. Λουκά Χορτάτση ) 292 - 
293 ( άριΟ·. 23 ). — Frederic 292. — 
Frederic Jacques 293. — Jean - Bap
tiste 292. — Madeleine - Blanche' βλ. : 
Whittall Madeleine - Blanche. — Ma
deleine- Victoire - Blanche' βλ.: Whit
tall Mad. - Viet. - Blanche. — Mary 
( ·9υγ. James Whittall) 293.

Gradenigo Tadio 243, 258.
Ι'ρηγόριος Ναυπλίου 261.

Da Mosto Giacomo 243, 258 - 259, 259 - 
260.

Λούπας Κωνσταντίνος 273 ( σημ. 1 ), 276.

Foreman ‘Ιωάννης (233 ), ( 267 ), 268.
Fusibee ’ Αδριανούλα ( Ουγ. Λούκα Χορ

τάτση ) 291 ( άριΟ. 22 ).

Κακουτάπης Μεϊμέταγας 261.
Κομνηνός ’Αλέξιος 268, 269, 271, 272 - 

273. — ‘Ανδρόνικος 269, 271. — Ίοαά- 
κιος ( = "Αγγελος ; ) 268 -269, 271.

Κορτάτοης ‘Ιωάννης 294. — Μιχαήλ ( τοϋ 
Ίωάννου ) 294 - 295. — Βλ. καί : Χορ- 
τάταης.

Κουϊρήνης Γεώργιος' βλ. : Querini Zorzi.

Λάμπρος Σπυρίδων 235 (σημ. 2 ), 237, 
238.

Majastre Μαριάννα (ί}υγ. Λούκα Χορ
τάτση ) 291 ( άριθ·. 21 ).

Μαρούφης Ιίαρϋένιος 243, 262-263.
Maurus Cristoforus ( = Moro Cristo- 

foro ), Δόγης Βενετίας 242, 254.
Μέρμπακα μονή, Θεοτόκου ( έν Άργο- 

λίδι) 243, 257, 260-263, 285, 286.
Μηλιώτης ‘Ανδρέας 242, 250 - 251.

Michiel Angelo 257.
Mocenigo Alvise 243, 262.
Molin Marco Bertucci 266.
Morosini Francesco 242, 243, 249 -250, 

251, 252, 253, 257, 259.
Μπονρνόβας ( παρά τήν Σμύρνην ) 233, 

234, 235, 241, 244, 265-266, 286, 
290.

Nani Paolo 242, 256.
Ναύπλιον 243, 244, 258, 264.

Obreskoo ‘Αλέξιος Μιχαήλοβιτς 244, 266 - 
267.

‘Ολυμπίου ( Ουγ. Δημ. Χορτάκη ) 298.

Παλαιολογίνα Χορτάτααινα' βλ. : Χορτά- 
τοαινα Παλαιολογίνα.

Παλαιολ,όγος Χορτάτοης *Αλέξιος· βλ. : 
Χορτάτσης ‘Αλέξιος δ Παλαιολόγος. 

Παλαιολόγου Άδριανούλα ( Ουγ. Άνδρ.
Χορτάτση ) 294.

Παλαμήδης Ρήγας 261.
Pesaro Girolamo 242, 253, 256, 258. 
Pisani Marco 258.
Pizzarco l ? 1 Girolamo 243, 258.

Querini Zorzi 241, 248-249.

Ρέ&υμνον 242 , 243, 246 , 247 - 248 , 250, 
259, 261, 276.

Ruzzini Carlo 244, 263 - 264, 286.

Σκορδίλαι 273 ( σημ. 1 ).
Σκορδίλης Στέφανος 242, 251 - 253. 
Σμύρνη 244, 263 - 264, 265, 268, 270, 

286, 288 -290, 292-295. Βλ. καί:
Μπουρνόβας.

Σούδα 242, 243, 249, 250, 253, 256, 
257, 258, 281, 282 -283.

Tricon 292 (σημ. 1 ).
Trivan Άντων. Χρονικόν 270-272.
Tron Luca 245.
Τυπάλδος ’Ιερεμίας 257.—Μελέτιος 257.

Χαλκις 241, 245, 246, 254.
Χάνδαξ 241, 249, 250, 251-253.
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300 Μ. Ί. Μανούσακα

Χατζή Χωστής Ν. Κ. 233 ■ 234, 237 καί 
πολλ.

Χίος 241.
Χορτάκη ( θυγ. Δημητρίου )- βλ. : *Ολυμ

πίου.
Χοριάκης Δημήτριος 295. — Κωνσταντίνος 

( τοΰ Δημητρίου ) 298. — Μιχελέτος 
295, — Νικόλαος ( τοΰ Δημητρίου ) 295, 
298. — Βλ. καί : Χορτάτοης.

Χορτάτζης- βλ. : Χορτάταης.
Χορτάτοαινα Παλαιολογίνα 278.
Χορτάτση ' Αδριανούλα· βλ. : Fusibfie Ά- 

δριανούλα καί : Παλαιολόγου ’ Αδρια- 
νοϋλα. — Άδριανούλα ( σύζ. Φραγκί
σκου ) 286. — 'Ελένη ( τοΰ Ίωάννου } 
281. — 'Ελένη ( τοΰ Λουκά ), πρ. Tri
con- βλ. : Giraud 'Ελένη. — ‘Ελένη 
(τοΰ Παύλου) 234, 235, 237, 241, 
287 ( άριθ. 17 ). — Μαγδαληνή - Rosa- 
lene ( σύζ. Δούκα ) 290 291. — Μα- 
ριάννα· βλ. : Majastre Μαριάννα. 

Χορτάταης ( άγν. βσπτιστικοΰ ) : — ( τοΰ 
’Εμμανουήλ ) 286 - 287 ( άριθ. 13 ).—
( τοΰ Δούκα ) 291 ( άριθ. 19 καί 20 ).— 
επίσκοπος Χερρονησου 276 - 277.— πα
πάς ( 1689 ) 281.

Χορτάταης Άΰανάοιος, επίσκοπος Ρεθύ- 
μνης 243, 257, 259, 260, 261 -262, 
263, 285 ( άριθ. 9 ). — ’Αλέξιος ό Πα- 
λαιολόγος 278. — Άνανίας 294. — Άν- 
δρέας ( 1594, 1635 ) 280. — σιορ Άν- 
δρέας ( ή· 1749 ) 293 -294. — Άνδρέας 
( τοΰ Γεωργίου ) 294. — ’Αντώνιος
( 1466 ) 242, 254 - 255, 278. — ’Αντώ
νιος ( πατήρ Κωνστ. καί Μικ. ) 241, 
245, 255, 278. — ’Αντώνιος ( πατήρ 
Νικολάου) 241, 245, 279.—Βησσα
ρίων 280. — Γεώργιος ( αρχηγός έπα- 
ναστάσεως 1272 - 1278 ) 231, 240, 277, 
279.—Γεώργιος (ενταφιασμένος έν 
Άσωμάτοις ) 279 - 280. — Γεώργιος
(ποιητής « Έρωφίλης <■ ) 231, 240, 
281 - 282 (άριΌ·. 2 ). — Γεώργιος ( τοΰ 
Άνδρέου ) 294. — Γεώργιος ( τοΰ Κων
σταντίνου, ιατρός ) 231, 282 ( άριθ. 4 ). 
— Γεώργιος· βλ. καί : Ζώρζης καί : 
Τζώρτζης.— Δημήτριος- βλ. : Χορτάκης 
Δημήτριος. —’Εμμανουήλ ( τοΰ Θεοδώ

ρου ) 277. — ’Εμμανουήλ ( τοΰ Κων
σταντίνου ) 240, 241, 242, 243, 244, 
245, 246, 247, 249, 250, 255-256, 
257, 257 -258,258, 263, 274, 282- 
283 ( άριθ. 7 ), 294 —’Εμμανουήλ' βλ. 
καί : Μανολάκης, Μανόλ.ης, Μανουήλ.— 
Ευστάθιος 276. — Ζώρζης ( 1584 ) 280. 
— Θεόδωρος 231, 240, 277. — Θοδω- 
ρής ( τοΰ Τζουάννε ) 281. — Θεολόγος 
277. — Ιωάννης ( έν Σούδρ ) 281. — 
’Ιωάννης ( τοΰ Κωνσταντίνου ) 242,246, 
247, 282 ( άριθ. 5). — 'Ιωάννης■ βλ. : 
Χορτάταης ’Ιωάννης.—Ιωάννης· βλ. καί: 
Τζουάννες. — Κάλλιστος 281. — Κλήμης 
280.—Κωνσταντίνος (1332) 277.—Κων
σταντίνος (U92) 242, 246, 253-254,278, 
279. — Κωνσταντίνος ( 1645 ) 241, 246, 
247, 282 ( άριθ. 3 ). — Κωνσταντίνος 
( τοΰ ’Αντωνίου ) 241, 245 - 246, 254, 
277. — Κωνσταντίνος ( τοΰ Γεωργίου ) 
277. — Κωνσταντίνος ( τοΰ Δημητρίου )" 
βλ. : Χορτάκης Κωνσταντίνος.— Δούκας 
( τοΰ ’Εμμανουήλ ) 243, 244, 262, 274, 
275,285 (άριθ.11).—Λουκάς (τοΰ Φραγ
κίσκου ) 234, 240, 244, 265, 266, 267, 
268, 274, 275, 287 - 291 ( άριθ. 18 ).
— Μανολάκης ( τοΰ Φραγκίσκου ) 240 - 
241, 244, (266 ), 268 , 287 (άριθ. 
15 ). — Μανόλης ( τοΰ Σταμάτη ) 280.
— Μανουήλ 278. — Μελέτιος ( τοΰ ’Εμ
μανουήλ) 243, 244, 262, 274, 285 (αριθ. 
10 ). — Μελέτιος, πρφην Μιχαήλ ( τοΰ 
Κωνσταντίνου ), άρχιεπίσκοπος Φιλα
δέλφειας 231, 242, 251, 256-257 , 283- 
285 (άριθ. 8).—Μικιολέτος (τοΰ 
’Αντωνίου) 241, 245, 277.—Μιχαήλ 
( 1265, 1299 ) 277. — Μιχαήλ ( τοΰ
Γεωργίου ) 277. — Μιχαήλ ( τοΰ Ευστα
θίου ) 276. — Μιχαήλ ( τοΰ Ίωάννου)- 
βλ. : Κορτάτσης Μιχαήλ. — Μιχαήλ ( τοΰ 
Κωνσταντίνου) - βλ. : Μελέτιος άρχιεπί
σκοπος Φιλαδέλφειας. — Μιχαήλ ( τοΰ 
Φραγκίσκου ) 244, 266, 268, 287 ( ά
ριθ. 14 ). —Μιχελέτος· βλ. : Χορτάκης 
Μιχελέτος. — Νικόλαος ( 1512 ) 245. — 
Νικόλ.αος ( τοΰ ’Αντωνίου ) 241, 245, 
279, 281 ( άριθ. 1 ). —Νικόλαος ( τοΰ 
Δημητρίου )’ βλ. : Χορτάκης Νικόλαος.
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— Ιΐαΰλος ( τοϋ Κωνσταντίνου ) 242, 
246, 247, 282 ( άριΟ. 6). — Παύλος 
( τοΰ Μανολάκη ) 287 ( άριθ·. 16 ). — 
Σταμά της 280. — Τζουάννες 281. — 
Τζώρτζης ( 1565 ) 279, 280. — Φραγ
κίσκος ( τοΰ ’Εμμανουήλ ) 240, 243, 
244, 258 , 262 , 263 , 263 - 264, 265, 
266, 285-286 ( άριΌ. 12 ).

Velano. Βλ. : Βελανος.

Venier Lunardo 242, 253, 256.

Whittall Charlton 292-293.—James 
293. — James William 232 - 233, 234, 
236, 237, 238, 240, 267 -275,293.— 
Madeleine - Blanche ( 9-υγ. τοΰ Alex. 
Giraud ) 293. — Madeleine - Victoire- 
Blanche ( Ουγ. τοϋ J.-B. Giraud) 
292, 291. — Mary βλ. : Giraud Mary.

Μ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ
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