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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εις τά «Κρητικά Χρονικά» γίνονται δεκταί προς δημο- 
οίευοιν μελέται, κείμενα και βιβλιοκρισίαι, έφ’ δσον άν- 
ταποκρίνονται προς τους σκοπούς τον περιοδικού, ώς εκ
τίθενται οϋτοι εις το προλογικον σημείωμα του πρώτον 
τόμον. — Πάντα τα δημοσιεύματα ύπόκεινται εις την 
κρίσιν τής Συντακτικής 3Επιτροπής, ή οποία καθορίζει 
τον χρόνον τής δημοσιεύσεως άναλόγως του διαθεσίμου 
εκάστοτε χώρον και αναλαμβάνει την ευθύνην τής επι
μελούς εκδόσεως αυτών. — Ό συγγραφείς δνναται αυτο
προσώπως να επιμελήθή μιας των διορθώσεων των τυ
πογραφικών δοκιμίων, εφ3 δσον εξασφαλίζεται ή ταχεία 
επιστροφή των. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως ή 3Επι
τροπή επιφυλάσσει εις εαυτήν το δίκαιοι μα τής άμεσου 
έκτυπώσεως. — Δικαιούται επίσης ό συγγραφεύς νά ζη- 
τήση την εκδοσιν μέχρι τριάκοντα, κατ’ άνώτατον δριον, 
ανατύπων εκάστης εργασίας αυτού. Ή παράδοσις τών 
ανατύπων συντελείται μετά παρέλενσιν διμήνου από τής 
ημέρας τής κυκλοφορίας τού αντιστοίχου τεύχους τού πε
ριοδικού.—Αί συνεργασίαι δημοσιεύονται κατά σειράν λή- 
ψεως. — Ίά δημοσιευόμενα χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.

Χειρόγραφα και έπιστολαϊ άφορώσαι την σύνταξιν τού 
περιοδικού δέον ν’ άποστέλλωνται προς τον κ. Ν. Πλά
ταινα, Μονσεΐον 'Ηρακλείου. 3Εμβάσματα και έπιστολαϊ 
άφορώσαι την εκδοσιν (διορθώσεις δοκιμίων κλπ.) προς 
τον κ. Άνδρέαν I. Καλοκαιρινόν, 'Ηράκλειον Κρήτης.
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ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΘΡΥΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ

Τό νά προσθέση τις μίαν ακόμη συμβολήν εις τάς μελετάς καί τά 
βιβλία περί Άτλαντίδος, τά όποια υπερβαίνουν τάς δύο χιλιάδας 1 θά 
έφαίνετο ίσως ματαιοπονία. Έν καθαρώς επιστημονικοί μάλιστα περι- 
βάλλοντι τό πράγμα θά έκρίνετο πιθανώς ως είδος τόλμης. 'Υπό τάς 
επιφυλάξεις ταύτας επιχειρεί νά πρόσθεση μίαν έτι συμβολήν εις τό ζή
τημα ό τελευταίος ’Αμερικανός ερευνητής, ό γνωστός εκ τής μελέτης των 
'Ελληνικών τειχών Robert L,. Scranton. Εις έν πρόσφατον άρ- 
θρον του προτείνει μίαν πράγματι πρωτότυπον, άλλ’ ίσως λίαν τολμη- 
ράν ερμηνείαν: 'Ότι δηλαδή εις τήν γένεσιν τοΰ μύθου τής Άτλαντίδος 
αφορμήν παρέσχεν ή καταστροφή τών μεγάλων αποχετευτικών έργων 
τών Μινυών, έξ ών τά ύδατα τής Κωπαΐδος κατέκλυσαν τό Όρχομένιον 
πεδίον 2. Ύπό τάς αύτάς επιφυλάξεις θά επιχειρήσω και εγώ νά πρα- 
γματευθώ τό ζήτημα, κατά τοσούτο μάλλον, καθ’ οσον μοΰ είναι απρό
σιτος έστοτ καί μικρά βιβλιογραφική ένημερότης3. Τοΰτο πάντως ίσως 
νά στερήται μεγαλύτερος σημασίας ειδικώς ενταύθα, διότι πρόκειται νά 
στηριχθώ επί παλαιοτέρας θεωρίας, τής οποίας τήν ευθύνην φέρω πά
λιν ό ίδιος. Πρόκειται δηλ. περί τής μεγάλης εκρήξεως τής Θήρας κα
τά τό 1500 π.Χ. περίπου, ήτις εξάπαντος πρέπει νά άφήκεν άνάμνη- 
σιν τρομεράν εις τούς τότε κατοίκους τής Ανατολικής Μεσογείου. Τό 
ανωτέρω θέμα ανέπτυξα εις σειράν δύο διαλέξεων εν Άθήναις, βρα
χεία δέ περίληψις τούτων έδημοσιεύθη εις τά Πρακτικά τής Άνθρω- 
πολογικής Εταιρείας ’Αθηνών (1948, σ. 50-55).'

Νομίζω δτι είναι άσκοπον, εκ μέρους μου δέ θά ήτο καί άτοπον, 
νά πραγματευθώ γεωλογικώς τό ζήτημα. Άρκοΰμαι νά αναφέρω τήν 
γνώμην τοΰ ειδικού συναδέλφου κ. Ί. Τρικκαληνοΰ εις τό ανωτέρω 
τεύχος τής Άνθρωπολογικής Εταιρείας, καθ’ ήν «ονδεν στοιχεΐον 
προσάγεται δικαιολογούν την ΰπαρξιν ενδοατλαντικης εκτεταμένης χέρ
σου, π.χ. της Άτλαντίδος, ητις έ π ι γ ε ν ώ ς κατά τους ιστο
ρικούς χρόνους ν ά έ ξ η φ α ν ί σ # η» (έ.ά. σ. 55-57). * S

') Ί. Τρικκαληνός, Πρακτικά Έλλην. Άνθρωποί. Εταιρείας 
1948, σ. 65.

S)R. Scranton, Lost Atlantis found again ? «Archaeology» 2, 
άρ. 3 (Autumn 1949), σ. 159 κ.έξ.

s) Έκ φήμης μόνον γνωρίζοτ τό τελευταίον ή εν τών τελευταίων περί τοΰ 
θέματος βιβλίον : Georges Poisson, V Atlantide devant la science, 
Paris 1945.
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196 Σπ. Μαρινάτου

Το πρόβλημα της Άτλαντίδος θά πραγματευθώ ενταύθα κατά 
τρόπον πολυπλοκώτερον, 'ίσως όμως καί όδηγοϋντα εις ασφαλέστερα 
συμπεράσματα. Πρέπει δηλ. πρώτον νά άποφανθώμεν, αν πρόκειται 
περί παραμυθιού η περί ιστορικού μΰθου. Εις την δευτέραν δέ περί- 
πτωσιν νά εξετάσωμεν την τυπικήν μορφήν, υπό την οποίαν παραδί- 
δονται πάντως οί μϋθοι οί ένέχοντες ιστορικόν πυρήνα, καί ειτα νά 
δοκιμάσωμεν, μήπως είναι δυνατόν νά άποχωρίσωμεν τά καθαρώς 
ιστορικά στοιχεία καί νά τά συνδυάσωμεν μεταξύ των προς εξαγωγήν 
ενός κατά τό μάλλον ή ήττον πιθανοΰ ιστορικού συμπεράσματος.

Τήν Ικδοχήν τοΰ παραμυθιού νομίζω δτι δυνάμεθα νά άποκλείσω- 
μεν. Ούτε τοΰ Πλάτωνος ή φαντασία ήτο δυνατόν νά γέννηση μίαν 
τόσον πρωτοφανή καί άήθη διά τήν κλασσικήν φιλολογίαν διήγησιν 
(μόνον βραδΰτερον αναφαίνεται τό είδος τοϋτο τής λογοτεχνίας κατά 
τον τόπον τής Λουκιανείου «’Αληθούς 'Ιστορίας»), ούτε φέρει τον 
τόπον τοϋτον ή διήγησις. Διά τοϋτο χαρακτηρίζεται συνήθως ως «πα- 
ράδοσις» περί Άτλαντίδος παρά Πλάτωνι. Θά έπεθυμουν μάλιστα νά 
προσθέσω, δτι καί αν τυχόν ή διήγησις φέρει ενιαχού τον χαρακτήρα 
τοΰ παραμυθιού, τοϋτο δέον νά άποδοθή ουχι εις τον Πλάτωνα, άλλ’ 
εις τούς Αιγυπτίους. Πράγματι, κατέχομεν εκ τής εποχής τοΰ Μεσαί
ου Βασιλείου (2009-1750 π.Χ. περίπου) έν παραμΰθιον, τό όποιον 
διατηρείται επί πάπυρου τής Πετρουπόλεως. Είναι ή περίφημος «διή- 
γησις τοΰ ναυαγοΰ». Εις Αιγύπτιος διηγείται τό ναυάγιόν του, καθ' 
ήν εποχήν μετέβαινε προς τά μεταλλεία τοΰ Φαραώ (προφανώς προς 
τό Σινά). Μάταιαι υπήρξαν αί προφυλάξεις του, έκλέξαντος πλοΐον 
120 πήχεις μακράν και 40 πήχεις πλατύ, εντός τοΰ οποίου «ήσαν 120 
εκ των άριστων τής Αίγυπτον ναυτικών. Έγνώριζον τον ουρανόν, 
εγνώριζον τήν γην και ή καρδία των ήτο σταθερωτέρα τής τον λέυντος. 
Προέλεγον τήν θύελλαν προτού νά έκραγή και τήν κακοκαιρίαν προτού 
νά εκοπάση». Παρ’ δλα ταΰτα φοβερά τρικυμία έξέσπασε καί κΰμα 8 
πήχεων έλαυνόμενον υπό τοΰ ανέμου συνέτριψε τό πλοΐον καί πάντες 
άπωλέσθησαν πλήν τοΰ ναυαγοΰ μας, δστις έχόμενος τεμαχίου ξυλου 
έρρίφθη εις μίαν νήσον. ’Εκεί κατφκει θαυμαστός δράκων, 30 πήχεις 
μακρός, μέ σώμα κεκαλυμμένον υπό χρυσοΰ, μέ γενειάδα πλέον των 2 
πήχεων καί μέ όφρΰς έκ γνησίου κ υ ά ν ο υ. 'Ήρπασεν εις τό στόμα 
του τον ναυαγόν καί τον μετέφερεν είς τήν φωλεάν του. Δεν τον εκα- 
κοποίησεν δμως, άλλ’ άφοΰ έμαθε τήν ιστορίαν του, τοΰ άνεκοίνωσεν 
δτι εύρίσκεται «είς μίαν νήσον τής θαλάσσης, τής όποιας άμφότεραι 
αί όχθαι κεΐνται εν /ιέσω των κυμάτων . . . Είναι μία νήσος ευτυχών 
υπάρξεων, είς τήν οποίαν υπάρχει δ,τιδήποτε επιθυμήση τις και ήτις εί
ναι πλήρης αγαθών...» Διηγείται κατόπιν, δτι επί τής νήσου έζων πριν
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Περί τόν θρύλον τής Άτλαντίδος 197

οί αδελφοί του καί τά τέκνα του, έν δλψ 75 δράκοντες πανευτυχείς, 
άλλ’ έ'πεσεν άστήρ, δστις άπηνθράκωσε τούς πάντας, καθ’ ήν στιγμήν 
αυτός ήτο απών. Προφητεύει κατόπιν, δτι ό Αιγύπτιος εντός ολίγου 
θά παραληφθή από πλοΐον ομοεθνών του καί θά άποθάνη ευτυχής εις 
τήν πατρίδα του καί εν μέσφ τής οικογένειας του. Τόν φορτώνει δώ
ρα, τοϋ άνακοινοι δτι αυτός (ό δράκων) είναι ό κυρίαρχος τής Πούντ 
καί εις αυτόν ανήκουν αί μύρραι καί πάντα τά αρώματα. ’Αλλά, τοϋ 
προσθέτει επί πλέον, «ουδέποτε πλέον ϋά έπανίδης αυτήν την νήσον, 
επειδή θά καταποϋ·ή νπό τών κυμάτων»*. 'Η διήγησις λοιπόν περί 
πανευτυχούς νήσου με εύδαίμονας κατοίκους, ήτις ύστερον εξηφανίσθη 
καταποντισθεΐσα, είναι οικεία προς τούς Αιγυπτίους. Αυτήν άνέμειξεν 
δ Σαΐτης ίερεΰς με τάς λοιπάς περί ’Ατλαντίδος παραδόσεις, διότι 
συνέπεσε νά έχουν ομοιότητα. Άς έξετάσωμεν όμως πρώτον, πώς πα- 
ραδίδονται οί ιστορικοί μύθοι εις τόν λαόν, από στόματος εις στόμα.

Τά ένστικτα τής λαϊκής ψυχής είναι τά αυτά εις πάσαν εποχήν καί 
πολιτισμόν, διά τούτο πάντων ίσως τών εθνών οί ιστορικοί μύθοι 
παραδίδονται κατά τρόπον τυπικόν, δστις παρουσιάζεται υπό τήν εξής 
περίπου μορφήν : Τά ονόματα παραφθείρονται ή παραποιούνται. Α
ναμειγνύονται γεγονότα πραγματικά μετά διηγήσεων φανταστικών. 
Μετατίθεται ό τόπος καί ιδιαίτατα δ χρόνος, προβαλλόμενος άορίστως 
εις τό ά'πειρον τοϋ παρελθόντος. Συμφύρονται ποικίλων εποχών καί 
προσώπων γεγονότα εις μίαν μόνον εποχήν καί έν μόνον πρόσωπον. 
Συνήθως διατηρούνται μερικά ονόματα, πολλάκις καί πνευματικά επι
τεύγματα πραγματικά, ά'τινα δμιος συνυφαίνονται προς στοιχεία τοϋ 
παραμυθιού. Ποικίλλεται ή παράδοσις μέ ασήμαντα γεγονότα, εξ εκεί
νων τά δποΐα κάμνουν έντύπονσιν εις τόν λαόν, ενφ αφήνονται απα
ρατήρητα γεγονότα πρωταρχικής ενίοτε ιστορικής σημασίας. Αί παρα
δόσεις περί Μεγάλου Αλεξάνδρου ή περί Αττίλα (ένθα δ Edgel με
ταβάλλεται εις Nibel, εν Σκανδιναυία δέ εις Atli) είναι τυπικά τοι- 
αϋτα παραδείγματα έκ τών προσφατωτέρων εποχών.

Ό μέγας ιστορικός Eduard Meyer δεν άφήκεν άπαρατήρητον τό 
ανωτέρω φαινόμενον. ’Ιδού πώς εκθέτει τό πράγμα δ:

Γεγονότα ιστορικά παραδίδονται εις τούς λαϊκούς μυθολογικούς 
κύκλους . . . αναμειγνύονται μέ υλικόν άλλης καταγωγής, εν μέρει εκ 4 5

4) Έδημοσιεύθη υπό τοΰ Golenischeff, Les Papyrus hiera- 
tiques de l’Ermitage imperial de St. Petersburg, 1913 καί Ee Conte du 
Naufrage, Kairo 1912. Πβ. Erman-Ranke, Aegypten 603-605.

5) Eduard Meyer, Geschichte des Altertums 2, 1 (δεύτερα έ'κδ. 
1928), 256-8.
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μύθων, εν μέρει εκ παραμυθιών καί οΰτω μεταβάλλονται ριζικώς. Ή 
τρωική εκστρατεία συγχωνεύεται μέ τον μύθον της Ελένης και τού 
'Αχιλλέως, ειτα ευρύνεται διαρκώς (μύθος τού Όδυσσέως). Ό μύθος 
των Επτά επί Θήβαις εμφανίζεται μέ τον μύθον τού Οίδίποδος καί 
τού Τειρεσίου, περαιτέρω συνδέεται μετ’ αυτού υ τού Άμφιαράου, 
θεού τού γειτονικού Ώροτπού έν τη περιφερεία των Γραΐο)ν . . . Αύ- 
ται αί άρχικώς ανεξάρτητοι παραδόσεις συνεδέθησαν ειτα προς τον 
πόλεμον κατά τών Θηβών . . . προς δέ δ μύθος της μονομαχίας δύο 
αδελφών (Ετεοκλής είναι ό βασιλεύς τού γειτονικού Όρχομενού, Πο
λυνείκης δμως είναι πεπλασμένη λέξις), δστις είναι λίαν διαδεδομένον 
λαϊκόν θέμα. Πάντως ό ιστορικός πυρήν είναι καθαρός...

Περαιτέρω έπάγεται ό μέγας εκείνος ερευνητής τής προϊστορίας 
και τής άποττάτης ιστορίας :

Δεν είναι ανάγκη νά φαντασθώμεν, δτι άναγκαστικώς ήτο κοσμο- 
ιστορικόν γεγονός (ό πόλεμος τών Επτά), διότι οί ηρωικοί μύθοι 
καί άλλων λαών, ίδίςι τών Γερμανικών, δεικνύουν δτι συχνάκις ασή
μαντα γεγονότα (λ.χ. ή κατάλυσις τού κράτους τής Βουργουνδίας τού 
Βύρμς) κερδίζουν πρωτεύουσαν θέσιν εις τούς μύθους, ένφ πολύ σπου
δαιότερα γεγονότα, ως ή εισβολή τών Ρωμαίων, άπεσβέσθησαν εντε
λώς έκ τής μνήμης τού λαού ... Ή κατάλυσις τών Καδμείων Θηβών 
υπό τών Βοιωτών κατά τήν Μετανάστευσήν τών λαών προβάλλεται 
ψευδώς εις τήν παμπαλαίαν εποχήν (Urzeit).

Μέ τά γεγονότα τής Βουργουνδίας συνδέεται, ως γνωστόν, τό μέ- 
γα έπος τών Nibelungen καί τούτο εννοεί ό πολύς Eduard Meyer. 
'Ανάλογον παράδειγμα έκ τού Σουμερικοΰ πολιτισμού θά ήτο ό αντα
γωνισμός τών δύο πτωχών δυναστειών τής Λάρσας καί τής =Ισίν, ής ή 
καταστροφή άφήκε ζωηροτάτην άνάμνησιν εις τον λαόν καί έγένετο 
καί απαρχή χρονολογίας, ενφ σπουδαιότερα γεγονότα, ως τά κατορ
θώματα τού Έανναδιού, ό μέγας Λουγγάλ Ζαγγιζί καί αυτός έτι ό 
γίγας Σαργών τής 'Αγάδης δέν άφήκαν άνάλογον έντύπωσιν.

Έξόχως χαρακτηριστικόν παράδειγμα τής ανωτέρω πορείας τών γεγο
νότων μάς παρέχει ό 'Ηρόδοτος, ου αί πηγαί ήσαν σχεδόν κατά κανόνα 
ό λαός καί αί λαϊκαί διηγήσεις καί οί λαϊκοί δραγουμάνοι, οί οποίοι 
ήσαν καί τότε μία σωστή πληγή, ώς είναι καί οί σημερινοί απόγονοί 
των. Εις τήν Βαβυλώνα ό λαός έπίστευεν, ούτω δέ διηγήθη καί εις 
τον 'Ηρόδοτον, δτι τά σπουδαιότερα έργα καί κατορθώματα άνήκον 
εις δύο βασίλισσας, τήν Σεμιράμιδα καί τήν Νίτωκριν, ιδιαίτατα τήν 
τελευταίαν. Έν τούτοις βασίλισσαν κυβερνώσαν ουδέποτε έσχεν ή Βα- 
βυλών. Ή μέν Σεμίραμις υπήρξε πρόσωπον ιστορικόν, άλλ’ υπήρξε 
βασιλομήτωρ (ούχί βασίλισσα) τής 'Ασσυρίας καί τό πολύ έπετρόπευ-
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σεν επί 4 έτη, περί τό 810 π.Χ., τοΰ ανηλίκου υίοϋ της Adad Nirari 
τοϋ Δ'. Ή δέ Νίτωκρις, εις ην άπεδίδοντο έργα πολλών βασιλέων, 
κυρίως τοϋ Ναβουχοδονόσορος τοΰ Β'., είναι πρόσωπον ανύπαρκτον. 
Εις την Αίγυπτον πάλιν παν σχεδόν κατόρθωμα των τόσων ενδόξων 
μοναρχών άπέδιδεν δ λαός εις ένα καί μόνον φαραώ, τον Σέσωστριν. 
Οΰτος υπήρξε πρόσωπον υπαρκτόν καί μάλιστα μέγας φαραώ τής 12ης 
δυναστείας (19ος αιών π.Χ.). Τοϋ άπεδόθησαν δμως γεγονότα αιώ
νων ολοκλήρων, διότι μόνον αυτόν είχε πρόχειρον άνά στόμα ό λαός. 
'Ο Ηρόδοτος, ώς άπέδειξεν ό αιγυπτιολόγος Spiegelberg, από τοιαύ- 
τας πηγάς ήρΰετο τάς πληροφορίας του. Ούτως εξηγεί καί τό γεγονός 
ότι όμιλοΰντες προς τον Ηρόδοτον περί πυραμίδων οΐ λαϊκοί εξηγη- 
ταί τοϋ εξιστόρησαν παραμύθια περί σκορόδων καί κρομμϋων, τών 
οποίων δήθεν κολοσσιαΐαι ποσότητες άνηλιοθησαν υπό τών εργατών6 *.

Έκ τής Ελλάδος, ΐνα περιορισθώμεν εις εν μόνον παράδειγμα, ίσως 
δμως τό φωτεινότερον, έχομεν άνάλογον φαινόμενον τους Ιστορικούς 
μύθους περί Μίνωος. Γνωρίζομεν σήμερον, δτι εν Κρήτη υπήρξαν πολ
λά ανάκτορα άριθμήσαντα ζωήν πέντε καί εξ αιώνων έκαστον. ΓΙολλαί 
ένδοξοι προσωπικότητες πρέπει νά ένεψύχωσαν καί να έκλεισαν τά 
ανάκτορα εκείνα. Έν τοΰτοις τό σύνολον σχεδόν τών περί Κρήτης 
αναμνήσεων τών ’Αρχαίων περιστρέφεται περί ένα μόνον δυνάστην, 
τον Μίνωα τής Κντοσοϋ, τον όποιον ενίοτε έδιπλασίαζον (Μίνως πα- 
λαιότερος ή πρώτος καί νεώτερος ή δεύτερος), διότι έβλεπον δτι δεν 
ήτο δυνατόν νά αποδοθούν εις έν μόνον πρόσωπον πάντα τά μνημο
νευόμενα γεγονότα \ Βάσει λοιπόν τών τοιούτων προϋποθέσεων θά 
πειραθώμεν νΰν νά έξετάσωμεν τον μύθον τής Άτλαντίδος. ’Επειδή 
δμως πλήν τής τοπικής δυσκολίας (’Ατλαντικός Ωκεανός) υπάρχει εις 
την διήγησιν καί ή φαινομένη έτι μείζων, ή χρονική (τά γεγονότα τής

6) Ή ρ ο δ. 2, 125 (χίλια εξακόσια τάλαντα αργύρου δήθεν έξωδεύθησαν 
εις τά ορεκτικά ταΰτα κατά τήν κατασκευήν τής πυρπμίδος τοϋ Χέοπος!). Πρβλ. 
W. Spiegelberg, Die Glaubwiirdigkeit von Herodots Berickt iiber 
Aegypten im Lichte der aegyptischen Denkmaler (Orient und Antike 3) 
σ. 16 καί σημ. 12. Ό Ηρόδοτος έπεσκέφθη τήν Αίγυπτον περί τό 450 έπί 
3 Vs μήνας, άπό Αύγουστου μέχρι Νοεμβρίου. ’Ίσιος κατέχομεν δύο αύτόγρα- 
φά του, διότι έν Ναυκράτει, εις τον ιερόν περίβολον (Έλλήνιον), δπου οί έπι- 
σκέπται άνέΟετον άγγεΐα, εύρέθησαν δύο όστρακα μέ τό όνομά του, διά γοα
φής τών μέσων που τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος. ”E.a. σ. 13. Εις τον Σέσωστριν άπέ
διδεν ό λαός έργα καί κατακτήσεις Φαραώ μέχρις 700 ετών νεωτέρων (Τουθ- 
μώσιος, Άμενώφιος καί ίδίφ Ραμεσσή τοϋ Β'.). Έ.ά. σ. 24.

’) Περί τούτων διαλαμβάνω έκτενέστερον εις εργασίαν μου περί τών βα
σιλικών γενεαλογιών τής Κρήτης, δημοσιευομένην δσονούπω έν Melanges 
Charles Picard.
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Άτλαντίδος συνέβησαν δήιθεν 9 χιλ. £τη προ τής διηρήσεως), πρέ
πει νά προσθέσωμεν ολίγης λέξεις ως προς τον κολοσσιαίον τού
τον αναχρονισμόν.

Σήμερον δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν τούς μεγάλους πολιτι
σμούς τού πλανήτου μας μέχρι τής 4ης π.Χ. χιλιετηρίδος, ήτοι περί
που επί διάστημα 6 χιλιάδων ετών από των ήμερων μας. Ή έμφάνι- 
σις τού ανθρωπίνου ζωολογικού είδους, όπως μάς λέγουν οί είδικοί, 
παρακολουθεΐται μέχρις 600 χιλ. ετών, ίσως καί μέχρις ενός εκατομ
μυρίου. 'Η ιστορία τής έμφανίσεως τής ζωής μέχρις 800 εκατομμυ
ρίων ετών. Πάντα ταύτα έφερον έπανάστασιν εις τάς αντιλήψεις τής 
άνθρωπότητος. Τα γηραιότερα τών Ευρωπαϊκών εθνών δεν αριθμούν 
πλέον τών 1000 ετών πολιτικής συνεχούς ιστορίας καί ζωής. Τό γη- 
ραιότερον τών ιστορικών εθνών τής Ευρώπης, ή Ελλάς, όχι περισσό
τερα τών 3000-3500, οί Αιγύπτιοι καί οί Σουμέριοι περίπου 5000 
ετών. 'Ο Μεσαίων ήρκεϊτο, κατά τάς παραδόσεις τού Ισραήλ, νά θέ- 
τη την κτίσιν τού κόσμου εις τό έτος 4004 π.Χ., τό οποίον συμπί
πτει απλώς προς τήν ανατολήν τών δυο μνημονευθέντων μεγάλων 
πολιτισμών \

Έκτοτε αί πρόοδοι υπήρξαν σταθεραί καί κολοσσιαΐαι. 'Ο ά'ν- 
θρωπος άνεκάλυψε νέας ηπείρους. Κατόπιν περιέπλευσε τήν γήν. Κα
τόπιν, παρ’ δλας τάς αντιρρήσεις τής Εκκλησίας καί τάς προλήψεις 
ή κινδύνους, οΰς ειχον νά υπερνικήσουν οί Γαλιλαΐοι τής επιστήμης, 
τά τηλεσκόπια καί τά φασματοσκοπία έξηρεύνησαν τό χάος τού Σύμ- 
παντος. Σήμερον εΐμεθα είς θέσιν νά σταθμίσωμεν άκριβέστερον, ό
ποιον άπειροελάχιστον κλάσμα ύλης είναι ή Γή εντός τού Σύμπαντος 
καί πόσον μηδαμινόν τμήμα χρονικής στιγμής αντιπροσωπεύει επί τής 
ηλικίας τής γής ταύτης ή ιστορία τού ανθρωπίνου πολιτισμού.

Έως πού λοιπόν φθάνουν αί παλαιόταται αναμνήσεις τού ανθρώ
που επί τής Γής ; Τούτο είναι σπουδαΐον ζήτημα διά τό πρόβλημα 
τής Άτλαντίδος. Εκατομμύρια ετών έχρειάσθησαν μέχρις δτου ψυχθή 
ή Γή είς τήν ελάχιστην καί χθαμαλήν ξηράν καί τάς απέραντους θα- 
λάσσας τής πρωτογενούς περιόδου. Φύκη, κοράλλια, μαλάκια καί τά 
σχετικά ατελέστατα είδη ζωής εμφανίζονται επί τού πλανήτου μας. 
Ή δευτερογενής περίοδος αναπτύσσει δένδρα, δάση καί νέα ζφα, 
ιδίως τά πελώρια σαυροειδή. Ή τριτογενής περίοδος φέρει μεγάλας 
μεταβολάς είς τον φλοιόν τού πλανήτου. Εξαφανίζονται τά προηγού- 8

8) “Ορα τό βιβλίον τοΰ "Αγγλου ιστορικού Arnold Toynbee, Civi
lization on Trial (1948) σ. 151-2, ένθα διατυπώνει άναλόγους καί περαιτέρω 
ετι σκέψεις εις τό οίκεΐον πρωτότυπον ΰφος του.
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μένα ζφα και εμφανίζονται πελώρια 'θηλαστικά, τα διάφορα παλαιο- 
θήρια, ατινα και εξαφανίζονται διαρκοΰσης τής περιόδου. Περί τό 
τέλος εμφανίζονται καί τα τελειότερα πιθηκανθρώπινα όντα, άφ’ ών 
κατόπιν άπεσχίσθη ό άνθρωπος εκ τής αρχικής οικογένειας τών Pri- 
maten. Πάσαι αΰται αΐ εξελίξεις υπολογίζονται εις εκατομμύρια ετών.

Ή τελευταία περίοδος, ή τεταρτογενής, εις ήν άνήκομεν καί ημείς 
διαιρείται εις παλαιοτέραν καί νεωτέραν. Ή παλαιοτέρα είχε ζωικόν 
κόσμον έκλιπόντα (Μαμμοΰθ, παλαιός έλέφας, σπηλαία άρκτος καί 
έλαφος). Οί παγετώνες έπεκτείνονται καί ύποχωροΰσιν Ιναλλάξ. Τότε 
εμφανίζεται καί ό παλαιότατος (παλαιολιθικός) άνθρωπος, δ όποιος 
άφήκε τα ίχνη του σαφή, δ άνθρωπος τής Χελλαίας περιόδου. Προς 
την περίοδον αυτήν συνάπτονται καί αι τελευταΐαι γεωλογικοί μετα- 
βολαί, αι δποΐαι εσχημάτισαν τάς ηπείρους υπό την σημερινήν των 
μορφήν. Προτού δηλ. αρχίσει ή περίοδός μας, ή νεωτέρα τεταρτογε
νής (περίπου 20.000 έτη π.Χ.), ή Αγγλία άπεχωρίσθη τής Ευρωπαϊ
κής ηπείρου, ή ’Αφρική έχωρίσθη από τής Ευρώπης τελικώς καί 
εσχηματίσθη ή Μεσόγειος, έκλιπόνιων τών γεφυρωμάτων άτινα ήνω- 
νον τάς δυο ηπείρους διά προεκτάσεως τής 'Ισπανίας καί τής ’Ιταλίας. 
Περί τούς τότε χρόνους έβυθίσθη καί ή Αίγηίς, ώς καί ή ξηρά ήτις 
συνέδεε την Ευρώπην μετά τής Β. ’Αμερικής, ίσως δε καί ή συνδέ- 
ουσα την Άνατ. ’Ασίαν μετά τής ’Αλάσκας.

”Αν τώρα έπανέλθωμεν εις τό ζήτημα ημών, γεννάται τό ερώτη
μα : Είναι δυνατόν ή πρωτόγονος τότε άνθρωπότης νά διετήρησε τάς 
αναμνήσεις τών γεωλογικών τούτων φαινομένων ; Υποτίθεται δτι εις 
τούς πρωτογόνους χρόνους δ άνθρωπος δυνατόν νά έπέρασε διά τής 
Σοΰνδης προς την Αυστραλίαν (προτού νά σχηματισθή ή σημερινή πο- 
λυνησία εις τον πορθμόν τής Σοΰνδης). 'Ομοίως κύματα φυλών δυ
νατόν νά έπέρασαν προς την ’Αμερικήν διά τού διαδρόμου τής ’Αλά
σκας καί άνάλογόν τι νά συνέβη μέ τούς ανθρώπους καί τά ζφα τής 
Ευρώπης διά τών μνημονευθέντων διαδρόμων τής Μεσογείου προς 
τήν ’Αφρικήν. ’Αλλά δεν διετηρήθη ή παραμικρά άνάμνησις. Ό Χελ- 
λαΐος άνθρωπος ήτο δν ζωώδες καί αποκλείεται πάσα διανοητική έξέ- 
λιξις, ήτις θά ήτο εις θέσιν νά διατηρήση έστω καί εις τήν μνήμην 
τοιαϋτα γεγονότα. Ή παλαιοτάτη τών γεωλογικών αναμνήσεων τού 
ανθρωπίνου γένους είναι ή περί Κατακλυσμού. Γνωρίζομεν δτι έγι
ναν πολλοί κατακλυσμοί, δμβριοι είτε θαλάσσιοι, ή δε άνάμνησις των 
περιεσώθη εις δλας τάς ηπείρους, πλήν τής ’Αφρικανικής. 'Ο ιδικός 
μας (δ τής 'Αγίας Γραφής δηλαδή, διότι οί "Ελληνες είχον καί άλλας 
ιδίας παραδόσεις περί κατακλυσμών) γνωρίζομεν δτι ανάγεται εις τον 
έτερον τών παλαιοτάτων πολιτισμών, τον Σουμερικόν. Έκεΐθεν τον
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παρέλαβον οί Εβραίοι εις τάς παραδόσεις των. Αϊ άνασκαφαί τής 
Οΰρ έδειξαν οτι πρόκειται περ'ι πραγματικής καταστροφής, επισυμβά- 
σης κατά την 4ην χιλιετηρίδα π.Χ. Επειδή λοιπόν τα τοπικά δεδο
μένα των Αιγυπτίων φέρουν την Άτλαντίδα έξω των Ηρακλείων 
στηλών, δηλ. εις τον σημερινόν Ατλαντικόν και δίδουν χρονολογίαν 
9 χιλ. ετών από τής συνομιλίας μεταξύ Σόλωνος καί Σαϊτών ιερέων, 
έπεται δτι φθάνομεν εις τό αδύνατον. Καί αν ακόμη ύποτεθή ό'τι 
έπρόκειτο περί τοϋ αποχωρισμού τής ’Αγγλίας ή περί βυθίσεως ξηρός 
εις τον Δυτ. ’Ατλαντικόν (θάλασσα των Σαργάσσων), ήτοι περί ενός 
πραγματικού γεγονότος κατά τά δεδομένα τής γεωλογίας, οί άνθρω
ποι δεν θά ήτο δυνατόν νά συγκρατήσουν εις την μνήμην των έν τοι- 
οΰτον άπώτατον γεγονός.

Ούτω απομένει ως μόνη οδός νά θεωρηθή μέν πραγματικός ό 
ιστορικός πυρήν τής περί Άτλαντίδος παραδόσεως, αλλά νά θεωρηθή 
έξω τόπου^καί χρόνου, ως συμβαίνει καί μέ άλλας ίστορικάς παραδό
σεις. ΟίΊΑίγΰπτιοι άλλως εις τάς χρονολογίας των, ως καί οί Σουμέ- 
ριοι, άποδεικνύονται έξογκοΰντες τούς αριθμούς τών ετών πέρα παν
τός νοητού ορίου. "Ολως τουναντίον, έν σταθερόν σημεΐον, τό όποιον 
ή παράδοσις εκείνη αναφέρει, θά μας κατατόπιση αμέσως είς τό ορ
θόν χρονικόν πλαίσιον. Τούτο είναι ή μεγίστη ακμή τού «Ελληνι
κού», ήτις~άναφέρεται σταθερώς είς τήν διήγησιν τής Άτλαντίδος. 
Τούτο μάς οδηγεί, μέ ασφάλειαν είς τον 16-15ον π.Χ. αιώνα, οπότε 
ό Κρητομυκηναϊκός πολιτισμός εύρίσκετο πράγματι είς τήν ύψίστην 
του ακμήν. Τώρα λοιπόν εΐμεθα παρεσκευασμένοι, δ'πως ίδωμεν έκ 
τοϋ πλησίον τήν περί τής Άτλαντίδος διήγησιν, ήτις έχει ως εξής:

Ο Κριτίας9 εϊσάγεται διηγούμενος σπουδαιοτάτην περί τού Αθη
ναϊκού μεγαλείου παράδοσιν. Αϋτη ανάγεται είς τον Σόλωνα, δστις 
τήν διηγήθη εις τον Δρωπίδην, πρόππαπον τού Κριτίου, προς δν ό 
μέγας νομοθέτης είχε στενόν οικογενειακόν δεσμόν. Ό Κριτίας είτα, 
πάππος ομώνυμος τού διηγουμένου, έπανέλαβε ταύτην παρουσία τού 
εγγόνου. Ή διήγησις εν συνόψει έχει ως έξης :

Κατά τό είς Αίγυπτον ταξίδιόν του ό Σόλων 10 ήλδεν είς λόγους 
^ πρός τούς ιερείς τής Νηίθ («Άθηνάς») εν Σάϊδι. Διαρκουσών τών 

συνομιλιών εφιλοτιμήθη νά παρουσιάση καί ούτος εις τούς Αιγυ
πτίους, (τούς ασύγκριτους διά τό παρελθόν των, διά τό όποιον ήσαν

Ί Π λ α τ. Τίμ. 21b καί έξης.
•°) *0 Σόλων έ'ζησεν από τοϋ 610)39 μέχρι τοϋ 559)58 π.Χ. Είς Αίγυπτον 

άπεδήμησε μετά τό 572 καί ή απουσία του έν συνόλφ διήρκεσε 10 έτη, κα-θ·’ 
α έπεσκέφθη καί άλλας χώρας.
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22 b πολύ υπερήφανοι) δ,τι αρχαιότερου εγνώριζε περί Ελλάδος, ήτοι τα πε
ρί Φορωνέως καί Νιόβης καί τοϋ επί Δευκαλίωνος κατακλυσμού. Τότε 
εις των ιερέων ύπολαβων είπε τα εξής: Ώ Σόλων Σόλων, οι "Ελληνες 

22C-23C εισθε πάντοτε παιδες, διότι τίποτε παλαιόν δεν γνωρίζετε. Πρωτίστως 
όμιλεΐτε περί ενός κατακλυσμού, ενώ προηγουμένως συνέβησαν πολ
λοί. “Αλλαι πάλιν καταστροφαί οφείλονται εις τό πύρ, δταν γίνωνται 
αι μεταβολαί εις την τάξιν τού ουρανού. Τύ ενθυμεΐσθε καί τούτο 
οσάκις κάμνετε λόγον περί Φμέθοντος. Κατόπιν τής κάθε καταστροφής 
ήφανίζετο τό μορφωμένον καί τό εγγράμματον στοιχεΐον τού πληθυ
σμού, άπέμενον δέ μόνοι οί βουκόλοι εις τά δ'ρη. ΔΤ αύιό δεν ένθυ- 

23e μεΐσθε τίποτε. Έν τοΰτοις διεπράξατε μέγιστον κατόρθωμα προ 9 
χιλιάδων ετών, διότι εταπεινώσατε τότε μεγάλην καί υπερφίαλον δύ- 

24e ναμιν, ήτις ώρμήθη έκ τού ’Ατλαντικού πελάγους. ’Εκεί έκειτο νήσος 
μεγαλυτέρα τής ’Ασίας καί ’Αφρικής όμοΰ, δπου άνεπτύχθη θαυ
μαστή δυναμις βασιλέων, οΐτινες έφθασαν εις τό σημεϊον νά άρχουν 

25b-d μέχρι Τυρρηνίας καί μέχρις Αιγυπτιακών συνόρων. Συλλέξαντες κά
ποτε τάς δυνάμεις των, έπεχείρησαν νά δουλώσουν καί σάς καί ημάς 
εις μίαν μόνην έξόρμησιν. Σεις τότε έτέθητε επί κεφαλής καί άντετά- 
χθητε, μή έγκαταλείψαντες τον αγώνα ακόμη καί δταν οί άλλοι σάς 
έγκατέλειψαν καί έμείνατε μόνοι. Διετρέξατε τον έσχατον τών κινδύ
νων, άλλα τέλος ένικήσατε, ήμποδίσατε την δούλωσιν ημών τών άλ
λων καί ήλευθερώσατε και τούς δεδουλευμένους. "Υστερον δμως έγι
ναν εξαίσιοι σεισμοί καί κατακλυσμοί, εντός δέ μιάς ημέ
ρας καί μιάς τρομεράς νυκτός καί ό ίδικός σας στρα
τός έξηφανίσθη υπό την γήν καί ή Άτλαντίς ωσαύτως 
βυθισθεΐσα υπό τό πέλαγος ήφανίσθη. Διά τούτο 
καί τό εκεί πέλαγος είναι δύσβατον καί άνεξερεύνητον, διότι υπάρχει 
πολύς πηλός, ον άφήκεν ή καταποντισθεΐσα νήσος11. **)

**) Τό τελευταΐον τοϋτο χαρακτηριστικόν έκαμεν, ώς γνωστόν, μερικούς νά 
αναζητήσουν τήν Άτλαντίδα εις τήν παρά τάς Άντίλλας θάλασσαν τών Σαρ- 
γάσσων, ήτις διά τό πλήθος τοΰ ομωνύμου ένυδρου φυτοΰ παρέχει μεγάλας 
δυσκολίας εις τούς ναυτιλλομένους. Προσωπικώς εγώ πιστεύω είς τήν δυνατό
τητα μιάς τοιαύτης άναμνήσεως, διότι φαίνεται νά ύποτιμώμεν τά τολμήματα 
τών δεινών θαλασσοπόρων τής άρχαιότητος. (°Ορα κατωτέρω περί τοϋ περί- 
πλου τής ’Αφρικής υπό τών Φοινίκων). Μήπως τά λεγόμενο υπό τοϋ Πλάτω
νος (Τίμ. 24e-25) δέν δύνανται νά θεωρηθούν ώς ή πριότη μνεία τής ’Αμερι
κής; Άφοΰ δηλ. περιγράφεται πρώτον ή Άτλαντίς ώς κειμένη έξω τοΰ Γι
βραλτάρ, μνημονεύεται έν συνεχείφ δτι έξ αυτής ήδύνατό τις νά πλεύση περαι
τέρω πρός άλλας νήσους καί μάλιστα τάς άλλας νήσους, άρα αΰται ήσαν 
κάτι πολύ γνωστόν, καί έκεΐθεν περαιτέρω «Ιπί την καταντικρυ πασαν ήπει
ρον την περί τον αληθινόν εκείνον πόντον». Μήπως καί δ Κολόμβος (ό τρί-
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Ή διήγησις, ήτις ποικίλλεται υπό φιλοσοφικών και κοσμογονικών 
δοξασιών, είναι άρκοΰντοψ εκτενής12. Σήμερον, οπότε ή αιγυπτιακή 
φιλολογία και διανόησις μας είναι καλώς γνωσταί, θά ήτο εΰκολον 
νά άποχωρίστ) τις τό καθαρώς αιγυπτιακόν στοιχείου τής διηγήσεως 
από τάς προσθήκας τής Ελληνικής διανοίας τοϋ Πλάτωνος. Άλλα τό 
πράγμα δεν είναι αναγκαίου ενταύθα, ή δέ δοθεΐσα ανωτέρω περίλη- 
ψις είναι αρκετή προς τον σκοπόν μας.
Παρατηροΰμεν λοιπόν, δτι ως εκτίθεται ό μΰθος, είναι αδύνατον νά 
νοηθή. Δυνάμεθα όμως νά χωρίσωμεν τά φανταστικά από τών πρα
γματικών στοιχείων, τά δέ τελευταία είναι δυνατά και μάλιστα ταυτί- 
σιμα, φθάνει νά λυθώσι τής συνεχείας τόπου καί ιδίως χρόνου, κατά 
τήν αρχήν τής γενέσεως τών ιστορικών μύθων, ως έξεθέσαμεν ανωτέρω.

Καί τήν μέν ερμηνείαν τής τοποθετήσεως τής βυθισθείσης νήσου 
εις τον Ατλαντικόν θά συζητήσωμεν κατωτέρω. Ώς προς δέ τήν χρο
νολογίαν τών 9 χιλ. ετών γνωρίζομεν σήμερον απλώς, δτι ούτε “Ελλη
νες υπήρχον τότε ινα έκτελέσωσι τά ηρωικά κατορθώματα, οΰτε Αι
γύπτιοι διά νά τά καταγράψουν. Τά λεγάμενα «κείμενα τών Πυραμί
δων», τά παλαιότατα συνεχή κείμενα τών Αιγυπτίων, ανήκουν είς τά 
μέσα περίπου τής 3ης χιλιετηρίδος άλλ5 είναι θρησκευτικού περιεχο
μένου. Κείμενα ιστορικά, σημαντικής δπως δήποτε εκτάσεως, έ'χομεν 
μόνον από τής 18ης δυναστείας. Τά άξιολογώτατα είναι τά τού Τουθ- 
μώσιος τού Γ' (1500-1447) καί τά τοϋ Ραμεσσή τού Β' (1292-1225), 
όμοϋ μέ τάς έ'τι τιστερωτέρας ειδήσεις τού Μερνεφθά καί Ραμεσσή 
τοϋ Γ'. Τά τελευταία ταϋτα θεωρώ άκρως πιθανόν, δα ειχεν υπ’ 
ό'ψιν του ό Σαΐτης ιερεύς ό όμιλήσας προς τον Σάλωνα.

Κατά τον Πλάτωνα έν άλλφ διαλόγφ13 οί Αιγύπτιοι δμιλοΰντες

τος άρα μετά καί τούς Βίκιγκ) δέν έπανεϋρε κατά τόν αυτόν τρόπον τήν 'Α
μερικήν ; Ώς γνωστόν προσήγγισε πρώτον είς μίαν νήσον τοϋ Βαχαμικοϋ συμ
πλέγματος, τήν Γουαναχανην, εκεί δ’ έμαθεν δτι δυτικώτερον υπάρχει μία με
γάλη ήπειρος, ή μετέπειτα ’Αμερική.

12) Οΰτω λ.χ. ή θεωρία περί καταστροφών τοϋ κόσμου διά κατακλυσμών 
ή πυρός (Τίμ. 22c) είναι ή Βαβυλωνιακή δοξασία περί έκπυρώσεως καί κατα
κλυσμού, ήν βραδύτερον ένεκολπώθησαν οί Στωικοί. "Ορα Β. Μ e i s s n e r, 
Babylonien und Assyrien II, n8.

13) Κριτίας llOa-b. Φυσικά δέν δυνάμεθα νά εϊμεθα βέβαιοι, δτι ή διή- 
γησις είναι αΰθεντικώς αιγυπτιακή ή γέννημα τής φαντασίας τοϋ Πλάτωνος, 
δπερ ίσως είναι πιθανιότερον. Δέν θά άπεκλείετο δμως νά διετήρησαν οί Αι
γύπτιοι όνόματά τινα τής μεγάλης Μυκηναϊκής παραδόσεως. Τό πράγμα άλλως 
δέν έχει μεγάλην σημασίαν, διότι γνωρίζομεν δτι αν οί Αιγύπτιοι είχον ση
μειώσει γεγονότα τινά τής «παμπαλαίας» εποχής τοϋ Αιγαίου, ταΰτα μόνον 
εντός τής 2ας χιλιετηρίδος δύνανται νά έντοπισθώσι καί ούδαμοϋ άλλαχοϋ.
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περί τοΰ πολέμου προς τους Άτλαντίους άνέφερον διαρκώς τα ονό
ματα τών Κέκροπος, Έρεχθέως, Έρυσίχθονος καί των όίλλων τών 
προ τοΰ Θησέως γενομένων. 'Ο Πλάτων μάλιστα διατείνεται, δτι τά 
ονόματα εκείνα έδίδοντο τά αυτά (καί τών γυναικών έτι) κατά διαδο
χήν. Πάντως τά γεγονότα εν τφ συνόλφ των μαρτυρούν, ανεξαρτήτως 
τών γνωμών τοΰ Πλάτωνος, δτι εύρισκόμεθα εντός τοΰ περιβάλλοντος 
τής 2ας χιλιετηρίδος, τοΰ μόνου άλλως δυνατοΰ. Νομίζομεν λοιπόν, 
δτι ή άπλουστέρα μέθοδος θά είναι νά σκιαγραφήσωμεν την ιστορίαν 
τής Αίγυπτου καί παραλλήλως καί τής Κρητομυκηναϊκής περιοχής κα
τά την 2αν χιλιετηρίδα καί ειτα ολίγον τι κατά τους χρόνους τής Σαϊ- 
τικής περιόδου. Τότε δέ τά πράγματα θά ομιλήσουν άφ’ εαυτών ως 
προς τά στοιχεία, άφ’ ών έξυφάνθη ό μΰθος τής Άτλαντίδος.

Την μεταξύ Μεσαίου καί Νέου Βασιλείου περίοδον (ακριβώς 200 
ετών, 1780-1580) καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρον ή κυριαρχία τών 
'Υκσώς ("-ποιμένων κατά Μανέθωνα) Φαραώ, ο'ίτινες ήσαν ξένης, 
σημιτικής καταγωγής έπιβάται τοΰ θρόνου. Την εναντίον των έπανά- 
στασιν ωργάνωσαν οι τοπικοί πρίγκηπες τών Θηβών. Σήμερον πάν- 
τες σχεδόν οί έρευνηται είναι σύμφωνοι, δτι τό πράγμα εγένετο καί 
τή βοήθεια ξένων, ή δ’ έξωσις τών Ύκσώς επετεύχθη διά τής σημαν
τικής βοήθειας μή αιγυπτιακών δυνάμεων. Τοΰτο άλλως εξάγεται καί 
έξ. αυτών τών Αιγυπτιακών πηγών, αί όποΐαι αναφέρουν ως βοηθούς 
ε?ς τύ εγχείρημα τούς Hanebu. Δυστυχώς ή λέξις δεν έχει πάντοτε 
την αυτήν σημασίαν, διότι ά'λλοτε σημαίνει (ιδίως παλαιότερον) τούς 
κατοίκους τής Λυβικής ακτής καί ά'λλοτε τούς τών νήσων τοΰ Αιγαίου. 
‘Ο πολύς Eduard Meyer πιστεύει άδιστάκτως τό δεύτερον. Έκ τοΰ 
τίτλου δέ, τόν όποιον λαμβάνει ή σεβασμία βασιλομήτωρ Άαχοτέπ 
«ΙΙριγκίπισσα τής ακτής τών Χανεβοΰ», δστις ουδέποτε πλέον άπαντά, 
είς την μακραίωνα φιλολογίαν τής Αίγυπτου, συμπεραίνει δτι αΰτη 
ενυμφεύθη Κρήτα πρίγκιπα. Τή βοήθεια τών Κρητών επομένως άπη- 
λάθησαν οί Ύκσώς14.

Ανεξαρτήτως τής. γνώμης ταύτης, ήν άλλως δεν παραδέχονται οί 
λοιποί ιστορικοί, ελπίζω νά δημοσιεύσω προσεχώς εργασίαν, όπόθεν 
θά δειχθή δτι ούχί οί απόλεμοι Κρήτες, άλλ’ οί Μυκηναΐοι ήσαν 
οί βοηθοί τών Αιγυπτίων. Οί Κρήτες ασφαλώς θά συνετέλεσαν, πε- 
ραιώσαντες διά τοΰ στόλου των τούς πολεμιστάς τών Μυκηνών. Ή 
αφθονία δμως τοΰ χρυσοΰ, δστις υπό τοΰ Σλήμαν άνεκαλύφθη εντός 
τών βασιλικών θηκών τής άκροπόλεως, νομίζω δτι ασφαλώς ήτο τό 
τίμημα τής προς τούς Αιγυπτίους βοήθειας. Έκ τής Αίγυπτου εκόμι-

“) Ed. Meyer, Gesch. d. Altertums 2, j, a. 54-55.
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σαν οί ρωμαλέοι εκείνοι, άλλ’ απλοϊκοί πολεμισταί, τά νέα ταφικά 
έθιμα, την μουμιοποίησιν, τί)ν προσωπίδα, την επιτύμβιων στήλην, 
τά πλουσιώτατα κτερίσματα. Είναι αδύνατον νά εύρεθή καλυτέρα ερ
μηνεία τοΰ αιφνίδιου «θαύματος» τών Μυκηνών έν μέσιο τής άπλό- 
τητος καί τής πενίας τής Μεσοελλαδικής περιόδου.

Ή βοήθεια διά στρατιωτικής πολυχειρίας επ' αμοιβή ουδέποτε 
πλέον έπαυσε παρεχόμενη προς την Αίγυπτον έ.κ τής περιοχής τής 
Μεσογείου. Πρότερον ενομίζετο, δτι οί «Σαρδάνα» ήσαν μισθοφόροι 
τών Αιγυπτίων μόνον επί τής εποχής Ραμεσσή τοΰ Βλ Άλλ’ αί πι
νακίδες τής Άμάρνα έδειξαν, δτι καί πρότερον έχρησιμοποιοΰντο οΰ- 
τοι ώς φρουραί έν Συρία. Ούτω, συμπεραίνει ό Meyer, είναι άρισια 
δυνατόν ή χρησιμοποίησίς των νά ανάγεται ήδη εις τάς άρχάς τοΰ 
Νέου Βασιλείου 1Β. Την καλυτέραν άπόδειξιν τοΰ πράγματος παρέχει 
τό πυκνότατον δούναι καί λαβεΐν μεταξύ τών δύο περιοχών, Αιγυπτι
ακής καί Κρητομυκηναϊκής, από τοΰ 16ου αίώνος καί εξής. Περί τών 
Αιγυπτιακών εύρημάτοον έν Έλλάδι παρέστη ανάγκη νά γραφή ολό
κληρον βιβλίον (J. Pendlebury, Aegyptiaca).

Οί λαοί τής Μεσογείου δέν μετέβαινον πάντοτε ώς φίλοι εις την 
Αίγυπτον. Εϊτε προς λαφυραγωγικάς εκστρατείας, είτε πιεζόμενα υπό 
τών κυμάτων τών μεγάλων μεταναστεύσεων τ<ΰν λαών τοΰ 13 καί 12ου 
αίώνος, πλήθη διαφόρων Μεσογειακών φύλων έπέδραμον κατά τής 
Αίγυπτου. Οί Φαραώ Μερνεφθά καί Ραμεσσής 6 Γ' έσχον σκληρούς, 
άλλ’ επιτυχείς αγώνας προς άπόκρουσίν των. Ή Αίγυπτος ήτο ακόμη 
αρκετά ισχυρά, διά νά απόκρουση αυτά τά στίφη. Μεταξύ αυτών ανα
γράφονται Akaiwasha, Danuna, Tursha, Shekelesh, Shardana, 
οΐτινες ταυτίζονται προς τούς ’Αχαιούς, Δαναούς, Τυρσηνούς, Σικε- 
λούς καί Σαρδηνίους. Οί Pulesati ή Pelestim ταυτίζονται συνήθως 
προς τούς Φιλισταίους, σπανιώτερον δε προς τούς Πελασγούς.

Μετά την 20ήν δυναστείαν ή Αίγυπτος ούσιαστικώς εισέρχεται 
εις την περίοδον τοΰ ψυχορραγήματος. Αδύνατος, διηθημένη, μέ τό 
τέλος της προδιαγεγραμμένον, ώς συμβαίνει εις δλους τούς λαούς τούς 
στηριζομένους επί μισθοφόρων, πίπτει έν τέλει λεία τών ’Ασσυριών. 
Ή τελευταία αυτής ένδοξος αναλαμπή είναι ή 26η δυναστεία τής λε- 
γομένης Σαϊτικής περιόδου (663-525). 'Ο ρόλος τών Ελλήνων ενταύ
θα είναι σπουδαιότατος διά τό υπό συζήτησιν θέμα ημών. 'Ως σχε
δόν χίλια έτη πρίν, ούτω καί τώρα Ψαμμήτιχος δ Α\ άποτινάσσει 
τον ξενικόν ζυγόν τή βοήθεια Καρών καί ιδία Τώνων μισθοφόρων. 
Κατακτά την Συρίαν καί πόλεμε! κατά τών Σκυθών. 'Ο υιός του Νε- 15

15) Ed. Meyer, έ.ά. 57.
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χώ (609-593), νικητής τών Άσιατών, βασίζεται και πάλιν εις τους 
"Ελληνας· Οί ’Ίωνες είναι, θά έλεγέ τις, οί θεοί του. Οί μεγάλοι Φα
ραώ τοΰ Νέου Βασιλείου μεθ’ έκάστην νίκην άφιέρωνον δώρα μεγα
λοπρεπέστατα εις τον Άμμωνα τών Θηβών. Ήσαν χρυσός και άλλα 
μέταλλα, πρόσθετα κτίσματα, κτήνη, ακόμη δέ και δοΰλοι. Ό Ά- 
μασις όμως προσφέρει τό δώρόν του ούχί εις τόν ’Άμμωνα τών 
Θηβών, άλλ’ εις τόν ’Απόλλωνα τών Βραγχιδών. Και δεν είναι μόνον 
τούτο. Μεγαλυτέραν ίσως σημασίαν ενέχει τό γεγονός δτι τό δώρον 
είναι λιτόν, άλλ’ έλληνικώτατον : Είναι ή πανοπλία τοΰ βασιλέως. 
Ματαίως θέλει άναζητήση τις τοιοϋτον άνάλογον εις την προηγουμέ- 
νην ιστορίαν τής Αίγυπτου. Αί ελληνικά! ίδέαι εμποτίζουν πλέον 
την Αίγυπτον. ’Επιτρέπεται, διά πρώτην φοράν εις την ιστορίαν τής 
υπερήφανου καί αίωνοβίου χώρας, νά κτισθή ’Ιωνική αποικία, ή 
Ναΰκρατις, ήτις αποβαίνει τό κέντρον τοΰ πρωιμωτάτου εν Αίγύπτφ 
'Ελληνισμού. Οί Φαραώ νΰν εμφορούνται από τό νέον πνεύμα και 
τάς νέας ιδέας τών Ελλήνων, παρ’ δ'λην την πατροπαράδοτον συντη- 
ρητικότητα τής αιγυπτιακής φυλής, ως εΰστόχως παρατηρεί 6 Brea
sted. 'Ο Νεχώ δοκιμάζει νά άνοιξη τήν προς την Έρυθράν Θάλασ
σαν διώρυχα τοΰ Σουέζ καί άποστέλλει Φοίνικας ναυτικούς προς εξα
κρίβωση' τών κατά τήν ’Αφρικήν. Οΰτοι έπέστρεψαν μετά τρία έτη 
καί ήσαν οί πρώτοι περιπλεΰσαντες τήν ’Αφρικανικήν ήπειρον, δυο 
χιλιάδας καί πλέον έτη προ τοΰ όμοιου κατορθώματος τού Βάσκο 
δέ Γόμα.

Ό υιός τοΰ Νεχώ, Ψαμμήτιχος ό Β'. (593-588) ώδήγησε τούς 
Έλληνας μισθοφόρους του μέχρι τοΰ Άβοϋ-Σιμβέλ εις τήν Νουβίαν, 
όπου εχάραξαν τάς έπιγραφάς των επί τής κνήμης ενός κολοσσού Ρα- 
μεσσή τοΰ Β'. Ό Άπρίης (588-569) καί μετ’ αυτόν ό Άμασις (569- 
525) είναι γνωσταί προσωπικότητες εκ τών ελληνικών πηγών καί 
έκ τής φιλίας τοΰ δευτέρου προς τόν τύραννον τής Σάμου Πολυκράτη. 
Κατά τό 525 διά τής κατακτήσεως τής Αίγυπτου υπό τού Καμβΰσου 
έκόπη πλέον όριστικώς τό νήμα τής μακραίωνος Αιγυπτιακής άνε- 
ξαρτησίας 1δ.

Τής Κρητομυκηναϊκής ιστορίας τό άντίστοιχον περίγραμμα είναι 
άπλοΰστερον. ’Ήδη άπό τής 12ης δυναστείας έχομεν πυκνήν επικοινω
νίαν μεταξύ Κρήτης καί Αίγυπτου, τό δέ όνομα τοΰ 'Υκσώς Φαραώ 
Κυάν εύρέθη εις τήν Κνωσόν επί πώματος άλαβαστρίνης πυξίδος.

18) Θεωρώ περιττάς τάς είδικωτέρας παραπομπάς. Άρκείτωσαν τά έργα 
τοΰ Ed. Meyer καί ίδίιγ τοΰ James Η, Breasted, A History οί
Egypt-
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Μετά τό 1600 εις την σκηνήν τοΰ διεθνούς διαφέροντος εισέρχονται 
καί αί Μυκήναι. Έπ'ι Τουθμώσιος τοΰ Γ', ήτοι περί τό 1500 καί 
ολίγον βραδΰτερον, οί Κεφτί εΐκονίζονται άφθόνως εις τούς τάφους 
τής Θηβαϊκής νεκροπόλεως κομίζοντες τά δώρα των. Οί Κεφτί δυνα
τόν νά είναι ή να μη είναι Κρήτες. Τών δώρων των όμως εν καλόν 
ποσοστόν είναι αναμφισβήτητου κρητομυκηναϊκής προελεύσεως. Έν 
τή τέχνη τα διακοσμητικά θέματα έπιδρώσι τόσον πολύ άμοιβαίως έπ’ 
άλλήλων μεταξύ τών δυο περιοχών, ώστε πολλάκις είναι αδύνατον νά 
διακρίνωμεν τίς ό δανείζων καί τίς ό δανειζόμενος.

ΓΙερί τό 1500 π.Χ. μία τρομερά καταστροφή πλήττει ολόκληρον 
τήν Κρήτην. Πόλεις, μέγαρα καί τά δύο έκ τών τριών ανακτόρων κα- 
ταστρέφονται διά παντός. ’Ακόμη καί ιερά σπήλαια κατακρημνίζονται, 
ως τό τοΰ Άρκαλοχωρίου. Τήν καταστροφήν ταύτην, τής οποίας 
υπεύθυνοι αδύνατον είναι νά υπήρξαν οί ’Αχαιοί (είναι έτι λίαν ενω
ρίς), άπέδωκα εις εν τρομερόν φυσικόν γεγονός, τήν έκρηξιν τής Θή
ρας. Έκ τής θεωρίας ταύτης ” θά άναφέρωμεν ενταύθα μόνον δσα 
είναι αναγκαία διά τήν παρούσαν στιγμήν.

Ή Θήρα, νήσος άρχικώς στρογγύλη, ως είναι πάσαι αί ηφαιστειο
γενείς νήσοι, είχε καλυφθή υπό βλαστήσεως (ελαία, φοΐνιξ) καί ανθη
ρών συνοικισμών, διότι τό ήφαίστειον επί μακρόν καθηΰδε. “Οταν ή 
εκρηξις έπήλθε, κατεκάλυψεν ή ηφαίστεια σποδός καί ή κίσσηρις τούς 
συνοικισμούς. Έκ τών ευρημάτων γνωρίζομεν, δτι ή εκρηξις πρέπει νά 
συνέβη περί τό 1500. Τήν πορείαν καί τά αποτελέσματα τής έκρήξεως 
δυνάμεθα νά σπουδάσωμεν καί εκ μεταγενεστέρων εκρήξεων τοΰ αυ
τοί ηφαιστείου, κυριώτατα ό'μως έκ τής έκρήξεως τού αδελφοί ηφαι
στείου Krakatau (μεταξύ ’Ιάβας καί Σουμάτρας) κατά τό 1883. “Ο,τι 
συνέβη έν Κρακατάου, λέγει ό Φίλιππσον, πρέπει νά συνέβη απαρέγ
κλιτους καί έν Θήρα, διότι τά δύο ηφαίστεια άνήκουσιν εις τήν αυτήν 
οικογένειαν. Κατά τήν έκρηξιν ή μάλλον τάς έπανειλημμένας έκρήξεις 
του Κρακατάου, αϊτινες διήρκεσαν τρεις ημέρας, συνέβησαν τά ακό
λουθα φαινόμενα : Ή έκτοξευθεΐσα ηφαίστεια σποδός έφθασε μέχρι 
τής στρατοσφαίρας καί έπί 6 μήνας ήωρείτο εις τήν ατμόσφαιραν, 
παρασυρθεΐσα υπό τών ανέμων μέχρι τής Εύριόπης. (Εις αυτήν άπέ- 
δωκαν τάς θαυμασίας δύσεις τοΰ ήλιου κατά τό έτος έκεΐνο). Ή ήμε
ρα μετεβλήθη εις νύκτα έντός άκτίνος 150 χιλιομέτρων εις τήν αυτήν 
δέ άπόστασιν διερράγησαν τοίχοι καί πάντα τά αίωρητά αντικείμενα 
εύρίσκοντο εις άδιάκοπον τρομώδη κίνησιν. Αυιη, ως καί αί κλαγγαί 
τών κινητών αντικειμένων, έπέφερεν άπερίγραπτον ταραχήν εις άν-

7) Τήν λεπτό μερεστέραν έκθεσιν έδημοσίευσα έν «Antiquity», 1939·
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θρώπους και ζφα, άτινα καί διά τής βίας διωκόμενα δεν άπεμακρύ- 
νοντο. Οί φοβεροί κρότοι των εκρήξεων ήκούσθησαν εις άπόστασιν 
σχεδόν 3.500 χιλιομέτρων (Αυστραλία) καί κατά τινας εφθασαν μέχρι 
των αντιπόδων. Πάντως πρόκειται περί τοΰ μεγαλυτέρου ιστορικούς 
έξηκριβωμένου κρότου επί τοΰ πλανήτου τοΰτου. Κολοσσιαίους ό'γκους 
κισσήρεως έξήμεσε τό ήφαίστειον, οΐτινες οί) μόνον έ.κάλυψαν την νή
σον, άλλα καί την πέριξ θάλασσαν, ώστε νά φραχτθή επί μακρόν εις 
λιμήν τής γειτονικής Σουμάτρας. Σειρά τθαλασσίων κυμάτων, ΰψους 
μέχρι 15 μέτρων, έπέδραμε κατά των ακτών των γειτονικών νήσων 
καί έπροξένησε τάς μεγαλυτέρας καταστροφάς. Βράχοι μετεκινήθησαν, 
σιδηροτροχιά! καί άτμάμαξαι άνεσπάσθησαν ή άνετράπησαν καί πό
λεις έξυρίσθησαν κυριολεκτικούς, ως τό Τελοΰγκ-Βετούγκ τής γειτονι
κής Σουμάτρας. Τό άτμόπλοιρν Maruw, αίωρηθέν υπέρ την πόλιν υπό 
τοΰ κύματος, εύρέθη κατόπιν αρκετά χιλιόμετρα μεσογείως εντός δά
σους. "Οσαι οίκίαι άντέστησαν εις τά κύματα κατεστράφησαν υπό 
πυρκαϊών, ας επροξένησαν αί άνατραπεΐσαι λυχνίαι. Κεραυνοί διε- 
σταυροΰντο εις την υπό ήλεκτρικοΰ ρευστού πεπληρωμένην ατμόσφαι
ραν, πλήξαντες φάρους καί υψηλά κτίσματα. Τριάκοντα επτά χιλιάδες 
ψυχών άπωλέσθησαν κατά την φοβέραν αυτήν θεομηνίαν.

"Έναντι τών 20 περίπου τετρ. χιλιομέτρων τής έκτιναχθείσης καί 
βυθισθείσης έκτάσεως τοΰ Κρακατάου έχομεν 80 τετρ. χιλιόμετρα έν 
Θήρα. Ή έκρηξις ύπήρξεν άρα τετράκις ίσχυροτέρα. Τό στρώμα κισ- 
σήρεως, τό όποιον έκάλυτ|ιε τό περισωθέν ανατολικόν τμήμα τής νή
σου, έχει σήμερον πάχος 30 μέτρων. Έκ μεταγενεστέρων μικρών εκρή
ξεων γνωρίζομεν, ότι ή κίσσηρις κατεκάλυψε την θάλασσαν μέχρι τών 
ακτών τής Μ. "Ασίας. Επειδή ή ταχύτης τών θαλασσίων κυμάτων 
είναι συνάρτησις τοΰ βάθους τής θαλάσσης, ήτις μεταξύ Θήρας καί 
Κρήτης φθάνει εις δεκάκις καί ενίοτε τριακοντάκις μεγαλύτερον βάθος 
ή έν Κρακατάου, τά κύματα θά ήσαν μεγαλύτερα καί πολύ ταχύτερα. 
Είναι μαθηματικούς βέβαιον, δτι εις διάστημα χρόνου έλάχιστον τά 
κύματα τότε εφθασαν εις Κρήτην (άπέχουσαν 600 μίλλια), δπου έπρο- 
ξένησαν τρομέράς καταστροφάς εις δσα μέρη ήσαν χθαμαλά.. Κατά 
τάς εργασίας τοΰ μακαρίτου καθ. Ν. Κρητικού, τυπικόν φαινόμενον 
τής Θήρας είδικώς είναι καί ή παρουσία σειράς σεισμοίν, εκτεινομέ- 
νων εις εύρεΐαν ακτίνα πέριξ τής Άνατ. Μεσογείου καί συνοδευόντων 
πάσαν έκρηξιν τοΰ ηφαιστείου. Ούδεμία πρέπει νά παραμείνη αμ
φιβολία, δτι ή Κρήτη ήρημώθη. Τάς παραδόσεις περί ερημώσεως 
δεν έλησμόνησαν ποτέ οι κάτοικοι, διότι τάς αναφέρει ό Ηρόδοτος 
καί μάλιστα ως άνηκούσας εις τήν Πραισίαν (ήτοι τήν «Έτεοκρητι- 
κήν») παράδοσιν, αν καί τάς αποδίδει εις μλλας έποχάς καί άφορ-

ΚΡΗΤΙΚΑ XPONJKA Δ. Η
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μάς18. 'Ως προς τά άλλα φαινόμενα τής εκρήξεως τάΈημειωθέντα εν 
Κρακατάου, δεν δύναται νά ύτεαρξχι αμφιβολία, δτι πολύ εντονώτερα θά 
συνέβησαν και εδώ και θά εγένοντο αισθητά μέχρι και τής Αίγυπτου. 
Είναι τφ δντι απορίας άξιον, πώς δεν άνεκαλύφθησαν ακόμη σχετικαί 
μαρτυρίαι.

Έκτοτε ή Κρήτη παρακμάζει σταθερώς. Ή προσωρινή παράτα- 
σις ζωής επί 50-100 έτη τοϋ ανακτόρου τής Κνωσού καί μόνου δεν 
αρκεί νά άνακόψη τον ροΰν τών γεγονότων. Την θέσιν τής Κρήτης 
καταλαμβάνει από τοϋ 1500 ή Πελοπόννησος με επί κεφαλής τάς Μυ- 
κήνας. Άμένωφις ό Γ\ ό μεγαλοπρεπέστερος τών Αιγυπτίων Φαραώ 
(περί τό 1411-1375) διατηρεί σχέσεις στενάς προς τάς Μυκήνας πλέον, 
ούχί την Κρήτην.

Ένα περίπου αιώνα βραδΰτερον βλέπομεν καί εις την περιοχήν 
τοϋ Μυκηναϊκού πολιτισμοΰ, τήν πλήρη πλοϋτου, δόξης, πολεμοχα" 
ροϋς ατμόσφαιρας καί πυκνών διεθνών σχέσεων, νά όσφραίνοονται 
τούς πρώτους κίνδυνους. Αί Μυκηναϊκοί άκροπόλεις ένισχύονται. Τει
χίζονται συμπληρωματικώς αί Μυκήναι καί ή Τίρυνς καί άνεγείρεται 
έσπευσμένως ή μεγάλη άκρόπολις τοϋ Γλα. Δεν έπρόφθασαν καν νά 
ανεγείρουν πραγματικόν άνάκτορον εντός τών τειχών της. Ή κατα
στροφή φαίνεται δτι εισέρχεται ταχέως καί μεταξύ 1200 καί 1100 κα- 
ταστρέφεται όριστικώς πάν κέντρον τοϋ Μυκηναϊκοϋ πολιτισμοΰ.

* * *

Εντός τοϋ ίστορικοϋ τούτου πλαισίου θά τοποθετηθοΰν τώρα ευ
κόλως καί άνέτως πάντα τά στοιχεία τοϋ ίστορικοϋ μύθου τής Άτλαν- 
τίδος. ’Ήδη ά'γωστός τις είχε ριψοκινδυνεύσει ανώνυμον άρθρον εις 
τούς Times τοϋ Λονδίνου (19 Ίαν. 1909), μετά τάς θαυμασίας ανα
καλύψεις έν Κρήτη, υποστηρίζουν δτι αυτή ήτο ή «Άτλαντίς» τών Αι
γυπτίων. Έτόνιζε τάς ομοιότητας τών περί Άτλαντίδος παραδόσεων 
προς τάς ανακαλύψεις τοϋ Κρητικοϋ εδάφους (σύλληψις ταύρων οχνευ 
οπλών, δργάνωσις, νόμοι κλπ.) καί τήν άκμαίαν επικοινωνίαν τής νή
σου προς τήν Αίγυπτον (Κεφτί κλπ.). Έξαφανισθέντων ειτα αποτό
μους τών Κρητών (ό συγγραφεύς τότε δεν έγνώριζε νά έξηγήση τό 
πράγμα) μετά τήν έπικράτησιν τών Μυκηνών, οί Αιγύπτιοι έπλα
σαν τον μϋθον περί καταβυθίσεως τής νήσου. Τό άρθρον εϋρεν αρ
κετήν άπήχησιν. Έσπευσαν καί άλλοι νά υποστηρίξουν τά αυτά, μεθ’

18) Ήροδ. 7, 11,
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ο ένθαρρυνθείς ό συγγράφει')? έπανήλθεν ένυπογράφως πλέον καί εις 
επιστημονικόν περιοδικόν : Ήτο ό Κ. F r ο s t19

Νομίζομεν δτι αυτή είναι ή εύστοχαπέρα ερμηνεία. Νήσος μεγάλη, 
πανευδαίμων κα'ι ισχυρά εις την περιοχήν των αιγυπτιακών γνώσεων 
δεν ύπήρχεν άλλη έκτος τής Κρήτης. Άλλα νά «πλάσουν» τον μύθον 
περί καταβυθίσεως ήτο κάπως δυσκολον, έστω κα'ι αν εΐχον τό ίδικόν 
των πσραμυθιον τοΰ Ναυαγοϋ. Έπειτα υπάρχει καί ό στρατός τών 
Αθηναίων, δστις άθρόος «έδυ κατά γής», κατόπιν σεισμών εξαίσιων 
καί κατακλυσμών, εν διαστήματι ενός, ημερονυκτίου («μιας ημέρας 
καί νυκτός χαλεπής επελθοΰσης»)20 *, όμοϋ μετά τής Άτλαντίδος. Ο ί 
Αιγύπτιοι άναμφισβητήτως εΐχον ακούσει πε
ρί καταβυθίσεως μιας νήσου, ήτις ήτο ή Θήρα, 
αλλά ταύτην, μικρά ν καί άσημο ν, δεν την έγνώ- 
ριζον. Τό πράγμα μετέφερον εις την γειτονικήν 
Κρήτην, τήν δεινώς πληγεΐσαν νήσον, καί τήν 
μετά τής οποίας επαφήν άπώλεσαν αίφνιδίως. 
Ή εΐδησις περί απώλειας μυριάδων ψυχών έιυποποιήθη εις tov μύ
θον περί καταποντισθέντος στρατεύματος. Μέ τήν έλλειψιν δέ αλλη
λουχίας καί λογικής, ήτις χαρακτηρίζει τους μύθους (ως καί τα άλλα 
λαϊκά προϊόντα), ασφαλώς ούτε καί ό Πλάτων ήσθάνθη τήν ανακο
λουθίαν, δτι ταυτοχρόνους έβυθίσθησαν ή Άτλαντίς εις τον Ατλαντι
κόν καί παν τό μάχιμον τών Αθηναίων, έν Άθήναις φυσικά !

Αλλά διατί ό στρατός είναι τών Αθηναίων καί τό κατόρθωμα 
πάλιν ίδικόν των; Καί εδώ ή ερμηνεία είναι απλή καί άβίαστος : Ό 
Σαΐτης όμιλεΐ προς Σόλωνα τον Άθηναΐον. Οι Αθηναίοι είναι ”Ιω- 
νες. Έπί πολλάς τώρα γενεάς, γνωρίζει ό Σαΐτης, ή Αίγυπτος στηρί
ζεται εις τους ’Ίωνας όπλίτας καί δι’ αυτών απέκτησε τήν ανεξαρτη
σίαν της έπί Ψαμμητίχου τοΰ Α\ Οί ’Ίωνες είναι οί γενναιότεροι 
τών στρατών. Εις αυτούς λοιπόν οφείλεται καί τό κατόρθωμα κατά 
τών Άτλαντίων!

Έξ ίσου νοητή αποβαίνει καί ή παράδοσις, περί κυριαρχίας τών 
Άτλαντίων μέχρι Λιβύης καί Τυρρηνίας καί περί απειλής ου μόνον 
τών Ελλήνων, αλλά καί τών Αιγυπτίων, τών οποίων έπεχείρησαν νά 
δουλώσουν «τον εντός τον στόματος πάντα τόπον»2'. Γνωρίζομεν πρά
γματι, δτι οί «λαοί τής Θαλάσσης» έπετίθεντο διά τοΰ Δέλτα καί. δτι

19) The Critias and Minoan Crete, J.H.St. 33, 189 έξ.
80) Π λ α r. Τίμ. 25 c-d.
S1) Τίμ. 25b.
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εν μέρει συνετρίβησαν διά ναυμαχιών, ως δεικνύουν τά ανάγλυφα Ρα- 
μεσσή τοϋ Γ' έν Medinet-Habu22. Αί μνημονευθεΐσαι οχυρώσεις τών 
Μυκηναϊκών άκροπόλεων, είναι φανερόν, ύποδηλούσι κίνδυνον. Εν
τός τού αγρίου κλυδωνισμοϋ τών λαών κατά τον 13ον αιώνα είναι 
απολύτως θεμιτόν νά ύποθέσωμεν, δπ οί περιπλανώμενοι λαοί έπετέ- 
θησαν η έδοκίμασαν νά έπιτεθώσι κατά της Ελλάδος προτού φθά- 
σουν μέχρις Αίγυπτου. Άν τούτο συνέβη, ένικήθησαν ασφαλώς, διότι 
δεν έχομεν δείγματα περί καταστροφής τού Μυκηναϊκού πολιτισμού 
κατ’ εκείνην την εποχήν. Εις την Αίγυπτον έφθασαν έξησθενημένοι. 
Εντεύθεν ή Αιγύπτια παράδοσις, δτι οί «’Αθηναίοι» έσωσαν καί 
τούς Αιγυπτίους διά τής κατατροπώσεως τών Άτλαντίων. Γνωρίζο- 
μεν άλλως τόσον ολίγα ακόμη περί τής καθαυτό ιστορίας κατά την 
περιοχήν τού Μυκηναϊκού πολιτισμού, ώστε δεν είναι άπίθανον νά 
άληθεύη ή παράδοσις κατά γράμμα : Μεγάλη τις στρατεία τών δυτι- 
κωτέρων Μεσογειακών στοιχείων (Τουρσα, Σεκελές, Σαρδάνα), είναι 
δυνατόν νά συνετρίβη υπό τών κραταιών δυναστών τοΰ Μυκηναϊκού 
πολιτισμού.

’Απομένει τέλος νά εύρωμεν την έξήγησιν τής μεταθέσεως τής βυ- 
θισθείσης νήσου εις τον ’Ατλαντικόν ωκεανόν. Εις τούτο θά μάς 
βοηθήσουν δυο γεγονότα. Πρώτον 6 τότε πρόσφατος περίπλους τής 
’Αφρικής επί Νεχώ. Οί έπανελθόντες ναυτικοί θά διηγούντο ασφα
λώς τά θαυμάσια παραμύθια, τά όποια δημιουργούν δ'λοι οί ναυτικοί 
λαοί. Άφ’ ετέρου οί Σαΐται ιερείς, οί όποιοι πιστεύω ό'τι είχον γνώ- 
σιν πηγών ως τά ανάγλυφα τοΰ Μεδινέτ-Άβού, έγνώριζον άορίστως 
περί λαών, οίτινες είχον προσβάλει ποτέ την Αίγυπτον, αφού εξεκί- 
νησαν εκ τού βάθους τής Μεσογείου. Αυτοί λοιπόν ήσαν οί «Άτλάν- 
τιοι πολεμισταί».

Ούτως ό περί Άτλαντίδος μύθος δύναται νά νοηθή ως μία ιστο
ρική παράδοδις, ήτις κατά τον τυπικόν τρόπον τής παραμορφώσεως 
τοιούτων γεγονότων άπετελέσθη από συνονθήλευμα διαφόρο)ν επεισο
δίων. Ή καταστροφή τής Θήρας, συνοδευθεΐσα από τρομερά φυσικά 
φαινόμενα, αισθητά μέχρις Αϊγύπτου, καί ή σύγχρονος έξαφάνισις τών 
Κρητών από τάς Αιγυπτιακός αγοράς έ'δωκεν αφορμήν εις τύν μύθον 
περί καταποντισμού νήσου υπέρ πάν δριον μεγάλης καί ίσχυράς. 
Ή μετάθεσίς της εις τον ’Ατλαντικόν ’Ωκεανόν ερμηνεύεται από τον 
μνημονευθέντα περίπλουν τής ’Αφρικής υπό τών Φοινίκων. Αί επι-

22) “Ορα έπί παραδείγματι Ed. Meyer. Gescli. d, Altertulns 2, j 
juv. VI. B o s s e r t, Altkreta*, εικ. 552,
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δρομα'ι Ίταλιωτικών λαών προσετέθησαν εϊς τόν μύθον ώς έπιδρομαι 
τών Άτλαντίων. Ή ενδεχόμενη συντριβή των υπό τών Μυκηναίων 
έν συνδυασμώ προς την ανδρείαν τών Ίοόνων οπλιτών παρά τοΐς Σαΐ- 
ταις Φαραώ έδημιούργησαν τόν θρύλον περί άηττήτου στρατού τών 
’Αθηναίων. 'Ο πυρήν τών γεγονότων τούτων, άτινα συσσωματοΰνται 
εις ένα ιστορικόν μύθον, είναι ή: έκρηξις τής Θήρας καί τό έτος i 
1500 π.Χ. Κατέρχονται δέ τα τελευταία στοιχεία τού μύθου μέχρι 
περίπου τού 600 π.Χ. Καλύπτουσι λοιπόν χρονικόν διάστημα 900 
ετών, τύ όποιον ό Σαΐτης ίερεύς προέβαλεν ακριβώς δεκαπλασίως εις 
τα σκότη τσύ παρελθόντος. Έφθασεν ούτω, όμού μετά τόσων άλλων 
αδυνάτων, εις την αδύνατον χρονολογίαν τών 9.000 ετών προ τής 
εποχής του.

’Αθήναι, Μάρτιος 1950
ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:18 EEST - 18.237.180.167



ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝ ΤΩι ΜΟΥΣΕΙΩι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ *

56
Καταγραφή τοϋ χρέους τής Επαρχίας Κρήτης. (Μάϊος 1786).

Άριθ·. Χειρ. Μ.Η. 110! Έφ’ άπλοΰ φύλλου χάρτου διαστ. 0,33X023 μ· 
μέ ύδατίνας γραμμάς καί έπιστεφόμενα γράμματα G.H. Τό κείμενον επί 
δύο σελίδων. Διαχήρησις καλή.

1786 μαΐον 19.
Καταγραφή ακριβής άπάαης τής όλοσχεροϋς ποσότητος τοϋ χρέους 

τής ήαε | τέρας επαρχίας κρήτης. <—,

τα κατά μάϊον

γροοίων κεφάλαιον γροοίων διάφορον

5000 : ιώ παναγιωτάτω πρώην κωνσταντινουπόλεως κυ-
ρίφ Θεοδοσίω . ... τη ιίΐιι : μαΐον προς 50 : 500 :

500 : τή κοκόνα βιβρίτζα κομνινάκη τη ι&ΐ! : προς 50 : 50 :
500 : τή κοκόνα. ΟυγατρΙ τοϋ μακαρί

του κομνενάκη...........................τή ι&Α : προς 50 : 50 :
500 : τφ λογιωτάτψ πρώτω όστιαρίφ

ψωτίω ................................  τή ι9ν : προς 50 : 50
1000 : τη κοκόνα έλέγκφ γιμάρη τα-

φταλή ................................. τή ιΟν : προς 45 : 90

7500 : 740

1000 : τφ αρχοντι κομίσω νικολάκη εγ-
κονφ τής αμαράγδας χαντζερή . τή ιΟίΙ : προς 40 : 80

1500 : τή κοκόνα μαριώρα σνζύγω τοϋ
μακαρίτου άρμάση στανράκη
τζεβάχ προς 40 : 120

1500 : τή κοκόνα ευφρωσΰνη Ουγατρι
τοΰ αυτόν προς 40 : 120

1000 : τφ τζελεπή άντωνάκη νϊφ τοϋ

*) Συνέχεια έκ τής σελίδος 71 τοΰ παρόντος τόμου.
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500

13000 : 

1500 :

2000 :

500 ;

2000 .

2000

21000

2000

1000

2000

2000

500 

1000 , 

500 : 

3500 : 

500 ·. 

2500 ;

αυτοί).........................................τή ιϋΐΐ προς 40 :
τή άρχοντ: κομισόγια κοκ: έλέγ- 
κω αοντζη συζ: νικολάκη λον- 
τζιάρη...................................... κϋ : προς 40:

τφ άρχ: καμεράστ] των δκνών (;)
τζελ: γιωργάκη μελαχρινά) . . τη κϋν : προς 40 :
τη άρχ: δραγομενέσαα κοκόνα
ραλοϋ καρατζα...............................τη κγν : προς 50 .
τφ άρχ: πιτάρη κυρίτζη γρηγο-
ράοκφ.........................................τη κγν : προς 40 .
τφ ίκλαμπρ: μπεϊζαδε κύριο.) ’Α
λεξάνδρα) γννίκα . . , . .τη κςν : προς 40
τη άρχοντ: καμερασόγια κοκόνα
ζαφυρίτζα διά τοΰ ματΟαίον τη κςν : προς 40 .

: τη άρχοντ: χατμανέοοα κοκόνα.
ευφροσύνη μισό . . . ... τη κζν : προς 50

■ τη άρχ: πανέσσα κοκόνα ελένκω
αοντζη..................................... τη κζν : προς 50
τη εκλαμ: δομνίτζα κυρία μαρι-
ώρα γενικά διά ματϋαίου . . τη κζν : προς 40 .
τφ άρχ: ίσπραβνίκω τζελεπη δη-
μητράκη διά ματϋαίου ... τη κζη : προς 48 :

τά κατά ’Ιούνιον

τη κοκόνα ταρσίτζα μπασα το-
μάζου..................... ..... . τη αν : ’Ιουνίου προς 50 :
τη κοκόνα σεβαστή βασιλείου διά
ματϋαίου.................................τη δν : προς 40 .
τη κοκόνα ελένκφ ροοσσέτη συζύ-
γω τοΰ μακαρίτου τζανετάκη . τη ιγν : προς 40 ;
τφ άρχ: λ.ογοϋ: τζελεπη γιαννα-
κάκη ψιλιππουπολίτη. . . . τή ιϋν : προς 40 ;
τφ σιορ άντωνίφ σιφνίω νΐφ τοΰ
μακαρίτου νικολάον γρηπάρι . . τή κν : προς 50 :
τφ κυρ χατζή νικολφ βιβλιοπώλω τή κβι : προς 40 :
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80 :

40 :

1180 :

120 : 

200 : 

40 : 

160 : 

160 ;

1860 :

200 : 

100: 

160 : 

160 :

50 :

80 :

40 :

280 :

50 : 
200 ·

36500 ; 3180 ;
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216 Εϋμενίου Φανουράκη

γρ,οόίων κεφάλαιον γροσίων διάφορον
36500 : ή όπισθεν ποαότης τον τε κεφαλαίου καί διαφόρων αυτόν 3180 : 

2500 : τω τιμιωτάτω κυρ: X: φιλιπόζη σεράφη ελ-
μάζογλου τοϋ χατζή οιράττη τή κβα ; 5Ιουνίου προς 40 : 200 ■

τά κατά Ιούλιον και Αύγουστον

2000 : τή άρχοντ-, γραμματιτζέσσα κοκό
να μαρίτζα θνγατρί τον γιάννη

σα ή | ποαότης των κεφαλαίων, των δε διαφόρων, τέσσερεις 
χι | λιάδες και επτακόσια πέντε γρόσια, ώς φαίνονται αν
τί | κρυ ( τδ βασιλικόν ζητομηρίον μας.

1 [μονογραφή] [ τό χαράτζιόν μας

κάλφα ...................................... τή αν : προς 40 160 :
■750 ; τή κοκ·, σμαραγδίτζα σνζ: τοϋ μα-

καρίτου κνριαζάκη . τή γΠ ; προς 40 : 60 :
15)00 : τή κοκ: μαριώρα Ουγατρ'ι τοϋ π ο-

ατελ: σταΟάκη........................... τή ι&ν : προς 45 : 135 :
1000 : τή κοκ: ζωΐτζα τοϋ στα&άκη . τή αν : προς 45 : 90 :

44250 : 3825 :

2000 : τω άρχ: ίαπραβνίκφ τζελ: δη-
μητράκη διά ματϋαίον τή βα : προς 40 ; 160 ;

1000 : τω κυρ χατζή τζεμπραΐλη φέτα-
λ.όγλου...................................... τή β'ί : προς 40 : 80 :

4000 : τή άρχ: χατμανέσσα κοκ: ζαφει-
ρίτζα μουρονζη (τοϋ μπιμπίκα) τή δν : προς 40 ; 320 :

500 : τή ανωτέρω κοκ. έλέγκω ρωσ-
σέτη............................αϋγονστου κην : προς 40 : 40 :

1000 : τή κοκ: σουσανίτζα σνζ: τοϋ μα-
καρ: παπά κωνσταντίνον σεπτεμβρίου δΐ! : προς 40 : 90 :

52750 : 4515 :

500 : ετι τώχ: νικολώ βιβλιοπώλω σεπτεμ. δΏ : προς 45 : 45 ;
1500 : τή εκλαμπρότατη δόμνα κυρία

τάρσια.................................σεπ. Oil : προς 40 : 120 :
250 : τή εν βασιλευούση σχολή των έλ-

λ.ηνικών μαθημάτων .... 25 ;

55000 : 4705 :

ήτοι πεντήκοντα πέντε χιλιάδες γρόσια ουνεποοώ &η άπα-

300 ; 
25 :

5030 :
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57
Επιστολή τοϋ Εφέσου Σαμουήλ προς τον Μητροπολίτην Κρήτης 

Μάξιμον, συγχαρητήριος καί ευχετήριος επί τφ προβιβασμό) εις 
τον μητροπολιτικόν θρόνον Κρήτης. (Ιούλιος 1786).
Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 134. Έπί δίφυλλου χάρτου όμοιου πρός τό τοϋ 55 
διασι. 0,34χ0,235 μ. μέ υδατίνας γραμμάς, γράμματα Μ Μ καί λεον- 
τόμορφον ζφον μέ ουράν ιχθύος. Τό δεύτερον φύλλον έτμήθη άνω καί 
κάτω πρός φακέλλωσιν, ύπεγράφη δέ όπισθεν : «τψ πανιερωτάτψ και εν 
χ(ριατ)ώ μοι άγαπητφ αδελφοί ά(γίφ) κοήιης κυρ μαξίμφ άαπααίως Εις 
βασιλεύουσαν»1. Περαιτέρω καί δΓ άλλης χειρός : 1786. Χφραγίς επ’ 
έρυθροϋ ισπανικού κηροΰ μέ οΐκόσημον μέ στέμμα καί εκατέρωθεν λέον
τας καί γράμματα Ε Φ C Μ (Εφέσου Σαμουήλ). Κατάστασις διατηρή- 
σεως μέτρια. Φθοραί κατά τά σημεία πτύξεως έξ υγρασίας.

την πανιερότητα της αδελφικώς άσπαζόμενος, ήδέως προσαγορεύω, 
f ήν και διαφυλάττοι τό θειον έν άκρα [ύγ]εία και ευημερ[ία . . .

. . . μετά | μακροβιότητος, και επιτυχίας τών, ών εφίεται. τό από 
ιζ' τοϋ παρελθόντος | ποθητόν μοι γράμμα της άσμενος ελαβον, και 
επι τη δηλώσει τής εφετής | μοι ϋγίειας της νπερεχάρην, μάλιστα διά 
τον προβιβασμόν της εις την \ επαρχίαν κρήτης, επειδή ίξεύρω, ότι 
εχει νά τελεσφόρηση <5ιά την | πραξιν, καί συνεσίν της, μάλιστα όπου 
είναι καί τερπιγιες2 τοϋ εν χ(ριστ)φ μοι | αγαπητού, καί συνάδελφον 
περιπόθητου άγιου κυζίκον. έπεύχομαι τοίνυν | θεόθεν τή πανιερότητί 
της όπως άναδειχθή εις μεν την κοινήν μ(ητέ)ρα | ευγνώμων, καί ευ
χάριστος, εις δε τήν επαρχίαν άξιος, καί ευδόκιμος ώς | καί επιπο-
θεΐ. γνωρίζονσα λοιπόν, ότι τήν αγαπώ, ας μή διαλίπη | από τοϋ νά
μάς γράφη συνεχώς περί τής εφετής μοι νγίειας της, τά δε \ ετη της
είεν θεόθεν πλειστα μετ ευτυχίας. αψπςψ : ’Ιουλίου : ιηϊΐ :

τής πανίεροτητός της εν χ(ριστ)φ αγαπητός αδελφός

f δ εφέσου Σαμουήλ ; ^

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Ό Μητροπολίτης Μάξιμος παρέμεινεν είς τήν Βασιλεύουσαν, όπου εύ- 
ρίσκετο κατά τήν εκλογήν του, μέχρι τοϋ μηνός ’Οκτωβρίου.

2) Τουρκική λέξις σημαίνουσα τόν προστατευόμενον. Ένταΰθα χρησιμο
ποιείται μέ τήν έννοιαν : πνευματικόν ανάστημα, προστατευόμενος ιερωμένου. 
Έκ τοϋ ανεκδότου Έπιστολαρίου τοϋ ίατροΰ Γεωργίου Νικολετάκη γνωρίζο- 
μεν ότι πρό τής εκλογής του ήτο αρχιδιάκονος τοϋ Κυζίκου (τοϋ ’Αγαπίου).

58
Επιστολή τοϋ Μητροπολίτου Κυζίκου ’Αγαπίου πρός τόν Μητροπο

λίτην Κρήτης Μάξιμον, απαντητική είς επιστολήν τοϋ τελευταίου,
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21? Εΰμενίου Φανουράκη

άναφερομένην εις την υποδοχήν ής ετυχεν εν τή επαρχίμ του. 
(Δεκέμβριος 17SG).

ΆριΟ. Χειρ. Μ.Η. 130. ’Επί όμοιου δίφυλλου, διαστ. 0,315X0.215 μ., 
ομοίως τετμημένου προς φακέλλωσιν, μέ ύδατίνας γραμμάς, μόλις δια- 
φαινόμενον στέμμα και σημεία δίκην μυκήτων. Έπί τοϋ πρός φακέλλω- 
σιν τμήματος: «τ<μ πανιερωτάζο,) καί ΰεοπροβλήζφ μητροπολίτη άγίω Κρή
της κυρίφ μαξίμφ, τω έν χ(ρισζ)ω ήμΐν άγαπηιω άδελφφ, καί περιποϋήτ/ο, 
άοκαοίως». Δι’ άλλης χειρός περαιτέρω : Δεκεμβρίου κ- : αψτιςω . Σφρα- 
γις έφ’ Ισπανικού ερυθρού κηρού μέ οίκόσημον μέ στέμμα καί λέοντας 
εκατέρωθεν και περιβάλλοντα ψηφία Κ Ζ ΑΓ II (Κυζίκου ’Αγάπιος). 
"Εκ τών τριών υστερόγραφων, τό πρώτον καί τό τρίτον είναι γεγραμμένα 
διά τής αυτής χειρός δι’ ής έγράφη τό κείμενον τής επιστολής, δηλ. 
«τοϋ γραμματικόν», τό δεύτερον διά τής χειρός τού Μητροπολίτου, δστις 
συνεπλήρωσε καί τό κείμενον. Κατάστασις διατηρήσεως καλή

» την πανιερότητά της αδελφικώς εν κυρίφ άαπαζόμενοι, ήδέως 
και περιχαρώς \ προσαγυρενομεν.

f δεόμενοι τοϋ αγίου δέον όπως περιφρουρή καί διαφυλάττη αυτήν 
εν ύγιεία άκρα, και ευημερία δι \ ηνεκεΐ συν μακροβιότητι καί έπαπολαύ- 
αει τών έφετών αυτή σωτηριωδών καί καταθυμίων. | προλαβόντως έ- 
γράψαμεν τή πανιερότητί της άπαξ καί δίς, έπευχόμενοι καί διά τάς δσον 
οϋπω πλη \ σιαζούσας δεσποτικάς άγιας εορτάς τής κατά σάρκα γεννή- 
σεως τοϋ θεανθρώπου σωτήρος χρι \ στοϋ, καί τών άγιων αυτοϋ θεο· 
φανείων, φανερώνοντες την άμα εν έαυτοΐς διά την μεγαλωτάτην | της 
σιωπήν, εις τά όποια καί κα’ μιάν άπόκριοιν δεν έλάβομεν, άν τά 
ελαβεν εως τώρα | ή πανιερότης της. ήδη όμως αδελφικόν καί πε
ριπόθητου ήμΐν γράμμα της, κατά την, θην·. τοϋ παρελθόντος μηνός 
γεγραμμένον μετά περιχαρείας δεξάμενοι, δι’ ου την έφετήν καί ά | - 
γαθήν ήμΐν ϋγιείαν της πληροφορηθέντες ου μετρίως έχάρημεν, εγνω- 
μεν καί τά εν αύιφ έ | φεξής ήμΐν σημειούμενα, περί τοϋ εις την 
επαρχίαν της θείψ ελεεί καλοϋ της κατευοδίου, \ καί την ήν μετ' ευ- 
λαβείας τής προσηκούαης έδειξαν πρός αυτήν υϊκήν φιλοστοργίαν, δε- 
ξίωσιν, | καί υποδοχήν οί επαρχιώται αυτής, καί τέκνα της πνευματι
κά, διά τά όποια καί έχάρημεν, | καί αμποτες ό άγιος θεός νά τους 
φωτίση διά νά φέρωνται καί εις τό εξής πρός αυτήν μετά τής προ | 
σηκούσης ευπειθείας, καί φιλοφροσύνης, διά νά άναλάβη καί ή πανι- 
ερότης της ολίγον άνακου \ φισμόν τοϋ βαρυτάτου της χρέους ‘. ήμεΐς 
τό πώς τήν άγαπήσαμεν έξ αρχής καί τήν άγαπώμεν | τό γνωρίζει κα
λώς ή πανιερότης της, λοιπόν τοιούτους γνωρίζουσά μας, άς μή δια- 
λ.είπει από τον | νά μας γράφη είς τό εξής συνεχή αυτής αδελφικά, δη
λωτικά τής αγαθής ήμΐν ύγιείας της, | καί όποιας άλλης ήστιναποσοϋν 
νποθέσεώς της, καί ενρήσει ήμάς προθύμους, καί ταϋτα μεν άδελ |
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φικώς, τά δε ετη της ΰεόϋεν ειησαν πλεΐστα και πανευτυχή, αψπς' 
δεκεμβρίον η!ΐ :

ας μη συνοριστή του γραμματικού όπου γράφει δτι με τδ νά την 
άγαπούσαμεν έξαρ \ χής, και η δη την άγαπώμεν ας μας γράφει με 
ύλάρρος, επειδή δ αυτός και εις τούς αί \ ώνας. δ γέροντας άγιος χαλ- 
κηδόνος συν τώ άγιο) οηλυβρίας την άσπάζονται άάελ | φικώς και έχά- 
ρηκαν τό κατενόδιόν της, και την καλήν υποδοχήν των χριστιανών 
της. | δμοίως και δ παναγιώτατος δεσπότης και όλοι οι γέροντες ;

τής πανιερότητός της εν χ(ριστ)ώ αγαπητός αδελφός ;—
Και εις τούς ορισμούς

τον άγιον χερρονήσου 2 τον χατζή δημη- f δ Κυζίκου ’Αγάπιος
τράκη8, τον ανεψιόν της σιορ γεωργάκη1, και δλους τούς ευλογημέ
νους επαρχιώτας της πατρικώς ευχόμενοι εύλογοϋιιεν. \ ήλάεν και δ 
άγιος καισαρείας ; —
τή γν τοϋ παρόντος εφόρεσε καβάδι5 ό υψηλότατος και ϋ·εοσεβέστατος 
άλέξανδρος βοεβόδας ύψηλάντης εις τήν \ αυθεντίαν τής μολδοβίας6.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Βλ. τήν ανωτέρω δημοσιευομένην (ύπ’ άριθ. 56) «Καταγραφήν τον χρέ
ους τής Επαρχίας Κρήτης».

!) Τόν Γεράσιμον Καλογνώμονα. Βλ. Τωμαδάκης, αύτ. σημ. 138.
s) Εις Χατζή Δημητράκης Κρασάκης άναφέρεται εις τά Κανονικά Πεσκέ

σια Μητροπολίτου Κρήτης (βλ. «Χριστ. Κρήτη» Β', σ. 70).
4) Πρόκειται περί τοΰ ίατροΰ Γεωργίου Νικολετάκη, άνεψιοϋ έκ μητρός 

τοϋ Μητροπολίτου, τοΰ οποίου αύτόγραφον χειρόγραφον σπουδαΐον διά τάς 
πολλάς πληροφορίας τάς όποιας δίδει, άπόκειται εις τό Μουσεΐον Ηρακλείου.

δ) Έφόρεσε τόν μανδύαν τής εξουσίας (καβάδι, άπό ιό περσ. καφτάν=ό 
κάνδυς, μανδύας).

6) Τά κατά τήν εκλογήν τοϋ Ύψηλάντου ώς Βοεβόδα Μολδαβίας βλ. 
παρά Άθαν. Ύ ·ψ η λ ά ν τ η, αύτ. σ. 647.

59
Επιστολή τοΰ ιεροδιακόνου τοΰ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Ίωάσαφ, 

διά τοΰ οποίου παραπονεΐται διά τήν άποδοθεΐσαν εις αυτόν 
παρά τοΰ Μητροπολίτου Μαξίμου κατηγορίαν επί δωροδοκία 
προς άθώωσιν πιθανώς τοΰ πρωτοσυγγέλλου τοΰ επισκόπου Κι- 
σάμου. Έν ΰστερογράερφ πληροφορίαι περί «θανατικού». (’Ιού
λιος 1788).
Αριθ. Χειρ. Μ.Η. 113. Έφ* όμοιου διφύλλου δμοίως τετμημένου πρός 
φακέλλωσιν, διαστ. 0,32χ0,21 μ., μέ ύδατίνας γραμμάς καί δυσδιάκρι
τα σημεία γραμμάτων Ρ S έπεστεμμένων. ’Επί τοΰ πρός φακέλλωσιν τμή
ματος : «Τώ πανιερωτάτφ και ϋεοπροβλήττρ και αεβασμιωτάτφ μοι Δεσπότη
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άγίφ κρήτης κυρίφ κυρίφ μαξίμφ προοκννητώς Εις χάνδακα. Περαττέ- 
ρω χρονολογία: 17S6 καί καν’ άλλην διεύΟυνσιν : «τφ άγίφ κνδονίας 1. 
2φραγίς εφ’ ισπανικού ερυθρού κηρού δυσδιάκριτος. Διατήρησις καλή. 
την ήμετέραν ϋεοπρόβλητον και σεβάσμιο}τάτην μοι πανιερότητα 

ταπεινώς προσκυνώ | και πανενλαβώς κατασπάζομαι την Ιεράν και 
άγίαν της δεξιάν.

f ήν διασώζοι και διαφνλάττοι τό ϋεΐον εν άκρωτάτη νγιεία, δι- 
ηνεκει τε ευημερία, και ειρηνική καταστάσει, | μετά μακροζοϊιας, και 
έπαπολαύσεως πάντων των κατα&νμίων. μετά την ευλαβητικήν μου 
προσκύνησιν, δη | λοποιώ τή ήμετέρα πανιερότητα δτι έ'χω νπερβά^- 
λονσαν λύπην, διότι, με δλον όπου δίς καί τρις τή έγραιρα περ'ι \ τής 
νποίλέσεώς μου, ουκ εκρίϋην άξιος άποκρίσεως, άλλ’ οϋτε καν μοι 
έδήλωσε αν ομίλησε τω άγίφ κισάμου2, | ερχομένω εις προσκύνησιν 
της, περί αυτής τής νποϋ·έσεως, και ποιαν άπόκρισιν έλαβε παρ’ αυ
τόν. έλνπή&ην δε \ κατ’ εξοχήν και προ ημερών, είδώς δτι έγραφε 
τω γέροντι άγίφ κνζίκον, δτι έλαβον παρά τον πρωτοσυγκέλου \ επτά 
ήμισυ γρόαια άπερ εδώϋησαν εις την άϋώωοίν τον, καί νά ζητηΰονν 
από εμένα, πλήν εγώ άσπρα ά&ωώσεως | οϋτε έζήτησα,οϋτε ελαβον tux- 
ρά τον πρωτοσυγκέλου. εγώ τον έγραψα άληϋ·ώς διά νά μοι στείλη δε
καπέντε γρόσια, | δχι έξοδα ά&ωώσεως, αλλά όπου έγιναν εις καϊκιάτι- 
κα, καί εις έπιστολάς όπου έστάλύληααν δίς καί τρις | περί τής νποϋέσεώς 
του, πριν άνατε&ή εις την πανιερότητά της, διά νά την ϋεωρήση, άπερ 
έξοδεύ’&ησαν σχεδόν τά | πλείστα διά χειρός τοϋ δημητρών άν&ρώπου 
τον δραγουμάνου μπεϊζαδέ3, ωσάν οπού δι’ αύτοϋ έπάρ&ησαν καί αν- 
ταί | αΐ πατριαρχικοί επιστολαί, με τό νά εφέρετο δ παναγιώτατος εις 
αυτήν τήν νπόϋεσιν, καίλώς ήξεύρει ή πανί | ερότητά της. πλήν καί άν 
έγραψον, καί αν τά έλάμβανον, δεν έπρεπε διά επτά καί ήμισυ γρόσια 
νά γράψη \ ή πανιερότητά της προς τον άγιον γέροντα, καί μάλιστα νά 
φανερώνη δτι έζήτησα διά τήν άϋώωαιν δέ \ κα πέντε γρόσια, καί 
έλαβον τά δέκα, καί νά δώοη αιτίαν νά καταφρονε&ώ από τους γέρον
τας, καί νά | υποληφϋώ τοιοϋτος, άλλ’ έπρεπε νά τό φανέρωση εις 
εμένα, καί άν τά εΐχον λαβομένα νά τά μετρίσω εύύνς. | επειδή όμως 
δεν τά έλαβον, διά τούτο έγραψα προς τον πρωτοσύγκελον διά νά στεί
λη αυτά τά επτά ήμισυ | γρόσια προς τήν πανιερότητά της, τό όποιον 
γράμμα δέδωκα τω γέροντι άγίφ κνζίκον διά νά τής τό | στείλη καί ή 
πανιερώτητά της νά στείλη προς τον πρωτοαύγκελον. ταΰτα εν τω πα- 
ρόντι προσκυνητώς. | εϊησαν δε τά έτη τής νμετέρας σεβάσμιας μοι παν- 
ιερότητος δτι πλείστα καί πανευφρόσυνα : ^ αψπηφ : ’Ιουλίου κεΐΐ :

τής νμετέρας Σεβασμιωτάτης μοι πανιερότητος δούλος ταπεινώς 
καί πρόθυμος εις τάς προσταγός της
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τοϋ άγιον χαλκηδόνος
Ίωάσαφ

τδ θανατικόν μάς έχει περικυκλομένους και κατακεκλεισμένους εδώ 
εις | την μητρόπολιν επειδή καταβιβρώσκει δλα τα μέρη και χωρία 

| τής πόλεως. χθες βράδι μας έφεραν την εΐδηοιν | δτι έβαρήσθη και 
ά παραμάγερας | τοϋ σεβασμίου | ημών γέροντος άγιον κνζίκον.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

‘) Ή επιστολή παρεπέμφβ·η εις τόν ’Επίσκοπον Κυδωνιάς, ΐνα προφανώς 
συνεννοηδ-ή μετά τοϋ Κισάμου έπί τής ύποθέσεως.

2) Τό 1788 επίσκοπος Κισάμου ήτο ό Σωφρόνιος Κακογιάννης. Βλ. Τ ω- 
μ α δ ά κ η ς, αύτ. σ. 153.

Β) Μκεΐζαδε εκαλούντο οί υιοί τοϋ Μ. Διερμηνέως ή Ήγεμόνος- ένταΰΟα 
προφανώς πρόκειται περί τοϋ υίοϋ τοϋ Μ. Διερμηνέως.

60
Επιστολή τοΰ ιδιώτου Ίωάννου Μικέλη εκ Σμύρνης προς τον Μη

τροπολίτην Μάξιμον, δι’ ής διαβιβάζεται εσωκλείστως γράμμα 
τοΰ Κυζίκου και αναγγέλλεται ή εξωσις εκ τής Πατριαρχείας τοϋ 
Πατριάρχου Προκοπίου και ή διαδοχή αΰτοϋ υπό τοϋ Νεοφύ
του. (Μάιος 1789).
Άριίλ Χειρ. Μ.Η. 90. ’Επί όμοιου δίφυλλου, διαστ. 0,35X0,22 μ., μέ 
ύδατίνας γραμμάς καί σημεία A F καί τρίφυλλα. Έπί τοΰ πρός φακέλ- 
λωσιν τμήματος: «τ<μ Πανιεριοτάτφ καί σεβααμιωτάτφ μοι δεσπότη άγια) 
Κρήτης κνρίφ κνοΐω μαζί μια, προσκυνητως. Εις Χάνδακα. Περαιτέρω χρο
νολογία : 1789. Τό κείμενον τής επιστολής έπί τής πριότης σελίδος. Σφρα- 
γίς έπί μέλανος ίσπανικοϋ κηροΰ μέ ψηφία ΙΜ (Ίω. Μικέλης) εντός φυ- 
τικώς πλαισιουμένου 0-υρεοΰ. Κατάστασις διατηρήσεως καλή.

Τή ϋμετέρα θεοπροβλήτω πανιερότητι την μετ’ ευλαβείας \ έδαφι- 
αίαν προσκύνησιν.

f ήν διατηρείη τδ θειον άκρως υγιαίνουσαν και άμεταπτοπως ευη- 
με | ρούσαν εν μακροβιότητι και επιτυχία των ευκταίοον. μετά την | 
ακριβή έρευναν τής εϋκταιοτάτης μοι αυτής νγίειας, υπηρετεί ή | πα
ρούσα μου διά νά τή ασφαλίσω την έσωθι πρδς την ΙΙανιερό | τητά της, 
όπου με την προπαρελθοάααν πόσταν μέ έπεμψεν 6 Πανιε | ρώτατος 
και σεβασμιώτατός μοι δεσπότης άγιος Κνζίκον, ήτις χήτει πλευ | αι
μάτων 1 διημέρευσε παρ’ έμοί, και νυν λήγεται ταύτην διά τοϋ άγιου 

| Κυδωνιάς. ’Επομένως δε την ειδοποιώ, δτι κατά την λψ τον πα
ρελθόντος | έξώοθη τής Πατριαρχείας 6 κυρ Προκόπιος, εξόριστος γε- 
γονιος2 κατά την | τελενταίαν εΐδηοιν εις κάπρον, άδονται δμως πολ
λά περ'ι αύτοΰ και περ'ι τον \ τόπου τής εξορίας, και περί ετέρων απ
ευκταίων, καί τούτο διότι ή πόστα έφνγεν | από βασιλενονσης διά
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έδώ τη β'\ ήμερα, τής έξώσεώς του, επατριάρ | χευσε δε δ πρώην μα- 
ρωνείας κυρ Νεόφυτος 6 σμυρναΐος. δ καιρός | δεν με συγχωρεΐ νά 
εκτείνω περαιτέρω τον λόγον μου, άλλα την J παρακαλώ νά μέ νομίζη 
δλως οίκειον της, και νά μέ προστάττη | εν οΐς μέ κρίνει ικανόν και 
έζει με προθυμώτατον, καθ’ ο ενδιάθετος | μένω κατά χρέος δουλι
κόν : σμύρνη : αχρπθ : μαιου ζΏ

Τής Πανιερότητας της
δλως εις τους ορισμούς 
και δούλος 
Ίω : Μικέλης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

‘) Δι’ ελλειψιν πλωτών μέσων.
2) Περί τής κατόπιν ραδιουργιών έξώσεως τοΰ Ιΐατριάρχου Προκοπίου 

καί τής εξορίας αΰτοΰ βλ. Ύ ψ η λ ά ν τ η, αύτ. σ· 713.

61
Επιστολή τοΰ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Γερασίμου προς τον Μη

τροπολίτην Κρήτης Μάξιμον, απαντητική εις γράμμα τούτου' έν 
υστερογράφφ παρακαλεΐ δπως προχειρίση εις μοναχόν τον πατέ
ρα του, εφοδιάζων τούτον διά λογαριασμόν του. (’Ιούνιος 1790). 
Άρι{Κ Χειρ. Μ.Η. 101. Έφ’ άπλοΰ φύλλου χάρτου μέ υδατίνας γραμ- 
μάς καί σημεία C Κ V εντός θυρεού. Διαστ. 0,31 X 0,215 μ. Διατήρησις 
καλή. Τό κείμενον επί τής πρώτης σελίδος. Ή ΰποσημείωσις ολίγον 
λοξώς.
Την υμετέραν πανιερότητα αδελφικώς εν φιλ.ήματι άγίφ κατασπα- 

ζόμενος ήδέως προσαγορεύω.
γ τό δέ θειον εκλιπαρώ διατηρεϊν αυτήν άνωτέοαν παντός ανια

ρού ουναντήματος, μέχρι γήρως βαθυτάτου, και | πίονος. καί βέβαια 
άδελ,φέ καλώτατα συμπεραίνει έκαστος πόσην χαράν δοκιμάζει ενός 
ανθρώπου ή ψυχή έν | άλλοδαπεΖ διατρίβοντος, ώς εγώ, όταν είδη φι- 
λ.ούνταχν, και φιλουμένων τεκμήρια, ώσάν όπου αν εις την άκαταδά | 
μαστόν χρυχ^ήν εκείνου τοΰ δδυσσέως ήτον επιθυμητός καί αυτός δ κα
πνός τής πατρίδος, πόσον στοχάζεται ό άδελ | φός νά μοι ήτ ον επιθυ
μητά υπέρ παν άλλο τά ιερά αύτοϋ γράμματα ; πόσους ποταμούς χα
ράς, καί εύφρο | αύνης νά έκίνησαν τάχα μέσα εις τήν καρδίαν μου ; 
τούτο τό αφήνω νά τό σνμπεράνη ή βαθυτάτη αυτής αγχίνοια, | εκ τί
νταν; έκ των επομένων, δτι δ έπιστείλας φίλος αρχαίος, καπιγιολτά
σης 1, αδελφός, καί τέλος πάντων τής έμής | πατρίδος δ ποιμήν καί 
τό καύχημα, καί λοιπόν φιλτάτη κορυφή δεν αμφιβάλλω, δτι καί εις 
τό έξης θέλει \ με παρηγορή, δ Τ ojv καί νΰν μέ παρεμύθησε συνεχών
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δηλονότι γραμμάτων έξαγγελτικών τής ποθεινοτάτης | μ οι νγίειας τής 
υμετέρας πανιερότητας, ής περ τά ετη εντεινέσθω θεόθεν μετά πάσης 
ευτυχίας : ^ αψ\' ’Ιουνίου ις’

τής ΰμετέρας θεοπροβλήτου πανιερότητος
προθυμότατος εις τους ορισμούς και εν χ(ριοτ)ώ αδελφός

Θεσσαλονίκης γεράσιμος :
παρακαλώ αυτήν θάρρει άδελφικώ, επειδή δ πατήρ μου μελετά νά ελθη 
διά τά εδώσε, νά τον παρακίνηση, και ή ύμετέρα πανιερότης. πλήν | ά- 
δελφε παρακαλώ νά τον καλογηρενση διά χάριν μου, και νά τον δνομάση 
εντρόπιον. άλλ' επειδή συμπεραίνω ότι χαρτζιλίκι | δεν τοϋ ευρίακεται 
νά τον δώαη ή νμετέρα πανιερότης εκατόν πεντήκονια γρόσια, και τά 
μύν εβδομήκοντα πέντε εξο | δενσας ας κόψη δύω φορεσιαΐς όοϋχα κα
λογερικά νά φορήση, τα <5ε εβδομήκοντα πέντε άς μένουν διά | χαρ
τζιλίκι του, και ευθύς θέλω τά περάση, ή διά πολίτζης εις βασιλεύ
ουσαν τφ γέροντι άγίω κνζίκον, ή θέλω τά με \ τρήση είς τον έδόο εκ 
σερρών φίλον της σιορ τζάνον κυριάκου (δστις και την προσκυνεϊ) ή 
δπον | άλλου άγαπά ή πανιερότης της. τζάνονμ άδελφε διά χάριν μου 
ας λάβη αυτήν την φροντίδα και \ με υποχρεώνει μεγάλως. πάσι τοις 
συγγενέσιν ούκ έγραψα κατά τήν άξίωσίν της· ου γάρ | μικραις φρον- 
τίσι τυγχάνω περικυκλούμενος, άλλ’ εύχομαι πάσι μυρμηκιάν αγαθών,

| και ζωήν πολυχρόνιον, καιρόν δέ δραξάμενος ούκ απαξιώσω αυ
τούς και τών ών περ | μοι επιτρέπει γραμμάτων. ελαβον καί τό διά 
τον ματθαιάκη 2 σαπούνι, καί τούς | <5υο τυρούς, καί υπερευχαριστώ 
διατί νά ενοχλήτε, ατέλλω καγώ αυτή εν χαμάμ | τακίμι3 διά τοϋ ματ
θαιάκη εσφραγισμένον τή εμή σφραγίδι j ούχβ ώς δώρον, μή γένοιτο, 
άλλ’ ώς αημεϊον [ τής προς αυτήν μου καθαράς | καί αμιγούς αγάπης,

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Τουρκ. λ. : συνάδελφος.
2) Γνωστή οικογένεια έν Χάνδακι : «Χριστ. Κρήτη» Β' σ. 69. 
s) Τουρκ. λ.: τά πρός λοΰσιν άπαιτούμενα.

62
Επιστολή τοϋ Μητροπολίτου Δέρκων Μακαρίου πρός τον Μητροπο

λίτην Κρήτης Μάξιμον, απαντητική και διακανονιστική οικονο
μικών εκκρεμοτήτων μετά τον θάνατον τοϋ Έφορου Μητροπο
λίτου Κυζίκου ’Αγαπίου. (Μάρτιος 1791).
ΆριΟ. Χειρ. Μ.Η. 108. Έπί όμοιου δίφυλλου μέ ύδατίνας γραμμάς καί 
σημεία C F Λ εντός οικοσήμων, διαστ. 0,34 X 0,24. Έπί τοϋ πρός φα- 
κέλλωσιν τμήματος : τφ πανίερα:τάτφ καί δεοπροβλήτα) μ(ητ] ροπολίτρ άγίφ 
κρήτης, κυρία) μαξίμω, τφ έν χ(ριοτ}φ μοι άγαπητφ αδελ,ψφ καί λίαν περί-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:18 EEST - 18.237.180.167



224 Εύμενίου Φανουράκη

πο&ήτω' άσπαοίως. Είς κρήτην είς το κάστρο». Περαιτέρω : 1791. Σφρα- 
γίς έπ’ ερυθρού ισπανικού κηρού μέ θυρεόν έν μέσιρ δύο αγγέλων κύ- 
κλφ περιστεφόμενον καί μέ ψηφία Κ Ρ Ο C (Μακάριος). Τό κείμενον 
τής επιστολής επί δύο σελίδων, μέ τό ύστερόγραφον ολίγον λοξιϋς. Ιίατά- 
στασις διατηρήσεως μετρία* όπαί εις τά σημεία πτύξεως.
την περιπόϋητόν μοι αυτής πανιερότητα αδελφικώς εν κυρία) | 

κατασπαζόμενος, ήδέως προσαγορεύω.
f ην και διαφνλάττοι ό πανάγαθος ϋεός έν άκροτάτη ύγίεια, και 

ευημερία διηνε | κε~ι μετά μακροβιότητος, και έπιτεύξεως πάντων των 
ών έφίεται παρ’ αυτόν άγαάών \ καταέλνμίων, καταξιών αυτήν διανύ- 
σαι και τό έπίλοιπον στάδιον τής τεσσαρακονϋη | μύρου άμώμου νη
στείας ϋεοφιλώς, και ϋεαρέστως, έορτάσαι δε φαιδρώς, και χαρ | 
μοαύνως πανηγυρίσαι και την εκ νεκρών αυτόν τριήμερον έξανάατα- 
σιν, εφέτος | καί είς άλλ.ους πολλ,ονς χρόνους, κα&ά επιπο&εΐ, καί έπα- 
φίεται. αδελφικόν, καί \ λίαν μοι περιπόάητον αυτής γράμμα,
γεγραμμένον κατά την ιη’ΐν τοΰ παρελ | ΰόντος φευρουαρίου, άσμενος 
έδεξάμην, καί έχάρην τά μέγιστα, εύαγγελισϋείς | εξ εκείνου τά περί 
τής έφετής μοι άγαίλής ϋγίειας της. εΐδον επομένως καί τά εφεξής | 
σημειούμενά μοι περί των ομολογιών έσφιγμονίτου ', καί τοΰ σταμα- 
τάκη αυγερινού χίου2 | καί άλλων αναγκαίων γραμμάτων της, περί 
ών γράψας πρότερον, την έπληροφό | ρησα είς πλάτος, περικλείσας 
καί όσα έκ των κληρονόμων τού μακαρίτου παρέ | λαβον, περί δε τής 
περσινής ληψοδοσία; της, καί άλλων λογά \ ριασμών, καί εξοφλη | μέ- 
νης ομολογίας της από την επαρχίαν, μειλ' δρκον απεκρίϋησάν μοι οί 
αυτοί | κληρονόμοι, δτι τή εατάλησαν από τον παρελθόντα ανγονστον, 
καί είς χεϊράς τους | δεν εύρίακεται τό παραμικρόν, την άπόδειξιν τής 
σχολής3 οπού επισημειοι μοι, ούκ [ ετι ελαβον, καί κατόπι τή στέλλε-
ται. τά πράγματα οπού μοί προέμβασε, διεμοι | ράσδησαν.................
εν καν]δάρι σαπούνι, καί δύω οκάδες τΰρ ίπλίκι4 καί τέσσερα κε- |
φάλια τυρί τώ.................νω χατζερή, τώ καί πας κεχαγιά5 τής αύ-
ίλεντίας \ ονγκροβλαχίας, έν κανδάρι σαπούνι, καί δύω οκάδες τύρ 
ίπλίκι, καί τέσσερα κε | φάλια τυρί τώ άρχοντι οπαΟ’·. μίσογλου °, τέσ
σερα κεφάλια τυρί, καί μίαν δκάν τνρ ίπλίκι τώ παναγιοπάτω δεσπό
τη, μισό κανδάρι σαπούνι, τέσσερα τυριά, \ καί μίαν οκά τυρ ίπλίκι 
τώ άγια) εφέστο, ομοίως τά αυτά καί τώ άγίω νικο j μήδειας, μισό 
κανδάρι σαπούνι, τέσσερα τυριά, καί μιάν οκά τ'υρ ίπλίκι τώ άγίω 
προύσης, μισό κανδάρι σαπούνι, τέσσερα τυριά, καί μίαν δκάν τύρ 

| ίπλίκι τώ δραγουμάνω τού βασιλικού στόλου' καί ώς άφευκτα διά 
νά δοϋώσι τοϊς άνω \ ί)εν, δεν έκράτησα εγώ τίποτες, τή περικλείω έν 
τώ παρόν τι καί άποκριτικά γράμ j ματα, δη λ: επιστολήν πατριάρχου, 
άγιον κυζίκου, καί άγιου νικομήδειας, κατόπι έρχό | μεναι καί αί άλ-
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λαι τής τάς στέλλω. ταΰτα μεν έπί τον παρόντος αδελφικώς, μή λεί
πουν | τά συνεχή γράμματά της, δηλωτικά τής περιπόθητου μοι 
αγαθής υγίειας της, και των | ών εντεύθεν χρήζει, και έξει με πρόθυ
μον εις τά γραφόμενά της. ής τά έτη εϊεν | θεόθεν πλεΐστα, καί πανεν- 
φρόαννα —

αψ\α°> .· μαρτίου ιγϊΙ

τής πανιερότητός της εν χ(ριστ)ώ αδελφός αγαπητός
Ό Δέρκων Μακάριος

τ>άδελφε άγαπητε εγώ δεν αποβλέπω είς τά δώρα, άλλα εις την τι 
μήν της, | και δεν ήτο Ικανά αυτά όπου έστειλεν, επειδή έχει όνομα 
μεγάλον | εδώ ή πανίερο της της, και τής πόλεως τά ήθη άλλαξαν, και 
δίν θέλω ώσάν | τον μακαρίτην κυζίκου νά την ανοίγονται δουλιαΐς, 
διά νά μήν εξοδεύοη τον | χρόνον εκατόν ή και διακόσια γρόσια, καί νά 
κρατώ εγώ εκείνα όπου στέλνει, \ καί 6 καθείς νά καταλαλή, διά τού
το εγώ δεν έκράτησα τίποτες, μά δεν | έ'φθασε νά δώσω, καί είς άλ- 
λα μέρη αναγκαία όπου είναι ακόμη ώσάν \ δύω ή τρεις γέροντες αρ
χιερείς, τοΰ μέγα δραγουμάνου, [τοϋ μέγα] λογοθέτου, καί | όπου δει, 
επειδή προσμένονται αί άποκρ[ίοεις τών επιστολ] ών όπου τή προε- 
γρά | φησαν διά την ήπερ έλαβεν ποσότητα εκ τών επισκοπών, όπου 
ώς εδώ λέγονται | είναι 48 πουγγεΐα άσπρα, καί ζητούνται ακόμη παρ' 
αυτής ικανής ποσότητος άσπρά | δι' έκπτωσιν χρέους της, όθεν άς έχη 
τά μέτρα της, καί δνά γκιορε7 3? φερθή, [ καί πρέπει νά φροντίζη τι- 
νάς προτού νά τοϋ έλθουν αί προσβολαί, εϊ καν όταν τοΰ | έλθουν νά 
έχη που νά καταφυγή.

»άπό τον εαφιγμενίτην έλαβεν ό μακαρίτης προ χρόνου 1000 γρό
σια, καί τά 500 τά ε [ πρόσφερεν είς τον μακαρ: χαλκηδόνος διά νά 
κάμη γούναν, καί τά άλλα 500 εκρά | τηαεν διά λόγου του ώσάν τά 
προπέρσννα πέντέξη πουγγεΐα όπου την έπήρεν λόγφ | καταδρομής, 
ομοίως έλαβεν καί 175 γρόσια κουραμάν8 από τον αυγερινόν γιον \ 
διά τά άπερ είχε νά λάβη ή πανίερο της της προ επτά ήδη χρόνων, καί 
έξώφλησεν | άτινα, καί ότι τά έστειλε λέγει, καί έστωσαν είς εΐδησίν 
της.» συχνά να έχω γράμματά της, καί ολίγον γκιουλπαλή 9 ζητεί \ παρ' 
αυτής ό μέγας λογοθέτης, καί ας τής τα στείλη | με γράμμα της ποός 
τον ίδιον.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

‘) Πιθανώς μοναχού τής Μ. Μονής Έσψιγμένου τού Άγ. Όρους.
2) Έκ τής γνωστής καί μεγάλης οικογένειας τών Αυγερινών τής Χίου.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 15
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s) Περί τής λεγομένης Πατριαρχική; Σχολής βλ. Ύ ψ η λ ά ν τ η ς, αϋτ. 
σ. 204, 385, 387 καί 605.

4) Τουρκ. λ.: κλωστή βαμβακερή ραφής.
·5) Καποΰ-Κεχαγιάς : αντιπρόσωπος διοικητοΰ ή υποτελούς ήγεμόνος ή τοϋ 

Πατριάρχου παρά τή Υψηλή Πύλη. Μπάς Καπού Κεχαγιάς : πρώτος αντιπρό
σωπος.

6) ΕΙς Μίσογλου ή Μίσου άναφέρεται ιός σπαδάρης ιοΰ Αλεξάνδρου Ύ- 
ψηλάντου Ήγεμόνος τής Βλαχίας. Προφανώς πρόκειται περί τοΰ ενταύθα μνη· 
μονευομένου. “Ετερός ομώνυμος άναφέρεται ώς καπικεχαγιάς τού ’Αλεξάνδρου 
Ίωάν. Μαυροκορδάτου, Ήγεμόνος τής Μολδαβίας (βλ. Μητροπολίτου Ηλιου
πόλεως Γενναδίου, 'Ιστορία τοϋ Μεγάλου Ρεύματος, Σταμπούλ 1949 
σ. 185 κ.ά.).

7) Τουρκ. λ. : άναλόγως.
8) Κονραμας κατά τόν Somavera σημαίνει δύσιν, μερίδα.
9) Τουρκ. λ.: αφυδατωμένος έν ήλίω μούστος, ξηρά μουσταλευριά, τά σή

μερον εν Κρήτη λεγάμενα κεφτέρια.
*

63

Ή Δόσις τοΰ χρέους τής Επαρχίας τοΰ Μητροπολίτου Κρήτης Μα- 
ξίμου. (Πιθανώς τοΰ τέλους τοΰ 1796).
Άρι9·. Χειρ. Μ.ΙΙ. 116. Έφ’ άπλοΰ φύλλου χάρτου μέ υδατίνας γραμμάς 
καί στοιχεία G Β Τ έν Όυρεώ, διαστ. 0,34X0,25 μ. Τύ κείμενον γεγραμ- 
μένον επί δύο σελίδων. Κατάστασις διατηρήσεως σχετικώς καλή' κηλίδες 
εκ τής υγρασίας.

τής έπαρ]χίας (;) τον πανιερωτάτον και συνάδελφον άγιου κρήτης κυ
ρίου Μαξίμου η Δόσις

γρόσια

100 : τη έν κωνσταντινονπόλει ελληνική σχολή.
40 ; τφ άρχοντι δραγονμάνω κωατάκη χαντζερή, έπ δνόμ(ατι) γε- 

ωργίον Ιακώβου 
100 : τή κοκ : ρωξάνδρμ κεσόγλου 
100 : τω ποστελνίκφ άναστασάκη 
60 : τή άγόγια, συζύγφ τοϋ αγά γιάνκου.

400 :

120 : τή αρμααόγιρι στανράκη τζεβαχερή.
150 : τω αν&ίμω τοΰ μακαρίτου κνζίκου, έπ όνόμ(ατι) έλένκος τα- 

φραλ.ή.
50 ; τή ευφροσύνη, έγκονή τής ίμαρέσσα,ς
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100 : τώ αρχ : ποοτελνίκω αταθάκη, επ’ ανόμ(ατι) τζελεπή μι- 
χαλάκη

100 : τώ ϊδίφ, επ’ δνόμ: κοκ: ρωξάνδρας 

920 :

100 : τώ ίδίφ, επ’ δνόμ(ατι) κοκ: ζοηιζας 
50 : τώ σερδάρη γεωργίω θεραπιανώ.

160 : τώ αρχ: λογοθέτη σκαρλάτω μανροκορδάτω 
100 : τή άρχοντίααη χατμανέσσα έλένκω γεράκη 
40 : τ»7 ττοστελνιτζεσσα κατίνκφ οουλοντζιάρη

1870 :

100 : τώ αρχοντι χατμάνω χονρμουζάκτ], επ δνόμ(ατι) μαριωρί- 
τζας.

800 : xfj ποοτελνιτζέσσα κοκ: ελένκφ 
50 : τμ ποοτελν ιτζέσσα κοκ: ελένκφ ουλοντζάρογλου

1820 : ήτοι χίλια δκτακόαια είκοσι γρόσια έδόΟησαν είζ διάφορά της, 
είναι | και άλλα διά νά πληρώση ττονγγείων επτά, κατά τδ 
χρέο; της όπου φαίνεται | εις τον κώδικα του κοινού, πλην 
μέχρι τονδε δεν έζητή&ηααν.

1000 : εις ξεπεσμόν, και έξέπεσεν ή επ’ δνόμ(ατι) νικολάον γρηπιάρη 
ή εις τον j ποστέλνικον άναστασάκη χιλίων γοοσίων ομολο
γία, ητις και τη στέλλεται η δ η ξεσχισμένη.

9 : εις διάφορον δεδουλενμένον αυτών 

2 : 14 εις κουμέρκι διά τδ κρασί όπου προέστειλε 
30 : εις καϊκιάτικα τοΐς άν(9ρώπ)οις μας διά την διανομήν τών

διαφόρων της, καί σύνταξιν | τών πολιτζών της.

2861 : 14 : ό λογαριασμός τής πανιερότητός τον. [|
2861 : 14 : ή όπισθεν αονμα.
1310 : τα διάφορα τοϋ άγιον πέτρας, κατά τδ ιδιαίτερον περί-

κλειόμενον εννπόγραφον | κατάστιχον.
700 : τά διάφορα τον άγιον Ιεράς, κατά τδ Ιδιαίτερον περικλειό-

μενον εννπόγραφον \ κατάστιχον.

4871 :

280 : έτι εις διάφορα τής πανιερότητός του τώ τζελεπή θεοδω-
ρακη φιλιππονπολίτη, περί | ών εσημειώθη όπισθεν ότι
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<5«ν έζητήϋησαν, και μόλις σήμερον έλϋών δ ίδιος \ εδώ 
προς εμε άνέφερε περί ανιών, και τον τά έδωσα.

36 : εις έλεος ιών μανζίλιδων αρχιερέων, αρχόμενον από
a»?s σεπτεμβρίον τον μέχρι OT? : πάλιν τον αυτόν,
τον Τ^εου;

36 : έτι εις έλεος των μανζίλιδων αρχιερέων μέχρι τον έλενσο-
μένον σεπτεμβρίου του \gov:

5223 : 14 : ήτοι πέντε χιλιάδες καί διακόσια είκοσι τρία γρόαια και 
παράδες 14 : ή Δόσις

5310 : ήτοι πέντε χιλιάδες τριακόσια δέκα γρόαια : ή λήφις

0087 : ήτοι οφειλώμενα όγδοήντα επτά γρόαια περισσεύουν επά
νω μας.

Μακάριος

64

Επιστολή τοΰ Μητροπολίτου Νεοκαισαρείας Ήσαΐου προς τον Μη
τροπολίτην Κρήτης Μάξιμον, δι’ ής τον διαβεβαιοΐ δτι μετά την 
επάνοδόν του εκ Κρήτης τον ύπεστήριξεν κατά την κατ’ αΰτοϋ κα
τηγορίαν παρά τη Συνόδιρ', ζητών ά'μα την έξόφλησιν τής προς 
αυτόν οφειλής. (Νοέμβριος 1797).

Άριθ. Χειρ. Μ.Η. 100. ’Επί δίφυλλου λεπτού χάρτου διαστ. 0,3δ X 0,24 
μέ ύδατίνας γραμμάς καί έστεμμένον θυρεόν, εχοντα εις τό κέντρον άνθη 
καί κάτω τά γράμματα CCS. ’Επί τοΰ τετμημένου πρός φακέλλωσιν 
δευτέρου φύλλου : «τω Πανιεριοιάτφ και εν χ(ριατ]φ μοι άγαπητφ, και 
λίαν περίΗΟί)ηtat άδελφφ άγίφ κρήτης κυρ μαξίμφ. Προοκννητώς. Εις
κάνδια.» Περαιτέρω : 1797. Σφραγίς επ’ έρυθροΰ ισπανικού κηροΰ τουρ
κική, άναγινωσκομένη : μετοοπολ'ιτ γάλα —εν ένεργείφ μητροπολίτης. Τό 
κείμενον τής επιστολής επί μιας σελίδος, μέ ύστερόγραφον επί τής φας. 
Ινατάστασις διατηρήσεως σχεδόν καλή. Τήν επιστολήν συνοδεύει εσώκλει
στον σημείωμα επί τεμαχίου έπιμήκους χάρτου (διαστ. 0,12X0,34 μ.)- διά 
τής αυτής χειρός γεγραμμένον πλήν τής διαγωνίως έν όστερογράφφ γρα- 
φείσης φράσεως.

»τήν νμετέραν σεβασμιωτάτην μοι αδελφικήν πανιερότητα | αδελ
φικώς κατασπαζόμένος, νπερήδιατα προσαγορενων, | προσκυνώ.

γ ήν διαφυλ,άττοι τό ιλεΐον έν άκρα, υγεία, διηνεκεΐ τε ευημερία, 
qvv τή έπιτενξει πάντων των ών έφίεται παρά ϋεοϋ σωτηριωδών άγα-
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θών. | δεν ε’λειψα διά τοϋ παρόντος μου αδελφικού, να έρωτήσω τά 
της πανίερου αυτής | υγείας, και επομένως νά την πληροφορήσω, δτι κι
νώντας από τά '/ανία | τή η!] τοϋ παρόντος, τή ιδΐ! του αύτοϋ ίφθαοα 
δι’ ευχών τής πανίερου \ υγιής εις βασιλεύουσαν, και τή ιστιι ; πάλιν 
τοϋ αύτοϋ συνοδικώς ομίλησα | τά δέοντα, ώς ειλικρινής φίλος, μ’ δ- 
λον δποϋ ηύρα από μερικούς | εναντίους φωνάς, ϋπερίαχυσαν όμως οι 
εδικοί μου λόγοι, και θέλει τό | πληροφορηθή παρά τε τής συνοδικής 
και πατριαρχικής επιστολής, και παρά | τοϋ σεβαστού ημών γέροντος 
άγιου ηράκλειας2. δθεν γνωρίζουσά με | τοιοϋτον, άς με γράφη 
συνεχώς τά τής υγείας της, διωρίζουαά με εις | δαα με γνωρίζει Ικα
νόν. Περί δε τών επτακοσίων πεντήκοντα | γρ: δποϋ με χρεω-
στεΐ κατόπι, θέλω τής τά τραβήξει πόλιτζαν, ή εις \ κάνδια, ή είς χα- 
νιά, επειδή κατά τό παρόν <5έν είχα καιρόν, τον | άγιον χερρονήσου 
αδελφικώς άσπάζομαι, και ερωτώ τά τής υγείας του. τον | ϊμπραϊμ 
αγά φιλικώς χαιρετώ, τον σιορ άντωνχό3 εκ ψυχής εϋ | χομαι. τον δέ 
ανεψιόν της σιορ νικολετάκη 4 ευχόμενος τον ευχαριστώ | διά τό άγου- 
ρόλαδον, έ’καμεν ωσάν κρητικός. προς τούτοις τά δσα έ \ γρά- 
φθησαν παρά τοϋ μιχελιοϋ “, δλα τά αναίρεσα, και ας μένη ή | παν- 
ιερύτης της είς τό εξής ήσυχος, ής τά ετη εϊησαν θεόθεν πλεΐατα 

| καί πανόλβια.

αψ\ζν ·. νοεβρίου κβα; ; 

τής νμετέρας θεοπροβλήτου πανιερότητος

καί δλος αυτής

f δ νεοκαισαρείας ήσαΐας : ^

»δμίλησα συνοδικώς καί περί τών άσπρων δποϋ δίδονται είς τον κατά 
καιρόν βεζνρην τής κάνδιας, δταν | γίνεται νέος επίσκοπος, καί εχει 
περί τούτου νά γίνη σκέψις, δποϋ νά εμπόδια δ ή νά μή δίδωνται.

»καί ανδις τήν πανιερότητα της προσκυνώ.

»Περί τών επτακοσίων : πεντήκοντα γροσίων, δποϋ με χρεωστεί \ 
δι’ δμολογίας, ιδού δποϋ στέλνω τήν δμολο \ γίαν είς χεΐρας τοϋ παν- 
οσιοπάτου οικονόμου | τοϋ θεοβάδιστου ορούς σινά παπά κυρ μελ \ χι- 
σεδέκ β. δθεν θέλει μετρήσει τά άσπρα | είς χεΐρας τής πανοσιότητός τον, 
καί μετρών | τας τα, θέλει λάβη τήν δμολογίαν της. \ καί παρακαλώ) 
τήν πανιερότητα της νά μήν | άναβάλλη τον καιρόν, επειδή άρκετή \ 
χάρις είναι δποϋ τήν έκαμα, καί επρόσμενα τόσους μήνας, διά τό 
όποιον δέν άμφιβά \ λλω.
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ίδοίι καί νέα χαβαδήσια1 όπου την γράφω \ αδελφέ, ότι τη εΙ· 
κόστη τρίτη τον παρόντος | εξώσϋη ό νψηλάντης, καί άντ’ αντοϋ εγι- 
νεν I ανίλέντης ό κωατάκης χαντζερλής δρα | γουμάνος τής άσπρης 
έλαλάσσης?. καί δραγου \ μάνος εγινεν ό γαμβρός του καλιμάχι*, καί 
ταντα μέν.

νοεμβρίον κί)η :

f ό νεοκαισαρείας ήσαιας

»παρακαλώ νά ζή ό δεσπότης μου έν ταντφ | νά τά δώοη τά 
ά(σπρα).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Σχετικώς μέ τάς κατά τοΰ Μαξίμου καταγγελίας καί τήν έπακολουΟή- 
σασαν άνάκρισιν βλ.τύ ΰπ’ άριΐΚ 48 δημοσιευθέν έγγραφον τοΰ ’Επισκόπου 
Κυδωνιάς Γερασίμου («Κρητ. Χρονικά» Γ', σ 359) χρονολογοι'μενον εις τό αυ
τό έτος, κατά μήνα Αύγουστον. Φαίνεται δτι τό Πατριαρχεΐον μή άρκεσθέν εις 
τήν διά τοϋ Γερασίμου γενομένην διερεύνησιν άπέστειλεν ώς έξαρχον τόν Και
σαρείας Ήσαίαν.

2) Τό έτος 1797 "Εφορος είχε γίνει, διαδεχθείς τόν Δέρκων Μακάριον, ό 
Ήρακλείας Μελέτιος.

8) Ό Σιόρ ’Αντώνιός άναφέρεται εις τά Κανονικά Πεσκέσια τοϋ Μητρο
πολίτου Μαςίμου («Χριστ. Κρήτη» Β', σ. 75).

4) Βλ. σημ. 4 τοΰ ύπ’ άριθ-. 58 εγγράφου.
5) Πλεϊστοι φέροντες τό όνομα τοΰτο αναγράφονται εις τά Κανονικά Πε

σκέσια τοΰ Μητροπολίτου (σ. 70 καί 73).
6) ’Αναγράφεται εις τόν κατάλογον των Οικονόμων τοΰ Σιναϊτικοΰ Μετο

χιού τοΰ Άγ. Ματθαίου, τόν κατακεχωρισμένον εις τό μνημονευθ-έν Έπιστολά- 
ριον τοΰ ίατροΰ Νικολετάκη : «70: τόν κυρ μελχιοεδέκ, εκ κώμης απάνω άρ-
χάνες».

!) Τουρκ.: νέα, ειδήσεις.
8) Διερμηνεύς του Στόλου.
9) ’Αγνοώ ποιος ήτο οδτος.

65
Επιστολή τοϋ Έφορου Μητροπολίτου Ήρακλείας Μελετίου προς τόν 

Μητροπολίτην Κρήτης Μάξιμον, δι° ής γνωρίζει τήν αποστολήν 
χιλίων αλφαβηταρίων προς διάθεσιν καί ζητεί τήν καταβολήν 
τοϋ άναλογοϋντος ποσοϋ εισφοράς διά τήν ναυτολογίαν τοΰ Βα- 
σιλικοϋ Ταρσανά. (Νοέμβριος 1798).
Άριδ·. Χειρ. Μ.Η. 72. ’Επί δίφυλλου λεπτοΰ χάρτου, διαστ. 0,34 X 0,24. 
μ. με ύδατίνας γραμμάς, γράμματα C Κ καί λέοντα. Άποτετμημένον
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τμήμα κάτω δεξιά τοϋ πρώτου φύλλου. Έπί τοϋ πρός φακέλλωσιν τμήμα
τος τοΰ δευτέρου φύλλου : «τφ πανιερωτάη·> καί ει> χ(ρ-ιοτ) οι μοι αγαπητοί 
άδελφφ καί λίαν περιπο&ήτφ άγιο) Κρήτης, κυρίφ μαξίμογ, άσπαοίως», Πε
ραιτέρω : 1796. Σφραγίς επ’ ερυθρού Ισπανικού κηρού παριστώσα οίκό- 
σημον, έπιστεφόμενον μέ σταυροφόρον σφαίραν καί πλαισιούμενον υπό 
δύο έπόπων καί μέ τά γράμματα HP ΚΛ Μ Λ (Ήρακλείας Μελέτιος). 
Κατάστασις διατηρήσεως καλή, ϊό κείμενον έπί τής πρώτης σελίδος μέ 
ύσιερόγραφον κάτω αριστερά διά τής αυτής χειρός. 'Εσώκλειστον χωρι
στόν σημείωμα έπί γωνιώδους τεμαχίου χάρτου, μέ τόν λογαριασμόν τού 
όφειλομένου διά την εισφοράν ποσού.

την περιπόθητόν μοι πανιερότητα της αδελφικώς εν Κ(υοί)m κα- 
τ αοπάζομαι.

f αγκαλά και προλαβόντως έγραφα τη πανιερότητί της άπαξ καί 
δ'ις έξότου | επανέκαμψα εις βασιλεύουσαν, με δλον τοϋτο δεν λείπω 
και ήδη πλοίου \ διά τά αυτόθι επιτυχών γράφειν νά έρωτήσω τά τής 
έφετής μοι ϋγιείας της. | και επομένως νά τή δηλοποιήοω, άτι κατά 
τάς προλαβούσας π(ατ)ριαρχι I κάς και συνοδικάς επιστολάς όπου τή 
επέμφθηααν παρά τής τυπογραφίας \ τοϋ πατριαρχείου, ιδού ήδη πέμ- 
πονται είς τά αυτόθι χίλια άλφα | βητάρια μετά τής περικλειομένης 
πατριαρχικής επιστολής. άπερ \ λαμβάνουσα, ας τά διανείμη πρός 
τούς εν άπάαη τή επαρχία | της βιβλιοπώλους ώς διορίζεται. τή
δηλοποιώ προσέτι, άτι έπειδή έδόθηααν παρά τής μεγάλης εκκλησίας 
καθ’ υψηλήν προσταγήν μελάχη \ δες είς τόν βασιλικόν τερσανά, διω- 
ρίαθημεν άπαντες νά δώσωμεν | άναλόγαις. δι' δ κατά συνοδικήν 
άπόφασιν τή περικλείομεν τό παρόν σημεί | ωμα νά παραλαβή και πα
ρά τών νπ’ αυτήν συνάδελφων επισκόπων | τήν σημειουμένην ποσότη
τα μέ πρώτον, καί ανυπερθέτως νά μας τά έξα | ποστείλη. ταΰτα
καί έπί τοϋ παρόντος άδελφικώς. καί τά έτη της ειηααν | θεόθεν πλει- 
οτα καί πανευτυχή :

αψ\η νοεμβρίου κδΐΐ :

τής πανιερότητός της.

έν χ(ριατ)ώ άγαπητός άδελφός καί ολοσς 

Ήρακλείας μελέτιος

δι’ οσα άδελφέ τήν προσ | διώρισεν ή εκκλησία ας μήν | άμελήση. 
άλλά νά τά έκτελέση | μετά πόσης τής δφειλομένης εύ | πειθείας ε
πειδή καί είναι δίκαια j πάντα τής εκκλησίας. είπε καί τόν \ άγιον 
ανλοποτάμου νά φροντίση διά | τά διάφορά του, ωσάν όπου διά τήν 
θεοφι | λίαν του πόλιτζαν δέν ευρίσκω.
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232 Εύμενίου Φανουράκη

τά οννυδικώς διορισΟέντα δοΟήναι ενεκα μελά \ χηδιον παρά τον άγίι.
Κρήτης καί των επισκύ

γρόοια

40 : Κρήτης
20 : Κνωασοϋ
20: ’Αρκαδίας
20 ; Χερρονήαου
10 ■ Ανλυποτάμον,'
20 Ρίϋύμνης
20:, Κυδωνιάς:
15 ·· Λάμπης
15 : Πέτρας:
15 : Σιτείας:
15 : Πέρας
15: Κισσάμου.ι

225,

t Ο ΑΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚ1ΩΝ

ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
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4.
Ο ΚΩΑΙΞ HARVARD UNIVERSITY, RIANT 53.

Νομίζω δτι δεν είναι ασκοπον νά έπιστηθή ή προσοχή των μελε- 
τώντων την ιστορίαν της Κρήτης υπό την Ένετικήν κατοχήν εις τον 
ως άνω κώδικα, μή μελετηίΐέντα μέχρι τοϋδε, καθ’ δσον τουλάχιστον 
και εγώ και ή άρμοδία υπηρεσία τής Συλλογής εις την οποίαν φυλάσ
σεται τώρα ήδυνήθημεν νά μάθωμεν. Αί μόναι, βραχύτατοι άλλως, 
μνεΐαι τοΰ κώδικος μέχρι τοϋδε είναι εις R. d e G er m ο n et R. 
P 0 1 a i n, Catalogue de la bibliotheque de feu M. le comte 
Riant, deuxieme partie, Paris, A Picard, 1899, RX, εις Sey
mour de Ricci and W. J. Wilson, Census of medie
val and renaissance manuscripts in the United States and Cana
da, New York, I, 1935, 1005 και εις τον προσωρινόν δακτυλογρα- 
φημένον κατάλογον των ελληνικών χειρογράφων τοΰ πανεπιστημίου 
Harvard, Ε m i 1 i e Boer, Description of Greek manuscripts 
in the Widener Ribrary. Τόν κώδικα ήδυνήθην νά φυλλομετρήσω 
άνέτως εις τό Dumbarton Oaks Research Ribrary and Collection, 
Washington D. C., δπου μετεφέρθη χάριν των «Κρητικών Χρονι
κών» τή ευγενεΐ φροντίδι τοΰ διευθυντοΰ τοΰ ιδρύματος κ. J. Τ 
Thacher *.

'Ο κώδιξ οΰτος, μέρος τής πλούσιας συλλογής μεσαιωνικών χειρο
γράφων τοΰ γνωστού μελετητοϋ τών Σταυροφοριών κόμιτος Paul 
Riant (1886-1888), έδωρήθη τον Δεκέμβριον τού 1899 υπό τών J. 
Randolf Coolidge και Archibald Cary Coolidge, μετά τών άλλων 
χειρογράφων τής συλλογής Riant, πωληθέντων έπειτα από τόν θάνα
τον τοΰ Ιδιοκτήτου των, εις την Widener Ribrary, την βιβλιοθήκην 
τοΰ Πανεπιστημίου Harvard, εις Cambridge, Mass. Ό κώδιξ ένα- 
πετέθη είς τό τμήμα χειρογράφων Hoyghton υπό τά στοιχεία Β 
3674/100, 2, 5. ’Έχει διαστάσεις 30,3X22,6, άποτελεΐται δέ από 552 
φύλλα, δλα, πλήν ενός εκ περγαμηνής, εκ χάρτου. Έκ τών 552 αυτών 
φύλλων 146 είναι άγραφα, τά δέ υπόλοιπα 438 περιέχουν 278 έγγρα-

*) Πρός τόν φίλον καθηγητήν κ. Kenneth Μ. Setton, οστις μοΰ υπέδει
ξε πρώτος τήν ΰπαρξιν τού κώδικος, πρός τόν κ. J. Τ. Thacher και πρός τήν 
διεύθυνσιν τής Widener Library εκφράζω καί εδώ τάς θερμός ευχαρι
στίας μου.
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234 Β. Λαούρδα

ψα, έκ των οποίων 273 είναι εις τί|ν ’Ιταλικήν, 3 εις την ελληνικήν 
καί 2 εις την λατινικήν. 114 εκ των έγγραφων αυτών είναι πρωτότυ
πα, τα δέ υπόλοιπα αντίγραφα, καθώς εξάγεται έκ τής έπικεφαλίδος 
c ο ρ ί α ή d u ρ I ί c a t ί ή οποία τα συνοδεύει. Έκ τών 114 πρω
τοτύπων 13 διατηρούν εισέτι την σφραγίδα τής εκδοτίσης ταΰτα αρχής 
καί 8 τό μονόγραμμα τοΰ συντάκτου των. Έκ τών υπολοίπων εγγρά
φων πολλά είναι απλώς πρώτα σχέδια, δπως εμφαίνεται από τάς έπα- 
νειλημμένας διορθώσεις επ’ αυτών. Τίτλος τοΰ κώδικος είναι «Miscel
lanea di Candid» εις την βιβλιοθήκην χειρογράφων τοΰ Harvard 
καί «Miscellanec di Candid» εις τον κατάλογον τής συλλογής Riant. 
'Όλα τά έγγραφα έχουν ως θέμα των κρητικάς υποθέσεις επί Ενετο
κρατίας, συνδέονται δέ είδικώτερον καί ως επί τό πλεΐστον μέ υποθέ
σεις εις Χάνδακα, κατά δεύτερον δέ λόγον μέ υποθέσεις είς Ρέ&εμνος, 
εις Χανιά καί είς περιοχάς έκτος τής Κρήτης, π.χ. τό 'Γσιρίγο. Χρο- 
νολογικώς εκτείνονται από τοΰ 1523 μέχρι καί τοΰ 1680 — τών μετά 
την άλωσιν εγγράφων γραφέντων βεβαίως έκτος τής Κρήτης—, τά 
περισσότερα όμως εξ αυτών είναι τοΰ 17. αϊώνος. Είς τον 16. αιώ
να ανήκουν μόνον τά πρώτα δέκα τής συλλογής.

Την περιγραφήν τοΰ περιεχομένου των καθιστά δυσχερή ή με
γάλη των ποικιλία. Πρόκειται πάντως περί έγγράφων άνηκόντων 
είς τήν ένετικήν διοίκησιν τής νήσου (είτε ώς «έξερχόμενα» είτε ώς 
«εισερχόμενα») καί άναφερομένων είς πλείστας υποθέσεις, ιδίως τών 
Ένετικών αρχών προς τούς Ενετούς υπηκόους. Πολλαι από τάς υπο
θέσεις αύτάς είναι έκκλησιαστικαί, είς μεγάλη\’ δέ αναλογίαν είναι καί 
αί ναυτικαί. ’Έγγραφα άναφερόμενα είς σχέσεις μεταξύ Ένετικών αρ
χών καί Ελλήνων υπηκόων είναι ολίγα- ολίγα σχετικώς είναι καί τά 
έγγραφα τά άναφερόμενα είς υποθέσεις φΰσεως γενικωτέρας καί ό'χι 
απλώς ιδιωτικής. Τά κείμενα πάντως έχουν ιδιαίτερον ένδιαφέρον διά 
τήν μελέτην τής ενετοκρατουμένης Κρήτης, άφ’ ενός μέν διότι τά 
θέματά των συνδέονται αμέσως ή εμμέσως προς αυτήν, άφ’ ετέρου δέ 
καί είδικώτερον λόγφ τών μνημονευομένων είς αυτά ονομάτων κρη- 
τικών οικογενειών.

Πλήρη καταγραφήν τοΰ κώδικος δεν ήδυνήθην δυστυχώς νά κάμω, 
διότι προς τοϋτο θά άπητειτο πολύ μεγαλΰτερον χρονικόν διάστημα 
άπό αυτό τό όποιον ήδυνάμην νά διαθέσω. Νομίζω όμως ότι άπό 
τήν άκόλουθον συνοπτικήν εικόνα έγγράφων, τά όποια κατά τήν κρί- 
σιν μου παρουσιάζουν μεγαλΰτερον ένδιαφέρον, είναι δυνατόν νά κα- 
θοδηγηθή άσφαλέστερον ό μέλλων συστηματικός μελετητής τοΰ κώδι
κος αύτοΰ :

Τά έγγραφα τοΰ κώδικος δυνανται νά ταξινομηθώσιν εις τρεις
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διαφόρους ομάδας : εις εκκλησιαστικά, ναυτικά κα'ι σΰμμικτα.
Εις την πρώτην ομάδα ανήκει μακρά σειρά εγγράφων πρωτοτύ

πων και εν άντιγράφοις, άναφερομένων εις ζητήματα υπαγόμενα υπό 
την δικαιοδοσίαν τής λατινικής αρχιεπισκοπής τής νήσου και ιδίως 
κατά την διάρκειαν τής άρχιεπισκοπείας τοΰ Ίωάννου Querini. Τά 
ζητήματα αυτά είναι ποικίλου χαρακτήρος, άφορώντα συνήθως εις 
ίδιωτικάς υποθέσεις, ιερέων τής καθολικής εκκλησίας και καθολικών 
πιστών. Τά σπουδαιότερα εξ αυτών, καθ’ δσον ήδυνήθην να διαγνώ- 
σω, είναι 1) έγγραφα άναφερόμενα εις ζητήματα συνδεόμενα προς 
τήν «chiesa della Madona di Varsamonero» καί την «Nea Mogni» 
(f. 2-1523, 4-1545, 6-1546), 2) διαθήκη εις ιταλικήν καί συντομω- 
τέρα είς ελληνικήν γλώσσαν, καθώς καί άλλα έγγραφα άναφερόμενα 
εις Θεοδόσιον τον Κορίνθιον (f. 18-159°. ί· 21-159°). 3) κατάλο
γος όρθοδ. ιερέων καί ναών υπαγόμενων υπό τήν δικαιοδοσίαν τοΰ 
αρχιεπισκόπου Κρήτης (ί. 8-1548), 4) διευθέτησις υποθέσεως άφορώ- 
σης τον ιερέα «Janni Littino» (f. 51-1619), 5) έπαινοι εις τό «pre- 
gadi» διά τήν συμπεριφοράν κληρικών τής καθολικής εκκλησίας (f. 
283-1648), 6) άντίγραφον πρακτικού συνεδριάσεως είς τήν αρχιεπι
σκοπήν Κρήτης (f. 280-1656), 7) διευθέτησις οικονομικών υποθέσεων 
τής «chiesa Christo Salvatore, chiamato Christo Sculudi» υπό τόν 
ιερέα αυτής Τωάννην Άρμένην (υπογράφοντα ελληνιστί, ί. 
384-1663), 8) αποδείξεις παραλαβής χρημάτων από ιερείς διαφόρων 
εκκλησιών και ιδίως τών τού 'Αγίου Τίτου έκ μέρους διαφόρων πο
λιτών καί ιδίως τής Isabela Rodiena (f. 337 κ.8.-1663) 
[άλλαι έκκλησίαι : «chiesa di Chiera», «Chiesa di Santa Maria»}, 
9) διευθέτησις υποθέσεως άφοροόσης τόν, υπογράφοντα ελληνιστί, 
παπα Νικόλαον Μοΰρζην (f. 37Ι"Ι663), 9) έγγραφα άνα 
φερόμενα είς υποθέσεις Εβραίων καί Λατινικής αρχιεπισκοπής (pas
sim' πρβλ. ιδίως f. 432-I666) καί πλεΐστα άλλα εις τά όποια άνα- 
φέρονται καί διάφορα ελληνικά ονόματα, δπως π.χ. «Nicolo Calaffa- 
ti» (f. 130-1624), «Marco Papadopuli» (f. 428-1666), «Giorgio 
Avdas» (f. 2-1523), «Nicolo Castrophilaca» (f. 22-1590), «Proto- 
papa Frielli» (f. 228-1637), «Marieta Zancaropulli» (f. 266-1652), 
«Manusso Gavala» (f. 18-1590).

Προς συμπλήρωσιν τών ανωτέρω στοιχείων, τά όποια βεβαίως 
αποτελούν απλώς υποτυπώδη έκθεσιν τών εκκλησιαστικών εγγράφων 
τού κώδικος, παραθέτω (άποκαθιστών τήν ορθογραφίαν) τήν καί ελ
ληνιστί γραφεΐσαν διαθήκην Θεοδοσίου τού Κορινθίου : 
ί. 2ΐ saec. 16.

«αφ\, μαΐου κγ' εν Χανόάκφ Κρήτης,
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’Επειδή ουδεις εξ ημών τών άνί/ρώπων εΐδεν την ώραν τής αυτόν 
τελευτής, όντως κατά νουν βαλών εγώ Θεοδόσιος Κορίνϋιος του ποτέ 
ευλαβεστάτου Ιερέως πατρδς κυροΰ Ίωάννον, άσίάενής μεν τώ αώματι, 
υγιής δε τω νοι και τάς λοιπάς αίσ&ήσεις και φοβώντας τό άωρον του 
ϋανάτον, διά τούτο κάμνω την παρούσαν διαϋήκην : Έν πρώτοις &ε- 
λω νά με ενταφιάσουν εις την εκκλησίαν μου, την Νέαν Μονήν, σιμά 
εις τά κόκκαλα τών γονέων μου και διά μνημόσυνόν μου αφήνω τοΰ 
εφημερίου όπου την σήμερον ευρίσκειαι τσεκίνια είκοσι:τέντε διά νά 
παίρνη μερίδα εις τες λειτουργίες τον ϋέλω και νά με ενταφιάσουν και 
νά με μνημονεΰγουν οΐ ανωΰέ μου κομισάριοι κατά την τάξιν τών δρ- 
τ%δόξων χριστιανών με λάδι και κερί, ψωμ'ι καί κουκιά εις τά πτω
χά, και κρασί' την όποιαν εκκλησίαν ίλέλω νά εφημερίζη ό ανω πατήρ 
Γεώργιος ό Ρόδιος ό ανεψιός μου περπετουαλμέντε, έξω και αν ή&ελε 
γενή τινάς από τό μέρος μου παπάς' άλέως νά είναι εκείνος και οΐ 
διάδοχοί του».

Ή διαθήκη αυτή, έκτος τής αξίας την οποίαν έχει καθ’ έαυτήν, 
αποτελεί καί την κλείδα διά πολλά έγγραφα τής λατινικής αρχιεπισκο
πής εις τον κιόδικα : Περί τής διαθήκης γίνεται λόγος εις διάφορα 
έγγραφα, εις δε f. 224Ί634. υπάρχει άπόφασις τοΰ «Regcjimento di 
Candia» επί δημιουργηθέντων λόγψ τής διαθήκης ζητημάτων. 'Η 
μελέτη τής ύποθέσεως αυτής, διά την οποίαν εύρίσκεται εις τον κώ
δικα πλήθος στοιχείων, θά άπετέλει ένδιαφέρουσαν συμβολήν εις τάς 
μεταξύ Καθολικής εκκλησίας καί ’Ορθοδόξων επί ένετοκρατουμένης 
Κρήτης σχέσεις. Λόγιο μάλιστα τής πληθύος αυτής τών στοιχείων θε
ωρώ ως πολύ πιθανόν δτι τά περιλαμβανόμενα εις τον κώδικα έγγρα
φα εκκλησιαστικού περιεχομένου προέρχονται είτε από τό άρχεΐον τής 
Νέας Μονής, είτε από τό άρχεΐον προσώπου—π.χ. ενός τών Ροδίων— 
ιδιαιτέρως ενδιαφερομένου καί διά την Νέαν Μονήν καί διά τά έν 
σχέσει προς αυτήν προκΰψαντα έκ τής ερμηνείας τής διαθήκης τοΰ 
Θεοδοσίου ζητήματα ‘.

Εις τήν δευτέραν ομάδα τών άναφερομένων εις ναυτικά ζητήματα 
εγγράφων υπάρχουν επίσης ενδιαφέροντα κείμενα, έξ ών αναφέρω 
εδώ 1) Διαταγήν τοΰ Franciscus Contareno προς τον Franciscus 
Querini περί όργανώσεως τών ναυτικών δυνάμεων τής νήσου (ί. 28-

’) Οίκογένειαι Κορινθίων καί Ροδίων συνδεόμενοι πρός τήν Κρήτην εί
ναι γνωστοί καί από άλλας πηγάς. 2ημειώ προχείρως διά μέν τόν Κορίνθιον: 
L e g r a n d, Bibliographie Hellenique I, CLXXII, 2, διά δέ τόν Ρόδιον: 
Παπαδοπούλου Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη II, 586 
(σημείωμα εις κώδικα 553).
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1560), 2) μετάφρασιν καταθέσεως όθωμανών ναυτών συλληφθέντων 
υπό μαλτέζων πειρατών και άπελευθερωθέντων υπό Ενετών (ί. 238, 
τουρκική χρονολογία 1036) και 3) την άκρως ένδιαφέρουσαν «Rela- 
zione finale clel Capitano della guardia del Regno di Candle» 
Μ ο 1 i 11 o, (f. 502-508, ανευ χρονολογίας, πάντως μετά τό 1650).

Εις την τρίτην τέλος ομάδα τών συμμίκτων υπάγονται διάφορα 
άλλα έγγραφα, ήσσονος ενδιαφέροντος, δπως π.χ. σημειώσεις εξόδων, 
υπομνήσεις χρεών και άλλα παρόμοια.

5.

ΝΟΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Μεταξύ τών ανεκδότων έργων τοϋ Άνδρέου Κρήτης, περί τών 
όποιων έγρατβα εις προηγοΰμενον τεύχος τών «Κρητικών Χρονικών»1, 
ανέφερα καί τον σωζόμενον εις κώδικα τής Bodleian Library εις 
Oxford λόγον «Εις την Ύπεοαγίαν Δέσποιναν ημών Θεοτόκον, ανα
γιγνωσκόμενου τφ Σαββάτω της Ακαθίστου»2. Τό κείμενον φέρεται 
εις τον κώδικα ως έργον «τοϋ έν άγίοις πατοός ημών Άνδρέου αρχι
επισκόπου Κρήτης τοϋ Ιεροσυλυμίτου». Τό ίδιον δμως αυτό κείμενον, 
δπως διεπίστωσα άργότερον, είχε δημοσιευθή προ πολλών ετών από 
κώδικα τής Εθνικής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών, εις τον όποιον φέρεται 
υπό τον τίτλον «Αντοκράτορος Θεοδώρου λόγος εις την Ύπεραγίαν 
Δέσποιναν Θεοτόκον οφειλών άναγιγνώσκεσ&αι έν τή εορτή τής ’Ακα
θίστου»3. Καθ’ δσον γνωρίζω τό κείμενον τοϋ λόγου αυτοΰ διεσώθη 
μόνον εις αυτά τά δυο χειρόγραφα, άμφότερα τοϋ 14. αίώνος.

Εσωτερικά τεκμήρια διά τον έλεγχον τής προσωπικότητος τοϋ 
συγγραφέως είναι 1) ή εις σελίδα 574 τοϋ κώδικος τής Boldeiati 
φράσις «άπεπνίγη δ ρους εκ τοϋ παρ’ αυτά <5 τον ροΰν κατά τής Βυ- 
ζαντίδος κινήσας», αντίστοιχος πρός την εις σελίδα 187 τοϋ δημοσι- 
ευθέντος εις «Σωτήρα» κειμένου «άπεπνίγη δ ρά)ς εκ τοϋ παρ’ αυτά 
δ ιόν ρονν κατά τής Βυζαντίδος κινήσας», καί 2) ή μεγάλη όμοιότης

') «Κρητικά Χρονικά» Γ', σ. 96, καί σημ. 45.
") Baroccianus Graecus 197, 573-579·
3) Περιοδικόν «Σωτήρ», Άθήναι, 1894, τόμος 16, σ. 186-192. Τό έργον 

δέν περιλαμβάνεται είς τήν Patrologia Graeca, δέν άναφέρεται δέ ούτε υπό 
τοΰ I. Β. Παπαδοπούλου είς τήν μονογραφίαν του περί Θεοδώρου II τοΰ Λα- 
σκάρεως (Paris 1908). Είδικώς έχρησιμοποιήθη υπό τοΰ Παπαδοπού
λου Κ ε ρ α μ έ ω ς καί υπό τοϋ A. V a s i 1 i e v, ένθα κατωτέρω. Περι
γραφή ολοκλήρου τοΰ κώδικος είς Σ α κ ε λ λ ί ω ν ο ς Ί., Κατάλογος τών 
Χειρογράφων τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, Άθήναι 1899, 55.
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πολλών χωρίων τοϋ λόγου προς τον φερόμενον' υπό τό όνομα τοΰ 
’Ιωσήφ κατ’ ακροστιχίδα καί συνοδεΰοντα τον ’Ακάθιστον "Υμνον 
«Κανόνα».

Μέ την λέξιν «Ρώς» καί «Ρους» τής παραδόσεως τοΰ ως άνω 
κείμενου εννοούνται οί Ρώσοι. Ρωσική ό'μως επιδρομή από θαλάσ
σης— δ'πως περιγράφεται εις τον λόγον — κατά τής Κωνσταντινουπό
λεως επί τής εποχής τοΰ Άνδρέου Κρήτης δεν ήτο δυνατόν να γίνη4, 
ή δέ υπό τινων συγγραφέων χρήσις τοΰ ονόματος «Ρώς» ή «Ρους» 
προς χαρακτηρισμόν τών ’Αβαρών — εις τούς οποίους θά άνεφέρετο 
βεβαίως 6 λόγος, αν είχε γραφή υπό τοΰ Άνδρέου—είναι κατά πολύ 
μεταγενέστερα τοΰ Άνδρέου5 6. Επιπλέον ό «Κανών» τοΰ ’Ιωσήφ, 
ό συνοδεΰων τον Ακάθιστον "Υμνον, έχει γραφή κατά τον 9. α’ιώνα 
καί είναι πολύ πιθανώτερον ότι ό συγγραφεύς τοΰ λόγου έδανείσθη 
φράσεις από τον «Κανόνα» παρά τό αντίστροφον,

Κατά ταΰτα ό λόγος δεν εγράφη υπό τοΰ Άνδρέου. Τοΰτο νομί
ζω ότι ένισχύεται καί από τό γεγονός δτι δεν διεσώθη εις χειρόγραφα 
παλαιότερα τής εποχής τοΰ αύτοκράτορος Θεοδώρου Δούκα τοΰ Λα- 
σκάρεως (1245-1258). "Οτι δέ πράγματι εγράφη υπό τοΰ ως άνω αύ
τοκράτορος δεν υπάρχει δυσκολία νά τό δεχθώμεν, διότι ό Θεόδωρος 
Λάσκαρης είναι καί ό συγγραφεύς τοΰ «Παρακλητικοΰ Κανόνος» εις 
τήν Θεοτόκον, τό δέ ύφος τοΰ λόγου εις τήν Θεοτόκον έχει πολλά τά 
κοινά μέ τον τέταρτον λόγον του «περί θεωνυμίας»β. Τό μόνον τό 
όποιον μένει άνεξήγητον είναι πώς ό κωδικογράφως τοΰ Baroccianus 
gr. 197 Γαλακτίων Μαδαράκης, ό άλλως τόσον προσεκτικός καί τόσα 
ενδιαφέροντα κείμενα συγκεντρώσας εις τον κώδικά του7 *, εργαζόμε
νος περί τά μέσα τοΰ 14. αίώνος εις αυτήν τήν Κωνσταντινούπολή, 
περιέπεσεν εις τό λάθος νά άποδώση εις τον Άνδρέαν Κρήτης έργον 
τοΰ Θεοδώρου Λασκάρεως.

Έπί τή ευκαιρία τής γενομένης ένταΰθα συσχετίσεως τοΰ Άν
δρέου Κρήτης μέ εγκώμια εις τήν Θεοτόκον δέον νά σημειωθή ότι

4) Τό θέμα εξετάζεται διεξοδικώς είς V a s i 1 i e v A., The russian at
tack on Constantinople in 86o (Cambridge Mass. 1946), ιδίως σ. 6-13, 
103105, 176 καί 187. 01 Ρώσοι υπό τό όνομα Ρώς άναφέρονται διά πρώτην 
φοράν εις τάς σχετικάς μέ τήν ρωσικήν έπίθεσιν κατά τής Κωνσταντινουπό
λεως ομιλίας τοΰ Φωτίου.

5) Vasiliev A., La Russie primitive et Byzance, είς «Orient 
et Byzance* IV (Paris 1930), 14.

6) M i g n e, PG, 140, 763-770. Καί τά δύο κείμενα δέν αποτελούνται
παρά από συλλογήν επιθέτων καί χαρακτηρισμών.

’) Περιγραφή είς C ο x e, Catalog! κτλ.
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υπό τό όνομά του έχουν εκδοθή εις Migne οκτώ λόγοι8 περ'ι της Θε
οτόκου, εις δέ τον κώδικα Laudiensis graecus 81 φέρονται ανέκδο
τοι καί άλλοι9. Επίσης καί κανόνες του περί τής Θεοτόκου άλλοι 
έδημοσιεύθησαν καί άλλοι παραμένουν ανέκδοτοι10. Ό Παπαδόπου- 
λος Κερσμεύς συνεκέντρωσε πολλά χωρία ιδίως έκ «Θεοτοκίων» τοϋ 
Άνδρέου Κρήτης έχοντα μεγίστην ομοιότητα μέ αντίστοιχα χωρία 
τοϋ Ακαθίστου “Υμνου11.

Λόγφ τή εξαιρετικής σημασίας τήν οποίαν έχει τό οϋτω τεθέν θέ
μα δεν θά ήτο άσκοπον νά παρατηρηθή ότι αντίστοιχοι ομοιότητες 
ευρίσκονται καί εις τούς περί τής Θεοτόκου λόγους τού Άνδρέου. Οί 
λόγοι του «εις την αγίαν γεννησιν» Δ',12 καί «είς τον Ευαγγελισμόν» 
Ε',13 παρουσιάζουν μεγάλας ομοιότητας καί μέ τον Ακάθιστον “Υ
μνον καί επί πλέον μέ τον Κανόνα τοϋ Ιωσήφ 14. Αυτή αυτή άλλωστε 
ή τεχνική τοϋ πρώτου μέρους τοϋ Ακαθίστου "Υμνου, ή προσφώνη- 
σις τοϋ Αγγέλου, ή άπάντησις τής Θεοτόκου, ή άνταπάντησις τοϋ 
Αγγέλου καί οί δισταγμοί τοϋ ’Ιωσήφ είναι καί ή τεχνική τοϋ δευ

') Μ ί g n e, PG, 97 > 805-913 καί 1045-1092.
°) Περί τοϋ κώδικος πρβλ. Coxe Η., Catalogi manuscriptorum bi

bliothecae Bodleianae I, 1863, 563 κ.έ. καί «Κρητικά Χρονικά» ένθ’ άν. 
σημ. 4δ. Τήν εξαιρετικήν από δογματικής καί ιστορικής άπόψεως σημασίαν 
των έκδεδομένων λόγων τοϋ Άνδρέου είς τήν Θεοτόκον τήν ανέπτυξαν πολλοί 
ειδικοί θεολόγοι. ΙΙρβλ. ιδίως C a r 1 i L·, La morte e l’assunzione di 
Maria Santissima nelle omelie greche dei secoli VII-VIII (Roma 1941) 
59-76) J u g i e M., La mort et l’assomption de la Sainte Vierge (Studi 
e testi 114, Roma 1944) 234-245 καί Fall er P. O., De priorum saecu- 
lorum silentio circa assumptionem B. Mariae Virginis (Romae 1946) 9- 
18. Ό C a r 1 i, ένθ’ άν. 63, συνδέει τούς λόγους τοϋ Άνδρέου είς τήν Κοί
μησιν τής Θεοτόκου μέ ιδιαιτέρας συνθήκας τής τότε θρησκευτικής ζωής είς 
Κρήτην.

Τήν γνωριμίαν μου μέ τήν βιβλιογραφίαν αυτήν τήν οφείλω είς τόν κ· 
Milton A n as t os, καθηγητήν τής Βυζαντινής Θεολογίας είς τό Πανεπι- 
στήμιον τοϋ Harvard, πρός τόν όποιον εκφράζω καί από εδώ τάς ευχαρι
στίας μου.

10) Σωφρονίου Εΰστρατιάδου, «Νέα Σιών» 27, 1935, 18 κ.έξ. καί 
Migne, PG, 97. 13*6 κ.έ.

“)Παπαδοπούλου Κεραμέως Α·, Ό Ακάθιστος "Υμνος, 
οί Ρώς καί ό πατριάρχης Φώτιος (Άθήναι 1903), 50-54.

") Μ i g n e, PG, 97, 861-881.
13) Migne, ένθ’ άν., 881-913.
14) Πρβλ. μερικας σποραδικός εκφράσεις : «Χαΐρε τής χαράς τό προοίμιον 

και τής αράς το συμπέρασμα*, «νεφέλη ολόφωτε*, ασάλευτος πύργος», «τό πάντων 
προφητών και πατριάρχων εγκαλλώπισμα*. Τά χωρία είναι πολυάριθμα καί είς 
τούς έκδεδομένους καί είς τούς ανεκδότους λόγους τοϋ Άνδρέου.
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240 Β. Λαοΰρδα

τέρου μέρους τοΰ Ε' λόγου τοΰ Άνδρέου 15 16. Χαρακτηριστικόν δέ δια 
την άντίληψιν τής Θεοτόκου ως «Ύπερμάχον Στρατηγόν» είναι τό 
ακόλουθον έκ τοΰ εις Λάζαρον κανόνος τοΰ Θεοτοκίου τοΰ Άνδρέου : 
«Την πάλιν σου φύλαττε, ϋεογεννήτορ άχραντε' εν σοι γάρ αντη πιστώς 
βασιλεύουσα, εν σοι και κρατύνεται' καί διά σοΰ νικώσα, τροποϋται 
πάντα πειρασμόν καί σκυλεύει πολεμίους καί διέπει το υπήκοον»1*.

Αί διαπιστώσεις αΰται έχουν ως σκοπόν νά δείξουν δτι πλήν των 
Θεοτοκίων τοΰ Άνδρέου καί οί λόγοι του επίσης έχουν ομοιότητας πολ- 
λάς μέ τον Ακάθιστον "Υμνον καί δτι πλέον δ «Κανών» τοΰ ’Ιωσήφ 
δεν είναι εντελώς πρωτότυπον έργον, άλλ’ έν πολλοϊς στηρίζεται εις υλι
κόν ευρισκόμενον καί εις τούς λόγους τοΰ Άνδρέου. Σημειωτέου πάν
τως δτι αί ομοιότητες αύταί δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκην καί άμεσον 
έξάρτησιν, διότι είναι εις τό πνεΰμα τής εκκλησιαστικής ύμνογραφίας 
καί ρητορικής νά χρησιμοποιή «κοινούς τόπους» υπό νέαν εκάστοτε 
μορφήν. Εις την προκειμένην δέ περίπτωσιν ή κοινότης των χαρα
κτηρισμών δέον νά άναχθή εις την κοινήν πηγήν δλων, τήν Παλαιάν 
Διαθήκην. Διά τήν κατανόησιν δμως τοΰ ΰφους τοΰ Άνδρέου, τοΰ 
άναμφισβητήτως ενός εκ τών μεγαλυτέρων ρητόρων τής ’Ορθοδοξίας, 
είναι ανάγκη νά γνωρίζωμεν καί δσα έλαβεν εκ τών προγενέστερων 
του καί δσα δ ίδιος έδωσεν εις τούς μεταγενεστέρους.

6.
Η ΓΟΡΤΥΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Εις Vogel. Gardhausen 1 ή Γόρτυνα ώς κέντρον κωδικογραφίας 
αντιπροσωπεύεται άπαξ μόνον, διά τοΰ εκ Σπάρτης καταγομένου Δη- 
μητρίου Τριβώλη, άντιγράψαντος εκεί τον κώδικα Monacensis 449. 
περιέχοντα τάς «Έννεάδας» τοΰ Πλωτίνου καί άποτελοΰντα σήμερον 
έναν από τούς σπουδαιοτέρους φορείς τής παραδόσεως τοΰ κειμένου 
αύτοΰ 2. Εις τήν Γόρτυνα δμως ήτο καί ή κατοικία τοΰ Μιχαήλ Α
ποστόλη, δπως προκύπτει από τήν επιγραφήν ενός φυλλαδίου του :

15) Μ i g n e, ένθ' άν., 893 κ.έ.
16) Μ i g n e, ένθ’ άν. 1385.
ή Die griechische Schreibern des Mittelalters und der Renaissance, 

Leipzig 1909, 105.
’(Henry P., Etudes Plotiniennes, II Les manuscrits des Ennea- 

des, Brussels 1941, 206-210. Τό βιβλιογραφικόν σημείωμα έ'χει ώς έξης: 
«Ή βίβλος ηδε έγράφη διά της έμής χειρυς Δημητρίον Ίριβώλον Ιίελ.οποννηοίον 
εκ Σπάρτης διατρίβοντος εν πόλει Κρήτης Γορτννη μετά τήν τής έμής πατρίδα; 
άλ,ωαιν έν έτει" ,ςΤτ,ογ'».
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«Λόγος παραινετικός εκ Γορτύνης εις ’Ιταλίαν Ρώμης»3 και από 
έπιστολάς του. Ουτω γραφών εις τον ιερέα Λαόνικον παραπονεΐται 
διότι οΰτος δεν τοϋ στέλλει χαιρετισμούς εκ Κυδωνιάς «και ταϋτα 
Κνδωνιατών μνρίων εϊς Γορτννην έσαει ερχομένων»1. Επίσης απευ
θυνόμενος προς τον ίδιον εις άλλην επιστολήν του : «ον (Λαόνικον) 
εγώ φιλώ μάλιστα μετ’ εμέ, Γορτννην και γύναιον»3 * 5 6' και εις τρίτην επι
στολήν του προς τον ίδιον : «και γάρ έκ Κυδωνιάς εις Γορτννην έλ~ 
ϋών, δν έλεγες φιλεϊν και ιαα τιμάν τη ααντον κεφαλή, έμε δη λέγω 
τήδε παρόντα, τοιοντον, ουδέ οτάδιόν οου άπέχοντα, ούτε προσήλϋες 
ίδεΐν»β. Και τέλος εις επιστολήν του προς τον Μιχαήλ Λυγϊζον, γνω
στόν κωδικογράφον και αυτόν, έκ Κυδωνιάς : «Και συ δέ αυτός, ώ 
φιλότης, εΐ το πονεΐν περ'ι λόγους τοϋ τρυφάν προτιμφης, μεθ’ ημών, 
την Κυδωνιάν άφείς, Γόρτυναν ασπασαι την ενδαίμονα»7 8. Συνεπώς οΐ 
κώδικες οί γραφέντες υπό τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη μέ τήν στερεότυπου 
υπογραφήν: «Μιχαήλος ’Αποστολής Βυζάντιος μετά τήν αλωσιν τής 
αύτοΰ πατρίδος πενία ανζών έν Κρήτη μισϋ·ω και τάδε τό βιβλίον επέ
γραψε v»s, έγράφησαν εις τήν Γόρτυναν, εκεί δέ εϋρίσκετο καί ή αξιό
λογος βιβλιοθήκη του 9. Ουτω, ε’ις τάς πολλάς καί καλάς δάφνας, αί 
όποΐαι οφείλονται εις τήν περιοχήν αυτήν τής Μεσαρας δέον να 
προστεθώσιν καί αί φιλολογικοί, τής αντιγραφής εκεί επί τή βάσει 
αρίστων προτύπων, είδικώς μεταφερθέντων έκ Σπάρτης καί Κωνσταν
τινουπόλεως, δυο έκ των καλυτέρων σωζομένων σήμερον κωδίκων τοϋ 
Πλωτίνου καί τοΰ Θουκυδίδου 10, υπό άνδρών ευρείας ανθρωπιστικής 
καλλιέργειας.

Καί επειδή ό λόγος περί Μιχαήλ ’Αποστόλη, δέον νά προστεθή 
δτι αί περιπέτειαι τοϋ καλοϋ αυτοΰ φιλολόγου δεν έσταμάτησαν μέ 
τον θάνατόν του' αυτήν τήν φοράν δμως μετεφέρθησαν έκ τής Κρή
της αλλαχού : ’Αξιόλογα έργα του, σωζόμενα ανέκδοτα εις αΰτόγραφμ

3) Noiret, Η., Lettres inedits de Michel Apostolis, Paris 1889
148.

ή Noiret Η., ενδ·’ άν. 71.
6) Legrand E., Bibliographie Hellenique, II, Paris 1885, 235. 
ILegrandE., ενθ·’ άν. 245.
') 1 e g r a n d Ε·, ένδ’ άν. 256.
8) Π.χ. ουτω είς Berol. 375> Escor. 74, Atnbros. 493, Urbin. 107.
3) Powell E., Michael Apostolios gegen Theodoros Gaza, «By- 

zantinische Zeitschrift» 38 {1938), 72.
10) Διά τόν Θουκυδίδην τοϋ Μιχαήλ ’Αποστόλη πρβλ. Powell Ε., 

The Cretan manuscripts of Thucidides, «Classical Quarterly» XXXII, 
1938, 103-108.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 16
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242 Β. Λαούρδα

χειρόγραφά του εις την Βιβλιοθήκην τής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρ
νης, κατεστράφησαν το 1922 ". Με αυτά δέ κατεστράφησαν και τα 
περισσότερα αντίτυπα τοΰ βιβλίου τοΰ 'Υπερείδου Γ. Κ., «Μιχαήλ 
’Αποστόλη πονήματα τρία»12.

Κλείω τό σημείωμα τοϋτο με μίαν είσέτι παλαιογραφικήν παρατή- 
ρησιν : Εις τούς δυο κώδικας, Flor. Med. 58 gr. 33 κα'ι Ambr. Β, 
141, επί τή βάσει των οποίων έδημοσίευσεν εσχάτως ό Κ. Mohler 
την μέχρι τοΰδε ανέκδοτον έπίθεσιν ’Ανδρονίκου τοΰ Καλλίστου εναν
τίον τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη Ι3, δέον να προστεθή καί ό Oxon. Baroc- 
cianus gr. 165, ό όποιος περιλαμβάνει καί αυτός τό κεί
μενον τοΰ Καλλίστου, μέ μερικάς διαφορετικός ή καλυτέρας γραφας 
(π.χ. Mohler, 1, 5 οοφώτατε, Baroe. ΰειόχατε, G Μ ύπερασχρονο- 
μονντα, Β υπέρ άστρονο,Μοΰντα κ.α.) ‘4.

7.

Ο ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΓΙΖΟΣ ’Ή ΤΟΥ ΛΥΓΓΕΩΣ

Δημοσιεύω κατωτέρω από τον κώδικα Boldeianus Miscelaneus 
graecus 242' επιστολήν τοΰ Κρητός λογίου Μιχαήλ τοΰ Λυγ- 
γ έ ω ς προς τον ιερέα Λέοντα τον ’Αργυρόν. Τό κείμενον 
ευρίσκεται εις τό φΰλον 217 τοΰ κώδικος, μεταξύ δυο επιστολών τοΰ 
επίσης Κρητός Πέτρου τοΰ Λαμπάρδου, άπευθυνομένων τής μέν πρώ
της προς τον ιερομόναχον Άνθιμον, τής δέ άλλης προς τον πρωτό- 
παπαν τοΰ Χάνδακας Ίωάννην τον Συμεωνάκην. Αί επιστολαί αύταί 
τοΰ Λαμπάρδου έδημοσιεΰθησαν προσφάτως, ή μέν προς Άνθιμον εις * 14

“) Rich ard Μ., Repertoires des Bibliotheques et des Catalogues 
de manuscrits grecs, Paris 1948, 100.

>2) "Εκδοσις Σμύρνης, 1876.
1S) Mohler L., Aus Bessarions Gelehrtenkreis (Kardinal Bessa- 

rion, III Band), Paderborn 1942, 171-203 : •'Ανδρονίκου Καλλίστου προς τάς 
Mr/αήλου ’Αποστόλου κατά Θεόδωρον αντιλήψεις».

14) Co χ e Η., Catalog! manuscriptorum bibliothecae Bodleianae I, 
1853, 281. Ό Coxe κακώς θεωρεί δα τό κείμενον άποτελεϊται άπό δύο ανε
ξάρτητα κείμενα, επιστολήν και μελέτην. Τό θεωρηθέν ώς αυτοτελής επιστολή 
τμήμα τοΰ κειμένου είναι άπλώς εισαγωγή, όπως δρθώς διεπίστωσεν ό 
Mohler.

*) Περιγραφή τοΰ κώδικος: Coxe Η., Catalogi codicum manuscr; 
ptorurn Bibliothecae Bodleianae, I, 100,
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2\J\'

«Κρητικά Χρονικά»2, ή δέ προς Συμεωνάκην εις «Studi e Testi»3. 
'Η δημοσιευόμενη κατωτέρω, ανέκδοτος μέχρι τοΰδε, ειχεν ήδη επι· 
σημανθή υπό τοΰ Krumbaeher4.

Cod. Bodl. gr. Misc. 242, 217.

Μιχαήλος δ Λυγγενς, Αέοντι ίερεΐ Άργυρώ.

’Ιδού σοι καί γράμματα δεύτερα πάμπεται παρ’ ημών, φρονοΰντα 
| ταντά τοΐς προτέροις, διά τοΰ Μιχαήλου τοΰ καλού κάγαϋνύ ήμετέρου 

φίλον τά δε πρώην γράμματα, τά διά τον Σιίλινίου πεμφ&έντα σοι, ούκ 
οίδ5 * * * εί έδέξω, είτε καί μή, καί αυτού δντος φίλου χρηστού1 καί εί μεν 
εδέξω, χάρις #εω- εί δ’ ον, δήλωσον ήμΐν γραφή καί άλλα στελοϋμεν, τά 
περί τού πατρδς τού εκ της γεένης όντως ούκ εκ τής μελλοναης τού πυ- 
ρδς όρμώντος, f άλλα τής ιδιωτικής προσαγορενσεως ονιως άλλως f εις 
πλάτος λέξον εί ήλϋε προς σε κομίζων καί το κισσίβιον μεστόν οίνου 
ή πέπομφε ή άλλο τι γάγονε’ ευτυχώς εΐης. Τδ τετραχευμένον άπώλετο, 
εμού μή σιΗνοντος άν πρίαα&αι.

Τά κατά τον επιστολογράφον αυτόν είναι αρκετά περιπεπλεγμένα : 
Μιχαήλ ό τοΰ Λυγγέως είναι γνωστός ως ό γράψας τούς κώδικας Bri
tish Museum, Arundel MS 545 (Θουκυδίδης)5 και Trinity Col
lege, Cambridge MS R, I, 42 (’Αριστοφάνης)0 κατά τά βιβλιογρα
φικά σημειώματα, εις μέν τον πρώτον τον κώδικα «τήνδε βίβλον 
τοΰ σοφού Θουκυδίδου Μιχαήλ εγραψεν δ τού Λιγγεως» εις δέ τον 
δεύτερον «Μιχαήλ δ τού Λυγγεΰς πενία σνζών εξέγραψεν εν 'Ρυϋύ- 
μνη Κρήτης».

Τον κωδικογράφον αυτόν δ Lobel τον εταΰτισε προς τον γράψαν 
τα τον κώδικα Monacensis graecus 215 τον φέροντα τό βιβλιογρα
φικόν σημείωμα «καί τήνδε βίβλον τού σοφού τού ΙΙλωτίνου Εγραφε

") Λ α ο ύ ρ δ a Β., Κρητικά Παλαιογραφικά 2, «Κρητικά Χρονικά» Β', 
1948, 544.

3) S i 1 ν ϊ ο G. Mercati, Di Giovanni Simeonachis, protopapa 
di Candia. «Stydi e Testi» 123, 312-341.

4) Geschichte der byzantinischen Eiteratur2, 497.
5) Thompson Μ. E., Classical manuscripts in the British Mu

seum. «The classical review* III, 1889, 151.
°) James R. M., The western manuscripts in the library of Tri

nity College, Cambridge, II, 1901, 12. Ή σημείωσις είς την σελίδα 4 τοΰ
κώδικος, περί τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη, υίοΰ τοΰ Λυγγέως, έχει γραφή τό 1853,
αγγλιστί, καί είναι έστερημένη αξίας,
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πονών Μιχαήλ δ Λνγίζος»1 άνεγνώρισε δέ ώς γραφέντα ύπ’αύτοΰ τμή
ματα είς 14 άλλους κώδικας τής Bodleian Library κα'ι τοΰ Βατικα
νού8. Προς τον Λυγΐζον αυτόν τρεις επιστολας τοΰ Μιχαήλ ’Αποστό
λη ειχεν ήδη δημοσιεύσει παλαιότερον δ Noiret, ό ίδιος δέ άνεγνώ- 
ρισεν ως απευθυνόμενης προς αυτόν και άλλας τρεις επιστολας τοΰ 
Μιχαήλ ’Αποστόλη υπό τήν επιγραφήν «Μιχαήλω», ενώ αί πρώται 
επιγράφονται «Λυγίζω»0. Εις Vogel-Gardthausen άναφέρονται δυο 
ξεχωριστοί κωδικογράφοι Μιχαήλ δ τοΰ Λυγγέως και Μιχαήλ Λυγΐ- 
ζος, αποδίδονται δέ εις έκαστον αυτών άνά δυο κώδικες’°. 'Ως δεύτε
ρος κώδιξ τοΰ Λυγίζου άναφέρεται δ Trinity College Dublin 231, 
λησμονηθείς άργότερον υπό τοΰ Eobel. Ή επιγραφή όμως τοΰ κώδι
κας αυτού είναι σαφής : «Μιχαήλ τοΰ Λυγίζου εξήγηοις κατά πλάτος 
είς τον Θουκυδίδην κατά λέζιν και κατά νοϋν παρακληϋ·έντος παρά 
τοΰ εντίμου κυρίου Γεωργίου τοΰ Βεργικίου», πρόκειται δέ περ'ι αύτο- 
γράφου έργου τοΰ Λυγίζου".

’Από τά στοιχεία αυτά, οιιίοδομηθέντα τό έν επ'ι τοΰ άλλου υπό 
πέντε διαφορετικών φιλολόγων, προκύπτει δτι δ πολυώνυμος αυτός 
κωδικογράφος τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 15. αιώνος κατήγετο εκ Κυ
δωνιάς, οδηγηθείς δέ από τήν πνευματικήν ακτινοβολίαν τοΰ είς Γόρ- 
τυναν Κρήτης ευρισκομένου Μιχαήλ ’Αποστόλη έπεδόθη είς φιλολογι
κός μελέτας κα'ι εργασίας, εγκατασταθείς δέ τελικώς είς Ρέθεμνον 
έφρόντισε νά εύρίσκεται πάντοτε είς επικοινωνίαν μετά τοΰ διδα
σκάλου. 'Ο Μιχαήλ ’Αποστόλη; παραπονεΐται δτι ό μαθητής του 
δέν τοΰ γράφει συχνά, δτι είναι απρόσεκτος στέλλων σοβαράς και 
έμπιστευτικάς επιστολας άνευ τών δεόντων μέτρων, δτι αί μελέται 
του είναι ασαφείς* 10 * 12. Παρά τά παράπονα δμως αυτά τον παρακο- 
λουθεΐ μέ ιδιαιτέραν στοργήν, είς μίαν δέ έκ τών επιστολών του

Ί Η e n r y Ρ., Etudes plotiniennes, ΤΙ Ees manuscrits des Enne- 
ades, Bruxelles, 1941, 193.

*| L o b e 1 E·, The greek manuscripts of Aristotle’s Poetics, Ox
ford 1933, 57.

s) Noiret II., I.ertres inedites de Michel Apostolis, Paris 
1889, 37·

10) Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, 
Leipzig 1909, 315.

") S m y 1 y J. G., Notes on greek manuscripts in the library of 
Trinity College. «Hermathena» 23, 1933, 177 κ.έ.

”) N o i r e t, ενθ’ άν. Έπιστολαί 41, 100, 101, 102. Πρβλ. επίσης καί 
Έπιστ. 44, 48.
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τοΰ γράφει : «εΐπερ τινά μοι τών φοιτητών και σε δτι μάλιστα πεφί- 
ληκα και φιλώ»'3.

Έκ τών εργασιών τοΰ Μιχαήλ Λυγίζου ιδιαίτερον ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ή ανώτερα) σημειωθεΐσα «έξήγησις εις τον Θουκυδίδης», 
ή σωζομένη εις τον κώδικα 231 τής βιβλιοθήκης τοΰ Trinity College 
εις Dublin τής Ιρλανδίας14. Πρόκειται περ'ι συνεχούς υπομνήματος 
εις τα 81 πρώτα κεφάλαια τοΰ πρώτου βιβλίου τοΰ Θουκυδίδου, πα- 
ρέχοντος το κείμενον, μεθ’ ερμηνειών λέξεων ή γραμματικών δυσκολι
ών και άναπτΰξεως τών νοημάτων. Ή εργασία είναι αντίστοιχος προς 
τάς σημερινός «ερμηνευτικός εκδόσεις», αποτελεί δέ και ως ιδέα και 
ως επίτευγμα λαμπρόν επιτυχίαν, χαρακτηριστικήν τών ανθρωπιστι
κών σπουδών εν τή νήσιρ. Καθ’ δσον γνωρίζω είναι ή πρώτη ερμη
νευτική προσπάθεια τών νεωτέρων χρόνων επί τοΰ Θουκυδίδου, αυτή 
καθ’ εαυτήν δέ λόγιρ τοΰ λεξιλογίου, τών ερμηνειών και τοΰ παρεχό
μενου κειμένου αποτελεί άξιόλογον ΰλην μελέτης εις ειδικόν επί. τής 
κλασσικής φιλολογίας περιοδικόν. ’Άνευ άλλωστε τής γνώσεως ερ
γασιών δπως ή ως δίνω τοΰ Λυγίζου δεν είναι εΰκολον ούτε δ κρη- 
τικός πολιτισμός νά κατανοηθή ούτε και ή συμβολή τών έκ Κρήτης 
φιλολόγων εις τός ανθρωπιστικός σπουδάς τής Δύσεως κατό τήν 
’Αναγέννησιν.

8.
Ο ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΟΣΥΝΑΣ

Μεταξύ τών Κρητών οι όποιοι εύρίσκοντο έν 'Ισπανίφ κατά τό 
δεύτερον ήμισυ τοΰ δεκάτου έκτου αιώνος ύπήρχον καί τινες κωδικο- 
γράφοι εις τήν υπηρεσίαν διαφόρων Ισπανών αρχόντων, ιδία δέ ανω- 
τέρων κληρικών. Τών κωδικογράφων αυτών επιφανέστερος ήτο ό 
Νικόλαος Τουρριανός ό Κρής, γνωστός και ως Ν τ έ
λα τόρος ό Κρής ή Nicolaos de laTorre, υπηρε
τών ώς «βασιλικός άντιγραφευς» (escriptor de la real libreria) εις 
τήν βιβλιοθήκην τής μονής «De San Dorenzo el Real» εις τό Έ- 
σκοριάλ, από τοΰ 1573 μέχρι και πέραν τοΰ 1590. Τό κατ’ αυτόν εξη- 
τάσθησαν ήδη διεξοδικώς υπό τοΰ Charles Graux1, ώστε νά μή

,s) Noiret, ενθ’ άν. 121.
Μ) Επιθυμώ νά έκφράσω καί άπό εδώ τάς ευχαριστίας μου εις τον διευ

θυντήν τής Βιβλιοθήκης τοΰ Trinity College, Dublin, κ. A Parke, θέσαντα 
εύγενώς εις τήν διάθεσίν μου φωτοτυπίαν τοΰ κώδικος.

ή Graux Charles, Essai sur les origines des fonds grecs de 
l’Escurial, Paris ι88ο, XVI κ.έ.
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χρειάζεται νά γίνη ιδιαίτερος λόγος ενταύθα, έφ’ o60V μάλιστα ούδέν 
νεώτερον στοιχεϊον είναι δυνατόν νά προστεθή έξ δ'σων τουλάχιστον 
αφορούν εις τά προ τής έμφανίσεώς του ως κωδικογράφου, τό 1562. 
Τό τμήμα τούτο τής ζωής του, ή ιδιαίτερα του πατρίς εν Κρήτη, τά 
τής άναχωρήσεώς του εκ τής νήσου κλπ. είναι τελείως άγνωστα. Έκ 
τών υπολοίπων, άρκεΐ νά ύπομνησθή δτι ή βιβλιοθήκη τού Escorial 
οφείλει εις μέν τάς παλαιογραφικάς του ικανότητας μερικούς εκ τών 
καλυτέρων κωδίκων της, εις δε τό οργανωτικόν του πνεύμα την πρώ- 
την συστηματικήν ταξινόμησιν τών ελληνικών κωδίκων εις τό τμήμα 
χειρογράφων της.

Σημαντικήν εις όγκον ενίοτε δέ καί εις ποιότητα εργασίαν κωδι- 
κογραφικήν έκαμε καί ό δλιγώτερον γνωστός ’Αντώνιος Καλο- 
συνάς ό Κρής, «φυσικός Ιατρός» τό επάγγελμα. Εις Vogel- 
Gardthausen άναφέρονται μόνον ως γραφέντες έν μέρει ή καθ’ ολο
κληρίαν ύπ’ αυτού 41 κώδικες διαφόρου περιεχομένου καί έκτάσεως, 
έν οις καί ή «Βιβλιοθήκη τού Φωτίου»2. Αί έργασίαι αύται έγίνοντο 
τή παραγγελίφ διακεκριμένων 'Ισπανών, μεταξύ τών οποίων ήσαν δ 
επίσκοπος τής Segovia Martin de Ayala, ό αρχιεπίσκοπος τού Το
λέδο Garcia de Goyasa καί οί αδελφοί Covarrubias, έξ ών ό Diego 
ήτο πρόεδρος τού βασιλικού συμβουλίου Καστίλλιας, δ δέ Antonio 
κατά καιρούς διοικητής τής Valladolid καί σχολάρχης εις Τολέδο 
(maestrescuela de Toledo).

Τού Κρητός αυτού κωδικογράφου έσώζετο μέχρι τού 1671 εις τήν 
βιβλιοθήκην τού Έσκοριάλ «Λόγος και εγκώμιον προς τον λαμπρό- 
τατον καρδηνάλιον νΐόν τοϋ αντοκράτορος Μαξιμιλιανον»3' από τον 
ίδιον έχει γραφή καί δ σύντομος βίος τών αδελφών Νικολάου καί Δη- 
μητρίου Χαλκοκονδυλών τών ’Αθηναίων4, αποσπάσματα δέ από δύο 
άφιερωτικάς έπιστολάς («dedicatoria») προτασσομένας ε’ις άντιγρα- 
φέντας ύπ’ αυτού κώδικας καί άφιερουμένας εις τον Diego de Co-

!) Vogel-Gardthausen, Griechische Sshreiber des Mittel- 
alters und der Renaissance, Leipzig 1909, 37-38.

3) G r a u x, ειΰ·’ dv. 343.
*) Περιγραφή τοϋ κωδικός : II a r d t I., Catalogue codicum manu- 

scriptorum bibliothecae regiae Bavaricae, II, Miinchen 1806, ιό4κ.έ. ”Ez- 
δοσις τοΰ κειμένου: Hopf Ch., Chroniques grecoromanes, Berlin 1873. 
XXX και 243-245. Βλ. καί D a r k ό Ε·, Laonici Chalcocandylae histo- 
riarum demostrationes I, 1922, XXII κέξ. Κάμπουρογλου Δ. Γ., 
Οί Χαλκοκονδΰλαι, ΆΦήναι 1926, 113. Τό βιογραφικόν αυτό σημείωμα αποτε
λεί επιτομήν ύπό τοϋ Καλοσυνά βιογραφίας τών Χαλκοκονδυλών γραφείσης 
ύπό Ίωάννου Κυξίκου.
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varrubias και εις τον αδελφόν του Antonio εδημοσίευσεν ήδη ό 
Graux5. Έκ τών επιστολών αυτών ή απευθυνόμενη προς τον Diego 
έχει ιδιαίτερον ενδιαφέρον διότι έξ αυτής πληροφορούμεθα δτι ό Κα- 
λοσυνάς εΰρίσκετο άρχικώς εις τό Trento τής ’Ιταλίας, εκειθεν δέ με- 
τέβη εις 'Ισπανίαν, προφανώς τή προτροπή άφ’ ενός μέν τών δύο 
αδελφών Covarrubias, οι όποιοι συμμετεΐχον τότε εις τό συνέδρων 
τών καθολικών εκκλησιών, άφ’ ετέρου δέ τοϋ επίσης ευρισκομένου 
τότε εκεί και συνοδεΰοντος τούς Covarrubias συμπατριώτου του Νι
κολάου τοϋ Τουρριανοϋ. Τό συνέδρων άλλως αυτό συνετέλεσε και εις 
τον πλουτισμόν τών ισπανικών βιβλιοθηκών και δΤ άλλων κωδίκων 
γραφέντων υπό Κρητών είτε εις αυτό τοϋτο τό Trento κατά την επο
χήν τοϋ συνεδρίου, δπως τοϋ 164, 8 τής Biblioteca Nacional τής 
Μαδρίτης, γραφέντος τό 1560 «εν Ί’ρέντω» υπό «Μιχαήλ Μαυροκε- 
ψαλίτου τον Κρητος»6 7 * είτε εις άλλας πόλεις τής ’Ιταλίας παλαιότερον 

Ό ’Αντώνιος Καλοσυνάς εμφανίζεται διά πρώτην φοράν τό 1562 
ως βοηθός τοϋ ευρισκομένου τότε εις Μαδρίτην περίφημου εξ Επί
δαυρου κωδικογράφου Άνδρέου Λαρμαρίου s‘ από τοϋ 1567 και πέ
ραν μέχρι τοϋ 1598 9 υπογράφει τούς κώδικάς του εν Τολέδφ, παρα- 
μένα>ν προφανώς καθ’ δλον τό διάστημα αυτό εκεί, ένθα από τοϋ 
1577 καί κατόπιν έχει συμπολίτην τον Θεοτοκόπουλον. Ή εργασία 
του συνίσταται εις την αντιγραφήν κωδίκων επί τή βάσει προτύπων 
ευρισκομένων εις ϊδιωτικάς βιβλιοθήκας καί εις τό Έσκοριάλ συνή

s) Graux, ενθ’ άν. 323 (έκ τοϋ cod. Escorial, R, I, ιι) καί 325 (R, 
III, 17).

6) Martin A., Notices sommaires des manuscrits grecs d’Es- 
pagne et de Portugal. «Nouvelles archives des missions scientifiques et 
litteraires» II, 1892, 45.

7) Παραθέτω μερικά ονόματα Κρητών κωδικογράφων, κώδικες τών όποι
ων εύρίσκονται εις τό Έσκοριάλ : Γεώργιος Γρηγορόπουλος ό θύτης, ’Ιωάν
νης πρεσβύτερος Ρώσος δ Κρής, Νικόλαος Βεργίκιος, Βενέδικτος Έπισκοπό- 
πουλος δ Κρής, Μιχαήλ ’Αποστολής, Μιχαήλ έκ Κυδωνιάς, άπαντες 15. καί 
16. αΐ. Πλήν δέ τοΰ Τουρριανοϋ καί Καλοσυνά καί άλλος Κρής κωδικογρά- 
φος είργάσθη εις 'Ισπανίαν. ΙΙρβλ. κώδικα τοΰ Έσκοριάλ X, II, 7 : «Έτελει- 
ώ$4 συν Θεω η ενταϋϋα σύνοδος διά προατάξεως τοϋ έκλαμπροτάτου και ϋεοφιλε- 
σζάτου αρχιεπισκόπου Ίαρρακονίας ’Αντωνίου Αυγουστίνου, χειρος δέ Σοφιανού 
Μελισοινον Κρητός», τό 1585. Πρβλ. τόν πίνακα περιεχομένων εις Miller 
Ε., Catalogue des manuscrits grecs de la bibliotheque de l’Escurial, 
Paris 1868.

*) Voge 1-G ardthausen, ενθ’ άν. 17-27.
°) Ή χρονολογία εις κώδικα 59 (R, III, 25) τοΰ Έσκοριάλ. Πρβλ. R e 

villa, κατωτέρω, 202.
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θως δέ επί παραγγελία. Ενίοτε εχτελεΐ καί μεταιρράσεις των άντι- 
γραφομένων κείμενων, δπως π.χ. τοϋ «'Ελληνικού ευχολογίου» εις τό 
Έσκοριαλ 57 (R III 23)10.

Προς καλυτέρων γνωριμίαν με τον ’Αντώνιον Καλοσυνάν εκδίδω 
κατωτέρω άπδ κώδικας τής Biblioteca Nacional τής Μαδρίτης άλλα 
δυο dedicatoria, επιστολάς προτασσομένας είς δυο κώδικας του καί 
απευίΐυνομένας τής μέν πρώτης προς τον Garcia de Royasa, δτε οΰ- 
τος ήτο ακόμη αρχιδιάκονος εις τό Τολέδο, τής δέ δευτέρας προς τον 
βασιλέα τής Ισπανίας Φίλιππον τον Β'11.

Matritensis gr. 4671 ί· ι.

Τώ λαμπρώ άρχιδιακόνω καί Κανονικώ Γαριζία Λοάϊοα ’Αντώ
νιος δ Καλοσυνας Ιατρό; φυσικός ευ πράττειν.

Πράγματα μεγάλα τη 'Ελλάδι τή παλλαι ευδαιμονούσα ή έπίτρη- 
πτος εκείνη τοϋ Τούρκου κατάσκαιρις παρασχών, αρχιδιάκονε λαμπρέ, 
πολλούς μέν πόνους και βασάνους έπιφέρουσα και τοΐς βιβλίοις τοΐς 
εκεί ουσιν έπιζήμιον παρασχομένη, έτι δέ και πάση τη ανατολική εκ
κλησία δασύ σκότος φέρουααν, άφάνισιν πολλήν τοϋ ‘Ελληνικού ονό
ματος προσετρίψατο, πολλά μέν χρήματα κατηνάλωσε, πολλούς μέν 
ναούς κατέσκαψεν, άσεβάσμιον χρήμα, πολλά σώματα άγιων ασεβών 
άπεχρήσατο πέρας τοϋ δέοντος τής τιμής αυτών και μέν δή τούτων 
μάρτυρα άνακαλεϊσδαι την αύτοαλήϋειαν ούκ Άν δκνοίην έγώ την των 
ευ φιλοφρονούντων προαίρεσιν κατ’ ευ&ύνουσα και καρδιών τών ήμε- 
τέρων έφορον καίτοι ονκ άδεώς ούδ’ ώς έτυχε διόμνυσϋαι ειω’&ώς 
ουδέ νϋν ώς οίμαι πιστώαασίλαι τον νοΰν υμών έδεόμην είς τούτο πα- 
αιν τών φανερών και ταϋτα μέν δή ταϋτα οϋτοος είσί. Χάριτας μέν 
τώ ϋεφ τη ενμενεία τά πάντα διοικουμένω | οιδαμεν καί δμολογοϋ-

248

“*) R e ν i 1 1 a A. P., Catalogo de los codices griegos de la biblio
teca de el Escorial, Madrid 1936, 199. Ή μετάφρασις είναι είς τήν λατινι
κήν γλώσσαν. Επιπλέον τοΰ ανεκδότου αΰτοΰ κειμένου σημειώ δύο άλλα επί
σης ανέκδοτα τοΰ Καλοσυνά : Εισαγωγή περί τής αξίας τών διαφόρων τρο- 
φίϋν, ελληνιστί καί λατινιστί είς τόν κώδικα τής Εθνικής βιβλιοθήκης τής 
Μαδρίτης 4818 (άλλοτε 0.95 καί Iriarte ιοί) καί «dedicatoria» είς τόν κώδικα 
τοϋ Escorial X, IV, 23.

1 *) Τά κείμενα Ικδίδονται τή εύγενεϊ άδεια τής διευθύνσεως τμήματος 
χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Μαδρίτης. Περιγραφή τών κωδί
κων έξ ών τά ενταύθα δημοσιευόμενα dedicatoria : Miller Μ., Cata
logue des manuscrits de la bibliotheque royale de Madrid (Supplement 
au Catalogue d’Iriarte) είς «Notices et extraits des manuscrits* 31, 1886, 
σελ. 61 καί 109. Ό είς κώδιξ, 4671 (άλλοτε 0. 8), εχει γραφή τό 1584’ δ άλ
λος, 4849 (άλλοτε 0.98), είναι άνευ χρονολογίας.
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μεν, δς ονχ εις παντελή άφάνησιν τά των άγιων παλαιότατα βι
βλία είαήγαγεν, άλλα πολλά μεν τον Χρυσοστόμου, πολλά του Βασι
λείου, Γρηγορίου και 5Αθανασίου, Κυρίλλου τε και των έξης άγιων 
{λεία προνοία άνεσώσατο ΐνα σκεψώμείλα τά ή ίλη αυτών και τάς πρά
ξεις αυτών μιμοϋντες εν καλαΐς άρεταϊς εύδοκιμήαομεν. ’Έστι δε πα
ρά τώ Ιίλουτάρχφ τρία σεσειμιομένα φύσις, λόγος και έθος, καλεϊ 
δέ λόγον την μάθησιν, έπε'ι 6 έλεος δέδωκε τούτοις δυο ευπρεπή κοσμή
ματα ένευδοκιμεΐν εις τό λέγειν, τό περιττόν δηλονότι έν λέξει και τής 
εκλογής τών ονομάτων προς την άρετήν και ταΰτα τοϊς προκρίτοις αύ- 
τοϋ μόνοις εϊωέλεν δούναι. ’Έθος δε την άακησιν καλει, έπε'ι αυτο'ι 
οία γενόμενοι άξιοι έγκρατεύεσθαι, ουχ ύγίας ένεκα, άλλ’ αρετής
και προαιρέσεως, βρύων ή άσκησις αυτών ψυχικών αγαθών ταΰτα μέν 
είσ'ι άρχαί καί τέλη τής μαϋήσεως, φιλεΐ μέν αγαπά, ή μάθησις την φιλό- 
φρονα φύσιν καί την από τοϋ ϋεοϋ δεδομένην χάριν ή μέν γάρ φύσις 
άνευ μαθήσεως τυφλή, ή δέ μάθησις δίγα φύσεως άγαίλής καί χάριτος 
ελλιπές, ή δέ άσκησις χωρίς άμφοϊν ατελές, ώσπερ δέ είς τό γεωργειν 
πρώτον μέν δει αγαθήν νπάρξαι την γήν, εΐτα φυτονργόν επιστήμονα, 
είτα δέ τά σπέρματα σπουδαία, τον αυτόν τρόπον γή μέν έ'οικεν ή φύ
σις τών αγίων, γεωργώ οί παιδεύοντες αυτούς άγιοι, σπέρματι δέ αί 
τών λόγων ϋποίλήκαι καί τά {λεία \ παραγγέλματα, αυτοί μέν θειότεροι 
καί λαμπρώτεροι τή φύσει καί προς τά θεία μεγαλόφρωνες τυ χάνον- 
τες, τή γε προαιρέσει πάντως τό σεμνόν καί θαυμαστόν διώκοντες εν 
τώ λογικώ καί ήθικω καί πρακτικώ τρόπω έθεώρουν οίόμενον ευγέ
νειαν καλόν μέν αλλά προγονικόν αγαθόν, δόξαν γέ μην σεμνόν άλλ’ 
άβέβαιον, κάλλος καί δλιγοχρόνιος, νγίαν δέ τίμιον άλλ° εϋμετάστατον, 
ισχύς δέ ζηλωτός μέν αλλά νόσω ευάλωτος, παιδία δέ τών έν ήμΐν μό
νον έατί άίλάνατον καί θειον καί πάντων έπικυριώτατον. Ουτοι τοι- 
γαροΰν οι άγιοι επαληθεύειν τοϋ ονόματος τής ευλαβείας ούκοΰν λογί- 
ζεσθαι μέντοι ήμΐν προσήκει φροντίζειν τών ιλείων τούτων τώνδε καί 
σωτηριοδών βιβλίων παλαιωτάτων δντων τοΰτο γάρ άν προς άνδρών 
είναι ευλαβών καί φιλόθεων άκρως τά μέν αιώνια έρευναν, τάς δέ 
πρόσκαιρους άργυρολογίας άποστρέφεσθαι, ώστε τον νοΰν προς τάς 
τοϋ λόγου διδασκαλίας τε καί νοήσεις προσέχοντες πολλά λόγου άξια 
κατασκευάσωμεν οίδα μέν γάρ ακριβώς οι'αν ώφέλειαν τοϊς βροτοΐς τά 
αιώνια δίδωσι καί οϊαν άπώλειαν τά πρόσκαιρα προξενεϊται.

’Έρρωσο έν Τολέτφ πόλει 
ένάτη καί δεκάτη τοϋ ’Ιουνίου 
μηνός έν έκατομβαιώνα 
φασί είναι, έτη από τής θεο
γονίας ο δ προς τούς α φ.
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Matritensis gr. 4849 f. 1.

Τψ μέγα δυναμένω Άρχοντι Φιλίππω τής Ίπ πανί ας άπασης ’Αν
τώνιος δ Καλοσννάς ιατρός εν πράττειν.

Ό περιβόητος και μεγαλοπρεπέστατος εκείνος των Περοών βασι
λεύς Άρταξέρξης, ουχ ήττον οίόμένος βασιλικόν καί φιλάνθρωπον εί
ναι τον μεγάλ.α διδόναι καί μικρά λαμβάνειν εύμενώς καί προθύμως, 
έπείπερ ελαύνοντος αυτόν καθ' δδόν αυτουργός Άνθρωπος καί Ιδιώτης, 
ονδεν έχων έτερον εκ ιοϋ ποταμού ταις χερσίν άμφοτέραις ύδωρ ϋπό
λα | μβών προσήνεγκεν, αυτός ήδέως εδέξατο καί εμειδεία τη προθυ
μία τοΰ διδόντος ου τή χρεία τον διδομένον. Τοιαντην δέ τινα γνώ
μην κάγώ δ μηδενός Άξιος έαχηκώς, ήξίωσα δώρον νπομνηματικόν 
καί ξένιον τούτο τό σχέδος προαφέρειν τω μεγέθει τής νμετέρας βασι
λείας, ικετεύω δέ σε εις υπερβολήν την ήμετέραν προθυμίαν δέχεσθαι 
τής τοΰ Ιίληνίου γνώμης ούκ άμνημονονντα τής γραός λιτανενούαης, 
όταν κοινάς άπαρχάς προσήνεγκαν πάντες καί αυτής προθύμως μικράν 
τινα θυσίαν τοις θεοΐς υπεκ | δούναι βουλωμένης έλεγεν : λαμβάνεται 
θεοί την γνώμην καί προθυμίαν τής φερούσης ενλαβουμένης ή την τι
μήν τής χαριζομένης προοφωρας. Τό φιλάνθρωπον οίικουν τής ήμετέ- 
ρας βασιλείας γνονς, τοσοϋτο τόλμης προήχθην, ώς αυθαιρέτως τάδε 
τό διαπόνημα μεθ' ηδονής σοί παρέχειν ήξίωσα, δαιμονιώτατε απάν
των, καίπερ τω προσφιλεϊ τής ψυχής ούκ Άξιον, άλλ' όμως τή ήμετέ- 
ρμ προθυμία κεχαρισμένως. Φιλεΐ γάρ τούς δέσποτας σεβασμιωτάτονς 
τά καταθυμια των μικρών έπιτηδεύειν καί διά σπονδής έχειν προς τό 
τους νπ’ αρετής όντας φιλοτιμεΐσθαι τούτους χαριζομένους προσφιλε- 
ατάτως καί άμωσγε πως τήν νμετέραν βασιλείαν πεφίλαιμε τά γάρ 
ήμέτερα επιτηδεύματα εις τον έπιόντα χρόνον κρείττονα έξειν τον τρό
πον τή νμετέρα. βοήθεια καί ούχ άποτεύξομαι τον σκοπού' βούλομαι 
γάρ μάλλον ένααμενίζειν προς τό νμέτερον επιτήδευμα ή βιώη. Ού 
γάρ έσθ' όπως άρέσκουσι οι ατρατιώται τω ατρατηγώ, μή αυτοί αρε- 
σκόμενοι τοις επιτηδεύμααιν αυτόν.

Δεν νομίζω οτι χρειάζεται νά γίνη ιδιαιτέρα μνεία των γλωσσικών 
καί άλλων αδεξιοτήτων τοΰ ’Αντωνίου Καλοσυνά εις τάς ώς ανωτέρω 
έκδιδομένας έπιστολάς του. Ή αγαθή πλευρά τής περιπτώσεώς του 
είναι περισσότερον αξιοσημείωτος : μολονότι ιατρός τό επάγγελμα καί 
συνεπώς δχι είδικώς κατηρτισμένος διά κωδικογραφικάς εργασίας, έν 
μέσφ οικονομικών δυσχερειών καί υπό ξένους ουρανούς προσπαθεί 
νά άνταποκριθή μέ τάς μικράς δυνάμεις του εις τήν δίψαν τής 'Ισπα
νίας Φιλίππου τοΰ Β', νά έπικοινωνήση μέ τήν ελληνικήν καί τήν 
βυζαντινήν γραμματείαν. Ό όγκος τής εργασίας του είναι άξιοσέβα-
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στος, είδικώς δέ ό κώδιξ τής «Βιβλιοθήκης» χοΰ Φωτίου αποτελεί 
και ποιοτικώς επιτυχίαν12. Έχρειάζετο πίστις εις τον ανθρωπισμόν 
διά νά γίνουν δλαι αΐ έργ«σί«ι αυτοί" τούτο δέ τελικώς, ανεξαρτή
τως των ελλείψεών του, είναι πού πρέπει να βαρόνη ε’ις την κρίσιν 
μας. Ή ισπανική ’Αναγέννησις τού 16. αΐώνος κατά ένα τμήμα της, 
και δη σημαντικόν, οφείλεται είς τούς υπέρ αυτής Ιργασθέντας Κρή- 
τας, από τού Θεοτοκοποΰλου, τού Τουρριανοϋ και τού Καλοσυνά, μέ
χρι τού άγνωστου άλλως Ικείνου διδασκάλου είς Τολέδο, τον όποιον 
ό Diego Siego ενθυμείται ώς «vivae vocis praeceptorem meum 
in schola Complutensi Demertium Ducam natione Graecum, pa- 
tria Cretensem»13.

Όλίγαι λέξεις κσ'ι περ'ι τού ονόματος Καλοσυνά εν Κρήτη : ιερείς 
'Εμμανουήλ και 'Ιωάννης Καλ.οουνά είς έγγραφον τού 129911' «πα
πάς χϋρ Νιλών δ Καλοουνάς εκ τον "Αγιον 'Αντώνιον τώ Βροντήοη 
εκ την Κρήτην» 15 είς κωδικογραφικόν σημείωμα των ετών 1468/73' 
«Νικόλαος Καλοουνάς» εις επιστολήν Πέτρου τού Λαμπάρδου περί 
τά τέλη τής δέκατης πέμπτης εκατονταετηρίδος 1β.

• 9.

ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΙ ΕΙΣ ΚΑΛΟΤΑΡΗΝ 
ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΗΝΟΝ

Εκδίδω, κατωτέρω, επί τη βάσει φωτοτυπιών ειλημμένων εκ τοΰ 
είς τήν βιβλιοθήκην ιού Βατικανού κώδικος Palatinus Graecus 275, 
δυο επικήδειους λόγους εκφωνηθέντας υπό τού Μιχαήλ ’Αποστόλη 
διά τούς Γορτυνίους Μανουήλ τον Καλοτάρην καί Μανουήλ τον Γα- 
λατηνόν. Ό κώδιξ είναι αύτόγραφος, είς δέ τήν σελίδα 176ν φέρει 
το συνηθες βιβλιογραφικόν σημείωμα τού κωδικογράφου : «Μιχαήλ 
Άποοτόλης βνζάντιος μετά τήν τής αυτόν πατρίδος άλωοιν πενία, ού
ζων και τάδε το βιβλίον εξέγραψεν»'. Ό Degrand, ό όποιος αναφέ
ρει τά κείμενα αυτά μεταξύ τών άλλων ανεκδότων είσέτι έργων τού * 14

,!) Μ a r t i n i E., Textgeschichte der Bibliotheke des Patriarchen 
Photios von Konstantinopel, Leipzig I, 1911, σελ. 25 καί 40.

ls) B a r b i e r i, «Boletin Historico» I, 1880, 54 (G r a u x, ένθ’ άν. 9).
14) «Κρητικά Χρονικά» 3, 1949, 278 καί 282.
“) Β e n e s h e ν i c h V., Catalogus codicum manuscriptornm grae

corum κτλ., Petropoli 1911, 268, κώδιξ 482. 
ie) «Κρητικά Χρονικά» 2, 1948, 544.
’) Bibliotheca Apostolica Vaticana, Codices Palatini graeci, Romae 

1895, 150 xi.
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Μιχαήλ ’Αποστόλη, έγνώριζεν άλλον κώδικα άποκείμενον εις τήν βι
βλιοθήκην τής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. 'Ο κώδιξ δμως αΰτδς 
δεν υπάρχει πλέον 2 * 4.

Τά κείμενα έκδίδονται εδώ άφ’ ενός μέν ώς δυο επί πλέον στοι
χεία διά τήν μελέτην τής περισσότερον από δ,τι συνήθως νομίζεται 
άξιολόγου κοινωνικής καί πνευματικής ζωής εν Γορτάνη κατά τό δεύ
τερον ήμισυ τοϋ δέκατου πέμπτου αίώνος, άφ’ ετέρου δέ ώς έργα 
εκείνου δστις κυρίως συνέβαλεν εις τήν δημιουργίαν τής κοινωνικής 
καί τής πνευματικής αυτής ζωής, τοϋ Μιχαήλ ’Αποστόλη.

Καθ’ όσον ήδυνήθην νά διαπιστώσα), άμφότεροι οι μονωδουμενοι 
εδώ είναι άγνα>στοι άλλαχόθεν. ’Ενδεχομένως δμως συγγενής τοϋ Μα
νουήλ Καλοτάρη είναι ό εις βιβλιογραφικόν σημείωμα κώδικος τοϋ 
Σινά άναφερόμενος Κρής «άγιος οικονόμος της αγίας Αικατερίνης 
των Σιναΐτών κυρ Λαυρέντιος ό Καλωτάρις»*' το σημείωμα αυτό έχει 
/ραφή περί τό 1470, εις εποχήν δηλαδή κατά τήν οποίαν έχει γραφή 
καί ή πρύς Μανουήλ Καλοτάριν μονψδία. Έξ δσων λέγει ό Μιχαήλ 
’Αποστολής φαίνεται δτι ό μέν Καλοτάρης ήτο πτωχής οικογένειας 
άργότερον δέ έ.ξελίχθη εις σημαίνοντα οικονομικόν παράγοντα έν τή 
πόλει τής Γορτϋνης, ό δέ Μανουήλ Γαλατηνός ήτο υιός διακεκριμένου 
πολίτου τής Γορτϋνης, ενδυθέντος κατά τά τελευταία έτη τής ζωής 
του τό μοναχικόν σχήμα, άπέθανε δέ εις ηλικίαν 50 ετών, άφοΰ προη
γουμένως έδοκίμασε τήν πικρίαν νά χάση δλα τά τέκνα του. Σημειω
τέου εις τήν μονφδίαν αυτήν τό ώραϊον εγκώμιου τής Γορτϋνης : 
«πόλις πρώτη των εν Κρήτη μετά τήν πρώτην, άνδρών ονκ ολίγων 
πεπληρωμένη οοφών και εραστών τής σοφίας .... ότι ό’ ευνομείται, 
τοΰτ’ εκ προγόνων έχει .... γης δε φοράς και νδάτων και κράσεως 
αέρων ούτως ευ έχει, ώς μηδεμίαν έξισοΰσ&αι ταύτη των εν τή νήαω' 
υσφ δέ τοντοις κοσμείται, τοαούτω καί των οίκητόρων ταΐς άρεταΐς».

Εις τον κώδικα τής Σμϋρνης οι δύο επικήδειοι αυτοί εφέροντο 
υπό τους τίτλους : «Μονωδία εις τον καλόν κάγαϋόν ανδρα κυρ Μα- 
νονήλον τον Καλοτάρην» καί «Μονωδία εις τον καλόν κάγαΰόν ανδρα 
κύριον Μανονήλον τον ΓαλΜτηνόν», ειποντο δέ άλλης μονφδίας «προς 
τον ένδοξότατον και μεγαλοπρεπή ανδρα κύριον Άνδρέαν τον Καλέρ- 
γην»*. Οϋτω εκ τοϋ κώδικος τής Σμύρνης πληροφορούμεθα δτι τό

’)LegrandEm.,BH I, 1885, LXVII.
s)BenechevitzV., Catalogue codicum manuscriptorum grae- 

corum I, Petropoli 1911, 268, codex 482.
4) Καδ·’ δσον γνωρίζω, τό κείμενον τοΰτο παρέμεινεν ανέκδοτον. Καί τά 

τρία κείμενα είς τόν κώδικα Σμύρνης τιτλοφορούνται «μονωδία»' είδικώς τό
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βαπτιστικόν τοΰ Γαλατηνοΰ ήιο, ως καί τοΰ Καλοτάρη, Μανουήλ.
Τό ενταύθα παρεχόμενον κείμενον άμφοτέρων τών επικήδειων εί

ναι πιστόν άντίγραερον τοΰ εις τον Codex Palatinus αΰτογράφου, 
πλήν τής στίξεως, την οποίαν άπεκατέστησα επί τό όρθότερον.

Codex Palatinus graecus 275, f. 191r-193v.

A

Μονωδία εις τον Μανουήλ τον Καλότάρην 
Δίκαιόν εοτι πασιν άνθρώποις ύποκειμένοις φθορά την προαή- 

κουααν άπονέμειν τοΐς τεθνεώσι τιμήν ούχ δτι πάντες ημείς τοΐς 
αντοΐς νποκειαόμεθα πάθεαιν, οϋδ’ δτι φίλοι τνγχάνον τες ή μεν,

5 δικαίω λόγω και τφδε, άλλ’ δτι μάλλον ο τεθνεώς ή πάοαις 
αν ή πλείοοιν άρετάΐς εΐη κεκοομημενος. Τούτον δή ουν ήμϊν τον 
προκείμενον, ανδρες ελλόγιμοι τών Κρητών, δτι τε άνήρ αγαθός 
έτύγχανεν ών καί πολλοί γε εκ τοϋδε παΐδας καί γυναίκας τετρά- 
φαται, πασιν έμον κάλλιον είδόσι, προσημαίνειν ου δει, άλλα |

10 πενθεί ν τε καί μονωδεϊν, πολλών αντάξιον άνδρα άποβαλ,όντας. !9ιν 
Φευ, οίον μετά δυο πάθος τρίτον ήμϊν επεισέφρυοεν, άμεινον μεν 
εις φθοράν τοϋ προτέρου, τοϋ δε δεύτερον τοσοντον ελαττον, δσον 
κρεϊττον τοϋ πρώτον. 5Ω, οίον αγαθόν άπεβάλλομεν άνδρα. Μιχαή- 
λος καί πάλιν μοι προτετάχθω, δ πάντων εμοί φίλτατος τών Κρη- 

15 τών καί τοΐς άρίστοις τών ’Ενετών, τό φώς τοΰ παρόντος αίώνος 
καί τής ίλαλάσσης ηγεμόνων άπάοης, τής τε γής, ήν δόξη Θεώ 
καί αυτός—εί μή μάτην μαντεύωμαι. Βαβαί ! Τί σε πάντων εί- 
πών, τών μεν φίλε, τών δε θεράπων, τοΐς ά’ ισότιμε, τών <5’ ϋ- 
περέχων πολλφ, αξιόν σοι δόξαιμι φάναι; ώς φρονήσει συνέζης ;

20 καί τοϋτο γε δήλον εκ τών οικείων καμάτων, διι παρά πατρός 
ολίγον ή μηδέν είληφώς αυτός τών Κρητών τιμή καί πλοντω τους 
πλείστους νπερενίκησας. τ Ω φίλοι καί γνώριμοι τοϋδε καί προσ- 
γενεϊς; δικαίως θρηνείτε. Εί γάρ δυοΐν τοντοιν ΰντιν κτάσθαί τε 
καί φυλάττειν τά πράγματα, εϊ τω θάτερον περιγένοιτο, πασιν 

25 ώς είκύς είναι μέγα δοκεΐ, εϊ τω ξυνελθοίτην εκατέρω τώ πρά- 
γματε, ώσπερ σοι γ* αυτφ την ψυχήν καί σώμα καί πάντα πάν
τως ευδαίμονι, πώς ούκ άν τις εΐποι φρόνιμον καί μακάριον ; 
Μακάριος γάρ όντως υπάρχεις αυτός, ψήφω, εί μή πλειόνων, τή

τοϋ Άνδρεου Καλλέργη φέρεται ώς «μονφδία επικήδειος·». Εις τόν Παλατι- 
νον κώδικα τό μέν πρώτον τιτλοφορείται «μονφδία», τό δέ δεύτερον «επική
δειος». Πάντως αι λέξεις είναι, προκειμένου περί τοϋ λαογραφικοϋ αύτοΰ εί
δους, ταυτόσημοι. Πρβλ. όσα λέγει δ Ρ ν e ν j a 1 e I,., BZ, 41, 1941, 32,
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γονν εμή, εΐ καί τών πολλών ονκ αξίαν λόγου κρινόντων. "0 
30 γάρ τις τί εστιν ονκ είδώς, είτε φαύλων είτε σπουδαΐον, ον τ’ οίδε 

θαυμάζειν και λέγειν άλ.όγως. Άλλ’ υμών οι πλεΐστοι, ώς οιο- 
μαι, κακείνον και τόνδε οΐδατε ακριβώς, τούτο δώρον είληφότες 
παρά θεού, τούς τε φαύλους ραδίως δοκιμάζειν και τούς σπου
δαίους, ώσπερ S λίθος τον άργυρον και χρυσόν. Άλ.λά τί μοι δει 

35 τούτων και ον θρηνώ τον προκείμενον; Φεΰ, οτι γενναίως τά πα
ρόντα νπέφερες ευτυχών τε και δυστυχών, οΐα δη πάσι πέφυκε 
γίγνεσθαι, όσοι τών συνθέτων έσμέν, καί τις ονκ αν τών είδύτων 
σε μαρτνρήσειεν ; ’Εγώ γ' αυτός μάρτυς, εί καί σπανίως συνεγε- 
νόμην σοι' πολλάκις γάρ χρήματ’ άποβαλών, ώς άλλόιρια ήγησαι 

40 καί κερδάνας ώς ουδόν έλογίσω. Έλ.έγξατε, ώ παρόντες, εί μη λί
γοι μι αληθή. Άλλ’ ονδεν | άποκρίνεσθε, συνθέμενοι καί δηλούν- 
τες δέον θρηνεΐν τοιγαρούν καί θρηνώμεν τον φίλον άποβαλ.οντες 
ημών, τον πολλ.άκις ήμΐν όμιλήσαντα, τον πολλά καί πάντ’ αγαθά 
ήμΐν είπόντα καί ανθις άκούσανια, τον ουνεορτάσαντα καί πεν- 

45 θήααντα έφ’ έκατέρα τής τύχης μεταβολή. Αλλά νυν, φευ, ούθ’ 
ήμΐν αποκρίνεται κλ,αίονσι καί τον άνδρα ζητονσι ώς ζώντα, 
ον τ’ ακούει τών θρήνων καί ά γε μεμελωδήκασιν οι παΐδες τών 
μουσικών. Οίδα γοΰν την αθάνατον τούτον φυγήν τών τήδε καί 
τών δικαίων εστιν, ώσπερ άμέλει καί τών ετέρων. "Ως γε ήμΐν 

50 δοκεΐ καί πάσι τοΐς θύραθεν. Ή γάρ ψυχή αθάνατος ονσα τώ τε 
σώματι τώδε ώς όργάνω χρησαμένη κινεί περ τον αυτό καί άπο- 
βάλλουσα κήδεται, δπως αύτώ έσαϋθις έντύχοι τώ συμφυεΐ, λό
γω συναρμοαθηαομένη γε τοντωΐ, ώ συνεζεύγθη τό πρώτον ικανόν 
τοΐς άπίστοις τοΰτ’ εις λόγον άναβιώσεως. Είτε γάρ έξ δντων ώς 

55 εκείνοι φασίν, εΐτ’ εκ μή δντων τά δντα, ώς φησιν, συνέστηκεν, 
ή αλήθεια, ώσπερ έξ ών τό πρώτον συνέστη, όντως είκός έκ τών 
αυτών και έσαϋθις γενέσθαι. Εί <5’ ούτε λοιμώ έξ ήμών έγένετο 
γίγνεσθαι είωθότι, οντε νόσω τινί φυσική, αλλά βίαια) θανάτφ 
καί τυχηρφ, οΐα πολλάκις τοΐς άνθρώποις συμβαίνει, καινόν ον- 

60 δεν. Πολλοί γάρ φυσικψ έξανθρωπισθέντες θανάτφ, έξαπολώλε- 
σαν καί πλεΐστοι τοιούτφ συνειζήκασι δήπουθεν του θεού τά τοι- 
αϋτα δικαίοις ώς οΐδε κρίνοντος λόγοις' καί ήμεΐς δε, εί μή έμο- 
νωδονμεν, είπαιμεν άν. Τον νόμου δέ ούκ έώντος, πενθήσωμεν, 
ώ παρόντες, τον τεθνηκότα, κλωύσωμεν τον φίλον ήμΐν, θρηνήσω- 

65 μεν τούτον, ώς άλλοι πάλιν ίσως ήμάς. Τό γάρ χρέος κοινόν καί 
εί τους προ ήμών μεταστάντας δικαίως τιμήσαντες κλαύσετε, ώσ
περ δή καί ποιείτε, περιττοί Κρήτες πάντων ές τόδε, καί ήμάς 
οί μεθ’ ημάς προπέμψονσι κλαίοντες' προς δε καί | τών τοιούτων

Ι92Γ

Ϊ92Υ
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εξομεν αμοιβήν εκ ϋεον. Τοΐς γάρ τά φαύλα δρώσι, τοιαυτα δι- 
70 καίως άνταποδίδωσι και τοΐς τ’ άγαίλά, τοντοις δήπουϋεν τάναν- 

τία. Και ταντα μεν όντως, ον δ’ ώ φερώνυμε του καλόν, καλός 
γάρ ήσο ήμΐν γε αννών, καλ.λίων δ’ άν εΐης νυν, σνζήσων τψ 
δεσπότη των ορατών κα'ι βασιλεϊ των δυνάμεων, μέμνησο και η
μών αυτών ευχόμενος έκτενώς, ον ημείς τε προσκυνήσαντες τά ει- 

75 κότα και τον προκείμενον ήμΐν άοπαοάμενοι φίλον, άπίωμεν §εώ 
και άνάρώποις φίλα ποιήααντες.

Β'

Του αύτοΰ επικήδειος εις Γαλατηνόν

Φίλον άνδρα και άγαμόν λόγοις τείλνηκότα κοσμεΐν μή ότι 
προοήκον, άλλ’ ήδη και δφειλόμενον. Εί γάρ δτε περιών έίλερά- 
πενε τρόπω παν τι τους εταίρους αντ φ, πώς ουκ οφείλεται κα'ι τοΐς 

5 φίλοις άντιχαρίζεσϋαι τώ φιλονντι χάριν καί ταντα τελευταίαν τε 
καί προοήκονοαν, άλλωσϋ·' όταν if καί άρεταϊς εστεμμένος, δσαι 
τε τό σώμα καί δσαι τον μάλλον άνίλρωπον, ψυχήν την ίλείαν, κα- 
ταστολίζουσι ; τότε δή καί μάλλον ες τούτον λόγοι καί πένϋνς καί 
τάλλα τοΐς ουκ άχαρίστοις οφείλεται. Έμυί δ’ δτι περιών φίλος 

10 σαφής έτύγχανεν ών καί πολύ λόγοις τε καί έργοις ΐϋυνε προς 
τό κρεϊττον, άλλοι τε πολλοί μαρτνροϋσι καί έτι μάλλον αυτός δ 
τών τοιούτων τετυχηκώς" δίλεν | αύτώ προ τών άλλων ήμΐν άπονε- jg 
μητέον τήν χάριν. Πό&εν ουν άρκτέον ή δ&εν αύτώ τής γεννήσεως 
αίτιος, ή πόλις πρώτη τών εν Κρήτη μετά τήν πρώτην, άνδρών 

15 ουκ ολίγον πεπληρωαένη σοφών καί εραστοτν τής σοφίας, ής α- 
νευ οντ’ αν πόλις εννομος εϊη καί καλώς ζώη, οντ' άν&ρωπος 
καίλ’ αυτόν ζωής τε γάρ άγαίλής καί νόμων ον φαύλων καί πάν
των καϋάπαξ ή σοφία προστάτης· δτι δ' ευνομείται, τοϋτ' εκ 
προγόνων έχει. Μίνως γάρ παλαίτατος ών άκοή ΐσμεν Ελλήνοιν 

20 επ' ευνομία περιμεμάχηται καί ταύτης εύνομώτατα καί δικαιότα
τα βεβασίλευκε' γής δε φοράς καί ϋδάτων καί κράσεως άέροιν 
ούτως ευ έχει, ώς μηδεμίαν έξισοϋσίλαι ταύτη τών εν τή νήαω· 
δσφ δε τοντοις κοσμείται, τοσούτφ καί τών οίκητόρων ταΐς άρε- 
ταΐς' τούτων εις ήν τφ τείλνεότι πατήρ, άνήρ τά τε άλλα τών άγα- 

25 ίλών καί τήν άλήίλειαν έπασκών. Άλη&είας δ’ άντιποιεΐσ&αι ού- 
δέν αιρετώτερον. Τή γάρ άληϋεία δ άληϋής τώ άληΰεϊ ένονται 
ϋεζ). Ον μήν άλλά καί τον μονήρη βίον ήσκησεν ούτως' παρίημι 
γάρ δσα ποιων διετέλεσε τώ κόσμφ βίω σνζών, ώστε μηδέ τον 19

19. Τ ί} U ς i d i d e S I, IV, 4: Μίνως γάρ παλαίτμτος φν άκοή ίαμεν.
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256 Β. Λαούρδα

μώμον δύνασθαι αν λόγον προσενεγκεΐν τφ άνδρί' ουτος εν τε 
30 και καλώ; ονιω βιώσας, ωχετο γήθεν έ; των εν βεβιωκότων 

τον χώρον, λύπας και δδυρμούς τοΐς αντοϋ γνώριμοις καταλιπών 
και μάλιστα τούτου τφ ψιλτάτω νΐεϊ, δ; ήμΐν αιτία τε τοΰ παρόν
τος πέψυκε λόγον και αντοϋ τής μνήμης του γενναίου π(ατ)ρ(ό)ς. 
Ουτος τοίννν άγαθδς εξ άγαθυΰ πεφυκώς, ευθύς έποίει καρπούς 

35 άξιους τε οι αϋτφ καί ούχ ήκιστα τφ γεννήτορι, λόγον τε αεί με- 
τιών, φ δή των αλόγων διενηνόχαμεν ζώων καί αν πάλιν αυτών 
των λογικών τε καί ομωνύμων καί την άλλην αρετήν, σννών άγα- 
θοΐς τε και συνδιάζων, ευ τε καί ίπισταμένως συνιείς τα Θεόγνι- 
δος—οντω γάρ πω; τά ελεγεία ψησίν : «ε σ θ λ ώ ν μεν γ ά ρ 

40 ά π’ έ σ & λ ά μ α θ ή α ε α ι. αν δε κ α κ ο ϊ ο ι συμμι- 
χ θ ή ς, ά π ο λ ε ΐ ς καί τον ε ν ό ν τ α ν ό ο ν»' μουσικής 
δε τοσοΰτον αύτφ μετήν, ώστε τδ θειον γάννυσϋαι ψάλλοντι, ώ

ρας δε σώματος, ώς μήτε ειδεχθή | είναι, μήτε τοΐς ακολάστου; 
αφορμήν παρεχειν εις τδ βουλόμενον δώ δ πολλοίς εκαλείτο βελ- 

45 λερεφόντης τε καί 'Ιππόλ.υτος. Καί μεν δή τοσοΰτον έπήρκει τοΐς 
δεομένοις καί δσοι φαύλω έχρήσαντο δαίμονι, ώς ένα μηδένα εί
ναι των αντίο προσιόντων, δς ον λαβών καί ενχαριστήσας άπήει' 
ήδει γάρ άκριβώς ω ταντί πάρει γεν ες δάνειον — λέγω δε τω άν- 
τιδιδόντι τούτοις πολ.λαπλΑσια τούτων. Τούτφ διά τδ χάννον τον 

50 σώματος καί την τοΰ γένους διαμονήν έπήλθεν εις νουν άγαγέ- 
σθαι γυναίκα αώφρονι σώφρονα, δικαίαν δικαίω, άνδρείοι αν
δρείαν, συνετήν σννετφ καί άπλώς είπεϊν άγαθφ αγαθήν, ής με
τά ούκ ολίγους ποιησάμενος παΐδας καί πάντας θανάτω ώς θύ
ματα τφ θ(ε)φ δεδωκώς, τέλος έτη καί αύτδς βιώσας πεντήκον- 

55 τα, νόσω χρονίω πεδηθείς, άπηλλάγη των τήδε πολλά τε καί άγα- 
θά μνημεία καταλιπών άρετής, άπερ έοαεί εις λογισμόν ημείς βάλ- 
λωντες, ευδαίμονά τε άποκαλοϋμεν καί αυτοί εύχόμεθα οΰτω βιώ- 
σεσθαι καί ούτως άποθανεϊν, ώς αν έλευθερίως εκείνος καί άμο- 
γητί άποθάνοι, άμπεχόμενός τά τών μοναχών άμφια, ών πόση γε 

60 ή δύναμις πάσι δήλον καί νυν ή ψυχή αυτόν αθάνατος ονσα, καν 
διαρραγεΐεν Σέξτοι καί Πύρωνές, Επίκουροί τε καί Στατικοί, 
τών άγαθών άπολαύοι συν τοΐς άξίοις τής τοιαύτης γε άπολαύ- 
σεως, ών τνχεΐν καί ημείς δεηθέντες, δσοι τφδε πάρεσμεν τφ τε- 
μένει θ(εο)ν, επικαίρως άπίωμεν.

Β. ΛΑΟΥΡΔΑ2:

I93V

39-41. Theognis Α 35-39 (ubi trad, babet σνμμίαγης <ζαυμμιγ>]ς et 
συμμίξν]ςζ> et ιόντα).
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 
ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

‘Η Κρήτη ως εκ τής γεωγραφικής, ιστορικής, και αρχαιολογικής 
σπουδαιότητός της εφείλκυσε και έν τοίς καθ’ ημάς χρόνοις και από 
τής εποχής τών δυο Γάλλων περιηγητών Πέτρου Β e 1 1 ο η (τοΰ ζωο
λόγου κυρίως, 1517-1564) καί ’Ιωσήφ Τουρνεφόρτ (τοΰ βοτα
νικού, 1656- 1708) τό ενδιαφέρον καί την προσοχήν περιηγητών τε 
καί γεωγράφων καί αρχαιολόγων καί ιστορικών.

Ό Βελ(λ)ώνιος, ώς τον έγραφεν ό αοίδιμος Κοραής ήτο ιατρός καί 
φυσιοδίφης, ήρχισε δέ τά ταξείδιά του από τοΰ 1546' ήλθεν εις την 
Ελλάδα, Κρήτην, Κωνσταντινούπολην, Θράκην, Λήμνον, Μακεδονίαν, 
Μ. ’Ασίαν, Χίον, Σάμον, Ρόδον, Αίγυπτον, Παλαιστίνην καί Συρίαν. 
Τό ταξείδι αυτό διήρκεσε τρία έτη, άπέφερε δέ πολλούς επιστημονι
κούς καρπούς (έγραψε βιβλία περί παραδόξων ιχθύων, περί ενύδρων, 
περί πτηνών, περί κωνοφόρων δένδρων καί άλλα) καί μεταξύ αυτών 
καί τό περίφημον γενόμενον βιβλίον του «Παρατηρήσεις περί πολλών 
παραδόξων καί άξιομνημονεύτων πραγμάτων ευρισκομένων έν Έλλά- 
δι, Μ. ’Ασία κλπ.», τό όποιον έδημοσιεύθη τό πρώτον τφ 1553, 
καί έπειτα έκ νέου τφ 1554, 1555, καί 1558, τφ δέ 1559 έξεδόθη 
καί εις τήν λατινικήν γλώσσαν υπό τοΰ Καρόλου Clusius Atrebas 
(έν Άμβέρση).

Επίσης καί ό ’Ιωσήφ Pitton de Tournefort υπήρξε βοτανικός 
(1656-1708), περιήλθε δέ τφ 1700-1702 τήν Ελλάδα καί Μ. ’Ασίαν 
καί άλλας χώρας καί συνέλεξεν υπέρ τά 1300 νέα φυτά ! Εις τούς 
τρεις τόμους τοΰ βιβλίου του «Ταξείδιον εις τήν ’Ανατολήν» (έν 
Παρισίοις 1717) περιέχεται πλήθος παρατηρήσεων ποικιλωτάτου πε
ριεχομένου, (άρχαιολογικοΰ, φυσικοΰ, εμπορικοΰ κλπ.) καί χρησιμωτά- 
των ειδήσεων διά τήν επιστήμην. Προέρχονται αύται άλλως τε από 
τόσον σοφόν ά'νδρα. Τό πρώτον τμήμα περιέχει ακριβώς τήν έπίσκε- 
ψιν τής Κρήτης, περιγράφει δέ ζωηρότατα τήν άφιξίν του εις αυτήν. 
Είς τό ταξείδι του αυτό εις τήν ’Ανατολήν συνωδεύετο από τον ζω
γράφον Ώ β ρ ί τ (Aubrit) καί τύν ιατρόν Άνδρέαν φόν Gu ndels- 
h e i m e r. Σημειωτέον ότι παλαιότερον είχε περιέλθει ό Τ. τήν 
Πορτογαλλίαν, 'Ισπανίαν, ’Αγγλίαν καί 'Ολλανδίαν διά νά έξετάσΐ) 
τον βοτανικόν τών χωρών τούτων πλούτον. Είς τά Χανιά κατέπλευ
σαν εννέα ημέρας μετά τήν άναχώρησίν των έκ Μασσαλίας. Ό πλη.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 17
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258 ’Ιωάν. Καλιτσουνάκη

θυσμός τής πόλεως ήτο τότε, ώς λέγει, 1600 Τούρκοι, 2000 'Έλληνες, 
και 50 Εβραίοι, 10 ή 12 Γάλλοι έμποροι, εις Γάλλος πρόξενος καί 
δύο ή τρεις καπουτσίνοι.

Περί των δύο τούτων περιηγητών θά διαλάβω εκ νέου άργότερον 
παραθέτων καί τινας έκτενεστέρας περικοπάς των έργων των. Σκοπός 
κυρίως τής παρούσης μελέτης είναι νά γίνουν εύρύτερον γνωστοί οί 
ν ε ώ τ ε ρ ο ι περιηγηταί τής Νήσου, καί νά έπιστηθή ή προσοχή 
των μορφωμένων Κρητών εις άνάγνωσιν καί σπουδήν των σχετικών 
έργων των.

Εις την «Επετηρίδα τών Κρητικών Σπουδών», τόμ. Α' (σελ. 
349 εξ.), έδημοσίευσα μελέτην περί τών περί Κρήτης έν τή Δυτική 
Ευρώπη ειδήσεων έκπνεούσης τής Ενετοκρατίας έν τή Νήσφ. Εις 
τάς υποσημειώσεις τής μελέτης δίδεται πολλαχοΰ αφορμή νά αναφέρω 
νεώτερα περί τής Κρήτης περιηγητικά έργα, καί εκφράζω εκεί τήν ευ
χήν νά εύρεθώσι φιλότιμοι λόγιοι Κρήτες προς μετάφρασιν αυτών εις 
τήν γλώσσάν μας, διά νά γνωσθώσι παρ’ ήμΐν εύρύτερον.

Θά ασχοληθώ σήμερον μέ δύο έξ αυτών, μέ τον περιηγητήν S i e- 
b e r καί μέ τον ιστορικόν Ζ i n k e i s e π.

Έκ τού περί Κρήτης δίτομου έργου τού Sieber είχε τήν ευτυχή 
ιδέαν ό εκπαιδευτικός σύμβουλος κ. Γεώργ. Ζομπανάκης νά μεταφρά- 
ση έξ έκατέρου τόμου μίαν περικοπήν (·έν τή ΕΕΚΣ τομ. 2, 1939 
σελ. 269-284), περί τών Σφακιών έκ τού πρώτου τόμου, καί περί τών 
σχολείων έν Κρήτη έκ τού δευτέρου τόμου. Τού έργου τούτου τού 
Sieber «Τσξείδιον εις τήν νήσον Κρήτην κατά τό έτος 1817» τόμ. 
1-2, Λειψία 1823, κάμνω μνείαν καί έν υποσημειώσει τής άνοηέρω 
μνημονευιθείσης μελέτης μου «Περί τών περί Κρήτης έν τή Δυτική 
Ευρώπη ειδήσεων κτλ» έν σελ. 354, σημ. 2, συνιστών αυτό ώς έν έκ 
τών σπουδαιοτάτων περιηγητικών βιβλίων περί Κρήτης κατά τούς τε
λευταίους χρόνους. 'Ο Sieber ήτο αυστριακής καταγωγής, έγεννήθη 
δέ έν Πράγα τφ 1789, καί έξη έκεΐ ώς νεαρός ίδιωτεΰων λόγιος μέχρι 
τού 1817. 'Από τού έτους εκείνου ήρχισε τάς περιηγήσεις του εις τήν 
'Ανατολήν καί ήλθε πρώτον εις τήν Κρήτην, έκ τής Κρήτης δέ έπειτα 
έπλευσεν εις Αίγυπτον καί 'Ιερουσαλήμ. Τούτου τού δευτέρου του τα- 
ξειδίου περιγραφή είναι τό βιβλίον του «Ταξείδιον έκ Κάιρου εις 
'Ιερουσαλήμ καί όπίσω» (Πράγα 1834), τό όποιον δεν έτυχε νά λά
βω ποτέ εις χεΐράς μου.

Διατί έξέλεξε τήν Κρήτην λέγει εις τον πρόλογον. Ή πρώτη μου, 
παρατηρεί, συγγραφική απόπειρα (ήτο μόλις 28 έτών δτε ήλθεν εις 
τήν νήσον) άναφέρεται εις τήν περιγραφήν τής νήσου Κρήτης, μιας
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χοόρας ή οποία υπό πολλάς επόψεις είναι αξιοσημείωτος, αφού ανή
κει και είς την παλαιοτάτην ιστορίαν τής Ευρώπης, από τής εποχής 
δέ τοΰ βοτανικού κα'ι ιατρού περιηγητοΰ Τουρνεφόρτ είχε παραμε- 
ληθή από όλους τους περιηγητάς. Μεγάλην βοήθειαν εις την περιή- 
γησίν του άνά την νήσον έσχεν εκ τού ότι ήτο ιατρός, ή ϊδιότης του 
δέ αυτή τοΰ άπεμάκρυνε πολλά εμπόδια έπιπροσθούντα είς άλλους, 
κα'ι διηυκόλυνε την εκπλήρωσιν τοΰ σκοπού τής περιηγήσεώς του. 
"Ενεκα τούτου, λέγει, ήδυνήθην πολλάκις κατά επισκέψεις των ασθε
νών νά έχω ευκαιρίαν διά παρατηρήσεις τάς οποίας μόνον είς ια
τρός θά ήδύνατο νά κάμη. Και όπου τούτο ήτο δυνατόν δεν τό πα- 
ρέλειψα. Αί παρατηρήσεις μου γενικώς, παρατηρεί προχωρών ύ Sie- 
ber, είναι αρχαιολογικά! (διά τάς παλαιάς ονομασίας πόλεων κα! άλ
λων τοποτθεσιών), φυσικαί, οικονομικά! κα! έθνογραφικαί. Τάς διε- 
σκόρπισα πανταχοΰ τοΰ βιβλίου καθ’ ήν τάξιν ή χρόνον ή διά9εσιν 
έγίνοντο. Δεν παρέλειψα τίποτε τό οποίον θά ήδύνατο νά θεωρηθή 
κα! νά κριθή είς βάρος μου. Τούτο τό πράττω, λέγει, διά νά δείξω 
την αγάπην μου προς την αλήθειαν, πράγμα τό όποιον είναι τό πρώ
τον καθήκον ενός περιηγητοΰ έκθέτοντος τάς παρατηρήσεις κα! ανα
μνήσεις του.- Τό νήμα τής διηγήσεώς του διήκει δι’ όλης τής νήσου 
καί τελειώνει είς την περιγραφήν τού έν Γόρτυνί λαβυρίνθου, ακρι
βώς δηλαδή εκεί όπου όλον τό νήμα τούτο ελάχιστα είναι πλέον άναγ- 
καϊον. Προσθέτων παρατηρήσεις τινάς περί τής άτελείας των χαρτών 
τής νήσου κα! τοΰ χάρτου αυτής τον όποιον κα! αυτός ό ίδιος εσχε- 
διογράφησεν, έπάγεται τά εξής : Έπέδίωξα προ παντός νά περιγρά
φω τον τρόπον τής εργασίας των κατοίκων, τά ήθη και έθιμά των, 
τάς προλήψεις των, τάς ενδυμασίας των, τον τρόπον τής βιοτικής 
συμπεριφοράς των καί τύν εθνικόν χαρακτήρα των έν συγκρίσει καί 
άντιθέσει. Πολλάκις μέ έβοήθησαν είς τούτο ευμενείς περιστάσεις, αί 
όποΐαι μέ περιέπλεκον είς γεγονότα εις τά όποια διεφαίνετο έν καθα
ρή) φωτ'ι ό Πασσάς, ό Πρόξενος, ό Κλήρος, οί ιατροί, "Ελληνες καί 
Τούρκοι υπάλληλοι, ό κοινός άνθρωπος, συντόμως εϊπεΐν έκάστη τα
ξίς των κατοίκων τής νήσου ταύτης. Παν μισητόν, τό όποιον θά έψε- 
γεν εκεί κάθε μεμορφωμένος Ευρωπαίος, προέρχεται εκ τής θρησκείας, 
έκ τοΰ Ίσλάμ, έκ τής αδυναμίας τού αρχηγού, εκ τής παρανόμου αυ
θαιρεσίας έκάστου προϊσταμένου. Οί Τούρκοι δεν είναι ικανοί νά 
προσλάβωσι πολιτισμόν τινα, όπως πράττουν τούτο οί λόγιοι "Αραβες 
ή οί φιλότεχνοι ίΐέρσαι. Τέλος προέρχεται τούτο και έκ τής συμβιώ- 
σεως δύο τόσον διαφόρων εθνοτήτων, των όποιων ακριβώς αί ίδιοι ή
τες έπιφέρουσι προστριβής όξυτάτας. "Ολα δέ αυτά εγράφησαν — ση
μείο! έν τφ προλόγφ σελ. 10—πρ'ιν ή άρχίσωσιν αί σημερινά! έχθρο-
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πραξίαι έν Έλλάδι Τό τέλος τής διηγήσεώς μου, λέγει, κάμνει ή 
άναχώρησίς μου διά την Αίγυπτον και ή. άφιξίς μου εις την ’Αλε
ξάνδρειαν.

'Ο δεύτερο ς τόμος τοϋ βιβλίου περιέχει κυρίως τάς φυσιοδιφι- 
κάς, γεωγραφικός καί παραγωγικός παρατηρήσεις του περί τής Κρή
της. Επισυνάπτει τινά περί τής έν Κρήτη λέπρας ή οποία, λέγει, εί
ναι ασθένεια τής οποίας ή ακριβής παρατήρησις έν Ευρώπη δεν εί
ναι δυνατή- ως προς δέ τα άρχαΐα γεωγραφικά ονόματα σημειώνει δτι 
έπραξε παν δτι ήδυνήθη διά νά προαχθή ή έρευνα αυτή καί νά διορ- 
θωθώσι τυχόν έσφαλμέναι περί αυτών γνώμαι. Διά την επιστήμην 
καί τέχνην θά ήδυνάμην ίσως — παρατηρεί — νά κάμω περισσότερα, 
αλλά ας μή λησμονή τις δτι τά έξοδα τοϋ ταξειδίου αύτοΰ τά έκαμα 
έκ των ιδιωτικών μου πόρων, καί έπρεπε προς ίκανοποίησιν τών κό
πων μου νά κάμω καί μεγάλας φυσικάς συλλογάς* 2, πράγμα τό όποιον 
μοΰ άφήρει έκάστοτε μέγα μέρος τοϋ χρόνου δι’ έρευνας καί παρατη
ρήσεις.

Τό βιβλίον τοϋτο τό ιστορικόν καί φυσιογραφικόν καί τό τόσον 
πολύτιμον διά την γνώσιν τής Κρήτης, δεν έχει δυστυχώς εις τό τέλος 
του εύρετήριον προσώπων καί πραγμάτων, τό όποιον θά καθίστα αυτό 
πολύ χρησιμώτερον καί ώφελιμώτερον.

Θά ήτο ευχής έργον εάν τις τών νεωτέρων φιλολόγων ή ιστορι
κών επεχείρει την διά φυλλαδίου ή καί διατριβής εις Περιοδικόν δη- 
μοσίευσιν συστηματικώς συντεταγμένου ευρετηρίου τοϋ άξιολόγου τού
του έργου. ’Εγώ αυτός έση μείωσα προχείρως μερικά δι’ ίδικήν μου 
χρήσιν. Οϋτω παραδ. χάριν περιέχονται εις τύν Α' τόμον πλήθος πα
ρατηρήσεων καί ειδήσεων. ('Ο Β\ τόμος σημειοΰται έκάστοτε ιδι
αιτέρως).

1) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑΙ :

’Ίδη (478), Δία (54), Άκρωτήρι - Μελεχας (137, 138, 132 μέ
λι), Λευκά ’Όρη (45), Δίκτη (224, 401 εξ.), Στρούμπουλας (220), 
Γιούχτας (238), Χαλέπα (129), 'Ηράκλειον (226), 'Ιεράπετρος (343), 
Ρέθυμνον (184), Θέρισο (135), Μονή 'Αγίας Τριάδος (146), Γου- 
βερνέτο (149, 151), Κυδωνιά (142), Άρκάδι (203), Λαβύρινθος (511), 
Γεωλογικά περί Κρήτης (222), ’Έπαινος τών καλλονών τής Νήσου 
(73, 158, 192, 478 κλπ.), σεισμός (226) κτλ.

’) "Οτε τό βιβλίον έτυ,τώνετο—1823—ίΤχεν ήδη αρχίσει ή Ελληνική έξά- 
γερσις τοϋ 1821. *0 Sieber, <ί>ς έλέχΌ-η, περιήλθε τήν νήσον τφ 1817.

2) «Zum Ersatz meiner Anstrengungen inusste ich bedeutende Sam- 
mlungen von Naturaljen zusammenbringen».
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2) ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΑΙ :

Πληθυσμός τής Νήσου (Β' 179), Γενίτσαροι (186), Σφακιανοί 
(457), σκλάβοι (156), κατηγορίαι κατά τών Τούρκων (196, 182, 311), 
κρυπτοχριστιανοί (212), Κύδωνες, Έτεόκρητες κτλ. (290), ’Ονόματα 
Προξένων έν Κρήτη (321), κτλ.

3) ΙΑΤΡΙΚΑ1 !

Πανώλης (170, 199), λέπρα (79, 149, 188), ίατρικαί περιπτώσεις 
(262, 282), λύσσα (200), υδροφοβία (153 και 155) κτλ.

4) ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΛΛΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ :

Έλαιόδενδρα (225), νέον άγνωστον φυτόν (239), φιλοσοφήμα
τα του (339^342), Χαιρετισμοί (405), ποιαν έντύπωσιν κάμνει είς 
βόρειον Ευρωπαΐον ή Νήσος (139), έξήγησις κοασμών βατράχων 
(156), στράβισμα τών δένδρων (154), χαρακτηρισμός Τούρκων (182, 
196, 263, 268), λμδι τής Κρήτης (183), ευχή κρασιού (208), Βι
βλιοθήκη εις τό Άρκάδι (269 έξ.), ρεμβασμοί του (298, 301), 
μπαξίσια (179, 180), πότε Ιπι τέλους ή ωρα τής άπελευθερώσεως 
(182, 198, 202), Τουρκικοί εκβιασμοί (178), αί τέσσαρες ωραιό
τατοι τοποθεσίαι εν τή Νήσφ (207), φιλαργυρία τού Σ. (134), Ελ
ληνικά (324), Τζάμι λιμένος Χανίων (128), ή Κρήτη κήπος Έδέμ 
(73 εξ., 473 έξ.), ’Ορθόδοξος λειτουργία (81), ενταφιασμός τών νε
κρών (109), μέγας κίνδυνος μέσα εις μίαν βάρκαν μεταξύ Δίας και 'Η
ρακλείου (59), Εβραίοι και Φράγκου έν Κρήτη (Β' 180 εξ.), άντίθεσις 
Τούρκων και Ελλήνων (Β' 185), Φιλελληνισμός καί φιλανθρωπία 
τού Sieber (Β' 213 έξ.), εξήκοντα είδη σταφυλιών έν Κρήτη (Β' 60), 
χαρακτηρισμός Ελλήνων (Β' 185) κτλ.

’Έρχομαι έπειτα εις τον Γερμανόν ιστορικόν J. W. Ζ inkeisen 
(1803-1863) δστις έχει συγγράψει άξιόλογον ιστορίαν τού Όσμανι- 
κοΰ Κράτους εν Ευρώπη εις έπτά τόμους (έν Άμβούργφ καί Γόθα 
1840-1863)5.

Δεν είναι μέν τόσον εκτενής καί τό βιβλίον δεν έχει εν ίδιαιτέρφ 
τόμφ έγγραφα, ως τό παρόμοιον δεκάτομον σύγγραμμα (1827-1835) 
τού επιφανούς Αυστριακού Άνατολιστοΰ ’Ιωσήφ φόν Χάμμερ (1774- 8

8) ΙΊρβλ. ΕΕΚΣ τόμ. Α' 1938, σελ. 351 σημ. 2. Είς τήν παρούσαν μελέ
την, ήτις θά συνεχισθή καί βραδύτερον, δέν ήτο δυνατόν νά ακολουθήσω χρο
νολογικήν σειράν τών περιηγητών καί τών διαφόρων έργων διά πολλούς λό
γους. Είς τό τέλος τής δλης μελέτης θά παρατεθή πίνας διευκολύνων τήν 
άνεύρεσιν πόσης σχετιτικής πληροφορίας.
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1856)4, αλλ’ δμως διακρίνεται και αυτή διά τήν ακρίβειαν και ευθυ
κρισίαν τών γνωμών τοϋ συγγραφέως της. Ό τέταρτος αυτής τόμος 
(έκδοθείςτφ 1856), περιέχει άπύ τής σελ. 582 μέχρι τής σελ. 749 σύντο
μον άλλα περιεκτικήν εις γεγονότα και έννοιας έ'κθεσιν τής ένετικής εν 
τή νήσιο κυριαρχίας. Παρατηρητέον δτι ό Zinkeisen έβασίσθη κυρίως 
έφ’ δσων πηγών ήδυνήθη νά εύρη εν τή Παρισινή βιβλιοθήκη, χωρίς νά 
μεταχειρισθή τα Ένετικά ’Αρχεία. 'Ως έκ τούτου 5 παρέχει μέν αξιό
λογους ειδήσεις καί άξιόλογον υλικόν διά τον 16ον καί 17ον αιώνα, 
επειδή αντλεί έκ πηγών τής τε Παρισινής, ως έλέχθη, βιβλιοθήκης 
καί τόΰ ’Αρχείου τοΰ Γαλλικού 'Υπουργείου τών Εξωτερικών, διά 
τους προηγούμενους δμως 14ον καί 15ον αιώνας αί πηγαί του περί 
τής Ιστορίας τής Κρήτης βασίζονται επί βιβλίθ)ν (καί όχι επί ανεκ
δότων χειρογράφων εκθέσεων κτλ.) καί διά τούτο ή έκθεσίς του είναι 
ελλιπής καί άτελεστέρα πως. 'Ο ίδιος ό Zinkeisen παρατηρεί (εν σελ. 
620 τοΰ Ε' τόμου): «δεν έχομεν ανάγκην νά περιγράψωμεν έκτενώς 
τήν εν τή νήσιρ κατάστασιν μετά τάς δυο ολίγον ανωτέρω έκτεθείσας 
εξεγέρσεις (εννοεί τήν έξέγερσιν τών αδελφών Γεωργίου καί Θεοδώρου 
Χορτάτζη τοΰ 1271, καί τήν επανάστασιν τών Καλλιεργών τού 1368). 
Μέ δλίγην φαντασίαν δύναται πάς τις νά σχηματίση έν έαυτφ τήν ει
κόνα μιας χώρας, ή οποία άλλοτε μέν υπήρξε μία τών πλουσιωτάτων 
καί ήπό τής φύσεως δαψιλέστατα προικισθεισών χωρών τής γής, 
τότε δμως είχε καταντήσει τό ταμεΐον πάσης ανθρώπινης άθλιότητος, 
έν φοβερόν μνημεΐον καταβαραθρώσεως τού ανθρωπίνου γένους έν 
τφ .αγωνι τών ιδίων παθών. ’Ακαλλιέργητοι αγροί, ερημωμένοι πε
διάδες, κατεστραμμένοι πόλεις καί φρούρια, άπονεκρωμέναι κώμαι 
καί χωρία, πανταχοΰ ή αιματηρά άνάμνησις τής δυστυχίας τών τελευ
ταίων ετών, πανώλης καί λιμός, αραιός μόνον πληθυσμός πλήρης κα
χυποψίας, άποθάρρυνσις, απελπισία, καί ύπεράνω δλων τούτων ή σι
δηρά σπάθη τής μέχρι μανίας έξωργισμένης Σινιορίας, σπάθη ή 
οποία κάθε στιγμήν ήπείλει νά έπιπέση επί τών κεφαλών τού μι
σητού αυτού τών Κρητών γένους, διά νά τό εξάλειψη μέχρι τού 
τελευταίου ίχνους του». Άλλ’ εις ποιον ώφειλεν ή Βενετία τήν 
κτήσιν τής Νήσου ;

Τήν κτήσιν τής Κρήτης, παρατηρεί ό Zinkeisen (σελ. 582), χρεώ
στε! ή Βενετία όχι εις τήν υπεροχήν τών οπλών της, άλλ’ εις τήν ευ-

4) Περί τοΰ περί Κρήτης τμήματος τής 'Ιστορίας τοϋ Χάμμερ 6·ά γίνη 
έν τοίς έπομένοις ιδιαίτερος λόγος.

δ) Πρβλ. Gerland, Das Aichiv des Herzogs von Kandia σελ. 1.
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φυά και οξυδερκή πολιτικήν τοΰ Δόγη Ερρίκου Δανδόλου. «Ή άπό- 
κτησις τής Νήσου ήτο τρόπον τινά τό επιστέγασμα τοΰ μεγάλου οι
κοδομήματος τό ύποιον ειχεν ανεγείρει ή κυριαρχία των θαλασσών* 
Τους κυριωτάτους κίονας τοΰ οικοδομήματος τοΰτου άνήγειρεν, αρχο» 
μενού τοΰ 13ου αΐώνος, ό ήρως οΰτος, υπό την προστασίαν τοΰ σταυ- 
ροΰ και εν δνόματι τής πατρίδος του, εις τάς εκβολάς τοΰ Εΰξείνου 
Πόντου, υπό τα τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως, εις τάς άκτας τοΰ 
Θρακικοΰ Βοσπόρου καί τής Μακεδονικής χώρας, ε’ις τά παράλια 
τής Ελλάδος καί έν Πελοποννήσφ, εις τάς νήσους τοΰ Αιγαίου καί 
Ίονίου Πέλαγους».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ
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ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ «ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΥΦΑΝΤΩΝ»

ΤΗΣ WASHINGTON *

Μεταξύ τών υφαντών από τάς νήσους τής Ελλάδος εις την συλ
λογήν τοϋ «Μουσείου 'Υφαντών» εις Washington D. C. τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών τής ’Αμερικής υπάρχει μικρά μέν άλλ’ ενδιαφέρουσα 
όμάς υφαντών καί κεντημάτων έκ Κρήτης, σχηματισθεΐσα κατά τά τε
λευταία αυτά έτη έξ αγοράς ή έκ δωρεών. Τής όμάδος ταύτης ιδιαζόν
τως αντιπροσωπευτικά είναι τέσσερα κεντήματα, άναπαριστώμενα εδώ 
εις τάς συνοδευοΰσας τό άρθρον φωτογραφίας. ’Ανήκουν εις τον 17. 
καί τάς άρχάς τοϋ 18. αιώνος, αποτελούν δέ άξιοπρόσεκτον δείγμα 
τοϋ πολιτισμού τής νήσου και κατά τά σχέδια καί κατά την τεχνικήν 
των: Έκτος τών εγχωρίων σχεδίων, τά όποια προφανώς προέρχονται 
από την μακράν ιστορικήν παράδοσιν τής Κρήτης, ενυπάρχουν καί 
σχέδια επείσακτα έκ τής ’Ιταλίας καί έκ τής Τουρκίας, χωρών μετά 
τών οποίων ή νήσος συνεδέθη ατενώς κατά τό παρελθόν’ άπαντα δέ 
τά στοιχεία αυτά, καί τά έγχώρια καί τά έπείσακτα, συνθέτονται κα
τά ϊδιάζοντα τρόπον: τά σχέδια είναι έπεξειργασμένα διά πολλών χρω
μάτων καί εις ποικιλίαν βελονιών, μαρτυροΰντα οϋτω άξιόλογον έφευ- 
ρετικότητα καί χάριν καλλιτεχνικήν. Ή κρητική «φτερωτή βελονιά» κυ
ριαρχεί, ανευρίσκονται δ'μως καί «παράλληλη βελονιά», «ψαροκόκα
λο», «αλυσιδωτή», «σκαλωτή», «κοφτή», καθώς καί «γαλλικοί κόμποι».

Τά περισσότερα από τά κρητικά κεντήματα τής συλλογής μας εί
ναι κεντήματα δι’ υποκάμισα, καταλήγουν δέ εις στενά πλαίσια πε
ριβαλλόμενα από εύρυτερον καί περισσότερον έπεξειργασμένον περι- 
θώριον. Τά κεντρικά στοιχεία τών σχεδίων είναι έπαμειβόμενοι τόποι 
αγγείων, τά δέ εις τό στενόν πλαίσιον είναι τοποθετημένα κάτωθι 
τοϋ κυρίου περιθωρίου εις τρόπον ώστε ή διακόσμησις ως σόνολον 
αποτελεί εύχάριστον ρυθμόν παρά τον φόρτον εις λεπτομέρειας. Οί 
έπαμειβόμενοι τόποι αγγείων έχουν μακράν ιστορίαν εις τά σχέδια 
κεντημάτων, διότι είναι κοινά ήδη εις τήν ελληνορωμαϊκήν Αίγυπτον, 
όπου έμφανίζονται καλυπτόμενα συνήθως υπό φύλλων αμπέλου. Εις

*) Ή συγγραφεύς τοϋ άρθρου επιθυμεί νά έκφραση καί δημοσίμ τάς ευ
χαριστίας της εις τόν κ. Βασίλειον Λαούρδαν (Harvard University at 
Dumbarton Oaks) διά τήν μετάφρασιν τοϋ άρθρου εκ τής αγγλικής είς τήν 
ελληνικήν.
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ΠΙΝ. Ζ'

Κρητικόν κέντημα (Τ. Μ. 81, 53) τής Συλλογής τοϋ «Μουσείου Υφαντών» 

τής \Va5hingt3n.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:18 EEST - 18.237.180.167



Πίν. Η'

Κρητικί κεντήματα (Τ. Μ. 81, 50) τής αυτής Συλλογή;.
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την ρωμαϊκήν εποχήν πολλά από αυτά είναι ύφασμένα δι’ ενός μόνου 
χρόίματος ή δι’ ελαφρών και ελάχιστων χρωμάτων. Τά κεντήματα εις 
τήν Εγγύς ’Ανατολήν ήσαν σχετικώς σπάνια, κεντήματα δέ εις «αλυ
σιδωτές βελονιές» ήσαν περιωρισμένα μόνον εις τήν ’Ασίαν, μέχρι 
τουλάχιστον τοΰ 10. αίώνος.

Τό σχέδιον Τ.Μ. 81, 53 (Πίναξ Ζ) έχει περιθώριον εις έκάστην 
πλευράν τοΰ κυρίου σχεδίου, ή δέ όργάνωσις τοΰ σχεδίου αύτοϋ υπεν
θυμίζει τά Ιταλικά «σχέδια-κορδόνια» τοΰ 16. α’ιώνος. At σειρήνες 
εις μερικά από τά άκρα τοΰ περιθωρίου ήσαν συνήθεις εις τήν ιταλι
κήν λαϊκήν τέχνην—-ιδία δέ τήν τής Βενετίας—απαντούν δ’ ενίοτε εις 
τά κεντήματα τού Α’ιγαίου Πελάγους, δ δικέφαλος αετός όμως είναι 
καθαρώς Βυζαντινός. Τά άνθη τοΰ σχεδίου είναι τυπικώς χαρακτηρι
στικά των υφαντών τής ’Εγγύς ’Ανατολής. Οΰτω εις έν καί μόνον 
κέντημα διασταυροϋνται γηγενή στοιχεία κα'ι επιδράσεις έξ ’Ανατολών 
και Δυσμών, συνενοΰνται δέ δλα υπό τήν τυπικώς κρητικήν τεχνικήν 
τής ποικιλίας βελονιών καί τής πολυχρωμίας.

’Ενδιαφέρουσα ως αισθητικόν επίτευγμα είναι καί ή σειρήν ε’ις τό 
σχέδιον Τ. Μ. 81, 53. Εις τό σχέδιον Τ. Μ. 81, 50. (Πίναξ Η') έχουν 
άποδοθή θαυμάσια ή εστεμμένη κεφαλή, οι ώμοι και οί βραχίονες, 
άλλ’ αί δυο ούραί έχουν χάσει τήν αρχικήν σημασίαν των και έχουν 
μεταβληθή εις άνθοφόρους κλάδους. Εις τό σχέδιον Τ.Μ. 81, 54 (πί
ναξ Θ') ή κεντήστρια κατανοεί ακόμη όλιγώτερον τό σχέδιον διότι ή 
εις τό σχέδιον Τ.Μ. 81, 53 καθαρά μορφή έχει μεταβληθή εδώ εις 
συμβατικήν διακόσμησιν διά τά αγγεία. Εις τό σχέδιον Τ. Μ. 81, 69 
(πίναξ I') ή σειρήν εμφανίζεται καί πάλιν, άλλ’ οί βραχίονές της εί
ναι τό μόνον μέλος τό όποιον δέν έχει μετασχηματιθή. Τό στέμμα 
της έχει μεταβληθή εις άνθος, κέντρον τοΰ οποίου είναι τό πρόσωπόν 
της, αί δέ δΰο ούραί της έχουν μεταβληθή καί αύταί εις κλάδους 
άνθοφόρους.

Τα σχέδια Τ.Μ. 81, 50 καί Τ.Μ. 81, 69 έχουν ωραία δείγματα 
σχεδίων παριστώντων δφεις. ’Όφεις απαντούν σχεδόν εις όλά τά κρη- 
τικά κεντήματα, είναι δέ συνήθως χρώματος πρασίνου. Πιθανώς εί
ναι απηχησις έκ τοΰ μινωικοΰ πολιτισμού, δπου ή θεά τών ό'φεων 
κατεΐχεν έξέχουσαν θέσιν. Εις τό σχέδιον Τ.Μ, 81, 54 έχουν καί αυ
τοί μεταβληθή εις άνθη, εμφανίζονται δέ υπό συμβατικάς παραλλα- 
γάς εις το κάτω μικρόν περιθώριον. Εις τό τελευταΐον αυτό τεμάχιον 
6 δικέφαλος βυζαντινός αετός απεικονίζεται σαφώς διά μεγάλου μεγέ
θους στέμματος μεταξύ τών δύο κεφαλών. Είναι ενδιαφέρον νά ση- 
μειωθή οτι εις τό Γ. Μ. 81, 53, δπου υπάρχουν αετοί καί σειρήνες, 
εκεί δέν υπάρχουν δφεις. Εις τά σχέδια Τ.Μ. 81,50 καί Τ.Μ. 81, 69,
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δπου αί σειρήνες και οί δφεις κατέχουν έξέχουσαν θέσιν, δεν ΰπάχουν 
αετοί, εϊς δέ το σχέδιον Τ.Μ. 81, 54, όπου οί αετοί είναι επιβλητι
κοί, αϊ σειρήνες καί οί δφεις αναγνωρίζονται μετά μεγάλης δυσχέ
ρειας. 'Οπουδήποτε εν σχέδιον παρερμηνεύεται ή ώς μή εχον σημα
σίαν χάνει την μορφήν του, μετασχηματίζεται εις άνθος. Εϊς την 
εναλλάσσουσαν βαρύτητα άφ’ ενός μεν των σειρήνων καί των δφεων, 
άφ’ ετέρου δέ των αετών κάθε σχήμα ύποβιβαζόμενον εϊς σημασ'αν 
μετατρέπεται εις άνθος. Μόνον τά πτηνά παοαμένουν σταθερώς ώς 
πτηνά εις την ένδιαφέρουσαν αυτήν άνοδον και κάθοδον σχημάτων, 
τά όποια δεν είναι βεβαίως μόνον σχήματα εις την ψυχήν τής κρητι- 
κής γυναικός, άλλα σύμβολα μεστά ηθικών νοημάτων.

Ή έμφάνισις τών μικρών πτηνών καί τών ζώων, χρησιμοποιού
μενων ώς μικροτέρας αξίας θεμάτων εις τό τεμάχιον αυτό, είναι 
καί αυτή, νομίζω, ενδιαφέρουσα. Μάς υπενθυμίζουν κάπως τά σκυ- 
ριανά σχέδια, εϊδικώς κατά την άσυνδετον σχέσιν των προς τά άλλα 
μέρη τοΰ σχεδίου. Πτηνά βεβαίως είναι δυνατόν νά έμφανίζωνται εϊς 
οίονδήποτε χώρον, είναι δμως πολύ ευχάριστος ό παιγνιώδης τρόπος 
καθ’ δν έ'να μικρόν ζώον μέ την κεφαλήν του έστραμμένην δπίσω, 
επάνω από τό σώμα του, καί μέ την γλώσσαν του έξω, τοποθετείται 
επί μιάς ανθοδέσμης μέ τό ένα πόδι εις ένα κλαδί καί μέ τά άλλα 
τρία εις τον αέρα.

'Ολόκληρος ό χαρακτήρ τοΰ σχεδίου αϊσθητικώς είναι άρτιος. Μο
λονότι δέ εις ένα τόσον μικρόν χώρον συνωθοΰνται τόσα πολλά σχέ
δια, ή κανονική διαδοχή τών διαφόρων στοιχείων δίδει εις τά κρητι- 
κά κεντήματα χάριν καί ρυθμόν ασυνήθη εις τά κεντήματα τών άλλων 
νήσων τής Ελλάδος.

Σχετικώς μέ την ύλην τών κρητικών τεμαχίων εις την συλλογήν 
μας υπάρχει μία ενδιαφέρουσα τεχνική λεπτομέρεια : Τό ύφασμα τών 
κεντημάτων έχει άποτελεσθή από λινόν ιστόν καί βαμβακίνην κρόκην. 
Τά υλικά από τάς περισσοτέρας άλλης νήσους είναι ομοιογενή, είτε 
δλα από λινόν είτε δλα από βάμβακα. Ή χρήσις αΰτη νημάτοιν δύο 
εϊδανν ήτο κρητική παράδοσις; ”Η είχεν παραληφθή από τούς Τούρκους 
ύφαντάς, οί όποιοι ύφαιναν τά βελοΰδά των μέ μετάξινον ιστόν καί 
βαμβακίνην κρόκην κατά τον 15. καί 16. αιώνα ; Εϊς τήν Κοπτικήν 
περίοδον τά υφάσματα κατεσκευάζοντο από λινόν ιστόν καί μαλλίνην 
κρόκην, εις δέ τήν Ίσλαμικήν περίοδον τό περσικόν Mulham άπετε- 
λειτο από μετάξινον ιστόν καί βαμβακίνην κρόκην. ’Ίσως τό περσικόν 
αυτό Mulham Ιμιμήθησαν οί Τούρκοι διά τήν χρήσιν βαμβακίνης 
κρόκης, εξ αυτών δέ ενδεχομένως τό παρέλαβον οί Κρήτες. Ό κ. Α. 
J. Β. Wace εις τό λαμπρόν βιβλίον του «Mediterranean and Near
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Κρητικά κεντήματα τοϋ «Μουσείου 'Υφαντών» τής Washington 2G7

Eastern Embroideries» (δύο τόμοι, Eondon 1935) δεν συνεζήτησεν 
αυτό τό σημεΐον. Έξήτασε τά κεντήματα μετά φροντίδος υποδειγμα
τικής, προφανώς όμως ένόμισεν δτι τό βασικόν υλικόν ήτο ομοιογε
νές. Εις τάς περιπτώσεις των κρητικών υφασμάτων έξήτασε τον ιστόν, 
όχι όμως, νομίζω, την κρόκην. ’Ίσως αι παρατηρήσεις τού παρόντος 
άρθρου νά συμβάλλουν εις την ιδιαιτέραν μελέτην τής Ιδιορρύθμου 
ταύτης κρητικής τεχνικής.

Είναι, νομίζω, ριψοκίνδυνου νά εξαχθούν γενικά συμπεράσματα 
από την έξέτασιν τεσσάρων μόνον κεντημάτων. 'Οπωσδήποτε όμως 
δεν είναι ’ίσως άνευ σημασίας αι διαπιστώσεις: α) ιδιαιτέρας κρητικής 
τεχνικής διά την κατασκευήν υφασμάτων, β) ιδιαιτέρας κρητικής τε
χνικής κεντημάτων και γ')-—από την άποψιν πλέον των σχεδίων — ή 
διαπίστωσις τής συμβιώσεως και δή τής υπό την ΐδιάζουσαν ώς άνω 
κρητικήν τεχνικήν συγχωνεύσεως θεμάτων προερχομένων άφ’ ενός μέν 
εκ τής παλαιάς ιστορίας τής νήσου, άφ’ ετέρου δέ έκ τής διασταυρώ- 
σεως τοϋ γηγενούς πολιτισμού και των δθνείων επιδράσεων. ’Ιδιαιτέ
ρως δέ αξιόλογος είναι, ως στοιχεΐον δι’ ιστορικά συμπεράσματα, ή 
παρουσία τοΰ δικεφάλου εστεμμένου βυζαντινού αετού εις κεντήματα 
κατά τήν τελευταίαν περίοδον τής Βενετοκρατίσς και κατά τήν πρώτην 
τοιαύτην τής Τουρκοκρατίας εν τή νήσφ. Προφανώς, όπως άλλωστε 
και εις τήν Δυτικήν Ευρώπην και εις τήν ’Εγγύς ’Ανατολήν, τά κεν
τήματα αυτά τής Κρήτης εκφράζουν λαϊκάς παραδόσεις, δοξασίας, πα
ραμύθια, φόβους και ελπίδας τής ψυχής. Τό θαυμάσιου κρητικόν κέν
τημα τοΰ 18. α’ιώνος τό όποιον εδημοσίευσεν ήδη ό-Wace (II τόμος 
πίναξ XC) είναι ολόκληρος κόσμος : 'Ένας Κρητικός πού παίζει τήν 
λύραν του, μιά κοπέλλα πού χορεύει κοντά του σεμνά, ό δικέφαλος 
αετός τριγυρισμένος από δράκοντας, λουλούδια, πουλιά, οικιακά ζώα, 
σειρήνες, δένδρα, κόσμος ολόκληρος, κεντημένος εις τό ύποκάμισον 
μιας Κρητικοπούλας νύφης !

Νομίζω ότι τά κρητικά κεντήματα αποτελούν ένδιαφέρουσαν περιο
χήν μελετών και θά ήτο ευχής έργον εάν κατεβάλλετο προσπάθεια 
ώστε να αυξηθή τό υλικόν τό όποιον υπάρχει. Ή συγγραφεύς τοΰ 
άρθρου αυτού θά ήτο ιδιαιτέρως ευγνώμων διά τήν παροχήν στοι
χείων τά όποια θά τήν έβοήθουν εις τό θέμα αυτό.

Textile Museum 
Washington D. C.

TOUISA BEKKINGER
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DOOALE POUR PAUL CONTARINI,
CAPITAINE DE CAND1E

Parmi les nombreuses d o g a 1 i1 conservees dans les biblio- 
theques americaines, il en est une qui pourrait interesser de 
plus pres les historiens de Crete. C’est a la description de ce 
manuscrit et a la publication de quelques extraits de son con- 
tenu qu’est consacree la presente note.

Ue ms W 484 dela Walters Art Gallery n’a ete 
decrit que sommairement2. Quelques precisions seront peut-etre 
les bienvenues.

La dogale a ete reliee au moins une fois depuis la date 
'de la reliure originale. II n’ est done nullement sur, que la 
presente reliure, bien qu’ ancienne, soit primitive. L,e manu
scrit, precede et suivi par trois feuilles de garde, consiste en 
quinions. L,es derniers notes de chaque cahier son ecrits, ver- 
ticalement, pour etre repris au debut du quinion suivant. 
L,e fol. 1, sur le verso duquel3 se trouve la miniature, 
ne fait pas partie du premier cahier; il y a ete attache au 
moyen d’un onglet; ainsi, la miniature se trouve en face de 
la carte de Crete, fol. 2 (cf. pi. IA' et IB'). Toutes le deux sont 
l’oeuvre du meme artiste. Sur la miniature est representee une 
figure feminine (allegorie de Venise), protegee par Saint Marc 
(cf. le livre dans sa main et la place qu’il occupe derriere la 
personification); elle tend un livre (notre dogale?) aun hom- 
me barbu d’un age mur, (Paul Contarini) que protege son saint 
patron (cf. le front chauve et le glaive, symbole du martyre

') Documents publics sur parckemin, poUrvus d’une bulle d’or, d’ 
argent ou de plomb. Ces documents emanent de la chancellerie du doge.

!) Seymour d e Ricci, Census of Medieval and Renaissance 
Manuscripts in the United States and Canada, I (1935), p. 854: nr. 546. 
Doqale granted to Polo Contarini, Capitaneo of Candia. Vel. fi575), SKI 
ff. (S5X IS cm.]. Written in Venice, i miniat. and 1 map of Candia. Old 
red velvet. Red leather bookplate : a mailed arm holding an olive-branch. 
M. Basile I.aourdas a bien voulu attirer mon attention sur ce docu
ment, que j’ai pu consulter a loisir grace a l’obligeance de Mile Doro
thy Miner, conservatrice a Walters Art Gallery.

3) Je suis la pagination moderne du ms, faite au crayon.
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Dogale pour Paul Contarini, capitaine de Candia 269

de saint Paul). Un jeune homme (fils ou parent de Contarini ?) 
se tient a cote du capitaine. Au-dessus du jeune homme et de 
saint Paul, un ange tient une trompette dans une main et une 
couronne de laurier (feuilles or) dans l’autre; a cote de Venise, 
un lion (sy.mbole de la Republique) est assis, la patte posee 
sur un livre. Dans la partie inferieure du cadre de la miniature, 
un aigle noir a deux tetes, surmontees d’une couronne, porte 
sur la poitrine le blason de la famille Contarini (eotice de six 
bandes azur et or)4.

C’est peut’etre Paddition du fol. i qui a derange l’ordre des 
pages du premier quinion. Da suite du texte au fol. 2V se lit au 
fol. 4. De fol. 3 est en realite le dernier du quinion (le neuvi- 
eme de la pagination originale).

Une bulle de plomb d’Alvise Mocenigo (doge entre 11 mai 
1570 et 4 juin 1577) est attachee au manuscrit. Description 
ALOYS1VS MOCENIGO OKI GRA(tia) DVX VENETIAR(um) ET C(aetem) 
est attestee par ailleurs pour ce doge5. Sur Pavers de la bulle, 
S. Marc, debout, benit Mocenigo (s. M. VENETV. ALOY MOCE- 
NI. DVXj'a.

Da dogale a ete delivree a un membre d’une famille qui 
a donne plus d’un doge et d’un grand dignitaire a Venise. De 
curriculum de Polo d i Dionigi Contarini (23 jan- 
vier 1529-juin 1585) est celui d’un fonctionnaire de earriere. II 
fut successivement savio agli ordini, sindaco in Levante, avoga- 
dore del commun (a deux reprises); l’annee de Depanto (1571) le 
vit provveditbre a Zakynthos; ses rapports, envoyes au senat ve- 
nitien et aux amiraux de la flotte occidentale, contribuerent a 
la victoire chretienne; apres avoir ete capitaine a Candia, il se- 
journa, entre 1580 et 1583, a Constantinople, comme bai'le (am- 
bassadeur) aupres de la Sublime Porte; ensuite, il fut savio di

4) Pour un blason semblable des Contarini, cf. p.ex. le frontispice 
detache d’une dogale du XVIe s., dans la Free Library a 
Philadelphia ; Seymour de Ricci, Census.. ., II (1937), p. 2077.

5) Autografi, bolle ed assisa dei Dogi di Venezia (Archivio di Stato 
in Venezia, Sala diplomatica «Regina Margherita» (Venise, 1881), p. 19).

δα) Une remarque finale sur la provenance de notre ms : son ex 
1 i b r i s est idcntique a celui du ms. W 483 de la Walters Art 
Gallery. Or, il semble bien, d’apres une cote sur le verso de sa 
reliure, que W 483 a appartenu a une collection russe. Da meme consi
deration pourrait done s’appliquer a notre d o g a 1 e.
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consiglio et finalement provveditore generate di terraferma. II 
mourut a Venise6.

Bien que, dans la d o g a 1 e, Contarini soit designe comme 
Capitaneo di Candia tout court, il appert du texte que sa juridi- 
ction, sauf quelques exceptions specifiees, s'etendait sur toutc Γ 
lie. II etait done capitaine general7.

Notre document appartient a la classe des instructions de- 
taillees que les fonctionnaires de la Serenissime Republique re- 
cevaient avant de se rendre a leurs postes. Ces commissioni8 9 
(capitolari) delimitaient exactement le pouvoir de ces fonction
naires par rapport aux autres dignitaires de Venise qui se trou- 
vaient aux meme lieu ; elles exposaient minutieusement les de
voirs et les droits du magistrat, et etablissaient des peines pour 
le cas de manquement aux obligations ou de transgression des 
droits. Elles reglaient jnsq’aux affaires de famille du fonction- 
naire0.

Parmi les instructions donnees a Contarini, d’aucunes, sur- 
tout les extraits des decisions d’ordre general, prises par les dif- 
ferents organes du pouvoir central (Maggior Conseglio, Conse-

“) Pour la biographie de P. Contarini, cf. une breve notice de V. 
tazari dans E. A 1 b e r i, Le relazioni degli ambasciatori veneti 
al Senato durante il secolo decimosesto, serie III, vol. Ill (Firenze, 
1885), 212. Pour sa relazinne de Constantinople (1583), cf. i b i d e 111, 
pp. 213-250, et E. S p a g n i, Una sultana veneziana, «Nuovo Archivio 
Veneto», XIX (1900), 241-348, partic. pp. 302, 339-34-1· Pour d’autres 
donnees biographiques sur Contarini, qui me sont inaccessibles cf. G. 
Soranzo, Bibliografia veneziana, (Venise, 1885), nro 1715 et 4381 (?)

7) Cf. fols. 4; 5 (Contarini commandant-en-chef; delimitation de ses 
pouvoirs par rapport a ceux du Duca); 7 (les feudatarii de toute l’lie 
dependent dc lui); fol. 3 (il nomine le capitaine de le citadelle a Can- 
die); fol. 13 (il doit visiter toute Pile, un fois par an), etc. Sur le 
capitaine general, cf. Στ. Ξανθουδίδου,Ή ‘Ενετοκρατία έν Κρήτη 
καί οι κατά τών ‘Ενετών αγώνες των Ινρητών (1939), ρ. 12 et Σιτ. Μ. Θ ε ο- 
τ ό κ η, ’Αποφάσεις μείζονος συμβουλίου Βενετίας 1255-1669 [ = Μνημεία τής 
‘Ελληνικής ‘Ιστορίας, νοί. ι, 2 (ΐ933)1> passim, cf index p. 270.

*) Cf. chap. XIV, fol. 10: cosa alcuna la quale te sii prohibita per la 
t u a c 0 m m i s s i 0 n e...; chap. XLVIII, fob 28v: sccondo che si con- 
tiene nella commission e t u a. Cf., aussi, la fin du chap. XIX, 
fob 12.

9) Cf., la-dessus, un breve chapitre dans Στ. Ξ α v 0· ο υ δ ί δ ο υ, 
Ή Ενετοκρατία έν Κρήτη , . . pp. 13-14. Le Capilularium capitaneorum 
(de 1298/99), publie par E. G e r 1 a n d, Das Archiv. des Herzogs von 
Kandia (1899), pp. 100-102), est un ancetre lointain de la presente dog ale.
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Dogale pour Paul Contarini, capitaine de Candie 271

cjlio de Pregadi, Conseglio dei Died), se retrouvent dans les 
documents du meme genre10. D’autres on trait a Crete, mais 
semblent, elles aussi, avoir ete repetees dans d’autres doga- 
1 i Toutefois, certains chapitres de notre document, ou le 
choix de certaines decisions anterieures, peuvent avoir ete di- 
ctes par les besoius du moment et par la situation particuliere 
en Crete vers 1575, date de la dogale. Ce sont ces particu- 
larites possibles qui nous interesseront surtout, dans la descri
ption de son contenu. Nous reproduirons aussi les titres de cer
tains chapitres, pour faciliter une comparaison eventuelle.

*
* *

fol. 2v ALOYSIVS MOCENIGO : DEI ORATIA DVX VENETIARVM ETC 
COMMETTEMO13 a te nobel nostro Polo Contarini diletto, ct fidel 
nostro, che in nome del saluator nostro Messer Jesu Christo, et 
de tutta la corte celeste uadi nostro solenne Capitaneo di Candia, 
oue debbi essercitar la capitanearia tua per la conseruation, et 
buon stato del Dominio nostro, sicome qui sotto per ordine si 
contiene, tahnente diportandoti, come speramo, che tu possi da 
noi sempre esser laudato.

fol. 4 Che it capitanio h abb i i l cargo d e s 0 l cl a- 
t i etc. || Cap0 . I.13.

E ordinato per U consigli nostri, che tu sii capitaneo, et Go- 
uernator de tutti li soldati nostri a piedi, et ά cavallo, facendo 
rag-ion, et giustitia nolle cose ciuili, et criminals, si come me- 
glio parera alia tua descretione.

fob 6 C he la c u s t 0 d i a della citta a p p a r t i e n e a l 
cap (it an ejo. C a p° . IIIp*.

‘“) Ces differentes pcirti prese de notre 111s, disposees souvent dans 
1 ordre chronologique, concernent la juridiction du capitaine en matiere 
criminelle, les bannis, les questions des finances, le maintien des forti
fications, les mesures a prendre en cas de peste, etc.

n) J ai compare les mss. W 482 ( = R i c c i, Census... I [1935], p. 
844. nr. 544 ; doyale pour Vicenio Molin, date 1572); \V 483 (=R i c c i, 
ibidem, nr. 547 : d 0 y a l e pour le p 0 d e s t ά de Vicenza, date a cor- 
riger : 22 avril 1572), W 491 ( = R i c c i, ibidem, nr. 545 : dogale pour 
un capitaine de Vicenza, date: 1574), tous de la Walters Art Gallery.

12) Majuscules en or.
* ') Les titres des chapitres, en encre.rouge, sont de la main du scribe,
1') Parte presa du Consiglio de Pregadi, sans date.
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272 Ihor Sevcenko

fol. 7 Che bisognando far caualcar li f eudat α
ν i i, etc. c i d a s p e 11 i e t pert'eng hi a l solo c a p i- 
t a n e o. Capo . VI.

Delli feudi; dell ’Isola di Candia ordinamo con li detti nostri 
consegli, et cost uolemo, che sia osseruatO, che tutte le cose, ch(e) 
appartengono alia rnostra;della guarnigione.de lutta VIsola, ec- 
cetto, die nella Cania, el lietimo, siano uedute per li.Rettori 
nostri de quelli luoghi. et oltra aid e ordinato, dt(c). tutte le cose 

. appartinenti a far caualcar, li feudatarii dell’Isola, et far le'ca- 
ualcate, guando sia bisogno, aspetti a' te solo. 

fol. ii O r d i n e c i r c a l i f eudat i. C a po . XVI.
Che per Vauenire la comessione fatta per la ribellion de 

Candia sia totalmente annullata, et spirata, et da md15 d clietro 
a tutti li feudati dell’Isola nostra di Candia sia fatta una comes- 
sion tale cioe, ch(e) essi feudati giurino esser fedeli' al Duce, et 
Dominio di Venetia, et siano teriuti obedire ά tutti li .'comman- 

‘ damenti de esso serenissimo Duce di Uenetia, et suoi consegli, ά 
tutti li mandati del l)uca, Capitaneo, el consigneri nostri di Can
dia, et de tutti li altri ch(e) per it Dominio di Uerietia sara- 

fol. i iv no || deputati in quelle parti secondo che tocca cadauno delli pre- 
detti, et come e disposto per la forma delle commissioni·, Dechia- 
'rando pe'rd, clie li prinni feudati dell’Isola de Candia possino 
uender et alienar le loro caualcarie et seruentarie, $v come pote- 
uuiio per auanti10.

fol. 3v Chen e feudati, n e s uo i propin'q ui p o s s o- 
' η o esser t o 11 i a s ο l d o publico, etc. C apo . XIX.

15) Da mo, c. a d.: des a present.
1B) Cette derniere stipulation semble aller a 1’eneontre des mesures 

prises par le fameux Jacques F osc arini,' arrive en Crete en 1574 
coranie provveditore ■·generate. La defense de l’Xle, appuyee sur le syste- 
me des cavalleric et seruentarie (fiefs fournissant des cavaliers et fantas- 
sins) se trouvait alors dans un etat deplorable. I,es feudatarii Vendaient 
leurs fiefs aux personues (surtout d’origine grecque) qui ne pouvaient 
pas etre astreintes au service militaire. Koscarini fit dresser une liste de 
ces fiefs et, defendit toute transmission de titres de propriete sans per
mission explicite du pouvoir. ,IYes reformes* de Foscarini n’ont pas sur- 
vecu a son depart de Crete. Cf., cependent, notre dogale, chap. XLVI- 
Sur l’activite de Foscarini, cf. ses Relazione et Ordini, dans Z i n k e i- 
s e n, Geschichte des Osmanischen Reichs, I-V (Στ. Ξονθονδίδου, 
Ή Ενετοκρατία έν Κρήτΐ) . . . pp. 125-128).
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ΠΙΝ.ΙΑ

A

La miniature du ms W 484 de la Walters Art Gallery. Allegorie de Venise 
tendant la dogale a Paul Contarini.
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Π[Ν. IB

Carte de la Crete qui precede la dogale du ms W 484 de la Walters Art Gallery.
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Anchora farai osseruare la parte infrascritta clel tenor, et con- 
tinentia come qui sotto u(idelice)t.

Douendosi specialmente uigilare, che le bande de caualli, et 
pedoni, che deneno esser in Candia, siano ben fornite, et non sia- 
no bastardate per bene del stato nostro ;

And era parte, die cspressamente sia· prohibito, che per I’aue- 
nire niuno Uenetiano figliuolo di feudato, ne greco, ne cognato, ne 

foi. 12 fratello, ne propinquo ad alcuno feudato || possi per alcun modo 
esser tolto in Caiidia ouero net Isola ά soldo nostro, cost da pic- 
cli, come da cauallo, et se tu trouerai alcuno che fusse stato tolto 
contra il presente orcline, ne messo alcuno in loco. delli sopra- 
scrilli, cosi da piecli, come cla cauallo, tu li debbi cassare al 
tutto; et le cose prcdette non possino esser reuocate, ne esser fat- 
to gratia ad alcuno, ό ultra deehiaratione, sotto pena cle ducati 
cento a chi rnettesse parte in contrario, et della presente nostra 
deliberatione sia dato notitia al .Capitaneo nostro di Candia, che 
hora si ritroua nel quelRegimcnlo,etpostanell’auenirenelle corn- 
missioni delli sui successori per sua intelligentia et osscruantia.

fol. i2v Della a i sit a, che lia da far il cap it a no 
fol. 13 per Γ Isola unauoltaall’anno, etc. || con li

mitation della s p e s a C a p« .. XXI.
Una uolta all’anno sei obligato uisitar personalmelite liluoghi 

notabili, cittd, et castelli della predelta nostra Isola, in quel mo
do, et sicome ti parera nieglio, et phi utile, et accib che le spese 
chfe) tu farai per causa di guesla uisila ti siano limitate, per- 
ch(e] bisognera, che tu honori quelli, ch(e) uengono teco, sia in 
tua libertd di spender, delli danari della camera, al giorno per 
causa della clitta uia per peri died, et no( nl piua modo alcuno 
delli beni del publico, et quando tu andera terrai modo, chfe) 

fol. 13V la cittd de Candia sia ben fornita, chfe) con la\\ Dio gratia non 
occorri alcun dubbio, raccommandando la custodia di Candia al 
Duca, et Consiglieri, come e giusto; et.non possi menar teco se non 
■una bandiera de caualli cle solclati nostri, ne anco puoi star in 
delta caualcala, ouer uisita, piu de XX. giorni cl modo alcuno 17.

Che ' n e Hi t r a t tat i, c h e fuss e r o fa t ti c o n- 
t r a i l b u ono · s t a to d e q u el l a Isola, l i p r o c e s-
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17) Cf. ms W 491, fol yv : De veder il Territorio una uolla sola nel 
Reqgimento. ■ ; ; .r.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 18
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274 Ihor Sevcenko

si si ano trattati per tu11o i l r egim ent o d e 
quell’ [sola nostra etc. C a p° . XXII. 

fol. 14 Che sia ordinato per dichiaratio || ne, ch(c) in caso, ch(e) fus- 
se fatto, ouero trattato alcana cosa in parole, et fatti contra it 
buon stato della nostra Isola di Candia, si per modo di ribellionc, 
ύ de tradimento, come d’ogn’ultra cosa, per qualunque persona 
de qualunque conditione si sia, volemo per it bene delli fatti no- 
stri, et accid chfcj si procedi con maturita, ch(e) tal fatti, et pro- 
cessi da csser formati, siano fatti per it Duca, Consiglieri, et 
Capitaneo insieme, ouero per la maggior parte de uoi, et se tra 
uoi fusse qualchc differentia, uno delli camerlenghi di Candia 
entri per tessera nellc antedettc differentie, et quello, ch(e) all’ 

fol. 14V kora sara dcliberato, et terminate per || la maggior parte sia fer- 
mo et si debba osseruar.

fol. i6v Delta mostra g e n er a l etc. Capo, χχ VIII.
Et per maggior sicurtci delli sola nostra di Candia, et accid 

ch(e) cadauno osscrui quello, ch(ej e tenuto, tu sei obligato, et 
deui ana uolta ncl tempo del tm Regimento far fare la mostra 

fnl. 17 ge || neral delli feudati de Candia, la goal mostra sii computata 
in luogo de una delle moslrc delle guarnigioni, li quali sono te- 
nuti di mostrare talmente, die solamente si facino in dui anni 
cinque moslrc delle sue guarnigioni, el ana generate, sicome 
disopra c stato ditto.

fol. is Che in tempo di guerra per cose notabi li si 
possi f ran car contddini et cue ter a. Capo. XXX.

Per noi, et per li Consegli nostri e ordinato, che nell’auenire 
ά tempo di guerra, che Dio non uogli, il Duca, Conseglieri et tu 
Capitaneo habbiate libertd per la maggior parte di uoi di fran- 

fol. jgv quelli uillani, ck(e) ά voi parcssero || degni per cose notabili, 
che hauessero fatto in honor del Dominio nostro, tanto delli uil
lani del commune, quanto di personc particolari, facendo satis- 
fare de beni del. Dominio per coloro, ch(e) francarete de persone 
priuate, secondo ui parera csser giuslo; et similmente se qualche 
contadino in tempo di pace manifestassero, ouero facessero cosa 
alcana notabile per il ben del stato nostro possano csser fatti fran- 
chi secondo il modo predetto, et qaesto sia proclamato ogn’anno. 

fol. 2,iv Circa la recuperation dell arsenal di Can- 
■ d ia, etc. Cape. XXXX

'1u sentUa (—conseglio de Pregadi), sans date.
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fol. 24V Della elettione d e lli auogadori di C a n- 
dia, Capo. Λ'LI10.

fol. 26V Che beni de la tint no(n) pos si no esscr trcis- 
f e r it i i n g r e c i etc. C a pn . XLVI.

Appresso osserucrai el farcii osscrmr occorrendo il caso ncl 
fol. 27 tempo del tao || Regimento la parte infrascritta. Che alcuno latino, 

il quale' hauesse hauuto, ouero fusse per hauer nell’ auenirc dal 
nostrocommun alcana delli luoghi nostri dcll’Isola, non ardisea, 
ouero pressuma, uender, clonnar,vmpegnar,alienar,cambiar, af- 
fitar, ne prcmutar, ouero per alclui altro modo trasferir alcu
no delli predetti luoghi ad alcun grcco per alcun modo, ouer in- 
gegno,et ch(e) alcun grcco non possi ά modo alcuno acceltar la 
uendeda, b compreda b premutatione d’alcuno delli luoghi pre
detti, come di sopra, ne tcner essi luogi b usu frultuali, sollo pc- 
na ά quel latino, il loco del quale fusse stato transferito, come e 

fol. 27V delto di perder il feudo, ouero feudi, non intendendo |[ perb, chc 
siano inch) compresi li contadiiii, ch(e) hauessero tolti de detti 
luoghi per lauorarli con lesue mani; cl se sara accusator, chc 
accusi alcun contrafacente all’or dine prcscnle, habbi il terzo del 
ualor del luogho transferito, ouer altramente alienate, et il reslo 
sia siibilo posto et confiscate nella sigfnojria nfostjra.

fol. 28 Chc m anc an do c a u a 11 i all i f e u cl a l i, li po s-
s i e s s e r c on c ess 0 t e r m in c f i n 0 mes i quattr 0
a l pi ύ ά r imetterli etc. C a po . XL VIII.

fol. 29V 0 r d i nee i r c cl all a p r 0 u i s i 0 n, c h c .s’ h a u e-
r a da fare cl e f r u rn e n t i etc. Capo, [jo .

fol. 32 0 r din e cir c a il tempo, che p ud l i re t to r i
di C an cl; i a ritornarc ά U e n c t i a, c s s e n d 0 i u 1 
g to 71 ti i s ui successo r i, sc ben non fusse r 0 
finite l i dui an n i, e t c a e t. Ccipu. L'H.

fol. 33V Or dine da e s s e r esseguito per i l Reg i- 
m e n to n el m an c a r delli Papa, ouer p r e t i 
g r e c i n ell i c a s s a l i etc. || Capo. L V.

10) Parte presa du Maggie»· Conseglio, sans indication de date. I.e 
texte de la dogale est une version abregee, en italien, de la decision du 
Grand Conseil prise le 7 juin 1144. Cf. le texte latin dans Χτι. M. <-> ε 
τόκη, Αποφάσεις . . . p. 172.
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Et per che li Papa sono stati gran causa della predilion de 
quell ’Isola, e slato dichiarito nel conseglio nostro de Died ch( eJ 
sc mancard alcuno delli Papa che sono nelli casali per causa al
cana il Regimento habbia da prouedere che in quclli casali, nel
li quali fussero piu d'uno, ouer dui Papa, ne sia mandato un 
solo a quel casale cli(e) si ritrouasse senza Papa, accib ch(e) in 
tutti li casali non sia piu d’uno, b dui Papa secondo la molti- 
tudine del populo, ch(e) fusse nel casale; il che fatto, et regolato 
nel modo sudetlo, se alcuno Papa mancasse cadauno ch(e) uoles- 

oi „4V || se esser consecrate Papa, sia obligato uenir a Uenetia con l(et- 
ter)c di quel Regimento, sotto la giuriditione del quale sard la 
sua habitatione, che facciano fede al Dominio nostro della fideltd 
sua uerso la signoria nostra, et medesimamente del casale, nel 
equal sia mancato il Papa el hauendo licentia dal Dominio, et 
dalli capi del conseglio nostro di died, che per tempora sarano, 
possi andar a celebrar nell'Isola, et casal oue sard mancato il 
Papa, come di sopra, et non atirimenti, el non sia permesso nell’ 
auenire ch(e) alcuno esserciti da nuouo Voffitio di Papa, che 
no(n) habbia lettere del Dominio nostro con li capi del conseglio 
nostro di Died sotto pena de Ducati cento per cadauno d’essi, || 

fol 35 ^a 1ual sc°dino li sindici, ouero Auogadori de commun ; Item 
non possi per Vauenire alcun Papd de fuori dell'Isola uenir, ά 
star et officiar nell’Isola sotto pena de per peri cento, e di star un’ 
anno in prigione, et bando dell’Isola, la qual deliberatione ui 
comfmjetlemo con il nostro conseglio de Died, ch(e) dobbiate 
osseruar et far, che sia osseruata, sotto pena d cadauno de uoi 
Rettori de ducati cento da esser scossi, ut supra20.

so) Dans sa Bisposta alia supplica del Rev. Marquni (datee le 4 se- 
ptembre 1585b Francesco Foscarini fait allusion au nombre maximum 
de deux pretres par village. Il mentionne egalement les ordinations en 
masse qui ont eu lieu apres le 51 mars 1570: «quanto Vanno 1570 ultimo 
marzo fu dato il posscsso ά Dionisio Stronghilo del vesscovato di Cerigo. . . 
in quella concessione fu detto, che si concedeva il possesso, afin che potesse 
consecrar preti, che riuscioa tutto contrario alle antiche leggi et averti- 
menti.... 11 qual Stronghilo essegui cosi bene la licenza concessali, che fra 
Candia, Corfu e Zante empie ogni cosa de preti, tal che non uno 0 doi 
per casale, ma messe 15 e 20, et con infinite damno levando al servitio 
publico quelli che erano obligati... ha causato notabilissimi inconvenientu. 
Passage dans C. N. S a t h a s, Μνημεία Ελληνικής 'Ιστορίας, vol. V 
(1883), 72, 28 sqq.

Nous apprenons ainsi la raison des mesures restrictives prises par
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Che a l cun Re tt o r dell’ Isold non p o s s a 
c o m p r a r, n e u en d e r, n e far c o m p r a r, n e far 

fol. 35V uendercaualli\\et caetera Capo. LVI21. 

fol. 36 ll m 0 d 0 d’eleggier i l D u c a e t Capita n e 0> 
d i C an di a e t il loro s a l a r i 0. Capo. LVII22,

Per scrutinio del Conseglio nostro de Pregadi et per quattro 
man d’elettione del maggior nostro conseglio siano eletti un Duca, 
et un Capitaneo in Candia con salario de Ducati mille da soldi 
cento et ventiquattro per Ducato per cadauno di loro all 'anno, li 
quali debhano star in detto Regimento anni did p(er) cadauno, et 
siano liberi,et assolti d’ogni angaria, et se fussero astretti a paga- 
re cosa alcuna, si debba pagar in loco loro per il Dominio nostro. 

fol. 38V Che s i a c er c a t 0 d e m a n\\ t en e r la pace con 
tur chi, l e u a n d ο V occasion i, c h e potriano 
romperla. Capo. LXI.

Sicome hai inteso la conclusione della pace et le conditioni de 
quella, cosi debbi intender molto bene la ferrna dispositione et 
uolunta nostra, che la si mafnjtenghi et non s’interrompi per 
colpa d’alcun Rettor nostro, ouero de nostri sudditi, come inter- 
uene I’altra uolta, pur a piu, satisfattione nostra, et manco sua 
escusatione, quando facesti altrimenti, hauemo deliberato de scri- 
uer questo con il conseglio nostro de Pregadi, uolendo, et comman- 

fol. 39 clandoui chfej || per quanto hauete cara la nostra gratia, honor, 
faculta et uita propria, tutti uoi nostri Rettori uiciniate, et facia- 
te uicinar amicheuolmenle con li sudditti del signor Turco, con 
quiete et pacifica conseruatione, et non consefnjtire per alcun 
modo, che palesemefnjte, ne occulatamente, directe, uel indirecte 
gli sia fatta offesa, ingiuria, ouer dano, et se alcuno le facesse, 
liauendo uoi Rettori de cid alcun rechiamo, ouero per altro mo
do notitia, ministratele summaria, et espedita ragione; che se al
cuno schiauo mussulano, fusse fugito, et hauesse portato denari, 
et robbe del patron, farete restituir se la persona de schiaui, 
come la robba, in osseruantia delli capituli della pace predetta,
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l’administration venitienne : chaque ordination enlevait un serf aux do- 
maines d’etat ou prives. Cf., sur ce probleme, 2t. Ξανϋουδίδου, 
Ή 'Ενετοκρατία iv Κρήτ^..., pp. 161-162.

2I) Une parte presa du Magc/ior Consiglio, sans date; elle ne figure 
pas dans Σπ. Θ ε ο τ ό κ η.

2a) Cf. Σπ. Θ ε ο τ ό κ η, op. cit., ρ. 175 (Liber Regina, 2); pp. 106- 
l07 (Liber Fronesis, 16); ρ. 155 (Liber Leona, 1), etc.· cf. index, p. 263.
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fol. 39V et se per li nostri fussero rubbali, fattc restituire la robba et 
acramente punile li robatnri, certificandossi, cli(c) si farele altri- 
menti, faremo di fatto satisfar il Turco, <) Turchi danneggiati 
della facultd, el beni uoslri, et ui priueremo mediate di quel 
Regimento, et d’ogn’altro officio, et benefitio nostro in uita uo- 
stra accid che siate essempio d tutti li allri nostri Rettori, che 
debbano obedir alii nostri commandamenti; cl sia commesso que- 
sto alii Auogadori nostri de commun che I’abbia ad eseguire el 
non se li possi far gratia, ne metier di dar minor pena, sotto d 

fol. 40 quella medesima pena, ά || chi la facesse, ouero metesse; se uera- 
mentc non per causa vostra, ouero de sudditi nostri, seguisse qual- 
ch(eJ scandalo; ouero nouitd, che speramo non sard, se per uoi 
non e data causa, et nascesse qualche differentia, ό per confini, 
d per allro, uoi perb dal cauto uostro non uenite ad alcana no- 
uitd, ma cercate con uia, et modo pacificar, et addattar le cose, 
et non potendo cid fare, dated notilia aspeltando senza alcun 
mouimento nostra risposta, et commandamento; et quests nostrc 
lettere si'ano regislrate nolle commissioni etc. d memoria de suc
cessors, et caet(er)aM.

fol. 48V Che h eb r ei non p 0 s s in 0 hau-er alcun ben 
stabile. Cap0. LXXI2i.

fol. 74V Pena contra quelli che do p p 0 condenna- 
ti si fanno clerics, etc. Capitolo CII!5. 

fol. io8v Che n elle compagnie e t g u a r di e non pos
si e s s er descritto a l cun 0 del loco, ouero 
in e s s 0 loco m a r i t a t i etc. || C a p ° . CX26. 3

S3) Les pourparlers de paix separee entre Venise et la Porte, enta- 
rues secretement en septembre 1572, ont abouti en avril 1573. Ce n’est 
cependant qu’en aout 1575 que furent remplies toutes les conditions de 
paix entre les deux puissances. Pour l’instruction analogue, enjoignant 
une conduite atnicale envers l’ennemi d’hier, cf. lettre d’Alvise Μ o c e- 
n i g o, datee le 4 avril 1573, au podesta et au capitaine de Verone. 
Elle concerne la liberation de Mamut Bei, le dragomane. Texte dans 
«Nuovo Arcbivio Veneto», n.s., XXIV (1912), pp. 127-128.

21) Cf. mss. \V 482, fol. 68; W 483, fol. 66v; W 491, fol. 68. La 
mesure etait generale. Pour les applications en Crete, cf. Joshua 
Starr, Jewish Life in Crete under the Rule of Venice, «Proceedings 
of the American Academy for Jewish Research», XII (1942), 85, note 77.

ai) Cf. ms. W 482, fol. 28V. Ce chapitre se rapporte done surtout aux 
pretres catholiques.

2e) Decision du Conseglio de Pregadi, du 7 septembre 1543. Tel a
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fol 131 Che si debba tenir destinto conto de da- 
nari m a (n) da t i in C an di a per fare pro v ί
διο n d i biaue e t quell 0 man-dare dele m- 
p 0 in tempo all' 0 f f i lio de pro uedi tori s 0- 
pra le fortezze, et caetferja. Capo. CXXUI21.

Hai da sapere, che essendo sta mandate nell’Isola de Candia 
ducati uintimille per il bisogno, che essa haueaa de biaue, li quali 

fol. 131V in tanti cehini furono despensati alii Reltori nostri dell’lsola pre- 
detla nel modo infrascritlo, ufidelicejt;

Per Candia, et suo territorio ducati nouemille
Per Cania, et suo territorio ducati cinque mille.
Per Retimo, et suo territorio ducati tremille.
Per Sitia, et suo territorio ducati tremille.

Con commissione ad essi Reltori d’usar ogni diligentia in 
mandar d comprar biaue per quelle scale, che meglio d loro pare- 
rd, el con quel pin auantaggio, che sard possibile da esser uen- 
duto per souenir li populi d pretio che sia conueniente con tenir 

fol. 132 conto destinto, et parlicolar del coslo, et uendita sopradetta; || ne 
possano essi Reltori, el successori toccar il tralto cl’esse biaue per 
spender in altro sotto pena di fur-anti, ma solamente debbano con 
li ditti danari et con li altri che si troveranno hauer per conto d’ 
esso deposito de biaue comprar de tempo in tempo biaue per conto 
de quei populi, douendo mandar essi Rcttori cU memo in mano 
alii Prouedatori sopra le fortezze la copia del conto che aueran-
no tenuto de essi danari, et biaue___ et la ·;■ · U per

fol. 132V quel tanto || che aspetta alii Rcttori dell’lsola ndia,
sia posta nelle Commissioni de tutti li Rcttori d’essu Is n ,, et re- 
gistrala in quelle cancellarie.

(De la main du secretaire:) Jurasti honor cm, et profi- 
culum Dominii nostri, eundo, stando et redeundo. 

fol. 204 Dalt(um) in nfostjro ducali palatio die IXVI Aprilis Indictli- 
onisj ΙΠ m d hcxvl.

Dogale pour Paul Contarini, capitaine de Candie 279

ete le principe general de Γadministration veuitienne ; la meme parte 
presa est repetee dans mss. W 482, fol. 103 sq.; W 491, fol. 114 sq. 
Pour une decision anterieure semblable, relative a Crete, cf. Σπ. Θεα
τό κ η, ρ. 176.

57) Sur les pro creditor i supra le fortezze, cf. Andrea da Mosto, 
Archivio di Stato de Venezia..., Bibliotheque des «Annales Instituto- 
rum», vol. V (1937), p. 190.
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280 Ihor Sevcenko

Monogramme et signature: Aloy(siujs Zam-
ber( tuJs28 secrfetariuJs.

204V Note, d’une autre main, sur le montant du salaire de Conta- 
rini (6200 sous par an), celui de son secretaire, et de deux ca- 
vallari (messagers?); sur la remise des comptes apres son retour 
a Venise, et sur les impots a declarer2“.

La dogale, bien que document insignifiant, confirme en cer
tains points notre idee sur les preoccupations de Ladministration 
venitienne au lendemain de Lepanto. Pour Crete, elles se resu- 
ment en trois points : renforcement du systeme de defense, en 
etat de decomposition ; politique d’economies ; soumission eco- 
nomique et culturelle de l’element grec, pour autant qu4il reste 
fidele a ses traditions; ce troisieme point etant etroitement lie 
aux deux premiers.

IHOR SEVCENKO

28) Ee meme Zamberti signe, en qualite du secretaire du doge, 
les dogali W 482, W 483, W 491. Ee ms W 483 en fait mention sur fol. 
155V : fidelissimo secretario nostro Aloise Zamberti.

2e) Le meme Agostin Sp.(...Jlli signe les notes analogues dans mss. 
W 482, W 483, W 491.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΗι 
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗι ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Μολονότι τά βιβλία της Καινής Διαθήκης εγράφησαν προς έξυπη- 
ρέτησιν των πνευματικών, ηθικών καί όργανιοτικών αναγκών χών 
πρώτων χριστιανικών Κοινοτήτων, ενίοτε περιέχουν καί ιστορικός 
πληροφορίας περί τών χωρών μετά τών οποίων συνδέονται καθ’ όίον- 
δήποτε τρόπον. Εικόνα τινά περί τής ζωής τών κατοίκων τής Κρήτης 
καί τής εκεί έπικρατούσης καταστάσεως, σύμφωνον προς δ,τι γνωρί- 
ζομεν έκ τών άλλων ιστορικών πηγών, σχηματίζομεν έκ τών στοιχείων 
τά όποια περιέχει ή προς Τίτον Επιστολή.

Α'.

ΊΙ προς Τίτον Επιστολή τοΰ Παύλου ανήκει εις την ομάδα τών 
λεγομένων Ποιμαντορικών Επιστολών (Α' και Β' προς Τιμόθεον, 
προς Τίτον). Υπάρχει σοβαρά διαφωνία ως προς τον συγγραφέα τών 
επιστολών τούτων, συνεπώς καί ως προς τον χρόνον συγγραφής. Πολ
λοί τών Διαμαρτυρομένων ερμηνευτών δέχονται υτι αϊ Έπιστολαί, 
υπό την παρούσαν αυτών μορφήν, συνεγράφησαν κατά τά τέλη τοΰ 
πρώτου αίώνος ή βραδΰτερον, υπό μαθητου τοΰ Παύλου, βάσει δέ 
τής διδασκαλίας αυτού. Πολλοί εξ αυτών πάλιν θεωρούν τάς Έπι- 
στολάς ως επεξεργασίας συντόμων συμβουλευτικών επιστολών τού 
Παύλου προς τούς Τιμόθεον καί Τίτον, αί όποΐαι τώρα είναι ενσω
ματωμένοι έν αύταΐς1.

Άντιιθέτως, οί Όρτθόδοξοι, οί Ρωμαιοκαθολικοί καί πολλοί τών 
Προτεσταντών Ερμηνευτών παραδέχονται, δτι αί Έπιστολαί προέρ
χονται από τού Παύλου, εξηγούν δέ την διαφοράν ύφους καί θέμα
τος αυτών έκ τοΰ χρόνου καθ’ δν εγράφησαν καί τοΰ σκοπού δν 
έπιδιοόκουν2.

’) Τήν αποψιν ταύτην βλ. ιδίως έν Ν a g e 1 i, Der Wortschatz des 
Apostels Paulus, Gotingen 1905, M off a 11, Indroduction to the New 
Testament, New York 1911, Harrisson, The Problem of the Pa
storal Epistles, 1922.

2) Βλ. τήν αποψιν ταύτην έν Τ h. Zah n, Einleitung in das Neue 
Testament, Leipzig 1897 έξ., P. Torn, Ober die Sprache in den Pa
storal Briefe, «Zeitschrift fur die neutestamentliche Wissenschaft», 1918, a. 
225 έξ. καί μερικώς έν W. Lock, The Pastoral Epistles, New York, 1924.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:18 EEST - 18.237.180.167



282 Παν. Κ. Χρήστου

Τό πρόβλημα είναι εκτός ενδιαφέροντος διά την παρούσαν μελέ
την, σημειοΰται δέ μόνον δτι πεποίθησις τοΰ συγγραφέως αΰτής 
είναι δτι ή προς Τίτον Επιστολή, όμοΰ μετά των προς Τιμόθεον, 
έγράφη υπό τοΰ ’Αποστόλου Παύλου καί ώς τοιαύτη εξετάζεται 
ένταΰίία.

Σκοπός τής Επιστολής είναι νά τονίση την ανάγκην τής Εκκλη
σιαστικής, οικογενειακής, πολιτικής καί κοινωνικής ευσταθείας. Αί 
διδόμενοι συστάσεις αποβλέπουν ιδίως εις τά μέλη τής ’Εκκλησίας, 
ούχί δέ εις τούς ήγέτας αυτής. Λιαφέρει κατά τούτο ή ’Επιστολή από 
των πρύς Τιμόθεον, αΐτινες τονίζουν τά καθήκοντα των ’Εκκλησιαστι
κών αρχόντων κυρίως.

Β\

Δεν έχομεν ακριβή μαρτυρίαν περί τοΰ πότε ό Παΰλος έκήρυξεν 
έν Κρήτη καί έγκατέστησεν εν τή νήσω τόν Τίτον προς συνέχισιν τοΰ 
άποστολικοϋ έργου. 'Ότε ό ’Απόστολος ώδηγεΐτο υπό συνοδείαν εις 
Ρώμην, περί τό 60 μ.Χ., διήλθε διά τών νοτίων παραλίων τής Κρή
της, παρέμεινε δέ, λόγφ θαλασσοταραχής, ή μέρας τινάς έν τ ή πόλει 
Καλοί Λιμένες8. Άν καί αί Πράξεις τών ’Αποστόλων δεν 
αναφέρουν δτι ό Παΰλος έκήρυξεν επί τή εύκαιρίοι ταύτη, είναι πι
θανόν δτι καί τότε είργάσθη διά την διάδοσιν τοΰ Ευαγγελίου. Πάν
τως, ή βραχεία εργασία αύτη δεν ήτο δυνατόν νά έπιφέρη σοβαρά 
αποτελέσματα, ό δέ Τίτος δέν άναφέρεται συνοδεύουν τόν Παύλον κατά 
τό ταξείδιον τούτο. Συνεπώς άλλη ήτο ή ευκαιρία, καθ’ ήν ό ’Από
στολος μετέβη εις Κρήτην. Συνήθως ή μετάβασίς του τοποθετείται εις 
την τετάρτην ιεραποστολικήν περιοδείαν, μετά την άπόλυσίν του από 
τών πρώτων δεσμών, περί τό 62-63. ’Επειδή δέ δ θάνατος τοΰ Παύ. 
λου θεωρείται ώς έπισυμβάς κατά τό έτος 64, ή ’Επιστολή προς Τί
τον πρέπει νά έγράφη ολίγους μήνας μετά την μετάβασίν του εις την 
νήσον. Τούτο δμως δέν συμφωνεί προς τά έν τή ’Επιστολή ευρισκό
μενα στοιχεία. 'Ο Χριστιανισμός ήτο ευρέως διαδεδομένος έν τή νή
σου4 καί ολόκληροι οίκογένειαι ειχον πιστεύσει5. Τούτο βεβαίους ο’ιπή- 
τει πολύν χρόνον. Καί είναι μέν πιθανόν δτι τό Ευαγγελίαν είχε γί
νει γνωστόν έν Κρήτη καί προ τής μεταβάσεως τοΰ Παύλου, υπό τοΰν 
’Ιουδαίων τής νήσου, οΐτινες ήσαν παρόντες κατά την Πεντηκοστήν", 6

6) Πράξ. κζ', 8 έξ.
4) «κατά πόλιν», Τΐτ. 5.
δ) ο', 11.
") ΙΙράξ. β', 11.
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άλλ’ οί γενόμενοι Χριστιανοί έδει νά ήσαν έλλιπώς κατηχημένοι καί 
ανοργάνωτοι, διότι άλλως ό Παύλος, μη συνηθίζων να οικοδομή δπου 
άλλοι έθεμελίωσαν’, δέν θά μετέβαινεν εκεί. Οϋτω φαίνεται πιθανω- 
τέρα ή γνώμη on ό Παύλος επεσκέφθη την νήσον ένωρίτερον8. Έκ 
τής Εφέσου, ην ό "Απόστολος είχε καταστήσει ιεραποστολικόν κέν- 
τρον επί έτη, συχνάκις έπεσκέπτετο άλλας περιοχάς. Κατά τό 56 άπέ- 
στειλε τον Τίτον εις Κόρινθον, αυτός δέ μετέβη εις Κρήτην πιθανώς, 
ένθα συνήντησεν αυτόν ό Τίτος μετά τό πέρας τής εις Κόρινθον απο
στολής. Ό Παύλος, κηρύξας επί τινας μήνας, άνεχώρησεν, άφησεν 
δμαις τον Τίτον πρός συμπλήρωσιν τού έργου τής Εκκλησιαστικής 
δργανώσεως καί τού κηρύγματος.

Εις την ’Επιστολήν έλάχισται πληροψορίαι δίδονται περί τού Τί
του, άλλ’ ούτε άλλοθεν γνωρίζομεν πολλά περί αυτού. Λι πράξεις δέν 
μνημονεύουν αυτόν, τούτο δέ εξηγείται υπό τινων έκ τής πιθανότητος 
δτι ήτο συγγενής ή αδελφός τού Λουκά, συγγραφέως των Πράξεων9. 
Κατήγετο έξ οικογένειας Εθνικών, έγένετο δέ χριστιανός κατά τήν 
πρώτην άποστολικήν οδοιπορίαν τού Παύλου έν Ίκονίφ10. Κατά 
πρώτον μνημονεύεται ως συνοδός τού Παύλου κατά τήν μετάβασιν 
αυτού έξ ’Αντιόχειας εις 'Ιεροσόλυμα". Έκτοτε έχρησιμοποιήθη υπό 
τού Παύλου διά σοβαράς άποστολάς εις Κόρινθον, πρός συλλογήν 
έράνων12 καί πρός τακτοποίησιν τής πειθαρχίας έν τή Χριστιανική 
Κοινότητι Κορίνθου13, εις Κρήτην, εις Δαλματίαν. "Ήτο ικανώτατος 
συνεργάτης τού Παύλου 14, μετά τού οποίου είχε τό αυτό πνεύμα 15 καί 
υπό τού όποιου καλείται «αδελφός» Ι6.

'Η εις Κρήτην αποστολή τού Τίτου ήτο προσωρινή, άλλ’ οΰιος 
παρέμεινε, συμφώνως πρός τήν χρονολογίαν ήν ήκολουθήσαμεν, του
λάχιστον 6 ή 7 έτη. 'Ο Παύλος, μετά τήν άπόλυσιν αυτού έκ τοίν 
πρώτων δεσμών, έγραψε τήν παρούσαν έπιστολήν, καθ’ δν χρόνον 
ευρίσκετο εις περιοδείαν ”, Πιθανώς διέβαινε τήν Μακεδονίαν, έφ’

Ιστορικά στοιχεία περί Κρήτης έν τή πρός Τίτον επιστολή

’) Ρωμ. ιε', 20.
8) Βλ. R. Falconer, The Pastoral Letters, Oxford 1937, a. 25.
9) Βλ. Ramsay, St. Paul the Traveler and the Roman Citizen, 

a. 284- S o u t e r, έν «Expositor Times», March 1917.
10) Βλ. Πράξεις Παύλου καί Θέκλης, κ. 2.
**) Γαλ. κεφ. β'.
12) Β' Κορ. η', 6-10.
,s) Β' Κορ. η', 16.
14) Β' Κορ. η', 23.
16) Β' Κορ. ιβ', 18.
*“) Β' Κορ. β', 13.
*7) «οί μετ' εμον πάντες», Τΐτ. γ' 5.
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284 Παν. Κ. Χρήστου

δσον έσκέπτετο νά παραχειμάση εις Νικόπολιν, ένθα προσεκάλει κα'ι τον 
Γΐτον‘8. 'Υπεδείχθη δτι ό Τίτος είχε προηγουμένως ζητήσει δι’ επι
στολής του οδηγίας περί τοϋ έργου του, ή δε παρούσα Επιστολή εί
ναι άπάντησις τού Παύλου ,3. Έκ Νικοπόλεως 6 Τίτος εστάλη είς 
Δαλματίαν18 * 20, πέραν δέ τούτου δεν υπάρχουν ακριβείς ιστορικά! πλη- 
ροφορίαι. 'Ο Ευσέβιος21 ονομάζει αυτόν Επίσκοπον Κρήτης και 
ίσως έκ τούτου δυνάμεθα να συναγάγωμεν οτι έπέστρεψεν έκ Δαλμα
τίας και παρέμεινε μονίμως έν τή νήσφ 22.

Την θέσιν τού Τίτου κατέλαβεν έν Κρήτη 6 Άρτε μάς23 24 ή δ 
Τ υ χ ι κ ό ς!4.

Γ\

Ή Εκκλησιαστική Όργάνωσις έν Κρήτη, ως εμφανίζεται έν τή 
Επιστολή έχει ίδιον χαρακτήρα. Συνήθως οί ’Επίσκοποι είχον 
ίήν άνωτάτην εκκλησιαστικήν έποπτείαν έπ! μιας πόλεως, βραδύτε- 
ρον δέ, δταν ή νέα θρησκεία διεδίδετο κα! εις τήν ύπαιθρον, ή έξου- 
σία των έπεξετείνετο και έκεΐ. Παραδείγματα περ! τής έξουσίας ’Επι
σκόπου μιας πόλεως επί τών χριστιανικών Κοινοτήτων άλλων πόλεων 
δεν έχομεν τόσον ενωρίς, πλήν τό τής Αίγυπτου. ‘Η Αίγυπτος ολό
κληρος άπετέλει μίαν μόνον διοικητικήν περιφέρειαν και μία μό
νον πόλις αυτής, ή Αλεξάνδρεια, ειχεν άναγνωρισθή έπισήμως υπό 
τού Ρωμαϊκού Κράτους ως «πόλις». Συνεπώς έν όλοκλήρφ τή χώρα 
ύπήρχεν εις μόνον έπίσκοπος, δ ’Αλεξάνδρειάς, ύφ’ δν ύπήγοντο οί 
Χριστιανοί δλων τών άλλων πόλεων. Περί τό 200 ό έπίσκοπος ’Αλε
ξάνδρειάς Δημήτριος έγκαθίδρυσεν άλλους τρεις έπισκόπους έν Αιγύπτιο.

Τούτο ακριβώς συνέβη και έν Κρήτη, ήτις γειτνιάζει και ανέκαθεν 
είχε συχνήν έπικοινωνίαν μετά τής Αίγύπτου. 'Ο Τίτος, εγκαταστα
θείς έν τή πρωτευούση τής Κρήτης Γορτύνη, είχε τήν έποπτείαν έφ’ 
δλων τών Χριστιανικών Κοινοτήτων τής νήσου : «Γούτου χάριν άπέ- 
λιπόν σε έν Κρήτγ], ΐνα .... καταστήσ^ς κατά πάλιν πρεαβντέρους» 25. 
Βεβαίως είναι δυνατόν νά θεωρηθή δ Τίτος ως έχων εύρυτέραν έξου-

18) Τϊτ. γ', 12.
1!)) Βλ. Ζ a h η, έργ. μν., I, 480.
20) Β' Τιμ. δ', 10.
”) Έκκλ. 'Ιστορία, III, 4.
22) Ή μνήμη αΰτοϋ εορτάζεται έν μέν ταίς Άνατολικαϊς Έκκλησίαις κα

τά τήν 25 Αύγουστου, έν δέ τή Δυτική κατά τήν 4 ’Ιανουάριου.
23) Ούδέν είναι γνωστόν περί αΰτοΰ άλλοθεν τής Καινής Διαθήκης.
24) Βλ. ειδήσεις περί αυτού καί έν Έφεσ. στ', 21, Κολ. δ' 7.
!5) Τϊτ. α', 5.
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αίαν τής τοΰ Επισκόπου, ώς προσωπικός αντιπρόσωπος τοϋ ΙΙαυλου, 
άλλ’ εν τι) Επιστολή δεν άναφέρεται μεταξύ τών έργων του ή έγκα- 
θίδρυσις επισκόπων. Μόνον πρεσβυτέρους έγκαθιστά εις τας πόλεις, 
εχει δηλαδή εξουσίαν επισκόπου, δικαίως δέ δ Ευσέβιος ώς τοιοΰτον 
έξελαβεν αυτόν. Ή προσωρινή κατ’ άρχάς παραμονή του έν Κρήτη 
συνεχίσθη επί πολύ, ίσως δέ. έγινε μόνιμος μετά τήν έκ Δαλματίας 
επιστροφήν.

Έν Κρήτη, λοιπόν, συναντώμεν μίαν μόνον Επισκοπήν, τήν τής 
Γορτύνης, βραδύτερον δέ προσετέθη καί ή τής Κνοισοΰ23.

Ή Χριστιανική Εκκλησία τής Κρήτης έταράχθη πολύ ενωρίς 
υπό αιρέσεων21. Ό δρος «αιρετικός» δέν είχε λάβει ακόμη τήν 
τεχνικήν σημασίαν, καθ’ ήν ύποδηλοΐ τον άσπαζόμενον διδασκαλίαν 
αντικειμένην εις το Θεολογικόν σύστημα τής Εκκλησίας. Έν τή Και
νή Διαθήκη (αΐρεσις, αιρετικός) σημαίνει τον οπαδόν ή συνήθως τον 
αρχηγόν όμάδος διασπώσης τήν ενότητα τής Εκκλησίας, τύν σχισμα
τικόν 28.

Οί αιρετικοί τής Κρήτης ήσαν Ιουδαίοι29, δέν άναφέρεται δμως 
εάν επόμενον εις τήν περιτομήν, ώς οί φαρισαΐοι Ίουδαιοχριστιανοί 
τής Γαλατίας, ή, δπερ πιθανοότερον, ήσαν τών αυτών αντιλήψεων μετά 
τών «αιρετικών» τών Κολοσσών, τηροϋντες τάς νουμηνίας, διακρί- 
νοντες τροφάς κλπ.30' φαίνεται δέ δτι αί αντιλήψεις αύταί εΰρον πολύ 
έδαφος έν Κρήτη 31.

Δ'.

Ή διαρρύθμισες τής Εκκλησιαστικής Όργανοίσεως έν Κρήτη 
συμφωνεί πρός δ,τι γνωρίζομεν περί τής νήσου έκ τής πολιτικής 
ιστορίας τής έποχής. Έκ τών πολλών πόλεων τής. νήσου 32 σπουδαΧαι 
ήσαν κατά τήν ελληνιστικήν εποχήν αί Κνωσός, Γορτύνη, Κυδωνιά 
καί Λήκτος. Οί κάτοικοι τών πλείστων έξ αυτών, ιδίως δέ τής Κνω
σού, άντεστησαν ερρωμένως κατά τών Ρωμαίων, δτε οΰτοι, από τοΰ 
69 π.χ., είσέβαλον εις τήν νήσον33. Άντιθέτως ή Γορτύνη έτήρησε

2β) Ό Κορίνθου Δ ιονύσιος έγραψεν έπιστολάς πρός τούς δύο Επισκόπους 
Κρήτης, κατά τό 170: Ε ΰ σ ε β ί ο υ, ’Εκκλ. Ίστ. IV, 23, V, 7.

27) Τΐτ. α', 10, α', 14, γ', 9-10.
2“) Ώς έν Κορ. α', 10, 11, ια', 19.
2ί)) «οι έκ τής περιτομής», α', 10, «ίονδαΐκοΐς μν&οις», α', 14, «γενεαλογίας... 

μάχας νομικός», γ', 9.
30) Βλ. Η ο r t, Judaistic Christianity, σ. 116 κ.έξ.
81) «ο’ίτινες ολους οίκους άνατρέπονοι», α' 11.
.12) ”1 [δη 5 "Ο μηρός καλεΐ τήν Κρήτην «εκατόμπολιν», Τλ. Β, 649.
**) Κατά τό 69 π,Χ, είσέβαλεν εις τήν νήσον ό Πραίτωρ ’Αντώνιος, άπο.
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μάλλον φιλικήν στάσιν προς τούς Ρωμαίους, ίσως έξ επιρροής καί 
των πολυαρίθμων έν αυτή ’Ιουδαίων, διά τοϋτο δέ οί Ρωμαίοι τήν 
μέν Κνωσόν κατέστρεψαν, έγκαταστήσαντες έν αυτή αποικίαν ρω
μαϊκήν34, τήν δέ Γορτΰνην έξυψυσαν εις πρωτεύουσαν τής νήσου35. 
’Ήδη έγκατεστάθη έν Κρήτη κεντρική διοίκησις, πρώτην δέ φο
ράν τώρα εμφανίζεται τό αξίωμα των «Κοηταοχώι>»'"\ Τό Κ ο ι- 
ν ό ν των Κ ρ η τ ώ ν συνεδριάζει εκτοτε έν Γορτΰνη, ώς δεικνύουν 
σωζόμενα νομίσματα37. ’Ολίγον κατ’ ολίγον ή πόλις αυτή έπεσκίασεν 
δλας τάς άλλας, αί όποΐαι περιέπεσαν εις παρακμήν. Αυτός ήτο ό 
λόγος διά τον όποιον ό Επίσκοπος Γορτΰνης είχε δικαιοδοσίαν έφ’ 
δλοον τών άλλων πόλεων, ώς είχε καί ή πολιτική διοίκησις τής νήσου.

Ή κατάστασις έν τή νήσω κατά τήν έποχήν τοϋ Αύγουστου ήτο 
ειρηνική, διά τοϋτο δέ, κατά τήν νέαν διαίρεσιν τών επαρχιών τοϋ 
Κράτους, έδόθη διοικητικώς εις τήν Γερουσίαν. Έκτοτε άπετέλει μίαν 
επαρχίαν μετά τής Κυρηναϊκής. Ή ησυχία δμως είχεν έπιτευχθή 
προσφάτα>ς καί προσωρινώς. Μολονότι ή νήσος δέν περιεπλάκη εις 
μεγάλους έξωτερικούς πολέμους, επί χίλια έτη μετά τήν Δωρικήν κα- 
τάκτησιν, συχνάκις έταράσσετο υπό έμφυλίων διενέξεων, τάς οποίας 
αναφέρουν πλεΐστοι συγγραφείς3S. ’Από τής ελληνιστικής εποχής ήρ- 
χισαν καί αί έξωτερικαί εισβολαί, αί δέ πόλεις τής νήσου συνήπτον 
πολιτικός έπαφάς μετά διαφόρων ά?Λων ελληνικών Πολιτειών (Μακε- 
δόνων, Αίτωλικής Συμπολιτείας κλπ.). Παραλλήλους οί Κρήτες ευρέως 
έπεδόθησαν εις τήν έξάσκησιν τοϋ στρατιωτικοΰ επαγγέλματος33, εις 
σημεϊον ώστε δλοι οί σύγχρονοι στρατοί παρά τήν Μεσόγειον περιελάμ-

τυχών, λόγφ τής σκληρά; άντιστάσεως τών Κρητών' ό σταλείς δμως κατά τό 
επόμενον έτος Κ. Μ έ τ ε λ λ ο ς ό Κρητικός, καταλαβών τήν νήσον, 
προσήρτησε ταΰτην εις τό Ρωμαϊκόν Κράτος (βλ. Δίων ό Κάσσιος, 
XXXVI, 1 έξ., L i ν i u s, Epit., C.).

84) Colonia Julia Nobilis Cnosus.
35) Βλ. συντόμως έν Ξανθουδίδου, Επίτομος ‘Ιστορία τής Κρή

της, Άθήναι 1909, σ. 62.
86) Βλ. Μ. van der Mijsbrugge, The Cretan Koinon, New 

York 1931, a. 71.
S!) Βλ. J. N. S ν o r o n o s, Numismatique de la Crete ancienne, 

Bacon 1890, I, a. 349, 351.
ss) Βλ. Πολυβίου, VI, 46 : στάαεαι, φόνοις και πολέμοις εμφνλίοις 

άναστρεφομένονς· Στράβωνος, Γεωγραφ., X, 478, (περί Κνωσού καί Γορ- 
τύνης): ουμπράττονοαί τε γάρ άλλη λα ις α παν τα ς υπηκόους βιχον αυται τους άλ
λους, σταοιάσαααΐ τε διέοτησαν τα κατά τήν νήσον, Άριστοτέλους, Πο
λιτικά, 1212b, κ.ά. Επιγραφή τις (Inscr. Cret. I, 13) αναφέρει τοιαύτην διέ- 
νεξιν έκ συνοριακών διαφορών πόλεων.

33) Βλ. Ί ω σ ή π ο υ, Άρχαιολ., XIII, 4. 3, Τ i t. Ε i ν. XEIV, 45.
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βανον Κρήτας μισθοφόρους, ίδίως δέ σφενδονήτας κοί τοξότας. Τούτο 
συνετέλεσεν εις την μεγαλυτέραν «νάπτυξιν τής αγάπης πρός τάς πο
λεμικός περιπέτειας, δταν δέ άνεφάνη ή πειρατεία τών Κιλίκων, ήτις 
διετάραξε την ασφάλειαν έν τή Μεσογείφ και παρημπόδισε μεγάλως 
τάς ναυτικάς κινήσεις τού Ρωμαϊκού Κράτους, οι Κρήτες ύπεβοήθη- 
σαν αυτήν και ή νήσος κατέστη κέντρον τών πειρατών41>. Εις την 
έπίδοσιν τών Κρητών είς την πειρατείαν συνετέλεσε κατά πολύ ή αΰ- 
ξησις τής δυνάμεως τής Ρόδου, τής οποίας δ εμπορικός στόλος έπε- 
κράτησεν έν τή ’Ανατολική Μεσογείφ κατά τον β' προ Χριστού αιώ
να40 41 *. Ό στόλος τών Κρητών έμειώθη πολύ, ή δέ διατροφή τού υπερ
πληθυσμού τής νήσου κατέστη δύσκολος. Διέξοδος εις τό πρόβλημα 
έδόθη διά τής συμμετοχής εις την πειρατείαν.

Τό μαχητικόν πνεύμα τών Κρητών δυσκόλως ήνείχετο ξένους ζυ
γούς κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους, τούτο δέ συνέβη και κατά 
την ρωμαϊκήν κυριαρχίαν. Έν τή πρός Τίτον Επιστολή εύρίσκομεν 
απηχήσεις τής προς τάς περιπετείας καί τάς στάσεις ροπής τών Κρη
τών. 'Ο Παύλος συνιστα :

«Υπομίμνησκε αυτούς άρχαΐς και εξουσίαις νποτάσαεο&αι, πει- 
ΰαρχεΐν**, πρός παν εργον άγαμον ετοίμους είναι, μηδένα βλάπτειν, 
αμάχους είναι, επιεικείς, πάσαν επιδεικννμένονς πραύτητα πρός πάν- 
τας άνϋ·ρώπους» 43.

Τά πρός τήν Πολιτείαν καθήκοντα τών μελών τής Χριστιανικής 
Κοινότητος τονίζονται επίσης έν Ρωμ. ιγ', 1 έξ., Α' Τιμ. β', 1 εξ., Α' 
Πετρ. γ', 8 έξ. Τό ανωτέρω όμως χωρίον τού Παύλου είναι χαρα
κτηριστικότερου καί διά τό ύφος καί διά τάς χρησιμοποιούμενος ειδι
κός εκφράσεις, εφαρμόζεται δέ καλώς είς τούς Κρήτας.

Τάσεις στασιαστικός φαίνεται ότι εΐχον καί οί δούλοι44 45, είς τούς 
οποίους παλαιρτερον οί Κρήτες άπηγόρευον τήν χρήσιν οπλών καί τήν 
γυμνασιν40. Ενταύθα δέν πρόκειται περί τών παλαιών περίοικων, 
οϊτινες ηδη ειχον έξισωθή κοινωνικώς πρός τούς Δωριείς, άποκτήσαν- 
τες διά τού έμπορίου περιουσίας, άλλα περί τών έξ αιχμαλώτων δοΰ-

40) Βλ. The Cambridge Ancient History, VIII, σ. 
145, 291, 625 εξ. Τό γεγονός τοϋτο επέσπευσε τήν υπό τών Ρωμαίων κατά- 
ληψιν τής νήσου.

41) Ίδίως μετά τόν πόλεμον Κρητών καί Ροδίων κατά τό 155 π.Χ.
4a) Ή πειθαρχία αίίτη πιθανώς άναφέρεται είς τήν καταβολήν τών φό

ρων, ως ο Lock, εν έργ. μν., έν στίχφ, υποδεικνύει.
43) V ) 1 έξ. Βλ. καί α', 10, «ανυπότακτοι».
44) β', 9.
45) Βλ. Άριστοτέλους, 1264α,
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λων, τούς οποίους οΐ Κρήτες στρατιώται έφερον από των πολέμων ή 
οί έμποροι ήγόραζον.

Ε'.

ΊΙ προς Τίτον είναι ή μόνη Επιστολή τοΰ ΓΙαυλου, έν ή ούτος 
διακρίνει τέσσαρας τάξεις ανθρώπων κατά φΰλον καί ηλικίαν : πρε- 
οβύτας, πρεσβντιδας, νεωτέρονς, νέας40. Τούτο υπενθυμίζει την αυ
στηρόν διάκρισιν των ηλικιών έν ταΐς Δωρικαΐς Πολιτείαις, εις τάς 
οποίας ανήκον καί αί .Κρητικαί. Έν Γορτύνη οί «νέοι» ή «νεώτεροι» 
ήσαν ώργανωμένοι εις τάξιν με ϊδίους νόμους, φέρουσαν το όνομα 
«νεότας» 41.

Σημασίαν έχουν αί προς τάς γυναίκας διδόμεναι συμβουλαί, διά 
τάς οποίας χοησιμοποιοϋνται έπίθετα μή άπαντώνια αλλαχού τής Και
νής Διαθήκης, συνεπώς δέ έκλεγέντα έκ προθέσεο)ς διά την παρούσαν 
περίστασιν (φίλανδροι, φιλότεχνοι, οΐχουργοί). Αί γυναίκες έν τη ελ
ληνιστική κοινωνία ειχον πολλήν ελευθερίαν. Τό γενικόν ρεύμα τής 
χειραφετήσεως ασφαλώς εϊσήλθε καί εις Κρήτην, λόγιρ τής συχνής έπι- 
κοινωνίας τής νήσου μετ’ άλλων περιοχών. Αί γυναίκες έξήρχοντο τοΰ 
οίκου συχνάκις, ήρχοντο εις την αγοράν ή έπεσκέπτοντο συγγενείς καί 
φίλας, μετά τών οποίων συνέπινον κατά κόρον. 'Ο Παύλος συνιστα εις 
αύτάς νά είναι οώφρονες καί Ιεροπρεπείς, «μηδε οΐνω πολλώ δεδου- 
λωμέναι» ls. Παράλλήλως δέ νά είναι οίκονργοί, παραμένουσαι έν τώ 
οϊκφ καί περιποιούμενοι αυτόν.

Έν Κρήτη ήτο ανεπτυγμένος ό παιδικός έρως. 'Ο ΓΙλάτ ω ν 411 
καί ό ’Αριστοτέλης46 * * * 50 51 αναφέρουν .ότι οί άνδρες άπέφευγον την 
προς τάς γυναίκας συνουσίαν προς πρόληψιν τής πολυτεκνίας καί τοΰ 
υπερπληθυσμού, τούτο δέ προεβλέπετο καί νομοθετικώς. Είναι φυσι
κόν ό'τι τό μέτρον τούτο διέθετε τάς γυναίκας δυσμενώς προς τούς άν- 
δρας' αί γυναίκες δέν ήσαν φίλανδροι. ’Ίσως ύπήρχον καί τάσεις έγ- 
καταλείψεως τών άνδρών υπό τών γυναικών χάριν θρησκευτικωτέρας 
ζωής κατά μόνας' ούτως εξηγεί δ Χρυσόστομος την φράσιν «νποτασ- 
οομένας τοϊς Ιδίοι'ς άνδράσιν»^.

46) β’, 2 έξ. Αί λέξεις πρεπβύται καί πρεοβύτιδες δέν δηλοΐν πολιτικά ή 
έκκλ. αξιώματα.

41) Βλ. Μ. Muttelsee, Zur Verfassungsgeschichte Kretas in Zei- 
talter des Hellenismus, Gliickstadt-Hamburg 1925, σ. 23 έξ.

4S) β', 4.
43) Νόμοι, 838 Ε.
50) Πολιτικά, 1272α (βλ. Β. Λαουρδα, « 

σ. 391, 407 έξ.).
51) _β', 5·

Κρητικά Χρονικά», Γ', 1918,
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Καί μεταγενεστέρως παρουσιάζονται ίχνη κινήσεως κατά τοΰ γάμου 
εν Κρήτη, μεταξύ Χριστιανικών κύκλων, τά οποία δι= επιστολών προς 
τούς Κρήτας Επισκόπους κατεπολεμησε Διονύσιος ο Κ ο ρ ί ν- 
θ ο υ52. Ό Παύλος είχεν ύπ’ δψιν τάς τάσεις ταύτας καί συνιστα εις 
τάς γυναίκας τής Κρήτης νά είναι φίλανδροι καί φιλότεκνοι53.

2 Τ'.

Ή Επιστολή δίδει περισσότερα στοιχεία περί τοΰ χαριικιήρος 
τών Κρητών κατά την ελληνιστικήν εποχήν. 'Ως βάσις τής γνά'μης 
αυτού τίθεται ό στίχος τού Έπιμεν ίδου:

Κρητες αεί ψεϋαται, ϋηρία κακά, γαστέρες άργαί54.
'Εκ τών διδόμενων δμως συμβουλών δυνάμεθα νά έκλάβωμεν καί 

άλλας εκφράσεις ώς άναφερομένας εις τον χαρακτήρα τών Κρητών :
«Μη αν&άδη, μη.οργίλοι·, μη πάροινον, μη πλήκτην, μη αισχρο

κερδή»116, «ανυπότακτοι, ματαιολόγοι και φρεναπάται» 5Ι!, «απειθείς... 
δουλεύοντες έπιίλυμίαις και ήδοναΐς ποικίλαις, έν κακία και φϋ-ύνω 
διάγοντες, στυγητοί, μισούντες άλλήλους»'01.

Οί χαρακτηρισμοί οΰτοι συμφωνούν καί προς τάς έξ άλλων πηγών 
πληροφορίας. Βλ. ιδίως Πολύβιον, «ό περί την αισχροκέρδειαν 
καί πλεονεξίαν τρόπος όντως επιχωριάζει ώσιε παρά μόνοις Κρη- 
ταιενσι τών άπάντων άν&ρώπτον μηδέν αισχρόν ον νομίζεοίίαι κέρ- 
όος»58, «καί μην οντε κατ’ ίδιαν η&η δολιώτερα τών Κρηταιέων εΰροι 
τις άν, πλην τελείως ολίγων, οντε κατά κοινόν έπιβολάς άνωτέρας»5·’, 
Πλούταρχον, «τοΐς χρήμασιν όπως κηρίοις μέλισσαι προσλιπα- 
ρονν τες»00. Tit. L i ν i u s, «Cretenses spem pocuniae secuti

52) Ευσεβίου, Έκκλ. Ίστ. 4, 23. 5, 7. Βλ. Β. 2 τ ε ψ α ν ί δ ο υ, Έκκλ. 
Ιστορία, Άθήναι 1948, σ. 144, σημ. Τοιοϋται χάσεις είχον άναπτυχθη καί έν 
Αίγόπίφ (Κ λ ή μ η ς Ά λ έ ξ. 2τρωμ., 3, 9, 64). Ή φράσις «μιας γυναικό; 
άνηρ» σημαίνει πιθανόν όχι ό πρεσβύχερος δέν πρέπει νά έχη νυμφευθή δίς.

5S) Αί λέξεις, έκ τών σπανίους χρησιμοποιούμενων, άπανχοϋν καί έν επιγρα
φή χής Περγάμου, χοϋ β’ αίώνος μ.Χ., (A. Deissmann, Biblische Stu- 
dietl, 6, 255)1 «τί} γλνκυτάτρ γνναικί, φιλάνδρω καί ψιλοιέκνφ, σνμβ ιωοάση ετη λ'».

bi) Βλ. καί 'Ησιόδου, Θεογονία, 26 έξ.

«ποιμένες αγρανί.οι, κάκ’ έλέγχεα, γαοιέρες οΐον, 
ιδμεν -ψεύδεα πολλά λ,έγειν έινμοιοιν όμοια»,

5S) rΤ, 7.
5“) α', 10.
5Ι) Υ ι 3.
58) VI, 46.
5S) VI, 47, βλ. καί VIII, 21, VIII, 18 κλπ.
°°) Αιμίλιος 23.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 19
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Ή περί των Κρητών γνώμη των άλλων Ελλήνων άπεκρυσταλλώ- 
θη εις την σημασίαν ήν προσέλαβε τό ρήμα κρητίζειν ( = ψεύδεσθαι, 
άπαταν)

Άνταπεκρίνετο δμως ή χρίσις αυτή τών Ελλήνων προς τον αλη
θή χαρακτήρα τών Κρητών ; Οί ανωτέρω άναφερόμενοι συγγραφείς 
δεν ειχον μελετήσει τά χρητικά ήθη έπιτοπίως, είς τάς χρίσεις δέ αυ
τών ή δεικνύουν επιρροήν τών πολιτικών αντιθέσεων τής εποχήςΓ,! 
ή εκφράζουν την κοινήν γνώμην τών Ελλήνων, οιτινες πάλιν δέν 
έγνώρισαν τούς Κρήτας είς τάς καλυτέρας αυτών εκδηλώσεις. 'Ως έλέ- 
χθη ήδη, πολυάριθμοι Κρήτες υπηρετούν ως μισθοφόροι τών ξένων 
στρατών. Τό στρατιωτικόν επάγγελμα, όταν άκολουθήται διά καθα- 
ρώς κερδοσκοπικούς λόγους, άναμφιβόλως αλλοιώνει τον χαρακτήρα 
τών ανθρώπων. Τούς μισθοφόρους τούτους έγνώριζον κυρίως οί λοι
ποί "Ελληνες, έκ τής αγάπης δέ αυτών προς πλουτισμόν παρήχθη ή 
έντύπωσις περί \[>ευδολογίας καί αισχροκέρδειας όλων τών Κρητών, 
τών οποίων γνήσιοι εκπρόσωποι έθεο)ρήθησαν οί μισθοφόροι.

Ή έπίδρασις τών μισθοφόρων επί τών λοιπών κατοίκων τής νή
σου δέν ήτο δυνατόν νά άλλοιώση πλήρως τον αυστηρόν Δωρικόν χα
ρακτήρα τών Κρητών. "Οτι δμως εγένετο αλλοίωσίς τις, είναι αναμ
φισβήτητο ν. Τούτο συνέβη είς δλας τάς ελληνικάς χώρας κατά τήν 
ελληνιστικήν εποχήν. Συντελεσταί τής άλλοιώσεως ταύτης, πλήν άλ
λων, ήσαν καί οί πολλοί φυγάδες καί ύποπτοι, οιτινες εύρισκον κατα- 
φύγιον είς τήν νήσον λόγιο τής άπομονώσεως αυτής6*.

'Η είς τό έμπόριον έπίδοσις τών Κρητών ένίσχυσε τήν περί αι
σχροκέρδειας άντίληψιν. Τό έμπόριον ύπεβοηθεΐτο υπό τής πατροπα- 
ραδότου αγάπης αυτών προς τήν θάλασσαν καί τής τακτικής επικοι
νωνίας, ήν ειχενή νήσος μετ’ άλλων έπαρχιαιν τού Ρωμαϊκού Κράτους. 
'Η εμπορική επικοινωνία διηυκόλυνε καί τήν μετανάστευσιν τών Κρητών 
καί είς άλλας χώρας, άλλ’ ιδίως είς Αίγυπτον, ένθα έζων κατά τήν ελ
ληνιστικήν εποχήν πολλοί Κρήτες πάροικοι, άποτελοϋντες τά «πολι
τεύματα:» Κρητών63. Τδέαν περί τής επικοινωνίας ταύτης λαμβάνομεν 
καί έκ τής προς Τίτον έπιστολής: Εντός μικρού χρονικού διαστήμα-

6Ι) XLIV, 45.
6'ή Λεξικόν 'Ησυχίου.
“3) Ό Πολύβιος, π.χ., προερχόμενος έκ τής ’Αχαϊκής Συμπολιτείας , ήτο 

πολιτικώς τεταγμένος κατά τών Κρητών, οιτινες είχον επαφήν πρός τήν Αΐτω- 
κήν Συμπολιτείαν, καί υπέρ τών Ροδίων. 

fl)Tacetus, Ann., IV, 21.
65) Βλ. Pap. Tebt., 32, 9, 17.
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τος ό Ά Q τ ε μ ά ς ή ό Τ υ χ ι κ ό ς πρόκειται νά σταλή εις την νή
σον, ό Ζ η ν ΰ ς00 και ό Ά π ο λ λ ό) ς87 θά διέλθουν εκε'ιθεν, ό δε 
Τίτος προσκαλείται νά έ'λθη εις Ν ι κ ό π ο λ ι ν, ίσως μέσφ Ζα
κύνθου.

Τέλος ή γνώμη αύτη ένισχΰθη και υπό τής συμμετοχής Κρητών 
τινων εις την πειρατείαν.

'Ο Παύλος επιβεβαιώνει την αλήθειαν τών έν τώ στίχφ τού Έπι- 
μενίδου λεγομένων: «ή μαρτυρία αντη εστιν άληί}ής»β*. Είχε σχημα
τίσει 6 ’Απόστολος την κρίσιν ταύτην έπιτοπίως; Έλέχθη δτι ή έν Κρή
τη παραμονή αυτού ήτο σύντομος, ή δέ μόρφωσις ακριβούς γνώμης 
περί τού χαρακτήρος τών κατοίκων ήτο δύσκολος. Φαίνεται δτι καί ό 
Παύλος έγνώρισε Κρήτας μισθοφόρους, κατά τάς επανειλημμένος συλ
λήψεις αυτού, καί εμπόρους, ή συμπεριφορά τών οποίων έδωσεν εις 
αυτόν αφορμήν νά έκφρασθή ούτως. Πάντως, ό ηθικός χαρακτήρ τής 
Επιστολής έπέτρεπεν εις τον ’Απόστολον να χρησιμοποίηση τοιοΰτον 
τόνον' έργον αυτού ήτο νά φέρη εις την ευθείαν οδόν τούς ηθικώς 
παραπαίοντας.

Δίδεται πολλή σημασία εις τό ζήτημα τής προελεύσεως τοΰ στί
χου. Πολλοί έρευνηταί θεωρούν αυτόν ώς προερχόμενον έκ τής ελλη
νιστικής εποχής. Τούτο δεν δύναται νά άποδειχθή. Ό συγγραφεύς 
τής παρούσης μελέτης φρονεί δτι ό στίχος δεν ί)ά ειχεν αποδεικτικήν 
ίσχύν ακόμη καί αν άνήκ.εν εις τον Κρήτα Έπιμενίδην. Έκ τής άπο- 
καταστάσεως τού τετραστίχου έκ τών σωζομένων αποσπασμάτων έν 
Πράξ. ιζ' 28, ΤΙτ. α', 12 καί έν τφ Ύπομνήματι τοΰ I s h o’d a d"!l, 
καθίσταται προφανές δτι ό ποιητής δεν έσκόπευε νά καυτηριάση τήν η
θικήν κατάστασιν τών Κρητών, άλλα νά καταδικάση τήν συγκεκριμένην 
αυτών πράξιν, καθ’ ήν άνεκήρυττον τον Δία άνθρωπον καί εδείκνυον 
τον τάφον αυτού. Ή θεότης τών Αιγαίων κατοίκων τής νήσου (Ρέα,

β6) ‘Υπό τινων θεωρείται ώ; Ιουδαίος νομοδιδάσκαλος, πιθανώτερον 
όμως πρόκειται περί Ρωμαίου νομικού.

β7) Ιουδαίος λόγιος έξ ’Αλεξάνδρειάς, κηρΰξας έν Έφέσφ, Κορίνθορ καί 
άλλαχοΰ' βλ. Πράξ. ιη’, 24 έξ·, Α' Κορ. α', 2, γ', 22.

ββ) α\ 13.
β3) Ή άποκατάστασις τοΰ τετραστίχου υπό τοΰ R. Harris (έν G ϊ- 

bson, Isho’dad, Hovae Semiticae, X, C. XIII), έχει ώς εξής:
Τύμβον ειεκτήναντο αέ&εν, κύ&ιατε, μέγιοιε,
Κρήτες αεί ψεΰσται, κακό, θηρία, γαοτέρες άργαί.
’Αλλά ον χ’ ού ϋ-άνε;, εστηκας γάρ ζωος άεί' 

εν γάρ οοι ζώμεν, καί κινούμενα ήδε καί εομέν.

Βλ. καί Π. Χρήστου, Ό *Απ. Παΰλος καί τό τετράστιχον τοΰ Έπιμενί- 
δου, «Κρητικά Χρονικά», Α' 1949, σ. 119 έξ.
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μετά τοΰ υιοί αυτής Δ t ό ς) ήτο εκφρασις τοΰ πνειίματος τής φΰσεως, 
δπως δέ ή φυσις φθίνει και άναγεννάται, οΰτω καί ή θεότης αποθνή
σκει καί άνίσταται. Ή αντίληψις αίίτη περί Θεοϋ διεσώθη εν Κρήτη 
καί μετά την έγκατάστασιν των Ελλήνων. Τό παρόν δμως τετράστι
χον παρουσιάζει άντίδρασιν κατά τής άντιλήψεως ταύτης περί Θεοϋ, 
ιδιαιτέρως δέ περί τοΰ Διός, δυνάμεθα δέ νά ύποθέσωμεν orι ή νέα 
άντίληψις είχε τάς ρίζας αυτής εις τον βαθύν θρησκευτικόν αναμορ
φωτήν Έπιμενίδην.

'Όθεν ό στίχος ουτος δεν είναι προϊόν τής περί τοΰ κρητικοΰ 
χαρακτήρος γνώμης των άλλων Ελλήνων, άλλ’ αιτία διαμορφώσασα 
έν μέρει την γνώμην ταΰτην 70.

Περισσότερον άνταποκρίνονται εις την πραγματικότητα άλλοι χα
ρακτηρισμοί τής ’Επιστολής, ως οι περί τοΰ φιλεριστικοΰ καί οργίλου 
πνεύματος των Κρητών καί τής προς την οινοποσίαν71 κλίσεως αυτών.

Ή φράσις «καλών έργων προΐστασ&αι»72 * υποδεικνύει την άπα- 
σχόλησιν εις τίμια επαγγέλματα καί υπαινίσσεται τάς απασχολήσεις 
των πειρατών καί τών αισχροκερδών εμπόρων.

Ζ\

Ή Επιστολή μαρτυρεί τήν ΰπαρξιν ίσχυράς ιουδαϊκής μειονότη
τας έν Κρήτη 7S. Ό Τ ά κ η τ ο ς 74 λέγει δτι οι ’Ιουδαίοι κατήγοντο 
έκ Κρήτης, λαβόντες τό δνομα αυτών εκ τοΰ ορούς ’Ίδη. 'Η γνοόμη 
αυτή βεβαίως προέρχεται εκ συγχύσεως τών Φιλισταίων-Κεφθορείμ, 
οΐτινες πιθανώτατα ήσαν έκ τών Προελλήνων κατοίκων τής νήσου, 
πρός τους ’Ιουδαίους. ’Ιουδαίοι έγκατεστάθησαν έν Κρήτη από τοΰ 
4ου αιώνος π.Χ. 'Όταν Πτολεμαίος ό Σωτήρ κατέλαβέ τήν ’Ιερουσα
λήμ, τό 320, έξηνάγκασε πολλούς ’Ιουδαίους εις μετανάστευσιν, μέρος 
δέ αυτών εγκατεστάθη έν Κρήτη. Έν Γορτυνη ύπήρχεν ισχυρά ιουδαϊ
κή παροικία75, πρός προστασίαν τής οποίας Σίμωνό Μακκαβαΐος ήλθεν 
εις συνεννοήσεις πρός τούς Ρωμαίους, επιτυχών ύπόσχεσιν αυτών 76.

70) Βλ. παράλληλον επιρροήν τοϋ στίχου τοϋ Βιργιλίου

Timco Danaos et dona ferentes.

71) Ό Κρητικός οίνος ήιο περίφημος κατά τήν αρχαιότητα' βλ. Juv e- 
n a 1 i s, Sat. 14, 270. Ώς έλέχθη ήδη καί αί γυναίκες έπεδίδοντο εις υπερ
βολικήν οινοποσίαν.

721 γ’, 14
”) α', 10, 14, γ', 9.
71) Hist. V, 2.
75) Βλ. Α' Μακκ. ιε', 23, ι', 62, Φ ί λ ω ν ο ς, Πρεοβεία πρός Γάϊον, 36.
7β) Α' Μακκ. ιε', 23.
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Βραδύτερου όΨευδαλέξανδρος, ίσχυριζόμενος δη είναι υιός 
‘Ηρώδου τοϋ Μεγάλου, κατά μετάβασίν του εις Ρώμην, διήλθεν εκ 
Κρήτης καί έπεβλήθη επί των εκεί πολυαρίθμων ’Ιουδαίων, παρά 
τών οποίων άπέσπασε μεγάλα χρηματικά ποσά”. ’Ιουδαίοι τής Κρή
της άναφέρονται ώς παρόντες κατά την ημέραν τής Πεντηκοστής ,s.

Πόσον δυναμική ήτο ή εν Κρήτη ιουδαϊκή κοινότης δεικνύει διή- 
γησίς τις παρά τφ Εκκλησιαστική) Ίστορικω Σ ω κ ρ ά τ ε ιΙ!', cpαί- 
νεται δμως σαφώς καί Ικ τής Επιστολής προς Τίτον. Οί ’Ιουδαίοι 
ειχον κατορθώσει νά συνταράξουν τήν χριστιανικήν κοινότητα καί ει- 
χον επηρεάσει καί διαιρέσει πολλάς οικογένειας80.

Η'.

’Ελάχιστους μόνον υπαινιγμούς εύρίσκομεν περί θεωρητικών ενα
σχολήσεων τών Κρητών. Αί συζητήσεις περί διακρίσεως τροφών εις 
καθαρά? καί άκαθάρτους άναφέρονται ασφαλώς εις τούς ’Ιουδαίους 
τής νήσου 81. Τό αυτό ισχύει πιθανώς καί διά τό λεγόμενον περί γ ε- 
ν ε α λ ο γ ι ώ ν82. Οί ’Ιουδαίοι ικανοποιούν τήν εθνικήν των υπερη
φάνειαν τονίζοντες το ιστορικόν παρελθόν τοϋ έθνους των καί καταρ- 
τίζοντες γενεαλογίας 8S.

Περί ύπάρξεως στωϊκών τάσεοον έν Κρήτη δυνάμεθα πιθανώς νά 
ύποθέσωμεν εκ τής υπό τοϋ Παύλου χρήσεως λέξεων σπανιώτατα 
άπαντωσών εν τή Καινή Διαθήκη, ως ευσέβεια, ευσεβείς, επιείκεια, 
σώφρων, σωφροσύνη, φιλανθρωπία, αγαθός, αυνείδησις. Ό Παΰλος 
δίδει χριστιανικήν έννοιαν εις τούς στωικούς τούτους ορούς.

ΠΑΝ. Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ

7?) Ί ω σ ή π ο υ, ’Αρχαιολογία, XVII, 12. ι, Περί ’Ιουδαϊκού Πολέ
μου, II, γ· ι.

,8) Πράξ. β', 11.
,e) VII, 38.
80) α', 11.
81) α', 15.
82) υ', 9·

8ί) Πρβλ. Φ ί λ ω ν ο ς, Περί βίου Μωσέως, II, 8, Μ α τ θ .α', 1 εξ. Λ ο υ κ. 
Υ ) 23 εξ. Βλ. Η ο r t, εργ. μν., σ. 135. Καί οί “Ελληνες Ιστορικοί έχρησιμο- 
ποίουν γενεαλογίας, κατά τήν έκθεσιν τής ιστορίας τών αποικιών ιδίως (βλ. 
Πολυβίου, Ιστορία, IX, 1. 4).
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ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΠΟΔΟΣ 

ΕΠΙ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝ1ΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ *

’Αφορμήν εις την παρούσαν μελέτην παρέσχεν ή προσεκτική έξέ- 
τασις τού μεγάλου αριθμού γεωμετρικών οστράκων, τα όποια απέ
δωσε λαξευτός θαλαμωτός τάφος, ανασκαφείς ύπ’ εμού τον παρελθόν
τα χειμώνα. 'Ο τάφος κεΐται εις τά σύνορα αμπέλου καί αγρού, εις 
άπόστασιν χιλίων περίπου μέτρων προς δυσμάς τής λεωφόρου, ή ο
ποία άγει από Ηρακλείου εις Κνωσόν, πλησίον τού κτήματος Νικο- 
λετάκη έναντι τοΰ προαστείου τού Άγ. Ίωάννου. ’Ενδείξεις επί τής 
επιφάνειας τού εδάφους άπετέλουν εις μέγας πελεκητός ογκόλιθος, μή
κους καί πλάτους 0,61 καί ύψους 0,40 μ., κείμενος εντός τής αμπέ
λου, ή παρουσία άφθονων οστράκων εις τήν περιοχήν, ως καί αρχαίος 
άναλημματικός τοίχος βαίνων από βορρά προς νότον εις μικράν άπό- 
στασιν άνατολικώς τοΰ ογκολίθου τούτου.

Ή έρευνα άρξαμένη επί τοΰ παρά τον ογκόλιθον τμήματος τής 
αμπέλου κατέδειξεν ευθύς εξ αρχής, δτι επρόκειτο περί τοΰ θαλάμου 
τάφου συληθέντος, διότι τό εξαγόμενον χώμα ήτο πλήρες οστράκων. 
Φαίνεται ότι ό θάλαμος έσυλήθη εκ τών άνω, αφού ή πλάξ ή κλείου- 
σα τήν είσοδον εύρέθη εις τήν θέσιν της, πιθανώς δέ ή οροφή είχε 
καταρρεύσει ήδη όταν έγινεν ή σύλησις. Οι συλήσαντες τον τάφον, 
αφού έσκαψαν μέχρι τού δαπέδου, έρριψαν τό έξαχθέν χώμα καί 
θραύσματα τών άνευρεθέντων αγγείων, όμού μετά νεωτέρων άπορρι- 
μάτων, εντός τοΰ θαλάμου πληρώσαντες ούτω έκ νέου αυτόν’ άλλα τε
μάχια κατεσπάρησαν επί τής επιφάνειας’ διά τούτο εκ τοΰ σημαντι
κού αριθμού αγγείων, τον όποιον δηλούν τά εν τφ τάφφ> εύρεθέντα 
ποικιλώτατα όστρακα, ολίγα μόνον είναι πιθανόν ότι δύνανται νά

*) Ευχαριστώ θερμώς τόν σεβαστόν μοι κ. Νικόλαον Πλάτωνα, ό όποιος 
έπέστησε τήν προσοχήν μου έπί τής σημασίας τής έμφανίσεως τοΰ θέματος 
τοΰ πολύποδος έπί τών παρόντων ευρημάτων καί ή μετά τοΰ όποιου συζήτη- 
σις μέ διεφώτισε εις πλεΐστα σημεία τής έργασίας μου, ως καί διότι μοί έπέ- 
τρεψε τήν δημοσίευσιν αντικειμένων τινών τοΰ Μουσείου Ηρακλείου.

Προετίμησα τόν όρον «πρωτοελληνιχός» ώς καλύπτοντα καί τήν πρωτογεω
μετρικήν καί τήν γεωμετρικήν καί τήν άνατολίζουσαν περίοδον, καί διότι πι
στεύω ότι άνταποκρίνεται καλύτερον εις τά πράγματα, άφοΰ ό γεωμετρικός 
χαρακτήρ τών κρητικών προϊόντων τής γεωμετρικής περιόδου είναι συχνά άμ- 
ψισβητήσιμος. Τούς όρους early greek ή early Hellenic χρησιμοποιεί καί ό 
Payne, ό Doro Eevi κ.ά.
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ανασυγκροτηθούν. Πιθανώς το αυτό συνέβη και εις τον δρομον, διότι 
και εις τό πληρούν αυτόν χώμα άνεύρεν όστρακα. Ουτω κατά την 
άνασκαφήν τεμάχια τού αυτού αγγείου άνευρίσκοντο εις διάφορα ύψη. 
Πιθανώς άσύλητον παρέμεινε τό τμήμα υποκάτω δύο ογκολίθων άνευ- 
ρεθέντων εντός τού θαλάμου εις ύψος τι υπέρ τό δάπεδον, καί μετά 
τών οποίων ό επί τής επιφάνειας άπετέλει έν σΰνολον εξαχθείς έκεϊ- 
θεν υπό τών γεωργούντων. Τό τμήμα τούτο δεν άνεσκάφη. At δια
στάσεις τούτων είναι τού μέν ύπερκειμένου 0,50X0,50X0,44 μ., τού

Είκ. 1.—Κάιοψις τοϋ τάφου.

δέ υπό τούτον ευρισκομένου καί ορατού μόνον κατά μίαν πλευράν 
0,66X0,47 μ. Τέταρτος ογκόλιθος εκειτο επί τού δαπέδου διαστάσεων 
0,47 X 0,55 X 0,26 μ. Πιθανώς οί ογκόλιθοι οΰτοι άπετέλουν, εις την 
αρχικήν θέσιν των προ τής καταρρεύσεως τής οροφής τού θαλάμου, 
«σήμα» ύψούμενον επί τού τάφου. ’Ίσως παράλληλον έχομεν εις τούς 
ογκολίθους, τούς οποίους αναφέρει <5 Evans (παρά. Payne, pearly 
greek vases from Knossos, B.S.A. XXIX, σ. 225) προκειμένου πε
ρί τών άνασκαφέντων ΰπ’ αυτού δύο γεωμετρικών τάφων τής Κνωσού.

'Ο τάφος, πεταλοειδούς περίπου σχήματος, εχει μεγίστην διάμε
τρον κατά τό άνασκαφέν τμήμα 2,15 μ. Τό δάπεδον εύρίσκεται εις 
βάθος 2,65 μ. περίπου από τής επιφάνειας τού εδάφους. 'Η είσοδος, 
κειμένη κατά την ανατολικήν ευθείαν περίπου πλευράν τού θαλάμου,
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άποτελεΐται έκ δυο παραστάδων, ών έκατέρα σύγκειται εξ ενός μεγά
λου άδρώς πελεκητού λίθου και αριθμού τίνος μικρών αργών λίθων 
δίνευ πηλού, διά τών οποίων πληρούται το κενόν μεταξύ τού μεγά
λου λίθου κα'ι τής έκ στερεού κοΰσκουρα παρειάς τής εισόδου. Τό ύψος 
τών παραστάδων μέχρι τής οροφής τού θαλάμου κατά την είσοδον 
συνεπληρούτο δι5 αργών μικρών λίθων, έκ τών οποίων δυο εύρέθη- 
σαν κατά χοόραν, ένώ άλλοι παρασυρθέντες κατά την κατάρρευσιν τής 
οροφής καί κινητθέντες υπό τών αυλητών ήσαν εντός τού πληροΰντος
τον τάφον χόόματος. Τής βόρειας παραστάδος ό μέγας λίθος έχει ύψος 
0,59 μήκος 0,46 καί πλάτος 0,22 μ., τής δέ νοτίας ύψος 0,64, μήκος 
0,49 καί πλάτος 0,35 μ. Κατώφλιον υψηλόν, ύψους 0,28 είχε λαξευ- 
θή εις τον κούσκουραν, έπ’ αυτού δέ είχε τεθή, προσρρμοζομένη με
ταξύ τών παραστάδων, πλάξ πλάτους 0,55 μ. περίπου καί μεγίστου 
ύψους 0,70, πάχους δέ περίπου 0,15, κλίνουσα αισθητώς προς τό 
εσωτερικόν τού θαλάμου. Λόγιρ τής μικράς χωρητικότητος τού θαλά
μου δεν πιστεύω δ'τι υπήρξε ποτέ κτιστή εσωτερική έπένδυσις θολωτή 
τούτου, τής οποίας άλλως ούδέν ίχνος εύρέθη. Τό αυτό ισχύει καί διά 
τον δρόμον, ό όποιος ήτο βραχύτατος1.

’Αφού οί μέχρι τούδε άνακαλυφθέντες εν Κρήτη γεωμετρικοί τά
φοι είναι κατά συστάδας, πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι καί ό παρών τά
φος αποτελεί τον πρώτον άνακαλυφθέντα μιας νεκροπόλεως άγνοίστου 
μέχρι τούδε. Δέν πρέπει βεβαίως νά άποδοθή καί αυτή εις τήν Κνω
σόν, από τής οποίας απέχει τόσον. Είναι μάλιστα αμφίβολον καί αν 
οί τάφοι τής Φορτέτσας αποτελούν «μέρος τής νεκροπόλεως» τής Κνω
σού, ως πιστεύει ό Payne (ένθ5 άνωτ. σ. 231), Αί άραιαι αΰται συ
στάδες γεωμετρικών τάφων (ή υπό τού Hogarth άνασκαφεΐσα καί ή 
υπό τού Evans καί τού Payne, παρά τήν Ζαφέρ Παπούραν κείμεναι, 
ή τής Φορτέτσας, ή έναντι τής Ταβέρνας Λουκά παρά τήν Κνωσόν, 
ή τών τεσσάρων πρωτογεωμετρικών τάφων τού 'Αγίου Ίωάννου καί 
ή συστάς τάφων τού κτήματος Χατζάκη είς Τεκέν, εις ήν ανήκει καί ό 
ανασκαφείς αυτόθι υπό τού Ν. Πλάτωνος καί μή δημοσιευθείς, φαί^ 
νεται δτι αντιστοιχούν μάλλον είς μίαν άραιάν κατά «κώμας» κατοί-

’) Τάς αύτάς περίπου διαστάσεις ο'ις πρός τήν χωρητικότητα τοΰ θαλάμου, 
τό ύψος τοΰ κατωφλιού καί τό άνοιγμα τής θύρας εμφανίζει ό ανασκαφείς 
υπό τοΰ Ν. Πλάτωνος γεωμετρικός τάφος τών Αγίων Παρασκιών Ηρα
κλείου («Άρχ. Έφημ.» 1945-47 σ. 47 κ.έξ.), ένθα όμως τό κατώφλιον άπετε- 
λεϊτο έκ λίθων. Περί τοΰ άτροφικοΰ τοΰ δρόμου βλ. αυτόθι σ. 73 σημ. 5 καί 
σ. 74 σημ. 1. Περί τής μικράς εισόδου καί τοΰ βραχέος δρόμου τών πρωτο
γεωμετρικών τάφων τής Κρήτης έν γένει βλ. Pendlebury, The Ar
chaeology of Crete, σ. 307).
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κησιν τής περιοχής. Θα ήτο δύσκολον να φαντασθώμεν οτι μια πρω
τοελληνική πόλις εν Κρήτη έξετείνετο εις την έκτασιν, την οποίαν κα
λύπτουν αί ανωτέρω ταιραί, ενώ «ντιθέτως είναι φυσικόν νά ΰΛοθέ- 
σωμεν οτι υψωμένα σημεία τόσον πρόσφορα δι’ ιδρυσιν μικρών συν
οικισμών, ως τά σημερινά προάστεια τοϋ Άγιου Ίωάννου, τής Φορ
τέτσας καί τοΰ Ατσαλένιου, κατφκήτθησαν κατ’ αυτόν τον τρόπον από 
παλαιοτάτων χρύνοον2. Όμοιας όίλλωστε εγκαταστάσεις «κοτμηδόν» 
βλέπομεν εις την περιοχήν τών Αρκάδων 2(1.

Δεν θά ήξιζεν ίσως νά γίνη ιδιαίτερος λόγος περί τοΰ τάφου τού
του, εϊμή ως ένδείξεως διά τήν περαιτέρω άνίχνευσιν μιάς νέας νεκρο- 
πόλεως τής περιοχής 'Ηρακλείου, αν δεν συνέπιπτε νά εΰρεθή διά 
προίτην φοράν επί τών οστράκων, τά όποια ό τάφος οΰτος απέδωσε, 
ή καταπληκτικωτέρα τών μέχρι τοΰδε γνωστών επιβιώσεων τής κρητρ- 
μυκηναϊκής διακοσμητικής εις τήν πρωτοελληνικήν τέχνην.

’Επί μεγάλου τμήματος καλύμματος κάλπης τεφροδόχου, όπερ πε- 
ριγράφεται κατωτέρω, είναι έζωγραφημένον τύ χαρακτηριστικώτερον 
ίσως θέμα τής υστέρας φάσεως τής μινωικής τέχνης : ό όκτάπους. 
Εις ακόμη πλήρης όκτάπους καί έτερος ελλιπής ευρέθησαν έζωγραφη- 
μένοι επί τμήματος αγγείου, τό όποιον έκοσμεΐτο, ως φαίνεται, δι’ 
ενός ολοκλήρου «διαζώματος» όκταπόδων εις μικράν κλίμακα. Αλλά 
τά ευρήματα συνεχίσθησαν περαιτέρω : ή εκπληκτική αύτη παρατήρη- 
σις έδωσεν αφορμήν εις τήν άνακάλυψιν μιάς σειράς όμοιων παρα
στάσεων. Πράγματι θά ήτο περίεργον αν εις τά από πάσης άπό- 
ψεως ό'μοια ποός τά όστρακά μας πρωτοελληνικά αγγεία τών τάφων 
τής Κνωσού, τά έκδεδομένα υπό τοϋ Payne, (ένθ’ άνωτ.), καί εις 
εκείνα τών τάφων τής Φορτέτσας, τά ευρεθέντα ολίγα ε'τη προ τοΰ 
πολέμου καί μή έκδοθέντα ακόμη, τό θέμα τούτο δεν άπήντα ούτε 
μίαν φοράν. Έξ άλλου ή γνωστή ίκανότης τοΰ Payne, ό όποιος ούδέ- 
να λόγον κάμνει περί τής έμφανίσεως τοΰ πολύποδος ε’ις τά άγγεΐά του, 
δυσκόλως επέτρεπε νά σκεφθή τις οτι τό πράγμα είχε διαφύγει τήν 
προσοχήν του. Έν τούτοις έκ τής έπανεξετάσεως τών κεραμεικών προϊ

2) Ή από τής μινωικής εποχής κατοίκησις τοΰ Άγ. Ίωάννου άποδεικνύε- 
ται διά τής εσχάτως γενομένης άνακαλύψεως ενός ΥΜΙβ καθέτου τάφου περι- 
έχοντος ενδιαφέροντα όπλα εντός αύτοΰ τούτου τοϋ σημερινού συνοικισμού. 
Μία ΥΜΙΙΙ λάρναξ άνεκαλύφθη επίσης εσχάτως εις τήν θέσιν άλλου μινωι- 
κού συνοικισμού εις τό σημερινόν προάστειον Μασταμπά. Βεβαίως δέν ανή
κουν καί αί ταφαί αύται εις τήν Κνωσόν.

2α) Doro I, e ν i, Annuario, Χ-ΧΙΙ, σ. 17.
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όντων τούτων, τα όποια άπόκεινται νΰν εν τφ Μουσείο) Ηρα
κλείου, προέκυψεν άνά εν δείγμα παραστάσεως τοΰ όκτάποδος επί 
δυο πωμάτων καλπών προερχόμενων εκ των υπό τοΰ Hogarth ά- 
νασκαφέντων γεωμετρικών τάφων παρά την Κνωσόν τό 1900, εν δε 
επί όμοιου καλύμματος εκ Φορτέτσας. Είναι λίαν πιθανόν δτι καί επί 
τών καλυμμάτων καλπών, άτινα αναφέρει ή Μ. Hartley (Β. S. Λ. 
XXXI, 1930-1, σ. 82) δύνανται να άνευρεθοΰν παραστάσεις τοΰ 
όκτάποδος.

Πραγματευόμενος τά «lids of ovoid pithoi» εν σ. 246 τής μελέ
της του ό Payne, λέγει, δτι «δεν ήτο ανάγκη να άσχοληθή με αυτά 
κεχωρισμένως». Παρετήρησε την χρήσιν τής light on dark τεχνικής 
επ’ αυτών, άλλα λέγει δτι «συνήθως έχουν απλά θέματα συγκεντρικών 
κύκλων, γλωσσών κλπ.». 'Ως «μίαν τών έκπληκτικωτέρων επιβιώσεων 
ή αναβιώσεων τής μινωικής διακοσμητικής» επί τής Κρήτης χαρακτη. 
ρίζει μόνον την σειράν δίσκων τοΰ Πίν. XIX, 3. εις τήν σ· 244. 
Ουδέν επίσης λέγει ό F. Β. Welch, εν Β. S. A. VI, σ. 85, ένθα 
ήσχολήθη δι’ ολίγων μέ τά ευρήματα τοΰ Hogarth. 'Ομοίως ή υπό 
τοΰ αειμνήστου Ξανθουδίδου γενομένη περιγραφή τών πωμάτων έν 
τφ καταλόγφ τοΰ Μουσείου Ηρακλείου ουδέν περί δκταπόδων ανα
φέρει. Τό δτι τό σημαντικόν τοΰτο θέμα διέλαθε την προσοχήν δύνα- 
ται πιθανώς ν’ άποδοθή εις τό πλήθος τών αγγείων τής Κνωσοΰ, άλ
λα καί εις τό δτι — καί τοΰτο είναι διδακτικόν — τό θέμα ήτο τελείως 
άηθες προκειμένου περί κεραμεικής, διά τήν οποίαν πάντες έχομεν 
σχεδόν a priori μορφώσει τήν γνώμην, δτι είναι καί πρέπει να είναι 
γεωμετρική ή άνατολίζουσα καί ουδέν άλλο.

Γά αντικείμενα, περί ών πρόκειται έχουν ως ακολούθως : Τό ύπ’ 
εμοΰ εΰρεθέν, άρ. τοΰ Μουσείου 9467, άνω αριστερά έν Πίν. ΙΔ' 
συνεκολλήθη εκ δύο τεμαχίων, τών περί τήν κορυφήν θολωτοΰ πώμα
τος κάλπης μετά μικροΰ μέρους τών χειλέων. Διάμετρος 0,16 μ. Περί 
τό κέντρον, οριζόμενος κύκλφ υπό τριών ταινιών, δκτάπους έζωγρα- 
φημένος διά λευκοΰ άραιοΰ χρώματος επί καστανοφαίου επιχρίσματος, 
ως καί άπασα ή διακόσμησις (εΐκ. 2 άρ. 1)' ουτος άποτελεΐται εξ ενός 
κυρίου σώματος, δηλουμένου μόνον διά τοΰ περιγράμματος, δπερ συνε- 
χιζόμενον σχηματίζει τούς δύο πρώτους πλοκάμους, σπειρουμένους συμ- 
μετρικώς έκατέρωθεν κατά τά άκρα. Κατά τά σημεία ένάρξεως τών πλο
κάμων προσετέθη έκατέρωθεν άνά έν μικρόν ημικύκλιον, στιχθέν εις τό 
κέντρον, ΐνα δηλωθή ό οφθαλμός. Μικρά γραπτή ράβδωσις διήκει 
μέχρι τίνος κατά μήκος διά μέσου τοΰ σώματος τούτου. Τελείως χω
ριστά έζωγραφήθη έν στέλεχος κατά τήν νοητήν προέκτασιν τής ρα- 
βδώσεως, άπολήγον εις τι θέμα, έξαφανισθέν λόγφ άπολεπίσεως τοΰ
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επιχρίσματος. Έκ τοϋ στελέχους τουτου εκφύονται συμμετρικώς περί
που άνά τρεις πλόκαμοι εκατέρωθεν, σπειρουμενοι κατα τά άκρα. Οι 
δυο τελευταίοι, μακρότεροι όντες, άφοΰ προσεγγίσουν την εσωτερικήν 
ταινίαν τού πλαισίου στρέφονται καί σπειροΰνται πλησίον αλληλων( 
προ τής άπολήξεως τοΰ κεντρικού στελέχους. Πέραν των τριών ταινιών
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προς την περιφέρειαν διαδοχικώς : πλοχμός, τρεις ταινίαι, σειρά σι
γμοειδών, τρεις ταινίαι, σειρά συγκεντρικών κύκλων, πλατεία ταινία. 
Έσωτερικώς ή επιφάνεια τοϋ ωχρού πηλού.

Το εν έκ τών καλυμμάτων τοϋ Payne ύπ’ άρ. 2350, άνω δεξιά εν 
Πίν. ΙΔ , διαμ. 0,165 μ., είναι συμπεπληρωμένον διά γυψου κατά 
σημαντικόν μέρος περί τό κέντρον. Έπί τών δηλουμένων χειλέων 
φέρει δυο όπάς, πιθανώς χρησιμευουσας ποτέ προς άνάρτησιν τοΰ πώ
ματος, έξ ών δυναταί τις νά είκάση την θέσιν, καθ’ ήν δέον νά νοηθή
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ή παράστασις, και ή οποία έτηρήθη εν τη φωτογραφία και τφ σχεδίφ 
(είκ. 2 άρ. 2), Άμυδρώς διακρίνονται εκ των αριστερά τοΰ σώ
ματος πλοκάμων τρεις σπεΐραι καί εις σχεδόν πλήρης πλόκαμος, έκ 
δε των δυο εμπρόσθιων άμφότεραι αί σπεΐραι καί σχεδόν πλήρης δ 
προς τά δεξιά πλόκαμος, ως καί τό κσμπτόμενον τμήμα τοΰ αριστε
ρού. Μεταξύ των γειτνιαζουσών τούτων σπειρών διακρίνεται τρίγωνον, 
εχον την κορυφήν προς τά έξω. Έπονται προς την περιφέρειαν αί 
γνωσταί τρεις ταινίαι, πλοχμός καί πάλιν τρεις ταινίαι, σειρά συγκεν- 
τρικών κύκλων καί τρεις παχύτεραι ταινίαι επί των χειλέων. Τεχνική 
οΐα εις τό προηγοΰμενον πώμα. Έσωτερικώς ή επιφάνεια τοΰ πηλού.

Τό έτερον πώμα τοΰ Payne, ύπ’ άρ. 2352, κάτω αριστερά έν Πίν. 
ΙΔ', έχον διάμετρον 0,19 μ., είναι συμπεπληρωμένον έν μέρει κατά 
τήν περιφέρειαν καί τά παρακείμενα τμήματα. Τής τεχνικής ούσης τής 
αυτής ως άνω, ή φαιά αλοιφή μετά τών λευκών έπιζωγραφήσεων έχει 
έξαφανισθή εις σημαντικόν τμήμα περί τό κέντρον. Περί τής θέσεώς 
τού πώματος ώδηγήθημεν καί εδώ υπό τών δυο οπών τών χειλέων. 
Διακρίνεται (είκ. 2, άρ. 3) πέριξ τοΰ άποβαφέντος μέρους τό προς τά 
δεξιά τμήμα τού περιγεγραμμένου κυρίου σώματος τού όκτάποδος 
μετά μέρους τής ραβδώσεως καί τού δεξιού οφθαλμού. Έκ τών προς 
τά δεξιά έκφυομένων πλοκάμων σώζεται σχεδόν ολόκληρος ό έξ αυτού 
τού σώματος εκφυόμενος μετά τής σπείρας, αί σπεΐραι τών δυο επο
μένων μετά μικρού τμήματος τών πλοκάμων καί ελάχιστα μέρη τού 
εμπρόσθιου πλοκάμου κατά τά σημεία, ένθα οΰτος κάμπτεται καί 
σπειροΰται. Έκ τών προς τά άριστερά πλοκάμων μόλις διακρίνεται ή 
σπείρα τού πρώτου έκ τών άνω. Έν συνεχεία προς τήν περιφέρειαν, 
μεταξύ δυο ρυστημάτων τριπλών ταινιών, σειρά συγκεντρικών ημικυ
κλίων έρειδομένων έναλλάξ έπί τής γειτνιαζοόσης ταινίας τού ενός καί 
τού ετέρου συστήματος. Περαιτέρω σειρά σιγμοειδών, τρεις ταινίαι, 
σειρά συγκεντρικών κύκλων, καί δύο παχεΐαι ταινίαι έπί τών δηλου- 
μένων χειλέων. Έσωτερικώς ή έπιφάνεια τού πηλού.

Τό τέταρτον πώμα, καταγραφέν ύπ’ άρ. 9466, κάτω δεξιά έν 
Πίν. ΙΔ', είναι ομοιον προς τά προηγούμενα κατά τό σχήμα καί τήν 
τεχνικήν μέ τήν διαφοράν, δτι τό χρώμα, πυκνότερον ένταύθα, έσώθη 
ικανοποιητικούς. Είναι συμπεπληρωμένον κατά μικρόν τμήμα τής πε
ριφέρειας καί έτερον τμήμα κατά τό κέντρον, ένθα δ δκτάπους. 'Ως 
εις τό προηγούμενον πώμα αί όπαί άναρτήσεως είναι κατά τήν πλευ
ράν, ένθα τό κύριον σώμα τοΰ όκτάποδος (είκ. 2, άρ. 4). Τούτο σώ
ζεται δλόκληρον, άνευ δηλάισεως οφθαλμών, άλλά μετά τής γνωστής 
ραβδώσεως, ως καί μέγα μέρος τών πλοκάμων καί τών σπειρών. Τό 
κεντρικόν στέλεχος καί αί προ αυτού πλησίον άλλήλων σπειρούμεναι
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έλικες ελλείπουν, τοΰ τμήματος τοΰτου δντος συμπεπληραιμένου. Ή 
περί τον όκτάποδα διακόσμησις της λοιπής επιφάνειας είναι διάφορος 
τής τών προηγουμένων καλυμμάτων, συνισταμένη αποκλειστικούς έκ 
πέντε συστημάτων τριπλών ταινιών, πυκνώς ραβδουμένων διά σειράς 
καθέτων μικρών γραμμών. Παχεΐα ταινία κατά τά χείλη. Τό παχύ 
τοΰ χρώματος και ή διακόσμησις προσδίδουν εις τό πώμα χαρακτήρα 
άρχαϊκώτερον τών λοιπών, προσεγγίζοντα προς τά λίαν πρώιμα ανέκ
δοτα καλύμματα τών τάφων τής Φορτέτσας, μέ τάς λεύκάς παραστά
σεις πτηνών επί φαιοΰ.

Το τεμάχιον τοΰ διαζώματος τών όκτυιπόδων, περί ού έγένετο λό
γος, άριθμηθέν 9468, άπετελέσθη έκ τριών συγκολληθέντων οστρά
κων (Πίν. ΙΔ' εις τό μέσον, Πίν. ΙΕ' καί είκ. 3). Φέρει ένα σχεδόν 
πλήρη όκτάποδα μέ την αυτήν διάταξιν τών πλοκάμων, ως εις τά 
ανωτέρω καλύμματα, την αυτήν διαμόρφωσιν τοΰ κυρίως σώματος, 
ραβδουμένου επίσης, καί την αυτήν περίπου δήλωσιν τών οφθαλμών. 
Αί ενάρξεις τών πλοκάμων σχηματίζουν τό γνωστόν στέλεχος, άπολή- 
γον εις τριγωνίδιον μέ τήν κορυφήν προς τό σώμα τοΰ δκτάποδος. 
Τμήμα ετέρου ό^τάποδος σφζεται δεξιά τοΰ πρώτου, από τοΰ οποίου 
χωρίζεται δι’ άριθμοΰ τίνος καθέτων ραβδώσεων, δίκην «τρίγλυφου» 
επαναλαμβανομένων αριστερά. Τό διάζωμα τοΰτο καί αί ταινίαι ύπ’ 
αυτό, ως καί αί δυο λεπταί ταινίαι άνωθεν, έζωγραφήθησαν διά τής 
λευκής επί φαιοΰ τεχνικής ακριβώς ώς εις τά πώματα. ΤΙ ύψηλότε- 
ρον κειμένη παράστασις τοΰ ραμφίζοντος ό'φιν πτηνοΰ, καί τοΰ ύπ’ 
αυτό μικροτέρου πτηνοΰ, τμήμα ύπερκειμένου πτηνοφόρου διαζώματος, 
ως καί αί προς τά αριστερά ραβδώσεις καί αί δυο πλατεΐαι ταινίαι 
κάτωθεν, εγένοντο διά φαιοΰ χρώματος επί τής επιφάνειας τοΰ πηλοΰ. 
Ό συνδυασμός τών δύο τεχνικών άπαντμ, ό)ς γνωστόν, εις πλείστα 
σύγχρονα προϊόντα έκ Κρήτης. Ή παράστασις τοΰ πτηνοΰ διδάσκει 
περί τής θέσεως τής ζωφόρου τών όκταπόδων, νοουμένων μέ τό κυ
ρίως σώμα προς τά άνω. Διά τον λόγον τοΰτον καί τό προερχόμενον 
έκ τοΰ αύτοΰ τάφου πώμα, άνήκον πιθανώτατα εις τό αυτό, εξ ού τό 
όστρακον, άγγεΐον, άπεικονίσθη εις τήν φωτογραφίαν καί τό σχεδία
σμα μέ τον όκτάποδα εις τήν θέσιν ταύτην.

Ή σημασία τής διά πρώτην φοράν έμφανίσεώς ενός τυπικοΰ μι- 
νωικοΰ θέματος μή άπαντώντος, καθ’ δ'σον γνωρίζω, εις τούς συγ
χρόνους ανατολικούς κύκλους 3, επί πρωτοελληνικών αγγείων έκ Κρή
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3) “Οτι τό ΰέμα δέν άπαντα εις τήν σύγχρονον ’Ανατολήν καί επομένως 
δεν δύναται νά προέρχεται έκεΐθεν, πιστεύει, ώς μοί εΐπεν, καί ό κ. D, Ι,βνϊ·
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302 Στυλιανού Αλεξίου

της δεν είναι δυνατόν νά παροραθή. Προωθεί, ως θά ’ίδωμεν, έν τώ 
συνόλφ του τό έπίμαχον ζήτημα των επιβιώσεων τοΰ παλαιού μινωι- 
κοϋ κόσμου επί τής νήσου καί τό πρόβλημα τής έκτάσεως των ανατο
λικών επιδράσεων κατά τους πριότους χρόνους τής άναπτόξεως τής 
ελληνικής τέχνης. Άλλ’ εύρισκόμεθα πράγματι προ μιας τοιαυτης έπι- 
βιώσεως, καί τίνι τρόπο.) άραγε έπεβίωσε τό θέμα ; 'Ως σοβαρώτατον

Είκ. 3.—Τεμάχιον κάλπης μέ παραστάσεις πολύποδος.

έμπόδιον έναντι τής άπόψεως των επιβιώσεων προβάλλεται συνήθως 
ή πρωτογεωμετρική καλούμενη «περίοδος». “Οτι ή «περίοδος» αυτή, 
τουλάχιστον διά την Κρήτην, δεν αποτελεί εις την πραγματικότητα 
χάσμα, οτι συνάπτεται καί προς τά ά'νω καί προς τά κάτω εντός τής 
ιστορικής συνεχείας τοΰ πολιτισμού τής νήσου, καί ότι το περιεχομε- 
νον τοΰ όρου πρωτογεωμετρικός συνεχώς ευρύνεται, θά 
δειχθή κατωτέρω. Πιστεύω ότι έν τή άλύσει τών επιβιώσεων δυναν- 
ται νά εύρεθοΰν σχεδόν πάντοτε καί οί πρωτογεωμετρικοί κρίκοι καί 
έν προκειμένφ δέν πρέπει νά λησμονηθή δτι εις τά έκ Spring Cham
ber τής Κνωσού ευρήματα, τά αποδιδόμενα υπό τοΰ Evans εις την 
πρωτογεωμετρικήν εποχήν, καί συγκεκριμένος επί τοΰ πήλινου ναι-
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σκου μέ την θεάν, άπαντα τό κληθέν «octopus and pillar pattern» \ 
δπερ προφανώς συνεχίζει τον επί τής ΥΜΙΙΙ καί ύπο μυκηναϊκής κε- 
ραμεικής εκφυλισμόν τοϋ θέματος τοϋ όκτάποδος. Επομένως αν αί 
ήμέτεραι παραστάσεις δεν δύνανται να συναφθοΰν προς τα τελευταία 
εξελικτικά στάδια τής μινωικής αγγειογραφίας—ως θά ήτο φυσικόν 
προκειμένου περί συνεχούς επί τών αγγείων αναπαραγωγής τοϋ θέμα
τος—ή αιτία δεν είναι δτι παρεμβάλλεται ή πρωτογεωμετρική «περί
οδος», άλλ’ δτι ό τρόπος άντιλήψεως καί εκτελέσεως τοΰ θέματος εί
ναι ενταύθα τελείως διάφορος ή κατά τά στάδια εκείνα.

Διά τον έν γένει εκφυλισμόν τοΰ θέματος κατά την τελευταίαν μυ
κηναϊκήν περίοδον δυνατοί τις νά σχηματίση ιδέαν, αν ρίψη έν βλέμ
μα εις Evans, Ρ. of Μ. IV, σ. 310 καί εξής, καί Ρ e n d 1 e- 
b u r y, The Archaeology of Crete, σ. 246, πίν. 43, ένθα χαρακτη
ριστικά τινα δείγματα τοϋ θέματος έκ τής ΥΜΙΙΙ αγγειογραφίας4 5. 'Ο 
ύπ’ άρ. 1 δκτάπους έχει τρία ζεύγη πλοκάμων, έν μέρει μόνον έφω- 
διασμένων μέ μυζητήρας καί σώμα διαιρούμενου εις δυο μέλη, οί δέ 
οφθαλμοί δεν εξέχουν, αλλά δηλοϋντυιι δι’ έξηρημένων κύκλων εντός 
τοΰ περιγράμματος τοϋ άνωτέρου μέλους. Τά 2, 3, 4 απέχουν τών 
ήμετέρων ακόμη περισσότερον : οϋτω τύ 2 έχει μόνον δυο ζεύγη φυσι
κών πως πλοκάμων καί δύο έσχηματοποιημένων εις βρόχους. Τα ύπ’ 
άριθ. 3 καί 4 είναι καθαρώς κοσμήματα, μέ δέκα τό πρώτον πλοκά
μους, πλήρη παραπληρωματικών καί μόνον τά γωνιώδη θέματα ανω 
καί κάτω τοΰ φέροντος τούς οφθαλμούς σώματος εις τό ύπ’ άρ. 4 εν
θυμίζουν ίσως τό τριγωνίδιον τών ίδικών μας. Τον εκφυλισμόν τοΰ 
θέματος αναπτύσσει καί ή είδικώς άσχοληθεΐσα μέ τήν παράστασιν 
τών ζώων κατά τήν μινωικήν εποχήν Μ. Ο n 1 i e6, ήτις θεωρεί τήν 
παράστασιν τοΰ ζώου μέ οκτώ πλοκάμους ώς χαρακτηριστικήν τής 
καλής εποχής6“ . Διά τον επί ΥΜΙΙΙ κρητικών λαρνάκων εκφυλισμόν, 
αναφέρω τήν παράστασιν σαρκοφάγου εκ τοΰ τάφου Β τών Μουλια- 
νών7, ένθα έκ τού πολύποδος άπέμειναν μόνον οί πλόκαμοι έκτεινό-
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4) Evans, Ρ. of Μ. IV, σ. 352 είκ. 296.
") Ταΰτα αναλύονται αυτόθι σ. 247.
6) Les animaux dans la peinture de la Crete prehellenique, σ. 105 κ. 

έξ.· σχετικοί εικόνες έν σ. 107, 111.
6α) Χαρακτηριστικά δείγματα μυκηναϊκών χρόνων βλ. καί παρά F u r U- 

m a r k, The Mycenaean Pottery, 1941, είκ. 48 καί 49, αναλυόμενα αυτόθι, 
σ. 302 κ.έξ. Τον τρόπον έκφύσεως τών πλοκάμων έξ ενός καθέτου στελέχους 
ανάγει είς μυκηναϊκήν IIβ άνάπτυξιν. Τινά τών φυτικών θεμάτων της είκ. 44 
είναι μάλλον λίαν εκφυλισμένοι παραστάσεις τοϋ όκτάποδος.

7Ι Ξ α ν θ ο μ δ ί δ η ς, A. Ε. 1904,
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μενοι έφ’ ολοκλήρου τής λάρνακος, καί την ύπ’ άριθ. 7623 τοϋ Μου
σείου 'Ηρακλείου εξ Επισκοπής 'Ιεραπέτρου μέ οκτάποδα διμερή, 
εχοντα δυο ζεύγη άτερμόνων πλοκάμων, άλλα και τρεις κεραίας, ών 
αί άκραΐαι κάμπτονται έναντι άλλήλων σχηματίζουσαι τρίγωνον. Έκ 
των θψιπόδων μυκηναϊκών κυλικών ή κΰλιξ εκ Ζυγουριών" φέρει 
οκτάποδα εχοντα αντί οφθαλμό)ν δυο κύκλους εκατέρωθεν γραμμής 
δηλούσης το σώμα καί πλοκάμους, πλήν δυο, ατροφικούς. ’Άλλα πα
ράλληλα δείγματα, έκ Ρόδου, εις «Annuario» VI-VII σ. 228, είκ. 
145, οπού ό όκτάπους έχει κόσμημα άνάλογόν πως προς τό τριγωνί· 
διον τών ήμετέρων, άλλα δύο μόνον γνησίους πλοκάμους, καί άπεσπα- 
σμένους οφθαλμούς' επίσης αυτόθι σ. 155 είκ. 79, ένθα άρκούντως 
όμοιον είναι τό σώμα, φερον μάλιστα την χαρακτηριστικήν ράβδωσιν, 
καί μικράν κεραίαν κατά την θέσιν τοΰ τριγωνιδίου, άλλα μέ δύο ζεύ
γη πλοκάμων μόνον, ως συνήθως εις την τάξιν ταύτην. Δύο ζεύγη 
πλοκάμων, αλλά σαφώς δηλούμενον τρίγωνον, μέ κορυφήν προς τά 
άνω καί επί τούτου ένα οφθαλμόν φέρει ό όκτάπους έτέρας κύλικος". 
Εις τήν αυτήν τάξιν άνήκουν δείγματα * 10 * μέ ένα οφθαλμόν καί τρεις 
μικράς κεραίας εις τήν θέσιν τοϋ τριγώνου, μέ μίαν κεραίαν καί έξηρη- 
μένην κυματοειδή ράβδαισιν ", ως καί 6 όκτάπους τής κύλικος έκ Κου- 
ρίου τής Κύπρου12 μέ τούς άπεσπασμένους οφθαλμούς εκατέρωθεν 
τοΰ άμυγδαλοειδοϋς σώματος καί τάς καμπυλουμένας κεραίας εις τήν 
θέσιν τοΰ τριγώνου'2“. Έκ τοΰ κύκλου τής Παλαιστίνης άναφέρω έν 
παλαιότερον άσφαλόις τών μνημονευθέντων, αλλά διαφόρου έπίσης τε
χνοτροπίας τών ήμετέρων παράδειγμα επί οστράκου έκ Gezer 13 καί 
έν «φιλισταϊκόν»14, πιθανώς αποτελούν τό έσχατον τοΰ σχηματικού 
έκφυλισμοΰ τοΰ θέματος.

ϊυνοψίζων τά έκ τής συγκρίσεως πορίσματα δύναταί τις νά εΐπη 
ότι, άν ώρισμέναι λεπτομέρειαι τών παραστάσεών μας, ως σπανίως τό

") C h a r b o n n e a u x, L’art egeen, IIiv. EXIII, άνω δεξιά.
'■>) Παρά B o s s e r t, Alt Kreta, 1923, σ. 197 είκ. 270.
10) Furtwangler - X 6 s c h k e, Mykenische Vasen, 1886, A- 

tlas Πίν. II, i6.
“) Αυτόθι, πίν. VIII.
l2) Evans, P. of Μ., IV, σ. 370, είκ. 309d.
12α) ”Αλλα δείγματα κυπριακής κεραμεικής ύστεροελλαδικών χρόνων, επί 

τών οποίων καί τινες παραστάσεις τοϋ όκτάποδος, βλ. πσρά Gj erstad, 
Studies on prehistoric Cyprus, σ. 212-216. Έπίσης Excavations 
in Cyprus, 1900, είκ. 68, 1091, είκ. 73, 965, είκ. 71, 1149 καί, είκ. 128, 
ένθα άπαντά τό στέλεχος.

1S) F i m m e n, έ'νθ’ άνωτ., σ. 98, είκ. 81.
14 Αυτόθι, σ. 196, είκ. 189, άνω δεξιά.
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ωοειδές σώμα και ή ράβδωσις, και συχνά τό τριγωνίδιον, απαντούν 
είς τον κύκλον τής παρακμής—τό τελευταΐον υπό διάφορα σχήματα, 
ώς μία, δύο ή τρεις κεραΐαι, εύθεΐαι ή καμπυλούμεναι, ως αμύγδαλο- 
ειδής άπόφυσις καί ώς τρίγωνον μέ τήν κορυφήν σχεδόν πάντοτε προς 
τά έξω — όμως δ αριθμός, ή διάταξις καί τό σχήμα των πλοκάμων, 
ή άντίληψις τού θέματος ώς ζώντος οργανισμού, κινούμενου άλλοτε 
έκ των άνω πρός τά κάτω (δπερ ουδέποτε συμβαίνει είς τον κύκλον 
τής σχηματοποιήσεως) καί άλλοτε άνιιστρόφως, όριστικώς άπομα- 
κρύνουν τούς δκτάποδας τής γεωμετρικής εποχής από των ΥΜΙ1Ι καί 
ύπομυκηναϊκών προδρόμων των.

"Ινα άνεύρωμεν επί άγγείων οπωσδήποτε συγγενείς παραστάσεις 
πρέπει, παραδόξως, νά άνατρέξωμεν πολύ υψηλά. Συμμετρική εις τρία 
ζεύγη διάταξις των πλοκάμων εύρίσκεται ήδη εις τό «άγγείον τού δκτά- 
ποδος» έκ τού σπηλαίου των Καμαρών ’5, τέσσαρα δε συμμετρικά ζεύ
γη έχει έτερος μεσομινωικός δκτάπους έπί ανεκδότου αγγείου έκ Φαι
στού τής άνασκαφής Banti, δπου άπαντά καί δ μακρυνός πρόδρομος 
τού τριγωνιδίου, κατά καμαραϊκήν τεχνοτροπίαν, έκφύων θυσάνους. 
Ή πρός τά κάτω διεύθυνσις τού ζώου, ή αυτή διαμόρφωσις τού σώ
ματος εις ένα όγκον καί ή διαστολή τών δφθαλμών παρατηρεΐται έν 
συνεχείς εις τον πίθον έκ Παχειάμμου 1Ε. Ό τύπος τών γνωστών αγ
γείων τών Γουρνιών1 * 17 καί Παλαικάστρου 18 δεν είναι τελείως διάφο
ρος, καίτοι έξόχως φυσιοκρατικός : ή κυρία διαφορά τούτων καί τών 
άλλων συγχρόνων παραστάσεων πρός τάς ήμετέρας έγκειται είς τό ότι 
οι πλόκαμοι δεν φύονται είς τά δείγματα αυτά έξ ενός διακρινομένου 
καθέτου στελέχους, καί έπίσης είς τό δτι συμπλέκονται καί φέρουν 
μυζητήρας.

Άλλ’ ή σαφής καί συμμετρική διάταξις καί σπείρωσις τεσσάρων 
συνήθως ζευγών πλοκάμων, συχνά μάλιστα άνευ μυζητήρων, εκατέρω
θεν τού σώματος εύρίσκεται τό πρώτον είς τούς δκτάποδας τών άνα- 
κτορικών αμφορέων 19 καί συγχρόνων αντικειμένων έξ άλλης ύλης. Ό 
ύπ’ άριθ. 3881 άμφορεύς τού Μουσείου Ηρακλείου, προερχόμενος 
έκ τού Βασιλικού Τάφου τών Ίσοπάτων20 έχει δκτάποδα, μή εϊκονι- 
ζόμενον έν τή μνημονευομένη δημοσιεύσει, παρουσιάζοντα πλήν τών
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1S) Evans, Ρ. of Μ., I, ι, είκ. 186f.
le) Seager, The cemetery of Pacbyammos, pi. XIII, κάτω. 
") Gournia, pi. H.
") B o s s e r t, Alt Kreta, 1923, a- 120.
"'Evans, P. of Μ., IV, σ. 305 κ.έξ.
!°) ΈνΟ·' άν. σ. 308 είκ. 243.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 20
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ανωτέρω καί χαρακτηριστικόν καρδιόσχημον κόσμημα, πιθανώς υπό 
δυο κεραιών σχηματιζόμενον, μέ την κορυφήν προς τό ζφον ως τύ 
τριγωνίδιον παρ’ ήμΐν. Εις τους όκτάποδας δυο άλλων ανακτορικών 
αμφορέων καί μιας πρόχου έκ Φυλακωπής 21, τα ζεύγη τών πλοκάμιον, 
φυόμενα έκ σημείων κειμένων διαδοχικώς εις μεγαλυτέραν απόστασιν 
από τοΰ σώματος, αποτελούν κατά τάς ενάρξεις των παρόμοιόν τι προς 
τό στέλεχος τών ήμετέρων.

'Γην κάμψιν και σπείρωσιν τών δυο εμπρόσθιων πλοκάμων προ 
τού ζώου δεικνύει ό όκτάπους τού δευτέρου ως καί άλλου ανακτορι
κού άμφορέως22 καί μικρού αγγείου συγχρόνου23 24 * *. 'Ως προς την διά- 
πλασιν όμως τρΰ σώματος, οί όκτάποδες τοΰ ανακτορικού ρυθμού 
έχουν συχνά τούτο διμερές μέ τούς οφθαλμούς επί τού εμπρόσθιου 
μέρους.

Εις τόν ανακτορικόν τύπον τού οκτάποδος ανάγεται ό γραπτός 
όκτάπους τού δαπέδου τής Τύρινθος, ένθα μάλιστα οί οκτώ πλό
καμοι εκφύονται συμμετρικούς έκ παχείας προεκτάσεως τού κυρίως 
σώματος 21.

Έκ τών λίθινων αντικειμένων μέ παραστάσεις τού οκτάποδος 
σύγχρονον είναι τό βάρος έκ πορφυρίτου 2\ μέ όμοιοτάτην προς τάς 
ήμετέρας παραστάσεις διαμόρφωσιν τού σώματος, ακραίους οφθαλμούς 
δηλουμένους διά δακτυλίου καί εντός τούτου κύκλου καί μέ την αυτήν 
αρκούντως συμμετρικήν διάταξιν καί διάπλασιν τών πλοκάμων, κατά 
συγγενή τρόπον, έκφυομένων, άλλ’ άνευ τριγώνου ή μικρών κεραιών, · 
ών τήν θέσιν καταλαμβάνει ή οπή. ΙΙαλαιοτέρα καί τελείως φυσιο- 
κρατική είναι ή άπεικόνισις τού ζώου επί τεμαχίου ρυτού έκ στεατί- 
του2β. Συγγενέστατος όμως είναι ό όκτάπους λίθινου αγγείου έκ Μυ
κηνών 27, ένθα άπαντά τό ένιαΐον σώμα, ραβδούμενον μάλιστα, καί 
ή συμμετρική διάταξις τεσσάρων ζευγών πλοκάμων, ως καί ό έπί 
σφραγΐδος όκτάπους28 μέ τέσσαρα συμμετρικά ζεύγη πλοκάμων καί

2<) Ρ. of Μ., IV σ. 280, είκ. 215 καί είκ. 240 καί J.Η.S. XXIV, πίν. 
XII.

2a) Ρ. of Μ. IV, σ. 309, είκ. 244.
28) Ένθ’ άνωτ., IV, σ. 362, είκ. 302 β.
24) Β ο s s e r t, ένθ’ άνωτ., σ. 157, είκ. 210b. Συχναί εις τήν τοιχο

γραφίαν είναι παραστάσεις καί άλλων θαλασσίων θεμάτων, ώς ναυτίλων. 
Ρ. of Μ., IV, σ. 891 καί ΑΕ 1887, Πίν. 12.

2δ) Bossert, ενθ’ άνωτ. είκ. 98.
2Β) Ρ. of Μ., II, σ. 503, είκ. 307.
»7) Α Ε. 1888, πίν. 7, 1.
ί8) Bossert, ένθ’ άνωτ. σ. 224, είκ. 315.
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τρεις κεραίας, αλλά μέ διάφορον διαμόρφωσιν σώματος και θέσιν 
οφθαλμών.

Ή έν τη μεταλλουργία παράστασις τοϋ δκτάποδος είναι συχνό
τατη έν τώ ΥΜ κόσμω καί άρχεται λίαν πρωίμως. Τελείως φυσιοκρα- 
τικής άντιλήψεως είναι ό δκτάπους τής περί τδ 1500 χρονολογούμενης 
φιάλης των Δένδρων29 * * *, ως καί δ δκτάπους τής χαλκής υδρίας έκ Κά
πρου 80. ’Ισχυρότατα δμως ανάλογοι προς τάς ήμετέρας είναι άλλαι 
παραστάσεις, ως ή επί χρυσοϋ δισκίου έκ τοΰ 3ου καθέτου τάφου τοΰ 
περιβόλου των Μυκηνών81, καί μάλιστα έτέρα χρυσή παράστασις έκ 
καθέτου τάφου τών Μυκηνών επίσης82, ένθα δ δκτάπους παρουσιάζει 
την γνωστήν ήμΐν διαμόρφωσιν τοϋ σώματος, την έξογκωσιν τών 
δφθαλμών, την συμμετρικήν διάταξιν καί σπείρωσιν περί τδ σώμα 
τεσσάρων ζευγών πλοκάμων (πλήν τών έμπροσθίων, οί δποΐοι σπει- 
ροϋνται άπ’ ευθείας, χωρίς νά κάμπτωνται).

’Αρκούντως φυσιοκρατικά είναι δύο άλλα δείγματα33 τής αυτής 
προς τά ανωτέρω προελεύσεως, ών τδ πρώτον έν τούτοις παρουσιάζει 
τους πρδς τά αριστερά πλοκάμους διατεταγμένους ακριβώς ώς εις τά 
ήμέτερα καί καθ’ δμοιον περίπου τρόπον έκφυομένους, ώς καί την 
αυτήν διάπλασιν τοΰ σώματος καί τών δφθαλμών. Νεώτεραι, ασφαλώς 
ΥΜΙΙΙ χρόνων είναι χρυσαϊ παραστάσεις ζευγών ναυτίλων παρεχόν- 
των ενίοτε «έντύπωσιν πολυπόδων»34 *, άπαντώσαι σχεδόν έφ’ δλοκλήρου 
τοΰ πεδίου Ιξαπλώσεως τοΰ μυκηναϊκού πολιτισμού3δ. Είναι πιθανόν 
δτι καί ή παραγωγή όμοιων παραστάσεων πολυπόδων δεν έπαυσε36. 
Συμφυρμόν ίσως τών δύο θεμάτων ύποδηλοϊ εις τάς ήμετέρας παρα
στάσεις τδ μή κλειόμενον περίγραμμα τοΰ σώματος, άποτελοΰντος τδ 
κενόν μεταξύ τών δύο όστρέων, τών ακραίων σπειρών τούτων έκλη- 
φθεισών ως δφθαλμών.

Ή επί λίθου καί μετάλλου παράστασις τοΰ πολύποδος, κατά τρό
πον συγγενή πρδς τάς ήμετέρας παραστάσεις, έχει σημασίαν διά τδ

29) Pers so n, The Royal Tomb at Dendra near Midea, πίν. X.
") Evan s, P. of M., a. 653, είκ. 418.
") B o s s e r t, ένθ’ άνωτ., είκ. 312, άνω μέσον.
,2) Αυτόθι, είκ. 311.
"*) A ν τ 6 θ ι, είκ. 310 a καί b.
341 Eva n s, Prehist. Tombs of Knossos, σ. 131, είκ. 119.

Mon. Ant. XIV, πίν. Ill, έκ Καλυβιών Catalogue of the Jewellery 
of the Br. Mus., πιν. VIII, 793, εξ Ταλυσοΰ* A.E. 1888, πίν- 9, έκ, Μυκη
νών ΑΕ 1906, πίν. 14, ένθα όμοιοι παραστάσεις ίπποκάμπης, έκ Βόλου' 
B.C.H. 1904, σ. 384, έξ "Αργους. Evans, ένθ’ άνωτ., έκ Ζαφέρ Παπούρας.

86) Ιίβλ. ανέκδοτον διάδημα χρυσοΰν τής Συλλογής Γιαμαλάκη.
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απασχολούν ημάς πρόβλημα της όδοΰ, δι’ ής το θέμα επανεμφανίζε
ται, καθ’ δσον τοιαΰτα αντικείμενα ήδΰναντο νά διατηρηθούν επί μα- 
κρότατον χρονικόν διάστημα καί νά άποτελέσουν πηγήν έμπνεΰσεως 
διά καλιτέχνας νεωτέρων εποχών. Αί γεωμετρικών χρόνων παραστά
σεις τοΰ όκτάποδος βεβαίως δεν είναι δυνατόν νά συναφθοϋν προς 
δμοια δείγματα επί κεραμεικών προϊόντων τόσον άπομεμακρυσμένης 
εποχής, δσον ή ΥΜΙΙ, παρά την αναλογίαν, την οποίαν παρουσιάζουν 
προς αυτά- δύνανται όμως νά συναφθοϋν προς παραστάσεις τοΰ αυτού 
θέματος επί ΥΜΙΙ καί III λίθινων ή μεταλλικών αντικειμένων, άπο- 
τελοΰντων εν Κρήτη κειμήλια ή καί τυχαίως άνευρισκομένων κατά τους 
γεωμετρικούς χρόνους. Διότι, αν άναλογισθώμεν δτι σήμερον, μετά 
παρέλευσιν χιλιετηρίδων, συνηθέστατον είναι τό φαινόμενον εν Κρή- 
τη χωρικών διατηρούντων μικράς συλλογάς εκ τυχαίων ευρημάτων, 
πλήν τών άποκρυπτομένων καί φυγαδευομένων, δυνάμεθα νά φαντα- 
σθώμεν πόσον πυκνή ήτο ή παρουσία μινωικών αντικειμένων ολίγους 
μόνον αιώνας μετά τήν εξαφάνισιν τών μινωικών καί μυκηναϊκών πο
λιτικών δυνάμεων. ’Αλλά καί διά τής συνηθεστάτης, ώς θά ’ίδωμεν, 
κατά τούς πρωτοελληνικούς χρόνους έπαναχρησιμοποιήσεως ΥΜ τά
φων — πιθανώς άνηκόντων εις τά ’ίδια . έστω έξελληνισθέντα γένη — 
ως καί διά τής επίσης συνήθους συλήσεως, ήτο δυνατή ή επαφή 
προς παντός είδους καί κεραμεικά ακόμη προϊόντα τού παλαιού πολιτι
σμού τής νήσου. 'Ομοίως, είναι φυσικόν νά ύποθέσωμεν, δτι αρχι
τεκτονικά τινα έργα ΰφίσταντο ακόμη, έστω εις κατάστασιν ερειπίων 
παρουσιάζοντα έτι δείγματα τοΰ διακοσμητικοϋ πνεύματος τοΰ πολι
τισμού εκείνου διά σωζομένων μερών γραπτής διακοσμ.ήσεως. Πάντα 
τά λείψανα ταΰτα τής προηγηθείσης περιόδου άπετέλουν ίσχυρότατον 
«περιβάλλον» διά τά πρώτα βήματα τοΰ ελληνικού πολιτισμού επί τής 
Κρήτης, καί τούτο θά ήρκει διά τήν έξήγησιν πλείστων φαινομένων 
άναβιώσεως τής μινωικής τέχνης, ακόμη καί εις τήν περίπτιοσιν, κατά 
τήν οποίαν ήθελε διαπιστωθή εν χάσμα εις τήν παράδοσιν, ήτοι εις 
τήν συνεχή παραγωγήν όμοιων προϊόντων από τής μιας περιόδου εις 
τήν έτέραν. Είναι γνωστόν δτι κυρίως προς τήν μυκηναϊκήν μεταλ
λουργίαν ώς πηγήν έμπνεΰσεως κατά τούς γεωμετρικούς χρόνους άπέ- 
βλεψεν ό πρώτος ύπέρμαχος τής άπόψεως τής έπιβιώσεως Sam 
Wide37.

Προς τά προϊόντα ταΰτα ήδΰναντο νά στρέφωνται οί κρήτες καλ- 
λιτέχναι τής γεωμετρικής περιόδου, άπαξ άναζωογονηθείσης τής καλ

91) «Athen. Mitteilungen» 1897, XXII, σ. 236, 243 κ.ά. καί Geome- 
trische Vasen aus Griechenland, a. 10.
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λιτεχνικής παραγωγής τής νήσου, μετά την περίοδον τής πολιτικής 
«στα θείας καί τής πτωχής τέχνης, την Οποίαν αναμφίβολος επέφερεν 
ή έγκατάστασις τοΰ έπήλυδος εθνικού στοιχείου 3Ι«.

Άλλα νομίζω δτι δεν δυνάμεθα νά άποκλείσωμεν καί την πιθα
νότητα συνεχοϋς έπιβιώσεως τοΰ θέματος διά τής μεταλλουργίας86. 
Άν κατά τους σκοτεινούς χρόνους των αρχών τής σιδηράς εποχής 
κατεσκευάζοντο πράγματι εν Κρήτη έργα, ως οί τρίποδες τοΰ Βροκά- 
στρου καί τής Κνωσού 30, πιστοποιουμένης οΰτω τής λειτουργίας ακ
μαίων τινων χαλκουργικών εργαστηρίων, δημιουργουντων επί μινωικών 
παραδόσεων, καί άφοϋ εκ τών γεωμετρικών τάφων τής περιοχής τής 
Κνωσοϋ προέρχονται λαμπρά δείγματα χρυσοχοϊκής, ως τά ευρήματα 
τοΰ Τεκέ, μεταξύ τών οποίων μυκηναϊκής έμφανίσεως πτηνά37 38 * 40, διατί 
νά άποκλείσωμεν την επί τής μεταλλουργικής παραγωγής εμμονήν 
τοΰ θέματος τοΰ πολύποδος καί άλλων ίσιος ακόμη, από τών ΥΜΙΙΙ 
χρόνων καί εντεΰθεν ; Ή αναπαραγωγή τοΰ θέματος ήτο άλλως 
εύκολος, συνισταμένη εις τήν έπαναχρησιμοποίησιν μητρών, αί όποΐαι 
ήδύναντο νά ανήκουν καί εις παλαιοτέρους χρόνους41, καίτοι ή διά 
μόνου τοΰ περιγράμματος δήλωσις τοΰ σώματος καί ή δι° απλής γραμ
μής άνευ έσωτερικοΰ εκτέλεσις τών πλοκάμων μάς άγει ίσως προς 
μίαν εκκρουστον παράστασιν ως αί ΥΜΙΙΙ τής Ζαφέρ ΓΙαπούρας42 *.

"Οτι δεν πρόκειται περί μεμονωμένης, τυχαίας έμφανίσεως τοΰ 
θέματος, άλλα περί παραδόσεως καλυπτοΰσης χρονικόν τι διάστημα, 
δεικνύει ή χρονική άπόστασις μεταξύ ενός τών πωμάτων καί τών υπο
λοίπων, περί τής οποίας εγένετο λόγος. Θά ήτο λίαν ενδιαφέρουσα ή 
ερευνά καί επί τών προϊόντων άλλων εργαστηρίων τής νήσου. Ούτω
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37α) Κατά τόν αυτόν τρόπον πιστεύω πρέπει νά ερμηνειών) ή έπανεμφάνι- 
σις τών μινωταύρων καί λαβυρίνθων επί τών νομισμάτων τής ελληνικής πε
ριόδου. Οΰτω φρονεί ό Evans : Ρ. of Μ., I, σ. 359.

38) Είναι χαρακτηριστικόν, δτι, καθ’ δσον γνωρίζω, επί τής τέχνης ταύτης 
τά θέματα τοΰ θαλασσίου ρυθμοϋ δέν ήκολούθησαν έκφυλιστικήν έζέλιξιν.

3ί) Τής εντοπίου παραγωγής τούτων ύπερημύνθη εσχάτως ό Doro Levi, 
«Κρητ. Χρον.», Δ'. I, σ. 185.

40) Σύντομος έκθεσις ύπό Τ. J. Dunbab in, J. Η. S. LXIV, σ. 
84 κ.έξ.

41) ‘Ως ή παρά Furtwangler-Loschcke, Myk. Vasen, 
σ. 34, είκ. 22.

42) Θά ήτο τολμηρόν βεβαίως νά ίσχυρισθη τις, δτι πρόκειται περί άνα-
βιώσεως τής διά λευκοΰ περιγράμματος δηλώσεως τών σωμάτων, ή τις άπαντα 
είς τόν Μ Mill πίθον τών δελφίνων έκ Πσχυάμμου, Evans, Ρ. of Μ. I, 
608, είκ. 447a, καίτοι ή τεχνική είναι ή αύτή.
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επί κάλπης εξ Αρκάδων18 ευρισκόμεθα πιθανώς προ δείγματος παραλ
λήλου έπιβιώσεως τού δέματος καί μάλιστα διά συνεχοΰς παραγωγής 
επί τής κεραμεικής, διότι τό δείγμα τοϋτο συνάπτεται βεβαίως προς 
τάς έκφυλιστικάς μυκηναϊκάς εξελίξεις, ώς παρουσιάζον σώμα εκ δυο 
άμυγδαλοειδών τμημάτων καί δυο ζεύγη πλοκάμων. Είναι χαρακτη
ριστική ή χρήσις καί ενταύθα τοΰ λευκού καίτοι έλλειπούσης τής τε
χνικής τού περιγράμματος.

’Αντιλαμβάνομαι δτι προκειμένου περί θέματος, ώς τό παρόν, 
οφείλει τις, έφ’ όσον δεν δέχεται την έξ ’Ανατολής επάνοδον, νά 
άποκλείση την δυνατότητα τής επανόδου ταύτης. Έκ τής έρεύνης μου 
εντός τών ορίων τής προσιτής εις εμέ βιβλιογραφίας, ούδέν στοιχεΐον 
προέκυψε ύποδηλούν την κατά τόσον νεωτέρους χρόνους εμμονήν τοΰ 
θέματος εις τήν ’Ανατολήν. Εις τάς άνατολικάς περιοχάς, αί δποΐαι 
έμυκηνάϊσαν, καί αί όποΐαι μάλιστα πιστεύεται δτι έμυκηνάϊσαν επί 
μακρότερον χρονικόν διάστημα ή ή μητρική γή τοΰ μυκηναϊκού πολι
τισμού44, ή κατ’ ευθείαν αναπαραγωγή τού θέματος επί τής κερα- 
μεικής κατέληξεν ασφαλώς εις πλήρη εκφυλισμόν καί κατ’ ουσίαν 
διάλυσιν τούτου, καί μάλιστα ήδη προ τών αρχών τής 1η? χιλιετηρί- 
δος, μή εύοδουμένης ούτω τής ύποθέσεως περί έκεΐθεν προελεύσεως 
τοΰ παρόντος τύπου. Δεν δύναται δμως νά άποκλεισθή ή πιθανότης 
παραλλήλου προς τήν εν Κρήτη εμμονής τοΰ θέματος διά τής μεταλ
λουργίας. Θά επανέλθωμεν κατωτέρω είς τό ζήτημα τής έν γένει ση
μασίας τής Κύπρου διά τήν εξέλιξιν τής πρωτοελληνικής τέχνης, ζή
τημα αποτελούν τήν έτέραν δψιν τοΰ προβλήματος τής μεγαλυτέρας ή 
μικροτέρας έπιβιώσεως τών μινωικών θεμάτων επί τής νήσου.

’Εκ τών λοιπών δημοσιευομένων οστράκων καί τμημάτων αγγείων 
(Πίν. ΙΣΤ') ενδιαφέρον είναι τό βαθμιδωτόν κάλυμμα κάλπης, δια
κοσμούμενου διά τής λεγομένης Schalenpalmette, ένθα δμως υπάρ
χουν μόνον αί δύο άντίνωτοι διπλαΐ σπεΐραι καί άνά μία όμάς συγ- 
κεντρικών ημικυκλίων εκατέρωθεν, συνδεομένων διά ραβδώσειον45.

4S) Doro 1 e ν i, Annuario, X-XII, a. 403, είκ. 519.
41) Μόνον περί τής Κύπρου δύναται κυρίως νά γίνη λόγος, καθ' όσον 

ή αίγαιακή Συρία καί ή «φιλισταϊκή» Παλαιστίνη έξηφανίσθ·ηααν ενωρίς.
45) Περί τοΰ θέματος, γνωστού καί άλλοθεν, τό όποιον ό S. Wide 

(Ath. Mitt. 1897, XXII, σ. 243) ονομάζει Doppelspiralen καί ανάγει επίσης 
είς τήν μυκηναϊκήν χρυσοχοΐαν, βλ, τελευταίως «Κρητικά Χρονικά» Δ', I, ό 
145 καί σημ. 28.
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Τό αυτό πώμα κοσμείται καί διά φολιδωτού κοσμήματος, ου έκαστη 
φολίς φέρει στιγμήν. Πιστεύω δτι δεν είναι αδύνατον νά άναχθή είς 
τό γνωστόν μυκηναϊκόν κόσμημα 4β.

’Ενδείξεις περί τής παρουσίας χβευδοστόμων πρωτογεωμετρικών 
αμφορέων έν τφ τάφφ παρέχει τό τεμάχιον μετά τής οπής καί τής 
διακοσμήσεως εκ τριγώνων διηρημένων είς τετραγωνίδια (άνω, τρί
τον έκ δεξιών).

"Εν άλλο τεμάχιον άποτελεΐ τόν λαιμόν καί μέρος τοϋ σώματος 
φλασκιού μέ αμφίπλευρον διακόσμησιν. Χαρακτηριστικός είναι ό πλο
χμός ό όποιος είχε θεωρητή μυκηναϊκός υπό τοΰ Sam Wide41, υπό 
δέ τοΰ Buschor46 * 48 τυπικώς ανατολικός, δστις μάλιστα έπίστευε δτι καί 
ή συνηθεστάτη είς την πρωτογεωμετρικήν αγγειογραφίαν τής Κρήτης 
σειρά σιγμοειδών προήλθεν εκ τής ανατολικής ή άνατολιζούσης μεταλ
λουργίας. Κατά τόν Droop49 ό πλοχμός παντοϋ άλλου π λ ή ν τής 
Κρήτης θά ήδυνατο νά θεωρηθή επί αγγείων γεωμετρικής έμφα- 
νίσεως ως βέβαιον δείγμα όψιμου εποχής. Φαίνεται δτι ό Payne50 51 
επεκτείνει τόν κανόνα καί διά την Κρήτην παρατηρών εν τούτοις την 
επί πρωτογεωμετρικών προϊόντων εμφάνισιν τοϋ θέματος δεν απο
κλείει την μυκηναϊκήν καταγωγήν του, περιέλαβε δέ τοϋτο καί είς 
τόν πίνακα τών πρωτογεωμετρικών μοτίβων (εικ. 32). Τό θέμα 
άπαντα καί επί άγγείου νεωστί άποκτηθείσης σαφώς πρωτογεωμε
τρικής όμάδος τής Συλλογής Γιαμαλάκη.

Έκ τοϋ μυκηναϊκοΰ θέματος ζευγών κρίνων καθέτως έκφυομέ- 
νων καί συγκλινόντων προς άλληλαΜ, προέρχονται τά άπαντώντα εν
ταύθα ζεύγη οριζοντίων άντιμετώπων κρίνων εκατέρωθεν σταυρού 
εγγεγραμμένου είς τετραγωνιδίου. Λίαν δμοιον είναι τό επί κυλινδρι
κής μυκηναϊκής κάλπης έκ ΠαλαικάστρουΓ,!.

Τά φυτικά καί καμπυλόγραμμα εν γένει θέματα θεωρούνται 
καί διά τήν Κρήτην άκόμη ως προϊόντα άνατολικών επιδράσεων. 
Δεν άρκεΐ δμως μόνον ή γενική έντύπωσις εκ τίνος διακοσμήσεως 
καί ή προς τά καμπύλα σχήματα προτίμησίς της, ΐνα χαρακτηρισθή

46) Π.χ. επί πυξίδος B.S.A. Suppl. I, ι, 1923, σ. 95.
45) Geom. Vasen aus Griechenland, σ. 16.
4“) Griech. Vasenmalerei, 1925, σ. 43.
49) Geometric pottery from Crete, B.S.A. XII, a. 41.
f,°) "Ev{F άνωτ. σ. 258.
51) Πβλ. Furtwangler-Loeschcke, Myk. Vasen, πίν. V. 
5a) B.S.A. Suppl. I, 1, 1923, πίν. XXIII, c. Πρβλ. καί τόν υπ’ άριΰ·, 

5349 μυκηναϊκόν αμφορέα, τοΰ Μουσείου 'Ηρακλείου εξ ’Επισκοπής Ίερα- 
πέτρας.
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αΰτη άνατολίζουσα. ’Αντιθέτους, παρά τήν έν γένει όμοίαν εντύπωσιν, 
ήν παρέχουν, πρέπει νά γίνεται σαφής διάκρισις, μεταξύ έ π ι β ι ο ύ ν 
των μυκηναϊκών καί γνησίως ανατολιζόντων 
■θεμάτων, ήτοι είσαγομένων διά πρώτην φοράν εις τήν τέχνην των ελ
ληνικών χωρών κατά το τέλος τών γεωμετρικών χρόνων, ή επανερχό
μενων εις αυτήν κατόπιν διαστήματος τίνος πραγματικής απουσίας 58. 
Είναι ά'ξιον προσοχής, δτι ό βεβαίως πολύ νεώτερος ανθρωπόμορ
φος άρύβαλλος τοΰ Βερολίνου* 54 * εμφανίζει άνάπτυξιν τοΰ θέματος τών 
«'άντιμετώπων κρίνων», παρέχων διά τούτο ακόμη έντονωτέραν ανα
τολικήν εντύπωσιν. "Αν όμως έν Κρήτη εύρίσκομεν τά άπλοΰστερα 
τών ώς ανατολιζόντων θεωρουμένων θεμάτων εις σύνολα ευρημάτων 
παλαιότερα ή τά έξειλιγμένα, τί ά'λλο σημαίνει τούτο, είμή τήν επί 
τόπου άνάπτυξιν τοΰ θέματος ; Διότι είσαγόμενα θέματα δεν ήτο 
ασφαλώς ανάγκη νά είσάγωνται κατά τάξιν εκ τών άπλουστέρων προς 
τά πολυπλοκώτερα, ’Επί τών παρόντων οστράκων άπαντά επίσης μία 
σύνθεσις τού θέματος τών κρίνων «άνατολικής» έμφανίσεως, περιο- 
ριζομένη εκατέρωθεν υπό συστημάτων καθέτων καί τεμνομένων. Πι
στεύω ότι τοιαύται συνθέσεις είναι δυνατόν νά δημιουργοϋνται αύ- 
θορμήτως οπουδήποτε καί οποτεδήποτε, άφού είναι άκόμη συνήθεις 
εις άναριθμήτους ποικιλίας επί τής συγχρόνου λαϊκής υφαντικής 
τής Κρήτης.

Ούχ ήττον δύναται νά άναχθή τό τετράφυλλον εις μυκηναϊκούς τύ
πους56 διά μέσου τών πρωτογεωμετρικών, άφού άπαντά επί καλάθου 
τής μνημονευθείσης πρωτογεωμετρικής δμάδος τής Συλλογής Γιαμα- 
λάκη. Δεν εύσταθεΐ λοιπόν ή γνώμη τοΰ Payne ότι τό φύλλον εμφα
νίζεται μόνον κατά τήν γεωμετρικήν περίοδον66.

Ό ά'βαξ ζατρικίου μάς φέρει επίσης εις τον μυκηναϊκόν κόσμον 
ώς καί ή εναλλάξ άντίθετος διάταξις τών συγκεντρικών ημικυκλίων 
τού πώματος 235257.

ί8) Δέν προτίθεμαι νά αμφισβητήσω τήν πιθανότητα τής ήδη κατά τούς 
μυκηναϊκούς χρόνους είσδύσεως ανατολικών θεμάτων, τήν οποίαν δέχεται ό 
Demargne’ πρόκειται μόνον περί τής έκτοτε συνεχούς επί τής Κρήτης έπιβι- 
ιυσεως αυτών.

54) Α.Μ. 1897, XXII, πίν. VI. Γνωρίζω καί μυκηναϊκάς ανάλογους συν
θέσεις τοΰ θέματος τών κρίνων, π. χ. Furtw. - Loeschcke, ένθ’ 
άνωτ., Πίν. XXXVI, 377·

ί5) Πρβλ. μεταξύ άλλων κυλινδρικήν κάλπην έκ Παλαικάστρου B.S.A. 
Suppl. I, 1, 1923, Πίν. XXIII, b, ένθα τά κενά πληροΰνται διά γωνιών, ώς 
καί εδώ.

5β) "Ενθ’ άνωτ., σ. 274.
*7) Πρβλ. Pendlebury, ένθ’ άνωτ., είκ. 43.
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Παραστάσεις πολύποδος επί πρωτοελληνικών αγγείων έκ Κρήτης 31$

Έπί δυο οστράκων προερχόμενων έκ πολυχρωμικών καλπών, άπο- 
τελουσών πάντως μειονότητα, ώς φαίνεται, καί μεταξύ τοΰ αρχικού 
περιεχομένου τοΰ τάφου, άπαντά κόσμησις ερυθρά, μέ μέλαν πλαίσι- 
σιον, επί λευκού επιχρίσματος, εις την μίαν περίπτωσιν «κρίνων», εις 
δέ την έτέραν καθέτων γραμμών.

Χαρακτηριστικόν είναι τό πώμα μετά λαβής εις σχήμα κεφαλής 
ζώου καί τά άγγείδια, άτινα άπετέλουν λαβάς καλυμμάτων, ως καί 
τινα σχεδόν πλήρη κρατηρίδια τοΰ γνωστού πρωτογεωμετρικοί' τόπου 
καί ά'λλα εις τεμάχια.

Ενδιαφέρουσα ύπήρξεν ή εντός τοΰ θαλάμου άνακάλυψις όχι μό
νον τεμαχίων χονδρού μεγάλου πίθου, άλλα καί άλλων σαφώς άνη- 
κόντων εις πηλίνην σαρκοφάγον ή κιβώτιον. Πιθανώς ευρισκόμεθα 
προ μιας ακόμη περιπτώσεως επαναχρησιμοποιήσεως μινωικοϋ τά
φου, εις τον όποιον άνήκεν ή σαρκοφάγος, κατά τούς πρωτογεωμετρι
κούς χρόνους καί εντεύθεν, ή περί μιας άρχικής ύπομινωικής ταφής 
εντός λάρνακος58. 'Ο άνασκαφείς τον Φεβρουάριον τοΰ 1940 τάφος 
τοΰ Τεκέ άπεδείχθη ομοίως ώς άναγόμενος εις την μινωικήν εποχήν, 
άφοΰ απέδωσε τεμάχια λαρνάκων καί ζεύγος κεράτων59. ’Αλλά καί ή 
χρήσις λαρνάκων ή οικιακών πήλινων κιβωτίων ώς τεφροδόχων άγ- 
γείων κατά τούς μεταβατικούς χρόνους δεν πρέπει νά θεωρηθή άπί- 
θανος. Πάντα τά άνευρεθέντα οστά έφερον ίχνη καύσεως. Πάντως 
ή διαμόρφωσις τής εισόδου δεν δόναται νά είναι παλαιοτέρα τής πρω
τογεωμετρικής περιόδου. Χαλκά τινα τεμάχια καί έν ξίφος σιδηροΰν 
εις κακήν κατάστασιν ώς καί σιδηρά πόρπη άνευρέθησαν επίσης.

Άνώτατον δριον χρονολογικώς άποτελοΰν (άφοΰ περί τής λάρνα
κος δεν δυνάμεθα νά μορφώσωμεν σαφή γνώμην) τά πρωτογεωμε
τρικά κρατηρίδια καί ό ψευδόστομος άμφορεύςδ0, ώς καί τό σιδηροΰν 
ξίφος καί ή πόρπη, τής παρουσίας οπλών άποτελούσης έ'νδειξιν πρωι- 
μότητος. Κατώτατον δριον παρέχει ή άραιά έμφάνισις πολυχρώμων 
καλπών καί ή απουσία πρωτοκορινθιακής κεραμεικής. Πιστεύω δτι 
αί ενδείξεις αύται άγουν εις χρόνους μεταξύ τών άρχών τοΰ 9ου αίώ- 
νος καί τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 8ου.

58) Μινωικοΰς καί κατά τήν γεωμετρικήν εποχήν έπαναχρησιμοποιηθέντας 
θεωρεί τούς τάφους τής Κνωσού παρά τήν Ζαφέρ Παπούραν ό Payne, 
ενθ’ άνωτ., 225.

59) Dunbabin, ένθ’ άνωτ., σ. 84. Περί τού δτι οί πλεΐστοι πρωτο
γεωμετρικοί λαξευτοί θαλαμωτοί τάφοι ανάγονται είς τήν ΥΜΙΙΙ βλ. Pendl. 
σ. 308. ’Επίσης πρβλ. Evans, Prehist. Tombs of Knossos, σ. 134.

eo) Τό φέρον τήν οπήν τεμάχιον, καίτοι καλής τεχνικής, πρέπει ίσως νά
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Πιστεύω ότι δυνάμεθα τιάρα, κατόπιν της έμφανίσεως τοΰ πολύ
ποδος επί τής γεωμετρικής κεραμεικής τής Κρήτης, νά ύποστηρίξωμεν 
την μυκηναϊκήν καταγωγήν καί των λοιπών θεμάτων, άτινα άπησχό- 
λησαν ημάς ενταύθα* 61 * *, καί να πεισθώμεν οριστικούς οτι ή πρωτοελλη
νική τέχνη τής Κρήτης δεν «μυκηναΐζει διότι άνατολίζει >"a, άλλ’δτι όν
τως μυκηναΐζει. Τινά των θεμάτων τούτων ήντλήθησαν εκ των λει
ψάνων τοΰ μινωικοΰ κόσμου, άλλα όμως έπεβίωσαν διά συνεχούς 
αναπαραγωγής: είς την τελευταίαν περίπτωσιν οφείλει τις βεβαίως νά 
άνευρη τούς συνδετικούς κρίκους. Αί ώς Ικ θαύματος «αναβιώσεις;, 
όφειλόμεναι δήθεν είς ωρισμένην ψυχολογικήν διάθεσιν των κατοί- 
κων τής νήσου, έμμένουσαν εν λανθανούση καταστάσει από των μι- 
νωικών μέχρι των ελληνικών χρόνων, δεν είναι πιστευταί66.

Νομίζω ότι ακόμη καί είς τήν περίπτωσιν, κατά την οποίαν θά 
ήρνεΐτο τις οτι ό πρωτογεωμετρισμος αποτελεί απλώς έν των ύπομυκη- 
ναϊκών εργαστηρίων, παράγον πτωχήν διακόσμησιν δι’ επιλογής ώρι- 
σμένων μυκηναϊκών θεμάτων, ότι αποτελεί ρυθμόν καί όχι 
περίοδον64 * καί θά έπέμενε νά θεωρή τήν πρωτογεωμετρικήν τέ
χνην ως άντιπροσωπεύουσαν ωρισμένην περίοδον, σαφώς άποχωρίζου- 
σαν τήν γεωμετρικήν από τής ύπομυκηναϊκής, καί τότε ακόμη, λέγω, 
θά ήδΰναντο νά άνευρεθοΰν διά μέσου καί τής περιόδου ταύτης οί 
κρίκοι οί έρμηνεύοντες πλεΐστα φαινόμενα έπιβιώσεως6Γ’. 'Ο όρος 
«πρωτογεωμετρικός», ως τον άντιλαμβανόμεθα συνήθως, αποτελεί 
συμβατικόν σχήμα ταχέως διασπώμενον μόλις ε'ξετάση τις εκ τοΰ 
πλησίον τά αντικείμενα. Ειδομεν τήν επί πρωτογεωμετρικής κεραμει- 
κής έμφάνισιν τοΰ πλοχμού καί τοΰ τετράφυλλου, ή δέ καταπληκτι- 
κωτέρα επιβίωσις μυκηναϊκών θεμάτων επί τής κεραμεικής ταύτης 
είναι έν βουκράνιον, άπαντών επί αγγείου τής γνωστής όμάδος τής 
Συλλογής Γιαμαλάκη.

άποδοθή είς πρωτογεωμετρικούς χρόνους, άφοΰ τά γεωμετρικά δείγματα τοΰ 
είδους τούτου αμφισβητούνται ακόμη. Περί ενός δείγματος έκ Αασιθίου, βλ. 
παρά Pendlebury, ένθ’ άνωτ. σ. 319.

61) Είς ταϋτα πρέπει νά προστεθή ό φυλλωτός ρόδαξ, ή σειρά δισκίων> 
αί επάλληλοι σειραί τεθλασμένων κ.ά.

,ι5) Demargne, Ea Crete dedalique, σ. 179’ πρβλ. καί ο. 241.
,,s) Οΰτω π.χ. πιστεύει ή Hartley, Early greek vases from Crete, 

B.S.A. XXXI, σ. 60: είς «resurrection of minoati taste», προκειμένου περί 
τής κνωσιακής πολυχρωμίας.

«■>) Desboroug h, B.S.A. ΧΕΙΙΙ, σ. 261.
6δ) *0 Pendlebury, ενθ’ άνωτ. σ. 308, φαίνεται θεωρών πρωτο

γεωμετρικήν καί ύπομυκηναϊκήν ώς φάσεις τής αύτής περιόδου. "Οτι ό πρω-
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Πλείστοι, εν οίς καί ό Payne 6G, άρνοΰνται τούς δεσμούς τής γειυ- 
μετρικής πολυχρωμίας τής Κρήτης προς την μινώικήν, λόγφ τής απου
σίας τοΰ λευκού από των πρωτογεωμετρικών. Άλλ’ είναι άράγε τούτο 
τουλάχιστον βέβαιον ; Εις πρωιμάπατα, αδημοσίευτα καλύμματα των 
τάφο»ν τής Φορτέτσας, και εις τό ύπ’ άριθ. 330 κάλυμμα τής Συλλογής 
Γιαμαλάκη, πρωτογεωμετρικής έμφανίσεως καί τεχνικής, απαντούν 
λευκά πτηνά. Χρήσις λευκού άπαντά εις άγγείδιον τής μνημονευθεί- 
σης όμάδος τής Συλλογής67. Τό νά εΐπωμεν ευθύς ο>ς άναγνωρισθοΰν 
έπί πρωτογεωμετρικών ευρημάτων στοιχεία ως τά ανώτερα», ασυμβί
βαστα προς τό άπηρτισμένον «σχήμα», δτι τά ευρήματα ταΰτα δεν 
είναι γνησίως πρωτογεωμετρικά, άναγνωρίζοντες συγχρόνως δτι κατά 
τά λοιπά είναι τελείιος πρωτογεο»μετρικά, δεν είναι ευθύ. Άπ’ εναν
τίας όφείλομεν νά εΰρύνωμεν τό σχήμα, αφού καί ή δλη έξέλιξις τής 
πρωτοελληνικής τέχνης έν Κρήτη απαιτεί την εύ'ρυνσιν ταύτην.

Είδικώς ως προς την πολυχρωμίαν, είναι προφανές πόσον δυσ/ε- 
ραίνεται δχι μόνον ή λΰσις, αλλά καί αυτή ή σύλληψις τοΰ προβλή
ματος, ένεκα ωρισμένων τυπικών απόψεων βαθύτατα έρριζωμένων 
καί ευρύτατα διαδεδομένων: ούτω τονίζεται υπό πάντων σχεδόν ή κα
ταπληκτική όμοιότης μεταξύ τοΰ παλαιοτάτου ανατολικού συνδυασμού 
τοΰ ερυθρού καί τοΰ μέλανος άφ’ ενός, καί τής κρητικής πολυχρωμίας 
όφ’ ετέρου, ή οποία μάλιστα εμφανίζεται δήθεν έπί τής Κρήτης μό
νον έν Κνωσφ καί διά πεντήκοντα μόνον έτη. Άλλ’ εις τήν πραγμα
τικότητα ή πολυχρωμία αυτή είναι αρκούντως διάφορος, αφού χρησι
μοποιεί τό λευκόν επίχρισμα, — άγνωστον έν τή ’Ανατολή68, άλλ’ 
άπαντών άντιθέτως έπί ΥΜ σαρκοφάγων — καί έπίσης τό κυανούν 
καί τό κίτρινον. Δεν περιορίζεται δέ αύτη μόνον εις τήν Κνωσόν, 
άλλ’ είναι γνωστή, εις τοπικήν παραλλαγήν, καί έν τή άπομεμονω- 
μένη περιοχή των ’Αρκάδων, καί έν τή ανατολική Κρήτη, τής οποίας

τογεωμετρισμύς δέν χωρίζεται διά τομής από τής μυκηναϊκής τέχνης, άλλ’ 
αποτελεί «έκφυλιστικήν συνέχειαν» αυτής φρονεί καί ό Demargne, ένβ' 
άνωτ., σ. 176, 179' πρβλ. καί Desborough, ένθ’ άνωτ., σελ. 267-70. Ό 
Pendlebury, ένθ’ άνωτ., σ. 311, έδέχΟη τήν μινώικήν καταγωγήν των τρι
γώνων, άτινα διαιρούνται ποικίλως εις τετραγωνίδια, καί των ζατρικίων. Ό- 
μοίαν καταγωγήν καί των συγκεντρικών κύκλιον καί ημικυκλίων δεικνύει ώς 
δυνατήν ό Payne, ίνίΚ άνωτ., σ. 269.

““) 'Eve·' άνωτ., σ 275-6.
β7) Τήν ομάδα, περιλαμβάνουσαν καί λίαν ενδιαφέρον πήλινον ομοίωμα 

ναΐσκου, θέλω δημοσιεύσει προσεχώς, ως μέρος γενικώτερου προγράμματος δη- 
μοσιεύσεως τών άγγείων τής σπουδαιοτάτης ταύτης Ευλλογής, τήν οποίαν είχε 
τήν εύγενή καλωσύνην νά μοί άναθέση ό ιατρός κ. Γιαμαλάκης.

68) Πρβλ. Demargne, ένθ’ άνωτ., σ, 185,
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μάλιστα προνομίαν είχε θεωρήσει την χοήσιν του λευκού ύ Droop0!ι, 
ήτις καλύπτει εντός των ορίων των προελληνικών χρόνων διάστη
μα πολύ μεγαλΰτερον των πεντήκοντα ετών, αφού είναι καί πρωτο
γεωμετρική. Έξ άλλου υπάρχει καί διά την Κύπρον τό πρόβλημα τής 
συνδέσεως τής γεωμετρικής πολυχρωμίας προς την παραδεδομένην 
τής μέσης χαλκής περιόδου 70.

“Αλλά καί ως προς τό βεβαιότερου εκ των παραδειγμάτων τής από 
τής Κύπρου εξαρτήσεως, ήτοι τό των τεφροδόχων καλπών τοΰ γνωστού 
τύπου, πώς δύναταί τις νά άγνοήση τάς δύο μυκηναϊκάς τριποδικάς 
κάλπας τοΰ Μουσείου 'Ηρακλείου έξ 'Αγίας Τριάδος μέ τον συνδυα
σμόν τών οριζοντίων καί καθέτων λαβών, δστις άπαντα καί επί ΥΜ1ΙΙ 
πίθου έκ Βαθυπέτρου καί έτι ανωτέρω επί ΜΜΙβ τριποδικοΰ κυλιν
δρικού αγγείου έκ νεωστί άνασκαφέντος τάφου επί τοΰ λόφου τοΰ 
Προφήτου Ήλία τής Κνωσού; Μόνον λοιπόν ό ταινιοειδής πούς δύ- 
ναται νά θεωρηθή σχεδόν βεβαίως, ως δάνειον, προσαρμοσθέν επί τύ
που παλαιόθεν οικείου εν Κρήτη.

“Έχει άλλως τελείως άποσαφηνισθή τό ζήτημα τών διαφόρων 
κρητικών εργαστηρίων τής περιόδου; Ποιος δύναται νά εϊπη τίνας εκ
πλήξεις μάς επιφυλάσσει ή τόσον ολίγον γνωστή δυτική Κρήτη καί ή 
έτεοκρητική ανατολική; “Άν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν, δτι ή δυτι
κή Κρήτη παρέμεινεν επί μακρόν άνευ σημασίας διά τον μινωικόν 
πολιτισμόν, τούτο δυσκόλως είναι πιστευτόν προκειμένου περί τών 
πρωτοελληνικών χρόνων. Ή συλλογή Γιαμαλάκη περιλαμβάνει δύο 
κυλινδρικός τεφροδόχους κάλπας έξ “Άδελε Ρεθύμνης, αί όποίαι εις 69

69) B.S.A., XII, σ. 26.
,0) D e m a r g n e, ένθ·’ άνωτ. σ. 178, ένδα επικαλείται πρός λύσιν τοΰ 

ζητήματος τόν συντηρητισμόν τών Κυπρίων, ώς άλλοι επικαλούνται προκειμέ
νου περί της κνωσιακής πολυχρωμίας, τόν συντηρητισμόν τών Κρητών. Διά 
τήν ύπομυκηναϊκήν καί πρωτογεωμετρικήν τέχνην τής Κύπρου, άκολουθονσης 
περίπου τούς νόμους τής κυρίως 'Ελλάδος, βλ. G j e r s t a d. Studies on 
prehistoric Cyprus, σ. 226-228. Ό κ. N. Π λ ά τ ω v υποθέτει, ώς μοί εΐ- 
πεν, ότι ή πολυχρωμία έπέζησε μετά τινων μινωικών θεμάτων μέχρι τής γεω
μετρικής εποχής διά τής υφαντουργίας. Πράγματι, πολυχρωμικαί τινες κάλπαι 
τής Κνωσοΰ καί διά τών χρωματικών συνδυασμών καί διά τών θεμάτων, πα
ρέχουν τήν έντύπωσιν άφαντου καί γωνιώδη τινά θέματα δύνανται όντως νά 
είναι υφαντικά. Έν τούτοις δέν παρέχεται οότω ερμηνεία τής έπιβιώσεως τής 
τεχνικής τής πολυχρωμίας, ή οποία τεχνική, όσον αφορά τά αγγεία είναι 
βεβαίως τελείως διάφορος τής τών υφαντών. Έξ άλλου, τά προελληνικά θέ
ματα, καμπυλόγραμμα ώς επί τό πλεϊστον, δέν ήσαν κατάλληλα διά τήν 
υφαντικήν.
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ΓΓαρασχάεις πολύποδος έπί πρωτοελληνικών αγγείων έκ Κρήτης 817

ούδεμίαν των γνωστών κατηγοριών ανήκουν, παρέχουν δέ ίσχυρώς μυ
κηναϊκήν έντύπωσιν. Τοιαΰτα αγγεία εύρίσκονται καί μεταξύ τής αρ
χαιολογικής συλλογής Ρεθυμνης. Εις εργαστήρια ώς τδ παραγαγόν αυ
τά ήτο δυνατή ή έμμονή παλαιών τρόπων διακοσμήσεως καί τεχνικής.

Ή σχηματική άποψις τής έπί έν διάστημα απολύτου έν Κρήτη 
κυριαρχίας του πρωτογεωμετρικού ρυθμού, με τό στενώτατον περιε- 
χόμενον, τό όποιον δίδεται εις τον δρον, καί τής μετά ταΰτα έξ Άνα 
τολών επανόδου παντός θέματος μή πρωτογεωμετρικού κατά τήν ά- 
ποψιν ταύτην, έπάγεται κατά βάθος τον παράλογον ισχυρισμόν, ότι 
ό μινωικός πληθυσμός έξεκένωσε πανοικεί τήν Κρήτην, μεταφερθείς 
μετά τής τέχνης του, τών εργαστηρίων καί των παραδόσεων του εις 
τήν ’Ανατολήν, έκδωρισθείσης ούτω τής νήσου εντός μιας ημέρας μέ 
τήν αυτήν ευκολίαν, μέ τήν οποίαν δημιουργεΐται έν ιστορικόν σχή
μα. ’Εν τούτοις τά πάντα πείθουν περί τού αντιθέτου, ήτοι περί τής 
βαθμιαίας άφομοιώσεως καί μείξεως :

άλλη δ’ άλ,λων γλώσσα, μεμιγμένη' έν μεν ’Αχαιοί, 
εν ό’ Έτεόκρητες μεγαλήτορες, εν δε Κνδωνες 
Δωρίέες τε τριχάϊκες δϊοι τε Πελασγοί1'.

Οί παλαιότατοι δέ οΰτοι κάτοικοι τής Κρήτιης διατηρούνται μετά 
τής γλώσσης των κατόπιν σειράς ολοκλήρων αιώνων έν Πραισφ. Διατί 
λοιπόν θά έπρεπε νά άρνηθώμεν δτι τοιαΰτη μείξις έγένετο καί επί 
τού πεδίου τής τέχνης, καί δτι τό παλαιόν φυλετικόν στοιχείου διά 
τών ούχί τελείως έξαφανισθέντων εργαστηρίων του συνέβαλεν εις τήν 
νέαν καλλιτεχνικήν παραγωγήν τής νήσου, ώς συνέβαλεν εις τήν δημι
ουργίαν τού νέου αυτής πληθυσμού,2; ’Άν τό μινωικόν κιονόκρανου 
έπιβιοΐ εις τό δωρικόν, αν οίκοδομούνται κατά τήν αρχαϊκήν περίοδον 
ναοί, ώς τού Πρινιά, μέ άναμφισβητήτως μινωικάς εμπνεύσεις, άν αυ
τός ό δαιδαλικός τύπος έν τή γλυπτική ανάγεται όντως εις τά μεγά
λης κλίμακος έργα τής τελευταίας μινωικής φάσεως, διατί άράγε νά 
άποτελή έξαίρεσιν ή κεραμεική71 72 73 ;

71) Όδύσ. χ, 175-7.
72) Ίοϋιο βεβαίως δέν σημαίνει ότι δύναχαι νά γίνη λόγος περί απολύτου 

φυλετικής κατανομής τών τρόπων διακοσμήσεως καί τεχνικής κατά τήν γεω
μετρικήν περίοδον. Οί μινωικοί τρόποι, έπιζήσαντες διά μέσου τών πολεμικών 
χρόνων είς ώρισμένα έτεοκρητικά εργαστήρια, ήτο δυνατόν νά γίνουν δεκτοί 
κατά τήν ειρηνικήν περίοδον καί υπό τοΰ δωρικού στοιχείου. Έξ άλλου πι
στεύω δτι εις μεγάλα κένιρα, ώς ή Κνωσός, τά δύο στοιχεία είχον κατά τήν 
περίοδον ταύτην άφομοιωθή.

,0) Βλ. λαμπρόν έ'κθεσιν τοΰ δλου προβλήματος τών μινωικών επιβιώσεων 
παρά Doro I, e ν i, «Κρητ. Χρον.» Δ', I, σ. 180 κ.έξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:18 EEST - 18.237.180.167



318 Στυλιανού ’Αλεξίου

Δεν είναι ασφαλώς τυχαία ή εμφάνισις εργαστηρίων εμπνεομένων 
εκ τής μυκηναϊκής τέχνης εις την Κνωσόν, παλαιάν ήγέτιδα των κα
τευθύνσεων τής τέχνης τής νήσου. Ό Pendlebury 74 * ομιλεΐ περί τής 
έςαιρέτου θέσεως τής Κνωσού, ήτις μόνη εκ των πόλεων, μετά τής 
Άμνισοΰ, έπέζησε των σκοτεινών χρόνων. ΓΙερί τής ΥΜΙΙί ακμής 
τής πόλεως, τούτ’ έσχν καί μετά την καταστροφήν τοϋ ανακτόρου, 
παρέχουν σαφή μαρτυρίαν οί τάφοι τής Ζαφέρ Παπουρας.

Ουδεμία μεταβολή εν τή ιστορία είναι απότομος. Δι’ άναλόγου 
έξελίξεως παρήχΟη δ μεσαιωνικός πολιτισμός τής Ευρώπης κατά το 
πλεΐστον έδραζόμενος επί τών ελληνορωμαϊκών παραδόσεων, μετά 
τον καταποντισμόν τοΰ δυτικού ρωμαϊκού κράτους είς τον χείμαρον 
τών βαρβαρικών εγκαταστάσεων. Δεν απέχει ίσως πολύ ή ημέρα, 
κατά τήν οποίαν θά άποδειχθή μέχρι ποιου σημείου οφείλεται ή θαυ- 
μασία ά'νθησις τής αρχαϊκής εποχής είς τό βαθύτατα έμπεποτισμένον 
διά πολιτισμού έδαφος τής νήσου τού Μίνωος76.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
’Επιμελητής τοϋ Μουσείου Ηρακλείου

,4) ’Ένθ’ άνωτ., σ. 305.
η) Ευχαριστώ θερμώς τον κ. Sinclair Hood, ύποδιευθυντήν τής έν Άθή- 

ναις ’Αγγλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής, διότι είχε τήν καλοσύνην νά ρίψη 
χάριν έμοϋ εν βλέμμα επί τής μελέτης τοΰ G j e r s t a d, Decorated metal 
bowls from Cyprus, «Opusc. Archaeol.» IV, 1946, διά μίαν τυχόν έπ’ αυ
τών έπιβίωσιν τοΰ περί ου ό λόγος θέματος.
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Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΤΟΛΦ1Ν ΒΕΝΙΕΡ (1610)

Ή έκθεση τοΰ Δούκα τής Κρήτης Ντολφ'ιν Βενιέρ τού 1610, 
πού δημοσιεύω παρακάτω, έχει αρκετό ενδιαφέρο για την ιστορία τής 
Κρήτης στην περίοδο αυτή. "Ολες οι εκθέσεις των Γενικών Προβλε
πτών καί των Δουκών, παρ’ δλο πού έχουν ιόν ίδιο ,.ερίπου σκελετό, 
γιατί μιλούν για τα ίδια σχεδόν ζητήματα, δίνουν καινούρια, άγνωστα 
μέχρι σήμερα, ιστορικά στοιχεία.

Ή έκθεση τοΰ Βενιέρ στην αρχή κάνει μια ιστορική εισαγωγή, 
σχετικά μέ τήν ίδρυση καί τή διοικητική οργάνωση τοΰ «Βασιλείου 
τής Κρήτης >· αν καί άναφέρεται σέ γεγονότα γνωστά καί από άλλες 
ιστορικές πηγές, έχει τή σχετική της ιστορική αξία. ’Αναφέρει ποιος 
ήταν ο πρώτος Δούκας τής Κρήτης, ποιά ήταν τά χρονικά δρια τής 
θητείας του, πόσους σύμβουλους είχε, πότε ιδρύθηκε ή υπηρεσία τοΰ 
Καπετάνιου καί των Ρετούρηδων. Μιλεΐ επίσης γιά τις αποικίες πού 
έστειλε ή Βενετία στήν Κρήτη ως καί γιά τήν επανάσταση τοΰ ‘Αγίου 
Τίτου καί τήν καταστολή της από τον Ντάλ Βέρμε.

Σχετικά μέ τή Δικαιοσύνη αναφέρει πώς καί από ποιους άπονέ- 
μεται. Έξαίρει τήν καθιέρωση τοΰ αξιώματος τοΰ Γενικού Προβλε
πτή πού «σέ περίπτωση ανάγκης ίλά παίξει σπουδαίο ρόλο».

’Ενδιαφέρουσα είναι ή περιγραφή τής σιτοδείας πού παρουσιά
στηκε στήν περίοδο τής υπηρεσίας του καί ή προσπάθεια, του νά τήν 
αντιμετωπίσει πηγαίνοντας δ ’ίδιος στή Μεσαρά γιά νά βρει σιτάρι ! 
Καί τό κεχρί (κέγχρος panicum) μάς πληροφορεί καί δ Βενιέρ δτι 
χρησιμοποιούνταν γιά άρτοποίηση τήν εποχή εκείνη Παρακάτω συνι
στώ νά γίνουν ίπποκίνητοι μύλοι γιά τό άλεσμα τών σιτηρών, γιά 
τούς μήνες Σετέμπρη καί Όχτώβρη, πού δέν φυσούν άνεμοι καί δέν 
υπάρχουν τρεχάμενα νερά καί οί ανεμόμυλοι καί οι υδρόμυλοι δέν 
μπορούν νά εξυπηρετήσουν τις σχετικές ανάγκες* 2.

') Βλ. σχετικά Σ. Γ. Σ π α ν ά κ η, Μνημεία Κρητικής 'Ιστορίας τ. II, 
Ηράκλειο 1950, σ. 77 καί 79 καί τ. III (ανέκδοτος).

2) ”Αλλη έκθεση (τοΰ Filippo Pasqualigo τοΰ 1594) μάς πληροφορεί ότι 
τά σιτηρά τοΰ Χάντακα αλέθονταν στους νερόμυλους τοΰ 'Αλμυρού καί σέ 
κάμποσους ανεμόμυλους, πού βρίσκονταν στό Μαρουλά (τή σημερινή Χρυσοπη- 
γή-Πόρο) καί στον Κατσαμπά. Χρησιμοποιούνταν όμως γιά τό σκοπό αύτό καί 
χερόμυλοι, Βλ. Σ· Σπανάκη, δ.π., τ. III.
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’Αναφέρει έ'πειτα για τό Στρατό (μιλίτσια) τον όποιο χαρακτη
ρίζει «άχρηστο», άφοΰ καί αυτοί οί σκοποί εγκαταλείπουν την υπηρε 
σία τους' για τον ντόπιο στρατό (τούς «τσέρνιντε») πού κι αυτό τον 
θεωρεί μικρής αξίας' για τις αγγαρείες, οί όποιες πρέπει να έκτελοΰν- 
ται προσωπικά από τό λαό καί δχι να πληρώνονται σέ χρήμα' για τό 
φεουδαλικό ιππικό, τό όποιο επίσης θεωρεί «ολωσδιόλου άχρηστο», 
γιατί λείπει ή άσκησή του, ενώ τό μισθοφορικό είναι ανώτερο' για τύν 
εξοπλισμό των κατέργων, δπου κάνει τή σύσταση να γίνεται ή στρατο
λογία των κατεργάρηδων τό Φλεβάρη πού πεινά ό λαός καί εύκολα 
προσέρχεται σ’ αυτή τή στρατολογία' για τήν κατάσταση πού βρίσκον
ταν τότε τά τείχη σέ μερικά σημεία8- για τήν ύδρευση τοΰ Χάντακα, 
τήν κατασκευή των δεξαμενών τοΰ 'Αγ. Γεωργίου — οί όποιες γέμι
ζαν από τά νερά τών δρόμων—καί τις κρήνες τοΰ 'Αγίου Σαλβαντόρ 
καί τής Λόντζας- γιά τήν κατάσταση τοΰ Castello al Mare (Κοϋλε) 
καί τοΰ λιμανιού καί γιά τό ζήτημα τής ασφάλειας τοΰ Βασιλείου.

Τό πρωτότυπο τοΰ δημοσιευόμενου εγγράφου βρίσκεται στο Ar- 
chivio di Stato di Venezia (V.A.S.), Relazioni LXXXI, Relazio- 
ne di Dolfin Venier.

320. Στέργ. Γ. Σπανάκη

3) Φαίνεται πώς δέν εισακούστηκε ή σύσταση τοΰ Βενιέρ, γιατί, ύστερα 
από είκοσι περίπου χρόνια, ό Φρ. Μοροξίνι αναφέρει στήν έκθεσή του ότι τό 
μέρος «από τήν Πύλη τον Δέρματα μέχρι τοΰ Άγ. Άνδρέα μπορεί να ίλεωρηδεϊ 
ανοιχτό, σχεδόν ολωσδιόλου.Βλ. Σ. Σπανάκη, δ.π., τ. II σ. 26.
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KilO a 9 GENARO 
RELATION-

DE s. DOLFIN VENIER RITORNATO DI DUCA ΌΙ CANDIA,

Serm° P(.ri)n(ci)pe
< Tra le {litre chiarissime osservationi dell’ottimo, et esem- 
plare governo di questa Serbia Patria degnamente, e da imitarsi 
I'invecchialo, et ben institute ordine che At Rappresentanti dopo 
ritornati dalli carichi loro, debbano rifferire a .piedi della Sertf't 
V[ost)ra, tutto quello, che possono stimar opportune alia sua 
potitia. ■

II che eseguendo io Dolfin Venier nel mio presente ripatri- 
are dal Regimento di Duca del suo Regno di Candia per suppli- 
r.e non solo all’obbligo mio naturale, ma a quel zelo, che vive in 
me verso il publico beneffitio hogrroposlo di discorere brevemente, 
cflsi iptorno a quanto spetta al supplimento del mio carico, come 
circa, le cose che giudico bisognose di consideratione, et di rime- 
dio, le quali sarano distinte nell’infrascriti capi, come quello, 
che mi somministra il mio debole giuditio per ogni necessaria 
provisione.

I '
1610 ΣΊΙΣ 9 TOY ΓΕΝΑΡΗ 

ΕΚΘΕΣΗ
ΊΟΥ κ. ΝΤΟΑΦΙΝ ΒΕΝΙΕΡ, ΊΕΩΣ ΔΟΥΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Γαληνότατε 'Ηγεμόνα,

’Ανάμεσα στ’ άλλα λαμπρότατα έθιμα τοΰ άριστου και υποδειγμα
τικόν Κράτους της Γαληνότατης τούτης Πατρίδας αξιομίμητο είναι τδ 
παλιό και καλά καθιερωμένο έθιμο, σύμφωνα με τό όποιο οΐ αντι
πρόσωποι οφείλουν, άμα. επιστρέφουν από την υπηρεσία τους, νά ανα
φέρουν ταπεινά στη Γαληνότητά Σας κάθε τι που, κατά την κρίση 
τους, αξίζει νά σας αναφέρουν.

Τούτο εκτελώντας κι εγώ, δ Ντολφ'ιν Βενιέρ, που ξαναγνρισα 
τώρα στην Πατρίδα από την υπηρεσία τοΰ Δούκα στο Βασίλειό Σας 
στην Κρήτη, όχι μόνο γιά νά εκπληρώσω τη φυσική υποχρέωσή μου, 
μά και γιά νά Ικανοποιήσω τό ζήλο που έχω γιά την εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος, έχω σκοπό να μιλήσω με λίγα λόγια, τόσο γιά 
διι άφορά τά ζητήματα τής υπηρεσίας μου όσο και γιά τά πράγματα 
εκείνα, που κρίνω πώς. είναι ανάγκη νά εξεταστούν και νά θεραπευ
τούν. "Ολ’ αυτά, όπως και -εκείνα πού, κατά την ασθενική κρίση 
μου, έχουν ανάγκη· νά μελετηθούν, θά τά πραγματευτώ ατά παρακάτω 
κεφάλαια.

Ή Έκθεση τοΟ Νΐολφίν Βενιέρ Δούκα τής Κρήτης (1610) 313

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Α. 21
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314 Στέργ. Γ. Σπανά κη

Et perehe dovendossi introdure il principle del carico del 
Duca e a proposito ritrovar alcuna cosa dell’origine di quella di- 
gnitd con le sue circonstanze, ancor che dalli ssri miei Precesso- 
ri me sard statto fatto sin qua piu maluro discorso.

Dopo che dell’anno 1204 : 12 Agosto, al tempo del Ser>»n 
Dose Dandolo, il Regno di Candid prevene in poter della Serta 

V(ost)ra comprato da Don Boniffatio Marchese di Monferrato 
per mille march, d’argento, et per tanta possess ione in Italia, 
che li rendesse ogn’anno per peri died mille d’oro, del 1207 V 
Illmo sigr Giacomo Thiepolo, che fu poi P(ri)n)cijpe di gloriosa 
memoria, vi fu mandate Duca la prima volta, et continud in 
quel governo per anni sette ;

Questo tempo in altri sucessori fa ristretto in anni Ire in- 
sino all’anno 1226, et dall’hora in dui, secondo camina tutta via 
anco al presente Del 1363: 17 Settembre fu instituito il carico 
di Capo per la cur a della militia, et del 1419 aggionto anco per

Καί, όντας υποχρεωμένος ν’ αρχίσω από το αξίωμα του Δούκα, 
ταιριάζει ν’ αναφέρω κάτι για την αρχή αυτόν τον αξιώματος μαζί με 
τα περιοτατικά τον, αν και οι κ.κ. προκάτοχοί μου da έχουν μιλήσει 
μέχρι σήμερα πιο τέλεια.

1. —'Ιστορική εισαγωγή γιά τήν ίδρυση καί τήν οργάνωση τοΰ Βασιλείου.

Άφοΰ το 1204, στις 12 τοΰ Αύγουστον, τήν εποχή τον Γαληνό
τατου Δόγη Νιάντολο, το Βασίλειο τής Κρήτης αγοράστηκε από τό 
Ντον Μπονιφάτιο, μαρκήσιο τοΰ Μονφεράτο, χίλιες αργυρές μάρκες 
και άλλες κτήσεις ο τήν Ιταλία, που τον άπόδιδαν 10000 χρυσά νπέρ- 
πυρα τό χρόνο, πέρασε στήν εξουσία τής Γαληνότητάς Σας. Τό 1207 
ό εκλαμπρότατος κ. ’Ιάκωβος Τιέπολο, πού έγινε *Ηγεμόνας ένδοξης 
μνήμης, στάλθηκε εκεί γιά πρώτη φορά Δούκας, οπού υπηρέτησε επτά 
χρόνια *.

Ή χρονική αυτή περίοδος περιορίστηκε ατούς άλλους διαδόχους 
σέ τρία χρόνια μέχρι τό έτος 1226 καί από τότε κ’ έπειτα σε δυό, 
όπως εξακολουθεί νά είναι και μέχρι σήμερα. ’Από τό 1363, 17 Σε
πτεμβρίου, καθιερώθηκε ή υπηρεσία τοΰ Καπετάνιου, γιά νά φροντί
ζει γιά τό Στρατό, και από τό 1419 ορίστηκε και σάν βοηθός τον Δού-

4) 'Ο Ξανθουδίδης αναφέρει δτι ό Τιέπολο ήλθε στήν Κρήτη στά 1210 ή 
1211, τότε πού κυριάρχησε στό νησί ή Βενετία. Βλ. Σ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δη : Ή 
'Ενετοκρατία έν Κρήτη καί οί κατά των Ένατων αγώνες ·τών Κρητών, Αθή
να» 1939, σ. 7.
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compagno al Duca net sollecitare, et scuoder li danari della Ca
mera, et vene la prima volta la bona memoria del Clar>no Sigr. 
Zuanne Zane.

Al primo Duca furono datti quattro Conseglieri, due per 
resciedere appresso di lui, et li due altri, Vuno per la Cittd di 
Retlimo; et Valtro della Canea fin tanto, che alia molta prudenza 
della Serta V(ost)ra piacque per opportuni rispetti eleggiervi Rel- 
tori; li quali perd sempre, che il Duca capita in alcuna di esse 
Cittd subentrano per suoi Consiglieri; mantenendossi nella sua 
pristina superioritd assoluta di tutto il Regno, per la cui conser- 
vatione, et stabilimento, et per metter qualche freno a quei Po- 
poli, che nella mutatione del governo cominciavano riuscir in- 
quietti, et molesti, sussitando disordini importantissimi, del 1212 
la Sertt Vfostjra stimd, che fosse bene mandarvi una Collonia 
di Nobili, con quella ampiezza di autoritd, che voglio tralasciar 
di commemorare per esser riposta vivamente nel sapientissimo 
seno dell’ Ecc^e VV.

Ma alcuni di loro fatti seditiosi, et insolenti, diedero causa, 
che fu mandato il General del Verme Veronese, per opprimerli,

xa, για να φροντίζει για την mo γρήγορη είσπραξη των χρημάτων 
τον Δημόσιόν και αάν τέτιοζ διορίστηκε για πρώτη φορά δ ίκλαμ- 
πρότατος αείμνηστος κ. Ιωάννης Τζάνε.

Στον πρώτο Δούκα δόθηκαν τέσσερις σύμβουλοι, οι δυο για νά 
εδρεύουν κοντά τον κι οί άλλοι δυο για νά εδρεύουν ό ένας ατό Ρέθυ
μνο και δ άλλος ατά Χανιά' ώσπου ευαρεστήθηκε ή σοφότατη Γαληνό- 
τητά Σας νά εκλέξει γιά τις πόλεις αυτές τους ρετούρηδες, σύμφωνα 
μέ τις τότε απαιτήσεις. 01 ρετούρηδες αυτοί, όταν δ Δούκας πηγαίνει 
σε καμιά άπδ τ'ις πόλεις τούτες, γίνονται σύμβουλοί τον διατηρέϊ όμως 
την αρχική απόλυτη έξουσίά τον σ' δλόκληρο ιό Βασίλειο. Γιά τη δια- 
τήρηση καί τη σταθεροποίηση τον Βασιλείου αυτού καί γιά να βάλει 
κάποιο χαλινάρι σ’ εκείνο τό λαό, πού δταν άλλασαε ή Κυβέρνηση άρ
χιζε νά γίνεται ανυπότακτος καί ένοχλητικός, προκαλώντας σοβαρότα
τες ταραχές, ή Γαληνότητά Σας αποφάσισε νά στείλει μια αποικία εν- 
γενών τό 1212, μέ την ευρύτατη εκείνη εξουσία, πού παραλείπω ν’ ανα
φέρω, γιατί έχει χαραχτεί ζωηρότατα στην καρδιά τών έξοχοτήτων Σας.

Μά μερικοί απ' αυτούς έγιναν στασιαστές καί θρασείς κ' έδωκαν 
αφορμή να σταλεί δ στρατηγός Ντάλ Βέρμε Βερονέζε*, γιά να τούς κα-
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*) Ό 'Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης τόν άποκαλιΐ ινίύν MtitU.oy*. Βλ. Άγ.
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316 Στέργ. Γ. Σπανάκη

come fecce, di che se ne fa publica commemoratione, con appa- 
rato di un giardino in Piazza, if quale all’uscir' che fa il Duca 
quella mattina di Palazzo, viene dal Populo levato in un ponto.

Fu poi del 1222 rinovata la Collonia, con quelle famiglie, 
che hora sono in essere, se bene diminuita assai al presente, si: 
per fisser mancate molte di esse, come per esserne buona parte 
venute a ripatriare, et altre, per^iegligenza, et povertd ridotte al- 
le Ville, mutata la condilione, sono divenuti poveri Contadini, in 
modo che nel consiglio, che si fecce nel mezzo del mio Reggi-’ 
mento appena n’intepvenero trenta in circa, mu ben settanta, e

θυποτάξει, όπως και έκαμε. Ι'ιά την καταστολή αυτή γίνεται δημόσια 
τελετή, μέ την προετοιμασία ένός κήπου στην Πλατεία. ‘Ο κήπος,’αυτός' 
σηκώνεται από τό λαό αέ μιά στιγμή όταν, έκβΐνο τό πρωί, βγαίνει άπό· 
τό Παλάτι 6 Δούκας6.

'Π αποικία άνανεώθηκε έπειτα τό 1222 1 μέ τις οικογένειες εκεί- · 
νες που βρίσκονται εκεί ακόμη κα'ι τώρα, παρ' όλο που έχουν ελαττω
θεί αρκετά σήμερα, γιατί πολλές απ' αυτές έσβνσαν, αρκετές γύρισαν 
στην πατρίδα καί άλλες, από άναμελειά κα'ι φτώχεια, κατάντησαν ατά 
χωριά, άλλαξαν έπαγγέλματα και έγιναν φτωχοί χωρικοί. 'Έτσι, ατό 
Συμβούλιο που συγκλήθηκε ατά μέσα τής θητείας μου, παραβρέθηκαν 
μόλις τριάντα περίπου &π' αυτούς, ενώ από τούς κρητικούς παραβρέ-

Ξηροουχάκη, Ό Κρητικός Πόλεμος, Τεργέστη 1908, σ. 46. Καί ό Πε- - 
τράρχης λέγει ότι : «το vs μεν εχθρούς κατά την μάχην τον δε Μέτελλον κατά την 
ταχύτητα ένίκηοεν». Βλ. Petrarca opera, IV De Rebus senilibus καί έπι- , 
στολαί VIII.

6) Δέν μπορώ νά καταλάβω ακριβώς τί θέλει νά πει έδώ τό κείμενο. Γε
γονός είναι ότι γιά τή μεγάλη σπουδαιότητα πού είχε γιά τη Βενετία ή κατα-' 
στολή τής ’Επανάστασης τοϋ Άγ. Τίτου—για τήν οποία πρόκειται έδώ—καί 
γιά αιώνια μνήμη τής νίκης ή 10η τοΰ Μάη καθιερώθηκε μέ θέσπισμα τοϋ 
Δούκα Πέτρου Μοροζίνι σάν μέρα εθνικής χαράς καί γινόταν επίσημη εύχα- 
ριστήρια δοξολογία, λιτανεία, καί δημόσιες εορτές καί ιππικοί αγώνες. Τότε 
διακοσμούσαν ασφαλώς τή δημόσια πλατεία μπροστά στό δουκικό παλάτι μέ 
πράσινους κλάδους δέντρων, πράγμα πού δικαιολογούσε ή εποχή (10 τοΰ Μάη), ' 
μέ μυρτιές καί βάγια — όπως γίνεται καί σήμερα — καί αυτό ίσως ονομάζει 
giardino ό Βενιέρ. Τή διακόσμηση αυτή περιγράφει ένα κείμενο τής ίδιας · 
εποχής (J.600): «La veille de ses festes on ornoit maqnifiquement le Palais de 
tapisseries, de rameaux de mirthe et d’orangevs, desquels on faisoit de tro- . 
phees...». Βλ. Justinian Jerosme, La description et histoire de 
l’isle de Scios (sine loco) M.D.VI (data erata : la stampa essendo del 
principio del 1600). .

7) ’Αποικίες, οπωσδήποτε μεγάλης κλίμακας, έστειλε στήν Κρήτη ή Βενε
τία τό 1211, τό 1222, τό 1233 καί τό 1252, , ·
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ρίΰ Cretensi, cose di pensiero importante a chi e geloso della con- 
servatione di un membro principalissimo di questa Reppublica, 
se bene io giudico tutti coloro di animo assai quietto, non sd se per. 
instinto proprio, o pure per il rimorso, che si vedono di Fortezze, 
et Militia, onde forse non si manifestino in loro propositi stra- 
vaganti, mancando il modo di polerli nutrire, con niun favo- 
revole progresso;

E ben vero, che quelli della Canea si sono fatti molto scan- 
dolosi, et di pochissimo rispetto, non solamente verso li Rettri; ma 
anco verso li superiori di essi, se bene al presente hanno il Segr. 
Renetto da ca da Pesaro Gentillmomo di gran stima, et con for me 
in tutto alia mente della Ser1» V(ost]ra, et al bisogno.

Viene raccordato da rnolti, che per le continue occupationi 
di quel Rettore, fosse a proposito di aggiongere un Provvre; che 
havesse carico di militie, Fortezze, Camera, Arsenate, Fabriclie, et 
altre, al che se ben non dissento, tutta via quando non piacessero 
alia Sepn Vfostjra, nuovi titoli, e nuove spese, crederei che per sol- 
levamento del Rettore, et per mettere qualche regola alia Cittd 
che ha, et e per haverne molto bisogno, essendo ridotta in parte
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ϋηκαν περιοσότεροι από εβδομήντα' ζητήματα που μπορούν ν’ απα
σχολήσουν σοβαρά τή σκέψη εκείνου, που ένδιαφέρεται γιά νά διατη
ρηθεί ενα μέλος σπουδαιότατο τής Δημοκρατίας αυτής, παρ’ δλο που 
εγώ θεωρώ δλονς έκείνους (τους κρητικους) αρκετά φιλήσυχους, αν 
και δέν ξέρω άπό τή φύση τους είναι τέτιοι, ή από φόβο επειδή βλέ
πουν τά φρούρια και τό στρατό και γι’ αυτό ίσως δεν εκδηλώνονται 
σ’ αύτονς παράλογα αισθήματα, άφον λείπει ή δυνατότητα νά μπο
ρέσουν να τά τροφοδοτήσουν με κάποια ευνοϊκή πρόοδο.

Είναι αλήθεια πώς οι κάτοικοι τών Χανιών έχουν γίνει πολύ 
ταραχοποιοί και ελάχιστα σέβονται δχι μόνο τούς ρετούρηδες, μά 
κι αυτούς τούς άνώτερους, παρ’ δλο πού σήμερα έχουν τον κ. Μπενέτο 
άπό τή γενιά τών Πεζάρων, ευγενή με μεγάλη εκτίμηση και ούμφων* 
σ’ δλα με τις απόψεις τής Γαληνότητάς Σας και τις περιστάσεις.

Πολλοί έχουν τή γνώμη πώς πρέπει νά διοριστεί ένας προβλεπτής 
πού ν<ί ’χει δικαιοδοσία ατό Στρατό, τά φρούρια, τά οικονομικά, τό 
ναυπηγείο, τά δημόσια έργα κλπ., γιατί δ ρετούρης εκείνος είναι συνε
χώς απασχολημένος. Παρ’ δλο πού ατό ζήτημα αυτό δέν έχω αντίθετη 
γνώμη, αν ή Γαληνότητά Σας δέν θέλει νά δημιουργήσει καινούργιους 
τίτλους και καινούργιες δαπάνες, νομίζω πώς, γιά ν’ ανακουφιστεί δ 
ρετούρης και νά μπει κάποια τάξη ατήν πόλη, πού έχει και θά έχει
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318 Σΐεργ. Γ. Σπανάκη

Cater gia, Murmur a, et Cliiozza li casi gravi di tutto il Regno s’ 
intendessero immediate divoluti al Conseglio del Duca, con Vin- 
tcrvento delli S.S. Capo Grande, Prove G(e)n(er)ale, Consiglieri, 
et con il rito del Cons° di X, come sono quei suditi della Cittd 
di Candia, che forse ne hanno manco bisogno. Dissi di tutto il 
Regno, perche nella provisione che fosse per farsene non venisse 
a scoprirsi, che questo fosse principalmente per rispetto della 
Canea, et a fine che gl' altri habitants del Regno procedessero in 
tutte le cose con quel riguardo, che si conviene di astenersi dalli 
eccessi, et in riverire Vautoritd publica.

Circa I’uso della giustitia, tutto che nel corso del mio Reg- 
gimento vi siano statti gentil huomeni di honore, sarebbe non di- 
meno grandemente opportune, che ogni qualche tempo vi fossero 
mandati li sindici o conferita alcuna volta nella persona di un 
Gfejnferjale Vautorita, che liebbe gid I’Eccnio Foscarini, degno 
di perpetua, et honorevolissima riccordanza: Cost servirebbe a ne- 
cessario rimorso di chi pensasse trapassare immoderatamente li 
termini del suo offitio; facendosi ministro dell’iniquita tanto abbo-

άπόλυτη ανάγκη από ησυχία γιατί εχει πέσει στους Καλλέογηδες, τους 
Μουρμούρηδες και τους Κιότζα, πρέπει τα σοβαρά ζητήματα δλου τον 
Βασιλείου νά άναίλέτονται απευθείας ατό Συμβούλιο του Δούκα με τή 
συμμετοχή των κ. κ. Καπετάνιον Γκράντε, Γενικού Προβλεπτή καί 
Συμβούλων καί με τους κανόνες τον Συμβουλίου των Δέκα, όπως γί
νεται για τους υπηκόους τού Χάντακα, πού, ίσως, έχουν λιγότερο 
ανάγκη. Είπα «δλου τον Βασιλείου» γιατί ατό Διάταγμα που πρόκει
ται νά γίνει δεν ταιριάζει νά άποκαλνφιεί πως τό μέτρο αυτό παίρνε- 
ται κυρίως γιά τα Χανιά καί γιά νά πολιτεύονται καί οί άλλοι κάτοι
κοι τού Βασιλείου σε δλα τα ζητήματα έτσι που πρέπει, ώστε νά απέ
χουν από τις βιαιοπραγίες καί νά σέβονται τις Δημόσιες Αρχές.

2.—Ή Δικαιοσύνη.
Σχετικά μέ τήν απόδοση τής Δικαιοσύνης, παρ’ δλο που οί λει

τουργοί της, σ’ δλη τήν περίοδο τής υπηρεσίας μου, ήταν άνθρωποι 
εύγενεϊς καί τίμιοι, καλό θά ’ταν νά στέλνονται κάθε τόσο εκεί οί αύν- 
δικοι ή νά παραχωρεΐται, καμιά φορά, στο Γενικό Προβλεπτή ή έξου- 
σία, που δόθηκε άλλοτε στον εξοχότατο Φοακαρίνι, ό όποιος αξίζει νά 
μνημονεύεται καί νά τιμαται αιώνια. Αυτό θά χρησίμευε σάν ένα 
αναγκαστικό χαλινάρι σε κείνο πού θά σκεφτόταν νά κάμει υπερβολική 
κατάχρηση τής εξουσίας του, κάνοντας έτσι τον έαντό του πρόξενο τής
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rite dal Sup' Dio, et dalla sincerissimamente della Sertf’- V(ost)ra:
Died anco, che mi e parsa gran cosa Vintendere che la parte 

di mandar sindici sia stata proposta, et regalata, venendossi per 
questo mezzo a far pin licentiosa la strada, et Vardire di coloro, 
che studiano tutta via al male, et alle perniciose opperationi del 
prossimo, et posso affermare all’Ecc-e VV. che essi sindici, sono 
tanto desiderati da quei Popoli, che quando anco facesscro molto 
poco con la sola prcsenza, apportarebhono in universale, infinita 
sottisfatione et sollevamento, temendo cadauno quel male, che 
pud metier in disordine non solo la persona, ma la casa ancora.

Alla Cittd di Candia si transferiscono le appellationi dell’al- 
tre del Regno, terminandossi gli atti interlocutori dinanzi al 
Duca, Capo e Consri; Intorno questo non debbo restar di espo- 
nere alia Serta Vfostjra quanto m’occore ;

Successe a Rettimo a mio tempo, che alcuni proclamati fu- 
rono empiamte morti da loro inimici, et quando si teneva, che li 
delinquenti riccevesso castigo convenevole alia gravita del clelitto, 
apparve una pronontia di quei Consri, che nel detto caso non si

αδικίας, που τόαο την άποστρέφεται δ Θεός και ή ανυπόκριτη διάνοια 
τής Γαληνότητάς Σας.

Θά αναφέρω ακόμη πώς μου φάνηκε μεγάλο πράμα ακούοντας 
δτι : ή γνώμη νά στέλνονται σννδικοι προτάέληκε και κανονίστηκε, για 
νά διευκολύνει δ δρόμος και ή Vρασντητα εκείνων που σκέπτονται τό 
κακό και τις δλέίλριες, κατά τοΰ πλησίον, πράξεις. Μπορώ νά διαβε
βαιώσω τις έξοχότητές σας δτι : οΐ σννδικοι αυτοί είναι τόσο επιθυ
μητοί στο λαό εκείνο, πού, κΓ άν ακόμη τό έργο τους θά ήταν ασή
μαντο, μονο με την παρουσία του ϋά έφερναν σ' δλονς απεριόριστη 
ικανοποίηση και ανακούφιση, γιατί ό καθένας θά φοβάται τό κακό 
εκείνο, που μπορεί νά βάλει σε ταραχή όχι μόνο τό πρόσωπό του μά 
κι ολόκληρο τό σπίτι.

Στο Χάντακα διαβιβάζονται από τ'ις άλλες πόλεις τοΰ Βασιλείου 
οΐ εφεσεις και οι προδικαστικες πράξεις τελειώνουν από τό Δούκα, 
τον Καπετάνιο και τους Συμβούλους. Γιά τό ζήτημα αυτό δεν πρέπει 
να παραλειψω νά εκθέσω στη Ταληνότητά Σας εκείνο που μοΰ συμ
βαίνει.

Στην περίοδο τής θητείας μου σκοτώθηκαν στο Ρέθυμνο άγρια από 
τους εχθρούς τους μερικοί επικήρυγμένοί' και όταν επρόκειτο νά επι
βληθεί στους εγκληματίες ή τιμωρία που έπρεπε σ’ ένα τέτιο σοβαρό 
έγκλημα, οι Σύμβουλοι εκείνοι έβγαλαν ένα ποονουντσ ιαμέντο γιά νά

ι
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320 Στέργ. f. Σπανήκη

procedesse pit) oltre, non essendo perb in dpinione il sigr Otta- 
vian Falliero gentilhuomo d’inteqritd singolare, et vigilantissimo 
non me.no alia sua sottisfattione de suoi Popoli, che all’inter esse 
del publico servitio; et se bene da noi fu anullata essa pronuntia 
come alto inter locator io, et commessa Vispeditione del processo 
tutta via come e seguito di nuovo accidente simile, li Consri han- 
no giudicato al modo di prima, ponendo in mano a potenti tan- 
ta forza, che con Vuso del mal esempio, li poveri vengono a re
star non solo oppressi, ma morti; senza che siano puniti gli in- 
terfetlori, novitd ingiustissima, et in tutto contraria all'opportu- 
na quiete di quei sudditi, et che passera a maggiori eccessi, quan- 
do non vi si proveda con l ’espressione della volontd della SePa V. 
in questo negotio, et con ordine che habbi a servire per tutto 
il Regno.

Nelli ultimi tempi per occasions della guerra con il sr Tur
ea, deliberd prudentissimamente la Seri» V. di mandarvi an 
Provvr G(ejn(er)ale, che fu l ’Illmo sigr Mala, et continua tutta 
via successivamente quell’inportantissimo carico nel quale, men- 
tre si trattene l ’Eccmo Foscarini con l ’auttoritd di Capo G(e)n(er)al

μη συνεχιστεί ή εκδίκαση τής υπόθεσης αυτής. Μά με τη γνώμη αυτή 
δεν ήταν σύμφωνος δ κ. Όκταβιανός Φαλιέρο, εύγενής μοναδικής 
ακεραιότητας και άγρυπνος φρουρός, δχι μόνο των συμφερόντων τον 
λαού Σας μά και τον Δημοσίου. Και παρ’ δλο που άκύρατσα το προ- 
νονντσιαμέντο αυτό σαν πράξη προδικαστική, και διάταξα νά συνεχι
στεί ή δίκη, οί Σύμβουλοι, καινούρια παρόμοια νπό&εση, την έκριναν 
όπως και την πρώτη, βάζοντας στο χέρι των ισχυρών τόση δύναμη 
πού, με την συνήθεια τον κακού παραδείγματος, οί φτωχοί δχι μονο 
»?α καταπιέζονται μά και &ά σκοτώνονται, χωρ'ις νά τιμωρούνται οι 
εγκληματίες. Καινοτομία πολν άδικη και ολωσδιόλου αντίθετη στην 
ησυχία που χρειάζεται νά ’χουν οί υπήκοοι εκείνοι που θά καταλήξει 
σε σοβαρότερα εγκλήματα, αν δεν πάρει μέτρα ή Γαληνότητά Σας γι 
αυτή την υπόθεση, μέ διαταγή νά ίαχύσουν σ’ ολόκληρο το Βασίλειο.

3.—Γενικός Προβλεπτής.

Τους τελευταίους καιρούς, μέ την ευκαιρία τού πολέμου μέ τον 
Τούρκο, ή Γαληνότητά Σας πήρε τη σοφή απόφαση νά στείλει στην 
Κρήτη ένα Γενικό Προβλεπτή' και σάν τέτιος στάλθηκε 6 εκλαμπρό
τατος κ. Μουλά. Τό σπουδαιότατο αυτό υπούργημα συνεχίζεται και 
σήμερα. Ό εξοχότατος Φοσκαρίνι, όταν άνάλαβε τό υπούργημα αυτό,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:18 EEST - 18.237.180.167



Ή "Εκθεση ιοΟ Ντολφίν Βενιέρ Δούκα τής Κρήτης (1610) 329

da mar, tra Vinfinite ottime provisioni faite in quel Regno, rif- 
formt) la Caualleria di feudati, al governo della quale la Serta V. 
elesse poi il Provre, come fa anco al presente fra il spatio ditre 
anni, et fu il primo, il Clar^o sigr Gabriel da Canal di honore- 
vole, et fruttuosa memoria.

Et se bene quel carico e di qualclie inter esse, non dimeno 
nell’occasioni, sarebbe di gran giovamento alii bisogni del llegno.

Dull ’aggionta di tanti rappresentanti il Duca, che prima sog- 
qiaceva a tutto il peso, resta grandemente sollevato, restringen- 
dossi in lui al presente le provisioni delvitto, Vamministrar giu- 
stilia nella Ciltd, el le appcllationi del Regno, et delle hole di Ti
ne, et di Cerigo.

(humto al formento, grano pin necessario al vivere, non 
supplendone I’Isola per tutto I’anno, conviene cstrazerne dalli 
Paesi del s>‘ Turco, et quando non si fard un deposito nel Regno 
per li bisogni, che potessero occorere, al sicuro venird a ridursi 
spesso in statlo di qualche strettezza importante; poi che il con- 
sumo e grande, cost per Paso del Regno, come delle militie, et

έχοντας και το αξίωμα του Γενικόν Καπετάνιου τής θάλασσας, μεταρ
ρύθμισε, άνάμεοα οτά τόσα άριστα μέτρα που πήρε ατό Βασίλειο εκεί
νο, και τό ιππικό τών φεουδαρχών και στη διοίκησή του έβαλε ή Γα- 
ληνότητά Σας τον Γεν. Προβλεπτή, όπως γίνεται ακόμη καί σήμερα 
κάθε τρία χρόνια. Στην υπηρεσία αυτή τοποθετήθηκε πρώτος 6 αεί
μνηστος εκλαμπρότατος κ. Γαβριήλ Ντά Κανάλ.

"Αν και τό υπούργημα αυτό έχει κάποια σημασία, όμως, σέ πε
ρίπτωση ανάγκης θά παίξει σπουδαίο ρόλο στις απαιτήσεις του Βα
σιλείου.

’Από τήν προσθήκη τόσων αντιπροσώπων, ό Δούκας, που πριν 
βαστοϋσε δλο τό βάρος, ανακουφίστηκε πολύ και σήμερα περιορίζεται 
μονο στα επισιτιστικά ζητήματα, στή διαχείριση τής Δικαιοσύνης στήν 
πόλη καί στήν εκδίκαση τών εφέσεων τού Βασιλείου, τής Τήνου και 
τών Κυθήρων.

4.—Τα σιτηρά.
Σχετικά με τα σιτηρά, τό σιτάρι, το πιο άπαραίτητο στή ζωή, δεν 

φτάνει γιά τις ανάγκες του νησιού δλο τό χρόνο και χρειάζεται νά είσ- 
άγεται από τις τούρκικες χώρες. ’Άν δεν γίνει ατό Βασίλειο μιά πα
ρακαταθήκη σταριού, γιά τις ανάγκες πού μπορούν νά παρουσιαστούν, 
σίγουρα θά υπάρχει συχνά σοβαρή έλλειψη, γιατί ή κατανάλωση είναι 
μεγάλη, γιά τη συντήρηση τόσο τον λαού ρσο και τού στρατού καί γιά
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del biscotti per le galee, il raccolto e dubbio, el scarso per le cose 
ordinarie, et nelV incontro di qualche necessita, quando massime 
succedeSse in congiuntura travagliosa, si perderebbe il sussidio 
dell’estrattione, et riusciria pin grave il bisogno per Vaccressi- 
mento di quel numero di gente che la Seda V(ost)ra sarebbe ne
cessitate!, mantener per sicurtd, el conservatione del Regno.

To hebbi nel mio ingresso a quel Reggimento strettezza di gra- 
no, si per haverne trovato pochissimo nelle monitioni; come per 
esser statto il racolto molto ristretto; onde conveni prender subito 
diver si partiti; I’uno nelV andar in persona nella parte d’ostro 
alia Campagna della Messerea per trovarne; et fame condurrc 
alia Cittd, grossa summa, come mi vene fatto, tutto che con mol- 
ta difficolta per rispetto della lontananza, et perche bisognd, die 
fosse condotto a fatica con animali piccioli, cadauno cle quail non 
eccedeva un staro per volta ;

την ετοιμασία παξιμαδιών για τις γαλέρες. Ή συγκομιδή είναι αμφί
βολη και μικρή γιά τη συνηθισμένη κατανάλωση καί σε περίπτωση 
που θά παρουσιαστεί κάποια ανάγκη, αν μάλιστα βρεθούμε καί σε 
περιπλοκές, δεν θά ’ναι δυνατό να γίνει εισαγωγή από τό εξωτερικό 
καί ή ανάγκη αυτή θά γίνει σοβαρότερη γιατί θά αυξηθεί ό αριθμός 
των άνδρών που θά υποχρεωθεί ή Γαλήνότητά Σας νά συντηρήσει γιά 
την άσφάλ,εια καί τη διατήρηση του Βασιλείου.

"Οταν άνόλαβα την υπηρεσία εκείνη* αντιμετώπισα έλ.λειψη στο 
σιτάρι, τόσο γιατί βρήκα στις σιταποθήκες ελάχιστο, όσο καί γιατί ή 
συγκομιδή ήταν πολύ φτωχή. Γι αυτό αναγκάστηκα νά πάρω διάφορες 
αποφάσεις. Πρώτα πήγα δ ίδιος στά νότια μέρη τοϋ νησιού, στον κά
μπο τής Μεσαρας, γιά νά βρω αιιάρι καί νά διατάξω νά μεταφέρουν 
στην πόλη μεγάλη ποσότητα, δπως καί έγινε, αν καί μέ μεγάλες δυσκο
λίες, γιατί ή απόσταση είναι μακρυνή καί ή μεταφορά χρειάστηκε νά 
γίνει μέ κόπο μέ μικρά ζώα, που τό καθένα δεν μπορούσε νά μετα
φέρει παραπάνω από ένα ατάρο κάθε φορά*. Τότε, από την ορμή 6 * * 9

6) Ό δούκας Dolfin Venier υπηρέτησε από τό 1608 ώς τό 1610. Είναι ό
195ος δούκας τής Κρήτης. Βλ. Hip. Noiret, Documents inedits pour 
servir a l’histoire de la Domination venitienne en Crete, Paris 1892,
σ. 555 κ.έξ.

9) Τό βενετσάνικο σ τ ά ρ o (staio άπό τό λατιν. sextarius) ήταν ενα δο
χείο ξύλινο, σέ σχήμα βαρελιού, γιά τή μέτρηση των σιτηρών. Χωρούσε 83, 3 
λίτρες ή 1 '/a μουζούρια. Βλ. V.A.S. Relazioni, ΒΧΧΙΧ, Relazione di Ρ. 
Bondumier,
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All’hora per la violenza di estraordinarij palimenti, rilevai 
cosi grave indispositione, che me ne son risentito quasi per un 
anno continuo; Piaeque al sigr Dio restituirmi la sanita alia 
persona, come si conservb sano Vanimo con il ristoro di cosi 
importante riparo alia penuria, che mi soprastava; Valtro fit 
V espediente, che presi di riccorrere con le mie lettere al beni- 
gno sussidio della Seda V. et delli iUmi ss« alle Biave, el ne 
restai honestamente sovvenuto, et a tempo ialmente opportune, 
che V ingordigia di alcuni stucliosi alia carestia rimase op- 
pressa, con cost subita provisione, che poi mi habilitd ad’ a- 
spettare d' Arcipelago il ritorno di quattro Vasselli, che erano 
statti mandati per formenti con commandamenti del Gran- 
sre otlenuti dalla molta diligenza dell ’ Illmo sigr Bailo Conta- 
rini, li quali ne condussero tanta quantita, che sollevd gli ani- 
mi afflitti dalla strettezza, che si sentiva anco nelle parti circonvi- 
cine. Non maned per la clemenza del sigr Bio di somministrare 
raccolto fertilissimo, tra il quale, et quella copia di formenti, che 
furono condotti dal Vassello del sigr Gio. Emo, al mio partire ho 
lasciata la Citta munita, in modo, che il mio successore non ha-

τών εξαιρετικών κακοπα&ειών, άρρώστησα σοβαρά και ΰπόψερα συνεχεία 
%να χρόνο σχεδόν. 'Ο #εός ευδόκησε νά αηοδώοη τγ]ν υγεία ατό σώμα, 
όπως διατηρήθηκε γερή και ή ψυχή μου αντιμετωπίζοντας τόσο οπού- 
δαΐο κακό, τό λιμό, που μλ επίεζε. ’Έπειτα αποφάσισα νά καταφύγω 
με επιστολές μου στη Γαληνότητά Σας και τούς εκλαμπρότατους κύριους 
αρμόδιους τοΰ ’Επισιτισμού, ζητώντας τη σπλαχνική σας βοήθεια. Ή 
βοήθεια αυτή δόθηκε καί εφτααε τόσο έγκαιρα, που ή υπερβολική 
απληστία μερικών εκμεταλλευτών τής πείνας καταπνίγηκε μ’ αυτή τήν 
άμεση προμήθεια. Τά σιτηρά αυτά μοΰ εδωκαν τον καιρό νά περιμένω 
τήν επιστροφή από τά νησιά τεσσάρων πλοίων, πού είχαν σταλεί γιά 
νά φέρουν σιτηρά, υστέρα από άδεια τής Τούρκικης Κυβέρνησης, πού 
έπετύχαμε με τή βοήθεια και τή δραστηριότητα τοΰ εκλαμπρότατου 
βάϊλου κ. Κονταρίνι. Τά πλοία αυτά έφεραν τόση ποσότητα σιτάρι, 
πού ανακούφισε τον πληθυσμό, δ όποιος ύπόφερε από τήν έλλειψή 
του, πού ήταν αισθητή ακόμη και στα γύρω κοντινά μέρη. Ό πανάγα
θος Θεός δεν παράλειψε νά στείλει πλουσιότατη συγκομιδή κι έτσι, μ' 
αυτή και με τά σιτηρά πού έφερε τό καράβι τοΰ κ. Ίω. ”Εμο, άφί
σα τήν πόλη δταν έφυγα εφοδιασμένη, σε βαθμό πού δ διάδοχός μου 
δεν θά ’χει νά ακεφτεΐ, σ’ δλη τήν περίοδο τής θητείας του, γιά ζή·
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vera da pensare per tutto il corso del suo Reggimento a materia 
tanto importante, se non quanto conportard il tener la Cittd, et 
il Regno ben provisto per tutti gli accidenti.

Il deposito di migli, del quale buona parte gid dozene d’anni 
si preserva in quelle monitioni, perche non diventasse inutile nel 
spatio di piu lungo tempo, stimarei sommamente a proposito, die 
fosse con opportuna commoditd rinovato; poi che nell’esser die 
hora si trova, non apportarebbe alcun danno all’interesse dela 
Seda V. et da qui avanti, potra patire al sicuro ; A questo aver- 
timento mi eccila la fertilitd dell’anno presente in queste parti, 
et Vavantagio, die si ha nelli prezzi di migli in particolare, pa- 
rendomi, che in cid non sarebbe inutile anco la scala di Capo 
Rodoni, dove trahendosene quantitd nel mio presente viaggio ne 
ho vedutQ a comprare da quei da Perasto.

Nelli mesi di Settembre, et Ottobre si prova incommodo no- 
tabile delli molini, cosl da aqua, come da vento; perche nella to-

τημα τόσο σπουδαίο, παρά /ιόνο πώς νά διατηρηθεί καλά εφοδιασμένη 
ή Πολιτεία και το Βασίλειο γιά κάθε ενδεχόμενο.

Γιά νά μην αχρηστευτεί με τδ πέρασμα περισσότερου χρόνου ή 
παρακαταθήκη τοΰ κεχριού 19, που σε μεγάλη ποσότητα διατηρείται, τώ
ρα και δωδεκάδες χρόνια, στις δημόσιες εκείνες αποθήκες, θά θεωρού
σα απαραίτητο νά ανανεωθεί, όταν παρουσιαστεί ευκαιρία. Στην κατά
σταση που βρίσκεται σήμερα δεν εκανε καμιά ζημιά ατά συμφέροντα 
τής Γαληνότητάς Σας, μά από τώρα και πέρα σίγουρα θά κάνει. Στην 
προειδοποίηση αυτή μέ παρακινεί ή πλούσια σοδειά τούτου τοΰ χρόνου σ’ 
αυτά τά μέρη καί Ιδιαίτερα τδ πλεονέκτημα στις τιμές τον κεχριού. Στο 
ζήτημα αυτό μου φαίνεται πώς δεν θά ’ταν ανώφελο και το λιμάνι τοΰ 
κάβο Ροδάνι “, απ’ όπου πήρα μιά ποσότητα σε τούτο τδ ταξίδι μου 
και άντιλήφτηκα νά τδ αγοράζουν άνθρωποι άπδ τδ Περάστο Ι2.

5.—Οί Μύλοι.

Τδ Σετέμπρη και τδν Όκτώβρη παρουσιάζεται μεγάλη δυσκο
λία στο άλεσμα τδν σιτηρών, τόσο στους νερόμυλους όσο και στους ά- 
νεμόμυλους· γιατί μέ την ολοκληρωτική ελάττωση τοΰ νερού καί μέ τΙς

,0) Τό κ ε χ ρ 1 (κέγχρος, panicum) χρησιμοποιούνταν τότε στήν αρτο
ποιία, όπως τό σιτάρι. Βλ. καί Σ π α ν ά κ η, ό.π. τ. II σ. 77.

“) Ρ ο δ ό ν η, ακρωτήριο τής ’Αλβανίας, ανάμεσα στό Δυρράχιο καί τόν 
Άγιο ’Ιωάννη τής Μεδούης.

”) Π ε ρ ά σ τ ο, δρμος καί χωριό στόν κόλπο τοΰ Καττάρου.
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tale diminutione clell’aque, el per le bonacie, che regnano ordi- 
nariamente in quel tempi, e impossibile prevalersene; Giudico 
percib, che sarebbe di molto giovamenlo un ordine della Sert« 
V(ost)ra, che ne fosse edificata una dozena da Cavallo, perche in 
tutti li casi estraordinarij potessero supplire al bisoqno, et la spe- 
sa riusciria di non molta consideratione per esserne nella Cittd 
diver si luochi vacui, et tanto capaci, che servirebbono benissimo.

Et perche facendo qui fine, venirei a levare la Serta V(o- 
stjra dal tedio, et me stesso dalla fatica; tutta via per non trala- 
sciar alcana cosa, ch’io stimi utile all’interesse publico, benche 
sia fuori del mio offitio, aggiungerd riverentemente, principiando 
dalla militia, che si tiene in quella Cittd, che pud essere circa 
mille cinquecento soldali; Duolmi haver causa di dire, che la 
meta di essi e di qualitd poco rilevante per non dire propria- 
mente inutile, essendossi al mio partire trovate una notte tre sen- 
tinelle che havevano abbandonato la loro custodia; et se essa mi-

μπονάτσες που επικρατούν συνήθως αυτή την εποχή είναι αδύνατο να 
έπαρκέσονν. Γι’ αυτό νομίζω πώς θά εξυπηρετούσε πολύ τό ζήτη
μα μια διαταγή τής Γαληνότητάς Σας, για να γίνουν καμιά δεκαριά 
μύλοι Ιπποκίνητοι, για νά μπορέσουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, νά 
εξυπηρετήσουν τις σχετικές ανάγκες. Ή δαπάνη που θά χρειαστεί δέν 
θά’ ναι καί τόσο σοβαρά, γιατί στην πόλη βρίσκονται διάφοροι χώροι 
κενοί, τόσο κατάλληλοι γι αυτό τό σκοπό 13.

6.—Ή Μιλίτσια.
"Αν και επιθυμώ νά τελειώσω εδώ γιά νά απαλλάξω τη Γαληνό- 

τητά Σας από την ενόχληση και τον έαυτό μου από τον κόπο, όμως, 
γιά νά μην παραλείψω κάτι πού, κατά την κρίση μου, θά ήταν χρήσι
μο ατό δημόσιο συμφέρο, παρ’ όλο πού τούτο δέν είναι τής δικαιοδο
σίας μου, θά προσθέσω ευλαβικά τα παρακάτω, αρχίζοντας από τό 
στράτευμα πού βρίσκεται σ’ εκείνη την πόλη και μπορεί νά ανέρχεται 
σέ 1500 περίπου στρατιώτες. Λυπούμαι γιατί αναγκάζομαι νά πώ ότι, 
οι μιαο'ι άπ’ αυτούς είναι ποιότητας όχι καί τόσο καλής, γιά νά μην 
πώ όλότελα άχρηστοι,4. "Οταν έφευγα βρέθηκαν μιά νύχτα τρεις σκο
ποί, πού είχαν εγκταταλείψει τη θέση τους. "Αν τό στρατό αυτό δέν τόν * II,

Ή "Εκθεση τοΰ ΝτολφΙν Βενιέρ Δούκα τής Κρήτης (1610) 333

1S) Βλ. ύποσ. 2.
“) Τήν ίδια γνώμη είχε καί ό Φρ. Μοροζίνι. Βλ. 2 π α ν ά κ η, δ.π., τ.

II, σ. 48 κ.έξ.
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litia fosse commanclata dal Conte Bortholamio Martinengo sog- 
getto di molta essistimatione, et di prudentissima destrezza, nul
la, o poco sarebbe da stimarsi cosl importante presidio, al quale 
quando vi venisse mandate ogn’anno compagnie nove, cesarebbe 
il disordine in maggior parte; poi che il publico, come non senti- 
rebbe in cib maggior gravezza dell''ordinario, cosi ricevendo com- 
moditd di licentiar gli inutili per rimelterne de buoni si riduria- 
no al sicuro in quel buon statto che ricerca il publico bisogno.

Nolle Cernide della Citta, le quali alcana volta ho hauto gu
sto di vedere, come ne ho trovato molti di attitudine sufficient, 
cosi non essendo distinti gli buoni dalli inutili vengono a riuscir 
tutti di poca considerations. Ma quando venirci ridotto a qualitd 
perfetta quel numero, che si pub, sarebbono ottime in ogni ne- 
cessario accidente.

Le Cernide del Regno, che hora stanno appoggiate alia cura 
del Collonel Mario Gazi gentilhuomo di valore, et di molta prat- 
tica nolle cose del Regno, non essendo ancora static ridotte insie- 
me non ho potuto vederle; ne percib trovo fondamento di dime 
altro, se non che giudicarei bene or dinar e, che il Collonelo se ne

διοικούσε δ κόμης Βαρϋολομαΐος Μαρτινέγκο, άντρας με μεγάλη εκτί
μηση και συνετή Ικανότητα, καμιά η μικρή υπόληψη θά είχε αυτή ή 
τόσο σπουδαία φρουρά. "Αν στη φρουρά αυτή στέλνονταν κάθε χρόνο 
νέοι λόχοι, θά έπαυε στο μεγαλύτερο μέρος της ή ακαταστασία αυτή. 
Γιατί, ενώ τό Δημόσιο δεν θά πλήρωνε περισσότερα από τα συνηθι
σμένα έξοδα, θά είχε την ευχέρεια νά απολύσει τους άχρηστους και νά 
τους αντικαταστήσει με καλούς. Τότε θά γίνονταν ασφαλώς όπως απαι
τεί τό δημόσιο αυμφέρο.

7.—Ό εγχώριος στρατός (Cernide).

Στον εγχώριο στρατό (τσέρνιντε) τής πόλης, πού κάποτε είχα την 
περιέργεια νά δώ, βρήκα πολλούς αρκετά ικανούς. Μά καταντά νά 
’ναι όλοι μικρής αξίας, γιατί δεν διακρίνονται οι καλοί από τούς 
άχρηστους. "Οταν όμως δ στρατός αυτός βελτιωθεί, πράγμα πού είναι 
δυνατό, μπορεί νά γίνει άριστος γιά κάθε περίπτωση ανάγκης.

Τον εγχώριο στρατό τον Βασιλείου, πού είναι εμπιστευμένος σή
μερα στ'ις φροντίδες τον Συνταγματάρχη Μάριου Τκάται, ενγενή με
γάλης αξίας και εμπειρότατου ατά ζητήματα τον Βασιλείου, δεν μπό
ρεσα νά τον δώ, γιατ'ι δεν ήταν ακόμη συγκεντρωμένος. Γι' αυτό δεν 
μπορώ νά πώ τίποτε άλλο εκτός από τούτο : κατά τη γνώμη μου, κα-
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Ή "Εκθεση τοΰ Ντολφίν Βενιέρ Δούκα τής Κρήτης (1610) 335

impatronissc meglio per quei rispetti, che possono essei· conside- 
rati dalla molta prudenza dell’Ecc?e VV.

Si aspelta benefficio di qualche momento al puplico interesse 
delle angarie, che devono haversi fra quei sudditi: I [ora paren- 
domi vedere sotto il presente Generalato, rinovata Vopinione, che 
gid hebbero cilcuni di ridurle in danari, convengo dubitare che 
privandossi la Ser<ά l7. dal commodo, che pud ricevere dalla fat- 
tione personale di quelle genii poverissime, et miserabili, possa 
percid sicuramente perdersi, et la speranza di riscuotere il credito 
in niuna parte, et di conseguirne Vopportune servitio : Et pure 
sarebbe grandemente necessario attendere alia distruttione del 
Forte di S. Dimitri, al quale se fin hora si havesse pensato, Vo- 
pent sarebbe molto avanti al presente, et da quella materia la 
CitUl liavercbbe sentito commodo singolare, come sard per sen- 
lime in ogni tempo che vi sia trasportata cost ne terra pieni, 
come in altri luochi, che ne hanno bisogno.

λο θά ήταν νά περιβληθεϊ ό συνταγματάρχης με την εξουσία εκείνη, 
που ί)ά κρίνει απαραίτητη ή μεγάλη φρόνηση των έξοχά ζητών σας.

8.—Οί αγγαρείες.

’Από τις αγγαρείες που υποχρεώνονται νά κάνουν οί υπήκοοι 
εκείνοι μπορεί νά περιμένει κανένας κάποια ώφέλεια τοΰ Δημοσίου. 
Νομίζω πώς άνακινεΐται τώρα, στην περίοδο τον σημερινού Γενικού 
Προβλεπτή, ή γνώμη που είχαν εκφράαει πρ'ιν μερικοί : γιά τη μετα
τροπή των αγγαρειών σε χρηματική εισφορά. ’Έχω τη γνώμη δτι : αν 
ή Γαληνότητά Σας πάψει νά δέχεται την εκτέλεση των αγγαρειών προ
σωπικά από τον πτωχότατο καί άθλιέστατο εκείνο λαό, ασφαλώς θά χά
σει και την ελπίδα νά πληρω&οϋν οί αγγαρείες αυτές και, κατά συνέπεια, 
θά χρίσει την καλή αυτή υπηρεσία. ’Επίσης θά ’πρεπε ν’ άσχολ.ηθονν 
με τήν κατεδάφιση τον φρουρίου τον 'Αγ. Δημητρίου (”Ακ Γάμπιας)1". 
Αν μέχρι σήμερα φρόντιζε κανένας γιά τό ζήτημα αυτό, ή εργασία 

ϋά είχε τώρα προχωρήσει αρκετά και ή πόλη da ώφελοννταν πάρα 
πολύ από τά υλικά αυτά, όπως θά ωφεληθεί οποτεδήποτε μεταφερθοϋν 
τοσο γιά επιχοοματώσεις όσο και σε άλλους τόπους που υπάρχει ανάγκη.

Ι5) Σχετικά μέ τήν κατεδάφιση τοΰ φρουρίου τούτου βλέπε λεπτομέρειες 
Σ π α ν ά κ η, ο.π., τ. I, σ. 138-139.
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La Cavalleria de Feudati e di grandissimo peso a quelli 
sudditi non tanto per Voblige, che ha cadauno rispettivamen- 
te di mantener il Cavallo, quanto per essere necessitate di com- 
prarli da persone di auttoritd con estremo loro disavantagio; 
essendo introdotlo da alcuni, non solo comprar quelli Cavalli, 
che vengono mandate net Regno per mercantia, de quali cadau
no si accommodarebbe di tempo in tempo, ma quelli ancora, che 
vi nascono, et passando solo da ana stalla alTaltra, assendono 
alia valuta di centinara di ducati : Non deco di quelli, che si 
fanno conduce alia giornata, ne quali concorrendo molte spese, 
el pericoli, sono hora pagati a prelij molto eccessivi; Volessc il 
sup' Dio, che lanta alteratione di prezzi fosse almeno di qualche 
avantaggio at servitio della Serta V., ma son necessitate ad assi-

9.—-Τό Φεουδαλικύ 'Ιππικό.

To φεουδαλικο ιππικό είναι βάρος πολύ μεγάλο στους υπηκόους 
εκείνους, δχι τόσο γιατί έχουν την υποχρέωση νά διατηρούν αλ,ογα δσο 
γιατ'ι βρίσκονται στην ανάγκη νά τά αγοράζουν από πρόσωπα επίσημα 
με μεγάλη ζημιά τους' γιατ'ι συνήθισαν μερικοί νά αγοράζουν δχι μό
νο τά αλόγα εκείνα που στέλνονται στο Βασίλειο γιά εμπόριο —■ με τά 
όποια ί)ά ικανοποιούσαν πότε-πότε τις ανάγκες τους ·— μά και εκείνα 
ακόμη που γεννιούνται εκεί, στο Βασίλειο, και πουλιούνται εκατοντάδες 
δουκάτα, παρ' δλο που τά παίρνουν από τον ενα στανλο και τά πάνε 
στον αλλ.ο ,6. Αέ μιλώ γιά τά αλόγα εκείνα που τά πάνε ατό μεροκάμα
το και πληρώνονται τώρα σε τιμές πολύ ψηλές, γιατ'ι γίνονται γι' αυ
τά πολλά έξοδα και έχουν πολλούς κινδύνους. 'Ο ίλεός νά 'δίνε νά 
ήταν τουλάχιστο ωφέλιμη στη Γαληνότητά Σας ή μεγάλη αυτή διαφορά 
των τιμών. Μά είμαι υποχρεωμένος νά βεβαιώσω τη Γαληνό τητά Σας, 
με λύπη μου βέβαια, δτι με δλα αυτά τό ιππικό τούτο είναι όλωσδιό- 16

16) Ή εμπορία τών αλόγων στην Κρήτη κανονιζόταν από τό ίδιο τό Κρά
τος. Στήν Κρήτη υπήρχε από τά πρώτα κιόλας χρόνια τής βενετοκρατίας ειδι
κό Ταμείο γιά τήν αγορά αλόγων. Βλ. Σπ. Μ. Θ ε ο τ ό κ η, Θεσπίσματα τής 
Βενετικής Γερουσίας 1281-1385 στά Μνημεία Έλλ. 'Ιστορίας, τόμ. Β' τεϋχ. II 
Άθήναι 1937, σ. 112.

Κανένας δέν είχε δικαίωμα, εκτός άπό τούς φεουδάρχες νά εχει στήν κυ- 
ριότητά του άλογα. Στή Συνθήκη Ένετών-Καλλέργη άναφέρεται ειδική διά
ταξη γιά τό δικαίωμα τοΰ Καλλέργη ν’ αγοράζει άλογα. < Άκμή ΰέλομεν ϊνα 
νπορής άγωράαε κα&ενί εκάατω χρόνω σοι με τά μέρει σον αλλογα δεκαπέντε τών
αρμάτων 'η ροντζίνια___». Βλ. Κ. Δ. Μέρτζιου, Ή συνθήκη Ένετών-Καλ-
^.έργη κλπ. στον Γ τόμο Κρητ. Χρονικών, "Ηράκλειο 1949, σ. 267-268,
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curarla, benche con mio dispiacere, die con tutto cid essa Ca- 
valleria e del tutto inutile; perche se bene vi sono Cavalli di ri- 
uscita conveniente, ne manca perd Vessercilalione; oncle per esser 
solamente nutriti nelle stcdle ad’ogni poco di fattica violente, et 
difficoltd non potrebbono resistere ; et se ne ha assai fresco esem- 
pio, per quanto si vede, sotto la B° : Me : (bona memoria) del 
sirjr Prove Lando, quale per certo accidente, havendo convenulo 
cavalcare in fretta alia parte delle Caresse, viaggio di cinquanta 
in sessanta miglia, dal numero di settanta Cavalli, ne perirono 
quatordeci delli migliori.

Pochi anco sono cavalcati da Patroni, havendo alcuni di 
loro intermesso I’essercitio, qual per eta, et qual per riputatione 
di cjrado, altri per essere di vedove, et pupili, et molti per non 
haver altro che un solo Patrone, dal quale ne vengono mostrati 
doi, tre, quattro, sei, et fin al numero di otto ; Percid et per al- 
tre cause, che ho espresso, non havendo chi gli voglia, o possa es- 
sercitare, sono applicati a quell’offitio li loro servitori di casa, 
quali si siano rozi, et imperiti affatto cli cost honorevolissima 
proffessione.

λου άχρηστο. Γιατί, παρ’ ΰλο που υπάρχουν άλογα αρκετά καλά, λεί
πει ή εκγύμνασή ιούς. Γι αυτό, επειδή δεν κάνουν τίποΓ άλλο παρά 
νά τρέφονται στους σταύλους, δεν μπορέσουν νά βαστάξουν λίγο σε 
βαρείες και δύσκολες δουλειές. Πάνω σ’ αυτό τό ζήτημα υπάρχει εια 
πολύ πρόσφατο παράδειγμα, απ’ δσα είναι γνωστά : 'Ο μακαρίτης 
Προβλετιτής κ. Λάντο χρειάστηκε νά πάει γρήγορα με τό ιππικό, γιά 
κάποιο ζήτημα προς τις Καρές1’, που άπέχουν πενήντα ώς εξήντα μι
λιά, κα'ι από τά εβδομήντα Άλογα χάίληκαν δεκατέσσερα από τά καλύτερα.

’Επίσης λίγα Άλογα καβαλικενονται από τους κυρίους των που 
έχουν διακόψει τά γυμνάσια γιατί άλλοι είναι γέροι κα'ι άλλοι δεν 
έχουν διά&εση. ’Άλλα άλογα δεν γυμνάζονται γιατ'ι ανήκουν σε χήρες 
και ορφανά παιδιά κα'ι άλλα γιατί δ κα&ένας τους έ'χει δυό, τρία, 
τέσσερα, έξη ακόμη και οκτώ. Γι αυτό, και γιά άλλους λόγους που 
αναφερα παραπάνω, μη έχοντας αν ho ο’) που ς που νά θέλουν ή που νά 
μπορούν να τά γυμνάζουν, έχουν άναθέσει την υπηρεσία αυτή στους 
υπηρέτες τους, που είναι άξεστοι και ανίδεοι και δεν ξέρουν καθόλου 
ένα τετιο πολύ τιμιτικό επάγγελμα.

π) Τό Caresse ύποθ-έτω πώς είναι τό γνωστό στη Βένετοκρατία χωριό 
Καρές τοΰ Μεραμπέλου.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 22
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Da queslo I’Ecc™ VV. potrano giudicare, se la vcrita del 
mio testimonio appartenga alia loro notitia; ma Taggravio de 
sudditi, et del publico polrebbc al parer mio ricevere qualche ac- 
commodamento mentre fosse prima ordinato al sr Prove G[e)~ 
n(er)ale, che ragionasse maturamente sopra cid con quei ssri del 
Regno.

Quanto alia Stratthia clirb, che se bene non si trova in quel- 
la perfettione, che bisogna, riuscirebbe nondimeno nelli accidenti 
assai migliore della Cavalleria del Regno, havendo massime hora 
un Capo motto ben disposto alia convenienza del suo offitio.

E riuscito l’anno presente di qualche pregiuditio alia riputa- 
tione del Regno che fin li primi di Giugno non si habbi potuto 
armare due sole Galee nella Cittd di Candia, dove pud tenir per 
certo la Serl& V. di haverne quantitd nelle sue ρίύ importanti 
occorenze : Nasce per opinions mia la causa principale, che non 
si mette in uso il costume di Venetia intorno Varmare delle Gct-

*Απ αυτά θά μπορέσουν oi εξοχότητες σας νά κρίνουν, αν ή αλή
θεια τής μαρτυρίας μου οφείλεται σε δικές τους πληροητορίες. Το ζή
τημα δμως τοΰτο, τής επιβάρυνσης τών υπηκόων και τοϋ Δημοσίου, θά 
μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, νά πάρει κάποια τακτοποίηση, αν δι
δόταν διαταγή στο Γενικό Προβλεπτή νά συζητήσει πάνω σ’ αυτό με 
τήν άπαιτονμενη ώριμύτητα, μαζ'ι με τους κυρίους εκείνους τοϋ Βα
σιλείου.

10. —Τό Μισθοφορικό 'Ιππικό.

Σχετικά μέ τό ζήτημα τοϋ μισθοφορικού ιππικού θά αναφέρω 
δτι, παρ’ δλο που <5s βρίσκεται τοΰτο ατήν τελειότητα εκείνη που χρει
άζεται, σε περίπτωση ανάγκης θά φανεί πολύ ανώτερο από τό φεονδα- 
λικό ιππικό τοϋ Βασιλείου, αν πάρει κανένας υπόψει τον πώς τώρα 
έ'χει ενα διοικητή, που άνταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις τής 
υπηρεσίας του.

11. —Ό εξοπλισμός χών γαλερών.

Αυτό τό χρόνο μειώθηκε κάπως ή υπόληψη τοϋ Βασιλείου, γιατί 
ως στις αρχές τοϋ Ίούνη δεν κατορθώθηκε νά εξοπλιστούν ούτε δυο 
γαλέρες στήν πόλη τον Χάντακα, δπου ή Γαλήνότητά σας μπορεί νά 
θεωρεί σάν βέβαιο τον εξοπλισμό κάμποσων γαλερών στις πιο δύσ
κολες περιστάσεις. Τοΰτο οφείλεται, κατά τή γνώμη μου, πρώτο : ατό 
γεγονός δτι δεν μπαίνει σέ χρήση τό σύστημα τοϋ εξοπλισμού τών γαλε
ρών που ισχύει στή Βενετία, δηλ. δεν αναθεωρούνται από χρόνο σέ
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lee, non si accommodando di anno in anno li rolli; et concore 
in cid oltre tuite le cose Vinteresse de Minislri; A rimover dun- 
queun tale disordine, stimarei opportuno, die la Seda. V(ostJra, 
facesse mandar la regola di qui, perche sia essequita speticd- 
mente nell’accommodar li rolli passati, accid per Vavvenire non 
succedano con essi quelli errori che si sono veduti per I'adietro ; 
la seconda e che Varmare, overo il metter a banco si comincia 
motto tardi, non ostante; che altre volte fosse solito farsi il gior- 
no della Madonna 2 di Febraro, quando il Contadino non sa- 
pendo, se deve restar, overo parlire dal Regno, spinto anco dalla 
strettezza del vivere, in quella stagione, si dispone a venirvi pron- 
tamente, ma quest’anno essendossi datto principio all’armar del 
mese di maggio mentre caclauno era intento at raccolto delle bi- 
ave, et sollevato dall’ angustia del vivere, si sono percid vedute le 
difficoltd, et la disobeclienza, alia quale si potria riparare di qua

χρόνο oi στρατολογικοί κατάλογοι. Στο ζήτημα αυτό συμβάλλει, έκτος 
άπό τ άλλα, και το ένδιαφέρο των υπαλλήλων. Για νά διορίλωθεί μιά 
τέτια αταξία κρίνω σκόπιμο νά δώσει ή Γαλήνότητά Σας απ' εδώ 
διαταγή νά τακτοποιηθούν πριν απ' δλα οι παλιοί στρατολογικοί κατά
λογοι, γιά νά μή γίνουν στο μέλλον, με τούς καταλόγους αυτούς, τά 
σφάλματα εκείνα που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν. Δεύτερο ; στο ότι 
ό εξοπλισμός ή ή εγκατάσταση των κατεργάρηδων στους πάγκους των 
Αρχίζει πολύ αργά, παρ' δλο που άλλοτε ήταν συνηθισμένο ν' αρχί
ζει την ήμερα τής Παναγίας, στις δυο του Φλεβάρη, οπότε δ χωρι
κός, από τό ένα μέρος δεν έχει αποφασίσει αν πρέπει νά μείνει ή αν 
πρέπει νά φύγει από τό Βασίλειο και από τό άλλο δέν έχει νά ζήσει 
στην περίοδο εκείνη τής ανέχειας 18 και έτσι πρόθυμα μπορεί νά προα- 
έλθει στη στρατολογία.

Τό χρόνο όμως αυτό άρχισε δ εξοπλισμός των κατέργων τό Μάη 
δπότε δ καθένας ήταν απασχολημένος με τη συγκομιδή των σιτηρών και 
είχε ανακουφιστεί από τήν ανέχεια τών τροφίμων και γι’ αυτό παρου- 
άστηκαν οι δυσκολίες και ή απειθαρχία. Αυτό μπορεί νά διορθωθεί 
από τώρα και πέρα μέ μιά διαταγή: νά καθίζουν στους πάγκους των οι

ls) Ή εποχή αυτή τοΰ χρόνου άπό τό Φλεβάρη ώς τόν Άπριλομάη πού 
αρχίζει ή καινούρια σοδειά, ή ακρα καιρού δπως τή λέει ό λαός, είναι πρα
γματικά ή δυσκολότερη χρονική περίοδος τοΰ αγρότη.
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avanti con tin or dine, che sia posto a banco a tempo deb i to ; cost 
riceverebbe avantaggio non meno it suddito, che il servitio del
la Seda V.; poi che quando le Galee fossero armate in tempo, 
potrebbe valersene sicuramente, senza quell’ incommode, o pre- 
giuclitio, die la tardita suole causare in tutte le torbicle oc- 
corenze.

E necessario ancora, che sia rinovato Vor dine circa gli an- 
discari, poi che per alcuni poclii giorni, ch’io ho hauto il carico 
di V. Capo mi e occorso vederne intorno vinti fra il numero di 
settanta, overo ottanta galeotti descriti, nel che e molto ben noto

ατρατολογούμενοι κατεργάρηδες την κατάλληλη εποχή 1β. 'Έτσι θά εξυ
πηρετηθεί καί ό υπήκοος δχι λιγότερο από την υπηρεσία τής Γαληνό- 
τητάς Σας. Γιατί, δίαν τά κάτεργα θά επανδρώνονται έγκαιρα, άσφα- 
λώς θά είναι δυνατή ή χρησιμοποίησή τους και δεν θά παρατηρεΐται 
ή αταξία εκείνη και ή ζημιά που προξενεί ή καθυστέρηση σ' δλες τις 
ταραγμένες περιστάσεις™.

12.—Οί Άντισκάροι.

Είναι επίσης ανάγκη νά αναθεωρηθεί ή διαταγή σχετικά με τους 
άντιακάρους. Τις λίγες μέρες που είχα άναλάβει τήν υπηρεσία τοΰ Κα
πετάνιου τής Γαληνότητάς Σας μοΰ δόθηκε ή ευκαιρία νά παρατηρήσω 
δτι από τους έβδομήντα ή τους ογδόντα κατεργάρηδες που ήταν γραμ
μένοι, οί είκοσι περίπου ήταν άντισκάροι. Ή Γαληνότητά Σας γνωρί-

19) ’Από τότε έχει μείνει, φαίνεται, ή παροιμιώδικη φράση : κάθε κατερ
γάρης στον πάγκο τον !

20) Τό κάτεργο (γαλέρα), πολεμικό πλοίο τής εποχής εκείνης, προωθούνταν 
μέ δυό σειρές κουπιά κατά πάγκο. ’Αργότερα προστέθηκαν τρεις καί τέσσερις 
καί γι’ αύτό τά ’λεγαν triremi καί quattroremi. Μόνο στο τέλος τοΰ 16. αι
ώνα καθιερώθηκε τό ενιαίο κουπί, 40 καί 50 ποδιών, πού τό τραβούσαν 4 ή 
καί 7 καί 8 κατεργάρηδες. Τά κάτεργα είχαν ένα άλμπουρο πού τό κατέβα
ζαν οσο διαρκοϋσε ή μάχη. Στή μέση τού κάτεργου υψωνόταν τό castrum, 6 
πύργος, πού τόν φύλασσαν οί frombolieri καί οί balestrieri. Γύρω στά πλευρά 
του ήταν ή impavesata, καμωμένη άπό θώρακες πέτσινους γιά νά προστα 
τεύεται άπό τό fuoco greco, τό υγρόν πνρ τών Βυζαντινών. Στήν πρώρα εί
χαν πέτρες πού τις εξακόντιζαν οί frombolieri μέ σφεντόνες, καταπέλτες καί 
άλλα μηχανήματα. Στήν popa είχαν δυό μεγάλα πλευρικά κουπιά, πού χρησί. 
μευαν γιά πηδάλιο. Βλ. Ρ. Μ ο 1 m e n t i, La storia di Venezia nella 
vita privata, Pergamo 1910, τόμ. A, a. 209 κ.έξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:18 EEST - 18.237.180.167



Ή "Εκθεση τοϋ Ντολφίν Βενιέρ Δούκα τής Κρήτης (1610) 341

a V. Serta. f quanto pregiuditio apporti al publico per infinitti 
rispetti cost dannosa indroduttione.

Nel recinto delle Mur agile della Citld, sono alcuni luochi, 
per li quail vi si pud entrare, et metre senza incommode in ogni 
tempo ; Per riparar al danno, die potrebbe in qualche accidente 
nascere da tanta imperfettione, fa bisogno, che quella parte sia 
serata compitamente, et quanto prima sard possibile farlo; lanto 
sard per sempre di motto avantagio publico.

Dair lilmo sigr Prow' G(e)n(er)al Moro fa per colletta rac- 
colto fra quei Nobili buona summa di danaro per fabricar cis- 
terne da conservar I’aqua per compito commodo della Cittd; 
llora e parse di far certi pozzi nella fossa della Muraglia vecchia

ζει καλά, πόση ζημιά μπορεί νά φέρει στο Δημόσιο, για πολλούς λό
γονς, ενα τέτιο επιζήμιο σύστημα2'.

13. —Τά τείχη.

Στον περίβολο των τειχών τοϋ Χάντακα είναι μερικά σημεία από 
τά όποια μπορεί κανένας νά μπει και νά βγει ανενόχλητα σ' όποια 
ώρα θέλει. Γιά νά άποφύγομε τον κίνδυνο που μπορεί νά παρουσια
στεί αέ δύσκολες στιγμές από τά μεσοτελειωμένα αυτά τείχη είναι 
ανάγκη νά κλείσει ολοκληρωτικά ή πλευρά εκείνη τοϋ τείχους. "Οσο 
πιο γρήγορα μπορεί νά γίνει αυτό τόσο περισσότερο θά εξυπηρετηθεί 
το Δημόσιο* 22.

14. —Ή ύδρευση.

’Από τον εκλαμπρότατο Γενικό Προβλεπτή κ. Μόρο23 μαζεύτηκε 
με έρανο από τους εκεί ενγενεϊς ενα σεβαστό ποσό χρημάτων, γιά νά γί
νουν δεξαμενές τοϋ νεροϋ, και έτσι νά έξυπηρετοϋνται καλύτερα οϊ α
νάγκες τής πόλης. Τώρα κράτησε ή σκέψη νά γίνουν κάτι πηγάδια στην

2Ι) Άντιοκάροι λέγονταν εκείνοι πού προσφέρονταν μέ αμοιβή νά παν στά 
κάτεργα γιά λογαριασμό εκείνων πού είχαν υποχρέωση νά υπηρετήσουν σ* αυ
τά. Βλ. καί Σ. Θ ε ο τ ό κ η, Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος, Άθήναι 1933, 
σ. 330.

22) Παρά τις συστάσεις τοϋ Βενιέρ τό τμήμα από τήν Πύλη τοϋ Δέρματά 
μέχρι τό Φρούριο τοϋ 'Αγ. Άνδρέα εξακολουθούσε νά είναι «ανοικτό σχεδόν 
ολωσδιόλου καί <5 καδένας μπορούσε νά μπαίνει και νά βγαίνει δπόταν η&ελε.» Βλ. 
Σ π α ν ά κ η , ο.π. τ. II, σ. 26, 27.

23) Τήν έκθεση τοϋ Γενικού Προβλεπτή Benetto Moro τοϋ 1602, όπου 
άναφέρονται πληροφορίες καί γιά τις δεξαμενές αυτές, θά δημοσιεύσω στόν 
IV τόμο των Μνημείων τής Κρητικής Ιστορίας.
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aU’inconlro del quartiero di sail Zorzi con sponde, cl sabione da 
ridursi le aque fangose, che collano dalle strade; et fin qua I’o- 
pera si trova in un passo in circa d’altezza, ma in forma tale, 
che vi si pud proseguir anco, et, accommodarla a uso di cisterna, 
quando paresse alia Sect» VQuesto dico per Vopinione, che lid, 
che li Pozzi non siano per fare molto buona riuscita ; essendose- 
ne veduta Vesperienza in altri fabricate nella Citta, che hora so- 
no affatto inutili: Considerd in oltre I’lngegniero Fabarini, che 
per la frequenza dell’immonditie in essi sabioni, haverebbe biso- 
gnato mutarli ogni tre, o quattro anni con interesse di molta spe- 
sa; intendendo percid, che fossero erette le Cislerne, alle quali po- 
triano inviarsi aque nolle, et in abbondanza, parte dalli alloggia- 
menti Foscarini, et parte dalli fontichi publici, che sono spacio- 
sissimi.

In questa materia tanto importante dell’aque, aggiungerd

τάφρο τοΰ Παλιόν Τείχους, απέναντι στους στρατώνες τον 'Αγ. Γεωρ
γίου 24 με χείλη και χοντρή άμμο, για νά μαζεύονται εκεί τά λασπόνε
ρα που τρέχουν στους δρόμους. Τώρα το έργο έχει ψηλώσει ένα βήμα 
περίπου, μά σέ σημείο που νά μπορεί νά συνεχιστεί και νά δια
σκευαστεί σε δεξαμενή, δταν ευάρεστηθεί ή Γαληνότητά Σας. Τοϋτο 
αναφέρω γιατί έχω τη γνώμη πώς τά πηγάδια δεν είναι δυνατό νά 
έχουν καλή επιτυχία, όπως μάς δίδαξε ή πείρα σε άλλα παρόμοια έρ
γα στην πόλη, πού σήμερα είναι δλότελα άχρηστα. Παρατήρησε επίσης 
δ μηχανικός Φαμπαρίνι πώς ό άμμος εκείνος θά γεμίζει συχνά από 
ακαθαρσίες και θά χρειάζεται ν’ άλλάααει κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια, 
πράγμα που θά απαιτήσει πολλά έξοδα. Νομίζω, λοιπόν, πώς άν γί
νουν δεξαμενές μπορεί νά διοχετευτεί σ’ αυτές τό καθαρό και άφθο
νο νερό, άλλο από τούς στρατώνες Φοσκαρίνι και άλλο από τό Φονν 
τικο, οικοδομήματα πού έχουν μεγάλη έκταση.

Σχετικά μέ τό σοβαρότατο αυτό ζήτημα τοΰ νεροΰ θά αναφέρω

24) Πρόκειται γιά τις δεξαμενές πού βρέθηκαν τελευταία γεμάτες νερό, 
όταν κτιζόταν ή οικοδομή Ζουράρη (Κάντια Πάλας). Τήν κατασκευή τών δε
ξαμενών αυτών αποφάσισε αρχικά ό Γενικός Προβλεπτής Ben. Moro τό 1602 
(βλ. έκθεσή του στό : Σπανάκη, Μνημεία κλπ. τ. IV (ανέκδοτος). “Οπως 
μάς πληροφορεί τώρα ό Βενιέρ έγινε δεύτερη σκέψη, νά γίνουν ξεροπήγαδα 
καί όχι δεξαμενές, τοΰ τύπου εκείνου πού είναι καί σήμερο σέ χρήση στήν 
επαρχία Μεραμπέλου. Τά ξεροπήγαδα αύτά γεμίζουν τό χειμώνα νερό άπό 
κείνο πού τρέχει στους δρόμους.
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all’Eccze VV. che passando un aquedotto nella Cittd in luoco delta 
San Salvador; el di hi alia Lozetta, fa tirata anco al Porto per 
commodo delle Galee el Vasselli ma per cite di ijiorno I’aqua di 
San Salvatore, et della Lozzetta viene levata dal Popolo, assai 
poca quantitd se ne riduce al Porto ; onde vi manca quel benef- 
fitio, che hebbero per fine li rappresentanti della Serta V.;

Parmi che sarebbe in cid sicuro, et utile rimedio, et di po- 
chmima spesa, die all’aqua del Porto fosse costrutto un vaso ca- 
pace, il quale ricevendo quell’aqua, che vi concorre la notle senza 
impcdimento, die per non esservi dove ridurla, conviene andar a 
male, solevarebbe copiosamenie clall’ incommode, et dal bisogno.

II Gastello, cite e posto alia bocca del Porto, et dalla dili- 
genza di Magistrate fa fatto accommodate da non picciol danno, 
doverebbe anco esser munito continuamente da grosso riparo di 
sassi; et pare dall'accommoclamento in qua non solo vi se c con- 
dotto, ma e slalta levata la scala, che percid si adoperava ;

ακόμη στις εξοχότητες σας ότι, ένα υδραγωγείο τής πόλης πέρνα από 
μια τοποθεσία που λέγεται "Αγιος Σαλβαντόρ και απ’ εκεί πηγαίνει 
στη Λότζα. Τό υδραγωγείο αυτό επεχτάθηκε και ιός τό λιμάνι, για νά 
εξυπηρετούνται οϊ γαλέρες. Την ήιιέρα όμως ελάχιστη ποσότητα φτάνει 
ως τό λιμάνι, γιατ'ι τις ώρες εκείνες υδρεύεται 6 λαός από τις κρήνες 
του Άγ. Σαλβαντόρ και τής Λότζας. Γι αυτό δεν γίνεται ή εξυπηρέ
τηση εκείνη πού θά’ θελαν οι αντιπρόσωποι τής Γαληνότητάς Σας.

Πάνω σ’ αυτό τό ζήτημα μοϋ φαίνεται πώς. θά ’ταν ασφαλής 
καί αποτελεσματική λύση, σχεδόν αδάπανη, ή κατασκευή μιας μεγάλης 
δεξαμενής στο λιμάνι για νά παίρνει τό νερό πού τρέχει ανενόχλητα 
τή νύχτα καί πού τώρα άναγκαστικά χάνεται, γιατί δεν υπάρχει μέ
ρος ν’ αποθηκεύεται. Ή δεξαμενή αυτή θά εξυπηρετούσε τέλεια τις 
ανάγκες (τοΰ λιμανιού)25.

15.—Τό φρούριο τσϋ λιμανιού.

Τό φρούριο πού βρίσκεται ατό στόμιο τού λιμανιού καί πού επι
διορθώθηκε όχι από μικρή ζημιά με τή μεγάλη επιμέλεια τών ’Αρ
χόντων, πρέπει νά προστατευτεί στο μέλλον με ενα μεγάλο κυματοθραύ
στη. ’Από τήν επιδιόρθωση κ’ εδώ όχι μόνο έγινε ή εργασία αυτή, μά 
καί ή σκάλα πού χρησιμοποιούνταν εκεί σηκώθηκε. Γι αυτό, γιά νά * II

2δ) Λεπτομέρειες γιά τήν ύδρευση τού Χάντακα στή Βενετοκρατία βλ. στό
II τόμο τών Μνημείων τής Κρητικής'Ιστορίας, σ. 27 κ.έ|. καί στην ανέκδοτη 
μελέτη μου : Ή ύδρευση τοΰ Χάντακα.
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Ο tide affine, che quclla parte, die e tanto esposta, all’impeto del 
Mare da Maestro Tramontana, restando in abbandono, non ritor- 
ni at stato di prima con tanto maggior facilitd, quanto e statta 
accommodata di fresco, stimo grandemente necessario per tat 
causa qualclie or dine della Sertd V.

Vi e net medesimo Gastello una cisterna di molta capacitd, 
ma t’aqua che conlienee salmastra; ne si pud saper sicuramente 
it diffetto, d’ove proceda : Per certificarsi, consigliarei, che fosse 
fatta seccare; perche sc il danno fosse dalla parte bassa, polreb- 
be con facilitd ripararsi; se anco ve ne fosse, come vuole la 
maggior parte, dal spianzo del mare, che giunge di sopra via, 
potrassi in tal caso con una coperta di pietrc cotte clarli una pen- 
denza, in modo che il mare venga immediate a passar in parte, 
che non apporti danno alia Cisterna, el cosl quclla militia go- 
derebbe il beneffitio di aqua perfetta, et la Serta V. resteria sol-

μην ξανάρθει στην πρώτη του κατάσταση το φρούριο τοϋτο, που είναι 
τόσο πολύ εκτεθειμένο στην ορμή τής θάλασσας από τά βορειοδυτικά, 
αν εξακολουθήσει νά ’ναι άφισμένο στην τύχη του—πράγμα που μπο
ρεί νά γίνει με τόση μεγάλη ευκολία με όση επιδιορθώθηκε τελευταία— 
θεοσρώ πολύ απαραίτητη κάποια διαταγή τής Γαληνύτητάς Σας πάνω 
σ’ αυτό τό ζήτημα™.

Στο ίδιο φρούριο είναι μια δεξαμενή μεγάλης χωρητικότητας, μά 
τό νερό πού έχει είναι γλυφό και δεν μπορεί κανένας νά μάθει από 
πσυ προέρχεται αυτό τό ελάττωμα. Για νά εξακριβωθεί ή αίτια θά 
συμβούλευα νά αδειάσει ή δεξαμενή και νά στεγνώξει. Γιατί αν τό 
ελάττωμα είναι στο κάτω μέρος τής δεξαμενής θά μπορούσε νά διορ
θωθεί με ευκολία. ’Άν πάλι είναι, όπως νομίζουν οι πιο πολλοί, από 
τό μέρος τής θάλασσας πού φτάνει από πάνω, θά μπορούσε, στήν πε
ρίπτωση αυτή, νά γίνει ένα κάλυμμα τής δεξαμενής με τούβλα ψημέ
να, με κάποια κλίση γιά νά χύνεται αμέσως ή θάλασσα, ώστε νά μήν 
κάνει ζηιιιά στή δεξαμενή. ’’Ετσι οι στρατιώτες πού μένουν εκεί θά ’χαν

,β) Ό Provveditor General Benetto Moro αναφέρει στήν ’Έκθεσή του 
(1602) ότι : όταν έφτασε στο Χάνια α βρήκε τό φρούριο του λιμανιού έ'ιοιμο 
νά καταρρεύσει άπό τή βόρεια πλευρά του, γιατί τά κύματα είχαν υποσκάψει 
τά δ-εμέλια του κι είχαν κάνει μέσα σ’ αΰτό επίφοβες σπηλιές. Γι αυτό αναγ
κάστηκε νά τό επισκευάσει άπό τό μέρος εκείνο κάνοντας ένα πρόβολο (por- 
porella) γιά νά τό προστατέψει. Βλ· Σ· 2 π α ν ά κ η, Μνημεία κλπ. τ. IV 
(ανέκδοτος).
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lev ala cla continua spesa, che fa nelpagar Vaqua per uso di quel 
Clarm° Castellano, et delli soldati,

Aggrava continuamente Vinteresse publico il cavamento, die 
si fa in quel Porto, et appena pud avanciarsi, quello, che si va 
utter rando alia giornata; poi che il prudentissimo online, che 
niiin Vassello vi si polesse metier a Carena, par che da poco in 
qua vcnghi trasgrcsso affatto, il die come reputo deguo di molta 
osservatione; cost giudicherei a proposito, che esso ordine fosse ri- 
novato, con questo di phi, che niun di quei rappresentanti possa 
andar a Capello se non haverd portato fecle dal suo sucessore di 
non haver pcrmesso metier a Carena Vasselli di niuna qualild 
dentro in quel Porto per tutto il corso del suo Reggimento.

στη διάθεσή τονς καθαρό νερό και ή Γαληνότητά Σας θά γλύιωΐ'ε 
από τα αδιάκοπα έξοδα που κάνει για νά πληρώνει το νερό που χρει
άζεται για τις ανάγκες του εκλαμπρότατου Καατελάνου και των στρα
τιωτών 2\

16.—Τό λιμάνι.

Τό άδειασμα πον γίνεται στο λιμάνι αυτό ζημιώνει συνέχεια τό Δη
μόσιο. Μόλις μπορεί ν’ αδειάσει εκείνο που γεμίζει από μέρα σε μέρα' 
γιατί ή σοφότατη διαταγή νά μή δεξαμενίζεται εκεί κανένα πλωτό, φαί
νεται πόος τώρα τελευταία δεν τηρείται καθόλωυ, ενώ, κατά τή γνώμη 
μου, πρέπει νά τηρείται αυστηρότατα. Γι αυτό νομίζω πώς ή διαταγή 
αυτή πρέπει ν’ ανανεωθεί και νά προστεθεί ακόμα δτι : κανένα; από 
τους αντιπροσώπους εκείνους δεν θά μπορεί νά θεωρείται πώς διοίκησε 
καλά, αν δεν φέρει βεβαίωση από τό διάδοχό του δτι δεν έ'δυτκε 
άδεια νά δεξαμενιστονν σ’ αυτό τό λιμάνι κάθε λογής πλοία, δσον και
ρό διαρκοΰσε ή διοίκησή τον ss. 27

27) Καί ό Filippo Pasqualigo, capitano di Candia et Provveditor del
la Canea ουνιστοΰσε τό 1594 νά διασκευαοιεΐ και νά επιδιορθωθεί ή δεξαμενή 
τον Φρουρίου τον Χάνιακα. Βλ. Σ. Σ π α ν ά κ η, ό.π. τ. III, (ανέκδοτος).

2S) Τό σπουδαιότερο λιμάνι τής Κρήτης τον καιρό τής Βενετοκρατίας ήταν 
τοΰ Χάνιακα, όχι μόνο άπό στρατιωτική μά κυρίως άπό εμπορική άποψη, για 
τί άπ’ εδώ φεΰγαν τά περισσότερα κρητικά προϊόντα γιά ιή Βενετία κι έδώ 
γινόταν τό πιό σπουδαίο διαμετακομισιικό εμπόριο μέ την ’Ανατολή. Γι αυτό 
διδόταν καί ιδιαίτερη προσοχή στή συντήρησή του. Οί γνωστές άγριες τρικυμί" 
ες τής κρητικής θάλασσας συσσώρευαν πολλές φορές στό στόμιο τοΰ λιμανιού 
αΰιοϋ βουνά άπό άμμο, πρύ άπόφρασσ? σχεδόν τήν είσοδο στα πλοία καί άναγ-

22βΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Α.
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II Ministerio di quella Camera, che prima era essercitato da 
pin persone, hora e ridotto in tre, et posso dire in una solla, nel- 
la quale stando tutta via appoggiato un manegio di cost impor
tant scritura, vengono a colarvi indebitamente non meno li ca- 
richi, che le utlilitd, che spettano, et si doverebbono a molti, onde 
trattandossi del publico interessc poi che in tanto multiplice nego- 
tio, difficilmente si puo connoscere se vi fosse herore, o manca- 
mento; non voglio restar di riccordare che stimerei grandemente 
uttile, che sia commesso Vessecutione de gl’ordini per li quali vi-

17.—01 οικονομικές υπηρεσίες.

Ή υπηρεσία τον Δημοσίου Ταμείου, που πριν γινόταν από περισ
σότερα πρόσωπα, τοτρα έχει πέσει σε τρία και μάλιστα μπορώ νά πώ 
σε ένα μόνο. Στο πρόσωπο αυτό που στηρίζεται ή διεκπεραίωση μιας 
τόσο σπουδαίας γραφικής δουλειάς έρχονται νά κατασταλάζουν, ενώ 
δεν έπρεπε, όχι μόνο οι φροντίδες μά και οι ωφέλειες που έχει αυτή ή υ
πηρεσία και που θά ’πρεπε νά μοιράζονται σε περισσότερα πρόσωπα.
’Επειδή πρόκειται λοιπόν για τό δημόσιο συμφέρο και επειδή σε τόσο 
πολύπλοκη υπηρεσία δύσκολα θά μπορούσε νά εξακριβωθεί αν υπάρχει 
λάθος ή παράλειψη, δεν παραλείπω νά αναφέρω, πώς κρίνω ωφελι
μότατο νά δοθεί εντολή νά Ισχύσονν οι διαταγές, πού απαγορεύουν

κάζονταν νά πηγαίνουν στό λιμάνι τών Φρασκιών πρός τή Ρογδιά γιά νά φορ
τώνουν καί νά ξεφορτώνουν εκεί τις πραμάτιες των ή νά κάνουν άβαρίες ν’ 
άλαφρώσουν, γιά νά μπορέσουν νά μπουν στό λιμάνι τοϋ Χάντακα. (βλ. Σπα
νάκη, δ. π., τ. I, σ. 178).

Καί δ Γενικός Προβλεπτής Ben. Moro ασχολήθηκε μέ τό άδειασμα τοϋ 
λιμανιού τοϋ Χάντακα καί αναφέρει στήν έκθεσή του: «Candid ha il suo 
porlo, capace di numerosa handa di qalee, et altri vasselli qrossi hora 
specialmente che per la escavatione in mio tempo fattaqli, et che si va pur 
continuando presta loro quella commoditci di potervi sorqere che h a v ε
ν a g i ά quasi affatto per d, ut a*. Βλ. Σ π α v ά κ η, δ.π., τ. 
IV (ανέκδοτος).

Γι αυτό, τό βάθεμα τοΰ λιμανιού τού Χάντακα απασχολούσε πάντα δλους 
τούς Βενετούς άρχοντες καί, όπως λέγει καί ό Βενιέρ, τό Κράτος αναγκαζόταν 
νά πληρώνει διαρκώς έξοδα γιά τό άδειασμά του. Γιά ν’ αντιμετωπίσει τά 
έξοδα αύιά ή Κυβέρνηση τό 1363 έβγαλε διαταγή νά δαπανηθοΰν 3000 ύπέρ- 
πυρα πού θά καταβάλονταν τά μισά άπό τούς Βενετούς άποικους καί τά άλλα 
μισά άπό τούς εμπόρους καί τούς 'Εβραίους τοΰ Χάντακα. Ή φορολογία αυ
τή θεωρήθηκε άδικη άπό τούς Βενετούς άποικους καί έγινε μιά άπό τις 
αφορμές γιά νά κηρύξουν επανάσταση ενάντια στή Μητρόπολη, τή γνωστή επα
νάσταση τής Δημοκρατίας τού Αγίου Τίτου, πού είχε τόσο τραγικό τέλος γιά 
τούς επαναστάτες. Βλ. καί Στ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η, Ή Ενετοκρατία έν Κρή
τη καί οί κατά ιών Ενετών άγώνες τών Κρητών, Άθήναι 1939, σ. 86.
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cm prohibito, die nelle Camere, niuno sia chi si voglia, possa go- 
dere, ne essercitarc pin d’un solo offitio, o come principalc, o 
come sostituto, sotto quelle pene, die paressero alia Seda V.

Intorno il negotio de qualtrini, gia die V Ecc-e V V. vi 
hanno fatto deliberatione et commessa la loro volontd all’Him» 
Sigr Prove Q( e Jn(er)ale cli quel Regno, a me cessa Voccasione di dir 
altro, se non che mi pare impossibile, che quei poveri suclcliti, 
die sin qua sotto la sicurtd della fede publica comfirmata loro 
con il novo impronto sopra li qualtrini, hanno convenuto ricevere 
quella monetta astretti anco dcdl’autoritd di tanti proclami, pos- 
sono hora con sottisfattione accommodarsi all’agravio della per- 
dita del terzo, interesse, che al tine torna in danno del povero mi- 
serabile, e del publico solamente, per le raggioni, die mi offero 
di esprimer sempre, che sard di gusto all’ Eccze VV.

ατούς υπαλλήλους τοΰ Δημόσιου Ταμείου νά έκτελοϋν άλλες υπηρεσίες 
ή να μισθοδοτούνται απ' αυτές παρά μόνο μιά, είτε σαν κύριο επάγγελ
μα είτε σαν αντικαταστάτες άλλων. Αντίθετα θά νπόκεινται στις ποι
νές πού θά θεωρούνταν σωστές από τη Γαληνότητά Σας 29.

Γύρω άπό τό ζήτημα των χρημάτων, τώρα, πού οί εξοχότητες σας 
αποφάσισαν πάνω σ’ αυτό και παραχώρησαν τή δικαιοδοσία τους στον 
εκλαμπρότατο κ. Γενικό Προβλεπτή τοΰ Βασιλείου εκείνου, δέν βγαίνει 
σέ μένα λόγος νά πώ τίποτε άλλο, παρά μόνο πώς μοϋ φαίνεται αδύ
νατο, οί φτωχοί εκείνοι υπήκοοι, πού μέχρι σήμερα, κάτω άπό την 
ασφάλεια τής δημόσιας πίστης πού τούς δίδεται μέ την καινούρια επι
σήμανση πάνω στα νομίσματα, συμφώνησαν νά δεχτούν τή μονέδα 
εκείνη, κι αναγκαζόμενοι άπό τις τόσες διαταγές, μπορούν τώρα νά 
δεχτούν μέ ικανοποίηση τήν επιβάρυνση πού θά ’χουν, χάνοντας τό 
τρίτο' κέρδος πού στο τέλος καταντά ζημιά μόνο σέ βάρος τού άθλιου 
φτωχού καί τοΰ Δημόσιου, για τούς λόγους εκείνους πού είμαι πάντα 
έτοιμος ν’ αναφέρω, όταν θά τό θελ.ήσουν οί έξοχοτητές σας.
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°9) Σχετικά μέ τούς υπαλλήλους τής οικονομικής υπηρεσίας ό Φραγκ. Μο- 
ροζινι αναφέρει στην έκθεσή του (1629) πώς είναι δειλοί, αναποφάσιστοι και 
παντα διστάζουν νά δνσαρεστήσονν κανένα και δεν πανονν νά δίδονν υποψίες πώς 
ατό κάθε τι έχουν κάποιο συμφέρο. Βλ. 2 π α ν ά κ η, δ.π., τ. II, σ. 68. Ανά
λογα αναφέρει καί ό Zuan. Mocenigo τό 1589. Βλ. 2 π α ν ά κ η, δ.π. τ. 
I, σ. 113 χ.έξ.

Ό Β. Moro (1602) βρήκε καθυστερούμενα έσοδα τοΰ Δημόσιου Ταμείου 
Κρήτης 1,080.000 δουκάτα άπό αμέλεια των υπαλλήλων. Βλ. 2 π α ν ά κ η, 
δ.π., τ. IV (ανέκδοτος).
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GUI ho considerate quanto spelta all’interesse della giuslilia, 
at buon governo, el conservatione delta Cilia, el di quelle del Re
gno, alia Militia, Cernide, Angarie, Cavallaria di feudati, et 
della Strathia, all’armar delle Galere, circa il ministerio di quel- 
la Camera, et sopra la Regolation delli quattrini, mi resta perd 
insinuare alia SertA Γ. quello die giudico di non poca importan- 
za per li rispelti di quel Regno.

Vi capitano in ogni stagione, et ad’ogni capo dell’Isold dal- 
la parte di Ostro, Galeoni armati di diversi Prencipi, et senza 
alcun riguardo sbarcano in terra a centenara, li quali restano 
anco nel Regno per qualche tempo, et captando gl’animi degl’I- 
solani, non meno col pagar loro ingordamente li rinfrescamenti, 
et robbe, die ricevono, quanto con altri segni di apparente bene- 
volenza, per qualche fine non palese fin hora, tutto che quello ca- 
mini sempre accompagnalo da presuposito necessario, vengono a 
introdursi con famigliarita tanto intrinsica, che non solamenle 
nasce da questo pregiuditio notabile al buon ordine della sanitd, 
che per la memmoria delle tribulationi passate, deve stimarsi so-

18.—Ή ασφάλεια τοϋ Βασιλείου.

Ως ιώρα πραγματεύτηκα δτι αφορά το αυμφέρο της Δικαιοσύνης, 
την καλή διοίκηση και τη συντήρηση τής πόλης (τοϋ Χάντακα) και τον 
Βασιλείου, τη Μιλ.ίτσια, τις Τσέρνιντε, τις ’Αγγαρείες, το φεουδαλικδ 
ιππικό και τό μισθοφορικό, τον εξοπλισμό των κάτεργων, την υπηρε
σία των οικονομικών και τό διακανονισμό των νομισμάτων. Μου μέ
νει νά αναφέρω στη Γαληνότητά Σας αυτό που θεωρώ) δχι μικρής 
σημασίας για την ασφάλεια τοϋ Βασιλείου εκείνον.

Έκει φτάνουν σέ κάθε εποχή και σε κάθε άκρα τοϋ νησιού από 
τό νότιο μέρος γαλιόνια εξοπλισμένα, που ανήκουν σέ διάφορους ηγε
μόνες και χωρίς καμιά προφύλαξη αποβιβάζονται κατά εκατοντάδες 
(άνθρωποι) πού παραμένουν ατό Βασίλειο κάμποσο καιρό' καί, κερδί
ζοντας τις ψυχές των νησιωτών, δχι μόνο πληρώνοντάς τους πλουσιο
πάροχα τις αναπαύσεις και τά πράγματα πού παίρνουν, μά και μέ άλ
λα δείγματα φαινομενικής καλοσύνης, γιά κάποιο σκοπό που δεν είναι 
γνωστός μέχρι τώρα, παρ’ δλο πού δλ’ αυτά συνοδεύονται πάντοτε αναγ
καία προϋπόθεση, αποκτούν σιγά-σιγά τόση εγκάρδια οικειότητα, πού 
από δχι μόνο δημιουργεϊται σοβαρή ζημιά στήν υγεία πού βρίσκεται σέ 
καλή κατάσταση καί πού πρέπει, νοτερά από τΙς δοκιμασίες πού περά-
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ρνα οφύ cosa, ma potrebbe ancora dar causa facilmente al s>' 
Turco di (jualehe gclosia, col vcdcrsi U Vasselli, cl le genii nerni- 
clie al suo Imperio, favoriti, cl nelli loci, et dalli sudditi della

ααμε 30, να εκτιμαται περισσότερο από κάθε άλλο πράγμα, μά ί)ά μπο

ρούσε ακόμη νά προκαλέσει στους Τούρκους κάποια υποψία, βλέπον

τας τά πλοία και τους ανθρώπους που είναι εχθρικά απέναντι στην 

αυτοκρατορία τους, νά περιθάλπονται στους τόπους και από τους ύπη-

30) Δέν ξαίρω τί έχει υπόιμει του ό Βενιέρ άναφέροντας τις «δοκιμα
σίες» αυτές. Γεγονός όμως είναι πώς στά χρόνια κείνα τρομερές επιδημίες, 
πανιόγλα, χολέρα κλπ., έπεφταν καί στην Κρήτη καί ερήμωναν κυριολεκτικά 
τόν τόπο. Μιά τέτια πανώγλα, πσύ έπεσε στο Χάντακα στά 1592 περιγράφει 
μέ τά πιό σκοτεινά χρώματα ό τότε capitano di Candia Filippo Pasqualigo. 
Άπ’ αυτή πέθαναν, σύμφωνα μέ τήν άπογραφή πού έκανε ό ίδιος ό Pasqua- 
ligo :

1) στό Χάντακα :
“Αντρες 2.228

γυναίκες 2.078
άρσενικά παιδιά 1.766

λατίνοι καλόγεροι καί παπάδες 50
στρατιώτες 1.000

νόθοι, γυναίκες καί σύζυγοι στρατιωτών 1.184
έβραϊοι, άντρες, γυναίκες καί παιδιά 294

Σύνολο 8.600
2) στά χωριά : (δέν κατονομάζονται)

άντρες 1.128
γυναίκες 2.815

άρσενικά παιδιά 1.365

5.308
Στήν πόλη τοΰ Χάντακα έμειναν ζωντανοί, σύμφωνα μέ άλλη άπογραφή 

που έκανε ό ίδιος Pasqualigo:
άντρες κάθε ηλικίας 2.762 

γυναίκες 4.449
αρσενικό παιδιά μέχρι 15 χρόνων 902

Σύνολο 8.133
Δηλαδή από τό συνολικό πληθυσμό τού Χάντακα, πού ήταν—σύμφωνα μέ 

τις παραπάνω άπογραφές—16.733 ψυχές πέθαναν περισσότεροι από τούς μί
σους ! “Υστερα από τήν άπογραφή αυτή ξαναγύρισε τό θανατικό καί πέθαναν 
καί άλλοι πολλοί. Βλ. Σ π α ν ά κ η, δ.π., τ, III, (άνέκδοτος). Εις Κώδ. τοΰ 
Έλλην. Σχολείου Σκοπέλου (φ. 417α καί φ. 417β) άναφέρεται χρονικό πού 
προέρχεται,—κατά παρατήρηση τοΰ Κ. “Αμαντου —εκ τής εν Κρήι>] μονής τον 
'Ay. *Αντωνίου των Άπεζανΰόν, στό όποιο περιγράφεται τό ίδιο θανατικό Ιξί* 
σου τραγικά:
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Ser'n V., onde non essendo bene, die pcrsone di cost fatta quali- 
ta, dalle quali non si pud attendere die effetti dannosi in ogni oc- 
casione, die loro si offerisse a proposito habbino ricetto dove han- 
no da esser aborite per causa anco delle Fortezze piccole; sarebbe 
perd mia opinione, die tutti quelli, die smontassero nell’avenire 
dallisudetti Galeoni o altri Vasselli, fossero dalli rapprcsentanti 
di quella giuriditione condennati cinque anni al rcmo con li fer- 
ri alii piedi, et che essa condanna apparisse fatta simplicimente 
dull’ rappresentante per la vigilanza, die deve usarenel suo cari- 
co, piu tosto che in virtu di espressa commissione della Serin V.,

κόονς τής Ι'αληνότητάς Σας. ’Επειδή, λοιπόν, δεν είναι σωστό, άν
θρωποι τέτιας ποιότητας, άπδ τους όποιους δεν μπορεί νά περιμένει 
κανένας παρά αποτελέσματα επιζήμια σε δποιαδήποτε περίπτωση, νά 
γίνονται δεκτοί εκεί, δπον πρέπει νά είναι ανεπιθύμητοι ακόμη κα'ι εξ 
αιτίας των μικρών φρουρίων, νομίζω πώς δλοι εκείνοι που θά απο
βιβάζονταν στο μέλλον από τά παραπάνω γαλιόνια ή άπό άλλα πλοία, 
πρέπει νά καταδικάζονται άπό τους αρμόδιους ’Αντιπρόσωπους αέ πέν
τε χρόνια κουπί με τά σίντερα στά πόδια. Ή ποινή αυτή πρέπει νά 
φαίνεται πώς επιβάλλεται άπό τον αρμόδιο γιά τή φρούρηση του νη
σιού Αντιπρόσωπο, μάλλον σάν υπηρεσία που άνήκει στον κύκλο τής 
δικαιοδοσίας του, παρά Ιν δνόματι ρητής εντολής τής Γαληνότητάς Σας.

Εις τους ,αφ'ηβ', χρόνος κατηραμένος, έγένετο μεγάλον θανατικόν άπό πανό- 
κλα και άπό καρμπά, πράγμα όπου δεν εφάνη ποτέ εις την Κρήτην. Ή συμφορά 
αυτή γέγονε εις τό Κάοτρον καί εις καμπήσια χωρία. Τά Χανία και τό Ρέθεμνος 
έμειναν άγευστα του κακοϋ τούτου. Έκοάτει ό θάνατος οϋτος άπό ταΐς κ’ του Μαρ
τίου... έως δλον τον ’Ιούλιον. Έποθένασι την ημέραν διακόσιοι καί περισαόιε. 
ροι. Έρίχνααι τούς νεκρούς άψαλτους καί άτίμως ώσπερ τους κύνας... έμειναν τά 
σπίτια έρημα, καί όποιος ήθελεν έκλπτεν άφόβως.

Εις τον αυτόν χρόνον, εις τους ,αφΤηβ’, άφ’ ου έπαυσε λιγάκι τό θανατικόν 
άπό τον ’Ιούλιον μήνα, πάλιν δεν έπαυεν ό θάνατος καθημερινόν εις την χώραν, 
δέκα δώδεκα κορμιά την ημέραν. Μά εις τά χωρία θάνατος πολύς. Εις τόσον φο
βούμενοι οι άφέντες μήπως καί άνάψη πάλιν τό κακόν άπό τά χωρία εις την 
Χώραν, έκλεισαν ταΐς πόρταις τής Χώρας, καί απόξω δεν έμβαινε τινάς μέσα, μή
τε τινάς νά έβγη οξω... 'Ιερείς πολλοί άπέθανον, ιατροί, ποβολάνοι πολλοί, πλού
σιοι καί πένητες, εις νούμερον έως τριάκοντα χιλιάδες καί κάλλιον. Οί άρχοντες 
έμειναν άθωοι τοϋ κακοϋ τούτου, δ ιό τις έφυγον άπό την Χώραν καί έκρνπ τοντο 
εις τά χωρία τως. . .» Βλ. Σπ. Λάμπρου, Βραχέα Χρονικά, στον Α' τόμο 
τών Μνημείων τής 'Ελληνικής Ιστορίας (έκδοσις ’Ακαδημίας) ΆΟήναι 1932, σ. 
14, καί περιοδικό «Ελληνικά» τόμ. Δ’, σ. 187 (historia della Peste nel Re
gno di Candia 1592).
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alia quale poi in ogni caso sarebbe in pronto la scusa di non 
esserle cid venuto prima all’orechie, et dippenderebbe sempre dal 
suo prudente beneplacito di gratificare quella intercessione, che 
le parcsse degna della sua gratia, et coloro che venissero posti in 
Galea coll ’essempio della pena, longa, o breve, quale si fosse, da- 
rebbono moclo ad’allri di fuggire il sbarco, per schivare nell’i- 
stesso tempo Vincontro del danno proprio.

Per ultimo supplimento di quanto ho esposto, devo commen- 
dare grandemente all ’Ecc"e V.V. la molta vigilanza, che ha usa- 
ta a mio tempo il Clarmo sigr Nicold Balbi nel suo presente Reg- 
gimento di Settia, cosi nella continuatione di sicuri avisi, et nell ’ 
opseruare da quella parte li Galeoni, et le loro genii, come nell’ha
ver con la sua diligentia investigate) la falsitd, che commetevano 
nelVimpronto dei quattrini alcuni Cingani nella sua giurisditio- 
ne, quali fatti rittenere furono anco di suo ordine inviali in Can- 
clia, dove secondo le loro eolpe hanno portato il dovuto castigo, 
con acressimento di ripulattione di cosi fruttuoso rappresentante.

Questo e quanto nel corso del mio carico mi e sucesso di ve-

”Ετοι επειτα, οε ενδεχόμενη περίπτωση, ή δικαιολογία Οά είναι ετοι 
μη : δτι, δηλαδή, ή καταδίκη ε'γινε πριν να μάίλει τίποτε ή Γαληνό- 
τητά Σας. ’Έτσι da εξαρτιόταν πάντα από τή συνετή έγκρισή Σας ή 
μεσολάβησή Σας σ’αντή την υπόθεση, δίδοντας τή λύση εκείνη που θά 
ήταν άξια τής ενμένειάς σας. ’Εκείνοι που θά οδηγούνταν στο κάτερ
γο γιά παραδειγματική τιμωρία, ε’ίιε ήταν μακροχρόνια είτε δγι, θά 
γινόταν παράδειγμα στους άλλους γιά νά μήν αποβιβαστούν, και έτσι 
ν’ άποφνγουν ν’ αντιμετωπίσουν τήν τιμωρία τους.

Σάν τελευταίο συμπλήρωμα ατά δσα άνάφερα, οφείλω νά σημεί
ωσα) ιδιαίτερα στις εξοχότητες σας τήν εξαιρετική επιμέλεια που κατά
βαλε στήν περίοδο τής υπηρεσίας μου δ εκλαμπρότατος κ. Νικολό Μπάχλ- 
μπι στή σημερινή του υπηρεσία τοΰ διοικητή τής Σητείας, δχι μόνο 
δίδοντάς μας συνέχεια ασφαλείς πληροφορίες γιά τήν παρακολούθηση 
τών γαλιονιών και των ανθρώπων τους σ’ εκείνα τά μέρη μά και ανα
καλύπτοντας με τήν έπιμέλειά του τήν παραχάραξη που έκαναν στή 
μάρκα τών νομισμάτων μερικοί τσιγγάνοι τής περιφέρειάς του, τους 
όποιους συνέλαβε και τούς έστειλε ατό Χάντακα, οπού τιμωρήθηκαν, 
μέ τις ανάλογες ποινές και έτσι αυξήθηκε ή εκτίμηση τον τόσο δραστή
ριου αντιπρόσωπου.

Αυτά είναι εκείνα πού άντιλήφτηκα στή διάρκεια τής υπηρεσίας

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:18 EEST - 18.237.180.167



352 Στέργ. Γ. Σπανάκη

dere; cl di rappresentare alia Serta V. la qual si degnem suppli- 
re con il solito della sua benignitd, dove nett’opera presente vi 
inancasse la debita perfettione, appaganclossi della sinceritd cl 
prontezza del mio anemo, gict consecrato, con la persona, Casa, 
figlioli, et insieme con ogni mio essere per tulte le occasioni di 
sao servitio. Gr<*- etc.

Fine
della Relation de sc Dolfin Venice 

ritornato di Dura di Catulia
mm

pov, to όποια αναφέρω στη Γαληνότητά Σας και ας ευαρεστηθεί να 
συμπληρώσει με τη συνηθισμένη καλωαύνη της οσα παράλειψα εγώ νά 
άναφέρω με την ακρίβεια που πρέπει και ας αποζημιωθεί με την ει
λικρίνεια και την προθυμία της ιμυχής μου, πού, μαζί με τό σώμα, 
το σπίτι, τά παιδιά καί με ολόκληρο το είναι μου έχουν αφιερωθεί 
στην υπηρεσία της σε κάθε περίσταση.

Ευχαριστώ κλπ.
Τέλος

της Έκθεσης τον κ. Ντολφίν ΙΙενιερ 
τέοις Δούκα τής Κρήτης 

1610

ΣΤΕΡΓ. Γ. 21ΙΑΝΛΚΗΣ
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ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΟΣ
(Συμπλήρωμα εις «Κρητικά Χρονικά» Α', σσ. 239-248)

Διά συντόμου μελέτης, δημοσιευθείσης εις τον Α' τόμον των 
«Κρητικών Χρονικών», προσεπάθησα νά αποδείξω δ'τι ό Χάνδαξ κατά 
την Β' Βυζαντινήν Περίοδον δεν παρέμεινεν ά'νευ τειχών καί δτι εις 
τμήματα τού διασωθέντος δ'χι εις καλήν κατάστασιν περιβόλου τών 
παλαιών τειχών τής πόλεως θά έδει νά άναγνωρίσωμεν λείψανα τής 
παλαιάς βυζαντινής τειχίσεως. Την άποψιν ταυτην εστήριξα κυρίως 
εις παρατηρήσεις επί τής διαμορφώσεως τοϋ Κάστρου καί τών έξω 
αυτού, εις τό Έξώπορτον, άναπτυχθέντων παλαιών Βοΰργων μέ τά έκ- 
κλησίδιά των, ίδρυθέντα ώς επί τό πλεΐστον κατά την Β' Βυζαντινήν 
Περίοδον, επίσης εις τά παραδοθέντα ονόματα παλαιών εκκλησιών 
άποδεικνΰοντα τήν ύπαρξιν τών τειχών, ώς τής ‘Αγίας Παρασκευής 
Έξωτοίχου, τού ‘Αγίου Τωάννου τού Κοστομΰρη (Παρατείχου), τής 
Παναγίας Πισωτειχιώτισσας, τοϋ ‘Αγ. Νικολάου στήν ‘Ωραία Πόρ
τα, τής Παναγίας ‘Ωραιοπυλίτισσας καί άλλων, τών οποίων τά ονό
ματα συνοδεύονται μέ τους χαρακτηρισμούς «στο Κάστρο», «στο Ξώ- 
πορτο» ή «τού Βούργου». Τά παραδοθέντα ονόματα τών παλαιοτά- 
των πυλών, τό Έξώπορτον, ή ‘Ωραία Πύλη καί ή Παλαιά Πόρτα, 
έθεωρήθησαν ώς συμμαρτυροϋντα εις τήν ύποστηριζομένην εκδοχήν, 
τήν όποιαν καθίστα έτι πιθανωτέραν ή παρατήρησις δτι ούτε οί Γε- 
νουάται ούτε οι Ενετοί θά ήσαν εις θέσιν νά δημιουργήσουν τον ήδη 
κατά τό έτος 1213 ώς πλήρη μαρτυροΰμενον περίβολον, αν δεν είχον 
προϋπάρξει τά βυζαντινά τείχη.

Λόγορ τής κακής τών παλαιών τειχών διατηρήσεως δεν ήδυνήθην 
νά προσθέσω προς στήριξιν τής άπόψεώς μου επιχειρήματα αντλού
μενα εκ τής εξετάσεως αυτών τών σωζομένων λειψάνων καί κατέληγα:

«Τών τειχών τούτων θά ήδύνατο έπομέναις νά άναζητηθοϋν λείψανα 
εις τό μέχρις ημών διασωθέν παλαιόν τείχος τής πόλεως, ιδίως κατά 
τήν εσωτερικήν αυτού πλευράν, δπου αϊ αλληλοδιάδοχοι προσθήκαι καί 
μεταποιήσεις δεν τοϋ εξηφάνισαν τήν αρχικήν λίαν αρχαϊκήν ό'ψιν. 
Δυστυχώς σήμερον σώζεται τής εσωτερικής ταύτης πλευράς πολύ μικρόν 
τμήμα, ώστε νά μήν είναι δυνατόν νά μορφοόση τις ακριβή επί τού 
προκειμένου γνώμην».

Ή τύχη ήθέλησε νά έλθη επίκουρος επί τού ουσιαστικού τούτου 
σημείου καί κατά τρόπον μάλιστα όχι μόνον απλώς αποδεικτικόν τής 
ύποστηριχθείσης γενικώς εκδοχής, άλλα καί διαφωτιστικόν τού ζητή- 
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ματος τής μορφής τών βυζαντινών τούτων τειχών. ’Ολίγους μόνον 
μήνας μετά την δημοσίευσιν τής μελέτης, την όίνοιξιν τοϋ 1948, ό 
ιδιώτης Κωνστ. Λιναρδάκης κάτοχος τμήματος τών τειχών, αυθαιρε- 
τών ήρχισε να κατεδαφίζη αυτό μέ την πρόθεσιν να οικοδομήση' ευ
τυχώς ή ’Αρχαιολογική 'Υπηρεσία έπενέβη εγκαίρως και ή κατεδάφι- 
σις περιωρίσθη μόνον εις επουσιώδη ανώτερα τμήματα τοϋ τείχους. 
Kara τάς εργασίας ταύτας άπεκαλϋφθη ουσιαστικόν τμήμα του παλαι- 
οτάτου τείχους, είς τών πύργων δηλαδή τουτου μέ το συνεχόμενον

Είκ. 4. — Φωτογραφία τοϋ άποκυλυφθένιος βυζαντινού πύργου πρό τής έπ’ 
αύτοΰ άνοικοδομήσεως οικίας.

προπέτασμα, το όποιον άτυχώς πρό ετών είχε διαρρηχθή διά νά κατα
σκευαστή συνδετική προς τήν κυρίαν οδικήν αρτηρίαν πάροδος. Ό 
πύργος ουτος, τοϋ οποίου παρέχω χαρακτηριστικήν φωτογραφίαν, λη· 
φθεΐσαν, ολίγον μετά τήν άνευρεσιν, έκ τής Ισωτερικής νοτιάς πλευ
ράς, είχε καταστή τελείως αθέατος καί παρέμεινεν οΰτω άγνωστος ακό
μη και εις τον οξυδερκή μελετητήν τών Ένετικών Μνημείων τής Κρήτης 
Giuseppe Gerola, διότι είχε περικαλυφθή διά τοϋ παλαιού ενε· 
τικοϋ τείχους, ούτως ώστε μόνον ή βορεία τουτου πλευρά, ή εις ευθείαν 
γραμμήν συνδεομένη μέ τά προπετάσματα (τά «διάμεσα δομήματα», 
κατά τήν έκφρασιν τοϋ Λέοντος Διακόνου), νά παραμείντ)*όρατή.
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Ό άποκαλυφθείς πύργος είναι τετράγωνος, προεξέχων κατά 5.10 
μ. τοΰ τείχους, προς τό όποιον συνάπτεται κατά την εξωτερικήν αυτού, 
την προς την τάφρον, πλευράν. Τό πλάτος του είναι 6,5 μ., τό δέ 
ύψος του είναι αδύνατον σήμερον νά καθορισθή, αφού έχει κατεδα- 
φισθή τό άνώτερον τούτου μέρος, τό όποιον άλλως δέν διεσώζετο κα
λώς προ τής τελευταίας κατεδαφίσεως' ή καθαίρεσις ειχεν αρχίσει, 
φαίνεται, παλαιόθεν, όταν διεπλατύνθη υπό των Ενετών τό τείχος 
καί ένεσωματώθη εντός τοΰ οΰτω διαπλατυνθέντος σώματος ό πύργος' 
άλλ3 ή υπό τοΰ οϊκοδομοΰντος ιδιώτου γενομένη κατεδάφισις εμείωσεν 
ετι μάλλον τό ύψος αΰτοΰ καί ό πύργος μόλις διέφυγε την ολοκληρω
τικήν κατεδάφισιν' παρέμεινεν δμως τό κύριον σώμα αΰτοΰ μέχρις 
ύψους 4,30 μ. από τοΰ σημερινοΰ εδάφους. 'ΤΙ δυτική αυτοϋ πλευρά 
συνάπτεται σήμερον προς νεωτερικόν οικοδόμημα, τό όποιον προ ετών 
φκοδομήθη, καταστραφέντος τμήματος τοΰ συνεχομένου τείχους. Προς 
τήν πλευράν ταύτην τό τείχος συνδέεται μέ τον πύργον του χαλαρώς, 
χωρίς νά άποτελή μετ’ αΰτοΰ ένιαΐον σώμα’ έσχημάτιζεν είδος παρα- 
στάδος, προς τήν οποίαν συνήπτετο ό πύργος, άγκιστρούμενος, ούτως 
είπεΐν, επ’ αΰτοΰ, άφοΰ τό τείχος είσέδυεν ολίγον εντός τοΰ σώματός 
του. Δύναται νά θεωρηθή ως βέβαιον ότι ό πύργος υπερείχε τοΰ τεί
χους έξ οΰ έπρόβαλλεν, ως τοΰτο είναι σύνηθες είς τά παλαιά βυζαν
τινά τείχη. Καίτοι τό προς άνατολάς προπέτασμα τοΰ τείχους έχει κα
ταστροφή έν μέρει λόγφ τοΰ διανοιγέντος ρήγματος, δύναταί τις 
ακριβώς νά διακρίνη τό πάχος τούτου, τό όποιον μόλις φθάνει τά 
2.50 μ. Ή κατασκευή τοΰ τείχους τούτου παν άλλο είναι ή επιμελής. 
Άπετελέσθη έξ άργολιθοδομής έκ μικρών καί μεγάλων λίδων, μέ 
άφθονον άσβεστον καί άνάμιξιν τεμαχίων πλίνθων καί κεράμων, καί 
μόνον είς τήν εξωτερικήν καί εσωτερικήν αΰτοΰ πλευράν, κατά τήν 
φαινομένην αυτών επιφάνειαν, έχρησιμοποιήθησαν λίθοι μεγαλύτεροι 
καί κατά τά πλεΐστον ξεστοί. Τό σύνολον παρέχει δ'ψιν παλαιού τείχους 
καί δυσκόλως καί εκ μόνου τούτου θά ήδύνατο νά τό άποδώση τις 
είς χρόνους μεταγενεστέρους τής Β' Βυζαντινής Περιόδου. Ό πύργος 
άντιθέτως είναι λίαν έπιμεμελημένης κατασκευής' άπασαι αί πλευράί 
του φκοδομήθησαν μέ ωραίους πελεκητούς λίθους, δχι μεγάλους, σχη
ματίζοντας τελείας άκμάς κατά τάς έξω γωνίας' κατά τήν ΝΑ ακμήν 
διακρίνει τις γλυφήν κατερχομένην καί σβεννυμένην είς ύψος 2,80 μ. 
από τοΰ σημερινοΰ επιπέδου τοΰ χώματος. Άναλόγως θά έσχηματίζε- 
το καί ή μή εμφανής ΝΔ ακμή τοΰ πύργου.

Το εσωτερικόν του έσχηματίζετο έν εΐδει διαδρόμου, έχοντος τήν 
είσοδον εκ τής εσωτερικής πλευράς τοΰ τείχους καί προφανώς έκ τοΰ 
αΰτοΰ επίπεδου τής παρά τό τείχος όδοΰ’ ό διάδρομος ουτος, πλάτους
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1,75, κατέληγεν εις μικρόν θαλαμίσκον τοΰ αυτού πλάτους καί μή· 
κους 1,75, σχηματιζόμενον εις επίπεδον ύψηλότερον (περίπου 1.70 μ.) 
άνω τοΰ δαπέδου τοΰ διαδρόμου, μέ οροφήν θολωτήν'ήμικυλινδρικήν 
(a botte) έκ ξεστών επίσης 
λίθων' μικρόν άνοιγμα ή πα- 
ράθυρον, πλάτους 0,70 καί 
πάχους επίσης 0.70 μ., έσχη- 
ματίζετο εις τό βάθος εις ύ
ψος 0,60 από τοΰ δαπέδου 
τοΰ θαλαμίσκου. Ή χρησι- 
μότης τοΰ παραθύρου τούτου 
ως σκοπιάς, άλλα καί σημείου 
σκοπεύσεως τοΰ αντιπάλου εί
ναι φανερά. Ούτε τό ύψος 
θαλάμου, σωζομένου μέχρι 
2.00 μ., ούτε τοΰ παραθύρου 
του, διατηρουμένου εις ύψος 
1.30 μ., διασώζεται πλέον' άλ
λα τοΰ πρώτου δύναται νά κα- 
θορισθή ασφαλώς λόγιο τής 
θολώσεως ως άνερχόμενον εις 
2.30-2.40 μ.' τό παράθυρον 
δεν θά ήτο ύψηλότερον τοΰ 1.70 μ. Τα περιβάλλοντα τον διάδρομον 
καί τον θαλαμίσκον τοιχώματα τοΰ πύργου είναι ισοπαχή μέ τά διά
μεσα δομήματα τοΰ τείχους, έχουν δηλαδή πάχος 2,50 μ.

Ό πύργος βεβαίως δεν ήτο δ μόνος τοΰ τείχους' παρά τήν ριζικήν 
άλλοίωσιν τήν οποίαν ύπέστη τό τμήμα τούτο εκ των οικοδομών δια- 
κρίνονται σαφώς περαιτέρω κάθετοι αρμοί καί ανοίγματα, τά όποια 
αποτελούν ασφαλείς ενδείξεις ύπάρξεως άλλων πύργων' ή πυκνότης 
ό'μως τούτων καί ή ακριβής μορφή δεν δύναται νά καθορισθή άνευ 
έρεύνης, επί τοΰ παρόντος καθισταμένης αδυνάτου. Οί πύργοι πάν
τως θά ήσαν κατά κανονικά διαστήματα καί επομένως διαπίστωσις 
τής άκριβοΰς άποστάσεως μεταξύ δύο πύργων θά ήδύνατο νά βοηθή- 
ση εις τήν άναπαράστασιν τοΰ δλου τείχους. Ή γενική μορφή δεν θά 
ήτο πολύ διάφορος εκείνης τήν οποίαν βλέπομεν εις τό παλαιότερον 
διασωθέν σχεδίασμα τής πόλεωςτό εικονογραφούν τήν «Descriptio In
sulae Cretae» τοΰ περίφημου καταστάντος περιηγητοΰ Cristoforo 
Buondelmontiμία σειρά πύργων τετραγώνων μέ γείσωμα διπλοΰν, * 8

ή Βλ. έν G e r ο 1 a, Monumenti Veneti nell’Isola dj Cteta, j. a.
8, fig. i. ·

• it.»*·»

Elx. 5. — Διάγραμμα κοτόψεως τοΰ άπο- 
καλυψθέντος πύργου ιών βυζαντινών τει" 

χών τοϋ Χάνδακος.
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έπιστεφόμενον δια «κροσσών» (merlae), παρίσταται προβάλλουσα εκ 
τοΰ τείχους, τό οποίον επίσης έχει έπίστεψιν κροσσών. Εις το σχέδιον 
τοΰ Buondelmonti έσημειώθησαν 4 πύργοι μεταξύ τοΰ άνατολικοΰ 
άκρου, δπου το τείχος κάμπτεται προς βορράν και τής Porta Plateae, 
δπου βραδύτερον τό Voltone. Άλλα σχέδια τής επομένης εκατονταε
τηρίδας δεικνύουν δτι οϊ πύργοι εις τό τμήμα τοΰτο ήσαν περισσότε
ροι, τουλάχιστον εννέα. Εις τό σχέδιον τοΰ Buondelmonti άπεικονί- 
σθησαν οι πύργοι ώς νά έπρόβαλλον προς τό εσωτερικόν τής πόλεως" 
αλλά τοΰτο οφείλεται εις σχηματικήν ατέλειαν τοΰ σχεδιαγράμματος, 

Διά την χρονολόγησιν τοΰ άποκαλυφθέντος τμήματος τοΰ τείχους 
ελάχιστη απομένει αμφιβολία. Ή έν γένει μορφή των και ό τρόπος 
τής δομήσεώς των είναι παλαιότερος τοΰ ΙΓ' αιώνος, αλλά επίσης δια- 
κρίνεται εντελώς σαφώς ή ένετική διαπλάτυνσις τών τειχών δΡ επικά- 
λύψεως τών πύργων καί κατασκευής νέου, συνεχούς και άνευ έξεχόν- 
των πύργων προπετάσματος. ‘Η αρχική μορφή τών τειχών, τά όποια 
μετά πλήρους σχεδόν βεβαιότητος δέον νά αποδοθούν εις τήν β' βυ
ζαντινήν περίοδον, δεν ήτο πολύ διάφορος εκείνης τήν οποίαν παρέ
χουν τά τείχη τής Θεσσαλονίκης 2.

Οί πύργοι εκεί είναι τετραγωνικοί, μάλλον πλατείς, ύψούμενοι 
όχι πολύ υπέρ τά τείχη καί μέ επιστέψεις κροσσών, άνευ γεισωμάτων" 
αϊ διευρυνόμεναι κεφαλαί τών πύργων μέ τά γεισοόματα, τάς οποίας 
βλέπομεν εις τό σχέδιον Buondelmonti προήλθον, φαίνεται, εξ ένετι- 
κής προσαρμογής τοΰ βυζαντινού οχυρωματικού έργου εις μορφήν 
συνήθη έν Ένετία κσί άλλαχοΰ3. Τούς τετραγώνους πύργους μέ τό 
ϊσοδομικόν τοιν σύστημα καί τά μικρά τοξοειδή παράθυρα βλέπομεν 
εις τά βυζαντινού ρυθμού μωσαϊκά τής Βασιλικής τοΰ Άγ. Μάρκου4.

Τό τείχος μέ τούς τετραγώνους πύργους κατέληγε, πλησίον τής ση
μερινής πλατείας εις τήν 'Ωραίαν Πύλην, τής Οποίας ή ακριβής θέσις 
θά ήδύνατο νά όρισθή καί βάσει τών σωζομένων λειψάνων καί βάσει 
τής θέσεως τών δύο ναών, τής 'Ωραιοπυλίτισσας καί τοΰ «Άγ. Νικο
λάου εις τήν 'Ωραίαν Πύλην». Επειδή άποδεικνύεται δτι τά Γενουα- 
τικά καί Ένετικά τείχη άπετελέσθησαν δΡ απλής συμπληρώσεως καί 
αναπροσαρμογής"τών βυζαντινών τειχών, θά ήτο δυνατόν νά χρησι- 
μοποιήση τις επωφελώς τά παλαιότερα ενετικά σχέδια διά τον καθο
ρισμόν τής άκριβεστέρας θέσεως τής 'Ωραίας Πύλης, ήτις φαίνεται

2) Βλ. προχείρως Ch. Diehl, Salonique, Paris 1920, p. 36.
a) Πρβλ. πύργον μέ τοιαύτην έπίστεψιν έν Molmenti, Storia di 

Venezia, I, p. 96. ,
4) Βλ. to μωσαϊκόν τοΰ «Πύργου τής Βαβέλ» έν Molmenti, αύτ. 

ο. 94.
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ήτο γνωστή και ως Παλαιά Πόρτα5 6. Και τύ μεν σχέδιον τοϋ Buon- 
delmonti ούδέν παρέχει λόγιο τοϋ συνοπτικοί χαρακτήρος του' εις τά 
σχέδια όμως τοϋ XVI αίοινος, τοϋ ’Ανώνυμου και τα δυο τοϋ De 
Rossi τών ετών 1567 και 1573, διακρίνομεν” τό άνοιγμα τής Ωραί
ας Πύλης εις τό σημειον όπου τό τείχος κάμπτεται προς τον χώρον 
τοϋ 'Αγ. Φραγκίσκου’ θά ήτο δηλ. εις τό αυτό σημειον όπου διέρχε
ται σήμερον ή εκ τής πλατείας οδός καί εις μικράν άπόστασιν τοϋ 
πλατάνου τής πλατείας. Τά μνημονευθέντα σχέδια είναι λίαν διδακτι
κά διά την σπουδήν τής έξελίξεαις τών τειχών. Οί Ενετοί έχρησιμο- 
ποίησαν άρχικώς αυτό τό παλαιόν βυζαντινόν τείχος τό όποιον ευρον 
εις καλήν σχετικώς κατάστασιν διά τών έπισκευώιν τάς οποίας ασφα
λώς έκαμαν εις αυτό οι Γενουάται' ανύψωσαν περισσότερον τούς πυρ
γίσκους και επέθεσαν την εύρυτέραν τοϋ κυρίου σώματος αυτών έπί- 
στεψιν, τήν οποίαν βλέπομεν εις τό σχέδιον Buondelmonti’ ασφαλώς 
έξεβάθυναν επίσης τήν προ τών τειχών τάφρον, ή οποία, καθώς βλέπο
μεν εις τό ανώνυμον σχέδιον, δεν είχε πανταχοϋ τό αυτό πλάτος και ως 
φαίνεται ένισχύετο δι’ έπικουρικαίν πυργίσκων κατ’ αραιά διαστήμα
τα τοϋ εξωτερικοί πρανοΰς τής contra-scarpa. Δέν είναι εϋκολον νά 
συναγάγη τις πότε κατά πρώτον τό παλαιόν τείχος διεπλατύνθη εις 
τό σημερινόν του πλάτος, καταχωσθέντων τελείως τών πύργων καί 
κατασκευασθέντος συνεχούς προπετάσματος τείχους μέ επικλινές τό 
κάτω τοϋ γεισώματος μέρος. Άν κρίνη τις από τά διασιρζόμενα οικό
σημα εις τά διάφορα αυτοί τμήματα θά έδει νά συμπεράνη ότι τούτο 
έγένετο πολλά έτη μετά τήν ένετικήν έγκατάστασιν, μεταξύ τών ετών 
1475 καί 1490. 'Όμως τά τότε έργα φαίνονται μάλλον ότι έπεσκεύα- 
σαν ριζικώς τό προϋπάρχον όμοιου τύπου τείχος, αφοί αι πηγαί τάς 
όποιας διαθέτομεν 7 ούδαμοϋ ομιλούν περί ολοκληρωτικοί έργου κατά 
τήν περίοδον ταύτην. Τά δύο σχέδια τοϋ De Rossi παριστοϋν τήν ε
σωτερικήν γραμμήν μέ τούς πύργους καλυπτομένην μέ τό προπέτασμα, 
τό όποιον θά έδει νά έσημειοϋτο καί εις τό σχέδιον τοϋ ’Ανωνύμου, 
αφοί εις τούτο απεικονίζεται ό έξω περίβολος τών τειχών, όστις δέν 
υπήρχε προ τοϋ 1500. Οι παλαιοί πυργίσκοι, έχοντες, ώς εσημειώθη, 
είσοδον εκ τής πόλεως, καίτοι ένσωματωθέντες εις τό διαπλατυνθέν 
τείχος καί καταστάντες οϋτω, κατά τό κάτω αυτών τουλάχιστον μέρος 
αθέατοι έχρησιμοποιήθησαν ως άποθήκαι πυρομαχικών, ώς σημειού- 
ται εις τον έτερον τών χαρτών τοϋ De Rossi. Οί πυργίσκοι ούτοι 
δέον νά μή συγχέωνται μετά τών κατόπιν επί τοϋ τείχους καί παρά τό

5) Βλ. «Κρητ. Χρονικά», αύτ., σ. 245, 247 σημ. 28.
6) Βλ. Gerola, αΰτ., εϊκ. 49-51.
’) Πρβλ. Gerola, αύτόθι, σ. 111.
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έξω αύτού χείλος άνεγερθέντων, των οποίων περιγραφήν και σχέδια 
παρέχει δ Gerola”. Οί τελευταίοι οΰτοι ήσαν μόνον 4 (εις τό σχέδιον 
Werdmiiller σημειούνται μόνον ο) και κατά την κατασκευήν των ή
σαν αρκετά όμοιοι μέ τούς παλαιοτέρους, έχοντες επιμήκη διάδρομον, 
άλλα θολούμενον ά'νω, κα'ι παράθυρον μικρόν προσιτόν διά μικρού 
θαλαμίσκου. Έκ τούτων διασώζεται έτι εις, 6 Gerola όμως έμελέ- 
τησε καί τούς τέσσαρας, απεικόνισε δέ καί έ'να τούτων, μέ την πυρα
μιδικήν του στέγην9.

Ή γενομένη έξακρίβωσις τής μορφής τού βυζαντινού τείχους απο
κλείει πάσαν στενήν συσχέτισιν τούτου μέ τό αραβικόν τείχος- τούτου, 
φαίνεται, μόνον τήν τροχιάν ήκολούθησεν, ίσως όμως έχρησιμοποιή- 
θησαν έν μέρει τά σκάμματα των τάφρων καί τμήματα τής λίθινης 
κρηπΐδος. Πράγματι, έκτος τού γεγονότος ότι τά αραβικά τείχη άνω 
τής λίθινης κρηπΐδος ήσαν συμπεπιλημένα «έκ χοδς και τριχών αίγεί- 
ων και νείων» ,0, ήσαν πλάτους τοσούτου όίστε «αμαξαι δύο ευπετώ; 
ε'χειν κατά των επάλξεων εναλλάξ διοδενει περίδρομον», ενώ τό άπο- 
καλυφθέν τείχος μόλις είναι 2.5 μ. πλάτους. Άλλα καί αί τάφροι τού 
αραβικού τείχους ήσαν διπλαΐ καί βαθεΐαι.

Ή διαπλάτυνσις τού τείχους έγένετο κατά τον ακόλουθον τρόπον- 
έξω τοΰ βυζαντινού τείχους συνεσωρεύθη χώμα συμπαγές καί πιλητόν 
καί συνεκρατήθη 61’εξωτερικής έπενδύσεως (προπετάσματος) επικλινούς 
μέχρι τού γεισώματος καί όρθιας άνω τούτου- εις ώρισμένην έκτασιν τοΰ 
τείχους, προς τό τμήμα τό καταλήγον εις τήν Ώραίαν Πύλην “, κατε- 
σκευάσθησαν, πριν ή γίνη ή έπίχωσις, μεταξύ τών δύο λιθοδομών 
σειρά τόξων θολαηών, είδος υπογείων μέ ήμικυλινδρικόν θόλον, τά ο
ποία έβάσταζον άνω τό χώμα κάίτοι καί αυτά έπληρώθησαν διά χώμα
τος, φύσεως δηλαδή ανακουφιστικής ,2- ταΰτα, άποκαλυφθέντα έν μέρει 
διά διατρήσεως τού βυζαντινού τείχους, χρησιμοποιούνται σήμερον 
υπό ιδιωτών ώς άποθήκαι. Ή κατά τον άποκαλυφθέντα πύργον κατά 
τούς ένετικούς χρόνους διαμόρφωσις τού τείχους, άποδεικνύει τήν 
έπαναχρησιμοποίησιν τών πύργων κατά μίαν περίοδον κατά τήν οποί
αν δέν εΐχον ακόμη άνοικοδομηθή οι επί τού τείχους πυργίσκοι : έμ
προσθεν τού πύργου, εκεί όπου ήτο τό παράθυρον, κατεσκευάσθη,

Καί πάλιν περί των βυζαντινών τειχών τοΰ Χάνδακος 359

") Αύτ. 125, εϊκ. 60.
") Αΰι , σ. 124, είκ. 59

10) Λ έ ω ν Διάκονος, 'Ιστορία C.S.II.B. vol. XXXII, Bonnae, 
1828, σ. 11.

“) "Οπισθεν τοΰ σημερινού Ξενοδοχείου «Κάντια Πάλλας».
*2) Πρβλ. τάς ανακουφιστικός εις μακράν σειράν στάμνους τών ροδιακών 

μεσαιωνικών δομήσεων.
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360 Ν. Πλάτωνος

παραλλήλως προς το προπέτασμα, διάδρομος εις χαμηλότερου επίπε
δον της άνω επιφάνειας των τειχών' εκ ταύτης κατήρχετό τις διά λα
ξευτής κλιμακίδος, τής οποίας άπεκαλύφθησαν αί τέσσαρες κατώτεραι 
βαθμίδες' ό ευρισκόμενος εντός τοϋ διαδρόμου ήδύνατο νά επισκόπη
ση την περιοχήν τής τάφρου διά μέσου ανοίγματος πλάτους 1,50 μ., 
διαμορφωθέντος εις την έξω τοΰ διαδρόμου έπίχωσιν και μειούμενον 
εις πλάτος καθ’ δσον έβαινε προς τά έξω' ανάλογος ήτο ή διαμόρφω- 
σις τοϋ παράθυρου τοϋ βυζαντινού πύργου13.

Το άποκαλυφθέν τμήμα τοΰ πύργου κατωρθώθη νά διατηρηθή εις 
τό σύνολον του' επετράπη μόνον εις τον κατέχοντα ιδιώτην ή έπ’ αυ
τού οικοδόμησις οικίας, τοΰ πύργου άποτελέσαντος οϋτω την κρηπίδα 
τής οικοδομής καί παραμείναντος σχεδόν άθικτου.

Εις την περί των βυζαντινών τειχών τοϋ Χάνδακος προγενεστέραν 
δημοσίευσίν μου έσημειώθη ή πιθανή θέσις τής μικράς εκκλησίας 
Παναγίας τής Πισωτειχιώτισσας, όπισθεν τής νοτιανατολικής άπολή- 
ξεως τοΰ παλαιοΰ τείχους, καί ύπεγραμμίσθη ή κατά τήν βυζαντινήν 
άντίληψιν διά τής ίδρύσεως τοϋ έκκλησιδίου έπιδιωχθεΐσα προστασία 
τής Θεομήτορος επί τών τειχών, ώς επίσης ή επί τής 'Ωραίας Πύλης 
διά τής άφιερώσεως τοϋ γειτονικού έκκλησιδίου τής Ώραιοπυλίτισ- 
σας. Ή γενομένη βάσει τής μεταγραφής τοϋ σχεδίου Werdmiiller έν- 
τόπισις τοϋ ναού τής Πισωτειχιώτισσας άπεδείχθη επ’ εσχάτων ώς λί
αν ακριβής : Εις έλαχίστην άπόστασιν από τοϋ καθορισθέντος χώρου 
καί έναντι τής Δ. θύρας τοΰ Μουσείου άπεκαλύφθησαν, κατά τάς ερ
γασίας άποχωματώσεως καί έξωραϊσμοΰ τής εκ χώματος έξάρσεως διά 
τοίχου άντιστηρίξεως, πλήθος τεμαχίων τοιχογραφιών με αγιογραφίας 
τοϋ έξαφανισθέντος πλέον έκκλησιδίου’ κεφαλαί αγίων μέ φωτοστέφα
νον εις τεμάχια καί τμήματαμορφών ένδεδυμένων τάς γνωστάς εξ άλ
λων τοιχογραφιών στολάς, τεμάχια πολλών επιγραφών τύπου όχι, φαί
νεται, μεταγενεστέρου τοΰ ΙΓ' αΐώινος, άποδεικνύουν ότι ό οίκος τής 
'Υπερμάχου Στρατηγού ύπήρχεν ήδη από τής ληγούσης βυζαντινής ε
ποχής' θά ήτο άλλως αδύνατος ή ΐδρυσις ορθοδόξου έκκλησιδίου προς 
προστασίαν τών τειχών, καθ’ οϋς χρόνοους δεινοί αγώνες συνήπτοντο 
μεταξύ τών Ενετών καί τών άγερώχων Κρητών, τών οποίων ενδεχομέ
νως επιθέσεις τά άναπροσαρμοσθέντα τείχη θά έδει νά αποκρούσουν. 
Καί ή οϋτω βεβαιουμένη ϋπαρξις τοΰ βυζαντινού έκκλησιδίου άποδει- 
κνύει τήν ΰπαρξιν κατά τήν Β' βυζαντινήν περίοδον τοϋ περιβόλου τει
χών, τοΰ οποίου τήν μορφήν μάς κατέστησεν, έν μέρει έστω, γνωστήν 
6 άποκαλυφθείς βυζαντινός πύργος μετά τοΰ συναπτομένου τείχους.

Ν. ΠΛΑΤΩΝ

IS) Ούδετερα τούτων άπεδόΟη είς τήν κάτοψιν εκ παραδρομής.
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!

Έ [1 μ. Κ Q l Ct 0 ά, Κατοαΐτης, Ίφιγίνεια-Θυίατης-Κλαίήΐυς Ιΐε/.ο

ποί· νή που. Ανέκδοτα έργα. Κριτική έκδοση μέ εισαγωγή, ση
μειώσεις καί γλωσσάρια. Athenes 195° (Collection de ΓΙη-; 
stitut F'ranfais d’Athenes).

Εις την σειράν των εκδόσεων τοϋ Γαλλικού ’Ινστιτούτού προσετέ- 
θη εσχάτως ογκώδης τόμος περιέχων το ανέκδοτον μέχρι τοΰδε έργον 
τοϋ κεφαλλήνος ποιητοϋ Πέτρου Κατσαΐτη μεθοδικώς έκδεδομένον, 
επί τή βάσει χειρογράφου άποκειμένου εις τήν βιβλιοθήκην τοϋ Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό τοϋ διακεκριμένου κρητός φιλολόγου 
κ. Ε. Κριαρά, καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου.

Τήν έκδοσιν ταύτην καθιστά καί κρητολογικώς ένδιαφέρουσαν ή 
επί διετίαν εν Κρήτη παραμονή τοϋ Κατσαΐτη ώς αιχμαλώτου τών 
Τούρκων (1715-1717) καί ή, ώς έκ ταΰτης, οίκε'ωσίς του προς τήν 
κρητικήν γλώσσαν καί λογοτεχνίαν, τής οποίας ή έπίδρασις, ώς τονί
ζει 6 εκδότης, «έμελλε ώς ένα βαθμό να προκαθορίση τή μελλοντική 
λογοτεχνική του πορεία» (σελ. Γ).

Εις τό πρώτον μέρος τοϋ βιβλίου του ό κ. Κριαράς εξετάζει τα 
υπάρχοντα βιογραφικά στοιχεία τοϋ ποιητοϋ, συνθέτει, βάσει τούτων,' 
τήν προσωπικότητά του καί προσδιορίζει τον χαρακτήρα καί τήν ση
μασίαν τών τριών έργων του. Έκ τούτων τό πρώτον (χρονολογικώς- 
εις τήν έκδοσιν επιτάσσεται τών δϋο άλλων) μέ τον τίτλον «Κλαθμός 
Πελοποννήσου προς τήν Ελλάδα» έχει ώς θέμα τήν υπό τών Τούρκων 
κατά τό 1715 άλωσιν τής Πελοποννήσου, συνετέθη δέ κατά τήν διάρκει
αν τής εν Κρήτη αιχμαλωσίας τοϋ ποιητοϋ. Τά δυο άλλα μέ τούς τί
τλους « Ιφιγένεια» καί «Θυέστης» είναι τραγωδίαι, τών οποίων τό 
θέμα είναι ήντλημένον έκ τής αρχαίας μυθολογίας, συντεθέντα δέ με
τά τήν έκ Κρήτης άναχώρησιν τοϋ ποιητοϋ είναι ανώτερα τοϋ πρώ
του—πράγμα τό όποιον οφείλεται, κατά τον κ. Κρ., καί εις τήν ευερ
γετικήν έπίδρασιν τής κρητικής λογοτεχνικής παραδόσεως. Ή γλώσ
σα καί ή στιχουργία καί τών τριών έργων έξετάζεται εις ειδικά κε
φάλαια τοϋ πρώτου μέρους, άναζητοΰνται δέ έν αύτφ έπιμελώς καί 
διακρίνονται τά ίχνη τής κρητικής έπιδράσεως. Χαρακτηριστικόν, έν 
προκειμένφ, είναι ότι τό πρώτον ποίημα, δ «Κλαθμός», είναι συντε- 
θημένον έξ ένδεκασυλλάβων στίχων, ένώ τά δυο άλλα έκ δεκαπεντασυλ
λάβων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:18 EEST - 18.237.180.167



362 Βιβλιοκρισίαι

Τά κείμενα καταλαμβάνουν to δεύτερον μέρος, άποτελούμενον εκ 
285 σελίδων, τά δε εις ταΰτα ποικίλα σχόλια τοΰ εκδότου, εκτεινόμενα 
εις 43 σελίδας, επιτάσσονται των κειμένων εις τό τρίτον μέρος. Το 
τέταρτον περιέχει γλωσσάρια : τών λέξεων, τών κυρίων ονομάτων καί 
τοπωνυμίων, τών ξένων λέξεων καί εκφράσεων.

Βεβαίως ή ποιητική παραγωγή τοΰ κεφαλλήνος ποιητοϋ, δσφ καί 
άν οΰτος «από την Κρήτη γέμισε τις φούχτες του» δεν δύναται να 
υποστή την σΰγκρισιν προς τά προγενέστερά του προϊόντα τής Κρη
τικής Λογοτεχνίας. 'Η χάρις, ή διαύγεια καί ή γλωσσική τελειότης 
τούτων σπανιώτατα εμφανίζεται εις τούς δυσκίνητους, ασαφείς καί, 
έν πολλοΐς, γλωσσικώς βεβιασμένους καί μικτούς στίχους τού Κατσαΐ- 
τη. Μιάς περιόδου όμως, ως εκείνη καθ’ ήν έγραψεν ό Κατσαΐτης, 
παν κείμενον είναι επιστημονικούς χρήσιμον, ιδία όταν είναι οπωσδή
ποτε δόκιμον (ό Κατσ. αν δεν άνήλθεν εις τό ύψος τών κρητών ποιη
τών ήτο σημαντικός λόγιος καί ενδιαφέρων ποιητής) καί, προ παντός, 
όταν εμφανίζεται εις έκδοσιν υποδειγματικήν καθ’ όλα, ως ή άνο>- 
τέρω τοΰ κ. Κριαρα. Μ. Γ. Π

J. D. S. Ρ e n d 1 e b u r y, 'Οδηγός Κνωσού, μέ πρόλογο 
τοΰ Sir Arthur Evans. Ελληνική μετάφραση Νικ. Πλάτω
νος. ’Έκδοση Άνδρέα Καλοκαιρινού. Ηράκλειο 1950.

Ή έλλειψις ενός ελληνιστί συντεταγμένου 'Οδηγού τού μινωικού 
ανακτόρου τής Κνωσού ήτο πάντοτε λίαν δυσάρεστος διά τούς αγνο- 
ούντας ξένας γλώσσας έ'λληνας έπισκέπτας. Ήσαν οΰτοι υποχρεωμένοι 
νά άρκούνται εις τάς προχείρους καί επιπόλαιας πληροφορίας τών φυ
λάκων ή εις τήν άνεξέλεγκτον ερμηνείαν ενός προθύμου μέν, άλλ’ ως 
επί τό πλεΐστον αδαούς συνοδού. Διά τούτο μέ πολλήν άνακούφισιν 
έγένετο δεκτή ή έκδοσις εις ελληνικήν μετάφρασιν τού γνωστού 'Οδη
γού τού Pendlebury, τήν οποίαν μέ επιμέλειαν καί φιλοκαλίαν ασυ
νήθη έπεράτωσαν προσφάτως οί Ν. Πλάτων καί Α. Καλοκαιρινός, ό 
πρώτος ως μεταφραστής καί ό δεύτερος ώς εκδότης.

'Η διατηρηθεΐσα καί έν τή ελληνική μεταφράσει πλούσια εϊκονο- 
γράφησις τής αγγλικής έκδόσεως — τούτο, ως σημειοΐ ό μεταφραστής, 
κατωρθώθη τή συνδρομή τής έν Άθήναις ’Αγγλικής Άρχαιολ. Σχο
λής—ύποβοηθεΐ κατά τρόπον λαμπρόν τον έλληνα αναγνώστην εις τήν 
παρακολούθησιν τής πολυπλύκου αρχιτεκτονικής τοΰ ανακτόρου, ένώ 
ή εις απλήν γλόύσσαν ερμηνεία τοΰ κτιρίου καθιστά προσιτόν τον 'Ο
δηγόν εις πάντα γνωρίζοντα άνάγνωσιν. Εύχεραίνεται δ’ έτι πλέον ή 
υπό τών αμυήτων κατανόησις τού βιβλίου διά τού εισαγωγικού κεφα
λαίου, υπου παρέχεται ή αρχιτεκτονική ιστορία τού ανακτόρου καί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:18 EEST - 18.237.180.167



Βιβλιοκρισίαι 363

ερμηνεύονται οί ειδικοί δροι (κυρίως οΐ χρονολογικοί), τούς οποίους 
συχνά θά συναντά ο αναγνώστης περαιτέρω.

Ή ελληνική αΰτη έκδοσις αποτελεί επί πλέον ευλαβή προσφοράν 
εις την μνήμην τοΰ Pendlebury, ό οποίος, δπως προσφυώς τονίζει 
εις τον πρόλογόν του ό μεταφραστής, «δεν άνέσκαιβε απλώς τά χώμα
τα τής Κρήτης, γιά νά ξεθάψη τον αρχαίο πολιτισμό της, αλλά τά πό
τισε και με τδ αίμα του, γιά νά θρέψει τή λευτεριά τής>>. Εις τον 
λαόν τής Κρήτης, γνωρίσαντα τον Pendlebury ως άνθρωπον εύγενή 
και ως πολεμιστήν γενναιον, παρέχεται τώρα ή ευκαιρία νά τον γνω- 
ρίση και ώς επαγωγόν συγγραφέα. Μ. Γ. Π.

Joshua Starr, Jewish life in Crete under the rule 
of Jenice, «Proceedings of the American Academy for 
Jewish Research», τόμος XII, σελίδες 54.

To θέμα των Εβραίων εις τήν ’Ανατολήν κατά τούς μέσους αι
ώνας έχει γίνει ήδη άντικείμενον ερευνών υπό τών Roth, Schiavi, 
Ξανθουδίδου και υπό τοΰ ίδιου τοΰ Starr εις τό βιβλίον του «The 
Jews in the Byzantine Empire». Τά χαρίσματα τά όποια επέβαλαν 
τον συγγραφέα κατά τάς προηγηθείσας δημοσιεύσεις του συναντώνται 
καί εδώ : άρτια επιστημονική κατάρτισις, εύρεΐα γνώσις τών πολιτι
κών, οικονομικών καί πνευματικών προβλημάτων καί επί πλέον γνώ
σις τής εβραϊκής γλώσσης, πλεονέκτημα τό όποιον τοΰ έπέτρεψε νά 
χρησιμοποιήσω πηγάς απροσίτους εις άλλους έρευνητάς, εν οίς καί ό 
Ξανθουδίδης.

Τό αναλυόμενον ενταύθα έργον περί τών Εβραίων εν Κρήτη κατά 
τήν Βενετοκρατίαν παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον’ ενώ άλλαι 
ίστορικαί ερευναι περί τών Εβραίων έν Ευρώπη κατά τούς μέσους 
αιώνας έχουν ως θέμα των τάς σχέσεις τών Εβραίων προς τούς γη
γενείς κατοίκους τών χωρών εις τάς όποιας ειχον έγκατασταθή, τό 
παρόν έργον, άφορών εις τήν εποχήν τής Βενετοκρατίας έν Κρήτη 
(1204-1669), πραγματεύεται ένα νέον κοινωνιολογικόν φαινόμενον, 
τό τής συμβιώσεως ενός ξένου λαού, τών Εβραίων, μετά τών Ελλή
νων, εις περιοχήν δπου άμφότεροι, καί οί Εβραίοι καί οί "Ελληνες, 
ήσαν ύποτεταγμένοι εις τρίτον λαόν, τούς Βενετούς. Ή κεντρική ιδέα 
τοΰ βιβλίου εΰρίσκεται εις αυτήν ακριβώς τήν διαρκώς μεταβαλλομέ- 
νην, λόγφ πολιτικών, οικονομικών καί θρησκευτικών παραγόντων, 
σχέσιν τών τριών λαών προς άλλήλους.

Τό έργον αρχίζει διά βραχείας εισαγωγής, άνακεφαλαιούσης τάς 
ολιγάριθμους πληροφορίας περί τών Εβραίων έν Κρήτη προ τής 
άφιξεως τών Βενετών. Πληροφορίαι επ’ αύτοΰ, κατά τόν Starr, εύ-
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ρίσκονται μόνον εις τον Φίλωνα, Ίιόσηπον και Σωκράτην. Μεταξύ τού 
823, τής κατακτήσεως τής νήσου υπό των ’Αράβων, κα'ι τοΰ 1204, 
οτε ήλθον οί Βενετοί, ό Starr δεν ήδυνήθη νά εύρη στοιχεία περί 
Εβραίων εν Κρήτη. Συμφωνεί όμως με τον Άνδρεάδην εις 
τό οτι οί Εβραίοι επί Βενετοκρατίας εν Κρήτη, έν άντιθέσει προς 
τούς Βένετους, δεν ήσαν νεοελθόντες και δτι μόνον κατά τό δεύτερον 
ήμισυ τοΰ 15. αίώνος παρουσιάσθη αξιόλογος εισροή 'Εβραίων με
ταναστών.

Παρ’ δλον δτι, ως ό ίδιος αναγνωρίζει, «μόνον εν τμήμα των ύ- 
παρχουσών πηγών περί τών 'Εβραίων εν Κρήτη έχει δημοσιευθή», 
τό συμπέρασμά του είναι δτι τό ύπαρχον υλικόν είναι σημαντικόν διά 
μίαν λεπτομερή μελέτην τών δρων τής ζωής τών Εβραίων κατά την 
περίοδον αυτήν. Τό πρώτον κεφάλαιον, political relations, διαγράφει 
τάς επί τοΰ πολίτικου πεδίου σχέσεις Εβραίων, Ελλήνων καί Βενε
τίαν. Ή θέσις τών Εβραίων ήτο ιδιαζόντως δυσχερής. Ήσαν υποτε
λείς τών Βενετών καί συνυποτελείς μετά τών Ελλήνων. Τούτο κανο
νικούς έπρεπε νά όδηγήση εις την σύσφιγξιν τών δεσμών μεταξύ τών 
δυο υποδούλων, οί "Ελληνες δμως, καθ’ α διαπιστώνει ό Starr, μι- 
κράν συμπάθειαν έδείκνυον διά τούς Εβραίους, «μολονότι καί οΰτοι, 
δπως καί οί "Ελληνες, ύπέφερον υπό τύν ζυγόν τών Βενετών». Διαφο- 
ραί εις την φυλήν, τάς συνήθειας καί προπαντός εις τήν θρησκείαν, 
ήμπόδιζον την συναδέλφωσιν τών δύο υποδούλων, εκτός μεμονωμέ
νων τινων περιπτώσεων, προκειμένου νά εξασφαλισθοΰν ευνοϊκοί τι- 
νες δροι από τούς κυριάρχους. Άντιθέτως, οί 'Εβραίοι, μολονότι υ
πόδουλοι, εις ώρισμένας περιπτώσεις, ήδύναντο νά συνδεθοϋν φιλικώ- 
τερον μέ τούς Βενετούς, διά νά εξασφαλίσουν ούτω πλεονεκτήματα, 
τά όποια δεν θά ήτο δυνατόν νά τά διεκδικήσουν καί νά τά επιτύχουν 
από κοινού μετά τών Ελλήνων. Οί Εβραίοι ούτω, κατά κανόνα, 
έζων άποκεχωρισμένοι, διατηρούντες ή προσπαθοΰντες νά διατηρή
σουν ουδετερότητα, συμμαχούντες άλλοτε μετά τού ενός καί άλλοτε με
τά τού άλλου, άναλόγως τών περιστάσεων. Κατά τήν έπανάστασιν τού 
’Αλεξίου Καλλέργη π.χ., εις τό δεύτερον ήμισυ τού 13. α’ιώνος, οί 
'Εβραίοι προφανώς ουδόλως προσεπάθησαν νά άνταγωνισθοΰν τούς 
'Έλληνας, καί συνεπώς εις τήν σύμβασιν τοΰ 1299 ούδείς λόγος έγένε- 
το περί αυτών. ’Άλλη περίπτωσις είναι ή τού Δαβίδ Μαυρογόνατου, 
ενός πλουσίου Εβραίου εμπόρου τού Χάνδακος, ό όποιος τό 1460 
άπεκάλυψε συνωμοσίαν στρεφομένην κατά τών Βενετών κυριάρχων 
καί ύποκινουμένην υπό Ελλήνων έποίκων εκ τής προ μικρού καταλη- 
φθείσης Κωνσταντινουπόλεως:

Ό Εβραίος αυτός άντημείφθη υπό τής Serenissima, άλλ’ ή ύ-
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πόθεσις αυτή έπέτεινε τόσον πολύ την εχθρότητα τών Ελλήνων εναν
τίον των Εβραίων, ώστε ή υπηρεσία αυτή, δπως γράφει ό ίδιος ό 
Μαυρογόνατος, εΐχεν ώς μόνον αποτέλεσμα τό εναντίον του «publi
cum odium» έκ μέρους τών όμ°φόλων του 'Εβραίων.

Κατά την διάρκειαν τοϋ τουρκικού πολέμου 1538-40 φήμαι μετα
ξύ τών Ελλήνων έφερον ότι οί Εβραίοι έφιλοξένουν Τούρκους εις 
την εβραϊκήν συνοικίαν τού Χάνδακος και οί Εβραίοι ήναγκάσθησαν 
νά ζητήσουν την προστασίαν τών Βενετών διά νά προστατευθοϋν από 
την έκδίκησιν τών μαινομένων εναντίον των Ελλήνων. Μετά μεγά
λης δυσχερείας διέφυγον σφαγήν γενικήν.

Το πρόβλημα όμως τών κοινωνικών σχέσεων τών Εβραίων αποκτά 
τήν πλήρη σημασίαν του επί τού θρησκευτικοπολιτικοΰ πεδίου ιδιαιτέ
ρως. Οί Εβραίοι κατηγοροΰντο συνήθως υπό τών Ελλήνων ,ώς περι- 
φρονοϋντες τήν χριστιανικήν θρησκείαν καί ώς θυσιάζοντες χριστιανούς 
παίδας ή άντ’ αυτών μικρά άρνία. Τήν θυσίαν όμως τών χριστια
νών παίδων ό Starr άποδεικνύει ώς καθαράν συκοφαντίαν" ή θυσία 
αρνιών υπό τών Εβραίων διά τήν εορτήν τής ’Εξόδου ουδόλως διέ- 
φερεν από τήν κατά παράδοσιν εβραϊκήν μέθοδον θυσιών καί ούδε- 
μίαν σχέσιν ειχεν μέ τάς υπό τών Ελλήνων κατηγορίας. Ή περίοδος 
τής διακυβερνήσεως τής νήσου υπό τοϋ Foscarini τό 1450, ύπήρξεν 
πολύ σκληρά διά τούς Εβραίους διότι τά έπιβληθέντα μέτρα ήσαν 
οδυνηρά. Αί γυναίκες τών Εβραίων δεν ειχον τό δικαίωμα νά έξέρ- 
χωνται από τό ghetto, αί δέ σχέσεις των μέ Χριστιανούς ειχον ώς 
συνέπειαν βαρυτάτας τιμωρίας, μέχρι καί θανατικής έκτελέσεως ή κσί 
ρίψεως εις τό πϋρ. Έάν ένας Εβραίος προσελάμβανε είς τήν υπηρε
σίαν του χριστιανόν, συνήθης τιμωρία ήτο δεκαετής καταναγκαστική 
εργασία εις τά πλοία τών Βενετών ή Ιξορία. Έν συνάψει, ό Foscari
ni, τον όποιον ό Ξανθουδίδης έστιγμάτισεν επί «μισαλλοδοξία:» καί 
«έλληνοφοβία», επεδίωξε ή νά εκδίωξη ή νά άναγκάση είς άρνησι- 
θρησκείαν τούς Εβραίους τής Κρήτης, ή δέ άναχώρησίς του έκ τής 
νήσου υπήρξε δι’ αυτούς άνακούφισις.

Σημαντική αφορμή δυσχερειών διά τούς Εβραίους, ώς ήδη άνε- 
φέρθη, ήτο ή έχθρότης τοϋ κρητικοϋ λαοΰ. Κατά τον 15. καί 16. αι
ώνα οί Έλληνες τής νήσου Ιθεώρουν τήν επαφήν των μετά τών Ε
βραίων ώς μολυσματικήν καί αν εις τήν αγοράν ένας Εβραίος έθιγε 
τά υπό τών Ελλήνων Ικτιθέμενα προς πώλησιν εμπορεύματα, ό Έλ- 
λην είχε τό δικαίωμα νά τον έξαναγκάση νά τά άγοράση είς ύψηλάς 
τιμάς. Ή κατάστασις είχε γίνει τόσον δυσάρεστος, ώστε κατά τό 1567 
ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνης ό Γ' έξέδωκεν εγκύ
κλιον επιστολήν προς τούς Έλληνας τής νήσου συνιστών είς αυτούς
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νά μη κακοποιούν καί να μη συκοφαντούν ιούς Εβραίους. Έν τού· 
τοις όμως, παρ’ όλα αυτά, τά στοιχεία τά όποια παρέχει ό Starr δέν 
φαίνεται νά άποδεικνύουν δτι αί σχέσεις μεταξύ Εβραίων και Χρι
στιανών εις την Κρήτην, μολονότι όχι βεβαίως αρμονικοί, έφθασαν 
ποτέ την κλίμακα των «pogrom» κατά τον 15. αιώνα εις 'Ισπανίαν 
και κατά τον 19. αιώνα εις Ρωσίαν.

Το πρώτον κεφάλαιον αφορά κυρίως εις τάς σχέσεις μεταξύ Εβραίων 
και Ελλήνων. Τό δεύτερον κεφάλαιον («Taxation») αφορά εις την φο
ρολογίαν, θέμα τό όποιον συνδέεται προς τάς σχέσεις ιδίως μεταξύ Ε
βραίων και Βενετών. Το κύριον ζήτημα είναι βεβαίως αν οί Εβραίοι 
ήσαν έξηναγκασμένοι νά καταβάλλουν υψηλότερους φόρους' τό συμπέ
ρασμα τού Starr είναι ότι, μολονότι αί πηγαί δεν παρέχουν πλήρη 
στοιχεία, οί Εβραίοι πάντως κατέβαλλον περισσοτέρους από ό,τι οί 
"Ελληνες φόρους. ’Από πηγάς π.χ. διά την πόλιν τού Χάνδακος άπο- 
δεικνήεται ότι τό 1407 οί Εβραίοι κατέβαλλον τό έν τέταρτον τών 
δαπανών διά την περισυλλογήν τών σκουπιδιών. Τό 1403, ότε έπι- 
σκευάζετο τό πρός την ακτήν τείχος, τό προστατεΰον τό ghetto, οί 
Εβραίοι κατέβαλον τό ήμισυ τών δαπανών. Εις την πόλιν λοιπόν 
αυτήν, όπου οί Εβραίοι ουδέποτε ύπερέβησαν τά 12-15 "/ο τού πλη
θυσμού, ήσαν υποχρεωμένοι νά καταβάλουν τό έν τέταρτον τού συνο
λικού ποσού τών φόρων1.

Τό τρίτον κεφάλαιον («Economic activities») αφορά εις την οι
κονομικήν δραστηριότητα καί έπεκτείνεται εις τό πρόβλημα τών Ε
βραίων ώς τοκογλύφων καί γενικώς χρηματοδανειστών. Παρά τήν 
συνήιθη αντικειμενικότητα εις τήν έκθεσίν του, εις τήν περίπτωσιν 
αυτήν ό Starr ύπερέβη τά έσκαμμένα διά τού ισχυρισμού ότι οί Ε
βραίοι ουδέποτε έμονοπώλησαν τό έμπόριον τού δανεισμού χρημάτων. 
Έάν διά τού «μονοπωλίου» εννοεί ότι ό αριθμός τών Εβραίων τών 
άσχολουμένων μέ τό επάγγελμα αυτό ήτο μικρότερος τού αριθμού τών 
Χριστιανών, έχει βεβαίως δίκαιον, όχι δμως προκειμένου καί περί τής 
έπιδράσεως τήν οποίαν ειχον εις τήν αγοράν. Ό ίδιος άλλωστε λέγει 
ότι«οί Εβραίοι δανεισταί άπετέλουν έξαιρετικώς χρήσιμον παράγοντα 
εις τήν Βενετικήν διοίκησιν» καί ότι «δάνεια γενόμενα υπό τών Ε
βραίων ήσαν ύψίστης σημασίας βοήθεια εις τάς στρατιωτικός καί ναυ-

') Εβραίοι ήσαν εγκατεστημένοι κυρίως εις Χάνδακα, Ρέθεμνος, Σητεία 
καί αργότερα Χανιά. Ό αριθμός τών Εβραίων ήτο κατά διαφόρους έποχάς 
διάφορος: Εις στατιστικήν τοΰ 1627 επί πληθυσμού 192,725 κατοίκων. Ε
βραίοι ήσαν 1,160. Εις τόν Χάνδακα είδικώς διά τήν ιδίαν εποχήν άναφέρον- 
ται 800 Εβραίοι επί συνολικού αριθμού 11,474 κατοίκων.
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τικάς επιχειρήσεις των Βενετών». 'Οπωσδήποτε δμως πρέπει νά ση- 
μειωθή δτι επίσης ευρύς άριιθμός Ελλήνων έπεδίδετο εις τάς εργα
σίας αύτάς. "Αν δμως οί 'Έλληνες χρηματοδανεισταί έπεδίωκαν μι
κρότερα ή μεγαλύτερα κέρδη από δ,τι οι Εβραίοι, δεν είναι πολύ σα
φές. Είναι πάντως χαρακτηριστικόν δτι δ Starr αναφέρει πολύ πε
ρισσότερα κρατικά μέτρα εναντίον των Εβραίων παρά εναντίον των 
Ελλήνων. Ούτω π.χ. άναφέρεται δτι τό 1415 οι εύγενεΐς τής νήσου 
ύπέβαλον έγγράφως διαμαρτυρίαν εναντίον των Εβραίων δανει
στών των.

Σχετικώς προς την εμπορικήν δραστηριότητα των Εβραίων τής 
Κρήτης ό Starr γράφει δτι οΰτοι ήσαν κυρίως έξαγωγεΐς οίνου καί 
πωληται οικιακών ειδών. ’Άξιον μνείας είναι δτι ή μονοπώλησις τής 
εξαγωγής οίνου υπό τών 'Εβραίων προεκάλεσε την άντίδρασιν τών 
Ελλήνων τό 1412. 'Όσον αφορά εις τα άλλα επαγγέλματα, ύπήρχον 
Εβραίοι νομικοί καί ιατροί, ήσχολοΰνιο δμως κυρίως μέ τούς ομοφύ
λους των- έξαίρεσιν άπετέλεσεν ό κατά την πολιορκίαν υπό τών Τούρ
κων τοΰ Ρεθύμνου τό 1647 διορισμός Εβραίου ως ιατρού τών Βενε
τών στρατιωτών. ’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρον πρόβλημα είναι τό τής χρή- 
σεως τής γλώσσης εις τάς διαθήκας: Εις διασαιθείσας διαθήκας, άνα- 
φερομένας υπό τοΰ Starr, οί Εβραίοι υπογράφουν έβραϊστί, οί δέ 
"Ελληνες ελληνιστί. Δεν φαίνεται δμως σαφώς από δσα λέγει ό Starr, 
αν τούτο συνέβαινε εις μίαν καί την αύτήν διαθήκην. ’Άλλο ενδια
φέρον σημεΐον σχετικώς μέ τό θέμα αύτό είναι ή έπισημανθείσα ήδη 
υπό τοΰ Ξανθουδίδου διαταγή τοΰ 1423, δπως οί Εβραίοι άπαλλα- 
γοΰν εντός δύο ετών από τάς ακινήτους περιουσίας των, υπό τήν 
απειλήν τής δημεύσεως. Κατά τήν τελευταίαν περίοδον τής Βενετικής 
κυριαρχίας οί Εβραίοι δεν ειχον δικαίωμα νά είναι ίδιοκτήται ακι
νήτων περιουσιών. Είςτό ανωτέρω δημοσιευόμενον «dogale» τοΰ 1575 
τής Walters Art Gallery τοΰ Baltimore, τό άπευθυνόμενον προς τύν 
Paolo Contarini, αρχηγόν τών στρατιωτικών δυνάμεων τών Βενετόσν 
έν Κρήτη, ορίζεται ({. 48ν) «che hebrei non possino haver alcmi 
ben stabile». Προφανώς‘τούτο συνδέεται προς τήν διαταγήν τοΰ 1423.

Τό πέμπτον κεφάλαιον («End of Venetian rule») πραγματεύεται 
συνοπτικώς περί τών τελευταίων ετών τής Βενετικής κυριαρχίας καί 
τήν άλωσιν τής Κρήτης υπό τών Τούρκων. Τό τελευταΐον κεφάλαιον 
(«Communal life»), άφορών εις τήν κοινωνικήν ζωήν τών Εβραίων 
εις τά ghetto των, αναλύει τά περί τής πνευματικής των ζωής καί τά 
περί τοον σχέσεών των μετά τών άλλων κέντρων έγκαταστάσεως Ε
βραίων εις Εύρώπην, Αίγυπτον καί Μικράν ’Ασίαν. Ό Starr ανα
λύει τήν προσπάθειαν τώγ Εβραίων νά διατηρήσουν τάς παραδόσεις
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των, την διαπάλην εβραϊκών εθίμων άφ5 ενός και άφ’ ετέρου επιδρά
σεων έκ μέρους τοϋ κρητικοΰ και τοϋ βενετικού στοιχείου, καθώς καί 
τάς ίστορικώς λίαν ενδιαφέρουσας διαφοράς μεταξύ των Εβραίων 
της Κρήτης καί των κατά τον 15. καί 16. αιώνα έλθόντων εξ Εύρώ- 
πης καί έγκατασταθένιων εν Κρήτη Εβραίων. “Ακρως ένδιαφέρουσαι 
είναι αί πληροφορίαι περί τής πνευματικής δραστηριότητος τών Ε
βραίων έν Κρήτη, ως αί περί ύπάρξεως «Ραβινικής ’Ακαδημίας» εις 
Χάνδακα, περί εβραϊκών βιβλίων γραφέντων εν Κρήτη, ιδίως δέ ότι 
μερικαί από τάς μεγαλυτέρας πνευματικός προσωπικότητας τών Ε
βραίων κατά τό διάστημα από τόν 14. έως τον 16. αιώνα είναι 'Ε
βραίοι τής Κρήτης. Εις τό σημεΐον όμως τούτο ή εργασία τού Starr 
είναι νομίζω πολύ ατελής, διότι οί Εβραίοι λόγιοι εζων εν μέσω πο
λυπληθών καί εκλεκτών Ελλήνων καί Βενετών λογίων, είναι δέ εν
διαφέρον νά ίδή κανείς τό ποσοστύν τής επί τών 'Εβραίων έπιδρά- 
σεως τών ανθρωπιστικών σπουδών έν Κρήτη, φορείς τών όποίοίν 
υπήρξαν οί έκ Βυζαντίου κατελθόντες εις Κρήτην λόγιοι κατά τό δεύ
τερον ήμισυ τού 15. αϊώνος.

Τό βιβλίον τού Starr είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον καί ώς συλλογή 
απροσίτου άλλως υλικού καί ως επεξεργασία. Τό μόνον μειονέκτημά 
του ί’σως είναι δτι 6 αναγνώστης θά έπερίμενε περισότερον διεξοδικήν 
άνάπτυξιν τών θιγομένων προβλημάτων, μερικά έκ τών όποιων είναι 
πράγματι έξαιρετικώς σημαντικά. "Αν δέ αποτελέση τό πρότυπον καί 
δι3 άλλας όμοιας εργασίας επί άλλων ελληνικών περιοχών, θά διευκο
λυνθεί ακόμη περισσότερον ή μελέτη τής ιδιομορφίας τής Εβραϊκής 
ζωής έν Κρήτη.

Harvard University DENO GEANAKOPLOS
Dumbarton Oaks
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