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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εις τά «Κρητικά Χρονικά» γίνονται δεκται προς δημο- 
σίευσιν μελέται, κείμενα-και βιβλιοκρισίαι, εφ’ δοον άν- 
ταποκρίνονται προς τους σκοπούς τον περιοδικού, ώς εκ
τίθενται οντοι εις το προλογικδν σημείωμα του πρώτον 
τόμον. — Πάντα τά δημοσιεύματα ύπόκεινται εις την 
κρίσιν της Συντακτικής ’Επιτροπής, ή οποία καθορίζει 
τον χρόνον τής δημοσιεύσεως άναλόγως τον διαθεσίμου 
έκάστοτε χώρον και αναλαμβάνει την ευθύνην της επι
μελούς εκδόσεως αυτών.— *Ο σνγγραφευς δνναται αυτο
προσώπως να έπιμεληθή μιας των διορθώσεων των τυ
πογραφικών δοκιμίων, εφ3 οσον εξασφαλίζεται ή ταχεία 
επιστροφή των. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως ή 3Επι
τροπή επιφυλάσσει εις εαντήν το δικαίωμα τής άμεσον 
εκτυπώσεως. — Δικαιούται επίσης 6 σνγγραφευς να ζη- 
τήση την εκδοσιν μέχρι τριάκοντα, κατ’ άνώτατον δριον, 
ανατύπων έκάστης εργασίας αυτόν. Η παράδοσις τών 
ανατύπων συντελεΐται μετά παρέλενσιν διμήνον από τής 
ημέρας τής κυκλοφορίας τον αντιστοίχου τεύχους του πε
ριοδικού.—Αί σννεργασίαι δημοσιεύονται κατά σειράν λή- 
ψεως. — Ίά δημοσιευόμενα χειρόγραφα δεν έπιστρέφονται.

Χειρόγραφα και επιστολ.αι άφορώσαι την σύνταξιν τον 
περιοδικού δέον ν’ άποστέλλωνται προς τον κ. Ν. Πλά
τωνα, Μουσεΐον Ηρακλείου. ’Εμβάσματα και επιστολα'ι 
άφορώσαι την εκδοσιν (διορθώσεις δοκιμίων κλ.π.) προς 
τον κ. Άνδρέαν Γ. Καλοκαιρινόν, Ηράκλειον Κρήτης.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 
ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1878

Ή Ιπανάστασις τοΰ 1878 δεν έγινεν ακόμη άντικείμενον συστημα- 
ΐΐκής μελέτης. Πέραν τών δσων εκθέτει ό Ψιλάκης εις τον οϊκεΐον τόρ
μον τής ‘Ιστορίας του1, λίαν ελλιπών και τούτων ως προς την δράσιν 
ιών ανατολικών Ιπαρχιών, δεν γνωρίζομεν περί αυτής ουδεμίαν άλλην 
είδικήν πραγματείαν. Και ενώ διά τάς επαναστάσεις Τοΰ 1866 καί 1897 
υπάρχει έκδεδομένη ή πολύτιμος βιβλιογραφική εργασία τοΰ Ν. Τω· 
μαδάκη2 * 4, ή σχετική μέ τον αγώνα τοΰ 1878 βιβλιογραφία παραμένει 
ακόμη ασύναχτος. Διά νά καταστή δυνατή ή ακριβής κα'ι συστηματική 
έκθεσις τών κατά τον αγώνα τοΰτον, είναι ανάγκη νά προηγηθοΰν άφ’ 
ενός μέ,ν ή συναγωγή τής σχετικής βιβιογραφίας, άφ’ ετέρου δέ ή δη- 
μοσίευσις τών σπουδαιοτέρων ανεκδότων πηγών.

Έν δψει τής ανάγκης ταύτης παρέχομεν κατωτέρω τό περιεχόμενον 
σημαντικοΰ ανεκδότου εγγράφου, ήτοι τοΰ πρωτοκόλλου έξερχομένων 
τοΰ Γεν. ’Αρχηγείου τής Έπαναστάσεως τοΰ 1878 τοΰ διευθυνονιος 
τάς πολεμικάς επιχειρήσεις τών επαρχιών : Πεδιάδος, Ρίζου (Βιάνου), 
Λασιθίου, Μεραμπέλλου, Ίεραπέτρου και Σητείας. Τό Άρχηγεΐον 
τοΰτο άπετελεΐτο έκ τών Κωνσταντίνου Σφακιανάκη ως Γενικοΰ 
Άρχηγοΰ”, ’Αντωνίου Ζωγράφου - Ξανθουδίδη, ως Ύπαρχηγοΰ*,

*) Βλ. Ψιλάκη, Γ, σελ. 1214- 1252.
2) Βλ. Ν. Τωμαδάκη, Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν τών Κρητικών 

Επαναστάσεων, έν Ε.Ε.Κ.Σ., Α’, σελ. 530-555 καί Β’, σελ. 188-244.
’) Βλ. νήν έν τφ Πρωτοκόλλφ ύπ’ άριθ. 147 διαταγήν' πρβλ. καί Ψι λα

κ η, Γ', 1238. Υιός τούτου ήτο ό κατά τό τελευταϊον τέταρτον τοΰ παρελθόντος 
αίώνος κορυφαίος τών εν Κρήτη πολιτικών ’Ιωάννης Σφακιανάκης.

4) Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 53 διαταγήν. Υιός τοΰ έκ Σφακίων καταγόμενου Μα- 
νούσου Ξανθουδίδου, αδελφός τοΰ ’Αρχηγού Πεδιάδος Γεωργίου Μήνου- 
σ ά κ η καί πατήρ έπιφανών έν τη πολιτική καί τη έπιστήμη άνδρών, έν οΐς 
και δ Στέφανος. 'Υπήρξε καί καθ’ εαυτόν λίαν αξιόλογος διά τε τήν έπανοστα- 
τικήν του δράσιν καί τήν έν τή άγιογραφίρ έπίδοσιν. Τά δπλα του έδωρήθη- 
σαν πρός τό 'Ιστορικόν Μουσεϊον Κρήτης υπό τοΰ έγγονοΰ του Άνδρο'λή Ξαν- 
θουδίδου, Έπιθεωρητοΰ Γεωργίας Κρήτης, καί είναι έκτεθειμένα έν αΰτφ είς 
τήν αίθουσαν 'Ιστορικών Κειμηλίων. 'Υπό τής 'Εταιρίας Κρητικών Ίστορ. Με
λετών καταβάλλεται προσπάθεια νά περισυλλεχθοϋν καί νά έκτεθοϋν καί τά 
άγιογραφικά του έργα.
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Μ. ί"\ ίίαρλαμόί

Δράκου Σφακιανάκη, ώς Άρχιυπασπιστοΰ καί Άρχιγράμματέως5 καί 
Δαυίδ Ξανθουδίδου, ώς Άνθυπασπιστού καί Ύπογραμματέως β. Τό 
πρωτόκολλον άπόκειται ήδη εις τδ Άρχεΐον 'Ιστορικών Έγγραφων 
καί Φωτογραφιών τοΰ νεοπαγούς Ιστορικού Μουσείου Κρήτης κατει- 
λεγμένον ύπ’ άριθ. 26/2/2, προέρχεται δέ έκ τοΰ προσωπικού αρχείου 
τού προ πολλοΰ άποθανόντύς δικηγόρου Δράκου Σφακιανάκη, ό ό
ποιος, ώς ανωτέρω έλέχθη, μετέσχε τής έπαναστάσεως εκείνης ώς μέ
λος τού Γ. 'Αρχηγείου καί υπό την ιδιότητά του ταΰΐην απέκτησε καί 
διεφΰλαξεν ιστορικά έγγραφα τής εποχής ’. Τδ περιεχόμενόν του άπο- 
τελεΐται άπδ τάς διαταγάς καί τα έγγραφα τοΰ Γ. ’Αρχηγείου, τά ό
ποια έξεδόθησαν από τής 23 Μαρτίου μέχρι τής 21 ’Ιουλίου 1878, 
κατακεχωρισμένα έν περιλήψει ή έν άντιγράφφ κατά χρονικήν τάξιν 
καί αύξοντα αριθμόν (1 - 310) ®.

Ή πληθύς τών έν τφ πρωτοκόλλφ μνημονευομένων προσώπων— 
άπάντων αγωνιστών καί μέχρι τοΰδε, ώς επί τδ πλεΐστον, αγνώστων—, 
ή ακρίβεια τών εξ αυτού αντλούμενων ειδήσεων, άτε προερχομένων έξ 
έπισήμου εγγράφου, καί ή κατά χρονικήν διαδοχήν καί οργανικήν σχέ- 
σιν καταχώρισις αυτών, πάντα ταΰτα είναι χαρακτηριστικά ιστορικής 
πηγής άναμφισβητήτου σπουδαιότητος. "Οταν δέ ληφθή επί πλέον ύπ’ 
δψει ή έλλειψις πληροφοριών επαρκών διά τά πρόσωπα καί τά πράγ
ματα τών ανατολικών επαρχιών κατά τήν ιστορικήν εκείνην εποχήν, 
ευλόγως φαίνεται ακόμη μεγαλύτερα ή σπουδαιότης τής πηγής, ή οποία 
κατά μέγα ποσοστδν θεραπεύει τήν έλλειψιν ταύιην.

Μ· Γ· ΠΑΡΛΑΜΑΣ 6 * 8

173

6) Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 41 διαταγήν. Οδτος εΐναι καί 6 συντάκτης τοΰ δημο
σιευόμενου πρωτοκόλλου (εκτός ελάχιστων καταχωρήσεων όφειλομένων είς τόν 
Ύπογραμματέα τοΰ Γ. ‘Αρχηγείου Δαυίδ Ξανθουδίδην), ώς φαίνεται έκ τής 
παραβολής τοΰ γραφικοΰ χαρακτήρος αΰτοΰ πρός τόν τοιοΰτον τών έν τφ Ίστο- 
ρικφ Μουσείφ άποκειμένων αύτογράφων του (πρβλ. κανωτέρω σημ. 7).

6) Βλ. τήνύπ’ άριθ. 42 διαταγήν. ’Αδελφός τοΰ Στεφάνου, έπιφανής πο- 
λιτευτής καί δικηγόρος έν Ήρακλείφ.

’) Ταΰτα, 31 τόν αριθμόν, έδώρησε πρός τό Ίστορ. Μουσεϊον ό έπ:ζών 
υιός του Γεώργιος (άριθ. Καταλ. 26/2/1-31). Είς αύτά περιλαμβάνεται καί τό 
Πρωτόκολλον. 1

8) Τό Πρωτόκολλον είχεν, ώς φαίνεται, καί συνέχειαν μη διασωθεΐσαν 
(βλ. τέλος τής ύπ’ άριθ. 310 διαταγής).
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ίΙρωτόΛολλον τού Γεν. ’Αρχηγείου κάτά χήν έπανάστασίν τοδ 1878 1??>

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ*

Άυιδ·. Καταλ. Α.Ι.Ε. 'lot. Μουσ. Κρήτης 26/2/2. ’Εν άρωτοτύπφ. Άπο-
ΙελεΙται έκ 17 συνερραμμένων φύλλων κοινού λευκού χάρτου άνευ υπογραμμών.

βραχάσι τή 23 Μάρτιον 1878

Άριά. 1. Εγκύκλιος είς τούς αρχηγούς τών επαρχιών Πεδιάδος, Λα- 
αιάίου, Ρίζον και "Ιεραπέτρου ειδοποιούμενους, δτι ή Τουρ. Κυ- 
βέρνηοις διά τών οργάνων της συνάζει ϋπογραφάς δτι δήάεν οί κά
τοικοι είναι ευχαριστημένοι παρ’ αυτής καί δτι το κίνημα είναι 
μονομερές, και προσκαλουμένονς νά έμποδίαωσι το τοιούτον και 
συνάμα νά προσέξωσιν δπως συλλάβωσι κανέν τών τοιούτων οργά
νων έξαπατών τούς άπλονστέρονς καί τιμωρήαοτσιν αύτό ώς προδό
την τής πατρίδος.

2. Tfj 25 Απριλίου. Έκ Λατσίδας. Διαταγή είς τούς οπλαρχηγούς 
Βιάννον και τον αρχηγόν Έμπάρου Ν. Τυλιανάκην διά νά προσέ
ξουν και αυλλάβονν τον φονέα Γεώρ. Χαϊδούλην αφακιανόν φονεύ· 
σαντα τον Ίωάννην Σφακιανάκην από Λατσίδα.

3 - 6. Tfj 2 Μαίον. Έκ Νεαπόλεως. ’Εγκύκλιος τοΐς άρχηγοΐς Πεδιά
δος, Ρίζον κι. I 'Ιεραπέτρου είδοποιονμένους δτι τή γνωστοποιήσει 
τής εν. ’Επιτροπής προς τό ’Αρχηγεΐον περί τής έξοδον τών δϋω- 
μανών Βιανιτών μετά τακτικού στρατού "να έγκατασταάώσιν είς 
Βιάνον καί προσκαλουμένονς νά συγκεντρωάώοι συνεννοούμενοι 
μεταξύ των καί έμποδίαωσι την κάθοδον τούτων. "Οτι τό πρό
γραμμα τής ύφισταμένης έτταναστάσεως είναι νά έχωμεν περιωρι- 
σμένους τούς Ό&ωμανούς δσον τό δυνατόν έγγύτερον τών φρου
ρίων, νά αύτοδιοικώμεϋα καί νά εΐμεάα ά[πειλη]τικοί αέχρις ού 
ή Ευρώπη άποφασίση περί τής τύχης τής πατρίδος. ”Οτι είδοποι- 
ήάη δ άρχ. Μιχ. Κόρακας νά χορηγήση συνδρομήν έν περιπτώαει 
ανάγκης. "Οτι ή έπιτροπή εύ&ύς άμα λάβη χρήματα ϋ·ά τοΐς άπο- 
στείλη. Καί τέλος δτι νά φροντίζωσιν αϋατηρώς δπως μή δαπανών- 
ται άσκόπως τά πολεμοφόδια καί συνάμα είδοποιώσι τό ’Αρχηγεΐον 
περί τών διαβημάτων τού έχάρού.

7. Ανϋημερόν. Διορισμός οπλαρχηγού Λαγκάδας Πεδιάδος τφ ’Ιωάν
νη Έμμ. Καγιαμπάκη άπό Αύδοϋ.

*) Κατά τήν μεταγραφήν διωρδ·ώ·θ·ησαν αί έλάχισται άνορφογραφίαι τού 
χειρογράφου, διετηρήδησαν όμως χαρακτηριστικοί τινες σολοικισμοί. Ή δι* 
ομοιωματικών σήμανσις τών επαναλήψεων διά τεχνικούς λόγους δέν αντιστοι
χεί πάντοτε πρός τό χειρόγραφον. ‘Εντός όράογ. αγκυλών Ιτέθησαν αί άναγ- 
καϊαι συμπληρώσεις τών έφθ-αρμένων χωρίων.
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Μ. ί\ ίίαρλίΐμβiU

8. Αυθημερόν. Τφ άρχηγφ ΙΙεδιάδος Γεωργ. Μανουσάκι, tva ίιΛο- 
γράψη τον ανωτέρω διορισμόν και αναγνώριση τον διοριοθέντα ώς 
οπλαρχηγόν τον διαμερίσματος τής αρχηγίας του.

9. Αύθημερόν. Πρόσκλησις τον αρχηγού Ρίζου Έμμ. Χατζάκη προς 
ούοκειριν περί συστάσεως στρατοπέδου εν Ίεραπέτρφ.

10. Αυθημερόν. Όμοια τφ άρχηγφ 'Ιεραπέτρου Έμμ. Λακέρδα.
11. » Τφ άρχηγφ Ρίζου Αόταν. Ίνιοτάκη και τοΐς δπλαρ-

χηγοις Βιάνον, ϊνα ανγκεντρωθώσιν είς τα πεδινά χωρία τής ε
παρχίας των ή τής ΙΙεδιάδος ή τοϋ Μονοφατσίον όπου κρίνωσι 
καταλληλότερον προς κώλυπιν των Τούρκων προτιθεμένων νά έξέλ- 
θωαι συνεννοούμενοι μετά των Πεδιαδιτών, Εμπόρου καί Μονο
φαταίον, οΐτινες είναι ειδοποιημένοι, και δράμωσιν οπού ή ανάγ
κη τους προσκολέαη.

12. Αυθημερόν. Διορισμός οπλαρχηγού Νεαπόλεως τφ Χριστοδούλω 
Γαράκη.

13. Αυθημερόν. Διορισμός οπλαρχηγού Νεαπόλεως τφ Γεωρ. Ί. Τααμ- 
παρλάκη.

14. Αυθημερόν. Διορισμός οπλαρχηγού Νεαπόλεως τφ ’Αναγνώστη 
Χρυσάκη.

15. Αυθημερόν. Διορισμός δΟΟρχον τφ έκ Νεαπόλεως Δη μ. Μιχαλο- 
μιχελάκη.

16. Αυθημερόν. Διορισμός ΙΟΟΟρχου τφ εκ Νεαπόλεως Γεωρ. Ανράκη.
17. » » ΙΟΟρχον » » » Χαραλάμπη)

Μαραγκάκη.
18. Αυθημερόν. Διορισμός ΙΟΟρχον τφ έκ Νεαπόλεως Βααιλείω Μα- 

γριπλή.
19. Αυθημερόν. Διορισμός δΟΟρχον ιππικού τφ έκ Λατσίδας Νικο- 

λάω Φρουδάκη.
20. Αυθημερόν. Διορισμός ΙΟΟρχον τφ έκ Νεαπόλεως ’Εμμ. Γ. Κα- 

φετζάκη.
21. Τή 3 Μαΐον. Έκ Νεαπόλεως. Tfj ’Επιτροπή των εξ άνατολ. Ε

παρχιών, ΐνα δρίση τον μισθόν δέκα στρατιωτών ώς κλητήρων τοϋ 
Άρχηγείον, δντος έκτελεατική αρχή, καί δτι αν και δ αριθμός ού- 
τος είναι ολίγος, ονχ’ ήττον όμως ενεκα τών χρηματικών μέσων, 
ατινα είναι ολίγα και προωρισμένα είς αλλας άνάγκας, θέλει προσ
παθήσει τό Άρχηγείον δσον δύναται νά έκτελή τά εϊκότα.

22. Tfj 4 Matov. Έκ Νεαπόλεως. Tfj έν Άθήναις Επιτροπή. Πρώ
τον τά αυλλνπητήρια έπί τφ άπροόπτω θανάτω τοϋ Στανρ. Χιονα- 
δάκη, μέλονς αυτής, και έπομένως: τά τής διαρπαγής τοϋ εις ΣεΤ- 
σι άπο βιβααθέντος φορτίου την 22 Απριλίου, τάς καταβαλλο μάνας
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ένεργείας προς τακτοποίησιν αυτόν. Την εν Νεαπόλει κατά την 30 
Ιδιου [αφι]ξιν 600 Πεδιαδιτών απαιτούνται ένόπλως και θορυβω- 
δώς δπλα και λοιπά, κατεννασθέντων δε και άναχωρηοάντων διά 
της παραχωρήσεως 30 οπλών και αναλογών πολεμοφοδίων και διά 
της ύποσχέοεως δτι ταχέως θέλει άποσταλ.ή φορτίον απόκλειατικώς 
διά την Πεδιάδα. Την ανάγκην στρατοπεδεύοεως συμφώνως τάϊς 
δδηγίαις τής πρ. Διοικήσεως, άλλ’ όπως αντη άποβή άποτελεσμα- 
τικωτέρα, δέον νά γίνη εΐς τά χαμηλά χωρία τής Πεδιάδος, τά ό
ποια πρέπει να όπλισθώσι πρώτον, διότι άλλως χιλιάδες άόπλ.ων 
χριστιανών ύπόκεινται εις την θηριωδίαν των Τούρκων' ανάγκη 
δθεν κατεπείγονσα τής ταχείας αποστολής τον φορτίου εις τό υπο
δειχθεί’ μέρος τής Χερισονήσου, νά εχη δέ δλιγώτερα δπλα καί πε
ρισσότερα πολεμοφόδια. "Οτι έδόθησαν αί δέονααι διαταγαϊ στρα- 
τοπεδενσεως των Ριζωτών εις Μονοφάτσιον ή τά κάτω μέρη τον 
Ρίζου, εντός ολίγον δε σνγκεντοοννται στρατόπεδα εις Ίεράπετρον 
καί Σπιναλόγκαν. "Οτι εστάλησαν μέχρι τονδε 100 ναπολ. και α
νάγκη νά σταλώσι και τά λοιπά, δσα ώρίσθησαν διά τάς επαρχίας 
μας, νά σταλώσι δε έργαλεΐα τών αασεπώ, διότι τού πρώτον φορ
τίου διεσώθησαν, άλλ’ ήσαν ελάχιστα άναλόγως, τον δευτέρου διηρ- 
πάγησαν.

23. Αυθημερόν. Άπάντησις εις την από 28 π. μ. επιστολήν τοΰ εν 
Άθήναις Κρητικού Κέντρου έκδηλοΰσα την επιθυμίαν τον λαού είς 
την άπελευθέρωσίν του.

24. Τή 5 Μαΐον. Διορισμός οπλαρχηγού Βραχασίον τφΓεωρ. X. Σα- 
ριδάκη.

25. Τή 7 Μαΐον. Έκ Βραχασίον. Άναγνώρισις και έπιθεώρησις τού 
νπ’ άριθ. 846 καί ήμερομ. 8 ’Ιουλίου 1868 διορισμού πεντακοσι- 
άρχου τού Κωνστ. Γ. φτενού εκ Βραχασίον.

26. Αυθημερόν. Όμοια τού νπ’ άριθ. 1065 καί ήμερομ. 29 Δεκεμ. 
1868 τού διακοσιάρχον Γεωργ. Θεοδωράκη έκ Βραχασίον.

27. Αυθημερόν. Διορισμός οπλαρχηγού Βιάννου τφ Γεωρ. Σαπουντζάκη
28. » » » » » Χαοαλ. Στειωτάκη
29. » » » » » Σπνρίδωνι Άγαπά-

κη.
30. Αυθημερόν. Διορισμός οπλαρχηγού Βιάννον τφ Ίωάννη’Αγγουράκη
31. » » δΟάρχον Βραχασίον » Γεωρ. I. Παραβο-

λιάοη,
32. Αυθημερόν. Διορισμός ΙΟΟάρχον Βραχασίον τφ Έμμ. Σταματάκη.
33. » » » » » Κωνστ. Τσουκάκη.
34. >> * δΟΟάρχου » » Μιχ. X. Ζ. Ροβίθη.»
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35. Αυθημερόν. Διορισμός 500άρχον Βραχασίον τφΓεωργ. Φτενφ.
36. » » ΙΟΟάρχου » » Χατζή Μιχ. Φτενφ
37. » » » » » Ίωαν. Α. Φτενφ
38. » » » » » Χατζή Άναστασίω

Φτενφ.
39. Αυθημερόν. Διορισμός δΟάρχου Βραχασίον είς τον ’Απόστολον Μαρ- 

κάκην.
40. Αυθημερόν. Διορισμός ΙΟΟάρχου Βραχασίον εις τον Χατζή ’Απόστο

λον Διπλαράν.
41. Αυθημερόν. Διορισμός άρχυπασπιστοΰ και αρχίγραμμα τέως τον 

Γενικόν ’Αρχηγείου τών εξ άνατ. επαρχιών τφ Δράκφ Γ. Σφακια- 
νάκη.

43. Αυθημερόν. Διορισμός ανθυπασπιστοΰ καί ύπογραμιιατέως τοΰ 
ίδιον ’Αρχηγείου τφ Δαυίδ Ξανθουδίδη από Ανδοΰ.

42. Αυθημερόν. Διορισμός οπλαρχηγού Ρίζου τφ Γεωρ. Μιχελινάκη 
από Καλάμιον.

44. Βραχάσι 7 Μαΐου. Tfj ’Επιτροπή άπάντησις τής νπ’ άριθ. 65 και 
ήμερομ. 6 Μαΐου επιστολής της διά να άποφασίση τά έξοδα τής ζη- 
τηθείσης δεκαρχίας καί λοιπών ίξόδων τοΰ Γ. ’Αρχηγείου καί όρί
ση τον μισθόν τοϋ αρχίγραμμα τέως καί νπογραμμοτέως τοΰ μεν 
πρώτου άρχομένου από 1 Μαρτίου, τοΰ δε από 1 Μαΐου.

45. Αυθημερόν. Διορισμός 50άρχου Βραχασίου τφ Ίωαν Ν. Μανιούδη.
46. » Τφ άρχηγφ Γ. Μανουσάκη καί τφ όπλαρχηγφ Ααγ- 

κάδας ’Ιωάν. Καγιαμπάκη καί τοΐς πληρεξοναίοις. Κοινοποίηαις 
τών επισήμων ειδήσεων καί άνωτέρων διαταγών περί προσεχοΰς 
ανακωχής καί περί περιορισμοΰ τών Τούρκων δσον τό δυνατόν εγ
γύτερον τών φρουρίων καί συνάμα την σύστασιν Δικαστηρίων, συ
νεπώς νά νποδειχθώσι ποια τά κατάλληλα μέρη και πόσοι οι (οπλι
σμένοι διά νά γίνη συγκέντρα>σις με σκοπόν αμυντικόν, νά δηλωθή 
δέ καί ή γνώμη τών περί τούτον.

47. Τφ άρχηγφ Άντ. Τριφοπούλφ τά ίδια. f
48. » » Νικόλ. Τυλιανάκη τά ίδια καί Ιδιαιτέρως διαταγή

rd είναι συγκεντρωμένοι καί συνεννοημένοι με τους Βιανίτας είτε 
είς τά μέρη εκείνα είτε άλλαχοΰ καί άποκρούσωσιν ίνδεχομένην 
εισβολήν τών Τούρκων ή νά δράμωσιν από κοινοΰ εν περιπτώσει 
ανάγκης είς τόν Γ. Άρχ. Μ. Κόρακαν.

49. ’Εγκύκλιος τοΐς όπλαρχηγοΐς καί καπεταναίοις Μεραμβέλλου νά 
συνάξουν τά πολεμοφόδια, vd τα διατηρήσουν ασφαλώς καί νά εμ
ποδίσουν τάς άσκόπως ριπτομένας βολάς. 7 Μαΐου.

50. Νεάπολις τή 8 Μαΐου. Τοΐς όπλαρχηγοΐς Κριτσάς Παπά - Έμμ.
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Πόβοτκαί, Ν. Άλεξάχη.,Πρτχτρέπτική πρσς άτιό χοϊνον σννίννάή- 
σιν διά τήν δίατήρησιν τής τάξεως και ευταξίας, περί έκδόσέως 
διορισμών μετά την, από Φρό έπάνοδον και συνάμα είδοποίησις νά 
λάβωσι μίαν κάσαν φνσεκίων από τον οπλαρχηγόν Βραχασίου 

, Γεώρ. X. Σαριδάκην. « ; “ ;7>7.' X ...
51. ’Εγκύκλιος τοΐς οπλαρχηγούς καί καπεταναίοις Μεραιτβέλλον εΐδο- 

ποιούσα; αυτούς την άνασύστασιν τοΰ Αικαστηρίον τής ίπαρχίας καί 
διατάττουσα αυτούς νά παρέχατσι την συνδρομήν των: εις τάς ενέρ
γειας τοΰ Αικαστηρίον 'όντας νπέυ&ύι ους iv παραβάσει παρακοής. 
Τή 9 Μ at ον 78. Έκ Νεαπόλεως. .K?

51. 10 Μαΐου. ’Εκ Βρυσών. Διαταγή τοΐς.όπλαρχηγοΐς Βρυσών, Χον-
μεριάκου, Λιμνών καί Φονρνής περί άποκλειομοΰ τής Σπιναλόγ- 
κας καί εντελής διακοπή τής συγκοινωνίας <; 'Λ .' 7

52. Πεύκος Ρίξου. 16 Μαΐου. Διορισμός οπλαρχηγού Ίεραπέτρον τφ
Πανλψ Συγκελλάκη Σφακιανώ κατ’ έγγραφον εκλογήν τών κατοί
κων Κεντριού, Καπιστριού, Μακριλιάς, Μεσελέρων καί Καλού Χω
ρίου. '■.·■ „ 77 .·* ■■■.'

53. Εγκύκλιος τοΐς αρχηγούς τών επαρχιών ειδοποιούσα αυτούς τήν 
είς Φρε Άποκορώνου άναχώρησιν τού Γει\ ’Αρχηγού κατά τήν 14 
Μαΐου καί αντιπροσωπεία αυτού μέχρι τής επανόδου του υπό τον 
νπαρχηγού Α. Ζωγράφον. Βιάνος τή 15 Μαΐου.

53. Διορισμός οπλαρχηγού Ρίξου τω Νικολ. Μανουσάκη άμό Βαχό τή
13 Μαΐου 18. ·;” . ·.··. V'» ,;

54. Βιάνος 14 Μαΐου. Διορισμός Γραμματέως τού όπλαρχηγείου
Βιάνου τφ Γεωρ. Μ. ’Αλεξίου εξ ’Ηρακλείου. .*· 77. Γν 7

55. Πεύκος 17 Μαΐου. Διορισμός δΟΟάρχον Βιάνου τφ -’ΕΐϊμΧ Κα-
πετανάκή. , ·,■ ·70 ' Λ 7\_ ,'77

56. Πεύκος 17 Μαΐου. Διορισμός δΟΟάρχον Βιάνου τφ Γεωρ. Άγα
; πάχη. ' ' ; . .7 ' ::

57. Πεύκος 17 Μαΐου. Διορισμός 500άρχου Βιάνου Μιχαήλ Κονταξά-
κης. ν: '7. C···

58. Πεύκος 17 Μαΐου. Διορισμός 200άρχου Βιάνου Έμμ. Βαρδια
τάκης. .' Οι Λ*

59. Πεύκος 17 Μαΐου. Διορισμό; ΔΟΟάρχον Βιάνου Έμμ. Πολφνης.
60. Πεύκος 17 Μαΐου Διορισμός ΙΟΟάρχου Βιάνου Μιχ; Ραπτάκης. ο
61. » » » » ΔΟΟάρχον » Νικολ. Γειαργονλά-

κης. - . . "\,7

*) *0 άριθ. 51 ώς καί κατωτέρω ό άριδ·. 53 επαναλαμβάνονται δίς εν τφ 
χειρογράφψ.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. Μ
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62. Πεύκος 17 Matov. Διορισμός 200άρχον Βιάνου Έμμ. Πιτσάκης.
63. » » ΙΟΟάρχου » Γεωργ. Δοργιάκης.
64. » » » » 200άρχον Στεψ. Παπαγιαν-

νάκης.
65. Πεύκος » » » ΙΟΟάρχου » Γεωργ. Τακτικάκης.
66. » » » » » ’Ιωάννης Σηφάκης.
67. » » » » Έμμ. Σερμάκης
68. » » » » » Μιχ. Κυριακάκης.
69. » » » 500άρχου » Έμμ. Μαρκατατά-

κης.
70. Πεύκος » » 50άρχου » Ίωαν. Γεραντωνά-

κης.
71. Πεύκος » » » » » Έμμ. Μιχαλογιαν-

νάκης.
72. Πεύκος » » » ΙΟΟάρχου » Γεωργ. Παπαματ-

Οαιάκης. 
73. Πεύκος 17 » » οπλαρχηγού Καλαμαύκας Άναγν. Φο-

νιαδάκης. 
74. Πεύκος 17 » » 500άρχου » Ίωαν. Πα-

ριτάκης. 
75. Πεύκος 17 » » » » Κωνστ. Σφα-

κιανάκης. 
76. Πεύκος 17 » » 200άρχου » Μιχ. Δελη-

παλτάς.
77. Πεύκος 17 » » » » Γεωργ. Ν.

Χαλεπής. 
78. Πεύκος 17 » » ΙΟΟάρχου » Άναγν. Γε-

νιατάκης. 
79. Πεύκος 17 » » » » Πέτρος Χα-

λύπης.
80. Πεύκος 17 » » » » Γεωργ. Δα-

γαλάκης. 
81. Πεύκος 17 » ΙΟΟΟάρχου » Γεωργ. Πα-

ρίτης.
82. Πεύκος 17 χ> » δΟΟάρχου Βασιλείου τφ Xfi Άρ-

τεμίφ Νοδάρο).
83. Πεύκος 17 Μαίον Διορισμός οΟΟάρχον ’ Αμιρά τφ Σταύρο) Λουλελά-

κη.
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84. Πεύκος 17 Μαΐον Διορισμός ΙΟΟάρχου Άμιρα τφ Δημ. Βαρδάκη.
85. » » » » » » » Έμμ. Μιχελάκη.
86. » » » » 200άρχον Βαχό i Στελιάνφ Χρή~

ατάκη.
87. Πεύκος » » » ΙΟΟάρχου » » Γεωργ. Άλέξης.
88. » » » » δΟάρχον » » Κώνοτ. Χρηστά-

κης.
89. Πεύκος » » Γραμματέως της περιφέρειας τοϋ Άό^

χηγείου Άμιρών τφ Μιχ. 1. Ίνιωτάκη.
90. Πεύκος 17 Μαΐον Διορισμός οπλαρχηγού Πλατυποδίού και Νική- 

Οιανοϋ τω Δημ. Μαλιφ.
91. Πεύκος 17 Μαΐον. Διορισμός δΟΟάρχου Κάτω Βιάνου τω Νικ. Γ; 

Άγγουράκη.
92. Πεύκος 17 Μαΐον. Διορισμός ΙΟΟάρχου Κάτω Βιάνου τφ Νικολ4 

Παπαδάκη.
93. Πεύκος 17 » » 200άρχου » » » Ίωαν.

ΙΙαπουρανάκη.
94. Πεύκος 17 » » δπλαρχηγοϋ Άμιρών τφ Κωνοτ.

Κονδυλάκη.
95. Πεύκος xjj 17 Μαΐον. Διορισμός όπλαρχηγοΰ Κρεβατά τφ Ίωαν. 

Μιχαλοδημητράκη.
96. Πεύκος τη 17 Μαΐον. Διορισμός ΙΟΟΟάρχον Μονρνιών τφ Νικολ. 

Χατζάκη.
97. Πεύκος τη 17 »

Στιβακτάκη.
98. Πεύκος τή 17 »

Τααγκατάκη.
99. Πεύκος τη 17 »

Χαμηλάκη.
100. Πεύκος τη 17 »

Κοντφ.
101. Πεύκος τή 17 »

Δημητρομανολάκη.
102. Πεύκος τή 17 Μαΐον. 

Διακάκη.
103. Πεύκος τή 17 »

Τααγκατάκη.
104. Πεύκος τή 17 »

Φρανταιταινάκη.
105. Πεύκος τή 17 Μαΐον.

δΟΟάρχου Συκολόγου » Έμμ. 

» Κ. Σύμης » Ίωαν. 

» » »Κωνοτ.

» » » Γεωρ.

> Γδόχια > Νικολ. 

» Χριστού » Γεωρ. 

200άρχου Κ. Σύμης » Έμμ. 

» Μονρνιών » Νικολ. 

» Κ. Σύμης * Ίωαν.
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;:Λ Μαρονσάχη. ./?>.■ --Α Λ'.. ~ I , ·. :α Λί
106. Πεύκος τή 17 Μαΐου, Διορισμοί ΙΟΟάρχου Έπ. Σύμης ιφ °ΙφΰΆ·. 

Μωραϊχάκη.
107. Πεύκος τή 17 » » 200άρχου Μουρνιών » Έμμ.

Ρακιχζάκη.
Ιθ8. Πεύκος xfj 17< » ' » ΙΟΟάρχου Μύθους » Μιχ.

Μιχαλογιαννάκι].
109. Πεύκος τή 17 Μαΐου. » 200άρχου ΙΙαροα » Δημ.

Παπαδογιώργι]. ·-
H0, Πεύκος xfj 17 Μαΐου. » Γ , » » » Νικολ.

Μεχαξάκη.
111. Πεύκος xfj 18 Μαιον. ’Έκθεσις περί αποκλεισμού Σπιναλόγχας 

υπό χών οπλαρχηγών Βρυσών, Χουμεργιάκου, Λιμνών καί Φουρ- 
νής αχαλεισα προς δημοσίευαιν.

112. Έπιθεώρηαις και άναγνώριαις χοΰ νπ’ άριθ. 1005 καί ήμερομ. 
2 Νοεμβρίου 1868 χού διορισμού Διακοσιάρχου τον άπό Καλάμι 
Ρίξου Άνχ. Ζαχαράκη.

113. Αυθημερόν. Τφ! Άρχηγφ Ίεραπέτρου Έμμ. Λακέρδρ, ΐνα Ka
ra λάβη χήν Κεφάλα χού Κοξύρη, θέαιν ην καχαλαμβάνονσιν αΐ 
χής Ίεραπέχρου χουρκικαί φρουραί, συνεννοούμενος μεχά χού 
Άρχ. Έμμ. Χαχζάκη. Τφ έσχάλη και άνχίγραφον χής έπιαχολής 
χοΰ εν Χανίοις ’Άγγλον Προξένου, ήν άπηνθυνε προς χήν Συνέ- 
λευαιν χα'ι τους ’Αρχηγούς.

114. Τφ, Άρχηγφ Ρίξου Έμμ,. Χαχζάκη δαοίως.
115. 19 Μαΐου. Έπιθεώρηαις καί άναγνώριαις χού νπ’ άριθ. 567 καί 

ήμερομ. 24 Ιανουάριου 68 διορισμού πενχηκονχάρχον τού Νικολ- 
Τζανογιαννάκη άπό Πεύκον.

116. Πεύκος xfj 19 Μαΐου. Τφ Άρχηγφ Κ. Κοζνράκη άποσχολή άνχι- 
γράψου χής έπιαχολής χού ”Αγγλου Προξένου καί διαταγή περί έ-

- παναλήχρεως άποκλειαμού Σπιναλόγχας. ‘ , j
117. Τφ Άρχηγφ Έμμ. Μιλιαρά όμοια άποσχολή άνχιγράφου.
118. Αύ&ημερόν. Τφ Άρχηγφ Γεωρ. Μανουαάκη όμοια άποσχολή καί

διαχαγή περί διορισμού εΐαπρακχόρων είς Λαγκάδαν, ών ό χαχά
λογος νά άποσχαλή είς χήν Έπιχροπήν, όπως αχάλώσιν έκάσχφ οί 
διορισμοί, καί, αν ό Καϊμακάμης Πεδιάδος έαχειλεν εΙοΛράκχορας, 
νά άποδιωγθώσι. J. . - ’ :. ι . Λ .: Λ

119. Αυθημερόν. Τφ Άρχηγφ Ν. Τυλλιανάχη όμοια άποσχολή άνχι- 
Λ. γράψου, διαταγή περί ονστάσεως Δικαστηρίου, έκλογής εΙαπρακτό\

ρων ώς άνωθεν, καί ώς πρός τα διαβήματα χών ’Οθωμανών νά 
Ονμμορφωθή μέ χάς προηγουμένας διαχαγάς καί οδηγίας.
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120. Αυθημερόν. Τφ Άρχηγφ Άντ. Τριφίτσω όμοιους.
121. » . Διορισμός ΙΟΟάρχον είς Καλάμι τφΓεωρ. Κασωτάκη

ίίρωΐόκολλον ιοϋ ί’εν, ’Αρχηγείου «ατά την έπανάσιασιν τοϋ 1878 18t

122. Μαΐου 20. Διορισμός ΙΟΟΟάρχου » Άμιρά » Ματθ. Λουλομα-
θιουδάκη. 

123. Μαΐου 20. » δΟΟάρχου » Βαχό » Άνδρέα Ν. Μα-
νουσάκη. 

124. Μαΐου 20. » » Άμιρά » Αναγνώστη Στ.
Αουλάκη. 

125. Μαΐου 20. » » » » » Μύρωνι Βερυκο-
κάκη.

126. Μαΐου 20. ΙΟΟάρχου » » » Νικολ. Σταυρακά-
κη.

127. Μαΐου 20. » 200άρχου » » » Πολύχρονη Βερν-
κοκάκη.

128. Μαΐου 20. » ΙΟΟάρχου » » » Νικολάφ Κρασά
129. » 20. » » » » » Κωνατ. Λουλομα-

θιουδάκη. 
130. Μαΐου 20. » » » Βαχό » Γεωρ. Κατωγιαν-

νάκη.
131. Μαΐου 20. » δΟάρχου » » » Δημ. Άγγελάκη.
132. » 20. » » » Καλάμιι » Έμμ. Μιχαλογι-

αννάκη.
133. Μαΐον 20. Τφ ’Αρχηγφ Νικολ. Τυλλιανάκη, δη τφ άποστέλλον- 

ται χρήματα διά των ’Επιτρόπων τής επαρχίας του, σκοπός των 
όποιων είναι, ώς γνωστόν, αι στρατιωτικοί συγκεντρώσεις και 
επομένως ή διά των οπλών άπώθηαις των Τούρκων όψέποτε ήθε- 
λον αποφασίσει νά προχωρήσωαι προς τό Άρχηγεϊον του, έν πε- 
ριπτώσει δέ ανάγκης θέλει προσκαλέσει τους Λααιθιώτας και τόν 
αρχηγόν I. Ίνιωτάκην, οπλαρχηγόν Ν. Μανουσάκην καί τούς τής 
Βιάνου, δτι είσί διατεταγμένοι να άκούσωσι την πρόακλησίν του.

134. Αυθημερόν. Ίφ άρχηγφ Ίωαν. Ίνιωτάκη, ΐνα ένεργήση τά α
νωτέρω έ'χων πάντοτε έτοιμους τούς ύπ’ αυτόν.

135. Αυθημερόν. Τφ άρχηγφ Έμμ. Μιλιαρά καί τοϊς όπλαρχηγοΐς 
Λασιθίου Μιχ. Παναγιωτάκη καί Γεωρ. Δαγαλάκη, δτι τοϊς άπο- 
οτέλλονται χρήματα καί νά είναι έτοιμοι εις την πρόακλησίν τοϋ 
Ν. Τυλλιανάκη.

136. Αυθημερόν, Τφ Γεωρ. Μανουαάκη καί. όπλαρχηγφ ’Ιωάννη 
Καγιαμπάκη, δτι τοϊς άποστέλλονται χρήματα διά στρατιωτικούς 
λόγους καί νά εϊναι έτοιμοι προς βοήθειαν δπου ή ανάγκη.

137. Τφ όπλαρχηγφ Νικ. Μανουαάκη δμοιον τφ ανωτέρω.
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138. Τφ ’ Αρχηγώ Κ. Κοζυράκη, δπως προακολέαη τούς οπλαρχηγούς 
Μεραμβέλλου, δοους εγκρίνει, και εΐ δυνατόν τον τοΰ Βραχαοίου, 
και ανριον την μεσημβρίαν εύρε&οϋν εις Κριτσά, ίνα συοκεφθώ- 
μεν περ'ι στρατιωτικού συμβουλίου σκοποΰντος πολεμικήν Ενέρ
γειαν. ’Εκ Καλαμαύκας τη 22 Μαΐου 78.

139. Αυθημερόν. Τφ ’Αρχηγώ Έμμ. Λακέρδα περί ένεργείας εκλογής 
μετρητών των γεννημάτων είς τά χωριά Ίεραπέτρου, δσα εύρί- 
οκονται εις τον κύκλον τής Έπαναοτάαεως και συνάμα νά περιο- 
ρίση τάς αρπαγάς.

140. Πρίνα τή 23 Μαΐου. Διορισμός 500άρχου Πρίνας τφ Ίωαν. Μου- 
δάτσφ.

141. Πρίνα » » » » ΙΟΟάρχον
παράκη.

142. Πρίνα τή » » » οΟάρχον
Κνπραίφ.

143. Πρίνα τή » » Τφ Άρχηγφ Νικολ. Τυλλιανάκη '.
144. Αυθημερόν. Τή Έπ. Επιτροπή 1.
145. Κριτσά τή 24 Μαΐου. Τφ Άρχηγφ Έμμ. Χατζάκη, δτι τό είς 

Ίεράπετρον σχέδιον άνεβλήθη, διότι κατά την άπόφασιν τοΰ τε 
’Αρχηγόν Κ. Κοζύρη και των οπλαρχηγών Στ. Μουρελάκη και 
Άναγ. Χρνσάκη οι έπαναστάται καταγίνονται είς την αύναξιν τών 
καρπών των και δέν δύνανται νά συναχθοΰν πολλοί προς τελεσ
φόρον αποτέλεσμα. Νά συνεννοηθή δε μετά τοΰ Έμμ. Λακέρδα, 
Αρχηγόν Ίεραπέτρου, μετά τοΰ όποιου συνωμιλήσαμεν, ώς καί 
τών Παύλον Σνγκελλάκη καί Γεωρ. Παρίτη προς πολεμικόν τι 
εργον εις τά μέρη των Ικανοποιούν τό συμφέρον τής Πατρίδος 
ανμφώνως ταϊς προηγουμέναις όδηγίαις.

146. 27 Μαΐου. Έκ Νεαπόλεως. Τφ όπλαρχηγφ Κριτσας Παπά Έμμ, 
Πόθφ, ΐνα παραλαβή τους ανδρας του, δαοι έχουν δπλα σασεπώ, 
καί ενρεθή ανριον τό Εσπέρας είς Καλόν Λάκκον, ένθα θά δρι- 
σθοΰν αί θέσεις, ας θά καταλάβη έκαστος διά την σχεδιασθεισαν 
κατά τής Σπιναλόγκας μάχην.

147. Τό Γεν. Άρχηγεϊον κ.τ.λ. Προς τήν έντιμον §ν Άθήναις επί τών 
Κρητών ’Επιτροπήν : Σήμερον ελάβομεν τήν υπό ήμερο,u. 19 λή
γοντας ήδη μηνός ϋμετέραν επιστολήν, δΓ ής συγχαίροντες τούς 
στρατιωτικούς επί τή υποστηρίξει, ήν έχορήγησαν είς τήν ηθικώς 
πιεσθεΐσαν Γεν, Συνέλευαιν, παροτρύνετε αυτούς νά εξακολουθή-

ι) "Εχει μείνει κενόν τό μέρος τοΰ Πρωτοκόλλου, διά νά γραφεί ή περίλη- 
ψις τοΰ έξερχομένου εγγράφου άργότερον.

» » Άντ. Κα-

» » Ίωαν. Χϋ
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σονν καί είς το έξής οντω πολιτευόμενοι μέχρι τής σνγκαλ.έσεως 
τον Ευρωπαϊκόν Σντ εδρίον, ένώπιον τού οποίον άποφασισ9ήαε· 
ται και ή τύχη τής ήμετέρας πατριόος. ’Ασμένως άναγνόντες τάς 
πατριωτικός υμών σύμβουλός και νονίλεσίας σπεύδομεν να άναγ- 
γείλωμεν ύμιν, ότι 6 λαός των επαρχιών μας, ώς πάσα ή λοιπή 
νήσος, έμμένων πιστός εις τό πρόγραμμα τής νομίμου αυτού αντι
προσωπείας (λέλει έξακολου&ήσει και μέ τήν ίλυσίαν τοΰ αίματός 
τον απαιτών τήν έκπλήρωσιν τών προγονικών πόϋ·ων, ονς πιστεύει 
ότι δέν )9ό άρνη&ή πλέον είς αυτόν ό ’Άρειος Πάγος τής Ευρώ
πης. Έχοντες πάντοτε ύπ’ όψιν ότι, διά νά εχωοιν οί αρμόδιοι 
μείζονα δικαιώματα να νποοτηρίξωσι τός νομίμους απαιτήσεις, 
δφείλομεν νά εξακολουόώμεν μετά ϋάρρους και τόλιιης τό εργον 
μας, δεν ελείψαμεν εκτελοϋντες όσον αί δυνάμεις και αί περιστά
σεις μάς επιτρέπονσι τό καϋήκον τής άνωτέρας στρατιωτικής διευ- 
9ύνσεως, ήν ό Γεν. ’Αρχηγός τών εξ άνατολικωτέρων επαρχιών 
Κ. Σφακιανάκης μεταβαίνων είς Φρε άνέ&ηκεν ήμιν, Έπί τούτω 
δέ εχομεν ήδη εις ενέργειαν στρατιωτικόν εργον, ούτινος, αν και 
δέν 9ά προφ&άσωμεν μέ τό παρόν ταχυδρομεΐον νά άναγγείλωμεν 
ύμϊν τό αποτέλεσμα, διότι εκτελεϊται τήν προσεχή Δευτέραν 29 τ. 
μ., προεικάζομεν όμως εκ τον θάρρους και τής ανυπομονησίας, ήν 
έχουσι καί αρχηγοί καί στρατιώται, ότι ϋά είναι αίσιον. Τοιαΰτα 
έργα προ ημερών ήϋελον είοϋαι ενηργημένα, άΛΑα δυστυχώς εμ
ποδίζει ή τροφή, ήτις μόλις ήδη ήρξατο νά συγκομήται (sic) είς 
τά πεδινά καί παράλια μέρη. ’Εμάόομεν μετ’ εύχαριατήσεως τήν 
άπόφασιν περί τής αποστολής τοΰ φορτίου τής Πεδιάδος καί ε- 
φροντίααμεν προηγουμένως μάλιστα να διατάξωμεν τήν δέουσαν 
ίπιτήρησιν προς εξασφάλισιν τον φορτίου. Έν τούτοις με τήν πε- 
ποί&ησιν ότι πάντοτε ϋέλετε εχει ήμάς ίνημέρονς επισήμων ειδή
σεων καί συνάμα ότι ϋέλετε λαμβάνει τήν δέουσαν πρόνοιαν περί 
τών επαρχιών, ενόσω τούτο 9ά είναι άναγκαΐον, διατελονμεν 
άσπαζόμενοι υμάς αδελφικώς. Νεάπολις τή 27 Μαιου 1878. Ό 
Γεν. αρχηγός κ. ά. ά. δ Ύπαρχηγός.

148. Τή 27 Μαΐον. Προς τον καπετάνιον τον χωρίου Μιλάτον, όπως 
παραλάβη τούς ΰπ’ αυτούς ανδρας καί παρευρε&ή αΰριον περί τήν 
8 ώραν μ. μ. είς Νεάπολιν καί Χουμεριάκον.

149. Έκ Νεαπόλεως. Αυθημερόν. Τφ Άρχηγφ Πεδιάδος Γεωρ. Μα- 
νοναάκη. Άπάντησις είς τήν επιστολήν τον περί άποδιώξεως τών 
Όϋωμανώ< από Ποταμιές. Έπανάληψις τής διαταγής τού νά διο- 
ριοΰώσι μετρηταί τών γεννημάτων. Καί τέλος ότι, σννεπεία πλη
ροφοριών εξ Άίΐηνών ότι άποστέλλεται τό φορτίον Πεδιάδος είς
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Χερισόνησον, νά ληφθώσι κατάλληλα μέτρα προς εξασφάλισ-ιν καί 
διανομήν αυτόν, νά φυλαχθώσι δε τά πολεμοφόδια εϊς μέρος 
ασφαλές.

150. Αυθημερόν. Τφ δπλαρχηγφ I. Καγιαμπάκη καί Καπετάν Έμμ. 
Κασσαβετάκη, έκ προτέρων διορισθέντας φύλακας διά τό φορτίον 
τής Χερισονήσου, δτι άποστέλλεται έκ μέρους τον ’Αρχηγείου δ 
Άρχιγραμματενς, δ πω; μετ’ αυτών συνεννοηθή περί τής έξασφα- 
λίσεως τον φορτίον.

151. Έκ Νεαπόλεως. Τή 1 ’Ιουνίου. Συνεπείμ τής ύπ’ άριθ. 115 και 
ήμερομ. 29 Μαΐον επιστολής τής Επιτροπής ληφθείσης την 31, 
κοινοποιοναης δε την κατά του ’Αρχηγού Τυλλιανάκη άντίπραξιν 
τινών φιλοτούρκων έπιτεθέντων ένόπλως κατ’ αυτόν, πληγωσάν- 
των καιρίως ένα των στρατιωτών τον και διαρπασάντων οικιακα 
έπιπλα καί την αλληλογραφίαν του, καί έντελλομένης στρατιωτικήν 
συγκέντρωσιν εϊ; ’Έμπαρον, σύλληψιν τών πρωταιτίων καί συγ- 
κρότησιν στρατιωτικού συμβουλίου διά τά περαιτέρω, εξεδόθησαν 
εγκύκλιοι προς τους ’Αρχηγούς Πεδιάδας Γ. Μανουσάκην καί 
Άντ. Τριφίτσον rd σπεύσωοιν εις ’Έμπαρον με τους ύπ' αυτούς 
ατρατιώτας ή, αν δεν εύκαιρώσι, νά άποστείλωσι τούς καπετα- 
ναίους των επί τή μελετωμένη εισβολή των Τούρκων προς έκδίκη- 
σιν τών φονευθένταιν εν τή συγκροτηθείση μάχη παρά τού ’Αρχη
γόν Ν. Τυλλιανάκη.

152. Αυθημερόν. "Ομοιοι διαταγαί εϊς τούς καπεταναίους Μαλίων, 
Μοχοϋ, Κράσι, Κεράς.

153. Αυθημερόν. Όμοια τφ Άρχηγφ Έιια. Μιλιαρά καί τοΐς λοι
πούς καπεταναίοις.

154. Αυθημερόν, Όμοια τοΐς οπλαρχηγούς Βραχασίου καί Νεαπόλεως 
καί τοΐς καπεταναίοις Αατσίδας καί Βουλωμένης.

155. Έκ Αασιθίον. Τή 2 ’Ιουνίου. 1φ Άρχηγφ Ν. Τυλλιανάκη, δτι 
συνεπείμ τής άναφορικώς προς την ’Επιτροπήν διομαρτυρήσεώς 
του έκτελεΐται σνγκέντρωσίς εϊς “Εμπαρον, διά νά σπεύοη είτε δ 
ίδιος είτε αυτοπροσώπως προς συνεννόησιν είτε νά γράψη εϊς ποιον 
μέρος τοΰ ’Αρχηγείου πρέπει νά διενθυνθώμεν.

156. Έκ Κατωφνγίου Εμπόρου. Τή 3 ’Ιουνίου. Τώ Άρχηγφ Ίωαν. 
Ίνιωτάκη καί τοΐς δπλαρχηγοΐς Ν. Μανονσάκη, Χαρ. Στειωιάκη 
καί Ιωαν. ’ Αγκουράκη, δτι συνεπείμ άποφάσεως τής Επιτροπής 
νά παραλάβωσι τούς ατρατιώτας των καί νά έλθωσιν αύριον εξά
παντος ενταύθα έφωδιασμένοι μέ φυσέκια καί με δύο ημερών άρ
τον, πάσα δε παρακοή καθιστά αυτούς υπευθύνους.

157. Αυθημερόν. Τφ ταμία τής ’Επιτροπής εϊς Βιάνον, δτι εφθασα-
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μεν ενταύθα μετά Μεραμβελλιωτών και Αασιθιωτών, προσκαλούν
ται δε και οι Ριζώται. "Οθεν να ελθη ανριον φέρων μεθ’ έαυτού 
τά χρήμαΤα, δσα εχει, ινα χρησιμεύαωσι διά τροφήν των στρατι
ωτών ώς ιό άνά χεΐρας ήμών ένταλμα τής ’Επιτροπής.

158 "Εμπορος τή 4 ’Ιουνίου. Διορισμός οπλαρχηγού Πεδιάδος τώ άπδ 
Κασάνονς Νικολ. Καραβαδιανάκη.

159. Αυθημερόν Δωρισαός ΙΟΟάρχου Κασάνων τώ Μανιώ Καραβαδια- 
νάκη. *)

160. Αυθημερόν. » 500άρχου Έμπάρου » Γεωρ. Σπανογιαν-
νάκη.

161. Αυθημερόν. » » Μιλιαράδου τώ Έμμ. Μάρκο-
γιάννγ]

162. Αυθημερόν. » θωμαδιανού τώ Νικολ. Κετριε-
τάκγ].

163. Αυθημερόν. » » Έμπάρου τώ Ίωαν. Ν. Τυλλια-
νάκγ].

164. Αυθημερόν. » ΙΟΟάρχου Μιλιαράδου τφ Έμμ. Ζαχαράκη.
165. » » » τώ Μιχ. Δροσατάκη.
166. » » » Ξενιάκου τφ Γεωρ. Φραγκάκη.
167. » » 50άρχου » » Ίωαν. Χετζάκη.
168. » » ΙΟΟΟάρχου 3 Λμιρών » Ματθαίω Λουλάκη.
169. » » δΟΟάρχου » » Μιχ. Ίνιωτάκη.
170. » » ΙΟΟάρχου » » Έμμ. Πυροβολάκη.
171. » » 200άρχου » » Μιχ. Τσαγκαράκη.
172. » » ΙΟΟάρχου » » Αντωνίφ Ινιωτάκη.
173. Αυθημερόν. » 200άρχου » » Μάρκω Τσαγκα-

ράκη.
174. Αυθημερόν. » δΟάρχου » » Έαμ. Κονδυλάκη.
175. » » δΟάρχου » » Ίωαν. Ήλιάκη.
176. » » 500άρχου Σχοινιάς » Μιχ. Παπαδάκη.
177. » » ΙΟΟάρχου Έπ. Βιάνου τώ Έμμ. Ίωαν.

Πετράκη.
178. Ή εν Σπιναλόγκα μάχη Κατά τήν 27 τού λήξαντος Μαΐου τδ 

Γεν. Άρχηγειον τών εξ άνατολικωτέρων επαρχιών προσκαλέσαν 
εις στρατιωτικόν συμβούλων τον ’Αρχηγόν Μεραμβέλλου Κων. 
Κοζνράκην και τους οπλαρχηγούς Σιαύρον Μουρελλάκην, Νικολ.

*) Ή εκθεσις χής μάχης ταύιης δέν είναι συντεταγμένη υπό τοΰ Δράκου 
2φακιανάκη, ώς φαίνεται έκ ιοϋ γραφικού χαρακχήρος καί χοΰ σολοικίζοντος 
ύφους χης.
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Παπαγιαννάκην, Αημ. Μηλιάν, Έμμ. Συμινελάκην, Γεωργ. 
Τααμπαρλάκην, Κώνοτ. Χρυοάκην, Χριστόδουλον Γαράκην καί 
Γεωργ. Μανροειδάκην καί συσκεφθέν μετ’ αυτών άπεφασίααμεν 
άπαντες νά γίνη ή εν τφ Φρονρίφ Σπιναλόγκα μάχη και τούτου 
ένεκα διετάχθησαν νά καταλάβωσι τάς διαφόρους καταλλήλους θέ- 
οεις ώς έξης. Και ό μέν ’Αρχηγός Μεραμβέλλου κ. Κ. Κοζυρά- 
κης παραλαβών τους οπλαρχηγούς Αημ. Μηλιάν, Σταύρον Μου- 
ρελλάκην, Νικολ. Παπαγιαννάκην, Γ. Μαυροειδάκην και Παπά - 
Πόθον και των ϋπ’ αυτών καπεταναίων μετά τών ύπ’ αυτών άν- 
δρών πλέον τών 250 προσέβαλον την τουρκικήν φρεγάταν 
σταθμεύονσαν εν Πόρρρ τής 'Αλυκής, ϊνα έμποδίζη την είς τό Νη· 
αίαν εϊοοδον τών επαναστατών. Άλλ’ άτρομήτως οι οπλαρχηγοί 
Δηα. Μηλιάς, Σταύρος Μουρελλάκης και Παπά - Πόθος διαβάν- 
τες τον Ισθμόν μετά τινων άνδρών κατέλαβον την θέσιν τού Νη
σιού, ένθα προσέβαλον έπιτυχώς την φρεγάταν ώς πλησιέατερον. 
Ό Αημ. Μηλιός προχωρήαας διά μέσου τού Νησιού άνέβη είς 
τον απέναντι τής πύλης τού Φρουρίου Σπιναλόγκας λόφον «Σκουρ- 
γιέτο» καί έπυροβόλησεν, άνταπήντησε δέ αυτό διά δύο κανονιο
βολών. Έπιστρέφων δέ άφήρεσεν εκ τού Νησιού και εξήγαγεν δαα 
εν αύτω ζφα εύρε. Αί δέ θέσεις 'Αλυκή, Κεφάλι · Χάβα και Κε
φάλι - Τραχηλιού κατείχοντο υπό τούς δπλαρχηγούς Νικολ. Πα- 
παγιαννάκην καί Γεωργ. Μαυροειδάκην μετά τού ’Επιτρόπου Μαν. 
Συγκελλάκη, Ιατρού, μετά τών ύπ’ αυτού άνδρών εκ Κριτοας καί 
τών γενναίων Μήτρου Μακεδόνος καί Νικολ, Άλουπάντη καί 
Έμμ. Μπλευρίτου, ένθα έπολέμουν τήν αυτήν φρεγάτα, ήτις άν- 
ταπήντα αύτοΐς δι’ άκαταπαύστου πυρός τυφεκίων «Μαρτίν», μυ
δροβόλων καί κανονιοβολών. Ή δέ θέσις Πετσοφα καί Πλάκα 
άπέναντι τού φρουρίου Σπιναλόγκας κατείχοντο υπό τών καπετα- 
ναίων Λατσίδας καί Βουλωμένης Βασιλ. Μαθιουδάκη καί Γεωρ- 
γαντωνάκη μετά τών ύπ’ αυτών άνδρών, ένθα προσέβαλον τό φρού- 
ριον Σπιναλόγκα. Αιήρκεσε δέ ή μάχη ύπέρ τάς εξ ώρας. Έφο- 
νεύθησαν είς φρεγάταν πέντε καί έτραυματίσθησαν έπτά κατά πλη
ροφορίας Χριστιανών τυχόντων έν τφ φρουρίω.

Έγώ 1 δέ παραλαβών τούς όπλαρχηγούς Μ. Χρυοάκην, Έμμ. 
Συμινελάκην, Κωστ. Μπέπελην καί Χριστόδουλον Γαράκην μετά 
τών ύπ’ έμού καί ύπ’ αυτών άνδρών, πλέον τών 150, μετέβημεν 
είς χωρίον Βρουχά τήν Κυριακήν έαπέραν 28 τού λήξαντος κοί 
διενυκτερεύσαμεν εκεί. Τήν δέ επιούσαν λίαν πρωί κατελάβομεν

’) Ένν. ό Ύπαρχηγός τον Γεν. Αρχηγείου Α. Ζωγράφος - Ξανθουδίδης.
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την δχυράν ϋέσιν Βρουχά καί μη άπέχουααν πλέον των έξακο- 
σίων βημάτων έκ τοϋ φρουρίου. Άνατείλαντος τοϋ ήλιου την επι
ούσαν κατά την 29 διετάξαμεν καί ήρξατο άκατάπαυστον πυρ κα
τά τοϋ φρουρίου. ’Αρξαμένης δε τής μάχης έφτασαν καί οι πλη- 
ρεξούαιοι κ. κ. ’Απόστολος Γ. Τυλλιανάκης καί I. Δ. Λυράκης 
καί ό Πρόεδρος τοϋ Δικαστηρίου ’Αβραάμ Αευκόχειρ μετά τινων 
άνδρών, οϊτινες έλαβον λίαν ενεργητικόν μέρος είς την μάχην δι- 
αρκέσασαν Εξ ολοκλήρους ώρας. Ευτυχώς δμως ένεκα τής δχυράς 
ϋέσεως ιών ήμετ[έρων] ούδείς έφονεύϋη, επληγώϋησαν δμως δύο 
έλαφρώς. Έκ δε τών ’Οθωμανών, ώς πληροφορούμενα εκ τινων 
Χριστιανών τυχόντων εν τώ φρουρίφ, εφονεύέληοαν δώδεκα, έξ ών 
δύο χανούμισαι. Παυσάσης δέ τής μάχης ταύτης καί απόπειρα- 
ϋέντες οί Τοϋρκοι νά έξέλ&ωσι διά πολλών λέμβων έπανελήφϋη 
λίαν καρτερικούς επί βίαν ώραν είσέτι ή μάχη. Ήναγκάσ&ησαν δε 
τέλος οί Τοϋρκοι να έγκλειοέλώοιν είς τό Φρούριον, ούδείς δε έκτο- 
τε τολμά νά έξέλϋη. Εϊτα κατά την τρίτην ώραν μ. μ. άνεχωρή- 
ααμεν, άφοϋ πρότερον διετάξαμεν τινάς τών οπλαρχηγών νά φρου- 
ρώσι πάσαν τήν απέναντι τοϋ φρουρίου παραλίαν.

Μάχη τής Έμπάρου. Κατά τήν 28 τοϋ λήξαντος μηνδς Μαΐου 
δ ’Αρχηγός Πεδιάδος Ν. Τυλλιανάκης μετά τών οπλαρχηγών καί 
καπεταναίων του ηγούμενος ίκανοϋ άρι&μοϋ στρατιωτών καί εχων 
ΰπ' δψει του τάς διαταγάς τοϋ Γενικού ’Αρχηγείου περί άπομα- 
κρύναεως τών Ό&ωμανών από ώρισμένα μέρη προσέβαλε λίαν 
έπιτυχώς τούς εϊσβαλόντας Τούρκους είς τό είρημένον χωρίον. Με
τά μικράν άντίατασιν αυτών καί μετά τήν μεγάλην επιμονήν καί 
καρτερίαν τών ήμετέρων οί Τοϋρκοι έτράπησαν είς άτακτον φυγήν 
άφησαντες επί τοϋ πεδίου τής μάχης τρεις φονευμένους καί άλ
λους τινάς πληγωμένους, ών ό άριέλμός άγνωστος, προσέτι dk εγ- 
κατέλειψαν πάντα τά με&’ έαυτών ήτοι ίππους, ών καί τινες 
και έπληγώέλησαν. ’Εκ τών ήμετέρων είς επληγώάη, δυστυ
χώς δμω- καιρίως. Λεπτομέρειαι τής μάχης ταύτης έλλείπουσιν 
έκ μέρους τοϋ διακεκριμένου ’Αρχηγού κ. Ν. Τυλλιανάκη. ’Ίσως 
μέ τό πρόσεχες &ά έ'χητε τοιαύτας.

Συμπλοκή εϊς χωρίον Ποταμιές. Δέν ίλά λείψω νά καταστήσω 
είς γνώσιν υμών, Κύριοι, καί τό εξής γεγονός, δπερ έλαβε χώραν 
τήν 21 τοϋ λήξαντος Μαΐου. °Αμα τή εισβολή τών Τούρκων τών 
κατοικούντων εν τφ είρημένφ χωρίω διέταξεν ό γηραιός Γενικός 
’Αρχηγός Πεδιάδος Γ. Μανουσάκης τον άξιόλογον νέον φοιτητήν 
τής ’Ιατρικής Μανοϋσον Ζωγράφον - Ξανϋνυδίδην, υπασπιστήν 
καί άρχιγραμματέα τοϋ ’Αρχηγείου Πεδιάδος, νά προαβάλη τούς
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'Οθωμανούς ηγούμενος Ικανόν αριθμού Ιπιλέκτων στρατιωτών. 
Μόλις οΐ Τούρκοι Ιδόντες τους ήμετερονς καιεπτοήθησαν καί έτρά- 
πησαν είς φυγήν. Ή πραξισ αύτη τού είρημένον φοιτητού και το 
θάρρος, μεθ' ον έξετέλεαε την αποστολήν ταύτην ώς Αντιπρόσω
πος τού ’Αρχηγού Πεδιάδος, ετι δε ή έπιμονή μεθ' ής εΐργάζετο 
υπέρ των τής πατρίδος πραγμάτων είναι πολλού αξία, άναλόγως 
(sic) μάλιστα τής ίκανότητος και τής φιλοπατρίας τού νέου τούτον.

Την παρελθούσαν Κυριακήν 28 τού λήξαντος ό 'Αρχηγός Πε
διάδος Γ. Μανονσάκης μετά τού οπλαρχηγού Καγιαμπάκη και 
τών καπεταναίων αυτού περιώδενσε πάντα τα εν τή περιφερείς 
τού 'Αρχηγείου του χωρία δίδων τάς άπαιτουμένας διαταγάς και 
οδηγίας εϊς τους κατοίκους περί τών στρατιωτικών αυτών καθη
κόντων καί λοιπών.

179. "Εμπαρος 4 'Ιουνίου. Διορισμός δΟΟάρχου Μιλιαράδου τφ Κωνοτ. 
Κονδυλάκη.

180. "Εμπορος 4 »
Γρινιεζάκη.

181. "Εμπορος 4 »
Βασιλάκη.

182. "Εμπαρος 4 »
Χετζάκη.

183. ".Εμπαρος 4 »
κιφ Καραμιχελάκη.

184. Ψυχρό 6 'Ιουνίου.
Δαγαλάκη άπό Καμινά

185. Ψυχρό 6 Ιουνίου. Διορισμός » » » Μιχ.
Παναγιωτάκη από Τζερμιάδον.

186. Ψυχρό 6 Ιουνίου. Διορισμός ΙΟΟάρχου Μετοχιού » Κωνστ. 
Πατεράκη.

Μ. Γ. Παρλαμα

187. Ψυχρό 6 » » δΟΟάρχου Γέρον το μου ρί τώ Χρι-
στοδούλφ Σπανάκη. 

188. Ψυχρό 6 'Ιουνίου. » » Πλάτης τώ Νικ. Κ.
Καρδουλάκη.

189. Ψυχρό 6 » 200άρχου » » Άναγνώ-
στη Π°· Γ. Περάκη. 

190. Ψυχρό 6 'Ιουνίου. » ΙΟΟάρχου » » Κωνστ. Χε-
τζογιαννάκη.

191. Ψυχρό 6 » » ΙΟΟΟάρχου Ψυχρού » Κωνστ.
Πιταροκοίλη.

192. Ψυχρό 6 » » δΟΟάρχου » » Γεωργ.

» 200άρχου Κατωφυγίου» Δημ.

» » Μιλιαράδου » Κωνστ.

» δΟάρχου Ξενιάκου » Ι·

» » » » Φραγ-

» οπλαρχηγού Λασιθίου » Γεωργ.
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» Άβρακόντε Κωνατ. Χρι- 

δΟάρχου Κουδουμαλιά Ίωαν. ’Εμ.

Στ εφανάκη.
193. Ψυχρό 6 ’Ιουνίου. Διορισμός 500άρχον Καμινάχι τώ Ίωαν. Περ- 

βολαράκη.
194. Ψυχρό 6 » » ΙΟΟάρχου » » Έμμ. Ματ-

θαιάκη.
195. Ψυχρό 6 » »

ατοφάκη.
196. Ψυχρό 6 » »

Σωμαρα.
197. Ψυχρό 6 » » ΐΟΟΟάρχου Άγ. Γεωργίου και των

εξαρτημάτων τώ Χίΐ Ίωαν. Κλεισαρχάκη.
198. Ψυχρό 6 Ιουνίου. Διορισμός ΙΟΟάρχου Άγ. Γεωρ[γίου] Δημ. 

Γ. Πλευράκη.
199. Ψυχρό 6 Ιουνίου. » » Άγ. Γεωρ[γίου] Ίωαν.

77“ Μ. Βουράκη.
200. Νεάτιολις 8 Ιουνίου. Διορισμός οπλαρχηγοί'< ΙΙεδιάδος τφ Ζαχα- 

ρίρ. Γιαλιτάκη από Καλόν Χωρίον.
201. Νεάπολις 8 Ιουνίου. Τό Γενικόν Άαχηγεΐον κ. τ. λ. Προς τον 

Αρχηγόν Πεδιάδος κ. Ν. Τυλλιανάκην. Κατά την εκ Μεασαράς 
διέλευσιν τοΰ Γεν. Αρχηγού οί οπλαρχηγοί της επαρχίας ταύτης 
Iπληροφόρησαν ήμάς, ότι, καθ’ ας εχουσι θετικάς πληροφορίας, 
οί Τούρκοι ήτοιμάζοντο νά προσβάλωσι την εκεισε ουγκέντρωσιν 
τφν ήμετέρων, άπεφασίσθη δε εν τοιαύτη περιπτώαει νά δράμω- 
μεν καί ήμεις οί ίκ των πλησιεστέρων μερών προσβάλλοντες τούς 
εις τά πλησιόχωρα διεσκορπισμένους Τούρκους, φέρωμεν αντιπε
ρισπασμόν τινα καί συνάμα εμποδίσω,αεν τον εχθρόν τού νά ίπι- 
τεθή άθρόος και συαωματωμένος κατά των εν Μεοαρα αδελφών 
μας, εκτός δέ τούτου άποδειχθή, ότι ήδη, ότε συνεδριάζει τό ευ
ρωπαϊκόν Συνέδρων, ότι ή Κρήτη άπό τού ένός μέχρι τοΰ 
έτέρου άκρου αγωνίζεται υπέρ τών πανελληνίων πόθων, είς την 
πολεμικήν δέ ταύιην εκδρομήν ίνεκρίναμεν νά λάβωαι μέρος 
υμείς τε καί τό δυτικόν μέρος τών Ριζωτών, καθότι ό Άρχ. Έμμ. 
Χατζάκης θά λάβη μέρος είς την μελετωμένην εκστρατείαν τής 
Ίεραπέτρου. Τήν απόφασιν ήμών ταύτην κοινοποιοΰντες ύμιν, 
σάς προσκαλούμεν, όπως άμα είδοποιηθήτε παρά τοΰ Γεν. Αρχη
γού Μιχ. Κόρακα, όπως έμείναμεν σύμφωνοι, δράμητε μετά τών 
Ριζωτών, μεθ’ ών θέλετε συνεννοηθή προηγουμένως, είς μέρη κα
τάλληλα φέροντες αντιπερισπασμόν είς τον εχθρόν καί έκθέτοντες 
ήμΐν τάς ένεργείας σας. Έν τέλει αη με ιού μεν ΰμΐν, ότι ευθύς άμα 
είδοποιη θήτε παρά τον Γ. Αρχηγού, γράψητε άμέσως πρός τήν
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Ι?ντ. 'Επιτροπήν, ινα αταλή ύμΐν γρηματικόν τι ποοόν έξ δοων θά 
ύπάρχωσι, διά νά φροντίοετε τα έξοδα τής εκστρατείας οας, τα 
όποια θά ένεργή έπίτροπος παρακολουθών. 'Ο Γεν. Αρχηγός. 'Ο 
Ύπαρχ[ηγός]. 'Ο Άρχιγραμματεύς».

202. Αυθημερόν. Τφ Άρχηγφ I. Ίνιωτάκη δμοιον.

190 Μ. Γ. Παρλαμδ

203. » Τφ όπλαρχηγφ Ν. Μανουσάκη δμοιον.
204. » Τοϊς όπλαρχηγοϊς Βιάνου δμοιον.
205. » Τφ Άρχηγφ Ρίζου Έμμ. Χατζάκη: «"Οπως καί

προψορικώς ανηγγείλαμεν ύμΐν, οπενδομεν ήδη καί διά τής πα- 
ρούσης νά οας γνωστοποιήαωμεν, orι άπεφασίσθη ή κατά τής Ίε- 
ραπέιρου μάχη καί ώρίσθη ήμερα ή ερχόμενη Δευτέρα ήτοι 12 
τοΰ μηνάς. Προσκαλοΰμεν λοιπόν υμάς νά έχετε έτοιμους τούς στρα- 
τιώτας οας καί έφωδιασμένους με φυσέκια αρκετά, επειδή δμως 
δεν έγινεν εΐοέτι τό πολεμικόν σχέδιον. θέλομεν οας κοινοποι
ήσει, δταν τοΰτο γίνη, διά νά μάθετε τάς θέσεις, τάς όποιας θά 
καταλάβετε. Συγχρόνως ο ας γνωοτοποιοΰμεν, δτ ι κατ’ άπόφαοιν 
τής έν[τίμυυ] ’Επιτροπής έκαστος ’Αρχηγός οφείλει νά εφοδιάση 
τούς οτρατιώτας του έκ των δεκάτων μέ άρτον, ή ’Επιτροπή δέ 
θά φροντίοη περί κρέατος. Στρατιώτας προσπαθήσετε νά εχετε 
έτοιμους εως 300. Πιατεύομεν δτι πρώτην ήδη φοράν κινούντες 
εις μάχην θέλετε φανή πρόθυμος εις τήν έκτέλεσιν των στρατιω
τικών σας καθηκόντων δπως καί άλλοτε καί συνάμα τηρήσητε 
άκραν μυστικότητα. 'Ο Γεν. Αρχηγός. 'Ο Ύπαρχηγός. ‘Ο Άρ- 
χιγραμματεΰς».

200. Αυθημερόν. Τώ Άρχηγφ Ίεραπέτρου Έμμ. Λακέρδα δμοιον με 
τήν προσθήκην, δπως π ροακαλέση τούς οπλαρχηγούς Άναγ. Φο- 
νιαδάκην καί Παύλον Συγκελλάκην.

207. Τφ Γενικφ Άρχηγφ 'Ηρακλείου Μιχαήλ Κόρακα.. «Διερχόμενοι 
τήν έδραν τοΰ ύμετέρου Αρχηγείου κατά τήν έξ Άποκορώνου έπι- 
ατροφήν μας εΐχομεν τήν ευχάριοτον επιθυμίαν νά άνταμώσωμεν 
υμάς, δπως ουνεννοηθώμεν περί σπουδαίων Αντικειμένων άφο- 
ρώντων τήν πατρίδα καί ιδίως τάς ήμετέρας επαρχίας, δυστυχώς 
δμως ή περιοδεία σας μας υστέρησε τήν έπιθυμίαν ταύτην. ’Εν 
τούτοις άνταμώσαντες μετά τοΰ Αρχηγού Κατεχάκη συνεννοήθη- 
μεν άπό κοινού καί έμείναμεν σύμφωνοι δτι, δταν οι Τούρκοι ή- 
θελον κινήσει εναντίον υμών, ώς είχε μάθει ό είρημένος Αρχηγός 
δτι προύτίθεντο νά πράξωσι τοΰτο, νά κινήοωαι καί οι έκ τών 
έπαρχιών μας οί πληαιάζοντες, κατά προηγουμένην υμών εί- 
δοποίησιν, είς μέρη κατάλληλα καί φέροντες αντιπερισπασμόν τινα 
έμποδίαωσι τον έχθρόν νά έπιπέαη άθρόος καί συσσωματωμένος
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καθ’ υμών, συνάμα δέ άποδειχθή ήδη, ότε συνεδριάζει το Ευρω
παϊκόν Συνέδρων, ότι ή Κρήτη άπό τοΰ ένός άκρου μέχρι τοΰ ετέ
ρου αγωνίζεται υπέρ τής έκπληρώσεως των προγονικών πόθων.
'Επόμενοι όθεν είς τήν γενομένην ταύτην συνεννόησιν ευθύς άμα 
έφθάσαιιεν ένταϋθα αυνεννοηθέντες καί μετά τοΰ ήμ. Ύπαρχηγού 
κ. Α. Ζωγράφου έκοινοποιήσαμεν τα δέοντα και διετάξαμεν τους 
πλησιάζοντας είς τά μέρη ταΰτα, ήτοι τον ’Αρχηγόν Πεδιάδας Νι- 
κολ. Τυλλιανάκην διενθννοντα τό τμήμα τής Έμπάρον καί έκ τής 
επαρχίας Ρίζου τον ’Αρχηγόν Ίωάννην Ίνιωτάκην, τον οπλαρχη
γόν Ν. Μανονσάκην καί τους οπλαρχηγούς Βιάνου, ίνα ώσιν έτοι
μοι είς πάσαν ύιιών πρόσκλησιν νά δράαωσιν είς μέρη κατάλλη
λα, άτινα ή&ελον τοΐς ΰποδειχθώσιν καί οντοι έκ κοινής πρυηγου- 
μένης συνεννοήσεως ήθελον κρίνει αρμόδια. Γνωστοποιοϋντες λοι
πόν ύμΐν τά ανωτέρω περιμένομεν νά μάθωμεν τό αποτέλεσμα. 
Αιά τον αυτόν δε λόγον, ήτοι τής γενικεύσεως τοΰ πολέμου, καί 
ημείς εντεύθεν έκκινοϋμεν εντός ολίγου διά τήν Ίεράπετρον. Ή 
επιθυμία ημών ήτο προ πολλοϋ νά κινήσωμεν είς τήν Πεδιάδα, 
ένθα τό αποτέλεσμα θά ήτο καλύτερον, δυστυχώς όμως ή επαρχία 
αυτή δέν είναι καλώς έφωδιασμένη καί, άν καί πολλάκις έγράψα- 
μεν καί εσχάτως έξ ’Αλληνών μέ έπληροφόρησαν ότι άποστέλλεται 
τό φόρτων, όπερ διά τήν Πεδιάδα άποκλειστικώς έζητήσαμεν, δυ
στυχώς όμως μέχρι τοΰδε δέν έφθασε. Καί οϋτω αναγκαζόμενα 
νά έπιτεθώμεν κατά τών χωρίων τής Ίεραπέτρου, ένθα αταθμεν- 
ουσιν είς διαφόρους θέσεις καί πύργους χίλιοι περίπου ατρατιώ- 
ται εκτός τών εντοπίων. Έν τούτοις δέξααθε κ.τ.λ. Νεάπολις τή 
9 Ιουνίου 78. Ό Γεν. ’Αρχηγός τών έξ ’Ανατολικών ’Επαρ
χιών».

208. Τό Γεν. ’Αρχηγεϊον προς τήν έντιμον έν ’ Αθήναις επί τών Κρη- 
τών ’Επιτροπήν. Θά έμάθετε βεβαίως μέχρι τοΰδε τά είς Φρέ 
’Αποκορώνου αποτελέσματα τής σννελθονσης έκτάκτου σννελεν- 
σεως τή προσκλ.ήσει τοΰ εν Χανίοις ”Αγγον Προξένου. Ήιιεϊς έμ- 
ψορούμενοι έκ τοΰ αίσθήαατος τής έκπληρώσεως τών πανελλη
νίων πόθων καί άπόφασιν έχοντες νά μή παρεκκλίνωμεν ούτε κα
τά κεραίαν έκ τοΰ υπομνήματος τής 3ης Φεβρουάριον έ έ. δέν 
έλείψαμεν μετά τήν έπάνοδον είς Γεν. ’Αρχηγεϊον νά ένεργήσωμεν 
σπονδαίως έν τή κρισίμφ ταντη περιστάσει, καθ’ ήν συνεδριάζει 
το Ενρτοπαϊκόν Συνέδρων, όπως άποδείξωμεν, ότι ή Κρήτη άπό 
τοΰ ένός άκρου μέχρι τον ετέρου αγωνίζεται υπέρ τής έκπληρώ
σεως τών πανελληνίων πόθων, άπαντες δέ οι τε στρατιωτικοί καί 
πολϊται είσ'ι σύμφωνοι, Γνα έμμείνωοι μέχ<ρι τέλους διά τον σκο
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πόν τούτον, ον ή νόμιμος αυτών αντιπροσωπεία έπισήμως έξητή- 
αατο. 'Επί τοντφ λοιπόν διερχόμενοι έκ Μεσαράς συνεννοήθημεν 
μετά τον Άρχ. Μιχ. Κόρακα να έκτελεσθώσι στρατιωτικα'ι κινη
θείς εις τά μέρη εκείνα και λάβωσι μέρος και οΐ έκ τών επαρχιών 
μας πλησιάζοντε:, έφ’ ψ και διετάχθησαν οί ’Αρχηγοί τον δυτι
κόν ,Ρίζου και μέρους τής Πεδιάδας να κινηθώσι κατά τών εις τά 
γειτνιάζοντα χωρία 'Οθωμανών, ημείς δέ εντεύθεν έκκινονμεν διά 
την 'Ιεράπετρον και τά πέριξ χωρία, ένθα σταθμεύουσι υπέρ τους 
χιλίονς στρατιώτας έκτος τών έντοπίων Τούρκων, είσβάλλομεν δε 
εΐ δυνατόν και είς αυτήν την Σητείαν και πεποίθαμεν ότι τό απο
τέλεσμα έσεται αίσιον, δπερ κατόπιν τθέλομεν γνωστοποιήσει ύμΐν. 
Και αϋτη μέν είναι ή προθυμία τών επαρχιών μας και ή άπόφα- 
σις ημών, θεωροΰμεν δμανς άναγκαιον ΐνα γνωατοποιήσωμεν νμιν 
σπονδαίως, ότι μετά τάς μάχας ταύτας, αΐτινες συγκροτηθήσονται 
εντός τό πολύ πέντε έως έξ ημερών, θά μείνωμεν άνεν πολεμοφο
δίων και τής στερήσεως ταυτής αποτέλεσμα έσεται ή άποθάρρννσις 
σις τών κατοίκων και ή ένδεχ^ομένη εισβολή τον έχθροϋ δυναμέ- 
νον έν τοιαντη περιπτώσει νά καταλάβη άκωλύτως τάς έπαρχίας 
μας. Και δέν άρνούμεθα μέν δτι έστάλησαν πολεμοφόδια είς τάς 
έπαρχίας μας, ή διαρπαγή δμως τών φορτίοτν και αί γενόμεναι 
ιιέχρι τοϋδε στρατιωτικοί κινήσεις, μάχαι καί έκδρομαί, έξήντλη- 
σαν δσα μετά πολλών κόπων καί μόχθων ήδυνήθημεν νά περισυ- 
νάξωμεν. Διά ταΰτα σπεύδαμε)’ νά παρακαλέσωμεν υμάς "να τά 
διά πλοίων φορτία, άτινα έζητήσαμεν προλαβόντως διά Μεραμ- 
βέλλον, Λασίθιον καί Ιεράπετρον, σταλούν ταχέως δΤ άτμοπλοίου 
έκτος βεβαίως τον τής Πεδιάδος, δπερ προ πολλον, ώς μάς γρά
φετε, έφορτώθη, αλλά δυστυχώς μέχρι τοϋδε δεν έφθασεν. Τό πε
ρί ου ό λόγος φορτίον δπερ ζητούμεν είναι ανάγκη νά συνίσταται 
από περισσότερα πολεμοφόδια, μέρος δπλων, έργαλείων σασεπω 
καί άρτον διά τάς συγκεντρώσεις, αΐτινες καθίστανται ήδη λίαν 
αναγκαιότατοι, άφον θέλομεν έπιτεθή κατά τον έχθροϋ, δσιις βε
βαίως θά ζητήση να έκδικηθή. Ζητονμεν δε έκτος τών λοιπών καί 
άρτον, διότι, άν καί έξήχθη καρπός είς τάς έπαρχίας μας, ή είς 
άλενρον όμως μεταποίησις αντοϋ καθίσταται έντανθα λίαν δυσχε- 
ρεατάτη. Καί 6 άρτος είναι έκ τών ούκ άνεν διά τόν στρατιώτην, 
δστις μακράν τον χωρίου τον σταθμεύων δέν αγωνίζεται δΤ άλλο 
εί μή διά τήν τροφήν του. Μέρος κατάλληλον <5ίά την έκφόρτωσιν 
δρίζομεν τόν λιμένα του 'Αγίου Νικολάου, τόν δρμον Κερά Καλ- 
λιώ, άλλ’ αν ό πλοίαρχος του άτμοπλοίου διστάζη νά προσορμι- 
σθή είς τόν είρημένον κόλπον, άν καί κατά [τό] 66 έγένετο έκ-
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φόρτωαις είς ιό ίδιον μέρος, τότε δυνατοί νά έκφορτώση είς την 
Μίλατον, θά λάβωμεν δε τά κατάλληλα μέτρα περί τής έξααφαλί- 
σιως αυτόν. Και τούτο σημειοϋμεν ύαΐν, ότι ή μετά τοΰ 'Ηρα
κλείου συγκοινωνία κατέστη λίαν δνσχερεατάτη καί τό <5ta τάς έ- 
παρχίας μας ώρισμένον χρηματικόν ποσόν άποστέλλεται εκ μικρών 
διαλειμμάτων καί ή ενέργεια αυτόν δεν τελεσφορεί. Άλλα τό δυστύ
χημα [είναι] δτι εσχάτως πεζοδρόμος φέρων 135 ναπολεόνια έγέ- 
νετο Άφαντος καί λέγεται δτι έγυμνώθη καθ’ δδόν από ’Οθωμα
νούς, καταβάλλεται φροντίς δμως να άνευρεθή καί έξακριβωθή ή 
απώλεια. Έν τούτοις θεωροΰμεν λυσιτελέστατον τό χρηματικόν 
ποσόν τών έπαρχιών μας νά άποσταλή με τό φορτίον καί παρα- 
δώση αυτό δ πλοίαρχος είς έκεΐνον δα τις ήθελε ιφ παρουσιάσει 
έγγραφον διαταγήν καί άπόδειξιν τής ’Επιτροπής. ’Εννοείτε κάλ- 
λίστα την σπουδαιότητα τών περιστάσεων καί πιστεύομεν άδιατά- 
κτως δτι ταχέως θά άποσταλή τό ζητούμενον φορτίον, ουτινος την 
αποστολήν, αν δεν προφθάσετε νά γνωστοποιήσετε ήμΐν διά τοΰ 
ταχυδρομείου, παρακαλοϋμεν νά άναγγελθή (sic) διά τής συντομω- 
τέρας δδον, διότι έν εναντία περιπτώσει αργοπορίας δ τόπος θά 
μείνη είς απόγνωσιν καί οι περιστάσεις άπαιτοΰν τό εναντίον. Πι- 
ατεύοντες είς τά εύγενή υμών αίαϋήματα καί είς τάς δοθείσας ή
μΐν εγγράφους υμών υποσχέσεις διατελοΰμεν μεθ’ δλης τής έξαι- 
ρέτου προς ϋμδς ύπολήψεως. Έν Νεαπόλει τή 9 ’Ιουνίου 78 Ό 
Γεν. Αρχηγός. Ό Ύπαρχηγός. Ό Άρχιγραμματεύς.

209. Αυθημερόν. Διορισμός ’Αρχηγού Πεδιάδος τώ Χατζή Νικολάω 
Τουτουντζάκη από Άβδοΰ.

210. Αυθημερόν. Τό Γενικόν Άρχηγεϊον κ.τ λ. τφ Άρχηγφ Πεδιάδος 
Χατζή Νικ. Τουτουντζάκη. Ή επιθυμία ήαών υπήρχε προ πολ- 
λοϋ νά μεταβώμεν είς Ααγκάδα προς τακτοποίησιν καί τοΰ μέ
ρους τούτου τής Πεδιάδος, δπερ κατέχει οπουδαίαν θέσιν άναλό- 
γως τών σημερινών περιστάσεων εις τάς επαρχίας μας, αί άλλε- 
πάλληλοι δμως σπουδαΐαι γενικαί υποθέσεις μας εμπόδισαν να 
έκτελέσωμεν την επιθυμίαν μας τούτην, ήν Άλλως έπέβαλλεν ύμΐν 
τό γενικόν τής πατρίδος συμφέρον. Ουχ ήττον δ ματς έπιθυμοΰν- 
τες τήν ύμετέραν σύμπραξιν έν ταΐς παρούσαις περιστάσεσι περι
βαλλόμενοι (sic) ανώτερον στρατιωτικόν βαθμόν, άπεφασίσαμεν δ- 
μοφώνως νά διορίοωμεν υμάς διά τοΰ έπισυνημμένου διορισμού 
’Αρχηγόν τής έπαρχίας Πεδιάδος. Ό βαθμός ούτος, κύριε Άρ- 
χηγέ, συγκαταλέγατν 'Υμάς είς τήν χορείαν δλων τών λοιπών ’Αρ
χηγών τής Κρήτης, πιστεύομεν δτι ικανοποιεί υμάς αρκούντως καί 
συνάμα δτι θέλετε έξαοκήοει πάσαν τήν έπιρροήν οας είς δ,τι τό
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συμφέρον τής πατρίδος απαιτεί πήιχερον. 'Ο Κος ’Απόστολος Τυλ- 
λιανάκης έρχεται έπίτηδες, ϊνα και προφορικώς σάς όμιλήση εκ 
μέρους ημών, και δεν dugηβάλλομεν δτι, συναισθανόμενοι ώς κα
λός πατριώτης την ανάγκην τής δμονοίας καί τής από κοινού συμ- 
πράξεως, θέλετε συμμορφωθή με τάς οδηγίας μας, αιτινες ιίς ου
δόν άλλο άποβλέπουσιν, εΐ μη προς τό γενικόν τής όλης πατρίδος 
συμφέρον, Ιδίως δε τής τιμής και αξιοπρέπεια; των επαρχιών μας. 
ΕΙς τον ’Αρχηγόν Γεώρ. Μανονσάκην γράφομεν Ιδιαιτέρως νά 
σάς άναγνωρίση ώς συνάδελφόν του, εννοούμε ν δέ και υμείς νά 
τον άναγνωρίσητε ώς τοιοΰτον, έγκαταλείποντες δε εις την λήθην 
παν τό παρελθόν τείνετε αδελφικώς την χεΐρα άλλήλοις καί περι- 
πτυσσόμενοι έν πνεύματι αδελφικής δμονοίας και αγάπης σννερ- 
γασθήτε από κοινού καί ενεργήσετε διά την μελετωμένην ίκστρα- 
τείαν είς Ίεράπετρον παν δ,τι ή τιμή και ή άξιοπρέπειά σας άπαι- 
τεΐ. Διά πρώτην τώρα φοράν τής σημερινής έπαναατάσεως προσκα
λούμενοι είς μάχην άναδειχθήτε δραστήριος και ικανός, έστό δε 
βέβαιος δτι τά έργα άναδεικνύουν και προάγουν τούς είλικρινώς 
και πιστώς εργαζομένους. Τά περί στρατιωτών, πολεμοφοδίων, 
τροφής και την ημέραν τής κινήσεώς σας θά μάθετε από τον Κον 
’Απόστολον. ’Επιθυμούντες νά άαπααθώμεν υμάς άδελφικώς εν
ταύθα, δπου θά άνταμώσωμεν προ τής μάχης, σάς άσπαζόμεθα 
και εσιιέν. 'Ο Γεν. ’Αρχηγός. Ό Ύπαρχηγός. 'Ο Άρχιγραμμα- 
τεύς.

211. Προσκλητήριος έπιστολή προς τον ’Αρχηγόν και 'Οπλαρχηγόν 
Λασιθίου κ. κ. Μιλιαράν και Παναγιωτάκην διά την εκστρατείαν 
των κατά τής Ιεραπέτρου.

212. Ωσαύτως όμοια έπιστολή προς τον 'Οπλαρχηγόν τού μέρους τού 
Λασιθίου Γ. Δαγαλάκη τή 10 Ίουν. 78.

213. Διορισμός ’Αρχηγού Σητείας τφ Ιωσήφ Γ. Κουντουράκη έκδο- 
θείς τή 10 ’Ιουνίου 78 επί τή εγγράφω [αιτήσει] υπογεγραμμένη 
παρά τών ’Επιτρόπων καί λοιπών έπαναστατών Σητείας.

214. Άναγνώρισις καί έπιθεώρησις τού ύπ’ άριθ. 1024 καί ήαερομ. 
30 Νοεμβρίου 1868 διορισμού πεντακοσιάρχου τού Νικολ. Φρου- 
ζή άπό Φουρνήν.

215. Αυθημερόν. Διορισμός δπλαρχηγού τού ιππικού τών επαρχιών 
Μεραμβέλλου καί Ιεραπέτρου τφ Γεωρ. Κουντουράκη.

216. Αυθημερόν. Διορισμός ΙΟΟάρχου τού εξ ’Αρμένων Σητείας Γεωρ
γίου Έμμ. Κωνσταντινίδη.

217. Αυθημερόν. Διορισμός δπλαρχηγού Μαλλών Ιεραπέτρου τού εν 
τφ παρελθόντι άγώνι χιλιάρχου Ίορδάνου Τσακιράκη.
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2ΐ8. Αυθημερόν. Πρόοκληοις των οπλαρχηγών Κριτσάς νά ίτοιμάσωσι 
τους στρατιώτας των διά την έκατρατείαν της 'Ιεραπέτρου γενηαο- 
μένην την 12 ίσταμένον καί έφοδίάσωσίν αυτούς μέ άρτον τριών 
ήμερων, καθότι περί κρέατος θά φροντίσή ή ’Επιτροπή.

219. Αυθημερόν. Όμοια τώ όπλαρχηγφ Μιλάτου.
220. Αυθημερόν. Ouoia τφ όπλαρχηγφ τον Ιππικού Γέωρ; 7. Κουν- 

τονράχη άποοτελλομένου συνάμα καί τον διορισμού τον.
221. Έκ Καλόν Χωρίου. 12 Ιουνίου, ιίρωία. Διαταγή τφ άρχηγφ Ρί- 

ζου Έμμ. Χατζάχη νά άνοιξη την μάχην την έβδόμην ώραν τόνφ 
χιαιί, δτε θά φθάσουν καί τά λοιπά σώματα ίχ των άλλων βερών,

222. Έκ Πρίνας. Τη 14 Ιουνίου. Επιστολή προς τούς καπεταναίοϋς 
και προκρίτους του χωρίου Μάλλες άφορώσα τήν εγκατάσταση· 
του Ν. Βολνρη εις τά κτήματά τον και προσκαλοΰσα αυτούς νά 
καταπείθουν τούς ένανιίονς, ΐνα παραιτηθώσι παραλόγων καί §ώ· 
λων αξιώσεων, διότι εν περιπτώσει άρνήσεώς των νά δεχθώσιν 
αυτόν εις τό χωρίον των εαονται υπεύθυνοι οι αίτιοι διά παν ίν- 
δεχόμενον.

228. Έκ Κριτσάς. Tfj 14 ’Ιουνίου. Πρόοκληοις του άρχηγοϋ Έμμ 
Λακέρδα και τον δπλαρχηγυϋ Παύλου Σνγκελλάκη, ΐνα ελθωσι 
και λάβωσι τάς δέουσας οδηγίας καί τά μέσα προς ανγκέντρωαιν 
Ικανής φρουράς είς κατάλληλα μέρη, Ϊνα μή οί Τούρκοι έκ τής 
μάχης τής προτεραίας έξέλθωσι και κακοποιήσωσι Χριστιανούς.

224. Κριτοά, 15 ’Ιουνίου. Διορισμός οπλαρχηγού Κριτοας τφ Παπά 
Έμμ Πόθο).

225. Κριτοά, 15 ’Ιουνίου. Διορισμός οπλαρχηγού Κριτοας τφ Νικολ. 
Γ. Άλεξάχη.

226. Κριτοά, 15 ’Ιουνίου. Διορισμός δΟΟάρχου Κριτοας rφ Νικολ. Γ. 
Άλέξη Ταικαλά.

227. Κριτοά, 15 ’Ιουνίου. Διορισμός δΟΟάρχου Κριτσάς τφ Μιχ.Έμμ. 
Άλέξη.

228. Κριτσά, 15 ’Ιουνίου. Διορισμός δΟΟάρχου Κριτσάς τφ Νικολ. 
Κόκκινη.

229. Κριτσά, 15 ’Ιουνίου. Διορισμός 200άρχον Κριτσάς τω Μιχ. Σκυ- 
βάλω.

230. Κριτσά, 15 ’Ιουνίου. Διορισμός ΙΟΟάρχου Κριτσάς τφ Μιχ. 
Τζώρτζη.

231. Κριτσά, 15 Ιουνίου. Διορισμός ΙΟΟάρχου Κριτσάς τφ ’Αντ. Πόθφ.
231. Κριτσά τη 15 ’Ιουνίου. Διορισμός ΙΟΟάρχου Κριτσάς τφ Έμμ. 

Μπετόν ρα.
232. Κριτσά τή 15 ’Ιουνίου, Διορισμός ΙΟΟάρχου Κριτσάς τφ Γεωρ.
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Ταυράδω.
233. Κριταά τή 15 ’Ιουνίου. Διορισμός ΙΟΟάρχον Κριταας τώ Κωνατ. 

Γ. Άξέξη.
234. Κριιοά τή 15 ’Ιουνίου. Δ ιορωμός ΙΟΟάρχου Κριταας τφ Μιχ. 

Φιρφιρί].
235. Κριταά τή 15 ’Ιουνίου. Διορισμός ΙΟΟάρχου Κριταας τώ Έμμ. 

Γ. Κουτάντω.
236. Κριταά τή 15 'Ιουνίου. Διορισμός ΙΟΟάρχου Κριταας τώ Δημ. 

Κατσούλη.
237. Κριταά τή 15 'Ιουνίου. Διορισμός δΟάρχου Κριταας τώΜιχ. 11α 

πα Γραμματικού Κλώντζα.
238. Κριταά τή 15 'Ιουνίου. Διορισμός δΟάρχου Κριταας τώ Μιχ. 

Κουτουλάκη.
239. Κριταά zfj 15 ’Ιουνίου. Διορισμός δΟάρχου Κριταας τφ ’Ιωάνvrj 

Χατζή Μ. Παγκάλφ.
240. Κριταά τή 15 ’Ιουνίου. Διορισμός δΟάρχου Κριταας τφ ’Ιωάννη 

Ν. Άλέξη.
241. Κριταά τή 15 ’Ιουνίου. Διορισμός δΟΟάρχου Τάπες Μιχ. Σφα- 

κιανάκη.
242. Κριταά τή 15 ’Ιουνίου. Διορισμός ΙΟΟάρχου Τάπες Άνδρώνη 

Κατσούλη.
243. Κριταά τή 15 ’Ιουνίου. Διορισμός δΟΟάρχου Κρούστα Γεωρ.'Αρ- 

χοντάκη.
244. Κριταά τή 15 ’Ιουνίου. Διορισμός ΙΟΟάρχου Κρούστα Μιχ. Γε- 

ροντή.
245. Νεάπολις τή 16 ’Ιουνίου 1878. Τό Γεν. ’ Αρχηγείον κ.τ.λ. Προς 

την εντ. εν Άθήναις επί τών Κρητικών ’Επιτροπήν. ’Αγαπητοί 
αυμπατριώται, αί προσπάθειαι τής τουρκικής Κυβερνήσεως κατά 
τάς ημέρας ταύτας, καθ’ ας εν τφ παγκόσμιό.) Άρείφ ΙΙάγφ άπο- 
φασίζεται καί ή τύχη τής πατρίδος, άπέβηααν σπουδαίοι είς τάς 
έπαρχίας μας, 7να απόδειξη, ως διατείνεται, δτι αύιαι δεν συμμε
ρίζονται ουδόλως τό φρόνημα τών λοιπών. ’Γνόμισε δέ δτι ευρε 
τρωτόν μέρος την επαρχίαν τής Ίεραπέτρου και άφ’ένός μεν προα- 
επάθησε νά περισυνάξη τάς συνήθεις ψευδείς ύπογραφάς, αφ’ έ- 
τέρου δε έξοπλίαασα πάντας τούς Τούρκους τής τε έπαρχίας τού
της και μέρους τής Σητείας απεφάσιαε νά καταλάβη τά ορεινά χω
ρία τής Ίεραπέτρου και νά έγκατααταθή στρατιωτικώς είς αυτά. 
Ταϋτα πληροφορηθέντες διετάξαμεν αυγκέντρωσιν αληθώς μέν μεί- 
ζονα τών μέσων, Suva διαθέτομεν, ούχ ήττον δμως βασιζόμενοι 
είς τό φρόνημα καί τάς διαθέσεις τών υπό τάς διαταγάς μας άρ-
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χηγών καί λοιπών επαναστατών δεν έψεύοθημεν τών προσδοκιών 
μας, καθότι είς την πρώτην ημών πρόσκλησιν προθύμους έδραμον 
οϊ προακληθέντες διανύααντες οI πλεϊστοι μιας καί δύο ημερών 
δδόν και φέροντες έκαστος έν τη πήρα και εξ ιδίων τριών καί 4 
ήμερών άρτον, διότι τό χρηματικόν όπερ είχε κατ’ αύτάς ή 'Επι
τροπή ήτον έλάχιοτον καί δέν έπήρκει ούτε διά δύο ήμερών προα ■ 
φάγιον. Έν τούτοις, αν καί ό έχθρός είδε την ήμετέραν αυγκέν- 
τρωσιν, άπεφάσισεν όμως νά μας έκβιάαη διά τών όπλων καί νά 
πραγματοποίηση την άπόφασίν του. Κατά συνέπειαν ήναγκάσθη- 
μεν νά ουγκροτήσωμεν την μάχην, τής δποίας έκθεσιν προς δήμο- 
σίενσιν ίπιουνάπτομεν καί έν ή προσεπαθήοαιιεν όσον τό δυνατόν 
νά συντάμωμεν τάς διαφόρους λεπτομέρειας. Τής δέ Σπιναλόγκας 
ή μάχη προήλθεν καί αϋτ η έκ τών Τούρκων προσπαθούν των να 
έξέρχωνται προς αύναξιν τών καρπών των. Έν τούτοις έπάναγ- 
κες θεωροΰμεν ϊνα ύπομνήσωμεν ύμΐν όσα διά τοΰ προλαβόντος 
ταχυδρομείου καί διά τοΰ ΰπ’ άριθ. 208 καί ήμερομ. 9 ύπερμε- 
σοϋντος έγράφομεν. Καθημερινώς λαμβάνομεν έπιστολάς παρά 
τών διαφόρων ’Αρχηγών, προ πάντων δέ από εκείνους οιτινες έχουν 
πλησίον των Τούρκους, καί δυστυχώς ολίγοι εξαιρούνται οϊ μη 
έχοντες, παριστώντων την ελεεινήν κατάστααιν τών στρατιωτών 
των διά τήν έλλειψιν τών πολεμοφοδίων καί πιατεύαατε, Κύριοι, 
ότι, άν δ έχθρός έγίνωσκε τήν κατάστασιν ημών ταύτην, ευκόλως 
ήθελε μας καταβάλει καί καταλάβει σπουδαίας στρατιωτικός θέ
σεις καί χωρία, εξ ών δυσκόλως θά δννηθώμεν μετά ταϋτα νά τον 
άποδιώξωμεν. Καί έμάθομεν μεν έκ τών προς τήν Επιτροπήν 
μας ύμετέρων έπιστολών, ότι άποστέλλεται άτμόπλοιον με φορτίον 
είς τό προ πολλοϋ νποδειχθ'εν μέρος κατά Τρίτην ή Τετάρτην τής 
παρούσης έβδομάδος, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερον Παρασκευή 
ματαίως περιμένομεν. "Αν καί δεν γνωρίζομεν τούς λόγους τής 
έπί τοσοϋτον παραταθείσης ταύτης αναβολής, μολαταύτα δεν θέ- 
λομεν ποτέ νά πιστεύαωμεν ότι αί έπαρχίαι μας παρορώνται καί 
παραγκωνίζονται. Με τήν πεποίθησιν λοιπόν ταύτην διαιελοϋμεν 
πιστοί προς τήν έκτέλεσιν τού έπιβαλλομένου ήμΐν καθήκοντος καί 
τής προς υμάς αδελφικής αγάπης. Ό Γεν. *Αρχηγός. Ό 'Υπαρ- 
χηγός. 'Ο Άρχιγραμματεύς.

246. Τό Γεν. Άρχηγειον κ.τ.λ, προς τήν Σεβ. Προσωρινήν Διοίκηοιν 
Κρήτης. Τά αυτά μέ τήν προηγουμένην μέχρι τοΰ σκοπού τών ’Ο
θωμανών τού νά πραγματοποιήαωσι τήν άπόφασίν των. Τήν 
πρωίαν τής 13 ΰπερμεσούντος έλάβομεν τήν νπ’ άριθ. 647 καί 
ήμερομ. 5 Ιδιου έγκύκλιον έπιστολήν, δΤ ής έκθέτοντες ήμΐν τάς
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προτάσεις τοϋ ’Άγγλου Προξένου διατάττετε ημάς νά άπέχωμέν 
από πάοης έπιθέσεως. Δυστυχώς δμως καθ’ ήν ώραν έλήφθη ή 
έπιατολή αϋτη ή μάχη εΐχεν αρχίσει καί δεν ήτο δυνατόν πλέον νά 
άνασταλή. 01 ήμέτεροι ύπερβαίνοντες τούς 1500 εύρίσκοντο τοπο
θετημένοι άπό την Παχεΐαν ’Άμμον τής Ίεραπέτρου μέχρι τοΰ 
χωρίου Καλογέρους, δηλαδή εις άπόστααιν δέκα περίπου μιλιών, 
καί άμα ό κρότος τοΰ πυροβόλου ήκούσθη καί άφοΰ εκ των πύρ
γων καί τοϋ φρουρίου εξήλθον οι Τούρκοι καθ’ ημών δέν ήτο 
πλέον καιρός προς παρεμπόδισιν, εν τούτοις κατωρθώααμεν διά 
τής μάχης ταύτης, ήτις διήρκεσεν άπό πρωίας μέχρις έαπέρας, νά 
δ ιατηρήσωμεν τάς θέσεις ας κατείχομεν καί νά αναγκάσω μεν τον 
εχθρόν άριθμονμενον είς 1500 τακτικούς καί άλλους εντοπίους 
καλώς ώπλιομένους νά μη δυνηθή νά προχωρήση. ΕΙς τήν μάχην 
ταύτην έλαβον μέρος τό ανατολικόν μέρος τοϋ Ρίξου, ή Ίεράπε- 
τρος, τό Μεραμβέλλον, τό Λασίθιον καί ή Δαγκάδα τής Πεδιάδος 
υπό τούς οικείους αρχηγούς καί καπεταναίους. Εϊχομεν εν τή μά
χη τούτη εξ πληγωμένους καί τρεις φονευμένους, έν οΐς ονγκατα- 
ριθμεΐται καί ό άγνός καί ειλικρινής πατριώτης καί γνωστός πλη
ρεξούσιος ’Ιωάν. Παπαμαστοράκης, τοΰ οποίου τήν απώλειαν 
ήσθάνθημεν άπαντες. Καθ’ δσον αφορά τήν πρόσκλησιν ημών 
προς τά αυτόθι (ή ’Επιτροπή προσκαλει σήμερον τούς πληρεξου
σίους καί άρχηγούς ινα γίνη σύσκεψις καί άποφασισθή τίνες θά 
έλθωσι διαγρ.) καταβάλλεται προσπάθεια περί αποστολής τών 
ζητουμένων προσώπων. Έν τούτοις απεύδομεν νά γνωστοποιήσω- 
μεν ύμΐν. δτι ειμεθα πλέον κενοί πολεμοφοδίων, άν καί εϊμεθα 
ήναγκααμένοι νά διατηροϋμεν συγκεντρώσεις είς ’Έμπαρον, Κα. 
λογέρονς, Μακριλιάν} Σπιναλόγκαν.

247. Νεάπολις 16 ’Ιουνίου. Διαταγή προς τούς άρχηγούς Πεδιάδος κ. 
κ. Γ. Μανουσάκην καί Ν. Τουτουντζάκην, δπως άποστείλη τινάς 
οτρατιώτας προς ένίσχυσιν τοϋ σώματος τοϋ αρχηγού Ν. Τυλλια- 
νάκη.

248. Αυθημερόν. ’Επιστολή προς τόν άρχηγόν Χατζάκην ειδοποιούσα 
αυτόν δπως άντικαταατάτην εύρη καί έτοιμασθή προς άναχώρηοιν 
διά τήν Γεν. Συνέλευσιν.

249. 17 ’Ιουνίου. Διαταγή προς τούς καπετ αναίους τοϋ χωρίου Μάλλες 
περί άποδόσεως είς τόν άρχηγόν Ν. Τυλλιανάκην δύο κιβώτια πο
λεμοφοδίων.

250. Νεάπολις 17 ’Ιουνίου. Διορισμός δΟΟάρχου Πεδιάδος τώ ’Αρι
στομένη Σταργιογλίδη.

251. Διορισμός δΟΟάρχου Πεδιάδος τώ Γεωρ. Πουρεξάκηέκ Κουνάβων.
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252. Διορισμός οπλαρχηγού Σητείας τφ 'Ιωάν. Ξοπλαράκη.
253. » » Πεδιάδος τφ Πανλω Τυλλιανάκη.
254. » » Βουλωμένης τφ Μιχ. Τσιχλή.
255. » » Μαλίων Μιχαήλ Άσαργιώτης.
256. » δΟΟάρχου Χουμεργιάκο τφ Ευστοατίφ Μαρνέλφ.
257. » » » » Μιλτιάδη Τζαβλάκη.
258. » 200άρχου » » Κωνστ. Μονρελάκη.
259. »

κερδα.
* τοΰ ιππικού Χουμεργιάκο τφ Έμμ.

260. Δ ιοριομος » Χουμεργιάκο τφ Νικολ. Ί. Μουρελάκη.
261. Νεάπολις 17 ’Ιουνίου 78. Διορισμός ΙΟΟάρχου Χουμεργιάκο τφ

Δημ. Ί. Μουρελάκη.
262. Διορισμός ΙΟΟάρχου Χουμεργιάκοι τφ Κωνστ. Γ. Κριταωτάκη.
263. » 200άρχον » » ’Ιωάν. Γ. Ζουλινάκη.
264. » » » » Έμμ. I. Ζουλινάκη.
26 5. » ΙΟΟάρχου » » ’Ιωάν. Χαβάκη.
266. » » » » Ίωάν. Κ. Ζουλινάκη.
267. » » » » Μιχ Βαρκαράκη.
268. » οπλαρχηγού Λιμνών τφι Μιχ. Έμμ. Μυλωνάκη.
269. » » » » Γεωρ. Μαυροειδάκη.
270. » 200άρχου » » Γεωρ. Άντ. Κοκολάκη.
271. » » » » Έμμ. Κ. Πεδιαδιτάκη.
272. » » » » Έμμ. Κ. Λαβδάκη.
273. ΙΟΟάρχου » » Γεωρ. Έμμ. Κοκολάκη.
274. » » » » Έμμ. Γεωρ. Πεδιαδιτάκη.
275. » » » » Ίωάν. Μαστοράκη.
276. » δΟάρχου » » Μιχ. Άντ Πεδιαδιτάκη.
277. » » » » *Ηρακλέους Πεδιαδιτάκη.
278. » » » 7> Νικολ Έμμ. Μυλωνάκη.
279. » » » » Ζαχαρία Δινεράκη.
280. » » » » Ίωάν. Έμμ. Μενεγάκη.
281. » » » » Μιχ. Ν. Μενεγάκη.
282. » » » » Λαζάρω Πεδιαδιτάκη.
283. » » » » Χριστοδούλφ Ζουραράκη.
284. Αυθημερόν . Το Γεν. Άρχηγεΐ ον κ. τ.λ. Προς τήν έντ. Επιτροπήν

τών ιδίων ίπαρχιών. Θεωρού ντε·; την ανάγκην κατεπειγουσών 
στρατιωτικών συγκεντρώσεων εις τα πέριξ τής Ίεραπέτρου και τής 
Έμπάρον καί εχοντες ύπ’ δψει τά μέσα ατινα επί τοΰ παρόντος 
δΰνανται να διατεθώσι διά τάς εν λόγω συγκεντρώσεις, άπεφασί- 
σαμεν τά έξής: Αον Συνιστάται στρατιωτική σνγκέντρωσις έπι
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μίαν δκταμερίαν άρχομένην από ανριον εις τά πέριξ της Ίεραπέ- 
τρου είς τάς καταλλήλους δέσεις από ιών χωρίων Μακριλιας μέ
χρι Καλογέρων και ουγκειμένη από 75 άνδρας Ίεραπετρίτας και 
Στειώτας υπό τον αρχηγόν Έμμ. Λακέρδαν και τον οπλαρχηγόν 
Παύλον Σνγκελλάκην και 25 Ριζίτας έκ τον αρχηγείου τον Έμμ. 
Χατζάκη. Βον Σννιοταται όμοια συγκέντρωαις επί την αυτήν δκτα
μερίαν είς "Εμπορον εκ 50 άνδρών υπό την διεύθυνσιν τον ’Αρχη
γού Πεδιάδος κ. Ν. Τυλλιανάκη. Γον "Αν ή ανάγκη τό απαίτηση 
καί τά μέσα νπάρχωσιν, αΐ άνωθεν συγκεντρώσεις θέλουν αυξη- 
θή, τής μεν ’Ιεραπέτρυν είς 200 άνδρας, ήτοι 150 Ηεραπετριτών 
καί Στειωτών καί 50 Ριζοττών, τής δέ Έμπάρου είς 100 λαμβα- 
νομένων τότε 25 Λοσιθιωτών. Αον Ή επιτροπή των εξ άνατολι- 
κωτέρων επαρχιών δέον όπως χορη(γή)ση τοΐς είρημένοις άρχη- 
γοΐς Έμμ. Λακέρδα καί Ν. Τυλλιανάκη ενταύθα ήδη ενρισκοαέ- 
νοις τά μέσα άτινα ήθελεν εγκρίνει διά τήν οκταήμερον συγκροτη- 
θηαομένην στρατιωτικήν συγκέντρωαιν, άποϋτείλη δε άομοδίως είς 
τον Έμμ. Χατζάκην, εις ον κοινοποιηθήσεται ή παρούσα άπόφα- 
σις, τήν αναλογίαν τής δκταμερίας τον ιδιαιτέρως. Τήν άπόφασιν 
ημών τούτην γνωστοποιονντες ύμϊν διά τήν ενέργειαν των περαι
τέρω, διατελούμεν δ Γεν. ’Αρχηγός, ό Ύπαρχηγός, ό Άρχιγραμ- 
ματενς.

285. Αυθημερόν. Διορισμός οπλαρχηγού Μιλάτον τώ Κωνστ. Σανονδφ.
500άρχον » » ’ΑναστασίτρΝικη-286. » »

φοράκη.
287. Αυθημερόν. »
288. » »

δάκη.
289. Αυθημερόν. »

τσαρά.
290. Αυθημερόν. »

Χονρδάκη.
291. Αυθημερόν. »
292. » Τό Γεν. ’Αρχηγείον κ.τ.λ. τή Επιτροπή τών Ιδίων 

επαρχιών. Συνεπεία τής νπ’ άριθ. 284 καί υπό σημερινήν ημε
ρομηνίαν κοινοποιηθείσης ύμΐν άτίοφάαεως περί στρατιωτικών 
συγκεντρώσεων καί τή προτάσει τών ένταΰθα του τε αρχηγού Ρί
ξου Ίωάννου Ίνιωτάκη καί τών οπλαρχηγών Βιάννου σννιοταται 
στρατιωτική συγκέντρωαις επί μίαν δκταμερίαν άρχομένην μετά 
δύο ήμέρας από σήμερον τηρούσα τήν θέσιν Σφάκα άνωθεν τού 
χωρίου Σχοινιά ώς καί ειέρα φρουρά είς θέσιν Τοοντσουρο σννι-

»
200άρχου

ΙΟΟάρχον

50άρχου

» Μιχ.’Ανδρουλάκη 
» ’Ιωάν. Έμ Χονρ-

» Ίωάν. Μ. Κα

ν Κωνστ. Έμμαν. 

» Γεωρ. Συλλιγάρδω.
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σταμένη ίκ 50 άνδρών εις την πρώτην και εκ 10 εις τήν δευτέ- 
ραν και λαμβανομένων των εν λόγω 60 άι·ι?ρών εκ της επαρχίας 
Ρίξου εξαιρούμενου τον ’Αρχηγείου τον Έμμ. Χατξάκη, " Αν δε ή 

’νάγκη τδ απαίτηση και τα μέοα ύπάρχωσιν, ή είρημένη σνγκέν- 
τρωπις θέλει διπλασιασθή. Κατά συνέπειαν δέον όπως τφ τε είρη- 
μένω Άρχηγφ καί τοΐς όπλαρχηγοΐς χοοηγηθώαι τά μέσα διά την 
συγκροτηθησομένην οκταήμερον στρατοπέδευσιν, ώ; καί εις τον 
οπλαρχηγόν Έμμ. Μεμπελάκην διά συγκένιρωσιν είς Σπιναλόγ- 
καν εξ 25 άνδρών διά την αυτήν δκταμερίαν διπλαοιασθησομένην 
εν περιπτώσει ανάγκης καί τής νπάρξεω; μέσων. Ό Γεν. ’Αρχη
γός, 6 Ύπαρχηγός, ό ’ Αρχιγραμματεύς.

293. Τό Γενικόν Άρχηγεΐον προς τον ’Αρχηγόν ΡΙζου Έαμ. Χατξά- 
κην. ’Επειδή άπεψασίσθη στρατιωτική συγκέντρωσις εις τά πέριξ 
τής Ίεραπέτρου επί μίαν όκταμερίαν άρχομένην από αϋριον, τη
ρούσαν δε από Καλογέρους μέχρι Μακριλιας καί ονγκειμένην από 
75 άνδρας, έξ ών οί 25 θά είναι Ιδικοί σου καί οι λοιποί τον συν
αδέλφου σου Έμμ. Λακέρδα, μετά τοϋ όποιον θέλετε συνεννοηθή, 
άν δε ή ανάγκη τό απαίτηση καί τά μέσα ΰπάρχωσι, θά αύξηθή ή 
στρατοπέδενσις εις 200 άνδρας, εξ ών οί 50 θά είναι από τό ’Αρ
χηγείου σου, διά ταΰτα προσκαλοΰμεν υμάς νά στείλετε επί τοϋ 
παρόντος τους 25 άνδρας διά τήν παρούσαν δκταμερίαν υπό τήν 
διενθυνσίν σου ή ένός ικανού καπεταναίου σου με εντολήν ιά μήν 
προσβάλλουν τους Τούρκους, τά χρηματικά μέσα δε διά τους 25 
άνδρας θέλουν σας αποστολή παρά τής Επιτροπής. Νεάπολις τή 
17 ’Ιουνίου 78. Ό Γεν. ’Αρχηγός, ό Ύπαρχηγός, δ ’Αρχιγραμ- 
ματεύς.

294. Ανθηαερόν. Διορισμός οπλαρχηγού Ρίξου τφ ’Ιωάν. Μιχαλοδη■ 
μητράκη.

295. Αυθημερόν. Διορισμός 500άρχου Πεύκου Ρίξου τφ Νικολ. Τσα- 
πάκη, προβιβασθείς (sic) εις τον βαθμόν τούτον άπό 200αρχος 
παλαιός.

296. Αυθημερόν. Διορισμός 2ΟΟάρχου Κεφαλοβρυσίον Χαραλάμπους 
Ποκαμισάκη.

297. Αυθημερόν. Διορισμός οπλαρχηγού Αατσίδας τφ Βασιλ. Ματ-
θαιάκη. ■

298. Αυθημερόν. Διορισμός ΙΟΟΟάρχου Βονλισμένης τφ Άντ. Γιωρ- 
γαντωνάκη.

299. Νεάπολις τή 18 ’Ιουνίου 1878 Τό Γεν. ’Αρχηγεΐον κ.τ.λ. προς 
τούς αρχηγούς, οπλαρχηγούς καί καπεταναίους Ρίξου. Συνεπεία 
επανειλημμένων διαταγών τής τε Στρ. Διοικήαεως καί τής Γεν.

Πρωχόκολλον χοΰ Γεν. ’Αρχηγείου κατά χήν έπανάσιασιν χοΰ 1878 201
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Μ. Γ. Παρλαμαaoj

Συνελεύσεως, δι’ ών έντελλόμεθα νά άπέχωμεν άπδ πάσαν εχθρο
πραξίαν κατά τον έχθροΰ τηρούντες δσον δυνάμεθα άμυντικάς θέ
σεις, έκτος μόνον δταν δ εχθρός έξαναγκάση και παραβίαση ήμάς 
εις άντίκροναιν, νά έμποδίζωμεν τάς καταχρήσεις, να διατηοώμεν 
την εσωτερικήν τάξιν και ευταξίαν δσον αί περιστάσεις έπιτρέπουσι 
και προ πάντων νά φυλάττωμεν τά οροθέσια ιών έπαναοταιημε
νών έπαρχιών έμποδίζοντες σψαγάς, λεηλασίας και έρηιιώσεις έκ 
μέρους των Τούρκων ταις άνωτέραις λοιπόν τανταις διαταγαΐς 
επόμενοι και ημείς διετάξαμεν συγκεντρώσεις είς διάφορα μέρη, 
μεταξύ των όποιων είναι καί τής επαρχίας σας, τοΰ μεν ανατολι
κού τμήματος έκ τον ’Αρχηγείου Τοϋ κ. ’Εμμ. Χαιζάκη προς τό 
μέρος τής 'Ιεραπέτρου, τον δε δυτικού προς τό μέρος τού Σχοι
νιά και τον Τσούτσουρου. Προσκαλούμεν λοιπόν υμάς νά συατή- 
σητε τάς όρισθείσας φρουράς είς τάς είρημένας θέσεις κατά τάς 
δοθείσας νμίν οδηγίας φροντίζοντες έντονοι; νά άπέχητε από πά
σαν αιτίαν προσβολής και πολεμικής έπιθέσεως και διατηρούντες 
πάντοτε τον όριαθέντα αριθμόν των φρουρών, ήτοι 25 άνδρών έκ 
τοΰ ’Αρχηγείου τοΰ Έμμ. Χατζάκη και 60 έκ τής λοιπής έπαρ 
χίας, συγχρόνως δέ καταβάλετε πάσαν προσπάθειαν προς διατή- 
ρησιν τής έσωτερικής τάξεως, τής έμποδίσεως καταχρήσεων καί 
έν γένει τής κοινής όμονοίας και αγάπη;, δπω; διά τών έργων 
τούτων άποδείξωμεν είς τό νΰν συνεδριάζον Εύρωπ· ϊκόν Συνέ
δρων δτι κα'ι άξιοι έλευθερία; εϊμεθ.ι και διι διά τών οπλών ά- 
παιτοΰμεν την έκπλήρωσιν τών έθνικών και προγονικών πόθων. 
Βέβαιοι είς την φιλοπατρίαν και τά αισθήματα υμών δεν άμφι- 
βάλλομεν, δτι κατά γράμμα θέλετε προθυμοποιηθή είς την έκ.τέλε- 
σιν τών γραφομένων και θέλετε καταβάλει πάσαν δυνατήν προ
σπάθειαν, ΐνα φανήτε άξιοι τών καθηκόντων, άτινα απέναντι τής 
πατρίδος άπεδέχθητε. Ό Γεν. ’Αρχηγός, δ Ύπαρχηγό;, δ Άρ- 
χιγραμματεύ;.

300. Αυθημερόν. Διορισμό; οπλαρχηγού Μαλλών Ιεραπέτρου τφ ’Α- 
ναγν. Πετοαγγουράκη.

3)1. Αυθημερόν. Διορισμό; δπλαρχηγοΰ Μαλλών Ιεραπέτρου τφ ’Εμμ. 
Παναγιωτάκη.

302. Αυθημερόν. Διορισμός οπλαρχηγού Μαλλών Ιεραπέτρου τφ 'Εμμ. 
Μαράκη.

303. Αυθημερόν. Διορισμός δπλαρχηγοΰ Ιεραπέτρου τφ Μήτρψ Μα- 
κεδόνι.

304. Αυθημερόν. Διορισμός οπλαρχηγού Καλού Χωρίου και Μεσελέ- 
ρων τφ Έμμ. Χυιοιινάκη.
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305. 19 Ιουνίου. Διορισμός φρουράρχου του τμήματος Βιάνον τής 
Επαρχίας Ρίζου, τή υπό ήμερο,α. 6 *Ιουνίου Ιγγράφφ αΐτήσει των 
οπλαρχηγών Βιάνον, τφ Ίωάν. Μεταξάκη.

306. Διορισμός χιλιάρχου τώ Ζαχαρία Δολαψη από Μαγούλα Λασίθι ον 
προβιβασΟεΙς εκ τον ύπ’ άριϋ. 941 καί ήμερο,u. 30 Αύγουστον 
1868 διορισμού δΟΟάρχου.

307. Διαταγή προς τόν καπετάνιον τοΰ χωρίου Λονμα περί αποστολής 
του κλαπέντος όπλου τον κ. Κωνστ. Στεφάνιό ου.

308. Διορισμός ΙΟΟάρχου Χονμεργιάχο τώ Νικολ. Γαλανάκη.
309. Διορισμός νπασπιστον και γραμματέως τον Γεν. ’Αρχηγείου τω 

Έμμ. Κ. Σφακιανάκη.
310. Διορισμός χιλίαρχον τώ ’Ιωάννη Σταυρακάκη άπό Βαχό Ρίζιν, 

προβιβαοΟεις άπό παλαιόν δΟΟαρχον. Νεάπολις 21 Ιουνίου 78.
(“Ιδε συνέχειαν).

Άριθ. Αος1

Ιίρωτόκολλον τοΟ Γεν. ’Αρχηγείου καιά τήν επανάσταβιν τοΟ 1878 203

*) Διά Μ·^ν τής φρασεως *ΐόε συνέχειαν> δ συντάκτης τοΰ Πρωτοκόλλου πα* 
ραττεμπει εις τό επόμενον, μή διασωάέν, τεύχος αυτού, διά δέ των λέξεων 
**Αρι&. Αος» δηλοΐ, τήν σειράν τοΰ δημοσιευΦέντος τεύχους.
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΣΙΓΙΛΛΙΑ 
ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ ΑΡΣΑΝΗ ΚΑΙ ΧΑΛΕΒΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δημοσιεύω κατωτέρω δυο πατριαρχικά έν μεμβράναις σιγίλλια, α
ναγόμενα εις την ιστορίαν τών έν τη επαρχία Ρεθόμνης κειμένων μο- 
ναστηρίων τοΰ 'Αγίου Γεωργίου Άρσάνι καί τής διαλελυμένης ήδη 
Μονής Χαλεβή, τής τιμωμένης επ’ δνόματι τής Κοιμήσεως τής Ύπε- 
Ιραγίας Θεοτόκου.

Άμφότερα τά σιγίλλια τάΰτα άνεΰρον μεταξύ τών εγγράφων τοΰ 
αειμνήστου θείου μου, Μητροπολίτου Κρήτης, Τιμοθέου Βενέρη. Διά 
τούτων, άνανεοϋται ή σταυροπηγιακή αξία τών μονών τούτων, ήτις 
είχε παυσει από τής εποχής τοΰ Μητροπολίτου Κρήτης Γερασίμου τοΰ 
από Μονεμβασίας, γνωστού καί ως Λετίτζης (1725 - 1755) *.

Τά έγγραφα ταΰτα κατά πάσαν πιθανότητα παρελήφθησαν από τής 
Μονής Άρσανίου, υπό τοΰ αειμνήστου θείου μου, επί τφ σκοπφ δη- 
μοσιεΰσεώς των, πλήν δμως λόγφ τών εξαιρετικών περιστάσεων και 
τοΰ επελθόντος θανάτου του, παρέμειναν ταΰτα αδημοσίευτα2.

Προβαίνουσα νϋν εις την δημοσίευσίν των, νομίζω δτι έκπληρώ 
ιερόν καθήκον απέναντι τής μνήμης, τοΰ τόσον διά την ιστορίαν τοΰ

*) Βλ. περιοδικόν «Ελληνικά», 4ος, σ. 246, Διον. Ζακυθηνοΰ, 
’Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων της Τουρκοκρατίας, όπου ρητώς 
άναφέρονται έν τφ έκδοθέντι κατά τό έτος 1778 πατριαρχικφ σιγιλλίφ, έπ’ εύ· 
καιρίφ άνανεώσεως της σταυροπηγιακής αξίας της Μονής Άρσάνη τά ακόλου
θα : *είτα δε επί τών ημερών τον μακαρίτου μητροπολίτου Κρήτης Γερασίμου, άν· 
δρός ωφελίμου φανέντος, και λ.υαιτελοϋς εν τή έπαρχίΐ} καί μηιροπόλει ταντη της 
Κρήτης, έπιδο&έντων αντίο πάντων τών έν τη Κρήτη σταυροπηγιακών μοναστηρίων 
καί ένοριακών γεγονότων . . .». Ό έν τω πατριαρχιακφ τούτφ σιγιλλίφ άναφε- 
ρόμενος μητροπολίτης Κρήτης είναι ό από Μονεμβασίας Γεράσιμος, γνωστός 
καί ώς Λετίτζης, έπί τών ημερών τοΰ οποίου έπήλθε ποια τις ησυχία καί τα- 
κτοποίησις τών έν Κρήτη εκκλησιαστικών πραγμάτων. Βλ. «Κρητικά Χρονι
κά», ΕύμενίοΟ Φανουράκη, Ανέκδοτα έκκλησιαστικά έγγραφα, Τομ. 
1ος σ. 156. Περί τοΰ προηγηθέντος τοΰ Γερασίμου Λετίτζη, ομωνύμου μητρο
πολίτου τής Κρήτης, ήτοι τοΰ από Κισάμυυ Γερασίμου, οΰδείς δύναται νά γί- 
νη λόγος, καθόσον οδτος ώς αποστάτης εις ούδεμίαν εύρίσκετο έπαφήν μετά 
τών Πατριαρχείων.

’) Ό κ.Διον. Ζ α κ υ θ η ν ό ς έν Ε. Ε.Κ.Σ. Τομ. Β', σ. 523 όμιλεΐ περί 
δύο παλαιών σιγιλλιωδών έν μεμβράναις γραμμάτων, ευρισκομένων άλλοτε έν 
τή Μονή Άρσανίου, μή άνευρεθέντων δμως κατά τήν ύπ’ αύτοΰ γενομένην έπι- 
θεώρησιν τό έτος 1938. 'Υποθέτω δτι ταΰτα θά είχον παραληφθή παρά τοΰ 
αειμνήστου θείου μου πρός μελέτην καί δημοσίευσίν έν εύθέτφ κοιρφ.
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Πατριαρχικά σιγίλλια των Μονών Άρσάνη καί Χαλεβή Ρεθύμνης 205

τόπου πονήσαντος ανδρός, συμβάλουσα ένταυτφ και εις την κατ’ έλά- 
χιστον διαφώτισιν τής ιστορίας τών Μονών τουτιον τής πατρίδος μας*.

1
Σιγιλλιώδες εν μεμβράνη γράμμα τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπό

λεως ’Ανθίμου Δ' (τό β') δι’ οΰ άνανεοΰται ή σταυροπηγιακή α
ξία τοΰ έν τή Επαρχία Ρεθυμνης Μοναστηριού τοΰ 'Αγίου Γε
ωργίου τοΰ επιλεγόμενου Άρσάνη.
Έν πρωτοτυπώ, έπί μεμβράνης, διαστάσεων μετά τής γλώσσης 0,60X0.42. 
Ή μεμβράνη όξυνομένη εις τό κάτω μέρος σχηματίζει γλώσσαν μετά Οκτώ 
οπών έπί τών όποιων διατηρείται τό νήμα τής μή σωζομένης πατριαρχι
κής βοόλλας Γενική κατάστασις άρίστη. Έπί τοΰ νώτου άναγινώσκομεν: 
k'H Ιερά μονή τοΰ άροανίου ί/α δώση γρ. 3375».

f ’Άνίλιιιος 1 ελέω θεόν ’ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινονπόλεως Νέας 
Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.

Τής ’Εκκλησιαστικής περί πάντα προνοίας περισπούδαστου καί 
προυργιαίτατον εργον τελεί τό συνισταν νπερφερόντως και κρατύνειν ώς 
ένεστι τά | καλώς και εύλόγως προχωρήσαντα τών έργων, άνέλ’ ότον 
και κατ’ ίχνος επόμενοι τοΐς φϋάσασιν. οι την πνευματικήν διαδεξά- 
μενοι προστασίαν, περί | έπειν όλη δυνάμει τά συμφερόντως έξειργα- 
αμένά ονκ άπαναίνοντα, καί μάλιστα τά κατά φιλοτιμίαν έπικεχορηγη- 
μένα τοΐς Ίεροϊς μοναστηρίοις γέρα \ ρά προνόμια έπικνρονν καί ά- 
νανεοϋν, καϋάπερ καί ημείς αυτό τούτο επί τον παρόντος ποιούμε&α. 
’Επειδή τοιγαρονν οϊ ’Οσιότατοι Πατέρες τοΰ κατά τήν | νήσον Κρή
την έν τή Επισκοπή Ρε&ύμνης κειμένου ’Ιερόν καί σεβασμίου Μονα
στηριού τιμωμένου επ’ δνόματι τον Άγιον Γεωργίου, επιλεγομένον 
Άρσάνι2, έμ | φανισίλέντες ήδη τή ημών Μετριότητι προκαέλημένη συ- 
νοδικώς διά κοινής ενσφραγίστου Μοναστηριακής αυτών αναφοράς, καί 
δηλοποιήσαντες, ότι ένεκα τών | καιρικών περιστάσεων καί ανωμαλιών 
άπωλέσϋησαν τά έπικεχορηγημένα τή Μονή αυτών Πατριαρχικά καί 
Συνοδικά σιγγιλλιώδη Γράμματα', τά τήν | σταυροπηγιακήν αυτής α
ξίαν, χάριν τε καί έλεν&ερίαν έμφαίνοντα, έξητήσανζυ έλερμώς έπιχο- 
ρηγηϋήναι αντοΐς Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν ημών Σιγγιλ | λ.ιώδες 
[ ράμμα δηλωτικόν τών ών ανέκαθεν πλουτεϊ ή ’Ιερά αυτή μονή γερα- 
ρών σταυροπηγιακών προνομίων. Τούτου χάριν πληροφορη'&έντες από 
τε ζωσης | φωνής καί αξιόπιστου μαρτυρίας τοΰ ήδη εν Κωνσταντινον- 
πόλει ένδημονντος ’Πρωτάτου Μητροπολίτου Κρήτης νπερτίμου καί 
^ξαρχου Ευρώπης, έν Άγίω Πνεύματι αγαπητόν | ημών αδελφόν καί

’) Αμφότερα τά σιγίλλια ταϋτα κατετέθησαν όπ’ έμοϋ είς τό Ιστορικόν 
Μουσεϊον Κρήτης.
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συλλειτουργού κυρ Χρνσάν&ου*, ώς τφ δντι υπάρχει σταυροπηγίου το 
'Ιερόν αυτό μοναστηριού, έτι δε και ίκ του Κώδικος τοϋ Κοινού τής 
κα&’ ημάς του Χρίστον μεγάλης | ’Εκκλησίας βεβαιω&έντες αυτό τούτο, 
καταγέγραπται γάρ εν αντω μεταξύ των σταυροπηγίων μοναστηρίων 
καί αυτό τό περί ον ό λόγος Ιερόν σκήνωμα τοΰ Άροανίου επιλεγό
μενου | πληρούν καί ετήσιον άνέκα&ευ προς τό Κοινόν, άπεδεξάμεϋα 
εύμενώς τήν αϊτησιν των είρημέτων Πατέρων ώς εύλογον καί δικαίαν, 
καί έγνωμεν κοινή καί συνοδική | διαγνώσει έκδοΰναι αύτοϊς τό παρόν 
ήμέτερον Πατριαρχικόν καί συνοδικόν Σιγγιλιώδες έν μεμβράναις 
γράμμα. Καί δή γράφοντες άποφαινόμεάα συνοδι | κώς μετά των περί 
ημάς Ίερωτάτων ’Αρχιερέων καί ύπερτίμων, των έν 'Αγίφ Πνενματι 
αγαπητών ήμϊν αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα τό διαληφϋέν Ιερόν 
μοναστήριον | τό τιμώμενον επ' όνόματι του 'Αγίου Γεωργίου καί επι
λεγόμενου Άροάνι κατα την ’Επισκοπήν ’Ρεάύμνης κείμενον, ώπερ α- 
νω&εν καί εξ αρχής, οΰτιο καί είς τον | έξής άπαντα χρόνον ύπάρχη 
μετά πάντων των κτημάτων καί πραγμάτων καί αφιερωμάτων αυτού, 
των τε ήδη υντων, καί τών είαέπειτα προαγενησομένων, | καί λέγεται 
καί παρά πάντων γινώσκηται ήμέτερον Πατριαρχικόν καί σταυροπη
γιακόν, ελεύθερον, αδούλωτον, ασύδοτου, άκαταπάτητον, καί δλως άνε- 
πηρέαστον, παρά | παντός προσώπου 'Ιερωμένου ή λαϊκόν, καί μη δεν ί, 
αλλφ υποκείμενον, είμή μόνω τφ καϋ·’ ημάς Άγιωτάτω Πατριαρχικφ, 
Άποοιολικφ καί Οικουμενικά) ϋρόνφ | καί νπ’ αύτοϋ μόνον διεξαγό
μενου, κρινόμενόν τε καί άνακρινόμενον, μνημονευομένου εν αυτά) άεν- 
νάως καί τον κανονικού Πατριαρχικού ονόματος, ώς νενόμι | αται, 
καί μηδενί μηδέν οφείλου διδόναι, είμή μόνον προς τό Κοινόν τής 
κα&' ήμάς τοϋ Χριστού μεγάλης 'Εκκλησίας τό τεταγμένον έτήσιον 
γράσα εκατόν \ είς ένδειξιν τής σταυροπηγιακής αυτού κλήσεως. όφεί- 
λωσι δέ οι έν αϋτφ συνασκούμενοι Όσιώτατοι Πατέρες διάγειν άμέμ- 
πτως καί κατά τον τύπον τοϋ μοναστι | κοΰ αυτών έπαγγέλματος, καί έν 
χρείρ χειροτονίας γενόμενοι εχωσιν έπ' άδειας προσκαλειν δν αν βού- 
λωνται τών πλησιοχώρων ’Αρχιερέων έπί τφ έκτελειν τάς χει ) ροτο- 
νίας αυτών, έν στερήσει δέ Ηγουμένου γενόμενοι, εχωσιν έκλέγειν κοι
νή γνώμη τον έκ τής ολομέλειας αυτών άξιον καί φρόνιμον άναφανέν- 
τα, καί τούτον | δηλοποιεϊν τή καιΡ ημάς τοϋ Χριστού μεγάλη Έκκλη- 
σίρ, έπί τφ έπικυροϋσΰαι, καί άναδεικννεαίλαι ’Ηγούμενον. Ταϋια ά- 
πεφάνϋη καί κεκύρωται σννοδικώς. | Ος δ' άν καί όποιος τών απάν
των Ιερωμένος ή λαϊκός γνώμης οκαιότηη καί αλαζονεία νικώμενος 
τολμήση ποτέ κρυφίως ή φανερώς, διασεϊσαι τήν | σταυροπηγιακήν 
έλενϋερίαν καί χάριν τοϋ ιερού τούτον, μοναστηριού, καί βλάβην αύτφ 
ή τοΐς κτήμασι καί άφιερώμασι αυτού έμποιήσαι, ή ένόχληαίν τι [ να
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καί επήρειαν τοις έν αύτφ άσκουμένοις πατράσιν δπωςδήποτε προξε- 
νήσαι, καί δλως βούλησή άνατρέψαι μέχρι κεραίας τα §ν τφ παρόντι 
οννοδικώς | εκπεφρασμένα, δ τοιοϋτος όποιας αν ή τάξεως και βαθμόν, 
άφωρισμένος νπάρχη παρά τής ’Αγίας και όμοονσίον καί ζωοποιού 
καί αδιαιρέτου αακαρίας Τρι \ άδος τον ενός τή φύοει μόνου Θεόν 
καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος καί άλυτος μετά θάνατον καί τυμ- 
πανιαιος, καί πάπαις ταις πατοικαΐς καί σννοδικαΐς άραΐς | υπεύθυ
νος, καί ένοχος τον πυρός τής γεέννης, καί τφ αίωνίω άναθέματι υπό
δικος. ”Οθεν είς ενδειξιν καί διηνεκή την άαφάλειαν έγένετο καί τό πα
ρόν ήμέ | τερον Πατριαρχικόν καί αννοδικόν σιγγιλλιώδες εν μεμβρά- 
ναις Γράιιμα καταστρωθ'εν καν τφ Ίερφ Κώδικι τής καθ’ ημάς του 
Χρίστον μεγάλης Εκκλησίας | καί έδόθη προς τό διαληφθεν ’Ιερόν 
ήμέτερον Πατριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν μοναστήριον του ’Αγίου 
Γεωργίου ’^4ροάνι έπιλεγόμενον καί κείμενον έν τή νήσφ | Κρήτη κα
τά την Επισκοπήν Ρεθύμνης. Έν έτει σωτηρίφ χιλιοστφ όκτακοσιο- 
στφ πεντηκοστφ κατά μήνα Φεβρουάριον επί Νεμήοεως η'.

f ’Άνθιμος έλέω θεοϋ άρχιεπίακοπος Κωνσταντινουπόλεως Ρώμης 
καί οικουμενικός Πατριάρχης.
f Ό Καισαρείας Παΐσιος f Ό Δέρκων Νεόφυτος
f Ό Έφεσον ’Άνθιμος f Ό Πρόεδρος Διδυμοτείχου Μελέτιος
f Ό ’Ηράκλειας Πανάρετος f Ό Κρήτης Χρύσανθος
f Ό Κυζίκου ’Ιωακείμ f Ό Σερρών ’Ιάκωβος
f Ό Νικομήδειας Διονύσιος f Ό Σωζουαγαθουπόλεως Προκόπιος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Περί τοϋ Πατριάρχου Άνθιμου βλ. «Κρητικά Χρονικά» Ζ' σελ. 393 
όποσ. 1.

2) Ή Μονή υφίσταται καί σήμερον κριθεϊσα διατηρητέα. Πρόκειται μάλ
λον περί χτίσματος τών τελευταίων χρόνων τής Ενετοκρατίας. Ή παλαιοτέρα 
σωζομένη επί τοΰ μαγειρείου επιγραφή είναι τοϋ 1645. Περισσότερα περί τής 
Μονής βλ. G i u s. G e r ο 1 a, Monument! Veneti κλπ. Vol. terzo σ. 173, ένθα 
καί σχεδιαγράφημα ταύτης υπό Βασιλείου Πλάκα τοΰ έτους 1745. Ό Pash- 
ley, Travels in Crete, London 1837, I, a. 122 αναφέρει τήν ΰπαρξιν σχο
λής έν τή Μονή.

*) Ταϋτα διασωθέντα εΰρηνται κατατεθειμένα έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη 
τών Παρισίων. Βλ. σχετικώς «Ν. Έ λ λ η ν ο μ ν ή μ ω ν», 3ος, σ. 393 καί πε
ριοδικόν « Ελληνικά» 4ος σ. 245, Δ ι ο ν. Ζακυθηνοϋ, ’Ανέκδοτα ,ια- 
τριαρχικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, ένθα γίνεται λόγος καί περί 
τών χορηγηθέντων τή Μονή πατριαρχικών σιγιλλίων κατά τά έτη 1655 καί 1683·

4) Λιετέλεσε Μητροπολίτης Κρήτης άπό τοΰ 1843 - 1850. Έν τφ παρόντι 
έγγράφψ ύπογράφεται ώς συνοδικός κατά τό 1850. Βλ. περί αΰτοΰ Ε.Ε.Κ.Σ. 
τόμ. I, σ. 131. I ω μ α δ ά x η, Έλεγχος τών έν Κρήτη άρχιερατευσάν- 
ττον κ.λ,π.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:40 EEST - 18.237.180.167



208 Κατίνας Τσατσαρωνάκη

2
Σιγιλλιώδες εν μεμβράνη γράμμα τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπό

λεως Ανθίμου Δ' (τό β') δι’ οΰ άνανεοΰται ή σταυροπηγιακή 
αξία τοϋ εν τη Επαρχία Ρεθυμνης Μοναστηριού τής Κοιμήσεως 
τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, τοΰ επιλεγόμενου Χαλεβή.

Έν πρωτοτυπώ έπί μεμβράνης, διαστάσεων 0,63 X 0,59. Ή μεμβράνη ό- 
ξυνομένη είς τό κάτω μέρος σχηματίζει γλώσσαν μετά οκτώ οπών έπί ιών 
οποίων έπικρέμαται διά ροδοχρόου μετάξης αποχρωματισμένης ή πατρι* 
αρχική βοΰλλα έκ μολΰβδου εχουσα διάμετρον 0,07. Έπί τής μιας δψεως 
τής βοόλλας υπάρχει επιγραφή : *Άνθιμος έλέψ Θεόν ' Αοχιεπίοκοπος Κων
σταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης 1848». Έπί δέ 
τής άλλης δψεως ή είκών τής Θεοτόκου φερούσης έν χερσί τόν Χριστόν 
μέ τάς μεγαλογραμμάτους συντομογραφίας ΜΗ ΘΥ IC XC.

’Άνθιμος 1 έλέω Θεόν * Αοχιεπίοκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.

Προς τά πρεοβυγενή καί καλώς γεγονότα αφορώντας καί αποβλέ
ποντας δεντέοας έπισνστάσεις έπινοεΐν καί έπιχορηγεΐν τοίς άρχαίοις 
ουκ άπαδον, αλλά καί προσοφειλόμενον έ'ργον τοΐς κατά καιρούς έμπε- 
πι [ ατευμένοις τους πνευματικούς οΐακας τον παγκίνον τούτον σκά
φους τής εκκλησίας, μάλιστα δέ τοΐς είς λυσιτέλειαν άφορώοιν θερών 
Καταγωγίων, καί θείων σκηνωμάτων την αναφοράν, καί σχέσιν έχόν- 
των είς | την τής εκκλησίας περιοπήν καί μεγαλειότητα διά σταυροπη
γιακής αξίας καί χάριτος· οϋ γάρ δίκαιον την κοινήν μητέρα μη κήδε- 
σθαι τών οίκείων αυτής μελών, οις καταριθμείται καί τά 'Ιερά καί σε
βάσμια μοναστή | ρια, τά σταυροπηγιακή αξία καί χάριτι τετιμημένα, 
ών καθάπαξ ήιματο εκκλησιαστική χειρ καί δύναμις. Επειδή τοιγα- 
ρονν καί οι ’Οσιότατοι, Πατέρες τοϋ κατά τήν νήσον Κρήτην έν τή Ε
πισκοπή ’Ρεθυμνης κει | μένου Περού καί σεβασμίου μοναστηριού τι
μωμένου επ’ όνόματι τής Κοιμήσεως τής Ύπεραγίας Θεοτόκον, έπιλε- 
γομένον Χαλεβίου 2, έμφανισθέντες ήδη τή ημών Μετριότητα συνοδικός 
παρακαθημένη διά κοινής | Μοναστηριακής αυτών αναφοράς, καί δη- 
λοποιήσαντες, δτι ενεκα τών καιρικών περιστάσεων καί ανωμαλιών συν 
τοΐς λοιποΐς σκεΰεαι καί άλλοις κειμηλίοις άπωλέσθηααν καί εξίτηλα 
εγένοντο καί τά έπικεχορηγη | μένα τή μονή αυτών Πατριαρχικά και 
συνοδικά σιγγιλλιώδη Γράμματα, τά τήν σταυροπηγιακήν αυτής αξίαν 
χάριν τε καί ελευθερίαν έμφαίνοντα3, εξητήοαντο θερμώς έπιχορηγη 
θήναι αν.τοΐς Πατριαρχικόν | καί συνοδικόν ημών Σιγγιλλιώδες Γράμ
μα, δηλωτικόν τών ών ανέκαθεν πλοντεΐ ή Ηερά αντη μονή γεραρών 
σταυροπηγιακών προνομίων. Τούτου χάριν πληροφορηθέντες άπο τε 
ζώσης φωνής καί αξιόπιστου \ μαρτυρίας τοΰ ήδη έν Κοοναταντινουπό-
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λει ένδημούντος Ίερωτάτον Μητροπολίτου Κρήτης υπερτιμάν καί εξάΟ
χου Ευρώπης, έν άγίψ Πνεύματι αγαπητόν ημών αδελφού καί συλλει
τουργού κυρ Χρυοάν&ου *, ώς τωόντι υπάρχει | σταυροπήγιον το 'Ιερόν 
αυτό μοναστήριον, ετι δε καί εκ τον Κωδικός τον Κοινού τής κα&’ η
μάς τον Χριστού Μεγάλης ’Εκκλησίας βεβαιωΰέντες αυτό τούτο, κατα- 
γέγραπται γάρ εν αντφ μεταξύ των σταυρό | πηγιακών μοναατηρίων 
καί αυτό τό περί ου ό λόγος 'Ιερόν σκήνωμα τού Χαλεβίου επιλεγόμε- 
νον, πληρούν καί ετήσιον ανέκαθεν προς τό Κοινόν, άπεδεξάμείλα εύ- 
μενώς την αϊτησιν των ειρημένων Πατέρων ώς | ενλ-ογον καί δικαίαν, 
καί εγνωμεν κοινή καί συνοδική διαγνώσει εκδούναι αύτοις τό παρόν 
ήμέτερον Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν Σιγγιλλιώδες εν μεμβράναις 
Γράμμα. Καί δή γράφοντες άποφαινόμε | #α συνοδικώς μετά των περί 
ήμάς Ίερωτάτων ’Αρχιερέων καί ΰπερτίμων, Των εν άγίφ Πνενματι 
αγαπητών ήμιν αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα τό διαληφ&έν 'Ιερόν 
αοναστήριον, τό τιμώμενον έπ’ δνόματι τής Κοιμήσε | ως τής όπερα- 
γίας Θεοτόκον καί έπιλεγόμενον τού Χαλεβίον εν τή επαρχία Κρήτης 
κείμενον, ώσπερ άνωέλεν καί εξ άρχής κατά τάς έκτείλείσας αποδείξεις, 
οντω καί είς τον έξής άπαντα χρόνον νπάρχη με | τά πάντων των 
πραγμάτων καί κτημάτων καί αφιερωμάτων αυτού κινητών τε καί ακι
νήτων τών τε ήδη δντων καί τών είαέπειτα προσγενησομένων καί λέγε
ται καί παρά πάντων γινώσκηται ήμέτερον Πα | τριαρχικόν καί σταυ
ροπηγιακόν ελεύθερον, άδούλωτον καί άκαταπάτητον, καί άλως άνεπη- 
ρέαστον παρά παντός προσώπου 'Ιερωμένου ή λαϊκού, καί μηδενί άλ- 
λω υποκείμενον, είμή μόνω τφ καϋ·’ ημάς \ άγιωτάτω Πατριαρχικφ 
’ Αποστολικω καί ΟΙκονμενικφ Θρόνω, καί υπ’ αυτού μόνον διεξαγό- 
μενον, κρινόμενόν τε καί άνακρινόμενον, μνημονευομένου, εν αυτφ άεν- 
νάως καί τού κανονικού Πα \ τριαρχικού ονόματος, ώς νενόμισται, καί 
μηδενί μηδέν οφεϊλον διδόναι, είμή μόνον προς τό Κοινόν τής καύ’ήμάς 
τού Χριστού Μεγάλης ’Εκκλησίας τό τεταγμένον ετήσιον γρόσια εκατόν 
εις ένδει | ξιν τής σταυροπηγιακής αυτού κλήσεως, καί λαμβάνειν την 
συνήίέη τής παραλαβής άπόδειξιν. όφείλουσι δέ ο'ι εν αύτφ συνασκού- 
μενοι Όσιώτατοι Πατέρες διάγειν άμέμπτως, καί κατά τον τύπον τού 

| μοναστικού αυτών επαγγέλματος, καί εν χρεία χειροτονίας γενόμενοι, 
έχωσιν έπ’ άδειας προσκαλειν ον αν βούλωνται τών πλησιοχώρων ’Αρ
χιερέων επί τφ εκτελεΐν τάς χειροτονίας αυτών, εν στερήσει \ δέ ήγου- 
μένου γινόμενοι, εγωσιν έκλέγειν κοινή γνώμη τον έκ τής δλοαελεία; 
αυτών άξιον άναφανέντα, καί τούτον δηλοποιεΐν τή καβ’ήμας τού Χρι 
στοΰ μεγάλη ’Εκκλησία επί τφ έπικυρού | σ&αι καί άναδεικνύεσθαι η
γούμενον. Ταντα άπεφάνϋη καί κεκύρωται συνοδικώς. "Ος δ’ αν καί 
όποιος τών απάντων 'Ιερωμένος ή λαϊκός γνώμης σκαιότητι καί αλα- 
ΚΡΗΤΙΚΑ χρονικά; Η. Μ
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ζονίφ νικώμενος τόλμη \ at] ποτέ κρυφίως η φανερώς διααεϊσαι την 
σταυροπηγιακήν Ιλευΰερίαν και χάριν τον Ίερον τούτον μοναστηριού, 
και βλάβην αυτφ ή τοΐς κτήμασι και άφιερώμαοιν αυτόν έμποιήσαι. 
ή Ινόχλη | σίν τινα και επήρειαν τοΐς εν αυτφ άσκουμένοις Πατράσιν 
δπωςδήποτε προξενήσαι, και δλως βουληύέή άνατρέψαι μέχρι κεραίας, 
τά εν τώ παρόντι σννοδικώς έκπεφαομένα, δ τοιοΰτος ό | ποιας αν ή 
τάξεως και βα&μον, άφωρισμένος ύπάρχη παρά τής άγιας και δμοου- 
σίου καί ζωοποιού καί αδιαιρέτου μακαρίας Τριάδος τον ένδς τή φύσει 
μόνον Θεόν καί κατηραμένος, καί | ασυγχώρητος, καί άλυτος μετά θά
νατον καί τυμπανιαΐος, καί πάααις ταΐς πατρικαΐς καί σννοδικαΐς ά- 
ραϊς υπεύθυνος, καί ένοχος τον πνρδς τής γεέννης, καί τφ αίωνίφ ά- 
να&έματι ύπόδι \ κος. "Οάεν εις ενδειξιν καί διηνεκή την ασφάλειαν 
Ιγένετο καί τό παρόν ήμέτερον Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν Σιγγιλλιώ- 
δες έν μεμβράναις Γράμμα, καταοτρωάέν καν τφ | Ίερφ Κώδικι τής 
κα&’ ημάς του Χρίστον μεγάλης ’Εκκλησίας, καί έδόίέη προς τό δια- 
ληφΰέν 'Ιερόν ήμέτερον Πατριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν μοναστή- 
ριον τής ενδόξου Κοιμήσεως \ τής ύπεραγίας Δεστιοίνης ημών Θεοτό
κου, Χαλέβιον έπιλεγόμενον καί κείμενον εν τή νήσψ Κρήτη κατά την 
Επισκοπήν 'Ρε’&ύμνης.

Έν ετει σωτηρία) χιλιοστφ όκτακοσιοστφ πεντηκοστφ κατά μήνα 
Μάρτιον Έπί Νεμήσεοις όγδοης.

f “Αν&ιμος Έλέφ Θεοϋ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καί 
Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης, 
f Ό Καισαρείας Παίσιος f Ό Δέρκων Νεόφυτος

f Ό Πρόεδρος Διδυμοτείχου Μελέτιος 
f Ό Κρήτης Χρύσανίέος 
f Ό Σερρών Ιάκωβος 
f Ό Σωζουαγαάουπόλεως Προκόπιος

f Ό Εφέσου ‘Άνθιμος 
f Ό 'Ηράκλειας Πανάρετος 
f Ό Κυζίκου ’Ιωακείμ 
f Ό Νικομήδειας Διονύσιος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Βλ. περί αΰτοΰ ύποσ. 1 προηγουμένου σιγιλλίου.
’) Ή Μονή φέρεται διαλελυμένη μετά τό 1>·81. Βλ. Ν. Παπαδάκη, Ή 

Έκκληοία τής Κρήτης, Χανιά 1936, σ. 92. Περί τής παλαιοτέρας ίοτορίας τής 
Μονής οΰδέν τυγχάνει γνωστόν, πλήν τών δσων άναφέρονται ύπό G i u s. G e- 
rola, Monumenti Veneti κ.λ.π. Vol. terzo o. 173.

’) Περί τούτων ούδαμοΰ άλλου γίνεται λόγος. Φαίνεται δτι άπωλέσΟησαν 
διά παντός.

4) Βλ. περί αΰτοΰ ΰποσ. 4 προηγουμένου σιγιλλίου.

ΚΑΤΙΝΑ ΤΣΑΣΤΑΡΩΝΑΚΗ
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ΔΥΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤλ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΜΕΛΕΤΙΟΝ ΚΑΒΑΣΙΛΑΝ

1

Γράμμα συνοδικόν τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου ΣΤ'1 προς τον Μητρο
πολίτην Διδυμοτείχου Μελέτιον Καβάσιλαν, δΓ ου αγγέλλεται αύ- 
τφ ή μετάθεσίς του εϊς την Μητρόπολιν Κρήτης (Δεκέμβριος 
1868).

ΆριΟ-. χειρ. ‘Ιστορικού Μουσείου Κρήτης A/A 218, Φακ. 4/4. ’Επί μονο
φύλλου κοινού χάρτου καί έπί τών δύο σελίδων γεγραμμένου. Κατάστασις 
γενικώς καλή μέ όλίγας διατρήσεις εις τά σημεία πτύξεως. Διαστ 0,37 
X 0,25.

Άριδ. Πρ. 5834 
. Δ. 3793

f Γρηγόριος ίλέω Θεοΰ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

'Ιερώτατε Μητροπολιτα Κρήτης, νπέρτιμε καί έξαρχε Ευρώπης, ίν 
άγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ καί | Συλλειτουργέ τής ημών Μετριό ■ 
τητος κυρ Μελέτιεϊ- χάρις ειη τή αυτής ιερότηιι καί εΙρήνη παρά Θεοΰ. 
j Έλάβομεν τό αταλέν ήμΐν αδελφικόν γράμμα της, σεαημειωμένον τή 

κδ' τον παριππεύσαντος μη | νός, δπερ, ει καί ύπερήμερον, έπληροφό- 
ρηαεν ήμάς καί την περί ημάς 'Ιεράν Σύνοδον περί τής προ | ϋύμον 
αυτής ΰπακοής, μεϋ·’ ής άποδεξαμένη ώς φωνήν Κυρίου την ίκκληαια- 
ατικήν εκλογήν καί | τήν άπόφασιν τής μεταύέέσεως καί τοΰ προβιβα
σμού αυτής εις τήν Άγιωτάτην Μητρόπολιν Κρή | της, πει&ήνιον έαυ- 
τήν παρέσχε ταΐς έκκλησιαστικώς καί πολιτικώς ίγκρ’.ϋεΐσι καί τελε- 
α&εΧσι διό καί | επηνέσαμεν αυτήν, ώς άξίως τή προς αυτήν άγα&ή υ· 
πολήψει τής ’Εκκλησίας προσενεχίέεϊοαν, | καί δικαιώσασαν τά αίσ&ή- 
ματα τών χρηστών ελπίδων τής αρίστης ευαρεστήσεως, ήν ή κοι | νή 
αυτή μήτηρ άπεκδέχεται καί εν τή εϊς τήν ίπαρχίαν Κρήτης άποκατα- 
ατάσει αυτής, | τήν οποίαν λόγοι εκκλησιαστικοί καί πολιτικοί υπηγό- 
ρευσαν άναγκαίως καί άπαραιτήτως. J ’Επειδή δέ, αγαπητέ άδελφέ, εΐ- 
δομεν ίν τφ γράμματί της δισταγμούς τινας καί άποδειλιάσεις \ αυτής 
Ενεκα τής ανωμάλου δήϋεν καταστάαεως τής ίπαρχίας της *, ου λείπο- 
μεν διά τής παρού \ σης εκκλησιαστικής ημών επιστολής πληροφορήσαι 
αυτήν, δτι ή εκκλησία προνοητικώς διατε \ άειμένη υπέρ τής ίν πάσιν
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άνέσεως καί περιθάλψεως αυτής, έλαβεν δλα τά άνήκοντα μέ j τρα προς 
εξασφάλισιν της υλικής κα'ι σωματικής αυτής άναπαύσεως, περί ής ,βε- 
βαιωθεϊσα | με την ένταϋθα αΐσίαν αυτής ελευοιν, εύαρεστηθήσεται εκ 
περισσού, ευγνωμονούσα τή εκ | κληαία. Προτρεπόμεθα τοίνυν τή αυ
τής ιερότητι, δπως μετά θάρρους και εΰκαρδίας διατε | θεΐσα, έπιτα- 
χύνη την ενταύθα ελευοιν της, μη άναβάλλουαα τον καιρόν. Άποατέλ- 
λομεν δε | ήδη αυτή εσώκλειστον εκκλησιαστικήν ημών επιστολήν4 προς 
τούς Δημογέροντας κάί Προ | κρίτους αυτόθι χριστιανούς, άπαντώντες 
εις τήν σταλεΐσαν τή εκκλησία αναφοράν αυτών, κα'ι | προτρεπόμεθα 
αυτή, δπως επιδοΰσα αυτήν τή τιμιότητί των, έπωφεληθή τής περιστά- 
σεως, | ϊνα διά τών προσφορών λόγων και συμβουλών αυτής κατευνάση 
τήν λύπην και ταραχήν | αυτών διά τήν ατέρηαίν της, και άποτρέψη 
παντός κινήματος άπροαφόρον κα'ι άτελεσφορήτον, | πληροφορούσα αμα 
αύτοϊς τήν αξίαν εκλογήν τής εκκλησίας εις τό πρόσωπον τού διαδόχου 

| της, ονδεν ήττον άναπληρώσυντος τήν έλλειψιν αυτής διά τών θεάρε
στων αρετών κα'ι τής φρο | νήσεως και τού ζήλου αυτού φροντίαη δε 
ΐνα άναγνωσθή επ’ εκκλησιών καί τό προσταλέν | εκκλησιαστικόν Γράμ
μα τής είδήσεως επί τή κανονική άποκαταστάσει αυτού. 'Π δε τού | 
Θεού χάρις καί τό άπειρον έλεος ειη μετά τής Ίερότητός της.

3 ( » " '■ ■
212 Εύμενίου Φανουράκη

,αωξη’, Δεκεμβρίου δ:
f ό Κωνσταντινουπόλεως εν Χριστώ αγαπητός αδελφός

f ό Κυζίκου Νικόδημος εν Χριστώ αγαπητός αδελφός
f ό Χαλκηδόνος Γεράσιμος » » »
f δ Δέρκων Νεόφυτος » » »
f δ Βερροίας Σωφρόνιος » »
f δ Δράμας Μελέτιος » » »
f ό Φιλαδέλφειας Μελέτιος » > »
f δ Γάμου καί χώρας Χρύσανθος » »
f δ Κορυτζας Νεόφυτος »

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

*) Γρηγόριος ΣΤ'. Έπατριάρχευσε δίς, τό πρώτον τφ 1835 - 1840 καί τό 
δεύτερον τφ 1867 - 1871 (Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Π. Π. σσ. 692 καί 703. Περί αϋτοΰ 
βλ. καί Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή είς τούς Πατριαρχι
κούς Καταλόγους σσ. 177 κ. έ. ένθα τά υπομνήματα τών εκλογών καί τά έγ
γραφο τής παραιτήσεώς του).

’) Μιχαήλ Καβάσιλας κατά κόσμον, γεννηθείς έν Κάλυμνο». Διετέλεσε δίς 
Μητροπολίτης Κρήτης 1868 - 1873 καί 1877 - 1882. Περί αυτού βλ. <Κρητικά 
Χρονικά» Γ' σ. σ. 323, 328, Τωμαδάκη, σ. 133 καί έφ. ’Ηρακλείου «Μί- 
νως» 21 Αύγουστου 1882, άριθ. φυλ. 80, ένθα νεκρολογία αυτού.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:40 EEST - 18.237.180.167



Αύο πατριαρχικά γράμματά πρός τον Μητρ. Μελέτιον Καβάσιλαν SIS

·) Λόγφ τής έν Κρήτη έπαναστάσειος τοΰ 1866.
4) Θά πρόκειται περί τοΰ ενταύθα αμέσως δημοσιευόμενου ΰπ’ άριθ·. 2 πα

τριαρχικού γράμματος.

2

Γράμμα συνοδικόν τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου Στ'1 πρός τούς δημο
γέροντας και προκρίτους τής ’Επαρχίας Διδυμοτείχου περί τοΰ Α
δυνάτου τής άνακλήσεως τής μεταθέσεως τοΰ τέως Μητροπολίτου 
αυτών Μελετίου εις την Μητρόπολιν Κρήτης (Δεκέμβριος 1868).

"Αριθ. χειρ. 'Ιστορικού Μουσείου Κρήτης Α/Α 219, Φακ. 4/5. Έπί δί
φυλλου κοινού χάρτου γεγραμμένου έπί τής πρώτης σελίδος. Κατάστασις 
διατηρήσεως καλή, πρόκειται περί άπογράφου. Λιαστ. 0,37χ0,26.

‘Αρι&. Πρ. 5833 
, Δ. 3792

f Ι'ρηγόριος έλέφ Θεού 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
Ρώμης και ΟΙκονμενικός Πατριάρχης.

Τιμιώτατοι δημογέροντες και Πρόκριτοι ευλογημένοι χριστιανοί 
τής επαρχίας Διδυμοτείχου, τέκνα έν Κυρίω ήμών άγαπητά, | χάρις 
εϊη ύμιν καί εΙρήνη παρά Θεόν. Έλάβομεν εύμενώς το από κγ', τον 
παριππεύσαντος μηνός σταλέν ήμϊν υίϊ | κόν υμών γράμμα, Ιδόντες καί 
δοα προ αυτού τηλεγραφικώς άνηγγείλατε ήμϊν περί τής μεταθέσεως 
τοΰ τέως χρη | ματίσαντος Άρχιερέως υμών, αγαπητόν ήιιΐν εν Χρι- 
τφ αδελφού κυρ Μελετίου 2 είς την Άγιωτάτην Μητρόπολιν | Κρήτης, 
παριστώντες την λύπην καί άθνμίαν υμών διά την στέρηοιν τής ίερό- 
τητός τον, πρός δν τρέφοντες άπειρον | σεβασμόν καί άφοσίωσιν, έκλι- 
παρεΐτε θερμώς, ϊνα χάριν τής ησυχίας καί τών συμφερόντων υμών 
άνακληθή ή τής μεταθέ | σεως αυτόν πραξις. Άναγνωσθέντος τοίνυν 
συνοδικώς τον τε τηλεγραφήματος και τον Γράμματος υμών, σπεύδο- 
μεν διά τής | παρούσης Πατριαρχικής καί Συνοδικής ήμών επιστολής 
πληροφορείσαι τή υμών τιμιότητι, δτι αείποτε την πνευματικήν άνε- | 
οιν καί τά συμφέροντα τών απανταχού ορθοδόξων πνευματικών τέκνων 
της έπιποθούσα, καί κηδομένη φιλοστόργως αγία | τοΰ Χριστού Εκ
κλησία, έν τή πράξει ταύτη τής μεταθέσεως τής ίερότητός του οϋτε προ- 
έθετο, ούτε έφαντάσθη δλως λνπήααι υμάς, | ούτε έθεώρηαε πιθανήν 
βλάβην τινά ή άνησνχίαν τών έπαρχιωτών χριστιανών, πολλώ δέ πλέον 
ουδέ αφορμήν έλαβεν \ από τών κατ’ αυτού, ώς ύποπτεύαατε, στα λεί
α ών μερικών άναφορών, είς τάς όποιας ή εκκλησία ούδεμίαν σημα
σίαν Ιδω | κεν, άλλά άνώτεροι λόγοι έκκληοιαστικοί καί πολιτικοί ύπη- 
γόρευσαν άναγκαίως καί απαραιτήτως τήν έν τή έπαρχία Κρή \ της
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214 Εΰμενίου Φανουράκη

μετάθεσιν αυτόν, αυτά δηλονότι τα αρχιερατικά αυτόν προσόντα τής ά- 
ρέτής και αγαθότητας, και τής προς διαλλαγήν και | ειρήνην έμφρονος 
συμπεριφοράς του, δι’ ών πλεονεκτημάτων αυτόν χαίρων αγαθήν ήπό- 
ληψιν παρά τε τή εκκλησία και | τή Υψηλή Κυβερνήσει, και ελπίδας 
παρέχων χρηατάς νουνεχούς, και τελεσφόρου και πιστής έκδηλώσεως, 
άνεφάνη δ μάλλον κατ | άλλήλος και αρμόδιος εις την Αρχιερατικήν 
Κυβέρνησιν τής επαρχίας Κρήτης, εις ήν και έτελέσθη ή μετάθεσις αυ
τόν διά τε των κα \ νονικών νενομισμένων ιερών τελετών, καί διά τής 
έκδόαεως του ’Υψηλού Βασιλικόν ΠερατίονΛ ώστε ώς βλέπετε και ή 
τιμιότης υμών, | ή εξ ανάγκης έκκλησιαστικώς καί πολιτικώς προκλη- 
θεϊσα, καί κατ’ άμφω περαιωθεισα άποκατάστασις αυτού ούκ | εστιν 
όπως δύναται άνακληθήναι καί καταργηθήναι. άλλωστε ούτε εύλογον 
θεωρούμεν τον φόβον τής ανησυχίας ύ | μών, ή βλάβης τών συμφερόν
των υμών εκ τής συνήθους καί κανονική; ταύτης Πράξεως τής ’Εκ
κλησίας, ήτις | καθώς προύνόησε κατά χρέος υπέρ τής επωφελούς ποι
μαντορίας τής ’Επαρχίας Κρήτης, όντως έμέλησεν αυτή καί υπέρ τοϋ 

| άξιου διά την Μητρόπολιν Διδυμοτείχου διαδόχου, ούτε άγνοειτε, 
φρονοΰμεν, ή υμών τιμιότης, δτι δ είς ταύτην από | τής Μητροπόλεως 
Κρήτης μετατεθείς αγαπητός ημών εν Χριστώ αδελφός κυρ Διονύσιος *, 
άνήρ χαρακτήρος εμβριθούς καί | άνεπιλήπτου, καί παιδεία καί πολυ- 
πειρία καί σννέσει πεπλουτ ισ μένος, καί παρά ταύτα, ώς αύτόχθων, 
εθάρ’ ών τον αυτόθι ηθών \ καί εθών, κατ’ έξαίρετον λόγον προετιμή- 
θη υπό τής εκκλησίας, ώς πολλώ τφ μέτρω άναπληρώαων την ίλλειψιν 
τον προ \ κατόχου του' καί αν λόγοι τινές άπέτρεψαν την είς Κρήτην 
επάνοδον αυτού5, ούδεμία όμως αμφιβολία, δτι διά τών | θεοφιλών α
ρετών του καί τού αρχιερατικού ζήλου του έοεται επίσης επωφελής τφ 
νέφ ποιμνίω του, καί προστάτης τών συμ \ φερόντων αυτού, καί επί
σης αγαπητός καί σεβαστός παρά τοις χριστιανούς του. Ταύτα τοίνυν 
πληροφορούντες υμάς, συμβου \ λεύομεν καί παραινούμεν πατρικώς, 
δπως καταπαύσητε την άκαιρον ταραχήν τών καρδιών υμών, καί αυ- 
ναρμολογον | μενοι τή προνοητική άποφάσει τής εκκλησίας, καί τή υψη
λή βουλήσει καί επινεύσει, ών ούκ εστιν άλλως γενέαθαι, έφηανχάαητε 

| ώς φρόνιμοι καί ευσεβείς Χριστιανοί, παραιτούμενοι παντός κινή
ματος άπροσφόρου, εν βεβαιότητι, δτι πείραν λαβόντες τών \ θεάρε
στων πλεονεκτημάτων τού νέου Άρχιερέως υμών, θέλετε ευγνωμονεί 
προς την εκκλησίαν διά την άπόλαυσιν αυτού, ή δέ τού Θεού χάρις καί 
τό άπειρον ελεος ειη μεθ’ υμών.

,αωξη Δεκεμβρίου δ’
f Ό Κωνσταντινουπόλεως ίν Χριστφ ευχέτης 

f ό Κυζίκου Νικόδημος εν Χριστφ ευχέτης

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:40 EEST - 18.237.180.167



Δύο πατριαρχικά γράμματα πρός τόν Μητρ. Μελέτιον Καβάσιλαν 215

f 6 Δέρκων Νεόφυτος 
f δ Δράμας Μελέτιος 
f ό Γόνον και χώρας Χρύσαν&ος 
f ό Χαλκηδόνος Γεράσιμος 
f ό Βερρίας Σωφρόνιος 
f ό Φιλαδέλφειας Μελέτιος 
f δ Κορντζάς Νεόφυτος

έν Χριστφ ευχέτης 
» »
» »
» »
» »
» »
» »

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Τά περί αύιοΰ βλ. έν υποσημειώσει 1 προηγουμένου εγγράφου.
’) Βλ. ΰποσημείωσιν 2 προηγουμένου έγράφου.
") Τοΰτο τουρκιστί συντεταγμένον εΰρηται κατατεθειμένον έν χφ Ίστορικ.φ 

Μουσείφ Κρήτης.
4) Ό μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης. Βλ. Κρητικά Χρονικά Γ' ο. σ, 

518, 321, 323 καί Τωμαδάκη σ. 132. Επ’ αϋτοϋ, κατά τό 1862, έτεθη ό 
θεμέλιος λίίίος τοΰ Ί. Ναού τοϋ 'Αγίου Μηνά Ηρακλείου.

6) Έξ αιτίας τής ΰπ’ αϋτοϋ τηρηθείσης στάσεως κατά τήν έ,ιανάστασιν τοϋ 
1866.
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ΚΡΗΤΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

Έν συνεχείς των εκ τής καταστροφής τοϋ ’Αρχειοφυλακείου Ζα
κύνθου περισωθέντων εν άντιγράφψ διαφόρων ανεκδότων εγγράφων, 
σχετιζομένων προς την Κρήτην, παρέχω και τά κατωτέρω α.

Έκ τούτων, τό μεν αφόρα εις την διαθήκην τοΰ μεγάλου κρητός 
άγιογράφου Ήλία ή Ήλιου τοΰ Μόσκου, εκ τής οποίας διαλευκαίνε- 
ται πλέον όριστικώς, ότι δυο ήσαν οί σύγχρονοι άγιογράφοι Μόσκοι, 
άμφότεροι εκ Κρήτης, ό μέν Ήλίας, ό δε Λέως, καίτοι έν πολλοϊς 
των εγγράφων και εικόνων συγχέονται τά δνόματά των. Οΰτω δικαι
ούται ό κ. Σισιλιάνος δεχόμενος άνθ’ ενός, ό)ς οί προ αύτοΰ γράψαν- 
τες, δύο ομωνύμους Μόσκους

Έκ τής αυτής, ως άνω, διαθήκης δηλοΰται οτι ό πρώτος τούτων, 
ό καί πρεσβύτερος, Ήλίας, υιός Ίωάννου έκ Ρεθύμνου, είχε μόνον 
ένα αδελφόν, τον Γεώργιον καί έπισκήπτει να ταφή μετά θάνατον εις 
την έν Ζακύνθφ ορεινήν μονήν τοϋ αγίου Ίωάννου Προδρόμου εις 
Λαγκάδα, ό δε Λέως, υιός και οΰτος Ίωάννου έκ Ρεθύμνου, είχε συ- 
ζευχθή τό 1677 Υ την Αικατερίνην Παύλου Γρυπάρη, ή οποία, θανόν- 
τος τοϋ συζύγου της, έσχε εις β' γάμον τον Καλούτσην Τσιτσιλιάνον, 
είς δέ την διαθήκην της, συνταχθεΐσαν την 3 σεπτεμβρίου 1691 δ έπι- 
σκήπτει είς τά έκ τοϋ πρώτου γάμου νόμιμα τέκνα της, Μαρίαν καί
Γεώργιον, νά βάνουν «__πάσα πάσκη και λαμπρή μία λαμπάδα είς
την Φανερωμένην ·, στο μνήμα τοΰ ποτέ πατέρα τους Λέου Μόσκου...»

Περί τών έργων άμφοτέρων των Μόσκων διέλαβον έν έκτάσει, 
πλήν άλλων, ό ως άνω Σισιλιάνος, ό Δημ. Σ. Πελεκάσης καί άλλοι.

Καί εις διαφόρους έκάστοτε μελέτας μουστ διέλαβα καί έγώ περί 
Μόσκων, έπιπροσθέτως δέ σημειώ ένταϋθα, οτι άγνωστος παραμένει 
είσέτι ό χρόνος τής έν Ζακύνθφ άφίξεως τοϋ Ήλιού, ως έπίσης καί 
ό τοϋ θανάτου του, τον όποιον φρονώ θά έφερεν είς φώς μία έπιμε-

α) «Κρητικά Χρονικά» τόμ. Η', (1954) σελ. 72 κ. εξ. 
β) «"Ελληνες Άγιογράφοι μετά την "Αλωσιν», 1935, σ. 151. 
γ) Βλ. συμβ)γρ. Α. Φ ο ύ σ κ η ν, βιβλ. 36, σελ. 66 καί 100. 
δ) 'Ομοίως Δ. Σοφιανόν, σελ. 18.
ε) Ναός καλλιτεχνικός έν Ζακ όπου καί μεγάλη σύνθεσίς του τής Κοιμή

σεως τής Θεοτόκου, έργον τής ωρίμου ηλικίας τοΰ Μόσκου ποιηθέν τό 1681, 
βλ. Σ ι σ ι λ ι ά ν ο ν, ενθ’ ανωτέρω, σελ. 145.

στ) Λ. X. Ζώη, «’Αναγραφή δημοσιευμάτων 1885 - 1951. Άνάτυπον έκ 
τών «Νεοελληνικών», έν ‘Αθήναις 1951. Άριθμ. 63 , 645, 649.
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λής έξέτασις τών κωδίκων και εγγράφων τής μονής τοϋ αγίου Ίωάν- 
νου Προδρόμου εις Λαγκαδά, εφόσον πολλά τούτων κατατεθειμένα 
παρά τφ Άρχειοφυλακείφ έκάησαν κατά την πυρκαϊάν τοϋ 1953.

Έκ διαφόρων άλλων εγγράφων, σχετικών προς τον Ήλίαν Μό
σκον, αντίγραφα τών οποίων δυστυχώς δεν έπρόφθασα νά λάβω έκ 
τών σχετικών τοϋ Άρχ)κείου πηγών, έκτος σημειώσεων μόνον, γίνεται 
γνωστόν, δτι ό Μ. την 17 άπριλίου 1660 δίδει μίαν βάρκαν του εις 
τον Πέτρον Βουνήν,—δτι την 6 μαΐου 1661, προτιθέμενος νά μεταβή 
εις Βενετίαν, κατέστησεν επίτροπόν του έν Ζακυνθφ τον Παν. Σω
φρόνιον Καλονάν,—δτι την 8 Ιανουάριου 1662 ναυλώνει μετ’ άλλων 
έν πλοϊον,—δτι την 20 μιτρτίου 1662 συμφωνεί μετά τοϋ ξυλουργού 
Γιάννη Κονόμου νά τοϋ κατασκευάση έν καΐκι,—δτιτό αυτό έτος 1662 
συμφωνεί μετά τοϋ Γιακουμή Βεροΰση νά γράψη προς τον εν Βενετίφ 
ανταποκριτήν του Βερνάρδον Μόρον νά στείλη ε’ις τον αυτόν Βερου- 
σην βυτοποιόν στεφάνια διά βουτσία αξίας έ'ως 100 ρεαλίων,—δτι την 
27 άπριλίου 1663 κατέστησεν επίτροπόν του έν Κερκυρρ τόν Θεόδω
ρον Καραβέλαν,—δτι τό 1666 μαρτίου 18 ενοικιάζει εις τόν Γ. Ρου- 
σίαν μίαν οικίαν του και δτι—την 27 Οκτωβρίου 1667 κατέστησεν επί
τροπόν του εν Βενετίφ τόν Μητροπολίτην Μ. Χορτάτζην *■.

I
Διαθήκη Ήλιου Μόσκον

’Εν Χρίστου δνόματι αμήν, έτη από τής αυτόν γεννήσεως 1666 μη- 
νός δχτωβρίου 12, ήμερα παρασκευή εις τόν αίγιαλόν τής πόλεως ζ α
κάνθου εις την σκοντράδα1 τοϋ αγίου ίωάννου τον ϋεολόγου εις τόν 
οίκον δμπερ κατοικεί την σήμερον δ sr ήλίας μόσκος τοϋ ποτέ sr τζου- 
άνε άπό τό ρέύυμνος μά εις τό παρόν κατοικούμενος εις την παρού
σαν πάλιν έγινε άνάκραξις είσε εμε τόν νοτάριον και είς τους παρόντα ς 
υπογεγραμμένους τίμιους μάρτυρας παρακαλεστοί από τόν άνωθεν sv 
μόσκο διά νά ποιήση την παρούσαν του σκετική διαθήκην καί υστερι
κήν διόρ&ωσιν, ευρισκόμενος άρρωστος χάριτις χριστού έχοντας τόν 
νουν καί τάς φρένας υγιείς, έρωτή&η άν άφίνη είσε σκλάβους καί είς 
δσπιτάλη καί εΐπεν, αφήνω ώς κάτωθεν; έτι λέγει, αν καλέαη κύριος 
δ θεός την ταπεινήν μου ψυχήν, θέλω τό πήλινόν μου σώμα νά τό κη
δέψουν είς τό μοναατήριον2 τοϋ τίμιου προδρόμου είς τη λαγκάδα είς 
τό Καταστάρι, είς τόν δποΐον ναόν αφήνω ένα μου δσπίτιον χαμοί με

ζ) Διάφορα συμβόλαια ιοΰ συμβ)γράφου Β. Μπονσινιόρ.
’) Συνοικίαν, ’) Λ. X. Ζ ώ η, Αΐ έν Ζακ. Μοναί. Έν Ζακ. 1900.
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την αυλήν τον καί μέ άπασά του άλλο δικαίωμα κείμενο είς τήν σκον- 
τράδα τον τίμιου προδρόμου τον sv Δογοθέτη, σύμπλιον του δσπιτίου 
τον προικιού τον μν. άντρία μαχόρια. — ακόμη αφήνω και τδ καΐκι 
μου με δλα τον τά ρεμέτζα ’ φορνίδο * Ιν τούτο έ πέρ τούτο 6 και δύο 
οαρανταλείτουργα από ρεάλια 9 τέσσερα τό κάδε ένα διά νά μου τά ψά
λουν διά την ψυχήν μου και είσέ μετρητά ρ« τριάντα ν° 30, δλα τά 
άνωθεν δσπίτια διά την ψυχήν μου: περό1 * * θέλω νά έχουνε δμπλίγο5 
οί πατέρες καί ηγούμενος τής αυτής μονής νά έλθουν να με πάρουν κα'ι 
κηδέψουν δπίαωϋ'εν από τό άγιον βήμα καί νά μέ βάνονν μέ κάσα τά- 
βλινη καί από πάνου καί από τις μπάντες9 μέ πλάκιες καί κάνουν 
μνήμα κτιστό καί νά έχουν πάλι δμπλιγο νά μου ψάλουν κάθε κυρια- 
κή αιωνίως άπάνου είς τό ταφεϊο μου ένα τρισάγιο διά την ψυχήν μου 
καί των ποτέ γονέων μου καί νά μας γράφουν καί είς την αγίαν πρό- 
θεαιν, καί άντζι10 τους δμπλιγάρω αλλέως νά μοϋ ρενιέρουν “ κόντο 18 
καί άπόκρισιν είς τό κριτήριο τοΰ άφεντός τοϋ θεού εις καιρόν κρίσεως 
καί όπότις “ μαρτυρηθή τό πώς δέν κάνουν οί αυτοί πατέρες τά άνω
θεν δμπλιγα μέ αξιόπιστους τίμιους μάρτυρας μέ δρκον, έτότες θέλω 
νά παγένη τό άνωθεν μπενεφίτζιο 14 εις τό μοναστήριον τής κυρίας τοϋ 
σκοπού15, διατί οί πατέρες τής αυτής μονής νά άδενπίρουν 16 τά άνω
θεν δμπλιγα.—έτι αφήνω τής θυγατέρος κυράτζας Καλήνζας, θυγάτηρ 
τοϋ αδελφού μου τοΰ sr Γεωργίου μόσκου τής μικρής, οποία ηύρίοκε- 
ται είς τούς Κορφούς την αοΰμα ” ρ« διακόσια ν° 200, την οποίαν 
σοϋμα τά ρα 200 νά τά περιλαβαίνη δ ανεψιός μου δ μν νικολός Κα- 
σιμάτης Τζιριγώτης καί νάν τά δίδη εΐσέ διάφορο από άσπρα “ έπτά 
τά έκατό καί νάν τά κρατή, τόσο τό κεφάλι19 ωσάν καί τό ουτιλε™ καί 
έπειτα νάν τά δίδη τής αυτής άνιιμιας μου τής κυράτζας Καλίνζας εις 
τον καιρόν τής παντρειάς της, καί ΐν κάζο21 καί ή αυτή ήθελε άποθά- 
νει πριν νά παντρευτή, θέλω τά ρα έκατό νάν τά πέρνη έτότες δ άνω
θεν αδελφός μου δ sv Γιώργιος καί τά ρα πενήντα ή άνηψιά μου ή κυ- 
ράτζα ζαμπέτα καί άλλα πενήντα ή κυράτζα φραντζεσκίνα ; παριμέν- 
τε 22 άνηψιές μου καί θυγατέρες τοϋ αυτού sr Γιωργίου άνταμώς καί 
με τό διάφορο καί αυτά διά την ψυχήν μου.—έτι αφήνω καί τής κο-

β) ’Εξαρτήματα, 4) έφοδιασμένον, 6) καΟ·' δλα, δ) νόμισμα ισπανικόν αξίας 
2)0 άλλοτε λεπιών καί Λ. X. Ζ. Λεξικόν Ζακ. τόμ. I” σ. 946 καί ίδιου Δ α
ν α ί ς Αθηνών 1912, σ. 25 - 33. ’) δμακ, ") ΰποχρέωσιν, 9) είς τάς πλευράς,
‘“) μάλισια, “) αποδίδουν, la) λογαριασμόν, 1 *) όψέποτε, “) ευεργέτημα, **) Μο
νή τής Θεοτοκου επί τοΰ βουνοΰ τής Ζακ. Χκοπός, βλ. ενΟ’ ανωτέρω: Αί έν 
Ζακ. Μονοί. 1Β) εκπληρώσουν, 1!) τό ποσόν, ·9) νόμισμα αξίας 2 περίπου λε
πτών καί ενός κλάσματος, βλ. ένΟ. ανωτέρω Δαναΐς, u) τό κεφάλαιον, ’°) ω
φέλειαν, 2Ι) έν περιπτώσει, 2Ϊ) ομοίως.
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πε/ώς μου τής έλενας διά καλές δούλεψες και λατρείες όπου έλαβα και 
λαβαίνω άπδ αυτήν δλη μου την μπιανκαρία ", τον ρονχιομόν μου καί 
ένα στρωμάτζο γιομάτο μαλλί, μία φελτζάδα άσπρη και ένα πάπλωμα 
σουριάνικο ίν στάμπα 24 και ενα καρτέλο με τδ κρασί γιομάτο κοζανί- 
της ντί τενοΰτα™ σταμνιών είκοσι Ιντζίρκα28 και είσε μετρητά ρα πε
νήντα και διά την ψυχήν μου και νά έχη πάντα ίλύμησιν νά δίδη μίαν 
λειτουργιά, ώς είπα, διά την ψυχήν μου.—έτι λέγει έχω εις τοΰ πα
ν ιερωτάτου και εκλαμπροτάτου κυρίου Φιλαδελφίας μελετίου τοΰ Χορ- 
τάτζη, όπου ηΰρίσκεται είς την Βενετίαν μία κασέλα κάρινη μεγάλη μο· 
δέρνα' λοιπόν διορθώνω27 επίτροπον τοΰ άνωέλεν πανιερώτατου Φιλα- 
δελφίας εΐαέ δλο εκείνο τδ πράγμα όπου ηΰρίσκεται μέσα είς την αυτήν 
κασέλα δι’ δ,τις κάνωντας τους λογαριασμούς τον καί άν έχη νά λάβη 
από έμέναν όπου ριμετέρομαι 28 είς τήν συνείδησίν του νά λάβη τήν 
ενχαρίστησιν από τδ πράμα τής αυτής κασέλας όπου είναι έπι πλέον 
μπιανκαρία και άσήμι και ένα πάπλωμα κόκκινο μεταξωτό καί δτι άλ
λος ρουχισμός τοΰ κορμιού μου κα'ι μία ντουζίνα 29 πηρούνια καί έτε- 
ρη άλλη κουτάλια, μία σαλιέρα ασημένια καί παρακαλώ τήν πανιερώ- 
τη τον, ωσάν όπου πάντα έβλεπα πολλήν αγάπην άπδ αυτόνε να ήάελε 
πουλήσει εκείνο τδ πράγμα καί νά βάλη τρεις ιερείς διά έναν χρόνον 
κοντίνονον *° νά μοϋ ψάλουν κάδε σάββατο τόσες λειτουργίες διά τήν 
ψυχήν μου καί δ,τι σοπραβαντζάρει31, νάν τδ δίδη πάλι είσέ πτωχά 
καί ορφανά όπου έχουνε δεμπιζόντο 92 καί αυτά, ώς είπα, διά τήν ψυ
χήν μου.—έτι λέγει ευρίοκομαι νά έχω επτά μπράτζα™ δαμασκί 84 φι· 
γονράδο84 μπλάβο88 καί κομμάτι φιοκέτα°\ τδ όποιο δαμασκί καί φι· 
οκέτα άφήνω νάν τά πέρνη ό όσιώτατος γερομόναχος σιμεών ό μαρού 
δας διά νά κάνη ένα φελόνι καί στιχάρι διά νά μέ μνημονευη, ομοίως 
τον άφήνω καί ένα οαρανταλείτουργο νά μοϋ τδ ψάλη καί αυτός ώς 
άνωέλεν διά τήν ψυχήν μου.—έτι έχω καί μία βέρα χρυσή καί κομμά
τι άσήμι καί ένα δαχτυλίδι χρυσό με κόκκινη πέτρα καί κομμάτι πατ ί 
σκονλινο, νάν τά πέρνη καί αυτά ό άνωϋεν ιερέας ό μαρούδας καί νάν 
τά δίδη εις εκείνον τον τόπον όπου τοΰ εδιόράωσα88 διά τήν ψυχήν 
μου.—έτι άφήνω καί τοΰ εΰλ.αβεστάτου Ιερέως Κατζαιτη όπου εφημε
ρεύει στον άγιον Ιωάννη τδν {λεολόγον εις τδ κάστρο καί αντοϋ ένα σα- 
ρανταλείτουργο καί ένα πάπλωμα μεταξωτό πράσινο ούζάδο 89 καί αυτά 
διά νά έχη δμπλιγο νά μέ μνημονευη καί τό σκρίτο 40, όπου έχω νά * **)

2|) λευκοστολήν, υποκάμισα κ.λ.π., 24) έκτυπον, ") περιεχομένου, 28) περί
που, 27) αντί διορίζω, 28) υπόσχομαι, εγγυώμαι, ϊ9) δωδεκάδα, 80) συνεχή, 81) 
πλεονάση, 82) άνάγκας, 83) πήχεις, “) δαμασκηνόν ύφασμα, 8Ι) ζωγραφισμένον,
**) κυανοΰν, *’) τολύπαν, 8β) διώρισα, 89) μβταχειρισμένον, 40) ομόλογον.
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λάβοι διά ρέστος41 * * άπό τόν Ηρ.έλεοδωρή γουλιμή div πρετεντέρω*2 τίποτις, 
μόνον νά τυΰ πιοτρέφουν το άκριτο του.—ακόμη τδ είτε εϊνε νοτάδο 48 
μh πηλών παρτίδες 44 * είς τό κατάστιχόν μου και ρεσονλτάρω ,s κρεδιτό- 
ρυς 46 άπό παληδν παρτικολάρονς 47, έλέλω δτι από τέοσερα ρεάλια καί 
κάτου νά μήν πρετεντέρονν48 τίποτις, μόνον τά αφήνω διά τήν ψυχήν 
μου των αυτών χρεοφειλετών καί δξω 49 άπό τις παρτίδες τοΰ μεντζα- 
λίρα όπου ϋ·έλω νά οκουδεριστοϋνε δι), καί δείξη κόντο δι τών κάτωϋέν 
μου κονμέοων 52) όπου ϋέλ.ω διορέλώσει.—ετι αφήνω τοΰ άνωέλεν άδελ 
ιρον μου τοΰ Sr Γεωργίου όλες τές τάβλες νταλαμπιέδο 58 όπου είναι Ιν 
τοΰ το11 έκατόν εβδομήντα τρεις διά νά έχη δμπλιγο είς τούς Κορφούς 
οπού ηύρίσκεται νά κάμη τά καλά τής ψυχής μου καί δεσπονσάρη55 
καί είαέ πτοιχονς κρητικούς καί μπεζονιόζονςδβ διατί μην κάνοιντάς 
το να μοΰ ρεντέρη κόντο έν καιρφ κρίσεως.—ετι έχω νά λάβω άπό τον 
έκλαμπρότατον άφέντη τον προβεδόρο 67 Λορεδάν τής παρούσης πόλεως 
τάβλες νταλπιέδο τριάντα τρεις, καρφία κιντηνάρια δύο καί νάν τά πε
ριλαμβάνουν υι αυτοί μου κουμέσοι τήν εύχαρίατησιν.—έδωσα καί τοΰ 
άφεντός τον Κοναεγιέρη 59 τοΰ Γρίτη ένα κονίαμα τήν κυρίαν τήν Θεο
τόκον καί δεν μοΰ έδωσε τίποτις καί ας δόση δ,τι τοΰ φανιατή. — άκό- 
μη έκαμα είς τό ανωέλεν μοναστήρι τοΰ σκοπού τρεις πόρτες μϊ δικόν 
μου χρυσάφι καί είναι ό κόπος μου ρ« τριάντα ονεσταμέντε59 άπό τά 
όποια άφήνω είς τήν αυτήν μονήν τά ρα είκοσι καί τά δέκα νάν τά πέρ- 
νη ό ανω&εν Ιερέας μαροΰδας καί νάν τά δεσκοπενσάρη είσέ πτωχούς 
καί οπού ήξεύρει νά έχουν ντεμπιζόνιο, μέ ετούτο επειτα νάν τό πή καί 
τών κονμέοων μου διά νά τό ήξεύρουν διά τήν αυτήν δεσπέναα 60 καί δ 
εφημέριος τής αυτής μονής τοΰ σκοπού νά μέ γράφη είς τήν αγίαν πρό- 
ίλεσιν διά νά με μνημονεύουν.—έτι λέγει είχα καμωμένες τέσσερες πο
διές81 τής εκκλησίας τής έλείας άναλήψεως είς τήν κεφαλλονιά καί έχω 
νά λάβω διά τήν δονλεψίν μου ρα είκοσι πέντε, άπό τά όποια άφήνω 
είς τον αυτόν ναόν τά ρα πέντε καί τά είκοσι νάν τά σκουδέρονν οΐ 
κουμέσοι μου.—έτι λέγει: είχαμε με τον άφέντη sr τζουάνε Καλέργη, 
δποΰ ήταν Κονσιγιέρης είς τήν Κεφαλλονιά συντροφιάν καί είς αυτή 
νεγότζια"2 έκάμαμε άγκουσταριστήκαμε™ καί έπερίλαβε ένας τον άλλον 
μας τήν εύχαρίατησιν καί δεν τοΰ χρεοοστώ, μήτε μοΰ χρεωστεί τίποτις

41) υπόλοιπον, 48) δεν άξιοι, 4S) σημειωμένον, 44) είς πολλάς μερίδας, 4δ) κα
θίσταμαι, 4β) οφειλέτης, 47) ίδιώτας, 48) νά μή άξιοΰν, 4β) εκτός, δ0) είσπρβ·
χθοΰν, δ1) παρουσίαση λ)σμόν, 58) επιτρόπων, δ8) ποιότης σανίδος, δ4) έν δλφ,
δδ) διανέμη, 5β) άναγκαιοϋντας, δΤ) Προβλεπτήν, 5S) Συμβούλου—τήν διοίκησιν
τής Ζακ. τό Ρ ε γ κι μ έ ν τ ο, άπετέλουν επί Βενετοκρατίας ό Προβλεπτής καί
οί δύο αΰτοϋ Σύμβουλοι, δ9) τιμίως, 60) διανομήν, 61) θωράκια, δ3) έμπορικάς
επιχειρήσεις, *9) έξωφλήσαμεν.
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καί άνκαλά84 καί νά ηνρίακεται νά έχη μία καοντζιύν85 τοΰ ααμουέλ 
βιτάλ έβραίον Από έδικόν του καράτερο" τοΰ αυτόν έβραίον είναι, ώς 
είπα, είσέ δλα ευχαριστημένος και 6 αυτός s*‘ Καλέργης κρατεί τήν αυτήν 
καοντζιύν.—ακόμη έχω τον καϊ εγώ μία καοντζιύν Από χειρός τον αν τοΰ 
άφεντός ιού Καλέργη διά τη σταφίδα όπου την έμάζωξα είς τον άνω
θεν τόπον της Κεφαλλονιας εία'ε σαράγια67 όπου τον έκράτοννα καί τον 
έοοτιοφάρησα™ άπάνον είσέ μία λίτρα και έτζι είναι ή Αλήθεια Απά- 
νον εις την ψυχήν μον.—έτι λέγει: έχει ντι λάβη απο εμένα δ αν ωδές 
μρ. νικόλας Κασιμάτης, ό Ανεψιός μον, ρ« σαράντα οχτώ και νάν τά 
περιλάβη.— έτι μοΰ χρεωστεϊ ό ΚωσταντΙς μπρίμπας ρ« σαράντα οχτώ, 
Απο xd όποια νά δόση μόνον τά ρα σαράντα, καϊ τά δχτόο τον τά Αφή
νω διά την ψυχήν μου, καί το χρέος όπου μον θέλει ό πατρον τζόρ- 
τζης ριγέτης ακλαβοΰνος λίτρες πεντακόσιες ντεμπουόνα μονέτα"9, τον 
τά αφήνω διά την ψυχήν μον.—Ακόμη έδωσα τον πατρον Γαμπριέλ 
παγέτα δουκάτα πενήντα ν» 50 θέλω καί τοΰ τά αφήνω διά νάν τά δό
ση είς την ξαγοράν τον παιδιού τον όπου ηνρίσκεται σκλάβος καί αυ
τοί <3ια την ψυχήν μον.—έτι είς την κάονζα 70 όπου είχα με τον ενγε- 
νή sr Αναστάσι μτιερναρδάκη είς κορφονς τόνε κέρδισα καί έπειτα έκα
μα έξεκοντζιον 71 καί τοΰ επήρα ένα βατζέλι,ζ Ασημένιο καί ηυρίακε- 
τ αι γραμμένο εις το όφφίτζιο™ των σημαδιώνε 74, το τράτο 76 των ο
ποίων νάν τό περιλαβαίνουν οι αυτοί μου κουαέσοι.—ακόμη έχ,ω αμα- 
χεμένον'9 τον ϋεοδωρή παράσκη καί είναι τά σημάδια είς τό άνω το 
δφφίτζιο διά ρα δέκα καί μοΰ έδωσε Αμπδν κόντο 77 ρ“ δυο ήμιαυ.— 
έτι έχω μία ίντρομεοιόν78 διά βλιαίδι78 διά ρα είκοσι τοΰ Κνριάκη 
Βαλσάμου καί δεν μον έδωσε τίποτις.—Ακόμη τον έχω καί μία λι- 
κονϊδατζιόν80 διά τδ καΐκι διά έτερα ρα τριάντα ένα, τά όποια ρα 
τριάντα ένα τοΰ χα αφήνω διά την ψυχήν μου καί τό ρέστος νά δίδη 
είς ευχαρίατηαιν,—Ακόμη έχω καί τοΰ μβ δημήτρι Καψοκέφαλον ένα 
δαχτνλιδάκι χρυσό διά ρα τρία ήμισυ καί θέλω νάν τον τό επιστρέφουν 
με τδ σκρίτο του διά την χμυχήν μου.—έτι έχω καί μίαν ίντρομεοιόν 
τον κυρ. δημήτρι μάνου μακελάρη, την αφήνω καί αυτού τδ δ,τι με την 
αυτήν έχω νά λάβω διά την ψυχήν μον ώς άνωθεν,—Ακόμη τά σημά
δια τής Κεφαλονίτισας, όπου την ήξεύρει ή κοπέλ.λα μον διά ρ“ δώδε
κα ημισυ νάν τά σκονδέρουν οι κουμέαοι μου καί επιστρέφουν τά αι-

’*) καί τοι δέ, ί4) εγγύησιν, ββ) γραφικόν χαρακτήρα, 87) σταφιδαποθήκην, 
β8) ικανοποίησα, β8) νομισματική κυκλοφορίφ, ’°) δίκην, ”) κατάσχεσιν, 7ί) δί
σκον εκκλησιαστικόν, 7·) γραφεϊον, ,4) των ενεχύρων ή Ένεχυροδανειστήριον, 
βλ. «Λεξικόν Ζακ.» ένΙΚ ανωτέρω, σελ. 271, 75) διάφορον, 7β) εχω καταγγείλει, 
”) τοΐς μετρητοΐς, »·) εισαγωγήν, '») κεφάλαιον, *°) έκκαΰ-άρισιν.
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μάδια της, Αλλέως νάν τά πουλούν, τα όποια σιμάδια καί αυτά τα ή- 
ξεύρει ή αυτή μου κοπέλλα.—έτι λέγει : <5ιά τής Ανωθεν ποδιές τής 
θείας άναλήψεως κρατώ οηαάδια κουτάλια ασημένια Έξη μικρά καί 
μία καδινούλα χρυσή όπου σπεζάρει ρ“ δέκα —έτι λέγει: Αφήνω είς 
την εκκλησίαν τής κυρίας τής Βλαχέραινας είς τίς σγοϋρνες 91 ρα τέσ
σερα η° 4 διατί έχω ταμένο μία εΙκόνα καί δεν την έσωσα88 καί νά 
μέ γράφουν είς την αγίαν πρόθεσιν, Αφήνω καί είς τό μοναστήρι τής 
κυρίας τοτν 'Αγγέλων είς τό Άργάσι ρ« έξη η° 6, διατί είχα ταμένο 
καί είς την Ανωθεν μονή νά κάμω μία εικόνα καί δέν την έσωσα καί 
αυτά διά την ψυχήν μου.—έτι Αφήνω είς τον Αγιον Ιωάννη τον θεο
λόγον είς τό κάστρο όπου ιερουργεί ό ανωθες Ιερέας νζελαΐτης την σοΰ- 
μα ρα έξη, διατί είμαι Αδελφός γραμμένος, Ακόμη καί μισό ρεάλι όπου 
έχω ταμένο είς τον Αγιον καί την εικόνα του όπου έμισόφτιαοα, έλαβα 
ρα δύο καί διά τό ρέστος δεν πρετεντέρω99 τίποτις.—έτι Αφήνω καί 
τον ίερέως σιλίνγκαρδον όπου ηυρίσκεται είς κορφους καί αύτοΰ ένα 
σαρανταλείτουργο νά μοΰ τό ψάλη διά την ψυχήν μου.—έτι Αφήνω καί 
είς τά δύο όσπιτάλε, είς τό παληό καί είς τό νέο, την σοΰμα ρα δέκα 
η° 10 είς τό κάθε ένα, ίν τοϋτο είκοσι διά μία βολά84 καί αυτά διά 
διά ψυχήν μου.—έτι λέγει: έχω είς τά χέρια τοΰ εύγενή δ»' νζορτζέου 
βενετάντου ένα σφορτζεράκι** μέ μπιανκαρία καί μέ την σοΰμα ρα πεν
τακόσια καί πηρούνια καί κουτάλια Ασημένια καί Αλλ.ο πραμμα, Από 
τά όποια δλα τά Άνωθεν καί Από τά κρέδιτά 88 μου καί σκρίτα νά δί
δουν οί κουμέαοι μου τά Ανωθεν λεγάτα * 94 * * 97 και έζεκουΐρουν την παρόν 
βολοντά 89 μου, οί όποιοι μου κουμέσοι θέλω καί παρακαλώ πολλά νάν 
την έζεκουΐρουν99 την αυτήν κομισίρια καί περιλάβουν τό ίνκόμοδο 90 
νά κάμουν τό ψυχικό το)ν Ανωθεν εύγενή s? νζόρτζιο Β ενετό ντο καί 
εύγενή καί έτζελεντίαιμο9' sr Αντώνιο Κούρτζουλα ντοτόρε, καί εύλα- 
βέστατον Ιερέα Ανωθεν τον τζελαΐτη καί τό εΐ τι ποιήσουν νά είναι κα
λά γεναμένο, επειδή καί μέλλει νά κάμουν μίαν όπερα99 πια**, καί 
μοΰ έχει καί δ δρ. Γιάκουμος οαντορίνης δέκα βαρέλια σαρδέλες καί 
νά έχη ομπλιγο νάν τήνε δίδη. | έτι Αφήνω νά δόαουν καί τοΰ κοπε
λιού μου τοΰ Ιωάννη ρ“ είκοσι καί τής φραντζοΰς όποΰ έχει τον κατερ
γάρηι·* τής ίδικής μου καί αυτής ρα τριάντα καί τής πιερίνας τής κρη- 
τικιας όπου στέκει είς τό κατώϊ τοΰ δρ. Χαριάτη, καί αυτής ρ“ τριάν

91) τοποθεσία, τοΰ προαστείου Άργάσι, ") έιελείωσα, ·*) άξιώ, απαιτώ,
94) έφ’ απαξ, 86) κιβωτίδιον, ") πιστώσεις, 97) ψυχοδωρήματα, ") θέλησιν,
·*) έκτελοΰν, 90) ένόχλησιν, 9Ι) Ιντιμοτάτου, **) δόκτορος, *5) Ιργον, 9ί) ένάρε-
τον, 9δ) τοΰ κάτεργου—οί τοΰ κάτεργου ήσαν είτε οί κατάδικοι, είτε οί έπί μι-
σθφ λαμβανόμενοι κατά τήν έξόπλισιν γαλερών.
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τα διά νά ξαγοράση τον άντρα της όπου είναι σκλάβος και αυτά διά 
την ψυχήν μον, καί το Ινβεντάριο ,β των πραγμάτων μου φαίνεται από 
χειρός τοΰ άνωθεν s’" Γιάκουμου οαντορίνη και vd πρεζενταριστή 97 εϊς 
τά ατη*9 σου και τη μασαρία 83 μου δλη &έλω νάν τήνε πουλήσουν και 
δεσπενοάρουν ώς άνωθεν δσσία100 εϊσε πτωχά και ορφανά, τό ομοίως 
και λάδι νά δεαπονσάρεται, ώς άνω&εν, όπου είναι λίτρες πενήντα Ιν- 
τσίρκα, εβγάνοντας από λίτρες πέντε, όπου ίλέλω I'd πάρη ή άνωάεν 
Ελενα ή κοπέλλ.α μου,—αφήνω νά δόσουν καί τής κρητικιας τής χήρας 
μπενετίνας καί αυτής ρ« <5«*α διά την ψυχήν μου.—ετι λέγει : Εχω μία 
καουτζιόν εις τό λίιιπρο μον από χειρός τοΰ άνω&εν αρ. Γουλιμίν διά 
ρα πεντακόσια καί με ευχαρίστησιν καί δέν μοΰ χρωστεΐ τίποτις άλλο 
Εως την σήαερον καί οιι '°1 παρτίδες καί οκρίτα εύρείλοΰν διά δαύτονε 
*ά μην αξίζουν.—αφήνω ακόμη νά δόσουν Ετερο Ενα σαρανταλείτουργο 
τον έφηαερίου τον άεολόγου τής πάτινος 102 καί μέ τις άνωθεν φόρ
μες 102 ίνστιτονΐρα)'0* κληρονόμον μου τον άνω&εν αδελφόν μου τον 
S>' Γεώργιο καί εβγάνοντας από τά άνωθεν, όπου έδεσπονέρησα ι05, όπου 
θέλω να δοθούν από τους άνωθές μου κονμέαους από τό άνωθεν 
πραγμά μον καί δ,τι κάμουν νά μοΰ ρεντέρονν κόντο έν καιρφ κρί- 
σεως οί αυτοί κουμέσοι μου καί ούτως Εκαμε τέλος, θέλοντας νά Εχη ή 
παρούσα τό στέρεο, βέβαιο καί απαρασάλευτο εις τούς αΙώνας. — εϊς 
μαρτυρίας των ευλαβέστατων ιερέων κυρίου με&οδίον στρατηγόν, κυ
ρίου αημεών τοΰ μαρούδα καί sv γιάκουμου οαντορίνη.

f με&όδιος ιερομόναχος δ στρατηγός μαρτυρώ τά άνωίλεν. 
f σημεών Ιερομόναχος ό μαρούδας μαρτυρώ τά άνωίλεν. 
f γιάκονμος σαντορίνης μαρτυρώ τά άνωθε.

μπινάρδο; μπονσινιόρ νοτάριος βένετος.

Τά δέ ύπ’ άριθμ. II καί III κατωτέρω συμβόλαια αφορούν δάνεια 
παρεχόμενα υπό τοΰ Μητροπολίτου Κρητης Νικηφόρου Σκοτάκη προς 
διαφόρους εμπόρους καί ναυτασφάλειαν κατά τον πλοΰν τών μεταφε- 
ρόντων τά εμπορεύματα πλοίων.

II
1683 μαρτίου 7, είς χώραν ζακύν&ου, την σήιτερον ό πανιερώτα- 

τος κύριος νικηφόρος σκοτάκης μητροπολίτης Κρήτης δίδει τών πα
ρόντων μρ γιάννη λεοταράκη τοΰ μανώλη καί μρ. ίλοδωρή ποδόχτη τοΰ

,β) εύρετήριον, 9Ι) παρουσιασθή, ·*) πρακτικά, 9·) έπιπλοσκευήν, ,β0) ήτοι: 
,01) δσαι μερίδες, ,02) ό ναός οΰτος ήτο άλλοτε μετόχιον τοΰ Άν· Ίωάννου τής 
Πάτμου, μέχρι δέ τοΰ 1953 ανήκε τοΐς άδελφοίς Κ. Πολίτη έκ Ζακύνθου, 
10*) οδηγίας, 104) εγκαθιστώ, ,οί) διέθεσα.
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ποτέ γιώργον κάτοικοι εις την παρών χώραν, τώρα εις τό παρόν είαέ 
τόσα τζεκίνια χρυσά και ρεάλια την σοΰμα ριάλια τετρακόσια πενήντα 
Ν° 450, τά οποία τους τά δίδει ά κάμπιο μαρίτιμο' διά τό παρόν 
βιάτζο* όπου είναι όεστινάδοι ‘ νά κάμουν εις τη Σμύρνη μέ τά καρά
βια τά φιαμένγκικα* και τό ριζικό περίκολο 5, άφόντις 9 κάμουν άρ
μενα 7 άπ’ τό παρόν πόρτο έως τό σάλβο9 άρίβο9 τους εις τον αυτόν 
τόπον τής Σμύρνης νά κορέρη 10 στό κόρσο 11 τοϋ καραβιού ονομαζό
μενο νάβε κορνέλια 12 φιαμένγκο εις τό οποίον έχουν νά ήμπαρκαρι- 
σθούν" καί εις τό ριτόρνο '* τους νά άγρτκάται15 τό ριζικό περίκολο 
άπάνου είς τά καράβια τά βενετικά όπου θέλουν βάλει την πραμάτεια 
τους άπερασμένη με πόλιτζες δε κάρικο 19 νά είναι κονβογιάδα 17 περό" 
μέ τά καράβια τής αρμάδας τά βενετικά διά τον άνωθεν πανιερώτατον, 
δίχως νά ήμπορονν νά αλλάξουν βιάτζιο μήτε εις τό άντάρ 19, μήτε είς 
τό τορνάρ™ καί άλλάχνοντάς το νά είναι δξω άπό κάθε περίκολο ό 
αυτός πανιερώτατος καί οί άνωθεν Λεονταράκης καί ΐΐοδοχτής σοτοπό- 
οτοι21 καί στη ρεστιτοτζιόν 22 των άνωθεν ριαλίων 450 καί είς τά κάμ
πια καί διά κάμπιο μαρίτιμο άντάρ § τορνάρ με τές κοντιτζιόνες22, ώς 
άνωθεν εμένανε δακόρδο28 προς δεκοχτώ τά έκατό. καί καλώς γυρί
ζοντας είς την παρών χώραν δμπλιγάρουνται24 οί άνωθεν Λεονταρά
κης καί Ποδοχτής δμοϋ καί ίνσόλιδουμ25 λαβαίνοντας την πράτιγα29 
άπό τό Λαζαρέτο 27, νά δόσουν καί κοντάρουν 28 τού άνωθεν πανιερω- 
τάτου μητροπολίτου τά άνωθεν ρα 450 καί κάμπιο, ώς άνωθεν εις τό
σα τζεκίνια χρυσά ρούσπιδα29 με τό σταυρό χωρίς καμμίας ενάντιότη- 
τος διιπλιγάροντας τά καλά90 τους καί σωματικώς31 δμοΰ καί ίνσόλι
δουμ καί σπετζιαλμέντε'’1 δμπλιγάδα καί ϋποτεκάδα>!ι κάθε πραμάτεια 
δπού ήθελαν φέρει, πάντα ίνσόλιδουμ, ώς άνωθεν, υπό μαρτυρίας των 
κάτωθεν.

Πιέρος Βιδάλης μαρτυρώ τά άνωθεν.
Φρατζέσκος Βλαστός μαρτυρώ τά άνωθεν.
Πόλος Τριγώνης μαρτυρώ τά άνωθεν.

') διά ναυτασφάλειαν, 2·) ταξίδιον, s) προωρισμένοι, 4) τά φλαμενδικά, 5) 
καί τόν τυχόν κίνδυνον, *) άφοϋ, 7) άποπλεύσυυν, 8) τήν ασφαλή, 8) άφιξιν, 
Ι0) νά συμβή, ιι) κατά τόν πλοΰν, 12) πλοΐον Κορνηλία, 1S) επιβιβαστούν, ,4) είς 
τήν επιστροφήν, 16) νά έννοήται, ,β) φορτωτικός, ”) συντροφευμένα—συνήθως 
πρός ασφάλειαν έκ των λυμαινόντων τάς θαλάσσας πειρατών τά ταξιδεύοντα 
εμπορικά πλοία παρηκολουθοΰντο υπό πολεμικών πλοίων, κομβόγιο δ’ έκαλεΐτο 
ή τοιαύτη σύμπλοια, 19) όμως, 19) άναχώρησιν, μετάβασιν, 20) επιστροφήν, 21) 
υποκείμενοι, 22) υπό τούς όρους, τάς συμφωνίας, 2S) σύμφωνοι, 24) ύποχρεοΰνται, 
2ί) άμοιβαίως, 2δ) ελευθεροκοινωνίας, 27) Λοιμοκαθαρτήριον, 2ί) μετρήσουν, 29) 
νόμισμα Φλωρεντινόν, *°) περιουσίαν, 31) άπό προσωπικήν ευθύνην, έγγύηαιν, 
’*) ιδίως, 8ί) ένυπόθηκον.
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III
1683 μαρτίου 12 είς χώραν ζακύνθου την σήμερον ό πανιερώτα- 

της κύριος νικηφόρος ακοτάκης μητροπολίτης Κρήτης δίδει τον παρόν
τος μρ. γιάννη οωμερίτη τον πτ δημήτρι από την παρόν χώραν, τώρα 
είς 70 παρόν εΐοε τόσα τζεκίνια χρυσά ροναπιδα μέ τό σταυρό ρα έκα· 
τό No 100 ά κάμπιο μαρίτιμο διά τό βιάτζο όπου είς τό παρόν είναι 
δεστινάδος νά κάμη στη Σμύρνη μΐ τό καράβι ονομαζόμενο μαντόνα 
δε ροζάριο1, καπετάν άνδρέας μπεβελάκουας κομβογιάδο μέ τά καρά
βια τής αρμάδας και τό ριζικό περίκολο άφόντις κάμη λιβάδα a, εως 
νά καπιτάρη 3 στον άνωθεν τόπον νά κορέρη άπάνου στο κόρσο τοϋ αυ
τόν καραβιού διά τον άνωθεν πανιερώτατον, περό κομβογιάδο, ώς ά
νωθεν, καί φθάνοντας στον άνωθεν τόπον νά βάλη πραμάτεια άπιρα- 
σμένη με πόλιτζα δέ κάρικο στο αυτό καράβι, δβέρο* σε άλλο καράβι 
όπου να κομβογιαριστή μέ τά αυτά καράβια νά άγρικαται και είς τό 
ριτόρνο τό περίκολο διά τον αυτόν πανιερώτατον, μά άνίσως και δεν 
βάλη πραμάτεια άπερασμένη ώς άνωθεν, και κονβογιάδα, νά μην έχη 
κανένα περίκολο ό αυτός Πανιερώτατος, ομοίως ακόμη νά μην έχη πε
ρίκολο τοϋ αυτού τον καβιδάλε5, μήτε τά κάμπια, άν βάλη κανένα 
σκλάβον άπό εκείνον τον τόπον. Και διά κάμπιο των αυτών ριαλίων 
εκατόν έμείνανε δακόρδο νά δώση με τό σάλβο ριτόρνο τον με τές ά
νωθεν κοντιτζιόνες τής πανιερότης του ρ<* 15, id όποια δμπλιγάρεται 
με τον ερχομόν του σε τέρμινο 6 ήμέρες οκτώ νάν τού τά δώση και κον- 
τάρη χωρίς καμμίας έναντιότητος είς ύπόσχεσιν μέ τά καλά του καί 
σωματικώς καί νά μην ήμπορή νά άλλάξη βιάτζιο άπό τό άνωθι, αλ
λέως νά είναι δξω άπό κάθε περίκολο ό αυτός πανιερώτατος καί ό 
σωμερίτης σοτοπόατος στο καπιτάλε καί κάμπιο, ώς άνωθεν είς ααρτν- 
ρίας τών κάτωθεν ;

Πέτρος Βιδάλης μαρτυρώ τά άνωθεν.
Γαζής Σοφιανός μαρτυρώ τά άνωθε.

< έκ τοϋ περιθωρίου >

1685 νοεμβρίου 23, ό άνωθεν Πανιερώτατος μητροπολίτης όμολ-ο- 
γεϊ πώς ελαβε εύχαρίστησιν είς τά άντικρυς ριάλια 100 καί κάμπιο, 
μένοντας κομμένη 7 ή άντικρυς καί βεβαιώνει :

f πρώην Κρήτης νικηφόρος βεβαιώνω.
Nicolo Tondia.

') Παναγία τοϋ Ροδαρίου ονομασία τής Θ*»υ παρά τοίς Καθολικοϊς, *) έκ 
τοϋ ίταλ. Levare = σηκώνω, νά σηκώση πανιά, ν’ άποπλεύση, 8) νά εύρεθή, 
νά φθάση, ‘) ή, 5) κεφάλαιον, β) μετά τό πέρας, 7) έξωφλημένη.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 1}
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226 Λεωνίδα X. Ζώη

Τέλος τό ύπ= άριθμ. IV αφορρ είς ομολογίαν ίερέως, τελέσαντος to 
μυστήριον γάμου μεταξύ τοΰ ζακυνθίου εύγενοΰς Κωνσταντίνου Σί
γουρου και τής Ιξ επιφανούς κρητικής οικογένειας Ζαμπέλλας (Ίσα- 
βέλλης) Μουσουροπούλου.

IV
,αχμη' Ιουλίου ι
Την παρούσαν ομολογίαν κάνω εγώ δ παπα Ιάκωβος δ Χριστό

φορος και ενορίτης των κάτωϋεν ονομάτων, δτι πώς τους ευλόγησα είς 
την άνω&εν ημέραν με έλέλημα της αρχιεπισκοπής τοΰ πανοσιωτάτου 
μητροπολίτου κρήτης, ήγουν τον εύγενή αφέντην κωναταντάκην Σνγοΰ- 
ρον άπδ την ζάκνν&ον μέ την κνρά ζαμπέταν μουσουροπούλου άπδ τά 
χανιά έχοντας κουμπάρους κατά την τάξιν τους κάτωΰεν, ήγουν; 'Ο 
αφέντης ντζόρντζης γρασέλος,—Ό αφέντης γιάννης σπαέλάρης, ή κερά 
λοντζέτα βενεταντοπούλου, και άλλοι πολλοί ευρισκόμενοι παρόντες είς 
τήν ώραν έκείνην έκεϊ είς τδ σπίτι όπου τους ευλόγησα,—ρεγηστράτον 
τό ΰέλημα τής εύλογήσεως είς τό λίμπρο τής άνωέλεν καντζελαρίας τοΰ 
πανιάτου μητροπολίτου νήσον κρήτης. Και τούτο είναι βέβαιον έπ’’ αλη
τείας Θεόν.

Ιάκωβος Ίερενς δ Χριστόφορος και ένορίτης των άνώϋεν.
Τέλος

ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ

ι
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ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Mux νέα άποψη για τά τραγούδια τά σχετικά μέ τό Δασκαλογιάννη 
εκτίθεται στο άρτθρο τοΰ κ. Cyril Mango, «Quelques remarques sur 
la chanson de Daskaloyannis», δημοσιευμένο στα «Κρητικά Χρο
νικά», τ. Η' (1954), σ. 44-54: Μοιρολόγια κιχι μικρότερα τραγού
δια, μέ επεισόδια άναφερόμενα στη δράση και στο τέλος τοΰ Σφακια- 
νοΰ επαναστάτη, προηγήθηκαν από τη σύνθεση τοΰ μεγάλου ποιήμα
τος μέ τούς 1034 στίχους. 'Ο μπάρμπα Παντζελιός, ό συμπαθής τυρο- 
κόμος ριμαδόρος, ήξερε τά μικρότερα τραγούδια, δανείστηκε άπ’ αυτά 
φράσεις κα'ι στίχους, και ενσωμάτωσε στην πολύστιχη ρίμα του τά 
διάφορα επεισόδιά τους. Μέ τη νέα αυτή άποψη τοΰ κ. Mango, πρέ
πει νά δεχτούμε, οτι ή ρίμα τοΰ Δασκαλογιάννη δέν οφείλεται απόλυτα 
στο ποιητικό τάλαντο καί στις αναμνήσεις τού μπάρμπα Παντζελιοϋ, 
πού, καθώς γράφει ό ’Αναγνώστης τοΰ Παπασήφη τοΰ Σκορδύλη,

δσα δέν ειδ' έκάτεχε, κι δαά 'δε δεν τά ξέχνα, 
γιατ' έχει κα'ι ϋνμητικό πλειότερ’ άπδ κιανένα,

αλλά στή συνδρομή περισσότερων τραγουδιστών, πού κατά καιρούς 
έθρήνησαν ή εξύμνησαν τον ηρώα των Σφακιών. ’Έτσι άνακινεΐτσι 
ζήτημα μεθόδου στήν έρευνα, και απ’ αυτή τήν πλευρά κυρίως νομί
ζω δτι αξίζει ν’ απασχολήσουμε άλλη μιά φορά μέ τό ’ίδιο θέμα τις 
στήλες τών «Κρητικών Χρονικών».

’Από τά επιχειρήματα πού επικαλείται δ κ. Mango δέν μένει αμ
φιβολία οτι οί γνώμες του αποτελούν τήν απήχηση τών πορισμάτων 
πού αποκρυσταλλώθηκαν από τήν έρευνα τών ομηρικών ζητημάτων 
προπαντός μέ τις θετικές αναζητήσεις τών τελευταίων 25 ετών.

“Υστερα από τ'ις αξιόλογες ομηρικές έρευνες τοΰ ’Αμερικανού φι
λολόγου Milman Parry, καθηγητή στό πανεπιστήμιο τοΰ Harvard, 
και τις νέες απόψεις του γιά τά γνωρίσματα, πού χαρακτηρίζουν τά 
ομηρικά έπη σάν προφορική ποίηση’, δημιουργήθηκε έντονη κίνηση 
για τή γνώση και μελέτη τών σύγχρονων προφορικών επικών ποιημά
των. Ή τέχνη τών σημερινών ραψφδών, δπου ακόμη υπάρχουν, θά

') Λεπτομερές βιβλιογραφικό σημείωμα βλ. Β. Λαούρδα, Βιβλιοκρι- 
σίαι (James A. Notopoulos, Homer and Cretan Heroic Poetry: 
A study in Comparative oral Poetry. I. The song of Daskaloyannes Στό 
♦ American Journal of Philology·*, vol. LXXIM, 0Vbole No 291 July 
195s). «Κρητικά Χρονικά», έτος ΣΤ’ (1952) σ. 291 - 295.
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238 Δημ. Α. Πετροπούλου

μάς βοηθούσε, κατά τον Parry και τούς οπαδούς του, νά κρίνουμε 
καί νά γνωρίσουμε κατά βάθος την τεχνική καί την ουσία τοϋ έργου 
τών ραψφδών τής ομηρικής ή οποίας άλλης ακόμη έπικής ποίησης. 
‘Η νέα αυτή κίνηση άρχισε από τή μελέτη τής τέχνης των ραψφδών 
(Gouslar) τής Γιουγκοσλαβίας καί τής Αλβανίας. Ή δημοσίευση δύο 
μεγάλων τόμων τό 1953 καί 1954 (18 ολόκληρα χρόνια μετά τό θάνα
το τοϋ Parry) σχετικών μέ τά σέρβικά τραγούδια 8 είναι από τά πιο 
σημαντικά αποτελέσματα τών νέων κατευθύνσεων καί ερευνών. ’Έτσι 
θεμελιώνεται ή παλαιά γνώμη, γνωστή από τότε πού άνεκινήθη τό 
ομηρικό ζήτημα στό 18° αιώνα, ότι τά ομηρικά έπη στή δημιουργία 
καί τήν εξέλιξή τους πρέπει ν’ ακολούθησαν πορεία ανάλογη προς την 
πορεία τών σημερινών προφορικών ποιημάτων. Είναι καί εκείνα, 
δπως τά νεώτερα, στή σύνθεση καί στό ύφος προφορικά ποιήματα 
στήν αρχή καί έχουν τά γνωρίσματα πού διακρίνουν τήν προφορική 
ποίηση. Μέ τήν επέμβαση μεγάλου ποιητή έπήραν τήν καλλιτεχνική 
τους μορφή καί ενότητα, καί μέ τή γραπτή καί προφορική παράδοση 
παραδόθηκαν στις νεώτερες γενεές.

Τά πορίσματα αυτά, στηριγμένα σέ ζωντανές πλέον αποδείξεις, εί
ναι πολύ σημαντικά γιά τήν κατανόηση τών ομηρικών προβλημάτων 
καί θά τεκμηριωθούν ασφαλώς περισσότερο μέ τή συνέχεια τών ειδι
κών Ιρευνών στήν προφορική ποίηση άλλων σύγχρονων λαών*.

Πρέπει όμως νά παρατηρήσουμε, ότι ή γενίκευση τών πορισμά
των τούτων καί ή εφαρμογή τους στήν έρευνα τών επικών ποιημάτων 
κάθε εποχής μπορεί νά όδηγήση σέ συμπεράσματα εσφαλμένα. Αυτό, 
νομίζω, έγινε στή μελέτη τοϋ κ. Mango. “Οταν δεχόμαστε δτι ή ομη
ρική εποποιία σέ σύνθεση καί σέ ύφος είναι ή συνισταμένη πολλών 
μικρότερων προφορικών ποιημάτων, πού συγχωνεύθηκαν καί έδωσαν 
τό υλικό, γιά ν’ άπαρτισθοϋν τά μεγάλα έπη, προϋποθέτουμε βέβαια, 
δτι τούτο έγινε μέ τό πέρασμα πολλών ετών, καί αιώνων ακόμη. 'Η

a) Serbocroatian Heroic Songs by Milman Parry and Albert 
Lord. Novi Pazar: Slavic text. Volume II. Beogiad i Kembridz 1953· 
—Serbocroatian Heroic Songs by Milman Parry and Albert 
Lord. Novi Pazar : English Translation. Volume 1. With Musical Tran
scription by Bela Bartok, Cambridge and Belgrade 1954.

s) ’Εδώ πρέπει να σημειώσουμε τή σημαντική έργασία πού έχει αρχίσει 
στον τομέα τών ιεώτερων ελληνικών επικών ποιημάτων 6 Έλληνοαμερικανός 
καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Hartford κ. Δ. Νοτόπουλος. Έκτος άπό τά 
ώς τώρα δημοσιεύματα του, ό κ. Νοτόπουλος, μέ τά κείμενα καί τήν πείρα πού 
τοϋ έδωκαν ή πρόσφατη διαμονή του στήν Ελλάδα καί οι έρευνες του, ετοι

μάζει όλοκληρωμένη συγκριτική μελέτη γιά ιόν "Ομηρο καί τήν νεώτερη ελλη
νική ηρωική προφορική ποίηση, πού θά διαφώτιση πολλά ομηρικά ζητήματα.
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μεσολάβηση μακρού χρόνου είναι απαραίτητη, γιατί μόνον έτσι συν- 
τελεϊται ή συγχώνευση καί αναδημιουργία, παραμερίζονται ο! μικρό- 
λεπτομέρειες τόπων καί χρόνου, οί αφηγήσεις μικροεπεισοδίων, καθώς 
καί άλλα ασήμαντα για την ποίηση στοιχεία, καί ή επική αφήγηση 
παίρνει χαρακτήρα περισσότερο μυθικό, γίνεται πραγματική ποίηση. 
Αυτή ή γνώμη επικρατεί για τή σύνθεση τών ομηρικών, καθώς καί 
των άκριτικών επών4. Δεν υπάρχουν όμως οΐ ίδιες προϋποθέσεις καί 
δεν μπορούμε κατά συνέπεια νά δεχτούμε ανάλογη έξέλιξη στο τρα
γούδι τού Δασκαλογιάννη: Τά γεγονότα πού Ιξιστορεί διαδραματίστη
καν στα 1770 καί ή σύνθεσή του έγινε στα 1786. Μέσα σέ 16 χρόνια 
— τά χρόνια μισής μόλις γενεάς — δεν μπορούσε νά γίνη κατεργασία 
υλικού μικρότερων τραγουδιών, νά γίνουν αυτά γενικώτερο κτήμα, νά 
πάρουν κάποια μυθική μορφή, κι ετσιτνά συναρμοσθούν κατόπιν από 
κάποιο ποιητή—καί συγκεκριμένα τον μπάρμπα Παντζελιό—καί ν’ ά- 
ποτελεσθή ή πολύστιχη ρίμα. "Ενας ριμαδόρος μέ στιχουργικό τάλαν
το, καλό μνημονικό καί πείρα, πού εζησε ό ίδιος τά γεγονότα, όπως 
ό μπάρμπα Παντζελιός, δεν είχε ανάγκη ν’ ανασύνθεση μικρότερα 
ποιήματα, γιά νά όλοκληρώση τό μεγάλο του τραγούδι. Άφηγεΐται τά 
γεγονότα πού εζησε ό ίδιος μέ όλη τή συγκίνηση πού τού δίνουν οί 
προσωπικές εντυπώσεις καί αναμνήσεις προσώπων καί πραγμάτων :

κι εκείνος μου δηγάιονε και τά ’γραφα Sva - Sva' 
τ’ άμμά&ια του δακρνζουοι, σάν τον άνα&ιβάλη 
δντες μου τό δηγάτονε τον Δάσκαλον τό χάλι.
Ή γι-όμιλιά τον κόβγεται, συλλογιαομοί τον πιάνου 
και μαύρους άναστεναμούς τά σωτικά του βγάνου.

Μοιρολόγια καί μικρότερα άλλα τραγούδια δεν αποκλείεται φυσικά 
νά έγιναν μετά τό θάνατο τού Δασκαλογιάννη. Καμμιά απόδειξη όμως 
δέν υπάρχει, ότι εκείνα πού ως σήμερα διασώθηκαν, προηγούνται από 
τη ρίμα5 καί ότι χρησιμοποιήθηκαν από τον ποιητή της.

Το(1 Δασκαλογιάννη χά τραγούδια 229

4) Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Άκριτικά άσματα: Ό θάνατος τοΰ Διγε- 
νή, «Λαογραφία» 1, σ. 169 - 170.

5) ’Ενδείξεις υπάρχουν μόνον γιά τό τραγούδι τοΰ Άληδάκη—έργο ή μιλό
γιο πάνιως — πώς προηγείται άπό τό τραγούδι τοΰ Δασκαλογιάννη. Τήν άποψη 
αυτή πού τήν αποδέχονται οσοι έχουν άσχοληθή μέ τό τραγούδι (Βλ. Ν. Β. Τ ιο· 
μαδάκη, 'Ιστορικά τραγούδια τής Τουρκοκρατίας. Τό τραγούδι τοΰ Άληδάκη 
(1774), στό έργο του«Νεοελληνικά, δοκίμια καί μελέται», Άθήναι 1953 σ. 84 κ!.), 
τή συμμερίζεται καί 5 κ. Notopoulos (Homer and Cretan poetry: a stu
dy in comparative oral poetry στό περιοδ. «American Journal of Philology», 
LXXIII, 3 No 291 σ. 243) καί διατυπώνει τή γνώμη, δτι τό τραγούδι τοΰ 
μπάρμπα Παντζελιοΰ άναφέρεται στό τραγούδι τοΰ Άληδάκη. *0 κ. Mango,
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'Ο κ. Mango δεν θά είχε αμφιβολίες και ρντίθετη γνώμη για την 
ενιαία και χωρίς τή βοήθεια ανασυνθέσεων μικρών τραγουδιών συγ
κρότηση τοΰ ποιήματος από τον έ'νιι ριμαδόρο, αν εγνώριζε την κατά- 
σταση τή σχετική μέ τούς στιχουργούς στή νεώτερη Κρήτη. Πιστεύει, 
δτι πριν από πολύ χρόνο έπαυσαν να ζοΰν, καθώς λέει, τα μακρα προ
φορικά ποιήματα στήν Κρήτη, και δ'τι μόνον σύντομα ποιήματα σώ
ζονται μέ τήν προφορική παράδοση. Ή γνώμη αυτή δεν είναι απόλυ
τα σωστή. ’Όχι μόνο στα τέλη τοΰ 18ου αιώνα, πού έγινε ή σύνθεση 
τοΰ τραγουδιού τοΰ Δασκαλογιάννη, άλλα καί σήμερα ακόμη πολύστι
χες ρίμες λαϊκών στιχουργών διασώζονται προφορικά από ανθρώπους 
τοΰ λαοΰ, πού έχουν μνημονικό απίστευτα Ισχυρό. Κανείς δεν άγνοεΐ, 
δτι σήμερα ακόμη πολλοί άνθρωποι τοΰ λαοΰ, συχνά εντελώς αγράμ
ματοι, ξέρουν από μνήμης εκατοντάδες στίχους από τον Έρωτόκριτο 
— ολόκληρο τον Έρωτόκριτο πολλές φορές — τή Βοσκοπούλα καί άλ-

χωρίς νά προσάγη αποδείξεις, λέει πώς είναι εσφαλμένη ή αυσχέιιση καί πώς 
τά δύο τραγούδια είναι ανεξάρτητα τό ένα από τό άλλο. Καί δμως υπάρχουν 
στίχοι σχεδόν δμοιοι πού δείχνουν, δτι ό ιιεταγενέσιερος ποιητής έχει υπ’ όψει 
τή ρίμα τοΰ προηγούμενου. Τέτοιοι στίχοι π. χ. είναι οί εξής:

Δασκ. 9-10: άπού 'τόνε ξεχωριστός σε πλούτε] κι άξιωσύνη, 
με την καρδιά τον ή&ελε την Κρήτη Ρωμιοσύνη.

Άλ. 47 - 48: Κι ήταν και πρώτος τώ Σφακιώ μ’ οϋλη τή δικιοαύνη.
σ’ ουλή τήν Κρήτη έλεγε νά κόμη Ρωμιοσύνη.

Δασκ. 92 : Έπλάκωαεν S Μόακοβος εις τον Μόριά ιά μέρη.
Άλ. 60: Πώς οί Μοσκόβοι έπλάκωσαν εις τοΰ Μόριά τά μέρη.

Δασκ. 239 - 40 : Στ; είκοαιέξε τ’ ’Απρίλιον, πρίχου αηκώα’ ή μέρα,
μπαίνουν οί Τούρκοι στά Σφακιά με τό οπα&ί στή χέρα.

Άλ. 81 - 2 : Στς είκοαιέξε τ’ Απρίλιον, μιαν Παραοκήν ημέρα, 
οί Τούρκοι μπήκα ατά Σφακιά με ιο απαύλ'ι οτή χέρα.

Δασκ. 443: Κεντοϋοι τήν Άράδενα καί παν στον “Αη Γιάννη.
Άλ. 94 : Βάνου τς Άράδενας φωτιά, καϊσί τον °Αη Γιάννη.

Τό δλον ύφος, έξ άλλου, τοϋ τραγουδιού τού Άληδάκη, ή ζωντανή καί λε
πτομερειακή περιγραφή τών γεγονότων, προσώπων καί τόπων, δείχνουν δτι ό 
ποιητής είναι πολύ κοντά στά δσα περιγράφει, τά έχει πολύ πρόσφατα. Δέν συμ
βαίνει τό ίδιο μέ τό τραγούδι τοϋ Δασκαλογιάννη, πού μέ τό χρονικό διάστημα 
πού έμεσολάβησε ανάμεσα στά γεγονότα καί τή ρίμα, έχει αρχίσει σέ πολλά 
σημεία νά παίρνη μυθικό χαρακτήρα. Τή γνώμη αύτή καί τούς παράλληλους 
,σιίχους μοΰ ανακοίνωσε σέ προφορική συζήτηση καί ό συνάδελφος κ. Μ. Ί. Μα- 
νούσακας, πού έχει ήδη παρασκευάσει κριτική έκδοση τών τραγουδιών τοϋ Λα- 
σκαλογιάννη καί Άληδάκη. Ό κ. Μανούσακας στά σημειώματα του έχει κα
ταγράψει καί άλλους παράλληλους στίχους, όπως: Δασκ. 126 Άλ. 56, Δασκ. 
945 - 6 - Άλ. 109 - 110, Δασκ. 115 - 6 - Άλ. 205 - 206 κλπ.
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λα όμοια ποιήματα. Τούς έχουν διαβάσει σε φυλλάδια ή τούς άπομνη- 
μυνεύουν δταν τούς άκοΰνε άπό άλλους πού συχνά τούς απαγγέλλουν. 
“Αλλοι πάλι συνθέτουν πολύστιχες ρίμε'ς δικές τους και τις συγκρατοΰν 
στη μνήμη τους' μπορούν σ’ δποιαδήποτε στιγμή νό τις απαγγείλουν 
καί μέ την απαγγελία τους τις μεταδίδουν και σέ άλλους, πού μέ όρεξη 
καί προθυμία άκοΰνε καί άπομνημονεύουν. Θά αναφέρω μερικά πρόσ
φατα παραδείγματα. Τό περσινό καλοκαίρι, σέ σχετική ερευνά πού 
κάναμε στήν Κρήτη μαζί μέ τον καθηγητή κ. Δημ. Κοτόπουλο, βρή
καμε πολλούς τέτοιους στιχουργούς καί ανθρώπους μέ ισχυρό μνημο· 
νικό πού άπομνημονευουν στίχους καί απαγγέλλουν.

Στο Καλσμίτσι Αλεξάνδρου π. χ. τής επαρχίας Άποκοριόνου ύ 
Μιχάλης Πολυχρονάκης, 82 ετών, ήξερε από μνήμης μακρό δικό του 
στιχούργημα από 480 περίπου στίχους σχετικούς μέ τον τελευταίο πό 
λεμο καί τό απάγγειλε γιά ηχογράφηση. Ό ίδιος απάγγειλε καί άλλα 
πολύστιχα ποιήματα, δικές του καί ξένες συνθέσεις, σχετικά μέ τό 
Άρκάδι, το θάνατο τού Βενιζέλου κ. ά. δ. Πολύστιχο ποίημα είχε 
συνθέσει επίσης γιά τόν τελευταίο πόλεμο καί τό θάνατο τού άντρυ 
της ή Ευτυχία Μπομπολάκη στο χωριό Αγία Ειρήνη Σέλινου' τό 
ήξερε άπό μνήμης καί τό απάγγειλε. Πολλούς ακόμη ριμαδόρους μέ 
ισχυρή μνήμη θά συναντήση κανείς στή σημερινή Κρήτη, όπως τό 
Γιάννη Σκουλά στο 'Ηράκλειο, τό Σταύρο Θοδωράκη στή Μάζα Σέλι
νου, τόν Α. Καυκαυλά στο Βαφέ κ. ά. Ό τελευταίος σέ απαγγελία 
στίχων του μάς παρουσίασε μια εικόνα απαράλλαχτα δμοια προς εκεί
νη πού αναφέρει ό γραμματικός τού μπάρμπα Παντζελιοΰ: Τή στιγμή 
πού απάγγειλε στίχους του γιά τόν τελευταίο πόλεμο, ή ανάμνηση τής 
συμφοράς καί των σκοτισμένων συντρόφων του τού γέννησε δυνατή 
συγκίνηση καί ήταν αδύνατο νά προχωρήση χωρίς διακοπή :

η γι - όμιλιά τον κόβγεται, σνλλογιασμοι τον πιάνου...

Δεν υπάρχει αμφιβολία λοιπόν, δτι ακόμη καί σήμερα στήν Κρή
τη, καθώς καί στήν Κύπρο, συνθέτονται πολύστιχες ρίμες πού δια
σώζονται καί μέ τήν προφορική παράδοση καί μέ τή γραπτή. Σ’ όσες 
διασώζονται μέ τήν προφορική παράδοση παρατηρεΐται τό φαινόμενο 
νά περικόπτωνται συχνά πολλές λεπτομέρειες άπό τούς διάφορους τρα 
γουδιστές καί νά συγκροτούνται μόνον τά ουσιώδη στοιχεία τού κάθε 
τραγουδιού καί περισσότερο οί τυπικοί στίχοι, οί «κοινοί τόποι». Αυ
τό έχει γίνει καί στο τραγούδι τού Δασκαλογιάννη. ’Από τή μεγάλη 
ρίμα τών 1034 στίχων, πού άκουσε άπό τό στόμα τού μπάρμπα Παν- 
τζελιοΰ καί κατάγρα·ψε δ Αναγνώστης τού Παπασήφη Σκορδύλη, τρα
γουδιούνταν κάθε φορά ωρισμένοι στίχοι, δσους μπορούσε δ κάθε τρα-
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γουδιστής νά συγκρατήση καί όσους είχε την υπομονή ν’ άκούση το 
ακροατήριό του. ’Έτσι Εξηγείται ή ύπαρξη μικρότερων τραγουδιών, 
γνωστών σήμερα σέ 10 περίπου παραλλαγές, μέ ασήμαντες διαφορές 
μεταξύ τους, πού ή μεγαλύτερη αριθμεί περί τούς 85 στίχους. Αυτά τα 
τραγούδια διασώζονται μέ την προφορική παράδοση, άλλα καί από τό 
διάβασμα τών φυλλαδίων πού περιέχουν την πολύστιχη ρίμα. Είναι 
αξιοσημείωτη ή διάσωση δημοτικών τραγουδιών μέ τό διπλό αυτό τρό
πο, την προφορική καί τή γρσπτή παράδοση' αποτελεί το χαρακτηρι
στικό γνιύρισμα τών τραγουδιών στα νησιά καί προπαντός στήν Κρή
τη καί στήν Κύπρο, ενώ στήν άλλη Ελλάδα τά δημοτικά τραγούδια 
διασώζονται κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, μόνο μέ τήν προφορική 
παράδοση.

Μαζί μέ άλλα επιχειρήματα γιά τις απόψεις του, δ κ. Mango ανα
φέρει καί τή γνώμη τού C. Μ. Bowra (The comparative Study of 
Homer, «American Journal of Archaeology» τόμ. 54 (1950) σ. 191-2), 
τή σχετική μέ τά ομηρικά ποιήματα, πού καταλήγει στο συμπέρασμα, 
ότι μόνον όταν ένα μακρό ποίημα είναι γραπτό, μαθαίνεται από μνή' 
μης καί απαγγέλλεται. Αυτό είναι σωστό φυσικά γιά τά μακρά ποιή
ματα, άν καί συναντούμε πολλές εξαιρέσεις σήμερα ακόμη στήν Κρήτη 
καί στήν Κύπρο, οπού μακρά ποιήματα διασώζονται προφορικά' δέ 
βλέπουμε όμως κατά τί ή γνώμη αυτή τού Bowra βοηθεΐ τήν άποψιη 
τού κ. Mango, τή σχετική μέ τή σύνθεση τού τραγουδιού τού Δασκα- 
λογιάννη από άλλα μικρότερα. ”Αν παραδεχτούμε τή γνώμη αυτή καί 
τήν ακολουθήσουμε στήν έρευνα τού τραγουδιού τού Δασκαλογιάννη, 
πρέπει νά καταλήξουμε σέ συμπεράσματα αντίθετα προς τά συμπερά
σματα τού κ. Mango μέ τήν εξής λογική τοποθέτηση τού ζητήματος :

Τό τραγούδι τού Δασκαλογιάννη είναι γραπτό τραγούδι. Γράφτηκε 
καί έκυκλοφόρησε σέ χειρόγραφα στήν αρχή, καί αργότερα τυπώθηκε. 
"Από τό διάβασμα σέ χειρόγραφα τό άπομνημόνευαν κάθε φορά οί 
άνθρωποι τού λαού, όπως τό άπομνημονεύουν ακόμη καί σήμερα, για
τί είναι τραγούδι πού άνταποκρίνεται σέ ιδανικά καί αντιλήψεις τού 
λαού καί αρέσει. Ή μνημονική αδυναμία συντελεί στή συντόμευση τού 
τραγουδιού από τούς τραγουδιστές, στήν παράλειψη στίχων, στήν τρο
ποποίηση, στούς συμφυρμούς καί στή δημιουργία μέ αυτό τον τρόπο 
μικρότερων παραλλαγών. Αυτό τό διαπιστώνει κανείς καί σήμερα. “Ο
ταν στή Χώρα Σφακιών απόγονος τού Σκορδύλη θέλησε πέρυσι νά 
τραγουδήση τό τραγούδι, τραγούδησε μερικούς στίχους πού είχε άπο- 
μνημονεύσει άπό φυλλάδα' συχνά όμως έξέφευγε από τό αρχικό κεί
μενο, τροποποιούσε στίχους, παράλειπε πολλούς καί έσπευδε νά φτάση 
στο τέλος, γιά νά δώση δλοκληρωμένη τή δραματική ιστορία. Τό ίδιο
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παρατηρήσαμε και σέ οίλλους τραγουδιστές πού θέλησαν νά τό τραγου
δήσουν. Καθένας είχε νά κόμη και δικές τους τροποποιήσεις, μικρές ή 
μεγάλες, ανάλογα μέ τη μνημονική του ικανότητα.

Οί ίδιες αυτές τάσεις και αδυναμίες έχουν συντελέσει στο νά δια
μορφωθούν οι δημοτικές παραλλαγές, δπως σώζονται ώς σήμερα. “Ας 
πάρουμε μερικά παραδείγματα γιά συγκριτική εξέταση : Ό ποιητής 
τής ρίμας δίνει την αρχή τοϋ τραγουδιού μέ τούς στίχους :

Θέ μου, καί δός μου φώτιση, καρδιά σαν τό καζάνι, 
νά κάτσω νά συλλογιαατώ τό Δάσκαλο τό Γιάννη.
Θέ μου, καί δός μου λογισμό και μπόρεση ν’ αρχίζω 
τό Δάσκαλον τό ξακουστό πρικιά νά τραγουδήξω.
Θέ μου, καί δός μ’ άπομονή, και νοϋν εις τό κεφάλι 
ν’ άναάιβάλω και νά πω και τώ Σφακιώ τά βάλη...*

Αυτή ή έξάστιχη εισαγωγή συμπτύσσεται σέ μικρότερη δημοτική 
παραλλαγή σέ δυο στίχους :

Θεέ μου, δός μου λογισμό καί νοΰ είς τό κεφάλι, 
νά κάτσω νά σάς διηγη&ώ τον δάσκαλο τον Γιάννη ,.1

Σ’ άλλες παραλλαγές παρουσιάζεται μέ κάποια τροποποίηση :

’Αποϋ ’χει νοϋν καί ροϊσμόν καί γνώσι στο κεφάλι, 
ας κάτση νά συρρογιαστή τό Δάσκαρον τό Γιάννη...'

Τό πώς ό πασάς πληροφορήθηκε τήν επαναστατική κίνηση κα'ι τά 
δσα ύστερα ακολούθησαν, στή μεγάλη ρίμα δίδεται μέ τούς στίχους 
(123 κέ.):

Μά έ’μα&έν το κι ό πασάς, άπ’ ώριζε τσοί χώρες 
πώς τά Σφακιά αηκώαασι σαντζάκια καί παπιόρες.
Στο Ρέϋεμνος καί ατά Χανιά τό μουκαρέμι φτάνει 
καί πέμπει καί τοϋ βασιλιά στην Πόλη τό φερμάνι:
«Νά ζης, αφέντη βασιλιά, καί πές μου, πώς νά διάξω 
γή νά τ’άφήσω τά Σφακιά γή ούλα νά τά κάψω, 
γιατί έξεμυγιαστήκασι νά πάρουν ίσια κάτω, 
κι ουλή την Κρήτη γρήγορα θά κάμουν άνω κάτω.
Πόλεμον εοηκώσασι, τσοί Τούρκους νά ζυγώξου, 
σταυρό νά προσκυνήσουνε γή οϋλονς νά τσοί σκοτώσου. 
Πόλεμον εοηκώσασι, κεφάλι τα’ άφεδιάς oovj * 8

Τοϋ Δασκαλογιάννη τά τραγούδια 288

Στίχοι κατά τήν έκδοση Βασ Λαούρδα, Ηράκλειο Κρήτης, 1947. 
') Μ. Βρε το δ, Έθα. Ήμερολόγιον, 1865 σ. 48.
8) Jeannarakis, Κρητικά άσματα, σ. 24 άρ. 23.
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νά πάρουοί tool τόπους σου, νά διώξου ϊά παιδιά οου, 
κα'ι κάύε μέρα βιαστικά μάς πέμπονοι μαντάτα 
νά φνγωμεν δγλήγορα, ν’ άφήοωμεν ιά κάστρα, 
νά τώνε παραιτήπωμε κλειδιά και τοπανάδες 
λέοι μας νά μισέψωμεν άοκέργια και παπάδες».
Μά γράφει του κι δ βασιλιάς : «Άνήμενε λιγάκι....

“Ολη αυτή ή διεξοδική αφήγηση στίς παραλλαγές συντομεύεται :

Και ό παπάς οάν τ’ ακούσε, πολύ βαρύ τ' ίφάνη, 
ατό Κάατρο κι είς το Ρέ&υμνος τό μου καρέμι φάάνει.
Πιάνου καί κάμνουν μιαν γραφήν καί πτέρνονν την επάνω:

—Διωριαμένε βασιλιά, γράψε με tl νά κάμω, 
νά πολεμήσω τα Σφακιά ή νά τά ρεφουδάρω;

—Μ ή πολεμήοης τα Σφακιά και μή τά ρεφονδάρης...9

Στην παραλλαγή Legrand (Recueil σ.98, 61 στίχ. 21 κέ.) εξ άλ
λου συντομεύεται σέ 10 στίχους, στήν παραλλαγή Jeannarakis (Κρη
τικά ρσματα σ. 24 άρ. 23) άναφέρεται μόλις μέ τούς δυο προότους στί
χους κ.ο.κ. Πολλές άλλες τέτοιες διαφορές μεταξύ τής μεγάλης ρίμας 
κα'ι τών μικρών παραλλαγών διαπιστώνει κανείς μέ συγκριτική εξέτα
ση, δπως π. χ. στούς στίχους 442 κέ., 689 κέ., 695 κέ., 702 κέ., 
804 κέ. κλπ. τής ρίμας και τούς ανάλογους στίχους τών μικρών πα
ραλλαγών.

’Από τις συγκρίσεις διαπιστώνεται δτι οί μικρές παραλλαγές στο 
σύνολό τους δέν είναι τίποτε άλλο παρά αποσπάσματα από τή μεγάλη 
ρίμα, πού, καθώς διασώθηκαν προφορικά από στόμα σέ στόμα, συν- 
τομεύθηκαν ή τροποποιήθηκαν σέ κάποιους στίχους μέ τή συνηθισμέ
νη τάση πολλών τραγουδιστών πού θέλουν νά τροποποιούν ή νά προσ
θέτουν κάτι μέ δική τους επινόηση ή κάνοντας συμφυρμούς μέ άλλα 
δμοια τραγούδια.

Σύμφωνα μέ τά γενικά αυτά δεδομένα γιά τή διαμόρφωση τών 
τραγουδιών, νομίζω, δτι οί παρατηρήσεις τού κ. Mango σχετικά μέ 
τις διαφορές μεταξύ τών μικρών παραλλαγών καί τής ρίμας δέν προσ
θέτουν τίποτα στις απόψεις του. Θεωρεί σημαντικές π. χ. τις λεπτομέ
ρειες τής παραλλαγής τής δημοσιευμένης από τό Legrand10 κατ' ανα
κοίνωση τού Μανουσογιαννάκη από τή Νίμπρο, οί όποιες δέν υπάρ
χουν ατό μεγάλο ποίημα’ τέτοιες είναι τό πέρασμα τού τουρκικού στρα

’) Μ. Β q e τ ο 0, Έθν. Ήμερολόγιον, 1866 Ο. 48.
,β) 6. Legrand, Recueil de poetnes historiques, σ. 240 ■ 24δ.
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τοΰ από τό μοναστήρι τής Χρυσοπηγής, ή στρατολογία τών ραγιάδων, 
ή αιχμαλωσία τοΰ Λασκαλογιάννη με όλη την οϊκογένειά του, τό δτι 
μόνος δ αιχμάλωτος Αασκαλογιάννης παραγγέλνει καφέ και δεν τοΰ 
τον προσφέρουν κατά διαταγή τοΰ πασά, τό παράπονο που διατυπώ
νει ανεβαίνοντας τή σκάλα τοΰ πασά για την εγκατάλειψη από τούς 
φίλους του.

Μαζί μέ αυτές τις διαφορές δ κ. Mango αναφέρει -—από άβλεψία 
ίσως, γιατί υπάρχουν και στο μεγάλο τραγούδι — και τή θλίψη πού εκ
φράζει δ Αασκαλογιάννης για τήν καταστροφή τών κονακιών του, τή 
σκέψη του αν θά έπαρκέσουν πεντακόσια σακκούλια γρόσια γιά να ξα· 
ναγίνουν όπως ήταν πρώτα, καθώς και τήν προσπάθειά του ν’ άπε- 
λευθερωθή από τούς φρουρούς μέ δωροδοκία.

Διαφορές βρίσκει επίσης καί σέ ά'λλη παραλλαγή δημοσιευμένη καί 
αυτή από τον Legrand κατ’ ανακοίνωση τοΰ Georges Perrot". Ό 
Αασκαλογιάννης συλλαμβάνεται, καί κατά τήν παραλλαγή αυτή, μέ όλη 
τήν οίκογένειά του. Τό μαρτύριο τοΰ ηρώα περιγράφεται εδώ μέ λε
πτομέρειες (τοΰ γδέρνουν τά χείλη καί τα μάγουλα καί τοΰ δίνουν κα
θρέφτη για νά κοιταχτή) πού δεν υπάρχουν στο μεγάλο τραγούδι. “Ο
λες αυτές οί διαφορές στις λεπτομέρειες είναι φυσικό νά δημιουργοΰν- 
ται μέ τήν εξέλιξη τοΰ τραγουδιού- δέν αποτελούν δμως απόδειξη, ού
τε καν ένδειξη, δτι τά τραγούδια πού τίς περιέχουν δέν πρέπει νά εί
ναι αποσπάσματα από τή μεγάλη ρίμα.

Ό κ. Mango δέν παραλείπει ακόμη νά διαπιστώση καί τίς διαφο
ρές, σέ ύφος προπαντός, πού παρατηρούνται σέ άλλες μικρότερες πα
ραλλαγές, όπως σέ μια από τή Γάβδο (συλλογή Ζωγραφάκη), όπου 
βρίσκουμε σκηνή πολεμικού άγοινα ανάλογη μέ εκείνες πού συναντά 
κανείς στά κλέφτικα τραγούδια :

Κι άμοναχός του πολέμα δ Δάσκαλος ό Γιάννης, 
κι άμοναχός του πολ,εμα μόνο μλ τ' άρματά ντον...

Διακρίνει επίσης τήν επίδραση άκριτικών τραγουδιών σέ άλλους 
στίχους, όπως:

...Στο έμπα χίλιονς ηκοψε, στο έβγα δνό χιλιάδες 
και στ’ δμορφον το γύρισμα εξηνταδνό πασάδες...

Ό ίδιος δμως παρατηρεί, δτι ή Ιξέλιξη τών μικρών παραλλαγών 
καί ή μεταμόρφωσή τους συντελεΐται σέ μακρό χρονικό διάστημα. Έ
τσι έρχεται εντελώς αυθαίρετο τό συμπέρασμά του, δτι μικρά ποιήμα-

11) Ένθ·’ άν., σ 246 - 251.
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τα και μοιρολόγια προηγήθηκαν άπό τή σύνθεση τοϋ μεγοίλου ποιήμα
τος. Καμμιά από τις παρατηρήσεις του δεν πείθει για μια τέτοια έ|έ 
λιξη.

Δογματική και αυθαίρετη επίσης, είναι καί ή γνώμη του, δη το 
τραγούδι τοΰ Δασκαλογιάννη δεν πρέπει να κσταταχθή απόλυτα στις 
ριμάδες, δπως γινόταν ως τώρα, αλλά σέ διάμεση θέση μεταξύ κλέφτι
κου τραγουδιού καί χρονικού σέ στίχους. Ηρωικές σκηνές ανάλογες 
μέ εκείνες τών κλέφτικων τραγουδούν, πού παρουσιάζονται σέ παραλ
λαγή τού τραγουδιού, παράσυραν τον κ. Mango να διατυπώση τή 
γνώμη για τήν προσέγγιση τής ριμάδας τού Δασκαλογιάννη μέ τα κλέ
φτικα τραγούδια. Μαρτυρεί καί αυτό σύγχυση καί αδυναμία νά ξεχω
ρίση τήν παραλλαγή, πού έχει ύποστή κάποια επίδραση τού κλέφτικου 
τραγουδιού, άπό τό μεγάλο ποίημα, τό έργο ενός γνωστού ποιητή. Ή 
μικρή παραλλαγή, νεώιερο άσφαλώς δημιούργημα, είναι έργο κάποιου 
άνώνυμου τραγουδιστή, πού έμιμήθη τό ύφος τού κλέφτικου τραγου
διού, Τό χαρακτηριστικό δμως δημιούργημα τής Κρητικής μούσας εί
ναι ή ριμάδα, πού δεν έχει σχέση μέ τό κλέφτικο τραγούδι' διαφέρει 
σημαντικά στο ποιητικό δέσιμο, στο ύφος, στήν έκφραση, γνωρίσμα
τα πού ξεχωρίζουν καθαρά τήν κλέφτικη ποίηση άπό τήν κρητική στι
χουργία. Τό ίδιο ήρωικό θέμα μέ άλλη μορφή παρουσιάζεται στούς 
στίχους τού κλέφτικου τραγουδιού καί μέ άλλη στή δεκαπεντασύλλαβη 
ρίμα τής Κρήτης, πού άρέσκεται προπαντός στήν πεζή αφήγηση λε. 
πτομερειών τόπων, προσώπων καί πραγμάτων ,a. ’Έχουμε λοιπόν δύο 
διαφορετικές ποιητικές σχολές, αν επιτρέπεται ό δρος, καί δέ μπορού
με νά κάνουμε συσχετίσεις σάν αυτή τού κ. Mango, μόνο καί μόνο 
γιατί έτυχε νά βρεθούν σέ μιά παραλλαγή στίχοι μέ κάποια ομοιότητα.

Ή μελέτη τού κ. Mango ως μόνο αποτέλεσμα δυστυχώς είχε τό 
ν’ άνακινηθή ζήτημα εκεί πού δέν υπήρχε λόγος. ’Αφιέρωσα τις λίγες 
αυτές σελίδες στήν ανάλυση καί κριτική της, όχι τόσο γιά τή σημασία 
τών πορισμάτων σχετικά μέ τά τραγούδια τού Δασκαλογιάννη, αλλά 
γιά τό μεθοδολογικό ζήτημα πού θέτει μέ τή γενίκευση θεωριών στήν 
έρευνα δλων τών θεμάτων τοΰ ίδιου κύκλου. Ή γενίκευση αυτή χω
ρίς κριτική άνημετώπιση τού κάθε τραγουδιού, ανάλογα μέ τά ΐδιαίτε-

Μ

1J) Βλ. τις πολύ ένδιαφέρουσες γνώμες τού Γιάννη Άποστολάχη, 
Τό κλέφτικο τραγούδι, έν Άθήναις 1950, σ. 96 κέ. Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολί
του, Ή παραχάραξις τών έΦνικών άσμάτων: Λαογραφικά σύμμεικτα 1,273 4. 
—2 τ. Ξανθουδίδου, *0 Έρωτόκριτος, Ηράκλειον 1915, σ. CL· —G i d e l· 
Nouvelles etudes sur la la litterature grecque moderne, Paris 1878, o. 
510 xt. ’-· ?
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ρα γνωρίσματα του, οδηγεί σέ άστοχες απομιμήσεις και συντελεί στην 
εξασθένηση τού κριτικού πνεύματος, που είναι ή άναγκαία προϋπόθε
ση γιά την άληθινή έρευνα. 'Ο μελετητής που ^άνει αντικειμενική επι
στημονική έρευνα δεν πρέπει, νομίζω, να ύποτασση προκαταβολικά τις 
επιστημονικές του αναζητήσεις σέ γενικές αρχές και θεωρίες, άλλα, 
χωρίς νά άγνοή τά γενικά πορίσματα τά σχετικά μέ τον κΰκλο τοΰ αν
τικειμένου πού ερευνά, οφείλει νά ξεκινάη καί νά καθοδηγήται από τά 
ειδικά δεδομένα πού παρουσιάζει τό θέμα του.

ΔΗ Μ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

’Αποτελεί ανάγκην τής φιλολογικής επιστήμης ή έκδοσις άποκα- 
τεστημένιον κείμενων τών κρητών ποιητών τού ΙΕ', ΙΣΤ' καί ΙΖ' αιώ
νας. Ή σύγκρισις τών μέχρι σήμερον γενομένων εκδόσεων προς τάς 
εκδόσεις τών κλασικών συγγροφέαιν τής άρχαιότητος ή προς τάς εκδό
σεις τών μεσαιωνικών συγγραφέων άλλων χωρών, πείθει δει ελάχι
στοι εξ αυτών δύνανται νά θεωρηθούν όρισηκαί. Δυσαναλόγως πολλά 
νοσοϋντα χωρία, πολλά τυπογραφικά λάθη, εσφαλμένη στίξις, καί πε
ριπτώσεις κακής μεταγραφής καθιστούν την άνάγνωσιν κοπιώδη καί 
την κατανόησιν δυσχερή. Τά ανωτέρω μειονεκτήματα παρουσιάζουν 
ακόμη καί εκδόσεις τού θεμελιακού καί πρωτεργάτου τής κρητικής φι
λολογίας Στεφάνου Ξανθουδίδη, ακριβώς διότι τό μέγιστον μέρος τής 
μέχρι σήμερον εργασίας προς άποκατάστασιν τών κειμένων έγένετο 
ύπ’ αυτού μόνου. Έν σχέσει προς την έκτασιν τών ύπολειπομένων 
τά μετά τον Ξανθουδίδην έπιτευχθέντα φαίνονται μάλλον ισχνά, είναι 
δέ λυπηρόν δτι παραμένουν αδημοσίευτα καί άλλα ΰπ* 5 αυτού κριτικώς 
άποκατεστημένα κείμενα, τά όποια δέν προέλαβε νά έκδώση. Τήν 
άναγκαίαν εργασίαν τής εκδόσεως τών ανεκδότων καί τής έπανεκδό- 
σεως τών λοιπών κρητικών έργων εΓς μόνον πνευματικός οργανισμός 
φαίνεται δτι είναι είς θέσιν νά άναλάβη σήμερον: Ή Εταιρία 
Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών. Ελπίζω νά δυνηθή αύτη 
συντόμως νά προγραμματίση τό έργον καί νά προχοτρήση σταθερώς 
είς τήν έκπλήρωσιν, καλούσα είς συνεργασίαν τούς έπιθυμούντας έκ 
τών εϊδικώς άσχολουμένων.

Είς τήν εκδοθεΐσαν υπό τής Εταιρίας «Κ ρ η τ ι κ ή ν " Α ν θ ο λ ο- 
γίαν» περιέλαβα άρκετάς διορθώσεις μου επί τών κρητικών κειμέ
νων τού ΙΣΤ' καί ΙΖ' αϊώνος*. Αυται μνημονεύονται εις τάς κριτι
κός σημειώσεις τού βιβλίου, συνοδευόμεναι, δπου τούτο ήτο άναγκαίον, 
με βραχείαν καί άνάλογον προς τον διατιθέμενον χώρον επεξήγησιν. 
Κατωτέρω παρέχω καί άλλας διορθώσεις ώς καί παρατηρήσεις χρονο 
λογικάς, ερμηνευτικός ή συγκριτικός, μέ τήν έλπίδα δτι θά είναι χρή

*) Έκ τών διορθώσεων αυτών άτυχης υπήρξεν ή μεταβολή τοΰ κλάδο 
τζύμππνα τοΰ «Θρήνου τοΰ Φαλλίδου» (Κρητική "Ανθολογία, σελ. 149, στ.
5) είς κλαππ τσίμπα λα. "Ο τύπος κλάδοτζϋμπανα δρθώς εχει καί 
άπαντςί καί αλλαχού. IIβ. Φ. Κουκούλες, Συμβολή είς τήν Κρητικήν Λαα« 
γραφίαν έπι Βενετοκρατίας, EEKS, Γ', σελ. 21,σηρ. 3.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:40 EEST - 18.237.180.167



Φιλολογικά! παρατηρηθείς βίς κρητικά κείμενα 23$

σιμοι διά την άποκατάστασιν η μελέτην «ΐιν κειμένων και των σχετι
κών προς αυτά προβλημάτων,

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΧΛΙΚΗΣ

Διά την χρονολόγησιν τοϋ έργου τοΰ Στεφάνου Σαχλίκη παρέχεται 
αξιόλογος terminus post quem εκ τοϋ σαφοΰς, ώς πιστεύω, υπαινιγ
μού τής συφιλίδος. Προσπαθών ό Σαχλίκης νά άποτρέψη από τάς 
ελευθερίους γυναίκας τον νέον Φραγκισκήν’ λέγει δτι οί ερχόμε
νοι εις επαφήν προς αΰτάς χάνουν την περιουσίαν των, μερικοί δέ έξ 
αυτών καθίστανται λεπροί και λωβοί καί φθείρουν την «νιότην» των. 
Wagner, Carmina graeca medii aevi, Γραφαϊ και ατίχοι και ευ- 
μηνειαι κνρον Στεφάνου τοϋ Σαχλήκη, σελ. 77, στ. 346 - 7 :

και μερικοί λεπριάζονοιν και μερικοί λωβιάζουν
και άφ’ την λωβάδα την πολλην την νεότην τως διαβάζουν.

"Οτι διά τοΰ όρου λωβάδα νοείται ή σύφιλις πείθει ή «Γαδάρου Λύ
κου κι Άλουποΰς διήγησις ωραία», Wagner, Carmina, σελ. 124 έξ. 
στ. ό 10, ένθα λέγεται και φραντζιαομένη και λωβή.

Είναι γνωστόν δτι ή σύφιλις μετεδόθη κατά πάσαν πιθανότητα εις 
τούς Ευρωπαίους έκ τών ιθαγενών τής ’Αμερικής, ή δέ πρώτη βέβαια 
έμφάνισις αυτής έσημειώθη κατά τό 1493 εις Ισπανούς ναυτας καί τό 
1495 εις τά παρά την Νεάπολιν γαλλικά στρατεύματα, όπόθεν με
τεδόθη εις την ’Ιταλίαν καί έκεΐθεν είς διάστημα ολίγων ετών καί εις 
την λοιπήν Ευρώπην. ’Άρα ό Σαχλίκης έγραφε ταΰτα τουλάχιστον έτη 
τινά μετά την πρώτην έμφάνισιν τής νόσου επί τής Ευρώπης, ό δέ 
σαφής συσχετισμός αυτής προς τάς κοινάς γυναίκας, δεικνύει δτι ικανά 
έτη εΐχον μεσολαβήσει, διότι κατ’ άρχάς ή σύφιλις είχε θεωρηθή συ
νήθης έπιδημική νόσος καί μόνον βαθμηδόν κατενοήθη ό αφροδίσιος 
χαρακτήρ της. "Οτι ό Σαχλίκης δεν χρησιμοποιεί τόν δρον σύφιλις, 
δεν είναι περίεργον, αφού μόνον από τοϋ 1530 διεδόθη δ όρος, έκ 
σχετικού έργου τοϋ Fracastorius. Πρότερον εκαλείτο έκ τοϋ πρώτου 
ευρωπαϊκού τόπου προελεύσεως νόσος τής Νεαπόλεως καί κυρίως γαλ
λική νόσος (εκ τών γάλλων στρατιωτών τοϋ Καρόλου VIII, οι όποιοι *)

*) Πρόκειται περί τοΰ βενετικού ονόματος Franceschin, υποκοριστικού τού 
Francesco. Τ6 θηλυκόν Φραντζισκίνα άπαντρί ομοίως παρά £αχλίκη, 
Wagner, Carmina, σελ. 98, στ. 513. Πβ. τό σημερινόν κρητικόν έπίθετον 
Φραγκισκινάκης. Πβ. καί Leg rand, Γραφαί κ.λ. Στέφανου τού Σαχλίκη, 
Παρίσιοι, 1871, (Coll, de Μοη. n. $5)> σελ. 2, σημ. 2, διά τό δνομα,
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240 Στυλιανού ’Αλεξίου

έπολιόρκουν τήν Νεάπολιν): Malfrancese, Morbus g a 11 i- 
cus, the French pox, (πβ. to ανωτέρω, «φραντζιασμένη»)s.

Ό Cantarella («Μόσων», Z', 1938, σελ. 78-9 καί σημ. 10) το
ποθετεί την πιθανήν χρονολογίαν γεννήσεως τοΰ Σαχλίκη είς τό 1425, 
ακολουθών τον Συνόδ. Παπαδηαητρίου, κατά τον οποίον ή έκτου αύτοΰ 
παραινετικού ποιήματος τοΰ Σαχλίκη φράσις βανδατον θλιβερόν από 
τΡωμανία*· (Wagner, ένθ’ άνωτ., σελ. 75, στ. 327) αποτελεί 
υπαινιγμόν τίίς Άλώσεως ως προσφάτου. Ή χρονολογία αΰτη φαίνε
ται πολύ υψηλή, καί άλλως τό έκ Ρωμανίας «μανδάτον» ήδυνατο νά 
άποτελή παροιμιώδη φράσιν ϊκανόν χρόνον από τής 'Αλώσεως. Πάν
τως αί πρός τον Φραντζισκήν «έρμηνεΐαι» άποτελοΰσαι έργον τής ω
ρίμου ηλικίας τοΰ Σαχλίκη, (πβ. Cantarella, ένθ’ άνωτ. σελ. 81), 
έγράφηοαν αρκετά έτη μετά τό 1493*.

Ώς πρός τήν κοινωνικήν θέσιν τοΰ Σαχλίκη, παρατηρώ τά εξής : 
*0 Cantarella (ένθ’ άνωτ., σελ. 78, σημ. 8) γράφει: «"Οτι άνήκεν 
είς οικογένειαν αν μή ευγενή πάντως καλής κοινωνικής καί οικονομι
κής τάξεως δυνάιιεθα νά τό συμπεράνωμεν έκ τής προστασίας, τήν ο
ποίαν παρέσχεν είς τον Στέφανον δ Κυβερνήτης τής νήσου, καί έκ τοΰ 
δτι οί γονείς του τοΰ άφήκαν κληρονομιάν κ.λ.». Άλλ’ δτι δ Σαχλί- 
κης άνήκεν εις οικογένειαν τιμαριωτικήν δεικνύει ή μνεία τοΰ φεου- 
δαλικοϋ τέλους, ήτοι τοΰ καταβσλλομένου υπό τών παροίκων ποσοστού 
τής παραγωγής είς τον γαιοκτήμονα, τής ίντριτειάς, (Συνόδ. Π α π α- 
δημητρίου, Άφήγησις Παράξενος, στ. 155). Καί ή δλη περιγρα
φή τής ζωής τοΰ χωρίου, αΐιτ. στ. 115 εξ., τών γεωργικών εργασιών, 
τών εισοδημάτων καί τών μόλων, φέρει είς τον νοΰν τον βίον τών κρη- 
τών γαιοκτημόνων. Ό Σαχλίκης δεν μετέβη είς τό χωρίον, ως π ο ι· 
μην, καί δεν καταφέρεται είς τό έργον του κατά τών ποιμένων, ως 
λέγει δ Cantarella, (ένθ’ άνωτ., σελ. 79), άλλά μετέβη εις τά κτήμα
τά του, δπου παρεδόθη είς τό πάθος τοΰ κυνηγίου διά προσωπικήν 
τέρψιν. At δέ κατηγορίαι του στρέφονται δχι κατά τών συναδέλφων 
του ποιμένων, άλλά κατά τών δουλοπαροίκων του χωρικών* 5.

*) Περί τής ιστορίας τής νόσου, βλ. Τ h e Encyclopedia Ameri" 
can a, Americana Corporation, New York - Chicago, 1948, αρθρ. Sy
philis, καί Λεξικόν Έλευθερουδάκη, Σύφιλις.

*) Ο Legrand, Coll, de Mon. n. 15, σελ. 9, έτοποθέτει τόν Σαχλίκην 
πρός τό μέσον τοΰ ΙΣΤ' αίώνος.

5) Ό Gerland αναφέρει μεταξύ «τών σημαντικωτέρων οικογενειών τοΰ 
XIV καί XV» αίώνος καί τινα ΣαλΙχην (οαλός= οαχλός) Ιερέα καί συμβολαιο
γράφον, Histoire de la Noblesse Cretoise, σελ. 64. Σαχλίκαι ώς ελεύθεροι 
καλλιεργηταί μνημονεύονται είς σύμβολαιον τοΰ 1618, Χριστιαν. Κρήτη 
Β', 1913, σελ. 354 - 5.
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Wagner, Carmina Graea, ΓραφοΓι καί στίχοι και ερμηνεΐαι, 
σελ. 62, εξ., στ. 20 :

δέντρον ροζιάριν καί κυρτόν.

'Ο στίχος διωρθώθη υπό τοϋ Ξανθουδίδη («Βυζαντίς», Α', 1909, 
σελ. 343) εις δέντρον ροζιάρικον κυρτόν διά τον λόγον δτι «δεν δυναται 
νά λεχθή δέντρον ροζιάριν». ’Εν τουτοις ό τύπος καλώς έχει, αςροΰ ό 
Κορνάρος (Έρωτόκριτος, Β 2332) λέγει άλογο φοβιτσάρι αντί φοβι- 
τσάρικο.

Αυτόθι, Γραφαΐ καί στίχοι και εραηνεΐαι έτι καί αφηγήσεις, 
σελ. 79 έξ., στ. 510 :

όπου ’κάμε μέ τον κυρτόν Τρίτζουλον τό παιδάκιν.

Ό λόγος περί «πολιτικής», δηλαδή έλοιφράς γυναικός. 'Υπό τοϋ Ξαν· 
θουδίδη («Βυζαντίς», Α", 1909, σελ. 358) διωρθώθη οϋτω :

όπου ’κάμε με τον κυρ τον Τρίτζουλον κ.λ.

Άλλ’ οϋτω καί τό μέτρον καί ή έννοια καταστρέφεται. Κυρτό; είναι ό 
σήμερον λεγόμενος καμπούρης, καί κυρτός Τρίτζουλος είναι απλώς ό 
καμπούρης Τρίτζουλος. 'Η σημασία τοϋ κυρτός φαίνεται καί έκ τοϋ 
μνημονευθέντος ανωτέρω παραδείγματος δέντρον κυρτόν.

’Άλλα παράλληλα τοϋ ζεύγους κυρτός - καμπούρης έχομεν τά εξής : 
ακριβός - τσιγκούνης, δωριανά - τζάμπα, μεάυστής - μπεκρής, ξεφαν
τωτής, περιδιαβαοτής, χαροκόπος καί τά αντίστοιχα ρήματα ξεφαντώ
νω, περιδιαβάζω, χαροκοπίζω — γλεντζές, γλεντώ, όκνιάρης—τεμπέ
λης. ’Ήτοι εις τάς ανωτέρω περιπτώσεις αί ελληνικά) λέξεις, αί όποΐαι 
έσώζοντο ακόμη κατά τον χρόνον ποιήσεως τών κρητικών έργων, έξε ■ 
βλήθησαν κατά την τουρκοκρατίαν υπό τών αντιστοίχων τουρκικών6. 
Είναι αξιοσημείωτος ή πολύ μεγαλυτέρα παραστατικότης τών ελληνι
κών, διατηρουσών πλήρως την ετυμολογικήν των διαφάνειαν. 

Αυτόθι, στ. 518 - 9 :

Έχρώοτει μου δυο πέρπυρα, ορίζω την νά τά ’βρη 
εκείνη μου ’πεν «άφις τα και τρίψε τό σινιάβρι».

Όρθώς ό Ξανθουδίδης («Βυζαντίς», Α', 1909, σελ. 359) λέγει δτι *)

*) Δύο εκ τών ανωτέρω λέξεων συνδυάζονται εις παλαιόν κρητικήν παροι
μίαν : τών άκριβώ τά πράματα τά τρων οί χαροκόποι. "Οτι ο! παρατεθ·εϊσαι α
νωτέρω λέξεις είναι τουρκικά! μέ έβεβαίωσεν ό φίλος κ. Νικόλαος Νταυ- 
ρ ι ν ί δ η ς τοΰ Τουρκικού ‘Αρχείου 'Ηρακλείου. Τό τσιγκούνης δέον κατ 
αυτόν νά συναφβή πρός τό τουρκικόν τσιγκιανέ, δπερ κα! λέγεται έν 
Κρήτη.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 16
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242 Στυλιανού ’Αλεξίου

πρόκειται περί τοΰ σπόρου τοϋ σινάπεως τοϋ προοριζομένου διά κα
ταπλάσματα η «σιναπισμοτίς». Ή φράσις έχει ακριβώς την ιδίαν ση
μασίαν μέ τό σημερινόν «βράσε ρύζι».

Αυτόθι, στ. 530 - 1 :

Ή Νικολέττα ’πέσωσεν, όπου τήν έκοιμή&ην 
ό άτυχος Επίσκοπος καί δά την έν&υμή&η.

Πρέπει νά γράψωμεν και <5έν την ένϋνμήΰη.
Αυτόθι, στ. 532 - 4 :

Και την Χριατίναν έουρνεν και λέγαν παραμύ&ιν 
και λέγαν διά πολιτικές το ποιος και ποια γαμή&ην 
καί γώ ’στέκα νά τές γροικώ.κι δντα μέ νοατιμή&ην.

Ό Ξανθουδίδης (ένθ’ άνωτ. σελ. 359) προτείνει κι όντας ήτοι και όν
τως, νομίζω όμως ότι πρέπει νά γραφή κ’ είντα μέ νοστιμήϋηΐ δηλα
δή «καί πόσον μοΰ ήρεσεν», έννοουμένου «νά τάς άκοΰω». Τό είντα 
είναι γνωστόν εις τον Σαχλίκην, (πβ. W. σελ. 75, στ. 324, είντά ’χεις). 

Αυτόθι, στ. 540 :

Έκεΐ έφϋααε τον Φρατζεσκή πουτάνα η γυναίκα, 
εϊχεν έντάμα μετ’ αυτής πολιτικές και δέκα.

Νομίζω ότι όρθοτέρα είναι ή γραφή τοϋ κώδικος Μ (τοϋ Montpel
lier), τήν οποίαν παρέχει εις τό κριτικόν υπόμνημα ό εκδότης: τοϋ 
Φραντζιοκή τοϋ Τάνα ή γυναίκα. Είναι δηλαδή τό Τάνας έπίθετον 
τοϋ Φραντζισκή, ό δέ ακριβής προσδιορισμός τοΰ προσώπου φαίνεται 
απαραίτητος άφοϋ και προκειμένου περί άλλων ανδρικών προσώπων 
παραθέτει ό Σαχλίκης ή τό έπίθετον ή χαρακτηριστικόν γνώρισμα μή 
άφήνον αμφιβολίαν διά τήν ταυτότητα τοϋ προσώπου. Τό έπίθετον 
τοϋ Φραντζισκή τοΰτου πιθανώς συνδέεται προς τήν Τάναν, (πβ. 
Wagner, σελ. 128, στ. 161).

Ό δεύτερος τών ανωτέρω παρατεθέντων στίχων διαφωτίζεται επί
σης έκ τής γραφής τοΰ ίδιου κώδικος Μ : κάν ένδέκα. ’Αντί και δέκα 
πρέπει λοιπόν νά γράψωμεν καν δέκα.

Αυτόθι, στ. 549 - 551:

κ’ ή Τζηλοπέφτη εφώναξε : «βλέπετέ την μην κλέψη 
κι αν εϊχε λύπην ή άειδοΰ νά ’μπή νά μεσιτέψη, 
τοϋ Τζημαδούρου ή αδελφή τήν ή&ελεν παιδέψει.

Είναι φανερόν, νομίζω, ότι λόγοι τής Τζηλοπέφτης είναι μόνον τό 
«βλέπετέ την μήν κλέτρη», ενώ τά επόμενα είναι λόγοι τοϋ ποιητοϋ. 
Γραπτέον επίσης, άν είχε λείπειν ή Άϊδοϋ. 'Η έννοια_είναι ότι αν έ*
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λειπεν γυνή τις ονομαζόμενη οΰτω, ή οποία έπενέβη, ή αδελφή τοϋ 
Τζημαδουρου θά ετιμώρει διά χειροδικίας την ύποπτον κλοπής, ή την 
άλλην, ή οποία έξεστόμισε την ΰβριν.

ΣυνόδηςΠαπαδημητρίου, Στεφάνου Σαχλίκη, Άφήγη- 
σις παράξενος, ’Οδησσός, 1896, στ. 135 - 6 :

“Ολοι έκουρεναν πρόβατα κ’ εγώ έδικούς μου σκύλους, 
δλοι είχαν τυρομύζηόρα κ’ εγώ είχα μαύρους σκύλους.

Πιθανώς εις τον δεύτερον στίχον πρέπει νά γράψωμεν άντ'ι σκύλους : 
τρύλλους.

Αυτόθι, στ. 220: 'Ο Σαχλίκης περιγράφουν την ζωήν των χω
ρικών αναφέρει τά θέματα τών συζητήσεών των κα'ι τάς ψευδολογίας 
των :

«Πολλά φασούλια έφερασιν, πολλά κουκκιά καθόλου, 
πάσα καλόν έγέμωσεν ό φόρος αποβόλου».

Οι στίχοι αίιτοί δεν είναι νοητοί είς ιόν άγνοοϋντα δτι κατά τήν επο
χήν εκείνην δεν παρήγοντο επαρκή όσπρια εις τήν Κρήτην, και εισή- 
γοντο έξωθεν. (Πβ. Ξηρουχάκης, Τό έμπόριον τής Βενετίας κ.λ.ι 
ΕΕΚΣ, Γ' (1940), σελ. 291).

Αυτόθι, στ. 748 - 9 :

Έμπήκεν ή Μαροϋλα μας τον Νικολέττου ’ Αβράμου 
και λέγει: αρχόντισσες καλές, δεν ημπορώ νά δράμω.

’Αντί ’Αβράμου γρ. Άβράμο, πβ. αυτ. σελ. 73 : Νικολό ’Αμπράμο 
καί στ. 724: τοϋ Γεώργη Ρόασο. Ενίοτε σχηματίζεται και σήμερον 
οϋτω έν Κρήτη ή γενική τών δευτερόκλιτων κυρίων ονομάτων. 

Αυτόθι, στ. 860 - 1 :

Όρέγομουν νά περπατώ ατά πολιτικαρεΐα
κι δσους κοπέλλους έβγανα, όλους τους έπροακάλουν.

’Ίσως αντί έβγανα γρ. έβλεπα.
Αυτόθι, στ. 869 - 70 :

’Εγώ δντε βρέχγ\ και βροντά, άστράφττ] κα'ι χιονίζτ), 
(σκ)ολάζω με πολίτικες μαζώνω κα'ι γαμοΰν τες

Τό χγ. έχει κατά τό υπόμνημα τοϋ εκδότου : ολάζο με πολ. Πιστεύω 
δτι πρέπει νά γραφή : κολάζομαι, πολιτικές μαζώνω κ.λ. Τό ρήμα ά
παντα και άλλοτε εις τον Σσχλίκην, Wagner, Carmina σελ. 63, στ.11.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:40 EEST - 18.237.180.167



244 Στυλιανού ’Αλεξίου

Ε Ρ Ω Φ I Λ Η

Ή εκδοσις τοϋ δράματος υπό τοΰ Ξανθουδίδη, γενομένη εν σπουδή, 
δεν δύναται νά θεωρηθή οριστική. ’Ισχύουν και δι’ αυτήν τά λεχθέν- 
τα ανωτέρω, ακόμη δέ απαντούν πολλαί χασμωδίσι, μή βαρύνουσαι 
τον ποιητήν, αφού συστηματικούς αποφεύγει την χασμωδίαν. Εις ώρι- 
σμένα σημεία ή εκδοσις Σάθα παρέχει καλύτερον κείμενον, ώς παρε- 
τήρησεν ήδη ό Κριαρας άποκαταστήσας τινά εξ αυτών (ΕΕΒΣ, ΙΑ' 
(1935), σελ. 239 εξ.)7.

Πρόλ. Α', στ. 11 -13. 'Ο Ξανθουδίδης, κατά τον Σάθαν γράφει:

...τά πάθη μου κ’ οί πόνοι μου οί περισσοί 
τούτη κ’ εμένα κάμααι Τό νοϋ μου νά γέννηση 
την τραγωδία άξιο ποίημα ταη τύχης μου ν’ άφήσω.

*0 τελευταίος στίχος είναι κακότεχνος καί χωρίς νόημα. Ή εκδοσις 
1772 έχει όρθώς την τραγωδιάξιο κατά συνίζησιν. Γραπτέον :

την τραγωδία άξιο ποίημα τσή τέχνης μου ν’ άφήσω.

Ποίημα τσή τύχης δεν σημαίνει τίποτε, κωμωδιά δέ καί όχι κωμωδία 
λέγει καί ό Φώσκολος («Φορτουνάτος», Πρόλ. ποιητού, στ. 36, Πρόλ. 
Τύχης, στ. 132, καί Ε412). Πβ. ακόμη μαρτύριά καί όχι μαρτυρία εις 
«Ζήνωνα» Ε 383, αίτιά καί όχι αιτία εις «Έρωφίλην» Γ 295 καί εις 
τον «Γύπαριν» πολλαχού. (Βλ. τά συλλεγέντα από τον Μ. Μανού- 
σακαν παραδείγματα, ΕΕΚΣ, Δ' (1941), σελ. 256).

Αυτόθι, Πρόλ· τού Χάρου, στ. 61 έξ. Είς τούς ωραίους στί
χους, διά των όπο ων ό Χάρος υπενθυμίζει είς τούς θεατάς τοΰ δράμα
τος τό πλήθος των θανόντων φίλων καί συγγενών των, δεν αποκλείε
ται νά ύπάρχη υπαινιγμός τής τρομερός πανώλους τών ετών 1592 -5, 
ή οποία έξωλόθρευσε μέγαν αριθμόν κατοίκων τού Χάνδακος (Βλ. 
Σπανάκης, Μνημεία Κρητικής 'Ιστορίας, III, σελ. 64 εξ.). Τούτο 
συμφωνεί προς την παραδεδεγμένην χρονολογίαν ποιήσεως τής Έρω- 
φίλης περί το 1600, καί μάλιστα, αν ήτο δυνατόν νά άποδειχθή, θά 
παρείχε terminum post quem.

Αυτόθι, A 95 εξ.:

Μ’ δλον ίτοΰτο δε μπορώ παρά τά βάσανά μου 
χωαμένα πάντα νά κρατώ στη δόλια την καρδιά μου, 
γιατ'ι οέ κάποιο φταίσιμον επεσα άπατός μου, 
λογιάζοντάς το μοναχάς θαμπώνεται τό φώς μου.

’) Διορθώσεις μου είς τήν «Έρωφίλην» έδημοσιεΰθησαν καί είς «Κρητι
κά Χρονικά», Η' (1954), σελ. 133 - 4.
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Ή χασμωδία τοϋ τρίτου στίχου είναι απαράδεκτος διά τον Χορτάτζην, 
Ικτός δέ τοΰτου παραμένουν ασύνδετοι αι φράσεις αί περιλαμβανόμε
νοι εις τον τρίτον κα! τέταρτον στίχον, ενώ τοιαϋτα ασύνδετα δεν α
παντούν εις τό κατ’ εξοχήν συνθετικόν ύφος τοϋ ποιητοΰ. Γραπτέον 
λοιπόν:

γιατί oh κάποιον ψταίσιμον ίπεσα, κι άπατός μου 
λογιάζοντάς το μοναχάς θαμπώνεται το φως μου

Προσδιορίζει λοιπόν τό άπατός μου το λογιάζοντας και οχι τό Ζπεοα 
και ή φράσις γίνεται εντελώς λογική. Ό Πανάρετος απορεί κ α I ό 
ίδιος διά τό σφάλμα του.

Αυτόθι, A 274. Ό Πανάρετος εξομολογούμενος εις τον φίλον 
του Καρπόφορον την ιστορίαν τού έρωτός του προς τήν Έρωφίλην 
και διηγούμενος πώς κατά τον πρόσφατον πόλεμον επεζήιησε τον θά
νατον, διά νά λυτρωθή από τό χωρίς ελπίδα πάθος του, λέγει:

Για κείνον (ούδ.) έβουλήθηκα νά σκοτωθώ, γιά κείνο 
στον πόλεμ" ολομόναχος νά εμπω μηδλ κρίνω 
γυρεύγοντας τό θάνατο κ.λ.

Νά εμπω μηδλ κρίνω δεν έχει νόημα. 'Ο Ξανθουδίδης είχε προτείνει 
τήν γραφήν: νά ϊμπω μέσα κρίνω (Byz. Neugr. Jahrb., 2 (1921), 
σελ 84) Τήν γραφήν αυτήν, επίσης ελαττωματικήν, δεν ήκυλούθη- 
σεν είς τήν εκδοσιν προτιμήσας νά γράψη ως ό Σάθας, ό όποιος πά
λιν ήκολοΰθει τον Γραδενΐγον. Τήν ορθήν γραφήν παρέχει τό χγ. τού 
Μονάχου, (βλ. τό υπόμνημα τοϋ εκδότου), νά μπαίνω μιδε κρίνω, καί 
τό χωρίον μέ μικράν μεταβολήν μεταγράφεται:

Γιά κείνον ίβονλήθηκα νά σκοτωθώ, γιά κείνο 
στον πόλεα ολομόναχος νά μπαίνω μ’ είδες, κρίνω.

Δηλ. «ένεκα τούτου μέ είδες, νομίζω, νά εισέρχωμαι εϊς τήν μάχην 
μόνος». 'Υπαινίσσεται ό Πανάρετος δτι ό φίλος του ως αύτόπτης μάρ- 
τυς τον είδε νά έπιζητή τον θάνατον, καί τοϋτο έπιβεβαιοΐ ό Καρπο
φόρος λέγων (Α 35δ):

γιατ’ είδαμε σε πλία 
νά κάμγ)ς πράματα φρικτά παρά τον Άχιλλέα'

Τό κρίνω μέ τήν έννοιαν τοϋ νομίζω άπαντςί καί άλλοΰ εις τον Χορ
τάτζην (Ε 277). Πολύ ανάλογος είναι ή διόρθωσις τοϋ Ξανθουδίδη 
(ένθ* άνωτ., σελ. 76) είς τον «Γύπαριν» (Πρόλ. "Ηλιου, στ. 151), μ' 
είδε, κρίνω αντί μηδλ κρίνω.

Αυτόθι, στ. Α 309 εξ. :
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Βααιλιοπούλα μ' Ακριβή κι όμορφοκαμωμένη, 
και πλιά άπου τς Άλλες κορααές τον κόσμου τιμημένη, 
κα&ώς πάντα *μου σκλάβος σου και δούλος μπιστικός σου 
ουδ' ενα πράμα έκαμα δίχως τον ορισμό σου, 
δεν είν’ πρεπό μου φαίνεται κα'ι τώρα νά ϋελήσω 
νά 5μπω στη γιόατρα, ϋέλημα δίχως νά σου ζητήσω.

Πρέπει νά γράψωμεν κι ονδ’ ενα πράμα έκαμα, διότι ή φράσις 
ανήκει εις την έξηρτημένην πρότασιν την εισαγομένην διά τοϋ καάώς 
και προσδιορίζει την μόνην κυρίαν πρότασιν τοΰ χωρίου δέν εϊν’ πρε
πό κ.λ. Δεν πρόκειται λοιπόν περί έτέρας κυρίας προτάσεως, διότι οΰ- 
τω θά εΐχομεν δυο κυρίας προτάσεις ασύνδετους, πράγμα εντελώς ασυ
νήθες διά τον λόγον τοΰ Χορτάτζη, αλλά και διότι λογικώς ή κατά το 
παρελθόν συμπεριφορά τοΰ Πανάρετου αιτιολογεί την άπόφασιν 
νά ζητήση και τώρα την άδειαν της Έρωφίλης πριν ένεργηση. Εντε
λώς ανάλογος είναι ή ευθύς κατωτέρω (Α 325 εξ.) άπαντώσα σύνταξις :

ΚαΆώς τή ίλάλασσ’ Άνεμος δύνεται και φουσκώνει, 
κ α ί ϋυμωμένα κύματα γιαμιά γιαμιά σηκώνει,

• τέτοιας λογής και την καρδιά κ.λ.

Αυτόθι, Α 319 - 324:

’Σ τούτα τά λ.όγια συντηρώ δυο τρεις φορές κι άλλάσαει 
τό πρόσωπό τζη τ’ Άμορφο, κι αν είδες τό ίλαλάασι, 
τό πώς κτυπρ κιαμιά φορά κάτω ατό περιγιάλι, 
δντα μέ δίχως Άνεμο καί δίχως πείραξη Άλ.λη, 
τέτοιας λογής τό στήίέος τση τό μοσκομυριαμένο 
δυό τρεις φορές εκτύπησε τον πόίλου πληγωμένο.

Οΰδεμία χρονική πρότασις υπάρχει εις τό χωρίον άρχομένη διά τοΰ 
δντα. Πρέπει λοιπόν νά γραφή δντα, (μετοχή τοΰ είμαι, παλαιός τύ
πος άντ'ι όντας). 'Η μετοχή αΰτη άναφέρεται εις τό Άαλάσσι. «“Αν 
είδες τήν θάλασσαν, πώς κτυπρ κ.λ. όταν είναι χωρίς άνεμον...».

Αυτόθι, Α 367 εξ.: Δικαιολογούμενος 6 Πανάρετος ότι δεν προ- 
σέφερεν εις τήν Έρωφίλην τά δώρα, τά όποια έλαβεν εις τό κοντα
ροκτύπημα, προσθέτει:

Τό ’καμα, πράματα γιατί δέν είναι κυρασίδω, 
μ’ άντίς εκείνα τήν ψυχή καί τό κορμί μου δίδω, 
τής άφεντειάς σου χάρισμα, πρόδνμα πάντα όμάδι 
’ς πάσα μικράκι σου ορισμό νά κατεβώ στον "Αδη.

*Η λέξις όμάδι καθιστά βέβαιον ότι εις τήν τελευταίαν πρότασιν τά
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υποκείμενα είναι δυο, ή ψυχή και to κορμί’ επομένως τό ρήμα πρέπει 
νά τεθή κατά πληθυντικόν : νά κατεβοϋ στον "Αδη.

Χορικόν ’Έρωτος, A 591 εξ. :

Μάλλιος τα τόσα βρόχια τά δικά σου 
γλνκιά, και μετ' αυτά τόση εχου χάρη, 
π οποίο κι άν εμπερδέσα φχαριστά σου.

Τό ανώμαλον καί ασαφές χωρίον προσεπάθησε νά ερμηνεόση δ Λ. 
Πολίτης («Ελληνικά», 12 (1951), σελ. 148). Τοϋ εχου χάρη το υπο
κείμενον βεβαίως μόνον τά βρόχια δΰναται νά είναι, (πβ. άνωτ. A 
589 : τόση χάρην έχουν τ’ άρματά σου), καί όχι οί άνθρωποι, διότι θά 
ήτο κακόζηλος ή συνεχής εναλλαγή τών υποκειμένων, ή επανάληψις 
τής έκφράσεως εχου χάρη πρώτον διά τον έρωτα, εΐτα διά τους δού
λους τοϋ έρωτος, καί ή έκφρασις τής γενικής καταστάσεως πρώτον διά 
τοϋ γ' πληθυντικού εχου (γαλλ. on, γερμ. man), καί ευθύς κατωτέρω 
διά τοϋ οποίο κι αν. Έφ’ όσον δε τό ύποκ. τοϋ εχου χάρη είναι τά 
βρόχια, δεν δύναται τό μετ' αυτά νά άναφέρεται εις τά βρόχια' δεν θά 
είχε καμίαν έννοιαν ή φράσις «τά βρόχια έχουν χάρη μ’ αυτά». ’Αντί 
μετ’ αυτά ασφαλώς πρέπει νά γράψωμεν μετ’ αυτό καί νά νοήσωμεν 
«μέ την γλυκύτητα».

Άλλ’ ή μελέτη τοϋ χωρίου πείθει δτι τοΰτο καί άλλως πάσχει. Ή 
γραφή τά τόσα πιθανώς είσήχθη από τον Γραδενΐγον τον όποιον ήκο- 
λοΰθησαν ό Σάθας καί ό Ξανθουδίδης. Άλλ’ ή κριτική δεν δυναται 
νά μή λάβη ύπ’ όψει, έφ’ όσον τό χωρίον δέν ικανοποιεί, ότι τά σω- 
ζόμενα χγ. δέν στηρίζουν τήν γραφήν αυτήν. Οϋτω τό χγ. Μονάχου 
(Cod. Graecus 590, βλ. ύπόμν. Ξανθουδίδη) έχει :

μά λυόστα σάν τά βρόχια.

Τό χγ. L,egrand (Bibliotheque grecque vulgarie, II, Paris, 1881, 
σελ. 340 έχει :

maglios ossa ta uroghia ta edhicassuB

Τήν λυσιν παρέχει, νομίζω, τό σάν τοϋ χγ. Μονάχου, τό όποιον 
Ιχρησίμευσε καί εις ώρισμένας άλλας περιπτώσεις προς άποκατάστασιν 8

8) Κατωτέρω τό χγ. Legrand έχει αντί γλνκιά (glichia) χίλια (ghiglia), 
τοϋτο όμως δικαιολογείται έκ τής όμοιότητος τών λέξεων γραφομένων δι’ Ιτα
λικών χαρακτήρων, καί πιστεύω οτι ή παραδοβ-εΐσα υπό τοΰ Γραδενίγου γραφή 
γλνκιά είναι ή όρθή. ΙΙερί τοϋ π’’'όποιο, βλ. Λ. Πολίτην, ένθ·’ άνωτ. σελ. 148. 
Νομίζω δτι όρθώς έγραψεν ό Ξανάουδίδης, υπάρχουν δέ καί άλλα δείγματα 
παλαιογραφικής εναλλαγής τών π — κ.
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τοϋ κειμένου (βλ. εϊσαγ. Ξανθουδίδη, σελ. λε'). Νομίζω δτι μέ ελαχί- 
στην μεταβολήν τό χωρίον θεραπεύεται ώς εξής:

Μαλλιος τόσα ’ν’ τά βρόχια τά δικά σου 
Γλνκιά, καί μετ’ αυτό τόση έχου χάρη, 
π οποίο κι αν έμπερδέοα φχαριστμ σου.

Τό τόσα είναι λοιπόν επίρρημα άναφερόμενον είς τό γλνκιά καί όχι 
έπίθετον, ή δέ χρήσις αυτή είναι συνηθεστάτη. Πβ. Έρωφ. A 600 : 
πόσα ξάζεις, Γ 161: τόσα δυναιό, Β 110: τόσα κλιτή, Δ 496: τόσα 
ταραχίζεααι κ.λ. Ή έννοια είναι ακριβώς ώς διετυπώθη από τον Έ. 
Κριαράν (ΕΕΒΣ, ΙΑ' (1935), σελ. 252): «τά βρόχια τοΰ Έρωτος είναι 
τόσον γλυκά, ώστε πάντοτε νά είναι ευχαριστημένος εκείνος, ό 
όποιος εμπλέκεται εις αυτά». Τό μαλλιος εδώ έχει επιτατικήν σημασίαν 
ώς προς τό προηγουμενον βγαίνει κερδεμένος, και αντιστοιχεί εντε
λώς προς τό μάλλιοστας καί τό σημερινόν μάλιστα. «‘Έχεις τόσην δύ- 
ναμιν, ώστε νικρς πάντας' μάλιστα είσαι τόσον γλυκός, ώστε οί νικώ- 
μενοι ευχαριστούν αντί νά καταρώνται». Τά μαλλιος καί μάλλιοστας 
χρησιμοποιούνται διττώς : άντιθετικώς, ό'ταν προηγήται άρνησις, καί 
έπιτατικώς, όταν δεν προηγήται άρνησις. Δείγματα τής πρώτης χρή- 
σεως, Κ. Σάθας, «Στάθης», Ίντερμ. τής Μορέσκας, σελ. 124, στ. 5 : 
δ έ σέ κρατώ για σκλάβα μου... \ μαλλιος έσυ μ’ έπλήγωσες κ’ έχεις 
με σκλαβωμένο. «Γυπαρις», A 123 : λύπη σ’ εμέ δεν έχει' | μάλλιο- 
στας πλιά καλόκαρδη...τήνε άοορώ. «Έρωτόκριτος», ΑΪ116 - 7 : λίγο 
νερό ποτέ φωτιά μεγάλη δέν τή σβήνει' | μαλλιος την ξάφτει καί κεντά... 
Δείγματα τής δευτέρας επιτατικής χρήσεως, οΐα καί ή απασχολούσα 
ήμάς ενταύθα : «Στάθης», A 316 : τό Χρύσιππο, τό φίλο μου, μαλλιος 
τον άδερφό μου. «Στάθης», Γ 447 : τή συντροφιά σου ΰέλομε, μαλλιος 
παρακαλοΰμε».

Θά επρότεινα τήν παραδοχήν καί τής γραφής οποίο κι άνε μπερ· 
δέσου τοΰ χγ. Eegrand αντί κι αν έμπερδέοα, αφού εις τό χωρίον 
πρόκειται μάλλον περί αορίστου έπαναλήψεως εις τό παρόν καί τό 
μέλλον, (πβ. κατοικημένος βρίσκεσαι, είσαι δυνατός, χάρην έχουν τ’ 
άρματά σου, βγαίνεις κερδεμένος).

Χορικόν “Ερωτος, A 597 - 600 :

κι δχι οί άνθρωποι μόνο γνωρισμένα 
σ’ έχονσι τί μπορείς καί πόσα ξάζεις, 
μά τά βερτόνια αυτά τά χρουαωμένα

στον ουρανό, όντα &έλης, ανεβάζεις κ.λ.

Περί τού χωρίου έγραψα είς «Κρητικά Χρονικά», Η' σελ. 133 εξ. υπο- 
στηρίξας τήν ανωτέρω γραφήν. *0 Λ. Πολίτης («Ελληνικά», 12
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(1951), σελ. 149) πιστεύει δτι ή γραφή δεν είναι δυνατή, διότι δη
μιουργεί διασκελισμόν των τρίστιχων, ό όποιος δεν άπαντά, ως λέγει, 
ποτέ είς τά χορικά τής Έρωφίλης, έκαστου τρίστιχου περιλαμβάνον· 
τος «Ι'να απαρτισμένο νόημα». Τοϋτο όμως δεν είναι ακριβές, άφοΰ 
εις τό χορικό τοϋ "Ηλιου Δ 729 εξ. άναγινώσκομεν:

Τά δb ΰωρεΐ στη γη πού τό φώς αον, 
μά βρίσκουνται στα βάϋη φυλαμένα, 
κι όσα κι αν είν’ δ μπρος των άμματιώ αον 

γη ίου τά κάνεις όλα κ.λ.

Προφανώς υπάρχει και εδώ διασκελισμός και τό νόημα τοΰ πρώτου 
τρίστιχου, ολοκληρώνεται μόνον διά τοϋ δευτέρου, όπου ή κυρία προ- 
τασις.

Άλλα και άλλος λόγος πείθει ότι ή ορθή γραφή είναι ή ως άνω 
και όχι ή παρά Ξανθουδίδη. Μετά τό όχι μόνο είναι πολύ φυ
σική άπόδοσις είσαγομένη διά τοϋ μά. Μέ τήν γραφήν τοϋ Ξαν
θουδίδη ή εΐσαχθεΐσα διά τοϋ όχι μόνο πρότασις μένει μετέωρος κα'ι 
ασύνδετος προς τήν έπομένην.

Άς σημε.ωθή ακόμη ότι τό χγ. Μονάχου, τό όποιον, φοβούμαι, 
ύπερβολικώς ύπετιμήθη, παρέχει καλυτέραν γραφήν είς τον στ. 599 : 
έχον αντί τά χρυσωμένα' τ’ ακονισμένα. Οϋτω ή εϊκών των βελών, ή 
οποία στενώς συνδέεται προς τό σφάζεις τοΰ στ. 602, καθίσταται πο
λύ ζωηροτέρα.

Είς Β 119 έξ. ή Έρωφίλη διηγουμένη τά κακά δ'νειρα, τά όποια 
τήν τυραννοΰν τήν νύκτα, λέγει:

πως παίρνουσι τό ταίρι μου μέσ’ άπου την αγκάλη 
τούτη αυχνιά μου φαίνεται καί μ’ απονιά μεγάλη , 
τό ρίχνουσι τώ λιονταριώ' πώς μιά σκοτεινιασμένη 
στράτα έλωρώ κ’ εϋρίακουμου σήμερο σφαλισμένη κ.λ,

Προτιμότερον Ισως νά γράψωμεν πώς ’ς μιά σκοτεινιασμένη. Ή σειρά: 
«μοϋ φαίνεται πώς θωρώ κ= εύρίσκουμου (ή κ’ εύρίσκομαι) σήμερο 
σφαλισμένη (= αποκλεισμένη) σε μιά σκοτεινιασμένη στράτα» κ.λ. 
Δηλ. «μοϋ φαίνεται οτι βλέπω ότι ήμουν» κ.λ.

Αυτόθι, Β 140: ξύπνου. Ό Κριαράς παραβάλλει προς τό δι- 
πλοϋ (ΕΕΒΣ, ΙΑ' (1935), σελ. 250), αλλά ορθότερον πβ. προς τό 
ξοίνου, (όταν δεν μεθύη τις). Καί τά δύο είναι επιρρήματα προελθόν- 
ατ εξ εμπροθέτων προσδιορισμών μετά τής εκ καί γενικής: έξ ύπνου, 
έξ οίνου.

Αυτόθι, Β 223 έξ. Ή Νένα μονολογούσα καί οικτείρουσα τον
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βασιλέα Φιλόγονον διά την παρελθοΰσαν πολυτάραχον ζωήν (κυρίως 
διά ιάς περιπετείας τοΰ προσφάτου πολέμου), και διά την τωρινήν δυ
στυχίαν του (τό «σφάλμα τής Έρωφίλης»), λέγει :

μάχες και πρίκες και ζήλειες, πολέμοι και ϋανάτοι 
τήν πρικαμένην του καρδιά πάντά ’χασι γεμάτη, 
και τώρ’ άπου λογάριαζε πώς είν’ άναπαϊμένος 
σ’ είντα καταρΟε οήμερο βλέπετε ό πρικαμένος.

Διά τό καταρϋ·ε σημειώνει ό Ξανθουδίδης εις τό γλωσσάριον : «άορ. 
τοΰ κατέρχομαι, κατέπεσε, κατήντησε». Σήμερον τό καταρ&ε ακούεται 
εις τήν Πελοπόννησον. Πβ. καταφτάνω. ’Ίσως όμως γραπτέον σ’ εϊντα 
κακά ’ρ&ε οήμερο. Πρόκειται διά τάς σημερ νάς συμφοράς, αί όποΐαι 
προστίθενται εις τά : μάχες, πρίκες κ.λ. Πβ. Γλωσσ. Έρωτοκρ. τό 
κακόν:... «πάθος, δυστυχία, νόσος».

Αυτόθι, Β 335 εξ. Ή μακροτάτη καί τεχνικωτάτη περίοδος, ή 
συμπλέκουσα πυκνώς τόσας έξηρτημένας προτάσεις, τελειώνει εις τον 
στ. 350, δπου καί πρέπει να τεθή τελεία αντί τοΰ υπάρχοντος κόμμα
τος. Εις τόν στ. 346 πρέπει νά τεθή κόμμα αντί άνω τελείας. Σημει- 
ωτέον δτι τήν ορθήν στίξιν ήκολούθησεν ό Σάθας. ’Από τοΰ στ. 351 
αρχίζει νέα περίοδος έκ σειράς προτάσεων εΐσαγομένων διά τοΰ πότες, 
καί τελειώνει εις τόν στ. 360, δπου πρέπει νά τεθή ερωτηματικόν. ('Ο 
Σάθας εχει θαυμαστικόν, αντί δε Πότες εχει Ποτές, ως ή εκδοσις 
1772).

Αυτόθι, Β 383 - 5. 'Η διόρθωσίς μου («Κρητικά Χρονικά», Η' 
(1954), σελ. 134):

Πόσους πολέμους και μαλιές μέτών II ε ρ σ ώ ’χα κάμει

αντί μέ τόν Πέρσο, αποτελεί απλώς ορθήν μεταγραφήν τοΰ στίχου, ως 
φέρεται εις τό χγ. Legrand. (Bibliotheque grecque vulg. Π, 1881, 
σελ. 355):

possus polemus chie maglies me to Perso igha cami 
Είναι γνωστόν δτι οί γράφοντες τότε, παρέλειπον συχνότατα τό συμ- 
προφερόμενον ερρινον φρονοΰντες δτι τοΰτο έπαρκώς εδηλοΰτο διά 
τών άκολουθούντων ψιλών (πβ. «Φορτουνάτος», Είσαγ. Ξανθουδίδη, 
σελ. 22 - 23). “Ωστε γράφοντες τών Περσώ απλώς δρθώς άναγινώσκο- 
με καί δρτθώς τονίζομεν τό to Perso. Τήν γραφήν στηρίζει καί τό χγ. 
Μονάχου εχον με τό απορώ (ύπομν. έκδ Ξανθουδίδη).

Σημειωτέον δτι καί τοΰ επομένου στίχου ή μορφή ή παρεχόμενη 
υπό τοΰ χγ Legrand είναι όμαλωτέρα εκείνης, τήν οποίαν ήκολούθη
σεν δ Γραδενΐγος, ό Σάθας καί ό Ξανθουδίδης. Τό χγ. εχει: 

chie pera me to vassiglio ci Anatolis adami
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Αυτόθι, Β 467 εξ. Διά τήν συγκριτικήν μελέτην τών λογοτεχνιών 
τής ’Αναγεννήσεως ας σημειωθή δτι ανάλογος περιγραφή τοϋ «Χρυ
σοί αϊώνος» άπαντά μεταξύ άλλων και εις τον Don Quijote, (εκδ. 
Calleja - Fernandez, Madrid, κεφ. XI, σελ. 59 εξ., ελληνική μετά- 
φρασις Κ. Καρθαίου, εκδ. Άετοΰ, 1944, κεφ. XI, σελ. 84 εξ.). Ή 
παραλληλία, όφειλομένη εις κοινά ιταλικά πρότυπα, δύναται νά παρα- 
κολουθηθή από χωρίον εις χωρίον.

Αυτόθι, Β 527. Τήν παρεχομένην υπό τοϋ Γραδενίγου γραφήν 
του τελευταίου στίχου τοϋ χορικοί χάρη νά μην τσή βλάψοναι τσή δώ
σε υποστηρίζει όρθώς ό Λ. Πολίτης (ενθ’ άνωτ. σελ. 151), ερμηνεΰων 
τό πρώτον τσή ως δοτικήν ηθικήν. Νομίζω δτι και τό χγ. Μονάχου 
(ύπόμν. εκδ. Ξανθουδίδη) στηρίζει τήν γραφήν τσή και όχι τη· τοίτο 
φερει τους βλάπτουσι, πιθανώς διότι δ γράφων είχε πρό οφθαλμών 
τσί και εξέλαβεν αυτό ως αιτιατικήν πληθυντικοί άποκαταστήσας τον 
λογιώτερον τύπον. Διά to ti του χγ. Degrand παρατηρώ δτι εις τον 
δι’ ιταλικών ομοίως χαρακτήρων γραμμενον «Φορτουνάτον» γράφεται 
αντί tsi: ti. Η. Dabaste, Une comedie cretoise κ.λ., «Byz. 
Zeitschrift», 13 (1904), σελ. 392: agafticos ti Pertonellas, ader- 
fos ti Milias κ. a.

Αυτόθι, Ίντερμ. B, 111:

κ’ ol κόσμοι, απ’ δλοι στ' άρματα μονγουνται και τρομάσσου

Μούγουνται γράφει δ Γραδενΐγος (εκδ. 1772), Σάθσς, Ξανθουδίδης. 'Ο 
τύπος πιθανώς προήλθεν εκ κακής μεταγραφής του κανονικοί μουγ- 
κοϋνται ή μονγκουνται γραφόμενου δι’ ιταλικών χαρακτήρων mugude. 
Τό μουγκονμαι είναι συνηθες, πβ. Δ 43: μουγκάται, Ε 114: μουγκά- 
το, ακούεται δέ και τό μούγκομαι (δχι μονγομαί) κατά τό ΰρηνοϋμαι 
—ιϊρήνομαι.

Α υτόθι, Γ 96: άπεφάσισε. Γραπτεον αποφάσισε χωρίς εσωτε
ρικήν αυξησιν, δπως δ Γραδενΐγος (1772) καί ό Σάθας.

Αυτόθι, Δ 193-5:

...και σιγανά σιμώνω 
στην κάμεράν τζη και δίχως μιλιά κιαμιά σηκώνω 
τσή πόρτας δξω το πανί...

'Ο δεύτερος στίχος είναι άμετρος αν δεν γραφή ως παρά Γραδενίγφ 
(1772) καί Σάθα δίχως. 'Ο τονισμός (πιθανώς κατά τό χωρίς) βε- 
βαιοίται καί εξ άλλου παραδείγματος, δπου πάλιν τό δίχως προκαλεΐ 
μετρικήν ανωμαλίαν : A 161 καί μέ δίχως ακονάδι' (ουτω καί ή εκ- 
δοσις 1772). Καί εκεί, πιστεύω, γραπτεον διχώς. ’Ανάλογος είναι δ 
τονισμός άνισώς (βλ. Γλωσσάριον «Έρωφίλης») αντί άνίαως.
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Α ύ τ ό θ ι, Δ 455 εξ.

Τη νύκτα μέρα βούλεσαι οά νά ,μονν τυφλωμένος 
γη μονιτάρου δίχως νοϋ λωλός καί ξεπεσμένος 
πως είμαι νά μοϋ πής κ’ έσν.

Προφανώς και εδώ το χγ. Μονάχου παρέχει την γνησίαν γραφήν, έχον 
πώς είναι. «Βούλεσαι νά μοϋ πής τή νύκτα πώς είναι μέρα, σά νά ’μουν 
κ.λ.» Μετά τό ξεπεσμένος, οπού κλείει ή παρενθετική φράσις, πρέπει 
νά τεθή κόμμα.

Εις την εισαγωγήν τής «Έρωφίλης» (σελ. μγ') ό Ξανθουδίδης 
παραθέτει τάς εξής λόγιας λέξεις, τάς όποιας συνέλεξεν έκ τοϋ κειμέ- 
χου : μεριμνώ, εργάζομαι, σκοπώ, ακαιρος, ούδε ποσώς καί τά συχνά 
εις · ότατος υπερθετικά. Παρέχω καί άλλα λόγια στοιχεία τής γλώσ- 
σης τής «Έρωφίλης». Άνεξείκαστος (Πρόλ. ποιητοΰ στ. 49), τινός 
(άόρ. αντωνυμία, A 427) διορέλώνον (τετρασύλλαβον, A 519), εξέταση 
(Α 544), είδωλα (Ίντερμ. A 24), θεά (Β 54), άπέχη (Β 416), φτώση 
(=πτώσις, ή έννοια καί ή λέξις λογία, τό δημοτικόν πέσιμο, Β 489), 
ώραΐος (ύπερθ. ώραιότατες, Ίντερμ. Β 124), διδαακαλεύγω (αντί δα- 
σκαλενγω, Γ 38), δφ&αλμός (Γ 132 κ. ά.), προξενμ (σημειωτέα ή προ 
σαρμογή τοϋ ρ. ε’ις τά εις -άω, Γ 216), τέλεια (Δ 218), αντιτείνω (Ε 
622). Αί λέξεις αϋται μάλιστα διά τούς χρόνους τοϋ Χορτάτζη, κατά 
τούς οποίους ή γλώσσα ήγνόει την επίδρασιν τοϋ δημοσίου σχολείου 
καί τής έφημερίδος, είναι σαφώς λόγιας προελευσεως ·. Τοιαϋται λέ
ξεις δεν απαντούν εϊς γνησίως δημοτικά ποιήματα, συναντώμεναι δέ 
εις αυτά πάντοτε ξενίζουν καί παρέχουν υπόνοιαν κιβδηλείας. "Ας ση· 
μειωθή καί παράβασις τών φθογγικών κανόνων τής νέας ελληνικής 
εϊς τά σύμβουλε (Α 529 κ. ά.) καί σύγχυση (Ίντερμ. Α 74). Τό σύγ
χυση είχε θεωρήσει βιασμόν τής γλώσσης ήδη ό Χατζιδάκης (ΜΝΕ, 
Α' (1905), σελ. 520). Πείθομαι τώρα, παρά γνώιιην μου ΙκφρασθεΤ 
σαν εις την μελέτην μου «Ό χαρακτήρ τοϋ Έρωτοκρίτου» («Κρητικά 
Χρονικά», ΣΤ' (1952), σελ. 416, σημ. 28) δτι καί παρ’ «Έρωτοκρί- 
τφ» τό συμβουλατε καλώς έχει, διότι πολλάκις άπαντφ τό σνμβουλεύ- 
γω · ομαι. (Ίδ. γλωσσάριου μεγ. έκδ. «Έρωτοκρίτου». Πβ. καί ση- 
μείωσιν εϊς Α 1417).

’Ακόμη περισσότερον ενδεικτική τής μορφώσεως τοϋ Χορτάτζη

“) Έχω αμφιβολίας περί τοΰ απέχω. ’Ακούεται καί τώρα τό άπεχε ! ίσως 
όμως έκ λογίας έπιδράσεως. Δια τήν άόρ. αντωνυμίαν πβ. καί γλωσσάρ. Έρωτ 
τις. Λόγιον φαίνεται καί τό γιωργός, Έρωφ. Α 283.
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είναι ή πυκνή καί συνθετική σύνταξις. Ούδείς έκ τών ωρίμων ποιη
τών τής νεωτερας Ελλάδος έγραψε ποτέ τόσον συνθετικώς. Είναι αδύ
νατον να έφθασεν αύθορμήτως ό Χορτάτζης εις τοιοΰτον τρόπον έκ- 
φράσεως, διότι ή νέα ελληνική είναι γλώσσα αναλυτική, καί ή έξηρτη- 
μένη σύνταξις δεν είναι φυσική δι’ αυτήν. Διά τήν μελέτην τής συν
τάξεως τοΰ Χορτάτζη είναι αναγκαία ή λεπτομερής παραβολή προς τό 
’Ιταλικόν πρότυπον τοΰ έργου' νομίζω πάντως δη ή πυκνότης τοΰ 
ύφους αποτελεί ένδειξιν άφ’ ενός τής έξοικειώσεως τοΰ Χορτάτζη προς 
τήν σύγχρονον του ιταλικήν καί ελληνικήν ρητορείαν, άφ’ ετέρου δε 
τής άρχαιομαθείας του.

'Ως παράδειγμα τοΰ πυκνοΰ ΰφους τοΰ Χορτάτζη παραθέτω τό 
μνημονευθέν καί ανωτέρω χωρίον Β 341 εξ.

...καλλιά τόνε (ό “Ερωτας) )’ά βάλη,
’ς τόοην περίσσιαν δργητα και κάχητα μεγάλη 
την κόρη μου την όμορφη, θάνατο νά μον δώση 
και τοή καϊμένης μου καρδιάς τά πάθη νά τελείωση, 
παρά περίοσια σπλαχνικός νά θέ νά μου χαρίση 
πλιά παρ’ άπου ’ποκότηοεν ή γλώσσα νά ζητήση, 
κ’ εδά νά θέλη αλύπητος, τά μδχει χαρισμένα, 
άπείτις τη γλυκότητα εχω δοκιμασμένα, 
ν’ άφήση νά μοΰ πάρουσι κ.λ.

Πλεϊστα ανάλογα θά ήδόνατο νά άναφέρη κανείς καί έκ τών Πράξεων 
καί έκ τών Χορικών. Διά τήν τολμηρόν διά τά νέα ελληνικά αλλαγήν 
τής φυσικής σειράς τών λέξεων πβ. μεταξύ πολλών καί τά κάτωθι (Α
7-8, A 87 - 8, Γ 131):

Ζέστη πώς είναι μπορετό τό χιόνι νά γέννηση 
γη μαραμένα κρύο νερό φύτρα ποτέ ν’ άφήση ;

Μέ θάρρος μην τό βαρεθής άνέν κι άποκοτήσω 
τήν αφορμή, που σέ κρατεί σέ βάρος, νά ρωτήσω

τ’ άμμάτια, π' εχου νά θωροΰ χάρη ζγουραφιαμένο

Εις τό δεύτερον παράδειγμα άς παρατηρηθή καί ή ρητορική παρήχη- 
σις θάρρος - βάρος καί τό λογοπαίγνιον βαρεθής - βάρος. Ή ποιότης 
αυτή τοΰ χορτατσικοΰ λόγου τόν καθιστά μέχρις έπιτηδεόσεως έντε
χνον, άλλ’ ακριβώς δι’ αυτό καί τόσον ψυχρότερον τοΰ κορναρικοΰ *·. 10

10) Ή έξακρίβωσις τοΰ πραγματικού χαρακτήρος τών κρητικών έργων δέν 
πρέπει νά παραμελήται, ούτε νά θεωρήται ώς προσπάθεια άκαιρος, επειδή δέν
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ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Ή κρηπκή λογοτεχνία είναι φαινόμενον πνευματικόν ομοιογενές. 
’Όχι σπανίως μιμείται καί επαναλαμβάνει έαυτήν. Οί ποιηταί έκ τιΐιν 
επανειλημμένων αναγνώσεων ειχον άποιθησαυρίσει πλήθος εκφραστι
κών τρόπων, οί όποιοι άλλοτε μέν διά συνειδητής μιμήσεως, άλλοτε 
δέ αυθορμήτους, προέκυπτον εκ νέου, δταν συνέθετον. Ή συστηματική 
συλλογή όλων των παραλλήλων χωρίων των κρητικών κείμενων είναι 
πολύτιμος καί διά τό ζήτημα τοΰ τί άνεγίνωσκον καί πόθεν έπηρεά- 
ζοντο οί ποιηταί καί διά τήν προώθησιν καί λύσιν προβλημάτων χρονο
λογικών. Τά μέχρι σήμερον αποτελέσματα τής συγκριτικής μελέτης τών 
κρητικών κειμένων είναι έξαιρετικώς ικανοποιητικά- δι’ αυτής ωδηγή- 
θημεν εις τήν διαπίστωσιν τής ταυτότητος τοΰ ποιητοΰ τής «Θυσίας» 
καί τοΰ «Έρωτοκρίτου».

Κατωτέρω σημειώ ωρισμένα μή παρατηρηθέντα, νομίζω, κοινά 
σημεία «Έρωτοκρίτου» καί άλλων έργων, =κ τών οποίων άλλα μέν μέ 
έπιφΰλαξιν, άλλα δέ μέ βεβαιότητα δύνανται νά θεωρηθοΰν ως ενδεί
ξεις άλληλεπιδράσεως.

Ή περιγραφή τής εισόδου τοΰ Ρηγόπουλου τοΰ Βυζαντίου Β 
401 - 2 :

Άδειάαασι ώς τόν εΐδασι κ' έκάμασίν του τόπο 
κ’ ηλαψε σαν αυγερινός στη μέση τών α&ρώπω.

Ενθυμίζει τήν είσοδον τής βασιλοπούλας Άρχιστράτας εις τήν «Ρι- 
μάδαν τοΰ ’Απολλώνιου», «Κρητική ’Ανθολογία», σελ. 28, στίχοι 
9-10:

έγένοντο at αναγκαίοι κριτικοί εκδόσεις. Διότι καί ή κριτική εργασία προς 
άποκατάστασιν τών κειμένων βοηθείται σημαντικώς από τήν κατανόησιν τοΰ 
χαρακτήρος των. Οδτω ό Έ. Κριαράς (ΕΕ8Σ, Θ', σελ. 366 έξ.), πιστεύων 
εις τόν λαϊκόν χαρακτήρα τοΰ δφους τών κρητικών έργων, αμφισβητεί τήν ορ
θότητα διορθώσεως τοΰ Ξανθουδίδη είς τόν Στάθην, Β 2, διά τόν λόγον δτι 
ή φράσις μαντάτο ταραχής δέν ανήκει «είς τό πνεΰμα τοΰ δημώδους ιδιώμα
τος». Βεβαίως δέν ανήκει, άλλ’ ή γλώσσα τών κρητικών έργων δέν είναι αΰ- 
τούσιον τό ιδίωμα, ώς ώμιλεϊτο. Είναι γνωστά τά τοΰ «Έρωτοκρίτου» πληγές 
θανάτου Δ 421, ταραχές χειμώνα Δ 156, βαβονρα κακοοιζικιάς Λ 1087 κ.ά. Στοι
χεία «άλλότρια τοΰ δημώδους λόγου» παρετήρησε εις τόν «Φορτουνάτον» ό Γ· 
Χατζιδάκης ι’Επιστ. Έπετηρίς Φιλ. Σχολής Παν. Θεσ)νίκης 1 (154271 σελ" 
25. Πβ. Στ. ’Αλεξίου, «Κρητικά Χρονικά», ΣΤ- (1952), σελ. 411 - 417, διά 
τήν έπίδρασιν τής λογίας γλο'ισσης επί τών κρητικών έργων έν γένει. Πβ. διά 
τόν «Έρωτόκριτον» καί Έ. Κ ρ ι α ρ ά, Έπετηρίς τοΰ Μεσαίων. ’Αρχείου, Α' 
(1939) σελ. 37 εξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:40 EEST - 18.237.180.167



Φιλολογικοί παρατηρήσεις εις κρητικά κείμενα 255

...καί όλοι τής προσεγέρϋησαν καί δίδουοίν της τόπον 
κ' έκάόισε με την χαράν οτήν μέοη των ανθρώπων.

Αυτόθι, Γ 115:

εδά έλωρώ οτράφτει ουρανός καί συννεφιά και βρέχει
*

πβ. «Άπόκοπος», Legrand, Bibl. grecque vulg. II, 1881, σελ. 94 
έξ. στ. 87 :

’.Αστράπτει πέ μας η βροντά κι αν συννεφιά και βρέχει11

Αυτόθι, Β 485 - 6 :

'Ετούτος δέν έγνώρισε ουδέ κόρην ουδέ μάνα, 
μ’ άποΰσταν ήτονε μικρός στην κούνιαν έπο&άνα.

Πβ. «Βοσκοποΰλα», Γιάνναρης · Τωμαδάκης, «Κρητικά», Α' (1933), 
σελ. 146, στ. 189 - 190 :

εγώ Αδελφούς δεν έχω ουδέ μάνα 
είναι καιρός πολύς που μου ποάάνα.

Αυτόθι, Β 1476 :

’Ωσάν τό κάνει ό ποταμός έλολός όντε φουσκώνη 

Πβ. Γυπαρις, Γ 395 :

'Ως ποταμός χειμωνικός ϋολός όντας φουσκώνη

Τό χωρίον τοΰ Γυπαρι παρουσιάζει περαιτέρω και αναλογίας προς Έ- 
ρωτ. Δ 1039 έξ.

Μεταξύ «Έρωτοκρίτου» και «Γυπαρι» θά ήδύνατο κάνεις νά πα
ραλληλίσω καί τά χωρία Έρωτ. Γ 220:

όπου κιαμιάν άνάπαψη νά πάρη δεν τ’ αφήνει

καί Γυπαρις, A 90 καί Ε 322 :

όπου ποσώς άνάπαψη νά πάρης δε σ’ αφήνει 
...όπου ’λεγες άνάπαψη νά πάρης δε σ’ άφήνει

Αυτόθι, Γ 1491 εξ. :

Καλώς τό πιάσε ή χέρα μου τό μαρμαρένιο χέρι,

“) Ό στίχος διωρθώθη υπό I. Κακριδή καί βροντά, «Κρητικά Χρο. 
νικά», Ζ' (1953), σελ. 413. Δέν γνωρίζω αν εχει σημειωθή καί ή κατωτέρω α
ναλογία μεταξύ «Άποκόπου» καί δημοτικής κρητικής ποιήσεως. Άπόκοπος, 
ενθ’ άνωτ., στ. 83 έξ. είπε μα; αν κρατεί ουρανός κι αν στέκει ό κόσμος τώρα 
καί Ά ρ ι α τ. Κ ρ ι ά ρ η ς, Πλήρης Συλλογή κλ., 1920, σελ. 317, Πόθος άνό" 
δου έκ τοΰ "Αδου, στ. 2 : είδες άνέν κρατεί ουρανός κι α στέκει απάνω κόσμος■
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κείνο, π δλπίδα μου 5δωκε τδ πώς σε κάνω ταίρι' 
σημάδι πειθυμητικό τής Αναγάλλιααής μου, 
παρηγοριά και θάρρος μου και μάκρος της ζοτής μου' 
χέρα, που δίχως να μιλη αωπώντας μοϋ τδ τάσσει 
εκείνον, όπου τρόμααεν <5 νους μου μην τδ χάση, 
χέρα, που πιάσε τδ κλειδί και μ’ δλο τδ σκοτείδι 
ήνοιξε τδν Παράδεισο και τς ουρανούς μου δίδει.

Πβ. Στάθης, Γ 529 έξ. :

Χέρα, όπου Ανοίγεις τς ουρανούς και ζωντανό με βάνεις 
οέ τόση καλοριζικιά κι αθάνατο με κάνεις.
Χέρα κατάσπρη κι όμορφη, χιονάτη, όπου μ’ Αγγίζεις, 
καί, Αγγίζοντας, τά πάϋη μου καί τούς καϊμους ζορίζεις.

Χέρα γλυκειά, όπου μ’ ανοιξεν ή χέρα η δική σου 
κ’ είς τήν Αγκάλη εβαλε μέσα του Παραδείσου.
Χέρα κατάσπρη κι όμορφη, μαλαματένια χέρα, 
όπου τη νύκτα εσφάλισες κι Ανοίγεις την ήιιέρα.

'Η διαπίστωσις παραλλήλων χωρίων μεταξύ τοΰ «Έρωτοκρίτου» 
καί των ως άνω έργων, τά οποία χρονολογούνται προ τοΰ κρητικοΰ 
πολέμου” είναι ενδιαφέρουσα, αν μάλιστα ληφθή ύπ5 όψει ότι επί 
τής απουσίας οίασδήποτε σχέσεως μεταξύ των κειμένων αυτών εστήρι- 
ξεν ό Ξανθουδίδης εν μέρει την γνώμην του περί τής χαμηλής χρονο' 
λόγιας τοΰ «Έρωτοκρίτου» ”, φρονώ δτι αν 6 «Έρωτόκριτος» είχεν 
ενωρίς ποιηθή καί διαδοθή, θα ήτο αδύνατον νά μη έχη έπιδράσει 
επί τών άλλων κρητικών έργων.

Καί ως προς μέν την «Βοσκοποϋλαν» έκδοθεΐσαν το 1627 καί κυ- 
κλοφορήσασαν είς χειρόγραφα καί προ τής χρονολογίας αυτής, ως μαρ
τυρεί δ πρώτος εκδότης Δριμυτηνός, είναι πιθανόν δτι ό ποιητής τοΰ 
«Έρωτοκρίτου» την έμιμήθη, ως πρός τά δύο δράματα όμως είναι 
πιθανώτερον δτι οί ποιηταί των'έμιμήθησαν τό έργον τοΰ Κορνάρου, 
τό όποιον έκ τής φύσεώς του θά έκυκλοφόρει εν χειρογράφφ εύρύτε- 
ρον τών δραματικών έργων, άτινα προωρίζοντο κυρίως διά την 
σκηνήν.

Βεβαιοτέρα είναι ή έπίδρασις τοΰ «Έρωτοκρίτου» επί τοΰ «Φορ- 
τουνάτου», γραφέντος κατά την διάρκειαν τοΰ κρητικοΰ πολέμου.

*’) "Η «Βοσκοποΰλα» έξεδόθη τό πρώτον τό 1627. Περί τής χρονολογίας 
τοΰ «Γύπαρη» καί τοΰ «Στάθη», βλ. Μ. Μανούσακαν, «Κρητικά Χρονι
κά», Α’ (1947), σελ. 73.

'·) Μεγ. έκδ. σελ. LX καίΙΠΧΙ.
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Έρωτ., A 117 :
Μαλλιος την ξάφτει και κεντμ καί βράζει και πληθαίνει 

Πβ. Φορτουν., Ε 281:
...και ξάφτει και πληθαίνει 

Έρωτ., A 1870, (ό λόγος περί πι&ανοΰ κλέπτου): 
γιατί γυρέψειν ήθελε ασήμι γη τορνέαα 

ΙΙβ. Φορτουν., Δ 32:

ώγιά νά κλέφη τίβοτας γη πράμα γη τορνέαα 

Έρωτ., Β 692: στ’ άρματα παραδόθη

Πβ. Φορτουν., Δ 313: στ’ άρματα μόνο έδόθηκα 

Έρωτ., Δ 875: τσή χώρας νά βονηθήση

Πβ. Φορτουν., Γ 22: τοη χώρας να βοηθήσω'1

"Εν έκ των επιχειρημάτων τοϋ Ξανθουδίδη διά την χρονολόγησιν 
τής διαδόσεως τοΰ «Έρωτοκρίτου» κατά την διάρκειαν τοϋ κρητικοϋ 
πολέμου καί μάλιστα προς τό τέλος αϋτοϋ είναι τό γεγονός «τι «ό Τζά- 
νες Μποννιαλής δ γράιμας τον Κρητικόν Πόλεμον από τοϋ 1646 - 1670 
και τυπώσας αυτόν κατά τό 1681 δέν ήντλησεν έξ αϋτοϋ, ιιολονότι και 
εις πολλά άλλα και μάλιστα εϊς τάς περιγραφάς των μαχών θά ενρι- 
σκεν ανεξάντλητου πηγήν εις τον Έρωτόκριτον. Έκ τούτου είκάζομεν 
δτι κατά τό 1646, δτε ό Μποννιαλής άλωθέντος τοϋ Ρέθυμνου άνεχώ- 
ρησεν έκεϊθεν, δεν εγνώριζε τον Έρωτόκριτον, και δτι κατά τους ολί
γους μήνας, καθ’ ους διέτριψε τότε ώς πρόαφυξ εις τό Κάοτρον (Χάν
δακα), ή δεν έκνκλοφόρει ακόμη τό ποίημα, ή δέν τον άφήκεν ή δυστυ
χία του νά τό γνωρίση καί άφοΰ δε άπεδήμησεν εις Επτάνησον ούτε 
εδώ έγνώρισε τον Έρωτόκριτον μέχρι τοϋ 1669, δτε έτελείωσε τό ποίη

μά του». (Είσαγ. μεγ. έκδ. σελ. ΕΧ).
Τό κϋρος τοϋ επιχειρήματος τούτου, έφ’ δσον γνωρίζω, δέν έτέθη 

έν άμφιβόλφ, και ό Α. Πολίτης τό επαναλαμβάνει εις την εισαγωγήν 
τής νέας μικράς έκδόσεως τοϋ «Έρωτοκρίτου» υπό τοϋ ο’ίκου Παπα- 
δημητρίου (1952), σελ. 23. Έν τούτοις ό Μπουνιαλής δέν έγραψεν 
από τοϋ 1646 μέχρι τοϋ 1670, ως λέγει ό Ξανθουδίδης, άλλ’ ήρχισε

“) Ό Δεινάκης, «Άθηνά», 36 (1924), σελ. 316, παρετήρησεν αντιστοιχίας 
καί μεταξύ «Έρωφίλης» καί «Φορτουνάτου». Πβ. καί τά κάτωθι: Έρωφ., Λ 
192: θά κράζουοι μεγάλο. ..καλορίζικο καί Φορτουν., Γ 589 : καλορίζικος νά κρά
ζεται μεγάλος. Έρωφ., A 183: κι άλλη άνάπαψη νά πάρω δεν εμπόρου κοί Φορ
τουν., A 250: άνάπαψη μηδ'ε κιαμιά νά πάρω δέν εμπόρου. Έρωφ., Β 358 : τσί 
πόρτες τοη παράδεισος, Φορτ., Γ 513: τσί πόρτες τοη παράδεισος.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 17
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258 Στυλιανού ’Αλεξίου

γραφών μετά την παράδοσιν τοΰ Χάνδακος, ρητώς δέ λέγει τοϋτο 
(έκδ. Ξηρουχάκη, σελ. 580, στ. 3 ■ 5) ευθύς μετά την περιγραφήν της 
συνθηκολογήσεως:

...κι άπε'ις άποφασίαανε την Κρήτη να τοΰ δώσου
κ” οΐ φόνοι κ’ οι ματοχνσές, που γίνουντανι να σώσουν, 
εγώ άρχισα τσι παιδωμές νά γράψω...

Kul αλλού δέ (αύτ. σελ. 136, στ. 3 - 4, 7 - 8) λέγει δτι ώς πηγή διά 
τό έργον του τοΰ εχρησίμευσαν οί άφιχθέντες μετά την παράδοσιν εις 
Επτάνησα πρόσφυγες τού Χάνδακος :

...άμ’ είχανε μου δώσει 
φως οί αφέντες Καοτρινοί, άπου ήλϋααινε τόσοι.

...Κ’ εκείνα, όπου δη/ούντανε, ώς τά ’ϋελα γροικήσειν, 
εγώ τους στίχους έβγανα κ.λ.

”Ας σημειωθή κα'ι τό δτι, ως προκύπτει εκ τού έργου, ό Μπουνιά- 
λης Ιξιστορών τά πρώτα γεγονότα τού πολέμου, ήτοι την άλωσιν τών 
Χανίων, έχει ήδη ύπ' δψει του τό έργον τοΰ Διακροΰση, και μάλιστα 
την έντυπον έκδοσιν αύτοΰ την γενομένην τό 1667, (πβ. αύτ., σελ.579, 
στ. 21 - 2). "Ας ληφθώσιν ύπ= δψει ακόμη χωρία, ως τά κατωτέρω πα 
ρατιθέμενα, τά όποια δεικνύουν δτι ό Μαρίνος γράφει μετά τό πέρας 
τοΰ πολέμου. Αύτ., σελ. 145, στ. 20-1:

...τον πόλεμον και την σκλαβιά, που πάίλαν οί καϊμένοι 
τής Κρήτης δλυν τό νησί...

Επίσης αύτ., σελ. 146, στ. 3, 5: »’ά δείξω Χάντακα, Χανιά, Ρέ&ε- 
μνος... πώς αιχμαλωτίστηκαν. Επίσης αύτ. σελ. 364, στ. 1, δπου σα
φώς όμιλεΐ περί τοΰ παρφχημένου χρόνου τών περιγραφομένων γεγο
νότων : καιροί βρίσκοννται περασμένοι. Οί τύποι Iήτουνε (σελ. 497, 
στ. 20 κ. ά.), πετάει (σελ. 583, στ. 20 κ. ά.) κ.λ. δεικνύουν επίσης δτι 
ό γράφων έχει ηδη επί πολύν χρόνον ζήσει εις τά Επτάνησα καί Ιπη- 
ρεασθη εκ τής εκεί λαλουμένης γλώσσης.

Οί υπαινιγμοί τών μελλόντων γεγονότων (vaticinium post even- 
turn) είναι μία επί πλέον άπόδειξις τής όψιμου συγγραφής τοΰ έργου. 
Πβ. σελ. 307, στ. 240:

ακόμη ϋά γροικήσετε πλήαες ματοχυσίες

Πβ. καί σελ. 583, στ. 8, δπου τό Ρέθυμνον προλέγει την άλωσιν τοΰ 
Κάστρου : καί κάνω σου προγνωστικό...πώς ϋέλει νά παραδο&ής κ.λ.

Τά ως άνω είναι αρκετά, νομίζω, ϊνα πείσουν δτι ούδέν μέρος τοΰ 
«Κρητικού πολέμου» εγράφη προ τοΰ τέλους τοΰ πολέμου. “Οπου ό

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:40 EEST - 18.237.180.167
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ποιητής παρακολουθούν τά γεγονότα παρουσιάζεται ως σύγχρονος αυ
τών, πρόκειται απλώς περί σχήματος λόγου. Ούτω εις σελ. 390, στ. 
19-21: ώ Βενετία...εντεκα χρόνους φαίνεται δύναμη η δική σου κ.λ. 
καί εις σελ. 431, στ. 15 εξ. :

Γι’ αυτός μετανοήσετε κι άφήτε τς αμαρτίες 
...νά ’ρ&η δ Θεός στοϋ λόγου μας νά μασε βοη&ήση 

και τότες ό ’Αγαρηνός νά μή μασε νικήση.

Κατά τά ανωτέρω αν τό εργον τοΰ Μπουνιοιλή ήδΰνατο νά χρησι
μεύσω πράγματι ως terminus post quem διά την εξακρίβωσιν τοΰ 
χρόνου τής πρώτης κυκλοφορίας τοΰ «Έρωτοκρίτου», ό χρόνος αυτός θά 
έπρεπε νά τεθή δχι μετά τό 1645, αλλά πολύ μετά τό 1669, δπερ εί
ναι τελείως παράλογον, άφοΰ κάλλιστα γνωρίζομεν εκ τής μαρτυρίας 
τοΰ πρώτου εκδότου τοΰ «Έρωτοκρίτου» ότι ο! κρήτες πρόσφυγες έφε
ραν αντίγραφα τοΰ έργου μετά τήν άλωσιν τής πατρίδος των εις τά 
Επτάνησα. Διά τον λόγον αυτόν ό «Κρητικός Πόλεμος» τοΰ Μπου- 
νιαλή ποιηθείς εν συνόλφ μετά τό 1669 οΰδέν δύναται νά διδάξη διά 
τήν χρονολόγησιν τοΰ «Έρωτοκρίτου», καί οΰδέν νέον θά έδίδασκεν καί 
αν ακόμη παρεΐχεν ενδείξεις μιμήσεως τοΰ έργου τοΰ Κορνάρου. Μά
λιστα είναι τελείως αδύνατον κατά τό μακρόν διάστημα συγγραφής τοΰ 
έργου καί μέχρι τοΰ χρόνου έκτυπώσεως αΰτοΰ (1681), νά μή έγνώρι- 
σεν ό Μπουνιαλής τον «Έρωτόκριτον», άφοΰ μάλιστα ήρχετο εις συνεχή 
επαφήν προς τούς πρόσφυγας μανθάνων εξ αυτών τά διατρέξαντα.

“Οτι ό Μπουνιαλής δεν αναφέρει τον Κορνάρον μεταξύ τών άλλων 
επιφανών Κρητών δεν πρέπει νά μάς έκπλήττη, άφοΰ εις τό σχετικόν 
μέρος τοΰ έργου («Φιλονικία τοΰ Χάνδακος καί τοΰ Ρεθέμνου») άναφέ- 
ρονται μόνον καστρινοί καί ρεθύμνιοι.

“Ας παρατηρηθώ τέλος δτι δεν δυνάμεθα νά εΐμεθα βέβαιοι περί 
τής μή έπιδράσεως τοΰ Κορνάρου επί τοΰ Μπουνιαλή. Ούτω δύνανται 
νά παραβληθώσιν, Κρητ. Πολ., σελ. 527, στ. 9 :

σκορπά μλ κύματα ό γιαλός τς άφρονς στο περιγιάλι

καί Έρωτ., Β 1114:

κι δντε σκορπά τά κύματα όξω στο περιγιάλι 

Επίσης πβ. Κρητ. Πόλ., σελ. 572, στ. 8:

και μέρα νύχτα ανάπαυση νά πάρω μ5 άφήνου 

καί Έρωτ., Γ 220:

όπου κιαμιάν άνάπαψη νά πάρη δέν τ’ αφήνει
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260 Στυλιανού ‘Αλεξίου

Ε’ις τό Β τοΰ «Έρωτοκρίτου» παρατηρητέα τά κάτωθι. Τό δνομα 
τοΰ κρητικοϋ ήρωος τοΰ κονταροκτυπήματος άναφέρεται κατά την διή- 
γησιν τοΰ φόνου τής συζύγου του εις τον στ. 669 :

έκονμπισ’ δ Χαρίδημος σ’ ένα δέντρο άποκάτω

Κατωτέρω (στ. 753) τό όνομα επαναλαμβάνεται ωσει διά πρώτην φο
ράν, άναγγελλόμενον κανονικώς:

Χαρίδημος εκράζετο αντρεία και χάρην έχει

Ή παρατήρησις οφείλεται ε’ις τον κ. Μ. Παρλαμάν. ’Ανάλογος 
είναι και ή περίπτωσις τοΰ Δρακομάχου, ’Αφέντη τής Κορώνης. Εις 
τον στ. 249, ήτοι κατά την περιγραφήν τής εισόδου του, αναγγέλλεται 
κανονικώς ο ήρως:

Αρακόμαχος εκράζετο κ’ ετσ’ ητον τ’ δνομά ντου

Κατωτέρω εις τον στ. 1838 - 9 αναγγέλλεται εκ νέου ό αυτός:

Γεΐς καβαλλάρης δυνατός καί μέ μεγάλο πλούτος. 
Αρακόμαχος έκράζουντον κ’ ηριζε την Κορώνη__

Πιστεύω δτι αί μικρα'ι αΰταί άσυνέπειαι δεικνύουν διαφορετικά στά
δια επεξεργασίας τοΰ ποιήματος υπό τοΰ Κορνάρου.

Ή μεγάλη εκδοσις τοΰ κειμένου τοΰ «Έρωτοκρίτου» υπό τοΰ Ξαν- 
θουδίδη, βελτιιοθεΐσα κατά τι διά τής μικράς, είναι ασφαλώς ή καλυ- 
τέρα και έπιμελεστέρα φιλολογική εργασία του. Έν τούτοις και εις αυ
τήν παρατηροΰνται ωρισμέναι περιπτώσεις άτελοΰς στίξεως, εκθλίψεις 
εσφαλμένοι, χασμωδίαι καί ελαττωματικοί γραφαί θεραπευόμενοι διά 
γραφών παρεχομένων έν τφ ι'πομνήιιατι. Παρέχω κατωτέρω διόρθωσιν 
χωρίου τοΰ «Έρωτοκρίτου». Εις Ε 1099 έξ. ή Άρετοΰσα συνερχομένη 
εκ τής λιποθυμίας καί προσβλέπουσα μετ’ απορίας τον Έρωτόκριτον, 
άφοΰ οΰτος μέ τό μαγικόν υγρόν έπανέκτησε τήν ό'ψιν του, λέγει:

...έσύ ’οαι πουρί, λέγει, 
απαρϋινά πώς σέ &ωρώ, γη όνειρό μέ παιδενγει; 
γη κομπωμένος λογισμός σήμερο μέ πειράζει, 
γη φάντασμα πατάσσει με καί δείχνει πώς σου μοιάζει;

Πιστεύω δτι είς τον δεύτερον στίχον πρέπει νά γράψοίμεν άπαρ&ινά 
'ν’ πώς σέ έέωρώ, άφοΰ θέσωμεν άνω τελεία είς τό λέγει. Έρωτά δηλ. 
ή Άρετοΰσα «είναι αλήθεια δτι σέ βλέπω ;» Ή έλλειψις τοΰ ν τούτου 
εξηγείται εκ τής μνημονευθείσης ανωτέρω παραλείψεως τοΰ συμπρο- 
φερομένου ν υπό τών γραφόντων κατά τούς χρόνους εκείνους, δεδομέ
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νου ότι καί εις την παρούσαν περίπτωσιν τοΰτο ηκοόετο ομοΰ μετά 
τοΰ άκολουθοΰντος ψιλοΰ. ‘Ως προς τό απαρΰινά παρατηρώ οτι πρό
κειται περί έκφράσεως επιρρηματικής κα! οχι περί επιθέτου. Ή έκ· 
φραοις είναι απαρύινά σημαίνει «είναι αλήθεια» κα! άπαντά συχνά 
εις τά κρητικά κείμενα. Πβ. Στάθης, Α 131: δϊν είναι κείνο άπαρ- 
ϋινά. Στάθης, A 189 : τοντο <5έν είναι αληΰινά, δπου ό Γ. Κ ο υ ρ- 
μ ουλής («Κρητικά! Μελέται», Α' (1933), σελ. 226) διορθώνει εις 
τούτα, κακώς, διότι τό αληΰινά εδώ δεν είναι έπίθετον. (Πβ. τό λεγό
μενον σήμερον αυτό είναι ψέματα αντί ψέμα). Πβ. κα! Έρωφ., A 
227 : ποιος το κρατεί γι' άπαρ&ινά. Επίσης κα! Φορτουν., A 406:

αν εϊχεν είοται απαρ&ινά, και νά ’χες τ ο γνωρίοης

Φιλολογικά! παρατηρήσεις εις κρητικά κείμενα 261

Γ Υ Π A Ρ I Σ

Περ! τοΰ ονόματος τοΰ κυριωτέρου προσώπου τής ομώνυμου ποι- 
μενικής κωμωδίας ΰπεστήριξεν ό Γ. Χατζιδάκης («Έπετηρις Πα- 
νεπ. ’Αθηνών», 18 (1923), σελ. 2 - 3) οτι προήλθεν έκ τοΰ αρχαίου 
Κυπαριοοίτας, συντομευθέντος εις Κύπαρις. Είναι τελείως άπίθανον 
οτι σπάνιον άρχαΐον ό'νομα θά ήδΰνατο νά επιζήση μέχρι τών νεωτέ- 
ρων χρόνων, διά μέσου τής χριστιανικής περιόδου, ήτις προεκάλεσε 
πλήρη έξαφάνισιν τοΰ αρχαίου ονοματολογίου, έκ τοΰ οποίου μόνον 
ονόματα άγιοποιηθέντων προσώπων έπέζησαν.

Πολύ πιθανώτερον είναι οτι τό Γνπαρις πρέπει νά συναφθή προς 
ουσιαστικά εις - άρις σχηματισθέντα έξ ονομάτων πτηνών, ως τά περ- 
δικάρις, καί γερακάρις ,5. Ταΰτα σημαίνουν τον θηρευοντα τό πτηνόν, 
έξ ου τό δνομα, ή τόν θηρευοντα δ ι’ αΰτοΰ. Ουτω περδικάρις είναι 
ό κυνηγών πέρδικας καί γερακάρις ό κυνηγών δ ι* ίέρακος. Άνάλογον 
είναι κα! τό λαγωνάρις, ό άνιχνευων λαγωοΰς κυων, τό λαγωνικόν. 
Κατά ταΰτα γ υ π ά ρ ι ς είναι ό κυνηγών γΰπας ή διά γυπός. (Είναι

1δ) Τό παρατιθέμενον υπό τοΰ Χατζιδάκη Κύπαρις πιθανώς είναι 
άσχετον πρός τό Γνπαρις κα! γραπτέον Κήπαρι; έκ τοΰ κηπάρις. Τό επιχείρημά 
του περ! καταγωγής τοΰ Γνπαρις εκ τοΰ Κύπαρις διά τροπής τοΰ γ εις κ (σημ. 
1) δέν είναι ισχυρόν. Τό αυτό πρέπει νά είπωμεν διά τά λεγάμενα ύπ* αΰτοΰ 
περί δήθεν έλλείψεως έν Κρήτη τών εις - άρις προπαροξύτονων μή μεγεθυντι
κών ονομάτων. Ουτω έξωθι τής Σητείας υπάρχει τοπωνόμιον ατοϋ Μάναρι, σύ· 
νηθες δε είναι έν Κρήτη τό έπώνυμον Μαζαράκης, (πβ. «Χριστιαν. Κρήτη», 
Α', σελ. 281), προελθόν έκ τοΰ μνημονευθεντος υπό τοΰ Χατζιδάκη ως μή 
κρητικοΰ Μάζαρις. Είναι περίεργον πώς ό Χατζιδάκης έλησμόνησε τόν Λον- 
καριν !
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γνωστόν δτι κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους άρπακτικά πτηνά έχρη- 
σιμοποιοϋντο αντί λαγωνικών).

'Η ως άνω ερμηνεία τοΰ Γύπαρις καθίσταται ακόμη πιθανωτέρα 
εκ τής ύπάρξεως κεφαλληνιακοϋ τοπωνυμίου Γιούπαρις, (Ε. Κ ρ ι α- 
ρας, «Γυπαρις», σημειώσεις, σελ. 247), σχηματισθέντος εκ τοΰ νεω- 
τερου τόπου γιούπας (καί αγιούπας).

Ό άναβιβασμός τοΰ τόνου γυπάρις - Γύιιαρις δεν παρέχει, νομίζω, 
δυσκολίας, άφοΰ τό αυτό φαινόμενον παρατηρεΐται καί εις άλλας περι
πτώσεις χρήσεως προσηγορικών εις -άρις ως κυρίων ονομάτων. Οΰτω 
έχομεν τά λονβάρις (λωβός = λεπρός) - Λούβαρις, γουνάρις (=γουνα- 
ράς) - Ρούναρις, βαρκάρις - Βάρκαρις (έπίθετον εν Ήρακλείφ). Πβ. 
καί τά Βούλγαρις, Λούκαρις, Λάσκαρις προελθόντα, ως πιστεύω, εκ 
προσηγορικών εις - άρις. ’Αλλά καί επί προσηγορικής χρήσεως ανα
βιβάζεται ενίοτε ό τόνος εις τά εις - αρις' π. χ. φουρνάρις - φονρναρις.

262 Στυλιανού ‘Αλεξίου

Αυτόθι, Γ 117 - 8 :

κι δσοι τον ήλιο φεύγουαι καί κάνουν ατό στανιό μας 
περισσά καλορίζικοι> &ς πουν τό ριζικό μας.

Νομίζω δτι ή προταθεΐσα υπό τοΰ Γ. Κουρμουλη («Κρητικαί Με- 
λέται», Α’ (1933), σελ. 229) διόρθωσις καί κότσου στο σκιανιό μας 
είναι ή μονή δυνατή καί δεν έκλονίσθη έκ τής άντιρρήσεως τοΰ Ε. 
Κριαρά, έρμηνευσαντος τό κάνω «διάγω» («Byz. Neugr. Jahrb.», 
12, σελ. 60, καί τοΰ Σ. Καψωμένου («Byz. Neugr. Jahrb.», 17, 
σελ. 248), έρμηνευσαντος τό κάνου «έρχονται, περνοΰν» κατά τό 
«κάμε πιο κοντά».

Οί άνοπέρω μελετηταί δεν παρετήρησαν τά εξής. Τό κάνω μέ την 
έννοιαν τοΰ διάγω λέγεται μόνον περί οπωσδήποτε μακράς διαμονής. 
Οΰτω λέγεται κάνω σ’ αυτό τό σπίτι, δέν κάνω ατό χωριό κ.λ., άλλ’ 
δχι κάνω στον ήσκιο τοΰ πλατάνου. Ούτε δε καί μέ την έννοιαν τοΰ 
«πλησιάζω» δυναται νά λεχθή κάνω στον ήσκιο' δρθότερον θά ήτο κα
τά τον ήσκιο. Άντιθέτως ή φράσις κάθομαι στον ήσκιο είναι συνηθε- 
στάτη. ”Ας σημειωθή δέ δτι δ Φώσκολος λέγει σέ τούτο τό σκιανιό θά 
κάτσω (Φορτουν., Ίντερμ. Β, στ. 1).

Αυτόθι, Β 83. 'Ο βοσκός Γιαννουλης έπιπλήττων την κόρην 
του, διότι άσχολεΐται μέ την θήραν, αντί νά τον βοηθή, λέγει:

εδά σου δίδω μια ραβδιά καί σπάω τά νεφρά σου

*0 μη κρητικός τόπος σπάω αντί απώ, όφειλόμενος εις τον έπτανήσιον 
άντιγραφέα, δέν δυναται νά είναι γνήσιος. Εις την «Κρητικήν Άνθο-
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λογίαν», όπου περιελήφθη τό απόσπασμα, έγραψα απώ τα τη νεφρά 
σου. Παραθέτω τώρα χωρίον τοϋ «Φορτουνάτου» παρέχον ετερον δείγ
μα προτάξεως τής αντωνυμίας επι απειλής κα'ι πεΐθον δτι καλώς έγέ- 
νετο ή διόρθωσις. 'Ο καπετάν Τζαβάρλας εις Δ 157 - 8 έπιπλήττω\ί 
τον υπηρέτην του, επειδή τον ειρωνεύεται, τοϋ λέγει: πολλά ντηρον- 
μαι (ήτοι φοβούμαι) πώς κόφτω τη τη μύτη σου. Τύποι εις - άω χά- 
ριν τής ρίμας απαντούν εις τον γλωσσικώς άμελέστερον τοϋ «Γΰπαρι» 
«Ζήνωνα» και εις τον Μπουνιαλήν.

Φιλολογικού παρατηρήσεις εις κρηΐικά κείμενα 263

2 Τ Α Θ Η 2

Εις Β 75 αναφέρει δ ποιητής την Κονμνα, και την Τουρλουροΰ. 
Περί τοϋ πρώτου έγραψεν ό Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η ς («Byz. Neugr. Jahrb.» 
1 (1921), σελ. 73) δτι ’ίσως είναι ή νησις Κόνιδα τής ανατολικής 
Κρήτης, παρασυρθείς εκ τοϋ δτι Τουρλουροΰ ωνόμαζαν οί Βενετοί τά 
Θόδωρόν των Χανίων. Όρθώς ϋπεστηρίχθη άντιθέτως ύπδ τοϋ Μ. 
Μ αν ούσ α κα, («Κρητικά Χρονικά», Α' (1947), σελ. 70), δτι και τά 
δύο είναι ονόματα συγχρόνων τοϋ ποιητοϋ γυναικών, πιθανώς μάλι
στα γυναικών άσχολουμένων μέ μαγικά έξασφαλίζοντα τήν ερωτικήν 
άνταπόκρισιν. 'Υπό τοϋ Ιδιου (αύτ., σημ. 58) συνήφθη τό Κούιχνα 
πρύς τό προσηγορικόν κονμνα, δπερ έν Κύπρφ σημαίνει μικρόν πίθον 
διά χοιρινά παστά.

Επειδή τό κονμνα δεν είναι γνωστόν εν Κρήτη ως προσηγορικόν, 
νομίζω δτι πιθανώτερον είναι νά έρμηνεύσωμεν τήν Κούμναν τοϋ 
«Στάθη» ως τό θήλυ τοϋ γνωστού κυρίου ονόματος Χονμνος, απαν
τώντας καί ως Κόμνος. (Βλ. Μ. Μανούσακαν εις ΕΕΒΣ, ΚΑ' 
(1951), σελ. 282). Ό σχηματισμός τοϋ Κονμνα εκ τοϋ Κοΰμνος δεν 
είναι απίθανος, αν ληφθώσι ύπ’ δψει τά ανάλογα, ρονους - ρούοα, 
χοΰρδος - χούρδα, ντούρος - ντούρα, και δτι ενίοτε τά θηλυκά τών 
κυρίων ονομάτων σχηματίζονται κατά τά επίθετα, άνευ προσθήκης 
τών συνήθων καταλήξεων - ίνα καί - αινα, π.χ. Κομνηνός - Κομνηνή.

Εις Γ 538 λέγει ή Άλεξάντρα εις τον Στάθην ύπαινισσομένη τό 
ό'νειρόν της (Α 237 εξ.)16:

κ’ είς τον νγιδ έξεδήλιανε πονρι κ' είς τό γαμπρό σου 

Ή έννοια είναι: «τό δνειρον επηλήθευσε καί διά τον υιόν σου, τον

16) Είς τό αυτό χωρίον Α 237 έγραψα είς τήν «Κρητικήν ’Ανθολογίαν δνό 
κιάλια αντί δνό όκκιάλια, μή παρατηρήσας δτι οΰτω δύναται να έπέλθτ] σύγχυ· 
σις πρός τά νϋν καλούμενα κιάλια, ενώ είς τό χωρίον πρόκειται απλώς περί 
ιών «γυαλιών» (ίταλ. occliiali).
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όποιον εύρες, και δια τον γαμβρόν σου, αφοί ένύμφευσες την κόρην 
σου». Κατ’ άρχάς έγραψα αντ'ι εξεδήλιανε, έξεδιάλυνε, (πβ. ξεδιάλυση, 
ξεδιαλνώ εις A 245,6), οΰτω δέ έχει διορθώσει μετ’ ερωτηματικού ό 
Ξανθουδίδης επί τού αντίτυπου τής Βιβλιοθήκης τού Μουσείου ‘Ηρα
κλείου. Έν τοΰτοις ό τύπος έξεδήλιανε καλώς είχε, και άποκατεστάθη 
εις τα παροράματα τής «Ανθολογίας», αφού εύρίσκεται εις δημοτικόν 
ποίημα, (Ά ριστ. Κριάρης, Πλήρης Συλλογή κ λ., 1921, σελ. 281):

δνειρο τό είδα, λυγερή, νά μου το ξεδηλιάνης 

Βεβαίως ό τύπος δεν έχει σχέσιν προς τό δήλος, ώς υπονοεί εις την 
σχετικήν σημείωσιν ό Κριάρης, άλλ’ αποτελεί αναγραμματισμόν τού 
ξεδιάλυνες. Διά τον αυτόν λόγον ή μετά τού η γραφή είναι αδικαιο
λόγητος.

264 Στυλιανού ‘Αλεξίου

ΖΗΝΩΝ

Περ'ι τής κρητικής αυτής τραγωδίας ύπεστήριξε παλαιότερον ό Σ ά- 
θ α ς («Κρητικόν Θέατρον», Προλεγ. σελ. IT') καί τελευταίως ό Φ. 
Μ π ο υ μ π ο υ λ ί δ η ς («Κρητικά Χρονικά», Ζ' (1953), σελ. 128) οτι 
μετεφράσθη απ’ ευθείας εκ τού ομωνύμου λατινικού έργου τού Si
meons. Κατ’ αρχήν τούτο δεν φαίνεται πολύ πιθανόν, υπάρχουν δέ 
καί ώρισμέναι ενδείξεις περί τής μεσολαβήσεως μιας ιταλικής μετα- 
φράσεως. Αΰται είναι αί εξής.

Τά κύρια ονόματα τής άρχαιότητος αποδίδονται έν τώ έργφ διά 
τύπου ιταλικού καί όχι λατινικού, ως Κάστορες (σελ. 61 κ.ά.), Άκερόντε 
(Ε 115), Φλεγετόντε (Ε 116), Λάτεο (Ε 44), Φετόντε (Ε 249), Στΰγε 

(Ε 280).
Είς Γ 299 έξ. άναγινώσκομεν :

ΟΥΡΒΙΚΙΟΣ
Άρμάκιος...

ΚΑΣΤΟΡΕΣ

Άρμάκιος ! δϊμε και τϊ γροικοΰσι 
τ’ αυτιά μου; ώ, πώς τά μέλη μου γροικώ κι άνατριγιοϋαι! 
Άρμάκιος, Άρμάκιος ;

ΟΥΡΒΙΚΙΟΣ

τού βασιλιοϋ ό φέλόνος
αφάνισε κ.λ.

Είς τό ανωτέρω χωρίον ό Ούρβίκιος αναγγέλλει τήν θανάτωσιν τού 
Άρμακίου υπό τού Ζήνωνος, διακοπτόμενος υπό τού Κάστορος, φί
λου τού Άρμακίου, ό όποιος έταράχθη είς τό άκουσμα τής λέξεως
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Άρμάκιος. Είναι προφανές ότι το Άρμάκιος είναι άντικείμενον τοΰ 
αφάνισε. Κανονικώς λοιπόν θά ετίθετο αιτιατική και οί λόγοι τοΰ 
Ουρβικίου θά άρχιζον διά τοΰ τόν Άρμάκιον.

Τό λάθος δικαιολογείται, αν ΰποτεθή δτι εις τό πρότυπον, εκ τοΰ 
οποίου μετέφραζεν ό ποιητής, δεν έγίνετο διάκρισις μεταξύ τών δυο 
πτώσεων’ αλλά τό φαινόμενον αυτό χαρακτηρίζει την ιταλικήν και δχι 
τήν λατινικήν γλώσσαν. Δυστυχώς δεν έχω τό λατινικόν κείμενον τοΰ 
Simeons διά νά ελέγξω τήν ύπόθεσίν μου.

Περίεργος ίταλισμός παρατηρεΐται, ως νομίζω εις Δ 134 οπού 
ό Λογγΐνος μονολογών αθέατος όπισθεν τοΰ άνυπόπτου Πελάγιου, και 
μή τολμιόν νά τον πλήξη, λέγει:

δϊμένα άποκρνγαίνοΥ 
δίχως νά δώσω θάνατο μέ βλέπω αποθαμένο.

Πιθανώς τό μέ βλέπω είναι πρόχειρος καί κακόζηλος μετάφρασις τοΰ 
ιταλ. mi vedo. "Οτι δ Λογγΐνος εις τό σημεΐον αυτό δεν δμιλεΐ προς 
τον εαυτόν του, ως πολλαχοΰ τοΰ χωρίου, (ότε θά έπρεπε νά γράψωμεν 
σέ βλέπω), φαίνεται έκ τών αμέσως προηγουμένων ρημάτων άποκρν- 
γαίνω καί δώσω. Πάντως καί ή γραφή αέ βλέπω δεν δΰναται νά άπο- 
κλεισθή. Καί εδώ θά ήτο χρήσιμος ή παραβολή προς τό λατινικόν.

Πιθανώς λοιπόν ό «Ζήνων» μετεφράσθη εξ αγνώστου ιταλικής 
διασκευής τοΰ έργου τοΰ Simeons. “Ας σημειωθή ότι τό 1696 έξεδό- 
θη εν Βενετίφ ιταλικόν μελόδραμα «Zenone Imperatore d’ Oriente». 
(K. Σάθας, «Κρητικόν Θέατρον», Προλεγόμενα, σελ. ιθ'). Πιθανώς 
είχε προηγηθή ομώνυμον ιταλικόν δράμα βασιζόμενον επί τοΰ Si
meons’ αι έρευναι πρέπει νά στραφοΰν καί προς τήν κατεΰθυνσιν 
αυτήν.

Αυτόθι, A 67 - 8. 'Ο Ζήνων καλεΐ τον άστρολόγον Εΰφημιανόν 
νά παρουσιασθή :

Έονφημιανέ, διδάσκαλε πρόβαλε τής μαγείας, 
ρήτορα πολλά Ιξακονστέ και τής αστρολογίας.

'Υπό τοΰ Έ. Κριαρά («Byz. Neugr. Jahrb.», 12, σελ. 57) διωρ 
θώθη τό πρόβαλε εις πρόβονλε συναφθέν προς τό μαγείας. Άλλ5 ή 
λέξις πρόβουλος είναι, καθ’ όσον γνωρίζω, άγνωστος εις τά κρητικά 
κείμενα, διερωτώμαι δε τί θά έσήμαινε πρόβουλος τής μαγείας. Γρα- 
πτέον :

’Εονφημιανέ, διδάσκαλε, πρόβαλε, τής μαγείας 
ρήτορα πολλά έξακονστε καί τής αστρολογίας.

Φιλολογικοί ποφατηρήσεις εις κρητικά κείμενα
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266 Στυλιανού 'Αλεξίου

Νομίζω δτι δεν παρετηρήθη δπ ή σειρά τών λέξεων είναι : ρήτορα 
(ήτοι διδάσκαλε) τής μαγείας και τής αστρολογίας. Το και συνάπτει την 
μαγείαν προς την αστρολογίαν' αν τό μαγείας συνιαρθή προς τό υπο
θετικόν πρόβονλε, τό και μένει μετέωρον καί οΰδέν συνδέει. "Αλλως 
τό πρόβαλε είναι συνήθης κλήσις προς έμφάνισιν. Πβ. Στάθης Γ 145, 
δπου ό Άρέτας κρούει την θυραν καί διαλέγεται μετά τοΰ έσωθεν έ- 
ρωτώντος Φόλα, καλών αυτόν νά έμφανισθή:

ΙΙοιός είναι αυτόν όπου κτνπά;
—Πρόβαλε, α ίλες νά μάάης.

Αί άκολουθοϋσαι εΐς τό χαιρίον τούτο τοΰ «Ζήνωνος» σκηνικαί όδηγίαι 
άνταποκρίνονται ακριβώς εις τό πρόβαλε τοΰτο, τό όποιον είναι ά'λλως 
απαραίτητον είς τό δίστιχον. Τότες ανοίγει ή προοπεττίβα τής σένας 
και φαίνεται δ μάγος.

Αυτόθι, A 251 εξ.:
’Από τό μέρος τό δεξό τον βασιλιά τοΰ κόσμον 
τί στέκεις; όέ σηκώνεσαι, Βασιλίσκε απ’ τό πλευρό μου!
’Εσέ μιλώ! γή δε γροικάς; Σηκώσου απ’ δμπρός μου! 
νά μή σε βλέπη ουδέ ποσώς τοΰτο τό πρόσωπό μου!

Διά την άποκατάστασιν τοΰ μέτρου καί τής ρίμας πρέπει νά αλλάξουν 
άμοιβαίως,θέσιν τά δεύτερα ημιστίχια τοΰ δευτέρου καί τρίτου στίχου.

Από τό μέρος τό δεξό τοΰ βασιλιά τοΰ κόσμον 
τί στέκεις; Αέ σηκώνεσαι, Βασιλίσκε, άπ’ δμπρός μου;
Έσε μιλώ' γή δέ γροικάς; Σηκώσου απ’ τό πλευρό μου, 
νά μή ok βλέπη 'ιονδέ ποσώς τοΰτο τό πρόσωπό μου.

Διά την συγκριτικήν μελέτην τών λογοτεχνιών τής ’Αναγεννήσεως, 
ας σημειωθή δτι ή σκηνή τής έμφανίσεως τοΰ φαντάσματος τοΰ Άρ- 
μακίου κατά τό συμπόσιον είς μόνον τον Ζήνωνα, (Πρ. Ε' σελ. Δ'), 
παρουσιάζει άναλογίαο προς τήν σκηνήν τής έμφανίσεως τοΰ δολοφο- 
νηθέντος Banquo κατά τό συμπόσιον είς μόνον τον Macbeth, είς τήν 
ομώνυμον τραγωδίαν τοΰ Σαιξπήρου, (Πρ. III, σκ. IV). 'Υπάρχουν 
δε καί ώρισμέναι άντιστοιχίαι εις τοίις λόγους Ζήνωνος—Μάκβεθ, καί 
Λογγίνου — Λαίδης Μάκβεθ. "Ισως ό Simeons είχε μιμηθή τον Σαιξ- 
πήρον ή καί οί δυο είχαν κοινά ιταλικά πρότυπα.

ΦΟΡΤΟΥΝΑΤΟΣ ^

Τελείως αστήρικτοι είναι αί παρατηρήσεις τοΰ Γ. Χατζιδάκη 
(«Έπιστ. Έπετ. Φιλοσ. Σχολής Πανεπ. Θεσσαλ.», 1 (1927), σελ. 24)
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περί ατελούς γνώσεως τής γλώσσης καί κακής στιχουργίας τοΰ Μάρκου 
’Αντωνίου Φωσκόλου. Ούτω π. χ. θεωρεί (αύτ., σελ. 26) ελαττωματι
κούς στίχους έχοντας συνίζησιν μεταξύ ιών ημιστιχίων, ενώ τοιοϋτοι 
στίχοι απαντούν, αν καί σπανιώτερον, καί εις τον Κορνάρον. Αί συνι
ζήσεις αΰται, τελείως άγνωστοι εις την δημοτικήν ποίησιν, προσδί
δουν εις τον στίχον τού Φωσκόλου προσωπικωτέραν καί λογιωτέραν 
άπόχρωσιν.

Επίσης δεν αποτελεί ενδειξιν «μικράς έλληνομαθείας», ως λέγει ό 
Χατζιδάκης, τό δτι ό Φώσκολος λέγει τούς αρχαίους Έλληνας ρωμιούς 
καί τό κράτος τους ρωμικάτο, ρωμαιικάτο. Άντιθέτως ή χρήσις τών 
δρων τούτων αποτελεί ενδειξιν συνειδήσεως τής εθνικής ταυτότητος 
τού αρχαίου καί νεωτέρου Ελληνισμού, τούτο δέ είναι λίαν σημαντι
κόν καί συνηγορεί υπέρ τής μορφώσεως τού ποιητού. ”Ας σημειωθή 
δτι δ δρος ρωμιακάτο επανευρίσκεται εις παραλλαγήν τοΰ Τραγουδιού 
τού Δασκαλογιάννη, (παρά Mango, Quelques remarques sur la 
chanson de Daskaloyannis, «Κρητικά Χρονικά», Η'(1954), σελ. 51):

Δάσκαλε Γιάννη τω Σφακιώ μέ τό πολύ φονσαάτο, 
δεν εΐοαι συ που μοΰ ’λεγες, θά κόμης ρωμιακάτο;

Πιθανώς δέ καί εις τον Φορτουνάτον, Ίντερμ. Β', στ. 160, ένθα λέ
γεται περί τής Ελένης δτι:

στο Ρωμικατο εύρίακεται και φέγγει και πλουμίζει 

(ήτοι εις τήν Ελλάδα), πρέπει νά γραφή ρωμιακάτο. "Ετερος τόπος α
πάντων εις Ίντερμ. Γ', στ. 148 :

ώγιά νά δη τσι δϋναμες τσ' έχει τό Ρωμαικάτο 

Προήλθεν εκ τοΰ Ρωμαιικάτο. Πιστεύω δηλαδή δτι παραλλήλως ελέ- 
χθη Ρωμαΐος^> Ρωμαίικο - ΡωμαϊκόΡωμαιικατο - Ρωμαικάτο καί 
Ρωμιός^μ Ρωμιακό^> Ρωμιακάτο.

Αυτόθι, A 158. 'Ο ιατρός Λούρας καυχώμενος διά τήν ικανό
τητά του λέγει δτι οί συνάδελφοί του είναι ακατάρτιστοι καί δεν άνέ- 
γνωσαν:

Διοακορίδη τό θαυμαστό και τό σοφό *Ιπποκράτη.

Διά τήν άποκατάστασιν τού μέτρου πρέπει, νομίζω, νά υίοθετήσωμεν 
τον ιταλικόν τύπον Διοσκόριδε.

Αυτόθι, A 195 - 6. Ό υπηρέτης τού Λούρα Μποζίκης άκούων 
παρά τού κυρίου του δτι ή ασθενής Κερά Μηλιά, τήν οποίαν επεσκέ- 
φθη, τού έδωκε δι’ αμοιβήν χρυσοΰν νόμισμα, λέγει:

ένα τσικίνι τοΰ ’δωκε καυκοϋ κοιλιά μλ] σπάθης, 
έτσι νά ζης βαρειόμοιρε νά αώσης νά πασκάαης.
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Είναι φανερόν δτι ό Μποζίκης εδώ μονολογεί προς την κοιλίαν του, 
ώς καί εις (Δ 497 · 8), δπου άκουων δτι ετοιμάζεται γάμος λέγει:

Χαίρου, καϊμένη μου κοιλιά και ον παραδαρμένη, 
και τ’ άντερό σου πάλι έδά, λογιάζω, ξεπλαταινεί.

καί εις Ε 210 - 1, δπου λαμβάνουν την εντολήν να ετοιμάση το γαμή- 
λιον δείπνον αναφωνεί :

κοιλιά μου, α δε χορτάσης 
απόψε καθώς πεύλυμας, πολλά παράπονου μου.

Εις τό παρόν λοιπόν χωρίον πρέπειΓ νά στίξωμεν καί νά γράψωμεν 
οίίτω :

“Ενα τοικίνι τον ’δωκε ! Καυκον, κοιλιά, μη σπάσης' 
έτσι νά ζης, βαρειόμοιρη, νά σώσης νά πασκάσης.

Δι’ άνάλογον χρήσιν τοϋ κανκοΰ (— χαίρου), πβ. Φορτουν., Δ 26, 
Μπουνιαλή, Κρητ. Πόλ., σελ. 411, στ. 24. Ελλειπτικούς συνιστα δ 
Μποζίκης εις την κοιλίαν του vox καυχάται καί vox χαίρεται, διότι θα 
φάγη τόσον, ώστε νά κινδυνευη μήπως διαρραγή, καί εκφράζει την 
ευχήν νά προφθάση αΰτη νά «πασχάση» μετά τήν μακράν νηστείαν. 

Αυτόθι, A 330 - 1:

*Ω πόσο πόνο σήμερο γροικώ μές στην καρδιά μου 
κ’ έχει τό νοΰ διασκορπίσει κι όλα τά λογικά μου.

Γραπτέον διασκορπίσω διά τό μέτρον. "Ας σημειωθή δτι ή σελίς τοϋ 
χγ., δπου 6 στίχος, έχει γραφή δι’ άλλης χειρός, (πβ. σημείωσιν σελ. 56).

Αυτόθι, Β 36. Ή μνεία τοϋ «Ντον Τζουάνε» (Don Juan οΓ 
Austria, φυσικοϋ υίοϋ Καρόλου τοϋ Πέμπτου καί νικητοϋ τής ναυμα
χίας τής Ναυπάκτου, 1571), πιθανώς δυναται νά βοηθήση εις τήν εϋ- 
ρεσιν τοϋ προτύπου τοϋ «Φορτουνάτου», αν βεβαίως ή μνεία αυτή ά- 
νήκη είς τό πρότυπον, ως δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν. Τοϋτο θά εγρά. 
φη μετά τήν ναυμαχίαν τής Ναυπάκτου, ή οποία κατέστησε τον Don 
Juan ένδοξον.

Αυτόθι, Β 85 εξ. Ό Καπετάν Τζαβάρλας λέγει:

κι δτι ώρα οΐ Τούρκοι εκονσασι, οπού ’σαν είς τή φόσαα, 
τον έρχομό μου έμενα εδώ, πάραντας έσηκώαα 
τσί ψύλλους τως κ’ έφύγασι κ.λ.

*0 Τζαβάρλας υπαινίσσεται πραγματικόν γεγονός, τό οποίον κομπα
στικούς αποδίδει είς τήν άφιξίν του είς Κρήτην. Πρόκειται περί τής 
άποχωρήσεως τών τουρκικών στρατευμάτων τών πολιορκουντων τον 
Χάνδακα μετά τάς άκάρπους επιθέσεις τών πρώτων ετών. Τήν άποχώ-
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ρησιν, πράγματι αιφνιδίαν και άνέλπιστον, περιγράφει ό Μπουν! α- 
λής, Κρητικός Πόλεμος, σελ. 298, στ. 11 εξ.).

Αυτόθι, Β 185 - 8. 'Ο Φορτουνάτος εξομολογείται εις τον φίλον 
του Θόδωρον τον έρωτά του προς την Πετρονέλλαν λέγων:

Τούτη το νον μου έσήκωοε, τούτη το λογισμό μου 
μου πήρε και νά τά ’χω πλιό δεν εναι μπορετό μου.

'Ο δε Θόδωρος άπαντα:

Κι όγιά άΐντα, φίλε, οώπασε, καί τάσσω σου νά κάμω 
με κάθε μόδο γλήγορα νά κάμετε τό γάμο.

Εις τά λόγια τοΰ Θόδωρου δεν πρόκειται περί τής αιδας (βοήθειας). 
"Οθεν πρέπει νά γράψωμεν καί νά στίξωμεν ουτω :

Κι ώγιά είντα, φίλε; Σώπασε κ.λ.

«Διατί θά χάσης τον νοΰν σου; Σιώπα, καί εγώ σοΰ υπόσχομαι κ.λ.».
Αυτόθι, Β 196. 'Ο Χατζι δάκης (ένθ’ άνωτ., σελ. 25) διώρ- 

θωσεν αντί ώστε νά μη γνωρίση, ώστε που νά γνωρίση. ’Άς παρατη- 
ρηθή δμως οτι, έφ’ ό'σον πρόκειται περί τοΰ αυτογράφου τοΰ ποιητοϋ, 
δυνάμεθα νά διορθώνωμεν μόνον πιθανά παραναγνώσματα τοΰ εκδό
του, έσφαλμένον τονισμόν αΰτοϋ, καί ανορθογραφίας ή προφανή σφάλ
ματα έκ παραδρομής τοΰ ποιητοϋ κατά την αντιγραφήν.

Αυτόθι, Β 199. Είντα δεν είναι κύρις σου; Έκ τοΰ είντα τού
του προήλθε τό άκουόμενον καί τώρα ντά.

Αυτόθι, Β 202-3- Ό Φουρτουνάτος διηγείται δτι ό θετός πα
τήρ του Γιαννοΰτσος ασχολούμενος άλλοτε μέ τό έμπόριον τον εΰρε νή- 
πιον εντός πρώην πειρατικοΰ πλοίου (φούστας), που ήγόρασε : 

κ’ ερχοντας μια φούστα ν’ αγοράση 
μέσα στη φούστα μ’ εϋρηκε κ.λ.

Θά άνέμενε κανείς εατοντας μια φούστα ν’ άγοράση, δηλ. μέ τό νά ά- 
γοραση, ή δέ ύπόθεσις αυτή ένισχΰεται από την αρχικήν αορφήν τοΰ 
στίχου (βλ. σημείωσιν τοΰ εκδότου) τυχαίνοντας.

Αυτόθι, Β 357. δεν έϋωρώ. Γρ. δένε &ωρώ. Δεν πρόκειται πε' 
ρί αυθαιρέτου βιασμοΰ τής γλώσσης χάριν τοΰ αέτρου, άφοΰ τό δένε 
τοΰτο σχηματισθέν, δταν ήκούετο ακόμη τό ν τοΰ δέν, κατά τό κλαΐν 
- κλαϊνε, τον - τόνε, εϊπεν - ειπενε κ.λ., εύρίσκεται καί εις δημοτικόν 
τραγούδι, (Ά. Κριάρης, Πλήρης Συλλογή κ.λ., σελ. 259, «Είδυλ- 
λιον»). Πβ. καί Φορτ., Δ 427, όπου γρ.: δένε ντρέπεται.

Αυτόθι, Γ 19 - 21. Ό Τζαβάρλας λέγει :

...εγώ ’βαλα στο λογισμό μου τώρα 
άνέ τακάρου οι Τούρκοι πλιό ετούτη μας τη χώρα,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:40 EEST - 18.237.180.167



270 Στυλιανού ’Αλεξίου

πε μπαλονβάρδο ένα ψηλό νά πά να κατοικήσω 

Οί στίχοι οΰτοι δεικνύουν οτι τό δράμα γράφεται εν καιρφ πολεμικής 
άναπαύλας, (πβ. και τά ανωτέρω λεχθέντα περί άποχωρήσεως των πο
λιορκητών). Τοϋτο συμφωνεί εντελώς προς την νέαν χρονολόγησιν τής 
συγγραφής τοϋ «Φορτουνάτου» ολίγον προ τοΰ 1666, (βλ. G. Mor
gan, «Κρητικά Χρονικά», Η', (1954), σελ. 63). Είναι περίεργον πώ5 
ό Ξανθουδίδης τοποθετών την συγγραφήν κατά «τά δυο ή τρία τελευ
ταία έτη τής πολιορκίας...καί δη, πιθανώτατα αυτό τό τελευταΐον έτος 
(είσαγ. σελ. 10) δεν πσρετήρησε τάς ως άνω ενδείξεις ειρηνικής περι
όδου, τάς οποίας παρέχει τό κείμενον.

Αυτόθι, Γ 108 - 9. Ή Πέτρου λέγει περί τοΰ Τζαβαρλα : 

τήν ώρα δε ϋωρώ νά τόνε ρίξω χάμαι 
καί μά το κακοτσίκαλο νά τόνε περιχύσω.

Γρ. με τό κακοτσίκαλο, δηλ. μέ τό άγγεΐον τής νυκτός.
Αυτόθι, Γ 229 - 230. Ό Μποζίκης επεμβαίνει υπέρ τοϋ κυρίου 

του εις τήν ρήξιν αϋτοΰ προς τον Δάσκαλον.
ΛΟΥΡΑΣ

Στάαου δαμάκι, κέρατά, κ’ εδά ίλέλεις γελάσει, 
νά σ’ άρμηνέψω νά μιλής.

ΜΠΟΖΙΚΗΣ

Έμεναν αση

Διά νά έχωμεν δεκαπεντασύλλαβον, πρέπει νά συμπληρωθούν οί λόγοι 
τοΰ Μποζίκη πιθανώτατα οϋτω : <^Άφέντη,'β> έμεναν αση.

Αυτόθι, Γ 157 - 8 :

νά βούλησή έτσι γέροντας καί passa sessanta anni 
nubere σε Puercula, που δεκοκτώ δε φτάνει 

Ή άνάμιξις λατινικών, ιταλικών καί ελληνικών δι’ ιταλικών χαρακτή
ρων γεγραμμένων, εδυσχέρανε τήν ορθήν μεταγραφήν. Γραπτέον: 
che passa sessanta anni \ nubere se puercula κ.λ. Καί εις άλλα ση
μεία ή μεταγραφή τών ξενόγλωσσων χωρίων έχει γίνει ατελέστατα. 

Αυτόθι, Γ 330:

καί πάλι σά μόρ&η άρρωστιά, έτότες γιάτρεψε με.

Ό στίχος καλώς έχει, αλλά διά νά μή είναι άρρυθμος, πρέπει νά 
τον άναγνώσωμεν έγκλίνοντες τό μ.δρϋη ως άτονον μετά τό σάν. Πβ. 
Γ 434:

καθώς μδχει παραγγελιά στην πόρτα νά προβάλη 

Πβ. καί Έρωτοκρ., Γ 842 : ωσάν ξένο μ’ έκλάψα.
Αυτόθι, Γ 425 ;
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άπού άνίσως κι αφέντης μον εϊχεν αποφασίσει 

Γρ. ανιαώς, πβ. ανωτέρω σελ. 251 τά λεγάμενα ύπ’ εμού περί Έρωφ. 
Δ 193 εξ.

Αυτόθι, Δ 71. Την λ. κορδόγερος, διά της όποιας χαρακτηρί
ζεται ό ερωτευμένος γέρων Λουρας, ερμηνεύει ό Ξανθουδίδης (γλωσ- 
σάριον) κα'ι ό Χατζιδάκης (ένθ’ άνωτ., σελ. 33) «τον γέροντα, πού εί
θε νά τά κορδίση». 'Η ερμηνεία είναι εξεζητημένη. Πιθανώς πρέπει 
νά γραφή τό πάγκοινου και λίαν άρμόζον πορδόγερος.

Αυτόθι, Δ 272 έξ. ‘Ωγιά νά δης ποιος άλλος σαν εμένα... δέ 
βρίσκεται κ.λ. Γραπτέον πώς άλλος.

Αυτόθι, Δ 409 - 10. Ό φιλάργυρος Λουρας συνιστςί οικονομίαν 
εις τον υπηρέτην του.

Τδ πραμαν, όπου αοϋ ’δωκα, νά πά νά πονσουνίσης, 
στέρεψε τίβετσι απ’ αυτό, μηδε μοϋ καταλύσης.

Πιθανώς γρ. μηδε με κατάλυσης, δηλ. «μή μέ καταστρέψης».
Α ύ τ ό θ ι, Ε 24 εξ. Ή άσεμνος υπηρέτρια Άγουστίνα μονολο

γούσα λέγει:
Μά πάλι άν ηάελά 'σται γρά ψόφια κα'ι ζαρωμένη, 
θαρρείς κ’ έμίλειε μου κιανείς, γη σκιάς εσίμωνέ μον, 
γη και παποΰτσιν ε’βανα μαργελλωτδ ποτέ μου ; 
καί πάντη άνε ατοιχίαωμεν οι κακό μοιρασμένες" 
απον τον κόπο μας ποτέ πάμε καλικωμένες" 
ροϋχο δε μάσε δίδουσι, μηδέ καλίκωσή μας κ.λ.

Τό πάντη (μήπως) καί στοιχίζω (μισθοΰμαι ως υπηρέτης) εξηγεί εις τό 
γλωσσάριου ό Ξ., άλλ5 οι στίχοι 27-8, ως έχουν στιχθή, δεν έχουν 
νόημα. Πρέπει νά στίξωμεν οΰτω : ,

και πάντη άνέ στοιχίσωμεν οί κακομοιρασμένες, 
άπου τον κόπο μας ποτέ πάμε καλικωμένες ;

Δηλαδή «και μήπως άν προσληφθώμεν ως ύπυρέτριαι, κερδίζομεν ποτέ

,Τ) Ό άναπαισιικός ρυθμός αποτελεί πάντοτε σφάλμα διά τόν κρητικόν 
δεκαπεντασύλλαβον, παρά την άποψιν τοΰ Ε. Κ ρ ι α ρ δ, («Έπετ. τοϋ Μεσαίων. 
’Αρχείου», Α' (1939), σελ. 14 - 15). Άπόδειξις είναι τό δτι ό ρυθμός αυτός πα
ρουσιάζεται μόνον είς ώρισμένας περιπτώσεις, όπου ό τονισμός τής λέξεως εί
ναι αμφίβολος, ώς είς τά ανωτέρω δίχως - διχώς, άνίαως - άνιαώς, καί είς τό 
ρ. φανίατη άπαντών ενίοτε καί ώς φάνιοιη. Τοϋτο είναι παθ. άόρ. τοϋ φανίζω 
- ομαι (πβ. «Γύπαρις», Πρόλ. “Ηλιου, στ. 138: εφανίσα), έτονίσθη δέ είς τήν 
πρώτην συλλαβήν κατά τά επίσης συχνά φαίνεται, φάνη, φάνηκε. Ιδιαιτέρως 
βέβαιος είναι δ τονισμός φάνιστη είς Έρωτ. Ε 895 κα'ι παραμπρδς μοϋ φάνιοτη 
κουτοονναράκι εκτύπα, όπου ή πρότασις τοΰ Κριαρά (ένθ’ άν.) νά τονισθή φανί
ατη καί νά θεωρηθή «μετρικόν σφάλμα» τοϋ ποιητοΰ είναι εντελώς απαράδεκτος.
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από την εργασίαν μας υποδήματα; Οί κύριοί μας δεν μας δίδουν εν
δύματα, ύπόδησιν κ.λ». "Ολον τό χωρίον δικαιολογεί τα εν συνεχείς 
λογόμενα υπό τής Άγουστίνας περ'. τής ανάγκης καταφυγής είς ερα- 
στάς διά την άπόκτησιν τών άναγκαιουντων υπό μορφήν δώρων. Πβ. 
άνάλογον χρήσιν τοΰ ποτέ είς ερωτηματικήν πρότασιν είς Έρωφ., Δ 
734, δπου καλώς έστιξεν 6 Ξανθουδίδης, παρά τά λεγάμενα τοΰ Δ ε ι- 
νάκη («Κρητ. Μελ.», Α', σελ. 99).

Παραθέτω κατωτέρω λόγιά τινα στοιχεία τής γλώσσης τοΰ «Φορ- 
τουνάτου» μή μνημονευόμενα υπό τοΰ Ξανθουδίδη, (εϊσαγ. σελ. 9, 
σημ. 7). Πρόλ. Τύχης, στ. 78: στεμμένοι (=έστεμμένοι), A 291: άρε- 
ακουμένος, A 300: χρειάζομαι, A 313: γνήσα, Γ 216: πύρινος, Γ 
248 : έργασία, Γ 398: μετατρέιμη, Δ 432: ομοιάζει, Δ 586: μετέχης, 
Ε 98: αντίληψη, Ε 411 : ακρόαση.

ΜΠΟΥΝΙΑΛΗΣ

Περί τοΰ χρόνου ποιήσεως τοΰ «Κρητικού Πολέμου» τού Μαρίνου 
Τζάνε Μπουνιαλή έλέχθη ανωτέρω. Παρέχω ενταύθα διορθώσεις τι- 
νάς τού κειμένου.

Σελ. 437, στ. 20. Προσωποποιουμένη ή πόλις (ό Χάνδαξ) λέγει :

γιατί έχω μια διπλή φωτιά άνάδια μου καί ξάφτει 
καί πασα μέρα καί εμέ καί πάσα ένα βλάφτει.

Γραπτέον καίει εμέ. Πβ. Σαχλίκην, Wagner, Carolina Graeca, 
σελ. 69, στ. 182: καί κλαί το ριζικόν του, αύτ. σελ. 75, στ. 308 : νά 
κλαί, ν’ άναατενάζη, αντί κλαίει.

Σελ. 515, στ. 17 :
Καί τά μουράγια έδέσανε κ5 είχε τα κερδεμένα 

Γραπτέον έπέσανε.
Σελ. 546, στ. 13 :

Τό άγιο αίμα πιάνουσι τότες καί κασσελλιόζουν 
καί τη Μεσοπαντίτισσα καί λείψανα φυλάσσουν.

Πιθανώς γραπτέον τό άγιο αίμα πίνουσι. Πρόκειται διά τούς εκκε- 
νούντας τήν πόλιν, οί όποιοι επινον τό άγιον αίμα ιών εκκλησιών, 
ινα'μή βεβηλωθή υπό τών Τούρκων, τάς δέ εικόνας (τήν Μεσοπαντί- 
τισσαν), και τά λείψανα εφυλασσον είς κιβώτια προς μεταφοράν είς 
τήν Βενετίαν.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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Εις τόν Βίον τοΰ 'Οσίου Στεφάνου τοϋ Νέου 1 * * 4 υπάρχει το εξής 
χωρίον, άναφερόμενον εις τό έν Κρήτη μαρτυριον εικονολάτρου ίε- 
ρέως, τοΰ άββά - Παύλου, κατά τούς χρόνους τής βασιλείας Κωνσταν
τίνου τοΰ Ε': «Παρήχϋη δε είς τό μέοον ’Αντώνιος τής Κυηιών νή· 
οον . . . καί ψηοιν ; Πώς νπ δψιν άδακρντι αγάγοιμι, πατέρες τίμιοι, 
τά τυΰ άββά Παύλου άριοτεύματα ; Ουτος γάρ δ γεννάδας κατεοχέθη 
υπό Θεοφάνους άρχιοατράπου τής νήοον τό έπίκλην Ααρδοτνρου και 
προαήχίλη προς εξέταοιν έν τω λεγομένω Πραιτωρίω τοΰ 'Η
ρακλείου. . .» 2.

Τό χωρίον τοΰτο, προς διάφορον έκαστος σκοπόν, έχρησιμοποίη- 
σαν ot Β. Λαουρδας και Γ. Σπυριδάκης εις μελετάς των δημοσιευθεί- 
σας προ τριετίας*. Ποιούμενος μνείαν των μελετ'ιν τούτων ό καθηγη
τής τής Βυζαντινής Φιλολογίας έν τφ Πανεπιστημίφ ’Αθηνών Ν. Τω- 
μαδάκης εις μελέτημά του υπό τόν τίτλον Κρήτη = Χάνδαξ ='Ηρά
κλειον * μέμφεταί πως τών δυο μελετητών, διότι δεν άντελήφθησαν 
και δεν ύπεγράμμισαν την σημασίαν τοϋ χωρίου διά την ιστορίαν τής 
πόλεως τοϋ 'Ηρακλείου, γράφων τά ακόλουθα : «Ουδέτερος τών δυο 
τελευταίων χρησιμοποιησάντων τό χωρίον έσημείωσεν δτι τό χωρίον 
είναι σημαντικώτατον διά την μνείαν τοϋ Ηρακλείου, επί τής θέσεως 
τοϋ οποίου υπάρχει δ Χάνδαξ5. 'Ως γνωστόν την μαρτυρίαν περί τής

’) Βλ. Migne, Patrologia Greca, τ. 100, 1069 - 1185. *0 Στέφανος ό 
Νέος έμαρτύρησεν ύπέρ ιών εικόνων τφ 767, ό Βίος του δέ συνεγράφη τφ 808" 
(βλ. Γεωργ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Τό Θέμα τής Κρήτης πρό τής κατακτήσεως 
τής νήσου ύπό τών ’Αράβων, Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδών, τ. ΚΑ' [1951] οελ. 65)·

*) Migne, ένθ’ άνωτ., 1160.
*) Β α σ. Λ α ο ύ ρ δ α, Ό άγιος Άνδρέας ό έν τή Κρίσει καί ή Κρήτη επί 

είκονομαχίας, «Κρηνικά Χρονικά», τ. Ε' (1951), σελ. 51, 52. — Γ. Κ. Σ π υ ρ ι- 
δάκη, ένθ’ άνωτ. σελ. 64.

4) ΈδημοσιεύΟ-η έν τή Ε.Ε.Β Σ., τ. ΚΑ (1951), σελ. 285 - 237.
5) Τοΰτο δσον αφορά είς τόν Β. Λαούρδαν δέν είναι απολύτως ακριβές.

Διότι ουτος είς τήν ανωτέρω μνημονευομένην μελέτην του, σελ. 52, έπάγεται 
σχετικώς τά εξής: «Άπό τό απόσπασμα αυτό πληροφορούμενα δτι είς Κρήτην, 
τουλάχιστον είς τό Ηράκλειον, έπί αύτοκράτορος Κωνσταντίνου 
τοϋ Ε'έγένετο διωγμός κατά τών είδαιλολατρών». Καί: κώδικες δμιλοϋν
μόνον καί σαφώς περί Κρήτης καί Ηρακλείου..». Έκ τούτων φαίνεται 
δτι καί ό Β. Λαούρδας έμμέοως μέν, αλλά χωρίς καμμίαν έπιφύλαξιν, αναγνω
ρίζει μνείαν τής πόλεως Ηρακλείου έντφ περί ο\5 ό λόγος χωρίφ. 

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. II
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πόλεως ταύτης έχομεν εκ τοΰ Στράβωνος (X, 476, 484), τοϋ οποίου ή 
μήτηρ ήτο Κνωσία. Κοινώς δέ πιστεύεται δτι εως οΰ τδ 1822 εν Κρή
τη οι λόγιοι έπαναστάται άνέστησαν τό τεθαμμένον τοϋτο δνομα τής 
μικράς πόλεως®, επινείου τής ενδόξου Κνωσού, τοΰτο ήτο από τής άρ- 
χαιότητος ανύπαρκτον. Ό Ξανθουδίδης μάλιστα, πραγματευόμενος επί 
τοΰ θέματος έπάγεται: «άλλο ζήτημα, αν έπρεπεν ολως διόλου νά με- 
ταβληθή τό τόσον λαμπράν μεσαιωνικήν ιστορίαν έχον Κάστρο καί 
νά λάβη τό άσημον άλλως δνομα τοϋ άσήμου πολιχνίου Ηρακλείου»! 
Απεναντίας νομίζω δτι όρθώς έδόθη τό δνομα, τό όποιον είχεν 
ή πόλις μέχρι τής καταλήψεώς της υπό των ’Αράβων7 
(827), οι όποιοι, φαίνεται, περιεχαράκωσαν απλώς αυτήν διά τοΰ 
Χάνδακος (τάφρου), Κρήτην καί Κάστρο ιό πριν καί 'Η ρ ά. 
κλειον καλουμένην. ’Αλλά περί τούτου άλλοτε πλείονα» 8.

Είναι προφανές δτι τά ως άνω συμπεράσματα συνήχθησαν καί 
διετυπώθησαν μετά πολλής τής σπουδής. Καί ή μέν τελευταία φράσις 
τοϋ Τωμαδάκη: «αλλά περί τούτου άλλοτε πλείονα», ΰπισχνουμένη 
έστω καί άορίστως πληρεστέραν τοϋ θέματος έξέτασιν, έκόλαζέ 
πως τό ατελές τοϋ μελετήματος καί άπέτρεπε την άμεσον αύτοΰ avu- 
σκευήν, παρήλθεν δμως έκτοτε σιωπηλώς μία τριετία, γεγονός τό ό
ποιον επιβάλλει τον έλεγχον τής προβληθείσης καινοφανούς γνώμης 
τοσούτφ μάλλον, καθ’ δσον ό προβαλών αυτήν — γνωστότατος πανεπι
στημιακός διδάσκαλος καί Κρής — μέ τό επιστημονικόν κϋρος του εί
ναι δυνατόν νά παγιώση σοβαράν περί τήν ιστορίαν τής μεγαλυτέρας 
πόλεως τής Κρήτης πλάνην.

Ή δλη διατύπωσις τοϋ χωρίου, έφ’ οΰ ό καάηγ. Τωμαδάκης έστή- 
ριξε τήν γνώμην του, δέν επιτρέπει, νομίζω, καί μόνον από γλωσσικής 
άπόψεως εξεταζομένη, να ύποθέσωμεν δτι εν αΰτφ γίνεται μνεία τής

»> Ή άναβάπτισις τοϋ "Ηρακλείου δέν έγένετο από τούς «λόγιους έπανα- 
στάτας* τό 1822, αλλά τό 1851 άπό τούς εμπόρους, οΐ όποίοι μετά τήν Έπα- 
νάστασιν έγκατεστάθησαν εις τήν πόλιν, ώς φαίνεται έκ τοϋ κάτωθι αποσπά
σματος τών "Ιστορικών Σημειωμάτων τοϋ Στ. Νικολαΐδου: <1831. *Ελαβε τήν 
επωνυμίαν 'Ηράκλειον ή πόλις μας άνι'ι τής προτέρας Χάνδαξ και Κάνδια άπό 
τονς νεωστ'ι εγκαταοταΜντα~ ελληνοεμπόρους τότε»’ βλ. «Κρητικά Χρονικά», Γ 
(1919),.σελ. 313. Πρβλ. καί δσα σχετικώς έσημείωσα εις «Κρητικά Χρονικά», 
Α' (1946), σελ. 180,189 καί 599, όπου εξηγείται καί ή σχετική πλάνη τοϋ Ξαν- 
θουδίδου (Χάνδαξ - "Ηράκλειον, σελ. 142 καί 145), έξ οδ έν προκειμένφ ήντλη- 
σεν ό Τωμαδάκης.

7) "Υπογραμμίζω εγώ.
8) Βλ. Ν. Τωμαδάκη, Κρήτη = Χάνδαξ = "Ηράκλειον, έν Ε.Ε.Β.Σ. 

ΚΑ' (1951), σελ. 237.
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πόλεως Ηρακλείου. Διότι εάν περί πόλεως έπρόκειτο, θά έπρεπε κατ’ 
ανάγκην ή μετοχή «τφ λεγομένφ» νά έρμηνευθή κατά τούς έξης δύο 
μόνους δυνατούς τρόπους :

α' «εν τφ λεγομένφ Πραιτωρίφ [τής πόλεως] τον ’Ηρακλείου», 
όιε διά ταύτης θά έκολάζετο άτόπως ή σαφής κα'ι ακριβής έννοια: 
Π ρ α ι τ ώ ρ ι ο ν 9 10. Τό άιοπον γίνεται σαφές, άν μεταφέροντες τήν φρά- 
σιν εις τά καθ’ ημάς έγράφομεν «εις την λεγομένην Νομαρχίαν τον 
Ηρακλείου» — φράσιν επιτρεπομένην μόνον εις τήν περίπτωσιν καθ’ 
ήν θά ήθέλομεν νά κολάσωμεν τον δρον «.Νομαρχία». Τοιιχύτην δμως 
ειρωνικήν πρόθεσιν προφανώς δεν ειχεν 6 συγγραφεύς τοΰ Βίου γρα
φών σοβαρώς περί δημοσίου καταστήματος — τοΰ Πραιτωρίου—, 6 
κολασμός τής έννοιας τοΰ οποίου θά ήτο άλλωστε τελείως αντίθετος 
προς τά πράγματα.

β' «εν τφ Πραιτωρίφ τφ λεγομένφ τοΰ Ηρακλείου» (πρβλ. : «έν 
ακρωτηρίφ τφ λεγομένφ Χάρακι»'0), ένθα ό δρος «τον Ηρα
κλείου» έπέχων θέσιν κατηγορουμένου εις τήν μετοχικήν πρότασιν 
αποβαίνει σφόδρα άτοπος, εάν βεβαίως δηλοΐ τό όνομα πό
λεως, ως δεικνύει τό άνάλογον παράδειγμα : «εις τό Πανεπιατήμιον 
τό λεγόμενον των Ά θ η ν ώ ν»!

Κατά ταϋτα ή υπό τοΰ καθηγ. Τωμαδάκη γενομένη ερμηνεία τοΰ 
χωρίου, έκτος τοΰ ότι προσκρούει εις πραγματικά στοιχεία, τά όποια 
θά εκτεθούν περαιτέρω, δεν φαίνεται γλωσσικώς — και λογικώς —

9) Ή λ. Πραιτώριον παρά τήν κυρίαν σημασίαν της (= επίσημος κατοικία 
τοΰ Πραίτωρος, Διοικητήριον) έχει καί άλλας δευτερευούσας, (Βλ. Μέγα Λεξι
κόν τής 'Ελληνικής Γλώσσης έκδ. Δημητράκου, τ. 7ος, σελ. 6038). Έν τφ προ- 
κειμένιρ όμως χωρίφ είναι σαφές ότι ή λ. λαμβάνεται ύπό τήν κυρίαν σημα
σίαν της, διότι ό προσαχθείς εις τό Πραιτώριον συνελήφθη «υπό τον άρ- 
χισατράπου τής νήσον,τοΰ Λιοικητοϋ δηλονότι αυτής (Πρβλ. Β. Λ α· 
ούρδα, ένθ' άνιοτ., σελ. 52: «έγένετο διωγμός κατά των εικονολατρών, εις 
αυτόν έπρωτοστάτησαν δ διοικητής τής νήσου τοΰ οποίου τό όνομα 
ήτο Θεοφάνης, τό δέ παρωνύμων Λαρδοτύρης. Γ. Σπυριδάκη, ένθ’ άτ 
νωτ.. 64: «ίπό τον στρατηγόν τής Κρήτης Θεοφάνονς τον Λαρδοτνρον» 
καί σελ. 66, σημ. 1, ένθα φαίνεται ότι απαντες οί βάσει τοΰ χωρίου τούτου πε
ρί Λαρδοτύρου γράψαντες αναφέρουν τούτον ως Διοικητήν τής Κρήτης) καί 
ήτο φυσικόν νά όδηγηθή εις τό Διοικητήριον τής πόλεως, όπου καί ή έδρα τοΰ 
συλλαβόντος. Καί έχομεν μέν παράδειγμα παρομοίου κολασμού τής έννοιας τής 
αυτής λέξεως είς άλλο χωρίον τού Βίου (Migne, Patr. Cr., 100, 1160) : 
«προς τήν τοΰ Βυζάντιον δημοσίαν φυλακήν τούτον παρέπεμψεν, ενίλα έπιλέγε^ 
ται το ιερόν πραιτώριον», έκεϊ δμως ό κολασμός δικαιολογείται, διό. 
τι έν αύτφ λανθάνει ποια τις ειρωνεία τού λέγοντος διά τήν δξύμωρον αντί, 
θεσιν ονόματος (: ιερόν πραιτώριον) καί πράγματος (: δημοσίας φυλακής).

10) [Σ] φ ρ α ν τ ζ ή ς (έκδ. Βόννης) I, σελ. 99.
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εύσταθούσα. Δεδομένου δέ orι ή λ. «'Ηρακλείου» δυο μόνον σημα
σίας δύναται να έχη : Ηράκλειον (πόλις) και 'Ηράκλειος (άνήρ) και 
άποκλειομένης ήδη τής πρώτης, υπολείπεται νά έξετάσωμεν κατά 
πόσον ή δεύτερα προσαρμόζεται προς την γλώσσαν και τό νόημα τοϋ 
χωρίου, έφαρμόζοντες πάλιν τούς αυτούς, ως ανωτέρω, δύο δυνατούς 
τρόπους ερμηνείας. Έξ αυτών ό πρώτος, καθ’ δν διά τής μετοχής «λε- 
γομένφ» αίρεται τό κύρος τού δρου «Πραιτωρίφ» αποκλείεται και 
Ιδώ δι’ δν λόγον καί ανωτέρω άπεκλείσθη. Κατά τον δεύτερον δμακ, 
καθ’ ον ή μετοχή έπέχει θέσι,ν συνδετικού ρήματος καί ό δρος «τοΰ 
Ηρακλείου» έπέχει θέσιν κατηγορουμένου, ή ερμηνεία εύοδούται, 
διότι εδώ πλέον ό δρος ούτος δεν σημαίνει γνωστήν καί ύπάρ- 
χ ο υ σ α ν πόλιν, άλλ’ δνομα άνδρός ξένου πως έκ πρώτης δψεως προς 
τον περιγραφόμενον τόπον προσλαβόν τοπωνυμικήν ιδιότητα, καί υπό 
τήν έννοιαν ταύτην άναφερόμενον κατά τήν εποχήν τού γράφοντος. Τό 
πράγμα γίνεται πάλιν σαφέστερον, αν ένθυμηθώμεν τά σύγχρονα ανά
λογα : «ΕΙς την λεγομένην Φυλακήν τον Σωκράτονς», «είς το 
(μέρος τό) λεγόμενον Κονάκι τοϋ Μουσταφά - Πασά» κ.λ. Ώς είναι 
προφανές, ενταύθα δεν ισχύει πλέον ή κυριολεξία καί ή μετοχή «λε
γόμενον» κατά τινα τρόπον έρχεται νά προκαταλάβη τήν εύλογον απο
ρίαν τού αναγνώστου. Τούτο άλλωστε συμβαίνει καί είς τά τοπωνύμια, 
«ίς τά όποια, ώς επί τό πλειστον, έπαυσεν ίσχύουσα ή κυριολεξία, δι’ 
δ καί τίθεται συνήθως πρό αυτών ανάλογος έκφρασις, ιδίςι δταν πρό
κειται περί τοιούτων άγνώστω ν πως είς τον ακούονται «Και άπή- 
νεγκεν αυτούς είς τόπον λεγόμενον Χάνδακα»'1, «προς τά μέρη 
τοϋ τόπου τοϋ λεγομένου 'Α λ μ ν ρ ο ϋ» «καί τφ άκροοτηρίφ τφ 
Χάρακι καλούμενα) κατήγετυ Τά χωρία ταύτα είναι διδακτι
κά καί διά τήν ορθήν άνάπτυξιν καί ερμηνείαν τής βραχυλογικώς έν τφ 
Βίφ τεθειμένης φράσεως.: «έν τφ λεγομένω Πραιτωρίω τοϋ 'Ηρα
κλείου» = «έν τω Πραιτωρίω τφ λεγομένφ (Πραιτωρίω) τοϋ 'Ηρα
κλείου» =c είς τό Πραιτώριον, πού ονομάζεται (Πραιτώριον) τού Ηρα
κλείου.

’Αλλά ποιον είναι τό Πραιτώριον τούτο καί διατί σχετίζεται με 
τον 'Ηράκλειον ; Κατά τον Βίον, τό έν Κρήτη μαρτύριον τού άββά 
Παύλου — «τά τοϋ άββά Παύλου άριοτεύματα» — περιγράφεται έντός 
τή; Δημοσίας Φυλακής τής Κωνσταντινουπόλεως προς «τους εκεΐσε 
Ιγκεκλειο μένους λ ο γ ά δ ας τον άγιου των μοναχών ο χή μ α- * *·)

") Γένέσιος (εκδ. Βόννης), σελ. 47.
**) [Σ] φ ρ α ν τ ζ ή ς, ενδ·’ dvcot., σελ. 100.
*·) Θεοφάνους Συνεχισταί (έκδ. Βόννης), σ*λ. 75.
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τος»'* υπό τοΰ έκ τούτων Κρητός ’Αντωνίου. *Η ποιότης των ακρο
ατών και τοϋ αφηγούμενου ή συγκίνησις επιβάλλουν νά παραδεχθώ- 
μεν, δτι δ άββάς - Παύλος ήτο έξέχουσα προσωπικότης μεταξύ των ει
κονολατρών τής νήσου, γεγονός άλλωστε ύποδηλούμενον διά τών λέ
ξεων «γεννάδας» κα'ι «άριστεύματα» και προσεπικυροΰμενον από τό 
ζωηρόν προσωπικόν ενδιαφέρον, πού έπέδειξε κατά την σύλληψιν, την 
άνάκρισιν και την έκτέλεσίν του 15 16 * ό Στρατηγός - Διοικητής τοϋ Θέμα
τος Κρήτης 19 Λαρδοτΰρης ”. Τούτου δοθέντος καί γνωστού δντος δτι 
πρωτεύουσα τής νήσου καί, φυσικά, έδρα τοϋ Διοικητοϋ αυτής κατά 
την Α' Βυζαντ. Περίοδον ήτο ή Γόρτυνα18, τοϋ Πραιτωρίου τής ο
ποίας σώζονται ακόμη τά λείψανα19, είναι, νομίζω, εντελώς αυτονόη
τον δτι ό έξοχος Κρής ίερεύς, δ τόσον άπηνώς υπό τοϋ άρχοντος τής 
Κρήτης διωχθείς καί άνακριθεις καί ενώπιον αύτοΰ μαρτυρήσας, προσ- 
ήχθη εις τό Πραιτώριον τής Γορτύνης, διότι μόνον αυτή, ως πρωτεύ
ουσα, είχε Πραιτώριον, καί δχι εις τό ανύπαρκτον Πραιτώριον μιας 
λίαν αμφιβόλου, ως βά άποδειχθή περαιτέρω, πόλεως κειμένης εις τό 
άλλο άκρον τής νήσου, δπου δεν υπήρχε λόγος νά μεταβή δ «άρχισα- 
τράπης τής Κρήτης» έγκαταλείπων την έδραν του, άφοϋ τφ ήτο άσυγ-
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“) Migne, εν (Γ άνωτ,, 1160.
“) ’ΈνΟ·’ άνωτ., 1164: «Ουτος γάρ ό γεννάδας κατεαχέ&η υπό Θ ε ο- 

φ ά ν ο ν ς άρχιοατράπου τής νήσου τό επίκλην Δαρδοτύρου και προσή- 
χΰη προς εξέτασιν εν τφ λεγομενφ Ιΐραιτωρίφ τοϋ 'Ηρακλείου. Προυκειτο δε προς 
γήν ή τοϋ Χριαιοΰ είκών.,.και τό τών βασάνων οργανον, τό παρ’ "Ελλησι λεγόμε
νον καταπίλ,ται καί φησιν ο στρατηγός' — *Ω Παϋλε, εν εκ τών δύο αοι 
πρόκειται, ή την εικόνα πατήααντα ζήααι, ή τή βααάνφ παραπεμφ&ήναι, Ό δε 
άγιος φωνή μεγάλη άνέκραξεν'—Μη γένοιτό μοι, Κύριε.......πατήααί σου την εικό
να.......Θυμώδεις <5 « ό στρατηγός τοϋτον εκδυ&ήναι προατάτ-
τ ε ι, «?!?’ ούτως άπλω&ήναι προς τούς καταπέλτας...».

16) Περί τής όργανώσεως τής Κρήτης είς Θέμα, βλ. Γ ε ω ρ γ. Κ. Σπυρί- 
δάκη, Τό Θέμα Κρήτης...έν Ε.Ε.Β.Σ., ΚΑ' (1951), σελ. 59 - 68.

”) Ό Γ. Σπυριδάκης, ένθ·’ άνωτ., σελ. 66, σημ. 1, άνάγει τήν έν τφ 
κειμένφ τοΰ Βίου γενικήν: «Δαρδοτύρου» είς ονομαστικήν Λαρδότυρος. Τό 
ορθών, νομίζω, είναι Λαρδοτύρης, ως παρά Λ α ο ύ ρ δ α, «Κρητικά Χρο
νικά», Ε'(1951), σελ. 52. Ό Ψιλάκης (Α', σελ. 716) μή έχων ύπ’δψει τόν 
Βίον καί άντλών έκ τής Ιστορίας τοΰ I, e Beau, γράφοντος Lardatyre, 
μεταγράφει Λαρδάθυρος.

u) Σημειώνω μόνον οσα έγραψε σχετικώς ό Ξανθ-ουδίδης («Χριστια
νική Κρήτη», Β', σελ. 337): «Ή πόλις Γόρτυνα ή μεγίστη άλλως καί έπιση- 
μοτάτη τών έν τή νήσιρ πόλεων καί πρωτεύουσα α ύ τ ή ς..,».

,9) Βλ. Luigi Pernier — Luisa Banti, Guida degli scavi Ita
lian! in Creta, Roma 1937, p. 19· Oi πίνακες 26 καί 27 τοΰ Όδηγοΰ δει
κνύουν τό Πραιτώριον.
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κρίτως εϋκολώτερον νά «πρ ο σ α γ ά γ η» εις την έδραν του τον κατα- 
διωκόμενον ιερέα.

Κατά ταϋτα το «Πραιτώριον τον 'Ηρακλείου» είναι τό Πραιτώριον 
της Γορτΰνης! 'Υπολείπεται τώρα νά έξηγηθή ή εκ πρώτης δψεως 
παράδοξος καί απατηλή προσωνυμία του.

Κατά τάς άνασκαφάς τής 'Ιταλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής εις την 
Γόρτυναν εύρέθησαν εις τον έναντι τοΰ Πραιτωρίου χώρον τοΰ Νυμ
φαίου τέσσαρες κίονες φέροντες έκαστος άνά μίαν τών κάτωθι επι
γραφών :

Κωνσταντίνε ανγονοτε, τον βίνκας.
Ηράκλειε αϋγονστε, τον βίνκας.
Κύριε, νίκην τοΐς δεσπόταις Ρωμαίων.
Ενδοκία αύγονστα, τον βίνκας 20.

'0 Amedeo Majuri έρμηνευων τάς έπιγραφάς ταΰτας παρατηρεί 
δτι άπαντα τά έν αΰταΐς ονόματα ανήκουν εις την οικογένειαν τοϋ αϋ- 
τοκράτορος Ηρακλείου21, εξηγεί δέ ως εξής την προέλευσιν τών έπευ- 
φημήσεων: «Del trovare questo gruppo d’ iscrizioni acclamato- 
rie relative ad una sola famiglia imperiale sopra la colone di 
questo Nimfeo romano e bizantino, no si puo trovar altra ra- 
gione se non nel carattere publico e monumentale dell’ edificio 
et nella sua ubicazione, posto com’ era nel cuore della Gorti- 
na imperiale presso il Pretorio restaurato da Graziano, Teodo- 
sio e Valentiniano....» 22.

Ή έξαρσις αυτή τοϋ αυτοκράτορος Ηρακλείου καί τών οικείων

20) Βλ. Amedeo Majuri, Un Ninfeo presso il Pretorio di Gorti- 
na (Creta), Annuario della Regia Scuola Archeologica di Atene, vol. I 
(1914), p. 130 κ.έξ., ένθα καί φιοιογραφίαι ιών κιόνων. Τάς φωτογραφίας τών 
κιόνων καί τάς έπιγραφάς έδημοσίευσε καί ό G. G e r ο 1 a, Mon. Ven., IV, 
551 - 552-

2<) A. Majuri, ενθ’ άνωτ., σελ. 131.
22) Ένθ’ άνωτ., σελ. 132, At σχετικαί έπι τών συμπερασμάτων τοΰ Μ a- 

juri επιφυλάξεις τοϋ Gerola, (ενθ’ άνωτ. σελ. 651) φαίνονται λίαν άσθε- 
νεΐς καί πως άντιφατικαί: «Non sono escluse altre interpretazioni (l’assen- 
za di qualche nome di imperial! non ha importanza, perche puo darsi che 
altre colonne con altre acclamazioni siano andate perdute); mentre ad 
ogni modo deve trattarsi della prima meta del secolo VII. Si confronti 
del resto la terza epigrafe colla leggenda che Eraclio collocava nel 6ις 
sulle monete d’ argento : DEUS ADJUTA ROMANIS». Άντιθέτως μνη
μονεύουν άνευ ούδεμιάς έπιφυλάξεως τήν ερμηνείαν τοΰ Majuri οί Luigi 
Ρ e r n i e r καί Luisa Banti, ένθ’ άνωτ., σελ. 21.
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του εντός τοΰ επισημότατου χώρου τής Κρητικής πρωτευούσης και δή 
έναντι τοΰ Πραιτωρίου δεν είναι βεβαίως δυνατόν μέ τα υπάρχοντα 
στοιχεία να έξηγηθή ακριβώς. Γεγονός πάντως άναμφισβήτητον παρα
μένει δτι ή χάραξις των επιγραφών εις τό κέντρον τών δημοσίων οικο
δομημάτων είτε σχετιζομένη μέ άνακαίνισιν τούτων επι τοΰ Ηρακλείου 
γενομένην 23, είτε άλλως πως προελθοΰσα, εξηγεί ίκανοποιητικώς την, 
άλλως, περίεργον προσωνυμίαν «Πραιτώριον τοΰ *Ηρακλείου» ή, τουλά
χιστον, αποκρούει αμέσως τον εξής ενδεχόμενον ισχυρισμόν, δτι δηλα 
δή δεν είναι εμπράγματος δ συσχετισμός τοΰ αύτοκράτορος Ηρακλείου 
μέ τό Πραιτώριον τής Γορτΰνης έστω και αν αί έκτεθεΐσαι γλωσσικά! 
παρατηρήσεις επι τοΰ περιέχοντος την προσωνυμίαν χωρίου επιβάλ
λουν τον συσχετισμόν τοΰτον.

Ή γνώμη δθεν δτι τό χωρίον τοΰ Βίου «είναι σημαντικώτατον 
διά την μνείαν τοΰ 'Ηρακλείου, επι τής θέσεως τοΰ οποίου υπάρχει 
ό Χάνδαξ» 24, δεν είναι ορθή, διότι α') ή λέξις «'Ηρακλείου» είναι 
δίσημος (= πόλις ή άνήρ), β') ή γλωσσική άνάλυσις τής δλης φρά- 
σεως και ό συσχετισμός αυτής μέ τα πραγματικά στοιχεία τοΰ κειμέ
νου, εξ ου άπεσπάσθη, αποκλείουν τήν πρώτην σημασίαν (Ηράκλειον) 
και γ') αρχαιολογικά ευρήματα εξηγοΰν ίκανοποιητικώς τήν προέλευ- 
σιν τής δευτέρας (Ηράκλειος).

Τό κΰρος επομένως τοΰ ίσχυρισμοΰ, καθ’ δν ή πόλις ‘Ηράκλειον 
έσώζετο, υπό τό όνομα τοΰτο, μέχρι τής καταλήψεως τής Κρήτης υπό 
τών ’Αράβων, απλώς δέ περιεχαρακώθη και μετωνομάσθη υπό τού
των 25 * *, αίρεται, τουλάχιστον καθ’ δσον τοΰτο στηρίζεται επι τοΰ χω
ρίου τοΰ Βίου. Υπολείπεται τώρα νά έξετασθή ή άλλη, γενικωτέρα, 
γνώμη τοΰ καθηγ. Τωμαδάκη, καθ’ ήν ή υποθετική αυτή πόλις όχι 
μόνον υπήρχε, αλλά κατείχε και πρωτεύουσαν θέσιν δνομαζομένη και 
Κρήτη28, ύποκαθιστώσα δηλαδή έν τφ δνόματι ολόκληρον τήν νή

Τοπωνυμικά! περιπέτεια! τοΰ 'Ηρακλείου 279

28) Ανακαινίσεις τοΰ Πραιτωρίου, ώς ήτο φυσικόν είς πόλιν διατηρήσα- 
σαν τήν πρωτεύουσαν θέσιν επί μακρούς αιώνας, έγένοντο έπανειλημμένως. ‘Εκ 
τούτων γνωρίζομεν μόνον τάς μέχρι τοΰ 4 at. γενομένας (L,. Pernier — L,. 
Β a n t ϊ, ενθ’ άν. σελ. 19), θά ήτο όμως παράλογον νά ύποθέσωμεν, διι μετά 
γενεστέρως δέν έγένοντο άλλαι, άφοΰ ήδη γνωρίζομεν, οτι κατά τόν 7ον αϊ.— 
τόν αιώνα ακριβώς τοΰ'Ηρακλείου—έγένετο μετασκευή τοΰ Νυμφαίου (I,. Per
nier — L. Banti, ένθ’ άν. σελ. 20). Χαρακτηριστικόν άλλωστε είναι ότι 
μίαν τών ανακαινίσεων μανθάνομεν έκ σωθέντος ενεπίγραφου κίονος (α ό τ ό- 
θ ι, σελ. 19).

24) Τ ω μ α δ ά κ η ς, ένθ’ άν., σελ. 237.
’6) Αυτόθι, σελ. 237.
2β) Αυτόθι, σελ. 235 έν συνδυασμφ μέ τήν σελ. 237 (: ·Κρήτην καί

Κάστρο πριν καί ‘Ηράκλειον καλουμένην»).
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σον, ώς συνέβη άργότερον κατά την β' βυζαντινήν και την ενετικήν 
περίοδον.

’Αφορμήν εις τήν διατυπωσιν τής γνώμης ταυτης έδωκεν σημειω- 
θείσα ήδη μελέτη τοϋ Β. Λ α ο υ ρ δ α27, εν ή οΰτος ερευνών τα τής 
καταγωγής τοϋ 'Αγίου Άνδρέου τοϋ έν τή Κρίσει ερμηνεύει τά εξής 
δυο χωρία ανήκοντα εις χωριστά κείμενα τοϋ 10 αίώνος: «"Ηνεγκε μόν 
γάρ αυτόν ή ευνομωτάτη ποτό των πόλεων Κρήτη'» καί «ήν δε οντος 
δ μακάριος διάγων και ζών . . . εν τφ επιλεγομένφ τής Κρήτης Κά· 

στρφ»,,) προσπαθών δέ να διασάφηση τό πρώτον προτείνει ένδεικτι- 
κώς καί μέ πολλήν έπιφυλαξιν νά συμπληρωθή τοϋτο ώς εξής : «’Ή. 
νεγκεν .... τών πόλεων ΚρήιηΣ ΓΟΡΤΥΝΑ» a0, εΐτα δέ συμπεραίνει, 
δτι ό άγιος Άνδρέας έγεννήθη είς Γόρτυναν καί έμενε μονίμως εις τό 
Κάστρο έπιλέγων τά ακόλουθα : «Τό Κάστρο τοϋ δευτέρου εγκω
μίου είναι τό σημερινόν Ηράκλειον... Ή ονομασία «Κ ά
στρο» είναι βεβαίως εδώ αναδρομική, διότι κατά τήν εποχήν εις τήν 
όποιαν έζησεν ό άγιος Άνδρέας [8ος αϊ.], τό ό'νομα τής πόλεως ήτο 
'Ηράκλειον καί όχι ακόμη Κάστρο...»*0.

Κρίνων ταϋτα ό καθηγ. Τωμαδάκης παρατηρεί, δτι τό πρώτον 
χωρίον «οϋδεμιάς διορθώσεως έχει ανάγκην, άφοΰ Κρήτη είναι 
καί ή νήσος καί ή πρωτεύουσα αυτής πόλις ου μόνον 
διά τους Ενετούς, αλλά καί διά τούς έλληνας»", περί δέ τοϋ δευτέρου 
σημειώνει: «Όρθώς ό Λαουρδας συσχετίζει τό Κά- 
στρον προς τό σημερινόν Ηράκλειον. Σύμφωνα δμως προς 
δα α έλέχθησαν ανωτέρω «τό Κρήτης Κάατρον* = τό φρουριον τοϋ * 33
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ί?) Βλ. Β. Λαούρδα, *0 “Αγιος Άνδρέας ό έν τή Κρίσει..., «Κρητικά 
Χρονικά», Ε’ (1951), σελ. 34 · 36.

*·) Παρά Λ α ο ό ρ δ ρ, ένθ’ άνωτ., σελ. 34.
’·) Ένθ’ άνωτ., σελ. 35.
so) "Eve·’ άνωτ., σελ. 35 - 36. Ό ανωτέρω μελετητής δέν υποπτεύεται, φαί

νεται, τό πρόβλημα τής ΰπάρξεως ή μή πόλεως υπό τό όνομα 'Ηράκλειον είς 
τόν χώρον τοΰ Χάνδακος κατά τήν πρώτην βυζαντινήν περίοδον. Άλλως δέν 
ίΐά άπεφαίνετο τόσον ευκόλως καί τόσον κατηγορικώς. (Πρβλ. καί όσα έν σελ.
33 - 34 τής αυτής μελέτης γράφει: «Ό ίδιος αυτός άγιος (δ Άγ. Άνδρέας) δέν 
τιμάται οΰτε τώρα ιδιαιτέρως είς τήν Κρήτην...., είς αυτό δέ τοΰτο τό σημερι 
νόν Ηράκλειον, τ ό π ο ν τής μονίμου διαμονής του, ό μητροπολι- 
ιικός ναός όχι είς αυτόν, όπως ίσως θά άνέμενέ τις, άλλ’ είς άγιον ουδόλως 
σχετισθέντα....»).

**) Ν. Τωμαδάκη, Κρήτη = Χάνδαξ = Ηράκλειον, Ε.Ε.Β.Σ., ΚΑ' 
(1951), σελ. 237. Παρατηρητέον ότι κατά τόν 8ον αί., είς όν άναφέρεται τό χω
ρίον, πρωτεύουσα δέν είναι τό 'Ηράκλειον I Παρατηρητέον έπίσης ότι τά προσ- 
αγόμενα πρός άπόδειξιν χωρία είναι πολύ μεταγενέστερα.
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Χάνδακος» 82. Καί περαιτέρω : «Νομίζω δτι όρθώς έδόθη τό δνομα τό 
όποιον είχεν ή πόλις μέχρι της καταλήψεώς της υπό των ’Αράβων 
(827), οί όποιοι, φαίνεται, περιεχαράκωσαν απλώς αυτήν διά τοΰ χάν
δακας (τάφρου), Κρήτην και Κάστρο τό πριν και 'Ηράκλειον καλουμέ- 
νην» ,s.

Είναι τφ δ'ντι λίαν άπορον, πώς μελετητής έμπειρος, προσεκτικός 
καί δύσπιστος— ενίοτε μάλιστα υπέρ τό δέον 84 — κατέληξεν εις τά α
νωτέρω συμπεράσματα, τά όποια δεν άντιφέρονται μόνον εις τάς γνώ- 
μας έμπειροτάτων τής Κρητικής ιστορίας μελετητών85, αλλά καί εις 
αυτά ταϋτα τά χωρία, εκ τών όποιων ωρμήθησαν ! Ουτω τό πρώτον 
έξ αυτών : «ήνεγκε μεν γάρ αυτόν ή ευνομωτάτη ποτέ τών πόλεων Κρή

τη», άν, δπως βέβαιοι ό καθηγ. Τωμαδάκης, «ουδεμιάς διορθώσεως 
έχη ανάγκην», διά τής λέξεως «Κρήτη» πρέπει νά δηλοΐ τήν πρωτεύ
ουσαν τότε πόλιν τής νήσου, τήν Γόρτυναν, ή οποία καί «ευνομωτά· 
τη» δικαίως έθεωρεΐτο καί μόνη αυτή, ως πρωτεύουσα, ήδύνατο νά * **)

**) Ένθ’ άνωτ., σελ, 237.
**) Αυτόθι.
**) Άναφερόμενος ό καθηγ, Τωμσδάκης εις μικρόν μελέτημά μου (βλ. 

«Κρηχ. Χρονικά», Β’ (1948), σελ. 366 · 368) περί της έν Κρήτη διαμονής Ίω" 
σήφ τοΰ Βρυεννίου, οπού βάσει μιας επιστολής τούτου πρός τόν φίλον του Γι- 
αννούλην Δέ Σπίγα καθωρίζετο ώς τόπος τής διαμονής του τό Σμάρι αναγνω
ριζόμενων άσφαλώς επτά έκ τών 8 τοπωνυμίων τής επιστολής’ 
επάγεται: «Ή αξιόλογος αΰτη άποψις . . . αφήνει άνερμήνευτον τό έν τή επι
στολή «αντί τής Ά τ ρ α ς» καί ίδίςτ τό πώς είς τοιοΰτον έρημητήριον δια- 
μενων ό Βρ. διφκει έπιτροπικώς τά τής εκκλησίας τής Κρήτης. Άν ή σύμπτω- 
σις είναι επιτυχής φαίνεται μάλλον δτι τό Σμάρι τής Πεδιάδος είχε σχέσιν μέ 
τόν Δέ Σπίγαν τούτον τόν παραλήπτην τής επιστολής, πιθανώς φεουδάρχην τοΰ 
τόπου καί δτι εκεί έφιλοξενείτο ή παρεθέριζεν ό Βρ ». (Βλ. Ν. Τ ω μ α δ ά κ η· 
’Ιωσήφ Βρυεννίου ανέκδοτα έργα Κρητικά, Ε.Ε.Β.Σ. ΙΘ’ [1949], σελ. 132). ’Υ
περβολική, νομίζω, δυσπιστία ώθησεν τόν καθηγ. Τωμαδάκην νά πσρίδη γρα
φών τά ανωτέρω : α’) Ότι ή ταύτισις τών επτά έκ τών δκτώ τοπωνυμίων τής 
επιστολής δέν επιτρέπει, λογικώς, αμφιβολίας, επειδή μένει άταύτιστον έν, δο- 
Φέντος δτι άφ’ δτου έγράφη ή επιστολή παρήλθον υπέρ τούς 5 αιώνες καί είναι 
λίαν εύλογον νά έξέλιπε τό τοπωνύμιον τοΰτο. β') Ότι δέν ήτο δυνατόν ό Βρυ- 
έννιος περιγράφων τόν τόπον ένθα κατά τόν Τωμαδ. έφιλοξενήθη, νά 
είναι τόσον αγενής, ώστε νά τόν παρουσιάζη μέ τά μελανώτερα χρώματα 
πρός αυτόν τούτον τόν φιλοξενήσαντα αυτόν! καί γ') Ότι ό ίδιος 6 Βρ. λέγει 
(καί 6 ίδιος ό Τωμαδάκης σημειοΐ), δτι εν Κρήτη κατφκει «χωρίον ανώνυμον» 
(Τωμαδάκης, ένθ’ άν., σελ. 133)· επομένως δέν εύσταθεΐ ή άντίρρησις «πώς 
είς τοιοΰτον έρημητήριον διαμένων διώκει έπιτροπικώς τά τής ’Εκκλησίας τής 
Κρήτης».

*5) Βλ. Στ. Ξάνθου δίδου, Έπαρχίαι καί πόλεις τής Κρήτης, έν Ε.Ε. 
Β.Σ., Γ’, σελ 61 - 62, 66.
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υποκαταστήση εν τφ δνόματι την δλην νήσον. Επειδή ή πόλις του 
Χάνδακος από τής ενετοκρατίας καί εξής, ως πρωτεύουσα, ωνομάζετο 
Κρήτη, τούτο όχι μόνον δεν σημαίνει, ότι καί κατά τον 8ον αΐ. συνέ- 
βαίνε τό αυτό, αφού καί αν υπήρχε πόλις εις τον χώρον τούτον θά ήτο 
εντελώς δευτερεΰουσα, άλλ’ άντιθέτως καθιστά πιθανήν τήν εκδοχήν 
ότι καί ή κατά τον αιώνα τούτον πρωτεύουσα ήδύνατο νά ονομάζεται 
«Κρήτη». Πρωτεύουσα δέ, ως γνωστόν, ήτο τότε ή Γόρτυνα.

Επειδή όμως, καθ’ όσον γνωρίζω, ούδαμοΰ ή Γόρτυνα μνημο
νεύεται υπό τό όνομα «Κρήτη», πιθανώτερον είναι ότι εν τφ χωρίφ 
υπάρχει αντονομασία, οπότε τούτο πρέπει νά συμπληρωθή ούτω: «ή 
ευνομωτάτη πού των πόλεων ΚρήτηΣ» (= ή Γόρτυνα). Παρομοίαν 
περίφρασιν αντί τής Γορτύνης εχομεν εις τον αυτόν συγγραφέα, τον 
Συμεώνα : «λογάδες ώσπερ εξειλεγμένοι των αρίστων πόλεων, ών τούς 
μεν ή μεγίστη πασών των εκεί παρείχε πόλις, οι δλ άλλος 

μϊν εξ άλλης ο)ρμητο»88. 'Ως είναι προφανές, καί ή ερμηνεία αύτη δεν 
αίρει απολύτως τήν πιθανότητα μιας άλλης: ότι δηλ. ή γεωγραφική 
ασάφεια τού χωρίου προέρχεται απλώς από άγνοιαν. Έν πάση όμως 
περιπτώσει δεν είναι δυνατόν ή εν τφ χωρίφ λέξις «Κρήτη·» νά ση- 
μαίνη «Ηράκλειον». Συνεπώς καί ή ερμηνεία τής φράσεως τού β' χω
ρίου: «τό τής Κρήτης Κάστρον» — «τό φρονριον του Χάνδακος» απο
βαίνει εντελώς άβάσιμος. Διότι ή λ. «Κάστρο», εφ’ όσον αίρεται ό 
προσδιορισμός: «τής Κρήτης», ύφ’ ήν έννοιαν εξέλαβε τούτον ό κα- 
θηγ. .Τωμαδάκης (=τοΰ Χάνδακος), καθίσταται λίαν ασαφής, ή δέ 
περιπλάνησις είς τάς επί τού προκειμένου γνώμας τών σχολιαστών τών 
Actorum Sanctorum δεν νομίζω ότι είναι περιττή, ως γράφει ό Β. 
Λαούρδας* 87, διότι, αν όχι τίποτε άλλο, διδάσκει πόσον ποικίλως δύ- 
ναται νά έρμηνευθή ή, γεωγραφικώς, πολύσημος αυτή λέξις88. Έάν 
βεβαίως ή πόλις Ηράκλειον ήτο μεμαρτυρημένη κατά τον 8ον αί., δεν 
θά Ιξένιζεν δ ταυτισμός: Κάστρον =»'Ηράκλειον, οπωσδήποτε όμως 
δεν θά ήτο καί πάλιν απολύτως ασφαλής. Αλλά τής πόλεως ταύτης 
ούσης άμαρτύρου, προσπίτει ως δογματικός 'ό ισχυρισμός: «Τό Κά
στρο τού δευτέρου εγκωμίου είναι τό 'Ηράκλειον» καί: «κατά τήν επο
χήν τήν οποίαν έζησεν δ άγιος Άνδρέας τό όνομα τής πόλεως ήτο Ή-

,β) Βλ. τό χωρίον παρά Λ α ο ύ ρ δ φ, ένθ’ άνωτ., οελ. 34.
87) Ένθ’ άνωτ., σελ. 35.
8β) «Porro Castrum locus Cretae non valde insignis fuerit cum apud

geographos nusquam prodeat. Recentes quidem nonulli...... vicum Castel -
Priotisa commemorant, non procul a Candia situm, a rudi gente habita- 
tum, at eundem esse cum loco qui medio aevo Castrum dicebatur, nihil 
est omnino quod indicet...... (Παρά Λαούρδςι, ένθ·’ άνωτ., σελ. 35).
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ράκλειον» *9. Ώς μόνη έξήγησις των ισχυρισμών τούτων απομένει δτι 
ό προβολών αυτούς δεν ύπωπτεύθη, ως εσημειώθη ήδη, τό ύπαρχον 
εν τη μεσαιωνική ιστορία τής πόλεως πρόβλημα.

Άλλ’ ανεξαρτήτως τής αληθούς σημασίας των ανωτέρω έξετασθέν- 
των τριών χωρίων, ή οποία, ώς εΐδομεν, κατ’ ούδέν δύναται να στή
ριξή τας έκτεθείσας καινοφανείς γνώμας, υπάρχουν και άλλοι λόγοι άν- 
τιφερόμενοι προς αύτάς, οί όποιοι δεν επρεπε νά παρασιωπηθοϋν. 
Πριν όμως παραβάλωμεν τούς λόγους τούτους προς τα συμπεράσματα 
τού καθηγ. Τωμαδάκη, κρίνω σκόπιμον την άνακεφαλαίωσιν τών τε
λευταίων.

Μέχρι τού 9ου αί. εις τον χώρον τού Χάνδακος επέζη ή αρχαία πό
λις Ηράκλειον. ΤΗτο τόσον επιφανής, ώστε ςύπεκαθίστα εν τφ όνό- 
ματι την Κρήτην καί είχε Πραιτώριον 40 — ήτο δηλ. έδρα τού Διοικη- 
τοϋ τής νήσου.

Εις ταϋτα πρώτον άντιτίθεται έν ίσχυρότατον argumentum ex 
silentio τών βυζαντινών πηγών. Είς τον Συνέκδημον τού 'Ιεροκλέους 
συνταχθέντα κατά τον 6ον αί. επί τή βάσει επισήμων στοιχείων καί 
πιριλαμβάνοντά τά ονόματα τών έπαρχιών καί τών πο'λεων τής αύτο- 
κρατορίας άναγιγνώσκομεν : «ια'. ’Επαρχία Κρήτης νπδ κοναουλάριον, 
πόλεις κβ', μητρόπολις Γορτύνη, ’Ίνατος, Βίεννα, 'Ιεράπνδνα, Καμά
ρα, ’Άλυγγος, Χερσόνησος, Λνκτος, ’Αρκαδία, Κνωσός, Σονβριτος, 
’Όαξος, Ήλενϋέρνα, Λάμπαι, ’Άπτερα, Κυδωνιά, Κίααμος, Κανια- 
νία, ’Έλυρος, Αίσσος, Φοινίκη ήτοι Άραδήν, νήσος Κλαϋδος»* 40 41 *. Ή 
απουσία έκ τού καταλόγου τούτου τού Ηρακλείου δηλοΐ δτι κατά τον 
6ον αϊ. ή αρχαία πόλις 'Ηράκλειον ειχεν έκλείψει μαζί μέ τόσας άλλας 
ή δτι κατά τον 6ον αί. ήτο εντελώς άσημος, δι’ δ καί ό σχολιαστής 
τού Συνεκδήμου παρατηρεί : «Olim centum urbibus insulam fuisse 
celebrem res est tritissima: bella et rerum humanum vicissitu- 
dines plures dein sustulerunt...»4a.

Οί γράψαντες περί τής άλώσεως τής Κρήτης υπό τών ’Αράβων 
καί δη περί τού χώρου, δπου υποτίθεται δτι υπήρχε τό Ηράκλειον,

") Λαουρδας, ένδ’ άνιοτ., σελ. 35, 36.
40) Ν. Τωμαδάκη, ενδ’ άνωτ., σελ. 237.
41) Βλ. Constantinus Porphyrogenitus, De thematibus et de admini- 

stando imperio. Accedit Hieroclis Synecdemus cum Bandurii 
et Nesselingii commentariis. Recognovit Immanuel Bekkerus. Romae... 
MDCCCXL, σελ. 392. Πρβλ. καί Σ. Κονιδάρη, Αί Έπισκοπαί τής Κρή
της μέχρι τοϋ ι’ αϊώνος, «Κρητ. Χρονικά», Ζ', σελ. 462 - 478, ένδα χαρακτη
ριστική είναι ή απουσία τοΰ Ηρακλείου έκ τών δημοσιευόμενων πινάκων.

4ί) Hieroclis Synecdemus, ένδ* άνωτ,, σελ. 427.
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σιωπούν έξ ’ίσου χαρακτηριστικώς μέ τον συγγραφέα τοΰ Συνεκδήμου 
καί τάς εν τή ανωτέρω σημειωθείση μελέτη τοΰ καθηγ. Σ. Κονιδάρη 
μνημονευομένας πηγάς. Έκτος όμως τής αποδεικτικής σιωπής των δυ- 
νάμεθα διά προσεκτικής μελέτης νά συναγάγωμεν εξ αυτών καί μίαν, 
νομίζω, θετικήν μαρτυρίαν: δτι ό χώρος, δ που ίδρυθη ό
αραβικός Χάνδαξ, ήτο προ τής έγκαταστάσεως τών 
επιδρομέων έρημος. Ούτω κατά τον Γενέσιον : «.Μονάσ της δέ 
τις μετέπειτα προσφοιτήοας τή νήοφ εφη αΰτοΐς (εις τούς “Αραβας)' εΐ- 
περ δλως έϋ·έλοιτε καταδυναοτεϋοαι της νήοου, άκολου&ήοατέ μοι4 και 
δποι στοχαοόμενος παραδείξω υμΐν έπιτηδειότητα κτίαεως, έκεϊοε 
πόλιν ο ί κ ο δ ο μ ή ο ε τ ε... Καί άπήνεγκεν αυτούς είς τόπον λε
γόμενον Χάνδακα, εν φ ή πόλις τούτων φκοδόμηται, και 
ταΰτην πέριξ ετάφρωοαν» 4Β.

Κατά δέ τούς Συνεχιστάς τοΰ Θεοφάνους : «Τοΐς δ’ 'Ισπανίοις ετι 
πως ίν ταραχή καί μερίμνη διάγονοιν άνήρ τις εκ τών όρεων τής νή
οου επικαταβάς μοναοτής άλλον εφησεν είναι τόπον αΰτοΐς επιτη- 
δειότατον προς πολίοματος κτίσιν... Και αμα λαβών τον 
Χάνδακα τούτοις επέδειξε, ενύλα και νυν ε κ τ ι ο τ α ι ή πόλις αυ

τών. ..« * 44 *.
Τά υπό τοΰ Σφραντζή σχετικώς γραφέντα είναι συγκεχυμένα πως- 

ούτω παρ’ αύτφ συγχέεται ό Χάραξ μέ τον Χάνδακα. Ούχ ήτον δμως 
τών άλλων σαφώς γράφει καί οΰτος περί οίκοδομήσεως πόλεως: 
«Έγεγόνει δ’αΰτοΐς δ πόλεμος και ή προοβολή μακρόϋεν. ενϋα ή πό 
λις τοΰ Χάνδακος φ κ ο δ ό μ η τ α ι» 4ί.

"Οσον δήποτε καί αν θελήσωμεν νά άμφισβητήσωμεν την γεωγρα
φικήν ενημερότητα τών συγγραφέων τούτων (τοΰτο, τουλάχιστον ως 
προς τον Ίεροκλέα, είναι πολύ δυσχερές), θά ήτο λίαν τολμηρόν νά 
ύποθέσωμεν δτι ούτοι ήσαν τόσον κακώς πληροφορημένοι, ώστε νά 
αποσιωπούν μέν τήν ύπαρξιν λίαν επιφανούς πόλεως, νά ομιλούν δέ 
περί τού χώρου, ένθα αύτη ύπήρχεν, ώς εντελώς ερήμου. Ίδί® δέ, 
προκειμένου νά ύποστηρίξωμεν δτι κατά τήν α' βυζαντινήν περίοδον 
ή πόλις αύτη ώνομάζετο Κρήτη καί είχε Πραιτώριον, θά ήτο εντελώς 
άπαράδεκτον νά άποφύγωμεν τήν έξήγησιν τής αυστηρός ταύτης σιω
πής τών ιστορικών κειμένων.

’Αλλά καί τά πορίσματα τής αρχαιολογικής έρεύνης έξ ’ίσου μέ τούς 
συγγραφείς άντιφέρονται προς τάς γνώμας τού καθηγ. 'Γωμαδάκη.

4Β) Γ ε ν έ σ ι ο ς, (έκδ. Βόννης) σελ. 47.
44) Θεοφάνους Συνεχισταί, (εκδ. Βόννης), οελ. 77.
4ί) [Σ] φ q α ν τ ζ ή ς, (εκδ. Βόννης) I, σελ. 100.
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Ένώ δηλαδή κατά τάς άνασκαφάς εις τον χώρον τής πόλεως ανευρί

σκονται λείψανα τής αρχαίας και τής ρωμαϊκής περιόδου* 48, Ιπιβεβαι- 

ουμένων οϋτω τών σχετικών μαρτυριών τών αρχαίων γεωγράφων, ού- 

δέν τοιοϋτον άνευρέθη, μέχρι σήμερον, άνήκον εις την α' βυζαντινήν 

περίοδον

Έπιβοηθητικώς δυνάμεθα νά ένθυμηθώμεν, ότι τό 'Ηράκλειον και 

κατά τήν αρχαιότητα «ήτο μικρόν και άσημον πόλισμα κα'ι είναι αμφί

βολον, αν έγνωρίζομεν ποτέ και τό όνομά της άνευ τής βοήθειας τοϋ αρ

χαίου γεωγράφου» 48. Γνωστού δ’ δντος ότι πολλα'ι καί μεγάλαι'σρχαΐαι 

πόλεις τής Κρήτης συν τφ χρόνψ ήρημώθησαν κατά τούς πρώτους βυζαν

τινούς αϊαινας, πρέπει νά δεχθώμεν ότι καί τό Ηράκλειον ύπέστη τήν 

αυτήν τύχην, έφ’ όσον ούδεμίαν έχομεν μεταγενεστέρως περί αυτού 

ασφαλή μαρτυρίαν49 * * * * * * * * *, σημαντικοί δ’ άλλως ενδείξεις πείθουν, ή του

4β) Στ. Ξανθουδίδου, Χάνδαξ Ηράκλειον, σελ. 145.
4’) Κατά βεβαίωσιν τοϋ ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων κ. Ν. Πλάτωνος.
48) Στ. Ξ α ν|θ ο υ δ ί δ ο υ, Έπαρχίαι καί πόλεις τής Κρήτης, Ε.Ε.Β.Σ^ 

Γ’, σελ. 66.
49) Ό C ο r n e 1 i u s (Creta Sacra, I, 236) αναφέρει οτι ό «Lequenius, qui

eos tantumodo Episcopatus illustravit, in quibus aliquos invenit sedisse
Episcopos, tresdecim urbes enumerat, quae Gortynam veluti matrem et
Metropolim venerabantur. Hae sunt Cnossi, Arcadia...· Heracleopo.
lis.. . ». Σχολιάζων δέ τήν πληροφορίαν ταΰτην, περί τής ύπάρξεως δηλ·
’Επισκοπής Ήρακλειουπόλεως, παρατηρεί: «Nullam ejusdem mentionem af-
ferunt notitiae ecclesiasticae, sive eae quae Leoni Sapienti tribuntur, sive
illae ampliores, quae Hieroclis nomine notantur. Et tanien in subscrip- 
tionibus ad acta VII Oecumenicae Synodi in civitate Nicaea celebratae, 
inter Cretae praesules in venitur : Theodorus Episcopus Hera- 
c(eo polis, qui in indice Labbeano perperam traditur Episcopus He· 
racleopoleos in Armenia prim a. Cum autem temporum vicibus 
Heraclium urbs mutato nomine ab insulanis, ut testatur Domini- 
cus Niger lib. XI Comment. Geograph., Sethia vocata fuisset, 
episcopatus honorem etiam sub Venetorum dftione continuavit, unde,
Episcopi Sithienses...» (Creta Sacra, I, 254).

Καί ή μέν πληροφορία τοϋ Lequenius δύναται νά έρμηνευθή από τήν 
κρατούσαν εις τάς ένετικάς πηγάς σάγχυσιν Ηρακλείου καί Σητείας (βλ. καίΝ. 
Πλάτωνος, Πόλεις τής Β. ακτής Κρήτης μεταξύ Δρεπάνου καί Δίου Άκρου, 
«Κρητ. Χρονι»ά», Β’ [1948J, σελ. 361), ή δέ υπό τοϋ Cornelius άπόρριψις τής 
έν τφ indice Labbeano παραδόσεως, καύ·’ ήν ό είς τά Πρακτικά τής έν Νι- 
καίφ Οΐκουμ. Συνόδου ύπογραφόμενος ’Επίσκοπος Ήρακλειουπόλεως ανήκει 
είς τήν ’Αρμενίαν καί οΰχί είς τήν Κρήτην, άποδοτέα είς τήν μεγάλην τοϋ συγ- 
γραφέως τής Creta Secra εμπιστοσύνην πρός τάς πληροφορίας τοϋ D. Niger, 
είς ιόν όποιον major prae ceteris fides ex eo potissim est adhibenda, 
quod scriptor res ipsas prout praesens vidit et notavit’ 
ita sc fjdeliter exarasse testatur» (Creta Sacra, I, σελ. 6
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λάχιστον ενισχύουν την ά'ποψιν, δτι κατά τάς άρχάς roC 9ου αίώνος 6 
χώρος τής αρχαίας πόλεως ήτο τόπος έρημος καί, φυσικά, εστερημένος 
τού αρχαίου του ονόματος* 60.

Μ. Γ· ΠΑΡΛΑΜΑΣ

τοϋ Προλόγου). Έάν δέν ύπήρχεν ή σύγχυσις αΰτη 'Ηρακλείου - Σητείας καί 
ίδίςι ή προς τόν D. Niger εμπιστοσύνη, είναι προφανές διι δ Cornelius δέν θά 
άπέρριπτε τήν εις tov indicem Labbeanum παράδοσιν τοσούτιρ μάλλον, καθ’δ- 
σον,ώς δ ίδιος παρατηρεί, ούδεμία άλλη μνεία τής Επισκοπής *Ηρακλειουπόλεο)ς 
υπάρχει είς τάς βυζαντινός πηγάς’ τής πόλεως δέ Ηρακλείου μιά μόνον μνείαν 
γνωρίζει τήν έν τώ Μηνολογίω τοϋ Βασιλείου, καθ’ ήν «Η eraclea Urbs 
C r e t a e patria Sancti Evaresti, unius ex decern martyribus Cretensi- 
bus» (Creta Sacra, 1,25+. Πρβλ. Π. K. Χρήστου, Δύο εγκώμια των Α
γίων Δέκα μαρτύρων, «Κρητ. Χρονικά». Δ' [1950], σελ. 84: «καί από τό *Ηρά
κλειον Ευάρεστης και Πόμπιος>, καί Β. Λ α ο ύ ρ δ α, Παρατηρή
σεις είς τά εγκώμια τών Άγ. Δέκα, «Κρητ. Χρονικά», Δ' [1950], σελ. 96). ‘Αλλά, 
γνωστού δντος δτι οί "Άγιοι Δέκα έμαρτύρησαν κατά τδν 3ον αιώνα, ή μνεία 
τοΰ 'Ηρακλείου κατά τήν εποχήν τούτην ουδόλως ξενίζει, διότι τότε πιθανώ- 
τατα έσώζετο ακόμη τό ύπό τών αρχαίων γεωγράφων μνημονευόμενον δμώνυμον 
πόλισμα.

60) *0 Γ. Α.Σήφακας (Σελίδες έκ τής Κρητικής Ιστορίας, Ε.Ε.Κ.Σ. Δ' 
[1941], σελ. 178 - 179 καί 191 - 194) ισχυρίζεται δτι «έκεΐ δπου μετά τήν κα- 
τάκτησιν οί "Άραβες ίδρυσαν τήν πρωτεύουσαν αυτών Χάνδακα δχι μόνον προ- 
ϋπήρχε φρούριον βυζαντινόν, αλλά καί συνοικισμός παράλιος, οΰτινος άγνοοΰ- 
μεν τό ονομα καί τήν έκτασιν».Τά προς άπόδειξιν τοΰ ισχυρισμού τούτου προσ- 
αγόμενα στοιχεία είναι ψιλοί συλλογισμοί, ών ή βάσις ( : «δέν δύναταί τις νά 
φαντασθή δτι άπδ τής βόρειας παραλίας ούδεμία επικοινωνία έγένετο ή δτι 
διεξήγετο από σημείου τίνος ερήμου») είναι προφανώς εσφαλμένη· Τοιαύτη 
detuctio ad absurdum θά ήτο χρήσιμος, έάν δέ ύπήρχον άλλοι λιμένες είς 
τήν βορείαν παραλίαν τής Κρήτης.
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'0 Διόδωρος Σικελιώτης εις τό δον βιβλίον των ιστοριών του 
(74 · 5) αναφέρει: (’Απόλλωνα) «εϋρετην <5e καί τοϋ τόξου γενόμενον 
διδάξαι τους εγχωρίους τά περί την τοξείαν, άφ’ ης αιτίας μάλιστα 
παρά τοις Κρησίν εζηλώσίλαι την τοξικην καί τό τόξον Κρητικόν όνο- 
μασϋηναι...».

Παλαιό λοιπόν είναι ή παράδοσις ότι οί Κρήτες ήσαν περίφημοι 
τοξόται, ό δε Dapper εις τό όνομαστόν του σύγγραμμα (Description 
exacte des isles de F Archipel—Amsterdam 1703) και εν σελ. 454 
παραθέτει έν λιθογραφία ένα Κρήτα τοξότην. “Ομως αϊ εκθέσεις Ενε
τών Διοικητών πού έδημοσίευσεν ό ακάματος κ. Στέργιος Σπανάκης· 
δεν αναφέρουν μεταξύ τών διαφόρων όπλων τών έν Κρήτη στρατευ
μάτων και σώμα τοξοτών. Μόνον μίαν φοράν εις έκθεσιν δημοσιευ- 
θεϊσαν εις τά «Κρητικά Χρονικά» τό 1948, τομ. Β' τεύχος II, περί 
τής στρατιωτικής έν Κρήτη καταστάσεως, γίνεται λόγος και περί τό
ξων (σελ. 251). Κάμνει συνεπώς κατάπληξιν τό περαιτέρω παρατιθέ- 
μενον ψήφισμα τής Ένετικής Γερουσίας τοϋ 1513 δΓ ου παρηγγέλ- 
λοντο οί Διοικηται τής μεγαλονήσου νά στρατολογήσουν 2000 τοξότας 
από ένα ή δύο έξ έκάστου χωρίου- καί τά χωρία τότε ήσαν πλέον τών 
1600. Άλλ’ εκείνο πού κάμνει μεγαλειτέραν έντύπωσιν είναι τό ότι οί 
Ενετοί έζήτουν από τά χωρία όχι μόνον νά τούς έξεύρουν αλλά καί 
νά τούς μισθοδοτήσουν δΓ έξ μήνας. Καί εφόσον ζητούν τούς τοξότας 
από όλα τά χωρία, τούτο σημαίνει ότι τό επάγγελμα τού τοξότου τό ε- 
ξήσκουν ό'χι ολίγοι Κρήτες.

’Ιδού τώρα τό ψήφισμα ως έχει έν πρωτοτΰπφ καί έν πιστή μετα
φράσει. Σημειοΰμεν τέλος ότι τό ψήφισμα τούτο διέφυγε την προσο
χήν τού Σάθα δστις δεν τό περιέλαβεν εις τά Μνημεία Ελληνικής 
'Ιστορίας.

Archivio di Stato - Venezia
Senato Mar MDXIII - XIII de mense Decembrio

Regimini Crete

Desideramo haver in Italia a tempo nuovo, doimille boni ar- 
cieri de quella isola per poterli adoperare ne li bisogni n(ost)ri et 
perche siamo stall za tanto tempo et anchor siamo sopra gravis-
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sime spese, habiamo deliberate per mego de industria v(ost)ra 
haverli et pertanto ve commettemo cum el Senato che chiamati 
a vui quelli carissimi zentilhomeni n(ost)ri, nobeli cretensi, ci- 
tadini et altri che vi parera, debiati persuaderli cum quella piu, 
dolce forma de parole che vi subministra lincegno ad dame el 
dido numero de arcieri, facendoli certi che farano cossa gratissi- 
ma a la Signoria n(ostr)a et la memoria de tal sui portamenti 
remanera appresso li posteri molto gloriosa et perche ne e refe- 
rito esser in quella isola de casali 4600 in suso, poreti aricordar- 
li che diano uno over doi arcieri per casal, piu et meno, juxta 
la posibilitd de dicti casali, che sia pagati per mesi sei, si che 
habiamo el dido numero de arcieri doimille aut per qualche al- 
tro modo che cum la prudentia v(ost)ra saperete trovare, i qual 
ne mandarete quanto piu presto porete, si che per tuto Margo li 
habiamo de qui; dandone noticia particular de tuto et acid fra 
loro sii magor obedientia, volemo che debiate eleger per ogni cen
to arcieri un zentilhuomo aut un nobile Cretense, aut citadin per 
ogni cento arcieri un zentilhuomo aut un nobile Cretense, aid ci
tadin per suo capo over come meglio vi parera, el qual capo sia 
de sorte che li sui arcieri lo habino ad obedir, ben ve aricordemo 
che debiate forgarvi de far che i siano et per etade et per expe- 
rientia acepti, si che ne possiano trager quel fructo desideramo et 
che ricercha el bisogno nfosljro, circa questo non ve diremo altro 
perche se rendemo certi che sapendo vui el desiderio n(ostjro sa
perete cum la dexterita et diligentia v(ostr ja de la qual molto se 
confidamo trovar tal modo et via che el desiderio n( ostr Jo sortira 
votivo effecto e da nui riceverete laude et commendatione.

Et quanto vedesti questa cossa haver dificulta si che non si 
potesse haver tuto el dicto numero, non restereti de preparali 
perche nui suppliremo de li denari n(oslrji a quello che manche- 
ra.—Et perche Rethemo, la Cania et Scythia sono separati dal 
Regimento de Candia, sia ex nunc data authoritd al dicto Reci- 
mento ae poter comandar ali dicti Rettori de dicti loci el per el 
territorio quanto accadera per questa execution.

De parte 157
De non 1 

N. s. 0
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Κρατικόν Άρχεΐον Βενετίας—Senato Mar—13 Δεκεμβρίου 1513

Ψήφισμα
προς την εν Κρήτη Διοίκησιν

Έπιθυμονμεν νά εχωμεν εν ’Ιταλία διά την νέαν εποχήν 1 δύο χι
λιάδας καλούς τοξότας από την νήσον εκείνην ϊνα δυνηθώμεν νά τους 
χρηαιμοποιήσωμεν είς τάς ήμετέρας άνάγκας και έπειδή ειχομεν έπί 
πολύν καιρόν καί ακόμη έχομεν βαρυτάτας δαπάνας, άπεφααίσαμεν να 

τους άποκτήσωμεν διά μέσου τής Ύμετέρας δεξιότητος και εν τοσούτω 
σας παραγγέλλομεν εκ συμφώνου μετά τής Γερουσίας ΐνα καλέσητε παρ' 
Ύμιν εκείνους τους προαφιλεατάτυνς ήμετέρους εύγενεΐς άνδρας, τους 
Κρήτας ενγενεΐς, τους αστούς 2 και δσονς άλλους νομίσητε και οφείλετε 
νά τους πείσητε με τον γλυκύν εκείνον τρόπον τών λέξεων τάς όποιας 
σας υπαγορεύει ή υμετέρα ευφυΐα, όπως μάς δώσουν τον είρημένον 
αριθμόν τών τοξοτών, διαβεβαιοΰντες αυτούς δτι θά κάμουν μεγίατην 
χάριν είς την ήμετέραν Αυθεντίαν καί δτι ή άνάμνηαις τής υπηρεσίας 
ταύτης, θά παραμείνη είς τούς μεταγενεστέρους πολύ ένδοξος. Καί 
έπειδή μάς άνεφέρθη δτι είνε είς την νήσον εκείνην χωρία 1600 καί 
άνω, δννασθε νά τούς σνστήσητε ΐνα μάς δώσουν ένα ή δύο τοξότας 
από κάβε χωριό, περισσοτέρους ή όλιγωτέρους, συμφώνως με την δυ
νατότητα πού έχουν τα χωργιά καί νά τούς πληρώσουν δι' εξ μήνας, είς 
τρόπον ώστε νά εχωμεν τον ρηθέντα αριθμόν τοξοτών 2000, ή κατ' 
άλλον τινά τρόπον πού θά δυνηθήτε νά εξεύρητε με την νμετέοαν φρό- 
νησιν καί νά τούς άποστείλητε δσον τό δυνατόν ταχντερον διά νά τούς 
εχωμεν εδώ μέχρι τέλους Μαρτίου. Νά δώσητε είδικάς πληροφορίας 
διά τό πάν καί, μέ τον σκοπόν ΐνα ϋπάρχη μεταξύ αυτών μεγαλειτέρα 
πειθαρχία, θέλομεν νά εκλέξητε διά κάθε 100 τοξότας ενα ήμέτερον 
ενγενή ή Κρήτα ενγενή ή αστόν, ώς αρχηγόν ή δπως νομίσητε υμείς 
καλλίτερον, ό όποιος αρχηγός νά είναι τοιοΰτος ώστε νά τον ύπακούουν 
οί τοξόται. Κρίνομεν εύλογον νά ύπομνήσωμεν ϋμΐν ΐνα ένεργήσητε με 
τοιοϋτον τρόπον ώστε οί αρχηγοί νά είνε καί από άπόφεως ήλικίας 
καί πείρας, καλώς αποδεκτοί, δπως, ούτως, δυνηθώμεν νά άποκομί- 
σωμεν εκείνην την ώφέλειαν πού έπιθυμονμεν καί ήν απαιτούν καί αι 
άνάγκαι ήμών. Περί τούτου δεν θά σάς εϊπωμεν άλλοτε, διότι εϊμεθα 
βέβαιοι δτι υμείς, γνωρίζοντες την επιθυμίαν μας, θά ένεργήσητε έπι- * 9

') Διά τήν προσεχή δηλαδή εκστρατείαν, διότι κατά τόν χειμώνα παρέλυε 
κάθ-ε έπιχείρησις.

9) Τό έγγραφον διακρίνει τούς 'Ενετούς εύγενεΐς, τούς Κρήτας εύγενεϊς καί 
τούς αστούς. Τρεις δηλαδή τάξεις.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 19
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δεξίως καί έπιμελώς και εχομεν πολλήν εμπιστοσύνην δτι &ά έξεύρητε 
τον κατάλληλον τρόπον ΐνα ή ήμετέρα έπι&υμία πραγματοποίηση έπιτν- 
χώς, παρ' ημών δε δά εχητε έπαινον και Ιγκώμιον.

Καί αν ΐδητε δτι το πράγμα παρουσιάζει δυσκολίας και δτι ίνδέ- 
χεται να μη σνμπληρω&ή ό είρημένος άριδμός, μη διστάσητε νά τους 
ετοιμάσητε, διότι δά ουμπληρώσωμεν ήμεϊς διά τον δημοσίου χρήμα
τος εκείνο που δά λείψη.—Και επειδή ή Ρέδυμνος, τα Χανιά καί ή 
Σητεία είνε χωρισμένοι άπδ την Διοίκηαιν έν Ήρακλείφ, νά δοδή από 
τώρα Ιξονσία είς την είρημένην Διοίκηαιν ΐνα δυνηδή νά δια τάξη τους 
Διοικητάς των τριών ρηδέντων τόπων καδώς και είς τάς περιφέρειας 
τούτων, μόνον διά την έκτέλεσιν τής παρούσης διαταγής.

Έψήφισαν υπέρ 157
οχι 1
άπέσχον 0

Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ 
ά. μ. τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών

Βενειία 7βριος 1954
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ΤΑ ΧΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ «ΣΤΑΘΗΣ»

Ή πρόσφατη μελέτη τοΰ φίλου συναδέλφου κ. Στυλ. ’Αλεξίου για 
τά κενά στην παράδοση και για τη σωστή πλοκή στήν υπόθεση τής 
κρητικής κωμφδίας «Στάθης»1, μέ τή χρονολόγηση τής οποίας είχα 
κ’ εγώ άσχοληθή άλλοτε2, πρέπει νά ομολογήσω πώς στάθηκε για μέ
να μια έκπληξη. Κι’ αυτό γιατί για τό ίδιο ακριβώς ζήτημα είχα έτοι
μη από χρόνια μιαν εκτενέστερη μελέτη. Τό πράμα από μια πλευρά μ’ 
ευχαρίστησε, γιατί διαπίστωσα έτσι μέ ικανοποίηση πώς κΤ άλλος ε
ρευνητής, τής σοβαρότητας μάλιστα τοΰ κ. ’Αλεξίου, είχε καταλήξει 
στά ίδια σχεδόν μ’ έμενα συμπεράσματα. Ή αίτια πού μ’ έκανε νά 
κρατώ τόσον καιρό ανέκδοτη τή δική μου μελέτη ήταν ή πρόθεσή μου 
νά τή συμπληρώσω μέ τή συγκριτική εξέταση αντίστοιχων προς τό 
«Στάθη» ιταλικών κωμιοδιών, πού πίστευα πώς θά επιβεβαίωναν τά 
συμπεράσματα μου, μά πού εξακολουθούν νά μένουν απρόσιτες. Τώρα 
δμως, μετά τή δημοσίευση τής εργασίας τού κ. ’Αλεξίου, πιστεύω πώς 
είναι καί πάλι σκόπιμο νά δημοσιεύσω κ’ εγώ δχι πιά βέβαια αυτού
σια τή μελέτη μου, αλλά αονάχα δσα στοιχεία απ’ αυτήν μπορούν νά 
χρησιμεύσουν γιά συμπλήρωση τής δικής του ή δσα προσφέρουν από
ψεις νέες, πού δέν έθιξε.

Πρώτα - πρώτα οφείλω ν’ αναγνωρίσω πώς ό κ. ’Αλεξίου δχι μόνο 
διάγνωσε σωστά τό χάσμα πού υπάρχει ανάμεσα στούς στίχους 44 καί 
45 τής Α' πράξης τού «Στάθη» (κατά τή μοναδική έκδοση τού Κ. Ν. 
Σάθα, Κρητικόν Θέατρον, εν Βενετίςι, 1879, σ. 108), στο ενδιαφέρον 
δηλαδή ακριβώς σημείο τής εξομολόγησης τοΰ Χρύσιππου στον πιστό 
του δούλο Άρέτα γιά τό φαινομενικό ερωτικό δεσμό του μέ τή Φαί
δρα, μά καί βρήκε ποιο ήταν τό μυστικό αυτό τού Χρύσιππου, πού α
ποτελεί τό κλειδί γιά τή σωστή κατανόηση τής υπόθεσης τού έργου : ό

*) Σ τ υ λ. ’Αλεξίου, Παρατηρήσεις στο Κρητικό Θέατρο, «Κρητικά 
Χρονικά», τόμ. Η'(1954), σ. 133 · 138 (σ. 134 - 138: Β. ΣΤΑΘΗΣ).

2) Μ. Ί. Μανούσακα, Ζητήματα τοΰ «Κρητικού Θεάτρου». Β'. Ή κρη- 
τική κωμορδία «Στάθης» καί ή χρονολόγησή της, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Λ' 
(1947), σ. 55 - 73. Τή σχετική μέ τό έργο βιβλιογραφία τή συγκέντρωσα αργό
τερα καί στήν εργασία μου «Κριτική βιβλιογραφία τοΰ Κρητικού Θεάτρου», 
«'Ελληνική Δημιουργία», τόμ. 12 (1953), σ. 101 (άριθ. 56 - 65). νΑς προστεθή 
σήμερα : Κρητική ’Ανθολογία (ΙΕ' - 1Ζ' αιώνας). Εισαγωγή, ανθολόγηση καί 
σημειώματα Στυλιανού ’Αλεξίου, Ηράκλειον Κρήτης, 1954, σ. 123 - 
130, άριθ. 20, όπου περίληψη καί αποσπάσματα τοΰ έργου.
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Χρύσιππος έστελνε στη Φαίδρα τις νύχτες τό φίλο του Πάμφιλο, πού 
αυτή, παίρνοντας τον για τό Χρύσιππο, τον άρραβωνιάστηκε κρυφά 
από τον πατέρα της Στάθη. Τό βασικό αυτό στοιχείο τής πλοκής τής 
κωμφδίας, πού προκύπτει καθαρά από τό μονόλογο Ιδίως τοϋ Πάμ- 
φιλου (πράξ. Α', στ. 299 - 316), κάνεις άλλος ίσαμε σήμερα (ούτε κ’ 
εγώ δταν δημοσίευα την πρώτη μου μελέτη) δεν τό είχε άντιληφθή. 
Κι’ όμως ή υποκατάσταση είναι μοτίβο συνηθισμένο στις ιταλικές 
κωμφδίες τής ’Αναγέννησης, ό'πως παρατηρεί κι’ δ κ. 'Αλεξίου. "Ας 
υπενθυμίσω πώς ύποκατάσταση υπάρχει και στην αριστοτεχνική κω- 
μφδία τοϋ L,odovico Ariosto «I Suppositi» (1509), πού τη σύγκρινε 
μάλιστα ως προς την υπόθεση μέ τό «Στάθη» και τό «Φορτουνάτο» 
δ Ήλ. Βουτιερίδης®. 'Η υπόθεσή της είναι ή ακόλουθη, κατά τον Ir. 
Sanesi *:

*0 σπουδαστής Erostrato, γιος τοϋ Filogono από τήν Κατάνη, πού έχει 
ερθει γιά νά σπουδάση στή Φερράρα συνοδευόμενος από τό δοΰλο του Dulip- 
po, ερωτεύεται τήν κόρη τοϋ Damone, τήν Polimnesta. Κάνει λοιπόν ανταλ
λαγή (supposizione, άπ’ όπου καί ή επιγραφή τής κωμφδίας) ρούχων, ονόμα
τος καί ρόλου μέ τόν Dulippo. "Ετσι ό Dulippo σπουδάζει ώς Erostrato καί 
ό αληθινός Erostrato μπαίνει στήν υπηρεσία τοϋ Damone ώς Dulippo καί 
κερδίζει κρυφά τήν αγάπη τής Polimnesta. Παρουσιάζεται όμως ό γέρος dot- 
tor Cleandro πού τή ζήτα σέ γάμο καί υπόσχεται καί δυό χιλιάδες χρυσά δου
κάτα, Ό ψευτο - Erostrato, γιά ν’ άποτρέψη τό συνοικέσιο αυτό, κάνει στόν 
Damone γιά δικό του λογαριασμό τήν ίδια πρόταση. Τότε δμως ακριβώς φτά
νει ό Filogono, γιά νά πάρη τό γιό του πίσω στήν Κατάνη. Χτυπρ: τήν πόρτα, 
οί δούλοι τόν διώχνουν, ό ψευτο - Erostrato κάνει πώς δέν τόν γνωρίζει, αν 
καί ήταν δούλος του, Ισχυρίζεται πώς δέν είναι ό Dulippo καί τότε ό Filogo
no προσφεύγει στή δικαιοσύνη. Κατά σύμπτωση παίρνει δικηγόρο τόν dottor 
Cleandro καί μέ τή συζήτηση άποκαλύπτετοι πώς ό Dulippo ήταν γιος τοϋ 
Cleandro πού πριν άπό πολλά χρόνια τού τόν είχαν αρπάζει οί Τούρκοι κστά 
τήν άλωση τού Otranto. Μετά τήν αναγνώριση αύτή, φατερώνετσι πώς καί 
ό ψευτο - Dulippo ήταν ό Erostrato, αλλά ή οργή τού Damone, πού είχε 
ανακαλύψει τούς έρωτες τοϋ ύποτιθέμενου δούλου μέ τήν κόρη του, κατευνάζε
ται καί οί σχέσεις τους νομιμοποιούνται.

Στο «Στάθη» ή υποκατάσταση δέν παίρνει βέβαια τήν έκταση πού 
παρατηρούμε στούς «Suppositi», ούτε συμβαίνει ανάμεσα στον κύριο 
και τόν υπηρέτη. Είναι δμως χρήσιμο νά έχωμε ύπόψει τήν υπόθεση 
τοϋ δνομαστοΰ αύτοΰ έργου τοϋ Ariosto, πού σημείωσε έναν άπό τούς 
μεγάλους σταθμούς στήν εξέλιξη τής ιταλικής κωμφδίας, δχι μόνο για- * 4

*) Ή λ ί α Π. Β ο υ τ ι ε ρ ί δ η, Σύντομη ιστορία τής νεοελληνικής λογοτε
χνίας (1000 - 1930), "Αθήνα, 1933, σ. 225.

4) Ireneo Sanesi, La Commedia, τόμ. I, Milano, χ. έ. [=’.911] (στή 
σειρά «Storia dei Generi Litterari Italiani», Casa editrice Dottor Fran
cesco Vallardi), a. 182 κ. εξ.
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τι μπορεί νά μας κατευθύνη στην ερευνά τών ιταλικών προτύπων τών 
κρητικών κωμφδιών, πού από τον καιρό τοΰ Σάθα δεν εσημείωσε 
καμμιά πρόοδο \ μά κα'ι γιατί παρουσιάζει πραγματικά μεγαλύτερες 
ομοιότητες με τό «Στάθη» από τά άλλα Ιταλικά έργα πού προτάθηκαν 
γιά πρότυπά του®.

Νομίζω πώς, γιά νά πειστή κανείς ακόμη περισσότερο γιά τό χά
σμα αυτό μεταξύ τών στίχων 44 καί 45 τής Α' πράξης τοΰ «Στάθη», 
δεν εχει παρά νά συγκρίνη τη λιγόστιχη καί ασυνάρτητη — όπως μάς 
εχει παραδοθή — αφήγηση αυτή τής ερωτικής ιστορίας τοΰ Χρύσιπ
που μέ τις αντίστοιχες εκμυστηρεύσεις τών ηρώων τών άλλων κρητι
κών δραμάτων στην αρχή τόϋ καθενός έργου, πού είναι αντίθετα καί 
εκτενέστατες καί σαφέστατες, γιατί έχουν βέβαια σκοπό νά κατατοπί
σουν καλά τό θεατή στήν υπόθεση καί στο ρόλο τών προσώπων τοΰ 
έργου πού πρόκειται νά παρακολούθηση. Τό χάσμα, μετά τήν εκμυ
στήρευση αυτή τοΰ Χρύσιππου γιά τήν υποκατάστασή του από τον 
Πάμφιλο στο πλευρό τής Φαίδρας, θά περιείχε απαραίτητα καί τήν α
φήγηση τής δικής του ερωτικής ιστορίας μέ τή Λαμπροϋσα, τήν κόρη *)

Τά χάσματα τής κρητικής κωμψδίσς «Στάθης» 293

*) Πρβλ. Μ. J. Manoussacas, 6tat present des etudes sur le 
«Theatre Cretois» au XVIIe siecle, «1/ Hellenisme Contemporain», 6eme 
annee (1952), No 6 (novembre - decembre), σ. 469 - 470.

e) Βλ. αυτόθι, σ. 469, σημ. 7. Στή μελέτη τοΰ Max bambertz, Der 
literarische Charakter der kretischen Drarnen ΣΤΑΘΗΣ und ΓΥΠΑΡΙΣ, 
«Byzantinische Zeitschriit», τόμ. 41 (1941), σ. 319 - 339, πού θά μάς άπα- 
σχολήση καί παρακάτω, επαναλαμβάνονται (σ. 320 - 323), χωρίς κριτικό έλεγχο, 
δοα εντελώς πρόχειρα είχε υποδείξει ό Κ. Ν. Σάθας, Κρητικόν Θέατρον, έν 
Βενετίφ, 1879, σ. κα' - κγ'. Προστίθεται μόνο στα πιθανά πρότυπα τοΰ «Στά
θη» καί ή «Rodiana» τοΰ Andrea Calmo (σ. 323), πού κι’ αυτήν όμως δέ φαί
νεται νά τήν έχη εξετάσει ιδιαίτερα ό Lambertz, άφοΰ άλλοΰ (σ. 321) τήν ανα
φέρει δυό φορές γιά έργο τοΰ Ruzzante καί συγχρόνως (στήν ίδια σελίδα I) μι. 
λεϊ πάλι γιά «Rodiana» τσΰ Calmo, ένφ πρόκειται γιά ένα καί τό ίδιο έργο, 
πού, όπως είναι γνωστό, είχε πρωτοτυπωθή τό 1553 με τό όνομα τοΰ Ruzzan
te, άναγνωρίζεται όμως πιά γιά έργο τοΰ Calmo (βλ. I r. S a n e s i, ό. π., σ. 
422). "Αν καί μάς λείπουν τά ιταλικά κείμενα καί έτσι δέ μποροΰμε νά κρίνω- 
με άσφαλώς, όμως άπό περιλήψεις τους έχω τήν εντύπωση πώς ούτε ή «Rodi
ana», ούτε ό «Travaglia» (1556) τοΰ Calmo, μά ούτε καί ή Calandra (1513) 
τοΰ Bibbiena ή ή «Zingana» (1545) τοΰ Giancarli έχουν—αν έξαιρέσωμε με
ρικούς κοινούς τόπους — μεγάλη ομοιότητα καί σχέση μέ τό «Στάθη» (τοΰ «Fe- 
dele» τού Pasqualigo δέ βρήκα ούτε περίληψη) Γι’ αυτό πρέπει νά προσέ- 
ξωμε περισσότερο τούς «Suppositi» τοΰ Ariosto καί τις μεταγενέστερες μιμή
σεις τους. Γενικά πιστεύω πώς ή έρευνα τών προτύπων τοΰ «Στάθη» πρέπει νά 
προσανατολιστώ μάλλον πρός τήν κατεύθυνση τής commedia erudita καί όχι 
τής commedia dell’ arte.
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τοϋ Ντοτόρου’, άφοΰ είναι βέβαιο πώς οί στίχοι 45 - 50 άναφέρον- 
ται όχι πια στη Φαίδρα, αλλά στη Λαμπροΰσα* 8 καί άφοΰ από τούς 
έξι μονάχα αυτούς τελικούς στίχους πού μάς σώθηκαν δέ μαθαίνομε 
τίποτε γι’ αυτήν, ούτε καν τό ό'νομά της.

Τό δεύτερο αναμφισβήτητο χάσμα πού υπάρχει στο «Στάθη» δεν 
είναι απλό χάσμα στίχων, άλλα σκηνών ολόκληρων : πρόκειται για τό 
κωμικό επεισόδιο τοϋ δαρμού τοΰ ψευτοπαλληκαρά Μπράβου, πού, 
ερωτευμένος με τη Φαίδρα, δοκίμασε, φαίνεται, νά μπή στο σπίτι της, 
μά ό πατέρας της δ Στάθης τον επιασε καί τον έδειρε. Τό επεισόδιο 
αυτό δεν υπάρχει στο έργο, ενφ υπάρχουν τά προκαταρκτικά του, δη
λαδή ή εξομολόγηση τοΰ Μπράβου στον υπηρέτη του τον Πετροΰτσσ 
πώς είναι ερωτευμένος μέ τη Φαίδρα (πρ. Α', σκηνή 3, στίχ. 131 - 
160)’, ή συνεννόησή του μέ τήν προξενήτρα Φλουροΰ, άδερφή τοΰ

’) Ό Ντοτόρος στό «Στάθη» δέν είναι γιατρός, δπως γράφει (σ. 134) ό κ. 
’Αλεξίου, άλλα δικηγόρος, καθώς προκύπτει καθαρά άπ’ δσα μονολογεί στήν 
πράξη Α', στ. 291 - 294, πώς άπό τόν πολύ του έρωτα ξέχασε Μπόρτολους, πα
ραγράφους καί ντιγέστα (γιά τόν ταυτισμό τοΰ Μπόρτολου μέ τό φημισμένο νο
μοδιδάσκαλο Bartolo da Sassoferrato βλ. δσα έγραψα στά «Κρητικά Χρονι 
κά», τόμ. Α', 1947, σ. 71)' μά κι’ ό Δάσκαλος τόν άποκαλεί ειρωνικά \πράξ. 
Β’, στ. 283) Cicerone.

8) Σωστά παρατηρεί δ κ. ’Αλεξίου πώς στό στίχο 48

....<5 κύρης ταη μοϋ τήνε τάσσει ακόμη, 
γιατί τη Φαίδρα <^ν’^> ά γ α :τ α κ’ εκείνος έχει γνώμη

ή διόρθωση τοϋ Στ. Ξανθουδίδη τοϋ <(ν’^> αγαπά σέ ν’ αγαπώ δέν είναι σω
στή (άφοΰ ό «κύρης» δέ μπορεί νά είναι ό πατέρας τής Φαίδρας, δ Στάθης, 
δπως νόμισε ό Ξανθουδίδης, μά δ πατέρας τής Λαμπρούσας, δ Ντοτόρος), ού
τε άναγκαία, γιατί τό νόημα είναι Ικανοποιητικό : τό «έχει γνοίμη» δέ σημαί
νει νομίζει, έχει τήν ιδέα, άλλά έχει τήν άπόφαση, τήν πρόθεση (ν’ άγαπφ καί 
νά θέλη νά πάρη τή Φαίδρα). Γιά άπόδειξη προσάγω παράλληλο χωρίο άπό 
τό «Φορτουνατο» τοΰ Μ. Α. Φοσκόλου (πρ Α’, στ. 285 - 286, έκδ. Στ. Ξαν- 
θ ο υ δ ί δ ο υ, σ. 54) :

λέγει μου πώς πρωτύτερα ποτέ δέν είχε γνώμη, 
δγιά πολλώ λογιώ αφορμές, νά τη παντρέψη ακόμη.

Πρβλ. καί πρ. Β', στ. 215 - 216 (αυτόθι, σ. 74):

Τούτο τό πράμα είναι αφορμή και ήβαλεν έτοια γνώμη 
και δέ λογιάζει ουδέ ποσώς νά μέ παντρέψη ακόμη.

*) Άς σημειωθή πώς καί ή σύσταση τοΰ Πετρούτσου στό Μπράβο νά προ- 
σέξη,

γιατί, αν τό μάΊλη 6 κύρης τση, δύναμη έχει τόση
και τών οίδυό μας παρεν&νς θάνατο νά μάς δώοη (στ. 157 - 158)

μάς προδιαθέτει άπό τήν άρχή πώς κάποια τιμωρία περιμένει τό Μπράβο.
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Πετρούτσου, για νά τον βοηθήση (πρ. Α', σκηνή 4, στ. 161 - 176) 
και ό διάλογος τής Φλουροΰς μέ την Άλεξάντρα, άλλη προξενήτρα, 
που ή πρώτη τόν καλεΐ νά τη βοηθήση στό σχέδιο που συνέλαβε (πρ. 
Β', σκ. 2, στ. 66 · 70) καί που άλλο δέ φαίνεται νά είναι από τό στή
σιμο τής παγίδας στό Μπράβο10. ’Απόδειξη πώς τό επεισόδιο τοϋ 
δαρμού τοΰ Μπράβου υπήρχε αρχικά στό έργο αποτελεί ή ρητή του 
μνεία στην πρ. Γ', σκηνή 6, στ. 483 - 496, πού επικαλείται σωστά ό 
κ. ’Αλεξίου. Στή σκηνή αυτή ό Στάθης δίδει ικανοποίηση στό Μπρά
βο γιά τήν κακομεταχείριση πού τοΰ είχε κάμει καί αυτός δέχεται νά 
τόν συγχωρήση καί συμφιλιώνεται μαζί του. Δίκαια επίσης δ κ. ’Αλε
ξίου επικαλείται τήν ακριβώς αντίστοιχη περιπέτεια τοΰ καπετάν Τζα- 
βάρλα στό «Φορτουνάτο», πού παρασύρεται από τήν προξενήτρα τήν 
Πετροΰ στό σπίτι τής κερά - Μηλιάς καί δέρνεται από τόν αδερφό της 
τό Φράρο 11.

Στά επιχειρήματα αυτά τοΰ κ. ’Αλεξίου έχω νά προσθέσω καί τά 
έξης: ’Άν τό επεισόδιο αυτό ήταν ανύπαρκτο, τότε δχι μόνο οί προ
παρασκευαστικές του σκηνές πού είδαμε παραπάνω (A3 — Α4 καί Β2) 
θά ήταν εντελώς αδικαιολόγητες καί περιττές, μά καί ή εισαγωγή κα
θόλου τοΰ προσώπου τής Φλουροΰς στό έργο' γιά τό ρόλο τής προξε- 
νήτρας τοΰ Χρύσιππου καί τοΰ Ντοτόρου αρκετή θά ήταν ή Άλεξάν- 
τρα καί δέ θά χρειαζόταν ή Φλουροΰ, άν προορισμός της δέν ήταν 
ακριβώς ή προετοιμασία τοΰ δαρμοΰ τοΰ Μπράβου. Έξ άλλου είναι 
πολύ δύσκολο νά δεχτούμε πώς ό αρκετά επιδέξιος ποιητής τοΰ «Στά
θη» θά παράλειπε τό επεισόδιο αυτό, πού παρουσίαζε τόσο καλές ευ
καιρίες θεατρικής εκμετάλλευσης γιά έναν κωμφδιογράφο καί πού φαί
νεται πώς ήταν τό κυριώτερο από τή σκηνική δράση τοΰ τύπου τοΰ 
ψευτοπαλληκαρά στήν κωμφδία : Πραγματικά, δ τύπος αυτός τοΰ καυ- 
χησιολόγου, μά στήν πραγματικότητα άνανδρου στρατιωτικού, μακρυ-

Ι0) ’Εδώ ό Μπράβος ονομάζεται άπό τήν Άλεξάντρα Μποϋρδος (στ. 66)· 
δτι πρόκειται γιά τό Μπράβο άποδεικνύει τό ότι καί πρωτύτερα, στήν πράξη 
Α', στ. 82, ό Μπράβος ονομάζεται άπό τήν ίδια τήν Άλεξάντρα, τήν ώρα ποΰ 
πρόκειται νά πρωτοεμφανιστή στή σκηνή, Μπονρδιάς.

“) Γιά νά καταλάβωμε τά λόγια τοϋ Πετρούτσου στήν παραπάνω σκηνή 
(πρ. Γ', στ. 495 - 496) :

Δεν εγγιξε ατά ροϋχα του, γιατί άλλα ρούχα εφόρειε,
μά εκαλοδιάταξέν τόνε σ’ εκείνο όπου εμπόρειε, 

πρέπει νά θυμηθούμε πώς κι’ ό Τζαβάρλας στό «Φορτουνάτο» είχε φορέσει Ιπί 
τηδες, όταν έπήγε στής Μηλιάς, άλλα ρούχα, ζητιάνου (βλ. πρ. Γ', σκ. 9, στ. 
755 - 778). Είναι πιθανώτατο πώς καί στό «Στάθη» θά είχαμε τή σκηνή, όπου 
ό Μπράβος πείθεται νά φορέση ρούχα διαφορετικά, γιά νά μην άναγνωριστή 
πηγαίνοντας στή συνέντευξη.
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296 Μ. I. Μανούσακα

νή απήχηση τοϋ miles gloriosus τής λατινικής κωμφδίας, πού ή ιτα
λική κωμφδιογραφία τοΰ 16ου αιώνα τον διαμόρφωσε τελειότερα προσ
αρμόζοντας τον στη σύγχρονη πραγματικότητα, συναντάται σ’ δλες 
τις κρητικές κωμφδίες και έχει κα'ι στις τρεις τον ίδιο σχεδόν στερεό
τυπο ρόλο: καυχάται υπέρμετρα για φανταστικά ανδραγαθήματα στον 
υπηρέτη πού τον συνοδεύει πάντα καί πού άλλο δεν κάνει παρά νά τον 
περιγελά («Στάθης» πρ. Α', σκ. 3 = «Φορτουνάτος» πρ. Β', σκ. 1 
και πρ. Γ\ σκ. 1 = «Κατζοϋρμπος» πρ. Β', σκ. 1), καθώς καί μπρο
στά στο Δάσκαλο, πού τοϋ πλέκει εγκώμια ή τοϋ ανταποδίδει παρό
μοιες δικές του κωμικές καυχησιές («Στάθης» πρ. Γ', σκ. 4 = «Φορ- 
τουνδτος» πρ. Δ', σκ. 2 = «Κατζοϋρμπος» πρ. Δ', σκ. 8). Ή κύρια 
όμως σκηνική του δράση, πού αποτελεί τό αποκορύφωμα τής γελοιο
ποίησής του καί προσφέρει στο θεατή ζωντανή τήν απόδειξη τής αναν
δρίας του, αλλά καί τον δένει μέ τά κύρια πρόσοιπα τής κωμφδίας, 
συγκεντρώνεται πάντα γύρω στήν άτυχη ερωτική του περιπέτεια, πού 
καταλήγει στον έξευτελισμό του. Είδαμε πώς στο «Φορτουνάτο» πέ
φτει σέ παγίδα καί ξυλοφορτώνεται. Στον ανέκδοτο «Κατζοϋρμπο» 
πάλι δ ψευτοπαλληκαράς μας (Κουστουλιέρης) είναι ερωμένος τής πρό
στυχης γυναίκας Πουλισένας καί πηγαίνει νά τή βρή (πρ. Β', σκ. 1, 
στ. 1 - 100), αυτή όμως έχει παρμένη τήν απόφαση νά τον ξεφορτωθή 
μιά γιά πάντα (πρ. Β', σκ. 2, στ. 101 - 120) καί στο τέλος, όταν αυ
τός ξανάρχεται καί τής χτυπά μ’ επιμονή τήν πόρτα, αυτή, γιά νά τον 
διώξη, τον καταβρέχει μέ ακάθαρτα νερά (πρ. Γ', σκ. 8, στ. 429 - 
486), αψηφώντας τις απειλές του, κ’ έτσι τον αναγκάζει νά φύγη ντρο
πιασμένος" στο τέλος τοϋ έργου συμφιλιώνεται πάλι μέ τήν Πουλισένα 
(πρ. Ε', σκ. 13), ξεχνώντας τήν κακομεταχείριση πού τοϋ έκαμε. Δέν 
ήταν λοιπόν δυνατό νά λείπη ούτε από τό «Στάθη» ή αντίστοιχη κεν
τρική σκηνή τοΰ εξευτελισμοϋ τοΰ κωμικοΰ αύτοϋ τύπου.

Υπάρχει όμως στο «Στά&η» καί ένα άλλο χωρίο πρωταρχικής γιά 
τό θέμα μας σημασίας, πού διάφυγε εντελώς τήν προσοχή τοΰ κ. ’Αλε
ξίου καί πού άποδεικνύει τήν ύπαρξη όχι μόνο τοΰ παραπάνω δευτέ
ρου χάσματος, μά καί ενός τρίτου χάσματος. ’Αξίζει γι’ αυτό νά μάς 
άπασχολήση διεξοδικώτερα. Πρόκειται γιά τήν τέταρτη σκηνή τής Γ' 
πράξης (στ. 231 - 354) καί είδικώτερα γιά τούς στίχους 321 - 354. Τά 
πρόσωπα τής σκηνής αυτής είναι δ Μπράβος, δ λαίμαργος υπηρέτης 
του Πετροντσος κι’ δ σχολαστικός Δάσκαλος. "Υστερα από τό πρώτο 
μέρος (στ. 231 - 320) τής σκηνής, όπου οί τρεις αυτοί κωμικοί τύποι 
ανταλλάσσουν αστείες καυχησιές κι’ δ καθένας τους αύτοδιαφημίζει 
διαδοχικά, σέ τετράστιχα καί σέ δίστιχα, τήν ίδιαίτερή του επίδοση (δ 
Μπράβος στά άρματα, δ Δάσκαλος ατά γράμματα κι’ δ Πετροϋτσος στο
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φαγοπότι), ακολουθεί τό δεύτερο μέρος (στ. 321 - 354), αυτό πού μάς 
ενδιαφέρει εδώ καί πού γι’ αυτό τό παραθέτω ολόκληρο κριτικά απο
καταστημένο.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

£. 203r Est mihi necessarium tacere anterhessis.
ΜΠΡΑΒΟΣ

Μέσα ok νετσεσάριο δώσης εσύ και πέσης I 

ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ

Και άν τύχη δεν την επα&ε καλά, όντας ίγρεμνίστη!... 
ωσάν κ’ εσενα ή πλάτη τον σάν κάπρον ίκοπανίστη.

325 Καί των οίδνδ είντα έπάϋασι αήμερο, ατό Θεό μον, 
ϋά πώ μέ μόδο όμορφο πώς τό ’δα στ όνειρό μον.
Γράμματα, αφέντη Δάσκαλε, τόσα περισσά εχεις' 
νά ξεδιαλννης όνειρα τάχα να μην κατέχης ;

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Ξενρω· καί, αν ένειρεντηκες, τήν ώρα μόνο πέ μον,
330 όπου ε&ώρειες τόνειρο και τότες γροίκησέ μον. 

ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ

Τόνειρο έτοντο όπον &ά πώ τό {λώρου ώγιά τους δνό σας 
και μη χορτάσω ώστε νά ζώ, φύματα αν ε καί πώ σας.
Τάχα σά νά ’χετε πο&ες τόπο κ’ έκάλεσέ σας 
κανείς, για νά μιλήσετε μέ τές άγαφτικές σας'

335 κ’ εσένα είς νετσεσάριο έκαταγρέμνιαέ σε
και τά νεφρά σου εσόσπασες κ’ έξεκουτρούκισέ σε' 
κ’ εσένα εσφαλίσασι σ’ άρμάρι κ’ εκαπνίσα 
μέ δειάφι κ’ είς τη ράχη σον ραβδί ενα έτσακίσα.

ΜΠΡΑΒΟΣ

'Ως είναι δ νους σου, γάιδαρε, χοντρός και δ λογισμός σου, 
340 ετσ’ είναι καί τά λόγια σου χοντρά καί τόνειρό σου, 

ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ

Τόνειρο, αφέντη Δάσκαλε, νά ζής, ξεδήγηαέ μου.

<ΔΑΣΚΑΛΟΣ>

Μετά χαράς, μετά χαράς, Πετροϋτσο’ γροίκησέ μου : 
ί. 203ν Στής ’Ένεντας Βιργίλιος τό αέκτον άπορτάρει

324 τον nos : σου cod. || 325 αιμερο cod. : σήμερα Sathas || 333 τοπο cod. : 
πό&ο corrigendum ? || post ν. 341 add. <ΔΑΣΚΑΛΟΣ^> Sathas || 343 Στής 
nos : της cod. || ”Ενεντας cod.: Έντιας Sathas || Βιργίλιος nos : ο βασιλιάς cod. 
II οίκτον cod.: σόνιον Sathas.

343 · 348 cf. Vergil. Aenead. VI, 893 - 898=Homer. Odyss. x, 562 - 567.

Τά χάσματα τής κςητικής κωμιρδίας «Στάθης»
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πώς είναι — και τον "Ομηρο ok τούτο Ιμιτάρει —
345 δυο πόρτες, μ’ άλεφάντινο κόκκαλο ή μιά, κ’ η γιαλλη 

με τον βουγιον το κέρατο, σά λέγει εκείνος πάλι' 
και αυτές οι πόρτες βγάνονσι τοΰ ύπνον τά όνειρά τον, 
quella d’ avorio τά ψευτά, τάλή&ια τον κεράτου.
Και πρέπει άλήϋιο τδνειρο νά ’ναι με δικιοαννη,

350 γιατ’ είσαι τον κεράτου έαν πόρτα τα’ άληϋοσννης.
Και μετά τούτο αφήνω σας και πάγιο γιά νά δώσω 
βουλή ώγιά τό Χρύσιππο σέ βάσανόν του τόσο.

ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ

"Αμε, μά δέν εγροίκησα τάνεγυριστικά σου, 
μά τή ρεσπόστα, Δάσκαλε, σάν έπρεπε, ήδιδά σου.

348 d’ avorio Sathas : da voqlio cod.

To νόημα τής περικοπής αυτής είναι φανερό12: Ό Πετροΰτσος, 
για να πειράξη τούς δυο συνομιλητές του, σοφίζεται νά τούς πή (στ. 
325 - 326) πώς είδε τάχα στο όνειρό του τά πραγματικά παθήματα τοΰ 
Μπράβου και τοΰ Δασκάλου και νά φέρη έτσι σέ δύσκολη θέση τό Δά
σκαλο ζητώντας του νά εξήγηση τό όνειρο αυτό (στ. 327 - 330). Και 
τών δυο οί απαντήσεις επιβεβαιώνουν πώς δσα διηγήθηκε πώς τάχα 
ώνειρεύτηκε ό Πετροΰτσος (στ. 331 - 338) συνέβησαν στην πραγματι
κότητα : Ή απάντηση τοΰ Μπράβου (στ. 339 - 340) είναι γεμάτη ορ
γή κα'ι βρισιές, γιατί κατάλαβε τον υπαινιγμό, παρ’ δλο πού προσπα
θεί νά κάμη τον ανήξερο. 'Ο Δάσκαλος πάλι, πού ανύποπτος είχε άνα- 
λάβει προκαταβολικά τό δυσάρεστο ρόλο νά ξεδιαλΰνη τό ό'νειρο, κατα
φεύγει, μέ τή σχολαστική του σοφία, στο Βιργίλιο 18 και τον “Ομηρο, 
γιά νά καταλήξη στήν ομολογία πώς τό όνειρο ήταν αληθινό, όχι χω
ρίς νά φιλοδωρήση, πειραγμένος κι’ αυτός, μέ κάποιον υβριστικό χα
ρακτηρισμό τον Πετροΰτσο (στ. 342 - 352), πού δέν καταλαβαίνει φυ
σικά άπ’ δλα αυτά σχεδόν τίποτε (στ. 353 - 354).

Ποιο ήταν λοιπόν τό πάθημα τοΰ Μπράβου, κατά τον Πετροΰτσο; 
Μας τό περιγράφει στούς στίχους 337 - 338: Τον προσκάλεσαν, λέει,

ls) Ή ανάλυση τοϋ Max Lambert z, ο. π., ο. 331 φανερώνει παρ’ 
δλα αυτά πώς δέν κατάλαβε τίποτε.

1#) Στό στίχο 343 διώρθωσα τό δ βαοιλιός τοϋ χειρογράφου σέ Βιργίλιος, 
γιατί εδώ δ ποιητής άναφέρεται στό χωρίο τοΰ έκτου βιβλίου τής Αΐνειάδας 
(της "Ενβντας.,. ιό οέκτον, όχι : της νΕντιας. ,.τδ οόνιον, δπως παρανάγνωσε ο Σα- 
θας) τοϋ Βιργιλίου τό άναφερόμενο στις δυό πύλες τών ονείρων (στ. 893 - 898), 
πού είναι, δπως μας τό λέει κι’ δ ίδιος, απομίμηση από τόν Όμηρο (Όδυσσ. 
τ, 562 - 567).
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σέ ερωτική συνέντευξη τάχα (ασφαλώς μέ τή Φαίδρα, στο σπίτι τοϋ 
Στάθη), τον ξεγέλασαν καί τον έκλεισαν σ’ ένα ερμάρι, υστέρα άνα
ψαν θειάφι καί κάπνισαν ολόγυρα, αυτός θ’ αναγκάστηκε, για ν’ απο
φυγή την ασφυξία, νά βγή από τό ερμάρι καί να ξεφανερωθή, οπότε 
τον έπιασαν καί τοϋ τσάκισαν στη ράχη ένα ραβδί. Αυτές είναι 
οί κωμικές σκηνές που θά περιλάμβανε τό δεύτερο 
χάσμα, τό σχετικό μέ τό Μπράβο.

’Άς μιλήσωμε τώρα καί για τό τρίτο χάσμα, πού θά είχε γιά αν
τικείμενο τό ανάλογο πάθημα τοϋ Δασκάλου. 'Ο Πετροϋτσος μας λέει 
(στ. 335 - 336) πώς, άφοϋ τον κάλεσαν κι’ αυτόν γιά νά συναντηθή 
τάχα μ’ εκείνην πού αγαπούσε, τον γκρέμισαν μέσα σ’ ένα ακάθαρτο 
βόθρο («νετσεσάριο») καί τσάκισε τά νεφρά καί τό κεφάλι του. Τό ίδιο 
περίπου μας βεβαιώνει καί λίγο παραπάνω, στούς στίχους 323 - 324, 
παρατηρώντας πώς αυτό πού ό Μπράβος καταράται στο Δάσκαλο νά 
πάθη, νά πέση δηλαδή «μέσα σέ νετσεσάριο» (στ. 322), αυτός τό έχει 
κιόλας ύποστή στ’ αλήθεια. Ή περικοπή μάλιστα αυτή μάς δείχνει 
πώς αυτό δέν τό ήξερε ό Μπράβος, άρα οί δυο περιπέτειες, τοϋ Μπρά
βου καί τοϋ Δασκάλου, συνέβησαν χωριστά, σέ ανεξάρτητες σκηνές καί 
δέν είχαν σύνδεσμο μεταξύ τους. Την κωμικοτραγική αυτή περιπέτεια 
τοϋ Δασκάλου δέν τή"βρίσκομε σήμερα στήν κωμφδία. Βρίσκομε δμως 
καί εδώ τά προκαταρκτικά της επεισόδια πού προσεπικυρώνουν τήν 
ύπαρξη τοϋ χάσματος. Πραγματικά, στήν τρίτη σκηνή τής Β' πράξης 
(στ. 157 - 184) ό Δάσκαλος λέει στον Πετροϋτσο πώς είναι ερωτευμέ
νος μέ τήν κυρά του καί τον δωροδοκεί μ’ ένα ασημένιο τόλορο γιά 
νά τον διευκολύνη νά τή συναντήση, δταν ό αφέντης του θά λείπη- ό 
Πετροϋτσος δέχεται πρόθυμα νά μεσιτεύση καί τό ανακοινώνει μάλι
στα στήν επόμενη τέταρτη σκηνή (στ. 185 - 198) στο φίλο του τό Φό
λα. Ό αφέντης τοϋ Πετρούτσου είναι βέβαια 6 Μπράβος, πού είχε 
καί γυναίκα, καθώς μαθαίνομε από τούς στίχους τής πρ. Α' 145-147 
(δπου ό Πετροϋτσος κατακρίνει τό Μπράβο, γιατί γυρεύει κι’ άλλη γυ
ναίκα καί δέν τον φτάνει ιέκείνη δπου τό σπίτι του κρατεί καί γο- 
βερνάρει»), Μέ τή γυναίκα τοϋ Μπράβου λοιπόν, πού τό δνομά της 
δέν τό μαθαίνομε ήθελε νά συναντηθή ό Δάσκαλος. Πουθενά δμως
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“) Ό Max Lambert ζ, ο. π., αναλύοντας τό «Στάθη», γράφει (σ, 
330) πακ γυναίκα τοϋ Μπράβου ήταν ή Λουγρέτσια, πού άναφέρεται άπό τή 
Φλουροΰ στήν πράξη Β', στ. 43 - 64. Δέν εχει δμως δίκιο, γιατί, όπως προκύ
πτει καθαρά άπό τό κείμενο, ή Λουγρέτσια δέν ήταν παρά μιά «νοικοκερά», 
γειτόνισσα καί παλιά φιλενάδα τής Φλουροϋς (βλ. στ. 43 - 46) καί δ άντρας 
της άναφέρεται χωρίς δνομα, δέ μπορεί λοιπόν νά ήταν δ Μπράβος- ή παρα
νόηση προήλθε άπό τή μνεία τοϋ Μπράβου ευθύς παρακάτω (στ. 66 κ. έξ). Ό
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δεν τή βρίσκομε σαν πρόσωπο τοΰ έργου, γιατί η συνεχεία τής ερω
τικής αυτής περιπέτειας του Δασκάλου λείπει. Άς σημειωθή πώς α
νάλογη περιπέτεια τοΰ Δασκάλου δέ βρίσκεται στό «Φορτουνάτο». 
Στον «Κατζοϋρμπο» δμως οί σκηνές 11 και 12 τής Ε' πράξης (στ. 
343 - 414), δπου ό Δάσκαλος αποφασίζει και χτύποι την πόρτα τής 
Πουλισένας, για να τής κάμη ερωτικές προτάσεις, αυτή δμως τον διώ
χνει, γιατί δέν έχει τορνέσα, παρουσιάζει κάποια αντιστοιχία.

Άν θελήσωμε τώρα να έντοπίσωμε κάπως τα δυο τελευταία αυτά 
χάσματα σκηνών μέσα στην κωμφδία, θά τοποθετήσωμε τό δεύτερο, 
τό σχετικό μέ τό δαρμό τοΰ Μπράβου, ανάμεσα στη δεύτερη σκηνή 
τής Β' πράξης (δπου ή Άλεξάντρα καί ή Φλουροϋ συνεννοούνται γιά 
νά τοΰ στήσουν την παγίδα) καί στην τέταρτη σκηνή τής Γ' πράξης 
(δπου τό φανταστικό δνειρο τού ΓΙετρουτσου)* 15' τό τρίτο πάλι χάσμα 
μέ τό γκρέμισμα τού Δασκάλου θά τό έντάξωμε ανάμεσα στήν τέταρτη 
σκηνή τής Β' πράξης (δπου δ Πετροϋτσος αναλαμβάνει νά γίνη μεσί
της του) καί στήν τέταρτη σκηνή τής Γ' πράξης.

Μιαν άλλη ένδειξη, τέλος, γιά κάποιο χάσμα πού δέ μπορούμε νά 
πούμε αν συμπίπτει μέ ένα από τά προηγούμενα ή αν είναι ξεχωρι
στό, αποτελεί τό αινιγματικό πρόσωπο τής Μαργαρίτας, πού τή συν
αντούμε στό τέλος τού έργου, στήν έβδομη σκηνή τής Γ' πράξης, νά 
λέη ένα τυπικό δίστιχο (στ. 513-514) δλο κι’ δλο. Ποιά είναι αυτή 
ή Μαργαρίτα, δέ βγαίνει από πουθενά. Στον κατάλογο τών προσώπων 
τής κωμφδίας πού διαβάζομε στήν αρχή καί πού έχει συνταχθή βέ
βαια, αφού λείπει από τό χειρόγραφο, από τόν εκδότη Σάθα καί δέν 
τοΰ λείπουν άλλως τε καί τά λάθη (ό Πετρούτσος λέγεται υπηρέτης 
τοΰ Στάθη καί δχι τού Μπράβου, ή Άλεξάντρα φίλη τής Φαίδρας αντί 
προξενήτρα καί τό δνομα τού Άρέτα, υπηρέτη τού Χρύσιππου, παρα- 
λείπεται εντελώς) σημειώνεται ή Μαργαρίτα σάν «υπηρέτρια τής Φαί
δρας». Αυτό δμως είναι μιά απλή υπόθεση. Εκείνο πάντως πού φαί
νεται βέβαιο είναι πώς οί δυο μοναδικοί στίχοι πού λέει τό πρόσωπο 
αυτό δέν άρκούν γιά νά δικαιολογήσουν τήν παρουσία του στό έργο. 
Στή σκηνή άλλως τε δπου εμφανίζεται, στήν προτελευταία τοΰ έργου,

Lambertz νομίζει πάντως πώς μέ τή Φαίδρα ήταν ερωτευμένος δ Δάσκαλος 
(σ. 329). Τό ίδιο, άπό παρανόηση τών στ. Α’ 53 - 56, θεωρεί τή ΦλουροΟ (σ. 
327, 330) ράφτρα (Schneiderin), ένφ είναι μόνο προξενήτρα.

15) Ίσως θά μπορούσαμε νά περιορίσωμε ακόμη περισσότερο τόν εντοπι
σμό μεταξύ τής πρώτης καί τής τέταρτης σκηνής τής Γ' πράξης, αν στηριχτούμε 
στήν πιθανή υπόθεση πώς, γιά νά μήν ύπάρχη άκόμη στή σκηνή Γ1 κανένας 
ειρωνικός υπαινιγμός τού Πετρούτσου γιά τό επεισόδιο, σημαίνει πώς αυτό δέν 
είχε άκόμη συμβή.
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ό ποιητής παρουσιάζει πανηγυρικά δλα τά πρόσωπα τής κωμφδίας, 
γνωστά βέβαια στο θεατή από τον προηγούμενο ρόλο τους, για να έκ
φραση τό καθένα κι’ από μιαν ευχή γιά τήν ευτυχία των μελλόνυμφων 
ζευγαριών. Μιιζί μ’ αυτά μάς παρουσιάζει και τή Μαργαρίτα νά λέη 
κι’ αυτή τή δική της ευχή, σά νά μας ήταν κι’ αυτή γνωστό πρόσω* 
πο. Και πραγματικά τέτοιο πρέπει νά ήταν, γιατί διαφορετικά ή πα
ρουσία της δέ θά ειχεν εδώ κανένα νόημα, άφοΰ δεν εξυπηρετεί 
καμμιά θεατρική σκοπιμότητα. ’Επειδή όμως δεν τή συναντούμε που
θενά άλλου σιό έργο, μπορούμε νά τό θεωρήσωμε κι’ αυτό γιά νέα 
ένδειξη χάσματος.

Καί τώρα προβάλλει τό ερώτημα : πού οφείλονται δλα αυτά τά χά
σματα τού «Στάθη»; 'Ο κ. ’Αλεξίου παρατηρεί σωστά (σ. 138) πώς από 
τον ποιητή του δέ μπορούσαν νά προέρχωνται, «γιατί τό δράμα γίνεται 
έτσι πραγματικά ακατανόητο, ένφ ό ποιητής του φαίνεται αρκετά ευ
συνείδητος από τήν καλή ποιότητα τού ύφους καί των στίχων του». 
Καί προσθέτει: «Πρόκειται λοιπόν γιά στίχους τού έργου πού έχουν 
εκπέσει στην αντιγραφή ή γιά μιά ασυνείδητη σκηνική συντόμευση, 
πού δεν εύθύνει τον αρχικό συγγραφέα». Στο σημείο αυτό νομίζω 
χρήσιμο νά προσθέσω τις ακόλουθες επεξηγήσεις.

Μονάχα τό πρώτο από τά τρία χάσματα, πού είναι χάσμα στίχων 
καί δχι σκηνών ολόκληρων, μπορεί νά θεωρηθή τυχαίο καί ν’ άποδο- 
θή είτε σέ αθέλητη παράλειψη τού άντιγραφέα, είτε σέ μηχανική βλά
βη τού προτύπου, άπ’ δπου άντίγραφε. ”Ας σημειωθή πάντως πώς 
τό Νανιανό χειρόγραφο τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης (cl. XI. 19 = 
Colloc. 1394) πού περιέχει τήν κωμφδία καί πού τό μελέτησα οτή 
Βενετία τον ’Απρίλη τού 19511β, ού'τε σ’ αυτό τό σημείο (φ. 181ν) 
παρουσιάζει κανένα υλικό ίχνος πού νά δικαιολογή κάποιο χάσμα, μά 
ούτε καί πουθενά αλλού : ή σελίδωσή του καί ή διαδοχική αρίθμηση 
τών πράξεων καί τών σκηνών τού «Στάθη» είναι απόλυτα ομαλή. “Οσο 
γιά τά άλλα δυο χάσματα σκηνών, αποκλείεται νά είναι τυχαία, γιατί τά 
τυχαία σφάλματα είναι συνήθως ακανόνιστα καί γι’ αυτό ακριβώς καί 
ευδιάκριτα. Θά είχαμε λοιπόν τότε κάποια αισθητή ανωμαλία στο χει
ρόγραφο. 'Η περικοπή σκηνών ολόκληρων μαρτυρεί συνειδητή επέμ
βαση. Πρέπει λοιπόν νά είναι έργο διασκευαστή πού ήταν κάπως έμ-

,β) Γιά τό χειρόγραφο αυτό βλ. τήν πρόσφατη καλή μελέτη τοϋ φίλου κ. 
Gareth Morgan, Three Cretan manuscripts. 1. Codex Marcianus 
XI. 19, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Η' (1954), σ. 61 - 65. Ό κ. Morgan διαπί
στωσε σωστά (σ. 64) πώς ό «Στάθης» εχει αντιγραφή από παλιότερο χειρόγρα
φο γραμμένο μέ ιταλικούς χαρακτήρες, πού σήμερα εχει χαθή.
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πείρος, αν και δχι πάντως τόσο επιδέξιος, ώστε νά μπόρεση νά εξά
λειψη από παντοΰ κάθε ίχνος πού μπορούσε νά προδώση την επέμβα
σή του.

Σέ ποιο σκοπό δμως θά μπορούσε ν' άποβλέπη 6 διασκευαστής, 
κόβοντας μερικές σκηνές τού έργου; Στο δεύτερο αυτό δικαιολογημένο 
ερώτημα νομίζω πώς μπορεί νά δοθή ή ακόλουθη απάντηση : Δια- 
σκευαστής θά ήταν κάποιος θιασάρχης ή ηθοποιός, πού, βρίσκοντας 
ίσως τό αρχικό έργο πολύ μακρύ γιά παράσταση, αποφάσισε, γιά νά 
τό προσαρμόση στις θεατρικές ανάγκες τής περίστασης, νά τού περι- 
κόψη μερικές σκηνές, άπ’ αυτές πάντως πού μπορούσαν ν’ άφαιρε- 
θούν κάπως ανώδυνα, γιατί άναφέρονταν σέ δευτερεύοντα πρόσωπα 
τής κωμφδίας. Άπό ένα τέτοιο περικομμένο κείμενο πηγάζει — άμεσοι 
ή έμμεσα — καί τό Νανιανό χειρόγραφο τού «Στάθη» πού ξέρομε πώς 
γράφτηκε άπό Κρητικό άντιγραφέα, μετά τον ’Ιούνιο πάντως τού 
1669, πιθανώτατα στά Εφτάνησα”. Στό χειρόγραφο μάλιστα αυτό 
βρίσκεται μιά ένδειξη γιά παράσταση τού έργου, στά Εφτάνησα του
λάχιστο : δίπλα στό όνομα τού Φόλα, έχει σημειωθή τό όνομα «Με- 
notes filius sr. Menote Σπόρου» 1S. Ό Menotes αυτός (= Μινώτος; 
Μινωτής ;) θά ήταν βέβαια ηθοποιός, πιθανώτατα άπό τή Ζάκυνθο, 
καθώς μαρτυρεί καί τό επώνυμο καί τό πατρώνυμό του * 18 19, πού σέ κά
ποια παράσταση τού έργου έπαιξε τό ρόλο τού Φόλα, τού άστείου υπη
ρέτη τής κωμφδίας20. ’Άς μην ξεχνούμε άλλως τε πώς άπό τή Ζάκυν
θο ήταν κι’ ό άντιγραφέας τού τέλους τής «Θυσίας τού ’Αβραάμ» καί 
τής «’Αποκάλυψης τής Θεοτόκου» στό ίδιο χειρόγραφο Τζαννέτος’Α- 
βούρης21. "Ωστε δεν αποκλείεται ή διασκευή νά έγινε στά Εφτάνησα, 
όπου τά έργα τού Κρητικού Θεάτρου, φερμένα άπό τούς κρητικούς 
πρόσφυγες τού Κρητικού Πολέμου (1645 - 1669) είχαν μεγάλη διάδο

”) Βλ. G. Morgan, δ. π , σ. 63.
18) Βλ. Κ. Ν. Σάθα, Κρητικόν Θέατρον, σ. κ\ σημ 1.
|9) Οικογένεια Μινώτου υπάρχει άπό παλιά στή Ζάκυνθο' βλ. πρόχειρα Λ. 

X. Ζώη, Λεξικόν φιλολογικόν καί Ιστορικόν Ζακύνθου, έν Ζακύνθφ, 1898 
κ. έξ., σ. 624 - 625.

20) Επειδή ό Σάθας ύπόθεσε πώς τό πρόσωπο πού υποδυόταν τό ρόλο τοϋ 
Φόλα εγραψε καί τήν κωμφδία, ώνόμασε αυθαίρετα Φόλα τόν ποιητή της. Γιά 
τόν ίδιο λόγο, έπεκτείνοντας τή σύγχυση, ώνόμασαν τόν ποιητή της Μενοΰτο 
(sic) καί Menotes ό Γ. Μ. Β[αλέτας| στό άρθρο «Στάθης» στή ΜΕΕ, 
τόμ. 22 (1933), σ. 272 καί ό Max Lambert ζ, δ π , σ. 324. ΕΓιαι δμως 
φανερό πώς τό μέν Φόλας είναι δνομα προσώπου τής κωμφδίας, τό δέ Meno
tes όνομα ηθοποιοί πού έπαιξε αυτό τό ρόλο, ένφ τό δνομα τού ποιητή μάς 
μένει άγνωστο.

”) Βλ. G. Μ ο χ g a n/ o. π., σ· 64 -.65,
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ση, αντιγράφονταν, διασκευάζονταν και παραστένονταν σιά θέατρα. 
Δεν αποκλείεται επίσης από τή διασκευή και την περικοπή αύτή νά 
εξηγείται καί τό ότι 6 «Στάθης» είναι ή μόνη από τις κρητικές κω- 
μιρδίες πού έχει τρεις αντί για πέντε πράξεις 22, ένφ κωμφδίες με τρεις 
πράξεις ήταν ασυνήθιστες στήν ιταλική λογοτεχνία καί οί θεωρητικοί 
τών κανόνων τής ιταλικής δραματουργίας τοΰ 16ου αιώνα είχαν κα
θιερώσει σταθερά για τήν κωμφδία, καθώς βεβαιώνει ειδικός μελετη
τής της, 6 Sanesi, τις πέντε πράξεις («non piu e non meno di cin
que atti»)23 *.

Εννοείται πώς με τις περικοπές αυτές ώρισμέναιν σκηνών από τον 
άγνωστο διασκευαστή τό έργο άπόχτησε ακόμη μεγαλύτερη χαλαρότη- 
τα στή σύνδεση τών σκηνών του. Πραγματικά, μονάχα οι εξής σκηνές 
συνδέονται μέ άμεση ή φανερή συνέχεια μεταξύ τους : A3 καί Α4, 
Α8 καί Α9, Β3 καί Β4, Βδ καί Β6, Γ2 καί Γ3, Γ6 καί Γ7 καί Γ8. 
"Ολες οί άλλες, δηλαδή οί περισσότερες, φαίνονται ασύνδετες καί γεν
νούν υποψίες χασμάτων. Είπαμε παραπάνω πώς τό δεύτερο χάσμα 
μπορούμε νά τό εντοπίσωμε μεταξύ τών σκηνών Β2 καί Γ4 καί τό τρί
το μεταξύ τών Β4 καί Γ4. ’Εδώ προσθέτομε πώς τις μεγαλύτερες πι
θανότητες για χάσματα τις συγκεντρώνει ή πράξη Β' καί ιδιαίτερα μά
λιστα τά ενδιάμεσα τών σκηνών 4-5 καί 7-8.

Τήν υπερβολικά χαλαρή σύνδεση τών σκηνών τοΰ «Στάθη» τήν 
παρατήρησαν καί προηγούμενοι μελετητές, βιάστηκαν δμως νά δώσουν 
πρόχειρες εξηγήσεις. "Ετσι ό Μ. Βάλσας υποστήριξε πώς ή κωμφδία 
«semble avoir ete improvisee d’ un bout a Γ autre, comme une 
version evrite a la diable et conservee miraculeusement d’un 
scenario d’ une commedia dell’ arte»5*. Ό Ήλ. Βουτιερίδης κα- 
ταφυγε στήν όμοια περίπου υπόθεση πώς «κι’ οί δυο κωμφδιογράφοι 
(μιλεΐ καί γιά τον ποιητή τού «Φορτουνάτου») δέ μιμήθηκαν ή δια" 
σκεύασαν ορισμένη ιταλική κωμφδία παρά έπήρανε σκηνές από 
πολλές άλλες πού έχουν τήν ίδια υπόθεση» 25. Καί τέλος δ Max Eam- 
bertz, έγραψε πώς «fur den Gang der Handlung ist der Dottore 
ebensowenig von Belang wie der bramarbasierende Bravo. Die 
dramatische Kunst unserer Kreter bleibt dadurch, dass sie nicht

23) ’Αντίθετα, είναι αξιοσημείωτο πώς εχει πολλές, μά σύντομες σκηνές 
(εννιά στήν Α' καί Β' πράξη καί όκτώ στήν Γ').

2|) I r. Sanesi, La Commedia, τόμ. I, σ. 364, (πρβλ. καί σ. 225).
’*) Μ. Valsa, Le Theatre Cretois au XVIIe siecle. Extrait de «L’ 

Acropole», revue du monde Hellenique, de juillet - septembre 1931, 
σ. 18 · 19.

’*) Ήλ. IJ. Βουτιερίδη, δ. π., σ. 226,
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die Kraft haben, die komischen Typen und Scenen mit dem 
ganzen der Fabel eng zu verkniipfen, hinter den grossen Vor- 
bildern der palliata weit zuruck. Aber dem Geschmack ihres in 
Kunst noch wenig erzogenen Publikums genugten sie durch die 
psychologisch nicht motivierten Lachsscenen mehr als durch fei- 
n£ Knotenschurzung» 26. ”Av όμως τό έργο δεν ήταν παρά πρόχει

") Max L a m b e r t z, ό. it., o. 329. Θά ήθελα νά διορθιόσω εδώ, 
πριν κλείσω τή μελέτη αυτή, μερικά άκόμη σφάλματα τοϋ Lambertz :

—"Οσα γράφει (σ. 322 ■ 323) για τήν άνάμιχτη συχνά από διαφορετικές 
γλώσσες ομιλία στις ιταλικές κωμφδίες δέν έχουν άμεση σχέση μέ δ,τι παρατη- 
ρεϊται στις κρητικές κωμφδίες. Σ' «ύτές ή ανάμιξη διαφόρων γλωσσών είναι πε· 
ριωρισμένη αποκλειστικά στην ομιλία τοΰ σχολαστικού Δασκάλου τή διανθι
σμένη μέ ιταλικά καί λατινικά (ποτέ μέ αρχαία ελληνικά ή άλλη σύγχρονη 
γλώσσα), επομένως μονάχα μέ τήν ακριβώς ανάλογη χρήση τών λατινικών στήν 
ομιλία τοϋ Pedante τής commedia erudita είναι σωστό νά παραβάλλεται. Ή 
παρεμβολή παρεψθαρμένων ελληνικών σέ ιταλικές κωμφδίες καί ή γλωσσική 
βαβυλωνία τών Ruzzante, Calmo, Giancarli κι’ άλλων λαϊκώτερων Ιταλών 
κωμφδιογράφων είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση.

— Στό απόσπασμα από τήν αξιοπερίεργη γιά τήν ανάμιξη τριών γλωσσών 
ομιλία τοΰ Δασκάλου (πρ. Β', στ. 99 - 120) πού παραθέτει ό Lambertz γιά 
δείγμα, στό τέλος τής εργασίας του, μέ γερμανική μετάφραση (σ. 337 - 338), 
πρέπει νά γίνουν οΐ ακόλουθες διορθώσεις: στ. 99 e κ' Lambertz (eke Σάθας)· 
γράφε esse, κατά τό χειρόγραφο || 101 δπον γράφε όπου || πάνω Lambertz 
(ραηο Σάθας)- γρ., κατά τό χειρόγραφο, danno (=ίταλ. ζημιά, κακό) || 105 
βλέπω- διορθ. βλέπρ || 110 μέ φαα'ιν ό (!)· γρ. me fascino (=βασκαίνομαι, πρβλ· 
τό φταρμίζου τοϋ στ. 104) || 111 side esef γρ. si deesset || 112 φορά Lambertz 
(fora Σάθας)1 διορθ. μπορά (=μπορεί νά) || 116 μπάνει- γρ. μπαίνει, κατά τό 
χειρόγραφο || 118 cordaV διορθ. corda (=λατιν. καρδιές) || 120 qhiro ή δακία 
(χειροοκοπία Herzog)’ γρ. χειρονομία, κατά τό χειρόγραφο. ’Αντίστοιχες διορ" 
θώσεις επιβάλλεται φυσικά νά γίνουν καί στή μετάφραση.

—Στά γλωσσικά, τέλος σχόλια πού ακολουθούν (σ. 338 - 339) παρατηρώι 
τά εξής: Γιά τό διάσκατζε έχει γράψει ό Στ. Ξονθουδίδης στήν ΕΕΒΣ, 
τόμ. 4 (1927), σ. 105, βλ. καί G. Boer ίο, Dizionario dial, venez., σ. 190, 
191, στις λ. diascase καί dicimbarne.—Τό ΐχιτας δέ σημαίνει «άφοϋ» (nach- 
dem), άλλά είναι επιφώνημα ευάρεστου αισθήματος, βλ. γιά τή σημασία καί 
τήν ετυμολογία του Στ. Ξανθουδίδη στά «Λεξικογραφικόν Άρχεϊον», 
τόμ. 5 (1918 - 1920), σ. 111 - 113 καί Έ. Κ ρ ι α ρ ά, Γύπαρις, σ. 255 - 256. 
—Τό μπεοάς, πού ακούεται καί σήμερα στήν Κρήτη καί σωστά ερμηνεύεται «βε* 
βαιότατα» (sicherlich), δέν προέρχεται άπό ιό άρβανίτικο μπέσα, όπως πιστεύει 
ό Lambertz, άλλά άπό τό παλιό βενετσιάνικο bessa, πού κατά τόν Boer ίο, 
δ. π·, σ· 50, είναι ισοδύναμο μέ τό ben si sa, έχει δηλ. τήν ίδιαν άκριβώς βε
βαιωτική σημασία. Πρβλ. καί Λ. X. Ζ ώη, Λεξικόν φιλολογ. καί ίστορ. Ζα
κύνθου, σ. 673.

"Ολα αύτά τά σφάλματα τοΰ Lambertz επαληθεύουν τό αξίωμα πώς ή έκ-
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ρος αύτοσχεδιασμός η απλή συρραφή σκηνών από διάφορες κωμφδίες, 
δέ θά παρουσίαζε μονάχα χαλαρότητα στη σύνδεση, μά και ανακολου
θίες και αντιφάσεις καί άλλες ατέλειες πού δεν τις έχει. 'Ο ποιητής 
του ήταν ασφαλώς πολύ επιδεξιώτερος άπ5 δ,τι τον φαντάστηκαν οΐ 
παραπάνω μελετητές. Καί ή αληθινή αιτία τής χαλαρότητας τών σκη
νών, πού δεν τη βρήκε κανείς άπ’ αύτοιίς, είναι ή ύπαρξη ιών χασμά
των στην παράδοση τού «Στάθη» πού υπόδειξε πρώτος ό κ. Αλεξίου 
καί πού προσπάθησα να καθορίσω ακριβέστερα σ’ αυτή τή μελέτη.

Μ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ

δόση τών κειμένων τής Κρητικής Λογοτεχνίας είναι αδύνατη ή τούλάχιστο έπι- 
κίνδυνη, χωρίς τέλεια γνώση τοΰ κρητικοϋ ιδιώματος καί σοβαρή προ παρα
σκευή.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 20
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟ II 1

Ή φωτογραφική απόδοση έργων ζωγραφικής διαδόθηκε και ανα
πτύχθηκε πολύ τά τελευταία χρόνια. Στις λεγάμενες «μονόχρωμες» φω
τογραφίες (άσπρο - μαύρο) έχουν προστεθεί τώρα οί έγχρωμες. Χρη
σιμοποιούνται όλο καί περσότερο, θέτουν δμως καί προβλήματα άγνω
στα στις πρώτες.

Στις μονόχρωμες συμβατικά δεχόμαστε πώς τα χρώματα, οί απο
χρώσεις, οί τόνοι αποδίδονται σε μαύρο καί άσπρο, καί μέ ορισμένες 
ενδιάμεσες διαβαθμίσεις των δυο αυτών χρωμάτων. Είναι πια ζήτημα 
καθαρά τεχνικό, τελειότητας τού φωτογραφικού μηχανήματος, σωστής 
εμφάνισης καί εκτύπωσης, νά βγει μιά απεικόνιση ενός πολύχρωμου 
ζωγραφικού πίνακα πού νά ικανοποιεί σά δίχρωμη αναπαράστασή 
του. Οί απαιτήσεις μας είναι περιορισμένες από τή στιγμή πού δεχό
μαστε πώς στά πολλά χρώματα μπορούν νά υποκατασταθούν μόνο δύο, 
καί πώς στήν απεικόνιση πού θάχουμε μπροστά μας, θά χρειάζεται 
πάντα νά προσθέτουμε από τή φανιασία μας, ή από τή γνώση τού 
πρωτότυπου, στοιχεία, κάποτε τά κυριότερα, πού παραδεχόμαστε σιω
πηρά πώς ή απεικόνιση δεν μπορεί νά μάς δώσει.

Μέ τήν ανάπτυξη τής έγχρωμης απεικόνισης, έξασθένησεν ή καταρ- 
γήθηκεν ή σύμβαση αυτή. Οί πιο καλές μονόχρωμες, κι’ άς είναι συ
χνά πολύ καλύτερες από τις περσότερες έγχρωμες, μάς φαίνονται ολωσ
διόλου ανεπαρκείς. ’Απαιτούμε τήν πλήρη καί τέλειαν απόδοση στήν 
πλάκα όλων τών χρωμάτων, όλων τών αποχρώσεων, όλων τών τόνων. 
’Απαιτούμε ή σελίδα τού βιβλίου μας νά μάς παρουσιάζει αυτό τούτο 
τό έργο, παραιτούμενοι μόνο από τήν απόδοση τής ύλης του, (αν καί 
γι’ αυτήν ακόμα γίνονται προσπάθειες φενακιστικής (illusioniste) α
πομίμησης. Στις αξιώσεις μας αυτές ένθαρρυνόμαστε από τό γεγονός 
πώς ή χρωματιστή φωτογραφία αποδίδει κιόλας μ’ αρκετήν ακρίβεια 
τούς χρωματισμούς ενός φυσικού τοπίου, μιάς σκηνής τής καθημερι
νής ζωής. ’Απορούμε παρατηρώντας σέ μιά φωτογραφία εσωτερικού 
σπιτιού π. χ. τά χρώματα τάίν επίπλων ή τών τοίχων αντιστοιχούν ίκα- *)

*) Συνέχεια άπό τόν τόμο Ε' (1951) τών «Κρητικών Χρονικών» (σελ. 313 - 
320). 01 κρίσεις γιά κάθε έκδοση άριθμούνιαι συνέχεια, καθώς αποτελούν 
ενιαία σειρά.
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νοποιητικα με τα φυσικά, ενω τα χρώματα μιας εικόνας που κρέμεται 
στον ίδιο τοίχο δεν αποδίδονται καθόλου. 'Η έγχρωμη φωτογραφία 
ανατρέπει δυστυχώς συχνά τή μελετημένη, λεπτότατη χρωματικήν Ισορ- 
οπία ενός έργου, ενώ δεν μπορεί νά παραμορφώσει σημαντικά τούς 
τυχαίους χρωματισμούς ενός τοπίου. Ή ανατροπή αυτή οφείλεται σε 
δυο λόγους. Πρώτα στο ότι ή ίδια ή φωτογραφική πλάκα δεν έχει τε- 
λειποιηθεΐ τόσο ώστε νά είναι εξίσου ευαίσθητη σ’ δλα τά χρώματα. 
Μερικά χρώματα φωτογραφίζονται πιο πιστά από άλλα. Επειδή ή 
σχέση τόνων είναι ιδιαίτερα υπολογισμένη καί συνδυασμένη σε κάθε 
έργο, ή αλλαγή ή παραμόρφωση ενός μόνο ταυτίζει ανεπανόρθωτα 
ολόκληρη τή σχέση. ’Έπειτα παρατηρούμε πώς τά έργα μερικών ζω- 
γράφων φωτογραφίζονται καλύτερα από άλλα. Αυτό συμβαίνει είτε 
διότι τά χρώματα ειν’ εκείνα στά όποια ή πλάκα είναι πιο ευαίσθητη 
είτε διότι οί συνηθισμένες κλίμακες και αναλογίες τόνων τους συμπί
πτουν μέ τις δυνατότητες τής πλάκας. Κατ’άρχήν μια μεγάλη επιφάνεια 
καθαρού χριόματος αποδίδεται καλύτερα από μικρές ποικιλόχρωμες 
κηλΐδες, ή από αλλεπάλληλα χρωματικά πλασίματα διαφόρων τόνων.

’Έπειτα, αν φύγουμε από τό καθαρά φωτογραφικό στάδιο συμβαί
νει ή φωτογραφία νά είναι πετυχημένη, κ’ ή εκτύπωσή της σέ βιβλίο 
ν’ άποτύχει, γιατί ό τυπογράφος δεν ανακάτωσε τά χρώματά του σω' 
στά, ή γιατί ορισμένο χρώμα έπεσε πάρα πολύ ή δχι αρκετό κ.ο.κ. Ή 
πετυχημένη έγχρωμη απεικόνιση απαιτεί από τον τυπογράωο γνώσιις 
καί προσόντα πού περιμένει κανείς συνήθως μόνο από καλλιτέχνες. 
Ή έγχρωμη απεικόνιση είναι μιά περίπτωση όπου συμπίπτουν οί τέ
χνες τυπογράφου καί ζωγράφου.

’Έτσι οί περιπέτειες πού έχει νά διαβεϊ μιά χρωματιστή απεικόνι
ση από τό πρωτότυπο μέχρι τον αναγνώστη είναι πολλές, καί μερικά 
τουλάχιστον από τά εμπόδια ακόμα ανυπέρβλητα. Κάπου θά έχει σκον
τάψει κάθε χρωματιστή απεικόνιση, καί τό τελικό αποτέλεσμα περι
λαμβάνει πάντα ένα σημαντικό ποσοστό τυχαίου. Δεν μπορεί νά εν
διαφέρει παρά μόνο σά μιά προσέγγιση περσότερο ή λιγότερο ακριβή 
προς τά χρώματα τού πρωτότυπου. Γι’ αυτό οί μονόχρωμες απεικονί
σεις, όταν είναι καλές, καί τυπωμένες μέ φροντίδα, μάς φέρνουν συ
χνά κοντότερα στο πρωτότυπο.

*
* *

Ό Θεοτοκόπουλος δεν είναι από τούς ζωγράφους πού κερδίζουν 
από τήν έγχρωμην απόδοση έργων τους. "Αν καί από 20 σχεδόν χρό- 
viu δημοσιεύονται έγχρωμες απεικονίσεις έργων του 2, είναι τόσο σπά

’) Οί πρώτες πού γνωρίζω είναι οί 7 τής έκδοσης Seemanti.
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νιες εκείνες πού σοΰ δίνουν την αίσθηση πώς ξαναβλέπεις τό πρωτό
τυπο, ώστε νά θεωρηθούν τυχαίες μάλλον παρά υπολογισμένες επιτυ
χίες. Στην περίπτωση τού Θεοτοκόπουλου υπάρχει και μια πρόσθετη 
δυσκολία, πού δεν παρουσιάζεται στα έργα τών σύγχρονων π. χ. ζω
γράφων. Πολλά από τα έργα του φωτογραφίζονται χωρίς νά έχουν κα- 
θαρισθεΐ. Κ’ έτσι εξηγείται πώς ενώ τά χρώματά του είναι αγνά καί 
στρωμένα σέ μεγάλες επιφάνειες, δεν πετυχαίνουν, όπως θά περίμενε 
κανείς, οί έγχρωμες απεικονίσεις τους, πού είναι τις περσότερες φορές 
σκοτεινότερες η μουντότερες από δ,τι πρέπει νά είναι τά πρωτότυπα 
κάτω από τό παχύ στρώμα βερνικιών καί βρώμας πού τά κρύβει. Οί 
καλύτερες είναι πάλι εκείνες πού αποδίδουν καθαρισμένα έργα του.

Τις προεισαγωγικές τούτες παρατηρήσεις θεώρησα αναγκαίες γιατί 
οί πλεΐστες από τις εκδόσεις γιά τό Θεοτοκόπουλο πού κρίνονται πα
ρακάτω περιλαμβάνουν έγχρωμους πίνακες, γιά ν’ άνταποκριθοΰν ύπο- 
θέτα) στην πολύ διαδεδομένη ζήτηση τέτιων απεικονίσεων. Γι’ αυτό 
θά είμαι καί πιο επιεικής κρίνοντας τις έγχρωμες απεικονίσεις εκλαϊ
κευτικών εκδόσεων παρά τεχνικών. Πιστεύω πάντως πώς ή τεχνική 
τής έγχρωμης φωτογραφίας δέν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο πού νά 
δικαιολογεί τή χρήση της σέ εκδόσεις τεχνικές γιά τό Θεοτοκόπουλο, 
καί πώς οπωσδήποτε έγχρωμες απεικονίσεις θά έπρεπε μόνο 
καθ ορισμένων έργων νά δημοσιεύονται, δπου ή προσέγγιση 
προς τά πραγματικά χρώματα θά είναι μεγαλύτερη, κ’ ή απεικόνιση 
θ’ αποδίδει τήν τελική σημερινή μορφή τού έργου.

5. El Greco: Jean Cassou, έκδοση Somogy (Ars Mun- 
di), Παρίσι 1950, 22 σελ., 101 πίνακες (δ έγχρωμοι), όγδοο, 
σύστημα heliogravure.

Τό βιβλίο, πού ανήκει σέ σειρά μονογραφιών εκλαϊκευτικού χαρα- 
χτήρα γιά σημαίνοντε; ζωγράφους, προλογίζει ό γνωστός συγγραφέας 
καί τεχνοκρίτης Jean Cassou, τώρα διευθυντής τού Μουσείου Σύγ
χρονης Τέχνης στο Παρίσι. ’Έχει κΓ άλλοτε ασχοληθεί μέ τό Θεοτο
κόπουλο (Παρίσι, 1931). 'Ο Κασσού, στις λιγοστές σελίδες του, υπο
γραμμίζει τήν ιδιοτυπία τού καλλιτέχνη, πού δέν είναι, κατ’ αυτόν, 
παρά τό φυσικό του, καί πού βρήκε τό χώρο τής φυσιολογικής της α 
νάπτυξης εκεί δπου «la singularite est de xnise, la folie est de 
raison», στο Τολέδο δηλαδή τού 16ου αιώνα. Τονίζει πόσο επηρέασε 
δλη τή δημιουργία του ή καταγωγή του από τήν Κρήτη, κ’ ή πρώτη 
του μαθητεία στή Βυζαντινή ζωγραφική, τήν οποία ό Κασσού δέν 
αμφισβητεί καί πώς όΘεοτοκόπουλος θά μείνει μέχρι τέλους πάντα ό
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ξένος, δ αδέσμευτος, δ άσυσχέτιστος μέ το περιβάλλον του, μέ τούς πο
λιτισμούς πού διασκέλισεν άπδ το ένα άκρο τής Μεσογείου στ” άλλο : 
«__θά μείνει πάντα κάτι ακατάβλητο μέσα του. Κι’ αυτό είναι τδ αυ
θαίρετο τής μεγαλοφυΐας του, κι’ αυτή η περηφάνεια τοϋ ξένου πού 
είναι σίγουρος για τδ μυστικό του, για τή θέλησή του, για τη φαν
τασία του, και πού υποτάσσει σ’ αυτήν τή φύση......

Τδ βιβλίο τούτο θά ήταν χρησιμότερο αν δεν παρουσίαζε κάποιαν 
ακαταστασία στην παρουσίαση καί σειρά τής εικονογράφησης, πού 
είναι κατά τά φαινόμενα χρονολογική. Ή παρουσία μερικών πινάκων 
δέ δικαιολογείται καθόλου, π. χ. τού ξυλόγλυπτου (πιν. 9) πού ίσως 
νά είναι τού Θεοτοκόπουλου, αλλά δεν έχει τή θέση του εδώ, καί τής 
«'Αγίας Τριάδας» (πιν. 14), πού ή μόνη του σχέση μέ τδ Θεοτοκό- 
πουλο είναι πώς ζωγραφήθηκε, οχτώ χρόνια μετά τδ θάνατό του, άπδ 
τδν υποτιθέμενο μαθητή του Λουίς Τριστάν. Ή σύγκριση μέ την αυ
θεντική «Τριάδα» τού Γκρέκο στήν αμέσως απέναντι σελίδα (πιν. 15) 
είναι άλλωστε καταθλιπτική γιά τδν Τριστάν. ’Ακόμα, μερικοί ’Από
στολοι άπδ τις περίφημες σειρές (Άποστολάδος) τοϋ Μουσείου8 καί 
τής Μητρόπολης τού Τολέδου θά μπορούσαν νά λείπουν, άφού άνή- 
κουν δλοι στήν ίδια χρονική στιγμή τής δημιουργίας του, γιά νά πα
ραχωρήσουν τή θέση τους σ’ άλλα, χαραχτηριστικά επίσης, θέματά 
του. Τδ σύντομο πληροφοριακό μέρος τού βιβλίου έχει συνταχθεϊ μέ 
σχετικήν άκρίβεια, 'Υπάρχουν οί άναπόφευχτες, θάλεγα, γιά κάθε πραγ
ματευόμενο τδ Θεοτοκόπουλο, συγχίσεις τοποθεσίας ή θέματος διαφό
ρων έργων- δ εϊκονιζόμενος (πιν. 81) «"Αγ. Άντρέας» δέ βρίσκεται 
στή Μητρόπολη, άλλά στδ Μουσείο τού Τολέδου, μέ διαστάσεις 99 X 
79, άντίστροφα δ «"Αγ. Φίλιππος» (πιν. 88) βρίσκεται στή Μητρό
πολη κι’ δχι στδ Μουσείο- δ πιν. 78 παρισταίνει τδν “Αγιο ’Ιάκωβο 
τδν “Ησσονα, κι’ δχι τδν "Αγιο Βαρθολομαίο- δ πιν. 80 τδν "Αγ. 
Ματθαίο κι’ δχι τδ Σίμωνα- ή «"Αγια Οικογένεια» (πιν. 53) βρίσκε
ται στο Νοσοκομείο τού "Αη Γιάννη τού Βαφτιστή (Άφουέρα) κι’ δχι 
στήν 'Αγία ’Άννα τού Τολέδου- δ «"Αγ Φραγκίσκος» (πιν. 75) δέ 
βρίσκεται στο Μουσείο, άλλά στή Μητρόπολη τού Τολέδου, δέν έχει 
διαστάσεις 111 X 57 άλλά 83 X 58 κ’ ή υπογραφή πού φαίνεται στδ 
πρωτότυπο είναι φανερά ξυσμένη στήν άπεικόνιση, γιά μή άναφερό 
μένους λόγους- δ «"Αγ. Βαρθολομαίος» (πιν. 83) έχει διαστάσεις 99 
X 79.

Οί άπεικονίσεις είναι γενικά καλά τυπωμένες, ελάχιστες είναι δχλη-

8) "Οπου άναφέρεται τό «Μουσείο τοΰ Τολέδου» εννοείται τό Μουσείο τοΰ 
Γκρεκο, που στεγάζεται στο λεγόμενο σπίτι τοΰ καλλιτέχνη.
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ρά ρετουσαρισμένες (π. χ. πιν. 80). Οΐ έγχρωμες είναι ευτυχώς λίγες. 
’Έτσι δέ μπορούν νά ενοχλήσουν πολύ τά προδοτικά τους χρώματα.

Στις χρονολογήσεις του 6 Κασσού είναι συντηρητικός. Για τά περ- 
σότερα από τά 79 εΐκονιζόμενα έργα ακολουθεί πισιά τον Goldsehei- 
der (στην έκδοση «Φαίδων» J) καί εμμεσότερα τον Μάγερ. ’Αφήνει 
όμως οχτώ πίνακες δίχως χρονολόγηση, ενώ θά ήταν εύκολο νά την 
παράθετε, γιά μερικούς τουλάχιστο, από την ύπάρχουσα βιβλιογραφία. 
Στις λίγες περιπτώσεις όπου κάνει μιά προσωπική προσπάθεια χρονο
λόγησης, δέ φαίνεται νά πέφτει έξω.

Γενικά τό βιβλίο τούτο με τις εύχρηστες διαστάσεις του, τούς πολ
λούς πίνακες του, αποτελεί χρήσιμη κ’ εύγλωττη εισαγωγή στο έργο 
τού Θεοτοκόπουλου γιά τον απληροφόρητο αναγνώστη. "Ομως εύκολα 
θά μπορούσε νά ήταν ακόμα καλύτερο.

6. Le Greco, Peintures: Paul Henri Michel, έκδοση 
Editions du Chene, Παρίσι 1950, 7 σελ., 16 πίνακες εκτός κει
μένου, όλοι έγχρωμοι, μεγάλο τέταρτο, σύστημα photogravure.

Περιποιημένη έκδοση. Τά χρώματα τών πινάκων όχι δυσάρεστη 
προσέγγιση προς τά πραγματικά. Τουλάχιστο διατηρούνε τή γενική α
ναλογία τών τόνων, αν δεν αποδίδουν ακριβώς τον καθένα. "Ολα εί
ναι πιο μουντά από τά πρωτότυπα, όπως τά θυμάμαι. Στους περσό- 
τερους, πού είναι παρμένοι από έργα στο Πράδο, ακαθάριστα ως σή
μερα, τό μουντό τής φωτογραφίας ενισχύει τή θαμπή όψη τών χρωμά
των στά πρωτότυπα, πού είναι κρυμμένα κάτω από αλλεπάλληλα στρώ
ματα βερνικιού καί βρώμας. Ό ένας μόνο καθαρισμένος πίνακας τού 
Θεοτοκόπουλου στο Πράδο πού παρατίθεται εδώ (πιν. XIV) ή 6 επί
σης καθαρισμένος «Χριστός στο ’Όρος τών Έλαιών» τού Λονδίνου 
(πιν. V) δείχνει όλη τή διαφορά τών φωτεινών, κάπως ψυχρών, άλλ’ 
αγνών πραγματικών χρωμάτων τού ζωγράφου. ’Ίσως τά βερνίκια κ’ ή 
βρώμα νά έκαναν διά μέσου τών αιώνων τά έργα τού Γκρέκο πιο πα
ραδεχτά στά μάτια τών θεατών, σκεπάζοντάς τα μέ την ’ίδια χρυσό- 
χροη όμοιόμορφην απόχρωση άλλων έργων τής’Αναγέννησης, κάτω 
από την οποία αριστουργήματα και μετριότητες ζήσανε τή μυστική 
τους ζωή τόσα χρόνια, μέσα στη γενικήν άγνοια ή αδιαφορία.

Στο κείμενό του, 6 Μισέλ προσπαθεί νά προσδιορίσει την προσω
πικότητα τού Θεοτοκόπουλου μέ διάφορες αναφορές, όχι πάντα πρω
τότυπες, στον ισπανικό μυστικισμό, στην υποτιθέμενη βυζαντινή του

4) Ό. π. σβλ. 316 - 320.
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μόρφωση, στην κρητική καταγωγή του. Χωρίς καμμιάν ανάγκη μετα
φέρει σαν βεβαιωμένες τις ημερομηνίες των υποθετικών μόνο καί πολύ 
συζητημένων παραμονών τοΰ Θεοτοκόπουλου στη Ρώμη (1570 - 72) 
και στη Μαδρίτη (1572 - 76) κάνοντας την τολεδανή του περίοδο ν’ 
αρχίζει από τό 1576. Τό μόνο βέβαιο είναι πώς ό Θεοτοκόπουλος βρί* 
σκονταν στο Τολέδο τό νωρίτερο μέσα στο 1577. Στη χρονολόγηση τών 
πινάκων ό Μισέλ ακολουθεί την παραδεγμένη δίχως άξιες λόγου απο
κλίσεις, έχτός από τή «Σταύρωση» τοΰ Πράδο (πιν. XIII), όπου προ 
τιμά την αργότερη χρονολόγηση (περ. 1605) τοΰ Ζερβού * από τις νω- 
ρίτερες και πιο πιθανές τοΰ Κοσίο (1584 - 94) ή τοΰ Μάγερ (περ. 
1590) τις όποιες άκολουθοΰν οί περσότεροι ειδικοί. Στον «'Άγ. Βερ- 
ναρδίνο τής Σιένας» (πιν. IX) αλλάζει, από τυπογραφικό υποθέτω 
λάθος, τό ύψος τοΰ πίνακα από 269 έκ. σέ 279. Τό τεΰχος, καθώς 
μάλιστα οί πίνακές του δεν είναι δεμένοι, αλλά μποροΰν νά χρησιμο- 
ποιηθοΰν χωριστά ό ένας από τον άλλο γιά πλαισίωση κτλ. αποτελεί 
έκδοση διακοσμητική μάλλον παρά πληροφοριακή ή τεχνική.

7. Le Christ en Croix, Le Greco: Maurice Serullaz, 
έκδοση L,e Musee des Chefs d’ Oeuvre, Παρίσι 1947 (καί 
αγγλικά: έκδοση Max Parrish, Λονδίνο 1947), 12 σελ., 19 πί
νακες (2 έγχρωμοι), μικρό τέταρτο, σύστημα heliogravure.

Μονογραφία πάνω στο πολύ γνωστό έργο τοΰ Θεοτοκόπουλου πού 
βρίσκεται στο Λοΰβρο, από επιμελητή τοΰ Μουσείου. Ενδιαφέρουσες 
παραβολές, εικονογραφημένες, μέ άλλες εκδοχές τοΰ ίδιου θέματος από 
τό Θεοτοκόπουλο, ή βυζαντινές, καθώς καί τοΰ Τιτσιάνου καί τοΰ 
Θουρβαράν. 'Υπογραμμίζουν ακόμα πιο έντονα τή μοναδικότητα τής 
τέχνης τοΰ Θεοτοκόπουλου. 'Ο Serullaz προσπαθεί ν’ αναιρέσει τήν, 
κάπως απίθανη ομολογώ, συσχέτιση τών δυο «δωρητών» ή orantes 
μέ τούς αδελφούς Κοβαρούμπιας, συσχετίζοντάς τους μέ άλλα, έξ ίσου 
απίθανα, πρόσωπα τής θεοτοκοπουλικής προσωπογραφίας, όπως τον 
Χουάν ντέ λάς Άθάνιας (πιν. 15) ή τον «'Ιππότη μέ τό Χέρι στύ 
Στήθος» (πιν. 16). 'Η ομοιότητα στήν απόδοση τών χεριών ανάμεσα 
στο δεξιό «δωρητή» καί στον «'Ιππότη» δείχνει πάντως πώς δέν τούς 
χωρίζει μεγάλο χρονικό διάστημα. Οί φωτογραφίες είναι ως επί τό 
πλεΐστον ικανοποιητικές, μέ μερικές αξιόλογες λεπτομέρειες (π. χ. πιν. 
5,14). Οί δυο έγχρωμες τοΰ κειμένου κ’ ή τρίτη στο εξώφυλλο δέν εΐ- 6

6) Christian Zervos : Les oeuvres du Greco en Espagne, Παρίσι 1939, 
σελ. 149, 151 - 54.
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ναι καθόλου πετυχημένες. Τό Ιστορικό τοϋ πίνακα είναι καλά εξακρι
βωμένο, αν εξαιρέσει κάνεις την περίοδο από τη γένεση του μέχρι την 
πρώτη του μνεία από τον ίσπανό ταξιδιώτη Παλομίνο τό 1715, πού 
τον είδε στο Μοναστήρι «de las Jeronimas de la Reina» τοϋ Τολέ
δου, για τό όποιο πιθανώς κα'ι να τό ζωγράφισε ό Θεοτοκόπουλος. Ό 
Serullaz θά μπορούσε ν’ αναφέρει πώς ό πίνακας είναι υπογραμμέ
νος, καί πώς βρισκόταν από τό 1836 ως τό 1863 στη συλλογή τοϋ Βα
σιλιά Λουδοβίκου Φίλιππου τής Γαλλίας. 'Η χρονολόγησή του από τον 
συγγραφέα «γύρω στά 1590» δέ μοΰ φαίνεται παραδεχτή. Μέ βάση 
την ομοιότητα στην απόδοση τών δωρητών μέ τον «Ιππότη» τοϋ 
Πράδο, θά τον χρονολογούσα 1580 - 83 ακολουθώντας τον Μάγερ καί 
τον Goldscheider6 (κ’ οί δυο γύρω στά 1580). "Αν εξαιρέσει κανείς 
ορισμένα τυπογραφικά λάθη τόσο στο γαλλικό δσο και στο αγγλικό 
κείμενο, καθώς καί ορισμένες άβάσιμες πληροφορίες δπως π. χ. πώς ό 
Θεοτοκόπουλος λεγόταν Κυριάκος, τό τεύχος αποτελεί χρήσιμο σχόλιο 
στή «Σταύρωση» τοϋ Λούβρου.

8. El Greco: Antonina Valient in, έκδοση Fernand
Hazan, Παρίσι 1951, 30 σελ., 20 πίνακες έγχρωμοι εκτός κει
μένου, μικρό όγδοο, σύστημα offset.

Εικοστό πρώτο τεύχος μιάς σειράς από καλά παρουσιασμένα βι
βλιαράκια μ’ έγχρωμους πίνακες, αφιερωμένα σέ μεγάλους καλλιτέχνες. 
Δέ μπορώ δυστυχώς νά πώ δτι τοΰτο είναι από τά πιο πετυχημένα, 
αποκλειστικά καί μόνο γιά την ελεεινήν ποιότητα τών έγχρωμων απει
κονίσεων. Ή κυρία Βαλλεντίν, νέα τεχνοκρίτρια ισπανικής καταγωγής, 
δέ στερείται κριτικήν οξύτητα καί ύφος. Στή σύντομην είσαγωγή της 
τοποθετεί σωστά τά προβλήματα πού θέτει τό έργο τοϋ Θεοτοκόπου- 
λου, γιά τό όποιο Ιτοίμαζε τό 1953 ένα ούσιαστικώτερο σύγγραμμα’. 
Στις σημειώσεις της δίνει συνοπτικά τις βασικές εξελεγμένες πληροφο
ρίες γιά κάθε δημοσιευόμενο έργο, δίχως σοβαρές ανακρίβειες ή πα
ραλείψεις. Ένώ σέ μερικά έργα αναφέρει τήν υπογραφή τοϋ Θεοτο- 
κόπουλου, δέν τή μνημονεύει στά εξής : «Αυτοπροσωπογραφία» (πιν. 
1), «Α. Κοβαρούμπιας» (πιν. 5), «Άγ. Βερναρδΐνος» (πιν. 9), «Πα
ναγία» πιν. 11), «Καρδινάλιος Γκουεβάρα» (πιν. 12), «Άποψη Τολέ
δου» (πιν. 14), «Άγ. Μαρτίνος» (πιν. 16). 'Ο «Καρδινάλιος Ταβέ- 
ρα» (πιν. 3) ήταν υπογραμμένος πριν κομματιαστεί κατά τον ίσπανι- *)

*) Ό. π. σελ. 316 - 320.
’) Δέν ξέρω άν έκδόθηκεν ακόμα.
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κό εμφύλιο πόλεμο. Τώρα ή υπογραφή δέ φαίνεται στο τεχνικά, άλλα 
πολύ επιδιορθωμένο έργο τούτο τοϋ Γκρέκο. Διαφωνώ μέ τή χρονο
λόγηση τής «Νέας μέ τη Γούνα» (πιν. 4) στα 1575 - 77. Τή θεωρώ 
κάπως μεταγενέστερη, δπως εξήγησα κα'ι άλλοτε8. Δεν μπορεί ν’ απέ
χει πολύ από τον πολυδημοσιευμένο «'Ιππότη» τοϋ Πράδο (πιν. 2) 
τον όποιο τοποθετώ στα 1580 - 81, συμφωνώντας μέ τήν κυρία Βαλ- 
λεντίν πού δέχεται 1580 - 83. Σημειώνω τή δημοσίευση (πιν. 5), μιαν 
από τις πρώτες, τής γερής υπογραμμένης προσωπογραφίας τοϋ Α. Κο- 
βαρούμπιας πού εκτέθηκε μεταπολεμικά στο Λούβρο, αν και τά χρώ
ματα τής φωτογραφίας είναι οικτρά. Είναι μια από τις σημαντικώ- 
τερες προσθήκες στα έργα τής τελευταίας τολεδανής περιόδου τοϋ Θεο- 
τοκόπουλου.

9. Greco: Gabriel Rouches, έκδοση Braun et Cie,
Παρίσι 1950, σελ. 6, πίνακες 60, 16° σύστημα heliogravure.

'Η γαλλική εταιρεία Braun, παγκόσμια γνωστή για τό αρχείο φω
τογραφιών έργων τέχνης στο όποιο είδικεύθηκε, παρουσιάζει από αρ
κετά χρόνια μιά σειρά εκδόσεων «τσέπης» αφιερωμένων τήν καθεμιά 
σ’ ένα γλύπτη ή ζωγράφο, ή σέ μιά σημαντική περίοδο τής τέχνης. 
Ήταν κΓ αυτός ένας χρήσιμος — καί αποδοτικός — τρόπος ν’ άξιο- 
ποιηθοϋν οΐ πραγματικά αξιόλογες φωτογραφίες τής τεράστιας συλλο
γής της. Παρουσιασμένα μέ μιά τρίγλωσση (γαλλική - αγγλική - γερ
μανική) σύντομη ε’ισαγωγή εϊδικοΰ, τά βιβλιαράκια αυτά έπαιξαν με
γάλο ρόλο, τά τελευταία 25 χρόνια, στήν καλλιτεχνικήν ενημέρωση τοϋ 
πολλοϋ κόσμου κρατώντας μέ τή φροντισμένη τους εμφάνιση, ένα σχε
τικό επίπεδο ποιότητας.

Στήν εμφάνιση, ό 64ος τούτος τόμος δέν υστερεί από τούς προη
γούμενους. Οί φωτογραφίες, παρμένες και τυπωμένες μέ προσοχή, αν 
κα'ι συχνά ξακρισμένες αδικαιολόγητα, είναι, παρά τό μικρό τους σχή
μα, πολύ σαφείς. Δυποΰμαι πού δέ μπορώ νά επαινέσω δμοια τό πε
ριεχόμενο τής μικρής εισαγωγής, γραμμένης από τον επίτιμο ’Επιμε
λητή τοϋ Λούβρου Gabriel Rouches, κα'ι τις επιγραφές κάθε πίνακα, 
ολόκληρο δηλαδή τό πληροφοριακό τμήμα τοϋ τεύχους, πού βρίθει από 
ανεξέλεγκτες πληροφορίες, ανακρίβειες κα'ι λάθη, τυπογραφικά και άλ
λα. ’Αναφέρω αόνο τά κυριότερα: οί πίνακες 10, 12, 31, 38, 39, 42, 
46, 49, 50 (51, 52) δέν βρίσκονταν τό 1950 στούς τόπους πού άναφέ-

8) *0 Θ. στήν αΰλή τοΰ Φιλίππου Β', «Κρητικά Χρονικά», τόμος Β' (1948) 
σελ. 195 - 202.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:40 EEST - 18.237.180.167



814 Βιβλιοκρισίαι

ρει δ Rouches άλλ’ αντίστοιχα στο Λονδίνο, στην Ούασιγκτώνα, στή 
Μαδρίτη, στο Σικάγο, στο Κλήβελαντ, στή Φιλαδέλφεια, στην Ούασιγ- 
κτώνα, στο Τολέδο, στο Σικάγο, σέ μουσεία και συλλογές άλλες από 
τις άναφερόμενες. Στους πίνακες 30 καί 54 δεν άναφέρεται πώς πρό
κειται για λεπτομέρειες, κι5 δχι ολόκληρα έργα. Στις χρονολογήσεις 
του δ συγγραφέας δεν πρωτοτυπεί, ακολουθώντας τις αυθεντίες έχτδς 
για μερικές εξαιρέσεις, από τις όποιες ή κυριότερη είναι ή κάπως αρ
γότερη χρονολόγηση (1584 - 86) τής «Σταύρωσης» τοϋ Λούβρου (πιν. 
21) πού θά την τοποθετούσα στα 1580-83 δπως εξήγησα παραπάνω, 
καί τού «Λά Φουέντε» τοϋ Πράδο (πιν. 18) τον δποΐο χρονολογώ 
1881 - 82 στην προαναφερθεΐσα μελέτη μου. Θά χρονολογούσα επίσης 
τό λεγόμενο «"Αγιο Λουδοβίκο» (πιν. 29) τού Λουβρου λίγο πριν από 
τό 1594 - 97. 'Η χρονολογική σειρά μέ τήν δποία παρουσιάζονται τά 
έργα είναι, χονδρικά, ή σωστή. 'Υπάρχουν μερικές επαναλήψεις καί 
πλεονασμοί πού είναι κρίμα νά μήν αποφεύγονται σέ τεύχη τόσο μι
κρού σχήματος καί λιγοσέλιδα: ή δημοσίεψη τοϋ «Τελευταίου Δείπνου» 
(πιν. 81) μέ δύο λεπτομέρειες, τό άναπόφευχτο ΐσως πλήθος λεπτομε
ρειών τής «Ταφής τοϋ Όργκάθ» (πιν. 24 - 27). Κοντά σ’ αυτά εμφα
νίζονται δύο έργα πού δέ μπαίνουν συχνά, προπαντός σέ τέτιες σει
ρές, τό «Προσκύνημα τών Βοσκών» τής Γκαλερία Κορσίνι (πιν. 30) 
και τής συλλογής Μπλούμενταλ (πιν. 87). 'Η έλλειψη κάθε ένδειξης 
διαστάσεων δέν είναι σοβαρή. Γιά κείνον πού επιθυμεί νά φυλλομε
τρήσει μερικές εικόνες τού Θεοτοκόπουλου, χωρίς νά διαβάσει τό κεί
μενο, ή μικρή τούτη έκδοση θά μπορούσε νά συστηθεϊ.

10. El Greco (Domenicos Theotocopoulos) : Leo B τόπ
ε tein, έκδοση Idehurst Press, Λονδίνο, Όκτ. 1951 (προη
γούμενη έκδοση : Η. Ν. Abrams, Νέα 'Υόρκη 1950) 128 σελ., 
68 πίνακες (49 έγχρωμοι), τέταρτο.

Ευρωπαϊκή έκδοση βιβλίου πού κυκλοφόρησε στις Ενωμένες Πο
λιτείες ένα χρόνο νωρίτερα, καί πού αποτελεί τήν πιο σημαντική μέ
χρι σήμερα αμερικανική έκδοση γιά τό Θεοτοκόπουλο. ’Από τις πολυ
πληθείς ευρωπαϊκές τούτη είναι ή σημαντικότερη μέ αποκλειστικά έγ
χρωμες απεικονίσεις. Τά χρώματά τους είναι περιποιημένα, καί προ
σεγγίζουν κατά τό δυνατόν τά πραγματικά. Τό μεγάλο σχήμα τους επι
τρέπει στο μάτι νά σταθεί καί σέ λεπτομέρειες τών έργων, καί νά πα
ρακολουθήσει τήν πινελιά τού ζωγράφου. Καμμιά δεκαριά έργα τοϋ 
Θεοτοκόπουλου δημοσιεύονται εδώ γιά πρώτη φορά έγχρωμα (πιν. 
33, 59, 93, 101, 105, 107, 121, 123, 125, 127). ’Ανάμεσα σ’ αυτά
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σημειώνω Ιδιαίτερα τον «“Αγιο Ιωσήφ μέ τό Χριστό» (πιν. 59) μ’ά- 
ξιάλογη λεπτομέρεια (πιν. 61), την «’Άποψη μέ Σχέδιο, τοϋ Τολέδου» 
(πιν. 109), και την «’Ανάληψη τής Παναγίας» (πιν. 127), δυστυχώς 
κομμένη κάτω και στα πλάγια, σαν τις πιο πετυχημένες προσεγγίσεις 
προς τα πρωτότυπα πού έγνώρισα’ Επίσης ή γνωστή «Προσωπογρα
φία τοΰ Παραβιθΐνο» (πιν. 87) μέ τις δυο λεπτομέρειές της (πιν. 89, 
91) και ό «Λαοκόων» (πιν. 121) μοιάζουν ν’ αποδίδουν τα πρωτότυ
πα, πού δέν τάχω δει, αρκετά πειστικά. 'Ο Μπρονστάϊν, Καθηγητής 
τής ’Ιρανικής 'Ιστορίας, έχτός από τήν 20σέλιδη εικονογραφημένη εί- 
σαγωγή'του, συνοδεύει κάθε πίνακα μ’ ένα σημείωμα δπου αφήνει 
αρκετά ελεύθερη τή φαντασία του, ερμηνεύοντας τό κάθε έργο. Τό βα
σικό του θέμα, πού αναπτύσσει στήν εισαγωγή του, είναι πώς ό Θεο- 
τοκόπουλος ύπήρξεν δλη τή ζωή του ξένος, στήν υπόδουλη γενέτειρά 
του Κρήτη, στήν ’Ιταλία, στήν 'Ισπανία. 'Ο Μπρονστάϊν ενδίδει 
όμως στή συχνή άλλωστε μέ τό Θεοτοκόπουλο, τάση νά ερμηνεύει τό 
έργο του ολόκληρο από σκοπιά καθαρά φιλολογική, ξεχνώντας τήν κα
θαρά ζωγραφική του επίτευξη. Μπροστά σ’ έργο τοΰ Θεοτοκόπουλου 
νοιώθει κανείς πολύ πιο άμεσα τήν άπόλαψη τοΰ καλλιτέχνη πού δη
μιουργεί παρά διερωταται γιά τις πηγές, θρησκευτικές, προσωπικές ή 
άλλες, τής έμπνευσής του. Στά κείμενα τοΰ Μπρονστάϊν υπάρχουν καί 
μερικές ασήμαντες άλλ’ ενοχλητικές παραδρομές, δπως ή τοποθέτηση 
τοΰ Μυστρα στήν Κρήτη, καί τυπογραφικά λάθη πού θά μπορούσαν 
νά είχαν αποφευχθεί σ’ έκδοση τόσο πολυτελή. ’Επίσης δέ δικαιολο
γείται μέ τέτιο μεγάλο σχήμα νά τυπώνονται μερικοί πίνακες κομμέ
νοι. Γενικότερα ή έκδοση τούτη δέν προσφέρει τίποτα νέο γιά τή γνώ
ση τοΰ έργου τοΰ ζωγράφου, ίσως παρά τήν πρόθεση κ’ Ιπιθυμία τοΰ 
συγγραφέα. Μπορεί νά καταταχθεΐ απλώς ανάμεσα στις καλύτερες 
εκλαϊκευτικές εκδόσεις, μέ τις παραπάνω επιφυλάξεις.

11. El Greco (Domenicos Theotocopoulos): a) John F. 
Matthews, έκδοση Η. N. Abrams, Νέα 'Υόρκη 1951 (;), 
24 σελ., 13 πίνακες (9 έγχρωμοι), τέταρτο, β) John F 
Matthews, έκδοση Η. Ν. Abrams, Νέα Ύόρκη 1953j 
42 σελ., 44 πίνακες, (24 έγχρωμοι), 16ο.

α: Οί 9 έγχρωμοι πίνακες είναι πανομοιότυπα στο σχήμα καί 
στήν εκτύπωση τών αντίστοιχων πινάκων τής έκδοσης Μπρονστάϊν (δες 
παραπάνω 10). ’Ισχύουν συνεπώς γι’ αυτούς οί ίδιες κρίσεις. Ή σύν
τομη, μετρημένη εισαγωγή τοΰ Μάτθιους κ’ οί σημειώσεις του γιά 
κάθε'πίνακα δέν παρουσιάζουν ούτε σημαντικές ανακρίβειες ούτε καί
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αξιόλογες παρατηρήσεις προσωπικές, έχτός από την απαραίτητη συσχέ- 
τιση, σέ βάσεις σφαλερές, μέ τη βυζαντινή τέχνη. Οί χρονολογήσεις 
του, δπως και τοΰ Μπρονστάϊν, τον όποιο συχνά μνημονεύει, στηρί
ζονται στους Κοσίο και Μάγερ, μόνο πού την «Ταφή τοΰ Όργκάθ» 
τή χρονολογεί στήν ίδια σελίδα πότε 1586 καί πότε 1578. 'Η έκδοση 
τούτη θ’ άνταποκρίνεται υποθέτω όλότελα στο γούστο τοΰ μέσου άμε- 
ρικάνου φιλότεχνου.

β: Παρ’ δλο πού είναι τοΰ ίδιου εκδότη, καί χρησιμοποιεί τις 
ίδιες απεικονίσεις, τήν ίδια εισαγωγή τοΰ Μάτθιους, καί τις ίδιες, άλ
λα κάπως συντετμημένες, σημειώσεις, είναι ουσιαστικά άχρηστο, κυ
ρίως από τή χειριστή ποιότητα των πινάκων, έγχρωμων καί μονόχρω
μων, κι5 από τήν όλότελα ακατάστατη διάταξή τους. Διερωτάται κα
νείς ποιοΰ κοινού τις αξιώσεις αποβλέπει νά ικανοποιήσει μιά τέτιας 
κακής ποιότητας έκδοση. Σημειώνω μόνο, γιά ενδεχόμενο αναγνώ
στη, πώς οί διαστάσεις των πιν. 12, 18, καί 19 διαφέρουν από κείνες 
πού δίνει ό πρόσφατος έγκυρος κατάλογος τής National Gallery τοΰ 
Λονδίνου, πού ήταν διαθέσιμος όταν έκδόθηκε το βιβλιάριο τούτο, καί 
πώς ό Μάτθιους χρονολογεί τή «Σταύρωση» τοΰ Λούβρου (πιν. 14) 
κάπως αργά, ακολουθώντας τον Serullaz, (δες παραπάνω 7). Παρ’ 
δλο πού βγήκε δυο χρόνια αργότερα, ακόμα κ’ οί παραδρομές καί τά 
τυπογραφικά λάθη τοΰ α δεν έχουν διορθωθεί εδώ.

ΑΛ· ΞΥΔΗΣ

Δημοσιεύματα τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδο
νική Βιβλιοθήκη. Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας, έπιμελείφ 
Ίωαν. Κ. Βασδραβέλλη. Α'. Άρχεΐον Θεσοαλονίκης 
(1695 - 1912), Θεσσαλονίκη 1952, 8ον, σελ. 576. Β'. ’^4ρ 
χεΐον Βέροιας - Ναονσης (1598 - 1886), Θεσσαλονίκη 1954, 
8ον, σελ. 407.

’Επιθυμώ νά έπιστήσω τήν προσοχήν τών άσχολουμένων μέ τήν 
ιστορίαν τής Κρήτης είς τήν πολύτιμον εργασίαν τήν οποίαν από ετών 
άνέλαβε καί μέ λαμπράν άπόδοσιν έπιτελεΐ ό διακεκριμένος ιστορικός 
εν Θεσσαλονίκη κ. Ί. Κ. Βασδραβέλλης, μελετών καί έκδίδων έν ά- 
κριβεΐ μεταφράσει τά Τουρκικά αρχεία τής Μακεδονίας. 'Η εργασία 
αυτή πρέπει νά άποτελέση πρότυπον δι’ όμοιου τύπου πρωτοβουλίας 
προκειμένου περί τών Τουρκικών αρχείων καί άλλων Ελληνικών πε
ριοχών, ιδία δέ τής Κρήτης, τής όποιας ή επί Τουρκοκρατίας ιστορία 
δέν είναι δυνατόν νά γραφή προ τής μελέτης τοΰ Τουρκικού έν Ηρα-
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κλείφ πολυτιμωτάτου υλικού. *0 κ. Βασδραβέλλης, αντί νά χρησιμο
ποίηση άποσπασματικώς τά έγγραφα αύτά διά την επεξεργασίαν ειδι
κών θεμάτων, είχε την ώραίαν έμπνευσιν νά έπιμεληθή τής πλήρους 
κα'ι εν πολλοϊς άνευ σχολίων δημοσιεύσεως δλων των διασωθέντων 
Τουρκικών αρχείων, έξέδωκε δε μέχρι τοΰδε τούς δυο πρώτους τόμους, 
περιλαμβάνοντας τά έγγραφα Θεσσαλονίκης, Βέροιας καί Ναούσης, 
ετοιμάζει δέ τώρα την έκδοσιν τών φιρμανίων τής μονής Βλατάδων. 
Διά τής μεθόδου αυτής παρέχεται αύτοΰσιον τό υλικόν, ούτω δέ οί ει
δικοί έρευνηταί είναι δυνατόν τώρα νά προχωρήσουν εις τάς μελέτας 
των εν πλήρει ασφαλεία.

'Όπως και εις τά έκ Βενετίας αρχεία περί Μακεδονίας, τά όποια 
καί αυτά έδημοσίευσεν έξ ολοκλήρου, εν πιστή μεταφράσει, ό Κ. Δ. 
Μέρτζιος (Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, 8ον, 
σελ. ιε', 576), ουτω καί εις τά Τουρκικά αρχεία Μακεδονίας υπάρχουν 
εγκατεσπαρμένοι χρήσιμοι πληροφορίαι περί τής Κρήτης. Εις τά ’Αρ
χεία Θεσσαλονίκης αξιόλογος πρώτον είναι ή περί Κρήτης μνεία εις 
τό πολλαχώς ενδιαφέρον «Κατακτητήριον αύτοκρατορικόν διάταγμα» 
τού Νοεμβρίου 1715, εις τό όποιον περιγράφεται ή εξέλιξις τών πολε
μικών επιχειρήσεων κατά τών Ενετών (Α, 115 - 123). Ή περί Κρή
της μνεία άναφέρεται εις την οριστικήν κατάληψιν τών φρουρίων τής 
Σούδας καί τής Σπιναλόγκας τά όποια κατά την συνθήκην τού 1669 
είχον παραχωρηθή εις τούς Ενετούς. Οί Ενετοί ό'μως, κατά τό Σουλ- 
τανικόν διάταγμα, τά έχρησιμοποίουν ως βάσεις πειρατικός, έφ’ φ καί 
οί Τούρκοι ήναγκάσθησαν νά τά πολιορκήσουν καί τελικώς νά τά κα
ταλάβουν, συνθηκολογησάντων τών έν αύτοΐς Ενετών. Ή Κρήτη άνα- 
φερεται επίσης εΐς έγγραφον τού Αύγούστου 1772, εις τό όποιον γνω
στοποιείται ή λήξις τού Ρωσσοτουρκικού πολέμου. Εις τό έγγραφον 
αυτό δίδονται όδηγίαι διά την ημέραν ενάρξεως ’ισχύος τής ανακωχής 
προκειμένου περί Ρωσσικών πλοίων ευρισκομένων εις τά χωρικά υδα- 
τα τής Κρήτης (Α'. 282). Εις τρίτον έγγραφον, φιρμάνιον, υπό χρο
νολογίαν Απριλίου 1801, άπευθυνόμενον πρός τον βαλή τού Έγιαλε- 
τίου τής Ρούμελης βεζύρην Χατζή Μεχμέτ Χακή πασά, επαινείται ή 
κατά τό παρελθόν εργασία τού πασά αυτού ως φρουράρχου τής Κρή
της. Είς ά'λλο έγγραφον (Α'. 547) υπό χρονολογίαν 1851 γνωστοποιεί
ται ό έξισλαμισμός δύο Κρητών Ιξ Ηρακλείου. Καί ταΰτα μεν Ικ τού 
αρχείου Θεσσαλονίκης. Ένδιαφέρουσαι πληροφορίαι υπάρχουν καί είς 
τά αρχεία Βέροιας καί Ναούσης. Ουτω εις υπό χρονολ. 24, 6, 1645 
(Β'. 23) έγγραφον άναφέρεται δτι λόγφ τής επιστρατεύσεως διά την 
εκστρατείαν είς την Κρήτην αί παραθαλάσσιοι περιοχαί τής Θεσσαλο
νίκης παραμένουν αφρούρητοι. Εις άλλο υπό χρον. 18, 10, 1645 (Β',
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26) αναγγέλλεται, κατόπιν αναφοράς τοΰ εν Κρήτη αρχιστρατήγου Βε- 
ζυρη Χουσεΐν πασά, ό έν Κρήτη θάνατος επί τοΰ πεδίου τής μάχης 
τοΰ οΐκονομικοΰ διαχειριστοΰ τοΰ εκεί έκστρατευτικοΰ σώματος Μεχ- 
μέτ Κετχουτά. Τρίτον έγγραφον, 21, 1, 1646 (Β'27) αναγγέλλει έπέ- 
κτασιν τής έπιστρατεΰσεως διά τήν εκστρατείαν εις την Κρήτην. Εις 
το ίδιον θέμα άναφέρονται καί άλλα έγγραφα: 17,2, 1646 (Β'. 28), 
Μάιος 1646 (Β' 29), 12, 9, 1646 (Β'. 31). Εί; τό τελευτοΐον τοΰτο 
αναγγέλλεται δτι τά Ένετικά πλοία άπέπλευσαν έκ Σούδας προς άγνω
στον κατεΰθυνσιν καί εκφράζονται φόβοι δτι πιθανώς ταΰτα νά στρα- 
φώσιν εναντίον άφρουρήτων περιοχών τής Αυτοκρατορίας. Εις άλλο 
έγγραφον υπό χρονολ. 28, 2, 1649 (Β' 35) αναγγέλλεται δ'τι άπεφασί- 
σθη «ή άνοικοδόμησις τριών νέων φρουρίων έν τή νήσφ Κρήτη», καί 
διατάσσεται ή στρατολόγησις τεχνιτών καί οικονομικών διαχειριστών. 
Τό αΰτοκρατορικόν φιρμάνιον, υπό χρονολ, 25, 12, 1666, (Β'. 41) 
αναγγέλλει δτι ό Σουλτάνος ετοιμάζεται νά μεταβή ό ίδιος εις τήν 
Κρήτην «προς άνακατάληψιν άπδ τών απίστων εχθρών τών εις την 
κατοχήν των ευρισκομένων φρουρίων» καί δτι έπεβλήθη ειδική φορο
λογία εις τήν περιοχήν τοΰ σαντζακιού Θεσσαλονίκης διά τον επισιτι
σμόν τοΰ έκστρατευτικοΰ σώματος «επειδή τά σιτηρά σπανίζουν εν τή 
νήσφ ταύτη και δεν επαρκούν διά τήν διατροφήν τών στρατιωτών». 

Έκ τοΰ φιρμανίου υπό χρονολ. 10, 1, 1667 (Β'. 40- 43) προκύπτει 
δτι ή έπιστράτευσις έπεκτείνεται περισσότερον καί διενεργεΐται μετά 
πόσης αΰστηρότητος : «συ δέ, δστις ένετάλης νά άποστείλης τους ανω
τέρω δπλίτας είς Κρήτην, εάν επίδειξης αμέλειαν καί ολιγωρίαν κατά 
τήν αποστολήν ή κατά τήν επιβολήν τής τιμωρίας [τών φυγοστράτων] 
θέλεις τιμωρηέλή με τήν αύστηροτέραν τών ποινών». Είς τό υπό χρο
νολ. 31, 12, 1669 (Β'. 49) φιρμάνιον υπάρχει ή ενδιαφέρουσα πληρο
φορία δτι άρχονται εργασίαι επισκευής τών τειχών τοΰ 'Ηρακλείου : 
«ό μέγας αρχιστράτηγος μετά τών αφοσιωμένων γενιτσάρων θέλει πα
ραχειμάσει είς τήν νήσον Κρήτην, ινα επιβλέψη είς τήν επισκευήν τοΰ 
φρουρίου τοΰ *Ηρακλείου μετά τήν επ’ αίαίοις οίωνοΐς αλωσιν αύτοϋ». 

’Έγγραφον υπό χρονολ. 5, 2, 1822 (Β'. 281) παρέχει τήν πληροφορίαν 
δτι πλεΐστοι «πιστοί [Μουσουλμάνοι] εν Πελοποννήσω καί Κρήτη έμαρ- 
τύρησαν είς χεϊρας τών απίστων, πλεΐστοι δέ άλλοι είναι πολιορκημέ- 
νοι καί ούδείς ένδιαφέρεται δι* αυτούς». Τέλος είς τό υπό χρονολ. 15, 
6, 1846 (Β'. 354) ώς παράδειγμα τιμωρίας τών καταχρωμένων τής ε
ξουσίας των υπαλλήλων τής αυτοκρατορίας άναφέρεται δτι «έπαύ&η έκ 
τής θέσεώς του καί ϋφίσταται έλεγχον διά τάς παρανόμους άπολήψεις 
του» ό εκ Κρήτης καταγόμενος βαλής τής Μουσοΰλης Μεχμέτ πασάς.

Κατά ταΰτα, ή έκδοσις τών Τουρκικών αρχείων περί Μακεδονίας
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συμβάλλει και εις την μελέτην τής ιστορίας τής Κρήτης. Περισσότερον 
όμως καί από την παροχήν επί μέρους νέων ή από την έπαλήθευσιν 
παλαιών καί γνωστών πληροφοριών, ή υπό τοΰ κ. Βασδραβέλλη έκδο 
σις συμβάλλει ως πρωτοβουλία καί ώς μέθοδος εργασίας. Είναι γνω
στή ή προς τον σκοπόν τής έκδόσεως τοΰ Τουρκικού αρχειακού υλικού 
καταβαλλομένη προσπάθεια εν Κρήτη, δεν είναι όμως άσκοπον να ύπο- 
γραμμισθή ή εργασία τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών καί τοΰ 
κ. Βασδραβέλλη.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Τνπογραφικό εργαστήριο Α. Γ. Καλοκαιρινού, 'Ηράκλειον Κρήτης Άρ. 31 — 1954
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