
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑ ΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ

Β ΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ. — ΜΕΝΕΛΑΟΣ Γ. 
ΠΑΡΛΑΜΑΣ. — ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΙ- 
ΘΙΩΤΑΚΗΣ. — ΙΩΝ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ.

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΑΝΔΡΕ ΑΣ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΓΟΣ ΙΔ' ★ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1960 ★ ΤΕΥΧΟΣ I

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:22 EEST - 18.237.180.167



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Α' ΤΕΥΧΟΥΣ

GARETH MORGAN : Cretan Poetry:
Sources and Inspiration . . o. 7

K. Δ. MEPTZIOY : Ή ιδιόγραφος δια
θήκη Γρηγορίου Ιερέως ιού Μαία, 
ιοΰ Κρηιός (1701) . . . , . α. 69

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ: Τό Δουχι-
κόν Άνάκιορον ιοΰ Χάνδαχος α. 102

Κ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ : Έκθέαεις
καί υπομνήματα άπό ιήν αλληλο
γραφία ιοΰ Γαλλικού Προξενείου 
Κρήιης.............................................. σ. 109

ΜΑΡΘΑΣ ΑΠΟΣΚΙΓΟΥ: Κοίιη καί
Όμηρος.....................................σ. 147

MARIO VITTI: II poema parenetico 
di Sachlikis nella tradizione ine- 
dita del cod. Napoletano . o. 173

2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:22 EEST - 18.237.180.167



0

V.·

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:22 EEST - 18.237.180.167



ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΟΜΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

19 6 0

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:22 EEST - 18.237.180.167



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΜΑΝΟΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΑΤ ι_γ

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑ ΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ

ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ. — ΜΕΝΕΛΑΟΣ Γ. 
ΠΑΡΛΑΜΑΣ. — ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑΣΙ- 
ΘΙΩΤΑΚΗΣ. — ΙΩΝ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ.

ΕΚΔΟΤΗ Σ
ΑΝΔΡΕ ΑΣ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΟΣ ΙΔ' ★ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ■ ΑΠΡΙΛΙΟΣ I960 ★ ΤΕΥΧΟΣ I

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:22 EEST - 18.237.180.167



ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΕΙς τα ι Κρητικά Χρονικά> γίνονται δεκτα'ι προς δημο- 
οίενοιν μελέται, κείμενα και βιβλιοκριοίαι, εφ’ δοον άν- 
ταποκρίνονται προς τούς σκοπούς τον περιοδικού, ώς εκ
τίθενται οντοι εις το προλογικον σημείωμα τοϋ πρώτου 
τόμου. — Πάντα τα δημοσιεύματα ύπόκεινται εις την 
κρίαιν τής Συντακτικής *Επιτροπής, ή όποια καθορίζει 
τον χρόνον τής δημοσιενσεως άναλόγως τοϋ διαθεσίμου 
εκάατοτε χώρον καί αναλαμβάνει την ευθύνην τής επι
μελούς εκδόσεως αυτών.—Ό ουγγραφεΰς δύναται αυτο
προσώπως να επιμελήθή μιας των διορθώσεων των τυ
πογραφικών δοκιμίων, εφ ’ δαον εξασφαλίζεται ή ταχεία 
επιστροφή των. Εις περίπτωαιν καθνατερήαεως ή ’Επι
τροπή επιφυλάσσει εις έαντην τό δικαίωμα τής άμεσον 
εκτυπώσεως. — Δ ικαιονται επίσης & συγγραφεύς να ζη- 
τήαη την εκδοσιν μέχρι πεντήκοντα, κατ’ άνώτατον δριον, 
ανατύπων έκάατης εργασίας αύτοΰ. Ή παράδοαις των 
ανατύπων συντελεΐται μετά παρέλευαιν διμήνου άπό τής 
ημέρας τής κυκλοφορίας τοϋ αντιστοίχου τεύχους τοϋ πε
ριοδικού.—Αί αυνεργααίαι δημοσιεύονται κατά σειράν λή- 
ψεως.—Ίά δημοσιευόμενα χειρόγραφα δεν επιατρέφονται.
Χειρόγραφα καί ίπιστολαί άφορώοαι την σύνταξιν τοϋ 
περιοδικού δέον ν' άποστέλλωνται προς τον κ. Ν. Πλά
τωνα, Μουαεΐον 'Ηρακλείου. ’Εμβάσματα καί Ιπιστολαί 
άφορώοαι την εκδοσιν (διορθώσεις δοκιμίων κλπ.) προς 
τον κ. Άνδρέαν Γ. Καλοκαιρινόν, 'Ηράκλειον Κρήτης.
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CRETAN POETRY:
SOURCES AND INSPIRATION

PREFACE

This is a study of the first period of Cretan poetry, from 
1453 to 1500. The second period is the time of Cornaros and the 
drama, from 1600 to 1669; and from these two periods come 
nearly all the Cretan poets we know, with Dellaporta standing 
out as a herald at one end, and Palladas and Lampudios lim
ping sadly at the other.

The plays, The Fair Shepherdess, Erotocritos, 
and even The Cretan War, form a literature that is com
paratively homogeneous. There are great variations in skill and 
sensibility, but it is very rare to read a passage that does not 
give the impression of maturity, and of the power that comes 
from maturity. The force of experience is in the verse, and rolls 
it along over crudities and longueurs intolerable in younger 
compositions.

The forging of this weapon happened a century and more 
before, in a time whose poetry is quite the opposite. The works 
of the fifteenth century are full of hesitation and infelicity. They 
are facing a series of challenges: the end of Byzantium, the in
crease of Western influences and ideas, the discovery of rhyme, 
the beginning of printing. The answer to these challenges is 
the subject of this study.

It is not a continuous history, though the episodes are near
ly in chronological order. They are built upon two themes: 
first, the breakdown of old ways of verse, (not complete even 
today); and second, the synthesis of new forms in a variety of 
methods ranging from near - translation of foreign models to 
rearrangement of antique fragments. Running alongside these 
themes has been the effort to approach the idea of «popularity» 
in Cretan poetry, in particular by finding out how, and under 
what conditions, the poems reached their audience.
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8 Gareth Morgan

ABBREVIATIONS

A Athens version of Acritas 
ABC W. Wagner Άλφάβητος τής αγάπης
AK The Appeal of Constantinople
AT Apollonius of Tyre
B S. Band ■ Bovy Ca chanson populaire grecque du Dodeca

nese
BGV E. hegrand Bibliotheque grecque vulgaire
BZ Byzantinische Zeitschrift
CPG Η. P e r n o t Chansons populaires grecques
CSBH Corpus scriptorum byzantinorum historiae Bonn
DC C. Du Cange Glossarium mediae et infimae graecitatis
E Escorial version of Acritas
ΕΕΒΣ Έπετηρΐς ’Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών
Κ Α. Κριάρης Κρητικά άσματα
ΚΧ Κρητικά Χρονικά
Μ Montpellier manuscript of Sachlikis
MKI Μνημεία Κρητικής Ιστορίας
ΝΕ Νέος Έλληνομνήμων
Ο Oxford version of Achilles
P Paris manuscript of Sachlikis (ch. 3>, Theseus (ch. 5)
PG Patrologia graeca
PE Patrologia latina
T Trebizond version of Acritas
TF Texte und Forschungen zur byzantinisch - neugriechischen Phi- 

lologie.
V Venice edition of Theseus
XK Χριστιανική Κρήτη
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Cretan Poetry : Sources and Inspiration 9

CHAPTER 1*
THE FOLKSONGS

Any work that purports to inquire into the origins of Cretan 
poetry must presumably deal with the twin sources of literary 
and traditional inspiration. The first is represented in written 
or printed works, to most of which we have access; and when 
treating the second, critics tend to relate the poems they are 
discussing to extant folk - poetry and folk - lore. The result is 
nearly always correct; but it leaves in the mind a fragment of 
doubt. There is always the possibility that the folk - poem, or 
the folk - tale, is not the forerunner of the sophisticated work, 
but its reflection. What would our conclusions be if the name of 
Apollonius had disappeared from all, and not merely some of 
the folk - versions of Apollonius of Tyre? Will it ever be 
possible to say whether some mantinades were borrowed 
from, or by Cornaros?

This chapter is an attempt to reach a solution to the pro
blem of what folk - poetry existed in Venetian Crete. It seeks 
to do for Venetian Crete something which, as far as I know, has 
not been attempted for any part of the Greek world - to define 
the «hypothetical corpus» of folk - poetry during a historical pe
riod. In practice, this will mean at the end of the Venetian 
period, for there is little evidence for us to divine the existence 
of folk - songs which by then had been forgotten.

The material we have is almost confined to Cretan poetry 
now current, or contained in modern printed and manuscript col
lections. From this we may remove immediately all work refer
ring to the Turkish occupation, and to it we must add some

*) In this chapter, the abbreviations K and B are used for the most 
copious collection of Cretan folk - poetry and the most important study 
that affects it:

A. K e k άρ η ς Κρητικά άσματα Athens 1921 (very different from the 
1909 Canea edition).

S. Baud · Bovy ba chanson populaire grecque du Dodecanese. I 
Les textes Paris 1936.

To reduce footnotes, an appendix to this chapter gives the referen
ces to these two books.
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10 Gareth Morgan

few older manuscripts, and such evidence as may be got from 
incidental references in other works.

There are three ways in which we can tell that a poem was 
known before the fall of Candia. First, of course, it may have 
been copied before then in a manuscript now extant. Then for 
narrative poems of fairly wide distribution we may use a com
parative method that oonsists of the collation of all variants, 
and the use of certain criteria to decide the centre from which 
they were dispersed; from this it is sometimes possible to 
decide what date of composition is likely to suit that particular 
place. It may be objected that this is irrelevant to the date when 
the poem reached Crete: that, for instance, a piece composed at 
Rhodes in the sixteenth century might not have come to Crete 
until the eighteenth. But poems popular enough to have achiev
ed the distribution of, for instance, Charzanis, or The Faithful 
Wife must, in a cultural unit such as the Aegean basin, have 
achieved that distribution very quickly. A good song spreads 
at once; and only the barrier of war or blockade can halt its 
progress. In Crete, a centre of continual commerce, such obsta
cles can have stopped the spread of a poem only rarely, and 
for a short time.

The third aid to our dating is the internal evidence of incid
ent and vocabulary, to be used for the songs which are typical
ly Cretan, and almost confined to Crete. We may add certain 
stylistic considerations which will be discussed later.

If with these instruments we may begin to get some idea of 
the poetic heritage of a Cretan in the seventeenth century, if we 
can say «Chortatzes would have heard these lines», «Foscolo 
would have been familiar with this idea», then we shall be in a 
position to understand considerably more of their works.

They would have'dcnown nearly all the narrative poems now 
extant. Setting aside the theme of Digenis Acritas, which will 
need a chapter to itself, we ’may start with the song of Pro · 
sphyris.The arguments for the identification of Porphyris are 
difficult', but it seems sure that he was one of the mythogenic 
heroes of those struggles — half - invasion, half - revolt—on By 
zantium’s Eastern marches, that gave Digenis himself, the Son

') H. Gregoire Ό Διγενής ’Ακρίτας New York 1942, p. 28.
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Cretan Poetry: Sources and Inspiration 11

Andronicos2, Armouris8, and the lesser heroes whose 
names appear in Prosphyris. In Crete only two of the three 
are recognisable: one is Nicephoros, the conqueror who won 
back Crete from the Arabs and restored it to the Byzantine Em. 
pire in 961. The song of Prosphyris goes back to the tenth 
century.

Also from Cappadocia, and perhaps even older, were the two 
great Panhellenic ballads of Constantine and Areti, 
which was to spread from Greece all over Europe, and after 
eight centuries reach even England8: and The Bridge of 
Art a, (more correctly The Bridge of Adana, and probab
ly the very bridge that Justinian built there in the sixth cen
tury). Then some songs in twelve - syllabled verse. The antique 
metre has left them weak and susceptible to change in an ear 
tuned to politicals. But The Fair Maid’s Castle is still 
known, though its true title is hidden; it should be The Castle 
of Amorion, and celebrates the fortress which fell to the 
Arabs in 838. Other Asiatic songs of the same metre are 
grouped at the edges of the Acritic cycle: The Witch in the 
Well (this Constantine too is the youngest of nine brothers, as 
in Constantine and Areti), and two poems with Dige- 
nis’s doublet, The Death of Yannakis, and Yannis 
and the Sun. The fragments that we have are lateborn, and 
contaminated with rhyme, but if we are to regard these heroes 
as pre - Acritan figures half - merged in the new epic cycle, the 
poems might well have been old when Nicephoros Phocas came 
to Crete. All were ancient when the Venetians landed. When 
Cornaros heard them they were for him twice as old as Eroto- 
c r i t o s is for us.

A later arrival in Crete was Chatzarakis, a version of 
the widespread Charzanis, perhaps composed in Aegina in 
the twelfth century and refashioned at Rhodes in the early thir
teenth. The rhymed version, Sior Tzanakis, is of course 
later; but even this can well be of the Venetian period, if we 
may judge from the title.

*) Π. Π. Καλονάρος Βασίλειος Διγενής ’Ακρίτας Athens 1911, vol.
2, p 210.

·) I d i d. ρ. 213.
4) W. J. Entwhistle European Balladry Oxford 1939, pp. 237ff, 

309, and index.
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12 Gareth Morgan

Chatzarakis can be dated by the name of the prince in 
the Rhodian version. We have an even more precise dating for 
Henry of Flanders, the ballad of the slaying of this Ra- 
tin Emperor of Constantinople in 1216 5 * *. Today only its roughly 
rhymed form, King Alexander, exists in Crete.

The Faithful Wife may not at this time have been 
adopted for its present Cretan use, of being sung (very appro, 
priately) as a journey song for the ψίκι, the marriage - proces
sion8. This adoption, which has preserved so good a tradition in 
Crete, we cannot date, but the song itself was of the thirteenth 
or fourteenth century. The rhymed ending found in some ver
sions came later, but may, like Sior Tzanakis, still have 
been as early as the seventeenth century. Much older was the 
now rare variant where, after the wife’s fidelity has been prov
ed, the husband in his turn is tested, and made to tell the de
tails of his house. Comparisons with Russian songs show that 
this theme must have appeared (even forgetting the Odyssey) 
before the fall of Byzantium to the Crusaders. It had also been 
adapted into a love - song (this too sung in the ψίκι, and more 
common than the pure version) where it is not the husband, but 
the lover, who must gain entrance.

All these would have been heard, not only by Chortatzes and 
Cornaros and the other poets of the seventeenth century, but by 
their forerunners as well - Acontianos, Sachlikis, as far back as 
Dellaporta. As we go on we draw near to the time when these 
men lived, and must begin to doubt if such and such a song 
was known to this man 01 that. This was the most fruitful pe
riod of Cretan folk - poetry, when the island became a centre of 
composition and dispersion. The main stimulus for this activity 
was certainly the contact with Frankish, and particularly Ita
lian, ideas; the delay after the occupation of Crete points to a 
settling - down, to the assimilation of the two peoples.

In this group, The Pregnant Girl, with its catalogue 
of the months since her lover has abandoned her, is found in a 
fifteenth - century manuscript’, and is very likely a Cretan com-

S)M. ΜανούσακαςΤό τραγούδι γιά to βασιλιά 'Ερρίκο τής Φλάν
τρας (Λαογραφία 14 (1952) pp 3-52).

') Π. Γ. Βλαστός Ό γάμος έν Κρήτη Athens 1893, pp. 7Iff.
') Σ. Π. Λάμπρος (ΒΖ3 (1894).
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Cretan Poetry: Sources and Inspiration 13

position. Among the rest, which can only be roughly dated in 
the thirteenth to sixteenth centuries, obviously Italian themes 
were The Evil Mother-in -Law, Bridesmaid to Bri
de, The Partridge and the Hunter, Brother and 
Sister, and His Brother’s Wife. A like subject, almost 
certainly from Amorgos, was The Drowned Maiden. The 
folkcustoms suggested in the best versions point to Carpathos 
as the home of The Murdered Maiden, though its «hap
py-ending» variant, The Hunter and the Maiden, is 
more likely to be Cretan, and of a later date. Four certainly 
Cretan poems made up the total: Mavrianos’s Sister (on 
an Italian story used by Shakespeare in Cymbeline; the na
me is a grecised memory of the hero Marianson in the French 
and some Italian forms);8 9 10 The Wife and the Mistress; 
Martha; and, by no means least, the rimada of The Young 
Man and the Maiden8, dated on manuscript evidence as 
before 1520'°, (though probably not more than fifty years or so 
before). In the same manuscript are other lesser poems which 
are very likely Cretan11.

Another manuscript, from Meteora and of the sixteenth or 
seventeenth century12, contains the Pan - European ballad of 
The Murderess Mother, who serves her child’s liver as 
aThyestean feast for his father. It is likely, however, to be much 
older, In Crete only a fragmentary beginning now exists, under 
the name of The Woman of Mylopotamos. A similar, 
but later and less heroic theme, which borrows a line from The 
Murderess Mother is found in The Adulteress and 
her Maid.

In this period there seems to be a certain loosening of the

8) There seams no doubt that this, which has not been noted befo 
re, is true Possibly the original Mavrianos was yet another sub - Acri- 
tic hero (certainly very Acritic phrases are connected with his name) 
attracted to the Western ballad by the similarity of names.

9) H. Per not Chansons populaires grecques des XVe et XVIe si· 
ecles Paris 1931 pp. 72ff., and Introduction, pp. 7, 12ff, and notes, pp. 
106- 112.

10) G. Morgan Three Cretan manuscripts (KX 8 (1954) pp. 61-71)
p. 66.

“) H. Per not op. cit. pp. 18 - 70, and Introduction, pp. 7, etc.
12) N. A. B έ η ς Νεοελληνικό δημώδη άσματα έκ χειρογράφων κωδίκων 

(Παναθήναια 10 (1910) ρρ. 211 - 216).
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14 Gareth Morgan

moral attitude Many of the poems have plots like those of Boc
caccio and his contemporaries It may be remembered in passing 
that we have fragments of late Byzantine novelle identical 
with Italian examples 1B, but this does not affect the main con
clusion that Cretan popular poetry, just like Cretan sophisticat
ed poetry, was in these centuries drawing freely on Western 
models. Sometimes the models (and this too applies, as we shall 
see, to the sophisticated poems) seem not to be Italian, as would 
be the natural assumption. «The pastoral is a debate in alterna
ting couplets between a gentleman and a shepherdess. The 
gentleman tries to seduce the young girl with fine promises, 
and she vigorously repels his advances» With the substitution 
of «speeches» for «couplets», this would be a fair description 
of The Young Man and the Maiden:

Κόρη μ& νιό δικάζεται άπονα παρα&ύρι 
μνιά νύκταν δσο πδδωκεν αυγής τό σημαντήρι' 
δ νιώτερος ζητά φιλί κ’ ή κόρη δακτυλίδι...

It is in fact an account of the French, and particularly North 
French, pastourelle15 16 *.

Such were the narratives known to our seventeenthcentury 
Cretan. But just as this first period of folk - song composition 
seems to coincide with the first period of literary composition, 
so the second literary period, of Cretan drama and Erotocri- 
tos, has its counterpart in a group of sea - faring songs of which 
Crete is the most likely home ,e. The most probable date for 
them is right at the end of Venetian rule. In this group, spread 
now all over the Aegean, are Three Cretan Monks, The 
North Wind, The Jewish Renegade, The Galley 
Slave, (which so often introduces and contaminates the Acritic

15) See chapter 4.
'*) E· Hoepffner Les troubadours Paris 1955, pp. 13-14.
16) The Young Man and the Maiden is on the border bet" 

ween popular and sophisticated poetry. In a rather similar position is 
Achilles, in whose variants are plentiful signs of popular transmis" 
sion, and this too has memories of one of the minor forms of the trou
badours’ repertoire. The alba is a conversation at dawn between a 
man and his mistress. Parts of its convention are the complaint of the 
lady after her lover has left, and the presence of his confidant (in A- 
cbilles it is Patroclus) who acts as guard for his retreat, tl bid. p· 14),

ie) For this group see B 253, 262 · 280.
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Cretan Poetry: Sources and Inspiration 15

Ride to the Wedding), The Death of the Sailort 
and the «sailing - ship» type of The Ailing Husband. A 
variant of the second, The North W’ind and the Shep
herd, is very much rarer; it is found only in Carpathos and 
Crete, and either may claim it.

These by no means exhaust the list of narrative - poems. 
Many others, whose dispersion - patterns have not been studied 
sufficiently to provide certain answers to the questions «When?» 
and «Where?«, can be placed at least before the cutting · off of 
Crete from the Christian world. The Armenian’s Son is a 
variant of the Hellenic poem, The Diver, itself derived in 
all probability from the famous Sicilian ballad Cola Pesce" 
The Dove-Test18 (in Crete it is only the fragmentary dan
ce - song The Hundred and Two Suitors) also has Ita 
lian affinities. Zervopoula’s distribution suggests a Cretan 
origin. The Restless Maiden presents us with a strange 
problem in ballad - routes, for its model is clearly in a German 
work, The Nutmeg Tree19. The solution may be that the 
author of The Nutmeg Tree had travelled three times in 
France and may have found some Romance material there20. 
No such explanation can be found for the four - line fragment 
Constantis in the Plough, found, as far as I know, only 
in Crete. This is a remnant of a Greek version of The Count 
of Rome, another German ballad based on the fifteenth centu
ry mastersong Alexander of Metz21.

The line between Henry of Flanders and Saint So
phia may now seem tenuous, and if we place there our division

”) N. Γ. Πολίτης Έκλογαί άπό τά τραγούδια τοϋ ελληνικού λαοΰ. 
Athens 1932, pp 133 - 137.

19) Ibid. ρ. 109.
19) L- Erk-F. W. Bohme Deutscher Liederhort Leipzig 1893.
20) W. J Entwhistle op. cit. vol. 1, pp. 93ff.
21) L· Erk - F. W. Bohme op. cit. vol. 1, pp. 93ff.

•Er mocht ihn nit entfliehen, 
das was sein grosste Klag, 
im Pflug da musst er ziehen 
viel langer dann Jahr und Tag.
Er leidt viel Hunger und Schwere 
was ihm ein grosse Buss, 
der Konig reit fur ihm here, 
der Graf fiel ihm zu Fuss*.
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between the romanticised narrative and the historical song, the 
justification is in the magnitude of the event rather than the 
difference of attitude. But the lament for the cathedral of Chri
stendom, and its companion, The Fall of the City, are 
after five hundred years still consciously historical; we may par
donably believe that no woman singing at her loom of King 
Alexander knows the full meaning of her song. As great a 
catastrophe as the capture of Constantinople left its impact on 
all Greece. The two songs we have are only a drop of the wave 
of poetry inspired by it.

Nearly a century before the end, the last struggles of the 
Empire had produced another work, characterised as the oldest 
historical poem of European Greece; The Sack of Adria- 
nopleaa (in 1361) is still sung in the White Mountains.

The Siege of Rhodes (by the Turks in 1520) is also 
common in West Crete. The Ali Pasha of The Famous Gal
leon is not the more notorious lord of Yannina in the early 
nineteenth century, who never achieved a navy, and whose deal
ings with the sea were negligible, but the Captain Pasha who 
died at the head of his fleet at Lepanto in i57o. The ballad of 
The Sultan’s Wife refers to Eumenia Vergitzi, who was 
enslaved as a child of four at the capture of Rethymno in 1646, 
and became renowned through Europe when she rose to be Sul
tana eighteen years after”. And to round off our list of strictly 
datable songs we may include one which can only be a day or 
two outside the limits of this study — The Fall ofCandia.

But clear dates and obvious history are by no means our 
only criteria. Time after time in the reading of a collection of 
Cretan poetry we meet things which suggest, and often demand, 
that a poem be admitted the three hundred years or so of cur" 
rency that give it entrance to our lists. To an account of these 
the rest of this chapter is devoted.

The Turkish Princess who sits at her window and 
remembers that Crete once belonged to her father is by no means

*’) A. Pas sow Carolina popularia Graeciae recentioris Leipzig 
1860, p. 145.

as) Μ. Μανούοιιχα; Ή ρεθεμνιώτισσα σουλτάνα Εΰμενία Βεργίτση 
στις ευρωπαϊκές χαλκογραφίες καί στά ελληνικά δημοτικά τραγούδια (ΚΧ 5 
(1951) pp. 349 - 384).
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as old as the literal interpretation of her words would demand : 
but the nine pashas she calls to take the island must be forerun
ners of the traditional (and historical) seven who accomplised 
the fall of Candia, and whose graves were marked with the ce
remonial halberds now in the museum there. The song need not 
be another referring to the Sultana Eumenia24; this suggestion 
seems to be based on a rather strained interpretation of the line, 

την Κρήτη ε&υμήΰηκε πώς ήταν τοϋ κνροϋ της 
It is more likely to come from the first years of the Cretan war, 
almost certainly before 1650. The later and harder years when 
the siege was tightened are glanced at in Y a η n i s’ Com
plaint— «battle all day and guard all night». The only situa
tion to fit this in Cretan history began when Candia was finally 
invested, on May 22nd, 1667, and so remained until its surren
der twenty - eight months later.

The few Cretans who remained on the island in the Turkish 
conquest had among all their sorrows one small consolation. No 
longer had they anything to fear from the Barbary pirates, who, 
though not always perfect vassals of the Porte, did not attack 
Crete when it was in Turkish hands. The Barbaiy State, that 
strange example of a whole economy founded on piracy and 
theft, was organized as a notable power by the brothers Arouj 
and Khaireddin Barbarossa in the early years of the sixteenth 
century25. There is a tradition in Crete that Khaireddin made

*‘) Ibid p. 382 Another suggestion is that of C. Kerofilas. in 
Une famille particienne cretoise, les Vlasto, New York 1932 p. 29, that 
the song refers to the despatch of twelve Byzantine lords to Crete by 
Alexis Comnenos in 1092. His version has ρηγάδες for πααάδες, but the 
theory is improbable.

3B) For the general history of the Barbary pirates, see H - D d e 
Grammont Histoire d’ Alger sous la domination Turque, Paris, 1887. 
For Barbarossa and the earlier period, see S. Rang-F. Denis Fon- 
dation de la Regence d’ Alger, Paris If 37 (a translation of an almost 
contemporary Arabic source), E. Jurien de la Graviere Doria et 
Barberousse 1886, etc. For the sparse and hard - come - by details of the 
corsairs’ activities in the Mediterranean, see Grammont, op. cit. p 
108, Bang - Denis op. cit. vol 1 pp 303ff, Jurien de la Gravi
ere, op. cit- p. 253, F. Braudel, La Mediterranee et le monde medi 
terraneen a l’epoque de Philipps II Paris 1949, pp 701, 706 (who gives 
the necessary references to documents in the Venetian archives, and 
to Noiret’s collection), and Σ. Ξ a v O' a u δ ί δ η ς, Ή 'Ενετοκρατία εν Κρή· 
τχι καί οί κατά τών Ενετών αγώνες τών Ερητών (TF 34) Athens 1939 p 112.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑ. 2
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Gavdhos a corsair stronghold for attack on the Cretan coast 
That it was a summer lair in later times we know from such 
place - names as Κανμένη Κατοϋνα and Σαραχψιχο, and from the 
plans drawn up in 1622 for fortresses to stop the infestation”. 
But of so early a base there is no record, and it is as likely to 
be embroidery upon the fact that when the Archpirate turned in 
1534 from the Western Mediterranean to the East, his minor 
attacks in the Peloponnese and the Ionian Islands were followed 
by a scathing raid on Crete. In 1538 Rethymnon, the third city 
of Crete, was put to the torch in spite of the resistance of seven 
thousand men. Apocoronas and eighty villages between were 
sacked, and thousands taken as slaves. Halfway through the 
sixteenth century there were 30,000 slaves in Algiers.

After the death of Khaireddin the storm broke again on Cre
te. The scourge fell in 1560 and again in 1562. In 1567 Rethy
mnon was burnt once more by Euldj - Ali, who returned four 
years afterwards to sweep along the Heptanese and Coroni to 
the long island. It was at this time that the Venetian sea - for
tresses of Suda, Spinalonga, and Grambusa were built to meet 
the peril. But again in 1600 there came a heavy raid, and the 
affliction continued, though on a lesser scale, until the landing 
in 1645.

The corsairs were not always successful. Shortly after 1530, 
the «Young Moor» of Alexandria showed his flag off Canea. 
The Provveditore, Girolamo Canale, captured him with four of 
his squadron, killed three hundred janissaries, and freed a thou
sand slaves. In 1562 the Barbary Dragoutis was killed and his 
fleet smashed by Pietro Tron.

But in the folk tradition there is no knowledge of such suc
cesses. The corsairs are an Act of God, to be countered only by 
an act, of God or one of his saints. Churches all along the coast 
of Crete have legends of divine intervention against the pira
tes’8. When the intervention did not come, the church, like

’“) This tradition is wide-spread, but I have never seen it publish
ed, though it is referred to indirectly in N. B. Τωμαδάκης, Συμ
βολή εις τάς τοπωνυμίας τοϋ Σέλινου (Κρητικά I (1980) ρρ. 25 · 31) ρ. 30.

”) G Gerola, Monumenti Veneti nell’ isola di Greta Venice 1905- 
1917, vol. 1, part 2, pp. 647 · 648.

*9 A. K. X o t ζ η γ ά κ η ς, 'Εκκλησίες Κρήτης' παραδόσεις Rethymno 
1954, passim.
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Savvathiana near Candia, was moved from the shore up into 
the mountains, and all the survivors could do was cry

στώ Μπαρμπαρέζω τις αυλές, ήλιε μην άνατείλης ae
From the first years of the terror must come a line, now out 

of the context of its own, lost, song
Μια Μπαρμπαριά κουρσέψαμε, κ’ ή Κρήιη μας τρομάσσει30 

for these can only be the words of one of those first corsairs of 
the Barbarossas, who had scathed all Barbary as they made it 
into a single principality.

Sometimes the slaves came back. The mother who sang 
τρεις χρόνοι ττανε σήμερο, τέσσερεις πορπατοϋνε 81 

was not without all hope. In Gavdhos, τό μετόχι τοϋ Σκλαβουνοϋ 
still records the memory of a Gavdhiot slave who was sold from 
Algiers to Sclavounia (Illyria) and came home many years after,a· 
The story of the priest and his wife who returned from captivi 
ty after sixteen and twenty · two years is recorded to this day 
in the inscription on the church they built as a thank - offering 
at Skepasti in Mylopotamos 3S. But, generally,

κάτω, κει κάτω στην Άξιάν, κει κάτω στ’ Άλιτζέρι, 
δ Τάρταρης εχει έννι’ αδερφούς με το σκοινί δεμένους*1

where Tartaris, who so start was almost certainly some Tatar 
Bey, some pirate captain, has assumed the name and quality of 
Death.

In this half - light between the world and the supernatural, 
the Saracens and the Moors join Digenis as beings beyond 
human control. They become the *01d Corsairs», whose laire 
are «where the waters meet» "5. In this company the sailors of * 1 * * 4 * *

aa) The Barbary Pirates.
B0) The Warrior - Maiden.
S1) K 289, 3.
sa) This tradition was told me by Mr. G Koumantatakis, President 

of Gavdhos.
ss) K. T a a i σ a ρ to v ά κ η, Ή πρεσβυτέρα τοΰ π unci Νικοδήμου Ταρμα- 

ροΰ (Νέα Χρονικά of Heracleion, June 5 - 12 - 19, 1919). This was Enldj - 
Ali’s second raid.

S4) Tartaris. A Chian version preserves the form «Τάταρης». See A.
Θέρος, Τά τραγούδια τών ‘Ελλήνων, Athens 1952, vol 2, pp 163 - 161

»») Κ. 285, 2.
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Barbary join the turmarch of Anatolia in the mythical circle of 
men of great stature :

ol Σέρβοι κ’ ol ΣαρακηνοΙ κ' ol Μωροί γάμο κάνουν, 
κι ονλον τον κόσμον τον καλούν κι ονλον τον πρεμαζώνουν.
Τό Διγενη δέ τον καλούν για τσί κακές τσι χάρες...αα

The sorrows of the survivors were sometimes as great. The 
building of the coastal defences may have produced the beauti
ful love - song The Red-lipped Maiden for the Fran
kish armada watched for can only be a perversion, in the wishes 
of the people, of «Τον Τούρκου την αρμάδα». The combination of 
tower - building and a Frankish fleet does not occur in Cretan 
history. But in the effort to counter the danger the Venetians 
extended the system of forced galley - service, the angarie8'· 
The hardships of the rowers were immense. Moresini boasted in 
1629 that there were in the island 40,000 men, «strong and 
used to suffering», but admitted that in time of danger it would 
be very difficult to find them 8S. Whole districts were depopulated 
in fear of the galleys, and the young men took to the mountains 
t) escape the filth, the starvation, and the yearly epidemies that 
raged in the Arsenals of Canea and Candia39. Even the more 
privileged marine - service, where the men were actually paid, 
was almost impossible to fill. The same Provveditore writes 
plaintively that «of the few sailors there were, most are slaves 
in Barbary»49. The cry went up from Crete.

«Περικαλώ οε ναύκληρε, κ’ εσέ καραβοκύρη, 
μη δώστε τον πολυαγαπώ βαρύ κουπί νά λάμνη» 11.

This was a lady in a tower of steel and marble, but the words 
were those of thousands of Cretan mothers who baked their 
sons’ ship’s biscuit43, and waited for the galleys to come.

"I Serbs and Saracens.
SI) Σ. Ξ n v ft ο υ δ ί δ η ς, op. cit. p 118.
8β) F. Moresini, Relazione... MDCXXIX ed. Σ. Σπανάκης, (Μνη' 

μεια τής κμμτικής ίοτομίας, νοί. 2) Heracleion 1950, ρρ. 66 - 67.
·*) V. Lamatisky Secrets d’ etat de Venise S. Petersburg 1884, 

where the material is from a report by Geronimo Tagliapetra, Duke of 
Candia in 1561.

40) F. Moresini, op. cit. p. 66.
41) The Lady's Appeal.
4S) The Sailor Goes.
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Οΰλαν td κάτεργά ’ρχοννται κι ούλα περνοδιαβαίνουν.
Τοϋ Μιριαλή το κάτεργο μηδ' ηρ&ε μη’ έφάνη, 
άπού ’χει Κρητικό πουλά, όμορφα παλληκάρια, 
π' όντε οειστοϋν και λυγιστοϋν και παίξουν την τρουμπέτα 
τρά μιλιά πα το κάτεργο 48.

Too often they did not come.
. . . φριγάδες επνιγήκανε εξήντα δυο χιλιάδες.
Κλαιν οί μανάδες τα παιδιά, κλαιν οϊ γυναίκες το' άντρες * 44

In the light of the folksongs one begins to doubt the bene
volence of Venetian rule in Crete. The structure of sophistica
tion implied in the Cretan theatre, the embassies and advocacies 
of Sachlikis and Dellaporta are on one side of the page. On the 
other we see galley - slaves, the walls of Candia, and the tale of 
revolt, time after time, against the foreign masters.

We are lucky enough to have a unique example of a folk
song connected with a current tradition about the Venetian per
secutions. In the twin villages of Upper and Lower Rodhakino, 
in the little - frequented and gorge - scarred seaboard to the east 
of Sphakia, this story is told :45

Some Venetians insulted the girls of a village called Myrtesi 
which stood where Rodhakino now is. Their menfolk killed the 
offenders; and one Cretan, returning to the village, was asked 
in words which are still sung,

<s.Elvxa 'χεις, καπετάνιο μου, κ* είσαι συλλογισμένος;
Σε φονικό σε μπλέξανε, γή σέ σασσιναμέντο;»
«Μα μένα δεν με μπλέξανε είσί κανένα πράμα, 
μόνον Φράγκους δέν προσκυνώ.»

In revenge, the Venetians burnt the place and massacred its 
inhabitants. Only two brothers escaped, and hid in a thicket. 
As the enemy came searching the bushes, their sister sang, to 
warn them,

«Πουλάκι πουσαι ατό κλαδί, κάνε φτερά κα'ι φύγε, 
γιατί σέ τριγυρίσανε πολλών λογιών γεράκια.»

4·) The Admiral’s Galley. In this context μιριαλή — «admiral» is an 
almost certain correction for the name Μυργιολής, which has been drawn 
in from another Cretan ballad in the years when the name and office of 
Admiral had passed from common memory.

44) K. 331.
45) A. Κ. Χαιζηγάχης, op. cit. pp. 91 - 92.
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but in vain. One brother was killed, and the other, who was la
me, sent to prison. He bribed his way out of jail, and lived in 
another part of Crete until the arrival of the Turks. Then, as an 
old man, he returned with his five sons to found the villages of 
Rodhakino.

Because of its air of authority and its circumstantial detai^ 
this tradition is very important to the study of Cretan folk-poe
try.

But such episodes were not rare. We hear of another fugitive 
Για τό Μανόηλη ΰά σας πώ, τον Άγιαποστολίτη, 
που τον γυρεύγ’ ή άψεδειά νά τον άναρωτήξη.
Μά <5 νιος ’που την πολλή σπουδή κι απου τήν προκοπήν του 
φριγάδα καβαλλίκεψε κ’ έπήρέν την κα'ι πάει...48 

where the word άφεδειά, used of the Venetian administration 
(«signoria») and not of the Turkish, gives us our dating. The 
nature of this «inquisition» we may guess from a contemporary 
use of the same verb.

δέρνουν καί μαγκλαβίζουν τον, ρωτούν κι άναρωτοϋν τον 41
This Manolis escaped : another was not so fortunate.
Μανώλην έχουν στή φλακή, Μανώλην μαγκλαβίζου, 
δέρνουν και μαγκλαβίζουν τον κι άδικοτυραννοϋν τον.
Κ’ ή μάνα ντου στο γύρο ντου τζαγκουρνομαδισμένη 
«Μανώλη, μήν πρικαίνεσαι και μήν βαροκαρδίζης, 
καί τή Μεγάλη Παρασκή και τό Μέγα Σαββάτο 
κάνουν οΐ γι άρχοντες μιατά, βγάνουνε φλοκιασμένους, 
κι a dk ok βγάλου τοτεσάς δ Θιός έλα ok γλυτώαη» 4ί.

The «lords» who for piety release prisoners at Easter would not 
have been Moslems.

Who were they? Who were the άρχοντες? Historically they 
are the Άρχοντορωμαΐοι, the ’Αρχοντόπουλοι; originally the twelve 
families by tradition sent over by Alexios Comnenos to colo
nize Crete in 1092 49. By 1573 their descendants numbered some

48) Manolis of Agiapostoli.
*’) K. 179.
4β) Manolis in Prison.
49) 2. ΞηνΦοιιδίδης, op. cit. pp 17 - 18, 129. The source - work 

is E. Gerland, Histoire de la Noblesse cretoise au moyen age (Revue de 
Γ Orient Latin 10 pp. , 11 pp. ), and this must be modified by Mr, 
Spanakis’s publication of documents in the Μνημεία τής κρητικής 
Ιστορίας and elsewhere.
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four hundred families, holding fiefs or subdivisions of fiefs from 
the Venetian state. These must have been quite large family 
groups, for at the same time a single clan of the twelve, the 
Skordhili of Spliakia, was able to put three hundred fighting 
men in the field. It is sometimes said that in Sphakia and its 
province the members of various families are still hold to be άρ
χοντες. This does not seem to be so. There is a distinct social 
convention by which the adjective is applied to a family — «so - 
and - so is of an αρχοντική οικογένεια, an αρχοντόσπιτο» —but the 
noun is not used and it is reasonable to conjecture that its use 
was so closely connected with the feudal system set up even be
fore the Venetians came that it virtually disappeared when that 
system came to an end. Certainly it is very rare in folk - songs 
of the Turkish era. {The word that replaced it was καπεταναΐοι, 
from the Turkish administrative system of village — headmen— 
«captains».) It occurs in Daskaloyannis in 1770i0. Butin 
the 160 pages of historical ballads in Kriaris’s collection, άρχον
τες occurs only in the poem of Michalis Vlachos61, which 
is associated with a rebel in the early years of the eighteenth 
century. We may say that the presence of this word shows that 
a poem is not later than the eighteenth century, and is probab
ly earlier".

so) Μπάρμπα - Πανιζελιός, To τραγούδι τοϋ Δασκαλογιάννη ed Β. Λ α- 
ο ύ ρ δ α ς, Heracleion 1947.

sl) Κ: 35, Κ. 38. Mr. Ν. Stavrinidis, Keeper of the Archives at 
Heracleion, tells me that Turkish records dealing with the cruel execu
tion of Vlachos are in his charge, and are dated shortly before 1710. 
This disposes of Professor Baud - Bovy’s statement that rhyme appear
ed in Crete in «long ballads» in the second half of the eighteenth cen
tury, (B. 129). That this is not so has been hinted at in my remarks on 
Sior Tzanakis (above, p. 11), and may be further emphasized in 
the treatment of Dolcetta and Fiorentino.

“) Does this argument fail by the presence of the name Ρούσσιο in 
Άρχόντους έχουν στη φλακή ως χίλιους πενιακόαιονς ? The Ρούσσιοι were pro
minent at the time of the Greek revolution. But it is surely significant 
that this circumstantial song, with three names and striking situation, 
does not correspond with anything in our quite detailed accounts of the 
1821 revolution in Crete. And the names are already shifting. Kriaris 
gives Πωλογιωργάκης, another souice Σηψογιωργάκης (I. E. Μαθιονδά- 
κης) Δημοτικά τραγούδια 2ελίνου (Κρητικά 1 (1930) pp. 242 - 281) ρ 249). 
Such loss of memory does not occur with the other nineteenth - century 
songs; and if we may not assign this song to the mysterious revolt of

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:22 EEST - 18.237.180.167



24 Gareth’ Morgan

These Lords of the Byzantine Empire were the mainspring of 
Greek rebellion against Venice. The names of the risings sound 
like an extract from their pedigrees: The Rebellion of the Skor- 
dhili and Melisseni; again of the Melisseni; of the Chortatzi; of 
Alexios Callergis; of Leon Callergis; of Vlastos; of Cantanoleon.

Filippo Pasqualigo, Captain of Candia in 1594 is speaking 
of this last battle, the rebellion of Cantanoleon, which had hap
pened long ago in 1527 :6S

«...disturbances which happened in the time of Gierolemo 
Cornaro, Captain of Candia, when it was necessary to exe
cute more than three hundred persons, and send many to 
exile, to burn and raze their villages, confiscate their pro
perty, and exact other severe penalties. Now they (the Άρ- 
χονιορωμαΐοή have returned again to a life of pillage, licen
ce, and dissolution, without fear of punishment...»

(The equation of klepht and patriot was not confined to the 
mainland).

«...Among these villains, the family of the Conti, of Ali- 
hambos, has the worst wrongdoers... In the time of Cornaro 
they were a hundred families, proud and evil... The Phou- 
mis clan, of Kerameia, also boast that they are nobles of the 
Empire. Many of them were condemned to death for similar 
seditions... Then there are the Gantanoleons of Khristoyerα
ία... the Musuri and the Sguraphi, men of the vilest cha
racter who live on the Omalo and at Orthouni.»

And so on and so on through the various branches of the Cret
an nobility.

Who and, more important, when were the Musuri, these 
«men of the vilest character»? The first question is easy to 
answer; they were one of the twelve noble families of Crete, who 
lived around the Omalo, the small lacustrine plateau high in 
the White Mountains, a natural stronghold which could be held 
against thousands54. Now it is frequented only in the summer.

Sphakia in 1582 (Lam a ns ky, op. cit. 643), it must at least go back to 
the ill - charted years before Daskaloyannis’s rebellion.

53) F. Pasqualigo, Relazione. . MDXCIV ed. Σ. Σπανάκης, (Μνη
μεία τής κρηιικής Ισιορίας, νοί. 3) Heracleion 1953, pp. 137ff.

δ4) A good description in X. Fielding, The Stronghold, London 
1953, p. 59.
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In April or May the shepherds from the three valleys around, 
from Ayia Irene, Lakki, and Samaria, bring their flocks up to 
pasture: and with the first chills of winter leave the Omalo de
serted and snowbound until Spring. But there is some evidence 
that long ago it was inhabited throughout the year. A Byzantine 
road leads up to it from the Ayia Irene valley: this is the 
one traditionally known as the «Musuri Road». But before dis
cussing the most famous of all Cretan songs, we may try to 
answer the second question. The mystery is that in the Turkish 
period the Musuri have disappeared. There are occasional indi. 
viduals, but the clan, the most notorious of the twelve, has va
nished. It is not necessary for us to think of some massacre or 
plague. More likely is one of those sudden changes of name 
which so perplex the Cretan historian66. As the Ducades became 
Callergi, the Musuri became - what? Or, as the Skordhili split 
into Pateri, Papadopouli, Pattaki, and the rest, the Musuri di
sintegrated under the force of internal vendettas. Whatever the 
cause, the clan of the Musuri passes from our knowledge during 
the seventeenth century.

So that the ballad of the Nine Brothers, whose flocks 
dh· είν’ ευτά τώ Σφακιανώ μονηδε και τώ Μονοονρω 

is probably at least as old as the seventeenth century. And the 
vendetta - song with its echo of Pasqualigo

Kal πάλι κάναν φονικό ol Άρχοντομουσονροι69 
must also be of this period.

Before we leave the Musuri, we must deal with one of the 
best known of all Cretan folk - songs, «When shall we see the 
Springtime stars, when will the brooklets run ? — or in another 
translation, «when will February come?»:

Πότες #ά κάμη ξέστεργιά πότες ίλά φλεβαρίσϊ],

6δ) Explained to the Most Serene Republic by Giacomo Foscarini in 
1575, *Et come e costume in quell’ Isola tramutar li cognomi loro in 
certi sopranomi, molti sono chiamati diversamente da quello solevano, 
come li Papadopuli et li Pateri, sebene ambi discesi da una madesima 
famiglia». Quoted in J. W. Z i n k e i s e n Geschichte des osmanischen 
Reiches in Europa Gotha 1856, vol. 4, p 640.

6β) K. Σκόκος, in Ήμερολόγιον 1892, Heracleion, pp 353ff. And also 
the song of George Tsourakis: όπου σκότωσα τον βοσκό ol γι Μρ- 
χοντομουσοϋροι (Phanourakis’s manuscript no. 20).
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νά πάρω το τουφέκι μου, τήν άμορφη πατρώνα, 
και ν' ανεβώ οτόν ’Ομαλό, ο τη οτράια τώ Μουοούρω, 
να κάμω μάνες δίχως γιους, γυναίκες δίχως άντρες, 
νά κάμω και μωρά παιδιά νά ’νιαι δίχως μανάδες. 
να κλαΐν τη νύχτα γιά βυζί καί την αυγή γιά γάλα, 
και τ’ άποδιαφωτίοματα...

This song is known to every Cretan child to be the inspira
tion and rallying cry of his ancestors in the revolts against the 
Turks. Kriaris calls it, roundly, The Rebel. And it cannot be 
denied that it might have had some relevance to the bloody 
raids of those revolts, for the Ayia Irene valley, to which the 
Musuri Road gives access, is one of the entrances to the pro
vince of Selino, home of the Moslemized Cretans who were the 
Christians’ most fierce adversaries. In fact, for part of it, we 
have more evidence of antiquity than we have for any other 
non - historical poem outside a manuscript. The Byzantine poet 
Michael Glykas, writing in 1156, says of Death; 

γονείς ατέκνους καΰιστα, τέκνα χωρίς γονέων, 
έκ τής αγκάλης τής μητρός τέ βρέφος άφαρπάζει, 
το βρέφος άπεστέρησε μητέρος &ηλαζούσης. ,.5’

This is a variant in pedantic language of the end of the folk - 
poem, and it is quite clear that the folk - poem is the original, 
and the pedantic poem the imitation.

Again there exists a version of the song, The Warrior’s 
Wish, which gives a very different picture:

Χριστέ νά ζώνουμουν σπα&ί καί νά ’πιανα κοντάρι, 
νά πρόβαινα στον ’Ομαλό, στη στράτα τώ Μουοούρω, 
νά σύρω τ’ άργυρό απα&ί καί τό χρουσό κοντάρι, 
νά κάμω μάνες δίχως γιούς, γυναίκες δίχως άντρες, 
νά κάμω καί μωρά παιδιά μέ δίχως τσί μανάδες.

The Rebel is clearly a later, and, we shall admit, impro
ved version of this. The only alternative would be to assign to 
the folk poet an antiquarian instinct entirely foreign to the 
genre, and, in the case of such a famous work, so ridiculous that 
it could never have survived. It can be said categorically that 
The Rebel, however patriotic it became in the Turkish era, 
was originally a vendetta - song of the Venetian occupation.

*7) BGV 1. pp. 36 - 37.
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The lance, as a cavalry weapon, has persisted into our own 
century48. Quite apart from ceremonial, it was used in the great 
War, and even later on the Afghan frontier. But at the end of 
the sixteenth century it was suffering a sharp decline. In 1610 
the standard cavalry treatise of the day advocated that only one 
quarter of a troop should be armed with lances, the rest with 
arquebuses and swords. By the end of the seventeenth century 
it was a forgotten weapon in Western Europe, and it was rea
dopted as late as the beginning of the nineteenth century.

But even if we could imagine a seventeenth - century Cretanj 
(with that notorious dislike and contempt for horsemanship 
which was so regretted by the Venetian Provveditori) 49 riding 
with spear in the bucket, yet we could never imagine him doing 
so in the White Mountains, which must be some of the worst 
cavalry country in the world. If any κοντάρι was ever trailed 
murderously up the passes to the Omalo it would have been an 
infantry weapon: and not the long pike, whose only use was 
against cavalry, but a stabbing ■ spear or javelin. Yet the infan
try-spear was rarely used by the beginning of the fifteenth cen. 
tury, and was even then regarded as an archaism suitable to 
Germans and Easterners, but not modern enough for the wars 
of the Italian states. However high we may put the conserva
tism of Western Crete, The Warrior’s Wish cannot be 
imagined later than the sixteenth century. The traveller Belon, 
in 1550, does not include a spear in his description of Spha- 
kian armamenteo.

Neither does he mention firearms, though the infantry of 
Spain had in the fifteenth century laid the foundations of mo
dern small - arms tactics* 80 81 * *. It is recorded that the Sphakiots 
were reluctant to abandon their bows for the arquebus88. But,

58) For this information see, principally Enciclopedia Italiana Rome 
1933, s. v. lancia. Also Encyclopedia Britannica s v. lance.

49) See, for example, Z. Mocenigo, Relazione... MDLXXXIX ed. Σ. 
Σπανάκης (Μνημεία ιής κρηιικής Ιστορίας, vol. 1, Heracleion 1910) ρ. 94.

80) Ρ. Β e 1 ο n, Les observations de plusieurs singularites et choses 
memorables, trouvees en Grece, Asie, Iudee, Egypte, Arabie, et autres 
pays estranges Antwerp 1555, p. 38 v.

81) Enciclopedia Italiana s. w. archibuse, schioppo, fucile, arciere, etc.
"*) R. Pashley, Travels in Crete Cambridge 1837, vol. 2, pp. 286-

287, quoting Garzoni in 1586.
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thirty - six years afterwards, whenGiulio Garzoni went to Spha- 
kia as representative of the Venetian government, part of his 
entertainment was a shooting - match where he distributed the 
prizes to the winners :eB

δέν έχει δ Νάδης κοπελλιές, μηδε και χαροκόπους, 
μηδέ καί σημαδότοπους νά σημαδεύγουν οϊ γι άντρες, 
μηδε και βόλι δε χωρεϊ...βί

To the warrior, Hell is a place without shooting - matches. In 
1608, the Venetian commission visiting Sphakia was greeted 
with ceremonial volleys at the foot of the ravine05. In the siege 
of Candia muskets and arquebuses were in common use, and in 
this Crete merely follows the pattern of all Europe, where, it 
has been said, «after 1650, the musket was, in general, the ex
clusive infantry weapon», and it was remarked as a curiosity 
that English mercenary archers were used in the antique style 
at the siege of Ea Rochelle in 1627.

So that the archaism of «sword and spear» would have be
come very marked, and the change to more modern armament 
indicated, long before the Venetians left Crete. If the presence 
of the Turkish word τουφέκι appears a stumbling-block, it must 
be said, once and for all, that Turkish words cannot prove a late 
date unless allied to Turkish ways. The chap - book of Ass, 
Wolf, and Fox had circulated in Crete since 15^9 with the 
line

Λουμπάρδες έχει φοβερές, τουφέκια γεμισμένα 66 

and the word was familiar to seventeenth - century authors.
Before we leave this fierce and troubling song, one more 

question must be asked. What was the πατρώναϊ Kriaris answers, 
«a sort of large pistol»ei, and in this sense it has been used by 
Kazantzakis in his novels of Turkish Crete. But it must be re
membered that this Kriaris is the man who thought that the 
Grand Master (Πρωτομάστορας) of Rhodes was a chief engineer, 
and whose pompous enthusiasm in the Collection of Cretan

β·) I b i d. p. 290.
««) K. 286. -.it
β6) Σ. Ξανθουδίδης, op. cit. p. 148
ββ) K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, 

2nd edition, Leipzig 1897, p 883.
K. 199.
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songs was equalled only by his lack of understanding of them08. 
The word in Cretan poetry occurs only here, and in one late 
poem (1818), where it is part of a formulaeo. «Pistols» are nor
mally πιστόλες, and large pistols κονμπονρια. And whether the 
meaning «pistol» is Kriaris’s own mistake, or, more likely, a 
popular mistake crystallised by him, the fact remains that Pa
tron a in old Italian meant «a pouch», and in the Venetian 
dialect specifically «a cartridge - pouch» ,0. It is easy to imagine 
that this meaning could have been forgotten with the arrival of 
cartridge belts and the Turkish word σιλακλίκι: and that the 
natural parallelism of the style should suggest another firearm. 
But the true meaning of this word is yet more evidence for sett
ing The Rebel far back, and calling it a song of Venetian 
Crete.

In our pursuit of arms we have gone a long way from the 
warring lords of Crete”. And until the long· awaited excava
tion takes place in the Archivio Notarile di Candia, it is propab- 
ly useless to search for more definite history. Historical back
ground is a different matter. Reading the contracts and wills in

°8) «We believe that we have succeeded, after more than ten years 
of labour, patience, persistence, and care, in collecting ALL ... Cretan 
folksongs» K 378 (His own capitals).

°9) K. 47.
,0) G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano Venice 1829 s. v. 

patrona. M. Notopoulos has now correctly identified the patron a, 
and even found a near - centenarian in Rethyinno who remembered the 
meaning of the word. See J. A. Notopoulos, Τό κρητικό τραγούδι τοϋ 
'Ομαλού καί ή παιρόνα (ΚΧ 12 (1958) 171 - 175).

”) The history of weapons in the Renaissance is largely uncharted 
seas. The progression of lance, bow or crossbow, arquebus, musket, is 
hardly ever clearout, and varies considerably between East and West 
Europe. The most salutary beginning for the unsuspecting student is a 
Scots poem celebrating the two dreadful military innovations brought 
by Edward III in his campaigns against Scotland in 1327 - crests on 
the helmets of his knights, and cannon. (A. Wagner, Heraldry in En
gland London 1946).

In Crete, the bow was used as a hunting - weapon long after it had 
been given up in war. (P. de Tournefort A Voyage into the Le
vant, English translation, London 1718. See vol. 1, p. 22. The voyage 
took place in 1700). For this reason the word δοξάρια in a poem is an 
indication, and not a proof, of its age- But against fighting targets arm
ed with muskets the bow was not a reliable weapon, and there is no 
suggestion in Cretan balladry of its use in combat.
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that same Notarial Archive it is hard not to see the young law
yer throwing down his quill to walk in the weekend parade 
before the Ducal Palace

Κάΰε Σαββατοκύριακο που ν’ δμορφο τό Φόρος, 
σχολάζουν οΐ γραμματικοί, σχολάζουν κ' οι νοδάροι, 
σχολάζει κι ό πολυαγαπώ ’που τό χρυσό κοντύλι 

perhaps Sachlikis himself, long before Moresini put his fountain 
in the square, and even longer before it ceased to be «11 Foro», 
and became Μεϊντάνι". Not long before, when Salonika was the 
capital of an independent, and semi - mythical kingdom 14 (for 
some said that it was there that Areti was married, and not in 
Babylon)15 a young man could ride off to the war not with 
sword and spear, but as a lutanist

βαστά λαγούτα κι άργανα, πολλών λογιών παιγνίδια "

It is hard to forget the Latin jongleurs who sang, like Elias 
Cairels, in the courts of GreeceIt should be impossible to 
read the vendetta songs and sheep · stealing ballads without re
membering Foscarini’s strictures on Cretan lawlessness"1; to read 
The Pregnant Girl and The Deserted Maiden 
without remembering Venetian complaints on the frequency of 
bastards in Crete I9. And (to take one final poem, certainly not 
Cretan, and perhaps much older than it seems at first sight, for 
the Turks and Janissaries are definitely a contamination on a

,J) Π. Βλάσιός op. cit. p. 85.
’*) Which it had by the beginning of the eighteenth century. See 

Mich al is Vlachos, K. 37, and p 10, note 2, above.
>*) For the greatness of Salonica, see O. Tafrali, Thessalonique 

au quatorzieme siecle Paris 1913.
,δ) As in the versions of Crete.
") K. 205.
") «Elias Cairels si fo de Sarlat, d’ un bore de Peiregorc; et era la- 

boraire d’ or e d’ argent e designaire d’ armas. E fetz se joglar. Mai 
cantava, e mal trobava, e mal vidava, e peichs parlava: e ben escriviva 
motz e sons. En Romanias est et lone temps; e quant el s’ en parti, si 
s’ en tornet a Satlat, e la el morie.» Quoted inj A Buchon Histoire 
des conquetes et de 1’ etablissement des Fran?ais dans les etats de 1 
ancien Grece... Paris 1846, (from a manuscript at Venice), pp. 436 - 449. 
For other Frankish troubadours in positions of honour in Greece, see W. 
Miller, The Latins in the Levant, London 1908, p 218.

,9) See above.
,β) V. Lamansky, op. cit. pp. 038ff.
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crusading theme) it should be impossible to read The Blood
stained Stream without remembering the reprisals after 
Cantanoleon’s rebellion. «For greater terror, he had four preg· 
nant women brought before him, wives of the Capurioni; he had 
their bellies slashed open with cutlasses and the embryos pulled 
out. This act threw immense fear into the peasantry β0».

Only by remembering such things can we understand much 
of Cretan folk poetry.

In 1645 the Turks landed at Canea: in 1669 the Venetians 
sailed from Candia. Between those years the process of physical 
conquest had been accomplished. The process of cultural con
quest was never accomplished, bht the Turks left behind them 
far more than their minarets. Even today, with the effects of 
Greek education — and a pedantic, purist education at that — 
growing with every year, six to seven hundred Turkish words 
are recorded in use in Crete81. The question that must now be 
set is whether these words (not their use, nor their form, for 
these would be difficult matters indeed), the existence of the
se words, can help our knowledge of Cretan folksong.

No song can be dated to the Turkish era by Turkish words 
in the absence of Turkish conditions. By the year 1600, Greek 
historical authors had used the words : αγάς, αζάπης, άμήριασα, 
αμηράς, βεζίρης, γενίτζαροι, δερβίσης, διβάνι, ζάρι, Ιαννιτζάραγας, 
καδής, κουρμπάνι, λαλά, μαγαζιά, μουτερίζης, μπεγλερμπέης, δντάδες, 
παζάρι, πααιάς, πεακέσιον, ραγιάδες, σαράγιον, σερμπέτι, σεφέρι, σουλ
τάνος, σπαχίδες, τζαμί, τζελέπης, τιμάριον, τουφέκιον, χαράιζιον, χό- 
τζιας, to name only the more common examplessa. The same 
chap-book of Ass. Wolf, and F'ox which gave us the word 
τουφέκι in its first edition in 1539 can also provide παζάρι™. The 
«Rhodian» lovesongs, presumably of the fifteenth century, have * *

80) R. Pashley, op. cit. vol. 1, p. 154 (quoting Trivan).
”) I. I. Π α π a γ ρ η γ ο ρ ά κ ι ς, Συλλογή ξενόγλωσσων λέξεων Canea 

1952, ρρ 75 - 132.
*2) G. Moravcsik, Byzantinoturcica II Sprachreste der Tflrkvol- 

ker in den byzantinischen Quellen, Budapest 1945, p. 305.
®8) In the edition I have used Γαδάρου, Λύκου καί Άλουποϋς διήγησις 

χαρίης Venice 1848, line 12. A critical edition has been published by Λ. 
Ά λ ε ξ ί ο u, Ή Φυλλάδα ιού Γαδάρου (ΚΧ 9 (1955) 81-118).
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γιασιμίν**. In folksongs which are demonstrably far older than 
the Turkish occupation, Turkish words occur.

In such cases the only thing that they can prove is tbe 
truism that the song has at some stage passed through an area 
where the words were used. Almost always it can be shown 
that the Turkish is a local or personal use, and not part of the 
universal pattern of the song. In the very Frankish song, The 
Broken Cage, the only Turkish words occur in an obviously 
inserted parallelism :

άπον συ τρως άσπρο ψωμί κ’ εγώ τδ χορταράκι, 
και πίνεις και γλνκνν κρασ'ι κ’ εγώ το νερουλάκι,
(κ' έσυ τδ πίνεις τδ κρασί σε φαρφονρΐ φλιντσάνι, 
κ’ εγώ τδ πίνω τδ νερό ατοη γης τ’ άρολιίλάκι.)

In the Cretan version of Mavrianos’s Sister, the word α
γάδες corresponds to άρχοντολόϊ in older variants. The introduct
ion of rhyme brought many Turkish words to (what is in Crete 
a very characteristic position for theml the end of a line. No 
one would argue against the antiquity of Saint George, 
though perhaps we should not go as far as Kriaris, in assigning 
it to the year 303. But when it was converted to couplets, it 
acquired two Turkish words, both forced rhymes:

K’ iπαίζανε τα μπολε&ιά κι οτινος εΐχεν πέσει 
νά πχαίνη τδ παιδάκιν του στον Λιονταριού πεσκέσι

and
Όλόχρουσα τσή βάνανε, δλο μαργαριτάρι, 
τδν ήλιο βάνει πρόσωπο, τη ϋάλαασα γιορντάμιΐ 

The same thing happens in Sior Tzanakis, the rhymed 
version of Charzanis

Πάρε την αξαδέρφη σου καί κάμε τση ραέτι.

In a song discussed above, the word μπεντένι would suggest a 
late date; but another version has τείχος.

Having disposed of this fallacy (for Turkish words crop up 
quite frequently as «proof» of some dating or other) we may ask 
another, and more difficult question. Does the absence of 
Turkish words indicate a pre - Turkish date for a song? It is 
very important to remember the word «indicate» : such an a r- 
gumentum e silentio can hardly ever «prove» anything. 8

8‘) W. Wagner, Άλφάβητος ιης αγάπης Leipzig 1879, p. 6.
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Proof in a matter of this sort could come only if we could show 
(what seems at first sight very likely) that occassionally some 
Turkish words completely replaced their Greek equivalents. Is, 
for example, at the end of the eighteenth century, μπαϊράκι, 
ασκέρι, σοκάκι and πεσκέσι had completely ousted their counter
parts, then the use of φλάμπουρο, στρατοί, στενό and δώρο would 
give positive dating. But we cannot go as far as this. Our re
sults must be limited to what evidence we can get from the stu
dy of songs known to be of the Turkish occupation.

Songs of the Cretan insurrections are full of Turkish words. 
A rough count in Kriaris’s collection gives about two hundred 
and fifty different examples, most of which are used more than 
once. Many obviously come from administration and now cu
stoms : αγάς, πασάς, μπιμπασής, μπουγιουρντί, αεφέρι, οκά, σερασκέ- 
ρης, ραιιπή — all these are explicable. But when we come to 
words like χαμπέρι, κιτάπι, μπεντένι, ΐρτζι and the rest, for which 
good Greek equivalents exist, then it is fair to suspect that the 
Turkish influence on vocabulary is more than a colouring. And 
when the machinery of speech, adverbs and conjunctions, begin 
to be Turkish, and we meet δμπανέ, μπιρντένι, άτζεμπα, when 
we find verbformations like γιουργάρω, νταγιαντίζω, γιοκλαντάρω, 
from Turkish roots with Greek endings, it is clear that com
mon speech, however basically and essentially Greek,has suffer
ed a serious contamination. And the contamination is imme
diate. The S'iege of Vienna, in 16S3, introduces us to oa- 
λαβαντίζω, γιοκλαντάρω, ασκέρι, and ντεριέρι, Suda (1707-8) to 
φιρμάνι, χαϊβάνι, τσαντήρι, κουμπαράδες and μπελάς. Later «three 
priests sit down to write an appeal (άρτζιχάλι) to the Russians, 
to send them help (μιντάτι)

Σαφής τζερεμέ δούδουμε, τα μοΰρκια μας πουλιού < ε 85 * 

«Daskaloyannis is entertained by the Governor on the ντιβάιι, 
Φέρτε τσιμπούκι γιασεμί καί φαλφονρί φλιντσάνι8β.

Faced with such lines as these, and firm in the knowledge that 
our own historical song—Saint Sophia, The Fall of the 
City, The Siege of Rhodes, Manolis of Ayiaposto- 
li, and the rest, show not one Turkish word between them51,

85) K. 58. 
««) K. 32.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑ. 3
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there is a strong temptation to say that any poem with no signs 
of the conqueror’s language must have been composed before 
the conqueror came.

But was there, perhaps, a convention by which such words 
were licit in historical poems and illicit in the ballads of romance 
and adventure ? Even if folk - psychology could make such a 
distinction, there is good evidence that it did not. There is no 
difference of vocabulary (apart from that imposed by the subject) 
between the revolutionary poems and the few ballads that we 
can distinguish as being of the Turkish period. Lenio is the 
song of a forced marriage, with the bride dying of a broken 
heart: it uses χατζής, ντοναμάς, ασκέρι and \χαλάλι. The Mur
der of Ibrahim Aga, a vendetta - song, has ραμπή, φυσέκι, 
γιαταγάνι, νταβράντa. The most romantic of them all, which tells 
how Susa was killed by her brother for her affair with a young 
Turk, Saribagli, uses ροαποϋ, χαντζεράκι, χαμπέρι and χάλι. Final
ly, Diamanto, of the enslaving and ransom of a Spanish la
dy, provides from its octosyllables an imposing list: κουρμπάνι, 
τελάλης, μερτσανένιος, μπάρμπας, δντά, ταΐνι, κιαγιας, καπανταής, 
ασκέρι, κατης, μπαξίσι, μπινίσι, ταϊφάς, λαχούρι.

The inference is clear. In all poems known to be of the Tur
kish epoch Turkish words are found8S. In most poems known to 
be of the Venetian epoch no Turkish words are found, and those 
which have Turkish words have them nearly always in posi
tions where they are demonstrably not part of the original text 
ure. Therefore the absence of Turkish words in a song not 
otherwise datable must always be strong evidence that it comes 
from the time of the Venetian occupation.

The pattern of Cretan folk - song has now become clearer. 
The next problem to be solved is that of the correlation between 
date and form: whether we can say that certain types of song 
flourished at a certain period. * 88

8I) Except πασάς, in The Sultan’s Wife well after the begin
ning of the Cretan War.

881 1 shall allow one possible exception; the short poem Hillasmen 
and Plainsmen has the word πορτακάλλι. And it seems that in 1700, 
at least, there were no Portugal oranges in Crete (Tournefort, op. 
cit vol 1, p. 20). But the word is in the last half - line, which, for reasons 
to be mentioned later, is always a place very susceptible to corruption-
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A metrical classification shows that the great bulk of the 
poems is in fifteen - syllabled verse, either rhymed or unrhymed. 
But apart from the rare dance songs in shorter metres (the pro
portion of them in Crete is far smaller than in other places, no
tably the Dodecanese) there are two minor forms which may 
both be used for dating. The few works in dodecasyllables in
clude The Castle of A morion and the songs about the 
pre - Acritis Yannis. The others are free from Turkish words. 
The antiquity of the metre is certain, but it seems to have sur
vived only because of its attachment to one or two good tunes; 
we have no sign of it, when, in written works, words are di
vorced from music. In Crete it can safely be said that twelve - 
syllabled songs are not merely from the Venetian occupation, 
but probably from its early days, and quite possibly before it.

The other case is quite different: the rhymed hendecasylla- 
ble is known to have been an importation from Italy89. The 
songs which have survived in oral tradition in Crete are closely 
grouped: The Siege of Vienna (1683), Suda (1707-8), 
Manettas (i766) 90 91, and The Plague of Canea (1770)· 
The one remaining example is Tzortzakis and Zaphe- 
ras, where the absence of Turkish words points to the begin
ning of this period. The fact that three of these poems are sea
faring recalls that strange and ill - recorded minor thalasocracy 
which grew at Sphakia, was broken by the effects on the Spha- 
kiots of Daskaloyannis’s rebellion.

πού ’χαν καράβια ξακουστά καί ναύτες παινεμένους, 
στην Πόλη καί στη Βενε&ιά περισσά ξακουσμένους.
Δέν έδειλιοϋσαν πέλαγος, φουρτούνες δεν ιρηφοϋσα, 
καί τα στοιχειά τση θάλασσας κι αντάνα τά νικούσα!
Καί δα βαρκάκια βλέπουσι, σάπια καί τρυπημένα, 
εις την άμμούτζα κείτουνται, ξερά, χαρβαλιασμένα 9Ι,

And never recovered all its old prosperity. But that is outside 
the scope of this study, which may be satisfied that eleven - syl
labled folk verse comes after the fall of Crete to the Turks.

S9) B. 116
90) Kriaris’s «1666» must be regarded as a misprint. The source of 

his information is unknown to me, but the mention of the Russians cer
tainly points to the years just before Daskaloyannis’s rebellion.

91) Μ π ά g μ π α - Πανιζελιός op. cit. Lines 903 · 908.
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No such certainty relieves our researches on the rhymed po
litical. The first great historical folk poem in rhymed couplets 
seems to be Michalis Vlachos (c 1705), and by 1770 this 
was exclusively the form for historical narrative. Similarly, the 
romantic narratives of the Turkish era, L e n i o, Susa, and the 
rest, are rhymed 8\ But it cannot safely be said that rhyme was 
unknown to folk poetry before the Venetians left. The couplet 
itself, the «mantinada», can be traced back to the fifteenth and 
sixteenth centuries, for still - current mantinades are found in 
manuscripts of that time BB. It is arguable, though, that these 
come under the heading of sophisticated works absorbed into 
the popular tradition, (a subject which will be dealt with later), 
and the same may be said for the Song of A r c h i s t r a t a9‘. 
The adaptations of older poems into rhymed couplets, notably 
Sior Tzanakis and Saint George, have in them slight 
signs of Turkish vocabulary, so that the name of the former 
hero may be only a memory of the Italian form of address. On 
the whole it seems unlikely that a psychological division bet
ween historical and non - historical narrative could have been 
made; and we should place the introduction of the rhymed poli
tical into original folksong about the beginning of the eigh
teenth century.

This does not necessarily mean that unrhymed political verse 
stopped at the same time. Nan os comes half a century la
ter, but this is clearly an importation from the mainland, and is 
sung in Macedonia, so that it does not really affect the argum
ent. The same may be said of The Ghost of Mastra- 
chas, an obvious romantic and antiquarian production of the 
sort known in Greece as παλιολλαδίτικα; it contrasts markedly 
with the true folksong on the murder or the same hero in 1868. 9

9S) Susa is presumably based on an older unrymed version, dated 
before 1679, if we are to judge from the two lines discovered by Le- 
grand, written in an old edition of The Fair Shepherdess. Mr. 
Dulgerakis does wrong to doubt Legrand on this point It does not in 
the least affect the chronology of the rim ad a, wich would propbably 
be eighteenth century. See E. I. Δουλγρράκης, To κρητικόν δημώδες 
ρσμ(« τής Σουσάννας (ΚΧ 9 (1955) 334 - 376), pp. 357 - 9.

8S) The most notable collection in Cod. Vind. Theol. Gr. 241, publish
ed in H. Per not op. cit.

9‘) See chapter 8.
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So that although it was perfectly possible for the unrhymed 
and rhymed styles of composition to exist at the same time, at 
least we have no certain unrhymed Cretan songs after 171ο9 96. 
While the comparison with sophisticated poetry, in which, two 
centuries earlier, the same displacement of unrhymed by rhym
ed took place suddenly and completely, so that no example of 
the earlier style may be positively dated after the first emergen
ce of the later, leads us to think that any fifteen - syllabled Cre
tan verse without rhyme may fairly be presumed earlier than 
the eighteenth century.

At this point, perhaps we need an analysis and statement of 
what we know about the dates of Cretan poetry in unrhymed 
politicals:

1) The Acritic song are pre - Venetian.
2) The semi - religious songs (kalanda, Saint George, 

and the rest), are probably pre - Venetian.
3) Of the narratives a few may be pre - Venetian. The res 

are distributed between the thirteenth and the seventeenth cen
turies.

4) Of the τραγούδια της τάβλας we have found six clearly and 
datably historical ones—A drianople, Saint Sophia, The 
Fall of the City, The Siege of Rhodes, The Sul
tan’s Wife, and The Fall of Candia. To these we can 
add about thirty which may not be strictly datable, but are just 
as clearly from the pre · Turkish era. Historical songs after the 
Venetians left are Michalis Vlachos, (which is not really 
a τραγούδι τής τάβλας; properly it is the only unrhymed histori
cal narrative surviving in Crete), Karamusas, (1680)96, and
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9S) But see footnote 2 on page.
M) The three variants of this song which tells of an episode in Ka- 

ramusas’s pacification of Crete in 1680, have never been dated, nor the 
historical event described. I owe this account to Mr. Stavrinidis’s work 
in the Turkish archives of Candia :

Karamusas was made bey of Rethymno in 1647, and was one of the 
most efficient Turkish governors in Crete. After the fall of Candia, the 
sporadic unrest of the χαίνηδες (traitor kinsmen) as the Turks called 
them, notably, in Sphakia, culminated in the «Revolt of the Chainides» 
in 1679 - 1680. The danger was aggravated by the incompetence of the 
beys of Canea and Candia, and at one time there was a chance of Ca- 
nea falling to the rebels. Only the action of Karamusas, who on his own
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Yannaronicolas, (dated by Kriaris as «1690 - x740»). One 
other, Moros, is also of Turkish date9’.

It becomes more and more clear that the proportion of songs 
that can be proved to come after 1669 is very small indeed; and 
this is all the more marked when we think bow much richer are 
our records of the Turkish period than of the Venetian. From 
the very first year of the landing until this century we possess 
more than half the Turkish archives99. In Greek we have rich 
memoirs of the nineteenth century, and a growing number of 
family and ecclesiastic documents of an earlier time. But of the 
Venetien era our historians very rarely give a Greek name, 
being more concerned with the officers of state than with their 
subjects. If a person was distinguished enough, either by virtue 
or by circumstance, to have a song made up about him, and is 
still unknown to history, there is a very strong probability that 
he lived under Venetian rule.

And the songs themselves show their age. Apart from the 
history in them there are many times when the clear affinities 
of a song are with the Byzantine and Frankish poetry of the 
Middle Ages. When the Cretan of today sings 

μά ΰά οοϋ πέψω μια γραφή γλυκά λόγια νά λέγ] 
νά βρϋ? καλό γραμματικό νά σοΰ τήνε διαβάστ] (Κ 320,ι)

he is expressing what his ancestor four hundred years ago ex
pressed :

initiative left Rethymno, marched west, and exacted a fierce revenge, 
saved Turkish dominion in the island.

9:) In a different class come one or two songs obviously based on 
older poems. T h e Captains of Lakki is the sort of list - song 
which is revised from generation to generation: only the Turkish χαπε- 
τανλίχι distinguishes it from, say, The Lords at the Wedding. 
Three more come from the Turkish period — Tsiolis, The Three 
Sons Slain, and Arnaoutopoula — but they are in no may to 
be considered «original» works. All three (and in particular Tsiolis) 
are centos of well known tags with a little local detail, and go far be
yond the usual and legitimate borrowing of folksong - motifs. They are 
artificial, as are the «songs of the German occupation» published by Va- 
vulesj their complete lack of inspiration has already rendered them al
most completely unknown. Perhaps one or two lines will survive: 

ρίχνουν κανόνια μονεταιά, στρατιώτες με τα’ δμπρέλλες 
(Π. Π. Β α β ο υ λ s ς, Ό χρητικός τραγουδιστής Canea 1950, p. 221).

88) That is, we have the complete archives of Candia. The other
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Χαρτί ok πέμπω, λυγερή, αφέντρα, άνάγνωσέ το (CPG ρ. ΐ8)9» 
and the only difference is in the estimate he makes of his lady’s 
literacy. Where he says

ταή μαντζιοράνας τή κορφή, στον ροσμαριού τή φούντα (Κ 248.1) 
his forerunner made it

τής μαζουράνας ή κορφή, καλοϋ βαρσάμον ρίζα CPG ρ. 54) 
He half - boasts

’Εγώ περνώ καί δε μιλώ, κ’ ή κόρη χαιρέτα με 
«Που πάεις ψεύτη τού φιλιού και κομπωτή το’ αγάπης;» (Κ 236) 

where the rhythm preserves a verb - form that was too old for 
Erotocritos. His predecessor had the same habits:

...έγίνης κνρκας πέπανος και γίνης διωματάρης, 
και γίνης ακατάδεκτος, διαβαίνεις άπδ μπρος μου, 
διαβαίνεις, δεν μας χαιρετάς και δεν μάς συντυχαίνεις (CPG ρ. 02) 

and
...δτε διαβαίνεις, ον λαλεις, βλέπεις, ον χαιρετάς με (ABC 40) 

Where his love - songs reach their most heroic heights—
Νά ’χεν ή γης πατήματα κι δ ουρανός κερκέλια, 
νά πάΰιουν τά πατήματα, νά ’πιανα τά κερκέλια, 
ν’ Ανέβαινα στον ουρανό, νά διπλωϋώ νά κάτσω, 
νά δώσω σείσμα τ’ ουρανού να βγάλη μαύρα νέφη, 
νά βρέξη χιόνι και νερό κι άμάλαγο χρονσάφι, 
τό χιόν νά ρίξη ατά βουνά κα'ι τό νερό στσ'ι κάμπους, 
στην πόρτα τσή πολυαγαπώς τ’ άμάλαγο χρονσάφι, (Κ 264) 

he is anticipated, but not bettered, by the man of 1500: 
ποιαε καί μένα σύγνεφου στους ουρανούς απάνω, 
νά βρέχω εις τον Γαλαιάν και νά χιονίζω εις κάμπους, 
καί στην αυλήν οπού Αγαπώ νάβγη μαργαριτάρι. (CPG ρ. 24) 

In the τραγούδια τής τάβλας we find the Byzantine motifs still 
as fresh as ever. The bird in the cage is there—

πουλάκιν είχα στο κλουβί, δγιά νά τό μερώσω (Κ 301)
like Achilles’s paramour, the partridge—

περδίκιν ηύρα ατό κλονβίν, αδούλωτου τού πό&ου. (A c h Ο 545) * •

part, the archives of Canea, was destroyed by looters at the end of the 
German occupation.

•9) Cf. Achilles O line 346.
χαρτί ah πέμπω, λυγερή, χαρτίν all’ από πόθου.
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The wondrous garden survives, its description isolated and set 
as a feasting - song—

Γιά ίδές περβόλιν δμορφο, για Ιδές κατάκρνα βρύση'00, 
κι δοα δεντρά ’μπεψεν δ Θιδς μέσα ’νιαι φυτεμμίνα, 
κι δοα πουλιά πετούμενα μέσά ’νιαι φωλεμμένα. 
μέσα σ' έκεϊναν τα πουλιά εύρέ&' ενα παγόνι, 
καί χτίζει τη φωλίτσαν τον σε μιας μηλιάς κλωνάρι! (Κ 241) 

The red apple held by the lady on her golden throne is one of 
those enamelled fruit that were the prerogative of the nobility 
of the great palace.

The ways of speech are the same. The clear opening note of 
the R i m a d a

Κόρη με νιό δικάζεται άπονα παραθύρι (CPBp 72)
echoes back and fore

"Αγγσυρος απ’ 'Ανατολή κόρ’ άγαπμ στη Δύση... (Κ 258)
"Ενας πανώριος άγουρος αγαπά ώραίαν κόρη... (ABCp 48)

and
Κόρη και νιος έπαιζανε σ’ ωριο περιβολάκι, 
κι άπού τδ παίξε - γέλασε, πού τδ πολύ κανάκι, 
άποκοιμήϋ·’ δ νιδς γλυκιά στσή λυγερής τσ’ αγκάλες.
Σιγά σιγά τόνε ξυπνά κι άγαλιανά τον λέει
«Ξύπνα τδ τρνγονάκι μου, ξύπνα, γλνκειά μ' αγάπη» (Κ 300.1) 

The song may as well be quoted in full for its memory of Achil
les

Κι άπδ τα καταφιλήματα, και τάς περιπλοκάς των 
τά δένδρη τα άναίατητα αντοδονονσιν πλέον.
Οντως κατέλαβεν ή αυγή, και πρδς εκείνον λέγει 
«Έγείρου, χρνσοπτέρουγε φαλκέ, άπδ τής κλίνης (A c h Ο 446 9) 

The Gothic attack in the appeal to Christ:
Χριστέ κ’ είντα μου τά ’μπεψες τοή πέρδικας τα κάλλη., (Κ 292. ΐ) 
Χριστέ μου νά ’σπα τη φλακή, νά ρ&η νά τον νταμώαω.. (Κ 289*3) 
Χριστέ μου και νά κάτεχα ποιδ μήνα &ά ποϋάνω.. (Κ 292.2) 
Χριστέ και νά 'μουνε λυτδ νά 'βγαινα στδ κυνήγι.. (Κ 2θ7·ΐ) 
Χριστέ καί νά προβαίνανε δώδεκα καβαλλάροι.. (Κ 242.1)

this is perhaps unknown, certainly rare, in the folksongs of the 
rest of Greece. In Crete it is found many more times than these

'<">) Cf. Florios and Platziaflora, 745ff.
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examples show, and in the fifteenth and sixteenth centuries it 
was just as common 101:

κι δ λογισμός μου λέγει μου. «Χριστέ μου νά σε φιλούν (GPG 3°4) 
Χριστέ και ας ηϋρίσκετον πούπετες θεραπεία.. (CPG 479)
Χριστέ, παρακαλώ σε το, δός μου καιρόν και τόπον. (CPG 43°) 
Χριστέ, τί τον ορέγομαι τον κοκκινοακαρτάτσο.. (CPG 553)

Even one of the less pleasing facets of Byzantine romantic 
poetry is preserved in Cretan folksong: its love of the strange 
compound adjectives whose poetic virtues, one would have 
thought, had been settled by Aristophanes almost two thousand 
years before. Perhaps not the extremities of

. . την κρυσταλλίδα τοΰ νεροΰ, την παχνοχιονάτην, 
την νερατζαρωτάκουστην κρινοτριανταφυλλάτην, 
τραχηλομαρμαρόμνοστην, ροδοκοκκινοχείλαν, 
την συντυχογλυκόλαλον, έρωτοπονεμένην.. {F 1 Ο r i ο S 190-193) 

but a girl is still άσημοκουκλωμένη, a man στρογγυλομανρογένης, a 
horse άνεμοκυκλοπόδης,0J. The word-play which seems so unlike 
a folksong in

Ξένο κ* εγώ ξένο κ’ έσυ ξένο καί το περβόλι, 
ξένο μου κι ας τά παίξουμε εμείς τα δυο σά ξένα (Κ 312.1)

recalls the same clicking - together of
Χείλη μου, χείλη κόκκινα, χείλη, γλυκά μου χείλη,
χιλιάκις ας ίφίλουνα της λυγερής τά χείλη.. (CPGp 32)

In the seventeen folksongs which have just been quoted, four 
Turkish words occur. One is τουφέκι, two more come in a line 
which has already been cited as an example of late interpola
tion, and the fourth is in a little rhyming jingle quite foreign 
to the poem around it. This result may be regarded as typical 
of the τραγούδια τής τάβλας.

But we have already used the words τραγούδια τής τάβλας a 
few times without explaining them. Perhaps the best explana
tion will come from a study of an even more heroic subject: 
Digenis in Crete.

101) Perhaps not only in Greece : cf. the anonymous English 
«Christ that my love were in my arms». 

sixteenth century). The Oxford Book of English Verse ed. A. Quil- 
1 e r -Couch. Oxford 1912. no 27).

>»») K. 207.1, 317.1, 339.2.
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APPENDIX TO CHAPTER 1

Admiral’s Galley, The 
Adulteress and her Maid, The 
Ailing Husband, The 
Armenian’s Son, The 
Arnaoutopoula 
Barbary Pirates, The 
Bloodstained Stream, The 
Bridesmaid to Bride 
Bridge of Arta, The 
Broken Cage, The 
Brother and Sister 
Captains of Lakki, The 
Constantine and Areti 
Constantis in the Plough 
Death of the Sailor, The 
Death of Yannakis, The 
Deserted Maiden, The 
Diamanto
Drowned Maiden, The
Evil Mother - in - law, The
Fair Maid’s Castle, The
Faithful Wife, The
Fall of Candia, The
Fall of the City, The
Famous Galleon, The
Galley - Slave, The
George Tsourakis
Ghost of Mastrachas, The
Hillsmen and Plainsmen
His Brother’s Wife
Hundred - and - two Suitors, The
Hunter and the Maiden, The
Jewish Renegade, The
Karamusas
King Alexander
Lady’s Appeal, The
Lenio
Lords at the Wedding, The 
Manettas 
Manolis in Prison 
Manolis of Ayiapostoli 
Martha
Mavrianos’s Sister

K 341.2 
K 287
B 252 K 246.4 
K 203.1 
K
K 185.2 K 185.3 K 332.1 
K 294.2 
B 213 K 274 
B 168 K 374 
K 301.2 
B 242 K 230 
K 281.1 
B 163 K 221 
K 11.1
B 262 K 218 K 220.1 
B 289
B 217 K 226 2 
K 251
B 258 K 275.2 
B 236 K 215 K 377.1 
B 275
B 228 K 296 
K 330.2 
K 10
K 249.2 K 273 
K 283.1 K 313 2 
K 12.1 
K 154 
K 337.1 
B K 329.2 
K 204 2
B 225 K 307.3 K 325 2 K 326 
B 267 K 305 
K 41 
K 344 
K 235 
K 298 
K 217 3 
K 22 
K 325.1 
K 285.2 
B 250 K 340.1 
B 245 K 226.3 K 270.2
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Michalis Vlaclios 
Moros
Murdered Maiden, The 
Murderess Mother, The 
Murder of Ibrahim Aga, The 
Nanos
Nine Brothers, The
North Wind, The
North Wind and the Shepherd, The
Partridge and the Hunter, The
Plague of Canea, The
Pregnant Girl, The
Prosphyris
Rebel, The
Red - lipped Maiden, The
Restloss Maiden, The
Sailor Goes, The
Saint George
Saint Sophia
Serbs and Saracens
Siege of Rhodes, The
Siege of Vienna, The
Sior Tzanakis
Suda
Susa
Tartaris
Three Cretan Monks 
Three Sons Slain 
Tsiolis
Turkish Princess, The 
Tzortzakis and Zapheras 
Warrior - Maiden, The 
Warrior’s Wish, The 
Wife and the Mistress, The 
Witch in the Well, The 
Women of Mylopotamos, The

35 K 38
11.2
220 K 372
256
295
40
224
266 K 218
269 K 313.1
254 K 302.2
42.2
219 K 256.2
146 K 233
199.3
261.2
367
200.1
7 K 236.2
200.3
203.3

13

K

K 44.1 
K 44 2 
K 16 K 
K 18 
K 303.2 
K 310.1 
K 283.2 
K 270.1 
K 178.2 
K 266.3 
K 20 
K 220.2 
K 335.3 
B 251 K 284 
B 287 K 320.2 
K 327.2

Yannaronicolas 
Yannis and the Sun 
Yannis's Complaint 
Young man and the Maiden 
Zervopula

K 30.1
B 291 K 323.3 
K 311,1 K 341.1 
B 201 
K 240
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CHAPTER 2

DIGENIS IN CRETE

The epic ofDigenis Acritas is without doubt the great
est achievement of Byzantine demotic poetry, and its persi
stence in oral transmission for a thousand years is a fair gauge 
of its stature. Its heroic content has gathered to it a heroic 
amount of research and criticism, and only after the most startl
ing discoveries and identifications have the main lines been 
established

In the ninth and tenth centuries a body of heroic poetry exi
sted among the «Acrites», the marcher - troops of the Byzantine 
empire. Its themes were the historic themes of the day, of the 
struggles between Byzantium, its heroic rebels, and the Sara
cens. Its scene lay in Cappadocia on the Euphrates. But although 
in the characters of these poems we may often see real persona
ges,—Greek, Armenian, Paulician, and Saracen—from the con
flicts of the time, the main hero about whom the songs accu
mulated was one Digenis, who may be identified with a Byzan
tine baron who died in a border clash in 788.

Behind this first plane of comparatively historical poetry we 
may divine older and stranger themes. There are old heroes 
from Parthia and Commagene whom the new Digenis has sup
planted : Cinnamos and Philopappos are of the first and second 
centuries of our era. Maximo is one of the old Amazons, and 
Arab and Persian romances supply the models and some of the 
details of episodes from the hero’s life.

*) The best idea of the vast work on Digenis Acritas may 
be gained from the book - lists of three works which in their different 
ways give an excellent introduction to the Acritic problem and make 
another bibliography superfluous: Π. Π. Καλονάρος, Βασίλειος Διγε- 
νής ’Ακρίτας Athens 1941. Line - references are given from this edition. 
H Gregoire, *0 Διγενης 'Ακρίτας New York 1942. J. Mavrogorda- 
to, Digenes Akrites Oxford 1956 To these may be added A. Χατζής, 
Ευστάθιος Μακρεμβολίτης καί Άκριτηίς (Άθηνά 54 (1950) pp. 134- 176, 55 
(1951) ρρ. 189 - 224) who gives a list of fifteen works by himself pointedly 
ignored in Gregoire’s bibliography. Admittedly some of Chatzis’s argu
ments on Byzantine literature are eccentric, but perhaps not more so 
than some of Gregoire’s own on Byzantine history.
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Towards the end of the eleventh century, an epic romance 
based upon these song's was composed in an archaizing style. 
From that romance have come the seven versions we know to
day. No normal methods of copying can explain the differences 
between them, and we must recognise that if our seven extant 
versions can vary so widely between themselves, A c r i t a s must 
have suffered innumerable recensions as it was passed from 
hand to hand.

The Grottaferrata manuscript is of the fourteenth century; 
the Escorial late fifteenth or early sixteenth. The manuscripts 
of Athens (once called Andros) and Trebizond, which show the 
groatest likeness to each other, are both of the sixteenth centu
ry; and a rhymed version was composed in 1670 by a Chiot 
priest, and is now in Oxford. We have a prose version from a 
manuscript written in 1623, and three fragments of an Old Rus
sian prose text which probably has a twelfth century origin. 
Finally we know of the existence of two other manuscripts in 
verse, and one in prose, all now lost9.

Side by side with this written tradition, are the «Acritic» 
folk-songs, gathered from all parts of the Greek world. «Acri
tic» is a loose term, and includes not only songs containing 
obvious episodes or names from the main epos, but also poems 
about other characters from the heroic age, Constantes, Porphy- 
ris, Xanthinos, and the rest; and sometimes is stretched to in
clude even obviously later ballads which have adopted some 
phraseology or detail from the earlier poetry. A few Acritic 
poems (The Son of Armuris, The Sons of Andro- 
n i c o s, and perhaps some others) can be shown on historical 
grounds to be earlier than the composition of the epic Whether 
the rest are before or after the written text is still hotly debated·

In recent years, research on Acritas has taken two main li-

’) The prose manuscript was seen in the last century by Dr. Mordt- 
niann: see Σ. Ίωαννίδης, Έπος μεσαιωνικόν εκ τοϋ χειρογράφου Τρα· 
πεζοΰνιος. Ό Βασίλειος Διγενής Άκριτης ό Καππαδόκης Constantinople 
1887, p. . The manuscript might well have been in the library of Ko- 
pruly Mehemed Pasha, from which Mordtmann published at least one 
text (Mitteilungen des Deutschen Excursions - Clubs in Constantinopel, 
1889, Heft II, pp. 39 - 40). The verse manuscripts were seen by Constan
tine Da pontes in the eighteenth century; one was illustrated. See Π. Π. 
Καλονάρος op. cit. Vol. 1, pp.
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ties. The more fruitful has been the investigation of the historic
al background of the heroic age, and comparisons with the 
heroic poetry of the Mohammedans, and (less convincingly) the 
Crusaders. The other has concerned itself with the resemblances 
between Acritas and other Byzantine poetry and romance. 
Neither research has been able to go very far without emphasiz
ing the radical difference between one text of the poem and all 
the others, and many problems will be illuminated if we can 
establish the nature and circumstances of this one text.

That the Escorial manuscript of Acritas was Cretan was 
first affirmed by Xantlioudides in 1Q13, and his conclusion may 
be considered all the more certain for the obvious regret with 
which he announces it; «admitting that this poem in no way 
honours the Cretan Muse who has produced Erotocritos. 
The Fair Shepherdess, Erophile, and the beautiful 
folksongs of the island11 He bases his findings on some fifty 
words and expressions claimed to be Cretan. The argument is 
occasionally marred by the use as criteria of words from texts 
whose Cretan origin is by no means certain (e g. Lybistros 
and Florios) but Xauthoudides’ result is not affected if we 
take no notice of the half dozen words concerned, and no - one 
has yet succeeded in disproving his main statement: «It does 
not escape me that some of the linguistic elements catalogued 
above, as I have already said in many places, are not exclusive
ly Cretan, but also found in other islands; and some perhaps 
may be found locally in other provinces of Greece...On the other 
hand, those which are found elsewhere are not found all toge
ther in the dialect of any one island or province... Therefore I 
believe that only in the Cretan dialect could be found together 
and simultaneously all these linguistic element, and that, accor
dingly, this version is from Crete»4. He is prepared to go even 
further, and say that it is from West Crete.

No objection may be taken to Xanthoudides’s dating, again 
on the language, as «before 1500 but not long before 1450»®. 
But it has been suggested that his wholesale assignment to Cre- *)

·) Σ. Ξανθουδίδης, Διγενής ’Ακρίτας κατά το χειρόγραφον Έσκιο- 
ριάλ (ΧΚ 1 (1913) pp. 523 - 572). See page 661.

*) I bid. pp. 640 - 541.
*) Ibid.,p. 591.
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te of many works (including Ac r it as E) was based on a mis
understanding : and that these are, in fact, written in the com
mon demotic of the day, of wich more traces have survived in 
Crete than anywhere else. This theory would require a great 
deal of proof but prima facie it can be shown to be very 
unlikely; and if the more detailed examination of the poems of 
Dellaporta, written before 1403, shows, as seems likely, defini
tely Cretan characteristics, Xanthoudides’s claims for many 
poems'will have to be seriously considered.

We may examine some additional evidence for the Cretan 
origin of the work. Acritas E contains two historical names 
which are not found in any other version, yet are certainly ge
nuine parts of the original tradition. The survival of Samosata 
(E 1320) cannot adequately be explained, though Crete has al
ways had a reputation for preserving otherwise lost epic tradi
tions; but there is a very good reason why Cretans should have 
remembered the name of Abou Hafs (E 506). There is little 
doubt that the Abou - Hafs of the cycle is Amer’s grandson, 
who turned renegade and brought his entire tribe over to the 
Byzantine side in 928s. But the name was well-known in Crete 
from another Abou - Hafs - the Spanish Saracen who led the 
expedition which captured Crete in 824, and was a mythopoetic 
character even for the Byzantine chroniclers7. This name would 
certainly have remained known in the island (perhaps even in 
the heroic poetry of the time) and would have been retained in 
a Cretan Acritas after it had been lost elsewhere.

Yet more evidence may be found in Cretan parodies of parts 
of Acritas. More will be said later about the way in which 
Sachlikis’ poem Pothotsoutsounia is a burlesque of an Acritic 
theme. The main point of resemblance is where Sachlikis’whor
es sit and boast:

και τότε άπην Ισχόλασεν εκείνο to παζάριν 
έκατσαν καί έκαυχίσΰησαν διά τές άνδραγα&ές τους, 
καί μια απ' εκείνες ηρχισε νά λέγη τά καλά της·
«Ούκ ηυρηκα πολιτικήν κάλλιαν παρά εμένα».
’Άλλη είπεν «ουκ ηυρηκα μαυλίστριαν να με διάβη».

δ) Η. Gregoire, Ό Διγενής ’Ακρίτας New York 1942, pp. 110-111. 
?) Μ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς, Ή Κρήτη ΰπό τούς Σαρακηνούς (TF 43) 

Athens 1948. See p. 61.
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"Αλλη είπε «πίνω το κρασίν παρ' άνδρα η γυναίκα».
"Αλλη είπε «πίνω το κρασίν μαυλίζω και με&ύω» (Poth 817 823) 

which is a reminiscence of A c r i t a s E 679 · 683
τραπέζιν ήστεσαν δμπρδς νά φάγουν καί νά πιουν
και καλ’ έφαγαν, καλά επιαν και εκαλοιρυγήσαν.
άλλος ελεγεν «Έγά> απαντώ πενήντα».
άλλος ελεγεν «'Εγώ απαντώ εβδομήντα».
άλλος ελεγεν «'Εγώ απαντώ διακόοιους». (Ε 679 · 683)

This passage is entirely missing in the Grottaferrata and Trebi- 
sond versions, and in the Athens manuscript reads 

τράπεζαν ε&εντο αυτώ εμπροσ&εν έλαυμαοίαν, 
εφαγον δε καί επιον άπαντες χαριέντως’ 
καί μετά ταϋτα ελεγον έκαστος ί.ξ έκείνων
οτι δννανται πολεμειν πολλούς εκ των ανδρείων (Α 1628 1631)

It is obvious that Sachlikis’s allusion is to Acritas E·
A smaller instance is in a modern spell for getting rid of 

ants from a threshing - floor. The ant (μερμήγκι or μελίτακας) is 
addressed;

«Μέρμηγκα πρωτομάστορα, πρώιε τώ μελιτάκω» 8 9' 
a parody of Acritas Ε 797

«Στράτορα, πρωτοατράτορα, καί πρώτε τών ατρατόρων»

This line again is in no other version.
Other evidence may appear in the course of this study; al

ready there is enough to let us call the Escorial Acritas a 
Cretan poem.

The text of Acritas E is in a dreadful state. A whole 
quaternion is missing at the beginning - though it is unnecessa
ry to assume, as Krumbacher does, that this would have been 
entirely occupied with Acritas, and represents a loss of some 
three hundred and fifty verses 9. It is far more likely that the 
lost opening coincided with that of the Grottaferrata version, 
and that about a hundred and fifty lines have dropped out. 
There are some large gaps in the narrative, and a fair propor·

8) Ε. K. Φ q a v κ ά κ η, Συμβολή οτά λαογραφικά τής Κρήτης Athens 
1949, See p. 83.

9) Κ. Krumbacher, Eine neue Handschrift des Digenis Acritas 
(Sitz. der philos. - philol. - hist. kl. der Kgl. Bay. Akad. der Wiss. 1904i 
vol. 2 pp. 309 - 356). See p. 314.
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tion of metrical and verbal difficulties, but by far the most stri- 
king fault is the large number of lines which appear to be either 
very short or very long, (which really come to the same thing, 
as the manuscript is written as prose). The other faults can be 
explained by the usual accidents of missing leaves, illiterate co
pyists, and inept adaptors. But the most inept adaptor imagina
ble is not likely to have produced so regularly such confessions 
of metrical impotence as these half - lines seem to be. (It will be 
convenient to call them half-lines, though, se I shall show later, 
many in their manuscript form cannot strictly so be described.)

When looking for a reason for this phenomenon, it is worth 
recalling the words of the latest editor of the Escorial text: «It 
is possible that it came from the bad dictation of a more per
fect, but still popular and compressed, text, of the sort which 
in other times used to circulate among illiterate bards (ποιητάρη
δες) and singers, who had the talent of being able to remember 
thousands of verses» ‘“.This seems a sensible statement, especi
ally if we remove the words «in other times». Illiterate bards are 
still found in Greece; and if their memories do not now run to 
thousands of verses consecutively, poems (including Acritic 
poems) of two to three hundred lines have been taken down 
in the present century. In the works of these bards are found 
the same «half - lines» as we find in the Escorial manuscript.

Many collectors of folk - song have considered them a ble
mish, and have taken care to remove them. In Politis’s colle' 
ction, where two or more versions of the same song are often 
combined, no half - lines are found. One of the earliest colle
ctors, Colonel Eeake, who was in Epirus and Rumeli between 
1804 and 1806, was more conscientious. «In (his) manuscript of 
these songs, after the first line, the first half of each succeeding 
line is always given in advance. These half - lines are always 
omitted in the text except where they contain a slight variety 
of reading» “. In other words, the songs taken down by Colonel 
Leake were of the well - known type where single political ver
ses are fitted to a tune covering one - and - a - half lines; to the 
first stanza are sung the first line and the first half of the se- 10 * * *

10) Π. Π. K α λ o v ά q ο ς, op. cit. 1 κθ·.
“) F. H. Marshall, Four Klephtic Songs (Εις μνήμην Σπ. Λάμ

πρου) Athens 1933 ρρ. 42 - 49. See ρ. 42.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑ. 4
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cond; to the second stanza are sung the second line and the first 
half of the third; and so on until the end of the song, or until 
any pause in it, when the last line sung consists of the first 
half of a political verse, the second half being non
existent. For this style of song we shall use the name «link- 
song», as each stanza is linked into the next

This form of folk - music is found only in Greece, and natu
rally enough, is used only for unrhymed texts. It is the predo
minant pattern in the clephtic ballads of the mainland, in the 
narrative - songs (though, as far as our evidence goes, it is more 
common in this use in the islands than anywhere else), and abo
ve all in the τραγούδια τής τάβλας — which we may translate as 
«feast - songs» — sung principally at weddings and baptisms in 
Crete; and almost all in Western Crete. It should be emphasized 
that the feast - songs are almost exclusively Cretan. There is a 
significant number of similar songs in Methone and Corone, 
where the connexion with Crete is clear and obvious * 18; elsewhe
re they are rare u.

Of their performance, we may quote at longth from the de
scription by a native of the Selinos valley running up into the 
White Mountains. It was written about a quarter of a century 
ago l5.

*») I have seen the term τραγούδια μέ κρίκο used in a magazine ar
ticle on folk · music.

I8) Γ. Ταρσούλη, Μωραϊτικά τραγούδια Κορώνης καί Μεθώνης Athens 
1941. See especially nos 17, 92. 97, 189, 190, 193, 263, 271, 273.

,4) A very interesting example has been published since I wrote this 
study, in the folk - version of E r o p h i 1 e, performed to this day In 
Atnphilochia. (I'. Θ Z ώ p a c, ΓΙανάραιος ΕΕΓ5Σ 27 (1951) 110 · 126). The 
prologue, spoken by Death, is in rhymed couplets, like the rest of the 
play; but at one point its structure disintegrates, and we have this pas- 
sage:

Που είν’ ή ανδρεία τοϋ ’Αλέξανδρου, που ειν’ ή ανδρεία Φιλίππου, 
ποΰ ειν’ ή ανδρεία τοϋ Ααρείου;
"Ολοι άπδ με περάσανε, δλοι άπδ με χαδή καν.
Σήμερα τδ πρωί - πρωί, προτού περάορ ή μέρα, 
έχω να έλαναιώοω τρεις,
τον βασιλιά, Πανάρετο, κι αυτή τή θυγατέρα.

Folk - music is used in the performance, and is presumably used quite 
extensively, if the 132 lines last half - an - hour. But it is not clear whe
ther any of the play is actually sung. In any case, as will be seen, the 
use of the half - lines is exactly the same as in linksong narrative.

**) I. E. Μαθιουδάκης.
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Journey - songs [τραγούδια τής στράτας) are mostly longer 
poems, and are always sung to a tune different from that of the 
feast ■ songs. There are less of them : journey - songs are never 
sung at a feast or vice versa.

Feast songs are very numerous, and so are the tunes to which 
they are sung. The difference of the tunes lies in the repeats 
and interjected refrains (άπογαέρματα και άποτσακίσματα) and in the 
insertion of various lines foreign to the song. Unfortunately 
they are more curtailed than journey - songs: Few are more 
than three of four stanzas [κοντυλάς ήιοι εκφωνήσεις).

Among us the songs, (whether sung or recited), are perfor
med by two choruses, each consisting of one or two good sin
gers reinforced by a number of «helpers» (ταιρόπαιδες). One group 
sings one verse (one - and - a - half or two lines), and the other 
repeats it.

At the weddings, baptisms, and so on, at which these songs 
are principally sung, since all the villagers gather together 
with the women and children, and everybody wants to sing not 
only one or two songs but the whole repertoire, (as well as the 
askites, the products of momentary inspiration) they are com
pelled to perform only half or less of each poem; justifying 
themselves with the adage «His mother will die, who sings to 
the end». It should be noted that the curtailment of these songs 
is assisted too by the attitude of the persons at these gathe
rings who sing only for exhibition, so that others may not say 
«So - and - so doesn’t know how, and not from any real urge to 
sing. Again, whoever plays an instrument, lute or lyra, does not 
sing, but plays almost continuously: for the musicians remem
ber that their payment depends on the dancing, and whoever 
dances pays. Finally, the songs are curtailed by the common 
interchange of tune. For instance, when a poem of six lines is 
sung to a one - and - half - line tune, the last half - line will be 
omitted. If, after years have passed, some rememberer of old 
ways and tunes brings the poem back to a two - line verse, most 
often the remaining half of the last line, with all the line before 
it, will be removed as well. In this way a song of six lines be
comes one of four...».

Some points of this account need comment. The system of a 
double chorus seems local, or certainly not general. Normally 
the verses are not repeated. Again, the author’s very justified
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stress on the interchange of tunes as a cause of text-shortening 
rather obscures the fact that some poems have by now become 
attached to particular tunes. It may be estimated that in Crete 
about a hundred and fifty feastsongs are sung to about thirty 
tunes. The Phanurakis manuscript and Vavules’s collection 
show that this attachment has become quite definite. No doubt 
is ever shown as to what tune should be used for a song, and 
it appears that some tunes have even acquired names — The 
Ibex, and The Apple tree — taken from the first words 
of a poem sung exclusively to them 16. Mathiudakis’s descrip
tion is of a system which was already mear its end.

The content of these songs has already been shown ancient; 
and it would be fair to assume that ancient words go with equ
ally ancient tunes. But we do not have to make this assumption. 
There is evidence that this form goes back at least as far as the 
fifteenth century, when the unique Moscow manuscript of the 
Son of Armuris contains six half - lines, including the en
ding. In the sixteenth and seventeenth centuries we have ma
nuscript examples from the monastery of Iberon, where the text 
has a musical notation showing it to correspond closely with 
modern Cretan feast - songs n; and also from Meteora ,s.

The most likely hypothesis to explain the use of this tune— 
pattern for two entirely different classes of poem — the long 
clephtic narratives, and the short feast - songs, largely of Acri- 
tic content—is that at one time it wras used for long Acritic nar
ratives. In Epirus and Rumeli, where the Acritic cycle is now 
very little known, and rhyme has never come into use for nar
rative - songs, they gave way to clephtic ballads. And in Crete, 
where rhyme began to be used for revolution — ballads shortly 
after 1700 * 18 19, and was known from the popular chap—books con
tinually published from 1515 onwards, they suffered a gradual

,6) Phanurakis, MS.
”) Σ. Λάμπρος, Δεκατρία δημώδη άσματα μετά μουσικών σημείων (ΝΕ 

ΐΐ (1914) pp. 425 - 432). See also S. Baud - Bovy, Sur la strophe de la 
chanson «clephtique». (Annuaire de 1’ Institut de Philologie et d’ Histoi- 
re Orientales et Slaves, 10 (1950) (Παγκάρπεια - Melanges Henri Gregoi- 
re) pp 53 - 78).

18) N. A. B έ η ς, Νεοελληνικά άσματα χειρογράφων κωδίκων (ΠαναΦή- 
ναια (1919) pp. 211 - 218).

19) See chapter 1, ρ. 31 ff.
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fragmentation into the short feast - songs of today. These long 
Acritic narratives, of which the Son of Armuris is the 
oldest example, might even include the material of all the epic 
known to us from more sophisticated versions, and attain to the 
length of, say, the Escorial Acritas.

It seems quite clear that the feast - songs are a product of 
fragmentation. At present they are very short, the majority 
being four or five lines long, but generally speaking, the older 
collections have the longer songs, and it is easy to see our re
corded development as a late stage in a continual shortening.The 
same dissolution is affecting the journey - songs. Today it would 
be rare for the Faithful Wife, or the Galley- Slavet 
to have thirty lines. Both are recorded from the last century in 
forty - line versions2". At the same period there was living at 
least one person who had some vague memory of a complete 
Digenis - romance, albeit in a very corrupt and mutilated form 21.

In 1870 a manuscript was sent to the Parnassus Society of 
Athens, which was making a collection of Greek poetry. It was 
from Crete, and contained less than twenty lines of verse in 
fragments, all that could be remembered from a long narrative 
summarised in prose. The story begins with Digenis’s wooing 
(which is contaminated with the tale of Charzanis). The King 
and his five sons pursue the lovers, and are defeated. They claim 
that they were bringing dowry, but are nevertheless killed. Di
genis digs a grave and (here an epilogue from another story is 
tacked on) covers himself and the maiden in it. F'rom the grave 
now grow a reed and a laurel.

Although this tradition is so fragmentary, we may fairly 
draw from it the conclusion that at some period, (presumably 
about 1750- 1800, when we begin to have the first great revo
lution - ballads), a form of Acritas was hnown orally in Crete- 
The degeneration of this form from the epic as we know it else, 
where may be compared with the degeneration of the versions 
of Apollonius of T.yre, sung early in the present century, 
from the original poem 2\ * 2

zo) Π. Γ. Βλάσιός, Ό γάμος εν Κρήτη Athens 1893, pp. 76, 80.
31) For this occurrence, see N. Γ. Πολίτης, Άκριτικά άσματα' ό Οά. 

νατος τοϋ Διγενή (Λαογραφία 1 (1900) pp. 242ff); also S. Baud-BovyLa 
chanson populaire grecque du Dodecanese I Les taxte Paris 1936, p. 192.

2S) See chapter 8.
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At the same time the vitality of some of the more exciting 
episodes of the cycle roused imitations in such poems as that 
(significantly, half in rhyme and half not) where an Anoyiate 
shepherd, Manuras, kills a monster:

κ’ είχε διπλές τσι κεφαλές, και δυο ζευγάργια μάϋια58 
κ’ ηβγανε ’που τ’ άρ&οννιά του δυο καμινιώ φουγάρο.

We may consider A c r i t a s Ε as a version of the epic circu
lating in Crete by oral tradition in the fifteenth century, and that 
theEscorial manuscript was copied from a bard’s private aide- 
menoire, or from a script taken down in actual performance, 
by a copyist who did not understand the resson for the frequent 
half - lines. A few were left as they stood; others were lopped 
or padded or changed to produce some sort of sense, even though 
it might be quite unmetrical; and we may guess that others 
were incorporated into the fifteen - syllable system in the way 
which has produced so many metrical irregularities in the poem.

But when we begin to examine the half - lines in Acritas 
E, we are at once confronted with a difficulty. In the songs col
lected by Colonel Leake the half - line is indeed the first hemi
stich of a political verse, and this is an almost universal rule in 
the songs of Continental Greece and Crete today. In the Esco- 
rial text, of the fifty - eight half - lines visible without emenda
tion (of which more will be said later) only fourteen conform to 
this rule. The rest have seven syllables ending weakly (- v), and 
so may be regarded as the second, not the fitst, half of the verse.

There is evidence that this is an early form. It occurs once 
in the Son of Armuris, and that in the most important 
place, the end:

..καί αν λάχη κέρδος τίποτες, Αντάμα νά τό μοιράζουν, 
καί νά’ ναι αγαπημένοι.

In the Evil Mother”, from a sixteenth or seventeenth - cen
tury manuscript at Meteora, we have a fine ending:

«Μη φας, αφέντη μου, μλ] φας, και φας και μαγαρίσης, 
αφ’ του γυιοϋ σου τό συκώτι».
Κ’ εσυρε τό σπανάκι του κι άποκεφάλιαέ την.

From a seventeenth - century manuscript we have a Hundred 
-Song with

s*) E. Κ. Φ ρ a v κ d x η, op. cit. p. 93.
,4) For this and the Hundred-Song, see N. A. B e η ς, op. cit· 

pp. 212 ff,
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"A dk πιστεύεις, κόρη μου, δτι ύλελω φιλήσει 
για πα ατό περιβόλι 

and the frequent
τρία λόγια τί είναι; 

and so on up to a hundred.
While in one boby of poetry, that of the Saracatsans, it 

seems to be the prevalent form of the half · line, so dominant 
that it has developed the habit in some places of rhyming with 
the preceding line 2\ (It is clear that where this happens it is a 
late development. In such cases the rhyme is the only one in 
the song.) The Saracatsans are (or were before the war), a no
mad people of Macedonia and Bulgaria, but it seems clear that 
this way of life has, as always, tended to preserve old traditions, 
and that Saracatsan music is more conservative than that of 
their former neighbours in Epirus.

The «musical» hypothesis for the state of the Escorial text 
demands that the tune or tunes used for the performance of the 
poem must have been capable of ending in either an eight-syl
lable or a seven - syllable hemistich. One tune in the repertoire 
of Cretan feast - songs fits this requirement exactly. By using a 
notation in which musical phrases are expressed by letters and 
syllables by numbers, this tune may be represented :

Line I a i - 4, i - 8
b q - io, 9 - 15 
b 9 - 10, 9 - 15 

Line II a 1 - 4, x - 8
This forms a one - and - a - half line stanza. In performance there 
is a marked pause before the next stanza; there is a slighter, but 
still noticeable, pause at the end of the line (i. e. after the repe
tition of phrase b). So that this tune, if used for an Acritic nar
rative, could close in the normal octosyllable, as given above, 
or, by very slightly varying the formula, in a heptasyllable; 

Line I a 1 - 4, 1 - 8
b 9 - xo, 9 - 15 

Line II b 9 - lo, 9 - 15 
(Line III a 1 - 4, 1 - 8)

2ί) E. 2. Τζάιζιος, Τραγούδια ttov Σαρακατσαναίων Athens 1928 
passim. See also C. Hoege, Les Saracatsans une tribu nomade gre· 
cque: I etude linguistique Paris - Copenhagen 1926.
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It is very satisfactory to record that the tune concerned is 
that which above all others may be called Acritic, and was re
garded as so characteristically Cretan that the performer chosen 
to record it for the Folk · Music Archive of Greece was none 
other than Eleftherios Venizelos himself: it is the Death of 
D i g en i s2e.

As far af I know this is the only tune to present in this pure 
form the answer to the problem of the Escorial text. This is 
not to say that the problem might not be answered with stigh- 
tly more difficulty by other Cretan feast - tunes. The tune to 
which the Rebel is sung may be written:87 

Line I a i - 3, i - 8
b 9 - i2, 12 - 15 
c 9-15

Line II d 1 - 4, 4 ■ 6 
e 1-8

Here phrases b and c correspond metrically, though not musi
cally. This tune is called Death (τοΰ Χάροντα δ σκοπός) from 
its frequent use of the Charos - songs.

Very rarely in Crete, as more often with the Saracatsans, the 
heptasyllable has been kept by being reinforced with rhume, or 
used for a half - nonsensical refrain 2S * * 28. Otherwise the eight - syl
labled half - line seems universal.

That the weak close gave way to the now customary strong 
one is probably due. to the fact that «Greek music abhors a pa- 
roxytone ending to the melody» 29, so that we have such pheno
mena as the two - line tune to which Erotocritos is now 
sung in Crete; where the last syllable of the couplet is not sung, 
but spoken, and almost suppressed80. It even seems that Cretan

ae) Γ. N. Νάξος, 50 δημώδη άσματα Πελοπόννησου και Κρήτης Athens
1928, pp. 62 - 63.

9Ι) I b i d., pp. 56 - 67.
28) ’ Απάντηξέ μ5 ό μέρμηγκας, κ’ είχε τ’ άτζ'ι στριμμένο

τό μπράτσο σηκωμένο,
κ5 εις την Σνριάν επήγαινε, ό για νά πολεμήση.
Στη στράτα τον ανναπαντοϋν Σαρακηνοί και Μώροι,

σαράντα γιανιταάροι.
(Κ 289,2): a very interesting example becouse it is so obviously a paro
dy of Acritic poetry, and therefore presumably of a date close to it.

29) S. Baud - Bovy, Sur la strophe:., p. 68.
80) B. Κ ο ρ v ά ρ ο ς, Έρωτόκρττος introduction by Λ. Πολίτης Athens 

1952 pp. 10, 54, where the music is printed.
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music is rather more definite on this point than that of Conti
nental Greece. In Rumeli the most usual ending for a link-tu
ne is for the last syllable to be sung to part of a descending 
scale, basically four to eight notes, but often with a very com
plicated melismata81 * *. Thenormal Cretan ending has a single 
note or a pair of short notes for the last syllableS2.

Without the music, at least, the weak heptasyllable is usual
ly more effective, and it is strange that the musical element 
has now so completely prevailed. But although modern half-li
nes are almost without exception octosyllables, there is still a 
tendency towards the dying fall, and in Passow’s collection, for 
example, there are twice as many weak endings (- υ v) as strong 
ones (ΰ υ -)88.

The purpose of the half - line is firstly technical; to very the 
streem of a narrative which might otherwise become monoto' 
nous. The melody of Erotocritos has already been mentio. 
ned. In fact, there are two melodies, the second line of both 
being the same, and the first considerably different84 * * *. One is 
used as the basic recitative, and is varied as the singer wills by 
the introduction of the other, normally for a single couplet, oc. 
casionally for two. It would be impossible to sing long narrati. 
ve without such variation, and it is therefore a technical requi
rement. But in the best performances the variation has an orga
nic connexion with the text. The second melody of Erotocri
tos has a heightening effect, rising to the subtonic where the 
standard melody goes only to the dominant. It is therefore used 
to tense and emphasize the narration. The half - line variation 
in unrhymed verse has the different intention of introducing a

8I) Μ. Ο. Μερλιέ, Τραγούδια τής Ρούμελης Athens 1931, pp. 8, 9, 11, 
22, et passim.

ss) Γ. N. Νάζος, op. cit. pp. 63, 65, 71 et passim.
88) A. P a s s o w, Popularia carmina Graeciae recentioris Leipzig 

1860.
84) The recent study by Professor Baud - Bovy shows that the first

melody is directly descended from a French tune presumably introdu
ced to fifteenth - century Cyprus and dispersed from there to many parts
of the Greek world. The second melody, however, which is an echo of
the first, and gives to the sung Erotocritos its especial power, 
seems to be a particular invention of Crete. See S. Baud - Bovy Ea 
strophe de distiques rimes dans la chanson grecque (Studia memoriae 
Belae Bartok sacra Budapest 1956, pp. 365 - 383.
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pause, which may close and satisfy the sense of the preceding 
passage; and always throws new strength onto the line that fol
lows, when the singer’s words appear clean and untramelled.

At its best, the effect can be very powerful, and nowhere as 
powerful as at the end of a poem. In The Faithful Wife, 
after the strange horseman has told the woman that he has seen 
the body of her husband who has been away for so many years, 
slowly her fidelity is proved, and in the end she knows him: 

κι ανατρανίζει ταπεινά στο μαυροκαβαλλάρη 
κι εκείνη τον έγνώρισε “5.

There is nothing like this in Acritas, where the ending is 
corrupt in any case, but there are lesser examples of this locking 
of the sense : some in thought:

Είδα γάρ, δμμάιιά μου, τά δάκρυα τής μητρός μου,
καί ώς δι’ αυτό νπαγαίνω. (Ε 37^ " 377)

and
εγώ μόνος μου, μοναχός, φουαοάτα πολεμίζω 
καί δλα ra νικήσω. (Ε 876 - 877)

and some in action :
και σύρνει τό απα&ίτζιν του, κόπτει την κεφαλήν του, 
και έσχισέν τον μέσα (Ε 52° * 52ΐ)

And of course in the obvious place at the end of a speech: whem 
the maiden sees the crowd of horsemen approaching, she says : 

«Ώιμεν, αφέντη μου καλέ, και βέβαιον νά μάς χωρίσουν 
σήμερον απ’ άλλήλων» (Ε 1102 - 1163)

The Amir on his march calls on his warriors :
«καί πάντα έχετε τον νοΰν σας είς τάς στενάς κλεισούρας, 
μη άργήση και μη φιορκιστώ3β και λυπη&ή ή ψυχή μου 
καί ομοίως καί ή καλή μου», (Ε 491 ' 493)

The other functions of the half - line, the gathering of 
strength which leads to the opening of a new theme, in effecti
vely used to introduce speeches, sometimes quite quietly, with 
such lines as

καί έγώ πάλιν οάς λέγω (Ε Iigo)
and

καί δ ίλεϊος του λέγει (Ε j6o)
but once at least more powerfully, when it introduces one

58 Gareth Morgan

B5) Π. Γ. Βλάσιός, op. cit. p. 77. 
,e) Text φιορκίσω.
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of the most spell - binding passages in Greek folk · poetry: 
Έπήγεν καί έπέζευσεν κάτω καί άνέαια έσνντυχεν 
τον πρωτοστράτορά του'
«Στράτορα, πρωτοστράτορά και πρώτε τών στρατόρων, 
άπόστρωσε τον μαΰρόν μου καί στρώσε μου τον γρίβαν, 
τον είχε πάντ’ 6 θεΐός μου είς τάς ανδραγαθίας του.
Τρεις ΰγκλες μου τον ϋγκλωοε και τρεις δμπροσιελίνες 
και τό βαρυν χαλίναρον διά να γοργογυρίζη..» (Ε 795 ’ 8ο1) 

In other places the introduction is to a new episode:
Καί ώς ύπήγαινεν μοναχός του,
εΰρεν καλάμιν και νερόν και ήτον άπέσω λέων (Ε 6βΟ ■ 631)

or
Τό ίδείν τούς νεωτέρους,
γοργόν έπήρεν τό ραβδίν κα'ι προσυπήντησέν τους (Ε 9733'974) 

These ends and beginnings have shown us the half - line, 
however well - manipulated, near its basic technical significan
ce. We pase to another plane of composition (or performance: 
in heroic poetry it is often hard to know the difference) when it 
is used in a few special effects.

For sarcasm: Maximo scorns Philopappos for summoning 
her aid with the excuse that Digenis has a powerful army: 

«Έγώ μόνη και μονάχη να κατεβώ εις αυτόν, 
να κόψω τό κεφάλιν του και εδώ να σας τό φέρω, 
να έπάρω τό κοράσιον καί εδώ νά σας τό φέρω, 
νά έπάρω την πιϋυμίαν σας και εδώ να σας την φέρω, 
και εσείς μη κουρασ&ητε». (Ε 1523 " 1527)

The Amir’s mother writes of his marriage with the unbeliever:
«. . . ή χατζιροφαγοϋσα

.............................................................................................................. ............ J ·

την είχες εϊς ιόν σταΰλόν σου καί ξιχές την καί σκλάβαν, 
έποΐκές την κυράν σου». (Ε 269 ■ 272)

For threat: twice close together in 
«ΕΙ δε καί ούκ έλθης τό γοργόν, 
μά τον Προφήτην τον καλόν, τον μέγαν Μαχουμέτην, 
τα τέκνα σου νά σφάξουσιν καί έμέναν θέλουν πνίξει, 
τα δέ κοράσια σου τα καλά άλλους νά περιλάβουν !
Καί αν οϋδέν έλθης τό γοργόν, κατέβειν έχω εϊς τό Μάγγας·' 87

87) If we accept the likely emendation:
Καί αν oidev έλΰη; τό γοργόν,
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είς τό μνήμαν τον Προφήτου' 
και κλίνειν έχω κεφαλήν υπέρ ευχής μου πρώιης, 
καί νά έχης τήν κατάραν μου υπέρ ευχής γονέων». (Ε 284 - 291) 

where the half - lines give a solemnity of stride which suggests 
naturally their use in oath:

«Κύριε, Θεε φιλάνθρωπε, δ κτίσας τούς αΙώνας, 
εάν εγώ ενθυμηθώ νά σε παραπονέσω,
θηρία νά μέ διαμεριστοΰν». (Ε 9°3 ' 9°5)

and
και τούτο ομνύω και λέγω σας'
μά τον Προφήιην (τον καλόν) τον μέγαν Μαχουμέιην ** (Ε 164-165)

It is noticeable that in these oaths and threats three of the 
half - lines and perhaps the fourth are the rising octosyllable, 
from whose rhythm come their deliberation and force. In such 
discrimination we see the hand of a real poet behind the Esco- 
rial Acritas.

The half - lines so far quoted have almost all been chosen 
from the fifty · eight that stand as perfect octosyllables or hepta- 
syllables in the manuscript. But one of the main ailments of the 
Escorial text is a certain ponderous prosaicism. Time and time 
again we get the impression that genuine lines from the tradi
tion have been swollen and twisted to produce a flatter narrati
ve, and this impression is most readily confirmed when lines in 
Acritas E are close to lines in other versions. The truly 
heroic

Δεύτε, καβαλλικεύσωμεν, νπάγωμεν εις κυνήγιν (Τ 872)
becomes

Δεύτε ας καβαλλικεύσωμεν καί ας νπάγωμεν εις το κυνήγιν

( Ε 57ΐ)
and

καί έβαλαν ιό πράγμα είς τό οπίτιν τον,
καί τά φαρία έβαλαν είς τον σταϋλον (Ε 6θΐ - 602)

is better read as prose, while its equivalent elsewhere, though 
not markedly poetical, has at least the appropriate metre: 

και έβαλαν τά πράγματα ένδοθεν είς τάς θήκας, 
καί τά φαρία έθεντο είς τούς μεγάλους σταύλους (Α 1276- 1277)

καιέββιν ε'χοο εις το Μακέ, εις τό μνημαν τον Προφήτου,
Μάγγας is a very difficult form for Maxi · cMecca», which is known to 
the poet in line 537.

,8) See line 285 quoted above.
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Sometimes the order of words is changed. The prosy line
Mr) τούτος ην τον λέγουν ό Διγενης Άκριτης! (Β Ι2ΐ6)

has in the Athens text a more heroic shape:
Μη αυτός ήν δ Διγενης τον λέγουσιν Άκρίτην ! (Α 3°54)

It is hard to believe that some of these distortions were not the 
product of an inconsistent and half - hearted attempt to produce 
a prose version like that of Andros.

Half · lines, being often the most poetic and pungent points 
of the narrative, norably suffered from this treatment, which 
has given rise to the many quite unmetrical lines which are lon
ger than a hemistich and shorter than a full verse. Using square 
brackets to excise the intruding words, we find such things as

[καί sot·] έχεις εμένα [τώρα] δοϋλον (Β 357)
to correspond with the half - line already quoted

εποΐκές την κυράν σου. (Β 272)
And obvious superfluities point to the corrections in

[και oi γέροντες] εκ τοΰ Ραχάς τό κάστρον (Β 53Γ)
the elders do not appear in the other versions): in

[καί έκίνησεν] εις Ρωμανίαν νά νπάγη (Β 577)
and

[ά Φιλοπαπποΰς] όντως τον άπεκρίθη (Β 650)
Many other examples could be given : and there are also signs 

that half - lines have sometimes been expanded to become full 
verses. In one passage, the inserted words seem not only to be 
superfluous, but to interrupt the sense. They make it seem that 
more than one occasion is referred to, whereas the other texts 
make it clear that only the battle of Malakopi is meant: 

τό πώς σας εγλντωσα ώς διά τάς ανδραγαθίας μου 
[κα'ι πάντως, αγώροί μου δΓόατε] εις τα Μυλοκοπία, 
δταν έφθάσασιν στρατηγοί καί έπηράν σάς δεμένους. (Β 502-504) 

The more learned for άγώροι for σίγουροι adds to our suspicion. 
Similar grounds suggest the corruption in

[και ηλθασιτ] και ηνρασιν [το έρμηνενθεν] τό ρυάκιν. (Β 78) 
And yet again the excision of excessively archaizing forms in a 
demotic passage produces a reasonable and plausible result:

Και αν θέλης, κνρά, νά θεραπευσωμεν Γιαννάκην καί τον Δέον, 
τον Κίνναμον τον θαυμαστόν, [κ’ εμεν τον σόν ικέτην], 
κόπιασε, αυθέντρια καί κνρά, καί ας ποίσωμεν δουλείαν, 
καί άς θαραπευθονμεν [καί ημείς διά την σήν αγάπην],

(Β 1379 ■ 1382)
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We come now to another fault in transmission which can be 
attributed to a «musical» cause.

The usual collection of folk - poetry gives very little idea of 
what the words of a song sound like in actual performance. A 
stanza of the famous clephtic theme The Golden Eagle 
reads:

Χρυσός αητός κα&όντανε σέ κλέφτικο λημέρι.
Βαστοϋσε και στα νύχια τον...

Taken down from the mouth of the singer, it would be :
Μωρέ χρυσός αητός αϊ<’τε-ν-αητός καέλόν' μωρέ κα&όντανε 
μωρέ σέ κλέφτικο λημέρι.
Βαστοϋσε και άϊ-ν- αητέ μ’ ατά νύ’ μωρέ νύχια του 

while at the end of each stanza (that is, in the middle of every 
fifteen - syllabled verse) there would be a refrain (τσάκισμα) whose 
content would have no connexion with the theme of the narrative.

The dietortions are of two sorts; some produced by repeti
tions of words and parts of words from the text, and some by 
interjections which may be stereotyped, or may have some rela
tion to the story. All questions about the origins of Greek ver
se - forms should be treated with great wariness, but it seems 
fair to assume that such distortions are the result of fitting po
litical verses to melodies intended for some quite different me. 
trical shape. In taking down songs from performance these ad
ditions are pruned away so as to leave bare the fifteen - sylla
bled verse, and it is only in modern collections with music that 
we are able to see the original.

It might be imagined that the most inept transcriber could 
easily remove at least the errors of the first type, arising from 
plain repetition. In fact, Acritas E shows occasional signs o^ 
having been taken down from performance by a transcriber 
whose ineptitude reaches to the retention even of these mista 
kes. Common dittography might account for

6 Θεός τοϋ έδωσεν [εδωσεν] ευτυχίαν είς την πολλήν του ανδρείαν.
(Ε β2θ)

but in
και νά [σε] στερη&ώ και τό φώς τοϋ λάμποντος ήλιου (Ε 388) 

the σέ is obviously superfluous. The Amir (’thee) is not mentio
ned at the corresponding points in other versions; σέ must have 
come from the ligature it closely resembles, στέ, and καί νά στε, 
στερηθώ is to be compared with the modern
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Έγm ’μ’ η βλά-, fj βλάχα ή έμορφη™.
As for the passage

Kal δεν είναι κοράοια είς τον Παδά [ε£ς τον Παπαδά] 
εϊς του Παστρά τό κάοτρον ; (Ε 232 - 2.33)

—this seems so obvious a case as to require no further comment. 
Something of the same sort may account even for the overlong 
line in the opening of our text, which should be read

Μέλη και [neAjj] &v oh ποιήσουσιν, βλέπε εντροπήν μη ποίησης (Ε4)
The secone sort of error, which comes from tge interjections 

in the singing, is perhaps more difficult to deal with, because 
sometimes the interjection is more closely connected with the 
needs of the narrative. In fact we find many such mistakes in 
the Escorial text. The easiest type to identify, and therefore to 
reject, is not present: this is the entirely formal and meanin
gless ejaculation which is represented in the Peloponnese and 
Rumeli by /ιωρέ and αϊντε. The Asia Minor equivalents, now 
spread all over Greece with the refugees of 1922, in αμάν; and 
rather more rarely in Crete we have the guttural expressed as 
ωχ or έχ.

None of these is found in Acritas E, though we have so
me notable examples of the next type, where there is a basic 
meaning in the ejaculation, which has however become all but 
formalised. This is represented in modern folk - song by λέει™, 
and uava ’μ*', and we may compare the metrical improvements 
caused by the excisions in these lines :

”Ω πιάοε μου [7έ] τον αγονρον ταχέως >·ά τον νικήοης (Ε 47) 
’Εγώ δέ [μοΰ W] ουδέ τον έγνοιάζονμαι να τον καταπονέσης (Ε 5°) 
και είδα [μάνα μου] και αιϋρωπονς νεκρούς κ’ έτρεχαν το άγιον

[μύρος (Ε 55ΐ)
Συ δέ, [αήτηρ], γλυκεία μου παρηγοριά. (Ε 557)

In these examples the interjections have rather more than their 
current debased meaning, and approach the third modern type, 
where the inserted words have a sense in the song. They are 
almost exclusively, in modern usage, vocatives: μωρ’ Άράπη, 
Βασίλη Τσέλιο μου. Ρήνα Ρηνοΰλά μου. αϊ πουλί μ’, γυιέ μ’, ώχ δ 
νιος, καλέ, μωρές κοπέλλες 4*. * 40 41 *

β0) Μ. Ο. Μ ε ο λ ι έ, op. cit ρ. 73.
40) Ibid. ρρ. 62, 64, 70 etc.
41) Ibid. ρ. 52 etc., Γ. Δ. Π α χ \ ι κ 6 ς, 260 δημώδη ελληνικά άσματα

Athens 1905, ρ. 13.
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In the Escorial text we find:
Φαίνεται μον [αδέλφιά μου δτι] οί γέρακες άνδρες άρπάκτες ένι

(Ε 327)
καί μηδέν σοϋ φανη [νεώτερε\ κακόν... (Ε 443^
καί οποίος εΰρε&η νά τον σκοτώση \Διγενή] εναι πολλά ανδρειω

μένος (Ε 762)
Εύλόγηοέν οον δ Θεός [νεώτερε] την περισσήν σου ανδρείαν (Ε 1289) 
Καί αν έλέλης [χυρά] νά ϋεραπεύσωμεν Γιαννάκην καί τον Λέον

(Ε 1379)
Other cases, where the excision of similar vocatives would have 
similar metrical advantages, have been left out because the cor
responding passages in other versions have words which could 
have given rise to a purely textual error. The examples cited 
can come from no textual confusions of this sort: there is an 
overwhelming presumption that they are interjections which 
have crept into a script taken down in performance.

Yet more evidence may be found in the exceptionally large 
proportion of lines beginning with the conjunction καί. Demotic 
poetry is almost exclusively endstopped, so that it is nearly 
always possible to begin a line with a coordinate conjunction: 
but more reason than this is needed for the extraordinary groups 
of as many as nine consecutive lines (E 1719 ff), or twenty lines 
out of twenty - four (E 1612 - 1635). The answer is again a mu
sical one. Some link - tunes insert an extra syllable at the be
ginning of a repetition. The first line of The Rebel is sung 

πότε &ά, καί πότε ϋά κάαη ξεοτεργιά...
(in our notation 1-3, 1 - 8—-more properly 1-3, x, 1 - 8)48 
The second is sung

νά πάρω, καί να πάρω τό τουφέκι μου... 
and so on; so that to the unskilled recorder, who did not really 
understand the mechanics of what he was writing, or even to 
the highly - skilled performer, who knew them so well that he 
could use them as indication rather than authority, a ballad 
sung to this or a similar tune could easily produce strings of 
lines beginning with καί.

It remains only to point out that the part of the Escorial * 4

P·
*J) Μ. Ο. Μες λ ιέ, op. cit. pp. 13, 22, 54, 60 - 62, 96 etc. 

107.
4S) Γ. N. Νάξος, op. cit. pp. 56 - 57.

op. cit.
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text where this habit is most highly marked, (and from which 
these examples have been taken), is the episode of the death of 
Digenis : and that the tune of The Rebel is the Death - tune 
of Cretan folksong.

Some of the history of Digenis Acritas has been men
tioned at the beginning of this chapter. Can we now trace a lit
tle more exactly its literary progress?

The historical fact of the slaying of a Byzantine officer in 
788 gave rise to a cycle of lays, in which he was introduced to 
the company of older heroes, and became their leader. During 
the ninth and tenth centuries we may imagine this cycle taking 
a shape near that of the epic as we know it. Likenesses to Arab 
and Persian works show that this shaping took place before the 
story passed from the hands of the border bards - the Paphla- 
gonians of Arethas, «who made up songs of the feats of famous 
men, and sang them from house to house at an obol a time». 
Their everyday life was with the Moslem; they were open to 
Saracen influences in a way which was impossible for the cour
tiers of Byzantium.

In the eleventh century, and probably at the end of the elev
enth century, if we are to accept as part of the original com
position the knowledge of the fall of Iconium in 1072, there was 
composed, not a paraphrase, but a fully - coordinated epic ro
mance based on the ballad ■ cycle. It has certain near memories 
of Achilles Tatius, and may or may not have been written by 
Eustathios Macrembolites, author of Hysmine and Hysmi- 
nias, who also imitates this writer: it is certain at least that 
it had stylistic resemblances to Macrembolites’s work and to 
Prodromos’s Rhodanthe and Dosicles, and was of a si
milar date and of similar courtly influences. This was the arche
type, the original from which our seven known versions stem.

They can have come only by oral tradition- There is no 
process of written transmission which could have produced such 
divergences as exist between the five poetic versions, or even 
between the two closest of them, those of Athens and Trebizond. 
«How could oral transmission have produced such widely differ
ing forms of a work so totally unsuited to oral popularity?». 
This is the obvious question, and the answer must be that it is 
a question based upon fallacy; the fallacy that popular poetry
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑ. 5
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must necessarily be simple and in the contemporary language of 
the people. Homer was known and recited with reverence long 
after his dialect had passed from use. Of modern Icelandic folk- 
poems it has been written «They are subject to very complex 
conventions of alliteration and rhyme, and they are grouped to
gether under rules which forbid the repetition of the same de
vices... The Icelandic people were, and are, acute critics of the 
form44 The metrical conventions of Welsh ballads are equally 
complicated; and in medieval Provence at this very time the 
trobar ric, abounding in obscure allusions and ornamental 
forms, was rivalling, and even ousting, the simple trobar 
plan45 *. Strange though it may seem to our tastes, it cannot be 
doubted that the archaizing romance of Digenis Acritas 
was, to the Byzantine world, popular poetry; and like all popul
ar poetry, was recited, in part or even as a whole, up and down 
the land. From time to time (and the occasions must have been 
very rare compared with the total) one of these performances 
would be recorded, perhaps by a hearer, more probably by the 
performer himself. Our seven versions are like seven fossils of a 
prehistoric beast caught at varying stages in its evolution. Six 
of them have been subject to the pressure of layer upon layer 
of copyists, so that in the extreme cases one is metamorphosed 
into a different language, one into prose, one into rhyme. The 
seventh, the Fscorial, is an almost immediate impression of the 
reality, of a performance given in Crete in the fifteenth ar early 
sixteenth century.

This does not mean, of course, that we have the original 
text taken down from recital. The manuscript itself, with its 
tutored hand and its spaces left for illustration, would show us 
that. But the comparative absence of purely scribal errors, in 
combination with the multitude of non - scribal errors, makes it 
certain that we have something very close to the original per
formance 4n.

What was this performance? Of one thing at least we are

44) W. J. E n t w i s 11 e, European Balladry, Oxford 1939, pp. 227 - 228.
45) E. Hoepffner, Les Troubadours, Paris 1965, pp. 81 ff.
4β) It must be stressed that mistakes like άδέλφη for αδέλφι, or μονρζει 

for μούριη, must not be regarded as scribal errors. At this time, and in 
manuscripts of this sort, spelling was sufficiently correct if it produced 
the right sound - as it was, indeed, in England.
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fairly sure - that it was unlikely to have been a performance of 
the whole poem. Even this is not impossible. «Avdo Mededovic.. 
would sing for about two hours in the morning and for another 
two hours in the afternoon, resting for five or ten minutes every 
half · hour. To sing a long song took him two weeks with a 
week’s rest in between to recover his voice. The result was an 
epic poem...which has about 12,000 lines»4'. The Serbian bard’s 
narrationrate was about 250 lines an hour. A similar performan
ce with link - tune narration (whose rate varies with the tunes 
from about eighty to a hundred and eighty lines an hour) would 
have produced, at the best, a work of over eight thousand lines. 
But such Marathons are exceptional. The longest normal recital 
would be confined to the space of an evening: five or six hundr
ed lines may be regarded as a limit and much shorter episod
es would be the rule* 48.

This episodic form of transmission is very clearly visible in 
A'critas E. If a manuscript is founded upon a collection of 
recitals, heard at different times from different bards, there are 
bound to be unevennesses in the result. One of these uneven
nesses has already been mentioned, and it has been suggested 
that it is caused by the use of a special sort of tune in the epi
sode of Digenis’s death. But even in the very structure of the 
poem there is often no attempt to conceal the break between 
one episode and another.

In this way the young Digenis’s encounter with the Apelates 
is almost completely independent of its context. It is introduced 
by the line

Έδά ας σας άφηγήσωμεν περί τάς άμωρίας τον (Ε 6ig)
which comes after a ten - line passage which can only be de
scribed as a bard’s false start to the Beast - slaying. It goes on 
for eighty lines (a very comfortable hour’s entertainment), stops,

4!) C. M. Bowra, Heroic Poetry, London 1952, p. 351.
48) It is hard to pin down the legends of a complete perfomance of 

Erotocritos (over 10,000 lines). A reputation of knowing in all by 
heart is comparatively common and very possibly true. The latest wit
ness is Mr. Leigh - Fermor, in his introduction to C. P’sy c hound a- 
kis, The Cretan Runner, London 1955, p. 13. — «One would fall asleep 
for an hour or two, and wake up to find some gnarled shepherd still 
intoning». The narration rate of Erotocritos can be as high as five 
hundred lines an hour.
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and without any pretence at transition the text moves straight 
to a very different matter · a praise of Eove, leading to an enti
rely new introduction and scene - setting for a lay of Digenis 
Acritas.

Many of the «internal gaps and disturbance in the order of 
the lines» which the editors have seen in the Escorial text are 
explained quite simply by episodic composition. Yet another 
false start underlies the confusion in the account of the 
Amir’s duel with Constantis. At line 30 the bard starts:

Σαρακηνος ελάληοεν τον Άμηράν της γλώσσης (Ε 3°)
then remembers something he has left out: he abandons his be
ginning, sings the fine demotic song where all nature shudders 
at the shock of the combatants, and then starts his narrative 
again.

Given such a method of composition, it is easy to understand 
the differences of scale and style which would have been impos
sible in a homogeneous work. The versions of Grottaferrata, 
Athens, and Trebizond show similar differences beneath their 
nacre. But it is arguable that the excessive variation of style 
between, for instance, the prayer at Digenis’s death - bed and 
Maximo’s scorn of Philopappos show that Acritas E is well 
into the decline of heroic poetry. The record has been made at 
a highly significant time. The decline hac already started, and 
soon it is to be hastened by the two events which together left 
the people only small memories of the old poetry - the invention 
of rhymed verse, and the establishment at Venice of firms spe
cialising in the production of Greek chap - books. Only in areas 
remote from Venetian influence - Cyprus and Pontus - could 
Acritic poetry keep some of its old stature. In Crete the fall 
could not be averted. The Parnassos manuscript is a witness of 
the last stage of the tradition before it vanished from popular 
knowledge.

GARETH MORGAN

/Συνεχίζεται ατό επόμενο τεύχος]
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Η ΙΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΑΘΗΐΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ (1704)

(Δέσμη άρ. 10i8 — Συμβολαιογράφος Φραγκίσκος Βέλανος).

Άντιγράφομεν πιστώς τό κείμενον μέχρι και τοΰ στίχου 44 πού 
συμπληρώνεται ή πρώτη σελΐς τής μακροσκελούς διαθήκης του και έξα· 
κολουθούμεν περαιτέρω την πιστήν αντιγραφήν, άποκαθιστώνιες την 
ορθογραφίαν προς διευκόλυνσιν τών στοιχειοθετών.

«Είς δόξαν Θεοϋ καί τής αειπάρθενου Μαρίας τής έλπίδος μας.
1704 Άπρηλίου 25 εις Βενετία.

“Εστονιας και ή ζωή τοΰ άνθρωπον νά εΐσθαι θνητι και τινάς τήν 
ημέραν μηδέ τήν δραν τοΰ θανάτου | ναμήν ήξενρη τηχένη τοΰ καθενδς 
να προέτιμάζετε διανομήν έλθη αϊφνήδιος καί τον άρπάση \ καί μήνη 
ή ψυχή τον άδιόρθοτος, τό αυτό στοχαζόμενος εγώ Ίερευς ΓρηγόριΟς 
δ μαρας ποτέ | άφίντι μάρκο από τό κάστρον τής Κρήτης μά, τήν σή
μερον ενρησκόμενος είς τήν βενε \ τία κάτικος καί θέλοντας νά προ- 
έτιμάοο καί ναδιατάξο τά δσα ή θέλησής μου βονλετε | ζητό πρότο τήν 
αυνχορισι από τον κύριόν μου καί Θεόν τών πολλών μου καί άμετρή- 
των οφαλ \ μάτων δποΰ είς δλην μου τήν ζωήν έκαμα, καί από τήν 
Παναγίαν μου καί Θεοτόκον Μα | ρίαν τήν βοήθηαν εις τήν οποίαν 
εχω τήν ελπίδα τής σωτηρίας μου ναμουβοηθήσι καί νά \ μήν άφίσι 
τήν πολλά μου αμαρτολήν ψυχήν ναπάγι εις τά βάσανα τής κολάσεως, 
μά αν | τή δποΰ πάντοτε μου έστάθη έλπίς καί βοηθός ναμου είναι καί 
μεταθάνατον βοήθηα, | καί από τους άγιους αγγέλους καί πάντας τους 
άγιους παρακαλό τήν πρεσβήαν. \ Συνχορό καί ενχομε δλονών τών 
Χριστιανών καί έκηνών δποΰ είς τον κερόν τής ζωής μου με | έβλά- 
ψασι, καθώς παρακαλό καί εγώ καθένα δποΰ ναελαβε βλάψιμον άπό 
λόγου | μου μέ λόγο καί με εργον διά τήν αγάπην τοΰ άφεντου τοΰ 
Χρηατοΰ ναμου σννχορέσι έξ δλης | τον τής καρδίας. Άφίνω διά πη- 
στούς μου Κομησάριους τόν έκλαμπρώτατον αυθέντι \ ντετόρε * Σαλβα 
τόρ Βάρδα καί τόν έκλαμπρώτατον αυθέντι ντετόρε Τζώρτζη | Τζαντή- 
ρη καί οΐ δύο πολλά μου ήγαπημένοι καί άκρηβοί φίλοι, τούς όποιους 
παρα | καλό ναδεχθούαι τήν πήραξην έτουτη καί νά τελειώσουσι τά δσα 
έδώ κάτοθι θέλω | όρδηνιάσο έπιδί καί ετζι νά είναι ή θέλησής μου
•—* ■ ' -ϊί

·)= Ιατρός' ό Σαλβαιώρ Βάρδας ήτο Κρητικός, ό δέ Τζαντίρης ήτο Κερ- 
κυραϊος. m
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καί νά μην μέ απαντονάρουσι2, μόνο \ την αγάπην δποϋ ίστά&η άνα- 
μεσό μας νατήν φανερόσονσι και μετά τον έέάνατόμου | και δ άφέντις 
δ ϋεός τός τό ϋέλει πλερόσι καί εδώ και εις την μέλονοαν ζωήν καί 
τος δίδο και εγώ δ | αμαρτωλός την ευχήν μου. Οι αυτοί μου άφένταις 
κομεσάριοι8 ϋέλο ευίέής άνά | μεσό τους νά κάμουσι Ινβεντάριο4 εις 
την δλήγην φτοχηά οπού μου ευρίσκετε διανομήν | κάνουοι σπέζαις6 
είς τό παλάτιβ, καί κονφιντάρομε ’ είς την καλήν τος αγάπη καί δέν 
ϋέλο νά δίξονσι | κόντυ8 κανενός τον κερόν όπου ϋέλουσι κηβερνήοι 
την δλήγη μου φτοχηά καί ότι κάμουσι ί α | είναι καλά καομένα. ΕΙς 
ταις γραφαΐς μου δεν ϋέλο νακαμουσι ινβεντάριο μά νά | ταΐς βάλουαι 
δλαις εις μίαν κασέλα δστε δποϋ δ άνηψός μου με κομοντόν 9 του να 
ταΐς διαβάσι \ διανα διαλέξι έκίναι; δπου είναι χριαζόμεναις ναταΐς 
φυλάξι. Καί άνλάχη καί δεν | εϋρε&ούαι οί δύο μου κομεσάριοι είς την 
Βενετία, δποιος εϋρε&ή τον παρακαλό νακά | αη τα χριαζόμενα τής τα
φής μου καί νακάμη καί τό ινβεντάριο καί δσάν ελ&η καί δ αλος | νά 
τεληόσουσι τα έπίληπα. τούς οποίους άβερτίρο 10 πός εχο ενα λήιιπρο" 
μεγάλο στενό [ καί μάκρη δεμένο μέ μπεργαμίνα'2 καί εις αυτό εχο 
γραμένα τα δσα μουευρίσκοντε | τόσον ταμομπηλε 18 δσάν καί ιό ατάμ- 
πηλέ 14 * * * δλα γραμένα μέ γράμματα ήδικάμου καί \ άπαυτό ϋέλουσι κα· 
ταλάβη κά&ε πράμα. Θέλο καί αν άποϋάνο είς την Βενετία γη 18 είς \ 
τα περίχοράτης ναμ'ε ενταφιάσουσι είς την J έκκλησία μας τοΰ άγιου 
Γεωργίου τών Γραικών είς την οποίαν άφίνο διαμίαν φοράν δουκάτα 
πέντε, την Ικόνα τής έλπίδος μου τής Κυρίας τής μέσο | παντίτησας 
δποϋ έχω είς τό απίτη μου, με έπαρακήνησαν κάποιοι από τούς άρχον- 
ταις τού | γένους μας ία τήν δόσο είς τήν εκκλησίαν διανατήν βάλουση 
άποπανοϋηό από τήν (λύραν \ τοΰ άγιου Βήματος έκεϊ δποϋ κάέλε χρό
νο τήν βάνο τήν άγίαν λανμπρήν διατί εχουσι γνώμη νά μειακάμουαι 

| τά διάστηλα καί ήδοκά τος λόγο νά τός τήν δώσω καί έβάλασι πάρ- 
τε'8 είς τό Καπίτολο" είς τον καιρόν δποϋ | ήτον βαρδιάνος'8 δ αύ· 
ϋέντης δ άντώνιος δ μασγανάς καί ίπέρασε ή πάρτε νά τήν βάλουαιν 
είς μόδον δποϋ νά αφα | λίζεται μέ πορτέλαις διά νά μήν τήν χαλάση 
ή σκόνη, μά κατόπι δποϋ επέρασεν ή πάρτη δ εχ&ρός τών | ζιζανίων 
έσπειρε ζιζάνια είς κάποιους δποϋ δεν ϋέλουσι νά μεταγένοσι τά διά- 
ατηλα καί έπήγασι καί έσο \ απενιάρασι19 μέ τήν δικαιοσύνη καί έως

8) = εγκαταλείπω. 8) = επίτροποι, εκτελεστοί. 4) = άπογραφή.
6) = έξοδα. β) = εννοεί τό Δικαστήριον. !) = εμπιστεύομαι.
»)= λογαριασμό. ’) = ευκαιρία. 10) = ειδοποιώ.
**) = κατάστιχον. ,8) = περγαμηνή. ,9)( 14) = κινητά καί ακίνητα.
18) = ή. 1β) = πρότασις. ”) = συνέλευσις τών μελών.
*8) = φόλαξ. 19) = ανακόπτω.
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τώρα δεν εαεβαστήκασι να κάμουσι τίποτα; καί εύρίσκεται αυτή ή εΐ- 
κό | να εις τδ οπίτι μου. Καί άνίοως έζώντός μου δεν σεβαοιοϋσι ία 
την βάλουσι, θέλω δτι ένας από τους άφένταις τους \ Κομισάριους μου 
οποίος θελήσει, να λάβη τό κόμοντο ΐ'ά την πάρη εις τδ σπίτι του μΐ 
τδ κασόνι της διά νά | την κράτη σφαλιστή νά μην την βλάπτη ή σκό
νη καί την θέλει έχει βοήθειαν καί νά προκουράρουσι20 ίσως κοϊ τοίς 

| παρακινήσουσι νά την βάλουσι εκεί όπου είναι ή μεγάλη μου επιθυ
μία. Μά αν ίσως καί δοΰσι πώς δεν | είναι καμμία έλπίδα καί περά- 
σουσι δύο χρόνοι καί δέν σεβαστοΰσι καθώς άνω γράφω, τότες οι ά- 
τρένταις | οι κομισάριοι μου νά προκουράρουσι νά ευρουαι καμμίαν 
έκκλησίαν οποία τους θέλει φανή ίδώ εις την Βενετίαν | να τός την 
δώαωσι, μά να θελήσουσι νά την βάλουσι είς κανένα άλτάρε21 δπε να 
σφαλίζεται uk πορτέλαις διά να | μην την χαλάοη ή σκόνη καί οχι εις 
άλλον μόδον. *Κγ_ω περδ 22 έλπίδα πώς οΐ αδελφοί τής ’Εκκλησίας μας 

| να μην την ρεφουδάρουσι* 24 25, μά νά τους φωτίση ή Παναγία ί α σν- 
βαστοϋσι νά την βάλουσι εκεί δπου έπιθυμώ | καί δπου ήταν πάντα ό 
λογισμός μου διά βοήθειαν τής ψυχής μου. Άφίνω είς την αυτήν εκ
κλησίαν τοΰ | άγιου Γεωργίου τά διακόσια δουκάτα όπου έχω είς τους 
Γοβερνατόρους ντέλα εντράδα 24 προς τέσσαρα τά εκατόν | να τα τζιρά- 
ρουσι εις την παρτίδα τής εκκλησίας διά νά ξοδιάζονσι τδ προ των 
έκατδν | δουκάτών είς τδ λάδι τοΰ καντηλιού όπου άνάφτει δμπροστάς 
εις την Παναγία μου ήγουν \ εκείνο όπου είναι δμπροστάς είς την θύ 
ραν τού άγιου Βήιιατος. Καί τ<3ν άλλων εκατό \ τό προ, νά μοιράζοναι 
τά τρία δουκάτα κάθε χρόνο είς τούς πτωχούς διά την ψυχήν τοΰ μα- 
κα | ρίτη τοΰ αφέντη τοΰ πατέρα μου όποϋ μοΰ άφισεν είς ιό τεσταμέν 
το 25 του νά μοιράζω κάθε χρόνο | τοΰ άγιου Νικολάου, δουκάτα πέν
τε, δίδοντας απ' αυτά τήν λειτουργία τοΰ άγιου Σάββα καί τοΰ | άγιου 
Νικολάου, καί δταν έμοιράσαμεν μέ τον αδελφόν μου έλαβα είς τήν 
τζέκα δουκάτα | εβδομήντα καπιτάλε διατί επληρώνανε εφτά είς τά 
εκατό, μά άπήτης™ τά έρεγολάρισαν 97 είς τά τρία, δεν ακοδέρνω 29 πα- 
ρα δύο ΐντζίρκα29 καί εγώ άφίνα> εκατό όποΰ πληρώνουσι | τέσσερα, 
λοιπόν τά τρία νά δίδουσι εις τούς πτωχούς, ήμιαό δουκάτο νά δί· 
δουσι τοΰ εφημερίου | όποΰ είναι εις τήν εβδομάδα τοΰ άγιον Σάβ
βα καί τοΰ άγιου Νικολ.άον διά νά κάνη τό μνημόσυνο \ καί τρισάγιον 
είς τά δνόματα όποΰ παρακάτω θέλω γράψω τά όποια νά τά γράφουσι 
εις τό λί j μπρο τής άγιας Πρόθεσης όποΰ κρατοΰαι είς τό άγιον Βήμα
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9°) = φρονιίζω. 2,) = βήμα. 2!) = δμως. 2S) = άρνοΰμαι.
24)= Δημόσιοι είσπράκχορες. 2δ) = διαθήκη. 9δ) άπήχης = άφόχου
2Ϊ) = κανονίζω. 28) == είσπράιτω. "J = περίπου.
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72 Κ. Δ. Μέρτζιου

καί ανισώς και είναι άλλος έφη | μέριος τοϋ άγιον Σάββα και άλλος 
του αγίου Νικολάου, νά δίδουσι καέέενδς τδ ενα κάρτο διά να | κάνη ό 
καδένας άπόσπερα το μνημόσυνο και απολειτουργά τδ τρισάγιον. Και 
τδ | άλλο ήμισδ δουκάτο νά τδ δίδουσι τοϋ εκκλησιάρχη κά&ε χρόνο 
είς παντοτεινδ διά τον κό | πον του δποϋ άνάφτει τδ καντήλι τής Πα
ναγίας μου. Και άνισάος καί δέν έλελήσουσι να δεχέέοϋσι \ εις την εκ
κλησία την Παναγίαν μου, ϋέλω καί εις οποίαν εκκλησία την δεχϋοϋ- 
σι, νά τους τζι \ ράρουσι τα εκατό δουκάτα όπου άφίνω διά τδ λάδι 
τον καντηλιού διά νά άνάφτη καί εκεί τδ καντήλη τζη. Καί τα άλλα 
εκατόν άς είναι είς την εκκλησίαν διά νά τά ντισπενσάρονσι80 | καίέώς 
άνω&ε λέγατ. ’Ακόμη άφίνω είς την αυτήν εκκλησίαν τοϋ άγιου Γεωρ
γίου ένα ρέλι \ ηβάριον81 μέ τέσσερα βάζα άπδ χάρκωμα, χρυσωμένα 
με τδ άρμαράκι τος άπδ | περέρ* 88 μαΰρο μέ φιγούραις χρυσωμέναις 
διανατό βάλονσι άπάνω είς τδ άλτάρε τής άγιας | προέέέσεως νά τά σερ' 
βίρωνται οι Ιερείς εις την είσοδον είς ταΐς έορταϊς νά παρακαλοϋσι | 
διά την ψυχήν μου, μά τδ κλειδί νά τδ βαστά πάντα ό άφέντης ό Βι- 
κάριος 88 καί μόνον δταν είνε | έορταϊς όπου λειτονργοΰσι πολλοί ιερείς 
νά τδ άνοίγονσι. Είς τά αυτά βάζα είναι εις τδ ένα | ένας σταυρός 
χρυσός καί μέ μαργαριτάρι καί έχει είς τδ μέσον άπδ τίμιον ξύλο τοϋ 
Σταυροϋ, | είς τδ άλλο, κομμάτι κόκκαλο τοϋ τίμιου Προδρόμου, είς 
τδ άλλο, έναν άφτί τοϋ άγιου Γεωργίου | δεμένο με άοήιτι. Καί εις τδ 
άλλο είναι τρία κομμάτια Βασιλείου τοϋ Μεγάλου, Γρη | γορίου τοϋ 
Θεολόγου καί Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. Άκόιιη άφίνω εις την έκ- 
κλησίαν | τδ φελόνι μου τδ βελούδο κολδρ ντέ φόγο 84 το φόντο, μέ φιό- 
ρε πολύλογα, μέ τδ πετραχήλι του | καί ϋπομάνικα. Καί άφίνω καί 
ένα ποτηροκάλυμμα δποϋ έχω άσπρο δάζο ρεκαμάδο 85 j <3ιά νά τδ σερ- 
βίρουντε δταν πάσι νά μεταλαμβάνουαι τούς άρρωστους,

’Αφίνω τοϋ Πανιερωτάτου \ αύίέεντός Μητροπολίτου τδ πετραχήλι 
μου τδ κόκκινο, βελοϋδο ρεκαμάδο καί τά ϋπομάνι \ κά του άπδ ράζο 
ρεκαμάδα καί την ζώνη μου την πράσινη, παρακαλώντας τον Πανιερώ- 
ταιον | νά τά δεχ&ή διά σηαεΐον τής ευλαβείας μου καί νά έέυμάται 
δταν λειτουργέ} νά παρακαλή διά την | ψυχήν μου. ’Ακόμη έέέλω καί 
κά&ε χρόνο εις παντοτεινδν την ήμέραγ τοϋ άγιου Σάββα δποϋ λει- | 
τουργά δ άφέντης δ Μητροπολίτης διά τον ποτέ Μασιμιλιάν Τρόνκο ■“ 
νά δίδουσι τής Πανιερότη | τός του άπδ τά καλά μου ένα δουκάτο νά

80) = κατανέμω. 31) = λειψανοθήκη. SJ) = αχλαδιά.
88) = ό έκ τών έπιτρόπων επιμελητής τοϋ Ναοϋ. 34) = χρώμα πύρινον. 
*5) = κεντητό.
8β) Ό Τρόνκος ήτο Κύπριος' έχρημάτισεν υπηρέτης τοϋ Θωμά Φλαγγίνη.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:22 EEST - 18.237.180.167



Ή ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίοο ίερέως τοϋ Μαρά τοϋ Κρητός 73

μου πέρνη μερίδα με τά κάτωθεν ονόματα των άπε i Καμένων μου καί 
απολειτουργά νά κάνη ένα τρισάγιον απάνω εις τον τάφον όπου με θέ- 
λουσι έντα | φιάσει μέ τά αυτά ονόματα. ’Ακόμη την ημέραν των ψυχών 
όπου λειτουργά διά τον ποτέ αυθέντη ’Άκρη 81 νά τον δίδονσι άλλον ενα 
δουκάτο είς παντοτεινό νά κάνη τά όμοια μερίδα καί τ ρισάγιον. |

Θέλω ότι νά δώσονσι διά μίαν φοράν των άφεντών των εφημερίων 
δουκάτα δέκα νά μοϋ κάμουσι τό | σαις λειτουργίαις καί πάντα είς το 
τρισάγιον νά άναγνώθουσι τά κάτωθι ονόματα των αποθαμένων μου. | 

'Ακόμη θέλω καί από τό καβηντάλε 88 όπου έχω είς τό ντάτσιο τον 
όίλατζοϋ 89 προς τέσσερα είς τά εκατό | τα τζιράρονσι τα διακόσα δου
κάτα οι άφένταις οι κομισάριοι μου λέγοντας | capellani 40 di S. Zorzi 
di Greci διά νά σκοδέρνονσι τό πρό41, κάθε χρόνο είς παντοτεινό οί 
έφημέριοι | όπου κατά καιρόν θέλονσιν εϊσται νά τά μοιράζουσι οί 
τρεις τος, μά τό καβεδάλε νά στέκη κοντετζιονάδο 42 * * είς παντοτεινό καί 
ποτέ τινάς νά μην μπορή να τό δισπονέρη 4Β, δίδοντάς τος όμπλιγο84 
καθένας είς την | εβδομάδα τον νά μοϋ πέρνη μερίδα είς την αγίαν 
Πρόθεσιν μέ τά κάτωθε ονόματα των άπεθα \ μένων μου κάθε μέρα 
καί κάθε Κυριακή αποσπερνά να κάνη μία παράκλησι της Πα | ναγίας 
μου, καί τρισάγιον τη Δευτέρα απολειτουργά μέ τά κάτωθεν ονόματα ·' 
Μάρκον, | τοϋ πατέρα μου, Γεωργίας τής μητρός μου, Πηγής τής μη
τρυιάς μου, Ίωάννου Άορέλιον, Νικολάου, | Μαρίας" Ίωάννον Άο- 
ρέλιου, Γεωργίου, Νικολόζας, Μαρίας, Ζαμπέτας, ΙΊελαγίας, j Πέτρου, 
Ευγενίας μοναχής, Γεωργίου ίερέως, Μαρίας πρεσβυτερίνας, Θεοδο
σίου, Ίωάννον, | Μπενέτον, ”Αννης, Μαρίας, Είρήνης, 'Αντίο | νίου, 
Βίκτωρος, Ελένης, Γεωργίας, ’Αντωνίου, Μιχαήλ, Ίωάννον, Αντω
νίου καί Γρηγορίου ίερέως εμοϋ τοϋ άμαρτωλ ώ.

’Ακόμη άφίνω \ τά άλλα διακόσια δουκάτα όποϋ έχω εις τό αυτό 
ντάτζιο τοϋ άλατζοϋ 45 να τα τζιράρουαι: «monache | S. Zorzi di Gre
ci» καί να ακοδέρνη τό πρό ό αφέντης ό βαρδιάνος είς παντοτεινό νά 
τό δίδη των κνρα \ καλογράδων τοϋ μοναστηριού μας, δίδοντάς τος 
όμπλιγο νά κάνονσι κάθε τρίτη μία παράκλησι τής | Παναγίας διά την 
ψυχήν μου καί διά των άπεθαμένων μου των άνωθε. Καί ταϊς παρ- 
χίδαις ώσάν \ ταίς τ ζιράρονσι νά ταϊς δίδονσι είς την εκκλησίαν νά 
ταϊς βάνουσι είς τό λίμπρο νά μην χαθοϋοι. \

87) — ό Βερνάρδος νΑκρης, έκ των προκρίτων τής Κοινότητος, ήχο Κύπριος.
ss) = κεφάλαιον. *’) = ήτο κρατικός οργανισμός διαχειριζόμενος τό αλάτι. 
40) = ϊερεΰς παρεκκλησίου. 41) — τό εσοδον, δ τόκος.
42)=ύπό όρους. 4S) = διαθέτω. 41) = ΰποχρέωσις.
4ί) άλατζοϋ = άλατιοϋ.
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Άφίνω είς την 'Αγίαν Παρασκευήν είς την Αέζεναίβ τέσσερα άπό 
τα ρελικβάριά μου τά ξύλινα | χρυσωμένα μέ τα αγία λείψανα είς τά 
όποια είναι εις τό era κομμάτι μικρό κόκκαλυ τής άγιας \ Παρασκευής, 
είς τό άλλο τής 'Αγίας Ευγενίας, είς τό άλλο τής άγιας Θεοδώρας τής 
έν Άλεξαν | δρεία, και εις τό άλλο τής άγιας Θεοδοσίας καί δύο εικό
νες των διαστήλων, τοϋ αφέντη | τό Χριστό τό πλειά μεγαλύτερο και 
πλατύτερο από όλα όπου έχω καί τόν άγιον Γεώρ \ γιον καί μίαν Έπι- 

Δ κα&ήλωσι47 άπό ταίς δύο όπου έχω την μεγαλύτερη, δίδοντάς τος | 
όμπλιγο να γράψουαι είς την άγίαν Πρό&εσι τό όνομά μου καί τά ά- 
νω&ι ονόματα των απο | Καμένων μου νά μας πέρνουσι μερίδα καί νά 
κάνουαι καί ένα τρισάγιον κά&ε Κυριακήν \ απολειτουργά είς παντοτει- 
νόν. 'Ακόμη άφίνω είς τόν °Αγιον Νικόλαον είς την ΠόλαΙΒ | άλλα 
τέσσερα ρελικβιάρια άπό τά ξύλινα χρυσωμένα, μέ τά αγία λείψανα είς 
τά | όποια εϊνε είς τό ένα, τοΰ άγιου Μερκούριού, είς τό άλλο τοϋ άγιου 
Πέτρου τοϋ έν Άλε [ ξανδρεία, είς τό άλλο τοϋ άγιου Εύμενίου άρχι- 
επισκόπον Κρήτης καί είς τό άλλο j τοΰ άγιου ’Ιωάννου τοΰ Καλύβι- 

2. του καί δύο εικόνες των διαστήλων, τόν άγιον Νικόλαον καί | τόν ά
γιον Ίωάννην τόν Πρόδρομον, όποΰ εϊνε καί τά δύο κονπάνια 49 καί 
ταίς &ύραις τοϋ 'Αγίου | Βήματος, δίδοντας τος όμπλιγο νά γράψουαι 
είς την άγίαν Πρό&εσι τό όνομά μου καί τά | άνω&ε των άπο&αμένων 
μου νά μάς πέρνουσι μερίδα καί κά&ε Κυριακή άπολείτουργα \ νά κά- 
νουσι ένα τρισάγιον μέ τά άνω&ε ονόματα, άκόμη άφίνω είς τήν κυ
ρίαν τήν | Τριμάρτυρο όποϋ εκτίσασι οι άφένταις οι Κρητικοί είς τούς 
Κορφούς τέσσερα ρελικβι \ άρια άπό χάρκωμα χρυσωμένα μέ τά άγια 
λ'ίψανα είναι είς τό ένα τής άγιας | Ιίελαγίας καί είς τό άλλο τής ά
γιας Θέκλας τής πρωιομάρτυοος μέ τό άρμαράκι όποϋ τά | έχω. Καί 

2_ δύο εικόνες των διαστήλων, τόν Αφέντη Χριστόν καί τήν Παναγία επί 
] Θρόνου | όποΰ είναι κονπάνια 49 καί τήν Κοίμησι τής Παναγίας όποϋ 

έχω επάνω είς τό άλταρέτο60 ιιου \ διά νά τά σερβίρουνται όταν κάνουαι 
τήν προτζεαιόν 51 τοϋ Αίιγούοτου, δίνοντάς τος όμπλιγο | νά γράψουαι 
είς τήν άγίαν Ιΐρόϋεσιν τό όνομά μου καί τά άνω&ε των άποϋαμένων 
μου νά μάς πέρ | νουσι μερίδα καί κά&ε Κυριακή άπολείτουργα νά 
μάς κάνουαι ένα τρισάγιον. | Άκόμη άφίνω είς τήν εκκλησίαν τοϋ 
άγιου Δημητρίου είς τήν Ζάκυν&ον όποϋ είναι νοικο | κύρης ό άφέν- 
της δ Παπακόλας τέσσερα ρελικβάρια άπό τά ξύλινα χρυσωμένα | μέ 
τά άγια λείψανα που εϊνε εις τό ένα ολίγο λείψανο τοϋ άγιου | Σάββα * 19

4β) Lesena ή L,ussin"= νησίς τής Δαλματίας.
4’) έπικαθήλιοσι = άποκαθήλωσις. 4S) Pola = λιμήν Γιουγκοσλαβίας.
19) = σύντροφοι, απαράλλακτοι· ί0) = μικρός βωμός. 81) = λιτανεία.
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εις τό άλλο τον άγιον ’Ανδρέον τον εν τή Κρίσει. Εις το άλλο τον 
άγιον | Έφρέμ τον Σύρον. Και είς το άλλο τής άγιας Θεοδώρας τής 
Ανγονστας καί δύο εΙκόνες των δ'.αστήλων τον άγιον Ίωάννην τον 
Πρόδρομον \ έκεΐνον όπον είναι μΐ ταίς φτερονγαις και τον άγιον Ί
ωάννην τον Θεολόγον καί την | άλλην Έπικαθήλωσι όπον είναι μέ τή 
σοάτζα™ χρνσωμένη, δίδοντας τος ομπλιγο να γράψονσι | τό όνομά 
μ ον είς την άγίαν Πρόθεσι καί τα άνωθε των αποθαμένων μον νά μάς 
πέρνονσι \ μερίδα καί κάθε Κνριακή άπολείιονργα νά κάνουσι ένα 
τρισάγιον με τά άνωθε ονόματα | απάνω εις τον τάφον όπον είναι θα- 
μένος είς την αντήν εκκλησίαν δ ποτέ μον αδελφός Ιωάννης Άορέ- 
λιος. Άφίνω ταϊς δύο είκόναις των διαστήλων όπον είναι μέ ταίς σο· 
άτζαις χρνσωμέναις | κονπάνιαις, τήν Παναγία επί Θρόνον καί τον 
άγιον Σάββα νά ταίς δώσονσι είς τήν έκκλη \ αίαν τον άγιον Ίωάννον 
λεγομένον Μπράγορα είς τήν κοντράδα63 μον διά νά ταίς βάλονοι είς 

| τήν καπέλα τον άγιον Ίωάννον τον ’Ελεήμονος. ΕΙς τήν εκκλησίαν 
είς τήν χώραν \ τής Περάγας τεριτόριο 54 τής Πάντονβας έδωσα μίαν 
εικόνα μεγάλη τής Πανα | γίας, τήν 'Οδηγήτρια, καί τήν έβάλασι είς 
ενα άλτάρε, είς τήν όποιαν θέλονσι νά δώ \ σονσι τό καντήλι μον τό 
άργνρό, άδέν τό έχω δοσμένο ζώντος μον καί διά νά άνά | φτονσι τό 
αντό καντήλι έγώ τονς δίδω τήν σήμερον τρεις μπότζανις 55 λάδι κάθε 

| χρόνο καί τό άνάφτονσι κάθε ακόλη από τό ταχν έως τό βράδν καί 
θέλω ότι νά δί | δονσι από τό ρεζίδονό μον κάθε χρόνο εις πανωτει- 
νό δονκάτα έξι των αδελφών τής | αντής εκκλησίας όπον τονς έπονο- 
μάζοναι i fratelli della Fabrica διά νά ξοδιάζονσι \ έκεΐνον όπον 
χρειάζεται διά νά άνάφτη τό αντό καντήλι καί τά νπόλοιπα νά πέρ- \ 
νονοί τόσαις λαμπάδαις διά νά ταϊς άνάφτονσι εις τό αντό άλτάρε τής 
Παναγίας. |

’Ακόμη άφίνω ένα άπό τά σπιτάκια όπον νοικιάζω είς τήν αντήν 
Περάγα τό νον | μερο τέσσερα No 4, τό όποιον νοικιάζω τήν σήμερον 
διά λίτρες58 είκοσι τό χρόνο καί | θέλω δτι ό άφέντης ό πιοβάς 57 τζή 
Περάγας νά έχη τήν έγνοια νά τό νοικιάζη καί όσον | νοίκι ενγάλει νά 
κραιήζη άπ’ αντά λίτρες δέκα καί σολντία δέκα κάθε χρόνο διά νά κά
νη έφτά \ λειτονργίαις τής Παναγίας είς τό αντό άλτάρε είς παντοτεινό 
είς ταίς έφτά | έορταίς τής Παναγίας όπον ή εκκλησία έορτάζει κάθε 
χρόνο καί νά δίδη καί τον καμ | πανάρο όπον άνάφτει τό καντήλι τής 
Παναγίας κάθε χρόνο δύο λίτραις διά νά έχη εν | θνμησι νά τό άνάφτη * 65

‘ίΐ Ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ίερέως χοϋ Μαρδ χοΰ Κρηχός 15

δ2) (Βενεχ διάλ.) = κορνίζα, πλαίσιον. Μ) = συνοικία. Μ) = περιοχή.
65) μέχρον χωρηχικόιηιος = 2 ·/, λίχρες. 5β) λύρες = λίρεί Βενέχικες.
5Ι) = έφημέριος.
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καί τό ρέστος όπου θέλει ευγάλει από τό αυτό νοίκι να τα δίδη | των 
άνωθε αδελφών διά να τα ξοδιάζουοι και αυτά εις τόσαις λαμπάδαις 
διά τό αυτό άλτάρε | και δίδω κάρικο68 εις τήν ψυχήν τοϋ αφέντη τού 
πιοβάν να έχη την έγνοια νά άνά \ φτουσι τό αυτό καντήλι. Καί αν 
καμμιά φορά δεν εύρη νά νοικιάση τό σπίτι θέλω καί \ από τα άνωθε 
έξι δουκάτα νά δίδουσι οι άνωθε αδελφοί ταίς λίτραις δέκα και σολ- 
ντία δέκα | του αφέντη τοΰ πιοβάν διά νά κάνη τζί έφτά λειτουργίαις 
διά τον καιρόν όπου είναι ανοικο j τό σπίτι διατί θέλω νά γίνουνται εις 
παντοτεινό. ’Ακόμη θέλω νά δίδουσι από την | κληρονομιάν μου κάθε 
χρόνο είς παντοτεινό δύο δουκάτα είς την εκκλησίαν τοΰ | Περαρόλο 68 
τοΰ άφεντός τοΰ πιοβάν όπου κατά καιρόν θέλει εΐαται διά νά ξοδιάζη 
τό ένα είς \ τόσο λάδι νά άνάφτη τό καντήλι τζή Παναγίας είς τό Καπι- 
τέλλο 60 όπου είναι εις την Κρο | ζέρα απάνω είς την στράτα όπου αν 
άδειάζη τον πόντε81 τζή Μπρέντας τό όποιον την σήμερον \ ό αυτός α
φέντης πιοβάς τό άνάφτει μέ λάδι όπου έγώ τοΰ δίδω και τό άλλο δου
κάτο νά | δίδϊ] δύο λίτραις εκείνου όπου πάγει καί άνάφτει τό καντήλι 
καί τό ρέστος να πέρνη τό j σαις λαμπάδαις από τρεις ογκιαΐς τη μία 
νά τάς άνάφτη είς την Παναγίαν τοΰ αύτοϋ | Καπιτέλλου. Καί όταν έχη 
χρεία από φτιάσιμο τό αυτό Καπιτέλλο νά σοαπεντέρη62 | ταϊς λαμπά- 
δαις και νά ξοδιάζη από αυτά νά τό φτιάνη διά νά μην χαλάση, διατ'ι 
καί | έγώ δύο φοραϊς τό έφτιασα είς τον καιρό μου όποΰ ήτον διά νά 
χαλάση. \

Θέλω και κάθε χρόνο είς παντοτεινό την ήμέρα όποΰ ό αφέντης ό 
Θεός μέ θέλει άνα \ παύσει νά μοΰ κάνουσι μία λειτουργία αρχιερατι
κή μέ τους έφημερίους κα'ι προεφη | μερίους καί δύο Ιεροδιακόνους, 
δίδοντας τοΰ άρχιερέως δύο δουκάτα, των ιερέων | εμιαό δουκάτο κα- 
θενός, των ίεροδιακόνων ένα ν.άρτο καθενός, τοΰ ψάλτη ένα κάρτο [ 
καί τοΰ έκκληαιάρχη μία λιράτσαβΒ, καί υστέρα από την λειτουργίαν 
νά κάνουσι ένα τρισάγιον, | να κάνουσι τό τρισάγιον εκεί όποΰ μέ θέ- 
λουαι ενταφιάσει μέ τα άνωθε ονόματα των | άπεθαμένων μου.

Άφίνω τοΰ έκλαμπροτάτου αύθεντός ντετόρε Σαλβατώρ \ Βάρδα 
τοΰ πολλά μου ήγαπημένου καί κομισάριου διά αημεΐον τής πολλής μου 

ά άγάπης \ μίαν εικόνα τής Παναγίας μέ την αργυρή λάμα καί μέ κινι- 
ζόλαν ένταγιάδαΒί χρυ \ σωμένη, την μεγαλείτερη από δλαις όποΰ έχω 

Ί καί τον ’Εσταυρωμένο όποΰ έχει τή αοά | τζα ατενή από έμπανο μέ τό

δ8) = επιφορτίζω. 58) = πολίχνη τής Παδούης. “·) — προσκυνητάρι. 
β1)— γέφυρα. β>) = διακόπτω.
6β) = μεγάλη λίρα = 30 σολδία, αντί 20 ποΰ είχεν ή λίρα.
6<) κινιζόλα ένταγιάδα = πλαίσιον ξυλόγυπτον.
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κρυστάλλι δμποοοτάς καί μία κασέλα από τα'ις δύο | όπου έχω από κα
ρά βί ίνταγιάδαις, παρακαλώντας τον να τα άτζετάρη™ διά νά μου Όυ. 
μαται | καί τοΰ ρακομαντάρω τά άνέιρα μου να τα αγαπά καί νά μην 
άμπαντονάρη τά ίν | τέρισα*1 μου.

Άφίνω τοΰ εκλαμπρότατου αυ&εντός ντετόρε Τζώρτζη Τζαντίρη 
άλλου μου | κομισάριου καί ήγαπηιτένου μίαν εικόνα τής Παναγίας με 
την αργυρή λάμα | καί με κνιζόλα ένταγιάδα χρυσωμένη, εκείνη όπου 
έχει τό άρμα88 μου είς την κινι \ ζόλα καί δύο μάντρεπέρλαι63 όπου 
έχω εις την ΙΙεράγα καί είναι είς την μίαν δ άφέν | της δ Χριστός καί 
εις την άλλη δ άγιος ’Ιωάννης δ Θεολόγος. Καί την άλλη κασέλα την 

| κονπάνια τής άνωάε, παρακαλώντας τον νά τά άτζετάρη διά σημείον 
αγάπης καί | νά μην άμπαντονάρη τά ΐντερέσα μου καί τοΰ δίδω την 
ευχή μου καί τής άρχόντισάς του καί \ των παιδιών του.

Άφίνω τοΰ αφέντη τοΰ Μάρκο Προκατσιάντε70 τοΰ ήγαπημένου 
μου έξα | δέλφου δύο είκόναις δποΰ έχω μικρές μέ κνιζόλαις χρυσω- 
μέναις, τον άγιον Φίλιππον καί την αγίαν Μαρίνα, διά νά ταΐς βάλη 
είς τό σκανμπέλον του " νά μοΰ άυμάται. j Ακόμη άέλω νά τοΰ δί· 
δουσι κάάε χρόνο από την εντράδα’2 τής Περάγας ένα σακί στά | ρι 
από άνάμισυ στάρο 78 Βενέτικο καί μία βαρέλα κρασί είς δλην του την 
ζοτήν καί υστέρα | από την ζωήν του τό αυτό στάρι καί κρασί νά μέ- 
νουαι είς την κληρονομιάν μου. |

Άφίνω τοΰ αφέντη Μαρκαντώνιου Άχέλη τοΰ πολλά μου ήγαπη
μένου μίαν | εικόνα τής Παναγίας εκείνη δποΰ έχει την κνιζόλα χρυσή 
καί κόκκινη καί άλλαις δύο | είκόναις μικραίς, τον άγιον Σπυρίδωνα 
καί τον άγιον Αντώνιον μέ κνιζόλαις, διά σημείον αγάπης.

Άφίνω τοΰ έκλαμπροτάτου καί ύψηλοτάτου αυάεντός Φραντζέακι 
Ντε | μένζο τοΰ πολλά μου ήγαπημένου μίαν εικόνα τής Παναγίας μέ 
την αργυρή λάμα \ καί μέ κνιζόλα ενταγιάδα εκείνη δποΰ έχει άτόρνο 74 
εις την εικόνα μία σοάτζα ατε \ νή από περέρ μάβρο.

Άφίνω τοΰ έκλαμπροτάτου καί ύψηλοτάτου αυάεντός Φραντζέακο | 
Φοσκαρίνι μίαν εικόνα τής Παναγίας μέ την αργυρή λάμα καί μέ κνι- 
ζόλα εντα \ γιάδα χρυσωμένη, εκείνη δποΰ έχει είς την κνιζόλα διάφο- 
ραις φιγούραις. |

Άφίνω τοΰ έκλαμπροτάτου καί ύψηλοτάτου αύ&εντός Νικολό Κορ· 
νάρο υιοΰ τοΰ ύψηλοτάτου \ αύάεντός Τζουάνε δύο εικόνες τούς αγίους

Ή Ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ίερέιος του Μαρα τοΰ Κρητος 77

βί) καρά = καρυδιά. ββ) = δέχομαι. βΙ) = συμφέροντα.
*"*) arma = οίκόσημον. β9) = μαργαραομάννα.
,0) Προκατσιάντε τό γένος ήτο ή μητέρα τοΰ Μαρά. 71 * 73) = κομοδίνο.
73) = εισόδημα. ,!) = 83 λίτρες. 74) = πέριξ, ολόγυρα.
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R. Δ. Μέρτζιου

έπτά παΐδας και τους τρεις παΐδας | εϊς την κάμινον με κνιζόλαις άπό 
έμπανο οτενα'ις και με γιαλιά δμπροατάς καί | της ίκλαμπροτάτης κα'ι 
ύψηλοτάτης Κυρίας ΑΙκατερίνας τής μητέρας τον αύτοΰ άφεντδς Νι- | 
κολό, άφίνω μίαν εικόνα την 'Έγέρσιν τον Λαζάρου μί οοάτζα χρυ
σωμένη στενή. \

Άφίνω τής έκλαιιπροτάτης και ύψηλοτάτης Κυρίας Μένεγας Κορ- 
νάρο μίαν εικόνα τής \ Παναγίας μικρή μί την αργυρή λάμα και μί 
κνιζόλα ενταγιάδα χρυσωμένη, | ή όποια έχει εϊς την κορώνα της ολίγο 
μαργαριτάρι και ό Χριστός βαστά εις τό χέρι του τον κό | σμον, πα- 
ρακαλώντας την άφεντίαν της νά την άτζετάρη διά νά τής είναι βοη&ός 
και τής ρακο | μαντάρω την ανιψά μου να την αγαπά.

“Αλλη μία εΙκόνα τής Παναγίας έχω μικρή \ με κνιζόλα ενταγιάδα 
χρυσωμένη, ή όποια έχει άτόρνο εις τήν εικόνα ένα φε \ σιόνι άργυρό 
τήν όποιαν άφίνω τής ίκλαμπροτάτης κυρίας Νικολόζας Τζηγάλενας 
πιρα | καλώντας την νά άγαπά τή Μητροδώρα τή φιλιότζα μου 7\ |

Άφίνω τής ίκλαμπροτάτης κυρίας Αλεξανδρινός Τζαντίρη μίαν 
εικόνα μικρή \ όπου έχει τον άγιον Γεώργιον με τήν άργυρή λάμα και 
με κνιζόλα ενταγιάδα χρυσωμένη | και τής άφίνω και τήν ευχήν μου.

Άφίνω τοΰ εκλαμπρότατου αϋ&εντός ντετόρε Τζουάνε Λοράντο μίαν 
εΙκόνα τή; άγιας \ Παρασκευής με κνιζόλα ίνταγιάδα χρυσωμένη διά 
σημεΐον άγάπης.

Άφίνω τοΰ | ίκλαμπροτάτου αύ&εντός Φραντζέσκο Βέλανο μίαν 
εικόνα τής Παναγίας μί τήν άρ | γυρή λάιια κα'ι μί κνιζόλα ίνταγιάδα 
χρυσωμένη, ίκείνη που έχει εις τήν κνιζόλα τέ | σσερες πέτρες μπλά. 
βαις ,β διά σημεΐον τής πολλής μου άγάπης και τοΰ άφίνω και τήν εύ· 
χή μου. \

Άφίνω τοΰ ίκλαμπροτάτου αύ&εντός Νικολό Καραγιάννη μίαν ει
κόνα τής Όρ&οδο | ξίας μί κνιζόλα ίνταγιάδα χρυσωμένη μεγάλη διά 
σημεΐον άγάπης τοΰ οποίου ρακο \ μαντάρω τον άνηψό μου νά τον ά
γαπά και τοΰ άφίνω τήν ευχή μου.

Άφίνω τοΰ ίκλαμπροτάτου | αύ&εντός άαπάτη17 Νικολό Παπαδό·
! πουλο μίαν εικόνα τής Παναγίας ζωγραφιά πα \ λαιά ή όποια έχει εις 

τό έναντις πλάγι τον άγιον 'Ιωσήφ και είς τό άλλο τον άγιον Αομέ | 
νιγο με κνιζόλα ίνταγιάδα, παρακαλώνιας τον νά τό βάλη επάνω είς τό 
σκανμπέ | λο του άίά νά &υμάται τις άγάπες μας νά παρακαλή διά τήν 
ψυχήν μου.

78

7·) = άναδεκιή ,β) κυιτνόχρους.
”) = άββας, ηγούμενος, ό Παπαδόπουλος οδιος, εγραψεν ιήν ιστορίαν τοΰ 

Πανεπιστημίου Παδούης (1726).
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Άφίνω ιοϋ | αφέντη Μάρκο Καγιάνη τον πολλά μον ήγαπημένου 
μίαν εικόνα τους ’Αγίους Δέκα τους | έν τή Κρήτη από ταις δύο όπου 
έχω τή μικρότερη, διά σημεΐον αγάπης. Άφίνω \ τοϋ άφεντός τοϋ 
Κωνοταντή Κολομπή από την Κεφαλλονία μίαν εικόνα τον "Αγιον \ 
Κωνσταντίνον και ’Ελένη διά σημεΐον αγάπης.

Άφίνω τοϋ αφέντη τοϋ Τομάζο Κολομπή, \ υίοϋ τοϋ αύ&εντός Ζή- 
οιμον, τον άγιον Θωμάν με κνιζόλα ένταγιάδα χρυσωμένη να τον πα- 
ρα | καλή διά την ψυχήν μου και τοΰ άφίνω και την ευχήν μου.

Άφίνω τής κυρίας Ρεγίνας 'Έριτζο | ιθυγατέρας τοΰ ποτέ αφέντη 
Τζουάνε 'Έριτζο μία εΙκόνα μικρή, τον αφέντη τό Χριστό | ή Έπικα- 
βήλωαις με κνιζόλα ένταγιάδα χρυσωμένη καί /ιέ γιαλ'ι δμπροστάς. 
Και τής Περίνας τζή αδελφή τζη άφίνω τον άγιον Ιωάννη τον Έλεή- 
μονά | με κνιζόλα χρυσωμένη καί τους άφίνω καί την ευχή μου.

Άφίνω τοΰ άφεντός Φραντζέ \ σκο τοϋ Μπό τοΰ πολλά μου ήγαπημέτ 
νου τον άγιον Αημήτριον μέ κνιζόλα έντα | γιάδα χρυσωμένη καί τον ά
γιον Άλύπιον διά σημεΐον τής πολλής άγάπης δποϋ τοϋ φέρνω καί τοΰ 
άφίνω [ καί τήν ευχήν μου εξ δλης καρδίας με δλους τοϋ σπιτιοϋ του.

Άφίνω τοϋ άφεντός ντετόρε Άλε \ ξάνδρου Καντζιλέρη 18 γαμπροϋ 
τοΰ άνωέλε άφεντός Φραντσέσκου μίαν εικόνα τής Παναγίας με | τήν 
άργυρή λάμα ή όποια έχει είς τήν κνιζόλα της μίαν άρμα da Cd’Bon 
<5ιά σημεΐον | άγάπης.

'Αφίνω τοϋ άφεντός Πιεραντωνίου Μέλτοι μίαν εικόνα τής Πανα- ^ 
γίας ζωγραφη \ μένη είς τήν περγαμίνα εκείνη δποϋ έχει ένα γέροντα 
γονατιστό δμπροστάς τής | Παναγίας μέ κνιζόλα ένταγιάδα καί γιαλί 
δμπροστάς διά σημεΐον άγάπης τήν όποιαν έχω | είς τήν Περάγα.

Άφίνω τοϋ άφέντη τοϋ πατέρα Διονυσίου τοϋ Μαζαράκη ίφημε- 
ρίου τοΰ άγιου \ Νικολάου τής Πάλας ένα στιχάρι δποϋ έχω άπό ράζο 
κολόρ ντέ φόγο καί με φι | όρα πολύλογα διά νά μοΰ ϋυμαται εϊς τάς 
άγιας του εϋχάς.

Άφίνω δύο άπό ταΐς βέ \ σταις μου ήγουν άπό τά άπανωφόργια 
ταίς καλύτεραις, νά δώσουσι τήν μίαν τοϋ άφέντου | τοΰ παπά Γεωρ
γίου τοΰ Γιαφούνη καί τήν άλλην τοϋ άφέντη τοϋ παπά Ίωάννου Λαμ· 
πούδη καί νά | τός δώσωσι καί τέσσερα άπό τά ποκάμισά μου κα&ενός 
διά νά παρακαλοϋσι διά τήν ψυχήν μου. ]

Άφίνω τοϋ άφέντη τοϋ παπά Ίωάννου τοΰ Μπούμπουλη δποϋ εί
ναι είς τον Άνκώναso μίαν εικόνα ή όποια | έχει τήν Παναγία καί * 80

Ή ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου Ιερέως τοΰ Μαρό τοϋ Κρητός 79

7β> Ό 'Αλέξανδρος Καγγελλάριος ίαιρός ήιο 'Αθηναίος.
,9) = οΐκόσημον τής εΰγενοϋς οικογένειας Bon.
80) Ή Ancona, Ιταλ. λιμήν τής Άδριατικής, είχεν ορθόδοξον Ναόν.
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80 Κ. Δ. Μέρτζιου

την Αγίαν Αίκατερίνα ζωγραφία τον Κυρ Άγγελον νά παρακαλή διά 
την ψυ | χήν μον.

Άφίνω τον πατέρα81 τον Σάββα Βλαστεροϋ νά τον δώοωσι τέσσε
ρα από τά ποκάμι | οά μου και μία από ταΐς βέσταις μου νά παρακα
λή διά την ψυχήν μον.

’Αφίνω τον άγιον | Όνούφριον καί τον άγιον Ιωσήφ τον εν τή 
Κρήτη, όπου εϊνε και τά δυο κονπάνια, νά δίδουσι \ τό ένα τοϋ αφέντη 
καί διδασκάλου Ίωάννου Άβράμη και τό άλλο τον αφέντη τοϋ πατέ
ρα | Μελετίου Παπαδοπονλον διά σημεΐον αγάπη; νά παρακαλονσι διά 
την ψυχήν μον. |

Άφίνω τον αφέντη τοϋ πατέρα * Αν {λιμό Πρασινίκο τό γιονρδί83 
μον από σκότο, | και άν ζήσω καί τό κονοομάρω™ και κάμω άλλο από 
τό ίδιο σκότο γή από κα \ δενέλα, νά τό δώσωσι αυτό και άς τό άτζε- 
τάρη διά σημεΐον αγάπης νά παρακαλή διά την | ψυχήν μον.

Άφίνω τοϋ αφέντη τοϋ πατέρα Μπενέτο Μούζαλου όπου είναι εις 
τό μονά | στήρι είς την Καριτά 84 * * μίαν εικόνα τοϋ αφέντη τό Χριστό 
τό «’Ίδε ό άν&ρωπος» ζωγρα | φισμένο είς τό χάρκωμα μέ κνιζόλα 
μαύρη διό νά τό βάλη εις τό σκαμπέλον τον νά μέ | ένίλυμαται εις τα\ς 
προσευχαίς τον.

° Αφίνω τοϋ αφέντη τοϋ παπά Τζώρτζη Κουλονμπή νίοϋ τοϋ | ά- 
φεντός Δράκου από την Κεφαλλοvia ενα φελόνι όπυϋ έχω από όρμίζι 88 
νεραντζάτο | καί ενα στιχάρι λινό εκείνο όποϋ έχει τά ξόμπλια εϊς την 
κάτω μεράΒβ καί ενα πετραχήλι | άπό εκείνα όπου εχω ντεσκουμπά- 
via81 μέ τά νπομάνικά του καί την ζώνη άπό τζενταλί | να λατάδα88 
διά νά παρακαλή διά την ψυχήν μου.

Άφίνω τοϋ ίεροδιάκονου Μι \ χαήλ Σολομών τοϋ Ζακννάινοϋ τοϋ 
ζωγράφον τό φελόνι μου τό πράσινο δαμασκάτο μέ τό | πετραχήλι τον 
από βελούδο, κίτρινος ό κάμπος89 καί τά φιόρα τον πράσινα καί ενα 
ζευγάρι \ ϋπομάνικα άπό βελοϋδο μέ κόκκινα κλαδιά διά νά παρακαλή 
διά την ψυχήν μου. \

°Ένα αφαλιστάρι μικρό έχω μέσα είς τό σκριτόριό 90 μου μέ ασήμι 
φοδράδο απόξω, στρο | γγνλό, είναι 6 άγιος Γεώργιος καί δ άγιος Δη- 
μήτριος, τό όποιον άφίνω τον εκλαμπροτάτου άφέντη | Άνδρέα Άν-

8Ι) πίπέρα = μονάχου, pere. 83) Γιουρδί (τουρκ. λ.) = κοντόαι.
88) = φθείρω, καταστρέφω. 84) μονή Carita Ιν Βενετίςι.
8δ) = μίμησις τών μεταξωτών υφασμάτων τής περσικής πόλεως Ormus.
8β) μερά = μεριά. 87) = όχι δηλαδή όμοια, απαράλλακτα, άλλά διάφορα.
88) τζενταλίνα λατάδα = κυανόχροιιν μεταξωτόν.
88) ό κάμπος—τό φόντο (άμφότεραι ίταλικαί λέξεις). 80) = γραφεΐον.
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δροϋταο καί τον παρακαλώ νά το άτζετάρη διά σημεΐον αγάπης καί 
τοΰ ρακομαντάρω | τον άνεψόν μου νά τον αγαπά.

"Αλλον ένα σφαλιστάρι έχω μέσα εις το ϊδιο σκριτόριο, | άγιορεί- 
τικο ενταγιάδο με άαήμι δεμένο άτόρνο το όποιον άφίνω τοΰ εκλαμ
πρότατου αφέντη \ Σπυριδιών τοϋ Σάρο 81.

Και τοϋ αφέντη ’Αναστασίου ΣάροΒ1 τοϋ άδελφοϋ του άψίνω μίαν 
εικόνα την \ Βάπτισι τοϋ άφεντδς τοΰ Χριστοϋ μέ σοάτζα χρυσωμένη 
και τούς άφίνω και την ευχή μου. |

Άφίνο) τοϋ αφέντη τοϋ νιετόρε Κωσταντή Χριστοφόρο τοΰ πολλά 
μου ήγαπημένου | μίαν εικόνα την Γέννησιν τής Παναγίας μέ σοάτζα 
ένταγιάδα χρυσωμένη διά οηιιεΐον αγάπης. |

Τέααερες εικόνες έχω μέ αοάτζαις από περέρ μαϋρο εϊνε οΐ τέσαε- 
ρες ύμνοι τής Παναγίας | κονπάνια, ταίς δποίαις άφίνω ταίς δύο τοΰ 
αφέντη τοϋ Άρνέστο Μαγιώτα93 καί ταίς άλλαις \ δύο τοϋ αφέντη τοΰ 
Φραντζέσκο ΜασγαναΒΒ διά σημεΐον αγάπης.

Άφίνω τοΰ αφέντη τοϋ Τζου \ άνε τοϋ Κοντολέο 94 τον άγιον Παν- 
τελεήμονα μέ σοάτζα χρυσωμένη διά σημεΐον αγάπης. |

Άφίνω των τριών θυγατέρων τοΰ αφέντη τοΰ Μανωλάκη Κακνή 
τρεις εικόνες : τον άγιον Ίωάννην | τον Θεολόγον, τον άγιον Στυλιανόν 
καί τον άγιον ’Αρτέμιον, κάάε μιας την μίαν καί τός | άφίνω καί την 
ευχήν μου.

’ Αφίνω τοϋ αφέντη τοϋ Πιέρο Πίκολη δποϋ στέκει είς την Περάγα 
| μίαν εικόνα τής Παναγίας δποϋ έχω εις την Περάγα, ζωγραφισμένη 

εις τό χάρκωμα ή δποία \ έχει είς τήν κνιζόλαν δύο κολώναις, διά ση
μεΐον αγάπης.

Άφίνω τοϋ άφέντη τοϋ Τζώρτζη τοϋ Ναννάκη, | τοΰ πολλά μου 
ήγαπημένου, τον άγιον Ίωάννην τον Πρόδρομον δποϋ είναι μέ κνι- | 
ζόλα ένταγιάδα καί τον άγιον Δανιήλ τον Στυλίτη διά σημεΐον άγάπης 
καί τοϋ δίδω καί τήν ευχή μου. |

Άφίνω τζή κερά Κατερίνας Καλαφάτη τζή Μιταροπούλας νά τής 
δίδουσι κάϋε χρόνο δύο | δουκάτα είς ολην της τήν ζωήν καί υστέρα 
άπό τήν ζωήν της νά μένουσι είς τήν κληρονομιάν μου. |

Άφίνω τοϋ Τζώρτζη Μέζερη τοΰ φιλιότζου μου νά τοϋ δίδουσι 
κά&ε χρόνο άπό τήν έντράδι τής | Περάγας ένα σακκί στάρι άπό άνά- 
μισυ στάρο Βενέτικο, είς ολην του τήν ζωήν καί ύστερα άπό \ τήν ζωήν * 91

9Ι) Οί Σάροι αύιο'ι ήσαν οί υιοί ιοϋ ιυπογράφου Νικολάου Σάρου. 
Μ) *0 Μαγιώιας Έρνέσιος ήιο γραμμαιεΰς *ής Έλλην. Κοινόχηιος. 
83ί Ό Μασγανας εχρημάχισεν φύλαξ ιής ‘Εκκλησίας.
91) Ή οικογένεια Κοντολέων ήτο έκ Ναυπλίου.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔ. 6
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καί τών δύο νά μένη είς την κληρονομιάν μου και νά μη μποροΰσι διά 
καμμίαν αιτίαν \ νά ιό δμτιλιγάρουν γή να τό ίνπενιάρονοι95, μόνο νά 
τδ σκοδέρνονοι νά τό τρώαι διά νά με \ μακαρίζονοι και άν ποτέ τό 
όμηλιγάρουσι νά εϊνε πρίβοι98 ευθύς.

Άφίνω τον Μικέλη \ Μίζερη αδελφόν τον άνωθε Τζώρτζη να τοϋ 
δίδονοι κάθε χρόνο από την έντράδα τής Περάγας | ενα σακκί οτάρ1 
από άνάμιου οτάρο Βενετικό και μία βαρέλα κραοι να τό μοιράζονοι 

| με τη μάνναν τον εις όλην τος την ζωήν, νά παρακαλοϋσι διά την 
ψυχήν μου, καί νοτερά | άπό τήν ζωήν τοΰ Μικέλη καί τής μάννας 
τον νά τό δίδονοι τής ’Άννα Μαρίας θυγατέρας | τοϋ αυτοϋ Μικέλη 
καί αυτής είς όλην της τήν ζωήν καί νοτερά άπό τήν ζωήν της νά μέ- 

| νονοί είς τήν κληρονομιάν μου. ’Ακόμη άφίνω τοΰ αντοϋ Μικέλη 
μίαν εΙκόνα όπυϋ | έχω μεγάλη με διαφόρους άγιους μέ κνιζόλα άντί- 
γα με κολώναις καί πόμολα. \

’Ακόμη θέλω είς καιρόν παντριγιας τής άνωθε ’Άννα Μαρίας θυ
γατέρας τοϋ Μικέλη \ νά ξοδιάζουσι οι άφένταις οι κομισάριοι μου νά 
τής κάμουοι ένα στρώμα φορνίδο | άπό ό,τι τοΰ χρειάζεται, καθώς τός 
θέλει φανή άρμόδιον did νά παρακαλ.ή διά τήν ψυχήν μου. |

Άφίνω τοϋ κοπελιοϋ όπου θέλει ενρεθή εις τήν δούλετ/τίν μου είς 
τον καιρόν τοϋ θανάνον μου νά τον | ντΰοονοι καί νά τοΰ κάμουοι καί 
τήν μίζαν81 του καί να πληρώσουσι καί τό ναϋλόν τον νά τον πέψουοι 
εί; | τήν πατρίδαν του καί νά τοΰ διόοωοι καί δώδεκα δουκάτα νά τα 
βαστά εις τό σπίτι τος καί νά τοϋ \ δώσονοι καί εςι άπό τα ποκάμιοά 
μου τά καλύτερα καί ό,τι άλλο θέλει φανή ιών άφεντών τών \ κομισά
ριων μου άποϋ τά ροϋχα μου. Καί άιΊσως καί γένη Ιερέας νά τοΰ δί· 
δουοι κάθε χρόνο δον | κάτα δύο είς όλ.ην του τήν ζωήν διά νά παρα- 
καλή διά τήν ιμυγήν μου καί νά τοΰ δώσονοι καί ενα άν | θολόγιο δ- 
ποϋ έχω είς τήν Περάγα καί ένα εύχολόγι καί ένα δωλόγι καί ένα ψαλ- 
τήρι καί ένα ουναζαρισιή. \

Άφίνω τζή ‘Ελενιτσας τζή φιλιάτζας μου άδελφής τοΰ Μικέλη ένα 
οτριο,ιιάτζο άπό εκείνα δ.ποΰ έχω | είς ιό στρώμα μου καί ένα παγια- 
ρίτζο* 9’1, μία προοκεφαλάδα, δύο προοκεφαλάδια, μία φελτζάδα", | 
ένα πάπλωμα καί ένα ζευγάρι σεντόνια διά νά παρακαλή διά τήν ψυ
χήν μου.

'Αφίνω τζί Κατε \ ρίνας Μιάνη θυγατέρα τζή Πάσκας όπου στέκει

95) = υποχρεώνω, ενεχυριάζω. 9") = εστερημένοι.
9') μίζα ήτο ή προμήθεια τών αναγκαίων τροφίμων τουλάχιστον 20 ημερών 

διά τοϋ; ι’πιβιβαζομένους καραβιών. = στρώμα άπό άχυρο.
") φιλτσάδα = είδος παπλώματος.
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εις τό μετζάδο 100 μου τα αλλα δύο στρωμάτσα ( όπου εχω εις το στρώ
μα μου, το παγιαρίτζο καί τα στρίποδα τα χρυσωμένα μέ ταΐς ταύλαις 
τους, \ μία προσκεφαλάδα, δύο προσκεφαλάδια, μια φιλτζάδα, ενα πά
πλωμα καί ενα ζευγάρι σεντόνια | από τα καλύτερα όπου εχω καί εις 
καιρόν πανδρειάς της να τής δώσουσι διά μίαν φοράν δουκάτα είκοσι 

| διά νά παρακαλή διά την ψυχήν μου.
’Από τον Mario Καλεγάρο τον άφιττουάλε 101 μου εχω να λάβω | 

από τό νοίκι τοΰ σταργιοΰ δποΰ μοϋ πληρώνει καί από τορνέσα '°2 
όπου τοΰ εδάνεισα καί διά ταίς άεληαίς 10" όπου τοΰ εγόρασα κα&ώς 
φαίνεται είς τό λιμπρέτο μου όπου γράφω τα όσα μοϋ \ δίδει καί τά 
δσα μοϋ χρωστει καί είναι καί εϊς τό λιμπρέτο τό έδικόν του όπου τοΰ 
κάνω ταΐς \ ρετζεπούταις καί &έλω νά τον κάιουσι τον κόντον τον καί 
από τό χρέος όποΰ χριυστεΐ | να τοΰ χαρίσουσι τά έμισά διά νά παρα
καλή διά την ψυχήν μού καί τά άλλα έμισά νά σκο | δέρουσι διά νά 
πλερώσονσι τά άλλα μου λεγάτα. Καί άνισώς καί αυτός δεν είναι ζων
τανός, | τό ίδιο νά κάνουσι εις τά παιδιά του χαρίζυντάς τος τό έμιοό 
χρέος.

Άφίνω τής Γιουστίνας | γυναικός τοΰ αύτοΰ Mario δουκάτα πέντε 
διά μία φορά διά να παρακαλή διά την ψυχήν μου.

Άφίνω τζή Μαρίας γυναικός τοΰ Τζανέλα Γιρόιο δουκάτα πέντε 
διά μία φορά διά νά παρα | καλή διά την ψυχήν μου.

’Αφίνω τής Αάουρας Γιρότο ϋυγατέρας τοΰ ποτέ Στέφανο όποΰ | 
μου έατά&ηκε άφεττρυάλες δουκάτα πέντε διά μία φορά νά παρακαλή 
διά την ψυχήν μου. |

Άφίνω τής κερά 'Ελενέτας Προκατζιάντε τής άξαδέλφης μου δου
κάτα τέσσερα κά&ε \ χρόνο είς δλην της την ζωήν καί υστέρα από την 
ζωήν της νά μένουαι εις την κληρονομιάν μου. |

Άφίνω τής κερά Μπενιάς Φριέλο101 δουκάτα τέσσερα κά&ε χρόνο 
είς δλην της την ζωήν | καί υστέρα άπό τήν ζτοήν της νά τά δίδουσι 
τοΰ αφέντη τοΰ Νικολάκη Φριέλο τοΰ άδελφοΰ τζη | είς δλην του τήν 
ζωήν καί υστέρα άπό τήν ζωήν του νά μείνουσι είς τήν κληρονομιάν 
μου.

’Αφίνω τοΰ αφέντη τοΰ Θεοδόση Φριέλο μίαν εικόνα τής Παναγίας * 104

,0°) μετζάδο = ammezzato, είναι τό μεοαϊον χαμηλόν δωμάιιον, έξ οδ καί 
χό Γιαννιώχικο: μαντζάτο. m) = ενοικιαστής

,oa) Τορνέσι, ήχο μικροσκοπικόν χάλκινον νόμισμα εν Κρήτη. Τέσσαρα εξ αυ
τών ήξιζονένα σολδί. ’Εδώ όμως είναι υπό ιήν έννοιαν χρήμαια, λεπτά.

los) άεληαίς (κρηχική ιδιωματική λέξις) = αγελάδες.
104) Φριέλο. Τής κρητικής ταύτης οικογένειας ήτο καί ή μητρυιά τοΰ Γρη

γορίου Μαρα όνόματι Πηγή.
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όπου είναι | μέ την κνηζόλα άπό περέρ μαϋρο και με φρογιάμε 106 έν- 
ταγιάδα χρυσωμένα | διά σημειον αγάπης.

Άφίνω του κονπάρο μου του αφέντη τοϋ Τζονάνε Παππά δυο | εΙ· 
2j κάνες, τον άγιον Ίωάννην τον Χρυσόστομον μέ κνιζόλα ένταγιάδα χρυ

σωμένη | καί τον αφέντη τό Χριστό εις τό ποτήριον μέ σοάτζα χρυσω
μένη διά νά τά δώση των δύο του παιδιών τών | φιλιότζων μου καί 
τός άφίνω καί την ευχήν μου. Καί αν κανένα | από τά αυτά φιλιότζα 
γίνη Ιερέας όπου τό έχει γνώμη ό πατέρας τος, νά τοϋ | δίδουσι από 
τό ρεζίδουό 10β μου τέσσερα δουκάτα κάάε χρόνο εις ολην του την ζωήν 
διά νά | παρακαλή διά την ψυχήν μου καί υστέρα από την ζωήν του 
νά μένουσιν είς την κληρονομιάν μου. |

Δώδεκα εΐκόναις έχω, ταίς δώδεκα έορταίς, μέ σοάτζαις μαύραις, 
κον | πάνιαις, από ταίς όποίαις την μίαν άφίνω, την Ύπαπαντήν, τής 
άνεψας μου \ καί ταίς άλλαις ένδεκα &έλω νά ταίς δώσουσι οι άφέν- 
ιαις οι κομεαάριοί μου εις | ένδεκα ιερείς άπό εκείνους όπου άέλονσι 
εϋρεϋή είς ιόν ενταφιασμόν μου, άρχι \ νώντας άπό τούς εφημερίους, 
προεφημερίους, ψάλτη, Ιεροδιακόνους τοϋ άρχιερέως | καί ταίς άλλαις 
τών ξένων ιερέων όπου άέλουσι λάχει <5ιά νά μέ μακαρίσουοι. |.

Άφίνω τοϋ άφέντη τοϋ άμπάτε Μελέτιου Ρόζα δύο είκόναις οί 
όποίαις είναι είς \ φόρμα σφαλιστηρίου, μά ξεχωρισταίς, καί είναι είς 
την μίαν ό άγιος Σπυρίδων καί είς την | άλλην ό άγιος Μύρων ό Κρή
της διά σημειον άγάπης.

Άφίνω τοϋ κονπάρο μου | τοϋ καπιτάν Τζώρτζη Βαρούχα διά ση- 
μεΐον άγάπης μίαν εικόνα τον άγιον Γεώργιον \ άπό τούς δύο όποϋ 
έχω είς την Περάγα τό μεγαλύτερο.

Άφίνω τής ήγαπημένης μου άνεψας \ τής Μητροδώρας θυγατέρας 
τοϋ ποτέ μου άδελφοϋ Ίωάννου Άορέλιου νά τής δίδουσι κάάε χρόνο 
δουκάτα δέκα καί ένα σακκί άλεϋρι άπό άνάμισυ στάρο καί μιά [ βα
ρέλα κρασί εις ολην της την ζέσήν διά νά παρακαλή διά τήν ψυχήν μον_ 
Καί υστέρα | άπό τήν ζωήν της τά αυτά δέκα δουκάτα νά τά δίδουσι 
τής άνηψάς της τής Εύπραξίας | οπού τήν έχει είς τήν συντροφιάν της, 
είς ολην της τήν ζωήν διά νά παρακαλή καί αυτή διά \ τήν ψυχήν μου, 
ατέκοντας περό πάντα είς τήν υποταγή τής άείας της, άλλέως νά είναι 
πρίβα. \

Ακόμη άφίνω τής αυτής μου άνεψας τής Μητροδώρας τέσσεραις 
είκόναις, τήν Ύπα | πανιή τοϋ Σωτήρος, τούς Άγιους Τεσσαράκοντα 
τό μαρτύρων τών Άγιων Δέκα | τών εν Κρήτη καί τον άγιον Γρήγο
ρων τον άεολόγον, ταίς όποίαις όταν είναι οί έ | ορταίς τος νά ταίς

,οδ) = σύμπλεγμα φύλλων. *οβ) = υπόλοιπον περιουσίας.
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δίδη τού εκκλησιάρχη νά τα'ις βάνη εις τή μέση, έπειδή και να μην |* 
έχονσι άλλαις και με ταύταις έσερβίρονταν πάντα. ’Ακόμη τής άψίνω 
δώδεκα μη | ναΐα άπδ τά εϊκοστέσσερα άποΰ έχω νά τής δώσονσι τά 
καλύτερα και ενα ψαλτήρι από | τά μεγάλα όπου εχω Μίκον ’Αποστό
λου 101. Μίαν παρακλητική, ένα πεντηκοστάρι, | ένα Τυπικόν, ένα Συνα
ξαριστή και δσα Άλλα λίμπρα μου εύρίακονται να | έχω άπδ βίους ά
γιων εις απλήν γλώσσαν καί τής άφίνω καί την ευχήν μου. | Ταίς αύ- 
ταίς είκόναις καί δλα τά λίμπρα όπου άφίνω τής άνεψάς μου έλέλω 
καί ύ | στερα άπδ τήν ζωήν της νά τά βάνουσι εις τδ όρατόριον 108 τος 
νά διαβάζουσι οι κερά | καλογράδαις νά παρακαλοϋοι διά την ψυχήν 

μου.
Άφίνω τής Μαργέτας Φριέλο \ όπου εύρίσκεται τόσους χρόνους είς 

τδ σπίτι μου, διά τήν πολλήν δούλεψην όπου έκαμεν | είς τοΰ λόγου 
μου νά τής δίδουσι κάίλε χρόνο δουκάτα είκοσι καί δύο βαρέλαις κρα
σί | είς δλην της τήν ζωήν. Ακόμη ϋέλω δτι τά τρία στάρα τδ στάρι 
όπου μοΰ αφιαε χρέος ή | κερά ή μητρυγιά μου νά τής δίδω άπδ τήν 
Ιντράδα τής Περάγας, καέλώς είς τδ τεσταμέντο της | φαίνεται, νά τής 
τδ κάνουσι άλεϋρι κάτλε χρόνο νά τής τδ δίδουσι καϋώ; καί εγώ τής τδ 
έδιδα κά&ε j χρόνο έατς τήν σήμερον καί ύστερα άπδ τήν ζωήν της, νά 
μένουαι δλα είς τήν κληρονομιάν μου. |

Διά τά δώδεκα δουκάτα δπου σκοδέρνω άπδ τδ Μαγιατράτο ντέλε 
μπιάβαι109 έχω μία νότα | είς τδ λίμπρο μου καί έλέλω νά κάνουσι κα- 
ϋώς είς αΰτδ γράφω.

Κληρονόμον μου εις τά 110 * έχω καί είς τα 111 άσπετάρω εδώ καί είς 
κάέλε άλλον τόπον όπου νά μοΰ άγγίζη, έλέλω καί άφίνω \ τον άνηψόν 
μου τον πανιερώτατον Μητροπολίτην Τεραπόλεως Μάξιμον τδν Μαρα 
υιόν τοΰ ποτέ μου άδελφοϋ Ίωάννου Άουρέλιου τοΰ οποίου ρακομαν- 
τάρω τήν ψυχήν μου | καί τήν άδελφήν του νά τής βοηϋά καί τοΰ δί
δω τήν ευχή μου εξ δλης τής καρδίας. \

’Εμένα μοΰ ευρίσκονται να έχω έξω άπδ εκείνα δπου ανω&ε εδι- 
σπονέρεαα, Καβι | τάλε είς τήν τζέκα δύο χιλιάδαις δουκάτα καύώς είς 
τδ λίμπρο μου ξεκαϋαρίζω προς | τρία είς τά εκατό καί σκοδέρνω τδ 
χρόνο δουκάτα έξήντα καί είς τδ Ντάταιο112 τοΰ | κρασιού δουκάτα 
διακόσα πρδς τέσσερα είς τά έκατδ καί είναι δλα είς τδ όνομά μου καί
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“”) 'Απόστολος Μϊχος ήτο λόγιος Ιερωμένος εκ Παραμυθίας.
»08) = τόπος προσευχής. ">9) = ήτο τό Γραφεϊον των τροφίμων.
110) τά έχω=έκεϊνα πού έχω. 1Π) τά άσπεττάρω=έκεΙνα που μοϋ ανήκουν.
Μί) =τό Γραφεϊον επί τοΰ φόρου τοΰ κραυιοϋ.
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&έλω | δτι πάντα νά εΰρίσκωνται είς την Τζέν.α1'“ γή είς τά άλλα δε- 
πόζιτα tcv ΐΐρίντζιπε, με κον | τετζιδν 1,4 δτι ποτέ τινάς νά μη μπορή 
νά τά διοπονέρη, μά νά στέκι] το καπιτάλε είς παν | τοτεινδ και μόνο 
τδ 11ρδ νά σκοδέρνουσι οι άφένταις οΐ Κομμεοάριοί μου νά πληρώ- 
νουοι | τά λεγάτα"* μου όπου είς τδ παρόν μου τεοταμέντο άφίνω καί 
τά επίλοιπα νά πέμπουοι του \ άνω&έ μου άνηψοΰ. Καί άνιοώς καί ό 
πρίντζιπες ίλελήση καμμιά φορά ία πλερώση | τδ καβηδάλε, άέλω καί 
ΐ'α μην ήαποροϋσι να τά σηκώσουσι άπδ τά ντεπόζιτα του πριν \ τζι- 
πε, τιαρά νά ευροϋσι άλλο ντεπόζιτο πιγοϋρο να τά Ινβεατίρουσι1,6 όπου 
να μην | είναι περίπολο 1,1 νά χαϋοϋσι καί νά τά τζιράρουοι πάντα είς 
τδ δνομά μου με ταίς | ΐδιαις κονδιτζιόναις ώς άνωάε καί τδ μπουλέ- 
τί118 όπου οηκώνουαι τδ πρδ νά λέγη πάντα \ D. Grec/Orio Mard.

’Ακόμη μου ευρίοκεται νά εχω είς τδ χωρίον λεγόμενος τής | ΤΙε· 
ρόγας, τερετόριον τής Πάντονβας κάνπους 120 δεκατρείς ήμιου καί τα- 
βέλλαις ένηά με φά \ μπρικαις 121 122 * καί dA/α, καϋώς είς τδ λίμπρο μου 
ξεκαθαρίζω, ταίς όποίαις φάμπρικαις | ταίς έκαμα ίγώ. Καί θέλω καί 
ό άνωθε άνεψδς καί κληρονόμος μλ δλα τά μό | μπιλε όπου εχω έκεΐ, 
νά τους εχη καί νά τους χαρή είς δλην τον την ζωήν καί νά δίδη τά 
λεγάτα, | τδ στάρι καί κρασί όπου παραπάνω άφίνω κάθε χρόνο διά 
την τρνχήν μου καί νά κρατή | καί τά σπίτια άγομεντάδα 122 διά να μην 
χαλάσονσι. Μά άνισώς καί 6 αυτός μου α | νεψδς δέν εχει γνώμην νά 
γυρίση είς την Βενετία καί είναι ή θέλησή του νά πωληθοΰοι οι αυτοί 

| κάνποι, θέλω δτι νά τους πωλήσονσι οι άφένταις οί Κομμίσάριοί 
μου μέ τδ πλεά άβα | ντάγκιο'™ όπου νά μπορέσονσι επειδή καί τδ 
τέλος τοΰ κάβετάλη μου νά είναι διά τους πτω | χους καί δσον περισ
σότερο ενγάλουσι, θέλουσι εχει καί αυτοί τδν μιστόν. Καί νά πουλή- 
σουσι | καί δλα τά μό μπιλε όπου εκεί μου ευρίσκονται vd εχω, τά ό
ποια είνε δλα γραμμένα | είς τδ λίμπρο μου. Καί τους άβερτίρω πώς 
τους αυτους κάνπους τους εύρηκα έρημους καί τους | άγοαεντάρησα μέ 
πολλαίς πιαντάδαις 124 από κλίματα καί δενδρά καί ταίς φάμπρικαις \ 
δλαις ταίς ήκαμα εγώ καί δεν τυχαίνει vd ατοχάαουσι πόσο αάς κοστί- 
ζουσι γή πόσο τους | νοικιάζω διατί μποροϋσι είς τδ νοίκι νά τους 
κρεσέρονοι125, μά νά τους ατιμάρουσι πόσο ’ξίζονσι. \ Έμενα είς τδν

ns) = Δημόσιον θησαυροφυλάκιον. '“) = δρος.
ιΐ3) = κληροδοτήματα. *'β) =: επενδύω. m) = κίνδυνος.
ί8)= ή άπόδειξις καταβ-έοεως. U9) = D Don
12ι>) Ό κάμπος τής Πάδοβας = μέτρο τετραγωνικά 3862. Ή τάβλα ύποδι- 

αίρεσις τοΰ κάμπου = μέτρα τετραγ 4,60 ι2>) =κτίρια.
122) άγομεντάδα : augumentare (άρχ ) aumentare = έπαυξάνω.
·®β) = δφελος, κέρδος. 124) = «putBiui. ,2δ) = αυξάνω.
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καιρόν μου μον τους έγνρέψασι νά τους πουλήσω και μου έδίδασι και 
εις ταίς φάμπρικαις | όσα έξώδιασα και νά στιμάρουσι κα'ι τους κάν- 
πους μα εγώ δεν ήΡέληαα νά τους πριβαριστώ. | Λοιπόν αν Ρελ.ήση δ 
άνηχμός μον ία πονληΡοϋσι δοα εχ'γάλουσι νά τα ίι·βεοΎίρονσι εις τά 

| Ντεπόζιτα τον ΙΙρίντζιπε και από τό προ νά δίδουοι τα Ιεγάια, τό 
στάρι και κραο'ι όπου παράτα) | άφίνω και τό ρέστος νά τα πέμπούσι 
τοΰ άνηψον μον κάΡε χρόνο είς δλην τον την ζωήν όπου δ ά [ φάντης 
δ Ρεός νά τοΰ την δώση χρόνους πολλούς. Και νοτερά από την ζωήν 
τον αύιοΰ μον ά'ηψοΰ \ άφίνω διά Κομεσαρίονς μου είς παντοιεινό 
τον αφέντη τό Βαρδιά'ο με τους άφένιαις j τους Γοβερναδόρονς τής 
μπάγκας128 τον άγ. Γεωργίου τών Γραικών, δποϋ κατά καιρόν Ρέλου- 
οι εΐαται \ δμάδι με τους άνωϋέ μον άφέτταις Κομεσαρίονς τους όποιους 
παρακαλώ νά κάιιουοι διά \ την ψυχήν τος να δεχΡοϋσι την αυτή μον 
Κομεσαρία καί κατέχονσι καλά πώς καί εγώ είς δ | λην μον την ζωήν 
δάν ελειψα νά δουλέψω την εκκλησίαν καί τό γένος με πολνν πόΡον | 
καί αγάπην. Καί τό καβετάλ.ε δποϋ έχω είς την Τζέκα καί είς τό Ντά- 
τσιο τοΰ κρασοϋ νά τά τζι | ράρονσι με τά καβειάλε τής εκκλησίας νά 
σκοδέρνη τό Προ δ αφέντη; δ Βαρδιάνος \ μά πάντα τό μπονλετί νά 
σηκώνεται είς τό δνομά μου καθώς άνωΡε γράφω. Καί τους κάμπους 

| δποϋ έχω είς την Περάγα με ταίς φάμπρικαις καί με τά μόμπιλε, ά 
δέ τά έχουσι που | ληιιένα είς την ζωήν τον άνηψον μου τά τους πον- 
λήσουοι καΡώς άιωΡε γράφω με κάΡε άβαν | τάγκιο. Καί δοα εϋγά- 
λονσι νά τά ίνβεσχίοονσι εκεί δποϋ έχουσι τά άλλα κα \ βειάλη τής εκ
κλησίας μά είς τό δνομά μον, πάλι καί είναι πουλεμένη την ίνβεατίδα 

| δποϋ έχουσι καομένη, νά την τζιράρονσι με τά καβεδάλια τής εκ
κλησίας ώς άνωΡεν, \ καί σκοδέρνοντας δλα τά προ νά δίδουσι κάΡε 
χρόνο δλ,α τά λεγάτα δποϋ παράνω άφίνω. | ’Ακόμη Ρέλαι καί κάΡε 
χρόνο είς παντοτεινό νά γράφουν είς τό ρόάοΑο121 τής εκκλησίας δποϋ 
ουνηΡί | ζονσι καί γράφουσι την αγίαν τεσσαρακοστήν δουκάτα έξι, δί- 
δοντάς τος δμπλιγο είς ταίς \ τρειλ, λειτονργίαις δποϋ λειτουργά δ α
φέντης δ Μητροπολίτης διά λόγου μου καΡώς παραπάνω | γράφω, νά ά- 
νάφτονσι μία τ όριζα απάνω είς τον τάφον δποϋ με Ρέλουσι ενταφιάσει 
διά | τά κάνη τό τρισάγιον άπολείτονργα. Καί τά άνάφτονσι καί μία 
λαμπάδα είς την Πα \ ναγία την ώραν δποϋ δ αφέντης δ εφημέριος 
μοϋ κάνει την παράκλησι. 'Ακόμη \ τά δίδουσι τής εκκλησίας δουκάτα 
τέσσερα κάΡε χρόνο διά νά γίνουνται μέ τά άλλα τέσσερα | δποϋ άφησα

lae) = επιτροπική τράπεζα. Τό σημερινό μπαγκάρι ιών εκκλησιών.
1ί!) Ώνόμαζον τό κατάστιχον δπου ένεγράφοντο έτησίως αί έκτακτοι είσφο- 

ραί τών μελών, ίδιοχείρως.
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από τό καβετάλε όπου εχω εις τους Γοβερναδόρονς ντέλλα εντράδα, όλα 
οκτώ, | νά τά ξοδιάζουσι εις τό λάδι τον καντηλιού της Παναγίας διά 
να μην έχη ή εκκλησία καμμιά \ έξοδο. Και ά> ιοώς και δεν δεχβοΰοι 
την Παναγία μου εις την εκκλησία μας, εις όποιαν | εκκλησία την δε- 
χβοΰοι, να δίδουσι και τά αυτά δουκάτα τέσσερα. Διά τά δύο δουκάτα 

| όπου παράνω άφίνω νά δίδη ό κληρονόμος μου τον αψεντδς τοΰ 
Μητροπολίτου τον άγιον | Σάββα και τών Ψυχών, ίλέλω κα\ τον καιρόν 
όπου σκοδέρνει ό αφέντης 6 βαρδιάνος νά τοΰ δίδη j άλλα δύο είς κάβε 
λειτουργία τά δύο δουκάτα διά νά κάνη τό τρισάγιου είς παντοτεινό κα- 
βώς | άνωβε γράφω. ’Ακόμη νά δίδουσι τών αφεντών τών εφημερίων 
δουκάτα εφτά διά νά γί | νωνται μέ τά οκτώ όπου τός άφισα άνωβε, 
δουκάτα δέκα πέντε διά νά κάνουσι με καλύτερη | προβυμία τό χρέος 
των και νά γράφουσι καί τά ονόματα τών δύο μου άνεψών, τον καιρόν 

| έκεϊνον, εκεί όπου έχονσι τά άλλα ονόματα τών απεβαμένων νά τά 
μνημονεύουσι, | Μαξίμου άρχιερέως καί Μητροδώρας μοναχής. Καί ν
οτερά από τό οπερνό τοΰ άγιον | Σάββα νά κάνουσι καί οϊ τρεις εφημέ
ριοι ενα μνημόσυνο απάνω είς τον τάφον μου κάβε | χρόνο με όλα τά 
δ< όματα τών άπείλαμένων μου. Άκόιιη νά δίδωοι τοΰ εκκλησιάρχη | κά
βε χρόνο άλλο έμιοό δουκάτο διά νά γίνεται με τό άλλο εμιοό οπού πα
ράνω τοΰ άφίνω, \ ενα δουκάτο διά νά άνάφτη τό καντήλι τζή Παναγίας 
με καλύτερον πόβον καί νά | άνάφτη καί την τόρτζα καί την λαμπάδα τής 
Παναγίας καβώς παράνω γράφω, καί δεν κάνοντας, | νά είναι πρίβος.

’Ακόμη νά δίδουσι τών κερά Καλογράδων τοΰ μοναστηριού μας 
τών Γραικών, | τον καιρόν όπου σκοδέρνει ό αφέντης ό Βαρδιάνος κά
βε χρόνο είς παντοτειιό δουκάτα | είκοσι δύο διά νά γίνωνται με τά 
παράνω όπου τούς άφησα, όλα δουκάτα τριάντα διά νά κά \ νονοί άλλη 
μία παράκληση τής Παναγίας κάβε Παρασκευή νά παρακαλοΰσι διά 
την | ψυχήν μου καί διά τούς άποβαμένους μου.

’Ακόμη βέλω νά δίδη ό αφέντης ό βαρδιάνος \ κάβε χρόνο είς παν· 
τοτεινό δουκάτα τέσσερα τοΰ αφέντη τοΰ ηγουμένου τής αγίας Παρα
σκευής | είς την Λέζενα διά νά βυμάται νά κάνη τό τρισάγιου καί νά 
πέρνη την μερίδα είς την άγίαν ΙΙρόβεσιν, \ κάβε όπου λειτουργήσει 
μέ τά ονόματα τών απεβαμένων μου. ’Ακόμα νά δίδη τοΰ εφημερίου 

| τοΰ άγιου Νικολάου είς την Πάλα δουκάτα τέσσερα, κάβε χρόνο είς 
παντοτεινό διά νά κάνη | καί αυτός τό τρισάγιου καί μερίδα κάβε όπου 
λειτουργήσει μέ τά άνωβε ονόματα τών άπεβαμέ \ νων μου.

‘Ακόμη νά δίδουσι τοΰ εφημερίου τής Τριμάρτυρος είς τούς Κόρ
φους δουκάτα τέ \ σσερα κάβε χρόνο, είς παντοτεινό διά νά κάνη καί 
αυτός τό τρισάγιον καί μερίδα κάβε ( όπου λειτουργήσει μέ τά άνωβε 
ονόματα τών απεβαμένων μου.
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’Ακόμη νά δίδουσι τοΰ | εφημερίου της εκκλησίας τον Άγιου Δη· 
μητριού εις την Ζάκυν&ον δποΰ τώρα την έφημε | ρεύγει δ αφέντης δ 
παπά Κόλας δουκάτα τέσσερα κά&ε χρόνο εις παντοτεινό διά νά | κάνη 
καί αυτός τό Τρισά\ ιον καί μερίδα κά&ε δποΰ λειτουργοΰσι μέ τά α- 
να>#ε ονόματα | τώι άπε&αμένων μου. Καί άφίνω διά χρέος είς την 
ψυχήν των ανιών εφημερίων | των άνω&ε τεσσάρων εκκλησιών νά γρά· 
ψουσι την αυτήν δμπλιγατζιόν μέ τά ανωϋε δνό | ματα τών άπεΰαμέ- 
νων μου είς την αγίαν Πρόϋεαι εϊς μίαν καρτέλλα ξέχωρα κολ | λημέ- 
νη είς μίαν τάβλα νά την κρεμάσουσι είς την αγίαν Πρό&εσι διά νά 
στέκη πάντα νά | έχουαι ένέλύμηοι κα&ένας από τους έφημερίους είς 
κάδε καιρόν νά οκοδέρνη τό λεγάτο του | καί νά κάνη καί τό χρέος του 
γράφοντας τον καιρόν έκεΐνον δποΰ εχουσι νά σκοδέρνουσι τά \ τέσσερα 
δουκάτα καί τά ονόματα τών δύο μου άνηψών Μαξίμου άρχιερέως και 
Μητρο | δώρας μοναχής.

’Ακόμη ϋέλουαι νά δίδουσι τοΰ αφέντη τοΰ Άρνέστο Μαγιώτα κά- 
ίλε χρόνο \ δουκάτα έξι διά νά κρατή τό ρεγίατρο 128 είς τά άνω&έ μου 
λεγάτα τά δσα σκοδέρνουσι καί τά | δαα δίδουσι διατί οι λεγατόριοί 
μου είναι δξω από τη Βενετία καί δέν ϋέλουαι πέμπει νά | τά σκοδέρ
νουσι είς τούς καιρούς τος και νά τοΰ δώαουοι καί ένα λίμπρο διά νά 
τά γράφη, τον \ οποίον παρακαλώ νά κάνη νά τά δίδουσι μέ ευκολία 
διά νά γίνεται τό μνημόσυνό μου. *Ακόμη τον παρακαλώ αν λάχη καί 
δέν εχουσι ρεγιστράδο τό παρόν μου τεσταμέντο είς τό λί \ μπρο τής 
εκκλησίας, νά τό ρεγιστράρη διά νά φαίνεται είς κά&ε καιρόν νά γίνε
ται ή &έλησή μου j κα&ώς πολλά επι&υμώ. Καί υστέρα από την ζωήν 
τοΰ αΰτοΰ Μαγιώτα, νά δίδουσι τά αυτά έξι \ δουκάτα τοΰ καδερνέ- 
ρη 1,9 τής εκκλησίας διά νά κοντινουάρη “° καί αυτός τό ίδιον δρδι- 
νε μέ | προϋυμίαν.

Ακόμη ϋέλω νά δίδη ό αφέντης δ Βαρδιάνος είς την εκκλησίαν 
τής Περάγας \ αλλα δουκάτα τέσσερα διά νά γίνουνται μέ τά έξι δου
κάτα δποΰ παράνω άφίνω δλα δουκάτα | δέκα διά νά άνάφτουσι τό 
καντήλι τής Παναγίας κά&ε ακόλη άποσπέρας είς τον εσπερινόν, μά δλην 

| την νύκτα καί δλην τήν ημέρα τής σκόλης καί δσα άβαντζάρουσι 152 
από τό λάδι νά πέρνουσι τόσαις | λαμπάδαις διά νά ταίς άνάφτουσι είς 
τό αυτό άλτάρε είς ταίς λειτουργίαις.

°Οσα άβαντζά | ρουσι άπό τό προ δποΰ σκοδέρνουσι πληρώνοντας 
δλα μου τά λεγάτα &έλω νά τά μοιράζουσι κάέέε | χρόνο είς παντοτεινό 
είς τούς πτωχούς, χρειαζόμενους, τά έμισά τήν Χριστού Γέννησιν καί

,28) = κατάσιιχον. *29) = λογιστής. 1*°) εξακολουθώ. 
1β1) = τάξις. ι“) bs περισσεύω.

6α

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:22 EEST - 18.237.180.167



90 Κ. Δ. Μέρτζιου

| τα αλλα έμιαά την Αγίαν ' Ανάστασιν διά νά παρακαλοϋσι διά την 
χρυχήν μου και διά τους άπε \ Καμένους μου. Θέλω και οΐ άφένταις οι 
κομισάριοι μου ευάύς νά πουλήσουσι τά ολίγα | μόμπιλε και το ασήμι 
οπού μου εύρίσκεται έξω άπδ έκεΐνα όπου άφίνω διά \ λεγάτα. Και 
έξω απδ τά Ιερά μου και άλλα τά όποια έχω είς τδ λίμπρο μου γραμ- 

| μένα είς φύλλα 196 τά όποια ϋέλω νά τά πέψουαι τον άνηψοϋ μου 
νά τά κράτη διά έν | ϋ·ύμησι να με μακαρίζη.

Άνισώς καί εις τδν θάνατόν μου εΰρεϋή νά χρωστώ κα \ νενδς καί 
δεν φ&άσουσι τά μόμπιλέ μου νά πλερώαουσι άπδ τά πρδ | όπου ακο- 
δέρνουοι καί άπδ την έντράδα τής Περάγας καί νά μην άρχινοϋαι νά 
πλε | ρώνουσι τά λεγάτα παρά νά αοτιαφάρουσι168 τδ χρέος διά νά μη 
δώοη κόντο ή ψυχή μου δι’ αυτά, \ μόνο τδ λεγάτο τζή μαργέτας Φρι- 
έλο ϋέλω να τής τδ δίδουσι πάντα διατί <3εν έχει I άλλο νά γλυτώνη, 
παρά αυτό. Καί νά δίδουσι καί τδ λεγάτο είς την εκκλησίαν τής Πε- | 
ράγας καί είς τδ Περαρόλο διά νά άνάφτουσι τά καντήλια τής Πανα
γίας διά βοήάειαν | τής χρυχής μου. Ξεκαϋαρίζω πώς είς τδν καιρόν 
τής ζωής μου έδούλεψα πολλούς | φίλους άπδ διαφόρους τόπους, οί 
όποιοι μου έγράφασι καί έσκοδέριζα τορνέσα \ καί τά έδιδα εκεί όπου 
μοϋ έγράφασι καί άλλουνών τούς ξώδιαζα είς πράγμα όπου | τδς έ- 
χρειάζετον καί τδς τδ έπεμπα. Καί άπδ εκείνους όπου εγώ έλάμβανα 
τά | τορνέσα τδς έκανα ριτζεπούταις,si, μά εγώ άπδ διαφόρους δεν 
έλαβα καουτζιόναις 185 | καί τραλεάλτρε 180 άπδ σκολάρους 137 όπου μοϋ 
τά έπέμπασι οί γονέοι τος καί τδς τα | έπεμπα είς την Πάντοβα καί 
μοϋ έγράφασι πώς τά έλάβασι, μά δέν έφύλαξα \ δλουνών ταΐς γρα- 
φαίς τος, πάρτε 188 άπ' αυτών δέν λείπουσι νά είναι άνάμεσα είς ταίς 
γρα | φαίς μου, καί βάνω μάρτυρα τδν άφέντη τδ Θεδ πώς δέν χρω
στώ κανενδς άπ' αυτών, | αντζι'39, έχω νά λάβω άπδ διαφόρους κα- 
§ώς άέλουοι δή οί άφένταις οί κομεσάριοί μου | είς ταίς νόταις μου 
διά νά τά ρεκοπεράσουαι “°. Μέ κάποιους είς τδ παρόν έχω νά | κάμω 
κοντούς όποϋ μοϋ γράφουοι έως την σήμερον καί σκοδέρνω καί τδς 
ξοδιάζω καί έχα< | ξεχωριστά λίμπρα είς τδ όνομα τοϋ καϋενδς μέ 
μπλάβο χαρτί, άπόξω καί είς αυτά | φαίνουνται αν τούς χρωστώ γη αν 
έχω νά λάβω καί νά κάμουαι τούς κοντούς τοϋ καίλενός διά νά | τούς 
σαλντάρουσι

”Εχω καί ένα λίμπρο de riceveri καί μοϋ έχουσι εις αυτό διάφο-

>8») = Ικανοποιήσουν. 1Μ) = αποδείξεις.
ι»5) = εγγυήσεις, προφυλάξεις. 18β) = μεταξύ άλλων.
Ι87) = μαφηταί. >»Β) = μέρος. 189) = τουναντίον μάλιστα. 
,4°) — έπανακτήσουν, εξασφαλίσουν UI) = εξοφλώ.
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ροι | καουτζιόναις και είς το ίδιον εχω δεμέναις κάποιαις γραφαίς 
χρειαζόμεναις | όπου μου σερβίρουσι δδιά καοντζιόναις θέλω και οι 
αφένταις οΐ κομεσάριοί μου | να πληρώνουσι τον αφέντη το νοδάρο το 
Βέλανο διά vet εύγάλη τους πόντους 142 τοϋ τε | σταμέντου εις τα λεγάτα 
όπου αφίνω να δίδοννται παντοτεινά και να τους πέητουσι εις | την Λέ- 
ζενα, εις την Πάλα, εις τους Κορφούς, εις την Ζάκυνθο, είς την /Ζε
ρά | γα και εϊς τό Περαρόλο διά νά έ'χουοι ένθύμησι εις κάθε καιρόν 
νά γυρεΰσουοι | τα λεγάτα τος και νά κάνουσι και τό χρέος τος και είς 
κάθε κόπια νά γράηιη και τα όνά | ματα των άπεθαμένων μου διά νά 
ξέρουσι νά γράψουσι είς την αγίαν Πρόθεσιν νά κάνουσι | τό χρέος τος. 
Καί νά γράιρη και τό παρόν μου τεοταμέντο είς τό λίμπρο τής εκκλη
σίας | μας όπου εχουσι τά άλλα τεσταμέντα. Ακόμη νά κόμη και μία 
κόπια με γράμ \ ματα Ρωμαίϊκα είς τό λεγάτο όπου αφίνω τών κερά 
Καλογράδων διά νά τό εχουσι j είς τό όρατόριόν τος νά θυμούνται νά 
κάνουσι ταίς παράκληααις νά παρακαλοΰσι διά την | ιμυχήν μου, βά- 
νοντας είς την ίδιαν κόπιαν καί τό λεγάτο τζί άνηψας μου. I

Θέλω και εύθνς οι αφένταις οι κοαεσάριοί μου νά δώσουσι είς την 
εκκλησία μας τοϋ αφέντη τοϋ | Βαρδιάνο τό λίμπρο τής Κομεσαρίας 
Καλορμάνο καί δ,τι άλλα χαρτιά εϋρίσκονται είς τό \ σπίτι μου ήγουν 
σκριτούραις 118 άττό λογαριασμόν τής αυτής Κομεσαρίας καί νά κάνου
σι | λογαριασμό εις τά δσα έσκοδάρισα καί είς τά δσα έξώδιασα καί δσα 
ενβεστήρισα, \ τά όποια φαίνονται δλα εϊς τό αυτό λίμπρο με γράμμα
τα τοϋ αφέντη τον Τζώρτζη τοϋ Νανάκη \ ό όποιος εντραβενίρησε 144 
είς δλα καί τός ϋέλει δώσει ένφορμότσια 145 καθαρά άνίσως καί εγώ | 
είς την ζωήν μου δεν θέλω εχω καομένους τους κοντούς μου. Μά εχω 
ελπίδα είς τον \ αφέντη τον Θεόν νά τά κομαντάρω προχοϋ άποθάνω, 
μά άν ενρεθώ χρεώστης είς τι | ποτας νά πληρώνονσι, διά νά μην εχη 
νά δώση κάντον ή ψυχή μου.

Ακόμη νά δώσουσι | τών αφεντών τών ίφημερίων τής εκκλησίας 
τό τεοταμέντο τοϋ ποτέ αφέντη Φλαγγίνη | καί τά δύο λίμπρα όπου εχω 
γραμμέναις ταίς Γράτζιαις146 όποϋ εβγοίνουσι κάθε χρόνο, \ νά τά 
χρατοΰσι είς φνλαξι οί εφημέριοι διά νά γράφονσι κάθε χρόνο ταίς 
γρά | τζιαις όποϋ έβγάνονσι καθώς έκανα καί εγώ διά νά εχουσι είς 
ένθύμησι από χρό | νο εις χρόνο πόσαις έβγάνονσι διά νά μην γένων- 
ται σφάλματα καθώς είς αυτά \ ξεκαθαρίζω.

Θέλω είς τον καιρόν όποϋ θέλουσι πουλήσει την ποσεσιόν 147 τής

Ή ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ίερέως τοϋ Μαρα τοϋ Κρητός 91

ua) ΐ= τά σημεία τής διαθήκης όπου άναφέρονται τά κληροδοτήματα (legati). 
14>) — γραπτά. Ι41) = έπενέβη. 14ί) = πληροφορία,
»«) = χάριτες, βοηθήματα. 14?) = ιδιοκτησία.
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Κ. Δ. Μέρτξιου

Περάγας, | αν θελήση έκεινος όποΰ θέλει νά την αγοράσει νά δμπλη- 
γαριστή νά δίδη τα'ις είκοσι λίτραις | είς την Εκκλησίαν τής Περάγας 
όποΰ άφίνω νά ακοδίρνουαι Απδ τό νοίκι | τοΰ σπιτιού No 4 νά εΙναι 
το σπίτι λίμπερο 448 είς την έξουαίαν τοΰ Αγοραστή, αλλέως | καί δέν 
θελήσει, το αυτό σπίτι νά είναι πάντα δμπλιγάδο διά τδ αυτό λεγάτο 
διά νά | γίνοννται οΐ λειτονργίαις τής Παναγίας καί νά πέρνονσι καί 
ταίς λαμπάδαις καθώς παράνω | γράφω, είς δόξαν τής Παρθένου καί 
βοήθειαν τής ψυχής μου ’Αμήν, \

1706 Mat ου 11 είς Βενετία

’Επιθυμώντας νά ξεκαθαρίσω πώς εχω νά λάβω άπδ τον Αφέντη 
Ζήσημο Κολομπή | Απδ την Κεφαληνιά καθώς είς τδ κόντο του φαίνε
ται υπογραμμένος Απδ τδν σιδρ \ Τομάζο τδν υίόν του έκατδ δουκάτα 
Ιντζίρκα, Απδ τά όποια θέλω νά δώση \ τοϋ Θανάση Σκιαδά όπου την 
σήμερο εΰρίσκεται εϊς την δοΰλεψί μου, δουκάτα | είκοσι πέντε καί τοΰ 
Αφέντη Παπατζώρτζη Κολομπή δουκάτα δέκα διά νά μου | κάμη τόσες 
λειτουργίες καί τά έπίλοιπα Αφίνω τοΰ ανωθε Αφέντη Τομάζο Κολομπή 
διά νά παρακαλή διά την ψυχήν μου. |

Ίερεΰς Γρηγόριος ό Μαρας βεβαιώνω τά ανωθε

Τή 24 Muqtiou 1712 (ό Νοτάριος έγραψε τά κάτωθι):

«Έδημοσιεύθη ή παροΰσα Διαθήκη ώς καί ό Κωδίκελλος τοΰ 
προειρημένου ποτέ σεβασμίου ίερέως Γρηγορίου Μαρα ένώπιον τοΰ νε- 
κροΰ τοΰ Ιδιου καί διεβιβάαθη Αντίγραφον είς τδ Έξοχώτατον Γρα- 
φεΐον των ΰδάτων διά τά 5 τοις έκατόν».

’Όπισθεν τής Διαθήκης ό Νοτάριος έγραψε τά κάτωθι:

«εν έ'τει 1706 ημέρα Τρίτη Μαΐου ένδεκάτη Ίνδικτιών 14η
"Ο σεβάσμιος ίερεΰς Γρηγόριος Μαρας τοΰ ποτέ Μάρκου έκ Κρή

της, εφημέριος τής εκκλησίας τοΰ ' Αγίου Γεωργίου τών Γραικών κλπ. 
έκάλεσεν εμέ τδν Δημόσιον Νοτάριον Φραγκίσκον Βέλανον καί έπί πα
ρουσία τών κάτωθι μαρτύρων μοί παρουσίασε την διαθήκην του κλπ.

Μάρτυρες : εγώ Δδν Μελέτιος Παπαδόπουλος τοΰ Κωνσταντίνου ίερεΰς 
ελλην ·

§γώ δ Δδν ’Ιωάννης Λαμπούδης έφημέριος τής έκκλησίας 
τοϋ ‘Αγίου Γεωργίου τών Γραικών κλπ.».
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Ή Ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ίερέως τοΰ Μαρδ τοΰ Κρητός 93

’Ιδού τώρα 6 Κωδίκελλός του:

Εις δόξαν Θεοϋ 1712 Μαρτίου 2 εις Βενετίαν 

εγώ ό Ιερεύς Γ ρηγόριος Μαράς

Εις περασμένους χρόνους έκαμα ένα τεσταμέντο με γράμματα «δι
κά μου καί τδ | επρεζεντάρισα 149 είς το Καντζέλο 150 τοΰ εκλαμπρότα
του άφεντδς Φραντζέσκου Βέ | λανου, ΕΙς τδ παρτικολάρε 151 όπου γρά
φω διά την Παναγίαν μου όπου είναι ή έλπί | δα της σωτηρίας μου, 
λογιάζω πώς να έχασα την ελπίδα μου διατί αν εγώ δεν ήμ [ πόρευα 
νά κάμω τίποτας όπου ώμίλουν με ελευθερία, πόσον μάλλον | ένας άλ
λος παγένει διά νά κάμη πολέμους, ποϋρε 162 * * * * * παρακαλώ τδν έκλαμπρο- 

| τατον αφέντη δετόρε Τζόρτζη Τζαντίρη τδν κομεσάριό μου, ό όποιος 
είναι συχνά | είς τδ Καπίτολο, νά κάμη διά την ψυχήν μου νά την ελά- 
βη είς τδ σπίτι του είς δύο | χρόνους διά νά έχη καιρόν καί ένθύμησι 
νά παρακιιμ έκείνους όπου δπονέρουσι158 | νά κοτενταριοθοΰσι'61 νά 
παύσουσι τον πόλεμο όπου κάνουσι μέ την Παναγία, \ μά αν περάσου- 
σι οί δύο χρόνοι καί δέν ήμπορέσει νά τούς καταπείση νά άφίσουσι | 
νά βαλθβ ή αυτή εικόνα άπδ πανωθιδ άπδ την θύρα 156 καθώς γράφω 
είς τδ τεστα \ μέντο μου, τότε θέλω νά συμφωνήσουσι οι αφέντες οί 
κομεοάριοί μου νά την | δώσουσι είς καμμίαν εκκλησίαν εδώ είς τήν 
Βενετία μέ τδν ίδιο μόδο καθώς | γράφω είς τδ τεσταμέντο μου καί 
διά νά γένονσι δλα μου τά ίντερέαα μέ ποντουα | λιτά ιδβ καθώς είναι 
ή θέληαίς μου. Ίνατιτονίρω 151 τρίτον μου Κομεσάριον τδν εκλαμ- \ 
πρότατον καί ύψηλόιατον αύθέντη Φραντσέσκο Δεμέτζο, τδν όποιον 
παρα [ καλώ νά μη μέ άμπαντονάρη, μά τήν αγάπη τήν πολλή όπου 
πάντα | μέ έφανέρωσε, νά μου κοντινουάρη καί υστέρα άπδ τδν θάνατό 
μου καί νά κάμη | νά γένη ή θέλησίς μου μέ ποντουαλιτά εις τά πάν
τα, μαζί μέ τούς άλλους | δύο Κομεσαρίους, τόσον διά τήν Παναγία 
ωσάν καί διά κάϋε άλλο μου ίντερέ \ σε. Κομμάτι λεονκόρνο168 μου 
ευρίσκειαι εις τδ σκριτόριό μου όπου μου τδ έκανί | σκεψε ό μακαριό
τατος Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς, τδ όποιον θέλω νά τό κά | μούσι 
τέσσερα μερτικά, νά πάρη ό καθένας άπδ τούς άφένταις τούς Κομεσα
ρίους | μου ιό ένα καί τδ τέταρτο μέρος νά πέψουαι τοΰ άνηψοΰ μου.

'«) = «παρουσίασα. 16°) = συμβολαιογραφείον. <δ1) = λεπτομέρεια·
ι«») = δμως. 18“) — άνθίστανται. 154) = ευχαριστηθούν.
1δ5) Εύρίσκεται καί σήμερον ή είκών αΰτη, περί τής οποίας κάμνει λόγον

έπανειλημμένως ό διαθέτης, ύπεράνω τής 'Αγίας Πύλης μεταξύ τών
διαστολών, ορατή από τό Ιερόν.

1ί6) = ακρίβεια. 151) = εγκαθιδρύω.
*“) 1ΐοοοτηο=κέρας ζώου τό όποιον έθεωρεϊιο δτι έχει μαγικός ιδιότητας.
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94 Κ. Δ. Μέρτζιου

Μου ευρίσκεται νά εχω \ καί ένα μπαστούνι, άπό μαργαριταρόριζα 
καομένο, το όποιον άφίνω τον Ύ | ψηλότατου άφεντός Φραντζέσκο 
Δεμέτζο τοϋ άνωθε.

Δυο εικόνες μοΰ εύρί | σκονται, οι άγιοι επτά παΐδες εϊς τη | μία 
καί εις την άλλην οι τρεις παΐδες εις την | Κάμινον, τές όποιες άφίνω 
της έκλαμπροτάτης και υψηλότατης κνρας | Μαριγέτας Δεμέτζο θυγα
τέρας τοϋ υψηλότατου άφεντός Φραντζέσκο διά νά | τές έχη βοήθεια οΐ 
όποιες εϊνε μέ σοάτζες μαύρες καί μέ κρονστάλι | όμπροστάς.

Εις το σπίτι μου ευρίσκεται εις την υπηρεσίαν μου ό Σπϋ | ρος 
Κολομπής υΙός τοϋ ποτέ άφεντός Ζησίμου άπό την Κεφαλωνιά τοϋ ό
ποιου | άφίνω νά τοϋ δίδουσι κάθε χρόνο δουκάτα δώδεκα εΐαέ όλη 
τον τη ζωή καί | υστέρα άπό τη ζωή του νά μένονσι είς την κληρονο
μιά μου. 'Ακόμη θέλω | να τοϋ κάμονσι τή μεζάδα'™ τον καί νά πλη- 
ρώνουαι τό ναϋλό του καί δ,τι άλλο τοϋ χρει \ άζεται, διά νά νπάγη 
είς τό σπίτι τον, νά τοϋ δίδουσι την κασέλα μου την κά \ ρινη εκείνη 
όποϋ έχω άπου κάτωθε άπό τά άγια λείψανα, να τοϋ δώαουαι \ έξι υ
ποκάμισα άπό τά καινούργια μου, έξι τζιπόνια καί έξι βρακιά \ λινά 
καί έξι ζευγάρια καλτσόνια λινά καί άλλα έξι δργουλένια άπό τά | βαμ
μένα καί δύο ζευγάρια που έχω δεμπαβέλα ροβάνα 16°, να τοϋ δώσονσι 

| την Παναγία όπου είναι εϊς την άλλη κάμαρα, παλαιά, μέ ένα στε
φάνι | άργυρό καί τήν άλλη όποϋ έχει την μαύρη κνιζόλα μέ φιόρα μέ 
χρυσά [ άπάνου. 'Ακόμη νά τοϋ δώσονσι καί τους 'Αγίους Δέκα έκεί- 
νους όποϋ άφιαα τοϋ ποτέ | άφέντη Μάρκο Καγιάννη καί τά δύο κονά- 
δρα όπου έχω είς τό πόρτεγο είναι | είς τό ένα δ αφέντης Χριστός καί 
σηκώνει τό Σταυρό καί εϊς τό άλλο έχει τά πάθη | τοϋ άφεντός τοϋ 
Χριστού. ’Ακόμη θέλω νά τοϋ δώσονσι τό στρώμα όπου θέλει καί | 
δύο ζευγάρια σεντόνια καί δύο μαξιλάρια, νά τον δώσονσι καί τή βα- 
λί | τζα μου τή μεγάλη καί δέκα δουκάτα νά τά βαστά είς τό σπίτι 

τους. |
Καί άν ό Σπϋρος θελήαη νά γένη Ιερέας θέλω νά τοϋ δώσωσι μιά 

μούδα'βί ιερά φορνήδα [ ήγουν τό πράσινο φελόνι ταμπώ μέ τό πετρα
χήλι τον καί ύπομάνικα | καί ένα στιχάρι, τον άέρα τον πράσινο ρεκα- 
μάδο μέ τό ποτηροκάλνμμα \ καί δισκοκάλυμμα και δύο κομμάτια 
άγια λείψανα άπό έκεΐνα όπου έχω | είς τές σκάτολες καί τό Ευαγγέλιο 
τό μεγάλο σταμπάτο καί ένα Ευαγγέλιο \ όπου έχω χειρόγραφο μέ βε
λούδο άπόξον κόκκινο τό όποιον έχει άπό τήν μία | μερέα ένα σταυρό

us) mesata καί misa είναι ιό αΰιό. Έγράψαμεν ηδη τί Ισήμαινεν. 
Ιβ0) μπαβέλλα ροβάνα = χρώμα μαΰρο κοκκινωπόν.
,βι) muta = αλλαξιά.
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άργυρό καί έξι φιγούρες στρογγυλός και από τό άλλο μέρος | έχει ένα 
σταυρό άργυρό και τέσσερες φιγούρες στρογγυλές.

Ή έκλαμπροτά | τη κυρία Ρεγγίνα Έοίτζο έτνχε εις τη Βενετία 
καιρόν περασμένο, ή ό \ ποια μού έαεστέριαε μέ μεγάλην άαιατέντζα 188 
καί άγάπη είς την άρρώστεια μου | την μεγάλη, τής όποιας θέλω νά 
τής δίδυυαι κάθε χρόνο τέσσερα δουκάτα | νά παρακαλή διά την ψυχή 
μου και ύστερα άπό λόγου της νά τά δίδουαι \ τής σινιόρας Περίνας 
τής αδελφής της καί ύστερα άπό τές δύο νά μένουσι \ είς την κληρονο
μιά μου

Τού άφεντη Φραντζέσκο Μπόν τού πολλά μου | ήγαπημένου έχω 
πολλές όμπληγατζιόνες 188 καί οΐ δυνάμεις δεν σερβίρουσι νά κά | μονοί 
εκείνο όπου είναι τό πρέπον καί παρακαλώ τον άφέντη τον Θεόν | να 
τού δώση την άνταμοιβή καί είς τά παιδιά του καί είς τά ίγγόνια του 
καί διά νά | μη σβύση είς τόν καιρό τον ή ένθύμησί μας θέλω νά τού 
δώσουαι τό μαχαίρι καί | περούνι καί μία κούπα όπου έχει ένταγιάδο 
τόν άγιον ’Αντώνιο καί τό σβελάρι184 τό μεγάλο όπού | έχω δξον είς τό 
πόρτεγο 184 * μέ την κασέλα του.

Μέσα είς τή βαλίτζα μου τη | μικρή είς μίαν σκάτολα εύρίσκονται 
δύο κομμάτια λεονκόρνο καί | θέλω νά τό εύρουσι νά τό δώσουαι τό 
ένα κομμάτι τού άφεντός Φραντσέσκον Μπόν | καί τό άλλο νά τό δώ- 
σουσι τού Σπύρου Κολομπή. ’Ακόμη άφίνω τού αυτού άφεν | τός 
Φραντζέσκον Μπόν τό σκριτόριο όπου έχω άπό νογέρα 188 με κυπαρί- 
σι | με τό ταβολίνι18! του διά νά τό κρατή είς την κάμαρά του νά μού 
ένθυμάται. |

Τού Τζορτζέτου έγγόνου τού άφεντός Φραντζέσκο Μπόν θέλω νά 
τού δώσουαι μία | κούπα όπού έχω άργυρή, παραχρνσωμένη καί τούς 
άφίνω καί την ευχή μου εξ j δλης μου τής καρδιάς.

Μέ τόν άφετουάλε μου δξου εΧκαμα καί τού εκάμασι | τούς κοντούς 
τούς ξάστερους καιρόν περασμένον καί τούς έδωκα είς τά χέρια | του 
καί έχω καί μία κόπια είς τό λίμπρο μου μέσα καί θέλω καί τού άφί
νω | άπό δλο ιό χρέος τά έμισά καί τά άλλα εμισά νά τά σκουδάρουσι 
οί άφέντες οί κομισάριοι μου διά νά δώσουαι τά λεγάτα μου καί είς τό 
λίμπρο μου | ί)έλουαι εύρη ξεκαθαριστά τό χρέος του.

Τζή Όλίβας Γηρότο άφισα είς τό \ τεσταμέντο μου πέντε δουκάτα 
ή όποια άπόθανε καί θέλω νά τά | δώσουαι τής θυγατέρας της διά μία

Ή ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ίερέως του Μαρά τοϋ Κρητός 95

I8a) = υποχρεώσεις.
16s) assistere, assistenza = περιποιούμαι, περιποίησις.
1β4) σββλάρι=3νβ£ΐίπ=ξυπνητήρι. 185)=τό κύριον δωμάτιον τής οικίας.
18β) νογέρα = καρυδιά. 187) = τραπεζάκι.
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φορά. 'Ακόμη δεν ΰυμοϋμαι αν άφισα \ της Τζονάνας Κόπον είς το 
τεσταμέντο μου καί αν λάχη νά μη τής άφησα &έλω | να τής δώσουσι 
δουκάτα τέσσερα διά μία φορά νά παρακαλή διά την ψυ | χή μου.

Του Σάιχου Γηρότου ϋέλω νά τον δώσουσι δουκάτα πέντε διά μία 
φορά, καί | του Ξάντου Καλιγάρου δουκάτα τέσσερα διά μίαν φορά. 
Καϊ | τον Τζονάνε τον αδελφού του άλλα τέσσερα διά μία φορά να πα- 
ρακαλοϋνε | διά την ψυχήν μου.

Εις τό τεσταμέντο άφισα του άφεντός Παπαμιχαήλ \ Σολομόν μιά 
μονδα ιερά τά όποια τυΰ τά έδωσα καί ύέέλω δτι αυτά | όπου γράφω 
εις τό τεσταμέντο μου, vd τα δώσουσι τοϋ κυρ Διάκου Φραντζέ \ ακο 
Κολομπή να παρακαλή διά την ψυχή μου, καϊ νά τοϋ δώσουσι καί 
δύο κομμάτια άγια λείψανα από εκείνα όπου έχω είς τές σκάτολες και 
τό κόνι | σμα την έγερσι τοϋ Λαζάρου όπου έχει κνιζόλα στενή χρυσω
μένη.

Τής κν | ρίας Μαριέτας Κονταρή δουκάτα τέσσερα διά μίαν φορά.
Τής σινιόρας | Μπέτας Λαμπούδη άλλα τέσσερα διά μίαν φορά.
Τής σινιόρ ας Μπέτας \ Κάκνη ,β8 άλλα τέσσερα διά μίαν φορά.
Τής Έλενέτας | Ιΐρασ ιν ικοπούλας άλλα τέσσερα διά μίαν φορά.
Των Σιπιεροπούλων άλλα τέσσερα διά μί | αν φορά.
Τής κυρίας Έργινούσα; Καντζηλιέρη δουκάτα δύο διά μίαν | φορά.
Τής κυρά Μα&ιάς Κονταρή δουκάτα δύο διά μίαν φορά.
Τής Σαν | τίνας όπου στέκει κάτω είς τό μετζάδο δουκάτα δύο διά 

μίαν φορά.
Τής Πολύδωρης δουκάτο ένα διά μίαν φορά.
Τής Κολόνενας και τής ύυγατέρας j της τής Διανόρας δουκάτο ένα 

τής κά&ε μιας διά μία φορά.
Τής | Τζανέτας Μοροπούλας δουκάτα δύο διά μίαν φορά.
Τής κυράς Τζουά | νας Βενετάντο άφίνω νά τής δίδουαι κά$ε χρό

νο δουκάτα δύο νά παρακαλή διά την ψυχήν μου.
'Ακόμη άφίνω τζή Μαρίας θυγατέρας τζή ποτέ | Βιτώριας Δαφνο

μήλη οπού στέκει την σήμερο στο σπίτι δποΰ στέκω νά | τής δίδουαι 
κά&ε χρόνο δουκάτα έξι διά την άσιστέντζα όπου μοϋ | έκαμε είαε όλη 
της την ζωήν καϊ υστέρα από τή ζωή της νά μένουοιν | είς τήν κληρο
νομιά μου.

5Ολίγα σολδία μοϋ εύρίσκονται νά έχω μέ | σα είς τό ακαμπέλο μου 
και αν δέν φιτάνουσι νά γένη ή έλανή μου καϊ νά πλη | ρώσουσι τά λε-

,β9) Ή οικογένεια Κάκνη ήτο έκ Ζακύνθου. Τής οικογένειας χαύιης ήιο 
καί ή σύζυγος τού Νικολάου Σαλαμόν—τοΰ καιρός τοϋ έθνικοΰ ποιη- 
τοΰ—ή Μαρίνα Κάκνη.
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γάτα μου, θέλω νά πουλήσουσι το ολίγο ασήμι όπου μου εΰρίσκεται, | 
έξω and εκείνα όπου άφίνω άνωθεν και από έκεινα όπου άφίνω τον 
άνη | ψοϋ μου, δια νά κάμονσι τά χρειαζούμενα και κα$ώς σκοδάρου- 
σι169 * * από τά | προ καί από την ήντράδα τής Περάγας, ΰλέλουοι κομο- 

δάρει τά πάν \ τα.
Του Έλία Κολομπή νίοϋ τοϋ ποτέ Ζήσιμον όπου εΰρίσκεται | είς 

τό Σεμινάριο Φλαγγίνη ϋέλουσι νά τοϋ δίδονσι κάϋε χρόνο δουκάτα \ 
δύο τον καιρόν όπου ήάελε ατα&ή είς τό Σεμινάριο και νά τοϋ δώσου- 
αι και τον | άγιον Γεράσιμον και όταν έρτη ό καιρός νά πάγη είς την 
πατρίδα του | νά τοϋ δώαοναι διά μίαν φοράν δουκάτα δέκα διά νά 
κάμη την μίζα τον. |

Τοϋ Ά&ανάση Σκιαδά νά τοϋ δίδονσι και αΰτοϋ δουκάτα δύο κά
βε χρόνο | τον καιρόν όπου ήάελε στα&ή είς τά μέρη ετούτα και νά τον 
δώαοναι καί δύο | ποκάμισα.

Την εικόνα τής Παναγίας όπου έχει είς τό ένα της πλά | γι τον ά
γιον Νικόλαον και είς τό άλλο τον άγιον Γεώργιον άφίνω τοϋ άφεντός 
δετόρε \ Νικόλα Μπουμπονλη διά σημεϊον αγάπης. "Οσον αλεύρι | ά- 
βαντζάρει εις τό κασόνι μου βέλω τά τό δώαουσι τής άνηιριας μου τής 
Μη | τροδώρας ή ποϋρε 1,0 τής άνηψάς της τής Πραξίας και νά τής 
δώαουσι και δ,τι \ άλλο είναι χρειαζόμενο διά νά μοϋ κάμονσι τά μνη
μόσυνά μου είς τον χρό | νον καί άν δεν άβαντζάρει νά τώς τό άγορά- 
σονσι.

Είς τό άρμάρι όποϋ έχω τά | λίμπρα μου είναι μία σακούλα μπλά- 
βη, τά προτζέαα"1 τής λήτες172 όποϋ \ μάς έκάμασι οι αφέντες οί 
Μπαδοβέροι διά την ποσεσιόν τής Περά | γας καί κάμποαα άρμπουρα 
σταμπάδα1,3 καί βέλω νά τά δώαουσι τοϋ άφέν | τη τοϋ Φρανταέσκο 
τοϋ Μπόν όποϋ καί αυτός έχει ΐντερέαε είς τη Περά \ γα νά τά φυλά- 
ξη διά κάβε χρεία, διατί εγώ τά άνεμάζωξα με π ο | λϋν κόπον καί έ
ξοδα καί άς έχη την έγνοια τους νά μή χαϋοϋσι διατί δεν | τά βέλει 
εύρη με ενχολία.

Μίαν εικόνα έχω τούς ° Αγίους Πάν τες την | όποιαν άφίνω τοϋ ά
φεντός Κάρλου Κόλα άπό τό Τζάντε διά σημεϊον | άγάπης.

'Από τον σινιόρ Τομάζο Κολομπή έχω νά λάβω κα&ώς φαίνεται 
| είς τους κοντούς μας άπογραμμένους άπό τό χέρι τον τον καιρόν 

όποϋ έαπούδα [ ζε είς την Μπάδοβα, άπό τά όποια βέλω νά δώση τοϋ 
άφεντός Παπα \ γιώργη Κολομπή δουκάτα δέκα νά μοϋ κάμη τόσες

Ή Ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ίερέιος τού Μαρδ χοΰ Κρηχός 97

169) σχοδάρω, σκοδέρνω, σκουδάρω = εισπράττω. 17°) oppure = ή,
,τ*) = at δικογραφίαι. Πί) = δικασχικοί αγώνες.
,7β) άρμπουρα σταμπάτα = σχβδιαγράμμαια.
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98 Κ. Δ. Μέρτζιου

λειτουργίες καί το ρέστος το | άφίνω τοϋ αύτοϋ σινιόρ Τομάζου διά 
σημεΐον αγάπης.

Άφίνω τον άγιον Λου \ καν τοϋ αφέντη Νικολό Φριέλη και νά τον 
δώσουσι κά&ε χρόνο το λεγάτο | όπου άφίνω της ποτέ Μπενιάς τής α
δελφής του είσέ όλη τον την ζωή και υστέρα | από τη ζωή τον νά μέ- 
νονσι είς την κληρονομιάν μου.

’Αφίνω τον άξαδέλφου | μου τοϋ αφέντη τοϋ Μάρκο Προκατζιάντε 
τό καλαμάρι μου τό άργυρό | με τό σαλσέρι174 του τό άργυρό. Ακόμη 
είς τό τεσταμέντο μου άφιαα νά τοϋ δί | δονσι τον κάϋ·ε χρόνο ένα σακ- 
κΐ στάρι και μία βαρέλα κρασί άπό την ΤΙε | ράγα και κονσιδεράρω 
πώς τοϋ είναι δύσκολο, και διά ταϋτος τό άνουλάρω 175 | καί ΰέλω νά 
τοϋ δίδουσι κά$ε χρόνο δουκάτα δώδεκα είσέ όλη τον την ζωήν | άπό 
τήν ίντράδα τής Περάγας. Ακόμη τοϋ άφίνω τό σκριτόριο τό κυπα- 

| ρισένιο τό μεγάλο δποϋ έχω άπάνον είς τό άρμάρι μου τό μεγάλο, 
δί | δοντάς τον όμπλιγο με κόμοδό του νά δώση νά κάμουσι δώδεκα 
λειιονργί | ες διά τήν ποτέ ’Ελενέτα Προκατζιάντε. Ενα Σάν Γκερύ- 
λαμο εχω άν | τίγο176 καί τον άφίνω τοϋ άφεντός Άντώνη Προκατζι
άντε υίοϋ τοϋ σινιόρ Άονρέ | λιον διά σημεΐον άγάπης.

Τοϋ άφέντη τοϋ Παπαλαμπούδη ύέέλω νά | δώσουσι δουκάτα έξι 
διά μίαν φορά νά παρακαλή διά τήν ψυχήν μου.

Τής φι | λιότζας μου τής Έλενέτας γυνής τοϋ σινιόρ Νικολέτου 
Κανάκη ϋέλω νά τής δίδον | σι δουκάτα τέσσερα διά μίαν φορά νά 
παρακαλή διά τήν ψυχή μου.

Τοϋ κα | λογέρου τοϋ Μπαρότση &έλω νά δώσουσι δύο δουκάτα διά 
μίαν φορά νά παρα \ καλή διά τήν ψυχή μου.

’Εγώ χάριτι ϋεία χρέη δεν άφίνω, μά άν λάχη άφί | νω τους ά- 
φέντες τούς κομεσάριούς μου νά τη κομοδάρουσι διά νά μήν έχη | να 
δώση κόντο ή ψυχή μου.

Εις τήν Κομισαρία τοϋ ποτέ Μικέλη Φολεροϋ | μέ έμπερδεύσασι οί 
αμαρτίες μου καί εγώ άφιδαρεύτηκα 177 είς τούς άφέντες \ τούς συντρό
φους μου καί άφικα καί έμανατζάρασι 178 είσέ όλα τά πάντα καί έμένα 

| έτρεχε τό όνομά μου καί νά μή διαγουσταριστώ179 μέ τήν άφεντία 
τους δέν | τούς έκαμα ποτέ κανένα προτέστο περβία τοϋ παλατιού Ι8ο 
καί έκαμα πολ | λούς μόδους νά ελευάερωάοϋμε καί έκαμα πολλά πα
ρακάλια των άφεν \ των των συντρόφων μου νά ίδουσι νά ελευ&ερω-

*74) σαλσέρι = τό τρυππητό δοχείο οπού έβαζαν τήν άμμον,
Ι75) άνουλλάρω = ακυρώνω. 176) = αρχαίος, παλαιός.
177) = εμπιστεύομαι. 179) = διαχειρίζομαι.
Ι79) disgustare = δυσαρεστοΰμαι.
18°) προτέστο πέρ βία τοϋ Παλατιού = διαμαρτυρία διά τοϋ δικαστηρίου.
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ϋ·οϋμε καί ποτέ δέν ήμπό \ ρεσα να δώ ένα τέλος καί το ρεμετέρω ,8ι 
εϊς το κριτήριο τοϋ αφεντος τοϋ Θεοϋ όπου \ αυτός είξεύρει πώς ίγώ 
δέν εμανετζάρισα καί εις την κοαέντζια τών αυτών μου | συντρόφων 
και ρεκομαντάρω τήν αύιή υπόδεσι τοϋ υψηλότατου αφεντος \ Φραν- 
ταέσκου Δεμέτζο να μήν άφίση νά μοϋ γενή κανένα πρεγκιουδίτζιο 183. | 

ΕΙς τό σπίτι μου εϋρίσκεται ενα άρμάρι άλπεδένιο 184 μέ τις γρα
φές και λί \ μπρα όπου εΰρε&ήκασι τον ανιοϋ Φολεροΰ από τές όποιες 
είς διαφόρους και \ ρους όπου έχρειαατήκασι, εβγάλασι διάφορες γρα
φές και λίμπρα κα'ι δέν τα | έναγύρααι είς τό άρμάρι μά ενρίακονται 
είς τα χέρια των αφεντών | τών Κομεσαρίων. Τό άλλο πράγμα τής Κο- 
μεσαρίας όπου είχα είσέ φύ | λαξι και έκρατούσαμε μίαν καμάρα δΤ 
αυτόν και έπλέρωνα ίγώ τό | νοίκι τό έκονσενιάρασι185 οι αφέντες ο\ 
σύντροφοί μου τό ερέντο ,86.

’Εγώ είς και | ρόν περασμένο ήκαμα τους κοντούς μου από τον 
ποτέ αφέντη Τζώρ | τζη Ααμπούδη κα'ι είχα νά λάβω καί μου τά έδω
σε ό αφέντης ό δετόρες ό Άν | τροϋτζος και κάνω κόντο νά έχω νά 
λάβω ώς καθώς φαίνεται είς τον κόντο | από τον όποιον έχει μία κό
πια ό αυτός δετόρες ό Άντροΰτσος και άβερτίρω | τον υψηλότατο α
φέντη Φραντζέσκο Δεμέτζο, τον κομισάριο μου πώς έχω | τό κόντο μέ
σα είς ένα μάτζο δεμένο και είς εκείνο φανερώνει τά | όσα ε^ώ εμανε- 
τζάρισα και παρακαλώ τήν ϋψηλότητά του νά μην άφίοη | νά μοϋ γεν ή 
κανένα πρεγιουντίτζιο. Τά κατά τής Νοβέντας από λογαρια \ σμό τοϋ 
Τζονάνε Μιάνη Ρίτζο έδωκα τό ποσέσιο 187 τής αδελφής του τής Κά- | 
τες και ακοδέρει τήν ίντράδα από τον χρόνον τον περασμένον και θέλω 
νά | τούς δώσουσι τό λιμπρέτο τής δέτζι μας 183 κα'ι τό λίμπρο δέ ρι- 
τζέβερο, νά | τά φυλάγη διά καουτζιό της καί έχω καί ένα προτζέσο μέ 
τό δεσένκο189 | <5ιά τούς κάμπους τοϋ Σάν Αάζαρο καί άν δέν τής 
τό έχω δοσμένο νά τής \ τό δώσουνε.

Τον αφέντη τοϋ δετόρε τοΰ Χριστόφορο τοϋ πολλά ήγαπημένου μου 
θέ | λω νά τοϋ δώσουσι τήν εικόνα πού τοϋ άφίνω είς τό τεσταμέντο 
μου καί νά τοϋ δώσουσι | καί έξι δουκάτα διά μίαν φορά είς σημειον 
αγάπης.

Τοϋ Σαλβαδόρου υίοϋ τής σι \ νιόρας Μπέτας Ααμπούδη καί ’Ιω
άννη τοϋ άδελφοϋ του νά δώσουσι καθενός δύο | δουκάτα διά μίαν φο
ρά νά παρακαλοϋσι διά τήν ψυχή μου.

Ή Ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ίερέως τοϋ Μόρα τοϋ Κρητδς 99

181) = επαφίεμαι. ,82) = συνείδησις. 183) = ζημία.
*84) άλπεδένιο = από πεόκην. * *85) = παραδίδω. 18β) = κληρονόμος. 
187) ποσέσιο = κυριότης. 188) = δέκατη.
189) disegtio = σχεδιάγραμμα.
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100 Κ. Δ. Μέρτζιου

Θέλω τήν ήμερα | όπου δ αφέντης δ Θεδς δεκτή τήν ψυχή μου να 
δώσονσι τών κυρά Καλό | γράδων τών Ιδικών μου κάδε μιας ένα δου
κάτο νά κάμουσι μίαν | παράκληοι διά τήν ψυχή μου.

Παρακαλώ τον εκλαμπρότατο αφέντη | Τζόρτζη Τζαντήρη το Κομε- 
οάριό μου νά πάρη τον κόπον νά σκοδέρνη είς τήν \ Περάγα διατί έ- 
κέϊνος είναι γείτονας καί δεν τον είναι πείραξι.

Τζί δνοράν | τζες190 τδ πουλάμε191 τόνε παρακαλώ νά μή τίς βάνη 
είς κόντο μά νά πέμ | πη του ’Άρχου δυο ζευγάρια καπόνους 192 * καί τδ 
επίλοιπο νά μοιράζονοι μέ | τον αφέντη τδ δετόρε τδ Βάρδα καί τους 
παρακαλώ νά τδ δεκτοϋοι. |

Τήν Παναγία δποΰ άφινα τον ποτέ αφέντη Φραντζέσκο Φοσκαρίνη 
δέ | λω νά τήνε δώσονσι τον υτρηλοτάτου άφεντδς Νικολό, τον υίοϋ 
τον, καί τόνε | παρακαλώ να τήν άτζετάρη.

Θέλω δταν δίδοναι τά ονόματα τών ά | πεθαμένων μου εϊς τές εκ
κλησίες δποΰ γράφω είς τδ τεσταμέντο μου, νά \ γράψουσι καί τα ονό
ματα τής Μαρίας καί Νικολοϋ διά νά τά μνημονεύ \ ονσι καί αυτά.

Ό υψηλότατος αφέντης Πιέτρος Μαφέτης άνοιξε είς τήν | Περάγα 
μέ πρόπρια άοντοριτά 198 ένα παρεδύρι μεγάλο τδ όποιο \ μάς έφέρνει 
μεγάλο πρεγιουδίτζιο καί δεν ή μπόρεσα με δλους τους λογά | ριααμους 
όπου τοΰ είπα, νά δε)>ήση νά τδ σφαλίση μέ τδ καλό καί κορέρει194 | 
κάουσα 195 είς τήν Άβογαρία 198 καί δέλω αν δέν τήνε τελειώσω εγώ 
τές ημέρες ετούτες | να τήνε τελειώσονσι οί αφέντες οί κομεσάριοί μου 
χωρίς άργητα καιρού διό j τι μέ τά λόγια του μάς έπέρασε πώς δέλει 
κομοδατζιδν 191 καί είναι πέρα | σμένα δύο χρόνια καί δ,τι κάμει χρεία 
νά ξοδιάσουσι άπδ τα καλά μου. |

Τδ Σπϋρο νά μή βιαστοϋσι νά τον λιτσεντσιάρουσι198 διατί αυτός 
κατέχει δλα μου τά ίν | τερέσα, τά μέσα καί τα δξου καί δέλει δώσει 
μεγάλη δούλεψι τών αφεντών | τών Κομισάριων καί δέλω όσον καιρόν 
αταδή είς τή Βενετία νά του κάνουσι τής | σπέζες 199 καί δ,τι άλλο τοΰ 
χρειαστή, οι αφέντες οι κομεσάριοί μου.

Τοΰ άφέντη τοΰ Φραν | ταέακυυ τοΰ Μπδν τοΰ πολάά μου ήγαπη- 
μένου ρεκομαντάρω τά ϊντερέσα μου j ωσάν καί αυτός δποΰ έχει νά 
κάμη δξου, ωσάν δποΰ περνά μεγάλ,η αγάπη άνα \ μεσό μας καί διά 
ταΰτα τόνε άφίνω καί αυτόν Κομεσάριό μου καί δέλει μέ \ ψέξη κάδε

,3°) onoranze = τά πρός τιμήν δώρα. ,9t) pollame = πουλερικά. 
l9S) caponni=ta παχειά κοτόπουλα. 19S) propria autorita—αύθαιρέτως
191) = τρέχω. 196) causa = δίκη.
*9e) Avogaria (del Coman) = πολιτικόν καί ποινικόν Δικαστήριον.
,97) κομοδατζιόν = συμβιβασμός. 198 = απολύω. ’") = έξοδα.
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ένας διατ'ι είναι ολίγη ή φακολτά 200 και αφίνω πολλούς Κομε | σα- 
ρίονς, μά δλοι είνε φίλοι μου ήγαπημένοι και τούς παρακαλώ στην <χ- 
γάπη | όπου επερασε ανάμεσά μας νά την φανερώσουνε και με το θά
νατό μου | και τούς αφίνω την ευχή μου έξ όλης μου τής καρδίας 201 
και ετούτο είναι τό τέλος τοΰ ανωϋέ μου Κοδιτζέλλον, κονφερμάροντας 
εις | τα αποδέλοιπα το ανω&έν μου τεστααέντο» 202.

«Τή 24 Μαρτίου 1712
Έδημοσιεύ&η επί τοϋ νεκρού καί διεβιβάοϋ·η αντίγραφον εις το 

εξοχώτατον Γραφειον των Ύδάτων, ώς ανεγράφη κα'ι κάτω&ι τής δια- 
&ήκης τοϋ προαναφερϋέντος Ιερέως Γρηγορίου Μαρα».

Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ

Ή Ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου Ιερέως τοϋ Μαρδ τοΰ Κρητός 101

20°) = ή περιουσία.
201) Έως εδώ ό Κωδίκελλος έγράφη καθ' ΰπαγόρευσιν ιού διαθέτου παρ’ 

εμπίστου, σχεδόν αγραμμάτου, τοϋ οποίου ή γραφή παρουσιάζει μεγά
λος δυσχερείας είς τήν άνάγνωσιν.

202) Οί τελευταίοι δυο στίχοι τοϋ Κωδικέλλου έγράφησαν παρά τοΰ νοτα
ρίου Φραγκίσκου Βέλανου, Κρητός, ό όποιος έγνώριζεν ’Ελληνικά. 
"Οπισθεν τοΰ Κωδικέλλου ό νοτάριος άνέγραψε τήν συνήθη πρδξιν πα
ραλαβής η τις ελαβε χώραν τήν 20ήν Μαρτίου 1712 παρόντων των μαρ
τύρων : Ίωάννου 'Ιερέως τοϋ Λαμπούδη, Κρητός καί Νικολάου Κανά- 
κη τοΰ ποτέ Αυγουστίνου ομοίως έκ Κρήτης.
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ΤΟ ΔΟΥΚΙΚΟΝ ANAKTOPON TOY ΧΑΝΔΑΚΟΣ

Περί της αρχιτεκτονικής μορφής τοΰ Δουκικοΰ Ανακτόρου τοΰ Χάν 
δάκος, ήτοι τής κατοικίας κα'ι έδρας τοΰ άνωτάτου όίρχοντος τής Κρή
της κατά τούς χρόνους τής ενετικής κυριαρχίας, δεν έ'χομεν τελείως 
σαφή άντίληψιν. Ό Gerola (Monumenti Veneti nelP Isola di Cre- 
ta III a. 9 εξ.) συνέλεξεν εκ των ενετικών άρχείωνίίστορικά^τινά στοι- 
γν~Ί ηγετικά προς τό Ιπιφανές τοϋτο δημόσιον οικοδόμημα και άνε-

γνώρισεν ώρισμένας παραστάσεις 
του εις τάς παλαιάς απόψεις τής πό- 
λεως (αύτ. σ. 14). Έθεώρησα εν 
τούτοις σκόπιμον νά προβώ είς μίαν 
άκριβεστέραν εξετασιν τοΰ μνημείου, 
ώς άρχιτεκτονήματος, καί εις συν 
κεντρωσιν και παραβολήν δλων των 
γνωστών παραστάσεων του, τάς ο
ποίας δίδω καί εν λεπτομερεία διά 
πιστών σχεδιασμάτων εκτελεσθέν- 
των υπό τοΰ ζωγράφου κ. Θωμά 

Σχέδιον 1.—Τό Δουκικόν Άνάκτορον Φανουράκη. Πάσαι αί απεικονίσεις 
κατά tov Buondelruonti. τοΰ ανακτόρ0υ προέρχονται εκ τών

χρόνων τής ενετοκρατίας δεδομένου δτι τοϋτο, ήρειπωμένον ήδη τό 
1815 κατά την πληροφορίαν τοΰ Πρακτι.άδη, κατεστράφη, ως καί πολ
λά άλλα ένετικά μνημεία ιοϋ Χάνδακος (Voltone, ναός τοΰ Αγίου Τί
του κ.λ.), πιθανώτατα έκ τοΰ σεισμού τοΰ 1856, πριν φωτογράφησή, 
καί συνεπώς άγνοοϋμεν την κατά την τουρκοκρατίαν μορφήν του.

Την παλαιοτέραν γνωστήν άπεικόνισιν τοΰ Δουκικοΰ Ανακτόρου 
παρέχει είς γενικήν άποψιν τής πόλεως δ περιηγητής Buondelmonti 
κατά τό 1429 (σχέδιον 1, λεπτομέρεια τοΰ πίν. Α' εΐκ. 1, κατά Gero
la Mon. Ven. Ι^σ. 8 είκ. 1). Πρόκειται περί τής μεσαιωνικής πό
λεως τής περιβαλλομένης υπό τών παλαιοτέρων τειχών με τούς χαρα
κτηριστικούς πύργους, πριν ακόμη κατασκευασθοΰν τά μεγάλα τείχη 
τοΰ IS”' αίώνος. Τά προάστεια (borghi) παρουσιάζονται ήδη τελείως 
ανεπτυγμένα. Ή εντός τών τειχών πόλις, διασχίζεται από τον κύριον 
καί τότε δρόμον της, τήν «Ρούγαν», ή οποία άρχεται από τοΰ λιμένος 
καί καταλήγει είς τήν πλατείαν παρά τήν πύλην Voltone. Έπΐ τής 
πλατείας εύρίσκεται δ ναός τοΰ 'Αγίου Μάρκου καί ολίγον βορειότε- 
ρον, εν ογκώδες οικοδόμημα, τοΰ δποίου είναι δραταί δύο πλευραί. 'Η
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Τό Δουκικόν Άνάκτορον τοϋ Χάνδακος 103

επιγραφή Ρ. Due., ήτοι Palazzo Ducale, ή θέσις, τελείως αντίστοι
χος προς την σημειουμένην είς τον χάρτην τοΰ Werdmiiller, (σχέδιον 
4, κατά Mon. Ven. I, I πίν. 3) ως θέσιν τοϋ Δουκικοϋ ’Ανακτόρου, 
καί ή μορφή, πείθουν ότι πράγματι τό σχεδίασμα τοϋ Buondelmonti 
απεικονίζει την κατοικίαν καί έδραν τοϋ Δοϋκα. Διακρίνεται μία θΰ. 
ρα, ή της βόρειας πλευράς τοΰ οικοδομήματος (επομένως οχι ή κυρία 
είσοδος, ή οποία εκειτο, ως θά ίδωμεν, εις την επί τής πλατείας πλευ
ράν), σειρά διλόβων παραθύρων, επίστεψις οδοντωτή καί πυργίσκος

Σχέδιον 2.—Τό Δουκικόν Άνάκτορον κατά τόν Γ. Κλώντζαν.

τοποθετημένος είς τήν ΒΑ γωνίαν τοϋ κτιρίου. ’Άν καί τό σχεδίασμα 
τοϋ Buondelmonti δεν δύναται νά θεωρηθή λεπτομερές, βοηθεΐ ΐνα 
σχηματίσωμεν άνιίληψιν περί τοΰ χαρακιήρος τοϋ δουκικοϋ ανακτόρου 
τών αρχών τοΰ ΙΕ' αίώνος : ήτο τοϋτο λιτόν γοτθίζον οικοδόμημα, ως 
τά ανάλογα σύγχρονα ανάκτορα τής ’Ιταλίας.

'Ορισμένα εκ τών στοιχείων τοϋ παλαιοΰ κτιρίου διατηροϋνται είς 
τά νεώτερα σχεδιάσματα καί άλλα προστίθενται, είτε διότι τά σχέδιά, 
σματα αυτά ήσαν ακριβέστερα, είτε διότι πράγματι τό κτίριον ύπέστη, 
ως ήτο φυσικόν, μετατροπάς καί προσθήκας. Καί τά τρία δημοσιευό
μενα εδώ σχεδιάσματα είναι κατά 160 περίπου έτη νεώτερα τοΰ σχε
διάσματος τοϋ Buondelmonti καί περιέχονται είς τόν Μαρκιανόν κώ
δικα τοϋ Γ. Κλώντζα (πβ. Β. Λαοΰρδαν, «Κρητικά Χρονικά» Ε' 1951 
σ. 231 εξ.). Ή είκών τοΰ πίν. Α' είκ. 2 (Gerola Mon. Ven. II σελ. 
22 είκ. 1) σχετίζεται μέ προφητείαν τής μελλοντικής κατακτήσεως 
τής Κρήτης υπό τών Τούρκων καί παριστά συμπλοκήν Ευρωπαίων
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104 Στυλιανού ‘Αλεξίου

καί Τούρκων έξελισσομένην μεταξύ τής Πύλης τοΰ Φόρου ή Voltone, 
αριστερά‘, καί τοΰ 'Αγίου Μάρκου, τοΰ οποίου απεικονίζεται ή πρό
σθια στοά καί παρ’ αυτήν τό πυργοειδές μετά οδοντώσεων κωδωνο- 
στάσιον, τό γνωστόν καί εξ άλλων παραστάσεων («Ή άποκατάστασις 
τοΰ ναοϋ τοΰ 'Αγ. Μάρκου» έκδοσις Ε.Κ.Ι.Μ. σελ. 15). Εις τό κέν- 
τρον τής εικόνος απεικονίζεται μέγα οικοδόμημα (σχέδιον 2), τό όποιον

κατέχε ι, ως καί τό τοΰ 
Buondelmonti, την θέ- 
σιν τοΰ κατά τον χάρ
την Werdmuller Δου- 
κικοΰ ’Ανακτόρου. Τό 
κτίριον δεν όραταιό'μως 
από βορρά, ως παρά 
Buondelmonti, άλλ’ α
πό τής πλατείας, ώστε 
νά άπεικονίζωνται ό'χι 
πλέον ή βορεία καί δυ
τική του πλευρά, άλλ’ ή 
ανατολική,ήτις είναι πα
ράλληλος περίπου προς 

την πρόσοτβιν τοΰ 'Αίγου Μάρκου, κείμενη έναντι αυτής, καί ή νοτιο
ανατολική, ή οποία βλέπει προς την πλατείαν. Ή έναντι τής στοάς τοΰ 
'Αγίου Μάρκου πλευρά είναι προφανώς ή κυρία οψις τοΰ οικοδομή
ματος, χαρακτηριζομένη έκ τοΰ μεγάλου τοξοειδοΰς πυλώνος, τοΰ τρίλο
βου κεντρικοΰ ανοίγματος μέ τον έξοόστην 8 καί τών πλαγίων, μεγάλων, 
τοξοειδών επίσης παραθύρων. 'Η πρόσοψις επιστέφεται, ως αί πλευραί 
αϊ όραταί εις τό σχεδίασμα τοΰ Buondelmonti, δι’ οδοντώσεων, είς δέ 
την βορειοανατολικήν γωνίαν υπάρχει καί πάλιν ό πυργίσκος, πιθανώ- 
τατα σκοπιά. Δύο άλλα ανάλογα κατασκευάσματα είναι πιθανώτερον κα- * *)

‘) Διακρίνεται άνωθεν αυτής 6 φούντικος μετά τών οδοντώσεων καί, παρα 
τήν μεγάλην Πύλην τοΰ Φόρου ή Voltone, έτέρα μικρότερα, ήτις είναι ή πρό 
ολίγων ετών κατεδαφισθείσα κατά τήν άνέγερσιν τοΰ μεγάρου τής Χωροφυλα
κής, έκεϊθεν δέ ολη ή σειρά τών θολωτών καταστημάτων τών κατεδαφισθέν- 
των τό 1952 καί 1960, καί τών ακόμη διατηρούμενων όμοιων τών δικηγορικών 
γραφείων. Οί ναοί μετά τών κωδωνοστασίων οί διακρινόμενοι Ιξωτερικώς τής 
γραμμής τών παλαιών τειχών είναι ή είς τήν αρχήν τής Πλατείας Στράτας ευ
ρισκόμενη «Κυρία τών Αγγέλων» καί ή «Madonnina» ή «Παναγία τοΰ Φό
ρου» (νΰν «Στοά Άραστά»).

*) "Ασφαλώς τοΰτο είναι τό χαρακτηριζόμενον ώς «liago» ήτοι «ηλιακό» είς 
ένετικόν έγγραφον Mon. Ven. Ill σελ. 10 καί ώς «λότζια» είς έγγραφον, πε
ρί οΰ βλ. σημ. 4.

Σχέδιον 3.—Έτέρα άποψις τοΰ Δουκικοΰ 
’Ανακτόρου κατά τόν Γ. Κλώντζαν.
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Κίκ. 1. — νΑποψις τοΰ Κάστρου κατά τόν Kuondelmonti (1429).

Είκ. 2. — "Αποψις τής πλατείας τοΰ Αγίου Μάρκου κατά τόν Γ. Κλώντζαν.
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πιν; β·.

Εΐκ. 1 (αριστερά). — "Αποψις 
τής πομπής τοϋ Corpus Chri
st! πρό τοϋ Δουκικοϋ ‘Ανα

κτόρου.

Είκ. 2 (κάτω). — "Αποψις τοϋ 
Κάστρου κατά τόν Γ. Κλών- 
τζαν διαρκοϋσης τής πανώ- 

λους (1592 - 5).
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Το Δουκικόν Άνάκτορον τοΰ Χάνδακος 105

πνοδόχοι. 'Η πλευρά, ή περίπου παράλληλος προς την γραμμήν των πα
λαιών τειχών (από τών σημερινών καταστημάτων Πετράκη μέχρι Άλι- 
κιώτη), δεν είναι ορατή εις τήν άπεικόνισίν μας. Άντιθέιως φαίνεται 
ολόκληρος ή επί τής κυρίως πλατείας νοτιοανατολική πλευρά μέ σειράν 
εξ οκτώ θυρών: πρόκειται περί τών θολωτών χώρων, εκ τών οποίων 
σώζονται σήμερον τέσσαρες, οί στεγάζοντες τά καταστήματα Παπατσα- 
ρα, Μαλλίδη, Μανουσάκη καί Τζοβενη Β. Προ τούτων ύπήρχεν ΰπόστε- 
γον καί άνωθεν αυτών κιγκλίδωμα. Σημαντικόν τμήμα κατά τό μέσον 
τοΰ οικοδομήματος καταλαμβάνει χώρος καλυπτόμενος προφανώς διά 
στέγης εκ κεράμων (διακρίνονται αί οριζόντιοι σειραί τών στρωτήρων 
καί αί κάθετοι τών καλυπτήρων), ασφαλώς δέ πρόκειται περί τής «sala 
major» (Mon. Ven. Ill σ. 10) ή «aula auditorial, περί τής αιθούσης 
ακροάσεων τοΰ ανακτόρου, δπου διεξήγοντο καί αί δίκαι («in qua 
redditur jus» αύτ. σ. 11), ήτις εύρίσκετο κατά τον Δούκαν 'Ιερώνυ
μον Δονάτον, τον περιγράψαντα τον σεισμόν τοΰ 1508 (Έλ. Πλατά- 
κη, ΟΕ σεισμοί τής Κρήτης, «Κρητικά Χρονικά» Δ' 1950 σ. 478) «in 
media area palatii». Τουρκικόν έγγραφον τοΰ 1670 έπιβεβαιοΐ δτι αί 
σάλαι εύρίσκοντο εις τον δεύτερον δροφον \ Τό μέγα τρίλοβον άνοιγ
μα τής προσόψεως αντιστοιχεί πιθανώτατα εις τήν αίθουσαν αυτήν. 
’Άνωθεν τών οδοντώσεων τής προσόψεως διακρίνεται, νομίζω, ήμι- 
κυκλικόν τύμπανον, ίσως μετά στρογγύλου παραθύρου (occhio). Επο
μένως ή κεράμωσις έκάλυπτε στέγην θολωτήν. Πάντως ή στέγη αυτή, 
πρέπει νά είναι ή περιγραφομένη εις κείμενον τοϋ 1384 (Gerolaj 
Mon. Ven. Ill σ. 10) ως «tectum gaybe sale palacii» 5. To σχε
δίασμα τοΰ 1429 παραλείπει τό στοιχεΐον τούτο, ως καί πολλά άλλα, 
δχι διότι δεν ύπήρχον, αλλά μάλλον, διότι γίνεται μία άπλοποίησις καί 
συμβατική δήλωσις τοΰ ανακτόρου, ώς έχοντος ένιαίαν, όριζοντίαν

8) Μέ τάς διαδοχικός αλλοιώσεις καί τά προσκτίσματα ή άρχικώς τρίπλευ
ρος κάτοψις τοΰ τμήματος τούτου τοϋ ανακτόρου κατέστη καμπύλη.

9 Mon. Ven. Ill σ. 16. Σ. Ξανθουδίδου, Χάνδαξ - Ηράκλειον σελ· 
67. Τό τουρκικόν έγγραφον αναφέρει δύο αίθούσας- μία έξ αυτών είναι ή 
•aula». Πρόκειται περί τοΰ παραχωρητηρίου διαφόρων ακινήτων, έν οίς κα^ 
τό Δουκικόν Άνάκτορον, ιίς τό Δεφτερδάρ τζαμί. Τήν «loggia» μεταφράζει ό 
Ξανθουδίδης έ. ά. άτόπως «λέσχην».

6) Ό Ducange, Glossarium, εχει τήν λέξιν gaibus, ήν ερμηνεύει «lo
cus cavus, subterraneus», καί ανάγει εις τό ιταλικόν gabbio. Ίσως δι’ αύ. 
τοΰ νοείται γενικώς πάσα κοίλη, ήτοι θολωτή, κατασκευή καί δχι άναγκαστικώς 
ΰπογεία. Το κείμενον τοΰ 1384, άναφερόμενον εις τήν ανάγκην επισκευών τοΰ 
ανακτόρου, Mon. Ven. Ill σ. 11 λέγει δτι ή «gaiba» κινδυνεύει νά καταρρεύ- 
ση καταστρεφουσα καί τήν «soffitam», δηλαδή τήν κάτωθεν αυτής εύρισκομέ- 
νην ξυλίνην, όριζοντίαν οροφήν.
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106 Στυλιανού “Αλεξίου

στέγην περιβαλλομένην δΓ όδόντων καθ’ δλας |τάς πλευράς, και ό'χι 
μόνον κατά την πρόσοψιν. Γενικώς τον πολυσύνθετον και πολυγωνι
κόν χαρακτήρα τοϋ ανακτόρου δεν αποδίδει ή παρά Buondemonti ά- 
πεικόνισις.

Τό προβαλλόμενον εις την εικόνα τοΰ Κλώντζα (πίν. Α' εικ. 2) 
άνωθεν τοΰ Δουκικοϋ ’Ανακτόρου κτίριον εις σχήμα Γ, μέ την επίπε-

Σχέδιον 4.—Ή πλατεία τοϋ ’Αγίου Μάρκου κατά τόν Werdmiiller.

δον στέγην, δεν δυναται νά άνήκη δργανικώς εις τό άνάκτορον. Πολύ 
πιθανώτερον πρόκειται περί τοϋ οικοδομικού τετραγώνου τοϋ κειμένου 
έναντι τής βόρειας κα'ι δυτικής πλευράς τοϋ ανακτόρου (από τοΰ σημε
ρινού καταστήματος Βαλαβάνη μέχρι τοϋ ΟΤΕ καί ολίγον πέραν αυ
τού), τό όποιον οϋτω ακριβώς θά ήτο ορατόν εκ τοΰ υψηλά κειμένου 
ιδεατού σημείου, όπόθεν νοείται δρώμενος ό δλος χώρος. Χαρακτηρι
στικόν είναι δτι δηλοϋται, παρά τόν πυργίσκον τοϋ Δουκικοϋ ’Ανακτό
ρου, και ό δρόμος ό χωρίζων τό οικοδομικόν αυτό τετράγωνον από 
άλλου γειτονικού κτιρίου καταλαμβάνοντος τόν χώρον τοΰ σημερινού 
πάρκου Θεοτοκοπουλου και εις την αυτήν οικοδομικήν γραμμήν κειμέ
νου. Τό κτίριον τοΰτο εις τόν χάρτην τοΰ Werdmiiller χαρακτηρίζε
ται ώς «Palazzo (del) Generate», άνάκτορον τοΰ Στρατηγοΰ β.

β) Εις τήν παράοταοιν αυτήν τής πλατείας τοΰ 'Αγίου Μάρκου δέν άπει.
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Τό Δουκικόν Άνάκτορον τού Χάνδακος

Έν άλλο σχεδίασμα τοΰ κώδικας τοϋ Κλώνιζα, παριστών την με
γαλοπρεπή πομπήν τοϋ ελληνικού και τού λατινικού κλήρου μέ ιάς ει
κόνας \ τα λάβαρα καί τα εξαπτέρυγα, κατά την εορτήν τοϋ Corpus 
Cbristi (εκ Gerola Mon. Ven. II σ. 23, είκ. 2 παρ’ ήμΐν πίν. Β' 
ε’ικ. ι) περιλαμβάνει και τμήμα τής κυρίας προσόψεως τού Δουκικοΰ 
’Ανακτόρου μέ τα γνωστά ήδη στοιχεία, τούς όδόντας (εις σχήμα ουράς 
χελιδόνος, ως καί είς το προηγούμενον σχεδίασμα, καί όχι τετράπλευ
ρους, ώς παρά Buondelmonti), τον άκραίον πυργίσκον, τό τρίλοβον 
άνοιγμα καί τό εν εκ τών παρ’ αυτό δύο μεγάλων παραθύρων, καί τον 
τοξοειδή πυλώνα. Ή άπεικόνισις αϋιη παρέχει μερικάς ακόμη λεπτο
μέρειας, ως δήλωσιν τού γλυπτού διακόσμου τού περιβάλλοντος τον 
πυλώνα καί πιθανώς κοσμοϋνιος καί τήν βάσιν τού οικοδομήματος κα
τά τήν πρόσοψιν * 7 8. Προσέτι απεικονίζεται μικρόν, ξύλινον, ώς φαίνε
ται, ύπόστεγον, εξυπηρετούν ασφαλώς τον φρουρόν τού πυλώνος.

Ώς δεικνύει δ χάρτης τού Werdmuller, τό άνάκτορον τού Στρα
τηγού εξείχε κατά τι τής ανατολικής πλευράς τού Δουκικοΰ ’Ανακτόρου 
καί διά τούτο μέρος τής προσόψεώς του ήτο ορατόν έκ τής κατευθύν- 
σεως τής στοάς τού 'Αγίου Μάρκου, δπόθεν νοείται δρωμένη ή σκηνή. 
('Η στοά δηλοϋται δεξιά μέ πλήθος ανθρώπων παρακολουθούντων τήν 
πομπήν κάτωθεν τών τόξων καί διακοσμείται μέ τρεις ένετικάς ση
μαίας ψαλλιδωτάς καί φερούσας τον λέοντα τού 'Αγίου Μάρκου)9. 
Εις εντελώς αντίστοιχον θέσιν απεικονίζεται τό άνάκτορον τοϋ Στρα
τηγού και είς τήν έξετασθεΐσαν παράστασιν τού πίν. Α' είκ. 2, κρυ- 
πτόμενον έν μέρει υπό τού Δουκικοΰ ’Ανακτόρου καί προβαλλόμενον 
μεταξύ αυτού καί τής στοάς τού Αγίου Μάρκου. Φαίνεται ότι καί 
τούτο ήτο οικοδόμημα άνάλογον προς τό Palazzo Ducale, μέ πολύλο- 
βον άνοιγμα άνωθεν έξοίστου καί σειράν τοξοειδών ανοιγμάτων κατά 
τήν βάσιν 10.

Ιό1

κονίζειαι ή κρήνη Μοροζίνη, διότι κατά τόν χρόνον έκτελέσεως τών εικόνων, 
κατά τά τέλη τοϋ 15" αί., δέν ύπήρχεν ακόμη. Αυτή κατεσκευάσθη τό 1628. 
’Αντί αυτής απεικονίζεται κάτω δεξιά φρέαρ μέ πολυγωνικόν pozzale. Άιτι- 
θ-έτως είς τόν χάρτην τοΰ Werdmuller δηλοϋται ή κρήνη.

7) Ή πρώτη υψηλά φερομένη είκών τής πρώτης έκ τών άνω σειράς είναι 
πιθανώς ή τής Μεσοπανιίτισσας, ή δέ δεύτερα τοΰ 'Αγίου Τίτου.

8) Πβ. τόν ναόν τής Κυρίας τών Αγγέλων έν Γουβερνέτΐφ Mon. Ven. II 
είκ. 360.

9) Ή στοά ή loggia τοΰ Ά. Μάρκου έξελήφθη ώς Loggia di Candia είς 
Σπανάκη Ή Lodza 'Ηρακλείου 1938 είκ 1 σελ. 7 σημ 1. Όρθώς έτι- 
τλοφορήθη ή είκών τή υποδείξει μου είς άρθρον τοΰ Ά. ’Εμπειρικού. 
France - Grece 2e et 3e trimestre 1956 σελ. 39.

10) Πβ. διά τόν τύπον τοΰτον τών ανακτόρων, δημοσίων ή ιδιωτικών,
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108 Στυλιανού ’Αλεξίου

Μίαν ακόμη άποτ|πν τοϋ Δουκικοΰ ’Ανακτόρου τοϋ Χάνδακος μας 
δίδει γενική απεικόνισις τής πόλεως ε’ις τον κώδικα Γ. Κλώντζα (πίν. 
Β' είκ. 2, κατά Gerola έ. ά. III σ. 13). Τό Κάστρον παριστάνειαι 
κατά την εποχήν τής τρομεράς πανώλους των ετών 1592 · 5. Εις τούς 
δρόμους κυκλοφορούν άνθρωποι μεταφέροντες νεκρούς' από τά τείχη 
μέ κλίμακας καταβιβάζονται πτώματα προς ταφήν' πλοΐον μεταφέρον 
ασθενείς πλέει από τού λιμένος εις τό Λαζαρέττον (τό σήμερον καλού- 
μενον Μαντράκι), δπου αναμένει ό Θάνατος μέ τό δρέπανον.

Τό Δουκικόν Άνάκτορον (σχέδιον 3) ευρισκόμενον είς τήν θέσιν 
του μεταξύ τοϋ Voltone, τής μακρδς σειράς των Quartieri επί των 
παλαιών τειχών και τού αριστερού βραχίονος τού λιμένος, αναγνωρί
ζεται από τήν πρόσοψιν μέ τούς όδόντας, τό κεντρικόν τρίλοβον άνοιγ
μα άνωθεν τον πυλώνος και τήν σειράν τών καταστημάτων τής ετέρας 
πλευράς. Ή απεικόνισις είναι πολύ όλιγώτερον λεπτομερής τής παρε- 
χομένης είς τήν σκηνήν τής συμπλοκής καί εν πολλοΐς συμβατική. 
’Αλλά τά κύρια γνωρίσματα καί 6 γενικός χαρακτήρ τού οικοδομήμα
τος αποδίδονται καί εδώ έπαρκώς.

Ό κώδιξ τοϋ Κλώντζα περιέχει μίαν ακόμη άποψιν τοϋ Χάνδακος 
μέ τήν «αρμάδαν», δηλ. τον ήνωμένον στόλον τήςΈνετίας, τοϋ Πάπα 
καί τής 'Ισπανίας, πλέουσαν προς τήν κινδυνεύονσαν Κύπρον τό 1570 
(«Κρητικά Χρονικά» Ε' 1951 σ. 240 πίν. Θ'). Τό Δουκικόν Άνά- 
κτορον παριστάνεται καί εδώ, αλλά μόνον επί τόπου μελέτη τοϋ χειρο
γράφου θά ήδύνατο νά είναι χρήσιμος, διότι ή είκών δέν έχει άποδο- 
θή επιτυχώς είς τήν φωτογραφίαν. ’Άλλως ή εξέτασις καί τών άλλων 
μικρογραφιών επί τοϋ πρωτοτύπου θά ήδύνατο ίσως νά λύση ωρισμέ- 
νας απορίας, ως πρός ασαφή τινά στοιχεία τής μορφής τοϋ ανακτόρου.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Molmenti La Storia di Venezia nella vita privata I σελ. 31. Διά ιάς 
διακοσμητικάς επιστέψεις μέ οδοντώσεις Ρ. Toesca II trecento είκ. 108, 
109, 114, 116 (δπου αί δδοντώσεις έχουν σχήμα χελιδονοουρδς) είκ. 117. Αί 
απεικονίσεις μας δέν βοηθούν είς τήν άναγνώρισιν τού ναΐσκου τοΰ 'Αγίου 
Βερνάρδου, ό όποιος ύπήρχεν είς τό Δουκικόν Άνάκτορον τού Χάνδοκος Mon. 
Ven. Ill σελ. 10 σημ. 8. Γωνιακός πυργίσκος (campaniletto) υπήρχε καί είς 
τό Palazzo Ducale τής Βενετίας Molmenti έ. ά σελ. 80.
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

21.*
(Aff. Etr. Β' 344)

"Υπόμνημα συνημμένο στην επιστολή τής 6 ’Οκτωβρίου 1735 τοΰ Maltor, 
ΰποπροξένου σιό 'Ηράκλειο πρός τον υπουργό των Ναυτικών De Maurepas.

(Χωρίς ημερομηνία)

Memoire sur Τ etat present du commerce 
de Γ Huile de T lie de Candie.

1/ huile est le principal objet du commerce de Is lie de Can
die. Ra recolte y commence ordinairement au mois de Novem- 
bre, excepte aux environs du port de Mirabeau ou Γ on ne presse 
les olives qu’ au mois de Fevrier: Ά la ville de Candie d’ ou 
cette contree depend, on vend Γ huile au poids; a celles de Ret- 
timo et de la Canee on la vend a la mesure qu’ on nomme mi- 
stache; celle de Rettimo doit peser dix oques et celle de la Ca
nee huit oques et demi.

Quoiqu’ il y ait plusieures fabriques de savon dans les villes 
de Is ile de Candie, les frangais font la plus grande consomma- 
tion de 1” huile qu’ on y recueille; il depend certainement d’ eux 
de la tenir a bas prix, mais ils sont desunis et incapables de 
prendre de bons arrangements; que la recolte soit abondante ou 
non, 1’ huile est toujours fort chere; les fabricants du savon n’ 
ont aucune part a cette cherte, ils se recrient sur la conduite 
des frangais; elle est telle, disaient ces fabricants, qu’ ils n’ agi' 
raient pas autrement si les oliviers de 1’ ile de Candie leurs ap- 
partenaient.

En effet des le mois de Juillet ceux de Masseille envoient 
des tonneaux a la Canee pour servir au transport de 1’ huile de 
la nouvelle recolte. On ne saurait les y debarquer sans que les 
habitants de cette ville attentifs a tout ce qui a du rapport au 
commerce de Γ huile, s’ en apergoivent ces preparatifs faits a 
leurs yeux, sans nessecite et meme a contretemps plusieurs mois

*) Βλ. «Κρητικά Χρονικά», τόμ. I', σελ. 372 κ, έξ.
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110 Κ. Γ. Κιονσταντινίδη

avant la recolte, font regarder P huile comme une marchandise 
qui doit etre recherchee et disposent les Candiotes a la vendre 
cherement.

L’ empressement des frangais etablis a la Canee vient au se- 
cours de ces preparatifs, pour fortifier les dispositions ou les 
Candiotes sont deja; quoique les olives soient vertes et exposees 
encore a beaucoup de contretemps au mois de Juillet, les cour
tiers de ces frangais sont mis en mouvement pour acheter de P 
huile qui doit en provenir.

On congoit aisement combien ces demarches prematurees nui- 
sent aux acheteurs. Les vendeurs de P huile ont compris depuis 
longtemps de quelle importance il etait pour eux d’ etre unis; 
la vente de P huile a la Canee est dirigee par deux ou trois d’ 
entre eux seulement; aux premiers propositions que leur font les 
courtiers des frangais, ils repondent que n’ y ayant rien d’ assu' 
re sur la recolte ils n’ osent pas encore prendre des engage
ments. Les frangais ne se rebutent pas, ils reviennent plusieurs 
fois a la charge. Les vendeurs entrent enfin en negotiation et a 
P insu les uns des autres chaque courtier a ete vu diverses fois· 
Un des vendeurs fait marche avec celui qui porte plus haut le 
prix de P huile et qui en paie toute la valeur a P avance; le 
vendeur a soin de rendre ce traite public; le prix auquel il a ete 
conclu devient le prix courant de la place. Les autres courtiers 
se presentent pour acheter aux memes conditions et sont regus, 
de fagon que chaque vendeur regoit des sommes importantes 
longtemps avant la recolte de la marchandise qu’ il s’ oblige de 
donner en paiement.

Cette pratique entierement opposee au bien du commerce 
des tous les pays, P est plus particulierement a celui de P huile 
de P He de Candie. Les frangais n’ y ont d’ autres concurreurs 
qu’ eux memes. Les fabricants du savon sont les seuls qui puis 
sent les traverser et les nuire. Ils ne rencherissent certainement 
jamais sur le prix des frangais; ils achetent au contraire P huile 
a meilleur marche et ce serait tres inutilement qu’ on voudrait 
les empecher d’ en avoir la quantite qui leur est necessaire pour 
leur commerce; ils sont nes dans les pays; leur connaissance y 
est plus etendue que celle des frangais et ils ne se servent pas de 
courtiers pour leurs affaires.

Tous ces avantages sont bien grands; d’ ailleurs il est natu- 
rel que prix pour prix les fabricants du savon soient preferes;
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Εκθέσεις καί υπομνήματα τοΰ γαλλικού Προξενείου Κρήτης 111

ceux qui recueillent Γ buile sont leurs compatriotes ou leurs 
confreres dans la meme religion.

Ce raisonneraent sert a demontrer que de quelque fagon qus 
on se tourne les fabricants du savon auront toujours la quantite 
d’ huile qui leur sera necessaire; qu5 on ne peut pas les regarder 
comme en etant les rencherisseurs et que Γ augmentation du 
prix de cette denree est F ouvrage de F empressement et de la 
jalousie des frangais; enfin que c’ est sans necessite qu’ a F envi 
les uns des autres, ils previennent de loin le temps de la recolte 
et qu5 ils donnent leur argent a F avance des le mois de Juillet.

Cet usage d’ avancer ainsi leur argent, expose les frangais a 
des inconvenients tres facheux; ceux qui le regoivent peuvent 
mourir ou faire banqueroute avant la livraison de Γ huile, il y a 
plusieurs exemples de F un et de F autre cas; il sera seulement 
fait mention ici de trois.

Les frangais n’ ont certainement pas oublie que la banque' 
route d’ un juif nonime Bonfils leur couta cinquante mille pia
stres et que quelques annees apres un autre juif nomme Franco 
etant mort, ils perdirent quarante cinq pour cent sur vingt cinq 
mille piastres qu’illeur devait; ils se ressouviendront peut · etre 
longtemps aussi d’ un troisieme Juif nomme Sabatay, mort le 
mois d’ Aout dernier, apres avoir regu d’ eux environ vingt mil
le piastres.

Quoique ces accidents ne soient pas rares et qu’ ils causent 
un prejudice tres considerable, on ne doit pas esperer que les 
frangais etablis a la Canee se portent d’ eux memes a prendre 
les mesures convenables pour n’ y etre plus exposes; poue ga- 
gner la commission des fonds que les negociants de Marseille 
leur envoient, il faut qu’ ils en fassent Γ emploi. C5 est preci- 
sement a cet objet que chaque particulier fixe son attention. Ces 
negociants sont nes dans une ville ou F on idolatre la liberte du 
commerce: la seule idee d’ un reglement les effraye. On leur 
represente inutilement que ceux que les ordres du Roi font exe- 
cuter a Smyrne, a seyde et ailleurs, ont retabli le commerce de 
ces Echelles dans un bon etat; ils ne sont pas touches de ces 
exemples; la seule voix de leur interet les frappe, ils sont insen- 
sibles a celle du bien public-

En 1731 la recolte de Γ huile fut moins abondante que ne la 
sera celle de cette annee 1735. Les frangais etant alors convenus 
de F acheter en commun, ils ne la payerent que trente deux pa
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ras la mistache, mesure de leur ville. Ils Γ ont achet4e des le 
mois de Juillet dernier 42 et 43 paras. Lorsqu’ on leur represen
te que F epoque de 1731 devrait etre la regie de leur conduite, 
ils repondent qu’ il faut que le commerce soit libre et qu’ ils 
sont presentement un trop grand nombre de negociants pour 
parvenir a regler enti’ eux la repartition de F huile.

Pour remedier a cette pretendue impossibilite d’ un accord et 
pour arreter F usage ou sont les frangais etablis a la Canee de 
donner leur argent a Γ avance, il est indispensablement neces- 
saire qu’ ils soient soumis a observer un reglement. Re Sieur 
Maltor ose en proposer un projet.

Projet de Reglement
Il parait qu’ il convient: lo que les negociants de Marseille 

n’ envoient des tonneaux vides a la Canee qu’ apres le mois d’ 
Octobre, et que les batuments qui en seront charges, partant d’ 
un des ports de Provence avant la fin du dit mois d’ Octobre, 
ne sorint regus a ceux de Γ lie de Candle qu’ au commencement 
du mois de Decembre.

2o. Que sous quelque pretexte que ce soit les negociants 
frangais etablis a la Canee, ne donnent en aucun temps directe- 
ment ni indirectement des avances en argent ou en lettres de 
change pour en les payer en huile ou autre marchandises.

3o. Qu’ au commencement du mois de Novembre de chaque 
annee les negociants frangais de la Canee soient obliges de s 
assembler dans la maison consulaire pour regler, en presence du 
consul, le prix auquel ils acheteront P huile de la nouvelle recol- 
te dans des differents eudroits de Γ lie de Candie ou on la char
ge sur les batiments frangais,

4o. Que la deliberation prise dans cette assemblee etant au- 
torisee par le consul, sera exactement executee par les frangais 
avec defense d’ acheter F huile au prix plus haut que celui qui 
aura ete fixe par cette deliberation.

5. Qu’ il soit aussi defendu a ces negociants d’ acheter ou 
de faire acheter de F huile de la nouvelle recolte avant que le 
prix en ait ete regie par F assemblee qu’ on convoquera annuel· 
lement a se sujet, au commencement du mois de Novembre.

On est convaincu par F experience que les negociants fran· 
gais etablis dans les Echelles du Revant s’ y etant beaucoup 
multiplies, le commerce des ces meme Echelles bien loin d’ etre 
aussi lucratif qu’ il F etait autrefois donne souvent des grandes
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pertes; celui de Γ lie de Candie est dans ce cas; il n’ y a que les 
ordres du Roi qui puissent le retablir; on va demontrer que le 
projet de reglement propose poura y etre d’ un grand secours.

R’ objet du premier article de ce projet de reglement est de 
retarder F arrivee des tonneaux vides, jusqu’ au commencement 
du mois de Decembre. Res premieres impressions sont ordinai- 
rement les plus difficiles a detruire. On ne peut pas etre trop 
attentif a eloigner ce qui peut en occasionner de desavantageu- 
ses. Res tonneaux vides n’ etant debarques a la Canee qu’ au 
mois de Novembre ou de Decembre, les Candiotes n’ en seront 
plus frappes comme ils le sont au mois de Juillet, la recolte de 
Γ huile sera alors ouverte, il n’ y aura rien de precipite, ni qui 
rende les habitants de la Canee rencherir, le retardement des 
batiments les etonnera au contraire, et si les frangais savent en 
profiter ils acheteront F huile a un plus bas prix que celui qui 
aura ete fixe par leur assemblee.

Ra defense portee par F article second previendra le mal que 
F usage d’ acheter F huile a F avance cause au commerce et 
empechera les frangais de s’ exposer au danger de perdre leur 
bien ou par la mort ou par la mauvaise foi des debiteurs qu’ ils 
se font sans necessite. Res trois autres articles seront un frein 
qui arretera la vivacite et F empressement des frangais; ils ne 
pourront plus rencherir les uns sur le marche des autres. Ra 
peine attachee aux contraventions les contiendra; ils seront obli
ges de s’ en tenir au prix fixe par la deliberation de leur assem 
blee et le commerce de F huile deviendra avantageux. Res gens 
du pays de leur cote pour obliger les frangais a augmenter le 
prix de F huile feront peut etre le semblant de ne vouloir pas 
leur en vendre, mais ils n’ ont qu’ a tenir bon en ce cas, les 
Candiotes seront forces de venir a eux.

22.
(Aff. Etr. B1 344)

’Υπόμνημα συνημμένο στην επιστολή τής 2 'Ιανουάριου 1736 τοΰ Dez, 
προξένου στά Χανιά, πρός τόν υπουργό των Ναυτικών De Maueras.

(Χωρίς ημερομηνία)

Memoire sur le commerce d’ entree et de sortie qui se fait 
entre la France et le royaume de Candie.

Ce qui s’ appelle le commerce qui se fait entre la France et
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑ. 8
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le royaume do Candie, est proprement le commerce qui se fait 
entre la France et Γ Elchelle de la Canee, Γ Echelle de Candie 
ne recevant, ordinairement rien de France que par la Canee et 
n’ ayant quoi que unie a ses environs que de quoi fournir par 
an aux chargements de 2 ou 3 des plus petits batiments au plus.

Le commerce entre la France et Γ Echelle de la Canee n’ a 
jamais eu et n’ aura probablement jamais que deux objets de 
quelque consideration: 1’ un pour la sortie et F autre pour 1’ 
entree; celui dc sortie est F extraction des huiles et celui d’ en
tree est F envoi des fonds en deniers necessaires pour les achats.

II est evident que le second de ces deux objets doit toujours 
avoir une proportion de suffisant avec le premier vu que les 
achats d’ huile ne se font qu’ en argent comptant, mais il n’ y a 
aucun inconvenient que les envois en deniers excedent le prix de 
ces achats, par ce que le pis aller est, que cet excedent serve ou 
aux avances que quelques marchands sont en habitude de faire 
aux proprietaires des oliviers, ainsi qu’ il sera explique ci · apresi 
ou aux chargements a faire dans d’ autres Echelles pour les- 
quelles les marchands de Marseille ne manquent jamais de don· 
ner des ordres subsidiaires aux batiments qu’ ils envoient ici 
pour les huiles.

Ce qui reduit le fonds du commerce qui se fait entre la Fran
ce et le royaume de Candie a F extraction des huiles, c’ est d’ 
une part que le royaume de Candie ne produit que des olives en 
quelque abondance et de F autre que ce royaume est si peu eten- 
du et si peu peuple qu’ il ne s’ y fait qu’ une tres petite consom- 
mation de tout ce que la France pourrait lui fournir soit dans 
la quantite soit dans la diversite des marchandises.

Ce peu de consommation s’ est remarque de tout temps dans 
les etats merne anterieurs a ceux des cinq dernieres annees.

Les envois des fonds en deniers necessaires pour les achats 
des huiles se font en especes etrangeres et en lettres de change 
sur Constantinople, sur Smyrne et sur quelques autres Eichelles 
et s’ il entre dans ces envois tantot plus, tantot moins d’ especes 
ou de lettres de change, cela depend du plus ou du moins qui 
se trouve du aux marchands de Marseille par leurs commissio
naires dans ces Echelles ou il y a toujours plus ou moins lieu a 
une moins value des marchandises qu’ on en peut tirer en re
tour des marchandises d’ entree, en ce que ces Echelles n’ ont a 
fournir, que des marchandises grossieres et de bas prix en retrait
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des marchandises de toute espece, qu’ on leur apporte de France 
et dont elles font une grande consommation. Les Echelles de 
Constantinople et de Smyrne font plus qu’ aucune autre dans ce 
cas, et s’ il y a du ble a prendre dans les environs de celle de 
Smyrne, on n’ y en fait des chargements que rarement par la 
necessite du concours de diverses circonstances sans lequel ces 
chargements serait le plus souvent tres peu utiles.

Depuis quelques annees qu’ on a commence a Constantinople 
et dans d’ autres lieux des lytats du G. S. a tirer le savon des 
savonneries etablies dans le royaume de Candie par preference 
aux savons qui se tiraient auparavant de Syrie et de Smyrne, il 
s’ est etabli d’ annee en annee dans ce royaume quelques nou- 
velles savonneries; il s’ y en est par exemple etabli deux dans 
le cours de 1735. Cela a servi et servira toujours de plus en plus 
de pretexte aux marchands d’ huile d’ en augmenter le prix, 
mais les marchands frangais donnent eux memes lieu d’ une ma- 
niere bien plus reelle a Γ augmentation du prix de cette denree, 
ainsi qu’ il sera explique ci-apres.

Ce qui a fait donner a Constantinople et dans d’ autres en- 
droits des etats du G. S. la preference au savon qui se fait en 
Candie sur les savons de Smyrne et de Syrie, c’ est quant au 
savon de Smyrne qu’ on y faisait entrer dans la composition de 
celui - ci de la chaux en substance soit par ignorance ou pour 
en augmenter le poids, au lieu qu’ on ne met dans le savon de 
Candie que de Γ eau de chaux laquelle est moins corrosive que 
la substance meme. Et c’ est quant au savon de Syrie que ce 
dernier ne se saurait donner a un aussi bon prix que celui de 
Candie, tant par rapport aux cendres qui sont egalement rares 
et cheres en Syrie, que par rapport a la cherte des huiles de cet
te province causee par le peu d’ olives qui s’ y reccueillent de
puis quelques annees.

On vient a ce qu’ on a dit que les marchands frangais qui 
font le commerce des huiles dans le royaume de Candie donnent 
lieu eux memes plus que toutes autre choses a 1’ augmentation 
du prix des ces huiles et voici comment.

Divers marchands de Marseille sont en habitude de donner 
ordre a leurs commissionaires en Candie d’ acheter et de payer 
comptant longtemps avant la recolte des olives, la quantite d’ 
huile dont ils prevoient qu’ ils auront besoin, parcequ’ au moyen 
de 1’ avance de leurs deniers le prix de ces achats est toujours
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inferieur a celui qui court apres que les huiles sont faites.
II arrive dela que la plupart des proprietaires des oliviers ne 

se trouvant plus pour lors avoir besoin d’ argent, ils mettent tel 
prix que bon leur semble aux huiles qui ne sont pas vendues 
par la fermete qu’ ils ont, a n’ en point donner a un prix infe- 
rieur, sachant bien qu’ a Γ arrivee des batiments frangais qui se· 
ront adresses aux marchands qui n’ ont point fait d’ achats a 1’ 
avance, il faudra bien qu’ on en passe par oil ils voudront. Et 
c’ est ainsi que quelques particuliers qui se trouvent en etat de 
faire ces sortes d’ avances font tort a tous les commergants en 
general et a eux memes personnellement pour les huiles qui 
viennent a leur etre necessaires au dela des celles qu’ ils ont 
achetees par avance, a joindre que celles - ci ne leur etant jamais 
livrees en entier que dans des termes beaucoup plus recules que 
ceux qu’ ils ont stipules, on ne les voit que trop souvent obliges 
pour ne pas retarder les chargements de leurs batiments d’ ache- 
ter des huiles des ceux memes par qui il leur en est du et a des 
prix fort au dessus de prix convenus pour les huiles qu’ on leur 
doit encore.

Les marchands de Marseille donnent encore un autre ordre 
d’ autant plus propre a faire augmenter les huiles qu’ ils le don
nent tous generalement. Ils veulent que leurs commissionaires 
qui ont des batiments a charger ne s’ embarassent point a quel 
prix ils achetent les huiles dont ils ont besoin, pourvu qu’ en 
cas de concurrence ils parviennent a en avoir la prefdrence, de 
sorte que ces commissionaires vont tous hautement sur les mar
ches les uns sur les autres. Je viens de le voir moi · meme et je 
me suis explique avec les marchands de cette Echelle sur le pre
judice visible que ces fagons d’ agir apportent necessairement 
au commerce en general, mais je n’ ai su que repliquer a la re- 
ponse qu’ ils m’ ont tous faite que tels sont les ordres des ceux 
qui les font travailler, aux intentions de qui ils ne peuvent que 
se conformer exactement sous peine d’ etre r4duits a se retirer 
en France faute d’ occupation.

Il est au surplus a presumer et je viens encore d’ etre confir- 
me dans cette pensee par ce qui s’ est passe sous mes yeux dans 
les derniesr jours, que dans les occasions ou les marchands de 
cette Echelle ont a executer le dernier des ordres dont on vient 
de parler, ils ne le font point sans quelque aigreur les uns con- 
tre les autres et sans une jalousie de metier tres capables de re-
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duire avec le temps, si cela n’ est deja fait aux simples demons
trations exterieures Γ union sincere qu’ il semble pendant bien 
de temps de Γ annee, qu’ on doit croire qui est entre eux.

23.
(Aff. Etr. B‘ 344)

'Υπόμνημα συνημμένο σνήν επιστολή τής 2 Ίανουαρίου 1736 τού Dez, 
προξένου στά Χανιά, προς τόν υπουργό ιών Ναυτικών De Maurepas.

(Χωρίς ημερομηνία)

Memoire sur la difference qui se trouve entre le commerce 
qui s’ est fait en 1735 a la Canee pou des bailments franqais 
et entre le meme commerce des quatre annees precedentes.

Comme ce qui a ete dit dans un memoire qui accompagne 
celui - ci et qui traite du commerce ouvert entre la France et le 
royaume de Candie en general, fait voir que des tous les articles 
de ce commerce il n’ y a que celui de Γ extraction des huiles 
quant a la sortie, et que celui de Γ envoi des fonds en deniers 
necessaires pour les achats quant a Γ entree, qui souiiennent ce 
commerce. Tous les autres articles tant d’ entree que de sortie 
n’ etant que d’ un tres petit objet, il ne sera parle ici, vu d’ 
ailleurs que P article de P envoi des fonds en deniers est aussi 
rempli dans P etat de 1735 que dans ceux des precedentes an
nees, il ne sera, dit - on, parle ici que de la difference qui se 
trouve entre 1735 et entre lesdites 4 precedentes annees dans P 
article de P extraction des huiles.

Cette difference est tres considerable car il se voit que les 
parties d’ huile que les batiments frangais ont chargees dans les 
annees 1731, 1732, 1733 et 1734, excedent de 3, 5, 7 et 8 fois ce 
qui en a ete charge en 1735.

Heureusement cette grande difference n’ a eu sa source que 
dans un evenement fortuit, lequel n’ a dans le royaume de Can
die que des revolutions tres eloignees.

Il fit dans tout ce royaume au mois d’ Avril 1734 temps au- 
quel les oliviers sont en fleurs, un coup de vent de nord tres 
chaud qui brula et fit tomber la plupart des ces fleurs. Cet acci
dent fit manquer totalement, pour ainsi dire, la recolte des oli
ves en sorte qu’il ne se fit en cette annee dans ce royaume pres
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que point d’ huile et c’ est a cette disette d’ huile que se doit 
atribuer le peu qui en a ete portee en Fiance en 1735, car com· 
me la recolte des olives ne se fait qu’ a la fin de Γ annee, c’ est 
sur les chargements de P annee qui suit cette recolte qu5 influe 
P abondance ou la rarete des huiles.

Le peu d’ huiles qui se fit en 1734 a aussi donne lieu en par- 
tie a P augmentation du prix de cette denree qui se remarque 
dans les achats enonces dans P etat de 1735 au dessus du prix 
des achats enonces dans les etats des 4 annees precedentes, mais 
cette augmentation a encore eu une autre cause qui est expli- 
quee dans le memoire dont on a parle au commencement de 
celui - ci.

24.
(Aff. Etr B' 344)

Υπόμνημα συνημμένο σιήν επιστολή τής 12 Μαΐου 1736 τοΰ Maltor, 
ΰποπροξένου στό 'Ηράκλειο, πρός τόν υπουργό των Ναυτικών De Maurepas.

(Χωρίς ημερομηνία)

Le deperissement du commerce de P huile de P lie de Can- 
die se reduit a trois causes qui sont:

La trop grand nombre de negociants frangais etablis a la 
Canee.

Les achats que ces negociants font d’ avance des particuliers 
qui recueillent P huile

et les magasins qu’ ils tiennent aux avenues de la porte de 
la ville pour y acheter P huile au detail.

Chacun convient de cette verite que le trop grand nombre de 
negociants dans une Echelle nuit considerablement au bien et a 
P utilite de son commerce. Celui de Candie consistant au seul 
article de P huile, cet obstacle lui est plus desavantageux. Che
que negociant, sollicite par son interet particulier, tache de pre- 
venir et meme de supplanter ses collegues; les uns et les autres 
pour remplir les commissions qui leur sont adressees, s’ empres- 
sent d’ acheter. Les gens du pays attentifs a toutes les demar
ches des ces negociants profitent de cet empressement qui les 
rend les maitres du prix de P huile.

Cet inconvenient n’ est pas le seul ni meme le plus grand. 
Le commerce de P lie de Candie ne peut etre porte au dela de
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trois cent mille piastres annee commune; il est partage entre dix 
maisons des nationaux etablis a la Canee et le profit de la pro
vision qui leur est adjugee fournit a peine a leurs depenses. Le 
gain est cependant le principal objet que ces nationaux se pro- 
posent dans leurs etablissements en Turquie; mais parceque le 
profit de la provision n3 est pas un moyen qui puisse les con- 
duire a leurs fins, les plus avides achetent de Γ huile plusieurs 
mois avant la recolte a dessein de revendre. Cette speculation 
est entierement opposee au bien public. Ces negociants au lieu 
de se con tenter a Γ augmentation du prix de F huile occasion- 
nee par F empressement general, donnent eux-memes lieu a un 
rencherissement plus onereux en achetant encore de F huile au 
temps de la recolte a des hauts prix On verra ci-apres quel est 
le point de vue de cette pratique.

Les achats faits d3 avance ont ces inconvenients:
L’ argent qu3 on donne longtemps avant le terme convenu 

pour la livraison de la marchandise est toujours beaucoup aven- 
ture entre les mains des debiteurs.

Ceux qui achetent ainsi sont assures de voir venir a leur 
adresse des batiments. Les negociants de Marseille qui doivent 
les leur adresser ont F intention de les en informer d3 avance 
afin qu3 ils prennent leurs mesures pour avoir au prix courant de 
la place F huile necessaire a la cargaison des ces batiments. L’ 
usage que ceux de la Canee font des ces avis, c3 est de marquer 
d3 abord un grand empressement de faire par la rencherir la mar
chandise, d3 en acheter quelque petite partie a haut prix pour 
se mettre a F abri du reproche, d3 endosser ensuite sur leurs cor- 
respondants une partie de celle qu3 ils ont deja achetee, et fina- 
lement de traiter en j'uifs ceux des autres negociants auxquels F 
arrivee de plusieurs batiments au port de la Canee rend neces
saire F huile qui leur reste.

On va demontrer quel est le mal qui resulte des magasins 
que les negociants franqais etablis a la Canee ont aux avenues 
de la porte de la ville.

La plupart de ces magasins diriges par des gens du pays sont 
tenus par ceux des negociants qui revendent F huile. Ces maga
sins leurs sont un moyen assure d3 en faire augmenter le prix 
d3 une maniere moins sensible. Ceux des gens du pays qui ven- 
daient autrefois de F huile en gros n’ osent plus s’ y hasarder, 
parce que les magasins tenus par les franqais leur otent le
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moyen d’ en ramasser a un prix raisonnable. Cet etabiissement 
et les achats faits d’ avance dont il est parle plus haut, ont ren
du ruineux le commerce de Γ lie de Candle et ces deux causes 
derivent de la premiere, qui est le trop grand nombre de nego- 
ciants frangais etablis a la Canee.

25*
(Aff. Etr. B- 344)

‘Υπόμνημα τού Brignol αντιπροσώπου ιών έμπορων Χανιών 
συνημμένο στην επιστολή τής 28 Ιουνίου 1786 τού Dez, προξένου σιά Χανιά, 

πρός ιόν υπουργό τών Ναυτικών De Maurepas

(La Canee, le 25 Juin 1736)

Le Sieur Brignol depute des negociants qui composent la 
Nation frangaise en cette Echelle de la Canee, ayant regu une 
lettre que Messieurs les Echevins et Deputes de la Chambre du 
Commerce de Marseille lui ont fait Γ honneur de lui ecrire le 21 
Mars dernier, portant ordre de dresser un memoire, contenant 
les moyens par lesquels Γ on pourrait regler les achats de Γ 
huile d’ une maniere convenable a tous les nationaux qu’ ils 
pourront signer ce memoire et y faire inserer les raisons propres 
a appuyer leus sentiments. II aurait communique le contenu de 
cette dite lettre a tous les marchands frangais composant la Na
tion qui s’ est trouvee assemblee pour la seconde fois pardevant 
Monsieur Dez conseiller du Roi, consul deFrange en ce royaume 
de Candie, le 25 Juin 1736.

En consequence de cette ditte lettre, le dit Sieur depute aurait 
dresse le present memoire, qui sera presente a la Nation encore 
assemblee comme dessus et le signera qui ne sera d’ avis con- 
traire pour ensuite etre remis entre les mains de mon dit Sieur 
le consul, qui aura la bonte de Γ envoyer a Messieurs les supe- 
rieurs, qu’ ils auront attention a voir.

Que considerant le grand nombre des batiments frangais qui 
abordent en cette Echelle apres le temps de la recolte faite les

*) Τά υπομνήματα μέ τούς άριδ-μού; 25, 26, 27, 28 κα'ι 29 είναι ή συνέ
πεια μιας επιστολής τοϋ ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου τής Μασσαλίας, μέ ημε
ρομηνίαν 21 Μαρτίου 1736, πού επιφορτίζει τον Brignol νά σύνταξη ένα υπό
μνημα άναφερόμενο στήν κρίση πού περνά τά έμπόριο τού λαδιού.
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dix maisons frangaises toutes tres bien appuyees par des com- 
mergants de Marseille, Γ on verra qui n’ est pas extraordinaire 
ni surprenant que Γ augmentation du prix que Γ huile a fait 
ici, rien autre ne la produit et ne la fait accelerer que le besoin 
inevitable ou sont la plupart des negociants de Marseille, incites 
a Γ exemple Γ un de Γ autre adresser et multiplier ou a faire 
travailler les maisons d’ ici pour en retirer continuellement d’ 
huile, qui grossit extraordinairement les demandes reiterees de 
cette denree independemment des celles que trop souvent en 
viennent faire des capitaines frangais sans etre adresses qu’ on 
appelle communement aventuriers, lesquels pour vite charger, 
faire un bref voyage et jouir d’ une provision ne menagent rien 
sur le prix qui ne leur importe qui soit hausse ou diminue.

Ce qui fait naitre ce besoin extreme d’ huile devenu depuis 
quelque temps d’ une etendue tres considerable, parce que Γ huile 
est le premier article et le plus solide des marchandises qu’ on 
puisse tirer du Levant et celui le moins sujet a perdre. C’ est a 
Γ egard d’ un negociant de Marseille, parce qu’ il veut occuper 
au transport de cette denree des batiments de mer dont il est 
proprietaire et que restant oisifs dans le port de sa demeure ne 
font pour lui que des fonds absolument infructueux et sujets a 
un deperissement. C’ est a P egard d’ un autre parce qu’ il con- 
vient a ses interets de faire travailler des negociants de cette 
Echelle dont il a fait 1’ etablissement et aux emoluments duquel 
il est associe directement ou indirectement pour ne pas leur pro
curer soit par lui meme, soit par ses soi's et ses sollicitations 
aupres de ses amis autant qu’ il peut des commissions pour 
acheter et amasser d’ huile. Ά 1’ egard de celui - ci c’ est qu’ il 
prend le parti de convertir en retrait d’ huile (qui lui devient 
des beaux louis d’ or a son arrivee a Marseille) plutot qu’ en d’ 
autres marchandises de longue haleine a en pouvoir faire du 
comptant le provenu de celles consistant en draps, indigo, sucres 
et autres qu’ il a faites passer de France a Constantinople et a 
Smyrne. Enfin a 1’ egard de celui - la c’ est que son commerce 
roule sur la fabrication du savon qu’ il fait faire pour son com- 
pte, pour laquelle il est attentif a se menager un avantage qui 
medite sur le prix de 1’ huile que doit consumer en la faisant 
lui meme acheter a sa source ou sur le lieu, a tout cela y joi- 
gnant encore la grande facilite que nos negociants ont en cette 
Echelle de negocier des lettres de change sur Smyrne et Con-
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stantinople, qu' elles font eviter le risque de la mer pour les 
fonds qu’ on y destine de Marseille, pour les projets et les enle
vements de Γ huile, produit que sans exageration a un commen
cement de recolte; il se trouve en cette Echelle des ordres et des 
fonds bien au-dela de ce qui s’ y peut acheter d’ huile et ce qui 
le prouve evidemment c’ est le nombre assez fort de sequins effe- 
ctifs de toute espece qui sont sortis et qui sortent d’ ici pour 
Marseille sur divers batiments pour n’ avoir pas voulu les em
ployer en huile et les argents qui restent encore dans les caisses 
francaises a convertir en dite huile; bien a voulu pour ce com
merce qu’ on n’ a pas pense d’ employer les sequins ci · dessus 
que si on se fut mis en etat d’ en faire tout autant d’ huile, le 
prix de cette denree serait encore monte de cinq paras par mi- 
stache au dessus de soixante qu’ a ete le plus haut prix donne.

Quand ces ordres et ces fonds arrivent ici dans les mois de 
Novembre, Decembre et Janvier, ils ne peuvent faire autrement 
que d’ occasionner des grands mouvements pour les achats que 
les commissionaires poursuivent vivement avec d’ autant plus 
de raisons qu’ un chacun d’ eux veut se trouver pourvu d’ huile 
quand les batiments qui leur sont adresses arrivent afin de ne 
pas les faire rester inutilement dans ce port qui causerait sans 
doute des plus gros frais. Comment done effectuer la multitude 
des commissions auxquelles les sus-dits differents et presents mo
tifs donnent lieu sur cette Echelle et a dix differentes maisons 
y etablies qu’ elles forment dix demandeurs, s’ il on y fait de 
necessite vertu pour se pourvoir d’ huiles et la preparer avant 
Γ arrivee des batiments qui ne tardent guere de paraitre apres 
celle des ordres et des fonds, attendu que la plupart de tous les 
negociants de Marseille en cette Elchelie souhaitent ardemment 
et vite recevoir d’ huile avant la fin d’ Avril pour pouvoir en 
faire usage au prealable la campagne des savons finie a Mar
seille; C’ est done aux dits negociants de Marseille que Messieurs 
les superieurs doivent s’ adresser ou du moins il parait ainsi 
pour les faire mettre en regie pour les achats qu’ ils ordonnent 
ou qu’ ils font faire en cette Echelle et pour empecher que leurs 
ordres et expeditions precipites ne mettent pas si souventes fois 
leurs commissionaires d’ ici dans la gene ou dans la necessite 
de faire a tout prix les dits achats; des qu’ ils apres tout Γ on 
n’ a pas tant de sujet de se plaindre, qu’ on consulte chacun des 
sus-dits negociants de Marseille qu’ ils ont fait ici des expeditions
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et qu’ on les oblige de faire voir tons les prix sous lesquels ils 
ont regus leurs huiles qu’ ils fassent une incorporation de tous 
ces memes prix, ils feront voir qu’ ils ne se reorient, bien loin 
dela le plus gros nombre se plaindra qu’ il n’ a pas eu tant d’ 
huile comme il avait fait dessein d’ en tirer d’ ici, en cette dure 
et triste occasion, qui se fait des pertes generalement a tous les 
autres articles de marchandises qu’ on tire du Levant; ce qui n’ 
est pourtant pas extraordinaire, puisqu’ on s’ y attend a toutcs 
les cessations de guerres; qu’ on rappelle la memoire de celle de 
1713 quelles pertes ne donna t - il pas Γ huile, qu’ on rappelle 
encore celle de 1729 aussi quelle perte ne donna-1-elle pas? 
Presentement en mettant 1’ huile rien qu’ au plus haut prix 
qu’ elle s’ est achetee et qu’ on examine tout jusqu’ au profit 
qui se fait d’ entree sur les especes et marchandises on n’ y 
perd rien sur le pied de 35 livres la millerole a Marseille, mais en 
prenant les affaires de la source de cette recolte on verra par 
compte qui se vient de faire ici qu’ il y a des marchands de Mar
seille qui ont regu des premiers et de derniers prix c’ est a dire 
depuis 35 paras jusqu’ a 60 paras le mistache qu’ ils trouvent 
un profit de 5 a 6 par millerole ce qui denote assez qu’ il ne 
faut savoir que s’ en bien prendre au commerce de la Canee, 
pour de profit il n’ en manque jamais en mettant un prix dans 
1’ autre a 1’ extremite.

Qu’ on n’ ait pas a Marseille la douce et flateuse pensee que 
quand la demande de 1’ huile renforce ici que les frangais sont 
les seuls maitres du prix, cette Echelle se trouve bien differente 
en revolution de ce qu’ elle etait autrefois pour le commerce, 
tellement bien que s’ il venait s’ y etablir de nouveau ces vieux 
marchands qui s’ en sont retires, il faudrait qui fissent un ap- 
prentissage pour se mettre au fait des routines et des affaires 
presentes; maintenant qu’ il y a ici, a Rettimo et a Candie au- 
dessus de quarante savonneries qui consument le tiers d’ une re
colte quand elle se trouve abondante, les frangais ayant done les 
fabricants a savons du pays pour concurrents aux achats d’ hui
le c’ est impossible qu’ ils puissent faire toute 1’ huile qui leur 
faut avec precipitation par ordre du concours des marchands de 
Marseille qui en veulent, s’ ils ne se donnent des grands mou 
vements et plus aujourd’hui qui manque sur cette Echelle des 
vendeurs en grosse partie, qu’ au temps passe que pour quatre 
maisons commissionaires frangaises qui etaient celles qui travail-
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laient (les autres ne faisaient rien ainsi qu’ il parait par les ma- 
nifestes en chancellerie) il y avaii dix de ces vendeurs et qu’ une 
seul savonnerie; que c’ est bien different aujourd’hui qui se trou- 
ve sur cette lie quarante savonneries et seulement que deux ou 
trois de ces vendeurs, que le plus souvent se liguent ensemble 
pour soutenir haut le prix des grosses parties d’ huile a vendre 
qu’ ils ramassent et qu’ ils achetent peu a peu de F argent qui 
regoivent de F acheteur; d’ ailleurs les dit vendeurs sont si inti 
mides de F ardeur et de F empressement avec le quel ces fabri- 
cants achetent toujours a un prix plus fort que du courant, qu’ 
ils n’ ont d’ autre courage qu’ a passer de fort modiques ventes 
suffisantes que pour charger des bateaux, par crainte de vendre 
par supposition a 40 paras et d’ etre forces demain d’ acheter a 
45 paras comme souventes fois il arrive, car depuis quelque 
temps ces fabricans a savons par un entetement deplorable aug- 
mentent continuellement le prix de F huile, jusqu’ a ce qui soit 
a son plus haut periode ou a un point a presque rien gagner sur 
la fabrication; et les frangais commissionaires d’ ici qui ne sont 
pas moins en necessite d’ huile que lesdits savoniers sont forces 
et ont le couteau a la gorge pour les suivre, car s’ il faut d’huile 
aux savoniers d’ici pour faire travailler leus fabriques, il en faut 
egalement aux frangais pour faire marcher les batiments qui 
leur sont envoyes et pour envoyer des retraits aux commergants 
de Marseille qui en veulent des effets qu’ ils ont fait passer a 
Smyrne et a Constantinople, tellement bien que souventes fois 
il s’ est vu rneme a cet hiver passe que de nos marchands ont 
ete forces d’ envoyer leurs commis chercher d’ huile en Moree, 
particulierement a Naples de Malvoisie pour n’ en trouver suf- 
fisamment en cette Echelle.

S’ il y a quelque cause a laquelle on doive attribuer le peu 
de profit qui parait dans le commerce de F huile que font ici les 
negociants de Marseille et surtout a cette annee, ce n’ est pas 
dans la maniere que les achats se pratiquent qui faut la cher
cher; pour la trouver F on ne doit s’ arreter qu’ un moment sur 
les frequentes variations par lesquelles passent les prix de F hui
le pendant F annee a Marseille, il n’ est presque point de mois 
qu’ il n’ y apporte quelque changement, et ce qui est precise- 
ment le point dont il s’ agit ici; c’ est qui court ordinairement a 
chaque mois de Septembre, Octobre, Novembre et Decembre un 
bon prix de F huile a Marseille qui met d’ abord en mouvement
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ceux des commergants du dit lieu dont le nombre est trop fort 
pour cette Echelle qu’ ils ont des vues sur cette denree, dela 
viennent les ordres et les commissions donnees comme en foule 
aux commisionaires de cette Echelle, ceux que doivent - ils pas 
faire pour preparer d5 huile comme par exemple quand ils ont 
ete appuyes et encourages par Γ avis du bon prix de 37 livres 
la millerole a Marseille, ainsi qu’ il a ete celui de Septembre, 
Octobre, et Novembre derniers, mais ce bon prix de Marseille qu’ 
a donne occasion a tant de projets executes, n’ a eu pour ainsi 
dire qu’ une lueur passagere, tandis que celui - ci se soutient 
tant parceque les savoniers continuent d’ acheter, que parceque 
aussi il y a toujours quelques n4gociants qui en font de meme 
par besoin de cette denree, que pour faire marcher des batiments 
et que pour tirer des retraits de Smyrne et de Constantinople, 
cependant la demande ne cessant ici comme il arrive aujourd’hui 
que les franqais continuent leurs achats et la quantite d’ huile 
diminuant a vue d’ ceil; ce n’ est pas surprenant ni inoui que le 
prix de celle se soutienne ou qui ne diminue que lentement, 
comme il a commence de faire, sur les avis peu favorables venus 
nouvellement de Marseille que si le prix baisse au dit lieu pour· 
quoi ne le soutient - on pas et pourquoi aussi ne s’y abstient - on 
pas de faire des projets et des expeditions qui suffoquent pour 
ainsi dire cette Echelle, aussi il se voit que les commergants de 
Marseille ne diminuent en rien de Γ empressement d’ en retirer 
d’ huile que jusque a ce qu’ ils sachent qu’il n’yen a plus, non- 
obstant les mechants avis du prix qui leur ont ete donnes et 
qu’ ils on requs depuis le 20 Janvier dernier; les proprietaires de 
cette denree attentifs a tous ces mouvements ne se reduisent a 
la vendre qu’ a force de prix et apres avoir ete sollicites par 
toute sorte d’ endroits par les acheteurs franqais.

L’ on ne peut que convenir maintenant que si en cette E^chel- 
le le prix de Γ huile a ete pousse un peu haut cette annee, ce n’ 
est que par les considerables commissions d’ huile qu’ on y a 
adressees qu’ elles continuent encore, et par les capitaines venus 
a Γ aventure, certains desquels expedies de Marseille depuis la 
fin d’ Octobre dernier et venus ici en Decembre ensuite que tant 
seulement Γ huile commenqait de sortir du moulin, n’ ont rien 
menage jusqu’ a payer 58 paras la mesure de Γ huile de cette 
ville parcequ’ absolument et a tout prix comme des affames ils 
ont voulu charger d’ huile pour ne savoir ou en trouver en au-
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cun autre endroit du Levant qu’ en cette Echelle ou la recolte 
n’ y a pas ete si abondante comme on la croyait et ou les builes 
ont ete fort resserees. Aussi de ces obstacles est venu partie de 
la cherete qu’ elle etait inevitable cette annee, vu que les bati- 
ments frangais destines pour Γ huile n’ont vu ni n’ ont su autre 
endroit pour en trouver que cette Echelle, attendu qu’ a la cote 
de Smyrne et en Moree la recolte y a totalement manquee et si 
a ces endroits il se trouve recolte prochaine comme on le debite 
et que celle de cette Echelle soit tant soit peu abondante, il y a 
tout a esperer que les commergants frangais n’ y occasionneront 
pas plus tant 1’ augmentation du prix pour n’ y venir avec Γ 
empressement; tel de ceux avail en dernier lieu fait projet d’ en 
tirer six chargements d’ huile qui n’ en fera a Γ avenir d’ autres 
plus forts que la moitie, 1’autre moitie sera destine pour Smyrne 
ou pour Moree.

Finalement il parait que c’est faire tort aux negociants com. 
posant la Nation en general de cette Echelle de leur imputer un 
pretendu manque de conduite sur les achats qu’ elle a faits, de 
quoi elle en demeurera Γ avis dans Γ esprit des Messieurs les 
Superieurs qui auront la bonte d’ examiner a fond toutes les 
raisons avancees dans ce memoire; et pour conclusion de celui F 
on dira que s’ il y a de la necessite a faire quelque arrangement 
a ce commerce il parait qu’ il ne doit se renfermer qu’ a faire 
moderer les commergants de Marseille qui sont le grand mobile 
du prix ici par leur empressement d’ en tirer d’ huile, afin qu’ 
ils ne soient pas si actifs ni tant empresses a donner des ordres 
pressants et a ne faire desormais que des expeditions sur les avis 
des chargements achetes pour le moins la plus grosse partie de 
ceux et non au basard ou a 1’ aventure; venant a faire lesdites 
expeditions qu’ a pareilles bonnes enseignes, les prix peuvent 
ne plus tant monter ici ou de moins y rester sur un pied raison- 
nable en egard a celui de Marseille, etant naturel que rien ne 
ralentit tant les empressements du commissionaire (tenus par loi 
commergante d’ effectuer autant qu’ il est possible et suivant ses 
lumieres les ordres qu’ on lui donne) que lorsqu’ il voit son 
commettant modere et qui ne veut rien precipiter aux achats. 
Messieurs les Superieurs peuvent faire mettre en pratique cette 
maxime proposee assurement et il y a tout a esperer qu’ elle 
pourra etre que la restauration de ce commerce pour la prospe- 
rite duquel il n’ y a aucun des nationaux qui ne soit porte d’ y
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donner ses attentions les plus requises d’ autant mieux que c’est 
de leur interet, comme aussi de leur honneur que ces commet- 
tants profitent pour les engager a une continuation d’ un travail 
dont lesdits nationaux en esperent leurs fortunes.

J. Brignol depute

L,e present memoire lu et discute pour la seconde fois le 25 
Juin 1736 dans une assemblee tenue par M. le Consul de la Ca- 
nee, de tous les Sieurs negociants composant la Nation de cette 
Echelle, a ete approuve dans tous ses chefs par nous Joseph 
Brignol depute, Jean - Franqois Rastit, Jean Abeille, Antoine 
Bremond, Ambroise Carfeuil et Jean Gourdan qui Fallons signer 
purement et simplemenl.

Bastit et Guintrand J. Brignol depute
Carfeuil et CompJe Abeille et Gautier
Gourdan et Rozan Guilhermy et Bremond

Et quant a nous Jean Chiousse, Pierre Rille, Franqois Utre 
et Mathieu Hermitte, nous ne V allons signer que pour ne nous 
pas eloigner de ce que Messieurs de la Chambre du Commerce 
donnent a entendre par leur dite lettre du 21 Mars citee au dit 
memoire que chaque marchand le signera, sauf a expliquer les 
raisons qu5 ils pourraient avoir de n5 etre pas du sentiment de 
ceux qui le signeront purement et simplement et comme il se- 
rait trop long d’ etendre a la fin de ce memoire toutes les rai
sons que nous, dit Chiousse, Rille, Utre et Hermitte, avons a 
proposer contre son contenu, nous avons tout presentement re- 
mis a M. le Consul un memoire separe chacun de nous en par
ticular contenant les moyens sur lesquels nous appuyons les 
nouveaux expedients que nous avons a proposer pour remedier 
aux abus dont Messieurs de la Chambre se plaignent

Utre P. Rille et compie Chaulan et Hermitte
J. Chiousse

Et a P instant pour donuer communication a toute la Nation 
desdits quatre memoires remis par lesdits Chiousse, Rille, Utre 
et Hermitte il a ete fait lecture de chacun desdits memoires.

Larmet chancelier
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26.
(Aff. Etr. B‘ 344)

'Υπόμνημα τού J. Chiousse εμπόρου στά Χανιά, συνημμένο 
σιήν επιστολή τής 28 'Ιουνίου 1736 τοϋ Dez, προξένου στά Χανιά, 

προς τόν υπουργό ιών Ναυτικών De Maurepas.

(La Canee, le 6 Juin 1736)

Memoire des raisons qui font voir ce qui 
est pernicieux au negoce des huiles de ce pays.

Divers membres de la Nation ont introduit Γ usage d’ avoir 
des magasins aux avenues de la porte de la ville, comme font 
les gens du pays pour acheter les huiles au detail, outre ga de 
prendre les huiles des gens du pays en depot en donnant d’ ar
gent a Γ avance pour en avoir la preference lors de leur vente 
et d’ acheter a 1’ avance des paysans, ce qu’ il ne convinrent du 
tout point au bien et a Γ avantage de tous ceux negocient en ce 
pays, ce qu’ on verra clairement par les raisons deduites ci - 
apres.

Premierement il faut savoir que du temps passe qu’ il n’ y 
avait point de magasin tenu par les frangais de la maniere qu’ 
on fait aujourd’hui, les gens du pays etaient fort embarrasses a 
Γ ouverture de la campagne pour mettre un prix sur les huiles 
qu’ on devait acheter au detail, ce qui faisait qu’ on le mettait a 
si bas prix qu’ il ete possible de peur de n’ acheter a un prix 
qui ne nous convint point, lequel n’ etait guere augmente que 
lorsque quelques d’eux avaient passe quelque vente avantageuse 
et dont cette augmentation n’ allait jamais fort haut pendant 
tout le temps des achats au detail et comme pour lors ils n’ e 
taient pas traverses par ceux des magasins des frangais ils ache- 
taient tranquillement et ils nous passaient des ventes d’ huile a 
prix convenables a cause qu’ ils avaient la facilite de remplacer 
promptement la meme quantite d’ huile qui venaient de nous 
passer vente, soit en achetant au detail ou de ceux qui rece- 
vaient en depot dans leurs magasins, ce qu’ ils ne peuvent plus 
faire aujourd’hui, leur en ayant ote le moyen par la multitude 
de magasins que les frangais ont etablis, lesquels sont regis par 
des juifs, des grecs et meme des turcs, lesquels a Γ ouverture de 
la campagne ne vont pas chercher de ci - pres pour le prix des 
huiles dont les gens du pays sont forces de suivre et meme ils
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sont obliges de les faire augmenter d’ un jour a Γ autre a cause 
que ceux qui achetent pour les frangais ont Γ argent mignon et 
de meilleures especes que nous les autres, ce qui fait que les 
paysans les preferent prix pour prix; et par cette raison pour s’ 
attirer les dits paysans ils sont obliges d’ en augmenter le prix, 
et ce qui les encourage a cela faire c’ est qu’ ils se voient suivis 
par ceux qui achetent pour les frangais, attendu que ceux - ci ne 
veulent point perdre ceux qu’ ont coutume de venir vendre a 
leur magasin, quand meme ils voient qu’ il y a de la perte aux 
dits achats, ce qui fait qu’ insensiblement les augmentations se 
font jusqu’ a leur haut periode; par toutes ses raisons qui sont 
sans fard et sans deguisement on jugera facilement combien les 
magasins des frangais sont pernicieux a ce negoce.

Secondement pour prouver que les huiles prises par les fran
gais en depot pour lesquelles on est oblige de donner d’ argent a 
Γ avance pour en avoir le prdference lors de leur vente est un 
negoce pernicieux, je dis que si ses gens - la ne trouvaient pas 
chez nous la facilite du depot ni d’ argent en pret sur leurs 
huiles, ils seraient forces de faire affaires avec les marchands du 
pays qui vendent en gros comme ils faisaient du temps passe, 
lesquels pour trouver d’ argent pour ceux qui leur auraient don- 
ne leurs huiles en depot ils seraient forces de nous passer des 
ventes par intervalle au lieu que ces gens · la ayant regu d’ ar
gent des frangais ils attendent tranquillement pour vendre leurs 
huiles que le prix soit a son plus haut periode, dont plusieurs 
en ont fait une triste experience cette an: ee.

Troisiemement, je dis que les achats a Γ avanee faits avec 
les paysans sont aussi tres pernicieux, parce que s’ ils viennent 
vers nous c’ est pour en tirer un meilleur parti que de ceux avec 
qui ils avaient coutume de vendre, dont il y a un temps imme
morial qui font ce negoce; ainsi lui otant le moyen des dits 
achats nous lui otons celui de nous pouvoir passer des ventes; 
outre ga on voit clair que dela il en survient quelque augmen
tation.

Qu’ on ne dise pas que c’ est la maniere de negocier qui fait 
faire les augmentations sur le prix des huiles; cela peut s’ attri- 
buer a deux sortes de maniere, si on pretend trouver a dire a 
ceux qui ont fait dbs achats a prix onereux, je me contenterais 
de dire sans apostropher personne qu’ ils n’ ont pu mieux faire, 
et pour contre je dis et je soutiens que ce sont uniquement ceux

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔ. 9
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qui font acbeter au detail a Γ avance des paysans et qui pren- 
nent les huiles en depot, qui par ses menees ont ete absolument 
la cause des augmentations.

Qu’ on ne dise pas aussi qu’ il y a eu de tout temps des ma- 
gasins de franqais pour acheter au detail; quand du temps passe 
il y en a eu ils travaillaient d’ une autre maniere qu5 on ne fait 
aujourd’hui, car il le faisaient par speculation et il n’ est pas 
arrive de ce temps - la des revolutions au prix des huiles au de
tail, au contraire ceux qui achetaient pour lors tenaient en rai
son les gens du pays puisque quand ils voyaient que le prix ne 
convenait pas, ils cessaient d’ acheter, ce qui faisait que par ap
prehension les gens du pays ne poussaient pas leur pointe com- 
me ils font aujourd’hui; ce que j’ en dis est la pure verite puisque 
je parle de ce que j’ ai fait moi meme lorsque je faisais acheter 
au detail dont il n’ y a personne dans la Nation qui Γ ignore, 
mais le systeme de ceux qui font acbeter aujourd’hui, c’ est de 
faire toujours acheter soit qu’ il tourne a compte ou non et c’est 
ce qu’ il a ruine ce commerce.

Qu’ on ne dise pas aussi que les savoniers sont cause des 
augmentations, car si on ne leur ete pas contraire lorsqu’ ils font 
leurs achats d’ huile s’ ils pouvaient ils les acheteraient a has 
prix pour gagner davantage et pour preuve que ses gens ne sont 
pas portes a cela, c’ est que lorsqu’ il n’ y avait que les juifs 
qui achetassent au detail quand ils voyaient que les savoniers 
etaient disposes a faire augmenter les huiles ils leur vendaient 
ceux qui leur etaient necessaires, ce qu’ ils acceptaient de tres 
bon coeur; il est vrai qu’ aujourd’hui les savonneries se sont fort 
multipliees, cela n’ importe, les juifs pour ne pas faire augmen
ter le prix des huiles ils s’ obligeraient de fournir aux dits sa
voniers les huiles qui leur seraient necessaires, ce qu’ il serait 
de convenance aux uns et aux autres.

De nous Her pour acheter les huiles en commun, cela serait 
fort bon si cela pouvait se faire sans risque, mais qa serait nous 
exposer a des grands dangers car on sait par experience que les 
gens du pays sont tres mal disposes contre nous et voyant que 
nous voudrions en quelque maniere nous rendre les maitres du 
prix des huiles, les grecs qui sont nos ennemis jures ne man- 
queraient pas de travailler aupres des turcs pour nous faire jouer 
quelque mechant tour; outre qa que deviendraient les batiments 
qui viennent ici a Γ aventure acheter leur chargement, sur quoi
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on doit faire toute F attention qui merite une telle affaire.
Enfin si on met ordre a ces manieres pernicieuses de nego- 

cier tant ici qu’ a Rettimo et faire en sorte que ceux qu’ iront 
de bonne foi ne soient point trompes, il est certain que les ven- 
deurs en grosses parties s’ accumuleront et se mettront en etat 
de faire dans la suite de frequentes ventes tantot a F un tantot 
a F autre comme ils faisaient du temps passe a des prix conve- 
nables, car il leur convient tres parfaitement que les huiles ne 
fassent pas des augmentations considerables pour etre payes des 
huiles qu’ ils ont achetees a F avance a bas prix, dequoi j’ en ai 
vu des experiences comme de tous les autres faits dont ce me- 
moire fait mention.

Ά la Canee le 6 Juin 1736

J. Chiousse

27.
(Aff. Etr. B' 344)

Υπόμνημα τοΰ P. Rille εμπόρου στα Χανιά, συνημμένο στην επιστολή 
τής 28 ’Ιουνίου 1736 τοΰ Dez, προξένου στά Χανιά, πρός ιόν υπουργό 

των Ναυτικών De Maurepas.

(Ea Canee, le 6 Juin 1736)

Memoire ou F on explique les causes en quoi on ne se con
duit pas bien en cette Echelle pour ce qui est des traites 
et des achats des huiles qu’ on fait en ce royaume de Can- 

die reduites a notre avis en cinq points.

Mais il ne sera pas hors de propos d’ exposer avant toute 
chose la situation dans laquelle se trouve presentement le com
merce des huiles de ce royaume et par qui cette denree est enle- 
vee. Il n’ y a pas longtemps que la Nation frangaise en faisait 
seule par ces demandes la balance du prix, mais depuis qu’ on a 
trouve a Constantinople et autres endroits de la Turquie la qua- 
lite des savons qu’on fait sur ce royaume tres bonne, il s’ y est 
forme une si grande quantite de fabriques a savon, qu’ on peut 
dire sans exagerer que toutes ensemble consument a annees com
munes un quart de la recolte des huiles, sans y comprendre une 
quantite de cette denree que les gens du pays enlevent pour les
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memes endroits, si bien que lorsque les demandes des savons et 
des huiles pour Constantinople et pour la Turquie sont tant 
soit peu considerables, ce qui arrive tres souvent, ce sont les 
gens du pays qui font a leur tour la balance du prix des huiles 
et non plus la Nation frangaise comrae elle faisait depuis peu de 
temps; il ne faut pas pour preuve de ceci aller chercher bien 
loin des exemples, puisqu’ il est assure que ce sont les gens du 
pays qui les premiers ont paye les huiles cette annee a soixante 
paras le mistache qui est le plus haut prix qu’ on les ait vues 
et que les memes gens du pays pousserent cette denree P annee 
passee jusqu’ a septante paras le mistache, tandis que les fran
gais ne les acheterent le plus haut prix qu5 a cinquante quatre 
paras. Il faut cependant observer que les gens du pays ne pay- 
aient point P annee passee un droit qu’ on lui a impose du de. 
puis d’ un para par chaque oque d’ huile ou huit paras et demi 
par chaque mistache de cette ville. Cette denree est encore sou- 
ventes fois enlevee par les Nations etrangeres soit pour Venise 
soit pour Livorne.

L,e premier point en quoi on ne se conduit pas bien pour les 
traites et les achats des huiles qu’ on fait en ce royaume c’ est 
cette quantite de magasins qu’ ils ont les negociants frangais a 
P avenue de la porte de cette ville et a celle de Rettimo pour 
faire acheter des huiles en detail. Il n’ y a pas longtemps que 
des juifs, des turcs et des grecs de cette ville et de Rettimo ven- 
daient des huiles en grosses parties comptant de les remplacer 
au moyen des magasins qu’ ils avaient en detail, mais depuis 
que les frangais font ce dernier commerce tous ces vendeurs d’ 
huile en grosses parties se sont dissipes a Rettimo et le nombre 
en est reduit aujourd’ hui a deux ou trois en cette ville, qui n’ 
osent pas meme passer des grosses ventes de cette denree, crain- 
te de ne pouvoir la remplacer; il n’ en etait pas ainsi lorsque les 
frangais n’ avaient encore point de magasins pour faire acheter 
des huiles en detail; alors les gens du pays etaient pour ainsi 
dire les maitres du prix et bien souvent leurs interets se trou- 
vaient a le menager, lorsqu’ ils avaient passe vente d’ une plus 
grande partie d’ huile qu’ ils n’ avaient pas encore achetee et ils 
mesuraient a les payer selon le prix que les frangais lui offraient; 
la facilite qu’ avaient ces vendeurs de remplacer les huiles des- 
quelles ils venaient de passer des ventes, les faisaient contenter 
de deux paras par chaque mistache de benefice, au lieu qu’ a
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present ils veulent gagner dans une seule vente ce qu’ ils ga- 
gnaient ci devant en plusieurs. On dira peut etre que le nombre 
des vendeurs d’ huile en grosses parties est petit; il est constant 
que lorsque la cause qui les a fait quitter cessera, nous voulons 
dire lorsque les negociants frangais ne feront plus acheter des 
huiles en detail, qu5 on verra commencer de nouveau ces ven
deurs en grosses parties et que dans peu de temps il y en aura 
une si grande quantite qu’ il y en avait ci - devant et par con
sequent les memes moyens pour acheter cette denree a prix con- 
venable; un seul magasin pour faire acheter des huiles en detail 
de la part des negociants frangais fait plus d’ impression sur 
cette place que dix de la part des gens du pays. Tout le monde 
esi attentif au mouvement de ceux des frangais pour voir s’ ils 
font quelque augmentation et si le cas arrive, ont peut dire que 
Γ augmentation est generate deux heurs apres, sans que ce mou
vement influe aux diminutions car on croit alors que les fran- 
gais reculent pour mieux sauter. Si Γ on tolere les magasins des 
huiles en detail de la part des frangais comme ce sera un moyen 
a faire une grosse partie des achats de cette denree, tous les 
negociants seront obliges d’ y avoir recours comme ont com
mence quelques uns, a limitation de ceux de la Nation qui en 
ont deja deux et trois, deux magasins par chaque maison fran- 
gaise feront un nombre plus que suffisant pour porter les gens 
du pays a quelque emotion, les uns pour les empecher d’ ache
ter eux memes en detail les huiles qui leurs sont necessaires 
pour leurs fapriques a savon et les autres pour leur oter un droit 
qu’ ils croient leur appartenir d’ acheter en detail la denree du 
cru de son pays, ce qui n’ appartient proprement qu’ aux cita- 
dins. Avant Γ etablissement de ces magasins des negociants 
frangais pour les huiles en detail on avait la facilite de faire en 
cette ville des achats des chargements de cette denree a Retti- 
mo, mais presentement tous ces vendeurs (qui ont passe pour 
plus de trois cents mille mistaches huile depuis neuf annees que 
nous sommes etablis en cette Etehelle qu’ ils ont tous exactement 
consignee sans qu’ il en manque un seul) se sont retires et lors
que ceux de notre Nation qui n’ ont point encore de maisons 
etablies a Rettimo sont obliges d’ y passer, pour y faire quel
ques achats, ils trouvent plus d’ obstacles pour y reussir de la 
part des frangais qui y sont etablis que de la part des gens 
du pays, car ceux - la non contents d’avoir le champ libre pour
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ainsi dire pour acheter toute Γ annee ils multiplient leurs de- 
mandes a Γ arrivee du nouveau venu avec tant de precipita
tion qu’ on a de la peine a connaitre si c’ est par leur besoin 
ou pour faire augmenter la denree a un prix excessif afin d’ 
obliger le nouveau arrive a quitter la partie; on dira peut 
etre que c’ est de Γ habile negotiant de tacher de faire lui seul 
tout le commerce d’ une Echelle, mais nous croyons que c’ est 
contre Γ intension des Messieurs les Echevins et Deputes de la 
Chambre de Commerce de Marseille qui n’ ont des vues que 
pour le bien public.

Ee second c’ est le nombre de dix maisons frangaises etablies 
en cette Echelle. On ne sera pas surpris de la subite augmenta
tion des huiles si Γ on considere que dix censaux* peuvent aller 
le meme jour et peut etre la meme heure faire demande d’huile 
au meme marchand vendeur, qui ne manque jamais de pretexter 
qu’ on lui en donne un tel prix, et dans la crainte que cela soit 
on Γ augmente pour en avoir la preference. En reunissant ces 
dix maisons a cinq les demandes ne seraient pas si grandes et 
par consequent le moyen d’ obtenir les huiles a prix convenable 
plus facile; et ce qu’ il y a de bien certain c’ est que cette reu
nion de maisons outre Γ avantage public qu’ elle procurerait elle 
epargnerait encore environ trois mille piastres de depenses tou- 
tes les annees a la Nation, ce qui est une somme considerable 
pour une Echelle comme celle - ici.

Ee troisieme, il y a quelques negotiants frangais en cette 
Echelle dont les censaux sont des vendeurs d’ huile en grosses 
parties; qu’ on suppose pour un moment que ces negociants 
cachent par leur prudence la quantite d’ huile qu* ils ont besoin 
lorsqu’ ils ordonnent a leurs censaux d’ en faire des achats, mais 
item il faut leur faire connaitre qu’ on en a besoin, et il est 
presque impossible qu’ un juif qui a des huiles a vendre en me
nage bien le prix au profit de Γ acbeteur lorsqu’ on lui donne 
des ordres d’ en acheter.

Ee quatrieme. il s’ est introduit depuis peu par quelques 
membres de la Nation une maniere d’ acheter les huiles en ce 
royaume la plus pernicieuse qu’ on pouvait jamais s’ imaginer, 
soit en donnant de Γ argent a Γ avance sans change (comme s’il 
ne coutait rien de gagner) soit en recevant gratis les depots des

*) Censal = δνομα πού έδιναν στους μεσίτες στην 'Ανατολή.
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huiles des bourgeois pour en avoir seulement la prefdnce lors de 
la vente. E’ experience nous apprend toutes les annees qu’ on 
trouve toujours un gracieux avantage en achetant les huiles a F 
avance ou quelque temps avant la recolte, soit qu’ on achete du 
vendeur a grosse partie, soit qu5 on achete du bourgeois; ce der' 
nier qui ne F ignore point ne vend sa denree qu5 au besoin, 
mais une fois qu’ il a la facilite de la mettre en lieu d’ assuran
ce sans qu’ il lui en coute rien et de trouver de F argent sans 
change pour survenir a ces besoins, il ne s’ empresse plus de 
vendre ces huiles qu’ apres la recolte faite et comme alors le be
soin des frangais est pressant le bourgeois en profite en deman
dant de ses huiles un prix exorbitant qu’ on est force d’y don- 
ner.

Et le cinquieme, toutes les raisons qui causent F augmenta
tion des huiles en ce royaume ne proviennent pas toujours des 
correspondants etablis sur cette Echelle, mais elles sont souvent 
causees par F empressement des Messieurs les negociants de 
Marseille soit en faisant des expeditions, avant d’ etre assures 
que les huiles sont pretes, soit en donnant la direction du char- 
gement a des capitaines; il faut avouer qu’ il y a des capitaines 
qui meritent et qui menagent avec prudence la direction d’ un 
chargement, mais il y en a aussi qui laissent facilement entre- 
voir leur dessin et soit que ces expeditions sans avoir leurs 
huiles pretes soient adressees a des negociants etablis ou a la di
rection des capitaines, toujours est - il assure qu’ avec le bati- 
ment sur F Echelle on ne peut plus bien menager le prix des 
huiles tant parce que ce batiment fait des depenses journalieres 
que parceque les gens du pays nous voyant forces d’ acheter ils 
demandent un haut prix des huiles et ils F obtiennent.

Par toutes ces raisons expliquees au memoire ci - dessus on 
montre autant qu’ il nous semble les causes du derangement des 
affaires de cette Echelle mais nous esperons des lumieres et de 
F equite des Messieurs les Echevins et Deputes de Commerce de 
Marseille qu’ ils y appliqueront le remede qu’ ils croiront etre 
necessaire pour F avantage des Messieurs les negociants de Mar
seille et utile pour ceux de cette Echelle.

"A la Canee le sixieme Juin mille sept cent trante six
P. Rille et Comp'e
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28.
(Aff. Etr. B‘ 344)

‘Υπόμνημα των Chaulan καί Hermitte εμπόρων στά Χανιά, 
συνημμένο στην επιστολή τής 28 ’Ιουνίου 1736 τοϋ Dez, ποοξένου στά Χανιά, 

πρό; τόν υπουργό των Ναυτικών De Maurepas.

(La Canee, le 7 Juin 1736)

Memoire sur la situation de 1’ Eichelle de la Canee

Les causes du deperissement des affaires en cette Echelle se 
reduisent a trois points.

Les achats qu' on fait a avance des particuliers qui recueil 
lent Γ huile pour livrer a la recolte.

Les magasins tenus par les frangais aux avenues de la porte 
de la ville pour acheter Γ huile en charges.

Et les argents donnes sans change et meme au change, en 
vue d’ avoir de Γ huile en magasin dont on ne fixe le prix que 
lorsque le debiteur veut vendre.

On va tacher de mettre au jour les inconvenients qui resul- 
tent de ces trois points; et tout ce que nous dirons ne sera ap- 
puye que sur des faits constants.

La seule necessite ou se trouvent les bourgeois et les pay- 
sans dans le cours de Γ annee, taut pour avoir de quoi vivre, 
que pour cultiver et ensemencer leurs terres, les oblige de ven
dre le fruit de leur recolte huit, dix mois et meme un an avant 
que de Γ appercevoir a un prix fort modique et fort au - dessous 
de ce que Γ huile vaut tou jours au temps de la recolre; ce tempe 
venu la necessite n’ ayant cessee que pour un temps, ils ne li- 
vrent jamais a plein la quantite d’ huile qu’ ils ont vendue d’ 
avance; ils portent alors a d’ autres pour fournir a leurs besoins 
presents une partie des huiles dont ils avaient regu deja le paie- 
ment. Ees frangais qui comptent sur la quantite d’ huile pu5 ils 
achetent ainsi d’ avance en donnent avis a leurs amis pour qu’ 
on leur expedie des batiments pour Γ enlever; ces bailments ve- 
nus, comme P huile n’ est pas livree a plein et que les debiteurs 
restent en arriere du quart, du tiers et meme de la moitie, quel- 
ques fois plus, ces frangais sont alors obliges pour subvenir au 
chargement de leurs batiment, d’ acheter P huile a tout prix et 
la font monter dans peu a des prix exorbitants.

Ces achats faits des particuliers ont un autre inconvenient;
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c’ est qu’ ils otent aux marchands d’ huile les moyens de nous 
en passer dcs ventes considerables comme ils faisaient autrefois 
ou a Γ avance ou dans le temps meme de la recolte. Ils n’ osent 
pas s’ engager aujourd’ hui parceque les frangais leur enlevent 
F huile sur laquelle ils comptaient. On a beau dire qu’ il n’ y a 
pas assez de vendeurs pour satisfaire an nombre des demandeurs; 
c’ est precisement parce que les frangais achetent directement 
des particuliers qu’ il n’ y a pas un plus grand nombre de ven
deurs en gros. Tel ferait volontiers ce commerce qui n’ ose pas 
s’ y aventurer.

Les magasins que les frangais tiennent aux avenues de la 
porte de la ville pour acheter les charges d’ huile qui entrent, 
portent aussi un prejudice considerable au bien du commerce; 
en ce que les gens du pays qui y ont aussi des magasins, ne 
manquent jamais de rencherir sur le prix que les frangais met- 
tent d’ abord a cette denree dans 1’espoir d’en acheter une plus 
grande quantite. Les frangais pour ne pas rester en arriere aug- 
mentent encore, ceux - la assures de leur revendre apres en gros 
avec quelque paras de ben6fice, poussent toujours au - dela du 
prix de ceux - ci et ainsi dans peu de jours 1’ huile monte a un 
prix ruineux.

D’ ailleurs ceux des frangais qui tiennent ces magasins et 
qui achetent tout ou en partie pour leur compte et qui ont achete 
d’ avance des parties d’ huile considerables, peuvent bien etre 
portes a pousser le prix de 1’ huile pour faire. un profit plus con
siderable sur celles qu’ ils ont deja; a quoi ne porte pas Γ avi- 
dite du gain? Et ils sont en cela secondes par Γ empressement 
de ceux meme qui n’ achetent que pour compte d’ amis qui n’ 
ont d’ autre vue que d’ en faire une plus grande quantite.

Les argents qu’ on donne sans change ou meme au change 
dans la vue d’ avoir de Γ huile en depot dont on ne doit fixer le 
prix que dans le temps de la recolte et au choix du debiteur, 
contribuent aussi tres fort au derangement des affaires. Ceux 
qui prennent ces argents sont ou des bourgeois ou des mar
chands; les premiers s’ ils ne trouvaient pas ce secours dans la 
bourse des frangais, vendraient leur huile aux marchands juifs 
ou autres, qui auraient par - la moyen de nous passer des ventes 
a nous memes les marchands - eux, memes qni trouvent de F ar
gent soit au change ou sans change, n’ ont que faire alors de 
nous passer des ventes pour avoir de quoi fournir aux achats

9a
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journaliers qu’ ils ont a faire; les uns et les autres se prevalent 
du besoin ou ils savent que sont les frangais lorsque les bati- 
ments sont sur l’ Echelle; ils prennent ce temps pour fixer le 
prix de Γ huile qu’ ils ont promis de donner par preference a 
ceux qui leur ont prete de Γ argent, et leur font payer bien che- 
rement une marchandise qu’ ils auraient a bon compte s’ ils sa- 
vaient profiter du besoin d’ argent ou sont eux - memes les mar. 
chands qui seraient dans la necessite de passer des ventes d’huile 
pour en avoir.

On a propose pour obvier a certains abus d’ etablir une re
partition generale; cette repartition (les sources du derangement 
subsistant) n’ obvierait point au mal. Elle n’ est pas praticable 
par rapport a la situation du pays et elle est sujette a beaucoup 
d’ inconvenients pour nous memes.

Les achats des particulars qui recueillent Γ huile subsistant 
et les magasins aux avenues de la porte ayant toujours lieu, Γ 
huile qui est ainsi achetee ne devant entrer en repartition que 
dans le temps de la recolte et au prix courant d’ alors, on laisse 
subsister ce qui donne lieu a P augmentation. Ceux qui font ces 
achats, ne devant en avoir pour eux que la plus petite partie, 
voudront au moins faire un benefice considerable sur ce qu’ ils 
seront obliges d’ abandonner; et il ne tient qu’ a eux par le 
moyen des magasins de pousser le prix aussi haut qu’ ils trou- 
veront a propos.

Les gens du pays sont portes de mauvaise volonte contre les 
frangais; nous en avons vu, il n’ y a pas longtemps, un terrible 
exemple. L’ assurance d’ une ligue que nous ferions pour tenir 
leur denree a bas pris (et ils en seraient d’ abord informes) les 
ferait eclater en murmures et porterait peut - etre leur mauvaise 
volonte a des extremites funestes pour nous. L’ inderdiction des 
magasins et des achats faits des particuliers ne produirait pas le 
meme effet. Ce n’ est que depuis peu que la frangais s’ en sont 
aviser et au grand regret de tous les marchands du pays qui 
sont le plus grand nombre.

Nous disons encore qu’ une repartition generale est sujette a 
beaucoup d’ inconvenients par rapport a nous memes. La Na
tion de la Canee est composee de dix maisons, le commerce qui 
s’ y fait pour France produit dix mille piastres de provisions; 
ces dix mille piastres reparties sur dix maisons ne leur procure
ment guere au dela de ce qu’ il faut pour leur depense. Com
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ment sera - t · on en etat de ceder la place a d’ autres apres les 
dix annees auxquelles la Cour a trouve a propos de fixer la re
sidence des negociants dans les Fchelles?

Cette repartition fermerait le port aux capitaines qui vien- 
nent avec la direction de leur chargement s’ ils etaient obliges 
d’ y entrer et quel sejour ne seraient-ils pas obliges de faire sur 
Γ E)chelle, si pour faire le chargement d’ un tel capitaine il fal- 
lait en acheter dix autres. Si ces capitaines n’ etaient pas obli
ges d’ entrer dans la repartition, comme eeux qui viennent ainsi 
dans les Echelles sont obliges de s’ adresser a un negociant, 
on n’ aurait qu’ a faire expedier de France les batiments avec 
Γ adresse au capitaine en apparence et ordre dans le fond de s’ 
adresser a un tel qui de cette maniere ferait ses affaires sans 
donner a la Nation aucune part aux achats qu’ il ferait.

Les causes du derangement des affaires de cette Echelle de- 
veloppees indiquent le remede qu’ on peut y appliquer. Nous 
esperons des lumieres et de Γ equit6 de nos superieurs qu’ on 
remediera au desordre d’ une maniere avantageuse pour les ne" 
gociants de France et utile pour nous.

Fait a la Canee le 7 Juin 1736

Chaulan et Hermitte

29.
(Aff. Etr. B· 344)

‘Υπόμνημα των Careffe, Utre et Compagnie εμπόρων, 
συνημμένο στήν επιστολή τής 28 Ιουνίου 1736 τοϋ Dez, προξένου στά Χανιά, 

πρός τόν υπουργό τών Ναυτικών De Maurepas.

(Χωρίς ημερομηνία)

Memoire sur les sujets qui portent prejudice au commerce 
des frangais sur les huiles de Γ ile de Candi6, Savoir.

lo Les ordres des negociants de France trop considerable 
pour ce pays.

2o La fa?on d’ acheter d’ aujourd’hui contraire au bien gene
ral du commerce.

3o La repartition generale prejudiciable au commerce des 
frangais.

Les negociants de Marseille donnent tous les ans des ordres
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qui suffiraient pour contenter les dix maisons de Γ 6chelle. Si 
le travail de celle · ci pouvait etre pousse aussi loin que le be- 
soin, chacun sait que le sixieme de se besoin n’est jamais rempli 
et que pour avoir plus d3 huile, les uns que les autres on se sert 
de divers moyens, comme de donner de Γ argent sans change, 
recevoir en depot d’ huiles en magasin gradis et ne couper le 
prix de celle-ci qu3 a la volonte du vendeur qui attend toujours 
Γ extremite pour vendre; dela s3 ensuit que pour un ou deux 
chargements qu’ on fait plus que les autres par cette espece de 
preference pour les huiles, on en soutient le prix au gre du pro- 
prietaire, de quoi le public est d3 abord informe, ce qui ne con- 
tribue pas peu a produire les mauvaises affaires.

be plus certain, dit - on, est de faire des achats a Γ avance, 
c3 est notre avis pour les achats faits des marchands de la ville, 
mais ceux qu3 on fait des villageois et paysans et qu3 on va le 
plus souvent forcer a cela jusque dans leurs tanieres, ils ne sont 
ni tolerables ni d3 un secours assure pour charger les batiment. 
I*a preuve du prejudice que ces achats portent au commerce est 
de voir que les negociants juifs qui font ce negoce soient en 
arriere tous les ans de 6, io, 15 ou 20000 mistaches d3 huile, 
lesquels venant a leur manquer leur font perdre le fruit de leur 
travail et au dela, car c3 est Γ ordinaire de ne recevoir qu3 une 
partie de ces achats et de se contenter d3 une promesse pour une 
autre recolte; on repend ainsi beaucoup d3 argent a la campagnei 
on attire a soi les pratiques qui faisaient autrefois une partie du 
fondement des ventes des negociants juifs de la place, et en em- 
pechant ces derniers d3 etre en etat de vendre comme ci-devant, 
on se trouve pourvu d3 un peu d3 huile et de beaucoup de crean- 
ces qui subsistent longtemps d3 une recolte a l3 autre. Voila le 
fruit des achats a P avance avec les campagnards.

Ά l3 ouverture de la recolte il y a divers magasins franpais 
ouverts pour le detail; on fixe un prix pour les achats de ces 
magasins; les juifs, les fabricants a savon et tous ceux qui tra- 
vaillent a Γ huile se reglent sur ce prix et pour pouvoir faire 
plus ils rencherissent souvent, on vient a faire reflexion ensuite 
que les prix augmentent tous les jours, qu3 il conviendrait de les 
diminuer vu Γ abondance de la marchandise et la perte qu3 il 
donne a Marseille; mais dans la crainte de faire eloigner les pra
tiques qui apportent tous les jours Γ huile au magasin on ne 
veut jamais etre les premiers a baisser le prix, on aime mieux le
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soutenir dans ce feu de la recolte et ensuite lorsqu’ elle tire sur 
sa fin on est oblige de suivre une route qu’ on s’ est formee vo· 
lontairement; c’ est pourquoi on ne voit plus a present que la 
marcbandise une fois montee, diminue beaucoup de sa grande 
augmentation comme elle faisait autrefois. Jadis pour charger 
dix batiments, Γ huile aurait montee peu a peu de 40 jusqu’ a 
50 paras, apres quoi le calme succedant et le pays ne voyant 
point ces magasins du detail qui leur servent comme de guides, 
F huile revenait presqu’ aussitot a son premier prix et dans cet 
intervalle cbacun faisait ses affaires; ou est ce temps la! pour le 
faire revenir il faudrait, se semble, fermer les magasins du detail, 
tant ici qu’ a Rettimo, supprimer les achats a F avance pour le 
dehors, ne donner aucun argent a F avance pour cause d5 huile, 
ni recevoir des huiles en depot.

Des qu’ on supprimera ce qui est contraire au bien de ce 
commerce selon F explication ci · dessus, il y aura moyen de le 
faire avec plus de facilite et de convenance et on verra en meme 
temps croitre le nombre des negociants du pays qui oseront pas
ser pour lors des ventes auxquelles il ne sauraient s’ engager 
presentement; et effectivement on voit la moitie d’ une recolte 
en magasin a la disposition meme des franqais, sans qu’ il se 
trouve personne qui veuille vendre et sans meme que ces fran- 
?ais qui ont F huile puissent leur fixer le moindre prix et cela 
parceque les proprietaires les leur livrent partie en depot et re· 
tirent F avance a peu pres sa valeur sans en payer un change, 
ils ont ainsi le provenu de leur denree sans etre dans la neces- 
site de la vendre, pour faire leurs affaires. Voila les inconve- 
nients que les depots et les magasins du detail entrainent apres 
soi.

On parle d’ une repartition generale; ce moyen pour remet- 
tre les affaire est bon pour un pays oil le nombre de maisons est 
proportionne au travail, et ou il y a d’ ailleurs divers articles 
qui suppleent les uns aux autres; mais en cette lie ou il n’ y a 
qu’ un peu d’ huile, la repartition ne saurait jamais convenir 
pour deux raisons, la premiere est qu’ elle ne produirait a cha' 
que maison que la depense du courant de F annee et la seconde 
c’ est que, pour avoir F huile d’ une maniere convenable a tous, 
il faudrait y fixer un prix qui ferait crier les habitants du pays. 
Nous y sommes vus d’ assez raauvais ceil pour ne pas eviter 
tout ce que peut nous rendre suspects, de faqon qu’ il parait qu’
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Ϊ1 n’ y a rien de mieux a faire que de ne plus recevoir Γ huile en 
depot, interdire les achats au dehors, fermer les magasins du 
detail et permettre d’ ailleurs a un chacun de commercer selon 
ses lumieres.

Careffe Utre et Corapie

30.
(Aff. Etr. B‘ 344)

Υπόμνημα συνημμένο στην επιστολή τής 14 Αύγουστου 1737 τοϋ Maltor, 
ύποπροξένου οτό 'Ηράκλειο, πρός τόν υπουργό τών Ναυτικών De Maurepas.

(Candie, le 14 Aout 1737)

Memoire pour Monseigneur le Comte De Maurepas

Un officier de la Porte Ottomane connu sous la qualite d’ 
Aga du Grand Visir, envoye en 1’ lie de Candie pour en visiter 
les fortifications, 1’ artillerie et les munitions de guerre, arriva a 
lu rade de la Sude le vingtieme du mois passe.

II commenga de travailler au fait de sa mission par la visile 
du chateau de la Sude, pour les reparations duquel et en conse
quence des ordres dont il est porteur, il a ete ordonne qu’ on 
preparat incessamment douze mille quartiers de pierres taillees 
et tous les materiaux necessaires a P emploi de ces pierres; ces 
pierres sont des earres longs, d’ un pied et demi de hauteur par 
environ deux pieds et demi de longueur. Cet officier passa en- 
suite de la Sude a la Canee, d’ ou il s’ est rendu a Candie le 
deuxieme du present mois d5 Aout.

Les fortifications externes done le nombre est de sept, furent 
le premier objet de sa visite; il a juge qu’ il serait necessaire d’ 
y faire beaucoup de reparations, de meme qu’ a une partie con
siderable des murailles qui soutiennent les glacis du fosse de la 
ville et a celles du chemin couvert dans le meme fosse. Les mi
nes sont dans le meme cas par le dommage que les pluies y ont 
cause dans le temps. Cet officier a ete satisfait de P etat des 
remparts et des bastions, il parait cependant qu'il y avait beau- 
coup de reparations a faire.

Les magasins a poudre ont ete trouves degarnis et partie de 
la poudre qu’ il y a, a ete trouvee de mauvaise qualite par les 
epreuves qu’ on en a faites.
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Dans le magasin des armes il n’ y a que de fusils ou mous- 
quets a meches et d’ autres armes anciennes qui ne peuvent 
etre d’ aucun usage. Une partie des canons et generalement tous 
les affuts sont dans un etat a ne pouvoir plus servir; il y a seu· 
lement quarante huit affuts dans les magasins de Γ arsenal, a la 
construction desquels on employa l’annee derniere toutes les ma- 
tieres propres a ces ouvrages. Par la visite qu’ on a faite des 
bombes et des boulets a canon, on a trouve qu’ il y en a une 
suffisante quantite, mais on a remarque qu’ il manque beaucoup 
des ustensiles necessaires au service de la grosse artillerie.

L’ aga du Visir a voulu en consequence de sa commission 
etre instruit de l’etat present de la garnison; il s’ en est rapporte 
aux registres des officiers, suivant lesquels cette garnison consi- 
ste a environ sept mille cinq cents hommes de differents corps 
de milices et quinze cents desquels sont janissaires.

Une partie du fosse de la ville etait employee en jardins; les 
rigoles qui y conduisaient 1’ eau ont ete remplies de pierres et 
de terre et il a ete defendu de mettre cette partie du fosse ni 
aucune autre en jardin a 1’ avenir.

On conserve dans des magasins souterrains, qu’ on appelle 
des puits, une provision de quarante mille mesures de ble qui 
n’ ont pas ete ouverts depuis longtemps; on a resolu de les vi- 
der cette annee et de renouveler ces quarante mille mesures de 
ble; chaque mesure de ble pese environ cinquante livres poids 
de table.

Les gens du pays ont d’ abord paru etre beaucoup en peine 
de la cause du voyage et de la commission de 1’ officier du Vi
sir; ils sont presentement occupes par d’ autres inquietudes; des 
passagers turcs d’ un batiment parti de Smyrne le 4 de ce mois 
d’ Aout et arrive le 8 a Candie, ont debite que les soldats de Γ 
armee commandee par le Grand Visir s’ etaient mutines, qn’ 
apres avoir tuer ce Seigneur, son Keaya et le Janissairaga une 
partie de cette armee avait passe dans le camp des tartares et 
que F autre partie s’ est retiree chacun chez soi. On ajoute qu’ 
il y avait des mouvements seditieux dans la ville capitale de F 
Empire, que le Grand Moufti profitant de F exemple des mal- 
heurs arrives dans un semblable cas a son pere, a abdique sa 
dignite_et s’ est retire dans une ville de la Natolie. On parle, 
mais sourdement, de la prochaine deposition du Grand Seigneur· 
il y a meme de personnes constituees en dignite, qui pretendent

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:22 EEST - 18.237.180.167



144 Κ. Γ. Κωνσιαντινίδη

que ce prince est deja depose; et de toutes ces differentes nou- 
velles qui peuvent etre sans fondement ou du moins alterees, il 
resulte une consternation qui est generate.

Des le commencement du mois de Janvier dernier et sur de 
lettres que des esclaves de Malte avaient ecrites on crut ici que 
les armees du Roi d" Espagne devaient passer en Moree et en 
cette lie de Candie. Ce bruit fit de si fortes impressions dans Γ 
esprit des habitants de Γ ϊle que les Pachas qui la gouvernent 
crurent devoir en informer la cour ottomane et rendre compte 
en meme temps de V etat des places de guerre. Les gens senses 
de la ville de Candie croient que c’ est en consequence de ces 
informations que Γ aga du Visir a ete envoye.

31.
(Aff. Etr. B' 344)

"Υπόμνημα συνημμένο σιήν έπισιολή ιής 14 Σβποεμβρίου 17iJ7 τοΰ Maltor, 
υποπρόξενου σιό Ήράχλειο, πρός ιόν ύπουργό ιών Ναυιικών De Maurepas.

(Candie, 14 Sept. 1737)

Quatrieme memoire sur le Commerce 
de Γ huile de Is lie de Candie

Par les memoires qui ont precede celui - ci il a ete demontre 
que les causes du derangement du commerce de 1’ huile de 1’ lie 
de Candie sont:

La mesintelligence des negociants fran?ais de la Canee cau- 
see par leur trop grand nombre; leur empressement a acheter P 
huile et a la payer meme longtemps avant la recolte; la pratique 
de ceux de ces negociants dont le principal commerce consiste 
a acheter ainsi 1* huile et a la revendre ensuite sur le lieu et 1’ 
etablissement des magasins que les nationaux tiennent aux ave
nues de la porte de la ville.

Le Sieur Maltor qui a fourni ces memoires dans le temps et 
qui proposa meme des moyens pour arreter ces abus, 4tant alle 
dernierement a la Canee ou il a recueilli avec soin tout ce qui 
de la part des nationaux avait du rapport a leur commerce, ose 
presenter un plan plus simple que les precedents et qui peut a 
son avis arreter efficacement le cours de ces obus et celui d’ un 
autre encore qu’ il a remarque et qui est occasionne par le be-
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soin que des negotiants de Marseille peuvent avoir de se servir 
de Γ Echelle de la Canee pour attirer precipitamment a eux les 
fonds qu’ ils ont en d’ autres Echelles; une operation de cette 
espece nuisit beaucoup dans le mois de Juin dernier au com
merce de la Canee ou les achats d’ huile ayant ete suspendus a 
cause de sa cherte, on commengait a en voir diminuer le prix 
lorsque Γ arrivee d’ un batiment derangea cette disposition par 
Γ empressement de celui auquel il fut adresse et que repondit au 
murmure des autres negotiants qu’ il ne pouvait pas se dispen’ 
ser d’ executer les ordres de son majeur.

Il a paru au Sieur Maltor que pour remedier a ces inconve 
nients il serait convenable que les nationaux partageassent ega- 
lement entre eux Γ buile qu’ ils achetent a la Canee et celle qu’ 
ils font acheter a Rettimo et au departement de la ville de Can* 
die et que ceux de ces nationaux qui la revendraient sur 1 
Echelle fussent exclus du partage.

Par la on arreterait les effets de la mesintelligence premiere 
cause dn mal et ce partage romperait les mesures de ceux qui 
n’ achetant de 1’ huile que pour la revendre ne negligent aucun 
des moyens que leur cupidite leur suggere pour la faire renche- 
rir. Les gens du pays meme perdraient 1’ utilite qui leur revient 
du manque d’ experience des negotiants frangais derniers venus. 
Or ce defaut d’ experience est aussi une des causes capitales du 
derangement du commerce de la Canee, ainsi que le Sieur Mal
tor le remarqua un jour que les anciens negotiants faisant sentir 
dans la joie d’ un festin la superiorite des moyens qu’ ils avaient 
pour les achats des huiles, un des derniers venus repondit qu’ il 
en convenait mais qu’ il avait une ressource lui meme qui le 
mettait en etat charger les batiments qui lui etaient adresses et 
que cette ressource consistait a payer plus cherement 1’ huilej 
voila ajouta - t - il ce qu’ occasionne votre experience, ni vos 
amis ni les notres n’ y trouvent souvent pas leur compte.

Il est aise de remarquer que la difference qui se rencontre 
parmi les negotiants de la Canee, dans les moyens qu’ ils ont d’ 
acheter 1’ huile produit un prejudice considerable; P egalite du 
partage y remedierait, de meme qu’ a celui qui revient de la 
pratique ou ces negotiants sont d’acheter 1’huile et de la payer 
longtemps avant la recolte.

Les juifs sont ordinairement les vendeurs de ces achats pre
matures. Ils n’ auraient plus eux memes les moyens d’ acheter
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des gens du pays qui recueillent P huile par ce que le secours 
de P argent des nationaux leur manquerait et de la cessation de 
cet abus il resulterait, que ceux qui recueillent P huile ne trou- 
veraient de ressource que chez les franqais, ce qui iormerait un 
avantage important; les facultes des habitants du royaume de 
Candie sont bornees a peu de chose; c’ est la un fait certain, 
mais supposant meme que les juifs seraient toujours en etat d’ 
acheter d’ avance P huile, ainsi qus ils le pratiquent depuis long- 
temps, il est naturel de presumer qu: ils seraient menages sur 
leurs operations des qu’ ils seraient assures de n’ avoir plus P 
avantage de la concurrence des negociants franqais sur lequel 
ils comptent beaucoup. Un autre bien qui reviendrait de ce par- 
tage serait la retraile de quelques uns des negociants de la Ca 
nee; son commerce annee commune ne peut pas etre porte au 
dessus de trois cents mille piastres qui en donnent douze mille 
aux dix maisons de negociants qui sont etablis et a chacune 
desquelles il ne reviendrait que douze cents piastres. Ces mai
sons sont regies par deux negociants; or P objet du profit de cet- 
te commission ne serait certainement pas capable d’ arreter ceux 
qui ont deja quelque fortune et par leur retraite ceux qui reste- 
raient auraient lieu d’ esperer d’ aller un jour rejoindre leur 
famille avec quelque aisance.

Κ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
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’Από το ομηρικά χωρίο, πού μιλούν για την Κρήτη, μάς δίνεται 
ανάγλυφα ή εικόνα τής μυκηναϊκής μεγαλονήσου. Πυκνά κατοικημένη, 
έχει ένεννήντα ή εκατό πόλεις. Ό πληθυσμός της είναι ανάμεικτος 
καί ό στόλος της ισχυρός. 'Ο ’Ιδομενέας είναι δυνατός βασιλιάς και 
συμμετέχει στον Τρωικό πόλεμο μ’ ογδόντα πλοία. 'Ο αριθμός είναι 
σημαντικός, άν σκεφθή κανείς δτι ό Μενέλαος έχει εξήντα καί δτι δυ
νατοί βασιλιάδες, δπως ό ’Αγαμέμνων κι ό Νέστωρ, διαθέτουν λίγο 
περισσότερα: είκοσι δ πρώτος, δέκα δ δεύτερος. 'Ο Κρητικός βασι
λιάς κατέχει εξ άλλου μιά εξαιρετική θέση στην Ίλιάδα. Ή Κρήτη 
βρίσκεται σέ σχέσεις μέ τ’ άλλα μυκηναϊκά βασίλεια κι έχει διατηρή
σει τις παλιές μινωϊκές αναμνήσεις, 'Ο Μίνως, ό Ραδάμανθυς, δ Δευ
καλίων, ή ’Αριάδνη είναι πρόσωπα, πού θυμούνται συχνά οί όμηρι- 
κοί ήρωες. Δίνοντας μιά εξαιρετική θέση στήν Κρήτη καί στον ’Ιδο
μενέα δ “Ομηρος μάς βοηθά—αντίθετα άπ’τις απόψεις τού Evans— 
νά πιστέψωμε στήν ύπαρξη ενός ισχυρού μυκηναϊκού βασιλείου στο 
νησί.

Σ’ ένα άπ’ τά κυριώτερα χωρία (τ 172 έξ.) ή Κρήτη δεν άναφέρε- 
ται ως νησί, αλλά ως γαΐα περίρρυτος, πράγμα πού υποδηλώνει τό 
μέγεθος της, όπως παρατήρησε δ I. Καλιτσουνάκης’.

Κρήτη τις γαϊ’ εστι, μέσω ένί οΐνοπι πόντω 
καλή καί πίειρα, περίρρυτος' εν ό’ α<&ρωποι 
πολλοί, άπειρέοιοι, καί έννήκοντα πόληες. 
άλλη δ’ άλλων γλώσσα μεμιγμένη' εν μεν ’Αχαιοί 
εν δ’ Έτεόκρητες μεγαλήτορες, εν δε Κνδωνες 
Δωριέες τε τριχάϊκες δΐοι τε Πελασγοί 
τησι δ' ενι Κνωσός μεγάλη πόλις ένϋα τε Μίνως 
έννέωρος βασίλευε Διός μεγάλου δαριστής.

Τά επίθετα γαϊα περίρρυτος καλή καί πίειρα, ό χαρακτηρισμός σ’ 
ένα άλλο χωρίο των βουνών της ως νιφοέντων (τ 338) δίνουν μιά σύν
τομη, αλλά πιστή εικόνα τής Κρήτης από φυσική άποψη. ’Αλλού, 
δπως θά δούμε, περιγράφονται μέ ακρίβεια βασισμένη χωρίς άλλο σέ 
προσωπικές εμπειρίες μερικά ακρογιάλια τής Κρήτης. ’Αλλά τό χωρίο

') «Κρητικά Χρονικά» Α’ 1947 σ. 7. Τό μέγεθος της δείχνει καί τό επί 
θετό ενρεΐαι Ν 453 καί ό πληθυντικός Κρήται ξ 199, π 62.
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αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί αναφέρει τούς λαούς, πού απο
τελούσαν τον πληθυσμό της.

’Από τούς λαούς αυτούς οί ’Αχαιοί, οί Δωριείς και οί Έτεόκρη- 
τες δεν παρέχουν δυσκολία. Είναι φυσικό τό ό'τι ό “Ομηρος μιλώντας 
για την σύγχρονη μέ τα τρωικά Κρήτη αναφέρει πρώτους τούς ’Α
χαιούς, πού βρίσκονται εκεί—δπως μετά την αποκρυπτογράφηση των 
πινακίδων τής γραφής Β πιστεύεται—ήδη απ’ τό 1450 π. X. Μυθο
λογικά ή εγκατάσταση υποδηλώνεται μέ τό χτίσιμο μερικών πόλεων 
απ’ τον Άγαμέμνονα στη δυτική Κρήτη, τής Περγάμου, τής Λάππας, 
τής Τεγέας (Velleius Paterculus I ι, Στεφ. Βυζ. λ. Λάμπη, Τεγέα), 
και μέ την παράδοση δτι ό Σπαρτιάτης κήρυκας τού Άγαμέμνονα, 
Ταλθύβιος έφερε μιά αποικία ’Αχαιών από τις Μυκήνες (Μέγα ετυ- 
μολογ. λ. Τριχάϊκες. Γιά ομώνυμη πόλη στην Κρήτη μιλεΐ ό Velleius 
Ρ. I, 1, 2). ’Αχαιοί συμμετέχουν στην ίδρυση τής Πολυρρηνείας 
(Στράβων I' 479) καί Άχαΐα είναι ίσως ή περιοχή της (Ρ. Faure, 
Κρ. Χρ. ΙΓ' σ. 188). ’Αρχαιολογικά ή εγκατάσταση τών Αχαιών 
στην Κρήτη επιβεβαιώνεται επίσης. Άν και δέν είναι βέβαιο, δτι ό α
νακτορικός ρυθμός είναι δημιουργία αχαϊκή, πάντως μετά τό 1400 
βρίσκομε στην Κρήτη την ίδια κεραμεική πού υπάρχει στην Πελοπόν
νησο καί σ’ όλα τ’ άλλα μυκηναϊκά κέντρα. ’Αχαϊκά μέγαρα έχουν 
βρεθή στην Αγία Τριάδα καί, δπως έδειξε ό Ν. Πλάτων, στην Τύ- 
λισσο. ’Αξιόλογα είναι τά σπίτια τής «μυκηναϊκής» ή ΥΜ III αυτής 
περιόδου στά Γουρνιά. Τη σημασία τών μυκηναϊκών στρωμάτων τής 
Κνωσού τόνισε τελευταία δ Palmer, ανάγοντας μάλιστα σ’ αυτά και τά 
γραπτά μνημεία τού συστήματος Β. "Ενας συνοικισμός, πού βρήκε ό 
Ν. Πλάτων στη Βιάννο ανήκει στην ίδια περίοδο.

Στην αχαϊκή κατάκτηση πιστεύεται εξάλλου δτι οφείλεται και ή 
μεταφορά τών αρκαδικών τοπωνυμίων Ρόρτυς καί ’Αρκαδία. Κατά 
τον Στέφανο Βυζάντιο καί μία κρητική πόλη Φαρα'ι ήταν αποικος τών 
εν Μεσαήvg. Τό τοπωνύμιο Λυγόριυνο αναμφισβήτητα συνδέεται μέ 
τό αρκαδικό δνομα Λυκόρτας. Ή κρητική πόλη Ύρτακίνα συνδέεται 
μέ τό αρκαδικό βουνό Όοτρακίνη (Guarducci I. C. II σ. 184). Ή 
κρητική Φάλαννα θεωρήθηκε αποικία μιας ομώνυμης αχαϊκής πολι
τείας τής Θεσσαλίας (Kirsten, R. Ε. λ. Phalanna). Πυκνές είναι οί 
αχαϊκές εγκαταστάσεις στά απέναντι τής Πελοποννήσου παράλια τής 
Κρήτης. Ό Σ. ’Αλεξίου έπεσήμανε δύο οικοδομήματα τής περιόδου 
αυτής στο Στύλο Άποκορώνου καί στο Κολυμπάρι κ’ ένας μεγάλος 
θ ιλωτός τάφος τού τύπου τών Δαμανίων καί ενός τάφου τών Μυκη- 
νον είνσι στο Μάλεμε (AM. 1910 σ. 150). Τάφοι λαξευτοί τής ’ίδιας 
περιόδου υπάρχουν σ’ δλη τήν Κρήτη.
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Καί για τούς Έτεόκρητες συμφωνούν οί επιστήμονες. Είναι οί 
παλιοί, γνήσιοι, δηλ. προελληνικοί Κρήτες, πού διατηρήθηκαν στο νη
σί μετά την αχαϊκή κατάκτηση. Δεν είναι ίσως τυχαίο, δτι άναφέρον- 
ται αμέσως μετά τούς κυριάρχους ’Αχαιούς και δτι δίνεται σ’ αυτούς 
τό επίθετο «μεγαλόκαρδοι». 'Ο Στράβων (I' 475) θεωρώντας τούς 
Έτεόκρητες αύτόχθονες τούς τοποθετεί στη Νότια Κρήτη, προσθέτον
τας αντιφατικά ών είναι πολίχνιον Πρΰσον, δηον το ζοΰ Δικταίου 
Διός Ιερόν. Ή παρουσία τους στά μεταγενέστερα χρόνια στην Πραισό 
καϊ γενικώτερα στην ανατολική Κρήτη επιβεβαιώθηκε από τις περί
φημες έτεοκρητικές επιγραφές τής Πραισοϋ (B.S.A. VIII σ. 125, X 
σ. 115) και επίσης τής Δρήρου. Είναι πιθανόν δτι αρχικά είχαν δια- 
τηρηθή Έτεόκρητες καϊ σ’ άλλες περιοχές τής Κρήτης ακόμα καϊ στή 
δυτική, νωρίς δμως θ’ αφομοιώθηκαν στο τμήμα αυτό τού νησιού μέ 
τά ελληνικά φύλα, αχαϊκά καί δωρικά, πού εύκολώτερα καί πυκνότερα 
τό άποίκιζαν φτάνοντας από τήν Πελοπόννησο.

Προβληματική είναι ή φυλή των Κυδώνων, πού κατοικούν ’/αρ 
δάνον άμφί ρέεϋρα γ 292. *0 Στράβων τούς θεωρεί δπως καί τούς 
Έτεόκρητες αύτόχθονες (έ. ά.) καί τήν άποψη αυτή δέχεται ό Bengt- 
son (gr. Gesch 1950 σ. 50) πού γράφει δτι μέ τή δωρική κατάκτη
ση : Die Urbevolkerung (Kydonen und Eteokreter) wurde im 
aussersten Westen und Osten der Insel zusammengedrangt. Αύ
τόχθονες δέχεται τούς Κυδωνες καί ό Ρ. Faure (έ. ά. σ. 215). Ή 
γνώμη αύτή φαίνεται νά ενισχύεται από τήν πιθανή ανάγνωση τής λέ· 
ξεως Ku - do - πί σέ μινωϊκά κείμενα τού συστήματος A (Furumark 
Linear A 1956 σ. 24), από τήν κρητική παράδοση, πού έσωσε δ 
Παυσανίας (VIII 53, 4), δτι δ Κόδων ήταν γυιός τής κόρης τού Μί- 
νωα Άκακαλλίδος 2 και από τήν πληροφορία τού Διοδώρου (V 78, 2) 
δτι ή Κυδωνιά Ιδρύθηκε μαζί μέ τήν Κνωσό καί τή Φαιστό από τό 
Μίνωα. Τό τελευταίο δμως μπορεί νά οφείλεται μόνο στο δτι κάθε 
σπουδαία πόλη τής Κρήτης ήθελε νά συνδέεται μέ τό μεγάλο μυθικό 
βασιλιά. Ό ίδιος δ Παυσανίας (έ. ά.) δίνει μιά άλλη αρκαδική παραλ
λαγή τού μύθου, κατά τήν δποία δ Κΰδων ήταν από τήν Τε/έα καί 
αδελφός τού Γόρτυνος. Αύτό θά σήμαινε δτι οί Κυδωνες ήταν ένα 
φύλο αχαϊκό καί σ’ αύτό θά έπρεπε νά αποδοθούν τότε τά σημαντικά 
ΥΜ III λείψανα τής δυτικής Κρήτης πού άνέφερα πιο πάνω. ’Αντί
θετα προς τον F. Meyer (Gesch. des Altertums I, 2 σ. 700 - 1) 
πού δεχόταν δει οι Κυδωνες ήταν λείψανο των αρχικών κατοίκων τού

2) Ή Άκακαλλίς συνέρχεται μέ τόν ’Απόλλωνα ή τον Έρμη, αΰτ. καί 
Στέφ Βυζ. λ. Κυδωνιά.
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νησιού, συγγενικό μέ τους λαούς της Μ. ’Ασίας*, που διατηρήθηκε με
τά την έτεοκρητική - μινωική κατάκτηση τον νησιού, δ Beloch («Au- 
sonia» IV 1909 τεύχος II L,e origini Cretesi σελ. άνατ. 4) πιστεύει 
δτι οί Κύδωνες είναι φύλο ελληνικό, αφού ό τύπος τού ονόματος είναι 
ελληνικός (πβ. Λάκων) κα'ι αφού Κυδωνιά φατρία άναφέρεται στην 
Επίδαυρο. Κλίνω προς την άποψη αυτή και για τούς παραπάνω λό
γους καί γιατί είναι εντελώς απίθανο δ'τι στα χρόνια τού Μενελάου 
κατοικούσε στην κρητικη παραλία φύλο ό'χι αχαϊκό. Ή φράση ενϋα 
Κύδωνες εναιον άναφέρεται φυσικά στον καιρό, πού έφτασαν εκεί τά 
πλοία, καί ό'χι σέ μιά παλαιότερη εποχή- είναι επίσης φανερό ότι σ’ 
δλο τό χωρίο γίνεται λόγος μόνο γιά σημεία, δπου προσεγγίζουν πλοΐα, 
καί ό'χι γιά τό εσωτερικό τού νησιοΰ. ’Ακόμα άν οί Κύδωνες ήταν αύ- 
τόχθονες, θά έπρεπε νά δεχθούμε έ'να διαφορισμό στην εθνολογική 
σύνθεση τής προελληνικής Κρήτης γιά την οποία δεν υπάρχει καμμιά 
αρχαιολογική ή άλλη ένδειξη. Ευρήματα προϊστορικά δλων τών πε
ριόδων, άν καί αραιότερα, υπάρχουν καί σιή δυτική Κρήτη εντελώς 
όμοια μέ τά ευρήματα τής ανατολικής. Είναι άλλωστε απίθανο, δει στά 
1500 χρόνια πού κράτησε δ μινωϊκός πολιτισμός δεν είχε έξομοιωθή 
εθνολογικά δ πληθυσμός τού νησιοΰ. Μία άλλη άποψη δτι οί Κύδω
νες είναι Φοίνικες, βασισμένη στον παραλληλισμό Ίάρδανος - 'Ιορδά
νης καταπολεμήθηκε σωστά από τό Beloch (έ. ά. σ. 3) μέ τήν παρα
τήρηση δτι Ίάρδανοι υπάρχουν καί σ’ άλλα Ελληνικά μέρη. ”Ας 
προστεθή εδώ δτι είναι πιθανή μιά σχέση τού ονόματος τους μέ τά 
γειτονικά Κύθηρα.

'Ως προς τήν θέση τών Κυδώνων δ εντοπισμός τους στή δυτική 
Κρήτη είναι ασφαλής, αφού δλοι οί γεωγράφοι τοποθετούν έκεΐ τήν 
πόλη Κυδωνιά τών ίστορικών χρόνων. Τά ΥΜ III ευρήματα στά ση
μερινά Χανιά αποτελούν απόδειξη, δτι ή περιοχή είχε πυκνά κατοικη- 
θή ήδη στούς μυκηναϊκούς χρόνους (βλ. Matz, Forschungen auf 
Kreta, σελ. 72, 82 πίναξ 63). Πιστεύω ωστόσο δτι δ "Ομηρος δέν 
εννοεί μόνο τήν πόλη, αλλά γενικά τή φυλή τών Κυδώνων, πού κα
τοικούσε σέ μιά πλατειά ζώνη γύρω απ’ τον Ίάρδανο ποταμό. Ή 
σύνδεση τών Κυδώνων μέ ένα μεγάλο ποτάμι καί ή προκατάληψη, δτι 
δ "Ομηρος εννοεί κάποια συγκεκριμένη πόλη, δδήγησε στήν άποψη, 
δτι υπήρξε μιά πσλιά Κυδωνιά κοντά στον ποταμό Πλατανιανό ή Κε- 
ρίτη (κοντά στο σημερινό χωριό Βρύσες), πού είναι τό σημαντικώτερο *

8) Ό Ρ. Kretschmer (Glotta XXVIII 1940, σ. 108 έξ.ί εξετάζοντας τό 
σχετικό ομηρικό χωρίο, θεωρεί πιθανή τή γνώμη τοΰ Kick (Vorgriechische 
Ortsnamen σ. 16 εξ-) δτι οί Κύδωνες ήλθαν στήν Κρήτη άπό τή φρυγική, 
βορειοδυτική Μ. Άσία.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:22 EEST - 18.237.180.167



Κρήτη καί Όμηρος 151

ποτάμι τής περιοχής, καί μια άλλη νεώτερη συνδεόμενη μέ τον σαμια
κό άποικισμό τοϋ ΣΤ' αιώνα στα σημερινά Χανιά (Spratt, Travels 
und Researches in Crete II σ. 139 εξ ). Ό Bursian άρνήθηκε την 
άποψη αυτή καί δ Rucio Mariani (Antichita Cretesi, Monument; 
Antichi VI 1896 σελ. 52) παρέθεσε αρχαιολογικές ενδείξεις γιά την 
άποψη δτι πόλη Κυδωνιά υπήρξε μόνο στά Χανιά. Νομίζω δτι δ “Ο
μηρος έχει ύπ’όψη του γενικά την εύφορη κοιλάδα από το Κολυμπάρι 
ως τη Σούδα : ΥΜ III λείψανα μικρών συνοικισμών καί τάφων κα
λύπτουν δλη αυτή την έκταση 4. Πυκνότερα είναι τά ίχνη στά Χανιά 
επειδή δ χώρος έρευνήθηκε περισσότερο μέ την οικοδόμηση. Τά πιο 
αξιόλογα είναι τά ευρήματα τών τάφων τής συνοικίας Μαζαλή, τούς 
δποίους έσκαψε τελευταία δ Ν. Πλάτων.

"Οσο γιά τό ποιος ακριβώς είναι δ Ίάρδανος, πιστεύω μαζί μέ 
τον Mariani, δτι είναι ό Πλατανιανός καί δέν μοϋ φαίνεται αναγκαίο 
νά ύποθέσωμε, δτι δ σημερινός Κλαδισός δυτικά τών Χανιών καί πιο 
κοντά σ’ αυτά, είναι δ Ίάρδανος, δπως υποστήριξε δ Καλαϊτζάκης γιά 
νά δείξη δτι τά Χανιά είναι ή δμηρική Κυδωνιά. ’Άλλωστε πρέπει νά 
παρατηρηθή δτι ή ονομασία Κλαδιοός δέν είναι νεώτερη, αλλά ασφα
λώς είναι ή αρχική ονομασία τοϋ ποταμού, πού επομένως δέν μπορεί 
νά ταυτίζεται μέ τον Ίάρδανο. (’Ανάλογο προελληνικό τοπωνύμιο τής 
περιοχής, πού διατηρήθηκε έως σήμερα είναι τό Θέριοο).

Όσο γιά τούς Δωριείς ξέρομε πώς έφτασαν στην Ελλάδα λίγο 
μετά τον Τρωικό πόλεμο καί πολύ γρήγορα πέρασαν στην Κρήτη. Ό 
"Ομηρος συνθέτοντας τό έργο του τον 8ον αιώνα τούς ξέρει καί τούς 
αναφέρει κάνοντας έτσι έναν ιστορικό αναχρονισμό. Κατά τον Διόδω
ρο (V 80) οί Δωριείς είναι ή τρίτη φυλή, πού ήλθε στην Κρήτη, μετά 
τούς Έτεόκρητες καί τούς Πελασγούς ηγουμένου Τεκτάμου τοϋ Αώρου. 
Μάς πληροφορεί ακόμη δ Διόδωρος, δτι κύριος τόπος προελεύσεώς 
τους ήταν ή Λακωνική. 'Ορισμένα τοπωνύμια είναι κοινά σ’ σύτήν καί 
στην Κρήτη (Στέφ. Βυζ. λ. ΤΗτις). Τό επίθετο, πού δίνει στούς Δω
ριείς δ "Ομηρος τριχάϊκες απασχόλησε καί τούς αρχαίους καί τούς 
νεώτερους μελετητές. Μιά συχνή σιούς αρχαίους άποψη είναι δτι ή λέ
ξη σημαίνει αυτούς πού είναι διαιρεμένοι σέ τρία μέρη (τρτχή διαιρε· 
·&έντες) δηλ. στις τρεις δωρικές φυλές ('Υλλεΐς, Δυμάνες, Πάμφυλοι) ή 
σέ τρεις χώρες Πελοπόννησο, Εύβοια, Κρήτη). Ή ερμηνεία δμως αύ-

4) Προσθέτω σ’ όσα σημείωσα πιό πάνω δτι σύγχρονα ίχνη πρόσεξε ό S. 
Hood στη θέση Σιόπατα στο δυοικό άκρο αΰτοΰ τοϋ χώρου, καί διι ενα σύγ
χρονο οικοδόμημα υπάρχει ίσως κοντά στό Γαβαλοχώρι, άπ’ δπου είχε προ
ελθεί παλιά ένας διπλός πέλεκυς.
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τή δεν ταιριάζει στην περίπτωση μα;, δπου πρόκειται μόνο για τούς 
Δωριείς τής Κρήτης. 'Ο Στράβων (Γ 476) ερμηνεύει τό επίθετο από 
τρεις πόλεις, πού έχτισαν οί Δωριείς στη Δωρίδα (Έρινεόν, Βοιόν, 
Κυτίνιον). 'Υπάρχει δ'μως και σ’αυτήν την άποψη ή ίδια δυσκολία. Ό 
ίδιος μνημονεύει μια άλλη ερμηνεία, άπό της τριλοφίας, η άπό τοΰ 
τρίχινους είναι τους λόφους. ’Ορθότερα έχει παραβληθή (βλ. προχ. 
Diintzer, Odyssea), τό τριχάϊξ με τό κορν&άϊξ, πού γίνεται από τό 
άΐοσω την κόρνν: ή λέξη χωρίς άλλο σημαίνει «αυτούς πού ή κόμη 
των άνεμίζει». 'Η άποψη αύτή είναι ή μόνη πού βασίζεται σ’ενα σί
γουρο παράλληλο καί πού ερμηνεύει καί τό δεύτερο συνθετικό. Ό 
Hoeck (Kreta II σελ. 22) πρότεινε μέ δισταγμό άλλη μια ερμηνεία, 
πού βασίζεται στην παρατήρηση, δτι οί κύριοι ορεινοί όγκοι διαιρούν 
την Κρήτη σέ τρεις περιοχές. Μέ τή γεωγραφική αύτή διαίρεση συ
σχετίζει τήν παράδοση για τό δωρικό άποικισμό τής Κρήτης: ό Πόλ- 
λις καί Δέλφος πηγαίνουν στή Λύκτο καί Γόρτυνα καί δ Άλθαιμένης 
στή δυτική Κρήτη. Ούτε δμως ή διαίρεση αύτή είναι τόσο σαφής, ού
τε ή Λύκτος βρίσκεται στήν ανατολική Κρήτη !

Σκοτεινή είναι ή φυλή των Πελασγών, τούς οποίους ό "Ομηρος 
αναφέρει κι’αλλού : Β 681, Β 840, Κ 429, Ξ 327. Τούς ξέρει ως 
κατοίκους τής Λάρισας καί ’Ασίας, συμμάχους των Τρώων, άλλα πα
ράλληλα μνημονεύει τό Πελασγικόν ’Άργος (Θεσσαλία) καί τον Πελα
σγικό Δία τής Δωδώνης. Τό μόνο βέβαιο είναι δτι οί Πελασγοί είναι 
μια παλαιότατη φυλή. Πρέπει αραγε να δεχθούμε δτι τήν αποτελού
σαν αύτοί, πού κατοικούσαν τις ελληνικές χώρες πριν έλθουν οί φο
ρείς τοΰ πρωτοελλαδικού καί τοΰ μινωϊκού πολιτισμού ή να δεχθούμε 
τήν άποψη τοΰ Beloch, πού υποστηρίζει δτι ήταν "Ελληνες5; Ό Κ.

5) Ό γερμανός ιστορικός (έ. ά. σ. 3) θεωρεί τό Πελασγοί ώς τήν πρώτη 
ονομασία τών Ελλήνων ή μέρους των, δταν ήλθαν στή Βαλκανική. Τή μνεία 
τών Πελασγών στήν Κρήτη άπό τόν "Ομηρο εξηγεί είτε με τό δτι οί Πελασγοί 
ήλθαν τόν ΙΓ’ αιώνα άπό τή Θεσσαλία στήν Κρήτη, είτε δτι ή μνεία αύτή 
οφείλεται σ’ ένα ψευδή εντοπισμό έξ αιτίας ώρισμένων κοινών τοπωνυμίων 
Θεσσαλίας καί Κρήτης.

Ό Ρ. Kretschmer (Glotta XXVIII 1940 σ. 108 εξ.) δέχεται δτι οί Πε
λασγοί συνδέονται μέ τούς Τυρρηνούς καί τούς θεωρεί «πρωτοϊνδοευρωπαίους». 
Κατάλοιπο τών Πελασγών · Τυρρηνών στήν Κρήτη θεωρεί τό θεό Βελχανό 
(πβ. Vulcanus). Ίνδοευρωπαϊκά στοιχεία διαβλέπει καί στις έτεοκρητικές επι
γραφές τής ΠραισοΟ, πού τά αποδίδει στήν άνάμιξη τοΰ έτεοκρητικοϋ στρώ
ματος μέ τούς Πελασγούς επιδρομείς. Αύτ. σελ. 268 · 9 δέχεται δτι τό πελα
σγικό - τυρρηνικό στοιχείο αποτελεί φορέα τού πολιτισμού τής Bandkeramik. 
’Επίδρασή τους στήν Κρήτη είναι ή σπείρα καί, τελικά, δ καμαραϊκός ρυθ
μός. Ή ονομασία Πελασγοί δόθηκε άπό τούς Έλληνες στόν πληθυσμό,
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Meyer (gesch. des Alt. 1, 2 σ. 685 εξ) πιστεύει δτι μόνο στη Θεσ
σαλία υπήρξε μια φυλή με την ονομασία αυτή, και δτι δπως οί Δω
ριείς έτσι και οί Πελασγοί ήλθαν στήν Κρήτη από τή Θεσσαλία. (Ό 
Meyer παραβάλλει τό τοπωνύμιο Γόρτυς μέ τή Γυρτώνα τής Θεσσα
λίας®. Περιορίζοντας τό πελασγικό ζήτημα στο πρόβλημα τής εθνικό
τητας τών Πελασγών τής Θεσσαλίας, αποκλίνει 6 Meyer τελικά προς 
τήν άποψη, δτι δεν πρόκειται για φΰλο ελληνικό, άφοϋ οί Πελασγοί 
τής Λάρισας (Β 840) στήν Ίλιάδα παρουσιάζονται ως σύμμαχοι τών 
Τρώων. Αυτό δμως δεν έχει αποδεικτική σημασία.

Κατά τον Διονύσιο Άλικαρνασέα [, 17 οί Πελασγοί ήλθαν στήν 
Κρήτη, πιεζόμενοι από τους Κουρήτες καί Λέλεγες! Κατά τον Διόδω. 
ρο (IV 60): Τέκταμος δ Αωρον τοΰ °Ελληνος του Δευκαλίωνος είς 
Κρήτην πλενσας μετά Αίολέων και Πελασγών εβααίλενσε τής νήσον. 

Τό ό'νομα, πού άπαντά καί ως Τενταμος, προέρχεται πιθανώτατα από 
τή μνεία τοΰ Λήθου Τευταμίδη βασιλιά τών Πελασγών στήν Ίλιάδα 
(Β 840) καί θυμίζει τά ασφαλώς δχι ελληνικά κρητικά τοπωνυμία, 
Κίσαμος, Πέργαμος, Σίλαμος. 'Ο ίδιος δμως είναι καί βασιλιάς τών 
Δωριέων (αύτ. 80) καί κατά τον Μ. Σακελλαρίου (La migration 
grecque en Jonie 1958 σ. 411, 425) ή ρίζα Τευτ. φαίνεται ίνδο- 
ευρωπαϊκή. ’Από τούς αρχαίους οί Πελασγοί θεωρούνται συνήθως ως 
βάρβαροι καί συχνά σχετίζονται μέ τούς Τυρρηνοΰς. ’Αντίθετα ό Η
ρόδοτος (Α' 56, Ζ' 94 5), άν καί πιστεύει, δτι οί Πελασγοί δεν μι
λούσαν ελληνικά, καλεΐ τούς ’Ίωνες πελασγικόν ε&νος καί λέγει δτι οί 
Ίωνες καί οί Αίολεΐς ονομάζονταν αρχικά Πελασγοί. 'Ο Θουκυδίδης 
(I 3) θεωρεί επίσης τό Πελασγοί ως μιά παλιά ονομασία, πού άντικα- 
ταστάθηκε αργότερα μέ τό Δαναοί καί "Ελληνες. Ή μνεία τού Πελα
σγικού Δία από τον "Ομηρο στή Δωδώνη, ή πιθανή σχέση τού ονόμα
τος τών Πελασγών μέ τούς Πελαγόνες, ό εντοπισμός τους στή Θεσσα
λία καί ’Ήπειρο (Στράβων Ε' 221), δείχνουν μιά βόρεια προέλευση 
τού στοιχείου, πού θά ήταν αντίθετη μέ τον χαρακτηρισμό τους ως 
φυλής αίγαιακής. Ό Στράβων (έ. ά.) γράφει δτι ό ’Έφορος, τούς θεω
ρούσε ’Αρκάδες. 'Ο Διόδωρος (V 80), πραγματευόμενος γενικά τό ο
μηρικό χωρίο,γράφει δτι μετά τούς Έτεόκρητες, πού είναι οί πρώτοι 
κάτοικοι τοΰ νησιού πολλαϊς γενεαΐς ύστερον Πελασγοί πλανώμενοι... 
καταντήσαντες είς τήν Κρήτην μέρος τής νήσον κατφκησαν. Σύμφωνα 
μ’ αυτά οί Πελασγοί δέν θά μπορούσαν νά είναι μιά φυλή προελλη-

πού βρήκαν στή Θεσσαλία, όταν ήλθαν από τό βορρά, καί σημαίνει «κάτοικοι 
τής πεδιάδας».

®) Στις άρχές τής Α' χιλιετηρίδας υποτάσσονται οί Πελασγοί στους Θεσ- 
σαλούς, πού εισδύουν άπό τή Δύση καί μεταβάλλονται σέ Πενέστες.
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νική. Την άφιξή τους στην Κρήτη συσχετίζει μέ την αχαϊκή κατάκτη- 
ση ό Prinz (AM 1910 σ. 153). Τίποτε λοιπόν βέβαιο δεν είναι γι’ 
αυτούς, καί στους {ερευνητές, αρχαίους και νέους, επικρατούν οί πιο 
διαφορετικές γνώμες. ’Ίσως ή μνεία τους από τον "Ομηρο οφείλεται 
σέ μια καθαρά μετρική ανάγκη νά συμπληρωθή ό στίχος και δεν θά 
έπρεπε νά θεωρηθή αξιόπιστη. Οί αντιφατικές πληροφορίες τών Ελ
λήνων γιά τους Πελασγούς τής Κρήτης, οφείλονται μόνο στο ομηρικό 
χωρίο. 'Ως προς τις γλώσσες πού μιλούσαν οί κάτοικοι τής Κρήτης, 
πρέπει νά παρατηρηθή, δτι και μόνο ή ύπαρξη στήν Κρήτη τών Έτεο- 
κρητών'καί δυο ελληνικών φυλών μέ διαφορετικές διαλέκτους, θά άρ- 
κούσε γιά νά χαρακτηρισθή ή γλώσσα τών Κρηχών τής εποχής τού 
'Ομήρου ως «μεμειγμένη».

"Ενα άλλο ζήτημα πού πρέπει νά εξεταστή εδώ είναι, άν ή διαφο
ρά στον αριθμό τών κρητικών πόλεων πού αναφέρει ή Ίλιάδα (Κ 149) 
καί ή ’Οδύσσεια (τ 174) μπορεί νά θεωρηθή ως πραγματική. Νομίζω 
δχι καί δέν συμφωνώ μέ τον Ρ. Faure πού (έ. ά. σ. 216) πιστεύει 
δτι ή δωρική κατάκτηση είχε ως αποτέλεσμα τήν ελάττωση τού αριθ
μού τών πόλεων, καί δτι ή διαφορά τής εποχής κατά τήν οποία συν- 
ετέθησαν τά δυο έργα εξηγεί τήν ασυμφωνία. ’Αντίθετα ό αριθμός 
τών εγκαταστάσεων αύξησε μέ τή δωρική κατάκτηση. 'Η ασυμφωνία 
αυτή είχε απασχολήσει κιί τον Στράβωνα (Γ 479 - 480), πού μνημο
νεύει τή γνώμη τού ’Εφόρου κατά τον όποιον οί δέκα επί πλέον πό
λεις κτίσθηκαν μετά τά Τρωικά νπδ τών Άλ&αιμένει τφ ’Αργείω συν- 
ακολουϋηαάντων Δωριέων. Μνημονεύει επίσης ό Στράβων μιά άλλη 
γνώμη, κατά τήν οποία ή διαφορά στον αριθμό τών κρητικών πόλεων 
οφείλεται στήν καταστροφή μερικών από αυτές υπό τών Ίδομενέως 
έχϋρών. 'Ο αριθμός είναι κατά τή γνώμη μου καί στ'ις δυο περιπτο)- 
σεις συμβατικός: δηλώνει δμως δχι απλά το πλήθος, αλλά κάτι πού 
δέν μπορούσε νά είναι πολύ περισσότερο ή πολύ λιγώτερο. ’Ανάλογη 
είναι ή έκφραση «εκατό χρονών» ή «ενενήντα χρονών» γιά έναν άν
θρωπο γέρο. Ό ποιητής έχει λοιπόν πραγματικά ύπ’ δψη του πολλές 
δεκάδες εγκαταστάσεων καί ή εικόνα πού δίνει γιά τήν Κρήτη, αντι
στοιχεί μέ τήν πραγματική κατάσταση τού νησιού στή μυκηναϊκή πε
ρίοδο, στήν οποία ό αριθμός τών κατοικημένων χώρων καί ό πληθυ
σμός αυξήθηκε σημαντικά μέ τον αχαϊκό άποικισμό, πού περιέλαβε 
εκτός από τήν ανατολική καί τή δυτική Κρήτη, πού τότε γιά πρώτη 
φορά απέκτησε πυκνούς συνοικισμούς.

Είναι φανερό δτι στήν ’Οδύσσεια άναφέρονται καίρια σημεία τής 
παραλίας, γνωστά στούς μυκηναίους ναυτικούς- προσβάσεις γιά τις κυ· 
ριώτερες πόλεις τού νησιού (Κνωσός - Άμνισός), ή περιοχή τών Κυ-
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δώνων, τό επίνειο τής Φαιστοΰ. Άπ’ δλες μόνο στην Κνωσό δίνει τό 
επίθετο ενρεΐα (ε 591) μεγάλη πόλις (τ 178)'. Ό Όδυσσέας (τ 178 
εξ.) δήθεν γιος τοΰ Δευκαλίωνα καί αδελφός τοΰ ’Ιδομενέα μέ τ’ ό'νο- 
μα Α’ίθων διηγείται, δτι είδε τον Όδυσσέα στην Κνωσό δταν πήγαινε 
στην Τροία. “Οπως τον Μενέλαο τον φέρνουν τά ρεύματα από τον 
Μαλέα στις εκβολές τοΰ Ίαρδάνου, έτσι και τον Όδυσσέα από τον Μα- 
λέα στην Άμνισό:

ένϋ·’ Όδυπήα εγώ Ιδόμην και ξείνια δώκα 
και γάρ τον Κρήιηνδε κατήγαγεν ΐς άνέμοιο 
Ιέμενον Τροίηνδε παραπλάγξασα Μαλειών 
άχησε δ’ έν Άμνιοφ, δ&ι τε σπέος ΕΙλειΊλυΐης 
έν λιμέοιν χαλεποΐσι, μόγις δ’ ύπάλνξεν αέλλας.

Ή Άμνισός σύμφωνα μ’ ένα χωρίο τοΰ Στράβωνα (Γ 476) ήταν 
επίνειο τοΰ Μίνωα. Ό Στράβων άντιπαρατάσσει τό μινωικό επίνειο 
στο σύγχρονό του λιμάνι τής Κνωσοΰ (τό Ηράκλειο), άλλα είναι βέ
βαιο, δτι και στα μινωικά χρόνια κύριο λιμάνι τής Κνωσοΰ ήταν ή 
περιοχή των εκβολών τοΰ Καιράτου (σήμερα Κατσαμπάς). Ωστόσο καί 
ή Άμνισός ήταν χωρίς άλλο ένα αξιόλογο λιμάνι εξαρτημένο από τό 
μινωϊκό ανάκτορο. Στα μυκηναϊκά χρόνια εξακολούθησε ή χρήση καί 
τών δύο επινείων. Σημαντικά είναι τά ΥΜ III στρώματα στον Καί- 
ρατο (ΠΑΕ 1955 σελ. 311 εξ.) καί κάτι ανάλογο θά υπήρξε στην Ά- 
μνισό. Οί άνασκαφές έφεραν στο φώς εκτός από μιά αξιόλογη ΥΜ I 
έπαυλη μέ τοιχογραφίες κρίνων, μιά ΥΜ II ή ΥΜ III δεξαμενή κον
τά στή θάλασσα (ΠΑΕ 1933 σ. 94) καί λίγο δυτικώτερα ένα ίερό μέ 
λείψανα λατρείας από τά μινωϊκά έως τά ρωμαϊκά χρόνια (ΠΑΕ 1934 
σ. 133). “Ενας ΥΜ III τάφος βρέθηκε στή γειτονική θέση Μάφεζε 
(Άρχ. Δελτ. 11, 1927 - 8 σ. 68 εξ.). Επομένως επιβεβαιώνεται ή συ
νεχής χρήση τοΰ χώρου. Πιστεύω δτι ό “Ομηρος λέγοντας Άμνισό δέν 
εννοεί τό ποτάμι (τό σημερινό Καρτερά), γιατί τότε θά ήταν αταίρια
στη ή έπεξήγησι εν λιμέσι πού ακολουθεί, καί γιατί ή περίπτωση νά 
στάθηκαν τά πλοία μέσα στο ποτάμι φαίνεται δλως διόλου απίθα
νη. Πρόκειται χωρίς άλλο γιά τήν πόλη καί τήν περιοχή της. Ή φυ
σική περιγραφή τής ανοιχτής καί εκτεθειμένης στις άελλες ακροθαλασ
σιάς τών χαλεπών λιμένων είναι παραστατικώτατη * 8.

Σέ κάποια απόσταση από τά ερείπια τής Άμνισοΰ στή βόρεια πλα
γιά τών λόφων βρίσκεται τό σπήλαιο τής Είλειθυίας, δπου διαπιστώ

Τ) Η Κνωσός άναφέρεται κυά σχόν ομηρικό ύμνο είς ’Απόλλωνα. 'Ενδια
φέροντα είναι τά έπίθετα Ενώσου Μινωίου (στ 893) καί πολύδενδρος (στ 475).

8) Βλ. φωτογραφία τής ακτής ΠΑΕ 1929 σ. 94 έξ. είκ. 5.
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θηκε ή λατρεία ενός σταλαγμιτικού συνόλου σέ σχήμα γυναίκας μ” έ'να 
παιδί δίπλα της. Ή κεραμεική δείχνει εδώ λατρεία από τά νεολιθικά 
έως τά ρωμαϊκά χρόνια (ΠΑΕ 1929 σ. 94 εξ.). Τά ΥΜ III όστρακα 
είναι λίγα, αλλά χαρακτηριστικά (αυτ. σ. 99). Στην τελευταία ΥΜ φά
ση ανάγει ό Μαρινάτος και ώρισμένα οικοδομήματα εμπρός στο σπή 
λαιο (ΠΑΕ 1930 σ. 98).

Στην περιοχή αυτή τής Κνωσού κα'ι Άμνισοΰ ανήκει καί τό μι
κρό νησί Δια—τώρα Ντία, προφ. Δία—πού βρίσκεται σέ μικρή από
σταση από τήν ακτή, απέναντι στις εκβολές τού Καιράτου. Τό νησί α
ναφέρει ό "Ομηρος λ 325 :

Φαιδρήν τε Πρόκριν τε ΐδον καλήν τ’ ’Δριάδνην 
κούρην Μίνωος δλοόφρονος, fjv ποτέ Θησενς 
εκ Κρήτης Ις γοννδν Άϋηναίων Ιεράων 
ήγε μεν, οΰδ’ άπόνητο' πάρος δέ μιν ”Αρτεμις έκτα 
Δίη ίν αμφιρύτη Διόνυσόν μαρτυρίησιν

Ό Άρίσταρχος απορρίπτει τό στίχο 325 καί ό V. Berard (1/ Odys- 
see έκδ. Bude) θεωρεί τή μνεία τού Διονύσου σ’ αυτό τό σημείο ως 
ένδειξη μεταγενέστερης προσθήκης, πού οφείλεται στούς ’Αθηναίους. 
Ακριβώς όμως τό ότι πρόκειται γι’ ασήμαντο και σχεδόν άγνωστο 
(έξω απ’ τήν Κρήτη) νησί, δείχνει πώς ό στίχος είναι αυθεντικός. Κα
νείς δέν θά ένδιαφερόταν γιά μιά έκ ιών υστέρων μνεία τού νησιού 
τούτου. ’Ακριβώς επειδή ήταν ένα νησί άγνωστο, ήδη οί αρχαίοι ε- 
ταύτιζαν τή Δία τού Όμήρου μέ τή Νάξο. "Αλλά πολύ πιο φυσικό 
ήταν νά έγκαταλειφθή ή ’Αριάδνη κατά τό ταξίδι τού Θησέα απ’ τό 
επίνειο τής Κνωσού προς τήν ’Αττική, στή Δία, πού βρίσκεται ακρι
βώς πάνω σ’ αυτή τή γραμμή καί πού καί σιά μεσαιωνικά χρόνια καί 
τώρα συχνά χρησιμοποιούν ώς σταθμό αυτής τής πορείας τά Ιστιοφό
ρα9. Ή παρουσία τού Διονύσου πάνω στή Δία δέν φαίνεται τυχαία, 
καί όπως θά δούμε πιο κάτω, είναι πολύ πιθανό ότι ή μνεία του ο
φείλεται σέ μιά άμεση σχέση τού θεού μέ τό νησί.

Στήν περιοχή τής Κνωσού βέβαια άναφέρεται ό στίχος τ 338, όπου 
ό Όδυσσέας - Αΐθων μνημονεύει τά δρεα νιφόεντα τής Κρήτης :

9) Ή περιγραφή τοϋ νησιοϋ δέν είναι εντελώς ακριβής ούτε είς Pauly - 
Wissowa, Real - Encyclopadie, όπου χαρακτηρίζεται εντελώς αντίθετα πρός 
τήν πραγματικότητα «Wasserreich». Standia ήταν δρος, πού χρησιμοποιούν 
μόνο οί ξένοι, παραφθείροντας τό «Στήν Ντία». Οί Κρητικοί τήν ελεγαν παν- 
τα μόνο Ντία, πβ. Φορτουνατος Δ 151, 236 είς Roscher Lexikon der My- 
thologie λ. ’Αριάδνη διαβάζομε ότι ή Δία «ίσως αρχικά ήταν ένα μικρό νησί 
κοντά στήν Κνωσό».
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ήτοι έμοϊ χλαιναι και ρήγεα αιγαλόεντα 
ήχθεθ’ δτε πρώτον Κρήτης δρεα νιφόεντα 
νοσφισάμην έπΐ νηδς Ιών δόλιχό ρέτμοιο.

Στη σχολιασμένη έκδοση τής “Οδύσσειας δ Duntzer δέχεται οπ τά 
δρεα νιφόεντα είναι τά Λευκά ’Όρη· ’Αλλά άφοϋ δ ψευδοΑΐθων φεύ
γει από την Κνωσό φεύγοντας μέ τό πλοίο βλέπει κυρίως την ’Ίδη 
(Ψηλορείτη) και όχι τά Λευκά ’Όρη·

’Άμεσα μέ τη Φαιστό σχετίζεται ή τοποθεσία πού άναφέρεται στο 
γ 286 εξ., δπου δ Νέστωρ περιγράφει στον Τηλέμαχο, πώς δ Μενέλαος 
από τον Μαλέα ξεπέφτει στην Κρήτη. Έδώ υπάρχει και μιά Ιξαίρετη 
περιγραφή τοϋ άγριου Κρητικού πελάγους :

αλλ' δτε δή καί κείνος, ιών ίπΐ οινοπα πόντον 
εν νηυσι γραφυρησι, Μαλειάων δρος αίπύ 
ΐζε θέων, τότε δή στυγερήν οδόν ευρύοπα Ζευς 
έφράσατο, λιγέων δ’ ανέμων επ’ αϋτμενα χεϋεν 
κύματα τε τροφόεντα, πελώρια, Ισα δρεσσιν, 
ένθα διατμήξας τάς μέν Κρήτη έπέλασαεν 
ήχι Κύδωνες εναιον Ίαρδάνον άμφ'ι ρέεθρα.
"Εστι δέ τις λισσή αϊπειά τε εις άλα πέτρη 
έσχατιή Γόρτυνος, εν ήεροειδέϊ πόντω, 
ένθα Νότος μέγα κύμα ποτ'ι σκαιόν ρίον ωθεί, 
ές Φαιστόν, μικρός δε λίθος μέγα κύμ’ άποέργει 
αι μέν άρ’ ενθ' ήλθον, σπουδή δ’ ήλυξαν όλεθρον 
άνδρες" άτάρ νήας τε ποτ'ι σπιλάδεσιν εαξαν 
κύματα...

Ό Spratt (Travels vol. II σ. 9) λέγει δτι ή λισσή πέτρη τοϋ'Ομήρου 
είναι δ σημερινός Τράφος, μικρό νησί απέναντι στη Λασαία, ενώ συ
νήθως, δπως λέει, την ταυτίζουν μέ τον Κάβο Λίτινα. Στο τελευταίο 
αυτό σφάλμα έπεσε τελευταία καί δ Ρ. Faure («Κρητικά Χρονικά» 
ΙΓ' 1959 σ. 190). Την σωστή άποψη γιά τήν τοποθεσία αυτή έχει 
δώση ή Margarita Guarducci (Inscriptiones Greticae τόμος I σ. 
239): «Hoc autem promunturium non tam hodiernum Lithino, 
quam rapes ilia albicans et abrupta fuisse videtur, qua Matalae 
sinus a loco hodierno Komo (ubi minoica aetate portus exstitit) 
separatur» Τόσο ή ακριβέστατη γιά δποιον γνωρίζει τό μέρος, πε-

ιο) Τό Μάλειον τοϋ Ζηνοδότου είναι χωρίς άλλο παραφθορά τοϋ Μάταλον 
όφειλομένη σέ σύγχυση μέ τό Μαλέα, ’Ανάλογη σύγχυση δημιούργησε από τή 
Αιααή πέτρη τό τοπιονύμιον Αιααήν ή Βλισσψη, Ρ. Faure έ. ά.
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ριγραφή δσο κι’ ή άμεση σύνδεση προς τη Φαιστό11 και τη Γόρτυνα 
μας πείθουν, δτι τό πραγματικά λείο καί όχι πολύ μεγάλο ακρωτήριο 
Ννσος μεταξύ Κομμοΰ καί Ματάλων, γεμάτο ρωμαϊκούς λαξευτούς τά
φους σήμερα, πρέπει να είναι τό σκαιδν ρίον. Στή νόιια παραλία τής 
Κρήτης δεν υπάρχει άλλο μέρος, πού ν’ αντίστοιχη μέ την ομηρική πε
ριγραφή. 'Ο Κάβο Λίτινας, προς τον όποιον άλλωστε ή περιοχή τής 
Φαιστού δεν έχει φυσική έξοδο, δεν προστατεύει την ακτή από τό νό
το, δπως απαιτεί τό χωρίο. ’Αντίθετα, όπως .λένε οί ναυτικοί τής πε 
ριοχής, ό Νϋσος προστατεύει από τό νότιο άνεμο τήν παραλία τού 
Κομμοΰ καί από τό βόρειο τήν παραλία των Ματάλων. Τά πλοία τού 
Μενελάου καταστρέφονται λοιπόν στήν πλευρά τού Νύσου, πού βλέπει 
προς τά Μάταλα, γιατί αυτήν χτυπά ό Νότος. Τό ό'νομα τού ακρωτη
ρίου ασφαλώς αρχαίο (πβ. νύσσα) είναι χαρακτηριστικό. Πρέπει δμως 
νά παρατηρηθή, δτι αφύσικα συνδέεται στο χωρίο ή περιοχή τών Κυ- 
δώνων μέ τήν εσχατιά Γόρτυνος. Ή μετάβαση είναι απροσδόκητη καί 
σάν νά μήν παρεμβάλλεται ό γύρος τής δυτικής ακτής καί ή μεγάλη 
απόσταση από κεΐ ως τον κόλπο τής Μεσαράς—ίση μέ τό μισό μήκος 
τής Κρήτης. Είναι φανερό δα ό ποιητής συνθέτει υλικό, πού μιλεΐ μέ 
ακρίβεια γιά τά διάφορα σημεία τού νησιού, χωρίς δμως νά έχη ό 
ίδιος ακριβή γενική εικόνα του.

Στον Κατάλογο Νεών (Β 645 έξ.)12 υπάρχει μιά συνοπτική απα
ρίθμηση τών κρητικών πόλεων. Μαζί μέ τήν Κνωσό, πού άναφέρεται 
πρώτη, μνημονεύονται πόλεις πού βρίσκονται ανάμεσα στήν ’Ίδη καί 
τή Δίκτη, δηλαδή στο πιό εύφορο καί πλούσιο τμήμα τού νησιού.

Κρητών ό’ Ίδομενενς δονρικλντός ήγεμόνενεν, 
ο Κνωσόν τ’ εΐχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσανι 
Λνχτον Μίλητόν τε καί άργινόεντα Λνκαστον 
Φαιστόν τε 'Ρύτιυν τε, πόλεις ενναιεταώαας, 
άλλοι θ’ οΐ Κρήτην έκατόμπολιν αμφενέμοντο.

Μ) Ό Στράβων Γ 479 γράφει αντιφατικά δτι ή Φαιστός απέχει σαράντα 
στάδια άπό τά Μάταλα, τό επίνειό της, «αί είκοσι άπό τή θάλασσα. Τό τοπω
νύμιο Μάταλα διατηρήθηκε ώς σήμερα άναλλοίωτο πείθοντας γιά τή θέση τοϋ 
επινείου τής Φαιστού.

,2) Ό κατάλογος είναι αξιόπιστος γιατί ανάγεται σ’ ένα παλιό μυκηναϊκό 
κείμενο, ίσως μάλιστα σ’ ένα πραγματικό κατάλογο τών πλοίων πού έγινε στήν 
Αύλίδα δπως πιστεύει ό V. Burr «Κΐϊο» Beiliefte 49, 1949. Στήν παλιά ά
ποψη δτι δ κατάλογος είναι νεώτερη προσθήκη ξαναέρχεται ό Jachruanti 
Der homerische Schiffs katalog und die Ilias, άλλά βλ. τήν εξαίρετη κρι
τική τοϋ I. Κακριδή, Gnomon, 32, 1960 σ. 393 έξ.
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Των μλν &ρ’ Ίδομενευς δονρικλυτός ήγεμόνενεν 
Μηριόνης τ’ ατάλαντος Ένυαλίω άνδρειφόνττ). 
τοΊοι δ’ αμ’ δγδώκοντα μέλαιναι νηες εττοντο.

'Ως προς την τειχιόεαοαν Γόρτννα Β 646 είναι πιθανό, ou μέ το 
επίθετο ό "Ομηρος 'εννοεί την άκρόπολη^τής Γόρτυνας’ είναι δμως 
προβληματικό, αν σ’ αυτό τό σημείο καί σ’ δλη την Κρήτη γενικά υ
πάρχουν τείχη, πού ’νά μπορούν ν’ αποδοθούν στην μυκηναϊκή επο
χή. Πιθανώτερο θεωρώ δτι γίνεται κι’εδώ ένας αναχρονισμός' ό Στρά
βων ξέροντας την πεδινή Γόρτυνα τής[ί§ποχής του καί θέλοντας νά δι
καιολογήσω τόν'όμηρικό^χαρακτηρισμό, υπέθετε δτι ή Γόρτυς είχε χά
σει τά τείχη της εκ θεμελίων (I' 478).

Γιά τήν έϋκτιμένην Λΰκτον στους πρόποδες τής Δίκτης, ό "Ομη
ρος είναι σύντομος, μνημονεύει δμως τον Κοίρανο, ό όποιος κατάγε
ται απ’ τή Λύκτο. Πολεμά πλάι στο Μηριόνη (Ρ 610 έξ.) καί σκοτώ
νεται από τον "Εκτορα.

Στή Λύκαστο νοτιανατολικά τής ’Ίδης, στή θέση Βιτσιλιά, κοντά 
στο Κανλί - Καστέλλι, έρευνήθηκε άπό|’τούς Μαρινάτο - Brunstig 
ένας ΥΜ I συνοικισμός. 'Η πόλη δμως θά εξακολούθησε νά υπάρχω 
στά μυκηναϊκά χρόνια. Στον Κατάλογο τϋν Νεών άναφέρεται ως άο- 
γινόεις, καί ίσως τό 'επίθετο δηλώνει τάς,χώματα .τής περιοχής, πού 
είναώάργιλώδη. Πιθανώτερο δμως ίσως'είνα^ δτι’μέ τό [ επίθετο ό 
ποιητής δεν χαρακτηρίζει τό φυσικό'"περιβάλλον, αλλά τήν^ΐδια τήν 
πόλη, πού’άπό μακριά πρέπει* νά φαινόταν^λευκή. Τό ΐδιθ\έπίθετο 
δίνει ό "Ομηρος (Β 656) καί [στή Ροδιακή πόλη Κάμειρο 1Β. "Οπως 
παρατήρησε ό Ρ. Faure ή Λύκαστος εξαφανίσθηκε στά ιστορικά χρό
νια (έ. ά. σ. 215).

Μέ μιά λέξη μόνο άναφέρεται ή Μίλητος, πού βρίσκεται^άνατολικά 
τών Μαλίων στή βόρεια ακτή τής Κρήτης. Στήν περιοχή τής αρχαίας 
πόλης βρίσκεται σήμερα χωριό, πού διατηρεί τήν αρχαία.ονομασία μέ 
τό δωρικό τύπο Μίλατος. ’Έχουν βρεθή έκεϊ'άξιόλογοι ΥΜ III τάφοι 
Evans Prehist. Tombs of Knossos σ. 93 εξ. πβ. Mon. Ant. 1890, 
10, 11), ενώ σποραδικά τυχαία ευρήματα δείχνουν καί παλαιότερη εγ
κατάσταση. Μυθολογικά ή Μίλητος σχετίζεται μέ τον Σαρπηδόνα, α
δελφό τού Μίνωα καί Ραδάμανθυ, πού μέ διάφορους (συλλογισμούς 
συσχετίσθηκε άπ’ τό Μαρινάτο μέ τό γειτονικό άνάκτορο'τών Μαλίων 
(Les legendes royales de la Crete minoenne σ. 13 έξ., ανάτυπο 
από (Revue Arch. VI σειρά, τόμ. XXXIV 1949).

1β) Βλ. καί 'Ομηρικόν ύμνον είς Πάνα στ. 12 οπού τό επίθετα άφορά^ά 
άσπρα πετρώματα ή τά χιόνια τών αρκαδικών βουνών, άργινόεντα οϋρεα μακρά.
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Για τό Ρυτιο παρατηρεί ό Ρ. Faure δπως καί για τή Μίλατο, δτι 
εξασθένησε στα ιστορικά χρόνια (έ. ά.) κι δτι εδώ δεν βρίσκομε λεί
ψανα μεταξύ ΥΜ III καί τέλους της γεωμετρικής εποχής. Αυτό δμως 
δεν είναι σωστό. Στο Ρυτιο (σήμερα Ροτάσι,), από τό Ρυτιασός (Ρυ- 
τιάσιον) στην ανατολική Μεσαρά έχει βρεθή τό 1958 σε πλούσιο θο 
λωτό τάφο από τον Ν. Πλάτωνα μια μεγάλη σειρά από πρωτογεωμε
τρικά και γεωμετρικά ά/γεΐα. Τυχαία ήρθαν παλαιότερα στο φώς χάλ
κινα ΥΜ I - II εργαλεία καί δπλα καί διαπιστώθηκε έτσι κι εδώ ή 
ύπαρξη ενός προϊστορικού συνοικισμού. ’Ασφαλώς τό Ρυτιο υπήρξε 
καί στους ενδιάμεσους μυκηναϊκούς χρόνους αξιόλογο κέντρο 1Λ.

Είναι αξιοπρόσεκτες στον “Ομηρο οί σχέσεις τής Κρήτης μέ άλλα 
μυκηναϊκά βασίλεια. Ή Ελένη μιλώντας στον Πρίαμο γιά τούς αρ
χηγούς τών ’Αχαιών λέει γιά τον ’Ιδομενέα (Γ 232) :

πολλάκι μιν ξείνισσεν άρηΐφιλος Μενέλαος 
οΐκφ εν ήμετέρω, οπότε Κρήτη/}εν ΐκοιτο.

Ή σχέση αυτή Κρήτης - Σπάρτης οφείλεται σε γεωγραφικούς λόγους 
(ή Σπάρτη είναι σχετικά κοντά στήν Κρήτη, αλλά καί στο δτι ό αχαϊ
κός άποικισμός τής Κρήτης ένεργήθηκε, δπως είδαμε, από τήν Πελο
πόννησο).

Σχέσεις Κρήτης - Πόλου φαίνονται απ’ τά λεγάμενα τού Όδυσσέα 
προς τήν Άθηνά στήν πρώτη συνάντηση πού έχει μαζί της στήν ’Ιθά
κη. Τής διηγείται δτι σκότωσε τό Όρσίλοχο τό γιο τού ’Ιδομενέα καί 
γι’ αυτό ζήτησε απ’ τούς Φοίνικες νά τον πάνε στήν Πόλο ή στήν 
Ήλιδα (ν 272):

αντικ’ ίγών επί νήα κιών Φοίνικας άγανους 
ελλισάμην καί σφίν μενοεικέα ληΐδα δώκα 
τους μ’ εκελεναα Πύλονδε κατασχήσαι και εφέσσαι, 
ή εϊς ’Ήλιδα δίαν, δ&ι κρατέουαιν Έπειοί.

Οί σχέσεις Πόλου · Κρήτης στά μυκηναϊκά χρόνια επιβεβαιώνονται 
άπ’ τήν ύπαρξη τών ίδιων εκτεταμένων γραπτών κειμένων στις δυο 
χώρες καί τελευταία ό Μ. Ρ. Nilsson (Opuscula Selecta III 1960 σ. 
504) ύπεστήριξε, δτι ή Πόλος είναι αποικία τής Κνωσού. Ή περίφη
μη τοιχογραφία τής αίθουσας τού θρόνου στήν Κνωσό, θυμίζει ακό
μη άλλη ανάλογη πού υπάρχει στήν Πόλο * 15.

Ό Τελευταία ό D. Page, History and the Homeric Iliad 1959 σελ. 
125 δίνει ενα χάρτη τών κρητικών τοπωνυμίων, πού μνημονεύει ό Όμηρος' 
ατό χάρτη αυτό τό Ρυτιο σημειώνεται εσφαλμένα (μέ ερωτηματικό) δυτικά τής 
Κνωσού.

15) ’Απήχηση τών σχέσεων αύτών Κρήτης - Σπάρτης καί Κρήτης - Πύλου
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Σχέσεις Κρήτης - ’Αττικής άπηχεΐ ό γνωστός μύθος τής αρπαγής 
τής ’Αριάδνης άπ’ τό Θησέα (λ 322)18. Οί σχέσεις, αυτή τη φορά, είναι 
εχθρικές. Είναι βέβαια περίεργο, πώς ένας ’Αχαιός βασιλιάς, πού τό 
Πάριο Χρονικό τον τοποθετεί στα μέσα τοϋ ΙΓ' αιώνα (βλ. Forsdy- 
ke, Greece before Homer σ. 54 έξ.) σχετίζεται στο μϋθο μέ μια 
Κρήτη καθαρά μινωική, επομένως παλαιότερη κατά διακόσια περίπου 
χρόνια. 'Ο Λαβύρινθος, ό Μινώταυρος, ή κρητική επιρροή έξω άπ’ 
τό νησί, δεν αφήνουν αμφιβολία για τή χρονική αυτή τοποθέτηση. 
Πρέπει όμως νά παρατηρηθή δα δλη ή αφήγηση (φόνος τοϋ Μινώ
ταυρου, ιερός γάμος μέ τήν ’Αριάδνη και θάνατός της) έχει πολύ πε
ρισσότερο θρησκευτικό παρά ιστορικό χαρακτήρα, καί επομένως θά 
είναι μάταιο νά ζητηθή σ’ αύιό τό σημείο μιά ακριβέστερη ιστορική 
άντιστοιχίσ.

Είναι πιθανό δτι τά χωρία, δπου 6 Όδυσσέας μιλεΐ για τήν Κρή
τη, στις ψευδείς διηγήσεις του, άπηχοϋν τραγούδια τών ’Αχαιών τοϋ 
νησιού. Τά χωρία αύιά δίνουν τή συνηθισμένη εικόνα ζωής τών ’Α
χαιών πριγκίπων. Στο ν 256 έξ. διηγείται ό Όδυσσέας στήν ’ Αθήνα· 
δτι σκότωσε μέ ένέδρα τον γιό τοϋ Ιδομενέα Όρσίλοχο, γιατί ήθελε 
νά τοϋ στερήση τά τρωικά λάφυρα. Ή αιτία ήταν δτι ό αφηγούμενος 
ήταν ανεξάρτητος αρχηγός, πού δέν υπάκουε στον ’Ιδομενέα. 'Η πλη
ροφορία δτι έκτος άπ’ τον ’Ιδομενέα υπάρχουν κι άλλοι άρχηγοί, συμ
φωνεί και μ’ αυτά, πού λέγει ή Ελένη σιόν Πρίαμο Γ 230 ■ 1 :

Ίδομενενς δ’ ετέρω&εν εν! Κρήτεασι #εόί ώς
εστηκ’, αμφι δε μιν Κρηιών άγο'ι ήγερέ&ονται.

Πάντως ό ’Ιδομενέας είναι σίγουρο, πώς έχει τήν επικυριαρχία σ’ δλη 
τήν Κρήτη, δπως φαίνεται άπ’τό Β 649.

Στο ξ 199 εξ. διηγείται δ Όδυσσέας στον Εϋμαιο, δτι είναι άπό 
τήν Κρήτη, γέννημα ώνψής παλλακίδος καί τοϋ Κάστορος 'Υλακίδη, 
ίσχυροΰ άνθρώπου, στο δήμο τών Κρητών. Μετά τον θάνατό του οί 
γιοι του μοιράζουν τήν περιουσία του μέ κλήρο. Ό άφηγούμενος 
παίρνει λίγσ, άλλά έχει γυναίκα πολυκλήρων αν&ρώαων. ’Ακολουθεί 
ή εικόνα ενός τυπικοΰ Άχαιοΰ πρίγκιπα, άνήσυχου, πολυταξιδεμένου, 
πού ή ψυχολογία του μοιάζει πολύ μέ τήν ψυχολογία τοϋ Όδυσσέα :

βρίσκομε καί σιόν 'Ομηρικό ΰμνο είς Απόλλωνα (390 έξ.) οπού οί Κρήτες κα- 
τευθυνόμενοι άπό Κνωσόν Μινωΐου εις Πνλον ήμαΰ'όεντα... παρημείβοντο Μά- 
λειαν, πάρ δε Λακωνίδα γαΐαν άλιστεφανον πτολίε&ρον ΐξον και χώρον τερψιμβρό- 
του Ήελίοιο Ταίναρον.,.

1β) Κατά τον ‘Ομηρικό ύμνο είς Δήμητρα 123 έξ. ή θεά ερχεται Κρήτη ·&εν 
στό Θορικό.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔ. U
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..............εργον δέ μοι ον φίλον εακεν
ούι5’ οίκωφελίη, ητε τρέφει αγλαά τέκνα,
αλλά μοι αίε'ι νηες έπήρετμοι φίλαι fjaav
και πόλεμοι και άκοντες ένξεβτοι καί όϊστοί,
λυγρά, τάτ’ άλλοιοίν γε καταριγηλά πέλονται. (ξ 222 · 226)

’Αναφέρει έπειτα τις επιτυχείς επιδρομές, πού έκανε, τα πλοΰτη, πού 
συγκέντρωσε και τέλος την άτυχη επιδρομή στην Αίγυπτο, πού τον έρ· 
ρίξε στην κατάσταση πού βρίσκεται τώρα. 'Η αφήγηση μάς αφήνει νά 
διαισθανθούμε κάτι πού είναι καί από γεωγραφική άποψη πιθανό : 
Οί αχαϊκές επιδρομές στήν Αίγυπτο ξεκινούν από τήν Κρήτη, είναι 
έργο τών ’Αχαιών τής Κρήτης. ’Από τούς «λαούς τής θαλάοσης» δ'χι 
μόνο λοιπόν οί Pulesata καί Zakara άλλα καί οί Akaivasa σχετίζον
ται μέ τήν Κρήτη. Σπουδαία θέση στή διήγηση παίζουν οί Φοίνικες. 
Ό “Ομηρος κάνοντας έναν ιστορικό αναχρονισμό τούς αποδίδει ένα 
ρόλο πού έπαιζαν στη δική του εποχή κι δ'χι στα χρόνια πού άναφέ- 
ρεται ό ήρωας. Ή εικόνα τού πολυταξιδεμένου ηρώα συνοψίζεται στα 
δσα λέει γι’ αυτόν δ Εύμαιος στον Τηλέμαχο π 62 καί στήν Πηνελό
πη ρ 522 ".

Άπ’ ό'λους αυτούς τούς στίχους φαίνεται πώς ή Κρήτη είναι στούς 
μυκηναϊκούς χρόνους ακόμα χώρα ναυτική. Τούτο επιβεβαιώνεται, 
όπως είδαμε κι άπ’ τον Κατάλογο Νεών.

Ή μυκηναϊκή Κρήτη έχει διατηρήσει τις παλιές μινωικές αναμνή
σεις. Δέν υπάρχει καμμιά τομή. Μορφές δ'πως δ Μίνως, ή ’Αριάδνη, 
δ Ραδάμανθυς, δ Δευκαλίων, είναι στενά δεμένες στή συνείδηση τών 
ηρώων του μέ τήν Κρήτη. ’Από τούς παλιούς βασιλιάδες δυο είναι οί 
κυριώτεροι" δ Μίνως κι’ δ Ραδάμανθυς. Ό ’Ιδομενέας είναι σύγχρο
νος τών γεγονότων, πού διηγείται δ ποιητής, συνεχιστής τής μινωικής 
κληρονομιάς. ’Ακόλουθος καί συγγενής του είναι δ Μηριόνης.

Κατά τον "Ομηρο (Ν 450) δ Μίνο)ς είναι έπίουρος δλης τής Κρή
της. Ό Δίας τον θυμάται (Ξ 322) μιλώντας στήν “Ηρα γιά τήν Εύ- 
ράιπη σ’ ένα χωρίο αμφισβητημένο από τον ’Αριστοφάνη καί τον Ά* 
ρίσταρχο (Mazon, L,’ Iliade, έκδ. Bude σ. 53):

η τέκε μοι Μινών τε και άντί&εον Ραδάμανϋυν

Περισσότερα σχόλια προκάλεσε τό χωρίο τής Όδυσοείας (τ 179 
εξ.), δπου δ Όδυσσέας μιλά γιά τήν Κνωσό :

”) Οί όμηρισιαί έπρόσεξαν (βλ. V, Berard L,’ Odyssee σελ. 45) τήν αν
τίθεση πού υπάρχει στό τελευταίο χωρίο. Ό Εύμαιος μιλώντας γιά τόν Ό- 
δυσσέα άναφέρει τό Μίνωα, άν καί ό Όδυσσέας δεν μίλησε ακόμη γι' αυτόν. 
Μόνο αργότερα στήν Πηνελόπη Τ 173 -180 λέγει ότι είναι Ιγγονός τοϋ Μίνωα.
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............................. . . . . ένϋα τε Μίνως
έννέωρος βασίλευε Δ ιός μεγάλου δαριστής, 
πατρός έμοϊο πατήρ, μεγα&νμον Δευκαλίωνος.
Δευκαλίων δ’ εμέ τίκτε καί Ίδομενήα ανακτα'

Τούς ομηριστές απασχόλησε ή ερμηνεία τοϋ επιθέτου έννέωρος 18. Οϊ 
αρχαίοι πίστευαν δτι τό επίθετο υπαινίσσεται την κάθε εννέα χρόνια 
επίσκεψη τοϋ Μίνωα στο άντρο τοϋ Δία, Κατά μιαν άλλη ερμηνεία 
(Diintzer, Odyssea) ή λέξη σημαίνει, δτι δταν ό Μίνως ήταν μικρός 
ήταν φίλος τοϋ Δία. Ενδιαφέρουσα είναι ή εξήγηση πού δίνει ό Σ. 
Μαρινάτος (Διογενεΐς βασιλήες, Studies Robinson σελ. 131), δ ό
ποιος συσχετίζει τό επίθετο έννέωρος μέ την κάθε εννέα χρόνια επα
νερχόμενη έπομβρία δηλ. περίοδο καλής έσοδίας. Φαίνεται, πιστεύει ό 
Σ. Μαρινάτος, δτι ή επίσκεψη τοϋ Μίνωα στον πατέρα του εθεωρεΐτο 
ως ή αιτία τής περιόδου αυτής τής ευφορίας. Κατά τον Forssdyke, 
«Greece before Homer» έννέωρος σημαίνει νέος.

Ό Μίνως είναι μαζί γιος και σαρωτής τοϋ Δία. Δεν είναι φανερό 
αν ό φίλος τοϋ Μίνωα είναι ό προελληνικός νεαρός θεός, ή ό ελληνι
κός πανίσχυρος Δίας. Πιστεύω δτι για τον "Ομηρο ισχύει τό δεύτερο. 
Ή ιδέα δμως για τη στενή σχέση—καί ϊσως και τελετουργική, μυστι
κή ταύτιση—τοϋ βασιλιά μέ τό θεό ανήκει στή μινωική Κρήτη.

Μετά τό θάνατό του ακόμη σαν κρητομυκηναΐος βασιλιάς κάθεται 
ό Μίνως, δπως εμπρός στο παλάτι του, στήν Πύλη τοϋ "Αδη, κρατών
τας χρυσό σκήπτρο και ΰεμωτεύει νέκυσσιν (λ 568) 19 :

’Ένϋ·’ ήτοι Μίνωα ΐδον, Δ ιός αγλαόν υιόν, 
χρύσεον σκήπτρον έχοντα, &εμιστεύοντα νέκυσσιν, 
ήμενον' οϊ δέ μιν άμφϊ δίκας εΐροντο ανακτα, 
ήμενοι εσταότες τε κατ’ ενρυπυλές ” Αϊδος δώ 20.

"Αλλο μυθικό πρόσωπο δεμένο στενά μέ τό Μίνωα είναι ή κόρη

19) Ή λέξη άναφέρεται καί εις κ 19: δώκε μοι εκδείρα; άακόν βοός έννεώ.
ροιο.

19) Πβ. γιά τό θρόνο τοϋ Νέστορα μπρος στό παλάτι του R. Hampe, 
Die horn, Welt im Eichte der neuesten Ausgrabungen, Gymnasium, 63, 
1956, οελ. άνατ. 23).

20) Καί αϋτοϋ τοϋ χωρίου ή γνησιότης αμφισβητείται, δχι δμως γενικά. 
Ό Άρίσταρχος άπέρριπτε τούς στίχους 565 ■ 626. "Ας σημειωθή δτι δ Όμη
ρος ξέρει μόνο ενα Μίνωα. Δύο Μίνωες αναφέρει ό Διόδωρος (IV 60). Τόν 
πρώτο, πού είναι γιός τοϋ Δία καί τής Ευρώπης κι αδελφός τοϋ Σαρπηδόνα 
καί τό δεύτερο Μίνωα, χιό τον Λυκάστου καί τής "Ιδης,έγγονό τοϋ Μί\ωα Α'. 
Ό Β είναι ό πρώτος Ελλήνων δαλασσοκρατήσας καί σύζυγος τής Πασιφάης. 
Σ’ αότό στηριξόμενος ό Evans ύπεστήριξε ότι ιό Μίνως ήταν τίτλος σειράς 
βασιλέων, δπως στήν Αίγυπτο τό Φαραώ.
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του ’Αριάδνη πού δ "Ομηρος την αναφέρει, δπως είδαμε στο λ 322, 
ενα χωρίο δπου ό δίκαιος βασιλιάς χαρακτηρίζεται (σέ υπονοούμενη 
συνάρτηση προς την ασκούμενη από αυτόν τυραννία στην ’Αττική) 
ολοόφρων. Τί ακριβώς δμως σημαίνουν οί στίχοι λ 324 - 5 :

................... πόρος δέ μιν "Αρτεμις έκτα
Αίΐ] εν άμφιρύif] Διονύσου μαρτυρικόιν.

'Ο Duntzer ερμηνεύει το Διονύσου μαρτυρί^σιν «auf das Zeugniss 
des Dionysos, dass Ariadne ihm als Geliebte angehore». Δυο πα
ραλλαγές τοΰ μύθου υπάρχουν (βλ. Hock Kreta, 2, 142). Στην 
πρώτη, φανερά νεώτερη, ή ’Αριάδνη φονεύεται στη Δια από την ’Άρ- 
τεμη, επειδή τήν κατήγγειλε δ Διόνυσος, δτι συνήλθε μέ τον Θησέα 
σιό τέμενος του. Κατά τή δεύτερη μένει ή ’Αριάδνη στή Δία, νυμφεύε
ται τό Διόνυσο και πεθαίνει. Είναι φανερό ότι πρόκειται γιά μιά δι
πλή ίερογαμία (μέ τό Θησέα καί Διόνυσο) πού δημιουργήθηκε από τό 
συνδυασμό δυο διαφορετικών μύθων al. Και δέν είναι παράξενο δτι ή 
’Αριάδνη τελικά πεθαίνει άφοϋ καί άλλες θεές — ή θεο'ι τής βλαστή- 
σεως—πεθαίνουν μετά τον «ιερό γάμο» (NilssonGesch. gr. Religion 
1955 σ. 314 - 5). Τό Διονύσου μαρτυρί^σιν αντίστοιχο μέ τις εκφρά
σεις μαρτύρων εναντίον, έν μάρτυσι τών κλασικών χρόνων, σημαίνει 
λοιπόν δτι ή ’Αριάδνη πεθαίνει ενώ δ Διόνυσος είναι παρών. Διερω- 
τάται μάλιστα κανείς μήπως ή παρουσία τοΰ Διονύσου στή Ζΐΐα οφεί
λεται σ’ ενα στενότερο συσχετισμό ανάμεσα στο θεό καί τό νησί και 
συγκεκριμένα στήν εκεί ύπαρξη ενός ίεροϋ τοΰ Διονύσου. Είδαμε δτι 
μία παράδοση μιλά γιά. τέμενος τοΰ Διονύσου στή Δία. Δέν είναι τυ" 
χαΐο δτι και τέσσερα άλλα μικρά νησιά στήν ΒΑ παραλία τής Κρήτης 
(Σταδιασμοί 354) σχετίζονται μέ τον ίδιο θεό. Είναι οΐ Διονυσάδες 
(σήμερα Γιανυσάδες) πού κατά τον Διόδωρο V 75, τις έκτισε δ Βάκ
χος. Μέ τις σημερινές γνώσεις μας δέν είναι εύκολο νά ποΰμε σέ ποιά 
εποχή ανάγεται δ συσχετισμός Διονύσου - Δίας. Μερικοί ΰπεστήριξαν 
oti δ Διόνυσος μνημονεύεται στά κείμενα τοΰ συστήαατος Β, καί κατ’ 
αρχήν δέν φαίνεται απίθανο ν’ άνήκη στήν κρητομυκηναϊκή εποχή 
ένας θεός πού συνδέεται μέ τή λατρεία τοΰ «θείου βρέφους». Μπορεί 
δμως ή σχέση τοΰ Διονύσου μέ τή Δΐα νά είναι ενα στοιχείο τής επο
χής τοΰ ποιητή. ’Ίσως δμως δ Διόνυσος νά είναι θεός Κρητικός δπως 
ύπεστήριξε δ καθηγητής Karenyi (Dionysos le Cretois Diogene 
1957 πβ. Webster, From Mycenae to Homer σελ. 50).

al) Ό Πλούταρχος γιά νά ιούς συμβιβάση λέει δτι υπήρχαν δύο Άρια- 
δνει:, ή μία σύζυγος τοΰ Διονύσου, καί ή άλλη πού τήν άπάγει ό Θησέας καί 
τήν εγκαταλείπει στή Νάξο (Θησ. 20).
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Στην ασπίδα τού Άχιλλέα (Σ 590 εξ.) 6 'Ήφαιστος φτιάνει μαζί 
μέ τα άλλα ένα χορό, δμοιο μέ τό χορό τής 'Αριάδνης ;

Έν δε χορόν ποίκιλλε περικλυτός άμφιγνήεις, 
τω ϊκελον, οίόν ποτ’ ενί Κνωσφ ευρειη 
Δαίδαλος ήσχησεν καλλιπλοκάμφ ’Αριάδνη.

Άλλα ποιος είναι αυτός ό χορός. Πρόκειται για μιά παράσταση 
χορού, ή για ενα μέρος κατάλληλο για χορό, όπως δέχονται; Ό Evans 
(BSA IX 1902 - 3 σελ. 111 έξ.) πίστευε, πώς τό θέατρο τής Κνωσού 
είναι ό χορός ’Αριάδνης. Γενικεύοντας υπερβολικά ύπεστήριξε ότι τό 
δράμα, αρχικά συνδεδεμένο μέ την Αριάδνη, πέρασε στά ελληνικά 
χρόνια στο σύντροφό της Διόνυσο. Ό Mazon 1/ Iliade III σ. 190) 
πιστεύει, δτι δ χορός αυτός γίνεται γιά τη νίκη τού Θησέα, πού μέ τη 
βοήθεια τής Αριάδνης σκότωσε τό Μινώταυρο. “Οσο γιά τό Δαίδαλο 
(πβ. δαιδάλλω, δαίδαλα) είναι σίγουρα ή προσωποποίηση τής αξεπέ
ραστης κρητομυκηναϊκής καλλιτεχνικής έπιδεξιότητας. Εξαιρετικά εν
διαφέρουσα είναι ή περιγραφή τής ασπίδας τοΰ Άχιλλέα, πού άπηχεΐ 
κρητικές αναμνήσεις. Μάς θυμίζουν οί κυβιστήρες τό θαυμάσιο ξίφος 
τών Μαλίων μέ τον άνθρωπο, πού κάνει κυβίστημα, και οί νέοι κα'ι 
νέες τις μορφές, πού χορεύουν στίς κνωσιακές τοιχογραφίες, στά δα- 
χτυλίδια και στούς σφραγιδόλιθους. Ή Κρήτη μινωική καί μυκηναϊκή 
έχει μιά μακρά παράδοση χορού καί δέν είναι τυχαίο, δτι ό Μηριόνης 
άποκαλεΐται ορχηστής άπ’ τον Αινεία (Π 617) :

Μηριόνη, τάχα κέν σε καί ορχηστήν περ εόντα 
εγχος εμόν κατέπαυσε διαμπερές, εϊ σ' εβαλόν περ 22 

Άπό τούς κύριους βασιλείς, πού μνημονεύονται στον 'Όμηρο, 
είναι κι δ Ραδάμανθυς. Στο Ξ 322, δπως είδαμε, άναφέρεται ως γιος 
τού Δία κι αδελφός τού Μίνωα. Συνδέεται μέ τήν περιοχή τής Γόρ- 
τυνας, αφού είναι γιος τού Φαιστού κι’ έχει γιο τό Γόρτυ. Γιά τό 
λόγο αυτό δ Σ. Μαρινάτος (Les legendes royales de la Crete Mino- 
enne σελ. 8 - 9) συνάπτει τό Ραδάμανθυ προς τή Φαιστό καί παρα
δέχεται, δτι υπήρχαν στήν Κρήτη τρεις βασιλικές δυναστείες. Μιά στήν 
Κνωσό, συνδεόμενη μέ τό Μίνωα, μιά στή Φαιστό μέ τό Ραδάμανθυ 
καί μιά τρίτη στά Μάλια μέ τον Σαρπηδόνα* * * 28. Τό δτι κατά τις άρ

,2) ’Απήχηση τής παράδοσης αυτής υπάρχει καί στον ομηρικόν ύμνον είς
’Απόλλωνα (στ. 514 εξ.). Οί Κρήνες ακολουθούν χορεύοντας τον ‘Απόλλωνα
Κιθαρφδό πρός τόν Παρνασό.

28) 'Ο Όμηρος (Β 876, Ε 635) θεωρεί τό Σαρπηδόνα μόνο Λύκιο. Ό συ
σχετισμός μέ τήν Κρήτη βασίζεται στόν Ηρόδοτο Α' 173 καί Διόδωρο Ε' 79. 
Πάντως καί γιά τόν Όμηρο είναι γιός τοΰ Δία Ζ 199.
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χαϊες παραδόσεις ό Ραδάμανθυς λέγεται αδελφός τοϋ Μίνωα εξηγεί ό 
Σ. Μαρινάτος μέ τό νόημα πού έχει ή έκφραση αδελφός στην εθιμο
τυπία τών αυλών τής ανατολής. “Οσο για την παράδοση, κατά την 
οποία ό Μίνως έδιωξε τούς αδελφούς του Ραδάμανθυ και Σαρπηδόνα, 
δέχεται ό Σ. Μαρινάτος (έ. ά. σ. 15) δτι άπηχεΐ την ταυτόχρονη κα
ταστροφή τών δύο ανακτόρων Φαιστού κα'ι Μαλίων. Οί κάτοικοι τής 
Φαιστού μετά την καταστροφή πήγαν στή Βοιωτία, ενφ τών Μαλίων 
στή Μικρά ’Ασία. Γιά τή μετανάστευση τών κατοίκων τής περιοχής 
τών Μαλίων στή Μικρά ’Ασία ενδεικτική πιστεύει ό Μαρινάτος πώς 
είναι ή ύπαρξη τού τοπωνυμίου Τάρμαρος, πού άπαντά στήν περιοχή 
τών Μαλίων και πού θυμίζει τά ονόματα Τέρμερος, Τέρμερα κα'ι Τερ- 
μίλαι τής περιοχής τής Καρίας και Λυκίας ί4.

Στο Η 321 διαβάζομε γιά τό ταξίδι τού Ραδάμανθυ στον Τιτυό 
στήν Εύβοια, μακρινό γιά τούς Φαίακες νησί : δτε τε ξανθόν Ραδά- 
μανθυν ηγον εποψόμενον Τιχυδν Γαιήϊον υιόν. Ό Τιτυός ήταν πατέ
ρας τής Ευρώπης, μητέρας τοϋ Ραδάμανθυ. Πρόκειται λοιπόν γιά επί
σκεψη τού έγγονοΰ στον πάππο του. Ό Τιτυός εξάλλου συνδέεται μέ 
τόν Όρχομενό, αφού είναι γιος τοϋ Δία κα'ι τής Έλάρας, κόρης τού 
Όρχομενοϋ. Οι Μίνυες και ό θολωτός τάφος τοϋ Όρχομενοϋ επιβε
βαιώνουν τις μινωικές σχέσεις τής περιοχής.

Ό Ραδάμανθυς στο Η 323 δπως και στο Δ 564 άναφέρεται ως 
ξανθός. Γιά τό επίθετο αυτό δ Σ. Μαρινάτος (έ. ά. σ. 11) πιστεύει ή 
δτι δ “Ομηρος τόν φαντάζεται έτσι κατ’ αναλογίαν προς τούς άλλους 
ήρωες ή δτι πρόκειται γιά μιά ακόμη σχέση μέ τή Βοιωτία, δνομαστή 
περιοχή αργότερα γιά τούς ξανθούς κατοίκους της

Ό Πρωτέας (δ 564) προφητεύοντας στο Μενέλαο τό μέλλον του 
λέει:

άλλα σ’ ες Ήλύσιον πεδίον και πείραζα γαίης 
άθάνατοι πέμψουσιν, δθι ξανθός ’Ραδάμανθυς, 
zfj περ ρηΐοτη βιοτη πέλει άνϋρώποιοιν'

Άπό τούς νεώτερους μελετητές δ Malten (Jahrbuch 1913 σ. 35) θεω
ρεί τόν Ραδάμανθυ συνοδό τής Είλειθυίας. Δέχεται δτι ήλύσιον είναι 
αρχικά τό ιερό τής Είλειθυίας, πού μεταφέρεται έπειτα πέρα άπ’ τόν * 25

2ί) Γιά νά έπιβεβαιωθή ό παραλληλισμός τοϋ τοπωνυμίου Στην Τάρμαρο 
μέ τά ανάλογα μικρασιατικά, θά έπρεπε νά άποκλεισθή ή σχέση τοϋ Τάρμα
ρος μέ ένσ άλλο συνηθισμένο κρητικό τοπωνύμιο βενετικής προελεύσεως Νταρ- 
μάρω. Ό θηλυκός τύπος τοϋ τοπωνυμίου συνηγορεί στήν υπόθεση πού έκανε ό 
Μαρινάτος.

25) Γιά τις σχέσεις τοΰ Ραδάμανθυ μέ τή Βοιωτία καί Μ. ’Ασία βλ. Mal
ten Jahrbuch 1913 σ. 36.
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ωκεανό. Νομίζω ότι σωστότερη είναι ή άποψη τού Nilsson, ό όποιος 
δέχεται δτι ή ιδέα τών ήλυσίων ανταποκρίνεται στα ιδεώδη ενός ναυ
τικού λαού, δπως ησαν οί Κρήτες28.

Περισσότερο απ’ τό Μίνωα και τό Ραδάμανθυ άναφέρεται στα 
'Ομηρικά έπη ιδίως στην Ίλιάδα, ό ’Ιδομενέας. Αυτό είναι άλλωστε 
φυσικό αφού είναι άχαιός πρίγκηπας και σύγχρονος μέ τα γεγονότα, 
πού διηγείται ό ποιητής. Σέ καμιά σχεδόν ραψωδία δεν τον ξεχνά ό 
"Ομηρος. Είναι αλήθεια πώς άπομακρύνοντας απ’ τη μάχη τον Άχιλ- 
λέα, πού είναι ό κεντρικός του ήρωας, ύποχρεόίνεται ν’ άναδείξη τούς 
άλλους "Ελληνες αρχηγούς, ιδίως εκείνους πού χάρη στη στρατιωτική 
τους δύναμη ή την προσωπική τους επιβολή είναι φυσικό νά κατέχουν 
μια ξεχωριστή θέση. "Ενας άπ’ αυτούς είναι κι ό ’Ιδομενέας. Συμ
μετέχοντας στον Τρωικό πόλεμο μ’ ογδόντα πλοία είναι ένας άπ’ τούς 
πρώτους αρχηγούς μετά τον Άγαμέμνονα καί τον Άχιλλέα, πού είναι 
οί κεντρικοί ήρωες. 'Ο Νέστωρ έχει ενενήντα πλοία, ό Διομήδης ογ
δόντα, ό Μενέλαος εξήντα, ό Αίας ό Λοκρός σαράντα, ό Αίας ό Σα- 
λαμίνιος δώδεκα, ό Όδυσσέας δώδεκα. Είναι φανερό πώς τούς τρεις 
τελευταίους τούς άναδεικνύει περισσότερο ή προσωπική τους επιβολή 
κι ή ανδρεία τους. Ό ’Ιδομενέας οφείλει τή θέση του καί στά δυό.

'Ο ’Ιδομενέας άναφέρεται στά χωρία A 145, Β 645, Γ 230, Δ 
251, 265, Ε 43, Ζ 433, Η 161, Θ 261, Κ 53, 112, Λ 500, 511, Μ 
117, Ν 451, 512, 316, 476, Ο 301, Π 345, Ρ 258, 605, Τ 311, Ψ 
473, 450. Λείπει δπως κι’ οί άλλοι αρχηγοί άπ’ τις ραψφδίες δπου— 
κυριαρχεί ό ’Αχιλλέας (Υ, Φ, X, Ω) 2\

’Απ’ τά χωρία πού μιλούν γιά τον Κρητικό ηρώα θ’ άναφέρω τά 
σπουδαιότερα κι δσα βοηθούν νά συλλάβωμε τήν προσωπικότητα τού 
Κρητικού άρχηγοΰ. * *

ac) Ό Πίνδαρος Όλυμπ. II σ. 75 εξ, τοποθετεί επίσης τόν ήρωα σιή νήσο 
τών μακάρων ώς πάρεδρο τοΰ Κρόνου. ‘Ο Διόδωρος V 79 δέχειαι δτι ό Ρα
δάμανθυς είναι κύριος ιών νήσων καί μερικών γειτονικών χωρών προς τήν 
κυρία Ελλάδα, που τις δίνει στους ηγεμόνες του.

*7) Ό αγώνας τοΰ νεαρού ήρωα μέ τους Τρώες καί τόν Έκτορα, ή συνο. 
μιλία του μέ τόν Πρίαμο κρατούν εδώ τήν πρώτη θέση. Στό I απασχολεί τόν 
ποιητή ή πρεσβεία τού Φοίνικα καί στό Σ ή περιγραφή τής ασπίδας. Στό Ξ 
επίσης δέν είναι παράξενο τό δτι δ Όμηρος δέν παρουσιάζει τόν ’Ιδομενέα. 
Έκτος τού δτι τά κεντρικά πρόσωπα στό Ξ είναι δ Δίας κι ή “Ηρα, ό ποιη 
τής έχει τόσο μιλήσει γιά τόν ’Ιδομενέα στό Ν, πού ουσιαστικά είναι ή αρι
στεία τοΰ Κρητικού ήρωα, ώστε άρκεααι τώρα σύντομα ν’ άναφέρη μόνο τό 
Μηριόνη. Πρέπει έδώ νά παρατηρηθή δτι τό όνομα τοΰ ’Ιδομενέα ανάλογο μέ 
πολλά δμηρικά είς -ευς είναι καταλληλότατο γιά τό ομηρικό μέτρο. Ή γε
νική, δοτική καί αιτιατική του, Ίδομενήος, Ίδομενήϊ, Ίδομενήα κάνουν δυό 
πόδες κι αυτό διευκολύνει τόν ποιητή στό δακτυλικό Ιξάμετρο.
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Μεταξύ των αρχηγών πού παρουσιάζει ή Ελένη στον Πρίαμο είναι 
κι ό ’Ιδομενέας :

Οντος δ’ Αίας εσύ πελώριος, ερκος ’Αχαιών.
Ίδομενενς δ’ έτέρω&εν ενί Κρήτεσσι ϋεός ώς 
εστηκ’ άμφί δε μιν Κρητών άγοι ήγερέ&ονται,

'Ο ίδιος έχει συναίσθηση τής υψηλής του καταγωγής πού τη δια
κηρύττει μέ υπερηφάνεια στο Δηΐφοβο (Ν 451 έξ.) συνδέοντας τον 
εαυτό του μέ τό Μίνωα και τ!ς κρητικές παραδόσεις.

..............................εναντίον ΐστασ’ έμεΐο,
δφρα ΐδη, οίος Ζηνός γόνος ένύάδ’ Ικάνω, 
ος πρώτον Μίνωα ιέκε Κρήτη έπίονρον 
Μίνως δ’ αν τέκεϋ·’ νίδν άμύμονα Δευκαλίωνα,
Δευκαλίων δ’ έμ'ε τίκιε πολέσο’ ανδρεσσιν ανακτα 
Κρήττ] εν εΰρείη" νυν δ’ εν&άδε νήες ενεικαν 
οοί τε κακόν και πατρι και αλλοιοι Τρώεσσιν,

Για την ανδρεία του και την ηλικία του είναι σεβαστός στούς φί
λους καί τρομερός στούς εχθρούς. Την γενναιότητά του δείχνει σέ κά
θε μάχη, ιδίως στο Ν. Πολεμά μ’ εξαιρετική ανδρεία καί θάρρος μ’ 
όλο πού δεν έχει πια την πρώτη νιότη (Ν 512 εξ.):

ον γάρ ει’ ϋμπεδα γυΐα π οδών ήν δρμηΰέντι, 
ονι’ αρ’ επαΐξαι με&’ εόν βέλος ονι' άλέασ&αι' 
τώ ρα και έν οταδίγ] μεν άμύνετο νηλεές ήμαρ, 
τρέοσαι δ’ ουκέτι ρίμφα πόδες φέρον εκ πολέμοιο.

Έκτος απ’ τα επίθετα, πού δείχνουν την ανδρεία του καί τη βα
σιλική θέση του, δονρικλυτός, συί ΐκελος ακμήν, αγακλντός, αναξ, 
Κρητών βουληφόρος, Κρητός άγών, είναι μεσαιπόλιος (Ν 361):

Κι ό ίδιος ξέρει πώς δεν είναι πια πολύ νέος" γι’ αυτό ύστερα άπ= 
τον ήρωϊκό αγώνα πού κάνει, (Ν 476 έξ.) λέγει στούς συντρόφους του 
Άσκάλαφο, Άφαρέα, Δηΐπυρο, Μηριόνη καί Άντίλοχο νά τον βοη
θήσουν νά αντιμετώπιση τον Αινεία πού είναι νέος καί γρήγορος. Ή 
ήλικία του φαίνεται κι απ’ δσα τοϋ λέγει στο Ψ μέ θρασύτητα δ 
Αίας Όϊλέως, όταν δλοι παρακολουθούν τούς ιππικούς αγώνες (Ψ 474): 

Ίδομενεΰ, τί πόρος λαβρεύεαι' αί δέ τ’ ανευ&εν 
ίπποι αεροίποδες πολέος πεδίοιο δίενται. 
οϋτε νεώτατός εσσι μετ’ Άργείοισι τοσοντον, 
ούτε τοι δξΰτατον κεφαλής εκ δέρκεται δοσε.

*0 Αίας είναι δ μόνος, πού φέρεται έτσι στον κρητικό ηρώα. Οί 
δυο μεγάλοι αρχηγοί, ό Άχιλλέας καί ιδίως δ ’Αγαμέμνων, δείχνουν 
μεγάλη εκτίμηση στον Κρητικό βασιλιά. Μετά τή φιλονικία του μέ
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τον Άχιλλέα (Α 144) όταν πια εχει άποφασιστή νά στείλουν τή Χρυ- 
σηΐδα στον πατέρα της, λέγει 6 ’Αγαμέμνων :

είς δέ τις άρχός άνήρ βουληφόρος έστω 
ή Αίας ή Ίδομενευς ή δΐος Όδυσσεύς.

Στο Β 402 εξ. δ ’Ιδομενέας είναι μετά τον Νέστορα δ δεύτερος 
απ’ τούς ’Αχαιούς αρχηγούς, πού καλεΐ δ ’Αγαμέμνων για νά προσ
φέρουν θυσία στο Δία:

αύζάρ δ βουν Ιέρευοεν άναξ ανδρών ’Αγαμέμνων 
πίονα, πενταέτηρον ϋπερμενέϊ Κρονίωνι, 
κίκλησκεν δέ γέροντας άριστήας Παναχαιών,
Νέστορα μέν πρώτιστα και Ίδομενηα άνακτα, 
αύιάρ επειτ' Αϊαντε δύω και Τνδέος υιόν, 
έκτον δ' αύτ’ Όδυοήα Δι'ι μήτιν άτάλαντον.

Στο Κ είναι δ ’Ιδομενέας ένας από τούς πρώτους αρχηγούς, πού 
θέλει δ ’Αγαμέμνων νά καλέση γιά νά λάβουν αποφάσεις, δταν τ’ αν
δραγαθήματα τού "Εκτορα έχουν φέρει τούς ’Αχαιούς σέ δύσκολη θέ
ση. ’Έτσι λέγει στο Μενέλαο, πού άγρυπνα επίσης (Κ 53 εξ.):

άλλ* ΐϋι νϋν, Αΐαντα και Ίδομενηα κάλεσσον 
ρίμφα &έων παρά νήας' εγώ δ’ έπ'ι Νέστορα δΐον, 
εϊμι, και δτρυνέω άνοτήμεναι, αϊκ” έ&έλησιν 
έλάεΐν ές φυλάκων Ιερόν τέλος ή δ’ έπιτεΐλαι 
κείνω γάρ κε μάλιστα πι&οίατο' τοΐο γάρ υιός 
σημαίνει φυλάκεσσι, καί Ίδομενήος όπάων 
Μηριόνης" τοΐσιν γάρ έπετράπομέν γε μάλιστα.

Ή εκτίμηση αυτή συνοδεύεται κι από κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια. 
"Οταν δ ’Αγαμέμνων τρέχει γιά νά εμψυχώση τό στράτευμά του, φτά
νει και κοντά στούς Κρητικούς (Δ 251 εξ.):

ΊΔλάε δ’ έπ'ι Κρήτεσσι κιών άνά ουλαμόν ανδρών 
οΐ δ’ άαφ’ Ίδομενηα δάϊφρονι ϋωρήααοντο'
Ίδομενευς μέν ένΐ προμάχοις, ουι ϊκελος αλκήν,
Μηριόνης δ’ αρα οί πυμάτας ώτρυνε φάλαγγας 
τους δ’ Ιδών γή&ησεν άναξ άνδρών ’Αγαμέμνων, 
αύτίκα δ’ Ίδομενηα προσηΰδα μειλίχιοιοιν 
Ίδομενεν, πέρι μέν σε τίω Δαναών ταχυπώλων 
ήμέν ενί πτολέμφ ήδ’ άλλοίφ έπϊ εργφ 
ήδ’ εν δαίέλ’, δτε πέρ τε γερούαιον αΐϋοποι οίνον 
Άργείων οί άριατοι ενί κρητήρι κέρωνται 
εΐ περ γάρ τ’ άλλοι γε καρηκομόωντες ’Αχαιοί
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δαιτρδν πίνωοιν, οδν δέ πλεΐον δέπας αίεί. 
εστηχ’ ώς περ έμοί, πιέειν δζε ϋυμδς άνώγοι 
άλλ’ δρσευ πόλεμόνδ' οΐος πάρος εύχεαι είναι.
Τον δ’ αντ’ Ίδομενεύς, Κρηνών άγος, ανιίον ηνδα' 
Άτρείδη, μ άλα μέν ζοι εγώ έρίηρος εταίρος 
ε'οσομαι, ώς το πρώτον νπέοτην και κατένευσα'

Ηρωικά αγωνίζεται πάντοτε ό ’Ιδομενέας κι αυτό τό ξερουν καλά 
δχι μόνο οί φίλοι του, αλλά και οί εχθροί του. Ή τρυφερή ’Ανδρο
μάχη εκφράζοντας στον ά'νδρα της τούς φόβους της, τοϋ συνιστά νά 
προσέξη έ'να ωρισμένο σημείο των τειχών (Ε 433 εξ.): 

τρις γάρ τή γ’ ελ&όντες έπειρήσανά’ οι αριστοι 
άμφ’ Δίαντε δύω και άγακλντόν ’Ιδομενήα 
ήδ' άμφ’ ’Ατρείδας καί Τνδέος άλκιμον νΙόνίΒ.

Οί φόβοι αΰτοι τής ’Ανδρομάχης άποδεικνύονται βάσιμοι. ’Ανάμεσα 
στους εννιά αρχηγούς πού δέχονται νά μονομαχήσουν μέ τον "Εκτορα 
στο Η 165 είναι κι ό ’Ιδομενέας Η 162 έξ. :

ώρτο πολύ πρώτος μεν άναξ άνδρών ’Αγαμέμνων 
τφ δ’ έπι Τνδείδης ώρτο κρατερός Διομήδης, 
τοιοι δ’ επ’ Αίαντες ϋννριν ίπιείμενοι αλκήν, 
τοΐοι δ’ επί Ίδομενεύς και όπάων Ίδομενήος 
Μηριόνης,ζάιάλαντος Ένυαλίω άνδρεϊφόντη.

’Αλλά καί σέ κάθε εκδήλωση τών ’Αχαιών ξεχωρίζει ό ’Ιδομενέας. 
Ξεχωριστή είναι ή εκτίμηση πού τοϋ δείχνει κι ό Άχιλλέας. Είναι 
ανάμεσα στούς λίγους πού μένουν μετά τον θρήνο γιά τό θάνατο τοϋ 
Πατρόκλου στή σκηνή τοΰ Άχιλλέα. Ό ήρωας λυπημένος γιά τό θά
νατο τοϋ φίλου του, στ·ς παρακλήσεις τών αρχηγών πού τον προτρέ
πουν νά φάγη, άπαντά αρνητικά Τ 309 έξ.:

Ώς είπών άλλους μεν άπεσκέδαοεν βασιλήας, 
δοιώ δ’ 'Ατρείδα μενέτην καί δϊος Όδνσσεύς,
Νέοτωρ, Ίδομενεύς τε, γέρων δ' Ιππηλάτα Φοϊνιξ.

Γενναίος αρχηγός και πολεμιστής ό ’Ιδομενέας ξεχωρίζει ακόμα 
καί γιά τή σύνεσή του. "Ενα απ’ τά επίθετα πού τοϋ δίνει ό "Ομη
ρος είναι δαΐφρων, Ή σύνεσή του φαίνεται κι άπ’ τό ενδιαφέρον 
πού δείχνει γιά τον πληγωμένο γιατρό Μαχάονα στο Λ 511 εξ. δταν 
συμβουλεύη τον Νέστορα νά τον άπομακρύνη άπ’ τήν μάχη : ϊητρδς 
γάρ άνήρ πολλών αντάξιος άλλων.

as) Τούς στίχους 433 - 439 κατεδίκαζε δ Άρίσταρχος. Paul Mazsn Iliade 
Tome 1 Z σελ. 168.
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'Ο συνετός κι ηλικιωμένος αρχηγός — επιδέξιος ναυτικός σαν νη
σιώτης— είναι ένας απ’τούς λίγους ήρωες πού κατάφερε νά φέρη 
σώους τούς όίνδρες του στην πατρίδα μετά τον Τρωικό πόλεμο. Τό 
μαθαίνουμε στην ’Οδύσσεια απ’ τό Νέστορα πού λέγει στον Τηλέμα
χο γ 191 :

πάντας δ’ Ίδομενενς Κρήτην είσήγαγεν έταίρους, 
οΐ φύγον εκ πολέμου, πόντος δέ οΐ ον τινα απηΰρα.

Πιστός ακόλουθος τοϋ Ιδομενέα, πού τον ακολουθεί στις μάχες 
καί πολεμά μ’ εξαιρετική ανδρεία είναι ό ανεψιός του Μηριόνης γιος 
τοΰ Μόλου, πού είναι γιος τοϋ Δευκαλίωνα. Άναφέρεται σέ πολλά 
χωρία δπως κι ό ’Ιδομενέας. I 82, Κ 59, 195, 260, Ο 302, Ξ 514, 
Π 342, 603, Ρ 259, 260, 668, Τ 240, Ψ 121, 357, 528, 614, 882, 
894 καί εις Ν 93, 159, 165, 246, 249, 254, 266, 295, 304, 306, 328, 
479, 528, 531, 567, 575, 650, οπού κυρίως αριστεύει μαζί με τον 
’Ιδομενέα.

Νεαρός ό Μηριόνης είναι γοργός στά πόδια καί συμμετέχει στις 
υπηρεσίες, πού προσφέρουν οί νεώτεροι άνδρες. Είναι αρχηγός τών 
σκοπών καί μαζί με τον Άντίλοχο (Κ 58) θεωρούνται οί σπουδαιότε
ροι αρχηγοί. "Οταν ό Νέστωρ προτείνη νά πάη κάποιος νά κατασκο- 
πεύση τούς Τρώες, μετά τον Διομήδη πού πρώτος δέχεται, είναι κι οί 
Αϊαντες κι δ Μηριόνης πρόθυμοι νά διακινδυνεύσουν μαζί του (Κ 
227 έξ.). "Οταν δ Διομήδης διαλέγει τον Όδυσσέα νά τον ακόλουθή- 
ση στην επικίνδυνη αυτή αποστολή, δ Μηριόνης βοηθεΐ τον Όδυσσέα 
νά όπλιστή δίνοντάς του τά δπλα του καί τό κράνος του, πού τάχε άπ’ 
τον πατέρα του Μόλο. ’Ακολουθεί μιά καταπληκτική γιά την άκρίβειά 
της περιγραφή τοϋ μυκηναϊκού κράνους από δόντια άγριοχοίρου πού 
ξέρομε άπ’ αρχαιολογικά ευρήματα (Lorimer Homer and the Mo
numents σ. 211 εξ. ’Αλεξίου «Antiquity» XXVIII 1954 σ. 211 
έξ.). Σάν νεαρός επίσης κατά διαταγή τοΰ Άγαμέμνονα πάει νά φέρη 
ξύλα γιά τήν πυρά τοΰ Πατρόκλου στο Ψ 113.

’Αλλά καί σέ σοβαρώτερες στιγμές τοϋ πολέμου λαμβάνει μέρος δ 
Μηριόνης. Θέλει στο Η 166 νά μονομαχήση μέ τον "Εκτορα, στο Ν 
αριστεύει μαζί μέ τόν ’Ιδομενέα κι είναι οί δυό τους, πού γιά πολύ 
σηκώνουν τό βάρος τοΰ πολέμου Στο Ρ 259 αγωνίζεται μαζί μέ τό 
Μενέλαο γιά τό πτώμα τοΰ Πατρόκλου κι οί δυό σηκώνοντάς το ψη
λά θέλουν νά τό βγάλουν άπ’ τή μάχη. ’Εξαιρετικός άθλητής λαμβά
νει μέρος στις άρματοδρομίες στο Ψ 351 κι έρχεται τέταρτος παίρ
νοντας 2 χρυσά τάλαντα ως βραβείο. Διαπρέπει δμως κι ως άκοντιστής 
—καλύτερός του είναι μόνο δ Άγαμέμνονας (πβ. Φ 890 έξ.)—καί κυ·
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ρίως ως τοξότης. Συναγωνιζόμενος μέ τον Τεΰκτρο παίρνει τό πρώτο 
βραβείο, δέκα πελέκεις. Τό αγώνισμα αυτό δείχνει την εξαιρετική του 
ικανότητα, πού δεν είναι άσχετη άπ’ τη φήμη για την ειδικότητα τών 
Κρητών στο τόξο.

Νομίζω δτι οί ομηρικές μνείες τών κρητικών ηρώων ανοίγουν καί 
μια άλλη προοπτική. Είναι αραγε τυχαίο τό γεγονός, δτι δ ’Ιδομενέας 
(Ε 44) σκοτώνει τό Λυδό Φαιστό γιο τοΰ Μήονος Βώρου καί τον 
’Άσιο 'Υρτακίδη (Ν 759, πβ. Β 835 εξ.); Τό δνομα τοΰ Λυδοΰ ηρώα 
δεν μπορεί να είναι άσχετο μέ την κρητική Φαιστό. Άλλα καί δ Βώ- 
ρος θυμίζει τό σημερινό κρητικό τοπωνύμιο Βώροι απέναντι άπ’ τη 
Φαιστό. Την κρητική πόλη “Υρτακο ή Ύρτακίνα θυμίζει τέλος τό 
'Ύρτακος. Πιθανώτατα στα χωρία αυτά έχομε μια απήχηση παλιών 
τραγουδιών εντοπισμένων αρχικά στην Κρήτη, τραγουδιών, πού έκα
ναν λόγο γιά κρητικά γεγονότα. Πράγματι οί κρητικές παραδόσεις μι
λούν γιά συγκρούσεις τού ‘Ιδομενέα μέ άλλες κρητικές πόλεις. Έτσι 
γυρνώντας άπ’ την Τροία, 6 ’Ιδομενέας αγωνίζεται μέ τον Λεύκωνα 
γιο τού ηρώα Τάλω στά περίχωρα τής Λύκτου, καί καταστρέφει δέκα 
πόλεις. (Σχόλια Ίλιάδος Β 649, έκδ. Dindorf III 144, πβ. Σχόλια 
Όδυσ. τ 174 καί Ευστάθιος 1860, 59, Faure έ. ά. σ. 215 σημ. 87). 
Πρόκειται λοιπόν γιά άγώνες τών ’Αχαιών μέ τούς Μινωΐτες ή καί 
γιά άγώνες μεταξύ άχαϊκών πόλεων τής Κρήτης. Είδαμε δτι ή 'Υρτα- 
κίνα τής δυτικής Κρήτης είναι πιθανώς μιά άχαϊκή εγκατάσταση. Τ’ 
άχαϊκά αύτά τραγούδια τής Κρήτης χρησιμοποιεί ό “Ομηρος μεταφέ- 
ροντας τούς ήρωες καί τά γεγονότα στο νέο θέατρο τοΰ πολέμου, την 
Τροία. 'Η σίγουρη σχέση τριών ονομάτων άντιπάλων τοΰ ’Ιδομενέα 
μέ κρητικά τοπωνύμια δέν μπορεί ν’ άποτελή σύμπτωση.

ΜΑΡΘΑ ΑΠΟΣΚΙΤΟΥ
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IL POEMA PARENETICO Dl SACHLIKIS 
NELLA TRADIZIONE INED1TA DEL COD. NAPOLETANO

Nel presentare la stesura inedita del poema parenetico di 
Stefanos Sachlikis contenuta nel cod. napoletano (Biblioteca 
Nazionale di Napoli, ms. Ill AA 9, ff, 17V ■ 25 v), dal quale S. 
Papadimitriu ha tratto le altre opera di Sachlikis nel 1896non 
ho intenzione di anticipare le questioni che P opera integrale di 
Sachlikis solleva * 2 e che dovranno essere prese in esame in uno 
studio complessivo e conclusivo8 su questo scrittore cretese; 
percio mi limitero ad esaminare brevemente la tradizione napo- 
letana di questo poema parenetico ponendola a confronto con le 
altre due, quella di Parigi e quella di Montpellier, solo per rile- 
varne con piu precisione le caratteristiche4.

11 cod. N (napoletano) ci consegna 403 vv.; e dunque piu 
lungo di quello di Parigi (367 vv. nell’ ed. Wagner) e di quello 
di Montpellier (365 vv. nell’ ed. Wagner) e reca versi o assolu- 
tamente nuovi5 * * o sensibilmente diversi da quelli noti.

II copista, tuttavia, del cod. N ha omesso numerosi versi, 
talvolta importanti perche formano distico con P unico verso 
conservato dal cod. stesso sopprimendo la rima (Wagner 6, 37,

‘) S. Papadimitriu, S. Sachlikis e la sua opera Άφήγηαις πα
ράξενος, (in russo), Odessa 1896.

a) Cronologia di Sachlikis e delle sue opere (loro ordine di produ. 
zione), tradizione delle opere di Sachlikis e loro fortuna, ecc.

s) Come R. Cantarella, Un poeta cretese del sec. XV: Stefano 
Sachlikis, «Atene e Roma», 1935, pp 53-72 (= ΕΤς Κρής ποιητής τοϋ 15ου 
αϊώνος, Σ. Σαχλίχης, «Μύσων» Ζ', 1938, ρρ. 74 - 91). Tale lavoro di sintesi 
e stato possibile solo in seguito all’ approntamento di un’edizione critica 
di tutta P opera di Sachlikis, in base ai tre codd. Nonostante questa 
edizione critica non abbia ancora potuto vedere la luce finora, il profes
sor Raffaele Cantarella ha voluto benevolmente autorizzarmi a procede- 
re nell3 indaginc di Sachlikis : gradisca egli la mia grata riconoscenza.

4) Contenute in G. Wagner, Carmina graeca medii aevi, Lipsia
1874, pp. [62 - 74.

‘) Versi non contenuti ne in M ne in P sono: 125 - 6, 158, 186 - 7, 188 ·
201, 265 - 85, 287, 298 · 306, 309, 357 -8, 360 - 9, 382 - 93. Riguardo ai
vv. 298 - 306 va rilevato che essi denunciano una lacuna in MP, W, tra 
il verso 277 e quello successivo (v. mia nota al v. 297).
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79, 89, 105, 127, 153, i6r etc.), ma talvolta compromettendo 
atiche il senso (p. es. Γ importante v. W 23, il 169 ecc ).

Alcuni versi di P (codice di Parigi) sono stati omessi da N 
ma anche da M (codice di Montpellier), come per esempio il 
verso Wagner 6; d’ altronde N mostra affinita assai maggiori 
con M che non con P. M e N insieme hanno in comune anche 
una tendenza diffusa verso forme piu demoticlie. A tale propo- 
sito si osservi che tutti e tre i codici, nella incertezza linguistica 
che li distingue (fenomeno comune nelle opere volgari del tem
po), non sono sempre demotici nei medesimi punti risptttiva- 
mente nelle tre stesure: situazione che pone notevoli problemi 
al momento di coordinare i tre codici in una edizione critica.

N spesso altera la rima dei distici, oltre che col sopprimere 
uno dei due versi, anche mutando le ultime parole del verso. La 
piu frequente alterazione della rima e la sostituzione della paro· 
la ora con un sinonimo, ora con un vocabolo di significato affine 
(in ambedue i casi errore dovuto ad associazione del eontenuto 
lessicale). Dove, per esempio, c’ e φιιάσω P amanuense scrive 
κάμω (vv. 8,37); per νψη scrive νέφη (14), per έπτωχάνει: έρημά- 
ζει (ι 14), per έπεψαν: έβαλα (154), per ατιμάζει: βρίζει (217), per 
άπόχι: άγγίστρι (342)·

Riguardo alia rima, errore di minore entita e quello che fa 
scrivere all’ amanuense άκριβοανα&ρεμμένον invece di - ος (24), 
χείρα invece di χέρα (171), e via di seguito. Nella medesima ca 
tegoria di errore vanno annoverati anche i consueti casi di v fi
nale.

Quanto alia metrica e ai suoi errori per difetto o per eccesso 
di sillabe, non coincident! con M e P, sono numerosi e di age- 
vole rettifica.

Se N tuttavia e difettoso per tutte queste circostanze, esso d’ 
altra parte ci garantisce in vari punti una lettura piu sicura. 
dando in piu riprese ragione agli emendamenti di Papadimitriu 
e di Xanthudidis.

Sentitamente N ci da un testo piu corretto (anche agli effetti 
della popolarita espressiva) di Wagner e talvolta conferma M 
indicando cosi quale la voce dominante8.

e) 3: διάιαξα (W 3); 7 : πετούμενα (<^Xanth W 8); 12: (W 13); 14: 
(<Xanth. W 16); 19: primo emist. meglio di W 21; 20: θαρρώ (Xanth. 
W 22 in base a P); 27: συοφύγγει (W 30); 29: οοΰ (W 32); 33 : ρίξηζ 
(<Xanth. W 36), τ’ άπολησμονήοηs (<Xanth); 35: meglio di W 39; 43!
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II Poema parenetico di Sachlikis 175

Tra i passi nuovi sono da ricordare principalmente due : nel 
primo il giocatore scalognato e maniaco e descritto in una se- 
quenza di scenette vivaci (189 - 201); nel secondo Sachlikis met- 
te in bocca alia cortigiana alcune battute sapide, e le attribuisce 
una scena di simulata gelosia, ma purtroppo presto il linguaggio 
ricade nel tono sentenzioso (265- 280). Anche se brevi, questi fe- 
lici momenti costituiscono un considerevole contributo, dato che 
essi appartengono al miglior Sachlikis, a quello bozzettistico, ed 
emergono dal mare dei versi aforistici.

A tal proposito, tra i passi nuovi e vivaci, va ricordata anche 
un' amplificazione di una nota scena (357 - 369).

L,a parte del poema che contiene le piu rilevanti discordanze 
rispetto ai due altri codici, e alia sistemazione data da Wa
gner, e la terza dal punto di vista contenutistico, quella riguar- 
dante cioe i precetti di evitare le cortigiane. Questa parte da se 
sola e di ampiezza quasi pari alia trattazione congiunta degli 
altri due argomenti (178 rispetto ai 71 — vagabondaggi notturni 
—e ai 116—giochi d’ azzardo). E dunque avvenuto che il mag- 
gior rimaneggiamento e stato operato nella parte dedicata all' 
argomento dominante nel pensiero di Sachlikis. Se si potesse 
escludere cbe, come Sachlikis, anche i suoi primi ammiratori e 
copisti avessero nutrito la medesima predilezione verso P argo
mento manifestandola con interventi sul testo, si potrebbe con 
certezza affermare che Sachlikis, tormentato dal grande tema 
della sua vita, abbia in piu riprese ritoccato e assestato la terza 
parte della trilogia didascalica

χρίσου (W 47); 69 : ηρ&ασιν (W 78); 75: πλεα (W 85); 76: IV (W 86): 77: av- 
τραγαΰιάν (W 87); 94: tutto il v., posto il sogg. al maseh., migliore di 
W 103; 96: λαχαίνει (<Xath. W 106); 115: αγαπά (evita ripetizione di W 
125); 121: <5 (<Xanth., om W 132); 138: τ’ &μπώ&ει (<[Xanth. W 150); 
149: meglio di W 163; 168: ό (om. W 183); 173: conferma M W 188); 
176: κρατώ (W 190); 182: άποκοττα (W 197); 202: τά «Xanth. om. W 202); 
208: av (om. W 208); 226: non ha ώς (W 241); 228: Ιγδέρνουν τα (W 243); 
229: ότι (W 244); 210: κουλουμουντρά (W 255); 243: εις ενα δεν ίστέκει con
ferma Μ e corr. Xanth (W 258); 250: tutto il v. meglio di W (P) 351; 
252 : τον (W 354); 259 : τον (W 342); 310 : πολλά (W 280); 311 : άνάκειται=Μ, 
(W 281); 312: νά φορή—Μ, (W 282); 320: φαίνονται (W 290); 323: σκαρλά- 
τον= M, (W 293); 341: λέγε ai (<Xanth. W 312); 352: ή (om. W 326).

’) Temo tuttavia che 1’ indole degli stimoli cbe inducono Sachlikis a 
scrivere non ci consentono di pensare ad eventuali rielaborazioni da par
te dell’ autore: per spiegare la diversita dei tre codd. bisogna piuttosto
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Tuttavia all’ esistenza di una stesura precedente alle tre fino 
ad oggi note, proprio come R. Cantarella ritenne, mi induce 
anche un confronto di esse con un passo di Defaranas, che, co
me si sa, ha riprodotto nel suo poema didascalico numerosi ver- 
si di Sachlikis. I vv. 81 - 8 dei Λόγοι διδακτικοί di Defaranas* 8, 
messi a confronto con i rispettivi versi di Sachlikis, rivelano in- 
fatti non solo affinita con i vv. 54-6: dell’ ed. Wagner, ma 
anche con i vv. 50-5 napoletani, in alcuni particolari non co
muni a tutti i codici di Sachlikis9. E dunque evidente che De
faranas, nell’ imitare Sachlikis, ha tenuto conto di una stesura 
che abbraccia le tre oggi esistenti: considerazione che dovra 
essere apprezzata nel suo esatto valore in un esame complessivo 
dei tre codici.

Per quel che riguarda i rapporti di N con M e P, dovra esse
re tenuto presente anche il seguente fatto : N contiene contem- 
poraneamente versi conservati esclusivamente da P (e non anche 
da M), e altri conservati esclusivamente da M. Si ha N 257 · 64 
=340 - 7 W (cod. P); N 370 - 81=336 - 57 W (cod. M).

Da quanto succintamente osservato finora risulta chiaro che 
la redazione napoletana del poema parenetico di Sachlikis ha 
una sua individuality ben definita, anche se deteriore rispetto a 
P. Per tale ragione, prima ancora di procedere ad una edizione 
critica fondata sui tre codici, vale a dire prima di assommarne 
le virtu, correggendoli tra di loro e integrandoli a vicenda nel 
contenuto e nella forma, prima, insomma, di procedere ad un 
intervento filologico che muta la triplice tradizione dell’ opera, 
e che forse va oltre le intenzioni di Sachlikis, dobbiamo rispet- 
tare le tre redazioni indipendenti e valutarle una per una. Mi 
sono pertanto risolto a pubblicare la versione napoletana nella 
certezza che cio possa agevolare, come tappa necessaria e preli 
minare, 1’ edizione complessiva di Sachlikis.

pensare ad una probabile rielaborazione orale del poema didascalico, 
precedente alle tre redazioni a noi note. Con tali interventi si spiegano 
meglio anche gli spostamenti di distici o di brevi passi.

8) Edizione e introduzione di Sitsa Karaiskakis, «Λαογραφία» 
11, 1934, 1 - 66.

9) Cf. εκείνην Def. 82=αυιήν N 51; αγάπα Def. 83=N 52 senza και pre
cedente. II v. N 30 inoltre, cosi vicino a M (W 33 appar ), e inesisten- 
te in P (=W 33), si incontra in Def. 76 Si osservi anche Def. 120 con 
i parallel! W 231 e N 217.
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II Poema parenetico di Sachlikis 177

Nel curare P edizione del codice napoletano ho cercato di 
conservare le propriety linguistiche (forme piu demotiche in cer- 
ti punti rispetto a M e a P e viceversa), ricorrendo all’ ausilio 
degli altri due codici solo in caso di necessita. Attenendomi a 
tale criterio: i, non ho creduto necessario di elidere ove si po- 
teva leggere metricamente in modo corretto; 2, ho ristabilito la 
rima (col frequente ausilio degli altri codd ) sopratutto quando 
il copista P ha compromessa per errore materiale oppure P ha 
alterata per associazione con vocaboli sinonimi o affini; 3, ho 
rettificato qua e la la metrica valendomi degli altri codd. oppure 
ovviando a errori materiali; 4, va da se che le correzioni d’ altri 
studiosi apportate al testo e da me ricordate o nelP apparato o 
nelle note, si riferiscono ai due codici gia pubblicati in prece- 
denza da Wagner.

A lavoro ultimato, ho sottoposto la mia trascrizione al pro
fessor Linos Politis (estate 1959) con la preghiera di esaminarla 
e aver la compiacenza di fare delle osservazioni e delle proposte. 
Gliene sono grato, e altrettanto lo saranno i lettori avvertiti; 
infatti i suoi interventi sono stati numerosi e proficui, come si 
puo constatare dalP esplicita menzione che ne ho fatto di volta 
in volta.

NelP apparato e nelle note sono state usate le seguenti ab' 
breviazioni e sigle:

N oppure cod. = codice greco III a a 9 dell.i Biblioteca Nazionale di 
Napoli;

M = codice 405 della Biblioteca della Facolta di Medicina di Monpellier; 
P= codice greco 2909 della Biblioteca Nazionale di Parigi;
W = edizione di G. Wagner, Carmina graeca medii aevi, Lipsia 1874; 
Defaranas = sua edizione a cura di S. Karaiskaki, «Λαογραφία» 11, 1934; 
Papadimitriu = correzioni di S. Papadimitriu a Sachlikis ed. W in «S.

Sachlikis e la sua opera Άφήγησις παράξενος» (in russo), Odessa 1896! 
L· Politis = comunicazioni epistolari del professor Linos Politis;
Xanth. == S. Xanthudidis, Διορθώσεις εις τά ποιήμαια 2. Σαχλίκη, «Βυζαν' 
ιίς» 1, 1909.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑ. *2
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IL POEMA PARENETICO DI S. SACHLIKIS 

T E S T O

Codice greco III a. a. 9 della B. Nazionale di Napoli

Πολλά έκακοπάϋησα εύκαιρα πολλές φορές διά έσένα, f I7V 
νά σέ διατάξω, Φρατζισκή, νά λείπης εκ τα ξένα, 
και δσα οε διάταξα πολλά, ολίγα έκαταπιάσες, 
και άπδ τά λόγια μου ποσώς χίποχε ούδέν έπιάσες,

5 καί ψαίνεχαί μου σπέρνω τα τά λόγια μου αχόν άμμο, 
καί δωριανά κολάζομαι κι εις δ,χι καί αν σοϋ λέγω. 11 
Πουλιά πεχοΰμενα ϋωρώ καί $έλω νά τά πιάσω, 
καί χοΰ Σχρουμποΰλου τά βουνιά ώσάν κάμπον νά φχιάαω. ί 18τ 
Μέ την μαχαονκαν πολεμώ χόν άνεμο νά δείρω,

10 καί από χόν άδην τούς νεκρούς κολάζομαι νά γείρω" 
τής έλάλασαας τά κΰμαχα ϋέλ<ο νά δεκατίαω 
καί τ’ άστρα όπου ’ναι άρίφνητα ϋέλω νά τά μετρήσω.
Την νύκταν &έλω, σκοτεινά, γράμματα νά άναγνώσω,

< >
καί μούλας λέγω: «απέταξε καί πήδησε στά ύψη»,

15 καί τό φεγγάριν τ’ ουρανού χάμαι στη γη νά κύψη, 
την θάλασσαν χήν αμέτρητον γυρεύω νά γλυκάνη, 
καί λύκον λέγω πρόβατα ποτέ νά μη δακάνη' 
δένδρον ροζιάριν καί κυρτόν νά σάσω μέ τά λόγια 
καί δίχως σκάλα ϋέλω εγώ νά περπατώ στ’ άνώγια'

20 καί σάν ετούτα δέ ϋαορώ ποτέ μου νά συνοδέψω

< % >·
Λοτττον, παιδίν μου, έπρεπεν νά δώ νά σέ έξαφήσω,
δ,τι κακόν καί α σ’ ερ&η έσέν νά μηδέν έψηφίαω.
Άμέ έλυμούμαι, Φρατζισκή, τό πώς είσαι εβγαμένος 
καί είσαι μεγάλου ζάν&ρώπου'β υιός, άκριβοανα&ραμμένος,

25 καί είχα μέ τον πατέρα σου μεγάλην πολύ φιλίαν,
δείπνους καί γιόματα πολλά καί απλάγχνος κι ομιλίαν 
καί τού πατρός σου ή φιλία συσφίγγει με νά κλάψω 
καί σένα πάλε διαταγήν καί παίδεμα νά γράψω.

2 Φρατζισκή correggo qui e appresso: Φρατζικί e Φρανιζική cod 
4 επίασες. 7 πουλιά. 3 Στρουμπλοΰλον \ βοννία κάμπους | φτιάοω: κάμω. 
9 πατζονκαν \ δείρω: διώξω 14 ϋψη: νέφη. 15 τον ουρανού | στην γην.
16 γλυκάνω. 17 λέγουν. 21 <ζάνΰρα>πουζ> omise cod. | άκριβοανα&ραμένου. 
25 πολλήν φιλίαν μεγάλην.
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II Poema parenetico di Sachlikis 179

καί 3v τά πιάσης, Φρατζισκή, τα λόγια τα σου γράφω,
30 και κόμης τά νεάτα σου τριγύρου γύρου χράφο,

ομνύω σου, υίέ μου Φρατζισκή, χαράν θέλω επάρει 
καί, ώς τά συμβουλεύγομαι, πολλά καλόν νά πάθης' 
είδε και ρίξης τα ζείς) μερεά νά τ’ άπολησμονήσης,

< ; ■■■■·'■ .■.■ >
άλλο ποιέ ίκ τά χέρια μου δεν θέλω ευρης γράμμα I ι8ν

35 ουδέ ποτέ εκ τά χείλη μου λόγον διά τέτοιον πράγμα.
Ήξέρε, υίέ μου Φρατζισκή, δτι αν μου καταπιάσης 
και τά σέ συμβουλεύομαι θελήαης νά τά φτιάσης, 
θέλεις χάρην και τιμηθήν καί ζήσεις καί πλουτήαεις 
καί τούς εχθρούς σου εις τον λαιμόν θέλεις καταπατήσεις.

40 καί δντε σέ ίδοΰν καί περπατεις μέ φρόνεσιν καί τάξη,
οϊ φίλοι σου θέλουν χαρή καί δλοι σου οι εχθροί πλαντάξει' 
ετά ’ρθη τό παράξενον θέλουν χαρή οί εχθροί σου, 
οί φίλοι σου έξαφήσουν σε καί σύ την μούζαν χρίσου.
Καί καθ’ ημέραν, Φρατζισκή, εσύ θέλεις μανθάνει 

45 τούς πειρασμούς καί τά κακά τά ήθελες παθάνει.
Λοιπόν τά γράφω εις τό χαρτίν, παιδί μου, άνάγνωσέ τα, 
άνάγνωσε, μελέτησε, καλά στοχάσου μσ%> τα.
Γνώρισε, υίέ μου Φρατζισκή, αν θέλης νά προκόψης, 
περίκοψε τά σκοτεινά, παιδί μου, νά προκόψης'

50 τής νύκτας τά γυρίσματα νά τ’ άπολησμονήσης 
καί τής ημέρας την τιμήν, αυτήν ν’ άποκινήσης.
Έξάφες τα τά σκοτεινά, αγάπα την ή/ιέραν,
καί πάσα φρόνιμος, υίέ, νά σέ κράτη εκ την χέραν.
Τήν νύκτα οπού περπατούν είναι κλέπται καί φονίσκοι 

55 καί τήν ψυχήν τους δίδουσιν τού σατανά κανίσκι.
Τήν νύκταν οπού περπατεΐ καί τήν ψυχήν του βλάπτει 
καί τήν ψυχήν καί τό κορμίν ώσάν κερίν τό κόπτει.
Τές πόρτες παρακάθεται, ν’ άνοιξη δοκιμάζει, 
καί άλλότες άτιμάζουν τον καί άλλότες ατιμάζει.

60 Τήν νύκταν όπού περπατεΐ άσχημα ρούχα βάνει ί ΐ9τ

< >
<................................................ ... ( >
καί μπαίνει καί πολλές φορές εκεί όπού νά πιστέψη

80 τρϊγύρον τριγνρον τράφον. 33 <ζείςζ> cod omise | ίιερέαν
34 αλλά | ενρη \ γράμμαν. 36 ήξερε. 37 φτιάσης: κόμης. 40 τάξιν.
41 δλοι ο ί εχθροί αον. 44 ματ θάνειν. 52 Έξάφες: αφες. 53 χείρα. 64 νύκταν. 
55 κανίσχη. 56 βλάπτει: χάνη. 57 κερν: καιρόν. 61 νά πιστέψη: δεν τνχίνη·
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δη αν έμπή καί ττιάαη την ϋέλει την δυναστέψει,
καί μερικυ'ι έπιτύχασιν και μερικοί αστόχησαν,
καί βάλαν τους στην αφεντιάν καί σύρασιν την πίσσαν.

65 Την νύκτα όπου περπαιεΐ γυρίζει αρματωμένος,
καί νπά στους παρακαάισμούς, σαν έναι μαθημένος’ 
άλλότες τον ζυγώνουσιν, άλλότες να ζυγώνη, 
άλλότες τον πληγώνουσιν, άλλότες νά πληγώνη.
Πολλοί έγυρίζαν σκοτεινά καί ήρ&ασιν πληγωμένοι.

70 Πού όπου πά ατά σκοτεινά, πού καλόν δέν βλέπει,
άμή άρρωατύς καί κόλασιν κι ύστερα κλαίει καί ΰρήνει.
Τές ξένες πόρτες κατακροϋ καί παραϋύρια Ανοίγει’ 
καί τά κελιά των πολιτικών γυρεύει <(να)> διανοίγη.
Πολλές φορές τής πολιτικής όνομα ξένον λέγει,

75 τον έχει πλεά είς τά μάτια της, εκείνον τής διαλέγει, 
καί αν εν καί άνοιξη του νά μπή, έγέλααέ την τάχα, 
καί τάσσει το δι’ άντραγα&ιάν στην παλιοτσουτσουβάχα.
Κανείς ούδέν πάθη πράγματα y

καί άλλους ν’ άφορίζη.
’Ή δέρνουν τον, σκοτώνουν τον, ή να τον φυλακίσουν,

80 ή νά τον εϋρουν άρρωσιιές καί νά τον έκτικιάσουν.
Ό πελελός ατά σκοτεινά άδηλα άναέλυμάται,
άμέ όποιος έναι φρόνιμος στο στρώμα του κοιμάται.
*Οπού γυρίζει σκοτεινά άσχημα ρούχα βάνει, 
τον βιόν του έξοδιάζει τον καί τό εδικόν του χάνει.

85 Τής νύκτας τά καμώματα ή μέρα άναγελά τα,
τών πελελών τά πράγματα, τών νεών τά κοπελάτα. f igv
Τραγουδιστάδες περπατούν, τές νύκτες περπατοΰσιν, 
πολιτικές γνρεύονσιν τό πού νά τές ενροΰαιν, 
καί πάσιν στές ευγενικές, παίζουν καί τραγοϋδούσιν,

90 καί αυνατοί των κατάκρούν καί παίζουν καί γελούσιν,ι 
καί βάνει ό νους τους υψηλά, καί σ' όσον ύψηλώνει 
τόσον καί άλλον πλεότερον ακόμη χαμηλώνει.

64 την αύφεντίαν, 65 νύκταν, 66 είς τους. 69 εγκρίσαντο.
71 άροοτίαις. 72 κατακροϋ: περπατούν | παρα&ήριανήγονν.
73 κελιά | <ζνα> cod omise. 74 λέγουν. 75 πλέα.
77 to; toy I άντραγα&ίαν | στην παλιοτσ. | Xanth.: είς ιήν πέλεανίςου βάχα.
79 "Η δέρνουν: έγδέρνονν. 80 εϋρουσιν | άρρωοτίαις | τικτικιάαουν.
81 είς τά | άνα&νμάται Papadimitriu: ένΰνμάτε. 82 είς τό. 84 βίον.
86 νέων. 91 υψηλά: είς τάς ΰληλά J υψηλόνουν cod.
92 V. aggiunto sul margine superiore | χαμηλό vow.
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II Poema parenetico di Sachlikis 181

Άμ’ ή καλή καί ευγενική ήγέρΰη άπό τον δεΐπνον 
κο'ι τον σταυρόν της έκαμεν και διέβη είς τον ύπνον.

95 Και όπδναι μέγας πελελός άπό μακβά χωρίζει,

< ; >
Όπου γυρίζει σκοτεινά λαχαίνει καί φονεύγει,
πιάνουν ζτονζ> και φονεύγουν τον ή άπό την χώρα φεύγει.
'Η νύκτα χάνει την τιμήν και η μέρα την έπαίρνει, 
καϊ όπου γυρίζει σκοτεινά μεγάλα παραδέρνει.

100 Και δι’ αυτό τό είπεν δ Χριστός ατό άγιον Ευαγγελίαν : 
όπου γυρίζει σκοτεινά έν τοϋ δαιμόνου γέλιον, 
ούδέν κατέχει που περνά, δεν οϊδεν που παγαίνει, 
και έκ τό καλόν δλότελα σκοτίζεται καί έβγαίνει' 
χάνει ψυχήν καί τό κορμίν, τούτο δέν εναι ψόμα 

105 κι εύρίακομέν το είς την Γραφήν έκ τοϋ Χριστού τό στόμα. 
Λοιπόν χό πρώτον λέγω σε, νύκτα μηδέν γυρίζης, 
καί άν έν καί έλέλης τά καλά νά μη τ’ άποχωρίζης.

Δεύτερον συμβουλεύω σε τά ζάρια νά μη παίζης 
καί μετ’ αυτά τά χέρια σου ποτέ νά μη τά πιάαης.

110 Όργίσου των των άζαριών, άπό τον νοΰν σου άς έβγουν, 
δτι όπου τά άγαποϋν αυτά τές άτυχιές δουλεύγουν.
Λέν έχει νοϋν ό ζαριστής, γυρίζει σκοτισμένος, f 2or
δέν έχει χρηαιν ή τιμήν, άμ’ εναι έντροπιασμένος.
’Αλλού έρημιάν έπι&υμά καί εκείνος έπτωχάνεί'

115 τά ξένα ρούχα άγαπά καί τά δικά του χάνει.
Ό ζαριστής ορέγεται πάντα νά ζιγανεύη,

< ■ ' >·
Ό ζαριστής άγανακτά, Ζυμώνεται, μανίζει,
τήν πίατιν του καί τον Χριστόν καί τούς άγιους υβρίζει.
Ό ζαριστής οϋδέν ψηφά αν έν καί ’μώση ψόμα,

120 ομνει καί πάντοτε ’φιορκά τό δολερόν του στόμα, 
κι έπι&υμά δ άτυχος μέ ξένα νά πλουτήση,
καί έκεΐνος άπό τήν πτωχειάν πολλά άγανακτήση.
"Οταν δέν έχει δ ζαριστής, τά ρούχα του μαχεύγει,

93 ιόν: τό. 94 διεύην. 96 φονεύει. 103 εκ το καλόν: ητον κάλιον.
104 ψέμα. 106 μηδέ. 109 μετ' ανία: μετά τανια. 110 οργίσουν 1 αζαρίων
111 άτυχίαις δονλέβουν. 113 ένε χρηαιν εις.
114 ”Αλλον ερημίαν | έπτωχάνεί: έρημάσει, 118 άγιους. 119 ψέμαν.
121 και πιύυμά. 122 πτωχείαν του \ ύ' Xanth.: ν'.
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καί παίζει <^rtr> και χρεώνεται, και από την χώρα φεύγει.
125 ΕΙς τήν έκκλησιάν δταν<έμπή ίγλήγορα μισεύγει, 

νά είπες δτι ζυγώνουν τον καί βιάζεται νά φεΰγη,
’ Α μέ δντα κάτοη δ άτυχος καί παίζει τό έδικόν του, 
τά ροϋχα, τά δηνέρτα του καί δλον τό σπιτικόν του, 
δίχως νά φά, δίχως νά πιή, κά&εται χολιασμένος,

130 καί μερονύκην κά&εται νά 'πες δτι έν δεμένος,
νά 'πες δτι έκαρφώααν τον καί στέκει καρφωμένος.
“Οταν κερδαίνή δ άζαρϊστής στον άμμον τά σκορπίζει, 
καί ουδέν πιστεύγει δ άτυχος ουδέ ποτέ του ελπίζει 
δτι τά κέρδεσεν γοργόν καί τά δικά του χάνει

135 καί γίνεται παντέρηαος, τέλεια νά πτωχάνη.
Θέλεις'νά Ιδής τον ζαριστήν άν έναι δτι έχει χρήσιν, 
αν εχει πέρπυρα πολλά, νά ’χη λογάριν βρνσιν,
κυλεΐ τα δ κακορρίζικος καί δυνατά τ’ άμπώ&η, f 2ον
καί γίνεται παντέρημος καί κείνος ουδέν γνώδει.

140 Κυλεΐ τά ζάρια δ ζαριστης καί ’δρώνει σάν νά σκάπτη,

< . . ; >·
’Όταν κερδαίνη δ ζαριστης πολλοί τον αυντροφιάζουν,
άμή δντα χάνη αφήνουν τον καί ουδέν τον άναμνιάζουν, 
καί δντα κερδήση μιάν φοράν χάνει άπό πίσω δέκα, 
καί των παιδιών του οργίζεται καί δέρνει την γυναίκα'

145 καί γδύνεται δ κακότυχος ν’ άναπαυτή είς τό στρώμα, 
καί νά ’πες δτι έστρωσαν του άγκάάες μέ τό χώμα.
Ό ζαριστης ορέγεται νά κάτση είς τό παιγνίδιν,

< ( >·
Κερδαίνει, χάνει, μοναχά εναι δλη του ή ομιλία,
καί φαίνεται του άνάπαυσις καί νόστιμη δουλεία,

150 καί καίεται δ κακότυχος καί κείνος δέν έγνώίλει,

< >
τά κοκαλάκια τά μικρά κουρσάροι είν καί γυρίζουν,
άπήν τον έρημάξουσιν, τότε τόν εξορίζουν.
Πολλοί άπό βιάς του παιγνιον έπήγαν καί έκλέψαν,

124 χρεώνεται Xanth : χριόνειαι. 125 εκκλησίαν. 126 φύγει.
121 κάτζη. 128 σπιτικόν: ίδικόν. 130 ότι δκ.
132 δτί' έκαρφώααν τον! δ καί καρφώααν το | els ιόν. 135 τελεία νά τό χάνει.
136 άζαριστην. 138 κυλ.εΐ: μηλή | δυνατά: ου δΰναται. 140 κυλεΐ: μηλή.
142 άφήνου | άναμιάζουν. 143 μίαν. 144 παιδιών \ γυνήν του.
116 χώμαν. 147 κάτζη. 151 κουρσάροι είν: κουρσάριν. 152 έριμάζουαιν,
153 βίας | παιγνίου | καί κλέη:αν
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il Poema parenetico di Sachlikis 183

καί βρήκασιν και πιάσαν τον;, ο την φούρκαν τους έπεψαν.
155 Θέλεις νά Ιδης τοΰ άζαριστή ένα κακόν σημάδι;

< . ... ' >·
Κυλεΐ τά ζάρια ό ζαριοτης καί τάβλες παίζει όμάδι,

< ^ ' >·
*0 μάστορας ό ζαριοτης ύέλει νά προφητενη,
βούδια νά παίρνη ονδέν κρατεί, αμπέλια ονδέν φυτεύει, 
τές έσοδιές καί πραγματιές, δσες κα'ι αν έχη, τρώ τες,

160 καί τα παιδιά του πιάνουσιν τών χριστιανών τές πόρτες.
Ό μάστορας δ ζαριοτης πιαχεύγει ν’ αυγαιίση, 
καί με τό κέρδος το κακόν έλπίζει νά πλοντήση 
καί κείνος, μά την μούζαν του καί την κακήν του μοίραν, 
τά ροϋχα του είναι άτσαλα καί γέμονσιν την ψείραν! f 2ir 

165 Ό λογισμός τοΰ παιγνιδιού ώαάν έχ&ρός ιόν βιάζει, 
καί πελελιάς καμώματα είς τον νοϋν του λογαριάζει' 
καί άγανακτα την μοίραν τον και κλείει τό ριζικόν τον, 
τό πώς έκάτσεν δ άτυχος κι’ έχάσεν τό εδικόν του, 
καί άνα&υμάται τές βολές δποΰ τον έπτωχάναν,

170 καί λέγει : «Τό άζάρι μέ ζιγάνεψεν κι έχάσα τό έδικόν μου' 
άν είχαν ελϋει ένδεκα είς την έδικήν μου χέραν, 
εκέρδαινα τά πέρπυρα καί είχα καλήν ημέραν, 
επτά ’ϋ·ελε καί εγώ ένδεκα καί ήρ&ε τέρνο καί άσσο' 
τό ζάριν μ’ ήάελεν κακόν καί άνάκειται νά χάσω.

175 Έχάσα τά δηνέρια μου καί πάλε άς γελάσω,
από δεκάξι τό κρατώ εϊς την δκαν πάντα λ’ άσσο »
Καί εκείνος δπού έκέρδησεν εκείνον μάλλον ψέγουν :
«Ονδέν κατέχουν τές βολές τών άζαριών»' καί λέγουν,
«καί συντυχαίνει άσχημα», «ρίκτει ώσάν ψημένος,

180 ουδέ τά ζάρια νόατιμον <( y εναι μα&ηπένος».
Καί τότες f άπο . . . . τε f του : «’Άφες τον νάλάη είς άλλη, 
καί εκείνος ίγλυκάνέληκεν καί άποκοτα νά βάλη, 
δσα καί αν μας έκέρδησεν τριπλά τά ϋέλει χάσει,

154 πίασαν | επέψαν: εν άλα. 156 κυλεΐ: μηλή | ομάδ ιν.
159 έαοδίαις \ πραγματίαις. 166 μά: μέ. 164 είναι: ηνιε | άτααλα: τζάνιζαλα.
165 παιγνηδίον. 166 πελελίαις. 168 εκάτζε.
169 βολές Papadimitriu: βονλαϊς. 170 άζάριν. 171 χείρα.
173 και άοαο: δάοω. 174 άνάκειιαι: νίκεται.
176 δκαν πάντα λ’ άσσο Papadimitriu: δγκαν μπαδαλάσω.
177 εκείνο | εκείνουν. 178 βονλαϊς τών άζαρίων.
181 άποννούτε cod ? | άφβστονάλ&η | άλλης. 182 άπόκοτα.
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185

190

195

200

205

210

215

έρημον να τον κάμωιιεν καϊ δλα νά (τά)> ξεχάση »

< >
Έχάσαν τά δηνέρια των κι εύκαιρα περπατούσιν

καί είς πελελές απαντοχές δίχως πτερά πετοϋσιν!
01 άζαριατάδες οί ψηλοί σμίγουν <(πάντα)> όμάδι,
και δσον κατέχουν πλιότερα είναι καί πλέον ρημάδι,
κα'ι αν ενρουν νέον άζαρια την ϋαρρούν νά τον γελάσουν,
και δντα πιστενσονσιν οί έρημοι νά πάρουσιν δουκάτα, ί τιν
από τά νύχια έπιάσασιν οί γέροντες την κάταν!
Σηκώνονται εκ τό ταβλ'ιν άποκουντουρισμένοι 
και πασιν χώρια των μερεά σαν παραπονεμένοι, 
τά ζάρια ν’ άτιμάζουσιν όπου τούς άδικοΰσιν, 
νά τούς κερδαίνουσιν οί νεοί οπού δεν εγρικοϋαιν 
και λέγουαιν: «’Άς βάλωμεν τά ρούχα μας Αμάχι, 
αν έλδη στο παιγνίδι μας, αν εν’ κα'ι καταλάχη.»
Καϊ λογαριάζουσιν εκεί σάν ναχαν κερδεμένα 
και ξένα πράγματα &αρροϋν διι έχουνε παρμένα, 
και ό λογισμός των έσφαλεν, δαρρούαι νά κερδέσουν 
καϊ νά ’βρουσιν τον ζαριστην κα'ι <Vd/· τον έμπερδέαουν. 
Έχάσαν τά δηνέρια των, τά ρούχα των άμαχεΰσαν, 
και από τά ζάρια έγέρίλησαν έρημοι και εμισεύσαν.
Και αν χάσουν δέν παιδεύουνται ποτέ νά κατατάξουν, 
αλλά ουδέ καταδέχουνται άλλους νά τούς διδάξουν, 
άμη δντα χάσουν φλέγονται ώστέ νά γδικαιωϋούσιν 
και πάλε νά διαγείρουσιν, εις τό πολύν να ’ρίλούσιν. 
θαρρώντα νά κερδαίνουσιν, έχάσαν δ,τι dv είχαν, 
κα'ι εΐτι τούς άπόμεινεν ούδέν τούς ’ξιάζει τρίχαν.
Ό ζαριστης κα&ήμενος διά κέρδος έχει ΰάρρος, 
κα'ι έκεϊνος δ κακότυχος έχει μεγάλο βάρος' 
τό κέρδος ό πού έπιδυμα ούδέν τού πετυχαίνει 
και πάντα στέκει στον χαημόν, καδήμενος πτωχαίνει.
Ό ζαριστης έσμίγεται μέ σύντροφον, μέ φίλον,
καί νά κερδέση έπι&υμά καί δράσσει ώσάν τον σκνλον.

186 εις ταϊς | πελελές corr. L · Politis- πελελίαις. 187 σμίγουν: έμίγου\>.
188 ηνιαι. 189 εΰρουνέον. 190 πτστεύουαιν. 191 άπετανίχια.
193 μερέα. 195 νέοι. 196 αμάχι L. Politis: σημάδι. 198 κερδεμένοι. 
199 έχουν έπαρμένα. 200 όαρουαιν. 201 έμπερδένουν.
205 καταδέχουνται L,. Politis: κατέχοννται. 208 έχασα εΐτι αν είχα.
209 τούς ξιάζει. .211 έχει μεγάλο βάρος; παντάνεβαρυμένος. 212 πιτυχένη
214 σύντροφον, μέ φίλον: συνίοφίαις κακίαις.
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Ειδωλολάτρης γίνεται, τά ζάρια εορτάζει, £ 22r
καί τον Χριστόν καί τους άγιους αρχίζει ν’ ατιμάζει.
Καί αν έχη κόρην ή γονή, έχάοε την ευχή του, 
έχάσε καί το πράγμα του, χάνει καί την τιμή του.

220 Θωρεΐς, υιέ μου Φρατζεσκή, τά κάμνει τό παιγνίδι, 
τά κοκαλάκια τά μικρά ατό μαγληνό σανίδι;
Λοιπόν, παιδί μου, άνάκειται να τ’ άπολησμονήσης, 
αν {λέλης την καλήν ζωήν νά τήν άποκερδήαης· 
άψες ζτει] τές πολιτικές καί μίσησε τ’ άζάρι,

< . , >·
225 Τό τρίτον συμβουλεύω σε τές πολιτικές ν’ άφήσης, 

καί διά καμιάν πολιτικήν τίποτες μή ψηφήσης' 
ότι τους νέους οί πολιτικές πολλά τούς έμποδίζονν, 
τά παλληκάρια έγδέρνουν τα, τούς γέροντες μαδίζουν.
’Η πολιτική όντα γρίκα ότι έχει νά κερδέση,

230 περιλαμπάνει σε αφικτά ώστε νά σέ προδέση,
καί άφ’ ότις φα καί γλείψη σε, ζτότε')· άποκουντουρίζει, 
καί άλλον ευρίσκει νά τον τρώ, καί εσένα αποχωρίζει, 
κι ευρίσκει χίλιες αφορμές μέ ψόματα καί σούρες, 
καί αν τής είπής διά ψωμίν, λέγει σου διά κουλούρες.

235 Εϊς τήν αρχήν ή πολιτική, πριχοΰ τήνε γνωρίσουν, 
όσοι τήν έξετρέχουσιν, &έλει νά τής χαρίσουν.
Καί όποιον ευρίσκει πελελόν καί εχει να τής χαρίζη, 
μέ λόγια καί κομπώμαια σαν μύλον τον γυρίζει.
Ή πολιτική, αν τής δώαουσιν, μετά χαράς έπαίρνει:

240 ώς διά τά δόσια ή πολιτική κουλουμουντρα καί γέρνει!
Χαροκοπά ή πολιτική καί δίδει τό κορμίν της, f 22V
εξαπολεΐ τά κάλλη της καί χάνει τήν τιμήν της.
Ποτέ της ή πολική εϊς ένα δέν ίατέκει’
ένός σακούλι κτάσσεται καί άλλου γαϊτάνι πλέκει.

245 Τον έναν άποχαιρετα καί άλλον περιλαμπάνει,
[°Εναν σού φαίνεται κρατεί καί τών πάντων προδίδει] 
τού πρώτου καύχου ή πολιτική έπαίρνει εΐιι ήμπορέση,

217 αγίους \ άρχάζει νά τους βρίζει ν. nota. 218 γονείς έχαοε τήν ευχήν τους.
219 Εχαοεν κα'ι το πράγμαν | τιμή τον (Defaranas 122): ευχήν τους. 220 ύεωρής.
221 μαγληνό Xanth : μάλιγνω. 222 άνείκειται. 224 άποκερδήαης: νποκερδένουν.
224 <ζτεςζ> I,. PolitlS. 226 καμίαν. 227 νέους. 228 έκδέρνονν.
229 κερδήση. 230 προδώαει. 231 φάγη έγλνψετο άποκονντονριάζει.
232 νατόν είτρώ. 234 λεγεί. 237 όποιον ' χαρίσει.
244 κτάσσεται. L,. PolitlS: τάοεται. 246 κρατεί: κρασί. 247 επαίρνη του.
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άγανακτά και αφήνει τον, κάμνει ωσάν κατέχει.
Μηδέν πιστεύης πολιτικήν έχεις την μοναχός σου,

250 or’ είσαι ό καΰχος της έσύ, δτι είσαι δ μοιχός της, 
αμέ δντα την ψιλής έσύ, έχει καί άλλον φίλον,

< ^ >
'Οπου φρονεί πολιτικής δντα τον μαντατεύση,
ώς διά λόγια άλλου άγαπητικοϋ μηδέν το πιστεύοη, 
δτι ποτέ ή πολιτική ονδέν έχει έμπιατοσύνην.

255 Κρυφά γαμιέται ή πολιτική, εδώ καί κεΐ δπου θέλει, 
καί φαίνεται της νόστιμον σάν ζάχαρη καί μέλι.
Μετά χαράς ή πολιτική θέλει κρυφό γαμήσι,
ώστε ν’ άποδιαντραπή, ώστε ν’ άποκινήαη,
καί δποιος τήν κρατεί κρυφά, βιάζεται νά του παίρνη,

260 ροϋχα καί μπότες καί φελλούς καί ψοΰνια νά τής φέρνη. 
καί πριν τήν άφίση ζαύτός,'β άλλον γυρεύει ναβρη' 
καί παίρνει τούτον σήμερον καί εκείνον έχει αϋρι.
Ή πολιτική τον κόπελον τον θέλει νά γελάση,
τήν οψιν καί τήν γνώμην της δλη <ζτης'β τήν άλλάοσει"

265 φιλεΐ, περιλαμπάνει τον, ora στήθη τον μαλάσσει, f 23r
καί κάμνει τον όλόχαρον, καί κάμνει νά γελάση, 
καί λέγει τον : «Όμμάτια μου, ψυχή μου καί καρδιά μου, 
απαντοχή, ελπίδα μου, θάρρος, παρηγοριά μου», 
καί δείχνει καί ζηλεύει του δτι άλλην καύχαν έχει,

270 καί ώς διά νά δείχτη δτι αγαπά, ψόματα τον ελέγχει' 
καί αλί τον εύρη πελελόν καί βάλη τον σ’ αγάπη, 
καί από πολλής του πελελιάς εκείνος έξετράπη, 
καί τρώ τον καί ρημάσουν τον καί χάνουν τήν ζωήν του' 
όπου πιστεύει πολιτικής χάνει καί τήν τιμήν του,

275 δτι έναι Ικεΐνος φρόνιμος άπείτις τον προδώση, 
έπαίρνει καί χορταίνει την κι ύστερα τήν διώξει, 
καί τότες Ιξαφήνει την καί άς εύρη κεντινάριν, 
θέλει άρχον, θέλει χρύσοχόν, ή ράπτην ή τσαγκάρην.
Κι εκείνη κατασταίνεται δποιος τήν γυρέψει,

280 καί δποιος τήν δώση πλήρωμα είς τό σπίτιν της νά γνέτρη.

219 τήν πολντικήν. 252 τής πολυτιχής. 258 άλλοι) | πιατεύοης.
255 γαμίεται | al primo emistichio segue, ripreso dal v. precedente: οΰδεν 

έχει εμπιστοσύνην. 256 ώοάν. 257 γαμήαην. 259 όποιος τήν άποχρατεΐ. 
262 ανριον. 263 κόπελον: πόλεμον. 265 είς τη. 266 κάμνει τον νά.
267 καρδΐα. 268 παρηγορία μου. 271 είς αγάπην. 272 πελελίας.
276 κι’ ύστερα: καΐστερα. 278 τζαγχάριν. 279 γυρεύσει. 280 οποίος.
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II Poema parenetico di Sachlikis 187

καί μερικές πολιτικές στην αφεντιάν νπάσιν 
νά βλέπονσιν τον φίλον τους και νά τον φυλακίσουν, 
ία δμώση κι είς την άφεντιάν να ϋπά νά τον προβάλη· 
και δταν Ιδη ή πολίτικη καλά κα'ι εντροπιάσϋη

285 κι’ έμάΰα τά κλωστάτα της καί Ιδη και καταπιάσϋη, 
στην άφεντιάν ύπά ϋέλει, τον καΰχον νά προβάλη, 
νά τον έλέγχη φύματα, διά να τον καταβάλη.
Κι οπού ’δειχνεν δτι ήγάπα τον κι είχεν την λιγομάραν, 
έμπρδς στον δούκαν προσκυνά μέ την πολλήν τρομάραν,

290 και λέγει τον : ’Αφέντη μου, δτι εδυνάατεψέ με' f 23V
νά μέ δικαίωσης, διά τον Θεόν, δτι ίντρόπιασέ με.
Και κλαίει πολλά καί άγανακτα τό καταφρόνεμάν της, 
την εύγενειάν της νά πονή πού ϋάβγη τ’ δνομά της, 
καί ουδέν γενεάς έντρέπεται νά πά ν’ άποφουμίση,

295 καί τάλεγεν πρωτύτερα δλα νά λησμονήση.
Ή πολίτικη ας έκδικηύή καί τότες ας πο&άνη' 
νά βλάψη καΰχον δέν φηφά δσον κακόν πα&άνει.
Καί α σέ δείξη πρόσωπον γυρεύει νά τον κόψη, 
νά βλάψη καί τον καΰχον της δσον αν ήμπορέαη.

300 Ουδέν θυμάται ή πολίτικη άναπλοκές τοϋ φίλον,
καί τάσσει τον ιόν καΰχον της ώσάν σκατά τον σκύλον.
'Όταν μανίση 'η πολιτική, αν είχεν εξουσίαν, 
αν εϊχεν καί την δύναμιν, ναχεν την f έξοναίαν f, 
δλον τον κόσμον νάκαφεν, καί φίλονς της καί καύχονς,

305 δλονς όμάδιν έβαλεν είς τών 'Εβραιών τούς τάφονς.
Ή πολιτική τον καΰχον της πάντα ζήτα, τον ρούχα, 
δηνάρια, y καί φελλούς πάντα νά τής εφέρνη.
Καί δντα εύρη άκρόνεον κάμνει τον δαιμονιάρην, 
φορτώνει τον τάχα δυνατά άβάαταγον γομάριν.

310 Καί κείνος δπ’ ορέγεται πολλά νά τήν πηδήαη 
άνάκειται δ κακότυχος νά τήν καλοκαρδίση4 
δίδει της ροΰχα νά φορή, δηνάρια νά ξοδιάζη'

283 άφεντιάν. 284 Ιδη. 285 και μάΰα | καιαπιάο&ην.
286 είς την άφεντιάν \ καΰχον της. 288 ’δειχνεν L. Politis: δουχνεν άγάπαν,
289 έμπος τον. 291 εντροπίασέ με. 293 ενγενείαν | νανγει.
294 γενεάς Papadimitriu: γϊνιενας | άπουφουμίοει.
295 προτότερα | λησμονήοη L. Politis: έξεχάσει.
296 οί πολιτικαϊς άς εκδικηθούν και τότες άαποθάνονν. 297 ουδέν.
298 γυρεύω. 299 δοονάννπορέοη. 304 της: τους 305 εβραίων.
307 δυναίρια. 308 εύρη. 311 ανίκητε. 312 δνναίρια.
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διά ιαχή και το πιδέξιον του τον εαυτόν του βιάζει,
Ή πολίτικη δντε δεν εχη, τότε ok έξανοίγει,

315 και ώστε νά νοήοη δ πελελός, είς την τρυγιάν τον πνίγει'
ώσάν ανέμη καί τροχόν, ιτις τόνε γυρίζει. f 24Γ
Φιλεΐ δντα εύρη ή πολίτικη τινά νά τής χαρίζη.
'Η πολιτική εν’ ψοματεριά, ποτέ δέν λέγει αλήύεια, 
και δ φρόνιμος τά λόγια της τάσσει τα ώς παραμύθια,

320 καί δ πελελός τοΰ φαίνονται ζάχαρη με τό μέλι,
και κείνη, ώσάν μαοτορευύλή, βάνει τον δπου ϋέλει' 
τυφλώνει, έγδέρνει, έκδύνει τον, παίζει τον καί γελά τον, 
δείχνει τον τ’ άσπρον κίτρινον, τό μαΰρον αάν σκαρλάτον' 
γελά τον τον παντέρηιτον οτσάν μικρόν κοπέλιν,

< .............................. >
325 Ή πολιτική δντα εχη καΰχον δπου νά αγαπά την

δρεύγεται καί ϋέλει την, συχνά χαροκοπά την,
ευρίσκει την δταν ϋπά ώσάν κακοκαρδισμένη,
καί τά μάτια καταβάζει, κά&εται χολιασμένη,
καί κείνος λέγει της είς μιά : «Εΐντά ’χεις, ή καρδιά μου,

330 εΐντά ’χεις, φως, δμμάτια μου καί γλνκοσυνοδιά μου;»
Καί κείνη τ’ άποκρίνεχαι; «’Άς έχω τήν σκοτούραν 
εσύ με έξεφανέρωσες καί κόλλησέ μου ή σούρα, 
καί μόνο έντροπιάστηκα, άμή καλόν δέν είδα, 
καί <( )> δέν είδα από σε ν’ αξιάζη πιταρίδα.

335 Καί αφ’ δτις έντροπιάστηκα καί χά&ηκα με σένα,
κάλλια νά είχα έξοριστή καί νά είχα ύπά είς τά ξένα.»
Καί πάντα μέ τά κλάματα, κλαίει καί αναστενάζει, 
τήν μοίραν της άγανακτά, τήν τύχην Ατιμάζει.
Γελά τον ή πολιτική τον κόπελον τον νέον 

340 καί αν εύρη γέρον πελελόν κάμνει τον άκρονέον !
”Οντα σου λέγει ή κούρβα ναι, λέγε συ πάλιν δχι,
fj πιάνει σε είς τά δίκτυα της οαι» ψάριν μέ τ’ άπόχι. f 24ν
Ή πολιτική ψηλά &ωρεϊ καί χααηλά ξαμώνει,

< ' >·

314 εαυτόν: μαντόν. 315 τρυγίαν. 317 εϋρη \ χαρίση.
318 ψοματεριά L. PolitiS: φοματερία. 322 εγδέρνη τον εκδύνη τον.
323 δείχνε τον αστρον' 325 δντα δεν εχει | ήγαηάτην.
326 όρενγουνται καί ύέλουντη συχνά χαροκοποΰντην. 327 εΰρίοκουντην.
328 καταβάζη καί κάθετα/. 329 μία \ καρδίαμου. 330 γλυκοαυνοδίαμου.
332 σούρα: σκούρα. 335 μετέαου. 338 τύχην της ατιμάζει.
310 άκρονέον: κρουέον. 312 ή (γη Xanth. PW 313': καί | μετάγγίσιρι.
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II Poenja parenetico di Sachlikis 189

Πολλούς γελούν ol πολιτικέ;, άαέ πολλά γελοΰνται,

< />·
345 Ή πολίτικη τον καΰχον της κάμνει τον μουτζουτζούνια

καί θέλει ροΰχα νά φορή, έμπδτες καί f πλιστοΰνια f,
και δντεν Ιδη τον καΰχον της, πώς στέκει χολιασμένη,

ώσάν θλιμμένη κάθεται και παραπονεμένη'
καί δ καΰχος της την έρωτα, καί δέν τ’ άπιλογαται,

350 ποτέ δεν άποκρένεται εις δσα τής δηγάιαι,
καί ό καΰχος </?? )> την έρωτα καί λέγει την: Εΐνιά ’χεις;
Καί άπιλογαται ή μάννα της μέ μάνιτα μεγάλη :
«’Άφες την την κακότνχον, μηδέν τής δίδης κάψαν»,
λαλ'ΐ, «τα ψούνια ταγερες πιστεύεις τήνε βλάψαν;

355 Δυο ήαέρες έχει ιηστική καί θέλει ν’ άποθάνη,
άναθυμάται ή άτυχος πόσα ζκακαβ παθάνει.
’Εσύ έκαμες δτι ήθελες κι έδάρτι καμαρώνεις,
καί είς δσα μάς έτάχθηκες καλά μάς τά πληρώνεις'
καί συ έχεις δλα σου σωστά, δλα σου τά πιδέξια.

360 “Οσα κακά μάς έκανες, δ Θεός νά σοΰ τά δώση,
361 καί είς δσα καί αν μάς έκαμες δ Θεός να τ’ άποδώτη!»
363 Ή πολιτική τοΰ καύχου της μεγάλα τοΰ ψωνιάζει,
364 καί ή μάνα της άγανακτά τάχα καί αναστενάζει.
365 Καλαναρχά ή πολιτική καί ή μάνα της τά ψάλλει,
366 καί πολεμά τον πελελδν στά δίκτυα νά τον βάλη.
362 Εύκολα κλαίουν ol πολιτικές, εύκολα δάκρυ χύνουν.
367 Μή λυπηθής την πολιτικήν είς δσα καί αν κλάψη 

δτι ποτέ τό κλάμαν της δέν έναι νά τήν βλάψη'
δτι δίαν κλαΐν τά μάτια της, γελά ή καρδιά της μέσα.

370 "Οταν κλάψη ή πολιτική, γελά, περιδιαβάζει.

<< ^ >
Τά δάκρυα τής πολιτικής ώσάν βούση κατεβαίνουν

< >
Κάτεχε, νίέ μου Φρατζισκή, έδώ καί είς άλ.λη χώρα, 
ώς διά τους νέους οι πολιτικές έναι μεγάλη τμώρα, 
καί οποίος έσμίγει μετ' αυτές χρειά κάμνει νά ψωριάση,

315 μοντζοντζούι ια Xanth.: τουτζοντζούχια. 347 φωλιασμένος.
348 θλιμένο:. 350 τής δηγάται: τά τής λέγει. 355 Δύο.
361 segue il ν. 362, da me posto dopo il 366. 363 τής ψωνιάζει.
366 τον προβάλει. 367 πολιτικήν ποτέ είς δσαν. 369 κλέει \ καρδία.
370 γελάτα. 372 άλλην χώριν. 373 νέους.
374 έσμίγει L,. PolitlS: έσμιγε μετ’ ανταίς | χρεία.

f 25Γ
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375 καί αν εχη πράγμα τίβοτες, δλο να τδ ίξοδιάαη.
Ral μερικοί γιατρεύονται, έγιάνουν είς την ψώραν, 
εις την νγειάν τους χαίρονται και περπατούν την χώραν, 
και μερικοί λεπριάζοναιν και μερικοί λωβιάζουν, 
είς την λωβάοτραν τήν πολλήν την νεώτη τως διαβάζουν.

380 ‘Η πολίτικη τον κόπελον, παιδί μου, αν τον φιλήοη, 
πτωχαίνει καί ρημάοσει τον καί ϋοτέρα άναγελά τον.
°Οταν άκούσης πολιτικήν να 'μώοη τδ δνομά οου,
[τότε κεριά σου αγόραζε, κιβούρι σου πελέκα.] 
εχε τον νουν οου μετά οε καί κράτει τον κοντά σου,

385 καί βλέπε την πολιτικήν σκοινίν σου θέλει πλέξει, 
τά πόδια καί τα χέρια σου αέ θέλει περιπλέξει : 
μέ συργουλίσματα γλυκά βλέπε μη oh κομπώση,

< ° >·
Μη τής θαρρέσης or αν όμνέη τάχατες καί άνακλάψη
δτι δντα κλαίη, ^hy τον καιρόν πολλά σε θέλει βλάψει.

390 Μή τής πιστέψης αν δμνυεν, νά οε κομπώση θέλει'
φαρμακερά τά λόγια της, φαίνεται κι είναι μέλι.
Ό νους της τής πολιτικής είς τδ κακόν γιομίζει,
παιδιά καί κύρην πολέμα, καί αντρόγυνα χωρίζει,
ώστε όπου τρώ τον άνθρωπον, ζώοτε^> όπου τον γλείφει, i 2ζτ

395 f γίνεται...........f όμοιου αρνί καί πέφτει'
καί δντεν ίδή καί έφύρασε τον ανθρώπου τδ σακούλι,
ή πολιτική αν ήμπόρεσεν διά φόλα τον επούλει.
Έ)δς έποίρνει ή πολιτική καί άλλον μεταδίδει'
εναν, σου φαίνεται, κρατεί καί των πάντων προδίδει.

400 Θωρεις, υιέ μου Φρατζιακή, τά κάμνουσιν οι κούρβες,
τά κάμνονν οί πολιτικές οΐ παλιοκουρεμένες,
πώς δείχνονσιν δτι άγαποϋν, ώς είναι μαθημένες,

403 καί τδ τί πιβουλεύονται οΐ παλιογιβεντισμένες.

190 Mario Vitti

377 νγίαν. 379 ε< τήν \ τής νεότητας. 382 την πολντικήν. 383 κεριά.
386 πόδιαοον καί. 387 μέ ανργονλίσματα γλυκά L. Polltis: καί οιγωρίοματα 

γλνκία. 392 γιομίζει: γομώζει. 393 .ταιδία.
394 τρων | <ζύ)οζεζ> otn. cod. | τον λύφουν. 395 primo emistichio incerto: 

γίγεται οιγομονμον? 397 ήηόρεοεν. 398 άλλον: άλλον. 400 θειορής.
401 παλαιοκονρεμέναις. 403 παλαιογιβεντιαμέναις.
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NOTE

Titolo. La presente stesura non porta nessuno, e fa seguito agli al- 
tri frammenti del Sachlikis, dai quali e distinto con una riga orizzontale.

1. εκακοπά&ηαα e ovviamente la corruzione, per associazione del si- 
gnificato, di έκόπιασα (MP).

2. II cod> scrive il nome del destinatario del poema ora Φρατζιοκί
ora Φρανιζιακή. Ricorro invece alia grafia di Wagner. Per un’ omissione, 
dovuta all’ etacisrao, Wagner non avverte nell’ apparato che il cod. P 
da Φρατζεοκη (f. 141 r) e che il solo M da Φρατζησχή. Ad ogni modo non 
si pud scrivere Φραντοιακής, come qualcuno potrebbe tentare estendendo 
la regola cf. Kriaras, «Ελληνικό» 14, 1956, 493.

5. σπέρνω τα...στον άμμο, cf. Τ. Siapkaras Pitstillides, Poemes d’ a- 
mour en dialecte chypriote, n 36, 8 : ιόν άμμον σπέρνω.

8. Per nn fraintendimento di Legrand e di Wagner (che credevano 
si trattasse del vulcano Strombolil il ατρουμπόλλου M (e non Στρούμπολλοι 
riferito da W| e ιά οτρομπούλιχα P e stato pubblicato da W Στρομπόλι. N 
da Στροϋμπλοϋλον, piu fedele di M e P, dato che sopprimendo la λ si 
ottiene la forma corretta, indieata g a da Papadimitriu, p. 194, e ripresa 
da Xanthudidis (corr v 9 W). Βουνια (N e P) βουνί, φτιάοω: Xanth. ha 
corretto il φτιάοω di W in ’οιάσω; conservo il φτιάοω; cf. lo stesso errore 
cod. v. 37.

18. Nonostante Xanth. corregga in ροζιάρικον, e la stessa forma ricor· 
ra nel verso imitato da Defaranas (v. 117), conservo ροζιάριν, per 1’ ana- 
logia morfologica rilevata da S. Alexiu, «Κρητικό Χρονικά» 8, 1954, 241.

19. Mentre Μ P ha ν’ άναίβω (W 21), il nostro περπατώ trova riscon 
tro in Defaranas v. 118: περβατώ.

20. Il συνοδέψω, uguale nei tre codd., ha probabilmente un signifi· 
cato che sfugge a noi; respingo quindi la correzione di Xanthudidis a 
W 22 in oov όδενοω.

23 βγαμένος «Come sei nato», «di qual casato trai origine».
25. Ho invertito 1’ ordine delle parole per recuperare la rima φιλίαν- 

ομιλίαν, come Μ P.
30. Nel ralativo verso di M (appar. W 32), giustamente respinto in 

tale stato da W, abbiamo τριγύρου γύρου, che e decisamente piu corretto 
(anche agli effetti metrici del N τριγύρου τριγύρου. Il τό γύρω γύρω che 
troviamo in Defaranas, v. 76, conferma quest’ espressione e va emenda- 
to in 'τριγύρω γύρω. In Etotokritos (B 300) abbiamo γύρου τριγύρου.

31 - 2. E’ avvenuto uno spostamento nel secondo emistichio del v. 
31, rispetto a P W 34, che ha un significato pih completo. Giustamente 
L. Politis osserva che θέλεις έπάρει (Μ P) e piu corretto, e naturalmente 
dovra prevalere in un’ edizione complessiva di Sachlikis.

37. φτιάσης: anche qui il copista, come nel v. 8, ha tradotto in κάνης 
un φτιάσης originario che rima col verso precedente.

42. έτά ’ρ&η corruzione d’ un significato avversativo corrispondente 
a εΐ θ’ έλ&η di W 46.

61. Per integrare il significato e indispensabile far precedere i vv· 
66 · 7 W. L’ ordine di N e alterato rispetto a W (P).
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64. την πίσσαν, F. Kukules, «Λαογραφία» 9, 1911, 365, intendendo per 
pece il buio, propone ’ς την πίααν al W 71. Xanth., ritornando sull’ argo- 
mento (ivi p 614) ha precisato che per πίσσα a Creta si intende Γ in
ferno. dando quindi la spiegazione «subirono i tormenti dell’ Inferno», e 
lasciando pertanto il verbo com’ e Nell’ espressione collegata prover- 
bialmente alia pece bisogna p:uttosto intravedere il ricordo d’ una san- 
zione penale medievale

66. παραχα&ισμούς: non «caserne, corps de garde», come spiega T.e- 
grand attingendo con ogni probability dal Du Cange che da appunto 
questa spiegazione, ma «imboscata, insidia». Cf. per es. Καλλίμαχος και 
Χρυσορρόη, v. 2235, ed. Pichard («embuscade»). D’ altronde si veda anche 
Σιές πόρτες παρακούεται (v. 58): «alle porte si apposta».

67. Sul cretese ζυγώνω cf S. Kapsomenos, «Κρητικά Χρονικά» 7, 
1953, 446-8.

70-1. N ha distrutto del tutto la rima In \V abbiamo (80 - 1): ευ
ρίσκει - πρήακει.

74. F. Kukules, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός II, 2, 150
77. παλιοτοουτοονβάχα: cosi voile correggere Xanth. il παλαιόν του ταου· 

βάχα di W 8^, in seguito al suggerimento di Papadimitriu, che fa deri- 
vare la parola da «chiuchiuvache». N. e piu alterato di Μ P.

78. I vv. 88 9 W Sono contratti in utio in N corrompendo il signi- 
ficato.

80. L,’ έκτικιάοουν («diventano tisici») e scritto nel solo N ιικτικιάαουν 
nel quale bisogna vedere un adattamento al dialetto dell’ Eptaneso; tale 
adattamento fa pensare, osserva L Politis, ad un’ origine ionia del 
cod. N.

81. Nella correzione di Xanth. al W 92, mentre non v’e dubbio sull’ 
άνεύυμάιαι, nel caso di N non credo ammissibile il τά invece di ατά. Il 
significato dato da Xanth. («<5 ανόητος πο&εΐ τό αδηλα τον σκότους*) va mu- 
tato in «ό ανόητος πούεϊ ο ιά σκοτεινά τά αδηλα*, con tutti i vari significati 
che αδηλα puo coprire. Aveva dunque ragione Papadimitriu, p. 201.

85. Cf. il proverbio τής νύχτας τά καμώματα τά βλέπει ή μέρα και γελά e 
simili.

90. αυνατοί των: soli, tra di loro (lettura di L Politis).
93 - 4. Questo distico, che nel cod. si riferisce alia donna onesta, 

essendo al femminile, va tutto posto al maschile, come e il corrispon- 
dente distico di W (102 - 3), per ristabilire il contrasto. Nell’ ed. critica 
complessiva, si avra una descrizione piu ricca con P ausilio di N, dato 
che 1’ uomo onesto, invece di andare senz’ altro a letto (W 10 i), fara in 
precedenza il segno della croce.

100 · 1. Distico lievemente diverso in Defaranas 89-90; Διά τούτο 
ειπεν ό Χριστό; εί; τό άγιον Ευαγγέλτον : | <όποϋ γυρίζει σκοτεινά [τοΰ] διαβόλου 
εναι γέλοιον*.

108. A proposito dei precetti contro il gioco, vedi la descrizione dei 
dadi e delle tabulette nel cap Παίγνια άνδρών, in F. Kukules, Βυζαντι
νών βίος καί πολιτισμός I, 1, 185 - 224.

114. 1/ errore per associazione πιω χάνει έρημάοει [rovina] per affi-
nita con il precedente ερημιάν dello stesso verso) impedisce la rima con
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II Poema parenetico di Sachlikis 193

χάνει, come anche in M. Naturalmente 1* άλλου non e avverbio di luogo, 
ma genitivo di άλλος (e lo lascia intendere la correzione dell’ accento 
operata da N e P: άλλον. P non dichiarato nell’ appar. da W). Solo M da 
άλΑοΰ. II senso di Μ N e: «egli cerca la rovina altrui e invece si rovina 
lui». P nel secondo emistichio al posto di και εκείνοι ha άλλου rompendo 
il contrasto che sorge nel verso, e che dovra essere recuperato, a mio 
avviso, in un’ edizione complessiva, per simmetria col verso abbinatoll5.

132. ατόν άμμον: Respingo la correzione di Xanth οιον άνεμον (W 
14 ), che compromette oltre tutto la metrica; pur non ignorando il sen" 
so di dispersione associato all’ άνεμος, mi sembra che pure la sabbia, 
per la sua sterilita (cf. v. 5) si presta bene nel presente caso.

155. κακόν σημάδι, contrariamente a Μ P, ma come Defaranas 93. 
Mi sembra che κακόν dia un’ intonazione affermativa «seria» rispetto a 
καλόν σημάδι (MP) W 168, che ne e la versione ironica.

156. Sulla diversita di gioco tra ζάρια e τάβλες cf. F. Kukules, op. cit.,
I, 1, 201.

158 βούδια per βόδια, come per es. nel v. 81 di Άναχάλημα Κωνσχαν- 
τινόπολης ed. E. Kriaras, Thessaloniki 1956.

173. N ci da una versione simile a P, ambedue meno ambigue di M 
(appar. W 188), adottato da Wagner. P e N spiegano perche e andata 
male al nostro giocatore : mentre al suo avversario servivano sette pun- 
ti (επτά ’ΰελε) e a lui undid, i dadi diedero invece τέρνες (due volte tre, 
espressione anche oggi diffusa in Grecia) e un punto per il nostro. Lad- 
dove P ha τέρνες N e M hanno rispettivamente τέρνο e τέρνον, pm vicini 
all' origine italiana «terno». Xanth. non s’ occupo dell’ argomento; Pa 
padimitriu invece, pp 203 - 4, aveva gia proposto giustamente επτά ’&ελ.ε, 
seguito da F. Kukules, op. cit. I, 1, 198 n. 6.

176. Papadimitriu, correggendo W 190 ’ς την ωκαν πανδαλάσω in ’ς την 
οκαν πάντα λ’ άσσο, anticipava la soluzione dell’ alteratissimo δγκαν πα- 
δαμάαω di Ν 176. F. Kukules, nel citare questo verso nell’ op. cit. I, 1, 
223, emenda in ’ς την ωκαν πάντ’ άλλ’ άσσο 11 κρατώ d’ altra parte di Ν, 
invece di κρατεί W 190, agevola Γ interpretazione : «per ben sedici giri, 
giocando all’ oca, ho sernpre avuto un punto per volta·. 1

177 184. N assai corrotto, in modo irrimediabile, finche non si vuo
ricorrere a Μ P. L· Politis stabilisce come segue il testo.

Καί κείνον άπου εκερδεαε, εκείνον μάλλον ψέγει,
τούδέν κατέχει τ'ες βολές των άζαριών», νά λέγη, 

ι άσχημα αεί την χέραν τον, ρίπτει τα αάν ψημένος>. [ψνμένος ;] 
κι ου δεν κατέχει τίβοτας, δεν εναι μαθημένος*.

’Εκείνοι πάλιν λέγουαιν : ταφές νά ρ&ή κι εις άλλην, 
και κείνος εγλυκάθηκε, και από ’κατόν νά βάλη. 

οσα κι αν μάς εκέρδεαε, διπλά τά θέλει χάσει,
έρημον νά τον κάμω μεν κι δλα νά τά εξεχάση*.

180. <£...>: integrerei con νά -|- azione (σή ?).
182. άποκοτά: questo verbo ripropone una questione risalente a Le- 

grand che interpreto 1’ άπό κατόν del P con άποκάτον. Wagner (197) scrive 
άποκάτω, il che fa indignare Xanth., che, sulla scia di Papadimitriu, eor- 
regge cosi il W 197 : καί κείνος εγλνκά&ηκε κι άπ’ εκατόν νά βάλη. Ν invece

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑ. 13
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col suo άποχοτά (arrischia) prospetta un significato piu. completo: «e lui 
ba preso gusto e vuol arrischiare una puntata», dove il να βάλη e subor
dinate al verbo άποχοια. L. Politis invece intenderebbe dare questo sen. 
so: «e lui ha preso gusto di puntare anche cento volte (tanto)> subordi- 
nando il νά βάλη a έγλυχάύληκε.

181. ξεχάαη : non «dimenticare» bensi «perdere». La proposta di Xanth. 
di correggere W 199 in ξεράαη arricchisce il testo ma resta arbitraria, 
tanto piit che le tre tradizioni sono convergenti e soddisfacenti.

187 · 201. Le varie osservazioni, sapide e realistiche, ivi contenute 
sono assai piu efficaci di quelle analoghe accolte in W 212 - 27, che non 
trovano riscontro in N.

192. άποκονντουρισμένοι : cf. άποχονντονρίζω in Ίοτ. Λεξ. Άχαδ. : scon, 
trosi, urtati.

198. έχει da εχειός.
206. γδιχαιω&οΰοιν: vendicarsi, prendere la rivincita.
207. πολύν: la lettura da preferire e data da W 205: ταβλίν. Tuttavia 

N non e privo di senso.
209. \ά)ξιάζει = αξίζει, cf. 'lot. Λεξ. Άχαδ.
210. χα&ήμενος (nell’ atto di sedere al gioco) e compatibile con la lin

gua di Sachlikis e con il caso descritto, quindi appare superflua la cor- 
rezione di Xanth. (W 208) in καέλημερνως. Si vedano: νά χάταη 147, έχαταεν 
168, εγέρΆηααν 203 ecc.

211. Per ristabilire la rima si deve ricorrere al secondo emistichio di 
W 209 : έχει μεγάλα βάρος.

213. χα&ήμενος: col solo star seduto; cf. 210.
215. Il δράση M i=N) e δράασει P, trascritto da Wagner (229) <5ράσ· 

osi, e stato corretto da Xanth. in άράσσει, che egli trova in Erotokritos. 
(Segnalo anche ν’ άράξη σάν to σκύλο v. 372 della Ρίμα παρηγορητική Πι- 
καιόρου ed. Ε· Kriaras, «Έπετηρις ιού μεσαιωνικού αρχείου, II, 1940, Ate- 
ne 1960. A mio parere δράασει sta qui con il suo valore medievale di 
δράααω, έδραζα (cf glossario di E. Kriaras ai Βυζαντινά (πποτικά μυθιστο
ρήματα, Atene 1955): toccare, afferrare, carpire (v. Ίστ. Λεξ. Άχαδ.). Tale 
significato mi sembra piu conforme alio spirito del passo: «il giocatore 
tratta P atnico come nemico e gli vuol carpire i soldi».

217. Il verso, quale lo troviamo in N (diverse da Μ P) e ripetuto da 
Defaranas (v. 120: xai tor Χριστόν καί τούς άγιους αρχίζει ν’ άτιμάζη). Con 1’ 
ausilio pertanto di Defaranas possiamo rettificare N, ristabilendo la rima.

218 - 9. emendati in base a Defaranas 121 - 2.
221. Xanth. ha interpretato μαγληνόν P e μαγλινοϋν M, letti μαλακόν 

da Legrand e da Wagner (161, 235), in μαγληνόν (liscio) sulla scorta di 
proverbi cretesi.

230. Ho corretto προδώαει N in προδέαη, sia perche in W 245 έμπροδέ- 
ση, sia per far rimare con χερδίαη.

231. άποχουντουριάζεt (cod.) > - ίζει: s’ allontana con indignazione o di- 
spetto (Ίστ. Λεξ. Άχαδ). Cf. άποκονντουρισμένοι v. 192.

210. Il χοιλυμονντρα P (la tradizione M omette il verso intero), e serit- 
to da Wagner (355) χηλημουντρα, corretto da Papadimitriu (e poi approva- 
to da Xanth ) in χιλιμιντρά (galoppa). Il χουλουμουνιρά di N non ha biso·
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gno di alcun emendamento e signifies «far capriola» (Erotokritos, glos· 
sario Xanth.), «rotolare, rovesciare» (Af£. Έλλ. Γλώσσης Δημηιράκου)

242. Adotto la correzione τάσσεται^ χτάααεται propostami da L· Folitis 
e da far valere anche nell’ edizione complessiva. (Έ)χτάοαομαι: medito 
(Erotokritos, glossario Xanth ). Non e escluso che il verso sia prover- 
biale.

245 περιλαμβάνει come 266.
246. Questo v., uguale al 399, trova riscontro in qucsto luogo solo 

in M (appar. W 261) e non in P; mi sembra che il v. 246 vada soppres- 
so a favore del 399.

263. Cf· W 355 e spiegazlone di Xanth.: «ό φρόνιμος ουδέποτε πρέπει νά 
πιστενη την πολιτικήν όταν ιοϋ καταδίδη άλλον έραοτήν. I νν. 252 - 5 Ν molto 
corrotti.

255. Il secondo emistichlo e la ripetizione materiaie di quello del v. 
precedente e viene soppresso: a completare il v. viene Γ emistichio, iso 
lato, successivo.

269. βιάζεται νά τον παίρνη invece del piu corretto την W 342.
261. Completato con 1* aiuto di W 344.
268. 5Απαντοχή, ελπίδα, θάρρος messi insieme anche in Erotokritos E 

1478: τον είχα θάρρος μον, απαντοχή κι’ δλπίδα.
273. Ponendo al singolare i due verbi si potrebbe ottenere un signi- 

ficato pih. attendibile.
279. οποίος e probabilmente la corruzione di ο’ όποιον.
281 * 7. Le ripetizioni, le riprese testimoniano la confuzione di una 

contaminazione. Si noti ai 281 - 3 il soggetto prima al plurale poi al 
singolare.

285. χλωστάτα, cosi scritto per la sua evidente derivazione da κλώθω, 
κλωστή (lettura e interpretazione di L· Politis).

286. νπά θέλει {είπα θέλει cod.) e inaccettabile per L Politis.
294. γενεάς : N corrotto anche qui; con qualche cautela si potrebbe 

integrare con W 272, nella lettura e nella interpretazione di Papadimi- 
triu: «e non ha vergogna di andare a calunniare persone ben nate o (le 
loro) generazioni».

296. Ho posto al singolare non solo perche W 276 e tale, ma anche 
per via della rima e per ridurre di una sillaba il verso.

297. La mancanza di nesso tra W 277 e 278 ha indotto Xanth. a 
correggere ’ς όσα κακά πανθάνει in ’ς όσα καλά λαμβάνει: precauzione fuori 
luogo dato che i due versi non si susseguivano in origine: N, tra 1* uno 
e 1* altro verso, reca ben 9 vv. (qui 298 - 306), che denunciano la lacu
na di P.

311. άνέκητε Ν, άνακείτat M (= e obbligato, cf. v. 174), ma W 281 ha 
preferito infondatamente νιχάται (P). Xanth non fa alcuna osservazione 
iu merito Vv. 310 - 11: «Ε chi ha brama di metterla sotto, e obbligato, 
lo sventurato, a conquistare le sue grazie».

312. δίδει της ροΰχα νά φορή (Μ Ν), δηνάρια νά ξοδιάζει (MNP) ha Una 
simmetria di azioni nel v., peculiare nella stilistica popolare neoellenica, 
distrutta da Wagner (282) — il quale nel primo emistichio ha preferito P, 
δίδει την ροΰχα καί φελλούς. L· Politis approva Wagner.
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323. οκαρλατον (MN) da preferire, data Γ origine da «scartlatto» alio 
οκαργελατον P prescelto da W 29J.

325 - 7. Ho tentato di recuperare il senso di questi vv. riconducen- 
doli sulla traccia di W 296 ■ 8.

334. πιταρίδα: vocabolo che equivale a «nulla* o a qualcosa di scar· 
so valore, da apparentare (L. Politis) a πΙιυρο, πιτυρίδα.

340. W (P) ha κούρον νέον; κρονέον di N ne e la corruzione; ma N po- 
trebbe essere preso anche per άκρονέον (v. άκρονέον N 309, W 279), *ado- 
lescente» (Legrand): se la cortigiana trova un vecchio sciocco, lo fa di- 
ventare adolescente: illusione che lei puo dargli, data la sua falsita (cf. 
vv. segg ).

345. μουτζουτζούνια : parola attinta da Xanth. sulla bocca del popolo 
cretese, nell’ accezione di «finzione di ira e di negazione», per corregge· 
re W 318.

346. πλωτούνια: in questa grafia del cod. L. Politis sospetta 1’ errata 
scrittura di καλτοούνια.

352. με μάητα μεγάλη : inutile correggere in un’ ed. del solo cod. N.
363. Anche in Erotokritos φωνιάζω per φωνάζω.
371. Se tra 370 e 371 N non avesse omesso un verso, come consta· 

tiamo da un confronto con M (W 337), si sarebbe dovuto provvedere a 
ristabilirvi la rima.

379. L. Politis corregge νεότη in νιόιη.
388. L. Politis rettifica la metrica con δίαν ’μνέη.
297. «Lo venderebbe per un soldo».
401. παλιό κούρε μένε s; tonse (dalla tosatura che nel medio evo costi- 

tuiva una sanzione penale disonorante).
403. παλιογιβεντιομένες : cf. etim. di γιβεντίζω (= διαπομπεύω) in N. An· 

driotis, Έιυμ. λεξ. κοινής νεοελλ.

1 Ν D I C Ε

DEI NOMI E DELLE PAROLE NOTEVOL1

Άβΰσταγον 309. 
άγγίσϊρι 342 appar. 
άγγάΟες 146. 
άδηλα 81.
άζάρι 170, 224, άζαριών 110, 178.

άμέ 251.
άμέιρηιον, την 16 
αμη 206, 333.
άμμον, σιόν—ιά σκορπίζει 132 
άμπώθη 138, 
άναγνώοω, νά 13. 
άναθυμάται 81, 169. 
άνάκειχαι 174, 222, 311. 
άνακλάψη, δίαν 388. 
άναμνιάζουν 142. 
άναπλοκές 300. 
ανέμη 316. 
άνιραγαθιάν 77.

Vedi ζάρι.
άζαρισχή 155, άζαρισχήν 189, άζαρι·

σχάδες 187. Vedi ζαριστής. 
ακρόνεον 307, άκρονέον 340. 
αλί 271.
άλλου (pron. poss). 114. 
άμαχεϋσαν 202. 
άμάχι 196.
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άντρόγυνα 393 
άξιάζει 334, 'ξιάζει 209. 
άπαντοχή 268. 
άπείτις 275.
απέταξε (imperative) 14. 
άπήν 152.
άπιλογάται 349, 352. 
άποδιαντραπή, ν’ 258. 
άποκερδήσης, νά 223. 
άπυκινήσης, ν’ 51. 
άποκοτά 182. 
άποκουντουρίζει 232. 
άποκουντουρισμένοι 192. 
άποκρένεται 349.
άπολησμονήαης 33, νά 50, ν’ 222.
άποφουμίση 294.
άπόχι 342.
άποχωρίζης, νά 107.
άρίφνητα 12.
αρματωμένος 65.
άσοο 173, 176.
αστόχησαν 63.
ατιμάζει 59, 338, ατιμάζουν 69, ν’ 217 
άτσαλα 164. 
αΰγατίση, ν’ 161. 
άφέντη 290.
άφεντιάν 64, 281, 283, 286.
(ά)φιορκά 120. 
άφορίζη, ν’ 78.

Βολές 169, 178. 
βούδια 158. 
βουνιά 8.

Γαϊτάνι 244. 
γαμήση 257. 
γδικαιωθοΰσιν 206. 
γείρω 10. 
γενεάς 294. 
γιόματα 26. 
γιομίζει 392.
γλυκιά (agg. neutro pi.) 387.
γλυκοσυνοδιά 330.
γνέψη, νά 280.
γομάριν 309.
γονή 218.
γρικά, όταν 229.

Δοιμονιάριν 308. 
δαιμόνου 101. 
δακάνη, νά 17. 
δείπνους 26. 
δεκατίσω 11.
δηνάρια 307, 312, δηνέρια 126, 175, 

185, 202.
διαγείρουοιν, νά 207.
διανοίγη, νά 73.
διαταγήν 28.
διέβη 94.
δικαιώσης, νά 291.
δίκτυα 342, 366.
δολερόν 120.
δόσια 240.
δούκαν 289,
δουκάτα 190.
δουλεύγουν 111.
δράσσει ωσάν τόν σκύλον 215.
δυναστέψη, θέλει 62,
δωριανά 6

Έβγαμένος 23.
'Εβραιών, έβαλεν είς των — τούς τά

φους 305.
έγδέρνει 322, έγδέρνουν 228.
έγέλασε (transitivo) 76.
έγιάνουν 376.
έγνώθει 150.
έγρικοΰσιν 195.
έδάρτιΓ 357.
έδυνάστεψε 290.
ειδωλολάτρης 216.
είντα 329, 330, 351,
ειτι (?) 209, 247.
εκ 2.
έκακοπάθησα 1. 
έκαταπιάσες 3. 
έκέρδαινα 172. 
έκτικιάσουν, νά 80. 
έμισεΰσαν 203. 
έμπερδέσουν 201. 
έμπή, αν 62.
έμπότες 346. Vedi μπότες.
Ιξαπολεΐ τά κάλλη της 242. 
έξαφήνει 277, νά Ιζαφήσω 21, θέλουν 

έξαφήσουν 43, έξάφες 52. 
έξετράπη 272.
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Ιξεχρέχουσιν 236. 
εξουσίαν 302, 303. 
έξεφανέρωσες 332. 
έπάρει, θέλω 31. 
έπιωχάνει 114, έπιωχάναν 169. 
έρημάξουσιν, άπήν 152.
Ισμίγειαι 214. 
έσοδιές 159. 
έια (?) 42. 
έχάχθηκες 358. 
εϋγενειάν 293. 
εύγενική 93, ευγενικές 89. 
εύκαιρα 1, 185. 
έφύρασε 396. 
έψηφίσω 22.

Ζάριν 174, ζάρια 108. 140, 156, 180, 
194, 203, 216. Vedi άζάρι. 

ζαριστής 112, 116, 117, 119, 123, 132, 
140, 141, 147, 156, 157, 161,210, 
214, ζαρισιήν 136, 201. Vedi ά· 
ζαρισιής.

ζιγανεύη, νά 116, ζιγάνεψεν 170. 
ζυγώνουν 126, ζυγώνουσιν 67, νά ζυ- 

γώνη 67.

Θάβγη *' όνομά χης 293. 
θαρρέσης, μή 388. 
θυμώνειαι 117.
θωρώ 7, θωρεΐς 220, θωρεΐ 343.

'Ισιέκει, δέν 243. 
ίιις (avv.) 316.

Καθήμενος 210, 213. 
χικοκαρδισμένη 327. 
κακορρίζικος 138. 
κακόχυχον, χήν 353. 
καλαναρχδ 365. 
κάλλια 336, 
κανίσκι 65, 
κάπχει 67.
καχαβάζει 328, νά χαταβάλη 287. 
κατακροϋ (terza pers. sing.) 72, κα- 

ιακροΰν 90.
καχαλάχη, άν έν καί 197. 
χάχαν 191.
καχαπιάσης, άν 36, καχαπιάσθη 285.

198

καχασχαίνεχαι 279. 
καχαιάξουν, νά 204. 
καχαφρόνεμαν 292. 
καχέχει 102. 
καύχαν 269.
καΰχος 250, 349, 351, καΰχον 247> 

286, 297, 299, 301, 306, 325, 345’ 
347, 363, καΰχους 304 

κάψαν, (χήν) 353. 
κενχινάριν 277.
κερδαίνει 141, 148, έκέρδοινα 172, 

κέρδεσεν 134, δίαν χερδσίνη 132, 
ονχα κερδήση 143, νά κερδαίνου- 
σιν 195, 208. 

κιβούρι 383, 
κίχρινον 323. 
κόπελον 380. 
κουλουμουνιρά 240. 
κουλούρες 234. 
κλωστάχα 285. 
κοκαλάκια 221 
κολάζομαι 6, 10. 
κομπώμαχα 238. 
κομπώση, μή 387, νά 390.
κοπελάχα 86. 
κοπέλιν 321, 
κόπελον 263, 339, 380. 
κούρβα 341, κούρβες 400. 
κουρσάροι 151. 
κχάσσεχαι 244. 
κύρην 218, 393. 
κυρχόν 18. 
κύψη, νά 15.

Ααχαίνει 96. 
λεπριάζσυσιν 378. 
λιγομάραν 288. 
λογάριν 137. 
λωβάσχραν 379. 
λωβιάζουν 378.

ΜαΥληνό σανίδι 221. 
μαδιζουν 228. 
μαλάσσει 265 
μανίση, δίαν 302. 
μάνιχα 352. 
μανχαχεύση, δνχα 252. 
μασχορευθή, ωσάν 321.
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II Poema parenetico di Sachlikis 199

μαχσούκαν 9.
μσχεύγει 123.
μερεά, είς 33, 193.
μηδέν (avv.) 22, 106, 253, 353.
μιά (avv.), είς 329.
μισεύγει 125.
μοιχός 250.
μούζαν, χρίσου 43, μά ιήν 163. 
μούλας 14
μουντζουχζούνια 315. 
μπόχες 260. Vedi έμπόχες. 
μύλον, σάν—ιόν γυρίζει 238

Νβάια 30. 
νεοί 195.
νόσιιμον σάν ζάχαρι καί μέλι 256.

ξαμώνει 343.
ξεχάση, νά (perdere) 181.

Οίδεν 102. 
δκαν 176. 
όλόχαρον 266.
όμάδι 156, 187, όμάδιν 305. 
όμμάτια 267.
ομνύω 31, δίαν όμιέη 388, αν δμνυεν 

390.
όμώνη, νά 283.
δνια 142, 143, 190, 206, 251, 252, 

307, 389, δνχε 40, δνιεν 347, 396. 
όρέγειαι 116, 147, όρεύγειαι 326. 
οΰδέν (non) 4.

Παθάνει 297, 356, ήθελες 45. 
παίδεμα 28
παλιογιβενχισμένες 403. 
παλιοκουρεμένες 401. 
παλιοχσουχσουβάχα 77. 
παλληκάρια 228.
πανιέρημος 136, 139, πανιέρημον 324.
παραδέρνει 99.
παράξενον 42.
παρηγοριά 268.
πάσα (avv.) 53.
παρακάθεχαι 59.
παρακαθισμούς 66.
πελελιάς 166, 272.
πελελός 81, 95, 315, 230, πελελόν

237, 271, 310, 366, πελελών 86, 
πελελές 186. 

περιδιαβάζει 370. 
περίκοψε (imper.l 49. 
περιλαμπάνει 230, 245, 265 
περπαχοΰν e περπαχοΰσιν 87. 
πέρπυρα 137, 172. 
πεχούμενα 7. 
πηδήση, νά χήν 310. 
πιάσηχ·, αν 29. 
πιβουλεύονχαι 603. 
πιδέξιον 313, χά πιδέξια 359. 
πίσσαν, σύρασιν χήν 64. 
πιχαρίδα 334. 
πλανχάξει, θέλουν 41. 
πλεόχερον 92 Vedi πλιόχερο. 
πλήρωμα 280.
πλιόχερα 188. Vedi πλεόχερον. 
πλισχούνια 346.
πλουχήση, νά 162, θέλεις πλουχήσεις 38 
πολιχική 229, 235, 239, 210, 241,243, 

247, 254, 255, 257, 263, 284, 296, 
300, 302, 306, 314, 317, 318, 325, 
339 , 313, 345, 363, 365, 370, 380, 
397, 398, πολιχικής 74, 252, 274ι 
371, 392, πολιχικήν 226 249, 367, 
382, 385, πολιχικές 88, 224, 225> 
227, 281, 344, 362, 373, 401, πο* 
λιχικών 73. 

ποσώς 4. 
πριχοϋ 235. 
προβάλη, νά 283, 286. 
προδέση, νά 230. 
προσκυνά 289,

Ρημάδι 188. 
ριζικόν 167. 
ροζιάριν 18.

Σάσω, νά 18. 
σκαρλάχον 323. 
σκαργελάχον 323 apparato 
σκατά, ώσάν—χοϋ σκύλου 301. 
σκοχίζεχαι 103. 
σκοχισμένος 112. 
σκοχοΰραν 331.
σούρα, κόλλησέ μου ή 332, σούρες 233· 
σπλάγχνος 26.
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Στρουμπούλου 8.
συμβουλεύγομαι (transitivo) 32, 37.
συνατοί των 90.
συνοδέψω, νά 20.
συντροφιάζουν 141.
συντυχαίνει 179.
σύραπιν τήν πίσηαν 61.
συργουλίσματα 387.
συσφύγγει 27.

Τάβλες 156. 
ταβλίν 192. 
τάσσει 77, 301, 319. 
τάχατες 388. 
τέρνο 173 
τίβοτες 375. 
τιμηθήν, θέλεις 38. 
τραγουδιστάδες 87. 
τράφο 30.
τσιγάρου γύρου τράφο 30. 
τρυγιάν 315.

Φελλούς 260, 307.
φλέγονται 206.
φόλα 397. 
φονίσκοι 54. 
φούρκαν 154.

φονεϊ 252. 
φρόνεσιν 40.
φτιάσω, νά 8, νά φτιάσης 37 
φωνιάζει 363.

Χαημόν 213 
χάμαι 15. 
χαρήν, θέλεις 38. 
χαροκοπά 241. 326 
χολιασμένη 328, 347. 
χορτασμένος 129. 
χρειά 374.
χρήσιν (onore) 113, 136. 
χρίσου, τήν μούζαν 38. 
Χριστόν 217.

ψέγουν 177. 
ψημένος 179 
ψηφά 297.
ψόμα 104, ψόματα 233, 270.
ψόματα (avvr) 287
ψοματεριά 318.
ψούνια 260. 351
ψωμίν 234.
ψώρα 373.
ψωριάση, νά 374.

MARIO VITT1

Τυπογραφικό εργαστήριο Λ. Γ. Καλοκαιρινού 'Ηράκλειον Κρήτης Άρ. 67 — 1960
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