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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙς τά «Κρητικά Χρονικά» γίνονται δεκταί προς δημο- 
οίευοιν μελέται, κείμενα και βιβλιοκρισίαι, εφ3 δοον άν- 
ταποκρίνονται προς τους σκοπούς του περιοδικού, ώς εκ
τίθενται ουτοι εις το προλογικόν σημείωμα του πρώτου 
τόμου. — Πάντα τά δημοσιεύματα ΰπόκεινται εις την 
κρίσιν της Συντακτικής 3Επιτροπής, ή οποία καθορίζει 
τον χρόνον τής δημοσιευσεως άναλόγως του διαθεσίμου 
έκάστοτε χώρου και αναλαμβάνει την ευθύνην τής επι
μελούς εκδόσεως αυτών.—*0 συγγραφεύς δύναται αυτο
προσώπως νά έπιμεληθή μιας των διορθώσεων των τυ
πογραφικών δοκιμίων, έφ3 δσον εξασφαλίζεται ή ταχεία 
επιστροφή των. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως ή Επι
τροπή επιφυλάσσει εις εαυτήν το δικαίωμα τής άμεσου 
εκτυπώσεως. — Δ ικαιοϋται επίσης ό συγγραφεύς νά ζη- 
τήση την εκδοσιν μέχρι τριάκοντα, κατ9 άνώτατον δριον, 
ανατύπων έκάστης εργασίας αυτού. Ή παράδοσις των 
ανατύπων συντελείται μετά παρελευσιν διμήνου από τής 
ημέρας τής κυκλοφορίας τού αντιστοίχου τεύχους τού πε
ριοδικού.—At συνεργασίαι δημοσιεύονται κατά σειράν λή- 
ψεως. — 7ά δημοσιευόμενα χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.

Χειρόγοαφα και επιστολαί άφορώσαι την σύνταξιν τού 
περιοδικού δέον ν’ άποστέλλωνται προς τον κ. Ν. Πλά
τωνα, Μουσεϊον *Ηρακλείου. Εμβάσματα και επιστολαί 
άφορώσαι την εκδοσιν (διορθώσεις δοκιμίων κλπ.) προς 
τον κ. Άνδοέαν Γ. Καλοκαιρινόν, *Ηράκλειον Κρήτης.
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Ο ΠΑΝΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΚΑΙ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΕΡ ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ

(ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1866 - 9)

Α\ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Π. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ ΚΑΙ Μ. ΚΟΡΑΚΑ

Ό Π. Κορωναιος από τό Σεπτέμβριο του 1866 ειχεν ελθει στην 
Κεντρική Κρήτη 1 και τό ό'νομά του συνεδέ&η στενά με την όλοκαυ- 
τωση του ’Αρκαδίου2, αλλά και με την πρώτη περίοδο τής μεγάλης

*) Για τον Π. Κορωναΐο καί την δλη δράση του ϊδ. Τ ι μοΟέου Β ε- 
νέρη: Τό Άρκ.άδι διά των αιώνων, Άθήνη 1938, σ. 179 και * *1 ω ά ν. Π. 
Μαμαλάκη: *0 αγώνας του 1866-9 για την ένωση τής Κρήτης. II. *Η πε
ρίοδος του Μουσιαφά Πασά, Θεσ]νίκη 1947, σ. 38 έ., 49 έ., 58, 94, 97, 100 
έ. κλπ.

*) Σχετικό μέ τό δράμα του Άρκαδίου είναι καί ένα γράμμα ιού Π. Κο- 
ρωναίου προς τον αδελφό του Άχιλλέα, πού επειδή δέν έχει δημοσίευση καί 
είναι αρκετά διαφωτιστικό, τό δημοσιεύομεν εδώ. Βρίσκεται στα Γενικά Αρ
χεία του Κράτους (Κ3 α|2 άρ. 397) καί είναι γραμμένο από τον ΌρΟέ τού 
Μυλοποτάμου στις 5 Μαρτίου 1807. Σ’ αυτό διαβάζομε:

«... έπληροφορήδην ό Πετροπονλάκης ετοιμάζει εκδεσιν περί τον γεγονό
τος τον 3Αρκαδίον καί βεβαίως δά γράψη εναντίον μον. *Η περίστασις είναι άρ- 
μοδία διά να διηγηδώμεν τα τον 3Αρκαδίον και να φωτίσωμεν τό κοινόν περί 
τον μεγάλον άλλ3 ηρωικόν τούτον δράματος καί περί του μέρους, δπερ εις αυτό 
ελαβα. Τότε άπήτησα να λάβης από την επιτροπήν δλας τάς εκδύσεις μον άπ3 αρ
χής μέχρι τής καταστροφής τον. Σον λέγω δε πάλιν έν όλίγοις δ τι ή περί αυτόν 
μέριμνά μου ήτο διηνεκής, δτι άμα ήλδον εις Κρήτην καί εις 3Αρκάδιον ή πρώτη 
μου φροντίς έστάδη να οχυρώσω αυτό κατά δύναμιν. ’Ήγειρα προμαχώνα /lunette) 
έκτος τής δύρας, ήνοιξα τουφεκιότρυπας, έστησα ταμπούρια επί τής στέγης, κατε
δάφισα τά έκτος ευρισκόμενα τείχη, έκαδάρισα τά εντός, εκλεισα τάς πολλάς δύ
ρας, άφήσας μίαν μόνη», έπρομήδενσα τροφάς καί πολεμοφόδια, ώς καί περί όξι
νων και πτναρίων έφρόντισα. 3Έδεσα αξιον φρούραρχον, υποφρούραρχον, φρου
ράν Ικανήν, φροντιστήν κλπ. *Οσάκις ελειπα, δέν έπαυα γραφών καί συσταίνων τά 
είκότα. Τάς παραμονάς μάλιστα τής καταστροφής, προϊδών τό γεγονός, καδ3 ημέ
ραν σχεδόν εγραφον εις την επιτροπήν καί εις τον φρούραρχον καί μαλιστα ή τε- 
λ.ενταία μον έληφδη τήν Κυριακήν, εις ήν ειδοποιών τους έν τή μονή περί τής 
κατ3 αυτών εκστρατείας τον εχδρον, παρήγγεώα κατεπειγόνιως καί σοβαρώτατα τήν 
δσον τό δυνατόν καλυτέραν όχύρωσιν καί ετοιμασίαν καί διά τής έπιστολής μον 
ταύτης καί τών προγενεστέρων ενρέδησαν εις αντό διακόσιοι περίπου ανδρες, άλ
λως δέν ήσαν πλέον τών 50. Περί γυναικοπαιδών δέν έπαυσα φίλονικών πάντοτε 
μετ9 αυτών και τού ηγουμένου, εγώ μέν απαιτών νά έξέλδωσιν, εκείνοι δε
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16 Ίω. Μαμαλάκη

κρητικής έπαναστάσεως οπότε ό Μουσταφά πασάς επέτυχε νά φέρη σέ 
δύσκολη -δέση τούς επαναστάτες*.

Άπό την Ελλάδα, για νά ένισχΰσουν τούς επαναστάτες, στέλνουν 
τό Δημ. ΙΙετροπουλάκη, παλαίμαχο τοϋ 1821, μέ ισχυρό εθελοντικό 
σώμα και μέ αρκετά τρόφιμα, δπλα καί πολεμοφόδια τη νύχτα τής 
26-27 Δεκεμβρίου 1866 μέ την «“Υδρα» καί τό «Πανελλήνιον» στον 
δρμο τής 'Αγ. Πελαγίας τοΰ Ηρακλείου 4.

'Ο X. Βυζάντιος καί οί εθελοντές, πού τον ακολουθούσαν, σπεύ
δουν τότε προς τά εκεί, γιά νά προμηθευθοϋν τροφές καί πολεμο
φόδια.

Ό Π. Κορωναΐος, άρρωστος, μένει αρκετές μέρες στους Κομιτά- 
δες των Σφακιών, ενώ οί εθελοντές, πού είχαν πάει μαζύ του, είχαν 
σκορπισθή στα κοντινά χωριά 5. Έκεΐ παίρνει τό ακόλουθο γράμμα 
τοΰ Βυζαντίου β.

«Έκ τής μονής Πρέβελι τή 2 ’Ιανουάριου 18671. | Φίλτατε Κο
ρώνατε. | Κατά την χθεσινήν επιστολήν μου άνεχώρησα μ.μ. καί την 
προσεχή νύκτα έφθασα μετ' ολίγων έξωθεν τής μονής, ’Ενταύθα ευρον 
τον καπετάν Πώλων (Σοββάκην), δστις, ζήλοι πολλφ κινούμενος, έσύ- 
ναξεν δλίγας τροφάς και ένασχολεΐται νά σας τάς πέμιρη. ’Έχει ήδη 
350 δκ. καρπόν και αϋριον ελπίζω νά τάς έχετε, εξακολουθεί δε συνά- 
ζων καρπούς, αλλά ζώα φορτηγά δεν ευρίσκει. ”Λν εκ τής επαρχίας 
Σφακίων έπεμπαν το ζώα, ή θέλατε έχει τροφάς ίκανάς διά ι·ά σας ζή- 
σωοι. | ’Ενταύθα έλθών αντάμωσα τον κ. Μιχαήλ Τσουδερόν, με
τά τοΰ οποίου σήηερον μεταβαίνομεν εις τάς Άνατολικάς Επαρ
χίας έν πρώτοις, ένθα υπάρχουν αποταμιευμένα, τά εκ τον ατμό
πλοιου άποβιβασθέντα, ΐνα σας πέμψωμεν μετά πολλής σπονδής πολε
μοφόδια και δ,τι άλλο δυν.ίμεθα, είτα δε, συνεννοούμενοι μετά των 
έκεΐ διαμενόντων οπλαρχηγών, έπιπέσωμεν κατά των εις τό μέρος 
έκεΐνο έχθρών. ’Αλλά ταΰτα πάντα θέλουν γίνει μετά πολλής ταχύτη- 
τος και περισκέψεως. ’Εγώ φροντίζω και ένασχολονμαι' βλέπω δτι ή 
περίστασις δεινή ό δε κ. Μ. Τοονδερός είναι εις πάντα σύμβουλος και 
οδηγός μου. ’Έτσι έργάζεται υπέρ πάντα άλλον μετά πολλοΰ κόπου καί

εναντίον' διά τής βίας άπέπεμψα άλλας τόοας, αί δποϊαι ενρίοκοντο εντός καί at 
μιίναααι εμειναν. Μοί τό απήτηοεν ό μακαρίτης ό ηγούμενος επί απειλή, διι θά 
αναχώρηση τής μονής, εάν άνεχώρουν καί ανταί αί οίκογένειαι...>

3) Πρβλ. 1. Μ α μ α λ ά κ η, ε.ά., σ. 119-127 κ.ά.
<) "Ε.ά., σ. 129 κ.έξ.
5) "Ε.ά., σ. 162.
6) Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους (ΓΑΚ) Κ3 α]2 άρ. 482.
7) Ή γραμμή σημαίνει πώς ακολουθεί παράγραφος.
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Ό Πόνος Κορωναΐος καί ή εκστρατεία τοϋ Όμέρ στο Λασίθι 165

κινδύνων. | ... “Ολοι σας αοπαζόμεύλα και ό κ. Μιχαήλ Τσονδερδς και 
Πώλος. | Την παρούσαν παρακαλοΰμεν και οι τρεις νά την πέμψητε 
είς την Συνέλενσιν, ΐνα μάίλη και αύιη, τι ενεργεϊται ένταυάα. | Οϊ 
φίλοι Σας. \ X. Βυζάντιος. \ Μ. Ταουδερός. | Πόλος Σαββάκις. | Υ. 
Γ. Τάς τ,ροφάς ίλά στείλωμεν εις Κομιτάδες εις παραλαβήν τοϋ καπε- 
τάν Γεωρ. Μωράκη».

Ό Βυζάντιος πραγματικά μέ τούς εθελοντές καί μερικούς Κρητι
κούς, πήγε και ενώθηκε μέ τον Πετροπουλάκη οέ λίγες μέρες — στις 
10 ’Ιανουάριου 1867—ήλθε καί τούς [3ρήκε καί ό Π. Κορωναΐος μέ 
τούς δικούς του8.

'Η συγκέντρωση τόσων επαναστατών γίνεται γνωστή στο Ηρά
κλειο καί στις 15 καί 16 ’Ιανουάριου ί.έ. έ'χομεν συγκρούσεις μεταξύ 
αυτών καί τοΰ Τουρκικού στρατού. Ένώ την πρώτη μέρα οί επανα
στάτες είχαν αρκετές επιτυχίες, την επομένη έπαθαν τόσες ζημίες, 
ώστε σχεδόν διασκορπίσθηκαν καί οί Τούρκοι μπήκαν καί στ’ Άνώ- 
γεια9.

Την ψυχολογία τών επαναστατών καί μάλιστα τοΰ Π. Κορωναίου 
καί την κατάσταση, πού έδημιουργήθηκεν από την αποτυχία αυτή, 
μας την παρουσιάζει κατθαρά τό εξής γράμμα τού Π. Κορωναίου προς 
τον αδελφό του Άχιλλέα, γραμμένο από την Μπισταγή Άμαρίου στις 
19 ’Ιανουάριου ί.έ.10.

«’Αδελφέ. Τά πάντα άπώλοντο' έπανάαιασις δεν υπάρχει. Αί 
έπαρχίαι άπασαι ϋπετάγησαν οι κάτοικοι μάς διώκουν τροφάς, πολε
μοφόδια, νπόδησιν, ενδυμασίαν δεν έχομεν. \ Έδώσαμεν μίαν αψιμα
χίαν είς Τύλιοσον, ήν έκερδίσαμεν την επιούσαν μάς προσέβαλεν ό 
έχάρός, κατεδιώχ&ημεν επί τρεις ώρας· μ’ δ λα ταΰτα έπολεμήσαμεν. 
Άλλ’ από τής ημέρας εκείνης ον δεις Όέλει νά πολεμήση πλέον είς το 
άκουσμα μόνον, έρχονται Τούρκοι, λαμβάνομεν τα βουνά, φενγομεν 
πάντοτε, μη γινώσκοντες, που πηγαίνομεν. | Σήμερον ήάέλησαν οί έ&ε- 
λονταί νά με βιάσουν, ώς έπραξαν είς Σφακιά, νά γράψω είς τον πα- 
σάν καί νά ζητήσω την άναχώρησιν. 30 Έλευσίνιοι καί 10 τακτικοί, 
ούς είχον μετ’ έμοΰ, με έσωσαν καί έμε καί την Ελλάδα από την 
καταισχύνην11. Φαίνεται δτι, άποτνχόντες, άπεν&ύνονται προς τον πα-

β) Ίδ. κατ., σ. 3 εξ.
°) "Ιδ. I. Π. Μα μαλάκη, έ.ά., σ. 133 εξ.
10) ΓΑΚ Κ3 α[2 όρ. 314.
“) Πρβλ. κατ. σ. 7 έ. καί 21 έ. 32 έ. καί πρόσεξε πόσο διαφορετικά τά 

παρουσιάζουν ό Δ. Πετροπουλάκης καί ό Α. Τσάπαλος. Σχετικά μέ τδ γυρι
σμό τών εθελοντών στήν ’Ελλάδα υστέρα άπό αυτά βλέπε I. Π. Μα μα λα
κ η, έ.ά. σ. 134.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:17 EEST - 18.237.180.167



166 Ία>. Μαμαλάκη

σαν. Τί μας μέλλει, άγνωστον κάμε γνωστά ταΰτα, διά νά λάβουν μέ
τρα. | Ό αδελφός \ Π. Κορωναϊος. | Τί νποφέρομεν σήμερον αδυνα
τώ νά περιγράφω. Ό εχθρός μας καταδιώκει πανταχόϋεν' οί έθελον- 
τα'ι κάνουν συνελεύσεις και Αποφασίζουν άλλοι νά με φονεύσωσιν, άλ
λοι νά με όδηγήσωαιν εις τον παοάν και άλλοι άλλα’ εύρίσκομαι εις 
τά βουνά κλινήρης».

Την εΰθυνη για την αποτυχία στο Άστυράκι στις 16 ’Ιανουάριου 
1867 και την επιστροφή των εθελοντών, ζητούν οί αρχηγοί νά την 
αποδώσουν ό ένας στον άλλο. Ό Π. Κορωναϊος στις 25 Ίανουαρίου 
1867 γράφει από τις Μέλαμπες 'Αγ. Βασιλείου στον αδελφό του 
Άχιλλέα 12:

«Περί την ΙΟην λήγοντας ήλθον εις Καμαριώτην Μυλοποτά μου... 
’Αμέσως έσκέφθημεν περί του πρακτέου και άπεφασίσθη, επειδή ό 
έχ&ρός αυνεκέντρωσεν άλας τάς δυνάμεις του, διά νά μας προαβάλη, 
νά προλάβωμεν αυτόν και τον προσβάλωμεν κατά μέρη, πριν συσσω
μάτωσή. Αϋτη ήταν ή γνώμη μου, ήν παρεδέχϋηααν άπαντες πλήν 
τον Πετροπονλάκη, ο στις άπέφευγε πάντοτε, ώς εκ των υστέ

ρων άπεδείχϋη, νά έλθγ] εις ονγκρονσιν μετά του εχθρού. 
Την γνώμην ταύτην είχον προσέτι και διά τον λόγον νά άναζωπυρή- 
αωμεν την έπανάστασιν, εις τά μέρη ταντα καταπαύσασαν ίντελώς, νά 
ένοχοποιήσωμεν τους κατοίκους και νά δώαωμεν εργασίας είς τους 
έθελοι τάς, οιτινες έπραττον μεγίστας αταξίας εις τά χωρία. Την 15ην 
έβαδίσαμεν από Καμαριώτην είς Χοναον (■), τά υπέρ το χωρίον Τν- 
λιασον στενά. Ή μάχη ήρξατο περί την μεσημβρίαν και έληξε την νύ
κτα. Άπωθήσαμεν τους εχθρούς μέχρι τον χωρίου' έφονενθησαν και 
έπληγ ώθησαν εξ αυτών περί τούς 20, εξ ημών ούτε έφονεύ&η, οντε 
έπληγώθη ούδείς. Την νύκτα εκείνην έπρεπε νά μείνωμεν είς τάς θέ
σεις έκείνας, διότι ονδεις άμφέβαλλεν, δτι δ εχθρός έμελλε νά μάς προα- 
βάλη την επιούσαν' άλλ’ οχι μόνον άνεχωρήααμεν, άλλ’ ούτε άφήσα- 
μεν φυλακήν τινα—τοσαύτη ήτο ή αταξία—, καί διενυκτερεύσαμεν εις 
’Αστεράκι, δύο ώρας άπέχον τών πρώτων θέσεων. Την πρωίαν έκα
στος ανεχώρει κατά βούλησιν, διά νά έπανέλθωαιν είς Καμαριώτην. | 
Μόλις όμως έξήλθομεν του χωρίον, εϊδομεν τους εχθρούς εις τάς κορν- 
φάς τών οχυρών θέσεων, ας εϊχομεν έγκαταλείφει. | ’Εγώ μετά τών κα- 
πεταναίων τών εντοπίων έμεινα τελευταίος καί, άμα εϊδομεν τον εχθρόν, 
Ιοκέφθημεν νά εμποδίαωμεν την ταχειαν πρόοδόν του και άπεφααίσα- 
μεν νά κρατήοωμεν τό ’Αστεράκι καί τάς δχυράς θέσεις, τάς εύριακομέ- 
νας όπισθεν αυτόν. | Τ οϋ τ ο έ μη ν ύ ο α μ εν εί ς τον Πέτρο-

η ΓΑΚ Κ3 α]2 άρ. 359.
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π ο υ λά κ η ν, δστις επροπορεύετο πολύ προ ήμών προς τον Καμαριώτην, 
άλλ' ο ύ τ ο ς ή ρ ν ή θ η, επί τφ λόγφ νά καταλάβω τάς θέσεις τοΰ 
χωρίου τούτου, επίσης οχυρός. | Έγιο μετά των εντοπίων καπετα- 
ναίων και όσων στρατιωτών εύρέ&ησαν—περί τούς εκατόν—έμ&ίναμεν 
είς την εμπροσθοφυλακήν καί κατελάβομεν εκ νέου τό ’Αστεράκι, έλ- 
πίζοντες δτι δ Πετροπουλάκης θά μ είν η. | Ό εχθρός πλη- 
αιάσας ήρχίσαμεν τον άκροβολισμόν, άλλ’δντες ολίγοι, δ εχθρός έπρο- 
χώρει. | Τότε άνέβημεν εϊς λόφον νπερκείμενον τοϋ Άστερακίου, όπως 
ϊδω κάλλιον τάς κινήσεις τοϋ εχθρού. ’Ενώ άνέβαινον, ϋπέατρεφεν δ 
Σμολένακης, ον είχα πέμψει προς τον Πετροπουλάκην. Ουτος βλέπων 
κατά μέτωπον τον εχθρόν, είδεν δτι έπροχώρει ταχέως καί δτι οϊ ήμέ- 
τεροι τοϋ Άστερακίου ϋπεχώρουν δρομέως. Παραστήαας με τον μέ- 
γαν κίνδυνον, δν ετρεχα, άν εμενα εισέτι ολίγον, νπεχωρήσαμεν καί 
ημείς. \ Τον Πετροπουλάκην εφθασα ε I ς τ ά πέ ρ ι ξ τοϋ 
Καμαρ ιώτη, άλλ’ αδύνατον έστάθη νά μείνη ό στρα
τός του. Έξηκολονθήσαμεν νά δπισθοχωροΰμεν, δταν αίφνης ήκούσα- 
μεν τουφεκισμούς όπισθεν καί αριστερά ήμών. Ουτοι ήααν τοϋ σώματος 
τοϋ γενναίου αρχηγού Παύλου Ντιντιδάκη, δστις ήρχετο εις βοήθειαν 
ήμών. 'Ο ερχομός του, όχι μόνον τούς εχθρούς έσταμάτησεν, άλλα καί 
ημάς ενεθάρρυνε. | Τότε έσταματήααμεν φεύγοντες καί έπροχωρήααμεν 
μάλιστα, άπωθοϋντες τον εχθρόν. | Ή νίκη έθε ω ρ εΐ τ ο I δ ι κ ή 
μας, δτε δ Τριτάκης, δστις κατείχε την κυριωτέραν 
θέα ιν τοΰ πεδίου τής μάχης, έγκα τέλειψεν αυτήν 
φεύγ ων συνάμα έξέλιπον καί τά πολεμοφόδια ήμών καί έπληγώνετο 
βαρέως δ γενναίος καί άξιος, άνω ρηθείς, Παύλος. | Ή ϋποχώρησις 
πάλιν ήρχισε πολύ πλέον δριμαιοτέρα ή πριν. Έοταματήσαμεν τό 
έαπέρας είς Άνώγεια, χωρών δύο ώρας άπέχον τοΰ Καμαριώτη... 
Έκειθεν μετέβημεν ενταύθα, σταθμεύοντες είς διάφορα χωρία .. Ά- 
ναχωρήααντες δμως ίκ τοϋ χωρίου, όχι μόνον ένεθαρρύνθη δ εχθρός, 
άλλά καί ελαβε πολλά δπλα, πολεμοφόδια, τροφάς καί λοιπά, άτινα 
εφερεν δ Πετροπουλάκης καί τά δποΐα διήρπασαν οί κάτοικοι καί εΐ- 
χον κρυμμένα, ατεροϋντες ήμάς. | Τό βάρος δλον άνετέθη είς τούς 
έθελοντάς καί ουτοι σήμερον είναι ολίγοι και στερούμενοι. τών πάν
των καί τό χεί ρ ιστόν άν ευ ουδεμιάς σύμπνοιας μετα
ξύ των. Έάν ΰπή ρχεν αύτη εις Καμαριώτην, ή θέλο
με ν κερδίσει μεγάλη ν νίκην καί πτ αί ε ι μόνον δ Πε
τροπουλάκης. Ό Γενίααρλης φέρεται μ’ δλα ταΰτα καλώς. Είς 
’Αστεράκι δ Πετροπουλάκης μέ έγκατέλειφε χωρίς 
ν ά μ λ δ ώ σ η τ ή ν έλαχίστην συνδρομήν. . . !».

’Από την άλλη μεριά ό Δ. Πετροπουλάκης, ό «αρχηγός τών Ιν
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Ήρακλείφ εθελοντών», στην ήμερησία διαταγή του τής 28 ’Ιανουά
ριου 1867, πού Εκδίδει στ’ Άκοΰμια Άγ. Βασιλείου, γράφει !8:

«Ή εν Καμαριώτες της 16 τ.μ. μάχη θά ήτον η κα
ταστροφή τον Τουρκικού στρατοπέδου' γνωρίζετε 
καλώς ποιος έγ ενετό αίτιος, ον μόνον τής διασώαε- 
ω ς αυτόν άλλα καί τής άποχωρήσεως ημών ίκ τής 
επαρχίας Μυλοποτάμον. ’Έστω επικατάρατος. | Με
γάθυμοι έθε λονταί ! Έπίστενον δ τ ι ή 'Ελλάς έπαυσε 
νά γεννμ εφιάλτης, εψεύσθην όμως' μικρόψυχοι τι- 
νες πλήν καί ραδιούργοι, πριν ημείς πατήσω μ εν το 
έδαφος τής Κρήτης, έσχεδίαζον ν ά έπανέλθωσιν εις 
την 'Ελλάδα' ή έλευσις ήμών εγένετο είς αυτόν ς 
πρόσκομμα' ήθ ελον οΐ άθλιοι ν ά κ αλν ψ ω σ ι την μι
κροψυχίαν των δ Τ ευσχήμου τρόπου καί δ ή, άό κν ω ς 
τούτο επιδιώκοντες, κατώρθωααν ν’άποπλανήσωσι 
καί τ ιν ας τ ών ή μ ετέρων...».

Αυτός, πού υπονοεί εδώ ό Πετροπουλάκης, είναι δ Π. Κορω- 
ναΐος. Μάλιστα κατορθώνει ό Πετρ. νά παρασύρη και μερικούς αρχη
γούς και οπλαρχηγούς τοΰ τμήματος Ρέθυμνου, δπου ό Π. Κορωναίος 
ήταν γενικός αρχηγός, ώστε καί νά άποκηρΰξουν τον Κορ. την επόμενη 
τής εκδόσεως τής πιο πάνω ήμερησίας διαταγής τοΰ ΓΙετροπουλάκη, 
δηλ. στις 29 ’Ιανουάριου 1867, από τό ίδιο μέρος δηλ. τά Άκοΰμια.

Την αποκήρυξη αυτή “ γραμμένη από τον ’Αριστείδη Σπανόπου- 
λο, άνθρωπο τοΰ Πετροπουλάκη, την υπογράφουν οί Μιχ. Κόρακας, 
Γ. Μ. Δασκαλάκης, Α. Μαρινάκης, Κ. Τσελεπάκης, Ίωάν. Βασιλο- 
γεώργης, I. Σγουρός, Διογένης Μοσχοβίτης καί Ν. Σκουλάς, πού τή 
δικαιολογούν α) γιατί δεν τούς έδιδε λόγο γιά τά χρήματα πού έπαιρ- 
νεν άπό την Ελλάδα, αν καί αυτοί «βλέποντες την άξιοδάκρυτον έν
δειαν άπάντων τών εθελοντών, πολλάκις ταπεινώς τώ εζητήσαμεν λό
γον», β) διότι «πάσας τάς μάχας άσνστόλως οϊκειοποιήθη καί τής οϊ- 
κειοποιήσεώς τον ταύτης αφθονον ύλην έστελλεν καθ’ εκάστην είς τάς 
έπιτροπάς καί τάς εφημερίδας τής 'Ελλάδος, άποοπών ουτω τάς χει
ροκροτήσεις καί επευφημίας άπάντων, ενφ είς ουδεμίαν μάχην ήρατο 
πραγματικόν άποτέλεσμα, άλλά πάντοτε ΐατατο τρεις ημέρας μακράν 
τής μάχης, ώς είς την ’Επισκοπήν, ή, αν παρενρίακετο, ΐατατο δυο

la) Ίδε «Νόμον» Σύρου, έτος Γ' άριθ. 160 τής 4 Φεβρουαρίου 1867" δη
μοσιευόμενη καί άπό τόν Κριάρη.

**) Ίδ. Κριάρη Π, Κ., ‘Ιστορία τής Κρήτης κλπ., Χανιά 1902, σ. 
316 έξ.
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ώρας μακράν αυτής, πάσχων δ γεννάδας μνσαράν φιλοζωίαν»,
Τον ίδιον καιρό γράφουν οί ίδιοι στό Μ. Μπογιατζόγλου στη 

Σΰρο 15 * *: «Ή άτιμος παράδοπίς τινων έ&ελοντών, γενομένη προ ήμε- 
ρών> το κηρύττομε ν διαρρήδην, έπήγασε το πρώτον εξ αυτόν τοΰ κ. 
Κορωναίον, άποπειραΰέντός αυϋτς νά φέρη είς πέρας τους σκοπούς 
τον, άποκρονσάέντας τό πρώτον υπό τής Γεν. Σννελεύσεως. Ή δε επι
τροπή, ΐνα πεισ’&ή περί τής άλη&είας, ας ένεργήση συντόνους ανα
κρίσεις».

Για την κατάντια αυτή γράφει την ϊδια μέρα — 29 ’Ιανουάριου 
1867—, δ X. Νάκος στο Μ. Μπογιατζόγλου από τά ’Ακούμια κΓ 
αυτός 18:

«'Η επανάστασις τής Κρήτης ήδη παρήκμααε καί δεν δύναται νά 
διατηρηϋή είμή ημέρας τινάς, αίτιοι δέ τής καταστάαεως ταύτης είναι 
οί έλέλόντες ενταύθα ε&ελονταί καί αρχηγοί, μη εξ
αιρούμενων ον δε των Κ ρ η τ ών. | Λεπτομερώς δε τάς αίτιας 
θέλω σας δηλώσει, εάν δ Θεός ίλελήση, προφορικούς».

Και ό Μ. Σκουλας γράφει από τ’ Άνώγεια την 1η Φεβρουάριου 
1867 σέ υστερόγραφο προς την ’Επιτροπή τής Σύρου ‘7: «Οί ξένοι 
αρχηγοί άπαντες διαφωνούν καί τούτο είναι ή καταστροφή μας».

Ένώ όμως ό Πετροπουλάκης μέ τους δικούς του καθαιροΰσαν μέ 
ψηφίσματα τον Π. Κορωναΐο, οί Τούρκοι δεν έμειναν άπρακτοι. 'Ο 
Ρώσος Πράκτορας στο Ρέθυμνο γράφει στις 11 Φεβρουάριου 1867 
στο Γ. Πρόξενο τής Ρωσίας στα Χανιά 18:

«Περί την 3 πρωινήν τής 1ης τού μηνός ό στρατός κατέλαβε τά 
χωρία Κλεισίδι, 'Αγ. ’Αποστόλους, Θρόνος, Καλογέρου, Πισταγήν, 
Άαωμάτονς, ’Αμάρι καί Μέροτνα. Μετά μεσημβρίαν τους έπρόσβα- 
λαν οί οπλοφόροι "Ελληνες, Άμαριώτες, Άγιοβασιλιώτες, έ&ελονταί 
καί μέρος Σφακιωτών παρά τό Γερακάρι υπό τους Πετροπονλάκην,
Κορωναίον, Σαράτζογλου, Κόρακαν, Ρωμανόν κ.λ.π__»

Ό Κορωναΐος πραγματικά βρισκότανε καί αυτός στ’ Ακούμια στις 
30 ’Ιανουάριου 1867, δταν τούς ήρθε ή είδηση για τήν εισβολή τών 
Τούρκων στο Άμάρι ‘9, καί τήν επομένη από τ’ ’Ακούμια δλοι μαζί

Ό Πόνος Κορωναΐος καί ή εκστρατεία τοΰ Όμέρ στό Λασίθι 169

“) ”Ιδ. Κ ρ ι ά ρ η, σ. 317. Πρβλ. καί μία επιστολή τοΰ Δ. Πετροπο υ
λακή πρός τό Μ. Μπογιατζόγλου, ΓΑΚ, Κ 13α άρ. 479.

1β) ΓΑΚ, ΚΙ 3α άρ. 422.
•ή ΓΑΚ, ΚΙ 3α άρ. 435.
18) 'Ιστορικόν ‘Αρχεϊον Κρήτης (ΙΑΚ), Άρχείον ρωσικού προξενείου Χα· 

νίων (ΑΡΠΧ) άρ. εΐσ. 26.
1Β) Πρβλ. τήν περιγραφή τής μάχης υπό τοΰ Π. Κορωναίου, ΓΑΚ, Κ3 α]2 

άρ. 339.
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πήγαν στο Γερακάρι και Μέρωνα, οπού και διενυκτέρευσαν. Τήν άλλη 
μέρα — I Φεβρουάριου—συγκρούσθηκαν εκεί μέ τΰν Τούρκικο στρατό. 
Χαρακτηριστικά όμως των σχέσεων των αρχηγών είναι αί έξης δύο 
απαντήσεις στον Π. Κορωναΐο, πού είχε σπεύσει να γνωρίση καί 
στους άλλους τον ερχομό των Τούρκων καί νά ζητήση τη συνεργασία 
τους. Στο ένα δ Δ. Πετροπουλάκης γράφει20 :

«Φίλε κύριε Κορωναΐε. | ’Επιστολήν σου ελαβον__ | Τά περ'ι τον
εχθρού εΐχομεν μάθει πριν, και δ,τι συσκεφθώσι και άποφασίσωσιν 
οί επιτόπιοι αρχηγοί, εκείνο θά πράξω. | Κούμια 30 Ιανουάριον 
1867. | Πετροπουλάκης»,

Ένώ στο άλλο οί Κρήτες αρχηγοί πιο κτυπητά τοϋ απαντούν21: 
«Ή επιστολή σας έλήφθη. Τά περί τοϋ εχθρού έμάθαμεν 
πριν είσ έτ ι μας το πληροφορήσετε και έλά β α μ εν τ ά 
αναγκαία μέτρα προς άπόκρονσιν αυτού, σείς δε 
μένετε ελεύθερος νά πρόξετε, δ, τι εγκρίνετε διά τον 
εαυτόν σας. | Ύγειαίνετε. \ Οι αρχηγοί | Κων. Τζελεπάκης. \ Μι
χαήλ Κόρακας. \ Γεώργ. A. Δασκαλάκης. \ ’Αναγνώστης Μαρινάκης».

Άπό αυτά φαίνεται καθαρά σε ποιες σχέσεις βρισκότανε ό Π. 
Κορωναΐος μέ τον Πετροπουλάκη καί τούς ντόπιους αρχηγούς. Γι’ 
αυτό καί μετά τη μάχη τοϋ Γερακάρι δ Π. Κορωναΐος πηγαίνει στον 
Καλλικράτη, όπου βρισκότανε ή Γεν. Συνέλευση, γιά νά τακτοποίηση 
το ζήτημα. Άπό κεΐ στίς 10 Φεβρουάριου ϊ.έ. γράφει στον αδερφό 
του Άχιλλέα22:

«ΕΙς την μάχην τής 1ης Φεβρουάριου ήμην εγώ 
μόνος αρχηγός κα'ι ύπήρξεν αρκετή τάξις, ώς έκ 
τής οποίας έλά β ο μεν τήν νίκην.... | Άφ' ου ήλθεν ό 
ΙΙετροπουλάκης ενταύθα νέαι ραδιουργίαι και νέα 
βάσανα μέ κατεπλάκωααν. Αυτός μόνος μεταξύ ό
λων <5έν ήθέλησε νά ΰποταχθή είς τάς διαταγάς μου 
καί ραδιουργεί, δ πως λάβη τήν θέσιν μ, ον. “Ηδη έ- 
ραδιούργησεν δλονς μεταξύ των όποιων είναι καί Δασκαλάκης τις, 
γνωστός είς πάντας καί τήν ’Επιτροπήν αυτήν. Μέ κατηγορούν δέ δτι 
είμαι τοϋ γαλλικού κόμματος κ αί δτι θέλω νά γίνη ή Κρήτη 
ηγεμονία. Ό Όθωνισμός βέβαια δέν είναι ξένος 
είς ταϋτ a I Προσέτι δ Πετροπουλάκης άποτνχών ό- 
λοκλήρως ενταύθα διά τε τήν ανικανότητά τον καί

ao) ΙΑΚ Άρχεΐον Κορωναίου άρ. 30. 
21) ΙΑΚ, Άρχ. Κορωναίου άρ. 29.
»2) ΓΑΚ, Κ3, α]2 άρ. 338.
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τήν αισχροκέρδειάν τον, ώς λέγονσι, διότι πολλά 
δ ι α δ ί δ ο ν α ι κατ’ αυτού διά τ ά πράγματα, τ ά όποια 
έφεραν εν ταυ da και άλλα μεν δ ιηρπάγη ο αν, άλλα δέ 
έπωλήθηααν κρυφά. ΟΙ στρατιώται του τον έγκοτέ- 
λε ιψ αν πάντες σχεδόν και ο I αύτομολήααντες η ο αν 
οι πλεΐατοι έκ τον σώματός του, εν φ οντοι ούτε πείναν, 
ούτε άλλας κακουχίας ύπέφεραν, επειδή μόλις προ 20 ήιιερών είχαν 
έλθει. Οντως δε δνσηρεστημένοι εναντίον τον, διότι τους άφήρεσε τά 
είς αυτούς άνήκοντα, ηύτομόλησαν. | Πάλιν ήθελον πάθει τά αυτά, 
όσα και είς τον "Αγιον Ίωάννην, εάν δεν προαελάμβανα Έλενοινίονς 
τινάς καί τινας ύπαξιωματικούς. | Κατ’ αυτάς ή έπανάστασις έλαβε 
τροπήν καλήν. ’Εντός 25 ημερών έγένοντο επτά μάχαι καί τινες άψι- 
μαχίαι. ‘Ο εχθρός πρέπει νά άπώλεσεν είς όλας αυτάς πλέον των 
2.000 άνδρών, ένώ ημείς μόλις 30 και ίσως ούτε αυτούς. Έξ αυτών 
4 έδώκαμεν ημείς, ών αί τρεις μεγάλαι μάχαι. ’Εάν δεν ήρχόμην εν
ταύθα, βεβαίως αΐ μάχαι ανται δεν έδίδοντο, διότι οι άλλοι ήθελον, 
ώς λέγονσι, νά είναι προφυλακτικοί και φρόνιμοι, ένώ εμέ λέγονσι σπεύ- 
δοντα πολύ' δέχομαι ευχαρίστως την κατηγορίαν. | *Εάν δεν εϊχον 
την άντίπραξιν τον Πετροπονλάκη (ή τ ι ς φθ άν ε ι μέ
χρι δολοφονίας, ω ς τινες εκ τον ίδιον με ειδοποίη
σαν, άλλ’ ε γ ώ δέν πιστεύω) ήθέλαμεν κάμει πολύ περισσότερα.

| Ή αταξία υπάρχει πάντοτε ή αυτή και δεν πιστεύω νά έλαττωθή μέ 
τον σχηματισμόν τής Κνβερνήσεως, δστις ίσως κατ' αυτάς κατορθωθή 
μετά πολλάς δνσχερείας. Προτιμότερον ήθελεν εΐσθαι νά πέμψη ή ’Επι
τροπή ένα αντιπρόσωπόν της ενταύθα, ώς άλλοτε τής εΐπον. Άλλ’ είτε 
σχηματισθή είτε μή ή Κνβέρνηοις ό αντιπρόσωπος τής ’Επιτροπής εί
ναι πάντοτε άναγκαΐος. | "Η Επιτροπή άδεξίως και άκαταλλήλως μοι
ράζει τά χρήματά της. Το πρώτον, διότι δίδει, δπου δέν πρέπει, ή δί
δει πλέον τού δέοντος' τό δεύτερον διότι τ ά στ έλλε ι ά π’ ευ
θείας είς έκαστον αρχηγόν έκ τ ών ξένων και ο χ { 
είς τον άνώτερον πάντων και οντω τους θέτει είς 
ανεξάρτητον θ έα ιν και τους κ άμν ε ι ά πε ι θ εΐ ς. Πώς 
δέ γινώσκει τάς άνάγκας αυτών και τήν διαγωγήν έκάστου, διά νά τά 
διανέμη δικαίως ; | Προ πολλοϋ στερούμαι έπιστολών της [τής Έπι 
τροπής]' ίσως καί ή πρό ς με διαγωγή της ένθαρρύνει 
τούς έ χ θ ρ ο ύ ς μου· είπέ της νά διόρθωση καί τούτο, άν ούτως 
έχη. Δέν αγνοεί βεβαίως ή ’Επιτροπή, δτι ό έρχομός μου ένταύθα κα> 
έσω καί έξω έδωκε σπουδαιότητα είς τήν έπανάστασιν. Μέ άρκούν 
δαα υπέφερα' άν έξακολουθοϋν τά βασανιστήριά μου, θά δώσω τήν 
παραίτηαίν μου καί θά υπάγω νά άποσυρθώ είς κανέν χωρίον. ‘Ενώ
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είς Άλλους, έχοντας 20 ανθρώπους, στέλλει 100 και πλέον λίρας, αν καί 
μη παρευρεθέντας οϋδ'ε εις ένα πόλεμον, ε I ς εμέ τον αρχη
γόν 4 επαρχιών, τον δαπανώντα εις γενικός άνάγκας, τον 
εχοντα προσωπικός δαπάνας πολλάς, τον βοηθούντα πολλούς κ.τ.λ. 
κ.τ.λ. και επί πλέον εχοντα καί σωματοφυλακήν μου περί τους 40 καί 
άλλοτε 50 ανδρας, στέλλει μόνον 50. | Οι κάτοικοι, ήτοι ό 
λαός καί οί πλεΐστοι τ ώ ν εντοπίων δ π λ α ρ χ η- 
γ ώ ν καί καπεταν α ίων, είναι υπέρ έ μ ον, καί ή 
Συνέλευσις αυτή είναι υπέρ έ μ ο ν, ώς πιστεύω, 
α λ λ’ είτε πολύ στενοχωρημένη υπό των εχθρών 
μου, είτε δειλιώσα ενίοτε φαίνεται ψυχρά προς 
εμέ ή καί κάμνει πράγματα ενθαρρύνοντα τους 
εναντίους μου... | Είναι ανάγκη να μέ άντικατασταθή τό ώρο- 
λόγιόν μου, διότι έχω ανάγκην προσέτι είναι ανάγκη νά μοί σταλώσι 
μερικό πολύτιμα πράγματα, διά νά χαρίζω εις τάς μάχας' Οϋτω οδη
γούνται τά ανθρώπινα' επίσης έδωκα καί δχι όλίγας λίρας είς τούς 
άριστεύσαντας καί πληγωθέντ ας. | 'Η Συνέλευσις i ξ ω μ ά λ υ- 
ν ε τάς άναφνείσας δυσχερείας μεταξύ εμού καί 
Άλλων τ ι ν ώ ν υπέρ εμού...»

Επόμενο ήταν λοιπόν, ότι στην έκθεσή του για τή μάχη τοϋ Γε- 
ρακάρι ό Πετροπουλάκης δεν όμιλεΐ καθόλου για τον Π. Κορωναΐο 28. 
Αυτό κάνει τον Π. Κορωναΐο νά στείλη μια διεξοδικό έκθεση για 
την ίδια μάχη, πού την έδημοσίευσεν ό «Αιών» στις 28 Φεβρουάριου 
1867, χαρακτηρίζοντας την ως «ακριβώς γεγραμμένην καί πληρεστέ
ραν τής τού κ. Δ. Πετροπουλάκη»21. Έτσι ό ανταγωνισμός τους φτά
νει και στη δημοσιότητα.

“Οπως καί ό ίδιος ό Π. Κορωναΐος τό αντιλαμβάνεται, όταν cονίζη 
δτι ό Όθωνισμός δεν ήταν ξένος σ’ δλα αυτά, ή αντίδραση εναντίον 
του είχε τις ρίζες της στην ’Αθήνα. Αυτό τό επιβεβαιώνουν και δυο 
γράμματα τού Σ. Δ. Κρίνου προς τον ίδιο τον Π. Κορωναΐο. Στο 
πρώτο, γραμμένο στις 7 Φεβρουάριου 1867, διαβάζομε26:

«’Αποφεύγω νά σέ γράφω διά μην εύρίσκωμαι είς την ανάγκην νά 
σέ πληροφορώ, δσα κατά σού τεκταίνονται ενταύθα. ‘Η γνώσις τών 
τεκταινομένων ίσως ήθελε βλάψει περισσότερον, ενώ ή πείρά σου θέ-

ί3) Τήν έστειλεν από την Καλή Συκιά Άγ. Βασιλείου στις 3 Φεβρουά
ριου 1867 πρός τήν Κεντρική Επιτροπή τών ’Αθηνών (ΚΕΑ) καί δημοσιεύ
τηκε πρώτα στον «’Εθνοφύλακα»—στό ύπ’ άριθ. 1187 φύλλο τής 20.2.67—καί 
κατόπιν στον «Αιώνα» (άρ. 2217 τής 23.2.67).

») Άρ. 2218.
a‘) ΓΑΚ, Κ3 α]2 άρ. 372.
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λει σε οδηγεί νά διασκεδάζης τάς σκευωρίας άμα παρονσιαζομένας. |
”Ηδη δε σε γράφω, διότι αναχωρεί εντεύθεν ώς απεσταλμένος τής 
Κνβερνήαεως και τής Κεντρικής ’Επιτροπής ό κ. Στ. Χιονουδάκης, 
ανεψιός τοΰ Μανουσογιαννάκη και τον Κωσταροϋ, έξάδελφος δε και 
αυτόν τοΰ Τσιρινδάνη, γυναίκα δελφος δε τοΰ Δασκαλομανωλάκη, του- 
τέατιν άνϋρωπος έχων τάς στενωτέρας συγγένειας μετά των σπουδαιό
τερων Σφακιανών. \ Προς αυτόν ελάλησα δ,τι ήδννάμην. Καλόν ή&ε- 
λεν είσέλαι νά περαιώσης εν Κρήτη ιό οτάδιόν σου, δπως τό ήρχισες, 
τουτέστι γινόμενος παράδειγμα αύταπαρνήσεως και μετριοφροσύνης·».

Στο άλλο, τής 11 Φεβρουάριου ϊ. ε. γράφει πιο καθαρά26:
*...’Η Κεντρική, ήτις τόσον έντέχνως διήγειρεν εν Ευρώπη την 

κοινήν γνώμην, ήτις τόσον πατριωτικώς κατώρέλωσεν νά άνοιξη διη
νεκή ρυακα χρηματικών συνδρομών, αυτή ή .. . Επιτροπή άπέτυχε 
πληρέστατα εις τήν διευϋννσιν τής επαναστάσεως εν Κρήτη. \ ’Η κενο
δοξία καί ή μοχϋηρία τών εν Ά&ήναις διαμενόντων άνωτέρων Κ ρη
τών άξιωματικ ών είναι κατ’ εμε ή κυρία αφορμή τής τοιαύτης απο
τυχίας. ’Από τοΰ στρατηγοΰ Δου Κη [Δημητρίου Καλλέργη] καί τοΰ 
Σ]ρχον X. Ζ. [Χαραλάμπους Ζυμβρακάκη] μέχρι τοΰ άλωπεκώδους 
άντισυνταγματάρχου Β. Σ. [Σαπουντζάκη], δλοι επίεααν αυτήν νά 
πράξη δ,τι ήδΰνατο, νά μηδένιση τάς ένεργείας άνδρών, οΐτινες καταλ
λήλως ύποοτηριζόμενοι ήδύναντο νά διοργανώσωσι τήν εν Κρήτη έπα- 
νάστασιν. | Ή Κ. Επιτροπή, μεριμνώσα περί τών ανατολικών καί μέ
σων επαρχιών...,άπεφάσισε νά έξαποστείλη ε&ελοντάς. Ή υπό τοΰ Ι.Ζ. 
[Ίωάννου Ζυμβρακάκη] πρώτη αποστολή άπέτυχε, διότι άντί νά με- 
ταβή εις τάς άνατολικάς επαρχίας ... μετέβη νά έπικαέλήση εις τό τμή
μα τών Χανιών. Κατόπιν ο στενός άποκλεισμός ήνάγκααε τάς λοιπάς 
επικουρίας...νά άποβιβασδώσιν εις τάς δυτικάς επαρχίας. | Άλλ’ αί 
άποτυχίαι αυται ήϋελον τραπή επ’ άγαϋω τής επαναστάσεως, αν ό 
στρατηγός Δ. Κ. άπεφάσιζε νά πέμψη προς τήν συνέλευσιν γνώμην 
άξιοπρεπή προς λνοιν τοΰ στρατιωτικοΰ ζητήματος' ήτοι τήν τήρη- 
σιν τής ιεραρχίας τοΰ βαέλμοΰ' ή αν ή επιτροπή, ήτις συν
τηρεί τήν έπανάοτασιν, έπέβαλλεν αυτό εις τήν συνέλευσιν ή αν τέλος 
πάντων έχορήγει άμέσως προς Υμάς τά άναγκαΐα χρηματικά μέσα 
προς όργάνωσιν καί ανντήρησιν τών σταλέντων εθελοντών. | Τά ολίγα 
προς Ύαάς αταλέντα χρήματα προήλ&ον έκ τοΰ δτι δ X. Ζ. άπήτει 
νά σταλώσι προς τον άδελφόν του χρήματα, ή δέ επιτροπή καί τι- 
νες τών πλησιαζόντων αυτήν, δεν συγκατετίϋεντο είμή επί τω δρω 
τοΰ νά σταλώσι καί προς ’Υμάς ίσα. Έντεΰϋεν προέρχονται αί

*0 Πόνος Κορωναΐος καί ή εκστρατεία τοΰ Όμέρ στο Λασίθι 173

2β) ΓΑΚ, Κ3 aJ2 άρ. 355.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:17 EEST - 18.237.180.167



174 Ίω. Μαμαλάκη

είς τρεις δόσεις σταλεΐσαι 300. | Ή σνσσώρευαις τοιούτων στοι
χείων εν Κρήτη, ή έλλειψις κέντρου και ή έμφάνιοις τον Μουστα- 
φα εν Σέλινα) η το επόμενον νά έπιφέρωσι τον κλονισμόν τής έπανα- 
ατάσεως. Αίφνης ήκούαθη φωνή, δτι δ Κορωναΐος είναι δ αίτιος τής 
τοιαύτης καταστάσεως, διότι ερίζει περί αρχηγίας διότι προεϊδε και 
προεϊπε την κατάπτωσιν τής έπαναστάσεως, διότι έγραψε τοιαύτας τι- 
νάς επιοτολάς προς δύο προξένους έν Χανίοις. Περίεργος πολιτική ον- 
νεσις ! ΑΙ κοσμητικάί και επιπόλαιοι τον Σολιώτη εκθέσεις έλάμβα- 
νον καλυτέραν υποδοχήν, παρά τάς περιεχούαας σπουδαίας κρίσεις καί 
έκθετούσας γυμνήν τήν αλήθειαν. | Έν τούτοις, αϊ διεγερθεΐοαι έν 
Ευρώπη σνμπάθειαι υπέρ τοϋ Κρητικού άγώνος, ήρχισαν νά φέρωαι 
τα αποτελέσματα των αί Κυβερνήσεις ήρχισαν νά κάμπτωνται, οΐ 
ομογενείς ίδόντες τούτο έγένονιο γενναιότεροι καί ή Επιτροπή κατέστη 
πλουσιωτέρα, πάντες δ’ έγένοντο θαρραλεώτεροι, ή αυτή δε φωνή 
ήκούσθη πανταχόθεν, δτι ή έπανάστασις πρέπει νά ύποστηριχθή αλλά 
καί νά δργανωθή, ή προ πολλοΰ παρά πολλών προταθεΐσα γνώμη τοϋ 
ι ά άποαταλή πολιτικός αρχηγός έγένετο παραδεκτή και ύπ’ αυτής τής 
Κνβερνήσεως, ήδη δε άπεφααίαθη καί τό πρόσωπον, δπερ είναι δ κοι
νός φίλος Δ. Μαυροκορδατος. \ Πριν δμω; ουτος κατέλθη άπεφααί
αθη νά ύποστηριχθή χρηματικώς έν τώ τόπω ή έπανάστασις' άπεφά- 
οιοαν λοιπόν νά πέμψωσι διά τοϋ έν Χανίοις Σακκοπούλου είς τους 
αρχηγούς, τους έχοντας σώματα, διότι εϊπον, υπάρχουν αρχηγοί έν 
Κρήτη έρίζοντες περί αρχηγίαν, μεμψιμοιροϋντες καί μηδέν πράττον- 
τες. 'Ωραία πολιτική ούνεσις ! ’Αντί νά χορηγήσωσιν εις τούς δυνα- 
μένους νά συγκεντρώοωσι τούς έθελοντάς καί τούς έντοπίους, κατέστη
σαν τήν έπανάστασιν τής Κρήτης, έπανάστασιν τοϋ 1854 με τούς απεί
ρους αυτής αρχηγούς. Συγχρόνως δ’ άπεφααίαθη να μεταβή άνθρωπος 
γνωστός έν τφ τόπφ, δατις νά ΐδη έκ τοϋ πλησίον τήν κατάστασιν τής 
έπαναστάσεως καί νά ένεργήση τα περί καθόδου τοϋ πολιτικού άρχη- 
γοΰ' ώς τοιοϋτος δ’ άνεχώρησεν έξ ’Αθηνών, ΐνα μεταβή εις Κρήτην 
έπί τοϋ Άρκαδίου δ Σ. Χιονουδάκης. | 'Ο κύριος ουτος είναι άπε- 
σταλμένος ούχί μόνον τής ’Επιτροπής, άλλά καί τής Κυβερνήοεως' αν 
καί φίλος άρχαϊος αύτοϋ, δεν ήθέλησα νά τον υποχρεώσω νά διάσχιση 
τον πέπλον τής εχεμύθειας, πιστεύω δμως, δτι κύριος σκοπός τής 
άποστολής είναι ή άπόκρουσις τών προτάσεων τής ηγεμονίας καί ή 
παραδοχή τοϋ πολιτικού αρχηγού. | ’Επειδή οι έχθ ρ ο ί σας 
κηρύττουσιν δτι έ ρ ί ζ ετ ε περί ά ρ χη γ ί α ς, τινές δε έκ 
Κρήτης έδημοοίευοαν, δτι πάσχετε καί άπό τ ουρκοφοβίαν, άπο- 
φαοίσατε νά γίνετε χρήσιμος εις τήν έπανάστασιν καί διά τής άναρχίας 
άφοϋ οί Έλληνες δεν θέλουσιν ηγεμόνα στρατηγόν. ’Επειδή είς τ οι-
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οΰτον στρατόν μόνος δ ψωμάς είναι αρχηγός, φροντίσατε νά αυνεννοη- 
θήτε μετά τον εν Χανίοις Σ. [Σακκοπούλου], μη άμελήτε δε νά κρα
τάτε σχέσεις και με τον Δ. [Δενδρινόν] και αυτόν τον πρόξενον τής 
’Αμερικής. Συνεννοηθήτε δε προ παντός με τον άρχιψωμάν, την Κεν
τρικήν ’Επιτροπήν, και άποτελέσατε ίδιον σώμα εκ 300' υποστηρίξατε 
και τους θέλοντας νά ανμπράττωσι με *Υμάς, νά έχωσι τά αναγκαία 
προς σνντήρηαιν τών ϋπ’ αυτούς στρατιωτών, και πράττετε ο,τι δύνα- 
σθε κατά τον εχθρού' συγκεντρώσατε δέ πέριξ Υμών και νέους άο
κνους είς το διατηρεΐν αλληλογραφίαν έγκαιρον με τους εν Χανίοις 
και μετά τών εν Σύρω και Άθήναις δημοσιογράφων. \ Υγιαίνετε. 
I. Σ. Δ. Κρ.».

Ό Κρίνος ξέρει δλα, δσα γίνονται εις βάρος τοΰ Π. Κορωναίου, 
ξέρει δμως καί τά ελαττώματα του, δπο)ς είναι δ μεγάλος του εγωι
σμός καί ή επιθυμία του νά διευθύνη μόνος αυτός καί καταβάλλει κά
θε δυνατή προσπάθεια γιά νά πείση τον Π. Κορωναΐο νά συμμορ- 
φωθή προς τις περιστάσεις.

Έν τφ μεταξύ καί ή Γενική Συνέλευση τών Κρητών βρίσκεται σέ 
δύσκολη θέση, μέ τήν οξύτητα που είχαν πάρει οί σχέσεις τοΰ Π. 
Κορωναίου καί Δ. Πετροπουλάκη. Αυτό διαφαίνεται στό ακόλουθο 
γράμμα της προς τον πρώτο

«Περί τών παρατηρήσεων, άς μάς ποιείτε εν τή προς ή μάς επιστο
λή, θέλομεν σκεφθή ακολούθως. Σάς άποατέλλομέν τινας εντύπους 
διαταγάς, τους έθελοντάς άφορώσας. Έν τούτοις σάς προσφέρομεν τους 
αδελφικούς ημών ασπασμούς καί διατελονμεν. | Έν Καλλικράτει τή 
12 Φεβρουάριου 1867. | (Τ.Σ.) Ή Γενική Συνέλεναις Κρητών. \ 
Μανονσογιαννάκης | Κασελάκης \ Γρηγόριος προηγούμενος \ Κασελά- 
κης \ Μπονμπουλάκης | (δυσαν.) | Νικ. Σφηνιαδάκης [ Άναγν. Μαρ· 
κουλάκης | Άριατ. Καλοειδάς | ’Αλεξ. Μαοκάκης \ A. I Ταίχλης \ 
Στυλιανός Δημητρακάκης | Άναγν. Παναγιωτάκης.» | (τό δλον 14 
υπογραφές).

Αλλά καί από τή Σύρο είχε γράψει δ Μίνως Μπογιατζόγλου στον 
Π. Κορωναΐο, μέ διαρορετικό περιεχόμενο δμως καί τόνο, ως μπο
ρούμε νά εϊκάσωμεν από τήν ακόλουθη απάντηση σ’ αυτόν τού Π. 
Κορωναίου 38:

«Βρύσες Αμαρίον 14 Φεβρουάριου 1867. | Εύγενέστατε κ. Μπο- 
γιατζόγλου. | ’Έλαβον προχθές τήν ανώνυμον επιστολήν σας τής 5 τοΰ 
μεσοϋντος καί σάς ευγνωμονώ διά τάς εν αυτή περιποιητικός καί εύ- * *·)

”) ΙΑΚ, Άρχ. Κορωναίου άρ. 33.
*·) ΓΑΚ, ΚΙ 3α άρ. 466.
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176 Ίω. Μαμαλάκη

γενεις ίκφράσεις σας προς εμέ. Τφ δνχι απέναντι τής ειλικρίνειας μου 
και τής Λφοσιώσεώς μου υπέρ τοΰ κρητικού άγώνος και απέναντι τών 
ατομικών κόπων και μόχδων μου, με αμείβετε έπαξίως διά τής επι
στολής σας. Μάδετε εν τούτοις, κύριέ μου, επειδή με άναμιμνήσκετε 
το παρελθόν, δτι παν τό πα ρελδό ν και τό παρόν και τό μέλλον μου 
ήτο και έσεται πάντοτε άκηλίδωτον και δτι, παν, δ,τι έπραξα τότε, τό 
έπραξα έκ πεποιδήσεως και είλικρινώς, διότι, ουτω φερόμενος, έπί- 
στευον, δτι υπηρετώ την πατρίδα μου, προλαμβάνων τάς δλεδρίους 
συνέπειας μιας ριζικής μεταβολής' ώς προς τό μέλλον μου, περ'ι ου 
εύαρεστεΐσδε νά με κάμετε λόγον, ουδέ καν τό έφαντάσδην, δτι έπρεπε 
νά στηρίξω τάς ελπίδας μου είς την εκστρατείαν τής Κρήτης. | ’Εν
νοώ, κύριέ μου, τάς δυσαρέσκειας σας, ώς προς τά γραφόμενά μου' 
έπρεπε νά σας άπατώ, νά σας πλανώ μέ ψεύδη, νά σας έκδέτω ανυ
πάρκτους θριάμβους, νά σάς βεβαιώνω διι ή έπανάστ ασις είναι ακ
μαία, ενφ είχε φδάσει είς την παρακμήν της και δτι είς την Κρήτην 
έχομεν τον χρυσονν αιώνα ! και ήξεύρετε διατί ; διότι δλα τά ανωτέρω 
είναι παρηγορητικά και ευάρεστα εις την ακοήν, αλλα μόνον είναι τών 
μακράν δντων ίγώ δμως, δατις εΐδον έκ τοΰ σύνεγγυς τά πράγματα, 
ώψειλον κατά καδήκον ώς τίμιος και ειλικρινής άνθρωπος νά φωτίσω 
τούς, δσοι ένδιαφέρονται και εργάζονται υπέρ τοΰ Κρητικού άγώνος' 
δεν έννοοϋσα δέ μέ τούτο και νά δημοσιεύωνται α’ι εκθέσεις μου, αί 
όποϊαι, τό ομολογώ, δέν είναι ένδαρρυντικαί. Τό σφάλμα δμως δέν 
είναι ίδικόν μου. Άπόδειξις δέ δτι υπήρξα ειλικρινής και φιλαλήθης, 
έίναι δτι πρό τινων ημερών, μεταβληδένιτον τών πραγμάτων επί τά 
κρείττω, μετεβλήδην καί εγώ, ακολουθών βήμα προς βήμα τήν εύά- 
ρεστον σωτηριώδη τροπήν, τήν οποίαν βλέπω ήδη. | Ώς προς τήν δι
καιοσύνην, ήτις δέλει άπονεμηδή μετά τό πέρας τοΰ Κρητικού άγώνος 
εις ένα έκαστος κατά τάς πράξεις του, εγώ, κύριέ μου, εντελώς αδια
φορώ, διότι ούτε έζήτησα τίποτε ούτε έχω σκοπόν νά ζητήσω, ούτε δά 
δεχδώ οίονδήποτε τίτλον μοί προσφέρωσιν οι πατριώται σας, δπως έ- 
πραξαν Άλλοι πρό εμού. Μ άδετε, δτι ήλδον είς τήν Κρήτην νά πολεμή
σω ώς άπλοϋς έδελοντής υπέρ τής έλευδερίας της καί υπέρ τής δόξης 
καί τού μεγαλείου τής πατρίδος μου, καί δμως αυκοφαντούμαι, 
εξυβρίζομαι, καί άπειλοϋμαι άπό Κρήτας. 'Υπομονή, 
δέν πειράζει, σάς ευχαριστώ, σάς ευχαριστώ Κε Μπογιατζόγλου. | Με
ταξύ Άλλων έχετε τήν ευγένειαν νά μέ δ ν ο μ ά ζ ε τ ε κ α ί ψ ε ύ· 
στην ώς πρός τον ά ρ ι δ μ ό ν τών α άκ κ ω ν τού παξιμα
διού, τό όποιον έ φ ε ρ ε ν ό κ. Πετροπουλάκης, 
άλλά καί πάλιν σάς επαναλαμβάνω, δτι ουδέποτε έμολννδη ή γλώσσά 
μου μέ ψεύδος, Έάν λοιπόν έγραψα είς τήν έκδεσίν μου, δτι εξήχδη-
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σαν άπό τά άτμόπλοια 1000 σάκκοι παξιμαδιού, αντήν τήν πληροφο
ρίαν την έρανίαθην από τον ίδιον κ. Πετροπουλάκην. | Έν τελεί σας 
διαβεβαιώ προς ησυχίαν σας, δτι τίποτε τον λοιπού δεν θέλω γράιμει 
ούτε υπέρ, οϋτε κατά, διά νά είμαι ήσνχώτερος και άπηλλαγμένος των 
μεμψιμοιριών και ϋβρεών σας, όταν δέ, καθω; ελπίζω, άνακαλυφθή 
ή καθαρά αλήθεια τών δσων εξέθεσα, (ήτις είναι πολύ πικρά), τότε 
πιστεύω νά μέ δικαιώσετε, άλλ’ εύχομαι νά μη είναι αργά. Το κατ’ 
Ιμέ έχω την συνείδηοίν μου αναπανμένην, δτι έξεπλήρωσα εύσυνειδή- 
τως τδ καθήκον μου, ώς ελάχιστος "Ελ.λην. | ’ Ανωνύμω; με γράφετε, 
έν φ ό χαρακτήρ του γραψίματός σας είναι πολύ γνωστός. Σας μιμού
μαι λοιπόν κατά τούτο. | Σας ζητώ συγγνώμην, διότι σας γράφω έπι 
άθλιον χάρτου, αλλά δεν έχομεν καλύτερον ενταύθα».

Το τί ακριβώς είχε γράψει ό Μιν. Μπογιατζόγλου δεν τό ξέρομε. 
Βέβαιο είναι πάντως, δτι για νά γράψη αυτά πού έγραψε, τον είχαν 
επηρεάσει επιστολές τοΰ Πετροπουλάκη κατά τοΰ Π. Κορωναίου. 'Έ
να απόσπασμα μιας επιστολής του προς τον Μ. Μπογιατζόγλου μάς 
κάνει νά μην άμφιβάλλωμε γι’ αυτό 29.

«Τά περ'ι τής διαγωγής τού Κορωναίου και λοιπών σάς τά έγραψα 
προηγουμένως έν έκτάσει. ’Ήδη παραλείπω νά σάς τά γράψω. Σάς 
λέγω μόνον δτι δυστυχώς ουτοι είναι οι μόνοι [;] αίτιοι, άλλά πιστεύ- 
σατε δτι είς τό έλάχιστον [δεν ωφέλησαν] την έπανάστασιν. | Δ. Πε- 
τροπονλάκης».

Ό Π. Κορωναΐος είχε γυρίσει έν τφ μεταξύ στο Άμάρι από τά 
Σφακιά. "Ισως συνετέλεσε σ’ αυτό τό ότι στις 12 Φεβρουάριου είχαν 
συγκρουσθή οί επαναστάτες μέ τουρκικό στρατό, πού είχε μπή από τό 
Τυμπάκι στο Άμάρι, καί, μόλις τό έμαάεν ό Π. Κορωναΐος, είχε 
τρέξει προς τά εκεί. Γι’ αυτό καί γράφει από τις Βρύσες τοΰ Άμα- 
ρίου τό πιο πάνω γράμμα στο Μπογιατζόγλου στις 14 Φεβρου ιρίου80.

Έν τφ μεταξύ ή αποκήρυξη τοΰ Π. Κορωναίου είχε γίνει γνωστή 
καί είχε φέρει την αντίδρασή της στούς κύκλους τών επαναστατών, 
πού ήταν στενά συνδεδεμένοι μέ αυτόν. Ή αντίδραση αυτή έπήρεν 
ωρισμένη μορφή, δπως τή βρίσκομε στά εξής έγγραφα !81

«Προς τόν Γενικόν Αρχηγόν τοΰ Τμήιιατος Ρεθύμνης κ. Π. Κο- 
ρωναΐον. | Μετά λύπης πληροφορηθέντες έσχάτως δτι μέλη τινά τής 
Συνελεύσεως καθώς καί τινες τών Σωματαρχών τον ίδιου Τμήματος, 
διά λόγους τινάς, ονς άμφότεροι δεν έγκρίνομεν δικαίως, δεν έπιθν-

*0 Πάνος Κορωναΐος καί ή εκστρατεία χοΰ Όμέρ στδ Λασίθι 177

JB) ΓΑΚ, ΚΙ 3α άρ. 479.
•°) *Ιδ. άν. σ. 14 έ.
“) ΙΑΚ, Άρχ. Κορωναίου άρ. 34.

12ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε.
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178 Ίω. Μαμαλάκη

μονοί ν’ άναγνωρίσωσι πλέον Υμάς ώς αρχηγόν του άνοηέρω Τμή
ματος. | Ταντα έ'χοντες νπ’ δψιν βεβαιοΰμεν, ότι τ’ άνωτέρο) διαδο- 
έλεντα είναι άπλή συκοφαντία, την όποιαν ήμεΐς άποδοκιμάζομεν καί 
κατά συνέπειαν έλέλομεν με τον αυτόν ώς καί πρότερον ζήλον αναγνω
ρίζει *Υμάς αρχηγόν τον μνησ&έντος Τμήματος μέχρι τής άποπερα- 
τώσεως τής έπαναστάσεώς μας, διότι ή διαγωγή Σας κατά την ιδέαν 
ημών θεωρείται παντός επαίνου άνωτέρα καί άποδεικννεται εκ διαφό
ρων περιστάσεων, αϊτινες είσί τοΐς πάσι γνωσταί. \ ’ Απο δούλου τή 15 
Φεβρουάριου 1867. | 01 οπλαρχηγοί 'Αγ. Βασιλείου καί Άμαρίου. | 
Δ. Μοσχοβίτης. | Παύλος Σαββάκις. | Μ. Α. Σκουλάς. \ I. Κ. Σγου
ρός».

"Οπως φαίνεται από αυτό, ό Δ. Μοσχοβίτης η δεν ειχεν υπογρά
ψει καθόλου στην αποκήρυξη ή μετάνοιωσε κατόπιν και έτσι ανακά
λεσε την πρώτη του πράξη. Οι Μ. Α. Σκουλάς και I. Κ. Σγουρός 
είναι οπλαρχηγοί τοϋ Μυλοποτάμου.

’Έτσι μέσα Φεβρουάριου ό Δ. Κορωναΐος βρίσκεται πάλι στο Ά- 
μίρι μαζί μέ οπλαρχηγούς από τον "Αγ. Βασίλειο, τό Άμάρι καί τό 
Μυλοπόταμο. Καί ακολουθώντας τό παράδειγμα τών άλλων—Πετρο- 
πουλάκη καί Κόρακα—πού είχαν πάρει από πίσω τον τουρκικό στρα
τό, πού ειχεν αποχωρήσει από τό Άμάρι, έρχονται καί βρίσκουν τούς 
άλλους μπροστά από τον Άγ. Μύρωνα. Κατά τών Τούρκων πού ή
ταν στον Άγ. Μύρωνα, είχαν έπιτεθή πρώτα οί άνδρες τοϋ Μ. Κό
ρακα καί Πετροπουλάκη. ’Αργότερα έλαβαν μέρος στη μάχη καί ό Π. 
Κορωναΐος μέ τούς δικούς του. Πολύ ενωρίς δμως άποσύρθηκαν οί 
πρώτοι από τή μάχη ενώ εκείνοι πού ήταν μέ τον Π. Κορωναΐο, πα
ρά τή διαταγή τής διακοπής τής μάχης από τό Γεν. ’Αρχηγό τοϋ τμή
ματος Ηρακλείου, τό Μ. Κόρακα, αυτοί εξακολουθούσαν νά χτυποΰν. 
Οί άνδρες τοϋ Κόρακα και τοΰ Πετροπουλάκη ακολουθώντας τό πα
ράδειγμα τών δύο αρχηγών τιον δέν ξαναγύρισαν στη μάχη, αν καί μέ 
τις ενισχύσεις πού ήρθαν στούς Τούρκους ή θέση τών επαναστατών, 
πού εξακολουθούσαν τή μάχη, ειχεν άποβή δύσκολη. Ευτυχώς ή νύχτα 
έφερε τή διακοπή' έτσι καί αυτοί, πού συνέχιζαν τή μάχη, κατώρθω- 
σαν νά άποφύγουν τήν κύκλωση καί φθιρί32.

’Έτσι ή σύγκρουση στον Άγ. Μύρωνα έδωκε νέα αφορμή προσ-

3ί) Γιά τή σύγκρουση αυτή γράφει ό Μητσοτάκης άπό τό Ηράκλειο στό 
Δενδρί'ό στά Χανιά. (ΙΑΚ, ΑΡΠΧ No 3ό): •‘Ίήν 17)1 Ιπταμένου τό επαναστατι
κόν σώμα τών Κεντρικών ’Επαρχιών ενεφανίοθη ολόκληρον si; Μαλεβίζι παρό τον 
Άγ. Μάραινα. ΣυνήφΟη αυθημερόν μάχη διαρκή; και πεισματώδη; μεταξύ 600 
Χριστιανών καί 3.000 ’Οθωμανών. 5 φονευμένου; οί Χριστιανοί έναντι 4& 
Τοΰ ρκωνν.
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Τριβών μεταξύ τοϋ Π. Κορωναίου καί τοϋ Δ. Πετροπουλάκη. Ή αν
τίθεσή τους ξεσπάζει στα γράμματα, τοϋ Πετροπουλάκη προς την Ε
πιτροπή τής Σύρου καί τοϋ Π. Κορωναίου προς τον αδελφό του 
Άχιλλέα.

'Ο πρώτος στις 24 Φεβρουάριου 1867 γράφει στη Σύρο από τον 
Άΐμονα τοϋ Ρεθύμνου καί, άφοΰ επιτίθεται πιο μπροστά καί κατά 
τοϋ Βυζαντίου, τοϋ Σαράτσογλου καί τοϋ Γενίσαρλη, συνεχίζει38:

«Και ό κακός τής επαν ασ τάσ εως δαίμων Κ ο ρ ω ν αΐ* 
ο ς μετά την μάχην τοϋ Άποδούλου, άκολουθήσας ημάς με 10 σώμα-* 
τοφύλακάς του, μάς έγένετο λίαν επιζήμιος εις την μάχην τοϋ Άγ, 
Μύρωνος, διότι, από πολύ μακράν θεώμενος ταύτην, ον 
μόνον πρώτος έτ ρ άπη εις τ αχ ί α τη ν φυγήν, αλλά και 
διά τοϋ δειλοτάτου τρόπου του παρέσνρε και π λε ί
α τ ου ς δειλούς ό π λ ί τ α ς, δ πω ς τ ό ε π ρ α ξ ε και εις Γε· 
ρακάρι. Είναι πικρά ή άλ.ήθεια και προς χάριν τής ίεράς έπανα- 
στάοεως δεν πρέπει νά γράφωνται, οφείλω όμως έν ειλικρίνεια νά εκ
θέσω Ύμιν, δτι οι ανωτέρω κύριοι με έπλησίασαν 
προς τον σκοπόν ν ά λ ι π ο τακτήσωμεν, προτρέ- 
ψ αν τ έ ς με προς τούτο και εμέ τον ίδιον, ο ν μη 
εϋρόντες τής επιθυμίας των, άποσύρονται α
πό τ ά ς μ ά χ α ς, διασπείράντες ονχ ή τ τ ο ν τ ό 
μόλυσμα τής λιποταξίας εις τους δειλούς κ a ί 
φανλοβίους έθελοντάς. Έπεθύαουν ο ί άθλι
οι ν ά πείαουν καί εμέ αυτόν προς αυτό, δ π ω ς 
άποφύγωσι τής Π α τ ρ ί δ ο ς την άποκήρυξιν καί 
χλεύην. \ Τό επ' έμοί δέν ζητώ ούτε αρχιστρατηγίας, δπως τούς 
υπερπηδήσω, διότι είμί γνωστότατος, οφείλω όμως νά σάς εκθέσω τήν 
κατάστασιν τών πραγμάτων...».

Τό άλλο, τοϋ Π. Κορωναίου, είναι μεταγενέστερα γραμμένο, στις 
5 Μαρτίου, καί είναι απάντηση σέ άλλη επιστολή τοϋ αδελφού του 
Άχιλλέα, δπου θά τού μιλούσε γιά τή διένεξή του μέ τον Πετροπου
λάκη.

"Ετσι, γράφοντάς του γενικά γιά δσα είχαν συμβή μεταξύ αυτού 
καί τού Πετροπουλάκη, έρχεται καί στή μάχη τού Άγ. Μύρωνος.

«'Αληθώς, γράφει34, όχι μόνον ούδέν εΐχον μετά τοϋ Πετροπουλά- 
κη αλλά καί μέ χαράν ήκουοα τον ερχομόν του. ’Αλλά φαίνεται δτι ή 
κατ' έμοΰ άντιπολίτευσις διά τοϋ Πετροπουλάκη ήιο προετοιμασμένη ··)

*0 Πόνος Κορωναϊος καί ή εκστρατεία τοϋ Όμέρ στό Λασίθι 179

··) ΓΑΚ, ΚΙ 3α άρ. 491. 
•‘) ΓΑΚ, Κ3 α]2 άρ. 397.
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180 Ίω. Μαμαλάκη

εξ Άάηνών, δι’ δ καί ή υποδοχή μου ήτο ψυχρά καί δέν εβράδυνε νά 
φανή ή ενέργεια. Πιστεύω δε, δτι δ Όίλωνισμός δεν είναι ξένος' ίσως 
υπάρχει καί το οϋσιωδέστερον αίτιον. Εις άλλους αιτία είναι δ φθό
νος, διότι έϋ·εωρήϋ·ην υπό του Ευρωπαϊκού κοινού ώς αρχηγός τής 
επαναστάσεως καί διότι έλαβον επιτυχίας, ενώ εκείνοι δέν έτυχον τοι- 
αύτας.... 'Η «Ελπίς» έπρεπε νά εντραπή καταχωρούσα εις την εφημε
ρίδα της επιστολήν ενός παιδιού καί τούτο άποδεικνύει την πηγήν τής 
άντιπολιτεύσεως, τουτέστι τον Ό&ωνισμόν.... | Μέχρι τής άφίξεως 
τού Πετροπονλάκη ήμην εις καλλίατας σχέσεις μετά των εντοπίων κα- 
πεταναίων καί τού λαού καί μάλιστα εΐχον την βεβαιότητα, δτι ήγαπώ- 
μην καί έαεβόμην παρ’ αύιών. Ούδεμία ποτέ έδόίλη αφορμή δυσαρέ
σκειας μεταξύ ούδενός τούτων καί εμού. "Αμα δ μ ω ς ή λ ϋ· εν ό 
Πετροπσνλάκης τα πράγματα μετ εβλήίληοαν εν μ έ- 
ρει. Ουτος έχων ιήν άπόφασιν νά μέ αντιπολίτευ
σή καί νά μέ άντ ιπράξη, έφρόντισε νά φι λεν ίλή 
ατενώς πρώτον μέ τον Κόρακα καί δεύτερον μέ 
τ ιν ας άλλους, έπί κεφαλής τ ών όποιων ήτο ό Δ α- 
σκαλάκης, τον όποιον εϊχον άπομακρύνει από πλησίον μου, Ικ τών 
πολλών αταξιών, άς διέπραττε. Τά μετέπειτα γράψας σοι διά προλα- 
βονσών επιστολών μου, παραλείπω. Τά νύν τά πάντα σχεδόν διελύϋη- 
σαν' καί οι οπλαρχηγοί τών 4 επαρχιών, συνελίλόντες καί συσκεφίλέν- 
τες, άπεφάσισαν εκ νέου νά μέ ύποστηρίξωσι μέ δλας των τάς δυνά
μεις' καί μάλιστα πληροφορηϋέντες δτι τινές έ'πεμψαν αναφοράν εναν
τίον μου εις τήν Συνέλευσιν, μ’ ένεχείρισαν έγγραφον διά τού όποιου 
κηρύττουν συκοφαντίας τά κατ’ εμού λεχ&έντα. Αυτοί οί ύπογράψαν- 
τες είς τήν κατ’ εμού αναφοράν προσήλ&ον εις εμέ καί ώμολόγησαν 
τήν απάτην των. Μόνον ό Πετροπουλάκης μένει ασυμφιλίωτος. Καί ό 
Δαακαλάκης αυτός εουμφιλιώίλη πλήν ϋποπτεύω τήν ειλικρίνειαν, διό
τι δέν αφήνει ό Πετροπουλάκης. Ό Κόρακας είναι αμφίβολος, διότι 
είναι απλούς καί παρασύρεται ευκόλως. Μέ τον Σκουλάν, Ντιντιδάκην 
καί λοιπούς είμαι κάλλιο τα... | ’Άς πιστεύσουν άπαντες, δτι δέν ήτο 
πνεύμα φιλαρχίας ή άπαίτησις τής αρχηγίας μου. Ούδείς μέ τήν διε- 
φιλονίκησεν είμή ό Πετροπουλάκης. Καί εγώ πάλιν παρεχώρουν, άλλ’ 
οί ίδιοι εντόπιοι δέν ήϋελον. Δέν εΐχον άνάγκην αυτής, διά νά άνα- 
δειχάώ, αΜ’ ή ίλέσις καί ό πόλεμος Ιδίως απαιτεί τό τοιούτον. ’Εκ
τός τούτου ή Συνέλευσις είχε διατάξει προ πολλού διά νά παύαουν αί 
έριδες, ώστε δλα τά στρατεύματα, τά ευρισκόμενα εις έν τμήμα, νά ϋπό- 
κεινται εις τάς διαταγάς τού άρχηγού τού τμήματος. Τήν διαταγήν 
ταύτην... ϋέλεις εϋρει είς τά έγγραφα, τά όποια άέλει σοί παραδώσει 
ή κυρία Μπιραναγνώστη, ήτις άνεχώρησε μέ τό Άρκάδι διά τήν Έλ·
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λάδα... | ’Αληθώς επρεπε νά καταντήαωμεν εκεί, δπου ίκαταντήσαμεν, 
διά νά τύχη δ I. Ζνμβρακάκης εικονογραφίας και ό Πετροπονλάκης 
Τονρκοφαγίας, άλλ’ ελπίζω ή αϋριον νά ξεκαθαρίση τα πράγματα.' 
“Ηδη πολλοί εξεκομβώθησαν εναντίον των αναιδών ψευμάτων τον Πε- 
τροπονλάκη καί εις τον «Έθνοφύλακα» πέμπονται επανειλημμένα άρ
θρα επανορθωτικά, καί άλλα θά σταλώοι δεν αμφιβάλλω... \ Τό τμήμα 
τοΰ ’Ηρακλείου υπνώττει. Ό Κος Κόρακας, τον όποιον παραλόγως 
θεοποιούν, διότι είναι μέγα μηδενικόν καί οϋχί τόσον γενναίος όσον 
φημίζεται, ώς θέλω ok εϊπει κατωτέρω, καί δ Κος Πετροπονλά
κης, δστ ις ώνομάσθη αρχηγός των εν Ή ρ ακλεί ω 
εθελοντών, δεν τολμούν νά υπάγουν, αλλά στριφο
γυρίζουν. Κάμε τούτο γνωστόν εις τό κοινόν35. Σέ 
είπα, νομίζω, ότι πρό τίνος έξεατρατεΰσαμεν διά τη Μεσαρά καί Μα- 
λεβίζι. Άφοΰ περιήλθομεν εν μέρος αυτών, έφθάσαμεν είς "Αγιον 
Μύρωνα τοΰ Μαλεβιζίου. ’Επειδή ή επαρχία αΰτη ανήκει είς τό τμή
μα τοΰ Κόρακα, άφήσαμεν είς αυτόν τήν αρχηγίαν ανευ ένστάσεως. | 
Είς τό χωρίον ενρίοκοντο 400 ’Οθωμανοί, ημείς εΐμεθα περί τάς δύο 
ήμισυ ή καί τρεις χιλιάδας. Άφοΰ δ αρχηγός Κόρακας διέταξε τήν 
προσβολήν, αίφνης διέταξε νά ϋποχωρήσωμεν, ίδών τό οχυρόν τής 
θέσεως καί τό επικίνδυνον επομένως τής προσβολής. Οϋτω άνεχωρή- 
ααμεν απαντες. | ’Αλλά μετ’ ολίγον ήκούσαμεν τουφεκισμούς· ή το δε οϊ 
ανδρείοι Σφακιανοί καί Άγιοβασιλειοηαι καί τινες εκ τών άλλων 
επαρχιών, οϊτινες νομίσαντες άνανδρον νά ϋποχωρήσωμεν, άφοΰ άπαξ 
ήλθον είς τον τόπον τής μάχης, ήρχισαν τήν μάχην περί τους 200 κατ’ 
άρχάς καί 400 κατά τό τέλος. Τόσον δε γενναίως επολέμησαν, ώστε, 
καίτοι οχυρόν φύσει τό χωρίον, καίτοι ώχυρωμένον εκ τής τέχνης, 
καίτοι ίσοι προς ίσους, τοσοΰτον έστενοχώρησαν τούς εχθρούς, ώστε 
οϋτοι ήναγκάαθηααν νά ζητήσωαι κατεπειγόντοτς βοήθειαν πανταχόθεν 
καί νά κλεισθώαιν εντός τών οχυρωμάτων των, άπελπισθέντες σχεδόν. 
Καί τώ δντι, εάν απαντες έλάμβανον μέρος, ούδεμία υπάρχει αμφιβολία, 
δτι εκυρίευααν τό χωρίον καί τούς εχθρούς, διότι ούδείς τούτων ήθελε δυ· 
νηθή νά διααωθή... ’Εγώ μετά τοΰ κ. Σμολένσκη καί τοΰ αποσπάσμα
τος μου, άμα ήκούσαμεν τούς τουφεκισμούς επεατρέψαμεν εις τήν μάχην 
καί εμείναμεν μέχρι τέλους. Άλλ’ δ κ. Κόρακας καί Πετ ρ ο
πού λάκη ς ήσφαλίσθησαν εις εν παρακείμενον χω
ρίον, καπνίζοντες ναργιλέ ενώ οϊ άλλοι i π ο λ έ- 
μουν. | Περί τό έσπέρας δμως αΐ έπικουρίαι τοΰ έχθροΰ εφθασαν
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“) Τό μέρος τής επιστολής αυτής από τό σημείο αυτό ώς πιο κάτω δημ·- 
βιεΰθηκβ καί στόν «Αιώνα» τής 23 Μαρτίου 1867 άρ. 2225.
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πανταχόθεν' ευτυχώς, δτι έφθασαν ενώ άνεχώρουν οΐ ήμέτεροι, πε- 
ραιοϋντες την μάχην ένεκα τής νυκτός· πολλοί δμως των τελευταίων 
έκινδύνευσαν, μη λαβόντες εγκαίρως την εϊδησιν τής άφίξεως τών έπι- 
κουριών™. Την διήγησιν ταύιην πρέπει νά γράψης εις μίαν ή δύο 
εφημερίδας, ώς έχει, διότι είναι ή ακριβής άλήθεια και νά μάς τΙς 
πέμψης, πλήν τοϋ ονόματος μου και τον Κου Σμολένοκη, τα όποια 
δεν πρέπει νά σημειώσης καί νά μείνη ή διήγησις μόνον...»

’Από την επιστολή αυτή φαίνεται πώς ό Π. Κορωναΐος δεν ειχεν 
εμπιστοσύνη καί δεν εκτιμούσε τη στρατηγική τού Κόρακα. Καί ό 
ίδιος δμως ομολογεί, δτι, ενώ είχεν υπακούσει στην αρχή στή διατα
γή τού Κόρακα για νά διακοπή ή μάχη, κατόπιν πήρε πάλι μέρος σ’ 
αυτή.

Έν τφ μεταξύ ή διένεξη αυτή μεταξύ τοϋ Π. Κορωναίου καί τού 
Πετροπουλάκη απασχολεί καί το Μιτσοτάκη στο 'Ηράκλειο καί τον 
Καλοκαιρινό στο Ρέθυμνο καί τή Γεν. Συνέλευση, αλλά καί τή Κεντρι
κή ’Επιτροπή ’Αθηνών.

Ό Μιτσοτάκης στις 22 Φεβρουάριου γράφει άπό το Ηράκλειο 
στον Κορωναΐο, πού, ως φαίνεται, τού είχε γράψει γιά τις έριδές του 
μέ τον Πετροπουλάκη

«Την στιγμήν ταντην έλαβον τήν άπό 20 τ.μ. επιστολήν Υμών, ής 
το περιεχόμενον άναφορικώς προς τάς μετά τοϋ...Πετροπουλάκη έχθρι- 
κάς σχέσεις 'Υμών και τάς χρηματικάς άνάγκας 'Υμών αλγεινήν μοϊ 
προνξένηαεν έντύπωσιν. \ ...’Επιφυλασσόμενος ν' απαντήσω...καί νά 
ενεργήσω προθύμως.,.,πρός εξοικονόμησιν χρημάτων, δράττομαι τής 
ευκαιρίας νά συστήσω πρός Υμάς, γενναιότατε,... καί δι’ Υμών προς 
όλους...τήν ομόνοιαν καί καρτερίαν, τήν υπομονήν καί επιμονήν. \ Ή 
καθυστέρησις τών επιστολών σας δέν προήλθεν υπό τών Πετροπουλάκη 
καί Δασκαλάκη, άλλ’ έκ τών πολεμικών περιστάσεων. | Αί είς τάς 
Μέσας επαρχίας τελευταίοι μάχαι... καί Ιδίως εκείνοι τοϋ Άμαρίου, 
μεγάλην αληθώς περιποιοϋσι τιμήν εις τους μετααχόντας είς αυτάς 
ατρατιώτας καί αρχηγούς. | Θαρρείτε καί ομονοείτε. | Πρόθυμος αδελ
φός 25».

Τήν ίδια μέρα—20 Φεβρουάριου 67—γράφει στον Π. Κορωναΐο 
καί ό πληρεξούσιος Μπουμπουλάκης άπό τούς Κομιτάδες88.

«...Καλόν είναι ό μεν Σ]ρχης κ. Λ. ΙΙετροπουλάκης, ώς προωρι- 
σμένος διά το Ηράκλειον, νά μένη εκεί μετά τοϋ άρχηγοϋ Κόρακα 
(κλπ.), Υμείς δέ νά σχηματίαητε εν έτερον κέντρον είς τήν κατάλληλο

ί’) Ώς εδώ δημοσιεύτηκε στό πιο πάνω φύλλο τοϋ «ΑΙώνος».
*’) ΙΑΚ, Άρχ. Κορωναίου άρ. 36.
**) ΙΑΚ, Άρχ. Κορωναίου άρ. 35.
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τέραν ϋέαιν τοΰ τμήματος Ρεϋνμνης με εν τακτικόν οπωσδήποτε στρα- 
τόπεδον».

"Από τη Γεν. Συνέλευση προσπαθούν νά εξομαλύνουν τις διαφο
ρές μεταξύ τών αρχηγών. Καί φαίνεται, δτι κάπως τό πέτυχαν. Γιατί 
στις 2 Μαρτίου 1867 ό Καλοκαιρινός γράφει από τό Ρέθυμνο στον 
Π. Κορωναΐο 19:

«Μετά μεγάλης χαράς έπληροφορή&ην την κατάπανσιν τής νπαρ- 
ξάσης διενέξεως και είθε ό κ. Πετροπουλάκης νά μιμητή τό παράδει
γμα τών άλλων. Προς τον κύριον τούτον γράφω σήμερον και έλπίζω 
οι λόγοι μου νά μή άποβώσιν άγονοι».

’Αλλά καί ή Κεντρική Επιτροπή Αθηνών επεμβαίνει ενεργά στή 
διένεξη αυτή καί στις 4 Μαρτίου 1867 γράφει στή Γεν. Συνέλευση 
καί στήν Προσ. Κυβέρνηση τών Κρητώιν 40:

Έκ τών εξ 'Ηρακλείου επιστολών πληροφορούμεθα δυστυχώς, δτι 
διχόνοια σοβαρά άνεφύη μεταξύ τών κ.κ. Κορωναίου και Πετροπον- 
λάκη. ΕΙς σάς εναπόκειται νά λάβητε σύντονα μέτρα προς κατάπαυσιν 
τοιαύτης διχονοίσς, δυνααένης νά εχη ολέθριας συνέπειας. Φ ρ ο ν ο ϋ- 
μεν δτι τό καταλληλότερον μέτρο ν είναι νά δρίση- 
τε έπακριβ ώς τάς θέσεις και έπαρχίας, εντός τών 
όποιων έκαστος πρέπει νά ενεργή. Παραδεχίλήτε τούτο 
ή οίονδήποτε άλλο μέτρον κρίνετε προσφορώτερον, και δώσατε προς 
άμφοτέρους τάς δριστικάς διαταγάς σας, επαπειλονντες αυτούς δτι, 
έάν ή διχόνοια αντη εξακολου&ήση, ή Κυβέρνησις τής Κρήτης αναγ
κάζεται νά λάβη άλλα δυσάρεστα και εντονώτέρα μέτρα καθ’ οΐονδή- 
ποτε, δστις ή'θελεν άναδειχϋή αίτιος νέων διαπληκτισμών».

Για τις ενέργειες τής Προσ. Κυβερνήσεως καί τής Γεν. Συνελεΰ- 
σεως τών Κρητών μετά από τό γράμμα αυτό, μάς πληροφορούν δύο 
επιστολές τού Μ. Βιστάκη προς τον Π. Κορωναΐο. Στήν πρώτη 
γράφει41:

«Βουβάς τή 12 Μαρτίου 1867. | Κε ’Αρχηγέ. \ Γρ άμμα τής ’Επι
τροπής Αάηνών Αναγγέλλει, δτι πληροφορούνται εξ Ηρακλείου, δτι 
σοβαρα ερις υπάρχει μεταξύ 'Υμών και τοΰ ΙΙετροπουλάκη. Γνωρίζων 
δπωσοϋν τά διατρέξαντα, προς άναίρεσιν επίσημον τών διαδοϋέντων 
προέτεινα να γίνη δ αρμόδιος λόγος εις την εφημερίδα μας. Και επει
δή ή εν Ά&ήναις ’Επιτροπή μάς κάμνει προσεκτικούς εις πρόληψιν 
και κατάπαυσιν τοΰ κακού, προέτεινα εϊς τήν Προσ. Κυβέρνησιν νά 
προσκαλέαη τον κ. Πετροπονλάκην, ώστε, δ τ αν γίνεται μάχη

**) ΙΑΚ, Άρχ. Κορωναίου όρ. 6.
*°) ΙΑΚ, Έγγραφα Κεντρικής ’Επιτροπής ’Αθηνών (ΕΚΕΑ)
41) ΓΑΚ, Κ3 α]2 όρ. 323.
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είς τό τμήμα Ρε&ύμνης, νά υπακούς είς τάς δι α- 
τ αγάς Σας, αν μφώνως μέ την περί τούτου άπόφα- 
σιν τής Συν ελεύαε ως. Και είς την ’Επιτροπήν Άάηνών γρά
φω σήμερον, ΐνα μη παρεξηγώνται τά πράγματα. | Μ. Γ. Βιατάκης».

Και στο άλλο, γραμμένο καί αυτό από τό Βουβά στις 13 Μαρτίου 
ί.έ., γράφει πάλι στον Π. Κορωναΐο*8:

«Κύριε ’Αρχηγέ. | Πολύς λόγος έγένετο καί έν τή Συνελεύσει καί 
εν τή Κυβερνήσει περί 'Υμών καί τον Πετροπουλάκη καί τοΰ Κόρα
κα, άλλ’ υμείς έδικαιώάητε. Γράφουσι προς τους είρημένονς καί, μεϋ·’ 
όλης τής ακρίβειας άμα καί τοΰ ευγενικόν τρόπον, προσκαλοΰσιν αυ
τούς είς άναγνώρισιν των νενομισμένων. Άλλ’ όμως είναι καλόν νά 
μη παροξύνωνται τά πράγματα καί νά φροντίσετε Ιδίως νά προσελκύ- 
σετε καί μάλιστα τον Κόρακα, όστις είναι αγαθός άνθρωπος καί χαί
ρει οπωσδήποτε καί έν όνομα. Συμφέρει είς 'Υμάς τά μέγιστα, ώς 
νομίζω, νά προσελκύσετε, ου μόνον αυτόν, αλλά καί την ’Επιτροπήν 
Μαλεβυζίου καί τον καπετάν Παυλήν, προς ονς γράφω καί παροτρύ
νω πάντοτε... Εις τάς Άάήνας έγραψα ιδιαιτέρως ολίγα μέν άλλ’ έκ- 
φραστικά... | Μ. Γ. Βιατάκης».

"Ωστε αρχηγός μιας μάχης θά είναι πιά ό αρχηγός τοΰ τμήματος, 
όπου θά συνάπτεται αυτή. Πώς όμως θά δεχθούν τή λύση αυτή οί 
αρχηγοί; Εξωτερικά εΐχεν εύρεθή μιά λύση, αλλά ουσιαστικά ήταν 
δύσκολο νά άποκατασταθή ειλικρινής συνεργασία μεταξύ τών τόσο φι
λοδοξών αρχηγών, όπως ήταν ό Δ. Πετροπουλάκης καί ό Π. Κορώ
ν αΐος.

Οί σχέσεις των όλο καί περισσότερο χειροτερεύουν λόγφ καί τής 
δημοσιευσεως εκθέσεων απ’ αυτούς στις ελληνικές εφημερίδες, όπου 
δ ένας βρίσκει ότι τον αδικεί ό άλλος.

"Ετσι δ Μ. Κόρακας έστειλε μιά σύντομη καί μετρημένη έκθεση 
γιά τή σύγκρουση τοΰ 'Αγ. Μύρωνα, χωρίς νά άναφέρη οΰτε τά πρό
σωπα πού διέπρεψαν, αλλά οΰτε καί τίποτε τό δυσάρεστο γιά κανένα **. 
καί δ Πετροπουλάκης εδημοσίευσεν άλλη στο «Νόμο» τής Σύρου. 'Ο 
Π. Κορωναϊος, διαβάζοντας τις εκθέσεις αυτές στις ελληνικές εφη
μερίδες, γράφει στον αδελφό του Άχιλλέα από τό Άμάρι στις 15 
Μαρτίου 1867 **:

«ΕΙς τάς εφημερίδας είδα έκ&έαεις τοΰ κυρ. Πετροπουλάκη καί 
Κόρακα περί τής Μάχης τοΰ 'Αγ. Μύρωνος (ΐδ. «Νόμον» Έρ-

«») ΓΑΚ, Κ3 α]2 άρ. 365.
**) Ίδ. «Αιώνα» τής 9 Μαρτίου 1867, άρ. 2221. 
“) ΓΑΚ, Κ3 α]2 άρ. 310.
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μουπόλεως άριθ. 154), εις ήν ό πρώτος πολλά έπιτη- 
δ ε ί ως αποφεύγει να ό ν ο μ ά α η τους παρευρε&έντας 
έκ χών έϋ·ελοντών, διότι αυτός έφυγε καί ε φουμά
ριζε ν άργιλόν είς χωρίον τι μακράν τής μάχης», 
καί λέγει είς το τέλος: «Κατά την αρχήν μας δεν άναφέρομεν τά ονό
ματα των διαπρειράντων ήμετέρων». Περί τής μάχης ταυτής oh έαη- 
μείωσα κάτι διά νά καταχωρήοης είς τάς εφημερίδας45. Καταχώρησε 
δ&εν τά ακόλουθα: «Εΐδομεν με μεγάλη ν απορίαν μας 
εΐ ς τάς εφημερίδας ε κ & ε ο ιν τον Κον Πετροπουλ ά· 
κη διά την μάχην τον 'Αγ. Μ ν ρ ω ν ο ς, εν φ δεν ή
χο ποοώς αρμόδιος νά ουντάξη τοι αυτήν, ών κα
τά την μάχην μίαν ώραν μακράν του πεδίου, πί
νων κ.αφφέ και ναργιλίζων μετά του κ. Κόρακα 
εϊς τι χωρίο ν».

Συνεχίζοντας ό Π. Κορωναΐος τό γράμμα προς τον αδελφό του, 
γράφει για τή μάχη, όσα περίπου τοϋ είχε γράψει και στις 5 Μαρ
τίου ι.έ. πού έδημοσιεύθηκαν κα'ι στον «Αιώνα» όπως εΐδαμεν48, καί 
τελειώνει τό γράμμα του ως έξης : «.... εματαιώϋη οχεδόν όλοτελώς 
ή εκστρατεία αϋτη, ήτις πολλά νπέσχετο και όμοια τής όποιας σπανίως 
κατορίλονται. Εις ταυ τ α ολίγον πταί ε ι ό αρχηγός Κό
ρακας, επειδή εκ τής πολλής τον άγ απάτητος ευ
κόλως πείθεται εξ εκείνων, είς ονς έδωκεν άπαξ 
την εμπιστοσύνην τον».

’Αποτέλεσμα όμως τής όξύτητος των σχέσεων των αρχηγών καί 
για νά μη φαίνωνται, ότι παρέβαιναν καί τις διαταγές τής Προσ. Κυ- 
βερνήσεως, ήταν τό νά αποφεύγουν νά λαμβάνουν μέρος σέ μάχες, 
πού γίνονταν εις τό Τμήμα τών μη φίλων των αρχηγών. ’Έτσι ό Πε- 
τροπουλάκης, ενώ βρισκότανε μέ τό σώμα του στη Δρίμισκο τοΰ 'Αγ. 
Βασιλείου, δεν πηγαίνει νά πολεμήση στο «Λαγκό» τής ίδιας επαρ
χίας, αν καί βρισκότανε λίγες ώρες μακριά από εκεί καί ενώ οί συγ
κρούσεις άρχισαν στις 17 Μαρτίου 1867 καί ή κυρία σύγκρουση έγινε 
στο Άμπελάκι στις 19 ϊ.μ. όπου ήρθαν καί έπολέμησαν από πολύ 
πιο μακριά.

Ό Π. Κορωναΐος γράφει σχετικά τά εξής στον αδελφό του Άχιλ- 
λέα στις 23 Μαρτίου 1867 47:

«Σε αναγγέλλω την εύχάριστον εΐδησιν δτι την 19 Ισταμένον, ημέραν 
Κυριακήν, ίκερδίααμεν μάχην ένδοξον διά τά κρητικά όπλα... Συν λέ-

*0 Πόνος Κορωναΐος καί ή εκστρατεία χοΰ Όμέρ στό Λασίθι 185

“) ”1δ. άν. σ. 179 ε.
«) ΓΑΚ, Κ3 α]2 άρ. 310 (;)
'*’) ΙΑΚ Άρχ. Κορωναίου άρ. 72-
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186 Ίω. Μαμαλάκη

γω μόνον, δη διά πρώτην φοράν ήσϋάν&ην μεγάλην χαράν έκ των 
δπλων μας, διότι διά πρώτην φοράν εγένετο μάχη τόσον σπουδαία καί 
τακτική, δσον δύναταί τις νά ζητήση από Άτακτα σώματα, καί διά 
πρώτην φοράν εγένετο μάχη εκ τον συστάδην... | Σοϋ γνωστοποιώ δτι 
ό Τουρκοφάγος καί οι σύντροφοί του δχι μόνον δεν πράττουν τι, αλλά 
καί τους έπήραν με τό γιούχα οι κάτοικοι καί οί έύελονταί διά την 
δειλίαν καί άναξιότητά των. ’Έμεινε πλέον μόνος, ευρισκόμενος είς 
τό χωρίον Δρίμισκο, δτε έγένετο δ πόλεμός μας καί μη &έλων νά 
έ λΆη, ώ ς τον παρεκίνονν οί κάτοικοι, τον έ ξ ε δ ί ω- 
ξαν κακήν κακώς έχοντα».

Άλλα καί στον ίδιο τον Π. Κορωναΐο γράφουν παραινετικές επι
στολές, όπως φαίνεται από την εξής απάντησή του στην Προσ. Κυ
βέρνηση 47:

«’Αμάριον τη 22 Μαρτίου 1867. | ...Κα&’ δσον αφόρα τάς διενέ
ξεις, ών γίνεται μνεία είς τό από 13 τ.μ. έγγραφον ' Υμών, ποιώ γνω
στόν είς την Κνβέρνησιν, δτι εγώ δεν είχον διενέξεις προς ούδένα, έκα
μα δμως γνωστάς είς αυτήν τάς παραλόγους αξιώσεις ενός καί μόνον 
ατόμου, δστις.. έφερε... τάς διχονοίας είς τό τμήμα τούτο, είς δ μέχρι 
τούτου ϋπήρχεν ή μεγαλυτέρα αρμονία... διά νά φέρη ή κυβέρνησις 
τήν θεραπείαν. Καί εάν, άφ’ ής τό πρώτον έκαμα γνωστά ταϋτα εις 
τήν Συνέλενσιν έγένετο τούτο, ή&ελον προληφϋή καί δεν ήΆελον προβή 
δσον προέβησαν. Μόλα ταύτα, ας εύχαριστη&ώμεν, δτι τά δυσάρεστα 
ταύτα παρήλ.Άον καί ήδη ον δεν υπάρχει τό δυσάρεστον, εκτός εάν, 6 
ταύτα πράξας, Άλλοτε, δεν τεϋ-ή είς ΊΙέσιν νά μή διαταράξη πλέον ή μας.

| 'Ως προς τάς επιτιμήσεις, ας έπιφέρη ή Σεβαστή ’Επιτροπή ’Αθη
νών, παρακαλώ τήν κνβέρνησιν νά τή κοινοποιήαη, δτι δεν ήλ&ον εις 
Κρήτην διά νά ακούω επιτιμήσεις από τον τυχόντα’ δτι τών συμβάν
των τούτων αιτία είναι αυτή ή ίδια ή ’Επιτροπή καί αρκεί είς ή μας, 
δτι γινόμε&α τά αντικείμενα τούτων καί ύποφέρομεν εκ τής άγνοιας 
τών διευ&υνόντων τά τής έπαναστάαεως" δτι Άπαντα ταύτα εγώ προει- 
δον καί προειπον αυτή' δτι ήτο ενκολον νά διακρίνη, πού έκειτο τό 
Άδικον, καί εκεί νά διευδυν&ή, εάν εύρισκεν εν τή σοφία καί ευΆυκρι- 
αία. της όρδόν, νά έκτιμήση τινα' δτι αυτή ή ιδία γινώσκει κάλλιστα τίνι 
τρόπω καί μετά πόσης ανιαπαρνήσεως καί άφοσιώνσεως εις τον Κρη
τικόν αγώνα ήλϋνν ενταύϋ'α καί τίνι τρόπφ ήλ'&ον Άλλοι' καί τέλος, δτι 
αυτή γινώσκει καί τήν ύλέσιν καί τήν ιδιότητά μου 
είς τήν ‘Ελλάδα καί δεν έπρεπε ν ά μh β άλη είς 
ϋέσιν νά μοί διαφιλ ονικήσ η είς Πετρο π ουλάκης 
τήν ύέσιν τού ’Αρχηγού καί νά ποτισϋώ τά πικρά ποτήρια, 
ά έπια τόσον κατά τήν περίστασιν ταύτην, δσον καί είς άλλας καί τό
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όποιον επραξα προς χάριν μόνον της πατρίδας».
Ή αντίθεση μεταξύ Πετροπουλάκη καί Κορωναίου λοιπόν, δλο 

καί μεγαλύτερη γίνεται. Καί επειδή είναι υποχρεωμένοι νά βρίσκωνται 
στην ίδια επαρχία, δεν ελειψαν καί τα πιο δυσάρεστα, δπως φαίνεσαι 
από τις ακόλουθες δυο επιστολές.

Ή μια απευθύνεται προς τον Π. Κορωναΐο καί έχει ως έξης μέ 
διορθωμένα μονάχα τά ορθογραφικά σφάλματα48:

«’Αρχηγέ. | Σας γνωστοποιώ, δτι χδές πρωί σας εψόνευσαν ένα 
άνθρωπόν σας είς το χωρίον Σαχτούρια, όπου είχε πάει μέ τον κ. 
Σμολένακην. Το αίτιον δέ ήτο, επειδή οι δυο *Ιταλοί εύρηκαν είς ενα 
σπίτι δυο ζευγάρια τσαρούχια και τά έπήραν από τά γενικά. Τά τσα
ρούχια δέ αυτά τά είχεν αφήσει ό Πετροπουλάκης. Και άφοϋ το εμαδεν 
δ Πετροπουλάκης, έστειλεν αμέσως τριάντα στρατιώτάς του και οϊ μι- 
σοί έκατάλαβαν τάς 'δέσεις και οί άλλοι έμπήκαν στό χωρίον καί ε ΰ- 
ρήκαν έμπρός τους τον Γεώργιον Τσόκαν καί τον 
έφόν ευ σ αν καί μετά ταϋτα έπήγαν καί έπαρεβίασαν τον κύριον 
Σμολένακην καί ήναγκάαδη νά τά εύρη καί τούς τά εδωσε. | ’Οδέ 
φόνος τοΰ ανθρώπου σας δ έν έφ ε ρεν κ α μ μ ί αν έν- 
τύπωσιν τοΰ Πετροπουλάκη, άλλα έχάρη διά την 
νίκην, επειδή έρώτησεν μήπως τοΰ έφονεύδη κανένας άνθρωπός 
του... j Κέραμέ την 23 Μαρτίου 1867. | Κώστας Παύλου».

Τό άλλο, πού στέλνεται στό Μ. Μπογιατζόγλου, μάς δίδει περισ
σότερες πληροφορίες για τό φόνο αυτό49:

*’Εν ΓαράζφΜυλοποτάμου τή all Απριλίου 1867. | Σεβαστέ Κύριε 
| ...έρχομαι... νά σάς περιγράφω δυστυχώς τινα συμβαίνοντα έν τοΐς 

κρισίμοις τούτοις καιροίς ενταύθα καί τά όποια, εάν δέν σπεύση- 
τε αύτόδεν νά περιατείλητε, φοβούμαι από μέν τούς έδελοντάς ρήξιν 
καί από τούς εντοπίους υπακούν...60. | Λέν αγνοείτε τάς προ πολλοΰ άνα- 
φυείσας διχονοίας μεταξύ Πετροπουλάκη καί Κορωναίου, αϊτινες ήρ- 
ξαντο από την 11 έν Άστιράκι ’Ιανουάριου, ημέραν καδ’ ήν ό Κο
ρωναΐος προϋτεινε τώ κυρ. Πετροπουλάκη, δπως γράψωσιν έκ συμ. 
φώνου είς τούς κυρ. Προξένους, προσκαλουμένους νά άποστείλουν 
πλοία προς παραλαβήν των, ώς μη ύφισταμένης έπαναστάαεως έν 
Κρήτη καί καδ’ ήν ό Πετροπουλάκης άντέτεινε. | Προς τούτοις δτι ό 
κ. Πετροπουλάκης δέν ήδέλησε νά ταχδή μεδ’ ήμέρας είς τάς διατα- 
χάς τοΰ Κορωναίου, δντος κατ’ έκλογήν αρχηγού των έπαρχιών, ώς *·)

Ό Πόνος Κορωναΐος καί ή εκστρατεία τοΰ *Ομέρ στό Λασίθι 18ί

*·) ΓΑΚ, Κ3 α]2 άρ. 368.
«) ΓΑΚ, Κ14α αρ. 618.
•°) 'Εννοεί υποταγήν είς τήν 'Οθωμανικήν έξουσία.
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188 Ίω. Μαμαλάκή

γνωρίζετε, και όντως μέχρι της εν Γερακάρι μάχης, ήντινα ωκειοποί- 
ήθη αδίκως δ κ. Κορωναΐος, λαβών μέρος τρεις ώρας μετά την έναρ- 
ξιν αυτής' κατά συνέπειαν σφόδρα έδυααοεστήθη κατά τοϋ κ. Κορω · 
ναίου δ κ. Πετροπουλάκης, οίκειοποιουμένου δλας σχεδόν τάς μάχας 
και κατ’ ούδένα τρόπον ήθελε νά σύμπραξη τοϋ λοιπού μετ’ αυτού 
*Εκτατέ εΐχον σιγήσει τά πνεύματά των άχρις τοϋ β' απόπλου (Σ ρα
κιά) τοϋ ’ Αρκαδίου τοϋ δποίου 100 ζεύγη τσαρουχίων άπέστειλεν εις 
τό σώμα τοϋ Κορωναίου ή Προσωρινή Κυβέρνησις μη χορηγήαασα ούδ’ 
IVα τούτων εις το τοϋ Πετροπουλάκη σώμα. Τούτο ή ο έθισε τον Πετρο- 
πονλάκην, άποατείλαντα τον υιόν του Λεωνίδαν εκεϊσε, δτε κατά την 
εν Ροδακίνω διαμονήν του άνέπλευαε τό ’Αρκάδων παρ' ου ήδυνήθη 
νά λάβη μέρος ενδυμάτων, καί μέρος από Μέλισσαν, τά όποια άπεθή- 
κευσεν εις Πρέβελι μέχρι τής εις τό σώμα του διανομής, ον διασκορ- 
πισμένον κατά την παραλίαν καί περιμένον τό Άρκάδιον. | 'Αλλά την 
επιούσαν, κατά πρόσκληαιν τών Μελαμπιανών, μετέβη ουτος εκεϊσε 
μετά τοϋ Κόρακα προς άπόκρουσιν τοϋ εκ Τυμπακίου περιμενομένου 
στρατού εχθρικού. Την αυτήν ημέραν, περί λύχνων άφάς διήλθε διά 
τοϋ ΙΙρέβελι δ κυρ. Κορωναΐος μεθ’ ένός Τσάκωνα, δν τινα εξ άνάγ- 
γκης έχει μεθ’ έαυτοϋ, διέταξε τούς υπ’ αυτόν, δπως διαρρήξωσι τάς 
πύλας και λάβωσιν δλα τά τοϋ Πετροπουλάκη ενδύματα, καί δχι μό
νον ταΰτα έλαβεν, αλλά και τοϋ υιού τοϋ Κόρακος τούς σάκκους εκοί- 
ταξεν ΐνα μή εμπεριέχωσι δημόσια πράγματα. Προ 4 δμως ημερών οι 
άνθρωποι τοϋ Πετροπουλάκη εΐχον φονεύσει ένα τών τοϋ Κορωναίου 
ανθρώπων, έλθόντων εις Σαχτονρια καί λαβόντων δύο ζεύγη τσαρου
χίων τά όποια είχε κεκρυμμένα εις Μανιάτης καί γνωρίζετε δτι Κον- 
τοριώτες καί Μανιάται δεν συμβιβάζονται. | 'Έπειτα από ταϋτα τά 
συμβάντα δ Πετροπουλάκης κατά διαταγήν τής Σννελεύσεως μετέβη εν
ταύθα, δτε ψες έμάθαμεν δυστυχώς δτι καί δ Κορωναΐος παρηκολού- 
θηαεν ελθών είς Δισκούρη, καί έλαβεν δλα τά πράγματα, τά όποια οί 
αρχηγοί τοϋ Μυλοποτάμου εΐχον καλώς διαιρέσει είς δλα τά σώματα, 
συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ Κόρακος. Τούτο ήγανάκτησε τούς περί 
τον Πετροπουλάκην καί έσπευααν εκεϊσε ΐνα αΐτήσωαιν αυτά. ’Ανα
χωρώ μετά τοϋ Κόρακος δι' εκεϊσε, ΐνα δυνηθώμεν νά περιστείλω- 
μεν πάσαν ρήξιν. \ Έν ειλικρίνεια σάς λέγω, κυρ. Μίνω, δτι αίτιος 
δλων τών σκανδάλων τούτων είναι δ κ. Κορωναΐος καί εύχομαι νά 
φανώ άπατημένος ημέραν τινά, καθ’ ήν όφείλομεν νά δώοωμεν λόγον 
είς τήν δυστυχή πατρίδα μας. | Μανθάνομεν δτι καί τοϋ Κόρακος δλα 
τ’ άφήρεσε. Δυστυχώς καί είς τούς κατοίκους επικρατεί ή αυτή διχό
νοια καί ήρξαντό τινες νά μεμψιμοιρώσι κατά τής ίπαναστάσεως' λό
γου χάριν δ Κισσός (χωρίον Άμαρίου, τώρα 'Αγίου Βασιλείου), άπε-
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στείλε κρυφίως τινάς χωρικούς ΐνα ϋπογράφωσι κατά την νέαν δια
ταγήν τον εν Ρεάύμνη Πασά, δτι είναι μουτήδες. Επίσης και αί εν 
Μυλοποτάμω Μαργαρίται τ’ αυτά άπεφάσισαν) ώς πληροφορούμαι, j 
Σπεΰσατε προς Θεοϋ νά περιστείλητε τ’ άναφνέντα ταντα κακά, ΐνα 
μη άμαυρωϋή καί νϋν ή ιστορία με εμφυλίους σπαραγμούς και κατά 
συνέπειαν χαλαρωάή καί καταστροφή η έπανάστασις. | Ταϋτα εν βία 
ώς εκ της περιατάσεως, fjv σας προανέφερα, ώφειλον κατά καθήκον 
νά σάς περιγράφω, επιφυλασσόμενος νά σάς γράφω και τήν αίαίαν, 
τή άεία &ελήσει εκβααιν αυτών. \ Σάς προσκυνώ. | δ Σός | Αιμίλιος 
Ταάπαλος».

Ένώ δμως μας περιγράφει τόσο ζοφερά την κατάστασιν δ Τσά- 
παλος, βλέποντας κι5 δλα σύρραξη, την ίδια μέρα, πρώτη Απριλίου, 
γράφει ή Επιτροπή Μαλεβιζίου, Τεμένους και Μεσσαράς, από τό 
Δισκουρι, «προς την έντιμον ’Επιτροπήν τών Κρητών εις Σϋρον» Μ:

«Σάς έσωκλείομεν δνομαστικώς τά πρόσωπα εις α διενείμαμεν αυ
τά (δσα είχε φέρει τό «Άρκάδι» στό Φόδελε), επί αποδείξει. Ή διανο
μή αυτή έγινεν, ώς νομίζομεν, τακτική κατά τάς σημερινάς περιστάσεις, 
εις λαούς επαναστάτη μένους καί άτάκτους. Σάς έκϋέτομεν δέ, δτι, 
επειδή καί χϋ·έ ς ε φ ϋ· α ο ε ν ό κ. Π. Κορωναΐος με 
το σώμα του καί ό κ. Πετροπουλάκης μέ τους ύ π’ 
αυτόν, σκοπευωσι νά προσ β άλλωσ ι τους εχθρούς».

Πραγματικά ή επιτυχία τών επαναστατών στό Άμπελάκι στις 19 
Μαρτίου 1867 καί ή ενίσχυση μέ τροφές καί πολεμοφόδια πού είχε 
φέρει τό «Άρκάδι» τέλη τοΰ ίδιου μηνός στό Φόδελε, πράγμα πού 
συνετέλεσεν, ώστε νά συγκεντρωθούν εκεί οί περισσότεροι από τούς 
εθελοντές καί οί επαναστάτες τής Κεντρικής καί Ανατολικής Κρήτης, 
δλα αυτά μαζί συνετέλεσαν, ώστε νά αποφασίσουν νά προβοϋν σέ κά
ποιο πραξικόπημα προς τά μέρη τοΰ Ηρακλείου.

Στις 3 Απριλίου 1867 γράφει ό Μιτσοτάκης στό Μπογιατζό- 
γλου51:

«Τά τοΰ τμήματος 'Ηρακλείου άναζωπυροϋνται, κα&’ δλα δέ τά 
φαινόμενα, έπίκειται προσεχώς μάχη εν τή επαρχία Μαλεβιζίου. Καί 
οί μέν έπαναατάται αυγκεντροΰνται ήδη είς μέγαν άρι&μόν άνδρών 
παρά τά χωρία Άνώγεια, Γωνιές κλπ. τής επαρχίας Μυλοποτάμου, 
οί δέ Όάωμανοί ετοιμάζονται, ώς λέγεται, νά εκκινήσωσιν αυριον 
κατ’ αυτών. ’’Ιδωμεν».

Ή σύγκρουση τφ δντι έγινε στις 7 Απριλίου ι.έ. στό Σωρό Τυ
λίσου, δπου έλαβαν μέρος δ Π. Κορωναΐος καί δ Πετροπουλάκης καί
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δ Μ. Κόρακας κλπ. Μετά όμως από αυτήν έχομεν πάλι τα ίδια στις 
ελληνικές εφημερίδες. Ό Κόρακας, «τό Άρχηγεΐον τοϋ τμήματος Η
ρακλείου», στέλνει καί δημοσιεύει έκθεση, γραμμένη από τον Τσάπα- 
λο, στις 8 Απριλίου ί.έ. «έκ Γωνιάς», δπου έξαίρεται ή ανδρεία τοΰ 
Δ. Πετροπουλάκη, Αίμ. Τσαπάλου κλπ., ενώ για τον Κορωναΐο μόλις 
άναφέρεται δτι παρευρέθηκε σ’ αυτήν “.

Καί ό Π. Κορωναΐος δμως στέλνει δίκιά του έκθεση, δπου προσ
παθεί νά δείξη, δτι εκείνος έπαιζε τον πρώτο ρόλο στη διεξαγωγή 
τής μάχης53. Καί δ Μ. Σκουλάς, «επειδή πολλοί Ικ τών αρχηγών, 
ολίγον η μηδόλως λαβόντες μέρος εις την άξιομνημόνεντον ταύτην μά
χην, έστειλαν εκΰέοεις, κακώς παριστανούσας τα πράγματα, ώς μη 
παρευρεύλέντες από την αρχήν», όπως δικαιολογεί δ ίδιος, γράφει μέ 
λεπτομέρειες καί ακρίβεια στο Μ. Μπογιατζόγλου, πώς διεξήχθη ή 
μάχη αυτή 54. "Ετσι καί ή μάχη αυτή οξύνει περισσότερο τις σχέσεις 
τών αρχηγών. Ή ψυχική διάθεσις τοΰ Π. Κορωναίου υστέρα καί 
από αυτή τή σύγκρουση, γίνεται έκδηλη στο έξης γράμμα του προς 
τον αδελφό του τής 12.4.67

«...Δέν υπάρχει ανάγκη νά κοπιάζη τις πολύ διά νά άνευρη τάς 
αίτιας τοϋ μίσους μεταξύ τών άνύλρώπων όταν μάλιστα είναι ουτοι 
Πετροπουλάκης, Ζνμβρακάκης κλπ. | Δεν μέ λέγεις διατ'ι φέρεται κατ' 
Ιμοϋ ό Μελάς; Κατά τί έπταισα αντω; ’Εδώ υπάρχουσι καί γεννών- 
ται δλαι αι άφορμαί’ τοϋ φϋόνου πρώτον, τής φιλοδοξίας, τής φιλο- 
κερδίας, τοϋ πολιτικοϋ φατριασμοϋ. *Ητο δυνατόν νά διέλ&ωσιν εν 
σιγή οί άλλοι τάς ενταύθα επιτυχίας μου; ήτο δυνατόν νά μέ βλέπωσι 
πρωτεύοντα καί έμποδίζοντα τά παράνομα κέρδη των; Ό Ό&ωνισμός 
ήδννατο νά άφήση νά διέλϋη τοιαντη επαναστατική εποχή χωρίς νά 
μέ εκδικητή διά τό κατ’ αϋτοϋ υπ’ εμοϋ πραχύλέν μέγα κακόν ; Καί 
εΐα&ε τόσον απλοϊκοί νά μέ λέγητε, δτι δέν δύνασϋε νά έννοήσητε καί 
πιατεναητε τον τοιοϋτον φατριασμόν τών αν&ρώπων τούτων, ενώ έχετε 
ένώπιόν σας ένα Μελά—άγιον κατά τους πολλούς—, υποκριτήν, ταρ
τούφον καί μοχθηρόν κατά τους ολίγους. Άνάγνωσε ταϋτα εϊς τε τον 
κ. Μαυροκορδάτον, Κρίνον καί Σκαλτσούνην καί, αν θέλουν, είς τήν 
Σεβαστήν απασαν τήν ’Επιτροπήν, παρόντος τοϋ πολυχρονισμένου Με
λά. Σάς είπον καί είς τήν προηγουμένην μου, δτι αί μεταξύ έμοϋ 
καί τών εντοπίων δυσαρέσκειαι εξέλιπον ό λοτε- 
λώς καί μόνον υπάρχει ψυχρότη ς εκ μέρους τοϋ

*») Ίδ. «Αιώνα» τής 27 Απριλίου 1867 άρ. 2235.
*·) Ίδ. «Αιώνα* τής 23 ’Απριλίου 1867 άρ. 2233.
·*) Ίδ. ΓΑΚ, Κ14α, άρ. 704.
·») ΓΑΚ, Κ3 α]2 άρ. 337.
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Πετροπουλάκη, διότι έγώ ουδέ κάν τον αυλλογί- 
ζ ο μαΐ' ok προσθέτω δέ, on καί οντος μικρόν Ισχύει τώρα, χάρις elC 
την φρόνησίν μου καί είς τάς τελευταίας ευτυχείς έργασίας μου καί 
έκείνων την άπραξίαν. | ‘Ως προς την αποστολήν των εθελοντών δεν 
λυπούμαι μεγάλως, ούτε ου επί μεν ε πλέον. Ούτοι είναι πάντοτε έθε- 
λονταί, καί μάλιστα ερχόμενοι ένταύθα κατ' αϊτησίν μου θά έχωσι 
καί περισσοτέρας αξιώσεις παρ’ εμού. Μόνον ήθελα ευχαριστηθώ, έάν 
ήρχοντο ολίγοι τινές, 20 ή 25, με τους Ζικαίους. Και έάν δέ επεθύμουν 
μεγάλως νά έλθωσι πρός με, προκειμένου περί αποστολής 
είς τα Ήρακλε ιώτ ικα, ήθελον εγώ πρώτος συμβου
λεύσει νά μεταβώσιν εκεί σε πάντες; και επειδή δ λόγος 
περί τούτου έπανάλαβε πάλιν είς την Επιτροπήν και είς τον κ. Κ.(ου- 
μουνδονρον), δ τ ι εΐ ν α ι έπάναγκεςνά έπαναστατήσητά 
μέρη έκεΐνακαίοτιάνευ τούτου δεν θά δυνηθώμεν 
ν'άνθέξωμεν επί πολύ. | ....‘Η Σεβαστή 'Επιτροπή με στέλλει επιστολήν 
διά τής Σ.Κνβερνήσεως τών Κρητών, διά τάς διενέξεις μου με τον Πε
τροπουλάκη—’ τή έστειλα τήν δέουσαν άπάντησιν διά τής Κνβερνήσεως' 
είπέτυυς δμως καί Συ και άνάγνωσε αυτή τό παρόν καί δώσε καί άντί- 
γραφον, άν ζητήση, δτι κάμει καλά νά με γράφη ενίοτε τέτοια κουρο- 
φέξαλα διά νά γελώμεν εν τφ μέσω τών τόσων ανωμαλιών καί πι
κριών μας, τών οποίων αίτιος πάλιν αυτή καί μόνη ή πολυχρονισμένη 
εΐιαι. | Έσυμφώνησα μετ' αυτής, διότι τό έθεσα ώς δρον τής έδώ 
παραμονής μου, δτι δέν θέλω νά λαμβάνω χρήματα παρά τής Συνε- 
λεύαεως ούτε παρά τής Κυβερνήσεως, επομένως ούτε νά δίδω λογ/σμόν 
δι' αυτής. Ταΰτα απ' ευθείας πρέπει νά γίνωνται μεταξύ ημών... | 
'Έλαβα έως τώρα 650 λίρας διά τάς 300 εκ τών όποιων έδωκα λ/σμόν 
καί δεν άρνοΰμαι νά δώσω καί διά τάς λοιπάς καί θέλω δίδει καί δι’ 
δσα μέ πέμπει' άλλ' ερωτώ αυτήν, είναι μέγα τό ποσόν αυτό διά τό 
ίπτάμηνον διάστημα καθ' 8 ενρίοκομαι ενταύθα καί διά τάς έως τώ
ρα ένεργείας μου διά νά μή θεωρήση αυτό ώς έκτακτα έξοδα καί νά 
μέ άφήση ήσυχον εν τώ μέσφ τών τόσων ασχολιών καί αγώνων μου ; 
Εις τό έξής πρέπει νά διαιρέση τά χρήματα, ατινα μέ πέμπει, είς τρία' 
είς μισθοδοσίαν τών ύπ' εμέ, εις αυντήρησιν καί είς έκτακτα' περί τών 
δυο πρωτων οφείλω τακτικόν έλεγχον, περί τών άλλων οϋχί' διότι ή 
φύσις τών εξόδων καθιστρ αυτόν αδύνατον. \ Πρέπει νά μέ στέλλωσιν, 
ώς έχουσι σήμερον τά πράγματα, τουλάχιστον 300 λίρας κατά μήνα 
καί δι’ έκάστην μάχην τουλάχιστον 50 καί διά νίκην 100 περί πλέον. 
Γargent fait la guerre. Είς τάς τελευταίας επιτυχίας μου συνετέλεσεν 
άρκούντοτς τό μέτρον, δ έλαβα, τό νά δίδω βραβεία...Δέν μέ γράφεις 
αν ελαβες τον φάκελλον, δν σοί έστειλα διά τής κυρίας ’Αναγνώστη
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Μπιράκη' οντος ήτο δέμα εκ διαφόρων έγγραφων καί έπιστολών, Su
va... μο'ι είναι λίαν αναγκαία. "Ομοιον σοι στέλλω με ένα ιερομόναχον, 
πρώην ηγούμενον τής Μονής Πρέβελι, Δανιήλ Κουφάκι. . | Με λέ
γεις, δτι ή ’Επιτροπή ϋά με γράψη, και εν τούτοις εν τή μεγαλοπρέ
πεια της από πέντε ήδη μηνών δεν με έτΐμησε μέ τάς έπιστολάς της. \ 
Γράφω εις τήν ’Επιτροπήν νά δώοη εις τήν οικογένειαν τοΰ εκ Μεγά
ρων Άδάμ Θεοδώρου. δστις είναι επί κεφαλής τοΰ αποσπάσματος των 
Μεγαριτων καί εκ τοΰ οποίον είμαι πολύ ευχαριστημένος, εκατόν δρα- 
χμάς. | Είδα άπαξ τους τρεις ξένους, τον Ούγγρον, τον Γάλλον καί 
τον ’Άγγλον ό πρώτος μοί φαίνεται ολίγον τυχοδιώκτης, δ δεύτερος 
είναι αξιόλογος άν&ρωπος, ό τρίτος άληύής άγγλος. Ουτοι προσεκολ- 
λήάησαν απ’ αρχής είς τον Πετροπονλάκην καί Κόρακα, άλλα δεν μέ 
φαίνονται δντες πολύ ευχαριστημένοι. | Δεν είδα είς τον «Έ&νοφύλα- 
κα» είμή του Σμολ.ένσκη τήν επιστολήν καί τήν Ιδικήν μου' φρόντισε 
νά καταχοτρισ&ώσι καί αί άλλαι, τάς όποιας σοι έπεμιμα, καί προ πάν 
των εκείνη τον κ. Αεονάρδον. | Μοί λέγεις, δτι ό κ. Μανροκορδάτος 
δεν έρχεται, διότι δεν έλαβε τήν πρόσκλησιν τών οπλαρχηγών' αντη 
έγένετο καί ελπίζω νά μεταβάλη γνώμην' τό κατ’ εμέ ίλά λυπηάώ με- 
γάλως, εάν δεν έλίλη. \ Προ μηνός εύρίακομαι ένταΰϋα είς τό χωρίον 
Όρ^αΐ' ολίγον έλειψε νά μέ σνλλάβουν οί Τούρκοι, δδηγη&έντες υπό 
προδότου' εν τέταρτον τής ώρας μέ έσωσε...».

"Υστερα από αυτό τοΰ στέλνει τήν πιο κάτω επιστολή ό Σ. Κρί
νος, ό'που και εξηγήσεις τοΰ δίδει, για τή στάση γενικά τής Επιτρο
πής απέναντι του, δπως και πληροφορίες πολλές και ενδιαφέρουσες, 
αλλά τοΰ κάνει καί πολλές υποδείξεις καί τοΰ δίδει αρκετές συμβουλές 
πολύ χρήσιμες για τον Π. Κορωναΐο. Ό Κρίνος, ως φαίνεται, ξέρει 
πολύ καλά τό χαρακτήρα του. ’Ίσως μάλιστα νά βρή κανείς στις υπο
δείξεις αυτές καί κάποια σχέση μέ τή στάση τοΰ Π. Κορωναίου κατά 
τήν εκστρατεία τοΰ Όμέρ στο Λασίθι. Είναι γραμμένη στις 22 ’Ιου
λίου 1867 καί περιλαμβάνει τά εξής58:

«...Ό ύμέτερος άδελφός κ. Άχιλλενς σάς έγραψεν εντυπώσεις τι- 
νάς, ας έλαβε συνομιλών μετά τών μελών της επιτροπής καί τάς 
όποιας, κατ’ εμέ, δέν έπρεπε νά σάς γνωστοποίηση, διότι ονδεμίαν 
εΐχον αυται σπονδαίαν επιρροήν εφ’ υμών καί διότι άγνοεΐ καί τάς 
πρόσκαιρους αίτιας. | Ή Κεντρική ’Επιτροπή ενοχλείται καί πιέζεται 
είς τήν πορείαν αυτής υπό άπειρων έπηρειών. Ιζαϋ’ υμών καί εκ 
Κρήτης καί εκ Σύρου καί εντεΰάεν έγένοντο είς προγενεατέραν εποχήν 
άπειροι παρατηρήσεις, ίνα μή εϊπω τι χειρότεροι καί όμως ή κεντρί-

“) ΓΑΚ, Κ3 α]2 άς>. 486.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:17 EEST - 18.237.180.167



κη Επιτροπή ουδόλως παρέκλινε τής προς 'Υμάς εύνοιας καί ύπολή- 
ψεως και μαρτύριο)· φέρω τάς προς ‘Υμάς Επιστολάς αυτής τής Επι
τροπής, Εν αίς καταφαίνεται ή Εκτίμηπις, την όποιαν Εποίει είς τάς 
γνώσεις καί την πείραν 'Υμών’ διότι παρ’ υμών καί μόνον Εζήτει 
κρίσεις περί τής καταστάσεως τής Επαναστάαεως. "Αν λο.πόν είς Επο
χήν, και?’ ήν καί 'Υμείς αυτοί εϊχετε άποθαρρυνθή, ή Επιτροπή δ Εν 
Επαυε να σάς υπολήπτεται, πώς είναι δυνατόν σήμερον, όνε 'Υμείς Εκ- 
τελείτε τό καθήκον σας παρά πάντα άλλον, νά είναι δυσμενής προς 'Υ
μάς; | Ή Κεντρική Επιτροπή, .θέλει νά είναι αμερόληπτος' άν άπαι- 
τή Ελεγχον πάαης διαχειρίαεως, δεν πρέπει νομίζω νά τήν μεμφώμε- 
θα. | Ό κ. Μελάς...γνωματεύει, ότι πάντα τά είς Κρήτην πεμπόμενα 
χρήματα [ηρεπει] νά συγκεντρώι ται εις τάς χεΐρας τής κυβερνήσεως καί 
παρ’ αυτής νά λαμβάνουν όλοι και προς αυτήν νά δίδωσι λόγον τής 
διαχειρίαεως των καί ότι μόνον διά τοΰ μέτρου τούτου δύναται νά Επι- 
τενχάή ενότης τής διευθύνοεως καί νά παύση πάσα παράλογος φιλαο- 
χία. | Τάς σκέψεις του ταύτας είμαι βέβαιος, ότι τάς εγκρίνετε καί 
'Υμείς, καί δύνασθε ευκόλως νά συμμορφωθήτε προς αύτάς καί Ιδού 
πώς : | Ή Κεντρική ’Επιτροπή πέμπει κατά Σάββατον 500 περίπου 
είκοσάφραγκα είς Σύρον, άφ’ όπου στέλλονται προς τήν Κυβέρνησιν. 
"Αν τις λάβη ύπ’ όψιν τήν ύπάρχουααν στρατιωτικήν διαίρεσιν τής 
Κρήτης, ήτις είναι ή Εξής : 1) τό άρχηγεΐον τών τριών Επαρχιών, Σε 
λινού, Κισάμου καί Κυδωνιάς, 2) τό στρατόπεδον τοΰ Άποκορώνου 
καί ή Επαρχία Σφακίων, 3) τό τμήμα Ρεθύμνης καί 4) τοΰ 'Ηρα
κλείου, ευρίσκει ότι αναλογούν είς τό τμήμα 'Υμών κατά μήνα 500 
είκοσάφραγκα..."Αν αναθέσετε είς τον κ. Ξανθουδάκην τήν λογιστικήν 
αυτήν υπηρεσίαν, δύνασθε νά είαθε είς καλάς μετά τής κυβερνήσεως σχέ
σεις. | Σάς προσθέτω δέ, ότι ή κεντρική, λαβούσα ύπ’όψει τάς άτομικάς 
άνάγκας τών ανωτέρω αξιωματικών... ,Εφρόντισε νά δίδεται είς αυτούς 
πλήρως ή μισθοδοσία των. Καί ταΰτα πάντα μέχρις ου ελθη ό κ. 
Μαυροκορδάτος... | Μέχρις ου όμως ελθη Εγώ ό φίλος σάς δίδω τάς 
Εξής συμβουλας' να διατηρήτε με τήν Εν Κρήτη Κυβέρνησιν καί τήν Εν 
Άθήναις κεντρικήν Επιτροπήν σχέσεις πρεπούσας είς αύτάς μεν ώς άρ- 
χάς, είς 'Υμάς δε ώς αρχηγόν ενός τμήματος, ώς συνταγματάρχην τέ
λος πάντων ώς Πόνον Κορωναϊον. Καθυποβάλλω Ύμϊν παράδειγμα 
δύο Επισήμους "Ελληνας, τον I. Κωλέτην καί Γ. Καραϊσκάκην. Ό I. 
Κωλέτης άποδίδων τό άνήκον σέβας είς πάσαν Ψωροκώσταιναν (κυ- 
βέρνησιν) ήντλει μέσα δυνάμεως ύπερ αυτού. Ό Γ. Καραϊσκάκης, μή 
θελήσας ν’ αναγνώριση τον πρίντσιπα Μαυροκορδάτον, Εκηρύχθη προ
δότης τής πατριδος' υπακούσας δε είς τήν ύπό Ζαΐμην Ψωροκώσται
ναν, Εγένετο γενικός αρχηγός τής ’Ανατολικής 'Ελλάδος καί άφήκε

Η
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μνήμην αθάνατον. [ Την άγανάκτησιν τον αδελφού σας ίγνώριζον Ιγ- 
καίρως, δέν επεμβήκα όμως διά πολλούς λόγους, τούς όποιους παρα
λείπω χάριν συντομίας, άφήκα δέ νά άναμειχθώ μετά την άφιξιν τής 
έκθέσεως τής μάχης τής Τυλίσου. | Μάθετε δε ότι τό χαλκεϊον τής εν 
Σύρω μοχθηρας σπείρα; τής ύπερασπιζούαης τό τυροκομεΐον τού 'Ο
μαλού [Ζυμβρακάκην] έκήρυξεν αρχηγόν τής μάχης τον Κόρακα. Καϊ 
τώ όντι ή θέσις μου ή το εύκολος, διότι εκτός τής ύμετέρας έκθέσεως 
είχον ελθει καί τον Ούγγρου καί τού Γάλλου, τών όποιων ώς αμερό
ληπτων κριτών τής ικανότητάς σας έκαμαν άρίστην είς την Ιπιτροπήν 
ίντύπωοιν. \ ...’Όιε έλθούαα έκυκλοφόρει είς ’Αθήνας ή εκ τού τνήμα
τος Ρεθύμνης άποκήρυξίς σας, εϊχον ομιλήσει προς τούς εκ Ρεθύμνης 
υπάρχοντας ενταύθα πρόσφυγας, νά σπεύσονν είς άνόρθωσιν τής είς 
τήν επανάστασιν γενομένης ίησουητικής ύβρεως. Μεταξύ αυτών ό κ. 
Έμμ. Παπαδάκης εξετέλεσε προθυμότατα καί επιτηδειότατα τήν παρά- 
κληαίν μου... | ”Ακούσε φίλε, προσπάθησε νά σννδεθής 
με τον τόπον καί με τήν κυβέρνηοιν τού τόπου, διό
τι, όσας περιασοτέρας νικάς κάμνεις, τόσον αμείλι
κτοι είναι οι ενταύθα εχθροί σου' πόλεμον θά εχης 
προς αυτούς καί ου χί ειρήνην' προσπάθησον λοι
πόν νά εν δ υ ν α μ ωθής εκεί. Καταφρόνησαν όλους τούς 
τύπους τούς στρατιωτικούς, μετάβαλον τον χ α ρ α- 
κιήρά σου καί αυασωμάτωσον περί σέ σώμα ίδιον 
διότι όλο τούτο κοπανίζουν καί αυτοί οι διορίσαντες καί διατηροϋντες 
άνευ σωμάτων ιδίων τον μεν Σούτσον ως αρχηγόν τής ανατολικής 
'Ελλάδος τον δέ Σμολένσκην τής δυτικής.... | Υγιαινε. \ Σ. Κρίνος».

Σχετική μέ τή μάχη στο Σωρό Τυλίσου είναι και η πιο κάτω επι
στολή τοΰ κ. Δ. Πετροπουλάκη προς τό Μ. Μπογιατζογλου, αλλά και 
χαρακτηριστική για κείνον πού τήν γράφει, και αποκαλυπτική για 
τις σχέσεις του μέ τον Π· Κορωναΐο" :

«Φόδελε.,.τήν 25 Απριλίου 1867. | Έλάβομεν τήν τελευταίαν έ- 
πιστολήν σας. Εΐδον μέ απορίαν μου νά μοϋ γράφης 
τ ά τού Κορωνσίου. ” Α ν καί ε λ α β ο ν σπουδαίας ά- 
φορμάς παρ’ αυτού, τάς παραλείπω και τούτο ά- 
ποδεικνύεται από τήν τελευταίαν μάχην τής Τυ
λίσου, έάν δε ζήααντες μεταβώμεν είς 'Ελλάδα, θά φέρω μεν είς 
φώς τάς πράξεις καί τήν διαγωγήν ενός έκάατου, διότι ένταΰ- 
θ α άλλοι μέν μάχονται διά τών όπλων, άλλοι δέ 
μέ τάς ψευδείς επιστολάς καί ίκθέσεις. ΕΧμεθα πο-

*’) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 708.
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λι> στενοχωρημένοι, διότι μέχρι τοΰδε τά χρήματα, τά σταλέντα εις 
τήν Συνέλευαιν, άέν έλάβομεν, ώστε δεν δυνάμεθα τοιουτοτρόπως να 
διαιηρώμεν σώμα μισθωτόν και προβλέπον καί διαφόρους θροφάς, δι· 
ατηροΰντες συγχρόνως και τους τρεις ξένους, ο! όποιοι κοστίζουν ονκ 
ολίγον έν ω, εΐ ς τους μ ή διατηροΰνταςμόνον 20 αν δ ρ α ς 
καθ' ίβδομάδα, ατέλλονται, ώστε γράψετέ μας τά τρέχοντα. Τής τελευ 
ταίας μάχης έχετε τάς έπισήμους εκθέσεις μας. \ Άσπαζόμενός σας.

| ό φίλος σας. | Δ. Πετροπουλάκης».
Την πιο αμερόληπτη όμως εικόνα τής κσταστάσεως και των σχέ

σεων Δ. Πετροπουλάκη και Π. Κορωναίου τή στιγμή που ό Όμέρ 
μέ εξαιρετικές δυνάμεις έρχεται να χτυπήση την επανάστασι, τή βρί
σκομε σέ μια επιστολή τοΰ Καλοκαιρινού από τό Ρέθυμνο μέ χρονο
λογία 17/29 ’Απριλίου 1867, προς τό Μ. Μπογιατζόγλου στή Σύρο, 
όπου γράφει69:

«Μετ' απορίας βλέπω νά έκπλήττεαθε περί τής νπαρχούσης διχό
νοιας μεταξύ τών αρχηγών. Αυτή δυστυχώς προ πυλλοΰ υπάρχει' τό 
εύάρεατον είναι ότι δέν καθίσταται σπουδαία, άλλ' είναι και αδύνατον 
νά έξαλειφθή έντελώς. Έπί τοΰ αντικειμένου τούτου πολλάκις έγραψα 
καί συνεβούλευσα τούς έν τώ τμήματι τούτω ευρισκομένους αρχηγούς 
ύποδείξας αύτοΐς τάς ολέθριας συνέπειας, ας ήδύναντο νά έπιφέρωσιν 
αί μικροφιλοτιμίαι αύται καί διχόνοιαι και ήδη έγραψα εκ νέου, άλλ’ 
είναι αδύνατον νά εξαλειφθώσιν όλοτελώς. | Τό καλόν είναι ότι έν και- 
ρώ ανάγκης συντρέχουν, χωρίς ν’ αφήνουν ό ένας τον άλλον νά χάνε
ται. | Είς τάς διενέξεις ταύτας συνετέλεσεν ούκ ολίγον ή κακή διαχεί- 
ρισις τών άποστελλομένων βοηθημάτων και ιδίως τών χρημάτων. Ή 
αποστολή τών τελευταίων έβλαψε πολύ τήν έπανάατασιν και έγέννησε 
μεγάλας διχονοίας, άλλα καί, Άν παύση ήδη ή τοιαύτη αποστολή, βε
βαίως θά καταντήσουν εις χειρότερα». Καί συνεχίζει υποστηρίζοντας, 
όπως και σέ άλλο γράμμα του προς τήν ΚΕΑ τής ίδιας ημέρας γρά
φει59, ότι «ήθελεν είσθε καλόν, εάν διά τοΰ Άρκαδίου έοτέλλετο είς 
Κρήτην πρόσωπόν τι μέ ποσότητά τινα χρημάτων, νά τά διανέμη είς 
τούς ’Αρχηγούς άναλόγως τοΰ σώματος έκάατου' διά τοΰ τρόπου τού
του θά έτίθετο μία τάξις και θά έπανον και αί άντιζηλίαι». Καί συνε
χίζει : «Έάν έξακολουθή νά γίνεται, όπως μέχρι ιοΰδε, αί διχόνοιαι 
και αί άντιζηλίαι ουδέποτε θά παύσουν καί αί απαιτήσεις έκ μέρους 
τών οπλαρχηγών καί τής κυβερνήσεως <3έν θά λείπουν ποτέ, έν ω, 
έάν γίνη διά τοΰ είρημένου τρόπου, δ διανομεύς θά βλέπη τάς άνάγ-
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“) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 681. 
“>) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 683.
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196 Ίω. Μαμαλάκη

κας των Αρχηγών καί αναλόγως θά δίδη είς έκαστον έξ αυτών. Καθώς 
έγίνετο μέχρι τουδέ, δλοι παρρησιάζοντο σωματάρχαι καί αρχηγοί μό
νον καθ’ ήν στιγμήν επρόκειτο νά ζητήσουν χρήματα... | ΕΙς τον κ. 
Κορωναϊον έστειλα προ μηνός 200 είκοοόφραγκα, ήδη απαιτεί καί 
διά τον παρόντα μήνα έτερα 300' μέσον αποστολής δεν υπάρχει. | ΕΙς 
τον κ. Κορωναϊον έγραψεν ή Συνέλευαις εκ μέρους τής ’Επιτροπής 
’Αθηνών και τον ζητεί λογαριασμόν τής διαχειρίσεώς του. Ό άν
θρωπος δεν θέλει νά δίδη λ]σμόν είς την Συνέλενσιν, αλλά κατόπιν 
δίδει είς ’Αθήνας' σάς β ε β α ι ώ δ μ ως, δτ ι ό άνθρωπος αυ
τός τά χρήματα, άτινα λαμβάνει, τά διανέμει, πολ
λά ς τ ο ι αν τ α ς αποδείξεις μάς άπέ π ε μ ψ ε».

Τώρα πρέπει νά δοΰμεν, πώς θά άντικρύσουν τον Όμέρ Πασά, 
πού έχει άναλάβει νά καταπνίξη την επανάσταση καί τόσο οϊ Τούρ
κοι όσο και πολλοί άλλοι περιμένουν πώς θά το επιτυχή, αφού μό
λις είχε κατορθώσει νά κάμη τό ίδιο και στο Μαυροβούνι.

Β' ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΟΜΕΡ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΧΗΓΟΙ

’Αφού ό Μουσταφά-πασάς στις 17 Μαρτίου 1867 έφυγεν οριστι
κά από την Κρήτη60, αφήνοντας προσωρινό αντικαταστάτη τούτον 
υπασπιστή τού Σουλτάνου, Χουσεΐν πασά61, ήρθε στά Χανιά ό Όμέρ 
πασάς, στις 27 ι.μ., γιά νά ήσυχάση οριστικά την Κρήτη...Οι επιτυ
χίες του στο Μαυροβούνι και ή προσωπικότητά του γενικά έπειθαν 
την Πύλη, ότι θά τό πετύχαινε 62 * * * * *.

Μετά τις σχετικές προετοιμασίες βγαίνει μέ τό στρατό του από τά 
Χανιά στις Καλύβες Άποκορώνου στις 10 ’Απριλίου ι.έ.68 και στις 
12 ί.μ. εκδίδει προκήρυξη προς τούς επαναστάτας, όπου μεταξύ άλ
λων ετόνιζεν04: «*Ηλθον προς σάς μετά σκοπών πατριωτικών. ‘Η

60) "Ιδ. ΙΑΚ, ΑΡΠΧ No 78 τής 19 Μαρτίου 1867, ΓΑΚ 14α άρ. 568 καί 
τό ύπ’ άριθ·. 2224 φύλλο τοϋ «Αίώνος».

°1) "Ιδ. ΙΑΚ, ΑΡΠΧ No 50 τής 18 Μαρτίου 1867, δπου ό Χουσεΐν πασάς
γνωρίζει τήν αναχώρηση τοϋ Μουσταφά πασά καί τήν ανάληψη τής εξουσίας
άπό τόν ίδιο «interim*. Πρβλ. καί τό ύπ’ άρ. 2225 φύλλο τοϋ «Αίώνος» καί 
τό ύπ’ άριθ. 1207 τοϋ «Έθνοφύλακος» τής 24 Μαρτίου 1867.

**) "Ιδ. ΙΑΚ, ΑΡΠΧ No 67 καί 94 καί τόν «Αιώνα» άρ. 2227 τής 30
Μαρτίου 1867, δπου γράφει: «Ό Όμέρ Πασά; άφίχ&η εις Κρήτην τήν Δεντέραν
[27 Μαρτίου) μετά τριαχάίων άνδρών».

°8) "Ιδ. ΓΑΚ ΚΙ4α άρ. 615 καί 652.
6ι) "Ιδ. «Αιώνα» άρ. 2233 τής 20.4.1867.
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επιείκεια τής Α.Μ. ίξ ένός μέν είναι μεγίστη, εξ άλλον δέ και ή οργή 
αυτής είναι άπειρος·»' και τούς άφηνε νά διαλέξουν.

Στίς 16 ’Απριλίου ί.έ.—ήμερα τοΰ Πάσχα— ό Όμέρ προχώρησε 
στίς Βρύσες, και οί επαναστάτες πού είχαν συγκέντρωσή εν τφ μεταξύ 
στο Μπρόσνερο — την προηγούμενη ειχεν έλθει και ό I. Ζυμβρακά- 
κης — άπεσύρθησαν ψηλότερα στη Στέρνα τοΰ Δέσκου καί στον 
Κατρέ * *·.

Τρεις μέρες αργότερα ό Όμέρ προχώρησε δυτικώτερα, άφοϋ άφη
σε το Μεχμέτ πασά στις Βρύσες μέ 5 — 6 χιλ. στρατό, και στίς 20 
ι.μ. εστρατοπέδευε στην Επισκοπή Ρεθύμνου. Έκεΐ ήρθαν καί ενώ
θηκαν μαζί του καί δσοι ένοπλοι Τούρκοι υπήρχαν στην Πόλη τοΰ 
Ρεθύμνουββ.

“Ενα «Δελτίον σύντομον τής 24 'Απριλίου 1867» από τό Ρέθυ
μνο μάς εξιστορεί συνοπτικά τό τί άκολούθησεν, ως εξής*7:

«Τετάρτη 19 ’Απριλίου. “Εξοδος 1510 εντοπίων ’Οθωμανών, 
2450 στρατιωτών αυθημερόν μετά τινας άκροβολιαμούς κατέλαβον τά 
χωρία ’Επισκοπήν, Ρονστικα, Καρωτήν, Άρκούδαινα και τά πλησιό
χωρα' διαννκτέρευσίς των εκεί. | Πέμπτη 20 ’Απριλίου. Κατέκαυσαν 
τά ρηθέντα χωρία... Αυθημερόν ίκίνησαν οί ’Οθωμανοί δι’ Άργυ- 
ρονπολιν. Ένέδρα κατέστρεψέ τινας εξ αυτών. Μάχη διήρκεσεν δλην 
την ήμεραν. Οί ’Οθωμανοί είσήλθον εις ’Αργνρούπολιν. j Παρασκευή 
21 ’Απριλίου. ’Έξοδος τών ’Οθωμανών προς τά Σφακιά. Προσβολή 
αυτών είς Άξονα εξωθεν τής ’Αργυρουπόλεως. Μάχη εξακολουθεί 
δι’ δλης τής ημέρας. Οί ’Οθωμανοί υποχωρούν άθρόοι είς Άργυρού- 
πολιν... | Σάββατον 22 ’Απριλίου. 'Η ημέρα διέρχεται άκροβολιατι- 
κώς. | 23 ’Απριλίου, Κυριακήν μ.μ. κινούν οί ’Οθωμανοί στρατη· 
γούντος τού Όμέρ' καθ’ οδόν προσεβλήθησαν υπό τών Χριστιανών. 
Μετά τετράωρον μάχην ύπεχώρησαν οί ’Οθωμανοί' κατέφυγον είς 
’Αργυρούπολιν καί έκείθεν κατεδιώχθησαν είς την ’Επισκοπήν».

Μόλις διαδόθηκε πραγματικά ή είδηση, δτι οι Τούρκοι ήταν στην 
Επισκοπή, ό Παύλος Σαββάκης έσπευσεν από την Καλή Συκιά καί, 
αφού ενώθηκαν μαζί τους ό Φασουλογιάννης μέ τούς άνδρες του, δλοι 
τους προχώρησαν προς τήν Επισκοπή. "Ετσι βρέθηκαν μπροστά 
στούς Τούρκους, δταν αυτοί στίς 20 ι.μ. από τήν Επισκοπή εκινή-
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es) Ίδ. Ψύχα Ν. 2., Επαναστατική είκών τών δυτικών τής Κρήτης δια
μερισμάτων κλπ. ή ανασκευή τοΰ Μένδελσων - Βαρθόλδη, Άθήνησι 1870, 
σ. 66-7.

ee) I. Ζυμβρακάκη, Άπάντησις πρός τον Μενδελσώνα - Βαρθόλδη, 
"Αθήναι, 1870, σ. 38.

*Τ) ΓΑΚ Κ14α άρ. 702.
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198 Ίω. Μαμαλάκη

θηκαν προς την ’Αργυρούπολη. Δέ μπόρεσαν όμως νά τούς συγκρα- 
τήσουν οί επαναστάτες και έτσι άποτραβήχθηκαν οί Χριστιανοί στο 
Άρολίθι τό βράδυ της ίδιας μέρας. Στις 21 ι.μ. σπεύδουν προς τά 
εκεί από τό Ροδάκινο, από τά Σελιά, τον Καλλικράτη, τό Λαγκό 
κλπ. και έτσι ολόκληρη τη μέρα βαστάν οί συγκρούσεις μεταξύ τών ε
παναστατών καί τοϋ τουρκικού στρατού. Τό βράδυ, ενώ οί Τούρκοι υ
ποχωρούν στην ’Αργυρούπολη, οί Χριστιανοί άποσύρονται εις τό ο
ροπέδιο τού Άσφενταμέ68.

'Ο Π. Κορωναίος ήταν στο Άμάρι, όταν στις 21 ’Απριλίου ί.ε. 
ήρθεν ή είδηση, ότι οί Τούρκοι είχαν βγη στην ’Επισκοπή. Στις 22 
ί.μ. ήταν μαζί μέ τούς άλλους καί έτσι στις 23 ’Απριλίου ι.μ, έλαβε 
μέρος στη μάχη, αφού μάλιστα ήταν καί δ γεν. αρχηγός τού τμήμα
τος, όπου έγινεν αυτή69.

Την ίδια μέρα — 23 ’Απριλίου—, καί δ Μεχμέτ πασάς προσέβαλε 
τούς επαναστάτες, πού κρατούσαν τά στενά προς τ’ Άσκύφου' καί 
από εδώ όμως δεν προχώρησαν οί Τούρκοι στά Σφακιά, αλλά γύρι
σαν στον Άποκόρωνα.

Ή δίπλευρη αυτή μάχη έχάρακτηρίσθηκε σά μιά μεγάλη επιτυχία 
τών επαναστατών καί ή Κεντρική ’Επιτροπή ’Αθηνών φρόντισε νά 
τή διαφήμισή εξαιρετικά μέ τις εφημερίδες.

Ό Π. Κορωναίος στενοχωριέται γιατί δεν αποδίδουν σ’ αυτόν 
όλη τήν επιτυχία. Στις 23 Μαΐου 1867 γράφει από τις Μέλαμπες 
στον αδελφό του Άχιλλέα, μέσα σ’ άλλα παράπονα '°:

«...Προσέτι είς τό δελτίον της [ή Επιτροπή] περί της είσβολής τον 
Όμέρ στά Σφακιά, έν ω αναφέρει τους λοιπούς αρχηγούς, εμέ δεν 
αναφέρει, δτι αρχηγού a α εϊς τάς μάχας τής είσοδον 
τον Καλλικράτη' &ς μά$ η δέ δτι, εάν δένέ'φ&ανον ε
κεί, ό Όμέρ εΐαήρχετο. | Τό φαρμάκι τής ’Επιτροπής 
παντού φαίνεται. ΕΙς τάς εκϋέσεις της προκειμένον 
νά σημειω&ώσι τά ονόματα πολλών αρχηγών, σημει
ώνει πάντοτε τον Κόρακα πρώτον δ έν φείδεται του
λάχιστον τής ΰπολήψεως τής Ελλάδος, νά &έτη εν a 
Υπουργόν) εν α αρχηγόν Έΰνοφνλακής, ένα ανδρα 
ϋεωρούμενον επιο τη μ ονικώς a ν α τε θ ρ α μ μ έ ν ο ν υπό 6

6S) Δές τήν έκθεση τοϋ Παύλου Σαββάκη για τις συγκρούσεις τής 21 Α
πριλίου 1867 (ΓΑΚ Κ3 α]2 άρ. 344).

·*) Δές τήν έκθεση τοϋ Π. Κορωναίου, ΓΑΚ Κ3 α]2 άρ. 311 καί 343( 
πού δημοσιεύεται καί στον <Αίώνα» άρ. 2241 τής 18 Μαίου 1867- πρβλ. καί 
Ψιλάκη Β., ‘Ιστορία τής Κρήτης κλπ.: Γ', Χανιά 1909, σ. 1002.

">) ΓΑΚ, Κ3 α]2 άρ. 396.
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ένα άγ q ά μ ματ ον και οϋδέν διαπράξαντα σ που δ αΐ ον 
έργ ον κατά την έπανάστασιν τ αν τη ν;>

Πόσο οί ιδέες καί τά συναισθήματα αυτά τοΰ Π. Κορωναίου προς 
τον Κόρακα θά τον Ιπηρέαζαν, δταν θά έπρεπε ό'χι απλώς νά σύμπο- 
λεμήση, αλλά νά ταχθή υπό την αρχηγία τοΰ Κόρακα, αν θά πήγαινε 
νά πολεμήση στο τμήμα, είναι φανερό, θά τό δοϋμεν δμως και μεΐς 
πιο κάτω.

Τό δτι πάντως 6 τουρκικός στρατός δέ μπήκε στά Σφακιά αυτή 
τη φορά έκαμε μεγάλη εντύπωση στο Ιξωτερικό.

Στις 20 Μαϊου 1867 ή ΚΕΑ γράφει στη Γεν. Συνέλευση κα'ι 
στην Πρ. Κυβ. Κρήτης":

«...Ή αποτυχία τοΰ Όμέρ πασά κατά τάς εν Κράπη καί Καλλι
κράτη έργασίας του, έπέφερεν εν Ευρώπη τάς λαμπροτέρας εντυπώ
σεις. Τό κρητικόν ζήτημα κατέστη καί πάλιν τό μόνον άντικείμενον 
τής Ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας καί τό μέλημα των ευρωπαϊκών κυ- 
βενήαεων».

’Αλλά καί στην Κρήτη έθεωρήθη μεγάλη επιτυχία καί αποδόθηκε 
μάλιστα κυρίως στον Κορωναΐο" έτσι καί τό κύρος του έγινε μεγαλύ
τερο καί δλοι έθαύμαζαν τό νικητή γενικό αρχηγό.

Ό Μιχ. Βιστάκης τότε βρίσκει τήν κατάλληλη εποχή καί γράφει 
στην επιτροπή Μαλεβιζίου, Τεμένους καί Μεσαράς72:

«Κομιτάδες τή 25 ’Απριλίου 1867 | Πανοσιώτατε κύριε πρόεδρε.
| Ής βλέπετε...ό κυβερνήτης έρχεται εντός ολίγου... Σήμερον πρό

κειται νά μη άδικηθώμεν, νά μη μείνωμεν δπίσω των άλλων αφανείς 
ή κεκρυμμένοι καί άσημοι... Ανάγκη λοιπόν εκτός τούτων [των έρ
γων] νά φροντίαη [ή Επιτροπή], δπως έξεύρη καί τά λοιπά μέσα, 
δι’ ών θέλει κατορθώσει νά συνδέη πάντοτε τά παρελθόντα με τά πα
ρόντα καί άμφότερα νά καθοδηγή υπέρ τών μελλόντων. \ Ημείς 
ίταντίσαμεν τήν τύχην μας μετά τής ’Ελλάδος, ή ’Ελλάς είναι τό δ- 
λον ή Κρήτη τό μέρος... Ή Κρήτη άτυ χώς δένάνέδειξε 
κανένα έξοχον καί επίσημον άνδρα, δ στις νά συγ- 
κεντρώνη είς εαυτόν τήν πλειονότητα τής Κρήτης καί 
νά έχη τόσην δύναμιν καί επιρροήν, ώστε νά έπιβάλλη κϋρος είς τάς 
απαιτήσεις καί είς τά δίκαια τών Κρητών | ...Ή έλευαις τοΰ Κυβερνή
του είναι τό προοίμιον καί ή βάαις τής κυβερνητικής χειραγωγίας καί 
διευθύνσεως τής Κρήτης υπό τών εξ ’Ελλάδος, ώς άποδεικνύει καί 
αυτό τό ψήφισμα τοΰ διορισμού του, δι’ ου λαμβάνει πάσαν ατρατιω-
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") ΙΑΚ, ΕΚΕΑ.
”) ΓΑΚ, Κ3 α]2 άρ. 319.
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τικην και πολιτικήν εξουσίαν Ιπ'ι της Κρήτης... Το φρόνίμώτερον κατ’ 
εμέ είναι ...το νά φροντίσωμεν νά συνδεθώμεν ατενώς μετά τον έλευ- 
σομένου όαονούπω Κυβερνήτου... | Αί επαρχίαι ημών έτίμηααν τον 
μακαρίτην Παύλον και ίψήφισαν αυτόν αρχηγόν των, έκτιμώσαι τάς 
υπηρεσίας και την στρατιωτικήν υπεροχήν τοΰ άνδρός Τφ δντι ό μα
καρίτης έδικαίωσε πληρέστατα τό περί αυτόν φρόνημα καί τάς προσ
δοκίας όλων μας, άναδειχθείς δ ήρως τής εποχής ταύτης. Άλλ’ 6 
Παύλος ήτο εντόπιος. 01 εντόπιοι, ώς άγνωστοι είς τους εν Έλλάδι, 
δεν ήδνναντο νά χαίρουν απόλυτον εμπιστοσύνην παρ’ αυτών. Ουδέ 
άνεδείχθη τις μεταξύ μας τόσον μέγας καί έξοχος, ώστε νά συγκεντρω
θούν προς αυτόν πάσα εσαπερική καί εξωτερική δύναμις καί πάντα 
τά μέσα. Έκτος τούτου Κνβέρνησις εν τή Κρήτη δεν ύπήρχεν έκα
στος έπραττεν δ,τι καί δσον ήθελεν. *Π Συνέλευσις συγκειμένη από 50 
καί 100 μέλη, καί μή παραδεχθεΐσα τάξιν τινα εις τά πράγματά της, 
δεν ήδύνατο νά έχη καμμίαν εμπιστοσύνην' αύτη κατεγίνετο άπλώς νά 
κράτη αλληλογραφίαν τινα, νά έκδίδη διαταγάς, τάς όποιας ούδείς 
νπεχρεοϋτο νά έκτελέαη είμή έκ αυνειδήσεως ή φιλοτιμίας, καί νά 
άφήνη τά πράγματα είς τήν τύχην τέλος ύπήρχεν ώς σκιά έι ός κέν
τρου, τό όποιον κατεγοήτευε μόνον τον κόσμον. Ούδέν στοιχεΐον έοω- 
τερικόν έλαβε λοιπόν απόλυτον υπεροχήν έν Κρήτη' επομένως ουδέ 
ήτο δυνατόν νά χαίρη απόλυτον εμπιστοσύνην εξωτερικήν καί δύναμιν 
ούδείς εντόπιος. Τουναντίον οι έλθόντες εξ Ελλά 
δ ο ς επί ο η μ ο ι ά ν δ ρ ε ς ε ϊ χ ο ν πείραν περί τ ε τ ά 
πολιτικά καί τά στρατιωτικά' ή ο α ν αρχηγοί 
στρατού έ ν Έλλάδι, έχρησίμευααν εν π ο λ έ- 
μ ο ι ς καί επαναστάσεσιν, υπήρξαν υπουργοί, 
έγιναν αρχηγοί Εθνοφυλακής καί έν γένει εγνώρι- 
ζον αρκούντως τον Κυβερνητικόν μηχανισμόν... \ Αί επαρχίαι μας δέν 
άνεγνώριααν μέχρι τούδε ούδένα ξένον αρχηγόν... Έν δσω έξη ό Παύ
λος, άπέσχον νά κάμω λόγον περί τούτου, μή τυχόν ήθελε νομίσει ό 
μακαρίτης, δτι έπρόσβαλλε τήν πρωτοβουλίαν καί στρατηγικήν Ικανό
τητά του, τό νά ζητήοωμεν ξένον επί κεφαλής. Έκτος τούτου α π’ ά ρ- 
χ ή ς, σύμφωνα καί μ έ τ ό ψήφισμα τής Συνελεύ- 
σ ε ω ς, τ ό τμήμα Υμών έπροτίμησε τον κ. Σαπουν- 
τ ζ ά κ η ν. ’Ήδη όμως γνωρίζομεν θετικώς δτι ούτος μέν δέν έδέχθη 
τήν πρόσκλησιν, άλλος <5’ άντ’ αυτού μικρότερος κατά τον βαθμόν καί 
τήν σημασίαν άποστέλλεται εις τάς Άνατολικάς ’Επαρχίας ό κ. Δημη- 
τρακαράκος...ταγματάρχης, ανήκει δέεις τό κόμμα τού σημερινού 'Υ
πουργείου, είς τό όποιον ανήκει καί ό κ. Κορωναΐος. | Ό κ. Κ ο
ρών α ϊ ο ς είναι αρχηγός τού τμήματος Ρ ε θ ύ-
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μ ν η ς καί χαίρει άιτόλντον επιρροήν π α ρ’ ο λ ω ν 
μικρών καί μεγάλων. Ό Δ. Κορωναιος είναι 
ί κ των οημαντικωτέρων ά ν δ ρ ώ ν τής Ελλάδος. 
...απολαύει μ ε γ ά λ η ν ύπόληψιν και αγάπην, 
καί άπόδειξις, δτι α’ι περιοσόιεραι πόλεις τής 'Ελλάδος τον ανέγραψαν 
γενικόν παλίτην των, την οποίαν τιμήν είχε μόνον δ Καλλέργης. ΕΙς 
τον εμφύλιον πόλεμον έοωσε τάς ’Αθήνας από τον άφανισμόν καί τήν 
διαρπαγήν.,.έχει έξοχον στρατηγικήν ικανότητα' ανήκει εις τό σπου- 
δαιότερον και μεγαλύτερον κόμμα' είναι φίλος στενός των έξοχωτερών 
πολιτικών τής Ελλάδος καί έχει μεγάλην προστασίαν καί νποστήριξιν. 
ΕΙς ιήν Κρήτην ήλθε πρώτος, αυτόκλητος νά πολεμήση υπέρ ήμών. 
*0 ερχομός του έφερεν δλους τους άλλους καί τον Ζυμβρακάκην, δστις 
αλλέως δεν ήθελεν έλθει, καθώς τό έγραψε καί τό γνωρίζω εγώ. Υ
πηρέτησε τον αγώνα με δραστηριότητα' δεν έατάθη μίαν στιγμήν' κα
νείς από τούς ξένους δεν ήμπορεΐ νά καυχηθή δσον αυτός' πάντοτε κι
νείται καί παντού προφτάνει. Καί, ενώ τόσοι καί τόσοι τον άντεπολι- 
τενθησαν καί τον εξύβρισαν μάλιστα, αυτός υπομένει άταράχως καί 
διά τών έργων άναδεικνύεται μεγαλύτερος πάντοτε καί ανώτερος όλων. 
Μόλις ετελείωσεν ή περίφημος μάχη τού Μαλεβυζίον, εις ήν καί αυ
τός έλαβε μέρος ενεργόν, καί μετά τρεις ημέρας φθάνει είς Καλλικρά- 
την, δπου έζητεΐτο καί ήτο αναγκαιότατος' εκεί λαμβάνει τήν διεύθυν- 
σιν τής μάχης, νικά καί προλαμβάνει όλα τα σχέδια τού Όμέρ πασά 
Ή διαγωγή αϋτη τοϋ κ. Κορωναίου, ό ζήλος του, ή ακάματος δράστη- 
ριότης του καί τά εύρέα σχέδιά του έκίνησαν τον θαυμασμόν καί προσ- 
είλκνααν είς αυτόν τήν συμπάθειαν καί τήν αγάπην όλων ανεξαιρέ
τως. Άφ’ ετέρου ό κ. Ζυμβρακάκης διά πολλάς αιτίας έχασε τήν ύπό- 
ληψιν καί επιρροήν, ήν έχαιρεν' οι εντόπιοι, οιτινες τον εξέλεξαν καί 
τον νπεοησπίζοντο πιστώς μέχρι τοϋδε, καί βλέποντες, δτι δέν άντα- 
ποκρίνεται είς τάς προσδοκίας των, άλλα μάλιστα τους βλάπτει και- 
ρίως, δέν θέλουν νά τον δεχθώαι πλέον αρχηγόν των καί έπισήμως 
τον άποκηρύττουαι. Οι Σφακιανοί άφ’ ετέρου άναγνω- 
ρ ί ζ ο υ α ι καί έκτιμώσι τήν ικανότητα τοϋ Κο
ρωναίου... ’Ο κ. Κορωναιος είναι αννδεδεμένος πολιτικώς μετά 
τών ίαχυόντων σήμερον εν Έλλάδι καί μετά τοϋ ’Υπουργείου. Ό μέλ- 
λων νά έλθη Κυβερνήτης τής Κρήτης κ. Μαυροκορδάτος είναι καί αυ
τός τοϋ αυτού πολιτικού κόμματος καί έρχεται κατ’ άπόφασιν αυτού 
τοϋ ’Υπουργείου, ώστε ό Μαυροκορδάτος καί ό Κορωναιος είναι πο
λιτικοί σύντροφοι καί φίλοι. Ό κ. Κορωναιος, ώς εΐποαεν, είναι έκ 
τών άνωτέρων καί έξοχωτέρων στρατιωτικών τής ’Ελλάδος, έκ δέ τών 
ευρισκομένων έν Κρήτη σήμερον ούδείς δύναται νά ουγκριθή καν μέ
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αυτόν. 'Η θέσις, ήν ό Κορωνσϊος εχει ενταύθα, δεν είναι διόλου ανά
λογος οντε προς την θέσιν και τον βαθμόν του εν Έλλάδι, ουδέ προς 
την φήμην και τό όνομά του, ουδέ προς την ικανότητα τον άνδρός». 
Καί καταλήγει προτείνοντας να εκλέξουν τον Κορωναΐο αρχηγό καί 
τοΰ Μαλεβιζίου.

Την πρόταση αυτή δεν ξέρομεν αν την έκαμεν υστέρα από συνεν
νόηση με τον Κορωναΐο ή από δική του πρωτοβουλία. Πάντως ϋστε- 
ρα από αρκετές μέρες έστειλε 6 Βιστάκις αντίγραφο τής επιστολής του 
αυτής προς τον Κορωναΐο μέ τό εξής συνοδευτικό γράμμα του ,s :

«Κύριε ’Αρχηγέ, Σας οτέλλω τό εσώκλειστον απόσπασμα τής Επι
στολής μου...Ή εφαρμογή καϊ επιτυχία των γραφόμενων μου άπόκει- 
ται καί είς υμάς καί εις εκείνους, προς ονς γράφω. Τό κατ’ εμέ θά 
ενεργώ πάντοτε παν ό,τι θεωρώ καλόν καί χρήσιμον εις τε την τιμήν 
καί τό συμφέρον τών επαρχιών, ας αντιπροσωπεύω, καί έν γένει όλου 
τού τμήματος... \ ”Ιμπρος 14 Μαίου 1867. | "Ολως υμέτερος. \ Μ. 
Βιστάκης».

’Από αυτά τά δυο στοιχεία φαίνεται καθαρά, πόσο ό Π. Κορω- 
ναΐος ήθελε να άναγνωρισθή αρχηγός, από όσον τό δυνατόν περισσό
τερες επαρχίες τής Κρήτης, άφοϋ δεν μπορούσε νά γίνη όλης τής 
Κρήτης.

'Ο Όμέρ, άφοϋ έμεινε μερικές μέρες στο δυτικό τμήμα τής επαρ
χίας Ρέθυμνου, έρχεται μέ τό στρατό του — δέκα περίπου χιλιάδες — 
στην πόλη Ρέθυμνο ’Αμέσως όμως την επομένη άφηνε πάλι την 
πόλη καί προχωρούσε προς τό ανατολικό τμήμα τής ίδιας επαρχίας. 
Ένώ βρισκότανε στο χωριό Μέση, περιμένοντας για νά ρθοϋν από 
τά γύρω χωριά καί τοΰ δηλώσουν υποταγή, τοΰ έρχεται ή είδηση ότι 
ένα πολυάριθμο σώμα εθελοντών ειχεν άποβιβασθή στις ανατολικά)· 
τερες επαρχίες τής Κρήτης τη νύκτα τής 29-30 ’Απριλίου 1867

Την πρώτη Μαΐου ϊ.έ. γράφει ό Μιτσοτάκης από τό Ηράκλειο 
στο Μ. Μπογιατζόγλου στη Σύρο ,β :

«Αιά τής χθεσινής μου εαπευσα νά σας είδοποιήσω περί τής σφί
ξεως του «Άρκαδίον» εις Σίσι τής επαρχίας Μεραμπέλλου καί τής ε- 
κεισε άποβάσεως τοΰ φορτίου του, άξιου οντος παντός λόγου... Ό Ρεσίτ 
έφέντης, βεβαιωθείς σήμερον περί τής εις Μεραμπέλλον άποβιβάαεως 
τών λιάπηδων, πέμπει κατεσπευσμένως εις Σπιναλόγκαν τήν στιγμήν 
ταύτην (ώραν 3ην τουρκιστί) επί ’Οθωμανικού πολεμικού άτμοπλοίου

'») ΓΑΚ Κ3 α]2 άρ. 320.
’*) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 742.
,5) ”18. ΓΑΚ, Κ14α 730 καί 728, 746 καί διάφορες εφημερίδες τής εποχής.
,β) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 743 (αντίγραφο).
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200 περίπου βασιβονζούκιδας Ιθαγενείς ’Οθωμανούς προς ένίσχυαιν 
των είς τά μέρη εκείνα ϋπαρχουσών ήδη στρατιωτικών δυνάμεων, ών 
ηγούμενος θέλει εΐσθαι, ώ; λέγεται, αυτός ό Ρεσ'ιτ έφέντης. ’Ίδωμεν».

Ό Ρεσιτ όμως δεν πήγε μέ τό πλοίο, δπως γράφει δ Μιτσοτάκις, 
άλλα περίμενεν δδηγίες από τον Όμέρ. Εκείνος, μόλις πήρε την εί
δηση αυτή, αποφασίζει νά προχωρήση μέ όλο τό στρατό του διά ξη- 
ράς προς τά Ήρακλειώτικα, και συγχρόνως διατάσσει καί τον Ρεσ'ιτ 
νά έλθη νά τον προϋπάντηση στό Μυλοπόταμο.

Οι Χριστιανοί από την άλλη μεριά γιά νά δημιουργήσουν κάποιο 
αντιπερισπασμό καί έτσι νά μη σταλούν δλες οί τουρκικές δυνάμεις, 
πού εύρίσκονταν στό Ηράκλειο, κατά τών εθελοντών τού Δημητρα- 
καράκου, χτύπησαν τούς Τούρκους πού ήταν στις Άσίτες. Ό Πέτρο- 
πουλάκης πού ήταν τότε εκεί γράφει τά εξής σχετικά την άλλη μέρα, 
4 Μαΐου ί.έ., στην Ελλάδα” :

«Πληροφορηθέντες δτι είς την ίπαρχίαν Μεραμπέλλου απεβιβάοΰη 
ημέτερος στρατός και μεστοί τής πεποιθήσεως δτι ό είς 'Ηράκλειον,
“ Αγ. Μύρωνα κ.τ.λ. έδρεύων στρατός Τουρκικός, εμελλε νά προσβάλη 
τον ανωτέρω στρατόν, διά συμβουλίου μετά τής επιτροπής και λοιπών 
αρχηγών [άπεφάσισα], δπως εμποδίσω την μνησθεϊααν προσβολήν, νά 
δώσω μάχην».

’Από τις Γωνιές ήρθαν δλοι μαζί καί διενυκτέρευσαν στή θέση 
Πενταχέρι καί στις 3 Μαΐου ι.έ. έχτύπησαν τούς Τούρκους στις Άσί- 
τες. Κατά τις 9 π.μ. ήρθαν καί οί Μ. Σκουλάς, Ν. Νιότης, I. Ξετρύ- 
πης κλπ. μέ τούς άνδρες τους, αλλά καί από τον "Αγ. Μύρωνα ήλθαν 
στούς Τούρκους ενισχύσεις τό πρωί καί τό απόγευμα' καί ό ίδιος ό 
Ρεσίτ από τό Ηράκλειο έσπευσε μέ στρατό καί πυροβολικό στό μέρος 
τών συγκρούσεων 78.

Ό Όμέρ τήν ίδια μέρα, πού χτυπούσαν οί Χριστιανοί τούς 
Τούρκους στις Άσίτες, προχωρεί μ’ δλο τό στρατό του καί στρατοπε
δεύει στά Άγγελιανά καί Πάνορμο τού Μυλοποτάμου' εκεί θά περί- 
μενε τό Ρεσίτ.

”) ΓΑΚ. Κ14α άρ. 758- πρβλ. καί «Αιώνα» άρ. 2242 τής 22 Μαίου 1867.
78) Ε.α. Σχετικά γράφει καί ό αδελφός 33 τ”Ανωθεν τον Κρουοωνος» 

στο Μ. Μπογιατζογλον στις 4 Μαΐου Ι.έ. «Ή μάχη τής χθες, ή διαρχέοαοα 13 
ολας ώρας, άν, καθώς νομίζομεν, δεν υπήρξε τόση θανατηφόρος είς τον εχθρόν 
μ’ ολ.ον τοϋτο εφερεν, ώς νομίζομεν, τό ποθοΰμενον αποτέλεσμα, διότι καί ol εν 
Άγ. Βαρβάρι} καί Άγίφ Μνρωνι αταθμενοντες εχθροί ελαβον μέρος είς αυτήν 
και μ’ δλην τήν ίσχνράν αυτήν δνναμιν καί καθημερινός επικουρίας δεν ήδυνή- 
θησαν νά μας προσβάλωοι καί πολλάκις άπεκρονσαμεν αυτούς. ‘ Ελπιζα μεν δτι οί 
εν ταΐς άνατολικώτεραις έπαρχίαις αδελφοί μας ελαβον καιρόν να τακτοποιηθώοιν* 
(ΓΑΚ, Κ14α άρ. 756).
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Ό Μ. Σκουλάς, Πετροπουλάκης κλπ. μόλις έπληροφορήθηκαν δτι 
ό Όμέρ είχεν έλθει στά Άγγελιανά, έσπευσαν προς τά εκεί στις 4 
Μαΐου ί.έ., ενώ ό Μ. Κόρακας πήγαινε να συνάντηση τό Δημητρα- 
καράκο

’Από την όίλλη μέρια ό Π. Κορωναΐος μέ αρκετούς Άγιοβασιλιώ- 
τες καί Άμαριώτες υπό τούς Δ. Μοσχοβίτη καί Μαρινάκη έρχονται 
καί ενώνονται μέ τούς Μυλοποταμίτες. Καί στις 6 Μαΐου ί.έ. προσ
βάλλουν τό στρατόπεδο τού Όμέρ. Ό Π. Κορωναΐος είχε καλέσει 
καί τό Σκουλά καί τον Πετροπουλάκη, πού βρίσκονταν στο Γαράζο, 
για να ρθοΰν νά λάβουν μέρος στην επίδεση κατά τοϋ Όμέρ, άλλα 
εκείνοι, επειδή είχαν μάθει δτι ό Ρεσίτ είχε μπή στο Μυλοπόταμο, 
έτρεξαν νά τον εμποδίσουν καί νά μην τον άφήσουν νά ένωθή μέ τον 
Όμέρ, ’Έτσι δμως ο! επαναστάτες ούτε στον Όμέρ έπροξένησαν 
αξιόλογες ζημίες, αλλά ούτε καί πέτυχαν, ώστε νά μην ενωθή ό Ρεσίτ 
μέ τό στρατάρχη Όμέρ.

Την επομένη—7 Μαΐου ί.έ.—έρχονται στον Όμέρ ενισχύσεις μέ 
πλοία από τό Ρέθυμνο στο Μπαλί καί την άλλη μέρα ό Όμέρ μέ 
δλες αυτές τις δυνάμεις προχωρεί προς τό εσωτερικό τοϋ Μυλοποτά- 
μου. Αυτήν τήν ημέρα στις 8 Μαΐου διεξάγεται ή σκληρότερη μάχη 
μεταξύ τών επαναστατών καί Τούρκων, πού παίρνει διάφορες φάσεις. 
Πάντως στις 9 ί.μ. οί Τούρκοι μπόρεσαν νά προχωρήσουν μέ λιγώτε- 
τερες ενοχλήσεις έκ μέρους τών επαναστατών προς τά Ήρακλειώτικα 
καί στις 10 ί. μ. πέρασαν τον Στρούμπουλα καί κατέβηκαν στον κάμπο 
τοϋ Ηρακλείου, δπου δέν μποροΰσαν πιά νά τούς παρακολουθήσουν 
οί επαναστάτες.

"Υστερα από τις μάχες αυτές καί 6 Κορωναΐος καί ό Πετροπουλά
κης έδημοσίευσαν περιγραφές στις Ελληνικές εφημερίδες. Σ’ αυτές

Τω. Μαμαλάκη

,9) Οί σχέσεις τοϋ Κόρακα δέν ήταν καί τόσο καλές μέ τούς Μυλοποταμί
τες. Ό ίδιος γράφει στις 27 ’Απριλίου 1867 άπό τό Φόδελε: *Πρό πέντε ήμε
ρων...άπέοιειλα... μέρος τοϋ σώματός μου εις προαδιωρισμένον έπεισε [κατά τόν 
δρμον Άγ. Πελάγιας, οπού είχε φέρει διάφορα είδη τό Άρκάδι] μέρος, όπως 
ενεργήαωαι ταχτικήν σνγχέντρωαιν..., ένεκα τής διακοπής τών σχέσεων μετά τών 
κατοίκων τής επαρχίας Μυλοποτάμον· (ΓΑΚ, Κ14α άρ. 712, αντίγραφο). Σχετι
κά γράφει τήν επομένη—28 ’Απριλίου ί.ε. ή ’Επιτροπή Μαλεβυζίου, Τεμένους 
καί Μεσαράς, στην ’Επιτροπή Σύρου: ·Τά τών διενέξεων τής 'Επαρχίας Μυλο- 
ποτάμον σχεδόν διεσχεδάσ&ηοαν καί πάνιες ενρίσκονται εις τήν μεγαλυτέραν διάΰε- 
σιν τον νά λαμβάνωσι μέρος εις τόν ιερόν αγώνα. Ένηργήσαμεν παν τό έφ’ ήμΐν 
εις τήν κατάπαυσιν τής έριδος και ίχανοποίηοιν τής μικροφιλοτιμίας τινών κου
φών καί ασήμαντων άνδρών καί έπήλ&ε σχεδόν ή πο&ητή αρμονία. "Αν δέ τινες 
φίλαρχοι δυστροποϋν είοέιι, δέν σημαίνει μηδέν, διότι ό λαός έχει τήν μεγαλυτέραν 
διάύεαιν νά πολεμά μέχρις εσχάτων (ΓΑΚ, Κ14α άρ. 721).
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μιλούν δσο μπορούν λιγότερο ό ένας για τον άλλο καί έτσι δεν φαίνε
ται από αυτές, αν παρουσιάσθηκε καμμία αντίθεση η αντιζηλία μεταξύ 
τους. ’Αργότερα όμως έγράφησαν διάφορα, από όπου φαίνεται ότι 
ούτε εδώ υπήρξε στενή καί εγκάρδια συνεργασία Πετροπουλάκη και 
Κορωναίου.

Στο ανώνυμο δημοσίευμα μέ τίτλο «Ή Κρητική Έπανάστασις 
από τού 1866 μέχρι τού 1868 υπό ’Άγγλου τίνος κ.λ.π », εν Άθήναις 
1869, σελ. 83, διαβάζομε : «Είαελύόντος τον Ρεσ'ιδ εξ ’Ανατολών είς 
τάς κλεισωρίας τού Μυλοποτάμου εν Δαμάστα, δεν επέπεσε κατά πρό- 
σωπον [ό Πετροπουλάκης] επί τής Τουρκικής Μοίρας, “ν’ αναχαιτίσει 
την πρόοδόν της, αλλά την προσέβαλε διελέλονααν ήδη .... και μετά 
βραχυχρόνιον καταδίωξιν έγκατέλειπε τον Ρεσ'ιδ αντί τον καταδιώξαι 
αυτόν και ένωέλήναι μετά του Κορωναίου».

Και ό Μένδελσων—Βαρθόλδη γράφει επίσης80: «'Ο Πετροπουλά
κης, επιφορτιστείς την φύλαξιν τής προς το 'Ηράκλειον όδοΰ, ήρνήέλη 
νά ανμπράξη μετά τον Κορωναίου. "Οτε ό Ρεσ'ιτ προχώρησε προς τάς 
υπώρειας του Μυλοποτάμου, δ αρχηγός των Μανιατών δεν προσέβαλεν 
αυτόν κατά μέτωπον, ά/λ’ εκ των δπισ&εν, άφοϋ ήδη είχε διαβή τά 
στενά τής Τνλίσον. Κατοιρ&ωσεν, είναι άληέλές, νά έπιφέρη ζημίας 
τινας είς τον έχ&ρόν και νά κνριενση τάς άποσκενάς τον άλλ' ουχ 
ήττον δ Ρεαιτ ήνώ&η μετά τοΰ Όμέρ, ένφ ό Πετροπουλάκης παρημέλη- 
σε κα'ι τότε νά ένωϋή μετά τοΰ Κορωναίου»91.

’Από όλα αυτά μπορούμε νά συμπεράνωμε, ότι και στην περίσταση 
αυτή ή αντιζηλία μεταξύ Πετροπουλάκη και Π. Κορωναίου δεν τούς 
άφήκε νά συνεργασθοΰν μέ ειλικρίνεια, παραμερίζοντας τούς εγωι
σμούς τους.

,0)Μενδελσώνος-Βαρθόλδη, Κ. Οί περί ελευθερίας τής Κρή
της αγώνες, έν Όδισσώ 1892, μετφ. σελ. 70

8Ι) Ο I. Ζ υ μ β ρ α κ ά κ η ς, Άπάντησις είς τόν Μενδελσώνα - Βαρθόλδη 
κλπ., Αθήναι 1870, στη σελ. 39 έ., αναγνωρίζει καί εκείνος, δτι «ό Ρεαιτ... 
ηνω&η προς τον ' Ο LUG, δ ιελίλων τας πλέον επικαίρους και δνσβάτονς {λέσεις άνεν 
ελάχιστης αντιοταοειος. *Η τόλμη αντη τον Ρεαιτ ήδννατο κάκιστα να λάβη επίχει· 
ρα και δύναμαι να εΐπω άναμαρτήτως, δτι, εάν νπήρχεν ή άπαιτονμένη επιτήρησις, 
ο Ρεαιτ δχι μόνον δεν ήνοντο με τόν Όμέρ, είς ον έχρησίμενεν ώς οδηγός... άλλ’ 
υπήρχε πιϋανότης νά καταστροφή με δ’ δλης τής στρατιάς>. Άλλ* ό Ί. Ζ. θέλει 
νά ρίξη στον Π. Κορωναΐο, τόν αρχηγό, τήν κατηγορία, καί δχι στον Πέτρο 
πουλάκη' <Τό σφάλμα τούτο αποδίδεται [γράφει, απευθυνόμενος στο Μ. Βαρ
θόλδη], είς τόν Πετροπονλάκην.. .,οί γνιορίζοντες όμως τους στρατιωτικούς νό
μους και τούς κανονισμούς τής τέχνης τοΰ πολέμου ήΰελ.ον αποδώσει τό μέγιστον 
τούτο πταίσμα εις άλλον... 'Έπρεπε νά γινώσκετε δτι τά αποτελέσματα, είτε υπέρ 
είτε κατά, άφορώαι πάντοτε τόν γεν. αρχηγόν».
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‘Οπωσδήποτε δ Π. Κορωναιος, ώς γενικός αρχηγός στό Τμήμα 
τών πολυημέρων αυτών συγκρούσεων μένει ίκονοποιημένος καί ή με
γάλη φιλοτιμία του κολακεύεται. Στις 16 Μαΐου ϊ. έ. γράφει από τα 
Λευκόγεια στον αδελφό του Άχιλλέα 82 *:

«...Μη εχων καιρόν νά σέ γράψω διά την τελευταίαν εκστρατείαν, 
ijv ώνόμασαν έπτσήμερον..., αοϋ στέλλω προς δημοαίευσιν τήν προσ- 
φώνησιν, ην έξεφώνησα περί τά τέλη αύιής113. Λεν είναι υπερβολή λέ· 
γων, δτι, εάν εϊχομεν πολεμοφόδια, 6 Ό,αέρ Πασάς ήάελεν είναι κα
τεστραμμένος... Είμαι είς καλλίατας σχέσεις με την Συνέλευσιν καί 
την Κνβέρνηοιν...Καλώς ϋά πράξη ή κυβέρνησις νά στείλη καί άλλο 
σώμα έϋελοντών είς τάς άνατολικάς επαρχίας».

Γ' ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ

Οι ανατολικές επαρχίες τής Κρήτης είχαν εξ αρχής πάρει μέρος 
στην δλη κίνηση, αλλά, καθώς δεν ήταν εύκολο νά ρθοϋν ενισχύσεις 
Ικεΐ από την Ελλάδα και τά μέρη δεν είναι τόσο δυσπρόσιτα, από 
τον’Οκτώβριο τοΰ 1866 είχαν άναγκασθή νά ησυχάσουν84. Γιά νά 
ξανασηκωθοϋν έπρεπε νά σταλούν πολλές ενισχύσεις σέ δπλα, άνδρες 
κλπ. στους φιλήσυχους κατοίκους τών επαρχιών αυτών.

Μόλις άρχισε τό «Άρκάδι» νά φέρνη ενισχύσεις στην Κρήτη, 
γράφουν από την ανατολική Κρήτη στην Κεντρική Επιτροπή ’Α
θηνών 85:

«Πολλά πολλάκις έγράψαμεν πρός τε ’Υμάς καί την οεβ.Γ. Συνέ-

82) ΓΑΚ, Κ3, α]2 άρ. 341.
*">) Στον «Αιώνα» τής 25 Μαΐου 1867, άρ. 2243, δημοσιεύεται «ή ήμερηοία 

Διαταγή τον αρχηγείου τοΰ τμήματος Ρεδύμνης». Καί στό φύλλο τής 12 ’Ιουνίου 
1867—άρ. 2248, ή έκθεση τών μαχών τοΰ Μυλοποτάμου, γραμμένη στις Μέ- 
λαμπες στις 23 Μαΐου ί.έ. "Εκθεση τοΰ Πετροπουλάκη είχε δημοσιευθή στδ 
<m’ άριθ. 2242 τής 22 Μαΐου ί.έ. Ό Π. Κορωναιος στην έκθεσή του γράφει, 
δτι μονάχα τό Μ. Σκουλά είχε καλέσει νά έλθη από τό Γαράζο καί τά πάρη 
μιά ώρισμένη θέση κατά τών Τούρκων χωρίς νά άναφέρη τόν Πετροπουλάκη. 
Εκείνος όμως, ό Πετρ., στή δική του έκθεση λέγει δτι ήταν μαζί μέ τό Σκου
λά στό Γαράζο, δταν τούς ήρθε ή είδηση, δτι ό Ρεσίτ είχε μπή στό Μυλοπό- 
ταμο.

**) "Ιδ. I. Π. Μαμαλάκη, Ό αγώνας κλπ. II, σ. 74 έ., 94 έ. κ.ά.
8ί) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 044, αντίγραφο. "Εχει γίνει λάθος στην αντιγραφή τής 

χρονολογίας, γιατί ό Λ. Μελάς στις 7 Μαρτίου 1867 γράφει στό Μ. Μπογια- 
τζόγλου : «Οί έξ 'Ηρακλείου πληρεξούσιοι Σφακιανάκης καί Παπαδάκης, {Ηλουν 
εξηγητή μεδ’ 'Υμών αναχωρούντες έντεϋδεν διά Σύρον την προοεχή Δευτέραν». 
"Ισως θά ήτο 1 Μαρτίου καί αντέγραψε 10 Μαρτίου,
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λευσιν παριστάντες την ανάγκην των ήμετέρων επαρχιών και έγγυώμε- 
νοι περί των εύγενών αίσθημάτων τοϋ ενταύθα λαόν, δυστυχώς όμως 
ή φωνή ήμών αϋτη εγένετο φωνή βοώντος iv τη έρήμω. ΕΙς τί νά άπο 
δώαωμεν την τοιαύτην αδιαφορίαν, άγνοοΰμεν και ημείς. Έξετάζον- 
τες εαυτούς εύρίσκομεν δτι ουδόλως έγενόμεθα άξιοι της τοιαντης αδια
φορίας, διότι έξ αρχής καί το ήμέτερον τμήμα ουδόλως έδείχθη κα
τώτερον τής λοιπής Κρήτης, αλλ’ άμα δοθέντος τοΰ συνθήματος, εγερ- 
θέν όμοθυμαδόν, ελαβε το οπλον κατά τοΰ τυράννου του. "Αν όμως 
ταχύτερου τοΰ δέοντος καί πάλιν νπετάγη είς τον τύραννον, ον προ 
ολίγον είχεν άποκηρύξει, τοϋτο επραξεν άκονσίως καί βιαζόμενον υπό 
τοΰ κρίσιμου των περιστάσεων. Μείνας δ λαός των ενταύθα επαρχιών 
παντελώς άμοιρος τών ελευθερίων συνεισφορών τοΰ πεπολιτισμενού 
κόσμον καί μόνον εντελέστατα εφόδια μόλυβδου καί πνρίτιδος τυχών, 
τα όποια καί αυτά εσχάτως τοΰ εξάλειψαν, δεν ήδννήθη μόνος, κατά
μονος, νά άντιπαλαίση επί πολύν χρόνον εις τάς απειραρίθμους τοΰ
έχθροΰ δυνάμεις, καί εϊδεν εαυτόν ήναγκασμένον νά υποταγή προς 
ώραν όπως διασώση τουλάχιστον τάς οικογένειας τον. Νομίζομεν δέ 
δτι δεν άδικοΰμεν καί τους λοιπούς πατριώτας, άν εϊπωμεν δτι καί αυ
τοί ήθελον πάθει τά αυτά με ημάς, εάν δεν ελάμβανον συνεχείς καί
άρκετάς έπικουρίας εθελοντών, οπλών καί λοιπών. Ουδεμία δι’ ατμό
πλοιου αποστολή εγένετο ενταύθα. ’Αξιωματικοί, έθελονταί, πυροβόλα 
καί αυλακωτά δπλα, τά όποια εναγωνίως ό λαός προσεδόκα, ούτε εφά- 
νηααν, καί δ λαός ένόμιξεν αυτά ώς ευάρεστου τι δνειρον, το όποιον, 
άμα έξυπνήσει τις παρέρχεται. | ’Ιδού λοιπόν, Κύριοι, τό αληθές αί
τιον, το όποιον ήνάγκασε τον λαόν είς υποταγήν, δεν είδε την πραγμα
τοποίησή τών λαμπρών αΰτοΰ ιδεών καί τών υποσχέσεων μας. Δεν 
δικαιοΰται δμως οϋδείς διά τοΰτο »'d είπη, δτι τά αίσθήματά τον είναι 
αγενή καί δουλικά' διότι άν είχεν υϋτω τό πράγμα δεν θά αννεφώνει 
εξ αρχής καί μετά τής λοιπής Κρήτης, άλλ’ αυτός τουναντίον έδείχθη 
προθυμότατος είς την ανατααιν τής εν Κερά Επιτροπής, πριν νά αν- 
ατηθή τοιαντη είς άλλα τμήματα. Έρειδόμενοι λοιπόν επί τών ευγε- 
νών αισθημάτων τοΰ λαοΰ καί γινώσκοντες τους διακαείς αυτού πό
θους, Σάς έξορκίζομεν εν δνόματι τής πατρίδος, ϊνα 
λάβητε νπ’ δψιν ώς τάχιστα τάς άνάγκας τοΰ τμήματός μας. Δεν δπο- 
φέρομεν πλέον ημείς μεν νά περιφερώμεθα από βουνοΰ εις βοννόν καί 
δίκην κακούργων νά κρυπτώμεθα καί νά τρέμωμεν, ό δέ λαός νά ευ
χάριστή καί τάς πλέον ίδιοτρόπους ορέξεις τών τυρράννων του. ’Ιδού 
δε θέιομεν ύπ’ δψιν σας τους ορούς τής αποστολής. Τόπον άποβιβά- 
σεως κρίνομεν καταλληλότατου τό Σίσι πάντων τών κύκλφ λιμενίσκων 
διά πολλούς λόγους. °Οπλα άναγκαιοΰν επέκεινα τών 6.000 ή τούλά-
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χιοτον ούχΐ όλιγώτερα τών 6.000. Φυσέκια δεμένα, πυρίτις και μόλυ
βδος ανάλογα, δέρματα και τροφαί, 2 η 3 πυροβόλα διά τα φρούρια 
της Ίεραπέτρου και Σπιναλόγκας και τέλος 1500 έθελοντα'ι μετά των 
άνωτέρων αξιωματικών, η τουλάχιστον ούχ'ι δλιγώτεροι τών 1000. 
Με τοιαύτην αποστολήν δυνάμεθα νά έγγυηθώμεν εις Ύμας την αί- 
σίαν εκβασιν τής έπαναστάσεως και ενταύθα και εΐμεθα βέβαιοι δτι 
ταχέως θέλετε ακούσει τά ανδραγαθήματα τών ήμετέρων. Και είναι 
μεν ή αποστολή αύτη ολίγον υπερβολική, τοιαύτη δμως απαιτείται, 
διότι δ λαός είναι παντελώς έστερημένος οπλών, και προς τούτοις, 
ένεκα τής υποταγής του, άπώλεσεν εκ του θάρρους του, ώστε ανάγκη 
ξένοι αρκετοί e/ς τήν αρχήν νά τον βοηθήσωσι και ένθαρρύνωσι. | 
Προφυλάξεις το άτμόπλοιον πρέπει νά λάβη διά τον αποκλεισμόν, 
διότι ενίοτε μεν δύο ατμόπλοια, ενίοτε δέ έν περιφέρονται εις τα πα
ράλιά μας, ενίοτε δμως παρέρχονται και δύο ήμέραι χωρίς νά φανη 
κανέν. \ Τούρκοι ευρίσκονται δλίγιστοι εις Μεραμβέλλον, οι όποιοι δέν 
δύνανται νά έμποδίσοτσι τήν άποβίβασιν, αλλά μάλλον, αν δεν προλά
βουν νά φύγωσι, θά υποφέρουν. | Γράψετέ μας κατά ποιαν ημέραν θά 
έλθη το άτμόπλοιον, διά νά λάβωμεν τά αναγκαία μέτρα και εχωμεν 
έτοιμους πάντας τους ενόπλους καί αρκετούς αόπλους προς παραλαβήν 
τών εφοδίων και διά νά εΐμεθα έτοιμοι προς άντίκρουσιν τού εχθρού, 
το όποιον δεν ελπίζομεν νά συμβή. Τέλος σας βεβαιούμεν δτι ή θέσις 
τού άποβιβασμού είναι άσφαλεστάτη, είναι δμως μεγίστη ανάγκη προς 
το συμφέρον τής πατρίδος, ΐνα τάχιστα έκτελεσθή ή αποστολή. Περί 
πάντων τούτων θέλουσι σάς εκθέσει λεπτομερώς οί κ.κ. Μ. Σφακια- 
νάκης, Σ. Παπαδάκης και Άθ. Καββάκις, οϊτινες εστάλησαν επ’ αύ- 
τώ τφ σκοπφ παρά τής Γεν. Συνελεύσεως και προς τους όποιους νά 
παραδώσητε τό φορτίον. | Δέξασθε τήν διαβεβαίωσιν τής υψηλής ημών 
ϋπόλήψεως, μεθ’ ής διατελούιιεν. | ’Εν Κράσι τή 10 [;] Μαρτίου 
1867. | Τά υπάρχοντα μέλη τής ’Επιτροπής και τών οπλαρχηγών.

| Κ. Σφακιανάκης. \ Έμμ. Κρανιωτάκης. | Γεώργιος Μανουσά- 
κης. \ Έμμ. Ν. Καζάνης. | Α. Τρυφόπουλος. j Κ. Κοζυράκης. | Ε. 
Δ. Κοκκωνάκης. | Ζ. Μ. Μπινιχάκης. | Νικ. Τυλιανάκης. | Μιχ. 
Γουβιανάκης. \ I. Μ. Μουρελάκης. | Α. Ζωγράφος. | Α. Μιχαλοδη- 
μητράκης».

"Υστερα από αυτό, έτσι μάλιστα και πού οί τρεις αντιπρόσωποι 
τών Α. επαρχιών καί από κοντά υποστήριξαν τάς απόψεις καί τά δί
καια τής Ανατολικής Κρήτης, ή Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε νά 
ενεργήση δ,τι θά ήτο δυνατόν, σύμφωνα με τήν πιο πάνω αίτηση.

Έτσι γράφουν στή Σύρο: «Tjj 11 Μαρτίου 1867 έν Άθήναις | 
Φίλτατε κ, Μπογιατζόγλου. | Εις Σύρον. \ ....Προχθές άνεχώρησαν
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οΐ τών ’Ανατολικών ’Επαρχιών Στυλ. Παπαδάκης, Μ. Σφακιανάκης 
καί Α. Καββάκης, εις αυτούς ένεχειρίοαμεν 1125 δπλα αυλακωτά, 
πληκτικά όλοοχερώς νέα, έξ ών 788 αγγλικά, τά δε λοιπά 337 βελγι
κά, μετά τών αναγκαίων αυτών παραρτημάτων και δύο κιβώτια με 
ξαντώ. Αυτά επροσδιωρίααμεν ρητώς διά τάς ’Ανατολικωτέρας ’Επαρ
χίας τής Κρήτης, | ’Ιδίως την αποστολήν ταύτην ϋέλετε εφοδιάσει με 
πολεμοφόδια και πετζώματα. Αυτοί μάς έβεβαίωσαν δτι έγραψαν καί 
περιμένουν εις Σύρον νά μάϋωσιν, άν και πού δύνανται ν’ άποβιβά- 
σωσιν ασφαλώς το φορτίον. "Ο&εν ϋέλετε συνεννοηϋή μετ’ αυτών, 
όπως όρίσητε και τον καιρόν και τον λιμένα τής αποστολής ταύτης, 
όπως μή τυχόν άποτύχη επί βλάβη τού γενικού άγώνος καϋ' όσον καί 
εκ Σφακίων μάς γράφοναιν, δτι προς ματαίωσιν τής μελετωμένης κα
τά τών Σφακίων προσβολής τών Τούρκων απαιτείται ή Μεσαρά καί δ 
"Αγ. Βασίλειος νά ώσιν έλεύϋεραι διά τής άναατατώσεως τών ’Ανατο
λικών ’Επαρχιών ’Ηρακλείου. \ Λ. Μελάς» 8β.

Για νά γίνουν δμως τόσον μεγάλες ετοιμασίες, δπως έζητούσεν ή 
Επιτροπή άλλα κα'ι ήταν πραγματικά απαραίτητη ή αποστολή τους, 
εχρειαζότανε καιρός καί μεγάλη προετοιμασία. ’Αρχές ’Απριλίου ακό
μη. συνεννοούνται οί επιτροπές τής Ελλάδος μέ τούς αρχηγούς τών 
επαναστατών, γιά τό τί πρέπει νά γίνη γιά νά ξεσηκωθούν οί άνατο- 
λικώτερες επαρχίες. Στις 2 ’Απριλίου 1867 γράφει δ Μ. Κόρακας 
από τό Δισκούρι τοΰ Μυλοποτάμου στη Σύρο 87:

«’Αξιότιμε κ. Μίνω. | ’Επί τής από 25 π.μ. φιλικής μοι επιστο
λής σάς αποκρίνομαι, αφού προηγουμένως ευχαριστήσω Υμάς διά 
την καλήν ιδέαν ήν έχετε σχηματίσει δΤ εμέ. \ ”Ετι πλειότερον χαίρω 
βλέπων ’Υμάς καταγινόμενον προς άναστάτωσιν καί τών ανατολικών 
‘Επαρχιών. Προς τούτο έγραψα σήμερον προς τήν Κεντρικήν ’Επιτρο
πήν Άϋηνών, δμού μέ τον άποφασίσαντα νά ριψοκινδυνεύση κ. Πε- 
τροπουλάκην τά εξής : | Νά καταπλεύση τό ’ Α ρ κ ά δ ι ο ν εν
τός τής έβδομάδος ταύτης, δ η λ. από τής 6ης μέχρι 
καί τής 10ης τ.μ., είς τήν ϋέσιν Φόδελε, ένϋα καί 
προ δ λίγων ημερών προσωρμίσϋη, φέρον μεϋ' εαυτού 
τά διαχίλια δπλα καί τά άναγκαιοΰντα πολεμοφόδια' άμα τή άφίξει 
αυτών ϋέλομεν οπλίσει τούς Μεσαρίτας, οΐτινες άναμένουαι καί ϋέλο- 
μεν μεταβή μετ’ αυτών καί μετά τοΰ σώματος τών εθελοντών τού Πε 
τροπουλάκη είς τάς Άνατολ. ’Επαρχίας προς άναστάτωσιν αυτών καί 
διάδοσιν τής έπαναστάσεως. | ’Ανάγκη δμως πάσα νά ώσιν έτοιμοι
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ίβ) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 550. 
β7) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 624.
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210 Ίω. Μαμαλάκη

πεντακόπιοι τουλάχιστον εθελονταί, οΐτινες απαιτείται εντός τό πολύ 
οκτώ ημερών μετά την πρώτην ελενσιν τον Άρκαδίον, εχοντες άριθ- 
μόν αρκετόν όπλων και αφθονα πολεμοφόδια ν’ άποβιβασθώσιν επί
σης και αντο'ι εις τάς ’Ανατ. ’Επαρχίας είτε εις τό Σίσι, είτε όπου οι 
εντός τον ατμοπλοίον ναναοω γοι προτιμωτέραν θέσιν έκλέξωσιν. | Μη 
ερχομένου τον ατμοπλοίον μετά των εθελοντών, ή εκστρατεία μαται- 
ονται και είς μέγιστον κίνδυνον τιθέμεθα... Μ. Κόρακας».

Ύστερα από πολλά, τέλη ’Απριλίου, αποβιβάζεται ό Δημητρακα- 
ράκος μέ 670 εθελοντές και περισσότερα από 4 χιλιάδες δπλα και οίλλα 
εφόδια στο Σίσι τοΰ Μεραμπέλλου 88 * *.

Ή αποστολή τόσο σοβαρών δυνάμεων καί εφοδίων στις άνατο- 
λικώτερες επαρχίες τής Κρήτης ίκανοποίησεν δλους, δσοι είχαν ζητή
σει ή επιθυμήσει την έξάπλωση τοΰ αγώνα σ’ δλη τη μεγαλόνησο.

’Έτσι ό Ν. Σακκόπουλος στις 7 Μαΐου 1867 γράφει στο Μ. Μπο- 
γιατζόγλου 89: «Ή είς τάς ανατολικός επαρχίας άποοταλεΐσα ίπικον- 
ρία θέλει έχει ευάρεστα αποτελέσματα είς τά ληθαργοϋντα εκείνα 
μέρη».

’Αλλά καί οί κάτοικοι των μερών εκείνων έκυριεΰθησαν από με
γάλο ενθουσιασμό. 'Ο υπασπιστής τοΰ Κόρακα, Αίμ. Τσάπαλος, γρά
φει από εκεί στο Μιτσοτάκη στίς 9 Μαΐου 1867": «’Επαναλαμβάνω 
νά σας εϊπω, ότι προ πέντε σχεδόν μηνών εν Κρήτη δεν εϊδον τοσον- 
τον ενθουσιασμόν είς αλλας επαρχίας».

Μόλις δμως πληροφορούνται τήν απόβαση οί Τούρκοι, αρχίζουν 
νά λαμβάνουν τά μέτρα τους. Έτσι αρχίζουν οί μεγάλες φροντίδες 
καί ανησυχίες για τό τί θά άκολουθήση. Ό Μιτσοτάκης στις 8 Μαΐου 
ί.έ. γράφει στο Μ. Μπογιατζόγλου, δτι υπάρχουν Όθιομανοί στρατιώ
τες στά φρούρια τής Σπιναλόγγας, Ίεραπέτρας καί Ηρακλείου91 
«υπάρχει δε είσέτι έστρατοπεδενμένος τακτικός καί Άτακτος στρατός 
είς Τυμπάκι Μεσαράς, εις Καστέλλι Πεδιάδος καί είς νAy. Μύρωνα 
τον Μαλεβιζίου». Άλλ’ έκεΐνο πού τον ανησυχεί περισσότερο είναι δ 
Όμέρ Πασάς. Συνεχίζοντας γράφει στο ίδιο γράμμα: «’Εννέα οθω
μανικά καί αιγυπτιακά ατμόπλοια ενρίσκονται σήμερον αγκυροβολη
μένα άπέναντι τον φρουρίου 'Ηρακλείου. Ή δε σύγχρονος έμφάνισις 
των πολεμικών ανιών πλοίων πιθανολογεί ετι μάλλον τήν ειδησιν περί 
τής ενταύθα προσεχούς άφίξεως τοΰ Όμέρ πασά. | ’Ανταίος».

88) Πρβλ. ΓΑΚ, Κ14α άρ. 728, 730 καί «Αιώνα» άρ. 2237J4-V-67, «Ελ
πίδα» άρ. 1403J2-V-67, «Έθνοφύλακα» άρ. 1230J1-V-67 κλπ.

8Β) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 776.
"°) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 790.
“) ΓΑΚ, ΚΙ4α άρ. 782.
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Γι’ αυτό καί καθημερινώς γράφει, είτε γιοι να κάνη υποδείξεις η 
για νά καλέση σ’ ενίσχυση των μερών εκείνων. ’Έτσι στις 10 Μαΐου 
ί.έ. γράφει στον Τσάπαλο92: «’Αφ’ ής έφθασεν εις τάς ανατολικός 
έπαρχίας τό σώμα τοΰ κ. Δημητρακαράκου, υπέδειξα επανειλημμένους 
τοϊς αυτόθι ήμετέροις την απόλυτον ανάγκην τής έξεγέρσεως άπαξαπα- 
σών των εν λόγψ επαρχιών, προς δέ κα'ι το κατεπεΐγον τής ένεργείας 
πολεμικών έργων. Ύποδεικνύων άέ διά τής παρούαης και εϊς Υμάς 
άμφοτέρας ταΰτας τάς περιστάσεις, σάς παραπέμπω εις την χθεσινήν 
έπ'ι τούτφ επιστολήν μου προς τούς αγαπητούς αδελφούς και σάς προσ
θέτω συνάμα, δτι τώρα.,.όφείλομεν άναντιρρήτως άπαντες νά συνδρά- 
μωμεν αυτούς [τούς έν Μυλοποτάμφ» άγωνιζομένους] διά πάσης θυ
σίας. Οϋτω, νοείτω, ό αγών τών έν Πεδιάδι Χριστιανών κατά τών ’Ο
θωμανών δεν είναι ώς γνωστόν μεγάλος. 25».

Για τό τί γίνεται στα μέρη εκείνα γράφει την ί'δια μέρα, 10 
Μαΐου, δ Δημητρακαράκος από τη Μονή τής Κεράς προς τον Μ. 
Μπογιατζόγλου9*:

«Αϊ πλείστοι τών ’Ανατολικών επαρχιών εϋρίσκονται έν πλήρει 
έπαναστάσει, αναβάλλουν δέ τινες, μή ουσαι προετοιμασμένοι, και 
τοϋτο συμβαίνει, διότι καταγίνομαι νά οχυρώσω την θέσιν Κυράν, είς 
ήν εύρισκόμεθα έστρατοπεδευμένοι κα'ι ήτις θέλει εϊσθαι τό δρμητή- 
ριον ήμών έν καιρφ ανάγκης και τό άσυλον όλων τών οικογενειών 
τών έπαρχιών την εβδομάδα αυτήν τό έργον άποπερατοϋται... | 'Ο 
Όμέρ, μή δυνηθε'ις νά έκβιάση τά Σφακιά... ήλθεν είς Μαλεβίζιον. 
Θά έπιτεθώμεν κατ’ αύτοΰ και θά περισπάσωμεν την προσοχήν του 
προς ήμάς, δπερ θέλει εϊσθαι μέγα κώλυμα δΓ αυτόν και ανατροπή 
τών σχεδίοτν του. | Προ δύο ημερών κατωρθώθη ή ένωσίς 
μας μετά τοΰ όπλαρχηγοΰ κ. Κόρακα, μετά τοΰ οποίου συνεργαζόμε- 
θα, κατά συνέπειαν σήμερον συμποσούμεθα είς 4 χιλιάδας, καλώς 
ώπλισμένοι. Έξ αυτών τάς δύο θέλομεν διαθέσει προς φρούρησιν τής 
θέσεως Κυράς κα'ι Λασιθίου, τάς δέ άλλας δύο προς βλάβην τοΰ έχ- 
θροΰ. Πολλοί έκ τών Κρητών κατατάσσονται είς τό τάγμα τών στρα 
τιωτών μου...».

Έν τφ μεταξύ δμως ό Όμέρ πλησιάζει καί ό Μητσοτάκης στις 
11 Μαΐου ι.έ. γράφει προς τό άρχηγεΐον τοΰ τμήματος Ηρακλείου 94:

«Ό Όμέρ πασάς έφθασε,.,χθές τό έσπέρας μετά τοΰ νπ’ αυτόν 
στρατοΰ, άριθμοΰντος οκτώ, ώς λέγεται, χιλιάδας άνδρών, έν τφ χω- 
ρίω Τύλισον Μαλεβιζίου... Ουδόλως παράδοξον νά έκκινήση ούτος * ·*)

”) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 793.
,β) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 794.
·*) ΓΑΚ, Κΐ4α άρ. 798.
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κατά των άνατολικωτέρων επαρχιών, ΐνα προκαταλάβη δήθεν την γε
νικήν άναστάτωσιν τής νήσου. "Οθεν ειδοποιώ σήμερον κατεσπευσμέ- 
νως το ’ Αρχηγεϊον τοϋτο περ'ι τής προκειμένης σπουδαίας περιστάαεως 
διά τά περαιτέρω και επιφυλασσόμενος νά διαβιβάζω αύτφ ίγκαίρως 
παν το άφορών τον ιερόν και δίκαιον αγώνα ήμών. \ Δράττομαι [κτλ.]

| 25».
Την Υδια μέρα γράφει καί στον Πετροπουλάκη 95: «'Ο Όμέρ πα

σάς έατρατοπέδευσεν άνελπίστως χθές το εσπέρας είς Τύλιαον... Περί 
τής σπουδαίας περιστάαεως ειδοποίησα ήδη κατεπειγόντως.,.ήμετέρονς 
διά τά περαιτέρω».

Καί την άλλη μέρα, 12 Μαΐου, ειδοποιεί συμπληρωματικές «το 
Άρχηγεϊον τοϋ τμήματος ’Ηρακλείου», δτι αί δυνάμεις τοϋ Όμέρ 
είναι «ουχϊ πλέον τών 8 χιλιάδων άνδρών τακτικών τε καί άτάκτων, 
εξ ών 8 τάγματα πεζικού στρατού [Σουλτανικοΰ] και ΑΙγυπτιακοϋ και 
1200 περίπου άτάκτων Ιθαγενών Κρητών. Ούδέν οριστικόν. Πολλαι 
διαδόσεις» 96.

‘Ο Πετροπουλάκης γράφει έν τφ μεταξύ στο Μητσοτάκη για δ,τι 
είχε γίνει στο Μυλοπόταμο' εκείνος δμως, στις 15 Μαΐου ϊ.έ., τοΰ 
άπαντά91 :

«'Ομολογώ μεθ’ ’Υμών, δτι και ό Όμερ καί 6 Ρεσϊτ έφέντης έτι- 
μωρήθησαν δεόντως διά την έν Μυλοπο τάμα) διάβασίν των, δμως 
δεν δύναμαι επίσης ν ά ά ρ ν η θ ώ δτι αυτή έγ έν ετ ο, 
ώ ς μη ώ φ ε ι λ εν. | Έν τούτοις ό Όμέρ προτιθέμενος νά προχω- 
ρήση είς τάς άνατολικωτέρας επαρχίας... έστρατοπέδευσε την πρωίαν 
τής προχθές είς «Σπήλιά», θέσιν κειμένην κατά την είς Πεδιάδα άγου
σάν οδόν. Χθες δέ απας 6 έν Άγίφ Μύρωνι φρουρών... στρατός, άνε- 
χώρησεν έκεϊθεν διευθυνόμενος είς την αυτήν θέσιν [Σπήλιά]. Προσέ
τι διαδίδεται από τής χθές ώς θετικόν, δτι καί ό έν Τυμπακίφ φρου
ρών... διευθύνεται είς Σπήλιά, ΐνα έκεϊθεν πανστρατιό} έκκινήσωσι κα
τά τών έν Πεδιάδι... έπαναστατών... | Ύστερον από ταϋτα περιττόν 
δλως νομίζω, Γενναιότατε, νά υποδείξω Ύμϊν την απόλυτον ανάγκην 
τοϋ νά σπεύαωσι τό ταχύτερον οί αϋτόσε πρόμαχοι τής Ελευθερίας είς 
βοήθειαν τών έκεισε αδελφών ήμών. Ή περίατασις είναι κρίσιμος 
κρισιμωτάτη διά την πατρίδα. | 25».

Άλλα καί οι αρχηγοί τών έπαναστατών, πού ήταν τότε στο Λασί
θι, ανησυχούν καί γράφουν στο Μιτσοτάκη98: «Ό Όμέρ μανθάνο-

βί) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 799.
ββ) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 803.
»') ΓΑΚ, Κ14α άρ. 829.
·9) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 826.
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μεν είς Καστέλλιον... ΑΙ προφυλακαί καί έπικουρίαι έτέθησαν καταλ
λήλως. Σπεύσατε σπουδαίως άποατείλουν εσωκλείστους Σύρον καί Ρω
μανόν,είδοποιούντες προς τοντοις καί τους άλλους 
εν Μυλοπο τάμφ προς αντιπερισπασμόν. Πολλαί πυραί 
αημεΐον μάχης. | 'Ανάγκη ό ώκύπους [εννοεί τό «’Αρκάδι»] έπισκεφθή- 
ναι κομίζων πολεμοφόδια καί τρ.[όφιμα] ώς καί όπλα ώς άντικρού- 
σθαι [;] επί ημέρας εϊς την ιδίαν θέσιν. | ΜΙ το αυτό ταχυδρομεΐον 
παρακαλειαθε άποστείλειν καί γράψειν τά δέοντα. | Οι αδελφοί σας. | 
Μ. Κόρακας. | Κ. -Σ^φακιανάκης], Αιμίλιος». Κα'ι μαζί μέ αυτό στέλ
νουν κα'ι στη Σύρο τό εξής γράμμα 06:

»Κύριοι. | Βιαίως καί κατεσπευσμένως ερχόμενα νά δηλώσωμεν 
τή Ση ’Επιτροπή τά έξης: | Ό Όμέρ μετά την εν Μυλοποτάμω μά
χην έκινήθη εναντίον ημών, άφιχθείς μεθ’ δλου τοΰ στρατού αύτοΰ 
είς Καστέλλιον, προτιθέμενος ώς μανθάνομεν, νά είσβάλη δι’ όλων 
τών διόδων καθ’ ημών. Προς τούτο έδιαιρέσαμεν τάς δυνάμεις μας, 
άναβαινούαας είς 4000 οπλιτών, δλων ένθουσιώντων, θέσαντες ισχυ
ρός προφυλακάς, έχούσας εν καιρώ τώ δέοντι καί επικουρίας, καί πε- 
ποίθαμεν, δτι θέλει πρεπόντως άποκρουσθή. Άλλ’ δ μ ως τά διά τού 
Άρκαδίου ληφθέντα πολεμοφόδια δεν επαρκούν είς την επίμονον εία- 
βολήν τού Όμέρ, ενδεχομένην νά διαρκέαη επί ημέρας, οϋτω καί at 
τροφαί ώς μή τακτοποιηθείσαι είσέτι, δύνανται νά έπαρκέσωαιν επί 
τρεις τουλάχιστον ημέρας καί κατά συνέπειαν οϊ άνθρωποι, στερούμε
νοι τοιούτων, έγκαταλείπουσι την θέσιν των. ’Επίσης επικου
ρίας εν εναντία περιπτώσει δέν θά έξω μ εν, ώς εκ 
τής γεωγραφικής θέαεως ημών, δθεν σκεφθέντες έρχόμεθα μετά σπου
δής νά ειδοποιήσω,αεν τή Σεβ. ’Επιτροπή, δτι είναι απόλυτος ανάγκη 
νά άποστείλη ήμιν τά αναγκαία πολεμοφόδια καί τροφός καί δπλα, 
διά νά όπλίσωμεν πολλούς είσέτι αόπλους. \ Ώς θέσιν κατάλληλον διά 
την έκφόρτωσιν κρίνομεν την εις ήν προχθές έξεφόρτωαε, ήτις καί επί
καιρος καί ουδέποτε παρά τοΰ εχθρού ύποβλεπομένη. | Ή Σεβ. ’Επι
τροπή παρακαλείται νά σπεύση προς έξομάλυνσιν τών αίτουμένων κα- 
τεπειγόντως. | Έν Κράσση (Πεδιάς) την 15 Μαΐου 1867. | Ό Γεν. 
’Αρχηγός τοΰ τμήματος 'Ηρακλείου. | Μ. Κόρακας. | Ό Γ. ’Αρχηγός 
τών 6 Άνατολικωτέρων ’Επαρχιών. | Κ. Σφακιανάκης. | Ό υπασπι
στής. | Α. Ταάπαλος. \ Υ.Γ. ’Επιστολή τού κ. Δημητρακαράκου μάς 
λέγει δτι πρέπει ή Σεβ. ’Επιτροπή νά σπεύση άποστέλλουσα τά αίτη- 
θέντα».

Την άλλη μέρα, στέλλοντας τό γράμμα αυτό ό Μητσοτάκης μαζί
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και μέ ένα όίλλο σταλμένο από το Στ. Παπαδάκη 100, γράφει καί δ 
ίδιος τά έξης στο Μ. Μπογιατζόγλου 101 :

«Ό Όμ'ερ πασάς εστρατοπέδευσε τό εσπέρας τής 10ης τρ. εις Τύ- 
λισον καί από τής πρωίας τής 13ης τρ. είς Σπήλιά. 14 ήλθεν δ στρα
τός τον 'Αγ. Μύρωνος εις 'Ηράκλειον και χθες είς Σπήλιά. \ Ό 
Όμέρ μέχρι τής στιγμής ταύτης (ώραν 10 π. μ.), 
στρατοπεδεύει είς Σπήλιά. Ό αριθμός του ϋ π' αυ
τόν στρατόν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων το ντε 
'Α γ. Μύρωνος και τον Τνμπακίου, ήδη ενωθέντων, 
άναβα ίνει, ώς βεβαιοϋται, εις δεκαπέντε πε ρίπον χιλιά
δας αν δ ρ ας. Εϊμεθα είς παραμονής μεγάλων μα
χών κατά τό τμήμα 'Ηρακλείου. | Ανταίος».

'Η κατάσταση δσο πηγαίνει γίνεται καί πιο δύσκολη καί οι κίν
δυνοι περισσότεροι.

Γι’ αυτό ό Μητσοτάκης σπεύδει στις 17 Μαΐου νά γράψη καί 
στον Πετροπουλάκη καί στον Π. Κορωναΐο. Στον πρώτο γράφει *02:

«...’Έλαβον την υπό χθεσινήν ήμερομηνίαν επιστολήν Σας μετά των 
συνημμένων. Ή ανάγκη επικουριών είς τους εν ταΐς Άνατολικωτέ- 
ραις Έπαρχίαις ήμετέρους είναι καί μεγίστη καί κατεπείγουσα διά 
πολλούς καί ισχυρούς λόγους, επομένως οι άρνούιιενοι ή άναβάλλοντες 
ταύτας άναδέχονται την μεγαλντέραν ευθύνην απέναντι τον άγώνος τής 
Κρήτης καί του μεγαλείου τον 'Ελληνικού ’Έθνους. | Ταϋτα εν όλί- 
γοις. | Προσεχώς άναπληροϋνται απασαι αι ελλείψεις τών αύτόσε καί 
Αλλαχού τής νήσου γενναίων προμάχου τής ελευθερίας. 'Ομονοείτε 
καί καρτερείτε... \ Κάμετε την δέουσαν χρήσιν τής παρούσης 
μου καί διαβιβάσατε ασφαλώς καί αμέσως τάς εγκλείστους έπιστολάς 
καί ιδίως εκείνην προς τον καπετάν Ρουμάνον διά τά περαιτέρω. | 'Ο 
Όμέρ πασάς στρατοπεδεύει είσέτι είς Σπήλιά. | Άναμένων ά ν υ
πό μ ό ν ο) ς ν ά μάθω τάς ενεργεί ας υμών τ ε καί τών 
λοιπών άρχηγ ών [κλπ.] άαπάζομαι άπαντας αδελφικώς καί δια- 
τελώ αείποτε. | Ό νμέτερος | 25».

’Επίσης γράφει 108: «Προς τον Γενναιότατον Συνταγματάρχην κ. 
Π. Κορωναΐον. \ Γενναιότατε. | Κατ’ εντολήν τής...αποστέλλω σήμερον 
προς Υμάς... εκατόν (100) ’Οθωμανικός λίρας διά τάς άνάγκας του 
άγώνος. Περιττόν δε δλως κρίνω νά παρακαλέαω 'Υμάς τό νά μοί 
πέμψητε κατά τήν τάξιν διά τοϋ ίδιου μέσου τήν.,.άπόδειξιν. \ Αέν

‘°») ΓΑΚ, Κΐ4α άρ. 828.
101) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 833.
■»») ΓΑΚ, Κ14α άρ. 837.
“>■) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 838.
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αγνοείτε βεβαίως, Γενναιότατε, τά περ'ι του Όμέρ Hand στρατοπεδεύ- 
οντος νυν είς Σπήλιά, θέσιν κειμένην κατά την προς την Πεδιάδα 
άγουσαν όδόν και άπειλοϋντος, ώς γνωστόν, δΓ δλων των στρατιωτι
κών του δυνάμεων τους εκεΐσε έπαναστάτας, αναμένοντας άλλωστε αυ
τόν μετά μεγάλου ενθουσιασμού. Τούτων δ’ ούτως έχόντων των πρα
γμάτων, δέν νομίζω από σκοπού, Γενναιότατε, να υποδείξω προς 
Ύ μα ς καί δ Γ Υμών προς ά παν τ α ς τους αυτό σ ε 
προμάχους τής ελευθερίας την απόλυτον ανάγκην 
τό νά σπεύσητε όμοΰ καί έν τάχει εις βοήθειαν 
των είρη μενών αδελφών ήμών,άπεκδεχομένων πάν
τοτε μετά παλλούσης κ α ρ δ ί ας τά ς επικουρίας των 
συναγωνιστών των. | Προκειμένου δε λόγου περί επαναστατών 
τών Άνατοτικωτέρων ’Επαρχιών, δράττομαι τής ευκαιρίας νά βεβαιώ
σω ’Υμάς, δτι δ αριθμός αυτών άναβαίνει ήδη εις οκτώ περίπου χι
λιάδας ανδρών καί δτι άπαξάπαντες έ'χουσιν άπόφασιν νά πολεμήαωαιν 
μέχρις ένός ! Άλλ’ ούχ ήττον δ Όμέρ Πασάς συγκεντρώνει περί αυ
τόν δλας τάς είς τό τμήμα 'Ηρακλείου στρατιωτικός δυνάμεις, ΐνα ε- 
πιτεθή άποτελεσματικώτερον κατ' αυτών. 'Επομένως ούδένα λανθά
νει , δτι ή περίστααις αϋτη είναι κρίσιμος, κρισιμωτάτη διά την Πα
τρίδα, ήν δφείλομεν κατά καθήκον νά ϋπερασπίαωμεν μέχρις εσχάτων.

| Ήδη εφθασεν δ έν Τυμπακίφ τής Μεσαράς τακτικός τε καί άτακτος 
στρατός είς Καατέλλι τής Πεδιάδος. Ουδείς δε στρατιώτης ή άλλος 
’Οθωμανός διαμένει σήμερον έκεϊσε ή είς "Αγ. Μύρωνα καί 'Αγ. 
Βαρβάραν, ώς άλλοτε. Καί ταΰτα προς γνώσιν Υμών. | ...Καιρόν δέν 
έχω νά εκταθώ πλειότερον. | ’Εν τούτοις, άναμένων ευχάριστου άπάν- 
τησίν Σας, διατελώ. | "Ολως υμέτερος. | 25».

“Ετσι από τή μία μεριά 6 Όμέρ ετοιμάζεται νά έπιτεθή κατά τών 
συγκεντρωμένων στίς Άνατολικώτερες Επαρχίες επαναστατών καί 
από την άλλη καλούνται από ό'λα τά μέρη τής Κρήτης νά ένισχΰσουν 
τους εκεί έπαναστάτας. Τότε σπεύδουν καί Σφακιανοί καί από τή Δ. 
Κρήτη, μέ επί κεφαλής μέλη τής Συνελεΰσεως καί τής Κυβερνήσεως, 
όπως φαίνεται καί από τό εξής γράμμα τοΰ ίδιου τοΰ Μιτσοτάκη προς 
τον Παρθένιο Κελαϊδή τής 19 Μαΐου 1867 104 :

«’Αγαπητέ αδελφέ κ. Παρθένιε Κελαϊδή. \ Μετά πλείστης δσης ευ- 
χαριστήσεως έλαβον την υπό χθεσινήν ημερομηνίαν επιστολήν υμών. | 
Ή είς τά μέρη άφιξις 'Υμών καί τών άλλων αδελφών Σφακιανών είναι 
έργον πατριωτικόν καί πολλάς συνεπάγεται ώφελείας εις τον Ιερόν αγώ
να μας, Ιδίως δέ κατά τάς ήμέρας ταύτας, κρίσιμους ονσας είς τούς

,04) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 846.
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Χριστιανούς τοΰ τμήματος 'Ηρακλείου. \ Ή ύπνωδία τών κατοίκων 
των ’Ανατολικών ’Επαρχιών είναι αληθώς μεγάλη, άλλ’ ουχ ήττον 
έλπίζεται από ημέρας εις ημέραν νά έξυπνήαωσι και οντοι από τον 
λήθαργον [κλπ.]. | Ό Όμερ εΰρίσκεται από επτά ήδη ήαερών έατρα- 
τοπεδευμένος εις Σπήλιά... Αϊ είς "Αγ. Μύρωνα, Άγ. Βαρβάραν καί 
Τνμπάκι ΰπάρχουοαι άλλαι φρονραί άνεκλήθησαν έκείθεν. Και αί μέν 
φρονραϊ τον ’Αγίου Μύρωνος και τής ‘Αγ. Βαρβάρας ήνώθησαν 
εσχάτως μετά τον ϋπό τον ’Ομερ στρατού είς Σπήλιά, ή δέ φρουρά 
τοΰ Τυμπακίον ήνώθη επίσης μετά τών είς Καστέλλι έατρατοπεδευμέ- 
νων έτέρων ’Οθωμανών, τινές τών οποίων ζητήσαντες νά καταλάβωοιν 
ώς προφυλακάς τό χωρίον Κασταμονίτζα, άπεκρούσθηααν παρά τών 
προς τά μέρη εκείνα παραμενόντων επαναστατών μέ άπώλειάν τινων, 
ώς λέγεται, άνδρών. | 25».

Μετά τρεις μέρες, στις 22 Μαΐου 1.1., ό ίδιος ό Μιτσοτάκης έρχε
ται νά δώση συμπληρωματικές πληροφορίες γιά τις κινήσεις τόσο τών 
Τούρκων δσο και τών επαναστατών, χωρίς νά ξέρη δτι οί συγκρού
σεις είχαν πιά αρχίσει: «Την 20 Μαΐου,» γράφει, «ό Όμέρ πασάς 
άνεχώρησεν εκ τής θέσεως Σπήλιά, διευθυνόμενος εις Καστέλλι Πε
διάδας και την αυτήν εκείνην ημέραν άνεχώρησαν επίσης εκ 
τής έπα ρ χ ί α ς Μαλεβιζ ίου χίλιοι περίπου έπανα- 
ατάτ α ι Κ ρ ή τες και έθελονταί υπό την οδηγίαν 
πολλών αρχηγών, εν οί c ό Πετροπονλάκης καί οί 
εσχάτως άφιχθέντες εκεί σε ΣφακιανοΙ προς επι
κουρίαν τών εν Κερμ τής Π ε δ ι ά δ ο ς ήμετέρων. | Μέ
χρι τής στιγμής ταντης (ώραν 2 μ.μ.) οϋδεν νεώιερον έκείθεν. | ’Αν
ταίος» |05.

Γιά τό τί γίνεται στο στρατόπεδο τών άνατολικωτέρων επαρχιών, 
όπου σπεύδουν από δλα τά μέρη τής Κρήτης, αρκετά διαφωτιστικό 
είναι τό εξής γράμμα, πού ό Γ. ’Αρχηγός τών εξ άνατολικωτέρων 
επαρχιών Κ. Σφακιανάκης στέλνει στο Μ. Μπογιατζόγλου από τη 
Μονή Κρουσταλλένιας στις 20 Μαΐου 1867 108:

«’Αξιότιμε κ. Μίνω Βογιατζόγλου. | ...Συνιστώ προς 'Υμάς υπέρ 
ποτέ άλλοτε, την ενταύθα ταχείαν άποστολήν τοΰ Άρκαδίου... Τό δτι 
φθάνουν ενταύθα προς ημάς επικουρίαι έκ τών Δυτικών ’Επαρχιών 
πληροφορούμεθα έξ επιστολής τής Προσωρινής Κυβερνήαεως χρονολο
γούμενης από τής 7 τ.μ. και άφιχθείοης σήμερον προς ημάς, δι’ ής 
ιιάς αναγγέλλεται δτι διετάχθησαν πάντες οί οπλαρχηγοί νά λάβη εκα-

ι»») ΓΑΚ, Κ14α άρ. 862. 
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στος 150 στρατιώτας τουλάχιστον και νά δράμι] ενταύθα, πολλοί Si 
εύρίσκονται καθ’ όδδν και σήμερον μάλιστα έφθασε πρώτος ό Κ. Βυ
ζάντιος είς την ’Επαρχίαν Ρίζον, φέρων 100 ατρατιώτας. ΕΙς το σω
τήριον δέ τοϋτο μέτρον προέβη ή Πρ. Κυβέρνησις, θεωρήαασα επάναγ- 
χες και ωφέλιμον την συγκέντρωσιν δλων των δυνάμεων μας εναντίον 
του Όμέρ, δστις αυνεκέντρωσεν ήδη δλας τάς εν Κρήτη στρατιωτικός 
αύτοϋ δυνάμεις, άποσύρας πάντας τους στρατούς του από Τνμπακίου 
τής Μεσαράς και 'Αγ. Μύρωνα του Μαλεβιζίου και ελαύνει καθ' 
ημών πανστρατιά. °Ωστε προοιωνίζομαι αίματωδεοτάτας και αποφα
σιστικός μάχας και εν ταϊς επαρχίαις μας, τών όποιων αί νίκαι θέ- 
λουσιν άποπλύνει τον ρύπον τον έγκείμενον αύτάΐς και θέλουσιν απο
σοβήσει τάς μεγάλας και υπερβολικός κατηγορίας, ας τινας καλοθελη- 
ταί τινες ημών τε και τής πατρίδος ευχαριστούνται νά έκτοξεύωσι καθ' 
ημών. | Μή θαυμάζετε δε διά την μέχρι τοΰδε ακινησίαν και απρα
ξίαν μας τό αίτιον δεν είναι ϊδικόν μας, διότι μετά τρεις ήιιέρας από 
την αφιξιν τού Άρκαδίου εΐχομεν τρεις χιλ. στρατόν ώπλισμένον καί 
υπό άκρατήτου ένθουσιασμού κινούμενον καί ή μέθα είς θέσιν νά προσ- 
βάλωμεν τον εν Καατελίφ Πεδιάδος διαμένοντα Τουρκικόν στρατόν, 
δλιγάριθμον τότε δντα. | Τά σχέδια ταύτα καί τάς σκέψεις μας καθυπε- 
βάλαμεν πολλάκις νπ’ δψιν τού κ. Δημητρακαράκου καί έντόνως πα- 
ρεκινήσαμεν αυτόν προς έκτέλεσιν τών σχεδίων τούτων ούτος όμως 
ουδόλως ήθέλησε νά συγκατανεύση, προφασιζόμένος δτι έχει διαταγάς 
νά τηρή πάντοτε αμυντικήν θέσιν, ’ήδη δε ό εχθρός αυναθροιαθείς πο
λύς είς Καστέλιον, ημείς άδυνατοΰμεν ι ά τον προσβάλω,μεν. Ουδόλως 
μάς εκφοβίζει ή προαέγγιαις τού Όμερ με την μίαν καί ήαίσειαν μυ
ριάδα τού στρατού του, δσον μάς αποθαρρύνει ή έλλειψις τροφών. 
Κρίνω περιττόν νά μακρηγορήσω καί επαναπαύομαι, δτι θέλετε λάβει 
πάντα τά σύντονα μέτρα προς τακτικήν συσσωμάτωσιν τού στρατού».

Οί μόνοι πού δεν πηγαίνουν προς τά εκεί είναι ό I. Ζυμβρακά- 
κης, ό Χατζημιχάλης Γιάνναρης και ό Π. Κορωναϊος.

Ό I. Ζυμβρακάκης δεν είχε βγή καθόλου από τό τμήμα του καί 
προσπαθεί νά δικαιολογηθή γι’ αυτό στην απάντησή του προς τον 
Μένδελσων-Βαρθόλδη' επίσης και 6 Ψύχας εχει άναλάβει παρόμοιο 
έργο 107.

Για τό Χατζή Μιχάλη στις 31 Μαΐου 1867 δ Α. Πετρίσσης γρά
φει από τον Όμαλό προς τον Μπογιατζόγλου 108.

«Έξάδελφε Μίνω. | ΙΙρό δύο ημερών έφθασα εδώ ένεκεν τού

“”) “Ιδ. I. Ζυμβρακάκη, ε.ά, σ, 43 έ. καί Ψ ύ χ α, έ.ά., σ. 69 έ.
>οί) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 899.
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Λσθενούντος Χατζή Μιχάλη, δατις νϋν ευρίσκεται είς άνάρρωσιν, προ- 
τίθεται δέ ο.μα Εντελώς Ιαθή νά κάμη σπονδαίαν Εκστρατείαν είς τα 
Κάστρινά. | "Εχει ανάγκην οπλών, πολεμοφοδίων, υποδημάτων, πε
τσιών κ.λ.π., ώστε σπεύσατε νά σταλή τδ ’Αρκάδων είς Σούγιαν ή 
Χρυαοσκαλίτισσαν».

Αλλά καί δ ίδιος δ Χατζή Μιχάλης είχε γράψει στις 20 Μαΐου 
ί.έ. στο Μπογιατζόγλου από τον Όμαλό 109: «’Αγαπητέ Μίνω. | “Ε
χω ετοίμους 500 άνδρας διά τδ ’Ηράκλειον. ‘Αποφασίζω νά μεταβώ 
είς Ηράκλειον, εάν, εννοείται, μέ σταλώσι τά 500 δπλα και χρήματα, 
διότι γνωρίζω δτι Επικουρία Εκ 500 άνδρών θά φέρη λαμπρδν άποτέ- 
λεσμα. Πιστεύω δτι ή αποστολή δέν σάς είναι διόλου δύσκολος».

'Ως προς τον Π. Κορωναΐο θά δοϋμε τώρα γιατί αυτός πού παν
τού και πάντοτε έτρεχε πρώτος, τώρα στην τόσο κρίσιμη φάση τού 
αγώνα αργεί να παρουσιασθή.

Δ’ Ο Π. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΕΡ ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ

Ό Π. Κορωναΐος, αφού δ Τουρκικός στρατός υπό τούς Όμέρ 
καί Ρεσιτ κατώρθωσε νά περάση στά Ήρακλειώτικα, δπου δεν ήταν 
δυνατόν νά τον παρακολουθούν από κοντά, επειδή τά μέρη ήταν πεδι
νά, από τό Μυλοπόταμο πέρασε στο Άμάρι. Καί στις 14 Μαΐου 1867 
εκδίδει ήμερησία διαταγή από τό χωριό Άποδούλου τής επαρχίας 
αυτής110, γιά τις μάχες τού Μυλοποτάμου. Τό γιατί δέν έπήγε καί 
εκείνος προς τις άνατολικώτερες επαρχίες, μάς τό λέγει σέ ένα γράμ
μα του προς τον αδελφό του Άχιλλέα πού τό στέλνει από τις Μέλαμ- 
πες στις 23 Μαΐου ί.έ. : «Μόλις άναπαύθηκα, γράφει, άπδ τήν Εκ
στρατεία [τού Μυλοποτάμου] και πρέπει νά φροντίσω νά πεμφθή Επι
κουρία είς τάς ’Ανατολικός Επαρχίας, δπου Εξεατράτευαεν δ Όμέρ. 
“Ηδη επεμφα περί τούς 1000' ήθελα νά υπάγω καί δ ίδιος αλλά φο
βούμαι, μή δ Όμέρ, μανθάνων δτι άφήοαμεν Ενταύθα ιόν τό
πον κενόν, Επιτεθή αίφνης καί δι’ ημάς είναι δύσκολος ή 
Επάνοδος Ενώ δι’ Εκείνον είναι εύκολος διά θαλάσσης»

Καί αυτός ήταν ένας λόγος, αν αυτός δμως ήταν δ κυριώτερος, θά 
τό δούμεν αργότερα.

Μετά από τό Άμάρι τον εύρίσκομε στή Μονή ΙΙρέβελι τής επαρ
χίας Άγ. Βασιλείου, τό πρωί τής 17 Μαΐου 1867, δπου τήν ίδια νύ-

■°») ΓΑΚ, Κ14α άρ. 851.
110) "Ιδ. «Αιώνα» άρ. 2243 τής 25 Μαΐου 1867. 
>11) ΓΑΚ, Κ3 α]2 άρ. 396.
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κτα είχε φέρει to «Άρκάδι» τό Β. Σαπουντζάκη μέ 'ένα μικρό σώμα 
εθελοντών καί αρκετά έφόδια

Αυτές τις μέρες είχε πάρει από την Αθήνα τό ακόλουθο γράμμα 
από τό Δ. Κρίνο, δπου διαβάζομεν “* :

«Έν Άθήναις xfj 6 Μαίου 1867. | Φίλε κ. Κορωναΐε | ...Σάς εϊ- 
πον εν τη τελευταία μου επιστολή ιά μην ελπίζετε γενναιότητα παρά 
τών ενταύθα εχθρών σας επαναλαμβάνω και σήμερον τούτο. Είναι μι
κροί και ουτιδανοί. Συνδεθήτε με τον τόπον' προσπαθήσατε νά Ανυψώ- 
σητε ηθικώς την τοπικήν κυβέρνηαιν, διά νά δείξητε οΰτω την έπανά- 
στάσιν ώργανισμένην' γράφετε δαον δύνασθε άξιοπρεπώς προς την 
ένταϋθα Επιτροπήν συμπράττετε, όπως μέχρι τοϋδε έπράξατε, μετά 
τών αρχηγών τών άλλων τμημάτων, διά νά καταδεικνύετε ύπάρχουααν 
την ομόνοιαν. Προσπαθήσετε νά καθυποβάλλετε τον εαυτόν σας είς τυ
πικός τινας υποχρεώσεις' δίδετε τακτικόν λογαριασμόν προς την Κυ- 
βέρνησιν δι’ όσα παρ’ αυτής λαμβάνετε' δίδετε επίσης κεφαλαιωδώς, 
λ]σμόν πρόζ την ’Επιτροπήν δι’ δσα παρ’ αυτής απ' ευθείας λαμβά
νετε, ώς έξοδα Αναπόφευκτα τής διοικήαεως... | Συντελέσετε, δαον 
δύνασθε, νά συγκεντροϋνται εις τήν τοπικήν κυβέρνηαιν άπαααι αί 
πληροφορίαι, αϊτινες έκεϊθεν νά μεταβιβάζωνται εις τήν Κεντρικήν 
’Επιτροπήν, διά νά δύναται αυτή νά έκδίδη αυθεντικόν δελτίον. Δεν 
άρκεΐ νά εξέλθη λευκόν τό ύποκάμιαον εκ τής πλύαεως, πρέπει νά κο- 
λαρισθή και νά σιδηρωθή καλά' σήμερον παρά ποτέ έχει Ανάγκην τών 
τοιούτων ή έπανάστασις. | Είς τά αφορώντα τήν έπανάοτα- 
αιν και έξαρτώμενα Από τάς θελήσεις ή Αποφάσεις 
τών εχθρών σας Απαντάται μεγίστη Αντίπραξις' διά 
τοϋτο έπαναλαμβάνω νά σάς εΐπω, δτι άλλο καταφύγιον δεν έχετε είμή 
τάς νομίμους οδούς, τήν τοπικήν κυβέρνηαιν και τήν Κεντρικήν ’Επι
τροπήν. Τά λοιπά άφετέ τα είς ημάς, j 'Ετοιμάζεται και άλ
λη στρατολογία Μποτσαρική. | Ό κ. Σαπουντζάκης εΰρίακε- 
ται είς Σΰρον' συνοδεύεται ύπ’ Ανθρώπων, οϊτινες εϊπον, δτι έρ
χονται ν’ Ανυψώσωαι τό τοπικόν ατοιχεϊον, ώς νά εύρίακετο ταπεινω- 
μένον. Παρά τοϋ κ. Θών θέλετε μάθει πολλάς λεπτομέρειας' σάς έξορ- 
κίζω,είς δ,τι έχετε Ιερόν, νά μή έξαφθήτε. 'Υπομονή και 
ί π ι μ ο ν ή».

Εις τίς 23 Μαίου ί.έ. φαίνεται, πώς δεν είχε πληροφορηθή ακρι
βώς τό τί εσήμαιναν δσα έγραφεν ό Κρίνος για τό Σαπουντζάκη, 
οπότε, δπως είδαμε πιο πάνω, έγραψε στον αδελφό του από τίς Μέ-

'0 Πόνος Κορωνβίος καί ή έκστρατεία τού Όμέρ στό Λασίθι 219

“*) Ίδ. «Αιώνα» άρ. 2242 τής 22 Μαΐου 1867. 
»·) ΓΑΚ, Κ3 α]2 όρ. 374.
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220 *ία>. ΜαμαΧάκη

λάμπες "4. ’Ίσως δμως την ’ίδια μέρα να τον βρήκεν εκεί ή ακόλουθη 
επιστολή πού τοΰ έγραφαν από τη Μονή Πρέβελι στις 22 Μαΐου 
1867 ,15:

«’Έντιμε Κύριε, | Ζιζάνιόν τι μέγα αναφύεται ήδη, όπως κατα
πνίξω τους αγώνας καί κόπους Σου, άλλ’ εγώ καί πολλοί εξ ημών εκ- 
τιμώντες τούτους συνηγοροΰμεν υπέρ τοΰ δικαίου, μόνον διότι είναι 
δίκαιον. "Οθεν λάβετε και Υμείς τα κατάλληλα μέτρα έγκαίρως και 
φυλάξατε τά δικαίωματά Σας άξιοπρεπώς, ΐνα βή δ άγών πάθη τι, Τά 
καθέκαστα παρά τοΰ κ. Π. Σαββάκη θέλετε μάθει. \ Κύριε, είμαι 
Ιερεύς, ενεργώ ανεξαρτήτως' ούτε είς τδ ένεοτώς, ούιV είς το μέλλον 
εχω παρ’ ούδενδς απαιτήσεις. Τδ καθήκον μου είναι ή προστασία τον 
δικαίου ανευ σκοπού. Ταΰτα επί ποδδς καί την γνώμην Σας έπεθύ 
μονν νά μάθω εν μνστικότητι. | "Ερρωσθε | Γρηγόριος προηγού
μενος» .

Μαζί μέ το γράμμα αύτό θά βρήκε τον Κορωναΐο καί δ Π. Σαβ· 
βάκης, πού εκθέτοντας του το τί ακριβώς συνέβαινε, τον έκαμε νά γυ· 
ρίση στοΰ Πρέβελη από δπου τον βρίσκομε στις 29 Μαΐου 1867 νά 
γράφη στο Μιτσοτάκη στο Ηράκλειο, απαντώντας στο γράμμα, πού 
τοΰ είχε στείλει μαζί μέ 100 δθ. λίρες στις 17 Μαΐου ί.έ.

«Φίλε. | "Ελαβα την επιστολήν σας. ’Εσωκλείω την άπόδειξιν τών 
100. | ’Εγώ ήθελα νά ακολουθήσω κατά πόδας τον Όμέρ, άλλ’ οΐ 
ατρατιώταί μου είναι άπηνδισμένοι, χωρίς ψωμί, χωρίς υποδήματα.

| ’Εάν εΐχομεν πολεμοφόδια, Όμέρ δέν υπήρχε πλέον. | Ή κυ β έ ο
ν η α ί ς μας δέν ή ξεύ ρ ε ι τί κάμνε Γ Γράψατε είς τήν επι
τροπήν νά ατείλη πολλά πολεμοφόδια. ’Εγώ αναχωρώ ταύτην τήν στι
γμήν διά τά Ήρακλειώτικα, άφον κάμω σύναξιν».

Πότε πήρε το γράμμα καί τά χρήματα πού τοΰ είχε στείλει δ 
Μιτσοτάκης δε ξέρομε, πάντως δμως καί τά δυο συνετέλεσαν, γιά νά 
άποφασίση νά πάη στά Ήρακλειώτικα, δπως γράφει στο πιο πάνω 
γράμμα. Γιά το τί συνέβη δμως, από τότε πού ειχεν έλθει δ Σα- 
πουντζάκης στον Πρέβελη, το μαθαίνομεν από τδ εξής γράμμα τοΰ 
ίδιου Π. Κορωναίου, πού τό γράφει στον αδελφό του Άχιλλέα στις 
30 Μαΐου 1867, από τις "Ανω Άσίτες τοΰ Μαλεβιζίου, ενώ δηλαδή 
πήγαινε προς τά Ήρακλειώτικα 117 :

«...Σήμερον έκστρατεύω διά τδ Λασίθι, δπου πολεμούν οΐ ήμέτε-

"*) ”18. άν., σ. 218.
‘“) ΓΑΚ, Κ3 α]2 άρ. 309. 
“·) "Ιδ. άν. σ. 214.
»7) ΓΑΚ, Κ3 α]2 άρ. 398.
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ροι και ζητούν την βοήθειάν μου. ’Έκαμα ώς τώρα δύο μάχας καί 
ένίκησα, άλλα δεν ήδυνήθην να διώξω τον εχθρόν. \ Νέους μπε
λάδες μας έγέννησεν ό νέος αρχηγός, τον όποιον μάς 
έοτειλεν ή επιτροπή των ’Αθηνών, η 6 Κος Σαπουντζάκης. Ουτος 
βοηθού μένος και υπό τής Κυβερνήοεως, ζητεί ν ά 
με άντικαταστήση εις την αρχηγίαν τοΰ τμήμα
τος. Ό μοχλός αύτοΰ είναι δ κύριος Τζουδερός και οι Σακόρ- 
ραφοι. Οΰτοι περιτρέχουν τάς τέσσαρας επαρχίας, 
ζητοϋντες υπόγραφα ς' μέχρι τοΰ δε επέτυχαν. ° Η κυ- 
β έ ρν η ο ι ς όχι μόνον με ραδιουργεί, αλλά και με υβρίζει 
μέ τά έγγραφά της, άποκαλοϋσά με προδότην. | Σκοπό ν έχω άμετάτρε- 
πτον νά δώσω την παραίτησίν μου, άφον τελειώση αυτή ή εκστρατεία. 
ΕΙπΙ πάντα είς την επιτροπήν...».

Ό Σαπουντζάκης πραγματικά άντι νά βγή στην Ψαρή Φοράδα, 
δπου προσήγγισε πρώτα το «Άρκάδι» και δπου βγήκε τδ άλλο σώμα 
εθελοντών πού ήταν μαζί, ειχεν έλθει μέ τό ίδιο Άρκάδι στη Μονή 
Πρέβελη στις 16 Μαΐου 1867, πράγμα πού έκαμε τον Κ. Σφακιανά- 
κη νά γράψη από τή Μονή Κρουσταλλένιας προς τον Μ. Μπογιατζό- 
γλου στις 20 Μαΐου 1867 118:

«...Θά γνωρίζετε βεβαίως την προσέγγιαιν τοΰ Άρκαδίον είς Ψα
ρήν Φοράδα. Άπεβιβάσθησαν εκεί έκτος 500 σχεδόν όπλων καί τινων 
πολεμοφοδίων και 100 έθελονται υπό τον Κουρμουλάκην, οϊτινες 
έφθασαν και ενταύθα. Τροφών δέ έξήγαγεν άσήμαντόν τι ποσόν. ’Ά ν 
ό κ. Σαπουντζάκης άπεβιβάζετο ενταύθα, ήθελε σ υ ν
τε λέσει μεγάλως' έπήγεν είς "Αγ. Βασίλειον, δπου 
δέν υπήρχε καμμία άνάγκη και ο I εκεί στρατιώτat 
μας ετοιμάζονται νά έλθουν ενταύθα».

Μιά τέτοια προσπάθεια τοΰ Σαπουντζάκη και τής κυβερνήσεως 
ήταν φυσικό νά άνησυχήση τον Π. Κορωναΐο καί μόλις εμαθε τά σχετικά 
από τον έμπιστό του Π. Σαββάκη, θά γύρισε στό Πρέβελη. Και δεν 
μένει καμμιά αμφιβολία, δτι παρ’ δλους τούς δισταγμούς του, αν δεν 
ειχεν έλθει ό Σαπουντζάκης μέ τούς πιο πάνω σκοπούς του, μόλις θά 
έ'περνε τό γράμμα τοΰ Μιτσοτάκη, θά έφευγε γιά τό Λασίθι. Και δεν 
πιστεύω νά καθυστέρησε τό γράμμα τοΰ Μιτσοτάκη ολόκληρες δέκα 
μέρες- θά τό πήρε πιο μπροστά, αλλά τον κράτησε τό ζήτημα τής αρ
χηγίας, πού ειχεν άνακινήσει ό Σαπουντζάκης.

’Έτσι ήρθε στό Λασίθι πολύ αργά, άφοΰ είχαν πιά τελειώσει οί 
μάχες εκεί. 1
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Γιατί 6 τουρκικός στρατός κατώρθωσε νά άνεβή στα βουνά πάνω 
από το Λασίθι στις 21 ’Ιουνίου ϊ.έ. καί στις 23, υστέρα από σκληρό 
αγώνα, νά μπή στη μονή Κρουσταλλένια, οπού είχαν τά πολεμοφό
διά τους οί επαναστάτες- αλλά μονάχα στις 30 τοϋ ίδιου μπόρεσε νά 
τους άναγκάση νά άποσυρθοΰν από τό Λασίθι, δηλαδή τήν ήμερα 
δπου ό Π. Κορωναΐος έγραφεν από τις Άσίτες στον αδελφό του. Ή 
Επιτροπή των άνατολικωτέρων επαρχιών γράφει στις 3 ’Ιουνίου ί.ε. 
από τά βουνά τής Κρασάς στήν ’Επιτροπή τής Σύρου 1,9:

«’Από τις 21 Μαΐου μέχρι τής 30 τοϋ αυτοϋ σννεκροτήσαμεν 4 
πεισματώδεις μάχας κατά τον εχθρόν, διαρκεσάσας από πρωίας μέχρι 
νυκτός. Τάς τρεις πρώτας έκερδίσαμεν, άλλα τήν τελευταίαν άπωλέαα- 
μεν και ήναγκάοϋημεν νά έγκαταλείψωμεν τό Λασίθιον είς τήν διά- 
θεσιν τοϋ εχθρόν, δοτις, κατά τό σννηθες αυτοϋ, τό κατέστρεψε διά πυ- 
ρός και μαχαίρας. ’Ήδη άπαντες οί προς βοήθειαν ημών 
έλθόντες αρχηγοί μετά τοϋ κ. Δημητ ρακαράκου μας 
εγκατέλειψαν' ευτυχώς έο τ ρ α τ ο πέ δ ευ σ αν εις Βιά- 
ν ο ν ...».

Στή Βιάνο τους συνάντησε ό Κορωναΐος. Άπό κεΐ ό Μ. Κόρα
κας μαζί μέ άλλους τράβηξε δυτικώτερα' αλλά στο δρόμο τούς πρόλα
βε ένα γράμμα τής επιτροπής των Άνατολικωτέρων ’Επαρχιών, δπου 
τούς έκαναν έκκληση νά μήν τούς άφήσουν καί ύστερα άπό αυτό γύρι
σαν πάλι στή Βιάνο δ Κόρακας, ό X. Βυζάντιος, δ Π. Κορωναΐος 
καί άλλοι' πολλοί δμως άπό τούς εθελοντές καί τούς Σφακιανούς έσυ- 
νέχισαν τό δρόμο τους προς τήν Κεντρική Κρήτη. Αυτό γίνηκε στις 2 
’Ιουνίου ί.ε.

Τήν άλλη μέρα—3 ’Ιουνίου—ό Κόρακας έκάλεσε τούς άλλους αρ
χηγούς σέ σύσκεψη, δ Π. Κορωναΐος δμως άρνήθηκε νά πάη, δηλώ
νοντας δτι θά έσέβετο τήν απόφασή των. Συνεργασία μέ τον Κόρακα 
δέν ήθελε.

Στή σύσκεψη, ύστερα άπό ζωηρές συζητήσεις, δ Κόρακας έδήλω- 
λωσεν, δτι θά έφευγε γιά τά Ήρακλειώτικα. ’Αργότερα δμως άλλαξε 
πάλι γνώμη καί ζήτησε καί άπό τούς άλλους άρχηγούς νά γυρίσουν 
πίσω. Ό X. Βυζάντιος, δ Π. Κελαϊδής, δ Νικολαΐδης, δ Πετροπου- 119

119) ΓΑΚ, Κ14 άρ. 916. Γιά τήν εκστρατεία, τίς μάχες τοϋ Λασιθίου κλπ. 
ϊδ. α') έκθεση τοϋ Σφακιανάκη γιά τή μάχη τής 23 Μαΐου 1867 (ΓΑΚ, 
Κ14α άρ. 865), β') εκθέσεις τοϋ X. Βυζαντίου τής 27 Μαΐου ί.ε. καί τής 
12 ’Ιουνίου ί.ε. (στον «Αιώνα» τής 29 ’Ιουνίου ί.ε. άρ. 2253), ν') ’Αποσπάσμα
τα των εκθέσεων τοϋ Όμέρ πασά στον «Αίώνα» τής 26 ’Ιουνίου 1867 άρ. 
2252 καί άλλες ειδήσεις άπό τήν Κων)πολη, παρμένες άπό τή «Βυζαντίδα», 
στον «Αίώνα» άρ. 2243 τής 1.6.67 καί άρ. 2246 τής 5.6.67 κλπ.
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λάκης καί ό Δημητρακαράκος τον ακολούθησαν, ό Π. Κορωναίος μο
νάχα μέ τούς δικούς του συνέχισε τό δρόμο του προς τά δυτικά.

Την άλλη μέρα, επειδή δεν είχαν μείνει παρά 800 άνδρες περίπου, 
άφηνε και ο Μ. Κόρακας μέ τούς άλλους τις Άνατολικώτερες Επαρ

χίες-
Εκείνες τις μέρες—πότε ακριβώς δεν ξέρομε γιατί δεν έχει χρο

νολογία—, γράφει καί ό Παρθ. Περίδης από τό Φουρφουρά Άμα- 
ρίου στο Μ. Μπογιατζόγλου στη Σύρο 120:

«Προ πολλών ήμερων χάριν ενθαρρυντικών λόγων προς τάς επαρ
χίας τής Ρεθύμνης καί τοϋ ‘Ηρακλείου, άναχωρήσαντες εξ 3Ίμβρου 
των Σφακίων, ήλϋομεν εις ‘Αμάρων, δπον καί εϊσέτι διαμένομεν, 
προτιθέιιεθα δε μετά την πρώτην παραλαβήν χρημάτων νά προχωρή- 
οωμεν εις Μαλεβίζιον, ένθα γίνεται σνγκέντρωαις των ήμετέρων. Ευ
τυχώς εκ των εσχάτων επιστολών τών 3Αθηνών μανθάνομεν δτι εατά- 
ληααν τοιαΰτα εις τον εν Ρέθυμνο) φίλον, ΐνα τά άποστείλη είς την 
σννέλενσιν. | Άλλ3 ενώ εΐχομεν χρηστάς ελπίδας, δτι ή έπανάστασις 
ήθελεν ακμάσει καί εν αύταΐς ταΐς άνατολικωτέραις έπαρχίαις τοϋ ’Ηρα
κλείου, ολίγον αϋτη διήρκεσε καί κατεστάλη εντελώς μετά δύο καί μά
νας μάχας, καθ3 ας οι ήμέτεροι εφάνησαν νικηταί. Την ήτταν τών 
ήμετέρων επέφεραν άπροβλεψίαι τών ήμετέρων εις την φύλαξιν τών 
καταλληλοτέρων θέσεων καί ερις καί ζηλοτυπία προς την αρχηγίαν. 
Ώς λέγουν απαντες οι αρχηγοί τών τε εθελοντών καί εντοπίων άπήλ- 
θον εκεϊθεν, άφήσαντες τάς ίπαρχίας έκείνας είς την διάκριαιν τοϋ 
εχθρόν, καί τοϋτο διά το απόλεμον καί τό στενόν τοϋ τόπον, ΐνα μη 
περικλεισθώσιν υπό τοϋ έχθροϋ. | ’Εννοείται ήδη, δτι οι Τοϋρκοι θέ
λουν συνάξει τά δπλα καί καθυποτάξει καί τάς επαρχίας έκείνας, | Ό 
Όμέρ, ώς πληροφορούμεθα, προτίθεται νά έκοτρατεύση εκεϊθεν προς 
τας δυτικάς επαρχίας τοϋ ’Ηρακλείου καί ακολούθως κατά τών άλλων, 
Η Συνέλενσις καί κυβέρνησις προσπαθονσι παντί σθένει νά γίνη αρκε

τή σνγκέντρωαις προς άπόκροναιν τοϋ έχθροϋ. | δυστυχώς τό ίλάρ- 
ρος γενικώς τοϋ λαοϋ ήρχισε νά έκλίπη ένεκα τής από μακροϋ δια- 
κηρυχθείσης έπεμβάαεως καί μή πραγματοποιηθείσης δεν πιστεύει πλέ
ον είς ουδένα, μετ’ ολίγον δε θά άρχίση νά μή υπάκουη νά συγκεν
τρώνεται προς άπόκροναιν τοϋ έχθροϋ, δατις θά εύρη καιρόν νά κα- 
θνποτάξη μίαν προς μίαν τάς επαρχίας. Μόνη ή ανακωχή δύναται νά 
σώση τον αγώνα τής Κρήτης. | Γράψατε είς τους κ. αρχηγούς τών 
εθελοντών, είς τους όποιους αποστέλλετε κατ’ ευθείαν αρκετόν χρη
ματικόν ποαόν, νά δαπανώαι καί διά τους δυστυχείς έθελοντάς καί ον-

Ό Πάνος Κορωναίος και ή έκστραιεία τοϋ Όμέρ σιό Λασίθι 223

120) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 736.
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224 Ίω. Μαμαλάκη

χί νά τά άπο&ηκεύσωσιν εις τά ίδια αυτών βαλάντια».
Τό τελευταίο δεν γράφεται για τον Κορωναΐο, άλλα τό άλλο δτι 

«την ήτταν ίπέφερε και έ'ρις και ζηλοτυπία προς τήν αρχηγίαν» tov 
περιλαμβάνει καί εκείνον. Ή καθυστέρηση του πρώτα καί κατόπιν 
τό δτι εφυγε πιο μπροστά από τον Μ. Κόρακα καί τούς λοιπούς δεν 
εμεινε χωρίς σχόλια.

Πάντως ό ίδιος ερχεται να δώση εξηγήσεις για την δλη διαγωγή 
του στην περίσταση σύτη σέ δυό του γράμματα προς τον αδελφό του 
Άχιλλέα.

Στο ενα πού γράφει από τό Φουρφουρά στις 6’ Ιουνίου, οπού εί
χε φθάσει την προηγούμενη, διαβάζομε 121 :

«Ποτέ δεν ώμίλησα περ'ι της Κνβερνήαεως εις την ’Επιτροπήν ού
τε άλλου, θείων νά μη άναμειχϋώ είς τά εσωτερικά αυτής. "Ηδη δμως 
λύω την σιωπήν' είπε δϋεν είς την ’Επιτροπήν, δτι ούδεν χρησιμεύει 
ή Κυβέρνησις ή είς τό νά ραδιουργή και διαιρή τον τόπον κα'ι τούς 
ξένους. Ούδεμίαν τάξιν εφερεν είς τά πράγματα' ποτέ δέν ήδυνή&η νά 
άσφαλίση τό Άρκάδι ποτέ δεν άποίλήκενσεν ούτε τροφάς ούτε πολεμο
φόδια, αν καί πολλάκις τή έσύστησα τό τοιοΰτον καί αν καί ή ανάγκη 
εστάϋ·η πάντοτε καταφανής. Ή Συνέλεναις είναι ήττον φατριαστική 
καί κάλλιον σνγκεκροτημένη, άλλ’ ολίγον ΐσχύουσα αφήνει νά πράτ
τουν ή σύρεται καί αϋτη ενίοτε είς φατριασμούς. | Εις την προς την 
’Επιτροπήν επιστολήν μου ϋ·έλεις ϊδει τά νέα συμβάντα μου τά προερ
χόμενα εκ τής έλεύσεως τοϋ Σαπουντζάκη. 'Ο φατριααμός ένήργηαεν 
επί τοσοΰτον, ώστε έλησμόνησεν ήδη ή Κυβέρνησις τάς στρατιωτικός 
επιτυχίας μας καί μας υβρίζει διά των εγγράφων της. Είχα άπόφασιν 
νά δώσω τήν παραίτησίν μου, αλλά τινες άξιοι σεβασμού άνθρωποι 
κατώρβωσαν νά μ’ έμποδίσωαι. Διά νά εννοήσετε καλώς τί τρέχει, 
σας αντιγράφω επιστολήν, ήν εις τούτων των τίμιων ανθρώπων μ’ 
έπεμψεν’2*... ’Αντί νά με ανταμείψουν διά τάς τόσας επιτυχίας μου, 
βλέπεις τί κατεργάζονται κατ’ εμού. \ Είναι βέβαιον δτι ή αποτυχία τών 
ήμετέρων είς Λασίθι προήλίλεν από τήν ανικανότητα τοϋ αρχηγού. Ό 
στρατός μέ έζήτει καί μίαν ήμέραν, εν φ έπολέμει τφ ήλ&εν ή ψευδής 
εΧδησις, δτι εγώ μετέβαινον είς βοήίλειάν του καί αμέσως έζητωκραύ- 
γασαν καί έτουφέκισαν, αλλά καί εάν νπήγαινα ούδέν κατώρθωνα. 
Διότι κατ’ άπόφασιν τής Συνελεύσεως, δλα τά στρατεύματα τά ευρι
σκόμενα είς τμήμά τι ϋπόκεινται εις τάς διαταγάς τοϋ αρχηγού τοϋ

”■) ΓΑΚ, Κ3 α]2 άρ. 400.
12a) Έδώ ακολουθεί ή επιστολή τοϋ προηγουμένου Γρηγορίου' ιδ. άνωτ , 

σ. 220.
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τμήματος. "Ηβελα δβεν εϋρίσκομαι εκεί ώς άπλονς καπετάνιος. "Ας 
άφήσωμεν δτι ήίόελεν εΐοβε έντροπή μου νά υπαχθώ είς τάς διαταγάς 
τον Κόρακα ή Ζυμβρακάκη, άλλά είναι εναντίον τον συμφέροντος τοΰ 
άγώνος. Ύστερα από τόσα δείγματα, τά όποια έκαστος ημών έδωκεν 
ένταΰθα περί τής ικανότητάς τον, να διενϋννωσιν οντοι. Ποτέ άλλοτε 
δέν αυνήλβε τοσοντος στρατός, δπως εί; Λασίίλιογ και μ' δλα ταντα 
έλαβε τοιοϋτον τέλος. ’Εάν ή ’Επιτροπή Άβηνών βέλη νά στερεωβή 
ή έπανάστασις είς δλην την Κρήτην και νά τύχωμεν πιθανότατα και 
έπιτ υχίας, πρέπει να ε π ι β ά λ η είς την Συνέλενσιν νά 
δ ιατ άξ η δτι δ που και αν ήβ ελον ευ ρ ε β ώ νά έχω την 
άνωτέραν διενβυνσιν το μέτρον, ώς βλέπεις είναι μόνον 
προσωρινόν αλλά καί τοιαύτη είναι ή επιβυμία όλων, έντοπίων καί 
ξένων. Δύνασαι μάλιστα νά παρενείρης είς την ’Επιτροπήν, δτι, ίάν 
μέ παρεχώρει 1500-2000 λίρας κατά μήνα, ήλπιζα εντός δύο ή τριών 
μηνών να κλείαω τους έχβρούς είς τά φρούρια. | Σου έσωκλείω έπι- 
στολήν προς τον κ. Κουμουνδοΰρον. | Λυπηρόν δτι δέν έρχεται δ κ. 
Μαυροκορδάτος...».

Τό άλλο, γραμμένο λίγο αργότερα, άν καί πολύ εκτεταμένο τό δί
δουμε σχεδόν ολόκληρο, γιατί μόνο έτσι καί τό τί συνέβαινε τότε 
μπορούμε νά έννοήσοομεν, άλλά καί τό χαρακτήρα τοΰ Κορωναίου 
καί την όλη νοοτροπία του καί τις ιδέες του νά άντιληφθοϋμε. ’Έτσι 
μαθαίνομεν από τον ίδιο καί τά τόσο πολλά αίτια, πού επηρέασαν τη 
στάση του στην εκστρατεία τοΰ Όμέρ στο Λασίθι “3:

«Καλή Συκιά τήν 17 Ιουλίου 1867 \ 'Αδελφέ. \ ...Άτυχώς οΐ 'Ο
θωμανοί σννέλαβον ένα ταχυδρόμον μας πεμπόμενον είς ΡέΟυμνον 
καί βά ύπήρχον μεταξύ καί ίδικαί σου επιστολαί. Τά ατυχήματα, ώς 
βλέπεις, έρχονται όλα δμοϋ. Πρώτον τό τοΰ Λασιβίου, δεύτερον τοΰ 
Άρκαδίου124 καί τρίτον τοΰ ταχυδρόμον σήμερον πληροφοοροΰμαι 
δτι οί ήμέτεροι είς Χανιά άπώλεσαν μάχην, πλήν δέν έχομεν βεβαιό
τητα. | Ή αποτυχία τοΰ Λασιβίου άπεκάλυψε τήν κατάοτασίν μας· 
"Εκτοτε προσπαβοΰμεν νά αυνάξωμεν στρατόν καί δέν δυνάμεβα νά τό 
κατορβώσωμεν. Ή ζημία μας δέν ήτο μεγάλη, διότι πάλιν εύρισκό- 
/ιεθα, είς ήν καί προ τής εκστρατείας τοΰ Λασιβίου κατάστασιν καί 
μόλα ταΰτα οί ανβρωποι άπεβαρρύνβηααν. Τοΰτο δηλοί, δτι έκουρά- 
σβησαν καί άπέκαμαν ούτε δέ ή άναχώρησις τών οίκογενειών ούτε 
at βοήβειαι τοΰ Άρκαδίου, οϋτε αί υποσχέσεις περί έπεμβάσεως, 
ούτε ή ώρα τοΰ βέρους δύνανται πλέον νά έμψυχώσωσι τους ή-

,Μ) ΓΑΚ, Κ3 aJ2 άρ. 322.
,J4) Εννοεί τήν καταδίωξη καί τόν αποκλεισμό τοΰ «Άρκαδίου» από 

τουρκικά πολεμικά στ' ’Αντικύθηρα στις 22 Μαΐου 1867.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε.
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226 Ίω. Μαμαλάκη

μετέρους. "Απαντες Εγχώριοι καί εθελονταί άναζητοΰσι μεϊ’ ανυπο
μονησίας το τέλος των δεινών των. Και αληθώς δμως ούδείς δύ- 
ναιαι νά φαντααθή τδ είδος τον άγώνος ένταΰθα και όπόσον πρέ
πει νά έχη τις Ιοχυρδν τον χαρακτήρα και τδ οώμα διά νά άνθέ- 
ξη είς τάς κακουχίας, τάς διαφόρους στερήσεις καί τά παντοειδή πα
θήματα των ενταύθα άγωνιζομένων. Και τά μέχρι του δε πραχθέντα 
εισ'ι πολλά. Μην άπαιτής δθεν και τά υπέρ άνθρωπον. °Απαντες γινώ- 
σκομεν δτι ό εχθρός κάμνει μεγάλας ετοιμασίας διά νά είοβάλη εις 
Σφακιά και μ’ δλον τούτο ολίγον κινονμεθα. Τδ μέλλον δθεν τής εκ
στρατείας ταύτης παρουσιάζεται πολλά ζοφερόν. Είχα στείλει είς τδν 
κ. Ζνμβρακάκην πεζοδρόμον διά νά με πληροφορήοη τά εκεί. Τούτην 
την στιγμήν έ'λαβον την άπάντησίν του' Ιδού μέρος αυτής; «Με δλας, 
δίς κατεβάλαμεν προσπάθειας, δεν ήδυνήθημεν νά συγκεντρώσωμεν έκ 
τοΰ τμήματός μας άνάλογον αριθμόν πολεμιστών πρδς την κρίαιμον 
ταύτην περίοτασιν...». 'Η είδησης τής άνω μάχ,ης είναι άτυχώς αλη
θής και δ εχθρός εϊς ’ Αλίκαμπον και Πρόανερον. | Είς τήν κατάστα
ση’ ταύτην συνετέλεσαν άναντιρρήτως καί τά πάμπολλα λάθη μας. Μά
λιστα ταϋτα είναι ή κυρία αιτία, διότι, εάν ταΰτα δέν έγίνοντο, ό αγών 
ήθελεν εϊσθαι προ πολλυϋ περατωμένος, ή τουλάχιστον ήθέλομεν εΐ- 
σθαι είς θέσιν νά μή νποφέρωιιεν τοσαϋτα εκ τών δεινών. Τήν θερα
πείαν είς ταΰτα δέν ευρίσκω' καί & π ο σ ύ ρ ω μάλιστα, δ,τι διά 
τής προλαβούσης μου εΐ πον, δτι δηλαδή ή λ π ι ζ ο ν, 
εάν μ’ έχορήγου ν 1.500-2.000 είκοσόφραγκα νά 
κλεισθώοιν οί έχθρ οί είς τά φρούρια' τ ο ιαύτ ας 
ελπίδας δέν τρέφω πλέον. Δύναται τδ τοιοϋτον m συμβή, 
αλλά δέν τδ θέτω είς υπολογισμόν. Εκτός τών άλλων πολλών πρα
γμάτων μας τδκυριωδέστερονέστάθη ή έλλε ιψ ι ς μιας 
διευθύνσεως πολιτικής καί στρατιωτικής καί μά
λιστα ή υ π α ρ ξ ι ς κακών καί δ λω ς ά ν ι κ ά ν ω ν διευ
θύνσεων. | Τί ήδύνατο νά περιμένη τις από επτά βρακάδες, αγραμ
μάτους καί δλως ξένους τών κυβερνητικών πραγμάτων — αν καί κατά 
τά άλλα εντίμους άνθρώπους— είς τήν κυβέρνησιν τοΰ τόπου καί είς 
τοιαύτας περιστάσεις μάλιστα ; | Τί δύναται τις ι ά περιμένη από ενα 
Ζυμβρακάκη, τοΰ οποίου μόνη διεύθυνσις κατά τήν μάχην είναι, ν’ 
άποχονρήση, δπου δύναται άπώτερον, καί δστις ούτε έλαβεν, ούτε είναι 
Ικανός νά λάβη κανέν μέτρον διοικήσεως στρατιοηικής ; ή από 
ενα Κόρακα, δστις ου δέν άλλο προσφέρει εν πά
θη περιπιώσει ή τδ καλά, αν καί παλικάρι καλό- 
Πάλιν λέγω, δτι ή αποτυχία τοΰ Λασίθι ου πρέπει 
ν’ ά π ο δ ο θ fj είς τήν ανικανότητα τών αρχηγών κ a 1

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:17 EEST - 18.237.180.167



Ό Πόνος Κορωναΐος και ή εκστρατεία ιοΰ Όμέρ σιό Λασίθι 227

μόνον, διότι και στρατός πολύς καί αξιόμαχος υπήρχε καί θάρρος 
πολύ εκ μέρους των πολεμιστών, ώς τό έδειξαν εις τάς δύο πρώτας 
μάχας, καί δλα τα μέσα άφθονα. Σε είπα τά κατ’ έμε είς την εκστρα
τείαν ταυ την. Μανθάνω, δτι την αποτυχίαν αυτής άποδίδουσι κατά 
μέγα μέρος είς έμε οι ανάξιοι οντοι' πρώτον δτι δεν ύπήγον αμέσως 
να τούς βοηθήσω καί δεύτερον δτι, δταν έπήγυν άνεχώρησα αμέσως. 
Αεν υπήγα, πρώτον διότι δεν δύναμαι νά είμαι πανταχοϋ παρών, δεύ
τερον διότι οι στρατιώται ημών μετά την εκστρατείαν του Μυλοποτά- 
μου όεν ήθέλησαν πλέον νά εκστρατεύσουν, διότι καί άληθώς εΐχον 
κοπιάσει πολύ, τρίτον διότι τούς έπέμφαμεν βοήθειαν έκ 2000 άνδρών' 
1000 έκ Μυλοποτάμου, 500 είχεν ο Κόρακας, δταν μετέβη έκεΐ, καί 
500 τουλάχιστον τούς έστείλαμεν έκ διαλειμμάτων έξ δλων τών έπαρ- 
χιών. Ό Δημητρακαράκος έφερεν 650, ό Κουρμούλης 150, έγώ έστει
λα ακόμη έθελοντάς περί τούς 150, ώστε εΐχον 2500-3000 άξιομάχους 
στρατιώτας. Ουτοι μόνοι ήρκονν νά πολεμήσουν καί άντικρούσουν τον 
εχθρόν' μήπως ημείς εΐχομεν ποτέ πλέον τών 1500 άνδρών είς τάς 
διαφόρους μάχας μας; ’Αλλ’ είς τούτους πρέπει νά προσθέσωμεν τούς 
άνδρας τών ’Ανατολικών ’Επαρχιών, οΐτινες άναβαίνουσι τάς 4 καί 
5 χιλιάδας. Άλλ’ εάν παραδεχθώ,αεν μόνον τάς δύο, εΐχον περί τάς 5 
χιλιάδας νά πολεμήσωαι τον εχθρόν. Ή έκεΐ μειάβασίς μου δθεν κατ’ 
ουδόν ήθελε χρησιμεύσει, πρώτον διότι δεν εΐχον άλλον στρατόν νά φέ
ρω μετ’ έμοϋ καί δεύτερον διότι δεν ήθελον διευθύνει έγώ καί ήθελον 
είμαι ώς ένας καπετάνιος, τρίτον διότι έπρεπε νά φυλάξω τον εαυτόν 
μου καί την έμπιστοσύνην, ήν οι άνθρωποι έχουν είς έμε καί νά μήν 
εύρεθώ είς μίαν αποτυχίαν. 'Όταν έκεΐ μετέβην, τούς άπήντησα δπι- 
αθοχωροϋντας εν μεγάλη αταξία' καί δταν ήδη ήμεθα έκτος τών ’Ανα
τολικών ’Επαρχιών, ό Κόρακας μετενόηαε καί ύπέστρεψεν αλλά καί 
πάλιν άνά πάσαν στιγμήν μετέβαλλε σχέδιον, ήδη δμως εΐχον αναχω
ρήσει περί τούς 1000 μεταξύ τών οποίων καί οϊ Σφακιανοί. Ταΰια 
βλέπτον καί μη άμφιβάλλων, δτι ουδεν ήθελε γίνει καί δτι ήθελον επι
στρέφει καί δτι δόν εΐχον ούτε πολεμοφόδια ούτε τροφάς, αποφάσισα 
ν’ αναχωρήσω μίαν ώραν πριν, φοβούμενος μη έπιχειρήση τι ό εχ
θρός κατά τών λοιπών έπαρχιών, ας έγίνωσκε κενάς από στρατόν. | 
Είπα είς τήν Κυβέρνησιν καί Συνέλευσιν, δτι, αν θέλη νά ένεργή άπο- 
τελεσματικώς, πρέπει νά έκδώση διαταγήν νά λαμβάνω τήν διοίκησιν 
τοΰ στρατού, δπου αν ήθελον εύρεθώ καί μόνον διά τήν μάχην' άλλ’ 
αυτοί δχι μόνον δεν παρεδέχθησαν τό τοιούτον, αλλά καί μοί άντέ- 
πραττον με τό νά με άντικαταστήση ό γενναίος Σαπουντζάκης. Καί άν 
δέν έγένετο τούτο οφείλεται είς τούς οπλαρχηγούς καί λοιπούς κατοί
κους, οΐτινες προέβησαν καί μέχρις άπειλής κατά τής Κυβερνήαεως,
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’Αλλά τοϋτο πρέπει να τό έπιβάλη ή ’Επιτροπή ’Αθηνών, χορηγούσα 
μοι συγχρόνως τα μέσα. Εις τοιαύτην περίστασιν μοϊ άναγκάιοϋσι το 
όλιγώτερον 1500 είκοσόφραγκα, 750 διά 1500 άνδρας, πάντοτε εμμί
σθους, 500 διά τροφήν και 250 έκτακτα. ’Αλλ’ αντί τούτον πάλιν 
στερούμαι χρημάτων προ 30 ήμερων δέν έλαβα εϊμή 200 είκοσό- 
φραγκα, ενώ μου άναγκαιοϋαι τώρα, ώς έχονσι τα πράγματα, τουλά
χιστον 500. Κατ’ αύτάς έστειλαν εις τον Διογένην 50 είκοσόφραγκα, 
ενώ εΐπαμεν νά μή στέλλονν εις κανένα οπλαρχηγόν απ’ ευθείας, αλλά 
διά μέσου μου. Τοϋτο όχι μόνον βλάπτει την πειθαρχίαν και την τά- 
ξιν, αλλά και την αντιζηλίαν φέρει μεταξύ τών οπλαρχηγών καί ήδη 
μου έκαμαν παράπονα οι λοιποί οπλαρχηγοί. | Είπέ εις τον κ. Κρίνον, 
δτι τον ευχαριστώ εκ νέου διά τάς υπέρ εμοΰ φροντίδας του. Άλλ’ 
δλα βραδέως έρχονται' καί φοβούμαι μή καί τα μέσα τα όποια τώρα 
πρόκειται να μ οι χορηγήσωσι, καταντήσωσιν άνωφελ.ή. Μ’ δλα ταϋτα, 
κάλλιον άργά παρά ποτέ. Δεν δύναμαι τώρα νά στείλω τήν ακριβή 
σημείωσιν, ήν μέ ζήτας διά τα αϊτούμενα μέσα' ανωτέρω είπον αυτά 
εν συνόλω. Νομίζετε ίσως, δτι έχομεν ώρας ευκαιρίας; Εϊαθε εις με- 
γάλην απάτην. Τώρα μάλιστα μετά τάς αποτυχίας, ας ελάβαμεν, καί 
με τάς ετοιμασίας του Όμέρ κατά τών Σφακίων, ουδέ στιγμήν έχο
μεν ησυχίαν. Καί τοϋτο δεν πρέπει νά έμποδίση τοϋ νά λάβωαι τό 
μέτρον, δπερ μ’ έσημείωσε. Προχθές έστειλα τον λογαριασμόν τοϋ 
Μαιον. ’Επειδή όμως δ κ. Θών ήτο άπειρος ακόμη τών εδώ πρα
γμάτων, τον έκαμεν ολίγον έσφαλμένον' δέν πειράζει όμως τον διορ- 
θώνομεν εις τον επόμενον μήνα. ’Ελπίζω νά Σας ήρεσε, διότι τον κατέ" 
ατρωσεν όσον τό δυνατόν λεπτομερή καί υποκείμενον εις έλεγχον. | 
Λοιπόν άνακεφαλαιών ταϋτα, υπό δύο απόψεις πρέπει νά θεωρήσωσΐ 
τα μέσα, Suva πρόκειται νά μοί χορηγήσωσι' ή διά τήν εν γένει ενέρ
γειαν έφ’ όλης τής Κρήτης, ή διά τήν περιωριομένην εντός τοϋ τμήμα
τος καί εν μέρει είς τήν γειτονίαν μας. Διά τό πρώτον μέ άναγκαιοϋν 
από 1500-2000 είκοσόφραγκα, διά τήν δευτέραν από 600-750, μέ 
πλέον έκτεταμένην ενέργειαν από τήν σημερινήν' ας έκλέξωσι. Προ 
πάντων όμως δέν πρέπει νά είναι είς λόγια, ώς μέχρι τοϋ νϋν, όταν ούτε 
από 200 άναλογοϋν κατά μήνα. Είδατε τούς λογαριασμούς' καί διά νά 
βεβαιωθήτε' έλαβα έως 900 είκοσόφραγκα καί 400 τουρκικά χρυσά. Συ
ν ίμα πρέπει νά αναγκάσουν τήν Κυβέρνησιν νά έκδώστ/ τήν διαταγήν πε" 
ρί ής ανωτέρω ώμίλησα. Βεβαίως, όταν έχω τα μέσα ανάγκην μεγάλην 
δέν έχω τής διαταγής ταύτης, αλλά, διά νά μήν ίσχύσουν αί ραδιουρ" 
γίαι, άναγκαϊον υπάρχει νά εκπληρωθή ό τύπος αυτός. | Καί τώρα τό 
άναγκαιον υλικόν. ”Εχομεν ανάγκην είς μέν τήν πρώτην περίατασιν 
εκ 3000 πετζωμάτων, είς δέ τήν δευτέραν περίατασιν έκ 1500, έκ φο·
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ρεμάτων πολλών σημειώσατε όμως δτι τά τελευταία ήσαν και κακής 
ποιότητος και στενά και κοντά. ’Άρτον δύναται νά φέρη το άτμοκίνη- 
τον πολεμοφόδια πάντοτε άφϋονα, τά νυν πολλά, επειδή προ πολλοΰ 
δέν ήλϋεν τό άτμοκίνητον. Ή βραδύτης του είς πολλούς μάς ϋέτει φό
βους... | ’Από την πολλήν Ιππασίαν με έπήλϋε δυσουρία και αγνοώ 
πώς θά τό έβγάλω τό κακόν. Τον ιατρόν εχω πλησίον μου, αλλά με λέ
γει δτι, διά νά τό ϋεραπεύσω, πρέπει νά αναπαυτώ' δλα ταΰτα και 
ίμε αναγκάζουν νά δώσω πέρας και άποαυρϋώ κατά Σεπτέμβριον. | 
Τό εσώκλειστον τοΰ κ. Βυζαντίου δώσε ασφαλώς και ταχέως, διότι πε
ριγράφει τά τοΰ Αασιϋίου και φρόντισον περ'ι τής κοινοποιήσεώς του, 
διότι είναι αμερόληπτα. Σε γνωστοποιώ δτι ό φίλος ουτος ήρίστευσεν 
εις Λασίϋιον και ή παρουσία αύτοϋ ωφέλησε μεγάλως είς τάς μάχας».

Οί γνωστοί λόγοι επαναλαμβάνονται από τον Κορωναΐο, αλλά πιο 
καθαρά καί όσα γράφει για την επιστροφή του συμφωνούν μ’ όσα 
είχε γράψει και ό Βυζάντιος. Καθαρά πιά ζητά νά αφήνεται ή διεύ
θυνση κάθε μάχης σ’ αυτόν οπουδήποτε κι’ αν βρισκότανε. Δε μπο
ρούσε νά μπή κάτω από διαταγές άλλου. Κα'ι κανέναν άλλο δέν έθεω- 
ρούσεν ικανόν γιά νά συγκριθή μ’ αυτόν. Πάντως στην εκστρατεία 
τοΰ Λασιθίου δέν ήλθε σέ σύγκρουση μέ τον Κόρακα, αλλά και δέν 
ήλθε και σέ συνεννόηση, ίσως ούτε σ’ επαφή μαζί του.

"Οσο γιά τό σάλο πού έδημιουργήθη μέ τον ερχομό τού Σαπουν- 
τζάκη, τέλος έδωκε σ’ αυτόν ή ΚΕΑ μέ τό εξής γράμμα της προς τη 
Γενική Συνέλευση και την Προσ. Κυβέρνηση τής Κρήτης τής 10 
’Ιουνίου 1867 125:

«...Έξωδίκως, αλλά ϋετικώς, έπληροφορήϋημεν γεγονός τι συ μ - 
βαίνον αύτόσε, τό όποιον κατελύπησεν ημάς καιρίω; καί έζήγειρε τήν ά- 
γανάκτηαιν καί τήν αποδοκιμασίαν ήμών τε καί τοΰ κοινού, είς δ έγένετο 
αυθωρεί γνωστόν. Έλυπήϋημεν δ’ ειι μάλλον καϋότι ημείς, Κυβέρνη- 
σις καί Συνέλευσις, καϋήκον εχουσα νά μεριμνά περί τής δσον τό δυ
νατόν καί εφικτόν αυτή τηρήσεως τής τάξεως καί νά συνδιαλάττη τά 
τυχόν άναφυόμενα πάϋη, δρίζουσα είς έκαστον ατομον τήν άρμόζουσαν 
ϋέσιν, ής είναι άξιον, ή άναγνωρίζουαα εκείνην, εις ήν ή έπανάστααις 
προ πολλοΰ χρόνου τό εϋεσεν, ήτις καί φυσικωτέρα είναι, έδωσαν 
αφορμήν σκανδάλου, καθ’ ήν στιγμήν δλαι αί ενέργειαι πρέπει νά τεί- 
νωσι προς εν καί μόνον σημειον, τήν εν όμονοία καί ομοφροσύνη 
πρόοδον τής έπαναστάαεως ήδη μάλιστα, δτε διέρχεται τήν ύστάτην 
τών κρίσεων. \ Ό Σαπουντζάκης, έλϋών αύτόσε, έπληροφορήϋημεν 
ϋετικώς καί παρουοιασϋείς εις ’Υμάς εζήτησε τήν άναγνώρισιν πρά

Ο ΐίάνος Κορωναΐος καί ή εκστρατεία τοΰ Όμέρ στό Λασίθι 229

125) Ίστορ. Άρχεΐον Κρήτης. Έγγραφα Κεντρικής Επιτροπής ’Αθηνών.
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ξεων, προ πολλοΰ χρόνον έκδοθεισών, δι’ ών προσεκαλεΐτο αρχηγός 
Ρεθύμνης και 'Ηρακλείου. Ύμεις δε αντί ν’ απαντήσετε προς αυτόν 
δη ή θέσις αυτή κατελήφθη ήδη νπ’ άνδρών άπολαυόντων τής γενικής 
ύπολήψεως των τμημάτων εκείνων και δτι έτέρα θέσις δεν υπάρχει, 
άπεκδνθέντες έκουσίως τής εξουσίας ήν ώς κνβέρνησις έχετε, έπέμψατε 
τον κ. Σαπονντζάκην να ζητήση ϋπογραφάς νέας αρχηγού παρά των 
κατοίκων. Ή διαταγή 'Υμών αυτή εϊχεν, ώς μανθάνομεν, λυπηράς 
συνέπειας, διότι επέφερε ρήξεις και σκάνδαλα εκεί, δπον έπρεπε νά 
βασιλεύη ή ομόνοια και ή πληρεστάτη ομοφροσύνη υπέρ τού γενικού 
συμφέροντος τής Έπαναστάσεως... | Το έφ’ ήμιν άποδοκιμάζομεν 
πληρέστατα τα τοιαύτα και έκφράζοιιεν προς την συνέλευσιν και την 
Κνβέρνησιν την βαθεΐαν ημών θλΐψιν, έφιστώντες αυτή την σύντονον 
προσπάθειαν, δπως αρη έκ τού μέσου παν σκάνδαλον, δυνάμενον νά 
έπιφέρη εϊς τό υγιές σώμα τής έπαναστάσεως πληγήν. Ουδέποτε δ’ η
μείς εντεύθεν θέλομεν αναγνωρίσει, ουδέ παράσχει μέσα εϊς άλλον τινα 
αρχηγόν, ή είς έ,.είνους, οΐτινες μέχρι τούδε άνεδείχθησαν, ονς ή έπα- 
νάστασις ανύψωσε και οΰς ή καθαρά και διαυγής καί ανεπηρέαστος 
συνείδηαις τού κρητικού λαού άνεγνώρισε καί οΐτινες απέκτησαν δικαι
ώματα επί τής έπαναστάσεως, διατηρήσαντες ώς άρχαΐαι έατιάδες α- 
σβεστον τον σπινθήρα τής έπαναστάσεως, έξ ου τού έαρος έπελθόντος 
άνέλαμψε νέος έπαναστατικός πυρσός. | Χαίρετε. | Λ. Μελάς. | Μ. Ρε- 
νιέρης. \ Α. Φ.Παππαδάκησ, | I. Σκαλταούνης. | Γ. Π. Σκουζές...».

'Ο Β. Σαπουντζάκης υστέρα από αυτά, άφοϋ εμεινε λίγο ακόμη 
στην Κρήτη, κατά τά τέλη Ιουλίου 1867 γύρισε πάλι στην Ελλάδα 
μέ ένα από τά ευρωπαϊκά πλοία, πού μετέφεραν γυναικόπαιδα, μετά 
την εκστρατεία τοϋ Όμέρ στά Σφακιά126 ενώ δ Π. Κορωναΐος εξα
κολουθούσε νά αγωνίζεται στην Κρήτη ως Γ. ’Αρχηγός τοϋ τμήματος 
Ρεθύμνης.

1. Π. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ

1ίβ) "Ιδ. «Εθνοφυλακή» τής 31 ’Ιουλίου 1867 άρ. 1223.
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kPHTIKA παλαιογραφικΑ
10*

Ο ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΚΩΔΙΞ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΟΝΤΖΑ 

ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΡΗΤΗΣ ΧΡΗΣΜΟΙ

Ό Σπυρίδων Λάμπρος ήσχολήθη επανειλημμένους εις διάφορα 
δημοσιεύματά του με τον εις την βιβλιοθήκην τοϋ 'Αγίου Μάρκου τής 
Βενετίας υπό τα στοιχεία cod. Marcianus Venetus 22, Class. VIIs 
ευρισκόμενον κώδικα τοΰ Κρητός Γεωργίου Κλόντζα, εις ειδικήν δέ 
μονογραφίαν του περιέγραψε συνοπτικούς τά εις αυτόν εμπεριεχόμενα 
κείμενα ως και τάς μικρογραφίας ‘.

Πρόκειται περί Ιδιορρύθμου πρωτοτύπου χρονικού, άναφερομένου 
εις την ιστορίαν τοϋ Βυζαντίου και είδικώτερον τής Κρήτης, άποτε- 
λεΐται δέ από χρονογραφικά σημειώματα, χρησμούς και διαφόρους 
μικρογραφίας, άλλοτε μέν συνδεομένας προς τά σημειώματα ή τούς 
χρησμούς και άλλοτε δλως ανεξαρτήτους. 'Ο κώδιξ επιγράφεται: «Ίον 
εν άγίοις πατρός ημών Μεθοδίου επισκόπου Πατάρων λόγως ήχριβω- 
μένος περί τάς βασιλείας των ε&νών», εγράφη δέ τό 1590, άγνωστον 
αν εις Κρήτην ή ’Ιταλίαν 2.

Μελετήσας εις φωτογραφίας τά σχετικά προς την Κρήτην τμήματα 
τοϋ κώδικος αύτοΰ διεπίστωσα δτι ή περιγραφή τοϋ Σπυρίδωνος Λάμ
πρου, καθ’ δσον αφορά τουλάχιστον εις τό προς τήν Κρήτην συνδεό- 
μενον τμήμα τοΰ κώδικος, είναι πολύ ατελής. Λόγφ τής σημασίας τήν 
οποίαν ενδεχομένως έχουσιν διά τήν μελέτην τής ιστορίας τής Κρήτης 
τά εις τό τμήμα αυτό κείμενα και μικρογραφίαι, ένόμισα δτι δέν θά 
ήτο άσκοπον νά παρασχεθούν αί κάτωθι συμπληρωματικά! πληρο- 
φορίαι:

1. Σελ'ις κώδικος 59 recto (τήν οποίαν δ Λάμπρος περιγράφει 
απλώς: «"Ετερον τοϋ Δανιήλ τοϋ προφήτου περ'ι τής νήσαου Κρήτης»). 
Ή σελ'ις αϋτη χωρίζεται εις δύο τμήματα- τό άνω ήμισυ αυτής κατα

*) Βλ. «Κρητικά Χρονικά» Δ', σ. 233 κ. έξ.
*) Λάμπρου Σπ., Ό Μαρκιανός κώδιξ τοΰ κρητός Γεωργίου Κλόντζα. 

«Νέος Έλληνομνήμων» 12, 1915, 41-52, δπου καί ή άλλη βιβλιογραφία. Πρβλ. 
καί Καλιτσουνάκη I., Ό Γεώργιος Κλόντζας καί ή συγγραφή τοϋ Παύ
λου "Ιοβίου. Αυτόθι 374-375.

s) Πρβλ. εις σ. 136 recto τοΰ κώδικος: τέως τήν σήμερον όπου γράφω εγώ 
ιί; τού; ,αφ\', μηνί Φεβρουαρίφ <5'».
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Βασ. Λαοΰρδο

λαμβάνεται υπό σχηματικής άναπαραστάσεως τής νήσου Κρήτης πολι- 
ορκουμένης από βορρά και από νότου υπό στόλου έχθρικοϋ, το δέ 
υπόλοιπον περιλαμβάνει τον ακόλουθον χρησμόν : «"Ετερος τον Δανιήλ 
τον προφήτου περί τής νήσοον Κρήτης : έν έτη τρίτω τον Χάνδακα χαν- 
τασεπτήν, έκφοβοι ταδέρνει τις επτνοας λαοΰ την έγωφίαν, εκ γης βο- 
ήοει θεέ μου θεέ μον τήν Κρητανίδαν δέρει κόφον, άπας λαός μέλι- 
λεύει, άνδρες δράμετε έπΐ άρματα έκλεκτά, τί τώ ξάναντι τιξω ώνίξω- 
μεν τον άρτον δγδοήκοντα άργνρίοις πεπεπρακέναι, τό ω σημαίνει άφον 
τό ε το ν το π έπλήρωσε, ώς δέ άκτα εν γνμνοΐς άρματοφόροι διαλά- 
ξονσι, φευ φευ καί παν φόβω τον δέ λέγω τό έκ μαντεία ον πληροί 
άπό δέ καί έγιανον αίγιαλοϋ τό δγδοον Κρήτης*. Αλλά μην και 
πλή&ος πλοιάρια έξελάόντα τάς κοιλάδας νήσους έρίμωααν καί Κρήτην 
καί Σικελίαν παρέλαβον και ψύχος γέγονε πολύ δριμύτατη και λιμός 
Ισχυρός καί άέρος άχμο'ι καί δισκρασίαι και άνωμαλίαι και σεισμοί 
φοβεροί».

2. Σελις 84 recto ('Ο Λάμπρος παραθέτει απλώς τήν επιγραφήν 
τής είκόνος : «τό κάατρον τής νήσον Κρήτης») ; Ή σελις αυτή χωρίζε
ται έπίσης εις δύο τμήματα: Τό άνω ήμισυ περιέχει τούς ακολούθους 
δύο περί Κρήτης χρησμούς: *Έτέρα δρασις τον προφήτου Δανιήλ 
περί τής νήσου Κρήτης; Πολλοί φόνοι έν τή νήσφ Κρήτης. Έν αυτή 
τη νήσφ άνδρών μεγιστάνων απώλειαν και οίκοι μεγάλοι έξαληφάή- 
οονται’ καί oval σοι Κρήτης έν τφ καιρφ έκείνω, δτι οί κατοικοϋντες 
έν αυτή μετά κλαυ&μοΰ και δδυρμον βοήαονσιν έν τω καιρφ έκείνω, 
δτι μιαν&ήσεται ή νήσος αυτή υπό των άθεων εθνών.— Ουαί, oval 
σοι Κρήτης πολυορκονμένη, δτι αίματα πολλά χυάήσονται υπέρ οον καί 
δ λαός σου είς φυγήν τραπήσεται καί αΐ έκκλησίαι σου έρημία έρημω- 
ϋήσονται έως ένιαυτονς γ. Τότε γάρ εσται σοι χαρά καί άγαλλίασις και 
εϋφραν&ήσονται οί μεγιστάνοι σου οί όρθώς βιοϋντες καί 6 λαός σου 
δ πολνφανής. ΕΙς τήν άκραν τοϋ κάμπον δ χαλκεύς βαρεϊ τό άμόνη 
καί βαρεϊ τους γείτονας. Ό Σινάπης καί δ Τριψίδης είς τήν {έυραν 
ατίκουσιν ή άεοφανοϋ έπολέμαν πίταν, καί ή καλή τον ήφαγεν. "Οπου 
ίφόρην τό τάρα δέρμαν έβαλεν καί αν τον έφτάσει έδώ δ χυμών, φέρει 
καί τήν γούναν τον καί κουροβουκανάτορες φονκτωκολωτριπάτην" σι- 
σάλος ανλασάρχων άπομπέβουσιν' πλειατα κώλα μένοντα είς έν τφ τό- 
πω καί προς εκείνον τοΰ καιρόν γενήαονται σημεία έν τφ ουρανφ, ή- 
γουν έν ήλίω καί σελήνη καί άστροις». Τό υπόλοιπον ήμισυ τής σελί- 
δος περιέχει μικρογραφίαν παριστώσαν τμήμα τής πόλεως τοΰ Χάν- 
δακος, δπου στρατιώται, σαφώς διακρινόμενοι Ικ τών ενδυμασιών των 
ώς Τούρκοι καί Βενετοί, μάχονται προς άλλήλους, άλλοι με ξίφη και 
άλλοι μέ δόρατα. Ή μικρογραφία εδημοσιεύθη υπό τοϋ Gerola ·.

m
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3. Σελίδες κωδικός 132 verso -133 recto (Ό Λάμπρος περιγρά
φει όπλώς : «Το Κάστρον τής νήσον καί ή Ρόδος»); Δισέλιδος είκών 
παριστώσα την πόλιν τοϋ Χάνδακος, όρωμένην έκ νότου καί έξω τών 
τειχών μετά τοΰ προς άνατολάς προαστίου (Πίν. Θ'). Ή προ της πό- 
λεως θάλασσα μέχρι καί τής νήσου Ντίας καλύπτεται υπό πολυαρίθμων 
πλοίων, ιδιαίτερος δέ στολίσκος απεικονίζεται ανεπτυγμένος πέριξ τής 
Ντίας. Είς την αριστερόν άνω γωνίαν παρίσταται υπό την συνήθη 
μορφήν του ό άνεμος, είς δέ την αντίστοιχον δεξιάν, εντός ιδιαιτέρου 
πλαισίου, ή Ρόδος. Ή μικρογραφία αΰτη έχει τάς ακολούθους έπι- 
γραφάς: είς την αριστερόν γωνίαν, έξω τοΰ πλαισίου ; «όταν ήλθεν ή 
άρμάδα τοϋ ρνγδς μδ κάτεργα ξ με τον τζενεράλ(ην) ντόρια κι’ έατά· 
θην». Ύπεράνω τής Ντίας, έξω μέν τοϋ πλαισίου: «Ή Ντία», εντός 
δ’ αύτοΰ: «ΕΙς την Ντίαν ή άρμάδα». Είς την δεξιάν γωνίαν, εντός 
τοϋ περί την Ρόδον πλαισίου: «Ή Ρόδος», έκτος δ’ αύτοϋ : «δταν 
έπέρασεν ή άρμάδα άπδ την Ρόδον κι’ εσκλούδαράν τη». Είς την αρι
στερόν γωνίαν κάτω: «το κάστρον τής Κρήτης» καί ύπ’ αυτήν : «έδώ 
είναι ή πολυθαύμαστός Κρήτης' όπόταν ήλθεν ή άρμάδα τών Χριστια
νών με τον μεγαλώτατον θάνατον' καί άποδώ έφουρνιρήσθη άπδ άν- 
δρες κα'ι βιατουάριαις και άπδ πάσα άλλον δπον ήτον χρεία». Τό κεί
μενον συνεχίζεται είς την αντίστοιχον δεξιάν : «και πιένοντας ή άρμά
δα τών χριστιανών είς την Κύπρον, είς την στράτα τδς ήλθε τδ μαντά- 
τον πώς την έπήρασιν καί ουτο)ς έστρεψαν δπίσω οι άρμάδ(ες)».

4. Σελίς 133 verso (Ό Λάμπρος: «‘Η Ντία Κρήτης»): 'Ολοσέλι
δος είκών παριστώσα τον λιμένα μετά τμήματος τής πόλεως Χάνδακος 
καί την προ αύτοΰ θάλασσαν μέχρι καί τής νήσου Ντίας (Πίν. Γ, 1)· 
Πολυάριθμα πλοία εντός καί έκτος τοϋ λιμένος παλαίουν προς καται
γίδα. Έπιγραφαί, εις τό άνω μέρος τής εΐκόνος : «"Οταν εγύρισεν ή 
άρμάδα τοΰ ρνγδς είς τή Ντίαν με φουρτούνα μεγάλην», εις δέ τό κά
τω : «εδώ είναι δ γιαγερμδς τής άρμάδας τών Χριστιανών δταν έστρε
ψαν άπδ την Κύπρον καί ήλθασιν είς την Κρήτην μδ μεγαλότατην βρο
χήν καί φουρτούνα δπον εριξεν ή θάλασσα δξω είς τδν άμον ενα καλδν 
μερτικδν κάτεργα καί καράβια». Είς την αριστερόν άνω γωνίαν, ένθα 
ή Ντία, ή έπιγραφή : «Ή Ντία».

Σελίς 134 recto ('Ο Λάμπρος: «Μαρίς Καβάλης καί γενεράλες τής 
Κρήτης»). (Πίν. I', 2). Ό κώδιξ παρέχει τό ακόλουθα κείμενα : « Ά- 
κομϊ λέγει ό σοφότατος Δέων ό βασιλεύς είς άλλον εναν του χρησμδν 
πώς είς τδν καιρδν τον επαρμον τής Κύπρου, μέλλει νά κάψει καί δλλα 
τά παραθαλάσσια' καθώς καί εγινεν εις τδν χρόνον τδν ερχόμενον». *)
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*) Gerola, Mon. Yen. II, a. 22, βίκ. 1,
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Βασ. Λαούρδοίm

Ευθύς αμέσως ακολουθεί to έξης: «Λέγει λοιπόν 6 αντος βασιλεύς 
Λέων, άκομι έρυμωθήσεται εκ τών ’Ισμαηλιτών πάσα παράλιος καί 
Σικελία, και Ραβένα, και Σάμος καί Σταδία καί νήσοι παραθαλάσσιοι' 
έκ δέ ύπήρου έκ τής γής πάλιν καί ώς εχει από την θάλασσαν' θέλει 
αίχμαλωτίσειν τήν ’Έφεσον καί Μαλ.άγωναν καί Μέανδρον καί Πέρ
γαμον εως τον Βυζαντίου νά φθάσει κρονσενοντας καί αίχμ,αλωτενοντας 
πλήθη άρίθμητα, εως καί τα παραθαλάσσια τής νήσου Κρήτης·». Τον 
δέ χρησμόν αυτόν τον ακολουθεί εχκίάμιον τοΰ «Μαρί Καβάλη καί 
γενεράλε τής Κρήτης», ή είκών τοΰ οποίου, καθημένου επί θρόνου, 
κλείει τήν σελίδα. Τό έγκώμιον τοΰ Καβάλη, είναι τό ακόλουθον :

1 Πέρας προφητών χρησμός όσον έν τάχει 
θ Αρχών απάντων ψήφος εμπλεως εφη 
i Γένους άρίατου σπέρμα προσφιλέστατον 
λτ Οντως δέ πολλήν προυξένησεν άθλίως 
δ Σωτηρίας νήσον τε τής φιλτάτης 
ι' Ίου, Ίου εδωκε πάαι τοΐς τότε 

V ΥΩς εξαλεξήσαι τε τή πόλει πρόφρων 
ι 'Φνγάς έκεϊσε τής απώλειας όπως 
ώ’Ένθ’ δν έξέβη καί άλλους έντρέπων 
ί *ι Εις ήνπερ είσέβη στόλος τονναντίων 
ι' Ζ’ Ιουνίου μηνός φθίνοι τος ημέρα 
1 ’ί Έν Χάνδακος Κρήτη συν εύλαβεί τροπί 
** Τοΰ τόπον εφησεν αψασθαι ταχύ

2· Λαβεϊν φιλεΐ όθεν τε τών Ένητίης 
Μ Γενικός ΐτω καί φύλαξ Κρήτης όλης 
y Μαρής Καβάλης νυν κατοικεί ενθάδε 
•5 Θραϋσιν τ' έπεί εμελλεν αϋτφ ουδόλως 
\°Έλθών γάρ αυτός εις πόλιν Ρυθιμνίας 
\~ν*Ηκον γάρ αντφ πάντες ώς νπερόχω 
\^Αίτοϋντες αυτόν, άλλ’ όμως ουτος πέλει 
\ί.Άρχή φανοίη καί πόσα κορκύματα 

Ερημον οιμοι τήν πόλιν κατηάδει 
Ζ* Οιμοι κατασκάψαντες αυτήν τή φλογί.
I’t-’Ev ή τελοϋσι σήμα άμνον τον θεοϋ 
V*' Έπεί δ’ άρ’ έπλήρωσεν αρχής τον χρόνον 

τΧό καί ποθήσας μοίραν ετλη ζωάς. 6

6. Σελις 143 recto (Ό Λάμπρος παραθέτει μόνον τήν επιγραφήν 
τής είς τήν σελίδα αυτήν είκόνος : «Ό εκλαμπρότατος κύριος Ίάκβοί
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Φωσκαρήνης»). (Πίν. ΙΑ')· Προ της προσωπογραφίας τοϋ Φοσκαρίνι, 
ή οποία καταλαμβάνει τό δεύτερον ήμισυ της σελίδος, υπάρχει τβ 
ακόλουθον κείμενον: «Ό τοίννν έξοχώτατος και τών συνετών πρώτι
στος, κύριος ’Ιάκωβος Φωσκαρήνης, γενικώς ών και άρχός τοϋ των 
’Ενετών στόλον άκούσας ότι δ τών άγαρηνών στόλος έκπλεΐ ηλύλεν εις 
άπάντησιν τοϋ στόλον τον ρυγδς ρε Κάρλον εις ον άρχός ήν γενικώτατος 
ό αντοϋ όμαιμων, τοννομα δον Τζουάνες, οΐτινες ένω&έντες εις και τώ 
παρελύόντι χρόνω της νίκης, έξήλϋον δ γοϋν τών άγαρηνών δεσπόζων 
άλούτζανης καταμαϋών την δμόνοιαν και φοβηύεις μήπως τά αυτά ά 
καί πρότερον πά'&ωσι προς τούς λιμένας τής Μοέλοκορώνης τον στόλον 
είσήγαγε τοϊς άρήκτοις τνχεσι ών πόλεων τοϋτον διατηρούμενος, οΐ δέ 
Χριστιανοί περιεκύκλονν την πόλιν κατασκάψαι αυτόν όρεγόμενοι' μη 
έχοντες δε τό ποίλούμενον έκπληρώσαι άπήεσαν και τά μέρη τών κορυ
φών κατελάμβανον, ίσως και οι έχϋροι έξέλέλωσι τής έκεϊύλεν φυλακής' 
αυτοί ό3 εξελϋόντες είς την Κωνσταντινούπολή έφίλαααν και έκεΐσε τε - 
λείως διεφυλάχίλησαν»,

Διά τής περιγραφής αυτής συμπληροΰνται τά υπό τοΰ Λάμπρου 
δοθέντα στοιχεία τά άφορώντα εις την Κρήτην εκ τοΰ κωδικός τοϋ 
Κλόντζα' κατά την περιγραφήν τοϋ Λάμπρου, ελεγχθεΐσαν καί υπό 
έμοϋ, τά υπόλοιπα περί Κρήτης είναι: f 134 verso εορτή τοϋ Corpus 
Cliristi είς Κρήτην (δημοσιευθεΐσα υπό Gerola)4, 135 recto κείμενον 
καί μικρογραφία τοϋ Ματθαίου Καλλέργη (δημοσιευθέντα άμφότερα 
υπό τοΰ Λάμπρου), 135 verso κείμενον καί μικρογραφία διά τον θά
νατον τοΰ ίδιου Ματθαίου Καλλέργη (ή μικρογραφία έδημοσιευθη υπό 
Gerola)5 *, 136 recto, κείμενον καί μικρογραφία περί τοΰ δουκός τής 
Κρήτης «Ιΐασκάλ Τζηγόνια» (Πίν. IB', 1), 136 verso μικρογραφία τοϋ 
Πασκάλ Τζηγόνιου «γενεράλη τών Χανιών» (Πίν. ΙΒ',2), 137 recto 
άποψις μικροΰ τμήματος τής πόλεως Χανίων, όπόθεν άπεβιβάσθη δ 
Τζηγόνια, 138 recto κείμενον καί μικρογραφία περί Καλλέργη, καί 
144 recto, ή υπό Gerola8 δημοσιευθεΐσα ωραία μικρογραφία συνοι
κίας τών Χανίων.

Ό κώδιξ αυτός τοΰ Γεωργίου Κλόντζα παρουσιάζει από πολλάς 
απόψεις ενδιαφέρον, ό'πως π.χ. αί πηγαί διά τά χρονογραφικά του ση
μειώματα καί τά πρότυπα τών μικρογραφιών του. Τό κεντρικόν πάν
τως θέμα του κώδικος αΰτοϋ είναι ή σχέσις τών κειμένων προς άλληλα

*) Ώς άνω, σ. 23, είκ. 2.
5) Ώς άνω, σ. 356, είκ. 396.
°) Ώς άνω, σ. 102, είκ. 63.
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και προς την εποχήν καθ’ ήν έγράφη ό κώδιξ. Νομίζω δτι ή σχέσις 
αΰτη ουδόλως είναι τυχαία.

Ίο 1906, νεαρώτατος ακόμη τότε ιστοριοδίφης ό κατόπιν επιφανής 
βυζαντινολόγος κ. Νίκος Ά. Βέης έδημοσίευσεν εκ κωδικός τοϋ 17. 
αίώνος, προερχόμενου άρχικώς εκ τής μονής Βροντήσι τής Κρήτης, 
σπουδαίου κοιδικογραφικοϋ εργαστηρίου κατά ιόν 16. καί 17. αιώνα 
ενδιαφέρουσαν σειράν χρησμών περί Κρήτης, εις γλώσσαν άνάμικτον, 
δημώδη καί άρχαΐζουσαν. 'Η εκδοσις έγένετο «εν πιστατάτφ αντιγρά
φω», μεθ’ ιίλων τών γλωσσικών καί ορθογραφικών ατασθαλιών τοΰ 
κατά τον 17 αί. γράψαντος τον κώδικα Ό ίδιος Ν. Ά. Βέης τριά
κοντα έτη άργότερον, κατόπιν ερευνών εις τούς καταλόγους χειρογρά
φων διαφόρων βιβλιοθηκών, άνέφερε καί άλλους κώδικας περιέχοντας 
χρησμούς περί Κρήτης* 8. Επειδή ό Ν. Βέης δεν ήδυνήθη νά μελετήση 
αυτούς τούτους τούς χρησμούς εις τούς κώδικας τούς οποίους αναφέ
ρει, νομίζω δτι καί τον ίδιον θά ένδιαφέρη ή πληροφορία δτι οί 
μέχρι τοΰδε άγνωστοι αυτοί χρησμοί δεν διαφέρουν βασικώς από τούς 
ύπ’ αυτού έκ τού κώδικος τής μονής Βροντήσι έκδοθέντας. Ό Κρής 
κωδικογράφος προφανώς συνεκέντρωσεν δλους τούς περί τής νήσου του 
χρησμούς, κατέγραψε δέ αυτούς δπως ήδυνήθη νά τούς άναγνώση εις 
τά πρότυπά του, μετά πλείστων κάθε είδους λαθών. Ενδεχομένως μά
λιστα δεν τούς άντέγραψεν, αλλά περιωρίσθη είς απλήν καταγραφήν, 
διότι προφανώς ούτοι θά έκυκλοφόρουν ως προφορικοί παραδόσεις. 
Κατά τύχην αγαθήν οί ίδιοι αυτοί χρησμοί σώζονται, είς τούς υπό τοΰ 
Βέη καταγραφομένους κώδικας, είς πολύ καλυτέραν κατάστασιν, δια- 
λευκαίνουσιν δέ πολλά σημεία ασαφή είς τον από τό Βροντήσι προερ- 
χόμενον κώδικα. Εις τήν φύσιν πάντως τών χρησμών είναι νά έχουν

286 Βασ. Λαούρδα

») Βέη Ν. Α., Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων τής έν Άροανίφ 
μονής τών Αγίων Θεοδώρων. «Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός. Έπετηρίς»
8, 1904, 55-59. Πρβλ. τό σημείωμα είς σελ. 219 recto τοΰ κώδικος: «1618 Αύ
γουστου 1δ ήμερα Σαβάτο διό δρες νά ξημερώση εκοιμήϋη ό γεώργης ό κωαταντής 
πελεκάνος και άφήκε τό κάρτο του πράμα ατό μοναστήρι τό βροντήσι», επίσης καί 
όσα γράφει είς έπίμετρον ό Βέης, σ. 79-80. Ό κώδιξ περιέχει ενδιαφέροντα 
σημειώματα γραφέντα κατά τήν διάρκειαν τής έπιΟέσεως τών Τούρκων εναν
τίον τής Κρήτης καί έκδοθέντα ύπό τοϋ Βέη. Αί άναφερόμενοι έκκλησίαι: «εν
ταφιάστηκε εις τήν χωράν εις τήν μπαναγίαν τήν φανερωμένην· καί «είς τό κα. 
οτρ'ι εις τήν κεραμανολήτηοα* είναι αί γνωσταί καί άλλαχόθ-εν έκκλησίαι τοΰ 
Χάνδακος. Πρβλ. Gerola G., Topografia delle chiese della citta di Can. 
dia «Bessarione» 22, 1918, 245-246.

*) Βέη Ν. Α., Περί τοΰ ιστορημένου χρησμολογίου τής κρατικής βιβλι
οθήκης τοΰ Βερολίνου καί τοϋ θρύλου τοΰ μαρμαρωμένου βασιλιά. «Byzant. 
Neugr. Jahrtmcher» 13, ΐ937> 203‘244> λστ’.
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λέξεις και εκφράσεις ασαφείς, καθώς δέ μετεδίδοντο από στόματος εΐς 
στόμα, από περιοχής εις περιοχήν καί από έτους εις έτος είναι φυσικόν 
δτι υφίσιαντο διαφόρους μεταβολάς έκαστη τών οποίων εχει, διά τον 
σημερινόν ιστορικόν, αξίαν αυτόνομον. Οϋτω, παρά τάς επί βασικών 
σημείων ομοιότητάς των, οί χρησμοί αυτοί δεν είναι δυνατόν νά εκ- 
δοθώσιν φιλολογικώς, σημειουμένων, υπό βασικόν τι κείμενον, τών 
παραλλαγών, διότι δ'λα τά κείμενα έχουν ισότιμον αξίαν. Καί εις την 
περίπτωσιν δηλαδή τών λαϊκών αυτών χρησμών εχομεν τό ίδιον εκδο
τικόν πρόβλημα δπως και εις τά δημοτικά τραγούδια, οπού αί παραλ- 
λαγαΐ τοϋ άρχικοΰ πυρήνος δεν αποτελούν φθοράν τής παραδόσεως 
αλλά μετασχηματισμόν της, εξ ίσου άξιόλογον δπως και ό αρχικός πυ- 
ρήν. Διά τούτο εκδίδω κατωτέρω αυτούσια τά κείμενα, ως εχουσιν είς 
τούς κώδικας τής Bodleian Library τής ’Οξφόρδης, τής Kongelige 
Bibliotek τής Κοπεγχάγης, τής μονής Ίβήρων τοϋ 'Αγίου ’Όρους 
και τού Παλέρμου.

Α\9
Cod. Ox. Baroc. gr. 145* f 33r-

1. Καί ή νήσος Κρήτης την ράχην αυτής ύποδείκνυσι, τουτέστιν εις 
φυγήν τραπήσεται και αντη εκ νοτίου μέρους άναφραχθήαεται καί 
το έθνος περιπατήσει καί προ τούτου τά παράλια αυτής ούαί.

*Άλλος
2. Καί εΐτα είσοδεύσει τό Εθνος καί ούαί σοι κώφηνα καί άκούφια 

καί καταδραμει κύκλον καί έπιδραμεΐ μέσον καί είς τρία μερωθεί’ 
τό εν μέρος διά ξίφους καί τό Ετερον είς αιχμαλωσίαν καί τό τρί
τον ενταύθα μεινή.

’Άλλος
3. Ιίλήν δέ μόλις τό τυχόμενον έν δρεσι καί σπηλαίοις καί έν ταΐς 

όπαϊς αυτής καί αίματοχυσίαι πολλαί γενήαονται από τού Χάνδακος

’) Cox Η., Catalogi codicum manuscriptorum bibliothecae bodlei- 
anae I, 1853, 248. Τά ίδια κείμενα καιαγράφονται καί είς τήν σελίδα 67 
verso τοϋ ίδιου κωδικός ώς τμήμα ενιαίου χρησμού περί τής τύχης τής Κων
σταντινουπόλεως καί τών νήσων τής Ελλάδος. Τήν δευτέραν αυτήν φοράν καί 
οί τρεις χρησμοί τής σελίδος 33 recro καταγράφονται έν συνεχείς ώς εΤς. Δι
άφοροί μεταξύ τών δύο κειμένων είναι μόνον αί εξής: 2 καταδρομήν κύκλον 
και επιδρομήν μέσον και είς τρία μεριο&εΐη. 3 μο^νπα. ετονς Ζ μψ' ο'κ^> έτους 
Ζ ππ πα όν. Ύπό τήν ενταύθα μορφήν των οί χρησμοί αυτοί αντιστοιχούν 
πρός τόν είς 4, verso τού κωδικός τής μονής Αγίων Θεοδώρων καί 59 recto 
τού Κλόντξα. Τό κείμενον έκδίδεται έδώ άντιγραφέν άπ’ ευθείας έκ τού κιό"
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238 Βασ. Λαούρδα

και oval έπι τους μεγιοτάνονς αυτής και αϊ έκκληαίαι αυτής άργα'ι 
έσονται έως τρία και εκ ιιέοον καιρού του δεινόν επέκεινα δ κοι- 
μώμενος δφις έγερϋ·ήαεται και τον Ισμαήλ πατάξει καί έκδίκησιν 
πολλήυ ποιήσει τών Ρωμαίων και εις μσ ’Ισμαήλ έκ τής Έπταλό- 
φον έκβλη&ήοεται, ήτοι τον έτους Ί'μζ' όυ ίν' ιηη·

Β'.'°
Cod. Copenhagensis gr. 2148, 8.

’Αντί τον ίλιμισ&ήναι και προχωρισίλήναι τους έχϋρονς έν τώ 
λιμένι τον Χάνδακος και τον δλον Χάνδακαν μετά τον έκτος δλον 
δμοϋ έκφοβήσει και σνστείλη και δήσας καί τΰιρας τον καθόλου λαόν 
τον τόπου κατοικονμένων και ταϋτα βλάψει και κατηναλώσει τον 
λαόν και ή γή βοήσει, ύλεέ μου, &εέ μου, ότι έγκατέλιπες Κρήτην 
τήν Κρητανίαν και δέρνει και τύπτει δ Κόψην, ο λέγουσιν Κόφινα, 
ος ήν έπι τό νότιον μέρος και τύψει τα όρη ά λέγουσιν ’ Ακόφειαν, 
οι δ’ ανδρες τον Μελίλακος δρμοννται μετ’ αρμάτων δυνατών και 
δ έστερημένος ζύμης άρτος πραίλήσεται τώ τότε καιρφ έν αργύρια 
ο'. Φεϋγε δέ έκ τον τοιούτου πολέμου και τής βλΑβης τής γενο- 
μένης καί τό τίξαντι τιξάν και τό έτερον του έτερον αρας και συ. 
στειλον. Τό δε ε και τό ρ και τό π πεπλήρωκεν. Μέλλει δε συσχε. 
ίλήναι καί κρατη&ήναι ιππίαν Ιοκρήτην από τον γιαλού του δένο υ 
μέλλει δε δούναι ή γή δυσωδίαν πολυν από τών σωμάτων τών αν-, 
§ρώπων, τον δέ γιαλόν οί άρματοψόροι έξέλίλουσι και ίλρηνήσονοι 
μεγάλως και τό παν έχει φόβον μέγαν κα&ώς Δανιήλ έδήλωαεν.

Γ\“
Cod. Athoniensis Iberensis 686, 8.

Oval καί συ Κρήτη όταν σέ παχνίσουν έν τω λιμένι τον Χάνδα- 10

10) Graux Ch., Rapport sur les manuscrits grecs de Copenhague. 
«Archives des missions scientifiques et litteraires» 3, 6, 1880, 219. Τό εν
ταύθα δημοσιευόμενον κείμενον αντιστοιχεί πρός τό δεύτερον μέρος τής σελί- 
δος 4 verso τοΰ κωδικός Άγ. Θεοδ. καί πρός διάφορα σημεία τών είς σελί
δας 59 recto καί 84 recto τοΰ Κλόντζα. Τό κείμενον έκδίδεται έδώ έπί τή βά
σει φωτογραφίας, εύγενώς παραχιορηθείσης υπό τής διευθύνσεως τοϋ τμήμα
τος χειρογράφων τής βιβλιοθήκης Κοπεγχάγης.

“) Λάμπρου Σπυρ., Κατάλογος τών έν ταϊς βιβλιοθήκαις τοϋ 'Αγίου 
"Ορους ελληνικών κωδίκων. 2, Cambridge 1900, 203. Τό κείμενον έκδίδεται 
έδώ έπί τή βάσει δύο αντιγράφων ανεξαρτήτου τού ενός πρός τό άλλο, εύγενώς 
παραχωρηθέντων χάριν τών «Κρητικών Χρονικών» υπό τοϋ βιβλιοθηκάριου 
τής μονής Τβήρων καί τοϋ ηγουμένου τής μονής Καρακάλλου Παύλου. Ό 
χρησμός είς τόν κώδικα αυτόν αντιστοιχεί πρός τμήμα τοΰ Cod. 2148 τής Κο- 
πεγχάγης καί 59 recto τοϋ Κλόντζα.
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Κρητικά Παλαιογραφικά 239

κος. Μέλλει νά άνέβη νά δέση τους Ισχυρούς όλους' εκφοβήση και 
σνστείλη τον τόπον τα κατοικούμενα και καταναλώσω τον λαόν. Και 
ή γη βοήσει θεέ μον, θεέ μον, έγκατέλιπες Κρήτη τη Βρετανίας, 
κερδάνει και τύπτει. Οί δε άνδρες τον Μιλόλακος δράμωνται μετ’ 
αρμάτων δυνατών. *Ω, φεύγε εκ τον πολέμου τούτου και τής βλάβης 
τής γενομένης. Κα'ι τώ τύξαντι τυξάνη Κρήτη από τον αΐγιαλοϋ και 
ή γή βρωμήσει από τα κορμιά και τα σώματα των ανθρώπων. Του 
δέ γιαλού οι αρματωμένοι θέλουν έλθει κα'ι θρηνήσονσι μεγάλως 
και τφ παν έχει φόβον μέγαν καθώς Δανιήλ έδήλωσεν δ προφήτης. 
Και τότε έρχεται βασιλεύς ορθόδοξος.

Δ'.12 * *
Palermo I. Ε. 8. fol. 8ν (saec. XVI).

Χρησμός Δανιήλ περί τής έπταλόφον κα'ι περ'ι τής νήσον Κρή
της κα'ι ετέρων και τί έστι τό μέλλον αυτών.

.... Κα'ι ή νήσος Κρήτη τήν ράχιν αυτής νποδείκνυσι, τουτέστιν 
είς φυγήν τραπήσεται καί αυτή εκ νοτίου μέρους άναφραγήσεται, 
καί τό έθνος περιπατήσει, καί προ τούτου τα παράλια αυτής, οναί· 
εϊτα είσοδεύαει τό έθνος, καί οναί σοι Κόφινα καί Άκούφια καί 
καταδρομή κύκλφ και επιτομή μέσον καί είς τρία μερισθήσεται, τό 
εν μέρος διά ξίφους, τό έτερον είς αιχμαλωσίαν καί τό άλλο εν 
ταύτη μενεΐ' πλήν δέ, μόλις τό τυχόμενον κεκρυμμένον εν ορεσι καί 
σπηλαίοις καί ταΐς όπαΐς αυτής καί αίματοχυσίαι πολλαί γενήαονται 
επί τού Χάνδακας καί οναί επί τούς μεγιστάνους αυτής καί αί εκ- 
κλησίαι αυτής άργαί έσονται έως τριών καί εκ μέσου καιρού τών 
δεινών επέκεινα δ κοιμώμενος δφις εγερθήσεται καί τον Ισμαήλ 
πατάξει καί έκδίκηαιν πολλήν ποιήσει τών ρωμαίων καί αρμάδα 
τότε πολλή καί δύναμις τών Ρωμαίων έσεται ώστε αυτόν τον ’Ισμα
ήλ έκθροήσει καί δ φόβος τών Ρωμαίων επί τούς 5Ισμαηλίτας κα
τοικήσει καί δ ’Ισμαήλ φρίξη καί φευξεϊται καί επί τήν Ασίαν 
πόλιν προαελεύσεται "να σωθή.

Οί ώς άνω χρησμοί εκ τών κωδίκων τής Bodleian, τής Konge- 
lige Bibliotek τής Κοπεγχάγης, τής μονής Ίβήρων τοΰ 'Αγίου 'Όρους 
καί τοΰ Παλέρμου, οί άλλοι έκ τοΰ κωδικός τοΰ Κλόνιζα, είς ΰπ’ 
εμοΰ δημοσιευτείς παλαιότερον18 ως καί οί δημοσιευθέντες υπό

12) Τό κείμενον τοΰ κώδικος τοΰ Παλέρμου δημοσιεύεται επί τή βάσει
φωτογραφιών τάς όποιας έθεσεν εύγενώς είς τήν διάθεσίν μου ό καθηγητής κ. 
Ernst Kitzinger, πρός τόν όποιον εκφράζω καί άπό εδώ τάς ευχαριστίας μου·

'“) «Κρητικά Χρονικά», 2, 1948, 540 έκ τοΰ κώδικος Oxon. Baud. gr. 
52, £ 83 recto.
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τού Βέη, αποτελούν εν ιδιόρρυθμον σόνολον, όχι άνευ ενδιαφέροντος 
διά τον μελετώντα τά τής νήσου. Ούδεμία αμφιβολία υπάρχει διά την 
προέλευσίν των' οί χρησμοί αυτοί, οί όποιοι άναφέρονται εις τάς ε
πικείμενος συμφοράς τής νήσου εκ τής καταλήψεώς της υπό τών Τούρ
κων, έγράφησαν πολύ προ τής καταλήψεώς αυτής τφ 1645-1669. Ό 
Γεώργιος Κλόντζας τούς γνωρίζει ήδη τό 1590 (δέκατου έκτου αίώ- 
νος είναι καί οί τρεις κώδικες εξ ών έγένετο ή εκδοσις ώς άνω, αρ
χών δε δέκατου εβδόμου αίώνος είναι και ό κώδιξ εξ ου εγένετο ή εκ- 
δοσις υπό τοΰ Βέη). Συνεπώς δεν πρόκειται περί «χρηομών ix τών ΰ- 
στέρων», άλλα περί χρησμών πραγματικών, ή αρχή τών οποίων, ώς εγ
γύτερα μελέτη των άποδεικνύει, ανάγεται εις την εποχήν τών μεγάλων 
στρατιωτικών επιχειρήσεων τών Τούρκων εναντίον τής Κόπρου (1570- 
1571). Τούτο είναι προφανές έξ αυτού τούτου τοΰ κώδικος τού Κλόν
ιζα, όπου οί χρησμοί περί Κρήτης άναφέρονται εν συνδυασμψ προς τά 
γεγονότα τής Κόπρου, ώς επίσης καί άπό τήν παράδοσιν είς τούς άλ
λους κώδικας, ένθα χρησμοί περί Κόπρου καί χρησμοί περί Κρήτης 
παρατίθενται ό είς έν συνεχείφ τού άλλου.

Ό συσχετισμός τών γεγονότων τής Κόπρου προς τήν Κρήτην εί
ναι προφανής: αί δυτικαι δυνάμεις προσεπάθησαν νά υπερασπίσουν 
τήν Κύπρον χρησιμοποιούσαι ώς ναυτικήν βάσιν των κυρίως τήν Κρή
την. Οί λιμένες Χάνδακος καί Σούδας ήσαν τά κατ’ εξοχήν ορμητήρια 
τών ηνωμένων ναυτικών δυνάμεων τών Χριστιανικών βασιλείων, οίίτω 
δε οί Κρήτες, ή νήσος άλλως τών οποίων ύπέστη τουρκικήν επιδρο
μήν διαρκοόσης έτι τής πολιορκίας τής Κόπρου, είχον τήν δυνατότητα 
νά παρακολουθήσουν έκ τού σόνε/γυς καί νά κατανοήσουν τήν σημα
σίαν τήν οποίαν είχον καί δι’ αυτούς τούς ίδιους αί καταβαλλόμεναι 
προσπάθειαι διά τήν ενίσχυσιν τής άμυνης τής Κόπρου. Οί περί Κρή- 
της χρησμοί δέον νά έχουν γραφή ή κατά τήν διάρκειαν τής πολιορκί- 
κίαί ή άμέσως έπειτα άπό τήν άλωσιν τής Κόπρου, άπηχούν δέ κατά 
τρόπον ώραΐον τά αισθήματα άγωνίας τού Κρητικού λαού καί αποτε
λούν χρήσιμον σχόλιον διά τήν σκηνήν μετσξύ τού Κρητικού καί τού 
Καραμανίτη «όπονχεν όγβρητα πολλή με τό νησί τοή Κρήτης» είς τον 
Έρωτόκριτον.

Περί τής πατρότητος τών χρησμών αυτών δεν είναι δυνατόν νά 
λεχθή τίποτε θετικόν, πλήν τού ότι εκ τού τίτλου «"Ορασις τινός γέ- 
ροντος Λαντήλ» δόναται ενδεχομένως νά θεωρηθή ώς συγγραφεός των 
μοναχός τις ονομαζόμενος Δανιήλ'4. Επίσης τοπογραφικώς είναι ή

Ι4) Σημειωτέων όμως ότι ό είς σελίδα 84 recto τοΰ κώδικος Κλόνιζα ά- 
ναφερόμενος ώς <·3ραοις Λαηήλ* χρησμός άπό τήν φράσιν την αχραν τοΰ
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Δισέλιδος είκών ποψισιώσα τήν πόλιν ιοϋ Χάνδακος έκ τοΰ κώδ. Κλόνιζα, σ.132 ν. -133 Γ.
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ιδία ασάφεια; Ή μνεία τοϋ Κοφινά προϋποθέτει την περιοχήν ‘Η
ρακλείου, ή δέ μνεία τοϋ Μελίλακος (Μελικός)* 15 την τής Κυδωνιάς. Έν 
συνάψει δϋναται να λεχθή δτι οί χρησμοί αυτοί άπηχοΰν τα αισθήμα
τα των κατοίκων τής νήσου έν δψει τών γεγονότων είς την Κύπρον, 
έγράφησαν υπό Κρητός τίνος μοναχού, συνεσωματιόθησαν δέ ενωρίς 
είς τό πλήθος τών χρησμών τών κυκλοφορούντων κατά τον 16. καί 
17. αιώνα περί τής τύχης τής Κωνσταντινουπόλεοίς καί τών άλλων 
καίριων περιοχών τής άλλοτε Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. "Οπως καί 
εις τους περί τών άλλων περιοχών χρησμούς, οΰτω καί είς τούς περί 
Κρήτηο κυριαρχεί ή προφητική περιγραφή τών συμφορών—ύποφαίνε- 
ται δμως καί ή ελπίς τής σωτηρίας: «Ούαί, ούαί σοι Κρήτη πολιορ- 
κουμένη, δτι αίματα πολλά χυϋήσονται υπέρ σου καί ό λαός σου εις 
φυγήν τραπήαεται καί έκκλησίαι σου έρημία. ερημωύλήσονται έως ενιαυ
τούς τρεις' τότε γάρ εσται σοι χαρά καί άγαλλίασις καί εύφρανϋ·ήσον- 
ται οι μεγιστάνοι σου οι ορθώς βιοΰντες καί δ λαός σου πολύς φανεί». 
Σημειωθήτω δέ είς τήν περιγραφήν τών συμφορών καί ή φράσις: «Ό 
Υστερημένος ζύμης άρτος πραέλήσεται τω τότε καιρω έν αργύρια ο'» έκ 
τής οποίας γίνεται φανερόν δτι ό χρησμοδότης ορθόδοξος ών προβλέ
πει δτι θά είναι τόσον μεγάλη ή έλλειψις άρτου, ώστε θά άναγκα- 
σθοϋν νά καταφύγουν είς τά άζυμα τών καθολικών, πληρώνοντες μά
λιστα πολύ ακριβά!

Κατόπιν τών παρατηρήσεων αυτών, είναι σαφές δτι τά εις τήν 
Κρήτην άφορώντα τμήματα τοϋ κώδικος Κλόντζα αποτελούν εϊκονο- 
γραφημένην λαϊκού χαρακτήρος ιστορίαν τής Κρήτης κατά τήν εποχήν 
τής άλώσεως τής Κύπρου υπό τών Τούρκων. Άναλυτικώτερον τά 
τμήματα ταΰτα έχουν ως εξής.

Σελίς κώδικος 59 recto. Τό κείμενον τού χρησμού έδημοσιεύθη 
από τον κώδικα τής μονής 'Αγίων Θεοδώρων υπό τού Βέη' Είς Κλόν- 
τζαν δμως, εξ οΰ έκδίδεται εδώ, εύρίσκεται είς πολύ καλυτέραν κατά- 
σιασιν.

Σελίς 84 recto: Όμοίως.
Σελίς 132 verso - 133 recto : Τά περί άφίξεως χριστιανικού στό

λου εις Κρήτην, τής έκείθεν άναχωρήσεώς του προς προστασίαν τής 
Κύπρου καί τής επιστροφής του καί πάλιν είς Κρήτην άμα τή άναγγε 
λίφ τής άλώσεως τής Κύπρου άναφέρονται είς τά γεγονότα τών τελευ" 
ταίων μηνών τοϋ 1570, δτε, κατόπιν περίπλοκων διπλωματικών δια

κάμπον» καί πέραν είς τόν κώδικα μονής Άγ. Θεοδ. αποδίδεται είς Λέοντα 
τόν Σοφόν.

15) Περί Μέλικος (Μελίλακος) πρβλ. «Κρητικά Χρονικά» Β', 1948, 71 
καί 540.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Β. 16
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πραγματεύσεων μεταξύ τών διαφόρων χριστιανικών βασιλείων, Ισχυρά 
ναυτική δύναμις δργανωθεΐσα υπό τοΰ βασιλέως τής 'Ισπανίας Φιλίπ
που τοϋ Β' τοΰ Πάπα Πίου τοΰ Ε' καί τής Βενετικής γερουσίας, 
άνεχώρησεν την 17ην Σεπτεμβρίου εκ Κρήτης διά Κύπρον. 'Η ναυτική 
αυτή δυναμις άνέκρουσε πρύμναν άπρακτος διά Κρήτην κατά τά τέλη 
τοΰ Ιδιου μηνός διότι εν πλφ έγένετο γνωστόν δτι κατελήφθη ή Λευ
κωσία. Ή εΐς τό κείμενον τοϋ Κλόντζα φράσις: «όταν ήλΰεν ή αρμά
δα τον ρνγδς με κάτεργα ξ με τον τζενεράλ(ην) ντόρια κι’ έστάΰην» 
άναφέρεται εις τήν έν Κρήτη άφιξιν τής υπό τοϋ Φιλίππου τοϋ Β' 
άποσταλείσης ναυτικής δυνάμεως υπό τον Ίωάννην Άνδρέαν Doria. 
*0 παρεχόμενος εδώ αριθμός 60 διά τά πλοία τοϋ Doria, αν και ό'χι 
ορθός, συμφωνεί πάντως μέ πληροφορίας χρονογράφων τής εποχής 
τοΰ Κλόντζα 1β.

Σελις 133 verso : Ό Κλόντζας δρθώς διαχωρίζει τά Ισπανικά πλοία 
από τά τών άλλων χριστιανικών δυνάμεων' ό Doria έφθασεν εις Χάν
δακα τήν 30ήν Σεπτεμβρίου, τά δέ άλλα πλοία τήν 4ην ’Οκτωβρίου. 
Ή άναφερομένη υπό Κλόντζα θύελλα προεκάλεσεν καταστροφάς εις τά 
πλοία τά εύρεθέντα μεταξύ Σπιναλόγγας καί Σητείας, πλησίον τής Ντίας 
καί εν πλφ προς τήν Σούδαν* 17.

Σελις 134 recto: Πρόκειται περί τοϋ Marino Cavalli, γενι- 
κοΰ προβλεπτοϋ εις Κρήτην κατά τήν εποχήν τοϋ Κυπριακού πολέμου. 
ΟΙ δύο χρησμοί, όμιλοΰντες άμφότεροι περί εχθρικής επιδρομής εναν
τίον τής νήσου, ώς καί τό επίγραμμα εις Μαρή Cavalli, άναφέρονται 
εις τήν εναντίον τήν Κρήτης τουρκικήν επιδρομήν διαρκοϋντος τοϋ 
πολέμου εις Κύπρον, περί ής ιδε κατωτέρω. Αί σελίδες από 134 verso 
εως 137 recto περιεγράφησαν υπό τοΰ Λάμπρου, δστις εδημοσίευσεν 
καί τήν εις 134 recto μικρογραφίαν περί τοϋ Ματθαίου Καλλέργη. Δύο 
άλλαι μικρογραφίαι, αί παριστώσαι τήν σαρκοφάγον τοΰ Ματθαίου 
Καλλέργη (135 recto) καί τήν λιτανείαν τοϋ Corpo de Christo έδημο- 
σιεύθησαν υπό Gerola. Τά κείμενα καί αί μικρογραφίαι εΐς τάς σελί
δας αύτάς άναφέρονται εΐς τάς εναντίον τής Κρήτης επιδρομάς τοϋ 
τουρκικού στόλου προς αντιπερισπασμόν τών χριστιανικών δυνάμεων, 
αΐτινες άναδιωργανοϋντο εις τήν νήσον διά νά ένισχύσουν τήν άμυναν 
τής Κύπρου. Κατά τον Κλόντζαν, δ τουρκικός στόλος προσήγγισεν εις 
Σούδαν, στρατεύματα δέ τουρκικά, φθάσαντα εις Ρέθεμνος κατά τήν 
7. ’Ιουνίου, ημέραν εορτασμού έν τή νήσιρ τοϋ Corpus Christi, επυρ- 
πόλησαν καί αυτό καί δλας τάς παραθαλασσίας εκεί περιοχάς (εκαψε τό

,e) Hill George, A history of Cyprus III, Cambridge 1948, 896-936.
17) "Ενθ. dv, 936.
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ΕίκΛβ.— Φωτοτυπία'τοΰ περί Κρήχης"χρησμοΰ τοΰ κώδικος Κοπεγχάγης 2148,8.

Ρέθεμνος και δλα τά παραθαλάσσια, 134 verso)' προς άμυνάν τής νήσου 
άνεχώρησεν εκ Χανδακος «συν ονκ δλίγφ στρατφ» δ Ματθαίος Καλι- 
έρνης «δυνατός έν εργφ και λόγφ και πάσβ άλλ·η ο'ιαδήτινι χρείρ καί
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344 Βασ. Λαούρδα

μάλιστα υπήκοος καί των Γραικών τής νήσου Κρήτης συνήγορος», 
δτε όμως έφθασεν εις Ρέθεμνος (πρβλ. μικρογραφίαν 138 recto), 
6 τουρκικός στόλος και στρατός είχον αναχωρήσει' μετ’ δλίγας δε 
ημέρας ό Ματθαίος Καλιέργτις «διά φ&όνον» έδολοφονήθη (135 recto)· 
«Κα'ι εϊς εκείνον τον ίδιον καιρόν του εμπρησμού τής χώρας Ρε&ύμνης 
και τής Σούδας ήτον δούκας εις τό κάατρον τής Κρήτης ό εκλαμπρό
τατος αφέντης Πασκάλ Τζηγόνιας», διά τον όποιον ό Κλόντζας αφιε
ρώνει τάς δυο ακολούθους σελίδας, 136 recto και verso, περιγραφεί- 
σας ως ανωτέρω υπό τοΰ Λάμπρου. Πρόκειται (βεβαίως περί τοϋ δουκός 
τής Κρήτης Pasquale Cicogna, πολλαπλός παρασχόντος είς την νήσον 
υπηρεσίας. Άρχαιολογικώς ενδιαφέρουσα είναι ή υπό τοϋ Κλόντζα 
διδομένη πληροφορία δτι «εις τό κομπλήρωμα τοϋ ρετζημέντου του τον 
έκάμασι τζενεράλε εις τά Χανία καί τόσα τό έκαμε τιμημένον τό φίτζιον 
εκείνο, όπου οί χανιότες εις τον μισεμόν του τον έκάμασι μαρμαρένιον 
και έστεσάν τον διά μεμόριαν εις τήν χώραν των». Τά περί Cicogna 
τελειώνουν είς 137 recto, δπου απεικονίζεται ή άναχώρησίς του από 
τά Χανιά διά τήν Βενετίαν.

Ή επί γενικού προβλεπτοΰ τής νήσου Marino Cavalli και δουκός 
Pasquale Cicogna γενομένη έπίθεσις τοϋ τουρκικοϋ στόλου εναντίον 
τής Κρήτης, ή περιγραφομένη ως ανωτέρω υπό τοϋ Κλόντζα, είναι 
γνωστή και από ά'λλας πηγάς- πρόκειται περί τής σπουδαιοτέρας έκ τών 
διεξαχθεισών εναντίον τής Κρήτης στρατιωτικών επιχειρήσεων υπό τών 
Τούρκων κατά τήν διάρκειαν τοϋ Κυπριακοΰ πολέμου. Μικράς έκτά- 
σεως άπόβασις έγένετο διά πρώτην φοράν τήν 20ήν Αϋγοϋστου 1570, 
δτε ό τοϋρκος ναύαρχος Πιάλε Πασά έστειλε είς τήν νήσον πέντε γαλέ- 
ρες μέ στρατόν κυρίως δ’ά περισυλλογήν πληροφοριών. Δευτέρα άπό- 
βασις έγένετο τήν 15ην Σεπτεμβρίου τοΰ ίδιου έτους καί πάλιν διά 
τούς ίδιους ώς άνω λόγους. Ή υπό τοϋ Κλόντζα περιγραφομένη τρίτη 
κατά σειράν έγένετο τήν 7ην ’Ιουνίου 1571, καθ’ ον χρόνον ό μέν 
τουρκικός στρατός έπολιόρκει στενώς τήν ’Αμμόχωστον τής Κΰπρου> 
ό δέ στόλος τών χριστιανικών βασιλείων εύρίσκετο ούσιαστικώς δια” 
λελυμένος λόγφ τών ποικίλων αντιθέσεων μεταξύ τής 'Ισπανικής αυλής’ 
τής Παπικής έκκλησίας καί τής Βενετικής Γερουσίας. ’Εναντίον τής 
Κρήτης έκινήθη ολόκληρος ό τουρκικός στόλος υπό ναύαρχον τον πέρί- 
φημον Άλή Μουεζινζαδέ, μέρος δ’ αύτοΰ ήγκυροβόλησεν εις Σούδαν- 
ενώ σαράντα γαλέρες άπεβίβαζον αγήματα είς διάφορα άλλα μέρη τής 
νήσου. Ή Κρήτη διεσώθη τότε άφ’ ενός μέν λόγφ τών επιχειρήσεων 
είς Κύπρον, άφ’ ετέρου δέ λόγφ τής ανυπακοής είς τάς διαταγάς τής 
Βενετικής Γερουσίας τοΰ ναυάρχου Nicolas Donato, δστις, αντί νά 
κατευθύνη τον στόλον καί τάς ενισχύσεις του έκ Βενετίας είς Κύπρον,
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ήγκυροβόλησε τά πλοία του και άπεβίβασε τούς άνδρας εις Κρήτην18.
Τής περιπέτειας αυτής άπήχησις είναι προφανώς οί περί Κρήτης 

χρησμοί και την Ιδίαν αυτήν περιπέτειαν άφηγεϊται μέ τά χρονογρα- 
φικά σημειώματα και τάς μικρογραφίας του 6 Γεώργιος Κλόντζας εις 
τον κώδικά του. Καί δεν υπάρχει, νομίζω, αμφιβολία, δτι από την 
ιδίαν πείραν ήντλησεν 6 Βιτζέντζος Κορνάρος διά νά παρουσιάση τον 
Κρητικόν, τον Κυπριώτην καί τον Καραμανίτην εις τό έργον του.

11
ΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΤΙΑΝΟΥ

Έκ τοΰ συμμίκτου περιεχομένου κώδικος τής Bodleian Library 
τοϋ Πανεπιστημίου τής ’Οξφόρδης Baroccianus Graecus 76 (15. αί- 
ώνος) έδημοσιεύθη ύπ’ έμοΰ εις την «Επετηρίδα Βυζαντινών Σπου
δών» απολογία τής ελληνικής ορθοδόξου εκκλησίας γραφεΐσα υπό 
τύπον ομιλίας εν Κρήτη υπό τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη * *. Ό κώδιξ αυτός 
περιέχει και άλλα κείμενα άναφερόμενα εις Κρήτην : εις σελ. 17 -19 
παρατίθενται διάφοροι πληροφορίαι μυθολογικού χαρακτήρος, άφο- 
ρώσαι εις τήν προϊστορίαν τής νήσου, είλημμέναι έκ γνωστών αρχαίων 
πηγών. Εις σελ. 82ν υπάρχει τό δημοσιευθέν υπό Legrand επί τή 
βάσει άλλου κώδικος επίγραμμα τοϋ Μιχαήλ ’Αποστόλη «πρός τινα 
Γεώργιον φοιτητήν αυτόν», εις τάς σελ. 420 - 423 ό επίσης γνωστός 
«Μιχαήλ τον ’Αποστόλη, Συμβουλευτικός λόγος πρός τον αυτόν κηδε- 
οτήν, δτε εις δευτέρους άφίκετο γάμους, ϋυμω'&έντα», εις σελ. 432ν - 
434r ή βιογραφία τοϋ Έπιμενίδου υπό Διογένους τοϋ Λαερτίου καί 
εις σελ. 436 ό γνωστός καί από άλλους κώδικας κατάλογος διαφόρων 
αρχαίων Κρητών λογίων, συνταχθείς επί τή βάσει γνωστών πη/ών, 
ως ο Σουιοας.

Εις τάς σελίδας 9 - 16ν τοϋ ίδιου κώδικος υπάρχει έν επιπλέον κεί
μενον συνδεόμενον πρός τήν Κρήτην, τό περιεχόμενον τοϋ οποίου συνο
ψίζεται χαρακτηριστικούς υπό τοΰ Coxe ως εξής: «Gratiani cujusdam 
Graeculi, ut videtur, hand ita pridem ad ecclesiam Romanam 
converti, epistola ad Fantinum, archiepiscopum Cretensem, archi- 
episcopi erga se benevolentiam pristinam praedicantis». 'Η περι-

,s) "Ενθ·. άν. 948.
*) ΕΕΒΣ, 19 (1949), 235-244. Τό ίδιον κείμενον τοϋ Μιχαήλ ’Αποστόλη 

σώζεται καί εις άλλον αύτόγραφον κώδικα, τόν είς Βρυξέλλας 89 (11270-75). 
Πρβλ. Omont Η., Catalogue des manuscrits grecs de la bibliotheque 
royale de Bruxelles, Gand 1885, 28 (σελίδωσις ανατύπου).
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ΥΟαφή αύτη δεν ταυτίζεται απολύτως προς τάς προθέσεις της επιστολές 
τοΰ Γρατιανοΰ, παρετέθη δμως ενταύθα διότι έξ αυτής ώρμήθην διά 
να ΐδω τό κείμενον. Λόγιρ τής έκτάσεως και τής φλυαρίας του δεν 
έκρινα σκόπιμον να τό δημοσιεύσω ολόκληρον. Τό ενδιαφέρον δμως τό 
όποιον έχει φαίνεται, νομίζω, καί από την ακολουθούσαν περίληψιν, 
περιλαμβάνουσαν δλα τά πλέον αξιόλογα χωρία.

Ή Ιπιστολή φέρει τον ακόλουθον τίτλον : *Τφ αϊδεοιμωτάτω καί 
νπερεντιμωτάτω εν Χριστώ πατρί και κυρίω κυρίω ήμετέρω κνρφ 
Φαντήνω έλεία χάριτι άρχιεπισκόπφ Κρήτης, εμφ τε κυρίω και δεαπό- 
τη έξοχωτάτφ». Συγγραφεΰς της είναι ό Γρατιανός, άλλοτε ορθόδοξος 
ίερεΰς, κατά συστμσιν δέ τού αρχιεπισκόπου μεταστραφείς εις τον κα
θολικισμόν καί υπηρετών τώρα την καθολικήν εκκλησίαν: «’Επειδή 
έγώ παπάς Γρατιανδς ό άπό τον Γραικών γένους έπΐ την όρ&όδοξον 
καί καθολικήν έκκλησίαν καλώς μετατε&είς και προς τον πανιερώτατον 
καί κυρόν αρχιεπίσκοπον ήμών ψυχή καί σώματι μετά θεόν δλος ά- 
νατεϋείς και αυτόν έχων μετά θεόν άλλον άντιλήπτορα καί βοηθόν και 
άνορ&ωτήν έν πάσι τοΐς επ’ εμέ άνιαροΐς.. .». 'Ο Φαντΐνος υπήρξε 
μέχρι τούδε θερμός προστάτης και παραστάτης τοΰ Γρατιανοΰ, εις αυ
τόν δέ είναι πού στρέφεται καί πάλιν εις τάς κρίσιμους στιγμάς τάς 
οποίας διέρχεται τώρα. Τρόπος νά τοΰ εϊπή προφορικώς τάς ταλαιπω
ρίας του δεν φαίνεται νά ύπάρχη κανείς: Ό Φαντΐνος είναι διαρκώς 
απασχολημένος μέ τό ποίμνιόν του καί δεν δίδει καί πολλήν προσοχήν 
εις τάς μεμψιμοιρίας τού άτυχούς θαυμαστού του : «Ταϋτα γάρ κατ’ 
άλήΰειαν τής σής πανιερότητος διά γραφής φή&ην έπιαημάναι, ϊνα σου 
ή ϋπέραοφος σοφία καί νπέργνωστος γνώσις τά εν εμοι μάϋη λίαν δει
νά' ονδείς γάρ φησι γινώσκει τά τοΰ έτερον, εΐ μη τό ένοικοΰν αντφ 
αντφ πνεύμα. Πολλάκις δέ τά κατ' εμέ τή ofj αΐδεσιμότητι γνωρίσαι 
ήβουλήϋην, λέγω δή διά λόγον, όσα τοίνυν διά ταυτής τής γραφής γνώ
ριμα καΰιστώ καϊ ονκ ήδυνάμην προς την εμήν μη ήρεμονντος χρείαν 
καί νυν μέν σοΰ δτε τών έν ήμίν άναγκαιοτέρων χρεία τά έμον δικαίως 
όπεριδόντος, νϋν δέ τον καλοϋ ποιμνίου ώς άληίέοϋς ποιμένος έπιμελ- 
λομένον». Κατόπιν τής εισαγωγής αυτής, ό Γρατιανός αρχίζει νά διεκ
τραγωδώ τάς ταλαιπωρίας του : Μόλις άπεστάτησεν εκ τής ορθοδοξίας 
καί προσεχώρησεν εις τον καθολικισμόν ή λατινική αριστοκρατία τής 
νήσου, ιδιαιτέρως δέ οί αρχόντισσες, έσπευσαν αμέσως νά τον υποστη
ρίξουν οίκονομικώς καί νά τού παρέχουν δσα έχρειάζετο : «Άρκτέον 
λοιπόν ενθεν : έστω τοίνυν γνωστόν τή ofj αΐδεσιμότητι ώς έν άρχαίς 
τής έμής ϋεο(π)νεΰστου μεταάέσεως προς οίκτον άπειρον καϊ ευσπλαγ. 
χνίαν οΐ τε ψυχωφελείς άρχοντες και αί ευλογημένοι καί ευγενέσταται 
ΰρχονσαι έν έμοι κινηϋέντες καί μετ' έργου τήν έννοιαν έπιδεικνύντες,
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ού τήν νπέρμετρον άλλα την Ικανήν μοι ζωήν προεμήάευον, σίτον τε, 
οίνον και πολλών έμφορίας καί συμφερόντων πάντων καί ενποιΐας σν- 
νεργήσασαι καί σοΰ τον μετά βεόν προστάτου άντιλήψει ονκ άμοιρος 
ών, δεήσεις εΰχαριατηρίονς τφ άεφ μεγάλας ώμολόγουν». Εις τό ση- 
μεΐον αυτό δ Γρατιανός διακόπτει την άφήνησίν του διά νά παραθέση 
μακροτάχην προσευχήν, καταλαμβάνουσαν μίαν καί ήμίσειαν σελίδα τοϋ 
κωδικός, υπέρ τών ευεργετών του και κατόπιν αναλαμβάνει και πάλιν 
τό νήμα τής άφηγήσεως : Ή ειδυλλιακή αυτή ζωή τοϋ αποστάτου, ύπο- 
στηριζομένου οΐκονομικώς υπό τής λατινικής αριστοκρατίας, εκράτησε 
ένα έξάμηνον μόνον. Έπειτα τον έλησμόνησαν ολοι. 'Ο ατυχής Γρα- 
τιανός ήναγκάσθη τότε νά άρχίση δ ίδιος νά ζητή, αλλά καί τούτο δεν 
έφερε κανέν αποτέλεσμα : ’Άλλοι τον έστελναν εις τον αρχιεπίσκοπόν 
του, άλλοι τον «έξεμπρόστιαζαν» καί άλλοι μόλις τον έβλεπαν νά πλη- 
σιάζη εις τό σπίτι των έσπευδαν νά κρυβοϋν : «Καί τούτο μεν έπεκράτει 
μέχρις εξαμηνιαίου χρόνον ονκ επέκεινα. Άλλα καί εν τφ καιρφ τοϋ 
βέρους ήνίκα αφός αυτός τοις άρχονσι άναζητεΐν ενποιΐας χάριν νμετέ- 
ρα βουλή καί παραδόσει επεχείρονν, πάνν ήδέως έδεχόμην παρά πλεί~ 
ατών, εϊ καί τισιν έδόκει βαρννεοϋαι καί λόγους βάρους οημειον έχοντας 
προς με τοιοντους άψιέντας : ονδέν σοι τών προς χρείαν ό κύριος ημών 
αρχιεπίσκοπος προεμηάεύσατο; ούτ’ εκ σίτου ή τών ετέρων αναγκαίων 
χρειών άρ’ ονκ έχει δούναι σοι; Μή γάρ τις εξ υμών ενπορώτερος εκεί
νον; εμοϋ προς πάντα έιοίμως άπολογονμένου, ναι, λέγοντος, πολλών 
οϋκ ήμην άξιος. "Εχω γάρ εξ αυτόν τά τής έμής ζωής αναγκαία. Άλλ’ 
δτι καί υμάς βούλεται τοϋ εμοϋ μισϋοϋ μετασχεΐν καί ώς οΐόν τε πάνε’ 
έβιαζόμην προς άπαντας έπιτηδείως μετ’ αισχύνης άμετρίτου άπολογει- 
σ&αι. ’Ησχυνόμην γάρ κύριος οίδε την τών εκείνων λόγων έννοών πα
νουργίαν. Διό ουδέ τούτου άψασΰαι τοϋ έργου τοϋ λοιποϋ προεΰέμην. 
Καί τούτων γάρ ονκ οί πάντες τών αυτών έχρήσαντο λόγοις — άλλως 
τισι τών άναιριβριάατως την γνώμην διακειμένοτν έδόκει, άλλα καί 

ένδοτέροις ταμείοις έκρύπτοντο μή είναι κακεΐσαι προφασιζόμενοι. 
Περί ών ου τά νϋν λόγος, άλλα περί τών άγαϋή συνειδήσει τήν γνώμην 
διατεινόντων, περί ών τον λόγον ποιούμαι μάλιστα. Φημί δ’ οτ» καλώς 
άπαντες πρός με διέκειντο, μέχρι τοϋ είρημένον καιρού. Μετά ταΰτα 
δε οϋκ οΐδα τρόπφ τινι κινηβέντες έγκατέλιπόν μ’ άπαντες. Βαβαί, βα- 
βαί, τι εϊπω καί τί λαλήσω». Εις τρεις αιτίας είναι δυνατόν νά άνα* 
χθώσιν αί σημερινά! ταλαιπωρίαι του: ή εις τό ό'τι επληθυνθησαν αί 
άμαρτίαι του καί δ θεός τον τιμωρεί ή δτι αυτοί που τον αδικούν εϊ* 
ναι άνθρωποι κακοί ή δτι έχει συκοφαντηθή από ανθρώπους τοϋ? 
δποίους δ ίδιος πάντως οΰτε έβλαψεν οϋτε καί είχε πρόθεσιν νά βλάψη. 
Τήν πρώτην από τάς αιτίας αϋτάς δ Γρατιανός δεν έχει δυσκολίαν νά
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την παραδεχθή' την δευτέραν τδ αποφεύγει να την συζητήση (διότι εΐ- 
ναι επικίνδυνον να αναγνώριση δτι ό αρχιεπίσκοπος κα'ι ή λατινική 
αριστοκρατία είναι οίνθρωποι κακοί), επιμένει δέ ιδιαιτέρως επί τής 
τρίτης, εις την οποίαν κυρίως αποδίδει τάς ταλαιπωρίας του: «Διά 
ταύτης πενία δεινή μέχρι τής δεϋρο κακώς υποβάλλομαι. ΕΙ μή ήν 
αϋτη, ούκ αν τον αμπελώνα, δνπερ ή μακαρίτης εκείνη κυτά ίλανήν 
άφήκεν, κακώς άπώλεοα. “Ον ώς ζωήν μοι παρεΐχεν άμα τέκνοις καί 
μητρϊ και προμήτορι και συζύγφ και άδελφοΐς άγαϋήν μέχρι τέλους ή 
πρόνοια. Φευ, τί γενήσομαι; Ποίοις δηλητηρίοις ή φαρμάκοις τους 
άμέτρους καθ’ ώραν στεναγμούς καί όδύνας τών ύπ’ έμέ άεραπεύσαιμι. 
Εί μή ήν διακοπή έχ&ρών και συκοφαντών, ούκ αν καί τάς τής μακα
ρίτης τοϋ εύγενεστάτου άρχοντος Φαλέτρου πενάεράς λειτουργίας άπώ- 
λεσα». Καί ως να μή ήσαν αρκετά τα βάσανα αυτά, είναι επί πλέον 
καί αί μεμψιμοιρίαι τών μελών τής οικογένειας του, αί άνάγκαι των 
καί αί κατηγορίαι, δτι τό αποτέλεσμα τής προσχωρήσεώς του εις τον 
καθολικισμόν είναι ή πλήρης οικονομική του καταστροφή: «Ποια πα
ραμυθία χρήσομαι; ου μόνον διά τό κατ’ έμέ, κύριος ώς έπίσταται, άλλ’ 
δτι δσον τό άφόρητον τών λοιπών τών έν τώ οικω ώδίνων. Νύκτωρ 
γάρ και μεά’ ημέραν ούκ αναπαύομαι τάς προσϋήκας τών οίμοιγών 
άκούων και τά αφόρητα ονείδη τής συζύγου καί τών εξής' *Ω, λεγόν- 
των, τί εδρασας; που τής τοααύτης ένωρίας τό μέγεθος; Ποϋ τά εκ τής 
εκκλησίας κέρδη; ποϋ τά έκ τής ψαλτικής; πώς τά τών τέκνων αναγκαία 
ποιήσεις; πώς τοϋ λυιποϋ ζήαεις, τοσούτων ψυχών φροντίζουν; πόα’ &- 
πώλεσας έν τή τοϋ λοιμοϋ φθορά πλέον τών άλλων εχων κερδήααι; νϋν 
δέ ούδ’ όβολοϋ καν ενός έπορίαω. Ταϋια καϊ τά τοιαϋτα λεγόντων άκού
ων ού μικρά μοι τήν καρδίαν λύπη τιτρώσκει·». Καί ή λύπη αυτή είναι 
δικαιολογημένη, διότι, δπως συνεχίζων λέγει ό Γρατιανός, αν εζη μό
νος δεν θά είχε νά φροντίση ούτε περί τροφής, ούτε περί ενδυμάτων 
ούτε περί κατοικίας «μία τών κέλλων μ’ έν μοναστηρίφ περιεΐχεν»' 
τώρα δμως πού ήκολοΰθησεν τήν αθεΐαν κέλευσιν» «αύξάνεαθε καϊ πλη- 
θύνεσθε» έδημιούργησεν οικογένειαν «ούκ αν εν πάντως τφ θείφ προ- 
οιάγματι» καί «έδέθη καϊ ού συμφέρει λυϋήναι» πρέπει νά φανή συνε
πής είς τάς υποχρεώσεις του καί νά παράσχη τά ζητούμενα υπό τών 
οικείων του, τής συζύγου, τών τέκνων καί τής μητρός του. Ό Γρατια- 
νός παρασύρεται επ’ ολίγον είς θεολογικάς σκέψεις επί τής ίερότητος τών 
οικογενειακών δεσμών, αλλά προσγειώνεται ταχέως καί πάλιν : «Τούτου 
δ’ όντως έχοντος και μέχρι τελευτής δση δύναμις τούτους περιποιειν 
έξεστιν, ανάγκη τροφής έφημέρου, ανάγκη βρωμάτων άναγκαίων, χρεία 
πάντως ένδνμάτων. Τις προς ταϋτα αίρει τις; ή ονκ άγοραστέα ταΰτα; 
πόσων τών καθ’ ημέραν άναλωμάτων χρεία; πόσων έξόδων; καί άρα
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δύο φροντϊς ή τριών; Τούτο γάρ εϋδηλον, ώς δκτώ εϊσιν δσοι τφ οίκί- 
ακω ΰπ έμέ και δΤ έμοϋ τρέφεσϋαι αννόντεζ. Που άρα μοι των τοσον- 
των χρειών έξοδος εύρηται;» Ούδεμία λύσις από πουθενά : ούτε κτή
ματα έχει, οΰτε μισθόν λαμβάνει, ούτε και οί άλλοτε θερμοί προστάται 
του συγκινοΰνται' τό ποίμνιόν του δεν λειτουργειται παρά μόνον εκτά
κτως, έφθασε δε νά πώληση δσα είχε εις τό σπίτι του : «ή μήπου τά 
εκ της προσφοράς συναχ&έντα χρήματα κα'ι τά εξ ολίγου σίτου πωλη. 
ϋέντος μοι πέρισυ; Έκ τούτων γάρ μέχρις ένναμηνιαίου ήρκέσύην 
τή ζωΐί χρόνου έκ μεταϋέσεως. Έκ δε λειτουργιών μόνη τή μεγάλη 
τεσσαρακοστή ήρχετό μοι. Τότε γάρ τάχα εν εύλαβεία καί έκκλησίαις 
συνδρομή ή τον έξης χρόνον άπαντες γίνονται. Μετά ταϋτα δέ εϊ τι μοι 
έν τώ οϊκφ άναγκαΐον σκεύος μικρόν εϋρηται, τά μέν πωλήαας κατηνά- 
λωσα, τά δε καί τή Ίουδαία τοκίζονται. Πόσων χάρ χρεία άναλωμάτων 
καθώς ανωτέρω εϊρηται τών έν τφ οϊκφ έξεστι, μάλιστα ά’ ότι καί κατά 
τον ένεστώτα καιρόν ουδέ κάν ενός μέχρι κόκκου σίτου τφ οϊκφ εύρη - 
ται. ΕΙ δ’ εϊδομεν καί τά κατά χρόνον όνίκιν τφ οϊκφ διδόμενον, ουδέ 
τούτο παραδραμεϊν άξιον ή δσα τοϊς έν κόαμφ καί τέκνοις καί συνοδία 
διάγωσιν». Μή ύπαρχούσης δέ άλλης λΰσεως, ό Γρατιανός στρέφετα!^ 
προς τον Φαντΐνον καί ζητεί από εκεί την οικονομικήν του ένίσχυσιν. 
Διά νά είναι δέ βέβαιος ό'τι θά την εξασφάλιση, «παρεκτρέπεται» από 
τοϋ μέσου τής σελίδος 12 verso μέχρι τοϋ τέλους τής επιστολής, 15 
verso, εις εξαιρετικής κολακείας καί «σιργουλιας» έγκώμιον, ικανόν νά 
κάμψη καί τον πλέον φειδωλόν αρχιεπίσκοπον. Ό Φαντΐνος είναι «τοΰ 
μεγάλου άρχιερέως Χριστού τοϋ ί)εοϋ είκών άληάής καί ομοίωμα»t 
«δόξα καί καύχημα» χριστιανών, «στύλος καί έδραίωμα» τής εκκλησίας 
τοϋ Χριστού, «μετά Τίτου δλλον έκείνου ταΐς άρεταϊς δμοιος», «τοϊς 
ουρανοις περιττολεύων τοϊς άσωμάτοις συνομιλεί», «ή νπεράγγελος καί 
■&εία ψυχή» του είναι ως «καθαρά καί άσπιλος περιστερά», «τών αγγέ
λων υπέρτερος», «γενόμενος τών ουρανών υψηλότερος»’ 6 πειναλέος 
αποστάτης είναι αχαλίνωτος : «μακάριοι οί φιλοϋντες σε καί τριαμακά- 
ριοί' μακάριοι οί υπό τής άγιας σου χειρός ποιμαινόμενοι' οί τφ σφ 
θεαρέστω προσώπφ έντυγχάνοντες' οί υπό τής άγιας σου δεξιάς εύλο- 
γούμενοι' μακαρία ή κοιλία ή βαστάσασά σε καί μασ&οί οϋς έύήλασας- 
μακάριοι οί χώνεις σου, δτι έκ τής αυτών ρίζης τοιοϋτον έβλάστησαν 
καρπόν, πολλών ψυχών ευφροσύνην δντα». ’Ακολουθεί εν συνεχείρ δρι- 
μεία έπίθεσις εναντίον τών αντιπάλων τοϋ Φαντίνου, έκκλησις πρόζ 
τούς «τυφλώττοντας» νά γνωρίσουν τον «ποιμαίνα» καί νά επιστρέψουν 
«τή μάνδρρ. τή άλη&ινή», έπειτα δέ από νέαν βακχείαν εγκωμίων, δπου 
δ αρχιεπίσκοπος προσαγορεύεται (άνορθογράφως) «κιάάρρα τοϋ πνεύ. 
ματος καί χριοήλατος σάλπιγξ», «έπίγειος άγγελος καί ουράνιος άνϋρω-
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πος», «τών άγιων αγγέλων Ισόπαλος και των άποατόλλων ομότροπος», 
υποβάλλεται τεχνηέντως τό κύριον θέμα: «Άλλ’ ή σή ευσπλαχνία πα- 
ριδοϋσα παν ότι έσφαλται, δοίη μοι μεν έπ'ι τούτοις συγγνώμην, προ- 
μύθιον δε και διόρθωσιν των πολλών περιστάσεων· αΙτειτε γάρ φηαι 
καί δοθήσεται, κρούετε καί άνοιγήσεται' πας γάρ ό αϊτών λαμβάνει κα[ 
ό ζητών ευρίσκει καί τφ κρούοντι άνοιγήσεται' ώς αρκετόν μέντοι δτε 
είχον, ούκ έζήτουν' νυν δ’ υστερούμαι, χρεία αΐτήσεως. Ουδέ γάρ υπέρ 
τό μέτρον ή προς πλεονεξίαν εχειν, άλλ’ έπαρκοϋσαν ημάς ζωήν επιθυ
μώ, ΕΙ γάρ μη δικαίως, ουδέ γάρ τι με τών αγαθών δικαίως εχειν οΙ· 
δα. ΙΙολλύ γάρ μοι καί τό ζην τοιούτω καί αυτής τής ζωής άναξίφ δντι 
Άλλ’ ούχ’ ώς εφ’ ό δίκαιόν εοτιν, ούδεν γάρ, άλλ’ όσον τφ πλούτει τής 
άγαθότητος χαρίζειν οϊδας τά ϋμέτερα' άνεπίψθονος γάρ ονσα ή εν αύ - 
τφ χάρις, πααι τοΐς αΐτοϋσιν ευεργετεί, ου γογγύζων δλως, ον δ’ έξου- 
θενών». Κατόπιν δέ άναπτύξεως της φιλανθρωπίας τοΰ Χρίστου και 
τής δικαιοσύνης του προς τούς κακοπαθοϋντας, ό Γρατιανός συνεχίζει 
τον έπαινον τοΰ Φαντίνου καθώς και την εκθεσιν τών αιτημάτων του : 
«Ώς πηγή τά νάματα πααι τοΐς χρείζουσιν άναβρύεις τον ελεον' παρέ
χεις γάρ έν τε φυλακαΐς καί ξένοις καί αίχμαλώτοις καί χήραις καί ορ
φανούς καί πάσιν ανοίγεις καί έκτείνης τήν άγαθόβρυτον δεξιάν καί 
έργα μέν άπαντα ταυτα καλά καί αυτούς τούς άγγέλοις ύπερθαύμαστα. 
ΕΙ δε καί εν εμοί τον ελεον δείξεις ούδεν ήττον έσται τών εν φυλακαύς 
κρατουμένων ή ξένων ή ορφανών πού γάρ εμού χείρων τών πεφρουρη. 
μένων ου στενοχώρια καί ούχ άπλωσις ούκ ολίγη ένεστι. Τις ξένων 
εμού χείρων, ον πάντες οΐ συγγενείς καί γνωστοί κατά σάρκα πόρρω 
έμον καί λίαν μακράν έγένοντο καί ούκ είμι μόνος, ότι δ θεός μετ’ ε
μού έστι. έως εν αυντόμω είπεύν, πάντων τών πενομένων ούχ ήττον 
μου ή πτωχεία έατί' διά τούτο καί άλγεύν οϊδα καί στενεύν άφορήτως 
έπίσιαμαι. Έν ούδενί γάρ τινι θλίψει τις καί στενοχώρια άδημονίσαι, 
καί άγανακτήσαι δννήσηται, ώς μάλιστα τούς τού οίκου καί τών τέ
κνων αρκετούς υστερούμενος». ’Ακολουθεί άνάπτυξις τοΰ κατά Χρι
στόν νοήματος τής φιλανθρωπίας, έπ'ι τή βάσει τοΰ : «ό ελεών πτω
χόν δανείζει θεόν», νέον εγκώμιον τοΰ Φαντίνου, εκ νέου διατΰπωσις 
τών αιτημάτων τού Γρατιανοϋ κα'ι ή επιστολή τελειώνει μέ τήν ευ
χήν, ό αρχιεπίσκοπος τής Κρήτης νά άξιωθή νά γίνη πάπας τής Ρώ
μης : «Καθώς δε Ιααγγέλως καί θεαρέστως τφ Τίτου ένδιαπρέπεις ά- 
γίφ θρόνω, οντω καί τού προηοθρόνου τών αποστόλων Πέτρου έγκά- 
θεδρος γενήσεσθαι άξιωθείης. Καί άπάσης τής καθολικής καί αληθούς 
πίστεώς τε καί ποίμνης οια Κλήμης καί οι μετ’ αύτόν όσίως βιώσαν- 
τες, τους οϊακας κρατήσαΐς είς βεβαίωσιν μέν καί κατάατασιν τών Α
ληθών τού Χριστού προβάτων, σωτηρίαν οικουμένης καί Ασφάλειαν,
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τής τε πίστεως Ιν τφ των τε απειλούν των καί άντιτεινόντων τή καθο
λική έκκληοίμ λύκων αγρίων παντελή καί τελείαν αφάνηοιν. ΕΙς δόξαν 
καί τιμήν τον πρώτου πρωτοποιμένος Ίησον Χρίστον' είθε γένοιτο' 
γένοιτο, γένοιτο, γένοιτο. Τοιοντω γάρ πρέπει καί των αξιωμάτων τα 
πρώτιστα, καγώ δέ θεοΰ κελενσει, ζών ειδοιμι καί άκούοαιμι. Σός 
γάρ δούλος ών καί των σών άχράντων ποδών πόθω των Ιχνών έφα- 
πτόμενός, μετά φόβον καί θάραους άνέφερον».

Καθολικοί αρχιεπίσκοποι Κρήτης υπό το όνομα Φαντΐνος άναφέ- 
ρονται δυο : Πρώτος έξ αυτών είναι δ Fantinus Valaressius, από 
τοΰ 1425 μέχρι τοϋ 1444, καί δ Fantinus Dandulus, από τοΰ 1444 
μέχρι τοΰ 1447. Ή επιστολή τοϋ Γρατιανοϋ απευθύνεται βεβαίως 
είς τον πρώτον εξ αυτών, διότι ό δεύτερος παρέμεινε μικρόν μόνον 
χρονικόν διάστημα εις Κρήτην, ένθα μετέβη τον Νοέμβριον τοΰ 1445 
καί άνεχώρησε το 1447. Έκ τής επιστολής τοϋ Γρατιανοϋ προκύπτει 
ότι δ αρχιεπίσκοπος διετέλεσεν επί μακρόν χρονικόν διάστημα προ
στάτης τοϋ Γρατιανοϋ, είς αυτόν δέ οφείλεται ή προς τον καθολικι
σμόν μεταστροφή τοϋ άλλοτε ορθοδόξου ίερέως. Ό αρχιεπίσκοπος άλ
λωστε αυτός ανέπτυξε ιδιαιτέραν δράσιν έν Κρήτη υπέρ τής υπό τήν 
Ρώμην ενώσεως τών δυο εκκλησιών' εστάλη μάλιστα εις τήν νήσον 
εϊδικώς «pro executione fienda in sancto opere unionis ecclesiae 
Christi» a.

Έκ τοϋ γεγονότος ό'τι δ Γρατιανός, μολονότι ίερεΰς υπό τήν ε
ξουσίαν τοϋ καθολικού αρχιεπισκόπου, συνέζει μετά τής οικογένειας 
του, τήν δποίαν είχε προ τής μεταστροφής του, είναι προφανές ότι α
πό ορθοδόξου εγένετο «ενωτικός» καί όχι «λατίνος», άνεγνώρισε δη
λαδή τους όρους τής έν Φλωρεντίφ συνόδου, παραμένων κατά τά άλλα 
μέλος τής ’Ανατολικής εκκλησίας. Ενδεχομένως μάλιστα ή μεταστρο
φή του εγένετο μετά τήν σύνοδον τής Φλωρεντίας, ή υπογραφή τής 
δποίας εδημιουργησε δυνατότητας διά προσχωρήσεις, οΐα ή τοϋ Γρα- 
τιανοΰ. Έκ τής διαπιστώσεως δέ αυτής, ότι δηλαδή δ Γρατιανός εγέ
νετο ενωτικός καί όχι λατίνος, εξηγείται καί ή σημασία τήν δποίαν 
αποδίδει δ Γρατιανός εις τους εχθρούς, τόσον τούς ίδικούς του όσον 
καί τοΰ αρχιεπισκόπου. Οί εχθροί αυτοί είναι βεβαίως οί ορθόδοξοι 
cής νήσου, οί δποΐοι από τής εποχής τής μεταστροφής τοΰ Γρατιανοϋ 
καί πέραν ήρχισαν νά διεξάγουν «πόλεμον νεύρων» εναντίον του. 'Ο 
άτυχής Γρατιανός έκτος τοϋ ταχύτατα έξατμισθέντος ένθουσιασμοΰ 
τών δμοφρόνων του είχεν έπί πλέον νά αντιμετώπιση καί τήν άντί- 
δρασιν τών δμοφΰλων του. ·)

·) Cornelius, Creta Sacra, 1755» Π, γι κ. Ιξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:17 EEST - 18.237.180.167



953 Βασ. Λαούρδα

Σχετικόν προς τό ίδιον ζήτημα, τής άντιδράσεως τοΰ ορθοδόξου 
πληθυσμοΰ τής νήσου προς τάς αποφάσεις υπέρ τής ενώσεως των δυο 
εκκλησιών τής εν Φλωρεντίρ συνόδου είναι και τό αμέσως κατωτέρω 
δημοσιευόμενον κείμενον Ίωάννου τοΰ Πλουσιαδινοΰ (μεταγενέστερον 
κατά τι τής επιστολής τοϋ Γρατιανοϋ, τής οποίας ή πλέον πιθανή χρο
νολόγησή είναι μεταξύ τοΰ 1440 κρί 1444), διαφωτίζον τό τμήμα 
αυτό τής μεγάλης αντιδικίας ορθοδόξων καί καθολικών εν τη νήσφ 
κατά τον 15. αιώνα.

12
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΑΔΙΝΟΥ, ΥΠΟΘΗΚΑΙ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Εκδίδω κατωτέρω έκ τοϋ κώδικος 2378 τής βιβλιοθήκης τοΰ Πα
νεπιστημίου τής Βολονίας (Bologna, Biblioteca Universitaria) α
νέκδοτον επιστολήν τοΰ κατά τό μέσον τοΰ 15. α’ιώνος δράσαντος εν 
Κρήτη καί εν Ίταλίςι υπέρ τής ενώσεως τής ’Ανατολικής καί Δυτικής 
εκκλησίας Ίωάννου τοΰ Πλουσιαδινοΰ, πρωθιερέως κατ’ άρχάς καί 
άργότερον, υπό τήν ονομασίαν ’Ιωσήφ, επισκόπου Μεθώνης. Ή ε
πιστολή απευθύνεται προς τούς ορθοδόξους ιερείς εν Κρήτη, σώζεται 
δέ είς μόνον τον ώς άνα) κώδικα προφανώς έν αύτογράφφ. Ό κώδιξ 
έχει ύποστή πολλάς φθοράς, νομίζω όμως δτι ή άκολουθοΰσα έκδοσις, 
γενομένη επί τη βάσει φωτοτυπιών, είναι έν τφ συνόλφ αυτής ακρι
βής. Σια)πηλώς έδιόρθωσα μερικά, ασήμαντα άλλως, ορθογραφικά 
λάθη, έσημείωσα δέ διά στιγμών τάς λέξεις ή τά χωρία εκείνα, τά ο
ποία λόγφ τής φθοράς τοΰ κώδικος δέν είναι δυνατόν ν’ άναγνω- 
σθώσι.

Μνεία τοΰ κειμένου αύτοΰ γίνεται εις Krumbacher, Geschi- 
chte der byzantinischen LitteraturJ, Munchen 1897, 119, περι
γραφή δέ τοΰ κώδικος εις Olivieri Α. καί Festa Ν., Indice 
dei codici greci Bolognesi, εις «Studi Italiani di filologia clas- 
sica» III, 1895, 371.

Codex Bolonensis graecus, 2378, ff. 26 recto - 27 recto.

Ίωάννου πρωτοϊερέως τον Πλουσιαδινοΰ, προς τους έν Κρήτη 
ανδρας, δοκοϋντας μέν κα'ι φαινομένους ιερείς είναι, μή όντας δέ τή 
άληϋεία, διά τό κωλΰειν αυτούς τάς Ιεράς τής εκκλησίας συνάζεις.

Φευ τών κακών! Τις δώσει τή κεφα[λή μου τέφραν] και τοΐς ο- 
φΰαλμοϊς μου πηγήν δακρύων, ΐνα κλαύαω κα'ι [&ρηνήο\ωμαι τήν ά-
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πώλειαν τών νμετέρων ψυχών, ώ άνδρες Κρήτες, οΐ δοκοϋντες μεν Ιε
ρείς είναι, μη δντες δε τη αλήθεια, έπεί κωλύετε τάς Ιεράς της εκκλη
σίας συνάξεις, και ούτε πανηγύρεις άγιων εάτε τους βουλομένους ποι- 
εΐν, ούτε κηδείας νεκρών κατά τδ είωθός, άλλ' ο ντε μνείας τών κεκοι- 
μημένων; ώ της αναισθησίας! τίνος ένεκεν ταΰτα ποιείτε; έρωτώμεν 
υμάς. Εϊ μεν ώς ανωφελή ού έάτε γίγνεσθαι, διατ'ι υμείς λάθρα ταΰτα 
και κατά μέρος λαμβάνετε, δίδοντες εϊδησιν τοϊς ίδιώταις άνθρώποις 
δτι υμείς μέν έστε ορθόδοξοι, οι δέ άλλοι οι ιερείς ανάξιοι καί αιρε
τικοί νπάρχουαι, καί διά τούτο ον δει λαμβάνειν αύτούς ελεημοσύνην 
περί του προοεύχεοθαι υπέρ τών κεκοιμημένων; ’Ιστέ διι μεγάλως ε
νοχλείτε το τής εκκλησίας πλήρωμα, τον σύνδεσμον τής ειρήνης, την 
τής πίστεως ενότητα, το βασίλειον Ιεράτευμα, τδ του Χρίστου έθνος 
άγιον καί εκλεκτόν, διι προ του γενέσθαι σύνοδον οικουμενικήν καί 
άποκηρύξαι ή μας, υμείς άποδιώκειε καί άποστρέφεσθε ώς αιρετικούς 
καί μισείτε ώς ετεροδόξους; Είτα τις υμάς ορθοδόξους πεποίηκεν, τίς 
την νικώααν ύμϊν δέδωκεν; Ποια εκκλησία υμάς εδίδαξεν αποστρέφε- 
σθαι τούς αληθείς ιερείς; Τίς τής εκκλησίας διδάσκαλος; Ποιος δρος 
συνοδικός ταΰτα άπεφθέγξατο; ’Όντως είκός έστιν άκοΰσαι ήαάς·. Ού- 
αί νμιν ώς Φαρισαίοις τε καί ύποκριταΐς' υμείς άφ’έαντών γίνεσθε 
άγιοι καί ορθόδοξοι καί τούς άλλους κατακρίνετε ώς αλλόπιστους. Δι· 
ατί ταΰτα; δι’ αισχροκέρδειαν, διά υπερηφάνειαν, διά την δόξαν τον 
παρόντος αΐώνος,ΐν' έπαινώαιν υμάς τζαγκαρομαραγγογουναροραυτο- 
χρυσοχοοβοντικλαροχάλκαι. Ούαί νμιν, δικαίως ακούσετε παρά τον 
κριτοΰ δτι ήγαπήσατε την δόξαν τών ειρημένων μάλλον ή την δόξαν 
τής έμής εκκλησίας. Ούαί νμιν, δτι έγκατελίπατε την οικουμενικήν σύ
νοδον καί έκηρύξατε υμάς είς παρασυναγωγάς, τοΰ τε Μακρυγένη καί 
ΰυλοκαράβη, Τουρκόπουλού τε καί Βούλγαρι. Ούαί ύμϊν, δτι κωλύετε 
απερ οι άγιοι έδογμάτισαν καί παρέδωκαν, ποιεϊν πανηγύρεις άγιων, 
κηδείας νεκρών, μνείας κεκοιμημένων. Ούαί νμιν, δτι δΤ αισχροκέρ
δειαν πάντα ταΰτα κωλύετε, ϊνα υμείς μόνοι λαμβάνητε. Ούαί ύμϊν ό
τι κλείετε τήν δδδν τής σωτηρίας τοϊς άνθρώποις. Υμείς ού ποιείτε 
καρπόν μετάνοιας, ούδέ τούς βουλομένους ποιεϊν άφίετε. Ούαί ύμϊν, ό
τι υμείς άφ' εαυτών καθιστάτε άγιους καί ορθοδόξους Ιερείς, τούς δ’ 
άλλους κρίνετε αναξίους καί αιρετικούς. Μή τοίννν εγκαυχάσθε επί τή 
άοεβεία ημών ταύτη καί ανομία, δτι ώσεί χόρτος ταχύ άποξηρανθήσε- 
σθε καί ώσεί λάχανα χλόης ταχύ άποπεσεΐσθε. ΟI γάρ άλλοι τής εκ
κλησίας διδάσκαλοι καί πατέρες ήμών, οι ταΰτα νομοθέτησαντες καί 
παραδεδωκότες, ιδόντες άπερ μέν εκείνοι νηστείαις καί άγρυπνίαις έμ- 
μελετήσαντες εκδεδώκασιν γίγνεσθαι είς τιμήν καί δόξαν θεοΰ, ύμεΐς 
δέ κωλύετε γίνεσθαι καταφρονοΰντες αυτών, έντεύξονται τώ θεώ καθ'
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ήμών τον άφανιαθήναι έκ γης το μνημόουνον υμών, ΐνα μη εις την 
γην καταγήτε, τουτέστιν ΐνα μη και άλλους τής κακίας ταυτής έκπλήση- 
τε. Τί γάρ άλλο κάκιστον τούτων μάλλον ποιήτε ή ίονδαϊκώς έφρο- 
νήσατε, δτι εμποδίζετε τους Ανθρώπους μή είσέρχεαθαι είς εκκλησίαν 
μηδε [άκού/ειν διδασκαλίαν των ορθοδόξων και Αληθών Ιερέα>ν, ιιηδ' 
έξομολογεΐσθαι κατά την παράδοσιν τής εκκλησίας τα έαυτών πλ.ημιιε- 
λήματα, μηδέ κοινωνεϊν εις έφεσιν αμαρτιών του σώματος τοΰ δε- 
αποτικοϋ, άλλα παρέρχεσ/hu τοΰ τήδε βίου ανεξομολόγητους και ακοι
νώνητους. Ούαί ύμΐν, δτι χείρον τών ’Ιουδαίων κριθήσεσθαι. 'Εκεί
νη γάρ έξω τον άμπελώνος, τουτέστι τής ’Ιερουσαλήμ, τον υιόν τον 
θεού έκβαλόνιες άπέκτειναν σταυρψ προσηλώσαντες καί ον διεΐλον αυ
τόν τον χιτώνα, τον δηλοϋντα το σύστημα τής εκκλησίας και τον αρ
ραγή θέμεθλον τής πίστεως αυτόν, υμείς δε διαρρηγνύετε καθ’ έκα
στη ν αυτού τον χιτώνα τον άνωθεν υφαντόν, έμποδίζοντες τον λαόν α
πό τής έκκλησίας και τοΰ μή κοινωνεϊν τών θείων αγιασμάτων. ’Εκεί
νος γάρ κράζει μεγάλη φωνή ίν τφ ’Ιωάννη: «6 τρώγων μου την σάρ
κα και πίνων μου τό αίμα, έν έμοί μένει κάγώ έν αύτφ» (6,56). «’Ε
άν μή ψάγητε τήν σάρκα τοΰ νίοΰ τοΰ Ανθρώπου και πίητε αυτόν τό 
αίμα, ονκ έχετε ζωήν έν έαυτοΐς» (6,53). Υμείς δέ αντιλέγετε αύτφ, 
έπειδή εμποδίζετε τον λαόν μή κοινωνεϊν αυτού και διά τούτο δικαί
ως Ακούσεαθε παρ’ αυτού·, ούα'ι ύμΐν άθλιοι και κατάρατοι! ’Υμείς 
ονκ εισέρχεστε, ούιε τούς είαερχομένονς άφίνετε είσελθεΐν διά τούτο 
λήψεσθε περισσότερον κρίμα. Τό ρήμα τούτο έν ύμΐν πεπλήρωται σή
μερον. ’Υμείς γάρ τήν ένωσιν τήε έκκλησίας ού θέλετε καί τους βου
λωμένους είναι καί έν αυτή μένειν διασπάτε καί σκίζετε καί φεύγειν 
άπ’ αυτής συμβουλεύετε. 'Όφεις γάρ καί γεννήματα έχιδνών έατέ, έν 
σχήματι μέν δρθοδοξίας φαινόμενοι, έχθροί δε καί λύκοι κατ’ Αλή
θειαν οντες. Λύκοι ωρυόμενοι ζητούντες τροφός, δηλονότι τα τών αν
θρώπων αίματα, εύλάβειαν μεν ύποκρινόμενοι καί σχήμα πτωχείας 
περικείμενοι, έσωθεν δε, έν τοΐς διαλογισμοϊς υμών έσκοτιαμένοι 
δντες, φιλάργυροι, μνησίκακοι, καί παντελώς μαινόμενοι' φιλάργυ
ροι, οτι ού δι’ άλλο τι ποιείτε, εϊμή διά τά χρήματα' μνησίκακοι, δτι 
κακίζετε καί συκοφαντείτε τους άλλους ’ιερείς ώς αναξίους, ινα υμείς 
μόνοι λαμβάνετε τάς έλεημοσύνας τών ανθρώπων' μαινόμενοι, δτι ού 
γινώσκετε πόσον κακόν ποιείτε αχίζοντες τον τού θεού λαόν από τής έκ
κλησίας καί δτι ατρατεύεσθε κατά τής ’ιερωσύνης καί έπιστρέφετε τό 
δεινόν επί τάς κεφαλάς υμών, μέχρι τών οφθαλμών υμών υπακρινό- 
μενοι αγιωαύνην· υμείς δέ υπάρχετε λύκοι ένδοθεν, διδάσκοντες τον 
λαόν ύποτάααεσθαι, τοΐς τής έκκλησίας ποιμέαι, μηδε μετέχειν τών θεί
ων αγιασμάτων, έν μέαφ δέ τών συνοικούν των ανδρογύνων εΐοάγςτε
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οχίαματα, συμβουλεύετε μη συνεσθίειν τοΐς άνδράπιν αυτών, μη δε 
συμπίνειν, εττε'ι την τής εκκλησίας θέλουσιν ενωσιν και το τέλος ζητεί
τε χρήματα λαβεΐν εξ αυτών και όταν έλκύσητέ τινας είς το διαβολικόν 
υμών φρόνημα καί ύποταγώσιν ϋμΐν, τότε αρπάζετε τάς ψυχάς αυ
τών καί παραπέμπετε αύτάς είς την γαστέρα του δαίμονος καί οϋτω κα
τασχίζετε το τοΰ χριστού ποίμνιον όρώμεν γάρ δφϋ'αλμοφανώς καί 
καθ’ ημέραν, ότι ύπετάγησαν είς τό υμών ασεβές φρόνημα, προτιμών- 
τες έάσαι τα παιδία αυτών αβάπτιστα ή βαπτίσαι αυτά ίερεύς τής εκ
κλησίας, ήγουν ιερευς τής αγίας ένώσεως" οί γάρ μή την ενωσιν θέ· 
λοντες, ούκ είσίν ιερείς τής εκκλησίας, αλλά τοΰ κοινού λαού, επειδή 
τδ θέλημα τού κοινού λαού καί ου τής εκκλησίας ποιοΰσιν καί ενεκεν 
τούτου συμβαίνει αποθνήακειν αυτά Αφώτιστα καί αυτοί δέ οί τέλει
οι την ήλικίαν1...............................................................................................

καί γάρ δ τού θεού νίδς γέγονεν άνθρωπος καί ύπέμεινεν ύβρεις καί 
γέλωτα διά τδ ανθρώπινον γένος καί τέλος καί θάνατον έπονείδιστον 
καί επί τοΰ σταυρού ών τό αίμα έξέχεεν αντί λύτρου δούς αυτό υπέρ 
ημών ϊνα έξαγοράση τής πλάνης καί τής δουλείας τοΰ άλλοτρίου καί
άναπλάση καί καθάρη καί ποίηση ποίμνιον..............ίεράτευμα βασί-
λειον, άγιον έθνος, καί χειραγώγηση ημάς' είς μίαν συνήγαγεν εκκλη
σίαν ήν έκτίσατο τφ τιμίφ αυτού αιματι, καί εν αυτή έμμένειν πάντας 
έδίδαξεν, υμείς δε επιβουλεύεσθε τάς ψυχάς των ανθρώπων καί σχί
ζετε αυτούς τής έκκλησίας καί σχισματικούς άπεργάζεσθε' διδ καί οί 
παραδεχόμενοι την πλάνην ημών, γυμνοί τής αλήθειας καί έστερημένοι 
τής αληθούς γνώαεως γίνονται, τού μή άκούειν διδασκαλίαν τών ενω
μένων τής έκκλησίας, άλλ’ υμών, τών εναντίων αυτής. Αυτοί δε ώς 
καί υμείς είς γραώδεις καί κενούς μύθους έκτραπέντες επί προφάσεις 
ψευδολόγους καί ματαιολογίας καί συκοφαντίας κατά τών ορθοδόξων 
ιερέων τών αγωνιστών τής εύσεβείας καθίστανται καί συρράπτοντες 
καθάπερ φύλλα συκής κενάς ελπίδας καί ψευδοπροφητείας τής αγνω
σίας κοί έμπαθείας αυτών τήν γύμνωσιν περικαλύπτονσι' κοί οί μηδέ
ποτε γράμμασιν έντυχόντες, διδάσκαλοι εν ταϊς γωνίαις γίγνονται καί 
τά κώδια εν τώ στόματι τείνοντες περί τής τού αγίου πνεύματος εκπο- 
ρεύσεως διαλέγονται καί τάς σφυράς εν ταϊς χερσίν έχοντες άλλοι τούς 
ένωτικούς ιερείς διασύρουσι καί τάς ραφίδας κρατούντες έτεροι τήν 
εκκλησίαν κατηγορούσιν ώς μή τήν αλήθειαν δοξάζουααν καί τούς πρί- 
ονας άλλοι ταϊς χερσί περιφέροντες τδν τής Ρώμης αρχιερέα καί τήν ί-

‘) 'Επειδή τό άνω μέρος τής σελίδος 26 verso εχει φθαρή, οί τρεις πρώ
τοι στίχοι δεν άνβγινώσκονται.
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πάγιον έκκλησίαν πάσαν πυκοφαντοϋσιν καί οντω νποδηματορράφοι, 
λεπτουργοί τε και τέκτονες τους ποιμένας καί ηγουμένους των ψυχών 
αυτών κατακρίνουσι' τοσοϋτον γάρ τής άλη&είας έξετράπησαν οΐ φαυ
λότατοι οί παρ’ ήμών διδαχάεντες ώ; καί τάς ύπονοίας καί τά πλά- 
σματα καί τους μύ&ους τών διαλογισμών αυτών ώς δμολογούμενα δο 
ξάζειν καί ώς προφητείας κηρΰιτειν καί ρήματ’ άτιμα μετά κενοδοξίας 
μεγαλοφωνοϋσιν, S γυναικάρια σεαωρευμένα μυ&εύονται. Τί δέ τούτο; 
«“Οπου βάλει καί οπού έβγάλει ίίνε άφωρισμένος». Καί λοιπόν ή έκ- 
κληπία ή προσ&εΐαα έν τώ συμβόλω άφωριομένη έστίν καί μετά τούτου 
τού λόγου έξαπατώσι τον τού έέεοΰ λαόν καί διασπώσι από τής έκκλη- 
αίας. Ώ τής άνοιας καί τής τυφλώπεως, ώ τής μανίας καί τής δεινό- 
τητος, ώ τής άπωλείας τών ύμετέρων ψυχών. ’Υμείς γίνεστε κριταί 
τής έκκληοίας, υμείς υβρίζετε τούς ποιμένας, πρόβατα δντες, καί έπσι- 
ήσατε καί τούς χειρουργούς έπαίρεσάαι κατά τών τής εκκλησίας ποι
μένων. Πόάεν έπήλάε τούτο; Τί τούς ήμετέρους είς τόσην μωρίαν καί 
μανίαν έπήγαγε, ώς μάχεσ&αι τή τε έκκλησίρ καί τοις ποιμέοι καί τοις 
ήνωμένοις αυτή Ιερεύσι. Καί γάρ έν τοις καπηλείοις έν τοις ... . 
έν ταΐς άγοραϊς, έν ταις δδοις, έν τοις οΐκοις, έν τοις έργαστηρίοις 
τών τεχνιτών, πανταχού ευρίσκετε την έκκλησίαν διασυρομένην καί τούς 
ένωτικούς άνδρας καάυβριζομένους καί χείρον τών Ιουδαίων [νο]μι- 
ζομένους. Πώς ου μη άρηνήσει τις νοΰν εχων υμάς, πώς ού μη κλαύ- 
σει; πρώτον μέν την Ιδίαν απώλειαν, είτα την τού λαού' εν/λα γάρ έ- 
τάχΰης διόάσκειν, έμμένειν έν τή έκκλησία τον τού ϋεοΰ λαόν καί ν- 
ποτάσσεσίλαι ούκ αποπέμπεις κοί άνυπότακτον παραινείς έσεσ&αι. “Εν- 
&α γάρ οφείλεις συμβιβάζειν καί ένοΰν τά τού κυρίου μέλη είς έν σώ
μα, ήτοι τούς π,στους, είς μίαν έκκλησίαν, ού Αποσχίζεις καί διαμε
λίζεις το σώμα από τής κεφαλής, τό τής έκκληοίας πλήρωμα από τοΰ 
χριστού' τών πιστών γάρ τό συνάάροισμα λέγεται μυστικόν χριστού 
σώμα, δ έστίν ή έκκλησία καί κεφαλή αυτός δ χριστός. Αιά τούτο καί 
Παύλος δ μακάριος λέγει: «υμείς έστε σώμα χριστού. Μέλη έκ μέρους». 
(Cor. 12,27)· Καί αλλαχού·. «υμείς έστε μέλη τού σώματος τού χρι
στού καί κεφαλή υμών δ χριστός». (Bf. 5,3°)· Καί πάλιν: ’Αδελφοί 
χριστός έστιν ή κεφαλή τής έκκληοίας, υμείς δε μέλη τού σώματος αυ
τού»' (Kf. 4,15) έδστε ή έκκλησία σώμα, υμείς δέ μέλη, κεφαλή δέ πάν
των ήμών δ χριστός. Ό ούν σχιζών τον λαόν από τής έκκληοίας ού 
διαμερίζει τά μέλη από τού σώματος, ού τέμνει τό σώμα από τής κε
φαλής; Σύνετε λοιπόν αδελφοί καί έπιστράφητε, πρώτον μέν υμείς 
πρός τήν ένωσιν τής έκκληοίας κα&ώς καί όφειλέται τυγχάνετε, εΐτα 
διδάξατε ώς άληϋεϊς ποιμένες τούς άν&ρώπους' έπεσίάε τή ένώσει τής 
εκκλησίας, μη λύκοι αντί ποιμένων φαίνεοϋε τοις βλέπουαιν είς υμάς.
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Είπατε προς αυτούς : «Δεύτε τέκνα, ακούσατε' φόβον γάρ Χριστού υ
μάς διδάσκομεν. Προσέλθετε προς την εκκλησίαν, φωτίσθητε, γενσα- 
σθε καί ιδετε δτι Χριστός δ κύριος. Ύποτάγητε τέκνα τη τού θεόν εκ
κλησία. 'Ημείς εσμέν ηγούμενοι των ψυχών υμών, ημείς άγρνπνούμεν 
υπέρ υμών. Προς υμάς μεν δ Χριστός ένετείλατο : «δ άκούων υμών ε
μού ακούει καί δ άθετών υμάς εμέ άθετεΐ» (L,uc. ΐο,ΐό) Προς υ
μάς δέ Παύλος δ απόστολος : « ’Αδελφοί, πεί&εσέλε τοΐς ήγονμένοις υ
μών και ύπείκετε» (Heb. 13,17)· καί π(*λιν προς μεν ήττάς δ Χριστός 
φησιν «δ δεχόμενος υμάς εμέ δέχεται, δ δέ εμέ δεχόμενος, δέχεται τον 
άποστείλαντά με» (Math. 10,40)· Ιΐρός υμάς δέ δ θείος Χρυσόστομος; 
«Εί καταφρονείτε τους ιερείς, τον Χριστόν καταφρονείτε' εϊ τους ιερείς 
αποσ τρέφεσθε, τον Χριστόν άποστρέγεσθε' εί τους ιερείς ατιμάζετε, 
Χριστόν υβρίζετε, Χριστόν έξουθενείτε» ουδέ φησιν έξουθένησαν, άλλ’ 
εμέ ειρηκε πρός Σαμουήλ δ έλεος. Διό προς τους πατέρας υμών τούς 
ιερείς έπιστράφητε' διδάχθητε παρ’ αυτών. ’ Επερώτηαον φησί τον πα
τέρα σου και άνα ...... τούς πρεαβυτέρονς σου και εροϋσι σοι. Ζη
τήσατε τούς αρχιερείς υμών και δώσουσιν νμΐν βρώμα και πόμα πνευ
ματικόν και καταδροαίαουσι τον φλογμόν τής αγνωσίας από τών. ψυ
χών υμών. ΟΙ γάρ ποιμένες εις τον τόπον τών αποστόλων εΐσί. «Μεθ’ 
ημών» γάρ φησιν δ κύριος «έ'σομαι μέχρι τής τού αϊώνος συντέλειας» 
(Math. 28,20). "Ακούε τού κυρίου λέγοντος πρός τούς μαθητάς. Εί γάρ
αμφιβολία τις γένηται,............................. . . . « ού περί τούτων
δέ ερωτώ μόνον, άλλα και περί τών πιστευόντων διά τ.οϋ· λόγον αυτών 
εις εμέ» (Joh, 17,20). Όρας πώς όσα πρός τούς μαέλητάς εϊρηται, 
ταΰτα και πρός τούς διαδόχους αυτών και την διακονίαν έκείνοτν πε- 
πιατευμένους άναμφιβόλως διαβαίνει; Αίδέσθητε τοίνυν την τού Χρι
στού χειρρτονίαν. Σεβάσέλητε την αυτού άποστολήν. ’Άν προσέλέλητε 
ίερεύαι διά τού παρά τού ίδιου επισκόπου, Χριστώ προσήλέλε τε. Χριστόν 
έτιμήσατε, Χριστόν έδέξασέλε. Χριστόν δέ δεξάμενοι, δι’ αυτού έδέξα- 
σθε.καί τον πατέρα και τό πνεύμα τό άγιον. Ό ποιμήν γάρ διά τούς 
ποιμαινομένους έστί τε και λέγεται. Βονλόμενος γάρ δ έλεος εις έπίγνω- 
σιν αλήθειας δέχεσθαι τον λαόν, ώς άγγεΐά τινα καί σκεύη τούς κατά 
καιρόν ποιμένας και Ιερείς έχειροτόνησεν, ινα έξ αυτών δ λαός πίνη τό 
νάμα τής σωτηρίας, νάμα δέ σωτηρίας δ διδασκαλικός λόγος έστί. 
Προοέλέλετε ούν τέκνα τοΐς ποιμέσιν υμών καί πίετε παρ’ αυτών ύδωρ 
σωτηρίας, τον διδασκαλικόν λόγον. Μη ούν άποστραφήτε τούς λόγους 
αυτών <3ιά πονηρόν τινα υπόνοιαν ή συκοφαντίαν τινών φθοροποιών 
ανθρώπων, λέγοντες πονηρός έστιν ό βίος αυτών καί ου θέλομέν παρ’ 
αυτών αγιασμόν. ’Ακούσατε τού κυρίου λέγοντος, «’Επί τής Μωσέως 
καθέδρας εκάθισαν οι ιερείς καί οί γραμματείς/ πάντα ούν δαα άν λέ-

ΚΡΗΤ1ΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε. I7

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:17 EEST - 18.237.180.167



•258 Βασ. Λσοΰρδα

γωσιν ύμιν ποιεΐν ποιείτε, κατά δε τά έργα αυτών μη ποιείτε. Λέγου- 
οι γάρ καϊ ου ποιοϋσι» (Math. 2312). Όράτε πώς ουκ άποσείεοϋαι 
προοτετάγμε&α την διδασκαλίαν τών ιερέων διά τον αμελή βίον αυτών; 
Αεί ούν τον βουλόμενον σω&ήναι, τής εκκλησίας και τών Ιερέων τοϋ 
ϋ·εοΰ άκούειν κατά πάντα' εϊ δ’ άλλην επίνοιαν δ πονηρός έπισπείρει, 
δτι ουκ εϊσιν δρύλόδοξοι καί διά τοϋτο ουκ δφείλομεν άκούειν αυτών, 
υμείς ιαάε τούτοι, επ’ άληϋεία γάρ λέγομεν. δτι οι έπόμενοι τή εκκλη
σία Ιερείς εΐσίν δρϋόδοξοι, ών καί οφείλετε άκούειν κατά πάντα, ώς 
διδασκάλων καί ποιμένων υμών καί μή άντιφερίζειν τοις κρείττοσιν 
υμών. Οί δε μή έπόμενοι ιή εκκλησία, ουκ είαίν δρ&όδοξοι. Πώς γάρ 
ορθόδοξοι άν λέγοιντο, οί την εκκλησίαν τού ϋεοϋ πολεμοϋντες καί 
τοϊς δροις αυτής άντιλέγοντες; Τούτων ουκ οφείλετε άκούειν τό σύνο- 
λον. 'Η εκκλησία γάρ ού δύναται ποτέ πλανηάήναι ή άπατηϋ-ήναι αί- 
ρέσει. Διά τοϋτο ούν οί ταύτη έπόμενοι, δράόδοξοι καί δεκτοί παρ' 
αυτής λέγονται καί είσί. Οί δε μή οΰτω, ουκ δράόδοξοι, οϋδ’ ευλα
βείς ιερείς εϊαίν Ιερείς. Τούτφ τοίνυν τφ τρόπω, πατέρες αϊδεσιμώτα- 
τοι καί άδελφοί ευλαβέστατοι, στηρίξατε μ'εν τούς ύφ' υμών ποιμαινο- 
μένους δηλονότι Χριστιανούς έν τή άρραγεΐ τής έκκλησίας πίστει, διδά
σκετε δέ τηρειν την ένότητα καί τον σύνδεσμον τής εΙρήνης, ποιειν τε 
τά παραδεδομένα καί προσγράφεα&αι είς την εκκλησίαν έξομολογεΐ- 
σάαι, κοινωνεΐν τών &είων αγιασμάτων, δέχεσ&αι τάς ευλογίας τών Ι
ερέων, λαμβάνειν άναμφιβόλως καί δίχα διχασιιοΰ τό άντίδωρον, ποι- 
ειν πανηγύρεις άγιων, μνείας κεκοιμημένων καί τ’ άλλα τής ευσεβείας 
έργα, ά παρά τής τού &εοϋ εκκλησίας καλώς καί δρύλοδόξως νενομοάέ- 
τηται. ’Υμάς δ’ αυτούς ποιμένας άγαάούς καί ου λύκους τώ ύλεφ καί 
τή εκκλησία αυτού παραιτήσατε, διδασκάλους ένώσεως μάλλον ή διαι- 
ρέσεως, κήρυκας τής ειρήνης καί ού τής μάχης, ήγήτορας καί σωτήρας 
τών ύφ’ υμών ποιμαινομένων ψυχών καί ού διώκτας τής μετάνοιας 
καί σωτηρίας αύτών. Ναί, δέομαι υμών, άγαπημένοι χριστιανοί, ένω- 
Οώμεν τή άγια τοϋ ϋεοϋ εκκλησία, εΐπωμεν τό αυτό πάντες καί μή ώ- 
σιν έν ήμιν διαφοραί τε καί σχίσματα. Δοξάσωμεν όμο&υμαδόν εν ένί 
στόματι καί μια καρδία τήν άγίαν Τριάδα, στηριχ&ώμεν τή πίστει, βε- 
βαιω&ώμεν τή αγάπη, ύποταγώμεν τφ ένί καί άληάεϊ ποιμένι Χριστώ, 
ω πρέπει πάσα δόξα τιμή καί προσκύνησις εις τούς αιώνας τών αιώ
νων, αμήν.

1. Τοϋ κειμένου αύτοϋ ή άνάλυσις ανήκει εις τούς ασχολούμενους 
περ'ι τήν ιστορίαν τής εκκλησίας τής Κρήτης. Δι’ εδώ είναι αρκετόν 
να σημειωθή δτι, καθ’ δσον γνωρίζω, ούδέν άλλο κείμενον, πλήν τών 
επιστολών τοϋ Μιχαήλ ’Αποστόλη, δίδει τόσον ζωηράν εικόνα τής εν
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Κρήτη άντιδράσεως τοϋ ορθοδόξου κλήρου προς τάς αποφάσεις τής 
εν Φλωρεντία: συνόδου, τής πραγματοποιησάσης τήν ένωσιν των δύο 
εκκλησιών, ή κατ’ ουσίαν, τήν δογματικήν καί διοικητικήν ύποτέλειαν 
τής ’Ορθοδοξίας υπό τήν έδραν τής Ρώμης. 'Ο Πλουσιαδινός, τοϋ ο
ποίου τά δημοσιευθέντα έργα άναφέρονται εξ ολοκλήρου εις ερμηνείαν 
καί ύποστήριξιν τής συνόδου αυτής, γράφει τήν ως άνω προς τούς ι
ερείς τής Κρήτης επιστολήν έπειτα από τήν σύνοδον τής Φλωρεντίας 
καί δή κατόπιν τής έν τή νήσφ πλήρους αποτυχίας των άποφασισθέν- 
των έν αυτή2 *. Καί τά μέν αναπτυσσόμενα εις τήν επιστολήν επιχει
ρήματα υπέρ τής ένώσεως των δύο εκκλησιών, ως άποτελοϋντα έκ- 
φρασιν προσωπικών πεποιθήσεων ή ερμηνείαν δογματικών ζητημά
των, δεν αποτελούν ιστορικός πληροφορίας καί δεν ενδιαφέρουν είδι- 
κώς τήν Κρήτην. Προς τήν ιστορίαν, απεναντίας, τής Κρήτης συνδέ
ονται καί αποτελούν πολύτιμον ιστορικήν μαρτυρίαν δσα λέγει περί 
τής άντιδράσεως τοϋ ορθοδόξου πληθυσμού τής νήσου προς τήν ένω- 
σιν. ’Από δσα λέγει, προκύπτει δτι κατά τής ενώσεως ετάχθησαν οι ά
πλοι άνθρωποι, άγρόται, χειρώνακτες καί έμποροι, οΐτινες δμως ήσαν 
καί ή πλειοψηφία έν τή νήσιρ, καθώς παρατηρεί καί 6 Μιχαήλ ’Απο
στολής: «' Ο ταυτϊ τά γράμματα κομίζων τή δεσποτεία σου ήν καί αυ
τός οϋτοσί των ταλάνων σχισματικών, ώσπερ δη καί πάντες οί εν τη 
Κρήτη σχεδόν»Β. Τούτο είναι βεβαίως γνωστόν καί άλλαχόθεν: Έκτος 
τών κατ’ επάγγελμα ή κατά κλίσιν ορθοδόξων θεολόγων, οί λόγιοι τής 
νήσου, οί κατέχοντες παιδείαν ανθρωπιστικήν καί ευρισκόμενοι εις ε
πικοινωνίαν προς τάς μεγάλας πνευματικάς εστίας τής Ευρώπης, ειχον 
ταχθή δλοι υπέρ τής ενώσεως, πλειστοι δέ εξ αυτών καί είδι,κώς δσοι 
έγκατεστάθησαν μονίμως έκτος τής νήσου, από τοϋ 15. μέχρι καί τού

2) Κατά τόν etc τόν Krumbacher έ'νθ’ άν. χαρακτηρισμόν, ό Πλουσιαδι- 
νός ήτο εις έκ τών περισσότερον μορφωμένων Ελλήνων τών ταχθέντων υπέρ 
τής ενώσεως. Τά δημοσιευθέντα άπό παλαιοτέρας εκδόσεις έργα του εις Μ ί" 
gne, Patrologia Graeca 159, είναι: «Λιάλεξις γενομένη μεταξύ ευλαβούς τίνος 
και τελώνον ρακένδυτου τε καί ενός τών δώδεκα ενωτικών ιερέων, παρόντων καί 
ετέρων τριών έκεΐαε, άκροατοϋ δηλονότι, μάρτυρος καί δικαιοκρίτον, περί της δι
αφοράς τής οϋαης μέσον Γραικών καί Λατίνων, έτι ιε καί περί τής ίερας καί άγι
ας συνόδου τής έν Φλωρεντία γενομένηί» 959 -1024, «’Απολογία εις τό γραμμάτι
όν κϋρ Μάρκου τοϋ Ευγενικού, μητροπολίτου ’Εφέσου, έν ω έκτί&εται τήν εαυτού 
δόξαν, ήν είχε περί τής έν Φλωρεντία άγιας καί ίερας συνόδου» 1023 -1094,
«Κανών τής όγδοης συνόδου τής έν Φλωρεντίρ γενομένης* 1095 - 1105 καί «“Ερμη
νεία υπέρ τής άγιας καί οικουμενικής έν Φλωρεντία, συνόδου, δτι όρδώς έγένετο, 
όπεραπολογουμένου τών τώ δρφ αυτής πέντε κεφαλαίων” 1109-1394. Εις Krum" 
bacher, ε. ά., άναφέρονται καί άλλα, άνέκδοτα μέχρι τοϋδε 

’) Πρβλ. κατωτέρω σημ. 5,
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17. αίώνος, έγένοντο καθολικοί4. Ό άπλοϋς δμως πληθυσμός τής νή
σου παρέμεινεν «εις τα πάτρια», ή δέ κατά τής ένώσεως κα'ι τής κα
θολικής εκκλησίας άντίδρασις, καθ’α άφηγεΐται δ Πλουσιαδινός, έ- 
φθασε μέχρι τοϋ σημείου ώστε οι ορθόδοξοι να αποφεύγουν καί αυ
τήν την τέλεσιν των μυστηρίων, διά νά μη έρχωνται εις επικοινωνίαν 
προς τους ενωτικους καί τούς καθολικούς ιερείς. ’Από την ά'ποψιν αυ
τήν τά εις την επιστολήν τοΰ Πλουσιαδινοϋ παρεχόμενα στοιχεία εί
ναι, νομίζω, ά'κρως ενδιαφέροντα.

2. Διά τήν χρονολόγησιν τής επιστολής τοΰ Πλουσιαδινοϋ ΰποβο- 
ηθεΐ ή φράσις: «ουαι νμΐν, δη εγκαταλίπατε τήν οικουμενικήν σύνοδον 
και εκηρνξατε υμάς εις παρασυναγωγάς, τοϋ τε Μακρνγένη και Ξνλο- 
καράβη, Τουρκόπουλου τε και Βούλγαρι». 'Ο εδώ «Βονλγαρις» είναι, 
νομίζω, δ αυτός προς τον «Βουλγάρην Ρακενδύτην», τής «Διαλέξεως» 
τοϋ ίδιου Πλουσιαδινοϋ («μέγας μεν τω οώματι και ώραΐος την δψιν 
πλήν παραβλώψ»), Ούτος, εις τό έργον τοϋ Πλουσιαδινοϋ, φανατικός, 
κατ’ άρχάς, εχθρός τής ενώσεως των δυο εκκλησιών, μεταπείθεται τε- 
λικώς υπό τοϋ καθολικοϋ συνομιλητοϋ του καί τάσσεται υπέρ τών α
ποφάσεων τής εν Φλωρεντία συνόδου. Έάν ή βιογραφική αυτή πλη
ροφορία τοϋ Πλουσιαδινοϋ περί τοΰ Βουλγάρι είναι ακριβής, τότε ή 
ενταΰθα έκδιδομένη επιστολή έγράφη προ τής «Διαλέξεως», διότι είς 
τήν «Επιστολήν» δ Βοΰλγαρις είναι είσέτι κατά τής ενώσεως. Εγγύ
τερα χρονολογική τοποθέτησις γίνεται διά τοϋ «Ξυλοκαράβ η». Ξυ- 
λοκαράβης είναι βεβαίως Μάρκος δ Ξυλοκαράβης ή «Ξυλόναος» τοϋ 
Μιχαήλ ’Αποστόλη ‘, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως περί τό 1464®. 
'Η 75η επιστολή τοϋ Μιχαήλ ’Αποστόλη, είς τήν δποίαν άναφέρε- 
ται δ Ξυλοκαράβης ως «άνήρ φιλόχρυοος, κακόδοξος, κερκοπίϋ·ηκος, 
ος την Κρήτην πάσαν σννεχεε τε και ουνεκύκηοεν», έγράφη τό 1467. 
Νομίζω δτι τό ίδιον αυτό έτος, 1467, είναι καί ή πιθανωτέρα χρονο- 
λόγησις διά τήν επιστολήν τοϋ Πλουσιαδινοϋ. Έκ τοΰ χαρακτήρός της, 
ως ανοικτής επιστολής, είναι δυνατόν νά συμπεράνωμεν δτι αΰτη δεν 
έγράφη έν Κρήτη. Τό ίδιον δ’ αυτό έτος δ Πλουσιαδινός εύρίσκετο

4) Μ igne, Patrologia Graeca, 159» 961 κ· έ.
δ) Έπιστολαί 25 καί 75 είς Noiret Η., Lettres inedites de Michel 

Apostolis, Paris 1889, 64 καί 95.
e) Είς ένδιαφέρουσαν μελέτην του περί Μάρκου τοΰ Ξυλοκαράβη ό Π α- 

παδόπουλος Κεραμεύς Άθ. (Μάρκος ό Ξυλοκαράβης, πατριάρχης 
οικουμενικός καί είτα πρόεδρος τών ’Αχριδών, «Βυζαντινά Χρονικά» 10,1903, 
402 - 415) τοποθετεί τήν πατριαρχείαν τοϋ Μάρκου «μεταξύ των τελευταίων μη
νών τοϋ 1464 κα'ι τών επτά η οκτώ πρώτων μηνών τοϋ 7465», υποθέτει δέ δτι 
ή μνεία τοϋ ονόματος του είς τάς έπιστολάς τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη άναφέρε- 
ται είς πρό τής πατριαρχείας έξαρχικήν δράσιν του έν Κρήτη.
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έν Βενετίςτ, όπως προκύπτει από βιβλιογραφικόν του σημείο)μα εις κώ
δικα ευρισκόμενον τώρα έν ’Α,θφ: «Θεοϋ το δώρον καί πόνος Ίωάν- 
νον τον πίκλην Πλονσιαδινοϋ τάχα και {λύτου ψάλτου τε και άρχοντος 
των εκκλησιών πρωτόπαπα δε Βίτζα Χάνδακος Κρήτης. Έγράφη εν 
Βενετία τφ ,αυξζ' ετει εν ταΐς ήμέραις Χριστόφορου Μωρού, δουκδς 
Βενετίας, Άπριλλίφ κη' 7». Επειδή δε, καθ’ α έλέχθη ανωτέρω, ή 
«Διάλεξις» έγράψη έπειτα από τήν «Επιστολήν», ενδεχομένως έγρά
φη και αυτή έν Βενετία. Δέον δ'μως να σημειωθή δτι καί αυτή άνα- 
φέρεται εις τήν Κρήτην: Δώδεκα ιερείς, «οϊ τήν νήσον και τήν πόλιν 
πάσαν σνγχέοντες», άλλοτε ’Ορθόδοξοι, προσεχώρησαν εις τον καθολι
κισμόν- οί δέ «ήμέτεροι πατέρες και διδάσκαλοι», καθώς λέγει ό αφη
γούμενος, ορθόδοξος και αυτός, παρήγγειλαν εις δλους τούς ορθοδό
ξους να αποφεύγουν κάθε έπικοινωνίαν μέ τούς δώδεκα αυτούς «λατι- 
νοφρονήσαντας». Κατόπιν τούτου οι δώδεκα ιερείς άνεφέρθησαν εις 
τήν έξουσίαν, ή οποία καί διέταξεν να έμφανισθοΰν ενώπιον αυτής έν- 
τός 8 ημερών αυτοί οί όποιοι έδωσαν τήν εντολήν εις τούς ορθοδό
ξους νά διακόψουν κάθε έπικοινωνίαν μέ τούς λατινοφρονήσαντας, 
καί τών όποιων τά ονόματα είναι: «Μακρογένης, Άσπρογένης καί 
Ματζαμούρδης». Καί έκ τοΰ έπεισοδίου αύτοϋ, δσον καί έκ τής φρά- 
σεως: «Καί γάρ έν ταΐς καπήλοις β, έν ταΐς όδοΐς, έν ταΐς άγοραΐς, διά 
πάντων καί πανταχοΰ τών ενωτικών ιερέων καταανρεται το πολίτευμα 
καί ή τιμή αυτών αδίκως συκοφαντεΐται καί διαβάλλεται», είναι σαφές, 
δτι ό Πλουσιαδινός τοποθετεί τον διάλογον εις Κρήτην, καί είδικώτε- 
ρον εϊς τήν πλατείαν τής έκκλησίας τοΰ 'Αγίου Μάρκου εις τον Χάν
δακα: «ακούω του κήρυκος τής έξουσίας βοώντος μεγάλη φωνή, περί 
τον κίονα9 έστώτος τής έκκλησίας τοΰ 'Αγίου Μάρκου, έν τώ συνήθη 
δηλαδή καί εΐ&ιαμένω τόπφ». ’Ενδεχομένως δέ γνωστά πρόσωπα τής 
έν Χάνδακι κοινωνίας είναι οι συνομιληταί, Μανουήλ ό Μουγγός, 
Βουλγάρης, ’Ιωάννης ό Δαμασαίνης (τελώνης), ’Αντώνιος ό Σαγρέδος 
(δικαιοκρίτης), Γεώργιος ό Φαλιέρος (ακροατής), ’Ιωάννης ό Τζουρ- 
δούνης (μάρτυς), επί πλέον τοΰ Ίωάννου τοΰ Πλουσιαδινοϋ.

3. Παράλληλος προς τήν ένταϋθα δημοσιευομένην έπιστολήν τοΰ 
φιλοκαθολικοϋ Πλουσιαδινοϋ προς τούς ορθοδόξους ιερείς τής Κρήτης, * *)

’) Catalogue of the greek manuscripts in the library of the Laura on 
Mount Athos, by Spy rid on and Eustratiad es, Cambridge 1925, 
83 (κώδιξ 545, E 83). Ai‘ αλλας κωδικογραφικάς εργασίας τοΰ Πλουσιαδινοϋ, 
πρβλ. Vogel Μ., καί Gardthausen V., Die griechischen Schrei- 
ber des Mittelalters und der Renaissance, Leipzig 1909, 185 -186,

*) Γραπτέον: εν χοϊς καπηλειό it.
*) Γραπτέον: παρά ιόν κίονα.
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είναι και ή προ πολλοΰ δημοσιευθεΐσα επιστολή τοΰ επίσης φιλοκοί- 
θολικοΰ Γεωργίου τοϋ Τραπεζουντίου, Κρητός, επίσης προς τους ορ
θοδόξους ιερείς τής Κρήτης, υπό τον τίτλον: «Περί της εκπορενσεως 
τοΰ άγιου πνεύματος καί περ'ι της μιας, αγίας, καθολικής εκκλησίας, 
τοΐς εν Κρήτη ίλείοις άνδράσι, ίερομονάχοις τε και Ιερενσι ‘°»."’'Η επι
στολή αυτή εγράφη κατόπιν τών πληροφοριών τάς οποίας έφερεν περί 
τής καταστάσεως τής εκκλησίας τής Κρήτης ό εκ Κρήτης έλθών προς 
τοΰτο εις Ρώμην ιερομόναχος καί ίεροκήρυξ Σίμων. Ή επιστολή τοΰ 
Τραπεζουντίου εγράφη έπειτα από τό 1453 καί πριν από τό 1459. Ή 
χρονολογία αυτή προκύπτει άφ’ένός μέν εκ τοϋ δτι ή Κωνσταντινούπο
λή, ως αναφέρει ό ίδιος, εύρίσκεται εις χειρας τών Τούρκων, άφ’ ετέ
ρου δε έκ τής μνείας τοϋ άλλοτε πατριάρχου τής Κωνσταντινουπόλεως 
Γρηγορίου τοΰ Μάμα, Κρητός, δστις, καθ’ ά λέγει ό Τραπεζοΰντιος, 
εύρίσκετο, δτε έγράφετο ή προς Κρήτας επιστολή, εις τήν Ρώμην. Ό 
Γρηγόριος άπέθανεν έν Ρώμη τό 1459“. Συνεπώς ή επιστολή τοΰ 
Τραπεζουντίου δέον να έχη γραφή μεταξύ 1458 καί 1459. Μολονότι 
δέ ό συγγραφεύς της δεν λέγει τίποτε είδικώς περί τής εκκλησίας εν 
Κρήτη, είναι προφανές δτι αντιμετωπίζει καί αυτός τήν ιδίαν κατά- 
στασιν πραγμάτων, τήν οποίαν εΐδομεν περιγραφομένην εις τοΰ Πλου- 
σιαδινοΰ τήν επιστολήν, δΤ αυτό άλλωστε καί γράφει τήν επιστολήν 
του. ’Ανεξαρτήτως δέ τής αξίας τών θεολογικών επιχειρημάτων του, 
ό Τραπεζοΰντιος έγραψεν αληθώς ωραίαν επιστολήν, μέ γνήσιον πόνον 
καί πατριωτισμόν. Ή τυπική δΓ ολόκληρον τήν εποχήν του καί διά 
τάς δυο άντιμαχομένας παρατάξεις νοοτροπία τοΰ «άσπρο καί μαΰρο» 
εις τήν περίπτωσιν τής επιστολής τοΰ Τραπεζουντίου είναι τελείως α
τυχής: Ουδόλως είναι ορθόν νά άρνηθή κανείς εντιμότητα εις τον συγ
γραφέα της ανεξαρτήτως τών γνωμών του.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

4ο) Migne, Patrologia Graeca, ι6ϊ, 829-868.· 
“) Γεδεών, ε. &. 464-465.
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ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΗΓΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΤΟΥ ΓΔΕΡΝΕΤΤΟΥ

Δεν γνωρίζω αν όίλλη φιλολογική αμέλεια βαρύνη περισσότερον 
ήμας τούς Κρήτας όσον ή παράλειψις μιας πλήρους έκδόσεως τών έρ
γων τοϋ συμπατριώτου μας πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Μελετίου 
Πήγα (1549-1601)*, τιμήσαντος τον θρόνον τοϋ 'Αγίου Μάρκου α
πό τοϋ 1590, επιτροπικούς δε διοικήσαντος και τον Οικουμενικόν 
(1597-1598). Μεταξύ τών έργων του, θεολογικών, ποιητικών κ.λ.π. 
προέχουσαν σημασίαν έχουν αί επιστολαι αύτοΰ, ών τινες έχουν ήδη 
έκδοθή 2. Ό Μελέτιος ου μόνον αλληλογραφεί προς τούς ισοϋψείς αύ- 
τφ Κρήτας ίεράρχας Μάξιμον Μαργουνιον τον Κυθήρων επίσκοπον 
και Κύριλλον Λούκαριν τον πατριάρχην ’Αλεξάνδρειάς και ειτα Κων
σταντινουπόλεως (ΤΙ638), άλλα καί μέ όλας τάς προσωπικότητας τής 
Ιποχής του, βασιλείς, επισκόπους, ηγουμένους, σοφούς Ιδικοΰς μας και 
ξένους από τοϋ Σινά και τής ’Αβησσυνίας μέχρι τής Ρωσίας και τής 
Σικελίας. Μεταξύ αυτών είναι και πολλοί Κρήτες περί τών οποίων οϋ- 
τω πληροφορούμεθα. Ή έκδοσις τής αλληλογραφίας τοϋ εγκριτωτάτου 
τούτου λογίου επιβάλλεται. Και είναι μέν αληθές ότι σποραδικώς και * 12

') Περί τοΰ άνδρός έκ τής νεωτέρας βιβλιογραφίας τά άξιολογώτερα : Ph. 
Meyer, Die theologische Literatur, Leipzig 1899, σσ. 53-69 καί 132-3, 
ί). Leg rand, BH de XV et XVI s. τόμος IV, Paris 1906, σσ. 254-6, 
’Αγαθάγγελου N ινολάκη, Μελέτιος ό Πηγας . . . ., έν Χανίοις 1903 (κρίσις 
ΰπό Άθαν. Παπαδοπούλου Κεραμέα) ς, Βυζ. Χρον. (Πετρουπόλεως)
12, 1906, σσ. 402 -3), Γερασίμου Γ. Μαζαράκη, Μελέτιος Πηγάς, Ε Φ 27, 
1928, σ. 9-53, G. Hofmann, Griechische Patriarchen nnd romische 
Papste, έν «Orientalia Christiana* XXV, 1932 No 76, σσ. 225-304,f Α(θηνών) 
Χ(ρ υσόστομος), Μελέτιος Α’ ό Πηγας, πάπας καί Πατριάρχης ’Αλεξάν
δρειάς, ΜΕΕ 16, 1931, σσ. 868β - 869α, τοΰ αύτοϋ Χρυσοστόμου Π α π α δ ο
πού λ ο υ, Ιστορία τής ’Εκκλησίας ’Αλεξανδρείας, ’Αλεξάνδρεια 1935, Ν. Β, 
Τ ωμαδάκης, Νικηφόρος ήγούμενος Άρκαδίου καί πρωτοσύγκελλος τοΰ πα
τριαρχικού θρόνου ’Αλεξανδρείας, «Κρητική Εστία» Α', 1949, τεΰχος 6, σσ. 
6-7, Μανοΰσος Ί. Μανούσαχας, *0 ύπ’ άριθ. 1254 παρισινός ελληνικός 
κώδιξ καί ή χειρόγραφος παράδοσις τών ομιλιών Μελετίου Πήγα, «Έπετηρίς 
Μεσ. ’Αρχείου» Άκαδ. ’Αθηνών Γ', 1951, σσ. 213 - 6.

*) Περί τών χειρογράφων τών επιστολών τοΰ Πηγά καί τών εκδόσεων 
αυτών όμιλεϊ ό Άθανάσ. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Ίεροσολυμιτική 
Βιβλιοθήκη Ε', έν Πετρουπόλει 1915, σσ. 500-18. Κατάλογον τών μέχρι τοΰ 
1890 δημοσιευθεισών έπιστολών τοΰ Μ. Πηγά ευρίσκει τις παρά W. R eg el, 
Analecta Byzantinorussica, Πετρούπολις 1891, σσ. CX - CLIV.
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εις τόμους Ιξεδόθησαν ίκονα'ι των επιστολών αΰτοϋ', μάλιστα δέ χα'ι 
κρητική τις συναγωγή \ Άλλ’ ούδ’ επί τή βάσει πλειόνων ή των κα-

8) *0 Begrand έξέδωκε τήν μετά τοϋ Κωνσταντίνου (καί εΐτα’ Κυρίλλου) 
Λουκάρεως αλληλογραφίαν αύτοΰ' πρβλ. ΒΗ de XVII s. τόμος IV, 1896, σσ. 
214-5 καί αλλαχού. ‘Ο αυτός Ε). Beg rand, Bettres de Meletius Pegas 
anterieures a sa promotion au patriarcat, publiees d’ apres les minutes 
autographes, Παρίσιοι 1902 (Bibl. Grecque Vulg. IX). (Βιβλιοκρισία υπό 
B. P e t i t, Bcbos d’ Orient VI, 1903, σσ. 153-4). Ό Σπ. Λάμπρος έν 
ΝΕ 1, 1904, σ. 319 έδημοσίευσεν επιστολήν τοϋ Πηγά πρός τόν Παίσιον μη
τροπολίτην Ρόδου, έν καιρφ ήκοντα των τοϋ Νείλου αναβάσεων. Ό Άί)αν. 
Παπαδ. Κεραμεϋς έξέδωκεν 26 έπιστολάς τοϋ Πηγά εις ρωσικόν τι πε
ριοδικόν, εις ΒΖ 10, 1901, σσ. 195-6, «Νέα Σιών» 1905, σσ. 842- 7, «Bessa- 
rione» X, 1905, serie II, vol. IX, σσ, 293-4. Έτέραν εκτενή έξέδωκεν ό 
Χρυσόστομος Παπαδόπουλος έν «Νέα Σιών» 1, 1904, σσ. 262 -72, «Περί 
Γενέσεως τής ψυχής τοϋ ανθρώπου».

Ό Μέγας αρχιμανδρίτης Κ λ ε ό π α ς έξέδωκεν έκ τοϋ 524 ίεροσολυμιτικοΰ 
κωδικός μίαν επιστολήν πρός τόν αΰτοκρ. τής ’Αβησσυνίας Μέλεκη Σακάτ καί 
έτέραν πρός τόν αΰβέντην τής Ίβηρίας (Γεωργίας) ’Αλέξανδρον έν «Νέα Σιών» 
6, 1907, σσ. 1124 - 5 καί 1125 - 6, τρίτην δέ περί τών σπουδαίων μοναχών αυ
τόθι σσ. 927 - 9.

Τριάκοντα δυο έπιστολάς έκ τοϋ Ίεροσολυμιτικοΰ κώδικος 524 (περί οδ 
IB 1, σσ. 466 - 8) έξέδωκεν ό ΆΟαν. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Ώο- 
cumente privatoare la Storia Romanilor Texte Grecesti . . . ., Βουκουρέ- 
στιον 1909, σσ. 343 - 52 καί 411-35 (περί Πηγά έν τφ προλόγφ τοϋ τόμου 
σσ. λ' - λα').

Τρεις έπιστολάς έκ κώδικος Νικολάου Καρατξά έξέδωκεν ό Σωφρόνιος 
(Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ η ς), μητροπολίτης Λεοντοπόλεως έν ΕΦ Ε', 1910, σσ. 359-61. 
Έτέρας δυο έκ τοϋ 524 ίεροσολυμιτικοΰ κοίδικος ό Χρυσόστομος Παπαδό
πουλος, Έπιστολαί Μελετίου Πηγά, ΕΦ Τ', 1910, σσ. 212-3. Ό Νικήτας 
X α β ι α ρ ά ς, Μελετίου τοϋ Πηγά δύο ανέκδοτοι έπιστολαί (έκ χει/φου παρ’ 
αΰτφ) ΕΦ Θ', 1912, σσ. 389 - 93. Καί ό Κλεόπας Ν. Κοικυλίδης, τοϋ σο- 
φωτάτου πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Μελετίου τοϋ Πηγά .... έπιστολαί πρός 
διαφόρους Χίους, ήρξατο δημοσιεύειν εις τό περ. «Νέα Σιών» 13, 1913, σσ. 
69 - 75, 382 - 98 . . . αλληλογραφίαν έν ή καί έπιστολή πρός τόν μή Χίον άλλ" 
έκ Κρητών Κυθήρων μητροπολίτην Ιππόλυτον πρώην Χίουί

Περί τών υπό τοϋ Άγαδ·. Νινολάκη έκδοάεισών έπιστολών δρα τήν έπο- 
μένην σημείωσιν. ΠρόσΟες τέλος: τοϋ μακαρίου Μελετίου Πηγά πατριάρχου. 
’Αλεξάνδρειάς έπιστολή πρός Σίλβεστρον πατριάρχην περί Πασχαλίου, έκδίδε- 
ται υπό τοϋ έν Καρυαΐς τοϋ Αγίου "Ορους βιβλιοπωλείου τής Συνοδείας Σάβ
βα ίερομονάχου μετά προλόγου τοϋ άρχοντος μεγάλου Χαρτοφύλακος Μανουήλ 
Ίω. Γεδεών, Άθήναι 1924, 8° σ. 48.

Ώς είκός πολλαί τών «έπιστολών» είναι πραγματεΐαι ύπό τύπον έπιστολής 
διατυπωθεΐσαι.

4) ’Εκτός τής αλληλογραφίας του πρός Μαργούνιον κσί Λούκαριν, έξεδό- 
ϋησαν αί τρεις έπιστολαί του πρός τόν Κρήτα Νικηφόρον Χαρτοφύλακα μονα
χόν τής Πάτμου καί είτα μητροπολίτην Λαοδικεία; (γ 14 'Οκτωβρίου 1628)
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λυτέρων κωδίκων έγένετο ή εκδοσις πάντοτε, ουδέ άνευ αμαρτημάτων'.
'Ο σύγχρονος ερευνητής τών έργων τοϋ κλεινού πατριάρχου δέον 

να λάβη ύπ° δψιν του τούς μετά τον Κεραμέα (1915) καταγραφέντας 
ή περιγραφέντας κώδικας τούς περιέχοντας αλληλογραφίαν ή έργα τοϋ 
Πηγά, οίοι οι υπό τοϋ Benesevic περιγραφέντες σιναϊτικοι κώδικες 
508(476)* 6, 529 (1801) συναγωγή διδαχών καί επιστολών 7 8 καί 530 (1605) 
δπου 151 έπιστολαί τοϋ πατριάρχου6, ό ύπ’ άριθ. 353 τής εν “Αθφ 
'I. Μ. Ίβήρων9 *, ό αύτόγραπτος κώδιξ ύπ’ άριθ. 36 (190) τής πα
τριαρχικής Βιβλιοθήκης ’Αλεξάνδρειάς (τέως έν Καΐρψ) ’°, καί ό τής 
αυτής βιβλιοθήκης κώδιξ 128 (295) περιέχων τό περί ρητορικής τέ
χνης11 *, 6 έν Ναούση (Βιβλιοθήκη Σωματείου Άργυροπολιτών) κώδιξ 
9 (1739)13 * καί τέλος οί έν Άθήναις, ήτοι: ό κώδιξ 1322 τοϋ Έθνι- 
κοϋ Πανεπιστημίου, νΰν έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος 
τοϋ ιθ' αί., άντίγραφον τοϋ έν Πάτμφ χει/φου έπιστολαρίου, περί 
οϋ θά γίνη περαιτέρω λόγος 1S, ό ύπ’ άριθ. 27 (ιζ' αί.) έν τφ Θεολο-

ύπό Ιεροθέου Φλωρίδου, Περί Νικηφόρου τοΰ Χαρτοφύλακος βιογραφικαί 
άποσημειώσεις, Δ1ΕΕ Β', 1885, σσ. 65-81.

Μετά πολλών σφαλμάτων, περιλαμβάνουσα καί προδημοσιευθείσας επι
στολής, ας ό εκδότης έθεώρει ανεκδότους, έκ τοϋ αντιγράφου τή? Χάλκης έξε- 
δόθη υπό τοϋ κατόπιν επισκόπου Κυδωνιάς καί Άποκορώνου (1912 - 1935) τότε 
δέ αρχιμανδρίτου ’Αγαθάγγελου Νινολάκη, Ή προς τούς Κρήτας αλλη
λογραφία Μελετίου τοϋ Πηγά, ή προσετέθη καί τό περισπούδαστον εργον αΰ- 
τοΰ [?] κατά τής αρχής τοΰ Πάπα, έν Χανίοις 1908, 8° σ. 143.

Άλλας μή κρητικάς έπιστολάς έδημοσίευσεν μετά ταΰτα ό άείμν. Νινολά- 
κης έν τοϊς περ. «Κρητικός Άστήρ» Β', 1908, σ. 271 καί «Μύσων> Α', 1932, 
σσ. 203 - 5.

δ) Διά νά παραλείψωμεν τά κριτικά καί γραμματικά σφάλματα, σημειοΰ- 
μεν δτι τό υπό τοΰ Νινολάκη έκδοθέν εργον περί Πρωτείων τοΰ Πάπα δέν 
έγραψε καν ό Πηγάς άλλ’ ό Ναθαναήλ X ύ χ α ς, ’Αθηναίος περί ου ό ’Ανδρό
νικος Δημητρακόπουλος, ’Ορθόδοξος ’Ελλάς, 1872, σ. 142. Τό εργον 
τοϋτο μάλιστα έξέδωκεν ό αυτός αρχιμανδρίτης, έν Λειψίφ 1869 ώς εργον 
τοΰ Χύχα. Τοΰτο φυσικά ήγνόει ό Νινολάκης!

6) Catalogue codicum mss. graecorum qui in monasterio S. Cathari- 
nae in Monte Sina asservantur. I, 1911, a. 342.

’) Αυτόθι σ. 388,
8) Αυτόθι σ. 392 - 7.
e) Χρ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς, ό όπ’ άριθ. 353 τής Βιβλιοθήκης . . . κώδιξ

περιέχων σύγγραμμα τοΰ Μελετίου τοΰ Πηγά, ΕΦ 14, 1915, σσ. 129 - 33.
,0) Περιγράφεις ύπό Γ. Χαρι τάκη, ΕΕΒΣ Δ', 1927, σ. 156.
ι1) Πρβλ. ΕΦ 38, 1939, σ. 353.
*3) Ά. Σ ι γ ά λ α ς, ’Από τήν πνευματικήν ζωήν τής Δυτ. Μακεδονίας, . . .

Θεσσαλονίκη 1939, σ. 186.
1S) Περί οΰ ό Ίω. Σακελλίων, Κατάλογος ’Εθνικής Βιβλιοθήκης . . . 

σ. 239, καί ό Κ. Δυοβουνιώτης, «Γρηγόριος Παλαμάς» 4, 1920, σ. 156.
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γικφ Σπουδαστηρίφ Παν. ’Αθηνών * 14 καί δ εν τφ Βυζαντινφ Μου- 
σείφ 15 σχετικός κώδιξ. Διά της γνώσεως, έκτιμήσεως, αντιπαραβολής 
κα'ι κριτικής χρήσεως των κωδίκων, των αύτογράφων μάλιστα όπου υ
πάρχουν, και δπου δεν υπάρχουν των παραδιδόντων τό γνησιώτερον 
κείμενον, δυνάμεθα νά φθάσωμεν εις την προετοιμασίαν τής έκδόσε- 
ως των απάντων τοϋ λογιωτάτου Κρητός πατριάρχου. ’Αλλά τούτο τό 
έργον δεν είναι ίδικόν μου, αφού απλώς ήθέλησα να τό υποδείξω μό
νον και νά συμβάλω εις αυτό διά τής δημοσιεύσεως τριών τέως ανεκ
δότων κειμένων τοϋ ΓΙηγά σχετικών μέ την Κρήτην, και δη την έν 
Κυδωνιά Ί. Μονήν Γδερνέττου.

Συνοδεύων δεκάδα φοιτητών μου, μελετητών τών κωδίκων Ρωμα
νού τού Μελφδοΰ, εις Πάτμον κατ’ ’Ιούλιον 1951, έσχον την ευκαι
ρίαν νά εξετάσω καί άλλα τής Πέρας Βασιλικής καί Πατριαρχικής 
Μονής τής Πάτμου χειρόγραφα καί δή καί τον κώδικα Τ\<τ'(496), 
περιέχοντα, ως γνωστόν 423 επιστολάς τοϋ Μελετίου τού Πήγα. 
Ούτος είναι τεύχος εν φΰλλφ μικρφ κατ’ άρχομένην ιζ' εκατονταετη
ρίδα γεγραμμένον έκ φύλλων 250. Τό τεύχος αποτελεί τον πρώτον 
τόμον τών επιστολών τού πατριάρχου, άγνωστον δ’αν δ αυτός συνα- 
γωγεύς άπήρτισέ ποτέ καί δεύτερον. Μετηνέχθη εξ ’Αλεξανδρείας εις 
Πάτμον υπό τοϋ πατμίου πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Θεοφίλου (fl833), 
άντίγραφόν του δ’ εστάλη μετά ταϋτα εις τον αλεξανδρινόν θρόνον. Έ- 
γράφη δ’ δ κώδιξ διά χειρός τοϋ πατριαρχικού (έν Κων/λει) ύπογρα- 
φέως, ως φαίνεται έκ συγχρόνου πατριαρχικού σιγιλλίου σωζομένου 
έν τή αυτή Μονή (1597, Ίανουαρ. ιθ')16. Έν τφ κώδικι τούτφ ευ- 
ρον τρεις επιστολάς σχετικάς μέ την έν τφ Άκρωτηρίφ Κυδωνιάς *1. 
Μονήν τής Θεοτόκου την έπιλεγομένην μέν άρχαιόθεν καί πάντοτε 
«τοϋ Γδερνέττου», επικρατήσασαν δ’ έξ άγνοιας ως «Γουβερνέττου», 
μίαν δε γενικωτέραν εγκύκλιον τοϋ Πηγά. Ταύτας αντέγραψα καί εκ
δίδω περαιτέρω, ελάχιστα βελτιώσας κατά την ορθογραφίαν. Έπί τή 
ευκαιρία δέ ταύτη αναδημοσιεύω βελτίονα την υπό τοϋ Άγ. Νινολά- 
κη 17 δημοσιευθεΐσαν ήδη επιστολήν τοϋ Μελετίου προς τον τής 'I.

Τό άντίγραφόν περιέχει μόνον 316 επιστολάς.
14) Α. Φ u τ ρ ά κ η, Κατάλογος τών χειρογράφων τοϋ Θεολογικοΰ Σπουδα

στηρίου τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, Άθήναι 1937, σσ. 48 - 55. Περιέχει 67 
ομιλίας.

1δ) Δ. I. Π ά λ λ α, Κατάλογος τών χει/φων τοΰ Βυζαντινού Μουσείου ’Αθη
νών, BNJ ιι, 19341 σ. νζ'.

1β) Ί. Σ α κ ε λ λ ί ω ν ο ς, Πατμιακή Βιβλιοθήκη...........’Αθήνησιν 1898,
σσ. 178-9.

”) Άγ. Ν ι ν ο λ ά κ η, Ή πρός τούς Κρήτας ... σσ. 78-9 άρ. 52. Έν τφ
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Μονής 'Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων ιδρυτήν και πρώτον ηγούμε
νον 'I ε g ε μ ί α ν, δν 6 κλεινός πατριάρχης γράφει Τ ζ α κ α ρ έ λ ο ν '* και 
οίτχί Τζαγκαρόλον. Καί δια τήν γραφήν ταΰτην και διά τινας καλυτέ- 
ρας τοΰ πατμιακοϋ κωδικός και διά τήν δλως έξαίρετον σημασίαν ήν 
έχει τό κείμενον τοΰτο, διαπιστοϋν τήν έπέμβασιν τοΰ Κρητός πατρι- 
άρχου 'Αλεξανδρείας είς τήν διοίκησιν τής έν Κρήτη Εκκλησίας, τής 
κανονικώς υπαγόμενης υπό τον Οικουμενικόν πατριάρχην, άλλα καί 
τήν γεννηθεΐσαν έκ τούτου άντίδρασιν. Οί έν Κων/λει βαρέως έφερον 
τήν άνάμειξιν τήν καί δΤ απονομής δφφικίων εκκλησιαστικών (επί τή 
κηδεία τής αδελφής τοΰ Πηγά Ευγενίας μονσχής ,9) εις Κρήτας ιερω
μένους* 20. Άλλ’ δ κλεινός πατριάρχης λέγει περί των έν Κων/λει «ή
κιστα (γάρ) διανοηϋ·έντες την της χώρας κατάατασιν και τό των και
ρών χαλεπόν, εις σχεδόν αδύνατα κατεπείγουσι2' τους υπηκόους. Πεμ- 
ψάτωσαν, ει δοκεϊ, αρχιερέα διατι&έμενον τά κατά την χώραν’ εΐ δε 
τοΰτο εκείνοις αδύνατον, πώς ζητονσι τό τούτου χαλεπώτερον 22;» Έφ“ 
δσον πράγματι, κωλυούσης τής ενετικής εξουσίας άπηγορεύετο ή δια
μονή έν Κρήτη ορθοδόξου άρχιερέως23 καί ή παρ’ αΰτοϋ ποίμανσις

πατμιακφ κώδικι δέν έδηλώθη οίτε ή προέλευσις ούτε ή χρονολογία τοΰ εγ
γράφου. Τό μετ’ αΰιό κείμενον έν τούιοις χρονολογείται 7108 (=1600 μ. X.).

1Β) "Οτι ή ορθή λαϊκώς εκφορά τοΰ επωνύμου είναι ούτω πρβλ. καί τήν 
κατά τό 1693 συνταχθεϊσαν διαθήκην τοΰ μητρ. Κρήτης Νικηφόρου Σκωτάκη 
<έτερα ριάλια εκατό στην Κυρία τοΰ Τζαγαρέλου οτή Γωνιά*, «Χριστ. Κρήτη» Α', 
1912, σ. 516. Περί τής οικογένειας Τζαγκαρόλων καί δή τοΰ Ίερεμίου πρβλ. 
όσα άλλοτε έν σύντομα) έσημείωσα είς τό περ. «Νεοελλ. Άρχεΐον» Α', 1935, 
σσ. 284 - 285, όπου καί ή λοιπή βιβλιογραφία. Έν τή κτιτορική έπιγραφή τής 
'Αγίας Τριάδος ’Ακρωτηρίου (1634) οί δύο αδελφοί κτίτορες σημειοΰνται λατι
νιστί μέν «Praeclaro a sinu Zancarolae*, ελληνιστί δ’ αντίστοιχος «οί εξ εΰ· 
γενών φνντες τής τών Τζαν καρόλων φυλής*. (Τήν έπιγραφήν έδημοσίευσα έν 
ΕΕΒΣ Θ’, 1932, σ. 306). <Βενεδίκτου ίερομονάχου τζανκαρόλου* απαντάται έν 
τφ κώδικι τής Γωνιάς («Χρ. Κρ.» Β', 1913, σ. 12)' τόν αυτόν τύπον «ό τζαν- 
καρόλος* παραδίδει τό χρονικόν τής μονής προκειμένου περί τοΰ Βενεδίκτου 
(«Χρ. Κρ.» Β’, σ. 30) καί «Ί ζαγγαρόλος* προκειμένου περί τοΰ μοναχοΰ τής Γω
νιάς 'Ιωακείμ («Χρ. Κρ.» Β’, σ. 33). Είχεν επομένως έπικρατήσει ό τύπος οδ- 
τος ήδη πρωϊμοτάτης τής έν Κρήτη τουρκοκρατίας.

1β) Πρβλ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η ν, ένθα έν σημ. 1, άνωτ.
20) Νινολάκης, Ένθ’ άνωτ. σσ. 41-50. Αί ύπ’ άριθ. 14, 15, 16, 17„ 

19, 20 έπιστολαί καί τό ύπ’ άριθ. 18 έπίγραμμα είναι σχετικά πρός τήν κη
δείαν καί έν τισι πρός τά άπονεμηθέντα όφφίκια, περί ών ίδίςι ή 23 (έν σ. 60).

21) καταπείγοναι Νινολάκης σ. 79.
,a) Νινολάκης, Αυτόθι. Πρβλ. κατωτέρω.
as) Πρβλ. προχείρως περί τε τοΰ κανόνος καί τών έξαιρέσεων Στ. Ξάν

θο υ δ ί δ ο υ, Δύο νέα βιβλία περί τής έκκλησίας τής Κρήτης έπί Τουρκο
κρατίας «Χριστ. Κρήτη» Β’ 1914, σσ. 257-60.
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των ορθοδόξων πιστών, την τοιαυτην δ’ άπαγόρευσιν ήτο άνίσχυρον 
δπως άρη το Οίκ. πατριαρχεΐον, εύλογον ήτο ό'πως ό διά τοΰ κόρους 
του σεβαστός Μελέτιος ποδηγετή την Εκκλησίαν Κρήτης και μή άφή- 
νχι αυτήν εις την εξουσίαν τοΰ υπό την ένετικήν επήρειαν διακειμένου 
μεγάλου πρωτοπαπά Χάνδακος. Την τοιαυτην δέ γνώμην διατυποΐ 
προς άνδρα ένάρετον καί τα μέγιστα σημαίνοντα εις την διοίκησιν κα\ 
ΐδρυσιν τών εν Δυτ. Κρήτη ιερών μοναστηρίων, τον Ιερεμίαν.

'Ως προς την Τ. Μονήν τοΰ Γδερνέττου24, αυτή ωνομάσθη μέν 
ουτω έκ τοΰ παρακειμένου τφ σημερινή) «Καθολική)» (σπηλαίφ Άγ. 
Ίωάννου) κατεστραμμένου δέ απ’ αιώνων χωρίου Γδερνέττου, τοΰ 
πράγματος δέ λησμονηθέντος παρετυμολογήθη εις Γουβερνέττου μο
νήν26. Τιμάται δέ πάντοτε επ' όνόματι τής Θεοτόκου, ως καί εκ τοΰ 
δημοσιευομένου ύπ" άριθ. 1 εγγράφου πιστοΰται, άπευθυνομένου «τοΐς 
έν zfj Παναγία τον Γδερνέτ(τ)ον μοναχοΐς», "Οτι ή 'I. Μονή είχε κατ’ 
άρχάς οικοδομηθή περί τον χώρον τοΰ σημερινοΰ Καθολικοΰ εις τό 
Αυλάκι, οΰδεμία αμφιβολία. Συνοικιξομένων δέ περί καί μετά τύ 
1600 τών μεγάλων μονών, τής Γωνιάς, τής Χρυσοπηγής, τής 'Αγίας 
Τριάδος, συνφκίσθησαν καί οί περί τό Αυλάκι μονασταί (δπου καί άλλη 
μονή σφζεται τοΰ Μεγάλου ’Αντωνίου καί πλήθος ερημητηρίων δυνα- 
ταί τις ακόμη νά ΐδη) εις τήν σημερινήν άνω Μονήν, εις χώρον δπου 
προϋπήρχεν αρχαίος ναός σώζων τήν επιγραφήν ,ζνς·’ — 7056 (1548 
μ. X.) καί έκ τής οποίας προέρχεται καί ή επί τής αΰλείου θυρας,αφλζ' 
(=1537). Τό δέ παλαιόν τοΰ Καθολικοΰ μοναστήριον, λεηλατηθέν πολ- 
λάκις υπό πειρατών έγκατελείφθη ήδη προ τοΰ κατά τό 1700 έπισκε- 
φθέντος καί περί τοΰτου μαρτυροΰντος Tournefort. Ή δέ προσκυ- 
νησις τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ ’Ερημίτου, εις τήν μνήμην τοΰ όποί-

a4) Ή κυριωτέρα βιβλιογραφία: G. G e r ο 1 a, Monumenti Veneti nell· 
isola di Creta, II, Venezia 1908 σσ. 249, 291 III, 1917 oo. 170-72 (καί έν 
σ. 169 εικόνες). Έμμ. Γενεράλι, 'Η Ιερά Μονή τής Κρήτης Γουβερνέτο, 
περ. «Κρητικά» Α', 1930, σσ. 5-15. Ν. Β. Τωμαδάκη, "Ιεράς Μονής Κυ
ρίας τών Αγγέλων (Γδερνέττο) Κώδικες-Σιγίλλιον, περ. «Νεοελληνικόν Άρ- 
χεϊον» Α', 1934, σσ. 76-88, οπού καί ή λοιπή βιβλιογραφία. Πρβλ. καί δσα 
έσημείωσα έν ΕΕΒΣ Θ', 1932, σ. 293 σημ. 1, 298 σημ. 4.

2δ) "Ορθά δσα έσημείωσεν ό αείμνηστος διδάσκαλός μου Έμμ. Γ ε ν ε ρ ά- 
λ ι ς, ένΟ·’ άνωτ. σσ. 14-15. Ό κώδιξ Ε110 τής έν Άθωνι Μεγίστης Λαύρας 
(ιζ' αί.) περιγραφόμενος υπό Σωφρ. Εύστρατιάδου - Σπ. Λαυριώτου 
Άγιορειτική Βιβλιοθήκη Β'-Γ', 1925, σσ. 85-6, χαρακτηρίζεται υπό τοΰ συγ
χρόνου κτίτορος ώς φυλλάδα «τής Κυρίας τών ’Αγγέλων» ή «ίιπεραγίας Θεοτό
κον καί άειπαρ&ένου Μαρίας τής Μονής τοΰ /’όερνέτ[ι]ου». Πρβλ. καί δσας ύπε- 
σημείωσα έν ΕΕΒΣ I' 1933, σσ.198 σημ. 1 μαρτυρίας περί τοΰ τύπου <Τδερ
νέτο*.
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ου και εορτάζει ή σημερινή μονή, είναι μεταγενέστερα. Πάντοτε βε
βαίως θά ετιμάτο και ό εν Κυδωνιά λαμπρώς δράσας άγιος οΰτος, ό 
εν τή πραγματικότητι Ιωάννης ό Ξένος26, άλλ’ άφ’ ής καθιερώ- 
θη υπό τοϋ Κρητός οικουμενικού πατριάρχου Κυρίλλου τού Λου- 
κάρεως τη 29 ’Απριλίου 1632, ό εορτασμός τής Κυρίας των ’Αγ
γέλων ύπεχώρησεν εις τον τοϋ Ίωάννου τοϋ ’Ερημίτου.

Δοθέντος δτι τό ιστορικόν τοΰτο μοναστήριον εγκατελείφθη επα
νειλημμένους και κατεστράφη, ούδ’ οί προ τοϋ 1821 κώδικες αύτοΰ 
διεσώθησαν ούδ’ άλλα αξιόλογα στοιχεία προς πληροφορίαν ημών. 
"Ωστε καί των έκ παραδόσεως ασφαλέστεροι καί των μαρτυριών τών 
περιηγητών να είναι άρχαιότεραι αί ειδήσεις αί δυνάμεναι ν’ αντλη
θούν από τα κατωτέρω δημοσιευόμενα τρία πρώτα έγγραφα.

Καί ποία μέν αίτια αφορμήν έδωκεν εις τάς παραινέσεις τής πρώ
της εγκυκλίου, δεν δυνάμεθα σήμερον να γνωρίζωμεν. Συνήθως δμως 
δ αοίδιμος πατριάρχης συνίστα τήν ιδίαν εαυτού Ινάρετον μοναστικήν 
ζωήν εις τούς μονάζοντας εν Κρήτη 21.

Τό δεύτερον έγγραφον μάς αποκαλύπτει τήν προσωπικότητα τού 
Μητροφάνους Φασιδώνη, ναυτικού ό όποιος έγινε καλόγη- 
ρος, έξελέγη ηγούμενος, εχρησιμοποιεΐτο δε ως καπετάνιος εις πολεμι
κά πλοία τής Γαληνοτάτης, καί ήσθάνετο εαυτόν διά τοΰτο ένοχον. 
'Ο Πηγάς από τον όποιον ό ηγούμενος έζήτησε συγχώρησιν, πολιτι- 
κώτατα δισβλέπων τό συμφέρον τής έν Κρήτη Όρθοδ. Εκκλησίας, 
παρέχει ου μόνον τήν συγχώρησιν αλλά καί τήν άδειαν, δπως, τυχού- 
σης χρείας, στρατεύηται ό πλοίαρχος - ηγούμενος καί τοΰτο χάριν τής 
Ένετίας υπό τό κράτος τής οποίας «οί τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας 
παΐδες ζήν τε καί πολιτεύεοϋαι κατά τά πάτρια ήδη μετά πάοης άδει
ας συγχωροννται». Τοϋ εγγράφου τούτου βεβαίως θά έλαβον γνώσιν 
οί ενδιαφερόμενοι Ενετοί.

Τό τρίτον, εκ τοϋ οποίου γνωρίζομεν τον κατά τό 1601 μ. X. έτος 
νέον ηγούμενον ’Αθανάσιον, προς δν γράφει μετά σεβασμού ό 
πατριάρχης, είναι άπάντησις εις ερωτήματα τοϋ προϊσταμένου τής 'I. 
μονής Γδερνέττου τό μέν περί νηστείας τών άσθενούντων μοναχών,τό 
δέ περί συγχωρήσεως διά γάμον μετά λατίνου συζύγου γυναικός ορ
θοδόξου. Εις άμφότερα τά ζητήματα δίδει λύσεις σώφρονας καί όρ- 
θάς, καί πολιτικωτάτην (εις τό β') ό σοφός καί ενάρετος πατριάρχης.

2ί) Πρβλ. τάς εμάς πραγματείας: Ό "Αγιος ’Ιωάννης ό Ξένος καί ή δια
θήκη αυτοί, «Κρητικά Χρονικά» Β', 1948 σσ. 47-72 καί Ύμνογραφικά καί 
'Αγιολογικά Ίωάννου τοί Ξένου .... ΕΕΒΣ Κ', 1950, σσ. 314-30.

2ί) Πρβλ. τάς ύπ’ άριθ. 23, 31, 37 κλπ. έπιστολάς παρά Ν ι ν ο λ ά κ η, 
ενθ’ άνωτ. σσ. 49-50, 69, 65, κ. ά.
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270 N. B. Τωμαδάκη

'Ως δ’ εΐπον και ανωτέρω συνεκδίδω τό ακολουθούν γράμμα προς τον 
'Ιερεμίαν, σχετικόν καί αυτό προς τό Γδερνέττο, από τό όποιον συν 
τοΐς άλλοις μανθάνομεν τό κϋρος δπερ ήδη, άνατέλλοντος τοΰ ιζ' αϊ., 
ειχεν ό εύπαίδευτος οΰτος μοναχός.

Εΰνόητον είναι ότι εις τά έγγραφα έγραψα παντού Γδερνέττο αντί 
Γδερνέτο τών κωδίκων' έσημείωσα δέ καί τάς κακός γραφας τής έκ- 
δόσεως Νινολάκη εις τό ύπ’ άριθ. 4.

Έν Χανίοις, λήγοντος 'Ιουλίου 1951
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

Codex Patmiacus 396·
1. Ν°· ΣΝΑ' 268

Τοΐς εν τή Π αν αγ ία τον Γδερνέττου μ ο ν αχοί ς 269 

Πανοοιώτατε καθηγούμενε καί οσιότατοι ιερομόναχοι μετά 
τών άγιων γερόντων τής Συνάξεως, συν τοΐς λοιποΐς μοναχοΐς 

5 τού άγιον μοναστηριού τής Παναγίας τής κνρίας τών αγγέλων 
είς το Γδερνέττο, viol τής ημών μετριότητας εν Κυρίω αγαπη
τοί. Χάρις εΐη ύμΐν και ειρήνη και έλεος παρά τον Κυρίου καί 
πατρός ημών Ίησοϋ Χρίστον.

Μικρόν κρότερον έπιστείλαντες τή νμετέρα ενλαβεία διενεί- 
10 μαμεν την προσήκονσαν ευχήν καί ευλογίαν μεμαθηκότες τον 

ένθεον ζήλον υμών προς τούς ασκητικούς αγώνας, την ορθήν 
πίατιν, τό τής αγάπης ειλικρινές, τό φιλήσνχον, τό φιλοκλήσιον, 
τήν τής μοναχικής πολιτεία; ακρίβειαν. δΓ ήν αΙτίαν καί τώ 
παμβασιλεΐ θεώ ευαρεστείσαι υμάς νομίζομεν, καί εύχόμεθα,

15 καί μέγα παρά άνθρώποις όνομα κτήσααθαι. επειδή δε δει 
τούς άπαξ έμβαλόντας τήν χεΐρα (κατά τον τοΰ Σωτήρος λόγον) 
είς άροτρον μή στραφήναι είς τά όπίσω καί γενέαθαι αδόκιμους 
είς βασιλέα τών ουρανών, τον δέ εχθρόν ημών τον διάβολον 
ώς λέοντα δεδιδάγμεθα περιίειν δρνόμενον ζητονντα τίνα κ.ατα- 

20 πιει, όθεν καί ήμάς άγρυπνεΐν καί προσεύχεσθαι διακελεύεται 
δ Σωτήρ, ΐνα μή είσέλθωμεν είς πειρασμόν, δίκαιον ήγηοάμε- 
θα τήν νμετέραν εϋλάβειαν νπομνήσασθαι διά τών δε τών γραμ
μάτων, μή καί λάθητε σπονδάζοντες φιλανθρωπενοντες πέρα 
τοΰ δέοντος έιέροις, Απώλειαν έαυτοϊς προξενονντες. πρώτον

15 Euc. 9.62 20 Marc. 13,33 (Luc. 22,40)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:17 EEST - 18.237.180.167



25 τοίνυν τών τον αγίου μοναστηρίου ιερών περιβόλων, το γυναι
κείου φϋλον άπειργέσθω, κατ’ ονδεμίαν πρόφασιν συγχωρούν- 
τες εϊσιέναι. δεύτερον δε παιδία από τον νυν, μη δέχεστε το 
σύνολον, εί μη ανύποπτου ηλικίας, τοντέστι εως ετών οκτώ και 
δέκα, μη δότε τω διαβόλω πνευματικών σκανδάλων ύπόθεσιν,

30 μηδέ τοϊς συκοφάνταις αφορμήν, διασύρειν μέν υμών τήν νπό- 
ληψιν, τυχόν και μάτην, εαυτούς δε ταΐς σνκοφαντίαις προαα- 
πολλύειν. μη πλήττωμεν μήτε ημών, μήτε τών αδελφών τήν συν- 
είδηαιν ασθενούσαν, υπέρ ών Χριστός άπέθανε. μή ούν ταύ- 
τας ημών τάς παραγγελίας άθετήαητε. τοις γάρ παραβάταις έ- 

35 πιτίμιον ή τής τοΰ Χριστού ’Εκκλησίας εξωαίς τε και στέρησις 
και ή τών ουρανών εκπτωσις βασιλείας, ής υμάς πάντας άξι- 
ώσειεν ό φιλάνθρωπος δεσπότης δι’ Ιδίαν φιλανθρωπίαν. πρε- 
σβείαις τής παναχράντου αυτού | μητρός και πάντων τών άγιων 269 ν 
αμήν.

Έν ΑΙγύπτω ιαφ\θ'

2. No. ΣΝΒ'

Μητροφάνη τώ Φασιδόνη 

f Μητροφάνη τφ όσιωτάτφ εν μοναχοΐς και γέροντι τής 
συνάξεως τοΰ άγιου μοναστηριού τού επιλεγόμενου Γδερνέττου 

5 κοτά πνεύμα υίφ άγαπητφ, προαδραμόντι τή ημών μετριότητι 
μετά συντετριμμένης καρδίας και εν πνεΰματι ταπεινώσεως, εξ- 
ομολογησαμένω τε εν μετανοία τά καθ’ αυτόν άπαντα, αννε- 
χωρήσαμεν παν πλημμέλημα έν τή δυνάμει, δωρεά τε και χάρι- 
τι τού παναγίου και ζωοποιού πνεύματος κατά τήν χάριν τήν 

10 δοθειααν ήμϊν παρά τού Σωτήρος ήμών, είρηκότος τοις Ιεροις 
αυτού μαθηταϊς, και έν αύτοΐς και <5Γ αυτών και ήμϊν, «λάβε
τε πνεύμα άγιον' άν τινων άφήτε τάς άμαρτίας άφίενται αύτοΐς’ 
άν τινων κρατή<^τεζ>κεκοάτηνται». Καθώς καί αλλαχού φηοίν.
«δσα άν δήαητε έπ'ι τής γής έσται δεδεμένα έν ούρανφ».

15 Εστω ούν συγκεχωρημενος πάσης ενοχής, εν τε τφ νύν κα'ι
εν τφ μέλλοντι. έπειδή δε τήν ναυτιλίαν ήν μεταδιώκων πριν 
η τον μονήρη βίον ύπελθεϊν, και διά τούτο εαθ’ δτε κατεπει- 
γουσης ανάγκης ταΐς δημοσίαις ϋπηρετήσαι εκζητεΐται εμπει
ρότατος ων, και πάλιν πλοία κα'ι πελάγη, τό δέ αυνειδός έλέγ- 

20 χει μή υατερηθή σωτηρίου (ώς είκός άγρας) μή παρόντος γε 
τού Σωτήρος Χριστού κελεύοντος εις τά δεξιά βάλλειν τά δί-

Ανέκδοτοι Ιιτιστολα'ι Μελετίου τοΰ Πήγα ιτρός τήν I. Μ. Γδερνέττου 271

32 iCo. 8,11 11 Jno. 20,22 14 Math. 18,18 21 Jno. 2ΐ,ό
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κτνα, τοντέστιν έπιδεξίαις ϋ·αλασσοπορεΐν αγραις, μηδέν ίχον- 
σαις έπίμωμον, έδεή&η τής ήμετέρας μετριότητος, τοντέατι τής 
τον πατρδς ημών δι ’ ημών ευλογίας, καί σκοπούσα τοίννν ή 

25 μετρώ της ημών την μεγάλην καί δικαίαν ωφέλειαν την εκ τής 
υπηρεσίας αυτόν προσγινομένην ταϊς δημοσίαις χρείαις τής εκ
λαμπρότατης καί Οεοφρουρήτον των πάντ' αρίστων ενετών παρ* 
οϊς καί οί τής ανατολικής εκκλησίας παΐδες ζήν τε καί πολιτεύ- 
εαίλαι κατά τά πάτρια ήίλη μετά πόσης άδειας συγχωροϋνται,

30 σνναπολανοντες καί προσηκούσης φιλαν&ρωπίας καί χάριτος, 
γινώσκουσί τε πάσαν αρχήν καί εξουσίαν είναι παρά Ίλεον, μά
λιστα γε την εύνομονονσαν των έκλαμπροτάτων ενετών, την τε 
ενπείϋ'ειαν καί ύπακοήν την εις τοιαντην αρχήν καί πάσαν υ
πηρεσίαν άναβάλλειν προς τον παντοκράτορα ίλεάν. μάλιστά γε 

35 δπον τά τής | εύσεβείας ου διαλνμήνεται, δίκαιόν τε κρίνουσα 2Ί° r 
τοιαντην αρχήν καί κρατννεσίλαι καί κραταιοϋούλαι καί ανξειν, 
σννεχωρήσαμεν, καί διά τών παρόντων σνγχωροΰμεν αντώ ταις 
άπαραιτήτοις χρείαις τής πάντ άρίστης εκείνης αρχής έξυπη- 
ρετεΐν μετά όσιότητος καί δικαιοσύνης, ϊνα καί τφ παμβασιλεϊ 

40 έλεώ καί τή παρά ίλεοΰ προβληάείοη αρχή εύαρεστήσαι δυνη&ή 
εις σύστασιν μεν αρχής δικαιότατης καί τοϊς ήιιετέροις εύνου- 
στάτης, εις σωτηρίαν δε τών νπ’ αυτή πολιτευόμενων, ίκετεύ- 
οντες τον φιλάνθρωπον θεόν διαφυλάττειν κα'κξζτήν'ζ^-εύδαιμο- 
νεστάτην αρχήν καί τούς άρχομένους νπ’ αυτής, καί τούς νπη·

45 ρετοϋντας, αβλαβείς ψυχή τε καί σώματι. πρεσβείαις τής πα
ναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας, 
του άγιου ενδόξου πανευφήμου αποστόλου καί εύαγγελιστοϋ 
Μάρκου καί πάντων τών άγιων αμήν.

1

5

10

3. No. ΣΠΖ' 299 r

Άθ αν ασ ί ω καθηγονμένω του Γδερνέττου 

f Αίρεις ημάς είς ύψος καί φθόγγον καί ρήματα χαριζό- 
μενος είς πάσαν τήν γήν έξεληλνθότα, καί τί ιιή τών άποστό- 
λοις ή ίσαποστόλοις άρμοζόντων καταγεραίρεις (ελκόμενος τώ 
τής αγάπης νπερκαει) ήμάς τούς κάτω που τής τών αποστόλων 
καί Ιααποστόλων ΰπερφυεστάτης κειμένους αξίας καί μόλις άξι
ους τούς τοϋ φωτός; καί ταϋτα θεού φιλανθρωπίμ καί χάριτι. 
Σου δέ ή φιλόθεος πολιά καί ζητήματα προβέβληκεν, ών δή 
τάς δε έχε τάς λύσεις.

3ΐ Col. 2,ιο 3 Ro. 10,18
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Τοΐς άποχαξαμένοις χω βίω (τοντο γάρ των προβλημάτων 
έστ'ι το πρώτον) και άναλνσαι ποϋνϋοιν ϊν’ ώοι μετά Χρίστον 
(κατά Παύλον) τω κόαμω τε εσταυρωμένοις, άν νόσος δχλή, οΰκ 
αν έγωγε σνμβονλεύσαιμι γεναασ&αι κρεών των άπηγορευμέ- 

15 νων τω έπαγγέλματι, ουχ ώ; βδελυκτών (τοντο γάρ ό νόμος 
ό ιερός βδελύττεται τό φρόνημα) αλλά δι” άσκησιν. τοντο μεν 
τω μη δεΐν όντως έκϋύμως κεχηνέναι τω βίω τούτφ και τη κα
τά σάρκα διαίτη, τοντο δε τφ ήκιστα προσήκειν άποσπάσαντας 
από ίλεοϋ τον θανάτου εξουσίαν έχοντος και ζωής επιρρίπτειν 

20 τήν μέριμναν εις τρυφών λιπαρότερων επικουρίαν, δ μ ως κεί- 
σϋω εν τή τον κάμνοντος προαιρέσει, οΰτε γάρ βρώμα παρίστη- 
σιν ήμας τω ϋ·εώ, κατά τον μακάριον Παύλον, ούτε ή του &εοϋ 
βασιλεία έατί βρώσις και πόσις.

Τή δε γυναικ'ι (τοντο δη τό δεύτερον) ής άκούσης ετεροδό- 
25 ξου γεγάμηκεν ή κόρη, μεταλαμβάνειν τών άχράντων μυστηρί

ων σνγχωρητέον ώς άνενόχω, έπιτιμη&είση | μέντοι, εΐγε δυνα- 2Q9 ν 
μένη ού κεκώλνκε τό συνοικέσιον.

Τήν δε κόρην (ο δή τρίτον ήν) τό παράνομον συνάλλαγμα 
πεπραχνΐαν μετανοούσαν μεν προσδεκτέον εις εξομολόγησιν και 

30 διασπασϋεϊσαν τον παρανόμου συνοικεσίου ούκ είρκτέον τών 
μυστηρίων. Έν καιρφ μέντοι γε τω προσήκοντι, μετά δηλο
νότι τους άξιους τής μετάνοιας καρπούς οϋς αρμοστέον τή τον 
πλημμελήματος ή ανάγκη ή προαιρέσει. εί δέ διαζενχϋήναι 
άμήχανον, και μειζόνων κακών πρόξενον, δεκτέον μεν εις εξο- 

35 μολόγησιν (ονδεν'ι γάρ τάς τής μετάνοιας εισόδους κλειστέον, 
αλλά διαπεταστέον)<ξ(μετα)γ>και τών έκειαε δικαστηρίων νπομνή- 
αεως, τών δέ μυστηρίων ταύτην άποπεμπτέον εΐ μή έν ανάγκη.
ΕΙ δέ τι κα'ι φιλαν&ρωπότερον έπ ν, οήσειας, ούκ άποδοκιμάζο- 
μεν. Και ταϋτα μεν έπ'ι τών φύασάντων και μετά πολυχρονίους 

40 τάς παιδείας δΤ άς τε καί τινας έν σημειωματίω δηλώσωμεν.
Εις δέ τό εφεξής τά τοιαΰτα συνοικέσια κωλυτέον.
Ταντά σου τή φιλοϋέω πολαα έγχαράττομεν, συγκαταβατι- 

κώτερον ίσως ή δικαιότερον, καίπερ σνγκαταβατέον έν&α μή πα- 
ρανομητέον. Τά δέ συγχωρητικά πέμπομεν, αυναποπέμποντες 

45 και τά χρήματα, δωρεάν γάρ λαβόντες, δωρεάν διδόναι προσε- 
τάχύηαεν. Εί δέ τις τάς ήμετέρας άνάγκας βούλεται έλεήσαι, 
έλεηαάτω ώς είκός. δέξεται ή εκκλησία τό έλεος είπε ο έλεος, 
άλλ' ού μισθός έπ'ι τοΐς άπράτοις.
,ζρΕ

13 Gal. 6,14 22 1C0. 8,8 23 Ro. 14-17 45 Math. 10,8
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε. 18
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1 4. No. Τς'

Ιερεμία l ερο μ ονάχφ τ ώ Τζακαρέλλφ 

Μη δυσχεραίνετε προς τους εύλογους άφοριομούς (τούς καύ’ 
ύπαγόρευσιν τον τρισαθλίου Ναθαναήλ) αγορεύοντας μη είναι 

5 πνευματικούς, τούς μη έκεΐθεν τον λειτουργήματος λαβόντας το 
γράμμα, ήκιστα γάρ διανοηθέντες την τής χώρας κατάστασιν 
καί τό των καιρών χαλεπόν, εις σχεδόν αδύνατον κατεπείγονσι 
τούς υπηκόους, πεμψάτωσαν (εί δοκει) αρχιερέα διατιθέμενον 
τα κατά την χώραν. Εί δέ τούτο έκείνοις αδύνατον πώς ζη- 

10 τοϋοι τό τούτου χαλεπώτερον; Άργείτωσάν καί οι Ιερείς πάν- 
τες μη έκεϊθεν λαβόντες τό χρίσμα τό ιερόν. Άλλ’ αυτοί μεν 
ούκ svvoovντες την τών πραγμάτων δυσχέρειαν, τον δεύτερον 
πλοϋν (ο λέγεται) την δηλονότι κατ’ οικονομίαν πραξιν άγνοοϋ- 
σιν. ημείς δέ εύχαριστοϋμεν τώ φιλανθρώπω θεώ, ότι παρ’ 

15 ορθοδόξων αρχιερέων λαμβάνουαιν οι πνευματικοί καί οι ιε
ρείς τάς λειτουργίας τάς πνευματικός, όσον κάλλιον δυνηθώαιν. 
Είθε δέ καί άμισ&ί. Άλλ’ αυτός δ τυφλός μια έλος καί τούς 
άφοριομούς έξήγειρε. Έγράψαμεν δέ ημείς εις Κωνσταντι
νούπολη1, ΐνα παύαωσι τούς άφοριομούς, εύλογίαις την χώραν 

20 καταγλυκαίνοντες, καί ελπ ίζομεν μη άποτυχεϊν ών άξιου μεν.
Υμείς δέ χαίροιτε εν Κυρίω τοΐς πνευματικούς άγώαιν επαπο· 
δυόμενοι διά την βασιλείαν τών ουρανών. 2

2 Τζαγκαρόλλφ Nin. || 3 δνσχαίρενε πρός τους αλόγους....................Nin. || η κατα-
πείγουοι Nin. || ι8 έξήγειρεν Nin. || 21 χαίρετε Nin.
21 έναποδυόμενοι Nin. Ad finem Nin. addit: "Ερρωοο εν Άλεξανδρεία ζρίΚ 
quod a god. Patnj. deesl.

2os r
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ΠΡΩΤΟΜΙΝΩΙΚΑ! ΤΑΦΑΙ
ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΑΝΛΙ - ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Την 10. 7. 1951 έργάται ασχολούμενοι μέ λατομικός εργασίας 
πλησίον τού χωρίου Δουργουτζή η Κυπαρίσσι τής περιοχής Κανλί- 
Καστέλλι 'Ηρακλείου άνεύρον είκοσι καί πέντε αγγεία. Τρία έξ αυ
τών έκόμισε μετά τινας ημέρας δργανον τοΰ 'Αστυνομικού Σταθμού 
Καστελλίου εις τδ Μουσεΐον 'Ηρακλείου. 'Ανεγνωρίσθη δτι έπρόκει- 
το περί αξιόλογων πρωτομινωικών αγγείων καί ευθύς την επομένην 
μετέβην επί τόπου, ΐνα παραλάβω τά άνευρεθέντα, τα όποια έφυλάσ- 
σοντο εις τον σταθμόν Καστελλίου καί συνάμα επιχειρήσω συστημα
τικήν έρευναν τού χώρου εύρέσεως. Οΰτος αποτελεί σπηλαιώδη κοιλό
τητα, άνοί/ματος, ως έχει σήμερον, περίπου 2 μ., μήκους 3 μ. καί 
ύψους κατά την είσοδον 2.60 μ. Ή κοιλότης κεΐται επί τής λίαν α
ποτόμου βόρειας κλιτόος1 εξάρματος γής έκ μαλακού βράχου, (κούσ- 
κουρα ή άσπρουγα), καλουμένου Κορφή τού Βαθιά ή Τειχίδα. Τό ύ
ψωμα τούτο εύρίσκεται μεταξύ τού μνημονευθέντος χωρίου Δουργου
τζή ή Κυπαρίσσι, από τοΰ οποίου απέχει */4 τής ώρας, καί ετέρου κα
λουμένου Γαλένι. Ή κοιλότης δεν δύναται νά δνομασθή σπήλαιον, 
άςρού καί άβαθής είναι καί τό δάπεδόν της έχει σημαντικήν κλίσιν 
προς τά έξω. 'Ομοιάζει μάλλον μέ τάς συνήθεις θέσεις πρωτομινωι
κών ταφών, τάς καλουμένας «βραχώδη στεγάσματα» (rock shelters). 
Ή οροφή καί τμήμα τών παρειών τής κοιλότητος είχε καταπέσει, πα- 
ρείχετο δμως ακόμη ικανός χώρος, ΐνα κατακλίνηται εις άνθρωπος, καί 
έχρησιμοποιεΐτο διά πρόχειρον στάθμευσιν ζώων εις περίπτωσιν βρο
χής2·

Κατά τήν έπίσκεψίν μου ό χώρος τής κοιλότητος εκλείετο σχεδόν 
εξ ολοκλήρου υπό μεγάλου τεμαχίου τού μαλακού βράχου, καταπεσόν- 
τος κατά τάς εργασίας τών χωρικών έκ τής ανατολικής πλευράς. Εις 
τήν ευτυχή αυτήν σύμπτωσιν οφείλεται τό δτι ή μεγαλυτέρα έκτασις * 2

') Πρωτομινωικοί ταφαί επί αποτόμων επίσης κλιτύων εις Σφουγγαραν 
Hawes, Excav. in Eastern Crete, Anthr. Pub. Univ. of PA. Museum 
III, σ. 71 καί είς Γουρνιά, Hawes, Gournia, σ. 56.

2) Συχνή είναι ή τοιαύτη χρήσις τών rock shelters. Πβ. τό νεολιθικόν 
τοΰ Παλαικάστρου, Β. S. A., XI, σ. 261, καί τό πρωτομινωικόν τής Άγ. Φω
τιάς Ίεραπέτρου, Hawes, Gournia, σ. 56. Είς άμφότερα καί είς άλλα, λόγφ 
τής φύσεως τοΰ εδάφους, εΐχον καταπέσει επίσης τμήματα τοΰ βράχου.
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τής κοιλότητος μετά τών έν αυτή λειψάνων εύρέθη κατά την άνασκα- 
φήν άδιατάρακτος. (Τά υπό τών χωρικών έξαχθέντα αγγεία εκειντο 
κατ’ αυτό τό στόμιον τής κοιλότητος, εις μικράν μη καλυπτομένην υ
πό τοΰ πεσόντος βράχου έκτασιν). Ή εργασία τής άνασκαφής συνί- 
στατο επομένως κυρίως εις την διά μοχλών άνακίνησιν καί ρίψιν τοΰ 
βράχου έξω τοΰ σπηλαίου εις την κλιτΰν, ή οποία έπετεΰχθη διά πολ- 
λοΰ κόπου. Άποκαλυφθέντος οΰτω τοΰ δαπέδου διεπιστώθη διά τής 
έρεΰνης ό'τι αί από τής οροφής πτώσεις είχον άποτελέσει συνεχές, λευ
κόν στρώμα, βάθους 0,30 μ., υπό τό όποιον εύρίσκετο έτερον σαφέ
στατα διακρινόμενον στρώμα ερυθρόν, βάθους 0,20 μ. Κάτωθεν καί 
τοΰτου εύρ'σκετο τό «στερεόν» κατά την έκφρασιν τών εργατών άρ- 
χαΐον δάπεδον τής κοιλότητος. Τό δεύτερον τοΰτο ερυθρόν στρώμα εί- 
χεν άποτελεσθή εκ πλήθους οστών ανθρωπίνων φύρδην-μ ίγδην κειμέ
νων καί πολλών αγγείων, ών τά πλεϊστα ακέραια. Τά αγγεία εκειντο 
άναμίξ μέ τά ανθρώπινα λείψανα, εις διαφόρους θέσεις άτάκτως, καί 
τά περισσότερα έξ αυτών περιεΐχον τεμάχια οστών. ("Εν ευρύ κΰπελ- 
λον π.χ. περιεΐχεν ολόκληρον τό άνώτερον τμήμα ενός ανθρωπίνου 
κρανίου.) Διά τής σκαφικής έρεΰνης ό αριθμός τών ακεραίων ή σχε
δόν ακεραίων αγγείων άνήλθεν εις τεσσαράκοντα δύο, δύο δέ επί πλέ
ον αγγεία έκόμισε χωρικός τις εις τό Μουσεΐον μετά την άνασκαφήν, 
προερχόμενα, ως ειπεν, έκ τοΰ αύτοΰ χώρου. Πιθανώς ειχεν εΰρει καί 
αποκρέψει αυτά προ τής έρεΰνης. "Αφθονα καί λίαν ενδιαφέροντα ό
στρακα περισυνέλεξα έκ τών χωμάτων, τά όποια είχε συσσωρεύσει ή 
έργασία τών χωρικών έπί τής κλιτΰος, συνεπληρώθησαν δέ καί έκ τών 
οστράκων τούτων αγγεία τινά, άποτελεσθείσης οΰτω όμάδος πεντήκον- 
τα έν όλφ πρωτομινωικών αγγείων. Τό στρώμα τοΰ κοΰσκουρα, τό ό
ποιον έπέκειτο ολοκλήρου τοΰ ταφικοΰ στρώματος, καθιστά: βέβαιον, 
νομίζω, δτι τό τελευταΐον τοΰτο στρώμα δέν είχε διαταραχθή τουλά
χιστον από τής άρχαιότητος. Ή συσσώρευσις τών οστών καί τών αγ
γείων είκή καί ως έτυχε προήλθεν έξ αυτής τής φΰσεως τών αποθέ
σεων κατά τούς αρχαίους χρόνους. 'Ως προς τά οστά ήτο σαφές δτι 
ταΰτα δέν είχον τοποθετηθή εντός τών αγγείων, άλλ’ είσέδυσαν εις 
αυτά κατά την συσσώρευσιν. Ούδείς σκελετός ή τμήμα σκελετού εύρί
σκετο in situ καί ούδέν κρανίον περισυνελέγη. Έκ τών δστών άλλα 
μέν ήσαν κεκαυμένα καί τελείως μελανά, άλλα δέ άκαυτα. 'Ομοίως 
πλεϊστα αγγεία φέρουν σαφή ίχνη υστερογενούς πυράς, ασχέτου προς 
την δπτησιν τοΰ αγγείου.

Πλήν τών αγγείων άνευρέθησαν κατά την άνασκαφήν τρία χαλκά 
έγχειρίδια καί τινα τεμάχια όμοιων εγχειριδίων, τέσσαρα λεπίδια εξ 
Οψιδιανού, δυο-ψήφοι περιδέραιων έξ ωχρού στεατίτου καί τιγα τε
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μάχια σταλακτιτών, τά όποια πιιΊανώς άπετέλουν επίσης κτερίσματα, 
άφοΰ τουλάχιστον σήμερον ή κοιλότης δεν έχει σταλακίίτας. Χαλκαΐ 
τινες καρφίδες καί περόναι καί εις πήλινος λειαντήρ περισυνελέγησαν 
επίσης. 'Απάντων των ευρημάτων παρέχω κατωτέρω κατάλογον.

ΚΕΡΑΜΕΙΚ Η

Α'Πρόχοι με γραπτήν διακόσμησιν.
1. —Πίν. ΙΓ' 2,7. Μεγάλη πρόχους με σφαιρικόν σώμα ύψους 0, 

24 μ. Πηλός κιτρινωπός ακάθαρτος. Έπί τής κοιλίας κάθετοι γραμμαί 
έρυθραί ενούμεναι έπί τοϋ πυθμένος. ’Από τής ενάρξεως τοΰ λαιμού 
καί ά'νω όριζόντιαι ταινίαι. Λαβή ραβδωτή. Συνεπληρώθη τό στόμιον.

2. —ΓΙίν. ΙΓ' 1, 3. Πρόχους υψους 0,18 μ. όμοιου σχήματος καί 
διακοσμήσεως προς τήν προηγουμένην, μέ υψηλήν πρόχυσιν κοσμου- 
μενην δΓ ομάδων γραμμών άντιθέτως φερομένων εκατέρωθεν διπλής 
καθέτου ραβδώσεως.

3. —Πίν. ΙΓ' 1, 1. 'Ωραία πρόχους υψους 0.18 μ. έξαιρέτως επι
μελούς κατασκευής καί διακοσμήσεως. Πυθμήν ελαφρώς σφαιρικός, 
γάστρα κωνική, βραχύς λαιμός αμέσως άνοιγόμενος εις υψηλήν πρόχυ- 
σιν. Έφ’ ολοκλήρου τοϋ αγγείου ομάδες καθέτων γραμμών λεπτών 
τελείως παραλλήλων (έξ εννέα γραμμών έκαστη, πλήν μιας έχούσης δέ
κα τρεις), άρχόμεναι από τών χειλέων, συγκρατούμεναι διά ταινίας δι- 
ηκούσης κατά τήν έναρξιν τοϋ λαιμοΰ καί τέμνουσαι άλλήλας έπί τοϋ 
πυθμένος. 'Η λαβή συμπεριλαμβάνεται εις τήν αυτήν διακόσμησιν, 
φέρουσα γραμμάς όμμορόπους αυτή, αί όποϊαι συνεχίζονται κατόπιν 
έπί τοϋ αγγείου. Τά χείλη καί τό εσωτερικόν τοϋ στομίου βεβαμμένα.

4. —Πίν. ΙΓ' 1, 2. Πρόχους υψους 0,155 μ. τοϋ αυτού σχήματος 
καί τής αυτής διακοσμήσεως προς τήν προηγουμένην. Αί ταινίαι πλα
τύτεροι καί κατά τι άμελέστεραι. Φέρει έμφανή ίχνη πυράς υστερογενή.

5. —Πίν. ΙΓ' 1, 4. Πρόχους ύψους 0,115 μ. σφαιροειδής μέ υψη
λήν πρόχυσιν. Φέρει έπί τοΰ κατωτέρου τμήματος καθέτους γραμμάς' 
επί τής λαβής καί τοΰ ανωτέρω τμήματος τής γάστρας ταινίας οριζον
τίους καί έπί τοϋ στομίου καθέτους. Ίχνη καύσεως.

6. —Πίν. ΙΓ' 2, 8. Πρόχους ύψους 0,135 μ. μέ ήμισφαιρικόν πυθ
μένα σαφώς χωριζόμενον διά τρόπιδος από τής λοιπής γάστρας. Δύο 
παχεΐαι ταινίαι υπό τάς οποίας κάθετοι γραμμαί. Λαβή ραβδωτή.Στό
μιον κοσμούμενον δΓ ομάδων άντιθέτως φερομένων λοξών γραμμών.

7. —Πίν. ΙΓ' 2,5. Πρόχους μικρά ύψους 0,093 μ. μέ αμελή δια- 
κόσμησιν ζωηρού έρυθροΰ χρώματος. Ταινίαι" εις τό στόμιον κάθε
τοι. 'Ο πυθμήν είναι σχεδόν έπίπεδος καί κοσμείται διά σταυροειδώς 
τεμνομένων γραμμών.
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Β' ΙΙρόχοι μέ διακόσμησιν γενομένην διά κτενιού 
η ψήκτρας.

1. —Πίν. ΙΓ' 1, 6. Πρόχους ύψους 0,25 μ. καλυφθεΐσα ολόκλη
ρος δΓ έρυθράς αλοιφής, επί τής οποίας εγένοντο ακολούθως διά κτε
νιού ή ψήκτρας ομάδες άβαθών αυλακώσεων οΰχΐ κανονικαί. Έκ τής 
δπτήσεως εν τή εστία προεκλήθησαν κηλίδες, προοιμιάζουσαι τον ρυθ
μόν Βασιλικής.

2. —Πίν. ΙΓ' 1, 7. Πρόχους μικρά ΰψους 0,095 μ. τής αυτής τε
χνικής καί διακοσμήσεως προς την προηγουμένην. Στόμιον ευρύ στρογ
γυλόν.

3. —Πίν. ΙΓ' 1, 5. Πρόχους μικρά ύψ. 0,11 μ. τής αυτής τεχνι
κής. Αί γραμμαί τοϋ κτενιού ενταύθα κάθετοι. Τρόπις μεταξύ τού 
σφαιροειδούς πυθμένος καί τού τοιχώματος.
Γ' Πρόχοι μέ ερυθράν αλοιφήν ακόσμητοι.

1. —Πίν. ΙΓ' 1, 8. "Υψος 0,145 μ. Στόμιον στενόν.
2. —Πίν. ΙΓ' 2, 9. "Υψος 0,154 μ.
3. —Πίν. ΙΔ' 1, 13. Ύψος 0,035 μ. Προχοΐδιον χονδροειδές μι- 

κρογραφικόν.
4. —Πίν. ΙΔ' 2, 8. Πρόχους στογγυλόστομος ύψους 0,115 μ. μέ 

εύρύν πυθμένα.
5. — Πίν. ΙΔ' 2, 9. Πρόχους ύψους 0,09 μ. καπνισθεΐσα εν μέρει 

έν τή εστία.
Δ' ’Αγγεία δίωτα μετά στρογγυλού διακεκριμένου 
στομίου.

1. —Πίν. ΙΔ' 1, 14. Χονδροειδές άγγεΐον ΰψους 0,085 μ.
2. —Πίν. ΙΔ' 1, 6. Ώραΐον άγγεΐον, ύψους μετά των ύπερυψου- 

μένων καθέτων λαβών 0,065 μ. καί μέ διάμετρον στομίου 0,08 μ. 
Πυθμήν καί στόμιον διακεκριμένα. Καλύπτεται δΓ αλοιφής μελανθεί
σης διά καπνίσματος καί στιλβωθείσης. Ευθύς άνω τής τρόπιδος ζώ
νη μη στιλβωθεΐσα, διό δλιγώτερον μέλαινα τής λοιπής επιφάνειας, 
καί επί τής ζώνης ταύτης σειρά X γενομένη διά στιλβωτήρος. Λίαν 
δμοιον τό εκ τού σπηλαίου τής Μιαμούς, A. J. Α., 1897, είκ. 13, σ. 
302.

3. —Πίν. ΙΓ' 2, 4. Άγγεΐον σφαιροειδές ύψους 0,10 μ. μετά δύο 
καθέτων λαβών εκφυομένων εκ τής κοιλίας. Στόμιον κεχωρισμένον, 
μάλλον στενόν, διαμ. 0,065 μ. Ό πυθμήν δλος κεχρωσμένος δΓ ερυ
θρού. Τό σώμα έχει ταινίας, αι λαβαί καθέτους γραμμάς, τό δέ στό
μιον ομάδας έκ τριών έκάστη γραμμών λοξών άντιθέτως φερομένων. 
Τά χείλη εσωτερικώς έχουν χρωσθή ερυθρά.

4. —Πίν. ΙΓ'2, 2. Άγγεΐον δίωτον τριποδικόν ύψους 0,08 μ.,
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μέ διάμετρον στομίου 0,055 μ. Κάθετοι γραμμαί όξυνόμεναι έπ ι τοΰ 
πυθμένος. Ταινία κατά την έναρξιν τοΰ λαιμού. 'Η λαβή έχει μίαν 
κάθετον γραμμήν, ήν τέμνουν λοξά! ραβδώσεις, ύπ’ αυτήν δέΧ. Έπ! 
τοΰ στομίου ομάδες λοξών γραμμών άντιθίτως φερόμεναι. Ή έτέρα 
τών λαβών συνεπληρώθη.

5. —Πίν. ΙΓ' 2, 1. Όμοιου σχήματος προς τό προηγουμένου, άλλ’ 
άνευ ποδών, κα! ΰψους 0,075 μ. ’Έχει καλυφθή δι’ έρυθράς α
λοιφής μή στιλβωθείσης. Διά κτενιού έγένοντο έπι τών τοιχωμάτων 
μέχρι τής ένάρξεως τοΰ πυθμένος κάθετοι αύλακες διακρινόμεναι άλλή- 
λων, επι δέ τοΰ λαιμοΰ διά μικροτέρου κτενιού ομάδες λοξών γραμ
μών άντιθέτως φερόμεναι. Έσωτερικώς τά χείλη βεβαμμένα. Ό πυθ- 
μήν μελανός ολίγον έκ τής όπτήσεως.

6. —Πίν. ΙΔ' 2, 2. Άγγεΐον ΰψους 0,14 μ. μέ σφαιροειδή γά- 
στραν, εΰρύν άλλ’ άνευ ακμών πυθμένα και υψηλόν και εΰρύν λαιμόν. 
Κόσμησις έξ ερυθρών καθέτων γραμμών έπ! τής γάστρας καί λοξών 
τεμνομένων επί τοΰ λαιμοΰ, ου ή έναρξις έχει δυο οριζόντιας ταινίας· 
Συνεπληρώθη έν οΰς κα! μέρος τοΰ σώματος.

7. —Πίν. ΙΔ' 2, 1. Όμοιον ΰψους 0,15 μ. μετά στενωτέρου κα! 
σαφέστερου διακρινομένου πυθμένος. Εξίτηλος διακόσμησις ταινιών 
έπ! τοΰ λαιμοΰ κα! γραμμών τεμνομένων έπ! τοΰ σώματος.
Ε' Κύπελλα.

1. —Πίν. ΙΓ' 2, 6. 'Υψηλόν ευρύ κολουροκωνικόν μετά πυθμέ
νος έπιπέδου κα! δυο μικρών τετρυπημένων οριζοντίων αποφύσεων ευ
θύς υπό τά χείλη. "Υψος 0,115 μ. 'Ολόκληρον τό άγγεΐον καλύπτεται 
έξωτερικώς ύπό πυκνών ζωηρώς έρυθρών καθέτων γραμμών συναν- 
τωμένων έπ! τοΰ πυθμένος. Τά χείλη κα! τό εσωτερικόν τοΰ κυπέλλου 
ερυθρά. ’Ίχνη ύστερογενοΰς καύσεως.

2. —Πίν. ΙΔ' 2, 3. Μέγα έξαίρετον κύπελλον ΰψους 0,10 μ. μετά 
μιας λαβής φερούσης άνω προεξοχήν. Ό πυθμήν διακεκριμένος, άλλ’ 
ολίγον κυρτός. Κόσμησις οριζοντίων ταινιών κα! ύψηλότερον ομάδων 
λοξών γραμμών τεμνουσών άλλήλας. Συνεπληρώθη έν μέρει.

3. —Πίν. ΙΓ' 2, 3. Κύπελλον δίωτον ΰψους 0,095 μ. σχήματος κυ
λινδρικού ελαφρώς άνοιγομένου προς τά κάτω μετά πυθμένος σφαιρο
ειδούς. Διακόσμησις έκ ζωηρώς έρυθρών καθέτων γραμμών όξυνομέ- 
νων έπι τοΰ πυθμένος. Ούτος διακοσμείται διά τεσσάρων παχειών 
γραμμών τεμνομένων χιαστί. Παχεΐα ταινία κατά την έναρξιν τοΰ 
πυθμένος. Τά χείλη καί τό εσωτερικόν ερυθρά. Λαβαί ραβδωταί.

4. —Πίν. ΙΔ' 1, 10. Κομψόν επιμελούς κατασκευής κύπελλον κω
νικόν, ΰψους 0,075 μ. μετ’ επιφάνειας καλυφθείσης δι’ ερυθρού και 
λειανθείσης διά ψήκτρας. Πυθμήν τελείως επίπεδος διαμέτρου 0,035
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μ., ενώ τό στόμιον λίαν ευρύ, διαμ. 0,14 μ. Τοιχώματα ευθέα. Mid 
λαβή μετά μαστοειδούς άποφύσεως υψηλά.

5, —Πίν. ΙΔ' 1, 15. Χονδροειδές κύπελλον ύψους 0,063 μ. δίωτον 
έχον μέρος τής εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας βεβαμμένον, τό 
δέ λοιπόν κεκαλυμμένον διά καθέτων γραμμών καί τινων τεμνουσών 
αύτάς, ώς καί κηλίδων, εΐκή καί ως έτυχεν.

6. —Πίν. ΙΔ' 1, 16 μ. Χονδροειδές κύπελλον ύψους 0,055 μ. μετ’ 
αποφύσεων τετρυπημένων παρά τά χείλη. Έχρώσθη εσωτερικώς καί 
έξωτερικώς δι’ ερυθρού.

ΣΤ' Σκεύη προς άνάρτησιν μέ δύο οριζόντιας τ ε- 
τρυπημένας αποφύσεις.

1. —Πίν. ΙΔ' 1, 9. Χυτρίδιον ύψους 0,08 μ. μετά στενού επιπέ
δου πυθμένος καί τρόπιδος. Ερυθρόν χρώμα έκάλυπτε την επιφάνει
αν, έστιλβωμένον. Νύν έχει άπολεπισθή.

2. -—Πίν. ΙΔ' 1, 17. Ύψους 0,06 μ. μέ τρόπιν χαμηλότερου. "Ο- 
μοιον προς τό προηγούμενου μέ την αυτήν χρώσιν καί στίλβωσιν.

3. —Πίν. ΙΔ' 1, 7. "Ομοιον μικρόν καπνιστόν, ύψους 0,035 μ.
4. —Πίν. ΙΔ' 1, 11. Σφαιρικόν πεπιεσμένου άγγεϊον ύψους 0,06 

μ. μέ επίπεδον πυθμένα καί λίαν στενόν στόμιον διακρινόμενον καί 
κλίνον έξω.

5. —Πίν. ΙΔ' 1, 12. Κυλινδρικόν άγγεϊον ύψους 0,045 μ. μέ εύρύν 
επίπεδον πυθμένα καί τοίχωμα άνοιγόμενον προς τά κάτω. Αί λαβαί 
ευθύς υπό τό στόμιον. ’Έχει καλυφθή διά τού αυτού παχέος ερυθρού 
«λουτρού», τό όποιον ειτα έστιλβώθη καί νύν ευκόλως απολεπίζεται.

6. —Πίν. ΙΔ' 1, 8. Άγγεϊον έχον σχήμα πλοιαρίου, μέ επίπεδον 
πυθμένα καί στόμιον υψηλόν καί στενόν έν ε’ίδει καπνοδόχης. Αί λα
βαί ήσαν προεξοχαί τετρυπημέναι, κατά τό μέσον τών μακρών πλευ
ρών, μιμούμεναι τήν θέσιν τών κωπών, ενώ κατά τήν πρύμνην υπάρ
χει διχαλωτή θέσις διά τό πηδάλιον. Ή προεξοχή τής πρώρας, ελλι
πής νύν- ήτο ασφαλώς τετρυπημένη ομοίως, ούτως ώστε τό σκεύος ά- 
νηρτατο έκ τεσσάρων σημείων. Μήκος 0,11 μ·, ύψος 0,075 μ. Ερυ
θρά χρώσις άποτριβεΐσα κατά τό πλεΐστον.

7. —Πίν. ΙΔ' 1, 1. Πώμα μικρόν διαμέτρου 0,075 μ., καπνιστόν 
καί έστιλβωμένον έξωτερικώς. Δύο αποφύσεις όριζόντιαι μικρόν προς 
τά ά'νω προέχουσαι τετρυπημέναι. Υπάρχει καί έτερον όμοιον πώμα, 
τό όποιον δεν δημοσιεύεται.

Ζ' Καπνιστά αγγεία.
1.—Πίν. ΙΔ' 1, 5. Υψηλή κύλιξ ή δπωροδόχη ύψους 0,12 μ., 

καπνιστή, μέ σώμα κυπελλοειδές καί πόδα κοϊλον, φέροντα παραλλή-
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Είκ. 1.— Αγγεία έκ τού σπηλαιώδους τάφου Κυπαρισσιού.

Είκ. 2.— 'Αγγεία εκ to j σπηλαιώδους τάφου Κυπαρισσιού.
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Είκ. 2—’Αγγεία καί όστρακα.
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λους οριζόντιας έξεχούσας ταινίας. Κατά τό σημεΐον συνδέσεως κυ
πέλλου και βάσεως δακτύλιος. Τό κΰπελλον κατά τό άνώτερόν του 
τμήμα, χωριζόμενον δι’ ελαφρώς δηλουμένης τρόπιδος, κοσμείται δι’ 
αστίλβωτων και διά τοΰτο όλιγώτερον τής λοιπής επιφάνειας μελανών 
μετοπών ραβδωθεισών καθέτως διά στιλβωτ~ρος. Ή λοιπή επιφά
νεια έσωτερικώς καί έξωτερικώς έχει συνεχή στίλβωσιν. Πηλός κοκκι
νωπός καί μάλλον ακάθαρτος. Φέρει μίαν μόνον λαβήν υψηλά, όριζον- 
τίαν τετρυπημένην.

2. —Πίν. ΙΔ' 2, 7. "Ομοιον κατά τό σχήμα καί τήν τεχνικήν, ύ
ψους 0,12 μ. ’Ελλιπές τά χείλη, άνευ δακτυλίου. Διακόσμησις διά τοϋ 
στιλβωτήρος.

3. —Πίν. ΙΔ' 1, 3. Άγγεΐον ΰψους 0,105 μ. μετά πυθμένος στε
νοί επιπέδου, άπαρτισθέν έκ δυο κωνικών κυπέλλων συνενωθέντων 
κατά τά χείλη, ών τό άνώτερόν διεμορφώθη μετά σωληνωτοί στομίου. 
Καπνιστόν με αυλακώσεις οριζόντιας παραλλήλους. Έφερε δυο απο
φύσεις τετρυπημένας.

4. —Πίν. ΙΔ' 1, 4. Άγγεΐον υψους 0,06 μ. δμοιάζον προς τό 
προηγοΰμενον, μετά υψηλοί σωληνωτοί στομίου, οΰ τά προέχοντα χεί
λη έχουν δυο όπάς. Δυο αποφύσεις τετρυπημέναι άποκολληθεΐσαι, κα
τά τήν έναρξιν του πυθμένος. Καπνιστόν μέ ταινίας διά στιλβωτήρος 
γενομένας.

5. —Πίν. ΙΔ' 1, 2. Μικρόν κωνικόν τριποδικόν άγγεΐον, υψους 
0,055 μ. Καπνιστόν μέ ταινίας γενομένας διά τοϋ στιλβωτήρος.

6. —Πίν. ΙΔ' 2, 6. Άγγείδιον καπνιστόν υψους 0,08 μ·, μετά μι
κροί επιπέδου πυθμένος καί τρόπιδος. Στενοίται προς τό στόμιον, οΰ 
τά χείλη προέχουν μικρόν. Έχει δΰο λαβάς μικράς τετρυπημένας επί 
τής τρόπιδος. Φέρει οριζόντιας χαρακτάς γραμμάς.

7·—Πίν. ΙΔ' 2, 5. Σφαιροειδές καπνιστόν άγγείδιον, υψους 0,06 
μ. μετά στενουμένου στομίου καί μικρόν προεχόντων χειλέων. Έφε- 
ρεν όμοιας προς τό προηγοΰμενον λαβάς άποκολληθείσας καί κόσμη- 
σιν τήν αυτήν διά χαρακτών οριζοντίων ταινιών.

8.—Πίν. ΙΔ' 2, 13. Πυξίς κυκλαδική μετά πώματος, συγκολλη- 
θεΐσα έκ τινων τεμαχίων, ελλιπής έν μέρει. "Υψος μετά τοϋ πώματος 
0,05 μ. Τό πώμα φέρει διακόσμησιν χαρακτήν εκ τριών συγκεντρι- 
κών κύκλων. Μεταξύ τών δύο ακραίων τεθλασμένοι. Έπί του προέ- 
χοντος τμήματος του πώματος καί του άγγείου ραβδώσεις. Τά τοιχώμα
τα του πώματος καί τοϋ πυξιδίου έχουν τεθλασμένος καί καθέτους γραμ
μάς εναλλάξ. 'Ο πυθμήν τής πυξίδος έχει δύο συγκεντρικούς κύκλους, 
ών μεταξύ στιγμαί, επί δέ του προέχοντος τμήματος [τοϋ πυθμένος 
τεθλασμένοι. Είναι καπνιστόν καί εστιλβωμένον έσωθεν καί έξωθεν.
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Η' Διάφορα.

1. —Πίν. ΙΔ' 2, 4. ’Ασκός ΰψους 0,13 μ., μετά τριών ατροφικών 
ποδών και μιας καθέτου λαβής συμπληρωθείσης. Το κάτω ήμισυ τοϋ 
αγγείου έχει καλυφθή δι’ έρυθράς αλοιφής, τό δέ άνώτερον εκοσμήθη 
διά ομάδων γραμμών τεμνουσών άλλήλας. Τό μέγα σωληνωτόν στό- 
μιον φέρει παραλλήλους γραμμάς.

2. —Πίν. ΙΔ' 2, 10. Κύπελλον κυλινδρικόν ΰψους 0,08 μ., τριπο- 
δικόν, μόνωτον, φέρον πυκνάς παραλλήλους καθέτους γραμμάς.

Πλήν τών ανωτέρω αγγείων άνευρέθησαν δυο προχοΐδια μονό
χρωμα, καί τρίτον ελλιπές εν μέρει μετ’ έρυθρας γραμμικής διακοσμή- 
σεως. ’Επίσης έν χονδροειδές κυπελλον μετά μιας απλής λαβής ελλι
πούς, ήτις θά ήτο αρκούντως μακρά, ως άρυταίνης. Ταϋτα δέν δημο
σιεύονται ως ά'νευ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος. Έκ τών άφθονων καί 
λίαν ενδιαφερόντων οστράκων δημοσιεύονται προς τό παρόν τά χαρα
κτηριστικότερα, γίνεται δέ λόγος περί αυτών κατωτέρω.

ΧΑΛΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

1. —Είκ. 7, (τό πρώτον τών εγχειριδίων έξ αριστερών). Έγχειρί- 
διον μήκους 0,093 μ. καί μεγίστου πλάτους 0,025 μ. επίμηκες στενού- 
μενον κατά την αιχμήν. Ελλείπει μικρόν τμήμα κατά τούς ώμους, έν
θα θά ΰπήρχον αι όπαί διά την πρσήλωσιν τής ξύλινης λαβής. Ή λε- 
πίς έχει άποτελεσθή έκ δύο συναρμοσθέντων προς άλληλα φύλλων 
χαλκού, έχει δέ ένισχυτικήν διόγκωσιν κατά τό μέσον, καθ’ δλον τό 
μήκος αυτής, άνευ πλαστικής εξωτερικής δηλώσεως.

2. —Εϊκ. 7, (τό μεσαΐον τών εγχειριδίων). Έγχειρίδιον μήκους 0, 
085 μ·, μεγίστου πλάτους 0,025 μ. τοϋ έπιμήκους τύπου, σώζον καί 
την μίαν τών οπών επί τών ώμων. ’Ελλείπει τμήμα τής αιχμής καί 
τών ώμων.’Έχει άποτελεσθή εξ ενός λεπτού φύλλου χαλκού, άνευ ένι- 
σχυτικής έξογκώσεως. Είναι λίαν βεβλαμμένον.

3. —Είκ. 7, (τό τρίτον τών εγχειριδίων). Έγχειρίδιον μήκους 0, 
067 μ. καί πλάτους 0,021 μ. τοϋ αυτού τύπου καί τής αυτής τεχνικής 
προς τό προηγούμενον. Λίαν βεβλαμμένον καί ελλιπές έν μέρει.

4. —Είκ. 7, κάτω δεξιά. Τρία τεμάχια περονών.

ΔΙΑΦΟΡΑ

1. —Είκ. 7, άνω δεξιά. Τέσσαρα λεπίδια έξ οψιδιανού.
2. —Εϊκ. 7, άνω δεξιά πλησίον τού λεπιδιού. Ψήφος περιδέραιου 

κυλινδρική μέ δύο βαθείας αύλακας, μήκους 0,005 μ., τετρυπημένη κα
τά μήκος, έκ κιτρινωπού στεατίτου.

3. —Είκ. 7, δεξιά τής προηγουμένης. Ψήφος περιδέραιου σταγο-
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νόσχημος, τετρυπημένη, μήκους 0,02 μ. εκ κιτρινωπού στεατίτου.
4. —Είκ. 7, κάτω αριστερά. Πήλινον άντικείμενον όμοιάζον προς 

οΰς, μήκους 0,09 μ. και πλάτους 0,05 μ. Πιθανώς λειαντήρ.
5. —Είκ. 7, άνω αριστερά. Τεμάχιον στεατίτου.
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Είκ. 7.— Μικρά ευρήματα τοϋ τάφου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

'Ως είναι σαφές τά αγγεία ημών ανήκουν εις τάς γνωστάς κατη
γορίας τεχνικής καί σχημάτων τής παλαιοτέρας πρωτομινωικής κερα- 
μεικής τής Κρήτης. ’Ιδιαιτέρως στενώς συνδέονται μέ τά σύγχρονα σύν
ολα τής κεντρικής Κρήτης, ήτοι τοΰ τάφου τοΰ Πΰργου, τοϋ σπηλαί
ου τής Εϊλειθυίας, τοϋ τάφου τοϋ Κράσι, τοϋ σπηλαίου τοϋ Άρκα
λοχωρίου, των τάφων τής Μεσαρας. Άπαντα και μεταξύ τών αγγεί
ων τοϋ Κανλί Καστελλίου ή κατηγορία τών μονοχρώμων αγγείων, ή
τοι τών έμβαπτισθέντων εις λουτρόν ερυθροϋ καθαροϋ χώματος δια- 
λελυμένου εις ύδωρ, διά τοϋ οποίου επιτυγχάνεται δ σχηματισμός λε- 
πτοτέρου λείου εγχρώμου στρώματος επί τής επιφάνειας τοΰ συνήθως 
ακαθάρτου πηλοΰ τοϋ αγγείου.8 Τό στρώμα τοϋτο, τό όποιον είναι φύ
σει αμαυρόν, στιλβώνεται ακολούθως διά στιλβωτήρος, καθ’ δλην την 
επιφάνειαν, ή (επί τών καπνιστών κυρίως αγγείων) γίνονται διά τοϋ 
στιλβωτήρος γραμμαί παράλληλοι, κάθετοι καί όριζόντιαι, εις δέ τάς *)

*) A. J. Α., 1897, σ. 300, Άρχ. Δελτ., 1918, c. 144.
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ύψίποδας κύλικας και συγκεντρικοί περίπου κύκλοι4. Προ τής όπτήσε- 
ως γίνονται άβαθεΐς αύλακες και χαρακτα! γραμμαί.5 * ‘Τά ερυθρά και 
τά καπνιστά φαιά αγγεία είναι ασφαλώς σύγχρονα8, ή δέ τεχνική των 
πρέπει νά θεωρηθή ως μίμησις τής νεολιθικής στιλβώσεως τοΰ αγγεί
ου 7, άφοϋ τό «λουτρόν» αποβλέπει ακριβώς εις την έμφάνισιν τής ε
πιφάνειας τοΰ αγγείου ως λείας και στιλπνής μέ δλιγωτέραν εργασίαν 
πραγματικής στιλβώσεως. ’Ανήκει λοιπόν ή τεχνική εις τους παλαιοτέ- 
ρους πρωτομινωικούς χρόνους, ασφαλώς δμως έπέζησεν επί μακράν, 
συνεχισθεΐσα παραλλήλως προς την χρησιμοποίησιν τοΰ ϊδίου έρυθροϋ 
χρώματος, δχι πλέον προς επικάλυψιν ολοκλήρου τής άδράς επιφάνειας 
τοΰ αγγείου, αλλά προς ασυνεχή γραμμικήν κόσμησιν τούτου.

Μεταβαίνομεν οΰτω εις τήν τάξιν τών έχόντων γραμμικήν κόσμη- 
σιν αγγείων, τά όποια πρέπει νά θεωρηθοΰν σύγχρονα προς τά μονό
χρωμα καί τά καπνιστά, καίτοι ή τεχνική τών προότων είναι ασφαλώς 
νεωτέρα8. 'Η κόσμησις αΰτη συνίσταται εις γραμμάς καθέτους ή ορι
ζόντιας, συνδυαζομένας ενίοτε εις κανονικά συστήματα ισαρίθμων 
γραμμών, ενίοτε τεμνομένων κατ’ έξαιρετικώς διακοσμητικόν τρόπον 
επί τοΰ πυθμένος τοΰ αγγείου (πίν. ΙΓ' 1, 1), ή ε’ις ομάδας λοξών τε
μνομένων γραμμών επί τοΰ λαιμοΰ. "Απαξ (επί τοΰ οστράκου πίν. ΙΑ' 
2, 14) άπαντα κόσμησις εκ κηλίδων έρυθροΰ χρώματος9.

Τρίτος διακοσμητικός τρόπος σπανιώτερος καί επί τών παρόντων 
αγγείων καί γενικώτερον επί τής πρωτομινωικής κεραμεικής είναι ή

*) Πβ. Β. S. A. XIX, σ. 38, εϊκ. 3 α, β.
s) Έγένετο λόγος περί lustrous black glaze, J. H.S., 1903, σ. 165 καί 

Pendlebury, Archaeology of Crete, a. 48. Πρόκειται νομίζω πόιντοτε 
περί έρυθροΰ στρώματος, τό όποιον εις τά καπνιστά αγγεία καθίσταται τελείως 
μέλαν, παρέχον οΰτω τήν έντΰπωσιν διαφόρου χρώματος. Τήν παρατήρησιν 
ταύτην οφείλω εις τον κ. Ν. Πλάτωνα, τήν δικαιολογεί δέ καί τό γεγονός ότι 
ποτέ δέν παρουσιάζεται επί τών αγγείων τών χρόνων τούτων ασυνεχής γραμμΓ 
κή κόσμησις διά μελανός χρώματος, αλλά μόνον δι’ έρυθροϋ. ’Ενίοτε καπνίζε
ται τό άγγεϊον χωρίς νά έχη έπικαλυφθή πρότερον δι’ αλοιφής' τότε σχηματί. 
ζεται ασαφές μέλαν στρώμα έπί τοΰ διαποτιζομένου διά καπνού πηλοϋ, ούχ; 
σαφώς άπολεπιζόμενον. Περί τής τεχνικής τοϋ καπνίσματος βλ. καί Άρχ. Δελτ. 
1918, σ. 157.

β) Πβ. αυτόθι , σ. 143.
7) Πρβλ. J. Η. S., 1903, σ. 165.
8) Δέν είναι δυνατόν π. χ. νά ανήκουν εις διαφόρους περιόδους τό έχον 

γραμμικήν κόσμησιν κύπελλον πίν. ΙΔ' 2, 3, καί τό ΰπ’ άριθ. 11 τεμάχιον κα
πνιστού κυπέλλου τοϋ αύτοΰ πίνακος' τό σχήμα τής λαβής μέ τήν άπόφυσιν 
είναι τό αυτό καί εις τά δύο δείγματα, αΐ δέ ταινίαι τοϋ πρώτου είναι ή γρα
πτή άπόδοσις τών παραλλήλων αυλακώσεων τοΰ δευτέρου.

*) Πρβλ. Vaulted Tombs of Messara, πίν. II, 4141.
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κόσμησις τής επιφάνειας τού αγγείου διά ψήκτρας ή κτενιού, ή δημι
ουργούσα πυκνάς παραλλήλους αύλακας, συνήθως εις ακανόνιστους 
ομάδας, εφ’ όλης τής επιφάνειας10 *.

Χάραξις κύκλων, τεθλασμένων καί ευθειών άνευ πληρώσεως διά 
λευκής ύλης άπαντςί επί μιας μετά πώματος πυξίδος κυκλαδικού τύ
που

'Ως προς τά σχήματα, αντιπροσωπεύονται μεταξύ των δημοσιευό
μενων καί μη τεμαχίων δι’ αρκετών δειγμάτων αί ύψηλαί μελανωπαί 
κύλικες ή όπωροδόχαι, τών οποίων το οΐκεΐον έργαστήριον ύπήρχεν 
ίσως εις συνοικισμόν τινα παρά τήν βορείαν παραλίαν τής νήσου πλη
σίον τοΰ τάφου τοϋ Πύργου ό'που εΰρέθησαν εις μεγάλην αφθονίαν τά 
άριστα δείγματα τοϋ ρυθμού τούτου. Εις κωνικόν πόδα τοιούτου αγ
γείου λαμπράς καί επιμελεστάτης τεχνικής ανήκει τό φέρον πολλάς πα
ραλλήλους αύλακας μέγα ερυθρωπόν δ'στρακον τού πίν. ΙΔ' 2, 15 έκ 
δέ τού δακτυλίου τού συνδέοντος κύπελλον καί πόδα τό αυτόθι 12. Τά 
ευρέα κύπελλα τοΰ αυτού ρυθμού με τάς τοξοειδείς, κοσμουμένας δι5 
αποφύσεων λαβάς καί τήν αυλακωτήν διακόσμησιν 12 αντιπροσωπεύον
ται επίσης, (πίν. ΙΔ' 2, 11).

Έκ τών λοιπών αγγείων, μονοχρώμων ή γραπτών, άφθονοι είναι 
αί πρόχοι, εις σχήματα κοινά εν tfj ΠΜ Κρήτη, ήτοι μετά στομίου 
ραμφοειδούς (Schnabelkannen) ή στρογγύλου, μέ τελείως σφαιρικόν 
ή τελείως επίπεδον πυθμένα13. Υπάρχουν επίσης πολλά αγγεία μετά 
διακεκριμένου στομίου και δύο λαβών τοξοειδών καθέτων, έξ ών λαμ
πρόν είναι τό καπνιστόν έστιλβωμένον τού πίν. ΙΔ' 1, 6, καί κύπελ
λα μόνωτα ή δίωτα, κωνικά ή σφαιροειδή, προχείρου ή επιμελούς κα
τασκευής, άλλ5 άνήκοντα εις τήν αυτήν περίοδον 14. Σπάνιον είναι τό

10) Δείγματα τοϋ τρόπου τούτου εύρίσκονται μεταξύ τών έκ τοϋ σπηλαίου 
τής ΕίλειΟυίας αγγείων. Πβ. καί Xanthoudides, V.T.M. pi. XXV, 4294·

") Παραδόξως δ Pendlebury, ένΟ’ άνωτ. σ. 85 καί πίν. XIII, 3, b-c, 
πιστεύει δτι αί κυλινδρικοί αυται πυξίδες εμφανίζονται διά πρώτην φοράν έν
Κρήτη κατά τήν ΠΜ III περίοδον, διακρίνει δέ τελείως τά αγγεία ταΰτα άπό 
τών ύπονεολιΟικών καί ΠΜ I χαρακτών. Τό παρόν δείγμα άνήκον είς σαφώς 
χρονολογημένον σύνολον είναι διδακτικόν.

13) Άρχ. Δελτ. 1918, είκ. 10, 81.
ί3) Είναι αμφίβολον αν ή διαφορά αϋτη αντιστοιχεί πράγματι είς διακε

κριμένος χρονικός περιόδους, Pendlebury ένθ’ άν. σ. 67. ’Ασφαλώς τό σχήμα 
μετ’ επιπέδου πυΟμένος είναι νεώτερον, άλλ’ αγγεία κατά τό παλαιόν πρότυ
πον ήδύναντο νά κατασκευάξωνται επί μακρόν παραλλήλως προς τά μετ’ επι
πέδου πυΟμένος.

14) Πάντα τά χονδροειδή καί βαρέα αγγεία τοΰ Πύργου έΟεώρει δ Ξαν- 
Οουδίδης ΠΜ I. Άρχ. Δελτ. 1918, σ. 170. ("Ομοια πρός τά ανωτέρω αγγεία 
ημών, αυτόθι, είκ. 6, 16-19). Άλλα νομίζω ότι ή τεχνική, τά σχήματα και ο
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σχήμα τοΰ τριποδικού κυπέλλου μετά μιας τοξοειδούς λαβής, πίν. ΙΔ' 
2, 10. Άπαντμ επίσης εις ασκός τριποδικός μετά τοξοειδούς λαβής 
άνωθεν καί σωληνωτής προχύσεως’5, καί τινα πυξίδια κυλινδρικά και 
χυτρίδια σφαιροειδή μετ’ ανοικτού ή κλειστού στομίου, καί τετρυπη- 
μένων λαβών ,β. Εις μέγα άγγεΐον άγνωστου σχήματος μέ σωληνωτήν 
πρόχυσιν ανήκει τό τεμάχιον μετ’ ερυθράς αλοιφής, (πίν. ΙΔ' 2, 17) 
Ή χρήσις χειροκινήτου ατελούς τροχού (tournette) φαίνεται λίαν 
πιθανή καί διά τά παρόντα αγγεία”. Μεταξύ των μή δημοσιευθέν- 
των ενταύθα τεμαχίων υπάρχουν τμήματα μεγάλου άβα&ούς δίσκου 
χονδροειδούς τεχνικής μέ ερυθράν γραμμικήν διακόσμησιν ,8. Μονα
δικόν είναι τό έχον σχήμα πλοιαρίου (πίν. ΙΔ' 1,8)Ι9. Αξία προσο
χής είναι ή απουσία των λεγομένων «πωμάτων χυτρών», τά όποια 
απαντούν εις Πύργον, Κουμάσαν, Πορτί, Άγ. Τριάδα, Μόχλον, 
Σφουγγαράν, Άρκαλοχώρι, Τραπέζαν* 16 * 18 19 20.

'Ως προς τά χαλκά αντικείμενα πρέπει νά παρατηρήσωμεν ότι τά 
εγχειρίδια ημών ανήκουν είς προκεχωρημένον τύπον, δηλαδή όχι εις 
τον τού βραχέως καί τριγωνικού εγχειριδίου, άλλ’ είς τον τού στενού 
καί επιμήκους. ’Ιδιαιτέρως αξία προσοχής είναι ή τεχνική τού ύπ’ 
άριθ. 1 έν τφ καταλόγφ τών χαλκών μετά τής ένισχύσεως κατά μήκο- 
τής λεπίδος. Συμφώνως προς τά παραδεδεγμένα, ή χρήσις τοΰ χαλκού 
θεωρείται συμπτωματική διά τούς ΠΜ I χρόνους21 καί επομένως 
προωδευμένα δπλα ώς τό παρόν θά έπρεπε νά ανήκουν είς τήν επομές 
νην περίοδον22. ’Επειδή είναι απίθανος ή άμεσος έμφάνισις κατ’ αύ- 
τάς τάς άρχάς τού χαλκού αίώνος τοιούτου τύπου όπλου, (καί ή παρα

τρόπος της διακοσμήσεως καθορίζουν τάς περιόδους καί δχι ή έπιμελεστέρα ή 
άμελεστέρα κατασκευή.

Ι5) Πρβλ. Άρχ. Δελτ. 1918, είκ. 6, 23. Όμοιον άγγεΐον προέρχεται έκ 
τοΰ σπηλαίου τής Είλειθυίας, (άνασκαφής Σπ. Μαρινάτου).

16) Πρβλ. Άρχ. Δελτ. 1918, είκ. 7, 30-35 καί είκ. 12, 96-98.
”) Αυτόθι σ. 162.
18) Πρβλ. Hall, Excav. in East. Crete, Univ. of Pens., Anthrop. 

Public, vol. Ill, σ. 46, είκ. 20 καί τά έκ Μιαμοΰς, A. J. Α., 1897, είκ. 12ι 
σ. 301.

19) Πρβλ. τό έκ Μόχλου πλοιάριον, τό όποιον δμως δέν αποτελεί συνδυα
σμόν πλοιαρίου καί αγγείου ώ; τό ήμέιερον. A. J. Α., 1909, σ. 279, είκ. 2 
μέσον.

20) Άρχ. Δελτ. 1918, σ. 157, Pendlebury, ένθ’ άν. σ. 65.
2) Pendlebury, ενθ’ άν. σ. 52.
22) Είς τήν μεσαίαν έποχήν τής ΠΜ περιόδου τάσσει τά δμοια πρός τά 

ήμέτερα δπλα τοΰ Πύργου δ Ξανθουδίδης, Άρχ. Δελτ. 1918, σ. 165-6. 
Τό μετά ραβδώσεως έγχειρίδιον είκ. 15, πρώτον κάτω αριστερά, θεωρεί νεώ- 
τερον.
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δοχή επομένως τοϋ τριγωνικού καί τού έπιμήκους τύπου ως συγχρό
νων) θεωρώ πιθανώτερον δτι ή συνΰπαρξίς των προς τά παρόντα αγ" 
γεια πρέπει νά έξηγηθή έκ τού δτι ή λεγομένη υπονεολιθική καί ΠΜ 
I κεραμεική καλύπτει πράγματι καί μέρος της ΠΜ II εποχής.

Προωδευμέναι φαίνονται καί αί ψήφοι, έκ των οποίων ή κυλιν
δρική καί αυλακωτή έπανευρίσκεται εις τάς πρωτομινωικός ταφάς τοϋ 
'Αγίου 'Αντωνίου28 ή δέ σταγονόσχημος ανήκει εις τύπον έπαναλη- 
φθέντα πλειστάκις μέχρι τών τελευταίων ημερών τοϋ μινωικοϋ πολί' 
τισμοΰ. Αι περόναι καί τα λεπίδια είναι ομοιότατα προς τά έκ Πύρ
γου “, τό δέ περίεργον πήλινον σκεύος τής εϊκ. 7, κάτω αριστερά, (τό 
όποιον αν έπρόκειτο περί ίεροΰ χώρου, θά ήδύνατο νά θεωρηθή ανα
θηματικόν οΰς) ενθυμίζει βεβαίως τά έκ Σφουγγαρά clay polishers * 25· 
Ή παρουσία τέλος τών σταλακτιτών εις τό ταφικόν στρώμα έχει ίσως 
παράλληλον εις τήν άνεύρεσιν ενός τεμαχίου κισσήρεως εις τό rock 
shelter τοϋ Μαγασά 26.

Τά ταφικά έθιμα, τά διαπιστούμενα εις τάς παρούσας ταφάς, συμ
πίπτουν προς τά τών λοιπών πρωτομινωικών ταφών, καί ό τρόπος 
άποθέσεως τών νεκρών φαίνεται ό αυτός καί εις τό ενταύθα δημοσι- 
ευόμενον καί εις τά πρότερον γνωστά rock shelters. Σπηλαιώδης, 
φυσικός ή τεχνητός, είναι καί ό τάφος τού Πύργου, τού οποίου δμως 
τό στόμιον έφράσσετο διά μεγάλων τιτανόλιθων 27 28, δτι δέ καί μικρο- 
τέρας σπουδαιότητος ταφικοί χώροι ήδύναντο νά έξασφαλίζωνται κατά 
τον τρόπον τούτον φαίνεται έκ τοϋ rock shelter at Magasa τό όποι
ον «έκλείετο μερικώς διά τοίχου»28. Τό νεκρικόν στρώμα τοϋ τάφου 
τού Πύργου περιγράφεται υπό τοϋ Ξανθουδίδη 29, ως έχον βάθος 0,30 
—0,60 μ. καί μή παρουσιάζον ούδέν ίχνος καύσεως. Μόνον πήλινα

2S) Univ. of Pensylv., Anthrop. Public., vol. Ill, No. 3 σ. 184, είκ. 
107, ένθα χρονολογείται ώς άνήκουσα εις τούς ΠΜ II χρόνους.

2<) Άρχ. Δελτ. 1918, είκ. 15.
25) Οί λειαντήρες οΰτοι, οί όποιοι υπό τής Hall θεωρούνται προοριζό- 

μενοι διά τήν κατεργασίαν τής επιφάνειας τών αγγείων, Excav. in East. 
Crete, Sphoungaras, Univ. of Pensylv. Anthrop. Public., vol. Ill, No. 2 

a. 53-4, είκ. 27, A-D προέρχονται έκ τοϋ πρωτομινωικού συνόλου Β τού 
Σφουγγαρά. Πιστεύω ότι δέν είναι κατάλληλοι διά λείανσιν αγγείων. Πιθα
νώς είναι είδος στλεγγίδων καί προωρίζοντο διά τόν καθαρισμόν αυτού τού 
ανθρωπίνου σώματος. Τό ήμέτερον φέρει κοιλώματα αμφοτέρωθεν πρός υπο
δοχήν τού άντίχειρος καί δύο δακτύλων τού χειριζομένου αυτό ανθρώπου.

2β) Β. S. A., XI, σ. 262.
27) Άρχ. Δελτ. 1918, σ. 136 έξ.
28) Β. S. A., XI, σ. 261.
28) Άρχ. Δελτ.. 1918, σ. 138.
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αγγεία παρουσιάζουν ίχνη ισχυρού πυρός—και τούτο είναι υπέρ τής 
άπόψεως τής συμπτωματικής και υστερογενούς και δχι σκοπίμου καύ
σεως των νεκρών, την οποίαν άλλως ούδείς ερευνητής παρεδέχθη. 
"Ανάμιξις και ταραχή τών οστών παρατηρεΐται εις τον τάφον τού Πύρ
γου κα'ι θεωρείται δρθώς, νομίζω, υπό τού Ξανθουδίδη, ως συνέπεια 
νέων ταφών και τυμβωρυχίας80 81. "Αταξίαν και κατατεμαχισμόν τών 
ανθρωπίνων λειψάνων παρατηρεί καί ή Hawes31, εις τό παρά τά 
Γουρνιά rock shelter, αποδίδει δέ ταΰτα εις τήν σύλησιν ή τάς επι
δράσεις τού εδάφους. Εις τό Early minoan deposit Α παρά τον 
Σφουγγαραν τεμάχια οστών κεΐνται χύδην πλησίον αγγείων, ούδέν δέ 
ίχνος καύσεως παρατηρεΐται82 83. Εις έν σπηλαιώδες rock shelter άνω- 
θεν τού Κάτω Ζάκρου33 διαλελυμένα λείψανα τουλάχιστον πέντε τα- 
φών έκειντο περί τούς δύο πόδας από τής επιφάνειας, υπό στρώμα 
λεπτής τέφρας. Τά σώματα έκειντο άρχικώς επί τής γής εντός προχεί- 
ρως κατεσκευασμένων διά μικρών λίθων θηκών, αλλά πλήν ενός, άνευ- 
ρέθησαν ως σωροί λίθων, κρανίων, οστών καί αγγείων. Τήν διατά- 
ραξιν ταύτην ανάγουν εις λίαν πρώιμον περίοδον84 85. Αί ταφαί αΰται, 
δλιγώτερον τεταραγμέναι τών άλλων, παρέχουν, πιστεύω, στοιχεία, ϊνα 
σχηματίσωμεν γνώμην περί τής αρχικής μορφής τής άποθέσεως.

Ή διαταραχή τού ταφικοΰ στρώματος, ή παρατηρουμένη εις δλας 
τάς ταφάς τής περιόδου, θά ήδύνατο νά άγάγη καί εις τήν σκέψιν πε
ρί μετακομιδής τών λειψάνων έκ τίνος αρχικού τόπου άποθέσεως, 
δταν οΰτος επληρούτο, διά τήν δημιουργίαν χώρου προς νέας ταφάς. 
"Αλλ" αί περί ών πρόκειται ταφαί τού Ζάκρου, αί όποΐαι έχουν τήν 
μορφήν αρχικών αποθέσεων, καθιστούν άπίθανον ό'τι τά λείψανα θά 
μετεκομίζοντο έκεΐθεν εις ετέραν σπηλαιώδη κοιλότητα, διότι τούτο θά 
ήτο άνευ λόγου. Πλήν τούτου σύνολα αγγείων, ως τά ενταύθα δημο
σιευόμενα, ομοιογενή καί μή δυνάμενα νά καλύψουν μέγα διάστημα 
χρόνου, δέν δύνανται νά προέρχωνται εκ κοινοταφίων επί μακρόν χρη- 
σιμοποιουμένων, ένθα πράγματι προέκυπτε εκάστοτε τό πρόβλημα 
τού χώρου, ως π.χ. οί μεγάλοι τάφοι τής Μεσαράς. Ή δημιουργία 
άλλωστε νέου χώρου εις τούτους γίνεται ή διά τής συσσωρεύσεως τών 
παλαιοτέρων λειψάνων εις διάφορα σημεία αυτού τούτου τού θαλά
μου, καλυπτομένων μάλιστα ενίοτε διά χώματος35, ή διά τής μεταφο

80) Αύτ. σ. 139.
81) Gournia , α. 56.
ί2) Sphoungaras, Univ. of Pens., Anthrop. Public., vol. Ill, No. 2 

a. 48.
83) B. S. A., Ill, 143.
84) Αύτ. σ. 144.
85) Vaulted Tombs of Messara, σ. 7. Πρ^λ. καί a. 34.
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ράς των είς τάφρους κειμένους πλησίον τοϋ κυρίως τάφου,β. Ή με
ταφορά των άχρηστων οστών έκ πραγματικών τάφων είς κοιλότητας 
κειμένας επι απόκρημνων, άπομεμακρυσμένων κλιτυων, δεν φαίνεται 
πιθανή, ενώ είναι φυσικωτέρα ή έξ αρχής άπόθεσις είς τους ήσυχους 
τουτους χώρους, ενίοτε μάλιστα έξασφαλιζομένους καί διά τειχίσεως, 
ως είδομεν. Άλλ’ ή οπωσδήποτε πρόχειρος καί συνήθως άνευ τειχίσε
ως άπόθεσις εξέθετε τους χώρους τουτους, καταλλήλους άλλως όντας 
διά την στέγασιν τών ποιμένων, είς τον κίνδυνον τής συλήσεως, καί 
περί ούδενός rock shelter δυνάμεθα νά εΐμεθα βέβαιοι ότι δεν έσυ- 
λήθη. Έν τουτοις πιστεύω λόγφ τής γενικής διαταράξεως τών τά
φων τής περιόδου (καί όχι μόνον τών έν σπηλαίοις καί βράχοις) ότι 
αυτός ό τρόπος τής ταφής — καί πιθανώς τής λατρείας — έδημιοΰργει 
τήν συσσώρευσιν. Περί σωρού οστών καί άδυναμίας προς έξακρίβω- 
σιν τής θέσεως τών λειψάνων όμιλε! ό ΞανθουδίδηςSJ, καί άλλαχοϋ 
περί συμπαγούς μάζης γής, άντικειμένων καί οστών * 38. Ταφικόν στρώ
μα περίπου 0,50 μ. πλήρες οστών διαλελυμένων καί άγγείων, έκ τών 
οποίων μάλιστα τινά περιεΐχον οστάρια, εΰρεν ό Μαρινάτος είς τον 
τάφον Κράσι 38“ 'Ομοίως συνωθημένα έπ’ άλλήλων, διεσκορπισμένα 
καί άνάμικτα μετ’ άγγείων είναι τά οστά τών κατά τι νεωτέρων σπη
λαιωδών charniers τών Μαλλιών 38β· Ενίοτε φαίνεται έτοποθετούν- 
το οί νεκροί εντός τής κοιλότητας όκλάζοντες 38Υ καί λίαν πλησίον άλ
λήλων, καί τούτο συνετέλει επίσης εις μεΐξιν τών οστών.

Τά ίχνη τής πυράς έπανευρίσκονται είς πλείστας περιπτοόσεις καί 
εις τούς κυκλικούς τάφους τής Μεσαράς. 'Ο Ξανθουδίδης γράφει πε
ρί «τών ιχνών μεγάλης εστίας» κειμένης κατά τό μέσον τού θόλου Β 
τής Κουμάσας, υπό τήν πιθανήν κεντρικήν οπήν τής στέγης, καί περί 
τών άνευρεθέντων μελανών οστών καί λίθων, ενώ ίχνη άλλων πυρών 
παρετηρήχθησαν εντός τού τάφου, έξωθι τής εισόδου καί μεταξύ τών 
θόλων Β καί Ε39. Μελανά έκ τής πυράς καί τού καπνού είναι τά οστά
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,β) Αυτόθι σ. 57, ένθα ό λόγος περί τής θόλου είς ΙΙορτί, καί σ. 93, περί 
τών θόλων τοΰ Πλατάνου.

ST) V. Τ. Μ. σ. 7, No single sceleton could be recognised as in situ.
38) Αυτόθι, σ. 89, ένθα περί τής θόλου Α Πλατάνου. Τό ταφικόν στρώμα 

είς τήν θόλον Πορτί είναι 0,30-0,40 μ. πάχους, καί περιλαμβάνει γήν άνάμι- 
κτον μέ οστά, αύτ. σ. 56. Πρ. τάφους Μόχλου, Explor., σ. 15.

38α) Άρχ. Δελτ., 1929, σ. 110, 111-2.
,9β) Μ a 11 i a, £tudes Cret., VII, Neeropoles, I, σ. 2, 13.
,sY) Μαρ ινάτος, ενθ’ άγωτ., σ. 113. Είς ’Επισκοπήν εύρον εγώ ακόμη 

είς ΥΜ III τάφον τήν θέσιν ταότην τών νεκρών.
··) V. Τ. Μ. σ. 6.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε. 19
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τής θόλου εις Πορτί40, ενώ εις την θόλον Α τοϋ Πλατάνου το πϋρ 
φαίνεται ίσχυρότατον καί μένα41. Έν τοΰτοις ό Ξανθουδίδης ήρνήθη 
την πιθανότητα καύσεως των νεκρών48, καί πράγματι το ότι εις τελεί
ως όμοιους τάφους, ως ή θόλος Β τοΰ Πλατάνου, ουδέν ίχνος καύσε
ως εύρέθη48, συνηγορεί υπέρ τής άπόψεως τής συμπτωματικής καί 
υστερογενούς καύσεως. Τούς προβαλλομένους πάντως λόγους, (φωτι
σμόν, άπολύμανσιν, θυσίαν ή εορτήν) θεωρεί 6 ίδιος ανεπαρκείς διά 
την έξήγησιν τοιούτων πυρών41. Έκ τών rock shelters σαφή ίχνη 
πυράς παρουσιάζει, πλήν τοϋ ήμετέρου, καί το παρά Μαγκασά16 * 44 *, κα- 
θισταμένης οϋτω άπιθάνου τής άπόψεως τοΰ Pendlebury δτι αί καύ 
σεις τών θόλων οφείλονται εις πυρκαϊάν τών καλαμωτών στεγών46. 
Πιθανώτατα καί αί «εστίαι» τοϋ παλαιοτέρου στρώματος τοϋ σπηλαί
ου τής Μιαμοϋς δεν είναι οικιακοί, ως έχαρακτηρίσθησαν υπό τοϋ 
Taramelli, αλλά ταφικαί καί λατρευτικοί4’, διότι δυσκόλως δύναται 
νά έξηγηθή ή παρουσία τόσων πυρών εις χώρον όχι μέγαν καί εις δι
αφορετικά επίπεδα48. Αί από τής οροφής πτώσεις, δι’ ών ερμηνεύει 
τήν διαδοχικήν άνύψωσιν τοϋ δαπέδου49, θά καθίστων πρακτικώς α
κατοίκητου το σπήλαιον. Πλήν τούτου το περίπου σύγχρονον τών αγ
γείων, έξ ών τό δίωτον προωδευμένον άγγεΐον, το δμοιον προς το 
ήιιέτερον πίν. ΙΑ' 1, 6, εύρέθη εις τό βαθύτερου στρώμα, παρέχει 
τήν έντύπωσιν τής σχετικώς ταχείας άνυψώσεως τοϋ δαπέδου διά δια
δοχικών αποθέσεων νεκρών καί έναγισμών έμπύρων, καί ούχί τής 
βαθμιαίας, ήτις θά ήτο φυσική προκειμένου περί κατοικίας. Ή πα
ρουσία οστών ζώων πέριξ τών πυρών τής Μιαμοϋς δεν σημαίνει άναγ- 
καίως τήν οικιακήν χρήσιν τούτων, άφοΰ εις τό ταφικής χρήσεως 
σπήλαιον είς Σκαφίδια Λασιθίου, όμοϋ μετά τών οστράκων καί τών 
ανθρωπίνων οστών, άνευρέθησαν καί οστά ζώων60, θυσιασθέντων προ
φανώς61. Μέγας αριθμός οστών ζώων άνευρέθη επίσης εις τό μνημο-

40) Αϋτ., σ. 56.
41) Αύτ., σ. 90
4!) Αύτ., σ. 6, 90.
45) Αύτ., σ. 92.
44) Αύτ., σ. 195.
46) Β. S. A., XI, σ. 261.
46) νΕν3’ ον. σ. 65.
4’) A. J. Α., 1897, σ. 296,307.
19) "Ιδε τομήν τοϋ σπηλαίου μετά τών πυρών, αύτ. σ. 292, είκ. 5.
41) Αύτ , σ. 307.
60) Β. S. A., XXXVIII, σ. 5.
61) Πρβλ. προχείρως διά τούς μετέπειτα χρόνους τήν θυσίαν τοϋ ταύρου 

έπί τής σαρκοφάγου τής 'Αγίας Τριάδας, καί τά ομηρικά, λ, 30-35.
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νευθέν rock shelter τοΰ Μαγκασά62, ένθα, ως εΐδομεν, ύπήρχον και 
ίχνη καύσεως. Εις τάς επί τοΰ νεκρικού στρώματος γενομένας λοιπόν 
θυσίας οφείλεται καί ή καϋσις καί κατά τό πλεΐστον ή διατάραξις τού
του, διαταρασσομένου καί εκ των νέων αποθέσεων58. ’Οστά ζώων, 
κατά τό πλεΐστον οικιακών, άνευρέθησαν καί εις τον τάφον τοΰ Κρα
σί, περί τών οποίων δμως πιστεύει ό άνασκάψας Μαρινάτος δτι απλώς 
συγκατετίθεντο εις τον τάφον άνευ θυσίας, διότι ήσαν άκαυτα, επι
τεινόμενης πάντως τής συγχύσεως τών σκελετών 53α·

Τό σύνολον τών ενταύθα δημοσιευόμενων αγγείων δυναται νά χρο- 
νολογηθή βάσει τών κατωτέρω παρατηρήσεων, γενομένων επί τε τών 
αγγείων καί τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών οστράκων. ’Απουσιάζει τελείως 
έκ τοΰ συνόλου ημών ή τυπική διά την ΠΜ III περίοδον διακόσμη- 
σις δι’ ωχρολεύκου χρώματος επί φαιάς επιφάνειας. Ουδέ έν ό'στρα- 
κον ανήκει είς την κατηγορίαν ταυιην. Επομένως ουδόλως δυνάμεθα 
κατά την χρον ολόγησιν νά είσέλθωμεν εντός τών ορίων τών ΠΜ III 
χρόνων. ’Αλλά καί ούδέν άγγεΐον ή δστρακον γνησίως ανήκον είς τον 
ρυθμόν Βασιλικής άνευρέθη. 'Η πρόχους πίν. ΙΓ' 1, 6 έχει κηλΐδας 
γενομένας διά τής φλογός, λίαν εμφανείς, καί, έφ’ δσον καί τό σχήμα 
ενθυμίζει τά σχήματα τοΰ έν λόγψ ρυθμοΰ, δόναται νά θεωρηθή τρό
πον τινα προοίμιον τής νέας κηλιδωτής διακοσμήσεως εν τφ δποίφ 
δμως συνδυάζεται ακόμη αυτή πρός την διά ψήκτρας διακόσμησιν. Πι
στεύω λοιπόν δτι δεν δυνάμεθα νά ύπερβώμεν τό πρώτον τμήμα τής 
ΠΜ II περιόδου, ενώ ή mottled ware κυριαρχεί κατά τό δεύτερον* 53 54. 
Εις τό αυτό συμπέρασμα άγει ή τελεία απουσία έκ τοΰ συνόλου ημών 
τοΰ σχήματος τής «τεϊέροις» μετά προχύσεως, ήτις εμφανίζεται μέ κη- 
λιδωτήν διακόσμησιν κατά τους ΠΜ ΙΙβ χρόνους καί μέ light on 
dark διακόσμησιν κατά τούς ΠΜ III55. Τό πρός τά άνω χρονολογικόν 
δριον τών παρόντων αγγείων δύναται άφ’ ετέρου νά καθορισθή έκ τών 
τύπων εκείνων, οί όποιοι συνδέονται σαφώς πρός τάς νεολιθικός καί 
ύπονεολιθικάς παραδόσεις. Οί κληθέντες υπό τοΰ Ξανθουδίδη «πρω

6a) Β. S. A., XI, σ. 261.
5S) Ύπό διαδοχικών γενεών προσφερομένη λατρεία, Hawes, Gournia, 

σ. 66.
53α) “Ενθ’ άνωι., σ. 123, καί 132-6, ένθα άναφέρονται παραδείγματα καί 

Ιξ άλλων τάφων, κυκλαδικών καί τής μυκηναϊκής περιόδου καί προσφυώς υπεν
θυμίζεται ή τοποθέτησις ύπό τοΰ ‘Αχιλλέως κυνών έπί τής πυράς τού Πα
τρόκλου. Πρ. καί τάς ταφας παρά Παλαίκαστρον, Β. S. Α., IX, σ. 340.

51) Ρ. of Μ., I, σ. 78.
55) Είς χρόνους ολίγον νεωτέρους τοΰ παρόντος συνόλου ανήκει ή τεϊέρα 

έκ Κουμάσας, V. Τ. Μ., πίν. XXVI, 4107, ήτις συνδυάζει πρός τό νέργ 
σχήμα τήν παλαιόν γραμμικήν dark on light διακόσμησιν.
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τόγονοι σκύφοι» ήτοι τά σφαιροειδή αγγεία τοΰ Πύργου μέ τάς τε- 
τρυπημένας αποφύσεις αντί λαβών προς άνάρτησιν, θά ήδύναντο χατ’ 
αίιιόν νά θεωρηθούν νεολιθικοί, αν εύρίσχοντο μόνοι, λόγφ τής όμοι- 
ότητος παός ανάλογα τής Κνωσού και Φαιστού* *8. Έν τουτοις κατά τον 
Evansδ? ή κατηγορία των προς άνάρτησιν αγγείων έπιζή και κατά τό 
πρώιμον τμήμα τής ΠΜ II περιόδου. Αί «φανερώς προελθούσαι εκ 
τών ύπονεολιθικών φιαλών μετά ποδός» ύψίποδες δπωροδόχαι φθά
νουν, εις τά ωραιότερα δείγματά των, μέχρι τής «μάλλον προκεχωρη- 
μένης φάσεως» τής ΠΜ I περιόδου58. Πράγματι αί αναμφισβήτητοι 
μεταλλικοί επιδράσεις αί παρατηρούμενοι επί τινων εκ Πύργου δει
γμάτων τοΰ τύπου έπιβεβαιούν δτι οΰτος φθάνει μέχρι τών τελευταίων 
ΠΜ I χρόνων59. Ή αφθονία καί ή τελειότης τής έρυθράς διακοσμή- 
σεως επί κιτρινωπού πηλού μάς άγει επίσης προς τό τέλος τής ΠΜ I 
περιόδου80. Βάσει τών ανωτέρω έκτεθέντοιν νομίζω δτι γενικώς δυ- 
νάμεθα νά τοποθετήσωμεν τό σύνολον τών αγγείων μας κατά τούς ΠΜ 
Ιβ καί τούς ΠΜ ΙΙα χρόνους. ’Απουσιάζει εξ αυτών ή χαρακτηρίζου- 
σα τον άρχόμενον χαλκούν αιώνα πράγματι ύπονεολιθική κεραμεική, 
τά δέ σχήματα τών χαλκών δπλων, αρκούντως εξειλιγμένα, συνηγορούν 
υπέρ τής ως άνω χρονολογίας.

Αί εξωτερικοί σχέσεις τής εποχής παρουσιάζονται βάσει τών ανω
τέρω ευρημάτων ώς κάτωθι: Τά αγγεία προς άνάρτησιν συνδέονται 
στενώς προς τά ευρισκόμενα εις πρωίμους κυκλαδικούς τάφους καί εις 
τό πρώτον στρώμα της Τροίας6|. Κοινή προς την κεραμεικήν τής 
πρώτης πόλεως τής Τροίας φαίνεται καί ή τεχνική ή χρησιμοποιούσα 
τό μονόχρωμον επίχρισμα — ενίοτε καλόν ερυθρόν—καί τήν δπτησιν 
εις άνοικτόν πύρ, διά τής οποίας επιτυγχάνονται χρωματικοί ποικι- 
λίαι, ώς καί τήν μηχανικήν στίλβωσιν. «Πρωίμους τρφαδικάς σχέσεις» 
πρέπει νά ίδωμεν καί είς τον τύπον τής χαμηλής φιάλης μέ δύο ύπερ- 
υψουμένας λαβάς πίν. ΙΔ' 1, 6", δστις επανεμφανίζεται άργότερα εις 
τήν λεγομένην «μινύειον» κεραμεικήν83. Είναι άναμφισβήτητος ή σχέ- 
σις τού σχήματος τούτου προς τά άνάλογα μινύεια, τό αυτό δέ ισχύει

5β) Άρχ. Δελτ., 1918, σ. 150.
*») Ρ. of Μ., Τ, σ. 60.
*8) Αΰι., σ. 59.
59) Αυτόθι. 
β0) Αύτ. σ. 63.
«’) Αύτ. σ. 62.
8ί) Αύτ. σ. 58.
“) Πρβλ. Fimmen, Die Kret. Myk. Kultur, 1924, σ. 79, είκ. 63, 

καί J. Η. S., XXXIV, σ. 130, είκ. 3, καί 132 σ. 5.
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και προκειμένου περί των ύψιπόδων κυλικών64. Ή τρόπις, οι δακτύ
λιοι, αί υψηλά κείμεναι μικρα'ι λαβαι (εις τό ήμέτερον, πίν. ΙΔ' 1, 5; 
υπάρχει μία μόνον, ως και εις ανάλογα τοϋ Πΰργου) είναι λίαν όμοια, 
μένει δέ να άνευρεθοΰν οί συνδετικοί κρίκοι των δυο τάξεων, άφοΰ 
αυται απέχουν άλλήλων χρονικώς. Κυκλαδική εισαγωγή ή μίμησις ει- 
vut τέλος ή χαρακτή κυλινδρική πυξίς πίν. ΙΔ' 2, 13. Κυκλαδικός σχέ
σεις δηλοΐ και ή συνεχιζομένη μέχρι των εσχάτων ημερών τοΰ μινω- 
ικοϋ πολιτισμού παρουσία των λεπίδων οψιδιανού 65.

Περί τής σημασίας τέλος τής περιοχής τού Κανλΐ Καστελλίου ήδη 
κατά τούς πρωτομινωικούς χρόνους όμιλε! ό Evans66, όστις παρετή- 
ρησε τήν παρουσίαν πλήθους μινωικών οστράκων ΠΜ II και III χρό
νων εις τήν θέσιν Βήσαλα νοτίως τής Ρόκκας τού Κανλι Καστελλίου, 
έξ ών εικάζει τήν ύπαρξιν ενός μινωικοΰ συνοικισμού. Πλησίον τού
του διήρχετο μέ κατεύθυνσιν έξ ανατολών προς δυσμάς ή έκ Κνωσού 
οδός67. ΈπΙ τής Κορφής τοΰ Βαθιά, ή οποία είναι επίπεδος, ερευ
νών εύρον κατά τό νότιον τμήμα τοΰ ϊσοπέδου μέγα κτίσμα, περίπου 
ορθογώνιον, ου αί μείζονες φαινόμεναι πλευραί είναι 20 μ. καί 9,30 
μ. έξ άδρώς πελεκητών ό'γκων ασβεστόλιθου μικρών καί, κυρίως κατά 
τάς γωνίας, μεγάλων. 'Η ΝΔ γωνία έχει καταρρεόσει εις τήν κλιτόν. 
Έκ τής νοτίας κλιτΰος ταύτης περισυνέλεξα οΰς καί χείλη πίθου καί 
έξ αυτού τοΰ κτίσματος, διά προχείρου σκαφής τεμάχιον ακόσμητου
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64) Αΰτ σ. 134, είκ. 7.
6δ) Άφοΰ παρουσιάζονται σημεία συνδέσεως πρός μάλλον άπομεμακρυσμέ- 

νους κύκλους πολιτισμού δύναταί τις νά άμφιβάλλη περί τού άν θά κατέληγεν 
εις αποτέλεσμα προσπάθεια πρός έξακρίβωσιν ουσιωδών διαφορών εις τήν 
κεραμεικήν τών περιοχών τής Κρήτης εντός τής αυτής περιόδου 
Αί ύπάρχουσαι ίδιομορφίαι, ώς π. χ. ή μνημονευθεϊσα απουσία έκ τοϋ παρόν
τος συνόλου τών «πωμάτων χυτρών» καί επίσης τών κυπέλλων μέ χαιριστήν 
βάσιν καί ενίοτε μέ πρόχυσιν, πρβλ. Άρχ. Δελτ., 1918, είκ. 12, 89-94, δέν εί
ναι σημαντικοί. "Εν νέον λίαν ενδιαφέρον σύνολον προέρχεται έκ τοϋ άνασκα- 
φέντος ύπύ τοϋ καθηγητοϋ Μαρινάτου σπηλαίου τών προπόδων τοϋ Γιούχτα 
παρά τό Καρνάρι.

6fJ) Ρ. of Μ., II, σ 71 έξ, καί είκ. 33.
*’) "Εν μινωικόν φρούριον έθεωρήθη ώς πιθανώς ύπάρξαν καί έπ’ αυτής 

τής Ρόκκας υπό τοϋ Evans, αύτ. σ.. 74, ένθα παρετήρησεν άδρώς πελεκητούς 
ογκολίθους υπό τάς μεσαιωνικάς κατασκευής. Περί λειψάνων ανακτόρου κει
μένου δυτικώς τής θέσεως Βήσαλα γράφει ό Evans, αύτ , σ. 72, καί δ Τ a- 
ramelli,Mon. Ant. IX, i8gg, σ. 347, είκ. 21, όστις έθεώρει τά Βήσαλα 
συνοικισμόν μυκηναϊκής Άκροπόλειος κειμένης επί τής Ρόκκας. Οδτος ώς καί 
άλλοι έταύτισε τήν θέσιν τοϋ Καστελλίου πρός τήν Λύκαστον, Mon. Ant. VI, 
1896, σ. 233, ένώ δ Σπ. Μαρινάτος έσχάτως τήν τοποθετεί πλησιέστερον 
πρός τον Γιούχταν.
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πυξίδος πιθανώς ΥΜ III χρόνων. Πιθανώς πρόκειται περ'ι οικίας ή 
φρουρίου της τελευταίας μινωικής ή τής γεωμετρικής φάσεως “8.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ **)

**) Ή Μεσομινωική φάσις αντιπροσωπεύεται έν τή περιοχή διά μιας τα
φής εντός πίθου ανεστραμμένου καί συγκρατουμένου κύκλφ διά λίθων, έν τφ 
άγρφ Γ. Σωμαράκη. Ρωμαϊκόν κτίσμα μετά κονιάματος, πιθανώς δεξαμενήν, 
εΐδον έν τφ άγρφ Μύρωνος Σωμαράκη, κάτοχος δέ μιας λατινικής ένεπιγρά- 
φου στήλης τυγχάνει ό ’Εμμανουήλ Καλλέργης εις θέσιν Πύργος, κειμένην ως 
καί αί ανωτέρω πλησίον τοΰ Κυπαρισσιού.
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'Επιστολή τοϋ Γεροκυρίλλου 1 έκ Πάρου προς τον Μητροπολίτην Κρή
της Μελέτιον, απαντητική και ευχετική. (Μάρτιος 1832).
Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 95. Έπί δίφυλλου κοινού χάρτου μέ ύδατίνας γραμ
μής, διαοτ. 0,35X0,22 μ. Έπί τής οπίσθιας σελίδος : «7<μ ΙΙανιερωτάτψ 
καί ίλεοπροβλήτω Μητροπολίτη Κνρίφ κνρίφ Μελετίω Άρχίεπισκόπφ Κρή
της. | Προσκυνητ&ς. \ Εις Κρήτην>. Ή σφραγίς άπεκολλήθη. Κατάστασις 
διατηρήσεως ικανοποιητική. Μικραί φθορά! έξ ύγραοίας καί σητών. Τό 
κείμενον επί τής πρώτης σελιδος.

» Την νμετέραν ϋεοπρόβλητον και σεβασμιωτάτην Πανιερότητα 
ταπεινώς προσκυνών \ εύλαβώς κατασπάζομαι την χαριτόβρντον και 
αγίαν αυτής δεξιάν.

faHv καί διαφυλάττοι ο πολυέλεος Θεός εν Κνρίφ εύθυμον, μα- 
κροημερεύουααν καί άνωτέραν | παντός λυπηρόν συναντήματος, προς 
οικοδομήν τοϋ ύπ" αυτήν λογικού ποιμνίου. | Περιχαρώς δε νποδεξά- 
μενος τό προσκυνητόν μοι Γράμμα Σας, έδόξασα τον Θεόν, ότι | ετι 
καί ετι φνλάττει εις τό ταλαίπωρον Γένος μας ποιμένας αληθείς, καί 
την εαυτών ψυχήν | {λύοντας υπέρ των προβάτων, ώς ό άρχιποιμήν 
Κύριος ημών Ίησοϋς ~ΧΣ, καί νπερεδό | ξασα καί υμάς έμσκάρισα' 
ότι φανερωθέντος τον άρχιποίμένος κομιείσϋε τον αμαράν | τινον τής 
δόξης στέφανον, άλλ' εγώ δ τάλας τί γένωμαι' όπου έφθασα τους έν- 
νενήκοντα | καί διά τό πολυώδυνον γήράς μου είμαι κλινοπετής' είμαι 
είς τά πάντα άχρηστος καί \ προς Θεόν καί είς ανθρώπους. "Οθεν θέ
λει Σας έξαποστείλη ή Θεία Πρόνοια άξιον \ εις την διακονίαν ταντην. 
διά δε τών θεοπειθών σας ευχών νά ευρώ τάχιον τό τέλος.

Ό Θεός νά στερεοί την Πανιερότητα, της εις έτη πάμπολλα.

,αωλβ' Μαρτίου λα'. Έν τή νήσφ 
Πά | ρω κατά τό Μονήδριον τοϋ 
άγιου Γεωργίου'.

*) Συνέχεια έκ τής σελίδος 95. ’Από τοϋ ύπ’ άριθμ. 56 εγγράφου, λόγφ 
υφισταμένων δυσχερείων περί τήν ταξινόμησιν, τά έγγραφα δημοσιεύονται 
απλώς κατά χρονολογικήν σειράν.
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Τής Πανιερότητας της ταπεινός προσκυνητής δ |
Γεροκύριλλος

Σ Η Μ Ε I Q Σ I Σ

*) Τις ήτο ό Γεροκύριλλος καί ποια ήτο ή σχέσις έξαρτήσεως ιοΰ Μονυ- 
δρίου τοϋ Άγ. Γεωργίου έν Πάρφ έκ τής Μητροπόλεως Κρήτης δέν γνωρίζω. 
Βλ. κατωτέρω καί τό ύπ’ άριθ. 77 έγγραφον τού ίδιου.

73

Επιστολή τοϋ Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων ’Αθανασίου προς τον Μη
τροπολίτην Κρήτης Μελέτιον, ευχαριστήριος διά την υποδοχήν 
τοΰ Πρωτοσυγγέλου του καί αναιρετική κακοήθων διάβολων ώς 
προς τάς προς αυτόν διαθέσεις του. (Μάιος 1832).
*Αριθ. Χειρ. Μ. Η. 125. Έπί δίφυλλου χάρτου διαοτ. 0,355X0,24 μ. μέ 
ΰδατίνας γραμμάς, στοιχεία Ε Ρ καί σχηματικόν λέοντα. Τό κείμενον έπί 
τών δυο πρώτων σελίδων. Έπί τής τελευταίας: <Τω Πανιερωτάτφ χαι 
Θεοπροβλή τφ Μητροπολίτη Κρήτης, \ υπερτιμά» και έξάρχφ Ευρώπης, έν 
Χ(ριστ)φ λίαν αγαπητω καί περιπο | ίλή το» αδελφή» και Συλλειτουργώ τής 
ημών Μετριότητος κύριο» Μελετίφ. | άοπασϊως*. ΔΓ άλλης χειρός: <35. 
τον Ίεροσολΰμ(ων)*. Σφραγίς δι’ ερυθρού ισπανικού κηρού δυσδιάκριτος. 
Διατήρησις άρίστη.

/Αθανάσιος έλέω Θεόν (δυσξΰμβλητος τίτλος)1

/Πανιερώτατε και θεοπρόβλητε Μητροπολϊτα τής Άγιωτάτης Μη
τροπόλεως Κρήτης, ύπέρτιμε ( και έξαρχε Ευρώπης, εν χ(ριστ)ώ λίαν 
αγαπητό και περιπόθητε αδελφό καί συλλειτουργό | τής ημών Μετριό
τητος κύριε Μελέτιε. Την φίλην ήμΐν αυτής Πανιερότητα έν | χριστφ 
αδελφικώς άαπαζόμενοι, ήδιστα προσαγορενομεν. 'Άσμενοι έδεξάμε- 
ϋα τό | από /?«£ τοϋ φθίνοντος σεσημειωμένον αδελφικόν Γράμμα της, 
καί έχάρημεν επ'ι \ τή δηλώσει τής έφετής ήμΐν αγαθής της υγιείας, 
ήν και βραβεύοι αυτή ό Κύριος μετά \ πάντων τών έφετών μέχρι τερ
μάτων έπιμηκίστον ζωής. Πολλής δε νποχρεώσεως | αίσθήματα αννε- 
λάβομεν διά την ευνοϊκήν και ’Αρχιεροπρεπή τω δντι παράατααίν | 
της προς τον ήμέτερον Πρωτοσύγκελλον, καί την προς αυτόν χορηγη- 
θεϊσαν τής περιη | γήαεως άδειαν, και πάσαν άλλην ευμενή προστασίαν 
τε και δεξίωαιν, καθότι τω | τρόπω τούτφ παρέστησε την τε προς ημάς 
έπίκλισιν και τήν προς τον ζωοδόχον Τάφον | ευλάβειάν της, διά τήν 
οποίαν και ήμεΐς έκ περισσού αγαπώ μεν και εννοοΰμεν | τήν Πανιερό- 
τητά της, και δι' ευφήμου γλώττης τό Ιερόν αυτής άγομεν άνομα. | 
Δυσηρεατήθημεν δε έφ’ οΐς δ φλύαρος έκεϊνος θρασέως διέβαλε 2 προς 
τήν Πανιε | ρότητά της τήν ειλικρίνειαν τής ήμετέρας προς αυτήν αγά
πης, καταβακχεύαας ήμΐν | κατηγορίαν και δυοφημίαν τοΰ ονόματος
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της, και άλλα δσα η κακή αϋτοΰ γνώμη | rον νπηγορευσε. Και βεβαί
ως δεν τά άπεδέχθη ώς αληθή και ή Πανιερότης της. \ εαν όε εφθασεν, 
ας ηναι πληροφορημένη δτι κα'ι απ’ αρχής και ήδη και δια παντός | 
κα'ι εΐχομεν και εξομεν Ιδιάζονσαν κλίσιν προς το άτομόν της, και πάν
τοτε αγαθά | υπέρ αυτής κα'ι φρονονμεν και λίγο μεν, καθώς έπεται νά 
πράττωαιν οι φιλούντες ; \ καθότι δέν δύναται βέβαια το αγαθόν δεν- 
δρον νά φέρη καρπόν σαθρόν, ούτε | ή ευ διατεθειμένη καρδία κακά 
νά εργάζεται. "Οαα δ’ εκείνος κατειπεν, άπαντα εισί | του κακοήθους 
νοός του τερατολογήματα. Τοιαύτην ιδέαν άς έχη περί τής ήμετέρας 

| διαθέοεως ή Πανιερότης της, και εν ταΰτη φιλοτιμείοθω διά παντός 
εις τάς ενδείξεις \ τής προς τον πανάγιον Τάφον τοΰ Κυρίου ημών εν- 
λαβείας της. Και ταΰτα μέν επί | τοσοϋτον προς άπάντηαιν αδελφι
κώς. Τά δε έτη αυτής εϊεν θεόθεν δ,τι πλεϊατα, | άκρας θ’ υγιείας 
επειληιιμένα καί παντός αγαθόν. ,αωλβν Μαΐου κζ'.

fi5 'Ιεροσολύμων ’Αθανάσιος καί εν Χ(ριατ)φ αυτής αδελφός :,_(

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
*) Τοΰ αΰιοΰ καί τό ύπ’ άριδ. 83 έγγραφον.
Ό τίτλος τοΰ ΙΙατριάρχου Ιεροσολύμων είναι: «Πατριάρχης τής ‘Αγίας 

Πόλεως Ιερουσαλήμ καί πόσης Παλαιστίνης, Συρίας, ’Αραβίας, πέραν τοΰ 
Ίορδάνου, Κανά τής Γαλιλαίος καί 'Αγίας Σιών».

*) ’Αγνοώ τίς ό διαβαλών.

74

’Επιστολή των προϊσταμένων τής Μονής Βατοπεδίου προς τον Μητρο
πολίτην Κρήτης Μελέτιον 1 ευχαριστήριος και απαντητική επιστο
λής του. (Αύγουστος 1832).
ΆριΟ. Χειρ. Μ. Η. 150. Έπί δίφυλλου χάρτου διαστ. 0,32χ0,225 μ. μέ 
ΰδατίνας γραμμάς καί κυαΟίδια. Έπί κεφαλής σφραγίς τής Μονής, Τό 
κείμενον έπί τών δύο πριότων σελίδων. Έπί τής τελευταίας : τφ πανί
ερο) τάτω και ίλεοπροβλήτφ μητροπολίτη άγίω Κρήτης Κνρίω κ(νρί)φ μελετΐ- 
α>, τφ οεβασμιωτάτφ ήμΐν πατρί καί δεοπότη, προοκννητώς*. ΔΓ άλλης χει- 
ρός : < ίλή φίλη τη κγη Νοεμβρίου». Διατήρησις καλή.

»τήν νμετέραν θεοπρόβλητον καί σεβασμιωτάτην | ήμΐν πανιερότη
τα δονλικώς προσκυνούν | τες, πανευλαβώς την δεσποτικήν αυτής \ δε
ξιάν κατ ααπαζόμεθα.

f διαφυλάττοι αυτήν ή άνωτάτη θεία πρόνοια, δΤ έντεύξεων τής 
ΰπεραγίας \ Θεοτόκου τής παρ’ ήμΐν θαυματουργόν βηματαρίσαης s, α- 
κρως νγιαίνουσαν άμε \ ταπτώτως ενημεροϋσαν καί πανευδαιμονονααν , 
μεθ’ δσων έφίεται αγαθών κα | ταθυμίων, μέχρι βαθυτάτου γήρως 
καί λιπαρού. την από ’Ιουνίου τον παρελ | θόντος πανίερον αυτής 
επιστολήν κατά τά μέσα τον ήδη λήγοντος εύλα \ βώς δεξάμενοι, ήαθη-
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μεν εκ διαμέτρου περί τής δεοσυντηρήτου αγαθής | ύγιείας της, ήγαλ- 
λιάσδημεν δε διαφερόντως, έπιδαψιλευδέντες και τάς δε \ σποτικάς Άμα 
ενχάς και ευλογίας της, και ένεδυναμώδημεν κατά πολ | λά, καί είς τδ 
νά έμφανισδώμεν αμέσως προς αυτήν, ύπερενχαριστονντες \ θερμώς 
διά την χριστομίμητον έννοιαν καί κλίσιν δποϋ σφζει εις τδ Ίε \ ρδν 
ημών μοναοτήριον, καί είς ημάς τους ταπεινούς της δούλους, οΐτινες \ 
καί έγκανχώμεδα επερειδόμενοι, καί ίκετεύομεν δλοψύχως νά φν | λάτ- 
τη αυτά ταϋτα άπαραμείωτα καί μέχρις έσχατης της Αναπνοής, | δτι τή 
αλητεία μετά θ(εο)ΰ καί έλπίζομεν, καί δεφένδορα ίσχυρδν πρεδεν- | 
δέρομεν, καί στύλον υπέρμαχον γνωρίζομεν, καί εν τοϊς πρώτοις των 

| μακαρίων καί αειμνήστων αρχιερέων καί κτητόρων αρχαίων καί νε- 
υπέρων σνγκα | τελέξαμεν μνημονεύοντες του δεσποτικοϋ αυτής ονόμα
τος εν πάσαις \ ταϊς ίεραΐς τελεταΐς καί παννύχοις στάσεαι κατέμπρο
σθεν τής πανα | χράντου Βηματαρίσσης, καί γνησιώτατον πατέρα καί 
προστάτην κεκτή \ μεδα, καί διαπρνσίως κηρύττομεν δτι i’λεία προνοία 
ενμοιρήσαμεν, | υπέρ ών καί ανδις δεόμεδα ταπεινοφρόνως, νά δω- 
ρήται τή ιερά ημών \ μονή καί ήμΐν τοϊς εύγνώμοσι τέκνοις αυτής εκ 
φυσικής της καλοκα | γαδίας καί αρχιερατικής χρηατότητος. ημείς δέ 
μένομεν χρεώσται νά \ κηρύττωμεν αυτά ταϋτα, μη κρύπτοντες τάς ευ
εργεσίας, καί δμολογοϋντες \ τάς χάριτας διαπαντός, καί έξαιτούμενο ι 
νά έπαυξάνη ταϋτα είς τάς και | ρικάς ήδη άνάγκας καί υποδέσεις μας. 
Σεβααμιώτατε δέσποτα, διά | νά μη βαρύνωμεν τάς δεσποτικάς της ά- 
κοάς, σιωπώμεν εν δλίγοις είκό | τως, καί πρδς ησυχίαν καί άνάκλη- 
σιν τής δεσποτικής της έννοιας καί αγαθής δια | δέσεως περιγράφομεν, 
δτι τά είς πλάτος οημειωδέντα εν τω πανιέρφ αυτής | γράμματι καλώς 
καί εμφρόνως εγνωρίααμεν, καί εΐμεδα πρόδομοι νά δου | λεύωμεν τή 
νμετέρα πανιερότητι κατά χρέος μας απαραίτητον, καί ας μάς | προα- 
τάζη είς δαα μάς γνωρίζει Ικανούς, ώς αφιερωμένους καί ευπειθείς 
είς τά \ δεσποτικά αυτής νεύματα καί προστάγματα. ΰπερενχαριστοϋ- 
μεν καί διά τδ \ ετήσιον ιών 100 γροσίων, καί δεόμεδα δπατς δ πανά
γαθος δεδς νά την άξιώση καί είς αλλα πολλά, καί μείζονα. φροντί- 
ζομεν καί είς δσα σημειοι ήμΐν έξαιτού \ μενοι αίσια τέλη, καί ευτυχή 
αποτελέσματα, τή συμπράξει τής δεσποτι \ κής της δεξιάς διά τών δεο- 
πειδών αυτής ευχών καί ευλογιών καί προστασιών. | αΐ εΐησαν ήμΐν 
διά βίου ασφαλές φυλακτήριον : ,αωλβ' ανγούστου λ |

τής νμετέρας δεοπροβλήτου πανιερότητος \
δούλοι ταπεινοί καί εις τάς προσταγάς πρόθυμοι, 

»απαντες οι προϊστάμενοι τής 'Ιεράς βασιλικής καί πατριαρχικής 
μεγίστης | μονής τοϋ βατοπεδίου καί οί συν ήμΐν εν χ(ριατ)ώ αδελ
φοί a : —
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
‘) Βλ. τής αυτής Μονής έπισιολήν κατωτέρω ύπ’ άριίΕ 78.
3) Ή παλαιοτάτη θαυματουργός είκών τής Μονής Βατοπεδίου είναι γνω

στή καί μέ τό όνομα «Κτιτόρισοα». ΙΙερί τής Βηματαρίσσης βλ. ΜΕΕ Β' 856 
καί περί τοΰ είκονογραφικοϋ κύκλου τής Θεοτόκου παρά τοϊς Βυζαντινοις είς 
τό Ήμερολόγιον Κ. Φ. Σκώκου 1912, σ. 30δ, 1904, σ. 353. Αγνοώ πόθεν προ- 
ήλθεν τό όνομα. Βηματάρης, ώς γνωστόν, καλείται ό νεωκόρος, ό επιμελούμε
νος τά τοΰ Ίεροΰ Βήματος.

75
Έγγραφον τής Δημογεροντίας Σαντορίνης δι5 οΰ αίτεΐται ή παροχή 

αρωγής διά την άποπεράτωσιν τοΰ υπό Νεοφύτου Πελώνια άνε- 

γειρομένου ναού. (Νοέμβριος 1832).

"Αριθ. Χειρ. Μ. Η. 80. ’Επί όμοιου διφύλλου χάρτου διαστ. 0,33χ0,225 
μ. μέ ύδατίνας γραμμάς, ψηφία G Ρ καί κυαθίδια. Τό κείμενον επί τών 
δύο πρώτων σελίδων. Τύπος σφραγίδος ελλειψοειδής μέ επιγραφήν: «ΔΗ
ΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ 1HC ΕΠΑΡΧ ΟΑΝΊΟΡ·. Έπί τής τελευταίας σελίδος ; 
«Άρίθ. 2427 | Προς τον πανιερύτατον καί ΰεοπρόβλητον μητροπολίτην άγιον 
Κρήτης. | ή επαρχία Δήμ(ον) \ Σαντορήνης*. Τύπος σφραγίδος. Διατήρησις 
καλή.

Άριθ. 2427 'Ελληνική Πολιτεία
Προς τον πανιερύτατον καί θεοπρόβλητον μητροπολίτην άγιον Κρήτης· 

'Η επαρχιακή Δημογεροντία Σαντορίνης, την έδαφιαίαν αυτής προ- 
ακύνησιν | ανατιθέμενοι κατασπάζεται πανευλαβώς την πανίερον αυτής 
αγίαν δεξιάν.

Είς την αυτήν κεντρικήν κώμην τής επαρχίας ταύτης εις των κα
τοίκων αυτής, ευλαβής \ χριστιανός, τυχών μιας θεοσεβάατου είκόνος 
τής Θεοτόκου, ευλαβία κινούμενος, δι’ άδειας τοΰ τότε άρ | χιερέως μας 
δι’ ιδίων εξόδων του, άνήγειρεν μικρόν Ναόν, επ’ δνόματι αυτής* άλλ’ 
επειδή ήδη \ οΐ είς αυτήν έκκληστάζόμενοι ευσεβείς, διά τής σμικρό- 
τητος τοΰ Ναόν εστενοχωροΰντο, άπε | φάσισεν ό υ'ιός τοΰ κτήτορος καί 
εφημέριος αυτής, πανοσιώτατος άγιος Οικονόμος κύριος νε | όφυτος 
Πελώνιας, καί αυτός θείφ ζηλώ καί εύλαβεία κινούμενος, καί προς 
ευχαρίατησιν τών | είς αυτήν εκκληαιαζομένων ευσεβών, ϊνα ανοικοδό
μηση τήν αυτήν εκκλησίαν, καί γίνη \ ευρύχωρος, δστις οννάρσει θεία 
διά άδειας τοΰ πανιεροτάτου άρχιερέως μας, τήν μεν μι | κράν εκκλη
σίαν καθεϊλεν καί έθεμελίωοεν αυτήν δι’ ιδίων αυτοΰ εξόδων, ευρύχω 
ρον | γενομένην τρισυπόστατον, βοήθεια δέ καί συνδρομή τών εδώ ευ
σεβών, καί εκ δανείων | έκτίσθησαν τά τειχία τής αυτής εκκλησίας έλ- 
λειπόντων τών ορόφων, καί τον έσωθεν | αναγκαίου καλοπιαμοΰ τής 
εκκλησίας' άποροϋντος λοιπόν τοΰ τρόπου προς τήν άπάρτηαιν, \ μένει 
ή εκκλησία ατελής. πληροφορηθέντες τοίνα εκ τής διαδοθείαης φήμης
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τά φιλεύ | σπλάγχνα προτερήματα τής αυτής σεβασμίου καί θεοποοβλή- 
τον πανιερότητος, καί έπιστηρίζον \ τες την ανάγκην μας εις την κρα- 
ταιάν προστασίαν αυτής, επικαλούμενα τής αυτής | πανιερότητος τά 
αισθήματα, ί'να συνεργήση καί βοη&ήση, διά των αυτόθι ή αετέ \ ρων 
αδελφών χριστιανών καί άποπερατωθή ή εκτέλεαις τοϋ ναοϋ τούτου, | 
διό έξαποστέλ | λεται, προς τά φιλόστοργα σπλάγχνα τής αυτής πανιε- 
ρότητος, ό ρηθείς πανοσιώτατος | έν Ίερομονάχοις άγιος ΟΙκονόμος 
κύριος νεόφυτος Πελώνιας μετά τής συνοδείας του, καί | παρακαλοϋ- 
μεν νά δεχθή αυτόν φιλοφρόνως εις τά φημιζόμενα καί χριστιανικά 
αυτής ίδιώ | ματα καί νά συνεργήση ώς άνωθεν διά νά εκτελεστή ό 
Ναός οϋτος, εις ον έκτελεσ | μενών τών θείων λειτουργιών καί δεήσε
ων θέλει μνημονεύεται άενάως τό πανίερον αυτής | όνομα, καί τών 
συνδρομητών ευλαβών Χριστιανών. "Οθεν προς πίατωαιν ύπογρα | φό- 
μεθα εις τήν παρούσαν μας ϊκετικήν επιστολήν έπιβεβαιωμένην ούσαν 
καί παρά τοϋ πανιερωτάτου | άρχιερέως μας άγιου Σαντορίνης | με
νομεν δε με τό βαθύτα \ τον προσήκον ύϊκόν σέβας, τής θεοπροβλ.ήτου 
καί Σεβάσμιας πανιερότητος.

Έν Σαντορήνη τήν 3. Νοεμβρίου 1832
Οί επαρχιακοί Δημογέροντες 
» λουύγτζης Ν. Συρίγκος 
» Θεοδόσιος μίχας 
» Θωμάς Μαρκεζίνης

Τ. Σ. Δημογεροντία τής ό Γραματεύς
Επαρχίας Σαντορίνης Κ· Π. Χωραφάς

f Ό Σαντορίνης Ζαχαρίας βέβαιοι: .

76
’Επιστολή τού ομογενούς Μιχαήλ Τοσίτζα προς τον Μητροπολίτην 

Κρήτης Μελέτιον διά τής οποίας ζητεί τήν άποπεράτωσιν τής 
καταγραφής επί τή πρόσεχε! επισκέψει τοΰ Μεχμέτ Άλή. (’Απρί
λιος 1833).
ΆριΟ. Χειρ. Μ. Η. 119. ’Επί δίφυλλου χάρτου, διαστ. 0,30χ0,21 μ. μέ 
ύδατίνας γραμμάς, στοιχεία AL MASSO καί άγκυραν. Ή επιστολή επί 
τών δύο πρώτων σελίδων. ’Επί τής τελευταίας: «Τω Πανιερωτάτφ Άγίω 
Κρήτης κυρία) Μελετίφ, | τφ σεβαατφ μοι Δεσπότη— | Εις τά Χανιά». Δι’ 
άλλης χειρός: «ελήφ&η τή ιηη μαίαν». Διατήρησις καλή.

Τήν Ύμετέραν Πανιερότητα
Διατηρών πάντοτε ζώααν τήν ύπόληψιν \ μου πρόυ τήν ύμετέραν 

σεβαστήν μοι πανιερότητα καί τόσον \ περισσότερον ήδη, όσον ήρεθίσ- 
θην έκ τών παρελθόντων παρα | πόνων σας άνυποστάτων θεωρηαάτων, 
<5έν διαλείπω νά έπερωτήαω | πόθφ τήν περισπούδαστόν μοι αίοίαν
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υγείαν σας και διά ταύτης μου, | ήτις είναι τρίτη άφ’ r/ς -ημέρας στε
ρούμαι ευχετικού μοι νεωτέρας | τής ϋ. πανιερότητος επιστολής αυτοίλεν, 
και συνάμα νά | σας αναγγείλω, δτι εύ&υς όπου ή διαπραγματευομένη 
καί | προχωρούσα έν τω τελειούαϋαι ειρήνη1 μεταξύ τής Πόρτας \ 
και ύψους του έπεσφραγισ&ή εξ άμφοτέρων των μερών, ίλέλει j ό Αύ- 
(λέντης μας μεταβή αυτού περιηγήσεως χάριν \ καί | μαζύ με την Α. 
Ύ. ί}έλο> συ μ μεταβή κ’ εγώ, όπου \ τότε δεν αμφιβάλλω, δτι εξάπαν
τος &έλω εύρη κοντά | εις την Ύ. Πανιερότητα τελειωμένην, καί κατά 
τνάσαν θεωρίαν | άνελλειπή την γνωστήν καταγραφήν σας νά παρουσι- 
ασ&ή εις \ τον Αύ&έντην μας, διά νά δυνη&ώ τότε μ5 εύλογους αιτίας | 
νά σας δικαιώσω κοντά εις την ύψηλότητά του rk’ δσην ετρεξε | παρά 
πάσαν ελπίδα άνέκα&εν εως τώρα αργητα. "09·εν, | αν ή παρούσα μου 
κατά τι προφ&άση αυτήν τήν καταγραφήν | ελλειπτικήν} άς λάβη ή Ύ. 
Πανιερότης σπουδήν τήν | πρέπουσαν διά τήν τελειοποίησιν της, τήν 
ύπ'ερ άλλο άναγκαίαν.

Με τοιαύτην λοιπόν ελπίδα εν τοσούτω έξαιτούμαι | τάς πανίερους 
εύχάς σας, καί ύποσημειούμαι.

τής Ύμετ. Πανιερότητος ταπεινός δούλος
Μιχαήλ Τοσίτζας 8

Αλεξάνδρεια τήν 2 ’Απριλί(ου) 1833 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

’) Πρόκειται περί τής έν έ’τει 1833 συναφθείσης συνθήκης ειρήνης μεταξύ 
τής Πύλης καί τοϋ Μεχμέτ Άλή Πασά τής Αίγυπτου, τής γνωστής ώς συνθή
κης Χουγκιάρ Ίσκελεσί. Βλ. σχετικούς De Cadalvene et Ε. Barrault, 
H-istoire de la Guerre de Mehmed Ali contre la Porte Ottomane (1831- 
1833), Paris 1837, σ. 319.

s) Περί τής έν έτει 1833 περιηγήσεως τοΰ Μεχμέτ Άλή εις Κρήτην βλ. 
«Κρητικά Χρονικά» Α', σ. 354.

·) Έτεροι δύο έπιστολαί τοϋ ίδιου προς τόν αύτδν Μελέτιον έδημοσιεύθη- 
σον εις «Κρητικά Χρονικά» Ε', σσ. 89 καί 93.

+ Ο ΛΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ 

ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
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Inscriptiones Creticae, opera et consilio Friderici Halbherr 
collectae, III Tituli Cretae Orientalis. Curavit Marga
rita Guarducci. R. Istituto di Archeologia e Sto- 
ria dell’ Arte. L,a Ribreria dello Stato. Roma, 1942.

'Ο τρίτος τόμος των «Inscriptiones Creticae» αποτελεί λαμπρόν 
συνέχειαν των δυο προηγηθέντων αΰτοΰ. Μέ πλήρη γνώσιν τοΰ επι
γραφικού υλικού ως και των περί τής ιστορίας καί τής γεωγραφίας 
τής νήσου πηγών, ή Margarita Guarducci έδειξε καί πάλιν τάς εξαί
ρετους αυτής ικανότητας διά μελετάς επιγραφικός. Ουτω όχι μόνον οί 
μελετηταί τής ιστορίας καί τής τοπογραφίας τής Κρήτης, άλλ” οιοσδή- 
ποτε εργαζόμενος εις τό ευρύ πεδίον τής αρχαίας ιστορίας θά ανα
γνώριση εύγνωμόνως τάς έκ τού εξαίρετου αυτού έργου ωφελείας.

Είναι αυτονόητον ότι έκδοσις ως αΐ «Inscriptiones Creticae» 
θα προκαλέση μερικάς διαφωνίας ή τουλάχιστον νέας προτάσεις κσί 
εικασίας. Ό γράφων την παρούσαν κριτικήν ελπίζει ότι ή εκδότρια 
των «Κρητικών ’Επιγραφών» θά δεχθή τάς όλίγας διατυπουμένας 
ενταύθα παρατηρήσεις ώς αυτό τό όποιον καί πράγματι είναι: ως μι- 
κράν συμβολήν εις τήν πρόοδον μάλλον τής έρεόνης παρά ως κριτικήν 
χάριν αυτής ταύτης τής κριτικής.

Ό ενταύθα εξεταζόμενος τόμος περιέχει τάς έπιγραφάς τής ’Ανα
τολικής Κρήτης, αΐ όποΐαι έχουν ταξινομηθή τοπογραφικώς ως εξής:
I “Αμπελος. II Τό ιερόν τοΰ Δικταίου Διός. III 'Ιεράπυτνα. IV ”Ιτα- 
νος. V ’Όλερος. VI Πραισός. VII Σαμώνιον ιερόν. VIII Σητεία. 
IX Έπιγραφαί αγνώστου προελευσεως. Μεταξύ τών ενταύθα επανεκ- 
διδομένων επιγραφών περιλαμβάνονται καί άρκεταί μεγάλης ίστορι 
κής σημασίας. Μολονότι όμως ή άνάγνωσίς των έχει βελτιωθή εις 
πολλάς περιπτώσεις καί τό υπόμνημα τής έκδοτρίας είναι διεξοδικόν 
καί έμπεριστατωμένον εις τάς λεπτομέρειας του, υπάρχουν ακόμη πολ
λά κενά διά νέαν επεξεργασίαν των εις τό μέλλον.

Θά λάβω ώς παράδειγμα μικρόν τμήμα μιας μακράς επιγραφής, τής 
εις Ο. Kern, Inschr. ν. Magnesia, 105, SGDI, 5060, SIGS 685, 
τής γνωστής μεσολαβήσεως τής επί Μαιάνδρορ Μαγνησίας μεταξύ ’Κά
νου καί 'Ιεραπυτνης (112/111 π.Χ.)1, τοίρα εις Inscr. Cret. Ill, IV,

‘) Προγενέστερα χρονολόγησις, τό 139 π. X., προταθεϊσα ύπό Hiller ν.
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(9 σ. 95 κ.έξ.), δηλαδή ή επιστολή Γορτΰνης προς τον δήμον Ίτάνου 
11, 116-121. Ή επιστολή αυτή παρουσιάσθη υπό τής Ίτάνου ώς επι
χείρημα διά τήν νομιμότητα των διεκδικήσεων της έπ'ι τής κατοχής 
τής νησίδος Λευκής, άνεγνωρίσ&η δ’ ως τοιαύτη και υπό των Μαγνη" 
σίων δικαστών οι όποιοι τήν συμπεριέλαβον μεταξύ των άλλων απο
δεικτικών στοιχείων διά τήν άπόφασίν των.

'Η Μ. G. αναγιγνώσκει τήν επιστολήν ώς ακολούθως :

116 «[Γ]ορτυνίων οι κόρμοι και & πόλις Ίτανίων τοΐς κόρμοις και 
[τ]αι πόλ[ι] χαίρεν πεπειομ\ένοι νπ’ ανδρός τίνος 

[ης δεδ]ήλωκεν δτι οι Πραίσιοι οίκονομόνται περ'ι τάς Λεύκας 
ώς [έπισ]τρατίας γενομ[ένας κρατησαι αύ- 

τας, τάδε] έκρίναμεν υμϊν έπιμελίω; αποοτεΐλαι' νμέν αν κα
λώς ποή[σαιτε τ.]ς εν τφ χωρίω - - 

.,]επ[..]σην $έμ(ε)νοι παρορώντε<]ς τ«^> εί χρείαν έχετε έν το 
χωρίο[ν] έ[πιταδείω]ν' γεγράιψ[αμεν ονν ύμΐν, ονκ δν - 

120 των τούτων φίλων τώ τε βααιλει και αύτοΐς νμΐνί [δι]ά [πα] 
ντδς έ[πιαε]λούμενοι κ[α]1 βω[λόμενοι άεΐ - - 

,]ε[.]αι τώ τε βααιλει και τοΐς τώ βασιλέως φίλοις».

Σταματώ πρώτον εις μίαν τεχνικήν λεπτομέρειαν: ή μεταγραφή 
τοϋ ΘΕΜΠΝΟΙ εις στ. 119 ώς ίλέμ(ε)νοι, δεικνύει δτι ή Μ. G. δεν 
άπεδέχθη τό «σύστημα L,eyden», to οποίον έσχεδιάσθη έν δ'ψει ενδε
χόμενης ένοποιήσεως τής εκδοτικής τεχνικής εις τά πεδία τών παπύ
ρων, τών επιγραφών καί τών φιλολογικών κειμένων * 2. Ή χρήσις τοϋ 
συστήματος αύτοΰ καί δι’ εκδόσεις επιγραφικός ύπεστηρίχθη προσφά- 
ταις εις «Am. Journ. Arch.». 54, 1950, 269. Ή μή χρήσις τοϋ συ
στήματος αύτοϋ υπό τής Μ. G. είναι παλινδρόμησις ή οποία θά ήδύ- 
νατο νά άποφευχθή εύχερώς. Εις τήν περίπτωσίν μας, ΰέμ<^ε]>νοι 
ή και ϋ·έμενοι θά ήτο πολύ σαφέστερον.

Επανέρχομαι εις τήν επιστολήν τής Γορτύνης: Ή Μ. G. άφησε 
τήν αρχήν τοϋ στ. 121 ατελή, άπορρίψασα εις τό υπόμνημά της (σ. 
102) τήν πρότασιν τοϋ Η ο 1 1 e a u x3, νά άναγνωσθή [χαρί \ ζ]ε- 
[οίλ]αι: «quod tamen supplementum litterarum vestigiis acco- 
modatum non est». Τοΰτο δμως αποτελεί μικράν παρερμηνείαν τής

Gaertringen, SIG3 685, δέν είναι δυνατόν νά γίνί) πλέον δεκτή. Πρβλ. 
Μ. G. ένθ·’ άν. σ. 92.

2) Chronique d’ l^gypte, VII, 1932, a. 285 κ. εξ. Wile ken, Archiv 
f. Pap. Forsch. X, 1932, 212.

s) Hermes, 39, 1904, 80, (titudes d’ epigr. et d’ histoire grecques, 
I, 1938, 340.
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ύποθέσεως: δεν είναι τά «vestigia litterarum» τά όποιοι δεν προσ
αρμόζονται: προφανώς ή Μ. G. ανατίθεται εις την άποκατάστασιν 
τοΰ Holleaux επειδή τά γράμματα ΣΘ δεν αντιστοιχούν προς τό ενός 
γράμματος κενόν έπειτα από τό Ε. ”Αν ή έκτίμησίς της είναι ορθή 
και τό περί οΰ 6 λόγος κ·:νόν δεν είναι δυνατόν νά περιλάβη περισ
σότερα τοΰ ενός γράμματα, θά έπρότεινα νά άναγνωσθή: ε[πιμε] λου
μένοι x[ajl βυ)[λόμενοι άει ά | ρ]έ[ο]αι τφ βααιλεΐ κλπ. Τό άπαρέμ- 
φατον υύτο θχ έκάλυπτε τά κενά εις στ. 121 επακριβός. 'Ο στ. 120 
θά είχε 76 γράμματα έν συγκρίσει προς τά 80 και 76 γράμματα τών 
στ. 119 καί 121 αντίστοιχες, κατά την άνάγνωσιν τής Μ. G.

'Υπό την παρούσαν μορφήν διατηρήσεώς των οί στ. 118 κ.ε. απο
τελούν πρόβλημα. Ό Ο. Kern, Insclir. ν. Magnesia, ι, gi, 105 
(σ. 98) ειχεν άναγνώσει: [,.]επ[...]αην ΰέμενοι πάρωρων τε εΐ χρείαν
εχετε εν το χωρίο[ν.....] άπεσταλμ....... ό Hiller ν. Gaertrin
gen, SIG4 S, 685, στ. 119, ακόλουθόν τον Holleaux, ως άνω, έτύ- 
πωσεν [..] επ[...] την ύέμενοι παρορών(τέ;) τε εί χρείαν εχετε εν τό 
χωρίο[ν]1 έ[ηιταδεία>]ν. ’Αποδεχόμενοι την άνάγνωσιν τής Μ. G. 
παρορώντέ<^ς τ«^>, ή οποία βεβαίως πρέπει νά διορθωθή είς π/α/- 
ρο<^ο'^>ρώντέ<^ς τε^>,κατά τον Holleaux, τον όποιον ή Μ. G. ακο
λουθεί, ΰποχρεούμεθα νά δεχθώμεν δτι ό χαράκτης έσφάλη δΐς εις 
μίαν λέξιν, πράγμα τό όποιον δεν είναι πολύ πιθανόν. Επιπλέον ή 
διατύπωσις εις τό τέλος τού στ. 118 και την αρχήν τού στ. 119 παρα
μένει ασαφής. Έν τούτοις, προτού είσέλθωμεν είς λεπτομέρειας, επι
θυμώ νά έπιστήσω την προσοχήν επί τής φρ ίσεως εί χρείαν εχετε εν 
τό χωρίο[ν] ε[πιταδείω]ν) είς στ. 119. ’ Αν αποδεχθώ μεν τήν άνάγνω- 
σιν π/α/ρο<^ο^>ρώντέ<^ς τε^>, ή συστασις ή διδομένη ουτω είναι πο
λύ προφανής καί αποτελεί ύβριν κατά τής διανοητικότητος τού δήμου 
τής Ίτάνου, γνωρίζοντος δσον καί οιοσδήποτε άλλος δτι προμήθεια 
είναι άναγκαΐαι διά κάθε είδος δράσεως στρατιαιτικής. 'Ο σκοπός τύ ς 
φιλικής προς ’Ίτανον επιγραφής τής Γορτόνης εύρίσκεται προφανώς 
εις τήν πρόθεσιν έκ μέρους τής Γορτύνης νά δώση χρησίμους οδηγίας 
περί προετοιμασίας έν ό'ψει τοΰ στρατηγήματος τής Πραισού, τούτο δέ 
θά έπρεπε νά διατυπωθή λεπτότερον από δτι προϋποθέτει ή συστασις 
περί προμηθειών. Διά τούτο θά προετίμων νά διατηρήσω τό παρορών- 
τε<^ς^> και νά ερμηνεύσω τήν φράσιν ως σημαίνουσαν «παραβλέπον- 
τες (τό γεγονός)», δηλαδή «ανεξαρτήτως τοΰ αν δεν εχετε προμήθειας 
επι τόπου». Τούτο θά έσήμαινεν δτι ή Γόρτυς ειχεν υποδείξει άλλον

4) Ή παρένθεσις πρό τοΰ Ν υποδεικνύει το λάθος εις SIGS, ενώ ή άλλη
επειτα άπό τό W παραλείπεται.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:17 EEST - 18.237.180.167



Βιβλιοκρισίαι 305

τρόπον, ό όποιος προφανώς προηγείτο τοΰ θέματος των προμηθειών. 
Φαίνεται πολύ δυσκολον, ϊνα μή εΐπω αδύνατον, να προσαρμοσθοΰν 
τα εις την αρχήν τοΰ στ. 119 διατηρηθέντα γράμματα εις τό σΰνολον 
τής φράσεως, και δι’ αυτό μετά πολλοϋ δισταγμού παρουσιάζω την 
ακόλουθον δυνατότητα : Μέ την υπόθεσιν δτι έν Ξ άνεγνώσθη κακώς 
ώς Σ, τό όποιον δεν αποκλείεται, ή άνάγνωσις [. .]επ[αν]<[ξ^>ην εί
ναι πολύ πιτθανή. Ή λέξις αυτή, έχουσα την ιδίαν σημασίαν ως ή επαν- 
ξηπις, άπαντά εις Πλάτωνος, Νόμοι 815 Ε. ’Άν ή πρότασις αυτή 
είναι αποδεκτή, θά ήδυνάμεθα νά άναγνώιωμεν τό χωρίον στ. 118 
κ.εξ. ως εξής :

ύμεν αν καλώς ποή[πατε τΰ]ς εν τω χωοίφ 
[φρουρά; εύ&έ-]

[ω:] επ[αί>)&έμενοι, παρορώΐ’ΐε<[;[> -λ χρείαν εχειε εν ιο 
χωρίο[<·] έ[πιταόείω]ν.

Καθ’ δσον γνωρίζω, ή φράσις επανξην τί$εσϋ·αι δεν άπαντά που
θενά, φαίνεται όμως πιθανή. ’Ανεξαρτήτως δ« τοΰ κατά πόσον ή ΰπό- 
δειξίς μου αΰτη δυναται νά ευσταθή εις τάς λεπτομέρειας της, τό χω
ρίον έχει τώρα νόημα : Τό πλέον ενδιαφέρον πράγμα είναι νά ριφθοΰν 
ενισχύσεις εις την νήσον αμέσως, διά νά προληφθή κίνησις έκ μέρους 
τής Πραισοϋ. Έν συγκρίσει προς αυτό, τό θέμα τών προμηθειών έ- 
χει δευτερεΰουσαν σημασίαν. Ή άνάγνωσις παρορώντε<[ς^> έχει έπ'ι 
πλέον τό προτέρημα ότι διατηρεί όσον τό δυνατόν περισσότερον έκ τοΰ 
ό,τι άρχικώς εΰρίσκετο εις τον λίθον και ότι προσθέτει όσον τό δυνατόν 
δλιγώτερον. Ή μετατροπή εις παρορώντε<^ς[> έχει τιόρα μειωθή εις 
τήν προσθήκην τοΰ τελικού Σ μόνον.

Όπως ή επιστολή αυτή τής Γορτΰνης, μέγα μέρος τής Inscr. Cret. 
Ill, IV, 9. είναι πλήρες από άλυτα προβλήματα. Λόγφ τής σημασίας 
τοΰ κειμένου διά τό ελληνικόν διεθνές δίκαιον και τήν ελληνικήν ιστό" 
ρίαν, ας εΰχηθώμεν ότι θά άποτελέση τούτο κάποτε θέμα ε’ιδικής ερ
γασίας.

Μ εγάλης σημασίας είναι επίσης καί ή άλλη επιγραφή έξ Ίτάνου, 
Inscr. Cret. Ill, xv, ίο (σελ. 106 κ.έξ.), στενώς συνδεόμενη προς 
τήν υπ’ αριθμόν 9. Εις τό κείμενον αυτό, τό όποιον έγράφη επίση 
κατά το 112 ή το 111 π. X. εύρίσκονται τέσσερα διαφορετικά έγγςα. 
φα : α') έκθεσις επί τής υπό τών αντιπροσώπων τής Ίεραπύτνης ά\α
φοράς (στ. 1-55)' β') άπόφασις τής Ρωμαϊκή-, συγκλήτου (στ. 56-74)' 
γ') προκήρυξις τοΰ L,. Calpurnius άπευθυνομένη προς Μαγνησίαν τήν 
επί Μαιάνδριρ (στ. 75-88) καί δ') επιστολή τοΰ ιδίου προς Ίεράπυ- 
τναν, εις τήν οποίαν οΰτος άναφέρεται εις συγκλητικήν άπόφασιν περί
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε. 20
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τής καταστροφής οικοδομημάτων ε’ις την υπό άμφισβήτησιν περιοχήν 
(στ. 89 97).

Ή Μ. G. όρθώς έσημείοισεν δτι όίλλα τρία έγγραφα, άναφερόμενα 
εις την ιδίαν υπόθεσιν, έπρεπε νά εύρίσκοντο ε!ς άπωλεσθεΐσαν τώρα 
στήλην' ή στήλη δ’ αυτή προηγείτο τής ήμετέρας επιγραφής.

Ή Inscr. Cret. Ill, IV, ίο, δημοσιευθεΐσα τό πρώτον υπό Ξανθου- 
δίδου, Άρχ. Έφ. 1920, σελ. 82 κ. εξ., άνεδημοσιευθη εις SEG, II, 
5ΐτ, μετά συμπληρώσεων υπό A. Croenert, πλεΐσται των οποίων 
όμως δέον τώρα νά έγκαταλειφθώσιν λόγφ τής εκ νέου άναγνοϊσεως 
τής επιγραφής έπ'ι τής στήλης υπό τής Μ. G. Καί εδώ, ό'πως καί εις 
άλλας περιπτώσεις ήκρωτηριασμένων έπιγραφώιν, ή έλλειψις φωτογρα
φιών καί όμοιοτυπων εϊς την έ'κδοσιν τής Μ. G. δημιουργεί σημαντι
κόν εμπόδιον, διότι οίίτω δεν είναι δυνατόν νά όρισθή επακριβώς ή 
έκτασις τών κενών. Παρά ταϋτα δμως, ή άνάγνωσις μερικών χωρίων 
εις τό διάταγμα τοΰ L. Calpurnius δΰναται, νομίζω, νά βελτιωθή.

Ή Μ. G. άναγινώσκει ως ακολούθως (στ. 75-88) :
75 τον]το τό πράγμα δέλτον όγδοης κηρώμαχι [... · ■] καιδεκάτω

[μετά συμ
βουλίου έπέγνων προ ημερών δέκα έπιά Καλ. Κοινκτειλίων εν

[τη βασιλι
κή τη Πορκία [................ η]μέρας τυχούσ[ης Ιε]ρας κατά αυτ

οκλήτου
δόγμα......... ............................. από σΐ’/ιβουλί]ου γνώμης γνώμην
άπεφηνάμην..................................................ο[ϋτω[ς] καθώς πρότε-

[ρον
80 ...........................................σι ήμέραν δρ[ιώ]πρό ής ημέρας κρίνωσι

ε[........................................... και ε[ι τι ένω]κοδόμηται μετά τό
τους πρεσβευτές [......................................... σώ εν αύτοΐς τον δή
μον τον υμέτερον κατα[,............................... ]φροντίσαι όπως εκ τοΰ
πολιτεύματος/.............................δικα/στάς καλ,ούς κάγαθονς τρι-

]άκον-
85 τα εν ι οί το[......... ]κατά τό τής συνκλήτου δόγμα κρίνωσι Κοιν-

\κτειλί-
ων τών ε[π'ι Λ εν κ ίου Καλό] πορνίου και Μάρκου Λειβίου υπάτων

[εν ήμέραις ιριακο-
σίαις εξήκοντα, εάν δε προ εκείνης τής ημέρας μη κρίνωσι τότε όπως 
έν τή έξηκοστή καί τριακοστή ημέρα κρίνωσ[ι. VdC.

Ύποθέτοντες δτι ό στ. 75 περιεΐχεν περίπου τον ίδιον αριθμόν 
γραμμάτων δπως ό στ. 76, δστις διατηρείται πλήρως καί έχει 55 
γράμματα, δυνάμεθα νά όρίσωμεν τον αριθμόν τών άπολεσθέντων
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γραμμάτων εις to κενόν έπειτα από τό κηρώματι εις 7 η 8· Έφ5 6'σον 
δέ τό κενόν αυτό έπρεπε νά περιέχη κάποιαν αριθμητικήν μονάδα με
ταξύ τοΰ 3 και τοΰ 9, τετάρτφ η τέοααρες φαίνεται νά είναι αί μόναι 
δυνατότητες αί άντιστοιχοϋσαι προς την μονάδα αυτήν. 'Ως προς τό 
[τεσααρεσ]καιδεκάτω, εις SIG3, 747 (senatus consultum de Am- 
phiaraeo) στ. 59, άναγινώσκομεν : κηρώματι τεσσαρεσκαιδεκάτφ.

Διά τον στ. 82 terminus post quem παρέχεται από τά συμφρα- 
ζόμενα : Θά ήδύνατο νά άναμένη τις κάτι ώς τό μετά το | τους πρεπβευ- 
τάς (sc. αυτών) [παραγενέσ&αι πρότερον. Τούτο θ < άφηνε κενόν τεσ
σάρων γραμμάτων προ τοΰ ΣΩ, τό όποιον εγώ θτ συνεπλήρουν διά 
τοΰ [αίτή]σω, αρχήν, κατά την γνώμην μου, νέας παραγράφου. Εις τον 
στ. 83 τό κενόν έπειτα από τό κατά, δυναται νά συμπληρωθή διά τής 
άποκαταστάσεως [τό της συγκλήτου δόγμα].

Ή φραστική διατΰπωσις εϊς στ. 84 οδηγεί εις άποκατάστασιν τοΰ 
τόπου εκ τοΰ \ πολιτεύματος [υμών χειροτ,Ο’ ήτε δικά] στάς καλούς κά- 
γαϋννς εν άναλογίρ προς τό SIG 3 679 (έπέμβασις Μυλάσων μεταξύ 
Μαγνησίας τής επί Μαιάνδρφ καί Πριήνης, 143 π. X.) 1, 9, έχειρο- 
τόνησαν δικαστάς καλούς και αγα&υύς. Εϊς στ. 85 θά ήδόναιο νά συμ
πληρωθή οΐ τό [άαφιαβήτημα], τό όποιον θά έκαμνε τον στίχον νά 
περιέχη εξήντα γράμματα.

Τά γράμματα ΣΙ προ τής λέξεοες ημέραν εϊς στ. 80 είναι προφα
νείς κατάληξις μετοχής εϊς δοτικήν πληθυντικού. Τό [δικάοα]σι είναι 
πολύ πιθανόν. ’Από τά συμφραζόμενα ενδεχόμενη άποκατάστασις εί
ναι ή ακόλουθος: [ο]ΰτω[ς] καΰώς πρότερον \ [τοΐς περί δε των όρων 
αυτών δικάσα]σι, διά δέ τον στ. 81 προτείνω τήν ακόλουθον άνάγνω- 
σιν: ε[ύαεβώς και δικαίως τήν διαφοράν] και ε[ΐιι ένα>]κοδόμηται. 
Διά τό κρίνειν ενσεβώς και δικαίως πρβλ. π. χ. SLG 3, 772 (Δελφοί 
περί Θρασυκλέους τοΰ ’Αθηναίου 26/25 π. X.) 1. 3, τοΰ τε άγώ[νο ] 
τών Πυ&ίων συντελειμένου εκρινε ενσεβώς καί δικαίως,

'Ο χώρος έπειτα από τό Πορκίοι εϊς στ. 77 έχει άφεθή κενός εις 
τήν έκδοσιν. Εις τό κριτικόν υπόμνημα δμως ή έκδότρια γράφει5: 
«Post Πορκία litterae ΤΑΙΣ1. . ΡΑΙΣ in ectypo agnosci posse vi- 
dentur. an: ταΐς ι[λα]ραϊς [ώραις ήΐμέρας κτέ. Et quidem bene 
convenit de faustis horis sermonem fieri, cum diei XVII a kal. 
Quintiles altera modo pars negotiis agendis dari poterat». Κατιυ- 
τέρω εις τό υπόμνημα ή Μ. G. επεξεργάζεται τά κατά τήν χρονολογί 
αν αυτήν. Νομίζω δτι τά γράμματα, τά όποια κατά τήν Μ. G. είναι

5) ’Εδώ υπάρχει εν τυπογραφικόν λάθος: πρόκειται περί τοΰ στ. 77’ δχι 
τοΰ 70.
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δυνατόν νά άναγνωσθοΰν είς τδ έκτυπον, έπρεπε νά υπάρχουν εις τό 
κείμενον, Ιδιαιτέρως σημειούμενα ως μή βέβαια, διότι άλλως 6 ανύ
ποπτος αναγνώστης είναι δυνατόν, χωρίς νά συμβουλευθή τό κριτικόν 
υπόμνημα, νά παρασυρθή εις τό νά πιστεΰση δτι τίποτε δεν είναι δυ
νατόν νά άναγνωσθή είς τό ύπαρχον κενόν. Σχετικώς δέ προς την υπό 
τής Μ. G. επιχειρουμένην άποκατάστασιν, αν καί τό έπίθετον ιλαρός 
είναι καθ’ αυτό δυνατόν επί τη βάσει τοΰ χωρίου είς Π λ ο υ τ ά ρ χ ο υ, 
Σέλλας 34, 3 w γάρ ευτυχές και ιλαρόν Ρωμαίοι Φαΰστον καλουαιν, 
ή έλλειψις ά'ρθρου εις τό [ή]μέρας κάμνει την άνάγνωσιν αυτής αμ
φίβολον, έφ’ δσον χρειάζεται άπαραιτήτως εδώ λόγφ τής διατυπώσεως: 
Ιή]μέρας τνχουσ[ης Ιε]ράς κατά συνκλήτου | [δόγμα], Έν τουτοις δεν 
φ ιίνεται δτι υπάρχει αρκετός χώρος εδώ ώστε νά εϊσαχθή τό ά'ρθρον 
της εις τό κενόν έπειτα από τό [ώραις]. Καθ’ δσον δύναμαι νά κρίνω, 
υπάρχουν δύο δυνατότητες λύσεως τής δυσκολίας αυτής. Ή νάάναγνω- 
σθή (στ. 76 κ. εξ.): εν zfj βααιλι | κή τη Πορκία τ α ι ς 1[λ α]ρ α ΐ ς 
[δε της ή]μέρας τυχοΰο[ης Ιε]ρας κατά συγκλήτου | [δόγμα ώραις- ■]. 
'Η άποκατάστασις αύτη συμφωνεί δχι μόνον προς τον υπό τής εκδο- 
τρίας διαπιστούμενον αριθμόν άπολεσθέντων γραμμάτων, άλλ’ επίσης 
καί προς την άνάλογον θέσιν τών διασωθέντων γραμμάτων κατά τά 
υπό τής Μ. G. παρεχόμενα στοιχεία. ’Ή νά ύποστηριχθή δτι ή κακή 
κατάστασις διατηρήσεως καθιστά αδύνατον τον ακριβή προσδιορισμόν 
τού αριθμού τών άπολεσθέντων γραμμάτων είς τά δύο κενά, επιπλέ
ον δέ νά θεωρηθή ή κάθετος ευθεία έπειτα από τό ΤΑΙΣ ώς υπόλοι
πον ενός Κ. Κατόπιν τούτου ή ακόλουθος άποκατάστασις είναι επίσης 
πιθανή: τ αϊ ς <[κ]>[αϋα] ρ α ΐ ς [δέ τής ήμέρας κλπ. μετά τοΰ [ώ- 
ραι;] πάλιν συμπληρουμένου είς στ. 78. Ο δρος καϋαραϊ ήμέραι ύ- 
πίρχει είς Πλάτωνος, Νόμοι 800 Δ: όπόταν ήμέραι μή καϋαραϊ 
τινες άλλά αποφράδες ώσι. Τά επίθετα Ιερός καί καϋαρός δεν συγ
κρούονται καθόλου’ είς την ενότητα αυτήν εδώ σημαίνουν «καθαρός 
ατό» καί συνιπός «ελεύθερος από περιορισμούς».

Οί στ. 75-85 τών Inscr. Cret. Ill, IV, ίο, κατόπιν τών ώς άνω 
δύνανται δοκιμαστικούς νά άναγνωσθοΰν ώς ακολούθως:

75 [τον]το τό πράγμα δέλταν όγδοης κηρώματι [τέσσαρεο]καιδεκάτφ
[μετά συμ

βουλίου επίγνων προ ημερών δέκα επτά Καλ. Κοινκτειλίων εν τή
[βασιλι

κή τή Πορκία τ α ΐ ς [αϋα] ρ α ΐ ς [δέ τής ή]μέρας τν~

[χονα]ης ιε] ράς κατά σννκλήτον 
[δόγμα ώραις ----- από συμβουλί] ου γνώμης γνώμην
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[άπεφηνάμην -------- ο]ύτω[ς] καθώς πρότερον
80 [τοΐς περί δε ιών ορών αυτών δικάσα]αι ημέραν δρ[ιώ] προ ής

[ημέρας κρίιωσι
ε[ναεβώς τε και δικαίως την διαφοράν] και ε[ΐιι ένφ]κοδόμηται

[μετά τό
τούς πρεσβευτάς [παραγενέα&αι ποότερον αίτή]σω εν αύιοΐς τον δή
μον τον ύμέτερον κατά [τό τής συνκλήτου δόγμα] φροντίσαι όπως

[έκ τον
πολιτεύματος [υμών χειροτονήτε δικά]οτάς καλούς κάγαϋνύς τρι

άκον
τα ενα οΐ τό [άμφισβήτημα] κατά τό τής συνκλήτου δόγμα κρίνω-

[σι κλπ.

Οί δυο μοναδικοί στίχοι οί όποιοι διεσώθησαν πλήρως εις τό κεί
μενόν μας, στ. 76 και 87, έχουν 56 καί 54 γράμματα άντιστοίχως- 
*0 στ. 88, ό τελευταίος τοΰ διατάγματος, αφήνει ένα κενόν χώρον εις 
την δεξιάν πλευράν καί δι’ αυτό πρέπει νά αποκλεισθώ. Οί υπόλοιποι 
στίχοι, καθ’ δσον είναι δυνατόν νά συμπληρωθώσινδ, ποικίλλουν από 
53 έως 63 γράμματα, αποτελούν δέ τοιουτοτρόπως έν πλαίσιον μέ λο- 
γικάς αναλογίας* 7 8.

’Αξιοπρόσεκτοι επίσης είναι δυο άλλαι έπιγραφαί έξ Ίτάνου, Ιη- 
scr. Cret. Ill, ΐν, 7 και 8 (οελ. 87 κ. εξ.). Έξ αυτών ή ύπ’ άριθμ. 
8 ήτο γνωστή προ πολλοϋ *, τελευταία δέ φορά καθ’ ήν εδημοσιεύθη 
ήτο εις SIG3 526. Πρόκειται περί δρκου νομιμοφροσύνης τών πολι
τών τής Ίτάνου περιέχοντος μεταξύ άλλων τον δρον δτι ούδείς πολί
της θά επιδίωξη [γάς] αναδασμόν ουδέ οικίαν \ [ουδέ] οικοπέδων, 
ουδέ χρεών ά | [ποκ]ο παν (στ. 22 κ. ε.), αναδασμόν γης, συμπερι
λαμβανομένων σίκιών καί οικοπέδων, καί κατάργησιν χρεών — παλαι
ών, άμφοτέρων, απαιτήσεων τών ελληνικών κοινωνικών επαναστατι- 
τικών θεωριών. Ή επιγραφή είναι αντιπροσωπευτική τών κοινωνι
κών συνθηκών εν Έλλάδι κατά τήν τρίτην εκατονταετηρίδα π. X., 
δπως δρθώς εσημείωσεν ό Rostovzev, Storia economica e so- 
ciale dell’ impero Romano (Firenze, 1946), σ 3 9. Ή δευτέρα επι-

e) ’Αποκλεισμένων τών στίχων 78 καί 79, τά κενά τών οποίων δέν έχουν 
συμπληρωθή.

7) 58 γράμματα εις στ. 82, 55 είς στ. 81 καί 83, 56 είς στ. 84, 57 εις στ. 
75, 58 είς στ. 80, 69 είς στ, 77, 60 είς στ. 85, 63 είς στ. 86.

8) Εδημοσιεύθη τό πρώτον ύπό F. Halbherr, Mus. Ital., Ill, 1870, 
563 κ. έ., άριθ·, 1.

*) Διά τόν τέταρτον αιώνα π. X. δ Rostovzev, ένθ’ άν. σ' 3, σημ. 3, 
αναφέρει μεταξύ άλλων τόν Ισοκράτη ν, Παναθ·. (12), 259 (σ. 2876), όπου
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γραφή, ΰπ’ άριθ. 7, δημοσιευθεΐσα τό πρώτον υπό της Μ. G. εν 
Riv. 1st. Arch. VIII, ΐ94°ι σ· 7 *· εξ. προφανώς συνδέεται ατενώς 
προς την ύπ’ άριθ. 8, περιέχει δέ άπόφασιν τής βουλής και τής εκ
κλησίας σχετικήν προς τον ό'ρκον νομιμοφροσύνης. Οι δ'ροι της ρίπτουν 
ενδιαφέρον φώς επί τοϋ δρκου εις την υπ’ άριθ. 8 επιγραφήν, διότι 
μεταξύ άλλων πραγμάτων διατάσσεται εις στ. 8 κ. έξ. δτι αυτοί οί όποι
οι απουσιάζουν κατά τήν ημέραν τής ορκωμοσίας θά όρκισθοϋν υπό 
των άρχόντων εντός δέκα ημερών από τής Ιπιστροφής των εις ’Ίτανον, 
διαδικασία ή οποία δεικνύει δτι ό δρκος νομιμοφροσύνης ήτο μέτρον 
έπειγοΰσης ανάγκης. Περαιτέρω λαμβάνεται μέριμνα (στ. 13 κ. έξ.) δπως 
τά ονόματα τών όρκισθέντων καταγραφώσι μέ τά πατρωνυμικά των 
εις λεύκωμα κατατεθησόμενον εις τό Πύ&ιον.

Οί έξ πρώτοι στίχοι τής επιγραφής αυτής (Inscr. Cret. Ill, IV,7) 
εδημοσιεύθησαν υπό τής Μ. G. ως ακολούθως;

............................................ τα βούλα]
καί τρ. εκκλησία ε[ -------- δρ -
κον τελ]ιόντω τοί α[ρχοντ] ες συν τοι[ς ίε 
ρεϋσ]ι, επαράσίλων δλ καί τοί ιερείς δα [τι
ς πα]ραβαίνοι τον δρκυν τόνδε κλπ.

Εις τό υπόμνημά της (σ. 88) ή Μ. G. προτείνει τήν ακόλουθον 
δοκιμαστικήν άποκατάστασιν τών δύο πρώτων γραμμών, ή οποία, ση- 
μειωτέον, είναι χαρακτηριστική τής υπερσυντηρητικής μεθόδου τής 
έκδοτρίας εν τή άποκαταστάσει τοΰ κειμένου:

[ϊλεός άγαίλός' εδοξεν Ίτανίων τά βουλα]
[καί τα ε]κκληαία ε[τΛ τών συν............. δρ-
[κον] κλπ.

Ή άποκατάστασις δμως αυτή εις τό προς τήν δεξιάν πλευράν κε
νόν, εις στ. 2, δεν φαίνεται πιθανή διά δύο λόγους, διότι άφ’ ενός 
μεν εις δύο έκ τών τριών ψηφισμάτων τής Ίτάνου, τών οποίων οί ει
σαγωγικοί στίχοι έσώθησαν πλήρως, ουδεμία χρονολόγησις, οΐα ή ίιπο- 
δεικνυόμενη εις τήν υπό τής Μ. G. άποκατάστασιν, ακολουθεί τάς 
λέξεις τα βουλα καί τα εκκλησία'0 ,ζνώ εις τήν τρίτην, Inscr. Cret. Ill,

αί χρεών άποκοπαι καί γης αναδασμό; καταγράφονται ώς ανήκεστα κακά, καί 
τόν Δ η μ ο σ θ έ ν η, Τιμοκρ. 149 (σ . 246), δπου ανάλογος φράσις υπάρχει εις 
τον δρκον τών Ηλιάσουν. Πρβλ. επίσης τάς παραπομπάς του είς νεωτέρας με
λετάς επί τοΰ θέματος.

,0) Inscr. Cret. Ill ιν, 2 (σ. 81), στ. 1 κ. έ.: &εό[ς] \ κόσμον γνώμα· εδο- 
ξε [Ίτα] \ νίων τμ βουλα καί τα εκκλησία4 επειδή κλπ. Inscr. Cret. Ill, IV, 3 
(σ 82) στ. 1 κ. έ.: &εός4 \ κόσμου γνώμα· εδοξε Ίτανίων τα βονλ.α καί τα εκκλη
σία. επειδή κλπ
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1V, 4 (σ. 88) ή επειδή - παράγραφος ακολουθεί αμέσως τάς λέξεις 
άγαϋα τΰχα εις στ. 1, ή δέ άναφέρουσα τάς πολιτικάς άρχάς παράγρα
φος εμφανίζεται εις στ. 7: εδοξε τα βουλά και τα. εκκλησία, άφ’ ετέ
ρου δέ εις την άνάγνωσιν τής Μ. G. ή αρχή τοϋ ψηφίσματος [δρ/κον 
τελ] ιόντω τοι α[ρχοντ]ες θά έφαίνετο μάλλον αόριστος και ανεπαρκής 
καθ’ δσον ή λέξις δρκον ιθά ενεφανίζετο καθ’ εαυτήν και δεν θά συν- 
ωδεύετο υπό άλλης ειδικώτερον προσδιοριίούσης έννοιας. Δι’ δ και 
θά έπρότεινα έπειτα από τό [ε]κκληαία: έ[πιδάμων πολιτών δρ | κον 
κλπ./, περί ου ΐδε στ. 11 κ. έξ. το | ΐς ανιοΐς όρκίοις οϊσπερ ώμννον το\ 
επί \ δαμοι καί στ. 25 κ. εξ. δς δε κα έπίδαιιος έών των πολ | ιταν. 
Οϋτω ή στ. 2 κ. εξ. λέξις δρκον, ή εξαιρωμένη διά τής θέσεως εις τήν 
οποίαν εύρίσκεται ως καί διά τής σημασίας τήν οποίαν έχει εις τό σύν- 
ολον τοϋ κειμένου, θά προσεδιωρίζετο ειδικώτερον κατά τον πρέποντα 
τρόπον.

Αΐ παρατηρήσεις αΰται ουδόλως μειώνουν βεβαίως τήν αξίαν τής 
εργασίας τής Μ. Guarducci. Δι’ αυτό καί πρέπει νά λεχθή σαφώς δτι 
διά τής έκδόσεως καί τοϋ τρίτου τόμου των Κρητικών Επιγραφών, 
ή εκλεκτή Ίταλίς αρχαιολόγος προσέφερεν άνεκτίμητον υπηρεσίαν τό
σον εις τήν επιγραφικήν επιστήμην, δσον καί εις τήν μελέτην τής ιστο
ρίας τής Κρήτης. Αί ελλείψεις ουδόλως μειώνουν τά μεγάλα προτερή
ματα τής έκδόσεώς της, μεταξύ τών οποίων είναι ή συγκέντρωσις όλων 
τών έξ άλλων πηγών πληροφοριών, ή προσπάθεια συστηματικής επε
ξεργασίας τών επιγραφικών κειμένων—πλεϊστα τών οποίων άνέγνωσεν 
επί τόπου καί ή ιδία—, ή καλή βιβλιογραφία κλπ., προτερήματα ήδη 
γνωστά από δλας τάς δημοσιεύσεις της περί Κρήτης ή άλλων θεμάτων. 
Καί είμαι βέβαιος δτι ομιλώ έκ μέρους τής πλειοψηφίας εκείνων οί 
οποίοι ένδιαφέρονται διά τήν μελέτην τών επιγραφών έκφράζων τήν 
ευχήν ΐνα ό προσεχής τόμος τών Κρητικών Επιγραφών περιέχη γενι
κόν κατάλογον λέξεων' οϋτω ή αξία του θά είναι έτι μεγαλυτέρα. Νο
μίζω μάλιστα δτι παρόμοιος πίναξ δέον νά δημοσιευθή δι’ δλους τούς 
τόμους μετά τήν συμπλήρωσιν τής δλης εργασίας.

Μερικαί από τάς έπιγραφάς τάς δημοσιευομένας εις τον τόμον αυ
τόν προεκάλεσαν ιδιαιτέρας μελετάς, υπομνήματα καί αποκαταστάσεις. 
Μέ τήν ελπίδα δτι ή παράθεσίς των εδώ δεν θά θεωρηθή περιττή, 
καταγράφω τάς ακολούθους, στηριζόμενος εις τάς περί επιγραφικών 
εργασιών βιβλιογραφίας τοϋ J· καί d. Robert εις REG καί Μ. 
Ν. Tod εις JHS:

3li

Inscr. Cret. Ill, hi, 50 (σ. 71): A. Wilhelm, SB Ak.
Wien, Ph. Η. ΚΙ., 224/I, 1946,43 κ. εξ.
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hi, 51 (σ. 71): R. Robert, Heilenica;
III, 1946, σ. 116 άριθμ. 306. 

ιν 2 και3(σ. 81 κ. ε.ξ): Μ. Launey, REA, 
47. 1945. 33 χ· εξ.

ιν, g (σ- 95 κ. εξ.): R. C. Bosanquet, 
BSA, 4°. Ι939/Ι94° (δημοσιευθέν τό έχ. 
1943), σ. 69, 73 κ. εξ., μετά αγγλικής μετα- 
φράσεως. 'Ως κείμενον εχρησίμευσεν τό εις 
SGDI 5ο6ο, IGR I 1021, SIG3 685. 

ιν, 36 (σ. 119): A. Wilhelm, SB Ak, 
Wien, Ph. Η. Kl. 224/1, 1946, 43 κ. εξ. 

ιν, 39AB (σ. 125): G. Bjoerk, Eranos, 
46, 1948, σ. 74.

To ίδιον ίσως δέ και μεγαλυτερον ενδιαφέρον θά προκαλέση άναμ- 
φισβητήτως καί ή εκδοσις τοϋ τετάρτου τόμου τών Κρητικών Επι
γραφών, τοϋ περιέχοντος τάς έπιγραφάς τής Γορτΰνης.

Washington, D. C. FRANCIS W. SCHEHL

312 Βιβλιοκρισίαί

Σ η μ. Συντάξ. Ή βιβλιοκρισία αδτη, γραφεΐσα εΐδικώς διά τά «Κρ. Χρο
νικά» ΰπό τοϋ εκλεκτού μελετητοϋ τών επιγραφών τής Μαγνησίας, δημοσιεύεται 
ενταύθα έν καθυστεοήσει, κατά μετάφρασιν έκ τού αγγλικού χειρογράφου ύπό 
τού κ. Β. Λαούρδα (Dumbarton Oaks, Washington D. C.).
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟΤΟΚΟΓΙΟΥΛΟ

ΟΙ μεταθανάτιες τύχες τοϋ Θεοτοκόπουλου στάθηκαν δμοια απρό
οπτες μέ τις περιπέτειες τής ζωής του. “Οσο ζοϋσε, υπήρξε ό πιο συ- 
ζητημένος, μά κι’ ό πιο περιζήτητος ζιογράορος τής 'Ισπανίας. ’Έπειτα, 
για διακόσια πενήντα χρόνια, έμεινε άγνωστος, τό έργο του λησμονη
μένο. Γύρω στα μέσα τοϋ περασμένου αιώνα άρχισε νά ξυπνάει τό εν
διαφέρον μερικών φωτισμένων ταξιδιωτών πρώτα, καλλιτεχνών έπει
τα. Τό ενδιαφέρον εντείνονταν ολοένα, δσο γύρευε ή τέχνη νέους τρό
πους έκφρασης. 'Ως τα 1930 περίπου είχαν βγει οί κυριότερες επιστη
μονικές μονογραφίες για τό Θεοτοκόπουλο. Τό θεμελιακό δίτομο έργο 
τοϋ Κοσίο, δ λεπτομερειακός κριτικός κατάλογος τοΰ Μάγερ, και άλ
λες, πού εδραίωσαν τη θέση τοϋ ελληνοϊσπανοΰ καλλιτέχνη, κΓ έτόνι- 
σαν τη μεγάλη σημασία του. Ό Θεοτοκόπουλος έμενε δμως πάντα για 
τούς λίγους μεγάλος ζωγράφος, ερμητικός τρελλός, αστιγματικός, ακα
τάληπτος για τούς πολλούς. Σιγά σιγά άρχισαν νά τον έχτιμοΰν ευρύ
τερα. Σ’ αυτό συντέλεσε πολύ ή αποκαλυπτική έκθεση έργων του στο 
Παρίσι τό 1937, πού μαζί μέ διάφορες εκδόσεις πού δημοσιεύθηκαν 
άπ’ αφορμής της τον έκαναν προσιτό στο μεγάλο κοινό. Σήμερα τό 
όνομά του έχει φτάσει σ’ όλωνών τά χείλη, σάν ενός από τούς κορυ
φαίους ζωγράφους όλων τών καιρών. Ή μεγάλη ζήτηση γιά πληρο
φορίες γιά τον ίδιο καί τη δημιουργία του δέν έμεινε δίχως ανταπό
κριση. Μέ τά χρόνια πληθαίνουν οί εκδόσεις, μερικές επιστημονικές, 
οΐ περσότερες εκλαϊκευτικές, τεύχη μέ πλήθος εικόνες, περσότερο ή λι
γότερο καλές, κ’ έτσι ό Δομήνικος Θεοτοκόπουλος δέ λείπει από καμ- 
μιά σειρά «εκδόσεων τέχνης».

Γιά τις εκδόσεις καί τά δημοσιεύματα πού πραγματεύονται τό Θε
οτοκόπουλο καί τό έργο του από τον πόλεμο κ’ έπειτα, θά προσπα
θήσω νά κατατοπίσω τούς αναγνώστες τών «Κρητικών Χρονικών» στις 
σελίδες αυτές, μέ την τελική προειδοποίηση πώς ενώ δ ζήλος γιά τήν 
επιστημονική διερεύνηση τού βίου καί τοϋ έργου του μοιάζει νάχει 
κοπάσει, οί λαϊκότερες εκδόσεις έξακολουθοϋν νά μεταδίνουνε παλιές 
κ’ ανεξακρίβωτες πληροφορίες, πολλές διαψευδόμενες μάλιστα από τά 
λίγα υπάρχοντα στοιχεία. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς καί στις δυο από 
τις τέσσερις εκδόσεις πού θά κριθοΰν εδώ1.

ή Έχιός άπ’ αυτές, έχουνε βγει άπό τό 1945 τρεις άλλες, καί μερικά άρ
θρα ή μελέτες, πού θά κριθοΰν σέ προσεχές τεύχος. Τ’ αναφέρω τώρα ενδει
κτικά μόνο: ι.— Greco, J. Bab el on, έκδ. Tisne, Παρίσι 1946. 2.— 131 
Greco, Christ on the Cross, M. S e r u 11 a z, έκδ. M. Parrish, Λονδίνο
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1. El Greco·. Georges Grappe, έκδοση Editions d’ Hi- 
stoire de Γ Art, Plon, Παρίσι 1948, 64 σελίδες, 37 πίνακες 
heliogravure, μεγάλο δγδοο.

'Ο συγγραφέας, γνωστός γάλλος ιστορικός τής τέχνης, ομολογεί 
πώς από καιρό ήθελε να γράψει το βιβλιαράκι τοϋτο, άλλα πώς δεν τον 
ευνόησαν οι περιστάσεις, που τον έτρεψαν προς άλλους καλλιτέχνες. 
Ή αγάπη κι5 ό θαυμασμός πού διαδηλώνει για το Θεοτοκόπουλο δεν 
αναπληρώνουν δυστυχώς τη μή ειδικότητά του στο θέμα, πού προδί- 
νεται στις περσότερες σελίδες του. Στηρίζεται σε δεύτερης κατηγορίας 
πηγές, αγνοώντας σχεδόν όλότελα τούς πατριάρχες τής «Γκρεκολογίας» 
Κοσίο και Μάγερ. Τά λογοτεχνήματα τοΰ Μπάρες και τοΰ Άχ. Κύρου 
(Οί "Ελληνες τής ’Αναγεννήσεως και ό Δομήνικος Θεοτοκόπουλος) 
παίρνουν θέση σοβαρών αυθεντιών. Δέχεται δίχως συζήτηση γεγονότα 
τό πολύ πιθανά, όπως την ημερομηνία γέννησης τοΰ Γκρέκο στα 1541, 
και μάλιστα στο Φόδελε' αμφιβάλλει από την άλλη δίχως σοβαρήν αι
τιολογία για την αποδιδόμενη στο Θεοτοκόπουλο «Προσκύνηση τών 
Μάγων» τοΰ Μουσείου Μπενάκη' παρουσιάζει δίχως φωτογραφία σαν 
απόλυτα σίγουρο έργο του τρίτη παραλλαγή τοΰ «Μαρτυρίου τοΰ "Αγι
ου Μαυρίκιου» στή συλλογή I. Μ. Σέρτ (Μαδρίτη)' τήν προσδιορίζει 
μάλιστα νωρίτερη από τον περίφημο πίνακα τοΰ Έσκοριάλ, καμωμέ
νη δηλαδή πάνω στή διαμόρφωση τοΰ ταλέντου του, και κατά συνέ
πεια τόσο σημαντική, αν είναι γνήσια, πού θά τής ταίριαζεν ειδική 
δημοσίεψη, σάν νέο σπουδαίο στοιχείο τοΰ έργου του. Τέτια δημοσί- 
εψη δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ούτε και μνεία από κανέναν ειδικό. 
“Ομως ό κ. Γκράπ θεμελιώνει στον πίνακα αυτό πολυσέλιδη θεωρία 
γιά τον τρόπο πού ό Θεοτοκόπουλος έφτανε στήν τελική μορφή τών έρ
γων του, μέσ’ από διάφορες παραλλαγές. Ό κ. Γκράπ αγνοεί ακόμα 
τή δεύτερη παραλλαγή τοΰ «’Όνειρου τοΰ Φίλιππου», αναφέρει σάν 
γεγονός ιστορικά βεβαιωμένο τή ρομαντική ταύτιση με τή σύντροφο 
τοΰ Γκρέκο τής «Νέας μέ τή Γούνα», τήν οποία μεταφέρει από τήν 
ιδιωτική συλλογή οπού βρίσκεται, στο Μουσείο τής Γλασκώβης, και

1947. 3 —"Αρθρο τοΰ Rod. Pallucchini, Burlington Magazine, Μά
ης 1948. 4·—El Greco, Notes etc. N. Cossio de Timenez, Dolphin 
Book Co. Oxford 1948. 5.—'Γης ίδιας, Ό Θ. καί ό Don Juan de Austria, 
«Κρητικά Χρονικά» Β' 1948, σ. 501 κ. έξ. 6.—El Greco, άρθρο τοΰ Aldous 
Huxley, Eife 1950. 7—Ee Greco, P. H. Michel, έκδ. Edition du Chone, 
Paris 1951. καί 8.— Ό Δομήνικος Θεοτοκόπουλος καί ή Κρητική Ζωγρα
φική, Μαν. Χατζηδάκη, «Κρητικά Χρονικά» Δ' 1950 σ. 371 κ. έξ.
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τελειώνει τό βιβλίο του μ’ έ'να λάθος, πού, καί τυπογραφικό, θά ήταν 
άσυγχώρετο, γιατί αφόρα μιαν από τίς λιγοστές απόλυτα ασφαλείς 
ημερομηνίες τής ζωής τοϋ Θεοτοκόπουλου, τό θάνατό του, πού από 6 
“Απριλίου 1614 τον μεταφέρει στις 7 Αύγουστου. Παραλείπω άλλα 
τυπογραφικά λάθη, την πλέριαν έλλειψη χρονολογιών καί διαστάσεων 
στίς εικόνες, την κακή κι’ άλλωστε περιττή σ’ εκλαϊκευτικό τεύχος 
χρήση ελληνικών ονομάτων όπως: Bictoros (για τον άγιογράφο Βίκτω- 
ρα) την ακριβή τοποθέτηση τής λεγάμενης «Αυτοπροσωπογραφίας» 
καί τής «Θέας τοϋ Τολέδου μέ Καταιγίδα», πού από πολλά χρόνια 
βρίσκονται στο Μητροπολιτικό Μουσείο τής Νέας Ύόρκης, καί τοϋ 
λεγάμενου «Μποσίο» πού βρίσκεται στη Σινάϊα τής Ρουμανίας. “Ανα
κρίβειες κ“ επιπολαιότητες πού θά καταδίκαζαν επιστημονικό βιβλίο, 
δεν είναι συγγνωστές σ’ εκλαϊκευτικό, τη στιγμή μάλιστα πού τά στοι
χεία γιά τήν αποφυγή τους υπάρχουν. “Ομως δεν είναι κάν σαφές αν 
ό κ. Γκράπ θέλει νά έκλαϊκέψει τό θέμα του, ή νά τό διερευνήσει επι
στημονικά, αν απευθύνεται στο κοινό, ή στούς ειδικούς. Ένώ ό σκοπός 
τής σειράς είναι προφανώς εκλαϊκευτικός, κσί ό ίδιος ό συγγραφέας 
Ομολογεί τή σφοδρή επιθυμία νά μεταδώσει ευρύτερα τό θαυμασμό 
του γιά τό έργο τοϋ Γκρέκο, παρασύρεται σέ μακριές επιστημονικές 
παρεκβάσεις, πού δέν θά είχανε τή θέση τους, έστω καί σοβαρά θε
μελιωμένες νά ήταν. Γιά τή γενική αυτή άοριστία, πού έπεχτείνεται 
στήν ασάφεια των κσκά εκτυπωμένων φωτογραφιών, δέν μπορεί νά 
συστηθεΐ τό βιβλίο τούτο σέ όσους θέλουν νά γνωρίσουν, έστω κ’ επι
πόλαια, τό έργο τοϋ μεγάλου καλλιτέχνη.

2. El Greco·. Henrie Dumont, έκδοση Hyperion Press,
Νέα Ύόρκη 1948, 48 σελ., 41 πίν. (9 έγχρωμοι), μικρό ό'γδοο.

Στή σύντομη εισαγωγή ό συγγραφέας βρίσκει τρόπο νά παραθέσει 
σάν απόλυτα εξακριβωμένα γεγονότα, τίς κυριότερες καί μερικές από 
τίς πιο φανταστικές εικασίες γιά τό βίο τού Θεοτοκόπουλου, βασιζό
μενος καθώς συμπεραίνω κυρίως στο μυθιστόρημα πού έπλεξε γύρω 
του δ ευφάνταστος Βιλλούμσεν. Ό εκδοτικός οικος Hyperion μάς έχει 
συνηθίσει σ’ εκδόσεις σοβαρότερες καί πιο φροντισμένες. Δυστυχώς εδώ 
ή ποιότητα των φωτογραφιών, κ’ ιδιαίτερα τών έγχρωμων, είναι προ
δοτική, ή εκλογή τους δέ μοιάζει ν’ ακολούθησε κανένα σύστημα, δσο 
γιά τίς επιγραφές τους, πού θά έπρεπε νά είναι δλες αυστηρά εξελε
γμένες, ξεχωρίζω εδώ μόνο πώς ή προσωπογραφία τοϋ Τζούλιο Κλό. 
βιο (έγχρ. πίν. σελ. 47) βρίσκεται στο “Εθνικό Μουσείο τής Νεάπο
λης, κι’ όχι στή συλλογή Μπονακόσι τής Φλωρεντίας, πώς ό "Αγιος 
Παύλος (σελ. 45) δέν είναι λεπτομέρεια πίνακα πού βρίσκεται στο Το
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λέδο, άλλα ολόκληρη ή παραλλαγή τοΰ Μουσείου Τέχνης τοΰ Άγ. Λου
δοβίκου (Μισσοΰρι Η. Π. Α.), πώς λείπουν όλότελα χρονολογίες και 
διαστάσεις. Δεν αναφέρω τά τυπογραφικά λάθη, την κακή παρουσίαση 
τοΰ τεΰχους, τα πρόχειρο δέσιμό του.

3. El Greco·. Anthony Bertram, σειρά «Worlds Masters 
Series’» έκδοση Studio, Λονδίνο 1949, 64 σελ., 49 πίνακες, 
μικρό όγδοο.

’Εκλαϊκευτική έκδοση καμωμένη μέ πολύ περσότερη φροντίδα από 
τις προηγούμενες. Ή εκλογή και εκτύπωση των φωτογραφιών είναι 
καλή, κι’ αντιπροσωπεύει δσο γίνεται πλέρια τό ποικίλο έργο τοΰ Θε- 
οτοκόπουλου, μ’ επιγραφές σωστές, πού αναγράφουν χρονολογίες καί 
διαστάσεις (σέ ΐντσες), κ’ ένα ελάχιστο ανακριβείων. 'Η σύντομη ει
σαγωγή τοΰ γενικοΰ εκδότη τής σειράς κ. Λ. Μπέρτραμ, συνοδευόμε- 
νη από χρήσιμη συνοπτική βιβλιογραφία, έπιφυλαχτική για τ’ άγνω
στα επεισόδια τής ζωής τοΰ Γκρέκο, παραθέτει τά γνωστά και σίγου
ρα στοιχεία, καί προσπαθεί νά τον παρουσιάσει στο σύγχρονο μέσον 
αναγνώστη σάν τύ ξεχωριστό καί κάπως μεμονωμένο φαινόμενο πού 
θά στάθηκεν ό Θεοτοκόπουλος στον αιώνα του. 'Ο κ. Μπέρτραμ βα
σίζεται σημαντικά γιά χρονολογίες κλπ. στή σοβαρή πρώτη έκδοση 
γιά τον Γκρέκο τοΰ οίκου «Φαίδων» (1938). Γενικά τό βιβλιαράκι 
τοΰτο, δίχως τις αξιώσεις των προηγούμενων, άνταποκρίνεται πολύ 
περσότερο στό ιδεώδες τοΰ εκλαϊκευτικού τομιδίου τής τσέπης πού ζη
τιέται τόσο πολύ σήμερα.

4. El Greco·. Ludwig Goldscheider, έκδοση Phaidon, 
Παρίσι 1949, 250 σελ-, 221 πίν. (10 έγχρωμοι), μεγάλο τέ
ταρτο.

Ό αυστριακός εκδοτικός οικος «Φαίδων» στάθηκε από τούς πρω
τοπόρους τών «εκδόσεων τέχνης». Μ’ έδραν αρχικά τή Βιέννη, κΓ α
πό τό 1938 τό Λονδίνο, είναι σχεδόν είκοσι χρόνια πού προσφέρει 
στό παγκόσμιο φιλότεχνο κοινό, σέ γερμανικές, αγγλικές καί γαλλικές 
εκδόσεις, καί σέ χαμηλές τιμές, πλούσια εικονογραφημένες μονογραφί
ες γιά κορυφαίες προσωπικότητες ή εποχές τής τέχνης. 'Υποδειγματι
κές σιήν παρουσίαση, μ’ εμπεριστατωμένες αν καί σύντομες εισαγω
γές, σημειώσεις καί βιβλιογραφίες είδικών, μέ πρώτης τάξης φωτογρα
φίες, ως επί τό πλεΐστον είδικά παρμένες, καί μέ τή χρήση, γιά πρώ
τη φορά θαρρώ, σέ βιβλία μεγάλης κυκλοφορίας, άφθονων λεπτομερει
ών (details) τών παρουσιαζόμενων έργων, οί εκδόσεις «Φαίδων» σέ 
πολλά ζητήματα «έδωσαν τον τόνο» σ’ ό'λες τις κατοπινές εκδόσεις τέ
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χνης, πού αν συχνά ζήλεψαν την επιτυχία τους, σπάνια τή φτάσανε. 
‘Ο «Φαίδων» στέκεται σήμερα ακόμα, παρ’ δλο τό συναγωνισμό πλή
θους άλλων εκδοτικών οίκων πού προσπαθούν νά εκμεταλλευτούν τή 
μόδα τών εκδόσεων τέχνης, πάντα στην πρώτη γραμμή σέ ποιότη
τα και σοβαρότητα εργασίας. Αυτό τό μαρτυρούν ό'χι μόνο οι πολλοί 
καινούργιοι τόμοι πού βγαίνουν κάθε χρόνο άπ’ τά πιεστήριά του, άλ
λα καί τό γεγονός πώς άρχισε από τό 1946 νά ξανατυπώνει προπο
λεμικές εξαντλημένες εκδόσεις του. ’Έτσι κοντά στο Μιχαήλ ’Άγγελο, 
τό Ραφαήλο, τό Van Gogh και τό Νταβίντσι, ξαναπαρουσίασε τό 
1949 τον αφιερωμένο στο Θεοτοκόπουλο τόμο πού είχε πρωτοβγεΐ τό 
1938. (Φ. I).

Πρόκειται στ’ αλήθεια για εντελώς καινοΰργιαν έκδοση (Φ. II)- 
τόσες είναι οί βελτιώσεις κ’ οί αλλαγές. Άν όμως διορθώνει σέ μερι
κά σημεία τήν παλιά, δέν τήν αχρηστεύει' κ’ οι δυο μαζύ χρειάζονται 
στο γραφείο τού ε’ιδικού και στή βιβλιοθήκη τού φιλότεχνου. Δίχως 
\ά ρίχνει καινούργιο φώς στο έργο τού Γκρέκο, προσφέρει στήν εχτί- 
μησή μας τούς γνωστούς πίνακές του, τά γνωστά στοιχεία τής ζωής 
του, μέ τόση σαφήνεια, στο κείμενο και στις είκόνες, ώστε ν’ άποκα- 
λύφτει δλο και νέες απόψεις τής δημιουργίας του, νέες πηγές συγκίνη
σης και θαυμασμού, πού εντείνουν μαζί τήν Ιπιθυμία τής θεώρησης 
τού πρωτότυπου, και τό αίσθημα πώς οί προσφερόμενες αναπαραστά
σεις δέν μπορούσε νά ήταν πειστικότερες. Οί αποκαλυπτικές λεπτομέ
ρειες στο νέο καί μεγαλύτερο πλήθος τους παρουσιάζουν ή καθεμιά κ’ 
ένα άγνωστο έργο τού Θεοτοκόπουλου, φανερώνουν δλη τή μαστοριά 
πού άνάλισκε ό'χι μόνο στή μεγαλόπνοη σύνθεση τού κάθε πίνακά του, 
αλλά καί σέ κάθε γωνιά του, σέ κάθε σπιθαμή ζωγραφισμένης, χρω
ματικής επιφάνειας, πού ή καθεμιά τους είναι κι’ ένα αριστούργημα. 
Πρέπει νά σημειωθεί πώς οι περσότερες από τις λεπτομέρειες αυτές 
δημοσιεύονται γιά πρώτη φορά, κι’ αποτελούν θετική συμβολή στή 
μελέτη τής τεχνικής τού Γκρέκο, καθώς φανερώνουν ολοκάθαρα τό παι
χνίδι τού πινέλου του πάνω στ’ «όμπλιγκάτο» γεωμετρικό φόντο τής 
υφής τού μουσαμά, τεχνικής πού εξελίσσεται από τήν ομαλή κ’ ισο
μήκη κίνηση τών παλιότερων έργων του στον ορμητικό γραφισμό τών 
νεώτερων, οπού κάθε πινελιά έχει τή θερμή δόνηση, τό υγρό παίξιμο 
τής φλόγας (πρβλ. πίν. 115, 119, 184, 185, 211, κτλ.). Χαρακτηριστι
κή τής χρησιμότητας τών λεπτομερειών γιά τούς μελετητές είναι ή πα
ραβολή πού κάνει ό κ. Goldscheider ενός τμήματος (πίν. 116, περί
που 110X110 έκ.) τής μεγάλης «Βάφτισης» τού Πράδο (πίν. 114 εκ.) 
μέ μιά μικρή (29X20) Παναγία (πίν. 117) δημοσιευόμενη σχεδόν σέ 
φυσικό μέγεθος. Άν υπήρχε ή παραμικρή αμφιβολία γιά τήν αύθεν-
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τικότητα τούτης (ή «Βάφτιση» είναι υπογραμμένη και βέβαιη) η για 
τή χρονολογία της, θά διαλύονταν άπδ την απλήν αυτή αντιπαραβολή, 
πού κα'ι στη φωτογραφία μαρτυράει δχι μόνο την ίδια πατρότητα, 
άλλα κα'ι μικρή χρονολογικήν απόσταση ανάμεσα στα δυο.

Μετά τον πλοϋτο τών λεπτομερειών, ή κυριότερη βελτίωση τής νέ
ας τούτης έκδοσης είναι ή αποβολή μερικών πινάκο)ν πού ή δημοσίεψή 
τους εξυπηρετούσε κυρίως επιστημονικούς σκοπούς, καθώς δεν είναι 
καί σίγουρα έργα τοϋ Γκρέκο (π. χ. Τρίπτυπο Μοδένας, δύο πίνακες 
Μουσείου Στρασβούργου κττ.), ή αποτελούσαν περιττές επαναλήψεις 
ά'λλων δημοσιευόμενων καλύτερων παραλλαγών. Πραγματικά μπορεί νά 
παραδεχτεί κανείς πώς ό «κανόνας» τών έργων τού Θεοτοκόπουλου, 
αν ποτέ διατυπωθεί οριστικά, δέ θά απέχει καί πολύ από τή σειρά 
πού δημοσιεύει ό κ. Goldscheider, πού περιέχει κατά τό πλεΐστον 
υπογραμμένα έργα, αν εξαιρέσει κανείς τά τρία γλυπτά (πίν. 28, 218, 
219), τών οποίων ή πατρότητα στηρίζεται σέ υποθέσεις περσότερο ή 
λιγότερο πιθανοφανεΐς. Σάν κάθε εκλογή, έχει φυσικά καί τούτη ορι
σμένες παραλείψεις, πινάκων δλων υπογραμμένων, μέ κάποιαν ιδιαί
τερη σημασία γιά τή γνώση τής πρώτης κυρίως καί λιγότερο γνωστής 
παραγωγής τοϋ Θεοτοκόπουλου, δπως π. χ. ό «'Ιππότης Άναστάτζι» 
(Φ. I, σ. 23), ό «Σοφός» (Φ. I, πίν. 11), ή «Εκδίωξη από τό Ναό» 
(Φ. I, πίν. 5), καί μερικών ά'λλων. Οί παραλείψεις αυτές εξαγοράζον
ται κάπως από τήν παράθεση μερικών σημαντικών έργατν πού δεν πε· 
ριέχονταν στήν πρώτην έκδοση, δπως π. χ. τον «"Αγιο ’Ιωσήφ μέ τό 
Χριστό» (Φ. II, πίν. 112) μέ θαυμάσια λεπτομέρεια σέ φυσικό μέγε
θος (Φ. II, πίν. 113), τήν «'Αγία Οικογένεια» τοϋ Κλήβελαντ (Φ. II, 
πίν. 83) μ’ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες (Φ. II, πίν. 84-86), τή μεγά
λη «Επιφοίτηση τοϋ "Αγ. Πνεύματος» (Φ. II, πίν. 192), καί ορισμέ
νες προσωπογραφίες2.

Τό πιο ενοχλητικό, καί σοβαρό, ψεγάδι, μιας έκδοσης πού έχει 
τόσο λίγα, είναι τό υπερβολικά φανερό ρετουσάρισμα πού παραμορ
φώνει όλότελα μερικούς πίνακες, ευτυχώς λίγους.

Στ’ αγκαθερό ζήτημα τής χρονολόγησης, δ κ. Goldscheider κατα
λήγει σέ μιά γόρδια λύση, πού δεν εΐχεν άσπασθεΐ στήν προότη έκδο
σή του. Παραθέτει δηλαδή χρονολογίες σ’ δλους σχεδόν τούς πίνακες 
είτε δίχως ένδειξη αβεβαιότητας, είτε μ’ ένα απλό «περίπου», δίνον

2) ’Ανάμεσα στις όποιες βρίσκεται κα'ι ό «“Αγνωστος» (πρώην συλλογή 
Bache) τόν όποιο σέ παλιότερη μελέτη μου θεώρησα γνήσιο, παρά τήν άντί- 
θετη γνώμη μερικών. Διαφωνώ όμως μέ τή χρονολόγησή του «περίπου 1592». 
Θά έπρεπε νομίζω νά τοποθετηθεί κάπου δέκα χρόνια νωρίτερα. Δες «Κρητικά 
Χρονικά» Β' 1948, σ. 195 κ. έξ. «Ό Θ. στήν Αυλή τοΰ Φίλιππου Β' ».
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τας στον αναγνώστη, μαζ'ι μέ μιαν κατά προσέγγιση μόνο σωστήν ιδέα 
τής εξέλιξης τοΰ Θεοτοκόπουλου, και την εντύπωση πώς τά στοιχεία 
που στηρίζουνε κάθε χρονολογία είναι άφθονότερα κα'ι ασφαλέστερα 
απ’ ότι είναι στην πραγματικότητα. Τό σύστημα συγχωρείται ίσως 
από την εκλαϊκευτικήν άποψη τοΰ τόμου. Δεν εμποδίζει ευτυχώς τον 
ειδικό να κράτηση τις δικές του απόψεις για τό περίπλ.οκο κα'ι φιλο- 
νεικημένο τοΰτο ζήτημα. Ό κ. Goldscheider που τονίζει πόσο τον 
έβοήθησε ό χειρόγραφος δεύτερος τόμος τοΰ μεγάλου κριτικού κατα
λόγου τοΰ Μάγερ — πού φαίνεται για πάντα νά χάθηκε — δέ μάς λέει 
σέ ποιο βαθμό οί χρονολογήσεις αυτές, οί έπιφατικά τόσο σίγουρες, 
είναι έργα τοΰ Μάγερ, ούτε ποια τά ειδικότερα δεδομένα πού τον οδή
γησαν από τήν πρώτη ως τή δεύτερη έκδοσή του ν’ αλλάξει ριζικά κά
ποτε τή χρονολόγηση 84 έργων (τοποθετώντας 42 νωρίτερα και 42 αρ
γότερα) και ν’ αφήσει 33 μόνο μ’ ίδια χρονολογία στις δυο εκδόσεις. 
Πάντως οί δημοσιευμένες άπ’ τό 1938 ώς τό 1949 σπάνιες μελέτες για 
τό Θεοτοκόπουλο δέ στηρίζουν μια τέτια ριζική ανακατάταξη.

’Ανεξάρτητα όμως άπ’ αυτό, έχω σοβαρές αντιρρήσεις για μερι
κές από τις χρονολογήσεις τοΰ κ. Goldscheider. Π χ. τό «’Όρος 
Σινά» δύσκολα είναι παραδεκτό τόσο αργά (περίπου 1577). Ή νω- 
ρίτερη χρονολογία, γύροι στα 1571 μοιάζει έύλογότερη γιά τό αδέξιο 
σέ πολλά σημεία έργο τοΰτο. Τό ίδιο και ό «Ιππότης μέ τό Χέρι στο 
Στήθος» πού ό κ. Goldscheider τον τοποθετεί τοόρα περ. 1585, ενώ 
ή πλειονότητα τον κρατεί γύρω στα 1580 3‘ χρονολόγηση πού ένισχύ- 
εται από τον τύπο τής υπογραφής τοΰ Θεοτοκόπουλου. "Οσο γιά τήν 
τοποθέτηση τοΰ υποτιθέμενου «Χουάν τής ’Άβιλας» περ. 1604, ή έξο
χη άλλα νατουραλιστική άπόδοση χεριών κα'ι προσώπου μάλλον τήν 
άποκλείει, όπως μπορεί κάνεις νά διαπιστώσει άπό τήν εντελώς δι
αφορετικήν άπόδοση χεριών σέ έργα πού άνήκουν πολύ άσφαλέστε- 
ρα στη χρονιά άύτή. Κατά τή γνώμη μου, άφοΰ τυχαίνει νά έχουμε 
ορισμένα έστω καί λίγα, έργα τοΰ Γκρέκο χρονολογημένα άπό εξωτερι
κά στοιχεία τους (συμβόλαια, άποδείξεις παραλαβής καί πληρωμής, 
περιγραφές συγχρόνων, πρακτικά δικών κτλ ), όπως είναι, τά πρώτα 
έργα τοΰ Τολέδο, ή Ταφή τοΰ Όργκάθ, οί σειρές τοΰ Κολεγίου τής 
Ντόνια ντέ Άραγκόν, τοΰ Σάν Χοσέ, καί τοΰ Ίλιέσκας, θά έπρεπε 
μέ βάση αυτά νά συσχετίσουμε άλλα προ—ή μεταγενέστερα, καί νά τά 
στερεώσουμε γύρω στούς σταθερούς πυρήνες των χρονολογημένων. 
Προπαντός δέ θά έπρεπε νά παρασυρόμαστε άπό τήν άντίληψη πώς 
μιά μετεωρική ιδιοφυία σάν τοΰ Γκρέκο εξελίχτηκε ομαλά, προοδεύον

8) Λές καί σχετική μελέτη μου (ο. π.) γιά νωρίτερη χρονολόγηση.
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τας από τή μετριότητα στη μαστοριά, όπως ό Ρέμπραντ η ό Ραφαή- 
λος. Περσότερο από μια γραμμή ευθεία και ανιούσα, ή εξέλιξη τής 
δημιουργίας του παρουσιάζεται σά μια τεθλασμένη πού προχωρεί αλ- 
ματικά, συστρεφόμενη σ’ επαναλήψεις και δοκιμές πού γειτονεύουν μ’ 
αριστουργήματα, πού λες και ξεπήδησαν πάνοπλα από τή φαντασία 
του.

Οί φωτογραφίες και τό κείμενο τοΰ κ. Goldscheider αποδίνουν 
αρκετά πιστά τό ανυπολόγιστο, μετεωρικό αυτό στοιχείο τού Θεοτο- 
κόπουλου, τήν εωσφορική φλογερότητα «τοΰ πιο πλέριου θρησκευτι
κού ζωγράφου πού υπήρξε στον κόσμο» δπως τον χαραχτηρίζει. Στε
ρούνται τά χρώματα πού θά μάς χάριζαν καί τήν άλλη πλευρά τής δη
μιουργίας τού μεγάλου αυτού μεσογειακού ζωγράφου, τή «ζωγραφικό- 
τητά» του, αλλά κι’ έτσι συναπαρτίζουν ένα βιβλίο απαραίτητο γιά 
τή γνωριμία μας μέ τήν ϊδιότυπην αυτήν καί μοναδικήν τέχνη του.

\Α· ΞΥΔΗΣ

Τυπογραφικό Εργαστήριο Α. Γ. Καλοκαιρινού, 'Ηράκλειο Κρήτης—Άρ, 17/1951

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:17 EEST - 18.237.180.167



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:17 EEST - 18.237.180.167


