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ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

f Ό Λάμπης καί Σφακίων ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥ - 
ΡΑΚΗΣ. — ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ. — ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
Γ. ΠΑΡΛΑΜΛΣ. — ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΑΗΣ. 
ΚΩΝ. ΑΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ.—ΙΩΝ ΓΙΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ.

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΑΝΔΡΕ ΑΣ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΟΣ Γ . ★ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ'ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1949 ★ ΤΕΥΧΟΣ III
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ΟΡΟΙ V ΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εις τά «Κρητικά Χρονικά» γίνονται δεκται προς δημο- 
σίενσιν μελέται, κείμενα και β ιβλιοκριοίαι, εφ5 ο ο ον άν- 
ταποκρίνονται προς τους σκοπούς του περιοδικού, ώς εκ
τίθενται οντοι εις το προλογικόν σημείωμα τον προπον 
τόμον. — ΙΙάντα τα δημοσιεύματα νπόκεινται εις την 
κρίσιν τής Συντακτικής ’Επιτροπής, ή οποία καθορίζει 
τον χρόνον τής δημοσιεύσεως άναλογως τον διαθέσιμον 
έκαστοτε χώρον και αναλαμβάνει την ευθύνην τής επι
μελούς έκδόσεο)ς αν των. — *0 σνγγραφενς δύναται αυτο
προσώπως να έπιμελ.ηθή μιας των διορθώσεων των τυ
πογραφικών δοκιμίων, εφ5 δσον εξασφαλίζεται ή ταχεία 
επιστροφή των. Εις περίπτωσιν καθνστερήσεως ή Επι
τροπή επιφυλάσσει εις εαντήν το δικαίιομα τής άμεσον 
εκτνπώσεως. — Δικαιούται επίσης 6 σνγγραφενς νά ζη- 
τήση την εκδοσιν μέχρι τριάκοντα, καΡ άνώτατον οριον, 
ανατύπων εκάστης εργασίας αυτού. 'Η παράδοαις τών 
ανατύπων σνντελεΐται μετά παρέλενσιν διμήνον από τής 
ημέρας τής κυκλοφορίας τον αντιστοίχου τεύχους τον πε
ριοδικού.—Αί σννεργασίαι δημοσιεύονται κατά σειράν λ.ή- 
χμεως. — 7ά δημοσιευόμενα χειρόγραφα δεν έπιστρέφονται.

Χειρόγραφα και έπιστολ,αι άφορόίσαι την σύνταξιν τον 
περιοδικού δέον ν3 άποστέλλπονται προς τον κ. Ν. Ιίλά- 
τωνα, Μουσειον Ήρακλ,είον. Εμβάσματα και επιστολαι 
άφορώσαι την εκδοσιν (διορθοισεις δοκιμίων κλπ.) προς 
τον κ. 3Ανδρέαν I. Καλοκαιρινόν, *Ηράκλειον Κρήτης.
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ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΟΣ

ΒΙς ιόν Έξοχ. Καθηγητήν r. μ. DAWKINS

Προσφάτους έπεστήθη ή προσοχή μου επί δυο λίαν ενδιαφερόντων 
ανεκδότων χειρογράφων τοϋ ΙΖ’ αίώνος, άναφερομένων εις την πολι
ορκίαν καί παράδοσιν τοϋ Χάνδακος. Τό εν άπόκειται εις την Πα
λαιόν Βοδλειανήν Βιβλιοθήκην τής ’Οξφόρδης, τό έτερον, προφανώς 
άντίγραφον τοϋ πρωτοτύπου τής ’Οξφόρδης, εύρίσκεται εις την Βιβλιο
θήκην τοϋ Πανεπιστημίου τοΰ Καΐμπριτζ.

Αί γενόμεναι έρευναι άπέτυχον νά φέρουν εις φως πληροφορίαν 
τινα σχετικώς μέ την πατρότητα τοϋ έργου τοΰτου. Τό χειρόγραφον 
τής ’Οξφόρδης (Codex Rawlinsonianus 684) άνήκεν εις την μεγά- 
λην συλλογήν τοΰ Richard Rawlinson (1690-1755). όστις έκληροδό- 
τησε την πλουσίαν αϋτοϋ βιβλιοθήκην έκ κειμένων καί χειρογράφου 
εις την Βοδλειανήν κατά τον θάνατόν του, έπισυμβάντα τό 1755. 
Δεν γνωρίζομεν πώς τό έργον τοΰτο είδικώς ήλθεν εις την κατοχήν 
του. Τό αυτό δϋναται νά λεχθή καί διά τό χειρόγραφον τοΰ Καΐμπριτζ 
(Ee VI 8, καί Χειρ. Άρ. 953 τής Συλλογής J. Moore), τό όποιον 
άπεκτήθη όμοΰ μέ την περίφημον βιβλιοθήκην τοΰ John Moore 
(1646-1714), Επισκόπου τοΰ Ely, δΓ ενεργειών τοΰ Βασιλέως Γεωρ
γίου τοΰ Α', όστις ήγόρασε τούς 29 χιλ. τόμους βιβλίων καί τά 1,790 
χειρόγραφα τής Συλλογής Moore αντί τοΰ ποσοΰ τών εξ χιλιάδων 
γουινεών μετά τον θάνατον τοΰ Ιδιοκτήτου καί ακολούθως εδώρησε 
ταΰτα εις τό Καΐμπριτζ.

Τό ορθογραφικόν καί συντακτικόν ύφος τής συγγραφής είναι τό 
τυπικόν τής ΙΖης εκατονταετηρίδος έν Άγγλίμ. Τό ύφος και ή γραφή 
τοΰ χειρογράφου Ρώλινσον παραλλάσσει σημαντικώς καθ’ όσον προ- 
χουρεΐ ή διηγησις, και πο?,ύ συχνά χρησιμοποιοΰνται συντομογρα- 
φίαι υπό τοΰ συγγραφέως. Έξ άλλου, τό άντίγραφον τοΰ Καΐμπριτζ 
είναι πολύ καθαρογραμμένον καί είναι περισσότερον εύανάγνωστον 
τοΰ πρωτοτύπου. Έπί πλέον αποφεύγονται αί συχναί βραχυγραφίαι, 
αί όποΐαι είναι τόσον συνήθεις εις τό πρωτότυπον τής ’Οξφόρδης. 
'Υπάρχουν μικραί τινες διαφοραί εις τό άντίγραφον, αλλά πρόκειται 
καθαρώς περί παραλλαγών, αί όποΐαι έγένοντο χάριν μεγαλυτέρας σα
φήνειας. Τό στύλ τής γραφής είς τό άντίγραφον τοΰ Καΐμπριτζ είναι 
σταθερόν καί δΓ όλου τον κειμένου παραμένει άμειάβλητον.
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404 X. Χιονίδη

'0 άγνωστος συγγραφεύς μας παρουσιάζει ζωηράν περιγραφήν των 
τελευταίων ήμερων που προηγήθησαν τής τελικής παραδόσεως τοϋ Χάν- 
δακος υπό τοΰ Φραγκίσκου Μοροζίνη εις τούς Τούρκους την 6ην Σεπτεμ
βρίου 1669, οπότε υπεγράφησαν τά άρθρα τής συνθήκης ειρήνης. Έ
καστη σκηνή περιγράφεται μέ μεγάλην λεπτομέρειαν και συναντώμεν οι
κεία ονόματα, ως τό τοΰ άρχιεξωμότου καί προδότου Άνδρέου Μπα- 
ρότσι. ’Από τό κείμενον συνάγομεν δτι ό συγγραφεύς ήτο παρών κατά 
την υπογραφήν τής ειρήνης καί προφανώς είχε δυνατότητας νά ιϊρύε- 
ται εύχερώς πληροφορίας έξ άμφοτέρων τών άντιμαχομένων δυνά
μεων των Τούρκων καί Χριστιανών, ώς δύναταί τις εύχερώς νά δια
πίστωση από την λεπτομερή έξιστόρησιν καί άπόδοσιν ακριβών ημε
ρομηνιών καί παραμικρών γεγονόνων, τοΰ αριθμού καί τών κινήσεων 
τών/Τούρκων, τών ονομάτων καί συντόμων βιογραφιών τών περιφα
νέστερων τούρκων αξιωματικών πού έλαβον μέρος εις τήν πολιορκίαν. 
'Ο συγγραφεύς χρησιμοποιεί συχνά τον ενεστώτα καί γράφει εις τό 
πρώτον πρόσωπον. Δεν δυνάμεθα νά καθορίσωμεν ασφαλώς άν συνέ
θεσε τό έργον τούτο χάριν ωρισμένου προσώπου ή πρύς όφελος τών 
αναγνωστών καθολικώς. Εις τό άντίγραφον τοΰ Καΐμπριτζ οι τίτλοι 
τών τριών τμημάτων τής έκθέσειος είναι έντυποι. Τό λοιπόν τοΰ κω
δικός είναι χειρόγραφον. Φαίνεται δτι ό συγγραφεύς έσκόπει νά έκτυ- 
ποίση τό έργον του, άλλα είτε λόγφ έλλείψεως πόρων είτε λόγφ τοΰ 
δτι δεν έπεδείχθη γενικόν ενδιαφέρον διά την έκδοσιν έγκατέλειψε τήν 
ιδέαν. 'Ορισμένα δεδομένα τής διηγήσεως άποδεικνύυυν μάλλον θετι- 
κώς, δτι τό πρωτότυπον τής ’Οξφόρδης συνετέθη τό 1669 καί δτι τό 
άντίγραφον τοΰ Καΐμπριτζ έγινεν ευθύς κατόπιν.

Τό χειρόγραφον Ριόλινσον, σχήματος «φόλιο», καταλαμβάνει 33 
σελίδας. Τό άντίγραφον Moore είναι χαρτφον βιβλίον σχήματος μι
κρού τετάρτου περιλαμβάνον όγδοήκοντα μίαν σελίδας. Άμφότερα 
κατά τον αυτόν τρόπον υποδιαιρούνται εις τέσσαρα μέρη, ως ακολού
θως :

I. Βραχεία διήγησις περί τών επιφανεστέρων προσώπων μεταξύ 
τών Τούρκων, πού παρευρέθησαν εις τήν τελευταίαν πολιορκίαν τοΰ 
Χάνδακος, ή οποία ήρχισε τήν 22αν Μαΐου 1667. (Φύλ. 1 - 4 εις τό 
Χειρ. ’Οξφόρδης' σσ. 1-10 εις τό Χειρ. Καΐμπριτζ).

II. Ειδικός απολογισμός τού αριθμού εκείνων τών Τούρκων καί 
τών γαλερών αυτών πού συνώδευσαν τον Μέγαν Βεζύρην εις τό ταξί- 
διόν του εις τον Χάνδακα καί εκείνων πού τον ήκολούθησαν μετά τήν 
άφιξίν του εκεί. (Φύλ. 5, 6 εις τό Χειρ. ’Οξφόρδης" 11, 12 εις τό 
Χειρ. Καΐμπριτζ).

III. Μετά τήν διήγησιν (φύλ, 5-31 εις τό Χειρ. ’Οξφόρδης" σσ.
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’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 405

13-73 εις τό Χειρ. Καΐμπριτζ) «των συμβεβηκότων κατά την 29μη- 
νον άμυναν τον Χάνδακος» ακολουθεί

IV. Άντίγραφον των άρθρων συνθήκης τά όποια υπεγράφησαν 
ενώπιον τοΰ Μεγάλου Βεζύρου. (Φΰλ. 32, 33 εις τό Χειρ. ’Οξφόρ
δης· σσ. 77-81 εις τό Χειρ. Καΐμπριτζ).

Τό κείμενον τοΰ Χειρογράφου τής ’Οξφόρδης (Codicis Rawlin- 
soniani (184) εχει εν μεταγραφή ώς άκολούθο)ς *:

*) Ή μετάφρασις τοΰ χείρογράιρου Λροσέτεθη ΰποβοηθητικώς υπό τής 
Συντάξεως τοΰ Περιοδικού.
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I

A BRIEF NARRATIVE OF THE MOST EMINENT PERSONS 
AMONG THE TURKS THAT WERE IN THE LAST SIEGE OF 

CANDIA WHICH BEGAN THE 22 OF MAY 1667.

Fazil Ac h met Pasha, called by the vulgar sort of 
people Chiopriloglu, was Prime Vizier, Generalissimo, and abso
lute Plenipotentiary in all dignity and authority throughout all 
the dominions of Turkey. He set out for Canea with 64 gallies 
and all the officers of the Ottoman court the 2nd of November, 
1666, and arrived at Candia with the whole army the 22nd of 
May, 1667.

Anchetud Ac h met Pasha, Vizier, named by the 
common people Freny Achmet Pasha because he was Neapoli
tan born ahd had his education in the Grand Signore Seraglio 
and underwent several other great offices. He was sent Gene
ralissimo to Candia on the first of April in the year 1661 after 
the decease of Hussain Pasha, Vizier and General, being a na
tive of Bosnia. For this cause, after the arrival of the Grand 
Vizier at Candia, he was highly esteemed by all persons, though

I

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥ- 

ΤΑΙΑΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΝ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΟΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΗΡΧΙΣΕ 
ΤΗΝ 22 ΜΑίΟΥ 1667.

Φ α ζ ί λ *Α χ μ έ t Πασάς, προσονομαζόμενος υπό τού κοινού λαοΰ 
Κιοπριλόγλου- ήτο Μέγας Βεζύρης, 'Αρχιστράτηγος καί απόλυτος Πληρεξού
σιος μέ παν αξίωμα καί κύρος άγά πάσαν τήν τουρκικήν ’Επικράτειαν. Έξε- 
κίνησε διά τά Χανιά μέ 64 γαλέρας καί μέ όλους τούς αξιωματικούς τής ’Ο
θωμανικής Αυλής τήν 2αν Νοεμβρίου 1666 καί έφθασεν εις τόν Χάνδακα μέ 
ολόκληρον τό στράτευμα τήν 22αν Μαΐου 1667.

Άνκεμπουντ Άχμέτ Πασάς, Βεζύρης, επιλεγόμενος υπό τού 
κοινού λαοΰ Φρένκ Άχμέτ Πασάς διότι ήτο τήν γέννησιν Νεαπολιτανός, άλλ' 
άνετράφη εις τό Σεράγιον τού Σουλτάνου καί άνέλαβε διάφορα άλλα μεγάλα 
αξιώματα. ΕΙχεν άποσταλή ώς ’Αρχιστράτηγος εις τήν Κρήτην τήν Ιην ’Απρι
λίου τού 1661 μετά τόν θάνατον τού Χουσεΐν Πασά, Βεζύρου καί Στρατηγού, 
καταγόμενου έκ Βοσνίας. Έκ τούτου, μετά τήν άφιξιν τού Μεγάλου Βεζύρου 
είς τόν Χάνδακα, άπελάμβανε μεγάλης έκτιμήσεως έκ μέρους όλων, άν καί
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not in authority; now employed in weighty affairs, because 
absolutely deaf.

Defterdar Ac h met Pasha, Vizier, a Constantino- 
politan, was supreme procurator of all the revenues and expenses 
of the Ottoman Empire, commissary and superintendant of the 
ammunition and victuals of the Turks’camp, governor of the 
engineers, miners and gunners, and of any other art and pro
fession practiced in the Grand Signor’s camp; nay, further, he 
was the chief in authority next to the Grand Signor. He went 
to Candia with the said Grand Vizier. This Defterdar is a per
son of great courage, never tired with business; nor can he 
contain himself without action day or night, to which he is so 
much addicted, that he allows himself 3 hours of sleep.

Ibrahim Pasha, Vizier and Aga of the Janizaries, an 
Albanian by birth, a man of great repute and authority with 
the Grand Vizier and with those of his privy council. He 
went to Candia in the said 64 gallies the 19th of October, 
1666, and was, on April 26th, 1669, commanded back to Con
stantinople to appease the mutinous and rebellious people of 
that city then up in arms occasioned by the false pieces of 
eight brought in by the French, but chiefly because the Grand

δέν ήτο πλέον εις ενεργόν υπηρεσίαν ^χρησιμοποιείτο πλέον μόνον εις σπου
δαίας υποδέσεις, διότι ήτο απολύτως κωφός.

Λεφτερντάρ Άχμέτ 11α σας, Βεζύρης, έκ Κωνσταντινουπόλεως, 
ήτο ανώτατος φροντιστής όλων των εσόδων καί εξόδων τής ’Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας, εντεταλμένος τήν άνωτάτην έποπτείαν των πολεμοφοδίων καί ζωο
τροφιών τοΰ Τουρκικού Στρατοπέδου, διοικητής των μηχανικών, ύπονομοποιών 
και κανονοποιών, ώ; καί πόσης άλλης τέχνης καί επιτηδεύματος ασκούμενων 
εις τό στρατύπεδον τού Σουλτάνου- έπί πλέον είχε τό άνώτατον κΰρσς εξουσίας 
μετά τόν Σουλτάνον. Ήλθεν εις τόν Χάνδακα μετά τοΰ ρηθέντος ΜεγάΛου 
Βεζύρου. *0 ’Αρχιλογιστής οΰτος είναι προσωπικύτης μεγάλου θάρρους, ακα
ταπόνητος εις πάσαν εργασία ν' δέν ικανοποιείται αν δέν εύρίσκεται εις δράσιν 
ήμέραν καί νύκτα, καί τόσον άφοσιοϋται εις αυτήν ώστε επιτρέπει εις εαυτόν 
ύπνον τριών μόνον ώρών.

Ί μ π ρ α ΐ μ Πασά ς, Βεζύρης καί ’Αγάς τών Γενιτσάρων, ’Αλβανός 
τήν καταγωγήν, άνθρωπος μεγάλης φήμης καί κύρους μετά τοΰ Μεγάλου Βε
ζύρου καί τών μελών τοΰ ιδιαιτέρου αΰτοΰ Συμβουλίου. Μετέβη εις Κρήτην 
μετά τών ώς άνω C4 γαλερών τήν 19ην "Οκτωβρίου 1666 καί τήν 26ην ’Απρι
λίου 1669 άνεκλήΟη εις Κωνσταντινούπολιν πρός κατευνασμόν τοΰ ατασιάσαν- 
τος καί εν έξεγέρσει λ.αοΰ τής πόλεως ταύτης, οστις προσέφυγεν εις τά όπλα 
έξ αφορμής τών κιβδήλων νομισμάτων τών οκτώ, τών είσαχθέντων υπό τών 
Γάλλων, αλλά κυρίως διότι ό Σουλτάνος είχε τήν πρόθεσιν νά στραγγαλίση
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Signor intended to strangle all his brothers that his son Musta- 
pha might of be the only supervising heir of the Ottoman Empire.

5 The said Ibrahim, Pasha was succeeded by A b d i A g a 
who was Culchiliasi, that is, Eieut. of the said Janizaries, and 
had the same authority as an Aga of the Janizaries, and in 
his place Zulfar Aga was made Lieut., who was Zagarly Pasha 
held high in the Grand Vizier’s esteem for his advice and be
lieved by the soldiers; he was one of the commissioners that 
agitated in the treaty of the late concluded peace.

6 Ibrahim Pasha, Vizier of Damascus, born in Natolia, 
was Defterdar or lord treasurer to the Grand Signor, who re
turning afterward from Bosnia came to Candia the 20th of Au
gust, 1668, but who did not signalize himself by any conside
rable action during that siege.

η Hussain Pasha of Aleppo, Vizier, a Circassian born 
brother of the deceased Prime Vizier Chiaus Pasha; a valiant 
man who came from Aleppo to Candia in August, 1668. He was 
first placed at the Sabionera where he behaved himself well, but 
by the sinister misinformation of his action by some of his ri
vals he was put out of that office on the 9th of September, 
1668. The 20th of March following, the said Hussain Pasha

όλους τούς αδελφούς του, ώστε δ υιός του Μουσταψάς νά δυνηάή νά καταστώ 
μόιος κυβερνών κληρονόμος τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Τόν έν λόγω Ίμπραΐμ Πασά διεδέχθη δ Ά β δ I Ά γ ά ς, δστις ήτο Kuj 
ICayiasi, δηλ. ύπαρχηγός, τών ως άνω Γενιτσάρων, καί είχε τήν αυτήν εξου
σίαν μέ τόν Άγαν τών Γενιτσάρων, εις τήν *θ*έσιν δέ αΰτοϋ έτοποίίετήίΐη ό 
Ζουλφάρ 'Αγάς ώς ύπαρχηγός, δστις ήτο Ζαγαρλύ Πασάς, έξόχως έκτιμώμενος 
ύπό τοϋ Μεγάλου Βεζύρου διά τάς σύμβουλός του καί εις τόν δποϊον οι στρα- 
τιώται ετρεφον εμπιστοσύνην* ήτο εις τών πληρεξουσίων οι όποιοι έδρασαν 
κατά τάς διαπραγματεύσεις τής τελευταίως συναφθ·είσης ειρήνης.

Ίμπραΐμ Πασάς, Βεζύρης τής Δαμασκού* ΙγεννήΟη εις τήν Άνατο- 
λίαν καί ήτο Δεφτερδάρης ή ύησαυροφύλαξ τού Σουλτάνου* οδτος ήλ*θ*εν άρ- 
γότερον εις τόν Χάνδακα, τήν 20ήν Αΰγούστου 1668, έπιστρέφων έκ Βοσνίας, 
αλλά δέν διεκρίίίη δΓ άξιοσημείωτον δράσιν κατά τήν διάρκειαν τής πο
λιορκίας.

Χουσεΐν Πασάς τού Χαλεπίου, Βεζύρης, Κιρκάσιος τήν καταγωγήν 
καί αδελφός τού (ί.ποί)ανόντος Μεγ. Βεζύρου Σιαούς Πασά* ήτο γενναίος αγω
νιστής, δστις ήλδ*εν έκ Χαλεπίου εις Κρήτην τόν Αύγουστον τοϋ 1668. Έτο- 
ποθετήύη κατ’ άρχάς εις τήν Σαμπιονέραν, δπου έδειξε καλήν δράσιν, λόγφ 
δμως διεστραμμένων περί τής δράσειός του ταύτης πληροφοριών τινών τών αν
τιπάλων του έξεβλήύη άπό τό λειτούργημα τούτο τήν 9ην Σεπτεμβρίου 1668* 
Τήν 20ήν τού επομένου Μαρτίου, ό ώς άνω Χουσεΐν Πασάς έγένετο Πασάς τής
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was created Pasha of Romelia, that is to say, of Macedonia, 
and after he had performed many noble exploits at the breach 
of St. Andrew, he was wounded in the knee, with great danger 
escaped with his life.

8 Cara Mustapha Pasha, Beglerbeg in Anatolia, the 
creature Plussain Pasha, the first destroyer of Candia; he was 
made master of the camp at the first siege of Penigra for his 
valor and experience in the- wars of that kingdom; he did not 
succeed according to expectation and whilst they thought to 
strangle him, he was seized upon with the plague and died of 
the distemper the last of January, 1668. (Beglerbeg is the same 
as a duke in some parts of Christendom).

9 Pehli van Pasha Beglerbeg of Romelia, i.e., Mace
donia. An Epirot. He was one of the soldiers that went first 
with Hussain and was very knowing in the wars of this king
dom. At the first siege of Candia he deported himself valiantly, 
but was shot in the head with a pistol and died the last of 
July, 1668.

to Hass an Pasha succeeded him in that place. He was 
an opulent and warlike Albanian and chamberlain to the Grand 
Signor. He was killed with a bullet shot in His head the 19th

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως του Χάνδακος 409

Ρωμυλίας, δηλαδή της Μακεδονίας, καί άφοϋ έπετέλεσε πολλά λαμπρά κατορ
θώματα- εις τό ρήγμα τοϋ Άγ. Άνδρέου έπληγώθη εις τύ γόνυ καί μέ μέ- 
γαν κίνδυνον διέσωσε τήν ζωήν του.

Καρά Μουσταφά Πασάς, Βεηλέρβεης έν ‘Ανατολία, δημιούργημα 
τοϋ Χουσειν ΙΙασά καί πρώτος καταστροφεΰς τοΰ Χάνδακος- άνηγορεύθη στρα
τοπεδάρχης κατά τήν πρώτην περίοδον τής πολιορκίας τής περιοχής Παντο- 
κράτορος διά τήν γενναιότητά του καί τήν πείράν του εις τούς πολέμους τοϋ 

■■ Βασιλείου τούτου’ δέν άντεπεκρίθη όμως εις τάς προσδοκίας καί ενώ ,εσκέ- 
πτοντο γά τόν στραγγαλίσουν προσεβλήθη υπό πανιόλους καί άπέθανεν άπό 
τό κακόν, αύτό τήν τελευταίαν ημέραν τοΰ ’Ιανουάριου 1C68. (Βεηλέρβετις είναι 
ισοδύναμος τίτλος μέ. τόν τοϋ δουκύς ε’ίς τινα μέρη τής Χριστιανοσύνης).

Πεχλιβάν Πασά ς, Βεηλέρβεης τής Ρωμυλίας, τ.ε. τής Μακεδονίας. 
ΊΙπειρωτης. Ήτο είς έκ των προότων στρατιωτικών οι όποιοι ήκολούθησαν 
τόν Χουοεΐν καί ήτο πολύ έμπειρος είς τούς πολέμους τοΰ Βασι?Ηου τούτου. 
Κατά τήν πρώτην πολιορκίαν τοϋ Χάνδακος υπέδειξε γενναιότητα, άλλ’ έβλή- 
θη είς τήν κεφαλήν διά πιστολιού καί άπέθανε τήν τελευταίαν ημέραν τοϋ 
’Ιουλίου 1G68.

*0 X α σ ά ν Πασάς τόν διεδέχθη είς τήν θέσιν ταύτην. Ήτο πλούσιος 
καί πολεμοχαρής ‘Αλβανός, θαλαμηπόλος τοϋ Σουλτάνου. Έφονεύθη βλη
θείς. τήν κεφαλήν μέ σφαίραν τήν 19ην Σεπτεμβρίου 1667 καί ό ανωτέρω
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of September, 1667, and the above mentioned Cara Mustapha 
Pasha supplied the office.

Halil Pasha, Beglerbeg of Sivas, i.e., Sebastia in A- 
sia; an Armenian born; he came to Candia after the Prime Vi
zier; who on the 9th of March, 1668, being sent superintendant 
of 12 gallies that was appointed to possess themselves of Cap- 
dia, and having had the misfortune to lose that night five of 
the Beys’ gallies with a great destruction of men in those that 
escaped, was in danger of being strangled, but the Grand Vi
zier, to show that he valued not the loss, saved his life, and in 
a few days after, made him Pasha of Romeliaf which is the lar
gest among the Beglerbegs; but being destitute both of courage 
and generosity, he was deposed the 15th day of March, 1669.

Ibrahim C h i c h a i a of Bosnia, the Grand Vizier’s 
Lieut. and of equal authority with the Prime Viziei; he demea
ned himself like a valiant man at the first siege, and because 
those that had their post at Sabionera did not answer the Pri
me Vizier’s expectation, had made the said Ibrahim CHi chain 
Beglerbeg of Aleppo the 7th of November, 1668.

And Osman Aga, son of Demir Pasha of Janina, was 
put in his place but because he was not endowed with talent

4ί0 X. Χιονίδή

μνημονευθείς Καρά Μουστσφάς τον άντεκατέστησεν εις τό λειτούργημά του.
Χαλίλ Πασάς, Βεηλέρβεης τής Σίβας, δηλ. τής Σεβαστείας έν Άαίρ' 

Αρμένιος την καταγωγήν, ήλθεν είς τόν Χάνδακα μετά τόν Μύγαν Βεζύρην. 
Οΰτος άπεστάλη τήν 9ην Μαρτίου 16(18 ώς άνοίτερος επόπτης 12 γαλερών πού 
εΐχον αποστολήν νά καταλάβουν τόν Χάνδακα, επειδή όμως είχε τήν άτυχίαν 
νά χάση τήν νύκτα αυτήν πέντε άπό τάς γαλέρας τών Βέηδων μέ μεγάλος 
άπωλείας είς ανθρώπους καί εις τά πλοία πού διέφυγον, έκινδύνευσε νά 
στραγγαλιστή, άλλ’ δ Μέγας Βεζύρης, διά νά δείξη δτι έλογάριαζε τήν αν
δρείαν καί όχι τάς άπωλείας, έσωσε τήν ζωήν του καί εντός ολίγων ημερών 
τόν άνεκήρυξε Πασάν τής Ρωμυλίας, πού είναι ό σημαντικώτερος τών Βεη- 
λερβέηδων εστερημένος όμως θάρρους καί γενναιοφροσύνης, καθηρέθη τήν 
15ην Μαρτίου 1669.

Ίμπραΐμ Κιαγιάς τής Βοσνίας, όπαρχηγός τοΰ Μεγάλου Βεζύρου 
καί μέ ίσον κύρος εξουσίας μέ τό τοΰ Πρώτου Βεζύρου· άπεδείχθη γενναίος 
αγωνιστής κατά τήν πρώτην περίοδον τής πολιορκίας, καί επειδή εκείνοι οί 
οποίοι εΐχον τάς θέσεις των είς τήν Σαμπιονέραν δέν άντεπεκρίθησαν είς τάς 
προσδοκίας τοΰ Μεγάλου Βεζύρου, έτοποθέτησε τόν είρημένον Ίμπραΐμ Κια- 
γιάν ιός Βεηλέρβεην τοΰ Χαλεπίου τήν 7ην Νοεμβρίου 1668.

Ό δέ Ό σ μ ά ν Αγάς, υιός τοδ Δεμίρ Πασά τών Ίωαννίνων, έτοποθε- 
τήθη είς τήν θέσιν του, άλλ’ επειδή δέν ήτο πεπροικισμένος μέ ικανήν ίδιο-
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sufficient for the management of the office of Lieut, to the 
Grand Vizier, he was turned out, and

14 Mahomet Aga, who was a doganese in Constantinople, 
was made Lieut, or Chichaia to the Grand Vizier the 15th of 
November, 1668, he being a very industrious and experienced 
person.

15 Osman Sanjac Beg of Avlona, an Albanian both va
liant and famous in the wars, was killed at Panegra by a stone 
in August, 1667. There were so many Sanjack begs as well 
as Alibegs, i.e. Colonels, killed at this siege that it would be 
too tedious to particularize them all by name.

16 Mahomet Beg of Cairo, wealthy and stout Circassian 
came to Candia in the year 1667 with 2000 footmen, well ar
med, who were all destroyed at the fort of St. Andrew, and 
the said Beg was himself killed by a bomb.

17 Resculi Sagiolli of Macedonia, i.e., general of the co
lonels (of the upper Messia), an experienced man in the wars 
of Candia, being almost superannuated in this service against 
the kingdom of Candia, he managed his affairs exceeding well, 
though he was often dangerously wounded.

x8 AivasSolcoliof Macedonia (that is) General or Com-

φυίαν διά τό αξίωμα τοΰ Ύπαρχηγοΰ τοΰ Μεγάλου Βεζύρου άπεμακρύνθη τής 
θέσεως ταΰτης καί

όΜεχμέτ -Αγάς ό όποιος ήτο doganese εις τήν Κων]πολιν έγένετο 
ΰπαρχηγός ή Κιαγιάς τοΰ Μεγάλου Βεζύρου τήν 15ην Νοεμβρίου 1668 διά 
τήν μεγάλην του φιλοπονίαν καί πείραν.

Όσμάν Σ α ν τ ζ ά κ Βέης τής Αύλώνος, ’Αλβανός τόσον γενναίος 
οσον καί όνομαστός εις τους πολέμους· έφονεύθη είς τήν περιοχήν τής Πύλης 
Παντοκράτορος υπό λίθου τόν Αύγουστον 1667. Τόσοι πολλοί Σαντζάκ Βέη- 
δες ώς καί ’Αλί Βεηδες, δηλ. Συνταγματάρχαι, έφονεύθησαν κατά τήν πολι
ορκίαν ταύτην, ώστε θά ήτο πάρα πολύ ανιαρόν νά άναφέρωμεν ένα έκαστον 
χωριστά όνομαστί.

Μεχμέτ Βέης τοΰ Κάιρου, πλούσιος καί ρωμαλέος Κιρκάσιος’ ήλ-
, θεν είς τόν Χάνδακα κατά τό έτος 1667 μέ 2000 πεζούς, καλώς (οπλισμένους, 

οί όποιοι όλοι έξωλοθρεύθησαν είς τό φρούριον τοΰ Άγ. Άνδρέου' καί ό ώς 
άνω Βέης έφονεύθη επίσης έκ βόμβας.

Ρεσκουλί Σατζ Ιίολί τής Μακεδονίας, δηλ. στρατηγός των συν
ταγματαρχών (τής άνω Messia)- ύπήρξεν άνθρωπος πεπειραμένος εις τούς πο
λέμους τής Κρητης, γενόμενος σχεδόν απόμαχος είς τήν υπηρεσίαν αυτήν κατά 
τοΰ Βασιλείου τής Κρήτης· διηύθυνεν έξαιρετικώς τάς επιχειρήσεις του, αν 
καί πολλάκις έπληγώθη έπικινδύνως.

Άϊβάζ Σόλ Κολί τής Μακεδονίας, τ,έ'. στρατηγός ή διοικητής των
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mander in Chief of the Colonels of the lower Messia, a man of 
singular boldness in war, therefore frequently wounded, and is 
now dead.

19 Zansbassi, i.e. Commander of the Zanssi, Zesnen Oglu by 
name, an experienced man in the Asiatic wars. He was killed 
when he commanded the cavalry called Spahi the ioth of Se
ptember, 1667. Ibrahim Aga, a native of Annina, succeeded 
him and still continues in his place.

20 Jussuf Aga of Zortzia, Zebarlibassi, i.e. Superinten- 
dant and General of the ammunition and mines, died for fear 
the 8th of July, 1669 because the Grand Vizier did threaten 
to kill him if he did not lead on his Zeberi to the breach of 
St. Andrew.

21 A cli met Aga of Gallatta, Zeberlibassi, who was put in 
his placed He was deposed from his first office and arrested at 
new Candia for not concealing his despair of taking Candia af
ter the siege of Panigra.

22 And the Vizier constituted in his place Hazzi Ali, com
mander of the gunners, the 28th of September, 1668; a man 
skilfull in that employment.

,3 Mach met Pasha, Beglerbeg of Adena, in Asia, an indi
gent man, but so bold that he seemed desperate. He died with

412

συνταγματαρχών τής κάτω Messia' ήτο άνθρωπος μοναδικής τόλμης είς τόν 
πόλεμον, διά τοϋτο έπληγώθη πολλάκις καί τώρα είναι νεκρός.

Τζανμπασί, δηλ. Διοικητής των Τζανιιί, όνόματι Τσεσνέν Ό γ λ ο ΰ 
ήτο έμπειρος είς τούς ασιατικούς πολέμους. Έφονεύθη διοικών τό ιππικόν των 
λεγομένων Σπαίδων τήν ΙΟην Σεπτεμβρίου 1GG7. Ό Ίμπραΐμ ’Αγάς, έξ Ar
inina, τόν διεδεχθη καί εξακολουθεί ακόμη νά κατέχη τήν αύτήν θέσιν.

Γιουσοΰφ ’Αγάς τής Γεωργίας, Τσεμπαρλίμπασί, δηλ. Επιμελητής 
κοί Στρατηγός των πολεμοφοδίων καί των ύπονόμων' άπέΟανεν έκ φόβου τήν 
8ην ’Ιουλίου 1C69, διότι ό Μέγας Βεζύρης τόν ήπείλησεν ότι. θά τόν φονεύση 
άν δέν ώδήγει τούς Τσεμπερί του είς τό ρήγμα τοϋ ‘Αγ. Άνδρέου.

Άχμέτ ’Αγάς τοϋ Γαλατά, Τσεμπερλίμπασί, διαδεχθείς τόν ανωτέρω. 
Άπελύθη άπό τό πρώτον του αξίωμα καί συνελήφθη είς τήν Νέαν Κάνδιαν, 
διότι δέν άπέκρυψε τήν απελπισίαν του ότι θά ήτο δυνατόν νά κυριευθή ό 
Χάνδαξ μετά τήν πολιορκίαν τής Πύλης ΙΙαντοκράτορος.

Καί ό Βεζύρης έτοποθέτησεν είς τήν θέσιν του τόν Χατζή Άλή, δι
οικητήν τών κανονοποιών, τήν 28ην Σεπτεμβρίου 1G68, άνθρωπον επιτήδειον 
διά τό λειτούργημα τοϋτο.

Ό Μεχμέτ Πασάς, Βεηλέρβεης τών ’Αδάνων τής ’Ασίας, τόν διεδέ- 
χθη' ήτο ενδεής, αλλά τόσον τολμηρός, ώστε έφαίνετο ότι μάχεται άπεγνω-
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a bomb after he had made himself renowned by his valiant 
exploits.

Hussain Pasha, P>eglerbeg of Adena succeeded him. 
He was wounded during the siege in the head and he proved 
useless.

All those aforenamed officers were placed in the western 
posts of the town of Candia at St. Andrews fort; but those that 
follow had their station ordered in the eastern part towards the 
Sabionera:

Ibrahim Pasha, Beglerbeg of Aleppo, was Lieut, to 
the Prime Visier, as is before mentioned, a man of sound judg
ment and well exercised. He was the chief commissioner in this 
treaty.

Catorzoglu Mahomet Pasha, Beglerbeg of Anato
lia, he was also Beglerbeg of Romelia for some months; a man 
very notorious because he was so famous a robber in Asia, and 
took up a resolution to come to Calcedonia and fight the Prime 
Vizier Murat, and was able to overturn him and conquer him, 
which was the reason he was pardoned for his robberies and crea
ted Beglerbeg. He was sent into Candia but did nothing re
markable. He was slain at the sally made by the Christians upon 
the Turks at Sabionera, December the 16th, 1668.

Hussain Mahomet Pasha, Beglerbeg of Bosnia, a

σμενως. Έηονεύθη από βόμβαν αφού έφημίσθη διά τά ηρωικά του κατορθώματα.
ΌΧόυσεΐν II α σ ά ς, Βεηλέρβεης των ’Αδάνων, τόν διεδέχθη. Έπλη- 

γωθη κατά την πολιορκίαν εις τήν κεφαλήν καί άπεδείχθη ανωφελής.
Πάντες οί ανωτέρω αξιωματικοί εΐχον τοποθετηΟή εις τάς δυτικός θέσεις 

τής πόλεως Χάνδακος εις τό Φρούρτον τοΰ Άγ. Άνδρέου' οί επόμενοι έτά- 
χθηααν εις τό ανατολικόν τμήμα πρός τήν Σσμπιονέραν:

Ί μ π ρ α ΐ μ Π α σ ά ς, Βεηλέρβεης τοΰ Χαλεπίοιτ ήτο υπαρχηγύς τοΰ Με
γάλου Βεζύρου, ώς έλέχθη ήδη, άνθρωπος ΰγιοΰς κρίσεως καί καλώς ήσκημέ- 
νος. Ήτο ό κύριος πληρεξούσιος κατά τήν σύναψιν τής συνθήκης.

Κατιρτζόγλου Μ ε χ μ έ τ Πασάς, Βεηλέρβεης τής Άνατολίας- ήτο 
έπί τινας μήνας Βεηλέρβεης τής Ρωμυλίας· περιβόητος διότι υπήρξε διάσημος 
ληστής εις τήν ’Ασίαν καί άπεφάσισε νά έλθη εις τήν Χαλκηδόνα διά νά κα- 
ταπολεμήυη τόν Μέγαν Βεζύρην .Μουράτ' κατώρθωσε νά τόν άνατρέψη καί να 
γίνη κύριος αύτοΰ καί διά τόν λόγον τοΰτον έτυχε συγγνώμης διά τάς λη- 
σιείας του καί άνηγορεύθη εις Βεηλέρβεην. Άπεστάλη εις τόν Χάνδακα, άλλ’ 
ούδέν άξιοσημειοιτον έπραξεν. Έφονεύθη κατά τήν κατά των Τούρκων έξόρ- 
μησιν τών Χριστιανών εις τήν Σαμπιονέραν, τήν 16ην Δεκεμβρίου 1668:

ΧουσεΐνΜεχμέτ Πασάς, Βεηλέρβεης τής Βοσνίας, ρωμαλέος και
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stout and skillful soldier. He was placed at the Sabionera at first 
as Superintendant and was to order the cannons and batteries on 
the part of the arsenal, being a place easily attainable according 
to the information of the famous fugitive Andrew Barozzi, but 
within a few days after he was killed by a cannon shot the 
19th of January, 1668.

4 Vareli Pasha, Beglerbeg of Caramania, born in Armina, 
was a warrior but died with a shot in July, 1669.

5 Mussur, the Grand Vizier Aga, succeeced him and was 
made after Sagar/ibassi, and Mahomet Aga of Constantinople 
had his place. He was a man of great repute amongst the Ja
nizaries, and an able soldier, and Achmet Aga Sagarzibassi was 
commander of the Janizaries that attacked the Sabionera, a per
son very famous for his valor, authority and wealth, but he was 
slain, in the sally made by the Christians the 20th of Decem
ber, 1669. His next immediate successor was,

6 VelliAgaSerzesmid, i.e. Commander of the foot be
longing to the Grand Visier; a stout man and in great authority, 
he was killed in the sally made by the Christians at Sabionera 
the 2 th of December, 1669, and Jussef, the Aga of Macedo
nia, succeeded him but he died of a shot the 3rd of September,
1669·

ικανός στρατιώτης. Έτοποθετήθη κατ’ άρχάς εις τήν X αμπιονέ ρπ ν ως ανώτε
ρος Επιμελητής μέ τήν εντολήν νά διοική τά κανόνια και τάς πυροβολαρχίας 
πρός τό μέρος τού ναυστάθμου, περιοχής ή όποια, κατά τάς πληροφορίας του 
έπιβοήτου φυγάδος Άνδρέου Μπαρόται, ήιο λίαν ευπρόσβλητος' αλλά μετ 
ολίγα? ημέρας έφονεΰθη ΰπό βλήματος κανονιού τήν 19ην Ιανουάριου 1668.

Βαρέλι ΙΙασας, Βεηλέρβεης τής Καραμανίας, έξ Armina' ήτο καλός 
πολεμιστής, άλλ’ έφονεΰθη βληθείς τόν Ιούλιον τοϋ 1669.

Ό Μουσούρ, ’Αγάς τοϋ Μεγάλου Βεζύρου, τήν διεδέχθη καί κατόπιν 
έγένετο Σαγαρζί μπασί καί ό Μεχμέτ Αγάς τής Κωνσταντινουπόλεως έλαβε 
τήν θέσιν του. ’Έχαιρε μεγάλης ύπολήψεως μεταξύ των Γενιτσάρων καί ήτο 
Ικανός στρατιιότης' ό Άχμέτ ’Αγάς Σαγαρζίμπασι ήτο διοικητής τών Γενι
τσάρων ot όποιοι προσέβολον τήν Σαμπιονέραν, όνομαστός διά τήν ανδρείαν 
του, τό κΰρός του καί τόν πλοϋτόν του, άλλ’ έφονεΰθη κατά τήν έξόρμησιν 
τών Χριστιανών τήν 20ήν Δεκεμβρίου 1669. ’’Αμεσος διάδοχός του υπήρξε ν ό

Βελή ’Αγάς Σερζεσμίτ, τ.έ. Διοικητής τοϋ πεζικού τού Μεγάλου 
Βεζύρου, ρωμαλέος καί μέ μέγα κύρος' έφονεΰθη κατά τήν έξόρμησιν τών 
Χριστιανών εις τήν Σαμιπιονέραν τής 20ής Δεκεμβρίου 1669 καί ό Γιουσούφ 
’Αγάς τής Μακεδονίας τόν διεδέχθη, άλλ’ έφονεΰθη καί αυτός πυροβοληθείς 
τήν 3ην Σεπτεμβρίου 1669.
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Belli u 1 Beg scam, Agasi, Commander of the militia of 
Damascus. He was turned out for not advancing towards the 
arsenal, and Chiliz Beg, a Persian appointed to be in his place 
the ioth of April, 1669.

Bebri Pasha, Beglerbeg of Temtsvar, and titular lord of 
Janina, was ordered to guard the camp towards the grand fort.

Mustaplia Pasha, the son of Seidi Aclimet, afterward 
Pasha and General in Transylvama, was placed as a guard to
wards the street that leads into new Candia.

Caplar Pascar, Vizier Generalissimo and Captain at sea 
throughout the whole Ottoman dominions, a Circassian, and a 
man of great experience in war, in so much that for the space 
of three years which he spent in the convoying of the militia 
and ammunitions to Candia, he did not meet with any gross ac
cident or unfortunated encounter; at last he begged leave of the 
Grand Vizier to be admitted to go to the si.ge of Candia which 
was granted, and he came hither the 29th of May, 1669 with
1,000 Galleotts and as many soldiers, and hath behaved himself 
handsomely there.

The four commanders of Agas of the Spahi were :
First* Tanlambas Aga of the Spahi of the Red Regiment

Βελιλούλ Μπέης, Σάμ Άγασί, Διοικητή; των άτακτων τής Δαμα
σκού άπεμακρύνθη τής θέσεώς του διότι δέν έπροχιόρησεν πρός τά νεώρια 
καί ο Χιλίτξ Βέης, Πέρσης, ΰπεδείχθη ώς αντικαταστάτης τήν ΙΟην ’Απρι
λίου 1669.

Μπεμπρί II α σ ά ς, Βεηλέρβεης τοΰ Τεμεοβάρ καί τιτλούχος Αγάς 
τών Ιωαννίντον' είχε λάβει τήν διαταγήν νά φυλάσαρ τό στρατόπεδον πρός τό 
μέρος τού μεγάλου φρουρίου.

Μουσταφά Πασάς, υιός τού Μπεϊντί Άχμέτ, μετά ταϋτα πασάς καί 
στρατηγός εν Τρανσυλβανίρ· έτοποθετήθη φρουρό: πρός τήν οδόν τήν άγου
σαν πρός τήν Νέαν Κάνδιαν.

Κ α π λ ά ρ Πασάς, Βεζύρης, Άρχιναύαρχος έφ’ όλης τής οθωμανικής 
Επικράτειας, Κιρκάσιος καί άνθρωπος κατ’ εξοχήν εμπειροπόλεμος εις τοιοΰ- 
τον βαθμόν, οιστε εις διάστημα τριών ετών κατά τό όποιον έξετέλει τήν μετα
γωγήν στρατού καί εφοδιασμού εις τόν Χάνδακα δέν τοΰ συνέβη σημαντικόν 
ατύχημα ή ατυχής συγκρρυοις' τέλος έζήτησε τήν άδειαν άπό τόν Μέγαν Βε- 
ζύρην νά γίν^ δεκτόν νά μετασχη εις τήν πολιορκίαν τοΰ Χάνδακος, ή όποια 
τοΰ παρεχωρηθη καί ούτιο ήλθεν έκεϊ τήν 29πν Μαϊου 1669 μέ 1000 άνδρας 
τών γαλερών και άλλους τόσους στρατιώτας καί έπέδειξε λαμπράν Θράαιν.

Οί τέσσαρες Διοικηταί ή ’Αγάδες τών Σπαΐδων ήσαν:
Πρώτος δ Ταλαμπάς, ’Αγάς τών Σπαΐδων τοΰ ’Ερυθρού Συντάγματος.
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The Second,'Assart Aga of the Spahi 'which belonged to· the 
Yellow Regiment, both who were’killed at the sally made-before 
the grand fort, the 3rd of October, 1C67; and those that suc
ceeded was Mustapha Aga of the Red.'

Receb Aga of the Yellowed------------Ali Aga of the Greens
Adtir aehim Aga of the white Company. ■

Besides those that are prementioned, there are some that are 
townmett, who, though they, are not obliged to fight, because 

.of their merit and desert as their religion persuades them, yet 

.went themselves into the breaches and shot arrows and dischar
ged mortarpieces.

First, the Lord Chancellor of the grand Turks, Hussain Ef- 
fendi of Constantinople went to Candia with the Prime Vizier.

The second was the Chief Auditor of the Grand .Signor Hus
sain Effendi of Bosnia, a. person of great courage and fame.

The Chief Accountant, Mahomet Effendi of Zerzia.
The Prime Vizier’s Chief Secretary, Soliman Effendi of Bo

snia.
The Sub-secretary for letters, Lalclisadi Effendi of Constan

tinople, died of mere fear at the first assault of Panigra.
And Achmet Effendi, Chancellor of the Chamber, died of a

4Ϊ6 ’ ' X. Χιονίδη -

• Δεύτερος ό Άσάν.Άγδς, τών Σπαίδων τοΰ Κίτρινου Συντάγματος.
Άμφότεροι έφονεύθησαν κατά τήν έξόρμησιν τήν πρό τοΰ μεγάλου φρου

ρίου της ΐίης ’Οκτωβρίου 1667’ αυτοί πού τους διεδέχθησαν ήσαν ό Μονμταφά 
’Αγάς τοΰ Ερυθρού Συντάγματος καί ό. Εετζέπ,’Αγάς τοΰ .Κίτρινου. ’Έπειτα 
ό Άλή ’Αγάς τών Πρασίνων καί ό Άντούρ Άκίμ ’Αγάς τής Λευκής ”Γλης.

Πλήν τών ώς άνω μνημονευθέντων υπάρχουν τινές πολΐται, οί όποιοι, 
κ.αίτοι δέν ήσαν υποχρεωμένοι ,νά πολεμήσουν, λόγιρ τής ιδίας αυτών αξίας καί 
τής αμοιβής τήν οποίαν υπόσχεται ή θρησκεία αυτών, είσεχώρησαν εις τά ρή
γματα καί έβαλλον βέλη καί έρριψαν όλμους.

Πρώτος ό Σφράγιδοφύλαξ τοΰ Σουλτάνου Χουσεΐν Έφέντης έκ Κωνσταν
τινουπόλεως ήλθεν εις τόν Χάνδακα άκολούθήσας τόν Μέγαν ‘ Βεζύρην.

Δεύτιρος ό επί τών ’Απορρήτων τοΰ Σουλτάνου Χουσεΐν Έφέντης τής 
βοσνίας, πρόσωπικότης μεγάλου' θάρρους καί φήμης·.

Ό ’Αρχιλογιστής Μεχμέτ Έφέντης έκ Γεωργίας.
Ό Άρχίγραμματεύς τού Μεγάλου Βεζύρόυ Σολιμάν Έφένδης έκ Βοσνίας.
Ό Ύπογραμματεύς τής επισήμου αλληλογραφίας Λάλκλί Σαδί Έφένδης 

τής Κωνσταντινουπόλεως' άπέθανεν απλώς καί μόνον έκ φόβου κατά τήν πρό>- 
την,έπίθεσιν τής Πύλης ΙΙαντοκράτορός.

Καί ό Άχμέτ Έφένδης, ’Αρχιθαλαμηπόλος, άπεβίωσεν έκ πυρετού, ό δέ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



ΤΤΙΝΑΞ Η#

'(rrti'j&i&ti

ζΦχ*νί&4Τ# £> ^τύ/^ρζ^Ρ^τζ/φ ^c/i vr^t
c ^>j /ί^*#^~βψψ'

γη&ΑΑ&Α n-fh fr -vpt/y ttire jtu£ ru&til· u0-fa-' 
'ah{ .ffiv\t (0 u«( Otr utfiijdr^ £r ol AfAly^tut£f~fi 

:d-/h 'φk&fftf u/w'n a· ‘W^J'fm· A-if &wn-^
J ̂ afwcUYajj at a$* y 
, f<xy c('tLt+n& /c tu?d* c/j>k)jr A’tp

»*/ tofthrt-£u& & totuciφ
y*Cft if**1 *$*- αΙφητη&^φ t'<<jfd4-fe.
Yu idsfo 'itrb ’irvtfa Yv Aά ψ-ι tuu

A«"r^ptAcf- *&&*»*χ$*n$re
*&■ h if ΰ~/οο/&αέ^ f rtr &2 t-txm*

-fr$Air£) /
^yorfft*tfa
//c &.r£&\rSZ/ ''pi>b~ Λ-
φνζ^) ιλ> i*ir *ri ? //> t*
“ m y& birtnuo& y '/**

^irr&yy d^O-rn^n^) {A %tucdi>* y*jp*i 
''ftrrksfoPT^ % ^ H&Jrp f&*$t Ay «W Y fn 

i rj5 WtiH<i& ‘ fo p /i )r4 y /tf ’ Μ&'ί f OVi ctikf 

CwMlndt(kj cJSonrbS^Jv(r 
' ’ *ffa h ^djrij"U ikiJ* m&QX^KY y γ*$<ϋκμζ 

’ V - J rjoo a*tp/rrl· tAb&y p/Y$5Y
J£&& P**'** btf-nero nsA’&l λλα2 Ajufyi <by l^c
jruWfatf /v γ*γ//πχι/ Afm ai> k>'jL

Ctfi fa > &Λ & \0? nfttf trdCf u-fi rtf, yucm

(„. A' f-ifi a*t&? fipPtn iifaf f/fhfhx>i-ό* if^

Cl/A tyfarly ^ yf-aj nrbub* ■/&- (A&fr*psu p*aQ-n.

/<} a Pm* fyf<im Λu 1 SiixKJuY X^isfxjfo rt

flap^rfkfy *
&fay if"

Φωιοσταχικόν άντίγραφον σελίδος του Χειρογράφου τής ’Οξφόρδης (Codex 
Rawlinsonianus 684).
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ν 80 καί 81 τού Χειρογράφου τού Καϊμπριιζ.

ΤΤΙΝΑΞ Θ'
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fever, and Rgint Effendi of Constantinople supplied his place.
Behredi Effendi, Chancellor of the Grievances, died of a fe

ver, and Mustapha, the son of Mohammet Pasha the Prime Vi
zier, succeeded him.

Mohmet Effendi, Chancellor of the Tribute, died for fear.
There were also diverse others (that are above named) who 

died at the first siege of Candia to the great loss of their fami
lies, for they all were descended of the best houses and were in 
the best offices at Constantinople, and in particular....

Hussain Beg, son of Hasuf Pasha, Prime Vizier, deceased. 
He came with the Grand Vizier to Candia and was Niscarzi,
i.e., he that subscribes the Grand Signor’s names to patents 
and orders, an office conferred upon none but such as are no
ble persons, and died the 7th of October, 1668.

And Mahmet Aga, an ancient Circassian, who died of old 
age the 6th of February, 1669.

And Turchian Bey of Ascheher was chosen niscarzi in his 
stead, a learned man and famous for his excellency in writing.

The Colonels of Romelia, i.e., Alibegs, are 17 in number, 
every one of them having the command of 100 Zaims and Ti- 
mariots or more. These are like barons in some countries.

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοϋ Χάνδακος 417

Έγίντ Έφένδης έκ Κωνσταντινουπόλεως τόν άνεπλήρωσε.
Ό Μεχρεδί Έφένδης, ό επί τών Παραπόνων υπουργός, άπέδανεν έκ πυρε

τού καί ό Μουσταφά, υιός τοϋ Μεχμέτ Πασά, τοΰ Μεγ. Βεζΰρου, τον διεδέχδη.
Ό Μεχμέτ Έφένδης, ό επί τών Φόρων Υπουργός, άπέδανεν έκ φόβου.
Υπήρξαν καί διάφοροι άλλοι (πού άναφέρονται ανωτέρω) οί όποιοι άπέ- 

δανον κατά τήν πρώτην πολιορκίαν τοϋ Χάνδακος καί τοϋτο ήτο μεγάλη ,άπο'ι- 
λειυ διά τάς οικογένειας των, διότι όλοι κατήγοντο από τούς καλυτέρους οίκους 
καί κατεΐχον τά επιφανέστερα αξιώματα τής Κωνσταντινουπόλεως, συγκεκρι- 
μένως οί εξής:

Χουσεΐν Βέης, υιός τοΰ Χασοΰφ Πασά, άποβιώσας. Ήλδεν είς Χάνδακα 
μετά τοϋ Μεγάλου Βεζΰρου καί ήτο Νισαντζί, δηλ. ό ύπογράφων τό όνομα τοΰ 
Σουλτάνου είς τά έγγραφα προνομιών καί διαταγών, λειτούργημα άπονεμόμε- 
νον άποκλειστικώς είς εΰγενείς' άπεδανε τήν 7ην Οκτωβρίου 1668.

Ό Μεχμέτ ’Αγάς, παλαιός Κιρκάσιος, δστις άπέδανεν έκ γήρατος τήν 6ην 
Φεβρουάριου 1669,

Καί ό Τουρκίαν Βέης έξ 'Αχ Σεχίρ· έξελέγη Νισαντζί είς τήν δέσιν του 
πολυμαδής καί περίφημος διά τήν καλλιγραφικήν του ικανότητα.

Οί Συνταγματάρχαι τής Ρωμυλίας, τ,έ. οί Άλιβέηδες, είναι 17 καί έκα
στος έξ αυτών έχει υπό τήν διοίκησίν του 100 Ζαίμηδες καί Τιμαριώτας ή καί 
περισσοτέρους. Είναι αντίστοιχοι μέ τούς βαρώνους μερικών χωρών.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 27
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The Alibegs of Anatolia are (14)
Those of Caramania ( 7)
Of Sebassia ( 7)

II

A PARTICULAR ACCOMPT OF THE NUMBER OF THOSE TURKS 
AND GALLIES THAT ATTENDED THE GRAND YISIER IN HIS 
VOYAGE TO CANDTA AS ALSO OF THOSE THAT FOLLOWED 

HIM AFTER HIS ARRIVAL THERE.

Arrd. 1666. This 19th of October the Janizaries’ Aga
went with Turks.................................................................6,400

Arrd. 1667. The 2nd of September the Prime Visier with
Turks........................................................................................ 6,500

The last day of January there came to Canea with
the Beys’ gallies..................................................................5,000

The last of February there.came 12 gallies with Turks 1,000 
The 24th of April arrived the armada of Constanti

nople with Turks ..................................................................6,000
The 13 of May the Grand Visier came to Candia

where he found of able soldiers to the number of 10,000

01 Άλιβέηδες τής Άνατολίας είναι 14
01 τής Καραμανίας....................... 7
Οί τής Σεβαστίας............................ 7

II .

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΛΕΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΩΔΕΥΣΑΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΒΕΖΥ- 
ΡΗΝ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΑΝΔΑΚΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΓΙΟΥ 
ΤΟΝ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ ΤΟΥ ΕΚΕΙ.

”Αφι|. 1666. Τήν 19ην ’Οκτωβρίου τοϋ έτους τούτου έξεκίνησεν ό ’Α
γάς τών Γενιτσάρων μέ Τούρκους............................................... 6.400

Άφίξ. 1667. Τήν 2αν Σεπτεμβρίου ό Μύγας Βεζύρης μέ Τούρκους . 6.500
Τήν τελευταίαν ημέραν τοΰ Ιανουάριου ήλθον εις τά Χανιά μέ

τάς γαλέρας τών Βέηδων......................................................... 5.000
Τήν τελευταίαν ημέραν τοΰ Φεβρουάριου ήλθον 12 γαλέραι μέ

Τούρκους...................................................................................... 1.000
Τήν 24ην ’Απριλίου έφθασεν ή αρμάδα τής Κωνσταντινουπόλεως

μέ Τούρκουζ................................................................................. 6.000
Τήν 13ην Μαΐου ό Μέγας Βεζύρης ήλθεν είς τόν Χάνδακα, οπού

ηδρεν ικανούς όπλίτας τόν αριθμόν............................................. 10.000
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The 28th of May five French ships came from Con
stantinople to Hierapetra with Turks.......................3,0 o

The 13th of June there arrived 22 gallies from Smyr
na, with Spahi........................................................................2,000

The 12th of July the armada returned again to Canea
with Turks..............................................................................5,000

The Total .... 45,900*

Arrd. t66S. The 15th of March there came six French 
vessels and one of Genoa with Janizaries from
Constantinople........................................................................6,500

The last day of March there came ships to Hierapetra
from Syria with Turks....................................................... 2,000

The first of April there arrived at Canea 12 gallies,
with Turks from Asia........................................................2,000

About the same time there was sent from Constanti
nople five French ships with Turks, in number
about........................................................................................ 2,500

The last of April from Constantinople a new supply
of Spahi in number............................................................. 2,000
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Τήν 28ην Μαΐου πέντε γαλλικά πλοία ήλθον από τήν Κωνσταν
τινούπολη1 εις τήν Ίεράπετραν μέ Τούρκους........................ 8.000

Τήν 13ην ’Ιουνίου έφθασαν 22 γαλέραι άπό τήν Σμύρνην μέ
Σπαΐδας..................................................................................... 2.000

Τήν 12ην ’Ιουλίου ή αρμάδα έπανήλΟεν εις Χανιά μέ Τούρκους 5.000

Σύνολον................... 45.900*

Άφίξ. 1008. Τήν 15ην Μαρτίου ήλθον εξ γαλλικά πλοία καί εν γε-
νουατικόν μέ Γενιτσάρους έκ Κων]πόλεως............................. 6.500

Τήν τελευταίαν ημέραν τοΰ Μαρτίου ήλιΤον πλοία εις τήν 'Ιερά-
πετραν έκ Συρίας μέ Τούρκους............................  2.000

Τήν πρώτην ’Απριλίου έφθασαν εις Χανιά 12 γαλέραι μέ Τούρ
κους έξ ’Ασίας............................................................................ 2.000

Κατά τόν αύτύν χρόνον έοτάλησαν έκ Κωνσταντινουπόλεως πέντε
γαλλικά πλοία μέ Τούρκους περίπου  ................................. 2.500

Τήν τελευταίαν ημέραν τοΰ ’Απριλίου νέα αποστολή Σπαΐδων,
τόν αριθμόν................................................................................. 2.000

*) Υπάρχει λάθος εις τήν πρόσθεσιν κατά 1.000, άλλά τό τελικόν σύνο
λον είναι ορθόν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



The 7th of May the armada arrived at the Fodella
with men................................................................................. 4,000

The 6th of August came from Constantinople of the
Spahi . . ...............................................................................1,500

The 26th of August the armada came to Matalla with 
the Timariotes of Asia (and Imbrahim Pasha) in
number........................................................................................4.000

The 2nd of October the Turkish navy arrived at Ca-
nea with Turks..................................................................... 3,000

The Total .... 27,500

Arrd. 1669. The 19th of February there came 22 gallics
to Canea with Turks ..........................................................1,000

The 24th of April 12 gallies arrived with Turks . . 2,000
The 21st of May the armada arrived with Turks . . 3,000
The 21st of June the Captain Pasha of the Turks arri

ved with Turks......................................................................2,000
The 30th of June were sent from Cairo and Damascus

soldiers........................................................................................2,000
Then in Sitia they landed the ships that had Janiza

ries of Barbaria...................................................................... 1,800
The 2nd of July a fresh recruit of Spahi were sent to

Την 7ην Μαίου ή αρμάδα εφΟασεν εις τήν Φόδελε μέ άνδρας . 4.000
Τήν 6ην Αύγουστου ήλθον έκ Κωνσταντινουπόλεως Σπαΐδες . . 1.500
Τήν 26ην Αύγουστου ή αρμάδα ήλθεν εις τά Μάταλλα μέ τούς Τι

μαριούχους τής ’Ασίας (καί τόν Ίμπραΐμ Πασάν), τόν αριθμόν 4.000 
Τήν 2αν ’Οκτωβρίου ό τουρκικός στόλος έφθασεν εις τά Χανιά

μέ Τούρκους................................................................................. 3.000

Σύνολον................... 27.500

Άφίξ. 1669. Τήν 19ην Φεβρουάριου ήλθον 22 γαλέραι εις τά Χανιά
μέ Τούρκους................................................................................. 1.000

Τήν 24ην ’Απριλίου 12 γαλέραι έφθασαν μέ Τούρκους .... 2.000
Τήν 21ην Μαίου έφθασεν ή αρμάδα μέ Τούρκους........................ 3.000
Τήν 21ην ’Ιουνίου ό Καπετάν Πασάς των Τούρκων εφθασε μέ

Τούρκους...................................................................................... 2.000
Τήν 30ήν 'Ιουνίου έστάλησαν από τό Κάΐρον καί τήν Δαμασκόν

οτρατιώται.............................................................. . . . . 2.000
Τήν αύτήν ημέραν προσωρμίσθησαν εις τήν Σητείαν τά πλοία μέ

Γενιτσάρους τής Μπαρμπαριάς..........................................  1.800
Τήν 2αν ’Ιουλίου άπεστάλησαν νεωστί στρατολογηθέντες Σπαΐδες,
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the number of :........................................ 0,400
Besides all those here mentioned there arrived several 

caiques and other vessels which will in all amount
at the least to......................................................... 10,000

The Final Total .... 94,600

of which total number there
died at this siege .... 70,000

Remainder .... 24,600
iiv mom c. ,·: rsu

III

The occurences which happened during the 29 montha de
fence of Candia, and its fatal overthrow, is a subject more co
pious and fit for a voluminous history, than for a short relation. 
Therefore, I will confine myself to the last act of the tragedy, 
and acqaint you how, that when all possible endeavors were 
used to maintain it, and that there were now more than ordi
nary hopes too, in that they defended it with the loss of so 
much blood and sweat, they were constrained by an irreparable 
and most urgent necessity to yield, and the Captain General 
Morosini, as it were, with the exchange of a city already lost,

ιόν αριθμόν....................................................................... .... . 0.400
Πλήν των ώς άγια μνημονευθέντων έψθασαν διάφορα καΐκια καί 

άλλα πλοιάρια, τών οποίων οί άνδρες ανέρχονται . τουλάχι
στον εείς, ..................................................... 10.000

Τελικόν σύνολον.................... 94.600

εκ τοΰ οποίου συνολικοϋ αριθμού άπέθανον 
κατά την πολιορκίαν ταύτην.......................  70.000

* 'Υπόλοιπον...................................... 24.600

III
Τά γεγονότα τά όποια συνέβησαν κατά τήν 29μηνον άμυναν τοΰ Χάνδα- 

κος καί τήν μοιραίαν του πτώσιν αποτελούν θέμα μάλλον ευρύ καί κατάλλη
λον δι’ ογκώδη ιστορίαν παρά διά βραχεϊαν έκθεσιν. Διά τούτο θά περιορι- 
σθώ εις τήν τελευταίαν πράξιν τής τραγωδίας καί θά σάς κάμω γνωστόν πώς, 
ενώ πάσα δυνατή προσπάθεια κατεβλήθη διά νά κρατηθή ή πόλις καί ύπήρ- 
χον τώρα περισσότεροι παρά συνήθως ελπίδες, μέ τό νά τήν ύπερασπίζωνται μέ 
τήν απώλειαν τόσου αίματος καί ίδρώτος, ήναγκάσθησαν από άδήριτον καί 
έπείγουσαν ανάγκην νά Αποχωρήσουν, ό,δέ ’Αρχιστράτηγος Μοροζίνης, ώς εϊχον
jr/soiuA*f in* Μ *3 U3 (jus ν· \< >. ια νοοοτ υ,ΟΛ,; J-Jj «ο,-4x3
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did by his prudence permit, though not joyfully, yet undispu- 
tably, an honorable and advantageous peace to the most serene 
Republic.

After the improsperous success of those attacks made by the 
French on the side of the Sabionera, and by playing with the 
cannon upon the redoubts of St. Andrew, which was executed 
with more valor than fortune by the auxiliary Venetian Arma
da; and the more the hopes and strength of the besieged did lan
guish and decay, the more vigorous and active did the Turks 
appear and did with new batteries and continued showers of 
bombs and grenades, nay, above all, with shot and mines endea
vored to make the defendants retreat. And their design was to 
advance themselves all along the seacoast from the side of St. 
Andrew to the Tramata, and from that of the Sabionera to the 
arsenal, because the fort being wholly blocked up, the destru
ction thereof must necessarily have followed. And their expe
ctation was more and more heightened among them because 
they found not in the defendants their accustomed and resolute 
opposition; whilst at the Sabionera, besides other advantages 
above and under ground, there blew a cannon very violently by 
the help of a mine, and on the side of St. Andrews, the ancient,

422 X. Χιόνι8η

τά πράγματα, κατώρθωσε μέ τήν σύνεσίν του νά επιτυχή μέ αντάλλαγμα μίαν 
πάλιν ήδη χαμένην, δχι βεβαίως μέ εύχαρίστησίν του, μίαν έντιμον καί άδια- 
φιλονικήτως επωφελή διά τήν Γαληνοτάτην Δημοκρατίαν ειρήνην.

Μετά τήν άτυχή έκβασιν των επιθέσεων εκείνων τάς όποιας έπεχείρησαν 
οί Γάλλοι πρός τό μέρος τής Σαμπιονέρας καί τόν βομβαρδισμόν των όχυρω- 
μάτων τού Άγ. Άνδρέου, πού έξετελέσθη μέ περισσοτέραν ανδρείαν καί επι
τυχίαν υπό τής βοηθητικής ένετικής 'Αρμάδας, όσον αί ελπίδες καί ή άντοχή 
τών πολιορκουμένων έμαραίνοντο καί κατέπιπτον τόσον όρμητικώτεροι καί 
ένεργητικώτεροι έφαίνοντο οί Τούρκοι- έπετίθεντο μέ νέας πυροβολαρχίας καί 
συνέχιζον νά ρίπτουν βροχήν βομβών καί χειροβομβίδων, πρό παντός δέ μέ 
πυροβολισμούς μάλιστα καί ανατινάξεις υπονόμων έσπευδον νά επιτύχουν τήν 
ύποχώρηαιν τών αμυνόμενων. Καί τό σχέδιόν των ήτο νά προχωρήσουν κατά μή
κος τής παραλίας άπό τήν πλευράν τοΰ 'Αγ. Άνδρέου πρός τόν Δερματάν καί 
άπό τήν πλευράν τής Σαμπιονέρας πρός τά Νεώρια, διότι άποκλειομένο» οδτω 
τελείως τοΰ φρουρίου ή καταστροφή του άναγκαστινώς θά έπηκολούθει. Καί 
ή προσδοκία των αΰιή όλονέν ένεδυναμοΰτο, διότι δέν ευρισκον εις τούς αμυ
νόμενους τήν συνήθη αποφασιστικήν άντίστασιν" ενώ εις τήν Σαμπιονέραν, 
πλήν τών άλλων έπιτευγμάτων επί τοΰ εδάφους καί ύπ’ αυτό, έξερράγη μέ μύ
γαν πάταγον δΓ υπονόμου έν κανόνιον, είς τήν πλευράν τοΰ 'Αγ. Άνδρέου, 
επειδή τά παλαιά τόσον τά ένετικά όσον καί τά έκ Μάλτας καί Φλωρεντίας
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as well. Venetian and Maltese and Florentine troops, being be
fore somewhat impaired, it was judged convenient to place so
me of the forces newly arrived from Germany in their room, 
but they were unacquainted with the enemy’s way of waging 
war, besides, the first time that they were put on the guard, the 
chiefest officers were brought off either wounded or dead. Where
upon the breach of St. Andrews was divided into two parts; and 
that on the right hand forwards, towards the Scocese, was as
signed to Count Waldech, General of the Brunswick forces; and 
the aforesaid Venetians and auxiliaries were absolutely com- 
mited to the charge of Signor Grinaldi, and both of them com
manded by the Signor de Monbrun.

The Turks saw that they had not that accustomed resistance, 
though that nation be warlike for the generality but not as yet 
acquainted with the enemy; and although the Count of Waldech, 
a lord of prodigious spirit, and some of his officers did sufficiently 
the office of brave commanders, yet he himself was wounded at 
the first within few days after his arrival, and Colonel Molison 
also. And not long after, the said Count died, and almost all 
the best of them failing, the defence of Candia grew weaker 
and weaker.

The Captain General did endeavor to make up the business,

’Αγγλικόν ύπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοϋ Χάνδακος 42Β

στρατεύματα είχον προηγουμένως κάπως ελάττωσή, έθεωρήθη άναγκαιον νά 
τοπαθεχηθή εις τήν θέσιν των μέρος τής δυναμεως, ή όποια είχε φθάσει προσ- 
φάτως εκ Γερμανίας' άλλα σίτοι ήσαν αδαείς των μεθόδων διεξαγωγής τοΰ 
πολέμου υπό τοΰ εχθροί καί έπι πλέον ευθύς μόλις άνέλαβον τήν φρούρησιν 
οί κυριώτεροι αξιωματικοί άπεκομίσθησαν πληγωμένοι ή νεκροί. Ώς έκ τού
του τό ρήγμα τοϋ *Αγ. Άνδρέου όιηρέΟη είς δύο, καί τό μέν πρόσθιον δεξιόν, 
πρός τό μέρος των Scocese, άνετέθη είς τον κόμητα Βαλντέκ, Στρατηγόν των 
δυνάμεων τοΰ Μπροΰσβικ, οί δέ προειρημένοι ’Ενετοί καί οί επίκουροί των 
έτέθησαν υπό τάς διαταγάς τοϋ Σινιόρ Grinaldi, ενώ ή άνωτέρα όιοίκησις 
άμφοτέρων άνετέθη είς τόν κύριον de Monbrun.

Οί Ιυϋρκοι είδον ότι δέν συνήντων τήν συνήθη άντίστασιν, αν καί τό 
έί)·νος αυτό είναι γενικώς πολεμικόν, αλλά δέν είχεν ακόμη γνωρίσει τόν εχ
θρόν ουτω, αν καί ύ κόμης Βαλντέκ, εύγενής καταπληκτικοί θάρρους, ώς καί 
τινες των αξιωματικών του έξεπλήρωσαν τό καθήκον των ώς γενναίων διοικη
τών, έπληγώθη καί αυτός ό ίδιος ευθύς έξ αρχής, όλίγας μόνον ημέρας μετά 
τήν άφιξίν του, καί επίσης ό συνταγματάρχης Molison. Καί όχι πολύ κατόπιν 
ύ ώς άνω κόμης άπέθανε καί αφοί καί οί καλύτεροι έξ αυτών άπέτυχαν, ή 
άμυνα τοϋ Χάνδακος έγίνετο όλονέν άσθενεστέρα.

Ό ’Αρχιστράτηγος έπροθυμοποιήθη νά συμβιβάση τά πράγματα καί νά
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and to persuade the Duke cfe NavilTes, with his forces, to for
tify the part of that post; who, when they were surrounded, 
did behave thefftselves exceeding well. But the Turks being 
possessed of the right side of the first retiring place, they pla
ce their many pieces of cannort and made so many redoubts that 
it was a difficult matter to defend it, and all attempts of sally
ing forth were disadvantageous. This was the estate of things 
then, but when the Captain General had intelligence of the 
arrival of General Rospigliosi, he gave order that all those 
that sat in the council of war should set down their opinions 
in writing whether they should make any attempt, sally out, 
or engage in any other resource action to relieve the fort re
duced to such extremity. Their opinions were various, but 
the major part concluded that although a stout sally by a con
siderable number was a dangerous remedy, and if it should 
not take effect, the ruin of the city must needs be accelerated. 
Thereby’, in regard that the fort was so straitened so that it 
was necessary to try all ways and means with such a number 
of persons who qualified for that purpose, to attack the weakest 
of the two quarters; but because at present they could not-ex
pect to spare that number of persons so qualified, for their as
sistance, being they had so few men that they would scarce

πείση τόν Δούκα τού Ναβάϊγ μέ τάς δυνάμεις του νά ενίσχυσή τάς θέσεις άΰ- 
τάς. Ου «η, όταν περιεκυκλώθησαν, συμπεριεφέρθησαν έξαιρετικώς καλά. Άλλα 
οί Τούρκοι, γε,νόμενοι κύριοι τής δεξιάς πλευράς τής πρώτης έκκενωθείσης θέ- 
σεως, έτοποθέτησαν πολλά κανόνια καί κατεσκεύασαν τόσα πυργωτά οχυρώμα
τα, ώστε κατέστη δύσκολος ή άμυνα καί δλαι αί άπόπειραι έξόρμήσεως υπήρ
ξαν ατυχείς. Λυτή ήτο τότε ή κατάστασις των πραγμάτων άλλ’ όταν ό Αρχι
στράτηγος έπληροφορήθη την άφιξιν τού στρατηγού Ροσπιλιόζι, διέταξεν όλοι 
οί παρακαθήμενοι εις τό πολεμικόν συμβούλιον νά καταθέσουν έγγράφως τάς 
γνώμας των, αν θά έπρεπε νά γίνη απόπειρα έξορμήσεως ή άνάληψις κατ’ 
άλλον τινά τρόπον δράσεως πρός άνακούφιαιν τού φρουρίου, τό όποιον είχε 
περιέλθει εις τοιαύτην απελπιστικήν κατάστασιν. ΙΤοικίλαι υπήρξαν αι γνώμαί 
των, ή πλειονότης όμως άπεφάνθη ότι μια κρατερά έξόρμήσις μέ σημαντικόν 
αριθμόν άνδρών ήτο πάντοτε επικίνδυνος θεραπεία τού κακού, άλλ’ εάν άπε- 
τύγχανε τότε άναποφεύκτως θά έπέφερε τήν έπίσπευσιν τής πτώσεως τής πό- 
λεως. 'Ως έκ τούτου, λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι τό φρούριον ευρίσκετο εις 
τόσον δυσχερή θέσιν, ήτο άναγκαιον νά δοκιμάσουν όλους τούς τρόπους καί τά 
μέσα, μέ τόν αριθμόν εκείνων τών άνδρών οί όποιοι ήσαν κατάλληλοι δι’ αυ
τό, νά προσβά,λουν τόν άσθενέστερον τών δύο τομέων. Άλλ’επειδή επί τόύ πα. 
ρόντος δέν ύπήρχεν ελπίς νά εξοικονομήσουν τούς απαιτουμενους·1 καταλλήλους 
άνδρας διά νά τούς βοηθήσουν δοθέντος, ότι είχον τόσον ολίγους ώστε μόλις
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as much activity as they did and former; they would put this 
Piazza in a posture of defence before the enemy could so much 
as attack the other.

The Duke replied that such was His Majesty’s zeal for the 
preservation of Caudia that he had not manifested with promi
ses only, as some other princes, but effectually, for he had em
ployed part of the strength of the nation, considerable both for 
their number and quality, and expended great sums of money 
in setting forth his fleet to sea. As for his own particular and 
the rest of his officers that had the honor to command, they 
have sufficiently discovered their intention by making so long 
a voyage with such speed as they had done, by assaulting the 
enemy so soon as they set eye on them, and relieving the Piaz
za in a manner before they had set foot into it; and if the event 
fell not out according to their desires, and the successful begin
ning of the action, they must be patient, and the rather because 
that disparagement was only the P'rench blood which was 
spilt in abundance, and that of the most illustrious too ; that 
it was a piece of ingratitude not to rest satisfied with such 
eminent proofs of friendship, and to pretend that the French 
King had commanded 2,000 men to assist Candia and they 
ought to remain there as long as any one person was alive;
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τήν αυτήν ενεργητικότητα μέ τήν όποιαν προηγουμένως έδρασαν θά έθεταν 
τό ψρουριον εις κατάστασιν τελεσφόρου άμύνης προτού ά εχθρός δυνηθή νά 
κόμη άλλην έπίΟεσιν.

Ο Δούξ άπήντησεν ότι τοιοϋτος ήτο ό ζήλος τής Μεγαλειότητός Του διά 
τήν διάσωσιν τοΰ Χάνδακος, ώστε δέν έξεδήλωσε τούτον μόνον μέ υποσχέσεις, 
ώς μερικοί άλλοι πρίγκηπες, άλλα έμπρακτον, διότι έχρησιμοποίησε μέρος τής 
δυνάμεως τοΰ έθνους, σημαντικόν εις αριθμόν καί ποσότητα, καί άπέστπλε 
μεγάλα ποσά χρημάτων διά τον έκπλουν τοΰ στύλου του. Ώς πρός δέ τήν 
ιδίαν αύτοΰ διάθεσιν καί τήν των αξιωματικών του πού είχε τήν τιμήν να 
διοική, επαρκώς τήν απέδειξαν έπιχειροΰντες τόσον μακρόν ταξίδιον μέ τοιαιί- 
την σπουδήν, επιπίπτοντες κατά τοΰ έχθροΰ ευθύς ό>ς ιόν άντίκρυσαν καί δια- 
σώξοντες τό Φροΰριον προτοΰ τρόπον τινα θέσουν πύδα εντός αύτοΰ" καί άν 
τά γεγονότα δεν άπέβησαν κατά τήν Ιδίαν αυτών επιθυμίαν καί τήν επιτυχή 
αρχήν τής δράσεως, θά έπρεπε νά είναι υπομονητικοί, άιροΰ μάλιστα εις τήν 
ατυχίαν αυτήν μόνον τό γαλλικόν αίμα έχυθη έν άφθονίφ καί ιδίως τών έπι- 
τρανεστέρων" ότι ήτο δείγμα αγνωμοσύνης νά μή είναι ικανοποιημένοι μέ τό
σον έξοχα δείγματα φιλίας καί νά ίσχυρίζωνται ότι ό γάλλος Βασιλεύς διέ
ταξε 2 χιλιάδας άνδρας νά βοηθήσουν τόν Χάνδακα καί ότι έπρεπε νά. μεί
νουν εκεί μέχρις ότου ζή έστω καί εις" καί αν καί ήτο διοικητής όλων ηυτΰ>\

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



426 X. Χι.ονιδή

The Captain General, not being able to supply him with 
men, gives orders that the Duke of Navailles be entreated to 
put his Frenchmen upon this second design, as they were upon 
the first. He returns answer that the time which His Majesty 
had allotted his troops in Candia was almost expired, so that 
he could not engage in making this next retreat, but he must 
absolutely think of their embarking.

The Captain General was extremely surprised at it, whereu
pon he and the government of Candia, with the Providitor of 
the Armada, went together to the Duke’s apartment, and there 
presented unto him as effectual as was possible, how that city 
which, next to God, owed its preservation till this very minute, 
to the magnanimity and piety of his King, was now in a mo
re despicable condition than enow; and that they knew not 
where to have recourse, but to his eminency and those gentle
men who came from such remote parts, and underwent such 
and so many great dangers in pursuit of glory; that the assi
stance was most important and necessary for the Piazza (By the 
Piazza is meant the city of Candia) because their welfare depen
ded hereupon. And in all probability, it would not cost much 
blood, only some labor, few, if they did manage this design with

'Ο ’Αρχιστράτηγος, επειδή δέν ήτο εις θέσιν νά ιόν έφοδιάση μέ τούς αν- 
όρας αυτούς, δίδει εντολήν νά παρακληθή ό Δούξ x >0 Ναβάϊγ νά διαθέση 
τούς Γάλλους του διά τό δεύτερον τούτο σχέδιον, ώς διετέθησαν διά τό πρώ
τον. "Απαντα ουτος δτι ό χρόνο; που ή Μεγαλειότης Αύτοϋ είχε καθορίσει νά 
παραμείνουν τά στρατεύματα του εις τον Χάνδακα είχε σχεδόν έκπνεύσει, ώστε 
δέν θά ήδύνατο νά κόμη καί αυτήν τήν ύποχώρησιν, άλλ’ ότι θά εϊχεν ως 
αποκλειστικόν μέλημά του τήν έπιβίβασιν τοϋ στρατεύματος του είς τά πλοία.

'Ο ’Αρχιστράτηγος έξεπλάγη διά τοΰτο τά μέγιστα καί ακολούθως αύτος 
καί ή κυβέρνησις τοϋ Χάνδαζος μέ τόν προβλεπτήν τοΰ Χτόλου μετεβησαν εν 
σώματι είς τό διαμέρισμα τοϋ Δουκός καί τοϋ παρέστησαν όσον τό δυνατόν 
άποτελεσματικώτερον, πώς αυτή ή πόλις, ποΰ ώφειλε μετά τόν Θεόν τήν σωτη
ρίαν της μέχρι ακριβώς τής στιγμής αυτής είς τήν μεγαλοψυχίαν καί ευσεβή 
πρόνοιαν τοΰ Βασίλειος τοιι, εδρίσκετο τώρα είς τήν άθλιεστέραν κατάστα- 
σιν παρά ποτέ, καί ότι δέν είχον ποΰ νά προσφύγοιιν παρά είς τήν Εξο
χότητά του καί τούς εΰγενεϊς εκείνους, οί όποιοι ήλθον από τόσον μακρυνα 
μέρη καί δπέοτησαν τοιούτους καί τοσούτους κινδύνους έπιζητοΰντες τήν δό
ξαν' ότι ή επικουρία ήτο πολύ σημαντική καί αναγκαία διά τήν Piazza (μέ 
τήν λ. Piazza εννοείται ή πόλις τοΰ Χάνδακος), άψοΰ έξ αυτής έξηρτατο ή 
καλή τροπή των πραγμάτων καί ότι κατά πάσαν πιθανότητα δέν θά έοτοί- 
χιζε πολύ αίμα, μόνον κάποιον κόπον, ολίγον, άν έξειέλουν τό σχέδιον αύτύ μέ
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as much activity as they did and former; they would put this 
Piazza in a posture of defence before the enemy could so much 
as attack the other.

The Duke replied that such was His Majesty’s zeal for the 
preservation of Candia that he had not manifested with promi
ses only, as some other princes, but effectually, for he had em
ployed part of the strength of the nation, considerable both for 
their number and quality, and expended great sums of money 
in setting forth his fleet to sea. As for his own particular and 
the rest of his officers that had the honor to command., they 
have sufficiently discovered their intention by making so long 
a voyage with such speed as they had done, by assaulting the 
enemy so soon as they set eye on them, and relieving the Piaz
za in a manner before they had set foot into it; and if the event 
fell not out according to their desires, and the successful begin
ning of the action, they must be patient, and the rather because 
that disparagement was only the French blood which was 
spilt in abundance, and that of the most illustrious too ; that 
it was a piece of ingratitude not to rest satisfied with such 
eminent proofs of friendship, and to pretend that the French 
King had commanded 2,000 men to assist Candia and they 
ought to remain there as long as any one person was alive;

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοϋ Χάνδακος 427

την αυτήν ενεργητικότητα μέ την οποίαν προηγουμένως έδρασαν θά έθεταν 
τό φρούριον εις κατάστασιν τελεσφόρου αμυνης προτού 6 εχθρός δυνηθή να 
κόμη άλλην έπίθεσιν.

eΟ Δούξ απηντησεν ότι τοι.οϋίος ήτο ό ζήλος τής Μενολειότητύς Του διά. 
την διάσωσιν τοϋ Χάνδακος, ώστε όέν εξ ε δήλωσε τούτον μόνον μέ υποσχέσεις, 
<»ς μερικοί άλλοι πρίγκηπες, αλλά έμπρακτον, διότι έχρησιμοποίησε μέρος τής., 
δυνάμεως του έθνους, σημαντικόν εις αριθμόν καί ποσότητα, καί άπέστηλε 
μεγάλα ποσά χρημάτων διά τον έκπλουν του στόλου του. Ώς προς δέ την 
ιδίαν αύτοϋ διάθεσιν καί την των αξιωματικών του πού είχε την τιμήν νά 
διοική, έπαρκώς τήν απέδειξαν έπιχειρούντες τόσον μακρόν ταξίδιον μέ τοιαύ- 
την σπουδήν, έπιπίπτοντες κατά του έχθροϋ ευθύς ό)ς τον άντίκρυσαν καί δια- 
σώζοντες τό Φρούριον προτού τρόπον τινα θέσουν πύδα εντός αυτού* καί αν 
τά γεγονότα δεν άπέβησαν κατά τήν ιδίαν αυτών επιθυμίαν καί τήν επιτυχή 
αρχήν τής δράσεως, θά έπρεπε νά είναι υπομονητικοί, αφού μάλιστα εις τήν 
ατυχίαν αυτήν μόνον τό γαλλικόν αίμα έχύΟ·η έν αφθονία καί ιδίως των επι
φανέστερων* ότι ήτο δείγμα αγνωμοσύνης νά μή είναι ικανοποιημένοι μέ τό
σον έξοχα δείγματα φιλίας καί νά ίσχυρίζωνται ότι ό γάλλος Βασιλεύς διέ
ταξε 2 χιλιάδας άνδρας νά βοηθήσουν τον Χάνδακα καί ότι έπρεπε νά μεί
νουν έκεΐ μέχρις ότου ζή έστω καί εΤς* καί άν καί ήτο διοικητής όλων αύτώι
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426 X. Χιονίδη

The Captain General, not being able to supply him with 
men, gives orders that the Duke of Navailles be entreated to 
put his Frenchmen upon this second design, as they were upon 
the first. He returns answer that the time which His Majesty 
had allotted his troops in Candia was almost expired, so that 
he could not engage in making this next retreat, but he must 
absolutely think of their embarking.

The Captain General was extremely surprised at it, whereu
pon he and the government of Candia, with the Providitor of 
the Armada, went together to the Duke’s apartment, and there 
presented unto him as effectual as was possible, how that city 
which, next to God, owed its preservation till this very minute, 
to the magnanimity and piety of his King, was now in a mo
re despicable condition than enow; and that they knew not 
where to have recourse, but to his eminency and those gentle
men who came from such remote parts, and underwent such 
and so many great dangers in pursuit of glory; that the assi
stance was most important and necessary for the Piazza (By the 
Piazza is meant the city of Candia) because their welfare depen
ded hereupon. And in all probability, it would not cost much 
blood, only some labor, few, if they did manage this design with

Ό ’Αρχιστράτηγος, επειδή δέν ή το εις θέσιν νά τόν έφοδιάση μέ τούς αν- 
δρας αυτούς, δίδει εντολήν νύ παρακληθή ό Δούξ τού Ναβάϊγ νά διαθέση 
τούς Γάλλους του διά τό δεύτερον τούτο σχέδιον, ώς διετέθησαν διά τό πρώ
τον. Άπαντά ούτος δτι ό χρόνος πού ή Μεγαλειότης Αυτού είχε καθορίσει νά 
παραμείνουν τά στρατεύματα του εις τόν Χάνδακα είχε σχεδόν έκπνεύσει, ώστε 
δέν θά ήδύνατο νά κόμη καί αυτήν τήν ύποχιόρησιν, άλλ’ δτι θά εΐχεν ώς 
αποκλειστικόν μέλημά του τήν έπιβίβασιν τού στρατεύματος του εις τά πλοία.

Ό ’Αρχιστράτηγος έξεπλάγη διιά τούτο τά μέγιστα καί ακολούθως αΰτος 
καί ή κυβέρνησις τού Χάνδακος μέ τόν προβλεπτήν τού Στόλου μετεβησαν εν 
οιΰματι είς τό διαμέρισμα τού Δουκύς καί τού παρέστησαν δσον τό δυνατόν 
άποτελεσμαιικώτερον, πώς αυτή ή πόλις, πού ώφειλε μετά τόν Θεόν τήν σωτη
ρίαν της μέχρι ακριβώς τής στιγμής αυτής εις τήν μεγαλοψυχίαν καί ευσεβή 
πρόνοιαν τού Βασιλέως του, ευρίσκετο τώρα είς τήν άθλιεστέραν κατάστα- 
σιν παρά ποτέ, καί δτι δέν είχον πού νά προσφύγουν παρά είς τήν ’Εξο
χότητά ιου καί τούς εΰγενείς εκείνους, οί όποιοι ή λ Οο ν άπό τόσον μακρυνα 
μέρη καί ύπέοτησαν τοιούτους καί τοσούτους κινδύνους έπιζητοΰντες τήν δό
ξαν' δτι ή επικουρία ήτο πολύ σημανιική καί άναγκαία διά τήν Piazza (μέ 
τήν λ. Piazza εννοείται ή πόλις τού Χάνδακος), άφοϋ έξ αυτής έξηρτάτο ή 
καλή τροπή τών πραγμάτων καί δτι κατά πάσαν πιθανότητα δέν θά έστοί- 
χιζε πολύ αίμα, μόνον κάποιον κόπον, ολίγον, άν έξετέλουν τό σχέδιον αυτό μέ
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till the Duke went away and were bound with a promise to 
keep them as a reserve within the retreat.

The Duke of Navailles had taken his leave and was to set 
sail that night, when about 2 of the clock in the morning, Ro- 
spigliosi by chance met with Balli Juariggi, General of Malta, 
who being encountered by the Captain General and other com
missioned officers, they went to thb Duke’s house, and there 
being reduced to a council, the General Rospiliosi, after lie had 
passed some compliments, said that the defence of Candia was not 
only the interest of the Republic of Venice, but of all Christen
dom; that His Holiness, besides the assistance which he was able 
to raise of his own forces, had most earnestly endeavored to per
suade other princes too; that only the most Christian King with 
unparalleled magnanimity had ordered a considerable straight 
of his nation under the command of persons of such high qua
lity, who if not successfully, yet certainly have valiantly and 
sufficiently answered the common expectation of them and even 
to this very day; that the Venetian command and discourse was 
superfluous, whilst so stupendous a defence did render theL 
constancy insuperable, that their knowledge of so much valor 
and such rare virtues which did persuade him that so illustri-

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 4141

πλου τοΰ Δουκός καί είχον διόσει ϋπόσχεσιν νά παραμείνουν ώς εφεδρεία εν
τός τοΰ άχυρου.

Ό δούξ τοΰ Ναβάϊγ εϊχεν ήδη αποχαιρετίσει καί ήτοιμάζετο νά άποπλεύ- 
ση αυτήν τήν νύκτα, όταν περί τήν δευτέραν πρωινήν ώραν ό Ρυσπιλιόζι κατά 
τύχην συνηντήΟη μέ τον Balli Juariggi,["(Στρατηγόν τής Μάλτας, καί οδτοι 
αφοΰ συνήντησαν τόν ’Αρχιστράτηγον καί άλλους εντεταλμένους άξιωματικούς, 
μετέβησαν εις τόν οίκον τοΰ Δουκός καί εκεί, συγκροτηίΐέντος συμβουλίου, ο 
Στρατηγός Ροσπιλιόζι, σ.φοΰ|έκαμε μερικός φιλοφρονήσεις, είπεν ότι ή ύπερ- 
άσπισις τής πόλεως δέν ήτο μόνον πρός τό συμφέρον τής Δημοκρατίας τής 
Ένετίας, άλλ’ όλης τής Χριστιανοσύνης' ότι ή’Αύτοΰ "Λγιότης," πλήν τής επι
κουρίας τήν όποιαν ήδυνήΰ-η νά στρατολογήση μέ τάς ιδίας αύτοΰ δυνάμεις, 
έπέδειξεν άλως εξαιρετικόν ζήλον νά πείση καί άλλους πρίγκηπας·,ότι μόνον 
ό χριστιανικώτατος Βασιλεύς μέ άπαράμιλλον μεγαλοψυχίαν έταξε σημαντι
κήν δύναμιν τοΰ έθνους του υπό τήν ηγεσίαν προσώπων τόσον ύψηλής^περιω- 
πής, οί όποιοι, άν καί όχι πάντοτε επιτυχίας, άσφαλώς όμως γενναίως καί έπαρ- 
κώς άνταπεκρίβ·ησαν εις τήν κοινήν προσδοκίαν ακόμη καί μέχρις αυτής τής 
ημέρας' ότι ή ένετική επιταγή καί συζήτησις ήτο περιττή, όταν τόσον καταπλη
κτική άμυνα είχεν αποδείξει σ.κατάβλητον τήν εμμονήν των' ότι επειδή ακρι
βώς έγνώρισαν τήν τόσην ανδρείαν καί τας τόσον σπανίας άρετάς των, έπείσθη 
καί αυτός ότι μία τόσον επιφανής δράσις τοσοΰτον ίΐαυμαξομένη υπό τοΰ κό-
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430 X. Χιονίδη

reduced to extremity, or for some other cause which succeeding 
transactions did persuade men to believe, resolved to anticipate 
the. time and to begin his voyage the 16th of this instant. On 
the 16th day, Monsdo, who after the death of Diarpere did en
ter into the office of Marshal of the Camp being at St. Andrew, 
said to his commander that he had order from the Duke of Na- 
vailles to embark the remainder of the forces that very evening 
and thereforejt was requisite to think of assigning those posts 
to other persons.

The Captain General had sudden notice of this, and not 
being able to do otherwise, did give order that some men of his 
should be taken out, and armed af well as they could and be
cause they had no others 130 men were made choice of from 
Santo Spirito who supplied the place of 400 more that were 
belonging to the guard. The Turks, being sensible of the small 
number of defenders, began to assault that night and the nights 
following and assaulted the posts of Santa Pelagia, but were 
always beaten back.

On the 21st day, the French forces were shipped, and there 
remained a few men that ought to be in Candia no longer than

it/? περιστή εις πολύ δύσκολον θέσιν, η τέλος δι’ άλλον τινα λόγον πού ή 
έκβασις τών γεγονότων έφερεν (ορισμένους νά πιστεύσουν, άπεφάσισε νά έπι- 
σπεύαη τήν ενέργειαν του πρό τοΰ καθορισθέντος χρόνου καί νά άρχίση τό 
ταξίδιόν του τήν ΙΟην ίοταμένου. Τήν Ιβην ό Hondo, όστις μετά τόν θάνα- 
τον τοΰ Diarpere άνέλαβε τό αξίωμα τοΰ στρατοπεδάρχου, ευρισκόμενος εις 
τόν ”Αγ. Άνδρέαν, εΐπεν εις τόν διοικητήν του οτι έλαβε διαταγήν από τόν 
Δοΰκα τοΰ Ναβάϊγ νά αποβίβαση τό υπόλοιπον των δυνάμεων αυτήν ταύτην 
τήν εσπέραν καί διά τοϋτο ήτο απαραίτητον νά ληφθή μέριμνα διά τήν άνά- 
ληηιιν των θέσεων τούτων υπό άλλων προσώπων.

Ό ’Αρχιστράτηγος έλαβεν υίφνηδίως γνώσιν τούτου καί μή δυνάμενος 
νά πράξη άλλως έδωκε διαταγήν νά διαχωρισΟοΰν μερικοί άνδρες έκ τών ίδι- 
κών του καί νά δπλισθοΰν όσον τό δυνατόν καλύτερον' καί επειδή δέν είχον 
παρά 130 άνδρας έγένετο επιλογή από τούς φρουρούς τοΰ Άγ. Πνεύματος, 
διά τών οποίων έφωδτάσθη τό οχυρόν με 400 ακόμη, ανήκοντας εις τήν φρου
ράν. Οϊ Τούρκοι, άντιληφθέντες τόν μικρόν αριθμόν τών υπερασπιστών, ήρχι- 
σαν τήν έπίθεσιν αυτήν τήν νύκτα ώς καί τάς έπομένας καί έπετέθησαν επί
σης κατά τών θέσεων τής Άγ. Πελαγίας, αλλά όλαι αΐ επιθέσεις άπεκρού- 
σθησαν.

Τήν 21ην έτελείωσεν ή έπιβίβασις τών γαλλικών δυνάμεων καί άπέμειναν 
ολίγοι άνδρες οί όποιοι έπρεπε νά μείνουν εις τόν Χάνδακα μέχρι τοΰ άπό-
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till the Duke went away and were bound with a promise to 
keep them as a reserve within the retreat.

The Duke of Navailles had taken his leave and was to set 
sail that night, when about 2 of the; clock in the morning, Ro- 
spigliosi by chance met with Balli Juariggi, General of Malta, 
who being encountered by the Captain General and other com
missioned officers, they went to the Duke’s house, and there 
being reduced to a council, the General Rospiliosi, after he had 
passed some compliments, said that the defence of Candia was not 
only the interest of the Republic of Venice, but of all Christen
dom; that His Holiness, besides the assistance which lie was able 
to raise of his own forces, had most earnestly endeavored to per
suade other princes too; that only the most Christian King with 
unparalleled magnanimity, had ordered a considerable strenght 
of his nation under the command of persons of such high qua
lity, who if not successfully, yet certainly have valiantly and 
sufficiently answered the common expectation of them and even 
to this very day; that the Venetian command and discourse was 
superfluous, whilst so stupendous a defence did render then 
constancy insuperable, that their knowledge of so much valor 
and such rare virtues which did persuade him that so illustri-

Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας χαί πτώσεως τοϋ Χάνδακος 431

πλου τοϋ Δουκός καί είχον δώσει ύπόσχεσινΕνά παραμείνουν ώς εφεδρεία εν
τός τοϋ οχυρού.

Ό δούξ τοϋ Ναβάϊγ εϊχεν ήδη αποχαιρετίσει καί ήτοιμάζετοννα άποπλεύ- 
ση αυτήν τήν νύκτα, όταν περί τήν δευτέραν πρωινήν ώραν 6 Ρυαπιλιόζι κατά 
τύχην συνηντήύη μέ τόν Balli Juariggi, Στρατηγόν τής Μάλτας, καί οΰτοι 
άφοϋ συνήντησαν τόν ’Αρχιστράτηγον καί άλλους εντεταλμένους αξιωματικούς, 
μετέβησαν εις τόν οίκον τοϋ Δουκός καί 1 έκει.Πσυγκροτηθέντος^συμβουλίου, ό 
Στρατηγός Ροσπιλιόζι, άφοϋ έκαμε μερικός φιλοφρονήσεις,"είπεν ότι ή ύπερ- 
άσπισις τής πόλεως δέν ήτο μόνον πρός τό συμφέρον τής“Δημοκρατίας τής 
Ένετίας, άλλ’ όλης τής Χριστιανοσύνης' οτι ή'Λύτου Άγιότης,^ πλήν.Ετής επι
κουρίας τήν όποιαν ήδυνήϋ-η νά στρατολογήση μέ τάς ιδίας αντοΰ δυνάμεις, 
έπέδειξεν όλως εξαιρετικόν ζήλον νά πείοη καί άλλους πρίγκηπας· ότι μόνον 
ό χριστιανικώτατος Βασιλεύς μέ απαράμιλλοι· μεγαλοψυχίαν έταξε σημαντι
κήν δύναμιν τοϋ έ'Ονους του ύπό τήν ηγεσίαν προσώπων τόσον ύψηλ,ήςνπεριω- 
πής, οί όποιοι, αν καί όχι πάντοτε έπιτυχώς, ασφαλώς όμως γένναίως· καί έπαρ- 
κώς άνταπεκρίΟησαν εις τήν κοινήν προσδοκίαν ακόμη καί μέχρις αυτής τής 
ημέρας' ότι ή ένετική επιταγή καί συζήτησις ήτο περιττή, όταν τόσονΓ|καταπλη- 
κτική άμυνα είχεν αποδείξει άκατάβλητον τήν εμμονήν των' ότι επειδή ακρι
βώς έγνώρισαν τήν τόσην ανδρείαν καί τας τόσον σπανίας άρετάς των, έπείσθη 
καί αυτός ότι μία τόσον επιφανής δρασις τοσούτον θαυμαζομένη ύπό τοϋ κό-
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430 X. Χιονίδη

reduced to extremity, or for some other cause which succeeding 
transactions did persuade men to believe, resolved to anticipate 
the time and to begin his voyage the 16th of this instant. On 
the 16th day, Monsdo, who after the death of Diarpere did en
ter into the office of Marshal of the Camp being at St. Andrew, 
said to his commander that he had order from the Duke of Na- 
vailles to embark the remainder of the forces that very evening 
and therefore it was requisite to think of assigning those posts 
to other persons.

The Captain General had sudden notice of this, and not 
being able to do otherwise, did give order that some men of his 
should be taken out, and armed af well as they could and be
cause they had no others 130 men were made choice of from 
vSanto Spirito who supplied the place of 400 more that were 
belonging to the guard. The Turks, being sensible of the small 
number of defenders, began to assault that night and the nights 
following and assaulted the posts of Santa Pelagia, but were 
always beaten back.

On the 21st day, the French forces were shipped, and there 
remained a few men that ought to be in Candia no longer than

εΤ/_ε περιστή εις πολύ δύσκολον θέσιν, η τέλος δι' άλλον τινα λόγον πού ή 
έκβασις των γεγονότων έφερεν ώρτσμένους νά πιστεύσουν, άπεφάσισε νά έπι- 
σπεύση τήν ενέργειαν του πρό τοΰ καθοσισΟέντος χρόνου καί νά άρχίση τό 
ταξίδιόν του τήν 16ην ιπταμένου. Τήν Ιβην ό Hondo, δπτις μετά τόν θάνα
τον τοΰ Diarpere άνέλαβε το αξίωμα τοΰ στρατοπεδάρχου, ευρισκόμενος εις 
τόν Άγ. Άνδρέαν, είπεν εις τόν διοικητήν του ότι έλαβε διαταγήν άπό τόν 
Δοΰκα τοΰ Ναβάϊγ νά αποβίβαση τό υπόλοιπον των δυνάμεων αυτήν ταύτην 
τήν εσπέραν καί διά τοϋτο ήτο απαραίτητον νά ληφθή μέριμνα διά τήν άνά- 
ληψιν των δέσεων τούτων ύπό άλλων προσώπων.

Ό ’Αρχιστράτηγος έλαβεν σίφνηδίως γνώσιν τούτου καί μή δυνάμενος 
νά πράξη άλλως έδωκε διαταγήν νά διαχωριστούν μερικοί άνδρες έκ των ίδι- 
κών του καί νά όπλισθοϋν όσον τό δυνατόν καλύτερον καί επειδή δέν είχον 
παρά 130 άνδρας έγένετο επιλογή άπό τούς φρουρούς τοΰ Άγ. Πνεύματος, 
διά τών όποιων εφωδιάσθη τό οχυρόν μέ 400 ακόμη, ανήκοντας εις τήν φρου
ράν. Οί Τούρκοι, άντιληφθέντες τόν μικρόν αριθμόν τών υπερασπιστών, ήρχι- 
σαν τήν έπίθεσιν ρυτήν τήν νύκτα ώς καί τάς έπομένας καί έπετέθησαν επί
σης κατά τών θέσεων τής Άγ. Πελαγίας, αλλά όλαι αί επιθέσεις άπεκρού- 
σθησαν.

Τήν 21ην έτελείωσεν ή έπιβίβασις τών γαλλικών δυνάμεων καί άπέμειναν 
ολίγοι άνδρες οί όποιοι έπρεπε νά μείνουν είς τόν Χάνδακα μέχρι τοΰ άπό-
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sally, and then it was concluded that everyone should deliver 
his opinion again which was the same in substance with the 
former. They all concluding that there was now new ways to 
defer the destruction of the Piazza, but by contriving of new 
designs and to effect this, no other means but the continuant 
assistance of the French troops. Here some of the Venetian com
manders in the heat of discourse did let slip these words, that 
the French forsaking the town in so great an extremity, the 
loss thereof must inevitably follow; wherefore they must either 
resolve to be cut to pieces or to surrender, which wras a resolu
tion more grievous than death itself, and that no loss could be 
done to the miserable remainder of the defendants upon which 
the preservation both of the fortress and Island did depend; 
and hereby, the Republic, who upon their arrival, thought to 
have seen Candia freed, will by their so unreasonable departure, 
lose all that they had remaining in the Levant. It is not to be 
expressed what indignation did appear in the Duke de Navail- 
les and the intendant of the French troops. They did at first 
with a great deal of apprehension protest that they would not 
be of that conceit, if they would not promise not to report the

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τού Χάνδακος 433

ακριβώς εις τήν πρότασιν γενικής έξορμήσεως, καί άκο?,ούθως άπεφασίσθη 
έκαστος νά έκφέρη τήν γνώμην του, ή όποια ήτο κατ’ ουσίαν ή ιδία μέ τήν 
προηγουμένως έκφρασθείσαν. "Ολοι δηλαδή κατέληγον εις τό συμπέρασμα, ότι 
ύπήρχον τιόρα καί άλλοι τρόποι νά άπομακρυνουν τήν καταστροφήν τοϋ φρου
ρίου από τό νά μηχανεύωνται νέα σχέδια, καί διά νά τό επιτύχουν δέν ύπήρχεν 
άλλο μέσον παρά ή συνέχισις τής επικουρίας των γαλλικών στρατευμάτων. 
’Εδώ, μερικοί από τούς ενετούς διοικητάς εις τήν έξαψιν τής συζητήσεως άφη
σαν νά τούς διαφύγουν αυτοί οϊ λόγοι, δτι μέ τό νά εγκαταλείπουν οί Γάλλοι 
τήν πόλιν, εύρισκομένην εις τόσον έσχάτην ανάγκην, θά έπακολουθήση άναπο" 
φεύκτως ή καταστροφή της· διά τούτο θά έπρεπε νά αποφασίσουν, αν θά 
άφηναν νά κατασφαγοΰν ή αν θά παρεδίδοντο, πού ήτο άπόφασις πολύ βαρύτε
ρα καί αυτού τού θανάτου, άφοΰ καμμία απώλεια δέν ήτο πλέον υπολογίσιμος 
διά τά άθλια υπολείμματα τών υπερασπιστών, έκ τών όποιων έξηρτατο ή διά- 
σωσις καί τού Φρουρίου καί τής νήσου' καί επί πλέον ή Δημοκρατία, ή οποία 
κατά ιόν ερχομόν των έθεώρησε τόν Χάνδακα ήδη άπελευθεροτθέντα, θά χάση 
μέ τήν τόσον παράλογον άναχώρησίν των πάν ό,τι τής άπέμεινεν εις τήν ’Ανα
τολήν. Δέν περιγράφεται οποία άγιινάκτησις διεγράφη εις τό πρόσωπον τού 
δουκός τοϋ Ναβάϊγ καί τού έπιμελητοΰ τών γαλλικών στρατευμάτων. Κατά 
πρώτον διεμαρτυρήθησαν μέ μεγάλην δόσιν καχυποψίας καί έτόνισαν δτι δέν 
θά είχον αυτήν τήν ιδέαν, αν δέν είχον αυτοί δώσει τόν λόγον των νά μή άνα-

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 28
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434 X. Χιονίδη

writing of the Captain General which contained (after the more 
warily concluded) the same sense with little or no differences; 
but being more exasperated, they did seem to resolve to depart, 
if there was the least syllable mentioned concerning the surren
der of the place.

The Duke replied further with a bitter jest that it was a 
piece of noble gratitude indeed to forget the King’s forces had 
to that very day preserved the town as he could make appear 
by the Captain General’s and the Marquess of St. Andrew’s let
ters, and now to impune the loss of it to the French, because 
and that, they had done what they should in every particular, 
they did embark themselves in obedience to the King’s order. 
And one of the generals of the army replied that the more the 
preservation of Candia to this day was known to be beholding 
to His Majesty’s forces, the more clearly it would appear the 
destruction would be the consequence of their departure.

The Duke made answer with some alteration. Admit that 
the King’s forces should be again put into the town, what could 
they expect would be the issue thereof, unless the enjoyment 
of some other companions in the extremity which he knew 
well and possibly borne with more moderation than was used

φέρουν to έγγραφον τοΰ ’Αρχιστρατήγου, τό όποιον περιείχε (καίτοι μέ μεγα- 
λυτέραν περίσκεψιν συντεταγμένον) τήν αυτήν έννοιαν μέ μικρόν ή καί καμ- 
μίαν διαφοράν' αλλά τώρα, πού τούς άπήλπισαν περισσότερον, έφαίνοντο απο
φασισμένοι νά αναχωρήσουν, ΰν έπροφέρετο έστω καί ή παραμικροτέρα συλ
λαβή σχετικώς μέ τήν παράδοσιν τοΰ φρουρίου.

Ό Δούξ άπήντησε περαιτέρω μέ πικρόν είρωνίαν, ότι ήτο δείγμα τφ οντι 
εΰγενοϋς ευγνωμοσύνης νά λησμονήσουν, ότι αί δυνάμεις τοΰ Βασίλειος εΐχον 
μέχρις αυτής ακριβώς τής ημέρας προστατεύσει τήν πόλιν, ώς θά ήδύνατο. νά 
καταφανή άπό τάς έπιστολάς τοΰ ’Αρχιστρατήγου καί τοΰ Μαρκησίου Σαίντ 
Άντρέ, καί νά επιρρίπτουν τώρα τήν απώλειαν ταύτης εις τούς Γάλλους, επει
δή — καί τοΰτο όταν εΐχον πράξει παν ό,τι ώφειλον εις έκάστην περίπτωσιν— 
έπεβιβάσθησαν των πλοίων ύπακούοντες εις τήν διαταγήν τοΰ Βασιλέοις. Τότε 
εις τών στρατηγών τοΰ στρατεύματος άπήντησεν, ότι όσον περισσότερον ήτο 
καταφανές ότι ή διάσωσις τοΰ Χάνδακος μέχρις αυτής τής ήμέρας ώφείλετο 
εις τάς δυνάμεις τοΰ Βασιλέως τόσον σαφέστερον θά έφαίνετο ότι ή κατα
στροφή του θά ήτο συνέπεια τής άναχωρήσειός των.

Ό Δούξ άπήντησε μέ κάποιαν υπεκφυγήν. Καί υποτιθεμένου ότι αί δυνά
μεις τοΰ Βασιλέως θά έπανήγοντο είς τήν πόλιν, ποιον άλλο άποτέλεσμα θά 
άνεμένετο πλήν τής χαράς τήν όποιαν θά ήσθάνοντο μερικοί άπό τούς άλλους 
συμπολεμιστάς πού εύρίσκοντο είς τόσον κρίσιμον θέσιν, είς τήν οποίαν πολύ 
καλώς έγνώριξεν, ότι πιθανώς θά άντεπεξήρχοντο περισσότερον άνεκτώς παρά

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



by others; and further said that he hoped the defence thereof 
might be protracted till the expected succors did arrive, with 
which defending what was remaining the more vigorously and 
making new attempts, possibly the continuance of the siege 
till the next winter would not prove a matter of such diffi
culty, as that physician in all cases is most worthy of commen
dation who, not being able to cure his patient, prolonged his 
life as much as is possible, so the longer Candia holds out, 
the more honorable will be the city at last.

The 22nd day, the orders were renewed to all the officers 
and soldiers that they should not stir from their posts upon any 
occasion whatsoever, except in case of sickness or some dange 
rous wound. In an attack of so long continuance, there being 
so great a scarcity of people, it was often held convenient to 
keep their soldiers upon their duty at the batteries some months 
together without relieving them, and it was now more appa
rently necessary, for there was scarce a soldier to be seen in the 
city, and the breaches were everywhere weakly defended, and 
the other posts almost wholly unguarded ; nor was there in 
Candia other people but those that were in hospitals, and a few 
women and children.

“Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 4Βδ

άλλοι’ καί είπε περαιτέρω ότι ήλπιζεν ακόμη ότι θά ήδύνατο εκ τούτου 
νά παραταθή ή άμυνα μέχρις ότου φθάσουν αί αναμενόμενοι έπικουρίαι, μέ 
τάς οποίας, αν ύπερησπίζοντο δ,τι άπέμενεν κατά τόν μάλλον κρατερόν τρό
πον καί κατέβαλλον νέας προσπάθειας, ή συνέχισις τής πολιορκίας μέχρι τοΰ 
ερχομένου χειμώνος δέ,ν θά ήτο καί τόσον δύσκολον πράγμα, καί ακριβώς 
όπως εκείνος ό ιατρός είναι περισσότερον αξιοσύστατος, δστις, μή ών ικανός 
νά θεραπεύση τόν πελάτην του, παρατείνει όσον τό δυνατόν την ζωήν του, 
οίίτω όσον περισσότερον κράτηση ό Χάνδαξ τόσον ή πόλις θά άποβή εις τό 
τέλος ενδοξότερα.

Την 22αν άνενεώθησαν αί διαταγαί πρός όλους τούς αξιωματικούς καί 
στρατιώτας νά μή κινηθούν από τάς θέσεις τιον επί οόδεμιά προφάσει, εκτός 
περιπτώσεως άσθενείας ή σοβαρού τραυματισμού. Εις έπίθεσιν τόσον μακράς 
διάρκειας, δοθέντος ότι υπήρχε τόσον μεγάλη έλλειψις άνδρών, συχνά έθεω- 
ρήθη έπιβαλλόμενον νά κρατούν τούς στρατιώτας είς τό καθήκον των είς τάς 
πυροβολαρχίας μερικούς μήνας κατά συνέχειαν, χωρίς νά τούς αντικαθιστούν, 
καί τώρα ή ανάγκη αυτή ήτο περισσότερον εμφανής, διότι μόλις έβλεπέ τις 
στρατιώτην εντός τής πόλεως, καί τά ρήγματα πανταχοΰ άσθενώς ύπερησπί
ζοντο, αί δέ άλλαι θέσεις είχον σχεδόν άφεθή τελείως αφρούρητοι’ ούτε ύπήρ- 
χον εντός τοΰ Χάνδακος άλλα πρόσωπα, πλήν εκείνων πού ήσαν είς τά νοσο
κομεία, ολίγων γυναικών καί παιδιών.
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About midday, which was the most suspicious time, the Ca
ptain General made them stand to their arms, and so they con
tinued in that posture from that time forwards; whereupon 
those of the city, according to the usual custom, ran up to the 
walls and towards the evening they discovered some ships east
wards where were imagined to be the succors of the Duke of 
Mirandula.

In the night time the Captain General received intelligence 
that the Visier, understanding the French had set sail, and ob
serving the French supplies that were coming, resolved to pre
vent them by making a resolute assault at the two posts that 
were attacked; and he knew after that 10,000 Turks of the 
choicest of all nations were commanded out to that intent:
6,000 for the fort of St. Andrew and 4,000 for the fort of Sa- 
bionera. This he made known to the officers, charging them to 
be vigilant, and to order all things with the most expert disci
pline imaginable.

Mombrun, the General of the army, and Potcare, Providitor 
of the Kingdom, assisted at the attack of St. Andrews with the 
Lieutenant General P'rontenack and Sergeant General Grinaldi; 
the said gentlemen taking it into further consideration that the 
post of Santa Pelagia and some of those inconsiderable outlying

Κατά τήν μεσημβρίαν, οπότε ήτο ή μάλλον παρέχουσα υποψίας κινδύνου 
ωρα, ό ’Αρχιστράτηγος έδωκεν εντολήν νά ϊστανται έν επιφυλακή και ή επι
φυλακή αίίτη έσυνεχίσθη έκτοτε' έν τω μεταξύ οί τής πόλεως έτρεξαν κατά τό 
σύνηθες επάνω εις τά τείχη καί κατά τήν εσπέραν άνεκάλυψαν πρός άνατολάς 
μερικά πλοία, έπί των οποίων έφαντάσθησαν ότι επιβαίνουν αί έπικουρίαι 
τοϋ Δουκός τής Mirandula.

Κατά τήν νύκτα ό ’Αρχιστράτηγος έλαβεν είδησιν, οτι ό Βεζύρης, άντιλη- 
φθείς τόν άπόπλουν των Γάλλων καί βλέπω-.1 οτι ήρχοντο αί γαλλικοί έπι- 
κουρίαι, άπεφάσισε νά προλάβη, ενεργών αποφασιστικήν έπίθεσιν εις τάς δύο 
όχυράς θέσεις τάς οποίας προσέβαλλον καί έμαθε κατόπιν οτι 10 χιλ. Τούρ
κοι έκ των μάλλον έπιλέκτων έξ δλων τών εθνών ειχον λάβει διαταγάς έξορμή- 
σεως πρός τόν σκοπόν τούτον : 6 χιλ. διά τό οχυρόν τού Άγ. Άνδρέου καί 4 
χιλ. διά τό οχυρόν τής Σαμπιονέρας. Έκοινοποποίησε τούτο εις τούς αξιωμα
τικούς, διατάσσων αυτούς νά παραμείνουν άγρυπνοι καί νά κανονίσουν τά 
πάντα μέ τήν μεγαλυτέραν έμπειρον πειθαρχίαν.

Ό Mombrun, στρατηγός τού στρατεύματος, καί ό Porcare, Προβλεπτής 
τοΰ Βασιλείου, παρίσταντο εις τήν έπίθεσιν τοΰ Άγ. Άνδρέου μέ τόν αντι
στράτηγον Frontenack καί τόν υποστράτηγον Grinaldi' οί ώς άνω εύγενεΐς 
λ αμβάνοντες σοβαρώτερον ύπ’ δψιν οτι τό οχυρόν τής Άγ. Πελαγίας καί με-
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places were too weak to risk a brisk assault, and that the ene
my’s cutting in pieces those that were there which they might 
do with ease, would terrify the rest, withdrew the greatest num
ber of them, leaving a handful of men with orders to dischar
ge their duty well near hand, and suddenly to retreat behind 
the palisade to the stronger body of the guard. With those that 
were afterwards miners, they reinforced other posts placing the 
greater number of musketers in such places that lay open by 
the Casamata at the widest part of the breaches, and gave or
ders to some of the officers and those of the cavalry, as well as 
those that were armed with partisianos and swords, that they 
should assist and make opposition where there was occasion.

And because there were many breaches and they had a mind 
to furnish all the posts with able commanders, some were ta
ken from places least suspected, and brought from their houses 
though their wounds were not healed up, they knowing very 
well that in such cases, strength of mind is to be preferred be
fore that of the body, and to know how to go resolutely through 
an undertaking.

The squadron of Malta was placed as a body of reserve (in 
which the defence of an assault chiefly consists) though they

‘Αγγλικόν υπόμνημά περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 437

ρικαί άλλαι έκ τών εξωτερικών όχι σημαντικών δέσεων ήσαν πολύ ασθενείς 
ώστε να διακινδυνεύσουν ισχυρόν έπίθεσιν, καί ότι, αν ό εχθρός κατέκοπτεν 
τούς εκεί ευρισκομένους—πράγμα πού θά ήδΰνατο νά πράξη μέ ευκολίαν—θά 
^τρομοκρατεί τους υπολοίπους, άπέσυραν τούς περισσοτέρους, άφήνοντες μίαν 
δράκα άνδρών μέ εντολήν νά εκπληρώσουν καλώς τό καθήκον των κατά τό 
ενόν καί αίφνηδίως νά υποχωρήσουν όπισθεν τοΰ φράγματος εις τό ισχυρότε
ρο'1 σώμα τής φρουράς. Μέ εκείνους πού έγιναν κατόπιν ΰπονομοποιοί ένίσχυ- 
σαν άλλας θέσεις, τοποθετοΰντες τον μεγαλύτερον αριθμόν τυφεκιοφόρων είς 
τάς θέσεις έκείνας, που εμενον άνοικταί παρά την Κασαμάτα είς τό εΰρύτερον 
μέρος τών ρηγμάτων, καί έδωσαν διαταγήν είς τινας τών αξιωματικών καί 
τους τοΰ ιππικού, ως και είς τούς (οπλισμένους μέ λογχοφόρους πελέκεις καί 
ξίφη, να βοηθήσουν καί νά άντιταχθοΰν οπουδήποτε παρίστατο ανάγκη.

Καί επειδή ύπήρχον πολλά ρήγματα καί άπέβλεπον είς τό νά εφοδιάσουν 
όλας τάς θέσεις μέ ικανούς διοικητάς, μερικοί έλήφθησαν άπό θέσεις όλιγώ- 
τ.ερον κινδυνευούσας καί άλλοι άπό τάς οικίας των, αν καί αί πληγαί των δέν 
είχον ακόμη θεραπευθή, επειδή έγνόιριζον πολύ καλά ότι είς τοιαύτας περι
πτώσεις ή δύναμις τής ψυχής έπρεπε νά τεθή είς ύψηλοτέραν μοίραν τής τοΰ 
σώματος καί ότι τό κυριώτερον ήτο νά γνωρίζουν πώς νά προχωροΰν άποφα" 
σιστικώς είς έκαστον εγχείρημα.

Ή ίλη τής Μάλτας έτοποθετήθη ως εφεδρικόν σώιμα (έκ τοΰ οποίου κυ
ρίως εξαρτάται ή άμυνα έν περιπτοίσει έπιθέσεως), άν καί είχον μειωθή είς
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were reduced to a very small number which consisted most of 
horsemen, and Monsieur L,a Fuer, a gentleman as wise as reso
lute, had the command of them since the last winter, who de
fended the most dangerous breaches of St. Andrews. Afterwards 
the care of the left wing towards the Curtaine was assigned to 
Docci the Sergeant of the Battalia. The rest of the night was 
spent in preparing cartridges for the cannon, stones for the 
mortarpieces, and fine balls (now the bomb and grenades were 
first placed, and failed, and they put five to a great mine).

Baron Chilimensech assisted at the Sabionera besides the 
government and providitor of the Kingdom. And after the fore- 
mentioned loss of the cannon, the Sergeant of the Battalia, 
John Rades, who being a person of fervor and activity to his 
resolution and experience, was throughout the whole course of 
these assaults, to his infinite commendation, engaged in the 
most troublesome posts; therefore things on this side were ma
naged with the greatest exactness imaginable.

About break of day, General Mombrun, having issued out 
such orders as were necessary for the fort of Sabionera, went 
to St. Andrew and visited according to his usual manner all the 
posts, and went to many other places exposing himself to great 
danger by observing in what posture the enemy was, and ta-

πολύ μικρόν αριθμόν άνδρών, των όποιων οί περισσότεροι ιππείς, καί ό κύριος 
La Fuer, εΰγενής, συνετός καί αποφασιστικός, είχε τήν διοίκησιν τούτων άπό 
τόν τελευταίοι χειμώνα· ουτος ύπερήσπιζε τά μάλλον επικίνδυνα ρήγματα τοϋ 
Άγ. Άνδρέου. Κατόπιν άνετέθη ή φροντίς τής αριστερός πτέρυγας πρός τό 
παραπέτασμα των τειχών εις τόν Docci, ταγματάρχην. Τό υπόλοιπον τής νυ- 
κτός κατηναλώθη είς προπαρασκευήν βλημάτων διά κανόνια, λίθων διά τούς 
όλμους καί λεπτών σφαιρών (τώρα, ή βόμβα καί βομβίδες έτοποθετοΰντο πρώ
τον, άλλ’ άπέτυχον καί ετίθεντο πέντε είς μεγάλην υπόνομον).

Ό βαρώνος Chilimensech παρίστατο είς τήν Σαμπιονέρα όπου καί ή 
Κυβέρνησις καί ό Προβλεπτής τοϋ Βασιλείου. Μετά δέ τήν προμνημονευ- 
θεΐσαν απώλειαν τοϋ κανονιού ό ταγματάρχης John Rades, άνθρωπος μέ με- 
γάλον ζήλον καί δραστηριότητα είς τήν έκτέλεσιν των αποφάσεων του, ως ^α'ι 
μέ πείραν, καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών επιθέσεων τούτων, πρός εξαιρετικήν 
τιμήν του, έμάχετο είς τάς πλέον ταραχώδεις θέσεις· διά τούτο τά πράγματα 
κατά τήν πλευράν ταύτην έβαινον μέ τήν μεγαλυτέραν φανταστήν ακρίβειαν.

Κατά τά έξημερώματα ό στρατηγός Mombrun, άφοϋ έξέδωκε τάς αναγ
καίας διαταγάς διά τό οχυρόν τής Σαμπιονέρας, μετέβη είς τόν “Αγ. Άνδρεαν 
καί έπεσκέφθη κατά τό σύνηθες δλας τάς θέσεις· μετέβη επίσης καί είς πολ- 
λάς άλλας θέσεις, εκθέτων εαυτόν, ΐνα παρατηρήση ποιαν θέσιν κατεϊχεν ό
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king a partisan and a head piece, he resolved to engage in the 
breach.

Broad now midday, when the cannons were playing briskly 
on the side of the Sabionera, at this report, the Captain Gene
ral presently mounted and being followed by the chief of the 
army and other gentlemen, they rode a smart gallop, at that 
time ordering the Maltese squadron to follow them, but being 
moved to a more serious dispute at St. Andrew he was forced 
to turn to that side.

Now the assault began with the signal of 4 bombs after 
which the Turks played all their cannon and discharged sho
wers of stones and grenades, then there followed a most furious 
volley of musket shot. They came on so resolutely to the as
sault with sword and pistol in hand.

There were as I informed you before, some few soldiers at 
the post of Santa Pelagia, about 30 in number, under a Captain 
of a regiment belonging to Colonel Racchi, that is, who is 
with T. C. Bicuchi and were of the guard in that place; these 
charging there did not retreat according to order given, but ta
king their swords in hand, would make head against them, and 
being overcharged with the number and fury of the Turks, a

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 439

εχθρός, εις μεγάλον κίνδυνον' άφοΰ ώπλίσθη μέ λογχοπέλεκυν καί περικεφα
λαίαν, εΐσέδυσεν εις τό ρήγμα.

Έν πλήρει πλέον μεσημβρίρ, όταν τά κανόνια έβαλλον ζουηρώς κατά τήν 
πλευράν τής Σαμπιονέρας, καί επί τή αναγγελία τούτου, ό ’Αρχιστράτηγος ιπ
πέυσε, ακολουθούμενος από τό κύριον μέρος τοΰ στρατεύματος καί υπό άλλων 
εύγενών, μέ ταχϋν καλπασμόν, παραγγέλλων ταυτοχρόνως νά άκολουθήση ή 
Ελη τής Μάλτας' άλλ’ επειδή εις τόν "Αγ. Άνδρέαν ήλθον εις περισσότερόν 
σοβαράν σύγκρουσιν, ήναγκάσθη νά στραφή πρός τήν πλευράν ταύτην.

Τώρα ή έπίθεσις ήρχισε μέ τό σύνθημα 4 κανονιοβολισμών, μετά τό 
όποιον οί Τούρκοι έθεσαν είς ενέργειαν όλα τά κανόνια των καί έρριψαν βρο
χήν λίθων καί βομβίδων είτα ήκολούθησε μανιωδεστάτη ρίψις τυφεκιοβολι- 
σμών. Έν συνεχεία, ώρμησαν άποφασιστικώς είς έπίθεσιν μέ τήν σπάθην καί 
τό πιστόλιον άνά χεϊρας.

Ύπήρχον, ώς σάς έπληροφόρησα προηγουμένως, μερικοί στρατιώται είς 
τό οχυρόν τής Άγ. Πελαγίας, περίπου 30 τόν αριθμόν, υπό ένα λοχαγόν τοΰ 
συντάγματος τοΰ συνταγματάρχου Racchi, δηλαδή εκείνον ό όποιος μετά τοΰ 
Τ. C. Bicuchi εΐχον τήν φρούρησιν αυτής τής θεσεως. Κατά τήν έπίθεσιν 
εκεί δέν οπισθοχώρησαν συμφώνως πρός τάς δοθείσας διαταγάς, αλλά μέ τά 
ξίφη άνά χεϊρας ήθέλησαν νά τούς αντιμετωπίσουν, άλλα καταβληθέντες άπόζ 
τόν μέγαν άριθμόν καί τήν μανίαν των Τούρκων έν μέρει κατεκόπησαν, ο
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great many of them were hacked in pieces and the most fled.
The disorder made the men of Brunswick what were near 

them somewhat to falter, which the Turks perceiviug, grew the 
more bold and advanced to the palisade of the next work, but 
the cannons thundering on all sides, and a shower of musket 
shot pouring in upon them, they enclose themselves and suspen
ded the attempt, which, the Signor Andrew observing, came 
up with some men who bravely charged the Turks, and Colo
nel Gabriel who was upon the bulwark animating his men, and 
those of Brunswick did the same too, that they meet with bul
lets, grenades and stones from all parts; and the more confused 
the skirmish was, it proved the more horrid and bloody; the 
Turkish officers would have advanced their whole body, but 
finding they were so destroyed with the cannon and shot of the 
muskets, it was not possible to drive on their men by any 
means but blows; so they retreated into their own redoubt. 
Taking some of them with them, that wherever they endeavo
red to make a great fire on the side of the Sabionera, the Turks 
came to the assault with the same resolution, and with the like 
fortuna beat the defenders from the outermost Bounette; then 
were joined to them the reserve, and the two French regiments

πλεϊστοι όμως έτράπησαν εις φυγήν.
Ή προκληθεισα αταξία έκαμε τούς άνδρας τοϋ Brunswick, πού εύρί- 

σκοντο πλησίον αύτών, κάπως νά κλονιστούν, πράγμα τό όποιον άντιληφθέν- 
τες οί Τούρκοι έγιναν τολμηρότεροι καί έπροχώρηααν εις τό φράγμα τοϋ επο
μένου όχυροΰ, άλλ’ ύπό τήν βροντήν των κανονιών βαλλόντων έξ όλων των 
πλευρών καί τήν βροχήν των τυφεκιοβολισμών ένεκλωβίσθησιτν καί έσταμάτη- 
σαν τήν απόπειραν παρατηρήσας τούτο ό Σινιόρ Andre άντεπεξήλθε μέ ολί
γους άνδρας καί έπετέθησαν κατά τών Τούρκων ό Συνταγματάρχης Gabriel, 
όστις εόρίσκετο επί τοϋ προμαχώνος καί ένεψύχωνε τούς άνδρας του, καί οί τοϋ 
Brunswick έκαμαν ομοίως, ώστε οί Τούρκοι ευρέθησαν βαλλόμενοι μέ βόμβας, 
βομβίδας, καί λίθους έξ όλων τών πλευρών καί όσον περισσότερον συγκεχυμένη 
έγίνετο ή αψιμαχία τόσον περισσότερον άπέβαινε φρικαλέα καί αιματηρά. Οί 
Τούρκοι αξιωματικοί ήθελον νά προχωρήσουν ολόκληρον τό σώμα τοϋ στρα
τού, άλλ’ επειδή έγίνετο αντιληπτόν δτι ύφίσταντο τοιαύτην ζημίαν από τά κα
νόνια καί τούς τυφεκιοβολισμούς, δέν ήδύναντο νά προωθήσουν τούς ανθρώ
πους των είμή διά ραβδισμών οΰτω οπισθοχώρησαν εις τό οχύρωμά των. 
Λαμβάνοντες μετ’ αύτών μερικούς έξ αύτών, επειδή έσπευδον νά ανοίξουν 
οπουδήποτε πρός τό μέρος τής Σαμπιονέρα μεγάλα πυρά, οί Τούρκοι ανέλα- 
βον έπίθεσιν μετά τής αυτής άποφασιστικότητος καί μέ τήν αύτήν τύχην έκτύ- 
πησαν τούς ύπερασπιστάς άπό τήν εξωτερικήν Bounette' τότε ήνώθη μετά 
τών άμυνομένων ή εφεδρεία καί τά δύο γαλλικά συντάγματα τοϋ Bandevilla
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of Bandevilla and Giousach who did wonders, and that small 
remnant of the two’ regiments of the Duke of Savoy under· the 
command of Signor Alberio did also signalize themselves, they 
understanding the business, though they were not of the guard, 
made hast to regain the outer Bounette, and Charles Ienbert, 
their Sargeant Major, being come forwards with some others, 
beat back the Turks and stood bravely upon his defence till the 
assault was over.

Besides those already mentioned, Minio, the Commissary of 
the Victuals, and Major of the Battalia, Broiavacca, Comman
der of the Bulwark and Jacobo Polani, a nobleman of Venice 
that commanded the artillery, did signalize themselves likewise. 
And those that fought at St. Andrew who did nobly were, Cor- 
naro, the Providitor of the Kingdom, Gabrill Perugini, both 
Colonels, a Sergeant Major belonging to the Brunswieks troops 
known by the name of Buaz Zambuiek, who after he had dis
charged both his pistols at the breast of two Turks, threw him
self among the rest with his sword in his hand. The comman
der of the Malta regiment, though extraordinary ill, made them 
carry him upon the breach, and the Sergeant Major of Bellegarde 
whilst he with his accustomed courage opposed the enemy on that 
part which stood by the seaside, was dangerously wounded with
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και Giousach πού έθαυματούργησαν, καί τό μικρόν υπόλειμμα των δύο συν
ταγμάτων τοΰ Δουκός τής Σαβοΐας όπό τήν ηγεσίαν τοΰ Σινιόρ Alberio διε- 
κρίθη επίσης' βοηθοΰντες οδτοι εις τήν επιχείρησιν, αν καί δέν άνήκον εις 
τήν φρουράν, έσπευσαν νά άνακαταλάβουν τήν εξωτερικήν Bonnette καί ό 
Charles Jenbert, 6 ταγματάρχης των, προωθηθείς μετά τινων άλλων, έκαμε 
τούς Τούρκους νά οπισθοχωρήσουν καί έκράτησε γένναίαν άμυναν, μέχρις δτου 
παρήλθεν ή έπίΟεσις.

ΙΙλήν των ήδη μνημονευθέντων ό Minio, ό επί τοΰ εφοδιασμού εντεταλ
μένος καί ταγματάρχης, ό Broiavaca, διοικητής τοΰ προμαχώνος καί ό Jaco
bo Polani, εΰγενής έξ Ένετίας, διοικητής τού πυροβολικού, διεκρίθησαν επί
σης. Οί δέ πολεμήσαντες εις τόν ”Αγ. Άνδρέαν καί διακριθέντες δι’ εξαίρε
τους πράξεις ήσαν ό Κορνάρος, δ Προβλεπτής τού Βασιλείου, ό Gabrill, ό Pe
rugini, άμφότεροι συνταγματάρχαι, είς ταγματάρχης άνήκων εις τά στράτευ
μά ια τοΰ Brunswick, γνωστός μέ τό όνομα Buaz Zambuiek, δστις, αφού εξε- 
κένώσε τά δυο του πιστόλια είς τό στήθος δύο Τούρκων, έρρίφθη μέ τό ξίφος 
άνά χεΐρας μεταξύ των λοιπών. Ό διοικητής τού συντάγματος της Μάλτας, αν 
καί βαρύτατα ασθενής, διέταξε νά τόν μεταφέρουν επί τοΰ ρήγματος, καί ό 
-ταγματάρχης τής Bellegarde, ενώ άντετάσσετο μέ τό σύνηθες είς αυτόν θάρ
ρος είς τόν εχθρόν προς τήν πλευράν , τής παραλίας, έπληγώθη μέ τυφεκιοβο-

28β
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a musket shot; for the generality, they all behaved themselves 
well, nor was there any other fault to be found among them but 
this, that some of the choicest of them did so far perform the 
duty of soldiers that they forgot they were commanders.

Thus ended the assault made by the Turks at such a time 
when they thought to have found the garrison weak and disor
dered, being quitted by the French; they began very vigorously, 
but the progress was not suitable to expectation, and they were 
sensible by the event that a warlike nation fights best when 
there is least hope of safety.

The Captain General commanded the officers in public and 
sent speedily to the place where the men were riding that ca
me with the Duke of Mirandala to entreat them to come ashore, 
and those who were thought to be 1500, now reduced to a few and 
no more, all the rest were either dead or sick. That very night they 
began to land and though they were newly come and had a bad 
voyage, yet they were constrained through necessity to put them 
presently upon duty with the new work, to supply the place of 
600 Frenchmen yet remaining that were to be shipped that 
night at that place. Then was also shipped the squadron of 
Malta, a party sufficiently impaired, but very considerable for

λισμόν' γενικώς, όλοι έπέδειξαν καλήν συμπεριφοράν καί ιό μόνον σφάλμα, 
τό όποιον θά ήδύνατο νά παρατηρητή μεταξύ αυτών, είναι ότι μερικοί ιών 
έκλεκτοτέρων έπροχώρησαν τόσον εις τήν έκτέλεσιν τού καθήκοντος των ως 
στρατιωτών, ώστε έλησμόνησαν ότι ήσαν διοικηταί.

Ουτιο έτελείωσεν ή έπίθεσις, τήν οποίαν έξετέλεσαν οι Τούρκοι, καθ’ δν 
χρόνον έπίστευσαν ότι θά εΰρισκον τήν φρουράν ασθενή καί εν άταξίρ. λό- 
γφ τής άναχωρήσεως τών Γάλλων' ήρχισαν μέ μεγάλην σφοδρότητα, άλλ’ 
ή πρόοδος δέν άπέβη κατά τήν προσδοκίαν των καί άντελήφθησαν τό γεγο
νός, ότι εν πολεμικόν έθνος μάχεται καλύτερον, όταν ύπάρχη μικρότερα ελπίς 
σωτηρίας.

Ό ’Αρχιστράτηγος εδωκε δημοσία έντολάς εις τούς αξιωματικούς καί 
εστειλε κατεσπευσμένως εις τον τόπον, όπου εύρίσκοντο οί μετά τού Δουκός τής 
Mirandula έλθόντες έφιπποι, νά τούς ικετεύσουν νά άποβιβασθοϋν, άλλ’ ενώ 
έπιστεύετο ότι ήσαν 1500 τώρα είχον έλαττωθή εις όλιγίστους, τών λοιπών 
θανόντων ή άσθενησάντων. Τήν αυτήν νύκτα ήρχισαν νά άποβιβάζωνται καί 
άν καί μόλις είχον φθάσει καί είχον κακόν ταξίδιον, ύπεχρεώθησαν λόγιο τής 
ύπαρχούσης ανάγκης νά τούς αναθέσουν αμέσως τό καθήκον τής νέας αποστο
λής των, δηλ. να αναπληρώσουν τούς 600 έναπομείναντας Γάλλους, οί όποΐο^ 
«πρόκειτο νά έπιβιβασθοΰν τήν Ιδίαν νύκτα εις τήν αυτήν θέσιν. Τότε έπεβι. 
βάσθη επίσης ή ίλη τής Μάλτας, σώμα ΰποστάν ικανήν ζημίαν, άλλά ση*
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their valor, and so were all the volunteers; but that which did 
very much add to the straits of the garrison was the shipping 
away of 500 of the Republic’s best soldiers by stealth with the 
French forces, notwithstanding the diligence of the Captain Ge
neral and the absolute order of the Duke of Navailles; yet they 
could recover but a few of them, not above 40, who being Ita
lian or German, had the less countenance for that, and could 
not without difficulty conceal themselves.

To such extremities was the fort reduced that there was not 
now about 4,000 soldiers fit for service in it, and those falling 
away every day by hundreds, they must of necessity in a short 
time be reduced to a very incosideiable company.

Therefore the Captain General resolved to make this last 
experiment with the auxiliaries before they parted from the sta
tion where they then were; he calls a council to which all the 
captains of the galleys that attended the navy, were called, be
cause the weightiness of the affair required their assistance, 
and Contarini the Duke of Candia also; so being brought to 
the headquarters of the Battaglia, those that did intervene were 
these persons following:

‘Αγγλικήν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώ οεως του Χάνδακος 44!!

μαντικόν, ώς δλοι ot έθελονταί, δια τήν γενναιότητά του. Άλλ’ εκείνο τό 
όποιον προσέθεσε πάρα πολύ εις τήν στενόχωρον th-σιν τής φρουράς, ήτο ή 
έπιβίβασις πρός άπόπλουν 500 τόίν καλυτέρων στρατιωτών τής Δημοκρατίας· 
λάθρα γενομένη μετά τών γαλλικών δυνάμεων, παρά τήν επιμέλειαν τήν 
οποίαν είχε λάβει ό ’Αρχιστράτηγος καί τήν απόλυτον διαταγήν τοΰ Δουκός 
τοΰ Ναβάϊγ' μόλις ήδυνήθησαν νά συγκρατήσουν μερικούς από αυτούς, όχι 
ανω τών 40, οΐτινες δντες ’Ιταλοί ή Γερμανοί είχον τήν μικροτέραν πρός 
τούτο υποστήριξιν καί δέν ήδύναντο νά άποκρύψουν εαυτούς χωρίς δυσ
κολίαν.

Είς τόσον δύσκολον θέσιν είχε τώρα περιέλθει τό φρούριον, ώστε μόλις 
ύπήρχον περίπου 4000 στρατιώται ικανοί δΓ υπηρεσίαν εντός αΰτοϋ, καί οδτοι 
λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι καθημερινώς ήλαττοΰντο κατά εκατοντάδας, κατ 
άνάγκην είς σύντομον χρόνον θά κατήντων μία πολύ ασήμαντος στρατιωτική 
μονός.

Διά τούτο ό ’Αρχιστράτηγος άπεφάσισε νά κόμη αυτό τό τελευταϊον πεί
ραμα μέ τούς επικούρους, προτού αναχωρήσουν άπό τήν θέσιν όπου ήσαν τότε' 
συγκαλεϊ τό συμβούλιον είς τό όποιον έκλήθησαν όλοι οί κυβερνήται τών γα- 
λερών πού άνήκον είς τόν στόλον, διότι ή σοβαρότης τής ύποθέσεως άπήτει 
τήν παρουσίαν των' επίσης έκλήθη καί ό Δούκας τοΰ Χάνδακος Contarini' 
ουιω έγένετο ή σύγκλησις είς τό Έπιτελεϊον Μάχης, είς τό οποίον παρευρέ- 
θησαν οί ακόλουθοι:
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X. Χιονίδη

Lorenzo Cornero, Proveditpr of the Armada 
• Gioseppe Morosini, Captain in ordinary- of the Galleys 
Anzalo Morosini, Commissary Paymaster General 
Moise Magno, Captain Extraordinary of the Galleys 
fBenzon, Captain of the Gulf 
Gio Batta Calbo, Commissary of the Provisions

Besides these generals, Spaar was called hither from his sta
tion where he had continued many months.

The Captain General said that the straits to which the fort 
was reduced were well known and did oblige them first of all 
to consider what might be done as to the defence of the place, 
and then what course they were to take in hand. He further ad
ded that he knew by experience that those of the council were 
as able to advise as to act and execute, but that the present ex
tremity to which things were brought did require them to lay 
aside all ostentation with an ingenious candor, and that eve
ryone should with freedom declare his own sentiments. After
wards there was read by way of preamble the very order that 
every individual person should deliver his own opinion in wri
ting; this being performed by some of them, it was found that
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Lorenzo Cornero, Προνοητής τής 'Αρμάδας.
Giuseppe Morosini, τακτικός Κυβερνήτης των γαλερών.
Anzalo Morosini, Στρατηγός εντεταλμένος επί των Πληρωμών.
Moise Magno, έκτακτος Κυβερνήτης των γαλερών.
Benzon, Κυβερνήτης του Κόλπου.
Gio Botta Calbo, Εντεταλμένος επί τοϋ Εφοδιασμού.

Εκτός των στρατηγών τούτων, 6 Spaar έκλήθη ένταΰθα από τήν θέσιν 
του, όπου είχε παραμείνει συνεχώς επί πολλούς μήνας.

*0 Αρχιστράτηγος είπεν, δτι ή στενόχωρος κατάστασις εις τήν οποίαν 
περιήλθε τό φρούριον ήτο πολύ καλά γνωστή καί τούς ύπεχρέωνε πρώτον έξ 
όλων νά σκεφθδΰν, τί θά ήδύνατο νά γίνη διά τήν άμυναν τοϋ όχυροΰ καί 
κατόπιν κατά ποιον τρόπον δράσεως έπρεπε νά τό επιχειρήσουν. Προσέθεσε 
περαιτέρω, δτι έκ πείρας έγνώριξεν, δτι οί τοϋ συμβουλίου ήσαν Ικανοί νά συμ
βουλεύσουν τί έπρεπε νά γίνΐ] καί πώς νά έκτελεσθή, άλλ’ ή παρούσα έσχατη 
ανάγκη, είς τήν οποίαν περιήλθον τά πράγματα, άπήτει νά άψήσουν κατά μέ
ρος πάντα έπιδεικτικισμόν μέ αυθόρμητον ειλικρίνειαν καί νά δηλιόση έκα
στος μέ ελευθερίαν τά αισθήματα του. ’Ακολούθως άνεγνώσθ-η ώς προεισαγω- 
γή αύτή ή διαταγή κατά τήν οποίαν έκαστος ύπεχρεοϋτο νά έκφραση τήν γνώ
μην τοϋ έγγράφως' άφοΰ τούτο έξετελέσθη υπό τινων έξ αύτών, άπεδείχθη ότι
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they did waste away a great deal of time and that all of them 
repeated one and the same thing.

Then it was ordered that everyone should declare his thoughts 
by word of mouth, as it was the general opinion of all at the 
first starting of the question, that the place could not hold out 
long, in regards to the number of defenders was very small, 
that the enemy by the fort of St. Andrew had made their ap. 
proach almost up to the last work, which was so sore and weak 
and cast up with such bad materials that they could not make any 
great resistance. And if they advanced on that part where the fort 
of Sabionera wras coming the lower broad way, they might soon 
cut their way through the retreat of the bulwark, and being 
near the other passages to the Arsenal, they would quickly shut 
up the fort. Therefore it was concluded, that prosecuting the 
assault according to their usual manner, the town could not stand 
long in a defensive posture, for if the enemy were resolved to 
venture the loss of 2 or 3,000 men by making a brisk and ge
neral assault, there was no probability of defending the place.

The Captain General asked the Marquess of St. Andrew 
how long in his judgment the Turks were in attacking the new 
retreat of St. Andrew. The Marquess made answer that in his

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 446

έχανον πολύν χρόνον καί ότι όλοι έπανελάμβανον εν καί τό αυτό πράγμα.
Τότε έδόθη ή διαταγή έκαστος νά δηλοίση τάς σκέψεις του προψορικώς 

καί ή γενική γνώμη ήτο ευθύς έξ αρχής πού έξεκίνησε τό ζήτημα, ότι τό οχυ
ρόν δέν ήτο δυνατόν νά άντιστή επί πολύ, δοθέντος ότι δ αριθμός τών υπερ
ασπιστών ήτο πολύ μικρός, οτι ό εχθρός παρά τό φρούριον τοΰ Άγ. Άνδρέου 
κατώρθωσε νά πλησιάση μέχρι τοΰ τελευταίου οχυρώματος, τό όποιον ήτο τό
σον εύπαθες καί ασθενές, κατεσκευασμένον διά συσσωρεύσεως τόσον κακής 
ποιότητος υλικών, όίστε δέν θά ήτο δυνατόν νά προβάλη μεγάλην άντίστασιν. 
Καί αν έπροχώρουν οί εχθροί πρύς αυτό τό μέρος, όπου τό προπύργιον τής 
Σαμπιονέρας έσχημάτιζε τήν κάτω πλατείαν οδόν, θά ήδύναντο νά διανθίζουν 
όδόν διά μέσου τής γραμμής καταφυγής (ritirata) τοΰ προμαχώνος καί οίίτω, 
ευρισκόμενοι πλησίον τών άλλων διαβάσεων πρός τά Νεώρια, θά άπέκλειον 
ταχέως τό Φρούριον. Συνεπώς κατέληγον, ότι αν έσυνέχιζον τήν έπίθεσιν κατά 
τόν συνήθη τρόπον, ή πόλις θά ήτο αδύνατον νά κρατηθή έπί μακράν εις 
κατάστασιν άμύιης, διότι, αν ό εχθρός άπεφάσιζε νά ριψοκινδυνεύσω τήν απώ
λειαν 2 ή 3.000 άνδρών, ενεργών ζωηράν καί γενικήν έ'φοδον, δέν υπήρχε πι- 
θανότης νά σώσουν αμυνόμενοι τό οχυρόν.

Ό ’Αρχιστράτηγος ήρώτησε τόν μαρκήσιον Saint Andre πόσον καιρόν 
κατά τήν κρίσιν του θά διήρκει ή έφοδος τών Τούρκων κατά τής νέας γραμ
μής καταφυγής τοΰ Άγ. Άνδρέου. Ό μαρκήσιος άπήντησεν, ότι κατά τήν
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opinion they were io or 15 days. Then they proceded to the 
other point, what course was to be taken, that they might the
reby do their Prince the best service, they could, considering 
on the one hand of what importance that place was, which the 
most serene Republic had exhausted so much treasure and blood 
to preserve it; and on the other hand, that being taken by as
sault, or their passage by sea blocked up, the advantage that 
aecrewed to them by the militia and armada would be lost. 
Upon which those deplorable consequences will follow, which 
everyone comprehended.

In fine, they came to give their opinions beginning at the 
last, as is customary, and the result was this, that it was best 
to resolve upon a treaty to avoid the loss of the town and ar
mada, and consequently the fortress and islands likewise. But 
Grinaldi, being to speak next, said that he knew very well the 
place could not hold out long, and did also confess that to die 
would be an honor to the defenders, but herein they should do 
their Prince no service. On the other side, it was his opinion 
to burn it and blow it up as soon as it was possible rather than 
to surrender, and this might be done, considering that they had 
one weak retreat embarking those that were unserviceable; and

X. Χιονίδη

γνώμην του θά ήσαν 10 ή 15 ήμέραι. Τότε έπροχώρησαν τις τό άλλο ση- 
μεΐον: ποιαν πορείαν θά ώφειλον νά ακολουθήσουν διά νά προσφέρουν εις 
τόν Ηγεμόνα των τήν καλλίστην υπηρεσίαν πού θά ήδύναντο, έχοντες ύπ' 
δψιν άφ' ενός πόσον μεγάλην σημασίαν είχεν ή θέσις αυτή, διά τήν οποίαν ή 
Γαληνότατη Δημοκρατία έξήντλησε τόσους θησαυρούς και αίμα διά νά τήν 
διασώση, άφ’ ετέρου δτι, άν έκυριεύετο έξ εφόδου ή έφράσσετο ή επικοινωνία 
μέ τήν θάλασσαν, θά έχάνοντο τά πλεονεκτήματα τά άπορρέοντα έκ τής στρα
τιωτικής επικουρίας καί τής αρμάδας’ καί εις τούτο θά έπηκολούθουν αί 
θλιβεροί συνέπειαι τάς όποιας έκαστος κατενόει.

Τέλος κατέληξαν νά δώσουν τάς γνώμας των άρχίζοντες άπό τό τελευ· 
ταΐον, ώς είναι σύνηθες, καί τό άποτέλεσμα ήτο, δτι τό καλύτερον ήτο νά 
άποφασίσουν τήν σύνα-ψιν συνθήκης διά νά άποφύγουν τήν καταστροφήν τής 
πόλεως καί τής αρμάδας, καί κατ’ άκολουθίαν των φρουρίων καί των νήσιον. 
»Αλλ’ δ Grinaldi, τού οποίου ήτο σειρά νά όμιλήση, εΐπεν, δτι έγνιόριζε πολύ 
καλά δτι τό οχυρόν δέν ήτο δυνατόν νά κράτηση επί μακρόν καί ώμολόγει 
επίσης δτι θά ήτο τιμή διά τούς ύπερασπιστάς νά άποθάνουν, άλλ’ αύτό δέν 
θά εξυπηρετεί τόν ‘Ηγεμόνα των. Έξ άλλου ή γνώμη του ήτο νά καύσουν 
μάλλον καί νά άνατινάξουν τό Φρούριον δσον τό δυνατόν ταχύτερον παρά νά 
τό παραδώσουν, καί τούτο ήτο πρανματοποιήσιμον, άν έλαμβάνετο ύπ’ δψιν 
δτι είχον μόνον μίαν άσθενή γραμμήν καταφυγής’ έπιβιβάζοντες τούς αμάχους
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taking the opportunity of a dark and quiet night, they might ship 
their infantry, and fire the mines; that he understood well that it 
was an attempt both of difficulty and danger, but there were two 
reasons moved him to it, because the enemy in a treaty about 
the surrender would not keep their word, nor would the Prime 
Visier, being a wary man, suffer the remainder of the armada 
to escape, that had for so many years taken away not only the 
commerce, but the dominion of his own seas. This second rea
son, not less effectual but less plausible to such generous souls 
was to put a correspondent period to a defence which if consi
dered, is without parallel, which was to leave the enemy, not a 
stately palace, but a heap of rubbish and stones as a trophy of 
their slow and bloody victory.

This opinion was disapproved by all, but only Minio, Com
missary of the Provisions. The Marquess of St. Andrew^ replied 
that his resolution was more generous than feasible because the 
embarking of so many men could not be concealed from the 
enemy, who w?as not only neighboring near at hand, but also 
lodged within the city.

Then the Captain General rejoined that besides the impra
cticableness of this opinion by reason of the difficulty of ship-
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καί επωφελούμενοι σκοτεινής καί ήρεμου νυκτός, θά ήδύναντο νά επιβιβάσουν 
τό πεζικόν των καί νά ανατινάξουν τάς υπονόμους' κατενόει καλώς, ότι τούτο 
ήτο επιχείρημα καί δύσκολον καί επικίνδυνον, άλλ' ύπήρχον δύο λόγοι κινοΰν- 
τες τούτον πρός τήν λύσιν ταύτην, ότι ό εχθρός εις μίαν συνθήκην παραδό- 
σεως δέν θά έκράτει τόν λόγον του, καί ότι ό Μύγας Βεξύρης, άνθρωπος παν
ούργος, δέν θά ήνείχετο νά διαφυγή τό υπόλοιπον τής αρμάδας, πού επί τόσα 
έτη έκράτησε όχι μόνον τό έμπόριον, αλλά καί τήν κυριαρχίαν επί τών ίδι- 
κών του θαλασσών. Ό δεύτερος οΰτος λόγος καθίστα, αν όχι όλιγώτερον 
αποτελεσματικόν, όμως όλιγώτερον άξιον επιδοκιμασίας διά τόσον γενναίας 
ψυχάς τό νά θέσουν άνάλογον περίοδον χρόνου διά μίαν άμυναν, πού εξετα
ζόμενη δέν είχε τό παράλληλόν της, άπό τό νά άφήσουν εις τόν εχθρόν όχι 
μεγαλοπρεπές άνάκτορον, άλλά σιυρόν ερειπίων καί πειρών ώς τρόπαιον τής 
βραδείας του καί αιματηρός νίκης.

Ή γνώμη αυτή άπεδοκιμάσθη υπό όλων πλήν τού Minio, τού επί τοΰ 
'Εφοδιασμού εντεταλμένου. Ό μαρκήσιος Saint Andre άπήντησεν, ότι ή άπό- 
φασίς του ήτο μάλλον γενναιόφρων παρά εφαρμόσιμος, διότι ή έπιβίβασις 
τόσων ανθρώπων δέν ήτο δυνατόν νά κρυβή άπό τόν εχθρόν, όστις όχι μόνον 
ήτο είς μεγάλην εγγύτητα, άλλ’ άκόμη είχεν έγκατασταθή εντός τής πόλεως.

Τότε ό 'Αρχιστράτηγος προσέθεσεν ότι, έκτος τοΰ ότι ή γνώμη του δέν ήτο 
εφαρμόσιμος διό τόν λόγον τής δυσκολίας έπιβιβάσεως αυτών, ύπήρχεν άκόμη
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ping them, and the uncertainty of the wind and weather or of 
other respects which might be easily understood by an expe
rienced commander, and did affirm that this proposition of 
burning the town and shipping the men was made out of a 
bravado, and that it would prove an intricate business to ef
fect, if the person that proposed it was put upon the execution 
thereof.

Then answered Grinaldi that he did not at all speak out of 
ostentation, and besides he knew that there was difficulty in the 
proposal, but he himself would embrace it and undertake the 
business, and offered himself nevertheless to make good the re
treat with 600 men, and that he hoped to secure them by this 
apprehension of fear which probably the enemy had of their mi
nes, but let the event prove what it will. The loss could not be 
great and that it was even held a more secure way to commit 
their safety to fortune and the sword than to rely upon the fi
delity and moderation of barbarous and exasperated enemies, 
who being able to end the war at one blow, would not, if they 
did yield up the place, treat them better than he did the men 
at Clissa and Rimisio. However he was willing to decline his 
own conception, not for the reason or inconveniency of the 
thing, but because he was obliged to believe tha the Captain

καί ή άβεβαιότης τοΰ άνεμου, τοϋ καιρού ή καί άλλων παραγόντων, πού ήχο 
εύκολον νά κατανοήση είς πεπειραμένος διοικητής, καί έβεβαίωσεν δτι ή πρό- 
τασις αυτή, νά καύσουν τήν πόλιν καί νά επιβιβάσουν ιούς άνδρας, έξεπήγα- 
ζεν από μεγαληγορίαν καί θά άπεδεικνύετο εις τήν εφαρμογήν της περίπλο
κος ύπόθεσις, άν ό προτείνων ετίθετο είς έκτέλεσίν της.

Τότε ό Grinaldi άπήντησεν, ότι δέν ώμίληοε καθόλου άπό λόγους επιδει- 
κιικισμοΰ καί εκτός τούτου έγνώριξεν ότι ύπήρχον δυσκολίαι είς τήν εφαρμο
γήν τής προτάσεώς του, άλλ’ ό ίδιος θά ένεστερνίζετο καί θά άνελάμβανε την 
ΰπόθεαιν προσεφέρετο δ’ επί πλέον νά εξασφάλιση τήν υποχώρησιν μέ 600 
άνδρας καί ότι ήλπιζε νά τό επιτυχή διά τοϋ κράτους τοΰ φόβου πού πιθανώς 
θά κατελάμβανε τόν εχθρόν διά τής άνατινάξεως τών υπονόμων των, αλλά τέ
λος, άς άφηνον τά γεγονότα νά ομιλήσουν. Ή ζημία δέν θά ήτο μεγάλη και 
θά έδει νά θεωρηθή άσφαλέστερον νά έμπιστευθοΰν τήν σωτηρίαν των είς τήν 
τύχην καί τό ξίφος παρά νά έπαναπαυθοΰν είς τήν τήρησιν τοΰ λόγου καί τήν 
μετριοπάθειαν βαρβάρων καί άπηλπισμένων εχθρών, οί όποιοι, όντες ικανοί 
νά τελειώσουν τόν πόλεμον μέ εν κτύπημα, δέν θά τούς μετεχειρίξοντο καλύ
τερον, άν παρέδιδον τό οχυρόν, άπό ότι μετεχειρίοθησαν τούς ανθρώπους τής 
Clissa καί τοϋ Rimisio. "Ομιυς ήτο διατεθειμένος νά άποκλίνη τής ίδικής 
του εκδοχής όχι λόγφ τού άτοπου τοΰ πράγματος, αλλά διότι ήτο ύπόχρεώμέ-
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General and the Marquess of St. Andrew understood better than 
he did, how to promote the service of the most serene Republic 
and what was most Convenient to be done in order thereunto. 
In the interim the determination was deferred till now, which 
was that seeing the place was not in a condition to hold out 
any longer, that to treat upon the most advantageous terms 
that could possibly be obtained, would tend to the good of the 
Republic.

And to this end first this decree must be notified to the au
xiliaries that were still in their station, and renew their impor
tunity for 3,000 men by whose aid and the help of 2,000 gal- 
leots that remained, other designs might be undertaken, and 
the place still defended.

That very night a lieutenant was sent to Balli; Rospigliosi 
signifying unto him the deliberation which they are driven to 
by compulsion, entreating him withal, to intercede with the 
Duke of Navailles but this had no other effect than other in
tercessions of this nature.

Now the Captain General and the council, being willing to 
feel the Turks’ pulse, made choice of Colonel Annand for the

νος νά πιστεύση ότι ό Αρχιστράτηγος καί ό μαρκήσιος Saint Andre έγνώρι- 
ζον καλύτερον αύτοϋ πώς νά προαγάγουν τήν έξυπηρέτησιν τής Γαληνότατης 
Δημοκρατίας καί τί ήτο μάλλον άρμόζον νά γίνη πρός τόν σκοπόν τούτον. Έν 
τώ μεταξύ ή άπόφασις είχεν άναβληθή μέχρι τώρα· καί ήτο αυτή ότι, αφού 
τό φροΰριον δέν ήτο εις κατάστασιν νά άνθέξη περισσότερον, τό νά συνθηκο
λογήσουν υπό τούς μάλλον επωφελείς όρους πού θά ήδύναντο νά επιτύχουν θά 
άπέβαινε πρός τό καλόν τής Δημοκρατίας.

Καί πρός αύτόν τόν σκοπόν θά έπρεπε πρώτον νά κοινοποιηθή αύτό τό 
ψήφισμα πρός τάς επικουρικός δυνάμεις, αι όποΐαι έμενον ακόμη ήσυχοι εις 
τήν θέσιν των καί άνενέωνον τήν επίμονον παράκλησίν των διά 3 χιλ. άν- 
δρας, μέ τήν βοήθειαν τών οποίων, ώς καί μέ τήν επικουρίαν 2 χιλ. κωπη
λατών γαλερών πού άπέμενον, θά ήδύναντο νά άναλάβουν άλλα σχέδια καί 
νά υπερασπίσουν ακόμη τό φρούριον.

Αύτήν ακριβώς τήν νύκτα άπεστάλη εΤς ύπολοχαγός είς τόν Rospigliosi, 
διά νά άνακοινώση εις αύτόν τήν άπόφασιν, είς τήν οποίαν έξ ανάγκης κατέ
ληξαν, ίκετεύοντες αύτόν προσέτι νά κάμη διάβημα είς τόν Δούκα τοΰ Ναβάϊγ, 
άλλά τούτο δέν έσχεν άλλο άποτέλεσμα παρ’ ότι τά άλλα όμοιας φύσεως 
διαβήματα.

Τώρα ό ’Αρχιστράτηγος καί τό Συμβούλιον, θέλοντες νά άντιληφθοΰν τόν 
σφυγμόν τών Τούρκων, εξέλεξαν τόν συνταγματάρχην Άνάντην διά τόν χειρι-

ΚΡΗΤ1ΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 29
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management of this affair, who was only accompanied with a 
young man as his secretary, to write down what might happen 
in discourse upon occasion with an intention not to speak a 
word. Therefore, receiving his commission from the Captain 
General in the name of the most Honorable Council, they went 
aboard the Admiral which lay as a guard to the trench and as 
a convoy to some vessels; from whence the next morning about 
break of day, they set sail in a fellucea towards the Giofiro 
where they fired a musket and put out a white flag, and having 
waited about half an hour, at last there appeared a company of 
Turks, one of which coming forwards towards the seaside, an
swered the signal of the flag with a white cloth fastened to a 
stick, where coming to the fellucea as long as the water would 
give them leave, they in the fellucea declared that they had a 
desire to speak with some person belonging to the Visier’s 
court with a dragoman, id est, interpreter. To which demand 
the Turks replied in Italian that they must wait the time, and 
fixing the white flag in the earth, the Turks marched at a 
great rate to the place where they were encamped before the 
fort St. Andrew; and so Col. Annand and the secretary betook 
themselves again to their ship. There appeared from thence 
about an hour afterwards an Aga of the Visier’s court on horse-

σμόν τοΰ ζητήματος' ουτος συνωδεύετο μόνον ύπό ενός νέου ώς γραμματέως 
διά νά καταγράφη δ,τιδήποχε συνεζητεΐτο επ’ ευκαιρία μέ πρόγραμμα νά μήν 
άρθρώση λέξιν. Πρός τοΰτο, λαβόνχες ένχολάς παρά τοΰ ’Αρχιστρατήγου έν 
όνόματι τοΰ Εντιμότατου Συμβουλίου, μετέβησαν εις τό πλοϊον τοΰ Ναυάρ
χου, όστις έξετέλει τήν φρούρησιν τής τάφρου καί συνοδείαν ώρισμένων 
πλοίων έκεΙ,Ο'εν τήν έπομένην πρωίαν, κατά τήν χαραυγήν, έπλευσαν εντός φε
λούκας πρός τόν Γιόφυρον, όπου έρριψαν τυφεκιοβολισμόν καί ύψωσαν λευ
κήν σημαίαν άφοϋ έπερίμεναν περίπου ήμίσειαν ώραν, ένεφανίσθη τέλος μία 
όμάς Τούρκων, εΤς των οποίων, προχωρήσας πρός τήν παραλίαν, ανταπέδωσε 
τό σήμα τής σημαίας υψών λευκόν ύφασμα προσηλωμένον εις μίαν ράβδον- άφοϋ 
ουτοι έπλησίασαν πρός τήν φελούκαν δσον έπέτρεπεν εις τούτους τό ϋδωρ, οί 
έπιβάται τής φελούκας έδήλωσαν δτι έπεΰ-ύμουν νά ομιλήσουν μέ πρόσωπον 
άνήκον εις τήν αυλήν τοΰ Βεζύρου μέσο) δραγουμάνου, δηλ. διερμηνέως. Εις 
τό αίτημα τοΰτο οί Τούρκοι άπήντησαν ίταλιστί, δτι έπρεπε νά περιμένουν 
χρόνον τινά, έμπήξαντες δέ εις τήν γήν τήν λευκήν σημαίαν, έβάδισαν μέ με- 
γάλην σπουδήν πρός τό μέρος δπου έστρατοπέδευον πρό τοΰ φρουρίου τοΰ 
Άγ. Άνδρέου" οΰτω ό συνταγματάρχης Άνάντης καί ό γραμματεύς του έπαν- 
ήλΰον εις τό πλοΐόν των. Μετά μίαν ώραν περίπου ένεφανίΰη από έκεϊ είς 
’Αγάς τής αύλής τοΰ Βεζύρου, έφιππος, όνόματι Άχμέτ ’Αμάν, συνήθ-ους άνα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 451

back called Achmet Aman, of an ordinary stature, about 40 
years of age, of a brown complexion, with a black thick beard, 
but not very long, a person as far as we may credit physiogno
my, it appeared to be more inclinable to peace than war. He 
was attended by a great number of people, and among the rest, 
by a renegade that was fled to them, called Barossi, who was 
also mounted, who calling to the felucca, they complimented 
one another again very lowly, and he demanded what they de
sired. To whom it was answered that they came with an em
bassy from his excellency the Captain General. The Turks re
plied that then they must come ashore, but because in such a 
resolution it was held requisite for their safety to be secured by 
the faith of the Grand Visier, they demanded further whether 
they might upon that account have liberty to land and return 
to their ship at pleasure. It was answered they might not only 
by Barossi, but by the Aga, who by a nod and laying his hand 
upon his breast and head, did assure them of an entire friend
ship between them. Being then come ashore Col. Annand told 
him of his excellency the Capt. General having an earnest de
sire to put a period to so tedious and cruel a war, in which so 
much blood and treasure had been spent with the loss of so 
many considerable potentates on both sides; that besides great

οχήματος, περίπου 40 ετών, μελαψός, μέ μέλαν λεπτόν γένειον, άλλ’ οχι πολύ 
μακράν, πρόσωπον τό όποιον, καθ’ όσον ήμποροΰσε τις νά βασισθή είς τήν 
φυσιογνωμίαν, έφαίνετο δτι είχε μεγαλυτέραν τάσιν προς την ειρήνην παρά 
πρός τον πόλεμον. Περιεβάλλειο άπό μεγάλην ακολουθίαν, μεταξύ των οποίων 
ήτο εις εξωμότης, φυγάς πρός αυτούς, όνόματι Μπαρότσι, όστις επίσης ήτο 
έφιππος' ουτος, άφοΰ έφώναξε τήν φελούκαν καί άντηλλάγησαν φιλοφρονήσεις 
είς πολύ χαμηλήν φωνήν, ήριότησε τι έπεθύμουν. Έδόθη είς αυτόν ή άπάν- 
τησις, οτι ήρχοντο μέ πρεσβείαν άπό τήν εξοχότητά του τον ’Αρχιστράτηγον, 
Οί Τούρκοι άπήντησαν, δτι τότε έ'πρεπε νά άποβιβασθούν' άλλ’ επειδή διά 
μίαν τοιαΰτην άπόφασιν έκρίθη έπάναγκες δι’ ασφάλειαν των νά εξασφαλι
στούν μέ τον λόγον τού Μεγάλου Βεζύρου, ήρώτησαν περαιτέρω, άν θά ήδύ. 
ναντο μέ τοιαΰτην προϋπόθεσιν νά άποβιβασθούν καί είτα νά επιστρέφουν 
κατά βούλησιν είς τό πλοΐόν των. Έδόθη ή άπάντησις δτι ήδύναντο, δχι μόνον 
άπό τόν Μπαρότσι, άλλά καί άπό τόν Άγαν, δστις διά νεύματος καί θετών τήν 
χεΐρα επί τού στήθους καί τής κεφαλής τούς έβεβαίωσε διά τήν ολοκληρωτι
κήν φιλίαν μεταξύ των. Τότε ό συνταγματάρχης Άνάντης άπεβιβάσθη καί εΐ- 
πεν, δτι ή έξοχότης του ό ’Αρχιστράτηγος, έχων σφοδράν επιθυμίαν νά θέση 
τέρμα είς ένα τόσον οχληρόν καί σκληρόν πόλεμον, είς τόν όποιον τόσον αίμα 
καί θησαυροί έσπαταλήθησαν μέ τήν απώλειαν τόσων σημαντικών άξιωματού-
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grievances of their subjects, a thing of no mean consequence, 
he did invite the Grand Visier to take those things into his 
prudent consideration, to weigh them well, and to assent to a 
new treaty of peace, which was formerly begun by his excel
lency Signor Molin, to the one we might finish this negotia
tion at last, and establish the correspondency of affection which 
the most serene Republic hath enow labored to confirm with 
the Ottoman Porte. The Aga made answer to that particular 
that there could never be an establishment of the peace without 
a rendition of the place, without which his discourse would be 
in vain; so with it was replied by Col. Annand that the town 
was not as yet reduced to so low a condition as to despair of 
defending irself a long time, and that to think of such impro
per terms would bring no other advantage but this, that it 
was only to build up their hopes upon an airy foundation since 
the Piazza is well furnished with soldiers and laborers, as also 
with ammunition and provisions, and from hence it may very 
well be gathered with what vigor it will be defended and main
tained; but whilst that a treaty is sought after, though it was 
promoted not without the dissenting opinion of persons of that 
Kingdom, upon that very point if they should have a mind to

χων εκατέρωθεν καί επί πλέον πρός τόσον μεγάλην βλάβην των υπηκόων των, 
πράγμα μέ σοβαρά επακόλουθα, προσκαλεί τον Μέγαν Βεζύρην νά θέση 
ταϋτα υπό τήν συνετήν του κρίσιν, νά τά ζυγίση καλώς καί νά συγκατα- 
τεθή εις μίαν νέαν διαπραγμάτευσιν ειρήνης, ή οποία είχεν αρχίσει προηγου
μένως άπό τήν εξοχότητά του τον Σινιόρ Molin, μέ μόνην βλέψιν νά δυνη- 
θώμεν νά φέρωμεν εις πέρας τέλος ταΰτην καί νά άποκατασταθή οΰτω άμοι- 
βαιότης στοργής, τήν οποίαν αρκετά ή Γαληνοτάτη Δημοκρατία έμόχθησε νά 
εξασφάλιση μετά τής 'Υψηλής Πύλης. Ό 'Αγάς άπήντησεν εις αυτήν τήν όια- 
τύπωσιν, δτι ουδέποτε έπρόκειτο νά γίνη άποκατάστασις ειρήνης άνευ παραδό- 
σεως τής όχυράς θέσεως, χωρίς τήν οποίαν μάταιοι θά ήσαν οί λόγοι του. 
Κατόπιν τούτου ό συντ. Άνάντης άπήντησεν, ότι ή πόλις δέν είχε περιέλθει 
εις τόσον κακήν κατάστασιν ώστε νά απελπίζεται δτι θά κατορθώση νά άμυν- 
θή επί μακρόν είσέτι χρόνον, καί δτι τό νά σκέπτωνται τόσον ανάρμοστους 
δρους δέν θά είχεν άλλο αποτέλεσμα παρά τοΰτο, νά κτίσουν τάς ελπίδας των 
επί θεμελίων άέρος, αφού τό Φρούριον ήτο καλώς έφωδιασμένον μέ στρατιώ
της καί εργάτας, δπως καί μέ πυρομαχικά καί ζωοτροφίας· έκ τούτου θά ήδύ. 
νατό πολύ καλά νά συναχθή μέ ποιαν ρώμην θά τό ΰπερήσπιζον καί θά τό έκρά- 
τουν άλλ’ άπαξ έπεζητείτο ή σύναψις συνθήκης, αν καί τούτο προήλθεν οχι 
χωρίς διαφωνίας προσωπικοτήτων τού Βασιλείου τούτου, άν εΐχον τήν πρόθε- 
σιν νά διαπραγματευθοΰν μέ βάσιν αυτό ακριβώς τό σημεΐον, τότε δέν θά 
ελειπον ασφαλώς δυναταί λύσεις καί επινοήματα διά νά συναφθή. Ό ‘Αγάς άν-
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treat, they could not want ways nor devises to conclude it. The 
Aga rejoined that the Piazza, id est the city, was now in a de
caying condition, and that they had got footing in the very 
bowels of it, so that if it should not be freely surrendered, they 
would make themselves masters of it by the sword. To which 
Col. Annand replied that this acquist which they fancied so ea
sy, and the continuation of the assault, would make them he
reafter report (repent?) that they did not embrace this profer, 
who, as such a town as that yet neither wanted men, courage, 
nor groaned to defend itself, might hold out a great while lon
ger, that the Grand Visier might of necessity (if he intends to 
continue the siege) get away a fresh army to manage the as
saults the next campaign, the weakness of his forces being suf
ficiently known, and the consternation of his people that have 
been beaten by the constant resolution of the defendants in so 
many actions and attempts. The Aga seemed to make some re
flections upon these considerations, but afterwards resuming 
the discourse said that he knew very well the intentions of the 
Visier was to stick close to his first proposition, nevertheless, 
he would go back and acquaint him with these sentiments and 
withal promised to return in the afternoon to give him the Vi- 
sier’s answer. The meeting being conducted to the ship again,

’Αγγλικόν υπόμνημα περί της πολιόρκίάς κ.αί πτώσεως του Χάνδακος 45Β

ιαπήνιησεν fiu ή Piazza, δηλ. ή πόλις, ήτο τώρα είς κατάστασιν μαρασμού 
καί δτι είχον θέσει πόδα είς αυτά τά σπλάγχνα της, ώστε αν δεν παρεδίδετο 
οίκειοθελώς, θά έγίνοντο κύριοι αυτής διά τού ξίφους. Είς τούτο ό συντ. Ά- 
νάντης άπήγτησεν, οτι τό νά φαντάζονται τήν κατάκτησιν αυτήν τόσον εΰκολον 
καί νά συνεχίσουν τήν έπίθεσιν θά τούς εκανε κατόπιν νά μετανοήσουν, διότι 
δέν άπεδέχθησαν τήν προσφοράν αυτήν, άφοϋ μία πόλις ώς αυτή, πού ούτε οί 
άνθρωποι καί τό θάρρος τής ελειπον, ούτε έγόγγυζεν διά τήν άμυνάν της, θά 
ήδύνατο νά άντιστή πολύ μακρότερον χρόνον' ότι ό Μέγας Βεζύρης θά έπρεπε 
κατ’ ανάγκην (άν είχε πρόθεσυν νά συνέχιση τήν πολιορκίαν) νά λάβη νέον 
στράτευμα διά νά διενεργήση τάς επιθέσεις του τήν έρχομένην περίοδον εκ
στρατείας, αφού είναι αρκετά γνωστή ή αδυναμία των δυνάμεων του καί ή 
άπόγνωσις τού λαού του, πού έπληγη από τήν σταθεράν αποφασιστικότητα των 
υπερασπιστών είς τόσας πράξεις καί απόπειρας. Ό 'Αγάς έφαίνετο οτι εκα- 
μνεν ορισμένος σκέψεις επί των παρατηρήσεων αυτών, άλλ’ ακολούθως, άνα- 
λαμβάνων τόν λόγον, εΤπεν ότι έγνώριζε πολύ καλά, ότι αί προθέσεις τού Βε- 
ζύρου ήσαν πολύ εγγύς μέ τήν πρώτην του πρότασιν, παρά ταϋτα θά έπέστρε- 
φε καί θά άνεκοίνωνεν είς αυτόν τάς αντιλήψεις αύτάς, ύπέσχετο δέ αμέσως 
νά έπανέλθη αυτό τό απόγευμα, φέρων τήν άπάντησιν τού Βεζύρου. Ή απο
στολή ώδηγήθη πάλιν είς τό πλοΐον καί άνεκοίνωσαν τί είχε διαμειφθή κμί
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they declared what was discoursed and established by them to 
their excellencies Magno, and Morossini, the one, Captain Ex
traordinary of the galleys, and the other, Captain in Ordinary 
of the same. Whereupon they obliged Col. Annand to return 
about the two and twentieth hour, who did punctually execute 
his commission after the same manner was done before in the 
morning. And so when they approached near the same place of 
Giofiro, the Aga appeared with Barossi, but he had then with 
him one Panagiotti, the Grand Visier’s secretary and dragoman, 
a man of a moderate stature, somewhat well set, and about 80 
years old, with a thin beard of a chestnut color, intermixed 
with a few grey hairs, fair faced, and a literate person, discreet 
and well versed in state affairs, who giving them a sign to co
me to land, which they did not without difficulty, because it 
was stormy weather, they were conducted ashore by two Turks 
which the Aga sent purposely to the felucca; and being come fa
ce to face, the Aga said by his interpreter Panagiotti that the 
Grand Visier had express orders from the Ottoman B (that is, 
Ottoman Court) Porte not to conclude a peace, no, nor so much 
as to entertain any discourse about it without the surrender of 
the Piazza, and that therefore, he could not consent to any trea
ty unless that were first delivered up. Col. Annand answered

καθορισθη ύπ* αυτών εις τάς εξοχότητας των Magno καί Morosini, τόν έκ
τακτον Κυβερνήτην τών Γαλερών και τον τακτικόν Κυβερνήτην τούτων. Μετά 
τούτο έπεφόρτισαν τόν συντ. Άνάντην νά έπιστρέψη τήν 22αν ώραν περίπου, 
ουτος δέ έξετέλεσεν επακριβώς τήν εντολήν κατά τόν αυτόν τρόπον όπως καί 
τήν πρωίαν. Ουτω, όταν έπλησίαααν παρά τήν αύτήν θεσιν τού Γιόφυρου, 
ένεφανίσθη ό ’Αγάς μετά τού Μπαρότσι, άλλ’ είχε μετ’ αυτού κάποιον Πανα
γιώτην, γραμματέα καί δραγουμάνον τού Μεγ. Βεζύρου, άνθρωπον μετρίου 
αναστήματος, κάπως καλοκαμωμένοι’ καί περίπου 80 ετών, μέ ένα λεπτόν γέ- 
νειον καστανού χρίσματος μέ όλίγας πολιάς τρίχας, μέ ώραΐον πρόσωπον, μορ- 
φωμένον, έχέμυθον καί έμπειρον εις τάς κρατικός υποθέσεις' ουτος ένευσε νά 
αποβιβαστούν, πράγμα τό όποιον έξετέλεσαν όχι άνευ δυσκολίας έξ αιτίας τού 
θυελλώδους καιρού, καί ώδηγήθησαν είς τήν ακτήν υπό δύο Τούρκων, τους 
οποίους ό ’Αγάς έστειλε πρός τούτο είς τήν φελούκαν. "Οταν εύρέθησαν αντι
μέτωποι, ό ’Αγάς είπε διά τού διερμηνέως του Παναγιώτη ότι ό Μέγ. Βεζύ- 
ρης έχει είδικάς έντολάς άπό τήν ’Οθωμανικήν Β (δηλ. τής ’Οθωμανικής Αυ
λής) Πύλην, νά μή συνάψη εΙρήνην, ουδέ νά έλθη έστω είς διαπραγματεύσεις 
πρός τούτο άνευ τής παραδόσεως τού Φρουρίου, καί ώς έκ τούτου δέν ή το 
δυνατόν νά συγκατατεθή είς σύναψιν συνθήκης, εκτός άν προηγουμένως παρε- 
δίδοντο. Ό συντ. Άνάντης άπεκρίθη, ότι κατενόουν πολύ καλώς τάς έντολάς
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that they understood very well the orders that he had from the 
Porte, and that from the first address made by his excellency 
Signor Molin concerning that matter, the Porte had manifested 
their desire for the making up of a peace which was earnestly 
sought after by all the people of the Empire; wherefore if 
the Visier would consent to the inclination of the Porte, it 
would be the only way to satisfy all the people and make him
self applauded. Then Panagiotti replied that when the treaty 
with Signor Molin began, the town was in a different condition 
from that wherein in was at present, since the bulwark and re
treat of St. Andrews is wholly gained, and in a few days they 
would attack the other retreats after which they could meet 
with no other obstacles, so that the acquist of that port would 
be infallible. Then at the Sabionera they had altready gained 
the Curtaine, and were making their approach near the Arsenal 
where they hoped in a short time to arrive, so that ruin must 
inevitably follow; therefore it were a superfluous thing to insist 
upon a treaty of peace before the delivery of the Piazza. The 
Aga pronounced those very words with an audible voice that 
the Turks might understand it, who flocked together in great 
numbers to dive into the occasion of the meeting, protesting 
with all to depart immediately, and not to return anymore

’Αγγλικόν ύπόμνήμα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως του Χάνδακός 455

τάς όποιας είχε λάβει παρά τής Πύλης, άλλ’ ότι άπό τό πρώτον διάβημα πού 
είχε κάμει ή έξοχότης του ό Σινιόρ Molin ώς πρός τό θέμα τούτο ή 'Υψηλή 
Πύλη έξεδήλωσε τήν επιθυμίαν των πρός σύναψιν ε’ιρήνης, ή οποία ένθερμος 
έπεζητεΐτο ύφ’ ολοκλήρου τού λαού τής Αυτοκρατορίας. Διά τούτο, αν ό Βε- 
ζύρης ήτο σύμφωνος μέ τήν διάθεσιν τής Πύλης, θά ήτο ό μόνος τρόπος νά 
ίκανοποιήση όλον τόν λαόν καί νά έπιδοκιμασθή. Τότε ό Παναγιώτης άπήν- 
τησεν, ότι όταν ήρχισεν ή διαπραγμάτευσις μέ τόν Σινιόρ Molin, ή πόλις ήτο 
εις διάφορον κατάστασιν εκείνης εις τήν όποιαν εύρίσκετο επί τού παρόντος, 
αφού ήδη ό προμαχιον καί ή γραμμή καταφυγής (ritirata) τού Άγ. Άνδρέου 
εΐχον έ'; ολοκλήρου κερδηθή καί εις όλίγας ημέρας θά προσέβαλλον τάς άλλας 
γραμμάς, οπότε δέν θά συνήντων άλλα εμπόδια, ούτως ώστε ή κατάκτησις τού 
λιμένος τούτου θά έπηκολούθει άφεύκτως. Εΐχον ήδη τότε κερδίσει εις τήν Σα- 
μπιονέραν τό προπέτασμα τού τείχους καί έπλησίαζον πλέον εις τά Νεώρια, 
όπου ήλπιζον νά φθάσουν εις σύντομον χρόνον, ώστε ή πτώσις θά έπηκολού- 
θει οπωσδήποτε' διά τούτο θά ήτο περιττόν νά έπιμείνουν έπί συνάψεως ειρή
νης πρό τής παραδόσεως τού Φρουρίου. Ό ’Αγάς έπρόφερεν αυτούς ακριβώς 
τούς λόγους μέ ακουστήν φωνήν, ώστε νά ή μπορέσουν νά παρακολουθήσουν 
οί Τούρκοι, πού εΐχον συρρεύσει εις μέγαν αριθμόν διά νά άναμιχθούν επ’ 
εύκαιρίςι τής συναντήσεως, διαμαρτυρόμενοι εις όλα καί παρακινοϋντες νά
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without a positive affirmative answer that the place shou’d be 
yielded up, for such were the Grand Visier’s orders. Col. Ju
tland was obliged to return an answer to the proposition concer
ning their approaches, that if they had gained one work, there 
was another to de disputed, and during that time they might 
have an opportunity to make more, both at St. Andrews and 
the Sabionera, and if we lost ground, they lost their army, and 
did diminish so fast that tis probable they would consider how 
to be more wary for their own security rather than to attempt 
any more approaches; and as to the pretext of a speedy depar
ture, it should be executed, because he saw their pretences were 
enjoined them, so that they could not condescend to them, and 
that they did rather oblige them to desire the continuance of the 
war and assaults than a peace that is so disadvantageous. But 
because he had received orders not to abandon the treaty abso
lutely, he made an apology for what was past in discourse and 
said to the Aga that he would communicate the whole matter 
to his excellency the Captain General, and that he would re
turn the next day with an answer to the business in hand. The 
Aga made answer that when he should return he saw the dif
ficulty of landing in that flat strand of the sea, occasioned by

αποχωρήσουν αμέσως καί νά μή έπανέλθουν πλέον άνευ τής θετικής και κα
τηγορηματικής άπαντήσεως ότι τό φρούριον θά παρεδίδετο, διότι αύταί ήσαν 
αί διαταγσί τοΰ Μεγ. Βεζύρου. Ό συντ. Άνάντης ΰπεχρεο’ιθη νά άπαντήση 
είς τήν παρατήρησιν σχετικώς μέ χάς προσεγγίσεις των, δτι ΰν εΐχον κερδίσει 
εν οχύρωμα, ύπήρχεν όμως άλλο νά διαμφισβητήσουν, καί κατ’ αυτόν τόν χρό
νον θά ήδύναντο αυτοί νά έχουν ευκαιρίαν νά επιτύχουν περισσότερα τόσον εις 
τόν "Αγ. Άνδρέαν δσον καί είς τήν Χαμπιονέραν άν δέ ημείς έχάσαμεν έδα
φος, αυτοί έχασαν τό στράτευμά των καί τούτο έφθανε τόσον ταχέως, ώστε ήτο 
πιθανόν νά σκεφθοΰν νά φροντίσουν μάλλον διά τήν ιδίαν αυτών ασφάλειαν 
παρά νά αποπειραθούν περαιτέρω προχωρήσεις' δσον δέ διά τό προβληθέν 
ταχείας άποχωρήσεώς των, θέι έξετελεϊτο βεβαίως, διότι είδεν, δτι αι αξιώσεις 
προήρχοντο έξ επιταγής δοθείσης είς αυτούς, ώστε δέν ήδύναντο νά κάμουν 
καμμίαν συγκατάβασιν πρός αυτούς' οϋτω τούς ύπεχρέωνον μάλλον νά επιθυ
μούν τήν συνέχισιν τού πολέμου καί τών επιθέσεων παρά μίαν ειρήνην τόσον 
έπιζήμιον. Άλλ’ επειδή είχε λάβει διαταγάς νά μήν εγκατάλειψη απολύτως 
τήν διαπραγμάτευσιν, έκαμεν απολογισμόν διά τά ήδη διαμειφθέντα κατά τήν 
συνομιλίαν καί είπεν είς τόν Άγαν, δτι θά άνεκοίνωνε τήν δλην ύπόθεσιν είς 
τήν εξοχότητά του τόν ’Αρχιστράτηγον, καί δτι θά έπέστρεφε τήν έπομένην 
μέ άπάντησιν επί τοΰ προκειμένου. 'Ο ’Αγάς άπήντησεν, δτι δταν θά έπέστρε- 
φεν, έβλεπε τήν δυσκολίαν τής άποβιβάσεως είς αυτόν τόν αίγιαλόν έξ αιτίας

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



'Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 457

the fluctuation there of the waves; that therefore it were better 
that he went to Pagliocastro, where he might not only land, 
but discourse more commodiously, being freed from a confused 
multitude of people that come from the camp; and replied fur
ther that without a positive answer of the surrender of the 
Piazza, he would not any way secure to Col. Annand his re' 
turn. Being thus departed with such kind of answers, they went 
again on ship board and lay in expectation of the night by the 
benefit whereof they came about 3 of the clock to the Piazza, 
and having conferred with the Capt. General about the fore- 
mentioned discourse both of the former and latter meeting, he 
presently called a council where they discussed this matter 
above an hour together. Then .Col. Annand was called by his 
said excellency and ordered immediately to go out to the ship 
and stay till it was day, that he might be transported to Paglio
castro, thd place appointed to return the Aga this answer, that 
since they were to come to so great a resolution as the yielding 
of the Piazza, they desired first to know upon what terms it 
should be rendered to the Grand Visier, because it would re
quire consideration afterwards. It was now 5 in the morning 
when moving from the port they passed to the trench, which

τής θαλασσοταραχής- ότι διά τούτο θά ήτο καλύτερον νά μεταβή εις τύ Πα- 
λαιόκασιρον, δπου όχι μόνον ήτο δυνατή ή άποβίβασις, αλλά καί ή διαπρα- 
γμάτευσις θά ήτο περισσότερον άνετος, άφοϋ θά έλειπε ό χύδην δχλος πού 
ήρχετο από τύ στρατόπεδον καί προσέθεσεν, δτι χωρίς θετικήν άπάντησιν παρα- 
όόσεως τοΰ Φρουρίου κατά κανένα τρόπον θά ήδύνατο νά εξασφάλιση εις τόν 
συντ. Άνάντην ότι θ-ά έπανέλθη. Άναχωρήσαντες λοιπόν μέ ιοιούτου είδους 
απαντήσεις, έπανήλθον εις τό πλοΐον καί παρέμειναν άναμένοντες τήν νύκτα, υπό 
τήν σ/.έπην τής όποιας ήλθον *ιερί τήν 3ην ώραν εις τό Φρούριον- έκεΐ, άφοϋ 
συνωμίλησε μέ τόν ’Αρχιστράτηγον επί τής προμνημονευθεΐσης συνδιαλέξεως 
τής πρώτης καί τής δευτέρας συναντήσεως, ό τελευταίος συνεκάλεσεν αμέσως 
συμβούλιον, όπου συνεζητήθη ή ώς άνω ύπόθεσις μίαν ώραν. Τότε ό συντ. 
Άναντης έκλήθη υπό τής εξοχότητάς του καί έλαβεν εντολήν νά μεταβή ευ
θύς αμέσως εις τό πλοΐον καί νά μείνη έκεΐ μέχρι τής ημέρας, οπότε θά ήτο 
δυνατόν νά μεταφερθή εις τό Παλαιόκαστρον, τήν καθορισθεϊσαν θέσιν, διά, 
νά δώση εις τόν Άγαν τήν άπάντησιν, ότι, άφοϋ έπρόκειτο νά λάβουν μίαν 
τόσον μεγάλην άπόφασιν, τήν παράδοσιν δηλ. τοΰ Φρουρίου, έπεθύμοιν πρώ' 
τον νά γνωρίσουν μέ ποιους όρους έζητεΐτο νά γίνη αυτή εις τόν Μεγ. Βεζύ- 
ρην, διότι θά έχρειάζ το ακολούθως νά τό σκες>θοΰν. Ήτο πλέον ή 5η πρωι
νή, όταν πλέοντες από τόν λιμένα έπέρασαν εις τήν τάφρον, άπύ τήν όποιαν

?9β
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when then reached, they stayed aboard the aforesaid ships till 
the next day, which being come, although the northwest wind 
blew very fresh, they came however to the appointed place; and 
they were no sooner arrived at Pagliocastro, but there came 
again the Aga with Panagiotti; whereupon they landed; the 
carpets and cushions were provided to get upon according to 
their mode, so Col. Annand began to give him the promised 
answer, which the Aga no sooner understood but with some kind 
of alteration in his speech he said that that was not according 
to appointment, and that to propose ambiguous questions was 
to abuse the Visier, which they had already clearly manifested 
by their endeavors. Col. Annand made answer to this, that he 
had no cause to seem strange, for if he took it seriously into his 
consideration, he would find it did not much disagree with his 
request, and that if his demands should be granted as to that 
point, it was but reasonable that he should satisfy their desires 
also, because they ought to be mutual and alternative turns 
between them. Then the Aga replied that he desired the Piazza 
might be rendered up to them before they did discourse of pea
ce or any other thing; whereupon Col. Annand interrupted him 
with an answer to this particular without making any other re
quest, and replied that the surrender of the Piazza could now

έπεβιβάσθησαν επί του προμνημονευθέντος πλοίου καί άνέμειναν μέχρι της 
επομένης ημέρας, οπότε, παρά τόν σφοδρόν ΒΔ άνεμον, έφθαοαν εις την ύπο- 
δειχθεϊσαν θέσιν. Μόλις έφύασαν εις τό ΓΙαλαιόκαστρον, ήλθον πάλιν ό ’Αγάς 
μέ τόν Παναγιώτην" τότε άπεβιβάσθησαν είχε ληφθή μέριμνα διά τούς τάπη
τας καί τά προσκεφάλαια διά νά καθήσουν κατά τήν ίδικήν των συνήθειαν 
οΰτω ό συντ. Άνάντης ήρχισε νά δίδη τήν άπάντησιν πού ΰπεσχέθη, τήν 
όποιαν μόλις ήκουσεν ό “Αγάς, μέ κάποιαν άλλοίωσιν εις τήν ομιλίαν του 
εΐπεν, ότι αίίτη δέν ήτο σύμφωνος μέ τά όποδειχθέντα καί ότι τό νά προβάλ" 
λουν αμφισήμους προτάσεις ήτο άς νά κατεχρώντο τήν υπομονήν τοϋ Βεζύρου’ 
πράγμα πού ήδη καθαρά είχον εκδηλώσει μέ τάς προσπάθειας των. Ό συντ. 
Άνάντης άπήντησεν εις τούτο, ότι δέν υπήρχε λόγος νά παραξενεύεται, διότι 
άν έθετε τούτο υπό σοβαράν έξέτασιν, θά ευρισκεν, ότι δέν διαφωνεί πολύ 
πρός τήν άξίωσίν του, καί ότι άν αυτά πού έζήτησε παρεχωροΰντο οός πρός 
τό σημεϊον τούτο, ήτο εύλογον νά ικανοποίηση καί εκείνος τάς επιθυμίας των, 
διότι έπρεπε νά γίνωνται αμοιβαίοι καί εναλλασσόμενοι παραχωρήσεις μεταξύ 
των. Τότε ό ’Αγάς άπήντησεν, ότι έπεθύμει νά παραδοθή τό Φρούριον προτού 
νά διαπραγματευθοΰν περί ειρήνης ή άλλου πράγματος" εις τό σημεϊον τούτο 
τόν διέκοψεν ό συντ. Άνάντης, άπαττών εις τούτο είδικώς, χωρίς νά πρόσθεση 
ρλλρ αίτημα, καί εΐπεν, ότι ή παράδοσις τής πήλεως δέν ήτο δυνατόν νά κυ-
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be confirmed if at the same time, they did not on their part 
promise them such conditions that might be a just recompense 
for it, and equivalent to the exchange. And here Panagiotti did 
eidarge himself in his discourse, that if Col. Annand’s demand 
had tended to the taking off of the annual pension already of
fered by Signor Molin, or of the donation, tis possible they 
might have been granted, but if he requested anything also, it 
was impossible to obtain his desires. Prom hence they took an 
occasion to discourse of the articles in the last treaty. Col. An- 
nand said that the terms which were promised in that treaty 
had an eye upon the division of the Kingdom, which he pro
posed, but at present, the Piazza being rendered up with the 
said division, all other conditions did fall to the ground, nor 
were they points that were at all in question. Finally the 
Aga returned Col. Annand’s answer that he had order to 
dismiss him as often as he did not first treat concerning 
the delivery of the Piazza; therefore as his last answer, he did 
advise him to put an end to these instances and not to delay 
the conclusion of the negotiation. It was answered by Col. 
Annand that his commission did extend no further but to such 
things as were altready discoursed, and that he also had orders 
to quit the convention as soon as he found that the demands

Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτιοσεως του Χάνδακος 459

ρωθή, αν ταυτοχρόνως δέν άνελάμβανον από τό μέρος των όρους, πού θα ήσαν 
δίκαιον αντιστάθμισμα τούτου καί ισοδύναμοι είς τήν ανταλλαγήν. Καί εδώ ό 
Παναγιώτης έξετάθη είς τόν λόγον του, λέγων ότι αν ή αΐτησις τοϋ συντ. Ά- 
νάντου ετεινεν είς τήν κατάργησιν τής έτησίας χορηγίας, τήν οποίαν ήδη προσ- 
έφερεν ό Σινιόρ Molin, ή τής δωρεάς, είναι πιθανόν ότι θά έγίνετο δεκτή, 
άλλ’ εάν έζήτει τίποτε άλλο, ήτο αδύνατον νά ίκανοποιηθή ή επιθυμία του. 
Έκ τούτου έλαβον ευκαιρίαν νά συζητήσουν τά άρθρα τής τελευταίας συν
θήκης. Ό συντ. Άνάντης είπεν, ότι οι όροι των οποίων ύπισχοϋντο τήν τήρη- 
σιν είς τήν συνθήκην ταύτην άπέβλεπον είς τήν διαίρεσιν τοΰ Βασιλείου, τήν 
οποίαν έπρότεινεν ουτος, αλλά τώρα, οπότε παρεδίδετο τό Φρούριον, μέ τήν 
ρηθεΐσαν διαίρεσιν καί οί άλλοι όροι έξέπιπτον καί δέν άπέμενοι όλως διόλου 
σημεία πού θά ήμποροΰσαν νά συζητηθούν. Τέλος ό ’Αγάς άνταπήντησεν είς 
τόν συντ. Άνάνιην, ότι είχε διαταγήν νά τόν άποπέμψη ευθύς ώς δέν διεπρα- 
γματεύετο κατ’ αρχήν τήν παράδοσιν τοΰ Φρουρίου' ώς έκ τούτου, ώς τελευ- 
ταίαν του άπάντησιν, τόν συνεβούλευε νά θέση τέρμα είς αύτάς τάς απαιτή
σεις καί νά μή βραδύνη νά περόνη τήν διαπραγμάτευση'. "Ο συντ. Άνάντης 
τοΰ άπεκρίθη, ότι ή εντολή του δέν έξετείνετο πέραν τών ήδη συζητηθέντων καί 
ότι καί αυτός είχε διαταγάς νά εγκατάλειψη τήν σύσκεψιν, ευθύς ώς διεπί-
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which he made were rejected; wherefore, the Aga, fearing that 
this treaty would come to nothing, said that tomorrow Col. 
Annand should meet him behind the Grand Fort of St. Deme
trius and set up the white colors, for there he should have an 
answer, and there they might with greater conveniency manage 
the treaty because that Pagliocastro was a place very remote 
from the city, and that they could not thereby so soon furnished 
with official answers, promising to bring along with him the 
particulars which were desired, and that on the other side, he 
should bring their demands in writing, and they might end the 
business as soon as possible. Having taken leave with these 
mutual answers, Col. Annand acquainted Ids excellency the 
Capt. General with every particular, and he commisioned him 
to go, the next day, to the place agreed upon and to insist still 
upon the demand of what terms they would give for the esta
blishment of the peace. The first day of September being come, 
the city putting out their colors according to the orders, the 
Turks answered to that signal, and the Aga came at the same 
time accompanied with 3 other officers of note and Panagiotti, 
who acquainted Col. Annand that the Grand Visier had given 
full authority to Ibrahim Pasha, who at that present com-

στωνεν, ότι άπερρίπτοντο αί προτάσεις πού έκαμεν. Μετά τούτο ό Αγάς, φο
βούμενος δτι ή διαπραγμάτευσις εις ούδέν θά κατέληγεν, είπε νά τον συνάν
τηση χήν επαύριον ό σιιντ. Άνάντης δπισί>εν τοΰ Μεγάλου Φρουρίου τού Άγ. 
Δημητρίου καί νά άνυψώσ[1 λευκήν σημαίαν, διότι έκεΐ θά έλάμβανεν άπάν- 
τησιν καί έκεΐ θά ήδύναντο μέ μεγαλυτέραν άνεσιν νά διεξαγάγουν τήν δια
πραγμάτευση’, επειδή τό Παλαιόκαστρο ήτο θέσις πολύ άπομεμακρυσμένη από 
τήν πάλιν καί επομένως δέν ήδϋναντο ταχέως νά λαμβάνουν επισήμους απαντή
σει c, ύπέσχετο δέ νά φέρη μεΟ·’ εαυτού τάς απαντήσεις διά τά καθ’ έκαστα πού 
έπεθύμουν, δπως καί αυτοί έξ άλλου θά έπρεπε νά φέρουν εγγράφους τάς προ
τάσεις των, ώστε νά τελειώσουν τήν υπόθεσιν κατά, τό δυνατόν ταχέως. Άφοϋ 
άπεχωρίσθησαν μέ τάς αμοιβαίας αύτάς απαντήσεις, ό συντ. Άνάντης ενημέ
ρωσε τήν ιιύτοΰ εξοχότητα τόν Αρχιστράτηγον εις τά καθέκαστα καί οδτος 
τού ανέθεσε νά μεταβή τήν έπομένην εις τήν συμφωνηθεΐσαν θέσιν καί νά 
έπιμείνη ακόμη εις τήν πρότασιν, ποιους όρους ί)·ά έδέχοντο διά τήν σύναψιν 
τής ειρήνης. Τήν Ιην Σεπτεμβρίου, αφού άνυψώθη επί τής πόλεως ή σημαία 
κατά τά ένταλόέντα καί άπήντησαν οί Τούρκοι εις τό σήμα, ήλθε ταυτοχρό- 
νως ό Αγάς, συνοδευόμενος υπό τριών αξιωματικών διακεκριμένων καί τού 
ΙΙαναγιώτη- άνεκοίνωσεν εις τόν συντ. Άνάντην ότι ό Μέγας Βεζύρης έξου- 
αιοδότησε πλήρως ιόν Τμπρα'ίμ Χίασαν, ό όποιος επί τού παρόντος είχε τήν
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manded the post of Sabionera, to manage that treaty, and that 
therefore he must find cut some other persons of the same de
gree and of equal authority that they may put a short end to 
all things; that to that purpose he would erect a pavilion wi
thin cannon shot, when his excellency the Capt. General should 
assent thereunto. All this was immediately carried to his excel
lency who commanded that this answer should be returned, 
that this business must be discoursed gradation (gradalim?), 
by degrees, as well by his excellency as the Prime Visier, that 
therefore it were a superfluous thing to send a general into the 
camp upon whom he could not confer plenary power, it being 
expressly contrary to the laws of the Republic, which say, quod 
delagatus non potest delagare, and therefore the negotiation 
might be carried on by Col. Annand in whom he did as much 
confide as in any foreign government whatsoever; and therefore 
the General would remain at the Great Fort, that he might the 
better facilitate the answers and resolutions, it standing so con
venient for that purpose by reason of its propinquity. This 
being understood by Ibrahim Pasha, he was swayed byr that 
reason to proceed in the treaty with Col. Annand. Hereupon, 
two large pavillions were presently set up and caused to be

διοίκησιν τής θέσεως Χαμπιονέρας, νά διαχειριστή τήν διαπραγμάτευσιν συν
θήκης καί ότι ώς έκ τούτου έπρεπε νά έξεύρη άλλα πρόσωπα τοΰ αύτοΰ βαθμού 
καί ίσου κύρους, διά νά θέσουν σύντομον τέρμα εις όλα- δτι πρός τόν σκοπόν 
τούτον θά άνήγειρε περίπτερον εντός βολής τηλεβόλου, άν ή έξοχότης του δ ’Αρ
χιστράτηγος συγκατένευεν εις τούτο. Πάντα ταύτα άνεκοινώθησαν αμέσως εις 
τήν εξοχότητά του, δστις παρήγγειλε νά δοθή αυτή ή άπάντησις, δτι ή ΰπόθεσις 
έπρεπε νά συζητηθή gradalim, βαθμηδόν, τόσον άπό τήν εξοχότητά του δσον 
καί άπό τόν Μέγ. Βεζύρην'ως έκ τούτου ήτο περιττόν νά στείλη εις τό στρατό- 
πεδον στρατηγόν, εις τόν όποιον τού ήτο αδύνατον νά παράσχη απόλυτον πλη
ρεξουσιότητα, αφού τούτο ήτο ρητώς αντίθετον πρός τούς νόμους τής Δημοκρα
τίας πού λέγουν «quod delegatus non potest delegare», καί διά τούτο ή δια
πραγμάτευσή θά ήδύνατο νά εξακολούθηση διά τού συντ. Άνάντου, εις τόν 
όποιον είχε τόσην εμπιστοσύνην όσην εις οίανδήποτε ξένην κυβέρνησιν' καί 
διά τούτο ό ’Αρχιστράτηγος θά παρέμενεν εις τό Μέγα Φρούριον, ώστε νά δυ- 
νηθή καλύτερον νά διευκολύνη τάς απαντήσεις καί αποφάσεις, άφοΰ τούτο λό- 
γφ τής γειτνιάσεώ; του παρουσιάζετο τόσον πρόσφορον διά τόν σκοπόν. Τούτο 
κατενοήθη άπό τόν Ίμπραΐμ Πασάν, δστις έκάμφθη καί έδέχθη διά τόν λό
γον τούτον νά προχωρήση εις τήν διαπραγμάτευσιν μέ τόν συντ. Άνάντην. 
Κατά ταύια, δύο μεγάλα περίπτερα έγκατεστάθησαν τώρα καί έφρόντισαν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



X. Χίονιδήik

surrounded with an imaginary wall of fine linen cloth that no 
other persons but those that belonged to his court might be 
admitted into the pavillion. Col. Annand was conducted into 
the presence of the said Pasha who sat upon the ground (after 
the Turkish fashion) covered with carpets and cushions, and 
spread with scarlet; behind him, Chiagaia Bey of the Janiza
ries, and then the Spahier Aga more outward, as also successi
vely one of the Visier’s secretaries, there being nobody on his 
right hand but Aclimet Aga (with whom are held the first mee
tings, though but rarely, and so he comes accidentally to the 
other sessions), and behind him, Panagiotti the dragoman. Col. 
Annand being seated over against the said Pasha upon a stool 
covered with red velvet, the said Pasha began his discourse as 
followeth :

That the Grand Visier seeing the inclination of his excel
lency the Captain General to reunite the affection and amity of 
the most serene Republic wiht his Emperor by the delivery of 
the town, he had left the affair to his management as to the 
settling of the peace and union. Therefore, he designing to pro
ceed to the negotiation wished Col. Annand to declare what 
were the particulars that were desired upon the rendition of the

νά τά περιβάλουν με ένα φανταστικόν τοίχον έκ λεπτού λινού υφάσματος, 
ώστε να μή γίνωνται δεκτά εντός τού περιπτέρου παρά πρόσωπα άνήκοντα εις 
τήν αυλήν του. Ό συντ. Άνάντης ώδηγήθη ενώπιον τού ρηθέντος Πασά, δστις 
έκάθητο επί τού εδάφους (κατά τήν τουρκικήν συνήθειαν), κεκαλυμμένου διά 
ταπήτων καί προσκεφαλαίων καί έστρωμένου διά πορφυρών υφασμάτων. ’Ό
πισθεν του ϊστατο 6 Chiagaia Βέης των Γενιτσάρων καί είτα, μάλλον προς 
τά έξω, ό Άγος των Σπαΐδων, όπως επίσης διαδοχικούς εις από τούς γραμμα
τείς τού Βεζύρου, ενώ δεξιά του ο ΰ δ εις εύρίσκετο πλήν τού Άχμέτ ’Αγά (μέ 
τόν όποιον έγιναν αί πρώτοι συναντήσεις, άν καί σπανίως τώρα, καί διά τούτο 
συμπτωματικώς εμφανίζεται εις τάς λοιπάς συνεδριάσεις), όπισθεν δέ τούτου ό 
Παναγιώτης, ό διερμηνεύς. ’Αφού ό συντ. Άνάντης έκάθησεν απέναντι τού 
Πασά επί σκαμνιού κεκαλυμμένου δι’ ερυθρού βελούδου, δ Πασάς ήρχισεν ώς 
ακολούθως τόν λόγον του :

“Οτι ό Μέγας Βεζύρης, βλέπων τήν διάθεσιν τής εξοχότητάς του τού Αρ
χιστρατήγου νά άνανεώση έκ νέου τήν στοργήν καί φιλίαν τής Γαληνοτάτης 
Δημοκρατίας καί τού Αύτοκ.ράτορός του διά τής παραδύσεως τής πόλεως, ανέ
θεσε τόν χειρισμόν τής ύποθέσεως διά τήν άποκατάστασιν τής ειρήνης καί 
ένώοεως εις αυτόν. Διά τούτο, άποσκοπών νά προχωρήση ή διαπραγμάτευσιςι 
έπεθύμει νά δηλώση ό συντ. Άνάντης, ποια ήσαν τά κύρια σημεία τά όποια 
θά ήθελον νά γίνουν δεκτά διά τήν παράδοσιν τής πόλεως' ώς πρός τά άλλα
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Piazza; for the other points and demands should be afterwards 
decided. Hereupon Col. Annand was constrained to reassume 
the whole dispute that passed between them at the two former 
conventions, and finally to acquaint him with the conclusion 
that they unanimously consented to attend till he received the 
terms, which they might pretend to; and this created some de
bate, because they d:d seem pertinaciously to deny their con
sent hereunto; but after they had heard several reasons for it, 
by which the injury offered was discovered, it was at last ta
ken into consideration, that having given a satisfactory answer 
to the first particular of their request, they were obliged by 
mere reason to condescend also to his demands, which was no 
ways inconvenient, to which if they would not agree, it was to 
no purpose to bebate the matter, for so ran his commission. 
The Pasha taking notice of his resolution said that the order of 
proceeding should not be the cause of contention at the be
ginning of the treaty, therefore, he said, that the Kingdom of 
Candia belonging by right to the Grand Signor, he did not at 
all question, but that the adjacent forts should be surrendered 
also, referring himself (as the rest) to the proceedings in the 
last treaty concerning the annual pension offered by his excel-

σημτϊα καί αιτήματα θά έλαμβάνετο ακολούθως άπόιρασις. ’Επί τούτου ό 
συντ. Άνάντης ήναγκάσθη νά ανακεφαλαίωση δλην τήν ήδη μεταξύ των γενο- 
μένην διαμφιοβήτησιν κατά τάς δύο προηγούμενος συναντήσεις καί τέλος νά 
τοΰ ανακοίνωση τό αποτέλεσμα, δτι όμοφώνως συγκατετέθησαν νά αναμείνουν, 
μέχρις δτου λάβη αύτός τούς δρους τούς οποίους θά έπρόβαλλον' καί τοΰτο 
έδημ ιούργησεν κάποιαν ζωηράν συζήτησιν, διότι αυτοί έφαίνοντο επιμόνους 
αρνούμενοι νά δώσουν τήν συγκατάθεση των εις τοΰτο' άλλ’ άψοϋ ήκουσαν 
ικανούς υπέρ τούτου λόγουε, διά των οποίων άπεκαλύφθη ή προσγινομένη ζη
μία, εληφθη τέλος υπ’ όψιν δτι, άφοϋ έδωσαν ικανοποιητικήν άπάντησιν εις 
τό πρώτον ειδικόν σημείον τής άξιώσεως αυτών, ήσαν υποχρεωμένοι καί αυτοί 
κατά συνέπειαν νά συγκατατεθοϋν εις τά αιτήματα του, τά όποια ουδόλως 
ήσαν άτοπα* εις τό όποιον σημειον άν δέν έμενον σύμφωνοι, δέν υπήρχε σκο- 
πιμότης νά συζηιοΰν τήν ύπόθεσιν, διότι αυτή ήτο ή εντολή πού είχε λάβει. 
Ό Πασάς, λαβών γνώσιν τής άποφάσεαύς του, είπεν δτι ή τόξις τής διαδικα
σίας δέν θά έπρεπε νά είναι αιτία φιλονικίας εις τήν αρχήν τής διαπραγμα- 
τεύσεως* ως έκ τούτου, έσυνέχισεν, τό Βασίλειον τής Κρήτης, άφοϋ νομί
μους άνήκεν εις τόν Σουλτάνον, δέν ετίθετο ώς θέμα συζητήσεως, αλλά τά πα
ρακείμενα φρούρια θά έπρεπε καί ταϋτα νά παραδοθοΰν καί άνεφέρετο (κατά 
τά λοιπά) εις τά διατυπωΟέντα κατά τήν τελευταίαν διαπραγμάτευση* συνθή
κης ώς πρός τήν έτησίαν έπιχορηγίαν πού προσέφερεν ή έξοχότης του ό Σι"
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lency Signor Molin, the donaterie of the Grand Signor, and the 
restitution of those places that were gained in Dalmatia and 
Clissa. As to the concerns of the Piazza, they did claim a right 
to all the cannon that are there with all the warlike ammu
nition. To these important demands, Col. Antiand was provo
ked to reply that he thought they would make an offer of 
some other place in exchange for Candia solemnly promi
sed, but, since that their ends tended to the doing of things 
that may make them suspected of guilt of sacrilege, he told 
them plainly in answer that if he would not lay aside these im
proper proposals, the proceedings in this treaty were at an end 
because the commission that he received from his excellency the 
Captain General was quite contrary. Then the Chiagaia Bey did 
further add that the fort was alleady in their own hands, and if 
they would not voluntarily yield it they should take it by force 
in a few days, so that now the Grand Signor might justly fore
ver deny the making a peace with the most serene Republic 
since he could bring it to nothing, for as the present state of 
affairs stands, the Piazza being taken from you which is now 
our right, it is an act of justice to give him the fortress and 
satisfy his other demand in order for the concluding of a peace 
desired by you.

νιύρ Μολίν, τήν προσφοράν δωρεάς εις τον Σουλτάνον καί ιήν άπόδοσιν των 
θέσεων εκείνων πού έκερδήθησαν εις τήν Δαλματίαν καί τήν Clissa. Ός πρός 
δέ τό Φρούριον, ήγειρον άξίωσιν επί όλων των εντός αύτοϋ πυροβόλων μέ όλα 
τά πολεμικά εφόδια. Εις αύτά τά σημαντικά αιτήματα ήναγκάσθη ό συντ· 
Άνάντης νά άπαντήση, δτι έπίοτευεν ότι θά εκαμνον προσφοράν κάποιας άλ_ 
λης θέσεως εις ανταλλαγήν του Χάνδακος πού ύπεσχέθησαν έπισήμως, άλλ> 
άφοΰ οί σκοποί των ετεινον εις τό νά διαπράξουν αύτοι πράγματα πού ί)ά 
τούς καθίστων υπόπτους ενοχής ή ιεροσυλίας, τούς άπήντα ; αθαρά, ότι αν δεν 
άφηνον κατά μέρος τάς άτοπους αύτάς προτάσεις, θα ετίθετο τέρμα εις την 
πορείαν τών διαπραγματεύσεων, διότι ή εντολή τήν όποιαν είχε λάβει όπό 
τήν εξοχότητά του τόν ’Αρχιστράτηγον ήτο εντελώς αντίθετος. Τότε ό Clii- 
agaia Βεης προσέθεσε περαιτέρω, ότι τό Φρούριον ήτο ήδη εις τάς χεΐράς 
των καί αν δέν τό παρέδιδον οίκειοθελώς, θά τό κατελάμβανον διά τής βίας 
εις όλίγας ημέρας, ώστε τώρα ό Σουλτάνος θά ήδύνατο δικαίως νά άρνηθή 
άπαξ διά παντός τήν σύναψιν ειρήνης μετά τής Γαληνότατης Δημοκρατίας, 
άφοΰ ήδύνατο νά έκμηδενίστ) τούτο’ διότι, ώς έχουσι νΰν τά πράγματα, πού τό 
Φρούριον ουσιαστικά άφηρέθη άπό σάς, άφοΰ τούτο πλέον άπόκειται εις ημάς’ 
είναι πράξις δικαιοσύνης νά παραδώσετε εις αύτόν τό οχυρόν καί νά ίκανο' 
ποιήσετε τάς άλλας του απαιτήσεις, διά νά έπιτευχθή ή σύναψις συνθήκης εί’ 
ρήνης, τήν όποιαν επιθυμείτε.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώοεως τοΰ Χάνδακος 465

To those proud menaces, that he might not fail in his duty, 
being made choice of, and relied upon for his fidelity which he 
owes in duty to his supreme Prince (on the behalf of all the 
choice ones), he made answer that the Piazza was not in such a 
declining condition, that perhaps they would find they did but 
flatter themselves, since their valor was not diminished, who 
with so great constancy had defended the same space of 3 
years, besides, he well knew that the number of their supplies 
did increase almost every month besides the unexpected coming 
in of the convoy lately arrived, so that they might consider as 
so there is ground left, they in the city will have a camp to de
fend themselves and to fight their retreat hand to hand. As to 
their threatenings to extreminate the Republic, he replied that 
they should first reckon up the victories that the Ottoman 
army had gained during the whole course of this war, and then 
they would thereby be capable of judging whether they were in 
a condition to do the like exploits; as also the loss of so many 
armadas gained and beaten, by open arms, and the armies des
troyed in this Kingdom only, nay, even in the fight of Darda- 
nelli, which should make them more cautious; that further, if 
this would satisfy the interest of the Porte, yet they must still

Εις iας αγέρωχους αύιάς άπειλάς, on δεν ήτο δυνατόν να παραβή ιό κα- 
Όήκόν του, αφού τον εξέλεξαν καί έβασίσΌησαν έπ’ αύχοΰ διά χήν άφοσίωσίν 
του πού Οφείλει έκ καθήκοντος νά τρέφη προς τον ανώτατον "Αρχοντα του 
(έν όνύματι όλων των γενομένων εκλογών), άπεκρίΌη ούτος, ότι το Φρούριον 
δεν εύρίσκετο εις τόσην κατάπτωσιν, ότι ίσως Όά έπείΌοντο ότι απλώς έκολά- 
κευον εαυτούς, αφού ή ίδική των ανδρεία δέν ήλαττώΌη, αυτών πού ύπερασ- 
πίσΌησαν μέ τόσην σταθερότητα την αυτήν Όέσιν επί τρία έτη, ότι επί πλέον 
καλώς έγνιόριζεν, ότι ό αριθμός τών επικουριών των ηύξανε σχεδόν έκαστον 
μήνα, έκτος από την άπροσδόκητον άφιξιν τής τελευταίας νηοπομπής, ώστε νά 
είναι βέβαιοι ότι, έφ* όσον απομένει έδαφος, αυτοί εις τήν πόλιν Όά έχουν 
στρατόπεδον νά υπερασπίσουν εαυτούς καί νά όιεκδικήσουν ύποχωροΰντες σπι
θαμήν προς σπιΌαμήν. "Οσον διά τάς άπειλάς των, ότι Όά έξολοΌρεύσουν τήν 
Δημοκρατίαν, άπήντησεν, ότι έπρεπε πρώτον νά λογαριάσουν τάς νίκας τάς 
οποίας τό οθωμανικόν στράτευμα έκέρδισε κατ')·5 όλην τήν .διάρκειαν τού πο
λέμου τούτου, καί τότε μόνον Όά ήσαν εξ αυτού ικανοί νά κρίνουν, άν Όά ήσαν 
εις Όέσιν νά κάμουν παρόμοια κατορθώματα· ότι επίσης ή απώλεια τόσων 
αρμάδων, πού έκερδήΌησαν καί κατετροπώΌησαν εις ανοικτήν μάχην, καί τά στρα
τεύματα πού κατεστράφησαν εις αυτό μόνον τό Βασίλειον, διά νά μή γίνη λό
γος καί διά τήν μάχην τών Δαρδανελλίων, Όά τούς καΟίστα περισσότερον προσε 
κτικούς· ότι περαιτέρω, άν τούτο ικανοποιεί τό συμφέρον τής Πύλ,ης, Όά επρε

30ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ.
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continue the war. In sum, to conclude, he did not omit telling 
to them that to make a pretence to the forts was to sap the 
courage and resolution of the besieged with cowardice, who 
would rather maintain the justice of their cause to the last 
gasp, than to lose that honor which to this day is rendered il
lustrious by their own blood.

Then the Pasha replied that if those forts were to continue 
in the power of the Republic, it were impossible the peace 
should last, because there would be some cause of disgust gi
ven by one side or the other, and consequently a grievance to 
the Porte. Besides, the keeping of them would create a jea
lousy in the Grand Signor, who must be forced during the pea
ce, to maintain a constant army in this Kingdom. To this Col. 
Annand replied that the most serene Republic never broke their 
faith, nor gave the Porte any cause of jealousy, but hath ever 
taken care to govern their states peaceable without any unjust 
pretences, and they cannot produce any example to show that 
she was ever the promotrix of war; therefore they might still 
rest satisfied of her integrity which was never altered. The Pa
sha said again that their intention to surrender the Piazza was 
a manifest sign of great weakness, and therefore that which

πε νά συνεχίσουν ακόμη τον πόλεμον. Έν συνάψει, διά νά καχαλήξη, δέν πα- 
ρέλειψε νά τούς είπη on χό νά προβάλουν άξιιύσεις επί χών φρουρίων ήχο 
ώς νά έζήχουν νά ίιπονομευθή χό ΰάρρος καί ή άποφασισχικόχης χών πολιορ- 
κουμένων μέ δειλίαν, εκείνων πού δά χιπεσχήριζον μάλλον χό δίκαιον χής χιπο- 
δέσειύς ίων μέχρι χής χελευχαίας πνοής παρά νά χάσουν ιήν χιμήν αύιήν, ή 
οποία μέχρις εκείνης χής ημέρας καχέσχη ένδοξος μέ χό σιμά χων.

Τύχε ό Πασάς άπεκρίδη, οχι αν χά φρούρια εκείνα έξηκολούϋ-ουν νά εΰ- 
ρίσκωνχαι υπό τήν εξουσίαν χής Δημοκραχίας, ήχο άδύναχον νά διαρκέση ή 
ειρήνη, διόχι δά παρείχεχο κάποια αφορμή δυσαρέσκειας έκ χής μιάς πλευράς 
ή χής άλλης και“ ακολουθίαν πικρία διά χήν Πύλην. Ιίλήν χούχου, ή διαχήρησις 
χούιων Όχι. έδημιούργει ζηλοχυπίαν εις χύν Σουλχάνον, δσχις δά ήχο υποχρεω
μένος διαρκούσης χής ειρήνης νά συνχηρή σχραχόν μόνιμον είς αΰχό χό Βασί
λειον. Εις χοϋτο άπήνχησεν ό συνχ. ’Λνάνχης, δχι ή Γαληνοχάχη ούδέποχε 
έδραυσε χήν πίσχιν χων πρός αύχήν, οίκε παρέσχε αφορμήν ζηλοχυπίας, άλλά 
πάνχοχε έφρόνχισε νά κυβερνώνχαι χά κράιη χων ειρηνικά χωρίς αδίκους άξι- 
ιΰσεις, καί δέν δά ήδύνανχο νά φέρουν έν έσχω παράδειγμα διά νά δείξουν, 
οχι υπήρξε ποχέ ύποκινήχρια πολέμου όά ήδύνανχο ώς έκ χούχου νά με.νουν 
ακόμη Ικανοποιημένοι διά χήν άκεραιόχηχά χης, πού ποχέ δέν μεχεβλήδη. Ό 
Πασάς είπε πόιλιν, οχι η πρόδεσίς χων νά παραδώσουν χό Φρούριον ήχο καχα
φανές σημείον μεγάλης άδμναμίας καί καχ’ ακολουδίαν αύχό χό όποιον δέν
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could not be held out any longer was only given, but they ma
ke attempt that they do not receive it as a gift, but merely 
through necessity; wherefore since the peace must be establi
shed, it ought to be taken into consideration; yet the Porte will 
have satisfaction for all their treasure spent, otherwise there 
could not consent to it; Col. Annand answered that they might 
very well understand by the last attempt upon the 2 posts that 
were assaulted, whether the forces could make any longer op
position to their progress, and by new works, still maintained 
their defence even to the last, to which, if by misfortune they 
should be reduced and lose so much land, it would cost them a 
torrent of blood to gain it; and then they ought to consider that 
nothing but valor and resolution did lodge in our breasts, so 
that having the free and open passage of the port, it was in our 
power to embark all warlike ammunition and provisions with 
cannons, and all our raen. After that we could blow up all the 
bulwarks and leave them a town burnt to ashes, that they 
might believe the most serene Republic in such a case would 
continue a war when freed from the charge of maintaining so 
numerous a company of soldiers, nay, that she could with her 
armada scour all their seas and return victorious and maintain
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ήτο δυνατόν νά κρατήσουν πλέον εϊχεν ήδη δοθή, αλλά κατέβαλλαν προσπά
θειαν νά μή τό δεχθούν αύτοί ως δώρον, άλλ* απλώς ώς προερχόμενο” έξ ανάγ
κης' ώς έκ τούτου, αφού έπρεπε νά συναφθή ή ειρήνη, θά έπρεπε νά λητρθή 
τούτο ΰπ’ οψιν άλλ’ επί πλέον ή Πύλη ήθελε νά λάβη ίκανοποίησιν δι’ όλους 
τούς θησαυρούς πού κατεδαπάνησε, άλλως δέν θά συγκατετίθετο. Ό συντ. 
Άνάντης άπεκρίθη, ότι θά ήδύναντο πολύ καλά νά άντιληφθοϋν άπό τήν τε- 
λευταίαν απόπειραν εναντίον των δύο οχυρών θέσεων, εναντίον των όποιων 
έπετέθησαν, άν αί δυνάμεις ήδύναντο νά άντιταχθοϋν επί μακρότερον χρόνον 
εί; τήν πρόοδόν των μέ τά νέα έργα συνεκρατεΐτο ακόμη ή άμυνά των μέχρις 
εσχάτων, καί άν τέλος κατ’ ατυχίαν ήναγκάζοντο νά υποχωρήσουν καί νά χά
σουν τόσον πολύ έ'δαφος, θά έστοίχιζεν εις αυτούς χείμαρρον αίματος νά τό 
κερδίσουν καί έπειτα θά έ'πρεπε νά αναγνωρίσουν, ότι μόνον ανδρεία καί άποφα- 
σιστικότης έφώλευεν εις τά στήθη μας, ώστε, άφοϋ παρέμενε πάντοτε ελεύθε
ρα καί ανοικτή ή δίοδος τού λιμένος, ήτο εις τήν εξουσίαν μας νά έπιβιβά- 
σωμεν όλα τά πολεμικά εφόδια καί τάς προμήθειας μέ τά κανόνια καί όλους 
τούς άνδρας μας. Μετά ταϋτα θά ήδυνάμεθα νά άνατινάξωμεν όλα τά οχυρώ
ματα καί νά τούς όφήσωμεν μίαν πόλιν πυρίκαυστον ότι εις μίαν τοιαύτην 
περίπτωσιν θά ήδύναντο νά είναι βέβαιοι, ότι ή Γαληνοτάτη Δημοκρατία θά 
συνέχιζε τόν πόλεμον, έλευθέρα πλέον άπό τό βάρος συντηρήσεως τόσον μεγά
λου σώματος στρατού, καί ακόμη θά ήμποοοϋσε νά σαρώση μέ τήν αρμάδα 
της ολας τάς θαλάσσας των καί νά έπιστρέψη νικήτρια, διά νά κρατήστ) τήν
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it too at her own charge through the very heart of the domi
nions of the Empire, and go to the fray with galleys manned 
with their own subjects, since that the possession of the Isles 
in the Archipelago belongs indisputably to her, witness the an
nual contribution sent to us during all the time of this war. 
They remained a while in suspense without giving any answer, 
and then the Pasha taking up the discourse again said he 
should retire into the other pavilion that they might consult 
one with another and little above half an hour afterward, they 
called him in again, and the said Pasha began to express him
self as followeth.

That seeing they did persist in their resolution not to deli
ver up the forts, they had concluded to promote the demoli
shing of them with this promise, that either party might in so
me time build again upon the said wrecks. To this proposal he 
returned, that there was no difference between either of these 
terms because the most serene Republic would be still deprived of 
her forts, and that therefore they might with less trouble serious
ly consider of some equal terms, for this was but a trifling away 
time without a right understanding. The Chiagaia Bey made 
answer that he should carry these propositions to his excellency 
the Captain General because they could not by debate come to

νήσον, άναλαμβάνουσα μόνη της ιήν φροντίδα, εις αυτήν τήν καρδίαν των 
κτήσεων τής Αυτοκρατορίας, καί νά εξακολούθηση τάς καταδρομάς μέ γπλέ- 
ρας έπηνδρωμένας μέ υπηκόους των, αφοϋ ή κατοχή των νήσων τοΰ ’Αρχιπε
λάγους ανήκει άδιαφιλονικήτως εις αυτήν, ώς μαρτυρεί ή έτησία εισφορά πού 
έστέλλετο εις ημάς καδ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου τούτου. ΙΙαρέμειναι 
επί τινα χρόνον μετέωροι, χωρίς νά δίδουν άπάντησιν, καί τότε ό ΙΙασάς, άνα- 
λαμβάνων τόν λόγον είπεν, οτι δά άπεσύρετο εις τό άλλο περίπτερον διά νά 
δυνηδοΰν νά συσκεφδοΰν καί μετά πάροδον χρόνου κατά τι περισσοτέρου τής 
ήμισείας ώρας τον έκάλεσαν πάλιν καί ό Πασάς ήρχισε τήν ομιλίαν του διά 
των άκολούδων :

“Οτι βλέπων τήν επιμονήν των εις τήν ιίπόφ οσίν των νά μή παραδώσουν 
τά φρούρια, άπεφάσισαν νά προτείνουν τήν κατεδάφισιν αυτών μέ τήν ύπο- 
χρέωσιν νά μή οίκοδομήση πάλιν επί των ρηδέντων ερειπίων ούτε τό εν μέ
ρος ούτε τό άλλο. Εις αυτήν τήν πρότασιν άπήντησεν, οτι δέν υπήρχε διαφορά 
μεταξύ των δύο προταδέντων δρων, διότι ή Γαληνότατη Δημοκρατία δά έστε- 
ρείτο τά φρούριά της· ώς έκ τούτου δά ήδύναντο μάλλον ψυχραίμως νά σκε- 
φδοΰν. σοβαρώς ίσους όρους, άφοϋ άλλως, άνευ τής ορδής καιανοήσεως, κατη- 
νάλισκον τόν χρόνον των άδίκαις. Ό Chiagaia Ι3έης άπήντησεν, ότι δά έπρεπε 
νά φέρη τάς προτάσεις αϋτάς εις τήν εξοχότητά, του τόν ’Αρχιστράτηγον, διότι
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any agreement. Col. Annand answered that it was not conve
nient his excellency should be acquainted with these discourses, 
which was to his knowledge contrary not only to his will, but 
also to his orders, that therefore they must think of some other 
expedient, and shake off this pretence. They all replied confused
ly ; but he being unwilling to carry that answer did manifest a 
great deal of obstinacy thereby and a desire to perpetuate the 
war rather than to settle the peace; that therefore if he would 
not condescend to their just demands, it was imposible to con
tinue the assembly. He replied that out of mere complaisance 
to him he would communicate the whole to his excellency the 
Captain General, though on the other side he was confident 
he should receive a repulse.

Col. Annand made no stay but went to the city to acquaint 
his excellency with the aforesaid discourse and also the terms 
wherewith the Turks had clothed their demands, to the end 
that he might have a positive answer which was this, that the 
Piazza was yielded up by a treaty of peace so that they ought 
not to frame any other request in as much as the Ottoman for
ces have pained their reputation for the sole acquist of the 
Piazza, which being surrendered, all other pretences must fall

δέν θά κατέληγον εις συμφωνίαν μέ τήν συζήτησιν. Ό συντ. Άνάντης άπήν- 
τησεν, δτι δέν ήτο άρμόζον η έξοχότης του νά λάβη γνώσιν των συζητήσεων 
τούτων, που καλώς έγνώριζεν δτι ήσαν ενάντιοι δχι μόνον προς τήν θέλησίν 
του, αλλά καί πρός τας διαταγάς του, καί επομένως θά έπρεπε νά ευρουν άλ
λην λύσιν καί νά άφήσουν κατά μέρος τήν «ξίωσιν αυτήν. Άπήντησαν συγκε- 
χυμένως· άλλ' οίίτος ήιο απρόθυμος νά ιρέρη τήν άπάντησιν αυτήν καί έξε- 
δήλωνε μεγάλην επί τούτου επιμονήν καί τήν πρόθεσιν νά συνεχισθή μάλ
λον ό πόλεμος παρά νά «ποκατασταθή ή ειρήνη ώστε εκ τούιωυ καθίστατο 
αδύνατον νά συνεχισθή ή διάσκεψις, αν δέν συγκατετίθετο εις τό δίκαιον αυ
τών αίτημα. ΙΊροσέθηκε, δτι απλώς διά νά τοΰ φανή ευχάριστος ιθά άνεκοί- 
νωνε όλην τήν συζήτησιν εις τήν εξοχότητά του τόν ’Αρχιστράτηγον, αν καί 
ήτο έξ άλλου βέβαιος, δτι θά συνήντα κατηγορηματικήν άρνησιν.

Ό συντ. Άνάνιης άνευ χρονοτριβής μετέβη εις τήν πόλιν διά νά ανακοί
νωση εις τήν εξοχότητά του τήν προμνημονευθείσαν συζήτησιν καί επίσης τούς 
•"ρους μέ τού; όποιους οί Τούρκοι περιέβαλλον τάς προτάσεις των, μέ αποτέ
λεσμα δτι ήδύνατο νά εχη τήν έξης θετικήν άπάντησιν: δτι τό Φροΰριον 
παρεδίδετο διά συνθήκης ειρήνης, επομένως δέν ώφειλον νά προβάλλουν άλ
λος αξιώσεις, επί τοσοΰτον μάλιστα καθ’ δσον αί οθωμανικοί δυνάμεις εξέ
θεσαν τήν φήμην των διά μόνον τήν άπόκτησιν τοΰ Φρουρίου, μέ τήν παρά- 
δοσιν τοΰ οποίου έπρεπε νά καταπέσουν δλαι αί άλλαι αξιώσεις (διά παν ο,τι
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to the ground (as to what is past) which the Porte had when 
they heated about the division of the Kingdom; for this would 
be to grant them fewer piazzas and not one only, terms that 
are so pernicious and injurious to the interest of the most se
rene Republic, that before he would assent to it, he would rather 
be content to continue the war to the end of the world with a firm 
hope that the Almighty God sufficiently understanding the justice 
of the cause, it would be a motive to him to inspire the besie
ged with the more spirit and resolution to entertain their as
saults; enjoining him if they continued such pretences wholly 
to quit the treaty and to declare the nullity of surrendering the 
place, as if it had never been mentioned, and that if for the fu
ture they should require anything, they should set up their 
white flag that they might receive a courteous answer. These 
things were laid open before them in such a manner that it was 
enough to enrage them, but after a long and reciprocal contest 
going, that they did obstinately insist upon this, that they 
should renew the discourse they had; at first they were put in 
mind of the liberty he had granted by his excellency to depart 
from the sessions, and to withdraw himself into the Piazza in 
good time; so that perceiving there were two or 3 hours of the

470 X. Χιονίδη

ανήκει εις ιό παρελθόν), δσας ή Πύλη ήγειρεν δίαν έΟερμαίνοντο μέ τήν βλέ- 
ψιν τής διαιρέσεως τοϋ Βασιλείου’ διότι τοϋτο εσήμαινε νά τούς παραχωρή
σουν μερικά φρούρια καί όχι εν μόνον, δροι δηλ. τόσον ολέθριοι καί επιζή
μιοι τοϋ συμφέροντος τής Γαληνότατης Δημοκρατίας, ώστε, παρά νά συγκοτα- 
τεΟή εις τοϋτο, Οά προετίμα νά συνέχιση τον πόλεμον μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 
κόσμου, μέ τήν σταθερόν ελπίδα, δτι ό Παντοδύναμος Θεός, κατανοών επαρ
κούς τό δίκαιον τής ύποΆέσεώς των, ί>ά έ'άετεν όύς πρόγραμμά του νά έμβάλη 
εις τούς πολιορκουμένους περισσοτέραν έμψύχωσιν καί αποφασιστικότητα διά 
νά συνεχίσουν τάς εφόδους των' καί τοϋ παρήγγειλεν ακόμη, δτι αν συνέχιζαν 
νά προβάλλουν τοιαύτας αξιώσεις, νά εγκατάλειψη τήν διαπραγμάτευσιν τής 
ειρήνης καί νά δηλώση ώς ανύπαρκτον περίπτωσιν παραδόσεως τοϋ φρου
ρίου, αις νά μή είχε γίνει ποτέ λόγος, καί αν εις τό μέλλον εΐχον νά ζητή
σουν ό,τιδήποτε, Άό έπρεπε νά ανυψώσουν λευκήν σημαίαν διά νά λάβουν 
άβρύφρονα άπάντησιν. Ταϋτα έξετέΑησαν ενώπιον των κατά τοιοΰτον τρόπον, 
ιΰστε τοϋτο ήτο αρκετόν νά τούς έξαγρια'ιση' άλλά κατόπιν μακράς μεταξύ 
των διαμφισβητήσεως, έκ τής οποίας προέκυπτεν, δτι πεισμόνως επέμενον 
επί τούτου καί δτι Αά άνενεοΰτο ή συζήτησις, τήν οποίαν ήδη εΐχον, κατ’ άρχάς 
τούς ΰπεμνήσΑη ή υπό τής εξοχότητάς του δοΑείσα εις αυτόν έξουσιοδότησις νά 
αποχώρηση από τήν σύσκεψιν καί νά άποσυρθή εγκαίρως εις τό Φρούριον' ουτω, 
βλέπων δτι εΐχον ήδη διαρρεύσει δύο ή τρεις ώραι τής νυκτός, δεν ήτο δυ-
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night already elapsed, he could not stay any longer without 
going against his excellency’s order; therefore he protested 
against the taking of the delivery of the Piazza into considera
tion, for it was resolved that the treaty should be absolutely 
broken if they did, his excellency the Captain General having 
taken a firm resolution to defend the said Piazza to his last 
breath; after which he made a motion to rise up from his seat 
in order to depart, but was entertained with a discourse entered 
into by the Pasha, who said, that the decisive answer to this 
point must be had from the Grand Visier to whom he sent his 
secretary and the Chiagaia Bey forthwith to inform him of his 
proposition, and desiring him to go in the meantime into ano
ther pavilion, where a little while after, the dragoman Pana- 
giotti came and told Col. Annand that the profer to surren
der the Piazza did greatly persuade the Pasha that it must needs 
be in a dangerous condition, and therefore they stood upon such 
high terms. Then Col. Annand rejoined that if they desired to 
understand the reason that incited the Capt. General to seek a 
peace by the yielding up of the place, the sole motive was this, 
that he discovered how the auxiliary forces had an earnest 
desire to continue a perpetual war in the dominions of the Re-

vuiov να παραμείνη επί μακρότερον, χωρίς νά παραβή τήν διαταγήν τής εξο
χότητας του* δια τοΰτο διεμαρτυρήθη διότι έλάμβανον ύπ’ δήιιν τήν παράδο- 
σιν τοΰ Φρουρίου, ενώ ειχεν άπρφοσισΟή νά διακοπή απολύτως πάσα διαπρα- 
γμάτευσις ουνίίηκης «ν έγίνετο τοΰτο, όούΐνιος δτι ή έξοχότης του δ Αρχι
στράτηγος είχε λαβει σταθερόν άπόφασιν νά υπερασπιστή μέχρι τής τελευ
ταίος του πνοής τό Φρούριον* καί μετά τοΰτο έκαμε κίνησιν νά έγερθή 
από τήν θέσιν του διά νά αναχώρηση, αλλά συνεκρατήθη από τον λόγον πού 
ήρχισε τοιρα ο ΙΙασάς, δηλών, δτι ή αποφασιστική άπάντησις εις τό σημείον 
τοΰτο θά έπρεπε νά δοθ-ή άπύ τον Μέγαν Βεζύρην, πρός τόν όποιον έστειλε 
τον γραμματέα του καί τόν Chiagaia Βέην παρευθύ:, διά νά τόν πληροφο
ρήσουν περί τής προτάσεοις του* έξέφρασε δέ τήν επιθυμίαν του, όπως έν τφ 
μεταξύ μεταβή εις τό άλλο περίπτερον, όπου ολίγον κατόπιν ήλθεν ό διερμη- 
νεύς Παναγιώτης καί εϊπεν εις τόν συντ. Άνάντην, δτι ή προσφορά νά παρα
δώσουν τό Φρούριον πολύ συνετέλεσε vet πείση τόν Πασάν, δτι θά έπρεπε νά 
ήιο εις κατάστασιν μεγάλου κινδύνου καί διά τοΰτο επόμενον επί τόσων αυ
στηρών όρων. Τότε ό συντ. Άνάντης άπήντησεν, δτι άν έπεθύμουν νά κατα
νοήσουν τόν λόγον πού παρεκίνησε τόν ’Αρχιστράτηγον νά ζητήση ειρήνην πα- 
ραδίδων τό οχυρόν, ό μόνος λόγος ήτο, δτι άνεκάλυψεν δτι αι επικουρικοί δυ
νάμεις εΤχον τήν ένθερμον επιθυμίαν νά συνεχίσουν ένα διαιωνιζόμενον πόλε
μον εντός τών κτήσεων τής Δημοκρατίας, διά νά αποκομίζουν σταθερώς αυτά
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public, that they may constantly gain those profits and commo
dities which they have in some measure reaped to this very mi
nute. As to the rest, if they did still doubt of the strength and 
fancy themselves the weakness of the party, he would engage 
if they would send any officer, to let him see as well the sol
diery and peasants as the works, both above and under ground, 
also their ammunition and provisions, to take off those impres
sions that were made in their minds, and afterwards eat of the 
great confidence he had in him (as he told him); he did com
municate unto him what succors was expected suddently of
4,000 men or more, with an order to the Duke of Navailles to 
entertain himself until the next campaign; from Portugal 3,000 
men, and from Venice a convoy of 4,000 foot soldiers comman
ded by his excellency, the Procurator, Antonio Grinaldi, chosen 
Providitor General at sea, whose appearance might break off 
the treaty, because possibly he might prove of a contrary opi
nion. Then Panagiotti answered that when the physician un
derstands the disease, it is thought a good step towards the 
care of the patient; and here he undertook to say that the 
Porte knew very well how the King of France during this war, 
had oftentimes furnished the Republic with men; but on the 
other-hand, his ambassador at Constantinople did use his ut-

τά κέρδη καί ωφελήματα, ιά όποια εΤχον μέχρι τινύς καρπωΟή μέχρις ακρι
βώς τής στιγμής ταύτης. Ώς προς τά άλλα, άν ακόμη αμφέβαλλαν διά τήν 
δύναμίν των καί εφαντάζοντο το μέρος των ασθενές, άνελάμβανεν, άν έστελλον 
ένα αξιωματικόν, νά του επιτρέψουν νά ίδή τόσον τούς στρατιώτας καί τούς 
χωρικούς όσον καί τά έργα τά επί του εδάφους καί ύπ’ αυτό, και επίσης 
τά πολεμοφόδια καί τάς ζωοτροφίας, διά νά άποβάλυυν τάς ιδέας πού έσχη- 
μάτισσν καί έπειτα νά φαγί] (όπως του είπε) από τήν μεγάλην εμπιστοσύνην 
πού Ό'ά του είχε' του άνεκοίνωσε ποίας επικουρίας άνέμενον αίφνηδίως, 4,000 
άνδρών ή καί περισσοτέρων, μέ διαταγήν προ; τον Δούκα τοΰ Ναβάϊγ νά παρα- 
μείνη μέχρι τής επομένης έκστρατευτικής περιόδου' Η,000 από τήν ΙΙορτογαλ- 
λίαν καί από τήν Ένετίαν μίαν αποστολήν 4,000 πεζών υπό τήν διοίκησιν τής 
εξοχότητάς του τοΰ ΙΊοοκουράτορος Antonio (rrinaldi, έκλεγέντος Γενικού 
Προβλεπτού κατά θάλασσαν, τού οποίου ή έμφάνισις Οά ήδύνατο νά διακόψη 
τήν διαπραγμάτευση', επειδή πιθανόν νά άπεδεικνύετο αντιθέτου γνώμης. Τότε 
ό ΙΙαναγκότης άπήντησεν, ότι όταν ό ιατρός έχει κάμει διάγνωσιν τής ασθέ
νειας, τούτο Όεωρεΐται σημαντικόν βήμα προς τήν θεραπείαν τού πάσχοντος' 
καί εδώ άνελάμβανε νά παρατηρήση, ότι ή Πύλη έγνώριζε πολύ καλώς, ότι 
ό Βασιλεύς τής Γαλλίας, διαρκούντος τού πολέμου τούτου, συχνά έφωόίασε 
τήν Δημοκρατίαν μέ άνδρας* άλλ’ έξ άλλου ο πρεσβευτής του εις τήν Κονν-
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most endeavor that the peace might not be concluded by the 
Signor Ballarino, and did so much concern himself therewith, 
that he showed himself to be a bitter enemy of the Christian faith 
and Republic rather than a Christian prince. Afterwards he 
being gone there came in a Turk that could speak Italian, who 
declared how all this was related to Ibrahim Pasha who wrote 
a letter to the Grand Visier, and sent it by the said Panagiotti, 
which contained as far as he could understand, some motives to 
persuade him to a condescension of laying aside his pretences to 
the forts. Being thus entertained whilst they waited for an 
answer till 5 of the clock at night, at lenglit the said Chiagaia 
Bey, a secretary, and Panagiotti appeared. And Col. Annand 
being brought in to the Pasha he caused the result of the Di
van’s council that night to be read, the contents whereof were 
that the Piazza should be rendered up with all its cannons 
and ammunition; that the forts of Suda, Carabusa, and Spina- 
longa should remain in the hands of the most serene Republic; 
that Clissa should be restored, and the pension and donation pre
mised should be confirmed. Col. Annand replied that in this 
day’s assembly, there had been not other discourse but about 
the forts only, and that that point solely was decided, though
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σταντινούπολιν κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν διά νά μή συναφθή ή ειρήνη 
υπό τοϋ Σινιόρ Ballarino, καί τόσον ένδιεφέράη μέ τό ζήτημα τοΰτο, ιοστε 
άπέδειξεν εαυτόν μάλλον δριμΰν έχίΐρόν τής χριστιανικής πίστειος καί τής Δη- 
μοκρατίας παρά χριστιανόν ηγεμόνα. Μετά τήν μετάβασίν του εκεί είσήλθ'εν 
είς Τούρκος, όμιλών τήν ιταλικήν, οστις έδήλωσεν, ΰτι όλα αύτά α.νεκοινώθη- 
σαν εις τόν Ίμπραιμ Μασάν καί ότι οΰτος έγραψεν επιστολήν πρός τόν Μεγαν 
ζόρην, άποστείλας αυτήν μέ τόν Παναγιώτην, ή οποία περιείχε, από ότι ήδύ· 
νατό νά άντιληφθ-ή, μερικά επιχειρήματα, διά νά τόν πείση είς συγκατάβασιν 
νά άφήση κατά μέρος τάς αξιώσεις του ό>ς πρός τά φρούρια. Μέ αύτά παρήρ- 
χετο ή ωρα έν αναμονή τής άπαντήσεως μέχρι τής οης νυκτερινής, τέλος δέ 
ένεφανίοίλησαν ό Chiagaia Βέης, είς γραμματέας καί ό Παναγιώτης. Είσήχθη 
τότε ό συιτ. Άνάντης ενώπιον τού Πασά, όστις έδωκεν εντολήν νά άναγνωσΟή 
τό αποτέλεσμα τοΰ νυκτερινού συμβουλίου τοΰ Διβανίου, τό περιεχομενον τοΰ 
όποιου ήτο, ότι τό Φςιούριον έπρεπε νά παραδοΑή μέ όλα τά κανόνια του καί 
τά πυρομαχικά του' ότι τά φρούρια τής Σούδας, Γραμβούσας και Σπιναλόγ- 
κας ΐ>ά παρέμενον είς χείρας τής Γαληνότατης Δημοκρατίας' οτι ή Clissa ύά 
άπεδίδετο καί ότι ή έπιχορήγησις καί ή υπεσχημένη δωρεά ϋά έπεκυροΰντο. 
Ό συντ. Άνάντης άπήντησεν, ότι είς τήν σύσκεψιν τής ήμέρας αυτής δέν έγέ- 
νετο άλλη συζήτησις πλήν περί των φρουρίων καί ότι μόνον επί τοΰ σημείου 
αυτού είχε ληφάή άπόφασις, μν καί όχι, ώς προεβάλλετο, άναφορικώς μέ τάς
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not as was pretended concerning their territories, which if they 
would not condescend unto, it was impossible to entertain any 
discourse about the other pretexts. Here they would have shown 
their subtlety by saying that the forts had no territory belong
ing to them ; therefore to explain this difficulty it was answe
red that the adjacent works that lay uudei the command of the 
cannons of the forts were their territories which ours had hi
therto enjoyed; at which the Pasha was somewhat satisfied; he 
promised that it should be expressed in the articles; and to en
gage him to perform this promise, it was desired he would set 
down that determination in writing concerning the forts with 
their territories, which the Said Panagiotti did accordingly do 
in the Italian language. Thus they agreed upon a return the 
next day at 2 of the clock to discourse upon the other points 
that had been moved already; and he went back to his excel
lency, who was still standing on foot in expectation, and told 
him all that happened, that he was to return according to ap
pointment to treat about the fort of Clissa, and that they did 
not lay claim to their territories, but also to other places taken 
in Dalmatia in this war, which being done they were to employ 
their time about the pretence of the donation and annual pen-

έδαφικάς περιοχάς των, εις τό όποιον αημεΐον «ν δέν συγκατετίΟεντυ, η το 
αδύνατον νά συνεχίσουν συζήτησιν ιός πρός τά λοιπά προβαλλόμενα. Έδώ 
ή θέλησαν νά δείξουν την πανουργίαν των μέ τόν ισχυρισμόν, ότι τά φρούρια 
δέν εΐχον εδαφικήν περιοχήν άνή υυσαν εις αυτά' διά νά εξομαλύνουν λοιπόν 
τό δύσκολον τούτο σημεΐον έδόθη ή άπάνχησις, orι τα παρακείμενα έργα, ict 
ευρισκόμενα υπό τόν έλεγχον των κανονιών ιών φρουρίων, ήσαν αί εδαφικοί 
περιοχαί των, τάς όποιας οϊ ήμέτεροι ένέμονιο μέχρι τοϋδε' ό Πασάς έφάνη 
κάπως ικανοποιημένος μέ τούτο' ύπεσχέθη οτι Οά περιελαμβάνετο εις τήν δια- 
τύπωσιν των άρθρων' καί διιί νά τόν υποχρεώσουν νά τηρήση τήν ύπόσχεσιν 
ταύιην, έξεφράσθη ή επιθυμία νά διατυπωθή έγγράφως ή άπύφασις σχετικώς 
μέ τά φρούρια καί τάς έδαφικάς των περιοχάς, πράγμα τό όποιον συμφοινως 
πρός ταύτα 6 ΙΙαναγιώτης έξετέλεσεν εις ιταλικήν γλώσσαν. Οϋτω συνεφώνηοαν 
νά έπανέλθουν τήν έπομένην εις τάς 2 διά νά συζητήσουν τά άλλα σημεία, τά 
όποια ήδη εΐχον θιγή' καί έπέστρεψεν ουτος εις τήν εξοχότητά του, οστις τόν 
άνέμενεν επί ποδός, καί τού άνεκοίνωσε τά συμβάντα, ότι συμφώνως πρός τά 
καθορισθέντα θά έπέστρεφε διά νά διαπραγματευΟή περί τού φρουρίου Clis
sa καί ότι δέν ηγειρον αξιώσεις επί των εδαφικών των περιοχών, άλλ’ επίσης 
περί άλλων θέσεων καταληφθεισών εις τήν Δαλματίαν κατά τόν πόλεμον τού
τον, μετά δέ τήν ρύθμισιν τούτων θά άπησχολοϋντο μέ τήν άξίωσιν τής δω
ρεάς καί έτηοίας έπιχορηγήσεως, τάς ό.φοίας προσέφερεν εις αυτούς ή έξοχά’
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sion offered them by his excellency Signor Molin. Now by this 
time the Pasha was returned, to whom it was declared that as 
to the restitution of Clissa, that was promoted when the divi
sion of the Kingdom with the Piazza was granted, for which the 
most serene Republic was content to yield up their acquists in 
Dalmatia, but now they were not in such a condition to give 
away their own with so much loss. And if they should do it, 
this fort will be of no other use to them but to cause expense 
and trouble. Nevertheless, it was not suitable to the dignity of 
public majesty, to make so disadvantageous a peace; there
fore by consequence, the establishment could no ways be made 
of that which already belonged to the Ottoman Empire, so that 
it was again promoted in the last treaty with Signor Molin, 
that having left Clissa and all its territories and the other pla
ces that were gained (as in Dalmatia) to the Republic, all those 
places and lands contained certainly more in circuit than the 
bonds of the Kingdom, so that after this rate, this treaty would 
prove more injurious and disadvantageous to them than the last; 
to which it was answered that though they should know there 
was disadvantage in this, they ought to take hold of the arti
cles of the other treaty, because then they would not be so 
great a difficulty in it. Then the Pasha returned that now the

της το» ό Σινιόρ Molin. Έν Til) μεταξύ είχεν επανελθεί ό Πασάς, εις τόν 
όποιον έδηλώθη, ότι ώς πρός τήν άπόδοσιν τής Clissa, αυτή επροτάθη όταν 
εγενετό δεκτός ό χωρισμός τοΰ Βασίλειο» από τό Φρούριον, χάριν τού οποίου η 
I αληνοτάτη Δημοκρατία παρεδέχετο νά παραχώρηση τα άποκτήματά των εις 
τήν Δαλματίαν αλλά τώρα δεν ήσαν πλέον εις θέσιν νά αποχωριστούν αύτό 
που τούς ανήκε πρός τόσην μεγάλην ζημίαν των. Καί α,ν θά τύ έπραττον, τό 
φρούριον αυτό εις οΰδέν θά τούς ώψέλει καί θά προεκάλει δαπάνας καί 
οχλήσεις. Εκτός τούτου, δέν ήτο άρμόζον πρός τήν αξιοπρέπειαν τού Δημο
σίου νά συνάψουν συνθήκην τόσον μειονεκτικήν κατόι συνέπειαν κατ' ούδενα 
τρόπον ηδΰναιο νά συναφθή αυτή μέ παραχώρησιν αϋτοΰ πού ήδη άνήκεν εις 
τύ Όθωμ. Κράτος, ώς πάλιν έπροτάθ-η κατά τήν τελευταίαν συνθήκην μέ τόν 
Σινιόρ Molin' ότι αν άφηνον τήν Clissa καί όλα τά εδάφη της καί τάς άλ- 
λας κτηθείσας θέσεις (ιός εις τήν Δαλματίαν) εις τήν Δημοκρατίαν, αί θέσεις 
καί αί γαΐαι ουται περιελάμβανον εις ακτίνα ασφαλώς περισσότερον από τα 
όρια τοΰ Βασιλείου τούτου, αίσιε κατά ταϋτα ή συνθήκη θά άπεδεικνύετο μάλ
λον επιζήμιος καί μειονεκτική δι’ αυτούς παρά ή τελευταία. Είς τούτο έδόθη ή 
άπάντησις, ότι άν καί έγνώριζον ότι ύπήρχον μειονεκτήματα είς τούτο, ώφει- 
λον νά βασισθοϋν είς τά άρθρα τής προηγούμενης συνθήκης, διότι τότε δεν θά 
προέκυπτυν μεγάλαι δυσκολίαι είς τήν σύναψιν τής νέας. Τότε ό Πασάς άπε-
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Piazza was in a worse condition than it was then since they 
have lodged themselves 200 paces and more within it and they 
wanted but little of possession. Col. Annand answered that if 
they would seriously consider their own condition and that of 
the Piazza, they would find the defendants at present in a bet
ter condition than they, because that, the more ground they 
gained by us the more of them perish in greater numbers by 
the firing of the mines which we have in abundance ready at 
all times for that purpose and are always making more; and 
besides all this, the winter is high at hand,, the sufferings and 
rigor whereof will give a final check to their army. Nor will it 
advantage them to make their men believe there will be new 
success sent, because it is very well known what the royal or
ders are on that particular; and then when the supplies arrive, 
we shall so hamper them that we shall make them repent, 
though you deny such propositions. This discourse being ended, 
the Pasha had a mind to be with his company in private, so 
Col. Annand went into another pavilion from whence he was cal
led in less than a quarter of an hour. The Pasha said that they 
were resolved to write a letter to the Visier about this point, 
and to expect his answer. But before that was come, they de-

κρίθη, ότι τώρα ιό Φρουριον η το εις χειροτέραν κατά στάσιν παρά ότι ήτο 
τότε, αφού είχον έγκατασταθή 200 βήματα καί πλέον εντός αυτού καί ολίγον 
έλειπε νά λάβουν υπό τήν κατοχήν των τούτο. Ό συντ. Άνάντης άπήντησεν, 
οτι άν σοβαρώς έξήταζον τήν ίδικήν των κατάστασιν καί τήν τού Φρουρίου, 
θά ευρισκον ότι οί υπερασπισταί εύρίσκοντο τώρα εις καλυτέραν κατάστασιν 
παρά αυτοί, διότι όσον περισσότερον έδαφος έκέρδιζον από ημάς τόσον αί 
άπώλειαί των εις άνδρας ήσαν μεγαλύτεραι έκ τής άνατινάξεως των υπονόμων, 
τάς οποίας έχομεν έν αφθονία πάντοτε ετοίμους προς τον σκοπόν τούτον καί 
έξακολουΟούμεν νά κατασκευάζωμεν περισσοτέρας' πλήν τούτου, ό χειμών έπί- 
κειται καί αί κακουχίαι και ή δριμύτης τούτου θά έπιφέρτ] τήν τελικήν επί- 
σχεσιν τού στρατεύματος των. Ούτε θά ήτο επωφελές δι’ αυτούς νά κάμουν 
τούς άνδρας των λά πιστεύσουν, ότι έπέκειντο νέαι έπιτυχίαι, διότι είναι πολύ 
καλά γνωστόν ποίαι είναι αί βασιλικαί διαταγαί επ’ αυτού τού σημε.ου' καί 
όταν αί επικουρίαι φΟάσουν, τόσον θά τούς περιπλέξωμεν, ώστε θά τούς κά- 
νωμεν νά μετανοήσουν, ενώ σείς απορρίπτετε τοιαύτας προτάσεις. Μετά τό πέ
ρας τής συζητήσεως, ό ΙΙασάς έδειξε τήν διάθεσιν νά συσκεφθή Ιδιωτικώς μέ 
τήν ακολουθίαν του' 6 συντ. Άνάντης μετέβη εις άλλο περίπτερον, όπόθεν 
έκλήθη μετά παρέλευσιν χρόνου μικρότερου τού τετάρτου τής ώρας. Ό ΙΙασάς 
είπεν,. ότι άπεφάσισαν νά γράφουν επιστολήν εις τόν Βεζύρην ώς προς τό ση- 
μεΐυν τούτο καί νά άναμείνουν τήν άπάντησίν του. Αλλά προτού φθάση αύτη>
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sired to hear our pretentions that they might in the meantime 
treat of all things also, and so consume the less time in their 
meetings. It was replied that if first of all, not only this point, 
but also the pretended pension and donation were not quasht 
wholly, he had no commission to proceed to any other particu
lar, but when they had laid aside those points, he would pro
pose the rest of his demands. Here the Pasha labored extremely 
to persuade him that the pension and donation were due in rea
son and justice and that he ought not to mention any such re
quest any more. Col. Annand expressed himself to this as follo- 
weth.thatif truth were to be discovered by reason, it is certainly 
true that the pension and donation was given because the' Porte 
was content to leave the Republic in possession of the Piazza and 
the bonds of the Kingdom, for that whilst the said Piazza and 
territories remained in their power, he was obliged to a pension; 
but now that the best part of the Kingdom remains in the po
wer of the Ottoman Empire, he could not understand any reason 
they had to pretend to the pension; that therefore if they did 
duly and sincerely reflect upon this affair, he was confident they 
would alter their opinions. The event did show that the Pasha 
was satisfied with this reason because he made a motion to go

'Αγγλικόν υπόμνημα περί της πολιορκίας καί πτώσεως του Χάνδακος

έπεφύμονν νά ακούσουν τάς .αξιώσεις μας, δια νά δυνηφοΰν εν τώ μεταξύ νά 
διαπραγματευθΌΰν καί τά άλλα σημ· ϊα, καί νά καταναλώσουν ούτω (ίσον τό δυ
νατόν όλιγώτερον χρόνον εις τάς συνεδριάσεις των. ΈδόΦη άπάντησις, ότι άν 
προηγουμένως όχι μόνον αυτό τό σημεΐον, αλλ’ επίσης καί η προβαλλόμενη 
άξίωσις επί τής επιχορηγήσεις καί δωρεάς δέν παρεμερίξοντο εξ ολοκλήρου, 
δέν ήτο εξουσιοδοτημένος νά προχωρήση εις άλλα σημεία, άλλ* έάντά,άφη- 
νον αυτά κατά μέρος, θά εξέθετε το υπόλοιπον των αιτημάτων του. Έδώ ό 
Γίαοάς έκοπίασεν εξαιρετικά νά τον πείση, ότι ή έπιχορήγησις καί ή δωρεά 
ώφείλοντο κατά την λογικήν καί τό δίκαιον καί ότι δέν έπρεπε νά άναφέρη 
περαιτέρω τοιοΰτον αίτημα. Ώς προς τοΰτο ό συντ. Άνάντης έξεφράσθη διά 
των ακολούθων : ότι άν ή αλήθεια έπρεπε νά έξευρεθή διά τής λογικής, είναι, 
βεβαίως αληθές ότι ή έπιχορήγησις και ή δωρεά έδόθησαν, διότι ή ΙΙυλη 
συγκατετίθετο νά άφήσχ) εις την κατοχήν τής Δημοκρατίας τό Φρούριον καί 
τά όρια του Βασιλείου' άφοΰ τό Φρούριον καί τά εδάφη έμενον υπό την κυ
ριαρχίαν των, ύπήρχεν ή ύποχρέωσις διά την καταβολήν έπιχορηγήσείυς* αλλά 
τώρα πού τό καλύτερον μέρος τοΰ Βασιλείου εμενεν υπό την εξουσίαν του 
οθωμανικού Κράτους, δέν ήδύνατο νά έννοήση διά ποιον λόγον θά έπρόβαλλον 
άξίωσιν δ ιέ/, την καταβολήν τούτης* εκ τούτου ήτο βέβαιος, ότι άν δεόντως 
καί ειλικρινώς έσκέπτοντο την ύπόθεσιν, θά μετέβαλλον γνώμην. Τά πράγματα 
έδείκνυον, ότι ό Πασάς ίκανοποιήθη μέ τόν συλλογισμόν αυτόν, διότι έκ-ΐνήθη
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into the other pavilion without returning· any answer. Front 
whence a little while after there came the dragoman Panagiotti 
and said that the said Pasha had written a letter to the Grand 
Visier in favor of us, and that therefore he did hope they should 
overcome all difficulties, entreating Col. Annand in the mean
time to lay aside all other pretences whatsoever because other
wise the negotiation would never be perfected. To which it was 
answered that he ought to execute the commission that he had 
from his excellency the Capt. General, whose sentiments were 
delivered to them in that very form that his excellency had 
done to him. There were now three hours past and better since 
the last convention, all which time they waited in expectation of 
the answer, when behold, he was called by the same Panagiotti 
to go into the Pasha’s pavilion and was presently introduced, 
and after he was seated, the Pasha said that though the Grand 
Visier knew their demands were very inconvenient, yet because 
the breaking of the treaty should not be imputed to him as his 
fault, he did condescend to vacate the pretences of the restitu
tion of Clissa, his own territory, and other places gained in 
Dalmatia, as also the annual pension and donation, so that the 
Porte shall lay claim to no other but the pension anciently al
lowed for the Island of Zant; wherefore he desired that we

νά μεταβή εις to άλλο περίπτερον χωρίς να δώση απάντηση’. ’Ολίγον χρόνον 
κατόπιν ήλθεν άπύ έκεΐ ό διερμηνεύς ΓΙαναγιοίτης καί εΐπεν, ότι ό Πασάς 
έ'γραψεν επιστολήν εις τόν Μύγαν Βεζύρην ευνοϊκήν δι’ ή μας καί ότι όις έκ 
τούτου ήλπιζε ότι θά ύπερεβαλλον όλας τάς δυσκολίας, παρεκάλει δέ τόν συνι. 
Άνάντην νά παραμερίστ) έν τφ μεταξύ οίασδήποτε άλλας αξιώσεις, διότι άλ
λως ή διοπραγμάτευσις ουδέποτε θά άπέληγεν εις αποτέλεσμα. Εις τοϋτο έδό- 
θη ή απάντησες, ότι ώφειλε νά έκτελέση τήν εντολήν πού είχε λάβει παρά 
τής εξοχότητάς του τοϋ ’Αρχιστρατήγου, τού όποιου αΐ αντιλήψεις μετεδά- 
θησαν εις αυτούς ακριβώς εις τήν μορφήν πού τάς έξέθεσεν εις αυτόν. ΕΙχον 
ήδη παρελθει τρεις ώραι καί πλέον από τήν τελευταίαν συνάντηση’, καθ’ όν 
χρόνον παρέμειναν έν αναμονή τής άπαντήσεως, όταν, ιδού, έκλήθη υπό τοϋ 
ίδιου Παναγιώτη νά μεταβή εις τό περίπτερον τοΰ Πασά καί αμέσως είσήχθη, 
άφοΰ δέ εκάθησε, ό Πασάς εΐπεν, ότι άν καί ό Μέγας Βεζύρης έγνώριζεν, ότι 
τά αίτήματά των ήσαν πολύ άτοπα, διά νά μή άποδοθή εις αύιόν ιύς ίδικόν 
του σφάλμα ή διακοπή των διαπραγματεύσεων τής συνθήκης, συγκατένευε νά 
ύποχωρήση εις τάς αξιώσεις τής άποδόσεως τής Clissa, πού ήτο ίδικόν του 
έδαφος, καί άλλων θέσεων κτηθεισών εις τήν Δαλματίαν, ώς επίσης καί εις 
τό ζήτημα τής έτησίας έπιχορηγήσεως καί τής δωρεάς, ούτως ώστε ή Πύλη 
θά διετήρει άπαίτησιν μόνον έπί τής έπιχορηγήσεως, ή όποια πάλαι είχε γίνει 
δεκτή διά τήν νήσον Ζάκυνθον κατόπιν τούτου έπεθύμει ν’ άρχίσωμεν τήν
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would begin to capitulate abought the Piazza, and finish as 
soon as might be. It was answered that he was obliged to go 
back to his excellency and let him know what was agreed upon 
that so he might receive new orders to instruct him as to the 
proposals. It was now late and the evening began to grow dark, 
so that the Pasha told Col. Annand he must return the next 
day fully instructed as to all things that were to be propounded, 
that so they might come to a conclusion. Thus having taken leave 
of them, Col Annand directed his course to the city, and co
ming to the General he gave him a note he received from Si
gnor Panagiotti which contained the grant or allowance of the 
two last particulars. His excellency being satisfied with' this 
commanded him to repose and come to him in the morning to 
receive convenient orders for the next meeting. The next day 
in obedience to the Capt. General, he went to him and was 
commissioned to demand some other place possessed by the 
Turks in exchange for Candia, to which when they had conde
scended, it was to be left to them to propose that which they 
should desire. Being departed with these instructions and come 
to the usual apartment of the Pasha, he was brought into him, 
to whom he said that his excellency the Capt. General knowing 
of what great renownment and reputation the acquist of this

συνθηκολόγησιν διά τήν παράδοσιν τοΰ Φρουρίου και νά τελειώσωμεν όσον τό 
δυνατόν ταχύτερον. Έδόθη ή άπάντησις, δτι ήτο υποχρεωμένος νά έπιατρέ-ψη 
εις τήν εξοχότητά του καί νά τοΰ ανακοίνωση τί συνεφωνήθη έπ’ αΰτοϋ, ώστε 
νά λάβη νέας διαταγάς, καθοδηγούσας αυτόν ώς πρός τάς προτάσεις. Ήτο 
τώρα αργά καί ήρχιζε τό σκύτος τής εσπέρας νά γίνεται πυκνόν καί 6 Πυράς 
είπεν εις τόν συντ. Άνάντην, οτι έπρεπε νά έπιστρέψη τήν έπομένην πληροίς 
ενημερωμένος έφ’ όλων τών πραγμάτων πού θά προετείνοντο, ώστε νά φθά- 
σουν εις αποτέλεσμα. Οϋτω, άποχαιρετήσας αυτούς ό συντ. Άνάντης, κατηυ- 
θύνθη εις τήν πάλιν καί παρουσιάσθη εις τόν 'Αρχιστράτηγον' τοΰ ένεχείρισε 
σημείωμα, τό οποίον τοΰ είχε δώσει ό κύριος Παναγιώτης, περιέχον τήν πα- 
ραχώρησιν ή συγκατάβασιν επί τών δύο τελευταίων σημείων. "Η έξοχότης του 
ίκανοποιήθη έξ αϋτοΰ καί τοΰ παρήγγειλε νά άναπαυθή καί νά έλθη είς αυτόν 
τήν πρωίαν, διά νά λάβη καταλλήλους έντολάς διά τήν έπομένην συνάντηοιν· 
Τήν έπομένην, ευπειθής είς τόν ’Αρχιστράτηγον, μετέβη πρός αυτόν καί έλαβε 
τήν εντολήν νά ζητήση άλλην όχυράν θέσιν κατεχομένην υπό τών Τούρκων είς 
αντάλλαγμα τοΰ Χάνδακος, μετά τήν παραχώρησιν τής οποίας θά ήδύναντο 
καί αυτοί νά προτείνουν αυτό πού έπείΐύμουν. Μέ αύτάς τάς οδηγίας άνεχώ- 
ρησε καί έφθασε είς τό σύνηθες διαμέρισμα τοΰ Πασά καί ώδηγήθη ενώπιον 
αΰτοΰ' τοΰ άνεκοίνωσεν, ότι ή έξοχότης του ό ’Αρχιστράτηγος, γνωρίζων τί μέ- 
γα κλέος καί φήμη θά προσεπόριξεν είς τήν Πύλην ή άφόκτησις τής όχυράς αΰ-
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place would prove to the Porte, and what an engagement the 
Grand Visier hath found it to be for the space of three years to 
attack it; and that he might be sensible that his excellency did 
aim at nothing but the quiet of the dominions of both poten
tates, and that they might return to their ancient amity, he 
was willing, though he could maintain it a great while longer, 
to do an act of generosity and offer it to the said Porte to the 
end the peace might be established; and that they might find 
an equal correspondency on their part, provided, they will assign 
over some other place in the possession of the Ottoman Em
pire, to the most serene Republic, which though it were not of 
equal value, since this city is boasted to be the most inexpu
gnable in the world, yet that it might in some measure appro
ach so to be, to the end that by this colorable process, this settle
ment of peace might pass current among those Christian prin
ces our confederates, being concluded without their consent. 
This demand said the Pasha is repugnant to our laws, nor can 
we voluntarily consent to the delivery of any piazza, fortress or 
other walled town where mosques have been erected; therefore 
it was in vain to attempt impossibilities. And yet in the last 
capitulation answered Col. Aunand wherein the division of the 
Kingdom was allowed of, Candia Nova was delivered up in

τής δέσεως καί ποιον μέγαν αγώνα ό Μέγας Βεζύρης άντεμετιόπισε προσβάλλων 
έ.τί τρία συνεχή έτη ταύτην, ακόμη ΰτι ί>ά συνησΟάνετο αυτός, ότι ή έξοχο της 
του εις ούδέν άλλο έτεινε παρά εις την ησυχίαν τών επικρατειών άμφοτέρων 
ιών ηγεμονιών καί ότι άά ήδύναντο νά έπανέλΟ'Ουν ουτω εις την παλαιάν αυ
τών φιλίαν, ήτο πρόθυμος, άν καί Όά ήδύνατο νά κράτηση τό Φρούριον πολύ 
περισσότερον χρόνον, νά κάμη μίαν πράξιν γενναιοφροσύνης καί νά τό πρυσφέρη 
εις την Πύλην προς άποκατάσιασιν τής ειρήνης* Όά ήδύναντο νά ευρουν ϊσην 
άνταπύκρισιν εκ μέρους των, αρκεί νά προσδκόριζον εις την Γαλήνοτάτην 
Δημοκρατίαν άλλην τινα όχυράν Ό·εσιν, εύρισκομένην εις την κατοχήν τής ’Ο
θωμανικής Αυτοκρατορίας, ή οποία, καί άν δεν ήιο ίσης αξίας, αφού ή πόλις 
αυτή έκαυχάτο ότι ήτο ή πλέον απόρΟητος εις τον κόσμον, όμως νά την προσ- 
ήγγιξε κάπως, ΐνα διά τού εύλογου τούτου τρόπου ή άποκατάστασις αύτή 
τής ειρήνης κριΟή ισχυρά μεταξύ των Χριστιανών όμοσπόνδων πριγκήπων 
μας, αφού έγινεν άνευ τής συγκαταϋ-έσεώς των. Αυτό τό αίτημα, είπεν ό Πα
σάς, άντίκειται εις τούς νόμους μας, καί δεν δυνάμεΟ-α οίκειοΟελώς νά συναι- 
νέσωμεν εις την παράδοσιν όχυράς ί)έσεως, φρουρίου ή άλλης τειχισμένης 
πάλεως, όπου άνηγέράησαν τεμένη* ώς εκ τούτου 0“ά ήτο μάταιον νά έπιχει- 
ρήτε τά αδύνατα. "Όμως, άπήντησεν ό συντ. *Ανάντης, εις την τελευταίαν συν
θηκολόγηση’, μέ την οποίαν εγίνετο δεκτή ή διαίρεσις τού Βασιλείου, παρεδί- 
δετο ή Νέα Κάνδια, εις την οποίαν υπάρχει εν τέμενος. fQ Chiagaia Βέης

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



’Αγγλικόν υπόμνημα περί της πολιορκίας καί πτώσεως τοϋ Χάνδιικος 481

which there is one mosque. The Chiagaia Bey replied that that 
fortress ought to have been demolished, and was never left to the 
Christians in lieu of any other place. Col. Aunand made answer that 
there was never any such proposition made, so that the argument 
brought concerning the laws must needs be imitated, and the 
rather because there is a fresh example (for those that will take 
notice of it) that lately there was several such exchanges made 
in Hungary after the same manner that we propose. Here the 
Pasha said that no such thing could ever be found in deed; it 
might be a fort that was to be demolished, but not one that 
was surrendered. In same, after many contests and discourses, 
seeing they were resolved upon the negative, he did express 
himself that it was necessary to find out some way that might 
satisfy them for such exchange, for otherwise the meeting would 
be dismissed; that therefore they must acquaint the Grand Visier 
with these sentiments, because he in his great prudence might 
find out some reasonable reply. The Chiagaia Bey being highly 
incensed, said that they should carry these demands to -the Grand 
Visier, he would not endure it so patiently as hitherto he found 
he did, because those requests that are direct as (at ?) their 
laws are not to be answered. Col. Annand seeing himself obli-

απηντησεν, ou to Ψρυύριυν (Αυτό ώφειλε νά κατεδαφισθή καί οχι νά παραδο
χή εις Χριστιανούς αντί οίασδήποτε άλλης δέσεως. Ό συντ. Άνάντης άπε- 
κριθη, οτι ουδέποτε έγένετο τοιαύτη πρότασις, ώστε τό άφορών εις τούς νό
μους επιχείρημα είναι πολύ δυνατόν νά τύχη μιμήσεως, επί τοσοϋτον μάλλον 
καθ’’ όσον υπάρχει πρόσφατον παράδειγμα (δι’ όσους θέλουν νά λάβουν τοΐτο 
ύπ’ όψιν), ότι τελευταίως έγένετο εις την Ουγγαρίαν επανειλημμένους ανταλ
λαγή κατα τον αυτόν μέ τον προτεινόμενον τρόπον. Εις αυτό άπήντησεν ό 
ΙΙασάς, ότι ουδέποτε συνέβη εις την πραγματικότητα τοιοΰτον πράγμα : θά 
&πρόκειτο περί φρουρίου πού έπρεπε^ νά κατεδαφισθή καί όχι νά παραδοχή. 
Μετά πόλλάς δκχμφισβητησεις καί συζητήσεις επί του αυτού θέματος, βλεπων 
ο« κατέληγον εις άρνησιν, έόήλωσεν ότι ήτο άναγκαίον νά έξευρεθή λύσις, 
δυναμένη νά ικανοποίηση αυτούς έναντι τοιαύτης ανταλλαγής, διότι άλλως ή 
σύσκεψις θά διελύετο' ότι εκ τούτου θά έπρεπε νά ανακοινώσουν εις τον Μέ- 
γαν Βεζύρτ]ν τάς αντιλήψεις αύτάς, διότι ούτος μέ την μεγάλην του σύνεσιν 
θά ήτο εις θέσιν νά εύρη κάποιαν λογικήν λύσιν. Ό Chiagaia Βέης, ίσχυ* 
ρώς εξερεθισμένος, ειπεν, ότι άν έφερον τοιαύτα ζητήματα εντόπιον τοϋ Μεγά
λου Βεζύρου, δεν θά τά ήνείχετο τόσον υπομονητικούς όσον μέχρι τούδε τού έφαί- 
νετο ότι τά ήνέχθη, διότι αί αξιώσεις πού σχετίζονται μέ νόμους δέν τυγχά
νουν άπαντήσεως. *0 συντ. Άνάντης, βλέπων ότι ήτο υποχρεωμένος νά δώση

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 31
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ged to return an answer to such reproofs and threatenings, said 
that in treaties especially of this nature there was liberty pro
mised to him that was to explain the reason of his prince, this 
that was promised at first by the head of the Grand Visier, upon 
whose faith I rely, but now I find where you want rational ar
guments to convince, you will make use of violence and threats 
to induce us to consent to your desires. That therefore, once 
affairs were set on foot with this method, and was not allowed, 
he might well depart from the assembly. They knew that the 
Pasha was displeased at the Chiagaia Bey’s discourse, and he 
used some words to make him sensible of it. Afterwards he 
turned to Col. Annand and said that for all this he might ex
press himself with freedom because in such treaties there 
ought to be no other designs but to maintain a man’s own rea
son, wherewith everyone ought to rest satisfied; therefore upon 
this consideration he did believe that he might rest satisfied 
also with the reason they alleged; yet it was contrary to their 
law to yield up any place or fortress to the Christians, and if he 
would not credit that which was sincerely represented, he did 
engage to show it him, so that if this were showed to be so, do 
but consider yourself whether the Ottoman Empire would ever

άπάντησιν είς τοιαύτας επιτιμήσεις καί απότομον μεταχείριοιν, είπεν, ότι εις 
τάς συνθήκαε, είδικώς τής φύσεως αυτής, είχεν έξ ύποσχέσειος τήν ελευθερίαν 
νά διερμηνεύω τά επιχειρήματα τοΰ ήγεμόνος του, ότι επί τούτου έδόθη κατ’ 
άρχάς ύπόσχεσις έν όνόματι τοΰ Μεγ. Βεζύρου, εις τήν πίστιν τοΰ όποιου βασί
ζομαι, άλλά τώρα διαπιστώνω δτι, όπου σας ελλείπουν τα λογικά επιχειρήματα 
διά νά πείσετε, έχετε τήν διάθεσιν νά χρησιμοποτήτε βίαν καί άπειλάς διά νά 
μάς αναγκάσετε νά συγκατατεθώμεν είς τάς επιθυμίας σας. Ότι ώς έκ τούτου, 
άπαξ τά πράγματα έτέθησαν με βάσιν την μέθοδον αυτήν καί δέν είχε τήν δυ
νατότητα νά όμιλήση ελευθέριος, θά ήδύνατο βεβαίως νά άποχωρήση τής δια- 
σκέψεως. Άντελήφθησαν, ότι ό Πασάς είχε δυσαρεστηθή μέ τόν λόγον τοΰ 
Chiagaia Βέη καί έζήτησε νά τό κάμη αισθητόν μέ όλίγας λέξεις. Κατόπιν 
έστράφη πρός τον συντ. Άνάντην καί τοΰ εΐπεν, οτι περί τούτων θά ήδύνατο 
νά έκφρασΟή μέ ελευθερίαν, διότι είς τοιούτας συνθήκας έπρεπε νά μή απο
βλέπουν είς τίποτε άλλο παρά είς τό νά ύποστηριχθή έκάστου ή ΰπόθεσις διά 
των επιχειρημάτων του, οίστε έκαστος νά μείνη Ικανοποιημένος· μέ αυτήν τήν 
πτοϋπόθεσιν έπίστευεν, οτι καί αυτός θά εμενεν ικανοποιημένος μέ τό επιχεί
ρημα πού προέβαλλον πράγματι ήτο αντίθετον είς τόν νόμον των νά παραδώ
σουν οΐανδήποτε όχυράν θέσιν ή ηρούριον είς τούς Χριστιανούς καί άν δέν 
έπίστευεν, ότι τοΰτο ειλικρινής προεβάλλετο, άνελάμβανε νά τοΰ τό απόδειξη, 
(όσιε όταν άμεδεικνήετο ότι tlyi\ οδτιο,θά ήδύνασθε οεις αητοί νά άντιληφθήτε
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have consented to do such a thing as this is contrary to the de
cree of those laws which they are bound to support even with 
their lives. Col. Annand answeted he did believe that law which 
was recited might be so, when a town is freely delivered up, 
but not when a change and permission is made with such ad
vantages, and those so well enow; therefore he hoped they would 
consent to so just a demand in respect of the convenieney. The 
Pasha replied that truly it would not be proper to discourse any 
longer of this point because it is as insuperable as it is impossi
ble to reach the heavens with a hand, therefore they must take 
by some other project or else leave the assembly. Then he ma
de answer that he had no orders to treat at the present upon 
any other point, therefore it was necessary that he should ac
quaint his excellency with the whole matter, and expect a new 
commission from him, to which they condescended, and he 
went immediately to his excellency, and having communicated 
unto him the opposition and contests that he encountered with; 
after he had advised with the council, lie ordered him to de
mand some place without a piazza or fort in exchange, leaving 
them at liberty as to the situation; then he was again introdu
ced to the Pasha and told him, that his excellency being sati
sfied with the laws that were mentioned concerning a piazza or

(ίν τύ ’Οθωμανικόν Κράτος θά συγκατετίθετό ποτέ εις πράγμα αντίθετον πρός 
τό γράμμα των νόμων, πού έχουν τήν ύποχρέωσιν να τούς υποστηρίξουν καί μέ 
τήν ζωήν των ακόμη. Ό συντ. Άνάντης άπεκρίΰη, ότι έπίστευεν, ότι ό άνα- 
ψερόμενος νόμος θά ήδύνατο νά άορορά εις πάλιν απλώς παραδιδομένην καί 
οχι περίπτωσιν ανταλλαγής καί συγκαταβάσεως, ή οποία γίνεται μέ τόσα ώφέ- 
λη καί μάλιστα τόσον σημαντικά' ώς έκ τούτου ήλπιζεν ότι ί)'ά συγκατετίθεντο 
εις τόσον δικάίαν αΐτησιν εντός τοΰ πλαισίου τοϋ σεβασμού των καθιερωμέ- 
νών. Ό Πασάς άπήντησεν, ότι δέν Π-ώ έπρεπεν αληθώς νά συζητούν περαιτέρω 
επ’ αύτοΰ τοΰ σημείου, διότι είναι τόσον ανυπέρβλητος ή δυσκολία όσον τύ 
να φθάση τις μέ τήν χεϊρά του τόν ουρανόν, διά τοΰτο έπρεπε νά ασχοληθούν 
μέ άλλην πρύτασιν, ή άλλως νά έγκαταλείψουν τήν σύσκεψιν. Τότε άπεκρίθη 
ότι δέν είχε διαταγήν νά διαπραγματευτή επί τοϋ παρόντος άλλο σημείον καί 
διά τοΰτο ήτο ανάγκη νά άνακοινώση εις τήν εξοχότητά του τήν όλην ύπόθέ- 
σιν καί νά άναμείνη νέαν εντολήν, αύτοΰ. Συγκατετέθησαν εις τοΰτο καί μετέ- 
βη αμέσως εις τήν αύτοΰ εξοχότητα καί τοΰ άνεκοίνωσε τήν αντίίΐεσιν καί τάς 
διαμιρισβητήσεις πού συνήντησεν ουτος συνεσκέφθη μέ τό συμβούλιον καί τοΰ 
παρήγγειλε νά ζητήση εις αντάλλαγμα κάποιαν θέσιν άνευ όχυρώσεως ή 
ορρουρίου, άφήνων είς τούτους έλευθέραν τήν εκλογήν τής τοποθεσίας. Τότε 
είσήχθη πάλιν είς τον Πασάν καί τοΰ εΐπεν, ότι ή έξοχύτης του έπείσθη ώς 
προς τούς νόμους, τούς οποίους άνέφεραν ώς αφορώντας είς οχυρόν ή ορρού’
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fortress, he would not persist to demand what was inconvenient, 
and therefore in lieu of that said request, he did propose this, 
that some piece of land might be assigned the Republic, that 
might seemingly countervail that exchange, merely for the credid 
of the peace. He has scarce done speaking but the Pasha began 
to say that now he understood the Capt. General had no other 
end, but only to protract the time with hopes of a peace, that 
so their endeavor might cool till the arrival of the expected sup
plies and so raise a confusion in their army, who living in ex
pectation of the fruits of this treaty may attempt something 
against their commanders when it comes to nothing; that they 
had been so liberal in granting so much land and territories in 
Dalmatia and Albania with the fortress of Clissa, far exceeding 
what we have left as in the Kingdom; therefore we must not 
think to abuse their civility: and then turning himself to the 
Chiagaia Bey, he gave order that his pavilions should immedia
tely be taken away, who soon executed his commands; after
wards he again took up his discourse and told Annand he must 
return to the Piazza, and that for the future they should have 
no use for the white flag, because they should take no other 
answer but musket shot. To their excoriations Annand brought 
arguments to keep him even tempered, and to mitigate his pas-

ριον, καί δέν θά επόμενε ζητών δ,τι ήτο ατοπον ώς εκ τούτο», αντί τής ρη- 
θείσης άξιο'ισεως, έπρότεινε να παραχωρηθή εις τήν Δημοκρατίαν τμήμα γης 
πού θά έφαίνετο ισοδύναμον αντάλλαγμα απλώς χάριν τής ειρήνης. Μόλις εί
χε τελειώσει νά όμιλή, ήρχισεν ό Πασάς νά λέγη, δτι τώρα κατενόει, ότι ό 
"Αρχιστράτηγος δέν εΤχεν άλλον σκοπόν παρά νά παρατείνη τόν χρόνον μέ ελ
πίδας συνάψεως ειρήνης, ώστε ή σπουδή των νά ψυχρανθή μέχρι τής άφίξεως 
τών αναμενομένων επικουριών καί ο»το» νά έπιφέρη σύγχυσιν εις τό στράτευμά 
των, τό όποιον, διατελοϋν έν αναμονή τοϋ αποτελέσματος τής συνθήκης αυτής, 
θά ήδύνατο νά άποπειραθή τίποτε κατά τών διοικητών του, αν αυτή σ,πέληγεν 
είς μηδέν ότι αυτοί υπήρξαν τόσον γενναιόδωροι, παραχωροΰντες τόσην γήν 
καί έδαφικάς περιοχάς είς τήν Δαλματίαν καί "Αλβανίαν μέ τό φρούριον τής 
Clissa, τά όποια κατά πολύ ύπερέβαλλον ό,τι άφήσαμεν είς τό Βασίλειον διά 
τ ιΰτο δέν έπρεπε νά καταχρώμεθα τήν εύγένειάν των καί στρεφόμενος προς 
τον Cliiagaia Βέην έδωκεν εντολήν νά αφαιρετή αμέσως τό περίπτερόν του, 
οδτος δέ έξετέλεσε πάραυτα τάς διοταγάς του' μετά ταΰτα άνέλαβε τόν λόγον 
καί εΤπεν είς τόν Άνάντην ότι ώφειλε νά επιστρέψη είς τό Φρούριον καί ότι 
ε’ς τό μέλλον δέν θά τούς ώφέλει ή λευκή σημαία, διότι ούδεμίαν άλλην θά 
έλάμβανον άπάντησιν πλ,ήν τυφεκιοβολισμών. Είς τάς επιθέσεις των δ Άνάν- 

έφεραν επιχειρήματα διά νά συγκρατήσή *όγ θυμόν του κάί νά κμτευνάστ)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



sion, saying that the propositions were made with candor upon 
our account and not to that purpose which he proposed to him
self; that always the demands of a party made a greater than 
at first fight, but after upon consideration they wanted not 
means or shifts to adjust the difference; therefore he entreated 
him to weigh things by the maturity of his judgment; but their 
insinuations were wholly ineffectual, therefore he insisted upon 
the resolution he had alreadjr made about the treaty, repeating 
what he had said before, and then rising up, so gave order they 
should make ready his horse that he might depart, giving Au- 
nand notice with- the motion of his hand that he must return 
to the Piazza. But Annand having an express commission not 
to break off the treaty said to him, may it please you to dis
pense with the departure till I have carried this answer to his 
excellency that I may understand his intention in this affair, 
and then there may possibly be found some other way to sa
tisfy both parties. Then the Chiagaia Bey said that if he should 
go and bring back new matter of debate about this point, he 
thought it not expedient to consent to it by any means by rea
son of the inconveniency therefore. But the Pasha who behaved 
himself with greater prudence and solidity told him, that he 
would stay till he returned to satisfy and to show him how he

Αγγλικόν υπόμνημα περί της πολιορκίας καί πτώσεως του Χάνδακος 48&

to πάθος του, λέγων ότι αί προτάσεις έγένοντο μέ ειλικρίνειαν δι* ίδιον αυ
τών λογαριασμόν καί όχι διά τον λόγον τον όποιον εφαντάσΟη' ότι πάντοτε αί 
προτάσεις έκάστου μέρους προεκάλουν μεγαλύτερον η κατ’ άρχάς αγώνα, άλλα 
κατόπιν μετά την έξέτασίν των δεν ελειπον τά μέσα καί εύστροφοι μεταλλαγαί 
διά νά τακτοποίηση ή διαφορά* διά τοΰτο τον παρεκάλει θερμώς νά ζυγίση 
τά πράγματα μέ την ώριμόν του κρίσιν. Άλλ’ αί υποδείξεις του παρέμειναν όλως 
διόλου άνευ αποτελέσματος καί αυτός έπέμεινεν εις την άπύφασίν του, τήν οποίαν 
είχεν ήδη λάβει ώς προς τήν συνθήκην, επαναλαμβάνουν δ,τι καί προηγούμενους εί
πε ν* ήγέραΟη τότε καί έδωσε διαταγήν νά ετοιμάσουν τύν ίππον του, ώστενάδυνη- 
ί)ή νά αναχώρηση, ειδοποιών μέ τήν κίνησιν τής χειρός του τον Άνάντην, ότι 
έπρεπε νά έπιστρέψη εις τό Φρούριον. Άλλ’ ό Άνάντης, έχων ρητήν εντολήν 
νά μή διακόψη τήν διαπραγμάτευσιν, είπεν εις αυτόν, εάν ευαρεστήστε νά μήν 
πραγματοποιήσετε τήν άναχώρησίν σας μέχρις ότου φέρω τήν άπάντησιν αυτήν 
εις τήν εξοχότητά του, ώστε νά άντιληφΌώ τάς διαθέσεις του εις αυτήν τήν 
υπό'θ’εσιν καί τότε είναι δυνατόν νά εξεύρεσή άλλη λύσις, ικανοποιούσα άμ- 
φότερα τά μέρη. Τότε ό Chiagaia Βέης είπεν, ότι άν δεν έπέστρεφε φέριον νέον 
σέμα συζητήσειυς ώς προ; αυτό τό σημείον, δεν έκρινε σκύπιμον νά συγκατα- 
τεί)ή εις τούτο κατά κανένα τρόπον, λόγιο του άτοπου του πράγματος. Άλλ* ό 
Πασάς, ό όποιος συμπεριεφέρετο μέ μεγαλυτέραν σύνεσιν καί σταθερότητα, του 
είπεν ότι Όά πορέμενεν, μέχρις ότου έπιστρέψη, διά νά τον ικανοποίηση καί τοή
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X. Χιονίδη

at all times was ready to subscribe to conveniency. 'Then lie 
departed to tell the Captain General what happened in the de
bate of this particular and the expression of the said Pasha. 
His excellency went to council with all this, understanding the 
impossibility of obtaining' anything' in that exposition, resolved 
to lay aside that point, and come to the discussion of the other 
concerning the cannons they laid claim unto before. Therefore 
being called by the General, he told him he must move them 
with the question made by the Turks concerning the cannon in 
this manner: That in the Piazza there are two forts (sorts?) of 
cannons, the one belonging to the city, and they shall be deli
vered up together with it; the other, to the armada, which 
must be again restored to their right place. He appeared before 
the Pasha and being seated as usually, he acquainted him that 
his excellency, being moved more with a desire to restore the 
peace, believes both potentates then persuaded by the reasons 
or conveniency alleged, hath in the end, though not without 
much inward reluctancy, resolved to gratify your humor and 
prefer rather amity before the justice of his demands concern 
ning the lands and place required in exchange; therefore as to 
the present, there is nothing else to ventilate, but the points

48Β

απόδειξη oil ήιο πάντοτε έτοιμος να συμμορφωθή προς το πρέπον. 5Αν?χ(ί>- 
ρησε τότε ούτος διά νά άναγγείλη εις τον ‘Αρχιστράτηγον τί συνέβη εις την 
συζήτησιν του θέματος τούτου και τά λεχθέντα ύπο του ΙΙασά. Ή έξοχότης 
του συνεσκέφθη μέ το συμβούλιον επ’ αυτών καί, κατανοών ότι ήτο αδύνατον 
νά επιτύχουν ό,τιδήποιε επ’ αύτοϋ τού Όέματος, άπεφάσισε νά άφήση κατά μέ
ρος το σημειον τούτο καί νά έλθη εις την συζήτησιν τού άλλου, τού αφορώντας 
εις τά κανόνια, διά τό όποιον προέβαλλον προηγουμένως άξίωσιν. ΙΙρός τούτο 
τον έκάλεσε καί τού είπεν, ότι έπρεπε νά διαχειρισΌή τό ζήτημα, πού έθεσαν οι 
Τούρκοι σχετικώς μέ τά κανόνια κατά τον έξης τρόπον : "Οτι εις τό Ψρού- 
ριον ύπήρχον δύο είδη πυροβόλων, τό εν άνήκον εις την πύλιν — καί ταυτα 
ήδύναντο νά καραδοκούν μέ αυτήν — τό άλλο εις την αρμάδαν — ταύτα δέ 
ώφειλον νά έπανέλθουν εις την πρέπουσαν αυτών θέσιν. ΈνεφανίσΟη ούτος 
εις τον ΙΙασάν καί αφού έκάθισεν ώς συνήθως, τού άνεκοίνωσεν, (ότι ή έξοχό
της του, κινόυμένη μάλλον από την επιθυμίαν νά άποκατασταθή ή ειρήνη, 
τθεωρεΧ άμφότερα τά κυρίαρχα μέρη ώς πεισθέντα από τά προβαλλόμενα επι
χειρήματα καί τούς καθιερωμένους κανόνας καί προς τον σκοπόν τούτον άπε- 
φάσισεν, άν καί όχι άνευ μεγάλης εσωτερικής απροθυμίας, νά ίκανοποιήση τήν 
ψυχικήν σας διάθεσιν καί νά προτιμήση τήν φιλίαν από τό δίκαιον, τό όποιον 
διέπει τά αιτήματα ό)ς προς τά εδάφη καί τό οχυρόν πού έζητήθησαν ώς αν
τάλλαγμα’ ώς εκ τούτου επί τού παρόντος δεν υπάρχει τίποτε άλλο νά συζη- 
τηθή πέραν τών σημείων πού αφορούν εις τά ζητούμενα κανόνια. Τότε ό
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as to the cannon demanded. Then the Chiagaia Bey said, 
what will the artillery of the Piazza be a matter still in 
dispute? And where did you ever see any example, that the 
defendants that surrender a town carried away their great 
guns? Annand answered that there are two reasons for this de
mand. The first, in regard the Piazza is not yielded up because 
it can hold out no longer, but to establish a peace, therefore in 
this case there must be made equal compacts and agreements, 
and not such as are disadvantageous; the other, and that the 
choicest is, because the artillery that is in the Piazza is of two 
sorts, one of the armada, and the other of the city. Therefore 
of necessity that which belongs to the armada must be resto
red again. The Pasha replied that then the city was not suffi
ciently stored with cannons. Annand answered it is not only 
sufficiently, but to spare, but who is ignorant of this? That in 
the first year only of the war, there were sent to Venice above 
80 pieces of great cannon because they were stopped, broken or 
spoiled. Therefore we were constrained to unship as many out 
of the armada in lieu of them; and so, successively, the second 
and third year. Then said the Pasha, I would fain know who 
forced you to take those guns out of the navy ? Annand answe
red necessity obliged us to do it, that we might be able to de-

‘Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνόακ.ος 481?

Chiagaia Βέης είπε, διατί χό πυροβολικόν τοΰ Φρουρίου Φά αποτελή Φεμα 
περαιτέρω διαμφισβητήσεως; Καί ποϋ είδατε ποτέ παράδειγμα, οί παραδί- 
δοντες πόλιν ύπερασπιαταί νά αποκομίζουν τά μεγάλα των πυροβόλα ; Ό 
Άνάντης άπεκρίΦη, ότι ύπήρχον δύο λόγοι διά τό αίτημα τούτο. Ό πρώτος 
είναι ώς πρός τύ ότι η πόλις δέν παραδίδεται, επειδή δέν είναι δυνατόν νά 
άντιοτ'Γ] περισσότερον, αλλά διά νά άποκατασταΦή ή ειρήνη, καί διά τούτο, 
εις τήν περίπτωσιν ναύτην, πρέπει νό γίνουν ϊσαι συμβάσεις καί συμφωνίαι, 
καί ιδίως όχι επιζήμιοι. Ό δεύτερος λόγος — καί οδτος είναι ό σπουδαιότε
ρος—είναι ότι τό πυροβολικόν τοΰ Φρουρίου είναι δύο ειδών, τό εν τής αρ
μάδας καί τό άλλο τής πόλεως. Ώς έκ τούτου κατ’ ανάγκην τύ άνήκον είς 
τήν αρμάδα πρέπει νά επανέλΟη είς αυτήν. Ό Πασάς άπήντησβν, ότι τότε ή 
πόλις δέν ήτο έπαρκώς έφωδιασμένη μέ κανόνια. Ό Άνάντης άπεκρίΦη, ότι 
όχι μόνον ήτο έπαρκώς, αλλά καί έπερίσσευον' ποιος ήγνόει τοΰτο ; "Οτι είς 
τό πρώτον μόνον έτος τοΰ πολέμου άπεστάλησαν είς τήν Ένετίαν πλέον τών 
80 μεγάλων κανονιών διότι έσταμάτησαν, έΦραύσΦησαν ή έφΦάρησαν. Διά 
τοΰτο ήναγκάοΦ ημεν νά άποβιβάσωμεν ισάριθμα άπό τήν αρμάδα είς τήν Φέ· 
σιν τούτων' καί τό αυτό συνέβη τό δεύτερον καί τό τρίτον έτος διαδοχικώς. 
Τότε εΐπεν ό Πασάς, ευχαρίστως Φά έμάνΦανον, ποιος σάς ύπεχρέωσε νά άφαι- 
ρέσετε τά πυροβόλα άπό τόν ατόλον. Ό Άνάντης άπήντησεν, ότι ή ανάγκη τούς 
ύπεχρέωσε νά τό πράςουν, διά νά εϊμεΦα Ικανοί νά ύπερασπίσωμεν τήν πό-
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X. Χιονίδη

fend the town. The Pasha replied then that self same necessity 
binds you to leave them. Again the Chiagaia Bey said as to the 
ammunition, there must it seems be another contest. Twas 
answered that when they would agree what was convenient to 
be done, there would be no need of further dispute; for tis very 
plain that there were many guns taken out of the armada, so 
that there would be no need of repetition. The Pasha said as 
is these 2 particulars, there would be nothing ratified without 
a distinct note of the whole. Therefore these things must be 
communicated to the Capt. General. It was answered that 
things might be established in general for better, and their de
sires should be declared to his excellency afterwards; but they 
insisted the more upon the having of this note, and said all 
unanimously that they might assure themselves they would treat 
no longer, unless they first saw that note. Annand replied that 
this demand was only for their own personal satisfaction, but 
not at all necessary as to the conclusion of the point, because 
it was not to be exposed to the censure of disputation. Then 
they went into the other pavilion to argue it among themsel
ves ; and in the meantime the General had notice of what had 
been discoursed, who sent Annand immediately a distinct note

4S8

λιν. Ό Πασάς τότε άπεκρίθη, ("τι αυτή αίίτη ή ανάγκη σας ύποχςιεοινει να τά 
άφήσετε. Ό Chiagaia Βέης πάλιν είπεν, ότι θά έγ.νετο, φαίνεται, καί άλλη 
διαμφισβήτησις ώς πρός τά πυρομαχικά. Τοΰ έδόθη ή άπάντησις, ότι αν συνε- 
rfοινουν τί ήτο πρέπον νά γένη, δέν θά ύπήρχεν ανάγκη περαιτέρω συζητή- 
οεως' διότι ήτο πασιφανές, ότι ΰπήρχον πολλά πυροβόλα, τά όποια είχον 
άφαιρεθή ιΐπό τήν αρμάδα, ιοπτε να μή χρειάζεται νά έπανέλθουν επ’ αυτού. 
Ό Πασάς είπεν, ότι άφοΰ έπρόκειτο περί δυο χωριστών θεμάτων, δέν θά 
ήδόνατο νά έγκριθή τίποτε, προτού ύποβληθ-fj σαφές σημείωμα επί τοΰ συνό
λου. Λιά τοϋτο θά έπρεπε νά ανακοινωθούν ταϋτα εις τόν Αρχιστράτηγον. Έδύ- 
θη ή άπάνιησις, ότι θά ήδύναντο τα πράγματα νά καθορισθοΰν εις γενικάς γραμ- 
[ΐάς κατά τόν καλύτερον τρόπον καί κατόπιν νά ανακοινωθούν αί έπιθυμίαι 
των ώς πρός αυτά εις τήν εξοχότητά του. Άλλ’ αυτοί επόμενον επί μάλλον καί 
μάλλον νά λάβουν τα σημείωμα αυτό, καί όλοι όμοϋ έδήλωσαν, ότι ήμποροΰ- 
σαν νά είναι βέβαιοι ότι δέν θά συνέ.χιζον τάς διαπραγματεύσεις, αν δέν είχον 
προηγουμένως πρό αυτών τό σημείωμα τούτο. Ό Άνάντης άπι'ιντησεν, ότι το 
αίτοιίμενον ήτο μόνον διά τήν προσωπικήν των ίκανοποίησιν, άλλ’ ουδόλως 
ήτο άναγκαΐον διά τήν λύσιν τοΰ ζητήματος, διότι δέν έπρόκειτο νά ύποβληθή 
εις τήν κρίσιν διά συζητήσεως. Τότε μετέβησαν εις το άλλο περίπτερον νά τό 
συζητήσουν μεταξύ των' έν τώ μεταξύ ό Αρχιστράτηγος έλαβε γνώαιν των 
διαμειφθέντων καί άπέστειλεν αμέσως εις τόν Άνάντην σαφές σημείωμα όλων

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



of all the great guns and of what sort, with a particular of 
those of the armada, enjoining him to signify unto them, that as 
to a note of the ammunition belonging to war it was impossible 
to make one, because it would require a long time to draw it up, 
but they might be assured that all that belonged to the city 
should be faitfully left behind them. The said note being car
ried to the Pasha, to which there was also expressed therein 
what was commanded to be retaken upon the accompt of the 
ammunition; so that he was contented therewith, and caused Pa- 
nagiotti to read it; who, coming to the particular of the great 
guns of the fleet which amounted to 249 pieces, he said that if 
all the cannon in fleet were put together, they could not rise to 
so great a number. It was replied that their cannons were not 
only taken out of the galleys and galleases, but also other ves
sels in some of which there were 70 to one. In fine, to prevent 
debates in the conclusion, it was told them, that by this note 
they might see the extraordinary sincerety of the Capt. Gene
ral, who although ge could have privately shipped away all 
these cannon undiscovered, yet he would proceed with reality 
and candor since he knows he treats with subjects of the same 
temperament. They knew not what; to say further, being con
vinced with such an act of generosity; for that they went into

^Αγγλικόν υπόμνημά περί της πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 4ΐ->9

των μεγάλων πυροβόλων οίουδήποτε είδους καί Ιδιαιτέρως των τής αρμάδας, 
παραγγέλλων συνάμα εις αυτόν νά τούς εξηγήση, οτι ώς πρύς τό σημείωμα των 
εφοδίων πολέμου ήτο αδύνατον νά χό ετοιμάσουν, διότι θά άπήτει πολύν 
χρόνον νά καταστρωθή, άλλ’ ήδύναντο νά παράσχουν τήν διαβεβαίωσιν, οτι 
παν ό.τι άνήκεν εις τήν πόλιν θά τό έγκατέλειπον, τηροΰντες τόν λόγον των. 
Τό σημείωμα, εις τό όποιον άνεγράφοντο αί έντολαί σχετικώς μέ τήν διαπρα
γμάτευσή των πυρομαχικών, έδόθη εις τόν ΙΙασάν καί ουτος ίκανοποιήθη έκ 
τούτου καί άνέθεσεν εις τόν Παναγιώτην νά τό άναγνώση· όταν εφθασεν είς 
τό σημεΐον περί των μεγάλων πυροβόλων τοΰ στόλου, πού άνεβιβάζοντο είς 
249 τεμάχια, έδήλωσεν ουτος, ότι όλα όμοϋ τά πυροβόλα τοΰ στύλου δέν ήτο 
δυνατόν νά άνερχωνται είς τόσον μύγαν αριθμόν. Έδόθη ή άπάντησις, ότι τά 
κανόνια των έλήφθησαν όχι μόνον έκ τών γαλερών καί γαλεασών, αλλά καί έξ 
άλλων πλοίων, είς μερικά τών οποίων ΰπήρχον 70 είς έκαστον. Τέλος, διά νά 
προλάβουν συζητήσεις κατά τήν λήψιν άποφάσεως, τούς είπον, ότι άπό τό ση
μείωμα τοΰτο θά ήδύναντο νά άντιληφθοΰν τήν εξαιρετικήν ειλικρίνειαν τοΰ 
’Αρχιστρατήγου, οστις, ενώ ήδύνατο νά έπιβιβάση καί άπομακρύνη μυστικώς 
αυτά τά κανόνια χωρίς νά άνακαλυφθή, ήθέλησε νά ένεργήση φανερά καί μέ 
ευθύτητα, άφοϋ γνωρίζει ότι διαπραγματεύεται μέ πρόσωπα τόΰ αυτού ήθους. 
Δέν έγνο'ιριζον τί νά εϊπουν περαιτέρω, άφοϋ έπείσθησαν μέ τήν τόσον γενναίο
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490 X. Χιονίδη

the other pavilion, and after they had argued together, they 
wrote a letter to the Grand Visier, and Annand being afterwards 
called in to know if there were any other things to be debated. 
Annand told them that it was customary in point of conduct to 
allow those towns that defended themselves valiently, liberty to 
carry away with them a competent number of cannons; that 
therefore (having already received instructions from the General), 
we did on our part desire that civility of them, because it would 
redound more to the honor of the Visier. The Pasha made answer 
that there were so many great guns carried away already, and 
if the Visier did condescend to what we pretended to upon the 
accompt of the navy, he might very well be contented. Annand 
said that they ought to respect the honor of the Visier and the 
army more than the value of a small number of guns; for this 
condescension would give the world to understand that the 
3 years siege of this town was occasioned by your meeting with 
such stout opposition from the besieged. Then the Pasha re
plied that when the most material things were concluded, he 
himself would entreat the Visier again to allow some propor
tion ; if they would be content to make this an article, to leave 
a blank for the number, that they should be afterwards incerted. 
In the meantime they received the Grand Visier’s answer con-

φρονα αυτήν πράξιν' διά τοΰτο μετέβησαν εις το άλλο περίπτερον καί συσκε- 
φθέντες έγραψαν επιστολήν πρός τόν Μέγαν Βεζΰρην· κατόπιν έκάλεσαν τόν Ά- 
νάντην νά είσέλθϊ|, διά νά μάθουν, αν ύπήρχον άλλα θέματα πρός συζήτησιν. Ό 
Άνάντης τούς είπεν, ότι ήτο συνήθης συμπεριφορά πρός πόλεις, αί όποια ι υπέρ - 
ήσπισαν εαυτός γενναίως, νά τούς παρέχεται ή άδεια νά αποκομίζουν άρμό- 
ζοντα αριθμόν πυροβόλων διά τοΰτο, (άφοϋ έλάβομεν ήδη σχετικός οδηγίας 
παρά τοϋ Αρχιστρατήγου) έκφράζομεν άπό μέρους μας τήν επιθυμίαν νά έπι- 
δείξουν τήν ευγένειαν αυτήν, άφοϋ μάλιστα, τούτο θά άπέβαινε μάλλον πρός 
τιμήν τού Βεζόρου. Ό Πασάς άπήντησεν, ότι άπεκομίσθησαν ήδη τόσον πολλά 
καί μεγάλα κανόνια, ώστε, άν ό Βεζόρης ένέδιδεν εις δ,τι έπρόβαλον ώς πρός 
τόν στόλον, θά έπρεπε νά είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Ό Άνάντης άπήν
τησεν, δτι θά ώφειλον νά σεβασθοΰν μάλλον τήν τιμήν τοϋ Βεζόρου καί τοϋ 
στρατεύματος παρά τήν αξίαν μικρού αριθμού πυροβόλων' διά τής συγκατα- 
βάσεως αυτής θα έδιδον εις τόν κόσμον νά έννοήστ), ότι ή τριετής πολιορκία 
τής πόλεως προέκυψεν έκ τού ότι συνηντήσατε τόσον ίσχυράν άντίστασιν έκ 
μέρους τών πολιορκουμένων. Τότε ό ΙΙασάς άπήντησεν, ότι όταν τά ουσιωδέ
στερα ήγοντο εις πέρας, αυτός ό ίδιος θά παρεκάλει θερμώς τόν Βεζΰρην νά 
παραχωρήση εν μέρος, αν εύηρεστοΰντο νά τό διατυπώσουν εις άρθρον, άφή- 
νοντες κενόν διά τόν αριθμόν, ώστε νά τόν παρεμβάλουν έκ τών ύστέροιν.· Έν 
τφ μεταξύ έλαβον τήν άπάντησιν ιού Μεγάλου Βεζόρου άναφορικώς μέ τά κανό-
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cerning the cannon and ammunition of the armada, which was 
declared thus, that he was content they should take the cannon 
and the ammunition of the armada along with them without 
deceit. Thus all the essential points were ratified as is before 
mentioned, and there remained nothing but what concerned the 
formality of the suspension of their arms, having already recei
ved orders as to that affair; that they should withdraw their sol
diers in both ports to their first batteries; because those that 
belonged to the Republic did retire behind the palisade of the 
falsa Braqa athwart, and cross, and the Cortina, to avoid the con
fusion that may happen by intermixing themselves one with 
another; to this was answered that it were better to appoint 
them the outward fortifications because they had wholly with
drawn their men from.the posts that were assaulted, and pla
ced them as a guard to the same fortifications of the Janizaries 
to keep the other Turks that would pass this. Annand replied 
it was not to be done because that to deliver up the fortifica
tions were immediately to admit them into the town, and so 
they should expose their liberty to the arbitrariness of an in
solvent army. The Pasha replied that as to their security, he did 
promise it them upon the faith of the Grand Visier. He answe
red that they were assured of it, nor did at all question any-

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας και πτώσεως τοϋ Χάνδακος 491

via καί τα πυρομαχικά τής αρμάδας, διά της οποίας εδηλουτο, διι συγκατετί- 
Όετο νά λάβουν μεΟ*’ εαυτών τά κανόνια καί τά πυρομαχικά ταύτης άνευ 
δόλου. Οΰτω ένεκρίΌ·ησαν όλα τά ουσιαστικά σημεία ώς προεμνημονεύδη, 
καί δεν άπέμενε παρά δ,τι άφείύρα τάς διατυποωεις τής ανακωχής των οπλών, 
διά ταύτην είχεν ήδη λάβει διαταγάς : δτι \(>ά άπέσυρον τούς στρατιώτας των 
εις άμφοτέρας τάς πύλας εις τά πρώτα τα>ν πυροβολοστάσια, ώστε οί άνήκον- 
τες εις την Δημοκρατίαν νά άποσυρΌοϋν όπισθεν τοϋ φράγματος τής προτει
χίου κρηπίδος (Falsa Braga), λοξώς καί σταυρωτά, καί τοϋ Προπετάσματος, 
ώστε νά άποφευχΙΚ) σύγχυσις, ή οποία ίΐά ήδύνατο νά προέλΦη έκ τής συνα- 
ναμίξεώς των. Εις τούτο έδόΟη ή άπάντησις, δτι καλύτερον νά τούς άφήσουν 
τάς εξωτερικός οχυρώσεις, άποσύρο\τες δλοκληρωτικώς τούς άνδρας των από τάς 
θέσεις πού προσεβάλλοντο καί τοποθετουντες αύτούς ώς φρουράν εις τάς αύτάς 
οχυρώσεις όπου οί Γενίτσαροι, διά νά συγκρατήσουν τούς άλλους Τούρκους, πού θά 
ήάελον νά τάς ύπερβοϋν. Ό Άνάντης άπήντησεν, δτι τούτο δεν ήτο δυνατόν νά 
γίνη, διότι τό νά παραδώσουν τάς όχυριυσεις ήτο ώς νά τούς έδέχοντο αμέσως εις 
την πόλιν καί ουτω θά έ^έθετόν την ελευθερίαν των εις την αυθαιρεσίαν στρα
τεύματος, εις τό όποιον δένήδύναντο νά εμπιστευτούν. *0 Πασάς άπήντησεν, δτι 
ώς πρός την ασφάλειαν τιον, τούς την υπόσχεται έν όνόματι τοϋ Μεγάλου Βεζύ. 
ρου. Άπήντησεν, δτι ήσαν βέβαιοι δΓ αυτό, ούτε προέκυπτε ζήτημα ώ; πρός
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thing that depended upon tlie will of the Grand Visier, but as 
to that which depended upon the arbitrary will of the militia, 
no person could secure them that, therefore they must alter 
their mind for they would be rather content to continue upon 
their defence than expose their lives to the discretion of their 
soldiers. Seeing then that they could not overcome this, they 
made a new proposition; that they should admit to join to their 
forces in the Grand Fort 500 Janizaries and 200 at the Rabelin 
of Santo Spivento (Spirlto?); but he gave them to understand 
that this demand was the same as the first, and withal added 
that they must lay aside the proposition, otherwise they should 
not agree. Finally they concluded after many various debates 
that the soldiers of both parties should keep to their own posts 
that they at present are masters of, till after the men were em
barked in order, to a transportation. After this the white flag was 
agreed to be left up in token of a cessation of arms ; and when 
according to the order of his excellency, Annand desired that 
terms of 20 days license for the shipping of their goods; but 
they seemed very averse to it and would allow but 5 at first, 
but at lenglit after a long dispute, we had twelve days allowed 
us. Now they were to appoint how things should be managed

δ,τι έξηρτάτο άπό trjv Οέλησιν τοΰ Μεγάλου Βεζύρου, άλλ’ ιός πρός αυτό πού 
έξηρτάτο από τήν αυθαιρεσίαν τής «μιλίτσια* κανείς δέν Οά ήδύνοτο νά τούς 
εξασφάλιση· διά τοϋτο Οά έπρεπε νά μετά βάλουν γνώμην, διότι αυτοί Οά προ- 
ετίμων νά συνεχίσουν τήν άμυνάν των παρά νά εκθέσουν τήν ζωήν των εις 
τήν διάΟεσιν των στρατιωτών των. Βλέποντες τότε ότι δέν ήδύναντο νά υπερ
νικήσουν τήν δυσκολίαν αυτήν, έκαμαν νέαν πρότασιν : ότι έπρεπε νά δεχΟ-οΰν 
νά έλθουν εις επαφήν μέ τάς δυνάμεις των εις τό Μέγα Φρούριον 500 Γενι- 
τσάροι καί 200 εις τό Προμεσοτείχισμα (Ravelin) τοΰ Άγ. Πνεύματος. Αλλά 
τούς έδωκε νά εννοήσουν, ότι αυτό πού έζήτουν δέν διέφερε τοΰ προηγουμένου 
καί προσέΟηκε παρευΟάς, ότι έπρεπε, νά θέσουν κατά μέρος τήν πρότασιν, διότι 
ιίλλως δέν Οά συνεφιόνουν. Τέλος κατέληξαν έπειτα από ποικίλας συζητήσεις, 
ότι οί στρατιώται άμφοτέρων των μερών 0ά παρέμενον εις τάς θέσεις τάς 
οποίας επί τοΰ παρόντος κατείχαν, μέχρις ότου οί άνδρες έπιβιβασΟοΰν έν τά
ξει προς μεταφοράν των. Κατόπιν τούτου συνεφωνήΟη, ότι ή λευκή σημαία Οά 
άφήνετο ανυψωμένη ώς τεκμήριον ανακωχής· όταν, συμφιύνως πρός τάς διατιι- 
γάς τής εξοχότητάς του, ό Άνάντης έξέφρασε τήν επιθυμίαν νά παρασχεΟή 
προθεσμία, 20 ημερών διά τήν έπιβίβασιν των πραγμάτων των, αυτοί έφάνη- 
σαν πολύ ενάντιοι εις τοΰτο καί ήΟελον νά έπιτρέι|ιουν κατ’ άρχάς μόνον 5, 
άλλα τέλος, κατόπιν μακριάς διαμφιαβητήσεως, μάς παρε/ιυρήθη προθεσμία 
12 ημερών. Τώρα έπρόκειτο νά ορίσουν πώς 0ά έγίνετο ό χειρισμός τών πρα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



and were next day to frame the articles so that there was no
thing wanting but only the exchange of hostages for the sus
pension of arms which was performed according to agreement; 
and they immediately set up the white colors and all hostility 
punctually ceased; the next day the articles were drawn and so 
drawn that they might be published according to the appoint
ment of Ibrahim Pasha. They were absolutely reflected and sub
scribed by his excellency the Captain General and the council, and 
sealed with the impression of St. Mark; and they unanimously 
attended the conveniency of the Grand Yisier to go and receive 
according to their desire those that he had made to the same 
purpose in the Turkish tongue translated by Panagiotti. It was 
at this time afternoon when as the forenamed Aehmet Pasha 
gave them notice that the Grand Yisier expected their appea
rance; whereupon he and the said young man that did accom
pany him as his excellency’s secretary that attended at all the 
meetings and was employed in the embassy from Annand to his 
excellency the Captain General; these two, I say, speedily took 
horse together and went on their way; the Pasha went about 15 
paces before us with a retinue of 20 servants about his horse, 
and 6 paces behind him followed a Sub-Pasha also of the Jani
zaries on horseback with the same number of servants in his

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοΰ Χάνδακος 403

γμάτ,ων· τήν έπομένην θά κατέστρωνον τά άρθρα, ά'ιστε νά μή απομένη παρά 
μόνον η ανταλλαγή όμηρων διά τήν κήρυξιν τής ανακωχής, ή όποια συνετελέ- 
οθη κατά τά συμφωνηθέντα. Καί αμέσως άνεπέτασαν τήν λευκήν σημαίαν καί 
τότε ακριβώς πάσαι αί έχθροπραξίαι έσταμάτησαν. Τήν έπομένην τά άρθρα 
διετυπαόθησαν καί τόσον πλήρως, ώστε κατά τήν ύπόδειξιν του Ίμπραΐμ Πα
σά, ήδύνανιο νά δημοσιευθοϋν. Ό Αρχιστράτηγος καί τό Χυμβούλιον τά έμε- 
λέτησαν τελείως καί τά υπέγραψαν καί έτέθη ή σφραγίς τοΰ Άγ. Μάρκου- 
καί όμοθύμως άνταπεκρίθησαν εις τήν υπό τοΰ Μεγάλου Βεζύρου παρασχε- 
θεϊααν ευχέρειαν νά μεταβοΰν καί δεχθούν, συμφώνως πρός τήν επιθυμίαν 
των, εκείνα τά όποια πρός τόν αυτόν σκοπόν διετύπωσε, μεταφρασθεντα εις 
τήν τουρκικήν γλώσσαν υπό τοΰ Παναγιώτη. Ήτο τότε απόγευμα, όταν δ 
προμνημονευθείς Άχμέτ Πασάς τους είδοποίησεν, ότι ό Μέγας Βεζύρηε άνέ- 
μενε νά έμφανισθοϋν πρό αύτοΰ. Τότε αυτός (ό Άνάντης) καί ό μνημονειθείς 
νέος, ό όποιος τόν συνώδευεν ώς γραμματεύς τής εξοχότητάς του καί ό όποιος 
παρευρέθη εις όλας τάς συναντήσεις καί έχρησιμοποιήθη ώς σύνδεσμος μεταξύ 
τοΰ Άνάντου καί τής εξοχότητάς του τοΰ ’Αρχιστρατήγου, οι δύο αυτοί, λέ
γω, ιππέυσαν κατεσπευσμένα); όμοϋ καί έσυνέχισαν τόν δρόμον των ό Πασάς 
έβάδιζεν εις άπόστασιν 15 βημάτων πρό ημών, μέ συνοδείαν 20 υπηρετών πε
ριβαλλόντων τόν ίππον του, καί έξ βήματα όπισθεν ιιότοΰ ήκολούΟει είς Ύπο- 
πασάς των Γενιτσάρων έφιππος, μέ τόν αυτόν αριθμόν υπηρετών όπισθεν του. Έ-
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train. Then about 4 or 5 paces behind us were on horseback the 
said Aga, the Chiagaia Bey of Ibrahim Pasha and a Chiorbaggi 
of the Janizaries with their servants. All this company marched 
along behind 2 ranks of 500 Janizaries who were placed in such 
good order that they seemed on each side like a wall hung with 
tapestry. Being thus on the way to the Pasha’s lodgings they 
went about 2 miles where being arrived in the valley of Gio- 
firo, there stood a pavilion indifferently high and spacious 
with 3 rooms, and a round ball of wood guilded on the top of 
only one of them. The pavilion was encompassed with green 
cloth in imitation of a wall which was higher than a horseman 
mounted. Within this circuit there were several other pavilions 
but somewhat lower. Being come to the wall gate first, the Aga 
and his company dismounted with a gentle courteous motion. 
This done, they were brought into the court that led to the pa
vilion; without doors were placed three standards of wood 
guilded as high as a troop sword, on the top of each a brazen 
ball guilded, and about a hand’s breadth under that a horse tail 
hanging downwards. Then we came to an ascent of 6 steps fra
med above ground, covered with carpets, which brought us to 
the first room of the pavilion and represented the hall or parlor, 
which was only painted with cloth of gold in the very middle; and

πειτα, 4, ή 5 βήματα όπισθεν ημών ήρχοντο έφιπποι ό γνοίστός ’Αγάς, 6 Chiagaia 
Βέης τοΰ Ίμπραίμ ΓΙασά και είς Τζορμπατζής των Γενιτσάρων μέ τούς ύπηρέτας 
των. "Ολη συνοδεία αυτή έβάδιζε μεταξύ δύο στοίχιυν έκ οΟΟ Γενιτσάρων, τόσον 
καλώς τεταγμένων, ώστε να φαίνεται έκαστη πλευρά ως εις τοίχος έπεστρωμένυς 
μέ τάπητας. Βαίνοντες ούιω προς τά οικήματα τού ΙΙασά, έπροχοίρησαν 2 μίλια 
περίπου καί έφτασαν είς την κοιλάδα τοΰ Γιόςιυρου, όπου ϊστατο έν περίπτε- 
ρον μετρίως υψηλόν καί εύρύχωρον, έχον τρία δωμάτια, μέ στρογγυλήν σφαϊ. 
ραν έξ επίχρυσου ξύλου είς τήν κορυφήν τοΰ ενός μόνον εξ αυτών. Τό περί
πτερον περιεζώννυτο μέ πράσινον ύςιασμα μιμούμενον τοίχον, ό όποιος ήτο 
υψηλότερος από έφιππον. Εντός τού περίβολου τούτου ύπήρχον μερικά άλλα 
περίπτερα, αλλά χαμηλότερα κάπως. "Οταν έφΦασαν είς τήν πύλην τοΰ περι
βόλου, ό ’Αγάς καί ή συνοδεία του άιρίππευσαν μέ έλαφράν άβράν κίνησιν. 
Άφοΰ έγινε τούτο, ώδηγήΦησαν είς τήν αυλήν τήν άγουσαν είς τό περίπτερον 
έξω των Φορών ήσαν τοποθετημένα τρία λάβαρα έξ επίχρυσου ξύλου, υψηλά 
όσον ξίφος ιππικού, μέ όρειχαλκίνην έπίχρυσον σφαίραν είς τήν κορυφήν καί, 
περίπου μίαν παλάμην κάτω ταύτης, ουράν ίππου κρεμσμένην. ΈφΦασαμεν 
τότε είς μίαν άνοδον έξ βαθμιδών, κατεσκευασμένην άνω τού εδάφους καί 
έπεστρωμένην μέ τάπητας, καί δι’ αυτής άνήλΦομεν είς τό πρώτον δωμάτιον 
τού περιπτέρου, τόν προΦάλαμον ή έντευκτήριον, τό όποιον ακριβώς είς τό 
μέσον έκαλύπτετο μέ χρυσούν ύφασμα· παρά τούς πύδας τούτου καί επί τού
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at the foot of it upon the ground, along row of cushions covered 
with scarlet and fringed with silk and gold. The pavement was 
boarded with thin planks and finely covered. And Annand was 
seated over against the canopy or cloth of state upon a stool 
without a.back, covered with crimson velvet, where he had not 
stayed above a quarter of an hour, but Achinet Aga came and 
made a sign to him to go into the other room which was the 

.second in the pavilion, hung and covered as the first, but the 
furniture newer and finer. The Grand Visier sat at the upper 
end upon soft pillows which seemed to be two large mattresses 
covered with the finest scarlet, having 4 great cushions placed 

. in a row to lean upon which were covered with cloth of gold, 
being Indian work of a red color; besides them there was 
a frontispiece of cloth of gold embroidered higher than a pike 
and as large as the pavilion. All the choice of the army stood 
round him very thick and close together and all in rich attire. 
As soon as they approached the said Visier within 3 paces or 
thereabouts, the dragoman Panagiotti did bid them stop there. 
Then they uncovered themselves and made a bow, returning 
back to cover themselves; at which salutation, the Grand Visier 
bowing his head did bid them welcome. And then Annand be-

έδάφους υπήρχε μακριά σειρά προσκέφαλα,ων μέ ερυθρόν περίβλημα, πλαισι- 
ούμενον μέ μεταξωτά καί χρυσά κρόσια. Τύ έδαφος ή το έπενδεδυμένον μέ λε
πτός σανίδας καί καλλιτεχνικές έπεστριομένον. Ό Άνάντης έκάί)·ησεν έναντι 
τοΰ «ουρανοί» ή υφάσματος τοΰ Κράτους, επί θρανίου άνευ ερεισίνωτου, κε- 
καλυμμένου μέ βελοΰδον πυρσού χρώματος, όπου μόλις είχε παραμείνει περί 
τύ τέταρτον τής ώρας, οτε 6 Άχμέτ ’Αγάς είσήλί)ε καί τοΰ ένευοε νά μεταβή 
εις τό άλλο δωμάτιον, τό δεύτερον τοΰ περιπτέρου, το όποιον εΤχεν ανάλογα 
παραπετάσματα καί τάπητας τοΰ πρώτου, αλλά σκευήν νεωτέραν καί ώραιοτέ- 
ραν. Ό Μέγας Βεζύρης έκάίίητο εις τό έτερον άκρον επί μαλακών προσκεψα- 
λαίων, πού έφαίνοντο ώς δύο μεγάλα στρώματα έπενδεδυμένα μέ την πλέον 
έξοχον πορφύραν, καί έχμιν 4 μεγάλα προσκεφάλαια τοποθετημένα είς σειράν 
διά νά στηρίζεται, ένδεδυμένα μέ χρυσοϋν ύφασμα, ινδικόν έργον ερυθρός 
άποχρώσεως' πλησίον του υπήρχε προμετωπίς υφάσματος χρυσού κεντητού 
υψηλότερα λόγχης καί πλατεία όσον τό περίπτερον. "Ολοι οί εκλεκτοί τού 
στρατεύματος ΐσταντο κύκλφ του είς πυκνήν ταξιν πρός άλλήλους καί όλοι μέ 
πλουσίαν περίβολήν. Μόλις έπλησίασαν τόν Βεζύρην είς άπόστασιν τριών μέ
τρων ή περίπου τόσον, ό διερμηνεύς Παναγιώτης τούς έσταμάτησεν εκεί. Τότε 
άπεκαλύφθησαν καί ύπεκλίθησαν, κάμνοντες μεταβολήν διά νά καλυφθούν έκ 
νέου’ είς τόν χαιρετισμόν τούτον ο Μέγας Βεζύρης νεύων την κεφαλήν τούς 
ηύχήθη τύ καλώς ώρισαν. Καί τότε ό Άνάντης ήρχισε τήν άγόρευσίν του :
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gan his harangue; Now that God hath after so tedious a war 
settled a peace between two potentates who were always proud 
of the distinct and stricter friendship between them, in token 
whereof his excellency the Captain General had sent him to de
clare unto him his amity and to assure him of the good corres
pondence between the most serene Republic and the Ottoman 
Porte, in the same manner as at all other times they have do
ne ; and it may be gathered by the subsequent affairs that his 
excellency hath had no other design but that the hatred and 
enmity between them may be laid aside and annihilated. The 
Grand Visier answered this complimentary very ceremoniously, 
saying that he did accept very kindly, of the expressions of his 
excellency the Captain General who hath bestirred himself in 
the settling of this peace, not without reason, for he knows ve
ry well how great advantages will redound to the most serene 
Republic by the affection and favor of the Grand Signor. An- 
nand replied that the most serene Republic hath endeavored 
with great fervency to cultivate the friendship of the Ottoman 
Porte, nor did ever take up arms but in their own defence when 
necessitated to it, which the law of nature allows of; therefore 
he might be certain they would be much more diligent for the 
future to preserve it. The Grand Visier made answer that the

Τώρα πού ό Θεός μετά τόσον οχληρόν πόλεμον άπεκατέστησε την ειρήνην με
ταξύ τών δύο αυθεντιών, αί όποιοι πάντοτε υπήρξαν υπερήφανοι διά χήν δια- 
κεκριμένην καί λίαν στενήν φιλίαν μεταξύ των, ή αυτού εξοχύτης ό Αρχι
στράτηγος εις μαρτύρων τούτου τόν άπέστειλεν, ϊνα δηλώση ενώπιον αυτού 
τήν φιλίαν του καί νά τόν βεβαίωση διά τάς καλάς σχέσεις μεταξύ τής Γαλη
νότατης Δημοκρατίας καί τής ’Οθωμανικής Πύλης, όπως ειχον άλλοτε υπάρξει 
εις ιό παρελθόν, καί άπό τά επακόλουθα δύναϊαι νά συναχθή, οτι ή έξοχό- 
της του έχει ώς μόνον σχέδιον νά παραμερίση καί νά έκμηδενίση παν μίσος 
καί εχθρότητα μεταξύ αυτών. 'Ο Μέγας Βεζύρης άπήντησεν εις τάς φιλοφρο
νήσεις αύτάς μέ λίαν επίσημον ύφος, λέγων οτι έδέχετο λίαν εύμενώς τους 
λόγους τής εξοχότητάς του τού ’Αρχιστρατήγου, οστις κατηύθυνεν εαυτόν προς 
τήν άποκατάστασιν τής ειρήνης ταύτης, όχι άνευ λόγου, διότι γνωρίζει πολύ κα' 
λώς πόσον μεγάλα ωφέλη θά έκπηγάσουν διά τήν Γαληνοτάτην Δημοκρατίαν 
άπό τήν στοργήν καί τήν εύνοιαν τού Σουλτάνου. Ό Άνάντης άπήντησεν, οτι 
ή Γαληνότατη Δημοκρατία κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν μέ θερμόν ζήλον νά 
καλλιεργήση τήν φιλίαν μέ τήν ’Οθωμανικήν Πύλην καί δέν έλαβε τά όπλα 
παρά μόνον πρός ΰπεράσπισιν έαυτής, όταν προέκυψει ή άνάγκη, πράγμα το 
όποιον επιτρέπει ό νόμος τής φύσεως4 διά τούτο δύναται νά είνιιι βέβαιοςι 
ότι θά δειχθοϋν εις τό μέλλον επιμελέστεροι διά τήν διατήρησιν αυτής. Ό 
Μέγας Βεζύρης άπεκρίθη, ότι ή Γαληνοτάτη Δημοκρατία θά εύρη τήν αυτήν
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most serene Republic should find the same correspondence 
at all times from the Grand Signor. After this, the articles 
were produced, signed and sealed, and delivered into the hands 
of the Visier by Annand saying that, they being explained 
and digested by his commissioners and by us on behalf of the 
Captain General, we are now come before their presence 
to receive the same in the Turkish idiom, signed and sealed 
with your seal according to the form agreed upon, and sworn to 
be observed. Which articles, being in the hands of the Grand 
Signor’s lord chancellor who stood by them together with the 
Chian Pasha, the Visier’s chief secretary and his groom of the 
chamber, they were by the said chancellor delivered to the Vi
sier, who after he had looked upon the seal and subscription, 
gave them to Panagiotti and bid him read them name by name 
that had subscribed; which being done, he took the writing that 
was in the Turkish language, and delivered it to the high chan
cellor who gave it to Annand; and he diligently observed them 
and particularly the seal; which charge being over, the Grand 
Visier said all was well and now we are good friends. Then An
nand made a short speech in commendation of the Visier which 
was well taken by him, and he told him that he desired him to 
salute the Captain General in his name. After this the Visier

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τοϋ Χάνδακος 49ί

ανταπόκρισιν άνά πάντα χρόνον έκ μέρους τοΰ Σουλτάνου. Μετά ταΰτα παρου
σίασαν τά άρθρα τής συνθήκης, υπογεγραμμένα καί έσφραγισμένα, καί ό Ά- 
νάντης τά παρέδωσεν εις χεΐρας τοϋ Βεζύρου, λέγων δη, άφοϋ ταΰτα ήρμηνεύ- 
θησαν καί άφωμοιώθησαν υπό των εντεταλμένων καί ημών έν όνόματι τοϋ 
’Αρχιστρατήγου, ήλθομεν τώρα ενώπιον τιον, ϊνα λάβωμεν τό αντίστοιχον 
εις τουρκικήν γλώσσαν, ύπογεγραμμένον καί έσφραγισμένον μέ τήν σφραγίδα 
σας, κατά τόν συμψωνηθέντα τύπον καί μέ τόν δρκον νά τηρηθή. Τά άρθρα 
ταΰτα, έγχειρισθέντα εις τόν μέγαν σφραγιδοφύλακα τοΰ Σουλτάνου, ό όποιος 
ϊστατο πλησίον τοΰ Βεζύρου μετά τοϋ Chian Πασά, τοΰ άρχιγραμματέως καί 
θαλαμηπόλου αΰτοΰ, παρεδόθησαν ύπ’ αύτοϋ εις τόν Μέγαν Βεζύρην, οστις 
έθεώρησε τήν σφραγίδα καί τήν υπογραφήν καί τά έδωσεν εις τόν Παναγιώ
την, παραγγέλλων νά άναγνώση όνομα πρός όνομα τούς ύπογραφομένους' άφοΰ 
έγινε τοΰτο, έλαβε τουρκιστί συντεταγμένον τό έγγραφον καί τό παρέδωσεν εις 
τόν άρχισφραγιδοφύλακα, οστις τό ένεχείρισεν εις τόν Άνάντην καί οΰτος 
μετ’ έπιμελείας τό έξήτασε καί ιδίως τήν σφραγίδα' άφοΰ έτελείωσε καί αυτή 
ή διατύπιυσις, ό Μέγας Βεζύρης εΐπεν, ότι ολα ήσαν έν τάζει καί ότι τιόρα 
ήσαν καλοί φίλοι. Τότε ό Άνάντης έξεφώνησε βραχύν λόγον, επαινετικόν τοΰ 
Βεζύρου, οστις τόν ήκουσεν ευχαρίστως καί τοΰ εΐπεν, ότι έπεθύμει νά χαιρε- 
τίση έζ ονόματος του τόν ’Αρχιστράτηγον. ’Ακολούθως 6 Βεζύρης άντήλλαξε

ΚΡΗΤΙΚΑ XPONJKA Γ.
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498 X. Χιονίδη

exchanged a word or two with the grooms of his chamber, and 
they presented him with 2 Persian vests of cloth of gold and 
put them on. After this present was given, they departed and 
returned in the same manner and with the same retinue to the 
Pasha’s apartment. There the translation here underwritten was 
delivered to Annand by Panagiotti in his own handwriting, 
which he perused and found that they had omitted in the second 
article the territories of the fortresses of Suda, Carabusa and 
Spina Longa, and protested against the articles as null and void 
because they were altered contrary to agreement. Panagiotti 
replied that it was the Visier’s pleasure to omit that, because 
the fortresses can have no territories, but Annand insisted upon 
it and said that this omission was a breach of faith, it being so 
to be established by contract. He was infinitely troubled at the 
cheat and afterwards gave notice of it to his excellency who 
commanded him to return immediately to the Pasha’s lodgings 
and tell him that he intended to declare the treaty void unless 
he would rectify the mistake that was committed. Fie was asto
nished at these resolute propositions, yet he endeavored to ex
cuse it by saying that the fortresses had no territories. But An
nand fully convinced him by Panagiotti’s own note which he

μίαν η δύο λέξεις μέ τούς θαλαμηπόλους χου καί χοϋ παρουσίασαν δύο περ
σικός σχολάς χρυσοκέντητου ύφάσμαχος καί χάς προσέφερεν εις αύχούς. Άφοΰ 
έδόθη χό δώρον χοΰχο, άνεχώρησαν καί έπέστρεψαν καχά χόν αυτόν χρόπον 
καί μέ χήν αύχήν συνοδείαν εις χό διαμέρισμα χοϋ Πασά. ’Ενταύθα ή μετά- 
φρασις, παρατιθέμενη καίω χοϋ κειμένου, παρεδόθη εις χόν Άνάνχην υπό χοΰ 
Παναγιώτη, γεγραμμένη διά χειρός χου' διεξήλθε χαύχην καί ευρεν δχι εΐχον 
παραλείψει εις χό δεύχερον άρθρον χάς εδαφικός περιοχάς τής Χούδας, Γραμ- 
βούσας καί Σπινάλόγγας' διεμαρχυρήθη χόχε καχά χής διαχυπώσεως χών άρ
θρων, χαρακτηρίσας χαΰχα ώς ανίσχυρα καί άκυρα, διόχι ήλλοιώθησαν πι/ρά 
χήν γενομένην συμφωνίαν. Ό Παναγιώτης άπήνχησεν, δχι ήχο ή θέλησις χοΰ 
Βεζύρου νά παραλείψουν χαΰχα, διόχι χά φρούρια δέν δύνανχαι νά έχουν εδα
φικός περιοχάς' άλλ’ ό Άνάνχης έπέμενεν έπ’ αύχοϋ καί έδήλωσεν, δχι ή πα- 
ράλειψις αϋχή ίσοδυνάμει πρός παραβίασιν χοϋ λόγου των, άφοΰ καχά χήν γε· 
νομένην σύμβασιν έπρεπε νά διαχυπωθή χοΰχο οϋχω. Είχε χά μέγιστα τα- 
ραχθή διά χήν απάτην καί κατόπιν ειδοποίησε περί τούτου χήν εξοχότητά του, 
δστις χοϋ παρήγγειλε νά έπισιρέψτ) αμέσως εις χά διαμερίσματα το” Πασά 
καί νά χοΰ εϊπτ), δχι έσκόπευε νά κηρύξη χήν συνθήκην άκυρον, άν δέν διωρ" 
θοΰτο χό διαπραχθέν σφάλμα. Έξεπλάγη οΰχος διά χάς άποφασισχικάς αϋχάς 
προτάσεις καί έσπευσε νά χό δικαιολογήσω λέγων, δχι χά φρούρια δέν εΐχον 
έδαφικάς περιοχάς. Άλλ’ ό Άνάνχης χόν έπεισε τελείως μέ χό σημείωμα σ.ύ- 
ΤΟϋ τοϋ ΙΙαναγιοιχου, χό όποιον χόχε εΤχεγ άνά ψείρας, εις χό οποίον περιεί"
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then had in his hand, in which he had expressed it before. He 
told Annand that he must come again the next day because it 
was late, and did pawn his faith that he would adjust that pas
sage. This answer was brought to his excellency who engaged 
him to go to the said Pasha the next day with a commission 
to require a declaration thereof, apart by itself which he did; 
but the Pasha who had no intention to make any other declara
tion said, that they would make new articles in the Turkish ton
gue, with this additional specification, that by the territories of 
the fortresses was understood the adjacent rocks which were un
der the command of the cannons of those forts respectively, so that 
there was no need of making other new ones, because the old 
one should be amended. His excellency was absolutely against 
this new amendment, alleging that he would not let those ar
ticles go any more out of his hands. The Pasha replied that 
there could not be two leaves left out. Annand made answer 
that yesterday upon the engagement of his word and faith, he 
caused the white flag to be set up, and if he would not do 
things to our satisfaction, all that was done must be undone; so 
that he seeing in what perplexity things were, thought it con
venient to assent to the proposed declaration which was fai
thfully done and received according to desire.

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τού Χάνδακος 499

χετο τί είχε προηγουμένως άποδεχθή. Είπεν εις τόν Άνάντην, ότι έπρεπε νά 
έπανέλθη τήν έπομένην, διότι ήτο άργά, καί τοϋ έδιδε τόν λόγον του, ότι θά 
έτακτοποίει τό χωρίον τοϋτο τοΰ άρθρου. Ή άπάντησις αυτή μετεδόθη εις 
τήν εξοχότητά του, όστις τοϋ ανέθεσε νά μεταβή τήν έπομένην εις τόν Πασάν 
μέ εντολήν νά ξητήση δήλωσιν έπ’ αυτού, ανεξαρτήτως εκείνου πού αυτός είχε 
κάμει. Άλλ’ ό Πασάς, 6 όποιος δέν είχε διάθεσιν νά κάμη άλλην δήλιοσιν, 
είπεν, ότι θά διετύπωνον έκ νέου τά άρθρα εις τήν τουρκικήν γλώσσαν μέ 
τήν πρόσθετον συτήν ειδικήν έπεξήγησιν, ότι ώς έδαφικαί περιοχαί των φρου
ρίων εννοούντο οί παρακείμενοι βράχοι, οϊ όποιοι ήσαν εντός τής άκτΐνος δρά- 
σεως των πυροβόλων έκαστου των φρουρίων τούτων, ώστε δέν έχρειάζετο νά 
κάμουν νέα άλλα άρθρα, άφοΰ τά παλαιά θά διωρθοϋντο. Ή έξοχότης του 
ήτο απολύτως κατά τής νέας αυτής διορθώσεως, υποστήριξών, ότι δέν θά 
άφηνε πλέον τά άρθρα αύιά νά έξέλθουν τών χειρών του. Ό Πασάς άπήντη- 
σεν, ότι δέν ήδύναντο νά μείνουν έ'ξω δύο φύλλα. Ό Άνάντης άπήντησεν, ότι 
χθές, μέ βάσιν τόν λόγον του καί τήν πίστιν του, έ’καμε νά άναπετασθή ή 
λευκή σημαία, καί ότι, άν δέν ήθελε νά τακτοποιηθούν τά πράγματα ίκανοποι- 
ητικώς δι’ ημάς, δ,τι έγινε θά έθεωρεΐτο ώς μή γενόμενον ουτο) βλέπων εις 
ποιον περίπλοκον σημεϊον έ'φθασαν τά πράγματα, έθεώρησεν ό Πασάς πρέπον 
νά συγκατανεύση εις τήν προτεινομένην δήλωσιν, όπερ έξετελέσθη έντίμω^ καί 
έγένετο δεκτόν κατά τήν επιθυμίαν twv,
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500 X. Χιονίδη

IV

A COPY OF THOSE ARTICLES WHICH WERE ASSIGNED 
AND ARE IN THE HANDS OF THE PRIME YISIER.

THE ARTICLES OF PEACE AGREED UPON 
THE 6 OF SEPTEMBER 1669

1) To the end that the Republic may enjoy a firm peace with 
the Porte, as she hath constantly endeavored, the city of Can- 
dia, with the cannon and ammunition thereunto properly belon
ging, are remitted into their hands that shall be appointed the
reunto by the Grand Visier upon the terms hereafter mentioned.

2) That the fortress of Suda, Carabusa and Spina Longa with 
their territories, the fortress of Clissa with its territory, and the 
other acquisitions made in Bossina during the time of this late 
■war, shall be peaceably enjoyed by the Republic, without any 
disturbance, or any other terms whatsoever to be imposed.

3) That all the great and small guns of the Armada that have 
been disembarked in Candia, shall be freely re-embarked.

4) That 12 days of privileges as was agreed shall be allowed

IV

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΒΙΒΑΣΘΗΣΑΝ 
ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΕΖΥΡΟΥ

ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΗΛΘΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΤΗΝ 6ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1669

1) ΙΙρός ιόν σκοπόν νά απόλαυση ή Δημοκρατία σταθερών ειρήνην μέ τήν 
Πύλην, ώς αϋτη πάντοτε έπεδίωξε, ή πόλις τοϋ Χάνδακος μέ τα κανόνια καί 
τώ πολεμοφόδια τά άνήκοντα εις αυτήν θά παραδοθή εις χείρας αυτών πού 
■θά υποδειχθούν έκ μέρους τοϋ Μεγάλου Βεζύρου, υπό τούς αμέσως κατωτέρω 
άναγραφομένους όρους.

2) “Οτι τά φρούρια τής Σούδας, Γραμβούσας καί Σπιναλύγγας μέ τάς 
εδαφικός αυτών περιοχάς, τό Φρούριον τής Clissa μέ τήν εδαφικήν του περιο
χήν, καί αϊ άλλαι γενόμεναι κατά τήν διάρκειαν τού τελευταίου πολέμου κτή
σεις εις τήν Bossina, θά εΰρίσκωνται ειρηνικούς εις τήν κατοχήν τής Δημο
κρατίας άνευ παρενοχλήσεως ή άλλου οίουδήποτε έπιβαλλομένου όρου.

3) "Οτι όλα τά μεγάλα καί μικρά πυροβόλα τής 'Αρμάδας, τά όποια άπε- 
βιβάσθησαν είς τόν Χάνδακα, θά δύνανται νά έπανεπιβιβασθοΰν ελευθέριος.

4) 'Ότι 12 ήμέραι άδειας κατά τά συμφωνηθέντα παρέχονται διά τήν επί-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



for the embarking and shipping of sacred and profane utensils, 
cannons and ammunitions belonging to the said Armada, pro
visions and all other goods and carriages whatsoever, as also 
wounded and sick men, all the remaining forces, galleymen, 
and all those peasants and strangers that have a mind to go 
aboard, that they may transport themselves in galleys and 
barks, and before this time be expired, there shall be no pre
text for the surrender of the town, or of any part thereof.

5) That in case the said term of 12 days be not sufficient for 
them to ship all their forces and goods above mentioned, the 
Grand Visier doth engage, that after he hath the town delive
red up to him, he will employ his own barks to carry whatever 
is left behind aboard of those Venetian vessels that lie in the 
trench for that purpose.

6) That during the said time alloted for the embarking, both 
parties might keep to the posts they now possess, which shall 
be observed with all the exactness and civility imaginable, 
prohibiting the soldiers to advance forwards or to speak toge
ther, that we may avoid the disorder that may ensue thereu
pon; and this shall be the officers’ duty, promising to treat

’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί πτώσεως τον Χανδακος BU1

βίβασιν καί διαβίβασιν ιών ιερών καί κοινών πραγμάτων, τών κανονιών καί 
πυρομαχικών, άνη κοντών εις τήν ώς άνω "Αρμάδαν, τών ζωοτροφιών ή άλλων 
αγαθών καί αποσκευών οίωνδήποτε, ώς επίσης τών τραυματιών καί ασθενών 
όλων τών άπομενουσιον στρατιωτικών δυνάμεων, τών γαλεωτών καί όλων εκείνων 
τών εντοπίων καί ξένων, οί όποιοι προτίθενται νά έπιβιβασθοΰν, ώστε νά δύ_ 
ναται νά γίνη ή μεταφορά αυτών διά γαλερών καί λέμβων πρό δέ τής έκ. 
πνοής τής προθεσμίας τούτης δέν θά προβληθή κατ’ οΰδένα λόγον άξίωσις 
περί παραδόσεως τής πόλεως ή μέρους ταύτης.

5) "Οτι εις περίπτωσιν καθ’ ήν ή ό>ς άνω προθεσμία τών 12 ημερών δεν 
θά είναι αρκετή διά τήν έπιβίβασιν όλων τών δυνάμεων των καί τών προ· 
μνημονευθέντων πραγμάτων των, ό Μέγας Βεζύρης αναλαμβάνει, αφού παρα- 
δοθή ή πόλις εις αυτόν νά χρησιμοποίηση ίδικάς του λέμβους προς μεταφο
ράν εκείνων πού παρέμειναν εις τά. ένετικά πλοία, τά όποια εύρίσκονται διά 
τόν σκοπόν τούτον πρός τό μέρος τής τάφρου.

6) "Οτι διαρκούσης τής προσδιορισθείσης προθεσμίας διά τήν επιβίβασες 
άμφότερα τά μέρη δέον νά κρατήσουν τάς θέσεις, τάς όποιας τώρα κατέχουν, 
όρος ό όποιος θά τηρηθή μέ πάσαν δυνατήν ακρίβειαν καί ευπρέπειαν, άπα. 
γορευομένο υ εϊς τούς στρατιώτας νά προχωρούν ή νά διαλέγωνται πρός άλλή- 
λους, ΐνα άποφευχθή ή αταξία, πού θά ήτο δυνατόν νά προέλθη έκ τούτου· 
καί θά είναι καθήκον τών αξιωματικών, νά άναλάβουν νά μεταχειρισθοϋν ώς
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502 X. Χιονίδή

either party as enemies that shall any ways transgress; yet 
so that this shall not be looked upon as a breach of peace of 
either side.

7) That as soon as these articles are subscribed at the ap
pointed signal of the white flag, all hostility and labor, as well 
under as above ground, shall cease, and hostages be appointed 
with four other persons on each side deputed to take care that 
the said cessation of the aforementioned labor be punctually 
observed.

8) That for the surety and performance of these articles, there 
shall be three hostages of each party of great quality and equal 
degree, we proposing on our part, the three noble Venetians, 
which are Faustin de Riva, the Rieut. General of the Armada, 
Gio Bacca Calbo, Commissary General of the ammunition and 
provisions, and Zaccharia Mocenigo, a duke and now a person 
entertained in Candia; and we in exchange do demand Dabri 
Pasha, the Begler Bey of Semesvar, Achmet Pasha Aga of the 
Janizaries, and Gassit Bey, the Defterdar of Romelia; and these 
hostages shall not be delivered up till all been embarked.

9) That for security of our part, all the care imaginable shall 
be taken for the embarking; and that there shall be taken in

εχθρούς τούς οπωσδήποτε παραβάτας τοϋ ενός ή τού άλλο» μέρους, χωρίς 
τοΰτο έκ τούτου νά θεωρητή ώς παραβίασις τής συνθήκης ειρήνης έκ μέρους 
έκατέρας μερίδος.

7) Ότι ευθύς μετά τήν υπογραφήν τών άρΟρων τούτων, με τό συμφωνη- 
θέν σήμα τής λευκής σημαίας, πάσα εχθροπραξία καί πολεμική εργασία επί 
καί ύπύ τήν γην πρέπει νά σταματήσουν' νά υποδειχθούν όμηροι καί νά άπο- 
σταλοϋν εκατέρωθεν τέσσαρα άλλα πρόσωπα διά τήν έπακριβή παρακολούθη
ση1 τής ως άνω καταπαύσεως τών προμνημονευθέντων έργων.

8) Ότι πρός έξασφάλισιν τής έκπληρώσεως τών άρθρων τούτων, θά δο
θούν τρεις όμηροι εκατέρωθεν περιωπής καί αντιστοίχου κοινωνικής θέσεως' 
προτείνομεν άπό τήν ίδικήν μας πλευράν τούς τρεις εύγενείς Ενετούς, τόν 
Faustin de Riva, ’Αντιναύαρχον τής Αρμάδας, τόν Gio Bacca Calbo, Στρα
τηγόν επί τών Πολεμοφοδίων καί Ζωοτροφιών, καί τόν Zaccharia Mocenigo, 
δούκα καί τώρα ίδιωτεύοντα έν Χάνδακι' καί εις ανταλλαγήν ζητοΰμεν τούς 
Dabri Πασά, Βεηλέρβεην τοϋ Semesvar, ’Αχμέτ ΙΙασάν, Άγαν τών Γενιτσά
ρων, καί Gassit Βέην, ’Αρχιλογιστήν τής Ρωμυλίας' καί οι όμηροι ουτοι δεν 
θά έπιστραφώσι, μέχρις ότου τελειώση ή έπιβίβασις.

9) "Οτι πρός έξασφάλισιν, έκ μέρους μας πάσα δυνατή φροντίς θά ληφθή 
κατά τήν έπιβίβασιν καί θά γίνουν δεκτοί δύο αντιπρόσωποι διά νά παρακο-
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two deputies to see it done. They must be seamen because they 
being joined with two of the admirals are to take notice of the 
time of licence which is allowed for shipping'.

10) That the ships that ought to be employed for to embark 
us, to the end that it may be done with the greater expedition, 
shall be brought as near the port as they can, and to that pur
pose, the galleys and other vessels shall pass backwards and 
forwards by night as well as by day without any molestation.

11) That the Venetian Armada shall be permitted to keep 
their station till they are ready to set sail, and both parties 
shall use their diligence as good friends.

12) That all the ships of the Venetian Armada which shall 
be taken after the subscription of the said peace, shall be pun
ctually restored, and this is meant of those ships which the ves
sels of the Turkich navy have made prize, and because there 
are many single vessels beside those above named, that course 
about with the Venetian colors, these men shall not only have 
those colors and patents of theirs called in by public procla
mation, but they that transpired after forty days reciprocally 
(which time is granted to give them notice) shall forfeit their

λουθήσουν χήν έκτέλεσιν. Πρέπει να είναι ναυτικοί, ϊνα όμοϋ μέ δύο έκ των 
ναυάρχων μας, έπαγρυπνήσουν επί τής προθεσμίας τής παραχωρηθείσης διά 
τήν έπιβίβασιν.

10) "Οτι τά πλοία πού θά χρησιμοποιηθούν κατά τήν έπιβίβασιν μας, 
Ένα γίνη αίίτη μέ τήν μεγαλυτέραν δυνατήν ταχύτητα, θά προσεγγίσουν δσον 
τό δυνατόν πλησιέστερον προς τόν λιμένα' καί πρός τον σκοπόν τούτον αί γα- 
λεραι καί τά άλλα πλοία νά δύνανται νά μετακινούνται πρός τά εμπρός καί 
πρός τά όπίσω νύκτα καί ημέραν άνευ παρενοχλήσεως.

11) "Οτι θά επιτροπή εις τήν ένετικήν 'Αρμάδαν νά παραμείνη σταθμεύ- 
ουσα, μέχρις δτου έτοιμασθή νά άποπλεύση, καί άμφότερα τά μέρη θά λάβουν 
επί τούτου επιμέλειαν ώς καλοί φίλοι.

12) Ότι πάσα λεία πλοίων, γενομένη υπό τής ένετικής 'Αρμάδας μετά τήν 
υπογραφήν τής παρούσης ειρήνης, πρέπει μετ’ακρίβειας νά επιστροφή καί τό αυ
τό ισχύει δι’ δσα πλοία έγιναν λεία τοϋ τουρκικού Στόλου' καί επειδή υπάρχουν 
μεμονωμένα πλοία, πλήν των προμνημονευθέντων, τά όποια έκτελοΰν καταδρο
μής υπό τήν ένετικήν σημαίαν, δχι μόνον θά έπιβληθή δι’ επισήμου διατά
γματος εις τό πλήρωμά των ή υποστολή τής σημαίας καί θά άφαιρεθοΰν τά 
σχετικά προνομιακά έγγραφα, αλλά καί οί παραβάται άμφοτέρων των μερών 
θά τιμωρώνται διά θανάτου μετά τήν παρέλευσιν τεσσαράκοντα ημερών (προ
θεσμίαν παρεχομένην μέχρι τής είδοποιήσεώς των), μετά τήν πάροδον των
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X. Χιονίδη

lives, and this term being expired they that prosecute the 
course shall be taken as enemies by both parts; but this shall 
not be imputed to either party as a breach of the present peace.

13) That the slaves on both sides which are dispersed in 
any remote parts, they shall be reciprocally freed when the Re
public shall send their ambassador to the Porte, and that then 
not only our countrymen and subjects, the Venetians of which 
quality soever they be, but all other persons of what nation 
soever they be that have been taken whilst they served actual- 
ly-in this war, shall be faithfully set at liberty.

14) That in favor of this peace, pardon shall be granted to 
the subjects of both parties, that have in any capacity whatso
ever served the contrary party.

15) And by virtue of this present peace, above mentioned, 
it is intended that the articles of the other last peace be respe
ctively confirmed. Nor shall there be any pretext or cause what
soever pretented in the contrary, but only the accustomed pen
sion for the Island of Zant continued in the forenamed last 
peace, which must therefore commence from this day forward.

16) All the prementioned articles of this present peace ought

504

οποίων οί συνεχίζοντες τάς καταδρομάς θά θεωρώνται ώς εχθροί υπ’ άμφοτέ- 
ρων των μερών καί η τιμωρία των δέν θά είναι δυνατόν νά έπιρρι,φθή εις 
έκάτερον μέρος ώς παραβίασις τής παρούσης συνθήκης.

13) "Οτι οί σκλάβοι άμφοτέρων τών πλευρών, οί κατεσπαρμένοι εις οίονδή- 
ποτε άπόμερον μέρος, θά καθίστανται άμοιβαίως ελεύθεροι, όταν ή Δημοκρα
τία άποστείλη τόν πρεσβευτήν αυτής εις τήν Πύλην' τότε οχι μόνον οί συμπο- 
τριώται καί οί υπήκοοι Ενετοί οίασδήποτε τάξεως, αλλά καί πρόσωπα οίασ- 
δήποτε έθνικότητος, τά όποια συνελήφθησαν καθ’ δν χρόνον ύπηρέτουν εις 
τόν παρόντα πόλεμον, θά καθίστανται καλή τή πίστει ελεύθερα.

14) "Οτι χάριν τής συνθήκης ταύτης θά παραχωρηθή συγγνώμη εις τούς 
υπηκόους άμφοτέρων τών μερών, οίτινες υπό οίανδήποτε αυτών ιδιότητα υπη
ρέτησαν τύ αντίθετον μέρος.

15) Καί δυνάμει τής παρούσης ώς άνω συνθήκης ειρήνης θεωρούνται τά 
άρθρα τής άλλης τελευταίας ειρήνης ώς αντιστοίχους έπικυρωθέντα. Ούτε θά 
παρασχεθή οίαδήποτε έξ αυτής αφορμή ή αιτία δι’ οίανδήποτε αντίθετον 
άξίωσιν, πλήν τού νά συνεχισθή έν όνόματι τής προμνημονευθείσης τελευταίας 
συνθήκης ή καταβολή έπιχορηγήσεως διά τήν νήσον Ζάκυνθον, ή οποία εκ 
τούτου θά άρχίση καταβαλλόμενη άπό τώρα καί είς τό έξης.

16) Πάντα τά ώς άνω άρθρα τής παρούσης συνθήκης ειρήνης οφείλουν
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to be subscribed, sealed, and are to take up two sides of paper, 
the one in the Turkish tongue subscribed by the Grand Visier 
and sealed with the public seal which shall remain with the 
Captain General, the other in Italian, subscribed by the Captain 
General and Council and sealed with the seal of the Republic, 
which shall remain with the Grand Visier; and every one of 
these pages shall have the translation annexed, and be signed 
by the public ministers of state; that is, the Turkish in Italian 
and the Italian in Turkish, to the end that both parties may 
see there is no intended deceit, and all this shall be inviolably 
kept and sworn to by them both; that the Grand Visier, in con
sideration of so long, so resolute and so valiant a defence 
maintained, with so much honor by the besieged, hath given 
them leave to take away four pieces of cannon from among 
those that stood mounted towards the Piazza. Francesco Moro- 
sini, Captain General; Gieronimo Battaglia, Proveditor Gene
ral; Lorenzo Cornero, Proveditor of the Armada; Zorzi Benzon, 
Captain of the Gulf*.

Oxford HARRY HIONIDES

νά υπογράφουν καί σφραγισθοΰν, γραφόμενα επί δύο φύλλων χάρτου, τοΰ 
ενός εις τουρκικήν γλώσσαν, ύπογραφομένου ύπό τοΰ Μεγάλου Βεζύρου καί 
σφραγιζομένου μέ τήν επίσημον σφραγίδα καί μέλλοντος νά παραμείνη εις 
χέΐρας τοΰ ’Αρχιστρατήγου, τοΰ άλλου εις ιταλικήν γλώσσαν, ύπογραφομένου 
ύπό τοΰ ’Αρχιστρατήγου καί τοΰ Συμβουλίου του καί σφραγιζομένου μέ τήν 
σφραγίδα τής Δημοκρατίας, μέλλοντος νά παραμείνη είς χεϊρας τοΰ Μεγάλου 
Βεζύρου' έκαστον τών φύλλων τούτων θά έ'χη προσηρτημένην τήν μετάφρασιν, 
ύπογραφομένην ύπό τών δημοσίων τοΰ Κράτους λειτουργών, δηλ. τό Τουρκι
κόν κείμενον είς ιταλικήν καί τό ιταλικόν είς τουρκικήν γλώσσαν, ΐνα άμφό- 
τερα τά μέρη δύνανται νά ΐδουν, ότι δέν υπάρχει πρόθεσις δόλου καί ότι 
όλα θά τηρηθούν απαραβίαστα μέ τόν όρκον άμφοτέρων.

“Οτι ό Μέγας Βεζύρης, λαβών ύπ’ δψιν τήν τόσον μακράν, αποφασιστικήν 
καί γενναίαν άμυναν, τήν όποιαν οί πολιορκούμενοι έκράτησαν μέ τόσην τι
μήν, έπέτρεψεν είς αυτούς νά αποκομίσουν τέσσαρα κανόνια έκ τών πυροβο
λαρχιών τοΰ Φρουρίου.

Francesco Morosini, ’Αρχιστράτηγος.
Gieronimo Battaglia, Γενικός Προβλεπτής.
Lorenzo Cornero, Προβλεπτής τής Αρμάδας.
Zorzi Benzon, Ναύαρχος τοΰ Κόλπου.

*) Είς τόν φιλόλογον κ. Βασίλ.. Λαούρδαν (Harvard University, Dum
barton Oaks) ό όποιος, κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής του είς τήν Όξ- 
..φόρδην, έπέστησε,τήν προσοχήν μου είς τό ενταύθα δημοσιευόμενον κείμενονι 
έκφράζω καί άπό εδώ τάς ευχαριστίας μου.
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O SAMUEL HOWE
ΚΑΙ Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1866

Στην πρώτη γραμμή τής φιλελληνικής κινήσεως, πού έκδηλοίθηκε 
στις Ηνωμένες Πολιτείες τής Αμερικής τόσο τό 1821 δσο και τό 
1866,—κίνηση, πού δεν έχει μελετηθή ακόμη όσο έπρεπε—, διακρίνε- 
ται ή μορφή τού Samuel Howe.

Για τον εξαιρετικόν αυτόν άνθρωπο και φιλέλληνα εχει έκδόσει 
σύντομη βιογραφία ό φίλος κ. Λ. Π. Καλογερόπουλος \ Σύμφωνα μ’ 
αυτήν ό Χάου γεννήθηκε στή Βοστώνη τό 1801 και σπούδασε για
τρός. "Οταν τό 1821 ό κόσμος ολόκληρος συνεκτνήθη από τό ξεσήκω- 
μα τού ελληνικού έθνους, ό Χάου έργάσθηκεν 5σο μπορούσε, για να 
συγκεντρωθούν μεγάλα ποσά για τήν ενίσχυση τών άγωνιζομένων, και 
ό ίδιος ήλθε δυο φορές στην Ελλάδα, για να επιτυχή τήν καλή διά
θεση τών συγκεντρωθέντων χρημάτων. "Αφού έγΰρισεν από τό δεύτερο 
ταξίδι του στήν 'Ελλάδα, τό 1828, έδημοσίευσε καί ιστορία τήςΈλλη- 
νικής Έπαναστάσεως.

Κατόπιν άφωσιώθηκε στή φιλανθρωπία. "Ιδρυσε τήν πρώτη σχο
λή τυφλών, συνεκρότησε μέ άλλους εταιρεία για τήν προστασία τών 
άποφυλακιζομένων καί έξέδωκε, τή μια μετά τήν άλλη, τρεις εφημε
ρίδες, γιά νά επιτυχή τήν κατάργηση τής δουλείας.

Πίταν πια 65 ετών, όταν ή Θυσία τού Άρκαδίου έκαμε νά άντη- 
χήση σ’ όλο τον κόσμο τό κήρυγμα τής έπαναστατημένης Κρήτης : 
«"Ενωση ή θάνατος». 'Ο αμερικανικός λαός συγκινεΐται καί δ «’Ε
θνικός Νεολόγος» τής Ούάσιγκτων τελειώνει τό φλογερό άρθρο του 
γιά τον αγώνα τής Κρήτης μέ τή διαβεβαίωση : «Ό ’ Αιιερικανικδς 
λαδς δεν μπορεί νά μένη αδιάφορος ϋεατης μπροοτά οιυν αγώνα ενός 
γενναίου και καταπιεζομένου λαοϋ, που ζήτα την ελευθερία τον».

Στήν κίνηση πού ακολούθησε ή Βοστώνη προηγείται μέ τήν ίδρυ
ση συλλόγου μέ τον τίτλο «Greek Relief Comitee» καί σ’ αυτόν 
πρωτοστατεί πάλιν ό Χάου. Συγκροτούνται συλλαλητήρια, εκφωνούν
ται ένθουσιώσεις λόγοι2 γιά τον Κρητικό ’Αγώνα καί διενεργοΰνται

') Βλ. Διονυσίου II. Καλογεροπούλου, ’Αμερικανοί φιλέλληνες. 
Σύντομος Βιογραφία τοΰ Σαμουήλ Χάου. Έν Άίλήναις 1935.

2) Οί λόγοι έδημοσιεύθησαν μεταφρασμένοι ελληνικά μέ τον τίτλο: .«Λό
γοι τών ρητόρων τής έν Βοστώνη υπέρ τών Κρητών γενομενης συνελεύσεως. 
ΆΟήναι, 1867.
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έρανοι για την ενίσχυση των άγωνιζομενών και την ανακούφιση των 
δ ει νο πα θο ΰν τονν.

Έπιζητειται υστέρα συνεννόηση μέ τό Φιλοκρητικό Κομιτάτο τού 
Λονδίνου—στην κίνηση αυτή μετέχει από τούς πρώτους και ό Howe3— 
καί μέ τον ιστορικό Φίνλαιυ, ανταποκριτή των «Τάϊμς» τού Λονδί-

*0 Samuel Howe καί ή Κρητική, "Επανάσταση του 1866 50*?

s) Χαρακτηριστική είναι ή επιστολή του Φιλοκρητικοϋ Κομιτάτου τής 
Βοοτά)νης, προς τό Φιλοκρ. Κομιτάτο του Λονδίνου. Την υπογράφουν οί S. G. 
Howe, I. Andrews, A. Lawrence, H. Warner καί II. Woodman. Δημοσι
εύτηκε στον «Αιώνα» των "Αθηνών τής 9-8-1867 (άρ. φ. 222). "Λναδημοσιεύομεν 
εδώ ενδιαφέρον απόσπασμα: «. . . *0 λαός ημών δεν έπαυσεν είσέτι χαίρων, δτι 
ή ήμετέρα Συμπολιτεία άπηλλάγη επί τέλους τής μομφής δτι ενεπαιζε την ελευθε

ρίαν, ανεχόμενη την δουλείαν των ’Αφρικανών. Ποθεί άρα κατά φυσικόν λόχον 
νά ΐδη καί την Ευρώπην άπηλλαγμένην τής μομφής, δτι ανέχεται σύστημα επίσης 

μοχθηρόν, δπερ υποβάλλει λαούς Χριστιανικούς εις την δεσποτείαν τον Μωαμεθα
νισμόν, δεσποτείαν διά τον ξίφους άποκτηθεισαν καί διά τον ξίφους διατηρουμέ- 
νην, εναντίον διηνεκούς διαμαρτυρήσεως. *Ο 9Αμερικανικός λαός παρατηρεί, δτι δ 
Νόμος τ (ό ν *Εθνών διερμηνεύεται προς εκμηδένισιν του Νόμου του 
θεόν, δτι ή ουδέτερό της χρησιμεύει προς άπόκρνψιν τής συνενοχής εις 

την αδικίαν, καί δτι σνχνάκις ή ουδέτερό της είναι πρόφασις καί πρόσχημα, ής αί 
κυβερνήσεις δράττονται οσάκις ταΐς άρέσκει. 9Ενθυμείται δτι καί αυτή ή κυβέρνη· 
σις ημών ήμφισβήτησεν εν τω παρελθόντι τό δικαίωμα του επεμβήναι εις τά τής 

δουλείας χών 9Αφρικανών εν ταΐς 'ΙΙν. Πολιτείαις, δτι ή Νερά Σνμμαχία ωκειο- 
ποιήθη τό δικαίωμα τής έπεμβάσεως μεταξύ τινων λαών καί τών κυβερνήσεων αυ

τών, καί δτι αί τρεις σύμμαχοι Δυνάμεις έπενέβησαν μεταξύ τής Ίουρκίας καί τής 
Ελλάδος. Καίτοι δε τό έπενεχθεν τ ή Τουρκία εν ΙΙυλψ ράπισμα 
έμνημονενθη μετά λύπης εν Βασιλικώ τινι λόγω, ώς άξιοθρήνητον συμβεβηκός, 

καίτοι ή διπλωματία του 1S30 διέταξε καί ήνάγκασε τους νικηφόρους Κ ρ ή
τα ς νά έπιτρέψωσιν εις τους τεταπεινω μένους Τούρκους νά εξέλθωσι 

τών φρουρίων, εν οις ήσαν τρυπωμένοι, καί νά νποδουλώσωσιν εκ νέου 
πάσαν την νήσον, ό ήμέτερος λαός ελπίζει ονδέν ήττον, δτι ή επελθονσα 
μεταβολή ώς προς τήν κυβέρνησιν ημών δυναται νά έπέλθη καί ώς προς τάς κυ
βερνήσεις τής Ευρώπης, καί δτι αί μεγάλαι Δυνάμεις θ’ άποφαοίσωσίν, δτι από 
το ϋδε και εις τό εξής ό Μουσουλμανισμός ουδένα θά καιαδυναστευη καί θά κατα- 
πιέζη Χριστιανικόν Λαόν, τουλάχιστον έν Ευρώπη, οτι δέ, οσάκις οί άν
θρωποι είρηνικώς ύ ψ ο ϋ σ ι τον Σταυρόν, ο ν δ ε μ ί α ένοπλος 
χειρ θά ρ ί π τ η αυτόν χαμαί. ’Ήδη άπαντώντες εις τήν υμετέραν έρώ- 

τησιν, «εάν ή ήμετέρα έν Βοστώνι επιτροπή δυναται νά βοηθήση τάς γυναίκας καί 

τά παιδία τών Κρηιών, αΐτινες έξεδιώχθησαν υπό τής μάστιγος τον πολέμου τών 
οικιών αυτών, άλλ’ ουχί καί τής νήσου», λέγομεν : «Μέρος τών χρημάτων ημών 
εδόθη ρητώς διά τους προσφυγόντας εις ούδετέραν χοοραν Κρήτας* αλλά μέρος 
έδόθη, ΐνα ο ήμέτερος Πρόεδρος μεταχειρισθή αυτό προς περίθαλψιν τών π α- 
σ χ ό ν τ ω ν Κ ρ η τ ώ ν. Δύνασθε άρα νά συμπεράνητε, δτι οί εχοντες τάς άνω 

έκτεθείσας ιδέας δεν είναι πιθανόν νά έξετάσωσιν, εάν ή γή, έφ’ ής οί πάαχοντες 
Κρήτες ΐστανται, ώρίσθη υπό τής διπλωματίας τον 1S30, ΐν’ άνήκη εις τους φυ

σικούς αυτής κυρίους ή εις τους Ίουρκους κατακτητάς».
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508 'ί. Π. Μαμαλάκή

νου και άλλων αγγλικών περιοδικών στην ’Αθήνα και αντιπρόσωπό 
τοΰ κομιτάτου τοϋ Λονδίνου, στον όποιο στέλνονται, ως πρώτη δόση,
5.000 δολλάρια για την ενίσχυση τοϋ κρητικοΰ αγώνα.

Στο μεταξύ ό Χάου μέ τη βοήθεια καί τής γυναίκας του ’Ιου
λίας, πού δημοσιεύει εμπνευσμένα τραγούδια για την άγωνιζόμενη 
Κρήτη—αυτή είχε συνθέσει καί τον εθνικό ύμνο τών ’Αμερικανών— 
καί μέ τη συνδρομή πολλών άλλων, κατορθώνουν νά συγκεντρώσουν 
σοβαρέ* * ποσέ* για την άγωνιζόμενη Κρήτη. ’Έρχονται ύστερα αυτός, ή 
γυναίκα του καί οί δυό τοιν κόρες στην ’Αθήνα, για να φροντίσουν, 
ώστε να διατεθή δ'σο τό δυνατόν καλύτερα ή ενίσχυση πού φέρουν 
μαζί τους από την πατρίδα τους 3α .

Στην ’Αθήνα συγκροτεί την Έλληνοαμερικανική ’Επιτροπή, παίρ
νει τό Μιχαήλ Άναγνωστόπουλο, αρχισυντάκτη τοΰ «Έθνοφύλακος», 
ως γραμματέα καί, θέλοντας νά στείλη πράγματα στήν Κρήτη, βρίσκει 
τον Ήλία Στεκούλη, ένα από τούς εκλεκτούς Γαριβαλδινούς, πού 
προθυμοποιείται, χωρίς αμοιβή, νά μπή στήν υπηρεσία τοϋ Howe.

Γιά τό πώς καί μέ ποιούς έργάσθηκεν ό Howe γιά νά έπιτύχη 
τούς φιλοκρητικούς σκοπούς του, νομίζω πώς είναι αρκετά διαφωτι- 
στικέ* τά ιστορικέ* στοιχεία, πού δίδω πιο κάτω, χωρίς όμως νά θεω- 
ρηθή πώς μ’ αυτά εξαντλείται καί τό θέμα.

Τό πρώτο είναι απόσπασμα από ένα έγγραφο τής Κεντρικής υπέρ 
τών Κρητών ’Επιτροπής ’Αθηνών (ΚΕΑ) πρός τήν Γεν. Συνέλευσιν

3α) Δέν είναι εξακριβωμένο πότε ακριβώς έ'φυγεν από τήν "Αμερική καί 
αν ήλθε κατ’ ευθείαν στήν Ελλάδα, ή άν πέρασε πιο μπροστά από τήν ’Αγ
γλία. Γιατί στις 10 Μαρτίου 1867 γράφει ό «Έθνοφύλαξ» (άριθ. 1197).

«*0 εν SAμερική την πρώτην ώϋ'ηοιν είς τον φιλελληνισμόν δούς δόκιωρ 
Howe, μετά β αίνων είς 3Αγγλίαν σκοπεί να ελ&η ένταΰάα». Καί στις 
27 Μαρτίου ϊ. έ. ή ϊδια εφημερίδα (άριθ. 1208) στα διάφορα αναγγέλλει: 
φιλέλλην κ. Χάου άναχωρήσας εκ Βοστώνης τής 3Αμερικής φ&άνει προσεχώς έν- 

τανιϊα...» "Ωστε άπο τίς 27 Μαρτίου υπάρχει ή ειδησις δτι είχε φύγει άπο τή 
Βοστοινη. Μονάχα δμως τέλη ’Απριλίου έφθαοε στήν ’Αθήνα (ίδ. καί άρ. Γ 
πρβλ. καί «Αιώνα» άρ. 2236] 1 Μαΐου 1867).

*Ως πρός τίς ενέργειες τών φιλελλήνων τής Βοσταινης στο ϊδιο φύλλο τοΰ 
«Έθνοφύλακος» (άριθ. 1208 τής 27-3-67) διαβάζομεν: <Αι ’Αΰήναι τής 3Αμε
ρικής, Βοστώνη, μάς παρέχουσι δυο έτερα παραδείγματα ακραιφνούς φιλελληνισμόν. 
Ίο πρώτον είναι ή υπέρ τών Κρητών άνανέωσις τής γυναικείας εταιρείας, τής σν- 
σταϋ-είσης διαρκονντος τοΰ εμφυλίου πολέμου υπέρ τών παάόντων εξ αΰτοΰ' τό 

δεύτερον είναι μουσική τις συμφωνία, δοΰ'εΐσα υπό δλων τών μουσικών τής Βο

στώνης, προϊόν τής οποίας καϋαρόν υπήρξε τό οΰχί ευκαταφρόνητον ποσόν τών 
δυο χιλιάδων ταλλήρων! Αί πράξεις αΰται όμιλοϋσιν υπέρ εαυτών. Μεταξύ τών 
άόκνως υπέρ τών Κρητών εργαζομένων είναι και ό ομογενής κ. Ροδοκανάκης».
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των Κρητών (ΓΣΚ) μέ χρονολογία 29 Απριλίου 1867 4. Σ’ αυτό με
ταξύ άλλων γράφει:

1. Αφίχβη ένταν&α εξ ’Αμερικής ό κ. IJowe, φέρο>ν //«'λ’ έαντον 
τήι εις την πατρίδα τον γενομένην υπέρ των Κρητών συνδρομήν. Χθες 
Ιπεαχέφϋη μετά τον ήμετέρου συναδέλφου κ. Μανροκορδάτον 
τ ά διάφορα οικήματα, έ ν ο ί ς ο ί κ ο ν σ ι κ ρ η τ ι - 
και ο ί κ ο γ έ ν ε ι α ι. Κατ’ αυτός θέλομεν λάβει συνέντενξιν μετ’ 
αυτόν».

Ή επίσκεψη αυτή των κρητικών οικογενειών από το Χάου θά 
δοΰμε πιο κάτω, πώς επέδρασε σ’ αυτόν 5.

Γιά το πώς θά ένίσχυε την έπαναστατημένη Κρήτη διαφωτιστικά 
είναι, οσα γράφει στίς 2 Μαΐου 1867 ή ΚΕΑ προς την ’Επιτροπή 
’Αποστολών τής Σΰρου (ΕΑΣ) :

2. «Μανθάνομεν την στιγμήν ταύτην παρά του Κ"ν Hoiue, δτι υπάρ- 
γουσιν αντοϋ εις διαταγήν τον 400 βελονωτά ’Αμερικανι
κά μετά τ ώ ν φνσεκίων των και θά γράψη προς τον κ. 
Σαπουντζάκην νά συνεννοηθή μεθ’ 'Υμών, διά νά πεμφθώαιν δλα ή 
μέρος δ ι’ ανθρώπων, οΐτινες θέλουσι διδαγβή παρά του κ. Ροδοκα
ν άκη ή Σαπουντζάκη περί τής χρήοεως αυτών, δπως δείξωσι την χρή- 
σιν εις τους έν Κρήτη αρχηγούς Κορωναϊον και Ζνμβρακάκην» 6.

Ό Χάου δμως δεν μένει στήν ’Αθήνα. Πηγαίνει στη Σύρο γιά 
νά παρακολουθήση από κοντά τήν αποστολή τών ειδών στήν Κρήτη, 
δπως φαίνεται από τό έξης απόσπασμα επιστολής τοΰ Λ. Μελά τής 
ΚΕΑ προς τό Μίνοια Μπογιατζόγλου τής ΕΑΣ, τής 4/16 Μαΐου 1867:

3· « Ο Hoiue νομίζω θά έρχεται δ μ ο ν με τήν πα
ρούσαν μου, τιμήσατε τον τον καλόν αντδν φιλέλληνα.. 'Οδηγή
σατε και αντδν και τήν χρυσήν κόρην τον εις τά σχολειά σας, νοσοκο
μεία, εργοστάσια κλπά περίεργό σας, δπως λάβωσι καλήν περί ημών 
ιδέαν»1.

Φαίνεται δμως, δτι δεν έφυγεν, δπως από τά παραπάνω θά ένό- 
μιζε κανείς, στίς 4 Μαΐου γιά τή Σύρο. Γιατί στίς 5 τοΰ ίδιου ή 
ΚΕΑ γράφει τά ακόλουθα προς τή Γενική Συνέλευση τών Κρητών 
(ΓΣΚ) καί τήν προσωρινή Κυβέρνηση (ΠΚ) στήν Κρήτη :

4) 'Ιστορικό ’Αρχείο Κρήτης (IA Κ), ’Έγγραφα Κεντρικής ’Επιτροπής ’Α
θηνών (ΕΚΕΑ), χωρίς ιδιαίτερο διακριτικό γιά καθένα άπύ αύτά, πού είναι καί 
αντιγραμμένα σέ ιδιαίτερο βιβλίο μέ χρονολογική σειρά.

“) Δές παρακάτω τό ύπ’ άριθ. 10 έγγραφο.
β) Τά γράφουν σέ υστερόγραφο τής επιστολής πού βρίσκεται στα ΓΑΚ 

Κ 14α άρ 749.
ή ΓΑΚ. 14α άρ. 754,
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4· «Σήμερον σας γράφομεν, όπως ζητήσωμεν ακριβείς τινας πληρο
φορίας, ας ο μέγας φιλέλλην, δ Αμερικανός δόκτωρ Χάυν..., έπιδυιχεϊ 
να εχη. 'Ο φιλέλλην οντος δ ν ν α τ α ι, ώς μας είπε, ν ά δ ι α δ έ σ η 
χρηματικόν τι π ο σ ό ν, επιθυμεί δε ν ά δ ι α & έ α η 
αυτό άποκλειστικώς προς διατροφήν και π ε~ 
ρ ί δ α λ η> ι ν των οικογενειών αϊτινες εν Κρήτη πάσχουσι, 
εγκαταλείχφασαι τας οικίας των και ζώσαι εις τά σπήλαια και τά όρη 
"Ο δεν πριν ή ά π ο σ τ ε ί λ η διά του Ά ρ κ α δ ί ο ν τ ρ ο- 
φ ά ς, προς χρήσιν τών οικογενειών τούτων, έπιδυμεί ν ά βέ
βαια) δήεπιοή μ ως: 1) αν αί στα/.ησόμεναι τροφαϊ δννανται
rd έξασφαλισχΊώσιν εις μέρη τινά Ασφαλή τής νήσου, όπως μή διαρπά- 
ζωνται αδίκως ούτε υπό τών εγχωρίων, ούτε υπό τών δδωμανών, 
2) ποια φρονείτε ότι είναι τά μέρη ταΰτα και ποιοι οι καταλληλότεροι 
όρμοι προς εκφόρτωσιν, 3) αν εις αυτά τά μέρη δύνασδε νά έχητε 
αντιπροσώπους τής εμπιστοσύνης σας, προς παραλαβήν, φνλαξιν και 
δικαίαν διανομήν τών Αποβιβαζόμενων τροφίμων»*.

Πότε ακριβώς εφυγε για τή Σύρο, τό μαθαίνομεν από τό ακόλουθο 
γριίμμα τής ΚΕΑ προς την ΕΑΣ τής 6/18 Μ a t ο υ 1867 :

5. «...Σ ή μ ε ρ ο ν διά τον Αυστριακού αναχωρεί δι’ αυτού ό φι- 
λέλλην κ. Χάου με την πρόδεσιν ν’ Α ρ γί σ η Αποατολάς τ ρ ο- 
φ ί μ ο) ν, Αλλά υπό τον όρον τ ή ς μ ή δ ι α ρ π α γ ή ς. 
"Αν κατορδώση νά έξασφαλισδή όπως διανέμωνται δικαίως εις τάς 
πεινώαας οικογένειας, τότε, μας έβεβαίωσεν, ότι δέλει έζακολου δήσει. 
Λάβετε λοιπόν τά αναγκαία μέτρα' γράχρετε τά δέοντα εις την Προσω
ρινήν Κυβέρνησιν' συνοδεύσατε την πριότην αποστολήν δι’ άνδοώπων 
τής εμπιστοσύνης σας και με τάς Αναγκαίας εγγράφους οδηγίας σας, 
όπως έκπληρωδή ή επιδυμία τού φιλέλληνος και οϋτοι έξακολουδήαη 
Αποστέλλω ν»*.

Στη Σύρο έγνόίρισε τότε καλά τον εξαιρετικό πατριώτη και ψυχή 
τής Επιτροπής τής Σύρου Μίνω Μπογιατζόγλου, συνεννοήθηκε μαζί 
του για τό πώς θά ήταν δυνατό νά πετύχη τό σκοπό του, και κατόπιν 
γύρισε πάλι στην ’Αθήνα, από δπου στις 1.2/24 Μαΐου τού απευθύ
νει τό εξής ύπ’ άριθ. 12 γράμμα του :

6. «’Αξιότιμε κ. Βογιατζόγλου. Σας παρακαλώ με πρώτην ευκαιρίαν 
νά μοι στείλητε τά ύπ’ άριδ. 10 καί 11 εκ τών αντόδι κιβωτίων. Τών 
δε άλλων ή διανομή νά μή γείνη επί τον παρόντος, διότι σκοπώ νά 
στείλ,ω ταΰτα εις Κρήτην επί πλοίου φέροντας την σημαίαν τών Ήνω-

») ΙΑΚ. ΕΚΕΑ. 
») ΙΑΚ, ΕΚΕΑ.
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μενών Πολιτειών τής ’Αμερικής. [ύπογρ.] Σ. Γ. Χάον. Ύ. Ι\ Γρά- 
ψατέ μοι σάς παρακαλώ, αν νπάρχη αυτόθι γαλέτα έτοιμη, ή αν δΰνα- 
ται νά κατασκευασθή και πόσον τιμάται. ’Ενταύθα παρήγγειλα 25 χιλ. 
όκάδας προς 60 λεπτά την όκάν. "Αν αυτόθι είναι καλής ποιότητος και 
εύθηνοτέρα, γράψατε μοι νά παραγγείλω νά μάς κάμωαιν. Ί) αυτός» ι<>.

Δεν μένει δμως πάλι συνεχώς στην Αθήνα. Μόλις τό κρίνει σκό
πιμο, πηγαίνει καί πάλι στη Σύρο, δπιος βλέπομεν καί από τά επόμε
να τής ΚΕΑ προς την ΕΑΣ τής 15 Μαΐου 1866 :

7- «’Αξιότιμοι Κύριοι. Ό γνωστός νμιν φιλέλλην Λόκτωρ Howe 
μεταβαίνει σήμερον αντόσε, ΐνα φροντίση την κατασκευήν παξιμαδιού, 
σκοπεύει δε νά τά ατείλη εις Σφακιά. Πληροφορήσατε ανιόν, ότι έκεϊ 
νπάρχουσι τ.ρυφα'ι δι’ εΐκοσιν ημέρας και επομένως προσπαθήσετε νά 
πείσετε αυτόν νά σταλή τό παξιμάδι, εί δυνατόν, είς άλλα ενδεή μέρη, 
οίον "Αγ. Βασίλειον . . , οδηγούμενοι και εκ των πληροφοριών, ας 
εσχάτως θά έλ.άβετε. Φροντίσετε προσέτι, υίστε τό φορτίον τούτο καί 
ό απεσταλμένος τοΰ κ. Howe )ά συνοδευθώσιν από τινας άνδρας 
πιστούς, δπως πρυληφθή πάσα δίαρπαγή»".

"Ολοι σκέπτονται καί εξετάζουν, πώς θά μπορέσουν νά διατεθούν 
τα τρόφιμα τοΰ Howe, δσο τό δυνατόν σύμφωνα μέ την επιθυμία 
του, δπως είναι καί σωστό. Έτσι καί ό Γ. Πρόξενος τής Ελλάδος στα 
Χανιά Ν. Σακόπουλος, γράφει την ίδια μέρα (15 Μαΐου 1867) στό 
Μπογιατζόγλου :

8. «..."Οσον αφορά τάς υπό τοΰ Rowe σταλησομένας τροφός, καλών 
θα η το νά κατορθτοθή ό σχηματισμός μιάς αποθήκης εις 'Αγίαν Ρου- 
μέλην, ήτις είναι θέσις οχυρά καί ασφαλής, αλλά περί τούτον πρέπει 
ν αποφασίση ή Προσωρινή Κνβέρνησις καί νά λάβη τά κατάλληλα α
σφαλιστικά μέτρα. Τό αυτό δύναται νομίζω νά γίνη καί εις τήν Μονήν 
Πρέβελη, ήτις επίσης είναι οχυρά θέσις»ι\

Δεν ξέρομεν, αν πραγματικά έπήγε στις 15 Μαΐου 1867 στη Σύ
ρο, δπως μπορουσαμεν νά συμπεράνωμεν από τό πιο πάνω (άριθ. 7) 
γράμμα τής Κ.Ε.Α. Μιά φορά στις 18 Μαΐου ήταν πάλι στην ’Αθή
να, δπως φαίνεται από δσα γράφει ό γραμματευς του Μ. Άναγνωστό- 
πουλος από τον Πειραιά στη Σύρο, τήν ημέρα εκείνη :

9· «Φίλε κ. Μπογιατζόγλου. Διά τον ελληνικού άτμοπλοίου στέλλα) 
κατ’ εντολήν τον κ. Χάον υπό τά στοιχεία Α.Ε. καί αϋξοντα αριθμόν

10) ΓΑΚ. Κ 11α άρ. 802. γραμμένο ελληνικά από τό γραμματέα του Μ· 
Άναγνωστόπουλο.

*■) ΓΑΚ. Κ 14α άρ. 808.
■2) ΓΑΚ. Κ 14α άρ. 815-
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714 ηακκιά γαλέταν. ’Εγκλείω την φορτοπικήν καί σάς παρακαλώ νά 
τα παραλαβήτε καί τά καιαθέσητε εις την αυτού αποθήκην σας. Την ε
πιούσαν εβδομάδα θά έ'χωμεν συμπεπληρωμένον τδ φορτίον εκ γαλετών 
καί αλεύρου, θά τδ αυγκεντρώαωμεν δ’ αυτόθι έκ διαλειμμάτων. Ό 
δ ό κ τ ω ρ X ά ο υ μ ο ί είπε σήμερον την πρωίαν νά 
σας ΰπομνήσο) περί τής ταχείας άποστολής των νπ άριθ. 10 καί 11 
κιβωτίων. Ό κ. Στεκυν)·.ης θά μεταβή αντύσε τη έπιούση έβδομάδι, 
ΐνα έτοιμασθή ν’ αναχώρηση, [υπογρ.] Μ. Άναγνωστύπουλος»'*.

'0 Στεκούλης πραγματικά έπηγεν ύστερα απδ λίγες μέρες σιή Σύ
ρο, δπου και τοΰ στέλνει ό Χάου τις πιο κάτω οδηγίες, γραμμένες, 
στ'ις 22 Μαΐου 1867, ποίι βρίσκονται σ’ αντίγραφο στο αρχείο της 
Επιτροπής Σύρου:

ΙΟ. «Άριθ. 1S. ΙΙρδς τον κύριον Ήλίαν Στεκούλην. Κύριε! ’Εμπι
στεύομαι εις την φροντίδα σας ποσότητά τινα γαλετών, αλεύρου καί εν
δυμάτων κατά την αυνημμένην σημείωαιν. Τά είδη ταΰτα ήγοράσθη- 
σαν διά χρημάτων, συλλεγέντων εκ συνεισφορών έν ’Αμερική, ΐνα χρη- 
σιμεύσωσι προς περίθαλψιν των αδυνάτων κρητικών γυναικοπαιδών' 
διότι οι δωρηταί νομίζουσιν, δτι έχουσι τδ δικαίωμα νά τρέφωσι τους 
πεινώντας καί ένδύωσι τούς γνμνητεύοντας καί περιποιώνται τους 
άδυνάτους, χωρίς νά έπεμβαίνωσιν εις τά δικαιώματα ούδενός έθνους. 
Πρέπει επομένως νά γνωρίζητε, δτι αί συνεισφοραί αυται ώρίσθησαν 
διά τους απολέμους ιδίως δε διά τ ά ς γυναίκας καί τ ά 
π α ι δ ί α, τ ά ευρισκόμενα εις μέρη τής νήσου α
πρόσιτα εις τούς εχθρούς, καί τ ά όποια ένεκα 
π εί ν η ς καί φόβου αναγκάζονται ν ά μεταβαίνω- 
σ ι ν εις την 'Ελλάδα. Διά ν ά προ μη θεύωνται λοι
πόν οι μένοντεςέντή ν ή σ ω τά χρειώδη κ α ί ο ϋ τ ω 
διακωλυθή ή έξακολούθησις τής μεταναστέυ
σε ω ς αυτών εις την 'Ελλάδα, έκρίθη καλόν νά συατηθή 
αποθήκη εις μέρος ασφαλές καί όποισούν κεντρικόν, ένθα νά παρακατατε- 
θώσι τά περί ών ό λόγος είδη, εις υμάς δε άφίενται τά καθέκαστα τής εκ- 
τελέσεως τοΰ σκοπού καί τοΰ πόθου των δωρητών. Νομίζω δ’ έπάναγκες, 
ευθύς μετά την εις την νήσον άπόβασίν σας, νά συνεννοηθήτε μετά τών 
εγκατεστημένων αρχών καί πλ.ηροφορήσητε αντάς, δτι ή αποστολή αυτή 
τών τροφών καί ενδυμάτων έγένετο μόνον προς δοκιμήν, καί δτι, αν 
οί εντόπιοι έκτιμήσωσι τάς άγαθάς προαιρέσεις τού ’Αμερικανικού 
λαού καί, οϋ μόνον δεν παρεμβάλ.ωσι προσκόμματα, άλλα καί παρά- 
σχωσι συνδρομήν προς διευκόλυνσιν τής -πραγματοποιήσεως τον σκο-

ls) ΓΑΚ Κ 14α άρ. 842.
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που τούτον, θέλει έπ αναληφθή καί εν τώ μέλλοντι, έως. ν ά έ κ λ ε ί- 
ψ η μία των κ ν ρ ι ω τερών αφορμών τής είς την 'Ελ
λάδα μεταναστεύσεως των γυναικοπαιδών. Δι
ότι εξ όσων ήδη βλέπω καί ακούω, ή ένΈλλά- 
δ ι και Ιδίως ή εν Ά θ ή ν α ι ς διαμονή αυτών θ έ- 
λ ε ι έ π I τέλους ά π ο β ή είς βλάβην των ή ί) ι κή ν 
τ ε κ a I υλικήν. Μετά την άσφαλ^ή άποταμίευσιν τών ειδών τού
των, οφείλετε νά πεοιέλθητε τά διάφορα μέρη τής νήσου και έρευνήσητε 
αυτοπροσώπως περ'ι τών αναγκών τοϋ λαοϋ. ’Ώστε, έν γνώσει δντες 
τής αληθούς καταστάοεως και τών άναγκών τών ανθρώπων, νά χορη- 
γήτε αντοϊς τάς άπαιτουμένας άδειας, δ πως μεταβαίνωσιν είς την απο
θήκην και λαμβάνωσι τά άναγκαιοΰντα αντοϊς. ’Επιθυμητόν είναι 
προσέτι νά γίνη έρευνα προς άνεύρεσιν τών Αληθών αιτίων τής μετα- 
ναστεύσεως τών γυναικοπαιδών εκ τής νήσον, αν δηλαδή αυτά τά αί
τια είναι φόβος τών εχθρών, πείνα, ή επιθυμία νά έξασφαλισθώσι τά 
αδύνατα ταντα μέρη και ουτω ν’ άπαλλαγώαιν οι πολεμισταί τής μερί- 
μνης περί διαφυλάξεως καί ζωοτροφίας αυτών. Σνντελεστικόν δέ είς 
τον σκοπόν θά ήτο νά έξακριβωθή άν υπάρχουν τροφαί κεκρυμμέναι 
εν τή νήσφ, ή αν επί άδρα αμοιβή ήδύναντο νά πωληθώαιν αύται είς 
τους έχοντας χρείαν, καί άν οί εν ανάγκη δντες προτιμούν χρήματα αντί 
άρτου ή άλενρου. Περί όλων τούτων αναμένω ακριβείς πληροφορίας 
όσον τό δυνατόν ταχέως προς γνώσιν καί οδηγίαν μου. Ευχόμενος ύμϊν 
νά ταξιδεύοητε αισίως καί νά έπανέλθητε εν πλήρει υγεία. Είμή δλως 
υμέτερος. Σ. Γ. Χάον. Έν Άθήναις τή 22/3 ’Ιουνίου 1867»'*.

Τις οδηγίες αυτές τις έστειλεν δ γραμματεύς τοϋ Χάου Μ. Άνα- 
γνωστόπουλος στο Στεκοΰλη πιθανώτατα διά τοϋ Μ. Μπογιατζόγλου 
μαζί μέ τή φορτωτική τής γαλέτας και τοϋ αλεύρου, δπως μπορεί κα
νείς νά συμπεράνη άπδ τό ακόλουθο γράμμα του:

II. «Έν Άθήναις τή 25 Μαΐου 1867. Φίλε κ. Μπογιατζόγλου. 
’Εγκλείω επιστολήν προς τον κ. Σιεκονλην, έν ή περιέχεται ή φορτιο- 
τική τής γαλ,έτας καί τοϋ άλενρου, καί σάς παρακαλώ νά τήν δώσητε 
Αμέσως διά νά παραλάβη τό φορτίον. Διά τά τής άποστολ-ής συνεννοη- 
θήτε, παρακαλώ μετά τοϋ κ. Στεκούλη. ’Άν ή αποστολή βραδύνη, κα
λόν είναι νά άερισθή ή γαλέτα διά νά μή μονχλιάση. Τά κιβώτια έλά- 
βομεν ήδη. Δέχθητε τους ασπασμούς μου. Ό φίλος σας [ύπογο.] Μ. 
Άναγνωστόπονλος»'5.

’Αντίγραφο τών οδηγιών αυτών—αυτό πού βρήκαμε μεϊς—στέλλει

'*) ΓΑΚ. Κ1!α άρ. 857.
15) ΓΑΚ Κ11α άρ. 870.

33ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ.
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ό Λ. Μ ελας της ΚΕΑ στο Μ. Μπογιατζόγλου στη Σύρο την ίδια μέρα, 
δπως φαίνεται από τα έξης :

12. «Έν Άϋήναις ifj 25 Μαΐον 1867. Φίλτατε Κύριε. "Εχομεν 
τήν άπό 24 σύντομον αδελφικήν σας. Έλπίζομεν δτι, άφοΰ την έγρά- 
ψατε, ελάβετε και τάς ίόικάς μου επιστολής τής Τρίτης. ... Σάς 
εσωκλείομε ν άντίγραφον των οδηγιών, ας ό κ. 
X ά ο ν ε δ ω κ ε ν εις τον ά π ο ο τε λ λ ό μ ε ν ο ν π α ρ’ α ν
το ϋ εις Κρήτην Κον Στεκούλην, δστις ίλέλει φέρει εκεί 
τας αποστελλομάνας τροφός. Κοινοποιήσατε την επιστολήν ταντην εις την 
Συνέλευαιν και Κυβέρνηπιν τής Κρήτης προς γνώσιν και οδηγίαν το»»"'.

Την ίδια μέρα δμως παίρνει ή ΚΕΑ από τήν Κρήτη γράμμα τής 
Προσωρινής Κυβερνήσεως τής Κρήτης μέ προτάσεις της σχετικές μέ 
τις αποστολές τον Χάου και σπεύδει νά τις κάμη γνωστές στο Μπο- 
γιατζόγλου γράφοντας :

13. «Tfj 25 Μαΐον 1867 εν Άδήναις. Φίλπατε άδελφέ! Σήμερον 
το πρω'ι σάς έγραφα εκ τον Γραφείου τής Επιτροπής. ’Ηδη, λαβών 
επιστολήν νεωτέραν τής έν Κρήτη Προσωρινής Κυβερνήσεως, άφορώ- 
σαν τάς μελετωμένας αποστολής τροφίμων και ενδυμάτων τοΰ κ. Χάου, 
δεωρώ άναγκαϊον νά σάς διαβιβάσω αποσπάσματα τής επιστολής τού
της, δπως τά κοινοπυιήοητε εις τον Κον Στεκούλην και ένεργήοητε τά 
δέοντα προς επιτυχίαν και έξακολούϋησιν των αποστολών τούτων. Ι
δού τά οριστικά μέτρα, άτινα λέγει δτι έ'λαβεν ή Κνβέρνησις διά τάς 
άποατολάς ταντας (ίσως είναι καλά και διά τούς ίδικούς μας). »'Η 
Κίσσαμος άπετέλεσεν ιδίαν μερίδα, και τόπος άποβιβάσεως ώρίαδη ή 
ίΐέσις Σ φ η ν ά ρ ι. »'Η Κυδωνιά και το Σέλινον έτέραν μερίδα, τό
πος άποβιβάσεως ή Σουγιά. »Τά Σφακιά και ό Άποκόρωνας ιδίαν 
μερίδα, και τόπος άποβιβάσεως ή 'Αγία Ρ ο ύ μ ε λ η. »'0 "Αγιος 
Βασίλειος, τό Ρέϋνμνον και ’Αμάρι Ιδίαν μερίδα, και τόπος άποβι- 
βάσεως τό Π ρ έ β ε λ ι. »Το Μυλοπόταμον, Τέμενος, Μαλεβύζι Ιδιαι
τέραν μερίδα, τόπος άποβιβάσεως Μπαλί, Φόδελε, ή ’Αγία Πελαγία. 
» .1 Μεσαρά ιδιαιτέραν μερίδα (αΐ οΐκογένειαι αυτής είναι επι τής 
"Ιδης) εις τήν μεσημβρινήν παραλίαν ή διά τον Μνλοποτάμου. »Διά 
τάς επαρχίας Σιτείας, Ίεραπέτρον, Μεραμπέλου, ΛασιίΗου, Πεδιάδας, 
Αρκαδίας κα'ι Μονοφατσίου αΐ δέσεις Σίσι, Μάλια, "Αγιος Νικό
λαος, Ψαρή Φοράδα ή Τζούτζονρος. »Κΐς εκάστην των δέσεων τούτων 
ώρίσδη φρουρά έκ προσώπων τών διαφόρων επαρχιών των υπαγόμε
νων εις τήν ίΐέσιν τής έκφορτώσεως .... Προσδένει ή Κνβέρνησις δτι 
δεωρεΐ άναγκαϊον διά ιάς άποατολάς τον Κον Χάου (νομίζω δτι κα-

16) ΓΑΚ. Κ14α άρ. 871,
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λόν νά εφαρμοστά και διά τάς ίδικάς μας) νά οτέλλετε διπλήν φορτω
τικήν, εξ ών ή μεν ν’ άποστέλΛεται εις την Κυβερνήτην, ή δε νά πα
ρουσιάζεται εις την φρουράν τής θέσεως, οπού γίνεται ή άποβίβαοις, 
εις δε τάς φορτωτικάς ν’ άναφέρωνται και αΐ έπαρχίαι δώ ας άπο- 
οτέλλονται... "Ο/.ως ύμέτερος [ύπογρ.] Λέων Μελάς»'1.

Δυο μέρες αργότερα ό ίδιος ό Χάου γράφει τά εξής προς τό Μπο- 
γιατζόγλου σχετικά μέ την αποστολή τροφίμων κλπ. στην Κρήτη : 

ιφ. «’Αριθ. 20. Έν Άθήναις τή 27/8 ’Ιουνίου 1867. ’Αξιότιμε 
κ. Μ. Βογιατζόγλε ! Διά τοΰ χθες άποπλενσαντος εκ Πειραιώς ελληνι
κού άτμοπλ.οίου έστείλαμεν αντόοε εις παραλαβήν τοΰ έμοϋ επιτρόπου 
κ. Ήλία Στεκονλη 630 σάκκους γαλέτας. Επειδή όέ τό άτμόπλοιον 
δεν έχώρει πλειότερον πράγμα και επειδή ημείς εΐχομεν συγκεντρώσει 
δλ.ον τό ποαόν εντός μαουνών εις τον λιμένα Πειραιώς, ήναγκάσθη- 
μεν νά φορτώσωμεν τό άπολειφθέν εις τό σήμερον άποπλέον Αυστρια
κόν άτμόπλοιον. Έγκλ.είομεν λοιπόν τήν επ’ δνόματί σας φορτωτικήν, 
και αν μεν κατορθώσητε νά δωρηθή υπέρ των πεινώντων γυναικοπαι
δών τής Κρήτης <5 ναύλος υπό τον αυτόθι πρακτορείου τών Αυστρια
κών άτμοπλωίων, δπερ είναι άρμόδιον ν’ άποφασίση περί τούτου, κα- 
λώς, άλλως γράφω προς τον κ. Έμ. Σαπουντζάκην νά πληρώση αυ
τόν εις λογαριασμόν μου και σας παρακαλώ νά συνεννοηθήτε μετ’ αυ
τού περί τούτον. Ευάρεστηθήτε δέ συν τούτοις, κύριε Μπογιατζόγλε, 
νά μοί γράχρητε με πρώτην ευκαιρίαν, πότε συμπεραίνετε δτι θά άπο- 
σταλή τό έμόν φορτίον εις Κρήτην διά νά στείλω εντεύθεν τούς συντρό
φους τυϋ κ. Στεκούλη. Αέχθητε παρακαλώ τήν διαβεβαίωσιν τής προς υ
μάς ϋπολήψεώς μου. ’Όλως ύμέτερος [ύπογρ.] Sam. G. Howe Χάου»19.

Ένώ δμοος ασχολούνται για τις αποστολές τροφίμων, μέ τά ποσά 
τών εράνων τής ’Αμερικής, δημιουργοΰνται και άλλα ζητήματα σχετι
κά μέ τά δπλα, πού είχε φέρει μαζί του ό Χάου, όπως φαίνεται από 
το έξης απόσπασμα επιστολής τής ΚΕΑ προς τό Μ. Μπογιατζόγλου :

15- «Άθήναι τή 6118 ’Ιουνίου 1867 αδελφέ........Ό κύριος Decay
μάς νπεσχέθη νά σάς βοηθήση εις τήν κατασκευήν τών φυαεκίων διά τά 
άμερικανικά δπλα. Ώφεληθήτε εκ τής παρουσίας του. Μ. Ρενιέρης» ν).

Έκτος δμως από τό ζήτημα τής κατασκευής φυσεκιών γιά τά αμε
ρικανικά δπλα, παρουσιάζεται καί τό άλλο τής έπιδιορθώσεώς των. 
Σχετικά γράφει ή ΚΕΑ :

ΐ6. «Άθήναι τήν 13 ’Ιουνίου 1867. ΙΙρός τήν έν Σύρο) υπέρ τών 
Κρητών ’Επιτροπήν. Φίλτατοι συνάδελφοι ...Σήμερον φορτώνονται έπ'ι 
τον άτμοπλ.οίον πολλά πράγματα, έν οις δπλα, φυσέκια κλπ. και φρον-

Ά ΓΑΚ.ΚΗα άρ.86ϋ is) ΓΑΚ. ΚΙ4α άρ. 882. "’) ΓΑΚ.ΚΗα άρ. 922,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



51-δ Ί. Π. Μαμαλάκη

τίσατε νά τά παραλ,άβητε. 'Άν τά τουφέκια του Howe <5έΐ’ (5ΰνανται να 
διορϋυηΐώσιν αυτόθι, στείλετε μας εξ αυτών πέντε εξ, ΐνα ίδωμεν άν 
δυνά/τεθα νά τά διορθώσωμεν εις τδ όπλοστάσιον. [ύπογρ.] Λ. Μελας, 
Μ. Ρενιέρης, Γ. Σκονζές, 'I. Σκαλτσούνης»22.

Άλλα έκτος από τά όπλα, μέ τό πρόσωπο τοΰ Decay, άμερικα- 
νοϋ, συνδέονται κοί δυο άλλα ζητήματα, τής χρησιμοποιήσεως τορπιλ- 
λών κατά των τουρκικών πολεμικών πλοίων, πού προσπαθούσαν νά 
πραγματοποιήσουν ένα αυστηρό αποκλεισμό τής Κρήτης, και τής δη
μιουργίας πολεμικού στόλου τών επαναστατών. Μέ αυτά σχετίζεται 
μια επιστολή τής ΚΕΑ προς την ΕΑΣ :

ιγ. «'Αϋήναι την 15/27 'Ιουνίου 1867. 'Αδελφέ Κύριε Μπογια- 
τζόγλου. Ουσιώδες. Τά Torpedo* τά εξ 'Αμερικής έλ&όντα είναι νπό 
την αποκλειστικήν διέν&ννσιν τοΰ αξιωματικού Κυρίου Decay και εις 
την διάϋεσιν αυτού. 'Επομένως δεν πρέπει νά δώσετε καί τον κ. Βι- 
βιλάκη τους εις αυτά ανήκοντας κνλάνδρους άνευ τής άδειας τοΰ κ. 
Decay. Εις τον κ. Βιβιλάχην δύνασ&ε μόνον νά χορηγήσετε τά μέσα 
προς κατασκευήν όμοιων, καϋόσον πλ,ηροφορουμεϋα δτι τούτο δύναται 
νά γίνη μέ μικρόν έξοδον»21.

Επίσης σχετικά είναι τά εξής, πού γράφει στις 6 ’Ιουλίου 18(57 
ό Μ. Ρενιέρης πρός τό Μ. Μπογιατζόγλου :

ΐ8. «. . . Σάς παρακαλοϋμεν νά στείλετε διά πρώτης ευκαιρίας τό 
έγκλειστον γράμμα εις τον Κ°ν Decay, συγχρόνως δέ νά κατασκενά- 
σητε καί στείλετε εις τον ίδιον δύω ή τρεις σημαίας μικράς συμφώ- 
νως μέ τό έν τη επιστολή ψήφισμα τής Κρητικής Κνβερνήσεως»22.

Τέλος, διαφωτιστικό γι’ αυτά τά ζητήματα είναι και τό εξής γράμ
μα τοΰ ίδιου Decay :

19. «'Αγία Ρουμέλη 'Ιουλίου 13 1867. 'Εντός τον 'Αρκαδίου. Κύ
ριε Μελά 'Ακριβέ μου Κύριε. Διά τοΰ τελευταίου 'Αρκαδίου έφϋασα 
άσφαλώς ενταύθα καί επερίμενον έκτοτε ενταύθα, όπως μοί παρουσια- 
αϋή ευκαιρία νά πράξω τι κατά θάλασσαν. Σήμερον έπέστρεψα από 
'Άσκυφον, εντός τοΰ όποιου οι Τούρκοι εϊσήλάον... Την λέμβον, την 
όποιαν τοσοϋτον έκοπίασα νά λάβω εκ Πόρου, ήρνήϋησαν νά δεχθώ- 
σιν επί τού 'Αρκαδίου. Την άφήκα υπό την έπιτήρησιν τού 'Εφόρου 
εις Σύρον όμοΰ καί τό κανόνι καί τά λοιπά, εκτός των πολεμοφοδίων, 
τά όποια έχω κατά λάθος μετά των Τορπέτο μαζί μου. II Συνέλεν- 
σις δεν μοί έπεμψεν άκόμη εντολήν τινα. (Commission.) Δύναμαι νά 
σάς άναφέρω νά πέμψητε άρι&μόν τινα Σημαιών, ώς την ΐδικήν μου

2°) ΓΑΚ. Κ14α άρ. 962.
31) ΓΑΚ. Κ14α άρ. 970.
22) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 1055,
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πρός την εδώ Κνβέρνησιν, ΐνα και ή ίδική μου αναγνώρισή; Ταπει
νότατος Σίδνεϋ Αεκέϋ»23.

”Αν ειχεν άναμιχθή και ό Χάου στα ζητήματα αυτά, δεν τό ξέρο- 
μεν ασφαλώς. Πάντως ή ΚΕΑ γράφει τα εξής προς τή ΓΣΚ και 
ΙΙροσ. Κυβέρνηση :

20. «2.9 Σεπτεμβρίου 1867. Έλάβομεν τό ύμέτερον ψήφισμα περί 
ουπτάσεως ναυτικής μοίρας ώς καί τά σχετικά διπλώματα. Έ ν ο μ ί
σα μ ε ν κατάλληλον ν ά π έ μ ψ ω μ ε ν τό "ψήφισμά 
σας προς τον φίλον X ά ο ν, δπως εΐ δυνατόν ενεργοποίηση 
διά πλοίων αμερικανικών, θέλομεν σκεφθή καί ενταύθα εάν δυνάμεθα 
επωφελώς νά ένεργήσωμέν τι περί τούτον»24.

Πάντως ό κύριος σκοπός τοΰ Χάου είναι ή αποστολή τροφίμων για 
τούς ενδεείς τής Κρήτης καί γι’ αυτόν κυρίως εργάζεται. ’Έτσι την πρώ
τη ’Ιουλίου ή ΚΕΑ σέ υστερόγραφο γνωρίζει στην ’Επιτροπή Σύρου ’·

21. «'Ο K°s Χάου μας έβεβαίωοεν δτι εντός 8 ημερών θέλει ετοι
μάσει ενταύθα γαλέταν καί άλευρον διά τους έν Κρήτη»23.

Καί ό Μ. Άναγνωστόπουλος γράφει από την ’Αθήνα στις 13 
’Ιουλίου 1867.

22. «Φίλτατέ μοι Μπογιατζόγλε. Έγκλείο) την φορτωτικήν 38 
σάκκων γαλέτας, ήν παρακαλώ νά παραλάβητε εκ τοΰ άτμοπλοίου καί 
τοποθέτηση τε εν τή αποθήκη Σας μέχρις ου έτοιμάσωμεν τό πλοίο ν 
διά νά την στείλωμεν εις τά φρούρια διά τάς έν αύτοις πεινώσας οι
κογένειας. ’Άαπασόν μοι τον φίλτατον Αριστοτέλη ν, ον δεν ήδυνήθην 
νά ξαναΐδω, άναχωρήαας αύτόθεν αΐφνιδίως»2".

Λίγο αργότερα απευθύνει ό ίδιος καί τό ακόλουθο γράμμα πρός 
τύν Παρθένιο Κελαϊδή, ενώ ήταν τότε στή Σύρο :

23· «Έν Σύρω την 24 ’Ιουλίου 1867. Πρός τον κ. Παρθένιον 
Κελαϊδήν, αντιπρόσωπον εις την εν Κρήτη ’Εθνικήν Συνέλευσιν. Εν
ταύθα. ’Αξιότιμε Κ. Παρθένιε ! Εμπιστεύομαι εις την φεροντίδα σας 
379 σάκκους γαλέτας καί 400 σάκκους αλεύρου. Κατά ρητήν παραγγε
λίαν τοϋ εντίμου δύκτορος Κ°υ Χάου, τον έλθόντος εν Έλλάδι ώς αν

τιπροσώπου τών υπέρ αυτής ενθέρμων συμπαθειών τοΰ μεγαλοπρά- 
γμονος ’Αμερικανικού λαού, τά τρόφιμα ταϋτα, άφοϋ άποβιβασθώσιν 
αισίως εις Κρήτην, νά φροντίσητε ν’ άποθηκεύσητε εις κατάλληλον μέ
ρος, νά έξασφαλίσητε από πάσης διαρπαγής καί νά διανείμητε, άνα- 
λόγως των αναγκών έκάστης, εις τάς δυστυχείς οικογένειας τών ήρωϊ-

21) ΓΑΚ. Κ14α άρ. 1082.
24) ΙΑΚ. ΕΚΕΑ σχέδιον.
,5) ΓΑΚ. Κ14α άρ. 1029.
26) ΓΑΚ. Κ14α άρ. 1083.
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κώς άπολεσύλέντων εν τώ Ιοτορικωτάτφ «’Λοκαδίω» και εις πάντα τά 
στερούμενα τροφών γυναικόπαιδα. ’Εμπιστεύομαι προς τούτοις ύμΐν 
και όνο σάκκονς περιέχοντας ενδύματα, τά όποια ίλά διανείμητε απο
κλειστικούς εις τάς χήρας και τά ορφανά των φονενίλέντων έν τη κατα
στροφή τον ’Αρκαδίου ηρώων. Εϋαοεστη&ήτε δέ, αξιότιμε φίλε, νά 
μοι έπιατείλ.ετε εγκαίρως διά τον εν Ά&ήναις κ. Καλαποθάκη ακριβή 
έ'κίίεπιν περί τής διανομής των έμπιστευθέντων ύμΐν πραγμάτων και 
προ παντός δ,τι αφορά την κατάοτασιν και τάς ανάγκας τον δυστυχούς 
λαόν τής ηρωικής Κρήτης. Πέποιίλα εις τά πατριωτικά και φιλ.άνϋρω- 
πα υμών αισθήματα και την όμολογουμένην δραστηριότητά σας Δέχάη- 
τεαύν τούτοις και τους ασπασμούς μου. ‘Ο κατά παραγγελίαν και έν δνύ- 
ματι τον κ. Χάου ενεργών γραμματεύς τον. Μ. Άναγνωστόπουλος»27.

* * *

Ή δημοσίευση των παραπάνω ιστορικών στοιχείων ελπίζω νά 
δώση αφορμή για μια ευρύτερη μελέτη των προσπαθειών, ειδικά, πού 
κατέβαλεν ό Howe, ώς εντολοδόχος τοΰ αμερικανικού λαού, για νά 
ενίσχυση την αιματηρή προσπάθεια τοΰ Ελληνισμού γιά τήν απελευ
θέρωση τής Κρήτης, αλλά και, γενικώτερα, τής φιλελληνικής κινή- 
σεως στήν ’Αμερική κατά το 19° αιώνα 2S.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ1. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ

5ΐέ Ί. Π. Μαμαλάκη

2;) ΙΑΚ, Άρχειον Κελαϊδή άρ. 15.
28) Καί τό επίσημο κράτος τών Η.Π Λ. έλαβε θέση στό πλευρό τής άγω- 

νιζόμενης Κρήτης. Ό «Αιών» στις 27 ’Ιουλίου 1867 (άρ. 2261) δημοσιεύει τήν 
είδηση: «Χθες διεβιβάοθη εις τήν ήμετέραν Κυβερνήτην τη λ] μα εκ Λονδίνου τής 
22]3 Αύγουστον, <5<’ ον άνηγγέλ.θη, δτι at Βονλ.αί τών Ήνωμ. Πολιτειών τής 
’Αμερικής εψήφισαν διαμαρινρηαιν υπέρ τών Κρη τών, ή τις καί διεκοινώθη εις 

τήν Ύ■ Ιΐύ/.ΐ]ν*. Καί στις 3 Αύγουστου 1867 (άρ. 2263) μεταξύ τών «τελευ
ταίων ειδήσεων» έχει καί τήν ακόλουθον : «Εις τήν επίσημον εφημερίδα τοΰ 
Κογκρέοον The Daily Globe υπάρχει τό κείμενον τής Αμερικανικής Γερουσίας 
νπερ τών Κρηιών. Ή άπόφασις αν τη επιψηφιοθεισα παμψηφεί καί εις τάς τρεις 
αναγνώσεις εν τή συνεδρία τής 7]19 ’Ιουλίου ί'/ει ώς επεται : «*Η Γερουσία απο

φασίζει τά εξής: *0 λ.αός τών rΗνωμένων *Επικρατειών ζωηρόν αισθανόμενος 
συμπάθειαν προς τον λαόν τής Κρήτης, άποιελ.ονντα μέρος τής ελληνικής οικογέ
νειας, εις ήν ό πολιτισμός τυααϋτα οφείλει, λυπείτο.ι μανθάνων τά δεινά, όσα ήδη 
νφίαταται ό προσφιλής ουτος λ.αός* όμοθνμαδόν δέ ευελπισιεΐ ότι ή διακήρνζις 
αυτή, ήν καθήκον αυτόν θεωρεί νά γράφϊ], θέλ,ει ενμενώς κριθή παρά τής Κνβερ- 
νήοεως τής ΐονρκίας εις τά άφορώντα τήν προς τήν Κρήτην πολιτικήν αυτής. Ό 

Πρόεδρος τών Ηνωμένων 5Επικρατειών οφείλει κατά καθήκον νά ανακοίνωση τήν 
παρούσαν άπόφαοιν εις τήν Κνβέρνηαιν τής Τουρκίας». Καί πιό κάτω δημοσιεύει 
..να μέρος τοΰ αγγλικού κειμένου: «And they unite in the hojie, that this de
claration, which they feel in their duly to make, will be faborably considered 

by the Government of Turkey, in determining its policy toward Crete».
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Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΓΚΡΕΝΤΟ (1604)

Συνεχίζοντας τή δημοσίευση ανεκδότων εγγράφων από τά ’Αρχεία 
της Βενετίας, παραθέτω την έκθεση τοϋ Δοΰκα της Κρήτης ’Ιωάννη 
Σαγκρέντο, τοϋ έτους 1604. Τό πρωτότυπο τοϋ δημοσιευόμενου εγ
γράφου βρίσκεται στο di Archivio Stato di Venezia (V.A.S.). Rela- 
tioni LXXXI, Relazione di Zuanne Sagredo.

'Ο Σαγκρέντο ήταν ό 192°? Δούκας τής Κρήτης και υπηρέτησε από 
τό 1602 ως τό 1604Ή έκθεσή του δεν έχει τό γενικό ενδιαφέρον 
πού έχουν οί εκθέσεις των Γενικών Προβλεπτών, οΐ όποιοι ασχο
λούνται μέ δλα τά γεγονότα καί τά ζητήματα τής Κρήτης, στρατιω
τικά, ναυτικά, οχυρωματικά, οικονομικά, διοικητικά, κοινωνικά κλπ. 
Και τούτο γιατί ή δικαιοδοσία τοΰ Δούκα ήταν περιορισμένη 2. Δεν 
ήταν γενική δπως τοϋ Γενικού Προβλεπτή, πού είχε πραγματικά δι- 
κτατορικά δικαιώματα για δλα τά ζητήματα τού Βασιλείου Τή δη
μοσιεύω δμως γιατί έχει ειδικό ενδιαφέρον γιά τό ζήτημα τής αμ
πελοκαλλιέργειας και οινεμπορείας, γιά τό ζήτημα τής σιτοκαλλιέρ
γειας και σιτάρκειας τής Κρήτης κα'ι γιά τήν ύδρευση τοϋ Χάντακα' 
ζητήματα πού ανάγονταν σιή δικαιοδοσία τού Δούκα, δπως καί ό 
ίδιος αναφέρει στήν έκθεσή του. * *)

ή Βλ. Hip. Noiret, Documents inedits pour servir a Γ histoire de 
la domination venitienne eu Crete de 1380 a 1485, Paris 1892, σ. 555 κ. έξ.

*) Ό Φραγκίσκος Μοροζίνι, κάνοντας λόγο γιά τό θεσμό τοϋ Δούκα τής 
Κρήτης στήν έκθεσή του (1629) γράφει : 'Ο Δούκας . . . είχε, όπως ήταν συνή
θεια, όλες τις δικαιοδοσίες τής Δικαιοσύνης καί τον Στρατού. Μά αιγά-αιγά τοϋ 
άνάθεσαν, τώρα καί 260 χρόνια, τή δικαιοδοσία τον Capitcmo καί επειτα τον Ge
nerate με δικαιώματα άνακριχικά . . . Τά καθήκοντα των κ. κ. Δουκών είναι 

σπουδαία καί προ παντός ατά αστικά ζητήματα. Βλ. Στ. Γ. Σ π α ν ά κ η, Μνη
μεία τής Κρητικής ιστορίας τ. II, ανέκδοτος.

Καί ό Ilolfin Venier, Δούκας τής Κρήτης τό 1610, άναφέρει στήν έκθεσή 
του ότι, 6 Δούκας τής Κρήτης . . . άνακονφίστηκε πολύ, άφον περιορίστηκε μόνο 

σε ζητήματα επισιτιστικά, δικαιοσύνης καί τήν «κατ' εφεσιν» εκδίκαση των υποθέ
σεων τοϋ Βασιλ,είον, τής Τήνου καί των Κυθήρων. Βλ. V. A. S. Relazioni LXXXI, 
Relazione di Ilolfin Yenier 1610.

s) Σχετικά μέ τό θεσμό καί τή δικαιοδοσία τοΰ Γενικού Προβλεπτή, βλέ
πε τό σχετικό κεφάλαιο Proveditore Generale τοϋ Ίωάννου Μοτσενίγκο στό 
βιβλίο : Στ. Γ. Σ π α ν ά κ η , Μνημεία τής Κρητικής 'Ιστορίας, τ. I, 'Ηράκλειον 
1910, σ. 208 κ. έξ.
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520 Στέργ. Γ. Σπανάκη

1604. 22 OTTOBRE.

RELATIONE DEL CLAD.mo Sr ZUANNE SAGREDO 

IilTORNATO 1)1 DUCA DI CANDIA

Ser.mo Prencipe
Essendosi compiaciuta la ser.ta V.ra, per semplice sua be- 

nignitd di gratiarmi del carico importantissimo del Ducato di 
Gandia, el dovendo secondo Vantico uso della Republica al tempo 
del repatriate rifferir quelle cose, ch Ίο conosco degne della sua 
inteligentia: prima riverenlemente le diro, cl’haver secondo il so
ldo mio quel carico in tulle le parti esercicato, in quel modo che 
si conviene, et e mente sua, havendo particolarm.te usalo ogni 
maggior diligentia, accio in a.no penurioso come e stato il passalo 
in quel Regno, quei poveri populi et militie, habbino senza pero 
agravio d’alcana qualita di persone abondantia di viver di tutle 
le cose, et perche e stimato da me superfluo il discorerli del silto 
di quel Regno, della qualita delle fortezze, della natura di quel 
Populi, et cose simili, sapendo che la Ser.ta V.ra et questi ss'.ri 
III.mi per propria loro inteligenza lo sano d’avanlagio, oltra che

1604, 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΕΚΘΕΣΗ

TOY ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΓΚΡΕΝΊΟ 

ΤΕΩΣ ΛΟΥΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Γαληνότατε Πρίγκιπα,

Άψον ή Γαληνότητά Σας ευαρεστήθηκε, από άπλη εύμένειά της, 
νά μοϋ εμπιστευτεί τη σπουδαιότατη υπηρεσία τον δουκάτου της Κρή
της, και επειδή οφείλω, σύμφωνα με την παλιά συνήθεια τής Δημο
κρατίας, ν’ αναφέρω, υστέρα άπδ την επιστροφή στήν Πατρίδα, τα 
πράγματα εκείνα που νομίζω πως αξίζει νά μάθετε, θά Σάς Αναφέρω 
ενλ.αβικά πρώτα ότι, κατά τή συνήθειά μου, έκτέλεσα τήν αποστολή 
αυτή σ’ όλους τους τομείς, μέ τον τρόπο εκείνο που ταιριάζει και 
συμφωνεί ,ιιε τή γνώμη Σας. ’Ιδιαίτερα, κατέβαλα τή μεγαλύτερη επι
μέλεια Άστε, σε χρονιά κακή, δ πως ήταν ή περασμένη στο Βασίλειο 
εκείνο, νά έχει δ φτωχός αυτός λαός και δ στρατός αφθονία άπό δλα 
τά τρόφιμα, χωρίς τήν επιβάρυνση καμμιάς τάξης ανθρώπων.

Και επειδή θεωρώ περιττό νά σάς μιλ.ήσω γιά τή θέση του Βασι
λείου εκείνου, γιά τήν ποιότητα των φρουρίων, γιά τά φυσικά τον 
λ.αοΰ αντοΰ και τά παρόμοια, γνωρίζοντας πώς ή Γαληι ότητά Σας και 
οι έκλ,αμπρότατοι κύριοι τά ξαίρουν άρκετά καλ.ά, γιατ'ι είναι έμπειροι,
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'll "Εκθεση του Δόύκα τής Κρήτης Ιωάννη Εαγκρέντο (1604). 521

per relatione de diversi Ecc.mi Generali, et altri III.mi rapresen- 
tanii oyni giorno lo intendono, doi sole cose riverentemente le 
raccordero, sopra I’wia delle quali non mi dillataro molto, per 
non esser spetante al carico mio, ma semplicemente la tochero, el 
e, eh’io tengo che sia comune et verissima opinione, die molto 
meglio sia non far le fortezze che doppo fate non le redur a pcr- 
fetione, si che per qualche mancamento di non molta relevantia 
possino con notabil dan.o delli Prencipi Patroni cascar nelle ma- 
ni delli loro inimici, per do ho giudicato mio debito riverentemente 
ramemorar cdla Ser.ta V.ra, che ritrovandosi la maggior parte 
delle sue fortezze di Levante, et quelle del Regno di Candia par- 
ticolarmente, in tale stato, quale pero con non molta spesa, si po- 
trebono perfetionare, sij contenta haver sopra cio quella conside- 
ratione che ricerca Vimportantia del negotio, non aspetando it 
bisogno, che o non s’ha tempo, ne modo cli poter farlo, o facen- 
dosi con fretta, si fa malamente, et con duplicata spesa, Vultra 
sopra la qual inlendo dillatarmi alquanto, come propria, del ca
rico mio e, ch’io stimo si come credo che fad ogn’altro, che l’

άιροϋ μάλιστα τά άκοϋν κάάε μέρα από έκάέσεις των διαφόρων εξοχο
τήτων Γενικών Προβλεπτών και άλλων εκλαμπροτήτων αντιπροσώπων. 
Ίλά Σας αναφέρω ευλαβικά δυο μόνο ζητήματα.

Στο ένα απ' αυτά δεν &ά επεκτα&ώ πολύ, γιατί δεν αφορά την 
υπηρεσία μου, μά άπλώς άά τό ΰίξω. Και τό ζήτημα αυτό είναι τού
το : Νομίζω πώς είναι κοινή και σωστότατη ή γνώμη δτι είναι πολύ 
καλύτερα νά μην κατασκευάζονται φρούρια, μιά που άμα αρχίσουν δεν 
τελειώνουν’ και έτσι, άπό κάποια έλλειιρη δχι και πολύ σπουδαία, 
μπορεί νά πέσουν, προς μεγάλη ζημιά τού Κράτους στο όποιο ανήκουν, 
ατά χέρια των εχίλρών τον. Γι’ αυτό άεώρησα καϋήκον μου νά 
αναφέρω στη Γαληνότητά σας ευλαβικά δτι, αφού τά περισσότερα φρού
ριά Σας στην ’Ανατολή, και ιδιαίτερα στο Βαοίλ.ειο τής Κρήτης, βρί
σκονται σε τέτια κατάσταση, πού ί)ά μπορούσαν όμως νά τελειώσουν 
με λίγα έξοδα, ας εύαρεστηϋεΐ ή Γαληνότητά Σας νά δώσει πάνω σ’ 
αυτό τό ζήτημα τη σημασία πού απαιτεί ή σπουδαιότητά του, μη πε- 
ριμένοντας νά παρουσιαστεί ή ανάγκη. Γιατ'ι τότε ή δεν ί)ά υπάρχει ό 
καιρός και ή ευκολία για τήν αποπεράτωσή τους, ή, άν επιχειρη&εΐ νά 
γίνουν με βιάση, έλα γίνουν κακά και με διπλά έξοδα.

Τό άλλ.ο ζήτημα, πάνω στο οποίο σκοπεύω νά έπεκταDm λίγο, επει
δή ανήκει κυρίως στή δικαιοδοσία μου, είναι τούτο : Έγω νομίζω, 
δπως &ά νόμιζε πιστεύω και κάϋε άλλος, πώς τό νά έχει κάνεις φρού-
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522 Στέργ. Γ. Σπΰνάκη

haver fortezze e stati, et marine in paesi lontanissimi migliard 
di miglia, situati nelle fauci dell’ inimici, senza certo modo di 
poter dar da viver, alii loro Populi, et militie, sij an non haver- 
le, per non dir peggio, in tal stato Ser.mo Prencipe si ritrovano 
le sue Isole di Levante, et le sue fortezze, et in particular I’Isola 
di Candia, pin d’ogn’altra lontana, cosi dal aiuto di lei, come da 
quad si voglia altro luogo che la possi suffragare, la qual con 
ragione le deve esser carissima poi che da essa la riceve tanta 
riputatione, et agiuto, in occasion d’armare, che la rende al 
mondo Prencipe stimatissimo; fece I’Ecc.mo s.r Proc.r all'hora 
Prov.r Gn.al in quel Regno Foscarini di f.e m:‘; unci infinita di 
opere Eroiche, ma fra le principalissime, e necessarie, fece far 
an stretissimo Editto, che alcuno non potesse sotto pene gravis-

ρια, και κράτη, καί 'παραλίες σε χώρες πολύ μάκρυνες χιλιάδες μιλιά, 
πού βρίσκονται μπροστά στο ανοικτό στόμα των έχιΊρών, χωρίς νά 
μπορεί νά τροφοδοτεί με κάποιο τρόπο το λαό τους και τό στρατό, εί
ναι σαν νά μην τά έχει, για νά μην πώ κάτι χειρότερο.

Σε τέτια κατάσταση, Γαληνότατε Πρίγκιπα, βρίσκονται τά νησιά 
Σας στην ’Ανατολή και τά φρούριά τους και Ιδιαίτερα τό νησί τής 
Κρήτης, τό πιο μακρννό από κάιΐε άλλο, τόσο άπό τή δική Σας βοή
θεια όσο και άπό όποιοδήποτε άλλο τόπο, πού &ά μπορούσε νά τό 
βοηϋήσει. Τό νησί αυτό έπρεπε, δικαιολογημένα, νά Σάς είναι πολύ 
αγαπητό, αφού Σάς δίδει τόση φήμη και ενίσχυση σε περίπτωση εξο
πλισμού, πού Σάς κάνει κράτος σεβαστό στον κόσμο.

'Ο εξοχότατος κύριος ’Επίτροπος, τότε Γενικός Προβλεπτής του 
Βασιλείου εκείνου, μακαρίτης Φοσκαρίνι,, έκαμε άπειρα ηρωικά έογα. 
Μά ανάμεσα στά σπουδαιότερα και τά πιο αναγκαία έξέδωκε ένα αυ
στηρότατο Διάταγμα, σύμφωνα με τό όποιο κανένας δεν μπορούσε, χω
ρίς νά νποοτεΐ σοβαρότατες ποινές, νά φυτέψει αμπέλια, σε χωράφια 4

4) *0 Γεν. Προβλεπτής ’Ιάκωβος Φοσκαρίνι, πού έπισκέφτηκε τήν Κρήτη 
τό 1754, είναι ό σπουδαιότερος άπό τούς Γενικούς Προβλεπτές. Δέν έμεινε ζή
τημα τοΰ Βασιλείου πού νά μήν τόν απασχόλησε, κανονίζοντας το σύμφωνα μέ 
τά πραγματικά συμφέροντα τής Δημοκρατίας αλλά καί τοΰ ίδιου τοΰ λαοϋ. 
'Ο Φοσκαρίνι στάθηκε μεγάλος μεταρρυθμιστής, άνοδιοργανωτής καί αναμορ
φωτής τοΰ Βασιλείου καί στις μεταρρυθμίσεις του στά φεουδαλικά, δικαστικά, 
εκκλησιαστικά, οικονομικά, ναυτικά, εμπορικά, κοινωνικά κλπ. ζητήματα ανα
τρέχουν μέ ευλάβεια όλοι οί ίίστερα άπ’ αυτόν Γενικοί Προβλεπτές. 'II δημο
σίευση τής έκθεσής του πρός τή Γερουσία τής Βενετίας, άπό τήν όποια πολλοί 
έχουν αντλήσει, θά άποτελέσει ένα σοβαρό σταθμό στην έρευνα τής ιστορίας 
τής Κρήτης.
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sime plantar vigne in terreni atti a coltura, anzi ne fere sra- 
diccar buona quantita, obligando li possessors alia coltivationi 
di essi, quasi prevedendo la necesita nella qual doveva cascar 
quel Regno, al presente assediato da tanta sorte di Corsari, 
quando da se stesso non havesse havuto modo di cavar gram 
per it bisogno da un anno aU’altro; con questa santissima pro- 
visione le cose di quel Regno nel proposito de grant s’erano as- 
sicurate, et con qualche aiuto forastiero, che cost come al pre
sente e affatlo privo, all’hora non mancava, s’e mantenuto per 
molti anni in grandissima abondantkv, le cose poi della colti- 
vatione secondo il solito, con il tempo si sono andate allargan- 
do in maniera tale, ch’alcuni an.i dappoi la Ser.ta V.ra inteso 
diverse transgressions, ordino che in conformita dell’ordine Fo- 
scareno fossero di novo sradicate tutte le vide novamente pian- 
tate, in luoghi coltivabili, s’e per ultima ruina di questo nego- 
tio introdotta la pratica di quells maledeti Berton'd, che infe-

κατάλληλα για σιτοκαλλιέργεια. Και δχι μόνο αυτό' διάταξε ακόμη νά 
ξερριζωθονν πολλά, υποχρεώνοντας τους ιδιοκτήτες νά καλλιεργούν τά 
χωράφια αυτά, οάν νά πρόβλεπε σχεδόν την ανάγκη που da ερχόταν 
τό Βασίλειο εκείνο, που βρίσκεται σήμερα περικυκλωμένο από τόσων 
λογιών κουρσάρους, οάν δεν θά μπορούσε νά βγάζει μονάχο του τά 
σιτηρά που χρειάζεται γιά τ'ις ανάγκες του από χρόνο σε χρόνο. Με 
την αγιότατη αυτή προνοητικότητα ή σιτάρκεια του Βασιλείου εκείνου 
είχεν εξασφαλιστεί, καί, με κάποια εξωτερική ενίσχυση πού, ενώ σή
μερα δεν υπάρχει καθόλου, ιότε δεν έλειπε, γιά πολλά χρόνια υπήρχε 
πολύ μεγάλη αφθονία5. Σιγά-σιγά όμως, κατά τά συνηθισμένα, ή σι
τοκαλλιέργεια ελαττώνονταν κατά τέτιο τρόπο πού, υστέρα από μερικά 
χρόνια ή Γαληνότητά Σας άντιλήφτηκε διάφορες παραβάσεις και διά
ταξε νά ξερριζωϋυϋν πάλι όλα τ’ αμπέλια, που φυτεύτηκαν τελευταία 
σε καλλιεργήσιμα χωράφια, σύμφωνα με τό διάταγμα του Φοσκαρίνι.

Σάν τελειωτικό χτύπημα πάνω σ’ αυτό τό ζήτημα ήρθε ή επικοι
νωνία με τά καταραμένα εκείνα μπερτόνια6 που λυμαίνονται όσο θέ-
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δ) Ή Ινρήχη τούς πρώτους αιώνες τής βενετοκρατίας δχι μόνο ήταν αυ
τάρκης ατά σιτηρά, μά έκανε καί εξαγωγή στη Βενετία. ΟΙ τιμαριούχοι Χα
νιών υπόσχονται τό 1302 νά παραδώσουν στή Βενετία 30.00 Ομουζούρια σιτά
ρι στην ίδια τιμή πού τό έδωσαν καί οί τιμαριούχοι τοϋ Χάντακα. Βλ. Σπ. 
Θεοτόκη, Θεσπίσματα τής Βενετικής Γερουσίας 1281-1358, στά Μνημεία 
τής 'Ελληνικής Ιστορίας, τ. Β I, ΆΌήναι 1936, σ. 14.

β)Μπερτόνε ή Μπρε τόνε ήταν είδος πλοίου 500-1000 τόννων μέ
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stando fin che a loro paiono c/uei mart, robbando et depredando 
ocjn’uno, non premettendo che comparino a quelle Isole come 
era solito, pur un Caramusal* 7 de formenti, al tempo delle ven- 
demie facendosi mercanti, et huomeni da bene, si ritirano in 
(kiwi i a8, et con il danaro tratto dalli furti, cargano di moscati 
non vardando a pctgarli qualche cosa di pin, riducendosi poi 
con molto utile dell’una sorte et dell’altra, alle lor case, svernan- 
do quelli doi o tre rnesi pin oridi del verno, et poi ritornano 
all’istesso; il che causa maggior danni alia Ser.ta V.ra oltrali 
sopra delli perche p.a incar iscono i muscati per Venetia, cau- 
sano che valendo i moscati in Candia, et gargandosene per tante 
parti, ogn’uno va abandonando a pin poter la coltivatione, et

λονν τις θάλασσες εκείνες, κλέβοντας και ληστεύοντας τον καθένα, μη 
επιτρέποντας νά παρουσιαστεί σ’ εκείνα τά νησιά, δπα>ς συνέβαινε συν
ήθως, οΰτε ένα καραμονσάλι7 με σιτοφορτίο. Στον καιρό του τρυγητόν 
κάνουν τους εμπόρους και τους καλούς ανθρώπους και καταφεύγουν 
στην Κρήιη 8 και με τά χρήματα που βγάζουν από τις πειρατείες φορ
τώνουν μοσχάτα (κρασιά), χωρίς νά τους μέλει αν τά πληρώνουν κάτι 
περισσότερο. *Έπειτα γυρίζουν στα σπίτια τους αε μεγάλα κέρδη 
από τη μια και από την Άλλη επιχείρηση και ξεχειμωνιάζουν τους 
δυό-τρεΐς πιο τρομερούς μήνες τού χειμώνα. "Υστερα ξαναγυρίζουν 
στά ίδια μέρη, πράγμα που προξενεί μεγαλύτερες ακόμη από τις πα
ραπάνω ζημίες στη Γαληνότητά Σας. Γιατί πρώτα ακριβαίνουν τά μο
σχάτα πού προορίζονται για τή Βενετία. Και επειδή έτσι ακριβαίνουν 
τά μοσχάτα στην Κρήτη, άφοϋ φορτώνονται γιά τόσα και τόσα μέρη, 
ό καθένας αφίνει σιγά-σιγά δσο μπορεί τή σιτοκαλλιέργεια και έπιδί-

τετράγωνα πανιά, πού τό χρησιμοποιούσαν οί Βρεταννοί, από τούς οποίους 
πήρε καί τό όνομα.

7) Τά κ α ρ α μ ο υ σ ά λ ι α (caraniussale, λέξη ισπανική) ήταν είδος τουρ
κικού εμπορικού πλοίου 400 περίπου τόννων, χρησιμοποιούμενο γιά τή μετα
φορά σιτηρών από τήν ’Ανατολή. 'Στά Βραχέα Χρονικά τού Σπ. Λάμπρου 
(βλ. Μνημεία τής Έλλην. 'Ιστορίας τ. A I, σ. 15) άναφέρονται καραμου- 
σ α λ ί δ ε ς.

8) Ή Κρήτη, κυρίως ό Χάντακας, ήταν τότε κέντρο εμπορικό πρώτης 
γραμμής σ’ όλη τήν ’Ανατολική Μεσόγειο. Έδώ μεταφέρονταν γιά διαμετα
κόμιση τά εμπορεύματα από τήν ’Ανατολή καί τά κρασιά άπό τό Μορηά, τό 
περίφημο μαλβάζια και άλλα, πού τά έβραζαν σέ μεγάλα καζάνια, τά τυ
ποποιούσαν καί έπειτα τά έξήγαν στή Βενετία. Γι’ αυτό δέν είχαν άδικο οί 
Βενετοί νά άποκαλοΰν τήν Κρήτη «6 φ # « λ μ ό ν καί δεξιάν χ ε ΐ ρ α 
τ ή ς Β ε ν ε τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ε ί α ς».
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si dano a plantar vigne muscatea, oltra di cio pongono gran- 
dis.a carestia nelli vini logadi* 10 in Candia, perche non solo cac- 
ciano li vini bianchi in essi -moscati, et con tal modo li falsifi- 
cano, ma anco cacciano nelli moscati per Inghiltera qualche 
parte delli logadi rossi, dilletandosi coloro che sijno carichi di 
color, et con queste maniere da essi Bertoni vien assediato per 
ogni via it mondo, cost volesse Iddio che non fossero mai statti 
veduti a comparer nelli suoi mart; quando io arivai at mio ca- 
rico credo per le cause sopraditte ritrovai che il vino valeva L. 
4 I/2 fin ΰ il mistachio ", che e qualche cosa manco di an se-

δεται ατό φύτεμα μοσχάτων άμπελιών9. Έκτοι: απ' αντί) προκαλονν 
πολύ μεγάλη 'έλλειψη στα λογάδα"' κρασιά στην Κρήτη. Γιατ'ι δχι μόνο 
ρίχνουν τά ασπρα κρασιά ατά μοσχάτα και τά νοθεύουν μ' αυτό τον 
τροπο, μά ακόμη ρίχνουν στά μοσχάτα πού προορίζονται γιά την 'Αγ
γλία κάποια ποσότητα άπδ τά κόκκινα λογάδα, επειδή σ' εκείνους 
(τους Εγγλέζους) αρέσουν νά είναι χρωματισμένα. Κ' έτσι, μ' αυτό 
τον τροπο, πολιορχεϊται από παντού ό κόσμος από αυτά τά μπεριόνια, 
που δ Θεός νά 'δίνε νά μην παρουσιάζονταν ποτέ στις θάλασσες τής 
Γαληνότητάς Σας.

Όταν έφτασα στη θέση μου, βρήκα τύ κρασ'ι νά τιμάται, γιά τις 
παραπάνω, όπως πιστεύω, αφορμές, 4 ι/2 μέχρι 5 λίρες τό μίστατο",

°) Εντύπωση προξενεί ή εκτεταμένη καλλιέργεια στην Κρήτη τήν εποχή εκεί
νη τοΰ μοσχάτου, πού σήμερα είναι ζήτημα άν τό παράγει κανείς εξαιρετικά 
εκλεκτικός οΐνοπαραγωγός γιά ατομική του χρήση καί είναι εντελώς άγνωστο 
στο σημερινό οινεμπόριο. Τότε τέτιες ήταν οί παραγόμενες ποσότητες πού λέ
γοντας στή Βενετία vino greco, εννοούσαν vino moscato (βλ. Pomp. Μ ο 1- 
menti, La Storia di Venezia nella vita privata, II, Bergamo 1911, σ. 
449). Τό μοσχάτο παράγονταν από κλήμα καταγόμενο από τήν ίδια τήν Κρή
τη. Ήταν originario di Candia (βλ. Molmenti ό.π.).

10) Λογάδα λέγονταν, δπως καί σήμερα, τά κρασιά πού παράγονταν από 
διάφορα σταφύλια, γιά διάκριση άπό τά παραγόμενα άπό μονό λογά στα
φύλια, όπως ήταν τό μοσχάτο, τό λιάτικο κλπ.

") Mistacchio καί παλαιότερα mistato (Βλ. Θεοτόκη, δ.π. Β II σ. 
159 § 5, § 19), έ'λεγαν οί Βενετοί τό καί σήμερο σέ χρήση πραγματικό καί 
ιδεατό μέτρο γιά τή μέτρηση των υγρών καί ειδικά τοϋ κρασιού. Τό μίστατο, 
όπως μάς πληροφορεί ό Σαγκρέντο, χωρούσε τότε κάτι λιγότερο άπό τό βενέ- 
τικο κάδο (secchio), τοϋ οποίου ή χωρητικότητα ήταν 10 Τ30/000 λίτρες. "Αρα 
τό μίστατο χωρούσε περί τις 8 οκάδες, αν πιστέψομε στούς υπολογισμούς τού 
Σαγκρέντο. Σήμερα σάν μέτρο κρασιού υπολογίζεται 9 όκ. στις Άρχάνες, 10 
στήν Πεδιάδα καί 12 στά Χανιά, δπως μέ πληροφορεί ό οίνολόγος κ. Μανό
λης Λυδάκης. Σάν μέτρο λαδιού χρησιμοποιείται σήμερα στή Σητεία, κατά
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526 Στέργ. Γ. Σπανάκη

chio Venitian, et volendo ponervi qualclie ordine, mi fu mostrato 
che per decretto della Ser.ta Vra non potevo limitar i vini del’ 
intrate, et poi che dalli mercanti erano statti comprati a pretij 
cari, fu bisogno per all’hora haver palientia, ma feci avvertirli 
mercanti che vardassero come de cetero compravano perche 
non intendevo che si vendesse it vino espeditto it gia comprato pin 
di L. 2 it mislachio, et feci far stretiss.i proclami, accio li loga- 
di non fossero posti nelli moscati, di maniera che non ostante che 
la non piacesse a certi, le cose a servitio di quei poveri populi et 
militie sono passate con la gratia del S.r Iddio, secondo la mia 
buona intentione, non rnanco anzi maggior travaglio ho havuto 
nella cosa delle biave, perche essendo statta publicata at tempo 
del raccolto una stretezza grandissima, el havendo espedito come

που είναι κάτι λιγότερο από τό βενετσάνικο κάδο· καί όταν ίλέλησα 
νά βάλω κάποια τάξη σ’ αυτό τό ζήτημα, μου υπόδειξαν ότι, σύμφω
να με τό διάταγμα τής Γαληνότητάς Σας, <5έι· μπορούσα νά περιορίσω 
την εξαγωγή των κρασιών και επειδή ήταν αγορασμένα από τους εμ
πόρους σε υψηλές τιμές, αναγκάστηκα νά κάμω, γιά τήν ώρα, υπομο
νή. Δ.άταξα όμως νά κάμουν γνωστό στους εμπόρους πά)ς πρέπει νά 
προσέχουν στο μέλλον όταν αγοράζουν, γιατί δεν ή&ελα νά πουληίλεΐ 
τό εξαγόμενο κρασί, πού τό ”χαν αγοράσει περισσότερο από 2 λίρες τό 
μίστατο, και έξέδωσα αυστηρότατες διαταγές, απαγορεύοντας νά ανακα
τεύονται τά λογάδα με τά μοσχάτα. ’Ετσι, παρ’ όλο πού δεν άρεσε αυ
τό σέ μερικούς, τά πράγματα, γιά τήν εξυπηρέτηση των φτωχών εκεί
νων αν&ρωπων και των στρατιωτών, πήγαν, με τή δύναμη τού Θεού, 
σύμφωνα με τήν καλή μου προαίρεση.

’Όχι λιγότερη μά αντίθετα μεγαλύτερη στενοχώρια δοκίμασα στο 
ζήτημα των σιτηρών. ’Επειδή τον καιρό τής συγκομιδής παρουσιάστηκε 
μιά πολύ μεγάλη σιτοδεία και επειδή έστειλα, όπως έγραφα στη Γα- *

ιίς πληροφορίες τοΰ κ. Κωστή Φραγκούλη καί υπολογίζεται 6 οκάδες. Σάν 
τέτιο χρησιμοποιούνταν καί παλαιότερα.

Νά βαφτιστώ στη χάρη σου κι’ εγώ και ιά παιδιά μου 
νά φερν’ οκάδες τό κερί καί μ ί σ τ α τ α τό λάδι.

(βλ. Άντ. Γιανναράκη, Κρητικά "Ασματα, Λειψία 1876, σ. 115). Ό 
Ξανθουδίδης (Χριστ. Κρήτη Α', σ. 57) αναφέρει ότι «ή χωρητικότης 
αύτον διά μεν τό ε'λαιον είναι περίπου 10 οκάδες διά δε τον οίνον 9-12 κατά τό
πους». *0 δέ Γιανναράκης (ο.π., σ. 189) λέγει δτι γιά τό λάδι είναι 8 οκάδες 
καί γιά τό κρασί 12 καί 14.
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scrisi alia Ser.ta Vra, senza pero alcun minimo suo danno, ma 
con larghe promesse, diver si per quelle sccilosie12 Turchesche, ne 
vedendo alcun frulto, ne meno havendo potullo da quei Clar.mi 
Nobeli, et feudati, ottener alcun aiuto de formcnli, con tutto che 
unitamente I’Ecc.mo s.r Proc.r all'hora Prov.r Gn.al Priuli, V 
ill.mo s.r Benetto Taiapiera Cap.o, se ben erano all’hora per re- 
patriare, et me insierne, anco con li Clar.mi S.ri Conseglieri, 
piu d’una volta gliene facessimo c/randissima instanza, con pa
role di molto amore, et affelto, lasciandosi fino intender che 
quanto al pretio1S, si volevimo rimetter alle loro conscientie, et es- 
sendo soldi di dar in netted* di quarto1S al piu died milla mi-

ληνότητά Σας, χωρίς και τήν ελάχιστη επιβάρυνσή της μά με μεγάλ,ες 
υποσχέσεις, διάφορους στά τούρκικα εκείνα λιμάνια 12 (γιά την αγορά 
σιτηρών), χωρίς νά δώ όμως κανένα αποτέλεσμα, μια που δεν μπόρεσα 
νά έχω καμμιά βοήθεια σε σιτηρά άπό τους εκλαμπρότατους εκείνους 
ευγενεΐς και φεουδάρχες, παρ’ δλο που εγώ μαζί με τον εκλαμπρότατο 
κ. ’Επίτροπο, Γενικό τότε Προβλεπτή Πρίονλι, τον εκλαμπρότατο κα
πετάνιο κ. Μπενέτο Ταγιαπιέρα, αν καί ήταν τότε έτοιμοι νά γυρίσουν 
στην Πατρίδα, ώς καί με τους εκλαμπρότατους κ.κ. Συμβούλους, τους 
παρακαλ^έσαμε θερμά πολλ,ές φορές, μέ λόγια γεμάτα άγάπη καί στοργή, 
άφίνοντάς τους νά καταλάβουν δτι, ώς προς την τιμή των σιτηρών13 
είμαστε πρόθυμοι νά εμπιστευτούμε ατή συνείδησή τους' καί επειδή 
δήλωναν14 γιά τό «κάρτυ»1δ το πολίι-πολυ 10.000 μουζούρια περίπου,

12) Η λέξη scalosia (πληθ. scalosie) ύποθέτοτ πως αποδίδει τήν ελληνική 
Λ. «σκαλωσιά», «σκάλα»=(λιμάνι). Και ό Κ. Μέρτζιος συμφωνεί μ’ αυτό.

13) II τιμή τοϋ σίτου ήταν αυστηρά καθορισμένη άπό την Εξουσία. Γι- 
αυτο ο Σαγκρεντο, θέλοντας νά προσελκύσει τό ενδιαφέρον των σιτοπαραγω
γών φεουδαρχών τούς υπόσχεται νά μή τούς πληρώσει μέ τή διατίμηση παρά 
στήν τιμή πού θά ζητούσαν, σύμφωνα μέ τή συνείδησή τους !

14) Ώς φαίνεται, οι φεουδάρχες ήταν υποχρεωμένοι νά δηλώνουν κάθε 
χρόνο τήν ποσότητα τού σταριού πού παρήγαν. Αυτοί δμως έκαναν ψεύτικες 
δηλώσεις, δηλώνοντας μικρότερα άπό τά πραγματικά ποσά, άφοΰ τό μεγαλύ
τερο ποσό πού δήλωναν έφθανε τά 10.000 μουζούρια, ενώ πολλοί έβγαζαν 
πολύ περισσότερα. (ΟΙ επίτροποι τον ανηλίκου Μάρκον Βαρότοη, τιμαριούχον 
εν Ί ο έρμα Ρέθυμνου ζητούν νά τφ έπιτραπη ή μεταφορά εις Χάνδακα οπον δια
μένει 11.000 μονζονρίων αϊτόν, διότι εν περιπιώαει έπαναστάαεως των * Ελλήνων 
θά τον απο).έοη. έτος 1359. Βλ. Θ ε ο τ ό κ η δ.π. Β II, σ. 71).

1δ) Δέν γνωρίζω ακριβώς τί αντιπροσωπεύει τό quarto. Άπό τά συμ- 
φραζόμενα υποθέτω πώς πρόκειται γιά παρακράτημα άπό τήν παραγωγή, γιά 
τις ανάγκες τής πολιτείας (διατροφή στρατού, πληρωμάτων γαλερών κλπ.).
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sure in circa, che e una mica al bisogno, andandosene fin sdte- 
cento et otto cento mesure al giorno, mi risolsi cosi per proceder 
con ogni maggior desterita, et non haver occasione come si ha 
per il passato osservato, di far romper le porte delli Granari, a 
quelli che sempre sonno la maggior parte, che non ostante li pro
clam i, non vogliono far esser le cliiave di essi graneri pronte, 
come anco per haver la vera quantita delle biave, di far far una 
diligentissima discritione, con sacramento delli Contadini, non 
solo di quel che pagano, ma di quello che havevano a bon conto 
pagato quell’anno, copia della quale insieme con altre scritture 
in questo proposito si ritrovano appresso di me, accio occorendo 
la Ser.ta V.ra possi servirsene, et ritrovai che il quarto de pagato 
da essi Contadini importava misure cinquanta mille in circa, il 
qual ha comportato la neces.ta nella qual mi ritrovavo conforme 
alliordem della Ser.ta V.ra, datti ultimamente sotto li 21 Decern- 
brio 1602 che I’habbi voluto da lutti indifferentemente et al pre- 
tio che e corso fin tutto Obredipp.i 7 lamisura16, si come per

που είναι ελάχιστα σχετικά με τις ανάγκες, πον φτάνουν μέχρι 700 και 
800 μονζονρια την ήμερα, αποφάσισα, ϋστερ’ άπ’ αυτά, γιά νά προχω
ρήσω με την πιο μεγάλη έπιδεξιότητα και γιά νά μή μου δοθεί άφορμή 
νά δώσοτ εντολή νά σπάσουν τις πόρτες των σιταποθηκών, όπως σννέ- 
βαινε στο παρελθόν, εκείνων που πάντα είναι οι περισσότεροι και πον, 
παρά τις διαταγές, δεν θέλουν νά θέσουν στη διάθεσή μας τά κλειδιά 
των σιταποθηκών αυτών, και γιά νά μάθω άκόμη την άκριβή ποσότη
τα των σιτηρών, νά διατάζω νά γίνει μια λεπτομερέστατη καταγραφή με 
ένορκες δηλώσεις των χωρικών, δχι μόνο εκείνου που πληρώνουν μά 
και εκείνου που στο μεταξύ είχαν πληρώσει εκείνο τδ χρόνο—άντίγρα- 
φό τη; βρίσκεται ατά χέρια μου μαζί με άλλα σχετικά με τδ ζήτημα 
έγγραφα, γιά νά μπορέσει ή Γαληνότητά Σας νά τά χρησιμοποιήσει αν 
παρουσιαστεί άνάγκη — και βρήκα δτι τδ «κάρτο» που πλήρωσαν οι 
χωρικοί αυτοί έδωσε 50.000 μονζονρια περίπου. Αντδ μ’ έφερε στην 
άνάγκη που βρέθηκα νά ζητήσω, σύμφωνα με τις διαταγές τής Γαλή 
νόιητάς Σας, που δόθηκαν τελευταία στις 21 Δεκεμβρίου 1602, άπδ 
δλ.ους, χωρίς διάκριση, και προς 7 ύπέρπυρα τδ μονζούρι ,β τρέχουσα

Στέργ. Γ· Σπανάκη

U!) Ή τιμή 7 ύπέρπυρα τό μουζούρι, συγκρινόμενη μέ παλαιότερες, είναι 
υπερβολική καί δείχνει πραγματικά τή δυσκολότατη επισιτιστική κατάσταση 
πού βρέθηκε ό Σαγκρέντο. Ή τιμή τοΰ σταριού στήν Κρήτη τό 14. αιώνα 
ήταν 25 ύπέρπυρα τά 1000 μουζούρια (Βλ. Θ ε ο τ ό κ η δ.π. Β II, σ. 65 κλπ)·
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fede del’off.o della giuslitia, anch’essa esistente appresso di me 
appar, non .essendo mai statto pagato pin di cinque fin sei a tal 
die con un pocco d’aiuto di quello delle b.useu havuto dull’ill.mo 
s.r Cap.o Cornaro, et con un ottima inteligenza che e sempre 
passata tra quel gentilissimo, et Compitissimo Sig.re, in lutte 
le parti, et me, Vhabbiamo si pud dir miracolosamente passata, 
senza die s’habbi visto non solo necesita, ma ne anco carestia, 
et con avantaggio clella Ser.ta V.ra di piu di ducciti 3000, lia- 
vendo fatto dispensar il formento a fornari, et far il pane a ra- 
gion di pp.i 80/2 la misura fino al tempo che mi son partita, 
si per avantagiar la Ser.ta V.ra in quel delle base dalli pp.i 6 

alii 8 et 1/2 ; et in quel del quarto dalli 7 fin li 8 et 1/2 , come

τιμή μέχρι το τέλος τον Νοεμβρίου, όπως φαίνεται και από πιστοποί
ηση τής υπηρεσίας Δικαιοσύνης, που βρίσκεται επίσης στα χέρια μου, 
ενώ ποτέ δεν πληρώ&ηκε περισσότερο από 5 μέχρι 6 ύπέρπυρα. ’Έτσι, 
με κάποια ενίσχυση από τό σιτάρι που βρίσκονταν στις γούβες 17, που 
παραχώρησε δ εκλαμπρότατος, εύγετ’ύστατος και φιλοφρονέστατος κα
πετάνιος κ. Κορνάρο κα'ι με μιά τέλ.εια κατανόηση ανάμεσα στον ενγε- 
νέστατο κα'ι εντιμότατο αυτό κύριο και εμένα σε όλα τά ζητήματα, την 
περάσαμε, μπορεί νά πει κανένας, ώς εκ έλαύματος, χωρίς νά παρου
σιαστεί δχι μόνο ανάγκη μά ούτε καί ελλειφη καί με κέρδος για τή 
Τ'αληνότητά Σας περισσότερα από 3000 δουκάτα. Γιατί έκαμα τή δια
νομή τον σταριού στους φονρνάρηδες για νά τό άρτοποιήσονν προς 
8 τ/2 νπέρπνρα τό μουζονρι ώς τή στιγμή που έφυγα, τόσο για νά 
δώσω κέρδος στη Γαληνότητά Σας τό σιτάρι που ήταν στις γούβες από 
6 υπέρπυρα ατά 8 χ/2 καί τό σιτάρι τού «κάρτον» από 7 ώς 8 */2 ν-

Ή διαφορά από τήν τιμή αύτή είναι πολύ σημαντική, όσο καί αν υποθέσομε 
πως είχε αλλάξει ή αγοραστική αξία τοΰ ύπέρπυρου.

”) Ή λ. bus a είναι βενετσιάνικη καί σημαίνει buca, λάκκο, πηγάδι. 
Busa da calcina = άσβεστόλακκος. Έδώ πρόκειται για λάκκους ειδικά κατα
σκευασμένους μέσα στή γή γιά τή φύλαξη καί διατήρηση των σιτηρών. Ή 
συνήθεια αύτή νά φυλάσσουν κατά τέτιο τρόπο τά σιτηρά υπήρχε μέχρι των 
ιήμερών μας στό Λασίθι. 2έ παλιά χωριάτικα σπίτια υπήρχαν λάκκοι μέσα 
στό έδαφος ή κτιστοί χώροι στήν επιφάνεια γιά τή φύλαξη τών σιτηρών, 
δπως ακριβώς έκαναν καί οί μινωίτες, δπως βλέπομε ατά ερείπια τής Κνω
σού. Οί λάκκοι αυτοί λέγονταν γ ο ϋ β ε ς ή σ ο ρ ο ί. Ή τελευταία αύτή λέξη 
προέρχεται πιθανότατα άπό τήν ταυτόσημη αρχαία λ. σιρός από τήν όποια 
προήλθε καί ή σημερινή διεθνής λ. silo.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 34
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anco per levar ogni agravio a particolari, et darle occasion di 
vender, a me non si conviene racordar alia prudentia della Ser. 
ta V.ra, le provisioni die si possono fare per tenir quel Regno 
abbondante di grant, le diro solamente, che con tutti li sopra detti 
clisordini, del piantar vigne in luoghi coltivabili1S, et I’esser stati 
assediati da Bertoni, si che non e comparso nessun aiuto fora- 
stiero, vi e statto tanto, non ostante anco la stretezza del anno, 
che con un pocco di aiuto delle buse ha bastato, ma con insopor- 
tabil travaglio et esquisita diligenza di quelli a chi ha toccato 
a governar, et con ottima inteligenza fra rapresentanti, che non 
occore sempre cost, che quando mancasse qualched’una di queste 
cose non credo che la se passasse molto bene, onde provedendo la 
Ser.ta V.ra all’inconvenienti sopra detti, facendo sopra il tutto 
gaqliarda provisione in proposito della coltivatione, che non le sa-

πέρπνρα, οσο και γιά νά άποτρέψω κάθε επιβάρυνση των Ιδιωτών 
και νά τους δώσω την ευκαιρία νά πουλήσουν.

Δεν ταιριάζει σε μένα νά υπενθυμίσω στη Γαληνότητά Σας τις 
προμήθειες που μπορούν νά γίνουν γιά νά υπάρχει επάρκεια σιτηρών 
στο Βασίλειο εκείνο. Θά αναφέρω μόνο δτι παρ’ δ'λες τις παραπάνω 
δυσκολίες με το φύτεμα των άμπελιών σε καλλιεργήσιμα χωράφια18 
και την πολιορκία μας από τα μπερτόνια, σε σημείο που δε φάνηκε 
καμμιά εξωτερική βοήθεια, κατορθώθηκε ώστε και παρά την κακή 
εσοδεία τής χρονιάς νά υπάρχει τόσο στάρι, που, με μιά μικρή βοή
θεια από τό στάρι που ήταν στις γούβες νά υπάρχει αρκετό, μά με τους 
άβάατακτους κόπους και τήν εξαιρετική προσπάθεια εκείνων στους ο
ποίους έλαχε νά κυβερνούν και με τήν πλήρη κατανόηση των αντιπρο
σώπων, πράγμα πού δεν συμβαίνει πάντοτε' αν έλειπε κάτι άπ όλα 
αυτά, δεν πιστεύω νά τήν περνούσαμε καί τόσο καλά.

’Έτσι, άν φροντίσει ή Γαληνότητά σας νά θεραπεύσει τά παραπά
νω άτοπα και νά θεσπίσει προ παντός αυστηρά μέτρα ώς προς τή σι- 19

19) Ό ’Ιωάννης Μοτσενϊγκο, Γενικός Προβλεπτής, αναφέρει στή δεύτερη 
έκΟί'σή του (1593): Διαδό{Η]κε στην Κρήτη μια είδηση, που τή νόμιζαν αληθινή, 
δτι ή Γερουσία πήρε απόφαση να ξερριζωθοϋν δ).α τ’ αμπέλια σε απόσταση 3 μι
λιά άπδ τις πόλεις τής Κρήτης, για να σπείρουν σιτηρά. *Η είδηση αυτή αναστά
τωσε τους ενδιαφερομένους, πολ.λ.οί από τούς οποίους με παρεκάλεααν νά ανασταλεί 
ή διαταγή ώσπου νά τρυγήσουν καί έπειτα θά τά ξερρίζωναν μονάχοι τους. Δυσ
τυχώς όμως ή είδηση δεν ήταν αληθινή. Καί μακάρι νά τήν έκανε ό Θεός αληθι
νή γιά νά μπορέσει τό Βασίλειο αυτό νά εξασφαλίσει ιά σιτηρά του από τήν ίδια 
του τήν παραγωγή. (Βλ. V,A,S, Relaziotli LXXIX, Relazione di Z, Mo- 
cenigo 1593),
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ra molto difficile, υί saranno biave d’avantagio, et in tal caso 
per assicurarsi compitamente et liberarsi lei, et li suoi rapre- 
sentanti da travaglio, et quei Nobeli et feudati da ogni agravio, 
risolvendosi di far contribuire al viver delle Citta, et fortezze al 
precio die parera alia sua molta prudenza,a, si come si osserva 
nelle sue Citta et fortezze di Lombardia, sara a giuditio mio ot- 
tima risolutione, non volendo restar di dir alia Ser.ta V.ra, die 
per il molto zello che ho sempre havuto di giovar alia Citta di 
Candia bisognosiss.a per natura d’aque, essendosi scoperta certa 
vena d’aqua viva boniss.a non molto lontano dalla Citta, la qual 
si perdeva et andava di male, quella ho condotto alia loza19 20 pu-

τοκαλλιέργεια, πού δέν &ά τής είναι και πολύ δύσκολο, ή Κρήτη $ά 
έχει περισσότερα σιτηρά, οπότε da εξασφαλιστεί εντελώς και da απαλ
λαγεί ή Ταληνότητά Σας καί οι αντιπρόσωποί της από τά μαρτύρια 
και οι εύγενεΐς και οι Φεουδάρχες άπό κάϋ·ε επιβάρυνση, αποφασίζον
τας νά συμβάλουν στη διατροφή των πόλεων και των φρουρίων, στην 
τιμή πού ϊ?ά κρίνει ή μεγάλη φρόνησή Σας 1!), δπως γίνεται στις πό
λεις και τά φρούριά Σας στή Λομβαρδία. Αυτό da είναι, κατά τήν 
κρίση μου, αριστη απόφαση.

Λεν {λέλω νά παραλείψω νά αναφέρω στή Γαληνό τητά Σας ότι, 
άπό τον πολ,ύ ζήλο πού είχα πάντοτε για νά εξυπηρετήσω τήν πόλη τοϋ 
Χάντακα, πού άπό τή φύση της έχει πολύ μεγάλη έλλειφη άπό νερό, 
κάποια φλέβα εξαιρετικού νεροϋ, πού άνακαλ,ύφτήκε όχι πολύ μακρνά 
άπό τήν πόλ,η και πού χυνότανε και πήγαινε αδικα τό νερό της, τή δι
οχέτευσα στή δημόσια λότζα20 στήν πλ,ατεϊα, και έκαμα άπό πωρόλιίλο

Ή "Εκθεση τοϋ Δούκα τής Κρήτης ’Ιωάννη Σαγκρέντο (1601) 531

19) Τό ζήτημα τοϋ νεροϋ, γιά τήν ΰδρευση των φρουρίων κυρίως, απα
σχόλησε πολύ τή Βενετία για πολλά χρόνια, μά περισσότερο στά τελευταία πού 
φάνηκε ή τούρκικη απειλή. Περισσότερο ύπόφεραν άπό λειψυδρία τά Χανιά, 
λέγει στήν έ'κθεσή του δ ’Ιωάννης Μοτσενίγκο ιό 1589 (βλ. Στ. Σπανάκη, 
Μνημεία κλπ. τ. I, σ. 152). 'Υδρεύονταν άπό πηγάδια, άπό παρακείμενους χει- 
μάρρους καί άπό δεξαμενές, μέσα στις όποιες διοχετεύονταν τά νερά των 
πλατειών καί των δρόμων (βλ. Σπανάκη, δ. π., σ. 153), όπως ακριβώς 
υδρεύονται ακόμη καί σήμερα μερικά χωριά καί μικροσυνοικισμοί τοϋ Μερα- 
μπέλλου. Σχετικά μέ τήν ύδρευση τοϋ Χάντακα, βλ. τόν II τόμο των Μνημείων 
τής Κρητικής Ιστορίας πού εκδίδω τώρα, όπου ή έκθεση τοϋ Φραγκίσκου 
Μοροζίνι γιά τήν κατασκευή τοϋ υδραγωγείου πού φέρει τό όνομά του ακόμη 
καί σήμερα, ώς καί τήν ανέκδοτη μελέτη μου: Ή ΰδρευση τ ο ΰ Ηρα
κλείου.

20) Τό 1938, όταν κατεδαφίστηκαν οί υπόλοιποι τοίχοι τής Λότζας γιά νά 
ανοικοδομηθεί, βρέθηκε σέ βάθος 0,50 μ. άπό τήν επιφάνεια τοϋ δαπέδορ
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blica in piazza, et fabricate una bella fontana di pietra viva, 
che ordinariamente getta an canone di grossezza di una noce, 
la qual ho anco incaminata all mollo fuori della porta ”, accio 
di notte dalle Galere et altri Vasselli, senza molestar la Citta 
possi esser fatto aqua, et questa spesa e statta fatta da me senza 
alcun dano della Ser.ta V.ra, rna con certe condane32 de pisto- 
ri sumarie per transgresione de proclaim, che non si vedevano 
mai, et cascavano ingiustamente nella borsa de officiali, et mi- 
nistri del off.o della giustitia, e veto che il condotto all’mollo

μιά ώραΐα κρήνη, που τρέχει τακτικά άπό ένα σωλήνα διάμετρον κα
ρυδιού. Τδ νερό αυτό τό διοχέτευσα επίσης στο μόλο έξω από την Πόρ
τα”, για να μπορούν οι γαλέρες και τά άλλα πλοία νά υδρεύονται τη 
νύχτα, χωρ'ις αυτό νά βλάφτει την πόλη. Και ή δαπάνη αυτή έγινε απο 
μένα, χωρίς καμιά επιβάρυνση τής Γαληνότητάς Σας, μά με κάτι πρό
στιμα που επιβλήθηκαν έκτακτα ατούς φουρνάρηδες γιά παραβάσεις 
των διατάξεων 22, πρόστιμα πού δεν τά έβλεπε ποτέ κανένας, γιατ'ι έ
πεφταν παράνομα στις τσέπες των άξιωματούχοον και των υπαλλήλων 
τής υπηρεσίας τής δικαιοσύνης.

Είναι αλήθεια πώς τό υδραγωγείο προς τό μόλο δεν ήταν όλοκλη-

532 Στέργ. Γ. Σπανάκη

άκέραιο σωληνωτό υδραγωγείο άπό πήλινους σωλήνες μέ εσωτερική διάμετρο 
0,15 μ. μισοβουλωμένοι άπό πουρί, ένδειξη τής πολυχρόνιας χρήσης του. Τό 
υδραγωγείο αυτό ερχόταν άπό τήν νοτία πλευρά τής Λότζας καί κατάληγε στή 
βόρεια, ακριβώς στο σημείο πού άναφέρεται στα σχέδια τής Λότζας ή κρήνη 
Σαγκρέντο, τήν όποια τροφοδοτούσε (βλ. 2τ. Σπανά κη, Ή Λότζα τού ’Η
ρακλείου, 'Ηράκλειον 1939, σ. 23 κλπ. καί G. Gerola, Monumenti Ve- 
neti nelPIsola di Creta vol. IV, σ. 54, είκ. 27, 28).

Πριν άπό τό Σαγκρέντο σκύφτηκε, φαίνεται, ό Capitano Grande Μπενέτο 
Ταϊαπιέρα νά διοχετεύσει στην πλατεία τού δουκικοϋ παλατιού τό νερό πού 
περίσσευε άπό τήν κρήνη τού Μπέμπο. Τή σκέψη τού Ταϊαπιέρα έκανε έργο 
τόν ίδιο χρόνο ό Σαγκρέντο. Πού όμως ανακάλυψε τήν άλλη πηγή μέ τό dyι
στό νερό, δέν είναι γνωστό.

2Ι) Στην περιοχή τοϋ λιμανιού βρίσκονταν δυό κρήνες, όπως αναφέρει ό 
Φραγκ. Μοροζίνι, στήν έκθεσή του «una nell’Arsenale per servitio di quella 
maistranza et una a molo per li vasselli et barche che fanno la contumacia 
et per altri ancora» (βλ. Σ. Γ. Σπα νάκη, δ.π.). Τήν κρήνη τού μόλου τήν 
έκανε ό ’Ιωάννης Μοτσενίγκο τό 1588 καί διοχέτευσε σ’ αυτή τό νερό άπό 
τις παρακείμενες μικρές πηγές.

22) Καθιερωμένο ήταν, ώς φαίνεται, νά επιβάλουν πρόστιμα γιά νά τά δα
πανούν σέ έργα δημοσίας ώφελείας. Ό Γεν. Προβλεπτής Ιωάννης Μοτσενίγκο 
κατασκεύασε μιά δεξαμενή στό Χάντακα, όπου έδαπάνησε, άπό πρόστιμα πού 
επέβαλε ό ίδιος, 2000 δουκάτα, χωρίς νά επιβαρύνει τό ταμείο τού Δημοσίου. 
(Βλ· V-A.S. Relazioni Ι,ΧΧΙΧ, Relazione di Zuanne jMocenigo 1593)·
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ull’arrivo dell’III.mo mto sucessore, non era totalmente fenito, 
ma havendo lascialo a S.S. Ill.ma preparate le materie, son 
sicuro die non mancara per il zello die tiene del publico servi- 
tio, di perfettionar cost fruttuosa opera28.

Fine

della Relatione del cl.mo s.r Zuanne Sagredo ritornato 
di Duca di Candia

ρωτικά τελειωμένο κατά την άφιξη τοϋ εκλαμπρότατου διαδόχου μου. 
Μά έχω άφίπει στην έκλαμπρότητά του έτοιμα τά υλικά και είμαι βέ
βαιος πώς δεν §ά παραλείψει, με τδ ζήλο που τον διακρίνει γιά τη 
δημόσια υπηρεσία, να αποτελειώσει ένα τόσο ωφέλιμο έργο23.

Τέλος

της έκθεσης τοϋ εκλαμπρότατου κ. Ίω. Σαγκρεντο, 
τέως δούκα της Κρήτης.

Ή ''Εκθεση tou Λούκα τής Κρήτης ‘Ιωάννη Σαγκρεντο (ΐ6θί) 533

58) Διάδοχος τοϋ Σαγκρεντο ήταν δ Jean-Babtiste Michaele, (1604-1606). 
Βλ. Hip. Noiret, δ.π.

ΣΤΕΡΓ. Γ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΟΥ
ΚΑΙ Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΠΑΡΗΘΟΥ

’Όχι άπαξ ή αρχαιολογική σκαπάνη άπεκάλυψεν εις τον κύκλον 
τοϋ προελληνικοΰ κόσμου το ιστορικόν βόθρον επί τοΰ οποίου έστη- 
ρίχθη λίαν άπομεμακρυσμένη καί μυθοποιηθεΐσα παράδοσις. Εις την 
Τροίαν, τας Μυκήνας, την Τίρυνθα, τήν Πύλον, τάς Θήβας, τον Όρ- 
χομενόν, την Κνωσόν κ.ά. τα άποκαλυφθέντα ερείπια καί οί' θησαυ
ροί των εικονογράφησαν κατά καταπληκτικόν τρόπον παραδόσεις, αϊ 

■ όποιαι επί μακρόν χρόνον ειχον θεωρηθή απλώς δημιουργήματα τής 
φαντασίας τοϋ γεννωμένου ελληνισμού. Δεν είναι πλέον άπλοι ήρωες 
παραμυθιών δ ’Αγαμέμνων, ό Αΐγισθος, ό Άτρεΰς, ό Μι’νΰας, ό Νέ- 
στωρ, ό Κάδμος, ό Μίνως, δ Σαρπηδών, ό Ραδάμανθυς καί τα άλλα 
πρόσωπα τών μυθικών αυτών παραδόσεων' ή ιστορική έρευνα ελέγχει 
μέ σοβαρότητα τά προκύπτοντα στοιχεία ως προς τήν ιστορικήν ϋπαρ- 
ξιν τών προσωπικοτήτων αυτών1.

'Υπό τό φώς τών αποκαλύψεων τοιίτων έχει ’ιδιαιτέραν ιίλως ση
μασίαν ή άνακάλυψις κατά τό έτος 1936 εις τήν νήσον Σκόπελον, τήν 
άρχαίαν Πεπάρηθον, βασιλικού ή πριγκηπικοϋ τάφου, αναγόμενου εις 
τούς ηρωικούς εκείνους χρόνους, κατά τούς οποίους έθρυλεΐτο δτι έγέ- 
νετο ό κρητικός άποικισμός τής Πεπαρήθου. Τό εύρημα έφάνη ευθύς 
εξ αρχής ιδιαζόντως ενδιαφέρον, διότι παρεΐχεν ικανά στοιχεία συν- 
δέοντα μέ τήν παράδοσιν, ώστε νά αποκτά αΰτη χαρακτήρα ιστορικόν 
καί νά παρέχεται τοϋ λοιπού ως διδακτικόν παράδειγμα τής άποικι- 
στικής επεκτάσεως τών Κρητών κατά τούς μινωικούς χρόνους2.

’Έσχον τήν ευτυχίαν, αφού επί εξαετίαν εμελέτησα ώς Επιμελη
τής τοΰ Μουσείου Ηρακλείου τον πολιτισμόν τής Κρήτης, νά περι- 
συλλέξω ως ’Έφορος τής Β“? Άρχαιολ. Περιφερείας (Βοιωτίας, Φθι- 
ωτιδοφωκίδος, Εύβοιας καί Σποράδων) τά πολύτιμα ευρήματα τοΰ 
άνακαλυφθέντος εις Σκόπελον τάφου καί νά άνασκάψω περαιτέρω αυ
τόν, ερευνών συνάμα καί τήν περιοχήν του κατά δύο διαδοχικά ταξί
δια εις τήν νήσον, προτού έπανέλθω εις τήν Κρήτην ώς ’Έφορος Άρ-

‘) Τελευταίως ό καθ·ηγ. Μαρινάτος ΰπεστήριξε τήν θεωρίαν των τριών δυ
ναστειών, τοΰ Μίνωος εις τήν Κνωσόν, τοϋ Ραδαμάνθυος εις τήν Φαιστόν καί 
τοΰ Σαρπηδόνος εις τά Μάλια (μιν. Τάρμαρον).

2) Είναι γνωστός ό σκεπτικισμός πολλών έκ τών νεωτέρων ερευνητών τοΰ 
προελληνικοΰ πολιτισμοΰ εις τό ζήτημα τών μινωικών άποικισμών.
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χαιοτήτων αυτής. Ήλπιζα δτι ή ευτυχής αυτή σύμπτωσις τής συνδέ- 
σεώς μου μέ την μητρόπολιν και τήν αποικίαν της θά παρείχετο ευ
νοϊκή διά τήν περαιτέρω έξερεύνησιν τοΰ χώρου, ώστε και άλλοι τά
φοι νά άποκαλυφθοΰν καί τά κτήρια τοΰ συνοικισμού, διά τά σπτηα 
προέκυψαν σημαντικαί ενδείξεις, νά διερευνηθούν. Αί ανυπέρβλητοι 
δμως δυσχέρειαι, εις τάς οποίας άτυχώς προσκρούουν οί περιφερεια
κοί "Εφοροι Αρχαιοτήτων διά τήν άποκατάστασιν των ευρημάτων 
των καί τήν προετοιμασίαν τής δημοσιεύσεως τούτων, συνετέλεσαν ώ
στε Ιπί τόσα έτη νά μή καταστή δυνατή ή δημοσίευσις ενός τόσον 
σπουδαίου ευρήματος. Κατά τό 1937—-8 άπεμακρύνθην εις τό εξωτε
ρικόν καί μετά τήν επάνοδόν μου έδέησε νά άναλάβω τήν νέαν μου έν 
Κρήτη θέσιν' εν τφ μεταξύ επήλθαν ό πόλεμος μέ τήν συμπαρομαρ- 
τοΰσαν ανώμαλον κατάστασιν καί τά εκ Σκοπέλου ευρήματα, ήδη 
τό 1938 μεταφερθέντα από τό Μουσεΐον Θηβών εις τό Έθν. Άρχαι- 
ολογ. Μουσεΐον ’Αθηνών, συνεσκευάσθησαν καί μέχρι σήμερον εύρί- 
σκονται απρόσιτα διά τήν οριστικήν μελέτην καί έκδοσίν των. Δεν 
πρόκειται λοιπόν νά προβώ διά τής παρούσης μελέτης μου εις τήν ε
πιστημονικήν έκδοσιν των ευρημάτων εκείνων, αφού θά άπήτει τούτο 
νά γίνουν καί πάλιν ταϋτα προσιτά, ή εις τήν όλοκληρωμένην δημο- 
σίευσιν τοΰ άνασκαφέντος χώρου, αφού ή μεθοδική αυτού έξερεύνησις 
μόλις ήρχισε καί πρέπει οπωσδήποτε νά συνεχισθή' άλλ’ έθεοορησα 
ορθόν, προ τοΰ προβληματικού τής συντόμου οριστικής έξερευνήσεως 
καί δημοσιεύσεως, νά δώσω εις τήν δημοσιότητα τό ιστορικόν τής 
άνακαλύψεως καί τά προκύψαντα ιστορικά στοιχεία, τά όποια σχετί
ζονται τόσον στενώς μέ έν των βασικωτέρων προβλημάτων τής μινωι- 
κής αρχαιολογίας, τό πρόβλημα τού μινωικοΰ άποικισμοΰ, επιφυλάσ- 
σων διά τό μέλλον τήν συμπλήρωσιν τής δημοσιεύσεως των καθαρώς 
αρχαιολογικών στοιχείιον. Τούτο προσαρμόζεται άλλως μέ τό πρό
γραμμα τής παρούσης περιοδικής έκδόσειος των «Κρητικών Χρο
νικών».

’Απέναντι τού ακρωτηρίου ’Αρτεμισίου καί τής χερσονήσου τής 
Μαγνησίας εκτείνεται ή σειρά τών Βορείων Σποράδων νήσων, ή 
οποία αποτελεί, μετά τάς Κυκλάδας, τό δεύτερον φράγμα καί έρεισμα 
διά τούς προς τό βόρειον Αίγαΐον θαλασσοπλοούντας. Εις τήν ομάδα 
ή Σκύρος, μάλλον άπομεμονιομένη προς τά ΝΑ, φαίνεται ώς νά άπο- 
τελή τον φρουρόν. Άπό τήν Εύ'βοιαν καί τήν Θεσσαλικήν Μαγνησίαν 
ήτο ευχερής ή προώθησις τής αποικίσεως επί τής άλύσου τών νήσων, 
ή οποία τείνει νά κλείση τον Θερμαϊκόν κόλπον, αλλά καί οί θαλασ
σοπόροι άντίκρυζον τάς νησίδας κατά τούς πλόας των ώς γοητευτικάς
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σειρήνας καλούσας αυτούς. Δεν ύπισχνοΰντο αΰται πλούσιον έδαφος: 
ή Σκϋρος μάλιστα περιεγράφετο, ύπερβολικώς πως, ως «άγαν λυπρά 
και άγονος κα'ι άν&ρώπων χηρεύονσα ώς τά πολλά»3' ένεφάνιζον όμως 
εξαίρετους φυσικάς άρετάς, έκαστη τάς έαυτής, κα'ι καθόλου μίαν χά- 
ριν, ή οποία και σήμερον δεσμεύει τον επισκέπτην του. Τό πράσινον 
καλύπτει κατά τό πλεϊστον τάς νήσους Σκιάθον και Σκόπελον και εντός 
αύτοϋ σήμερον θαυμασίως εναρμονίζονται οί συνωίίούμενοι κατάλευ- 
κοι οικίσκοι των μικρών πόλεων ή οι μεμονωμένοι τής έξοχης. Και ή 
πόλις τής Σκύρου, επί όχυράς άκροπόλεως, παρά την γυμνότητα της, 
παρέχει όψιν ίδιοτύπως γραφικήν4. Λιμένες ασφαλείς παρείχοντο διά 
τούς ναυτιλλομένους εις την Σκιάθον καί την Σκΰρον, άλλ’ ό διά
πλους μεταξύ των στενών τών νήσων δεν ήτο πάντοτε ά’νευ κινδύνων. 
Τό έδαφος τής Σκοπέλου καί Σκιάθου προσφέρεται εξαιρετικούς κα
τάλληλον διά την αμπελοκαλλιέργειαν καί τά όπωροφόρα δένδρα.

Μικρά δάση καλύπτουν τάς δρεινάς περιοχάς τών μεγαλυτέοων νή
σων. Άν αΐ νήσοι τών Βορείων Σποράδων προσεφέροντο ώς κατάλ
ληλοι σταθμοί διά τούς ναυτιλλομένους, άπετέλεσαν όμως καθ’ ώρι- 
σμένας περιόδους ορμητήρια πειρατών, ιδιαιτέρως ενοχλητικών διά 
τάς γειτονικός περιοχάς καί νήσους. Αί ίστορικαί πηγαί είναι πολύ 
πενιχραί, ώστε νά γνωρίζωμεν οπωσδήποτε καλώς την τύχην τών νή
σων κατά τάς διαφόρους περιόδους" εις ούδεμίαν τούτων έγένετο συ
στηματική αρχαιολογική έρευνα. Περιεγράφησαν όμως, ιδίως υπό τοΰ 
F r e d r i c h, ικανά από τά διασφζόμενα λείψανα επί τών νήσων 
Σκιάθου, Σκοπέλου καί Σκύρου “. Τά στοιχεία ταϋτα θά ήδύναντο 
νά επαυξηθούν εύχερώς μέ μίαν οπωσδήποτε συστηματικήν έξερεύνη- 
σιν, διότι πολλά λείψανα ήλθον έν τφ μεταξύ εις φώς, άλλα δε από 
μακροϋ χρόνου υπάρχοντα παρέμειναν απρόσιτα ή δεν περιεγράφη
σαν υπό τών ολίγων περί τής νήσου γραψάντων περιηγητών. ’Αλλά 
καί εκ τών μέχρι σήμερον προσιτών στοιχείων, τών προερχόμενων εκ 
τής παραδόσεως ή εκ τών έλθόντων εις φώς καί περιγραφέντων αρ
χαιολογικών μαρτυρίων, θά ήτο δυνατόν νά σκιαγραφηθή άκριβέστε- * 4 * 6

s) Λ ί λ ι α ν ο ΰ, Περί ζψων IV, 59. Πβλ. C. Fre-dri.ch, Slvyros, 
«Λthen. Mitteil.» XXXI (1906), σ. 259.

4) F redrich. αύτ., ο. 257 : «Keine Siedelung auf den Inseln des
aeyaeischen Meeres, die ich Kenne, bietet einen so bizarv malerischen An- 
blick wie der Hauptart von Skyros».

6) C. Fred'ri'ch, Skiathos und Peparethos, «Athen. Mitteil.» 
XXXI (1906), o. 99 κ.ίξ. Skj’ros, αύτ., σ. 257 κ.έξ. Έν σσ. 99 καί 257 βι- 
β?.ιογραφία μέχρι τοΰ 1906. IG XII 8, 166 κ.έξ. Προελληνικά ευρήματα δέν 
άναφέρονται.
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ρόν πως δ ρόλος τών νήσων κατά την ιστορικήν τούτων εξέλιξιν. Εν
ταύθα θά άρκεσθώμεν, σχετικώς μέ την γενομένην,επί τής νήσου Σκο
πέλου αρχαιολογικήν άνακάλυψιν, νά ύπογραμμίσωμεν κατοιτέρω ιδι
αιτέρως τά στοιχεία εκείνα, τά όποια άναδεικνύουν την σημασίαν της 
έν σχέσει μέ τον προελληνικδν κόσμον.

Την Σκόπελον, τήν άρχαίαν Πεπάρηθον, ηύνόησεν ιδιαιτέρως ή 
φύσις τοϋ εδάφους της' διπλασία τό μέγεθος τής Σκιάθου, ήτο πολ
λαπλασίους αποδοτική, αλλά καί ή ποιότης τών παραγομένων (οίνου 
κυρίως και οπωρών) ήτο καί εξακολουθεί νά είναι εξαιρετική. 'Ο Πε- 
παρήθιος οίνος εφημίζετο ιδιαιτέρως6 καί ή πόλις ένηβρύνετο έπιδει- 
κνύουσα επί τών νομισμάτων της σύμβολα σχετικά μέ τήν λατρείαν 
τοΰ Διονύσου \ Εις τούς καταλόγους τών συνεισφορών τοΰ Συμμαχι
κού Ταμείου παρατηρεί τις τήν μεγίστην διαφοράν μεταξύ τού ποσού 
τού καταβαλλόμενου υπό τής Πεπαρήθου άφ’ ενός καί υπό τής Σκιά
θου καί ’Ίκου άφ’ ετέρου* 8. Αί δύο τελευταΐαι ήσαν «διπόλεις» 9 καί 
αυτή ή μεγαλυτέρα Σκύρος είχε μίαν μόνον πόλιν, ενώ ή Πεπάρηθος 
έσχε τρεις: τήν Πεπάρηθον, τήν Πάνορμον καί τον Σελινοΰντα. Δέν 
ηύνοήθη υπό τής φύσεως δσον ή Σκιάθος καί ή Σκύρος ως προς τό 
εύλίμενον 6 λιμήν τής πόλεως Πεπαρήθου προσεβάλλετο ισχυρώςύπό 
τών βορείων ανέμων καί δ τής Σελινοϋντος δέν ήτο πολύ καλύτερος, 
πληττόμενος υπό τών δυτικών καί νοτίων' δ τής Πανόρμου, καίτοι 
ασφαλέστερος, δέν ενεφάνιζε κατάλληλον διά τήν άνάπτυξιν πόλεως 
ενδοχώραν. Σήμερον, δταν δ καιρός δέν είναι ευνοϊκός, αποβιβάζεται 
τις εις τον ορμίσκον Άγνόντα, δ οποίος κατ’ άξιοσημείωτον τρόπον 
διετήρησε τό όνομα τοϋ Πεπαρηθίου Όλυμπιονίκου δρομέως “Αγνω- 
νος (κατά τήν 53ην ’Ολυμπιάδα, τό 568 π. X)10, ίσως εκεί κατά τήν

*0 τάφος toC Σταφύλου καί 6 Μινωικός άποικισμός τής Πεπαρήθου 537

β) Ά ρ ι σ τ ο φ. παρ’ Άθην. I, 29a, I, 29f, 2 ο φ ο κ λ. Φιλοκτ. 539, 
Ρ 1 ϊ η. XIV, 9. Κατά τόν Πλίνιον (IV, 12, 23) πόλις τής νήσου εκαλείτο 
ποτέ Εΰοινος, εΰοινον δέ καί εϋδενδρον χαρακτηρίζει τήν Πεπάρηθον ό ‘Αρι
στοτέλης (Πεπαρηθίων Πολιτεία FHG II 2ΐγ, 13).

'(Head, Hist. Nummorum, Oxford 1887, σ. 265. Brit. Mu s. 
C a t a 1. Thes. PI. XI 14-16: κάνθαρος ή άμψορεύς μέ κληματίδας, κεφαλή 
Διονύσου, θύρσος μέ σταυρωτά εξαρτήματα δάδων, Διόνυσος ή Στάψυλος κρα
τών κάνθαρον καί θύρσον.

8) F r e d r i c h, αύτ., σ. 101. «Peparethos zahlte HHH, Skiathos nur 
ΔΠΡΙΙΙΙ Drachmen bn Delischen Seebunde». Διά τήν ”Ικον: IG I, 229 
κ.έξ. σ. 230.

9) Σκύλακος Περίπλ. 58. Εις τήν Σκιάθον μιας μόνον πόλεως άνι- 
χνεύονται λείψανα. Τήν δευτέραν συνεσχέτισαν μέ τούς Παλαισκκι.ΰ'ίονς, άναφε- 
ρομένους εις τάς έπιγραφάς D i t t e n b. Sylloge9 114, 14785.

10) Ά φ ρ ι κ. παρά Εύσεβ. I, 201. ’Αλλά καί * Αγνούς ώς όνόμα δήμου
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επάνοδόν του άποβιβασθέντος. Έκ.ΰθεν ή άπόστασις τής πόλεως Σκο
πέλου είναι μιας και ήμισείας ώρας, ή δέ οδός διέρχεται άνω τοΰ δι
πλού δ'ρμου τοΰ Σταφΰλου, ένθα έγένετο ή άνακάλυψις τοΰ τάφου.

'Η θέσις είναι έξόχως γραφική και ασφαλώς μία τών μάλλον 
προσφορών διά την εγκατάστασιν μικροΰ συνοικισμού μινωικοϋ ή μυ
κηναϊκοί χαρακτήρος. Μία γλώσσα ξηράς, σχηματίζουσα νησίδα — 
σήμερον καλείται Νησί-—διά χαμηλοί λαιμοί συνδεόμενη μέ την κα- 
τάφυτον ακτήν κατά τήν νοτίαν τής νήσου παραλίαν (είκ. 2), επιτρέ

πει νά διαμορφωθούν 
έκατέραιθεν δυο αιγια- 
λοί, τών οποίων δ ανα
τολικός είναι ευρύτερος 
μέ παχεϊαν και ϊκα- 
νώς ευρεΐαν ζώνην άμ
μου, εις τό άκρον τής ο
ποίας κατακορύφως πί
πτει τό πλευρόν τής νη- 
σΐδος, ενφ 6 δυτικός ει- 

Είκ. 2. — Ό δρμος τοΰ Σταψύλου. ναι μικρότερος και στε-
νώτερος, αλλά πλαισι- 

οίται μέ ήπίως ώς επί τό πολύ κατερχομένην στεφάνην πρασίνου" κα- 
τάλευκοι μεμονωμένοι οϊκίσκοι — τάς ονομάζουν οί επιχώριοι «καλύ
βας»— μέ τά «πεζούλια» καί τάς κληματίδας των, αί δποϊαι τούς 
προστατεύουν, διαστίζουν τήν μυριόφυτον ζοόνην" έκεϊθεν αναπεπτα
μένη παρέχεται θέα προς τούς κάτω δρμους καί τήν θάλασσαν τής 
Σκύρου. Ό προς άνατολάς αίγιαλός φέρει τό όνομα Βελανιό, όνομα 
τό όποιον εύχερώς ερμηνεύεται έκ τής ύπάρξεως επ’ αυτοί κατά τήν 
ελληνορωμαϊκήν εποχήν λουτρών (βαλανείου) όστρακα ελληνικής καί 
ρωμαϊκής εποχής παρατηρεί τις άφθονα τόσον κατά τούς αίγιαλούς 
όσον καί κατά τό εσώτερον τμήμα τής νησΐδος, ασαφείς δέ πληροφο- 
ρίαι μοί εδόθησαν σχετικώς μέ ύπαρξιν κτηρίων κατά τον ανατολί *

της Αττικής (βλ. Ρ a u 1 y - W i s s. Real.)' εκ τοπωνυμίου "Αγνοί ή Α
γνούς θεωρεί οτι προήλθεν ό Β τι r s i a n, Ceogr. v. Grieclienl. II, 387.

“) Εντελώς άνάλογον είναι τό τοπωνΰμιον Μπανιάς, άκουόμενον παλαιό- 
τερον ιός Μπαλανιάς (παρά Abulfeda) καί Βαλανιά ( = Valania, κατά 
τήν εποχήν τών Σταυροφόρων), είς τόν χώρον τής παλαιάς πόλεως Βαλαναίας 
τής Φοινίκης (Σ τ ρ α β. ΙΣΤ' 753) όνομασθείσης έκ τών αρχαίων έκεϊ βαλα- 
νείων, τών οποίων λείψανα διατηρούνται καί σήμερον βλ. Ρ e r r ο Ι
Ο h. i p i e z, Hist. d. Art III, 327, είκ. 237.
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κόν αίγιαλόν και την προ ετών άνεύρεσιν πήλινων σωλήνων υδραγω
γείου 12. Ή νησίς είναι δυσκόλως προσβατή από τοϋ λαιμοΰ, όπόθεν 
διέρχεται ή ατραπός ή ένοϋσα τους δύο αΐγιαλοΰς. Δεν παρέχει κα
τάλληλον χώρον δι’ εγκαταστάσεις οικισμού λόγω τοϋ βραχώδους καί 
απόκρημνου των κλιτύων του. Τά επί τής επιφάνειας λ,είψανα είναι 
ολίγα, τά δέ δ'στρακα ελάχιστα χαρακτηριστικά13. Περισυνέλεξα δμως 
δύο ή τρία όστρακα αναμφίβολος μυκηναϊκών χρόνων πλησίον οικο
δομήματος στρογγυλού, κατά την δυτικήν παρυφήν τής νησΐδος, φκο- 
δομημένου σχεδόν ξηρολιθικώς και μικράς σχετικιος διαμέτρου, τοϋ 
οποίου ή φύσις δεν ήτο δυνατόν νά προσδιορισθή όίνευ άνασκαφής.

'Ο Κ. Σ. Λ ι β α ν ό ς είχεν ήδη τοποθετήσει εις την εξαιρετικήν 
αυτήν τοποθεσίαν την άρχαίαν Πεπάρηθον καί διά τό ασφαλές τών 
ορμών, οΐτινες είναι προφυλαγμένοι έκ τών βορείων άνεμων —διά 
τοΰτο χρησιμοποιοϋνται ώς ασφαλή ορμητήρια καί μέχρι σήμερον, 
ιδίως από τά «καΐκια» τά πλέοντα έκ τής νήσου ’Ίκου (σημ. Χιλιο- 
δρόμια)— καί δι’ ορισμένα λείψανα αρχαίων οικημάτων καί υδραγω
γείου, τά όποια παρετήρησεν εκεί14. Την εκδοχήν ταύτην άπέρριψεν 
ό Fredrich 15, διότι ό χώρος τοϋ ακροατηρίου είναι περιοαρισμέ- 
νος τά δέ ερείπια, κατά τήν γνώμην του, μεσαιωνικά ή καί νεώτερα, 
ιδία ΰμως διότι λίαν χαρακτηριστικά λείψανα τής αρχαίας ελληνικής 
πόλεως καί τοϋ περιβόλου τών τειχών της διασφζονται, ακριβώς δπου 
σήμερον άπλοΰται ή σημερινή πόλις Σκόπελος. Τώρα, οπότε νέα στοι
χεία προκύπτουν συνδέοντα τήν περιοχήν τοϋ Σταφύλου μέ προελλη- 
νικήν νεκρόπολιν καί πιθανώς συνοικισμόν, δύναται νά τεθή εξ αρ
χής τό ζήτημα, μήποας ή θέσις τής προελληνικής Πεπαρήθου είναι 
δυνατόν νά καθορισθή κατά τήν περιοχήν ταύτην. Διότι ούχί άπαξ 
έσημειώθη μετάστασις έγκατοικίσεως από έν σημεΐον εις έτερον, με
ταξύ τών προελληνικών καί ελληνικών χρόνων, συντελεσθεΐσα υπό τό 
αυτό προελληνικόν δνομα διά λόγους τούς οποίους Ιπέβαλλον αί διά
φοροι απαιτήσεις περί τήν διαμόρφιοσιν πόλεως καί τήν χρησιμοποί- 
ησιν άκροπόλεως. Κατά γενικόν σχεδόν κανόνα, αί προελληνικαί θέ

σεις έγκατελείφθησαν ώς ελάχιστα πληροϋσαι τάς απαιτήσεις ασφα
λείας καί άναπτύξεως μιας ελληνικής πόλεως. Συχνά ή μετάστασις γί
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12) Ταύτην αναφέρει καί ό Κ. Σ. Λ ι β α ν ό ς, Αί Βόρειοι Σποράδες, 
«Έβδομός» VII (1890) άρ. 29· βλ. καί «Athen. Mitteil.» XV (1890), σ. 343.

Ι3) Τά περισσότερα είναι χονδροειδή έξ ακαθάρτου πηλοί καί τούτο έδωσε 
τήν έντύπωσιν εϊς τόν κ. Ί. Δημητριάδην, τόν αίτιον τής άνακαλύψεως τού τά
φου, οτι έπρόκειτο περί νεολιθικής κεραμεικής.

14) Σ. Κ. Λ ι β α ν ο 0, δ.ά.
15) Fredrich, αύτ., σ. 110.
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νεται εις μικράν σχετικώς άπόστασιν: οΰτω ή ελληνική Σύβριτος έγ- 
κατεστάθη επί υψηλής άκροπόλεως κατέναντι τοΰ διά τον προελληνι- 
κόν συνοικισμόν χρησιμοποιηθέντος χαμηλού λόφου16' εις την Φαι
στόν ως άκρόπολις τής ελληνικής πόλεως έξελέγη πλησιόχωρον μάλλον 
δεσπόζον ύψωμα. Ενίοτε δμως ή μετατόπισις υπήρξε μεγαλύτερα 
καί διά τον λόγον τούτον, πιστεύω, ματαίως σήμερον αναζητεί τις τα 
προελληνικά λείψανα περί ελληνικάς άκροπόλεις, τών οποίων τό προελ- 
ληνικόν όνομα καί ή παράδοσις μαρτυρούν προΰπαρξιν—κατά την αυτήν 
πάντοτε περιοχήν—προελληνικοΰ συνοικισμού' άναζητούνται πάντοτε 
μινωικά κέντρα κατά τάς περιοχάς τής Λΰκτου, Γόρτυνος, Λυκάστου, 
Πυράνθου, Ρυτιασοϋ κλπ. Είναι γνωστόν, ότι οί μινωικοί άνθρωποι 
έγκαθίστοον τάς πόλεις των επί λόφων χαμηλών, ευκόλως προσβατών, 
έλεγχόντων όδικάς αρτηρίας, μέ περιβάλλουσαν, αποδοτικήν γεωργικώς 
ή άλλως πως ζώνην, και έξησφαλισμένων κατά τών πειρατικών αϊφνη- 
διασμών μέ μίαν σχετικήν άπόστασιν οπό τής θαλάσσης' έκ παραλ
λήλου δμως ΐδρυον οικισμούς επί νησίδων διά στενού πορθμού χωρι- 
ζομένων ή χερσονήσων διά στενού λαιμού συνδεομένων μέ τήν κατέ
ναντι ακτήν, ώστε νά σχηματίζωνται διπλά ορμητήρια, ό'που τά σκά
φη των ήδύναντο νά προστατευθούν άναλόγως τοΰ πνέοντος ανέμου- 
ή καταφυγή επί τής νησΐδος ή τής χερσονήσου εν ώρα ανάγκης καθι
στά τήν άμυναν δυτατήν, ακόμη καί εις τήν περίπτωσιν αϊφνηδιο- 
σμού. Ή Ψείρα, ό Μόχλος καί τό Παλαίκαστρον17 18 επί τής Κρήτης 
είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα τοΰ τελευταίου είδους οικήσεων 
καί ή υπό Κρητών άποικισθεΐσα ηπειρωτική 'Ελλάς έγνώρισεν ανά
λογους εγκαταστάσεις, όπως εις τήν Άσίνην1S, τό Ναύπλιον, τήν 
Μινώαν-Νισαίαν τής Μεγαρίδος19 κ.ά. 'Ο τόσον συγγενής εις τον 
πολιτισμόν μέ τούς μινωικούς Κρήτας θρυλικός λαός τών ναυτικών

,β) Βλ. «Κρητικά Χρονικά» Α’ (1947), σ. 638.
Ι7) Χαρακτηριστικάς απόψεις τής Ψείρας καί τοΰ Μοχλού βλ. παρά J. 

I1 e n d 1 e b u r y, The Archaeology of Crete, London 1939, PI. IV, 4, 
V, 3' τοΰ Παλαικάστρου μέ τήν χερσόνησον Καστρί έν BSA VIII (1901-2), 
Ρ1. XVI.

18) Διά τήν θέσιν τής Άσίνης βλ. Asiiie, Results of the Swedish 
Excavations 1922-1930, fig. 27, p. 45- τό Καστράκι συνδέεται μέ τήν ακτήν 
ώς τό Νησί μέ τόν αίγιαλόν Σταφύλου, αλλά μέ εΰρύτερον λαιμόν.

'ή Ή Νισαία έχωρίζετο διά στενοΰ τεναγώδους πορΟμοΰ άπό τό νησυ- 
δριον τής Μινφας, δστις κατά τόν πελοποννησιακόν πόλεμον έζεύχίΐη διά γέφυ
ρας' κατά τήν εποχήν ήδη τοΰ Παυσανίου εΐχεν έκ τών προσχιόσεων ένωΟή 
μετά τής ακτής διά χαμηλοΰ λαιμοΰ καί σήμερον αποτελεί άκρόπολιν κατά 
τήν ακτήν. Βλ. Bursian, Geogr. ν. Griechenl. I, 379» V. Β e r a r d, 
Les Pheniciens et l’Odyssee, Paris 1927, II, a. 387.
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Φαιάκων έχει τον κύριον οικισμόν του έπ'ι άναλόγου θέσεως : «καλός 
δε λιμήν έκάτερϋε πόληος, λεπτή δ’ εΐοίϋμ.η' νηες δ’ οδόν άμφιέλισααι 
είρύαταί' πασιν γάρ έπίστιον εκάστφ» (ι 263-5). Άλλα τούς μάλλον χα
ρακτηριστικούς οικισμούς τοΰ είδους τούτου ίδρυσαν, ώς είναι γνωστόν, 
οί εις την θαλασσοκρατίαν, το έμπόριον και την άποικιστικήν έξάπλω- 
σιν διαδεχθέντες τούς Μινωίτας ευκίνητοι Φοίνικες2". Είναι αρκετόν νά 
ύπομνήσωμεν την τόσον χαρακτηριστικήν θέσιν τής επί νησΤδος διά τε
χνητού λαιμού συνδεθείσης με την ακτήν πόλεως τήςΤΰρου20 21, τής Καρ- 
χηδόνος22, τάς θέσεις τής Άράδου, τής Σιδώνος23, των Γαδείρων, 
επί νησΐδος διά στενού πορθμού χωριζομένης από τήν κατέναντι παρα
λίαν24, καί τόσων άλλων. Διά τήν αναλογίαν τής θέσεως ύπέθεσενό V ί
ο tor Berard, ότι πόλεις ως ή Σκάνδεια τών Κυθήρων, επί νησΐδος 
ένωθείσης μέ τήν ξηρόν, καί ή Χαλκηδών, μέ τον διπλοΰν λιμένα εκα
τέρωθεν τού ισθμού, θά έδει νά ειχον ίδρυθή υπό τών Φοινίκων ώς 
εμπορικά αυτών πρακτορεία25 καί τολμηρότερον έτι, ότι συνοικισμοί, 
όποιοι οι τής Ψείρας καί τοΰ Μοχλού26, εσχον Φοινικικήν προέλευ- 
σιν. Άλλα τό υπό τοΰ Θουκυδίδου διά τούς Φοίνικας λεγόμενον 
«ακρας τε επι τη ίλαλάσση απολαβόντες και τά επικείμενα νησίδια εμ
πορίας ενεκεν» (VI, 2, 6) θά ήδύνατο έξ ίσου προσφυώς νά έλέγετο 
διά τάς άναλόγους εγκαταστάσεις τών Μινωιτών. "Ωστε ούδεμία αμ
φιβολία απολείπεται, ότι ή θέσις τοΰ διπλού όρμου Σταφύλου, ήτο 
κατάλληλος διά τήν ΐδρυσιν ενός τοιούτου συνοικισμού.

Τό Ιστορικόν τής άνακαλύψεως τού τάφου είναι τό 
ακόλουθον:

Τήν 7ην Αύγουστου τοΰ έτους 1936 ό υπενωμοτάρχης Τριαντά- 
φυλλος Ταμβάκος, έκτελών υπηρεσίαν διώξεως, έκάθητο κατά τον αυ
χένα τον συνδέοντα τό Νησί μέ τήν ακτήν, ακριβώς εις τό ύψηλότερον 
σημεΐον τής ατραπού, τής ενούσης τούς δύο αίγιαλούς Σταφύλου καί 
Βελανιοΰ, εκεί όπου μερικοί λίθοι έσχημάτιζον τοιχίον. Τήν προσοχήν

20) Περί τούτου βλ. G. C ο n t e n a u, La civilisation phenicienne, 
Paris 1928, p. 32 καί V. Berard, αΰτ., I. 92.

21) Ή διά τεχνητού ισθμού σύνδεσις τής νησΐδος Τύρου μέ τήν ακτήν έγέ- 
νετο, ώς γνωστόν, κατά τήν πολιορκίαν τής πόλεως ύπό τού Μεγ. ’Αλεξάνδρου. 
Σχέδιον βλ. παρά Perrot-Chipiez, αΰτ. σ. 21, είκ. 5. Αυτή ή νησίς 
εμφανίζει διδύμους λιμένας περί μικράν χερσόνησον.

22) Perrot-Chipiez, αύτ., σ. 343, είκ. 248.
2a) Α ν τ ό θ ι, σ. 18.
24) Α ύ τ ό θ ι, σ. 32.
25) Berard, αΰτ. I, 206 καί I, 92.
26) Α ύ τ ό θ ι II. σ. 330·
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του προσείλκυσε στίλβον έλασμα, τό οποίον περισυνέλεξεν άποσπών 
εκ τοϋ χώματος εις τέσσαρα τεμάχια. Δέν άπέδωσεν δμως ιδιαιτέραν, 
σημασίαν εις τοΰτο, αλλά περιελίξας άπέρριψεν ολίγον περαιτέρω. 
Μετά δέκα ημέρας, 6 καθηγητής τής Ζωοτεχνίας εις το Πανεπιστή- 
μιον Θεσσαλονίκης ’Ιωάννης Δημητριάδης, διερχόμενος τυχαίως διά 
τής ατραπού, άνευρε τό έλασμα και διαπιστώσας δτι ήτο χρυσοϋν και 
έφερε διακόσμησιν προδίδουσαν την αρχαιότητά του, άπηυθύνθη εις 
τον Διοικητήν τής Χωροφυλακής, ϊνα άναζητηθή ό άπορρίψας καί 
γίνη διά τούτου γνωστός ό ακριβής τόπος τής εύρέσεως. Είς τό έξαί- 
ρετον ενδιαφέρον καί τήν θερμήν αγάπην τοϋ κ. Καθηγητοΰ διά τήν 
ιστορίαν καί τον πολιτισμόν τού τόπου του οφείλεται δχι μόνον ή 
άνακάλυψις τού τάφου, αλλά και ή κατόπιν γενομένη επιστημονική 
τούτου διερεύνησις καί ή εμπεριστατωμένη ενημέρωσίς τής αρχαιολο
γικής υπηρεσίας επί πλείστων όσων σημείων, σχετιζομένων μέ αρχαιο
λογικά ευρήματα τής νήσου. ’Οφείλω έντεΰ&εν νά εκφράσιο τάς θερ
μοτέρας ευχαριστίας τής Ελληνικής Άρχαιολ. Υπηρεσίας καί εμού 
ιδιαιτέρως.

'Ο υπενο^μοτάρχης άνέφερεν, δτι αυτός ήτο ό εύριόν καί άπορρί- 
ψας τό χρυσοϋν έλασμα καί προσεφέρθη νά όδηγήση τήν επαύριον 
επί τόπου τον Πρόεδρον κ. Δουλίδην, τον κ. Δημητριάδην, τύν αδελ
φόν αύτοΰ Σωτήριον, δικηγόρον έγκατεστημένον μετά τοϋ αδελφού του 
εν Θεσσαλονίκη, καί τον Γυμνασιάρχην κ. Ν. Γεωργάραν. Ή μικρά 
όμάς άνεϋρεν όδηγουμένη τό μέρος δπου άνευρέθη τό διάδημα, καί 
διεπίστωσεν ευθύς έξ αρχής έκ των θραυσμάτων ανθρωπίνων οστών, 
δτι επρόκειτο περί τάφου. Προεξειχεν έτι χρυσοϋν άντικείμενον, σχή
ματος έπιμήκους φυλλιδίου μέ στέλεχος, τό όποιον εχαρακτηρίσθη ως 
πόρπη. ’Επειδή ό κίνδυνος τής συλήσεως είς τό άπομεμονωμένον τοΰτο 
σημεΐον ήτο καταφανής καί επειδή εκπρόσωποι τής άρχαιολ. υπηρεσίας 
μόνον μετά ημέρας θά ήτο δυνατόν νά προσέλθουν, άπεφασίσθη νά 
γίνη μέ τήν μεγαλυτέραν δυνατήν προσοχήν ή περισυλλογή των αντι
κειμένων, τοϋ κυριωτέρου μέρους τής εργασίας ταύτης εκτελεσθέντος 
υπό τοϋ κ. Ί. Δημητριάδου.

Ό γυμνασιάρχης κ. Γεωργάρας περιγράφει είς σημείωμά του, 
δημοσιευθέν μετ’ δλίγας ημέρας είς θεσσαλικήν εφημερίδα, τήν συγ- 
κίνησίν των, δταν μετά τήν περισυλλογήν χαλκών καί πήλινων τεμα
χίων άγγείαιν εύρέθησαν προ ενός χαλκού διπλού πελέκεως, τοϋ 
οποίου τήν ιερότητα, ως μινωικοΰ λάβρυος, πολύ καλώς έγνώριζον. 
Ευθύς αμέσως άπεκαλύφθη σειρά ολόκληρος χαλκών οπλών (ξίφος, 
έγχειρίδιον, μάχαιρα, αιχμή δόρατος μέ τον συσφικτήρα δακτύλιόν 
του), ως καί χαλκοΰν επίσης βραχιόνιον. Μεταξύ των όπλων άνεφά-
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νησαν μεγάλα χρυσά διακόσμητα ελάσματα κωνικού και ήμιθολωτοΰ 
σχήματος, τά όποια κατ’ άρχάς έξελήψθησαν ώς διακοσμητικο'ι προ
φυλακτήρες μαστών. Ό καθηγητής Δημητριάδης ευτυχώς έσχεδίασε 
προχείρως έστω την θέσιν τών κτερισμάτων εντός τοϋ άνασκαφέντος 
χώρου και έφωτογράφησε προ τής εξαγωγής (είκ. Β και Πίν. 1' 
είκ. 1).

Οί προχείρως άνασκάψαντες μόνον τον προς βορράν τοίχον τού 
τάφου άνεΰρον, έπίστευσαν δέ, ότι κατά τάς λοιπάς πλευράς έχρησί- 
μευσαν ώς τοιχώματα αί πλευραί τού διά την ταφήν κοιλανθέντος σχι- 
στολιθικοΰ (πεταλίτου) βράχου. Συνάντησανιες λίθους τού πετροόμα-

Είκ. 3.

Η θέσις τών πρώτων περισυλλεγέντων κτερισμάτων τοΰ τάφου.

τος τουτου διέκοψαν τήν σκαφήν, επειδή Ινόμισαν ότι είχεν ήδη όλό- 
κληρος ό τάφος άνασκαφή. Τά ευρήματα μετεκομίσθησαν και παρεδό- 
θησαν εις τήν Διοίκησιν Χωροφυλακής, ή οποία εύθύς αμέσως έτηλε- 
γράφησεν εις τήν Εφορείαν τών Θηβών.

Δέον νά σημειωθή προς τιμήν τών πρώτων άνασκαψάντων, ότι 
οΰτοι ευθύς εξ αρχής όρθώς έξετίμησαν τήν σημασίαν τής άνακαλύ- 
ψεως και πρώτοι συνέδεσαν τον τάφον και τά επί τής νησΐδος δια- 
κρινόμενα λείψανα με τήν παράδοσιν τοΰ εκ Κρήτης υπό τον ηρώα 
Στάφυλον άποικισμοΰ. Ό ιερός λάβρυς υπήρξε δι’ αυτούς ισχυρόν 
πειστήριον τής σχέσεο)ς μέ τήν Κρήτην καί ό κ. Γεωργάρας εχρονο- 
λόγησε σχετικώς ακριβώς τά ευρήματα εις τούς χρόνους 1500-1450 π.Χ.

Μετ’ όλίγας ήμέρας, τήν 25ην Αύγουστου, έφθασα εις τήν Σκό
πελον καί εξήτασα τά περισυλλεγέντα κτερίσματα τοΰ τάφου. Διεπί-
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στωσα δτι έπρόκειτο περί τάφου επιφανούς άνδρός, άνήκοντος εις 
τούς ΥΕΙΙ (—ΥΜΙβ-ΥΜΙI) χρόνους. Μέ την προϋπόθεσιν δτι ό τά
φος ήτο ασύλητος και επομένως δτι εΐχομεν τδ σύνολον των άποτε- 
θέντων κτερισμάτων άνέπαφον, ήρμηνευσα τά δύο προς άλληλα προσ- 
αρμοζόμενα διακόσμητα ελάσματα, τδ κωνικδν και τδ ήμιθολωτόν, ώς 
άνήκοντα εις έπένδυσιν ξύλινης πυξίδος. "Οτι ήτο δυνατόν νά έπρό- 
κειτο περ'ι λαβής ξίφους, δεν εφαντάσθην τότε, διότι τδ μόνον άνευ- 
ρετθέν ξίφος, τοΰ οποίου ε!ς σειράν ευρέθησαν οί ήλοι τής λαβής, άπε- 
κλείετο νά είχε τοιαύτην λαβήν, και διά τδ μέγεθος κα'ι διά τδν τύπον 
του. Βραδύτερον, δταν παρέβαλον προς τά πολύ μικρότερα μήλα λαβής 
ξιφών των ορθογωνίων τάφων των Μυκηνών, επείσθην δτι έπρόκειτο 
περί επενδύσεως άναλόγου λαβής. Τότε ήρμηνευσα καί τδ χρυσοϋν 
εξάρτημα, τδ χαρακτηρισθέν υπό τών εύρόντων ως πόρπη έξ αναλο
γών όμοιων τών αυτών τάφων ώς άνήκον εις τδ αυτό ξίφος27.

'Η εξέτασις τοΰ τάφου μέ έπεισεν δτι τμήμα μόνον τούτου είχεν 
άνασκαφή" προεξετείνετο καί πρδς Α καί πρδς Ν, άλλ5 ή προέκτασις 
αύτη δεν ήτο ορατή λόγιο τών εντός αυτού καταπεσόντων λίθων. Άπε- 
δείχθη επίσης, δτι δεν ειχεν άνασκαφή μέχρι τοΰ δαπέδου του, διότι 
πρόχειρος σκάφη άπεκάλυψε τμήμα χαλκού «χερνίβου», τοΰ οποίου 
τεμάχια ειχον ήδη έξαχθή.

Ή κανονική άνασκαφή ήρχισε τήν έπομένην δΤ ολίγων εργατών, 
άπασχοληθέντων κυρίως εις τήν άναζήτησιν άλλων τάφων κατά τήν 
αυτήν περιοχήν, ενώ τδ υπόλοιπον τοΰ τάφου άνεσκάφη μέ επιμελή 
εργασίαν διά μαχαιριών ύπ’ έμοΰ καί τοΰ κ. Δημητριάδου, βοηθου
μένων υπό ενός μόνον εργάτου. Άπεκαλύφθη ούτω ή άνατολική πλευ
ρά, άποτελουμένη έκ χαμηλού τοιχίου ύψ. 0,55 μ. καί ακριβώς κατά 
τήν γωνίαν άνευρέθη ανεστραμμένος καλώς διατηρούμενος χαλκούς άμ- 
φορεύς (βλ. Πίν. I' είκ. 2). Πρδ αυτού καί πρδς τήν βορείαν πλευράν 
άνευρέθη σωρός συντετριμμένων άγγείων, τών οποίων τινά ευθύς Ιξ 
αρχής άνεγνωρίσ&ησαν ώς άνήκοντα εις τδ είδος τών «άρτοσχήμων 
άλαβάστρων». Κάτω τού σωρού άπέκειτο τδ μεγαλύτερον τών άρτο
σχήμων, διατηρούμενον εισέτι εις τδ αρχικόν σχήμα του. Εις μικράν 
σχετικώς άπόστασιν νοτιώτερον τοΰ σωρού τούτου άνεφάνη τδ κρα
νιάν τού νεκρού, εις τδν οποίον προφανώς άνήκον τά κτερίσματα τών 
χαλκών δπλων, περί τδ μέσον του προφανώς τοποθετημένων. Παρά 
τδ κρανίον, διακρινόμενον εις τήν ανωτέρω εικόνα, άνεφάνη μικρόν

2Τ) Ό καθηγ. Ί. Δημητριάδης έκ παραλλήλου κατέληξεν είς τήν άποψιν, 
τήν οποίαν μοί άνεκοίνωσε δι* επιστολής, δτι έπρόκειτο περί λαβής σκήπτρου, 
τοΰ όποιου τό χρυσοΰν φυλλίδιον μέ τό στέλεχος άπετέλει πλευρικόν κόσμημα.
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άρτόσχημον άγγελον ακέραιον και αμέσως άνωθεν τοΰτου λίαν επιμή
κης άτρακτοειδούς σχήματος τ[ιήφος ύελομάζης μέ διακόσμησιν κλά
δου σχηματικού, ή οποία δυστυχώς κατά τό πλεΐστον άπεσυνετέθη εκ 
τής υγρασίας. Εις τον σωρόν των αγγείων άπέκειτο καί μαχαίριον 
γλωσσοειδοΰς σχήματος. Μετά την Ιξαγωγήν τοΰ χαλκού άμφορέως 
άνευρέθη κατά την γωνίαν χαλκούν μονόστομον μέ όξεΐαν αιχμήν μα
χαίριον. Δεύτερος σωρός αγγείων έκειτο μεταξύ τοΰ κρανίου καί τοΰ 
ανατολικού τοίχου' διεκρίνοντο κύπελλα τού τύπου των έφυραϊκών καί
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Είκ. 4.
Σχέδιον τής θέσεως των κτερισμάτων τοΰ τάφου.

άρτόσχημα. Πέντε σφονδύλια άνευρέθησαν μεμονωμένα, εν υπό τον 
χαλκούν αμφορέα, δεύτερον παρά τό κρανίον, τρίτον ολίγον νοτιιότερον 
τούτου καί δύο κατά τον ανατολικόν τοίχον.

Ή συνέχισις τής άνασκαφής άπέδειξεν, δτι ό νεκρός δεν ήτο μό
νος εντός τού τάφου' δεύτερον κρανίον, ούχί καλώς διατηρούμενον, 
άνεφάνη νοτιώτερον καί ολίγον δυτικώτερον τοΰ πρώτου (βλ. σχέδιον 
είκόνος 4, δπου εσημειώθη ακριβώς ή θέσις τών ευρημάτων). Ό νε
κρός θά έκειτο, φαίνεται, παραλλήλως μέ τον πρώτον, αλλά χαμηλώτε- 
ρον τοποθετημένος' άλλα δμως οστά τού σκελετού τούτου δεν άνευρέ-

35ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ.
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θησαν εις την θέσιν των, διότι ολόκληρον τό ΝΔ ήμισυ τοΰ τάφου 
κατεστράφη, παρασυρθέν κατά τό πρανές της ατραπού υπό των ύδά- 
των λοξώς, ώστε νά έξαφανισθοΰν καί αί απολήξεις των δύο καθέτως 
συναντωμένων τοίχων, τοΰ βορείου διασωθέντος εις μήκος 2,80 περί
που, τοΰ ανατολικού εις μήκος 2,50. Μεταξύ τών δύο κρανίανν άνευ- 
ρέθη τοποθετημένου διαγωνίως πήλινον είδώλιον ύδριαφόρου γυναι- 
κός καί ολίγον άνατολικώτερον αργυρά μικρά φιάλη (τάσι), παρά την 
οποίαν ωραία ψήφος εξ άμεθύστου εις σχήμα όκτωειδοϋς μινωικής 
άσπίδος καί τό εν τών πέντε ανωτέρω μνημονευθέντων σφονδυλίων. 
Κατά την ανατολικήν παρυφήν τοΰ τάφου ήλθεν εις φώς μικρός άτρα- 
κτοειδοϋς σχήματος σφραγιδόλιθος εκ σαρδίου μέ παράστασιν σχη
ματικήν πτερυγωτοΰ ιχθύος καί δελφίνων.

’Απροσδόκητος ύπήρξεν ή άνατολικώς καί νοτιανατολικώς τοΰ δευ
τέρου κρανίου άνεύρεσις οστών μηρών καί πήχεων κατά περίεργον 
τρόπον τοποθετημένων καί οΐονεί προφυλασσομένων κάτωθεν ήμικυ- 
λινδρικών κεράμων, εις παράλληλον άνά ζεύγος θέσιν 28. Ταΰτα θά ήτο 
αδύνατον νά άνήκον, ως ήσαν τοποθετημένα, εις τον δεύτερον νεκρόν. 
Θά ήτο δυνατόν νά δεχθή τις, δτι οστά προηγουμένως ταφέντος νε
κρού περισυνελέγησαν κατά τό έν άκρον τοΰ τάφου29 καί επίτηδες 
έπροστατεύθησαν διά τών κεράμων. Μετά τούτων δεν άνευρέθησαν 
κτερίσματα, ολίγον δμως νοτιώτερον καί κατά τό ΝΑ άκρον τοΰ τάφου 
άπέκειτο άλλος (τρίτος αυτός) σωρός αγγείων, τοΰ αύτοΰ χαρακτήρος 
μέ τούς άλλους δύο30, κατά δέ τον τοίχον χαλκοϋν εγχειρίδιου, έξαχθέν 
εις τεμάχια.

"Οταν μετά δύο έτη — τον ’Οκτώβριον 1938 — επανελθών εκ τοΰ 
εξωτερικού, ένήργησα δοκιμαστικήν άνασκαφήν προς διαπίστωσιν 
ύπάρξεως άλλων ενδιαφερόντων λειψάνων, ή βροχή ειχεν άποπλύνει

’“) Έκ τοΰ επιπέδου εις τό όποιον τά οστά ταΰτα άνευρέθησαν καί τής 
αμέσου γειτνιάσεώς των μέ τόν τρίτον σωρόν αγγείων πρέπει νά άποκλεισθή 
τελείως ή περίπτωσις μεταγενεστέρας ρωμαϊκών ή χριστιανικών χρόνων ταφής, 
άναλόγου εκείνων αί όποΐαι άνευρέθησαν εις τό εξωτερικόν δωμάτιον τοΰ κα
τά τήν αρχήν τής άτραποΰ άποκαλυφθέντος (βλ. κατωτέρω) κτηρίου. Αί τελευ
ταίοι έκαλύπτοντο υπό τεμαχίων κεράμων, άλλά πλατέων καί όχι τοΰ στενοϋ 
σωληνωτού τύπου. Ούδέν άλλως μεταγενέστερον εύρημα προήλθεν έκ τοΰ ορ
θογωνίου τάφου.

") Τούτο δέν ήτο ασυνήθες εις μινωικούς καί μυκηναϊκούς τάφους' εν
διαφέρον άνάλογον παρέχει ό VI όρθογ. τάφος τών Μυκηνών, οπού παρά τόν 
εκτάδην κείμενον νεκρόν άνευρέθησαν συνεσωρευμένα τά όστα δευτέρου νεκρού, 
τοΰ άρχικοϋ κατόχου τοΰ τάφου : Karo, Schachtgr. ν. Mykenae, σ. 36.

80) Καί εις xov;VI όρθογ. τάφον τά μέν όπλα καί εργαλεία έκειντο κατά 
τό μέσον τοΰ νεκρού, τά δέ άγγεΐα κατά τό έν — ενταύθα δμως τό παρά τούς 
πόδας—άκρον τον τάφου (ατμ. σ. 37).
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τά τοιχώματα τοϋ τάφου' μεταξύ τών λίθων τοϋ άνατολικοΰ τοίχου, 
κατά την γωνίαν, άνεφάνησαν Ινσφηνωμένα εν μονόστομον μαχαίριον 
μέ τρεις όπάς ήλων διά την στερέωσιν λαβής καί μικρόν μαρμάρινον 
λοπαδοειδές σκεΰος.

Έρευνα κατά την αυτήν περιοχήν τοϋ λαιμοΰ προς άνακάλυψιν άλ
λων τυχόν υπαρχόντων τάφων, άλλως δυσχεραινομένη λόγφ τών πυκνών 
θάμνων, οϊτινες έπρεπε προηγουμένως νά άφαιρεθοϋν, άπέβη άκαρ
πος. Έν τούτοις δεν φαίνεται πολύ πιθανόν δτι 6 τάφος ήτο δλως 
άπομεμονωμένος, καίτοι εις περιπτώσεις επιφανιών τάφων, μάλιστα 
βασιλικών, έπεδιώχθη, φαίνεται, σχετική άπομόνωσις, ΐνα μή επέρ
χεται επαφή τών κοινών θνητών μετά τών διογενών.

Κατά τήν δευτέραν άνασκαφικήν έξερεύνησιν τοϋ ’Οκτωβρίου 
1938, διαρκέσασαν επί μίαν εβδομάδα καί γενομένην δι’ ολίγων ερ
γατών, ή έρευνα έπεξετάθη καί πέραν τής στενής περιοχής τοϋ τάφου, 
μάλιστα κατά τά σημεία ένθα ήσαν καταφανή λείψανα κτηρίων. Ό 
σχιστολιθικός βράχος άπαντά σχεδόν πανταχοΰ έπιφανειακώς, ευθύς 
ως άφαιρεθοϋν οί θάμνοι καί ελάχιστον χώμα. ’Αλλά κατά τήν πρόσ- 
βασιν εις τήν νησίδα ή σκαφή μιας ελαφράς κοιλότητος τοϋ βράχου 
άπέδωσεν ικανόν άριθμόν θραυσμάτων ελληνικών αγγείων, τών οποίων 
πολλά άνήκουν είς μικύλλους σκύφους, μικρόν άξιόλογον πλαστικόν άγ- 
γεΐον τοϋ Ε' π.Χ. αίώνος, παριστών κεφαλήν γυναικός, άτυχώς εξα- 
χθέν εις τεμάχια, και περαιτέρω τεμάχιον άγγείου μέ άνάγλυφον πα- 
ράστασιν, εν μέρει διασψζομένην, άσπιδοφόρου ίππέως81. ’Ασφαλώς 
μυκηναϊκών χρόνων άπεδείχθη έκ τών περί αυτόν οστράκων τοίχος 
κτηρίου τής νησΐδος μέ κατεΰθυνσιν έκ ΒΑ προς τά ΝΔ- τά όστρακα 
ήσαν κατά τό πλειστον έκ κυάθων καί κυλικών, αναλογών τοϋ έφυ- 
ραϊκοϋ τύπου, έν τούτων μέ τεθλασμένην γραμμήν διακοσμούσαν τό 
χείλος. Διά τούτων δμως δεν κατωρθώθη νά συγκροτηθούν άγγεΐα. 
Πήλινον άμφικωνικόν σφονδύλιον άνευρέθη μετ’ αυτών82. ’Ασφαλώς 
επίσης μυκηναϊκών χρόνων τοίχος άνευρέθη κατά τήν βάσιν τής νη- 
σϊδος προς τον αίγιαλόν έξέχων καί καταλήγων ε’ις παραστάδα ή μάλ
λον γωνίαν άμελώς φκοδομημένην" όστρακα έξ έφυραϊκών κυλικών, 
έν μέ σπείραν, καί πρόχυσις χαρακτηριστική μυκηναϊκού άγγείου άπο- * *

31) Τά αντικείμενα ταϋτα δέν φαίνεται οτι συνώδευσαν ταφήν' ό χαρακτήρ 
των, μάλιστα τών μικύλλων σκυφίσκων, φαίνεται αναθηματικός καί ή γειτνία- 
σις μέ τήν θέσιν τοϋ βασιλικού τάφου καθιστά πιθανήν τήν υπόθεσιν ήρωο- 
λατρείας. Περαιτέρω έρευνα δύναται νά παράσχη περισσότερός ενδείξεις.

*a) Τά έφυραϊκά αγγεία καί τό πήλινον άμφικωνικόν σφονδύλιον χρονο
λογούν τό κτήριον είς τήν YE II εποχήν.
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δεικνύουν τον τοίχον τούτον σύγχρονον τοϋ τάφου. Άτυχώς ή ισχυρά 
επικρεμαμένη επίχωσις και ή σκληρότης τοΰ χώματος κατέστησαν δυσ
χερή την περαιτέρω άνασκαφήν, και έκρίθη δτι ήτο προτιμότερον διά 
τοϋ μικρού διατιθέμενου ποσοϋ να άνασκαφή το κατά την αρχήν τής 
ατραπού κατά την στενήν διάβασιν προς τον λαιμόν τής νησΐδος, αρι
στερά, άποκαλυφθέν κτήρίον.

Κατ’ αρχήν ύπετέθη δτι επρόκειτο περί άλλου τάφου, διότι δυο 
τοίχοι συνηντώντο κατ’ ορθήν γωνίαν, φκοδομημένοι διά μικρότερων 
λίθων αλλά κατά τρόπον άνάλογον τού επί τού λαιμού τάφου, ευθύς 
δέ εξ αρχής άνευρέθησαν λείψανα οστών. Βαθμηδόν δμως άπεδείχθη, 
δτι δεν επρόκειτο περί τάφου, αλλά περί εκτεταμένου κτηρίου, τού ο
ποίου το πρόσθιον προς τον αΐγιαλόν διαμέρισμα είχε χρησιμοποιηθή 
διά υστερογενείς ταφάς. Πράγματι άνευρέθη κατ’ άρχάς κρανίον, ειτα 
δέ καί ολόκληρος σκελετός, υψηλότερου καί ελαφρώς λοξώς σχετικώς μέ 
τούς τοίχους, εκ δυσμών προς άνατολάς τεθαμμένος, έ'χων λίθους άκα- 
τεργάστους καί πλακοειδείς ώς υπόστρωμα καί άλλους κατ’ άμφότερα 
τά πλευρά. Εις ύψηλότερον στρώμα άνευρέθησαν κέραμοι εις τεμάχια 
καλΰπτοντες οστά άλλου νεκρού καί κρανίου τεμάχια επί τού δυτικού 
τοίχου. ’Άλλη τέλος ταφή, ά'νευ κεράμων ή προστατεύονται λίθων, 
άνευρέθη έπικαθημένη επί τής ανατολικής διασταυρώσεως τών τοί
χων τοΰ προσθίου διαμερίσματος μέ τό όπισθεν αυτού. Βυζαντινόν 
χαλκοΰν νόμισμα, μέ σταυρόν από τήν βάσιν τοΰ οποίου εκφύονται 
κλάδοι, περισυνελέγη εκεί πλησίον καί ολίγον περαιτέρω μικρόν χαλ- 
κούν νόμισμα αύτοκρατορικών χρόνων. Μεγάλοι χαλκοί ήλοι τετραγώ
νου τομής άνευρέθησαν, εις ακέραιος κατά τον τοίχον τού βάθους τού 
πρώτου διαμερίσματος καί τρία τεμάχια εις διάφορα άλλα σημεία τού 
αυτού δωματίου. 'Ο προσανατολισμός τοϋ νεκρού, τό γεγονός δτι εΐ- 
χεν έσταυρωμένας τάς χεΐρας επί τοΰ στήθους, δτι ήτο άκτέριστος, 
δτι πήλιναι κεραμίδες έκάλυπτον οστά κείμενα εις άνώτερον στρώμα, 
τά άνωτέρω μνημονευθέντα σποραδικά ευρήματα, εις τά όποια δέον 
νά προστεθή κοινή στρογγυλόστομος υστέρων χρόνων πρόχους, καί 
τμήματα όξυπυθμένων άγγείων έν συνδυασμφ μέ παρατηρήσεις επί 
τοϋ άποκαλυφθέντος εν μέρει οικοδομήματος, τοϋ οποίου ό πρόσθιος 
προς τον αΐγιαλόν τοίχος είχε καθ’ ολοκληρίαν καταστραφή, οΐ λοι
ποί δέ τοίχοι είχον έν μέρει καταρρεύσει δταν έγένοντο αί ταφαί, 
άφοϋ δύο έπεκάθηντο επ’ αυτών, πείθουν, δτι έγένετο επαναχρησιμο- 
ποίησις τοΰ χώρου τοΰ πρώτου θαλάμου κατά τήν παλαιοτέραν βυ
ζαντινήν εποχήν, μετά τήν μερικήν άφαίρεσιν τοΰ χώματος. Ό προς 
ταφήν δημιουργηθείς χώρος περιεκλείσθη διά προχείρου ξηρολιθικοϋ 
τοίχου, έφράχθη δέ καθ’ όμοιον τρόπον ή θύρα τοΰ βάθους ή φέρου-
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σα προς τά εσωτερικά διαμερίσματα καί ευρισκόμενη προς τά δεξιά. 
Προφανώς κατά την μετασκευήν ταύτην τδ δάπεδον άνεμοχλεύθη, δι
ότι άνευρέίίησαν πολλά τεμάχια .εξ επιστροόματος συμπαγούς μέ άμ
μον. Σποραδικώς άνευρέθησαν ολίγα μυκηναϊκά όστρακα, άλλ’ όχι 
πολύ χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρχε πλησίον συ
νοικισμός κατά τούς βυζαντινούς η ύστερους χρόνους' ή πιθανιοτέρα 
εκδοχή είναι, ότι κατά τον αίγιαλόν εθάπτοντο υπό ναυτικών ιθανόντες 
εν πλφ.

Διά τών διατεθέντων μικρών μέσων ήτο αδύνατον νά άνασκαφή 
άξιον λόγου μέρος τοΰ άποκαλυφθέντος κτηρίου. Παρηκολουθήθησαν 
όθεν δι’ επιφανειακών τάφραίν αι κορυφαί τών τοίχων καί άνεσκάφη 
σχεδόν έξ ολοκλήρου τό πρόσθιον διαμέρισμα. Καί}’ όσον δύναταί τις 
νά συναγάγη εκ τής διερευνήσεως ταύτης, εύρισκόμεθα προ εκτεταμέ
νου κτηρίου, τοΰ οποίου τό άνατολικώτερον τμήμα άποτελεΐται εκ δύο 
δωματίων, έπικοινωνούντων διά θύρας, εύρισκομένης κατά τό ανατο
λικόν άκρον τοΰ μεσοτοίχου’ αί διαστάσεις τοΰ ό'πισθεν δωματίου εί
ναι 8X6,90, συνυπολογιζομένου καί τοΰ πάχους τών τοίχων (0,60μ·). 
Τό πρόσθιον εχει τό αυτό πλάτος, άλλα τό μήκος του δεν διασφζεταϊ, 
ως εσημειώθη ήδη, ολόκληρον" ό δυτικός τοίχος σώζεται εις μήκος 
2,70" ό ανατολικός παρηκολουθήθη επί 3,60 μ. άλλα συνεχίζεται έτι. 
Εις άπόστασιν 2 περίπου μέτρων άνατολικώς τοΰ τελευταίου άνεφά- 
νη τό τέρμα άλλου παραλλήλου, ίσως σχηματίζοντος την αρχήν δια
δρόμου.

”Αν τό κτήριον τούτο άνήκη πράγματι, ως εκ τής οικοδομής του 
δύναται νά συναχθή, εις μυκηναϊκούς χρόνους, είναι πολύ πιθανόν νά 
πρόκειται περί μεγάλης οικίας ή καί μεγάρου, ό'χι ίσως άσχετου με 
τον εις μικράν σχετικώς άπόστασιν άνακαλυφθέντα τάφον επιφανούς 
προσώπου. "Ωστε τούτο θά άπετέλει σημαντικήν ενδειξιν διά τήν 
ΰπαρξιν κατά χώραν προελληνικοΰ συνοικισμού ή άλλης άξίας λόγου 
έγκαταστάσεως. ’Αλλά μόνον μετά τήν άνασκαφήν τοΰ συνόλου θά 
καταστή δυνατόν νά άποφανθή τις κατηγορηματικώτερον επί τοΰ προ- 
κειμένου.
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Διά νά σχηματίση τις άκριβεστέραν ιδέαν επί τοΰ χαρακτήρος τοΰ 
άνακαλυφθέντος τάφου, είναι άπαραίτητον νά έχη ύπ’ ό'ψιν του ολό
κληρον τό περιεχόμενόν του' επειδή δέ, εκ τών συνθηκών άναγκαζόμε- 
νος, άνέβαλον δι’ εύθετώτερον χρόνον τήν επιστημονικήν δημοσίευσιν 
τούτου, παραθέτω ενταύθα συνοπτικόν κατάλογον τών όπλων, κοσμη
μάτων, άγγείων καί λοιπών κτερισμάτων.
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δδό Ν. Πλάΐωνος

A' Κοσμήματα.
1) Χρυσή ταινία διαδήματος μήκους 0,30 μ. μέ διακόσμησιν τεσ

σάρων σπειρών μεταξύ των οποίων συστήματα «δοθιήνων» (Βλέπε 
Πίν. ΙΑ').

2) Ψήφος έξ αμέθυστου εις σχήμα δκτωειδοϋς άσπίδος.
3) Επιμήκης ψήφος ύελομάζης σχεδόν κυλινδρική, μέ διακόσμη- 

σιν κλαδιών, διαλυθεΐσα.
4) Τμήμα ελεφαντοστού έλλειψοειδώς τετμημένον καί ελαφρώς 

κυρτόν.
5) Σφραγιδόλιθος άτρακτοειδής σαρδίου μέ σχηματικήν παράστα- 

σιν πτερυγωτοΰ ιχθύος (δχι χελιδονόψαρου) και δελφίνων.
6) Τέσσαρα άμφικωνικά σφονδύλια διαφόρων μεγεθών και χρω

μάτων, τρία έκ στεατίτου και έ'ν πήλινον.
7) Χαλκοϋν ψέλιον ή περισφύριον άνευ διακοσμήσεως (πίν. ΙΑ').

Β' “Οπλα και εργαλεία.

1) Χρυσή έπένδυσις μήλου έκ λαβής εύμεγέθους ξίφους, τό όποι
ον δμως δεν άνευρέθη. Άποτελεΐται έξ ενός κωνικού τμήματος καί 
ενός θολωτού, (βλ. πίν. ΙΓ', εϊκ. 1), συναρμοζόμενων ακριβώς προς 
άλληλα καί συνηλουμενών έπί τού ξυλίνου πυρήνος, τού οποίου δεν 
διεσώθησαν λείψανα. Μήκ. 0,073 καί μεγαλΰτ. πλάτος 0,14.

Ή διακόσμησις είναι έμπίεστος' ή κορυφή τού θόλου κοσμεί
ται υπό ταινίας έλισσομένης κατά τρεις διδύμους λοβούς μέ ενδιά
μεσα πληρωτικά κοσμήματα έλισσομένων γραμμών, καί κυκλίσκων- 
τό υπόλοιπον τού μήλου διακοσμείται κατά ζώνας σπειρών, ψευδο
σπειρών, έλισσομένων κυματοειδώς γραμμών, μέ κυκλίσκους ως «οφ
θαλμούς» τών ελιγμών. Δεν άνευρέθη επίσης έντός τού τάφου υπό 
τών περισυλλεξάντων τά πρώτα ευρήματα ή χρυσή έπένδυσις τής κώ- 
πης τού ξίφους’ ως θα εϊδομεν, είχεν έν τφ μεταξύ συληθή, άλλ’ ευ
τυχώς έπανεκτήθη. Εις τήν κώπην, ως ^πλάγιος αυτής προφυλακτήρ, 
άλλα καί συνδετήρ, άνήκει τό χρυσοΰν στέλεχος μέ άπόληξιν σχήματος 
φύλλου έλαίας (βλ. Πίν. ΙΑ')’ τό τελευταΐον τούτο προσηρμόζετο δια 
τού μικρού του ήλου εις τό πλάγιον τής κώπης, ένφ τό κατά τήν μί
αν άκμήν αιχμηρόν στέλεχος ένεπηγνύετο εις τό ξύλον, άνερχόμενον 
καί περικάμπτον τούς ώμους καί τον λαιμόν ταύτης (βλ. τήν εικόνα 
τού Πίν. ΙΒ' μετά τήν άνασυγκρότησιν τού ξίφους).

2) Χαλκούν ξ ίφος άποκεκρουσμένον τούς ώμους, οι όποιοι πιθα
νώς έστρογγυλούντο’ τρεις, έπίσης χαλκοί, ήλοι, εΐς σειράν άνευρεάέν- 
τες κατά τήν προέκτασιν τής βάσεως τού ξίφους, έστερέωνον τήν έξα- 
φανισθεΐσαν λαβήν (βλ. Πίν. ΙΑ').
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3) Έγχειρίδιον χαλκοΰν κοινού τύπου μέ τρεις χαλκούς ήλους εις 
όριζοντίαν σειράν κατά την βάσιν (βλ. Πίν. ΙΑ').

4) Τμήματα άλλου εγχειριδίου, έν μέ ήλους.
δ) Έγχειρίδιον χαλκοΰν γλωσσοειδοΰς σχήματος.
6) Χαλκοΰν μονόστομον μαχαιριόν μέ όξεΐαν αιχμήν.
7) Χαλκοΰν έγχειρίδιον μονόστομον, τοΰ οποίου ή βάσις σχηματί

ζεται μέ τριγωνοειδή εξοχήν, φέρουσαν τρεις όπάς διά τήν στερέωσιν 
τής λαβής.

8) Χαλκή αιχμή δόρατος μέ ενισχυμένην ράχιν, στενώτερον αυλόν 
και δακτύλιον συσφικτήρα (πόρκην), θραυσθεΐσα (βλ. Πίν. ΙΑ').

9) Τμήμα μεγάλης χαλκής αιχμής λόγχης, παχείας, άλλ’ άνευ ρά- 
χεως ένισχυτικής (βλ. Πίν. ΙΑ').

10) Χαλκούς διπλούς πέλεκυς αναθηματικός εκ παχέος ελάσματος, 
παχύς και μέ άκμάς ελαφρώς καμπΰλας, τών οποίων ή μία άπεκρού- 
σθη (βλ. Πίν. ΙΑ').

11) Τεμάχια άλλων πελέκεων.

Γ' Μεταλλικά σκεύη.
1) Χαλκή λεκάνη, τού τύπου τών χερνίβων, μέ άνυψουμένην γυρι

στήν λαβήν, άνευ διακοσμήσεως και μέ λεπτά τοιχώματα. Έξήχθη εις 
τεμάχια.

2) Τεμάχια λεπτού χαλκού καταστραφέντος αγγείου, απροσδιορί
στου σχήματος.

3) Χαλκούς ευμεγέθης άμφορεύς διατηρούμενος εις καλήν κατά- 
στασιν (ορατός εις τήν είκ. 2 τοΰ Πίν. Γ).

4) ’Αργυρά φιάλη (τάσι) μετά λαβής, μετρίως διατηρούμενη λό- 
γφ όξειδώσεως.

Λ' Λ ί θ ι ν α σκεύη. Μικρόν εκ λευκού μαρμάρου λοπαδοει- 
δές άγγεΤον.

Ε' Ε ϊ δ ώ λ ι ο ν πήλινον αμελούς κατασκευής ύδριαφόρου γυ- 
ναικός, τής οποίας τό κάτω σώμα είναι διαμεμορφωμένον ως πολυ
γωνικός στύλος, αί δέ χεΐρες ύψοΰνται προς τά άνω. (Βλ. Πίν. ΙΓ' 
είκ. 2).

ΣΤ' Πήλινα αγγεία.
1) Κύλιξ τών λεγομένων «έφυραϊκών» μέ δύο κανονικά ώτα, δια- 

κοσμουμένη κατά τήν μίαν παρειάν διά πλοκάμων ναυτίλου, ελισσο- 
μένων προ τά αριστερά, χωρίς νά δηλοΰται τό κύριον σώμα τοΰ θα
λασσίου τούτου ζιρου (βλ. Πίν. ΙΓ' είκ. 2).

2) Τμήμα έκ τής παρειάς όμοιας κύλικος' οί πλόκαμοι ελίσσονται 
προς τά δεξιά.
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3) To ήμισυ.περίπου όμοιας καί άναλόγως διακοσμούμενης κύ- 
λικος.

4) Όμοια κΰλιξ μέ διακόσμησιν πολύφυλλων — μέ περισσότερα 
των 30 φύλλων—ροδάκων, ενός έφ5 εκάστης των παρειών.

5) Όμοια κΰλιξ αδιακόσμητος, μέ εσωτερικόν πυρρόν γάνωμα 
εξίτηλον.

6) Πούς έφυραϊκής κΰλικος.
7) Έφυραϊκή κΰλιξ μέ ίσχυρώς ύπερυψουμένας τοΰ χείλους λαβάς 

κατά τον τόπον των μινυακών, ελλιπής την μίαν τούτων' διακόσμησις 
τοΰ ανωτέρω μέρους διά συνδεόμενων σπειρών κατά τό σύστημα των 
γνωστών ΥΜΙ αγγείων.

8) Όμοιου σχήματος κΰλιξ μέ διακόσμησιν επ’ άμφοτέρων τών 
παρειών ίδιοτΰπου μηνοειδούς αντικειμένου, ίσως άπεικονίζοντος 
επτάχορδον λύραν.

9) Λαβή όμοιας κΰλικος προς τάς ύπ’ άριθ. 7 καί 8.
10) Χαμηλός μονωτός καί ευρύς κύαθος μέ διακόσμησιν εξίτηλον 

τριών όμοιων προς τούς άνω περιγραφέντας ναυτίλους.
11) Ήμισφαιρικόν ευρύ άγγεϊον, μέ δύο οριζόντιας λαβάς καί έλα- 

φράν πρόχυσιν, διακοσμούμενον διά φολιδωτού πλέγματος καί περι- 
θεουσών ταινιών.

12) Ρυτόν τοΰ γνωστού μινωικού επιμήκους ωοειδούς, αλλά μάλ
λον όξυνομένου κάτω σχήματος, εκ πηλού έξαιρετικώς εύθρύπτου, 
ώστε νά άποσαθρωθή μέρος τούτου και νά μή διασωθή ίκανοποιητι- 
κώς ή ωραία διακόσμησις εκ κρινοειδών φυτών, νατουραλιστικώς 
μεταξύ έλισσομένων στελεχών άποδοθέντων.

13) Μικρά πρόχους μέ ράμφος λοξώς άποτετμημένον και διακό- 
σμησιν εξίτηλον κυματοειδών γραμμών καί ταινιών (rock-pattern) 
μετά κύκλων ή ημικυκλίων.

14) Μικρά υδρία αδιακόσμητος.
15) Μικρόν άγγεϊον, μικρογραφική μίμησις τών μινωικών «χερνί- 

βων», διακοσμούμενον τό χείλος υπό διπλής περιθεούσης χαρακτής 
γραμμής.

16) Όμοιον μικρότερον άνευ χαρακτής γραμμής.
17) Άγγεϊον σχήματος πεπιεσμένου αλαβάστρου εκ τών λεγομέ

νων «άρτοσχήμων» μέ διακόσμησιν κυματιστής, βραχώδες έδαφος μι
μούμενης, ταινίας και κοραλλοειδών εκβλαστήσεων εν μέσφ διάστι
κτου κατά γραμμάς βάθους’ κάτω τοΰ πυθμένος στροβιλιζόμενος τροχός 
μέ κυματοειδείς ακτίνας.

18) "Ομοιον, μέ to κυματιστόν κόσμημα, αλλά περίστικτον καί ά
νευ εκβλαστήσεων' ανάλογος στρόβιλος επί τού πυθμένος.

Ν. Πλάτωνος
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ΤΤΙΝΑΞ ΙΑ'

Τά πρώτα περισυλλεγέντα κτερίσματα τού τάφου, κοσμήματα, όπλα και εργαλεία.
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ΤΤΙΝΑΞ IB

To βασιλικόν ξίφος τοϋ τάφου τοϋ Στα φύλου μετά τήν άνασυγκρότησιν.
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ΤΤΙΝΑΞ ΙΓ”

Είκ. 2.—Μίο£τών έφυραϊκών κυλίκακν καί το ειδώλων xijg «άρρηφόροι».
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19) “Ομοιον, μέ τό κυματιστόν κόσμημα, ύπεράνω των κυμάνσε- 
ων τοϋ οποίου ύπερίπτανται καμπΰλαι ταινίαι' ομόκεντροι κύκλοι έπΐ 
τοΰ πυθμένος.

20) Μικρόν άρτόσχημον μέ διακόσμησιν τριών φύλλων κισσού μέ 
διπλά στελέχη' ομόκεντροι κύκλοι επί τοϋ πυθμένος.

21) Μικρόν άρτόσχημον μέ διακόσμησιν τριών κρίνων' έπ'ι τοΰ 
πυθμένος ομόκεντροι ταινίαι.

22) Μικρόν τοΰ τύπου τών άρτοσχήμων, άλλα μιέ κυλινδρικόν τό 
σώμα, άγγεΐον, μέ διακόσμησιν ιελείως έξίτηλον!

23) Τμήμα κοινής χρήσεως αγγείου, σχήματος ευρέως κυάθου, 
έμπεποτισμένον μέ καπνόν.
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Κατά τάς άρχάς τοΰ επομένου έτους 1937 τό ’Εθνικόν ’Αρχαιο
λογικόν Μουσεΐον ’Αθηνών απέκτησε δι’ αγοράς τής Εταιρείας τών 
Φίλων τοΰ Μουσείου χρυσήν επένδυσιν λαβής μυκηναϊκού εύμεγέιθους 
ξίφους, τής οποίας έλειπε τό τμήμα τό περικαλύπτον τό μιήλον. Ό 
καθηγητής Σπ. Μαρινάτος, εις διάλεξίν του γενομένην ενώπιον τών 
μελών τής Εταιρείας, ύπεγράμμισε την σημασίαν τοϋ άποκτήματος, 
τού οποίου φωτογραφίαν εδημιοσίευσε τό BCH, συνοδευομένην υπό 
συντόμου κειμένουss. Μετ’ επίσκεψιν εις τό Μουσεΐον Θηβών, οπού 
είδε τα εκ Σκοπέλου ευρήματα και την επένδυσιν τού μιήλου τής χρυ
σής λαβής, έπείσθη ότι τα δύο τεμάχια τής λαβής προήρχοντο εκ τού αυ
τού ευρήματος και δτι συνανήκον. Την βεβαιότητα έδωσεν ή γενομένη 
προσαρμογή και άποκατάστασις, μιέ την προσθήκην όμιοιώματος μέ
ρους τής λεπίδος, υπό τού καλλιτέχνου τών ελλην. Μουσείων Αιμί
λιου Ζιλιερόν, μετά την μιεταφοράν τοϋ συνόλου τών έκ Σκοπέλου 
ευρημάτων εις τό Έθνολ. Μουσεΐον (βλ. Πιν. ΙΒ'.). Και τό μέγεθος 
και ή διακόσμησις ούδεμίαν αφήνουν έπΐ τού προκειμένου αμφιβο
λίαν. Κυματιστοί ψευδό μαίανδροι, ψευδοσπεΐραι, σπεΐραι - διόπτραι, 
δικτυωτόν, και άλλα θέματα, δμοια προς τα διακοσμιοΰντα τό μιήλον, 
κατανέμονται κατά ζώνας οριζόντιας ή καθέτους. Έπΐ πλέον, διερευ
νούν την δλην ύπόθεσιν τής διά μερικής συλήσεως τού τάφου προ τής 
άνασκαφής του διαφυγής τοΰ χρυσού αντικειμένου έκ Σκοπέλου, συν- 
εκέντρωσα ικανάς ενδείξεις κατά ώρισμένου προσώπου, τό όποιον, 
φαίνεται, και την σύλησιν εξετέλεσεν και την άπεμπόλησιν, ευτυχώς 
ούχί προς ξένους, ώστε κατέστη δυνατόν νά όλοκληραηθή τό σημαντι
κόν τούτο άντικείμενον. Ή Εταιρεία τών Φίλων τοΰ Μουσείου προ-

ss) BCH 1937, σ. 412, Πίν. ΧΧΧΙΑ. Ό κ; Μαρινάτος έχρονολόγησε τού
το εις τον ΙΣΤ' π.Χ. αιώνα.
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έβη to 1939 διά τοΰ αρχαιολόγου Γ. Μπακαλάκή, παρεπιδημούντο^ 
τότε εν Γερμανία., εις επιστημονικήν άνακοίνωσιν επί τοΰ άποκατα- 
σταθέντος ξίφους ενώπιον τοΰ VI Διεθνούς Συνεδρίου τοΰ Βερολί
νου 34. Διά τής άνακοινώσεως ταΰτης ΰπεγραμμίσθη ή σπουδαιότης 
τοΰ αντικειμένου διά τό μέγεθος, τό όποιον τό άναδεικνόει ως τό με- 
γαλΰτερον γνωστόν μυκηναϊκόν ξίφος μέ λαβήν μήκ. 0,24 και μήλον 
διαμέτρου 0,14, διά τήν διακόσμησιν, ή οποία, παρά τό γεγονός δτι 
είναι περισσότερον έσχηματοποιημένη καί χαλαρά, άποδεικνύει στε
νήν συγγένειαν μέ τά βασιλικά ξίφη των ορθογωνίων τάφων των 
Μυκηνών, καί διά τήν χρονικήν περίοδον εις ήν ανήκει, δχι διάφορον 
εκείνης κατά τήν οποίαν έδέσποζεν εις τάς πολυχρύσους Μυκήνας ή 
δυναστεία των βασιλέων, των ένταφιασθέντων εντός τοΰ περιβόλου 
τής άκροπόλεως.

Έκ των δύο κρανίων τά όποια άνευρέθησαν εις τον τάφον μόνον 
τό έν διεσορζετο εις κατάστασιν σχετικώς καλήν, ώστε νά είναι δυνα
τή ή άποκατάστασίς του. Είναι ευτύχημα, ότι καθ’ όν χρόνον έγίνετο 
ή συγκόλλησις των εκ Σκοπέλου αγγείων ό άμερικανός άνθρωπολό- 
γος Laurence Angel έξήτασεν, άπεκατέστησε καί περιέγραψε τό 
καλύτερον διασφζόμενον των κρανίων τούτων (είκ. 5), άνήκον εις 
τον νεκρόν, τον όποιον συνώδευσεν εις τόν τάφον ή πλούσια σκευή 
των όπλων και αγγείων (Πιν. ΙΑ'—ΙΓ'). Έκ τής φύσεως των αντι
κειμένων καί τής θέσεως των εντός τοΰ τάφου συνάγεται, δ'τι ολίγα 
κτερίσματα δύνανται νά θεωρηθούν ώς συνοδεύσαντα τόν δεύτερον 
νεκρόν (κατά τήν ΝΑ γωνίαν σωρός αγγείων καί ίσως ή ύδριαφόρος 
θεότης, τό άργυροΰν άγγεΐον καί ό άσπιδοειδής σφραγιδόλιθος), αλ
λά τοΰτο ίσως οφείλεται εις τήν καταστροφήν καί ίσως μερικήν σύ- 
λησιν τοΰ νοτιοδυτικοΰ τμήματος τοΰ τάφου. Παραθέτω ευθύς αμέ
σως έν μεταφράσει τό άποσταλέν μοι σημείωμα επί τοΰ κρανίου τής 
Σκοπέλου.

» 'Υστεροελλαδικόν II κρανίον εκ Σκοπέλου, βορείως τής Σκύρου:
» Τό κρανίον ανήκει πιθανώς εις άνδρα ηλικίας περίπου τεσσα- 

» ράκοντα ετών, μέσου μάλλον παρά μεγάλου μεγέθους. Τό μήκος του 
» είναι 178 χιλιοστ., τό πλάτος του 144 (;) καί τό ύψος του ίσως 4

S4) G. Bakalakis, Das goldene Schwert von Staphylos, VI 
Arch. Kongress, Berlin 1939. Ή άνακοίνωσις έγένετο μέ τήν έ'γκρισίν μου, 
παρεχώρησα δέ πρός τοΰτο πάντα τά ζητηθέντα στοιχεία καί συνεζήτησα μετά 
τοΰ έν Γερμανία τότε μετεκπαιδευόμενου συναδέλφου τό ζήτημα κυρίως τής 
χρονολογίας τοΰ ξίφους, τό όποιον έκλινε νά τοποθέτηση εις τήν ΥΜΙΙΙ 
περίοδον.
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» 128 χιλ. Ό κρανιακός δείκτης είναι 80,9 (μόλις βραχυκεφαλικός), 
» ό δείκτης μήκους-ύψους είναι 71,91 (όρθοκεφαλικός) καί ό δείκτης 
» πλάτους-ύψους 88,89 (πλατυκεφαλικός), αν καί οί δυο τελευταίοι 
» δεΐκται είναι πολύ αμφίβολοι. Ούτω το κρανίον εμφανίζει σχεδόν 
» τάς μέσας αναλογίας μεσοκεφάλου, άλλ’ έξογκοΰται εις ικανόν πλά- 
» τος, ώστε να είναι βραχυκέφαλον. Μέ τον βραχυκέφαλον αυτόν χα- 
» ρακτήρα το κρανίον εμφανίζει έκ τών δίνω βυρσοειδή μορφήν, ώς 
» κρεμαμένη σταγών υδατος έτοιμη νά καταπέση. Αί δφρυακαί κορυ-

Είκ. 5.
Τό κρανίον τοΰ πλουσίως έκτερισμένου νεκρού τοΰ τάφου.

» φαί είναι μεγάλαι καί, αφού Ιν καταγραφή (προφίλ) ή τονιζόμενη 
» μετωπική κλιτύς φέρει ό'πισθεν τών μετωπιαίων εξοχών προς σχε- 
» τικώς υψηλήν καί κυρτουμένην χώραν, τό κρανίον φαίνεται Ιλα- 
» φρώς ό'μοιον προς τό τοΰ άρμενοειδοΰς λεγομένου τύπου" άλλα στε- 
» ρεΐται τοΰ ύψικεφάλου καί επιπέδου οπισθίου μέρους τής κεφαλής, 
» τό οποίον είναι χαρακτηριστικόν τοΰ είδους τούτου. Τό πρόσωπον 
» είναι πολύ βεβλαμμένον ώστε νά έπιτρέπη μετρήσεις ασφαλείς, άλ- 
» λά φαίνεται βραχύ καί πλατύ, μέ πλατείαν καί πολύ υψηλήν ρίνα 
» καί χαμηλά κοιλώματα οφθαλμών. Τά μάλλον σημαντικά χαρακτη- 
» ριστικά τοΰ κρανίου σχετίζονται μέ τό σχήμα τοΰ θόλου του. Ή 
» τάσις προς μορφήν δίκην κρεμαμένης σταγόνος συναντάται πάλιν 
» εις τήν Άσίνην, ιδιαιτέρως εις τό μεσοελλαδικόν κρανίον Fiirst

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



few ]Sr. Πλάτωνος

» Asine 20 καί επίσης ίσως είς κρανίον τής μεταβατικής περιόδου 
» τής Τροίας IV—V, είσέτι άδημοσίευτον, από τάς άνασκαφάς τοϋ 
» δρ. Blegen. Καί ή σημασία τοϋ κρανίου τής Σκοπέλου είναι, δτι 
» αντιπροσωπεύει ίσως ιδιαίτερον τόπον, διαβιοΰντα εντός καί πέριξ 
» τοΰ αίγαιακοϋ χώρου κατά την δευτέραν π. X. χιλιετηρίδα».

Τα ανωτέρω παρατεθέντα στοιχεία είναι αρκετά διά νά καταλήξω- 
μεν εις συμπεράσματα, τά όποια έχουν εξαιρετικήν σημασίαν, 
ιδίως ως προς τό κεφάλαιον τών σχέσεων τής μινωικής Κρήτης, τής 
μυκηναϊκής ηπειρωτικής 'Ελλάδος καί τής άποικισθείσης περιοχής 
τών Σποράδων Νήσων. Ό τάφος ανήκει προφανώς είς μέλος βασιλι
κού γένους, διότι άλλως δυσκόλως θά ήρμηνεύετο ή παρουσία τόσων 
κτερισμάτων, ιδίως οπλών, καί μάλιστα ενός ξίφους μέ χρυσήν λαβήν, 
τό όποιον είναι τό μεγαλυτερον μυκηναϊκόν ξίφος, μεγαλυτερον εκεί
νων τά όποια συνώδευσαν τάς μεγαλοπρεπείς ταφάς τών βασιλικών 
γενών τών Μυκηνών85. 'Ο νεκρός άλλως ετάφη ακριβώς κατά τον 
τρόπον τών ταφών εκείνων, εντός δηλ. ορθογωνίου τάφου, τοΰ οποίου 
αί διαστάσεις δεν ήσαν ουσιαστικούς διάφοροι εκείνων τών ορθογωνίων 
τάφων τών Μυκηνών" από την θέσιν τοϋ δευτέρου κρανίου κατά τό μέ
σον τοΰ διασωθέντος τμήματος τοΰ τάφου εξάγεται, ό'τι ό τάφος δεν θά 
είχε μικρότερον μήκος τών 3,50 μ., μέ πλάτος δε τουλάχιστον 2,60 μ. 
(2,50 διασορζεται) παρέχονται διαστάσεις σχεδόν ανάλογοι τών 'τοΰ III 
τάφου τών Μυκηνών, μεγαλύτεροι τών II, VI καί τοΰ υπό Wace άνα- 
σκαφέντος, ύπολειπόμεναι δέ μόνον τών I καί IV3<5. Ό τρόπος κατα
σκευής του ήτο ανάλογος καί θά έδει νά συμπεράνωμεν, οτι καθ’ 
δμοιον τρόπον έκαλύπτετο 57, αν κρίνη τις από τούς εντός τοΰ τάφου 
καταπεσόντας λίθους: επί ξύλινων δοκών έστρώθησαν πλακοειδείς, τό 
πλεΐστον σχιστολιθικής υφής, λίθοι. Είναι λοιπόν πιθανόν, ότι ό επί 
τό άκρότατον τοΰ λαιμοΰ τής προεξεχοΰσης μικράς χερσονήσου τοΰ 
Σταφυλου Ινταφιασθείς ήτο βασιλεύς ή αρχηγός. Ούχί άπαξ επιφανείς 
νεκροί ετάφησαν κατά την ακτήν, επί εξεχούσης θέσεως, ώστε ό τά- 35 * * * *

35) Αί χρυσαΐ επενδύσεις μήλων λαβών τοϋ IV όρθογ. τάφου τών Μυκη
νών υπ’ άριθ. 276 (πιν. LXXV) καί 277 (πιν. LXXXV) έχουν ή α' διαμ 
0,053 καί συνολ. ΰψος 0,044, ή β' διαμ. 0,08 καί ΰψ. 0,048 (ή κώπη τοϋ α'
μήκ. 0,064, πλατ. 0,075). Τό μήλον τοΰ ξίφους τής Σκοπέλου έχει μεγ. διάμ. 
0,14 καί μήκ. 0,073.

8β) Αί διαστάσεις τών ορθογωνίων τάφων τών Μυκηνών είναι αί ακόλου
θοι: I : 5,50 X 2,80, II : 3,05 X 2,15, III: 3,70 X 2,70, IV : 6,55 X 4,10, V : 
5,77 X 2,85, VI : 3,15 X 1,85, Wace: 2,07 χ 0,80.

8ί) Περί τής κατασκευής καί τοΰ τρόπου καλύψεως τών όρθογ. τάφων τών
Μυκηνών βλ. Karo, Schachtgr. ν. Myk., σ. 18.
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φος των νά είναι δήλος εις τούς περιπλέοντας καί όπόθεν ό νεκρός 
ήδύνατο νά άντικρύζη την αγαπητήν θάλασσαν ή γνώριμων κατέναντι 
κειμένην ακτήν. Ούτω 6 τάφος τοΰ Πρωτεσιλάου εις τον κόλπον τοΰ 
Έλαιοΰντος έβλεπε προς την θάλασσαν και την κατέναντι ακτήν τοΰ 
Σιγείου88, δπου πρώτος αυτός έξ όλων των ηρώων εύρε τον θάνατον 
εις τον κατά τής Τροίας πόλεμον. «’Επ’ ακτής» ό Άχιλλεύς επίσης 
«φράσσατο Πάτροκλο) μέγα ήρίον ήδε οί αύτφ» (ψ 125-6) κα'ι ό 
«άμνμων τύμβος» κατασκευάζεται «ακτή επ προυχονστ), επί πλατεΐ 
'Ελλήσποντο.ο, ως κεν τηλεφανής έκ ποντόφιν άνδράσιν εΐη τοΐς, οΐ νεϋ 
γεγάαοι και οΐ μετόπισθεν εοονται» (ω 82-84). Και τής βασιλίσσης 
Εκάβης τό σήμα, εις τήν άκραν τήν άποκαλουμένην «Κ υ ν ό ς σ ή- 
μ α» έδεικνύετο κατέναντι τής Τρωάδος γής εις τούς περιπλέοντας τήν 
χερσόνησον τής Προποντίδος39. Ό εταίρος τοΰ Όδυσσέως Έλπήνωρ 
παρακαλεΐ τον κατελθόντα εις “^.δου ηρώα: «σήμά τε μοι χεϋαι πολι- 
ής επ'ι ϋινί θαλ.άασης» (λ 75) και είς τήν παράκλησιν ταΰτην άνταπο- 
κρινόμενος ούτος τον θάπτει έπανελθών «δ&’ άκροτάτη πρόεχ’ ακτή», 
σωρευων τύμβον έπ'ι τοΰ τάφου μέ στήλην, είς τήν κορυφήν τοΰ οποί
ου έμπηγνύει «ενήρες ερετμόν» (μ 11, 14-15). Βραδύτερον, είς τούς 
ελληνικούς χρόνους, δ τύμβος τοΰ δδηγήσαντος τούς Πέρσας Σαλγα- 
νεως έπεδεικνύετο εις τούς παραπλέοντας τήν κατέναντι τής Χαλκίδος 
ακτήν τοΰ Εύρίπου40. 'Ο νεκρός τοΰ τάφου τοΰ Σταφύλου ήτο, άναμ- 
φιβολως ατενώς συνδεδεμένος μέ τήν θάλασσαν: καί θά ήτο δΰσκολον 
να εύρη τις θέσιν κατά τήν ακτήν πλέον άρμόζουσαν διά τάφον ενός 
ναυτικοΰ.

Αλλ’ ό πλουσίως κτερισθεΐς νεκρός δεν ήτο ό μόνος, ούδ3 ό πρώ
τος ίσως κάτοχος τοΰ τάφου. 'Ο εν ταφή σύντροφος υποθέτω ότι 
ητο γυνή, αν κρίνη τις εκ των κτερισμάτων, τά όποια δύνανται νά 
αποδοθούν εις αυτόν41.

°8) 2 τ ρ ά β. VII, 331, 52.
89) Αυτόθι, 53.
40) 2 τ ρ ά β ω ν, IX, 2, 9, σ. 403. Βλ. Β u r s i a n, αύτ. I, 215.
41) Χαρακτηριστικόν ιδία τό είδώλιον ύδριαφόρου θεότητος ή λάτριδος" 

πβλ. τά ανάλογα έκ Κύπρου (Perrot-Chipiez, αΰτ. σ. 553 εικ. 376 
εξ Αλαμπρας, δπου παρίσταται θεότης μάλλον, βαστάζουσα διά τής μιας χει- 
ρός τήν επί τής κεφαλής υδρίαν καί διά τής άλλης είς τόν κόλπον της βρέ
φος) καί έκ Ρόδου (Winter, Typen d. figiirl. Terrakoten, σ. 20, 7 έκ 
Καμίρου, γυναικός μέ κιονοειδές σώμα, βασταζοΰσης δι’ άμφοτέρων τών χει- 
ρών επι τής κεφαλής κωνικόν άγγεΐον). Χαρακτηριστική καί πιθανώς λατρευ
τικού χαρακτήρος είναι ή κιονωτή διαμόρφωσις τοΰ κορμοί παρομοίων ειδω
λίων. Είς τήν τελικήν δημοσίευσιν θά παραθέσω τά ανάλογα. Ή μορφή θά 
ήτο δυνατόν νά έρμηνευθή καί ώςάρρηφόρος (ώς γνωστόν, παναρχαίαν
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Τά εκτός θέσεως υπό κεράμους σωληνωτούς προστατευθέντα και 
προς τό ανατολικόν άκρον τοϋ τάφου κείμενα οστά πολύ πιθανόν ά- 
νήκον εις νεκρόν κατέχοντα άρχικώς τό δλον η μέρος τοΰ χώρου τοΰ 
τάφου. Εις την πρώτην περίπτωσιν θα ήτο δυνατόν νά είναι ό πρώ
τος κάτοχος τοΰ τάφου, εις την δευτέραν θά ήτο δυνατόν νά ύπεκατε- 
στάθη διά τοϋ νεκρού εις τον όποιον ανήκει τό δεύτερον κρανίον' τό 
τελευταΐον τοΰτο είναι πιθανώτερον, διότι άλλως δυσκόλως θά ήρμη- 
νεύετο ή τόσον χαμηλή, προς τά δυτικά, τοποθέτησις τοϋ κρανίου 
τούτου. Κατ’ άνάλογον τρόπον συνεσωρεύθησαν τά οστά τοΰ σκελε- 
τοϋ τοϋ πρώτου κατόχου τοΰ ορθογωνίου τάφου VI των Μυκηνών, 
δπου έκειτο εκτάδην εις επί πλέον νεκρός 42.

Ό νεκρός τής κυρίας ταφής, καθ’ δσον δύναται νά εξαχθή εκ τής 
άνθρωπολογικής μελέτης τοΰ κρανίου του—ή οποία, έκ τοΰ γεγονό
τος δτι δεν διασώζεται ολόκληρον, δεν δίδει αποτελέσματα καθ’ δλα 
ασφαλή—άνήκεν εις την μεσογειακήν φυλήν, άλλα δεν εμφανίζει τον 
χαρακτηριστικόν δολιχοκεφαλισμόν τών πρωιμωτέρων μινωικών χρό
νων' τό βυρσοειδές σχήμα καί ή σχετική άπόκλισις προς τον άρμενο- 
ειδή τύπον είναι χαρακτηριστικά, ως καί τό γεγονός δτι παρουσιάζει 
μάλλον τάς μέσας αναλογίας μεσοκεφάλου τύπου, όχι σπανίου καί εις 
την Κρήτην ακόμη καί εις την πρώιμον περίοδον τών κυκλικών τά
φων τής Μεσσαράς43. Ό τύπος δμως οΰτος εμφανίζεται καί εις την 
ηπειρωτικήν Ελλάδα, μάλιστα εις την περιοχήν τής Άργολίδος. "Ωσ
τε άνθρωπολογικώς θά έδει νά άναζητήσωμεν την προέλευσιν τοΰ 
γένους τοΰ βασιλικοΰ νεκροΰ εις την Κρήτην ή την έξ αυτής άποικι- 
σθεΐσαν, κατά την λίαν πιθανήν εκδοχήν τοΰ Σερ ’Αρθούρου ’Ήβανς, 
μυκηναϊκήν περιοχήν τής ηπειρωτικής Ελλάδος.

Τά κτερίσματα τοΰ τάφου άποδεικνύουν εναργέστερου έτι τήν στε
νήν σχέσιν μέ τήν Κρήτην καί τήν’Αργολίδα. Τά αυτά ακριβώς όπλα, 
εντελώς ανάλογα εφυραϊκά αγγεία, δμοια άρτόσχημα, στενώς άνάλο 
γοι χρυσαΐ λαβαί άνευρέθησαν εις τήν δευτέραν περιοχήν, ενφ τά 
ίδια ακριβώς δπλα, ό διπλοΰς πέλεκυς, τό ρυτόν μέ τά κρίνα, ό σφρα-

τελετουργίαν ήσκουν αί 4 άρρηφόροι τής Άθηνάς ΓΙολιάδος' ή λ. προέρχεται 
έκ τοϋ αρρη, ερρη ή εραη καί ή τελετουργία είχε τήν έννοιαν τής καρποφορίας 
τής γής διά τής μαγικής άρδεύσεως- πβλ. Daremberg-Saglio, 
Diet. d. Antiquites, λ. Arrhephoria). "Οτι μετά τοΰ δευτέρου νεκροΰ δεν 
άνευρέθησαν όπλα δέν άποδεικνύει δτι ήτο γυνή, διότι, ώς έσημειώθη, τό σώ
μα τούτου μετά τών περί αύτό κτερισμάτων, έξηφανίσθη, παρασυρθέν κατά τό 
πρανές τής άτραποΰ.

4S) Βλ. ύποσ. 30.
48) Πβλ. Xanthudides, Vaulted Tombs of Messara, σ. 126.
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γιδόλιθος και ή ψήφος τοΰ αμέθυστου, τό άργυροϋν ά/γεΐον καί ό 
χαλκούς άμφορεύς μας φέρουν προς την πρώτην. 'Η επιστημονική εΐς 
τά καθ’ εκαστα δημοσίευσις των ευρημάτων θά δείξη λεπτομερέστε- 
ρον τά σημεία συνδέσεως μέ τάς περιοχάς ταύτας. Έπί τοΰ παρόντος 
είναι αρκετόν, δτι διαπιστοΰται ή σύνδεσις αυτή.

Διά την εκτίμησιν τής ιστορικής σημασίας τοΰ τάφου εμφανίζεται ώς 
πρωτεύον στοιχεΐον ό ακριβής καθορισμός τής χρονολογίας αυτού. Ή 
στενή αναλογία των δύο χρυσών λαβών 276 καί 277 τού IV ορθογω
νίου τάφου τών Μυκηνών μέ τήν λαβήν τού ξίφους τής Σκοπέλου θά 
έφερε τήν χρονολογίαν εντός τών ορίων τής ΥΕΙ(=ΥΜΙα) εποχής, 
προς τό τέρμα ταΰτης, άν λάβη τις ύπ’ ό'ψει τήν μεγαλυτέραν σχημα
τοποίησα καί χαλαρότητα τών διακοσμήσεών της. Εΐς τήν χρονολογί
αν ταύτην κατέληξε πεισθείς μεθ’ ώρισμένους δισταγμούς44 * * * καί ό Γ. 
Μπακαλάκης εΐς τήν προ τοΰ VI Συνεδρίου άνακοίνωσίν του, στηρί- 
ξας τήν γνώμην του εΐς εμπεριστατωμένην άνάλυσιν τών διακοσμητι- 
κών θεμάτων. Τά λοιπά κτερίσματα, δπλα, αγγεία καί κοσμήματα δύ- 
νανται ασφαλώς νά χρονολογηθούν εΐς τήν ΥΕΙΙ(=ΥΜΙβ—ΥΜΙΙ) 
εποχήν: λίαν χαρακτηριστικά τής περιόδου ταΰτης είναι αί έφυραϊκαί 
κύλικες καί τά άρτόσχημα μέ τά τροχοειδή σχέδια τοΰ πυθμένος 
των 4\ Πρωιμιυτερον φαίνεται τό ρυτόν μέ τά κρίνα' ό πηλός του καί 
καθόλου ή τεχνική του είναι πολύ ανάλογος τών λοιπών εφυραϊκών, 
αλλά τό σχήμα καί ή διακόσμησίς του ενθυμίζουν ΥΜΙακρητικά πρό
τυπα. Επίσης τό μικρόν άργυροϋν, τύπου χερνίβου, καί το μεγαλύ
τεροι· δμοιον χαλκοΰν φαίνονται ύπερβαίνοντα τό άνω δριον τής ΥΕΙΙ 
περιόδου (περί τό 1500 π. X.). ’Άν όμως λάβη τις ύπ’ όόβιν δτι με
ταλλικά σκεύη καί δή βασιλικόν ξίφος τής ολκής τού άνευρεθέντος 
θά ήτο δυνατόν νά διατηρηθούν έπί δεκαετηρίδας ώς κειμήλια, κλη
ροδοτούμενα ίσως από τήν μίαν γενεάν εΐς τήν άλλην, δύναται νά 
χρονολογήση μέ βεβαιότητα τάς ταφάς τοΰ τάφου τής Σκοπέλου,

*0 τάφος τοΰ Σταφύλου καί ό Μινωικός άποικισμός τής Πεπαρήθου 559

44) Βλ. ύπυσ. 34. Ή σχηματοποίησις καί χαλαρότης τών διακοσμητικών
θεμάτων δέν έχει προχωρήσει εις τό σημεΐον τό όποιον παρέστησεν ό Μπακα
λάκης. Τόσον τό δικτυωτόν όσον καί τό θέμα των συνδεόμενων ψευδοσπειρών 
καί κυματιστών μαιάνδρων μέ κυκλίσκους ώς οφθαλμούς είναι γνωστά εις τόν 
κύκλον τών διακοσμηχικών θεμάτων κοσμημάτων καί αγγείων τής ΥΜΙα 
περιόδου.

4δ) Τά υπ’ άριθ. 19-21 μικρά άρτόσχημα έχουν έπί τοΰ πυθμένος ομοκέν
τρους κύκλους καί όχι ακτινωτούς τροχούς, άλλα τούτο δέν αποτελεί ένδειξιν 
χαμηλής χρονολογίας (ΥΕ1ΙΙ), ώς ή λοιπή διακόσμησίς τούτων άποδεικνύει. 
Άντιθέτως φαίνεται αληθές, ότι τά τροχοειδή έπί τοΰ πυθμένος άρτοσχήμων 
θέματα δέν απαντούν κατά τήν ΥΕΙΙΙ περίοδον (βλ. Β 1 e g e n, Prosymna,
1937, σ. 404 κ.έξ.).
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πλήν ίσως της τοϋ εκτοπισθέντος νεκροί, ώς γενομένας περί τό μέσον 
της ΥΕΙΙ περιόδου, κατά τό 1450 π. X. Ή στενή αναλογία τών πε
ρισσοτέρων οπλών καί αγγείων μέ δμοια τής περιοχής τής Άργολίδος 
άποδεικνυει, δτι επί τινα χρόνον θά έδει να ειχεν άποκατασταθή στε
νός σΰνδεσμος μεταξύ τών εγκατασταθέντων εις την νήσον Πεπάρηθον 
καί τών βασιλείων τής ΒΑ Πελοπόννησου46' ή εγκατάστασις λοιπόν θά 
έπρεπε νά είχε γίνει πεντήκοντα και πλέον έτη προ τής άποθέσεως τοΰ 
πλουσίως κτερισθέντος νεκρού, περί τούς χρόνους κατά τούς οποίους 
κατεσκευάσθη ίσως τό ξίφος μέ την χρυσήν λαβήν, τοϋ οποίου ή τε
χνική φαίνεται μάλλον επαρχιώτικη, κατά μίμησιν τών βασιλικών ξι
φών τής περιοχής Μυκηνών γενομένη. Ή νήσος δμως ειχεν, φαίνε
ται, διατηρήσει στενόν δεσμόν μέ τήν Κρήτην' 6 αποτελείς διπλούς 
πέλεκυς δέν είναι διακοσμητικός, αλλά λατρευτικός47, καί τά κοσμή
ματα (ή ψήφος 48 καί δ σφραγιδόλιθος 49) κατεσκευάσθησαν πιθανώ- 
τατα εις τήν μινωικήν νήσον. Οί δεσμοί οί οποίοι ενώνουν τήν μυ
κηναϊκήν περιοχήν καί τον πολιτισμόν της κατά τήν παλαιοτέραν μυ
κηναϊκήν περίοδον (ΥΕΙ) άποδεικνυονται βαθμηδόν στενώτεροι καί ή 
άποψις τοϋ ’Ήβανς, περί τής εκ Κρήτης προελεΰσεως τής παλαιοτέρας 
ταΰτης φάσεως διά τοΰ μινωικοΰ άποικισμοΰ, κερδίζει βαθμηδόν καί, 
πιστεύω, ταχέως έδαφος. Τά πρότυπα τών μακρών μυκηναϊκών ξιφών 
άνευρέθησαν ήδη έν Κρήτη (σπήλαιον Άρκαλοχωρίου)50, επίσης άπε- 
καλΰφθησαν δύο γνήσιοι θόλοι ΜΜΙΙΙβ — ΥΜΙα χρόνων51 παρά τήν

4β) Ειχεν ύποστηριχθή οτι αί Βόρειαι Σποράδες άπειέλεσαν μετά της πε
ριοχής Βόλου (Τωλκοΰ) μίαν μυκηναϊκήν περιοχήν (πβλ. τόν θολωτόν τάφον 
τοΰ Καπακλή Βόλου, έξερευνηθέντα ύπό τοΰ Κ. Κουρουνιώτου : ΑΕ 1906, σ·
211, Karo, αΰτ., σ. 346. Τά κτερίσματα τοΰ τάφου Σταφύλου εμφανίζουν 
πολύ ίσχυρότερον τόν δεσμόν μέ τήν Αργολίδα.

,!) Ό Κ a r ο (Scliaclltgr. ν. Myk.) ύπεστήριξεν, δτι εις τής μυκηναϊ
κήν περιοχήν ό διπλούς πέλεκυς έχρησιμοποιήθη όχι ώς ιερόν δπλον, όπως εις 
τήν Κρήτην καί σποραδικώς είς νεωτέρους μυκηναϊκούς χρόνους εις τήν ’Ατ
τικήν, αλλά μόνον διακοσμητικώς. Τό εύρημα τής Σκοπέλου άντίκειται είς 
μίαν τοιαύτην παραδοχήν, πρός τήν οποίαν άλλως καί άλλα δεδομένα δεν 
συμφωνούν.

4S) ’Ανάλογους ψήφους σχήματος όκτωειδοϋς άσπίδος βλ. παρά Evans, 
Ρ. of Μ. II, σ. 52.

49) Όμοιον θέμα δελφίνων, έπεξειργασμένον μέ άνάλογον τεχνικήν, βλ. επί 
τοΰ ΥΜΙα κυλίνδρου έκ σαρδίου παρά Ε ν a n s, Ρ. of Μ. I είκ. 435,0.496.

50) Δυστυχώς ή δημοσίευσις τής άνασκαφής τοΰ σπηλαίου, γενομένης ύπό 
τοΰ καθηγ. Μαρινάτου βοηθουμένου ύπ’ έμοΰ, καθυστερεί κατ’ ανάγκην, λόγοι 
τών ανωμάλων συνθηκών, αί όποϊαι καθιστούν μέχρι σήμερον άπροσπέλαστον 
τό περιεχόμενον τοΰ Μουσείου Ηρακλείου.

δ1) Βλ. προκαταρκτικούς: «Illustr. Lond. News» 2 Mars 1940, σ. 284,
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Κνωσόν κύλικες τοϋ άποκληθέντος έφυραϊκοΰ τύπου άπετέθησαν λατρευ- 
τικώς εις ιόν Βασιλικόν Τάφον-'Ιερόν τής Κνωσοΰ, έχουσαι ως πρότυπα 
μεταλλικά αγγεία πολύ αρχαιότερα εις αυτήν την νήσον52 *' τελευταίου δε 
διαδημοτική ταινία μέ εμπίεστον διακόσμησιν πολύ άνάλογον τής επί 
χρυσών κοσμημάτων (ταινιών, επενδύσεων κλπ) των «ορθογωνίων 
τάφων» περιήλθε μετ’ άλλων πολυτίμων χρυσών αντικειμένων εις 
την Συλλογήν Γιαμαλάκη*8. Αυτό τό σχήμα των ορθογωνίων τάφων, 
μέ ακριβώς άνάλογον όρόφωσιν, δεν είναι άγνωστον εις τήν Κρήτην, 
άφοΰ τό νεκροταφεΐον τής Ζαφέρ Παπούρας παρά τήν Κνωσόν έδω
σε μερικά ανάλογα54. Οϋτω ό δεσμός τής προελληνικής Πεπαρήθου 
καί τής Κρήτης, είτε άμεσος είτε έμμεσος διά μέσου τής υπό Κρητών 
άποικισθείσης Άργολίδος, άποδεικνύεται στενός καί ουσιαστικός.

'Υπό τό φώς τούτο ιδιαιτέραν σημασίαν ενέχει ή εξέτασις τών 
στοιχείων, τα όποια παρέχονται υπό τής παραδόσεως καί τής έρεύνης 
επί τών τοπωνυμίων.

Εις τήν έμμετρον Περιήγησιν τοϋ ’Ανωνύμου, τήν έσφαλμένως 
άποδοθεΐσαν εις τον Σκύμνον τον Χίον καί γραφεΐσαν τον Α αιώ
να π. X., άφοΰ εσημειώθη (στιχ. 540-546) διά τήν Κρήτην, δτι ήτο:

δχλοις άπ αρχής και πόλεοιν οικουμένη.
Άρχαιοτάτονς δέ εχει τους οικήτορας
τους δή παρ’ αυτούς Έτεόκρητας λεγομένους.
Πρώτους δε Κρήτάς φαπι τής 'Ελληνικής 
αρξαι ΰαλάττης τάς τε νηοιώτιδας 
πόλεις καταοχειν, ας δε και ουνοικίοαι 
αυτών ’Εφορος ε’ΐρηκεν ....

προστίθεται κατωτέρω (στ. 579-586), θά έλεγέ τις ως είκονογράφησις

«Arch. Jahrb.» 1942> 195, J. Η. S 59> Ι939> σσ· 203-204 διά τον θόλον τής 
Κεφάλας, J. Η. S, 64, σσ. 85-86 είκ. 2-3 (Archaeol. in Greece) διά τόν θό- 
λον χοϋ Τεκέ, έπαναχρησιμοποιηθέντα εις τήν γεωμετρικήν εποχήν. Τόν πρώτον 
ό Ρ e r s s o n, New Tombs...Midea, 1942, σ. 167 είκ. 122, 3, χρονολογεί 
εις τήν ΥΜ1Ι περίοδον. Ή υπό τοϋ άνασκάψαντος όμως R. Hutchin
son καθορισθεΐσα χρονολογία ΜΜΙΙΙβ-ΥΜΙα φαίνεται ασφαλής.

,!) Ε ν a n s, Ρ. of Μ. IV, ιοι6 κ.έξ. είκ. 965. Ώς «κνπελον αγάπη;» 
εις τήν γνωστήν ώς Camp-Stool Fresco τοιχογραφίαν: α ΰ τ., 389 είκ. 324.

δ·) Βλ. «Κρητ. Χρονικά» Α' (1947), 221.
δ4) Evans, Prehist. Tombs of Knossos, σ. 11 : The Shaft-Graves. 

Ή κυρία διαφορά άπό τούς ορθογωνίους τής ηπειρωτικής Ελλάδος είναι, δτι 
τό σκάμμα δέν περιεβάλλετο υπό τοίχων, άφοΰ είχε γίνει είς τόν μαλακόν βρά
χον. “Ομως τό ορθογώνιον όρυγμα τοϋ θαλάμου χοϋ βασιλικού τάφου τών 
Ίσοπάτων (αύτ. πίν. XCVI καί XCV) περιβάλλουν τοιοϋτοι τοίχοι.
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τής άποικιστικής αυτής επεκτάσεως των Κρητών κατά τους προελλη- 
νικούς χρόνους εις τάς Σποράδας νήσους:

Κεΐνται δε και νησίδες αυτής πλησίον, (δηλ. τής Έστιαίας)
Σκνρος, Πεπάρη&ος, Σκία&ος, ών Κρήτες μεν οί
μετά Σταφύλον διαβάντες εκ Κνωσού ποτέ
Πεπάρηϋυν' εγγύς κειμένην τ’ αυτής ”Ικον
νήσον συνοικίζουσιν, την Σκνρον δέ και
[την] Σκίαίλον εκ Θράκης διαβάντες, ώς λόγος,
Πελασγιώται' πάλι δ’ ερήμους γενομένας 
αύτάς πάσας Χαλκιδεϊς σννφκισαν.

Ή πληροφορία διασαφεΐται έτι μάλλον διά των στοιχείων, τά 
όποια παραθέτει άντλών εκ κρητικών πηγών Διόδωρος ό Σικελιώτης' 
όμιλήσας περί τής μεγάλης ναυτικής δυνάμεως τοϋ Μίνωος, διά τής 
οποίας κατώρθωσε «των τε νήσων τάς πλείστας καταστρέψασ&αι και 
πρώτον των ‘Ελλήνων ϋαλαττοκρατήσαι» (V, 78), συνεχίζει περί τών 
μεγάλων έργων τοϋ Ραδαμάνθυος, έπιτυχόντος «κατακτήσασΰαι και 
νήσους ούκ δλίγας και τής Ασίας πολλήν τής παρα&αλαττίου χώραςδδ, 
απάντων έκονσίως παραδιδόντων εαυτούς διά την δικαιοσύνην»5β 
(αϋτ. 79)' ό Ραδάμανθυς κατανέμει τά κατακτηθέντα εδάφη εις τούς 
περί αυτόν57' εις τον υιόν Ερυθρόν παραδίδει την βασιλείαν τών απ’ 
αύτοΰ κληθεισών Ερυθρών, εις τον Οίνοποίωνα, υιόν τοϋ Διονύσου 
καί τής ’Αριάδνης, την Χίον' «τών δ’ άλλων τών περί αυτόν ηγεμό
νων έκάατω νήσον ή πόλιν δωρήσααίλαι λέγουσι τον ’Ραδάμανύλυν, 
Θόαντι μεν Λήμνον, Έννεΐ δε Σκϋρον, Σταφνλω δε Πεπάρη&ον, 
Ενάνίλει δε Μαραινειαν, Άλκαίφ δε Πάρον, Άνίωνι δε Δ ήλον, Άν-

δδ' Εις τήν Νύσαν, βορείως τοϋ Μαιάνδρου, ή τήν εις αυτήν άνήκουσαν 
Akaraka, ό οικιστής "Αθυμβρος έλέγετο «Κρή; τφ γίνει από 'Ραδαμάνϋνος>: 
Μεθόδιος εις Έτυμ. Μέγα 45, 17.

66) Έλέγετο ότι ό Ραδάμανθυς έγκατέλειψε την νήσον Κρήτην μετά φιλο
νικίαν πρός τόν Μίνωα «ιοί? νηπιώταις νομο&ετεϊν» (ίσως έκ τών σχολίων 
’Απολλοδώρου εις Νηών Κατάλογον, Ά π ο λ λ ο δ. Βιβλ. 3, 1, 2, 3).

®7) Τί έκράτησε δι’ εαυτόν ό Ραδάμανθυς οΰδαμοϋ άναφέρεται' θά έκλι
νε τις νά παραδεχθή, ότι έκράτησε τήν μεγαλυτέραν τών νήσων, τήν Εύβοιαν, 
όπου δ "Ομηρος τόν παριστα φερόμενον επί ταχυτάτου πλοίου ύπό τών ναυτι
κών Φαιάκων *εποψόμενον Ίιτνόν, Γαιήιον υιόν» (η 321-324). Σχετικόν είναι 
απόσπασμα τής τραγφδίας «Ραδάμανθυς» τοϋ Εΰριπίδου ή τοϋ Κριτίου 
(Nauck2, frg. 658 «οι γην εχουα* Ενβοΐδα πρόαχωρον πόλιν”. Τήν σχέσιν τοϋ 
Ραδαμάνθυος μέ τήν Βοιωτίαν καί τήν σΰνδεσίν του μέ τήν βασίλισσαν Άλ- 
κήστιδα θά ήρμήνευεν ή γειτονική επί τής νήσου Εύβοιας έγκατάστασις. ’Εκεί 
άλλως εύρίσκομεν έντοπισμένον καί άλλον μΰθον σχετικόν μέ τό γένος τοϋ 
Σταφύλου. Βλ. κατωτέρω σ. 564, ΰποσ. 66. Πβλ. παρά R ο s C h e r’s, Le
xicon d. Mythol. αρθρ. Rhadajnanthys (Jessen), a. 83,
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*0 τάφος τοΰ Σχαφύλου καί δ Μινωικός αποικισμός τής Πεπαρήθου 563

δρει δε την απ εκείνου κληΰειααν ’Άνδρον»53. Αί δτίο αΰται παραδό
σεις συμπίπτουν ώς προς τον άποικισμόν τής Πεπάρήθου υπό Κρη- 
τών υπό τον ηρώα Στάφυλον και ώς προς τό δτι ό αποικισμός οΰτος 
υπήρξε μέρος εΰρυτέρου άποικιστικοΰ προγράμματος έπεκτάσεως εις 
τάς νήσους τοΰ Αιγαίου καί την παρακειμένην μικρασιατικήν παρα
λίαν, πραγ ματοπο ιηθέντος καθ’ ώρισμένην περίοδον. Ό αποικισμός 
οχιτος άφήκεν έντονον άνάμνησιν μέ τό έφαρμοσθέν εκπολιτιστικόν 
πρόγραμμα, ιδίως σχετιζόμενον μέ την επέκτασιν των συστηματικών 
καλλιεργειών, μάλιστα τής αμπέλου. Έδηλώθη τοϋτο μέ τά θρυλικά ονό
ματα τών αρχηγετών τής άποικίσεως, μάλιστα τών αδελφών Σταφύλου 
καί Οϊνοπίωνος, έγκατασταθέντων εις τάς νήσους εκείνας, αί όποϊαι 
έκτοτε έφημίσθησαν διά την εξαιρετικήν ποιότητα τών σταφυλών καί 
τοΰ οίνου των, δηλαδή την Πεπάρηθον59 καί τήν Χίον80. Καί ομοίως 
έφημίσθη ό'λως ιδιαιτέρως ό οίνος τής Μαρωνείας81, τής υπό τοΰ 
Ευάνθους άποικισθείσης, ή γλυκΰτης τοΰ οποίου κατώρθωσε νά δα- 
μάση τον Κύκλωπα Πολύφημον. Τά νομισματικά σύμβολα τής Πεπα- 
ρήθου καί τής Μαρωνείας62 δμιλοΰν εΰγλώττως διά τήν παραγωγήν, 
διά τήν οποίαν ιδιαιτέρως ενηβρΰνοντο. Καί σήμερον τό «σκοπελίτικο 
κρασί» χαίρει τής αυτής έκτιμήσεως μέ τον πάλαι πεπαρήθιον οίνον. 
’Αλλά καί ή περαιτέρω παράδοσις, ή σχετιζομένη μέ τό πρόσωπον 
καί τήν γενεάν τοΰ ήρωος Σταφύλου, είναι λίαν διδακτική. Έθεω- 
ρεΐτο υιός τοΰ Διονύσου καί τής ’Αριάδνης, γεννηθείς μετά τών άλ
λων «περί αντόΐ’»62α — προφανώς τών κατόπιν τάς νήσους άποικισάν- 
των — εις τήν νήσον Νάξον' κατ’ άλλους έγεννήθη μετά τοΰ Ο ί ν ο
πίων ο ς εκ τής ένώσεως τοΰ Θησέως μετά τής ’Αριάδνης, τήν

δ8) Τό Κνρνον διώρθωσεν εις Σκϋρον ό Rochette, τό ΤΙαμφύλφ εις Στα- 
γύλφ ό Heyne, χό Εύαμβεΐ εις Ευάν&ει ό Wesseling. 

δ9) Βλ. ύποσ. 6.
’°) Ά e ι ο ι ο φ. Έκκλησ. 1139, Σ χ ό λ. Ά ρ ι σ x ο φ. Είρ. 835, Ά- 

θ ή ν. 1, 28 e-f, 29a, Θ ε ο π. FHG I 328. Σχετικόν είναι χό όνομα χών 
παρά χήν Χίον Οίνουσσών : Ή ρ ό δ ο χ. I, 16δ, Θ ο u κ. 8, 24.

61) Κραχϊνος παρά Π ο λ υ δ. VI, 26, Ε ό ρ ι π. Κύκλωψ 395.
°2) Διά χά χής Πεπάρήθου βλ. άνωχ ύποσ. 7. Τής Μαρωνείας σύμβολον 

ήχο ή κατάφορτος βοχρύων κλημαχίς καί ό βόχρυν κρατών Διόνυσος. Head, 
Hist. Nummor., 215-217, είκ. 158-160. Ό Μάριον έλέγεχο υιός χοϋ Εύάν- 
θους. Ό Σχάφυλος συνεδέθη καί μέ τήν νήσον Θάσον διά χό εξαίρεχον χοϋ 
Θασίου οίνου (σχόλ. Ά ρ ι σ τ. Πλούχ. 1022, Σ ο υ ΐ δ α ς, Θάσιος οίνος).

62α) Χαρακτηριστικά διά χήν μετά χής Κρήτης σχέσιν είναι τά παρά Σχολ. 
Ά π ο λ. Ρ ο δ. (Άργον. III, 997) όνόμαια τοΰ άδελφοϋ Λαιράμυος καί τής 
αδελφής Ταυροπόλιδος’ επίσης τοΰ υίοϋ “Άνθους (Συνεχ. Θεοφάν. έν Patrol. 
Migne, 109, § 367 > σ· 384)·
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οποίαν ό έξ Αττικής ήρως έγκατέλειψεν εις την νήσον Νάξον, δπου 
αυτή συνήόκισε μετά τοΰ ίερέως τοϋ Διονύσου Ο ί ν ά ρ ο υ. Αι προς 
τιμήν της εορταί ήσαν εορται ιλαρότητος καί χαράς, άντιθέτως προς 
τάς θρηνητικός έορτάς δευτέρας ’Αριάδνης®3· καί είναι φυσικόν, άφοϋ 
τά ονόματα των μετ’ αυτής συνδεθέντων προσώπων έχουν σχέσιν με 
τον οίνον. Εις α’ιτωλικόν μϋθον τό δνομα τοΰ Σταφύλου φέρει βο
σκός τής Αιτωλίας (εις παραλλαγήν μέ τό όνομα: Όρίστας) βόσκων 
τάς αίγας τοΰ βασιλέως Ο ί ν έ ω ς' οΰτος ανακαλύπτει την άμπελον 
οδηγούμενος υπό αίγός, ή οποία έφαγε βότρυν, «pomum its tem- 
poribus ignotum», καί έμεθύσθη' ούτω γίνεται ή αφορμή τής επεκτά- 
σεως τής αμπελοκαλλιέργειας διά τοΰ βασιλέως Οίνέως, εις τον όποιον 
προσέφερε τό νέον φυτόν64. Ό Πλίνιος διηγείται δτι ό Στάφυλος, 
υιός τοΰ Σειληνοΰ, πρώτος έδίδαξε «vinum aqua misceriι>65 *. Άλλαι 
παραδόσεις συνδέουν τον Στάφυλον ακριβώς μέ εκείνας τάς περιοχάς, 
αττινες έθεωροΰντο ως υπό Κρητών άποικισθείσαι, όπως μέ τήν ρο- 
διακήν Χερσόνησον καί τήν Καρίαν, καί αί παραδόσεις αΰται είναι έξ 
εκείνων τών χαρακτηριστικών, τάς οποίας υπό διάφορον ποος μορφήν 
καί μέ διάφορα πρόσωπα συναντώμεν συνδεομένας μέ τήν Κρήτην 
καί τάς υπό ταύτης άποικισθεισας περιοχάς τής ηπειρωτικής Ελλά
δος, Μία τούτων παρέχει τον μΰθον τής σωτηρίου λάρνακος*8. Ό 
Στάφυλος έκ τής Χρυσοθέμιδος αποκτά τρεις θυγατέρας, τήν Μολπα- 
δίαν, τήν Ροιώ καί τήν Παρθένον' ή δεύτερα διαφθείρεται υπό τοΰ 
’Απόλλωνος, δι’ δ έγκλείεται εις λάρνακα, τήν οποίαν τό κΰμα φέρει 
είς τήν Δήλον, ό'που αύτη γεννά τον ’Άνιον' κατά τον Σχολιαστήν 
τοΰ Λυκόφρονος67, ή λάρναξ φέρεται εις τήν Εύβοιαν — πλησίον λοι
πόν τής Πεπαρήθου—καί ό ’Άνιος γεννάται είς σπήλαιον, μεταφερό- 
μενος είτα υπό τοΰ ’Απόλλωνος είς τήν Δήλον. Είς τάς δύο άλλας θυγα
τέρας ό πατήρ έχει έμπιστευθή τήν φύλαξιν τοΰ οίνου «προοφάτως κατ’ 
ανθρώπους εύρημένου», άλλ’ ό πίθος έξ άμελείας των θραύεται υπό

88) Τά κατά τάς δύο Άριάδνας καί τήν έν Νάξφ λατρείαν βλ. παρά 
Π λ ο υ τ. Θησ. XX. Έκ Κρήτης προφανώς έξηπλώθη διά τοΰ άποικισμοΰ ή 
λατρεία θεότητας άπαγομένης, θνησκούσης καί είς φως αναγόμενης, παράλλη
λος πρός τήν λατρείαν νεαροϋ θεού θνήσκοντος καί άνισταμένου' τάς τελετουρ
γίας συνώδευον οί αυτοί όργιασμοί εκστατικής χαράς καί άφάτου πένθους.

“*) Μ y t h ο g r. Vatic. I, 87. Τούς περί Σταφύλου μύθους βλ. 
διεξοδικώτερον παρά Roscher, έ.ά. άρθρ. Staphylos, καί εν Ρ. W. Rea- 
lenc.: Staphylos (Gebhard).

65) Ρ 1 i n. N.H. 7, 199.
6e) Ή παράδοσις παρά Διοδώρφ, V, 62.
δΙ) Σχόλ. Λυκόφρ. Άλεξ. 570. Ή παραλλαγή σχετίζεται ίσως μέ τόν δε. 

σμόν τον Ραδαμάνθυος μέ τήν Εύβοιαν βλ. άνωτ. ύποσ. 57·
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χοίρων—«λληγορικώς: λόγφ μέθης—και αί κόραι, φεύγουσαι την ορ
γήν τοϋ πατρός, ρίπτονται εξ απόκρημνων βράχων εις τήν θάλασσαν 
(κατά τήν γνωστήν και άλλαχόθεν παράδοσιν αυτοκτονίας)670' στάζον
ται δμως υπό τοΰ ’Απόλλωνος και λατρεύονται εκτοτε εις τήν Βούβα- 
στον (ή Παρθένος) καί τήν Κάσταβον (ή Μολπαδία-Ήμιθέα). Διαβλέ
πει τις σαφώς όπισθεν των μύθων τούτων «ιερούς λόγους» με παλαιο- 
τάτην, πιθανώτατα κρητικήν, προέλευσιν, καί σχετιζομένους μέ τήν λα
τρείαν ωρισμένων μορφών τής προελληνικής θρησκείας68. Μέ τήν Κα- 
ρίαν σχετίζεται δ υπό τοϋ Παρθενίου (Έρωτ. Λόγ. I) παραδοθείς μΰθος 
περί Λύρκου : Μαντευόμενος ούτος εις τό Διδυμαιον διά τήν άπόκτη- 
σιν τέκνων, λαμβάνει χρησμόν ότι θά απόκτηση γόνον εκ τής πρώτης 
γυναικός, τήν οποίαν καθ’ οδόν θά άπαντήση. Επανερχόμενος εις 
Καΰνον τής Καρίας συναντάται ε’ις Βοΰβαστον μετά τοΰ Σταφύλου, 
δ'στις ξενίσας καί μεθύσας τούτον συγκατακλίνει μετά τής θυγατρός 
Ήμιθέας, έκ τής οποίας αποκτά τον Βασίλον, μέλλοντα βασιλέα τοΰ 
λαοΰ των Καρών. Χαρακτηριστικόν είναι, δτι καί τά ονόματα τών 
τριών θυγατέρων τοΰ Άνίου, τής Οίνους, Σπερμοΰς καί Έλαΐδος69, 
διδάσκουν τήν αυτήν ιστορίαν τής έπεκτάσεως τών συστηματικών καλ
λιεργειών, τής αμπέλου, τών δημητριακών καί τής ελαίας εις τάς νή
σους μέ προέλευσιν τήν Κρήτην.

Μετά τήν άνακάλυψιν τοϋ ηγεμονικού τάφου καί λειψάνων τοΰ πα
ρακειμένου συνοικισμοΰ, άποδεικνυόντων στενήν σχέσιν μέ τήν Κρή
την καί τήν έκ τής Κρήτης άποικισθεΐσαν ’Αργολίδα, ή περί Σταφύ
λου παράδοσις είναι ορθόν νά θεωρηθή ως προελθούσα έκ τοΰ πρά
γματι γενομένου άποικισμοϋ Κρητών. Ουδέ υπάρχει λόγος νά άμφι- 
σβητηθή, δτι ή έκκίνησις έγένετο κυρίως έκ Κνωσοΰ ,0. Ή μελλοντική

Ό τάφος τοό Σταφύλου καί ό Μινωικός άποικιόμός ΐής ίΐεπαρήθου 566

6,α) Μύθους αυτοκτονίας διά κατακρημνίσεις βλ. έν «Arch. f. Relig. 
Wiss. XXIV (1926-7) 61 κ.έξ.

n«) Τήν μορφήν τής προελληνικής Παρθένου ενσαρκώνει έν Κρήτη ή θεά 
Βριτόμαρτις (=Γλυκεΐα Παρθένος). Μέ τήν ροιάν συνέδεσαν μίαν μορφήν μι- 
νιοικής θεότητος, τήν οποίαν ό Μαρινάτος, μετά τήν άνεύρεσιν τών ειδώλων 
τοΰ Γάξι, συνεσχέτισε μέ τήν μήκωνα (δχι τήν ροιάδα, άλλα τήν ύπνοφόρον). 
βλ. έν Α.Ε. 1937 Α', 207-208. Τό όνομα τής Μολπαδίας θά έσχετίζετο αναμ
φίβολος μέ τήν τελετουργικήν μολπήν, μετά άσματος δρχησιν, ώς εκείνην τήν 
χαροποιόν καί εκστατικήν ή οποία έτελεσιουργεΐτο πρός τιμήν τής έν Νάξψ 
Αριάδνης.

6Β) Ό μΰθος τών Οίνοτρόφων, ώς αί τρεις κόραι τοΰ Άνίωνος έκ τής έκ 
Θράκης Δορίππης δι’ ενός ονόματος καλούνται, ευρηται εις τά Κύπρια "Επη 
καί τόν Φερεκύδην. Βλ. Anios έν R.W. Realenc.

,0) Τήν Φαιστόν ώς κέντρον έξορμήσεως τών περί τόν Ραδάμανθυν θά
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566 Μ. ίΐλάτοίνός

αρχαιολογική ερευνά ανά τάς νήσους, αί όποΐαι αναφερονται ώςάποι- 
κισθεΐσαι ταίιτοχρόνως, θά φέρη εις φως πλείονα στοιχεία, τα όποια 
θά επιβεβαιώσουν την εκτασιν τοϋ άποικιστικοΰ τοΰτου κύματος* 71. 
Έπί τοϋ παρόντος δμως δύναται νά θεωρηθη ως ασφαλές, δτι ήδη 
κατά τάς άρχάς ή περ'ι το μέσον τοϋ XVI αιώνος άπφκίσθη ή νήσος 
Πεπάρηθος υπό Κρητών, τής πρώτης εγκαταστάσεως γενομένης ακρι
βώς κατά την περιοχήν τοϋ διπλοΰ όρμον, τοϋ μέχρι σήμερον φέρον- 
τος τό όνομα τοϋ κατά την παράδοσιν πρώτου οικιστοϋ, όνομα όφει- 
λόμενον, ώς εΐπομεν, εις την εΰθϋς αμέσως έπελθοϋσαν έπέκτασιν 
τής συστηματικής άμπελοκαλλιεργίας. Χαρακτηριστική είναι ή έμμο
νή τοϋ τοπωνυμίου ακριβώς κατά την περιοχήν, ένθα έγένετο ή κυ
ρία έγκατάστασις, περιοχήν και μέχρι σήμερον καλυπτομένην κατά τό 
πλεϊστον υπό αμπέλων καί κήπων72. Καθ’ δμοιον τρόπον έπεβίωσαν 
μέχρι σήμερον τά αρχαία τοπωνυμία “Αγνών ('Αγνώντας) καί Πάνορ- 
μος (Πανέρμο). Τό όνομα Δέλφι τής ύψηλοτέρας κορυφής τοϋ κυρίως 
όρους Μεγάλο βουνό τής νήσου θά πρέπει νά είναι προελληνικόν, 
συγγενές μέ τά ασφαλώς προελληνικά Δίρφυς, όρους επίσης όνομα επί 
τής γειτονικής Εύβοιας, καί Δελφοί (ίσως εκ προελληνικοΰ Δέλφυς).

Εις την κατηγορίαν τών προελληνικών μεσογειακοΰ τόπου ονο
μάτων ανήκουν άναμφιβόλως τά ονόματα τών τριών γειτονικών νή
σων τών Β. Σποραδών: Σκιάθος, Πεπάρηθος καί ’Ίκος73 * * * * 78. Ή κατά- 
ληξις τών δυο πρώτων —ϋ·ος είναι ακριβώς εκείνη, ή οποία μέ θε
ματικόν, συχνά άπαντών, σύμφωνον -ν διαμορφοϋνται εις -νΰος (πι
θανώς προελλην. -ν&α ή -v&u)' κατάληξις -θος μέ προ αυτής φωνή
εν θά ήτο δυνατόν επίσης νά προέλθη δι’ άφομοιώσεως καί άπλοποι-

εφερε μάλλον ή σύνδεσις τοϋ τελευταίου μετά τοϋ κέντρου τούτου, ύποστηρι- 
χθεΐσα τελευταίως υπό τοϋ καΟ-ηγ. Μαρινάτου. Βλ. ΰποσ. 1. Ή παράδοσις 
τής διενέξεως Μίνωος καί ΡαδαμάνΟυος ϋά ήτο μάλλον σύμφωνος πρός τήν 
τελευταίαν ταύτην εκδοχήν. Κατά κανόνα όμως διενέξεις έϋεωροϋντο ώς προ- 
καλέσασαι τούς άποικισμούς.

71) Αί μεγάλαι σεισμικαί καταστροφαί τής Κρήτης άπετέλεσαν κατά τόν
Ήβανς τήν κυριωτέραν αιτίαν τών ομαδικών πρός αποικίας εξορμήσεων, αί
όποΐαι έστράφησαν κυρίως πρός τήν νοτίαν καί κεντρικήν ήπειρωτικήν Ελλά
δα, τάς νήσους τοϋ Αιγαίου, τήν παραλίαν τής Μ. ’Ασίας καί τήν περιοχήν
Κύπρου καί Φοινίκης. Αί καταστροφαί αυται χρονολογούνται περί τό 1600,
1600 καί 1400 π.Χ. Μέ τήν δευτέραν τούτων πιστεύει ό καΟ. Μαρινάτος, ότι 
σχετίζεται ή πελώρια έκρηξις τοϋ ηφαιστείου τής Θήρας, ή οποία έπροκάλεσε 
τήν ολοκληρωτικήν έρήμωσιν τής βορείου ακτής τής Κρήτης.

,2) Στάφυλος καλείται σήμερον όχι μόνον ή στενή περί τόν διπλοΰν όρμον 
περιοχή, άλλ’ εύρΟτέρα ζώνη, άρχομένη δύο χιλιόμετρα έξω τής πόλεως Σκο
πέλου, παρά τόν λόφον τοϋ προφήτου Ήλία.

78) A. F i c k, Vorgr. Ortsnamen, 1905, σ. 68.
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ήσεως τοΰ συμπλέγματος νΰ(ϋ·&-&). Και σήμερον ακούονται εις την 
Κρήτην προελληνικά τοπωνυμία οΰτω μετασχηματισθέντα: Πύρανθος- 
Πυράθι, Ζώμινθος-Ζώμιθος. ’Ασφαλώςπροελληνικά είναι ονόματα ώς 
τά: Κάρπαθος, Κικύνηθος (νησύδριον τοΰ Παγασητικοΰ, τοΰ οποίου 
άπαντά παραλλήλως καί ο μάλλον χαρακτηριστικός προελληνικός τύ
πος Κίκυνθος), Σεσάρηθος (πόλις των Ταυλαντίων), Μάραθος (πόλις 
τής Φοινίκης καί άλλη τής Κρήτης, παραδοθεΐσα υπό τον τύπον Μα- 
ράθουσσα, ενώ τό ό'νομα Μάραθος καί Μαράθι εξακολουθούν νά 
υπάρχουν σήμερον επί τής νήσου) καί Μάραθα (ως τόπος τής ’Αρ
καδίας" παράλληλον τό Μαραθών τής ’Αττικής), Σύμαιθα (πόλις τής 
Θεσσαλίας) καί Σύμαιθος (ποταμός τής Σικελίας), Κάναθος (πηγή πα
ρά την Ναυπλίαν) καί Κάνηθος (πόλις τής Λυκαονίας καί λόφος πα
ρά την Χαλκίδα τής Εύβοιας), Πάρνηθος (πιθανός αρχικός τύπος τοΰ 
Πάρνης γεν.-ήθος), Λάπιθος (ό'ρος τής ’Αρκαδίας" πβλ. καί τούς Λα- 
πίθας) καί Λάπαθος ή Λάπηθος (πόλις τής Κύπρου), Τριμυθοΰς καί 
Άμαθοΰς (πόλεις τής Κύπρου), Αΐνηθος (ό'ρος), Περαιθείς (πόλιςτής 
’Αρκαδίας έκ γενάρχου Περαίθου, συνδεόμενου μέ την Λυκαονίαν), 
Ύρνήθιον (τόπος παρά την ’Επίδαυρον, Ικ τής Ύρνηθοΰς, κόρης 
τοΰ Τεμενοΰ, δνομασθείς, καί φυλή άργολική (Ύρνάθιοι), Κύναιθα 
(πόλις τής ’Αρκαδίας, καλούμενη επίσης: ή τών Κυναιθέων πόλις, συν
δεόμενη καί αυτή μέ γενάρχην εκ Λυκαονίας, τον Κύναιθον). Προση
γορικά επίσης ονόματα, οια τά άμαθος, κύαθος, μάραθος, άρπίαθος 
(= φοινιξ, Ήσύχ.). ασπάλαθος, ζΰθος, κάλαθος, έριθος (=γεωργός), 
τυτθός καί τίτθη, μέρμιθος, σάπιθος (θυσία, Πάφιοι) κ.ά. φαίνεται 
δτι έχουν προελληνικήν προέλευσιν.

Τά ανωτέρω παραδείγματα είναι αρκετά διά νά αποδείξουν, δτι 
εις τά τοπωνύμια Πεπάρηθος καί Σκιάθος δεν είναι ορθόν νά άνα- 
ζητήται ελληνική ετυμολογία (έκ τοΰ πεπαρεϊν: ένδεϊξαι, σημήναι, πε- 
παρήαιμον: σαφές, Ήσυχ. καί εκ τοΰ σκιά ή σκιάς, πβλ. Lauben- 
heim δ Pape)74. Προς τήν τόσα προελληνικά τοπωνύμια παρέχου- 
σαν ’Αρκαδίαν μάς φέρει τό όνομα Σκιαθίς (όρους μεταξύ τής Καφυ- 
άτιδος καί Φονεάτιδος). Τό δε θέμα τοΰ τοπωνυμίου Πεπάρηθος εμ
φανίζει τουλάχιστον μάλλον προελληνικόν χαρακτήρα μέ τήν συνήθη 
εις μεσογειακά τοπωνύμια άναδίπλωσιν: πβλ. Πάρπαρος καί Παρπά- 
ρων, Περπερήνη, Παρπαμισός, Τάρταρα, Γάργαρα (πβλ. σημ. Γέρ- 
γερη εν Κρήτη, τόπος πλήρης πηγών), Πρεπενισσός καί Πρεπέσινθος 
(ίσως άρχικώς Περπε- ή Περπερ-) κ.ά." βλ. καί προσηγορικά ως τό 
μάρμαρον, βόρβορος, κόρκορος. Τό Σεσάρηθος εμφανίζει παράλληλον

Ό τάφος toC Σταφύλου καί δ Μινωικδς άπσικισμδς τής ίΐεπαρήθου δδί

74) Pap e, Worterbuch d. griech. Eigennamen, Braunschweig 1884.
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568 Ν. Γίλάΐωνσς

τοϋ Πεπάρηθος τύπον. Άτυχώς πολύ ελάχιστα γνωρίζομεν ώς προς 
την γλώσσαν των μινωικών Κρητών και των άλλων συγγενών μεσο
γειακών φύλων' ελάχιστοι λέξεις παρεδόθησαν διά τών λεξικογράφων 
ως κρητικαί και κυπριακοί γλώσσαι, αΐ όποΐαι εμφανίζουν ιδιαίτερον 
ενδιαφέρον οσάκις συνδέονται μέ τοπωνύμια ή ονόματα θεών η ηρώ
ων. Εις ώρισμένα θέματα τών λέξεων τούτων αναγνωρίζεται μακρυ- 
νή συγγένεια τόσον μέ σημιτικός, οσον καί μέ ίνδοευρωπαϊκάς γλώσ
σας, και ή έρευνα τείνει να απόδειξη, δτι ή συγγένεια αύτη οφείλε
ται εις την άπωτέραν καταγωγήν τών οικογενειών τών γλωσσών τού
των εκ κοινής μητρός γλώσσης. "Ωστε είναι άτοπον νά σπεύδωμεν νά 
άναγνωρίσωμεν ώς λέξεις ίνδοευρωπαϊκής καταγωγής έκείνας τών οποί
ων τό θέμα εμφανίζει συγγένειαν μέ θέματα λέξεων τής ίνδοευρωπαϊ- 
κής οικογένειας, ιδίως μάλιστα θέματα τα όποια έπανειλημμένως εμ
φανίζονται εΐς άναμφισβητήτως προελληνικά τοπωνύμια. ’Ίσως λοιπόν 
δέν θά ήτο παρακεκινδυνευμένον, άν άνεγνώριζέ τις εις τό θέμα τοϋ 
τοπωνυμίου Πεπάρηθος πεπαρ- την αυτήν ρίζαν την οποίαν εμφανί
ζουν τά: πέηειρα καί πέπειρος™, σημαίνουσαν: ώριμάζειν διά θερμό- 
τητος' τό δτι ή αυτή ρίζα εμφανίζεται εις τό σανσκρ. pdcyate, το έλ- 
λη. πέπτω καί τό λατιν. coquo 76 δέν αποκλείει τήν ΰπαρξιν προελλη- 
νικών λέξεων έξ αυτής διαπλασθεισών. Πεπάρηθος θά ήιο λοιπόν 6 
κατάλληλος διά τήν ώρίμανσιν τόπος καί ή τοιαύτη σημασία θά ήτο 
πολύ προσηρμοσμένη διά τήν άμπελόφυτον νήσον, άφοΰ ιδιαιτέρως 
περί τής ώριμάνσεως τών σταφυλών εχρησιμοποιήθη τό ρ. πεπαίνειν

Διά τών ανωτέρω κατεδείχθη, πιστεύω, δτι εις τήν περί τοϋ άποι- 
κισμοϋ τής Πεπαρήθου υπό τών Κρητών παράδοσιν υπάρχει ιστορική 
βάσις καί δτι τό δνομα τοϋ έκ Κνωσοϋ όδηγήσαντος εις τήν νήσον 
τήν αποικίαν ήγήτορος διεπλάσθη εις παραστατικήν δήλωσιν τοϋ γε
γονότος τής διά τοϋ άποικισμοΰ μεταδόσεως καί άναπτύξεως τής αμ
πελοκαλλιέργειας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότης δτι τό ό'νομα τής εύχυ
μου οπώρας ή οποία εκλέϊσε τήν νήσον καί έχάρισε τό ό'νομα εις τον 
Κρήτα αρχηγέτην είναι κρητικής καταγωγής, δπως καί τά βότρυς καί 
οίνος· τό διω τελευταία απαντούν υπό συγγενή τύπον εις τήν φοινι
κικήν περιοχήν : Batrun, ελλην. Βότρυς, εκαλείτο λιμήν τής Φοινίκης, * 77

,5) Έ θεωρήΟ-η δτι τό πέπειρα έσχηματίσθ-η έκ τοϋ άρσεν. πέπων κατ' ανα
λογίαν τοϋ πΐων-πίειρα. Θά ήτο όμως δυνατόν καί έκ τοΰ πεπειρος, πέπειρα 
νά έσχηματίσθη τό άρσεν. πέπων κατ’ αναλογίαν τοϋ πίων-πίειρα.

,6) Em. Boissacq, Dictionnaire etymol. έν λ. πέπων.
77) Πβλ. Ά ρ ι σ τ. Είρ. 1113 : διασκοπών ηδομαι τάς άμπέλονς, εί πεπαί- 

νονοίν ηδη' Ξ ε ν ο φ. Οικ. 19, 19: πεπαίνειν την οπώραν (έπί τής αμπέλου).
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και οί γλωσσολόγοι άνεγνώρισαν εις to σημ. yayin (’ini) τό αυτό 
θέμα μέ τό λατιν. vinum και τό έλ?ιην. l· οίκος78. Δια την λ. σταφυλή 
(καί τό παράλληλον στέμφυλα) είναι βέβαιον, δτι δεν υπάρχει ίνδοευ- 
ρωπαϊκή ετυμολογία79, καί εκ τού γεγονότος δτι ωρισμένα τοπωνυμία 
καί λέξεις μέ κατάληξιν -υλος,. -υλλος, -υλα80 εμφανίζονται ως προελ- 
ληνικά θά έκλινε τις νά αναγνώριση την λέξιν ως προελληνικήν, αφού 
άλλως θά ήτο φυσικόν τό δ'νομα νά συνηκολούθει, ως τόσα άλλα ονό
ματα φυτών, κατά την έπέκτασιν τής καλλιέργειας τοΰ προϊόντος.

Είναι πολύ πιθανόν δτι οί εγκατασταθέντες επί τής νήσου Σκο
πέλου άποικοι δεν ήρκέσθησαν νά κατοικήσουν εις τον μάλλον προσ
φοράν δι’ αυτούς τόπον τοΰ διπλού δρμου, άλλ’ ίδρυσαν καί άλλους 
συνοικισμούς ή τουλάχιστον μικράς κώμας εις επίκαιρα σημεία. Κατά 
τά κράσπεδα τής σημερινής πόλεως Σκοπέλου εις θέσιν Λίμνη άνεφά- 
νη παρά την κοίτην ρεύματος, πλησίον ενός νέου κεραμοποιείου, τεί
χος Ικτισμένον κατά τον κυκλώπειον τρόπον, τό όποιον, πιστεύω, δέον 
νά άναχθή εις την εποχήν τοΰ προελληνικοΰ οικισμού τής νήσου" δεν 
αποκλείεται νά άνήκη εις συνοικισμόν προελληνικόν, τον όποιον πολύ 
άργότερον διεδέχθη ή ελληνική πόλις, ίδρυμα κατά τήν παράδοσιν, των 
Χαλκιδεών" ή τελευταία έγκατεστάθη επί τής κλιτύος άκροπόλεως, ή 
οποία έξησφαλίσθη διά τειχών κατά τά μάλλον ευπρόσβλητα μέρη. 
Κατά τήν περιοδείαν μου άνά τήν νήσον, υπό τήν καθοδήγησιν τού 
εξαίρετου καί ακαμάτου κ. Ί. Δημητριάδου, παρετήρησα επί λό
φων (κατά τήν θέσιν Δίτροπον καί εις τήν περιοχήν τής πόλεως 
Πανόρμου) περιβόλους κατεσκευασμένους δι’ όρθογωνισμένων λί
θων καί υπόγεια κτιστά κατασκευάσματα άγνωστου χρήσεως, έξ ενός 
ή δύο δωματίων, των οποίων ή είσοδος δεν είναι φανερά. Δυστυχώς 
τά επιφανειακά λείψανα δεν βοηθούν διά τήν χρονολόγησιν, άλλ’ υπο
θέτω δτι καί ταϋτα ανήκουν εις προελληνικούς χρόνους, αν κρίνη τις 
από τήν τεχνικήν τής οικοδομής των. Καθ’ δσον ενθυμούμαι τά υπό
γεια κατασκευάσματα ένεφάνιζον τοιχοδομίαν πολύ άνάλογον τού πα
ρά τό Καπακλή Βόλου άνασκαφέντος θολωτού τάφου 81. Κατά τήν πα- 
ράδοσιν τού ’Ανωνύμου οί περί τον Στάφυλον κατέλαβον δύο μόνον 
νήσους, τήν Πεπάρηθον καί τήν ’Ίκον. Τό όνομα τής τελευταίας πι
στεύω δτι είναι επίσης προελληνικόν" τουλάχιστον έχομεν πλήθος

Ό τάφος του Σταφύλου καί δ Μινωικύς άποικίσμός τής Ηεπαρήθου 589

,8) Πβλ. Β e r a r d, αΰτ. I, 332.
79) B o i s s a c q, αύτ. έν λ. σταφυλή· το αντο ισχύει διά τό : βότρνς.
80) Βλ. τά Πύλος, Δάκτυλος, Βαίτυλος, Τέρπυλλος, Βάργυλος, γροίθυλος 

(=σπήλαιον), κρώβυλος, κότυλος κ.ά.
81) Βλ. ΰποσ. 40.
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προελληνικών τοπωνυμίων—άλλα και προσηγορικών, ασφαλώς προελ- 
ληνικών ονομάτων—έμφανιζόντων το προθεματικόν Ί- ή ί-, Προχεί- 
ρως αναφέρω τα Ίάρδανος, ’Ίναχος, ’Ίασος, ’Ίνατος, ’Ίτανος, Ίάλυ- 
σος, ’Ίκαρος, ’Ίμβρασος, Ίλισσός, Ίσμηνός, Ίσμαρος, Ίωλκός. Την 
νήσον συνδέει ή παράδοσις μέ τον Άχιλλέα. ’Εκεί έτοποθετεΐτο κατά 
μίαν παράδοσιν 6 τάφος τοϋ πατρός τοϋ Άχιλλέως Πηλέως82 καί δ 
εκ παραδόσεως γνωστός ’Αχίλλειος δρόμος83 * εσχετίζετο καί μέ αυτήν, 
ώστε μέχρι σήμερον νά διατηρήται ώς όνομα αυτής : τα Χιλλειοδρό- 
μια (γραφόμενον φυσικά Χιλιοδρόμια). Πληροφορίαι φέρουν ότι άνευ- 
ρέθησαν αγγεία καί άλλαι αρχαιότητες, άλλα μέχρι σήμερον δεν εγέ- 
νετο αρχαιολογική έξερεΰνησις εις την νήσον, ώστε νά γνωρίζωμεν 
ποίας εποχάς αντιπροσωπεύουν τα άνευρισκόμενα. Τόσον στενώς όμως 
συνδέεται ή ’Ίκος μέ την Πεπάρηθον έξ αυτής τής θέσεώς της, ώστε 
καί άνευ τής’παραδόσεως θά έδει νά θεωρηθή βέβαιον, ότι καί εις αυτήν 
έξετάθη δ άποικισμός. Πολύ περίεργον θά ήτο, αν οί έγκατασταθέν- 
τες εις την Πεπάρηθον, άναμφιβόλως ναυτικοί, άποικοι ήγνόησαν την 
τόσον εξαιρετικόν φυσικόν λιμένα παρέχουσαν καί πυκνήν βλάστησιν 
επιδεικνύουσαν γειτονικήν νήσον Σκιάθον’ ή παράδοσις τοΰ ’Ανωνύ
μου λέγει ότι τήν κατέλαβον, οός καί την Σκϋρον, Πελασγιώται εκ τής 
Θράκης' άτυχώς οί Πελασγοί ή Πελασγιώται παραμένουν δι’ ημάς 
μυστηριώδεις' αν κρίνη τις όμως έκ τοϋ γεγονότος ότι εις αυτούς άπε- 
δίδοντο τά παμπάλαια κυκλώπεια τείχη, οί παλαιότεροι συνοικισμοί 
τοΰ Αιγαίου και ότι τούς εύρίσκομεν μεταξύ των λαών τής Κρήτης εις 
τό γνωστόν δμηρικόν χωρίον (τ 175-177), θά έδει νά συμπεράνωμεν ή 
ότι Ιπρόκειτο περί συγγενούς μέ τούς Κρήτας μεσογειακού λαού ή ότι 
τό όνομα τούτο εχρησιμοποιείτο προς χαρακτηρισμόν τών παλαιοτέρων 
επί τής ηπειρωτικής Ελλάδος καί τών νήσων εγκαταστάσεων λαών 
τής θαλάσσης, άδιάφορον ποιων' επομένως πελασγική θά ήδύναντο

570 Ν. Πλάτωνος

82) Ά ν τ ί π α τ ρ. 2 ι δ ώ ν. εις Παλατ. Άνθολ. VII, 2, 9 κ.έξ : *ίοϋ·’ 
δτι κεύ&ει και Θέτιδος γαμέταν ή βραχύβωλος ’Ίκος»· πβλ. 2 χ ο λ. Ε ΰ ρ ι π. 
Τυρ. 1128.

83) χήν συσχέτισιν μέ τήν "Ικον-Χιλιοδρόμια ήδη ό F i c k, αύτ. 68. 'Υ
πήρχε φαίνεται καί παλαιό παράδοσις άφοϋ ό Bondelmonti, (Fiber 
Insul. 129) γνωρίζει τήν νήσον ώς: Δρόμον. “Ισως τό έπίμηκες τής νήσου 
καί ή γειτονία μέ τήν ιδιαιτέρως μετά τοϋ Άχιλλέως σχετιζομένην 2κϋρον 
συνέδεσαν μετ’ αύτής τήν παράδοσιν τοϋ ’Αχίλλειου Δρόμου, τήν οποίαν εύρί
σκομεν κυρίως έντοπισμένην επί στενής, μακράς καί αμμώδους λωρίδος ξηράς 
μεταξύ τών εκβολών τοϋ Βορυσθύνους καί τής Καρκινίτιδος (σημ. Tendera), 
παρά τήν νήσον Λευκήν, καλουμένην Άχίλλειον Πλάκα ή Άχίλλειον Νήσον 
(2 τ ρ ά β. VII, 307, ’Ανώνυμος (Ψευδοσκύμνος), 819, Π τ ο λ. III, 5, 
25, Ή ρ ό δ. IV, 55, 76). Πβλ. ’Αχιλλέως Δρόμος παρά Ρ. W. Realenc.
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νά χαρακτηρισθή καί παλαι.ά κρητική επί των νήσων έγκατάστασις. 
Τό τελευταϊον θά έφαίνετο πιθανόν προκειμένου περί τής Σκιάθου, 
άφοΰ οί Πελασγιώται εμφανίζονται εγκαθιστάμενοι και επι τής Σκύ
ρου, την οποίαν ή παράδοσις τοϋ Διοδώρου θεωρεί ώς άποικισθεΐσαν 
παρά τοΰ έκ Κρήτης μετά τοΰ Σταφύλου έλθόντος Ένυέως. Είς των 
λιμένων της εκαλείτο Κ ρ ή σ ι ο ν 84. Βραδύτερον την «αίτιεΐαν Σκνρον» 
κυριεύει ό Άχιλλεύς85. Μέχρι σήμερον δεν άνευρέθησαν επί τής νήσου 
Σκύρου μινωικά ή μυκηναϊκά αγγεία, ή έπιβίωσις δμως μυκηναϊκών 
στοιχείων εις τά άνευρεθέντα γεωμετρικά είναι προφανής86. Καίτοι μέ 
την έλλειψιν ασφαλών αρχαιολογικών ενδείξεων είναι πολύ δύσκολον 
νά δοθούν έστω καί εις γενικόν διάγραμμα αί κύριαι γραμμαί τών 
εις τάς νήσους τών Σποράδων εγκαταστάσεων, δμως, μέ βάσιν τάς 
παραδόσεις καί τά ελάχιστα άλλα στοιχεία τά όποια διαθέτομεν, δυ- 
νάμεθα από τοϋδε νά δεχθώμεν ως γεγονός τον άποικισμόν μιας όμά- 
δος Κρητών επί τών νήσων Πεπαρήθου καί “Ικου, ετέρας επί τών 
νήσων Σκύρου καί Σκιάθου' είς την βασιλικήν αυλήν τοΰ Λυκομή- 
δους ή παράδοσις φέρει τον Άχιλλέα ώς θηλυπρεπούς άνατρεψόμε- 
νον87 καί ή διήγησις τής διά τών οπλών άνακαλύψεώς του υπό τοΰ 
Όδυσσέως άπηχεϊ ίσως εντυπώσεις τής άντιθέσεως ζωής μεταξύ τών 
αυλών τών άποίκων βασιλέων καί τών εκ βορρά πολεμικών φύλων. 
Ή κατάκτησις τής Σκύρου υπό τοϋ Άχιλλέως πολύ πιθανόν αντικα
τοπτρίζει τήν εκτόπισιν τών κρητικών δυναστειών διά τής προωθή- 
σεως τών κατερχομένων έκ βορρά αχαϊκών φύλων, μάλιστα τών εγκα
τεστημένων είς τήν πλησιόχωρον Φθίαν (καί ίσως τήν θεσσαλικήν 
Πελασγιώτιδα, αν οί άναφερόμενοι Πελασγιώται συνδεθοΰν μάλλον 
προς τήν περιοχήν ταύτην). “Ισως ή Πεπάρηθος νά παρέμεινεν εις 
χεΐρας τών μινωιτών άποίκων επί μακρότερον χρόνον, δεν αποκλείε
ται δέ καί μετά τήν κατάληψιν τών νήσων υπό πολεμιικών καί πειρα
τικών φύλων—έγένετο κυρίως λόγος περί τών Δολόπων88, λαού πολεμι
κού τής Θεσσαλίας, συνορεύοντος προς νότον μέ τήν Φθίαν—νά έπέ- 
ζησαν λείψανα τών πρώτων άποίκων. Τούτο τουλάχιστον θά εδικαιο-

Ό τάφός τοό Σταφύλου καί ό Μινωικός άποικισμδς τη; Πεπαρήθου 571

S4) Fredrich, Skyros, 278.
86) Ίλιάδος IX, 668.
fc“) II α π α δ η μ η ι ρ ί ο υ έν ΛΑ 1936, 228 κ.έξ. Πβλ. BSA, XI, 1901 

-5, 78 κ.έξ. Άρχ. Δελτ. 1918 παραρτ. 41 κ.έξ. W ace-Thompson, 
Prehist. Thess. 208, F i m m e n, Kret-Myk. Kultur, 13.

87) Achilleus έν P. W. Realenc. Ό Άχιλλεύς έφερεν ώς κόρη τό όνομα 
Πύρρα, Κερκέσυρα ή ’Ίσσα. Τά δύο τελευταία φαίνονται προελληνικά.

88) Οί Δόλοπες μνημονεύονται κυρίως ώς έγκατασταΟέντες είς τήν Σκΰρον 
καί Ίκον.
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λόγει την ονομασίαν των Παλαιοσκιαϋίων εις έπιγραφάς των ετών 408 
καί 378 π.Χ., ονομασίαν άνάλογον τής «πάλαι Μιλήτου» καί τόσων 
άλλων (Παλαίπαφος, Παλαιμαγνησία, Παλαίσκηψις, ΙΙαλαιάμυνδος, 
Παλαίβυβλος, Παλαιγάργαρος, Παλαιπερκώσιοι κλπ.). Οί Παλαισκιά- 
θιοι θά ήσαν εις την Σκόπελον δτι οί Έτεοκαρπάθιοι εις την Κάρ
παθον, καί αυτοί εις έπιγραφάς εμφανιζόμενοι, ώς καταβάλλοντες 
συμμαχικόν φόρον' γενικώτερος χαρακτηρισμός περιοχής ένθα διετη- 
ρήθησαν λείψανα των μινωικών φυλών είναι, ως γνωστόν, ό των Έ- 
τεοκρητών τής περιοχής Πραισοϋ τής Κρήτης.

Έν κατακλ,είδι θά έδει νά τεθή τό ερώτημα, αν εις τον άνακαλυ- 
φθέντα επιφανή τάφον τής περιοχής Σταφύλου δυνάμεθα νά άναγνω- 
ρίσωμεν τον τάφον τοϋ πρώτου εκ Κρήτης οϊκιστοΰ. Ό γυμνασιάρ
χης κ. Γεωργάρας, μέ τον πρώτον ενθουσιασμόν τής άνακαλύψεως, 
κατέληξεν εις τό σύντομον δημοσίευμά του είς τό συμπέρασμα «δτι δ 
ταφείς εν τω άνωτέρφ τάφφ ήρως δεν δύναται νά είναι άλλος παρά δ 
οικιστής Στάφυλος». ’Αλλά και ό καθηγητής κ. Μαρινάτος άπέκλινε 
προς την εκδοχήν ταύτην καί ό τήν άνακοίνωσιν περί τοΰ χρυσού ξί
φους ενώπιον τοΰ VI Συνεδρίου παρουσιάσας Γ. Μπακαλάκης κατέ- 
ληγεν : «’Ίσως κατόπιν τούτων δεν θά ήτο πολ.υ τολμηρόν τον τάφον, 
και δι ’ αυτόν τό ξίφος μας, νά οννδέσωμεν με τον μυθικόν εκείνον 
ήρωα. "Αν δύναται τις δμως ν’ άμφιβάλλη, δτι δ Στάφυλος αυτός έφερε 
ποτέ τό ξίφος τούτο, είναι δμως βέβαιον, δτι τό άνακαλυφθεν δπλον 
ώς προς τήν ύλην καί εργασίαν δεν δύναται νά ύστερή των ίδικών 
του οπλών, καί εν πόση περιπτώσει είναι επάξιον ήγεμόνος. Είς ήοως 
των «πολυχρύσου1 Μυκηνών» θά ήδύνατο μόνον νά έφεοεν έν τοιοΰ- 
τον ξίφος». Καί δτι μέν ό τάφος ήτο ήγεμόνος ή πρίγκηπος ύπεγραμ- 
μίσθη έπαρκώς διά των ανωτέρω έκτεθέντων, δυσκόλως δμως θά ήδύ
νατο νά θεωρηθή ως άνήκω,ν είς τον πρώτον οικιστήν, άν ό άποικι- 
σμός έγένετο, ως ύπελογίσθη, κατά τάς άρχάς ή τά μέσα τοΰ κατά ΙΣΤ' 
αΐώνος, άφοΰ τό σύνολον τών κτερισμάτων έχρονολογήσαμεν περί τά 
μέσα τοΰ ΙΕ' αίώνος' παραμένει πάντοτε ή δυνατότης, δτι δ τάφος 
είχε κατασκευαστή διά τον παραμερισθέντα νεκρόν, δστις δεν θά άπε- 
κλείετο τότε νά ήτο δ ήγηθείς τοΰ άποικισμοΰ. Διά τό ξίφος όμως μέ 
τήν χρυσήν λαβήν, χρονολογηθέν περί τό τέλος τής ΙΣΤ' εκατονταετη
ρίδας καί πιθανώς περιελθόν κληρονομική) δικαιώματι εις τον νεκρόν 
βασιλέα μετά τοΰ όποιου καί ευρέθη, θά υπήρχε πάντοτε τό ενδεχόμε
νον δτι τό έφερέ ποτέ δ πρώτος οικιστής. Ενδεχόμενον είναι επίσης δτι 
είχε συνταφή μετά τοΰ παραμερισθέντος καί έτέ&η είς δευτέραν χρήσιν 
μετά τοΰ τελευταίου κατόχου τοΰ τάφου. 'Η μυκηναϊκή δμως έμφάνισις

572 Ν. Πλάτωνος
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τοϋ ξίφους θά προϋπέθετεν, δτι τοΰτο δεν είχε κατασκευασθή εις 
την Κρήτην, επομένως οτι δεν ήλθε μετά τοΰ ηγουμένου τής αποι
κίας, άλλα κατεσκευάσθη βραδύτερον προς χρήσιν τοϋ βασιλέως 
κατά τά μυκηναϊκά πρότυπα, πολύ πιθανόν υπό επιχωρίων μεταλ
λουργών. Τόσον δμως το σχήμα όσον καί ή διακόσμησις των μυκη
ναϊκών ξιφών τών ορθογωνίων τάφων προήλθον από ά'μεσον εξέλιξιν 
τής κρητικής μεταλλοτεχνίας, ως τοΰτο επί μάλλον και μάλλον άποδει- 
κνύεται έκ τών ερχομένων εις φως νέων ευρημάτων. Ό δεσμός τής 
μητροπόλεως και τών αποικιών δεν έχαλαρώθη, άλλ’ ή εξάρτησις τού
των απ’ εκείνης δεν έσχεν ως επακόλουθον την απόλυτον ύποτέλειαν 
εις τό κεφάλαιον τής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ό Κρής αρχηγέτης, 
όπως καί οι διάδοχοί του, ήδύνατο νά εμφανίζεται φέρων όπλα καί 
σκευήν μικτήν, γνησίως κρητικήν καί τής νέας τεχνοτροπίας, ή οποία 
αφομοιώνει έπιτυχώς στοιχεία τά όποια ηϋρεν ή έλαβεν εις τό νεωστί 
άποκτηθέν έδαφος. Πιστός εις την μινωικήν θεότητα φέρει μέχρι τής 
νεκρικής κατοικίας του τον ιερόν λάβρυν, ή δέ εν τω τάφιρ σύντρο
φός του έχει πλησίον της την μικράν πηλίνην «αρρηφόρον», θεότητα 
ή λάτριδα. Καί από την έξέχουσαν, αλλά προφυλασσομένην, σκοπιάν 
τοΰ τάφου του δεν παύει νά άτενίζη προς τούς φίλους αιγιαλούς 
και μακράν προς την νότιον θάλασσαν, την θάλασσαν τής φιλτάτης 
μητρίδος.

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Τις πρώτες πληροφορίες γ«ά τ'ις εικόνες πού βρίσκονται στον Άγ. 
Γεώργιο της Βενετίας καί στις αίθουσες τής Ελληνικής Κοινότητος 
τις παρέχει ό Βελούδο ς, στο γνωστό του βιλίο «Ελλήνων ’Ορ
θοδόξων αποικία εν Βενετία», Βενετία2 1893, σελ. 36-56 καί 144- 
145. Τον Βελούδο συμπληρώνει καί διορθώνει δ Κ. Μέρτζιος, 
Θωμάς Φλαγγίνης καί Μικρός Έλληνομνήμων, Άθήναι 1939. ’Αρ
κετές σημαντικές εικόνες απαριθμεί ό καθηγητής κ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ 
στο «Ήμερολόγιον τής Μεγ. Ελλάδος» τού 1930, σελ 84-87. Άλλοι 
βυζαντινολόγοι, ό Kondakov, ό Millet, ασχολήθηκαν μέ μερικές από 
τις εικόνες αυτές, όταν τό καλοΰσε τό θέμα τους, ποτέ όμως δεν ει- 
χεν άποτελέσει ή μεγάλη αυτή συλλογή τό θέμα συστηματικής μελέ
της, πού θά ήταν πολύτιμη για τή γνωριμία αυτού τού καλλιτεχνικού 
θησαυρού, γνήσιας έκφρασης μιας κρίσιμης στιγμής για τον Ελλη
νισμό καί τά αισθητικά του ιδανικά.

Τώρα έρχεται μια εργασία τής Κ«ς Sandra Marconi, σαν εισα
γωγή στον λεπτομερή κατάλογο των εικόνων πού θά δημοσιεύσει αρ
γότερα, νά γνωρίσει στήν έρευνα τις εικόνες τής Βενετίας (Sandra 
Marconi, L,a Raccolta di leone Veneto-Cretesi della Commu- 
nita Greco - Ortodossa di Venezia, Atti dell’Istituto Veneto di 
scienze lettere ed arti, 1947, Βενετία 1948, σ. 104-147). Είναι πο
λύ επίκαιρη ή δημοσίευση αυτή, γιατί τώρα πρόκειται δλη ή Έλλην. 
Κοινότητα μέ τήν περιουσία της νά ξανάρθη σ’ ελληνικά χέρια καί 
νά γίνει κέντρο νεοελληνικών σπουδών. ’Έτσι, ή γνωριμία τής συλ
λογής των εικόνων τής Βενετίας αυτή τήν ώρα γίνεται πιο επιτακτική.

Ή συλλογή είναι σημαντική γιατί αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μ’ 
εξαίρετα έργα οί έλληνες ζωγράφοι φορητών εικόνων, πού έζησαν στή 
Βενετία στον 16°ν μέ 18°ν αιώνα, δηλ. οί καλύτεροι' επί πλέον τά 
έργα αύτά διατηρούνται στο · μεγαλύτερο μέρος τους καλά, δεν έχουν 
άλλοιωθή — ακόμη — από άνακαινισμούς καί καθαρισμούς, εκτός από 
μερικές εικόνες τής εκκλησίας γνωστές, καί δέν τά βαρύνει ή ύποήτα 
τής πλαστής υπογραφής.

’Ίσως δέν έχει αρκετά τονισθή τό πόσο έχουν αλλοιώσει στον 
τόπο μας τή μορφή τής εξέλιξης τής μεταβυζαντινής ζωγραφικής γε
νικά , μά καί εΐδικώτερα τήν έκφραση τής κάθε καλλιτεχνικής πρόσω-
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πικότητας, οί λίγοι βιομήχανοι των πλαστών υπογραφών καί οί ασυν
είδητοι έμποροι πού τις εκμεταλλεύονται. Καμμιά αξιόλογη αθηναϊ
κή συλλογή εικόνων και κανένα μουσείο δεν μπορεί νά περηφανευτή 
δτι δεν περιέχει κα'ι μερικά έργα πού, ενώ είναι γνήσια στή ζωγρα
φική τους, μέ την υπογραφή πού τά συνοδεύει—καί μεγαλώνει την εμ
πορική τους αξία—δεν δημιουργούν προβλήματα κατάταξης και Ιστο
ρικής τοποθέτησης εντελώς ανόητα. Ή κατάσταση αυτή είναι ολέθρια 
καί για την ιστορία τής τέχνης αυτής, πού μόλις τώρα τείνει νά δια- 
μορφωθή καί νά συστηματοποιηθή" ό ερευνητής πρέπει μέ μεγάλη 
δυσπιστία ν’ αντιμετωπίζει κάθε ειδική περίπτωση καί νά βασίζεται 
κυρίως σέ τεχνοκριτικά κριτήρια—εκτός από τήν ειδική πείρα πού 
χρειάζεται γιά τήν αναγνώριση τής γραφής καί τού υλικού. Υπάρ
χουν δμως περιπτώσεις πού ή εξακρίβωση τής γνησιότητας μιας υπο
γραφής, γιά διάφορους λόγους, είναι πολύ δύσκολη—καί τότε μένει 
άλυτο ένα πρόβλημα μικρότερο ή μεγαλύτερο. Έπί πλέον, τά τεχνο- 
κριτικά κριτήρια πάντα δεν άρκοϋν: τήν τέχνη αυτή τήν χαρακτηρί
ζει ό εκλεκτισμός, οί καλλιτέχνες της οί πιο δημιουργικοί σπάνια πα
ρουσιάζουν οργανικήν εξέλιξη στήν τεχνοτροπία τους, παράδειγμα ό 
Μιχ. Δαμασκηνός καί ό Έμμ. Τζάνες, καί έτσι ή άστατη παραγωγή 
τους δεν παρέχει εύκολα τήν καθαρήν εικόνα τής καλλιτεχνικής τους 
θέλησης — τουλάχιστο στο στάδιο πού βρισκόμαστε σήμερα. Αυτά 
αποτελούν ενα πρόσθετο λόγο νά περιμένομε μ’ ανυπομονησία τήν 
σωστή δημοσίευση τών εικόνων τής Βενετίας, πού δεν έχουν μολυνθή 
ακόμη από βέβηλα χέρια.

Ή μελέτη μιας τόσο μεγάλης καί σημαντικής συλλογής εικόνων 
προϋποθέτει ορισμένη προπαιδεία στήν ιστορία τής βυζαντινής τέ
χνης, δπως καί τή γνώση τής δυτικής ευρωπαϊκής ζωγραφικής τής 
εποχής. ’Απαιτεί ακόμη κάποια εξοικείωση μέ τό άφθονο υλικό τής 
ελληνικής μεταβυζαντινής ζωγραφικής, πού είναι σκορπισμένο σέ 
Μουσεία καί σέ συλλογές, σ’ εκκλησίες καί σέ μοναστήρια, από τό 
Λένινγραδ καί τό “Οσλο ως τό Σινά. Μένει ένα μεγάλο μέρος από τό 
πολύτιμο αυτό υλικό ανέκδοτο, συχνά εντελώς άγνωστο, καί ό ερευ
νητής, δταν δεν έχει τή δυνατότητα νά τό γνωρίσει μέ άμεση αντίλη
ψη, πρέπει νά περιορισθή στά σχετικά δημοσιεύματα (Βλ. Κρητ. 
Χρ. Α, 1947, σ. 284).

’Ακόμη, απαραίτητη είναι ή γνώση τών προβλημάτων πού έχουν 
προκύψει ως τιόρα από τή μελέτη τής ιέχνης αυτής. Γενικά προβλή
ματα αισθητικής αξιολόγησης καί ιδεολογικού περιεχομένου τών έργων, 
συσχέτισης μέ τήν ευρωπαϊκή τέχνη τής εποχής, τοποθέτησης μέσα
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στήν πολιτιστική ενέργεια και ακτινοβολία τοΰ υπόδουλου Ελληνι
σμού, έχουν ήδη απασχολήσει τους μελετητές. Ζητήματα πού συνδέ
ονται μέ τις σημαντικώτερες καλλιτεχνικές προσωπικότητες: ή διαμόρ
φωση και ή εξέλιξή τους, ή επίδραση πού είχε τό έργο τους στούς 
συγχρόνους καί στούς μεταγενέστερους άγιογράφους, βρίσκονται ακό
μη εντελώς στήν αρχή τους. Ακόμη ειδικώτερα προβλήματα εικονο
γραφίας, τεχνικής καί τεχνοτροπίας περιμένουν από τή μελέτη τής 
Συλλογής τής Κοινότητας σημαντικές συμβολές στήν πρόοδό τους.

Ή συνοπτική αυτή παράθεση λίγων από τις κυριώτερες προϋ
ποθέσεις, πού πρέπει νά εκπληρώνει ή επιστημονική πραγματεία θε
μάτων ιστορίας τής μεταβυζαντινής ζωγραφικής, δεν σημαίνει δτι 
πρέπει νά είμαστε πολύ αυστηροί κριτές για κάθε εργασία πού δέν 
άνταποκρίνεται σ’ δλες τις απαιτήσεις μας. Στο στάδ:ο πού βρίσκον
ται οί σπουδές μας κείθε προσφορά είναι καλή, φτάνει νά προσθέτει 
κάτι στις γνώσεις μας καί νά προχωρεί, όσοδήποτε λίγο, τά σχετικά 
ζητήματα. ”Αν κρίνομε μ’ αυτό τό πνεύμα τήν εργασία τής Κα? San
dra Marconi θά έχομε πολλά τά επαινετικά νά πούμε.

Βέβαια, ως προς τή γνώση τού υλικού, δέν μπορούμε νά βεβαιώ- 
σομε δτι εκτείνεται πέρα από τή συλλογή τής Κοινότητας τής Βελ'ετί- 
ας καί μερικών δημοσιευμάτων τοΰ ίταλοΰ βυζαντινολόγου S. Β e t - 
t i n i. Τούτο ζημιώνει αισθητά τον τρόπο πού αντιμετωπίζονται τά 
σχετικά προβλήματα. Τουλάχιστον μπορούσε νά μνημονεύει δτι γιά 
μερικές εικόνες τής συλλογής έχει ήδη γίνει λόγος από τον Millet, 
Recherches sur Plconographie de l’Evangile, Παρίσι 1916, σ. 
94 , 2 7 78 καί 306, εϊκ. 285), από τύν W u If f (W ulff-Alpa- 
t o f f, Denkmaler der Ikonenmalerei σ. 238, από τον Konda
kov (Kondakov -Minns, The Russian Icon, ’Οξφόρδη 
1927, σ. 73 κ.έξ. 155s, 162, πίν. 47) από τον Will urn sen, 
(La jeunesse du peintre El-Greco, Παρίσι 1927, τ. I, σ. 47-49 
καί εΐκ.), από τον Schweinfurth (Gesch. der Russ. Malerei, 
Χάγη 1930, σ. 403) καί, παλιότερα, από τον G. G e r ο 1 a (Atti 
del R. Istituto Veneto κλπ. 1903, σ. 360-361). Φυσικά αγνοείται 
καί ή εργασία τοΰ κ. Γ. Σωτηρίου, πού σημειώσαμε στήν αρχή. 
Είναι ευτύχημα πάντως δτι χρησιμοποιεί σωστά τον πολύτιμο «Μι
κρόν Έλληνομνήμονα» τού κ. Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, γιατί κάθε άλλη 
προεργασία γιά τούς ζωγράφους πού εξετάζει είναι σάν νά μήν υπάρ
χει, εκτός φυσικά από τις εργασίες τοΰ S. Bettini.

Σ’ αντιστάθμισμα στις σοβαρές αυτές ελλείψεις — καί αρκετές άλ
λες—προσφέρει ή Κα S. Marconi τή δροσερή καί εύαίσιθητη ματιά 
τοΰ ανθρώπου πού έχει ασκήσει τήν δράσή του στή ζωγραφική τής
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Βενετίας. Ή προπαίδευση αυτή τής επιτρέπει συχνά σωστούς χαρα
κτηρισμούς καί πετυχεμένες συσχετίσεις, δπως την εξαίρετη συσχέτιση 
τής τέχνης τοϋ Γ. Κλόντζα μέ τον βενετσιάνικο μανιερισμό τής επο
χής του. IV αυτό ακριβώς θά επιθυμούσαμε ή εξέταση τής δυτικοευ
ρωπαϊκής επίδρασης νά γίνεται μέ περισσότερη Ιπιμονή, μέ υπόδειξη 
συγκεκριμένων προτύπων, δπως γίνεται μ5 επιτυχία, αλλά μεμονωμέ
να, στην παραβολή ξυλογραφίας τοΰ Sadeler μέ έργο τοϋ Πουλάκη 
(σ. 129), ώστε νά γίνεται σαφέστερος ό τρόπος αφομοίωσης τής ιτα
λικής τέχνης από τούς έλληνες ζωγράφους τής Βενετίας, πού ή σ. 
εξακολουθεί νά χαρακτηρίζει μέ την κάπως υποτιμητική προσηγορία 
madonnieri. Ελπίζομε δτι στον κατάλογο των εικόνων, πού ύπόσχε- 
ται, ή χρήσιμη αυτή εργασία θά γίνει.

Περιοριζόμαστε στις γενικές αυτές παρατηρήσεις, για τύν τρόπο 
τής εργασίας τής K«S Marconi, πού παρουσιάζει δλα τά προτερήματα 
καί τά ελαττώματα τής ερασιτεχνικής απασχόλησης μέ τό θέμα πού 
τήν οδηγεί ένα οξύ καλλιτεχνικό αισθητήριο. Θά μπορούσε νά προσ
θέσει κανείς μερικές διορθώσεις σε λεπτομερειακά σημεία, γιά νά μην 
επαναληφθοΰν στον κατάλογο, δπως π.χ. δτι, σύμφο)να μέ τις προσω- 
πικές μου σημειιοσεις τοϋ 1937, στή Θεία Λειτουργία (σ. 137, άρ. 
172) διαβάζεται ή υπογραφή : ΧΕΙΡ ΙΩ(ΑΝΝΟΥ) καί ή τέχνη θά μπο
ρούσε νά είναι τοϋ Ίωάννου Μόσκου (1657-1711). Ακόμη, δτι ή 
υπογραφή τής εΐκ. 109 (σ. 133) πρέπει νά διαβασθή Σ. Π ρ ο σα- 
λ έ ν τ η ς καί δτι ή χρονολογία τής εικ. τοΰ 'Αγ. Γεωργίου (σ. 145) 
πρέπει νά διαβασθή ΑΧήΔ=ΐ694.

Στήν εργασία πού μάς απασχολεί δεν γίνεται λόγος γιά μερικές 
αξιόλογες εικόνες πού είχα ίδή τό 1937, π.χ. τρείς εικόνες μέ τό πρω
τότυπο θέμα : ’Εγώ ειμι 6 ρους τής ζωής, πού παριστάνουν δυο αγ
γέλους γονατιστούς νά κρατούν ποτήριον, άπ’ δπου βγαίνει δ ’Ιησούς' 
εικόνα μέ τον Άγ. Λουκά νά ζωγραφίζει τήν Παναγία' άλλη τοΰ Άγ. 
’Αθανασίου μέ χρονολογία 155Γ μεγάλη εικόνα τοϋ Μαρτυρίου τοϋ 
'Αγ. Δημητρίου τοΰ τύπου τοΰ Γ. Κορτεζά‘. Ό κ. Σωτηρίου ση
μειώνει μια εικόνα τής 'Αγ. ’Άννας πού κρατεί τήν Παναγία μέ υπο
γραφή Β ί κ τ ω ρ ο ς (σ. 84). Ό κ. Μέρτζιος, τέλος, (έφ. «Καθημε
ρινή», 9-6-49) σημειώνει : «εντός τοΰ Αγίου Γεωργίου, δεξιμ τφ εί- 
σερχομέν4η επί μιας μεγάλης φορητής εικόνας παριστώσης τήν Δέησιν 
άπεκαλύφθη ή κάτωθι επιγραφή ελληνιστί καί λατινιστί : «1546 ’Α
πριλίου 21. Δέησις των δούλων τοϋ Θεόν Ίωάννου Μ άνεση και τον *)

Ή συλλογή εικόνων τής ‘Ελληνικής Κοινότητος τής Βενετίας 577

*) Πρβλ. Ξυγγοποΰλου, Μουσειον Μπενάκη, Κατάλογος των είκό· 
νων, άρ. 9, πιν. II.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 37
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αδελφόν αντοϋ Γεωργίου». Ελπίζω δτι δλες αυτές οϊ αξιόλογες εικό
νες θά περιληφθοϋν στον Κατάλογο.

Ή εργασία τής Κ“ζ Marconi έχει γίνει μέ πολλή συμπάθεια 
για την ιδιότυπη αυτή τέχνη μιας ξένης παροικίας τής Βενετίας και μέ 
πολλήν αντίληψη τής ιδιαίτερης καλαισθησίας της. Θά σημειώσω ακό
μη, προς τιμήν της, δτι μέ πολλήν αντικειμενικότητα χειρίζεται τό 
θέμα, χωρίς τον αντιεπιστημονικό σωβινισμό που διακρίνει παλιότερες 
εργασίες συμπατριωτών της πάνω σέ ανάλογα θέματα. Ελπίζομε δτι 
δ κατάλογος πού μάς υπόσχεται θά συνοδεύεται από φωτογραφικές 
απεικονίσεις των έργων, γιά νά άνταποκρίνεται πληρέστερα στο σκο
πό του.

* * *

Χρήσιμο νομίζω νά σημειαόσω εδώ τά έργα μέ υπογραφή τοϋ ζω
γράφου πού άναφέρονται στή μελέτη τής Ka? S. Marconi, κατ’ αλ
φαβητική σειρά των καλλιτεχνών συμπληρώνοντας από τις άλλες εργα
σίες πού σημειώσαμε ή σχολιάζοντας μερικά.

ΑΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ίερεύς (σ. 119-120) 1) Δευτέρα Παρουσία 
(άρ. 77), 2) Ναός τοΰ Σολομώντος (άρ. 80), 3) Κατά τον κ. 
Κ. Μέρτζιο (έφ. «Καθημερινή» 9-6-49) : Ή Περιτομή τοϋ 
Χριστού.
ΒΙΚΤΩΡ (σ. 127-128) 1) Ρίζα Ίεσσαί, 1671 (άρ. 19), 2) Ή ’Αμ
πελος, 1671 (άρ. 20), 3) Κοίμηση τής Θεοτόκου (άρ. 52), 4) "Α
γιος Ματθαίος (άρ. 74). 5) Ή 'Αγία ’Άννα κρατεί τήν Πανα
γία (Γ. Σωτηρίου, Ήμ. Μεγ. Ελλάδος 1930, 84). Οί εικό
νες 1-4 χαρακτηρίζονται από τήν σ.: ανόμοιας τέχνης και άνισης 
ποιότητας’ ή μελέτη τους θά μπορούσε νά βοηθήσει στο πρό
βλημα τής διάκρισης τών μεταβυζαντινών ζωγράφων μέ τό όνο
μα αυτό και τοΰ έργου πού πρέπει νά άποδοθή στον καθένα. Δύο 
Βίκτωρες τοϋ 16ου αιώνος σημειώνει ό Bettini (La pittura cre- 
tese-veneziana κλπ. σ. 15-16 καί 27-28), από δημοσιευμένα έγ
γραφα τής εποχής : Vittore de Bartolomio' ..chiamato Victor 
da le Madone (1546) καί Vittore di Giovanni (1555). Στον 
έναν άπό τούς δύο μπορεί, νομίζω, ν’ άποδοθή μία προσωπο
γραφία τής galer. Giustiniani alle Zattere στή Βενετία, μ’ ελ
ληνική υπογραφή καί χρονολογία 1522 (Thieme-Becker, Allge- 
meines Bexikon der bild. Kiinstler, τ. 14 B,Λειψία 1921, σ. 
564). Τρίτος είναι ό Βίκτωρ ίερεύς τής Βενετίας2. Άλ-

2) Ό κ. Τ. Γριτσόπουλος είχε τήν καλωσύνη νά μου ανακοινώσει ngocpo- 
ρικά, ότι σύμφωνα μέ τελευταίες επί τόπου παρατηρήσεις του, ή Κεφαλή τοϋ
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λά πιθανό είναι δτι δεν είναι ένας αυτός πού ζωγράφισε δλες 
τις εικόνες τοΰ 17ου πού έχουν την υπογραφή του (βλ. Ξυγ- 
γ ό πο υ λ ο ς, Κατάλογος, σ. 46) κα'ι πού βρίσκονται στο Βατι
κανό, σέ αθηναϊκά Μουσεία και Συλλογές, στην Πελοπόννησο, 
στην Κέρκυρα, σέ αγγλικές ιδιωτικές συλλογές, στο Λένινγραδ και 
στο Σινά. Ή μελέτη τοΰ υλικού αυτού μέ βάση τις εικόνες τής 
Βενετίας μπορούσε νά είναι αποτελεσματική.
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ MIX. (σ. 106-110). Έκτος από τις γνωστές τοι
χογραφίες στο ιερόν, (άρ. 60c και 61c) άναφέρονται οι εξής φο
ρητές εικόνες: 1) Άγ. Κοσμάς (άρ. 26c), 2) Άγ. Δαμιανός (άρ. 
27c), 3) Προφ. Ήλίας (άρ. 28c), 4) Προφ. Μωϋσής (άρ. 29c),
5) "Αγ. Πέτρος (άρ. 30c) κα'ι 6) "Αγ. Παύλος (άρ. 31c): οι έξ 
αυτές εικόνες βρίσκονται στο τέμπλο και έχουν τή χρονολογία 
1577. 7) Γέννηση (άρ. 32c) και 8) Βάπτιση (33c). Στην άπόδο- 
ση καί τή χρονολόγηση των οκτώ αυτών εικόνων άκολουθεΐ ή σ. 
τον Βελούδο, χωρίς ενδείξεις τής προσωπικής της παρατήρησης 
καί γνώμης. Το αυτό συμβαίνει καί για τις πέντε μικρές εικόνες 
τής 'Ωραίας Πύλης (άρ. 16c-20c), πού 6 Βελοΰδος απέδιδε, ίσως, 
παλαιότερα στο Δαμασκηνό, ενφ στη Β' έκδοση τού 1893, ό 
ίδιος χαρακτηρίζει τά έργα αυτά: «τοΰ ΙΕ' αιώνος, άτινα ύπήρ- 
χον πρότερον έν τή εκκλησία τοΰ 'Αγ. Βλασίου, πάνυ ωραία καί 
σεμνά». Έτσι τό πρόβλημα τοΰ έργου τού Μ. Δαμασκηνού στή 
Βενετία, πρόβλημα βασικό, παραμένει ακέραιο.
ΕΜΠΟΡΙΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ (σ. 115) 1) Μυστικός Δείπνος, 1606, 
(άρ. 62), 2) Γραμματεύς καί Φαρισαίος (άρ. 56) καί 3) 'Ο άσω
τος υιός (άρ. 57).
ΚΑΒΕΡΤΖΑΣ ΦΡΑΓΓΙΑΣ8 (σ. 119) 1) Άποτομή Προδρόμου 
(άρ. 154) καί 2) Δευτέρα Πρρουσία (άρ. 55). Ή χρονολόγηση 
τοΰ ζωγράφου αυτού παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί την Άποτο
μή τού Προδρόμου συνθέτει σύμφωνα μ’ ένα νέο τύπο πού δια
δίδεται τον 17ο καί 18ο. 'Ο Βελοΰδος σ. (144) τόν τοποθετεί 
στον 16ο, ή Marconi στο τέλος 16ου άρχές 17ου. Τό έργο του 
μπορεί νά καθορίσει ακριβέστερα τή χρονολόγηση.
ΚΛΟΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (σ. 115-118) 1) Άγιοι Πάντες (άρ. 195) 
(βλ. φωτογραφία του στού A. Κ ύ ρ ο υ, Ό Δ. Θεοτοκόπουλος 
καί οί Έλληνες τής Αναγεννήσεως, Άθήναι 1936, τελευταίος

Προδρόμου στή Μονή Φιλοσόφου τοΰ 1591 έχει την υπογραφή ΧΕΙΡ ΒΙ-
KTQPOC TOY KPHTOC καί δτι, επομένως, δέν πρόκειται γιά εντόπιο ζω
γράφο, δπως είχεν υποστηρίξει (Κρητ. Χρ. Β' 1948, 442).

3) Έτσι διάβασα τήν υπογραφή στήν ’Αποτομή καί υχι Φραγκίσκος.
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πίνακας), 2) ή σ. τοΰ αποδίδει ένα ανυπόγραφο τρίπτυχο (άρ. 44). 
ΚΥΠΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (σ. 110) : Τοιχογραφίες πού σημειώνει 
καί δ Βελοϋδος (σ. 50-51).
ΚΑΛΟΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ (σ. 131-132) 1) "Αγ. Σάββας-3Ιωάννης ό 
Δαμασκηνός καί 'Αγ. Βαρβάρα (άρ. 53), 2) Πεντηκοστή, 1662, 
(άρ. 201). «Αέηοις τον δούλου τον ύλ(εον) Κοομά διακόνου του 
Καλόν ά. ■■(α)χξβ'».
ΛΑΜΠΑΡΔΟΣ ΕΜΜ. (σ. 114-115) 1) "Αγ. 'Ιωάννης ό Ευαγγελι
στής καί ό Πρόχορος, 1602 (άρ. 116), 2 Παναγία τοϋ Πάθους 
(άρ. 86). 'Ο κ. Μέρτζιος («Καθημερινή» 31-5-49) διαβάζει «ΧΙΡ 
ΛΑΜΠΑΡΔΟΥ» καί πιστεύει δτι δεν πρόκειται για τον Εμμα
νουήλ, πού είναι ορθογράφος. 3) "Αγ. Μηνάς, μ’ επεισόδια από 
τό βίο του (άρ. 159).
ΜΑΡΚΑΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 17ου αϊων. (σ. 131) 1) Σταύρωσις 
(άρ. 226) ύπογρ. Opus Georgii Marcazini.
ΜΟΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1) Σταύρωσις, 1711 (άρ. 156), 2) Θεία 
Λειτουργία (άρ. 172—βλ. πιο πάνω σ. 577).
ΜΕΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ό Α. Μήτρας τοΰ Βελούδου; σ. 145) 
1) "Αγ. Μιχαήλ (άρ. 178).
ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ (σελ. 132) 1) "Αγ.
Διονύσιος ’Αρεοπαγίτης ενθρονος (άρ. 82) (ΐΐ modo di dipin- 
gere e poi antipaticamente leccato).
ΙΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (σ. 128-130) 1) Ή Κιβωτός τοϋ Νώε 
(άρ. 173) διαπιστιονεται δτι τό πρότυπό της εινιη μία ξυλογρα
φία τοϋ Sadeler, 2) Εισόδια τής Θεοτόκου (άρ. 200), 3) "Αγ. 
Νικόλαος ενθρονος (άρ. 70), 4) "Αγ. Νικόλαος άρ. 225, άνυπό- 
γραφη.
ΣΑΡΑΚΙΙΝΟΙΙΟΥΛΟΣ, 16ου αιών. (σ. 120) ’Απιστία Θωμά 
(άρ. 6).
ΣΚΟΥΦΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ (σ. 130) Λείψανο 'Αγ. Σπυρίδωνος (άρ. 
95) «Opus Philotei Scuffo».
ΤΖΑΝΕΣ EMM. (σ. 122-126) (βλ. πιο κάτω).
ΤΖΑΝΕΣ ΚΩΝΣΤ. (σ. 126-127) 1) "Αγ. Θωμάς, τοϋ 1670 (άρ. 
91), 2) Αυτοπροσωπογραφία με τήν υπογραφή : Opus Constan- 
tini Zane Rethymnensi—1675 aetatis suae XXXXVIII. To 
ενδιαφέρον αυτό έργο σημειώνει ό κ. Κ. Μέρτζιος, (εφ. «Καθημε
ρινή», 9-6-49). "Ώστε ό Κωνσταντίνος Τζάνες γεννήθηκε τό 1627. 
3) "Αγιοι (τής 22ας ’Ιανουάριου), τοΰ 1682 (άρ. 3), 4) Μαγδα- 
ληνή (άριθ. 28).
ΤΖΑΝΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝ. (σ. 112*114) 1) Θεοτόκος Βρεφο-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



Ίΐ συλλογή εικόνων τής Ελληνικής Κοινό τη το ς τής Βενετίας δ81

κρατούσα ή Άμόλυντος (άρ. 96), 2) Κυριακή τής ’Ορθοδοξίας 
(άρ. 27), 3) Κοίμηση ‘Αγ. Σπυρίδωνος καί θαύματα αυτού (αρ. 
43), χρονολογημένη, κατά τον Μέρτζιον, σ. 298, το 1593. 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓ. (σ. 132), Κερκυραϊος, 1) Οί "Αγ. Θεό- 
δωροι, 1746 (άρ. 78), 2) ‘Αγ. Ευφημία, "Αγ. Δημήτριος, "Αγ. 
Διονύσιος καί "Αγ. ’Αναστάσιος (άρ. 158).

Τού EMM. ΤΖΑΝΕ έχουν σημειωθή ήδη οί εικόνες (έκτος από τίς 
τοιχογραφίες) 1) Ρίζα Ίεσσαί, τού 1644, κατά την ανάγνωση τού κ. 
Κ. Μέρτζιου καί όχι 1641, δπως δλοι οί προηγούμενοι (εφ. «Καθη
μερινή», 9-6-49) (άρ. 18), 2) "Οραση Ίωάννου τής Κλίμακος τού 
1663 (άρ. 42), 3) Επιτάφιος Θρήνος, κομμένος γύρω-γύρω, τού 1667, 
(άρ. 80c), 4) ’Αβραάμ (άρ. 54c) καί 5) Μελχισεδέκ (άρ. 55c). Άνα- 
φέρονται δμως στη μελέτη τής Κ“ξ Marconi καί οί άκόλουθες εικό
νες, πού δεν είχαν σημειωθή ως τώρα, καί δ γνωστός ερευνητής στή 
Βενετία κ. Κ. Δ. Μέρτζιος (έφ. «Καθημερινή» τής 9-6-1949) επιβε
βαιώνει καί συμπληρώνει τις πληροφορίες αυτές.

1. ’Απόστολος Άνδρέας ένθρονος, 1648, Marconi, (άρ. 17)
σ. 124

2. "Αγ. Βασίλειος ένθρονος, 1657, Μέρτζιος καί Mar
coni, σ. 139 (άρ. 143).

3. "Αγ. Ευθύμιος, 1682, Marconi (άρ. 39), σ. 124.
4. "Αγ. Ιάκωβος ένθρονος, 1683, Marconi (άρ. 15), σ. 124.
5. Θαύμα ϊάσεως τυφλού, 1686, Marconi (άρ. 116), σ. 124.
6. ‘Ο Παραλυτικός (άρ. 114).
7. Τό Χαΐρε των Μυροφόρων (άρ. 113).
8. ‘Η απιστία τού ’Αποστόλου Θωμά (άρ. 112).
9. Ή Σαμαρεΐτις (άρ. 142).

Οί ύπ’ άρ. 4-9 είναι άνυπόγραφες άλλά ή κ. Marconi (σ. 124) 
καί δ κ. Μέρτζιος τίς άποδίδουν στον Έ. Τζάνε, επειδή 
έχουν τίς ίδιες διαστάσεις καί τήν ίδια τέχνη μέ τον Τυφλό 
(άρ. 5). Καί οί πέντε προέρχονται από τήν ίδια κληρονο
μιά προς τήν εκκλησία (Μέρτζιος).

10. Στον Ε. Τζάνε άποδίδει ή Marconi, σ. 123, μεγάλη
άνυπόγραφη εικόνα τού Χριστού μέ τον ’Ιωάννη Πρό
δρομο (άρ. 20).

Καί επειδή δ λόγος περί Έ. Τζάνε, σημειώνομε άκόμη μιά εικό
να του, πού παριστάνει τό Μ α ν δ ή λ ι ο ν, στήν Royal Collection 
τού Λονδίνου, δημοσιευμένη άπύ τούς Ε. C u s t and Ε· von 
Dobschiitz, Burl. Magazine 1904, a. 517 καί Pictures in 
the Royal Collection, Λονδίνο 1911, σ. 10.
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S82 Μανόλη Χατζηδάκη

’Έτσι οί είχόνρς πού έχουν την υπογραφή ή αποδίδονται στον Έ. 
Τζάνε φθάνουν τώρα τις 103. Κανείς άλλος έλληνας ζωγράφος τής 
εποχής του δεν μπορεί νά διεκδικήσει τον δ'γκο τής παραγωγής πού 
παρουσιάζει δ κρητικός εφημέριος τοϋ Άγ. Γεωργίου τής Βενετίας4.

* ❖ *

"Από τη Βενετία ακόμη, δ κ. Μέρτζιος μοΰ ανακοινώνει μια αξιό
λογη ανακάλυψη σχετικά μέ τούς αδελφούς Τζάνε. Ό Μαρίνος Τζά- 
νες, δ ποιητής τοϋ Κρητικού Πολέμου, καταγινόταν καί αυτός μέ τήν 
ζωγραφική. Ό αδελφός του Εμμανουήλ γράφει τό 1662 σέ μια από
δειξη δτι έλαβε 56 δουκάτα για «τις εικόνες που φκιάσαμε μαζί με 
τον αδελφόν μου άφέ(ντη) Μαρί(νο)». — Έργο μέ υπογραφή τού 
Μαρίνου Τζάνε δέν γνωρίζομε ακόμη. Μένει νά εξακριβωθή ποιές εί
ναι αυτές οί «εικόνες», πού θά πρέπει νά προστεθούν στον πίνακα 
των έργων τού Εμμανουήλ Τζάνε.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

4) Στην έφ. «Καθημερινή» (5-5-49) δημοσιεύθηκε φωτογραφία Παναγίας 
Βρεφοκρατοιισας, μέ τον ίιπότιτλο : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΕ : ‘Οδηγήτρια. Ό 
κ. Μέρτζιος (έφ. «Καθημερινή» 31*5-49) δηλώνει δτι είναι λανθασμένη ή από
δοση.
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ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
3*

ΤΟ ‘ΥΜΝΟΛΟΓΙΟΝ* ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΜΠΑΝΟΥ

Εις τον «Νέον Έλληνομνήμονα» 1 δ Σπυρίδων Λάμπρος εξέδωσε, 
κατόπιν όρθοτέρας άναγνώσεως, τής προ αύτοϋ γενομένης υπό Coxe2, 
τό βιβλιογραφικόν σημείωμα τοΰ κώδ. Oxon. Canon, gr. 117 (Sum. 
Cat. 18570). Ό ίδιος Σπυρίδων Λάμπρος άργότερον εις «Νέον Έλ
ληνομνήμονα» 3 4 5 έπεσήμανε τήν εις τον κώδικα αυτόν περιεχομένην 
«προσευχήν προς τήν εαυτόν ψυχήν», έκδώσας δέ 
τούς τρεις πρώτους στίχους αυτής συνέστησε τήν πλήρη έκδοσίν της* “.

Άνετωτέρα μελέτη τοΰ κώδικος αύτοΰ, γενομένη ύπ’ έμοΰ εις τήν 
Bodleian library τής ’Οξφόρδης τό θέρος τοΰ 1948, έδειξεν δ'τι όχι 
μόνον ή προσευχή αυτή άλλα ολόκληρον τό περιεχόμενον τοΰ κώδικος 
παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ό Γεώργιος Λουμπάνος συνεπλήρωσε τήν 
γραφήν τοΰ κώδικος, τον οποίον ό ίδιος ονομάζει « Ύ μ ν ο λ ό γ ι ο ν» 
τό 1649, «εν μην'ι Νοεμβρίω στάς ια' εν τή νήοω Κρήτγι είς τό Χάν- 
δα\ είς τήν πολιορκίαν των Άγαρινών»δ κατά τό βιβλιογραφικόν του 
σημείωμα. Τό κείμενον άποτελεϊται από δυο μέρη κυρίως. Τό πρώτον 
έξ αυτών είναι σειρά προσευχών, τό δέ δεύτερον μετάφρασις εις δη
μώδη, μέ αρκετά Κρητικά ’ιδιωματικά στοιχεία, διαφόρων συνοδικών 
κανόνων περί νηστείας. Τούς ακριβείς τίτλους τών τμημάτων αυτών 
παραθέτει δ Coxe εις τήν περιγραφήν τοΰ κώδικος. Έκ τών προσευ
χών δυο είναι έμμετροι6, αί δέ άλλαι παραφράσεις γνωστών προσευ

*) Βλ. «Κρητ. Χρον.» Β', 539.
■) II, 192.
*) Catalogue codd. manuscr. Oxon. είς τήν οίκείαν θέσιν.
s) XII, 482.
8α) Ό Σπυρ. Λάμπρος υποθέτει δτι ή «Προσευχή πρός τήν έαυτοΰ ψυ

χήν» είναι προτότυπον έργον τοΰ Λουμπάνου. Πράγματι όμως είναι παράφρα- 
σις τοΰ «Θρηνητικού λόγου» τοΰ Συμεών.

4) Ό κώδιξ έχει «X ά ν δ α», όπως όρθώς άνέγνωσεν ό Coxe. Ό Λάμ
προς έξέδωκε «X ά ν δ α κ α».

5) Καί ένας άλλος κώδιξ έγράφη επίσης κατά τήν διάρκειαν τής πολιορ
κίας τοΰ Χάνδακος: Β έ η Ν., Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων τής 
Χριστιανικής αρχαιολογικής Εταιρείας ’Αθηνών, Άθήναι, 1906, σελ. 18 κ,έξ_

6) 78v-81r, στ. 162 καί 81r-97r, στ. 112.
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584 Βάά. Λαούρδά

χών από «Προσευχητάρια»’. Ή σχέσις τών κειμένων αυτών και προς 
αλληλα καί προς τον κοοδικογράφον είναι προφανής : Ό «εντελής και 
ανάξιος», κατά τον αυτοχαρακτηρισμόν του, Γεώργιος Λουμπάνος, 
■γέρων ίσως πλέον καί συνεπώς μή δυνάμενος νά πολεμήση, καταγρά
φει, εντός τής πολιορκουμένης πόλεως τοϋ Χάνδακος, διαφόρους άπλας 
προσευχάς, επικαλούμενος την θείαν προστασίαν.

’Από τό ευγενές αυτό μνημείον τοϋ εΰλαβοϋς έ'λληνος έκδίδονται 
κατωτέρω έκτος τής υπό τοϋ Σπυρίδωνος Λάμπρου ύποδειχι'ίείσης 
«Προσευχής» και δυο άλλαι Προσευχαί, αί μόναι τοϋ «Υμνολογίου» 
δ'που γίνεται ρητή μνεία τής άγωνιζομένης Κρήτης. ’Ενώ δλαι αί άλ
λοι προσευχαί κινούνται εις γενικόν επίπεδον καί μόνον εμμέσως υπο
δηλώνουν την ανησυχίαν τοϋ κωδικογράφου * 8, εις τάς δυο εκδιδομένας 
εδώ προσευχάς ό Γεώργιος Λουμπάνος επικαλείται την προστασίαν 
τής Θεοτόκου ρητώς υπέρ τής άγωνιζομένης εναντίον τών εισβολέων 
Κρήτης °.

’Από την άποψιν τοϋ περιεχομένου των, τά κείμενα τοϋ Λουμπά- 
νου παρουσιάζουν τό ϊδιάζον φαινόμενου δτι άποτελοϋνται κατά τό 
μεγαλύτερου μέρος των εξ απανθισμάτων εκκλησιαστικών συγγραφών. 
Ή «Προσε ν χ η πρός τήν εαυτόν ψυχήν» είναι κυρίως 
σύνθεσις φράσεων έκ τών «Ψαλμών». ’ Απηχήσεις έκ τών Χαιρετι
σμών καί τών Θεοτοκίων άποτελοΰν καί τών άλλων δυο προσευχών τό 
μεγαλΰτερον μέρος10. Εκείνο τό οποίον σώζει τά κείμενα αυτά είναι, 
νομίζω, ή γλώσσα των καί ό προσωπικός παλμός μέ τον όποιον έχουν 
γραφή.

’) Εις 17ν καί 28v-32r προσευχαί Ματθαίου Φιλαδελφέως, 
μητροπολίτου Εφέσου. Εις 20r-28v, Νύμφωνος πατριάρχου. Εις 64r-72v 
Κυροϋ Λέοντος τοϋ σοφωτάτου βασιλέως.

8) ΙΙρβλ. 47r : «Ενχαί λεγόμενοι κατ'' ενώπιον της εΐκόνος της Ύπεραγίας
ημών Θεοτόκου.. ..όπως εϋρης αυτήν βοηθόν εν τη ώρα τοϋ ψνχοραγίσματός σου». 
57ν : «....δπο>ς ενρης αυτήν μεσίτριαν έν τη ημέρα, τής κρίοεως». 102ν : «Αυτή ή 
ευχή είιρέθη είς τον άγιον Τάφον τής Παναγίας Θεοτόκον καί αειπάρθενου Μα
ρίας. Νά ήζενρη καί νά πιστεύη πας άνθρωπος όπου θέλει διαβάζει την ευχήν 
ταύτην κάθε ημέραν, μίαν φοράν την ημέραν, καί νά την (cod. της) βαοτάζη 
απάνω τον, δεν φοβάται νά άποθάνη από κακόν θάνατον, ούτε είς πόλεμον, ο ντε 
είς θάλασσαν, οϋτε είς ποταμόν, οϋτε από εχθρόν (cod. έχρόν) του θέλει έχει κα
κόν οντε από μαχαίριον οντε από ζνλον....».

°) Είς τήν έκδοσιν τών κειμένων διώρθωσα σιωπηλώς τάς πολυαρίθμους 
ανορθογραφίας τοϋ Γεωργίου Λουμπάνου. Δείγμα των παρέχει 6 Λάμπρος είς 
τήν έκδοσιν των πρώτων στίχων τής προσευχής.

Ι0) ΔΓ είδικωτέρας διαπιστώσεις δέν είχα είς τήν διάθεσίν μου τόν άπαι- 
τούμενον χρόνον. Μία τοιαύτη άλλως έρευνα δέν έχει νά πρόσθεση τίποτε τό 
ιδιαίτερον.
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A'

Cod. Oxon. Canon, gr. 117, ff 72V-77V

Ευχή εις τήν Παναγίαν Θεοτόκον και Δέσποιναν. y2v

Παρϋένε Δέσποινα Θεοτόκε, ή τον μονογενή του Θεόν λόγον κατά 
σάρκα γεννήσησα, τον πόσης δρατής και νοητής κτίσεως ποιητήν καί 
Δεσπότην, τον ενα τής Τριάδος ϋεόν τε καί άνθρωπον υπέρ φνσιν κυο- 
φορήσασα, τδ σκήνωμα τής Θεότητος, το πάσης άγιωσύνης \ καί χά- γτ,τ 
ριτος δοχεΐον, ενώ κατφκησε τό πλήρωμα τής Θεότητος σωματικώς, 
ευδοκία του Θεοΰ καί πατρός, συνεργεία τον 'Αγίου πνεύματος, ή πό
σης τής κτίσεως βααιλικώ καί Ίλεοπρεπεϊ άξιώματι ανυπέρβλητον ύπερ- 
κειμένη καί ύπερέχουσα, ή δόξα καί τιμή καί άρρητος ευφροσύνη των 
αγγέλων, | βασιλικοί των αποστολέων καί προφητών στέφανος, ή τλαν- jyj 
μαστή καί υπερφυής των μαρτύρων ανδρεία, ή των αγώνων αυτών 
καί τής νίκης αφορμή, καί τών άϋλ.ητικών καί των άϊδίων καί ϋεο- 
πρέπων αμοιβών πρόξενος, ή νπέρτιμος τών μαρτύρων τιμή καί δόξα, 
ή τής ήσνχίας απλανής οδηγός καί διδόσκαλ,ος, ή τών άποκαλ,ύψεαιν 
καί πνευματικών μυστηρίων ϋύρα, ή πηγή τής ζωής, ή πύλη τοϋ απρο
σίτου | φαπός, ό τοϋ ελέους ακένωτος ποταμός, ή πάντοτε καί ίλαυμόι- 
των ανεξάντλητος ίλάλασσα, Σοϋ δεόμε&α καί Σε παρακαλώ, τήν αυμ- 
παάεστάτην μητέρα τοϋ φιλανίλρώπου Δεσπότου, ιλάσίλητι εμού τοϋ ά- 
μαρτωλοϋ καί αναξίου δούλου σου, έπίβλεψον εύμενώς επί τήν ταπεί- 
νωσίν μου, ιασαι τά συντρίμματα τής ηνυχής μου καί τοϋ σωμάτου μου,

| τους ορατούς καί αοράτους πολέμους κατάλνσον, πύργος ισχύος, όπλα η 
πολεμικά, παράταξις ισχυρά καί στρατηγός καί πρόμαχος γενοϋ τοϋ ανα
ξίου εμοϋ από προσώπου τοϋ έχ&ροϋ μου, δεΐξον μοι τά αρχαία ελέη 
σου καί τά ύλαυμάσιά σου σήμερον, δεΐξον τοϊς ανόμοις έχύλροΐς μου 
ότι μονος βασιλεύς καί Δεσπότης δ Σός υιός καί Θεός. Καί Σύ, Κυ
ρία Θεοτύκε, δύνασαι πάντα | όσα καί βουλοιο έν ονρανώ καί επί γής, y^r 
πάσας τάς αίσίλήσεις προς τό συμφέρον έκάστω. Ρϋσαι, Δέσποινα, τοΐς 
νοσοϋσι την ύγίειαν, τοΐς εν ϋαλ,άσση τήν γαλ.ήνην καί τήν κυβέρνη- 
σιν, δδοιποροϋντι σννοδεύουσα καί φυλάττονσα, αιχμαλώτους τής πί
κρας ρυομένη δουλείας, παραμν&ονμένη τούς λ,υπουμένους τήν πενίαν 
μου και πάσαν άλλ.ην σωματικήν κονφίζονσα κάκωσιν, τών ηιυχικών 

| άρρωστημάτων καί τών παίλών άπαλλάττονσα πάντας ταΐς Σαΐς άο· y-v 
ράτοις προστασίαις καί εισηγήσεσιν, ΐνα τήν οδόν τής πρόσκαιρου ναύ
της ζωής καλώς καί άπροσκόπτως άνύσαντες, τής βασιλείας τών ουρα- 
νίων καί τών αιωνίων άγαΙλιον διά σοϋ επιτύχα)μεν. Τούς δέ πιστούς 9

9 τιμή καί άρρητος : τριφή καί άρρήτο)ς cod.
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βασιλείς ήμών και ορθοδόξους Χριστιανούς, τους rep φοβερω του μδ* 
νογενοϋς Σου νίον τιμηθέντας όνόματι και τή Σή \ άμάχω πεποιθό- 
τας προστασία καί χάριτι, μεσίτην και πρόμαχον κατά των επικειμέ
νων εχθρών άοράτως ένίσχυσον διά τδ τάς ψυχάς αυτών επικείμενον 

40 άθυμίας νέφος. ’Άφελε τον πόνον τής ψυχής αυτών και λαμπράν 
την ευθυμίαν και χαράν άντεισήγαγε, ειρηνικόν καί άστασίαστον τό 
κράτος καί την βασιλείαν άποκαταστήσασα. | Ρϋσαι, Δέσποινα, τάϊς y6v 
πρεσβείαις σου έξαιρέτως τον ανάξιον δοϋλον σου Φραγκίσκον” καί 
πάσαν πάλιν καί χώραν από λιμοΰ, λωιμοϋ, σεισμοί), καταποντισμοί),

45 πυράς, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων καί εμφυλίου πολέμου, ρϋσαι 
Δέσποινα, καί την ταλαίπωρον καί άθλίαν καί βορβορώδη νήσον Κρή
την υπό τών ανόμων καί άθεων Άγαρινών. Ναι, υπεράγαθε καί 
παντευλόγητε, | παμμακάριστε καί πανάμωμε, πανάφθορε, πανακήρατε, ηγτ 
πάντιμε. 'Η ελπίς τών αμαρτωλό»’, ή βοήθεια τών αβοήθητων, δός 

50 βοήθειαν τών ταλαίπωρων καί αναξίων δούλων σου, τών κατοικούντων 
εν αυτή καί δικαίως αυτούς, Παναγία Θεοτόκε, φέρε εις τον υιόν Σου 
καί Κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν, οτι αύτφ πρέπει δόξα, τιμή καί 
προσκύνησις συν τώ άνάρχφ αντοϋ πατρί καί τώ παναγίω καί άγαθω 
αυτόν πνεύματι, | νυν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων, αμήν, ηηχ

43 φραγκϊακον in rasura.

r.Sfi

Β'

Cod. οχοη. Canon, gr. 117 ff 97r-io2\r.

Ευχή έτέρα εις τήν Παναγίαν Θεοτόκον καί Δέσποιναν. ρηχ
Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε, | ή καθαρωτέρα τής όλης κτίσεως, ή 

ύψηλοτέρα καί καθέδρα του βασιλέως καί κλίνη, παλάτιον, δροσοφόρε 
πόκε, νεφέλη φωτεινή, ράβδε τοΰ ’Ααρών, πόκε δροσοφόρε του Γεδε- 

Γ) ιόν, βάτε άκατάφλεκτε, στάμνε, πλάξ θεοχάρακτε, πύλη καί κλΐμαξ,

u) Ή λέξις «Φραγκίσκον» εδώ, όπως καί εις τήν έπομένην προσευχήν, στ.
49, αλλά καί είς άλλα μέρη τοΰ κωδικός (103ν «βοή&ησον του δούλου οου 
Φραγκίσκον*, 107r ιοκέπασον τον δοΰλον οου Φραγκίσκον») έχει γραφή υπό με- 
ταγενεστέρας χειρός, άποξεσθείσης άλλης λέξεως, τοΰ ονόματος τοΰ Γεωρ
γίου Λουμπάνου. Προφανώς δ κώδιξ ήλλαξεν αργότερα κύριον περιελβτον είς 
τόν Φραγκίσκον. Είς τοΰτον ανήκουν αί άσχετοι πρός τό κυρίως «Ύμνολόγιον» 
προσθήκαι είς τάς σελίδας lr-6r καί 151r καί έπειτα, περιέχουσαι αποσπά
σματα Ευαγγελίων, κοντακίων κτλ., ασύνδετων μεταξύ των. Είς τόν ίδιον επί
σης ανήκουν καί αί ίταλικαί σημειώσεις τής σελ. 121ν, έκ τών οποίων ευανά
γνωστος είναι μόνον ή φράσις: *Prima amare Dio, poi Maria e poi Van- 
gelo nostro custode, si volese salvare»,
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ΐΐαντάνασσα σεμνή, παννμνητε, άπείρανδρε, Νεόνυμφε, άσπιλε, πανα
μώμητε καί αφθορε, τράπεζα, βασίλισσα, | απελπισμένων ή ελπίς, ρω- 98γ 
σις τών άσθενούντων, ασφάλεια έστώτων, ομόνοια εκκλησιών, δόξα 
πατριάρχων, άνάκτων τό κραταίωμα, ισχύς τών στρατοπέδων, καλλονή 
τών Ιερέων, πεπλανημένων οδηγέ, βακτηρία τών τυφλών, χαρά τών 
θλιβομένων, ρνσις άδικονμένων, κόρη, πηγή, σκέπη, χώρα, ύψος τών 
αγγέλων, κατάπτωσις τών δαιμόνων, | θυμιατήριον χρυσονν, γέφυρα, 98'' 
ισχύς, τροφή, στολή, χαρά, ευλογία, άντίληψις, δόξα, πνοή, προστά- 
τις, πορφύρα θεονφαντε, στάμνε, ράβδε, πόκε, στόμα, κούφη νεφέλη, 

jrj εις ’Εσένα καταφεύγω, εις εσένα τρέχω, 'Εσύ, Πανάχραντε Θεοτόκε, 
βοηθέ ι μοι τή ωρα ταύτη καί χάρισέ μοι καιρόν ζωής, ΐνα δοξάζω 
πάντοτε τό όνομά σου τό άγιον μνήσθητι, | Δέσποινα, τον αναξίου ggr 
δούλου σου. Παρθένε Θεοτόκε, Συ γιγνώσκεις ότι επί σοί θαρρώ καί 
εις τον υιόν Σου τον Κύριον ημών Ίησουν Χριστόν. Διό, Δέσποινα 

2Q Θεοτόκε, βοήθει μοι του αναξίου δούλου Σον έχεις γάρ τό θέλειν καί 
τό δύνασθαι ώς τον ένα τής Τριάδος αρρήτως γεννήσασα. Μόνον μη 
παρίδης με τον σόν άθλιον δουλον, Παναγία Θεοτόκε' ΐδε την πίστιν 
μου καί τον πόθον μου τον ένθεον \ καί ώς έχουσα τό συμπαθές καί 99ν 
το δύνασθαι, ώς μήτηρ τον μόνου αγαθόν καί ελεήμ,ονος Θεοϋ, δέξαι 

25 τήν παναθλίαν μου φυχήν καί άξίωσον αυτήν διά τής μεσιτείας καί 
άντιλήψεως τής δεξιάς μερίδος τον μονογενούς Σου υίοϋ καί τής κα- 
ταπαύσεως τών αγίων καί εκλεκτών αυτόν. Ονκ εχω πλήν Σοϋ βοη
θόν ουδέ άντίληψιν. Εις Σέ ελπίζω μή αστοχήσω, \ εις Σέ καυχώμαι. ιοογ 

Μή διά τάς πολλής μου αμαρτίας άποστρέψης τό πρόσωπόν σου απ' 
gQ έμον τον αναξίου δούλου Σόν. Έλέησόν μου τήν ταπείνωσιν, άχραντε, 

οίκτίρησόν μου τήν ασθένειαν, Πάναγνε. Μεγάλην έχεις τήν παρρη
σίαν προς τον εκ Σου τεχθέντα Θεόν ημών, ώς ον δεις έτερος πάντα 
δύναααι, πάντα ισχύεις, ώς πάντων | νπερέχουσα τών χτισμάτων. Ου- ιοον 
δεν σοι αδύνατον, εάν θέλησης μόνον. Μή παρίδης μου τά δάκρυα, μή 

35 βδελύξης μου τον στεναγμόν, μή απώαη μου τον εγκάρδιον πόνον, μή 
καταισχύνης μου τήν εις Σε προσδοκίαν, άλλα ταΐς μητρικαϊς σου δε- 
ήσεσι τήν τοΰ αγαθοΰ υίοϋ καί θεού άβίαστον βιασαμένη ευσπλαχνίαν,

| άξίωσόν με τον αμαρτωλόν τό πρώτον καί άρχάΐον έπαναλαβεΐν κάλ- ιοιγ 

λος, τήν τών παθών άποθέσθαι αμορφίαν. Διό, Πανύμνητε Θεοτόκε,
40 επάκουσόν μου τοΰ αναξίου δούλου Σου* ρϋσαι, Δέσποινα, ταΐς πρε- 

σβείαις Σου τον ανάξιον δουλον Σου Φραγκίσκον από παντός κακόν 
κατατύχη υπό πολέμου, υπό εχθρών, υπό θαλάσσης, υπό ξύλου καί 
παντός κακού καί δός, | Δέσποινα, ύγίειαν καί σωτηρίαν εμοΰ τον ιοιν 
αμαρτωλού καί παντός τοΰ ορθοδόξου λαοΰ, τών μισούντων καί άγα- 

45 πώντων με. Έξαιρέτως ρϋσαι, Δέσποινα, τήν παναθλίαν μου ψυχήν
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εκ τών χειρών τον μιαρού και κακότεχνου πλάνου και ρνααι, Πάνά- 
γνε Θεοτόκε, ή κραταιά προστασία τον Κόσμου, και την ταλαίπω
ρου και βεβορβωρώδη τάλαινα νήσον Κρήτην υπό των άίλέων | και 
απίστων Άγαρινών. Ναι, υπεράγαϋε Δέσποινα Θεοτόκε, έπάκουσόν 
μου τον αχρείου και ρνααι αυτήν υπό τον ά&έου ’Έϋνους αυτών. Μη- 
δε γάρ εΐπωσι και που είναι ό Θεός ήμαιν; 'Αλλά εις ’Εσένα τρέχαμε, 
διά να βοηάήσης του ταλαίπωρου λαόν τής αυτής ταλαίπωρης Κρήτης, 
ϊνα δοξάζωμε τον Κύριον ημών Ίησονν Χριστόν καί Σε, μεσίτριαν 

Κόσμον, | δτι αυτώ πρέπει δόξα, τιμή καί προσκύνησις εις τους αιώ
νας των αιώνων, αμήν.

δέβ

Τ'

Cod. Canon, gr. 117, ff I22v-I3ir

Προσευχή προς την εαυτόν ψυχήν.

Τις νά σε παρηγόρηση, ψυχή μου, θυγατέρα τής 'Ιερουσαλήμ; *Ε
πειδή τέτοιας λογής σκληρά επιλογή ϋ·ηκες : Χύσε ώς νερόν την καρδίαν 
σου δμπροστάς εις τό πρόσωπον τοϋ Θεόν, σήκωσε προς Αυτόν τά χέ~ 
ρια σου, διά νά εϋρης βοή&ειαν τής σωτηρίας σου \ καί βοτάνην εί? 
τάς πληγάς των αμαρτιών σου. Φώνιαξε από τά βάϋη τής καρδίας σου 
τό: έλέηαόν με δ Θεός κατά τό μέγα ελεός σου, διά την μεγάλην σου 
ελεημοσύνην καί διά τό πλήθος τής ευσπλαχνίας σου λύσε τά αμαρτή
ματα μου. “Ο Θεός ποτέ την ιμυχήν μου δεν άπορρίπτει, καρδίαν σνν- 
τετριμμένην καί τεταπεινωμένην. Λοιπόν | με δάκρυα καί αναστενα
γμούς προς αυτόν φ&άοε καί τέτοιας λογής τοϋ είπε : Ποιος νά δώση 
νερόν εις τήν κεφαλήν μου καί βρύσες δακρύων εις τά μάτια μου, νά 
■άρηνηίλώ καί νά κλανσω ταΐς πληγαις μου; Έλλάξασιν αί ήμέραι τής 
αφροσύνης μου εις δάκρυα καί τά τραγούδια μου εις ϋρήνους' ήλειψεν 
δ ήχος των τραγονδιών μου καί ή κιϋάρα μου \ ήλ.αξεν εις βρυγμόν 
των δδόντων καί εις αναστεναγμούς τής καρδίας μου και δάκρυα τών 
δμμάτων μου' εσιώπησα καί εταπεινώϋηκ.α καί από τό καλών εμίσενσα 
καί δ πόνος μου μεγαλύτερος έξανακαινουργιώϋηκε' φόβος καί τρόμος 
επεσεν επάνω μου καί σκοτεινάγρες με έσκεπάσασιν οί άβυσσοι με 
έπερικνκλοισαν καί ή κεφαλ.ή μου | ήπεσε εις τών πετρών τά σχήμα
τα. Όϊμέ, διότι ώς Σόδομα καί Γόμορα έγίνηκα' από τήν άμαρτίαν 
μου δλος εκατακάηκα καί ποιος νά σπλαχνισίλή τον άϋον τών λειψάνων 
μου, τής όποιας έγίνηκα κρούαεμα καί τις τον άτυχον νά με παρηγορή- 
αη; Χειρότερα εγώ ήσφαλα παρά τά Σόδομα, διότι εκείνα τον νόμον δεν

6-πληγάς αον mp. erasit ms. 20 πεζών sed τρ in mg cod.
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25 κατέχοντας | εις τσί αμαρτίες έπέσασι, μά εγώ την χάριν λαμβάνοντας 125V 
τον Κύριόν μου έπρόδωσα. Όϊμέ και τί νά,γενώ, ποϋ να τρίξω, που 
νά γυρίσω, ποιαν βοήθειαν νά ευρώ, μεσίτην εις τον Θεόν νά με βάλη.
'Ο άνθρωπος, όταν ανθρώπου σφάλλη, ευρίσκει άνθρωπον όπου μεσι
τεύει, μά εγώ, όπου εις τον θυμόν μου ήσφαλα, ποιον τά ευρώ νά Τον 

30 καλοσννέψη; \ 'Οϊμε, διατι πόνον συνέλαβα και ανομίαν εγέννηαα, i26r 
λ.άκκον ήσκατρα και εις την κορυφήν μου ή αδικία μου έκατέβηκεν ή 
ακαθαρσία μου δμπρδς εις τά πόδια μου εύρίσκεται καί δεν έθνμή- 
θηκα των ύστερων μου ημερών κι ήπεσα πέσμα θαυμαστόν καί τινάς 
δεν εύρίσκετ αι νά με παρηγόρηση. *Ω, πόσα δριμνς | <5 καρπός τής ia6v 

35 πορνείας, παρά χολήν πικρότερος καί παρά σπαθίν δίστομον. Ώ, καί 
πώς εγίνηκα εις ερήμωοιν, ώ, πόσον όγλήγορα έχάμνηνα ! *Ω πόσον 
βαθειά έπεσα, ώ, καί πόσον μακρά από τον ποιητήν μου έλιαργάρησα !
Διά τούτο την είκύτα μου από την χώραν του Θεόν ερρίξααι καί έκα- 
ταπατήσασιν. Έχώ από την βίβλ.ον τής ζωής ελειώσθηκα, εγίνηκα | ώς ΐ2γτ 

40 έν ννκτί κόραξ, ώς τό μοναχόν δσπίτιον καί ωσάν στρονθίον μόνον εις 
το δώμα επάνω, καί τινάς, όϊμε, δεν ενρίσκεται νά μέ παρηγορήση· 
Στρέφομαι εις τά δεξιά μου μέρη καί θεωρώ καί δεν είναι τινάς νά με 
γνωρίαη καί από τά ζερβά χνρεύγονσι ώς άδικον νά με άρπάξονσι· 
φεύγω δίχως τη ας ία μέ ζιχώτει καί τινάς δεν είναι νά μέ γυρεύσει%

45 Εγίνηκα \ ώσάν άτωφέλιντον χρειασίδι γεμάτον καταφρονέματα' κα_ 
ταραμένη νά ήτον ή ημέρα όπου έχ ενι ήθηκα καί ή νύκτα εις την όποιαν 
ενφράνϋηκ.α. Μη μετρηθή ή ημέρα έκείτη μέ τές ήμερες τον χρόνου> 
και ο εωσφόρος εις την νύκταν εκείνην μην ανατείλη. 5Οϊμε, μάνα 
μου, και διατι μέ εγέννησες, πραίμιον των κόπων τον διαβόλου καί δι

ού) χα>ς ώφέλ,ειαν εις την γην άπάτυτ. | Καλύτερόν μου ήτον ία μην ήθελα i2Sr 
γεννηθή ποτέ μου, παρά, άπήτις έγεννήθηκα, νά μισεύσω από σένα, 
τον Θεόν μου καί πλάστου μου. Κλαύσατέ με, βουνά καί λαγγάδια> 
κλαύσατέ με, ποταμοί καί βρύσες, διατι εγώ είμαι τον κανμον ή θυ- 
γάτηρ. Κλ.αύσαιέ με, θηρία του αγρόν, τετράποδα τής γης. Πουλιά πε- 

55 τούμενα του άέρος καί πάσα πτ οή | καί ψυχή ζώοα, δάκρυα χύσετε διά i2Sv 
λόγον μου, διατι εσείς είσθε πουλιά τον Παραδείσου. "Αγγελοι θάνα
τον δέν φοβάσθε, ουδέ τρόμος τον "Αδον σάς φοβερίζει, μά εμένα τον 
ταλαίπωρον δ τάρταρος μέ άνημένει. ’Εγώ ήκαμα την αμαρτίαν, εγώ 
καί την τιμωρίαν νά παιδενθώ. Όϊμέ, καί ποια αμαρτία ώσάν την 

60 αμαρτίαν μου ενρίσκεται; Διά τούτο δέν έχω | αποκοτιά τον Θεόν μου i29r 
νά κράξω καί βοήθειαν νά τον ζητήσω. Τό κακόν μου δ προφήτης 
θεωρώντας, έπροφήτευσε καί είπεν : «’Ιδού, οΐ μ ακρύνοντες εαυτούς

40 δσπίτιον : ααίτιον cod.
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άπο σου, άπολουνται». ’Εγώ εμάκρυνα από λόγου σου, εγώ καί άπο- 
λονμαι. ’Ήνοιξεν ό "Αδης τό στύμαν του και νά με καταπίη σπονδά- 

05 ζει. 'Η αμαρτία μου άμπώδει με’ τα πόδια μου | νά άναβαίνουσι δεν i2gv 
μπορουσι. Στέκω την ώραν τούτην εις τό βά&ος νά περάσω. *Ω γλυ
κύτατε Χριστέ, εις εσένα φωνιάζω, βοήδησόν με και έλέησόν με, Κύ
ριε, μη κΐ) δυμφ σου έλέγξης με, μηδέ τη οργή σου παιδεύσης με. 
’Ελεημοσύνην, ελεημοσύνην Χριστέ καί δχι δικαιοσύνην ! Διότι άν &έ- 

70 λης τάς άμαρτίας μου νά κρίνης, ποιος [ ήμπορεί νά μέ ύπομείνη; i3or 
’Ελέησόν με καί συγχώρησόν μου, διότι οϊ σαΐτες σου μέ άξιώσασι 
καί την χαράν του φόβου σου εις εμένα εβεβαιώσασι. Δεν ευρίσκω 
καμμίαν ανάπαυαιν εις τά κόκκαλά μου, διατί αι άνομίαι μου έπερισ- 
σεύσασιν την κεφαλήν μου καί ώσάν γομάρι δύσκολοβάστακτον έβαρύ- 

75 ρύνασιν εις τοϋ λόγου μον έσαπηδήκασιν καί έβρωμέσασιν οί πληγές
μου διά τής | αφροσύνης μου. Δέν ευρίσκω καμμίαν ύγιείαν εις την 130V 
σάρκα μου από τάς άμαρτίας μου. Όϊμέ, καί τί τό ώφελος εις τον 
"Αδην νεκρός νά κατεβαίνω; Μά, ώ γλ.υκύτατε Ίησοΰ, καί εις τούς 
νεκρούς θαυμάσια δέν κάμεις; Λοιπόν, άνασήκωσέ με άνάστεσέ με, μέ την 

g0 παντοδύναμόν σου χέρα. ’Εσύ, Χριστέ μου, είπες, εσύ έταξες, εσύ την
γνώμην σου | εφανέρωαες, πώς τον δάνατον τοϋ αμαρτωλού δέν δέλεις, 131r 
μά έπιδνμας νά έπιστρέψη καί νά ζήση. Λοιπόν εις εσένα επιστρέφω, 
εις εσένα τρέχα), διά νά φύγω την οργήν σου. Εις τά χέρια σου φύλα- 
γμε, <5ίά νά μή μέ φδάση τό σπα&ί τής δικαιοσύνης σου. Πλύνε με μέ 

85 τά δάκρυά μου, καδάρισέ με μέ τούς αναστεναγμούς μου | καί λύσε τά ι$ιν 
άμαρτήματά μου, εσύ, ώ Θεέ μου, εσύ ή σωτηρία μου, εσύ ή ελπίς 
μου, εσύ ή καταφυγή μου, εσύ ή Ιατρεία μου. ’Εσύ, ώ δεέ μου, εσύ 
τούς νεκρούς άνασταινείς, εσύ τούς δεσμούς λύεις, τούς παραλύτους 
άνορδώνεις' λοιπόν, εσύ βοήδησέ μου. Έγώ είμαι τό γαΰμένον πρό- 

<)0 βατόν καί εσύ ό γλ.νκύς βοσκός. 1Ω Χριστέ μου, εις εσένα τρέχω καί
σήκωαέ με νά μην γενώ | ξέσκισμα των πονηρών δαιμόνων. ”Εως πότε 132Γ 
γυρίζεις τό πρόοωπόν σου καί δέν μοϋ ύπακούγεις, εύσπλαχνικέ μου 
πατέρα; Έλέησόν με, μή εΐπωσιν τά έδνη·. καί που είναι ό δεός σου ; 
Πολλοί λέγουσι εις την ψυχήν μον, πώς δέν έχω καμμίας λογής σωτη- 

95 ρίαν, μά εσύ είσαι δ άντιλήπτωρ μου, εσύ είσαι ό βοηδός μου, ή δόξα
μου, οπού έψώνεις την κεφαλήν μου’ \ λ,οιπόν ϋψωσέ με από τό βάδος ΐ32ν 
τής κακίας, διά νά είμαι πάντα υψηλός μετά σένα. Νϋν καί αεί καί 
εις τούς αιώνας τών αιώνων αμήν.

Τέλος τζή προσευχής τζή ψυχής.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1949.

Εξαιρετικής σημαντικόν είναι τό γεγονός, δτι κατόπιν τόσων δισταγμών, 
αναβολών καί ποικίλων παρεμβληθέντων εμποδίων ήρχισαν τέλος αί προκα
ταρκτικοί έργασίαι διά τό άνοιγμα καί τήν έπανέκθεσιν τοϋ Μουσείου Ηρα
κλείου. Έπετεύχθη κατόπιν επιμόνων προσπαθειών καί τής έπισυμβάσης ένάρ- 
ξεως πυρκαϊάς ή άποδέσμευσις των ως αποθηκών εφοδίων χρησιμοποιούμενων 
αιθουσών τού Μουσείου, ουτω δέ έγένετο ή άποσυμφόρησις τών άλλων μου
σειακών χώρων καί μάλιστα τών εργαστηρίων διά μεταφοράς τοΰ ύλικοΰ είς 
τήν έκκενωθεϊσαν ήμιτελή πτέρυγα. Ή έναρξις όμως τών κανονικών εργασιών 
διά τό άνοιγμα τοϋ Μουσείου έγένετο μόλις κατά τό τέλος τοϋ έτους, διατε- 
θέντος τοϋ πρώτου τμήματος τοΰ πρός τόν σκοπόν τούτον όρισθέντος κονδυλίου. 
Λίαν εύφροσύνως όμως αναγγέλλεται ή οριστική διάθεσις ενός καί ήμίσεος 
περίπου δισεκατομμυρίου δραχμών διά τήν πραγματοποίησιν τής επισκευής, άπο- 
περατώσεως καί συμπληρώσεως μιας ακόμη πτέρυγος τοϋ κτηρίου τοϋ Μουσείου, 
τό όποιον οϋτω θά άποβή, μέ τήν διαμόρφωσιν τών κύκλφ χώρων καί τοΰ 
έναντι αύτοΰ χώρου τοΰ Προμαχώνος Άλκαζάρ, τό καλύτερον μουσειακόν 
κτήριον τής 'Ελλάδος. Ό άρχιτέκτων Πάτροκλος Καραντινός προετοιμάζει τά 
τελικά σχέδια καί ή πραγματοποίησις τοΰ όλου έργου έλπίζετατ βασίμως ότι 
θά έ'χη συντελεσθή εντός τοΰ προσεχούς έτους. Δέον νά ύπογραμμισθή ένταΰθα 
ή συμβολή τοΰ Καθηγητοΰ τής Προϊστορικής 'Αρχαιολογίας καί Ιστορίας τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Σπυρ. Μαρινάτου διά τήν έξασφάλισιν καί διάθε- 
σιν τών άπαιτουμένων κονδυλίων έκ τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ καί τήν προετοιμα
σίαν τής μελέτης. Κατά τόν μνημονευθέντα Προμαχώνα θά κατασκευασθή μου
σειακόν παράρτημα διά τά μεσαιωνικά καί τά δευτερεύοντα γλυπτά καί αρχι
τεκτονικά μύλη, τοΰ χώρου διαμορφουμένου κατά τρόπον έξυπηρετοΰντα τούς 
τουριστικούς σκοπούς τούς πόλεως. Έν τώ μεταξύ συνεχίζονται αί προκαταρ
κτικοί έργασίαι διά τήν έπανέκθεσιν τοΰ Μουσείου, μέ προοπτικήν νά γίνουν 
κατά κλιμάκια καί τμηματικής προσιτοί αί κύριαι αρχαιότητες, μέχρι τής 
πραγματοποιήσεως τής τελικής διαρρυθμίσεως, ή οποία είναι δυνατόν νά πρα" 
γματοποιηθή μόνον μετά τήν άποπεράτωσιν τοΰ όλου κτηρίου. Κύριον μέλη μα 
τής Διευθύνσεως είναι νά γίνη ή έπανέκθεσις κατά τρόπον υποδειγματικόν, 
ικανοποιούντο τόσον τήν ανάγκην τής τουριστικής έπιδείξεως τοΰ Μουσείου 
όσον τήν ανάγκην τής έπιστημονικής άξιοποιήσεως τοΰ περιεχομένου του. ’Α
ναγγέλλεται ότι νέαι μεταλλικοί καί κρυσταλλόφρακτοι προθήκαι θά παραγ- 
γελθοΰν είς τό εξωτερικόν, διά τών οποίων θά καταστή πραγματοποιήσιμος ό 
ώς άνω σκοπός.

’Επί τοΰ παρόντος εξαιρετικής δυσμενείς εμφανίζονται αί συνθήκαι τοΰ 
Μουσείου καί τών αρχαιολογικών χώρων τής Κρήτης ώς πρός τό προσωπικόν. 
Πολλαί θέσεις φυλάκων παραμένουσι κεναί, ώστε τό Ύπουργεΐον Παιδείας, 
έβεβαιοίθη ότι κινδυνεύουν οί άρχαιολ. χώροι καί διέταξε τό κλείσιμον τοϋ 
αρχαίο λ. χώρου τής Κνωσοΰ, επίτρεψαν τήν είσοδον μόνον είς τούς ξένους 
ϊνα ύποχρεωδή τό Ύπουργεΐον Οικονομικών νά έγκρίντι τούς διορισμούς φυ-
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λάκων. Παραμένει πάντοτε προβληματικόν, πώς θά έκτελεσθοϋν αί έργασίαι 
έπανεκθέσεως ιόσιον χιλιάδων αντικειμένων μέ επιστημονικόν καί τεχνικόν προ
σωπικόν περιοριζόμενον εις δύο μονάδας καί φυλακτικόν προσωπικόν τελείως 
ανεπαρκές.

Ή Τουριστική Επιτροπή Ηρακλείου συνέβαλεν εις τήν βελτίωσιν τής 
έμφιανίσεως τής ζώνης τοϋ Μουσείου καί τήν διαμόρφωσιν μικροί κήπου κατά 
τόν περίβολον τοϋ περιστύλου, μέ τήν βοήθειαν τοϋ Έπιθεωρητοΰ Γεωργίας 
κ. Άνδρ. Ξανθουδίδου. Μετά μεγίστης δυσκολίας έπετεύχθη ή μερική άπομά- 
κρυνσις τοϋ σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων έκ τής περιοχής ταύτης. Ή αυτή 
’Επιτροπή μεριμνά διά τήν διαμόρφο)σιν ευπρεπούς εισόδου μετά πλατείας εις 
τόν άρχαιολ. χώρον τοϋ ανακτόρου τής Κνωσοί.

Ή κατάστασις των άρχαιολ. Συλλογών δέν είναι ευχάριστος. Τό Μουσειυν 
Χανίων εξακολουθεί νά στεγάζεται είς τό ακατάλληλον λόγιμ τής γειτονίας 
τής θαλάσσης οίκημα Γιαλό Τζαμισί. Τό Μουσεϊον Ρεθύμνης, προσωρινώς 
στεγαζόμενον εις έν Δημοτ. Σχολεΐον, κινδυνεύει νά έκβληθή χωρίς νά εύρεθή 
κατάλληλον οίκημα διά τήν έξασφάλισίν του. Προωθήθη δμαις διά τήν ορι
στικήν του στέγασιν τό ζήτημα τής άποκαταστάσεως τής Ένετικής Λέσχης είς 
τήν παλαιάν αυτής μορφήν. Ή Συλλογή Νεαπόλεως μετετοπίσθη στεγασθεϊσα 
προσωρινώς εις μικρόν να'ίδριον παρά τήν Μεγάλην Παναγίαν καί εις γειτονεϋον 
δωμάτιον τής ’Επισκοπής. 'Οριστική στέγασις προβλέπεται νά γίνη είς τό οίι 
κοδομούμενον κτήριον τοϋ Δήμου Νεαπόλεως. Αί λοιπαί συλλογαί παραμένουν 
είς τήν αυτήν κατάστασιν.

'Ως πρός τήν συντήρησιν καί προστασίαν τών αρχαιολογικών χώρων καί 
μεμονωμένων μνημείων έγένοντο τά ακόλουθα :

Έργασίαι συντηρήσεως τών μινωικών ανακτόρων, έπαύλεων καί συνοικι
σμών δέν έξετελέσθησαν, είμή είς περιωρισμένην κλίμακα είς τό άτάκτορον τής 
Κνωσοΰ, έκ μέρους τής ’Αγγλικής ’Αρχαιολ. Σχολής διά τοϋ Έπιμελητοί αυ
τής έν Κνωσώ άρχιτέκτονος Pit de Jong. Αί τελευταϊαι άπέβλεψαν είς στερέ- 
ωσιν δαπέδων γυψολιθικών, άποκατάστασιν τών βωμών τών αύλών, στερέωσιν 
τών τοίχων, άποχέτευσιν τών ύδάτων τών άνω ορόφων κλπ' τά αρχιτεκτονικά 
μέλη τής κλίμακος τής άγούσης είς τόν 4ον όροφον τών βασιλικών διαμερι
σμάτων κατεβιβάσθησαν καί άπετέθησαν έκεΐ πλησίον, διότι ήπείλουν πτώσιν· 
ΓΙοσά διά τήν συντήρησιν τών άρχαιολ. μινωικών χώρων διετέθησαν παρά τοϋ 
Δημοσίου λίαν περιωρισμένα καί μόνον διά τόν καθαρισμόν ώρισμένων χώρων 
(Ώδείον Γόρτυνος, Ναός Άγ. Τίτου, Άνάκτορον Φαιστοΰ), άνηγγέλθη όμως ώς 
προσεχής ή διάθεσις 390 εκατομμυρίων διά τήν στερέωσιν τών μνημείων τής 
Κρήτης. Άντιθέτως διετέθησαν μικρά σχετικώς ποσά, ικανά όμως διά τήν προσω
ρινήν προστασίαν, διά τά μικρά τοιχογραφημένα παρεκκλήσια τών ΕΙσοδίων τοϋ 
Σκλαβεροχωρίου καί τής Άγ. Πελάγιος τής Άνω Βιάννου. Αί έργασίαι έξε
τελέσθησαν υπό τήν έποπτείαν τής άρχαιολ. Υπηρεσίας, είς τό πρώτον δέ τών 
δύο μνημείων έγένετο καί καθαρισμός καί στερέωσις τών τοιχογραφιών. Διά 
κοινής συμβολής τής άρχαιολ. Υπηρεσίας καί τοϋ Τουρισμοί άπεκατεστάθη 
καί έπροστατεύθη διά κιγκλιδώματος ή ιστορική Κρήνη Πρίουλι τής πόλεως 
Ηρακλείου. Ή ένετοτουρκική ωραία κρήνη, ή γνωστή ύπό τό όνομα Κρήνη 
Ίδομενέως, κατέστη άναπόφευκτον, επειδή έρυμοτομεΐτο έξ ολοκλήρου, νά κα. 
τεδαφισθή καί νά μεταφερθή τό υλικόν αυτής είς τόν χώρον τοϋ Προμαχώνος 
τοϋ Άλκαζάρ πρός έπανοικοδόμησιν. Δέν κατέστη δυνατόν νά προστατευθή έγ" 
καίρως ή μεσαιωνική οικία τοϋ γνωστοί άπό τήν πολιορκίαν τοϋ Χάνδακοξ
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Στρατηγού Βερντμύλλερ' '/.αϊτοί δέν διεσώζετο αυτή ίκανοποιητικώς, είχε κη- 
ρυχθή διατηρητέον μνημείον διά τήν ιστορικότητα της. Τό υλικόν αυτής, εν 
οίκόσημον, τμήμα γοτθικού τόξου, ξύλινος λέων έξ υποβάθρου εξώστου έτέθη- 
σαν εις τήν διάθεσιν τής άρχαιολ. 'Υπηρεσίας.

’Εξακολουθεί νά προσκρούη είς ουσιαστικός δυσχερείας ή τελεσφόρος 
προστασία τών μεσαιωνικών τειχών των κυρίων πόλεων τής Κρήτης. Ή 
ασκούμενη χαλαρά παρακολούθησις διά τών αστυνομικών οργάνων δέν είναι 
Ικανή πάντοτε νά προλάβη τήν καταστροφήν τών επενδύσεων έκ κυβολίθων τών 
προπετασμάτων υπό ιδιωτών, αυθαίρετοι δέ οίκοδομαί εγκαθίστανται επί τών 
τειχών καί παρ’ αυτά. Άδείφ τοΰ Άρχαιολ. Συμβουλίου επετράπη ή διάνοιξις 
καί άλλου ρήγματος μεταξύ τών προμαχώνων Μαρτινέγκο καί Βηθλεέμ τοίν 
εξωτερικών τειχών τοΰ ‘Ηρακλείου, τό. οποίον έδημιουργήθη ήδη χωρίς νά έκ. 
τελεσθοΰν μέχρι τής στιγμής υπό τοΰ Δήμου τής πόλεως αί άναληφθεΐσαι υπο
χρεώσεις γεφυρώσεως, επισκευών κλπ. ‘Υπό τής άρχαιολ. ‘Υπηρεσίας παρημ- 
ποδίσθη ή παραχώρησις χοίρων είς ίδιώτας πρός οικοδομήν κατά τάς Πύλας 
τοΰ Παντοκράτορος, τής Σαμπιονέρας, καί τοΰ Άγ. Γεωργίου. Έμελετήθη κατ’ 
αρχήν ή τουριστική άξιοποίησις τής έξω ζώνης τών τειχών τοΰ Χάνδακος-Ή- 
ρακλείου μέ τήν δημιουργίαν τριπλής ζώνης πρασίνου (επί τών τειχών, εντός 
τοΰ Χάνδακος καί περί αυτόν) καί έκμετάλλευσιν τών πλατειών τών προμαχώ
νων εντός τοΰ οίκονομικοΰ πλαισίου τοΰ σχεδίου Μάρσαλ. Ή πραγματοποίησις 
τοΰ προγράμματος τούτου δχι μόνον θά άποδώση τήν μνημειακήν μορφήν είς 
τά τείχη καί θά τά διασώση είς τό μέλλον από βανδαλισμούς, αλλά καί θά 
έπιτρέψη τήν άνάπτυξιν τοΰ τουρισμοΰ μέ κέντρον τήν πόλιν τοΰ Ηρακλείου. 
Περί τών τειχών τής πόλεως Χανιών έλήφθη κοινή άπόφασις τών ‘Υπουρ
γείων Παιδείας καί Άνοικοδομήσεως, συμβιβαστική τών εκατέρωθεν απόψε
ων. Τόσον τά εξωτερικά οσον καί τά εσωτερικά (τοΰ Καστελλίου) τείχη δια
τηρούνται κατά τό κύριον αύτσιν μέρος' τών εξωτερικών επετράπη ή κατεδά- 
φισις ενός ακόμη τμήματος' είς τά εσωτερικά δημιουργοΰνται κλιμακωταί 
προσβάσεις συνεχίζουσαι τάς πρός νότον όδικάς αρτηρίας, άποκαθίσταται δέ 
ή δψις τών τειχών κατά τό δυνατόν βάσει ενός ενιαίου, αίσθητικώς ικανοποιη
τικού, σχεδίου. Διά τήν Φορτέτσαν τής Ρεθύμνης μέ τόν ιστορικόν ναόν της 
έγένετο είσήγησις δπως παραχωρηθή είς τόν Δήμον Ρεθύμνης διά τόν έξωραϊ- 
σμόν καί τήν άποκατάστασιν. Δυστυχώς μεμονωμένα μνημεία μεσαιωνικών κυ
ρίως χρόνων, τών πόλεων Χανίων καί Ρεθύμνης,. μάλιστα προσόψεις ένετικών 
μεγάρων ή οικιών, εξαφανίζονται μέ γοργόν ρυθμόν, προτού προφθάση νά 
έπέμβη ή μακράν ευρισκόμενη καί συνήθως απληροφόρητος άρχαιολ. ‘Υπηρε
σία. Αί πολεοδομικαί άνάγκαι έξ άλλου είναι επιτακτικοί : είς ταύτας έθυσιά- 
σθησαν μετ’ άπόφασιν τοΰ Άρχαιολ. Συμβουλίου τά λείψανα τοΰ ναού τής 
Άγ. Κλαίρης καί τά καμαρωτά οικοδομήματα τής όδοΰ Σκρυδλώφ. Μόλις 
προελήφθη ή δι’ έποικοδομήσεως έξαφάνισις τοΰ παρεκκλησίου τοΰ Αγίου 
Φραγκίσκου Ρεθύμνης.

Διά τήν Ιστορικήν Μονήν Άρκαδίου έγένετο πρότασις άποκαταστάσεως 
είς τήν αρχικήν μνημειώδη μορφήν, αίρομένων έκ τοΰ μέσου τών κακοζήλων 
έπικατασκευασμάτων καί στερεουμένων τών κινδυνευόντων τμημάτων τής προ · 
σόψεως τοΰ ναού καί τών κλαούστρων.

Άναοκαφαί είς μεγάλην κλίμακα δέν διενηργήθησαν κατά τό λήγον 
έτος, καίτοι έν τφ μεταξύ ήρθη ή περιοριστική τούτων διάταξις. Τά διατε- 
θέντα μέσα υπήρξαν πενιχρά, ‘Υπό βαρύν χειμώνα καί δυσμενείς συνθήκας

38ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ.
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διεξήχθη ύπό τοΰ Έφορου δοκιμαστική άνασκαφή είς θέσιν Πίσω Λειβάδια 
ΝΑ τών Άρχανών, καί είς άπόστασιν ενός τετάρτου από τό χωρίον Βαθύπετρο, 
καθ’ δν χώρον πέρυσιν άνιχνεύθη μινωικόν μέγαρον κατόπιν τυχαίων εύρημά- 
τιον (βλ. «Κρητ. Χρονικά» Β', 589). Διά ταύτης διεπιστώθη ή ΰπαρξις ενός 
εκτεταμένου μεγάρου ΥΜΙα χρόνων, τοΰ οποίου έξηρευνήθησαν μέχρι τίνος 
δυο διαμερίσματα κατά τήν ΒΔ γωνίαν καί παρηκολουθήθησαν οί εξωτερικοί 
κυρίως τοίχοι έκ μεγάλων πελεκητών λίθων επί ικανά μέτρα. Άνεφάνη τε
τράγωνος πεσσός εντός ενός τών διαμερισμάτων περί τόν όποιον άπέκειντο πί
θοι. Κινητά ευρήματα ήλθον είς φως τμήματα περιτέχνου διμύξου λύχνου έκ 
λευκοΰ μαλακού λίθου καί έγχειρίδιον χαλκοΰν μέ τρεις ήλους. Κατόπιν τής 
δοκιμής ταύτης έγένετο κατά μήνα Σεπτέμβριον υπό τοΰ καθηγητοϋ κ. Σπ. 
Μαρινάτου έναρξις κανονικής άνασκαφής, ή οποία, παρά τό γεγονός οτι έξε- 
τελέσθη διά περιωρισμένων μέσων, έσχεν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Άνε- 
σκάφη ή ΒΔ γωνία τοΰ μεγάρου καί τά παρ’ αυτήν διαμερίσματα, τών οποί
ων τό κύριον ήτο δωμάιιον δύο πεσσών, χρησιμοποιηθέν ώς αποθήκη, ήτις 
περιείχε δεκαέξ πίθους, μερικοί τών όποιων διεσώζοντο καθ' δλον αυτών τό 
ύψος, καί πολλά μικρά αγγεία, καταπεσόντα, ώς φαίνεται, κατά τό πλεΐστον έκ 
τοΰ άνω όριίφου. Πρός δυσμάς τοΰ μεγάρου άνευρέθη πλακόστρωτον- είς 
έ'ν σημεΐον τούτου έκειτο λίθος έκθλίψεως μέ γοΰρναν εισδοχής τοΰ άποθλι- 
βέντος υγρού. Οί εσωτερικοί τοίχοι δέν είναι είσέτι σαφείς. Κινητά ευρήμα
τα είναι κυρίως κεραμεική χαρακτηριστική τών ΥΜΙα χρόνων μέ σπείρας, μί- 
μησιν στολιδιόσεων, φυτικά θέματα ή κοκκίδας. Άπεκατεστάθη διά συγκολ- 
λήσεως ικανός αριθμός αγγείων, μεταξύ τών οποίων υπάρχουν ενδιαφέρον
τες «κάλαθοι».

Μινωική λάρναξ ΥΜΙΙΙ χρόνων, άνευρεθεϊσα παρά τό χωρίον Καρνάρι 
τής περιοχής Γιούκτα, περισυνελέγη, άτυχώς είς τεμάχια, ύπό τής άρχαιολ. 
"Υπηρεσίας. ’Ενδιαφέρουσα ύπήρξεν ή άνακάλυψις καί άνασκαφή λαξευτού 
ΥΜΙΙΙ β χρόνων τάφου είς τό προάστειον Μασταμπά τοΰ Ηρακλείου. 
Άπεδόθη μία κοινή λάρναξ, συνοδευομένη ύπό επίσης κοινών κτερισμα- 
τικών αγγείων. Τό ενδιαφέρον τής άνακαλύψεως σύγκειται είς τό δτι ή 
όιαπίστωσις ύπάρξεως νεκροταφείου ΥΜΙΙΙ χρόνων κατά τά κράσπεδα τής 
πόλεως Ηρακλείου έπιβεβαιοϊ τήν άποψιν, δτι είς τήν θέσιν τής σημερινής 
πόλεως ύπήρξέ ποτέ μινωικός συνοικισμός. ’Αρνητική άφ’ ετέρου άπέβη μικρά 
σκαφική έ'ρευνα είς τήν περιοχήν Κατσαμπα Ηρακλείου, είς τό σημεΐον είς 
τό όποιον άνεκαλύφθη διά καθιξήσεως τοΰ εδάφους ύπόγειος λαξευτός θάλα
μος. Άπεδείχθη—ευτυχώς έγκαίρως—δτι έπρόκειτο περί αγνώστου τέως κατα
σκευάσματος τών Γερμανών, τής περιόδου τής Κατοχής, φύσεως οχυρωματικής.

Είς τούς λόφους Γυψάδες παρά τήν Κνωσόν, ούχί μακράν τοΰ σημείου 
είς τό όποιον είχεν άνασκάψει ό Χόγκαρθ μινωικάς οικίας, ήλθον είς φώς 
λείψανα οικημάτων, τά όποια, διά προχείρου άνασκαφής γενομένης ύπό τοΰ 
Έπιμελητοΰ τής Άγγλ. Σχολής, διεπιστώθη δτι άπετέλουν συνέχειαν τών επι 
τών λόφων ήδη ανεσκαμμένων οικήσεων. Μικρόν χονδροειδές είδώλιον καί λί
θινη λαβή ξίφους κατετέθησαν είς τό Μουσεΐον.

ΙΙεριωρισμένη έπίσης ύπήρξεν ή άνασκαφή τής Γαλλικής Άρχαιολ. Σχο
λής· ή γενομένη διά τοΰ καθηγητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου τής Σορβόννης κ. 
Chapouthier καί τοΰ Εταίρου κ. Desseine, περιορισθεΐσα είς δοκιμαστικός 
έρεύνας ύπό τά δάπεδα τοΰ άνακτόρου, είς μερικήν άπελευθέρωσιν τοΰ πλα
κόστρωτου τής δυτ. αύλής του καί είς τήν έπιμελεστέραν διερεύνησιν τής πέρυσιν 
άνασκαφείσης, νοτίως τοΰ άνακτόρου κειμένης, οικίας Ε. Τό σχέδιον τής τελευ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



Χρονικά 595

ταίας, μετά τήν άπομάκρυνσιν δευτερευόντων διατειχισμάτων ΥΜΙΙΙ χρόνων, 
κατέστη εναργές: περί μικρόν φωταγωγόν περιβαλλόμενον ύπό στοάς συσπει- 
ροϋνται δωμάτια, περαιτέρω δέ διά διαδρόμου γίνονται προσιτά άλλα δια
μερίσματα, μέ δάπεδα έξ ασβεστοκονιάματος, μέ έν χαρακτηριστικόν δωμάτιον 
τοΰ τύπου των λεγομένων «καθαρτηρίων χώρων». Ή οικία ανήκει προφανώς 
εις τήν περίοδον τής ακμής των νεοανακτορικών χρόνων, ύπ’ αυτήν δέ δια- 
φαίνονται λείψσνα παΛαιοτέρας εποχής. Μετά τήν καταστροφήν της έχρησιμο- 
ποιήθη έν μέρει μέ προχείρους μετασκευάς καί εις τήν περίοδον τούτην ανή
κει τό μεγαλύτερον μέρος τής άνευρεθείσης κεραμεικής ΥΜΙΙΙ χρόνων. Ούδέν 
σημαντικόν εύρημα άπέδωσεν ή έφετεινή άνασκαφή.

Ή άνασκαφή τής Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Πανόρμου σχεδόν συνε- 
πληρώθ-η διά δαπάνης πάντοτε τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας. 
Άνεσκάφη τό υπόλοιπον τοΰ αίθριου καί έξεκειώθη τό μεγαλύτερον μέρος 
τής είς τό κέντρον ταύτης μεγάλης τετραγώνου δεξαμενής. Ή δεξαμενή κατα
λαμβάνει ολόκληρον σχεδόν, πλήν περιχέοντας κεραμοστρώτου διαδρόμου, τό 
υπαίθριον μέρος, περιεβάλλετο δ’ ασφαλώς υπό στηθαίου καί έκαλύπτετο, φαί
νεται, δι’ επιπέδου σανιδώματος- προφανώς περισυνέλεγε τά όμβρια ϋδατα των 
στεγών. Τά περιβάλλοντα τό αίθριον διαμερίσματα έκαθαρίσθησαν μέχρι τοΰ 
δαπέδου καί κατωρθώθη νά άποκατασταθοΰν δι’ άνευρεθεισών σχιστολιθικών 
πλακών εις τό αρχικόν αυτών ύψος. Τά δυτικά (πολύ πιθανόν, τοΰ διακονι
κού) είναι δύο μόνον καί δέν υπήρχε κατά τήν πλευράν ταύιην. ιός εΐχεν ΰπο- 
τεθή πρόπυλον- τά βόρεια ίσως ήσαν τό βαπτιστήριον, καίτοι τοΰτυ δέν έβεβαι- 
ώθη δι’ άνευρέσεως κτιστού βαπτιστηρίου- είναι συνολικώς τέσσαρα καί περι- 
εΐχον άφθονους κεράμους καί πληθώραν τεθραυσμένων αγγείων. Άνεσκάφη- 
σαν επίσης οί κατά τήν νοτίαν πλευράν τοΰ αίθριου τάφοι καί ή θέσις των 
αποτελεί ένδειξιν τής θέσεως τής εισόδου είς τό αίθριον κατά τήν πλευράν 
ταύτην. ’Ενδιαφέρουσα ύπήρξεν ή άποκάλυψτς τοΰ έγκαινίου τού ναού . ατά τό 
κέντρον τής κρηπϊδος τής Άγ. Τραπέζης, άποτελουμένου έκ δύο κιβωτιδίων, 
τού ενός εντός τού άλλου, συνισταμένων έκ πλακών μαλακού λίθου. ’Επί τού 
τάφου τού άνακαλυφθέντος είς τό βαθύτερον διαμέρισμα τού βορείου παστο- 
φορίου άνεκαλύφθη επιγραφή : ΕΝΘΑΔΕΚΙΊΑΙ \ ΘΕΟΔΩΡΟΟΨΑΛ \ ΊHC 
ΠΕΡΙΜΕΝΩΝ \ ΊΑΟΑΨΕΥΔΕΙΕ | ΊΟΥΧ(ριατο)ΥΕΓ1ΑΙΤΕΛΙ AC ΑΝ ΕΠΑΥ
Ε ΑΤΟ ΔΕ 1 ΜΗΝΙΔΕΚΕΝ \ ΒΡΙΩΚΓΗΜΕΡΑ \ ΚΥΡΙΑΚΗΙΝΔ /· Διεπιστώθη 
ή ΰπαρξις ξύλινων θρανίων κατά τόν νάρθηκα καί ή αρχική επικοινωνία τού
του πρός τά έ'ξω διά πλαγίων θυρών πρός Β καί Ν.

Έκ τών τυχαίων ανακαλύψεων καί ευρημάτων ση- 
μειώ απλώς ενταύθα τήν άνακάλυψιν κιβωτιοσχήμου έκ πλακών τάφου ελλη
νικών χρόνων είς θέσιν Λίμνη τοΰ ’Ακρωτηρίου Χανιών, άτυχώς συληθέντος, 
τάφων ελληνορωμαϊκών χρόνων μέ πτωχά κτερίσματα παρά τό χωρίον Καλαμά 
Μυλοποτάμου, λαξευτού διδύμου μνημείου μέ τετραγώνου; θαλάμους καί προσ
βάσεις διά χωριστών κλιμάκων, πιθανώς τάφου, κατά τήν περιοχήν τής Έλευ- 
θέρνης, είς θέσιν‘Αγ. Παρασκευή δυτικώς τοΰ χωρίου Πρινέ Μυλοποτάμου, τήν 
άνακάλυψιν αποθέτου, δστις άπέδωσεν ειδώλια καί ζώδια τού γ’νωστού τύπου τής 
Άξού, κατά τήν περιοχήν Άξοΰ (θέσις Δρακοπήγαδο χ. Φαράτσι Μυλ]τάμου), καί 
άλλου είς τήν περιοχήν τού χωρίου Άλόϊδες Μυλοποτάμου, όπύθεν προέρχεται 
εϊδώλιον γυναικός καθημένης καί κρατούσης επί τοΰ ώμου πίνακα, τήν άνεύ- 
ρεσιν υπό ιδιώτου καί παράδοσιν είς τό Μουσείων προτομής λέοντος μαρμαρί
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νης ελληνορωμαϊκών χρόνων, πιθανώς επιθήματος θρόνου, τήν παράδοσιν θη
σαυρού μικρού αργυρών νομισμάτων μεσαιωνικών χρόνων, έκ των οποίων πα- 
ρεδόθησαν 4 δουκάτα καί περί τά 35 μικρά ένετικά, ισπανικά καί τουρκικά. 
Τέλος περισυνελέγησαν καί κατετέθησαν είς'-τό Μουσεϊον δύο έκ Λύττου αγάλ
ματα, έν μαρμάρινον καί έν έκ πωρολίθου, τής θεάς 'Υγείας, τά όποια οί Γερ
μανοί είχον μεταφέρει εις τό χωρίον Βαρβάρω, μικρός γυμνός κορμός γυναικός, 
διασφζόμενος μόνον κατά τό άνω ήμισυ, ίσως αγάλματος ’Αφροδίτης, ώραϊον 
μέγα κιονόκρανον έκ Κνωσού ελληνορωμαϊκών χρόνων καί ικανά γλυπτά με
σαιωνικών (βυζαντινών, ένετικών καί τουρκικών) χρόνων.

Ν. ΠΛΑΤΩΝ

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ό κ. Νικόλαος Σταυρινίδης, Διευθυντής τού Τουρκικού ’Αρχείου Ηρα
κλείου, έπαυσε νά συμμετέχη τής Συντακτικής Επιτροπής τών «Κρητικών Χρο
νικών» άπό τού παρελθόντος ’Οκτωβρίου, ευθύς μετά τήν έναρξιν τής έκτυ- 
πώσεως τού παρόντος τεύχους. Ή Σ. Ε. καί ό ’Εκδότης έκφράζουν πρός αυτόν 
τάς ευχαριστίας των διά τήν έπί τριετίαν πολύτιμον συμπαράστασίν του πρός 
εΰόδωσιν τών σκοπών τού Περιοδικού.
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Π I Ν Α Ξ
ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ

(ΕΠΙΜΕΛΕΙΑι ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ. ΕΠΑΝΑΚΗ)

[Oi άρι&μοί παραπέμπουν είς τάς σελίδας τον τόμον. Αί παΰλαι (—) δηλοϋν 
έπανάληψιν τον λήμμαιος εί; την προσήκονσαν πτώσιν. Προς εύχερεοτέραν ενρεσιν 

π ο/.λά ονόματα λημματογραφοϋνται υπό πλείονας ταξινομικός λέξεις. Τα ξενόγλωσ

σα ονόματα λημματογραφοϋνται κατά το λατινικόν άλ.φάβητον, έκαστον γράμμα του 
όποιου ακολουθεί ιό αντίστοιχον γράμμα τον έλ!.ηνικοϋ. Έκρίθη σκόπιμοι’ να λημ- 
ματογραφηΟονν τα ονόματα τον δημοσιεύματος του κ. Charles Astruc, μολονότι 

είς τό τέλος τούτον παρετέθη index nominorum καί index locorum (a. 260-261)].

Άβδί 'Αγάς 408. 
αγάπη (=είρήνη) 265.
Αγάς των Σπαΐδων 402. 
αγγαρεία 273.
αγγειοπλαστική μινωική 152.
’Αγγέλου Καλλιόπη 301.
Άγιόν ’Αγάς 345, 350.
Αγιασμένος Ίεραπέτρας 342.
'Αγίου ’Αθανασίου κολλέγιον έν Ρώ

μη 182.
Άγ. Αικατερίνη τού Κάστρου 17ί), 243. 
"Αγιοι ’Ανάργυροι Χανίων 303.
Άγ. ’Αναστασίου ναός έν ΖακύνΟω 182. 
Αγίου Άνδρέου φρούριον (Χάνδακος) 

409, 412, 413, 423, 430 κλπ.
Άγ. Βαρβάρας μοναστήριον 276, 277.

—χωρίον 345. Βλ. καί Haghia V. 
Άγιος Βασίλειος (επαρχία Κρήτης) 

511, 514.
» Βησσαρίωνος μοναστήριον 190.
» Βλάσιος (καθίζησις) 325.
» Γεωργίου μοναστήριον 277.
» Δέκα χωρίον 90. — λείψανα 91. 

—εορτή 98.
» Δημητρίου φρούριον (Χάνδα

κος) 460.
» Θεοδώρου θολ. τάφος 9.
» Κλαίρης Ρεθύμνης ναός 593.
» Ματθαίος Χάνδακος 328, 330, 

Β49, 350.— οικονόμος 315.
» Μηνά θαύμα 299, 313.—άνέγερ-

σις 309, 320.— σημαία 330. — 
λαχεΐον 338.

Άγ. Μύρων τπν. 300, 317, 349. — έ. 
δρα επισκόπου Κνωσού 129.

» Νικόλαος Μεραμβέλλου 514.
» ΙΙαρασκιές, χωρ. Πεδιάδος 297, 

300, 303, 304, 308, 331, κλπ. 
—έκλογαί δημάρχου 339.

» Πελαγία 514. — οχυρόν Χάνδα
κος 429, 430, 436 κλπ.

» Ιίελαγία Βιάννου 592.
» IIνεύματος οχυρόν (Χάνδακος)

430.—revelin 492.
» Ρούμελη 511, 514, 516.
* Σάββας, μονή έν Άλεξανδρ. 188.
» Τίτος (’Ηρακλείου) 300. (Πίν.

ΣΤ' καί ΣΤα'). — ναός Γόρ- 
τυνος 592.

» Τριάς μινωικός συνοικισμός 164.
—Ακρωτηρίου 332. — τάφος 
13.—σαρκοφάγος 14, 15.

» Φραγκίσκου ΡεΟύμνης παρεκ-
κλήσιον 593.

Αγκαραθίτης Νικηφ. βλ. Νικηηύρος.
Άγκάραθος, μονή 341, 343.
αγκυλωτός σταυρός 75.
Άγνόντας, όρμος Σκοπέλου 537, 566.
“Αγνών Πεπαρήθιος δρομεύς όλυμ- 

πιονίκης 537.
Άγριολιδης 344, 345, 349 —σφαγή 313.
Άγχιαλίτης Καλλίνικος, μητροπολί-
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της Κρήτης 312.—θάνατος 313.
Άγχιαλίτης Δωρόθεος, επίσκοπος Πέ

τρας 312.—θάνατος 315.
Άδοσίδης Κωστής Πασάς, Γενικός 

Διοικητής Κρήτης 307, 328, 329.
Άδριανουπόλεως μητροπολίτης Γερά

σιμος (ΓΙαλλαδάς) 184. —Νεόφυ
τος (Φιλάρετος) 184.

Άδριανουπολίτης βλ. Διονύσιος Άδρ.
’Αθηνών μητροπολίτης Νεόφυτος 223.
Άϊβάζ Σύλ Κολί 411.
Αϊνηθος 567.
«Αιών» έφημ. ’Αθηνών 507 , 508, 518.
Άκαρνάν Συμεών 225.
Άλάγνι 315, 317.
Άλλάτιος Λέων 96, 169, 174.
’Αλβανία 484.
'Αλεξάνδρειάς μονή Άγ. Σάββα 188. 

—Πατριάρ. Γεράσιμος Β' (Παλ
λάδας) 167 κ.έξ.- Γεράσιμος Α' 
(Σπαριαλιώτης) 167 κ.έξ.—Ίωαν- 
νίκιος 172.—Μητροφάνης (Κριτό- 
πουλος) 168, 169. — Νικηφόρος 
(Κλαροτζάνες) 169. — Παρθένιος 
185—Σαμουήλ (Καπασούλης) 185.

’Αλέξανδρος Τσάρος Ρωσίας· δοξολο- 
λογία Ιν Ήρακλείφ 320.

Άλεξούδης Άνθ. μητρ. Άμασίας 254.
Άλή ’Αγάς τών Πρασίνων 416.

» Πασάς, Τεπεντελενλής 318.
Άλόϊδες, χωρ. Μυλοποτάμου 595.
Άλοΐσιος, δυτικός επίσκοπος Καν- 

δίας 326.
’Αμαθούς 567.
Άμάρι 514.
Άμασγοϋ Κύπρου μονή 174.
Άμασίας μητροπολίτης "Ανθιμος (Ά

λεξούδης) 254.
Αμβρόσιος (Σφακιανάκης) επίσκοπος 

Ίεροσητείας 341.
Άμνισός 309. Βλ. καί Καρτεράς.
αμπελοκαλλιέργεια έν Κρήτη 522.
άμπελος (φύτευσις εις ξένον έδαφος) 272.
Άμπτούλ βλ. Άπτούλ.
Άμφήριστος 87.
Άναγνωστάκης Ά. 34.
Άναγνωστόπουλος Μιχ. 508, 511, 512, 

513, 517, 518.

Άνάντης συνταγματάρχης 449, 450 
451, 452, 453 κλπ.

Αναστάσιος, οικονόμος τού Αγίου 
Ματθαίου 315.

Άνδρέου Κρήτης έργα 193. — έγκώ- 
μιον είς Άγ. Δέκα 85 κ.έξ.

Άνδρεσον, άγγλος διευθυντής τηλεγρ. 
’Ηρακλείου (δολοφονία) 330.

Άνδρος 563.
Άνθόπουλος Κωνστ. Γεν. Διοικητής 

Κρήτης 340.
Άνιος 564, 565.
Άνκεμπούτ Άχμέτ Πασάς 406.
Άντούρ Άκίμ ’Αγάς τής Λευκής "Ι

λης 416.
Άντωνιάδης Σπ. 34.
Άξελός Κ. Διοικητής Λσσιθίου 337.
Άπάκας ’Ιωάννης ίερεύς ζωγρ. 578.
Άπεζανών μονή 348.
Άπεσωκάρι, αρχαίος συνοικισμός 164 

—σφραγιδόλιθος 67.
Άποκόρωνας 514.
Απόλλων Δελφίνιος 143.
Άποστολάκης Ζαχαρίας 347.
Απόστολος Παύλος, ό, καί τό τετρά

στιχον τού Έπιμενίδου 118 κ.έξ.
Άπτούλ Άζίζ, άνάρρησις 319, 320. 

—Κερίμ πασάς 341.—Μετζίτ Χάν, 
πότε ήλθε είς Κρήτην 315, θά
νατος 319, 327.—Χαμίτ Β' άνάρ- 
ρησις 327.

’Αράβων άπόβασις είς Κρήτην 97, 98.
Άραδος 541.
Άργυράκης Χριστόφορος 329.
’Αριάδνη 562, 563, 564.
Άρίου επισκοπή 268.
«Άρκάδι» πλοΐον 18, 23, 510, 516.— 

ναυάγιον 32.
Αρκαδία (επαρχία) 514.—επισκοπή, ή 

δευτέρα 128.—επίσκοπος Γεράσι
μος 132, 358. — Γρηγόριος 324, 
328.—Ιερόθεος 315. — ’Ιωακείμ 
(Σκαλανιώτης) 314, 315, 316.— 
Μάξιμος 313, άπέθανε 314.—Νε
όφυτος 349.—Νικηφόρος (Άγκα- 
ραθίτης) 330, 332, 340. — Νικη
φόρος (Κατσαράκης) 340. — επι
σκόπου θάνατος 312.
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Άρκαδίου μονή 518, 593. 
Άρκαλοχωρίου σπήλαιον 560. 
Άρμάκης ’Ιωάννης 235, 236. 
Άρναουτογιάννης 316.
Άρσανίου μονή 360, 361.
’Αρτέμιος επίσκοπος Ίεράς, εΐτα πα

τριάρχης ’Αλεξάνδρειάς 349. 
Άρτης καί Ναύπακτού, άρχιερεύς 

Βαρθολομαίος 190.
αρχαιολογική κίνησις έν Κρήτη κα

τά τό 1949 591.
Άρχάναι, μινωικόν μέγαρον 159, 594. 
άρχοντας, άρχοντόπουλον 271.
Άσάν Άγας των Σπαΐδων 416. 
Άσίνη 540.
Άσκοτράχηλος βλ. Aschotrachilo. 
Άσκΰφου 516.
Άσωμάτων μονή 314. — βραβεϊον 139. 
Λύλοποτάμου επίσκοπος Θεοφύλακτος 

334, 348.—Καλλίνικος (1796) 358. 
—Καλλίνικος (1838) 314.—Παρ- 
Οένιος 351.

Άχέλης βλ. Achieli.
Άχλαδούρης βλ. Achladuris.
Άχμέτ Άγας τοΰ Γαλατά 412. —Σα- 

γαρζίμπασι 414. — των Γενι
τσάρων 502.

» ’Αμάν ’Αγάς τής Αυλής τοΰ 
Βεζύρου 450.

» Έμίν πασάς 318.
» έφένδης άρχιΦαλαμ. 416.
» πασάς 493.

Άψαράς Σταύρος 245, 253. 
Abel(l)achi(a)no 49·
Abelicopulo βλ. Ambelicopulo. 
Abetto 49 
Abbitto βλ. Abetto.
Abosaci 52.
Adosan βλ. Abosaci.
Abstemio 55.
Achieli 49, 56.—Johanes 276, 283. 
Acchineo βλ. Atbinneo 
Acladuri(s) 53.
Acostati Andronicus κλπ. 285. 
Afidadho βλ. Carnaza.
Agapito Emanuel 282.
Agheli Georgius 276. 
Agiostef(f)aniti 40, 52.

Ajasin 147.
Alberio 441.
Albi Janno 275.
Albinci 55.
Albinoni 57.
Albizzo 52.
Alecaza Georgius 277.
Alefuso 45, 52.
Aletsivopetres τπν. 369.
Alevandino Geos κλπ. 275, 28ο. 
Alexio, βαπτιστικόν 285, 291. 
Allacero 55.
Ambelicopulo 49. — Theochari κλπ.

281.
Ambrosio 48 

Amoreo(a) 49.
Anagnosti 56.
Ananea 54.
Anatolicus Georgius κλπ. 285. 
Andrews I. 507.
Andronicopulo 53—Joannes 283,288. 
Andronicus, βαπτιστικόν 285, 291. 
Angel Eaurence 554.
Angelero Cleofe 275.
Anglicando Michael κλπ. 284. 
Apallo Dimitrius 279—Georgius 276 
Aplad(h)a 49.
Arapti Manuel 275.
Archadi milicie 280.
Arcadio 49.
Arcoleo 56, 276.
Arcondochefalo Theochari κλπ. 285. 
Argiro 54, 56·
Argiropuli 52.
Argostoli ο’ικογ. έπίθετον 49. 
Ariensis Episcopatus 284.
Arigoni βλ. Avigoni.
Arioti Nichiforus 276.
Armani 49.
Armati 55.
Armeni 49, 53.
Armina τπν. 412.
Armuri βλ. Armeni.
Arnachi Geos 277.
Arne Turma 280.
Arpasti Georgius 276.
Ascanio Persio 211, 241. 
Aschotrachilo Vassili 275.
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Aspoli Filaretus 276.
Asprea 53, 56·
Aspruli Costas κλπ. 281.
Attastago βλ. Avastago.
Athinneo (Acchineo) 53.
Atiligo Michael κλπ. 284.
Avastago (Attastago) 43, 49, 56. 
Avigoni 43, 53.
Avonal 45, 46, 52.—Bari 277. 
Avrami Manuel 275.

βαθύπετρο χωρίον 694.
Βάλσαμος Νικ. 38.
Βαλσαμονέρου καθηγούμενος Μητρο- 

φάνης 229, 230.
Βαρβάρω χωρίον ΓΙεδιάδος 596. 
Βαρέλι Πασάς, βεηλέρβεης τής Κα- 

ραμανίας 414.
Βαρθολομαίος, άρχιερεύς Ναυπάκιου 

καί ”Λρτης 190. 
βαρνιζόνα (guarniciona) 268. 
Βαρότσης Μάρκος τιμαριούχος Ρέθυ

μνου 627.
Βαρούχα οικογένεια 36, 37. 
Βασαράβας βλ. Μπασαράμπας. 
Βασιλικά Άνώγεια, σφραγιδόλιθ. 65. 
Βασίλος, βασιλεύς των Καρών 565. 
βασμοΰλος 271.
Βατοπεδίου μονή 185.
Βελή ’Αγάς Νερζεσμίτ 414.

» Πασάς, Διοικητής Κρήτης 302, 
317, 318.

Βελιλούλ Μπέης 2άμ Άγασί 415. 
Βενετίας Ελληνικής Κοινότητος ει

κόνες 574 κ.έξ.
Βερνομύλλερ οικία έν Ήρακλείω 593. 
Βερροίας μητροπολίτης Ίωαννίκιος 

Διόδιος 172. 
βερτόνια βλ. μπερτόνια.
Βηθλεέμ, προμάχων Χάνδακος 593. 
Βιάννος, ναός Άγ. Πελαγίας 592. 
Βιβιλάκης 516.
Βίκτωρ ζωγράφος 577, 578, 579. 
Βλάσης Γεώργ. 245.
Βλαστός Δημήτριος 267.

» Μελέτιος 202. —ιερομόναχος
225, 230, 231, 234.

» Μιχαήλος 225, 244.

Βλαχάκης Άνδρέας ζωγράφος 301.
» Δημήτριος ύποδήμαρχος 'Η

ρακλείου 350.
» Νικόλαος 330.

Βλάχος Γεράσιμος 190, 202. 
Βογιατζόγλου βλ. Μπογιαιζόγλου. 
βόρειον σέλας εις Κρήτην 338. 
Βοστώνη, αί ’Αθήναι τής ’Αμερι

κής 508.
Βούβαστος 565.
Βούλγσρης Ευγένιος 38.
Βουλκάνο την. εις Άγ Παρασκιές 

ΙΙεδιάδος 303.
Βριτόμαρτις (Γλυκεία Παρθένος) 565. 
Βυζάντιος Διονύσιος βλ. Διονύσιος 

Βυζάντιος.
Baglioni 51.
Balbi 45.
Ballarino 473.
Ballegno βλ. Belegno.
Balli Juariggi 431.
Balluffi βλ. Dulufi.
Bambacopulo 53.
Bandevilla, γαλλικόν σύνταγμα τού 

-440.
Barbarigo 45, 48, 49, 53, 56.
Barbo 45, 46.
Barocci Jacobus Ducha Crete 288. 
Barozzi 45, 46, 49, 52.
Bassan, βλ. Da Bassan.
Battaglia Gieronimo Γενικός Ιΐρο- 

βλεπτής Κρήτης 505.
Belagamba 55.
Belegno 49.
Bellegarde, ταγματάρχης τής—441. 
Benardo βλ. Bernardo καί Bevardo. 
Benedet(t)i 45, 46, 48, 49.
Benti 49, 51.
Benzon Zorzi, Κυβερνήτης τού Κόλ

που (Άδριατ.) 444, 505.
Bergas 55.
Bernardo 48.
Bevardo 48.
Biasii 51.
Bicuchi T.C. 439.
Bollini βλ. Bosichi.
Bon 45, 48.
Bordonarius Alexius 285.
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Βοή βλ. Βοη.
Boscheti 51.
Bosichi 49.
Bossina 500.
Bozzi 48.
Bragadin 46.
Bregii 55.
Brinci 53.
Broiavaca, διοικητ. προμαχώνος Σα- 

μπιονέρα 441.
Bruner_51.
Brunswick 440, 441 κλπ.
Bubette 54.
Bugha βλ. Bugla.
Bugla 49. 
busa 529.
Buttette βλ. Bubette.

Γαβαλάς βλ. Gavalla καί Cavalla. 
Γαβριήλ, μητροπολίτης Φιλαδελφίας 

223, 224, 246.
» Σεβήρος 219, 225.
» δ Γ' 187, 190.
» Νταρόδος Ιερομόναχος 189.

Γάδειρα 541.
Γαζή Μουκτάρ Πασάς 329.
Γαζή Χουσεΐν Πασάς, ήγεμών έν 

Χάνδακι 142.
Γάζι,' είδωλα. 8, 565.
Γάλιπε, φέουδο βλ. Galippe. 
Γαργαλάδος Καλλίνικος μητροπολ. 

Κρήτης 316.
Γεδεών, επίσκοπος Ίεράς 132. 
Γεράσιμος Α' Παλλαδάς, πατριάρχης 

Αλεξάνδρειάς 167, 179,
186.

» Β' Σπαρταλιώτης πατριάρ.
’Αλεξάνδρειάς 167, 171.

» Γ' ό Γημάρης πατρ. ’Αλε
ξάνδρειάς 180, 181.

» Γ' πατριάρχ. Κων]πόλεως
141, 142.

» μητροπολίτης Κρήτης 128,
129, 334, 348.

» μητροπολ. Κυζίκου 130.
» έπίσκ. ’Αρκαδίας 132, 358.
» » Κνωσού 127, 132,358.
» » Κυδωνιάς 139, 359,

Γεράσιμος Κρής επίσκοπος Χάλκη -
δόνος 349.

» έπίσ. Χερρονήσου 132, 358.
» Βλάχος 202.
» Οίκονόμος 229.
» Χατζή ΛασιΟιώτης, έπίσκ.

Χερρονήσου 312.
Γημάρης βλ. Γεράσιμος Γημάρης. 
Γέργερη, 345, 346, 567.
Γεωργάρας Νικ. 542, 543, 572. 
Γεώργιος Α' βασιλεύς Ελλήνων 321. 
Γιαμαλάκη συλλ. σφραγιδόλιθων 60. 
Γιατράδικα (Ηρακλείου) 326. 
Γιουζούφ ’Αγάς 412.

» » τής Μακεδονίας 414.
Γιόφυρος Χάνδακος 450, 454, 494. 
Γιούχτας 594.
Γλυκύς Λέων 190.
Γλυνζούνιος Μανουήλος 219, 220. 
γλώσσα έτεοκρητική 145.
Γόρδιον 147.
Γόρτυς 393, 540.—Ώδεΐον 592.—ναός 

Άγ. Τίτου 592.
Γουρνιά 8, 9. 13, 386.
Γραδενΐγος Άλοΐσιος, πρωτοπαπάς 

και βιβλιοθηκάρ. έν Ένετίςι 190. 
Γραμβούσης φρούριον 473, 498, 500. 
Γρηγόριος έπίσκ. ’Αρκαδίας 324,328.

» » Ίεροσητείας 332.
Γρηγορόπουλος ίδ. Μητροφάνης. 
Γριμπέτος Σαμουήλ 232, 233. 
γρίππη (1889) 342.
Γωνιές Πεδιάδος, μάχη 347.

Cacava 48.
Cacavel(l)a 56.—Georgis 276. 
Cacavello Theodoras κλπ. 283. 
Cacharia Leos, Siphi κλπ. 278. 
Cacia 55.
Cacopiasto Georgius κλπ. 282. 
Cadhiano Stratigi κλπ. 283.
Caffa Manuel 284 (Cufa).
Caffato 48, 56. —Caffati 40, 49, 52. 
Cagnola βλ. Cugnolo καί Cagnolo. 
Cagnolo 56.
Calamon de, Turma Ariensis 284. 
Calamoniti Joanes, Teos κλπ. 280. 
Calatena casale 279.
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Calatha Manuel κλπ. 281.
Calatti βλ. Cellaiti.
Calbano Marci 277.
Calbo 45. 46, 54.

» Gio Batta, έντεταλμ. επί τοΰ 
’Εφοδιασμού 414.—Bacca 502. 

Cal(l)ergi 45, 46, 52, 56.-Alexi 277, 
279.

Calisto Michael, Const. 279.
Caliva 48.
Callaffati 48, 52.
Callamara 50.
Callamatiano 49.
Callamuti 54.
Callanum 279.
Callo (πληθ. Cali) 279. — βαπτιστ. 

282, 283.
Callofrona 50, 56.
Cal(l)oiia 48, 49, 56, 279, 283.
Calo βαπτιστ. 280.
Calochiri Costa 276—Theodoras 276. 
Calogiera 50, 56.
Calomati Nichita 277.
Calonopulo Georgius κλπ. 281. 
Calosifi de, Janno 282.
Calossina papas Vassili 278.—papa 

Emmanuel 278. — papa Janni 
κλπ. 282, 283.

Calotta 56.
Camanati βλ. Camanoti.
Camanoti 50' βλ. καί Camarioti. 
Camares 377, 378.
Camarioti 56.
Camatero Nicolaus κλπ. 279.
Cameti 285.
Canachi 50.
Canal 45.
Canalomiti 50.
Candachiti 48 βλ. καί Condachiti. 
Candia, nobili veneti 45, 46, 48, 

49, 57· βλ. καί Χάνδαξ.
Candide, Rayneri de 284.
Canea, nobili veneti 45, 46, 157.— 

nobili Cretensi 52 βλ. καί Χανιά. 
Canoligo Tomasine 277.
Cantacusino 55.
Capadho βαπτιστ. 280.
Capadoc(h)a 55.—βαπτιστ. 282, 283.

Capa Santa 50.
Capela 50.
Capelo 45, 46, 54.
Capi Nicolaus 276.
Capno Georgius 277.
Cappo 48.
Capridi βλ. Picridi.
Capsa 48.
Capsali 53.—Theod. κλπ. 284. 
Capsocalivi 275.
Capsodhassi 53.
Capsospiti Mich. κλπ. 284, 285. 
Cara Nichiforos 275.
Caramo Eeos 280.
Carara 51.
Caravel(l)a 54, 56.
Carchia Caro 277.
Carchiopulo 50, 53, 275, 276. 
Carchiropulo Michali 277. 
Cardami 56, 277.
Careoffilo 54.
Cariofilo βλ. Careoffilo.
Carnaza Vassili κλπ. 281.
Carnetti βλ. Cunetti.
Carnevadhi Theodoras 281.
Caro Joanes, Jano 280.
Caroniti Eeos 275.
Carpathio Michael κλπ. 282. 
Cartof(f)ilaca 49 , 52, 53.
Carvella βλ. Caravela 
Casamata 437.
Cassa 55.
Cassali 51.
Cassari Georgius 279.
Cassimati 48, 49, 52, 54, 277, 279. 
Castelo 48.
Castellano ταξίαρχος 429.
Catacalo Theochari 278.
Catarini Petri 277.
Catocalagalo Theofilacto κλπ. 280. 
Cattal(l)acti 40, 52.
Cattani 52, 54.
Catteraci, Di, βλ. Di Catteraci. 
Catterin 56.
Catteruzzi 40, 54.
Cauco Marini 277.
Cavalla 43, 52, βλ. καί Gavalla. 
Cavallari 53.
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Cavallaro(i) 48, 53.
Cavalli 55.
Cavallo 48.
Cavata Michael 279.
Cavarzere Da 57.
Cavellaro βλ. Cavallaro.
Cavelomiti βλ. Banalomiti.
Cavro Dimitri πλπ. 280. 
Cavrodimitri Nicola κλπ. 280. 
Cayfatis 275, 276, 278.
Cays Nicolaus κλπ. 280.
Cazzara 60.
Cazorna Johanes 276.
Cazupi Joanes, Theodori 280. 
Cefala Petrus, Georgius 279. 
Cellaiti 52, 53.
Cepini 55.
Cerigo 53.
Charonitis Alexandre 225.
Cheristi Emmanuel 277. 
Cherotonarii Papas Chiriacho 287. 
Chiagaia βεης των Γενιτσάρων 462, 

464, 468, 471, 473, 480, 481, 484. 
Chian Πασάς 497.
Chidoni 54.
Chilimensech βαρώνος 438.
Chinigo 56.
Chioni 50.
Chioza 56.
Chirsana milicia 275.
Chissamo (οίκογεν, έπίϋετον) 53. 
Choriomonasterii milicie 276, 
Chrissacopulos Georgius 276. 
Christofforo 50, 54.
Chryssolakkos 368, 369, 389.
Cicala 50.
Cigal(l)a 48 βλ. καί Cicala. 
Cimischi 50.
Cim(n)iaco Janno κλπ. 285.
Cipri, Di 51.
Clada 50, 283.
Cladij βλ. Clodij.
Cladirii, Di 52.
Cladivij βλ. Cladirii.
Clado 50, 53, 275.
Claduri 53.
Clapsimo βλ. Claps ino.
Clapsino 57, 275,

Clarozane 43, 56.
Cleronoma Nichif. κλπ. 281. 
Cleronomo Vassili κλπ. 279.
Clissa 448, 464, 473, 474, 475, 478, 

484, 500.
Clodij 45, 56.
Clorazane βλ. Clarozane. 
Clostogeni 277.
Clostoieni Stefani 284.
Clostosiri Theod. κλπ. 284.
Cnossos 371, 377, 378, 387.
Cocco 45.
Cochianiti 40, 50.
Cochili 50.
Cochini 50.
Cocicifio (Gavala) 279.
Cofalodri Manuel 276.
Colbert στρατοπεδάρχης 429. 
Coledan 55.
Coleo Georgius κλπ. 282.
Colio Joanes 277.
Collona 48.
Colota βλ. Calotta.
Comasso 55.
Comino 49.
Comita 41, 56, 57.
Condaloni Leos κλπ. 283. 
Condarato 55, 56.
Condocarus Theodoras 277. 
Condoleo 53.—Leos 282, 281, 291. 
Coniati Emanuel 282.
Conomopulos 281.
Conssoliano 55.
Contarini 45, 46, 54. — δούκας τοϋ 

Χάνδακος 443.
Copana Vassili 282.
Copeo 53.
Copolia 279.
Copsa βλ. Capsa.
Corafa 280, 283.
Coreo 50.
Coressi 48.
Corfaloni 276.
Corfioti Michael 276.—Nich. κλ. 284. 
Corgnacto 43, 56.
Cornaro 56. — Andrea, general del 

Regno (1644) 57.
Corner 45, 46, 48-
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Cornero I<orenzo, Προνοητής τής 
'Αρμάδας 444, 505.

Corniasto Janno κλπ. 284.
Corogna 49 βλ. καί Corogona. 
Corogona 49, 57.
Corso 57.
Cortazzi 41, 56.
Cosmas Steph. κλπ. 284.
Cottachi 53.
Cretensi nobili 37.
Cribua, Bonus de 277.
Crissamo βλ. Chissamo, 
Crussoveloni Nicolas κλπ. 283. 
Crustugianni βλ. Custugianni. 
Cuc(h)as Joannes κλπ. 282, 284. 
Cuco Costa κλπ. 284.
Cudumalo 276.
Cudumini Vassili κλπ. 279, 281, 285. 
Cufa Costas κλπ. 284.
Cufocritharo Georg. 283.
Cugiani 56.
Cugnolo 52.
Culota 53.
Cumandri 55.
Cum(m)ulo 55, 281.
Cunetti 53.
Cuntaropulo Capadocha 283. 
Cunupi 56'—Vassili 275.
Cupana T.eos 280.
Curatorpulo Thefani κλπ. 283, 284. 
Curatoropulos Nichif. κλπ. 279. 
Curino 54.
Curtesan 50.
Curto βαπτιστ. 285.
Curzeti βλ. Cunetti.
Cusali Stavrachi κλπ. 285. 
Custugiani 56.
Cutemi Nichita κλπ. 275, 284. 
Cutrulopulo Nicola 281. 
Cuzolodaulo Nichita 280.

Δάγγειος κ. τάγκα (1889) 342.
Δάζης ’Ιωσήφ 190.
Δαλματία 464, 475, 478. 484.
Δαμάνια θολωτός τάφος 9. 
Δαμασκηνός Μιχαήλ ζωγράφος 575, 

579.—εικόνες Άγ. Μ ηνά 309. 
Δάνδολος Μάρκ. δοΰξ Κρήτης 36, 270,

Δανιήλ μητροπ. Σερρών 175. 
Δαπόντες Καισάριος 168. 183,184,190· 
Δασκαλάκης Μάξιμος έκ ΡεΟύμ. 303. 
«Δάφνη» έφημερίς έν Ήρακλείω 

(1907) 295, 297.
Δεκαρχος ’Εμμανουήλ ίερεΰς 190. 
Δέκιος 90, 115.
Δέλφι τπν. 566.
Δελφίνος Μάρκος σύμβ. Κρήτης 274. 
Δελφοί 148.
Δεμίρ Πασάς 410.
Δενδρινός 319.
Δερματάς 422.
Δεφτερντάρ Άχμέτ Πασάς 407. 
Δήλος 562.
Δημητριάδης Ίω. 542, 543, 514, 545.
Δημογερόντων σύστημα' πότε είσή- 

χι'ΐη εις Κρήτην 319.
Διακονιάρης ποταμός 331. 
Διαμαντίδης 322.
δίκαια, τά (βλ. dacia), δόσιμα τών 

παροίκων 272.
Διόδιος ’Ιωάννης 172, 173.
Διονύσιος Δ' δ Μουσελίμης οίκουμ- 

πατριάρχης 187.
» Σερογλάνης πατριάρχης 191.
» μητροπολ. Κρήτης 304,316-
» Άδριανουπολίτης μητροπολ'

Κρήτης 318, 320, 321, 323 
» Βυζάντιος μητροπολ. Κρή

της 316.
» επίσκοπος Ήρακλείας 222.
» Κατηλιανός επίσκοπος Κυ-

1) όρον 171.
» επίσκοπος ΡεΟύμνης καί

Αύλοποτάμου 298.
» Καστρινογιάννης επίσκοπος

ΡεΟ-ύμνης 333, 337.
» Καστρινογιάννης επίσκοπος

Χερρονήσου 310.
» Μεγας Πρωτοσύγκελος 226,

227, 228.
Διονυσίου μονή 229.
Διοπόλεως επίσκοπος Καλλίνικος 348· 
ΔοσίΟ-εος, πατριάρ. 'Ιεροσολύμων 189. 
Δουλίδης 542.
Δρήρος 143, 145, 146, 148, 392.—

ναός 8.
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Δριμέως οχύρωμα 98. 
δροΰγγα καί δρουγγάριος 266. 
Δωρόθεος Άγχιαλίτης επίσκοπος Πέ

τρας 312, 315.
» Κλωναρακης επίσκοπος Κι- 

σάμου 343.
Δωρυανός Ίο)άσαφ 203, 228, 229.

Da Bassan 52.
Dabrella βλ. Dabressa.
Dabressa 56.
Dabri Πασάς βεηλέρβεης τοΰ Se- 

mesvar 502.
Da Cavazze βλ. Cavarzere.
Dachi βλ. Pachi.
dacia (δίκαια) φορολ. παροίκων 272. 
Dacipa βλ. Dacipri.
Dacipri 50.
Dada 55.
Daffanera βλ. Dafferera. 
Daf(f)er(r)ara βλ. Dafferera. 
Daf(f)erera 45, 48, 50, 52, 56. 
Daffessari 54.
Dafiorenza 56.
Dafnomichi 50.
Dafnomili Vassili 277.
Dafnonichi βλ. Dafnomichi. 
Dagladi 50.
Dagliadi βλ. Dagladi.
Dagrado 50.
Dalatoro βλ. Dellatoro.
Dalese 57.
Dallabela 56.
Dallaporta 54.
Daloca 50.
Dal Suol 50.
Daluna βλ. Delussa.
Damala L,eos 279.
Damaschino Joanes 276.
Damian 50, 54.
Damier βλ. Darmier.
Damigo 54.
Damoro 49.
Damoron 54, 56.
Dandolo 45, 46, 48, 56.
Danente βλ. Darente.
Danzigo βλ. Damigo.
Dapiasenza 45, 56.

Daponte 48.
Daporto 48.
Darazzo 43, 52.
Darasino βλ. Drasino.
Daravena 50.
Darca 48.
Darcona 48.
Darente 52.
Darmano 50.
Darnier 45, 46, 52.
Daruzzo 43.
Davalo 51.
Davigla 50.
Daviglia βλ. Davigla.
Davit(lii) Papas Georg, κλπ. 287, 288. 
De Candia 50.
Decay Sidney, άμερικανός αξιωμα

τικός 515, 516, 517.
Defrancesci βλ. Franceschi Di 
Deftereo 54.
Dellatoro 54.
Delphinus Marcus, εΰγενής, σύμβ.

τοΰ Δουκύς 274, 287, 288, 289. 
Delussa 54.
Demezo 45, 48.
De Molin(o) 50, 276.
Denores 48.
Denuldi βλ. Detuldi.
Depari(s) 45, 52.
De Riva Faustin, αντιναύαρχος τής 

Αρμάδας 502.
Detuldi 56.
Diaconopulo(s)Const, κλπ. 280,282. 
Diarpere ταξίαρχος 429, 430. 
Dibianchi 54.
Dicaterazzi βλ. Di Catteraci 
Di Catteraci 52.
Dicatteruci 54.
Di Cipri βλ. Cipri.
Diminiti 48, 50, 56.—Vassilico κλπ.

275, 279, 282.
Dimiruti βλ. Diminiti.
Dimonis βλ. Dimoris.
Dimoris 56.
Dinegro βλ. Negri Di.
Diogeni 52.
Diogeru βλ. Diogeni.
Dioscurio 57.
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Diplari Michael κλπ. 281.
Dipoli 50.
Disyco Theod. 284.
Di Zanchi βλ. Zanchi.
Dobassan βλ. Da Bassan.
Docci ταγματάρχης 438.
D(h)ochiani βαπτιστικόν 276, 282. 
Doimo βλ. Drimo.
Dolfin 46.
Domno 45, 52, Dosno 45.
Doria 50.
Dottara 56.
Dragaleniti βλ. Drasaleviti. 
Drasaleviti 50.
Drasino 48, 50.
Drima 54.
Drimo 50.
Drogaropulos Dimitri, Nicolas 279. 
Dross a 54.
Drosso βλ. Drossa.
Drugaropulo Michael κλπ. 280. 
Druluchi Michael κλπ. 278.
Dulufi 50.

Εγίντ Έφένδης 417.
Έθιά Σητείας 346.
«Εθνική» έφημερίς έν Ήρακλείφ 297. 
«’Εθνικόν Κέντρον» σύλλογος πρός 

έξακολούθησιν τοϋ άγώνος τοϋ 
1869, 305.

«Έθνοφύλαξ» έφημ. έν Άθήναις508. 
Είλειθυίας σπήλαιον 309.
Έλα'ίς θυγάτηρ Άνίου 565.
« Ελεύθερα Σκέψις» έφημερίς έν Ή- 

ρακλείω 296, 300.
Έλεύθερνα 595.
«’Ελπίς» έφημερίς έν Ήρακλείω 297, 

306, 311.
έμβατικιώδης (έμβατίκια—μπατίκια) 

352.
Έμπόριος Βενέδικτος 579.
"Εμπορος Ναθαναήλ 234, 245. 
έμφύτευσις (κατά τήν συνθήκην Έ- 

τίας-Καλλέργη) 272.
«Ένωσις» άτμόπλοιον τοϋ Κρητικού 

άγώνος 32, 33.
Έξωπατέρας βλ. Ξωπατέρας. 
Έπανάστασις (1826) 344, (1866) 323,

(1878) 329.
Έπανωσήφη ηγούμενος 315, 332. 
έπιγραφαί Δρήρου 142.
’Επιμενίδης- πότε μετέβη εις ’Αθή

νας 119.
Ερυθρός, υιός Ραδαμάνθυος 562. 
Έσάτ Βέης 341.
Έασεΐτ Ίμπραχίμ Ρεσίτ, ένοικιαστής 

φόρου οίνοπνεύμ. έν Κρήτη 133. 
Έστιαία 562.
Έσχέλιος Δαβίδ βλ. Hoeschel.
Έτέμ Πασάς 337.
Έτεοκαρπάθιοι 572.
Έτεόκρητες 572.
Ευδοκία, αΰτοκράτειρα Ρωσίας 175. 
Εύμένιος Ξηρού δάκης έπίσκοπος Λάμ- 

πης 339·
Ebbert στρατοπεδάρχης 429. 
Elevandino Therianos κλπ. 270. 
Erizzo 45.
Eudemonogiatii 52.
Exindatrichi Cliiriacho κ?π. 276, 283·

Fagler 51.
Fagliero 50.
Falier 45, 46, 48, 52.
Falieri βλ. Fagliero.
Farmachi 50.
Fascomilo 43’ βλ. καί P'oecomilo. 
Fassani 51.
Fassidhoni 54.
Fassula Costas κλπ. 277, 280. 
Fattamini βλ. Fattomini.
Fattomini 40, 52.
Fengi Fucha 284.
Feriol Leonard! 277.
Ferro 51.
Fessidoni βλ. Fassidhoni.
Fiandra 52.
Filimo Giorg. κλπ. 276.
Fimi βαπτιστ. 283.
Finoti 51.
Fliscuni 50.
Focca 52.
Foche (Fochi) Emanuel 282. 
Fodel(l)e Michalis κλπ. 279, 282, 285. 
Fodolorini Manuel 277.
Fodolorimi Mich. κλπ. 284.
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Fontana 48, 50.
Forno 55.
Foscarini 45· βλ. καί Φοσκαρίνι. 
Foschi Michali 284.
Foscolo 45, 46.
Foscomilo 50, Fascomilo 56. 
Fotinopoli Jano 279.
Fradelo 45.
Franceschi, Di 51.
Franco 52, 56.
Frango βλ. Franco.
Frielo 50.
F'rontenack αντιστράτηγος 436.
Fucha (Φωκάς) βαπτιστικόν 284.
Furi Costas 284.
Furlan 56.
Furno Vassili κλπ. 277.

Oabriel συνταγματάρχης 440, 441. 
Galino Mich. 284.
Galippe feudo 275.
Galleoti 54.
Gallo Vassili 276.
Gansogiatuii βλ. Ghavssogianni. 
Gapici 55.
Gardesan βλ. Ghardesan.
Garoniti .pl. Gharoniti.
Gasala 277.
Gassit βέης άρχιλογ. Ρωμυλίας 502. 
Gattinger 51.
Gausili 50.
Gausuli βλ. Gausili
Gavalla 56, Giorgi 279 βλ. καί Cavalla.
Gavoniti βλ. Gharoniti.
Gavrili 54.
Geracone Vassili 278.
Gavvano 54.
Geracopulo Georgius 281.
Geritis βλ. Zaramella.
Gerosolimiti 50.
Geruzumu βλ. Gierazuni.
Ghamarto 50.
Gharchi 54.
Ghardesan 50.
Gharoniti 50.
Ghavssogiani 50.
Ghissi 45.
Ghleba 50.

Ghoniati 50.
Ghoroniti 48.
Ghrogniano 50.
Ghrusogulato 50.
Giattei 54.
Giaffero 51.
Gialina 48.
Gierachi 50, 54.
Gierazuni 50.
Gilio 55.
Giordan 55.
Giousacli, γαλ. σύνταγμα τοΰ, 441. 
Girardi 55.
Giuse 56.
Glamarto βλ. Ghamarto. 
Gligoropulo Janno κλπ. 280. 
Glisaracho Georgius 280.
Globa, βλ. Ghleba.
Gomiti βλ. Ghoniati.
Goneme 50.
Goneini 43· βλ. καί Goneme. 
Gonente 43· βλ. καί Goneme. 
Gorgorafi βλ. Gorgorafti.
Gorgorafti 54.—Theodorus 276. 
Goroniti βλ. Ghoroniti.
Gournia 386.
Gradenigo 45, 46, 54. — Marci 275,

276.—Petri 279.
Gramatico Michael κλπ. 279. 
Gramaticopulos Nicol. κλπ. 279. 
Greek Relief Comitee 506. 
Gregoropulos iNichita κλπ. 277. 
Gribia 45, 56.
Griceo 54.
Griego 45.
Griffari βλ. Gripari.
Grigliano 54.
Grinaldi ύποστρ. 423, 436, 446 κλπ. 
Grini Romei 276.
Grioni 45, 50.
Grip(p)ari 52, 54.
Gritia βλ. Gribia.
Gritti 46, 56.
Grogniano βλ. Ghrogi a 10.
Gruo βλ. Griceo.
Grussugulato βλ. Ghrusogulato. 
Guliaiio βλ. Grigliano.
Gurchi βλ. Gharchi.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ f. 29
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Ζαγαρλύ Πασάς 108.
Ζαγοραίος Ίωαννίκιος μητροπολίτης 

Κρήτης 316, 318.
Ζάκρου σφραγίσματα 83.
Ζάκυνθος 428, 478.
Ζαφειρίδης Άριοτ. ιατρός 311.
Ζαφέρ Παπούρα 8, 561.
Ζαχαρίας μητροπολίτης Κρήτης 130, 

351, 354.
Ζαχαρίας επίσκοπος Σητείας 334, 348.

» οικονόμος Σιναΐτης 332. 
Ζερβός Νικόλαος Κρής 347. 
Ζερβουδάκης Παναγ. 346.
Ζιλιερόν Λίμίλιος 553.
Ζουδιανός Χουσεΐν Πασάς 337. 
Ζουλφάρ ’Αγάς 408.
Ζυμβρακάκης 21, 22, 23, 25. 34, 509. 
ζωγράφοι:

Άπακάς ’Ιωάννης 578.
Βίκτωρ 577, 578.
Victor da le Madone 578. 
Vittore de Bartolomio 578.

» di Giovanni 578. 
Δαμασκηνός Μιχ. 309, 575, 579. 
Έμπόριος Βενέδικτος 579. 
Καβερτζάς Φραγκιάς 579. 
Καγκελάριος Παρθένιο; ’Αθη

ναίος 583.
Καλλονας Κοσμά; 583.
Κλόντζας Γεώργιος 577, 579. 
Κορέτζας 577.
Κύπριος ’Ιωάννης 580.
Λαμπάρδος Έμμαν. 580. 
Μαρκαζίνης Γεώργ. 580.
Μεταράς ’Αντώνιος 580.
Μόσκος Ίωάν. 577, 580.
Παλλαδάς 'Ιερεμίας 180. 
Πουλάκης Θεόδ. 577, 583. 
Προσαλέντης 2. 577. 
Σαρακηνόπουλος 580.
Σκούφος Φιλύθ. 580.
Τζάνες Έμμαν. 575, 580, 581.— 
Κωνστ. 580.—Μαρίνος 582. 

Τζανφουρνάρης Έμμαν. 580. 
Χρυσολωράς Γεώργ. 581. 

Ζωγραφίδης Τίτος επίσκοπος Πέτρας 
341, 342.

Ζώμινθος-Ζώμιθος 567.

Ημίθεα 565.
Ήρακλείας επίσκοπος Διονύσιος 222· 

—Μελέτιος 361.
Ηράκλειον : πότε έλαβε τό όνομα 313ι 

— Κάνδια 359, 361. 
αγορά (παζάρι) 324. 
Βιβλιοθήκη Δημοσία· πό
τε ίδρύθη 322. 
Διοικητήριον πότε έτέθη 
ό θεμέλιος λίθος 322. 
Εφημερίδες 295, 297. 
ζωγράφοι 296, 297, 300,301. 
Κοΰμ Καπί' πότε έσκεπά- 
σθη ό οχετός 343.
Κρήνη Ίδομενέως 592.

» Πρίουλι 592. 
Μουσείου άνοιγμα 591. 
Πλημμύρα 322. 
πυρκαϊά εις τά Γιατράδι

κα 326.
σφαγαί (1821) 296, 312. 
τείχη κρημνίζονται 320. 
τηλεγραφεϊον, πότε ίδρύ

θη 305, 825. 
ΰδρευσις 342, 592. 
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλο

γος- ΐδρυσις 308, 309 
Βλ. καί Χάνδαξ.

Ήφαιστία 147.
Haghia Triada 387, 39°·

» Varvara 369. 37°· 39°· 
Hoeschel David 211, 220, 236 κλπ. 
How Samuel βλ. Χάου.

©όσος 565.
Θεοδοσόπουλος βλ. Theodosopulo. 
Θεοδωροβίτσης Μιχαήλ αύτοκράτωρ 

Ρωσίας 175.
Θεόληπτος πατριάρχης Κων]λεως 219. 
Θεοτόκης βλ. Theotochi.
Θεοφάνης πατριάρ. 'Ιεροσολύμων 175. 

» Καρύκης άρχιεπίσκοπος Φι- 
λιππουπόλεως 222, 223. 

Θεοφύλακτος έπίσκ. Αϋλοποτάμου 334.
» » Σητείας 132, 358.

Θεοχαρόπουλος βλ. Theocharopulo. 
Θεριανύς βλ. Elevandino Theriano. 
Θεωνάς καθηγ. μονής Διονυσίου 229
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Θήρας άλφάβητον 147.—ήφαίστιον 566. 
Θησεύς 563.
Θράκη 562.

’Ιάκωβος πάτμιος μητροπ. Ρόδου 197. 
Ίάλυσος 570.
Ίάρδανος 570.
Ίασος 570.
Ίδομενέως Κρήνη 592.
Ίεράπετρα 346, 514.— σφραγιδόλ. 65. 
Ίεράς επίσκοπος Γεδεών (;) 132.
Ιερέων καί μοναχών Κρήτης άπογρα- 

φή 57, 59.
'Ιερεμίας II (Τρανός) πατριάρχ. Κων

σταντινουπόλεως 216, 221, 252. 
'Ιερόθεος άρχιεπίσ. Μονεμβασίας 223.

» έπίσκ. Αρκαδίας 315.
» » Λάμπης 334,348, 349.
» Φλωρίδης 197.

Ίεροσητείας επίσκοπος 349.—'Αμβρό
σιος 341, 342. — Γρηγό- 
ριος 332.—Ίλαρίων 314, 
315.—Νεόφυτος 324, 330. 

'Ιεροσολύμων πατριάρ. Θεοφάνης 175. 
"Ικαρος 570,
"Ικος, νήσος 566, έτυμολ. 569. 
Ίλαρίων^έπισκ. Ίεροσητείας 314, 315.

» » ΡεΟύμνης 324.
Ίλισσός 570.
Ίμβρασος'570.
Ίμπραΐμ Πασάς 407, 408, 420, 460, 

473, 493, 494.
» » βεηλέρβεης Χαλε-

πίου 413.
» Κιαγιάς 410.
» ’Αγάς 412.

Ίνατος 570.
"Ιναχος 570.
'Ιππόλυτος αρχιεπίσκοπος Χίου 223. 
’Ισμαήλ Πασάς Δ. Κρήτ. 301,322, 323.

» Παχιάς 318, 319, 320 
Ίσμαρος 570.
Ίσμηνός 570.
Ίσοπάτων θολωτός τάφος 10, 12, 15. 
Ίστάρ 83.
’Ιωακείμ 316.—Σκαλανιώτης έπίσκ. 

’Αρκαδίας 314, 315.
» έπίσκ. Πέτρας 132,334, 349.

’Ιωακείμ έπίσκ. Χερρονήσου 334, 348. 
Ίωαννίκιος πατρ. ’Αλεξάνδρειάς 172.

» μητροπ. Ίωαννίνων 316.
» » Κρήτης 316.

Ίωννίνων » Ίωαννίκιος 316·
Ίωάσαφ έπίσκ. Κισάμου 361.

» παπάς 190,
» βλ. Δωριανός

Ίωλκός 570.
’Ιωσήφ (Κρής) μητροπ. Κυρήνη; 193 

» οικονόμος Σιναΐτης 315.

Jalina Michael 283.
Janiciana χωρ. Κισάμου 283. 
Janizopulo Costas κλπ. 283.
Jatino βαπτιστ. 284 κλπ.
Jenbert Charles ταγματάρχης 44 Γ· 
Judeus Michaeli 278.

Καβαλλαρία (milicia) 267. 
καβαλλάριος 272.
Καβάσιλας (Cabasilas Baptiste) 245. 
Καβεριζής Φραγκιάς 579.
Καβροχώρι 338.
Καγκελάριος ΠαρτΤέν. ’Αθηναίος 580. 
Κοζάνης Μανώλης 344.
Καθαρόν, όροπέδιον ΛασιΟίου 322. 
Καϊφάτης βλ. Cayfatis.
Κακαβέλλας βλ. Cacavella. 
Καλάθαινα χωρίον βλ. Calatena. 
Καλαμάς χωρίον έλληνορ. τάφοι 595. 
Καλαμώνος επίσκοπος 269. 
Καλαποθάκης 518.
Κάλβος Άνδρ. κρητ. καταγωγής 39. 
Καλλέργη-Ένετών συνθήκη 262 κ.έξ. 

βλ. καί Calergi.
Καλλέργης Δ. στρατηγός 16, 17, 19. 
Καλλίνικος Άγχιαλίτης μητροπ. Κρή

της 312, 313, 349, 350.
» Γαργαλάδος μητρ. Κρή

της 316.
» ’Αρχιεπίσκ. Σιναίου 319.
» έπίσκοπος Αΰλοποτάμου

514, 358.
» » Διοπόλεως 348.

Κάλλιστος » Κυδωνιάς 318.
Ιίαλλονάς Κοσμάς 580.
Καλούδης Άρσέν. Ιερομόναχος 190,
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Καλοΰτζος Καλλίνικος μητροπολίτης 
Κρήτης 316.

Καμαρών σπήλαιον 163. 
καμπάνα' πότε έκτύπησε τό πρώτον έν 

Κρήτη 311,316, 324, 326, 334, 343. 
Κάναθος, Κάνηΰος 567. 
κανίσια (κανίσκι, δώρα) 273. 
κανόνια τοϋ φρουρίου Χάνδακος 486, 

489, 502.
Κανονισμός μοναστηριακών κτημά

των Κρήτης 324.
Καντανολέου Ι'εωργ. έπανάστασις 35. 
Καπακλή Βόλου, θολ. τάφος 560, 569. 
Καπαρία Μεσαράς 345.
Καπασούλης Σαμουήλ μητροπολ. Λι

βύης 183.—πατριάρχης ’Αλεξάν
δρειάς 185.

Καπλάρ Πασάς 415.
Καπνιστός 323.
Καραβανάδες 308, 309.
Καραθ-εοδωρή Πασάς Άλ. 329. 
Καρσκάλλου μονή 179. 
καρσμουσάλι 524.
Καρά Μουσταφά Πασάς 409, 410. 
Καρά Σουλεϊμάν Ιΐασάς 313, 341, 

346, 347, 349.
Καρνόρι χωρίον λάρναξ Υ.ΜΙΙΙ χρό

νων 594.
Κάρπαθος 567, 5ι2.
Καρτεροϋ ευρήματα 12.
Καρύκης Θεοφάνης αρχιεπίσκοπος 

Φιλιππουπόλεως 222, 223. 
Καρυοφύλλης Ιωάννης Μύγας Λογο

θέτης 188.
Καρφί, είδωλα 8. 
καρφίχτης 358.
Καρχηδών 541.
Κασανιώτης Νικ. 346.
Κάσταβος 565.
Ιίαστέλλι ΙΙεδιάδος 312.
Καστόρια 180, 183.
Καστρινογιαννάκης Γεώργ. 329.

» Διονύσιος έπίσκ.
Ρεθύμνης 298, 333. 

» Τιμόθεος βλ. Τι
μόθεος Κ.

Κάστρου πολιορκία-άλωσις' πληροφο- 
ρίαι Γερασ. Γημάρη 180,

Κατηλιανός Διονύσ. βλ· Διονύσιος Κ. 
Κατιρτζόγλου Μεχμέτ Πασάς βεηλέρ- 

βεης τής Άνατολίας 413. 
Κατσαμπάς Ηρακλείου 594. 
Κατσαράκης Νικηφ. βλ. Νικηφόρος Κ. 
Καυλέντζος Γιάννης 331.
Κελαϊδής ΠαρΟένιος 517. 
κεραμευτική κρητική 8.
Κέραμος, χ. Μεσαράς 347.
Κέρκυρα· κρητικοί οικοι 35, 38.— 

μεταναστευσις Κρητών 42. 
κεφαλικός φόρος 133. 
Κικύνηθος-Κίκυνθος 567.
Κίσαμος 267, 283, 514. — επισκοπή

277.—επίσκοπος 349.—επίσκοπος 
Δωρόθεος ΚΡ,ωνάρης 343.—επί
σκοπος Τωάσαφ 361.

Ινιχιλάδες (τουρκικοί στρατώνες Η
ρακλείου)' άνοικοδόμησις 337. 

Κλάδος βλ. Clado. 
κλαπουτάνι 357, 359.
Κλαροτζάνες Νικηφόρος πατριάρχης 

’Αλεξάνδρειάς 169.
Κλήμης ΙΛ’ 186.
Κλωνσράκης Δωρ. βλ. Δωρόθεος Κλ· 
Κλό,νιζα; Γεώργ. ζωγράφος 577, 579’ 
Κνωσός 393. — όποικισμός Πεπαρή- 

θου 565, 568.— Γυψάδες, μιν- 
οικήματα 594. — δυναστεία 
Μίνωος 534.—επισκοπή 128, 
354.—έπίσκ. Γεράσιμος 127, 
132, 358.—επίσκοπος Νεόφυ. 
φυτος 334, 348. — έργασίαι 
συντηρήσεως 592.—κιονόκρα
νων έλληνορωμ. χρόνων 596, 
κοιμητήρια Μαύρου Σπή· 
λιου 11, 12, 13. —σφραγιδό
λιθοι 61, 70.—τάφος βασιλι
κός 561. — τάφος Κεφάλας 
Ίσοπάτων 10, 12, 15. 

Κοθώνης Δομήνικος 292.
Κόκκος Φραγκίσκος 224.
Κολωνάς ’Ιωάννης (Κρήτη) 176. 
κομήτης 319, 334.
Κομιτάδες Σφακίων 25. 
κομιτάτο τοΰ Λονδίνου 507. 
Κορακάκης βλ. Κόρακας.
Κόρακας Μιχαήλ 336, 345,
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Κορέσης ’Ιωάννης ιατρός 242, 243.
Κορνάρος 441. — 'Λνδρέας στρατηγός 

37.—’Ιωάννης 293.
Κορνήλιος Έριζής Φιάντζας 174.
Κορνήλιος "Αγάς πρέσβυς τής Φιλαν- 

δρίας 175.
Κορτεζάς Γεώργ. ζωγράφος 577.
Κορωναΐος Ιΐάνος 21, 23, 29, 509.
Κοσμάς Νικ. 236.
Κουλουκτζής Μεϊμουρής 316.
Κουμάσα, άρχ. συνοικισμός 164.
Κουμουνδοϋρος Άλ. 27, 29, 31.
Κουνδουρομανώλης βλ. Ocunduroma- 

nuel.
Κοϋρτες, θολωτοί τάφοι 9.
Κουφονήσι 346.
Κρεμαστά 315.
Κρήτη· άλφάβητον 147, 148.—άπογρα- 

φή (1644) 35, 57, 58, 59.—ά- 
πογραφή ιερέων καί μοναχών 
57, 58, 59. — άπογραφή ζώων 
55, 57, 58. (bovini 39°56> so- 
mari 17410) 59.— άποικισμός 
47.—άρχ. κίνησις κατά τό 1949 
591 κ.έξ.—υπό τούς Δωριείς 7. 
— έπανάστασις 1867,17.—Θρή
νος, ποίημα Γερασίμου Παλ· 
λαδά 196.—’Ιστορίας έπαθλα 
Φωτιάδη Πασά 333.—μητρο- 
πολΐται 129, Γεράσιμος 334,
348, Διονύσιος 304, Διονύσιος 
ό Άδριανουπολίτης 318, 320, 
321, Διονύσιος ό Βυζάντιος 
316, Ζαχαρίας 130, 351, 354, 
Ίωαννίκιος Ζαγοραΐος 316, 
318, Καλλίνικος Άγχιαλίτης
349, Καλλίνικος Γαργαλάδος 
316, Καλλίνικος Καλοϋτζος 
316, Μάξιμος 130, 141, 357, 
361, Μελέτιος 313, 315, 323, 
349, Μελέτιος ό Καλύμνιος 328, 
Σωφρόνιος ό άπό Αίνου 326, 
Σωφρόνιος ό άπό Ίκονίου 
326.—Πασάδες 313. — πληθυ
σμός τό 1644 (287165) 38,59.— 
πότε έδόθη εις τον Μεχμέτ Ά- 
λήν 313.—Χωρία (1254) 58, 54.

κρητικοί οίκοι Κέρκυρας 35, 38.

Κρίνος 29.
Κριτόπουλος Μητροφάνης πατριάρ

χης ’Αλεξάνδρειάς 168, 169. 
Κυδωνιά 514. — επίσκοπος Γαβριήλ 

324, Γεράσιμος 136, 139, 
359, ’Ιερόθεος 335, 336, 
337, 349, Κάλλιστος 318. 

Κυζίκου μητροπ. Γεράσιμος 129, 130. 
Κυθήρων επίσκοπος Μάξιμος Μαρ- 

γούνιος 211 κ.έξ.
Κύκκου Παναγίας μονή 191.
Κύναιθα, Κύναιθος, Κυναιθεΐς 567. 
Κύπριος ’Ιωάννης 580.
Κυρήνης μηιροπ. ’Ιωσήφ ό Κρής 193. 
Κυρηνίας καί Σαλείας έπίσκ. 176. 
Κυριάννας φέουδον βλ. Chirsana. 
Κύριλλος Λούκαρις 171, 172, 173,202. 
Κωσταντής X' 330.
Kadacusino 43, 5°·
Kavallaro 50. 
βλ. καί στοιχεΐον C.

Ααγκάδα 344.
Λαδάς Μανουήλ 346.
Ααζαρέτου Πύλη (Άγ. Γεωργίου) 

Χάνδακος 314, 593.
Λαλκλί Σαδί Έφένδης 416. 
Λαμπαδάριος Γεώργιος 175. 
Λαμπάρδος Έμ. ζωγράφος 580. 
Λάμπης επίσκοπος Εύμένιος Ξηρου- 

δάκης 339. — ’Ιερόθεος 334, 
348, 349. — Μεθόδιος Σιλι- 
γάρδος 136, 139. — Νικόδη
μος 314.—Παίσιος 324. 

Λάπιθος, Λάπαθος, Λάπηθος 567. 
Λασίθι 514.—σφραγιδόλιθ. 66,69,70 
Λασιθιώτης Χατζή Γεράσιμος επί. 

σκοπος Χερρονήσου 312.—Μελέ
τιος πρωτοσύγκελος 318. 

Λαυρέντιος Μαρίνος 210.
Λεγήρος ’Αντώνιος (L,eger) 169, 174. 
Λειμώνος μονή (Λέσβος) 172. 
Λεκατσδς βλ. Alecaza.
Λεόντιος επίσκοπος Νεαμέσης Κύ

πρου 175.—ό Ευστράτιος 247. 
Λετίτζης Γεράσιμος μητροπολ. Κρή

της 128, 129.
Λήμνος 562.—έπιγραφαί 147, 148.
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614 Πίναξ κυρίων ονομάτων, πραγμάτων καί τοπωνυμίων

Λιβύης μητροπολίτης Σαμουήλ Κα- 
πασούλης 188.

Λίθινες 822, 346.
Λίμνη ’Ακρωτηρίου Χανίων' τάφος 

έλλην. χρόνων 595.
Λογοθέτης ’Ιωάννης 189.
Λολίνος ΆλοΰζιΟς 245. 
λότζα Χάνδακος 531.
Λουκά Εΰαγγελιστοΰ εικόνες 191. 
Λούκαρις Κΰριλ. βλ. Κύριλλος Λ.

ι> Κωνσταντίνος 243. 
Λουμπάνου Γ. ύμνολόγιον 583 κ.έξ. 
Λουπτουλάχ Πασάς 313.
Λύκαστος 540.
Λύκτος 540.
Λύρκος 565.
Λύττου αγάλματα 596.

Ladiano Emmanuel, Michael κλπ. 
279» 282.

Fafcaro (Fefcaro, Fefraco) 43, 48. 
Faftachi 54.
Fa Fuer 438.
Fali Vassili 275.
Fascari 54.
Fassithi 365.
Fauro 54.
Fazarini 55.
Fawrence A. 507.
Fecandrino βλ. Ficandrino.
Fefcaro βλ. Fafcaro.
Fefraco βλ. Fafcaro.
Feftachi βλ. Faftachi.
Fendachi Joan. Cosmas κλπ. 279, 281.

» βαπτιστικόν 282.
Fendopulo Feos Papas κλπ. 278, 282. 
Feondachi 284, 287.
Feos βαπτιστ. 28ο, 291, πολλ. 
Fiadacha Michael κλπ. 283.
Fibithi 50.
Ficandrino Costa 282.
Fichimo βλ. Fichinio.
Fichinio 54.
Fima 56.
Finachi 53.
Fit(t)ino 50, S3, 56, 276, 280. 
Fithino Theodor. 280.
Fivadi, casale 280.

Fodovicio 50.
Fogotheti 57.
Folin 45, 46, 48.
Fombardo 45, 46, 56.
Fongino 55.
Fongo Jaci 276.
Forando 50.
Fuccari 50.
Funardo βλ. Furando.
Fupacha Nichita 277.
Furando 54.

ΜαΥ°»λάκης Μιχαήλ 344.
Μακράκης Σωκράτης 308, 333. 
Μακρής Βησσαρίων 190.
Μαλαγαρδής ’Ελευθέριος 295. 
Μαλεβιζιώτης Γενικός Διοικ. Σφα- 

κίων 336.
Μαλεβίζι 514.
Μάλεμε, θολωτοί τάφοι 9.
Μάλια 514. — σφραγιδόλιθοι 61, 61, 

65, 66 κλπ. 334. -— δυναστεία 
Σαρπηδόνος 534. βλ. καί 
Mallia.

Μαλικούτης Νικ. στρατηγός 345, 347. 
Μαλιχούτης βλ. Μαλικούτης. 
μανδατοφόρος 269.
Μάνεσης Ιωάννης, Γεώργιος 577. 
Μάξιμος Γεώργιος 242. 
μαραγκών Ηρακλείου εορτή 331. 
Μάξιμος Μαργούνιος βλ. Μαργούνιος. 

» μητροπολίτης Κρήτης 130, 
141, 357, 359, 361.

» επίσκοπος ’Αρκαδίας 313.— 
θάνατος 314.

Μάραθος -Μαράθουσα - Μαράθι-Μα- 
ραθών 567.

Μαργούνιος Μάξιμος 202. — μελέτη 
211 κ.έξ.—έργα 193.—έτυμολ. 254. 

Μάρθα, βασιλομήτωρ Ρωσίας 175. 
Μαρινάτος Σπ. 553, 560, 566 κλπ. 
Μαρινέλλι ίταλός ζωγράφος 300. 
Μαρίνος Λαυρέντ. βλ. Λαυρέντιος Μ. 
Μαρκαζίνης Γεώργιος ζωγράφος 580. 
Μαρκάκης Θεόδωρος 346. 
Μαρκογιαννάκης Εύάγ. ζωγράφος 297, 

298, 300 κλπ.
Μαρκόπουλος Κ. Πρόεδρος Δημοτ.
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Χυμβ. 'Ηρακλείου 307, 329, 335. 
Μαρμακέτω Λασιθ. σφραγιδόλιθοι 72. 
Μαρτινέγκο, προμάχων Χάνδακος 593. 
Μαρώνια 562, 563.
Μασταμπάς Ηρακλείου, λαξευτός τά

φος ΥΜΙΙΙ χρόνων 594.
Μάταλλα 420.
Μαυροκορδάτος 509.—{Δ., τό ζήτημα 

τής αποστολής του ώς Κυβερνή
του Κρήτης 16 κ.έξ. 

Μαυροκορδάιου Άλεξ.-Παλλαδά αλ
ληλογραφία 187.

» Νικολ.-Παλλαδά αλ
ληλογραφία 187.

Μαυροσπήλιος Κνωσού' κοιμητήριον 
12, 13.

Μεγαλοβρυσανός Γρηγόριος 300.
Μέγα Σπήλαιον 191.
Μεθόδιος Χιλιγάρδος επίσκοπος Λάμ- 

πης 139.
Μελας Λέων 30, 31,33,509,515, 516. 
Μελέτιος μητροπολ. Κρήτης 313, 314, 

323, 324, 332.—θάνατος 315.
» ό Καλύμνιος μητροπ. Κρή

της 328, 336.
» ό Βλαστός 202, 230.
» δ Πηγάς 171, 172, 173,

202, 221.
» Συρϊγος 174, 202.
» επίσκοπος Ήρακλείας 361. 
» » Πέτρας 315,324,

330, 340.— θά
νατο; 341.

» » Χητείας 349.
» » Χερρονήσου 323,

325.
Μελισσηνός Γρηγ. ιερομόναχος 190. 
Μελχισεδέκ οικονόμος Αγίου Ματ

θαίου 315.
Μεντόνιος Λεονάρδος 244. 
Μεραμπέλλο 514.
Μεσαρά 514.—θολωτ. τάφοι 10,12, 62. 
Μεσκινιά βλ. Χρυσοπηγή.
Μεταξάς Νικόδημος 174.
Μεταράς Άντ. ξοτγράφ. 580.
Μεχμέτ ’Αγάς 411.—τής Κων[πόλεως 

414.—κιρκάσιος 417.
» Άλής 313. — πότε ήλθεν εις

Κρήτην 315.
Μεχμέτ Βέης 411.

» Έμίν Πασάς 317, 318.
» Έφένδης άρχιλογ. 416, 417.
» Πασάς 412.

Μεχρεδί Έφένδης 417.
Μήλος, άλφάβητον 147.
Μήτρας βλ. Μεταράς.
Μήτρος Μελέτιος 169.
Μητροφάνης Γρηγορόπουλος ήγούμ.

Βαλσαμονέρου 229, 230.
» Κριτόπουλος πατριάρ

χης Άλεξανδρείας 168, 
169, 172.

» (Άγ. Αικατερίνης Χάν
δακος) 243.

Μητσοτάκης υποπρόξενος Ριοσίας 320. 
Μιλιαράς, Μιλιαράκης, Μιλιαράδω 

κλπ. 204 κ.έξ.
Μιλιάρης Δημ. 204.
Μινώα Νισαία τής Μεγαρίδος 540. 
μινωικών ανακτόρων Φαιστού χρονο

λογία 150.
Μίνωος δυναστεία εις Κνωσόν 534. 
μίστατο 525.
Μιχελιδάκης Άντ. 308, 309, 326, 333. 
μοιράδιον (feudo) 270. 
μοιρατάρης (feudatus) 271.
Μολινέτος Ρινάλδος 244.
Μολπαδία, θυγάτηρ τού Χταφύλου 

564, 565.
μοναστήρια παραχωρηθέντα εις Καλ- 

λέργην 268. .
μοναχών καί ιερέων Κρήτης άπο- 

γραφή (3527) 57, 59.
Μονεμβασίας άρχιεπ. Ιερόθεος 223. 
Μονεμβασιώται εν Κρήτη 273. 
Μονοφάτσι 514.
Μοροζίνης Φραγκίσκος αρχιστράτη

γος 421. Βλ. καί Morosini. 
Μόσκος ’Ιωάννης ζωγράφος 577, 580. 
Μοσχέτης Μανουήλος 245.
Μοτσενΐγκο ’Ιωάν. Γεν. Προβλεπτής 

Κρήτης 530, 532.
Μουλιανά Χητείας, θολωτ. τάφοι 9. 
Μουράτ σουλτάνος' έκθρόνισις 327. 
Μουρτζϊνος ’Ιωάννης 228, 235, 236. 
Μουρνιές, μικτή συνέλ. Κρητών 313.
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616 Πίναξ κυρίων ονομάτων, πραγμάτων και τοπωνυμίων

μουρτεμένος 265, 267, 269. 
μοΰρτος (guerra) 268.
Μουσεΐον 'Ηρακλείου, άνοιγμα 591.

» Ρεθύμνης 592.
» Χανίων 592.

Μούσης ’Αθανάσιος άρχιτέκτων Άγ. 
Μηνά 320, 337.

Μουσολέντου (Mussolente) επισκοπή 
224, 231, 232, 239, 240, 244, κλπ. 

Μουσούρ ’Αγάς τοϋ Μ. Βεζΰρου 414. 
Μουσταφά Πασάς 17, 313, 317, 415. 

» ’Αγάς τοΰ Ερυθρού Συν
τάγματος 416.

Μόχλος 8, 540, 541. — σφραγίσμ. 83. 
Μοχός 344.
Μπακαλάκης Γεώργ. 554, 559, 572. 
Μπαλί 514.
Μπαξεβανάκης Παναγιώτης 361. 
Μπαρότσι Άνδρ. 404, 414, 451, 454.

βλ. καί Barocci καί Βαρότσης. 
Μπασαράμπας 'Ιωάννης Κωνσταντί

νος ήγεμών Ούγγροβλαχίας 188, 
191, 197.

μπεζακτάς 358, 359.
Μπέμπο 532.
Μπεμπρί Πασάς βεηλέρβεης τοϋ Τε- 

μεσβάρ 415. 
μπερτόνια 523.
Μπογιατζής Κωνστ. 346. 
Μπογιατζόγλου Μίνως, Σύρος 19, 22, 

24, 509, 510, 511 κλπ.
Μπόντια Τριφυλίας 10. 
μποξάς 361.
Μυλοπόταμον 514. — επισκοπή 269, 

276, 277.
μυλοστάσι 272, 273.
Μυλωνοπούλου κρητική οικογένεια εν 

Κέρκυρα 38, 39.
Macherioti 54 > 280.
Macricheri Georgios κλπ. 280. 
Macrimali 55·
Madaraca 54.
Madera 53, 54.
Madino βλ. Mudino.
Maffei 55.
Magdalino Michael 277.
Maggio, Di 51.
Magidioti Km. κλπ. 284.

Magno Moise έκτακτος κυβερνήτης 
των γαλερών 444, 454.

Mallia, aperipu historique 363 κ.έξ 
Malocuculo 55.
Maloracho Theodoras κλπ. 284.
Mai Tash 147.
Malvasioto Gabriel 280.
Mamisi 48.
Mamula Georg. 284.
Mandafti βλ. Manolafti.
Mandricari 50.
Manerba 50.
Manganari 50, 54, 282.
Mangussa 54.
Manolafti 54.
Manolesso 45, 46.
Mara 50.
Maranglio βλ. Maravegia. 
Marangon 50.
Maravegia 50.
Marci Nicolaus 276.
Marconi Sandra, La raccolta di 

leone Veneto-Cretesi κλπ. 574. 
Marcopulo Michael κλπ. 278, 282. 
Marini Marino 276.
Mariscarpa 54.
Mariza Costa κλπ. 276, 285.
Maruli Jacobinus 276.
Masarachi 48.
Mascalo papa Nicol. κλπ. 278, 288. 
Massichi 48.
Massini βλ. Nassini.
Massolo 45.
Mastrac(h)a Lendachi κλπ. 281, 283. 
Mastro Emanuel, Leo κλπ. 283. 
Maunsi βλ. Mamisi.
Maurica, 50.
Maurici 48.
Maurogiorga 55.
Mauroleo Costa κλπ. 28ο. 
Mauropulo Joan. κλπ. 284. 
Mavincarpa βλ. Mariscarpa. 
Mavrali Stamati κλπ. 282, 283. 
Mavriano 49, 50.
Mavromati Leos 282.
Mazzoleni 51, 55.
Medici 53.
Melissino 48, 50, 53, 276.
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Melissurgopulo Costas κλπ. 28ι, 282. 
Mengano 45·
Mesano Mathei 276.
Messara 377.—Kultur 154.
Messeri 48.
Messoia casale di Turma Chissa- 

mi 285.
Mettocliiti 55.
Michael Jano 275.
Miglioti 41, 56.
Mili 51.
millicia (καβαλλαρία) 267.
Milonopulo 54, 56.
Milopotamo- castello di—278. 
Miluscolo Georgius κλπ. 280. 
Mindonius βλ. Μεντόνιος.
Minio ταγματάρχης επί τοϋ Εφοδια

σμού 441, 447.
Minoto 45, 46, 53·
Mirandula, δοΰξ τής—436, 442. 
Misano Mathei κλπ. 276.
Misithra Emmanuel κλπ. 280, 281. 
Mittilineo 54.
Mizzojianni Costantin κλπ. 279,280. 
Mocenigo 46.—Zacharia 502. 
Mochlos 376.
Molin 45, 53, 452, 455, 459, κλπ. 
Molino βλ. De Molino.
Monbrun, de, στρατηγός 423, 436, 438. 
Mondo στρατοπεδάρχης 430. 
Monolafti βλ. Manolafti. 
Monovasioti 53.
Morgoflo βαπτιστικόν 283.
Moresiu 50 βλ. καί Morosini. 
Mormori βλ. Murmuri.
Moroni 54.
Morosini 45.—Anzalo, στρατηγός ε

πί τών πληρωμάτων 444.— 
Francesco 404, αρχιστρά
τηγος τής πολιορκίας Χάν- 
δακος 505, Γεν. Προβλε
πτής Κρήτης 531, 532.— 
Giuseppe, τακτικός κυβερ
νήτης τών γαλερών 444, 
454.—βλ. καί Moresin. 

Mortato βλ. Murtato.
Moscheto 54·
Moschettis βλ. Μοσχέτος.

Moschioti 57.
Moscolopulo Georg, κλπ. 285.
Mosto 49.
Mothoneo 54.
Moxia 49.
Muazzo 45, 46, 53.
Mudacio Euce 276, 277, 278.
Mudino 48.
Mulo Vassili 276.
Murco 282.
Murmuri 48.
Murtato 48.
Musalo 50.
Mussuri Janni, Xeno κλπ, 279. 
Mussuro 50, 56.
Musurachi Joanes κλπ. 277.
M}-cenes 376, 377.

Ναβάϊγ, Δούξ τοΰ—424, 426, 429,
430 κλπ.

Ναζίψ μπέης 322.
Ναθαναήλ ιερομόναχος 233. 
Ναυπάκτου καί ’Άρτης άρχιερεύς 

Βαρθολομαίος 190.
Ναύπλιον 540.
Νέα Κάνδια 412, 415, 480.
Νεαμέσης Κύπρου έπίσκ. Λεόντιος 175. 
Νεαπόλεως άρχαιολ. συλλογή 592.— 

μάχη 344, 346.
Νείλος· ακολουθία υπέρ άναβάσεως 

τών ύδάτων τοϋ—177, 178. 
Νεόφυτος Ζ' οίκουμ. πατριάρχης 132.

» Φιλάρετος μητροπ. Άδρια- 
νουπόλεως (καί κατόπιν οί
κουμ. πατριάρχης) 184.

» μητροπολ. ’Αθηνών 223.
» έπίσκ. ’Αρκαδίας 349.
» » Ίεροσητείας 324, 330.
» » Κνωσού 334, 348.
» επίτροπος πατριάρχου Ιε

ρουσαλήμ 189.
Νεοίρια Χάνδακος 422, 455. 
Νικηφόρος Κλαροτζάνες πατριάρχης 

’Αλεξάνδρειάς 169.
» Άγκαραθίτης επίσκοπος

’Αρκαδίας 330, 332, 340. 
» Κατσαράκης έπίσκ. ’Αρκα

δίας 340.
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ίϊίναξ κυρίων ονομάτων, Αραγμάτων και τοπωνυμίου618

Νικόδημος έπίσκ. Λάμπης 314. 
Νικολαΐδου Στεφάνου ιστορικά καί 

βιογραφικά σημειώματα 293 κ.έξ. 
Νικολαΐδης Γ. 34. — Γεώργιος τοΰ 

'Αθανασίου ζωγράφος 296, 298, 
301, 304 κλπ.

Νικολετάκης Γεώργιος ιατρός 293.
» Μελέτιος μητροπολίτης 

Κρήτης 293, 300.—επί
σκοπος Σητείας 313. 

Νικούσιος Παναγιιότης 454, 455, 458, 
459 κλπ.

Νίρου Χάνι 8,385 βλ. καί Nirou Khani 
Ντελή Χουσείν 345.
Νταρόδος Γαβριήλ, ιερομόναχος εκ 

Κρήτης 189.
Namata Michael 277.
Nassino(i) 49> 53·
Navailles, Duke of—βλ. Ναβάϊγ. 
Negri, Di 51.
Negrisoli 49.
Nichori Johanes 276.
Nicoleto 54.
Niottero 56.
Nirou Khani 385 βλ. καί Νίρου Χάνι. 
Nomico 49·
Noto Joannes 281.
Nottara 49, 50.

^.ανΟουδίδης Στέφ. 10.
Ξαπατάκης, έβραϊος έν Ήρακλείιρ 322. 
Ξένος Γεώργιος, λογοθέτης Μεγάλης 

’Εκκλησίας 244.
» βαπτιστικόν 279.

Ξηρουδάκης Εΰμένιος 91.—χειροτ. 339. 
ξυπόλυτοι 308.
Ξωπατέρας 296, 347.

Όδηγητρίας μονή 347.
”Οθων, βασιλεύς τής Ελλάδος 320.— 

πτώσις 321.
Οίκονομίδης Μηνάς, ζωγράφος 297, 

301, 308, 311.
Οίκονομόπουλος βλ. Rogoxuli καί 

Conomopulos.
Οικονόμος Γεράσιμος 229.
Οίναρος, ίερεΰς Διονύσου 564.
Οίνεύς βασιλεύς 564.

οινοπνευματωδών φόρος έν Κρήτη 
131, 132, 133, 135.

Οίνοπίων, υιός Διονύσου καί ’Αριά
δνης 562, 563.

Οίνου έμπόριον έν Κρήτη 524. 
οίνοπωλών Συντεχνία 331.
Οίνώ 565.
Όμαλός 22.
’Ορεινά 267.
’Ορθέ Μυλοποτ. 21. Βλ. καί Orthea. 
Όρινάς Νικηφόρος, ίερεύς, πρωτο

ψάλτης καί Ταβουλάριος Κρή
της 275.

Όσμάν ’Αγάς 410.
» Σαντζάκ βέης 411. 

όψιδες (δμηροι) 271. 
Ocunduromanuel Demetri κλπ. 281. 
Omascalo Georg, κλπ. 285.
Orthea, 287.
Ostriano 50.
Othonopulo Nichita κλπ. 282.

Παΐσιος, έπίσκοπος Λάμπης 324. 
Παλαίκαστρον 8, 540. Βλ. καί Pa- 

laicastro.
Πολαιόκαστρον 457, 458, 460. 
πάκτος, πακτωτικώς 268, 269, 270. 
Παλλαδάς Γεράσιμος, πατριάρχ. ’Α

λεξάνδρειάς βλ. Γεράσιμος. 
» Γεώργ. σύνδικος (1683) 180.
» Θεόδωρος πρωτοπρεσβύτε

ρος καί ρήτωρ έν Κρήτη 
179, 182, 190.

» Ιερεμίας ζωγράφος 180.
» Στέφανος ίερεύς 179, 180,

182, 190.
Παναγής Καπετάν, Μυτιληναιος 344. 
Πάνορμος πόλις Πεπαρήθου (Σκο

πέλου) 537, 566.
Πανόρμου Βασιλικής άνασκαφαί 595. 
Παντοκράτορος Πύλη Χάνδακος 412, 

416, 593.
ΙΙαπαδάκης Α. Φ. 19, 25, 31, 3’.

» Ιωάννης 346.
» Νικόλαος διευθυντ. ΙΑΚ

296, 348.
» Πολιός 346.

Παπαδόπουλος Σωφρόνιος 234,
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ΙΙαπακωστόπουλος ’Ιωάννης πρόξενος 
τής Ελλάδος έν Κρήτη 320, 321. 

Παρασύρης Νικ. 300.
ΙΙαρθένιος παιρ. ’Αλεξάνδρειάς 185.

» έπίσ. Αΰλοποτάμου 351,352.
» ό Χίος 189.
» ιερομόναχος 190.
» Καγκελ. βλ. Καγκελάριος. 

Παρθένος, θυγάτηρ Σταφύλου 564, 565. 
Πάρνηθος (Πάρνης) 567.
Πάρος 562.
Πάτμιος ’Ιάκωβος μητρ. Ρόδου 197. 
Πεδιάδα 514.
Πεζανος Γεώργιος 347.
Πεζέτ Πασάς 341.
Πειρασμός βλ. Pirasmo.
Πελασγοί, ΓΙελασγιώται 570. 
ΙΙεπαρήθου μινωικός άποικισμός 534 

κ.έξ.--έτυμολ. 568.
Περδικάρης Κ. καθηγητής 336. 
Περαιθεΐς (Πέραιθος) 567.
Πέτρας επίσκοπος Δωρόθεος Άγχια- 

λίτης 312, 315.—’Ιωακείμ 132, 
334, 349.—Μελέτιος 315, 324, 
330, 340, άπεβίωσε 341.—Τί
τος Ζωγραφίδης 341, 342. 

Πέτρος ό Μέγας, αλληλογραφία μέ 
Γεράσιμον Παλλαδάν 186, 191. 

Πεχλιβάν Πασάς 409.
Πηγας Μελέτιος βλ. Μελέτιος Π. 
Πηλέως τάφος 570.
Πιγγρής Πέτρος 243.
Πιλαβάς 346.
Πλάτανος Μεσαράς, τάφοι 62.
Πλάτη Λασιθ. θολωτοί τάφοι 9. 
Πλατίμαιος 90, 108. 
πλημμύρα (1883) 337.
Πογιατζής βλ. Μπογιατζής. 
Πολυχρον(ίδ)ης Μιχ. ζωγράφ. 300, 317. 
Πολύχρονης Ίω. > 300.
Πουλάκης Θεόδ. » 577,580.
Πουπλίου τοΰ Αεντούλου επιστολή 294. 
ΙΙραισός Σητείας 143, 145, 146, 148.

—έπιγραφαί 8.—θολ. τάφοι 9. 
Πραουδάκης ’Ιερόθεος 333.
Πρέβελη μονή 511, 514.
Πρεβελιώτης Νικόδημος, επίσκοπος 

Λάμπης 314,

Πρινέ Μυλοποτάμου λαξευτόν δί
δυμον μνημεϊον 595.

Πρίουλι Γενικός Προβλεπτής Κρήτης 
527.—κρήνη Χάνδακος 592. 

Προκοπίου Δημήτριος 168.
.Προσαλέντης, ζωγράφος:577.
Προσωρινή Κυβέρνησις Κρήτης 19. 
ΙΙυράθι 567.
Πύρανθος 540, 567.

Pabuca Johanes, Georgius 278, 282. 
Pacbin 54.
Pacidi βλ. Puzzidi.
Pacorinus Mich. κλπ. 285.
Padoner 55.
Pagan 49, 53.
Paghi 50.
Paginuti Joannes 283.
Pagomenos Nicolas κλπ. 284, 277. 
Palaikastro 386.
Palecapa βλ. Pelecapa.
Paleocapa 53.
Paleologo 49, 53.
Pallada 40. Βλ. καί Aplada. 
Palmesan 56.
Pamari βλ. Pavian.
Pamfilo 50.
Pandimo 56.
Panfilo βλ. Pamfilo.
Pani Joanes 277.
Panigara βλ. Panigira.
Pangalo 56, 278.
Pangi Nichiforus 277.
Panighetti βλ. Panigieti.
Panigieti 49.
Panigira 50.
Panigran 49.
Pantalco βλ. Pantaleo.
Pantaleo 43, 50.
Pantogalo 50.
Papadoca Scurojanno 281. 
Papadopuli 49, 50.
Papadopulo 54, 277, 283, 285. Βλ, 

καί Papadopuli. 
Papadronicopulo Nic. 278. 
Papageorgopulo Theod. κλπ. 278. 
Papajanopula Constantie et Geor- 

gie 277.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



620 Πίναξ κυρίων ονομάτων, πραγμάτων καί τοπωνυμίων

Papanicolopulo Em. 284. 
Parogojani Joanes 277.
Paragraffi 47.
Parathioti 50.
Parici 47.
Parian βλ. Pavian.
Parzali 285.
Pascaligo 49· βλ. καί Pasqualigo. 
Pascuzzi 50.
Pasqualigo 45, 46, 49.
Patermo Georgius κλπ. 281. 
Patrichi 49.
Pattel(l)aro 53, 56.
Pattero 50.
Pavia 45.
PaviarT53.
Pavlachi βλ. Pullachi.
Pazzola 54.
Peccatore 43, 54.
Peccatoro 56.
Pedioti 50.
Pelecapa 54.
Pelegrin 49.
Pendamoditi Joannes 281. 
Pentamodi milicia 276.
Perdicari 54, 57.
Perianensis militia 278.
Periptera Eeondachi 284. 
Perissamato Costa κλπ. 279. 
Perissimato 279.
Peritera Nichita 280.
Persio βλ. Ascanio P.
Perugini συνταγματάρχης 441. 
Pes(s)embra 50.
Petraclia Nicola 277.
Petrogiani 57.
Pet(t)ropulo 54, 56.
Phaistos 371, 377, 387, 390. Βλ. καί 

Φαιστός.
Pheratioti βλ. Parathioti. 
Picicopulo 54.
Picridi 54.
Piga 50.
Pin 55.
Pinacopulo Vassili κλπ. 276, 282. 
Piperi(s) 50, 54.
Piperissi βλ. Piperis.
Pirasmo 277, 282.

Piri βλ. Pirino.
Piri d’Atene 40.
Piriuio βλ. Pirino.
Pirino 56.
Pisani 45, 46, 49.
Piscopopido 54, 56.
Piscopulo βλ. Piscopopulo.
Pistola 50.
Pizzamano 52.
Pizzoni 51, 55.
Plachenas Petrus κλπ. 283. 
Plachiti Michael 279.
Plcgiti Joannes 281.
Plaiti 54. Βλ. καί Playti.
Plastara βλ. Plattara.
Plattara 50.
Playti Giorgi 279' βλ. καί Plaiti. 
Pliti Giorgius κλπ. 284.
Ploymo Michael κλπ. 285. 
Podocatora 49, 53.
Polani Jacopo, διοικητής τοΰ Πυρο

βολικού 441.
Polderi 55.
Polemarchi 50.
Polimarchi βλ. Polemarchi.
Polina 50.
Poliomili Focha κλπ. 279.
Polit(t)i 54, 276, 281.
Pollani 45, 46.
Poniro Nicola κλπ. 284, 285. 
Porcare, Προβλεπτής τού Βασιλείου 

τής Κρήτης (1669) 436.
Porfiro 54.
Portari 54.
Portio 56.
Potiro Emanuel κλπ. 283.
Pozzi βλ. Bozzi.
Pramafeti βλ. Pramatefti. 
Pramatefti 43, 54.
Pramatesti βλ. Pramatefti.
Premarin 45, 53.
Priangolis, scala de, 266, 267. 
Prichi 50.
Prico 54.
Prino βλ. Pirino.
Prio βλ. Prico.
Procaciante 50.
Procopi Georgius 279.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:39 EEST - 18.237.180.167



Πιναξ κυρίων ονομάτων, «ραγμάτων καί τοπωνυμίων 621

Protochinico Leos 280.
Pruo βλ. Prico.
Psara 54.
Psisioti βλ. Psisisti 
Psisisti 50.
Psuro, Moscolopulo de, 285.
Pugari βλ. Pagan.
Pulacchi 58, 54.
Pulopodi 50.
Puzzidi 54.

Querini 45, 49.
Quinta Yale 51.

Ραδαμάνθυος δυναστεία εις Φαιστόν 
534, 562.

ρακής φόρος 131, 132.
1’ασιδάκης Κωνστ. 297, 301, 310. 
ΡέΟυμνον 514.—επισκοπή 314. — επί

σκοπος Γεράσιμος (;) 129, 
130. — επίσκοπος Διονύσιος 
298.—έπίσκ. Διονύσιος Κα- 
στρινογιαννάκης 333, 337.— 
έπίσκ. 'Ιερόθεος 337.—Ίλα- 
ρίων 315, 324. — Μουσειον 
592.—Φιλεκπαιδευτ. Σύλλο
γος 298.—Φορτέτσα 593. 

Ρενιέρης Μ. 17, 19, 25, 30, 515, 516. 
Ρεσίτ Χαλήλ γεν. επόπτης φόρου οί- 

νοπνευμ. έν Κρήτη 133.
Ρεσκουλί Σάτζ Κολί 411.
Ρετζέπ ’Αγάς τοΰ Κιτρ. Συντάγμ. 416. 
Ρεχίτ Έφέντης 316.
Ρογδιά, λοιμοκαΟαρτήριον 315. 
Ρογδιανός· βλ. ’Ιωσήφ οικονόμος Άγ.

Ματθαίου.
Ρόδιος Νικηφ. 233.

» Νικύλ. 228, 234, 235.
Ροδίτης Γαβριήλ 233.
Ροδοκανάκης 508, 509.
Ρόδου μητροπ. ’Ιάκωβος Πάτμιος 197. 
Ροιώ, θωγάτηρ Σταφΰλου 564. 
ροντζίνι 2C8.
Ροσπιλιόζι βλ. Rospigliosi.
Ρουφία 225.
Ρυτιασός 540.
Ρωσίας υποπρόξενος έν Ήρακλείφ 

320.—Προξεν. έν Κρήτη 319 .

Racclii συνταγματάρχης 439. 
Radacuslno βλ. Kadacusino. 
Raftopulo 55, 277.
Rali 50, 53, 54.
Ranseo βλ. Rauseo.
Rauseo 43, 50, 54.
Ravalaro βλ. Kavallaro.
Raynerius βαπτιστ. 284.
Renier 45, 53.
Retimo, nobili Veneti 46. 
reveliil 'Αγ. Πνεύματος Χάνδακος 492. 
Rezzer βλ. Ruzeri.
Rigo βαπτιστικόν 285.
Rimisio 448.
Riosa 55.
Risa Vassili 285.
Rixomandi Georgius 277.
Rizzardi 53.
Rizzardo 45, 49.
Rizzo 50.
Rocco 50.
rocino (ροντζίνο) 268.
Rodachino Costa 280.
Rogoxuli Mich. κλπ. 275, 278. 
Romiopulo Leos κλπ. 282. 
Rospigliosi στρατγ. 424, 429,431,449. 
Rosso 54.
Rubete βλ. Bubette.
Rucliani Costa 285.
Ruscio 40, 54.
Russea 43, 54.
Rus(s)io 43, 56. Βλ. και Russea. 
Russit Alexios κλπ. 280.
Russogeni Johannes 275.
Rustei βλ. Rusteu.
Rusteu 54.
Ruxit βλ. Russit.
Ruzer 45.
Ruzeri 49.
Ruzieri 56.

Σάββα Πασάς 338, 339. — παραίτη- 
σις 340.

Σαβοΐας δούξ 441.
Σαγίρ (κωφός) Χασάν, ενοικιαστής 

φόρου οινοπνεύματος έν Κρήτη 
133, 135, 138, 139.

Σαγκρέντο Ίωάν., δούκας τής Κρή
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της (1602) 519.
Σακόπουλος Γεν. Πρόξενος τής Ελ

λάδος έν Κρήτη 17, 511.
Σαλείας καί Κυρηνίας έπίσκ. 176. 
Σαμή Πασάς διοικ. Κρήτης 318.

» βέης 339.
Σαμπιονέρα Χάνδοκος 408, 410, 412, 

413 κλπ.—Πύλη 593.
Σαπητ Παχιάς 322.
Σαπουντζάκης Βοσ. 34.

» Έμμαν. 509, 515. 
Σαρακηνόπουλος ζωγράφος 580. 
Σαρπηδόνος δυναστεία εις Μάλια 514. 
Σεβήρος Γαβριήλ 219, 225, 253. 
σεισμοί έν Κρήτη 386, 566, (1838) 

314, (1846) 314, (1856) 315, (1862) 
320, (1863) 321, (1865) 322, (1866) 
323, (1870) 324, (1871) 325, (1874) 
326, (1880) 333, (1881) 334, (1883) 
337, (1884) 338, (1886) 339, (1887) 
340, 341.

Σελήμ ’Αγάς 344.
Σέλινον, επαρχία 514.
Σελινοΰς πόλις Σκοπέλου (Πεπαρή- 

θου) 537.
Σέρβος Κωνστ. 215. 
σεργενταρία 267.
Σερίφ βλ. Χερίφ.
Σερογλάνης Διονύσ. πατριάρχης 191. 
Σερρών μητροπολ. Δανιήλ 175. 
Σεσάρηθος 567.
Σητειακάκης Μασλούμ 316.
Σητεία 514.—άπογραφή ιερέων, άν- 

δρών καί γυναικών 51.—επί
σκοποι : Ζαχαρίας 334, 348. 
—Θεοφύλακτος 132, 358. — 
Μελέτιος 349.—Μελέτιος Νι- 
κολετάκης 313.—Φιλόθεος 354. 
—σφραγιδόλιθοι 65, 68, 69’ 
βλ. καί Setia.

Σιαούς Πασάς 408.
Σίβα (Σεβάστεια) 410.
Σιβιανός Μάξιμ. έπίσ. ’Αρκαδίας 313. 
Σιδών 541.
Σίκινος, άλφάβητον 147, 148. 
Σίλβεστρος άρχιδιάκ. Ίωαννίνων 190. 
Σιλιγάρδος Μεθόδιος έπίσκ. Λάμπης 

139 βλ. καί Siligardo,

Σιμινέλλος Φίλιππος 2-12.
Σινά 192.—έγκώμιον Γερασίμου Παλ- 

λαδά 196.
Σιναίου άρχιεπίσκ. Καλλίνικος 319. 
Σίσι τπν. 514.
σιτοκαλλιέργεια έν Κρήτη 523 
Σκαλανιώτης ’Ιωακείμ επίσκοπος ’Αρ

καδίας 314.
Σκαλτσούνης Ί. 31, 33, 516' 
Σκάνδεια, πόλις Κυθήρων 511. 
Σκιάθος 536, 537, 562, 56?. 571. 
Σκιλλοΰς ΙΙεδιάδος, καταγωγή Γερ. 

ΤΙαλλαδά 179.
Σκλαβεροχωρίου ναός Είσοδίων 592 
Σκόπελος 531, 535, 536 κλπ. αρχαία 

Πεπάρηθος 537.
Σκουζές Γ. Π. 31, 33, 516.
Σκούφος Φιλόθ. ζωγρ. 580.
Σκύρο; 535, 536, 562, 571.
Σολιμάν Έφένδης άρχιγραμ. τη) Μ.

Βεζύρου 416.
Σουγιά 514.
Σούδα, φρούριον 473, 498, 500. 
Σουλεϊμάν Πασάς βλ. Καρά Σουλι'ί- 

μάν.
Σουμάν Πασάς 313.
Σπαρταλιώτης Γεράσιμος βλ. Γερά

σιμος Σπ.
Σπερμώ θυγάτηρ Άνίου 565. 
Σπιναλόγκας φρούριον 473, 49S, 500. 
Σπιτάλια 'Ηρακλείου 348, 350. 
στάσις Χριστιανών Κρήτης (1845) 

316, 323.-Χανιά 317, 318. 
Σταυράκης Νικόλ. βουλευτής Ηρα

κλείου 340.
Σταφύλου τάφος 534 κ.έξ.—θυγατέ

ρες 564.—δρμος 538.
Στεκούλης Ήλίας 508, 512, 513 κλπ. 
Στρουμπούλου Σκάλα 266, 268. 
Σύβριτος 540.
Σύμαιθα, Σύμαιθος 567.
Συμεών 6 Μεταφραστής 86.
Συμιακός ’Αναγνώστης 346. 
συναζέδες 357, 359.
Συρϊγος Μελέτιος 190, 202' βλ. καί 

Μελέτιος Σ.
Συρόπουλος Βαρθολομαίος 190. 
£ιρακιά 511, 514.—έδρα συνελεύσ?ωξ
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23. — εξαρχος 351.—Καστέλλιον 
352.—ποιμαντική διοίκησις 351. 

Σφακιατάκης ’Αμβρόσιος βλ. ’Αμ
βρόσιος Σφ.

Σφηνάρι 514.
σφραγιδόλιθ-οι μινωικοί συλλογής Για- 

μαλάκη 60.
> πρωτοκρητικοί 61.
» πρισματικοί 62, 64.

Σχότος βλ. Schott.
Σωφρόνιος πατρ. Ίεροσσλ. 245, 246. 

» μητροπολ. Κρήτης ο από
Ίκονίου 326, 328, 335.

» μητροπολ. Κρήτης ό από 
Αίνου 326.

» ήγούμ. Έπανωσήφη 332. 
Sachidi βλ. Sachielari.
Sachielari 51.
Sadeler 577.
Sadoleo Michali, Georgi 278, 291, 

Leos κλπ. 280.
Sagredo 50 βλ. καί Σαγκρέντο. 
Saint Andre μαρκήπιος 434, 445, 

447, 419.
Sallamon 45, 50.
Salveti 57.
Sanguinazo 56.
Sanudo 46.
Saponari Marci 276.
Sarachino Costas 277. 
Sarachinopoli, papas κλπ. 287. 
Sarachinorum milicie 275.
Saud (Conomopulos) 281.
Scandali 55.
Scarlatti Άββας 432.
Scarlato 50.
Schiadopulo Nicol. 281. 
Schilomango 56.
Schirinzi 56.
Schott Andre 211, 244.
Scilomeni Georg, κλπ. 279.
Sclavo Marci 275.
Sclavopulo Capadoca κλπ. 282. 
Scolari Costa κλπ. 281.
Scopologo Mich. κλπ. 278.
Scorda 57, 278, 280.
Scordil(l)i(s) 53, 56, 275, 280, 285. 
Scrinzi 55,

Sculida Em. κλπ. 284.
Sculla Papa Giorgis, Papa Mi- 

chalis κλπ. 278, 287.
Scuri βλ. Scuvi.
Scuria Vlaco 285.
Scurojanno Papadoca κλπ. 281, 288. 
Scuropulo Emanuel κλπ. 282. 
Scuttarioti 54.
Scuvi 54.
Securi Nichita κλπ. 281.
Segari 55.
Segnano 54.
Semesvar 502.
Seminelo 50.
Semniitecolo 46.
Serigo βλ. Sirigo καί Cirigo.
Serpi 55.
Servinelli βλ. Seminelo.
Servius βλ. Σέρβος.
Servo 54, 56, 276, 277.
Setia, nobili Veneti 45, 46. 
Sevastogeni 57.
Sevastopulo 276.
Sforzza 50.
Sgardelin 51.
Sguroleo Costautin 280, 291. 
Sibrago Johanes 276.
Sicopulo 275.
Sidero 50.
Siderorapti Michael 280.
Signolo Angeli 277.
Siguro 50.
Siligardi βλ. Siligardo.
Siligardo 56, 275 βλ. καί Σιλιγάρδος. 
Silnesin 55.
Silvudhi Mich. κλπ. 285.
Simeoni(s) 280.—papas de Orthea 

287.
Sinastioti Costas κλπ. 285.
Sirgiano 54.
Sirigo 50.
Siropulo 54, 56.
Sitta 54.
Siurito Pano 278, 283.
Soffiano 54.
Soffoleo 54.
Sogia 50.
Sograffi 50,
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Somara Vassili 277.
Souco Georgius 280.
Spaar 444.
Spanopulo 50, 280.
Specaca 276.
Spiera 49.
Spigliorini 55.
Spirino 57.
Srobolazzi 56.
Stan ila 43, 50, 54.
Stavilla- βλ. Stanila.
Stavrachi 50.
Stela 57.
Stimboli, Calergi de 277. 
Strabalazzi βλ. Srobolazzi.
Stratigi βαπηστικόν 283.
Stratigo 49.
Stratigopulo Costa κλπ. 285. 
Stavriano 54.
Strovalioti Georgius κλπ. 283. 
Sunisto Nicola 277.
Surian 45, 46, 56.
Suvian βλ. Surian.
Sylburg (Συλπούργιος) Friedrich 

211, 241.

Ταγιαπιερα Μπενέτο καπετάνιος 227, 
532. Βλ. καί Tagliapiera. 

ϊαζέδικου καφενεΐον (Ηράκλειον) 310. 
Ταλαμπάς, ’Αγάς των Σπαΐδων 415. 
Ταμβάκος Τριαντάφυλλος 541. 
Τάρμαρος 534. 
ταρσανάς 315. 
τάφοι θολωτοί 9.
τείχη Χάνδακος' κρημνίζονται πρός 

άνέγερσιν τοϋ Άγ. Μηνά 320. 
Τελή Χουσεΐν βλ. Ντελή X.
Τέμενος (επαρχία Κρήτης) 514. 
τέρμενο 271.
Τεφήκ Πασάς 319.
Τζάνες Έμμαν. ζωγρ. 575, 580, 581. 

» Κωνστ. » 580.
» Μαρίνος » 582.

Τζανφουρν άρης Έμ. ζωγράφ. 580. 
τζεπχανές τοϋ Ταρσανά 315. 
Τζολάκης'Γεώργ. 336.
Τζουβενίας Δίκαιος 315.
Τζούτζουρος 514.

τηλεβόλα σιδήρινα άντικατεστάθησαν 
μέ μπρούτζινα 319.

Τηλεγραφείον Ηρακλείου βλ. Ηρά
κλειον.

Τιμόθεος Καστρινογιαννάκης επίσκο
πος Χερρονήσου 323, 324, 330 

κλπ.—μητροπολ. Κρήτης. 336. ; 
Τίτος Ζωγραφίδης επίσκοπος Πέτρας 

341, 342.
Τουρκίαν βέης 417.
Τρανός βλ. Ιερεμίας Τρ.
Τρεις Καμάρες Ηρακλείου' πότε κα- 

τεδαφίσθησαν 342.
Τριαντάφυλλος Σπυρίδων διδάσκα

λος 182, 183, 190.
Τρικούπης Χαρίλ. 29.
Τριμυθοϋς 567.
Τρουλινός βλ. Turlino.
Τροχαλάκης Νικόλ. 297.
Τσεσνέν Όχλου 412.
Τσιμισκής βλ. Cimischi.
Τσουδερός Γ. 346, 347.
Τύλισος 8.
Τΰρος 541.
Tagliapiera 49, 54.
Taipiera βλ. Tagliapiera καί Τα- 

γιαπιέρα.
Tandi 49.
Targiano βλ. Thergiano.
Tartari Michael 276.
Tedhaudo Jano 277.
Teoghari 51.
Tergiano 56.
Testabusa 53.
Thallassino 54.
Thodosopulo Theodoras 276. 
Theogari βλ. Teoghari.
Theotochi βαπτιστικόν 280, 281. 
Thergiano 51, 54.
Therianos βαπτιστ. 283, 284.
Theristi 41.
Thesso 51.
Thocharopulo 277.
Tiepolo Giacomo 47.
Tilion 51.
Tipaldo 53.
Todeschi 55.
Torcello 49.
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torpedos 51C.
Toscani 53.
Trachino Michael κλπ. 276, 277. 
Trachino βαπτιστικόν 284,
Trachinus Papas Joannes 287. 
Trivan χρονικόν.—άπογραφή τής Κρή

της 35.
Trivisan 51, 54.
Trivisanus Philippus, σύμβουλος 

δουκός Κρήτης 287, 288, 289. 
Troilo 56.
Tron 45.
Turin 57.
Turlino 276, 280.
Tylissos 277.

Υδρευσις 'Ηρακλείου βλ. 'Ηράκλειον, 
υποδηματοποιών 'Ηρακλείου Συντε

χνία 331.
ΎρνηΟ-οΰς, */ρνήθτον, Ύρνάνδιοι 567.

Uyuk 147.

Vaftisma 51.
Valente 54.
Valeriano 51.
Varami Michel 275.
Varani Nichita κλπ. 283.
Varda 51.
Vardami Johannes κλπ. 283.
Varde 277, 291.
Vari 56.
Varisco 55.
Varisami Giorgi κλπ. 283.
Varnuga βλ. Varunga.
Varucha(s) 53, 56, 275, 282, 283, 281, 
Varunga 54.
Vasmulo 54.
Vassalo 55.
Vassi βλ. Vlassi.
Vasiliki Style 366, 367.
Vassilico Nich. κλπ. 285.
Vellaiti 54.
Vendramin 49.
Veneli 56.
Venerio Marci 277.
Veneti nobili 36, 45, 49.
Venezzan 51.

Vengici βλ. Vergici.
Venier 45, 54.
Vergi Costa, Chiriaco κλπ. 280, 281. 
Vergian 53.
Vergici 43, 56.
Vergier 45.
Vcrtieda 425.
Vesti Leos κλπ. 284.
Vetto βλ. Vitto.
Vezzamatio βλ. Vizzamano, 
Vianolepo Leos 276.
Viaro 45, 53.
Vicilo Georgius κλπ. 276, £82.
Vicino Michael 284.
Victor da le Madone ζωγράφ. 578. 
Vidal Pedro 279.
Vidali 51, 53, 57.
Visara Michali κλπ. 282.
Visconti 56.
Vitalis Michael, δούκας τής Κρήτη;

265, 274, 286, 288, 290.
Vitto 54.
Vittore de Bartolomio ζ υγράφ. 2Ϊ8.

» di Giovanni » 578.
Vizzamano 51, 53, 54.
Vlaco 43‘ Βλ. καί Vulacho.
Vlaco βαπτιστ. 283, 285.
Vlacotuni Nichite 283.
Vladimero Nicolas κλπ* 275.
Vlassi 54.
Vlasto 49, 51, 53, 56.
Vlata Vassili κλπ. 285.
Vlatutuni Emanuel 283.
Vovopulo Chiriaco 282.
Vraculiari Joanes κλπ. 278.
Vrana 57.
Vrania βλ. Vrana.
Vreto 43. Βλ. καί Vureto. 
Vrolustari Johanes κλπ. 282, 283. 
Vucolee, casale de Turma Chis- 

Sami 279.
Vulacho 43, 51.
Vureto .43, 54.
Βλ. καί στοιχείον B.

φαζίλ Άχμέτ Πασάς 406.
Φαιστός, ανακτόρου χρονολογία 150 

κ.έξ.—ανακτόρου καθαρισμός 
40ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ.
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592. — δυναστεία Ραδομάνθυος 
534. — είδωλα μυκηναϊκά 13.— 
σφραγίσματα 83.·—Βλ. καί Phai- 
stos.

Φοράτσι, χωρ. Μυλοποτάμου 595.
φεουδάρχης (μοιρατάρης) 271.
φέουδον (μοιράδιον) 270.
Φιάντζα 174.
Φιλάρετος Νεόφυτος βλ. Νεόφυτος.
Φιλαδέλφειας άρχιεπίκοπος 223, 224, 

246.—επίσκοπος Χορτάτζης 190.
Φιλεκπαιδευτικ. Σύλλογος ’Ηρακλείου 

βλ. ’Ηράκλειον.
Φιλιππουπόλεως άρχιεπίσκοπος 222.
Φιλόθεος επίσκοπος Σητείας 354.
Φλαμπάνης Μάρκος 273.
Φλωρίδης Ιερόθεος 197.
Φόδελε 420, 514. Βλ. καί Fodele.
φοράδιον 270.
φόρος 324. — οινοπνευματωδών εν 

Κρήτη 131, 133, 135.—κεφαλικός 
133.

Φοσκαρίνι ’Ιάκωβος, Γεν. Προβλιπτής 
Κρήτης 522, 523.

Φουρνή 349.
φράγγοι (ελεύθεροι) 270, 289.
Φρένκ Άχμέτ πασάς βλ. Άνκεμπουτ.
Φρυγία 147, 148.
Φωκάς βαπτιστικόν 279, 291. Βλ. καί 

Fucha.
Φώτα, κατάδυσις τοϋ Σταυρού έν Ή- 

ρακλείφ 302, 314, 331, 337.
Φωτιάδης ’Ιωάννης Πασάς, Διοικητής 

Κρήτης 307, 308, 309, 330, 333, 
337, 338.—θάνατος 343.

Βλ. καί στοιχεΐον F.

Χάλης Ίω. 344.
Χαλίλ Πασάς 410.
Χαλκηδών 541. — επίσκοπος Γεράσι

μος Κρή,, 349.
Χαλκιόπουλος Ματθαίος 231, 232.
Χάνδαξ, πόλεως άπογραφή ιερέων άν- 

δρών, γυναικών 51.—άπογρα
φή υπαίθρου 52. — κανόνια 
486, 500. — παραδόσεως συν
θήκη 500.—πολιορκία 406 κ. 
έξ. 583, — πότε μ,ετωνομάσθη

εις Ηράκλειον 313.—Χωρία (496) 
52—nobili 45, 46, 48, 49, 51.— 
Βλ. καί Candia καί 'Ηράκλειον.

Χανιά, Μουσεϊον 592.—τείχη 593. — 
nobili 52.—Βλ. καί Canea.

Χαντζερής Σαμουήλ, οϊκουμ. Πατρι
άρχης 127.

Χάου Σαμουήλ καί ή Κρητική ’Επα
νάσταση 506 κ.εξ.—’Ιουλία 508.

Χαρκιάς βλ. Carchia.
Χαρκιόπουλος βλ. Carchiopulo.
Χαρωνιάδης (Charonitis) ’Αλέξαν

δρος 225.
Χαρωνίτης· βλ. Caroniti, Garoniti, 

Gharoniti.
Χασάν ΙΙασάς 409. — ήγεμών τοΰ 

Χάνδακος 140, 142. — καϊμακά
μης Ήρακλ. 319.—θάνατος 312.

Χάτ χουμαγιούν 329.
Χατζή Άλή 412.

» Άσάνης 347.
Χατζηδάκης ’Ιωσήφ 309. *
Χελιονάρης ποταμός 331.
Χερίφ Πασάς 312, 313.
Χερρονήσου επίσκοπος Γεράσιμος 132, 

358.—Χατζή Γεράσιμος Λασιθι- 
ώτης 312.—Διονύσιος 337, 340.— 
Ιωακείμ 334, 348. — Χατζή Με

λέτιος 316, 323, 325. — Τιμόθεος 
Καστρινογιαννάκης 323, 324, 330, 
332, 336.

Χερσόνησος 344, 347.
Χερίφ Πασάς 348, 349.
Χιλιοδρόμια (Χιλλειοδρόμια) 570.
X ιλίτζ Βέης 415.
Χιονουδάκης Στ. 18, 25.
Χίος 562, 563. — άρχιεπίσκοπος ’Ιπ

πόλυτος 223.—νέα μονή 96.
Χορτάτζης Γεώργιος 267. — Μελέτιος 

άρχιεπίσκοπος Φιλαδέλφειας 190, 
— Μιχαήλ 266.

Χουσείν Πασάς 318.— βεζύρης καί 
στρατηγός 406.—Βεηλέρβεης 
των’ Αδάνων 413. — βεζύρης 
τοϋ Χαλεπίου 408.

» Μεχμέτ Πασάς βεηλέρβεης 
τής βοσνίας 413.

» Βέης υιός Χασοΰφ Πασά 413.
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Χουσεΐν Έφέντης σφραγιδοφύλαξ τοϋ 
Σουλτάνου 416

» » ό'έπί των απορρήτων
τοΰ Σουλτάνου 416. 

Κρυσακόπουλος βλ. Chrysacopulos. 
Χρύσανθος πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 

189.—μητροπολ. Κρήτης 314,316. 
Χρυσόθεμις, σύζυγος Σταφύλου 564. 
Χρυσόλακκος (Μάλια) 368. Βλ. καί 

Chryssolakkos.
Χρυσολωράς Γεώργ. ζωγράφος 581. 
Χρυσοπηγής (Μεσκινιας) ναός 336. 
Χωραφας βλ. Corafa.
Χωρία Σητείας (148) 52.

» Χάνδακος (496) 52. 
Χωριομοναστήρι 267. Βλ. καί Clio- 

riomonastiri.
Βλ. καί στοιχεΐον C.

Xsanto 51.

ψάλτης Θεόδωρος 595.
Ψαράκης Χατζή Γιαννιός 357.
Ψαρή Φοράδα 514.
Ψείρα 8, 540, 541.
Ψοΰρος βλ. Psuro.

Yasilicata 147.

Warner Η. 507·
Woudman Η. 507.

Za Moro 49.
Zacanici Michael κλπ. 285.
Zacco 45.
Zacharia Joannes κλπ. 281.
Zacho Theotochi 280, 285.
Zago 51.
Zanbuick Buaz ταγματάρχης 441. 
Zampani Mich. 277.
Zancarol βλ. Zangarol.
Zanchi, Di 55, 57.
Zan(n)e 46, 49, 56.
Zangarol(o) 45, 53, 54. 
Zangaropulo(s) 49, 51, 54, 282. 
Zaramella Helias Geriti 275.
Zen 45.
Zenest βλ. Theristi.
Zergiano βλ. T(h)ergiano.
Zigia βλ. Zogia.
Zogia 43, 49, 55.
Zoja-βλ. Zogia.
Zorzello βλ. Torcello.
Zorzi 45.
Zorzi, De 51.
Zourokephalo τπν. Μαλίων 363. 
Zucarogambros Theodorus 281. 
Zucco βλ. Zucha.
Zucho 57.
Zunzana βλ. Zunzura.
Zuuznra 54.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑ! Σελίδες

ASTRUC CHARLES, Maxime Margounios et les re-
cueils parisiens de sa correspondatice . . 211—261

GALLET DE SANTERRE HUBERT, Mallia, aperqu
historique.............................................................. 363—391

JEFFERY L. H., To γράμμα εις την Κρήτην . . 143—149
ΛΑΟΥΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛ., Άνδρέου Επισκόπου Κρήτης τοϋ 

'Ιεροσολυμίτου εγκάψιον εις τούς 'Αγίους 
Δέκα και Καλλινίκους Μάρτυρας .... 85—117

» Κρητικά Παλαιογραφικά :
3. Τό «Ύμνολόγιον» τοΰΓεωρ. Λουμπάνου 583—590 

ΜΑΜΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. Π., Τό ζήτημα τής αποστολής τοΰ Δ.
Μαυροκορδάτου ώς Κυβερνήτου τής Κρήτης
τό 1867 .................................................................... 16— 34

» Ό Samuel Howe και ή Κρητική Επανά
σταση τοϋ 1866 ................................................. 506—518

ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΑΝΟΥΣ. I., 'Η παρά Trivan άπογραφή 
τής Κρήτης (1644) και δ δήθεν Κατάλογος
τών κρητικών οίκων Κέρκυρας......................... 35— 59

ΜΕΡΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤ. Δ., Ή συνθήκη Ένετών-Καλλεργη
και οί συνοδεχίοντες αυτήν κατάλογοι . . . 262—2υ2

NILSSON MARTIN, Ή μετανάστευσις τών Ελλήνων εις
τήν Κρήτην.............................................................. 7— 15

ΞΕΝΑΚΙΙ ΑΓΝΗ, Οί μινωικοί σφραγιδόλιθοι τής συλλο
γής Γιαμαλάκη......................... .... 60— 84

ΠΑΡΛΑΜΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Γ., 'Ιστορικά και βιογραφικά
Σημειώματα τοϋ Στεφάνου Νικολαΐδου . . 293—350

ΠΛΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛ., Ή χρονολογία τών μινωικών ανακτό
ρων τής Φαιστού.................................................150—166

» Ό τάφος τοϋ Σταφύλου και 6 μινωικός άποι-
κισμός τής Πεπαρήθου..................................... 534—573

ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Γ., 'Η εκθεση τοϋ Δοΰκα τής
Κρήτης ’Ιωάννη Σαγκρέντο (1604) .... 519—533
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Περιεχόμενο! 629

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. Β., Δυο Κρήτες Πατριάρχαι ’Αλε
ξάνδρειάς συγχεόμενοι :
Γεράσιμος Α' Σπαρταλιώτης (1620-1636) και

» Β' Παλλαδας (1688-1710) . 167—203
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ, ’Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγ

γραφα των χρόνων τής Τουρκοκρατίας άπο- 
κείμενα εν τω Μουσείφ Ηρακλείου.
Β' έγγραφα τής εκκλησίας Κρήτης προς τό
Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον..............................127—142
Γ' ’Έγγραφα μεταξύ Μητροπόλεως και επι
σκόπων Κρήτης καί ’Εκκλησίας Κρήτης προς
τούς Χριστιανούς............................................... 351—362

ΧΛΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ, Ή Συλλογή εικόνων τής Ελ
ληνικής Κοινότητος τής Βενετίας .... 574—582

ΧΙΟΝΙΔΗΣ X., ’Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας
και πτώσεως τοΰ Χάνδακος.............................. 403—405

ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ό ’Απόστολος Παύλος και
τό τετράστιχον τού Έπιμενίδου........................118—126

Σ Υ Μ Μ I Κ Τ A

ΣΓΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Γ., Τό οικογενειακό επίθετο Μι-
λιαρας................................................................ 204—207

ΒΙΒΛΙΟΚΡ1ΣΙΑΙ

ΛΑΟΥΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛ., Effenterre, Henri van., La Crete
et le monde grec de Platon a Polybe . . 392—398

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΛΑΤΩΝ NIK., Ή αρχαιολογική κίνησις έν Κρήτη κατά
1949 ..................................................... 591—596το έτος
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Πίναξ Α'. 
» Β'.
» Γ'.
» Α'.

» Ε\

» ΣΤ'.

» ΣΤα'.

» Ζ'.
» Η'.

» Θ'.

» I'.

» ΙΑ'.

» ΙΒ'.

» ΙΓ'.

Πρισματ. μινωικοι σφραγιδόλιθοι συλλογής Γιαμαλάκη. 
» » » » »
» » » » »

Φοποτυπία τής σελίδος 2231' τοΰ ύπ’ άριθ. 81 Κώδικος 
Χάλκης.

Φωτοτυπία τής σελίδος 24r bis τοΰ ύπ’ άριθ. 80 Κώδι
κος τοΰ Τουρίνου.

Στεφάνου Νικολαΐδου : «Παρήλθεν ή σκιά τοΰ νόμου»
"Αγιος Τίτος, Ηράκλειον.

Τό κάτω αριστερόν τμήμα τής εϊκόνος 
«Παρήλθεν ή σκιά τοΰ νόμου».

» » Αυτοπροσωπογραφία.
Φωτοστατικόν άντίγραφον σελίδος τοΰ Χειρογράφου τής 

’Οξφόρδης (Codex Rawlirs miianus 684)·
Φωτοστατικόν άντίγραφον των σελίδων 80 και 81 τοΰ 

Χειρογράφου τοΰ Καϊμπριτζ.
1. Ή όμάς τών ό'πλων ως άνευρέθη (τάφος Σταφυλου).
2. ’Όψις τής ΒΑ γωνίας τοΰ τάφου.
Τά πρώτα περισυλλεγέντα κτερίσματσ τοΰ τάφου, κοσμή

ματα, όπλα και εργαλεία.
Τό βασιλικόν ξίφος τοΰ τάφου τοΰ Σταφυλου μετά την 

άνασυγκρότησιν.
1. Ή χρυσή έπένδυσις τής λαβής τοΰ βασιλικοΰ ξίφους.
2. Μία τών έφυραϊκών κυλικών και το εϊδώλιον τής «άρ-

ρηφόρου».
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Σχέδιον τής θέσεως τών κτερισμάτων τοΰ τάφου . 545 
Τό κρανίον τοΰ πλουσίως εκτερισμένου νεκροΰ τοΰ
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ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ

Γ αταχωροΰνται τά κυριώτερα παροράματα /.(,{ προσθήκαι, ιόν οποίων ή 
καταχωρησις έζητήύη υπό των συνεργατών τοΰ τόμου

22ελ. 18 στίχ. I ίιποσ. 10 αντί Άρκάδι γρίφε Άρκίδι.
» 19 » τελευταίος » Ά. I. Μαπαδάκην > Ά. Φ. Παππαδάκην
» 20 > 5 tvovca > ένόντα
> 2G » 34 » ■θέση » θέση

27 » » » επιτρέπει εις » επιτρέπει καί εις
7> 34 31 » διευ ίςιίνηαε » διευκρίνισε
» 41 » 7 ύποσ. 22 στήλη β' αντί 18-20 » 19-20
» 11 » 4 » 23 αντί τόπο; » τόποι
Χ> 44 » 1 » 31 » 711 τοΰ C μόνον διά ιοϋ C
2> 48 » 15 στήλη γ' » 7-12ν » 7. 12ν
» 49 » τελευταίος » Benti > Beuti
» 56 μετί τόν στίχον 16 νά προστεθή : In tutti Χο 47.
» 85 » 1 ύποσ. 1 αντί Greca » Graeea
* 86 » 1 > 7 » dodici > eodici
> 89 » 6 > 22 » βάσί ι > βάσις
» 91 > 9 »' 33 » XVIII » 18
> 93 » 7 » καί πάντες > καί δψονται πάντες

93 » 14 » τούτοις > τούτους
» 97 » 17 » 46 » πλήρη; > πλήρες
» 99 8 ■ > εκκλησίας » εύκληρίας
» 102 > 28 » ϊν ΐν’
» 103 > 21 » Τό τφ Τί τω

107 5 » πταίσαντος » πταίσματος
> 107 » 14 » ωσάν περί ώσπερ άν
» 113 21 7> έπισπούντων » έπισπώντων
» 114 μετά τό κείμενον νά προστεθούν αί παραπομπαί :

406 Daniel 3.39
420 » 3.40

> 117 > 17 dvcl ήσύχιον διάγοντες γράφε ήσύχιον βίον διάγοντες
147 > 6 όμως » δπως
196 > ύποσ. 97 » Μεσογείτον » Μεσογείτου

> 211 1 » 1 » Bidl. » Bibl.
> 212 2 » 3 » XII » XVI le

213 3 » 7 > dernfere > derniere
214 » 1 > dormant » donnant
220 » 4 > 24 > personage » personnage

» 234 > 16 > άρχιδιακόνοις άρχιεροδιακόνοις
> 235 > 8 » D: 400 » D: 100
> 231 » 26 dogmatique » dogmatiques
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632 Παροραμάτων διορθώσεις καί προσθήκαι

Σελ. 252 στίχ. 23 αντί ΚΠ » έν ΚΠ
» 261 » 13 » le noms 2 les noms
» 261 » 24 α' στήλη » Saint » Sainte
» 261 * 20 β' ibib » ibid
» 265 » 3 τοϋ λατιν. κειμένου νά προστεθή 8“ εις τό τέλος δέ τής σε

λίδος νά προστεθή επίσης ή κάτωθι ύποσημείωσις :
8α) Ό αείμνηστος Ξανθουδίδης γράφει εις ύποσημ. άριθ. 

16. 286 αυτόθι: «Εις την Ένετικήν δ μεν Δονξ τής Ένε- 
τίας ελέγετο Δοΰξ (Dux) δ δε τής Κρήτης προς διάκριαιν Du- 
cha ή Duca». Αυτό δέν είναι ακριβές διότι εις τόν φάκελ- 
λον675 Museo Correr υπάρχουν τά πανομοιότυπα τεσσά
ρων σφραγίδων ισαρίθμων Δουκών τής Κρήτης δπου βλέ- 
πομεν γραμμένα τά ονόματα ώς εξής: «Albertus Laure- 
danus Dux Cretae 1588*. «Daniel Barbariqo Dux insule 
Crete*. «Hieronimus Ciconia Dux insule. Cretae». «Hie- 
ronimus Talipietra Dux insulae Cretae» εις τό κάτω δέ 
μέρος τής στρογγυλής σφραγϊδος υπάρχει τό οίκογεν, στέμ
μα έκαστου δουκός.

32δ » 27 αντί ώσιε γράψε ώστε
» 337 » 29 » 1833 » 1883
» 354 » 10 » Σητείας » Ίεράς
» 444 » 26 » Botta » Batta
» 473 28 » ζύρην » Βεζύρην

474 > 25 » άνή ουσαν » άνήκουσαν
» 508 » 6 » τόν εθνικό » τό δημοτικό
» 513 » 23 > είμή είμί
» 562 » 21 » Οίνοπο ίωνα » Οίνωπίωνα.

Τυπογραφικό εργαστήριο Ά. Γ. Καλοκαιρινού, 'Ηράκλειον Κρήτης. Άρ. 10—1949
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