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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εις τά «Κρητικά Χρονικά» γίνονται δεκταί προς δήμο- 
σίευσιν μελέται, κείμενα καί βιβλιοκριοίαι, εφ’ δοον άν- 
ταποκρίνονται προς τους σκοπούς του περιοδικού, ώς εκ
τίθενται οντοι εις το προλογικδν σημείωμα του πρώτου 
τόμον. — Πάντα τά δημοσιεύματα νπόκεινται εις την 
κρίσιν της Συντακτικής ’Επιτροπής, ή οποία καθορίζει 
τον χρόνον τής δημοσιεύσεως άναλόγως του διαθεσίμου 
εκάστοτε χώρον καί αναλαμβάνει την ευθύνην τής επι
μελούς εκδόσεως αυτών.—'Ο συγγραφεύς δνναται αυτο
προσώπως νά επιμελήθή μιας των διορθώσεων των τυ
πογραφικών δοκιμίων, εφ’ όσον εξασφαλίζεται ή ταχεία 
επιστροφή των. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως ή ’Επι
τροπή επιφυλάσσει εις εαυτήν το δικαίωμα τής άμεσου 
εκτνπώσεως. — Λ ικαιονται επίσης ό συγγραφεύς νά ζη- 
τήση την εκδοσιν μέχρι τριάκοντα, κατ’ άνώτατον δριον, 
ανατύπων εκάστης εργασίας αυτόν. eH παράδοσις τών 
ανατύπων συντελεΐται μετά παρελευσιν διμήνου από τής 
ημέρας τής κυκλοφορίας του αντιστοίχου τεύχους τον πε
ριοδικού.—Αί συνεργασίαι δημοσιεύονται κατά σειράν λή- 
ψεως. — Ίά δημοσιευόμενα χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.
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ΜΑΧΙΜΕ MARGOUNIOS
ET LES RECUEILS PARISIENS D£ SA CORRESPONDANCE

(Mss du Supplement c/rec 621, 1310 et 1334)

Manuel (en religion: Maxime) Margounios, eveque de Cy- 
there (ou Cerigo), theologien, traducteur, editeur, et meme po- 
ete, offre un exemple caracteristique de ce que pouvait etre, 
dans la seconde moitie du XVIe siecle, la vie d’un prelat grec 
erudit et lettre

Ne a Candie, plus d’un siecle avant l’occupation de la Crete 
par les Turcs, il partagea son existence entre son lie natale, qui 
etait alors possession venitienne, Padoue, dont il frequenta l’Uni- 
versite, et surtout Venise elle-meme, qui le pensionna pour mi- 
eux se l’attacher. A Constantinople, ou il reput en 1584 la con
secration episcopale, il semble n’avoir fait qu’un seul sejour, et 
ces quelques mois lui suffirent pour concevoir une invincible hor- 
reur de la domination turque. Le gouvernement venitien, d’au- 
tre part, qui tenait a conserver sous son influence un prelat si 
distingue, lui refusa le droit de resider dans son eveche de Ce- 
rigo.

C’est done en terre venitienne, sous la sauvegarde sourcil- 
leuse de la puissante Republique, que Maxime Margounios passa 
la majeure partie d’une vie bien remplie. Si ses efforts, tendant 
a reconcilier sur le plan dogmatique l’Eglise grecque et I’Eglise 
romaine, connurent l’echec reserve a tant de mediateurs de bon
ne foi, son activite de savant porta heureusement des fruits 
moins amers. La residence a Venise l’avait en quelque sorte 
place a un carrefour de l’humanisme : il n’est que de relever dans 
sa correspondance des noms comme ceux de David Hoeschel, 
Friedrich Sylburg, Ascanio Persio, Andre Schott, pour s’assurer

') Biographie detaillee dans Legrand, Bidl. hellenique . . . des 
XV et XVI s., t. II, p. XXIII-IvXV, et resumee par L- Petit dans 
Particle du Diotionnaire de theologie catholique, t. IX, 1927, col. 2039- 
2040. Voir aussi, a la fin du present article, la Note bibliogra- 
phique a d d i t i ο η n e 11 e.
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212 Charles Astruc

que ses lettres, bien que centrees sur des affaires personnelles2. 
ne peuvent etre indifferentes pour eclairer l’histoirede Ferudition 
a cette epoque. On salt d’ailleurs tout ce qu’en a tire Legrand 
dans mainte notice de sa B i b 1 i o g r a p h i e h e 11 e n i q u e3.

II serait done souhaitable qu’on parvint a recueillir en un 
ensemble coherent les lettres de cet erudit. Un certain nombre d3 
entre elles ont deja ete publiees, inais par trop d’editeurs divers, 
en des publications souvent malaisement accesibles, et selon les 
hasards des sujets traites4. Le premier travail qui s’impose est 
un recensement exact des epistolaires manuscrits de Margounios 
conserves dans les bibliotheques d’Europe, avec une identification 
detaillee des elements de leur content!5 6. Les pages qui suivent 
contribueront a cette tache collective, en precisant la teneur des 
manuscrits de Paris.

Un effort analogue a certes deja ete fourni par C. Dyovou- 
niotis, qui donna en 1920-1921 dans la revue «Γρηγόριος δ Παλη- 
μΰς», publiee a Salonique0, une liste de 178 lettres (adresses et 
incipit), etablie grace au ms. 1126 de la Bibliotlieque Natio- 
nale d’Athenes, et subsidiairement, aux mss 79 et roi du Par- 
lement grec, et 652 de Buearest. Malheureusement, une propor
tion inusitee de coquilles typographiques, affectant souvent da
tes et noms propres, defigure cette liste au point que celle qui 
est dressee ci-dessous ne saurait faire double emploi avec elle, 
bien que toutes deux embrassent le meme domaine.

Notre fonds du Supplement grec compte trois manu
scrits du XVIIIe siecle renfermant des lettres de Margounios, 
les Parisini Suppl. g r. 621, 1310 et 1334. Le dernier des 
trois ne comporte que neuf epitres, placees en exemple a la suite

Comme le souligne Pli. Meyer, Die theologische Litteratur 
der griechischen Kirche im sechszehnten Jahrlmndert, Leipzig, 1899, 
p. 69.

9 Surtout dans le t. II de la Bibl. hell, des XV e t XVI s., et les 
tomes I, III, IV et V de la Bibl. hell, du XII s.

4) L’essentiel de la bibliographie est dans Particle cite de L. Petit,
col. 2042. Voir, en outre, la Note bibliographiqueaddition- 
nelle a la fin de Particle.

6) Des descriptions comme celles de Sakkelion (B. N. d’Athenes), Lam- 
bros (Parlement hellenique) et meme Litzica (Academie roumaine) sont 
soit inutilisables, so it insuffisantes.

β) T. IV, p. 781-785, et V, p. 269-280 et 390-396. La bibliographie 
relative a la correspondance est au t. IV, p. 728-730.
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du ITfqι επιστολικών τύπων de Theophile Corydalee7. Elies s’e- 
chelonnent du f. 66v au f. 86v , separees en deux groupes (cinq 
puis quatre) par une lettre de Conrad Rittershuys a David Hoes- 
chel (ff. 8iv - 83). Elies sont adressees:

a) a Jeremie II, patriarche de Constantinople (Venise, 13 
juillet 1590 : inc. ’Εγώ to του νοϋ πτερόν).

b) a David Hoeschel (Venise, n septembre 1590 : ed. Th. 
Corydalee, op. cit., p. 71, et Regrand, Bibliographic... 
XVe et XVIe s., t. II p. 421);

c) au meme (Venise, 4 fevrier 1592 : ed. Regrand, ibid., 
P· 91);

d) au meme (Venise, 18 decembre 1592 : inc. To τον ιερόν 
Νύσοης ίερώτατον σύγγραμμα);

e) Τοΐς περί την Ιεράν έσχολακόσι φιλοσοφίαν σωτηρίαν (non da- 
tee, mais probablement de 1592: ed. Regrand, ibid., p. 90-91);

f) a Conrad Rittershuys (Venise, 1600: ed. Regrand, Bibli- 
ographie . . . XVIIe s., t. I, p. 5-6);

g) au meme (Venise, 31 aout 1599: ed. Regrand, ibid., p. 
6-7);

h) a David Hoeschel (Venise, <ζ fevrier 1602 /· : ed. R e- 
grand, ibid., p., 19-20);

i) Σαμουήλω τώ όσιωτατω και σοφωτάτιρ (Venise, 23 fevrier 
1593'· ΤΊι. Corydalee, op. cit. p. 71-72).

Parmi ces neuf lettres, seule la deuxieme figure dans la col
lection que conservent les deux autres manuscrits parisiens : 
voir ci-dessous le numero 133 de notre liste.

Beaucoup plus importans que le Suppl. gr. 1334 sont les 
mss 621 et 1310 du meme fonds. Re Suppl. gr. 621 est bien 
connu des lecteurs d’Emile Regrand, qui Pa abondamment uti
lise dans sa B i b 1 ί o g r a p h i e. II en est de meme, malgre Pap- 
parence, du Suppl. gr. 1310. On s’en convaincra aisement en 
se reportant a diverses citations faites par Regrand d’un «Epi- 
siolaire appurtenant d M. le prince G. Maurocordato»s: ces cita

Maxime Margounios et les recueils parisienS 213

7) Je n’ai pu consulter de cet ouvrage de Th. Corydalee que l'edi- 
tion de Halle {1768): on y retrouve seulement la deuxieme et la der- 
nfere de nos lettres.

s) Bibliographie. . . XV et X V I s i e c 1 e s, t. II, p. XRIII, 
n. 4; XL,1V, n. 1 ; LXXIII ; 213, n. 1. Bibliographie... XVIIe 
siecle, t. V, 1903, p. 191 (oil Legrand declare avoir le volume en sa 
possession).
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tions tres precises, dormant la page et (le plus souvent) le nu- 
mero meme de la lettre, nous apportent la certitude que cet 
Epistolaire et notre Sup pi. gr. 1310 ne font qu’un. Sans dou- 
te le prince, apres avoir ouvert a Legrand «son incomparable 
bibliotheque»8 9 0 *, finit-il par faire don de ce manuscrit a notre 
compatriote; c’est de la veuve de ce dernier que la Bibliotheque 
Nationale Pacquit en 1904.

Les concordances finales souligueront Pidentit6 de contenu 
des deux inanuscrits de Paris, reserve faite de la lettre 160 du 
Suppl. gr. 1310, adressee a Leonce frustratequi manque 
dans le Suppl. gr. 621. Observons des maintenant que la liste 
de Dyovouniotis, avec 178 numeros au lieu de 194, n’en reeou- 
vre pas moins la notre, la difference s’expliquant par le fait que 
Pauteur a ecarte la plupart des lettres adressees a Margou- 
nios, ainsi que les opuscules de la fin. Quant au ms. de Buca- 
rest, il semble bien ", malgre quelques divergences minimes, re
produce l’ordre de PA then. 1126. Si Pon ajoute qu’un manu
scrit ayant appartenu a Sophocle CEconomos revele, d’apres une 
enumeration de Sathas ‘2, une composition analogue a celle des 
precedents, et dans un ordre qui parait co'incider avec celui de 
notre Suppl. gr. 131013, il devient clair que le «corpus» pari- 
sien des lettres de Margounios, pour incomplet qu’il soit, consti- 
tue une collection traditionnelle, dont un bon nombre de temoins 
subsistent encore.

Il n’est peut-etre pas depourvu de signification que l’ordre 
des lettres offre d’importantes differences quand on passe d’un 
de ces manuscrits a un autre. Bien que tous semblent apparte- 
nir a une date assez avancee dans le XVIIIe siecle, on est tente 
d’etablir entre eux (ou leurs modeles)14 des rapports d’anteriorite

8) B ib 1 i o g r aph i e ... . XVe et X V Ie siecles, t. I, 1885,
preface, p. XIV.

I0) Legrand Pa publiee, ibid., t. II, p. XLIII-XLIV.
“) A en juger par la description de C. Litzica, Catalogul ma- 

nuscriptelor grece§ti..., 1909, 367-375'.
,2) Νεοελληνική Φιλολογία, Athenes, 1868, p. 217.
,s) CEconomos lui-meme mentionne son ms. dans les Μνημεία τής 

Ιστορίας τών ’Αθηναίων de D. Kambouroglou, t. II (Athenes 1890), 
p. 53 : les six lettres qu’il en cite, numerotees 34-39, portent les memes 
numeros dans notre ms., et s’y succedent dans le meme ordre.

14) Le ms. de Bucarest, malgre sa date tardive (janvier 1785), peut 
etre une copie refletant un etat considerablement plus ancien.
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Maxitne Margounios et leS recueils parisienS 215

ou de posteriorite fondes sur le plus ou moins grand desordre de 
leur contenu. C’est ainsi que Feparpillement des lettres adres- 
sees a un meme correspondant est a son comble dans 1’A then. 
1126 et le ms. de Bucarest ; il est beaucoup moins prononce, 
mais encore sensible, dans le Suppl. gr. 131ο15; il est nul, 
a deux ou trois exceptions pres, dans le Suppl. gr. 621. Tout 
se passe comme si Ton avait d’abord recueilli eu vrac cette cor- 
respondance, et qu’avec le temps on y eut introduit un certain 
ordre. Si de telles cosiderations sont valables, le Suppl. gr. 
621 representerait, jusqu’a plus ample informe, Faboutissement 
d’un travail empirique de classement.

C’est done lui, de preference au Suppl. gr. 1310, que nous 
suivons pour etablir la liste ci-dessous, non sans eclairer les points 
difficiles par une confrontation des deux manuscrits parisiens. 
La lettre qui manque dans le Suppl. g r. 621 est placee a la 
fin de notre enumeration (n° 194).

La liste ne comporte pas de references aux editions, car les 
difficultes signalees plus haut16 auraient entraxne trop de lacu- 
nes. Mais chaque lettre est suivie de son numero d’ordre dans 
le Suppl. gr. 1310 (designe par M) et dans 1’A then. 1126 (de
signe par D). En sens inverse, une table de concordance ren- 
voie de ce dernier manuscrit au ms. M et au Suppl. gr. 621 
(designe par L). Une deuxieme table, enfin, reproduit l’ordre de 
M, avec renvois a L. (Voir FA ppendice).

Le «corpus» conserve dans tous ces manuscrits comprend, 
outre une majorite de lettres envoyees par Margounios a divers 
correspondants, sept autres missives17 dont il est le destinataire, 
et sept encore18 qui n’ont ete ecrites ni par lui, ni a lui, mais 
dont la plupart ont trait a des affairs le toucliant de pres. La 
fin de la collection 19 est formee par sept opuscules de Margou- 
nios, de nature juridique, oratoire, apologetique ou poetique.

Cet ensemble occupe les 305 pages du ms. L, et les 315 pre-

15) Precisons que la dispersion constatee dans ces trois mss n’est 
pas du tout la ran^on d’une fidelite plus grande a l’ordre chronologique: 
de ce point de vue, le Suppl. g r. 621 n’est pas plus mal ordonne 
que les autres.

16) Voir ci-dessus, p. 212.
17) Numeros 27 et 54 a 59.
IS) Numeros 22 a 24, 34, 52, 53, 186. (En fait, comme on le verra 

plus bas, les lettres 22 et 23 Ont ete redigees par Margounios.)
19) Numeros 187-193.
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mi0res pages de M20 21. Dans Tun comme dans Pautre, le titre ge
neral est le suivant:

Τοϋ Θεοφιλέστατου και λογιωτάτου επισκόπου Κυθήρων κυρίου 
Μαξίμου τοΰ Μαργουνίου έπιστολαί, και άλλων τινών.

Void, selon Tordre de L, (Sup pi. g r. 621), le detail du con- 
tenu31 :

1. —A Jeremie II <^Tranos^>, patriarche de Constantinople. Pa-
doue, 26 aout 1574.

Τφ παναγιωτάτφ μοι πατρί, και οΐκουμενικφ π(ατ)ριάρχη 
κυρίφ ‘Ιερεμία τφ τής Κωνσταντινουπόλεως Εμμανουήλ ό Μαρ- 
γοΰνιος.

(Inc. Έμοϊ μεν, εΐπερ ποτέ τι και άλλο).
Έκ Παταβίου, βοηδρομιώνος πέμπτη φθίνοντος, κατά το ,αφοδ' 
έτος. [Μ : 1. D : 178.

2. —Au meme. Venise, 19 juin 1590.
Τφ παναγιωτάτφ άρχιεπισκόπφ Κωνσταντινουπόλεο)ς καί οι

κουμενική) πατριάρχη κυρίφ κυρίφ ‘Ιερεμίμ, Μάξιμος ταπεινός 
επίσκοπος Κυθήρων χάριτος θείας έπίδοσιν.

(Inc. Και το προ δυο ετών συντεϋέν μοι).
Ένετίηθεν, εκατομβαιώνος ένάτη επί δεκάτη κατά το ,aqpV έτος 
τής ενσάρκου τοϋ σωτήρος ημών οικονομίας. [Μ : 14. D : 145.

3. —Au meme. Venise, 25 juin 1590.
Τφ παναγιωτάτφ άρχιεπισκόπφ Κωνσταντινουπόλεως κυρίφ 

‘Ιερεμίφ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων δρθοτάτην την 
έν τοΐς θείοις διάκρισιν.

(Inc. ’Ιδού αοι και των ήμετέρων συγγραμμάτων). 
Ένετίηθεν, εκατομβαιώνος έκτη φθίνοντος κατά τό ,αφΗ’ έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 15. D : 146.

4. —Au meme. Venise, 27 juin 1590.
Τφ αυτφ δ αυτός.
(Inc. ’Εγώ και την προσήκονσαν έπι τη γενομένη). 

Ένετίηθεν, εκατομβαιώνος τετάρτη φθίνοντος κατά τό /αφΗ" 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 16. D : 147.

20) La fin de ce manuscrit (pp. 316-352) renferme un choix de defi
nitions et de notices d’ordre mythologico-historique.

21) Lorsque l’expediteur n’est pas mentionne, il s' agit de Margou- 
nios lui-meme. Pouf chaque lettre, la description comprend : l’adresse 
et la date en fran^ais, puis l’adresse en grec, l’incipit, la date en 
grec, et enfin le numero de la piece dans M et dans D.
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5. —Au meme. Venise, 4 septembre 1590.
Τφ παναγιωτάτφ άρχιεπισκόπφ Κωνσιαντινουπόλεως κυρίφ 

'Ιερεμία, Μάξιμος επίσκοπος Κυθήρων δ Μαργοόνιος.
(Inc. Ίδον και αν&ις τά του καί)’ ή μας δόγματος). 

Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος τετάρτη ίσταμένου κατά τδ ,αφΉ" 
έτος τδ σ(ωτή)ριον. [Μ : 5. D : 44.

6. —Au meme. Venise, 8 septembre 1590.
Τφ παναγιωτάτφ κυρίφ 'Ιερεμίμ, Μάξιμος.
(Inc. Ούκ έοτι, φηοίν, άνάνευπις εν τφ &ανάιω).

Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος όγδοη ίσταμένου κατά τδ ,αφΉ' 
έτος τής τοΰ σωτήρος ημών οικονομίας. [Μ : 6. D : 46.

7. —Au meme. Venise, 20 fevrier 1590.
Τφ παναγιωτάτφ κυρίφ 'Ιερεμία, Μάξιμος.
(Inc. Ου δώσω ύπνον τοΐς όφιΊαλμοϊς μου, φηοίν). 

Ένετίηθεν, έλαφηβολιώνος εικοστή κατά τδ ,αφΉ/ έτος τδ σ(ω- 
τή)ριον. [Μ : 8. D : 115.

8. —Au meme. Venise, 3 fevrier 1590.
Τφ παναγιωτάτφ Κυθήρων Μάξιμος.
(Inc. ’Εμελλεν άρα και αύ&ις και χείρον έξοιστρήσειν). 

Ένετίηθεν, έλαφηβολιώνος τρίτη ίσταμένου κατά τδ ,αφΉ' έτος 
τδ σ(ωτή)ριον. [Μ : 17. D : 168.

9. —Au meme. Venise, 29 juillet 1590.
Τφ παναγιοιτάτφ κυρίφ 'Ιερεμία, Μάξιμος.
(Inc. Τέκνα μοιχών ατελεβφόρητ α, η κουβά που λεγούοης). 

Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος β' φθίνοντος κατά τδ ,αφΉ" έτος 
τής ενσάρκου οικονομίας τοΰ σωτήρος ημών. [Μ: 12. D: 138.

10. —Au meme. Venise, 19 octobre 1590.
Τφ παναγιωτάτφ άρχιεπισκόπφ Κωνσταντινουπόλεως και οι

κουμενική) π(ατ)ριάρχη, Μάξιμος ταπεινδς επίσκοπος Κυθήρων 
σωτηρίαν.

(Inc. Και τδ σύντονόν σου και ακριβές).
Ένετίηθεν, πυανεψιώνος ενάτη επί δεκάτη κατά τδ ,αφΉ" έτος.

[Μ: 18. D : 173.
11. —Au meme. Venise, 18 juillet 1590.

Τφ παναγιωτάτφ π(ατ)ριάρχη Κα)νσταντινουπόλεως κυρίφ 
Ίερεμίφ, Μάξιμος ταπεινδς επίσκοπος Κυθήρων σ(ωτη)ριώδη 
ψυχών πρόνοιαν.

(Inc. ’Ήκουοά του των εν Ιερωούνη τε).
Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος όγδοη επί δεκάτη κατά τδ ,αφΉ έτος
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τής ένσάρκου τοϋ σωτήρος ημών οικονομίας. [Μ: 11. D: 136.
12. —Au meme. Venise, 26 septembre 1591.

Τφ παναγιωτάτφ Κωνσταντινουπόλεως π(ατ)ριάρχη κυρίφ 
'Ιερεμία, Μάξιμος.

(Inc. ’Έπαινον, και ψόγον ούτως έγώ κρίνειν εκδεδίδαγμαι). 
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος πέμπτη φθίνοντος κατά to ,acp\a' 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 2. D : 30.

13. —Au meme. Venise, 27 septembre 1591.
Τφ παναγιωτάτφ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κυρίω 'Ιε

ρεμία, Μάξιμος.
(Inc. Ονδέν, φησί τις των ποιητών, όντως υοϋώς εΐρηταή. 

Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος τετάρτη φθίνοντος κατά τό ,αφΉα' 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 3. D : 31.

14. —Au meme. Venise, 22 janvier 1591.
Τφ παναγιοπάτφ 'Ιερεμία, Μάξιμος.
(Inc. Καιρός φησι τω πάντι πράγματι δ σοφός).

Ένετίηθεν, γαμηλιώνος ενάτη φθίνοντος κατά τό ,αφ^α' έτος 
το σωτήριον. [Μ : 7. D : 112.

15. —Au meme. Venise, 7 octobre 1591.
Τφ παναγιωτάτφ Κωνσταντινουπόλεως, Μάξιμος.
(Inc. Ουκ επιτεύξεται δόλιος ι’λήρας, κατά τό γεγραμμένον). 

Ένετίηθεν, πυανει|ιιώνος έβδομη ίσταμένου κατά τό ,αιρ\α' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 10. D : 127.

16. —Au meme. Venise, 7 avril 1591.*
Τφ παναγιωτάτφ π(ατ)ριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κυρίφ 

Ίερεμίμ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων,
(Inc. Αυτή ή άλλοίωσις, φησιν ή Γραφή).

Ένετίηθεν, θαργηλιώνος έβδομη ίσταμένου κατά τό ,αφΉα' 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 9. D : 120.

17. —Au meme. Venise, 19 octobre 1590 (ou 1591)22.

22) On est tente de stiivre la Ιεςοη de M (1590), car Margounios 
parle ici de la Turcograecia de Crusius, qui est de 1584, comme 
d’un ouvrage «public il y a six ans».On pourrait objecter, en sens con- 
traire, qu’il existe deja une lettre au meme (no 10), datee exactement 
du meme jour, 19 octobre 1590 : la divergence de M pouvant alors s’ 
expliquer par une simple dittographie de copiste (dans M, ces deux 
lettres se suivent sans intermediaire). Mais Targument n’est pas deter
minant a soi seul: il arrive a Margounios d’ecrire deux fois par jour a 
Hoeschel (v. infra n. 132 et 133).
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Τφ αΰτφ παναγιωτάτφ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων. 
(Inc. Το καθ’ ημών μάλλον, ή υπέρ ημών).

Ένετίηθεν, πυανεψιώνος ένατη επί δέκατη κατά τό ,αφΉα' (sic 
L, : ,αφίι ' Μ) έτος τό σωτήριον. [Μ : 19. D : 174.

18. —A Theolepte II. Venise, 24 aout 1591.
Τφ παναγιωτάτφ άρχιεπισκόπιρ Κωνσταντινουπόλεως κυρίφ 

Θεολήπτφ, Μάξιμος χάριτος παρά Θεοΰ έπίδοσιν εις έργα σω- 
τηριαόδη.

(Inc. Ον μετρίως μου την καρδίαν λελύπηκεν).
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έβδομη φθίνοντος κατά τό ,αφΗα' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 20. D : 102.

19. ·—A Jeremie II. Venise, 2 septembre 1591.
'Γω παναγιωτάτφ π(ατ)ριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κυρίφ 

'Ιερεμία, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Πεϋοίν τινα τής Ιεράς σου ψυχής πν&έσ&αι). 

Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος β' ίσταμένου κατά τό ,αφΉα' έτος 
τό σ(ωτή)ριον· [Μ : 4. D : 34.

20. —Au meme. Venise, 7 aout 1590.
Τφ παναγιωτάτφ Κωνσταντινουπόλ(εως) πατρι(άρχη) Μάξ(ι- 

μος) έπίσκ(οπος) Κυθήρων.
(Inc. ΟΙδά σου τό φιλεπιστήμον τών καλών).

Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έβδομη ίσταμένου κατά τό ,αφ^ 
έτος τής ένσάρκου οικονομίας. [Μ : 13. D : 141.

21. —Au meme. Venise, 11 septembre 1590.
Τφ παναγιωτάτφ π(ατ)ριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κυρίφ 

Ίερεμίμ, Μάξιμος.
(Inc. Ον μικρόν τι συιιβάλλειν μοι εδοξεν).

Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος προότη επί δεκάτη κατά τό ,αφ!·; 
έτος τής ένσάρκου τοΰ σωτήρος ημών οικονομίας. [Μ: 33. D: 41.

22. —Manuel Glynzounios a Gabriel Severe. Venise, 5 fevrier
1586.

Τφ πανιερωτάτφ άρχιεπισκόπφ Φιλαδελφίας κυρίφ Γαβρι- 
ήλφ τφ Σεβήρφ, Μανουήλος δ Γλυνζούνιος εΰ πράττειν.

(Inc. Πολλοί μλν και άλλοι προ ημών).
Ένετίησιν, έλαφηβολιώνος πέμπτη ίσταμένου κατά τό ,αφπ'Γ' 
έτος από τής ένσάρκου οικονομίας. [Μ : 27. D : 22.

23. —Du meme au meme. Venise, 6 novembre 1587.
Τφ πανιερωτάτφ άρχιεπισκόπφ Φιλαδελφίας κυρίφ Γαβρι- 

ήλφ τφ Σεβήρφ Μανουήλ ό Γλυνζούνιος εΰ πράττειν.
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(Inc. ’Εδει μεν ήμας, πανιερώτατε δέσποτα, τής των ήμετέρων). 
Ένετίησι, κατά τό ,αφπζ' έτος από τής ενσάρκου οικονομίας 
άνθεστηριώνος έκτη ίσταμένου 2S. [Μ : 28. D : 24.

24. —Epitre dedicatoire τφ Θεοφιλεστάτφ κλπ.* 24 (Sans lieu ni date).
Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων ό Μαργοΰνιος τφ θε- 

οφιλεστάτφ κλ.
(Inc. Την μεν επιμέλειαν, ήν τινες προ ημών).

[Μ : 29. D : 47.
25. —Avertissement aux lettres. (Sans lieu,) 28 juillet 1600.

Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος τοΐς των λόγων ερα- 
σταΐς εν τοΐς καλοΐς έπίδοσιν.

(Inc. ’Άλλοι μεν άλλους των περί την σοφίαν).
Κατά τό , αχ' έτος τό σ(ωτή)ριον ίουλλίου τρίτη φθίνοντος.

[Μ : 30. D : 50.
26. —Avertissement aux lecteurs verses dans la theologie. Veni-

se, 13 septembre 1599.
Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος, τοΐς περί την ίεράν 

θεολογίαν άσχολουμένοις προκοπής έπίδοσιν.
(Inc. "Οσων μεν υπό τής Άνωνεν χάριτος κατηξιώέλη). 

Ένετίησι, κατά τό ,σ.φ’ήθ' έτος τό σωτήριον σεπτεμβρίου τρίτη 
επί δεκάτη. [Μ : 31 . D : 133

27. —David Hoeschel a Margounios. Augsbourg, 14 juin 1598.
Τφ θεοφιλεστάτφ καί ες άκρον παιδείας έληλακότι κυρίφ 

Μαξίμφ τφ Μαργουνίφ έπι,σκόπφ Κυθήρων, Δαβίδ ό Έσχέ- 
λιος εΰ διάγει ν.

(Inc. ’Εν πάση μεν τή αγία γραφή, ίλεοιριλέστατε δέσποτα). 
Έν Αυγοΰστη Ουϊνδελικών τετάρτη επί δέκα έκατομβαιώνος, 
ετει Χρίστου σωτήρος ημών, .αφΗ^Ι · [Μ : 32. 25

2S) Imniediatement au-dessous de la date, cette indication : Ίσιέον 
on καί αυτί) ή επιστολή νπδ του Μαξίμου πεφιλυπόνηται τω Μανουήλω τω Γλνν- 
ζοννίφ.
Γλυνζουνίω.

24) Au lieu de κλ (καί λοιπά), Μ a Κπ (Κωνσταντινουπόλεως), mais le 
conteriu de la lettre exclut cette Ιεςοη. D’aulre part, la lettre n=est pas 
de Margounios; il s’agit d’une epitre dedicatoire adressee a un pieux 
personage par l’editeur d’un ouvrage edifiant, qui declare avoir ete en
courage par Gabriel Severe et par Maxime Margounios.

“) La lettre ne figure pas dans la liste de C. Dyovouniotis, qui 
doit l’avoir volontairement omise, comme n’etant pas de Margounios. 
La meme observation vaut pour les lettres 34, 52-59 et t86. L’auteur 
semble avoir ecarte aussi les opuscules de Margounios 188-193, parce 
qu’ifs sortent du cadre strictement epistolaire.
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28. —A Meletius Pigas. Venise, 7 octobre 1590.
Tco μακαριωτάτψ καί σοφωτάτοι π(ατ)ριάρχη Αλεξάνδρειάς 

κυρίψ κυρίψ Μελετίω παναιδεσιμοηάτψ δεσπότη Μάξιμος ταπει
νός Κυθήρων επίσκοπος εΰ πράττειν.

(Inc. "Εμελλε)' αρα και αν τη μοι προογενέσ&αι).
Ένετίηθεν, πυανεψιώνος έβδομη ίσταμένου κατά τό ,αφ^ ' έτος 
τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 21. D : 68

29. —Au meme. Venise, 9 octobre 1597.
Τω μακαριωτάτψ κυρ Μελετίψ Μάξιμος.
(Inc. Πάλιν υποκινώ την γραφίδα, και πώς γάρ).

Ένετίηθεν, ένατη ίσταμένου πυανεψιώνος κατά τό ,αιρΗζ* έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 22. D : 70.

30. —An meme. Venise, 23 octobre 1597.
Τω αΐιτψ μακαριωτάτω, Μάξιμος.
(Inc. ΟΙμαί οου την ίλεσπεσίαν τρνχην ου τω κεχαριτώσ&αι). 

Ένετίηθεν, όγδοη φθίνοντος πυανεψιώνος, κατά τό ,αφΗζ’ έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 23. D : 71.

31. —Au meme. Venise, 8 decembre 1597.
Τω μακαριωτάτψ Αλεξάνδρειάς, Μάξιμος.
(Inc. Ούτε το τής γνώμης αορισταινον, οντε το).

Ένετίηθεν, ποσειδεώνος όγδοη ίσταμένου κατά τό ,αφΗζ’ έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 24. D : 74.

32. —Au meme. Venise, 13 decembre 1597.
Τω μακαριωτάτψ ’Αλεξάνδρειάς, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Και τί γάρ άν εμο'ι του οοί συνομιλεί)’).

Ένετίηθεν, ποσειδεώνος τρίτη επί δεκάτη κατά τό ,αφΗζ' έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 25. D : 76.

33. —Au meme. Venise, 21 avril 1592.
Τφ μακαριωτάτψ πάπα και π(ατ)ριάρχη ’Αλεξάνδρειάς κυρίψ 

κυρίψ Μελετίψ,Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος ευ πράττειν.
(Inc. Άπείρηκα σχεδόν εν ταϊς επαλλήλοις 26 τών θλίψεων). 

Ενετίηθεν, θαργηλιώνος δεκάτη φθίνοντος κατά τό ,αφΗβ' έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 26. D: 81.

34. —Jeremie II, patriarche de CP., aux Venitiens. Constantino
ple, juin 1594.

'Ιερεμίας έλέψ Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεαις καί 
οικουμενικός πατριάρχης, τοις τά τών Ενετών άρίστως και ύπερ-
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26) αλλεπάλληλοι; Μ.
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φερόντως οϊακοστροφοΰσι, τφ τε θεοφρουρήτφ πρίγγιπι, τοίς 
μεγάλοις φρονίμοις, και τοίς παρ’ αΰτοΐς των άξιων άπασιν 
ειρήνην, ευφροσύνην, και κατ’ εχθρών αεί θεόθεν τά νικηιήρια 
αΐρειν.

(Inc. Και πάλαι μεν ώς την νμετέραν αρχήν21).
Κπ., έ'τει κόσμου ,ζρβ' μηνι ϊουνίφ, ινδικτ(ιώνος) ζ'.

[Μ: 188.
35. —A Denys, eveque d’Heraclee. Venise, 8 octobre 1597.

Τφ πανιερωτάτφ και σοφωτάτφ Ήρακλείας κυρίφ Διονυ
σία», Μάξιμος.

(Inc. Εΐτ’ αυτός σιγάς, πανιερώτατε δέσποτα, εΐ και άλλως). 
Ένετίηθεν, πυανεψιώνος όγδοη ίσταμένου κατά τό ,αφ\ζ' έτος 
τό σωτήριον. [Μ: 51. D: 69.

36. —Au meme. Venise, 8 novembre 1597.
Τφ πανιερωτάτφ Ήρακλείας κυρίφ Διονυσίφ, Μάξιμος τα

πεινός Κυθήρων επίσκοπος εΰ πράττειν.
(Inc. Και ήσάην, ώς ουκ ohV εΐ τις άλλος).

Ένετίηθεν, νοεμβρίου όγδοη ίσταμένου κατά τό ,αφ’ή,ζ' έτος τό 
σωτήριον. [Μ : 52. D : 73.

37. —A. Theophane Carykis. Venise, 14 fevrier 1590.
Τφ Φιλιππουπόλεως ό αυτός.
(Inc. Εΐ τις εστιν αγάπη προς τό άεΐον).

Ένετίηθεν, έλαφηβολιώνος τέταρτη έπ'ι δεκάτη κατά τό ,αφίι 
έτος τό σωτήριον. [Μ: 35. D : 5.

38. —Au meme. Venise, 4 septembre 1590.
Τφ πανιερωτάτφ Φιλιππουπόλεως κυρίφ Θεοφάνει, τφ Κα- 

ριίκη, Μάξιμος επίσκοπος Κυθήρων ευ πράττειν.
(Inc. Ό δέ πανιεοώτατος, και τά τής ψυχής).

Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος τέταρτη ίσταμένου κατά τό ,αφ^ 
έτος τής ενσάρκου τοΰ σωτήρος ημών οικονομίας. [Μ: 34. D: 43.

39. —Au meme. Venise, 8 septembre 1590.
Τφ σοφωτάτφ και παναιδεσιμωτάτορ Φιλιππουπόλεως άρχι- 

ερεΐ κυρίφ Θεοφάνει, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων έν 
τοίς τοΰ Πν(ευματο)ς έπιδιδόναι καλοΐς.

(Inc. 'Ως ήδιστον τή νοερά τραπέζη προοεπεισήκταί μοί). 
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος όγδοη ίσταμένου κατά τό ,αφίΤ 
έτος τής τοΰ σωτήρος ημών οικονομίας. [Μ : 36. D : 45.

ί?) νμετέραν άβόσδοτον αρχήν Μ.
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40. —Au menie. Venise, 7 avril 1590.
Τφ πανιερωτάτφ Φιλιππουπόλεως κυρίφ Θεοφάνει, Μάξιμος 

ευ πράττειν.
(Inc. Τον φιλικού σου των τρόπων, και τής περί τά ϋεΐα). 

Ένετίηθεν, θαργηλιώνος έβδυμπ ίσταμένου κατά τό ,αφ>[' έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 37. D : 121.

41. —Au menie. Venise, 4 fevrier 1590.
Τφ πανιερωτάτφ Φιλιππουπόλεως, Μάξιμος ταπεινός επίσκο

πος Κυθήρων, εΰ πράττειν.
(Inc. ’Εγώ σου την ϋ·εαπεσίαν ψυχήν και φιλώ).

Ένετίηθεν, ελαφηβολιώνος τετάρτη ίσταμένου κατά τό ,αφΐ]' 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 38. D : 170.

42. —Au menie. Venise, 19 octobre 1590.
Τφ Φιλιππουπόλεως Θεοφάνει πανιερωτάτφ, Μάξιμος.
(Inc. *Αρά τι μέμνηται και ημών ή φίλη ίλεώ).

Ένετίηθεν, πυανεψιώνος ένατη επί δεκάτη κατά τό ,αφΗ' έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 39. D : 175.

43. —A Hippolyte, archeveque de Chio. Venise, 7 aout 1591.
Τφ πανιερωτάτφ άρχιεπισκόπφ'Χίου κυρίφ 'ίππολυτιρ, Μάξιμος.

(Inc. Άρίωνα τον Μυϋημναϊον211 Κνκλέως υιόν, κιθαρωδόν). 
Ένετίηθεν, βοηδρομιωνος ζ' ίσταμένου κατά τό ,αιφψ έτος τό 
σωτήριον. [Μ: 50. D: 167.

44. —A Hierothee, archeveque de Monembasie. Venise, 17 aoiit
1591.

Τφ πανιερωτάτφ άρχιεπισκόπφ Μονεμβασίας κυρίφ 'Ιερο- 
θέφ, Μάξιμος.

(Inc. ’Εγώ πλούτον ενα τούτον πολλών αντάξιον άλλων·) 
Ένετίηθεν, βοηδρομιωνος εβδόμη επί δεκάτη κατά τό ,αφΗα' 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 49. D : 97.

45. —A Neophyte, metropolite d’Athenes. Venise, 8 aout 1597.
Γφ πανιερωτάτφ καί λογιωτάτφ μητροπολίτη ’Αθηνών κυ

ρίφ Νεοφύτφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Ου δύναταί, φησι, πόλις κρυβήναι επάνω ορούς). 

Ένετίηθεν, αΰγοΰστου όγδοη ίσταμένου κατά τό ,αφ’Ί.ζ' έτος τό 
σωτήριον. [Μ : 48. D : 57.

46. —A Gabriel Severe. Venise, 12 septembre 1591.
Τφ Φιλαδελφίας Γαβριήλφ, Μάξιμος.

ί8) Sic pour Μηΰυμναΐον.
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(Inc. Επικίνδυνον των δεσποτικών εντολών ή παράβασις). 
Ένετίησι,29, μαιμακτηριώνος δεύτερη επί δεκάτη κατά τό ,αφΉα' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 42. D : 29 et 125.

47. —Au meme. Venise, 9 aout 1591.
Τω Φιλαδελφίας πανιερωτάτφ, Μάξιμος επίσκοπος Κυθήρων. 
(Inc. Κροΐσος ό τών Λυδών βασιλεύς),

Οικοθεν, βοηδρομιώνος ενάτη ίσταμενου κατά τό ,utp\a' έτος 
το σωτήριον. [Μ : 40. D 93.

48. —Au meme. Venise, 18 aout 1591.
Τφ Φιλαδελφίας, Μάξιμος.
(Inc. Ούδ'ε προς τα τοϋ Κάϊν δώρα το ίλεϊον).

Οικοθεν, βοηδρομιώνος όγδοη επί δέκατη κατά τό ,αφ’Ία' έτος 
το σωτήριον. [Μ: 41. D: 99.

49. —Au meme. (Sans lieu ni date.)
Τφ Φιλαδελφίας, Μάξιμος.
(Inc. Χαριέντως πάνυ της περ'ι την φιλοσοφίαν—des. mut. 

εχεΐ&εν ήμΐν παρεισφίλείρηται, άλλα και Παΰλος αυτός ον φιλο\Μ).
[Μ : 45. D : 114.

50. —Au meme. Venise, 7 avril 1590.
Τφ πανιερωτάτφ Φιλαδελφίας, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος 

Κυθήρων μετά τό συνοδικόν γράμμα λαβείν, τό εις αγάπην καί 
διαλλαγήν ημάς προτρεπόμενον.

(Inc. Τά δώ)ρα αγάπην η ονσαν συνισταν μάλλον).
Ένετίησι, θαργηλιώνος έβδομη ίσταμενου κατά τό ,αφν έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 43. D : 119.

51. —Au meme. Mussolente, 30 juillet 1598.
Τφ Φιλαδελφίας, πανιερωτάτφ.
(Inc. ’Εγώ δέ σοι και ανίλις προσίλήσω καί άλλο).

Έκ τής επισκοπής τοϋ Μουσολέντου, ,αφΗη' ετει σωτηρίφ ίου- 
λ(ίου) τριακοστή. · [Μ: 44. D: 131.

52. —Francois Coccos a Gabriel Severe. Constantinople, 4 mars
1(504.

Τφ πανιερωτάτφ καί έλλογιμωτάτφ άρχιερεΐ κυρίφ Γαβριήλ 
τφ Φιλαδελφίας, Φραγκίσκος ό Κόκκος.

(Inc. ’Εγώ μέν, πανιερώτατε πάτερ, παρ’ ύμΐν31 ωμήν). * *

»") A la place de ce mot, ou lit dans Μ : Έκ της ήμετέρας παροικίας. 
80) Dans Μ, le copiste a laisse un blanc apres ce mot inacheve: la 

lettre etait done deja mutilee de la fin dans son modele.
*l) ήμΐν M.
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,Αχδ' μουνυχιώνος τέταρτη Ισταμένου από τοϋ πατριαρχείου.
[Μ : 46.

53. —Alexandre Charonitis a Gabriel Severe. (Sans lieu,) 26 se-
ptembre 1603.

Παΐς σός ’Αλέξανδρος Γαβριήλφ τυτθόν ιάλλει 
γράμμα τόδ’ άρχιερεί Κρής ό Χαρωνιάδης.

(Inc. Έμοι πάντως, ώ τίμια και αίδέσιμος κεφαλή).
Χίλια εξ θ' εκατόν λυκαβάντων κΰκλα παρήλθε
και τρία, μην ένατος εϊκοσιέξ φαέων. [Μ : 47.

54. —Michel Vlastos a Margounios. Zante, 4 decembre 1597.
Τφ σοφωτάτφ και λογιωτάτφ έπισκόπφ κυρίφ Μαξίμφ τω 

Μαργουνίφ, Μιχαήλος ό Βλαστός εΰ πράττειν.
(Inc. // συνέχεια της άπολαύσεως, αλλοις μεν θάρρος).

Άπύ Ζακύνθου, ,αφ\ζ' τέταρτη ίσταμένου ποσειδεώνος.
[Μ : 172.

55. —Geonce -\Eustrate> a Margounios. ’Από 'Ρουφίας, 15 juin.
Τφ σοφωτάτφ και α’ιδεσιμωτάτφ πατρι κυρίφ Μαξίμφ, και 

επίσκοπο.) Κυθήρων.
(Inc. Γνήσιος μεν ών εγώ, σεβαπμιώτατε δέσποτά).

’Από 'Ρουφίας, ιουνίου ιε'. Ό κατά πνεύμα αυτής υιός, Λεόν- 
τιος ιερομόναχος. [Μ : 53.

56. —Du rneine au merae. Zante, 29 septeinbre 1586.
Τφ θεοφιλεστάτφ άμα και σοφωτάτφ έπισκόπφ Κυθηρίας, 

και έμφ καθηγητή κυρίφ Μαξίμφ τφ Μαργουνίφ, Λεόντιος ιε
ροδιάκονος εις έργα ευ πράττειν σωτηριώδη.

(Inc. El μεν εύνοϊκώς προς ημάς22 διάκειααι).
Έκ Ζακύνθου, μαιμακτηριώνος ένάτη επ'ι εικάδι ,αφΗς·'.

[Μ : 54.
57. —Meletius Vlastos a Margounios. De Crete, 4 decembre 1590.

Τφ θεοφιλεστάτφ καί σοφωτάτφ κυρίφ κυρίφ έπισκόπφ Κυ
θήρων Μαξίμφ τφ Μαργουνίφ, Μελέτιος ελάχιστος ιερομόναχος 
ό Βλαστός.

(Inc. "Οτι μεν εκ των καθ’ εκαστα και σαφέστερων). 
Κρήτηθεν, ποσειδεώνος τέταρτη ίσταμένου κατά τό ,αφΗ' έτος 
τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 56.

58. —Symeon l’Acarnanien a Margounios. (Sans lieu,) ler avril.
Κυρίφ Μαξίμφ Σ. εΰ πράττειν. 32
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32) προς ή μας ante εύνοϊκώς Μ.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 15
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(Inc. Εί καί τισι των πολλών το κατ’ εμέ).
Θαργηλιώνος νουμηνίαss. [Μ : 57.

59. —Denys <^, protosyncelle ct cxarque patriarcal,^> a Margou-
nios. Galata, 14 aoiit 1591.

Τφ σοφωτάτφ, καί θεοφιλεστάτφ έπισκόπφ Κυθήρων, Διο
νύσιος ιερομόναχος εΰ πράττειν.

(Inc. Την τιμίαν σου επιστολήν δεξάμενος, αιδεσιμότατε δέ
σποτα).
’Από Γαλατά, βοηδρομιώνος τέταρτη επί δέκα κατά τό ,αφ^α' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 55.

60. —A Denys, protosyncelle et exarque patriarcal. Venise, 11
fevrier 1590.

Διονυσίφ μεγάλος πρωτοσυγγέλφ π(ατ)ριαρχικφ.
(Inc. Ονδ’ ίππος αγωνιστής ενσκελώς εχων, έαυτω δόκιμος). 

Ένετίηθεν, .αφΗ’ έτει τής ενσάρκου τοΰ σωτήρος ημών οικονο
μίας, έλαφηβολιώνος πρώτη επί δέκατη. [Μ : 59. D : 4.

61. —Au meme. Venise, 5 fevrier 1590.
Τώ πανοσιωτάτφ καί λογιωτάτφ κυρίφ Διονυσία.), Μάξιμος. 
(Inc. zleivov οϊησις, τό δε ϊσχνρογνώμον εν τοις).

Ένετίηθεν, έλαφηβολιώνος πέμπτη ίσταμένου κατά τό ,αψ\' 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 60. D : 6.

62. ·—Au meme. Venise, 3 septembre 1591.
Tq> μεγάλφ πρωτοσυγγέλφ Διονυσία,).
(Inc. Πρώην ονπω πρώην γράμματα προς σε ενεχάραξα). 

Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος τρίτη ίσταμένου κατά τό ,αφ\η' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 61. D : 35.

63. —Au meme. Venise, 22 septembre 1591.
, Τώ μεγάλφ πραποσυγγέλφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. ’Εταλαιπώρησα καί κατεκάμψϋην εως αφόδρα). 

Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος ένάτη φθίνοντος κατά τό ,αφΗ«' 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 62. D : 38.

64. —Au meme. Venise, 8 novembre 1591.
Διονυσίφ» π(ατ)ριαρχικώ εξάρχφ, Μάξιμος εΰ πράττειν 33

33) En post-scriptum, dans les deux mss, immediatement au-dessous 
de la date, deux distiques elegiaques du meme Symeon pour servir d’ 
epitaphe a Georges Pagas :

Συμεών τοΰ έξ Ακαρνανίας εις ιόν λίαν του ήγαπημένον Γεώργιον τόν 
Παγαν. (Inc. Θεσμόν άριπρεπέενς φιλίης Παγά ουνόλεοσας·

—des. φεν, τοϊον φιλίης έρνος άποιχόμενον.).
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(Inc. ’Εγώ σου την ΐεράν ψυχήν, σοφώτατέ μοι).
Ένετίηθεν, άνθεστηριώνος όγδοη ισταμένου κατά τό ,αφΗα’ 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 63. D : 66.

65. —Au meme. Venise, 16 aout 1591.
Τφ πανοσιωτάτφ πρωτοσυγγέλφ τφ Διονυσίορ, Μάξιμος.
(Inc. Τω τής Γαΐνας νεώς γραμματοκομιστή).

Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έκτη επί δέκατη κατά τό ,αφΗα' έτος 
τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 64. D : 95.

66. —Au meme. Venise, 24 aout 1591.
Διονυσία) τφ μεγάλο) πρωτοσυγγέλφ, Μάξιμος επίσκοπος 

Κυθήρων ευ πράττειν.
(Inc. Κατοδύρομαι την τύχην, και πώς ου μέλλω;). 

Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έβδομη φθίνοντος κατά τό , αφ^α' 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 65. D : 103.

67. —Au meme. Venise, 7 avril 1590.
Διονυσίφ τφ μεγάλφ πρωτοσυγγέλφ τής μεγάλης εκκλησίας, 

Μάξιμος.
(Inc. Τί εΐπω, ή τί λαλήσω ; οϋχ άπερ βνείλυμήδημεν). 

Ένετίηθεν, θαργηλιώνος έβδομη ισταμένου κατά τό ,acpV έτος 
τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 66. D : 122.

68. —Au meme. Venise, 18 juillet 1590.
Τφ πανοσιωτάτφ κυρίφ Διονυσίφ, Μάξιμος.
(Inc. Ουθ’ υμάς3' έπιβαρυνούμεν του λοιπού),

Ένετίηθεν, μεταγειτνιωνος όγδοη επί δέκατη, κατά τό ,αφν 
έτος τής ένσάρκου τοΰ σωτήρος ημών οικονομίας.

[Μ: 67. D: 137.
69. —Au meme. Venise, 7 aout 1590.

Τφ πανοσιωτάτφ Διονυσίφ, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Ού το κατορίλοΰν μοι και μόνον δοκεϊ).

Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έβδομη ισταμένου κατά τό .αφΗ’ 
έτος τής ένσάρκου οικονομίας. [Μ : 69. D : 142.

70—An meme. Venise, 3 juillet 1590.
Τφ πανοσιωτάτφ έν πν(ευματ)ικοΐς πατράσι, καί πανεντιμο- 

τάτφ έν Χ(ριστ)φ άδελφφ κυρίφ Διονυσίφ τφ καί μεγάλφ πρωτο
συγγέλφ πατριαρχικφ Μάξιμος επίσκοπος Κυθήρων εΰ πράττειν.

(Inc. Κέκμηκα καθ’ έκάστην παρά των τή φιλία).
Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τρίτη ισταμένου κατά τό .αφΗ’ έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 68. D : 151. 34
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34) ημάς Μ·

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:50 EEST - 18.237.180.167



228 Charles Astruc

71. —Au meme. Venise, 19 octobre 1590.
Διονυσίφ τφ πρωτοσυγγέλα.), Μάξιμος εΰ πράττειν.

(Inc. Ό δε τοϋ ύλεον και κατά κτήσιν).
Ένετίηθεν, πυανεψιώνος ένάτη επί δεκάτη κατά τό ,αφΧ' έτος 
τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 70. D : 176.

72. —Au protopope de Corfou. (Sans lieu ni date.)
Τφ θεοφιλεστάτφ καί λογιωτάτφ πρωτοπαπφ Κερκυραίων 

π(ατ)ρί εν Χ(ριστ)φ παναιδεσιμωτάτορ, Μάξιμος επίσκοπος Κυ
θήρων εΰ πραττειν.

(Inc. Οΐμαί σου διαταράξαι ποτέ τό σταϋηρόν; la lettre se 
termine sur une citation du poete Demetrius35, suivie de 
quatre vers de douze syllabesS6; le copiste a laisse a la suite 
un blanc d’un tiers de page.) [M: 58. D: 177.

73. —A Joasaph <T)o~ryanos>. (Venise, 5 fevrier 1590.
Τφ πανοσιωτάτφ, και σοφωτάτφ εν πν(ευματ)ικοϊς πατράσι 

κυρίφ Τωάσαφ, άδελφφ εν Χριστφ πανεντιμοτάτφ, Μαξιμος εΰ 
πραττειν.

(Inc. Των εραστών οι περί τι διακαώς την φλόγα). 
Ένετίηθεν, ελαφηβολιώνος πέμπτη ίσταμένου κατά τό ,αφΗ' 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 76. D : 1.

74. —A Joasaph Doryanos, Nicolas Rliodios et Jean Mourzinos.
Venise, 8 fevrier 1590.

Τωάσαφ τφ Δορυανφ, Νικολάφ τφ 'Ροδίορ, και Ιωάννη τφ 
Μουρζίνφ, πανοσιωτάτοις και εΰλαβεστάτοις εν Χριστφ άδελφοΐς, 
Μαξιμος.

(Inc. "Εβδομον τουτί έτος, εξ ον ό των κακών).
Ένετίηθεν, ελαφηβολιώνος όγδοη ίσταμένου κατά τό ,ΜφΜ’ έτος 
το σ(ωτή)ριον. [Μ : 79. D : 3.

75. —A Joasaph Doryanos. Venise, 29 juillet 1590.
Τφ πανοσιωτάτφ και σοφωτάτφ έν πνευματικοΐς π(ατ)ράσιν 

Τωάσαφ τφ Δορυανφ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων 
εΰ πράττειν.

(Inc. 5Ιδού σοι και τους πίλους, όποιοι ό’ αν). * 6

9S) Le premier vers d’une epigramme πρός τούς φθονερούς (publiee a 
la fin de l’edition plantinienne des Lettres d’Aristenete: Anvers, 1566, 
P· 95)·

S6) Inc. Μη σπεύδε πλοντεΐν a βραχύς λύει χρόνος·
—des. α γαρ χρόνος δόμησε, και λύσει χρόνος, (les deux derniers vers 

ne sont autres que les vv. 81-82 du carm. I, II, 32 de Gregoire de Na- 
zianze.)
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Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος δεύτερα φθίνοντος καιά το ,aipV 
έτος τής ενσάρκου οικονομίας. [Μ : 80. D : 139.

76. —Au meme. Venise, 8 juillet 1601.
Ίωάσαφ τφ Δορυανφ πανοσιωτάτφ και σοφωτάτφ εν ίερο- 

μονάχοις, Μάξιμος.
(Inc. ’ Απειρήκαμεν δεινοις προσπαλαίοντες άνυποίοτοις). 

Ένετίηθεν, ιουλ(ίου) όγδοη ϊσταμενου κατά το ,αχα' έτος το σ(ω- 
τή)ριον. [Μ: 77. D : 155.

77. —A Gerasime CEconomos (ou : A Teconome Gerasime etc.)
et a Joasaph Doryanos. Venise, 28 Juillet 1591.

Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων τοϊς πανοσιωτάτοις 
έν Χ(ριστ)φ άδελφοΐς κυρίω Γερασίμφ τω οίκονόμφ κ(α)ι Ίωά
σαφ τφ Λορυανφ.

(Inc. ’Ενώ και τοϊς γράμμαοι τους τφ κρείττονι).
Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τρίτη φθίνοντος κατά το ,αφΗοά 
έτος το σ(ωτή)ριον. [Μ : 78. I) 160.

78. —Au cathigoumene Arsene. Venise, 19 janvier 1591.
Άρσενίφ τφ πανοσιοιτάτφ εν καθηγουμένοις Μάξιμος ευ 

πράττειν.
(Inc. Συ δ’117 ώ ’Αρσένιε όσιώτατε, ενανλον οι ον εχων). 

Ένετίηθεν, ίαννσυαρίου ενάτη επι δεκάτη κατά το ,αφ\α" έτος 
τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 72. D : 19.

79. —Au meme. Venise, 8 aout 1597.
’Αρσενίφ τφ όσιωτάτφ και λογιωτάτφ εν ίερομονάχοις καΐκα- 

θηγουμένφ Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος ευ πράττειν.
(Inc. 'Ως ήδύ οοι το των κατ’ έμοϋ εγκωμίων).

Ένετίηθεν, αυγούστου δγδόη ίσταμενου κατά τδ ,αφ\ζ' έτος τδ 
σ(ωτή)ριον. [Μ : 73. D : 56.

80. —A Theonas, catliigoumene du monastere de Saint Denys.
Venise, 28 janvier 1596.

Θεωνδ τφ πανοσιωτάτφ και λογιωτάτφ καθηγουμένφ τής 
σεβάσμιας τοΰ Διονυσίου, Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκο
πος ευ πράττειν και μακαρίως άπαλλάττειν.

(Inc. ‘Ηδύ μοι τό περί οοϋ διήγημα, ι%ία μοι).
Ένετίηθεν, ιαν(νουαρίου) τρίτη φθίνοντος κατά τό ,αφΧς-' έτος 
τδ σωτήριον. Μ: 71. D: 17.

81. —A Metrophane Gregoropoulos, cathigoumene τοΰ Βαλσαμο-
νέρου. Venise, 29 juillet 1590.
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To) όσιωτάτφ εν ίερομονάχοις καί καθηγουμένφ τοϋ Βαλσα- 
μονέρου κυρίφ Μητροφάνει τφ Γρηγοροπούλφ, Μάξιμος.

(Inc. ’Απορήσεις, οϊμαι, προς την τον πίλον διαπομπήν). 
Ένετίηθεν, μειαγειτνιώνος δεύτερα φθίνοντος κατά τδ ,αφ\' 
έτος της ένσάρκου οικονομίας. (Μ : 74. D: 140.

82. —Ατι meme. Venise, 8 juillet 1601.
Μητροφάνει τφ όσιωτάτφ καί λογιωτάτφ καθηγουμένφ τοϋ 

Βαλσαμονέρου άδελφφ εν Χ(ριστ)φ έντιμοτάτφ, Μάξιμος ταπει
νός Κυθήρων επίσκοπος ευ πράττειν.

(IllC. Σν δ’ αρα των xatV ή μας αμύητος έαρ).
Ένετίηθεν, ίουλ(ίου) όγδοη ίσταμένου κατά τό ,αχα' έτος τό 
σωτήριον. [Μ : 75. D : 154,

83. —A Laurent <^Marinos>. Venise, 6 fevrier 1590.
Τφ όσιωτάτφ Λαυρεντίφ, Μάξιμος.
(Inc. Avihq δ’ αρα των γε παρ’ ημών πτερηβήπη). 

Ένετίηθεν, έλαφηβολιώνος έκτη ίσταμένου κατά τό ,acpV έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 81. D : 2.

84. —Au meme. Venise, 16 aout 1591.
Τφ όσιαιτάτφ Λαυρεντίφ τφ Μαρίνφ, Μάξιμος.
(Inc. Μικρόν τδ δώρον, δ σοι κατά τδ παρόν πέμπομεν). 

Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έκτη επί δεκάτη κατά τό ,αφΗα' έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 82. D : 96.

85. —Au meme. Venise, 29 septembre 1591.
Λαυρεντίφ τφ Μαρίνφ όσιωτάτφ έν ίερομονάχοις, Μάξιμος 

ευ πράττειν.
(Inc. Έμοϊ τράπεζα ον πολντελείας δψων, καί τον νουν). 

Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος δευτέρμ φθίνοντος κατά τό ,αφΗοά 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 83. D : 126.

86. —Au meme. Venise, 27 juillet 1591.
Λαυρεντίφ τφ Μαρίνφ όσιωτάτφ έν ίερομονάχοις, Μάξιμος 

εΰ πράττειν.
(Inc. ‘Ο δε ίερδς Λαυρέντιος, τά ήμέτερα παιδικά). 

Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τέταρτη φθίνοντος κατά τό ,αφΗα' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 84. D : 162.

87. —A Meletius Vlastos. Venise, 5 fevrier 1590.
Μελετίφ ίερομονάχφ τφ Βλαστφ όσιφτάτφ άνδρί, Μάξιμος. 
(Inc. Πάντερπνά σου τά τής επιστολής, ιερά μοι). 

Ένετίηθεν, έλαφηβολιώνος πέμπτη ίσταμένου κατά τό ,acpV 
έτος το σωτήριον. [Μ : 85. D : 8.
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88. —Au meme. Venise, 13 aout 1601.
Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος τφ πανοσιαντάτφ εν 

πνευματικοίς πατράσι κυρίφ Μελετίφ τω Βλαστφ ευ πράττειν.
(Inc. Old’ orι αοι μέλει τής νποΑέοεως, και ουδέ).

Ένετίηθεν κατά τό ,αχα' έτος το σωτήριον, αύγοΰστου τρίτη 
επί δεκάτη. [Μ : 94. D : 77.

89. —Au meme. Venise, 13 septembre 1601.
Μελετίφ np πανοσιωτάτφ καί σοφωτάτφ εν ίερομονάχοις, 

Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος ΚυίΙήροιν εΰ πράττειν.
(Inc. Άκάίλεκτον ορμή, και δτε ταΰτης ή κλίαις,

Ένετίηθεν, σεπτεμβρίου τρίτη επί δεκάτη κατά τό ,αχα' έτος τό 
σ(ωτή)ριον. [Μ: 86. D : 79.

90. —Au meme. Venise, 27 juillet 1591.
Τω ύσιωτάτφ και σοφωτάτφ έν ίερομονάχοις Μελετίφ τω 

Βλαστφ, Μάξιμος.
(Inc. Άφειλέ μου προς τοϊς άλλοις την γηπονίαν).

Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τετάρτη φίΚνοντος κατά τό ,αφ^α' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 87. D : 163.

91. —Au meme. Venise, 6 aout 1591.
Ό αυτός τφ όσιωτάτφ εν ίερομονάχοις Μελετίφ τφ Βλαστφ.
(Inc. Μόλις ποτέ τοϊς τφ Θεοφυλάκτφ εις τους ίερονς). 

Ενετίηθεν, βοηδρομιώνος έκτη ίσταμένου κατά τό ,α<ρ\α' έτος 
τό σιοτήριον. [Μ : 88. D : 16(>.

92. —A Matthieu Chalkiopoulos. Mussolente, 2 novembre 1600.
Τφ όσιαιτάτφ Ματθαίφ τφ Χαλκιοποΰλφ, Μάξιμος Κυθή

ρων επίσκοπος εΰ πράττειν.
(Inc. Ον τοντ εγώ φιλίαν ορίζομαι, ψιλών λόγιαν).

Έκ τής επισκοπής τοΰ Μουσολεντου, ,αχ' ετει σ(ωτη)ρίφ νο- 
εμβρίου δεύτερα. [Μ : 96. D : 67.

93. —Au meme. Mussolente, 23 janvier 1600.
Τφ όσιωτάτφ καί λογιωτάτφ έν ίερομονάχοις κυρίφ Ματ- 

θαίφ τφ Χαλκιοποΰλφ, Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος.
(Inc. Και τό περικάλυμμα τοΰ Μωοαϊκοϋ νόμου).

Έκ Μουσολεντου, κατά τό ,αχ' έτος τό σ(ωτή)ριον, ίαννουαρίου 
όγδοη φθίνοντος, [Μ : 97. D : 104.

94. —Au meme. Mussolente, fin janvier 1600.
Τφ αΰτφ, Μάξιμος.
(Inc. ’Αλλο γλαυξS8, και άλλο κορώνη, και ΐνα τι).
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Έκ τοΰ Μουσολέντου, ,αχ' ετει σ(ωτη)ρίφ, ιαννουαρίου φθί- 
νοντος. [Μ : 98. D : 105.

95. —Au meme. Mussolente, 21 mars 1600.
Ματθαίφ τφ λογιωτάτφ έν ίερομονάχοις, Μάξιμος ταπεινός 

Κυθήρων επίσκοπος ευ πράττειν.
(Inc. *Ιδού οοι τον πό&ον εκπεπληρώκαμεν, προοφιλέστατε). 

Άπό Μουσολέντου ,αχ' μαρτίου πρώτη επί εϊκάδι.
(Μ : 99. D : 108.

96. —Au meme. Mussolente, 28 mars 1(500.
Τφ αυτφ, Μάξιμος.
(Inc. 'Αδικείς ή μας, δοιώτατε' και γάρ ήμεΐς και).

Έκ Μουσολέντου ,αχ' ετει τφ σωτηρίφ, μαρτίου τρίτη φίΚνον- 
τος. ΙΜ : 100. D : 109.

97. —Au meme. Mussolente, 29 mars 1601.
Τφ αυτώ, Μαξιμος.
(Inc. Δνοιν ενεκεν επωφείλετο ήμΐν τα εξ αμοιβής).

Άπό Μουσολέντου ,αχα' ετει σωτηρίφ δευτέρμ φθίνοντος μαρ
τίου. [Μ : 101. D : 110.

98. —Au meme. Mussolente, 6 decembre 1600.
Ματθαίφ τφ Χαλκιοποΰλφ όσιωτάτφ καί λογιωτάτφ έν ίε- 

ρομονάχοις, Μαξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος ευ πράττειν.
(Inc. Έμο'ι μεν αΐδοι xfj προς την κοινήν φιλίαν).

Έκ τής Μουσολέντου επισκοπής, δεκεμβρίου έ'κτη ίσταμένου 
κατά τό ,αχ' έτος τό σωτήριον. [Μ : 102. D : 152.

99. —A Samuel Grimpeto. Venise, 18 janvier 1596.
Σαμουήλφ τφ Γριμπέτφ39 όσιωτάτφ καί λογιωτάτφ έν ίερο- 

μονάχοις, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Σαμουήλ δ* ό όοιώτατος, και λογιώτατος).

Ένετίηθεν, ιαννουαρίου όγδοη έ.πί δεκάτη κατά τό έτος
τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 90. D : 20.

100. —Au mSme. Venise, 3 aout 1597.
Τφ όσιωτάτφ καί 'λογιωτάτφ έν πνευματικοΐς πατράσι κυ- 

ρίφ Σαμουήλ τφ Γριμπέτφ39, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Συνεξήπταί που τής περί ή μας οπουδής).

Ένετίηθεν, αυγοΰστου τρίτη ίσταμένου κατά τό ,αφΗζ’ έτος τό 
σ(ωτή)ριον. [Μ : 92. D : 58.

101. —Au meme. Venise, 29 mars 1598.

“*) Πριμπέτω Μ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:50 EEST - 18.237.180.167



Maxime Margounios et les recueils parisiens 233

Σαμουήλ τφ Γριμπέτφ όσιωτάτφ εν ίερομονάχοις, Μάξιμος 
ευ πράττειν.

(Inc. Λόγους σοι λόγων, φιλικωτάτη ψυχή, αντιπέμπομεν). 
Ένετίηθεν, μαρτίου δεύτερα φθίνοντος κατά τό ,aqpHV έτος τό 
σ(ωτή)ριον. [Μ : 93. D : 89.

102. —A Nicephore <Rhodios>. Venise, 7 aout 1590.
Νικηφόρφ τω σοφωτάτφ, ό αυτός.

(Inc. Τά δίκαιη συμμάχων χρίζει, ΐνα τονιΤ δηερ έητίν). 
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έβδομη ίσταμένου κατά τό ,acpy έτος 
τής ενσάρκου τοΰ σωτήρος ημών οικονομίας. [Μ : 105. D: 143.

103. —An meme. Venise, 11 juillet 1601.
Νικηφόρφ τω 'Ροδίφ πανοσιωτάτφ έν ίερομονάχοις, Μάξι

μος ευ πράττειν.
(Inc. ’Έχει τι ,ιιεθ’ έαυτης εντερπνον και ποίηαις). 

Ένετίηθεν, ΐουλ(ίου) πρώτη επί δεκάτη κατά τό ,αχα' έτος τό 
σ(ωτή)ριον. [Μ : 104. D : 156.

104. —Au hieromoine Nathanael. Venise, 24 fevrier 1590.
Ναθαναήλφ τφ έν ίερομονάχοις όσιωτάτφ, Μάξιμος ευ 

πράττειν.
(Inc. Πάιϋνς φνγεΐν επειγόμενος, πάϋει τω γε δοκειν). 

Ένετίηθεν, έλαφηβολιώνος τετάρτη επί εϊκάδι κατά τό ,αφν έτος 
τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 103. D : 116.

105. —A Gabriel Rlioditis. Venise, 18 octobre 1590.
Γαβριήλφ τφ 'Ροδίτη όσιωτάτφ καί παμφιλτάτφ έν Χριστφ 

υίφ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρισν σ(ωτη)ρίαν παρά Θεοΰ.
(Inc. Ονκ έφερον δλως την κακήν, φευ, τυραννίδα). 

Ένετίηθεν, πυανεψιώνος όγδοη επί δεκάτη κατά τό ,αφή' έτος 
τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 106. D : 172.

106. —Au clerge de Cythere. Venise, 25 septembre 1591.
Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων τοΐς υπό την άγιω- 

τάτην επισκοπήν διάγουσιν όσιωτάτοις πν(ευματ)ικοις καί ευλα- 
βεστάτοις ίερεϋσιν ειρήνην καί έλεος παρά θεοΰ.

(Inc. Έμοί μεν ήν αν και μάλιστα κατ’ ευχήν).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος έκτη φθίνοντος κατά τό ,αφΗα< 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 89. D : 9.

107. —A Arsene Maritzis. Venise, 8 aout 1597.
Άρσενίφ τφ Μαρίτζη, ό ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος εΰ 

πράττειν.
(Inc. "Ως μικροπρεπές οΐδ" δτι ψήσεις τό δώρον).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:50 EEST - 18.237.180.167



234 Charles Astruc

Ένετίηθεν, αΰγοΰστου όγδοη ίσταμένου κατά to ,αφ\ζ' έτος το 
σ(οπή)ριον. [Μ : 91. D : 55.

108. —A Meletius <Vlastos>. Venise, 29 aout 1601.
Μελετίφ τφ πανοσιωτάτφ και σοφωτάτψ εν ίερομονάχοις, 

Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων ευ πράττειν.
(Inc. Θαυμάσεις, οϊμαι, τί ποτ' αυα καί έκ των).

Ένετίηθεν, αΰγοΰστου δεύτεροι φθίνοντος κατά τό ,αχα' έτος τό 
σωτήριον. [Μ : 95. D. 78.

109. —A Sophrone Papadopoulos. Venise, 26 mai 1594.
Σωφρονίφ τφ Παπαδοποΰλφ δσιωτάτφ εν μοναχοΐς, Μάξι

μος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος ευ πράττειν.
(Inc. *Ην δ’ άρα και τούτο άφιλον, το μη δε γράμμααι). 

Ένετίηιίεν, σκιρροφοριώνος πέμπτη φθίνοντος κατά τό ,αφΧδ' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 124. D : 60.

110. —A l’archidiacre Nicephore. Venise, 27 juin 1590.
Τφ πανοσιωτάτφ και σοφωτάτφ έν αρχιδιάκονοις κυρίφ Νι- 

κηφόρφ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων ευ πράττειν.
(Inc. Κατέφαγέ με, φησίν, ό ζήλος του οίκον αου). 

Ένετίηθεν, έκατομβαιώνος τετάρτη φθίνοντος κατά τό ,αφίρ έτος 
τής τοΰ σωτήρος ημών ενσάρκου οικονομίας. [Μ: 120. D: 148.

111. —A Nathanael Emboros. Venise, 22 janvier 1596.
Ναθαναήλ τφ Έμπόρφ όσιωτάτφ εν ίεροδιακόνοις, Μάξι

μος εΰ πράττειν.
(Inc. KaiV ηδονήν μοι πάνυ τα παρά σου ευαγγέλια). 

Ένετίηθεν, ενάτη φθίνοντος ίαννουαρίου κατά τό ,αφΗ<τ’ έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 121. D : 16.

112. —Au diacre Prochoros. Venise, 18 janvier 1596.
Προχώρφ τφ ίεροδιακόνφ, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Ine. *Έχομεν τά οά, ΙΙρόχωρε δοιώτατε, και έφ’ οις). 

Ένετίηθεν, ίαννουαρίου όγδοη επί δεκάτη κατά τό ,ατρ\ς' έτος 
τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 123. D : 21.

113. —A Nicolas Rhodios. Venise, 29 septembre 1591.
Τφ λογιωτάτφ καί ευλαβεστάτφ Νικολάφ τφ 'Ροδίφ.
(Inc. Άπητήσω μέν συ δικαίως, εγώ δέ δφειλομένως). 

Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος δεύτερα φθίνοντος κατά τό ,αφΉα' 
έτος τό σοπήριον. [Μ : 112. D : 32.

114. —Au meme Venise, 27 aout 1591.
Τφ ευλαβεστάτφ καί σοφωτάτφ εν ίερεϋσι κυρίφ Νικολάφ 

τφ 'Ροδίφ, Μάξιμος, ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων εΰ πράττειν.
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(Inc. Και κακώς άπαλλάττειν αχεδον κεκινδύνευκα). 
Ένετίητθεν, βοηδρομκϋνος τέταρτη φθίνοντος κατά το ,αφ\α' 
έτος τό σ(α)τή)ριον. [Μ : 113. D : 33.

115. —Au meme. Venise, 22 aout 1591.
Τφ ευλαβέστατο) έν ίερεϋσι κυρίφ Νικολάφ τφ 'Ροδίφ. 
(Inc. Οντω πάνν προς της έπιφερομένας μοι των συμφορά»’), 

Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος ένάτη φθίνοντος κατά το μι<ρ\α' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 114. D : 400.

116. —Au meme. Venise, 4 juillet 1590.
Τφ σοφωτάτφ, και ευλαβέστατα» εν ίερεϋσι κυρίφ Νικολάφ 

τφ 'Ροδίφ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων εΰ πράττειν.
(Inc. ’Ιωάννης δ 'Αρμάκης προσφκείωτο μέν ποι πάλαι). 

Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τέταρτη ίσταμενου κατά τό ,αφν 
έτος τό σωτήριον. ]Μ : 115. D : 149.

117. —Au meme. Venise, 4 juillet 1590.
Τφ αύτφ, 6 αυτός.
(Inc. Και παίζομεν άρα και ημείς εσθ’ δτε).

Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τέταρτη ίσταμενου κατά τό ,αφ^' 
έτος τό σωτήριον. (Μ : 116. I) : 150.

118. —Au meme. Venise, 28 juillet 1591.
Τφ εύλαβεστάτφ καί σοφωτάτφ έν ίερεϋσι κυρίφ Νικολάφ 

τφ 'Ροδίφ, Μάξιμος εϋ πράττειν.
(Inc. ΙΊάλιν εγώ κατάδικος, και πάλιν κριτηρίοις προαιών). 

Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τρίτη φθίνοντος κατά τό ,αφΉα' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 117. D : 161.

119. —Au meme. Venise, 21 octobre 1591.
Νικολάφ τφ Ροδίφ εύλαβεστάτφ καί σοφωτάτφ έν ίερεϋσι, 

Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων εΰ πράττειν.
(Inc. Οΐμαί τι και μέχρι τον ννν νπολελεΐφέλαι).

Ένετίηθεν, πυανεψιώνος πρώτη επί είκάδι, κατά τό ,aq>\a‘ 
έτος τό σ(απή)ριον40. [Μ: 118. D: 171.

120. —A. Jean Mourzinos. Venise, 5 fevrier 1590.
Τφ εύλαβεστάτφ ’Ιωάννη τφ Μουρζίνφ, Μάξιμος.
(Inc. Ήδύ μοι λίαν, και χαρίεν και τό χρηστόν σου). 

Ένετίηθεν, έλαφηβολιώνος πέμπτη ίσταμενου κατά τό ,acpV 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 107. D : 7.
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121. —Au meme. Venise, 3 mai 1599.
Τφ εΰλαβεστάτφ, και λογιωτάτφ έν ίερεΰσι κυρίφ ’Ιωάννη 

τφ Μουρζίνφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Υπηρέτου τινός μοι δει, ευλαβέστατέ μου).

Ένετίηθεν, , αφΗθ’ έτει τω από τής ένσάρκου τοϋ σωτήρος 
ημών οικονομίας σκιρροφοριώνος τρίτη. [Μ: 108. D : 61.

122. Au meme. Venise, 28 juillet 1591
Τω εΰλαβεστάτφ έν ίερεΰσι καί λογιωτάτφ κυρίφ ’Ιωάννη 

τφ Μουρζίνφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. ’Έμελλαν αρα και τοΰτο παίΗ,ΐν, και τοΐς έμοΐς). 

Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τρίτη φθίνοντος, κατά τό ,αφΉα' 
έτος το σ(ωτή)ριον. [Μ : 109. D : 159.

123. —A Jean Harmakis. Venise, 23 septembre 1595.
Τφ εΰλαβεστάτφ έν ίερεΰσι κυρίφ ’Ιωάννη τώ Άρμάκη, 

Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Και τις λοιπόν δίκαιης41 επί τφ φιλικω λειποταξίω). 

Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος όγδοη φθίνοντος κατά τό ,αςρΐΊε' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 110. D: 12.

124. —Au mime. Venise, 26 juillet 1591.
Τώ εΰλαβεστάτφ έν ίερεΰσι, καί ποθέινοτάτφ μοι έν Χ(ρι- 

στ)ώ υίφ κυρίορ ’Ιωάννη τφ Άρμάκη.
(Inc. Συνήδομαί σοι επί τη εϊς τό υψηλόν).

Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος πέμπτη φθίνοντος κατά τό ,αφΗ«' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ: 111. D: 157.

125. —A Nicolas Cosmas. Venise, 14 janvier 1596.
Νικολάφ τώ Κοσμά εΰλαβεστάτφ καί λογιωτάτφ έν ίερεΰσι, 

Μάξιμος έπίσκοπος Κυθήρων εΰ πράττειν.
(Inc. Ναι μά την Ιεράν σου και φίλην &εώ ψυχήν). 

Ένετίηθεν, τετάρτη έπί δεκάτη ίαννουαρίου κατά τό ,αφ>\ς' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 119. D : 18.

126. —A David Hoeschel. Venise, 25 septembre 1596 (ou 1595).
Δαυΐδη τφ Έσχελίφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Τί αν σοι περί των τοϋ πα/ιμάκαρος Αθανασίου). 

Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος έκτη φθίνοντος κατά τό ,αφ^ς·' 
(sic L, : Μ) έτος τό σωτήριον. [Μ : 125. D : 13.

127. —Au meme Venise, 14 avril 1597.
Δαυΐδη τφ Έσχελίφ άνδρί σοφωτάτφ, Μάξιμος Κυθήρων 

έπίσκοπος εΰ πράττειν.

&36 Charles Astruc!

41) δικαίως Μ.
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(Inc. ’Εγώ κατώκνουν μεν και προτού, και οντοι γε). 
Ένετίηθεν, άπριλ(ίου) τέταρτη επ'ι δεκάτη κατά το ,αφΗζ' έτος 
το σωτήριον. [Μ : 126. D : 14.

128. —Au meme. Venise, 20 decembre 1595 (ou 1596).
Δαυΐδη τφ Έσχελίφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Μέχρι λόγων έρεΐς τά Μα'ξίμον, έπε'ι και).

Ένετίηθεν, δεκεμβρίου είκάδι κατά τό ,αφ^ΐε' (sic L: ,αφΗς·' 
Μ) έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 127. D : 26.

129. —Au meme. Padoue, 22 mai 1593.
Έσχελίφ τφ σοφωτάτφ, Μαξιμος Κυθήρων επίσκοπος ευ 

πράττειν.
(Inc. 'Ίΐσϋην μεν καί ον μετρίως έφ’ οΐς μοι).

Εκ Παταβίου, σκιρροφοριώνος ένάτη φθίνοντος κατά τό ,αιρΉγ’ 
έτος τό σωτήριον. (Μ ; 128- D : 27.

130. —An meme. Padoue, meme jour.
Ό αυτός τφ αΰτφ.
(Inc. ’Αντιπέμπεταί οοι και παρ’ ημών μικρόν μεν).

Έκ Παταβίου, τή αυτή ημέρα. [Μ ; 129. D : 28.
131. —Au meme. Venise, 3 septembre 1591.

Τφ σοφωτάτφ Δαυΐδη τφ Έσχελίφ, Μάξιμος εΰ πράττειν. 
(Inc. Φορτικώτερος έγό> τά περί σε, αοφωτάτη μοι). 

Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος τρίτη ίσταμένου κατά τό , αφΧα' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 130. D : 36.

132. —Au meme. (Sans lieu,) 11 Septembre 1590.
Μάξιμος Έσχελίφ εΰ πράττειν.
(Inc. ’Εκάτερόν σου των γραμμάτων, έκομισάμην, έκάτε- 

ρον).
,Αφν ετει, μαιμακτηριώνος πρώτη επί δεκάτη.

[Μ : 131. D : 40.
133. —Au meme. (Sans lieu ni date.)42.

Μάξιμος Έσχελίφ εΰ πράττειν.
(Inc. Και βασιλει ποτέ ύδωρ προσειεχϋέν, ου προς τό).

[Μ : 132. D ; 42.
134. —Au meme. Venise, 14 juin 1598.

Έσχελίφ τφ σοφωτάτφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Σν δ’ αλλά παρά τούτο γοϋν ονγγνωμονικός οιμαι). * II,

42) Dans le texte qu’en a donne 1, e g r a n d (Bibl. hell. XV et XVI s.,
II, p. 421), cette lettre porte la meme date que la precedente.
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Ένετίηθεν, ,αφ^η' ετει σ(ωτη)ρίφ ιουνίου τετάρτη επι δεκάτη.
[Μ : 133. D : 49.

135. —Au meme. Venise, 28 aout 1600.
Μάξιμος Έσχελίφ ευ πράττειν.
(Inc. Τοιανταις περικυκλονμαι φροντίδοιν επαλληλίαις). 

Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος τρίτη φθίνοντος κατά τό ,αχ' έτος τό 
σ(ωτή)ριον. [Μ : 134. D : 53.

136. —An meme. Venise, 29 septembre 1600.
Τφ αΰτφ, Μάξιμος.
(Inc. ’ Αλλ’ δπερ εμοί την κατανάγκην ποιεί τοϋ σιγάν). 

Ένετίηθεν, σεπτεμβρίου δευτέρμ φθίνοντος κατά τό ,αχ' έτος 
τό σωτήριον. [Μ ; 135. D : 54.

137. —Au meme. Venise, 8 novembre 1591.
Μάξιμος Δαυΐδη τφ Έσχελίφ εΰ πράττειν.
(Inc. ΙΙολνς εΐ περί ημάς τοΐς φίλτροις, και τοΐς). 

Ένετίηθεν, άνθεστηριώνος όγδοη ίσταμένου κατά τό ,αφΉα' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 136. D : 65.

138. —Au meme. Venise, 22 avril 1592.
Δαυΐδη τφ Έσχελίφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. ’Αεί μεν εγό> προς τό γράφειν έτοίμως επείγομαι), 

Ένετίηθεν, θαργηλιώνος ενάτη φθίνοντος κατά τό ,αφΤΊβ' 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 137. D : 80.

139. —Au meme. Venise, 27 mai 1592.
Μάξιμος Έσχελίφ εΰ πράττειν.
(Inc. Και τά πρώτα καί τά δεύτερα τής οής αγάπης). 

Ένετίηθεν, σκιρροφοριώνος τετάρτη φθίνοντος κατά τό , αφΗβ’ 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 138. D : 86.

140. —Au meme. Venise, 23 janvier 1598.
Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος Έσχελίφ τφ σοφω- 

τάτφ εΰ πράττειν.
(Inc. Old’ ότι με αψιλίας γράψη γραφήν, καί τοσοντφ μάλ

λον).
Ένετίηθεν, ίαννουαρίου όγδοη φθίνοντος κατά τό ,αφ’Μη' έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 139. D ; 87.

141. —Au meme. Venise, 29 avril 1598.
Δαυΐδη τφ Έσχελίφ άνδρι σοφωτάτφ, Μάξιμος εΰ πράτ-

τειν.
(Inc. ’Εγώ πάλαι μεν εις την τον Φωτίου χορηγίαν). 

Ένετίηθεν, άπριλ(ίου) δεύτερα φθίνοντος κατά τό ,αφΗθ έτος 
τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 140. D : 90.
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142. —Au meme. Venise, 2 juin 159813.
To) αύτφ, Μάξιμος.
(Inc. Σννήδομαί σοι τής ασφαλούς του βιβλίου λήψεως). 

Ένετίηθεν, Ιουνίου δευτέρςι ιστσμένου κατά τό ,αφΗη' έτος το 
σ(ωτή)ριον. [Μ : 141. D : 91.

143. —Au meme. Venise, 16 aoiit 1591.
Δαυΐδη τφ Έσχελίφ, Μάξιμος.
(Inc. Τί πράττεις ό τής εμής ψυχής δυνάστης),

Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έκτη επί δεκατχι κατά το ,αφΗη' έτος 
το σ(ωτή)ριον. [Μ : 142. D : 94.

144. —Au meme. Mussolente, mars i 6014*.
Δαυΐδη τφ Έσχελίφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Μετέβαλέ μου τό περιαλ.γες τής ψυχής διά τε άλλα).

Έκ Μουσολέντου, ,αχα' κατά μήνα τόν μάρτιον.
(Μ : 143. D : 107.

145. —Au meme. Venise, 5 mars 1590.
Τφ σοφωτάτφ Έσχελίφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Πώς οϊει μου την καρδίαν δεδήχάαι, εφ’ οΐς). 

Ένετίηθεν, μουνυχιώνος πέμπτχι ισταμένου κστά το ,acph' έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 144. D : 117.

146. —Au meme. (Sans lieu ni date.)
Τω αΰτφ, Μάξιμος.
(Inc. "Οτι μέν σοι, ει και μεταχρόνια, επεδόάη43 44 45 46 τά παρ’ 

ημών — des. mut. καί ή τον ’Απολλώνιου του Αυπκόλον γραμ
ματική, προς δε και™). [Μ : 145. D : 118.

147. —Au meme. Venise, 7 octobre 1591.
Δαυΐδη τφ Έσχελίο; σοφωτάτφ άνδρί, Μάξιμος εΰ πράττειν. 
(Inc. Άναπέμπεταί σοι47 παρ’ ημών ή βίβλος, ποφώιατε). 

Ένετίηιίεν, πυανεψυώνος έβδομη ισταμένου κατά τό , αφ'ή.σ'
έτος τό σωτήριον. [Μ : 146. D : 128.

148. —Au meme. Moussolente, 10 aout 1598.

43) . Vers le milieu de la lettre, chacun de nos deux copistes signale, 
par deux lignes laissees en blanc, une lacune du modele.

44) La lettre est suivie d’une piece de cinq distiques elegiaques, 
adressee a Hoeschel editeur de Pliotius (ed. Leg rand, Bibl. hell. 
XV et XVI s., II, p. LXVIII).

4δ) άπεδό&η M.
46) Apres ce mot, le copiste de L a laisse en blanc une page et trois 

lignes; le copiste de M, une demi-page.
47) αοι M : OB. L.
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Έσχελίφ τφ σοφωτάτφ, Μάξιμος.
(Inc. Κινείς με ονστελλόμενον έκονσίως Έοχέλιε, και)

Έκ της επισκοπής τοϋ Μουσολέντου, αΰγοΰστου δέκατη κατά 
τό ,αφΉα' έτος το σωτήριον. [Μ : 147. D : 132

149. —Au meme. Venise, meme date (?).
Έσχελίφ τφ σοφωτάτφ», Μάξιμος ευ πράττειν.

(Inc. OIK δτι μου φιλία; ολιγωρίαν καταψηφιή).
Ένετίηθεν, τή αυτή ήμέρμ, και κατά το αυτό έτος48.

[Μ : 148. D : 134.
150. —Au meme. Venise, 15 octobre 1599.

Τφ αΰτφ, Μάξιμος.
(Inc. ’Απέτισά τι μικρόν τοϋ προς σέ μου χρέους).
Ένετίηθεν, ,αφΗθ’ έτει, όκτωβρίου πέμπτη έπι δεκάτη.

[Μ: 149. D: 135.
151. —Au meme, Venise, 8 juin 1590-

Δαυΐ'δη τφ Έσχελίφ άνδρι σοφωτάτφ, Μάξιμος ό Μαργοΰ- 
νιος επίσκοπος Κυθήρων ευ πράττειν.

(Inc. Θεόν τινα είναι την φήμην, άνδρός τίνος).
Ένετίηθεν, έκατομβαιώνος όγδοη ίσταμένου κατά το ,αφΗ' έτος 
τής ένσάρκου οικονομίας. [Μ : 150. D: 144.

152. —Au meme. Venise, 6 juillet 1601.
Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος Δαυΐδη τφ Έσχελίφ 

εΰ πράττειν.
(Inc. Ποιαν οΐει με την ψυχήν εχειν, τής οής μελιρρύτου). 

Ένετίηθεν, ίουλ(ίου) έκτη ίσταμένου κατά τό ,αχα' έτος τό σω
τήριον. [Μ : 151. D : 153.

153. —Au meme. Venise, 28 juillet 1590.
Δαυΐδη τφ Έσχελίφ, Μάξιμος επίσκοπος Κυθήρων ευ πράτ- 

τειν.
(Inc. Πάλιν εγώ φορτικός ό παμπάλαιος, και πάλιν). 

Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τρίτη φθίνοντος κατά τό ,αφή' έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 152. D : 158.

154. —Au meme. Venise, 4 aout 1590 (ou 4 fevrier 1601).
Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων ό Κρής, Έσχελίφ τφ 

σοφωτάτφ άνδρι εΰ πράττειν.
(Inc. Μικρού και Πυθαγορείων δόγμασι οννεισφέρομαι).

48) Cette indication est suspecte, car la meme lettre, dans l’edition
de Leg rand (Bibl. hell. XV et XVI s., II, p. 138-139) porte la date
du 13 septembre 1599.
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Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος τετάρτη ισταμένου κατά τό ,αφν 
έτος τό σωτήριον (sic. L, : έλαφηβολιώνος δ' ισταμένου κατά τό 
,αχα' έτος τό σ(ωτή)ριον Μ). [Μ : 153. D : 169.

155. —A Friedrich Sylburg. Venise, 11 septembre 1590.
Φρεδερίκφ τφ Συλπουργίφ άνδρι σοφωτάτφ, Μάξιμος επί

σκοπος Κυθήρων δ Μαργοΰνιος σωτηρίαν έν Χ(ριστ)φ.
(Inc. ’Επειδή σοι φίλα και τά παρ’ ημών παιδικά). 

Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος πρώτη επί δέκατη κατά τό ,αφή' 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 161. D : 39.

156. —Au meme. (Sans lieu,) 19 octobre 1591.
Φρεδερίκφ τφ) Συλπουργίφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. *.Ικέτης άντικατέστην σου προς τον λαμπρότατον). 

Πυανεψιώνος δέκατη ένατη κατά τό ,αφΗα' έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ: 162. D : 63.

157. —Au meme. Venise, 8 octobre 1591.
Φρεδερίκφ τφ Συλπουργίφ, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Χαρίεντά μοι τά παρά σου δτι μάλιστα).

Ένετίηθεν, πυανεψιώνος όγδοη ισταμένου κατά τό ,αφΗα' έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 163. D : 129.

158. —Au meme. Venise, 28 juillet 1591.
Φρεδερίκφ τφ) Συλπουργίφ, Μάξιμος.
(Inc. 'Ο τον Ννσσης κατηχητικός λόγος προ μικρού). 

Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τρίτη φθίνοντος κατά τό ,acpV(a' 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 164. D : 164.

159. —A Ascanio Persio. Venise, 13 juin 1597.
Άσκανίφ τφ Περσίφ, Μάξιμος.
(Inc. Ώς ευπρεπές σοι τό προσχηματώδες τον λόγον). 

Ένετίηθεν, Ιουνίου τρίτη έπι δεκάτη κατά τό (αφ^ζ* έτος τό 
σωτήριον. [Μ : 157. D : 15.

160. —Au meme. Venise, 1591.
Άσκανίφ τφ Περσίφ σοφωτάτφ άνδρί, Μάξιμος εΰ πράττειν. 
(Inc. Ώς ευπρόσωπός σοι ή έξα.τίασις, και προς τό). 

Ένετίηθεν, ,αφίΐα' έτει τής ένσάρκου τοΰ σωτήρος ημών οικο
νομίας. [Μ : 159. D ; 25.

161. —Au meme. Venise, 12 decembre 1597.
Τφ σοφωτάτφ Άσκανίφ τφ Περσίφ δημοσίςι έν Βονωνίφ 

τά περί τους λόγους διδάσκοντι, Μάξιμος έπίσκοπος Κυθήρων 
εΰ πράττειν.

(Inc. ’Επαινώ σου τό τής γνώμης επιεικές τε και μέτριον).

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 16
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Ένετίηθεν, ποσειδεώνος δεύτερα έπι δεκάτη κατά το ,αφΉζ’ 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 167. D : 75.

162. —A Filippo Siminello. Venise, 25 septembre 1595.
Φιλίππφ τφ Σιμινέλλφ λογιωτάτφ νεανία, Μάξιμος.
(Inc. Τις ή επί τοσοντον σιγή, καί τής επαινετής)

Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος έκτη ιρθίνοντος κατά τό ,αφΗε' έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 155. D : 10.

163. —Au meme. Venise, 8 fevrier 1597.
Φιλίππφ τφ Σιμινέλλφ λογιωτάτφ εν νεανίαις, Μάξιμος ευ πράττειν.

(Inc. Αωρόν αοι πέμπεται παρ’ ημών, λογιώτατε).
Ένετίηθεν, φευρουαρίου όγδοη ισταμένου κατά τό ,αφΉζ' έτος 
τό σ(ωτή)ριον. [Μ ; 165. D : 88.

164. —An meme. Venise, 22 aout 1591.
Τφ λογιωτάτφ έν Χριστφ άδελφφ Φίλιπποι τφ Σιμινέλλφ, 

Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Καί παρών ήδη την περί τά καλά σου ήδειν). 

Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος ένάτη ιρθίνοντος κατά τό ,αφΉ,α' έτος 
το σ(ωτή)ριον. [Μ : 166. D : 101.

165. —A Georges Maximos. Venise, 3 aout 1594.
Γεωργίφ τφ Μαξίμφ, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Πέπαικταί μοι τά περί τά; καλάς ιών οπωρών). 

Ένετίηθεν, αυγουστου τρίτη ισταμένου κατά τό ,αφΊΐδ' έτος τό 
σ(ωτή)ριον. [Μ : 156. D : 11.

166. —Au meme. Venise, 27 avril 1592.
Γεωργίφ τφ Μαξίμφ, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Τό τής λ.ήϋ-ης ϋδωρ εκπέπωκας, ώ Γεώργιε).

Ένετίηθεν, θαργηλιώνος τετάρτη φθίνοντος κατά τό ,αφΗβ' 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 178. D : 82.

167. —Au meme. Venise, 29 avril 1592.
Τφ αυτφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Ου ψιλής έμοί καί μόνης παρά τοιν φίλων).

Ένετίηθεν, ·θαργηλιώνος δεύτεροι φ·9ίνοντος κατά τό .αφΉβ" 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 179. D : 83.

168. —A Jean Coressios. Venise, 21 aout 1600.
Τφ σοφωτάτφ έν ιατροΐς κυρίφ ’Ιωάννη τφ Κορέση, Μάξι

μος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος εΰ πράττειν.
(Inc. Τον μεν περί τά αίοϋητά έρωτα, καί ών).

Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος δεκάτη φθίνοντος κατά τό ,αχ' έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 168. D : 51.
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169. —Au meme. Padoue, 2 septembre 1590.
Τφ σοφωτάτφ εν ϊατροΐς κυρίφ ’Ιωάννη τφ Κορέση, Μάξι- 

μος ευ πράττειν.
(Inc. ’Αγανακτήσεις, οΐμαι, ή γοΰν δυσχερανεις δπωσοΰν). 

Έκ ΙΙαταβίου, μαιμακτηριώνος δεύτερα ίσταμένου κατά τό 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 169. D: 123.

170. —Au meme. Venise, 2 septembre 1591.
Τφ αΰτφ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων.
(Inc. Δεινός μου τή ψυχή ερως τής σής σοφίας).

Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος δευτερρ ίσταμένου κατά τό ,αφΉα' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 170. D : 124.

171. —A Constantin Loucaris. Venise, 19 octobre 1595.
Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων, Κωνσταντίνα) τφ 

Λουκάρει άδελφφ εν Χριστφ ευ πράττειν.
(Inc. ’Επαινείς καί ψέγεις κατά τό αυτό, κατ’ άλλο). 

Ένετίηθεν, πυανεψιώνος δέκατη ένατη κατά τό ,αφΗε' έτος τό 
σ(ωτή)ριον. [Μ : 176. D : 62.

172. —Au meme. Venise, 27 octobre 1591.
eO αυτός Κωνσταντίνφ τφ Λουκάρει.
(Inc. ’Αγανακτείς, ώς εοικας, καί ώσπερ τίνος ενλόγου). 

Ένετίηθεν, πυανεψιώνος τέταρτη φθίνοντος κατά τό ,αφ^α' έτος 
τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 177. D: 64.

173. —A Pierre Pingris. Venise, 23 mai 1592.
Πέτρφ τφ Πιγγρή έλλογιμωτάτφ και φιλτάτφ νεανίοι, Μάξι

μος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων εΰ πράττειν.
Inc. Σφοδρόν ημών τή ψυχή τό προς σέ φίλτρον).

Ένετίηθεν, σκιρροφοριώνος όγδοη φάίνοντος κατά τό ,αφΗβ' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 180. D : 84.

174. —Au meme. Venise, 29 mai 1592.
Τφ αυτό), Μάξιμος.
(Inc. ’Επειδή σοι φίλα τά παρ’ ημών, Πέτρε).

Ένετίηθεν, σκιρροφοριώνος δεύτερα φθίνοντος κατά τό ,αφΗβ' 
έτος τό σ(ωτή)ριον. [Μ : 181. D : 85.

175. —A Metrophane. Monastere de Saint-Catherine (Candie), 9 
septembre 1584.

Μάξιμος Μητροφάνει τφ άδελφφ εΰ πράττειν.
(Inc. Όρας οΐα πάσχει**, ή κρεΐττον ε’ιπείν, τί ποιεΐν).

Έκ τής σεβάσμιας μονής τής αγίας Αικατερίνης των Σιναϊτών,

4β) πάαχειν Μ.
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,αφπδ' μαιμακτηριώνος ένάτη ίσταμένου50. [Μ: 158. D: 23.
176. —A Michel Vlastos. Venise, 25 mars 1598.

Τφ λογιωτάτφ έν νεανίας Μιχαήλφ τφ Βλαστφ, Μάξιμος εΰ 
πράττειν.

(Inc. Περιβαρή σοι51 πως τάχα τά τής ήμετέρας γέγονε). 
Ένετίηθεν, μαρτίου έκτη φθίνοντος κατά τό ,αφΉ.η' έτος το σω
τήριον. [Μ : 173. D : 48.

177. —A Leonard Mindonios. Venise, 21 aoiit 1600.
Τφ σοφωτάτφ έν ιατροΐς κυρίφ Λεονάρδορ τφ Μεντονίφ, 

Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων εΰ πράττειν.
(Inc.. El και κατά τους γεωμετρικούς κανόνας, τά τω αντω). 

Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος δεκάτη φθίνοντος κατά τό ,αχ' έτος τό 
σωτήριον [Μ : 174. D : 52.

178. —A Rinaldo Molinetti. Padoue, 8 novembre 1569.
Τφ σοφωτάτφ και λογιωτάτφ κυρίφ 'Ρινάλδφ τφ Μολινέτφ, 

Εμμανουήλ Μαργοΰνιος ό Κρής χαίρειν.
(Ilic. Πάλαι μεν τό εϋπαίδεντόν τε και ’έμπειρόν οου).

Έν ΙΙαταβίφ, κατά τό ,αφξθ', άνθεστηριώνος όγδοη ίσταμένου.
[Μ : 175. D : 59.

179. —A Andre Schott. Venise, 18 juillet 1598.
Άνδρέα τφ Σχότφ σοφωτάτφ άνδρί, Μάξιμος.
(Inc. Συνήδομαί σοι τής περί τά καλά των μαθημάτων). 

Ένετίηθεν, ϊουλ(ίου) όγδοη επί δεκάτη κατά τό ,αφΗη' έτος τό 
σ(ωτή)ριον. [Μ : 154. D : 92.

180. —A Georges Xenos, logothete de la grande Eglise. Venise, 
16 aout 1591.

Τφ εΰγενεστάτφ και λογιωτάτορ κυρίφ Γεωργίφ τφ Ξένφ ήδη 
λογοθέτη τής Μεγάλης Εκκλησίας, Μάξιμος επίσκοπος Κυθήρων 
εΰ πράττειν.

(Inc. 'Ημείς μετά την πρώτην υμών έπι τοις γράμμασι). 
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έκτη έπι δεκάτη κατά τό .αφ^α' έτος 
τό σωτήριον. [Μ : 182. D : 98.

181. —A Georges Higoumenos. Mussolente, 5 fevrier 1600.
Γεωργίφ τφ ήγουμένφ52, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Ό δέ χρηστός ’Αντώνιος έτι δλως σιγά).

Έκ τοϋ Μουσολέντου ,αχ' έτει σ(ωτη)ρίορ, φευρουαρίου πέμπτη 
ίσταμένου. [Μ : 171. D : 106.

*°) I.e lieu et la date manquent dans M.
5‘) ooi M : om. I,.
δ2) Sjc b : Γεωργίφ τφ Μαξίμφ Μ·
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182. —A Aloysio Kollino. Padoue, 4 septembre 1591.
Τφ εΰγενεστάτφ και λαμπροτάτφ άνδρι κυρίφ Άλοϋζίφ τφ 

Λολίνφ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων φιλοσοφίας οίκρας 
απόλαυσιν.

(Inc. Και τά τοΰ πύ&ου μου η δη υ δαίμων τετέλεκεν).
Έκ Παταβίου μαιμακτηριωνος τετάρτη ισταμένου κατά τό ,αφ^α' 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 183. D : 111.

183. —A Nathanael Emboros. Mussolente, 12 fevrier 1598.
Ναθαναήλ τφ Έμπόρφ, Μάξιμος.
(Inc. ΓΙαρακατέχει και οέ, τί ^άρ φιλών ονκ αν εϊποιμί).

Έκ τοΰ ερημικού Μουσολέντου, , αφ^η' φευρουαρίου δεύτερα 
επι δέκατη. [Μ : 122. D : 113.

184. —A Manuel Moschettis. Mussolente, 8 juillet 1598.
Μανουήλφ τφ Μοσχέτη λογιωτάτφ εν Χ(ριστ)φ άδελφφ, Μάξιμος. 

(Inc. Τί άϋυμεΐς και κατατήκεις σαντόν, και τφ γε δοκεΐν). 
Έκ τής επισκοπής τοΰ Μουσολέντου, ,αφ\τ\ έτει τφ> σ(ωτη)ρίφ, 
ίουλ(ίου) όγδοη. [Μ: 184. D: 130.

185. —A Constantin Servius. Venise, 5 aout 1591.
Κωνσταντίνφ τφ Σέρβφ ιατρφ άρίστφ και σοφιοτάτφ, Μάξι

μος ταπεινός επίσκοπος Κυθήριον ευ πράττειν.
(Inc. Εϊτ’ ερεΐς δτι φιλεις έκτόπως, και των ηροηείων). 

Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος πέμπτη ισταμένου κατά τό , αφΉα' 
έτος τό σωτήριον. [Μ : 185. D : 165.

186. —Baptiste Cabasilas a Georges Vlasios. (Sans lieu,) 3 jan- 
vier 1616.

Τφ τιμιωτάτφ κα'ι έν σπουδαίοις άρίστφ Γεωργίφ τιφ Βλα- 
σίφ, Βαπτιστής εΰ πράττειν.

(Inc. 11 ενλαλος χελιδών, διαγελώντος τον εαρος, την ιδίαν). 
Γαμηλιώνος τρίτη ισταμένου κατά τό ,αχις·' έτος τό σωτήριον. 
—Ό σός κατά πνεύμα Βαπτιστής Καβάσιλας. [Μ : 186.

187. —Authentication d’un chrysobulle appartenent a Stavros 
Apsaras. Venise, 27 octobre 1597.

Πίστις εις τό χρυσόβουλλον τοΰ Σταύρου Άψαρά.
(Inc. Τίμιον έργον ή αρετή, και τοΐς πάαιν αίδέοιμον).

Κατά τό ,α(ρ\ζ' έτος τό σ(ωτή)ριον, Οκτωβρίου τέταρτη φθίνον- 
τος, Ένετίησι. 'Ο ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος Μάξιμος.

[Μ : 189. D : 72.
188. —Eettre patriarcale redigee pour Sophrone de Jerusalem, 

Octobre 1599.
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Πατριαρχική, ήν έποίησεν δ αυτός Μάξιμος Σωφρονίφ τφ 
μακαριωτάτορ πατριάρχη τής αγίας πόλεως ‘Ιερουσαλήμ.

(Inc. 01 απανταχού δντες πανιερώτατοι μητροπολϊται).
Έν ετει ,αφΗθ' τής ένσάρκου τοΰ σωτήρος ημών οικονομίας 
κατά μήνα τον Οκτώβριον53. [Μ : 190.

189. —Homelie prononcee lors de la reconciliation avec Gabriel 
Severe. <^Paques 1591^>.

‘Ομιλία σύντομος γενομένη επι τή διαλλαγή Γαβριήλ τοΰ 
πανιερωτάτου Φιλαδελφίας αρχιεπισκόπου, και Μαξίμου επισκό
που Κυθήρων.

(Inc. Ενφραινέσϋωααν οι ουρανοί, και άγαλλιάσϋ·ω ή γη—des. 
και εν τριοί προοώποις ίλεωρονμένην ϋεότητα, f πρέπει παοα 
δόξα, τιμή, και προσκύνησις εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν).

[Μ : 191.
190. —Homelie sur TEpiphanie.

Μαξίμου ταπεινού Κυθήρων επισκόπου εις την εορτήν των 
επιφανειών τοΰ σωτήρος λόγος εγκωμιαστικός.

(Inc. Καί πον (V αν ημείς τάς τοΰ λόγον ήνίας — des. και 
τερφ&ώμεν αιώνια, έν Χ(ριστ)φ τφ άληϋινφ ϋεφ ημών, ω πρέ
πει παοα δόξα, τιμή και προσκύνησις συν τφ άνάρχω αύτυΰ πα- 
τρί, καί τφ παναγίω καί (ίγαί)φ καί ζωοποιφ αύτοΰ πν(εύματ) ι, 
νυν καί αεί καί εις τους αιώνας τών αΙώνων, αμήν). [Μ : 192.

191—Seconde homelie sur TEpiphanie.
Τοΰ αΰτοΰ έτερος είς την αυτήν εορτήν.
(Inc. Τις ή τερπνόιης ; τί το ταύτης τής ίερας συνδρομής — 

des. καταξιούμεύλα μακαριότητος, έν Χ(ριστ)φ Ίησοΰ τφ κυρίω 
ημών, φ πρέπει δόξα, τιμή καί προσκύνησις συν τφ άνάρχφ αυ
τού πατρί, καί τφ παναγίω καί άγαϋω καί ζατοποιφ αύτοΰ πνεύ- 
ματι, νυν καί άεί καί εις τους αιώνας τών αιώνων, αμήν).

[Μ : 193.
192.— Apologie adressee au Saint-Synode. Venise, 3 octobrel592.

Τή κατά Κωνσταντινοιίπολιν έν Χ(ριστ)φ συναθροισθείση ίερμ 
συνόδιρ, πατράσι παναιδεσιμωτάτοις, και κυρίοις έντιμοτάτοις, 
Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων, παν δ τι σωτηριώδες και 
εις θείαν ήκον δόξαν καί ευαρέστησιν. **)

**) Dans Μ, le mois manque, mais une main moderne a supplee 
μάρτιον variante tiree <έκ τον X. 2». (?, vraisemblablement un autre ma- 
nuscrit, peut-etre celui du libraire Christodoulos, Χ[ριστο]δ[ούλου)? Cf. 
cidessous, p. 253.)
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(Inc. Έμο'ι μέν, ω ιερά και Νεοσύλλεκτος τον κυρίου). 
Ένετίητίεν, πυανεψιώνος τρίτη ίσταμένου κατά το .αφΗβ' έτος 
χό σ(ωτή)ριον. [Μ : 187.

193.—Epigramme (douze distiques elegiaques).
Πρός τινα κακώς λέγοντα τούς "Ελληνας, Έμμανουήλου.
(Inc. Τίπτε aiaoNalitjOi μεμιγμένα ρήματα βάζεις;—des.Πώς 

νοέειν σε δέον, ει γ’ εΝέλ^ς τί λέγειν.) [Μ : 194.
[194]*4—A Leonce Eustrate. Venise, 11 septembre 1591.

Τφ σοφωτάτφ Λεοντίφ τφ Εύστρατίφ, Μάξιμος εύ πράττειν. 
(Inc. ΆπήλΝες, έμο'ι δε κατέϊιπες δάκρυα).

Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος ια' κατά τό ,αφΗ<Ε έ4ος τό σ(ωτή)- 
ριον. [Μ : 160. D : 37.

Maxime Margounios et les recueils parisiens

La simple lecture de la liste qui precede permet d’apprecier F 
importance du «corpus» epistolaire conserve dans les manuscrits 
de Paris. Bien qu’il lui manque un bon nombre d’unites pour 
etre complet, cet ensemble constitue la plus ample collection 
connue jusqu5 a present des lettres de Margounios: les lettres y 
sont reparties sur plus de trente annees de la vie du prelat (de 
1569 a 1601, avec un maximum d’activite epistolaire dans les 
annees 1590-1591); le nombre des correspondants a qui elles 
sont adressees depasse la cinquantaine.

II est souhaitable que d’autres chercheurs puissent trancher 
les incertitudes que renferme encore notre liste, notamment sur 
les points ou les manuscrits L et M divergent categoriquement 
dans la datation. II faut souhaiter surtout que d’autres descri
ptions precises fassent peu a peu connaitre la totalite des docu
ments conserves, pour que soit enfin rendue possible une edi
tion serieuse de la correspondance de Maxime Margounios.

Paris, decembre 1946. CHARLES ASTRUC
Bibliotheque Nationale. 4

S4) Cette lettte, dont la description est doniiee ici d'apreS M, ne fi* 
gure pas daus L.
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APPENDICE

1) TABLES DE CONCORDANCE

D = Eiste publiee par C. Dyovouniotis, principalement d’apres le ms. 
A then. 1126.

M = Parisin. Suppl. gr. 1310.
L = Liste dressee dans le present article et fondee sur le Paris. 

Suppl. gr. 621.

I

D. M. E. D. M. E. D. M. E-

1 76 73 36 130 131 71 23 30
2 81 83 37 160 manque [194J 72 189 187
3 79 74 38 62 63 73 52 36
4 59 60 39 161 155 74 24 31
5 35 37 40 131 132 75 167 161
6 60 61 41 33 21 76 25 32
7 107 120 42 132 133 77 94 88
8 85 87 43 34 38 78 95 108
9 89 106 44 5 5 79 86 89

10 155 162 45 36 39 80 137 138
11 156 165 46 6 6 81 26 33
12 110 123 47 29 24 82 178 166
13 125 126 48 173 176 83 179 167
14 126 127 49 133 134 84 180 173
15 157 159 50 30 25 85 181 174
16 121 111 51 168 168 86 138 139
17 71 80 52 174 177 87 139 140
18 119 125 53 134 135 88 165 163
19 72 78 54 135 136 89 93 101
20 90 99 55 91 107 90 140 141
21 123 112 56 73 79 91 141 142
22 27 22 57 48 45 92 154 179
23 158 175 58 92 100 93 40 47
24 28 23 59 175 178 94 142 143
25 159 160 60 124 109 95 64 65
26 127 128 61 108 121 96 82 84
27 128 129 62 176 171 97 49 44
28 129 130 63 162 156 98 182 180
29 42 46 64 177 172 99 41 48
30 2 12 65 136 137 100 114 115
31 3 13 66 63 64 101 166 164
32 112 113 67 96 92 102 20 18
33 113 114 68 21 28 103 65 66
34 4 19 69 51 35 104 97 93
35 61 62 70 22 29 105 98 94
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D.

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

M.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
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M. L. D. M.

171 181 131 44
143 144 132 147
99 95 133 31

100 96 134 148
101 97 135 149
183 182 136 11

7 14 137 67
122 183 138 12
45 49 139 80

8 7 140 74
103 104 141 13
144 145 142 69
145 146 143 105
43 50 144 150
9 16 145 14

37 40 146 15
66 67 147 16

169 169 148 120
170 170 149 115
42 46 150 116
83 85 151 68
10 15 152 102

146 147 153 151
163 157 154 75
184 184

11

L- M. b-

1 15 3
12 16 4
13 17 8
19 18 10

5 19 17
6 20 18

14 21 28
7 22 29

16 23 30
15 24 31
11 25 32
9 26 33

20 27 22
2 28 23

L- D. M. L.

51 155 77 76
148 156 104 103
26 157 111 124

149 158 152 153
150 159 109 122

11 160 78 77
68 161 117 118

9 162 84 86
75 163 87 90
81 164 164 158
20 165 185 185
69 166 88 91

102 167 50 43
151 168 17 8

2 169 153 154
3 170 38 41
4 171 118 119

110 172 106 105
116 173 18 10
117 174 19 17
70 175 39 42
98 176 70 71

152 177 58 72
82 178 1 1

M. Iv. M. L.

29 24 43 50
30 25 44 51
31 26 45 49
32 27 46 52
33 21 47 53
34 38 48 45
35 37 49 44
36 39 50 43
37 40 51 35
38 41 52 36
39 42 53 55
40 47 54 56
41 48 55 59
42 46 56 57
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L-

58
72
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
69
71
80
78
79
81
82
73
76
77
74
75
83
84
85
86
87
89
90
91

106
99

107

t.

156
157
158
163
164
161
168
169
170
181
54

176
177
178
171
172
166
167
173
174
180
182
184
185
186
192
34

18T
188
189
190
191
193

Charles Astruc

M. L. M. L.

92 100 127 128
93 101 128 129
94 88 129 130
95 108 130 131
96 92 131 132
97 93 132 133
98 94 133 134
99 95 134 135

100 96 135 136
101 97 136 137
102 98 137 138
103 104 138 139
104 103 139 140
105 102 140 141
106 105 141 142
107 120 142 143
108 121 143 144
109 122 144 145
110 123 145 146
111 124 146 147
112 113 147 148
113 114 148 149
114 115 149 150
115 116 150 151
116 117 151 152
117 118 152 153
118 119 153 154
119 125 154 179
120 110 155 162
121 111 156 165
122 183 157 159
123 112 158 175
124 109 159 160
125 126 160 manque [194]
126 127 161 155
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2) NOTE BIBLIOORAPHIQUE ADD1TIONNELLE 

(fevrier 1949)

Ce petit travail etait termine depuis environ deux ans quand 
je le soumis a M. Man. Manoussakas, parfait connaisseur de Γ 
histoire et des lettres cretoises. Celui-ci me fournit aussitot une 
abondante masse dedications bibliographiques relatives an su- 
jet, ce qui m’engage aujourd’hui a developper quelques points et 
a ajouter diverses precisions. Mallieureusement <et je m’etais de- 
ja heurte a cette difficulte), la documentation en langue grecque 
demeure inaccessible pour une grande part aux chercheurs tra- 
vaillant a Paris : je dois done me borner souvent a mentionner 
des etudes dont je 11’ai pu prendre connaissance, alors qu’il m’eut 
importe au premier chef de comparer, par exemple, les descri
ptions de N. Bees et de L,· N. Politis avec celle de Dyovouniotis 
et avec nia propre liste.

C. Dyovouniotis ne s’est pas borne a presenter les lettres de 
Margounios : sa liste fait partie d’une etude bio-bibliographique 
d’ensemble. 11 commence par donner les sources generates («Γρη- 
γόριος 6 Παλαμΰς», t. IV, 1920, p. 155-156), et e’est a cette bi- 
bliographie qu’il faut se reporter pour etoffer les indications 
fournies par L,- Petit. Da biographie de Margounios est ensuite 
etablie avec rigueur et sens critique (contrairement aux essais 
anterieurs de Sathas, et meme de Demetracopoulos); elle occupe 
les pages 156-168, 209-216 et 321 du meme tome de la meme 
revue. Suit la description des oeuvres, reparties en sept catego
ries (Qjuvres dogmatique et apologetiques; discours et homelies; 
lettres; hytnnes et poemes; oeuvres liturgiques; traductions; edi
tions) : voir ibidem, t. IV, p. 321-324, 386-388, 418-425, 671- 
673, 722-730, 781-785, et t. V (1921), p. 269-280, 390-396, 481- 
487. Enfin viennent les conclusions de hauteur (t. V, p. 487-492). 
Signalons que Dyovouniotis edite (t. IV, p. 722-728) les deux 
homelies sur PEpiphanie (nos jq0 et 191 de notre liste), mais 
avec un enorme lacune dans la premiere : environ une page et 
demie de texte a ete sautee. Malgre ce lapsus et les fautes mate- 
rielles qui defigurent la liste des lettres, cette edude est le tra
vail essentiel a consulter pour toute recherche sur l’eveque de 
Cythere. M. le professeur C. Amantos la recommande «προ πάν
των» dans la courte bibliographie qu’il consacre a Margounios
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(Σινα'ίτικά μνημεία ανέκδοτα [1928]=Παράρτημα των «Ελληνικών», 
1, ρ. 26).

Μ. Amantos lui-meme publie (ibid., ρ. 23-26) le troisieme 
testament du prelat grec (26 juin 1602) d’apres le cod. Sinai'ti- 
cus 2206, f. 13, puis il complete (p. 26-27) la bibliographie de 
Dyovouniotis en indiquant notamment la description detaillee, 
par N. Bees, d’un manuscrit des lettres de Margounios «κατά 
κώδικα της μονής Λευκασίου» (dans le Δελτίον τής ιστορικής καί 
εθνολογικής εταιρείας IX, 1926, ρ. 72 SS.).

Be meme manuscrit de la correspondance serait decrit par 
B. N. Politis dans Ελληνικά, t. XI (1939), p. 96.

17 Έπετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, t. XV (r939), 
contient un inventaire, par C. Dyovouniotis, des notes posthu- 
mes de B. Mystakidis ; sous les numeros 88 a 91 (p. 373-374) sont 
recensees des copies de lettres de Margounios effectuees par My
stakidis d’apres trois manuscrits du Saint-Sepulcre : les mss. 240, 
328 (=376) et 463.

De l’abondante bibliographie anterieure aux travaux de Dyo
vouniotis, je ne mentionnerai ici que les indications a retenir 
sur divers manuscrits qui conservent des elements de la corre
spondance en question.

Matthieu Paranikas a consacre un article a Margounios (Ό 
ΚΠ ελληνικός ιριλολογικός Σύλλογος, tome X, 1875-1876, ρ. 22 ss), 
dans lequel il edite, d’apres un manuscrit lui appartenant, (p.
23) la lettre 34 de notre liste, avec une date divergente (juin 
1592), puis (p. 23-24) notre lettre 5 (qu’il date du 3 septembre 
1590), enfin (p. 24-29) l’apologie au Saint-Synode, adressee de 
Padoue (au lieu de Venise : cf. notre n° 192),

Selon Papadopoulos-Kerameus ('Ο εν ΚΠ. ελλ. φιλολ. Σύλλο
γος, t. XVII, 1882-1883, ρ. 53 "54). meme Paranikas a edite, 
dans sa «Σαββατιαία επιθεώρησις ΚΠ.» (1878), quarante - quatre 
lettres de notre auteur «έκ κώδικος τής έν Άρετσοϋ σχολής» : cer- 
taines de ces lettres, precise Papadopoulos-Kerameus, avaient 
deja ete editees par L,ami, Begrand, Sathas (dans le Βιογραφικόν 
σχεδίασμα περί τοϋ πατριάρχου 'Ιερεμίου Β', Atli0nes 1870, qui 
contient effectivement vingt-et-une lettres a Jeremie II et une a 
Theolepte), par Demetracopoulos, et aussi par Theophile Cory- 
dalee. Un exemple, entre autres, de l’anarchie dont a souffert 
jusqu’ici la publication des lettres de Margounios!

Dans le meme article, A. Papadopoulos-Kerameus signale
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plusieurs autres manuscrits : — 1) le ms. 23 du Seminaire de 
Trebizonde, contenant 173 lettres de Margounios, auxquelles s’ 
ajoutent les deux λόγοι sur l’Epiphanie, les deux lettres de Glyn- 
zounios, la lettre de Michel Vlastos, et celle de Jeremie II aux 
Venitiens (soit nos numeros 190, 191, 22, 23, 54 et 34); il decrira 
de nouveau ce ms. en 1912, dans les «Βυζαντινά Χρονικά», t. XIX< 
p. 240 ; — 2) le ms. 29 «της εν Γκιουμουσχανέ βιβλιοθήκης τοϋ ελ
ληνικού σχολείου», cpui comporte neuf lettres ; — 3) un ms. ap- 
partenant au libraire epirote Christodoulos (?) ; — 4) le ms. 10 
de la bibliotheque du Syllogue grec de Constantinople, qui com- 
pte aux ff. 49-6lv quinze lettres de Margounios. Suit (p. 66-71) 
l’edition de six lettres tirees de ce dernier manuscrit, dont cinq 
correspondent a nos numeros 50, 40, 67, 187 et 188 (pour cette 
lettre 188, l’edition confirme la legon ; κατά μήνα Μάρτιον).

Precisons enfin le contenu de quelques autres manuscrits, 
dans la mesure ou les catalogues le permettent.

A Athenes, le ms. 79 de la Bibliotheque du Parlament hel- 
lenique (v. «Νέος Έλληνομνημών», IV, 1907, p. 112) compte 136 
lettres, suivies de l’authentification du chrysobulle appartenant 
a Stavros Apsaras (notre n° 187) et de l’homelie de reconcilia
tion avec Gabriel Severe (n° 189) ; le ms. 101 de la meme bi
bliotheque (v. «Νέος Έλληνομνήμων», t. cit., p. 373-374) conserve 
155 lettres, l’homelie de reconciliation, et un λόγος sur l’Epiplia- 
nie. Enfin le ms. 449 de la Bibliotheque nationale (v. Sakkelion, 
p. 86) ne contient que quelques lettres.

A l’Athos, le codex Vatopedinus 206 renferme 177 lettres, se- 
lon S. Eustratiades, qui ajoute : «’Αναλυτικόν των επιστολών τού
των πίνακα ΐδ. έν «Γρηγορίορ Παλαμά», έτος Γ' δημοσιευθέντα ύφ’ 
ημών», (ν. le catalogue de Spyridon et Eustratiades, p. 44). A la 
verite, je n’ai trouve trace de cette liste ni dans le tome 3, ni 
dans aucun autre tome de «Γρηγόριος ό Παλαμάς». Ee ms. Lavra 
M 30 ( — 1721 du catalogue Spyridon-Eustratiades, p. 307-308) 
contient (ff. 54-68v) neuf lettres correspondant, a une exce
ption pres, a celles de notre Sup pi. gr. 1334. D’autre part, 
Dyovouniotis note («Γρηγόριος ό Παλαμάς», t. IV, p. 730, n. 2) 
que le ms. Athous 6257 (— Panteleemon. 750), qui serait auto- 
graphe, conserve 116 lettres, dont 105 a David Hceschel (99 
grecques et 6 latines); Lambros (Catalogue, II, p. 425) decrit les 
onze lettres de ce manuscrit adressees a d’autres correspondants. 
Un autre manuscrit du meme couvent, l’Athous 6300 ( —Pante-
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leemon. 793) comporte, selon Lambros (ibid., p. 435), 155 lettres 
reparties entre le feuillet 95 et le feuillet 157.

Pour finir, notons que le Catalogue des manuscrits anciens 
de Berat, redige par Anthime Alexoudis, metropolite d’Amasee 
(publ. dans le «Δελτίον τής Ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας», t. 
V, 1896-1900, p. 352 ss.) signale le ms. Berat. 41 (de 200 feuil- 
lets) et le ms. Berat. 43 (de 82 feuillets, dont quatorze occupes 
par un autre ouvrage) comme contenant de la correspondance 
de Margounios.

Les manuscrits ainsi recenses n’epuisent certainement pas le 
nombre des temoins interessants de cette correspondance. Puis- 
sent ces indications etre developpees et completees par d’autres 
chercheurs !

Je terminerai en rappelant que M. Phedon Koukoules (dans 
le tome V, 1928, de P ΕΕΒΣ, p. 13) a discute Petymologie du 
nom Margounios et en a propose une explication. D’autre part, 
un travail assez recent, publie dans les Memoires de PAcademie 
d’Athenes (tome IX, 1939), apporte du nouveau sur les relations 
de Margounios avec le Senat venitien: il s’agit de «Θωμάς Φλαγ- 
γίνης και ό Μικρός Έλληνομνήμων» par C. D. Mertzios, qui, dans 
son chapitre final (p. 257-266), evoque les trois demarches suc- 
cesives du prelat pour obtenir la residence dans son eveche de 
Cythere, et les trois refus du Senat qui, neanmoins, en portant 
la pension de Margounios de 50 a 120 puis a 144 ducats par an, 
adoucit chaque fois le veto prononce. JPextrais ces details de la 
recension de Pouvrage en question publiee dans Ρ«Έπετηρις Ε
ταιρείας Κρητικών Σπουδών» (t. Ill, p. 451-467) par M. Manous- 
sakas, que je remercie vivement de Paide precieuse qu'il m’a 
apportee avec taut de liberalite.

CH. A.
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TABI.E DBS INCIPIT

(Les chiffres renvoient aux numeros d’ordre de la liste publiee ci-dessus).

Αγανακτείς, ώς εοικας, και ώσπερ τίνος εύλογον 172
* Αγανακτήσεις, οίμαι, ή γοΰν δυσχερανεΐς δπωοούν 169
9Αδικείς ημάς, όσιώτατε· και γάρ ήμεΐς και .66
*Αεί μεν εγώ προς τό γράφειν έτοίμως επείγομαι 13S
3Ακάδεκτον ορμή, και δτε ταύτης ή κλίοις % 89
Άλλ* δπερ έμοί την κατανάγκην ποιεί του σιγάν 136
’Άλλο γλαυξ, και άλλο κορώνη, και ΐνα τι 94
*Άλλοι μεν άλλους των περί την σοφίαν 25
Άναπεμπεταί σοι παρ0 ημών ή βίβλος, σοφώτατε 147
° Αντιπεμπεταί σοι και παρ3 ημών μικρόν μεν 130
'Απειρηκα σχεδόν εν ταις επάλληλοις τών δλίψεων 33
Άπειρήκαμεν δεινοΐς προσπαλαίοντες άννποίστοις 76
Άπέτισά τι μικρόν του προς σε μου χρέους 150
Άπήλδες, έμοί δε κατέλιπες δάκρυα 194
*Απητήσω μεν συ δικαίως, >έγώ δε δφειλομένως 113
'Απορήσεις, οίμαι, προς την του πίλον διαπομπήν 81
*Αρά τι μέμνηται και ημών ή φίλη δεφ 42
Άρίωνα τον Μηδυμναΐον Κυκλέως υιόν, κιδαρφδόν 43
Αύδις <53 άρα τών γε παρ3 ημών στερηδήση 83
Αυτή ή άλλοίωσις, φησίν ή Γραφή 16
Άφειλέ μου προς το ΐς αλλοις την γηπονίαν 90

Γνήσιος μεν δον εγώ, σεβασμιώτατε δέσποτα 55

Δεινόν οΐηόις, τό δε ίσχνρογνώμον έν τοΐς 61
Δεινός μου τη φυγή έρως τής σής σοφίας 170
Δνοΐν ένεκεν έπωφείλετο ήμΐν τα εξ άμοιβής 97
Δώρόν σοι πέμπεται παρ' ημών, λογιότατε 163

°Εβδομον τουιί έτος, εξ ου ό τών κακών 74
5Εγώ δέ σοι καί αύδις προσδήσω καί άλλο 51
’Εγώ καί την προσήκουσαν επί τή γενομένη 4
’Εγώ κατώκνουν μεν καί προτού, καί οϋτοι γε 121
’Εγώ μέν, παν ιερότατε πάτερ, παρ3 ϋμΐν ωμήν 52
Έγώ πάλαι μέν εις την τού Φωτίου χορηγίαν 141
3Εγώ πλούτον ένα τούτον πολλών αντάξιον άλλων 44
Έγό σου την δεσπεσίαν ψυχήν καί φιλώ 41
Έγό σου τήν ίεράν ψυχήν, σοφότατέ μοι 64
'Έδει μέν ημάς, παν ιερότατε δέσποτα, τής τών ήμετέρων 23
ΕΙ καί κατά τούς γεωμετρικούς κανόνας, ιά τφ αύτφ 177
Εί καί τισι τών πολλών τό κατ' εμέ 58
Εί μέν εύνοϊκώς προς ημάς διάκεισαι 56
Εΐ τις εστίν αγάπη προς τό δειον 37
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Εϊτ’ αυτός σιγάς, πανιερώτατε δέσποτα, εϊ και άλλως 35
Εϊτ3 ερεΐς οτι φιλεΐς εκτόπως, και των πρωτείων 185
Έκάτερόν σου των γραμμάτων έκομισάμην, έκάτερόν 132
Έμελλεν άρα και αν&ις και χείρον έξοιστρήσειν 8
Έμελλεν άρα και αϋτη μοι προσγενέσϋαι 28
Έμέλλον άρα και τοϋιο παΟεΐν, και τοΐς εμοϊς 122
3Εμοί μεν αιδοΐ τ,ή προς την κοινήν φιλίαν 98
*Εμοί μεν, εΐπερ ποτέ τι και άλλο 1
Έμοί μεν ήν άν και μάλιστα κατ3 ευχήν 106
°Εμοι μέν, ώ ιερά και ΰεοσύλλεκιος του κυρίου 192
*Εμοί πάντως, ώ τίμια και αίδέσιμος κεφαλή 53
*Εμοί τράπεζα ου πολυτελείας ώμων, και τον νουν 85
Έν πάσγ] μεν τfj αγία, γραφή, Οεοφιλέστατε δέσποτα 27
Ένώ καί τοΐς γράμμασι τούς τψ κρείττονι 77
3Επαινείς καί ψέγεις κατά τό αυτό, κατ3 άλλο 171
Έπαινον καί ψόγον ούτως εγώ κρίνειν εκδεδίδαγμαι 12
3Επαινώ σου τό τής γνώμης επιεικές τε καί μέτριον 161
3Επειδή σοι φίλα καί τά παρ3 ημών παιδικά 155
Επειδή σοι φίλα τά παρ’ ημών, Πέτρε 174
Επικίνδυνον τών δεσποτικών εντολών ή παράβασις 46
Έταλαιπώρησα καί κατεκάμφΟην έως σφόδρα 63
Εύφραινέσϋωσαν οί ουρανοί, καί άγαλλιάσάω ή γη 189
Εχει τι μεΟ" έαυτής εντερπνον καί ποίησις 103

’Έχομεν τά σά, Πρόχωρε όσιώτατε, καί έφ* οϊς 112

Ή εύλαλος χελιδών, διαγελώντος του εαρος, τήν ιδίαν 186
*Η συνέχεια τής άπολαύσεως, άλλοις μεν ϋ’άρρος 54
*Ηδύ μοι λίαν, καί χαρίεν καί τό χρηστόν σου 120
Ήδύ μοι τό περί σου διήγημα, iΊεία μοι 80
”Ηκουσά σου τών εν ίερωσύνη τε 11
*Ημείς μετά τήν πρώτην ημών επί τοΐς γράμμασι 180
*Ην δ3 άρα καί τούτο άφιλον, τό μηδέ γράμμασι 109
'Ησίλην μεν καί ου μετρίως έφ3 οϊς μοι 129

Θαυμάσεις, οϊμαι, τί ποτ* άρα καί εκ τών 108
Θεόν τινα είναι τήν φήμην, άνδρός τίνος 151

5Ιδού καί αύΌις τά του καϋ·3 ημάς δόγματος 5
Ιδού σοι καί τούς πίλους, όποιοι δ*άν 75
*Ιδού σοι καί τών ήμετέρων συγγραμμάτων 3
Ιδού σοι τον πό&ον έκπεπληρώκαμεν, προσφιλέστατε 9ο
*Ικέτης άντικατέστην σου προς τον λαμπρότατον 156
’Ιωάννης ό 'Αρμάκης προσφκείωτο μέν σοι πάλαι 116

Καθ' ηδονήν μοι πάνν τά παρά σου ευαγγέλια 111
Καί βασιλεΐ ποτέ ύδωρ προσενεχΰ’έν, ού προς τό 133
Καί ήσϋην, ώς ούκ οιδ9 εΐ τις άλλος 36
Καί κακώς άπαλλάττειν σχεδόν κεκινδύνενκα 114
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Καί παίζομεν αρα καί ημείς εσθ* δτε 117
Και πάλαι μεν ώς την νμετέραν αρχήν 34
Και παρών ήδη την περί τά καλά σον ήδειν 164
Και που <53 άν ημείς τάς τον λόγου ήνίας 190
Και τά πρώτα και τά δεύτερα της σής αγάπης 139
Και τά του πόθον μου η δη 6 δαίμων τετέλεκεν 182
Και τί γάρ άν εμοι τον σοί συνομιλεΐν 32
Καί τις λοιπόν δικαίας επί τφ φιλικφ λειποταζίορ 123
Καί τό περικάλυμμα του Μωσαϊκού νόμον 93
Καί τό προ δυο ετών σνντεθέν μοι 2
Καί τό σύντονόν σου καί ακριβές 10
Καιρός φησι τφ παντί πράγματι 6 σοφός 14
Κατέφαγέ με, φησίν, 6 ζήλος του οίκον σον 110
Κατοδύρομαι την τύχην, καί πώς ον μέλλω ; 66
Κέκμηκα καθ' εκάστην παρά τών τή φιλία 70
Κινείς με συστελλόμενον έκουσίως 3Εσχέλιε, καί 148
Κροϊσος ό τών Λυδών βασιλεύς 47

Λόγους σοι λόγων, φιλικωτάτη ψυχή, άντιπέμπομεν 101

Μετέβαλε μου τό περιαλγές τής ψνχής διά τε άλλα 144
Μέχρι λόγων ερεΐς τά Μαζί μου, έπεί καί 128
Μικρόν τό δώρον, δ σοι κατά τό παρόν πέμπομεν 84
Μικρόν καί Πυθαγορείων δόγμασι συνεισφέρομαι 154
Μόλις ποτέ τοΐς τφ Θεοφνλάκτφ εις τούς ιερούς 91

Ναι μά την ίεράν σον καί φίλην Θεφ ψυχήν 125

*0 δε ιερός Λαυρέντιος, τά ήμέτερα παιδικά 86
*0 δε πανιερώτατος, καί τά τής ψυχής 38
*0 δέ του Θεού καί κατά κτήσιν 71
*Ο δέ χρηστός 3Αντώνιος ετι δλως σιγά. 181
*0 του Νύσσης κατηχητικός λόγος προ μικρόν 158
01 απανταχού δντες πανιερώτατοι ·μητροπολΐται 188
Οΐδ’ δτι με άφιλίας γράψη γραφήν, καί τοσούτφ μάλλον 140
ΟΙδ3 δτι μου φιλίας ολιγωρίαν καταψηφιή 149
Οιδ* δτι σοι μέλει τής ύποθεσεως, καί ουδέ 88
Οιδά σον τό φιλεπιστήμον τών καλών 20
Οϊμαί σον διαταράξαι ποτέ τό σταθηρόν 72
Οιμαί σου την θεσπεσίαν ψυχήν οϋτω κεχαριτώσθαι 30
Οϊμαί τι καί μέχρι τού νυν ύπολελεΐφΰαι 119
'Ορας οΐα πάσχει, ή κρεϊττον είπεΐν, τί ποιεΐν 175
"Οσων μέν υπό τής άνωθεν χάριτος κατηξιώθη 26
"Οτι μέν εκ τών καθ9 έκαστα καί σαφεστέροον 57
"Οτι μέν σοι, εί καί μεταχρόνια, επεδόθη τά παρ3 ημών 146
Ον δύναταί, φησι, πόλις κρνβήναι επάνω δρονς 45
Ον δώσω ύπνον τοΐς δφθαλμοϊς μου, φησίν 7
Ού μετρίως μου την καρδίαν λελύπηκεν 16

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. Π
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Ον μικρόν τι συμβάλλειν μοι εδοξεν 21
Ου το κατορθοϋν μοι καί μόνον δόκει 69
Ου τοϋτ* εγώ φιλίαν ορίζομαι, ψιλών λόγων 92
Ου ψιλής εμοι καί μόνης παρά των φίλων 167
Ουδ9 ίππος άγωνιοτής ευσκελώς εχων, εαυτω δόκιμος 60
Ουδέ προς τα τον Κάϊν δώρα το θειον 46
Ουδέν, φηοί τις τών ποιητών, ούτως όρθώς εΐρηται 13
Οΰθ* υμάς έπιβαρυνοϋμεν του λοιπού 68
Ουκ επιτεύξεται δόλιος Θήρας, κατά το γεγραμμένον 15
Ουκ εστι, φηοίν, άνάνενοις εν τφ θανάτω 6
Ουκ εφερον ολως την κακήν, φευ, τυραννίδα 105
Ούτε το τής γνώμης άορισιαΐνον, ούτε το 31
Οϋτω πάνν προς τάς έπιφερομένας μοι τών συμφορών 115

Πάθος φυγεΐν έπειγόμενος, πάθει τό γε δοκεΐν 104
Πάλαι μεν το ευπαίδευτόν τε καί έμπειρόν σου 178
Πάλιν εγώ κατάδικος, καί πάλιν κριτηρίοις προσιών 118
Πάλιν εγώ φορτικός 6 παμπάλαιος, καί πάλιν 153
Πάλιν υποκινώ την γραφίδα, καί πώς γάρ 29
Πάντερπνά σου τά τής επιστολής, ιερά μοι 87
Παρακατέχει καί σε, τί γάρ φιλών ουκ αν ειποιμι 183
ΙΙέπαικταί μοι τά περί τάς καλάς τών οπωρών 165
ΤΙεριβαρή σοι πως τάχα τά τής ήμετέρας γέγονε 176
ΤΙενσίν τινα τής ίεράς σου ψυχής πυθέσθαι 19
Ποιαν οΐει με την ψυχήν εχειν, τής σής μελίρρυτου 152
Πολλοί μεν καί άλλοι τών προ ημών 22
Πολύς ει περί ημάς τοΐς φίλτροις, καί τοΐς 137
Πρώην οϋπω πρφην γράμματα προς σε ένεχάραξα 62
Πώς οΐει μου την καρδίαν δεδήχάαι, εφ9 οις 145

Σαμουήλ δ3 6 όσιώτατος, καί λογιώτατος 99
Συ δ9 άλλα παρά τούτο γοϋν συγγνωμονικός οΐμαι 134
Συ 53 άρα τών καϋ·9 ημάς αμύητος εση 82
Συ <59 ώ 9Αρσένιε δσιώτατε, εναυλον οΐον εχων 78
Συνεξήπταί σου τής περί ημάς σπουδής 100
Συνήδομαί σοι επί τή εις τό υψηλόν 124
Συνήδομαί σοι τής ασφαλούς του βιβλίου λήψεως 142
Συνήδομαί σοι τής περί τά καλά τών μαθημάτων 179
Σφοδρόν ημών τή ψυχή τό προς σε φίλτρον 173

Τά δίκαια συμμάχων χρήζει, ΐνα τοϋθ* δπερ έστίν 102
Τά δώρα αγάπην ή ου σαν συνιστάν μάλλον 50
Ίεκνα μοιχών άτελεσφόρητα, ήκουσά που λεγούσης 9
Ίήν μεν επιμέλειαν, ήν τινες προ ημών 24
Τήν τιμίαν σου επιστολήν δεξάμενος, αΐδεσιμώτατε δέσποτα 59
Τί άϋνμεΐς καί καιατήκεις σαυτόν, καί τφ γε δοκεΐν 184
Τί αν σοι περί τών του παμμάκαρος 3Αθανασίου 126
Τί εΐπω, ή τί λαλήσω ; ουχ* άπερ ενεθνμήθημεν 67
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Maxime Margounios et les recueils parisiens 259

Ίί πράττεις ό τής εμής ψυχής δννάοτης .143
ΤΙμιον εργον ή αρετή, και τοϊς πάσιν αιδέσιμον 187
Τ'ιπτε άτασόαλίησι μεμιγμένα ρήματα βάζεις; 193
Τις ή επί τοοοϋτον οιγή, και τής επαινετής 162
Ίίς ή τερπνότης ; τί το ταύτης τής ιεράς συνδρομής 191
Ίο κα&* ημών μάλλον, ή υπέρ ημών 17
Το τής λήθης ύδωρ έκπέπωκας, ώ Γεώργιε 166
Ίοιαύταις περικυκλοϋμαι φροντίδων επαλληλίαις 135
Τον μεν περί τα αισθητά έρωτα, και ών 168
Του φιλικού σου τών τρόπων, και τής περί τά θεΐα 40
Ίφ τής Γαΐνας νεώς γραμματοκομιστή 65
Ίών εραστών οι περί τι διακαώς την φλόγα 73

Υπηρέτου τινός μοι δει, ευλαβέστατέ μοι 121

Φορτικώτερος εγώ τά περί σέ, σοφωτάτη μοι 131

Χαρίεντά μοι τά παρά σου ότι μάλιστα 157
Χαριέντως πάνυ τής περί την φιλοσοφίαν 49

*Ως ευπρεπές σοι το προσχηματώδες του λόγον 159
*Ως ευπρόσωπός σοι ή έζαιτίασις, καί προς το 160
*Ως ήδυστον τή νοερά τραπέζι) προσεπεισήκταί μοι 39
*Ως ήδύ σοι το τών κατ9 εμοϋ εγκωμίων 79
*Ως μικροπρεπές oh5’ ότι φήσεις το δώρον 107
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INDEX NOMINUM

(dormant les noms d’expediteurs et de destinataires chaque fois qu’ils 
sont exprimes ou qu’on pent les restituer).

Apsaras (Stavros) 187
Armakis : voir Harmakis 
Arsene, cathigoumene 78. 79

Cabasilas (Baptiste) 186
Carykis (Theophane), archeyeque 

de Philippopoli 87-42
Chalkiopoulos (Matthieu), hiero- 

moine 92-98
Charoniadis : voir Charonitis 
Charonitis (Alexandre) 58
Coccos (Franeois) 52
Coressios (Jean), medecin 168-170 
Cosmas (Nicolas), pretre 125

Denys, eveque d’Heraclee 35. 36 
Denys, protosyncelle et exarque 

patriarcal 59-71
Doryanos (Joasaph), hieromoine 73-77

Emboros (Nathanael), hierodia- 
cre 111. 183

Eustrate (Leonce), hieromoine 55. 
56. 194.

Gerasime : voir CEconomos 
Glynzounios (Manuel) 22. 23
Gregoropoulos (Metrophane), ca

thigoumene 4u monastere de 
Balsamoneron 81. 82

Grimpeto (Samuel), hieromoine 
99-101

Harmakis (Jean), pretre 123.12-1 
Hierothee, archeveque de Monem- 

basie 44
Higoumenos (Georges) 181
Hippolyte, archeveque de Chio 43 
Hoeschel (David) 27. 126-154

Jeremie II, patriarche de Con
stantinople 1-17. 19-21. 34

Eollino (Aloysio) 182
Loucaris (Constantin), futur patri

arche de Constantinople sous 
le nom de Cyrille 171. 172

Margounios (Emmanuel) 1. 178.193 
Margounios (Maxime), eveque de 

Cythere 2-21. 25-33. 35-51. 54- 
177. 179-185. 187 192. 194 

Marinos (Laurent), hieromoine 83-
86

Maritzis (Arsene) 107
Maximos (Georges) 165-167
Metrophane 175
Mindonios (Leonard), medecin 177 
Molinetti (Rinaldo) 178
Moschettis (Manuel) 184
Mourzinos (Jean), pretre 74.120-122

Nathanael, hieromoine 104
Neophyte, metropolite d’Athencs 

45
Nicephore, archidiacre 110

CEconomos (Gerasime) 77

Pagas (Georges) 58
Papadopoulos (Sophrone), moine 

109
Persio (Ascanio), professeur a Γ 

Universite de Bologne 159-161 
Pigas (Meletius), patriarche d’ 

Alexandrie 28-33
Pingris (Pierre) 173-174
Primpeto : voir Grimpeto 
Prochoros, diacre 112

Rhodios (Nicephore), hieromoine 
102. 103

Rhodios (Nicolas), pretre 74. 113- 
119

Rhoditis (Gabriel), moine 105
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Schott (Andre) 179 stantinople 18
Servius (Constantin), medecin 185 Theonas, cathigoumene du mona-
Severe (Gabriel), archeveque de stere de Saint-Denys 80

Philadelphie 22. 21 S. 46-53. 189
Siminello (Filippo) 162-164 Venitiens 34
Sophrone, patriarche de Jerusa- Vlasios (Georges) 186

lem 1S8 Vlastos (Meletius), hieromoine 57.
Sylburg (Friedrich). 155-158 87-91. 108
Symeon FAcarnanien 58 Vlastos (Michel) 54. 176
S3’node (Saint-) 192

Xenos (Georges), logothete de la
Theolepte II, patriarche de Con- Grande Eglise 180

INDEX LOCORUM

(Cette table ne releve que le noms figurant dans les adresses ou dans
les souseriptions).

Alexandrie (Patriarclie d’) : voir 
Pigas (Meletius), dans Fln- 
dex Nominum.

Athenes (Metropolite d’): voir 
Neophyte (ibidem).

Augsbourg 27

Balsamoneron (Monastere de), en 
Crete 81. 82

Bologne 161

Catherine (Monastere de Saint-), 
a Candie 175

Chio (Archeveque de): voir Hip- 
polyte (Index Nominum). 

Constantinople 34. 52. 192
Constantinople (Grande Eglise 

de) 180
Constantinople (Patriarches de) : 

voir Jeremie II, 'l'heolepte II 
(Index Nominum).

Corfou (Protopope de) 72
Crete 57
Cythere (Clerge de) 106
Cythere (Eveque de): voir Mar

gounios (Maxime), dans l’ln- 
dex Nominum.

Denys (Monastere de Saint-) 80

Galata 59

Heraclee (Eveque d’) : voir De
nys (Index Nominum).

Jerusalem (Patriarche de) : voir 
Sophrone (ibid.).

Monembasie (Archeveque de) : 
voir Hierothee (ibib). 

Mussolente 51. 92-98. 144. 148. 181. 
183. 184

Padoue 1. 129. 130. 169. 178. 182 
Philadelphie (Archeveque de) : 

voir Severe (Gabriel), dans 1’ 
Index Nominum.

Philippopoli (Archeveque de): voir 
Carykis (Theophane), ibidem.

'Ρουφία 55

Venise 2-23. 26. 28-33. 35-48. 50. 
60-71. 73-91. 99-128. 131. 134- 
143. 145. 147. 149-155. 157-168. 
170-174. 176. 177. 179. 180. 185. 
187. 192. 194

Zante 54. 56
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Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΝΕΤΩΝ-ΚΑΑΛΕΡΓΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΑΥΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

'0 Γερμανός Ernst Gerland έδημοσίευσε τό 1899 εις τό βι- 
βλίον του Das Arehiv des Herzogs von Kandia, Strassburg, την 
πλήρη συνθήκην μεταξύ Βενετίας κα'ι ’Αλεξίου Καλλιέργη, αντιγράψας 
αυτήν από περγαμηνήν, άνευρεθεΐσαν παρά τινι ίδιώτη εν Βενετία 
καί προερχομένην από τό άρχεϊον τής οικογένειας.

Ή εν λόγφ περγαμηνή έδωρήθη τον ’Οκτώβριον τοΰ 1900 εις τό 
Museo Civico Correr τής Βενετίας1 παρά τοΰ Cesare Augusto 
Devi και εύρίσκεται αποτεθειμένη εις τον φάκελλον P.D. 679. ’Έχει 
ακριβώς τάς διαστάσεις πού σημειώνει ό G., ήτοι 0,755 X 0,580 μ. 
καί εις μέν τό άνω μέρος υπάρχει τό λατινικόν κείμενον εις 36 γραμ- 
μάς, εις δε τό κάτω ή ελληνική μετάφρασις εις 37 γραμμάς.

Ή περγαμηνή δεν είναι τυλιγμένη εις σχήμα κυλίνδρου (rouleau) 
άλλα διπλωμένη εις οκτώ μέρη, ούτως ώστε ύπέστη μικράν φθοράν 
κατά τάς πτυχάς. Τό λατινικόν κείμενον είναι εις αρκετά σημεία έξί- 
τηλον καί αυτό ήνάγκασε τον G. νά μεταχειρισθή μελάνην κηκΐδος 
(noix de galle), ΐνα δυνηθή νά άναγνώση τά εξίτηλα έν μέρει γράμ
ματα. Εις καλυτέραν οπωσδήποτε κατάστασιν εύρίσκεται τό ελληνικόν 
κείμενον.

Επειδή κατά τήν προσεκτικήν άνάγνωσιν 2 άμφοτέρων τών κειμέ
νων διεπιστώσαμεν δτι ό G. άνέγνωσεν όχι όρθώς ώρισμένας λέξεις 
τοΰ λατινικού κειμένου, περισσοτέρας δ’ ετι τού ελληνικού, τού οποίου 
μετέβαλε τελείως τήν ορθογραφίαν, ζητών νά άποκαταστήση αυτήν, 
έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά άναδημοσιεΰσωμεν άμφότερα τά κείμενα, 
εχοντες τήν γνώμην ότι κείμενα, μάλιστα τού 13ου α’ιώνος, άποτε- 
λοΰντα καθ’ έαυτά πολύτιμα γλωσσικά μνημεία, δεν πρέπει νά δημο- 
σιεύωνται ήλλοιωμένα, άλλ’ ακριβέστατα ως έχουν.

Τό υπό τοΰ G. δημοσιευθέν ελληνικόν καί λατινικόν κείμενον τής 
συνθήκης άνεδημοσίευσε τό 1902 εις τό περιοδικόν «Άθηνά» ό άεί-

') Τήν υπαρξιν ταύτης έν τώ Μουσείψ Correr άνεκοίνωσεν ήμΐν δ υποδι
ευθυντής αυτού Dottor Μ. Brunetti, τόν όποιον και εντεύθεν θερμώς 
εΰχαριστοΰμεν.

2) ΑΙ βραχυγραφίαι καί τά σύνθετα γράμματα καθιστούν λίαν δυσχερή 
τήν άνάγνωσιν τών κειμένων τούτων. Κατεβλήθη ύφ’ ημών πάσα προσπάθεια 
διά τήν ύπερνίκησιν τών δυσχερειών τούτων.
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μνηστος Στέφανος Ξάνθου δ ίδης, μέ πολλάς πολυτίμους υπο
σημειώσεις8. 'Ο αυτός αναφέρει την ΰπαρξιν δυο αντιγράφων ταΰτης 
άποκειμένων έν τφ Μουσεία» Correr, τοΰ χειρογράφου δηλ. τοΰ φα- 
κέλλρυ 33 Dazzari και τοΰ ΰπ’ άριθ. 136 τοΰ Dona, τά'όποΐα δμα»ς 
δεν ήδυνήθη να ΐδη. Τούτων τό πρώτον είναι μία ιταλική παράφρα- 
σις τής συνθήκης άναξία λόγου. Τό δεύτερον είναι αντίγραφων λατι
νιστί ολοκλήρου τής συνθήκης, ως έχει έν τή μεγάλη περγαμηνή, είναι 
δέ άντιγεγραμμένον από τό «Βιβλίον των νέων φεουδαρχών της εν 
Κρήτη Μείζονος Καγκελλαρίας».

Άλλ’ ημείς άνεύρομεν άλλα δύο παρόμοια—λατινιστί επίσης—χει
ρόγραφα εις τον φάκελλον 675 P.D. τοΰ αΰτοΰ Μουσείου, παρουσιά- 
ζοντα μικράς διαφοράς προς άλληλα καί προς την μεγάλην περγαμη
νήν. Τάς διαφοράς ταύτας παραθέτομεν εν τφ κριτικφ ύπομνήματι, 
όπου παρατίθενται καί αί παραλλαγαί των αναγνώσεων Gerland καί 
Ξανθουδίδου * 4. Εις υποσημειώσεις παραθέτομεν επίσης καί συμπλη
ρωματικά τινα σχόλια.

Ή περί τά αντίγραφα έρευνα τής συνθήκης μάς ώδήγησεν εις 
μίαν σπουδαίαν άνακάλυψιν. Άνεύρομεν δηλαδή, έν τφ αΰτφ φακέλ- 
λφ 675 Ρ. D., ονομαστικούς καταλόγους των Κρητών εκείνων, οί 
όποιοι, εις έκτέλεσιν ώρισμένων διατάξεων τής συνθήκης, άπηλευθε- 
ρώθησαν από την δουλοπαροικίαν γενόμενοι «φράγκοι» (franchi). Οί 
κατωτέρω δημοσιευόμενοι κατάλογοι περιλαμβάνουν περί τά τετρακό
σια ονοματεπώνυμα.

s) Στ. Ξανθουδίδου, Συνθήκη μεταξύ τής Ένετικής Δημοκρατίας καί 
’Αλεξίου Καλλιέργου, «’Αθήνα» ΙΔ’ (1902), σσ. 283-331.

4) Δέν έσημειώθησαν αί ορθογραφικοί παραλλαγαί τάς οποίας, ακολουθών 
έπικρατεστέρας γραιράς, είσήγαγεν ό Gerland, ούτε έκεϊναι τάς όποιας, έπα- 
νορθών αβλεπτήματα τοΰ πρώτου, είσήγαγεν ό Ξανθουδίδης. Οΰτω ό G. εισά
γει τύπους: gratiosissime, consilio, gratiam, pretio, guarnitionem, rationem, 
datia, dominationi, servitia, ratio' Calergi, Alexium, milia, militum, Milo- 
potamensem, militias' duca' laicus' ...cunque' Stinboli' sentcntie αντί των 
graciosissime, concilio, graciam, precio, guarnicionem, racionem, dacia, do- 
minacioni, servicia, racio' Callergi, Allexium, millia, millitum, Millopota- 
mensem, millicias' ducha' laycus' ...cumque' Stimboli' sententiae τοΰ κειμέ
νου, ό δέ Ξ. έπανορθοΐ τύπους ώς τούς nascitur, discordiae, conditionis, 
...cumque, Mylop., cambiari, sententiae, numquam, scilicet αντί των naxitur, 
discordie, condicionis, cumque, Millop., cambiri, sententie, nunquam, si- 
licet τοΰ λατινικού κειμένου τού G. καί ώς τούς : πλείοιω καιρω, τρόποι, νπο- 
ρέορς, εκχλη&έντων, Μυλοποτάμου, επισκοπών, πάκιος άντί των τρόπο, νπο- 
ρέοις έκληδίντων, ΜιλΙοποτάμου, έπιοκοπιών, πάκτως τού ελληνικού κειμένου 
τού G.
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264 K. Δ. Μέρχξιού

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

’Ιδού τδ ακριβές κείμενον τής συνθήκης6:

In nomine dei eterni amen. 
Anno, ab incarnacione domini 
nostri Jesu Cristi millesimo 
ducentesimo nonagesimo nono 
mense Aprilis die tertio exeun- 
tee indicione duodecima Can- 
dide insule Crete. Benignitas 
magnifici Venetiarum ducatus 
de fonte nascitur pietatis qui 
non solum suos fideles devotos 
pio affectu protegit et guibernat 
verum etiam et illos qui a sua 
discrepant benignitate paterna 
sollicitudine ad ubera 1 sua dile- 
ctionis revocari procurat et sui 
gremium amoris clementer et 
graciosissime aperit revocans.

Sigla : Ms. 136 Dona = A, 675 a 
Xanthoudides.

4 ducentesime Ge. || 5 existente A, 
exeunte B, omit. C. |] 9 naxitur Ge., 
nascitur X., maxime A, B, nascitur 
C || 11 pro aff. Ge. pio A, B, pro 
C || 14 verba Ge., ubera A, B, verba C 
|| 15 revocare Ge., revocari A, B, C ||

17 aperit revocans Ge., revocatis X, 
appetit revocandos A, appetit revo- 
candis B, apparet revocans C.

f Εν ονοματι του αιών. &(ε) οΰ 
αμήν.

’Έτους από τής ενααρκώσειος τον 
κυρίου ημών Τϋ.Χϋ. γιλιωατώ. δι- 
ακοσιωστώ . ενενηκοστώ.ενάτω.μη- 5 
νί Άπριλλίον-ημερα τρι . ευγενον- 
τι" Ίνδ.ιβ.εν τω Χάνδακι νήσου 
κρήτης.ή αγαθοσύνη τον μεγαλο- 
ποιοϋ δουκάτου τής βενετίας.γέ- 
νάται εκ πηγής ευσεβείας.εΐμή μό- ]Q 
νον τούς πιστούς αυτής αγαπητούς, 
ευσέβει πόθω.περισκεπη καί κυ
βερνά. αλλα δη και εκείνους οι ι:ι
οί άπ ο την αυτής αγαθοσύνην με- 
μερισμένοι.πατρική σπουδή, πρός 15 
τά ρήματα τής αγάπης αυτής.με- 
ταστραφήναι επιτροπεύει . καί τό 
τής αγάπης αυτής στοίθος.άγανώς 
καί κεχαριτομένως.διανίγη τοΐς

et b = Β, C. Ge = Gerland. X =

6 εβγρνοντι Ge. X. || 10 ή μή Ge., 
ή ον X. recte ει μή |{ 16 μεταοτραφή- 
ναι recte Ge. || 18 αν τής omit. Ge.

s) Ή άρίθμησις των παραγράφων έγένεχο υπό τοΰ G. καί ήκολουθήθη 
υπό ΐοϋ Ξ. εις χήν έπιμελεσχέραν έ’κδοσίν χου.

e) Λήγονχος χοϋ μηνάς' επομένως καχά χήν 28ην ’Απριλίου καί οΰχί χήν 
3ην ώς έσημείωσεν ό Ge. Ή άνάγνωσις : εϋγένοντι είναι ασφαλής καί καθι- 
σχφ περιχχήν χήν αποδοχήν αθησαύριστου: εκβρυόντι (Ξανθουδίδου, αΰχ., 
σ. 300 ύποσ. 3).

’) Πρός τούς μαστούς, τούς κόλπους' ό Ge. παρεσύρθη από χό: τα ρήματος 
καί άνέγνωσε: verba.
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(1) Ideo nos Vitalis Michael 
de mandate domini Duels Ve- 

‘20 netiarum ducha Crete cum no
stro concilio et successoribus no- 
stris notum facimus universis 
quia cum tu Alexi Callergi an
tique suadente hostre discordie 

25 amatore diu domino nostro Du- 
ci rebellis fuisses et nunc aucto- 
re pads18 8 9 faciente ad, ipsius Do
mini nostri Ducis precepta re
diem et nostra, te promisisses 

30 in fidelitute prefati Domini No
stri Ducis et nostra et successo- 
rum nostrorum perpetuo per- 
manere, recipimus te Allexium 
Catergimn ad ipsius Domini 

35 nostri Ducis benivolentiam et 
graciarn specialem atque no
strum, remittentes tibi et sequa- 
cibus tuis omnibus qui sunt in

18 Idcirco Ge. || 26 auctore pacis 
corruptum- (auctore pa)cis Ge.. sup- 
plex amove pacis A, B, auctore pa
cis C. || 28 redieris A, B, rediens C 

II 30 in (idelitate A, B, fidelitatem 
C || 31 et nostra : et omit. Ge.

μεταστρεφουσι. (1) διά τοντω ή- 20 
μεΐς.βιδάλ μιχελ έξ ορισμού τον 
ανϋεντον ημών τον όούξ βενετίας. 
δούκας τής κρήτης.μετά καί τής 
ήμετέρας βουλής.καί διαδόχων η
μών.ποιώμεν γνωστόν ηααι.δτι.ε- 25 
πειδεϊ ον Άλλέξιος ό Καλλιέργης. 
τώ παλ.αιώ διαβαλόντι εχίλρώ.τής 
εχΐλρας αγαπητός πλήστυ) κερώ. 
τώ αυ&εντι ημών τώ δοϋκι.μονρ- 
τεμένος8 υπήρχες, τά νυν δέ αγά- 30 
πης γενομένης.πρός τους τον αύ- 
ϋέντου ημών τον δούξ.ορισμούς 
δί ελίλών καί πρός τους ήμετερους 
δι ελίΐών.και πρός τους ήμετέρονς 
συνετάγης.εΐς την πιστότητα τον 35 
ανωϋεν διλονμενου ανίλεντον η
μών τον δούξ.την ήμετεραν .καί 
των διαδόχων ημών . αιών . εμμέ- 
νειν . δεχόμείλα σε Άλλέξιον τον 
Καλλιέργην .εις τον αύίλέντου ή- 
μών τοϋ δούξ.αγάπην και χάριτα. 
ιδίως καί την ήμετεραν ,επαφίων- 
τάσοί.καί τοΐς μετά σοί πασι.τοΐς

21 Μιχαέλ Ge., Μιχαήλ X. || 28 άγα- 
.τηΐφ Ge. || 33 διελέλών καί πρός τους 
ήμετέρονς Ge. omit, dittogr. in ms.
|| 35 μετάγεις Ge. || 40 εις την τοϋ Ge.
II 43 μετά οοΰ X.

8) Ό Ge. (αΰτ. 127, σημ. 3) καί ό Ξ. (αΰτ. 302, σημ. 4) σχετίζουν το 
μοϋρτον μέ τό murdrum ( = liomieidium). 'Υπάρχουν όμως λ. μοϋλτον, μονλ- 
τεύω μέ σημασίαν: αποστασία, άποστατώ (βλ. Sophocles λεξικόν έν λ. 
οστις σχετίζει μέ τό λατιν. tumultum). Ημείς φρονοϋμεν δτι ή λ. μονρτεμένος 
προήλθεν άπό τό αραβικόν miirtedd ή miirtadd, σημαίνον τον αποστάτην 
(βλ. λεξικά Nassif Mallonf, Kazimurdski καί Meninski.

9) Ή γραφή των κωδίκων A, Β, supplex amove pacis, δέν φαίνεται πι
θανή, διότι ό Καλλέργης ουδέποτε θα έδέχετο νά έμφανισθή ώς ικέτης τής 
ειρήνης.
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Κ. Λ. Μέρτζιοι)

insula Crete ac Michaeli Curta- 
40 cio et. omnibus aliis, cujuscum- 

que condicionis sint, omnes of- 
fensas tam tempore pads quam 
guerre· hinc retro factas et di- 
ctas quocumque modo et forma 

45 a quibuscumque personis. et ut 
de fideli fidelior habearis et oc- 
casionem semper bene operan
ds possis habere, ut speramus, 
damns, concedimus et restitui- 

50 mus tibi omnia feuda que ha- 
bebas in hac insula in principio 
hujus guerre ante tuam rebelli- 
onem, cum omnibus suis haben- 
tiis et pertinentiis ac villanis. 

55 (2) Item damns et concedimus 
tibi millicias quatuor a scalis 
Strumbulii ultra versus ponen- 
tem cum terra de Megapolamo 
et accipere debeas quascumque 

60 volueris a scalis de Priangolis 
citra versus levantem. (3) Item 
damns et concedimus tibi milli-

266

46 et ut demum fidelitatem habea- 
tis' A’ et ul de fideles fideliter ha- 
beatis C. || &7 Striimboli Ge., Strubuli 
A, Slruboli B, Stimboli C. || 60 Strum- 
boll Ge. ubi Priangolis), Priangolis 
A, B, C' Prinangulo Tafel-Thomas.

oval iv τή νηαω κρήτης.και μιχα 
ήλ τόν Χορτάτζη καί παπί τοΐς αλ- 45 
λοις.οΐον δήτινος τροπον εισι.πά- 
αας εναντιότητας, τάς εΧτις έν κε- 
ρώ αγαπης . ώσπερ μούτρου . από 
τοϋ νυν καί οποίί)εν γεγωννίας. 
καί δηλονμένας,παντάπααι τρόπω. 50 
καί χαρακτήρα. υπό παντάπααιν 
ανί)ρωποις.καί ινα υπό πιστού πι
στότερος υπάρχεις.και ϊνα έχεις 
αφορμήν πάντοτε.είς καλλώς πράτ- 
τειν.καϋτύς έλπίζωμεν. δίδανιεν,πε- 55 
ρέχωμεν.καί άντιστρέφωμεν πρός 
σέ δλαις ταϊς μήρες'°.άς είχες εν 
τή νήαω ταύτη.έν άρχή.πρό τού
τον τον μούρτον.πρίν τον μονρ- 
τεύαε σε.μετά πάντων των περιε- 60 
χώντων καί μετεχώντων.καί πα
ρθικών αυτών. (2) ακμή δίδωμεν 
και παρεχώμεν σοι. καβαλλαρίας 
τέσσαρις . από την σκάλαν τοϋ 
Στρουμπούλον καί εκεΐ&εν πρός β5 
δύσιν.μετα την γήν τού μεγάλου 
ποταμού . καί νά έπάρης . οϊας δή 
καί ίλελήσης.άπό την σκάλαν των 
περί άγγώνων.και εποδεν πρός ά- 
νατολάς. (3) Ακμή δίδωμεν καί 70 
παρεχώμεν σοι.τάς καβαλλαρίας

44 Κρήτη Ge. || 45 τώ Χορτ. Ge. ||
48 μόιρον Ge || 55 παρέχομεν Ge ||
69 έποίλεν X.

Ι0) Τάς μοίρας οί Βυζαντινοί Ονόμαζαν καί δρούγγους. «4ρουγγάριος δε 
λέγεται ό μιας μοίρας αρχών, ήτις νπο τον μέρους τον τουρμάχου τάοοεται· μέρος 
γάρ έοτιν ή τονρμα, εκ τριών μοιρών ήγυνν δρονγγων ονγκείμενον άίέροιομα' μοί
ρα δέ έοτιν ήτοι δροΰγγος τό έκ ταγμάτων ήτοι άνδρών των λεγομένων κομητών 
συγκείμενον πλήΰος» (Λ έ ο ν τ ο ς αϋτοκράτορος των έν πολέμοις τακτικών 4, 9).
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cias de Stimboli et de chorio- 
monasterio, sicut olim tenebat 

65 Georgius Cortacius ipsas, te la- 
men solvente pro ipsis milliciis 
Hits, qui eas habebant yperpera 
duomillia vel quicquid fnerint 
extimate. (4) item damns el 

70 concedimus tibi millicias dims 
pro eo precio quo fnerint exti
mate, unam quarum possis ac- 
cipere in Hissamo vel in Arna 
cum liac condicione quod tu 

75 possis earn dare cuicumque vo- 
lueris ex rcbellibus, non reser- 
vando ex ea aliquid in te nec 
pro tuis heredibus, et alteram 
possis accipere quamcumque vo- 

80 lueris a scalis de Priangolis ci- 
tra versus levantem. (5) Item 
damns et concedimus tibi mil
licias quinque quas possis acci
pere ab illis qui fuerunt rebelles 

85 et, dare cuicumque placuerit ti
bi, solvendo yperpera centum 
proqualibet sergentaria non ac- 
cipiendo de ipsis ultra milliciam 
unam a Dimitrio Vlasto, el si 

90 accipies aliquant ex e is in His
samo vel il Arna, quod non 
possis ex eis aliquid tenere pro 
te nec pro tuis heredibus. (6) I- 
tem volumus quod possis emere 

95 quolibet anno tu cum tuis here- 63

63 Stromboli A, Stroboli B, Stim
boli C. ChorioMonasterio Ge, Noma- 
mascino A, Coriomonaslerio B, Chie- 
nomonasterio C. || 65 Curtacius Ge 
|| 73 Chissamo A, B, C || 87 sergen
taria B, C, serventaria A.

της πόλης καί τον Χωριομοναατή- 
ρι.κα&ώς εκράτην άυτας . Γεώρ
γιος ό Χορτάτζης.πληρώνοντα δέ 
εάν δι εκείνης της καβαλλαρίας ακ 
πρός εκείνους ονς είγεν αυτάς.ν- 
πέρπερα δισχίλια.ή οΐτοι αποτιμω- 
ίλώαι. (4) ’Ακμή δίδω μεν καί πα- 
ρέχωμεν ποι . καβαλλαρίας δύο.δι 
εκείνην την τιμήν, δι ήν άποτημο- 
ί)ώπι.τήν μίαν εξ αντας.ΐνα απο
ρείς επαρήναι εις τδ κοίοαμον.ή 
εις τά’Ορινά. μ.ετούτον τον τρόπον, 
ϊνα νπορίς αυτήν δούναι.ήτινος ίλε- 
λήοης εκ των μονρτεμένων,μή φν- (qq 
λάοποντα έξ αυτήν τι προς αε η 
προς τά μέρει οον.τήν δέ ετέραν 
»·ά νπορής επαρήναι.οι αν ϋελησης 
από τήν σκάλαν των περί άγγώ- 
νων.και έ'ποδεν πρός ανατολής, qq 
(5) Ακμή δίδωμεν καί παραδίδω- 
μεν σοι.καβαλλαρίας πέντε.άς νά 
νπορής επαρήναι.από εκείνους ο
πού είσαν μονρτεμένοι.καί δούναι 
αυτής . οϊονδήτινος καί ίλελήσης. gq 
πληρώνοντα νπέρπερα εκατόν.εις 
καίλεκάστην σεργεντερίαν . μή επέ- 
ροντα εξ αυτάς.χορίς.μίαν καβαλ- 
λαρίαν από τόν δημίτριον τόν βλα
στόν.καί εάν έπάρης έξ αυτάς.κα- jqq 
μίαν εις κοίοαμον .ή εις τά’Ορινά. 
νά μή νπορής,εξ αυτής τι κράτησε, 
δι εαέν ή τά μέρει σου. (6) ’ Ακμή 
έλέλωμεν "να νπορής αγιυράισε.κα
ί) εν ί εκαστω χρονω.σοί μέ τά μέ-

72 Χωριομοναοτηρίον Ge. || 76 είχαν 
Ge || 77 δύο χίλια Ge* άποτιμηίλώοιν 
Ge || 80 άποιιμηίλώαιν Ge || 84 ειτινος 
Ge !| 89 Περιαγγώνων Ge || 103 διά τά 
μέρη αον Ge.
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268 Κ. Α. Μέρτξιού

dibus equos quindecim ab ar- 
mis vel rocinos ad tuarn volun- 
tatem. et si non posses eos habe
re ad emendum quod signoria 

100 teneatur dart face/re tibi et tuis 
heredibusquolibet anno proju- 
sto precio equos decern ab ar- 
mis si tibi tot deficerenl a nu- 
me.ro dictorum quindecim de 

105 illis qui sunt extra guarnicio- 
nem. (7) Item volumus quod tu 
habeas libertatem dandi feuda 
et equos que et quos tibi supe- 
rius concessimus cuicumque vo- 

110 iueris. (8) Item damns et conce- 
dimus tibi omnia monasteria 
comunis que sunt ultra scalas 
Strubulii versus ponentem pro 
eo affictu qui solvebatur ex eis 

115 ante inceptionem presentis gu
erre. (9) Item de episcopatu A- 
riensi vacante pastore ad pre
sens quern petis pro uno episco- 
po greco quod signoria faciet 

120 suum posse, quod archiepisco- 
pus det tibi ipsum secundum 
tenorem suarum litter arum, a- 
lioquin quod tu et tui heredes

ρει σου Λλλογα δεκαπέντε των αρ
μάτων η ροντζίνια “.εις τό θέλη
μά σου.καί άν ούκηπορέαις εκείνα 
έχειν δι αγοράν η ανδεντία νά έ- 
νει κρατημένη.νά ποίησε αοι δω- ] ](} 
δήναι αοι.καί τά μέρι πον.καδενί 
εκαοτω χρονω.είς δικαίν τιμήν.αλ- 
λογα δέκα των αρμάτων.εάν το- 
σαΰτα δπέληψαν.έκ των άριδμόν 
των έξληδέντων δεκαπέντε.έξ εκεί- ug 
νων των ώντων έξωδεν τής βαρ- 
νιζύνης 12.

(7) ακμή δέλωμεν πρός τοντοις. 
ινα εχης εξουσίαν. δίδειν μήρας 
και άλλογα.έξά καί ιξών σοί άνω- ]2() 
δεν δεδώκαμεν. ήτινος δελήσης.
(8) ’Ακμή δίδω/ter καί παρέχω- 
μενσοι.ολα τά μοναστήρια τής κοι- 
νότητος.ά και εισί έκεΐδεν τής 
σκάλας τον στρουμπουλόν.πρός δύ- 
σιν.δι εκείνο το πάκτο.δ έπληρώ- 
νετον εξ αυτών.πριν τής αρχής τον 
παρόντος μοΰρτου. (9) ’Ακμή περί 
τής επισκοπής του άρείον.μή έ- 
χωντα ποιμένα πρός τό παρόν.ήν j gQ 
περ ζητής.δι εναν επίσκοπον Ρω- 
μαίον.η ανδεντία να ποιήσει κατά 
δνναμιν.ΐνα δ αρχιεπίσκοπος δώ
σει αοι εκείνην.κατά την διακρά- 
τησιν των γραφών αυτών.ή δέ μή. ] ag 
ινα σοί καί τά μέρει σου.καί ειαώ

97 roncinos Ge || 11" (Strum)boli Ge 110 ποιήσει Ge || 115 εκληϋέντων Ge- 
|| 110 agriensi A, ariensi B, C. ε(κ)ληδέντων X || 116 τάς βαρνιζο.. .Ge

129 εχοντος Ge || 135 ανιών Ge || 130 
of aot Ge.

") Τά ροντζίνια ήσαν αλόγα τρίτης κατηγορίας (Antonio Tri van, Rac 
Conto di varie cose).

I2) Ή λέξις αποδίδει τήν λατινικήν guarnilionem: φρουράν.
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et tui debeatis facere cum ar- 
chiepiscopo, episcopis et clericis, 
quicquid volueritis, quod signo
ria non intromittet se nec layci 
de hoc. (10) Item quod alios 
episcopatus, scilicet Milopota- 
mensem et Calamonensem, quos 
tu pctis ad afficlum pro yper- 
peris trecentis el quinquaginta 
annuatim, videlicet possessiones 
ipsorum episcopatum, domina- 
cio faciet tibi dari ad affictum 
ad annos quinque et inde in an- 
tea tenebitur signoria facere su- 
um posse ad faciendum tibi da
ri eos ad affictum ad quinque 
ad quinque annos usque ad an
nos quinquaginta octo. et si 
non posset eos tibi dari, facere 
ad affictum, quod signoria vel 
laycus aliquis non intromittet 
se, set tu cum tuis lieredibus et 
tuis facies cum archiepiscopo, 
episcopis et clericis sicut volue- 
ris. (11) Item quo tu et omnes 
qui fuerunt, rebelles possitis fa
cere . parentelas cum latinis. 
(12) Item quocl tu et tui heredes 
non teneamini intrare in civi- 
tates vel castra vel alia loca, 
quo vellet vos vocari facere si
gnoria si nolueritis, set debeatis 
mittere nuntios vestros ad audi- 
endum, dandum et recipiendum 126 * * * *

ποιήσετε μετά τον αρχιεπισκόπου. 
καί επισκόπων .καί κληρικών ,ήτι 
θελήπειτε,μή άπομπένοντα ή αυ
θεντία, ή λαοικοί.εις ετούτον. (10) 140
’Ακμή τάς άλλας* Επίσκοπός, δίλον 
τον μυλοποτάμου καί του καλαμω
τός.ας ζητείς πακτωτικώς.είς ϋ- 
πέρπεοα τριακόσια πεντήκοντα.κα- 
θενί εκάστω χρόνιο, δίλον τάς άπο- 145 
κρατήσεις εκείνων τών επισκοπών, 
ή αυθεντία ποιήσει αοι αντάς δού
ναι.πακτωτικώ; εις πέντε χρόνους 
.καί εκ τούτον καί Εμπροσθεν,νά 
έ'νει κρατημένη ή αυθεντία ποιήσε ]f,q 
κατά δύναιιην.τοϋ ποίησε δούναι 
σοι αντάς . πακτωτικώς . εις πέντε 
εις πέντε χρόνους . μέχρι καί χρό
νους πεντήκοντα οκτώ.καί εάν ονκ 
ηδυνήθη.ποιήσε σοι δούναι αντάς 
πακχωτικώς ή αυθεντία.ήτις τών 
λαοικών.νά μή άπόμπη.άλλ* έσοι 
και τά μέρει σου.και ει σώ ποιή- 
σειτε μετά τον άρχιεπιοκόπον.επι
σκόπων.καί κληρικών.ήτι δάν Οε- 
λήαειτε. (11) Ακμή αοι.καί πάν- 
τες ή εΐσαν μουρτεμένοι.νά νπο- 
ρεϊτε ποιειν . συμπενθερίας μετά 
τών λατίνων. (12) ’Ακμή σοι καί 
τά μέρει σου.νά μή ΐστε κρατημέ- 
ι>οι έμπένειν εις κάστρον.ή εις κα- 
στέλλια.ή και εις αλους τόπους, 
ους ήθέληαεν ποιήσε σας.προκλη- 
θεΐναι ή αυθεντία.εάν μή θελήσιτε. 
αλλά νά εχειτε άποοτέλειν μανδα- 
τοφόρους σας.εις τό άκοΰην,δίδειν

126 quia Λ, Β, C || 128 in hoc X, 138 καί επισκόπων Ge omit, καί ||
dehoc A, Β, C. || 137 posse suum Ge 148 χρόνους πέντε Ge || 157 οί αοί Ge
|| 144 intromittet (sine se) X || 147 || 159 καί επισκόπων Ge.

cum episcopis Ge || 148 quod Ge ||
parantelas X.
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■270 Κ. Δ. Μέριζιου

racionem. (13) Item volumus 
quod habere debeas monasteria 

160 omnia patriarchatus ad affi- 
ctum videlicet ilia que aunt, ul
tra scalas solvendo annuatim 
pro affictu eorum yperepera de
cern ultra Mud quod solvebatur 

165 ex eis pro quolibet omni anno. 
(14) Item volumus quod omnes 
franchi a tempore pacli domini 
marci dandulo olim duclie Cre
te usque ad diem primum quo 

170 rebellasli debeant esse franchi et 
qui non fecerunt renovari suas 
cartas francliitatum ex justo 
impedim ento quod signoria de
beat eos facere francos si debent 

175 esse franchi dc jure. (15) Item 
volumus tibi facere francos cen
tum de rebellibus de feudis que 
sunt ultra scalas et de villanis 
comunis et ecclesiarum, dc qui- 

180 bus volumus quod possis' acci- 
pere decern rebelles <jp feudis et 
eeclesiis que sunt citra scalas. 
(16) Item nolumus quod possis 
tenere jumenta sive equas set 

185 Pr0 blUs decern quas tu babes 
possis mittere Venetias litteras 
tuas et id quod dominus Dux 
mittet dicendo vet scribendo fa
cere debeas infra unum annum; 

190 el si elapso tennino dominus 165

.καί παραλαμβάνειν δίκαιον. (13)
5Ακμή ίλέλωμεν ΐνα έχεις.δλα τα 
/ιοναοζήρια του Πατριαρχείου πα- 
κττοτικώς. δίλον εκείνα.α είοι εκεί- 1^5 
ίλεν τής σκάλας ,πλη ρώνο.ιντα ,καίλ. 
εκαστω χρονω.δια πάκτος αυτών, 
πλεότερον ύπέρπερα δέκα.πλιότε- 
ρον.είς ώ επληρώνειο εις αυτά κα- 
ίλέκαστον χρόνοι1. (14) =Ακμή ί)έ- 180 
λωμεν ΐνα πάντ.ες οι φράγγοι.άπό 
τόν καιρόν τον πάκτον του κυρ 
μάρκου δανδολου.εκείνου τον δον- 
κος κόψης.μέχρι καί τήν πρώτην 
ημέραν ενή εμουρτενσες.ΐνα ώσι 185 
φράγγοι.καί οϊτινες ούκ έποίηοαν. 
άνακαινισίλήναι. ιά αυτών χαρτία 
των φραγγιτάτων.έκ δικαίου έμ- 
πόδον.ΐνα ή αυίΐεντία ποιήσει αυ
τούς φράγγους. εάν δικαίως ένε 190 
τυγχάνονσι φράγγοι. (15) ’Ακμή 
ίλέλωμεν οοι ποιήσε φράγγους ε
κατόν .από τούς μονρτεμ μένους.έκ 
των καβαλλαρίων των ονσών έκεΐ- 
ίλεν τής σκάλας.και από τους πα- 195 
ροίκους τής κοινότητος.καί των έκ- 
κλησιών έξών ϋέλωμεν ΐνα νπο- 
ρεΐς επαρήναι δέκα παροίκονς έκ 
των μνραδίων καί εκκλησιών.των 
ονοών έπόδε τής σκάλλας. (16) 200
Μ κμή ον ίλέλωμεν ΐνα ύπορεΐς 
κρατήν φοράδια. πλήν περί τών 
δέκα ας έχεις.ΐνα ύπορεΐς αποστέ- 
λειν εις βενετίαν γραφάς έδικάς 
σου.καί ήτι ό ανίλέντης ό δούξ πα- 205 
ραδιλώοει.ή γράψην.ΐνα ποιήσεις 
αυτό.έως χρόνον έναν.καί εάν πα-

165 quolibet (eorum) Ge || 172 car- 182 κυρίου Μάρκον Αάνδουλου Ge || 
tas francationis A. 188 εμποδίου Ge || 190 ένετνγχάνονοι

Ge || 202 αλλά περί εκείνων των δέκα Ge.
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Dux non concesserit tibi quod 
tu possis eas tenere, mittere de- 
beas eas in continenti extra in- 
sulam. (17) Item volumus quod 

195 qui est feudatus sit feudatus et 
qui est arcondus sit arcondus et 
qui est arcondopolus debeat es
se arcondopulus et qui est vas- 
mulus debeat esse vasmulus et 

200 qui est latinus debeat esse et ha- 
beri latinus. (18) Volumus eti- 
am quod pupates et diacones et 
filii papatum qui non sunt pos- 
sessi pro villanis nec sunt vil- 

205 lani, volumus quod non debeant 
dari pro villanis qui non sunt 
capita a viginti supra et debe
ant scribi nominatim . (19) I- 
tem volumus quod tu cum a- 

210 lus rebellibus dare debeas obsi- 
des viginti in manibus signorie 
ex quibus sit unus de filiis tuis, 
qui obsides esse debeant in mani
bus signorie annis duobus et pos- 

215 sint cambiari sive commutari 
pro aliis lam bonis ut erunt illi

191 quod possis Ge omit, tu || 197 
esse arcondopolus Ge || 201 esse lati
nus Ge || 201 sunt A, B, C' sint Ge. 
216 erant illi Ge.

ρερχομένον τον rέρμενου.ον παοέ
ξι: ι, σοι δ Αύθέντης δ δούξ.ΐνα ν- 
πορεϊς αυτάς κρατήν .ευθύς νά έ- 210 
χεις αυτάς πέμιρε εξωθεν τής νή· 
οον. (17) ’Ακμή θέλαιμεν δτι.ήτις 
ενει μηρατάρις.νά ενει μηρατάρις. 
καί ήτις ενει άρχοντας .νά ενει άρ- 
χοντας.καί ήτις ενει άρχοντόπου- 215 
λον . νά ενει Άρχοντόπονλαν . καί 
ήτις ενει βαομοϋλος.νά ενει βα- 
ομοϋλος.καί ήτις ενει λατινος.νά 
ενει και εχεται λατίνος. (18) Θέ- 
λωμεν ακμή ΐνα οι παπάτες καί 220 
διάκονες .καί οί νΐοί των παπάτων. 
οΐτινες ονκ εισι διακοατημένοι ώς 
πάροικοι.οντε είσι πάροικοι.θέλω- 
μεν ΐνα μή δωθώσι διά πάροικοι. 

οΐτινες ονκ είοι κεφάλλια από ει- 225 
κοοι καί επάνω.καί ΐνα γραφθώ- 
οι κατ’ ονομα'·'. (19) °Ακμή θέ- 
λωμεν ΐνα οοι μετά των άλλων 
μονρτεμένων. δούναι εχειτε δψιδας 
είκοσι.εις χεΐοας τής αυθεντίας. 230
έξ εκείνους δε νά ενει δ εις έκ 
τους υιούς σου.οΐτινες οχρίδες εί
ναι εχωσιν εις χείρας τής αυθεν
τίας χρόνους δυο καί ΐνα νποροϋν 
άλλάοαοθαι και μεταδίδεοθαι.δι’ 235
άλονς ήτις καλούς.ώαπερ ώσιν ε-

208 τέρμινου Ge. || 224 διά παροκίιον 
Ge || 235 άλλάοαεαϋαι Ge.

ls) Ό Ξ. οχολιάζων τό άρθρον αναφέρει τόν αριθμόν 20 εις τήν ηλικίαν 
(«νά μή θεωρήταί τις πάροικος, εάν δεν εχμ ηλικίαν άνωτέραν των 20 ετών»), 
(πβλ. καί Ξανθουδίδου, Ή Ενετοκρατία έν Κρήτη, Άθήναι 1939, σ. 67, 
όπου τονίζεται καί πάλιν τό δυσνόητον τοϋ όρου). Τά κατωτέρω δημοσιευό
μενα πρακτικά τής τότε Διοικήσεως έν Κρήτη διασαφοϋν τά πράγματα' έκ 
τούτων καταφαίνεται οτι δέν πρόκειται περί ηλικίας, άλλα περί αριθμοί ατόμων.
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qui erunt dati prius. (20) Item 
volumus quod, possis cambiare et
hos villanos decern rebelles cle il- 

220 Its qui sunt citra seal us. (21) I- 
tem quod nitllus agrafus possit 
accipi pro villano usque.ad duos 
annos. (22) Item volumus quod 
omnes rebelles et judei el fctbri 

225 possint habitare ubicumque vo- 
luerint salvo villani millitum. 
(23) Item quod dacia villano- 
rurn communis millitum et ju- 
deorum non solvantur pro tern- 

230 pore quo fuerunt rebelles. (24) 
Item quod, l deb Ha non debeant 
peti usque ad duos annos in pa
ce et tunc capital tantum. (25) 
Item quod omnes sententiae'que 

235 facte fuerunt per te~_et tuos ju- 
dices'sint firme. (26) ItemPquod^ 
si non erit aliquis episcopm gre
ats in terra, quodJHu possis 
mittere et facere fieri . unum 

240 Ίυι possit habitare ultra scalas. 
(27) Item si\aliquis plantaverit 
vineam vel dr bores supra terram ξ 
alterius habeat dominus terre 
medietatem el jaliam .medieta- 

245 tern illi qui plantaverunt labo- 
rando semper ipsam ille qui 
plantavit. (28) Item si aliquis 
/ecessit jnolendinum supra ter
ram alterius quod nunquam 

250 fuisset factum debeat habere 233

233 capitate Ge || 248 fecisset Ge.

κείνοι . oi δοΡέντες εν πρώτοις.
(20) *Asufj θέλωμεν νά νπορεϊς 
άλλάξαι . ετέρους παροίκους δέκα 
μουρτεμμένους.έξ εκείνους οΐτινες 240 
ώπι έκεΐθεν τής οκάλας. (21) ’Ακ
μή κανίς Άγραφος μή δυνηθή.πια- 
οΟήναι πάροικος.ε’οος τους δύο χρό
νους. (22) ’Ακμή θέλωμεν ότι. 
πάντες μονρτεμένοι καί Ιουδαίοι 245 
καί χαλκιάδες.νά νπορονν κατοι
κεί ν οπού αν θελήοωοι.φυλαοορ- 
μέναιν των παροίκων των καβαλ- 
λαρίων. (23) ’Ακμή. τά δίκαια 
τών παροίκων τής κοινότητας.τών 250 
καβαλλαρίων.καί τών ενραίων.νά 
μή πληρωθούν τόν κερόν.έν ώ εΐ- 
οαν μονρτεμένοι. (24) ’Ακμή τά 
χρέη νά μή έχωπι ζητηθήναι είμί 
εις δυο χρόνους εις αγάπην καί 255 
τότε μόνον τό ^κεφάλην. (25) ’Ακ
μή ινα παοαι αι αποφάσεις.ας έ- 
ποίηοες^σοί καί οΐ κριτάδες οον. 
νά ώπι οτερεαί. (26) ’Ακμή εαν 
ονκ εοτι κανίς επίσκοπος.εις την 260 
χώραν.ρω,ααίος.ϊνα' νπορεϊς 'άπο- 
οτήλε.είς τό ποίησε γενέσθαι.ένα 
οστις να ύπορεϊ οίκείν έκεΐθεν τής 
σκάλλας. (27) ’Ακμή.εάν τις φυ- 
τενσει αμπέλι.ή δένδρα έπάνω εις 265 
γην ετέρου.νά έχει δ αύθέντης τής 
γης τό ϊμιπ.καί τό ετερον ΐμιπ.ε
κείνοι όπου τό φυτενσωσι.εργαζώ- 
μενος πάντοτε εκείνου.εκείνος ό
που τό έφΰτευσεν. (28) ’Ακμή.εάν 270 
τις εποίηοεν μνλοοτάσι, επάνω εις 
γην ετέρου.δπόποτε ονκ έγενήθη. 
νά εχει τό ιμισ ό αυθέντης τού

237 έν πρότερον Ge. )[ 257 έποίηοαη 
Ge || 271 μνλοατάαιν Ge.
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medietatem dominus terre et 
aliam medietatem qui fecit mo- 
lendium. (29) Item quod aliquis 
rebellis non teneatur servire do- 

205 minacioni extra insulam nisi 
ipse voluerit. (30) Item volu- 
mus quod tu possis recipere 
haniscia angarias et alia servi- 
cia que voluntarie fient tibi et 

260 possit ipsa facere qui voluerit. 
(31) Item quod Marcus Flaba- 
num habeat suum feudum sol- 
vendo ipse illud quod venditum 
fuit et si ipse qui habet ipsum 

265 fecerit aliquid melioramendum 
debet solvere illud melioramen- 
tum. (32) Item quod omnes Mo- 
novasienses aut alii forenses qui 
invenirentur ultra scalas possint 

270 secure ire ad domum suam et 
si dare debebunt vel recipere 
eis racio fiat. Tu vero jurasti 
fidelitatem domino nostro Duci 
Venetiarum nobis et successori- 

275 bus nostris in perpetuum et de 
obediendis preceptis suprascri- 
pti domini nostri Duels, nostris 
et successorum nostrorum et a- 
micos Venetiarum pro amicis 258 * * * *

258 Kanisea A, hanissia B, canis-
chia C || 261 Flabani Ge || 264 si ille
A, B, C f| 265 melioramentum Ge ||
270 secure ire B, C, facere ire A ||
275 imperpetuum Ge.

τόπου.καί το ετερον ΐιιια. εκείνος 
όπον έ'καμεν τό μυλοοτάσι. (29) 275 
’Ακμή κανίς των μουρτεμενών νά 
μή ενει κρατημένος . δονλεΰοε τή 
αύϋεντία.εξωΰεν τής νήοου.έάν μή 
ϋελήση. (30) ’Ακμή ίίέλωμεν ϊνα 
νπορεϊς παρα,λαμβάνειν καν ίο τα. 280 
αγγαρίας.καί ετέρας δονλλίας.οΐ- 
τινες βεληματικώς ποιώνται οοι. 
καί νά ϋττορεΐ ποιήοε αντά ήιις 
·&έλη ποιήοε.

(31) ’Ακμή δ μάρκος Φλαμπά- 285 
νης ϊνα εχει την μήραν αντοΰ.πλη- 
ρώνοντα εκείνος εκείνο.οπον επου- 
λή&ην.καί εαν εκείνος οπον εχει 
αυτήν.εποίηαε τι καλλιότερον.ϊνα
εχει πλήρωσε καί εκείνο τό καλλι- 290 
ότερον.

(32) ’Ακμή δλοι οι μονεμβασι- 
ώτε.ή καί ετεροι ξενικοί.οΐτινες 
ευρείίώσι εκειϋ·εν τής σκάλας.νά 
νποροϋν ϋ·αρετως . άπελϋ-ήναι. εις 295 
τάς αυτών οικίας. Καί εαν χρεο- 
στώσι ή χρεοστοϋν αυτών νά ποι
είτε αυτοις δίκαιον.

Σοι γουν όμώσας πιστότητα τώ 
ανϋέντι ημών τώ δονκί βενετιας 300 
ημών καί τοϊς διαδόχοις ημών αι
ωνίως καί νά είσε νπήκωος τοϊς 
ορισμοϊς του άναγεγραμένου αϋ- 
ίλέντον ημών τον δονξ τοϊς ημε- 
τέροις καί τοϊς διαδόχοις ήμών 305 
καί τοϊς ψίλοις τής βενετιας ως

275 μνλοατάσιν Ge || 282 εκόντως Ge 
(ubi θεληματικώς), εκόντες Χ· ποιούν
ται Ge || 295 ίλαρσέως Ge, ΰρααεως X 
|| 297 χρεωοτονν αυτοί Ge || 298 άρ- 

κ\ή\ ubi δίκαιον Ge || 299 ωμοοας Ge 
|| 305 των διαδόχων Ge [| 306 τούς φί

λους Ge' ώς φίλους X.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 18
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280 habere et inimicos Venetiarum 
pro inimicis.et si aliquid quod sit 
contra honorem domini nostro 
Duel nostrum et successorum no- 
strorum et bonum statum hujus 

285 insule Crete scieris vet tractari 
cognoveris, absque mora dabis 
operam cum effectu turbandi 
et impediendi illud toto tuo pos
se.el quam cito poteris id nobis 

290 et successoribus nostris in noti- 
tiam dabis.Nos autem cum no
stro concilio per nos et successo- 
res nostros juravimus omnia et 
singula suprascripta tibi atten- 

295 dere et observare donee domino 
nostro Duci Venetiarum nobis 
et successoribus nostris obediens 
fueris et fidelis. In cujus rei evi- 
dentia et perpetua firmitate 

300 presens scriptum fieri fieri fe- 
cimus et sigillo nostro pendente 
jussimus communiri in eo pro- 
pr'iis manibus subscribenles.
f ego vitalis michael ducha 

305 Crete m(anu) m(ea) subs(cripsi)
f ego marco delfino consilia- 

rius Crete m(anu) m(ea) sub- 
s(cripsi) 282

282 nostri ducis Ge || 292 (per) snr- 
ccssores Ge || 294 suprascripti Ge, 
prenominati A, B, C || 298 rei evi- 
dentia Ge, rei testimonium A, rei 
testimonio B, C || 299 perpetua firmi
tate Ge" perpetuam firmitatem A, 
B, C II 300 fieri semel Ge.

φίλον εχειν καί τους έχίλρούς ώς 

έχϋ·ρονς καί εάν τί τό ών εναντίον 

τής τιμής του αύ&έντον ημών τον 

δούξ ημών καί των ήμετέρων δια- 310 
δόχων καί καλής καταπτάαεως 

ταύτης τής νήαου κρητης μαίλης ή 

εις πραττομενον εγνωρίοεις χορίς 

αναμονής να δώσεις εργον μετά τέ

λους Ιξ δχλοΰντα καί έμποδίζωντα 315 
τοντω κατά δυναμήνσου καί τό 

γοργότερον τό ΰπορεΐς εκείνο) ή- 

μϊν καί τοΐς διαδόχοις ημών 

γνωστόν ποιήσεις.ημείς γοϋν /ιετά 

καί τής ήμετέρας βουλής δι’ ημών 320 
καί των διαδόχων ημών έπομω- 

σαμεν πάντα καί ολα τα αναγε- 

γραμμένα διακρατήααι καί διατη- 

ρήσαι σοί μέχρισ αν τώ αν&ένιι 

ημών τώ δονκί βενετίας ημών καί 325 
τοΐς διαδόχοις ημών υπήκοος έσει 

καί πιστός . Εις έμφάνισιν γοϋν 

τούτου τον πράγματος καί αίωνίαν 

στεραιότητα τό παρόν γράμμα έποι- 

ήσαμεν γενέοίλαι καί τώ ήμετέρφ 330 
οιγγίλω έγκρεμαμμένω ένηείλαμεν 

βεβαιώσε έν αυτώ ιδίας χερσίν 

νπογράτμαντ ες

f ego Vitalis Michael Ducha 
Crete m(anu) m(ea) subs(cripsi) 335
f ego Marco Delfino Consi- 

liarius Crete m(anu) m(ea) sub- 
s(cripsi)

315 εξοχί.οΰηα Ge || 325 >)μϊν καί 
τοΐς Ge II 327 ΐμφανίαν Ge || 331 Ind
ia μεν Ge, εντείλαμεν X || 332 ίδίαις Ge 
|| 334 vitalis Ge.
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ego gerdus vido presbiter ec- S γραφεύς τοϋ ϋφονς Νικηφόρος 
310 clesie sancti vitalis notarius et ευτελής ιερενς προτοψάλτης καί β40 

capellanus suprascripti domini ταβονλλάριος νήσου κρήτης ό δρι- 
duche complevi et roboravi. νας μαρτυρώ καί αυτό ομοίως έ

γραψα καί υπέγραψα.

340 παρά τό ψάλτας Ge, πρωτοψάλτης 
X || 342 αύτοί X.

ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Civico Museo Correr-Venezia, 675 P.D.

I

Nomina infrascriptorum sunt illorum centum villanorum qui pro 
Alessio Calergio, ex forma pacti suprascripti, franchati fuerunt.

1)* Ceos Caroniti, olim villanus de pheudo milicie dicte Cleofe 
Angelero uxoi'is Georgii Siligardo 

2-4) Nicola, Johannes et Costa Clado filii quondam Giorgii Cla- 
do o(lim) v(illani) de millicia Chirsana

5) Helias Geriti Zaramella villanus quondam n(obili) v(iro) Ja- 
no Michael de Jure milicie pheudi dello Galippe

6) Vassili Aschotrachilo o.v. Sicopulorum cum suis heredibus 
parvis et magnis

7) Vassili Cunupi o.v. de Cayfatis idem
8) Johannes Riissogeni o.v. de milicia axo de Cayfatis
9) Manuel Avrami o.v. quondam Capsocalivi

10) Nichiforus Cara o.v. Communis
11) Georgius Carchiopulo o.v. idem
12) Vassili Cali o.v. Venerandi de milicie Saracliinorum
13) Michael Vladimero o.v.Michel Varami idem
14) Nicolas Vladimero o.v.Michaelis Varucha idem
15) Manuel Arapti o.v. Janno Albi
16) Ceos Alevandino o.v. Communis
17) Michael Rogoxuli dictus Conomopulo o.v. de Scordillis de 

milicie rustiga
18) Georgius Calogerea o.v. de Molino
19) Nichita Cutemi o.v.
20) Vassilico Diminiti o.v. Marci Selavo
21) Costas Clapsiuo o.v. Marci Gradenico

*) Ή άρίθμησις τοΰ καταλόγου προσετέθη υπό τοϋ συγγραφέως.
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22) Georgius Apallo dictus Areoleo o.v. de Melissino
23) Nichiforus Arioti o.v. monasterii S Barbare
24) Johanes Sibrago o.v. idem
25) Johanes Politi o.v. Mathei Mesano
26) Georgius Agheli o.v. Luce Mudacio
27) Johanes Acheli o.v. Corfaloni
28) Theodoras Thodosopulo o.v. de Mathei Misano
29) Michael Corfioti o.v. Romei Grini de millicie de Corphu
30) Manuel Cofalodri o.v. de Theodori Ritino
31) Joanes Calogerea o.v. de Turlino
32) Vassilio Calogerea o.v. ' idem
33) Costa Calochiri o.v. Communis
34) Michael Trachino o.v. Episcopatus Milopotami
35) Nichita Trachino o.v. idem
36) Nicolaus Capi o.v. Communis
37) Chiriacho Exindatrichi o.v. Specacarum
38) Vassili Exindatrichi o.v. idem
39) Johanes Cazorna o.v. milicie de Choriomonasterii
40) Theodorus Calochiri o.v. de Tartari Michael de Rettimo
41) Nicolaus Marci dictus Cudumalo filius quondam Michaeli 

Cudumalo o.v. Communis
42) Johanes Nichori o.v. de Melissino
43) Vassili Pinacopulo o.v. uxori Jaci Rongo
44) Vassili Mulo o.v. militia de Cayfatis
45) Costa Mariza qui non est scriptus alicui per villanus
46) Vassili Gallo o.v. de Francesco de Molino de milicia de Pen- 

tamodi
47) Theodorus Gorgorapti o.v. de Ruce Mudacio
48) Reos Vianolepo o.v. Patriarchatus Coustantinopolitani
49) Michael Carchiopulo olim agrafus
50) Joanes Servo o.v. Marci Saponari
51) Georgius Vicilo o.v. Sevastopulorum
52) Georgis Cacavella, olim agrafus
53) Jacobinus filius quondam Maruli, villanus Marci Gradenico
54) Therianos Elevandino olim villanus Communis
55) Dhochianos Elevandino idem idem
56) Filaretus Aspoli o.v. Marci Saponari
57) Georgius Filimo filius quondam Theodori Filimo
58) Georgius Arpasti o.v. Marini Marino
59) Georgius Chrissacopulos o.v. Communis
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60) Vassili Somara Thocharopulo ο.ν. idem
61) Michael Zampani irater Thome Zampani
62) Manuel Fodolorimi
63) Nicola Petracha o.v. Marci Gradenico
64) Michael Magdalino o.v. Marci Venerio
65) Vassili Dafnomiii
66) Joanes Colio o.v. Communis
67) Vassili Trachino villanus Episcopatus Milopotamensis
68) Theodorus Condocarus villanus Tomasine Canoligo
69) Michael Namata id. Jano Tedhaudo
70) Costas Sarachino filius quondam Gasala, villanus Angeli Si- 

gnolo
71) Emmanuel Raftopulo filius Varde . villanus Alexii Calergi 

de Stimboli
72) Joanes Pani villanus Marci Venerio
73) Emmanuel Cheristi idem idem
74) Georgius Capno villanus Patriarche
75) Calo Carchia villanus Petri Catarini
76) Nicolaus Servo id. Marci Calbano
77) Georgius Cassimati id. Eeonardi Feriol
78) Nichiforus Pangi id. Communis
79) Emmanuel Papadopulo dictus Pirasmo, villanus Bari A- 

vonal
80) Joanes Musurachi
81) Theochari Musurachi filius Jano Musurachi
82) Geos Arnachi villanus Tammasine Tanoligo
83) Nichita Calomati villanus Clostogeni
84) Joanes Paragojani villanus Episcopatus Chissami
85) Nichita Gupacha
86) Nicola Sunisto villanus Bonus de Cribua
87) Georgius Rixomaudi villanus Communis
88) Georgius Alecaza idem
89) Nichita Gregoropulos id. Monasterii S. Barbare
90) Manuel Gregoropulos idem idem
91) Vassili Cardami olim v. de Monasterii Gergori
92) Marcus Pagomeno villanus Communis
93) Costas Fassula villanus Costantie, sororis Marini Cauco
94) Michali Carchiropulo o.v. Costantie et Georgie Papajanopula
95) Costa Furno o.v. Guce Mudacio
96) Vassili Furno idem

Ή συνθήκη Ένετών-Καλλέργη καί οί συνοδεύοντες αυτήν κατάλογοι 277

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:50 EEST - 18.237.180.167



it. Δ. Μίρτζιού

97) Michali Judeus quondam Moyssi de Lazaro Judei
98) Vassili filius Geracone o. v. Pangalorum de militia Peria-

nensis
99) Nichiforos Rogoxuli dietus Conomopulo villanus de Scordi-

lis de inilicia rustica

I I

ITEM haec sunt nomina illorum Papatutn, clericorum et filiorum 
papatum qui franchati fuerunt ex forma pacti ut inferius continetur.

Papas Georgius Seulla 
Papas Nicolaus Masealo 
Papas Vassili Calossina
Papas Emmanuel Calossina filius de Vassili Calossina 
Georgius, Michael, Nicolaus et Theodorus filii de Vassili Ca

lossina
Eeos Papas Lendopulo filius papatis Costi Cendopulo 
Joanes Papas Lendopulo idem id.
Joanes Vraculiari filius papatis Vassili Vraculiari
Joanes Damaschino filius papatis Nicolai Papandronicopulo
Theodorus Papageorgopulo
Georgius Papageorgopulo
Papas Nicolaus Papandronicopulos
Dimitrios et Michael filii papatis Nicolai Papandronicopulo 
Papas Michalis Seulla

III

ITEM nomina infrascriptorum sunt illorum quibus charte franchitatum 
fuerunt renovate ex forma pacti prefati.

Nicolaus Scorda filius quondam Georgii Scorda 
Iohanes et Georgius Pabucha
Michael, Georgius, Theofilactos, Emmanuel et Nicola Scopologo 

f.q. Ioanni
Michael, Georgius, Nichitas Druluchi f. q. Leonis Druluchi 
Michael Marcopulo, o.v. de Longovardi de Pano Siurito 
Georgius Scopologo f.q. Vassili Scopologo o.v. de Jacobi Mudacio. 
Leos, Siphi Cacharia fratres, f.q. Nichifori Cacharia 
Theochari Catacalo
Michali Sandoleo f.q. Georgii Sandoleo Cayfato, habita in ca- 

stello Milopotami
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Emmanuel Ladiano f.q. Micliaeli Ladiano 
Paulas Diniiniti
Callo filius q. Callanum o.v. Giorgi Gavala dicti Cocicifio 
Vassili et I_eos f q. Michaelis Cleronomo 
Costa Perissamato f. Georgii Perissamato 
Petrus Cefala f.q. Georgii Cefala o.v. Petri Gradenico 
Georgius Cassari
Michael Calisto f.q. Costantiu Calisto 
Nichiforos Curatoropulos f.q. Costi Curatoropulo 
Dimitri Drogaropulo f.q. papatis Nicola Drogaropulo 
Costantiu Mizzojanni, in casale nominato Vueolee de turma 

Cliissami
Michalis, Joanes, Nichiforo Fodelle f.q. Vassili P'odele 
Michael, Georgius Gramatico f.q. Nicolai Gramaticopulo 
Theodoras, Nicola, Vassili Gramaticopulo filii Jano Gramati

copulo de q. Nicolai Gramatico
Nicolas, Theodoras f.q. papatis Stefani Gramaticopulo f.q. Ni

colai Gramaticopulo
Michael Cavata, villanus Daurentii Vidal Petro 
Vassili, Petrus, Vardas, Nicolas, Costas Cudumini f.q. Theodori 

Cudumini
Deos et Theochari Cudumini f.q. Giorgi Cudumini f.q. Varde 

Cudumini
Georgius et Stathi Cali f.q. Emmanuel Cali 
Michael Plachiti f.q. Giorgi Playti
Janni et Xeno Mussuri, habitantes in casale della Calatena 
Focha Poliomili f.q. Nicola Poliomili villanus Alcxii Calergi 
Leos Damala
Nichita et Nicola Mussuri f. Costantin Mussuro 
Papas Michael f.q. Joanes Lendachi
Cosmas, Michael, Joanes Lendachi f.q. Costantin papatis f.q.

Joanes Lendachi 
Dimitrius Apallo
Leos, Nichita Cassimati filii q. Giorgi Cassimati 
Michael Calona f.q. Christodulo Calona.
Georgius Procopi gener Janno Fotinopoli 
Nicola Perissimato f. Giorgi I5erissimato
Georgius, Michael, Johanes Scilomeni f.q. Nicolai Scilomeni de 

Copolia
Joanes, Emmanuel filii Nicolai Camatero
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Emmanuel, Joanes filii q. Theofilacti Catocalagalo 
Joanes, Georgius Fassula filii Clierito Fassula 
Marcus Fassula f.q. Nicolai Fassula 
Joanes Caro f.q. Jano Caro 
Joanes, Capadho Corafa f.q. Costantin Corafa 
Georgius Miluscolo f.q. Theodori Miluscolo 
Georgios Macricheri f.q. Nicolai Macricheri 
Leos Caramo
Alexios, Michael, Manuel Russit f.q. Nichifori Ruxit 
Joanes, Leos Calamoniti f.q. Nicolai
Nichiforus et Nicolaus Scordili f.q. Siplii protopapatis della Ca- 

nea cle turma Arne 
Nicolaus Cays f.q. Christofori Cays 
Costa Turliuo 
Costantinus Diaconopulos 
Nichita Peritera Alevandino 
Joanes filius Theodori Cazupi 
Vassili Macherioti f.q. Theodori Macherioti 
Manuel filius Cavro Dimitri, villanus Theodori Lithino 
Nichiforos Mizzojanni villanus tnilicie de Archadi 
Michael filius Janno Gligoropulo f.q. Calo Gligoropulo 
Stephanus Scorda f.q. Giorgi Scorda 
Georgius Glisaracho
Michael Sidcrorapti habitator in casale nominato Livadi
Theotochi Zacho f.q. Costantin Zacho
Georgius Souco de Milopotamo villanus Communis
Anastassius f.q. Emmanuel Misithra
Joannes, Emmanuel f.q. Costa Mauroleo
Leos Protochinico f.q. Leonis Protochinico
Paulus f.q. Simeonis f.q. Costantin Sguroleo
Leos, Georgius Sandoleo f.q. Giorgi Sandoleo
Gabriel Malvasioto f.q. Nicolo Malvasioto
Michael Drugaropulo f.q. Nicola Drugaropulo
Leos Cupana
Michael, Nicola Spanopulo f.q. Georgi Spanopulo 
Nicola, Costa Cavrodimitri f.q. Cavrodimitri 
Costa, Chiriaco, Michael Vergi f.q. Jano Vergi, olim filii Costa 

Vergi
Nichita Cuzolodaulo
Costa Rodachino f.q. Janno Rodachino
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Nichiforus f.q. Lcndachi Mastraca
Leos, Georgius, Costa Lendachi f. q. Emanuel, f.q. Papatis 

Leonis
Georgius, Antonius, Johanes Politi f.q. Leonis Politi
Nicolas, Fmanuel Politi f.q. Leonis Politi
Michali Politi f.q. Georgi Politi
Joanes Ruve
Nicola Cutrulopulo
Michael Cudumini f.q. Michaelis Cudumini
Theodorus o Zucaroganibros f.q. Nicolai o Zucarogambros
Michael, Emanuel Diplari f.q. Nicola Diplari
Nichita Securi f.q. Michaelis Securi
Papadoca Scurojanno Conomopulo f.q. Vassili Conomopulo 
Costa, Saud Conomopulos f.q. Leonis Conomopulo f.q. Vassili 

Conomopulo
Nichiforus Conomopulos f.q. Costa Conomopulo f.q. Vassili Co

nomopulo
Joannes, Nichiforus Zacharia f.q. Georgi Zacharia
Joannes Cudumini filius Leonis Cudumini
Theochari, Nicola Ambelicopulo f.q. Michaelis Ambelicopulo
Georgius Misithra f.q. Chiriaco Misithra
Nichiforus Cleronoma f.q. Janno Cleronoma
Costas Aspruli f.q Leonis Aspruli
Georgius Patermo f.q. Michaelis Patermof.q. Costantin Patermo
Theotochi Patermo filius Georgi Patermo
Joanes, Emanuel, Georgius f.q. Nicola Cunmlo
Costa Scolari f.q. Janno vScolari
Nicolas Schiadopulo
Joannes Pentamoditi f.q. Georgii Pentamoditi 
Joannes Plagiti
Joannes Noto f.q. Michaelis Noto
Costas, Georgius Melissurgopulo f.q. Janno Melissurgopulo
Nichiforus, Theodorus Melissurgopulo f.q. idem
Manuel Calatha f.q. Vassili Calatlia
Georgius Geracopulo
Georgius Vergi filius Janno Vergi
Georgius, Costas Calonopulo f.q. Janno Calonopulo
Demetri, Janni, Vassili Ocunduromanuel f.q. Manuel
Vassili Carnaza dictus afidadho f.q. Michaelis Carnaza franchi
Theodorus Carnevadhi
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Georgius Diaconopulo
Emanuel, Agapito, Georgius, Janni Calossina f.q. Michael Ca- 

lossina
Nichita Othonopulo dictus Spinazo f.q. Theodori Othonopulo 
Michali, Nichiforo, Janni Visara f.q. Janno Visara 
Nicolaus Pinacopulo f.q. Georgi Pinacopulo 
Michael, Nicolaus, Chiriacho Vovopulo f.q. Giorgi Vovopulo 
Vassili Copana f.q. Vassili Copana
Georgius, Dimitri, Vassili Cacopiasto f.q. Janno Cacopiasto Ar- 

meni
Leos Mavromati f.q. Murco
Johanes Vrolustari f.q. Eptechi Vrolustari
Alexius, Michael, Stephanus Pabuca f.q. Stefani Pabucha
Nichiforos Zangaropulos olim villanus Janno Varucha
Costa Marcopulo villanus Eongobardi de Pano Siurito
Georgius Coleo filius naturalis Theofrati Coleo
Vassili Fodele
Joannes Cuchas f. Emanuel Cuchas qui fuit f. Dochiani Cucha
Emanuel Coniati f.q. Janno de Calosifi
Janni et Georgius f.q. Siphi, f.q. Janno de Calosiphi
Joanes Vicilo
Emanuel f.q. Eoche f.q. papatis P'ochi 
Costa Eicandrino f.q. Coste Lecandrino 
Georgius Diminiti f. Petri Diminiti
Michael, Costas, Georgius Carpathio f.q. Vassili Carpathio 
Georgius, Leos Condoleo f.q. Micliaelis Condoleo 
Georgius, Michael Condoleo f.q. Nieolo Condoleo qui fuit f.q. 

Michaelis Condoleo
Leos Romiopulo f.q. Michaelis Romiopulo 
Michael, Dimitri Pirasmo f.q. Vassili Pirasmo 
Stamati Mavrali f.q. Coste Mavrali
Nicolaus, Leos, Janni Ladiano f.q. Stamati Ladiauo f.q. Micha

elis Ladiano
Callo Manganari f.q. Michaelis Manganari 
Emanuel, Joannes, Georgius, Costas Scuropulo f.q. Calo Scuropulo 
Capadocha Sclavopulo f.q. Nichite Sclavopulo 
Joannes, Michael, Dimitri Melissurgopulo f.q. Manuel Melissur- 

gopulo f.q. Janno Melissurgopulo 
Emanuel Melissurgopulo f.q. Nicolai Melissurgopulo f.q. Janno 

Melissurgopulo
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Emanuel et Michael Vlatutuni f.q. Nichite Vlacotuni 
Capadocha Cuntaropulo
Eendaclii Mastracha f.q. Coste Mastracha qui fuit f. Eendachi 

Mastracha
Eeos Condaloni f q. Janno Condaloni 
Emanuel Mastro f.q. Michaelis Mastro
Therianos, Theoehari Exindatrichi f.q. Nichite Exindatrichi
Theodorus Cacavello f. Eendachi Cacavello
Nichita Varani f.q. Joannis Varani
Nicola, Costa Calogerea f.q. Theoehari Calogerea
Petrus Plaehenas f.q. Vlaco Plachenas
Joannes Achieli f.q. Morqoflo Acheli
Costas, Nicolaus, Emanuel, Theodorus, Michal Janizopulo habi- 

tantes in casale Janiciana de turma Chissami 
Nicolas Crussoveloni f.q. Georgii Crussoveloni 
Georgius Clada f.q. Michael Clada 
Thefani f. de Calo Curatopulo 
Joannes Andronicopulo f. Costa Andronicopulo 
Stratigi, Emmanuel Cadhiano f.q. Theoehari Cadhiano 
P'imi Jalina f.q. Michael Jalina de Pano Siurito o.v, Nicolai 

Varucha
Chiriacho, Nicolas, Atiastasius, Eeos Varisami f, Giorgi Va- 

risami
Georgius Cufocritharo 
Costas Calona f.q. Michaelis Calona 
Johannes Vrolustari f.q. Georgi Vrolustari 
Michael Eiadacha f.q. Eeonis Eiadacha qui fuit f. de Michaelis 

Liadaca
Eeo Mastro f.q. Eeonis Mastro qui fuit f.q. Demetrio Mastro 
Georgius Corafa f.q. Vassili Corafa 
Eeos, Petros Scurojanni f.q. Michaelis Scurojanni 
Nicolas Mavrali f.q. Costa Mavrali
Papas Janni, Costas, Caterina fratres f.q. Nicolai Calosina 
Johannes Vardami f.q. Michaelis Vardami 
Georgius, Janni Strovalioti f.q. Michaelis Strovaliotu 
Joannes Paginuti f.q. Nichifori Paginuti 
Joannes Papadopulo f.q. Michaelis Papadopulo 
Emanuel, Georgius Potiro f.q. Costa Potiro 
Georgius, Theodorus Condaloni f.q. Costa Condaloni qui fuit f. 

Janno Condalani
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Georgius Pliti f.q. Janno Pliti, nutritus in domum Michael Va- 
rueha

Reos, Trachino Vesti f.q. Janno Vesti
Michael, Joannes Anglieando f.q. Giorgi f.q. Costa Anglieando 

villanus Rayneri de Candide 
Theodorus, Michael Maloracho f.q. Vassili'Maloracho 
Demetrius Cutemi f.q. Giorgi Cutemi 
Costa Furi villanus Episcopatus Ariensis 
Michali Curatopulos f.q. Giorgi Curatapulo 
Emanuel Papanicolopulo f.q. Vassili Papanicolopulo 
Emanuel Sculida f.q. Demetrio Sculida 
Michael F'odolorini filius Vassili Fodolorini
Therianos, Raynerius Cardami f.q. Janno Cardami de turma A- 

riensis
Michali Foschi f.q. Giorgi Foschi 
Nicola Pouiro f.q. Tlieochari Poniro 
Michael Galino villanus Stefani Clostoieni 
Emanuel Magidioti f.q. Costa Magidioti
Joannes Cucas f.q. Janno Cucas qui fuit f. Therianos Cuclias 
Costa Cuco f.q. Emanuel Cuco 
Michael Capsospiti f.q. Reonis Capsospiti 
Nichitas Corfioti f.q. Costa Corfioti 
Theodorus Clostosiri f.q. Theodori Clostosiri 
Joannes Condoleo f.q. Costa Condoleo qui fuit f. Michaelis Con- 

doleo
Georgius Mamula habitator in easale de Calamon de turma A- 

riensis
Joannes, Nichiforus, Georgius Mauropulo f.q Stephani Mauro- 

pulo de turma Ariensis 
Joannes Corfioti f.q. Costa Corfioti 
Fucha F'engi f.q. Reonis Fengi 
Michael Atiligo f.q. Calos Atiligo
Stephanus, Janno, Michael Cosmas f.q. papatis Cosma 
Michael Vicino f.q. Theodori Vicino 
Janno, Georgius Corniasto f.q. Constantin Corniasto 
Nicolas Pagomeno
Georgius f.q. Janno Jeracaropulo f.q. Theodori Disyco 
Costas, Michael Cufa f.q. Manuel Caffa 
Theodorus, Joannes Capsali f.q. Michael Capsali 
Reondachi Periptera
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Janno Cimniaco f.q. Theodori Cimiaco 
Stephanus Fodele f.q. Michaelis Fodele 
Georgius Omascalo f.q. Michaelis Omascalo 
Georgius Moscolopulo f.q. Moscolopulo de Psuro villanus Micha

elis Scordili
Nichiforus, Siphi f.q. Theochari Arcondochefalo 
Stavrachi Cusali f.q. Manuel Cusali 
Vassili Risa
Costas, Georgius Sinastioti f.q. Janno Sinastioti 
Costas, Stephanus, Michael Parzali f.q. Janno Parzali 
Janno Poniro f.q. Janno Poniro f.q. Reonis Poniro 
Nicola, Antonius, Costa f.q. Leondachi qui fuit f. Varde Cu- 

dumini
Vassili f.q. 'Theodori habitator in casale de Messoia de turma 

Chissami 
Costa Ruchani
Vassili Vlata Scuria f.q. Vlaco Scuria 
Costantinus Capsospiti
Joannes Mariza f.q. Georgi Mariza qui fuit f. Janno Mariza 
Michael Pacorinus f.q. Janno Pacorinus
Michael, Nicolaus, Georgius Papadopulo f.q. Janno Papadopulo

IV

ITEM hii sunt franci pro Alessii Calergi Senioris quondam Alexii Ca- 
lergi qui fuerunt rebelles cum pienominato Alessio' et nunc per pactum 
suprascriptum eis vel filiis ipsorum fuerunt rescripte chaste libertatis. 
Quorum nomina inferius continetur :

Michael Silvudhi f.q. Janno Silvudhi 
Nichita Vassilico f.q. Janno Vassilico 
Georgius Anatolicus f.q. Costantini Anatolicus 
Andronicus, Nicolaus Acostati f.q. Georgii Acostati 
Michael, Siphi, Costa Zaeanici f. Michael Zacanici 
Petrus, Rigo, Georgius, Curto Zacho f.q. Janno Curto Zacho 
Thomas, Johannes Cameti Zacho f.q. Georgii Cameti Zacho 
Alexius Bordonarius f.q. Janno Bordonarii 
Costa Stratigopulo f.q. Emanuel Stratigopulo 
Michael Ploymo f.q. Costa Ploymo
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ΔΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 18°Ν ΑΡΘΡΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΝΕΤΩΝ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ

Εις τον ίδιον ύπ’ άριθ. 675 φάκελλον κα'ι εις τδ αυτό τετράδιον 
εύρίσκονται εν συνεχεία τα ακολούθως δημοσιευόμενα διίο πρακτικό 
τής Λιοικήσε'ως Κρήτης, άφορώντα εις την εφαρμογήν τοΰ 18ου άρ
θρου τής συνθήκης. 'Ο ’Αλέξιος Καλλέργης έζήτησε νά γραφοϋν τα 
είκοσι, καθοριζόμενα πρόσωπα παπάδων μετά τών υιών των μεγάλων 
και μικρών. Το Συμβοόλιον των Κλητών (Consilium Rogatormn) 
άπεφάσισε την καταγραφήν «κατά τήν κρατούσαν συνήθειαν», χωρίς 
να προσδιορισθοΰν οί υιοί, μικροί ή μεγάλοι. Επιστολή όμως τοΰ 
Λουκος τής Ένετίας επέβαλε τήν ακριβή τήρησιν τών όρων τής συν
θήκης τόσον εις το ζήτημα αυτό όσον και εις τά άλλα. Κατόπιν τού
του έλήφθη άπόφασις νά γίνη διόρθωσις εις τό άρθρον. Άλλ’ ή 
άπόφασις έλήφθη μόνον από τους δυο Συμβούλους, καθ’ όσον ύ Δού
κας δεν έβλεπε τον λόγον νά γίνη ή διόρθωσις. Κα'ι ενώ έπρεπε τό 
ζήτημα, λόγω τής παρουσιασθείσης διαφωνίας, νά παραμείνη εκκρε
μές, μετά τό πρακτικόν ακολουθεί σύντομος κατάλογος ονομάτων, σχε
τικός μέ τήν διόρθωσιν ταυτην.

Ίδου τό κείμενον τοΰ πρώτου πρακτικού :

Cum nos suprascriptus Vitalis Michael Dacha Crete cum 
nostro Consilio concessissemus, in pacta suprascripto, prenomi- 
nati Alexio Calerghi «quod pupates cl diaconi ef, filii papatum 
qui non sunt villani nee possessi pro villanis, non deheant dari 
pro villanis qui non sunt capita XXU supra el deheant scribi 
nominatim», propterea quod, ipse Alexius Calerghi nobis petebal 
quod dicta XX capita scribercntur cum suis fillis parvis el ma- 
gnis el super hoc fuissel vocatum Consilium Rogatorum Cancli-

Έπειδή ημείς δ ανωτέρω νπογραφόμενος Βιτάλης Μιχαήλ, Λου
κάς τής Κρήτης, παρεχωρήααμεν εις τήν ανωτέρω συνθήκην τον ώ; 
ανω άναφερομένον Αλεξίου Καλλέργη «ί'να οί παπάτες καί διάκονες 
καί οί viol τών παπάτων, οί’τινες ονκ είαιν διακρατημένοι ώς πάροι- 
κοι, οντε είαιν πάροικοι, θέλομεν ί'να μή δοθώσιν διά παροίκων, οΓ- 
τινες ονκ είαιν κεφάλια από είκοσι καί επάνω, καί ί'να γραφθώσιν κατ' 
δνομα» καί επειδή αύτός δ ’Αλέξιος Καλλέργης έζήτει παρ' ημών τά 
ώς άνω είκοσι κεφάλια νά γράφουν μετά τών υιών των μικρών καί 
μεγάλων καί πρδς τούτο συνεκλήθη τό Συμβοόλιον τών Κλητών τον
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de; in ipso Consilio capta fuisset «pars», quod Μα XX capita de- 
bcrent scribi secundum consuetudinem, non specificando corum 
film nec parvos nec magnos, unde ipsa uiginti capita, propter 
dictum Consilium Rogatorum scripta fuerunt secundum consue
tudinem, tantum non specificando eorum filios nec parvos nec 
magnos; post hec autem recepimus litteram a Domino Nostro 
Ducc, in quibus continebatur, inter cetera, quod predicto Alessio 
tarn in hits quam in aliis sibi faceremus totalitcr quod per pa
ctum predictum debebamus facere; Quibus lilteris receptis, cum 
ipsa XX capita essent scripta superius, secundum consuetudinem 
tantum predicto Alessio, indie restaurum duximus faciendum et 
hoc restaurum consul,turn fail solumodo per nobiles viros Mar
cum Delpliinum cl Philippum Trivisanum, nostros Consiliarios, 
nobis Duche non videntibus hoc restaurum esse faciendum.

hii infrascripli fuerunt dati pro ipso restauro:
1) Papas Nicolas Papa(ti)s Simeonis de Ortlica
2) Papas Joanes Trachinus
3) Georgius filius quondam Papatis Vassili Sarachinopoli
4) Leondachi filius dicti quondam Vassili papatis
5) Michael films quondam dicti Papatis Vassili
6) Nicola Sculla films quondam Papatis Nicliite Sculla
7) Papas Chiriacho Cherotonarii
81 Papas Georgius Davithi filius quondam Papatis Constantini 

Davithi

Χά>’δάκος' εις το Συμβονλιον τούτο δε έλήφίλη ή άπόφααις δτι τά εν 
λόγω είκοσι κεφάλια έ’δει νά γράφουν κατά την κρατούσαν συνήύειαν, 
χωρίς νά προοδιορίζωνται ειδικότεροι’ οι υιοί αυτών, είτε μικροί είτε 
μεγάλοι' μετά ταυ τα όμως έλάβομεν επιστολήν τον κυρίου ημών Δου- 
κος, εις την οποίαν μεταξύ άλλων περιείχετο ή εντολή διά τον ρηίλέντα 
Αλέξιον τοσον ώς προς τον όρον τούτον δσον καί ώς προς τους άλ

λους νά κάμω μεν καίΡ ολοκληρίαν δτι ώφείλαμεν νά κάμω μεν κατά την 
ρηίΐεΐσαν συνθήκην' μετά την λήψιν τής επιστολής, επειδή εΐχον ήδη 
καταγραφή ώς άνω τά είκοσι κεφάλια μόνον κατά την κρατούσαν συνή
θειαν , άπεφασίσαμεν χάριν του είρημένου 5Αλεξίου νά γίνη επανόρ- 
θωσις καί ή άπόφασις τής επανορ&ώσεως ταύτης έλήφθη μόνον υπό 
των εϋγενών Μάρκου Δελφίνου καί Φιλίππου Τριβιζάνου, των ήμετέ- 
ρων Συμβούλων, ημών τον Δουκός φρονονντος δτι ή έπανόρθωσις 
αυτή δεν έπρεπε νά γίνη.
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9J Georgius Musculo f'ilius papatis Nicolai Mascalo
10] Theodoras Andronicopulo filing quondam papatis Michaelis
11) Papas Michael Davit filius quondam papatis Georgii Davit
T2) Papas Marcus filius quondam Papatis Nichite.

To δεύτερον πρακτικόν, γενόμενον δυο έτη περίπου μετά την υπο
γραφήν τής συνδήκης (πβλ. ινδικτιών 14η, ενώ τής συνθήκης 12η), 
έχει χαρακτήρα δηλώσεως τοΰ Συμβουλίου τής Διοικήσεοις, μετά την 
άνάληψιν τής αρχής υπό τοΰ νέου Δουκα ’Ιακώβου Μπαρότσι. “, ότι 
ό τέως Δούκας παρά την αρχικήν συμφωνίαν νά γίνη ή έπανόρίίωσις, 
περί τής οποίας έγένετο λόγος ανωτέρω, ήρνήθη τελικώς τήν επικό 
ρωσιν, δυστροπήσας και περί τήν κατά&εσιν των τετραδίων τών κα 
ταλόγων. ’Ιδού το κείμενον :

Nos Jacobus Barocci Dacha Crete cum nostro Consilio, omni
bus presentem paginam inspccturis columns esse notum quod 
nos simul cum nobilibus viris Marco Delfino et Pliilippo Trivi- 
sano, consiliariis nos Iris, petivimus a nobili viro Dacha Vitale 
Michaele predecessore nostro, quaternum in quo scribi fecerat, 
inter chartas alias, chartas quorumdam papatum, qui fuerunt 
franchati ex pace facta Alessio Calergio. ipse dixit quod dictus 
quaternus debebat portari Venetias, nos autem diximus ei quod, 
dictus quaternus debebat remanere in curia Crelae et licet def- 
fendetur se de dando predictum quaternum. Demum videns vo-

‘ Ημείς 6 'Ιάκωβος Μπαρότσι, Δούκας τής Κρήτης, μετά τον ήμετέ- 
ρον Συμβουλίου εις τους μέλλοντας νά ϋεωρήσουν τήν προκειμένη ν σε
λίδα ίΐέλομεν νά καταστήαωμεν γνωστόν, ότι ημείς Από κοινού μετά τών 
ενγενών Μάρκου Δελφίνον και Φιλίππου Τριβιζάνου, τών συμβούλων 
του, έζητήσαμεν παρά τον εύγενονς Δούκα Βιτάλη Μιχαήλ, τοΰ προ- 
κατόχου μας, τό τετράδων, όπου είχε καταχωρίσει, μεταξύ άλλων κα
ταλόγων, τους καταλόγους εκείνου; τών παπάδων, οϊ όποιοι κατέστη
σαν ελεύθεροι (franchi) συμφώνως προς τήν συνθήκην τήν γενομένην 
μετά τοΰ ’Αλεξίου Καλλέργη. Οντος είπεν ότι τό ώς άνω τετράδων 
ώφειλε νά μεταφέρη εις τήν Ένετίαν, ημείς όμως αντείπα μεν εις αυ
τόν, ότι τό ρηίΐ'εν τετράδων έδει νά μείνη έν τη Καγκελλαρία τής Κρή
της και ότι έχει τό δικαίωμα νά δικαιολογήαη εαυτόν διά τήν παρά- 
δοσιν τον είρημένου τετραδίου. Τέλος, βλέπω ν τήν ΙΗλησιν ήμών, προ- 14

14) Τήν υπαρξιν τοΰ Μπαρότσι άνεφέραμεν και εις τά Μνημεία Μακεδον. 
'Ιστορίας, σ. 17, υπό χρονολ. 3 Αύγουστου 1301.
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luntatem nostram dicentium quod dictus quaternus erat utilis in 
Curia Cretae, ubi requirunt predicti franchi fecit ipsum dari no
bis et nos fecimus legi ipsum, in quo invenimus contineri unum 
capitulum in uno loco in quo fit mentio de illis XX papatibus, 
diaconis et filiis papatum, qui non sunt villani, nec possessi pro 
villanis, quod non debeant dari pro villanis, qui non sunt capita 
de XX supra de quibus fuerant guai inter Dominatione et di
ctum Alexium ex eo, quod ipse Alexius petierat eos dari cum 
filiis marjnis et parvis et per eundem Ducham et Consiliarios 
dicebatur quod debebant scribi eorum charte secundum consue- 
tudinem, non specificando eorum filios magnos nec parvos el 
posted per eosdem fuerat diffinitum quod deberet ex cis fieri sibi 
restaurum quod, capitulum tale est, scilicet et hoc restaurum con- 
sultum fait per nobiles viros Marcum Delphinum el Philippum 
Trivisanum, nostros Consiliarios, nobis Duche non videntibus hoc 
restaurum esse faciendum; quod capitulum audientes nostri Con- 
sUiarii dixerunl quod ipse Dacha voluerat dictum restaurum sicut 
ipsi et dictum capitulum non debuerat in dicto quaterno scribi

Ή συνθήκη Ένετών-Καλλέργη και οϊ συνοδεύοντες ούτήν κατάλογοι 289

βαλλόντων δη το ώς arm τετράδιον ήτο χρήσιμον είς την Καγκελλα- 
ρίαν της Κρήτης, 'όπου το ζητούν οί ώς άνω «φράγκοι», τό παρέδω- 
κεν είς ημάς' ημείς το άνεγνώοαμεν και ευρομεν δτι περιέχεται εν άρ- 
ϋρον, δπου γίνεται μνεία περί εκείνων των εικοοι παπάδων, διακόνων 
και υιών παπάδων, οί όποιοι δεν είναι δουλοπάροικοι, ουδέ διακρα- 
τοϋνται ώς δουλοπάροικοι, δτι δεν πρέπει νά δοϋνΰν ώς δουλοπάροι
κοι, οί όποιοι δεν είναι κεφάλια περιοσότερα τών εικοοι' περί τούτων δε 
έπήλίλον διενέξεις μεταξύ τής Διοικήπεως καί τοΰ είρημένου Αλεξίου, 
εκ τούτου, δτι ό μεν Καλλέργης εζήτει νά δοάοΰν αυτοί μετά τών υίών 
των, μεγάλων καί μικρών, ό δέ Δούκας καί οί Σύμβουλοι έ'λεγον δτι 
ώφειλον νά γράφουν οί κατάλογοι τούτων κατά την κραιούσαν συνή
θειαν, ανευ προσδιορισμού τών υίών αυτών, μεγάλων ή μικρών καί 
μετά ταύτα νπ' αυτών τών ιδίων καθωρίσθη δτι έδει νά γίνη έπανόρ- 
θωσις τούτων καί ή παράγραφος αυτή ιδού πώς έχει : δτι «ή άπόψα- 
σις τής έπανορθώσεοις ελήφθη υπό το)ν εύγενών Μάρκου Δελφίνου 
καί Φιλίππου Τριβιζάνου, τών Συμβούλων μας, ημών τού Δουκός 
φρονούντος δτι ή έπανόρθωσις αυτή δεν έπρεπε νά γίνη». Την παρά
γραφον ταύτην άκούοντες οί Σύμβουλοι ημών έδήλωσαν δτι αυτός ού- 
τος ό Δούκας ήίλέληοεν ώς καί αυτοί νά γίνη ή επανόρθωσις καί διι 
δεν έπρεπε νά γραφή ή ανωτέρω παράγραφος είς τό ρηθέν τετράδων

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 19
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sine voluntate et requisitione sua et quod deberet cancellari, quia 
de diclo restauro omnes tres fuerant Concordes, unde licet inde 
plura verba f'orent tarn dictus Dacha Vitalis stetil contentus di
ctum capitulum facere cancellari, pro quo cancellando, fecimus 
sibi dari quaternum predictum, quo portato ad domum suam, 
ipse non fecit cum cancellari, sicut promiserat, sed dimisit earn 
integrum sicut erat et cum magna difficultate restituit nobis pre
dictum quaternum, unde ad cautelam predictorum nobilium hoc 
in presente quaterno fecimus dinotari.

Actum Die XXIIII May XIIII indictione

χωρίς νά Αελήσονν και νά ερωτηίλοϋν και αυτοί' ίίτι ώφειλε νά την 
διαγράιρη, άφοϋ και οι τρεις υπήρξαν σύμφωνοι διά την έπανύρθωσιν 
εκ τούτον κατ’ ακολουθίαν πλεΐοτοι λόγοι προήλθαν, ,ιιέχρις ου σνγκα- 
τετέϋη δ είρημένος Δούκας Βιτάλης νά διαγράψη την ώς άνω παρά
γραφον διά την διαγραφήν ταύτην τφ παρεδώσαμεν τό προειρημένου 
τετρόδιον, άλλ’ άφοϋ τδ μετέφερεν εις τον οΐκόν του δεν προέβη εις την 
διαγραφήν τής παραγράφου, ώς εΐχεν ύποσχεθή, άλλα τδ άφήκεν ως 
εϊχεν αθικτον και μετά μεγάλης δυσκολίας μάς τδ άπέδατκεν δθεν 
πρδς έξασφάλισιν των ώς αιω εϋγενών κατεχωρίσαμεν την δήλωσιν 
ταύτην εις τδ προκείμενον τετράδιον.

Έγένετο τή 24η Μαιου τής 14ης Ίνδικτιώνος.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τά δημοσιευόμενα δύο πρακτικά, δεν είναι, οσον έπρεπε, σαφή. 
'Υπάρχει μία σύγχυσις και μία ακαθοριστία, που είναι δύσκολον να 
βγάλη κανείς θετικά συμπεράσματα.

Τό άρθρον 18 αναφέρει ρηταις δτι οί παπάδες, οί διάκονοι καί οί 
υιοί τών παπάδων πού δεν είναι δουλοπάροικοι, δεν πρέπει, νά 
δοθώσιν ως τοιοΰτοι. Ό αριθμός των, κατά τά πρακτικά, προσδιορί
ζεται εις εΐκοσιν άτομα. Άλλ’ έφ’ οσον γίνεται μνεία καί περί τών 
υιών τών παπάδων, τίνα σκοπόν είχεν ή παρέμβασις τοΰ Καλλέργη 
όπως γραφούν μαζί μέ τούς υίοίις μικρούς καί μεγάλους; Καί ποια 
ήτο ή έπικρατήσασα συνήθεια ήν επικαλείται ή Διοίκησις τής Κρήτης;

Κατά τό Ρο)μαϊκόν δίκαιον πού ΐσχυε τότε έν Κρήτη, ή άπελευ- 
θέροισις από.την δουλοπαροικίαν τοΰ αρχηγού οικογένειας, συνεπήγε 
και την τοιαυτην όλων τών μελών τής οικογένειας. Διατί λοιπόν επέ- 
μεινεν ό Καλλέργης ίνα γίνη μία προσθήκη εις τό άρθρον καί συμπε- 
ριληφθούν δλοι οί υιοί μικροί καί μεγάλοι ;

Πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι ό Καλλέργης επεζήτει νά ύπολογι- 
σθοΰν είς τον αριθμόν τών είκοσι 4-5 αρχηγοί οικογένειας μέ δλα τά 
παιδιά των μικρά καί μεγάλα, δτε ασφαλώς θά έφθανον τον καθορι- 
σθέντα αριθμόν τών 20, ίνα κρατήση τούς άλλους ως δουλοπαροίκους;

Πάντως ημείς τουλάχιστον δεν ήδυνήθημεν νά έξαγάγωμεν ασφαλή 
συμπεράσματα καί άφίνομεν τό ζήτημα νά τό λύσουν άλλοι εϊδικώ- 
τεροι.

*
*. *

’Ολίγα τοόρα έχομεν νί εΐπωμεν διά τά ονοματεπώνυμα. Συναν- 
τάται πολλάκις τό δνομα Λέων—τού οποίου μετέπειτα κατέστη σπανία 
ή χρήσις — καί Λέος, έξ οΰ καί τά επώνυμα «Κοντολέων», «Σγου- 
ρολέος», «Λεοντόπουλος», «Σανδολέος». — ’Άλλα βυζαντινά ονόματα 
τότε έν χρήσει ήσαν τά : Βάρδας, Νικηφόρος, Φωκάς,· ’Αλέξιος, 
’Ανδρόνικος.

Άρκετάς φοράς συναντάται τό δνομα Κυριάκος καί 2-3 τό Θεο- 
τόκης ως κύριον δνομα. Δεν εΐδομεν πουθενά τό δνομα Δομήνικος. 
Ούτε καί είς ένα Κατάλογον πού περιέχει 3000 ονοματεπώνυμα κα
τοίκων τών Χανιών καί τών πέριξ χωρίων, τοΰ 1536, δεν άνευρομεν 
τό δνομα Δομήνικος. Ούτε ομοίως είς τούς Καταλόγους τών Κρητών 
προσφύγων (500 περίπου) πού κατέφυγον τό 1672 είς Κέρκυραν καί
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Ζάκυνθον και έσιτίζοντο από τό Ένετικόν Δημόσιον. (Εις ιόν τοΰ 
1536 άνεΰρομεν 5-6 φοράς τό όνομα Φραγκίσκος, όχι τό Δομήνικος).

Καταλήγομεν λοιπόν εις τό συμπέρασμα οτι τό όνομα Δομήνικος 
τοΰ περίφημου Γκρέκο, μετεγλωττίσθη από τό «Κυριάκος» έν Βενε- 
τίφ, από τον ίδιον, εις «Δομήνικος» και έπιμένομεν εις την γνώμην 
μας ταυτην την όποιαν διετυπώσαμεν και άλλοτε («Μικρός Έλληνο- 
μνήμων» σελ. 190) οπού άνεφέραμεν και παράδειγμα ενός Κοθώνη 
έξ "Αρτης δστις, βαπτισθεί,ς εις την Έκκλ. τοΰ 'Αγ. Γεωργίου Βενε
τίας και λαβών τό όνομα Κυριάκος, ένεφανίσθη μετά 22 ετη ώς μάρ- 
τυς εις τι συνοικέσιον και ΰπεγράφη ως Δομήνικος Κοθώνης. Εΐμεθα 
δέ βέβαιοι ότι μέλλοντα αρχειακά ευρήματα θά δικαιώσουν την γνώ
μην μας ως προς τό αρχικόν μικρόν όνομα τοΰ διασήμου Θεοτοκο- 
ποΰλου.

Βενετία, Δεκέμβριος 1918. Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Ύπό τό όνομα τοϋ Στεφάνου Νι. κολαΐδου υπάρχουν τά 
εξής χειρόγραφα εϊς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Μουσείου Ήρακλ,είου :

Α'. Ό υπ’ άρ. 23 κώδιξ σχήματος κοινού τετραδίου εκ 42 συνερ- 
ραμμένων σελίδων με έξώφυλλον, επί τοΰ οποίου έχουν γραφή τά εξής 
διά χειρός τοΰ Σ. Ξανθουδίδου- «Στεφάνου Νικολαΐδον, ιστορικά ση
μειώματα και βιογραφικά». Ή πρώτη σελίς άρχεται οΰτω : «Σημει
ώσεις εποχών επιτόπιων, αΐτινες ϋ·έλουν καταχωρη&η εν τάξει εις την 
εξακολούΟησιν των παλαιών όπου εχω από τον [....]αν μ [ον]', αΐτινες 
αρχονται από 1715 μέχρις τοϋ 1821 κατά Μάϊον». Συντομογραφικώς 
ό κώδιξ σημειοΰται περαιτέρω διά τοΰ Α.

Β' Δέκα άσύρραπτα φύλλα ποικίλου μεγέθους καί περιεχομένου 
υπ’ άριθ. καταλ. 64 (= Β). Τό πρώτον φΰλλον περιέχει σημείωμα 
περί τοΰ Τωάννου Κορνάρου ( = Β1)* 2 * * * * *. Τό δεύτερον επιγράμματα διά-

’) Ή άποκατάστασις τοϋ είς τό σημεΐον τοΰτο έφθαρμένου κειμένου θά 
έλυε τό πρόβλημα της προελεύσεως τών παλαιών χειρογράφων, τά όποια κα- 
τεΐχεν ό Νικολαίδης καί τών όποιων υπολείμματα είναι τά περαιτέρω υπό στοι
χεία Β3 καί Β4 περιγραφόμενα. Τήν συμπλήρωσιν : [πατέρ/αν μ[ον] αποκρούει 
εκτός τοϋ ν καί ή στενότης τοΰ έφθαρμένου χώρου. Άφ’ ετέρου 6 πατήρ τοΰ 
Ν. δέν άναφέρεται ώς εγγράμματος, ώστε έκ τών πραγμάτων νά επιβάλλεται 
μία τοιαύτη άποκατάστασις. ’Εγγράμματοι άντιθέτως όπήρξαν οί έκ μητρός 
θείοι του Μελέτιος καί Γεώργιος Νικολετάκης, δ δεύτερος δ’ έκ τούτων ύπήρ- 
ξεν άναμφισβητήτως κάτοχος παλαιών χειρογράφων (βλ. «Χριστιανικήν Κρή
την», Β, 59 καί ΕΕΚΣ, Β, 339). ’Αλλά ή συμπλήρωσις τής λέξεως εις άτι ον 
ή—τό χειρότερον—μπάρμπαν, ένώ θά έφαίνετο έμπράγματος, θά ήτο συγχρό
νως φιλολογικώς αδύνατος.

2) Τοΰτο έδημοσιεύθη ήδη υπό τοΰ Τωμαδάκη («Κρητ. Χρονικά» Β, 
257 κ.έ.). *0 έκδοτης δέν είδε τό χειρόγραφον καί, ώς έκ τούτου, άπεδόθησαν 
έσφαλμένως λέξεις τινές. Οΰτω είς τόν στίχον 8 τής σελ. 258 αντί «μετά μαρ
τυρίων των» γραπτέον: «με τά μαρτύριά των». ’Επίσης ή φράσις ή περιεχομένη 
είς τούς στ. 12-14 τής αυτής σελίδος, αδιανόητος άλλωστε οΰσα ώς έδημοσιεύ
θη : «Καί άλλα έργα τον σώζονται διάφορα είς οικίας ίδιωτικάς επί μικρόν ει
κόνων κυρίως νά ήτον καί με γράμματα εκείνης τής εποχής» γραπτέα οΰτω :
«Καί άλλα έργα....... επί μικρών εικόνων. Πρέπει νά ήτον........ ». Καί έχω
αντιγράφων άλλοτε άπό τόν Νικολαΐδην σημείωμα περί Μελετίου Νικ ό
λε τάκη (βλ. «Κρ. Χρονικά», Α, 195, σημ. 68) τάς λέξεις «γεννηθείς το 1801» 
αντέγραψα : «χειροτονηθείς το 1801» άλλοιώσας ουτω ούσιωδεστάτην περί τοΰ 
Μητροπολίτου τούτου πληροφορίαν.
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φορά (= Β2). Τά τρίτον καί τέταρτον ιστορικός σημειώσεις τών ετών 
1826-1829' είναι απεσπασμένα από πολυσέλιδον χειρόγραφον (=Β3). 
Τα πέμπτον, εκτον, έβδομον, ό'γδοον καί ένατον ιστορικός σημειώσεις 
τών ετών 1797-1799 καί γεωγραφικός τοιαΰτας περί Κρήτης. Φαίνον
ται καί ταΰτα απεσπασμένα έκ κάίδικος οΰχί όμως τοΰ Β3 ( = B4)S. 
To δέκατον, τέλος, περιέχει κείμενον υπό τον τίτλον' «’Επιστολή ΙΊον- 
πλ'ιον αξιωματικοί) άνδρδς τοΰ Λεντούλου, απεσταλμένη εκ της ’Ιε
ρουσαλήμ προς την I 'ευουοίαν τής Ρώμης, μεταφραττ&εϊσα εκ τον λα

τινικού» ( = Β5).
Έκ τών ανωτέρω χειρογράφων ολόκληρος ό Λ, τό ΒΙ καί το Β2 

έχουν γραφή υπό τής αυτής χει,ρός — τής τοΰ Στεφ. Νι,κολαΐδου. Τό 
Β3 ίσιος υπό τοΰ ίδιου. Τό Β4 καί Βδ άναμφισβητήτως δεν έγράφη- 
σαν από τον Νικολα'ίδην, αλλ’ από δυο διάφορα πρόσωπα, παλαιότερα 
πάντως τοΰτου, ώς δεικνύει ό χαρακτήρ τής γραφής. Οΰχ ήττον ό 
Ξανθουδίδης κατέλεξεν άπαντα ταΰτα ό)ς χειρόγραφα τοΰ Στεφ. Νικο- 
λαΐδου, ίσως διότι δεν τοΰ έδόθη ευκαιρία να τα έλέγξη επακριβώς, 
ήρκέσθη δέ απλώς εις τό γνώρισμα δτι προήρχοντο έκ τ<ϋν καταλοί
πων τής πλούσιας, ως φαίνεται, εις χειρόγραφα βιβλιοθήκης εκείνου4.

Εξαιρέσει τοΰ Β1, τό όποιον έδημοσιεΰΟη ήδη5, δλα τό άλλα 
είναι ανέκδοτα". Έκ τούτων θά δημοσιευθοΰν κατωτέρω ολόκληρος 
ό Α καί τό Β3. Τών λοιπών ή έκδοσις δεν έκρίθη εν τώ παρόντι αναγ
καία καί διότι ταΰτα—πλήν τοΰ Β2—δεν έγράφησαν υπό τοΰ Σ. Νι- 
κολαΐδου καί διότι τό περιεχόμενόν τιον είναι ελάχιστης ιστορικής 
αξίας, όταν δεν είναι άλλοθεν γνωστόν.

Αί «Σημειώσεις εποχών επιτόπιων» αί περιεχόμεναι εις τον A 
άναφέρονται εις μακράν σχετικώς χρονικήν περίοδον, την μεταξύ τών 
ετών 1821 καί 1893. Ή καταχώρησες τοιν είναι χρονολογικώς άτα
κτος μέχρι τοΰ 1860. “Εκτοτε καταχωροΰνται καθ’ ημερολογιακήν τά- 
ξιν. Ώς φαίνεται ό Νικολαΐδης περί τό 1860, ώριμος πλέον ώς θα 8

8) Αί σημειο'ιοεις αδται είναι πιθ-ανώτατα αί άναφερόμεναι ίιπό τοΰ Νικο· 
λαΐδου εις τόν τίτλον τοΰ κωδικός Α ώς «παλαιοί οπού εΐχεν», πρός έξακολού- 
fl-ησιν τών οποίων συνέταξε τά Σημειώματα του.

4) Πολλά τούτων περισυνέλε'ξεν ό Ξανθουδίδης (βλ. «Χριστ. Κρήτην» 
Α, 280). Έκ τούτων άλλα έξεδόδησαν (βλ. ΕΕΚΣ, Β, 939 κ.έ. καί «Χρ. Κρή
την», Β, 59 κ.έ.) καί άλλα άπόκεινται ανέκδοτα εις τό μήπω, δυστυχώς, άνοι- 
χθ-έν καταφύγιον τοΰ Μουσείου Ηρακλείου. Ό δέ Σταυρόκης συχνά μνη
μονεύει χειρόγραφα κατεχόμενα υπό τοΰ Νικολαίδου, έξ ών αντλεί ποικίλας 
πληροφορίας (βλ. Σταυράκην, 154, 177, 178, 192-193).

5) Βλ. άνωτ. σημ. 2.
") ’Ολίγα μόνον αποσπάσματα έδημοσιεύθησαν άπ’ έμοΰ (βλ. «Κρ. Χρονι

κά», Α, 176, 180, 195 κ.ά.).
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ίδωμεν, εσκέφθη να σημειώση προχείρως δ,τι έκ μνήμης ή έκ παρα- 
δόσεως έγνώριζε διά τά μετά τό 1821 γεγονότα, διά νά καταχωρήση 
τάς σημειώσεις ταύτας «εν τάξει εις εξακολονΰηοιν των παλαιών, όπου 
είχε»’. ’Εν συνεχεία δέ κατεχώρει εις τό πρόχειρον τετράδιόν του, 
καθ’ ημερολογιακήν πλέον τάξιν, δ,τι εκτοτε εκρινεν άξιοσημείωτον. 
'Ως εκ τοΰτου ή χρονολογική ακρίβεια τών σημειώσεων, αΐ όποΐαι 
αφορούν εις τά προ τοϋ 1860 γεγονότα, είναι δυνατόν νά άμφισβη- 
τηθή8.

Ποικίλον είναι τό περιεχόμενον τών σημειώσεων τούτων: πολεμι
κά! πράξεις, μετεωρολογικοί άνωμαλίαι, χειροτονίαι, έργα καί θάνατοι 
αρχιερέων, οικοδομά) ναών, εκπαιδευτικά) καινοτομίαι (δργάνωσις 
λαχείων καί σχολικών θεατρικών παραστάσεων), συνδικαλιστικοί εκ
δηλώσεις, πολιτική κίνησις, βιογραφικά τοΰ συντάκτου, πάντα ταϋτα 
αναγράφονται μίγδην. ’Ακριβώς δέ δι’ αυτήν τήν ποικιλίαν των αΐ 
σημειώσεις είναι σημαντικοί, διότι παρέχουν πληροφορίας, τάς οποίας 
είναι πολύ δυσκολον νά εϋρωμεν συγκεντρωμένος αλλαχού, διά μίαν 
περίοδον, καθ’ ήν δεν έξεδίδοντο εφημερίδες ή, καί αν έξεδίδοντο, 
είναι σήμερον σχεδόν άνευρετοι ®.

Άντιθέτως τό περιεχόμενον τοϋ Β3, αποσπάσματος, ως έλέχθη, 
άπολεσθέντος κοόδικος είναι ομοιογενές. Άποτελεΐται από συντόμους 
εκθέσεις πολεμικών γεγονότων λαβόντών χώραν εις τάς κεντρικάς καί 
ανατολικός επαρχίας τής Κρήτης κατά τά έτη 1826-1829. Έκάστη 
έκθεσις έχουσα αϋξοντα αριθμόν .είναι καταχωρημένη κατά χρονολο
γικήν σειράν καί μέ καλλιγραφικήν επιμέλειαν. To Β3 περιλαμβάνει 
τό τέλος τής κγ' έκθέσεως καί ολοκλήρους τάς υπολοίπους μέχρι τής 
λη'. Δισταγμούς ως προς τήν απόδοσιν τοϋ χειρογράφου τοιιτου εις τον 
Σ. Νικολαΐδην δημιουργεί ο γραφικός του χαρακτήρ, δ όποιος έχει 
σημαντικός διαφοράς από τον τοιοΰτον τοϋ Α, τοϋ Β1 καί Β2 — αλλά 
καί βασικάς ομοιότητας. Τούτο ίσως θά ήδΰνατο νά έξηγηθή εκ τοϋ 
δτι δ Α, τό Β1 καί Β2 έγράφησαν προχείρως καί έν σπουδή, ενώ τό 7 8 9

7) Βλ. άνωτ. σημ. 3.
8) Βλ. π.χ. «Κρ. Χρονικά» Λ, 37G.
9) Είναι δυσχερέστατη σήμερον ή άνεύρεσις εν Ήρακλείφ παλαιών κρητι- 

κών εφημερίδων. Λί πλεΐσται τών φυλασσόμενων είς ιδιωτικά αρχεία άπωλέ- 
σθησαν κατά τήν Κατοχήν. Τών άλλων οί κάτοχοι παραμένουν άγνωστοι. Έπί 
τή ευκαιρία τής άναδιοργανώσεως τής Βικελαίας Βιβλιοθήκης θά ήτο καλόν 
νά παρακληθοΰν διά τοΰ τύπου οί κάτοχοι τούτων νά τάς παραδώσουν προς 
φύλαξιν έν τή Βιβλιοθήκη, όπου καί ή επιστημονική έκμετάλλευσίς των θά 
ήτο ευχερής. Ό κ. ’Ελευθέριος Μαλαγαρδής έδωσεν ήδη τό παρά
δειγμα δωρήσας εις τήν Βικελαίαν μίαν πλήρη σειράν—τήν μόνην πού είχε— 
τής υπό τοΰ πατρός του έκδιδομένης έν Ήρακλείφ έφημερίδος «Δάφνη» (1907).
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Β3 μέ καλλιγραφικήν, ώς έλέχθη, επιμέλειαν. Παραμένει όμως πάλιν 
σημαντικόν έμπόδιον τό πλήθος των άπολυτοιν ονομαστικών τοΓι Β3 
— μέγα εν συγκρίσει προς τον αριθμόν των όμοιων λαθών τοΰ Α. 
Πάντως, είτε υπό τοΰ Νι,κολαΐδου έγράφη είτε ό'χι, τό Β3 περιέχει 
χρήσιμα Ιστορικά στοιχεία έπιβάλλοντα τήν δημοσίευσίν του

Χρήσιμος επίσης έθεωρήθη και ή έν έπιμέτριο «ναδημοσίευσις έκ 
τοπικής εφημερίδος μιας επιστολής τοΰ Σ. Νικολαΐδου, άποσταλείσης 
υπό τοΰτου τό 1900 προς τον Νικόλαον ΙΙαπαδάκην, τον μετέπειτα 
διευθυντήν τοΰ Ι.Α.Κ., πλούσιας εις πληροφορίας σχετικώς μέ τάς εν 
Ήρακλείφ σφαγάς κατά τό 1821 . Ή αξία τών πληροφοριών τού
των καί, γενικώτερον, ή προσωπικότης τοΰ Σ. Νικολαΐδου χαρακτηρί
ζονται ευστόχως υπό τοΰ εκδότου τής επιστολής εις τό άναδημοσιευό- 
μενον τμήμα τοΰ προλόγου του.

Ή Ικδοσις τών; ανωτέρω κειμένων μέ παρεκίνησε νά συγκεντρώσο) 
δσας βιργραφικάς πληροφορίας ήδυνήθην περί τοΰ συντάκτου των. 
Τά στοιχεία ταΰτα συγκροτοΰν, νομίζω, μίαν προσωπικότητα άξιόλο- 
γον καί διά τάς άρετάς της,, καθ’ έαυτάς, καί διά την ποικίλην — καί 
σημαντικήν δράσιν της. Έκτος τοΰτο’υ είναι χρήσιμα διά την το
πικήν ιστορίαν τοΰ Ηρακλείου—ίσως καί διά την γενικωτέραν ιστο
ρίαν τής Κρήτης—καί διά τήν άξιολόγησιν τών δημοσιευόμενων κεί
νων. Έκρινα διά τοΰτο σκόπιμον νά τά κατατάξω καί νά τά εκθέσω 
αμέσως κατωτέρω. Τά στοιχεία ταΰτα ήντλησα α) έκ τοΰ Α (αί σχετικαί 
παραπομπαί θά γίνωνται εις τάς σελίδας τοΰ χειρογράφου σημειουμέ- 
νας εις τό περιθοίριον τοΰ αντιστοίχου κειμένου), β) έκ διαφόρων έν
τυποι ν δηλουμένων εις τάς παραπομπάς καί γ) έκ τής προφορικής πα- 
ραδόσεως. Ιδιαιτέρως σημειιώ τους συμπολίτας άγιογράφους Γεώρ
γιον Άθ. Νικολαΐδην (τοΰ οποίου ό πατήρ ήτο πρώτος άνε- 10

10) Πρβλ. λ.χ. τήν κγ' έκθεσιν πρύς όσα γράφει σχετικώς ό Κ ρ ι τ ο β ο υ- 
λίδης (σ. 577 κ.έξ.) κσί ό Ψιλάκης (Γ, 626). ’Επίσης τήν λε', περί τοΰ 
ήρωίκοΰ θανάτου τοΰ Ξωπατέρα, πρός τά τοΰ Κ ρ ι τ. (σ.404 κ.έξ.) καί τοΰ 
Ψ ι λ. (Γ, 634), οί όποιοι διαφωνοΰντες μεταξύ των περί τήν χρονολογίαν ιού 
σημαντικού τούτου γεγονότος τής Έπαναστάσεως άφίστανται συγχρόνως άμφό- 
τεροι άπό τήν χρονολογίαν τοΰ Β3 κατά έν, περίπου, έτος! Ανάλογοι είναι αί 
διάφοροί καί εις τάς άλλας εκθέσεις.

10α) Βλ. «’Ελεύθερον Σκέψιν» [’Ηράκλειον) τής 10ης Μαίου 1930 καί 
ΕΕΚΣ, Γ, 128. Ό λαβών καί δημοσιέύσας τήν επιστολήν δέν υπέγραψε τό 
όλον δημοσίευμα, παρά τήν φράσιν τοΰ προλόγου του: *άπεν&ννΰίΐοαν είς τον 
υπογεγραμμένο*». Κατά βεβαίωσιν όμως τοΰ διευθυντοΰ τής εφημερίδος 
κ. I. Δ. Μ ο υ ρ έ λ λ ο υ, οδιος ήτο ό Ν. Παπαδάκης.
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ψιός τοΰ Στεφάνου) και Ευάγγελον Μαρκογιαννάκην. Άμ- 
φοτέρων αί πληροφορίαι προέρχονται εξ ασφαλών πηγών, τοΰ μέν 
πρώτου εκ της /νωριμίας του προς τον συντάκτην και έκ της οικογε
νειακής του παραδόσεως, τοΰ δέ δευτέρου εκ γνωριμίας πρός τε τον 
συντάκτην και τον μαθητήν καί, στενόν φίλον τρυτου Μ η ν α ν Θ ί κ.ο - 
νομίδην, άγιογράφον, θάνόντα· προ εικοσαετίας εις ηλικίαν . 70 
ετών

: I

Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

'Ο Στέφανος Νικολαΐδης κατήγετο' εκ τοΰ χωρίου 'Αγιες Παρα
σκιές τοΰ Ν. 'Ηρακλείου. Ό πατήρ του ώνομάζετο Νικόλαος Τρο- 
χαλάκης, άλλα το «χυδαΐον» τοϋτο επώνυμον δεν ήρεσεν εις τον λόγιον 
Στέφανον, ό όποιος μετήλλαξε τούτο εις. Ν ι κ ο λ αί δη ς υποκορίσας 
το πατρικόν όνομα Ή μήτηρ. του Άντριάνα ήτο αδελφή τοΰ Με
λετίου Νικολετ,άκη 13, τοΰ τόσον δυναμικού14, αλλά καί τόσον άτυχή- 
σαντος 15 Μητροπολίτου, καί τοΰ ί,ατροϋ..Γεωργίου Νικολετάκη, ,γνα)-

,ι) Τούτους, ώς καί πάντας, οΐανες μέ συνέδραμον, ευχαριστώ καί εντεύ
θεν θερμώς· Σημαντικήν επίσης πηγήν θά άπετέλει ή εκτενής νεκρολογία τοΰ 
Νικολαΐδου, ή δημοσιευθεΐσα δλίγας ημέρας μετά τον θάνατόν του είς. ,τήν έν 
Ήρακλείφ έκδιδομένην τότε (1907) βένιξελικήν εφημερίδα «Εθνική» (πληρο
φορία τοϋ άναγνόντος ταύτην εγκρίτου συμπολίτου καί φιλίστορός Κώ σ τη 
Ρασιδάκη, δικηγόρου). Δυστυχώς δεν κατώρθωσα νά άνεύρω ταύτην (βλ. 
άνωτ. σημ. 9) έν Ήρακλείφ, απευθυνθείς δέ είς τό ΙΑΚ, έλαβον απάντησιν 
ιών κ. I. Μαυρακάκη καί Κατσιαδάκη αρνητικήν. Έν Ηράκλειο) 
άνεϋρον μόνον τάς εφημερίδας τοΰ έτους εκείνου «Δάφνη» καί «Ελπίς». Έκ 
τούτων ή μέν σειρά τής πρώτης—κατά σατανικήν σύμπτωσιν—-είναι ελλιπής ώς 
πρός ιό φύλλον πού θά έπρεπε νά έχη δημοσιευθή ή ε’ίδηοις τοΰ θανάτου του 
(ήτο εβδομαδιαία), ή δέ δεύτερα περιέχει τήν εΐδησιν τού θανάτου, άνευ ού- 
δενός σχολίου. Τοΰτο εξηγείται, διότι ή μέν «Ελπίς» ήτο φανατικώς άντιβενι- 
ζελική, 6 δέ Στέφανος θαυμαστής τοΰ Βενιζέλου’ καί ή όξύτης τοϋ κομματικού 
άγώνος απέκλειε βεβαίως τότε (ήτο πρόσφατον τό Θέρισαν) πάσαν παράχώρη- 
σιν πρός τούς αντιθέτους.

,2) Βλ. Ν ι κ. Ε. Ζευγαδάκη, Τό θαΰμα τοΰ 'Αγίου Μήνα έν Ηρά
κλειο.) κατά τό Πάσχα τοΰ 1820, ‘Ηράκλειον 1949, σ. 14-15. Ή οικογένεια 
των Τροχαλάκηδοιν υπάρχει ακόμη είς 'Αγιές Παρασκιές. ■-

>?) Βλ. Α, σ. 20,
Μ) Οδτος έγένετο Επίσκοπος Ίερδς καί Σητείας είς ηλικίαν 25 ετών (βλ. 

ΕΕΚΣ, Γ, 129 έν παραβολή πρός τον Α, σ. 3) καί Μητροπολίτης Κρήτης 
τριακοντούτης (Α, 3).

Ι5) Βλ. «Ιίρ. Χρονικά», Β, 314-317 (ιδιαιτέρως έν σ. 317 σημ. 7).
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στοϋ εκ των έκδοθέντων χειρογράφων του1Κ. Υιός της αδελφής του 
Εΰσεβίας ήτο ό επίσκοπος Διονύσιος Καστρινογιαννάκης '“α , τοΰ 
οποίου ή φιλολογικώς ενδιαφέρουσα προσωπικότης δεν έξήρΟη προση- 
κόντως εισέτι.* 17.

'Ο χρόνος τής γεννήσεώς του δεν είναι ακριβώς γνιοστός, διότι 
δεν υπάρχει περί τουτου ουδεμία γραπτή μαρτύρια. Έκ προφορικών 
όμως πληροφοριών τών αγιογραφιών Ευαγγέλου Μαρκογιαννάκη και 
Γεωργίου Νικολαΐδου φαίνεται ότι έγεννήήη τό 1817, αί πληροφο- 
ρίαι δ’ αΰται συμφωνούν και με τάς σχετικός ενδείξεις τών αυτοβιο
γραφιών σημειώσεων Ι8.

'Ο Στέφανος άνετράφη και έμορφο) ίλη, ώς φαίνεται, εις τό 'Ηρά
κλειον. Τό 1826, την ημέραν τοΰ Πάσχα, δτε οί Τούρκοι ώρμησαν

,e) Βλ. «Χρ. Κρήτην», Β, 59 (πβλ. ΕΕΚΣ, Γ, 129, δπου εσφαλμένος ό 
Γεώργιος αναγράφεται ώς πρόγονος τοΰ Μελετίου).

,Βα) Α, 25.
17) ’Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτα είναι ή γλαφυρότης τών λόγων του, αί γλωσ

σικοί του ίδέαι καί τό τολμηρόν τών εκφράσεων. Ώς ένδειξιν παρέχω κατω
τέρω αποσπάσματα έκ λόγων του έκφωνηίΐέντων έπί τή έπετείω τής όλοκαυτιό-
σεως τοΰ Άρκαδίου : «.......Θωρεϊς παρέχει δυο κορμιά, μια νέα κ ’ ένα νέο, ένα
ζευγάρι δμορφο, ένα βιτσάτο νέο, με πρόσωπο αάν τοΰ παιδιού, δροσάτο αι'χν τό 
ρόδο, μέ μάθια που σπιθοβολονν, με χείλια που δέ μπόρεσαν ή δτηια κ5 ή άνα- 
φαγιά τό χρώμα τως ν’ αλλάζουν και φαίνονται να. λαχταρούν άλλω χειλιώ τι/
ομΐξι___» (βλ. Έπί τή εορτή τοΰ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου ΡεΟυμνης —
8η Νοεμβρίου 1900, έπετείω τής όλοκαυτώσεως τοΰ Άρκαδίου, λόγος τοΰ ’Ε
πισκόπου Ρεθΰμνης καί Αύλοποτάμου Κυρίου Διονυσίου. Έν Χανίοις, έκ τοΰ 
τυπογραφείου «ή Πρόοδος» Ε. Δ. Φραντζεσκάκη, σελ. 7). Καί αλλαχού: «___"Η
θελα να μου δίδετε σείς τά φτερά τοΰ λόγου, ν’ ανυψωθώ ψηλά εκεί___ νά φαν
ταστώ πραγματικά τη φοβερή την ώρα, πού σμίξανε τά δυό στοιχειά, η φλόγα 
και δ Ίόυρκος, κι’ από την εσ/ιιξιν αυτή εβγήκανε κουφάρια, ολόμαυρα άποκάου-
δα___» (ενθ* άνωτ., σελ. 5). Όμοια άνδηρό της ϋφους χαρακτηρίζει καί τούς
εις τήν καθαρεύουσαν λόγους του . τΚεκοπιακώς εγώ εϊγον εκδράμει προς ανα
ψυχήν εις την ίεράν τοΰ Άρκαδίου Μονήν, μόνος περί τήν δειλήν. Ρεμβάζων
ίατάμην παρά τήν μεγάλην αυτής αλω υπό τήν δροσερόν μικρών δρυών σκιάν.......
Μακράν διεφαίνετο λευκόατικτον το κνανοϋν τής λευκοκυμάντον θαλάσσης πέλα
γος. Άργνροφανεΐς δέ κυμάνοεις νπεδήλον το μεταξύ εκείνου και εμού έλαιόφν-
τον πεδίον___» (βλ. Λόγος πανηγυρικός τοΰ ’Επισκόπου Ρεθύμνης καί Αΰλο-
ποτάμου Διονυσίου.... Έν Χανίοις, 1902).

1R) <Ίο 1904 ανακάτωνα τά βυζαντινά σχέδια τον Στεφάνου κι άναμεσός στ* 
άλλα είδα μτά σημείωση τού πατέρα του, πού λεγε : Ό γ ιός μου ό Στεφά
νής έγεννήθη το 18 Π* (Άφήγησις Ε. Μαρκογιαννάκη). «*0 πά
πας μου έκ μητρός Χατζή - ζωγράφος, από τον όποιον έμαθα τήν τέχνη, ήτο κου
μπάρος καί ομότεχνος τον Στεφάνου. Αυτός μου έλεγεν, ότι ό Στέφανος ήτο μι
κρότερος τον κατά 3-4 χρόνια. Ό Χατζή-ζωγράφος έγεννήθη τό 1814, όπως μοϋ 
έλ^γε· (Άφήγ. Γ. Νικολαΐδου). Πβλ. Ν. Ε. Ζ ε υ γ α δ ά μ η, ένθ·’ άν·, σ. 14.
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εντός τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Μήνα μέ άγριας διαθέσεις, ήτο μεταξύ των 
έκκλησιαζομένων καί «εΐδεν υφϋαλμοφανώς τον "Αγιον Μήναν όπου 
τους ετρεψεν εις φυγήν»'1'. Τό όραμα τούτο θά ιόν κινήση μετά 10 
έτη, εις ηλικίαν 19 ετών, νά σύνθεση σχετικήν ακολουθίαν, καθιερω- 
θεΐσαν αμέσως τότε καί ψαλλομένην είσέτι καθ’ έκάστην Τρίτην τής 
Διακαινησίμου εις μνήμην καί τιμήν τοΰ θανματουργήσαντος 'Αγίου2". 
Πώς όμως έμορφώθη, ώστε νά είναι 19ετής εις θέσιν νά συνθέτη 
τοιαΰτα, δύσκολα όπωσοϋν, κείμενα; Ή κατάστασις τής εν Ήρα- 
κλείφ δημοσίας έκ.ταιδεύσεως κατά τήν δεκαετίαν 1821-1830, πού 
είναι ακριβώς ή εποχή κατά τήν οποίαν έπρεπε νά μαθητεύση ό Στέ
φανος, δεν θά ήτο βεβαίως καλύτερα εκείνης, πού περιγράφει <5 Sie- 
ber* * * 21, ούτε καί πρόσφορος ήτο ή αιματηρά εκείνη εποχή διά μίαν 
επιμελή παίδευσιν. Ούτε φαίνεται ούδαμόθεν οτι έξεπατρίσθη, διά νά 
μορφωθή, ρητώς μάλιστα μαρτυρεί ή προφορική παράδοσις τής οικο
γένειας του δτι ήτο αύτοδίδακτος22 * *. Πάντως δεν θά ήτο δύσκολον δΤ 
έν εύπορον καί φιλομαθές παιδίον μέ θειον αρχιερέα νά λάβη στοι
χειώδη μαθήματα αρχαίων ελληνικών, αριθμητικής καί βυζαντινής 
μουσικής είτε από τον υπό τοΰ Sieber άναφερόμενον έν Ήρακλείψ

‘") A, 1.
2ίι) Τήν ακολουθίαν ταύτην έξέδωκεν εσχάτως ό Ν. Ε. Ζευγαδάκης 

(βλ. σημ. 12) εις κομψόν τεΰχος, δπου (σ. 18) σημειοΰνται καί αί προηγούμε- 
ναι εκδόσεις. Νομίζω ότι ό πρόλογος τής πρώτης έκδόσεως, γραφε,ίς υπό τοΰ 
ίδιου τοϋ Ν ι κ., θά έπρεπε νά άναδημοσιευθή εις τό τεΰχος τοΰτο. Εις τήν 
επικεφαλίδα τής έκδόσεως ταΰτης ό Ζ ε υ γ. θέτει ερωτηματικόν εις τήν φρά-
σιν: «‘Ακολουθία..........ποιηθεΐοα παρά Στεφάνου Νικολαΐδου τφ 1S36» θεωρών
άμφισβητήσιμον τήν χρονολογίαν. ΙΙράγμαιι έκ πρώτης όψεως φαίνεται περί
εργον, πώς καθιερώθη έπισήμως εκκλησιαστικόν ποίημα 19ετοΰς νεανίσκου. 
"Οταν όμως ληφθή ύπ’ όψει ή καταγωγή τοΰ Στεφάνου, άνήκοντος εις οικο
γένειαν προκρίτων, ή ευφυΐα του, ή ευσέβεια του καί, πρό παντός, τό δτι Μη
τροπολίτης ήτο τότε ό θείος του Μελέτιος, τό πράγμα γίνεται εύεξήγητιιν.

=’) Βλ. Γ. Ζ ομπανάκη, Ό Αυστριακός ποιητής F. W. Sieber στην
Κρήτη, ΕΕΚΣ, Β, 282-289. ΙΙβλ. Ψιλάκη, Γ, 924. Περί τής προελεύσεως 
των τότε έν Κρήτη διδασκάλων βλ. Κ ρ ι τ ο β ο υ λ ί δ η ν σ. 9, καί ψ ι λ ά- 
κ η ν, Γ, 202.

2!) Πληροφορία Γ. A. Ν ι κ ο λ α ΐ δ η. Τό δτι δέ.ν έλαβε συστηματικήν 
μόρφωσιν δεικνύουν καί τά χειρόγραφά του μ,έ τήν ενίοτε χαλαράν σύνταξιν 
καί τά χαρακτηριστικά-—ολίγα πάντοις — ορθογραφικά λάθη: «‘Εχειροτονήϋη 
Πέτρας ό Μελέιτος. ...δώοας παραίτηοιν προς αυτόν 6 Πέτρας» (Λ, 6) <διάφορα.ι* 
(Α, 9), «υποδεχθείς» (A, 11 = γενόμενος δεκτός), «έπλυμί/ρησεν» (Α, 14) «υφε- 
αιείου» (Α, 15), «λ,ειψιδρία» (Λ, 15), «έν βαθύ γήρατι» (Α, 10) κλπ. Των σφαλ
μάτων τούτων πολλά ίσως πρέπει νά αποδοθούν εις απλήν παραδρομήν, όφει- 
λομένην εις τό πρόχειρον τών Σημειώσεων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:50 EEST - 18.237.180.167



300 Μεν. Γ. Παρλαμα

διδάσκαλον Γρηγόριον Μεγαλοβρυσανόν 23, είτε άπό ιόν νεαρόν τότε 
Νικόλαον Παρασιίρην 14, είτε και από αυτόν τον θειον του 2δ. Πάντως 
τό 1833, εις ηλικίαν δηλαδή 16 ετών, θά είχε περατώσει τάς περί τα 
γράμματα σπουδάς του, αί οποΐαι, σημειωτέον, έπεξετάθησαν καί εις 
την εκμάθησιν τής τουρκικής2", διότι τότε, όπως αναφέρει ό ίδιος, 
αρχίζει μαθήματα ζωγραφικής παρά τώ δοκίμιρ άγιογράφω τής εποχής 
εκείνης Μιχαήλ Πολυχρονίδη 2 * 27, ή συστηματική δ’ έκμάάησις τής τέ
χνης ταΰτης δεν θά άφηνε βεβαίως περιθώριον δι’ άλλα τακτικά μα
θήματα. ’Άλλωστε μετά τρία έτη, τό 1836, ως έλέχθη ήδη, είναι εϊς 
θέσιν νά σύνθεση ακολουθίαν. Θά έπρεπε πάντως ό νεαρός ύμνογρά- 
φος νά διακρίνεται τότε επί παιδεία καί ευσεβεία, διά νά άποτολμα 
τοιαΰτας πνευματικός εκδηλώσεις.

Ή αγιογραφία συν τφ χρόνω άπέβη κύριον επάγγελμα τοϋ Στε
φάνου 28. Ή εΰσέβειά του, ή δεξιοτεχνία του29, ή ίκανότης του νά 
άνατρέχη εις τάς πηγάς καί νά άντλή έκεΐθεν εμπνεύσεις καί ή προσ- 
πάθειά του νά άνανεοίνη τους τεχνικούς του τρόπους30, εντός των 
ορίων πάντοτε τής παραδόσεως31, συνετέλεσαν ώστε νά ύπερβή ταχέοις 
τους συμμαθητάς καί ομοτέχνους του Ίωάννην Πολυχρόνην (υιόν τοΰ

2S) Sieber, Reise n. d. Insel Kreta I, 270. Ό Γ. Ζομπανάκης 
(ενθ’ ανωτ.) μεταγράφει: Μεγαλοχριστιανός (πβλ. Ψιλάκη, 324).

2i) Ό Παρααύρης τά &9, πού τον είχα δάσκαλο, ήταν πάνω από 55 χρόνων. 
Μάς έλεγε ανχνά, π ώ ς 6 0 χρόνια κάνω τό δάσκαλο κι δλοι οι μεγάλοι 
τον ’Ηρακλείου βγήκανε άπό τά χέρια μου» (άφήγ. Ε. Μ α ρ κ ο γ ι α ν ν ά κ η). 
Ό διδάσκαλος αυτός ήτο πολύ αγαπητός έν Ήρακλείφ (βλ. Ψιλάκη, 849). 
Βλ. καί Μ.Ε.Ε. εις τήν οίκείαν λέξιν.

3δ) Ό Μελέτιος Νικολετάκης έχρημάτισεν αρχιδιάκονος τής Μητροπόλεως 
μέχρι τοϋ 1824 (βλ. ’Επιστολήν τοϋ Σ τ ε φ. Νικολαΐδου δημοσιευθείσαν 
εις τήν έφ. «Έλευθέραν Σκέ/ψιν» τοϋ Ήραν λείου τής 10 Μα'ίου 1930).

2“) Πληροφορία Γ. Α. Νικο λαίδη, έπιβεβαιουμένη καί άπό τάς περαι
τέρω έκτιθεμένας επισήμους άποστολάς τοΰ Στες., εις Κωνσταντινούπολιν.

2Ι) Βλ. Α, 7. Ό άγιογράφος οδτος άπέθανε τό 1854 εις Άγιον Μύρωνα 
(Λ, 7).

28) Βλ. Ν. Ζ ε υ γ α δ ά κ η, ένθ’ άνωτ., 14. '"Εργα του, εκτός τοΰ περιγρα- 
φομένου υπό τοϋ Ζευγ., υπάρχουν καί εις τόν μικρόν Άγιον Μηνάν καί εις τόν 
ναόν τοΰ χωρίου Άγιες Παρασκιές.

2fl) Ώς δείγμα τής τέχνης του δημοσιεύω φωτογραφίαν τής είκόνος «77α- 
ρήλϋ-εν ή σκιά τοΰ νόμου» (βλ. πιν. ΣΤ') ευρισκόμενης εις τόν ναόν τοΰ Άγ. Τίτου.

30) <’Ίοαμε τά 02 έζωγράφιζε με ανγόχρωμα, υστέρα έμα&ε τήν ελαιογραφία 
άπό τόν 9Ιταλό ζωγράφο Μαρινέλλι, που ήoih τότε ατό Ηράκλειο, για νά εργαστεί 
στην εκκλησία των καθολικών» (άφηγ. Ε. Μ α ρ κ ο γ ι α ν ν ά κ η. Πρβλ. κατωτ. 
σημ. 36).

3ι) «Πολλές φορές μ’ έμάλ,ωνε, γιατί τότες έκανα τις μύτες καί τά χείλια όχι 
λεπτά σαν ταοί παλιούς' μου ’λεγε πώς αυτά είναι φράγκικα» (Μ α ρ κ ο γ.).
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Μιχαήλ) και Άνδρέαν Βλαχάκην καί νά γίνουν τά έργα του περιζή
τητα. Τοϋτο εξηγεί έν μέρει καί την μετέπειτα μεγάλην του ευπορίαν * 31 32 * *, 
ή οποία θά τοΰ έπιτρέψη νά ζή «σαν Άρχοντας», νά καλλιεργή κατά 
τρόπον πολυτελή τά κτήματά του καί νά διατηρή σχέσεις μέ τους τά 
πρώτα φέροντας έν τή νήσψ.

'Ομοια ήτο ή υπεροχή του και μεταξύ των Ιεροψαλτών τής εποχής. 
Έπί πολλάς δεκαετηρίδας διετέλεσε δεξιός ψάλτης εις τον μητροπολι- 
τικόν ναόν83, αυστηρός τηρητής τών παραδόσεων καί ακόμη αυστηρό
τερος ελεγκτής τών διαδόχων του, δτε, ύπερογδοηκοντούτης πλέον, 
παρητήθη τής θέσεως αυτής31.

'Η πνευματική καί ηθική άρτιότης τοΰ Στεφάνου ήτο ανάλογος 
προς τήν σωματικήν του τοιαύτην. Μίτο υψηλός, μελανόφθαλμος καί 
πάντοτε κομτ|;ώς ένδεδυμένος. Γενικώς έθεωρείτο από τους ωραιότε
ρους Ήρακλειώτας τής εποχής του35 *. 'Η δημοσιευόμενη αυτοπροσω
πογραφία του (βλ. πιν. Ζ')3β δεν αναιρεί τήν παράδοσιν ταΰτην, ή 
έκφρασίς της μάλιστα μέ τούς υγρούς οφθαλμούς καί τά παχέα χείλη 
καθιστούν πιθανήν μίαν προφορικήν μαρτυρίαν37 * *, δτι συνεκινεΐτο 
πολύ από τάς ωραίας γυναίκας.

Ή ευγένεια, λοιπόν, τής καταγωγής, ή ευφυΐα καί ή ποικίλη παι
δεία—ύμνογράφος, μουσικός, άγιογράφος, τουρκομαθής—, ή ευσέβεια 
καί ή σωματική άρτιότης τοΰ Στεφάνου συγκροτούν άναμφισβητήτως 
τον τύπον τού καλού κ αγαθού τής εποχής του. Ευεξήγητος δί)εν 
είναι ή ταχεία άνάδειξίς του έν Ήρακλείω κατ5 άρχάς καί βραδύτερον 
έν όλοκλήρφ τή Κρήτη. "Οτε τον Μάϊον τού 1845, έξ αφορμής τής 
θανατώσεως ενός χριστιανού υπό τών τουρκικών αρχών «διά φρικω-

82) «"Οταν άπέθανεν όμως δεν άφησε μεγάλη περιουσία» (άφηγ. Γ. Ν ι κ ο- 
λ α ΐ δ η).

88) Έπί τοΰ σημείου τούτου συμφωνούν δλαι αί προφορικήν μαρτυρίαι.
31) «Κατά το 1900 ενθυμούμαι, ποΰ 6 πατέρας μου ήλθε ένα βράδυ δύσθυ

μος ατό σπίτι, υστέρα από μια συνεδρίαση στη Μητρόπολη. Τον έρώτηοα τί έχει
καί μου εϊπεν, δτι, προκειμένον νά προοληφθή ένας δεξιός ψάλτης στον “Αγιο
Μηνά, ό Iραφάνας, (παρανόμι τοΰ Σ. Νικολαΐδου) έατεσε καυγά, γιατί δεν τον
ήθελε» (άφηγ. τού δικηγόρου Κωστή Ρασιδάκη).

35) Καί έπί τοΰ σημείου τούτου δλαι αί προφορικοί μαρτυρίαι συμπίπτουν.
8β) Τήν προσωπογραφίαν ταύτην κατέχει ήδη ή κυρία Καλλιόπη ’Αγγέλου 

(οδός Άρχανων), ή όποια μέ πολλήν προθυμίαν μοΰ τήν παρεχώρησε πρός
μελέτην καί φωτογράφησιν. «Ή είκών παριστάνει τον Στέφανον. Τήν έκαμε ό
ίδιος, όταν από ένα Ιταλό έμαθε τήν ελαιογραφία. Τό ξέρω από τόν μαθητήν τον 
Μηνάν Οίκονομίδην, ποΰ πέθανε προ είκοσι ετών εβδομηκοντούτης» 
(άφηγ. Γ. Α. Νικολαΐδη).

3Ι) Τοΰ Ε. Μαρκογιαννάκη.
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δεστάτων βασάνων», έγινε «φοβερά στάσις των χριστιανών» και αϊ 
τουρκικά! άρχαί προέβησαν εις την σύλληψιν τοΰ Στεφάνου, ό λαός 
έσπευσε να τον άποφυλακίση 38. Τούτο άποδεικνύει δτι οΰτος, καίτοι 
νειιρός — 28 έτιΤιν —, ήτο ηγετικόν στέλεχος της χριστιανικής κοινω
νίας και συγχρόνως συμπαθής και εις τά λαϊκά στρώματα. Άλλα καί 
εις τάς τουρκικάς άρχάς, φαίνεται, έπεβάλλετο. Τουρκομαθής δπως ήτο 
και ευφυής ήδύνατο νά έρχεται εις επαφήν μέ αύτάς και νά είσηγήται 
μέτρα υπέρ των Χριστιανών. Ουτω το 1846, απουσιάζοντας τοΰ Μη
τροπολίτου, δΤ ίδικής του πρωτοβουλίας θεσπίζεται διά πρώτην φο
ράν νά γίνεται ή κατάδυσις τού Σταυρού κατά τήν ημέραν των Φώ- 
των εντός τοΰ λιμένος τοΰ Ηρακλείου, υπό τά δμμοιτα των Τούρκων, 
καί όχι μακράν τής πόλεως, εις τήν Τρυπητήν, όπως έγίνετο πρότε- 
ρ0ν 3» Τό τοιοΰτον βεβαίως είναι σημαντικόν, δταν ληφθή ύπ’ οψει, 
ποιαν εθνικήν σημασίαν εΐχεν ή τελετή αΰτη κατά τήν περίοδον 
τής Τουρκοκρατίας.

Κατά τύ θέρος τοΰ 1856, ώριμος πλέον και αρκετά πλούσιος, επι
χειρεί τό πρώτον του εκτός τής Κρήτης ταξίδιον. Επισκέπτεται τήν 
άκμάζουσαν τότε Σύρον, τάς Αθήνας, τάς Πάτρας, τήν Σμύρνην καί, 
τέλος, τήν Κωνσταντινοΰπολιν4Ι>. Ή έπίσκεψις τών κέντρων τούτων 
τοΰ Ελληνισμού ΰποδηλοΐ τήν βαθεΐαν έφεσιν τοΰ Στεφάνου νά γνω- 
ρίση εύρΰτερον καί έν τοΐς πράγμασι τήν μεγάλην ελληνικήν πατρίδα, 
τήν οποίαν μέχρι τότε εθαύμαζε μόνον είς τά βιβλία. Άλλον σκοπόν 
πρακτικόν δεν φαίνεται νά είχε τό ταξίδιον τοΰτο, διότι τό μέν έμπό- 
ριον ουδέποτε τον άπησχόλησε, πολίτικοι δε σκοποί δεν ήδύναντο νά 
εξυπηρετηθούν μέ μίαν τοιαύτην ποικίλην καί. σύντομον, σχετικώς, 
διαδρομήν. Άλλωστε και ό ξηρός τρόπος, καθ’ δν αναγράφεται το 
ταξίδιον τοΰτο είς τάς Σημειώσεις,— δεν σημειώνεται σκοπός τοΰ τα
ξιδιού— έπιβεβαιοΐ τήν ΰπόθεσιν ταύτην, "Οτε τον ’Οκτώβριον τοΰ 
αυτού έτους έπέστρεψεν είς τό Ηράκλειον, τοΰτο εΐχεν ήδη ΰποστή 
μεγάλην καταστροφήν έκ τοΰ κατ' εκείνο τό φθινόπωρον επισυμβάν- 
τος φοβερού σεισμού.

Κατά τό αυτό φθινόπωρον εΐχεν έλθει ως Διοικητής τής Κρήτης ό 
Βελή-πασάς, ή πολιτεία τοΰ οποίου εντός ολίγου—τό 1858 — έξήγειρε 
τούς Κρήτας, διαμαρτυρομένους διά τάς ποικίλας φορολογικός καί άλ- 
λας επαχθείς καινοτομίας τοΰ νέου Διοικητοΰ* 41. 'Η εξέγερσις αυτή 
εΐχεν ώς αποτέλεσμα τήν άντικατάστασιν τούτου καί τήν παραχώρησιν

3S) Α, 5.
»8) Α, 3.
4°) Α, 7.
41) Βλ. Ψιλάκην, Γ, 821-834.
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διαφόρων προνομίων εις τούς Χριστιανούς της Κρήτης, μεταξύ των 
οποίων ήτο και το δικαίωμα των επαρχιών νά εκλέγουν τούς διοικη
τικούς αντιπροσώπους των42. 'Ο Στέφανος εκλέγεται αντιπρόσωπος 
τής επαρχίας .του κατά τον Σεπτέμβριον τοϋ 1858 43, μετ’ όλίγας δέ 
ημέρας εις γενικήν συνέλευσιν των επαρχιακών αντιπροσώπων τοϋ 
'Ηρακλείου εκλέγεται πληρεξούσιος τής Συνελεύσεως διά τά Χανιά, 
δπου καί αμέσως μετέβη **. Έκεΐ μετά ένα μήνα, ήτοι την 1γιν Νοεμ
βρίου, προκειμένου νά σταλή άντιπρόσοοπος τής Κρήτης διά την έν 
τοϊς πατριαρχείοις εθνικήν τών ορθοδόξων συνέλευσιν εκ πασών τών 
επαρχιών τής Αυτοκρατορίας, εκλέγεται καί πάλιν «διά ιρήψων και 
διά κλήρου» γενικός αντιπρόσωπος τής Κρήτης εις την πανεθνικήν 
ταύτην σύνοδον. Άφοΰ ώρκίσθη .εις τον ναόν τών 'Αγίων ’Αναργύ
ρων, εν Χανίοις, καί συνεννοήθη μετά τών άλλων πληρεξουσίων, ιδία 
δέ με τον δυναμικόν καί εύπαίδευτον εκ Ρεθύμνης Μάξιμον Δασκσ- 
λάκην, διά τήν εν Κων/λει διαχείρισιν τών εθνικών ζητημάτων, άνε- 
χώρησε διά Κων/λιν τήν 19 Νοεμβρίου τοϋ αύτοΰ έτους, δπου καί 
παρέμεινεν άντιπροσωπεύων τήν πατρίδα του μέχρι τοϋ ’Ιουλίου τοϋ 
I86015. Πώς έξετέλεσε τήν εντολήν του ταύτην δεν γνωρίζομεν, διότι 
ούτε ό ίδιος εις τά Σημειώματά του αναφέρει τι περί τούτου ούτε 
άλλος τις, καθ’ όσον δύναμαι νά βεβαιώσω.

Οίίτω τό κΰρος τοϋ Στεφάνου ηϋξανεν από ημέρας εις ημέραν. 
Μέ τήν αγιογραφίαν άσχολεΐται πλέον ούχί ως επαγγελματίας. ’Αφιε
ρώνει τον καιρόν του είς κοινωφελείς ασχολίας * 45 46, ενώ συγχρόνως καλ
λιεργεί ύποδειγματικώς τό περίφημον καταστάν έκτοτε «περιβόλι» του 
καί τά άλλα κτήματά του είς τό χωρίον 'Αγιες Παρασκιές 4β“ . Έκεΐ, 
δαπανών αφειδώς, μετέβαλε τό κτήμα του, εις θέσιν Βουλκάνο, είς 
αληθινόν παράδεισον περιέχοντα περί τά 600 δένδρα, πολλάς ποικι
λίας τών οποίων μετεφύτευσε διά πρώιην φοράν είς τήν Κρήτην. Θαυ
μαστής ποικιλίας είναι επίσης καί οί κρεβατίνες του. Τό περιβόλι ήτο 
διηρημένον κατά τό πρότυπον τών ευρωπαϊκών είς άλέας, είς έκά-

4ή Ένθ’ άνωτ., 835-836.
4S) Α, 9.
44) Α, 9.
4ο) Α, 9. Πβλ. τήν υπό ανωνύμου έκδοθεϊσαν βιογραφίαν: Μάξιμος Δα- 

σκαλάκης, συμβολή είς τήν Κρητικήν 'Ιστορίαν, έν Άθήιαις 1902, σ. 12.
4β) Είς τόν Κώδικα Πρακτικών τής I. Μητροπόλεως Κρήτης τών ετών 

1860-1862 αναγράφεται ό διορισμός του ώς μέλους επιτροπής έκ προκρίτων δια 
την άνέγερσιν τοϋ μητροπολιτικοΰ ναού (σ. 34, χρονολογία πρακτικού 11-4- 
1862). Βλ. Α, 11 καί 12.

46α) Τό ενδιαφέρον του διά τήν γεωργίαν φαίνεται έκ τοΰ πλήθους τών 
σχετικών σημειωμάτων του.
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στην των οποίων είχε δώσει ιδιαίτερον δνομα είλημμένον εκ τοΰ εθνι
κού κύκλου (’Όθωνος, ’Αμαλίας, Κανάρη κλπ.) και άναγεγραμμένον 
επί άνηρτημένης πινακίδος47. Εις τον παράδεισον τοΰτον καταφεύγει 
οσάκις ή τύρβη τής πόλεως τον στενόχωρε! κα'ι εκεί ίσιος μελετών τά 
προσφιλή του ιστορικά βιβλία και χειρόγραφα αρχίζει νά γράφη κα'ι 
τά ιδικά τού 'Ιστορικά Σημειώματα. Οικογενειακά! φροντίδες δεν τον 
κατατρύχουν, διότι; παρέμεινεν άγαμος, θεωρών όΐι.ή ίδιότης του ώς 
ιεροψάλτου και. άγιογράφου τώ επέβαλλε την άγαμίαν48 49.

Ή άγαμία αυτή έχρησίμευσεν ώς πρόσχημα τον ’Οκτώβριον τοΰ 
1865 εις,τον Διοικητήν ’Ισμαήλ, διά νά ά,κυρώση την εκλογήν τοΰ 
Στεφάνου ώς .δήμογέροντος. Ή'έρις μεταξύ τών κοινοτήτων των ανα
τολικών - επαρχιών καί τών Μονών, τών πρώτων. μπαιτουσών όπως 
δαπανάται τό ήμισυ τών εσόδων ταιν δευτέρων προς συντήρησιν τών 
σχολείων-, είχεν- όξυνθή έπικινδύνως κατά, τό έτος εκείνο. Ό Στέφα
νος, ό όποιος φίλος ών τής παιδείας είχεν από τοΰ 1861 διορισΟή 
έφορος τών έν Ήρακλείφ σχολείων και είχε μάλιστα οργανώσει λα- 
χεΐον προς οικονομικήν ένίσχυσιν τούτων48, είχε ταχθή, ώς ήτο φυσι
κόν, μέ τό μέρος' τών Κοινοτήτα)ν. ’Εκλεγείς δε δημογέρων, ώς έλέ- 
χθη, καί θεωρηθείς επικίνδυνος διεκδικητής τοΰ δικαίου τών Κοινο
τήτων έπέσυρε την μήνιν τοΰ τότε Μητροπολίτου Διονυσίου, ταχθέν- 
τος.μετά τών μοναχών, ό όποιος είσηγήθη καί επέτυχε τήν άκυρωσιν 
τής εκλογής του καί τήν διάλυσιν τής τοπικής έν Ήρακλείφ συνελεύ- 
σεως80. Καί έφ’ όσον μέν ή διένεξις προς τους Τούρκους περιωρίζετο 
εις τό πολιτικόν στάδιον, ό Στέφανος, ώς εϊδομεν, πρωτηγωνίστει. 
Ότε ό'μως αυτή έξειλίχθη. εις ένοπλον αγώνα καί οί τολμηρότεροι έκ 
τών κατοίκων τών πόλεων κμτέφευγον εις τήν έπαναστατήσασαν ύπαι
θρον, δεν έτόλμησεν, ύπείκων ίσως εις τήν συντηρητικήν καί ειρηνι
κήν φύσιν του, νά δοκιμάση τήν-τραχύτητα τών .βουνών καί νά αντι
μετώπιση τούς κίνδυνους τής παρανομίας. Έκ φυσεως νομιμόφρων, 
εξ ανατροφής αμύητος εις τάς περιπετείας τών άρρυθμων ύπαιίίρίων 
μετακινήσεων, έκ χαρακτήρος όρθολογιστής θά ήτο δυσκολον νά μετα-

47) “Αφήγησις Γ. Α. Νικολαίδου, Ε. Μαρκογιαννάκη καί άλ
λων και. Άγ. Παρασκιών, οπού υπάρχει καί σήμερον, ώς έξηκριβωσα έπιτο- 
πίιος, τοπωνύμιον : Στον Στέφανον το περβόλι, τό όποιον τείνει νά διαδεχθή 
τό λίαν ενδιαφέρον παλαιόν τοιοϋτον: Στο Βουλχάνο.

48) Άφηγ. Μαρκογιαννάκη καί Νικολαίδη.
49) Α, 11 καί 12.
s0) Α, 13. Τήν εκλογήν του αυτήν ονομάζει *πολνκροτον» καί φαίνεται ότι 

ό χαρακτηρισμός είναι όρθ-ός, διότι τήν αναφέρει καί ό Ψιλάκης (Γ, 
866-867).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:50 EEST - 18.237.180.167



ΤΤΙΝΛΞ Ζ

Στεφάνου Νικολαΐδου: Αυτοπροσωπογραφία

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:50 EEST - 18.237.180.167



'Ιστορικά και Βιογραφικά Σημειώματα τοΰ Στεφ. Νικολαίδου 305

βληθή εις επαναστάτην. Έπροτίμησεν δθεν να παραμείνη αδρανών 
εν Ήρακλείφ επί τινας μήνας καταφυγών, άμα τη ένάρξει των εχθρο
πραξιών, εις την Μητρόπολιν, δπου ειχον καταφΰγει καί άλλοι χρι
στιανοί φυλαττόμενοι υπό τακτικού τουρκικοί) στρατού διά τον φόβον 
τοΰ τουρκικού όχλου. Έκεΐθεν κατά τά τέλη τού Αύγουστου τού 1866 
άνεχώρησεν ως πρόσφυξ διά την Ελλάδα «περιήλ&ε πόλεις τινάς και 
νήσους, μετέβη εις Κωνοταντινούπολιν και ίπανήλ&εν εν ετει 1869, 

’Ιουνίου 16»51. Την συμπεριφοράν ταυτην, ή οποία δύναται νά κατη- 
γορηθή καί νά εξηγηθή εξ ’ίσου ευκόλως, δεν έπέδειξε μόνον ό Στέ
φανος. 'Ως παρετήρησεν ήδη ό Ψιλάκης52, οί εγγράμματοι τών πό
λεων, γενικώς, δεν συμμετέσχον εις τον ένοπλον αγώνα τοΰ 1866, ενώ 
άντιθέτως κατά τό 1878 ή συμμετοχή τούτων ύπήρξεν αξιοσημείωτος.

'Η αποδημία, αν δεν τον ωφέλησεν ηθικώς, συνετέλεσεν δμωζ εις 
τό νά εύρύνη ούτος την μόρφωσίν του. Έκτος τών άλλων απέκτησε 
καί την συνήθειαν τής άναγνώσεως τών εφημερίδων 1,5.

Κατά τάς άρχάς τοΰ 1877 ή Τουρκική Διοίκησις, αισθανόμενη οτι 
νέα έπανάστασις έκυοφορείτο εν Κρήτη — εις τάς ’Αθήνας ήδη είχε 
σχηματισθή σύλλογος μέ τήν επωνυμίαν «Εθνικόν Κέντρον» μέ σκο
πόν τήν έξακολούθησιν τού κατά τό 1869 διακοπέντος άγώνος, παραλ- 
λήλως δέ προς τούτο κατηρτίσθησαν καί έν τη νήσφ τρία επαναστα
τικά σωματεία54—καί θέλουσα, προφανώς, νά παραστήση οτι τά πλα
τύτερα στρώματα τοΰ χριστιανικού στοιχείου ήσαν νομιμόφρονα, έσκη- 
νοθέτησεν έκλογάς προς άνάδειξιν χριστιανού αντιπροσώπου εις τήν 
οθωμανικήν βουλήν, υπέδειξε δ’ ώς υποψήφιον τον Στέφανον Νικο- 
λαΐδην. Οί χριστιανοί άπέσχον τών εκλογών τούτων, τούτο όμως δεν 
ήμπόδισεν αυτήν νά ,έπιμείνη εις τό σκηνοθετηθέν αποτέλεσμα. Έάν 
ό «εκλεγείς» — πρόσωπον γνωστής έντιμότητος καί πατριωτισμού — 
άπεδέχετο τούτο, ό σκοπός της θά έπετύγχανεν ως προς τήν έντύπω- 
σιν τήν οποίαν έπεζήτει. Άπέστειλε, λοιπόν, προς αυτόν τήν εξής 
τηλεγραφικήν 54“ αγγελίαν : * * 58 * * 61

“) Α, 14-15.
sa) Γ, 1218.
58) Α, 15 καί 16. Αύται μέ τάς ειδήσεις των περί τών προσεχών εκλεί

ψεων της σελήνης τοΰ παρέΐχον εΰκολον μέσον νά κινη τον θαυμασμόν ιών 
συγχωριανών του προλέγων εις αυτούς και έξηγών τάς εκλείψεις (Α, 15).

54) Ψ ι λ ά κ η ς, 1215-16.
61α) Τηλεγραφεΐον ίδρύθη έν Ήρακλείφ διά πρώτην φοράν τό 1871 

(Α, 16).

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 20
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«Χανιά 28-2-1877

Στέφανον Νικολαΐδην έφέντην, 'Ηράκλειον.

Γενομένης τής διαλογής των εις την έδραν τής Νομαρχίας τ αυτής 
διαβιβασίλέντων ψηφοδελτίαιν διά την εκλογήν τ ον καϋέξοντος την βου
λευτικήν έδραν έν τώ κοινοβούλιο) τής Κτυνσταντινουπόλεως, υμείς 
έλάβετε τήν πλειοψηφίαν. Το αποτέλεσμα τούτο έκοινοποιήίλη ήδη εις 
τον Διοικητήν 'Ηρακλείου, έπϊ τώ σκοπφ νά δοίλώσι νμιν τά ώριομένα 
οδοιπορικά έξοδα, ϊνα διά τής πρώτης ταχυδρομικής ευκαιρίας έλίλετε 
ένταϋϋα, δπως λαβόντες τά τής εκλογής πας έγγραφα άπέλίλητε αμέσως 
είς τον προς δν δρον».

Ύπο τοΰ Νικολαΐδου εστάλη τότε ή κάτωθι λιτή και χαρακτηρι
στική απάντησες :

«Σεβαστήν Νομαρχίαν Κρήτης—Χανιά.

’Έλαβον επίσημον τηλεγράφημα περί εκλογής μου ώς βονλευτοΰ 
Κρήτης. Λυπούμαι μή δυνάμενος άποδεχίλήναι τήν εκλογήν ταυτην, ήν 
άπεποιήίληοαν έκ των προτέρων οί χριστιανοί αυμπατριώται μου διά 
λόγους τους οποίους πληρέστατα συμμερίζομαι. Διατελώ μετά τοΰ 
προσήκοντος σεβασμού

Στέφανος Ν ικολαΐδης»™.

Εις τήν επακολουθήσασαν όμως έπανάστασιν, ό Στέφανος δεν έπέ- 
δειξεν άνάλογον θάρρος. Θεωρών ϊσως άσκοπον τήν νέαν συσσώρευ- 
σιν ερειπίων καί κρίνων ότι ή στιγμή δεν ήτο κατάλληλος διά νέας 
περιπετείας παρέμεινεν αδρανής είς τΰ 'Ηράκλειον. Ή συντηρητικό- 
της αυτή, έπίκοινος άλλωστε είς σημαντικήν μερίδα τοΰ χριστιανικού 
πληθυσμού56, δέν είναι βεβαίως αξιέπαινος. Θά ήδυνατο μάλιστα νά 
χαρακτηρισθή καθαρά προδοσία, αν δέν έπρόκειτο περί μιας ψυχολο
γικής στιγμής τελείως κατανοητής υφ’ όλων εκείνων, που αντιμετω
πίζουν τά γεγονότα μέ υπερβολικήν συνεσιν. 'Ο Στέφανος άλλωστε 
έξετίμησεν υπέρ τό δέον το γεγονός ότι διωρίσθη δια πρώτην φοράν

ίδ) Πάντα ταϋτα έδημοσιεύθησαν εξ αφορμής σχετικής συζητήσεως είς τάς 
τουρκ. έφημ. τής Κων)λεως είς τήν έφημ. τοΰ "Ηρακλείου «’Ελπίς» (ά.φ. 193) 
τής 7-8-1908. Χαρακτηριστικόν είναι ότι έδημοσιεύθησαν είς εφημερίδα, ή 
όποια, διά κομματικούς λόγους, δέν είχε δημοσιεύσει νεκρολογίαν τοΰ Στεφά
νου προ ενός έτους. Χαρακτηριστικόν επίσης ότι ό Ν ι κ. ούδέν περί τούτων 
αναφέρει είς τά Σημειώματα του. (ΓΙρβλ. «Νέαν ’Εφημερίδα» τής Κων)λεως 
τής 30-7-1908).

6β) Ψιλάκης, 1224.
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χριστιανός Γενικός Διοικητής τής Κρήτης—ό Άδοσίδης—, τοΰ οποίου 
είχε, φαίνεται, λόγους νά εκτίμα την μετριοπάθειαν και τον φιλοκρη- 
τισμόν51 καί έθειόρησεν, ως έκ τούτου, λογικώτερον νά άπόσχη ενός 
άγώνος, τοΰ οποίου τό σκόπιμον καί εν αυτή τή επαναστατική συνε- 
λεΰσει ήμφισβητεΐτο* 58 * 60 61. Έχων δέ πίκραν πείραν τών ταραχών πού 
έξερρηγνύοντο εις τάς τουρκοκρατούμενος πόλεις, άμα τή άναγγελίφ 
τών αιματηρών άθλων τής υπαίθρου, έδέχθη την άντιπροεδρίαν τοΰ 
συσταθέντος εν Ήρακλείο) υπό τοΰ Άδοσίδου Μικτοΰ Συμβουλίου, 
τοΰ οποίου σκοπός ήτο ακριβώς ή πρόληψις τών τοιοΰτων ταραχών. 
ΊΙτο ή πρώτη φορά, δπως σημειοίνει, πού έδέχετο θέσιν διδομένην 
υπό τών Τούρκων. Καί δεν μετενόησε, φαίνεται, διά τοΰτο, διότι μέ 
ίκανοποίησιν γράφει εις τά Σημειώματά του: «Ουδέμία αταξία ήκο- 
λού&ησεν έντανϋα ένεκα τοΰ φόβου τοΰ Μικτόν Συμβουλίου, τό όποιον 
έσνατή&η ενταϋ&α έκ 18 αυμμίκτων μελών υπό την εποτνυμίαν Προσω

ρινής ’Αστυνομικής ’Επιτροπής»™. Άναμφισβητήτως ό Άδοσίδης 
ύπήρξεν ευφυέστατος Διοικητής....

Πάντως, οίαδήποτε καί άν είναι ή κρίσις ημών σήμερον περί τής 
ώς άνω στάσεως τοΰ Στεφάνου, οΐ σύγχρονοί του ουδόλως τον έθεώ- 
ρησαν ένοχον. Μετά την σύμβασιν τής Χαλέπας, εις τάς πρώτας εκλο
γής πληρεξουσίων εκλέγεται αντιπρόσωπος τής Επαρχίας του εις την 
Συνέλευσιν τών Χανίων ,;ο. Καί όταν μετά δύο έτη άπέθανεν ή μήτηρ 
του, ή κηδεία της υπήρξε πάνδημος καί επιβλητική, άκολουθοΰντος 
καί τοΰ Έλληνος Προξένου, λόγον δ’ εξεφώνησεν ό πρόεδρος τοΰ 
Δημοτικοΰ Συμβουλίου Κ. Μαρκόπόυλος6t.

Ποιαν δέ θέσιν είχε μεταξύ τών μορφωμένων τοΰ τόπου δεικνύ
ουν αί σχέσεις του μέ τον Ίωάννην Φωτιάδην-πασάν. 'Ο Διοικητής 
ούτος τής Κρήτης διεκρίνετο διά τήν μόρφωσιν καί τούς λεπτεπιλέ- 
πτους τρόπους του, ήρέσκετο δέ νά συναναστρέφεται μέ φιλομούσους 
ανθρώπους καί νά συλλέγη αντικείμενα τής αρχαίας τέχνης μή άπο- 
στρεφόμενος, φαίνεται, ούδ’ αυτήν τήν άρχαιοκαπηλείαν, εις τήν 
οποίαν τον έβοήθει καί καθηγητής τοΰ Άθήνησι Πανεπιστημίου!62

") ΈνίΚ άν·, σ. 1252-53.
5Β) Ένθ’ άν., 1224.
*") Α, 19.
60) Λ, 21.
61) Α, 20. Ό Κ. Μαρκόπουλος ήτο λίαν εύπαίδευτος, ώς φαίνεται έκ τών 

λόγων του, πού είναι καταχωρημενοι είς τόν σημειωθέντα ήδη (σημ. 46) Κώ
δικα Πρακτικών Μητροπολιτικοϋ Συμβουλίου, οδτινος ήτο γραμματεΰς. Περί 
τοΰ θανάτου του βλ. Α, 27.

“'■*) Βλέπε οσα καταπληκτικά γράφει ό ψ ι λ ά κ ι ς (Γ, 1255).
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308 Μεν. Γ. Παρλαμά

Κατά τον ’Οκτώβριον τοϋ 1880 περιοδεΰων εις το Ήρα'κλειον επε- 
σκέφθη τον Στέφανον εις τό περιβόλι τον, εις τό χωρίον Άγιές-Πα- 
ρασκιές, δπου ουτος τον έξέπληξε μέ την μόρφωσιν, την καλαισθησίαν 
καί τό ήθος του68. Άργότερον δέ «τη πρωτοβούλφ παρακλήοει» του 
ύπεσχέθη έπαθλον 200 λιρών διά την συγγραφήν ‘Ιστορίας τής Κρή
της και εδώρησε εις τον Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον 10 «ναπολεόνια»64 *. 
Ή πρωτοβουλία όμως αΰτη δυσηρέστησε τούς Άντ. Μιχελιδάκην και 
Σωκρ. Μακράκην, οί όποιοι διέβαλον, φαίνεται, τον Στέφανον προς 
τον Διοικητήν από πολιτικήν ή άλλην αντιζηλίαν66, τούτο δέ τόσον τον 
εξώργισεν, ώστε γραφών σχετικώς εις τά Σημειώματα τούς ονομάζει 
«αθλίους»611, παρά την συνήθη εις αυτόν μετριοπάθειαν εις έ'κφρασιν.

6Β) Διά τήν έπίσκεψιν βλ. Α, 25. Σχετικώς εις τις Άγιες Ιίαρασπιές διη
γούνται τά εξής: Περί τήν δειλήν ό Φωτιάδης μέ τύν Νικολαΐδην έκάθηντο 
εις τόν εξώστην τής εξοχικής οικίας τοΰ τελευταίου, καί συνεζήτουν διά τήν 
αισθητικήν έμφάνισιν τοϋ ΙΙεριβολιοϋ. Ό Φωτιάδης κάποτε δεικνύων μίαν 
πορτοκαλιάν κατάφορτον από υποκίτρινα πορτοκάλια λέγει εις τόν Στέφανον :

—Αυτή ή ωραία πορτοκαλιά δέν θά ήταν καλύτερα, αντί νά βρίσκεται 
έκεΐ, νά είναι στο απέναντι μέρος ; Θά έδιδε άλλη χάρη στο μάτι, όταν τή 
βλέπει κανείς από εδώ.

—"Εχετε δίκαιον, είπε λακωνικά ό Στέφανος καί έγύρισεν εις άλλο θέμα 
τήν ομιλίαν.

"Οταν ό Φωτιάδης άπεσύρθη πρός ϋπνον, ό Στέφανος έστειλε νύκτωρ τύν 
μαθητήν καί σύντροφόν του Μηνάν Οίκονομίδην καί έκάλεσε περί τούς 40 χω
ριανούς, είς τούς οποίους υπέδειξε πώς θά «ξεπατώσουν» τό δένδρον περί τοϋ 
οποίου ώμίλησεν ό Διοικητής, καί πώς θά τό μεταφυτεύσουν είς τό ύποδειχθέν 
υπό τούτου μέρος — χωρίς νά ύποστή βλάβην. Πράγματι, όταν τήν έπομένην 
έπιναν μέ τόν Διοικητήν τόν πρωινόν παφέν είς τόν εξώστην, ό τελευταίος, έκ
πληκτος, είδε τό δένδρον νά εύρίσκεται είς τό μέρος, πού είχεν υποδείξει τήν 
προτεραίαν!

Τό ανέκδοτον τοϋτο είναι άνάλογον > αί μέ τοϋ Φωτιάδη τήν αισθητικήν 
μέριμναν (βλ. Ψ ι λ. 1255) καί μέ τοΰ Νικολαΐδη τόν θεληματικόν χαρακτήρα. 
Μοΰ τό διηγήθη άλλωστε καί ό Γ. Λ. Νικολαΐδη ς, ό όποιος τό ήκουσεν 
από τόν αύτόπτην Μ. Οίκονομίδην.

"ή Α, 25. Ιίβλ. Σταυράκη, 113-114. ΙΙιθανόν τή προτροπή τοΰ ίδιου 
έδωρήθη είς τόν αυτόν Σύλλογον ή είς τό Μουσεΐον 'Ηρακλείου άποκειμένη 
σήμερον ωραία χρυσή Νίκη ελληνιστικής τέχνης.

es) Ή άντίθεσις τοΰ Νικ. πρός τόν Μιχελιδάκην ήτο, φαίνεται, πρόσφα
τος. Διότι τό 1875 τόν επαινεί, όμιλήσαντα επί τή ένάρξει τών εργασιών τοΰ 
ίδρυθέντος τότε Φιλεκπαιδευτικού συλλόγου, τοΰ όποιου ό δεύτερος ήτο πρόε
δρος (Α, 17'. ΙΙιθανώτατα οφείλεται είς τάς κομματικός έριδας, αί όποίαι 
αυτήν ακριβώς τήν εποχήν, έπί Φωτιάδη (βλ. Ψ ι λ. 1255-56), ήρχισαν μεταξύ 
τών νεοπαγών κομμάτων τών Καραβανάδων καί τών Ξυπόλυτων.

ee) Α, 25. Ή λ. «άθλιοι» άντικατεστάθη μεταγενεστέρως υπό τοϋ ίδιου διά 
τής λ. «άνοες».
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'Ιστορικά καί Βιογραφικά Σημειώματα τοϋ Στεφ. Νικολαίδου 30&

Μετά το 1880 δεν φαίνεται αναμιγνυόμενος ένεργώς εις την πολι
τικήν. Ήτο απλώς οπαδός τοΰ κόμματος των Καραβανάδων — τοΰτο 
εξηγεί καί τήν προς τον Μιχελιδάκην «ντίθεσίν του —· άλλ’ άπεστρέ- 
φετο τήν άναφανεΐσαν τότε κομματικήν οξύτητα, ή οποία, εντέχνως 
ύποδαυλιζομένη υπό τοΰ Φωτιάδη6’, ήπείλει τήν ενότητα τοϋ χριστια
νικού στοιχείου τής Κρήτης. Γέρων πλέον καταφεύγει συχνότερον εις 
τό Περιβόλι του, δπου πλουτίζει τάς θαυμαζομένας ύφ’ όλων ποικι
λίας των δένδροιν του. Μετέχει τοϋ εν Ήρακλείω Φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου, τοϋ οποίου ή αρχαιολογική Συλλογή εξελίσσεται άργότερον 
είς το σημερινόν Μουσεΐον °8, επιθεωρεί τά σχολεία, παρακολουθεί τήν 
οίκοδόμησιν τοΰ 'Αγίου Μηνά ως μέλος τής είδικώς συγκροτηθείσης 
επιτροπήςβ!Ι καί ελέγχει μετά δριμϋτητος τούς θίγοντας τήν παράδοσιν 
αδιαφορών αν οΰτοι είναι Μητροπολίται10 ή νεαροί άγιογράφοι ”. 
Ή τοιαΰτη δέ ανένδοτος δριμϋτης, μεθ’ ής ήλεγχε, καί 6 άντιδημο- 
κρατισμός τον όποιον έπεδείκνυεν εις τάς συνεδριάσεις των διαφόρων 
συμβουλίων, είς τά οποία μετείχε έπιθυμών πάντοτε τήν επιβολήν τής 
γνώμης του καί μή έπιδεχόμενος αντιρρήσεις, τοΰ προσεπόρισαν τήν 
επωνυμίαν ή Γρ αφάνα’2, μέ τήν οποίαν οί γνώριμοί του ύπεγράμ- 
μιζον τον ισχυρόν χαρακτήρα του.

Κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1897 προσέφυγεν, δπως καί το 1866, 
εις τήν Ελλάδα. 'Η οικία του, κατά τήν απουσίαν του, κατεστράφη * 69 * * 72

Βλ. Ψ ιλάκη, Γ, 1255-56.
”“) Είχε δωρήσει μάλιστα είς αυτόν καί αρχαιότητας' βλ. Κατάλογον των 

έν τώ Μουσείο) τοϋ Φιλεκπ. Συλλόγου Ηρακλείου αρχαιοτήτων, ου προετάχβη 
ή κατά τό 1887 λογοδοσία τοϋ προέδρου ’Ιωσήφ Χατζηδάκη καί Περι
γραφή τοϋ έν Άμνισφ σπηλαίου τής Είλειθυίας, έν Ήρακλείφ 1888 (ό Νικο- 
λαιδης αναγράφεται πρώτος είς τόν κατάλογον των δοιρητών).

69) Α, 29.
,0) Α, 27.
”) Βλ. σημ. 91.
72) Βλ. σημ. 34. Ή λ. γραφάνα = κεφάλα. Χορακτηριστικόν τής τραχύτη- 

τός του αλλά καί τοΰ σεβασμού του πρός τά μνημεία τής τέχνης, είναι τό κά- 
τοιΟι επεισόδιον, τό όποιον βεβαιώνει δτι άντελήφθη ίδίοις δμμασιν ό Ε. 
Μ αρκογι αννακης: « 1ίμον νε παιδί» άφηγεϊται ό Μαρκ., «κι ηατεκα απύ- 
ζω άπο τον Αγιο Μηνά. 'Ο νεωκόρος είχε κατεβάσει ται έςε εικόνες τον Δαμα
σκηνόν, για να τσι πλύνει στην άλοναά. Ίην ώρα που είχε βουτηζει την πρώτη, 
επερνοΰαε τυχαία ό Στέφανος. Αυτός έκατάλαβε τόν κίντννο, ητρεξε κι ηβγαλε την 
εικόνα απο την άλοναά, πριν νά πά&ει μεγάλη ζημιά, κι νοτερά ηρχιξε τό νεω- 
κορο στις μπαστουνιές. ί δεν ητονε ό Στέφανος, ι'Λί χάνε διαλυτή οι εικόνες 
τοϋ Δαμασκηνού στην άλουαά».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:50 EEST - 18.237.180.167



Μεν. ί\ Παρλαμα

καί διηρπάγη”, βαρύ δέ πλήγμα άπετέλεσε καί δι’ αυτόν καί δια τήν 
τοπικήν ιστορίαν το σκόρπισμα των χειρογράφων του και των βιβλίοιν 
του, τά λείψανα τών οποίων θά περισυλλέξη άργότερον ό Στέφανος 
Ξανθουδίδης,4. Μετά τήν επιστροφήν του, καίτοι ύπερογδοηκοντού- 
της, έκτισε νέαν οικίαν παρά τον μικρόν "Αγιον Μηνάν. Εις τούς άπο- 
ροΰντας δέ διά τούτο, έλεγε:

—“Οταν αποκάνω, θέλω νά γράψουν οί εφημερίδες «έκηδενοαμεν 
χ&ές τον Στέφανον Νίκο λαίδην εκ της οικίας του» καί όχι από 
κανένα ξενοδοχείου!”

Κατά τά τελευταία έτη τής ζωής του κατώρθωσε νά κράτηση την 
αξιοπρέπειαν του ά'θικτον από το γήρας. Βαρύς, ολιγόλογος, σφιγμέ
νος εις την μαύρην ρενδικόταν του έξήρχετο μόνον διά νά μεταβαίνη 
είτε εις τήν Εκκλησίαν, διά νά παρακολούθηση τάς προσφιλείς του 
ακολουθίας, είτε εις το καφενεΐον τού Τ α ζ έ δ ι κ ο υ, δπου έσΰχναζε 
τότε ή αριστοκρατία τού Κάστρου ”, διά νά συζητήση μέ τούς προκρί
τους τής πόλεως. "Ανδρες λόγιοι, ως ό Σταυράκης καί 6 Ξανθουδίδης, 
τφ απονέμουν άμέριστον σεβασμόν”, οί πολιτικοί του αντίπαλοι—ήτο 
θαυμαστής τού άναφαινομένου τότε εις τον πολιτικόν ορίζοντα τής

3lO

”) Άφήγησις Γ. Νικο λαίδη, Ε. Μ α ρ κ ο γ ι α ν ν ά κ η, Κ. Ρποι· 
δ ά κ η.

!4) Βλ. σημ. 4. Καί βιβλία, φαίνεται, τοϋ Στεφάνου περισυνέλεξεν ό Ξανθ., 
διότι είς τήν βιβλιοθήκην τοϋ Μουσείου υπάρχουν τοιαϋτα φέροντα επί τοΰ 
εξωφύλλου, διά μελάνης γεγραμμένον, τό όνομά του.

”) Άφηγ. Γ. Α. Ν ι κ ο λ α ΐ δ ο υ.
”) Άφηγ. Ε. Μ α ρ κ ο γ ι α ν ν ά κ η. Τό καφενεΐον τοΰτο εύρίσκετο είς τήν 

αρχήν τής σημερινής όδοϋ Χάνδακος (Δικηγορικά Γραφεία).
”) Ό Σταυράκης τον ονομάζει «αξιότιμον συμπολίτην καί σεβαστόν φίλον· 

(σ. 154, 178 κ.ά.), ό δέ Ξανθουδίδης, έκτος τοϋ επιθέτου «σεβαστός», μέ τό 
όποιον καί αυτός τόν χαρακτηρίζει («Χρ. Κρ.» Α' 280) καί τό όποιον άλλωστε 
θά ήδύνατο νά έκληφθή καί ώς απλή φιλοφρόνησις, τόν έξετίμα βαθέως καί 
ως λόγιον: Είς τό βιβλίον τοΰ Μάρκου Ρενιέρη, Ιστορικοί μελέται, ό 
Έλλην Πάπας Αλέξανδρος...., έν Αθήναις 1881, δημοσιεύεται (σ. 100-101) 
επιστολή «φίλου τίνος εξ Ηρακλείου» παρέχουσα μετά πολλής ακρίβειας καί 
γλαφυρότητος πληροφορίας περί τής τύχης τοΰ ναοϋ τοϋ Άγ. Φραγκίσκου. Είς 
τό άντίτυπον τοϋ βιβλίου τούτου, τό ευρισκόμενον είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ 
Μουσείου Ηρακλείου, ό Ξανθουδίδης έχει σημειώσει κάτωθεν τής επιστολής 
ταύτης τό όνομα τοΰ Σ. Νικολαΐδου μέ ερωτηματικόν. Είναι χαρακτηριστικόν 
τό ότι ό Ξ. δέν εΰρεν άλλον λόγιον έν Ηράκλειοι κατά τά 1881 ικανόν νά 
γράψη τό άξιόλογον τοΰτο κείμενον — ανεξαρτήτως τοΰ ότι τοΰτο δέν έγράφη 
ύπό τοΰ Νικολαΐδου, ώς φαίνεται έκ τών έν αύτώ βιογραφικών ένδείξεων τοΰ 
συντάκτου του, αΐ όποΐαι άντιτίθενται πρός τά βιογραφικά στοιχεία τών έκ - 
διδόμενων Σημειωμάτων.
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Ελλάδος Ελευθερίου Βενιζέλου — τον ακούουν μέ προσοχήν, οί νέοι 
τον βλέπουν μέ δέος και τον άκοΰουν σιωπηλοί και δλοι ομολογούν 
την αρετήν του. Ούτω, εντός ατμόσφαιρας σεβασμού καί εκτιμήσεως, 
άπέθανε την 23 Μαΐου 1907 εις ηλικίαν 90 ετών ,β.

”Αν ήθέλαμεν νά άναζητήσωμεν ένα γενικόν χαρακτηρισμόν τού 
Στεφάνου Νικολαΐδου, νομίζω δτι θά τον άνευρίσκαμεν εις τά Ση
μειώματα του : άναδεχθε'ις τό 1861 τον ανεψιόν του και σημείων τό 
γεγονός εις τό πρόχειρον τετράδιόν του επιλέγει: «Εύχομαι νά γίνη 
καλός χριστιανός και καλός πατριώτης»™. Τοιοΰτος ήτο 
— ή, τουλάχιστον, ήθελε νά είναι καί δ Στέφανος : καλός χριστιανός 
καί καλός πατριώτης.

‘Ιστορικά καί Βιογραφικά Σημειώματα του Στεφ. Νικολαΐδου Βΐί

Βλ. εφημερίδα τοΰ Ηρακλείου «’Ελπίς» (ό.φ. 48) της 24-5-1907. Ή 
ε’ίδησις τοΰ θανάτου του δημοσιεύεται ξηρότατα (βλ. σημ. 11). Ό Ξανθουδί- 
δης γράφων τό 1912 εις την «Χρ. Κρήτην» (Α, 280) αναφέρει τόν Νικολαΐδην 
ώς θανόντα «πρό τριών «ιών». Ή ανακρίβεια οφείλεται, πιθανόν, εις τό οτι 
τό χειρόγραφον τοΰ Ξ είχε συνταχθή δύο έτη πρό τής δημοσιεύσεώς του. Ώς 
εξής άφηγείται τόν θάνατόν του ό Γ. A. Ν ι κ ο λ α ΐ δ η ς: Ό Στέφανος ήταν 
άρρωστος. Ίον έκούραρε ό γιατρός Άριατ. Ζαφειρίδης. Στο απίτι τον ’έμεναν καί 
ιόν «περιποιούντο ό βοηϋός και αναδεχτός του Μήνας Οίκονομίδης και μια υπη
ρέτρια. Κάποτε άπουοίαζαν και οί τρεις. Ό Στέφανος έλέλ.ηαε νά πάρη από τό πα
ρακείμενο τραπέζι τό δυναμωτιχόν τον καί κατά λά&ος έπήρε ένα φιαλίδιο ακρά
του ιρανικόν δξέως, προωριαμένον για απολύμανση. Πήρε μιά κουτάλια καί δηλη
τηριάστηκε. Άπέίλανε νοτερά από £-3 μέρες*.

™) Α, 20.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:50 EEST - 18.237.180.167



812 Μεν. Γ. Παρλαμδ

I I

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

[Κατά τήν μεταγραφήν άποκατεστάθη ή στίξις, έφ’ όσον δέν υπήρχε 
κίνδυνος άλλοιώσεως τής έννοιας, διωρ-θ'ώθ’ησαν δέ καί τά ολίγα γραμ
ματικά λάθη — όχι όμως καί τά συντακτικά.

Εντός όριΙογ. αγκυλών ετέθησαν αί προτεινόμεναι συμπληρώσεις τού 
έιρίίαρμένου ή ελλιπούς κειμένου, εντός δέ αμβλυγωνίων αί έξοβελιστέαι 
λέξεις. Αί στιγμαί εντός όρίΙ. αγκυλών δηλοΰν έφβαρμένον κείμενον, αί 
κεναί δ’ άγκύλαι χώρον άφεΟέντα υπό τοϋ συντάκτου κενόν πρός μετά, 
γενεστέραν συμπλήρωσιν καί μή συμπληρωάέντα. J

A

(ΆριΌ’. καταλ. Χειρ. Μουσείου Ηρακλείου 23).

Σημειώσεις εποχών επιτόπιων, αΐτινες θέλονσι καταχωρηϋή 
εν τάζει εις την εζακολονϋ·ησιν των παλαιών δπον έχω άπο τον 
[,,..αν\μον, αΐτινες άρχονταιάπδ 1715 μέχρι τον 1821 κατά Μάϊον.

1821. Ιουνίου 23, ήμερα ΙΙέμπτην, κατά τήν αψ ώραν τής ημέ
ρας έγινεν εις Ηράκλειον ή τρομερά σφαγή των Χριστιανών διαρ- 
κέσασα έοις τρεις μετά μεσημβρίαν. Οι θανατωθέντες έως 800 εκ των 
εντός.

1823, ’Απριλίου 21. ' Απέλλαν εν ο Χερίφ-πασάς, ό αίτιος σχεδόν 
τοϋ φόνον.

1823, Μαΐου 6. Άπέλλανεν δ εκ των 12 έναπολειφλλεις άρχιερεύς 
’Αρκαδίας. Τω ίδίω έτει, Ιουνίου 5, ετάφη δ σατράπης δ αίγνπτιος 
Χασάν-πασάς, καταπέσας εκ τον αλόγου εις Καατέλλι Πεδιάδος νεκρός, 
είσελθών εντός τοϋ 'Ηρακλείου, δπον διατηρείται ήδη δ μεγαλοπρεπής 
τάφος του.

Τήν αυτήν ημέραν ήλθεν δ στόλος δ άλγερινός.
Τό ίδιον έτος, Ιουνίου 17, ήλθεν δ στόλος τής Αίγυπτου μέ άπει

ρον στρατόν.
Τό ίδιον έτος ήλϋεν δ ίδιος στόλος, 7]βρίου 7, μ’ άλλον σατράπην 

και ιππείς.
1825. Ήλθεν δ Μητροπολίτης Καλλίνικος Άγχιαλίτης.
1825. Ήλ&εν ό Πέτρας Αωροιλεος "Αγχιαλίτης ψηφισθείς και χει

ροτονηθείς από Κωνσταντινονπολιν.
1825, ’Ιουλίου 8. Έχειροτονήλλη Χερρονήσου δ Χατζή Γεράσιμος 

Αασιθιώτης καί απέλλαν ε 1829 κατά Σεπτέμβριον.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:50 EEST - 18.237.180.167



'Ιστορικά και Βιογραφικά Σημειώματα χοΰ Στεφ. Νικολαΐδου 313

1826. Έχειροτονήϋη Σητείας δ Μελέτιος Νικολετάκης, ’Ιουλίου 

4, καί άπέϋανε Μητροπολίτης 1829, Ιουλίου 20.
1825. Έχειροτονήϋη ’Αρκαδίας δ Μάξιμος Σιβιανός καί απί

θανε 1843.
1826, 7Ιβρίον 10. Λι’ ανακτορικής διαταγής έσηκυτϋησαν μετ’ αι

σχύνης τά καζάνια άπδ τά Χανιά των δρτάδων καί επομένως καί τά 
των λοιπών πόλεων τής νήσου.

1826. Την ωρα τής λειτουργίας του Πάσχα ωρμησαν εκ προμελέ
της οί Τούρκοι νά σφάξουν τούς Χριστιανούς εις την εκκλησίαν. ’Έ
λεγαν το Εύαγγέλιον τής λειτουργίας καί εΐδον δφϋαλμοφ [ανώς] τον
"Αγιον Μηνάν, όπού τούς έτρεφεν είς φυγήν [................................. ,/
καί οϋτω ελευϋερώϋησαν οί Χριστιανοί. Ταυτοχρόνως (ί/ναψ/αν καί
φωτ[ιές...................... ]. ’Έκτοτε εϋεσπίαϋη νά έορτάζεται ό άγιος την
τρίτην τής Λαμπράς [................................ .].

Μετά τον Χερίφ-πααάν ήλϋεν δ Σουμάν-πασάς, εϊτα ό Λουπτον- 2 
λάχ-πααάς καί μετ’ αυτόν δ Καρά Σουλεϊμάν-πααάς, εϊς τάς ημέρας 
τού δποίου έγινε τον ’Αγριολίδη ή σφαγή, καί μετ’ αυτόν άπό τά 
1830 έως το 1851 εδιοικούσεν δ Μουαταφά-παοάς.

1828, Αύγουστου 12, ημέρα Κυριακή, περί την 7>Ιν ώραν τής ημέ
ρας, έγινεν ή δεντέρα σφαγή εντός τον 'Ηρακλείου ή επονομαζομένη 
τού Άγριολίδη καί έϋανάτωσαν επέκεινα των 500 εντός μόνον, εκτός 
των έξω.

1842, Ιανουάριου 6, εις τήν ώραν τού όρϋρου έκάησαν 4 εργα
στήρια εϊς τά Γιαμαλήδικα, είς τού Λιτσάρδου τή γωνιά.

1833. ’Έγινε φριχ,τή χιονιά. Κατ’ αυτήν τήν εποχήν έγινε γενική 
αυνέλευσις μικτή άπό τούς κατοίκους τής Κρήτης εις Μουρνιές των
Χανιών περί κανονισμού νόμων καί φόρων καί δ πολυχρονεμένος......
Μουοταφά-πααάς άπηγχόνισεν άπανϋρώπως 52 έκ των προκρίτων 
Χριστιανών καί ’Οθωμανών είς τάς τρεις πόλεις τής Κρήτης.

1830, Αύγουστου 24, ημέρα Κυριακή, άπέϋανεν είς Χανιά δ αεί
μνηστος Μητροπολίτης Κρήτης Καλλίνικος Άγχιαλίτης, δ Χριστομί- 
μητος άρχιερεύς.

Τό ίδιον έτος, Αύγουστου 29, ήτοι μετά πέντε ημέρας, ήλθε πλοΐον 
έξ ’Αλεξάνδρειάς επίτηδες φέρον τήν ειδησιν, ότι έδόϋη ή Κρήτη είς 
τον Μεχμεταλή-παχιάν.

1831. ’Έλαβε τήν επωνυμίαν 'Ηράκλειον ή πόλις μας αντί τής 
προτέρας Χάνδαξ καί Κάνδια άπό τούς νεωατί έγκατασταϋέντας έλλη- 
νοεμπόρους τότε.

1831, ’Ιανουάριου 28. Έχειροτονήϋη Μητροπολίτης Κρήτης <5 Με- ^ 
λέτιος καί τό ίδιον έτος έχειροτονήϋη παρ’ αύτοϋ εις Κωνσταντίνον-
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πολιν δ Νικόδημος Πρεβελιώτης επίσκοπος Λάμπης καί άπεστάλη εδώ. 
Προ αύτοϋ, καί κατά μήνα ’Ιούνιον, ήλθεν εδώ δ Μελέτιος καί ελευ
θεροκοινώνησε τδ Σάββατον τής Πεντηκοστής καί την επιούσαν έκαμε, 
την πρώτην τον λειτουργίαν.

1832, Φεβρουάριου 2. Έχειροτόνησε τον Καλλίνικον, έξάδελφόν 
του, επίσκοπον Αυλοποτάμον.

1838. ’Έλαβε καί την Επισκοπήν Ρεθνμνης δ Αυλοποτάμον Καλ
λίνικος ενωθεΐσαν δι’ ενεργειών τον από Κατνσταντινούπολιν με την 
Αυλοποτάμον άνευ τής σνγκαταθέσεως τον Μελετίου.

184[.J. Απέθανεν δ Λάμπης Νικόδημος είς Μονήν Άσωμάτον 
άπδ τρίμερον ασθένειαν καί έκτοτε έμεινεν ενωμένη ή επαρχία μέ τον 
θρόνον έως τάς ημέρας τον Μ. Χρνσάνθου.

1843. ’Απέθανεν δ Αρκαδίας Μάξιμος άπδ πάθος καρδιακόν. 
Τον διεδέχθη δ ’Ιωακείμ Σκαλανιυπης, Αρχιμανδρίτης Μητροπόλεως, 
άνήρ πρακτικώς διαπρέψας έν τή επισκοπή του.

1838, Νοεμβρίου 15. ’Έγινε σεισ/ιδς Αρκετά δυνατός είς τάς 6 2"/β„ 
τάρας.

1846, Μαρτίου 17, ημέραν Σάββατον, είς τάς 10 */, ώρας τής 
ήμέοας, έγινε σεισμός δυνατός καί έχάλασαν μιναρέδες δύο, δσπίτια 
μερικά καί έρράγιαεν ή εκκλησία τής r Υπαπαντής.

1846, 6 ’Ιανουάριον. Έρρίφθη κατά πρώτον <5 σταυρός είς τον 
λιμένα cΗοακλείου επί Ίλαρίωνος επισκόπου Ίεροσητείας χειροτονη- 
θέντος τώ [ ]. ΙΙρότερον έρρίπτετο είς τήν Τρυπητήν, έξω τής Πύ
λης Λαζαρέτου, καί αιτία πρα'ηης τελετής νπήρξεν εϊς Χονδετσανός 
Αξιωματικός, ρώσος υψικιάλος λεγόμενος, είς τα 1831 επί των ημερών 
Μελετίου Κρήτης. Καί δ πλεΐστος λαός ήκολούθει έφιππος ουμποσού■ 
μένος είς μέγα πλήθος εκ τών επαρχιών. Καί συνέβαινον πολλαί άτα- 
ξίαι.. "Υστερον όμως, του Μητροπολίτου Χρνσάνθου διατρίβοντος εις 
Σφακιά καί έπιτροπενοντος ενταύθα τον Ανωτέρω Ίεροσητείας, εγώ 
έλαβον τήν πρωτοβουλίαν τής έν τώ λιμένι τελετής καί διά πολλών μέ
σων καί κόπων ονναινοΰντος καί αυτόν έπέτυχον τό τοιοϋτον βήμα' 
καί οΐ χριστιανοί έχάρησαν πολύ καί με ευχαρίστησαν.

1851, Νοεμβρίου 30 Έπριοτοπαίχθη σήμαντρου είς "Α γιον Μη
νάν.

1852, Μαΐον 17, τό Σάββατον είς τόν εσπερινόν τής Πεντηκοστής 
έπριοτοπαίχθη ή καμπάνα δι’ ένεργείας τον φιλοκρήτον Αιονυσίον, ώς 
καί τό ανωτέρω σήμαντρου, Αφού κατά πρώτον διέταξε καί έπαιζον 
ένα μάακουλο οιδηρένιο είς τό ξύλου του νάρθηκας, διά νά συνηθίζουν 
οι όθωμανοί βαθμηδόν τούς κτύπους' υπό τοιαύιην προφύλαξιν τους 
προκατήχησεν.
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1856. Εις την ώραν τής λειτουργίας των Χριστουγέννων επιασε 
φωτιά είς τον Τζεπχανέ του ταρσανά καί έγινε ζημία ενός εκατομμυ
ρίου σκευών πολεμικών κ.λπ.

1857, Απριλίου 23 προς 24 ξημέρωμα επιασε φωτιά είς το Πα- 
σα-καπισί καί εκάη όλοτελώς έπιφέραν ζημίαν ενός καί ήμίσεος έκα- 
τομμυρίου.

1850, Μαΐον 27, ημέραν Σάββατον τον Τυφλόν, ήλθεν ο βασιλεύς 
Σουλτά,ν Άπτονλ Μετζητ από Κωαταντβινονπολιν] διά Χανιών εις 
’Ηράκλειον. Έκάθησε τρεις νύκτας καί δύο η μέρας—-πρωτοφανές μετά 
την κατάκτηαιν της Κωνσταντινουπόλεως καί της Κρήτης.

1835. ’Ηλθεν 6 Μεχμετ ’ Αλή-πασάς από Αίγυπτον καί έκαμε την 
κάθαρσιν είς Ρογδιά.

1836. ’Ηλθε πάλιν 6 ίδιος αντιβασιλείς Αίγύπτου.
1838, ’Ιουνίου 3. Άπέθανεν δ περίφημος Μελχισεδέκ, σιναΐτης 

Οικονόμος είς "Αγιον Ματθαίον, καί τον διεδέχθη ό Τλαρίαιν ό επο
μένως Ίεροσητείας, νυν δε Ρεθύμνης καί Ανλοποτάμου επίσκοπος.

1839, ’Ιουλίου 20, ημέρα Πέμπτη καί ωρα είς τάς 8 τής ημέρας, 5 
άπέθανεν από λύπην δ αείμνηστος Κρήτης Μελέτιος ζήσας χρόνους 38 
καί Μητροπολίτης εξ καί γεννηθείς τω 1801 κατά Ιούλιον.

1857, Νοεμβρίου 29, ήμερα Παρασκευή, άπέθανεν είς βαθύ γήρας 
δ Πέτρας Δωρόθεος Άγχιαλίτης.

1854, Δεκεμβρίου 28, ήπέρα [ ] άπέθανεν είς Άλάγνι δ
’Αρκαδίας ’Ιωακείμ.

1855. Την Κυριακήν των Βαΐων εχειροτονήϋη ’Αρκαδίας δ Ιερό
θεος, ηγούμενος του Έπανωαήφη.

1855, ’Ιουλίου 27. ’Εχειροτονήϋη Πέτρας επίσκοπος δ Μελέτιος, 
ηγούμενος των Κρεμαστών, δώσας παραίτησιν οίκειοθελώς προς αυτόν 
δ Πέτρας Δωρόθεος.

1857. Έτελεύτησεν ο ’Ιωσήφ Οικονόμος Σιναΐτης, Κρής Ρογδια- 
νός, δ διάδοχος του Ίλαρίωνος. Τον διεδέχθη δ ’Αναστάσιος, πρώην 
Δίκαιος Τζουβανίας την πατρίδα Μαρμαρά.

1856, 7/βρίου 29 προς 30, είς τάς 9 */4 ώρας τής ννκτός έγινεν δ 
φοβερώτερος σεισμός,. όπου ενθυμούνται οι έπιζώντες. Έχάλασεν ολον 
το ’Ηράκλειον, τζαμιά, εκκλησίας. Μόλις 24 οίκίαι έμειναν, ολίγον 
βλαμμέναι καί αύταί. Άναλόγως όμως τής φθοράς άνθρωποι εχάθη- 
σαν ολίγοι εκτός καί εντός κατά την αυτήν ώραν καί μετά ταντα εκ 
των αποτελεσμάτων τοΰ σεισμού—έως 900 ψυγαί. Ό Θεός διαφυλάξαι 
ημάς. ’Εγώ εύρέθην είς Σύρον έπιστρέφων έκ τής Κων/πόλεως καί 
την Τετάρτην έφθασα εδώ καί ευρον την φθοράν.

1845, ’Ιανουάριου 30. Έχαλάσθη εν μέρος τού σχολείου καί άπέ~
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θανον εν παιδί και μια γυναίκα κα'ι επληγώθησαν πολλοί Άνθρωποι 
κατά την στιγμήν όπου είσήρχετο ό κλήρος, διά νά τελέση τον αγια
σμόν μετά την λειτουργίαν, ώς εΐθισται.

1845, Mat ον 5, ήμερα Σάββατον, εγινε φοβερά στάσις των Χρι
στιανών εναντίον [τής] Κνβερνήοεως διά Άρναουτογιάννην θανατω- 
θέντα διά φρικωδεστάτων βασάνων. Και ικανοποιήθησαν διά τής εξο
ρίας του Προέδρου Ρεχ'ιτ-Έφέντη και τής μεταλλαγής τον Κυυλονκ- 
τζή-Μεϊμουρή. 'Έγιναν τρεις στάσεις μετέπειτα, έφυλακίσθην εγώ και 
δ λαός με εξεφυλάκιαε.

(3 1848, Ιανουάριου 17. Έχειροτονήθη άρχιερενς Χερρονήαου ό
Χη Μελέτιος και άπεσπάσθη από τον θρόνον τής Μητροπόλεως ή επι
σκοπή επί Καλλινίκου (Μητρ.) Καλούτζου.

1844. Έχειροτονήθη άρχιερενς ’Αρκαδίας δ ’Ιωακείμ ’Αρχιμαν
δρίτης παρά Χρύσανθον Μητροπολ. Μυτιληναίου.

1844, ’Ιανουάριον ϋ. Ήλθαν τά γράμματα τοϋ Χρυσάνθου δτι 
έψηφίσθη Μητροπολίτης Κρήτης έλθών εδώ ώς έξαρχος κατά τοϋ 
Καλλινίκου και ενεργήσας την πτώσιν τον.

1840. ‘Ήλθεν δ Μητροπολίτης Καλλίνικος Γαργαλάδος, δατις έδω- 
κε την παραίτησίν του μόνος του και άνεχώρησε.

1842. * Πλθεν δ Μητροπολίτης Καλλίνικος Καλούτζος, κρητιχός, 
δατις απέθανεν έν Άκρα πενία. Κατατρεχθείς παρά τοϋ Χρυσάνθου και 
διαιιείνας εν τή οικία τον μήνας τινάς έτελεύτησε τή Παρασκευή τοϋ 
Λαζάρου 1845.

1850. ’Ήλθεν δ Μητροπολίτης Διονύσιος δ Βυζάντιος, οστις κοντά 
εις τά καλά δπού έκαμε έβαλε καί την καμπάνα εις την Μητρόπολιν, 
άφοΰ πρώτον έκρέμαοε σήμαντρον πρώτος καί μετέπειτα την καμπά
ναν δ ίδιος—την 30 Νοεμβρίου τό σήμαντρον καί τό τρέχον έτος, το 
Σάββατον τής Πεντηκοστής την καμπάναν.

1850. Την τρίτην τής Λαμπρας άνεχώρησεν δ Διονύσιος Μητροπ. 
εις Κωνσταντινούπολή καί κατατρεχθείς εχειροτυνήθη ύστερον, την 28 
Αύγουστου Πρόεδρος Πόσνας' καί αυθωρεί εψηφίοθη δ Ίωαννίκιος 
πρώην Ίωαννίνων, Ζαγοραΐος, καί ήλθεν από Χανιά, είς 'Ηρά
κλειον την 1 8/βρίου 1857 καί έλ.ειτούργησε την 6 ίδιου πρώτη λει- 

τουρ. ενταύθα.
1858, ’Ιανουάριου 18. Σάββατον νύκτα προς Κυριακήν, έγινε χιο

νιά καί έσπασαν Άπειρα δένδρα, αφού εξακολουθούσε δριμύτατος χει- 
μών άπό 1(1 ημερονυκτίων. Καί έγιναν ολον τον μήνα 3 εξακολουθη
τικοί χιονιαί καί έφεραν τον όλεθρόν των ζώων καί τών δένδρων, 
δαον ουδέποτε ενθυμούνται γέροντες τοιοΰτον βαρύν χειμώνα.

1856, Ιουλίου 4. 'Ανεχώρησα εγώ απ’ εδώ καί έπήγα είς Σύρον,
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’Αθήνας, Πάτραν Σμύρνην και Κωνσταντινούπολιν την 19 Αύγουστου.
Και διέτριψα έξωθεν άχρι της τρίτης ’Οκτωβρίου μετά τον σεισμόν 
εϋρεθεις εις Σύρον.

1833, Φεβρουάριον 23, ημέραν Τετάρτην, ήρχιπα την Ζωγραφικήν 
το πρώτον.

1851, ’Οκτωβρίου 12. r Ηλθε το διάταγμα και έφυγεν άπ’ εδώ 6 
Μονσταφά-πασάς διά πάντα εις Κωνσταντινονπολιν.

1851. ’Έφυγεν ομοίως ο υιός του Βελη-πασάς με τον γυναικωνί- 
την δλον και με τους θησαυρούς τον πατρος διά Κωνσταντινούπολή·.

1855. * Ηλθε πάλιν ο Βελη-πασάς ώς διοικητής τής νήσον από την 
θέσιν πρέσβεως τής Γαλλίας διαδεχθείς εις την διοικητικήν θέσιν τον 
Μεχμέτ Έμιν-πασάν.

1854. ’ Απεβίωσεν δ μακαρίτης Μιχαήλ ΙΙολνχρονίδης, άγιογρά- 
φος και ήμέτερος διδάσκαλος, είς χωρίον ’’Αγιον Μύρωνα ’Ιουλίου 2, 
ημέρα Παρασκευήν, είς τάς 8 ώρας τής ημέρας.

1849, ’Ιανουάριον 8, 9, 10. ’Έγινε μεγίστη χιονιά είς (ίλην την 
νήσον καί έξηράνθησαν δένδρα πολλά, πλήν είς Μυτιλήνην και άλλους 
τόπους έξηράνθησαν περισσότερα. Ενρέθην είς χωρίον Άλάγνι, οπού 
διέμεινα 9 ημέρας μή δννάμενος νά αναχωρήσω.

1858, ’Ιανουάριον 11, ήμερα Σάββατον τον Τελώνου και Φαρι
σαίον, ή α>ρα είς τάς 7 τής ημέρας, άνεγνώσθησαν τά βασιλικά φιρ- 
μάνια με!:Γ όλης τής έθιμοταξίας και είσήγβη ευθύς τύ Νιζάμ-άσκέρι 
κότα πρώτον είς τούς Τούρκους κάμνοντες την αρχήν οι πρώην τοπ- 
τζήδες, αφον πρό τινοιν ημερών είσήχθη και είς τά Χανιά.

1587, Νοεμβρίου [ ] Κυριακή, θρονιάσθη ή εκκλησία 8
τής Υπαπαντής, άφον εΐχεν εν έτος νά λειτονργηθή μετά τον σεισμόν.

1858, Μαρτίου τρεις. ’Έγινεν έκλειψις ήλιον 2 ώρ. μ. μεσημβρίαν 
διαρκέσασα δύο ώρας.

1858, Απριλίου 4, ήμερα Παρασκευή, άρχισε χειιιόιν από ποοειας 
διαρκέσας έως την Κυριακήν μετά μεσημβρίαν άκαταπαύστως μετά 
χιάνος είς τά δρη.

1858, Μαΐον 5. ”Ηλθεν ή εΐδησις οτι οί έν Χανίοις χριστιανοί 
ήλθαν είς τά έξω των Χανιών ένοπλοι ζητοϋντες επωφελή ζητήματα, έν 
οίς και την έξωσιν τον Βελή-πααά. Τήν 7 ίδιου άνεχώρησεν απ’ εδώ 
μετά στρατόν διά νά τούς κτυπήση, και με βεβιασμένος ύπογραφάς 
κατά των πράξετον των Χριστιανών. Μετά μίαν ημέραν είσήλθον εντός 
τριών ημερών πάντες οί τονρκοι, οί'τινες διά τής ενόπλου βίας είσήλ
θον είς τάς οικίας τών Χριστιανών Τήν 17νν ίδιον, ημέραν Σάββα
τον, είς τάς 8 ώρας τής ημέρας έγινεν ή τρομερά ένοπλος στάσις είς 
τον Πασα-καπισΙ ζητοϋντες ένα χριστιανόν, δτι επλήγωαεν ένα τοϋρκον,
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καί έχοντες τούτο ζήτημα νά σφάξουν τους Χριστιανούς προ ημερών 
προ μελετημένου.

Εις τάς 15 τοΰ Ιδιου άπέθανεν δ αείμνηστος Κυδωνιάς Κάλλιστος 
άπδ αποπληξίας ένεκα τον πάθους τοΰ Βελ.ή καί Μητροπολίτου περί 
αντ ον.

Tfj 30 Ιουνίου, ήμερα Δευτέρα, ήλθεν δ Σαμή-πασάς διοικητής 
τής Κρήτης καί την επιούσαν έφνγεν δ προκάτοχός του Βελή-πασάς 
προς εύχαρίστηαιν γενικήν των Χριστιανών.

Tfj S Ιουλίου, ήμέριι Τρίτη, ήλθεν ή χαροποιά εϊδησις δτι εδθ
έλησαν πλήρη τά ζητήματα των Χριστιανών καί δτι διελύθησαν οί Χρι
στιανοί εις τάς θέσεις των.

1858, ’Ιουλίου 31. "Εφνγεν δ Βελή-πασάς άπδ τά Χανιά κατατρε
γμένος άπδ τους Κρήτας. Καί τήν προτεραίαν ήλθεν δ Σαμή-πασάς 
διοικητής τής Κρήτης. Τον Σαμή-πασάν διεδέχθη δ Χουσειν-πασάς, 
πρώην κεχαγιάβεης τοΰ Μεχμετ 'Εμίν-πα/ιά. Τούτον διεδέχθη δ ’Ι
σμαήλ-παχιάς εγγονος τον Τεπεντελενλή Άλή-παχια.

1858, 'Ιουλίου 16. Άπέθανεν δ Μητροπολίτης Ίωαννίκιος Ζαγο- 
ραΐος εις τά Χανιά,

1858, ’Ιουλίου 27. ’Ηλθεν εδώ ('Ηράκλειον) δ Άχμέτ Έμίν-πα
σάς προς τιμωρίαν των κακούργων, αλλά μετά 11 ημέρας άνεχώρηοε 
μηδέν πράξας.

1858, ’Ιουλίου 27. Έχειροτονήθη διάδοχος Μητροπολίτης τοΰ
Ίωαννικίον δ Διονύσιος ’/I νδριανουπολίτης άπδ Μέγας ΙΙροποσνγκελ- 
λος καί τήν 29 Αύγουστου άνεγνώσθησαν εδώ τής είδήσεως τά γράμ- 
[ματα/.

7/βρίον 14. Άνεδέχθην χρέη δημογεροντικά, αφού κατά τάς άρ- 
χάς Αύγουστον καί 7/βρίον έγιναν διάφοραι συνελεύσεις.

8/βρίου 3. ’Εγινε σννέλευαις παρά των πληρεξουσίων των επαρ
χιών καί έκλέχθην πληρεξούσιος διά τά Χανιά.

Ίδιου 4, ημέρα Σάββατον, έβρεχε μέχρι τής Κυριακής εσπέρας, 
δύστε τοιαύτην ραγδαίαν βροχήν δεν τήν ενθυμούνται οί γέροντές μας.

27 ίδιου, Δευτέρα, ήλθε νέος Μητροπολίτης, δ Διονύσιος, άπδ 
Κωνσταντινούπολή καί αυθημερόν άνεχώρησα εγώ διά Χανιά ώς πλη
ρεξούσιος 'Ηρακλείου. Καί εις τάς 2 .9/βρίον έλειτονργηοε κατά πρώ
τον καί εχειροτόνησε πρωτοσύγκελλον τον Μελέτιον, πρώην εφημέριον 
Αασιθιώτην, λίαν άναλφάβητον.

Τήν δε πρώτην Νοεμβρίου έκλέχθην εγώ καί διά ψήφων καί διά 
κλήρου, ώς πληρεξούσιος διά Κωνσταντινούπολή, εις Χανιά καί έκει- 
θεν ήλθον εις 'Ηράκλειον. Καί τή 18 Νοεμβρίου 1858 ημέρα άνε
χώρησα εγώ διά Κωνσταντινούπολη’ ώς Πληρεξούσιος τής Κρήτης, τή
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δε 20 ’Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, 1860 άνεχώρηοα εκ Κωνσταντινουπό
λεως και ήλθαν εδώ rή 25η ’Ιουλίου. Αυθημερόν άνεχώρηοα διά Χα
νιά προς προσκύνημα τοΰ Πασα.

I860. ’Ηλθεν εδώ 6 Τεφήκ-πασάς προβιβασθεις άπό Ρέθυμνον 
την 12 Αύγουστον και μετά δλίγας ημέρας άνεχώρησεν ό Χασάν-πα
χιάς, καϊμακάμης 'Ηρακλείου, κατατρεχθείς άπό τους κατοίκους.

1800, Νοεμβρίου 20 προς 31. ’Έγινε νότιος άνεμος τόσον σφο
δρός, όπου έκαμε βλάβην εις το Μαλεβνζι και εις άλλας επαρχίας. 
Τή 30 ’Ιανουάριου του 61 έγινε πάλιν όμοια καιαιγίς καί έπροξένησε 
πολλήν βλάβην και φθοράν εις τα δένδρα. Την 26 Φεβρουάριου έγινε 
τροιιερά τριΓκυ] μία άπό τάς ασυνήθεις και έσπασε πλοία πολλά εις 
τον λιμένα μας εδώ και εις Χανιά και παντού και έξερρίζωαε δέν
δρα και έκαμε θραΰσιν πολλήν και προ πάντα»’ εις την επαρχίαν ’Αρ
καδίας.

1860. ’Ανεγνωρίσθη διά βαοιλ. φιρμανίον τό σύστημα τών Δημο
γερόντων εν Κρήνη’ και έκτοτε δικάζουν άνεμποδίστως πάσας τάς κλη
ρονομικός δίκας. Έδώ υπήρχε σκιά τις Δημογεροντίας άπό τά 1843.

1861, Μαιου 15, ημέρα Δευτέρα, άρχισε χειμών με βροχήν ρα- 
γδαίαν 24 τυράς, την όποιαν δεν ενθυμούνται οι γέροντες, άν και ό 
’Απρίλιος και προ τών 15 τοΰ Μαιου εγίνοντο έπανειλημμένως βροχαί.

[18J61, Μαιου 21. Ύτμώθη ή ρωσική σημαία μετά παρατάξετος 
θρησκευτικής καί 21 κανονοβολισμονς. Υπήρχε και πριν ρωσικόν
πρακτορειον πλήν συγχωνευμένον μετά λοιπών [....................]. Εις δε
τά 1860 ήλθε πρόξενος ομογενής εις τά Χανιά κατά [. . . / ό κ. Δεν- 
δρίνός καί αυτός διέταξε όμογενήν και εις τό έδώ πρακτορείου, έκαμε 
δε τήν μεγαλυτέραν εντύπαισιν εις τούς ρτοσόφρονας και λύπην εις τους 
Τούρκους.

Κατά τήν αυτήν ήμέραν ήλθαν σιδήρινα τά νεόχυτα τηλεβόλα και 
ήλλάχθησαν με τά προύντζινα εκείνα τά ωραία ένετικά και πολύτιμα.

Ιουνίου 15, ήμέρα πέμπτη, ήλθεν ή εΐδησις τοΰ θανάτου τοΰ 
Σουλτάν Άπτουλ-Μετζήτ και ή άνάβασις τοΰ άδελφοΰ του Άπτονλ- 
Άζίζ. Οι τοϋρκοι ϋπερεχάρησαν φρονονντες τάς έποχάς τοΰ Γιανιτζα- 
ρισμοΰ έπανερχομένας. ΟΙ άνόητοι!

18 ίδιου, Κυριακής τών 'Αγίων Πάντων. Έπεφάνη κατά πρώτον 
κομήτης, οατις έφερε έκστασιν διά τό μέγεθος του.

2 ’Ιουλίου. ΤΗλθεν εις Χανιά ό Ίσιιαήλ-πασάς ό ποτέ άρχίατρος 
και διοικητής πόλεως τής Σμύρνης. Τήν επιούσαν έφυγεν ό προκάτοχος 
τού Ισμαήλ-πασά διά Κων/λιν.

3 Ιδιου. Ήλθεν εδώ ό άρχιεπίακοπος Σιναίου Καλλλίνικος χάριν 
περιηγήσεως. Έλειτούργησεν εις τό Σιναϊτικόν τήν 9 ίδιον.
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11 Ιδιου. Άνεγνώσθη τδ φιρμάνι τής άναβάσεως εις τον θρόνον 
τον Σονλτάν 'Αητουλ- Άζι.ζ εις την πλατείαν των Τριών Καμαρών 
μεθ’ δλης τής παρατάξεως επ’ άκροάσει πάντοιν εν γένει. των κατοί
κων άντιπροοωπεύετο δ Μητροπολίτη; ασθενών παρά τον άγιον Σι- 
ναίου.

Κατά τον Αύγουστον διωρίαθη υπό συνελεύσεως Εφορεία Σχο
λείων πενταμελής, /τέλος τής όποιας ή μην και εγώ. Την 30 Ιδιον κατά 
την εορτήν του αύτοκράτορο; ’Αλεξάνδρου έψάλη δοξολογία κατά πρώ
τη ν φοράν εις τάς τρεις τής ήμέρας εις τον ναόν τοϋ ’Αγίου Μηνά, 
δπου ήλθεν δ υποπρόξενος Μηταοτάκης με καβάοηδες και πλήθη λαόν. 
Εις την επιστροφήν του έχαιρέτα τό φρονριον διά 21 τηλεβόλων.

Τή 28 7/βρίον ήλθεν εδώ δ Γ. Διοικητής τής Κρήτης Ίσμαήλπα- 
οάς κατά πρώτον έπισκεφθείς τήν πάλιν μας, τή δε 3 8βρίου έπεσκέ- 
φθη τά σχολεία μας υποδεχθείς μετά πλήρους παρατάξεως.

Τήν 5 10/βρίου άνεγνώσθη τδ διάταγμα νά πληρώσουν οί κάτοι
κοι τής Κρήτης 500 χιλ. γρ. [. . . .] λαμβάνοντες χαρτονόμισμα, και 
μετά τρεις μήνας νά έμβη εις κυκλοφορίαν επί τής δλης Νήσου. ”Ιδ(ο- 
μεν—Έπληρώθη μεν τδ ποσδν άλλα δεν εμβήκεν εις κυκλοφορίαν τδ 
χαρτονόμισμα.

1862, Ιανουάριου 6 πρδς τήν 7, ξημέρωμα Κυριακής, τήν 4 30/β0 
τής νυκτδς εγινεν τρομερός σεισμός αισθητός είς δλην τήν νήσον, ευ
τυχώς δμως δεν έγινε ή παραμικροτέρα βλάβη πουθενά μήτε είς τά 
κτήρια, ούτε εις ανθρώπους πρδς μέγαν θαυμασμόν δλων ήμών.

1862, Φεβρουάριου 24, Κυριακής τής ’Ορθοδοξίας. ’’Εγινεν άρχή 
νά κρημνίζουν τα τείχη πρδς άνέγερσιν τής πρδ πολλών χρόνοτν επι
θυμητής καί μελετιομένής εκκλησίας τοϋ Άγιου Μην[ά].

Μαρτίου 21, Τετάρτη τοϋ Μ. κανόιος. ’Εγινεν ή άρχή τών θεμε
λίων καί τήν 25 ίδιου, Κυριακής ε’ τών νηστειών, έτέθη δ θεμέλιος 
λίθος μεθ’ δλης τής λαμπρότητος παρά τοϋ Διονυσίου Κρήτης τοϋ 
Άνδριανουπολίτου. ’Αρχιτέκτων δε αυτής δ Αθανάσιος Μούσης έκ 

Ταταοΰλων.
[18)62, Μ at ου 19. 2 */8 ώρ. τής ήμέρας Σάββατον έγινεν σεισμός 

αισθητός άνευ βλάβης. Πρδ οκτώ ημερών Σάββατον πρδς Κυριακήν, 

είχε γίνει καί άλλος όμοιος.
/18J62, Μαΐου 20. Έψάλη επίσημος δοξολογία διά τήν άνάβασιν 

τοϋ β/ασιλέοιςJ ’’Οθωνος πρώτην ήδη φοράν επί προξένου Ιω. Πα- 
πακωστοπονλου.

118]62, Ιουνίου 9, ήμερα Σάββατον 11 '/2, ώρα τής πρωίας, έγι
νε σεισμός διαρκέστατος καί τρομερός έμ[π]λήαας τους κατοίκους φο
βερού τρόμου. Μετά ταϋτα τήν Ιδίαν ήμέραν έγιναν άλλοι δύο, πλήν
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πάντες έστάΟηηαν αβλαβείς καϋώς και την 6 τοϋ Ιδιου έγινεν και άλ

λος και αυτός επίσης αβλαβής.
Αύγουστον πέντε. ’Ηλ&ε & Ναζίφ καϊμακάμ-βεης άντικαταστήσας 

τον Τεφίκ καϊμακάμπαχην.
Ίδιου 5, Κυριακή. ”Εγινεν κατά πρώτον λαχεΐον των χειροτεχνη

μάτων των κορασίων εν τη σχολή προς δφελος τής σχολής ίνεργηΟέν 
παρ’ έμοϋ συγκατατε&έντων των συνεφόρων μου διά δέκα χιλ. γρόσια. 
Ώφελήάη 8 χιλ. τό σχολεΐον και έμεινε το ήμισν υλικόν είς σχολεϊον.

8/βρίον 14, ημέρα Κυριακή. 'ίΐλίϊεν ή εΐδησις τής πτώσεως τής 
δυναστείας του ’Ό&ωνος και έγιναν χαραί καί επιδείξεις δημόσιοι. 
Και την 4 9/βρίον έιράλη δοξολογία διά τό ’Ίέιίνος καί έγινε καί πά
λιν έπίδειξις δημοσία.

1863, ’Απριλίου 1, Δευτέρα τοΰ Πάσχα. Έδοξολογήϋη καί πάλιν 
ή εΐδησις τής άναγνωρίσεως τοΰ Γεωργίου πρώτου, βασιλέως των °Ελ
λήνων, μετ’ έπιδείξεως καί αυϋις μεγάλης.

Ίδιου 4, τής Παρασκευής τής Διακαινησίμου ξημέρωμα, εις τάς 4 
παρά δέκα λεπτά τής ννκτός, έγινε σεισμός διαρκής, πλήν πάντη 
άβλαβης.

Τή 10 ίδιου, τή Τετράδη προς τή Πέμπτη ξημέρωμα, είς τάς 3 Ί3 
ώρ. τής ννκτός, εγινεν καί έτερος δυνατός καί διαρκέστερος, πλήν καί 
τούτος άβλαβης, δστις κατέοτρεψε την Ρόδον.

Τή 20 Μα'ιου προς την 21, είς τάς 4 ώρας τής ννκτός, εγινεν ολι
κή έκλειψις τής σελήνης είς βαϋ·μόν σπάνιον, διαρκέσασα μέχρι των 6, 
όπου άρχισε νά διαλύεται μέχρι των έπτά καί τινων λεπτών.

Τή 29 Αύγουστου έπέστρεψαν άπό Καν ία οι άντιπρόσωπο ι, οϊτινες 
προ 12 ημερών είχον άπέλ&ει εκεί έν γενική σννελενσει ένεκα των 
Σφακίων.

Τή 28 71βρίον προς την νύκτα τής Κυριακής έγινε σεισμός, άλλ’ 
αβλαβής.

Τή 22 8/βρίον ήλίίεν ή εΐδησις τοϋ έρχομοϋ τοϋ Γεωργίου Α', βα
σίλευες τών 'Ελλήνων, καί τή 26, ημέρα Σάββατον, έψάλη επίσημος 
δοξολογία, έγινε φωταψία είς τό Προξενεΐον καί είς την αικράν λέσχην 
καί έπίδειξις γενική, τοϋ νποπροξένον Ίοναν. Παπακωατοπούλου ένερ- 
γήσαντος.

Τετάρτη τής M.40ys 1864.

Τή 4 Μαρτίου Τοϋρκοι τρεις οίνόφλυγες άπεπειράϋησαν νά κτυ- 
πήσουν τον Μητροπολίτην Διονύσιον καί ολίγου δεϊν νά γίνη στάσις 
καί έκτος καί εντός.

Τή 9 ίδιου άνεχώρησε δ Μητροπολίτης Διονύσιος Άνδριανοπολίτης 
ώς συνοδικός.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 21
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x ^ Tfj 13 ίδιου έσκότωσεν 'ένας Χριστιανός ένα Τούρκον εις τό καπη
λειού καί έγινεν οτάαις καί πάλιν των Τούρκων, ζητούντων παρά τής 
Διοικήσεοτς έκδίκηαιν τον φόνον έχοντες τον νεκρόν έμπροσθεν τον 
Διοικητηρίου με γυμνόν μαχαίρι εις την μέαην. Ώπλίαθησαν οι εκτός 
Χριστιανοί καί οι εντός έτοποθετή/ θη] σαν προς άμυναν εις τάς οικίας 
των. “Εγινεν γενική αναφορά προς τον Σονλτάνον κτλ.

Tfj Απριλίου ήλθεν δ Γεν. Διοικητής Ισμαήλ-παχιάς διά Χα
νιών καί σννέλαβεν 28 ταραξίας.

Tfj 30 Ιδιου τον έδόθη παρά τής Χριστ. κοινότητας δεϊπνον μέγα 
εκ 44 συνδαιτημόνων, Όθωμ. καί Χριστιανών, εις την Μητρόπολιν. 
Την 2 Μα'ίον άνεχώρησε διά Χανιά.

ΕΙς τάς 2 "Ιουλίου, Πέμπτη, έγινεν τοιαύτη ζέστη άδοτε 2 γυναίκες 
άπέθανον εις Χανιά, καθόσον άνέβη τό θερμόμετρου εις [ / βαθ
μούς. Τό έαπέρας προ τής δύσεως τον Ήλιου έφάνη φωτιά εις την 
άτμοσφαιραν, ήτις κατέπεσε εις Σητείαν, κατά to χωρίον Λίθινες—λίαν 
περίεργον μετέωρον. ’Απέθανον καί 2 άνδρες παρά τό όρος Καθαρόν.

Εις τάς 4 1 Οβριού προς τάς πέντε έγινεν ένας νότιος άνεμος, άξιος 
νά σημειωθή διά την θερμότητα.

ΕΙς τάς 10 Ιδιον ήλθεν έκ Χανιών δ Σαπήτ-παχιάς καί τή 29 ίδιου 
άνεχώρησεν δ προκάτοχός τον Ναζίφ-πεης. ’Έπεσε καί έν κήτος φα- 
λαίνης εις τής Βιάννου τά μέρη υπερμέγεθες.

1865
’Απριλίου 4, ημέρα τοϋ Πάσχα, εν καιρψ τής λειτουργίας έγινε 

πνρκαϊά εις τό διοικητηρίου εμπρός καί εκάησαν 4 μαγαζιά, έν οίς 
καί τον 'Εβραίου Ξαπατάκη, αξίας 500.000 γρ.

"Απριλίου 20 προς την 21, τρίτη εσπέρας, άρχισε χειμών διαρ- 
κέαας τέσσαρα ήμερονύκτια μέ χιόνας, βροχάς, χαλάζας κλ. "Εβλαψε 
καί τά άμπέλια ολίγον καί τά όπωρόδενδρα. "Εκαμε καί μικρόν σει
σμόν. Είς τάς 23 καί μετά οκτώ ημέρας, ημέρα Σάββατον, έγινε καί 
πάλιν σεισμός, άλλ" άβλαβης.

'Ιουνίου 5, ημέρα Σάββατον, έτέθη δ θεμέλιος λίθος τοϋ διοικη
τηρίου.

7/βριος ίδιου έτους. Ήνοίχθη ή δημόσιος βιβλιοθήκη καί ήγορά- 
σθη τό Παρθεναγωγείου υπό τοϋ Λιαμαντ(δον.

Τον 8βριον δλον ήκολούθησεν επί τέτρασι συνελεύσεσιν ή πολύκρο
τος έκλογή μου ώς δημογέροντος Ηρακλείου δπότε τό ζήτημα τής 
άγαμίας άνεφάνη.

χ^ Νοεμβρίου πρώτη προς την δεντέραν ξημέρωμα. "Αρχισε βροχή 
νατό την πρώτην ώραν τής ννκτός μέχρι τής ένάτης, καί έπλημμνρησεν 
ή άγορά καί έβυθίσθη, έχάλασε τό τελωνείου, έπνίγη δ φύλαξ τοϋ τελώ-
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νείου. "Εγινε μεγίστη ζημιά εις πολλούς, ώστε γέροντες άνθρωποι δεν 
ενθυμούνται δμοίαν πλημμύραν εντός τον 'Ηράκλειον. Τό ίδιον έγινε 
καί εις Ρέθυμνου καί Χανία, μόνον εις τάς πόλεις καί τά πλησιόχωρα 
παράλια.

Εις αν τάς τάς ήμέρας ήρχισεν ή περί μοναστηριακής διαχειρίοεως 
αννέλενπις υπό τε των επισκόπων, των ηγουμένων καί των πληρεξου
σίων 'Ηρακλείου καί επαρχιών, καί μετά δεκαήμερον αυζήτησιν εγινεν 
ομόθυμος συμφωνία.

1866
Μαρτίου 1. Ήλθεν ό Μητροπολίτης Διονύσιος μετά διετή διαμο

νήν εν Κωνστ/πόλει ώς συνοδικός.
Μαΐου 15, τής Πεντηκοστής. Έπεδόθη ή γενική αναφορά τής Κρή

της εις τον Διοικητήν Ίσμαήλ-παχιά, αφού πρότερον προ μηνών σνν- 
ήχθηααν εξ όλων των επαρχιών αντιπρόσωποι προς σύνταξίν της. Δεν 
είσηκούσθησαν, ελαβον τά όπλα προς νπεράαπισιν, κατέφυγαν πάντες 
όλων τών επαρχιών εις τά όρη, άνεπέταααν σημαίαν σύμ μικτόν των 
τριών δυνάμεων καί τής 'Ελλάδος. 'Όλα ταϋτα έγένοντο μέχρι τής 
κάτωθι εποχής.

20 Μαΐου. *Αρχισε βροχή ώς έν ημέρα χειμώνας μετά ψύχους 
διαρκέσαντος μέχρι τής 21.

22 Ιδιου, εις τάς 11 ώρας τής ήμέρας, εγινεν σεισμός ισχυρός αν εν 
ούδεμιας βλάβης.

22 Αύγουστου. "Αρχισαν αί καθημερινοί στάσεις κατά τών Χρι
στιανών. ’Άρχισεν ή γενική καταστροφή τών πλησιόχωρων, στρατός 
τακτικός φυλάττει τούς Χριστιανούς εντός τής Μητροπόλεως. Τήν 25 
άπέθανεν ό Γέρων Καπνιστός. "Ενεκα τον φόβου έαυνοδεύθη δ νεκρός 
μετά στρατόν τακτικόν καί άτακτου, τον χιλίαρχον καί πεντακοαιάρχου 
παρακολονθούντων. Ό Μητροπολίτης, ό Αρκαδίας καί &. ιερείς, οΐ 
μένοντες εις τήν πάλιν, καί οΐ όλίγιατοι Χριστιανοί, συνώδευσαν τήν 
εκφοράν.

Τήν 2!) Αύγουστον τον ίδιου έτους 1866 άνεχώρησα ώς πρόσφυξ έν 
'Ελλάδι. ΙΙεριήλθυν πόλεις τινάς καί νήσους, μετέβην εις Κωνσταντι
νούπολη’ καί επανήλθον έν έτει 1868, ’Ιουνίου 16.

Τό 1868, Απριλίου 8, έφθασεν δ νέος Μητροπολίτης Μελέτιος. 
'Η τελευταία του λειτουργία ήτον Κυριακή τών Προπατόρων καί τήν 
18 Δεκεμβρίου άνεγώρησε διά παντός κατά τό 1873, άρχιερατεύοας 
ενταύθα 4 */„ χρόνους δχι καλώς.

Τό 1870, Ιανουάριου 20, εχειροτονήθη επίσκοπος Χερρονήαου δ 
Τιμόθεος Καστρινογιαννάκης, παραιτηθέντος υπέρ αυτού τον πρώην 
Χερρονήαου Μελετίου, τού από 1843, ένεκα βαθντάτου γήρατος. Καί
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τή 28 Φεβρουάριον, πρωτοοάββατον, έξήλ.θε είς την επαρχίαν τον.
Το ίδιον έτος έπεκράτησε ανομβρία καί λειψυδρία μεγίστη μέχρι 

την 7 Μαρτίου, όπου άρχισε χειμών με βροντάς, άστραπάς, χιόνας 
καί χαλάζας διαρκέσας 28 άλας ήμέρας.

Την πρώτην ’Απριλίου προς την δεντέραν, 1 μ. μεσονύκτιον έ'γινεν 
σεισμός διαρκής, πλήν άβλαβης.

Την 12 ’Ιουνίου περί τάς 10 ‘/2 τήζ ήμέρας, ημέρα Παρασκευή, 
έγινε σεισμός διαρκέσας μέχρι 50 δευτερολέπτων καθ’ άπασαν την νή- 
τον, άλλ’ ευτυχώς ουδέν συνέβη δυστύχημα έκτος ολίγων τοίχων. Η- 
τον απόρροια του ϋφεστείον τής Θήρας.

Την 30 ’Ιουνίου προς την 1 ’Ιουλίου, περί τάς τρεις τής νυκτός, 
έ'γινεν ολ.ική έκλειψις τής σελήνης. Αιήρκεσε μίαν ώραν ή έκλειψις, 1 
ώραν διήρκεσε τό σκότος, καί εις μίαν ώραν ή εντελής διάλνσις. Το 
δλον διήρκεσε τρεις ολοκλήρους ώρας. Εύρέθην είς τό χωριό καί πα- 
ρέλαβον τους χωρικούς, χωρίς νά τό γνωρίζουν, καί τους έκαμα νά 
θαυμάσουν καί νά μή φοβηθούν.

Είς τάς 12 καί 13 ’Οκτωβρίου ίδιου έτους έφάνη βόρειον σέλας 
σπάνιον είς την γεωγραφικήν μας μοίραν. Περί τούτου πολλά έλάλη- 
σαν αί εφημερίδες.

Την 13 Κυριακήν των ‘Αγίων Πατέρων, έλειτούργησεν δ Μητρο
πολίτης Μελέτιος-μετά Εξ επισκόπων : ’Αρκαδίας Τρηγορίου, Χερρο- 
νήσου Τιμοθέου, Ίεροσητείας Νεοφύτου, Πέτρας Μελετίου, Κυδωνιάς 
Γαβριήλ, καί Κισσάμου [ ], τοϋ 'Ρεθύμνης Ίλαοίωνος καί
Αάμπης Παίσίου άσθενοϋντος καί άπόντος. Συνήλθον άπαντες οι οκτώ 
επίσκοποι μετά των ηγουμένων των σταυροπηγιακών καί ενοριακών 
μοναστήριων τής Κρήτης, των δημογερόντων των πέντε τμημάτων καί 
των προκρίτων καί συνέταξαν τον κανονισμόν τον περί μοναστηριακών 
κτημάτων κ.λπ.

Κατά τό ίδιον έτος 70, τή 10 Δεκεμβρίου, είς τάς οκτώ ώρας τής 
ήμέρας, έγινεν έκλειψις ήλιου σχεδόν ολική, τά 95 %. Δεν έγινε δε 
άναλ.όγως ή σκοτεινίασις, διότι ήτον νεφελώδης ή ήμέρα καί νότιος σφο
δρός άνεμος. Πρό τινων ήμερών έγιναν καί 2 σεισμοί, άλλ’ άβλαβεϊς. 
Διήρκεσε δε ή άνομβρία μέχρι 21 Δεκεμβρίου, όπου έβρεξε καλά, διότι 
μέχρι ταύτης ολίγον είς δλίγας ήμέρας μόνον έβρεξε. Καί οι άνθρωποι 
κατέφυγον είς λιτανίας. Αί πηγαί καί τά φρέατα τής τε πόλεως καί 
τών επαρχιών έστείρεψαν καί υπήρχε γενική άνυδρία.

1871, Μαρτίου 12, Παρασκευή τής ’Ακαθίστου. ’Εγινεν κατά 
πρώτην φοράν γενική άγοραπωλησία (παζάρι) εις τήν πλατείαν τών 
Τριών Καμαρών, καθ’ ομοιότητα τών λοιπών μουτεσαριφλικίων καί 
τή αυτή εσπέρα έπαίχθη καί δευτέρα καμπάνα είς Μητρόπ[ολιν]. Τό

Μεν. Γ. Παρλαμα
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παζάρι μετ’ όλίγας εβδομάδας ίνανάγηοε.
’Ιουλίου 4, Κυριακή προς ξημέρωμα τής Δευτέρας. Έφάνη έν με

τέωρον άξιον λόγον και την επιούσαν ζίευτεραί' περί τάς 10 τής ημέ
ρας έγινε οειομός διαρκής, άλλ’ δλοτς άβλαβης.

7/βρίου 24, τής Μνρτιδιώτισσας, ημέρα Παρασκευή, εγκαινιάα&η 
τό Μέγα Τζάμι κτιζόμενοι· 4 έτη.

8/βρίον 21. Έπραγμαχοποιήϋ'η δ τηλέγραφος κατά πρώτην φοράν 
εν Ήρακλείω εις την οικίαν Ίτάρ.

Ίδιον 22. ”.Εγινε χάλαζα χονδρή εις τάς 3 ώρας τής νυκτός προς 
τδ ξημέρωμα Σαββάτου.

1872
Ιανουάριον 23 προς την 24, Κυριακή περί τάς 2 ώρας νυκτός, 

άνεφάνη και πάλιν βόρειον σέλας διαρκέσαν μέχρι μεσονυκτίου, φω- 
τεινότερον τον προ 15 μηνών, άλλ’ επί μίαν μόνον εσπέραν. Πολλοί 
λόγοι έγιναν και πάλιν εις τάς έφημερίδας.

9/βρίου 24, άνεπανίΐη έν Κυρία:ι ό π[ρώην] Χερρονήσον Μελέτιος 
έν βάλλει γήρατι έξ όλισίλήαεως έν τή Μονή προ μηνός ενός ώς έγγι
στα, και έτάφη την επιούσαν παρά τή νοτίω πύλη τον ναόν.

1873, 8/βρίον 23. 'Ολική έκλειφις τής σελήνης πριν τής δύσεως 
τοΰ ήλιον διαρκέσασα μέχρι των 4 ώρών τής νυκτός 15 ραμαζανίον.

1874, 17 Ίανουαρίου. ’Άρχισε ό χειμάιν άδιάκοπος. Εις την 24 
προς την 25 χιονιά σπανία εκάλνψε τά χωρία δλα και ακόμη τήν Ρο- 
γδκι μέχρι τον Τόπ-άλτί. ’Έκαμε μεγίατην ϋραϋσιν εις τά έλαιύδενδρα 
ϋπερτέραν τον 1833, και 1849. Έξηκολονίλησεν | διαρκής ο χειμών, 
εξαιρέσει ολίγων ημερών, και τή 22 προς τή 23 Φεβρουάριον έκαιιε 
δεντέραν χιονιάν, ήτις εκάλνψε και τό 'Ηράκλειον. Ψΰχος σπάνιον μέ
χρι 5 επί τον μηδενικόν εκ τοΰ Ρεωμνρου, ώσιε έφερε καταστροφήν 
εις τα δένδρα, εις τά όποια δεν έπέφερεν εις τήν προτεραίαν χιονιάν 
—ήτοι άκαταλόγιστον ζημίαν.

Τή 4 Μαρτίου άνενεώλλη με άστραπάς, βροντάς, χάλαζαν, μέχρις 
15 Ιδιον, όπου κατέπαυσεν καί άνεφάνη ή άνοιξις.

14 ίδιου έβυίλίσλλη έν μέρος αρκετά απουδαϊον εις τον "Αγιον Βλά
σιον. Μέχρι 3 χιλ. διαφόρων δένδρων έβυ&ία&ησαν εις τήν γήν. Αμ
πέλια επίσης, διάφορα δένδρα με τήν γήν των μετετοπίσίλησαν άπό τά 
πολλά νερά. Τοιοντον διαρκή χειμώνα καί ψυχρόν δέν ενθυμούνται οι 
γέροντες. "Εκτοτε έπήλθεν μεγίστη ξηρασία, έκυρίευσαν οι νότιοι άνε
μοι, κατέφυγον εις γενικάς λιτανίας, έβρεξε μικρόν καί κατά τόπους 
τέλη ’Απριλίου καί ολίγον ωφέλησε.

Μαΐου 30. τ Ηλθε διαταγή νά είααχβή τό έν επί οκτώ των γεννη
μάτων, άντί τον πρότερον έν επί δέκα. ’Ίδωμεν. Καί εις τό λάδι έγινε
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τό ίδιον μόνον εις το κρασί, όπου διετηρήϋη ώς καί πρότερον.
1874, Νοέμβριον 27, εις τάς 4 ό'ιρας παρά τέταρτον, νύκτα προς 

την 28, εγινε διαρκής σεισμός, άλλ' άβλαβης.
1874, ΙΟβρίον 15, συμπτοττικιος την Κυριακήν των Προπατόρων, 

άνεγνώΟηκαν τά γράμματα τής είδήσεως τοϋ νέου Μητροπολίτου Σω
φρονίου του από Ίκονίου και Διδυμοτείχου μετατε&έντος. Σημειω
τέων ότι και άλλος προ αύτοϋ Σοτφρόνιος έπροχειρίσιΐη Κρήτης, ό από 
Αίνον κατά τό 1849, αλλά δεν έδέχ&η τον θρόνον και διέμεινε πάλιν 
αρχιερείς Αίνον.

1875. Βροχερός χειμών. Προς τάς 14 Μαρτίου τρικυμία σημαν
τική μετά χιό νυν και βροντών. ’Έβλαψε καί δένδρα εν μέρει. Έναυά- 
γησε εμπρός τον λιμένος πλοίον καί διήρκεσε μέχρις 1(1 ίδιου, όπου 
εγινε μικρά διακοπή. 'Επομένως μέχρι τέλους διήρκεσεν ό χειμών ό 
ίδιος. Τον Μάρτιον τούτον έ&εώρησαν ά)ς σπάνιον καί έκτακτον μήνα.
’Ίδωμεν.

Κατά την 23 Ιδιου, Κυριακή τετάρτη των νηστειών, έγινεν ή εναρ- 
ξις του κατά πρώτον ίδρνθέντος Συλλόγου καί ό πρόεδρος Μιχελιδά- 
κης εξεφώνησε κατάλληλον τής περιστάσεως καί σπουδαίου λό[γον].

Τό Σάββατον τής άπόκρεω παρεατήθη κατά πρώτον κωμωδία εις 
τό αλληλοδιδακτικόν σχολεΐον. Δύο άλλ ας φοράς καί αύίΐις προς όφε
λος τοϋ καταστήματος εύδοκιμήαασα.

Απριλίου [ ]. 'Πλέλε κατά πρώτη ν φοράν άπο αλώσεως
Κρήτης υπό Τούρκων δυτικός επίσκοπος ενταύθα φέρων τον τίτλον 
’Επίσκοπος Κανδίας Κρήτης, όνόματι ’Αλοίσιος. Η',λειτούργησε άπας. 
Έκήρυξε πολλάκις ελληνιστί, υποσχόμενος εύρυνσιν μεγίστην εις τό 
μικρόν του ποίμνιον, άλλά μετ' /δλί/γυν άπήλθεν εις Χανιά, ΐνα στή
θη εκεί την έδραν του διά τον εκεί πληθυσμόν τών δυβτικών].

1875, Ιουλίου 21, Δευτέρα. ΤΗλϋεν ό Μητροπολίτης Σωφρόνιος 
ό άπο Ίκονίου καί Διδυμοτείχου χρηματίσας. Έλειτούργησε εις τάς 
27 ίδιου μετά πέντε επισκόπων, Αρκαδίας, Χερρονήσου, Πέτρας, Ρε- 
•θύμνης, Ίεράς. Τον ύπεδέχθηααν μετά μεγίστων τιμών ώς ονδένα άλ
λον έκ τών πρόκατόχοτν του. ’Από τάς 21 είναι ήδη δέκατος Μητρο
πολίτης. Είθε νά εύδυκιμήση.

9βρίου 22. Σφοδρά καταιγίς έκ νότου, ήτις έπέφερε ζημίαν εις τά 
δένδρα.

9βρίου 25. Πυρκαϊά έκραγείσα εις το Μεϊντάνι προς τά Γιατράδικα 
άπετέφρωσεν άνω τοτν 20 εργαστηρίων έπενεγκοϋσα σημαντικήν ζημίαν.

1875, Δεκεμβρίου 27, ήμερα Σάββατον, Κουρπάν Παϊράμι, έχρε- 
μάσθη ή μεγάλη καμπάνα, άφοΰ έχύθη τρεις φοράς, καί ουτω επέτυ
χε. Είναι οκάδες 406. Έρράγισε μετά 6 μήνας.
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1876, Ιανουάριου 11, ήμερα Κυριακή, ερρίφθη ό σταυρός εις τδ 
λιμάνι, επειδή τών θεοφανιών έβρεχεν άκαταπαύατως επί ήμέρας 
τρεις. Και έγινε τδ τοιούτον πράηην ήδη φοράν.

Μαΐου 15, ήμερα Σάββατον, ήγόραοα.
Mat ον 18, ήμερα Τρίτη, ήλθε ή εΐδηπις τής έκθρονίσεως τον Σ ον Α

τά ν ’ Αμπτούλια ’Αζιζ Χάν, καί ή εις τον θρόνον άνάβαοις τον Σουί
ταν- Μονράτ ανεψιού τον Σονλτάν ’ Απτούλ Μετζίτ Χάν, ή τις έγινεν αυ
θημερόν έν Κωνσταντινονπόλει, αυθωρεί δε εγινε χειμών καί τρικυμία 
ώς εν ώρα χειμώνος διαρκέσασα επί τρεις ήμέρας. 'Η χαρά δε τής 
άναβάοεως διήρκεοεν ώοαύττυς επί τρεις ήμέρας με την διαφοράν όπου 
κατά πρώτην ήδη φοράν έσυνοδεύθη ή εορτή με πυροβολισμούς νυχθη
μερόν καί με δπλοφορίας τών όθωμανών, με εκφράσεις εκ του περισ
σεύματος τής καρδίας των κ.τ.λ. έκ τών συνήθων επιδείξεων, ατινα 
επροκάλεσαν δυσπιστίας καί φόβους, καί μόνον δ θεδς ευδόκησε καί 
δεν ήκολού’θησε ο ν δε ν άπευκταϊον, ώς εξ ανέλπιστου τίνος καί απροό
πτου. Επειδή τήν τελενταίαν ήμέραν καί οί Χριστιανοί έπαιζαν πι
στόλας καί τουφέκια, ή ήσνχία έκλονίσθη εις τοιοντον βαθμόν, όπου 
μονον ή θεία πρόνοια διέσωσε άπασαν τήν νήσον. Παραπλήσια τού
των σννέβησαν καί εις Ρέθυμνον, εις δε τα Χανιά έφέρθησαν ήσϋχιος. 
’Ιδωμεν τί τδ μέλλον μας υπόσχεται.

Αύγουστον 19, ή αέρα Πέμπτη, 1 Ηλθε- πάλιν ή εΐδησις τής έκθρο
νίσεως τυϋ Σονλτάν Μουράτ, ώς βλαφθέντος τάς φρένας, καί τής άνα- 
βάσεως είς τον θρόνον τον Σονλτάν ’Απτούλ Χαμίτ β. HI τριήμερος 
εορτή τον περιωρίσθη εις μόνον κανονοβολισμούς καί ούδεν άπευκταϊον 
συνέβη ένεκα τής άπαρεσκείας τον.

Tfj 10 ΙΟβρίον, Παρασκευή πρδς τδ Σάββατον μεσάνυκτα, έκαμε νό
τιον άνεμον επιφέραντα ζημίαν εις τά δένδρα. ’Έσπασε τους ιστούς τών 
σημαιών τον ελληνικού καί ρωσικού Πρακτορείου, έβλαηιε τον μόλυβδον 
τού τζαμιού. Πλήν άναλόγοις τής σπανίας σφοδρότητος, δεν έβλαψε \ τά 
έλαιόδενδρα. Τήν δέ 18 ίδιου άνεγνώσθη τδ τηλεγράφημα τού συντα
γματικού πολιτεύματος καί έχαιρετίσθη διά 101 κανονοβολισμών άνεν 
ονδεμιας Άλλης επιδείξεως. Άριφέ Κονρμπάν-ΙΙαϊ[ράμ].

1876, ΙΟβρίον 14. ’Έβρεξε καλώς, όπου άπδ 38 ήμέρας επεκράτει 
Άκρα ξηρασία.

1877, Φεβρουάριου 15. ’Έγινεν έκλειψις σελήνης ολική διαρκέ- 
σασα τέσσαρας ολοκλήρους ώρας.

Ίδιου 20. ’Έγινε χιονιά διαρκέαασα 7 ώρας είς τδ χωρίον έως 
σπιθαμής, δεν έκαμεν όμως φθοράν εις τά έλαιόδενδρα, ενώ πρωτύ
τερα είχε κάμει ένα ψύχος, σπάνιον, όπου κατέκανσε τδ βόρειον μέρος 
τού μικρού ελαιώνος.
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1877, ’Ιουνίου 25, Σάββατον, άπεβίωσεν δ ’Αρκαδίας Γρηγόριος 
εκ τετραημέρου οξείας νόσον, ταφείς έν τω ναφ τοϋ 'Αγίου Ματθαίου, 
άρχιερατεύοας 22 έτη καί 2 μήνας. Ή περιουσία του άνήλθεν εις 6 
χιλ. λιρών, άλλ’ έκλάπη η ,ήμίοεια, διενεμήθη δε εις τρεις μερίδας 
κατά κανονισμόν. ’ Απέθανε πηρών.

Λεύτερα, ’Ιουλίου 11. Άνεχώρησεν ό Μητροπολίτης Σοιφρόνιος 
κυβερνητική διαταγή. Τον συνώδενσαν εις τον λιμένα ανεξαιρέτως 
άπαντες οί Χριστιανοί μετά γυναικών καί παίδτον. "Α.τασα ή Κρήτη 
αυνεκινήθη ’Έγραφαν άναφοράν κ.τ.λ. Εις ούδεν ΐσχυσεν. Έγκατέ- 
λειφεν όμως αυτός γενικήν ονμπάθειαν καί αγάπην καί ουδείς άλλος 
άνεχώρησε μετά τοιαύτης των κατοίκων εγκαρδίου ευχαριστήσεοις. Λιε- 
δέχθη καί πάλιν τό Λιδνμότειχον, αλλά μετά τινας μήνας επροβιβάσθη 
Νίκαιας.

Λεύτερα, ’Ιουλίου 25. ” Ηλ.θεν ό διάδοχος Μελέτιος ό Καλύιινιος 
καί πάλιν, άφοΰ διέμεινεν 22 [ημέρας] εις Χανιά. Ό λαός τον νπε- 
δέχθη ιρυχρότατα καί τό μέλλον προοιωνίζεται όχι εύχε/ρές].

Αύγουστον 11. ’Έγινεν ολική έκλειφις τής σελήνης κατά τήν τετάρ- 
την ώραν τής νυκτός.

Πέμπτη, Ιδιου 18 καί 20 ίδιον. ’Έγιναν τόααι πλημμυραι εις τάς 
επαρχίας, όπου γέροντες δεν ενθυμούνται τοιαντας. Παρέσυραν ζώα 
διάφορα οι ποταμοί, ένα άνθρωπον εις τό χωρίον ’Ασΐτες, δένδρα, 
αμπέλια κατεπλακώθησαν, τέλος έπέφεραν σπουδαίας αλλας ζημίας.

1878
Ό γειμών βαρύς με πολλούς όμβρους καί χιό> ας. Καί μέχρι 

Μαΐον έκαμε βραγιάς. Τά σπαρτά, τά ό πωροφόρα, δένδρα, αμπέλια, 
ελαιόδενδρο, άπαντα αυτά εις μεγίστην είσοδείαν, αλλά κατεστράφησαν 
ένεκα τής έπαναστάσεως καί μένει είσέτι νά. ίδωμεν τών σταφυλιών 
καί τών έλαιοδένδροτν τήν σνναξιν. Πρώτη συμπλοκή έγινεν ενταύθα 
τήν ημέραν τής Πεντηκοστής, 5 ’Ιουνίου, εις τήν θέαιν Σκαφιδαράν 
καί Σερβιλή λαβόντων μέρος μόνον τών Μνλοποταμιτών καί φονευ- 
θένταιν 2 Χριστ. καί οθωμανών μέχρι 15 φονευϋέντων καί πληγώ· 
ίλένττον. Ούδεμία αταξία ήκολούθησεν ενταύθα ένεκα τοϋ φόβου τον 
Μικτόν Συμβουλίου, τό όποιον εσυστήθη ενταύθα έκ 18 συμμίκταιν 
μελών, υπό τήν επωνυμίαν Προσωρινής ’Αστυνομικής Επιτροπής. 
Έδέχθην καί έγά) τήν άντιπροεδρείαν κατά πρώτην φοράν όπου ε[δέ- 
χ/θην θέσιν, καί κατά πρώτην φοράν οπού διωρίσθησαν 2 πρόεδροι, 
ήρχισι δε από 1 Φεβρουάριου κατά διαταγήν τοϋ πρώτην ήδη φοράν 
διορισθέντος Χριστιανού Γ. Λιοικητοϋ Κρήτης Κωστάκη ’Αδοσίδη- 
πα[σα].

’Ιουνίου 12, Κυριακή τών 'Αγίων Πάντων, έτελέσθη δημοτελώς
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μνημόσννον εις τά σαράντα τοϋ μακαρίτου Χριστοφόρον ’Αργυράκη, 
άποθανόντος εν τη υπέρ Πατρίδος εξορία του εις 'Αμισθόν 4 αρχιε
ρέων Ιερουργοΰντων, δέκα λόγων έκφωνηθέντων, και πρωτοτύπως εν 
δλη τη λαμπρότητι τελεαθεν προς αμοιβήν των υπέρ Πατρίδος θυ

σιών τον.

5Ιδιαιτέρα σημείωαις 20

1861, ’Ιανουάριον 30. Έγεννήθη δ δεύτερος νιος τής Κύαεβείας 
και τήν 3 Φεβρουάριον τον άνεδέχ&ην είς την έκκλ. τον άγιου Μηνά, 
Ιεροπράττοντος του Μελετίου Πρωτοσυγκέλλου και τον (ονόμασα Στέ
φανον, και δ Θεός νά τον καλοφυλάξη, νά γίνη καλός χριστιανός καί 
καλός πατριώτης.

1868, Σεπτεμβρίου 9. Άπεβίωοεν έν τή νήσφ Τήνφ δ Γεώργιος 
Καστρινογιαννάκης.

1880, ’Ιουνίου 14, ημέρα Σαββάτο, είς τάς τρεις ώρας και δέκα 
λεπτά τής νυκτός προς την Κυριακήν των Άγιων Πάντων, έτελεύτησεν 
ή αείμνηστος και σεβασμία μήτηρ μου Άνδριάνα καί έτάφη την ιδίαν 
Κυριακήν είς τον "Αγιον Ματθαίον, είς τον τάφον τής αδελφής της 
καί άναδόχον μου Μαρίας, πλησίον τον τάφου τον αδελφόν της Κρή
της Μελετίου. Ή κηδεία της έγινε σπανία καί μεγαλοπρεπής. 'Ο 
Μητροπολίτης, οί επίσκοποι Ρεθύμνης καί Χερρονήσου, δ Οικονόμος 
τον Άγιου Ματθαίου, άπας δ ενταύθα κλήρος, δ υποδιοικητής, οί 
πρόξενοι τής Ρωσίας καί Ελλάδος, δ χιλιάρχος τής χωροφυλακής 
μετά τιμητικής φρουράς, άπαντες οί κάτοικοι άνδρες καί γυναίκες 
έαυνόδενσαν την εκφοράν. Λόγον συγκινητικόν έξεφώνησεν δ Κ. Μαρ- 
κόπονλος. Κύριος δ Θεός άναπαύσοι τήν ψυχήν αυτής.

1878. ’Άρχισαν νά έρχωνται μέσα οί δθωμανοί εύθυς από τον Ία- 31 
νονάριον καί ήρχιαεν ή έπανάστασις δχι γενική όμως. Κατά τήν 27 
Ιδιον έφθασεν δ Χωστής Άδοσίδης-πασάς, πρώτην φοράν διοριαθείς 
χριατ. Γενικός Διοικητής Κρήτης. Διεπραγματεύθη ήπίως τά πρά
γματα, έως δτου κατά Αύγουστον ήλθεν δ Γαζή Μονκτάρ-πασάς, μετά 
τον Σελήμ- Έφένδη καί μετά τρεις μήνας οννεφώνησαν μετά τής Σννε- 
λεύσεως τά λεγάμενα ζητήματα. Κατά μέσας Νοεμβρίου ήλθεν δ Αλέ
ξανδρος Καραθεοδωρή-πασάς, διαδεχθείς τον Άδοσίδην, καί έφερε το 
Χάτ Χουμαγιούν τής άναγνωρίσεως των ζητημάτων, καί επί πενταετίαν 
γενικός Διοικητής Κρήτης κατά τους κανονισμούς. Άνεχώρησεν αμέσως δ 
Άδοσίδης, άφον ενηργήθησαν άναφοραί παρ’ όθωμανών καί Χριατ. 
υπέρ αυτόν. Μετά ένδεκα ημέρας τοϋ πενταετούς διορισμού τοϋ Αλε
ξάνδρου, τον έπροβίβασαν είς υπουργόν των ’ Εξωτερικών, καί κατε
σπευσμένους άνεχώρησεν. 'Ο χριατ. λαός διεμαρτνρήθη είς τους προ-

ϊ.3
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ξένους· διά την ταχεϊαν καί γρήγορον καταπάτησιν. Τον διεδέχθη <5 
Γίάγκο-Φωτιάδης, πρέοβνς εν ’ Αθήνα ις με τον τίτλον Βεζύρης, καί 
Μουσίρης, ώς καί δ ’Αλέξανδρος. Αυτό τό έτος δεν έβρεξεν εις την 
Κρήτην από τον ’Απρίλιον μέχρι 13 ΙΟβρίον, εκτός κατά Νοέμβριον · 
όπου εβρεξεν εις τά ανατολικά μέρη επί 2 ώρας οχεδόν καί εις την Μεο- 
σαράν περισοότερον, όπου, εκεί άρχισαν νά σπέρνουν, εδώ δε εΙς τό 
τμήμα cΗρακλείου από τής 13 ΙΟβρίον.

10/βρίου 3, ημέρα Κυριακή, εύρέθησαν δολοφονημένοι εις Τόπ- 
’Αλτί 6 διευθυντής τον Τηλεγράφου ’Άγγλος ’Άνδρεσον καί ό υπάλ
ληλος Νικόλαος Βλαχάκης, ό μεν με μίαν βολήν από τον λάρυγγα, 
ήτις διεπέρααε τά νώτα, ό δέ με πέντε βολάς όπισθεν. Την επιούσαν 
4ην ήλθεν ό Πρόξενος εκ Χανιών καί έγινεν ή κηδεία τον πρωτοφα
νής. Ήκολούθήοαν οί : διοικητής, άπαντες οί υπάλληλοι, άπαντες οί 
κάτοικοι, χρ. καί δθωμανοί μετά στρατού καί μουσικής. Έτάφησαν 
εις "Αγιον Ματθαίον καί οί δύο.

ΙΟβρίον 28, άνεχώρησα διά την Σννέλευσιν εις Χανιά ώς πληρεξού
σιος Πεδιάδος. Αιετρίχραμεν εκεί 65 ημέραν. Πρώτην φοράν δίωρίαθη 
Χιλίαρχος Χωροφυλακής ’Ηρακλείου Χριστιανός, ό Χΐ Κωσταντής.

1879, Φεβρουάριου 4 έχειροτονήθή ’Αρκαδίας ό Νικηφόρος Άγ- 
καραθΓτης συλλειτονργούντων αρχιερέων Χερρονήσον Τιμοθέου, πρώην 
Ίερας Νεοφύτου, Πέτρας Μελετίου. Κυριακή Άπόκρεω.

1879, ’Απριλίου 7, ημέρα Σάββατον, του θωμά, ήλϋεν ενταύθα δ 
Φαπιάδης-παοάς καί έκάθησε τρεις ημέρας λαβών μοναδικήν υποδο
χήν παρ’ απάντων.

’Απριλίου 25, έκαμε ραγδαιοτάτας βροχάς, καθώς καί τήν προτε
ραίαν. ”Εβρεξεν αρκετά, άλλως έπρομηνύετο σημαντική καταστροφή 
έφ’ απάντων ένεκα τής μεγίστης ανομβρίας.

29 ’Ιουλίου, Παρασκευή πρός τό Σάββατον 3 (7>ρας τής νυκτός, 
έγινε σεισμός καθ' άπασαν τήν νήσον διαρκής, άλλ’ αβλαβής.

Αύγουστου 12, ημέρα Κυριακή. Έστήθη δ ιστός τής σημαίας τής 
εκκλησίας χρώματος λευκόν καί φερούσης τήν εικόνα τον ’Αγίου Μηνά, 
με σταυρόν διά γραμμάτων κυανών φέροντα τάς λέξεις «Μεγαλόμάρτνς 
Μήνας», νχρώθη δέ κατά τήν 14 εις τον εσπερινόν τής Θεοτόκου, ήκο- 
λόνθησε δέ σπουδαιοτάιτη σύμπτοοσις, διότι κατά τό 1828, Αύγουστου 
12, ήμέραν Κυριακήν, τήν ιδίαν ώραν, έθραυα αν οί δϋωμανοί τήν 
θύραν τής εκκλησίας, τήν ιδίαν, επί τής όποιας έστήθη δ ιστός, καί 
κατέσφαξαν τότε εντός τής πόλεως όσους ευρον Χριστιανούς, άνωθεν 
των 800" δθεν εν όλοκλήρω πεντηκονταετηρίδι έπήλθεν αύτη ή άλ- 
λοίωσις τής δεξιάς του Ύφίατον, καί έδοξολόγησαν οί Χριστιανοί τον 
Θεόν επί τή αλλαγή ταύτη τών πραγμάτων.
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Νοεμβρίου 21. ’ Εωρτάσθη ή εορτή παρά τής συντεχνίας των οίνο- 
πωλών μειά σημαίας, ήτις προηγείτο τής είκόνος και μετεφέρθη εις 
την οικίαν τον έορταστοϋ. "Εκτατέ ήρχιοαν οί γογγυσμοί των 'Τούρ

κων , διά τό πρωτοφανές τοντο.
Δεκεμβρίου 6. Έώρτασαν οί παποντζήδες εχοντες καί αυτοί ση

μαίαν ψέρουοαν τον "Αγιον Νικόλαον, ώς καί ή ανωτέρω τά Είσόδια. 
Κατά τήν ώραν τής λειτουργίας, όπου τό πλήθος ήτον αμέτρητοι1 εις 
τον «έξαιρέτως» την στιγμήν \ έπέπεσαν αθρόοι οί Τούρκοι μετά μα
χαιριάν καί ροπάλων επί κεφαλής εχοντες όλους τους χέχηδας κατά των 
Χριστιανών καί κατεξέρχισαν την σημαίαν. Οί Χριστιανοί τούς άνε- 
γαίτιααν μετά τινων πολύκροτων καί· ροπάλων, ό στρατός επίσης· καί 
οντω διελύθηααν, άφον ελογχίσθησαν τινες των Τούρκων παρά τοϋ 
στρατόν, καί ή σημαία δεν τιεοιήλθεν. '() Ε. Διοικητής ήλθεν εκ Χα
νιών μετά 8 ημέρας εμποδιστείς ένεκα του βαρέος χειμώνας, καί ήρ- 
χιαε τάς ανακρίσεις των ανταρτών. Tjj 16 Δεκεμβρίου συνέλαβε δύο 
των πρωταιτίων, τον Μιριζαδάκην καί Καρασ μαηλάκην. Τό εσπέρας 
τής αυτής ημέρας έκαμαν καί πάλιν στάσιν οί δθωμανοί έξωϋεν τοϋ 
Διοικητηρίου καί ό στρατός πάλιν μετά κόπον τους διέλυσε. Κατά την 
6*1* Θεία μόνον χειρ διέσωσε την Κρήτην, διότι αν έχύνετο αίμα, ή 
Κρήιη άπααα ήθελε γίνει καί πάλιν αίμοβαφής, καί ούδείς ήδΰνατο νά 
προ'ιδη τάς διαστάσεις.

Εις τάς 16 ίδιον, ημέρα Κυριακή, ελειτουργήθη κατά πρώτον Χρι
στιανός διοικητής εις τήν Μητροπολιτικήν εκκλησίαν ίερονργονντος 
τοϋ Μητροπολίτου, ίστάθη δε επί 10 ημέρας κλειστή ή εκκλησία, επει
δή οί Χριστιανοί παρέδωκαν τάς κλεΐς εις την διοίκησιν, μέχρι θρη
σκευτικής ίκανοποιήσεοτς. Εις τάς 20 ίδιου άνεχώρησε διά Χανιά 
συμπ αραλαβών τούς τρεις πρωταιτίους, Χονσειν Μιριζαδάκην, Καρα- 
αμαηλάκην. καί Πεσμή-Έφένδην, συμβούλους διοικητικούς δύο καί ό 
εις σύμβουλος δικαστικός, καί άλλους συνενόχους.

1880. Τήν 6 Ιανουάριον ερρίφθη δ Σταυρός εις τον λιμένα, προ- 
πορευομένανν δύο σημαιών, τούτο ίσιος πρώτην φοράν γινόμενον, μετ’ 
άκρας ησυχίας. Ό, χειμάιν δριμύς μετ’ άφθονων βροχών καί χιύνων 
άρχίσας τήν 26 Νοεμβρίου καί διαρκέσας εξακολουθητικώς καί άκα- 
ταπαύστως μέχρι τής 14 Ιανουάριον εκτός δύο μόνον ημερών καί όχι 
νυκτών διακοπής. Κατά Φεβρουάριον καί πάλιν ήρχισαν καί βροχαί 
καί κατά τήν 8ην έπλημμύρισεν 6 Διακονιάρης εις 'Δγιές Παρασκιές 
καί παρέσυρεν τον Γιάννην Κανλέντζον, λνράρην, καί τήν επιούσαν εν- 
ρέθη νεκρός εις τον Χελιονάρην κοντά εις τούς μύλους.

2 Φεβρουάριου. Έπανηγνρίαθη ή εορτή παρά των μαραγκών διά 
τής σημαίας άθορύβως, καθώς ετελέσθη καί τών 'Αγίων Δέκα παρά
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τών χρνσοχόων.

10 Φεβρουάριον. Έχειροτονήθη δ Γρηγόριος, προηγούμενος Ά
γιας Τριάδος Ακρωτηρίου, Σφακιανός, επίσκοπος ‘Ιεροσητείας εναν
τίον τής θελήαεως των επαρχιών μετά τόσας παραστάσεις καί διαμαρ
τυρίας παρά Μελετίου Κρήτης, Νικηφόρου Αρκαδίας και Τιμοθέου Χερ- 
ρονήσου, ήμερα Κυριακή τον Τριωδίου, Τελώνου και Φαρισαίον. Πρώτην 
φοράν όπου γίνεται άρχιερεύς Σφακιανός εις την Ιστορίαν τής Κρήτης.

26 Φεβρουάριον. ’Έγινε χιονιά εξακολουθητική έπ'ι 24 ώρας αβλα
βής. Tfj 30 Ιδιου εκ νέου έγινε σφοδρότερα χιονιά, πίπτον τδ χιόνι 
επί ώρας 48, αλλά τόσον ψυχρόν, όπου τάς 2 ημέρας τό ψύχος έφερε 
τό βαρόμετρον μέχρι τον μηδενικού—ασυνήθες τό τυιοϋτον έν Κρήτη.
’Έσπασαν εις διάφορα μέρη τής νήσον ελαιόδενδρα αρκετά καί έπρο- 
ξένησε διαφόρους ζημίας' εψόφησαν καί πρόβατα πλεΐστα καί επάγω- 
σαν καί τινες άνθρωποι, έξηράνθησαν λεμονιές, πολλά ελαιόδενδρα κλ.

1879, Νοεμβρίου 27. Άπεβίωσεν ό Ζαχαρίας Οικονόμος Σιναΐ- 
της, Κρής, εξ ύδρώπηκος' τον διεδέχθη ό εκ Σερρών Οικονόμος Α
γαθάγγελος, δστις είναι καί μουσικός.

[1880], 1 Απριλίου. Άπέθανεν ό ηγούμενος Έπανοιοήφη Σω
φρόνιος' εψάλη εν τή Μητροπόλει καί έτάφη εις Έπανωσήφη ήγουμε
ν εύα ας άνω των 20 ετών ημέραν τον Μ. Κανόνος.

20 Απριλίου. Έτελέαθη κατά πρώτον ή τελετή τής δευτέρας Άνα- 
ατάσεως μετά εξ σημαιών λίαν άθορύβως καί μετά εντελούς παρατά- 
ξεως καί μεγάλοπρεπείας.

27 ίδιου, Κυρ. του Θωμά. Βροχή σπουδαία μετά χαλάζης μέχρι 
δέκα δραμίων καί μέχρι τοϋ μέσου Μαί'ου έβρεχε σποραδικώς. Σπά
νιά ευφορία τών γεννημάτων.

17 Ιουνίου. ’Έγινε ραγδαιοτάτη βροχή μετά κεραυνών καί βρον
τών. Έψυχράνθη ό καιρός βρέχων έκ διαλειμμάτων επί εικοσιν ώρας. 
’Έπεσαν εις διάφορα χαιριά κεραυνοί, εις χωρίον Παναγιά κατεπλά- 
κωσεν εξ ανθρώπους, οι ποταμοί έσυραν, αλώνια τινά έβλάφθηααν, 
δέν έπέφερεν όμως σχετικώς τής σπανιωτάτης ταύτης ατμοσφαιρικής 
μεταβολής άναλόγους ζημίας. Προηγουμένως δε κατά τήν 15 ίδιου έγι
νε καύσων υπερβολικούς σπάνιος.

Tfj 8ν Αύγουστον έγινε ραγδαιοτάτη βροχή εις τινα χωρία Μαλε- 
βνζίου καί Πεδιάδος' επέφερε μεγάλας ζημίας. ’Έσυραν οι ποταμοί 
καί παρέανραν ζώα καί παν τό προστυχόν.

4 ’Οκτωβρίου. ”Επεσεν εις έν μέρος τών Άρχανών χάλαζα, είς 
βαθμόν μέτρου μεγάλου καρνδίου καί είς Μοχόν μεγαλυτέρα, καί κε

ραυνός έβλαψε.
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30 ’Οκτωβρίου. ' Επεσκέφθη τδν κήπον μου εις 'Αγιες Παρασκιές 
6 Γ. Διοικητής Κρήτης 'Ιωάν. Φωτιάδης μετά τον Διοικητοϋ 'Ηρα
κλείου και Ρεθύμνης, τοΰ Χερρονήσον και πολλών εν τελεί, ληγούσης 
τής επί τής Κρήτης δεκαπενθημέρου περιοδείας τον. Τή δε πέντε Νοεμ
βρίου ημέραν Σάββατον μετέβη εις τδ Βεζνρ-τζαμιο'ι μείΚ δλης τον τής 
στολής και μετά των βαθμοφόρων όλων και έτίμησε τδ Κουρπάν-Παϊ- 
ράμι. Την έπιοϋσαν Κυριακήν εκκλησιάσθη δευτέραν φοράν εις τον "Α
γιον Μηνάν, Ιπεσκέφθη τά σχολεία και την τρίτην άνεχώρησε διά Χα- 
νία με τδ άτμόπλοιον δωρήσας 10 ναπολεόνια εις τον ενταύθα Σύλλο
γον, ύποσχεθείς τή πρωτοβούλω παρακλήσει μου νά δώαη διαγώνισμα 
200 λιρών διά την γενικήν Ιστορίαν τής Κρήτης: Α’. άπ’ αρχής τής 
οίκήσεώς της μέχρι Μετέλλον, IT άπδ Μετέλλον μέχρι I!ενετών, Γ' 
άπδ Βενετών μέχρι σήμερον. 'Ο Θεδς νά τδν φωτίση νά εκπλήρωσή 
τήν υπόσχεσίν τον. "Ενεκα τής πρωτοβουλίας μου τδν έψυχραναν πολύ 
οι Κύριοι Άντ. Μιχελιδάκης και Σωκράτης Μακράκης, οι άνοες*, 
ελπίζω δμως ότι θέλει θριαμβεύσει ή άρετή και ή νπόσχεσις,

Τή [ ] έγινε σεισμός σπουδαίος άλλ’ αβλαβής. *Επεσε χιόνι
καί βροχαι εξακολουθούν προς χαράν των γεωργών. Ιί εσοδεία του 
ελαίου άρίστη.

1881, Μαρτίου 8, Δευτέραν Κυριακήν τών Νηστειών. Έχειροτο- 
νήθη δ Διονύσιος Καστρινογιαννάκης, ανεψιός μου επ’ αδελφή, Ρεθύ- 
μνης καί Ανλοποτάμον σνλλειτουργοΰντες τώ Μελετίφ Κρήτης: ’Αρ
καδίας Νικηφόρος, Χερρονήσον Τιμό θεος, ετεροθαλής αδελφός του, 
καί Γρηγόριος 'Ιεροσητείας. Ή τελετή έγινεν εξαιρετική καί εις επι
μετράν Άπας ό λαός τδν συνώδενσεν Απδ τής εκκλησίας μέχρι τής οι
κίας τον προηγουμένων ιερέων εν στολή, ψαλλόντα>ν τών ψαλτών φέ- 
ροντες καί αυτοί απαντες τήν αρχιερατικήν στολήν (πρωτοφανές τδ 
τοιοντον). Ό Θεδς ειη αν τώ βοηθός. Έλειτονργησε τήν έπομένην 
Κυριακήν.

Κατά τήν 25 Μαρτίου έχειροτονήθη δ 'Ιερόθεος Πραονδάκης έκ 
Σφακίων, σνλλειτονργούντων Τιμοθέου Χερρονήσον καί Διονυσίου Ρε
θύμνης ημέρα Τετάρτη τής πέμπτης έβδομάδος. Τδ επόμενον Σάββα
τον τής ’Ακαθίστου έψαλαν τους Χαιρετισμούς καί οι τέσσαρες αρχιε
ρείς. Τήν Κυριακήν 29 ελειτονργησεν καί αυτός, μόλον όπου καί τούς 
δυο έναντιώθησαν νά δεχθούν αι επαρ/ίαΤ των διά λόγους κομματι
κούς καί αλόγους’ 'καλά υστερνάa κατά τήν παροιμίαν.

8 ’Απριλίου, Μ. Τετάρτη καί Μ Πέμπτη. Καταστρεπτικός νό

'Ιστορικά καί Βιογραφικά Σημειώματα τοΰ Στεφ. Νικολαΐδου '88S

*) Ή λ. ανοες εχει γραφή δι’ έντονωτέρας μελάνης επί τής πρώτον γρα- 
φείσης λ. άθλιοι.
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τιος άνεμος·. Μπέσαν και πολλά δένδρα εις Μαλεβύζι και Άρχάνες.
.12. Την ημέραν τοϋ Πάσχα άπό πρωίας μέχρι πρώτη; νυκτός οι πυ

ροβολισμοί ησ αν άκατάπαυστοι' ευτυχώ; δεν έπήλθεν ου δεν δυστύχημα.
21 Ιδιον. 'Ομίχλη φθοροποιά κατέκαυσε πολλά αμπέλια εις διά- 

;ψορα μέρη τής νήσον γενικώς. ' Ακρίς φθοροποιά εις διάφορα μέρη 
■ και πλήθος άπειρον ποντικών επιβλαβών.

6 Μ at ον. Βροχή αδιάκοπος και χ&λαζα εις μέρη επί τέσααρας ημέ
ρας είς δλην την Κρήτην, ανευ τής έπαρχ. ’Αρκαδίας καί τινιον νο- 
τίojv μερών, άβλαβης.

8 Ιουνίου. Άνεφάνη κομήτης φαινόμενο; άφ' εσπέρας είς τον νο
τιοδυτικόν ορίζοντα μέχρι τοϋ βορειοανατολικού. Έστάθη ορατός επί 
40 ή μέρας.

14 ίδιου. Έτελέπθη τό αρχιερατικόν ετήσιον μνημόσυνου είς "Α
γιον Ματθαίον ίερουργοϋντος τοϋ Μητροπολίτου Μελετίου καί Ρεθυ- 
μνοαυλοποτάμου Διονυσίου μετά πάσης τάξεως υπέρ τής μ/νήμης] χής 
μητρός μου.

24 ίδιου. Έτελέσθη συλλειτουργόν αρχιερατικόν παρά τοϋ Κρήτης 
Μελετίου, Διονυσίου Ρεθύμνης καί Ιεροθέου Κυδωνιάς διά την εξη- 
κυνταετηρίδα τής σφαγής τών αειμνήστων αρχιερέων καί λοιπών υπέρ 
των χιλίων Χριστιανών εν τή κατά τφ 1821 'Ιουνίου 23 ή αέρα. Πέμ
πτη, εντός τής πόλεως 'Ηρακλείου καί εκτός: Γερασίμου Κρήτης, 
Νεοφύτου Κνωσού, 'Ιωακείμ Χερσονήσου, 'Ιεροθέου Αάμπης, θεο- 
φυλάκτου Αυλοποτάμον, Ζαχαρία Σητείας, Ιωακείμ Πέτρας, εν τή 
επαρχία του.

Ιουλίου [ ]. Έφάνη καί Ετερος κομήτης μικρότερος καί επ'
ολίγας' ημέρας ορατός.

Νοεμβρίου .9. Φρικτή κοταιγίς κατέστρεψε, εξεπάτωαε καί κατέ- 
σπασεν έλαιό δένδρα καί πλεΐστα άλλα δένδρα είς την ακτίνα Μητροπό- 
λεως, Πλατάνου, 'Αγίων Δέκα, Άμπελούζου, Σίβα κ.λ.π. άξια; ενός 
εκατομμυρίου. Τό ίδιον ή κ ο λ ο ύ 0 η ο εν καί είς τα χωρία τής έπαρχ.
’Αρκαδίας. Ή καταιγίς διήρκεσε δύο ώρας σχεδόν, ημέραν. Είς άλλο 
ιιέρος δέν εγινεν οϋδέν.

13.; Χυθεΐσα έκ τετάρτου καί πάλιν ή μεγάλη καμπάνα <^καί^> 
έκρεμάσθη είς τό κωδονοστάσιον ζυγίζουσα ήδη 476 όκαδ. Τά έξοδα 
διά συνδρομών καί ό κόπος τοϋ χύτου δωρεάν. Καί πάλιν μέτριας φω
νής καί ελλιπής είς τους κρίκους.

16 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη. Είς τάς 12 ωρ. τουρκιστί εγινεν 
έπαισθητός σεισμός αβλαβής καθ' δλην τήν νήσον εν καιρώ τρικυμίας, 
βροχών καί χιόνος είς τά ΰρη.

1882, 6 'Ιανουάριου. Κατέπεσε δυστυχώς ή μεγάλη καμπάνα Ενεκα
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τής ουσιώδους έλλείψεως των κρίκων της κατασύντριψαοα τον πόδα 
τοϋ παίζοντος ταΰτην.

ΊΟ. Έρρίφθη δ Σταυρός εις την θάλασσαν ένεκα όπου την 6νν ή*' 
τον βροχή καί χιών·, κατά μίμηαιν τονφιλοδάξου Σωφρονίου, δστις 
εδημιονργησεν ατόηως την τοιαύτην αρχήν.

2'τον Ιδιου. ”Ηρχισεν ή χιών διαρκέσαπα εκατόν δλας ώρας, άφοϋ 
άφαίρεσα τά διαλείμματα τής έξακολονϋήαεως 26 (όρων. Έψόφησαν ζώα 
πολλά καί ίίλλαι ζψιίαι: Διήρκεσεν δ χειμών καί τό ψϋχος μέχρι τής 
20 ίδιου οπότε επήλθε χιών δόιμυτέρα τής πρώτης με καταιγίδας, αΐ- 
τινες κατέστρεψαν καί έξερρίζωοαν δένδρα πλεΐπτα. ’Επέφερε μεγαλώ 
τερον ψόφον εις τά πρόβατα. Έπνίγησαν 5 πλοία εις Χανία, καθάις 
καί την 29 ίδιον εν μεγάλο πλ.οϊον έπεοεν έξωθεν τοϋ λιμένος' επνίγη- 
σαν 4 Άνθρωποι. Οι λοιποί με πολλούς κινδύνους έσώθησαν (έξ μετά τον 
πλοιάρχου, ’Ανδρών την πατρίδα), τό πλοίον δε κατεκερματίσθη. Νέα 
χιών καί ψϋχος ώς ουδέποτε. ΟΙ ποταμοί έπλημμύρισαν, δκταπόδια 
πλεΐπτα έπεσαν εις την ξηρόν, έξερριζώ&ησαν δένδρα καί κατέπεσαν 
εις διάφορα τής νήσου μέρη.

Επειδή συνέπεαεν ή εορτή των Τριών 'Ιεραρχών τό Σάββατον τής 
’ Απόκρεω, τό τυπικόν ορίζει νά προτεθή ή ακολουθία τής Παρασκευής, 
πατριαρχική όμως εγκρίσει μετετέθη τήν Κυριακήν των Άπόκρεο), 
οπού εωοτάσθη ώς συνήθως καί εψάλ.η δ αγιασμός εις τό σχο/.εΐον, 
εξεφώνηοε δέ τον κατάλληλων λόγον δ Κυδωνιάς 'Ιερόθεος.

8 <ζζίδίονβ>*, Καθαράν Δευτέραν περί ώραν 7 τής ημέρας εξέ- 
πνενσεν εις τάς άγκάλας μου δ δυστυχής Μαρκόπουλος πληγείς έκ κε- 
ραννοβολου άποπληξίας έξωθεν τον κατωφλιού τής θύρας τής δδοΰ 
τής οικίας μου, όπου εις τήν χεΐρα μου εξέπνευσε. Τφ έγινε κηδεία 
μεγαλοπρεπέστατη συρρενοάντων άπάντων τών πολιτών πάαης τήξεως 
και γένους. ’ΙΙκολούθησαν οί όθοσμανοί, ο τε δήααρχος καί οι υπάλ
ληλοί τον (ώς προεδρεύων δ μακαρίτης τον δημοτ. συμβουλίου), δ 
Μητροπολίτης καί τρεις επίσκοποι. Λόγος έκφωνήθη κ.λπ.

9 ίδιον προς τό ξημέρωμα. Καταιγίς σφοδρά μετά βροντών καί 
κεραυνών, πλημμύρα εις τό τμήμα 'Ηρακλείου. Εις τό χοτρίον μας 
επεφερε ζημίας αρκετός, έν γένει δέ καί δλος ό Μάρτιος καί μέχρι 
τών μέσων ’Απριλίου ήτο με βροχάς, ψύχη, χιόνας εις τά βουτά έξα- 
κυλονθητικώς ώς ουδέποτε. ΙΙρομηνύεται μεγάλη ευτυχία.

28 ’Απριλίου. ’ΊΙρχισε χειμών διαρκής. 29-30 καί πρώτη Μαΐου 
έφ’ δλης τής νήσον. Τήν δέ πέμπτην Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, τής άπο-

*) Γρ. Μαρτίου.
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δόσεως τον Πάσχα έγινε μερική εκλειψις Ήλιον, τρεις προ τής με
σημβρίας, κατά τά δύο τρίτα. Την Πέμπτην τής Άναλήψεως έθρονιά- 
σϋη 6 ναός τής Μεσκινιας παρά τοϋ Κυδωνιάς "Ιεροθέου.

Tfj 13 Αύγουστου εις τάς 7 ’/, (;) ώρας τής ημέρας άπεβίωσεν δ 
Μητροπολίτης Μελέτιος, δίς άρχιερατεύσας Διδυμοτείχου και Κρήτης, 
άπδ τυφοειδή νόσον διαρκέσασαν 5 ημέρας. Ή κηδεία τον έτελέσθη 
την επαύριον, 14 Ιδιον, μεθ’ ά πόσης τής αξιοπρέπειας : εν τάγμα τα
κτικόν στρατόν, οι χωροφύλακες, πολιτικός διοικητής και στρατιωτι
κοί έν στολή, και πάντες οι δθωμανοί και Χριστιανοί βαθμολογούμε
νοι καί αυτοί έν στολή, άπας δ λαός. Τά χριστ. εργαστήρια έκλεισαν 
την ώραν τής κηδείας. Πατριαρχικώς διεδέχθη ό Χερρονήσον Τιμόθεος 
διά τηλεγραφήματος τοποτηρητής,

Τή 7 7/βρίου άπεβίαισεν ό αείμνηστος Μ. Κόρακας εις τό χωρίον 
τον ΙΙόπια επανελθών έξ ’Αθηνών μετά πενταετή διαμονήν έκεΐσε. Ή 
κηδεία τον έγινε πρωτότυπος εξελθόντων εντεύθεν τού τε επιτροπεύοντος 
τον θρόνον Τιμοθέου Χερρονήσον καί πολλών άλλων δημογερόντων, 
συμβούλων κ.λ. καί σνναχθέντων εκεί εκ των πέριξ επαρχιών πλεί- 
στων όσων. Μετ’ όλίγας ημέρας άπεβίωαε καί ό Γ. Μαλεβιζιώτης είς 
χωρίον Βούτες διοικητής Σφακίων. ’Επίσης άνεφάνη κατά τήν πρωίαν 
κομήτης μεγίστου μεγέθους εξ ανατολών.

Τή 10 ίδιον προς τό εσπέρας ήλθε τηλεγράφημα εκ των Πατριαρ
χείων δτι ό Κ. Τιμόθεος Χερρονήσον έξελέχθη Μητροπολίτης Κρή
της. Εις τάς 20, ήτοι τήν έπομένην, δ λαός σύμπας μετά τοϋ κλήρου 
τον παρέλ.αβεν εκ τής οικίας του, τον μετέφερον πανηγνρικώς είς τον 
Μητροπολιτικόν ναόν. "Εψάλη ή συνήθης δοξολογία. Έξεφώνησε λό
γον, καθώς καί δ Κ. Περδικάρης, καθηγητής, έκ μέρους τής Κοινό- 
τητος, καί άνέβη είς τήν Μητρόπολην καί έδέχθη τά συγχαρητήρια τον 
λαοϋ, των πολιτικών αρχών καί τών προξένων.

Τή 16 8/βρίου έκρημνίσθη ό δυστυχής Γ. Τζολάκης από τό ύψη- 
λ,ότερον τείχος τής Θύρας τών Χανιών ένεκα παραφροσύνης προελθού- 
σης έκ μεγίστης αγωνίας ένεκα τών τέκνων του. ’Έζησεν επί δώδεκα 
στρας. Τό Σάββατόν τό εσπέρας άπεβίωσε μ" δλας τάς πληροφορίας 
τοτν ιατρών δτι ονδέν έπαθεν εσωτερικόν. Έθεωρήθη ώς αύτοκτονη- 
σας καί δεν τοϋ έσνγχωρήθη εκκλησιαστική ταφή, παρανόμως δμως, 
διότι έπέζησε καί διότι έζήτησε βοήθειας. Ό φανατισμός καί πάθη.

4 ’Οκτωβρίου. Άνεχώρησεν ό Μητροπολίτης Τιμόθεος διά Κων
σταντινούπολή καί έπέστρεψε τή 2 Δεκεμβρίου υποδεχθείς καί πάλιν 
μετά τής άνηκούσης παρατάξεως είς τήν μητρόπολίν τον. "Ο άγιος 
Θεός νά τώ δώση τέλος ειρηνικόν.

6 Δεκεμβρίου έλειτούργησεν κατά πρώτον είς τήν Μητρόπολιν μόνος.
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20 Ιδιου. Μετετέθησαν οί πρώην Κυδωνιάς "Ιερόθεος εις την επι
σκοπήν Ρεθύμνης και Ανλοποτάμου, (5 δε τέως της Ρεθύμνης και Αύ- 
λοποτάμου Διονύσιος είς την επισκοπήν Χερρονήσου, οΐιινες και άπήλ- 
θον εις τάς νέας επαρχίας των ευθύς.

1883, ’Ιανουάριον 2. Συνήλθεν αννέλευαις εξ απάντων σχεδόν των 
πολιτών και εξέλεξε δωδεκαμελή επιτροπήν, είς την οποίαν ε'δωκεν 
απόλυτον πληρεξουσιότητα προς έξακολούθησιν τής διακοπείαης από 
τοϋ I860 οικοδομής τον νέου ναοϋ, ήτις ήρξατο αμέσως των εργασιών 
της άνοίξασα κατάλογο)· συνδρομών κ.λπ. "Ελαβαν καί εγώ μέρος ώς 
μέλος τής ’Επιτροπής.

Tfj 6 έτελέσθη ή είς τον λιμένα τελετή τον Τίμιου Στανροϋ μετά 
μεγαλντέρας λαμπρότητος των παρελθόντων ετών, αν καί έβρεχε καί 
προ καί μετά· είς την ώραν όμως τής τελετής έιιεσολάβησεν εαρινή ώρα 
καί οντω επήλθε γενική άγαλλίασις. Καί πάλιν χειμών.

16 ίδιου. ’Ήρχισεν ή εργασία τής επαναλήψευις τής οικοδομής τον 
ναόν μετά μεγίστης λ,αμπρότητος. Ταντην ετίμηαε παρασταθείς καί ό 
Γ. Διοικητής Φωτιάδης πασάς, <5 Διοικητής Αασιθίον Κ. Άξελός, 
σόμπας δ λαός "Ηρακλείου. Ό άγιασμύς έτελέσθη επί τής βάσεως τον 
δεξιού πεσοϋ τον ναού. Καί αμέσως οί κτίσται ήρξαντο τής εργασίας 
δους αύτοΐς τό κέλευα μα εν δνόματι τον Κυρίου δ Άρχιερεύς. Κατά- 
νυξις μετά δακρύων. ’Ήρξατο δ χειμών.

’Απριλίου 9. Τό Σάββατον τοϋ Λαζάρου ξημέρωμα έγινε σεισμός 
επαισθητός καί διαρκής, αβλαβής δέ' τήν δε νύκτα προς Κυριακήν 
έβρεξεν αρκετά καθώς καί τήν Μ. Δευτέραν μετά μεσημβρίαν.

7/βρίον 8. Έτέθη ό θεμέλιος λίθος τοϋ στρατώνος είς τήν θέσιν 
τών Κιγμλάδων, παρόντος τοϋ Γ. Διοικητον I. Φωτιάδη, τοϋ *Ετέμ- 
πασά στρατηγού καί τοϋ μοιράρχου τοϋ στόλον Χουσειν-πασα Ζουδια- 
νοϋ. ’Αογιτέκτων ’Αθανάσιος Μονσης τοϋ μητρ. ναοϋ.

1833, 7/βρίον 16. ’Έγινε πλημμύρα σπουδαία καί κατέστοεψε δέν
δρα, νερομύλ.ους, οικίας, πρόβατα καί ζώα πολλά είς τήν Έιιπαρον, 
Βιάννον καί Λασίθι. "Η βροχή διήρκεσε τρεις ημέρας από τάς 13 με 
ολίγα τινά διαλείμματα.

Τήν 27 καί 28 πάλιν χειμών τριήμερος καί χιά>ν είς τήν ίδιαν, 
πρωτάκουστον εν τή Κρήτη εις αυτήν τήν εποχήν.

19 προς τάς 28 8/βρίου. Δι’ όλης τής ννκτός ραγδαιοτάτη βροχή 
καταατρέψασα οικίας, τους δρόμους, τήν θύραν τοϋ λιμένος. Έξερρί- 
ζωσε καί τήν πλάτανον τοϋ Χιαντριβανιοϋ, f άριθ. 4 σχεδόν είς ώρας. 
Είς τά χωρία πέριξ τοϋ "Ηρακλείου δεν έκαμε τοι.αύτην βροχήν, εί- 
μή τήν επιούσαν. Μέχρι τής 20 Ίανοναρίου από 12 7/βρίου, όπου 
ήρχισεν δ χειμών, δεν έπαυσεν είμή μετά μικρά διαλείμματα, πρώτη

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. »
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Νοεμβρίου τρεις ημέρας και μέχρι 20 ’Ιανουάριου πάλιν ολίγα δια
λείμματα τριών ημερών ,— χειμών πρωτοφανής εις την Κρήτην. Άπό 
Νοέμβριον δέ άρχισε μετά την δύσιν τον ήλιον και προς άνατολάς 
εν φά>ς κατακόκκινον ώραιότατον, ομοιον με τδ βόρειον σέλας. Διά
φοροι γνώμαι έγράφησαν εις τάς εφημερίδας παρά τών αρμοδίων 
παντού, αλλά δεν ήδννήθησαν νά τδ ονομάσουν. Έφάνη δε και περί 
τά μέσα °Ιανουάριον άνευ μεγάλης ουράς και όποιος λέγουν δτι έμελ
λε νά φανή κατά τους αστρονόμους. Ό ίδιος χειμών έξηκολούθησε 
μέχρι πρώτης Μαρτίου.

22 7/βρίου. 'Ολική έκλειψις τής σελήνης, Σάββατον πρδς την Κυ
ριακήν.

Κατά Νοέμβριον ένα μουλάρι ένδς Καλεσανοϋ έκακογέννησεν εν 
άμορφο πουλάρι εις Σεβρή Τζεσιμέν.

1884, 8βρίον 24, Τετάρτη πρδς την Πέμπτην, ενάτην τής ννκτδς 
έγινε σεισμός διαρκής άλλ’ αβλαβής. ΕΙς τάς 26 ήρχισε χειμών μετά 
ραγδαιοτάτων βροχών καί βροντών διαρκέσας επί πολλ.άς ημέρας. Έ- 
χάλασαν σπίτια, επλακώθησαν δύο όθωμανοκόριτσα, έξερριζώθησαν 
δένδρα άπδ πλημμύραν εις Καβροχώρι, όπου εθεωρήθη καί αυτή σπά
νιά διά τάς ζημίας προ πάντων.

Συνέχεια τών επιτόπιων σημειώσεων τον 1885 έτους.

1885. Εις την 1 Φεβρουάριου, Κυριακής τής ’Ορθοδοξίας, έκκυ- 
βεύΟη τδ λάχει ον τής οίκοδομονμένης εκκλησίας, συνιστάμενον εκ 10 
χιλ. μετζιτίων. Τον α' αριθμόν, 1000 μετζίτια, έκέρδισεν ή εκκλησία 
τον χωρίου Σάρχον. ’ Εκέρδισα καί εγώ 50 μετζίτια.

Εις τάς 18 Μαρτίου ήλλαξεν ή ’Επιτροπή τής Οικοδομής καί τήν 
διεδέχθηααν άλλα πρόσωπα.

Μ. Δευτέρα, τήν 18 Μαρτίου, έκλειψις σελήνης κατά 9 δέκατα· καί 
σπανία σνμπτωσις, διότι τής δνσεως τον ήλιου είχε τήν αρχήν ή έκ
λεια μις.

22 ίδιου, Μ. Παρασκευή, έγινε πρώτη διαδήλωσις τών Χριστια
νών εις τήν διοίκησιν καί εις τά προξενεία διά τήν καταπάτησιν τών 
πατριαρχικών προνομίων ένεκα τών βερατίων τον βονλγ. άρχιερέως.

25 ’Απριλίου. ”Ιΐνοιξεν ή Σννέλευσις' κατέτρεξε τον κάλλιστον 
Φωτιάδην πασάν καί παρητήθη. Τδν διεδέχθη δ Σάββα-πασάς. Έναν
τι άνθη σαν μέχρις έπαναστάαεως νά τον δεχθούν, κατώρθωσε εκείνος 
νά μείνη διοικών σήμερον κατά σννθηκολόγησιν μεταξύ τών προξένων. 
'Ο Φωτιάδης άνεχώρηαε μέ τδ ίδιον άτμόπλοιον, όπου έφερε τδν Σάβ
βαν. Ή βουλή έλαβε παράτααιν οκταήμερον καί τή 10 ’Ιουνίου έπα- 
νήλθον οι αντιπρόσωποι.
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Ιουνίου 15, Σάββατόν προς την Κυριακήν, εις τάς τρεις ώρας τής 
ννκτός, έβρεξε ραγδαίως εις δλην την Κρήτην—σπάνιον. Νόσος εις τάς 
λεμονέας, αΐτινες εις δλίγας ημέρας έξηραίνοντο όλοτελώς, κομμίωσις 
λεγομένη- σχίζεις και εκρέει ένα κόμμι. Εις τά Χανιά συνέβη τδ πρώ
τον καί ενταύθα εις Γάζι καί Φόδελε.

Ιουλίου 13, Σάββατον, ήλίΐεν ενταύθα δ νέος Γ Διοικητής Ίωαν. 
Σάββας. Την έπιοϋοαν ήλθεν εις την λειτουργίαν, όπου ελειτονργησεν 

ο Μητροπολίτης επί ταυτοΰ.
Αύγουστον 26. Ηύτοκτόνησεν δ διαβόητος Σαμή-βέης δΤ αγχόνης 

εις την οικίαν του έκ μονομανίας.
Ίδιον 29. ’’Εγινε πυρκαϊά εις τοΰ Μου αταφά-πασά τδ μαγαζί γέ- 

μον ξυλείας καί κριϋής. Περιωρίαθη ή πυρκαϊά είς μόνον τοϋτο τδ 
μέρος <ζζμύνονζ>·. Ή δεξιά εκκλησία νπέφερε μικράν ζημίαν.

7/βρίον 1, Κυριακή. ’Έγινεν ή τραγική συμπλοκή των κομμάτων 
διά τήν εκλογήν δημάρχου ‘Αγιών Παρασκιών. Έσκοτώθηααν 3 δθω- 
μανοί καί έπληγώθηοαν αρκετοί άμφοτέρωθεν. Ό Θεός νά τιμωρήση 
τδν πρώην δήμαρχον, τδν εξωμότην Ι'ιαννακάκην' αυτός ώθησε καί 
ένήργησε τήν συμπλοκήν.

8/βρίου 12. ’Έγινεν ομίχλη απανία εις τήν Κρήτην διαρκέαασα μέ- 33 
χρις εσπέρας.

9/βρίου 12. Ήκρλουθησε τδ ίδιον φαινόμενου των διαττόντων αστέ
ρων, όπου ήκολούθησε κατά τήν 8 Νοεμβρίου τοΰ 1867 καί διά τά 
όποια έγινε τόσος λόγος παρά των εφημερίδων.

1886, Αύγουστον 15, Σάββατον ξημέρωμα, σεισμός φρικτός, δ κα- 
τ αστρέψας τάς νοτίους επαρχίας τής Πελοπόννησον, ενταύθα αβλαβής.
Κατά ’Οκτώβριον συνέβησαν καί άλλοι σεισμοί, άλλ’ ακίνδυνοι. Εις 
τά Χανιά έγιναν έπαισθητότεροι. Έπεκράτησε όμως άνυδρία μεγίστη 
μέχρι τής δεκάτης ξημέρωμα τοΰ 9/βρίου, όπου κατά τάς 8 ι/4 τής 
νυκτδς Κυριακής πρδς Δευτέραν έγινεν επαισθητδς σεισμός άλλ’ αβλα
βής καί άμέσως βρονταί καί άστραπαί, έπηκολονθησαν δέ καί βροχαί, 
σπάνιοι όμως, μέχρι ΙΟίβρίου, όπου κατέπεσε χάλαζα είς Νιπηδητδν 
καί τινα, πολλά, χωρία τοΰ Μονοφατσίου μέχρι 50 δρ. τδ κομμάτι. 
Έσκότωσε πτηνά καί λαγωονς, όπου άν έγίνετο ημέρα ήθελε προξε
νήσει πολλάς ζημίας. ’Εκτοτε βρέχει κατά τά διάφορα τμήματα σπο
ραδικούς μέ ιρΰχος πολύ δλίγιστα όμως νερά.

1 Δεκεμβρίου. ’Έγινε καί ενταύθα δημοτελώς ή δημοφιλής εορτή 34 
τον Διαδόχου, πανηγυρικωτάτη ώς ουδέποτε μετά διαδηλώσεων υπέρ 
τής επιθυμητής Ένώσεως κ.τ.λ.

28 Δεκεμβρίου. ’Έγινεν ή χειροτονία τοΰ επισκόπου Λάμπης Εν- 
μενίου Ξηρουδάκη παρά τοΰ Τιμοθέου Μητροπολίτου, Νικηφόρου Άρ-
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καδίας και Διονυσίου Χερρονήαου, τή Κυριακή μετά την Χρίστου 
γέννηαιν, αυθημερόν δε άνεχώρηαε διά τοϋ ελληνικόν άτμοπλοίον εις 
την επαρχίαν του.

1887. ’Αμέσως μετά την πρώτην ’Ιανουάριον ήρχισεν δ προσδο- 
κώμενος χειμών μετά βροχών καί χιόνων καί ψύχους ασυνήθους.

Ίδιου 15. ’Έφθασε τηλεγραφικώς ή εΐδησις τής παραιτήσεως τον 
Σάββα-πασά, ή οποία δέκτη γενομένη παρά τοϋ Σουλτάνου διωρίσθη 
αντικαταστάτης του δ Γενικός Διοικητής δ Κοτνσταντϊνος Άνθόπουλος, 
Γ. Εισαγγελείς τον Κράτους.

Ίδιον 21. "Εφθασεν δ ύπυψήφιος Κισσάμον καί Άποκορώνου εκ 
Χανιών καί έχειροτονήθη επίσκοπος των ανωτέρω επαρχιών τή 22 
Ιανουάριου παρά τοϋ Μητροπολίτου Τιμο θέου, τοϋ ’Επισκόπου Χερ- 
ρονήσου Διονυσίου καί Ρεθύμνης Ιεροθέο υ, ημέραν Πέμπτην τη μνή
μη τον Άποτόλου Τιμοθέου, εορτή τοϋ Μητροπολίτου, καί άνεχώρηαε 
τό Σάββατον, 24 ίδιον, διά την επαρχίαν του.

1887, Φεβρουάριον 2. "Εφθασεν δ νέος /'. Διοικητής Κωατάκης 
’Ανθύπουλος εις Χανιά. Αυθημερόν δ’ άνεχώρησεν εκεϊθεν δ παραι
τηθείς προκάτοχός του Σάββα-πασάς εις Κωναταντινούπολιν.

Μαρτίου 20, Παρασκευή τοϋ ’Ακαθίστου. *Ηλθεν ενταύθα ό ανω
τέρω Γ. Διοικητής. Έλειτουργήθη εις τήν εκκλησίαν την έπομένην 
Κυριακήν καί άνεχώρηαε περί μεσημβρίαν διά τήν Νεάπολιν. ’’Εβρεξε 
εις διαφόρους επαρχίας μετά δίιιηνον ανομβρίαν.

Μαρτίου 24 προς τήν είκοσιπέντε τά μεσάνυχτα έγινε σεισμός έπαι- 
σθητός άλλ’ αβλαβής. Αί λεμονέαι καί κιτρέαι εξακολουθούν καταπλη- 
κτικώς νά ξηραίνωνται.

’Απριλίου 26. Έχειροτονήθη επίσκοπος ’Αρκαδίας ό Νικηφόρος 
Κατσαράκης χρηματίσας ιεροδιδάσκαλος είς τό Γυμνάσιον Μεραμβέλ- 
λον, δ δέ πρώην ’Αρκαδίας Νικηφόρος μετετέθη είς τήν επαρχίαν 
Κυδωνιάς καί άνεχώρησεν αυθημερόν εις Χανία. Είς τήν χειροτονίαν 
τον προηον έλαβον μέρος δ Χερρονήαου Διονύσιος καί ό Πέτρας Με
λέτιος.

Ιουλίου 1. Έδόθη χάρις είς τους 'Αγιοπαρασκίτας ΙΙαπαδάκηδες 
καί είς ένα ’Αγιομνργιανόν καί ένα Άποκορων ιώτην εξαιτίας τής αί- 
τηθείαης χάριτος παρά τοϋ ίδιον Σουλτάνου, ένεργήσαντος τον κ. Νι
κολάου Σταυράκη, βονλεντοϋ cΗρακλείου.

Ιουλίου 5. "Ωρα 2, τουρκιστί, τής ημέρας Κυριακής έγινεν ισχυ
ρότατος καί διαρκής σεισμός μέχρι δευτερολέπτου αβλαβής ώς εκ θαύ
ματος καί εις τήν Κρήτην καί είς πλείστα μέρη, όπου έγινεν.

Ιουλίου 22. ’Έκλειψις σελήνης μερική, μ’ δλον όπου προέλεγον 
ότι δεν θά είναι ορατή είς ημάς, καθώς καί τοϋ ήλιον, ήτις καί έφάνη
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είς ημάς τή Αύγουστον 7 άνατέλλοντος τοϋ ήλιον είς την αρχήν τής 
διαλύσεως, | ημέραν Παρασκευήν, έπηκολούθησε δε επί δύο ημέρας 36 
αφόρητος καύσων εκ των σπανιωτάτων έπιφέρων ζημίας ανυπολογί
στους εις τάς αμπέλους και ελαιόδενδρα. Έπιπροσθέτως είς την γενι
κήν ξηρασίαν, ένεκα τής ανομβρίας και λειψυδρίας τής φετεινής, σπά
νιά έλλειψις υδατος και είς τους άνθρώπους και είς τά ζώα. Προ αι
ώνων ίσως δεν έγινε τοιαύτη ανομβρία εν Κρήτη.

8/βρίου 37, Σάββατον. ’Έγινε καταιγίς πρωτοφανής, ή οποία έπέ- 
φερε ζημίας σπουδαίας είς τάς επαρχίας Μαλεβυζίου και Μυλοπο τόμου 
μετά βροχής καί χαλάζης καταστρέψασα δένδρα καί έκριζώσασα άπει
ρα, προ πάντων είς Καμάρι, Τνλισο, Κορφές, οπού έρριψε καί τδ κω- 
δωνοστάσιον κ.λ. άλλα δυστυχήματα. ’Άνθρωποι καί ζώα δεν έβλάβη- 
σαν. ’Έγινε σεισμός περί τά μεσάνυχτα προς τό Σάββατον διαρκής, 
άλλ’ αβλαβής.

[1888], Ιανουάριου 16 προς τήν 17, Σάββατον μεσάνυχτα, έκλει- 
ψις σελήνης δλική διαρκέσασα τρεις ώρας άπό τήν αρχήν μέχρι τέ
λους τής διαλύσεως.

Φεβρουάριου 16. ’ Πλθεν ό Πεζέτ-πααάς άπό Ρέθυμνον καί αυθη
μερόν άνεχώρησεν είς Ρέθυμνον δ εδώ διοικητής Έσάτ-βέης.

’Ιούνιον άπεβίωσεν δ Πέτρας Μελέτιος. Κατά ’Οκτώβριον άπεβίαι
ο εν ώσαύτως δ Ίεροσητείας είς Παρισίους.

1889. Κατά ’Ιούλιον, τή 16, ήρχισαν νά έρχωνται είς τά φρούρια 37 
οι όθωμανοί διά τής βίας. Τήν 21 ίδιου, ημέραν Παρασκευήν, έοτα- 
σίασαν εναντίον τής Διοικήπεως άπαιτοϋντες όπλα καί πολεμοφόδια. 
Άπεσοβήθη παρά τής Αιοικήσεως δ κίνδυνος οντος διοικονντων τοϋ 
Μεμεταλή - πασά ώς μουτεσερίφου καί τοϋ Έσάτ-βέη. Τή 22 έπα- 
πειλήθη σφαγή γενική καί αν τη έματαιώθη ώς εκ θαύματος. Τότε 
προέβησαν είς άρπαγάς καί τινας φόνους έξωθεν τοϋ φρουρίου. Μετά 
ταϋτα έξήλθον καί έλήστευσαν κατά πρώτον τους δήμους Άγιες Πα
ρασκιές καί ’Επισκοπήν. Κατόπιν κατέκαυσαν τά χωρία αυτά, 28 χω
ρία καί 57 εκκλησίας. Κατά 7[βριον ήλθεν δ ’Απτούλ-Κερίμ-πασάς, 
είαήχθη δ στρατιωτικός νόμος καί τά επόμενα γνωστά τή Κρητική 
ιστορία.

Δεκεμβρίου 16. Συνήλθον οι επίσκοποι ενταύθα καί έψήφισαν διά 
τάς χηρευαάσας δύο έπιακοπάς είς μεν τήν τής Πέτρας τον Τίτον Ζω- 
γραφίδην, υπότροφον τής Μονής ’Αγκαράθου, είς δε τήν τής ‘Ιερο- 
σητείας τον Αμβρόσιον, υπότροφον τοϋ Σεβαστού Πατριάρχην ’Αλε
ξάνδρειάς — καί οί δυο εύπαίδευτοι καί τρόφιμοι τής Θεολογικής 
Σχολής.

Ό χειμών ήρχισεν άπό 28 Νοεμβρίου καί εξηκολούθησε μέχρι
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τού Ιανουάριον μετά ψύχους και χιόνων επί των δρέων. ' Εκτατέ ήκο- 
λούθησε άνομβρία μέχρις 28 Ιδιου.

1889, 23 Δεκεμβρίου. ’Εχειροτόνηση δ Τίτος Ζωγραφίδης επί
σκοπος Πέτρας συλλειτουργούντων του Xε ρ [ρ ο ν ή ο ο υ] Διονυσίου καί 
τοϋ Λάμπης.

Τον αυτόν μήνα διεδόθη καί ή έπιδημική νόσος της γρίππης, η 
ίνφλουέντζα λεγάμενηt άφοΰ προηγουμένως δ δάγγειος πυρετός, η κοι
νώς τάγκα, προσέβαλε ν πάντας εις τε τάς πόλεις καί τά χωρία, ευτυ
χώς μετά ολιγοήμερον άσίΐένειαν καί άνευ θανάτου.

1890, ’Ιανουάριου 28. Έχειροτονήθη ο Τέρας καί Ζητεί ας ’Αμ
βρόσιος Σφακιανάκης υπό Τιμοθέου συλλειτουργούν των Χερσονήσου 
Διονυσίου καί Λάμπης Εύμενίου. Κυριακή του 'Ασώτου.

Φεβρουάριου 2. Χειμών μετά βροντών καί αστραπών καί χαλάζης 
επί 48 ώρας, λίαν ωφέλιμος τη γεωργία.. Ψύχος πολύ.

Μαΐον 5. Κατά πέμπτην π.μ. ε’γινεν έκλειψις ήλιου δακτυλιοει
δής ως προεγράφετο, ήτις είχε τό κέντρον της εις την Κρήτην. Καί 
πράγματι ενταύθα έφάνη τελειότεροι·.

8/βρίου 18. Άνεγνώσθη ή εγκύκλιος τής Εκκλησίας, ήτις τίθεται 
έν διωγμώ ένεκα τής καταπατήσεως τών πατριαρχικών προνομίων. 
Συνεπεία τούτου έκλεισαν αί έκκλησίαι έν Τουρκία άπασαι καί πάσα 
Ιεροτελεστία άπηγορεύθη. Πρωτοφανές τούτο από άλώσεως Κωνσταντι

νουπόλεως.
1890. 25 Δεκεμβρίου. Μετά μεσημβρίαν ήλ.θε τηλεγραφικώς ή εΐ- 

δησις νά άνοιχθοΰν αί έκκλησίαι. Συνάμα καί επίσημος δοξολογία 
υπέρ τού Σουλτάνου. Δεν ’έγινε τό τοιοϋτον ευθύς, διότι βρονταί καί 
άστραπαί έπεκράτουν μέχρις εσπέρας. Tfj 26 έγινε συλλειτουργούν- 
των τον Μητροπολίτου, Ρεθύμνης καί Κυδωνιάς, εύρεθέντων ένταΰθα 
απάντων τών έπιακόπων, όπως άποτανθώσιν έπισήμως εις την Πάλιν, 
καί τότε άπεκήρυξαν καί τόν λεγόμενον 'Αγιασμένοι· εις Τεράπετραν, 
περί ου έγίνετο ζήτημα μέγα καί έξ άπάσης τής Νήσου έτρεχαν υθω- 
μανοί τε καί χριστιανοί προσφέροντες θησαυρούς κ.τ.λ.

1891. Χειμών βαρύς μετά καταιγίδων μέχρι Φεβρουάριου 26. °Ο
λος δ Μάρτιος ανευ βροχής, δ ’Απρίλιος μετ’ αστραπών καί βροντών 
καί χιόνος μέ τινας διακοπάς. Καί δ Μάιος έβρεξε δίς ώφελήσας 
παρά πολύ την είσοδείαν.

11 Μαιου. rΟλική έκλειψις τής σελήνης.
1892. Κατά τό έτος τούτο ήρχισεν ή έργασία τής διά τών σωλήνων 

άρδεύοεως τού νερού εις 'Ηράκλειον. Έτελειοποιήθη ή δεξαμενή ή με
γάλη είς τήν Καινούργιαν Πόρταν. ’Εχαλάσθηααν αί Τρεις Καμάραι. 
’Ηρχισεν ή δδοατροσία διά πλακών από τήν θύραν τού Λιμένος καί
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έξετελέσϋη μέχρι τοϋ ξενώνας. Έρρίφθησαν οΐ στύλοι των μαγαζιών, 
έσκεπάαϋη ό οχετός τοϋ Κουμ-καπί, ο ολέθριος διά την υγείαν, έγινεν 
ή προκυμαία τοϋ Λιμένας, έφυτενθη δενδροοτοιχία εις την αγοράν κ.λ, 
καλλωπίσματα τής πόλεως.

ΆΙαΐον πρώτη μέχρι δεκάτης ίδιου ήτο αυτόχρημα χειμών. Τή 
έβδομη μάλιστα έγινε ψϋχος δριμΰ μετά χιόνων και χαλάζης, αστρα
πών, βροντών και κεραννϋτν. Εις τό χωρίον Πεζά έρριψε και εφέτο 
κεραυνόν και κατέατρετρεν εν κνπαρίσι.

Έκρεμάσϋη ή μεγάλη καμπάνα τή ημέρα τής ΓΙεντηκοατής, κατά 
σύμπτωσιν μετά 36 έτη τής πρώτης παιχβείσης καμπάνας εν 'Ηρά
κλειο) τον εσπερινόν τής Πεντηκοστής τή ευφυΐα τοϋ Μητροπολίτου 
Διονυσίου, τοϋ ύστερον Πόσνας, ώς καί ανωτέρω γέγραπται.

92, Αύγουστον 14. Άπέθανεν δ αείμνηστος Φωτιάδης πασάς εκ 
κεραυνοβόλον αποπληξίας εις την εν Καρδίτση τής Θεσσαλίας έπανλίν 
του, εις την οποίαν έμόναζεν χάριν πολίτικου σκοπού διαπραγματενό- 
μενος διά την διοίκησιν τής Κρήτης μετά τοϋ Σουλτάνου. ’Αλλά καί 
εδώ εφάνη ή ατυχία τής δύσμοιρου Ιΐατρίδος καί ανάθεμα τους πρω
ταιτίους τής άπωλείας ταύτης.

1893, 7 Μαρτίου, [....] Κυριακή τών Νηστειών, έχειροτονήθη ό 
Κ. Δωρόθεος Κλωναράκης επίσκοπος Κισσάμον καί Σέλινου παρά τοϋ 
Μητροπολίτου Τιμοθέου καί Χερρονήσου Διονυσίου καί Πέτρας Τίτου 
σνλλειτονργούντων.

Μαρτίου προς τή ένάτη ξημέρωμα. ’Ήρχισε χιονιά μετά βροντών 
καί τρικυμίας διαρκέσασα με ψϋχος 7 έως 5 άνο> τοϋ μηδενικού. Ή 
χιονιά έπανελήφθη δίς καί τό τμϋχος δριμύτατον. Τέλος όλος ό Μάρ
τιος έστάθη βροχερός καί ψυχρός καί τον όποιον όλοι οι γεροντότεροι 
δεν έφθασαν νά ΐδονν. Την πρώτην ’Ανάστασιν έβρεχε καί μέχρι τέ
λους τοϋ μηνάς, την τριακοστήν \ δε πρώτην τοϋ ίδιου μηνός Μαρτίου, 
τετάρτην τής Αιακαινησίμον, έπεσε καταιγίς εις όλην την Κρήτην διά 
νοτιοδυτικών άνέμων, διαρκέσασα πέντε ώρας, καί έκαμεν άνυπολογί- 
στονς ζημίας: έσπασε δένδρα, έξερρίζωσεν ώσαύτως κ.λ., έρριψε κω
δωνοστάσια εκκλησιών, έν οίς καί τής μονής Άγκαράίίου. ’Εκτός τοϋ 
δήμου ’Αγιών Παρασκιών, όπου έπαθον όλιγώτερον, οί λοιποί δήμοι 
τής Πεδιάδος έπαθον πολλά, ή επαρχία Μνλοποτάμον ύπέφερεν αληθή 
θεομηνίαν. 'Ομοίως καί εις Χανιά καί Ρέθυμνον έγιναν μεγάλαι κα- 
τ αστροφαί.
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Β 3

(Άρ. καταλ. Χειρ. Μ. ‘Ηρακλείου 64)

1 — ώρας μετά την δύπιν τον 'Ηλιον, έφονευϋησαν εως 300 τουρκοι 
και επληγώΟηοαν υπέρ τους 80, έλληνες δε έφονενΟησαν και έπληγώ- 
ϋησαν 12, εξ ών και δ καπετάν ΓΙαναγής Μυτιληναιος. "Ελαβον την 
νίκην οι "Ελληνες.

κγ'

1826. Κατά μήνα Φεβρουάριον μάχη κατά την ίΐέσιν τον Νεοχω- 
ρίου της Μεραμπέλλον 1700 'Ελλήνων ελίλόντων με πλοία εκ Γραμ- 
πούσης καί τινων νήσων, στρατηγούντων του Ίωάννου Χάλη και Μι
χαήλ Μαγονλάκη, κατά 300 Τούρκων, τους οποίους πολιόρκησαντες 
εις τζαμίον και μετά 7 ημέρας, άψ’ ον πρώτον τους έ'βαλον πυρ, παρα- 
δο&έντες έφονεΰΟησαν άπαντες, εξ ών καί δ περίφημος Ααδά-Όγλονς 
και Παποντζάλής. "Αμα δε έφονενΟησαν, ήλ&ον εκ τού Ηρακλείου 
3000 Τούρκοι στρατηγού μεν οι παρά τοΰ Άγριολίδον κυι Σελήμ-Άγα 
Πίμπαση, μετά των οποίων συνεκροτήιΐη μάχη διαρκέοασα άπδ πρω
ίας μέχρι τής δύσεως τον ήλιου. ΈφονενΟησαν εως 15 "Ελληνες και 
επληγώΟηααν 20. ’Εκ δε των Τούρκων έφονεύΟησαν εως 150 και 
επληγώΟησαν εως 50. "Ελαβον την νίκην οι "Ελληνες κννηγούντες 
τους Τούρκους 4 ώρας, οιτινες άφήσαντες τα όποια μείΤ εαυτών εφε- 
ρον κανόνια και δύο βόμβας και άλλα πολλά πολεμοφόδια έκλείσΐΐη- 
σαν είς τό φρούριον τοΰ Ηρακλείου.

κδ'

1826. Μετά δέκα ημέρας έξήλϋνν έκ τοΰ '’Ηρακλείου εως 6000 Τοΰρ- 
κοι στρατηγούντος τοΰ Συυλεϊμάν-πααα και ύπήγον εις τά Μάλλια τής 
Χερρονήοου, έλ&όντες δέ και οι "Ελληνες εως 1000, στρατηγούντων 
των ιδίων στρατηγών, συνεκροτή&η μάχη διαρκέοασα 6 ώρας. Έφο
νενΟησαν 15 Έλληνες και Τούρκοι 10. "Ελαβον την νίκην οι Τούρκοι.

κε'

2 1826. Μετά 7 ημέρας εαυντάχΟησαν εως 1500 "Ελληνες εις χω- 
ρίον Μογδν τής Χερρονήοου, στρατηγούντων τών ιδίων στρατηγών, 
δπου έλΟόντες και οί ίδιοι Τούρκοι αννεκροτήΟη μάχη εως 3 ώρας.
"Ελαβον την νίκην οι Τούρκοι, οιτινες κυνηγούντες τους "Ελληνας εως 
μίαν ώραν μέχρι τού πλησίον ποταμού, δνομαζομένον Λαγκάδας, έπε
σαν εκεί και επνίγηααν έως 50 "Ελληνες, έφονευϋησαν δέ και έως 30 
και 330 έπλ.ηγώΟησαν, δπου έφΟασεν ό στρατηγός Μανουήλ Καζάνης 
μέ 300 ατρατιώτας, δστις κτυπήσας τους Τούρκους καί Οανατώσας
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έως 30 Ιππείς έατησεν αυτούς καί διεσώθησαν οί "Ελληνες.

κς'

1828, Μαρτίου 25. ’Υπήγαν 1300 Τούρκοι εις χωρίον Γέργερη 
άπροσδοκήτως, οπού ενρόντες εως 50 "Ελληνας συναγμένους είς την 
εκκλησίαν, καθ’ ην ώραν έτελεϊτο ή θεία λειτουργία, έφόνευσαν 12 
"Ελληνας δμον με τον ιερουργοϋντα ιερέα, ένόεδνμένον την ιερατικήν 
στολήν, έλαβον δε και 5 αιχμαλώτους ελληνίδας, οι δε λοιποί όρμή- 
σαντες με τάς μαχαίρας έφυγον έκ του μέσου των Τούρκων.

κζ'

1828, Αύγουστον 10. Οι στρατηγοί Μαλιχούτης καί Μιχαήλ Κο- 
ρακάκης μαθόντες οτι ό περίφημος Άγριολίδης με ετέρους 12 Τούρ
κους είσήρχετο είς το φρούριον τοΰ ’Ηρακλείου έλαβον μεθ ’ εαυτών 
40 "Ελληνας καί προέλαβον τον δρόμον, συναντηθέντες δέ είς Καπα- 
ρίαν τής Μεσαρας έφόνευσαν τούτον τον αίμοβόρον επίσημον στρατηγόν 
μέ ετέρους 4 Τούρκους.

κη'

1828, Αυγούατου 12. Μαθόντες είς Ηράκλειον τον θάνατον τοΰ 'Α- 
γριολίδου, έλαβεν ό υιός αυτού όμοΰ μέ πολλούς άλλους Τούρκους πα
ρά τού ’Αγίαν ’Αγά καί κατέσφαξαν τους εκεί ευρισκομένους αόπλους 
Χριστιανούς, ό αριθμός δέ των φονευθέντων τότε εντός τοΰ φρουρίου 
δεν δύναται νά προσδιοριαθή ακριβώς, διότι άλλοι μεν συμπεραίνουν 
νά έφονεύθηααν εως 350 καί άλλοι υπέρ τους 1000. Τούτο μόνον είναι 
γνωστόν, οτι οί φονευμένοι έρρίπτοντο είς τούς δρόμους, των οποίων 
τά σώματα γυμνώνοντες αί πτονχαί Τούρκισσαι καί Τούρκοι τά άφη
ναν χωρίς ούδενός φορέματος. ’Έπειτα μετά την παϋσιν τής σφαγής \ 3
διωρίσθησαν τινές νά σννάξωσι τά σώματα, τά όποια φορτώνοντες εις 
όνους άλλα μέν υπήγαν είς την εκκλησίαν καί έστησαν μέγαν τινά σω
ρόν καί άλλα έρριψαν υπό τά τείχη τού φρουρίου !!!

κθ'

1828. Κατά μήνα Αύγουστον έπιστρέφοντες έως 600 Τούρκοι, δλοι 
ιππείς, στρατηγούντος τού Τελή-Χουσειν επί χωρίον Γέργερη (οπού δρ- 
μήααντες κατά την ημέραν εκείνην έφόνευσαν 4 "Ελληνας καί ήχμαλώ- 
τισαν καί 30 γυναικόπαιδα, χωρίς νά τούς διαφύγη ονδείς άφ’ οαοι 
εύρίσκοντο εις τό χωρίον εκείνο, έλαβον δέ καί αρκετά ζώα) άπήντησαν 
70 "Ελληνας μέ τον στρατηγόν των Νικόλαον Μαλιχούτην πλησίον τον 
χωρίου ’Αγιά Βαρβάρα, οπού έκαμνον δημοπρασίαν λαφύρων. Κτυ-

m

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:50 EEST - 18.237.180.167



346 Μεν. Γ. Παρλαμδ

πηθέντες δε παρά των Τούρκων άπροσδοκήτως ώρμησαν οΐ "Ελληνες 
κατ’ αυτών και, άφοϋ έφόνευααν υπέρ τους 30 Τούρκους κυνηγούντες 
τους 2 ώρών διάστημα, ήλευθέρωσαν και τούς αιχμαλώτους μ’ δ λα τά 
εκ Γέργερης λάφυρα, χωρ'ις να φονευθή ούδεις εκ των 'Ελλήνων.

λ'

1828. Καιά Νοέμβριον μάχη εις Λιθίνας τής επαρχίας Σητείας 
εα>ς 1500 'Ελλήνων τον Τσουδερού, Παναγιώτου Ζεοβονδάχη, Νικο
λάου Καοανιώτον και Πολιού Παπαδάκη κατά 1600 Τούρκων, στρα- 
τηγοϋντος τον Μασλούμ Σητειακάκη' οΐτινες κλεισΟέντες είς Πύργον 
μετά 350 γυναικοπαιδών και πολέμησαντες 4 ώρας τοΐς έπρότειναν οί 
"Ελληνες νά παραδοθώσι, προσποιηθέντες δε δτι ήθελαν παραδοθή και 
άμερι/ινηοάντων των 'Ελλήνων έκτύπησαν αυτούς οί Τούρκοι και εφό- 
νενσαν 1 "Ελληνα καί τινας έπλήγωσαν. Τότε θυμωθέντες οί "Ελληνες 
έβαλον πυρ διά υπονόμου καί τους κατέκανααν δλους.

λα

1828. Κατά μήνα Νοέμβριον οί ίδιοι 1500 "Ελληνες άναχωρήσαν- 
τες εκ των Λίθινων υπήγαν είς Έθίαν τής Ιδίας Επαρχίας Σητείας, 
δπον ήσαν κλεισμένοι υπέρ τούς 600 Τούρκους ανδρες και υπέρ τάς 
2000 γυναικόπαιδα, οΐτινες παραδοθέντες με συνθήκην είς τούς "Ελ
ληνας άφέθησαν ελεύθεροι και άνεχώρησαν.

Ψ

1828. Κατά μήνα Νοέμβριον είσήλθον είς την επαρχίαν τής Ση
τείας εως 2500 Τούρκοι στρατηγοϋντος τοΰ Σιλικτάρ τού Σονλεϊμάν- 
πααα μετά την έκεϊθεν άναχώρηοιν των ίλληνικών στρατευμάτων, δπου 
έφόνευοαν δοους εύρον αόπλους "Ελληνας και ήχμαλώτισαν μέγαν 
αριθμόν Έλληνίδων.

V
1829. Κατά μήνα ’Ιανουάριον έπιστρέφοντες οί 2500 Τούρκοι εκ τής 

Σητείας εκννηγήθησαν υπό 1000 περίπου Ελλήνων, στρατηγούντος τοΰ 
Αναγνώστου Συμιακού, εις Νεοχωρίον Μεραμπέλλου διά 18 ώρας, 
δπου ήχμαλοπίοθησαν 15 Τούρκοι με διάφορα λάφυρα.

λδ'

1829. Κατά μήνα Φεβρουάριον μάχη είς Κουφονήαι 60 Ελλήνων, 
στρατηγούντων τού Μανουήλ Λαδα, Ίωάννου Παπαδάκη, Κωνσταντί
νου Πογιατζή καί Θεοδώρου Μαρκάκη, κατά 40 Τούρκων, στρατη
γούντων τού αίμοβόρου Πιλαβά, έλθόντων με πλοία εκ τής Μεραπέ-
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τρας, κατά τών όποιων έμπεαόντες οι 'Έλληνες τους έφόνευααν όλους, 
εκ δε των Ελλήνων έφονεύθη 1 και έπληγώθη 1.

λε'

1829, Φεβρουάριου 17. 3000 Τούρκοι, πεζοί και Ιππείς, μέ 29 ση
μαίας, οτρατηγοϋντος τοΰ Τονφεξήμπαση τοΰ Σουλεϊμάν πασα, ώρμη- 
μησαν κατά τοΰ περιφητιοτάτου "Ιωάααφ Έξωπατέρα, δοτις θεωρήαας 
τούτους ερχομένους εναντίον του έατάθη μόνος κατ’ αυτών και θανα- 
τώσας 2 Τούρκους έφυγε και έκλειαθη εις τον εν τη μονή τής 'Οδηγή
τριας πΰργον μέ4 ετέρους, απ' όπου έκτύπηοε τούς Τούρκους. Φονευ- 
θέντων δε τών έτέρων ουμπολιορκουμένων του κατά την Ιδίαν ημέραν 
έοτάΟη μόνος κτύπων τους Τούρκους διά 3 ημερονύκτια ψονεύοας ύπέρ 
τους 30 καί πληγώαας 15' δτε έβαλον πΰρ οί Τούρκοι είς τον πΰργον 
διά υπονόμου. ° Απελπιστείς δε τότε 6 Έξωπατέρας έτράβηξε την σπά
θην του καί οτρμηαεν εις το μέσον τον μεγάλου τούτου τουρκικού στρα
τεύματος, όπου διά μιας πυροβολήσαντες κατ’ αυτού οί Τούρκοι έφο
νεύθη ένδόξως.

λζ'

1829. Κατά μήνα Απρίλιον μάχη εις Γωνιές τής Χερρονήσου 200 
"Ελλήνων, στρατίφούντων τοΰ Γεωργίου Ιίεζανοΰ καί Ζαχαρίου Άπο- 
στολάκη, κατά 2500 Τούρκων, οτρατηγοϋντος τοΰ Σιλικτάρ τοΰ Σουλεϊ- 
μάν-πασα, διαρκέσασα 7 ώρας. "Ελαβον την νίκην οι "Ελληνες κννη- 
γήσαντες τούς Τούρκους διά 4 ώρας. ’Εφόνευααν ύπέρ τούς 200 καί 
ελαβον καί 37 ζώντας. ’Εκ δέ τών 'Ελλήνων έφονεύθησαν 7 καί έπλη- 
γώθηααν 12, μ’ δ/.ον ότι ήτ ον εϊς "Ελλη ν προς 12 Το όρκους.

λη·

1829. Κατά μήνα Μάϊον ευρισκόμενοι 60 "Ελληνες μέ τον στρατη
γόν των Μαλιχούτην πλησίον τοΰ χωρίου Κέραμος τής ’Επαρχίας Με- 
σαρας δημοπρατοΰντες τά λάφυρά των παρρησιάαθησαν (sic) αίφνη- 
δίως προς αυτούς 900 Τούρκοι όλοι Ιππείς, οτρατηγοϋντος τοΰ Χατζή 
Άαάνη, αυγκροτηθείσης δέ μάχης ετράπηααν οί "Ελληνες είς φυγήν 
δι ’ εν τέταρτον τής όίρας, έπειτα σταθέντες έπολεμήσαν τούς Τούρκους 
διά ήμίσειαν ώραν, δτε έφθααε προς βοήθειαν τών 'Ελλήνων ο στρα
τηγός Γεώργιος Ταονδερός μέ ετέρους 200 "Ελληνας καί τρέψαντες είς 
φυγήν τούς Τούρκους εφόνευααν έως 80 καί τον στρατηγόν των Χατζή- 
’Ασάνην καί έπληγώθησαν ύπέρ τούς 40. Έκ δέ τών °Ελλήνων εφό
νευααν 4, εξ ών καί ό γενναίος Νικόλαος Ζερβός. Κρής, καί έπληγώ
θησαν 3. Ελαβον τήν νίκην οί "Ελληνες.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΝ

(«Ελεύθερα Σκέψις» τής 10 Μαίου 1930)

[Προς διόρϋ·ωαιν της κατά λά </().: δημοσιενθείσης χρονολογίας διά την 
έν Ήρακλείφ γενομένην σφαγήν τον Άγριολίδη.... δημοσιενομεν την κατω
τέρω έ.τΙ λέςει επιστολήν τον έν βα&εΐ γήρατι προ ετών άπο&ανόντος Στε
φάνου Νικολαΐδου, ζωγράφου καί εκ των επιφανών ’Ηρακλειωτών, αντό- 
πτον μάρτυρος πολλών ιστορικών καί σοβαρών γεγονότων, αυτόχρημα ζώαης 
Ιστορίας διά το 'Ηράκλειον, άπευΰνν&ειοαν εις τον νπογεγραμμένον].

'Αγιες Παρασκιές 6 Αύγουστον 1900.
’Αγαπητέ μοι,

Γήρας έπάν μή παρή ευκταίου 
έπάν δέ ποτέ παρή φενκτέον 

εΐς άπάντησιν τον περί γήρατος λογοπαιγνίου σου.
Ευχαρίστως απαντώ εις τάς ζητηθείσας παρ' υμών πληροφορίας. 

Εις τήν κατά τό 1821 σφαγήν ήσαν θύματα οι αείμνηστοι, ό Γεράσι
μος Μητροπολίτης, Νεόφυτος Κνωσού, 'Ιωακείμ Χερσονήσου, 'Ιερό
θεος Αάμπης, Σητείας Ζαχαρίας μόνον ό ΔιοπόλεωςΚαλλίνικος χαι 
ό Αύλοποτάμου ήσαν πεθαμένοι με πανιάλην εις Μονήν 'Απεζανών 
πρότερον. Μόνον τον Μητροπολίτην έκαρατόμησαν, τους δέ λοιπούς δ Γ 
οπλών καί μαχαιρών έφόνευσαν. 'Όσοι Χριστιανοί εύρέθησαν εΐς τήν 
Μητρόπολιν ούδείς έσώθη εξ αυτών. Τότε κάθε πρωί έσυνάζοντο εκεί 
καί τους συνώδευον δ τε Μητροπολίτης καί οι 'Επίσκοποι καί μετέ
βαιναν είς τά τείχη καί είργάζοντο εΐς τάς επάλξεις με ασβέστες καί 
χώματα καταακευάζοντες τά μετερίζια λεγάμενα. Τήν επαύριον διέτα- 
ξεν δ Χερίφ-πασάς τους εκ τών διασωθέντων Χριστιανών έντός τοϋ 
Διοικητηρίου, μέ καβάσηδες σνντροφευ μένους, καί μετέφεραν τά πτώ
ματα είς τά Σπιτάλια καί τον °Αγιον Ματθαίον καί τά μεν τών αρχιε
ρέων έθαψαν εις μνήματα χ^ωριστά έκαστον, τοϋ Μητροπολίτου τδ ακέ
φαλου σώμα εις τδ τοϋ Ναόν μέσον τοϋ ' Αγίου Ματθαίου, τά δέ επί
λοιπα πτώματα είς τά πηγάδια καί είς άρκλες καί είς λάκκους είς τά 
σπιτάλια καί τδν "Αγιον Ματθαίον.

Μετά τρεις ήμέρας εύρέθη ή κεφαλή του Μητροπολίτου έρριμμένη 
είς μίαν γωνίαν τοϋ Διοικητηρίου καί τήν έφεραν είς τδ ζεμπίλι μέσα 
καί τήν έθαψαν μέ τδ άκέηιαλον πτώμα πάλιν Χριστιανοί, οίτινες διέ- 
μενον ύστερον επί πολύ εντός τοϋ Διοικητηρίου τρεφόμενοι καί νπη- 
ρετοϋντες εκεί ευάριθμοι δμως δντες. Ό άριθμδς όμως τών θυμάτων 
παραμένει άγνωστος.
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’Εξ όλων των Επισκόπων τής Κρήτης ό μόνος δ ιασωθείς ή τον δ 
’Αρκαδίας Νεόφυτος, δστις προσκεκλημένος και αυτός παρά τον αει
μνήστου Μητροπολίτου καθυστέρησε και την ημέραν τής σφαγής κατέβη 
είς 'Αγάς Παρασκιές διά νά άνταμώση τον Χερρονήσον και τον Ση- 
τείας, διότι ενρίακοντο εκεί ένεκα τής πανώλονς προφυλαιτόμενοι, κα
θώς και ό Λάμπης 'Ιερόθεος είς "Αγιον Μύρωνα και τους όποιους 
όλους έπροσκάλεσεν δ Μητροπολίτης δΓ επίτηδες απεσταλμένου κατά 
έντονον διαταγήν τον ΧερΙφ-πασά, όπου Ιπρύκειτο καί οι τρεις μαζί 
νά κατέλθονν είς 'Ηράκλειον έξ ’Αγιών Παρασκιών, καί εκεί έμεινε 
τότε δ ’Αρκαδίας μόνος, ένθα έμαθε την τραγικήν σκηνήν καί έπέ- 
στρεχρε διά παντός είς την επαρχίαν τον.

Προσεκλήθη μετά μήνα ολόκληρον παρά τώ Χερίφ-πασα καί άνέ- 
λαβε χρέη Μητροπολίτου, διότι δ Διοικητής Χερίφ εΐχεν έως τότε σφρα
γίσει την Μητρόπολιν, άλλα μετά ένα μήνα άπέθανεν καί αυτός έκ τής 
πανώλονς καί έμεινεν έπιτροπεύων δ Μελέτιος ο αρχιδιάκονος ο μετά 
ταντα Σητείας ’Επίσκοπος καί είς τό 1831 Μητροπολίτης γενόμενος, 
διέμεινε δε επίτροπε ύων ο αρχιδιάκονος μέχρι τον 1824, οπότε Μη
τροπολίτης δ Καλλίνικος Άγχιαλίτης καί όστις ενρέθη είς την σφαγήν 
τοϋ Άγριολίδη τό 1828.

Καί τούτον άποθανόντα είς Χανιά τό 1830 τον διεδέχθη δ ανώ
τεροι από Σητείας Μελέτιος. Οι λωιποί των ’Επισκόπων έμειναν είς 
τάς επαρχίας των' τον μέν Πέτρας ’Ιωακείμ έακότωσαν είς Φουρνήν 
Μεραμπέλ.λον, τον Κυδωνιάς καί Κισσάμου έκρέμασαν είς Χανιά, τον 
Ρεθύμνης ομοίως, δ δέ Ίερΰς, άνεχριός τοϋ Μητροπολίτου Γερασίμου, 
είχε αταλή προλαβόντως είς Κωνσταντινούπολή καί, επιατρέφων έκεΐ- 
θεν διά Κρήτην, είς τήν Σαντορίνην έμαθε τά γενόμενα καί έπανήλ- 
θεν είς Κωνσταντινούπολή. Ούτος είναι δ ύστερον Μέγας Κεατανδη- 
λίου γενόμενος ’Αρτέμιος καί ύστερον Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς προ- 
χειρισθείς, αλλά καί άναγνοιρισθείς ύστερον παρά τοϋ τότε άντιβασι- 
λέως Μεχμεταλή-πασά έμεινεν είς Κωνσταντινούπολή ίδιωτεύων έχων 
όμως καί πάλιν τήν επαρχίαν Κεστανδηλίου έξαρχικώς. 'Ο αυτός (.χρη
μάτισε καί γέροντας καί προστάτης τοϋ περιβόητου Χαλκηδόνος Γερα
σίμου τοϋ πατριώτου μας.

Ή δέ δεύτερα σφαγή, τοϋ Άγριολίδη, κατά τό 1828, Αύγούατου 
12, διήρκεαε τρεις ώρας μόνον, επειδή καί έγινε έν άγνοια τοϋ τότε 
Διοικητοϋ Καρά-Σουλεΐμάν. Έφονεύθησαν, ώς λέγουν, περισσότεροι 
Χριστιανοί από τήν πρώτην τοϋ 1821, ουδείς όμως έκ των ’Επισκό
πων, Μητροπολίτου καί λοιπών κληρικών έπαθε καταφυγόντων εις 
διάφορα πάλιν τουρκικά καταφύγια καί τούς όποιους περιαυνέλεξε τήν 
νύκτα εκείνην δ ΓΙασάς καί τους διέτρεφεν επί καιρόν, μάλιστα τον Μη
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τροπολίτην Καλλίνικον, όστις ητο εξ Άγχιάλου καί δατις ήγόραζε σκλά
βους καί πολλάς άλλας αγαθοεργίας εκαμεν εις τούς παναθλίους χρι
στιανούς. Διέταξε λοιπδν δ Πασάς τότε τον πανίοχνρον Άγιαν-άγάν νά 
ταφούν τά πτώματα καί αυτός, διά νά μη γίνη γνωστόν τό ποσόν των 
φονενθέντων, την ιδίαν νύκτα διέταξε χαμάληδες καί γαϊδουράρηδες 
καί, άφον τούς έγνμνωσαν όλοτελώς, τούς μετέφερον επί των ζώων 
ενα καί δύο μαζί. Καί δσονς μεν εύραν από την Πλατείαν Στράταν 
καί επάνω τούς μετέφερο ν, ώς πρότερον, εις Σπιτάλια καί είς "Αγιον 
Ματθαίον ρίπτοντες αυτούς εις πηγάδια καί είς τάφους δσονς εχωρον- 
σαν τούς φονενμέ.νονς από την Πλατείαν Στράταν καί κάτω τούς με- 
τέφερον πάλιν φορτωμένους επί των ζώτον καί συρόμενους διά σχοι
νιών, εννοείται πάντοτε ολόγυμνους, καί τούς ερριψαν είς την γωνίαν 
του τείχους του Κονν-Καπί, άντικρύ της οικίας τοϋ κ. Τίερίδη, ιός 
έμάθετε καί υμείς. Μόλις δταν ό κ. Λ. Πλαχάκης εχρημάτισεν ύποδή- 
μαρχος τον παρεκίνουν έγά) νά ένεργήσωμεν αυτήν την μελετωμένην 
άνασκαφήν, οπού μελετάτε ηδη νά κάμετε, καθ' δσον ένδιεφέρετο καί 
αυτός, επειδή δ Αδελφός τον πατρός τον ητο καί αυτός έρριμμένος 
εκεί. 'Λναμφιβόλως όμως πρέπει νά εύρετε είς αυτό τό ίδιο μέρος καί 
πλείστους άλλους έκ των φονευθέντων κατά τό 1821 πρός ευκολίαν των 
(γονέων. ’Άπορον δέ πώς τά θηριόμορφα αυτά τέρατα, οι καλοί συ μ
πόλικη μας, εφείαθησαν γυναικών καί πα.δίων καί είς την τών πάν- 
των σφαγήν καθώς καί είς την δευτέραν, καί /πάσας] κλοπάς ή πνρ- 
πολί)σεις καί βεβηλτόσεις ναίόν δεν επραξαν οι τρισάθλιοι.

350

Μ. Γ. ΠΑΡΛΑΜΑΣ
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝ ΤΩ. ΜΟΥΣΕΙΩι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ *

Γ’· ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

45

Γράμμα κηρόβουλλον τοϋ Μητροπολίτου Κρήτης Ζαχαρίου1 διά τοΰ 
Οποίου ανατίθεται ή ποιμαντική διοίκτισις τής Επαρχίας Σφα- 
κίων ε’ις τον επίσκοπον Αυλοποτάμου Παρθένιον, τιτλοφορουμε- 
νον Έξαρχον Σφακίων. (Όκτώβριος 1779).
’Αριθ. Χειρ. Μ. Η. 35. Έπί φύλλου χάρτου μέ όδατίνας γραμμάς καί 
σήματα (τρεις μηνίσκοι —A— τρεις αστέρες^ VI) διαστ. 0,55 X 0,46 μ. 
Τό κείμενον έπί μιας σελίδος. Παρά τήν υπογραφήν σφραγίς δι* ισπα
νικού ερυθρού κηρού μέ επιγραφήν Ο ΤΑΠΕΙΝΟΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ!] 
KPHIHCZAXAPEIAC 1769. Όπισθεν: 1779. Κατάστασις διατηρήσεως 
άρίστη.

/■ Ζαχαρίας ελέψ Θεόν Μητροπολίτης Κρήτης νπέρτιμος και ε'ξαρ- 
χος Ευρώπης.

"Οτι μεν ή αρχιερατική προοταοία, και επίσκεψις είναι αναγκαία 
εις δλον απλώς τό χριστιανικόν σύστημα παρά των θερών γρα | φών 
μαρτνρεΐται, επειδή και τά μνοτύρια δλα τής ανατολικής 5Εκκλησίας 
διά μέσου των αρχιερέων περαιοΰνται, και τελούν | ται, και έξ αυτών 
λαμβάνουσι τήν άδειαν οί. κατά τόπον ιερείς, και πνευματικοί πατέρες 
νά εκτελονοι τά Ιερατικά ν ] πουργήματα, νά δέχονται δηλαδή τους 
λογισμούς των Χριστιανών, και νά διορ&ώνουσι πάσαν εκκλησιαστι
κήν, και πνευματικήν υπόΰε I σιν. καί δσοι από τούς ιερείς, καί 
πνευματικούς πατέρας έκτελοϋσι τά τής ίερωούνης άνευ άδειας τον άρ- 
χιερέως, οι τοιοϋτοι δχι | μόνον μεγάλως άμαρτάνονοι, αλλά καί υπό
δικοι ταϊς άραις των αγίων πατέρων, τής άγιας τοϋ Χ(ριοτο)ΰ εκκλη
σίας καέΗσταν \ ται, ώς άναιροΰντες τάς άποστολικάς διατάξεις, καί 
παραγγελίας, καί εκ τούτου κολ,άζονται αιωνίως οί ασυνείδητοι. προς 
τού | τοις καί οί παρά των τοιούτων 'Ιερέων ευλογίαν, καί αγιασμόν 
λαμβάνοντες, κοντά όπου δεν άπολαμβάνουσιν άναμφι | βόλως, ούδε- 
μίαν ωφέλειαν, ζημιοΰνται εις τά μάλιστα ψυχικά); τε καί σωματικώς,

') Συνέχεια έκ τής σελ. 142,
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καί εις παντελή άφανισμόν, και απώλειαν | καταντώοι, διά την άψη- 
φησίαν όπου δεικνύονσιν εις τά τής άρχιερωσύνης. ’Επειδή τοιγαροϋν 
και τό καστέλιον των σφακίων j και καθεξής οι εν αυτώ οίκοΰντες 
χριστιανοί, διά τε τό δύσβατον τον τόπον, καί την σκληρότητα των 
ηθών τών άν(θρώπ)ων άπρο | στάτευτον ε μεν εν έως τον νυν αρχιερα
τικής έπιοταοίας, μ' δλον όπου νπετάσσετο τη καΐΡ ημάς μητροπόλει2, 
καί ημείς μεν διά | τά εναντία κινήματα τών εξωτερικών·' φοβούμε
νοι, δεν εΐχαμεν τον τρόπον μόνοι μας, με την παρουσίαν μας νά τους 
έπισκέ | πτωμεν, στέλλοντες δε ενίοτε πότε μεν ένα τών συνάδελφου’ 
άγια»1 άρχιερέατν, πότε δε άλλον προς έπίσκεψιν τών Χριστιανών | ον- 
δένας καρπός εγίγνετο άμφοτέρων το>ν μερών. οΐ μεν γάρ ώς εν
παρέργιο, οι δε εις ά(κ)ηδίαν έτρέποντο, ή ταπεινότης τοίνυν | ημών, 
ώς τους οΐακας τής άγιτοτάτης μητροπύλεοτς κρήτης άπάσης έμπιστεν- 
θεισα, καί τον άρχιποίμενος χ(ριστ)οΰ οπαδός όραθεΐσα καί τά τοι- 
αϋ τα | όρώσα, καί μη βονλόμενοι μ η δε να άπολέσθαι δέον εκρίναμεν 
εις ενα τών συνάδελφων την φροντίδα καί έπίσκειμιν τών χριστιανών 

| άποθέσθαι, ινα 6 μεν διοριστείς αρχιερείς τρέφεσθαι σωματικώς 
παρά τών επακολουθούντων έκεΐθεν εκκλησιαστικών καί αρχιερατικών 

| δικαιωμάτων, οί δε Χριστιανοί τρέφεσθαι τμνχικώς από την πνευ
ματικήν διδασκαλίαν, όπου καί διά μέσον τών λόγων ήθελε τους διδά- 

| σκει, καί διά τών οικείων παραδειγμάτων τής κατά χ(ριστ)όν πο
λιτείας, ήθελε τους ποδηγετεί εις νομάς σωτηρίους. καί δή προε
κλέξαμε)’, καί | τών άλλων απάνταη· πρσετιμήσαμεν, καί άκων εάκων 
εβιάσαμεν εις τήν έπίσκεψιν ταύτην τον θεοφιλέοτατον επίσκοπον άγιον 

| ανλοποτάμον, τον εν άγίφ πνενματι αγαπητόν ημών αδελφόν, καί 
συλλειτουργόν κυρ παρθένων4. παρέχοντες αυτώ καί τό προ \ νόμιον 
τούτο εις τό νά ονομάζεται, καί νά γράφεται ανλοποτάμον παρθένιος, 
καί εξαρχος σφακίων. καί άγκαλά νά έλάβαμεν καί | τήν διορι-
σθεΐσαν ποσότητα τής φιλοτιμίας το»’ σφακίων εις τήν καθ’ ημάς μη- 
τρόπολιν, καί έδώθη αυτώ κατά τρόπον έμβατικιώδους’’ έφ’ \ ορού 
ζωής τής αυτόν θεοφιλ,ίας καί θέλει μένει πάντη ανενόχλητος εις τό 
εξής, χωρίς νά ήμπορονμεν ούτε ημείς, οντε οί μεθ’ ή | μών διάδοχοι 
νά τον διασείσωμεν, ή νά άποσπάσωμεν τό μέρος τοϋτο τών σφακίων 
έν οσω καιρω ζή ή θεοφιλία τον, αλλά νά νέ | μεται έλευθέρως τά τυ
χόντα δικαιώματα άπαντα, ώς κατ εις τήν εκ θ(εο)ΰ δοθεϊσαν πρότε- 
ρον επαρχίαν χωρίς νά άπολογήται άλλο τίποτες, | πάρεξ δέκα γρόσια 
τό κατ’ έτος λ,όγον φιλοτιμίας. ’Οφείλει τοιγαροϋν ό θεοφιλέστατος 
ουτος επίσκοπος ανλοποτάμον \ κυρ παρθένιος, καί εξαρχος σφακίων, 
άπελθεΐν εις τό καστέλιον τών σφακίων, καί επιλαβέσθαι τούτου, επι
μελούμενος | τήν φροντίδα καί έπίσκεψιν τών έκεΐοε εϋριοκομένοτν
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χριστιανών. ηοιμαίνειν τε αυτούς ορίλοις και {λεαρέστως, ώς γνήσιος | 
αυτών ποιμήν, και πνευματικός προστάτης και άρχιερενς. εύλο-
γεΐν τε και άγιάζειν άρχιερατικώς πάντας τους έκεΐσε χριστιανούς. \ 
και πάντα τα άρχιερατικά εκ τελεί ν. κρίνειν τε και άνακρίνειν νομίμως 
και κανονικώς πάσαν εκκλησιαστικήν ϋπό&εσιν, και \ εις τον του δι
καίου τόπον άποκαίλιστάν, άναγνώστας σφραγίζειν, υποδιακόνους, καί 
διακόνους χειροτωνεΐν, καί εις τό τών πρεσβυτέρων προβι | βάζειν 
αξίωμα, μοναχούς τε καί μοναζούσας κείρειν, {λείους ναούς καίλιερονν, 
καί πνευματικούς πατέρας διορίζειν δι’ Ιδίων ένταλτηρίων. καί \ κα- 
ταρτίζειν καί νον&ετεϊν τον τοΰ κ(υρίο)υ λαόν πάντα τα ψυχοφελή, καί 
σωτήρια δόγματά τε καί εντάλματα ϊνα τούς πάντας, ή πλείονας κερ- | 
δίση κατά τον ίλεϊον απόστολον, δεσπόζειν τε καί εξουσιάζετε πάντων 
τών εκκλησιαστικών, καί μοναστηριακών κτημάτων, καί αφιερωμάτων 

| καί ώς οίον τε φροντίζειν τής σνστάσεως, καί αύξήσεως, καί βελ- 
τιώσεως αυτών καί καρπούσ&αι καί νέμεσύαι πάντα τά άνήκοντα αύτφ 
έκκλησια | στικά δικαιώματα σώα τε καί άνελλειπή, καί τάλλα πάντα 
έκιελεΐν δσα τοϊς άρχιερεϋσιν ανήκει. ό<ρείλονσι δέ καί πάντες οί
ευλαβέστατοι ιερείς | καί όαιώτατοι ΐερωμόναχοι, οί τιμιότατοι καπε- 
ταναϊοι, καί γέροντες, μετά παντός τού χριστοννμου πλ.ηρώματος άνδρες 
τε καί γυναίκες, μικροί | τε καί μεγάλοι άπονέμειν τη αύτοϋ Θεοφιλίμ 
πάσαν τιμήν καί εύλάβειαν, καί δεξίωσιν κατά τό πρέπον, καί δίκαιον, 
καί ϋπείκειν, καί ύ | ποτάσσεαύλαι, καί συντρέχειν, καί βοηάειν αύτφ 
έν πάσαις ταις άναγκαίαις αυτού χρείαις, καί νπο&έσεσι, καί κατ’ ού- 
δεν αντώ άντιφέρεσίλαι, ή ενάντιου [ ούλαι άτάκτως. καί παρέχειν αύτφ 
ενπειύλώς καί ενγνομόνως άπαντα τά εκκλησιαστικά αυτού εισοδήματα, 
καί δικαιώματα κατά τό σύνηΊλες \ τού τόπου, μνημονενειν δέ τον κα
νονικού ημών ονόματος εν πάσαις ταΐς ίεραϊς τελεταις, καί άκολον&ί- 
αις ώς νενόμισται. δ γάρ παρά ταυ | τα πράξας, καί γνώμη στρεβλή 
άντιφέρεσϋαι τή αύτοϋ {λεοφιλία, καί μή την προσήκονσαν τιμήν άπο- 
διδούς, ό τοιοϋτος ώς άλαζών, καί ύπερήφα | νος, καί τής άγνανακτή- 
σεως τοΰ {λ(εο)υ πειραύλήσεται, καί παρ’ ημών έπιτιμίοις βαρυτάτοις 
καύλνποβληάήαεται. ή γάρ προς την αύτοϋ {λεοφιλίαν \ γινόμενη τιμή 
καί εύπείϋεια, προς ημάς άναφέρεται, καί δι’ ημών προς ίλεόν, ού τον 
τύπον επί γης οι αρχιερείς σώζουσιν. επί τούτοις λοιπόν απασιν \ έδό- 
{λη καί τό παρόν ήμέτερον βεβαιωτικόν καί εαφοάγιστόν γράμμα τώ 
{λεοφιλεστάτφ επισκοπώ αύλοποτάμου κυρ παρίλενίω, καί έξάρχου σφα- 
κίων εις \ ένδειξιν καί ασφάλειαν V ,αψοϋ' έν μηνί όκτωβρίω ςη 

f ό κρήτης Ζαχαρίας άποφαίνεται.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 23
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Περί τούτου βλ. «Κρητικά Χρονικά» Λ', σ. 163, σημ. 3.
2) Διά τήν έξάρτησιν της ’Επαρχίας Σφακίων άπό τής Μητροπόλεως Κρή

της βλ. Τωμαδάκη, αύτ., σ. 141 καί 25 ά ρ δ ε ω ν, αύτ., σ. 58 κ.έξ.
. 3) ’Ολίγα ετη εΤχον παρέλθει άπό τής υπό των Ρώσων ύποκινηΰ-είσης Έ- 

παναστάσεως Δασκαλογιάννη.
4) Περί αΰτοΰ βλ. Τωμαδάκη, αύτ., σ. 139, Σάρδεων, ιιύτ., σ. 29·
*) Διά τά έμβατίκια βλ. «Κρητικά Χρονικά» Λ', σ. 959, σημ. 1.

46

Γράμμα τοϋ Μητροπολίτου Κρήτης Ζαχαρίου διαλαμβάνον τήν πρά- 
ξιν μεταθέσεως τοΰ Επισκόπου Σητείας Φιλόθεου 1 ιίς τήν χη- 
ρκΰουσαν Επισκοπήν Κνωσοΰ. (Μάρτιος 1781).
Άρνθ·. Χειρ. Μ. Η. 36. ’Επί όμοιου φύλλου χάρτου διαστ. 0,49 X 0,45 μ. 
Τό κείμενον επί μιας σελίδος. Κατάστασις διατηρήσεως σχετικώς καλή : 
μικραί φθοραί έξ ύγρασίας κατά τά σημεία πτύξεως.

f Ζαχαρίας ελέω Θεόν Μητροπολίτης Κρήτης ύπέρτιμος και έ'ξαρ- 
χος Ευρώπης.

"Ον τρόπον δ μήπω γεννηθείς, μη δ’ εις φώς ίλθών τοϋ αισθητού 
τούτον ήλιου, υυτ’ έστίν εν τοΐς υπό σελήνην, ούτε μην κοσμοπολίτης 
λέγεται, τον αυτόν | και δ μήπω αναγεννήσεις, διά τον θείου βαπτί- 
οματος, ουρανοπολίτης είναι ου δνναται, κατά τό ευαγγελικόν cΙερόν 
λόγιον, δστις ούκ άνάγεννηθή εξ νδα | τος, και πν(εύματο)ς, νά είσε- 
λεύσεται εις τήν βασιλείαν τον θ(εο)ϋ. όισπερ γάρ οι εξ αίματος
και θελήματος άνδρός γεννηθέντες, τήν στοματικήν ταντην ζωήν ένάρ- 

| χονται ζην, οΰτω και οί έκ θ(εο)ϋ διά του λουτρού τής παλιγγενε
σίας άναγεννηθέ ντες τής πνευματικής, και ουρανίου διαγωγής αρχήν 
καλλίστην εν ταΐς σφών τρυ \ χαίς καταβάλλονται, και καθάπερ των έμ
ψυχων σωμάτοσν τά μη τρεφόμενα τω αίαθητώ και γηίνω άρτω, και 
τή συνήθει τροφή ουχ όπως ανξησιν ου λαμ \ βάνει προς τό ώρισμέ- 
νον τοϋ είδους μέγεθος, άλλα και τουναντίον άπαν εις φθίσιν ρέπει, 
καί παντάπασι φθείρεται, ούτως αί τω θείω άρτω, καί πόματι, τώ 
ά | χράνττο οώματι φαμεν τοϋ Θεανθρώπου Ίησοϋ χ(ριστο)ϋ τοϋ θ(ε- 
ο)ν ημών, καί τφ τιμίω αύτοϋ αΐματι μη τρεφόμενοι, καί ποτιζόμε- 
ναι ψυχαί, ου μόνον προς αρετήν | καί μέτρον πνευματικής ηλικίας 
αυξηνθήναι ου δννανται, άλλά καί εις τό ταπεινόν, καί χαμερττες τής 
αμαρτίας νποσύρονται, καί τώ άσβέστω έκείνφ πυ | ρί τής γεένης πα- 
ραπέμπονται, κατά τό, δ μή τρώγοον μου τήν σάρκα, καί πίνων μου 
τό αίμα ούκ έχει ζωήν εν έαυτώ. τούτων δέ, ού μην δε άλλά | καί 
τών άλλων θείων καί Ιερών μυατυρίων τής τοϋ χριστού εκκλησίας ή 
άρχιερωσύνη τελεσιουργός καθέστηκε, καί μνσταγωγός τοΐς μετά πί-
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ατεως προσιοϋσι, καί \ τής εαυτών σωτηρίας εφιεμένοις, δθεν ώς 
χρήμα τφ δντι αναγκαιότατοι’ τφ χριστονύμω πληρώματι ταύτην την 
Ιεροσύνην φαμ'εν 6 μέγας καί | πρώτος άρχιερεύς Χ(ριστό)ς ό Θεός 
ημών προ τοϋ πάθους εν τώ μυστικφ δειπνώ, καί μετά την εαυτόν 
τριήμερον εξανάστασιν, τή καθόδφ εν πυρίναις γλώ | σσαις τοϋ πανα
γίου πνεύματος, ώς κλήρον σωτήριον τοϊς αύτόπταις καί ίεροϊς αύτοϋ 
μαθηταΐς, καί άποστόλοις έκληροδοτήσατο, πέμψας αύτονς βαπτίζειν, 
καί διδάσκειν τά \ έθνη, καί δι" αυτών ουμπάση τή άγίμ αύτοϋ εκκλη
σία, επί σωτηρία τοϋ ορθοδόξου συστήματος, άναγκαίαν ούτως ϋπάρ- 
χουααν, ώστε ταύτης χωρίς μη ενεϊ \ ναι συπηρ' , ,.έσθαι τοις εναε-
βέοι, Δ ιό δη καί ή ταπεινό της ημών θειοτέρφ νεύματι \ Ας οϊα-
κας τής άγιωτάτης μ(ητ)ροπόλεως κρήτης ϊθύνειν λαχουσα, | καί πάν
των τών κατά την νήσον ταύτην εκκλησιών τε καί παροικιών πρόνοιαν 
ου την τυχονααν ποιεΐσθαι, καί φροντίζειν αεί κατά χρέος απαραίτη
τον διέγνωκε, | τοϋ μηδεμίαν τών ευσεβών επαρχιών, τών υποκειμέ
νων τή άγιωτάτη ταύτη μ(ητ)ροπόλει στερίσκεσθαι τής πνευματικής 
ταύτης αξίας καί χάριτος. άνθ’ | διού τής άγιωτάτης επισκοπής κνωσ- 
σοϋ άπροστατεύτου διαμεινάσης άτε δη τοϋ εν αυτή άρχιερατικώς προϊ
σταμένου κυρ γερασίμου προς κύριον έκδη \ μήσαντος % φροντίδα γε- 
ναίαν κατεβαλόμεθα επιστήσασθαι ταύτη τον άξίως αυτής προστησό- 
μενον, καί ποιμανοϋντα τά εν αυτή λογικόν τοϋ χ(ριστο)ν ποίμνι | ον 
πνευματική ποιμαντορία, καί δη κατά την ανέκαθεν 'Ιεράν τής εκ
κλησίας τάξιν, καί κανονικήν υποτύπωση· άδεια καί προτροπή \ ήμε- 
τέρα ψήφων κανονικών γεγενημένων εν τφ πανσέπτφ ναω τής αγίας 
ενδόξου μεγαλομάρτυρος, καί πανευφήμου ευφημίας κατά τφ κατή- | 
κιοϊ3 υπό τών άγιων αρχιερέων τών εν άγιοι πν(εύματ) ι αγαπητών 
ημών άδελφών καί συλλειτουργών τοϋ τε άγιου πρώην έλ.ασσώνος κυρ 
παρθενίου, καί τοϋ άγιον πρώην μογλενών κυρ γεδεών προεκέκριται, 
καί προετίμηται τών άλλων 6 θεοφιλέστατος επίσκοπος Ίερας κυρ φι
λόθεος, άνήρ τίμιος \ , καί άξιος, καί θεοσεβής, καί ευλαβής ιεροπρε
πής τε καί κόσμιος εν τε τώ σωματικφ καταστήματι, καί τοϊς ψνχμκοΐς 
ήθεσιν, έκ νεαράς αύτοϋ ή | λικίας τό άγγελικόν έμφιεσμένος σχήμα, 
καί θεοσεβεία σνντεθραμμένος, Ιερών τε γραμμάτων άσκήσει ενησκη- 
μένος, καί πείραν εχων τών εκκλησιαστικών υποθέσεων, ος καί προδε- 
δοκίμασται, πράος τε καί σώφρων, καί εύτακτος, σεμνώς τε βιωτενων, 
καί διαγωγήν ενδεικνύ | μένος τήν πρέπονσαν τώ άγγελικφ σχήματι, καί 
δυνάμενος, θεοϋ συναντιλαμβανομένου, ποιμάναι εύαεβώς, καί θεαρέ- 
στως τό έμπιατευθεν αύ | τφ λογικόν τοϋ χ(ριστο)ν ποίμνιον, καί είς νο- 
μάς σωτηρίους ποδηγετήσαι τής εύαγγελικής χάριτος. ούτος διά τής 
χάριτος τοϋ παναγίου, καί ζωοποιού, καί παν \ σθενονργοΰ πνεύματος
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κατεστάθη λόγω μεταθέσεως γνήσιος, και νόμιμος, και κανονικός επίσκο
πος τής αντήςέπισκοπής κνωσσού, και Απεδείχθη | πνευματικός προστά
της άπάσης τής επαρχίας ταύτης, και κύριος πάντων ιών κτημάτων, καί 
Αφιερωμάτων αυτής κινητών τε καί ακινήτων. Όφεί \ λει τοίνυν υ δια- 
ληφθείς θεοφιλέστατος επίσκοπος κνωσοΰ, ό έν άγίω πν(εύματ) ι Αγαπη
τός ημών Αδελφός καί συλλειτουργός κυρ φιλόθεος Απελθεΐν εις την | θεό
θεν αύτώ κληροθειοαν επισκοπήν, καί επαρχίαν τ αυτήν, καί εν χερσίν 
Αμφοτέραις έπιλαβέα θαι, καί Αντιλαβέσθαι αυτής, ώς γνήσιος αν | τής 
ποιμήν, καί πνευματικός προστάτης, καί Αρχιερεύς, εύλογεϊν τε καί ά- 
γιάζειν Αρχιερατικώς πάντας τους εν αυτή χριστιανούς, καί πάντα | τα 
Αρχιερατικά έκτελειν μετά τής τον 'Ιεροΰ σύνθρονού έγκαθιδρύσεως. 
κρίνειν τε καί Ανακρίνειν νομίμως τε καί κανονικώς πασαν | εκκλησια
στικήν ϋπόθεσιν, καί εις την τον δικαίου χώραν Αποκαθιστάν. κλη
ρικούς τε καί Αναγνώστας σφραγίζειν, υποδιακόνους τε καί διακόνους 
χειρο | τονεΐν, καί εις τό τών πρεσβυτέρων προβιβάζειν αξίωμα, μο
ναχούς τε καί μοναζυύσας κείρειν, θείους ναούς καθιεροϋν, καί πνευ
ματικούς πατέρας | διορίζειν δι ’ ιδίων ένταλτηρίων, καί καταρτίζει)·, 
καί νουθετεϊν τον του κ(υρίο)υ λαόν πάντα τα ψυχοφελή, καί σωτήρια 
δόγματά τε, καί εντάλματα ον μόνον ταϊς | Από γλώττης νουθεσίαις, 
Αλλά πολλώ μάλλον ταϊς Από του Ιδιου βίου χειραγωγίαις, τα πάντα 
τοΐς πασι γινόμενος, κατά τον θειον απόστολον, ινα τούς πάντας ή | 
πλείονας κερδήση, δεσπόζειν δε καί πάντων τών τής επισκοπής ταύτης 
κτημάτα>ν καί Αφιερωμάτοτν, καί ώς οΐον τε φροντίζειν τής σνσιάαεοις, 
καί αϋξή | σεως, καί βελτιώσεως αυτών, ωσαύτως δεσπόζειν καί πασών 
τών εν τή έπαρχμα αυτών εκκλησιών, καί μοναστηρίοιν, καί καρπού- 
σθαι, καί νέμεσθαι j πάντα τα άνήκοντα αύτφ εκκλησιαστικά, καί Αρ
χιερατικά δικαιώματα σώα, καί Ανελλιπή, καί ταλ,λα πάντα έκτελειν 
δσα Αρχιερεϋσιν Ανήκει. | Όφείλουσι δε καί πάντες οι έκεΐσε ιερωμέ
νοι τε κληρικοί, καί λαϊκοί Απονέμειν τή αυτού θεοφιλία πασαν τιμήν 
καί εύλάβειαν, καί δεξίωσιν κατά τό \ πρέπον καί δίκαιον, καί ύπεί- 
κειν, καί υποτάσσεσθαι, καί συντρέχειν, καί βοηθεΐν αύτώ έν πάσαις ταϊς 
άναγκαίαις αυτού χρείαις, καί νποθέσεσι. καί κατ’ | ονδεν αύτώ Αντί- 
φέρεσθαι, ή έναντιοϋσθαι Ατάκτως. καί παρέχειν αύτώ ενπειθώς, και 
εύγνωμόνοτς άπαντα τά εκκλησιαστικά αυτού εισοδήματα καί δικαιώ- 

| ματα σώα καί Ανελλιπή, δηλαδή οι μεν ’Ιερείς τά κανονικά φιλοτί- 
ματα, καί έμβατίκια' οι δε λαϊκοί, τά συνοικέσια, τάς πανηγνρεις, τάς 
το | πικάς ζητείας, τάς προθέσεις, τάς παρρησίας, τά τεσσαρακοντα- 
λείτονργα, καί ψνχομερίδια, καί εΐτι αλλω σύνηθες τώ τόπφ. καί μνη- 
μονεύειν | τού κανονικού αυτού ονόματος έν πάσαις ταϊς ίεραΐς τελε- 
ταϊς, καί Ακολουθίαις, ώς νενόμισται. ό γάρ παρά ταύτα πράξας, καί
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γνώμη \ στρεβλή άντιφέρεηίλαι τώ άρχιερεΐ αυτού έ&ελήσας, ή την 
προοήκονσαν τιμήν μη αποδιδούς. δ τοιοντος ώς άλαζών, και της 
άγανακτήαε \ ως του ΰ·(εο)ν πειραίλήαεται, και παρ’ ημών έπιτιμίοις 
βαρντάτοις καϋνποβληίλήσεται. ή γάρ προς την αυτόν Θεοφιλίαν
γινόμενη τιμή, και εν \ πείίλέια προς ημάς άναφέρεται, και δώ ημών 
προς &(εό)ν, ου τον τύπον οι αρχιερείς επί γης οώζουοιν, επί τού
το ις ουν ίίπαοι και \ ή παροϋοα ήμετέρα πραξις άπολν&εϊσα δέδοται 
τώ διαληφίλέντι έπιοκόπω κνωσοοΰ κυρ φιλο&έω 

,αψπα’ μαρτίω εν

f δ Κρήτης Ζαχαρίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Περί τούτου βλ. «Κρητικά Χρονικά» Α', 160-161, σημ. 3.
2) Ό Κνωσού Γεράσιμος, περί τού οποίου βλ. αυτόθι, σ. 171, σημ. 1, άπέ- 

θανε τό 1781, έτος τού παρόντος έγγραφου.
3) Έν Χαλκηδόνι. Τό Συνοδικόν Γράμμα καταστάσεοός του έδημοσιεύσα- 

μεν ήδη : «Κρητ. Χρονικά» Α', σ. 167 κ.έξ.

47

Συνοδικόν έπιτίμιον τής Εκκλησίας Κρήτης κατά των κλεπτών τοΰ 
Χατζή Γιαννιοΰ Ψαράκη. (Ιούλιος 1796).
Άριθ. Χειρ. Μ.II. 73. Έπί φύλλου λεπτού χάρτου με ύδατίνας γραμμάς 
καί σήματα (μηνίσκος, Ρ Λ) διαστ. 0,36 X 0,305 μ. Έπί μιας σελίδος. 
Κατάστασις διατηρήσεως σχετικώς καλή (φθοραί τινες έκ διαβροχής, μά
λιστα κατά τάς πτυχάς).

Μάξιμος ελεώ Θεοΰ Μητροπολίτης Κρήτης υπερτιμάς και έξαρχος 
Ευρώπης.

f ευλαβέστατοι 'Ιερείς και πνευματικοί, έντιμώτατοι κληρικοί, και 
άρχοντες, γέροντες και προεοτώτες, και πάντες ευλογημένοι χριστιανοί 
τής πολιτείας ταύτης, τέκνα εν κ(υρί)ω αγα \ πητα τής ημών ταπεινό- 
τητος, χάρις είη ϋμΐν ίίπαοι, καί ειρήνη καί έλεος παρά ίΐεοΰ, παρ’ 
ημών δε ευχή ευλογία καί ουγχώρηοις. γνωστόν έστω ϋμΐν άπαοιν, δτι 
δ χατζή γιατί | δς ψαράκης', έλίίίον ανήγγειλε ήμϊν δεινοπα&ώς, πώς 
την προχϋ'ες τινές κακότροποι άν(ίλρωπ)οι κλέπται καί φιλόδικοι, δλως 
&εόν μη φοβούμενοι καί άν(ίίρώπ)ονς μη έντρεπόμενοι, | νπήγον διά 
νύκτας εις τό εργαστηρών του, έσύντριψαν, καί έφθειραν ένα μικρόν 
παράίλυρον τοΰ εργαστηρίου, καί εϋρόντες ευκαιρίαν καί τρόπον, έμ- 
βήκαν μέοα, \ καί τον έκλεψαν, αρκετήν ποσότητα από κλαμπουτανίον1. 
δύω τάβλαις μισαις σνναζέδαις3, πολιτικόν μετάξι αρκετόν, κε τζεμ-
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πέρια τά ψιλότερα όπου εύρηκαν, | έσύντριψαν τον μπεστακτά 4 τον τον 
έκλεψαν δεκαπέντε γρόοια, τον έπήραν καρφίκταις5 μικρούς και μα- 
χαιράκια, και εΐ τι άλλο έδννήϋησαν ποοότητα \ οχεδδν γροοίων δια- 
κοοίων, καί έζημίωσαν τοσοντον τον αν(ί}ρωπ)ον. δ δεν ώς έφημεν 
έλθών προς ή μας, έζήτηαε, κατά των τοιούτων αδίκων, και \ κλεπτών 
άν(θρώπ)ων, τδ παρόν ήμέτερον αρχιερατικόν και συνοδικόν επιτί
μων. ημείς δε τψ αΐτηοιν αυτόν εύλογοφανή και δικαίαν κρί-
ναντες, και τους \ τοιούτονς άρπαγας και κλέπτας, παιδεϋσαι βουλό- 
μενοι, έτι δε και τά τοιαύτα αθέμιτα κάκιστα και παράνομα έργα της 
κλωπής, δλως παρεμποδί [ σαι εθέλοντες, εν άγίω πνεύματι γράφοντες 
άποφαινόμεθα, μετά των περί ημας θεοφιλεστάτων άγιων αρχιερέων, 
των εν άγίφ | πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών, και συλλειτουργών, 
ΐνα δσοι και όποιοι εισέβησαν μέσα εις τό εργαστήριον τον ρηϋέντος | 
χατζή γιανιον ψαράκη, από τό όποιον του έκλεψαν δσα ρητώς άνω
θεν περιεγράφησαν, ή νέοι ή γέροντες, ή ήμέτεροι, | ή των ύλήρα^εν6, 
άφορισμένοι εϊησαν παρά πατρός νίοΰ και άγιον πνεύματος, καί κατη- 
ραμένοι καί ασυγχώρητοι, καί μετά ϋ-ά | νατον άλυτοι καί τνμπανιαΐοι, 
αί πέτραι καί ό σίδηρος λνίλήσονται, αυτοί δέ οϋδαμώς4 κληρονομή- 
σωσι την λέπραν τον γιεζή | καί την αγχόνην τον ιούδα. τρέμοντες 
καί στένοντες εϊησαν επί τής γής ώς ό κάϊν. ή γή αχισίλεΐαα κατα- 
πιέτω αυτούς ώς τον | δαύλάν καί άβηρών. ή οργή τον κυρίου εΐη 
επί τάς κεφαλάς αυτών, καί προκοπήν ih.ov μή ειδοισαν επί τοΐς έρ- \ 
γοις των χειρών αυτών. έχοιεν δέ μάλλον καί τας άράς, των τρια- 
κοσίων δέκα καί οκτώ ίλεοφόροιν πατέραν, | τών εν νικαία, καί πα
θών τών άγιων συνόδων. ή μερίς αυτών μετά τον προδότου ιούδα, 
καί τών θεομάχων Ιουδαίων, έως \ ου μετάνοήσαντες έπιστραφώσι 
προς ημάς, καί όμολογήσαντες έξομολογησάμενοι καϋαρώς, τήν Ιδίαν 
αυτών παρανομίαν τε | καί κλωπήν, έπιστρέψωσι τό άλλότριον προς 
τον ήδικημένον, χατζή Ιωάννην ψαράκην, με οϊον τρόπον δυνη&ώσι, 
καί προσπεσόντες μετά | δακρύων τή εκκλησία αιτήσωνται, καί τύχωσι 
ονγχωρήσεως, δσοι εκ τών νμετέρων νπάρχονσι, εί δέ εκ τών θήρα- 
θεν δσοι δντες, εϊη \ σαν άσνγχώρητοι καί τώ αίωνίω πυρί υπόδικοι 
καί καταδεδικασμένοι αιωνίως εξ άποφάσεως. ,αψ\στφ Ίουλίω θη

f ό Κρήτης Μάξιμος:—

f ό Κνωσόν Γεράσιμος f ό Ανλοποτάμου Καλλίνικος
f ό 'Αρκαδίας Γεράσιμος f ό Σητείας Θεοφύλακτος
f ό Χερρονήσον Γεράσιμος
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Ό άλλοθεν άγνωστος Χατζή Γιαννιύς Ψαράκης άιαφέρεται μόνον εις 
τόν «Κόνδηχαν» τών Κανονικών ΙΙεσκεσίιον τοΰ Μητροπολίτου Κρήτης Μαξί- 
μου (τοΰ 1786): «εις τόν κυρ X' γιαννιόν Ψαράκη» (βλ. Χρ. Κρήτη» Β', σ. 71).

2) Παραφθορά τοΰ τουρκ. κηλαπτάν, είδικοΰ νήματος, περιειλιγμένου μέ 
χρυσήν ή άργυρον κλωστήν, χρησιμοποιούμενου διά τήν διακόσμησιν τών ιε
ρατικών ή άλλων επισήμων χρυσοκέντητων.

!) "Ίσως νά πρόκειται περί σετζαντέδων, ήτοι μικρών ταπήτων.
*) 'ίο τουρκ. μπεζακτα : ό «πάγκος» μετά συρταρίων διά τήν άπόθεσιν τών 

εισπράξεων τής ημέρας.
6) Γνωστός και σήμερον κρητικός ιδιωματισμός (=καθρέπτας).
6) Θύραθεν εννοούνται οί Τοΰρκοι ή άλλοι ξένοι.

48
Επιστολή τοΰ Κυδωνιάς Γερασίμου προς τον Μητροπολίτην Κρήτης 

Μάξιμον, διά τής οποίας ζητεί συνάντησιν μετά τοΰ τελευταίου 
ή διεξοδικήν γραπτήν εκίλεσιν προς διευκρίνισιν, εντολή τοΰ Πα- 
τριάρχου, τών κατ" αυτοϋ καταγγελιών τιϊιν Χριστιανών. (Αύ
γουστος 1797).
5Αριθ. Χειρ. Μ.Η. 93. Έπί δίφυλλου λεπτού χάρτου μέ ύδατίνας γραμ- 
μάς καί οίκοσημοειδή σήματα, διαστ. 0,35X0,23 μ. Τύ δεύτερον φύλλον 
άπεκόπη άνω καί κάτω πρύς σχηματισμόν φακέλλου. Τό κείμενον έπί 
δύο σελίδων, μέ τά υστερόγραφα γεγραμμένα έπί τών περιθωρίων πλα- 
γίως καί άτάκτως. Επιγραφή έπί τοΰ πρός φακέλλωσιν τμήματος : f τω 
πανιερωτάτφ και ίΐεοπροβλ.ή to) μητροπολίτη άγίω κρήτης κυρίω κυρίφ μαξί- 
μορ τώ οεβαομιωτάτφ μοι δεσπότη προοκυνητώς :—κάνδιαν. 1797. Χφραγίς 
έπί μέλανος ισπανικού κηρού μέ σήματα ΚΑ ΝΙ ΓΡ CM (= Κυδωνιάς 
Γερασίμου) περί θυρεόν μέ εκατέρωθεν άνορθουμένους λέοντας. Κατά- 
στασις διατηρήσεως μέτρια. Φθοραί κυρίως κατά τό δεξιόν κράσπεδον 
τής επιστολής.

την νμετέραν ίλεοπρόβλητον παν ιερότητα ταπεινώς προακυνώ, | άσπα- 
ζόμενος την Ιεράν της δεξιάν.

f ην και διατηρίοι το ίΗ.ϊον ϋγιά καί άκλόνητον επί τον ιερόν αυτής 
θρόνον. [ μετά τήν ταπεινήν μου προοκύνηαιν δηλοποιώ τή πανι,έρω 
αυτής κορν | φή, δτι χίλες έ'λαβον τόν πλήκον τοΰ σεβαστού ημών άγιον 
γέροντος. (με γράφει ό παναγιυπατος μυστικω τω τρόπω καί αμέσως 
νά συνομιλήσωμεν \ καί νά σνμβονλευϋ·ώμεν τά δέοντα, εις τήν άπό- 
κρησιν τής πανιερότητός της νά | τήν ατείλω εγώ τό όγληγορότερον εις 
βασίλευσαν. ώς φαίνεται οί αύτόίλι | έγραψαν πολλάκις, καί πολλά 
έλαττώματα κατ’ αυτής. δτι δηλαδή άναι | α&ητεϊ από τήν πολλήν 
μέ&ην, καί δεν ήξεύρει ούτε τί λέγει, ούτε τί πράττει, καί | εκ τούτον 
βλάπτονται ψυχικώς, καί σωματικώς, οΐ,τε αδελφοί καί οί υπό αυτήν |
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| χριστιανοί, (μέ το νά μη δίδη όμως πίστιν δ παναγιώτατος ήμών 
δεαπό | της είς δ λα δσα κατ’ αυτής λέγουν, και γράφουν με εϋπαρρη- 
σιάστους άπο \ δείξεις) γράφει προς έμενα άφ5 ου σννομιλήσωμεν οι 
δυο) μας, νά την | γράφω αμέσως έν καθαρά σννειδήσει την πάσαν 
Αλήθειαν, δηλονότι | άν αληθώς έχη τά ελαττώματα όπου κατ’ αυτής 
γράφουν καί λέγουν, είναι | λοιπόν ανάγκη δεσπότη μου νά δ μιλή
σω μ. εν οωματοπροοώπως διά νά λά | βω καί εγώ κάποιαν περίληψιν 
νά άποκριθώ προς την παναγιότητά του, καί προς | τον άγιον ήμών 
γέροντα. διά νά έλθω εγώ εις τό κάστρον ούτε συμφέρει, ούτε \ δύ
ναμαι κατά τό παρόν διά τήν ποδαλγίαν. πλήν διά πολύ της χατήρι άν 
αγαπά νά \ όρίση είς τό άρσάνι', ή είς κανένα άλλο μοναστήρι έκεϊσε 
ας με γράψη με τον \ ίδιον σαΐ3 όπου ατέλλω, καί θέλω έλθω εκεί νά 
δμιλήσωμεν καί νά στείλωμεν τάς | αποκρίσεις. είδε καί δεν ή μ
πορεί νά έλθη (άγκαλά μέ φαίνεται πώς συμφέρει) | άς μέ γράψη είς 
πλάτος κάθε της νπόθεσιν, καί θέλω κάμη καθώς αγαπά \ διότι ήξεύ- 
ρει πώς έγώ είμαι είληκρινής φίλος τής πανιερότητας της, καί τής αλή
θειας. | έγ(υ καί προ πολλοΰ τήν έδωσα περί τούτων δλίγην ειδησιν 
πλήν ώς φαίνεται δέν τό | έψήφησεν. δεσπότη μου τά σκάνδαλα καί
οι πειρασμοί είναι διά τους ανθρώπους. | πλήν δ άγιος θεός διά μέ
σου των θεοσεβών ανθρώπων τά διορθώνει όλα. | 'Ιδού αυτολεξεί 
έκε 'ά.,ιον μέ γράφει δ άγιος ήμών γέροντας, «λαμ | βάνουσα τήν 
πατριαρχικήν επιστολήν 6Γ ής έπιτάττεται νά λάβη συνομιλίαν | μετά 
του αγίου κρήτης, αμέσως νά άνταμωθή μετά τής πανίεροτητός του, | 
καί άφοϋ συνομιλήσετε τά δέοντα, ανυπερθέτως, καί μέ πρώτον νά | 
άποκριθή περί πασών τών απ οκρίσεων τής πανίερο τητός του μέ τάτα- 
ριν8 | . ταντα μεν προσκυνητώς, αί δε πανίεραι αυτής ενχαί είηοαν 
μοι j διά βίου. ,αψ\ζφ αύγοΰστου κθν

τής πανιερότητός της δλος είς τάς έπιταγάς πρόθυμος

δ Κυδωνιάς 
Γεράσιμος

τώ άγίφ έξάρχω 4 δέν γράφω παντελώς περί τών νποθέαεών της, 
καί άς μέ γράψη άν άνέγνωσεν ή πανιερό της τον | τό γράμμα της 
δποΰ ήτον είς τον πλήκον μου, καί άν φέρεται εύνοϊκώς μέ τήν παν
ιερότητα της.

τό γράμμα έστειλα ενθνς τώ | άγίω κισσάμον γράφοντάς τον | διά 
τά διάφορά τον. καί αύριον ή μεθαύριον στέλνει | τήν πόλιτζα πέρ 
βία σμνρνης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Ή Μονή Άρσανίου είιρίσκεται εις τό ήμισυ περίπου τής άποστάσεως 
Χάνδακος-Χανίων κατά τήν περιοχήν Ρεθύμνης.

2) Τουρκ. : ταχυδρόμος, ειδικός απεσταλμένος.
9) Τουρκ.: ταχυδρόμος, διεξάγω'.' τήν κανονικήν ταχυδρομικήν υπηρεσίαν.
4) Ό έξαρχος είναι ό άνωτέρΐρ άναφερόμενος «άγιος ημών γέροντας», τοΰ 

οποίου επιστολήν είχε στείλει εσώκλειστον εις τόν «πλήκον» ( = φάκελλον) 
προηγουμένου γράμματος. Πιθανώς πρόκειται περί τοΰ ΊΓρακλείας Μελετίου, 
τοΰ όποιου ή ίδιύτης του ώς Έφορου τής Εκκλησίας Κρήτης βεβαιοϋται έκ 
προσεχώς δημοσιευόμενης επιστολής τοΰ 1798.

49

’Επιστολή τοΰ Κισάμου Ίωάσαφ προς τον Μητροπολίτην Κρήτης 
Μάξιμον, βεβαιωτική λήψεως γενομενης εις αυτόν παραγγελίας. 
(Νοέμβριος 1798).
Άριθ·. Χειρ. Μ.Η. 97. Έπί δίφυλλου χάρτου κοινοΰ μεθ’ υδατίνων γραμ
μών καί σημάτων, διαστ. 0,31 χ 0,21 μ., τοΰ οποίου τό δεύτερον φύλλον 
άπεκόπη ανω καί κάτω πρός φακέλλωσιν. Άπεκόπη τμήμα τοΰ πρώ
του φύλλου κάτω αριστερά, πιθανώς διά νά άποσπασθή κείμενον ύστερο- 
γράφου. Τό κείμενον τής επιστολής έπί τής πρώτης σελίδος. Επιγραφή 
έπί τοΰ πρός φακέλλωσιν τμήματος: Ίφ πανιερωτάτω και ϋεοπροβλήτφ 
άγίω Κρήτης κνρϊψ κυρίφ Μαξίμιρ τω έν χ(ριοτ)φ μοι αεβαομίφ Δεσπό
τη. προακυνητώς. Εις Ιζάνδηαν. 179&. Ήμικατεστραμμένη σφραγίς έφ’
ισπανικού κηροϋ μέ παράστασιν ίππέως. Κατάστασις διατηρήσεως.καλή.

» την θεοπρόβλητον αυτής Πανιερότητα ώς υίκώς προσκυνώ.

/' ήν και διαφυλάττοι και διατηρίοι το ίλεΐον τήν αυτής Πανιερό
τητα | Άνοαον, νγια, και ενδαιμονοΰντα, με!)’ όσων εφίεται σωτηριω- 
δών κα | ταϋυμίων. μετά τήν δφειλομένην πρυσκννησιν τή φανερώ
νω | ότι ελαβον τον μποξά' παρά τω αίωρ ΙΙαναγιωτάκι μπαζεβα- 
νά | κι5, και τοΰ εγχείρισα τήν τιμήν αυτών γρόσια σαράντα τρία, τά 
όποια | θέλετε τά λάβη παρ’ αντοϋ. Και Άλλοτε Δεσπότη μου
σας εγρα | φα διά νά μοι στείλετε ενα φερμάνι κατά τήν σννήίλιαν τών 
επισκοπών", πλήν δεν είσικοναϋ'ηκα. και περικαλώ νά μοι τό | στεί
λετε, επειδή μλ είναι χρειαζόμενον. Και ταντα μεν προσ | κυνη-
τώς τά δε ετει τής ύμετέρας πανιερότητος ειησαν παρά ίλεον \ πλεΐστα 
καί τρισόλβια. . αψ\ηψ Νοεμβρίου κδ’

τής νμετέρας Πανιερότητος όλος εις τάς προσταγάς της πρό | ί)ν-
μος.

» ό κισάμου 
Ίωάσαφ ;
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Τουρκ.: μπόγος, δέμα συνήθως εντός τετραγο'ινου υφάσματος, τό όποιον 
κυρίως καλείται μποξάς.

2) Γνωστός καί οδιος μόνον έκ τοΰ Κατάστιχου των Κανονικών Πεσκε- 
αίων Μητροπολίτου Κρήτης (βλ ανωτέρω έγΥρ· 47, σημ. 1), ένθ·’ άνωτ., σ. 77.

3) Πρόκειται μάλλον περί των κανονικώς έκδιδομένων κατά τήν άνάρρη- 
σιν των επισκόπων μπερατίων, τά όποια ήσαν άπαραίττ|τα ώς εξασφαλιστικά 
έγγραφα κατά των συχνών τότε αόθ-αιρεσιών τών όθ·ωμανών.

+ Ο ΛΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
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MALLIA, APERQU HISTORIQUE

Les reclierches commencees en 1915 par l’ephorie hellenique 
(J. Hazzidakis) et poursuivies par l’Ecole frangaise d’Athenes 
au lieu dit Zourokephalo (maintenant Anaskaphi), a environ 
trois km. a l’Est du village moderne de Mallia (Crete), ont ame
nd la decouverte d’un important site minoen comprenant palais, 
ville et necropoles. L,’exploration generale est bien loin d’etre 
achevee, mais le palais a ete a peu pres completement degage 
et quelques uns des problemes poses par la fouille peuvent etre 
consideres comme resolus, d’autres ne sauraient recevoir encore 
une reponse definitive. Comme il est naturel, la chronologie de 
ces mines est l’une des questions les plus discutees: certaines hy
potheses, d’abord envisagees, ont du etre abandonnees; d’autres 
ont au contraire gagne en vraisemblance; par ailleurs, les resul- 
tats des fouilles se trouvent consignee en plusieurs fascicules des 
Etudes cretoises', articles de diverses revues et clironiques du 
BCH, dont les conclusions sont parfois contradictoires: repon- 
dant a la demande amicale que m’a faite Μ. N. Platon, ephore 
des antiquites de Crete et directeur du musee d’Heraklion, j’ai 
done cru utile de rassembler ici les documents disperses, pour 
faire le point des connaissances acquises et signaler les pro
blemes encore en discussion.

Sur l’ensemble du site, au palais comme dans les maisons de 
la ville et dans certaines des necropoles, apparaissent assez net- 
tement les traces de deux occupations successives, l’une (la «pre
miere epoque») correspondant en gros a la fin du M.A. et a une

') Pour le palais: F. Chapouthier-J. Charbonneaux, 
Mallia, Premier rapport, Paris, rQ28 (Etudes cretoises, I); F. Chapon- 
tier-R. Joly, Mallia, Deuxieme rapport, Paris, 1936 (Etudes cre
toises, IV); F. Chapouthier-P. Demargne, Mallia, Troisieme 
rapport, Paris, 1942 (Etudes cretoises, VI), respectivement cites ci-des- 
sous : Premier rapport, Deuxieme rapport, Troisieme rapport. Sur des 
points particuliers, cf. F. C h a p o u t h i e r, Mallia, Ecritures minoennes, 
Paris, 1930 (Etudes cretoises, II); F. Chapouthier, Mallia, Deux 
epees d’apparat, Paris, 1938 (Etudes cretoises, V). Pour les necropoles : 
P. Demargne, Mallia, Necropoles, I, Paris, 1945 (Etudes cretoises, 
VII). Un fascicule consacre aux habitations privees est en preparation 
sous la direction de P. Demargne.
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Hubert Gallet de Santerre3Γ.4

partie du M.M., Fautre (la «seconde epoque») contemporaine a 
peu pres du M.M. Ill et du M.R.12. Mais, en dehors de ce fait, 
bien des incertitudes subsistent, qui eoncernent les temps ante- 
rieurs a la premiere epoque et ceux posterieurs a la seconde, la 
duree qui separe Tune et Fautre, et Fattribution a l’une ou a F 
autre des vestiges arcliitecturaux decouverts sur le terrain. Un 
aperqu de Fhistoire de Mallia dans Fantiquite va nous permettre 
cFexaminer, chemin faisant, a la lumiere des plus recents tra- 
vaux, Fensemble de ces questions.

L,’emplacement voisin de la mer ou s’eleverent le palais mi- 
noen et Fagglomeratiort urbaine de Mallia se pretait admirable- 
ment a l’installation d’une ville importante8. Plus favorable que 
celui du village moderne, habite aujourd’hui par une population 
presque exclusivement paysanne, il devait permettre a de nom- 
breuses personnes de vivre de la peche et du cabotage4. Une 
petite crique, situee tout pres d’une grosse source et protegee 
par un eperon rocheux contre la houle du large, est bordee par 
une belle plage, ou plusieurs solides fondations antiques emer
gent du sable : e’etait sans doute le port minoen5. L,e commerce 
etait pareillement prospere: Mallia etait le debouche sur la mer

2) On ne trouvera ici qu’une chronologie relative et non line chro
nologie absolue, car les dates de la civilisation minoenne sont encore 
mal etablies et les fouilles de Mallia u’ont perrais d’etablir aucun syn- 
chronisme nouveau. La classification imaginee par A. Evans et preeisee 
par J. D. S. Pendlebury (The archaeology of Crete, Londres, 1939) 
reste a la base de nos connaissances. On examinera ci-dessous les que
stions posees par certaines subdivisions (notamnient le M.M.II et le
M.R.II). La plus recente etude de chronologie minoenne est celle de R. 
W. Hutchinson, Antiquity, 22, 1948, p. 61 sqq. a laquelle nous 
renvoyons. A litre de points de repere, voici les dates traditionnele- 
ment adoptees:

M.A.I : 3400-2800 M.M.I : 2100-1900 M.R.I : 1550-1450
M.A.II : 2800-2400 M.M.11 : 1900-1700 M.R.II : 1450-1375
Μ.Λ.ΙΙΙ: 2400-2100 M.M.Ill : 1700-1550 M.R.III : 1375-1100

a) Plan: P. Demargne, Mallia, Necropoles, I, pi. XXV. Descri
ption rapide du site: J. Hazzidakis, Πρακτικά, 1915, p. 130; 1919, 
p. 62 (=’Αρχ. Δελτ., 4, 1918, ΙΙαράρτ., II, p. 17-18).

4) Maison (atelier de calfat ?) voisine de la mer, J. Hazzidakis, 
Πρακτικά, 1915, p. 114-115; autres maisons de pecheurs sur le rivage 
en face de Pilot d’Haghia Varvara, BCH, 45, 1921, Chron., p. 536; 52, 
1928, p. 502.

5) J. Hazzidakis, Πρακτικά, 1915, p. 130.
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du riche plateau du I_,assithi et elle constituait une etape sur la 
route de transit qui, le long de la cote Nord de Pile, unissait 
Cnossos aux sites de la Crete orientale, points d’aboutissement 
normaux du trafic avec l’Asie'1. Mais, autrefois comme de nos 
jours, les habitants devaient surtout se consacrer a l’exploita- 
tiou de la plaine fertile qui s’etend sur le pourtour de la yaste 
baie et qu’irriguc une abondante nappe d’eau souterraine.

1) PERIODE ANTERIEURE AU PREMIER PALAIS 

(NEOLITIIIQUE, Μ.Λ. I ET II)

Ces conditions naturelles expliquent que riiomme se soit de 
bonne heure fixe sur le site: il y avait peut-etre fait son appa
rition des les temps neolithiques. C’est du nioins ce que Ton a 
pense pouvoir conclure de la presence, en divers points du pa
lais, dans les couches profondes de la fouille (notamment sous 
le «donjon» V, 2 * 7 et a Centour), d’assez nombreux tessons de 
poterie grossiere, parfois ornes d’un decor incise, qui paraissent 
remonter a cette epoque 8 *. Toutefois, au temoiguage merne des 
fouilleurs, ces objets «neolithiques» ue constituaient nullement un 
stratum0 important et bien defini, comme celui de Cnossos 
par exemple 10: ils appartenaient a un remblai, etabli ulterieu- 
rement pour supporter les fondations du palais, et voisinaient 
avec des fragments caracteristiques du M.A. Partout ailleurs, les 
sondages pousses jusq’au sol vierge n’ont amene la decouverte 
d’aucun vestige qui fut surement plus ancien que le M A. Si 1’ 
on ajoute que la fabrication de cette ceraiuique grossiere a pu se 
prolonger pendant de longs siecles—les survivances etant d’au-

*’■) A. Evans, Pal. of Min., II, p. 253.
7) La numerotation ties quartiers et salles du palais est celle en 

usage dans les divers fascicules de la publication.
8) Of. BCH, 52, 1928, Chron., p. 501 (6 tessons «incontestablement 

neolithiques·· dans la partie N.O. du palais en profondeur); J. Char- 
bonneaux, ibid., p. 363 sqq.; Premier rapport, p. 19, 20 (fragments 
trouves en V, 2), p. 43, 47 («subneolithique» sous la grande loggia a Is 
Ouest de la cour); cf. Troisieme rapport, p. 30.

®) Contra, a tort, J. D. S. P e n d 1 e b u r y, The archaeology of 
Crete, p. 44.

10) A. Evans, Pal. of Min., I, p. 35 sqq. et fig. 4; cf. D. Ma
ckenzie, JHS, 23, 1903, p. 158 sqq, J. D. S. Pendlebury, 1. c. 
P· 37·
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tant plus longues que les civilisations sont plus primitives11—, 
on doutera qu’il y ait eu a Mallia un etablisseinent proprement 
neolithique; aucune construction datant de cette periode ne pa- 
rait en tout cas avoir subsiste jusqu’a nous : on agira done sa- 
gement en constatant que l’epoque anterieure a Page du bronze 
11’a pas laisse de traces claires a Mallia12 *.

Ues debuts du M.A. n’y sont pas moins confus; les plus an- 
ciennes etudes ont iusiste sur les trouvailles de ceramique M.A. 
I-II faites au palais: tels seraient les fragments recueillis sous 
le «donjon» avec les debris pretendus neolithiques, les mor- 
ceaux d’un grand vase de steatite portant une decoration inci- 
see1S *, plusieurs petits pots verseurs, des vases du style dit de 
Vasiliki (M.A. II)14 et les premiers specimens de ceramique or- 
nes de rayures brunes peintes sur fond blanc. Une maison de la 
cote aurait, de meme, livre une serie de vases M.A. I-II14 et les 
restes les plus primitifs d’un edifice anterieur au palais pour- 
raient etre contemporains de cette ceramique et remonter ainsi 
au M.A. II

Ici encore, il couvient de montrer une tres grande prudence 
dans ^interpretation de ces modestes tessons de poterie qui seuls 
nous fourniraient quelque indication chronologique, mais dont 
le temoignage, pour etre parfaitement concluant, devrait cor- 
respondre a une stratigrapliie nette. Ce n’est pas le cas au pa
lais de Mallia, oil les couches du terrain ont ete souvent boule- 
versees: les mernes techniques, a cette epoque comme a la pre- 
cedente, ont pu durer longtemps, et P. Demargne, dans l’etude 
la plus recente et la plus precise qui ait ete consacree a la cera-

") Sur les survivances ou les reapparitions du decor incise a Mallia, 
cf. Troisieme rapport, p. 34 et 11.I.

l2) Deuxieme rapport, p. 49; Troisieme rapport, p. 30, tableau chro- 
nologique, p. 75.

»3) Region N.O. du palais, Premier rapport, p. 16.
14) Trouves dans une fente etroite a l’Est de la piece I, 1 (aile Ou- 

est du palais), Premier rapport, p. 7, 43-44, 48 sqq.; J. C ha r bon
ne aux, BCH, 52, 1928, p. 367 sqq. Sur le style de Vasiliki, cf. P. 
Demargne, Classif. ceram. antiques, Ceram, de la Crete prehelle- 
nique, p. 4-5.

15) BCH, 45, 1921, Chron., p. 536.
le) Restes enumeres Premier rapport, p. 43· Pour la date (M.A.II), 

ibid., p. 44, et tableau chronologique p. 45; J. Cliarbonneaux, l.c·, 
p. 348, 368.
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miqiie de Mallia, a souligne que le decor «flamme» (Vasiliki) se 
rencontre encore au M.A.III et au M.M.I.17: aucun des vases 
qu’il examine (provenant du «premier charnier») lie lui semble 
anterieur au M.A.III'8 * et la ineme conclusion vaut aussi pour 
le palais.

Nous lie saurions done affirmer que le site de Mallia a ete 
habite taut a l’epoque neolithique que pendant les deux pre
mieres periodes du M.A. Dans Petat present de la recherche, 
cette occupation apparait seulement comme possible, mais on 
ne peut lui rapporter avec certitude aucun vestige des mines 
actuellement degagees.

2) PERIODE DU PREMIER PALAIS 

L.PREMlfiRE gPOQUE” DE MALLIA M.A.I1I-FIN M.M.I). <»

Avec le M.A.III, nous entrons dans un domaine relative- 
ment mieux connu: l’une des necropoles voisines de la mer (le 
«premier charnier»)20, utilisee au M.A.III et abandonnee au de
but du M.M.I 21, permet de caracteriser avec precision l’origina- 
lite des styles correspondant a ces deux epoques. Les formes au 
M.A.III (cruches a bee dresse, theieres a long bee, etc), lourdes 
et inelegantes, sont tres proches des types anatoliens. La te
chnique, encore imparfaite (terre impure, parois epaisses), n’a 
pas subi Finfluence des modeles metalliques, si forte a Fepoque 
suivante. Pour le decor, les deux categories «dark on light» 
et «light on dark» sont representees, mais la seconde predo- 
mine22; la peinture est terne, irreguliere, le «flamme» moins 
reussi qu’a Fapogee du style de Vasiliki; Fensemble reste tres 
voisin des ceramiques de la Crete orientale 23. Au «second char-

”) Mallia, necropoles, I, p. ir, n. 3.
I8) Mallia, necropoles, I, p. 2, p. josqq., p. 66.
Is) Pour la date finale, cf. ci-dessous.
20) P. Demargne, Mallia, necropoles, I, p.l sqq. (travail dont 

nous nous inspirons de tres pres dans les lignes qui suivent).
2‘) Quelques tessons M.M.I seulement se trouvaient dans le che- 

min d’acces, ibid., p. 1-2.
22) P. Demargne, Classif. ceram., p. 6-9; J. Charbonneaux, 

BCH, 5?, 1928, p. 368 sqq., fig. 7. Notons aussi le curieux vase pla- 
stique provenant du second charnier, P. Demargne, Melanges Glotz, 
I) P· 3°5 sqq.; Mallia, necropoles, I, p. 14.

23) P. Demargne, Mallia, necropoles, I. p. 67 et n. 2.
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flier», qui fut en usage plus longtenips que le premier, comme 
au palais, la distinction est plus difficile a faire entre le M.A.III 
et le M.M.I, car le passage d’un style a l’autre s’est effectue d5 
une maniere insensible21. Dans la grande necropole de Chry- 
solakkos, les memos produits M.A.III et M.M.I sont pareille- 
ment meles25. Bien que les «acquisitions artistiques» du M.M.I 
aient ete assez considerables a Mallia 2“, la coexistence des deux 
series, eonstatee presque partout sur le site, nous autorise done 
a ne pas les distinguer clironologiquement et a les grouper pour 
constituer ce qu’on est convenu d’appeler la «premiere epoque» 
de Mallia.

Tandis que se prolonge, pendant le M.M.I, la ceramique a 
decor clair sur fond sombre du M.A.III27, des formes et des mo
tifs nouveaux apparaissent, caracteristiques de cette periode: la 
plus importante innovation en ceramique est rimitation des mo- 
deles metalliques, tres sensible a cette date dans l’ensemble du 
monde egeen, mais plus qu’ailleurs a Mallia, oil les industries 
metallurgiques semblent avoir ete des lors specialement floris- 
santes28. D’assez nombreux tessons sont polychromes29, le pre
cede de la barbotine est moins frequemment employe. Mallia

24) Ibid., p. 15.
3S) Ibid., p.43 sqq. (tres rares tessons M.M. III).
28) J. Charbonneaux, l.c., p 386; P. Demargne, l.c. p. 

10 sqq., p .66.
37) Pour la ceramique de la premiere epoque au palais, cf. Premier 

rapport, p. 50 sqq ; Deuxieme rapport, p. 27 sqq., p. 48-49; Troisieme 
rapport, p. 33 sqq. (motifs simples en blanc parfois cremeux sur fond 
sombre; maintien du «flamme» ; formes metalliques (cf. le compotier, 
Troisieme rapport, p. 37, fig. 12) ; quelques fragments polychromes; 
barbotine tres rare; vaisselle commune (pithoi et collecteurs); decor som
bre sur fond clair (eclaboussures) assez frequent). Signalons particuliere- 
ment le vase incise (scene a personnages) M.M.I, P. Demargne, 
Mel· Glotz. I, p. 307 sqq.; Mallia, necropoles, I, p. 20 sqq. (second 
charnier).

28)J. Charbonneaux, l.c. p. 371 sqq.; P. Demargne, Mal
lia, necropoles, I, p. 17, η. 1 et 3, p. 67.

’*) P. Demargne, ibid., p. 39, 44, 46 sqq. II convient de distin
guer la polychromie simple du M.M.I et celle, plus developpee, qui 
est contemporaine du style de Camares, ibid., p. 67 (pour le probleme 
chronologique pose par cette ceramique, cf. ci-dessous). Sur les autres 
categories de ceramique M.M.I, cf. P. Demargne, ibid, p. 19-23 
(second charnier), p. 44 sqq. (Chrysolakkos).
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reste alors orientee vers la civilisation «cyclado-anatolienne» et 
la ceramique ne differe toujours pas de celle de la Crete ori
entate3".

Pour la premiere fois, nous pouvons faire correspondre aux 
tessons de poterie des mines importantes qu’ils permettent de 
dater. La chronologie des necropotes est, comme on sait, la 
mieux fixee. Si le premier chamier, cimetiere de pauvres, a ete 
definitivement ferine a la fin du M.A.III, le second appartient, 
par ses couches profondes, a l’ensemble de la premiere epoque 
(M.A.IIT-M.M.I) et a la seconde (M.M.IIIb-M.R.I) par les trou
vailles superficielles. Sur Pilot du Christ, une necropole encore 
inedite date elle aussi du M.M.I81 82, ainsi que d’autres installa
tions funeraires, retrouvees sur la cote au voisinage d’un deu- 
xieme ilot, celui d’Haghia Varvara (lieu dit «Stis Aletsivope- 
tres») et les plus anciennes tombes fouillees sur cet ilot lui 
meme“. Au vaste edifice de Chrysolakkos, necropole princiere83, 
des remaniements ont revele l’existence de deux etats successifs, 
mais toutes les trouvailles faites a Pinterieur appartiennent au 
M.M.I, a Pexception de quelques tessons isoles M.M.III, trop 
rares pour avoir une signification chronologique precise: il 
semble done que la refection a suivi de pres la construction et 
que le monument avait cesse d’etre en usage au temps du se
cond palais.

Au Sud des necropoles voisines de la mer, s’etendait toute 
une ville qui couvrait une surface importante. Son perimetre 
exact ne peut etre determine des maintenant, car Pexploration 
de ces maisoris privees est loin d’etre exhaustive et la publica
tion definitive de celles qui ont ete fouillees n’a pas encore 
paru. Presque partout sur le site de la ville comme au palais se 
rencontrent ■ les deux couches caracteristiques de tessons qui 
correspondent aux deux epoques : en surface, la ceramique

30) J. C h a r b ο η n e a u x, 1. c., p. 373 sqq.; A. Evans, Pal. of 
Min., II, p. 267 sqq.; P. Demargne, BCPI, 56, 1932, p. 84 sqq.; 
Mallia, necropoles, I, p. 67; J. D. S. Pendlebury, The arch, of 
Crete, p. 53, 114, 281 sqq.

31) Fouilles de Miles Oulie et de Saussure, BCH, 49, 1925, Chron, 
p. 473.

82) BCH, 52, 1928, Chron., p, 502-504.
S3) Pour l’interpretation du monument, cf. P. Demargne, l.c,, p. 

63 sqq.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 21
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M.M.III, en profondeur, au niveau des fondations, celle du M.M.I. 
D’apres les rapports provisoires (chroniques de fondles du BCH), 
les trouvailles les plus significatives out ete faites aux endroits 
suivants: au Nord du palais, sur Tilot d’Haghia Varvara, les 
plus anciennes maisons (melees aux tombes) sont du M.M.I; de 
meme sur la cote en face, une petite maison de pecheur81. Un 
peu plus loin vers dOuest, toujours au bord de la mer (region 
des charniers sous roche), une grande villa, dont le plan n’est 
pas sans avoir quelque rapport avec celui des palais, serait 
la plus importante des demeures privees connues pour cette 
epoque* 35. Dans la partie occidentale du site, entre le palais et 
la plage (port miuoeu), les restes de la premiere epoque sont 
egalement nombreux: partout les constructions sont mediocres 
et les plans confus (petites pieces quadrangulaires accolees; murs 
de brique crue a socle de pierre3e. Des chaussees dallees en a m- 
mouda et des ruelles, dallees elles aussi, desservaient les mai
sons de chaque quartier et reunissaient les diverses parties de 1’ 
agglomeration81. A lOuest du palais encore et plus pres de lui, 
un important quartier de maisons privees (Δ) appartient a la 
seconde epoque; mais des qu5on fouille en profondeur, apparais- 
sent une couclie epaisse de tessons M.M.I et les petits murs ca- 
racteristiques de cette periode3S. Immediatement au Sud du pa
lais et a un niveau nettement inferieur au sien, s’etend une se- 
rie de salles stuquees et de corridors qui penetrent sous son 
aile meridionale telle qu’elle etait dans son dernier etat: datees

8‘) BCH, 45, 1921, Chron., p. 502-504.
35) Lieu dit «Stis Aletsivopetres»; BCII, 52, 1928, p. 504-505; 53, 1929. 

p. 528.
Ba) Les trouvailles de ceramique appartiennent aux series deja etu- 

dieeS; les reuses de pierre sont specialeinent uonibreux et interessants. 
Notons que, dans Pune de ces maisons M.M.I, des pieces portaient des 
disques en brique, constants sur leurs sols stuques, cju’on a interpretes 
comme des foyers (P. Dem argue, BCH, 56, 1932, p, 76 sqq.). Pour 
l'ensemble, cf. BCH, 48, 1924, Chron., p. 496-497; 49, 1925, Chron., p. 
474: fouilles de Miles Oulie et de Saussure a 300 m. environ au N.O. 
du palais, continuees par P. Demargne, BCH, 55, 1931, p. 512-513.

sr) Routes d’aeces au palais (Nord, Sud, list) toutes datees du 
M.M.I, BCH, 52, 1928, p. 502.

8e) BCH, 57, 1933, p. 299; P. Demargne, BCH, 70, 1946, p. 148. 
Sondages de 1948 (champ Emm. Belivanis), a paraitre BCH, 73, 1949, 
Chronique de fouilles.
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du M.M.I par la ceramique trouvee en abondance aupres d’elle, 
ces pieces passerent d’abord pour se rattacher au premier pa
lais89; elles appartiennent en realite a des habitations privees, 
anterieures au second palais et en partie recouvertes par lui 
quand le plan priraitif de l’edifice fut agrandi vers le Sud*\ 
Aux limites meridionales du site antique enfin, sur les pre
miers coutreforts de la chaine montagneuse, la colline du Pro- 
phete Klie porte les traces d’une occupation contemporaine du 
M.M.I* 41 * * *. Pa region a hKst du palais, en revanche, ne semble 
pas avoir ete habitee des la premiere epoque: on y a bien si- 
gnale des edifices du M.M.I en bordure de la route orientale 48, 
mais I’exploration menee dans ce quartier depuis 1946 npa per- 
mis de degager jusqu’a present qu’une luxueuse maison de la 
seconde epoque, ou les vestiges plus anciens sont rares et pen 
caracteristiques. Mais ici encore on attendra pour se prononc 
que la fouille ait davantage progresse.

11 n’est pas douteux qu’ a ces necropoles et a cette ville a 
correspondu un premier palais, mais il est difficile d’en preciser 
les limites chronologiques (date initiate et finale) et de determi
ner ce qui dans les mines subsistaut aujourd’hui doit lui etre 
rapporte.

C’est en effet a propos du palais que la chronologic de Mal
lia a varie le plus considerablement: trompes par l’abondance 
des tessons de la premiere epoque, par la stratigraphie insuffi- 
samment nette et par l’aspect areha'ique des ruiues, les premiers 
fan-illeurs penserent que les restes du batiment definitif etaient 
coutemporains des premiers palais de Phaistos et de Cnossos. 
Jd’edifice aurait subsiste, avec des r6fections de detail, mais sans 
remaniement general jusqu’a la fin du M.R.I, peut-etre apres unc 
periode d’abandon de duree mal determinee. Re premier palais, 
dont l’existence etait attestee par de multiples vestiges, se trou- 
vait ainsi reporte a la periode M.A.II - M.M.I4:i. Cette these ne

«Ml

^'l BCH, 55, 1931, p. 515. Plusieurs de ces pieces presentent des de
pressions circulaires analogues a cedes retrouvees dans les maisons du
N.O.

•*°) BCH, 57, If)33, p. 296-297, plan fig. 45.
4l) BCH, 52, 1928, p. 505: on a suppose qu’il y avait la un <-peak

sanctuary» (?) dominant la ville et le palais.
4a) BCH, ibid., p. 502.
48) Cf. p. ex. J. Hazzi'dakis, Πρακτικά, 1919, p 61; BCH, 46
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resista pas a un examen plus approfondi de la fouille et, des le 
Deuxieme rapport* 44 * les conclusions chronologiques etaient modi- 
fiees et les deux etats du palais de Mallia «alignes» sur ceux 
des autres monuments similaires: nous avons vu que Inoccupa
tion du site avant le M.A.III restait douteuse; la fondation du 
premier palais ne parait done pas avoir ete anterieure a cette 
date et le melange des tessons de la premiere epoque, partout 
confondus an palais, prouve que cet etat dura au moins jusqu’a 
la fin du M.M.l. Le caractere vieillot du second palais (M.M. 
III-M.R.I) n’est du qu’a la simplicite provinciale de la civilisa
tion de Mallia.

Tres delicate est ^attribution a ce premier palais de telle ou 
telle partie de la ruine. Certes, les traces de remaniements abon- 
dent, mais on ne peut toujours les rapporter precisement a Tun 
ou a Fautre des deux etats, car il serait absurde de penser qu’au 
cours d°une existence qui se prolongea pendant de nombreux 
siecles deux edifices parfaitement distincts se sont seuls suc- 
cedes sans subir la moindre refection de detail. On ne peut evi- 
demment retracer Fhistoire de ces reparations et transformations 
secondaires. Bornons-nous done a distinguer en gros deux pa
lais, sans dissimuler ce que cette conception a d’appoximatif.

On constatera tout d’abord que le premier monument etait 
assurement un palais, comparable par le plan et l’etendue a ce- 
lui qui le remplaqa46 *. La stratigraphie apparait avec une grande 
clarte dans la region N.O. de Fedifice: on a depuis longtemps 
remarque la un sol stuque, pourvu de rigoles et d’un vase colle- 
cteur, qui appartenait sans aucun doute a un premier etat du 
palais48. Reprise sur ce point en 1936, puis en 1946, la recher
che, dirigee par F. Cliapouthier, amena la decouverte de deux 
preeieuses epees et de toute une curieuse installation qui se

1922, Cbron., p. 524-525; J. C h a r b on n e a u x, Mon. Piot, 28,1925-1920, 
p. 1-2 (notamment ρ.Ι,η.1); A Evans, Pal. of Min., II, p. 268-269, p. 667; 
BCH, 51, 1927, Cbron., p. 497; R. Joly, BCH, 52,1928, p. 334-335; J. 
Charbonneaux, ibid., p. 347-348, 368 sqq., 385-386 et surtout Pre
mier rapport, p. 43-45.

44) P. 49-60; cf. J. D. S. Pendlebury, The arch, ef Crete p. 97.
•40) On ne retiendra pas les doutes exprimes Deuxieme rapport,

schema chronologique, p. 50; cf. Troisieme rapport, p. 74-75; J. D. S.
Pendlebury, l.c., p. 97.

4") Premier rapport, p. 13, pi. IX, 1, p. 43.
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poursuit sous les dallages de l’antichampre III, i et les pieces 
voisines : I’ensemble, date par des fragments ceramiques remon
tant a la premiere moitie du M.M., comprend de spacieuses sal- 
les stuquees, garnies de banquettes autour desquelles courent 
des rigoles. Des vases collecteurs recueillaient les liquides". Au 
Nord de cet emplacement, en avant du quartier IV, la fouille 
est egalement descendue jusqu’au niveau du premier palais, 
dont la superficie depassait ici celle du second : a Om, 45 en
viron au dessous du niveau recent, qui porte un majestueux 
portique Est-Ouest, apparut un deuxieme portique, coude celui 
ci, qui se rattache sans contestation a Tedifice primitif; il bor 
dait une courette stuquee4”. Tout a cote de la, le long du menie 
portique Est-Ouest situe en bordure des quartiers III et IV, une 
region specialement riche en tessons M.M.Ia livra une serie 
de moules pour objets de metal et des blocs de pierre prets a 
etre travailles: il y avait la des ateliers d’armuriers et de lapi- 
daires49.

Ailleurs la superposition 11’est pas aussi nette: nous savons 
du moins que le premier palais comprenait au Nord de vastes 
magasins oil Ton a trouve un enorme pithos50. Dans la meme 
region, le quartier XXVIII a conserve des traces d’une double 
installation51. A FEst du palais, Finteressant quartier XI (rnaga- 
sins) parait bien avoir lui aussi fait partie du plan initial: son 
ordonnance (pieces stuquees a banquettes, rigoles, vases colle
cteurs enfonces en terre)52 rappelle tres exactement celle du 
quartier retrouve sous le quartier III. Bien que les vases colle- * 46

373

4’) BCH, 60, 1936, Chron., p. 483-484, fig. 25; F. Chapoutliier, 
Mallia, deux epees d’apparat, p. 11 sqq., pi. I (plan montrant la su
perposition des deux etats)-VII (recherches de 1936); BCH, 71-72, 1947- 
1948, Chron., p. 405-406, fig. 16; N. Platon, «Κρητικά Χρονικά», I, 1947, 
p. 636-637 (sondage de 1946).

48) Troisieme rapport, p. 24-26 fig. 6, pi. XXXV, XXXVI, XXXVIII; 
of. BCH, 52, 1928, Chron., p. 501 : la terrasse stuquee du premier pa
lais se prolonge au Sud sous le portique du second.

46) Troisieme rapport, p. 24, p. 53 sqq.
ao) Ibid., p. 30, p. 46, pi. XIV, 1,1 (trouve en profondeur sous 1’es

planade Nord).
«■) Ibid., p. 18-19, fig. 4, pi. IV.
5>) Premier rapport, p. 36 sqq., pi. XXIII, 2, XXIV, fig. 9; Deu

xieme rapport, p. 7-8, pi. XXV; Troisieme rapport, p. 1 sqq., pi, I, pi.
XVII-XIX.
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cteurs ne soient pas iclentiques sur les deux points tant pour la 
forme que pour la decoration53 il semble que ceux des magasins 
XI doivent etre classes aussi parmi les ceramiques de la pre
miere epoqne54 55 *. Ea stratigraphie d’ailleurs, tres precisement 
observee a cet endroit des les premieres fouilles, atteste que sur 
le sol stuque de ces magasins les vases etaient du M.M.I, tandis 
que ceux du M.M.III, contemporains du dernier etat du bati- 
ment, reposaient sur une couclie situee a environ Om, 15 au 
dessus du premier sol **. L’ingenieux dispositif des magasins 
avait done cesse d’etre utilise dans les derniers temps de Γoccu
pation.

A l’Ouest et au Sud, les remaniements sont nombreux com- 
me dans le reste du palais, mais les traces des deux etats nesont 
pas claires. II n’est du moins guere contestable que plusieurs 
des pieces allongees de l’aile occidentale out appartenu au pre
mier edifice, puis furent englobees dans le second; e’est ce que 
semble prouver la decouverte de vases anciens (style de Vasi- 
liki) dans une resserre de la piece I, r 5“. Dans les pieces I, 4, 
I, 5, I, 6, le grand couloir C et l’entree E, le sol primi.tif stu
que (tessous M.M.I) etait a 10 on 20 cm. plus has que le se
cond (tessons M.M.III)57. Ea premiere cour eentrale, dont on a 
egalement retrouve le sol au dessous de celle du palais recent5*, 
se prolongeait vers l’Ouest au dela de ses limites actuelles, com- 
me 1’ont demontre les sondages en profoudeur pratiques sous le 
dallagc de la grande loggia (VI, 1) et a l’entour 59. Au vSud, au 
contraire, I’ancien palais s’e tend ait moins loin que 1’autre, pu- 
isque les pieces du second etat ont ete ici coustruites sur les 
ruines de maisons privees anterieures a elles; peut-etre ne de-

374 Hubert Callet de Santerre

5a) Troisieme rapport, p. 2, p. 75, n. 3.
54) Ibid., p. 36, no 3-4, fig. 13.
55) PCII, 48, 1924, Chron., p. 496; J. C h a r b ο η n e a ux, BCH, 

52, 1928, p. 380; Premier rapport, p. 38, p. 44; cf. Troisieme rapport, 
p. 75.

5β) Premier rapport, p. 7; de meme tine porte tut muree dans la 
cloison qui separe la piece IV, 10 du magasin 11, 1, B, Ibid., p. 12.

”) Ibid., p. 8-9.
5S) BCH, 50, 1930, Chron., p. 519 (des objets M.M.I et M.M.III 

correspondaient a chacutt des deux sols retrouves).
59) Premier rapport, p. 20, 22, 33-31; cf. BCH., 53, 1929, p. 525 (oil 

il est note qua Cnossos aussi la cour primitive etait plus large que Γ 
autre).
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passait-il nieme pas la bordure meridionale de la cour80. Les 
ci ter lies (angle S.O. du palais) semblent avoir ete eonstruites des 
la premiere epoqueei.

Le palais primitif eut done tin aspect assez semblable a 
celni de son successeur. 11 coniprenait essentiellement, coniine 
Ini, des pieces reparties (an moins a l’Oiiest, an Nord et a LEst) 
autonr d’tine cour centrale, plus vaste que celle du second. Plus 
etendu que son remplagant a l’Ouest et an N.O·, il sc confon- 
dait avec lui a PEst (magasins XI) et avait line superficie 
nioindre au Sud. Les pieces les plus caracteristiques (ateliers 
du N.O., magasins et communs du Nord et de lsEst)evoquaient 
d’avance, p:ir leur destination et leur dispositif, celles qui leur 
correspondirent dans Pedifice recent. Les architcctes qui con- 
struisirent celui-ci tantot les reutiliserent telles quelles, tantot 
batirent sur leurs mines des salles nouvelles.

1/extension ds la ville’ Pimportance du palais, la richesse de 
la necropole princiere attestent la prosperite de Mallia pendant 
cette, premiere epoque. Les petits objets recueillis au cours.de P 
exploration permettent de preciser quelque peu Pactivite de sis 
habitants. La ceramique, nous Pavons vu, se rattache etroite- 
ment aux series de la Crete orientale et les influences exteri- 
eures les plus sensibles viennent du monde «cyclado-anatolien», 
Les districts de PEst, plus libres vis a vis des grands centres 
de Cnossos et de la Messara qu5a la seconde epoque, connurent 
alors line periode de civilisation creatrice. Les ateliers de Mal
lia, en particulier, paraissent avoir joue un role de premier plan: 
les orfevres y pratiquaient au M.M.Ia la technique du grenetis 
et leur habilete etait telle qu’ils pouvaient realiser de magni- 
fiques bijoux d3or, temoins d’un art raffine, comme par exemple 
le celebre pendentif aux abeilles, trouve a Chrysolakkos dans 
le voisinage des chambres funeraires et des lieux de culte oil les 
fideles honoraient la grande deesse, protectrice des vivants et 
des morts: ce chef d'oeuvre, unique a cette date, est un interme-

e") Ci-dessus, p. 371, 39- 40.—Sondages en profondenr dans les pieces 
Sud du palais (restes M.A.Ill et debut M.M.), BCH, 53,1929, Chron.,p. 525· 

°‘) UCH, 54, 1930, Cliron., p. 521 (ceramique M.M.I).
“2) Sur ces bijoux, cf. surtout P. Demargne, BCH, 54, 1930, p. 

404-421; pi. XVIII-XIX; Mallia, necropolis, I, Ρ· 52-57, pi. XXII. LXV- 
LXVII Sur 1’ακμή artistique du M.M.I a Mallia, cf. aussi A. Evans, 
Pal. of Min., IV, p. 75.
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diaire precieux entre la joaillerie de Mochlos (M.A. II) et celle 
des tornbes a puits de Mycenes63. Cependant les graveurs de 
pierres burinaient d’epais cachets, aux scenes parfois savou- 
reuses64 et des gemmes prismatiques,.bien differentes des intail- 
les lenticulaires qui se multiplieront plus tard®6. L’ecriture hie- 
roglyphique, qui utilisait des earacteres appartenant au mane 
systeme que celui de Cnossos®8, etait en faveur au palais, οΰ Γ 
on a decouvert tout un depot d’archives, aujourd’hui surement 
date de la premiere epoque®7. La technique dc l'armurerie n’e- 
tait pas nioins perfectionnee, puisque les artisans de Mallia 
etaient des lors capables de fabriquer des pieces remarquables, 
com me la grande epee de bronze a poignee de cristal ou la lia- 
chette de schiste sculptee en forme d’avant-train dc panthere®*, 
surtout cornine la rapiere d’apparat, dont le ponmieau portait a 
sa partie inferieure une fine rondelle d’or decoree d’une figure 
d’acrobate gravee au repousse®8. Cette derniere arme est sans * 6

®3) Mallia, necropoles, I, p. 65.
®4) P. ex. celui publie Troisieme rapport, p. 69, no 1, fig. 45.
®5) Sur la glyptique de la premiere epoque et ses differences avec 

celle de la seconde, cf. P. Demargne, Melanges Dussaud, I, p. 121 
sqq.; F. Chapouthier, Melanges Glotz, I, p. 183 sqq; BCH, 70. 1946, 
p. 78 sqq.; Troisieme rapport, p. 76.

6e) Ltude d’ensemble de F. Chapouthier, Mallia, ecritures mi- 
noennes; Paris 1930 (Etudes cretoises, II).

6I) La date du depot d’archives de Mallia a d’abord ete discutee, 
car la stratigraphie manquait de nettete a l’endroit ou les tablettes in- 
scrites ont ete trouvees: F. Chapouthier commenca par les rapporter 
au second palais (M.M.III). l.c., p. 5-7; cf. BCH, 62, 1938, p. 109. A. 
Evans protesta contre cette datation (Pal. of Min., IV, p. 676, n. 3). Les 
decouvertes de 1946 ont prouve que les inscriptions hieroglyphiques sont 
a attribuer sans aucun doute au premier palais F. Chapouthier, 
BCH, 70, 1946, p. 88 et n. 2; BCH, 71-72, 1947-1948, Chron., p. 406).

®s) J. Charbonneaux, Mon. Piot, 28, 1925-1926, p. 1 sqq., pi.
I -11, ne se prononce pas precisement sur leur date (au plus tard M.M. 
Ill; stratigraphie incertaine, ibid., p. 1-2; cf. Premier rapport, p. 21, 
58, 60, pi. I, XXXII); date sensiblement relevee BCH, 48, 1924, Chron., 
p. 496 (M.A.Ill); A. Evans, Pal. of Min., II, p. 272-273 (fin. M.A. 
Ill-debut M.M.I); IV, p. 416-417, 845; J. D. S. Pendlebury, The 
arch, of Crete, p. 118. F. Chapouthier a justement souligne (Deux e- 
pees, p. 30) le caractere archalque de l’epee a poignee de cristal par rap
port a celles trouvees en 1936.

6B) F. Chapouthier, Deux epees d’apparat decouvertes en 1936 
au palais de Mallia, Paris, 1938 (Ltudes cretoises, V).
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doute plus recente que les autres: s’il est vrai qu’elle est la 
«soeur ainee» des epees ciselees de Mycenes7“, elle ne saurait 
du moins les avoir precedees de trop longtemps, et son apparte- 
nance au premier palais, indiseutable stratigraphiquement, per- 
met de poser en termes plus precis le probleme capital de la 
chronologic de Mallia; celui de la date a laquelle il convient de 
placer la fin de la «premiere epoque»7'.

3) FIN DE LA ..PREMIERE EPOQUE”

Cette limite inferieure est en effet un peu flottante: on a 
depuis longtemps remarque que, sur Fensemble du site, la cera- 
mique M.M.III se superpose directement a celle du M.M.I et 
que rien ne rappelle ni au palais ui dans les maisons de la ville 
ni au «second charmer»* 71 72 la magnifique poterie polychrome de 
Camares, chef d’ceuvre des ateliers de Cnossos et de Messara 
au M.M.II, mais ce phenomene a ete interprete de deux ma- 
nieres differentes: une premiere explication, d’abord adoptee73 * 7, 
suggere que Mallia, comme les autres sites de la Crete orientale, 
fut totalment desertee pendant le M.M.II. Mais cette hypothese 
se heurte a de telles difficultes qu’elle ne peut aujourd’hui etre 
maintenue: en effet le style de Camares n’apparait qu’a Cnossos 
et a Phaistos: il manque entierement a l’Kst de la Crete et aussi 
a Tylissos (Quest de Cnossos), et «un abandon aussi general

,0) Ibid., p. 32: le terminus inferieur pour Tepee de Mallia est 
M.M.IIIa, le second palais existant sfirement au M.M.IIIb (la stratigra- 
phie interdit absolument d’adopter la date proposee pour cette epee 
par J. I). S. P en d 1 eb u r y, l.c., p. 88, n.l: M.R.I.).

71) Pour d’autres caracteristiques de la civilisation a la «premiere
epoque», c£. Troisieme rapport, p. 76-77 (pithoi plus galbes et decores
d’une fa?on plus expressive qu’a la seconde; lampes plus massives; par- 
ticularites architecturales. Deux sortes de signes inscrits ont ete retrou- 
ves sur les pierres du palais, mais on ne sait si elles correspondent aux 
deux etats de l’edifice).

,2) P. Demargne, BCH, 70, 1946, p. 148 (ville); Mallia, necropo- 
les, I, p. 23 (second charnier). Pour le palais, cf. les references donnees 
n. suivante.

7S) Cf. notamment BCH, 49, 1925, Chron., p. 473; 51, 1927, Chron., 
p. 497; A. Evans, Pal. of Min., II, p. 269; Premier rapport, p. 45; 
F. Chapouthier, Ecritures minoennes, introd., ρ. II; Deuxieme rap
port, p. 49-50; R. Joly, BCH, 52, 1928, p. 335.

240
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devient historiquement improbable»74 * 76. D’autre part, on a trouve 
pour la premiere fois a Mallia (tranchee Nord de Chrysolak- 
kos) des tessons polychromes specialement fins, dont la techni
que, depassant celle des poteries M.M.I, plus simples, iinite et 
parfois egale eelle des vases de Camares, dont certains speci
mens ont mettle pu etre importes de Cnossos7\ II faut done re- 
noncer a introduire de force dans les «cadres stratigraphiques» 
de Cnossos la chronologie de l’ensemble de Tile et distinguer des 
«provinces geographiques» dans la production ceramique cre- 
toise7C. L'Est de l’ile, maintenant plus arriere que le centre, est 
reste fidele, jusqu’au debut du M.M.III, aux anciennes techni
ques du M.M.I (polychromie simple); Mallia, cite plus civilisee 
et plus proclte de la capitale, a davantage subi l’influence des 
fabriques palatiales et put meme atteindre en un cas exception- 
nel (celui du mobilicr des tombes princieres) le niveau auquel se 
hausserent seuls ordinairement les ateliers de Cnossos et de 
Phaistos. La ceramique de Camares caracterise done un style, 
non une periode et son absence a Mallia ne signifie nullement 
qu’il y eut une longue lacune entre la premiere et la seconde 
epoque.

Cette prolongation de la «premiere epoque» jusqu’au debut 
du M.M.III permet seule de rendre compte de certaines particu
lar! tes chronologiques qui avaient surpris tout d’abord et s’ac- 
cordaient mal avec la theorie de l’abandon: outre l’epee trouvee 
en 1936, dont la decouverte fit changer d’avis a M. Chapou- 
thier77, divers objets, appurtenant au premier palais, ne peuvent 
remonter a une date trop haute: tcls sont notamment les signes 
hieroglyphiques en voic de linearisation et les inscriptions de

,4) Cf. surtout la critique de P. Demargne, Mallia, necropoles, 
I, p. 67-69, que nous resumons ici et, anterieurement, J. Charbon-
neaux, HCH, 52, 1928, p. 374-377 (bibliogr.); F. Chapouthier, 
Deux epees, p. 32, n. 4; Troisieme rapport, p. 75, n. 4; J. D. S. Ρεπ
ά 1 e b u r y, The arch, of Crete, p. 94, 114, 126 sqq.

76) P. Demargne, l.c., p. 39 , 44, 4647 , 68-69. On a signale aussi 
de la poterie de «Camares» aupres de tessons M.M.I dans la necropole 
de Pilot du Christ (BCH, 49, 1925, Chron·, p. 474; J. Charbonneaux> 
BCH, 52, 1928, p. 375, η. 1).

7β,) P. Demargne, l.c., p. 65 et n. 5, p. 66 et η. 1 (references un- 
terieures, notamment N. A berg, Bronzezeitliche und fruheisenzeitliche 
Chronologie, IV, p. 201 sqq.).

77) Deux epees, p. 32, n. 4.
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la classe lineaire A trouvees dans le depot d’archives 7S, qui, nous 
l’avons vu, ne doit plus etre rapporte au second etat du monu
ment. L’examen meme de la mine confirme cette impression: s’ 
il est vrai qu’en certains points la stratigraphie permet de dis- 
tinguer nettement deux etats separes par une couche de terre 
assez epaisse, dans la plupart des cas les pieces du premier pa
lais fureut simplement reparees et incorporees dans le plan du 
second. Or un edifice deserte pendant plusieurs siecles aurait 
du etre integralement rebati.

La catastroplie qui detruisit la premiere cite de Mallia fut 
generate en Crete έ la fin du M.M.Ib-M.M.II; les anciens palais 
de Cnossos et de Pbaistos furent eux aussi ravages et bientot 
reconstruits; sur les sites secondaires (Pseira, Mochlos, Gour- 
nia, Palaikastro), les effets du desastre ont ete analogues. L,es 
causes de cette soudaine revolution demeurent mysterieuses : y 
eut-il un tremblement de terre19 ou une invasion non suivie d’ 
une occupation durable60? nous l’ignorons; en tout cas les con
sequences du phenomene furent aussi passageres que ses mani
festations avaient ete violentes. A Mallia en particulier, si la 
mine avait ete brutale, la reconstruction fut rapide et, au lieu 
d’emigrer, les habitants releverent aussi tot leurs demeures de- 
truites; ils continu^rent a parler la meme langue, a user des 
memes signes d’ecriture, et leurs precedes artistiques differe- 
rent si peu cju’une fois marquees les inevitables dissemblances 
entre les deux epoques on est surtout frappe par la continuite 
de la civilisation minoenne de part et d’autre de la «eoupure»81.

Mailia, aper^u historique 3Ϊ9

’*) F, Chapouthier, Mallia, ecritures minoennes, p. 57 sqq. 
Plusieurs des inscriptions de Mallia soiit rapportees precisement au 
M.M.II, epoque du pretendu abandon (cf. J. D. S. Pendlebury, 
The arch, of Crete, p. 140, 146).

?e) J. D. S. Pendlebury, ibid., p. 146; cf. p. ex. G. Glotz, 
Civil, egeenne, p. 49-50; h. Pernier, 11 palazzo minoico di h'estos, I, 
p. 452-453. A Evans, Pal. of Min., I, p. 300 ne se prononce pas. Sur 
Pimportance des tremblements de terre en Egeide aux Illeme et Heme 
millenaires, cf. les remarques presentees par C- F. A. Schaeffer, 
Stratigraphie comparee et chronologie de l’Asie occidentale, Avant-pro- 
pos, p. X sqq.

"I Cf. les references dotrnees par F. Chapouthier, BCH, 70, 
1946, p. 87, n. 3.

81) J. D. S. Pendlebury, 1. c. ; F. Chapouthier, l.c.,p. 
78 sqq.
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4) PERIODE DU SECOND PALAIS 
(«SECONDE EPOQUE” DE MALLIA, M.M.1II-M R.I).

La ceramique, toutefois, ne permet pas de preciser exactement 
la date a laquelle fut construite la nouvelle cite. Le M.M.IIIa 
n’est represente au palais que par quelques vases peu caracteri- 
stiques ou survit la tradition du «light on dark», elier aux epo- 
ques anterieures; cette poterie de mauvaise qualite (decor clair 
sur enduit rougeatre ou brun-noir) ne se distigue d’ailleurs pas 
stratigraphiquement de la suivante qui constitue la plus grande 
partie des trouvailles de ceramique faites sur le site82 *.

Ces dernieres series recouvrent la periode M.M.IIIb-M.R.Ia, 
qui correspond a la seconde ακμή de Mallia. Le decor sombre 
sur fond clair, traite souvent d’une mauiere negligee, Femporte 
alors nettement89. Peint d’ordinaire en brun, il se detache sur F 
engobe qui recouvre Fargile84 85. Le motif dit «rippled ware» (ze- 
brures, lignes ou bandes ondulees de largeur variable) triomphe 
partout. Les autres combinaisons geometriques les plus frequen- 
tes sont les rangees de points, les spirales a ceil central, les 
croisillons, etc. Plus simples encore sont les giclures et les cou- 
lures. Les types vegetaux sont assez fortement stylises. Les for
mes, plus sveltes qu’aux epoques precedentes, n’ont cependant 
plus la meme elegance qu’alors. La vaisselle commune, generale- 
ment mal cuite et faite d’une terre grossiere, est tres abondante.

Neanmoins ce serait une erreur, a inon sens, de parler d’une 
veritable decadence de Mallia a la seconde epoque et de Fex- 
treme misere dans laquelle auraient alors vecu ses habitants 8\ 
Certes la periode du premier palais a livre jusqu’a present les 
pljj remarquables trouvailles, mais la catastrophe qui mit defi- 
nitivement fin au palais et le pillage qui dut suivre nous prive- 
rent sans doute de nombreux chefs d’ceuvre plus recents de bi
jouterie et d’armurerie. Les principales necropoles de la seconde

62) Troisieme rapport, p. 1G (quartier XXVII), p. 39; cf. Premier 
rapport, p. 52, no 1-2; Deuxieme rapport, p. 48. Les caracteristiques 
(peu nettes) de la ceramique M.M.IIIa sont enumerees par P. De- 
margne, Classif. ceramiques, Ceram. Crete prehellenique, p. 11-12.

S9) Ou signale pourtant quelques survivances du «light on dark», 
P. Demargne, ibid., p. 12-14; Deuxieme rapport, p. 29.

84) Etudes d’ensemble sur la ceramique de la seconde epoque: J. 
Charbonneaux, BCH, 52, 1928, p. 377 sqq.; Premier rapport, p. 
52 sqq.; Deuxieme rapport, p. 29 sqq.; Troisieme rapport, p. 39 sqq.

85) J. Charbonneaux, l.c., p. 379.
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cite n’ont d’ailleurs pas encore ete recomiues: le second charnier 
a bien fourni, en surface, une assez grande quantite de tessons 
M.M.IIIb-M.R.Ia8", mais c’est nn ciraetiere de pauvres gens et, 
a Chrysolakkos, on les deux etats appartiennent, corame on sait, 
Fun et 1’autre au M.M.I, la ceramique M.M.III etait au con- 
traire tres rare87: tout indique que cette vaste construction nse- 
tait plus utilisee par les princes de la seconde epoque, dont les 
tombes restent a trouver.

ka ville contemporaine du second palais est, en revanche, 
assez bien connue; les maisons, mieux construites qu’au M.M.I 
et souvent baties sur les mines de la premiere cite, ont des plans 
plus nets et plus reguliers: couloirs dalles ou stuques, grandes 
pieces de reception dallees, «salles de bain» en contre bas, ma- 
gasins et communs ou s’entassaient les provisions et la vaissel- 
le, portiques et baies d’aeration, puits de lumiere, tels sont les 
elements essentiels d’une architecture privee qui imite de tres 
pres les modeles cnossiens88. Un quartier situe entre le palais 
et la mer (Δ sur le plan general de Mallia) est encore assez bien 
conserve pour qu’on puisse distinguer le trace de plusieurs ruel- 
les dallees, un carrefour et des maisons de divers types, les unes 
simplement composees de pieces juxtaposees, une autre (Aa) 
presentant une ordonnance plus complexe89. ke inodele des 
grandes villas de cette epoque est la belle demeure fouillee de 
1946 a 1948 a l’Est du palais (quartier Z)!lu; une autre, au Sud 
du palais (quartier E), etait decoree de fresques”1: nous en re- 
parlerons plus bas a propos de la survivance au M.R.III de * 90 *

Mallia, apetyu historique 881

se) P. Demargne, Mallia, necropoles, I, p. 13, p. 23.
9!) Ibid., p. 43-45.
ss) Cf. provisoireraent les breves indications donnees BCII, 71-72, 

1947-1948, Chron., p. 468.
es) BCII, 55, 1931, p. 513-514; 57, 1933, p. 298-299; 71-72, 1947-1948, 

Chron., p. 468; 73, 1949, Chron. a paraitre; P. Demargne, BCH, 
70, 1946, p. 148; N. Platon, «Κρητικά Χρονικά», II, 1948, p. 585-58(5. 
Au Nord du palais, le quartier voisin de la mer ou s’elevait une grande 
villa M.M.I (ci-dessus, p. 370) continua d’etre occupee au M.M.III 
(BCH, 53, 1929, p. 528).

90) BCH, 71-72, 1947-1948, Chron., p. 406-407 et 468-469; BCH, 73, 
1949, Chron. a paraitre; N. Platon, «Κρητικά Χρονικά», I, 1947, p. 
637; II, 1948, p. 585.

9‘) BCH, 55, 1931, Chron., p. 514-515; 57, 1933, p. 298; 73, 1949, a
paraitre.
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certaines parties de la ville de Mallia. II est possible que l’ag- 
glomeration urbaine ait alors ete tres etendue, s’il est vrai que 
des objets de bronze trouves fortuitement en 1929, a 1 km. a F 
Ouest du village moderne de Mallia et a 5 km. du palais, pro- 
viennent, comme le pense S. Marinatos", d’une maison contem- 
poraine de la seconde epoque (ceramique M.M.III; objets de 
bronze enfouis sans doute au M.R.Ia); mais le fait ne pent etre 
prouve en Fabsence de fouilles methodiques et la maison suppo- 
see a fort bien pu se trouver dans un «faubourg» non contigu 
au reste de la ville. Celle-ei etait pareourue par un reseau de 
voies semblent avoir existe des la premiere epoque et qui abou- 
tissaient a chacune des portes du palais* 93 94 9S.

Contrairement a ce qu'on avait eru d’abord les ruines au- 
jourd’hui subsistantes du palais de Mallia appartiennent a la 
periode M.M.III - M.R.I et non a des temps anterieurs. Compa
rable par ses dimensions generates et par son ordonnance aux 
edifices contemporains de Cnossos et de Phaistos, il comprend, 
comme eux, un ensemble de pieces groupees autour d’une cour 
centrale. L’aile Est, beaucoup moins developpee que Fautre, 
renfermait des magasins, survivances du premier palais; au Sud, 
les pieces avaient des dimensions medioeres; au Nord, c’etaient 
des salles iinportantes (notamment la vaste «sails hypostyle»95 et 
la forte construction du «donjon»), des cours, des couloirs, des 
portiques. L’aile Ouest devait etre eelle des appartements prin- 
ciers; ici comme ailleurs, les pieces d’aoparat occupaient le pre
mier etage, au dessus des communs aujourcFliui seuls conservds. 
Mais la faqade sur la cour avec ses escaliers monumentaux, sa 
«loggia» et sa curieuse table a offrandes, les portiques qui bor- 
daient la cour a l’Est et au Nord suffisent a reveler quelle etait 
la majeste de la construction96.

") BCH, 53, 1929, p. 306.
93) Ci-dessus, p. 370, 11. 37.
94) Ci-dessus, p. 371.
BS) Publiee d’abord par R. Joly, BCH, 52, 1928, p. 321 sqq., qui 

la rapporta par erreur au M.M I; la ceramique recueillie dans la Salle 
et le vestibule est bien M.M.III, R. Joly, ibid.; cf. Deuxieme rap
port, p. 3.

“e) J. C h a r b ο η n e a u x, BCPI, 52, 1928, p: 362, rattacbait au pre
mier palais le portique Nord de la cour; contra, Deuxieme rapport, p. 
19 (les bordures de la cour appartiennent au second palais; pour la fa- 
9ade Ouest, cf. de meme BCH, 53, 1929, p. 515).

m
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Cet ensemble ne se distingue pas toujours tres aisement du 
premier palais, dont il a conserve beaucoup de traits 97 comme 
on sait, plusieurs pieces du monument primitif durent etre reu- 
tilisees dans le second et d’autres traces de remaniements appa- 
raissent, montrant que tout ne fut pas edifie d’un seul coup: la 
plus etrange disparate est surement celle que denote, dans la 
partie Nord du palais, la presence d’un «batiment oblique» 
(XXIII); oriente differemment du reste et tout a fait indepen
dant des pieces voisines, il barre presque completement le cou
loir qui faisait communiquer la cour Nord avec le centre de l’e- 
difice: il ne peut done avoir fait partie du plan general du se
cond palais et quelques details98 revelent une date plus reeente. 
On ne peut toutefois parler ici d’une «troisieme epoque», car 
entre lui et le second palais «on ne note aucune difference de 
niveau, aucun lit de tessons intermediaire»99 *. L,e remaniement 
eut done lieu quand le palais etait encore occupe.

La civilisation de Mallia a cette epoque fut encore tres bril- 
lante: e’est alors que les architectes ont atteint une maitrise suf- 
fisante pour construire les parties les plus somptueuses du palais 
et les villas les plus riches de la ville. L’agglomeration semble 
avoir, occupe une surface considerable, que Ton peut grossierc- 
ment evaluer d’apres l’aire de dispersion des tessons et des 
ruines. L’industrie conserva sa prosperite: en dehors de la cera- 
mique, signalons au moins les grands vases de pierre (en parti- 
culier le rliyton trouve en 1946 dans la maison Z)‘"c, produits d5 
une technique raffinee, les petits objets de bronze, assez rares et 
plus grossiersl01, les pierres gravees enfin, de forme lenticulaire 
surtout, recueillies en grand nombre surTensemble dusite'82, 

Il convient de noter toutefois que Tart niinoen de la seconde 
epoque a Mallia n’a plus la meme saveur originale qu’au debut

°7) Davantage que ceux de Cnossos et de Phaistos, J. D. S. Pen- 
dlebury, The arch, of Crete, p. 152.

,s) Particularites architecturales, emploi comme marques de tache- 
rons de rameaux finement incises sur le parement des murs, etc.

") Deuxieme rapport, p. 25; cf. BCH, 50, 1926, p. 576.
,0°) Il sera publie en detail dans le BCH, 73, 1949, a paraitre.
,0‘) J- Hazzidakis, Άρχ. Δελτ., 2, 1916, p. 166-167, fig. 2; cf. 

Πρακηκή, 1919, p. 60 (=Άρχ. Δελτ., 4, 1918, ΙΙαράρτ. II, p. 17; statuette 
MR.I); S. Marinates, BCH, 53, 1929, p. 365 sqq. (divers vases).

10'2) F. Chapouthier, BCH, 70,1946, p. 78 sqq.; P. Demargn e, 
ibid., p. 148 sqq.
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dn M.M. La civilisation cnossienne depuis le M.M.Ib-M.M.II, 
domine I’ensemble de Tile et son influence se manifeste a Mal- 
lia dans tous les domaines: plus importante peut-etre a ia se- 
condc epoque qu’ala premiere par le nombre de ses habitants, la 
production de ses ateliers et les dimensions de son palais, Mallia 
a pourtant cesse d’etre la principale metropole de la Crete orien
tal pour descendre au rang· de vassale de Cnossos, avec qui 
elle avait jusqu’alors rivalise.

5) FIN DE LA SECONDE EPOQUE

La fin du palais de Mallia semble avoir ete brutale et defi
nitive: nous avons vu que les derniers remaniements de Fedi- 
fice datent encore du temps ofi il etait habite, et rien—ou pres- 
que rien—ne revele une reoccupation veritable apres sa ruine: 
les tessons minoens, au dire des premiers fouilleurs, apparais- 
saient sous la pioclie a la surface meme du sol moderne10’, ils 
ne voisinaient pas avec ceux des epoques plus recentes.

La fouille nous a suffisamment renseignes sur la violence de 
la catastrophe: «l’epaisseur des couches de cendres, l’etat de de
vastation du Palais lui-meme, avec ses magasins vides et son 
materiel saeeage, prouvent amplement que l’abandon avait ete 
precede d’une destruction qui visait a tout aneantir»* 104 105. Les ef- 
fets du desastre sont aussi apparents sur le site de la ville dans 
la maison Z par exemple, on a explore, en 1948, des magasins 
ou de tres nombreux vases etaient amonceles les uns sur les au- 
tres daus le plus complet desordre et de nombreux autres indi
ces attestent que le desastre fut extreniement soudain,os.

Le cataclysme, comme celui qui termina la periode des pre
miers palais, fut general en Crete. La plupart des sites ne se re- 
leverent que tres partiellement de leurs mines et certains seule- 
ment trainerent encore au M.R.III. une existence amoindrie1,e. 
Par malheur la cbronologie de ces diverses catastrophes reste

,0·’) J. Hazzidakis, Πρακτικά, 1.c., p. 62; Premier rapport, p. 3.
104) BCH, 47, 1923, p. 532.
105) Cf. provisoirement la Ckroniqee des fouilles a paraitre BCH, 73, 

1949. De meme daus la maison (?) situee a 5 km. a l’Ouest du palais 
dont proviennent les objets de bronze publies par S. Marinatos (BCH, 
53, 1929, p. 365 sqq.), la ruine (M.R.Ia ?) fut des plus brutales (ibid., 
p. 377 sqq.).

loe) Cf. notamment A Evans, Pal. of Min., IV, p. 942 sqq. (Cnos-
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aussi obscure que leurs causes: la ceramique seule peut nous 
aider a etablir si toutes furent exactement contemporaines ou 
non, mais son enseignement est douteux en bien des cas. Cer
tains sites, Nirou Khani par exemple et aussi, disait-on, Mal
lia ont ignore le decor marin du M.R.Ib 107 *: leur fin serait done 
a placer au M.R.Ia; la plupart des autres auraient subsiste 
jusqu’au M.R.Ib (ddcor marin); quelques privilegies enfin, no- 
tamment Cnossos, auraient connu une derniere etape, caracte- 
risee par le «Palace style» du M.R.II.

En fait cette repartition chronologique apparait aujourd’hui 
des plus contestables : la ceramique dite M.R.II, comme celle 
du M.M.II, semble avoir correspondu non pas a une periode de 
temps, mais a un style specialement avance 10S, dont la diffusion 
fut encore plus restreinte que celle des vases de Camares. Seuls 
en effet les ateliers de Cnossos paraissent Pavoir fabriquee et 
les rares exemplaires retrouves en d’autres lieux de Crete ,°9, 
parfois dans des couches caracterisees comme M. R. I110, doi- 
vent etre consideres comme des produits cnossiens importes. II 
semble acquis que le pretendu M.R.II ne represente pas un 
prolongement chronologique du M.R.Ib, mais une variante lo
cale et contemporaine de ce style: la fin de Cnossos n’a done 
pas ete posterieure a celle des nombreux sites ou le decor marin 
du M.R.Ib est atteste.

Celle de Mallia fut-elle anterieure ? Les trouvailles ceramo- 
graphiques faites au palais ne comportent, a cote d3une grande 
quantite de specimens M.M.IIIb-M.R.Ia («Transitional style») 
qu’un seul document a decor marin: d’est un vase a etrier, orne 
d°un motif trilobe en forme de triple C, dit du «rocher»111; mais

sos), p. 885; J. D. S. Pendlebury, l.c., p. 228 sqq., p. 285; G. 
Glotz, Civilisation egeenne, p. 61. Pour Sklavokatnpos, cf. S- Ma
ri na to s, Έφ. άρχ., 1939-1941 (1948), p. 94 sqq.

,07) Cf. p. ex. P. Demargne, Classif. ceram. ant·, Ceram. Crete 
prehellenique, p. 14, etc.

10S) J. D- S. Pendlebury, l.c., p. 180, 190, 208 sqq.; P. 
Demargne, La Crete dedalique, p. 48, n. 2; BCH, 70, 1946, p. 
149, n. 2.

109) J. D. S. Pendlebury, l.c., et carte no 11. p. 189, repertoire 
des sites p. 236-237.

no) P. ex. a Pseira, J. D. S. Pendlebury, ibid., p. 237.
'“) BCH, 49, 1926, Chron., p. 473; Deuxieme rapport, p. 32, no 9, 

pi. XXXII, C, p. 48.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 25
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au lien du beau style naturaliste qui s’epanouit sur les flancs 
des chefs d’ceuvre de la serie, nous avons ici un schema qui 
«est stylise au point de mal decouvrir son origine»"3 et les au
teurs du Deuxieme rapport ont rapproche cet exemplaire de 
vases M.R.Ia trouves a Gournia et Palaikastro. Us concluaient, 
non sans vraisemblance, que le palais de Mallia, dans l’ul- 
time phase de son histoire, n’avait pas depasse le milieu du 
M.R.1112 113 * bis,

Cette conclusion ne saurait etre etendue a l’ensemble du 
site: les dernieres fouilles (Septembre 1948) ont en effet amene 
la decouverte, dans le quartier cohabitations situe a l’Bst du 
palais, de plusieurs tessons portant un decor marin, notammeut 
des fragments d’un grand vase orne de nautiles “3. L,a maison 
Z de Mallia et sans doute aussi la plus grande partie de la 
ville111 durerent done jusqu’a la catastrophe generale de la fin 
du M.R.Ib-M.R.Il.

Cette survivance de la cite mirtoenne de Mallia au dela du 
M.R.Ia, qui est un fait nouveau, pose un delicat probleme chro- 
nologique: y eut-il deux siuistres successifs, separes par tine 
cinquantaine d’annees environ, le premier ayant mis fin au pa
lais115 et le second au reste de ^agglomeration? Cette question,

112) Deuxieme rapport, p. 48.
118 bis) Ibid., cf. Troisieme rapport, p. 75; F. Chapouthier, 

Ecritures minoennes, Introd., p. III.
ns) Provisoirement N. Platon, «Κρηηκά Χρονικά», B', 1948, p. 

585; 13CH, 73, 1949, Chron., a paraitre. Ces documents n’ont pu etre 
ncore etudies en detail; leur classement n’est du moins pas douteux; 

mais nous ne saurions preciser s’il s’agit d’objets importes ou de pro- 
duits locaux.

IU) Les vases a decor marin, qui etaient des objets de luxe, ont du 
toujours etre rares dans les maisons privees et leur absence dans cer- 
taines de celles-ci ne permet pas de conclure que leur destruction se pla- 
ea avant 1’apparition du nouveau style.

115) On croit retrouver a Cnossos les traces d’un seisme qui. aurait 
eu lieu vers la fin du M.R.Ia (A. Evans, Pal. of Min., IV, p. 872 
sqq), mais on considere qu’il na gravement affecte ni Phaistos ni Ha· 
ghia Triada ni Mallia (J. D. S. Pendlebury, l.c., p. 188, 195). 
La destruction d’une maison (?) de Mallia (5 km) a l’Ouest du palais' 
est placee par S. Marinatos (BCH, 53, 1929, p. 377) au M.R.Ia, 
mais cette datation, etablie d’apres un tres petit nombre d’objets trou
ves fortuitement, ne peut etre tenue pour assuree (S. Marinatos 
ibid., p. 378, n. 1, souligne et deplore justement l’incertitude ou nous
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en ls4tat actuel de la science, ne peut recevoir de reponse assu- 
ree. Notons seulement que Pabsence de toute ceramique a decor 
marin est tres surprenante an palais, puisque cette categorie 
ne fut pas inconnue sur d’autres points du site. Peut-on croire 
que le riche prince de Mallia, reste fidele a des techniques de- 
raodees, se serait absteuu d’acquerir ces vases du nouveau style 
que certains de ses sujets possedaient? et la ruine du palais de 
Mallia ne s’expliquerait-elle pas par Pintervention du souverain 
de Cnossos, qui, soucieux d’abattre seulement un rival dange- 
reux, aurait epargne la ville a pres avoir saccage le palais? Au 
temps ou Pon admettait traditionnellement que les palais de 
Phaistos et de Mallia, la villa d’Haghia Triada avaient cesse d5 
exister avant Papogee du M.R.II ue, propre a Cnossos, c’est la 
une hypothese qui etait favorablement envisagee117; mais le 
style marin du M. R. Ib n’a pas ete inconnu a Phaistos au 
tnoins ,1R et, si Pon admet que le «Palace style» (M.R.II) ne re
presente pas une division chronologique, on est bien force de 
conclure que ce palais, qui aurait du exciter la jalousie de Mi
nos au moins autant que celui de Mallia, a subsiste aussi long- 
temps que celui de Cnossos et disparu en meme temps que lui. 
11 parait done imprudent de se fonder sur un seul argument 
ex silentio (Pabsence de vases a decor marin au palais de Mal
lia) ”·, pour soutenir que la ruine de ce monument a precede

sommes a regard de la chrotiologie de ces diverses destructions, que 
nous estimons contemporaines «avec une exactitude relative seule
ment»).

U6) Cf. p. ex. G. Glotz, Civil, egeenne, p. 53 (destruction de 
Phaistos et d’Haghia Triada v. 1450; de Cnossos, v. 1400, ibid., p. 63). 
Toutes ces dates sont etablies d’apres les ceramiques peintes dont il 
est bien difficile d’interpreter chronologiquement les variations styli- 
stiques (cf. l’essai (adis tente, pour la periode qui nous occupe, par 
Miss H. Boy d-H awes, Gournia, p. 4, n. 56).

“’) Par A. Evans lui-meme, Pal. of Min., IV, p. 786, 885. 
lls) E. Pernier-E. Banti, Guida degli scavi italiani in Creta, 

p. 43, precisent que le «Palace style» est inconnu a Phaistos; mais le 
decor marin s’y est rencontre (cf. p. ex. le rhyton publie ibid., fig. 16).

lls) D’autant que la ceramique M.R.Ib (decor marin) se distingue 
plus par le style que par la stratigraphie de celle du M.R.Ia (decor 
vegetal; A. Evans, Pal. of Min., IV, p. 291; J. D. S. P e n d 1 e b u- 
ry, Ι-c., p. 205). A Mallia (maison Z), le vase aux nautiles se trouvait 
exactement a cote de ceux qui portent un decor vegetal: le M.R.Ib re- 
presente-t-il done lui-meme une reelle subdivision chronologique?
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celle de la ville et de presque tous les autres sites minoens: 
bien que la lacune signalee pose uti probleme difficile, nous 
admettrons done provisoirement que la fill de Mallia coi'ncida 
avec le desastre universel dont les causes sont encore tres obs
cures12" et qui arreta net l’essor de la civilisation minoenne 
(fin du M.R.Ib-M.R.II).

6) MALLIA APRES LA FIN DE LA ..SECONDE EPOQUE" MINOENNE

Une reoccupation de la plupart des sites cut lieu toutefois 
au M.R.III; mais la prosperite passee ne reparut point. Mallia 
lie fait pas exception a cette regie: une grande demeure en 
cours d’exploration (quartier au Sud du palais) porte des traces 
non douteuses d’une occupation qui s’est poursuivie jusqu'a la 
derniere periode minoenne : bien que la stratigraphie lie soit 
pas claire, deux etats semblent pouvoir etre distingues, l’un 
correspondant a la seconde epoque du palais (M.M.I1I-M.R.I), 
l’autre au M.R.III: certains vases par leurs formes (coupe a 
haut pied, vases a etrier, etc) et leurs decors descendeut jusqu’ 
au M.R.IIIb 12‘.

Seule une fouille exhaustive pourra permettre de preciser 1’ 
importance et la topographie de la ville «mycenienne» de Mal
lia. Deux faits paraissent acquis des maintenant: femplacement 
de Γ agglomeration anterieure ne fut pas alors totaleinent a- 
bandonne, comme on l’avait d’abord pense: quclques tessons 
M.R.III isoles (encore inedits) proviennent lnenic du palais; 18

18°) IP n’entre pas dans le cadre de ce travail d’examiner cette 
question controversee. Rappelons seulement qne les principals hypo
theses en presence sont les suivantes : invasion acheenne (E. Meyer, 
Gesch. des Altertums-, II, 1, p. 235 sqq.; G. Glotz, Civil, egeenne, 
p. 61 sqq.; Hist, grecque, I, j). 58 sqq. et 83; J. lie loch, Griech. 
Gesch2., I, 1, p. 126 sqq.; cf. j. II. S. Pendlebury, l.c,, p. 230, etc); 
tremblement de terre suivi de troubles interieurs (A. Evans, Pal. of 
Min., IV, p. XXIII, 356, 942 sqq.); contre-coup de l’eruption du volcan 
de Thera (S. M a r i n a t o s, Έφ. άρχ., 1939-1941, p. 95-96); revolte natio- 
nale contre des «hannostes» etrangers (A. J. B. W a c e, in J. D. S. 
Pendlebury, l.c., p. 229).

m) Expertise de mon camarade A. Dessenne, a qui je dois ce ren- 
seignement (cf. BCH, 73, 1949, Chron , a paraitre; N. Platon, «Κρητι
κά Χρονικά», B', 1948, p. 586 et, pour les premiers Bondages, BCH, 57,
1933, p. 298).
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leur presence en ce lieu n’atteste pas une reoccupation du pa
lais en tant que tel, dont Tarchitecture aurait aussi garde des 
traces122 *, mais seulemeut sans doute une reutilisation partielle. 
L,a nouvelle cite, du moins, n’eut eertainement pas une aussi 
grande extension que l’ancienne, puisque les trouvailles de 
tessons M.R.III faites sur le site urbain lui-meme ont ete 
jusqu’a present rares et tres localisees 12S. II y eut alors, semble- 
t-il, un deplacement des habitants vers lOuest au dela des 
liinites de la premiere agglomeration, mais nos connaissances 
manquent de precision sur ce point, car les recherches ont 
ete tres peu poussees dans cette direction et on u’a pas en
core decouvert les maisons124 qui doivent correspondre aux 
nombreuses tombes M.R.III reconnues, des le debut des fou- 
illes, sur presque tout le rivage de la baie de Mallia, principa- 
lemerit a TOuest du port antique125.

Aucune construction post-minoenne idest venue recouvrir 
les monuments les plus importants tels que le palais, la necro- 
pole de Clirysolakkos et meme les maisons de la ville; seuls 
qUelques rares tessons, recueillis pour la plupart dans des re
gions peripheriques, prouvent que la desertion du site n°a pas

122) I/examen de la ruine a ete negatif sur ce point.
12S) Pa grande maison Z notamment a’a rien fourni de plus recent 

que le M.R.Ib.
124) De la ville M.R.III provient peut-etre le C5'lindrc grave, con- 

temporain des necropoles, trouve «au voisinage du port antique» et 
publie par F. Chapouthier qui en a bien montre la nouveaute en 
Crete (Έφ. Άρχ., 1937', I, p. 321-324, cf. BCH, 70, 1940, p. 83).

125) Tombeau au bord de la mer (4 larnakes d’argile), J. Hazzi- 
dakis, Πρακτικά, 1915, p. 110 sqq.); a Haghia Pelagia (2 a 3 km. a 
l’Ouest du palais), 5 larnakes avec des vases M.R.III, J· Hazzida- 
k i s, Πρακτικά, 1919, p. 60 sqq. ( = Άρχ Δελτ., 4, 1918, Παράρτ., II, p. 
17); au meme endroit trois autres sarcophages furent decouverts par I,. 
Renaudin, (BCH, 45, 1921, 536, l’un publie par R. Joly, BCH, 52, 
1928, p. 148 sqq.); a Kokkinos Pyrgos, pres de Haghia Pelagia, deux 
sarcophages dont un peint (trouvailles fortuites : BCH, 71-72, 1947-1948, 
Chron., p. 407, fig. 18; cf. F. Chapouthier, BCH, 70, 1946, p. 83 
et n. 5); a Haghios Demetrios (bord de la mer), 5 sarcophages M.R.III 
trouves par I,. Renaudin et J. Charbonneaux (BCH, 47, 1923, 
p. 534), Fun publie par R. Joly, BCH, 1.c.; a Arcalies (env. de Mal
lia), petit tombeau M.R.III avec un sarcophage, N. Platon, «Κρητικά 
Χρονικά», B', 1948, p. 589. I,a grande necropole «Stis Aletsivopetres» 
(M.M.I.) fut aussi reutilisee au M.R.III, BCH, 52, 1928, p. 503-504.
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ete totale a Fepoque hellenique. La pauvrete de ces trouvailles 
suffit a montrer combien la population etait alors clairsemee. 
A Tepoque sub-minoenne et protogeometrique, Mallia semble 
m£me avoir ete abandonnee comme beaucoup d’autres cites 
cotieres, tandis que ses habitants s’etaient sans doute transportes 
dans quelque refuge de la montagne12e. Aux temps proprement 
geometriques, la vie revint sur quelques uns des anciens sites 
minoens, notamment a Haghia Triada, a Phaistos et aussi a 
Mallia* 127. Dans Pune des necropoles M.R.III, on a trouve «a 
Fentree d“un dromos d’epoque minoenne...un petit lot de beaux 
vases geometriques et pres de la les traces d°une incineration; 
il parait done que les envahisseurs helleniques avaient respecte 
les tombes cretoises du M.R.III et conservd leurs usages fune- 
raires»128. De meme, a un km. environ de la necropole prece- 
dente (lieu dit Trochalos) un autre cimetiere contenait des vases 
et des traces d’incineration remontant a la meme epoque129 * et 
quelques debris de vases geometriques se trouvaient aussi dans 
une couche superficielle du terrain a Pilot du Christ 19°. D’epoque 
archa'ique n’est representee a Mallia qu’a Pilot d’Haghia Var
vara, ou Pon a signale la presence da«un tesson corinthien in
cise»131 : encore convient-il d’accueillir avec une certaine pru
dence ce temoignage isole.

Aucune trace d’une occupation plus recente n’a ete retrou- 
vee sur Pensemble du site : aux epoques grecque et romaine, le 
deplacement vers POuest, sensible des les derniers temps mi
noens, s’accentua encore et les habitants s°installerent alors a 
Chersonnisos ou des restes de cette periode ont ete signales182.

De schema chronologique suivant permet de resumer Phi·

12e) J. D. S. Pendlebury, l.c., 303 sqq.; cf. carte 17, p. 304.
127) Ibid., p. 316 sqq., cf. carte 18, p. 317.
12“) BCII, 45, 1921, p. 536.
12S) Ibid. (cf. S. Xanthoudidis, Άρχ. Δελτ., IV, 1918, ΙΙαράρΐ. 

II, p. 18).
13°) BCH, 49, 1925, p. 473.
1S1) BCH, 52, 1928, p. 502 (et non ilot du Christ., comme le pretend 

par erreur J. D. S. Pendlebury, l.c., p. 341; cf. carte 19, p. 328).
’*-) J. D. S. Pendlebury, l.c., p. 352 (cf. carte 20, p. 345): 

epoque classique; p. 372 (cf. carte 23, p. 366): epoque romaine. B’autre 
ville grecoromaine de la region etait a Mokhos (J. D. S. Pendlebu
ry, ibid.).
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stoire de Mallia dans Pantiquite, telle que nous venons de la 
retracer:

Epoque neolithique; M.A.I-II: Occupation du site (?) 
M.A.III-fin M.M.Ib/M.M.II: Premiere epoque (palais, ville,

necropoles).
Μ. M, III-fin M. R. Ib/M. R. II : Seconde epoque (palais,

ville, necropoles).
M.R.III : Survivance partielle de la ville, necropoles. 
Periode sub-mycenienne et proto-geometrique: aucun in

dice d'occupation.
Periode geometrique et archa'fque: quelques traces d’oc-

cupation clairsemee.
Ensuite: abandon definitif.

Athenes, Mai 1949

HUBERT GARRET DE SANTERRE

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:50 EEST - 18.237.180.167



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!

Effenterre, Henri van., La Crete et lemonde r/rec 
de Platon ά Polybe (Bibliotheque des ecoles frangais d’ 
Athenes et de Rome, fascicule cent-soixante-troisieme), 
Paris 1948, σελ. 340.

'Ο συγγράφεύς τού ώς όίνω έργου είναι ήδη γνωστός από αρκετός 
και πολυτίμους συμβολάς εις την μελέτην τής ιστορίας τής Κρήτης. 
Αί δυο πραγματεϊαί του περί των τής Δρήρου και άλλων Κρητικών 
αρχαϊκών επιγραφών τον ανέδειξαν ως ιδιαιτέρως ενσυνείδητον και 
εύρείας αντιλήψεως μελετητήν, ή δε προκειμένη περί τών σχέσεων τής 
Κρήτης μετά τοΰ Ελληνικού κόσμου από τής εποχής τοϋ Πλάτωνος 
μέχρι και τοΰ Πολυβίου τον κατατάσσουν όριστικώς πλέον μεταξύ τών 
έπιλέκτων ε’ιδικών επί τής ιστορίας τής νήσου κατά την ελληνικήν 
αρχαιότητα.

Τό θέμα τοΰ νέου αΰτοΰ δημοσιεύματος του είναι διπλοΰν: ή εί- 
κών περί Κρήτης εις τούς "Ελληνας συγγραφείς και αί σχέσεις τής 
νήσου μετά τών άλλων περιοχών τοϋ Ελληνισμού από τον 5. αιώνα 
μέχρι τής ρωμαϊκής κατακτήσεως. Πρόκειται δηλαδή περί εργασίας 
φιλολογικής, κατά τό τμήμα είς τό όποιον περιέχονται αί περί Κρή
της γνώμαι τών Ελλήνων συγγραφέων, και ιστορικής, κατά τό τμήμα 
εις τό όποιον ανασυγκροτούνται αί πληροφορίαι περί τής ιστορίας τής 
νήσου. 'Η μέθοδος αύτη, δέον νά τονισθή ευθύς έξ αρχής, είναι υπο
δειγματική, διότι ούτε ερμηνεία κειμένων είναι δυνατή άνευ αναφο
ράς είς την ιστορίαν, οΰτε καί ιστορική ανασΰνθεσις είναι εφικτή άνευ 
φιλολογικής επεξεργασίας τών πηγών.

Τό βιβλίον χωρίζεται είς τρία μέρη. Είς τό πρώτον (Ea decou- 
verte de la Crete, σελ. 17-106), τό όποιον υποδιαιρείται είς τρία 
κεφάλαια, αναπτύσσονται αί ύπάρχουσαι πληροφορίαι περί τής Κρή
της κατά τον 5. αιώνα (Crete et Greee au Ve siecle), ή είκών τής 
Κρήτης εις τούς «Νόμους» τοΰ Πλάτωνος (Platon et la Crete) καί 
ή Κρήτη κατά τον "Εφορον καί τον Αριστοτέλη (La Crete d’Ephore 
et d’Aristote). To δεύτερον μέρος (L’evolution hellenistique en 
Crete, σελ. 109-273), τό όποιον υποδιαιρείται είς πέντε κεφάλαια, 
πραγματεύεται περί τής ελίεηνιστικής Κρήτης, θέματος σημαντικω- 
τάτου αλλά καί ατελέστατα μελετηθέντος μέχρι τοΰδε. Τό πρώτον κε- 
φάλαιον (La tendance federaliste) αναλύει τα περί τοΰ «Κ ο ι ν ο ϋ
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των Κ ρ η τ ώ ν» υπάρχοντα στοιχεία' το δεύτερον (La progres de 
la democratic), τα στάδια τής πολιτειακής μεταβολής εις Κρήτην από 
το αρχαϊκόν αριστοκρατικόν πολίτευμα των γενών εις την βαθμιάίαν 
δημοκρατικοποίησιν' τό τρίτον (Les mercenaires), την δλως ϊδιάζου- 
σαν σημασίαν εχουσαν έμφάνισιν Κρητών μισθοφόρων εις πλειστα 
και διαφέροντα άλλήλων πεδία μαχών' τό τέταρτον (La politique 
etrangere), τάς σχέσεις τοΰ «Κ ο ι ν ο ΰ των Κρητών» μέ τά άλλα 
ελληνικά κράτη, τό δέ πέμπτον (L’histoire de la Crete a Tepoque 
hellenistique) τάς φάσεις τής ιστορίας τής Κρήτης κατά την ελληνι
στικήν περίοδον, μέ ιδιαιτέραν εμμονήν εις τον Χρεμωνίδειον καί τον 
Κρητικόν πόλεμον, τάς σχέσεις Γορτύνης καί Κνωσού, Κρήτης και 
Ρόδου, καί τάς πρώτας συγκρούσεις μέ τήν Ρώμην. Τό τρίτον καί 
τελευταιον μέρος (La reputation des Cretois, σελ. 275r317), τό 
όποιον άποτελεΐται από ένα κεφάλαιον (Polybe et la Crete) άφιε- 
ροϋται έξ ολοκλήρου εις άκρως έπισταμένην καί αναλυτικήν έρευναν 
τών περί τής Κρήτης αυστηρών κρίσεων τοΰ Πολυβίου. Τό έργον 
συμπληροΰται διά παραρτήματος, περιέχοντος ανέκδοτον έξ Όλοϋντος 
επιγραφήν, καθώς καί διά πινάκων κυρίοιν ονομάτων, τοπωνυμιών, 
προσωπογραφίας, θεσμών, πηγών καί βοηθημάτων. "Οπως προκύπτει 
έκ τής συνοπτικής αυτής άναλύσεως, πρόκειται περί μονογραφίας ή 
οποία άπήτησεν μακράν καί επίμονον διά μέσου πλήθους θεμάτων 
καί προβίοημάτων εργασίαν.

Έκ τών επί μέρους θεμάτων τοΰ έργου υπάρχουν μερικά τά όποια 
πρέπει νά τονισθοϋν ολως ιδιαιτέρως. Πρώτον έξ αυτών είναι ή λαμ
πρά άνάλυσις τών περί Κρήτης πληροφοριών καί γνωμών τοΰ Πλά
τωνος εις τους «Νόμους». Τήν σημασίαν τήν οποίαν έχουν οί «Νό
μοι» τοΰ Πλάτωνος διά τήν μελέτην τών θεσμών τής Κρήτης τήν 
ειχεν ήδη διαπιστώσει ό πολύς Κ. F. Hermann, ό όποιος τό 
1836 ήσχολήθη «de vestigiis institutorum veterum, imprimis Atti- 
corum, per Platonis de Legibus libros indagandis» έπιχειρήσας 
καί σύγκρισιν «juris domestici et fmniliaris apud Platonem in Le
gibus cum vetcris Graeciae inque primis Athenarum institutis». 
Tov Hermann ήκολούθησαν άργότερον καί άλλοι μέλετηταί τών «Νό- 
μων», Ιδίως έξ αφορμής τής συστηματικής μελέτης τοΰ αρχαίου ελλη
νικού δικαίου, τάς προϋποθέσεις τής όποιας έδημιούργησεν ή γερμα
νική ιστορική ερμηνεία τοΰ δικαίου, καί τής άνευρέσεως τής έπιγρα- 
φής τής Γόρτυνος. Είς ολας δμως τάς μελετάς, αι όποΐαι είχον γραφή 
προ τοΰ Effenterre περί τοΰ νομικού περιεχομένου τών «Νόμων», ή 
συσχέτισις μέ τούς θεσμούς τής Κρήτης έγίνετο μόνον έν παρόδιρ, 
ωρισμένων μάλιστα μελετητών, δπως τοΰ Bisinger καί τοΰ Chase,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:50 EEST - 18.237.180.167



394 Βιβλιοκρισίαι

έπιχειρησάντων μετ’ ιδιαιτέρας επιμονής νά άναγάγουν ολόκληρον την 
εις τούς «Νόμους» άναπτυσσομένην νομοθεσίαν εις μίμησιν τοΰ αρχαϊ
κού καθεστώτος των ’Αθηνών. 'Η συμβολή τού Kirsten αποτελεί 
πλέον λεπτομέρειαν προ τής εύρείας, συστηματικής και μέ πλήρη γνώ- 
σιν τών σχετικών προβλημάταιν άναλύσεως τού Effenterre. Αί τριά
κοντα σελίδες τοΰ βιβλίου τού αποτελούν αύταί καθ’ εαυτας μίαν μο
νογραφίαν, εις δέ τα συμπεράσματα του, ότι ό Πλάτων εϊχεν άμεσον 
γνώσιν τών θεσμών τής Κρήτης και δ'τι πλεϊστα στοιχεία τού πολι
τεύματος τό όποιον ιδρύει προέρχονται έκ Κρήτης, δύσκολον είναι νά 
εχη κανείς αντιρρήσεις, λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής πλούσιας και πει
στικής επιχειρηματολογίας του. Τό θέμα βεβαίως δεν έξηντλήθη καί 
πάλιν, τούτο δέ το αναγνωρίζει καί ο ίδιος ό συ/γραφεύς. ΙΙροήχθη 
δμως διά τής εργασίας του εις λίαν άξιόλογον σημεϊον.

’Άλλο έκ τών επί μέρους θεμάτων τοΰ έργου, τό όποιον πρέπει νά 
έξαρθή ιδιαιτέρως, είναι τό περί Κρητών μισθοφόρων. Όρθώς διέ- 
γνωσεν ό συγγραφεύς δ'τι οί Κρήτες μισθοφόροι αποτελούν ϊδιόμορ- 
φον παράγοντα εις τά περί μισθοφόρων κατά την ελληνιστικήν επο
χήν. 'Η διαπίστωσις αυτή τον ώδήγησεν εις συστηματικήν μελέτην 
τοΰ θέματος, διά τής συγκεντρώσεως δέ καί ταξινομήσεως τού σχετι
κού υλικού, ήδυνήίλη καί τον Griffith νά συμπληριυση εις πλεΐ- 
στα καί τό.ν οπλισμόν, τήν τακτικήν τής μάχης, τάς μεθόδους συνα
γωγής καί τήν γενικήν αξίαν τών μισθοφόρων Κρητών νά άνασυν- 
θέση υποδειγματικούς. Ή άνάλυσις τών περί Κρήτης πληροφοριών 
εις τούς «Νόμους» τού Πλάτωνος προϋποθέτει γνώσιν καί τού δικαίου 
γενικώς καί τοΰ δικαίου τών Ελλήνων είδικώτερον. 'Η άνάλυσις καί 
άνασύνθεσις τών περί Κρητών μισθοφόρων ειδήσεων προϋποθέτει 
εύρεΐαν γνώσιν τών πηγών καί τών θεμάτων τής ιστορίας τής ελλη
νιστικής περιόδου. Καθ’ δσον δύναμαι νά κρίνω, καί τά δύο αυτά 
θέματα ό Effenterre τά διεπραγματεύθη κατά τρόπον υποδειγματικόν.

Τρίτον έκ τών επί μέρους θεμάτων τού βιβλίου τοΰ Effenterre τό 
όποιον πρέπει ιδιαιτέρως νά έξαρθή, είναι ή υπό τού συγγραφέως 
έπιχειρουμένη προσπάθεια «διασώσεως τής τιμής» τής Κρήτης από 
τήν αύστηράν έπίκρισιν τού Πολυβίου. Ή κυριαρχούσα, έκδηλος εις 
δλας τάς σελίδας τοΰ βιβλίου του, ιδιαιτέρα αγάπη τοΰ Effenterre 
προς τήν Κρήτην, καί ή έκδηλος επίσης διάθεσίς του νά έξιδανικεύση 
τήν άρχαίαν ιστορίαν της, τον έφερεν εις συστηματικόν έλεγχον όλιον 
τών περί Κρήτης πληροφοριών τοΰ Πολυβίου καί εϊς αναζήτησιν τής 
προελεύσεως τών αύστηρώτν του χαρακτηρισμών. Είναι, νομίζω, δύσ
κολον νά σχηματίση κανείς ιδίαν γνώμην επί τού θέματος, άνευ νέας 
επεξεργασίας τού υλικού. Αί διαπιστούμεναι όμως υπό τοΰ Effenterre
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αντιφάσεις τοΰ Πολυβίου, καθώς καί τα περί τής προελεύσεως των 
αυστηρών αυτών χαρακτηρισμών, δεν στερούνται πειστικότητος. Ή 
κρίσις επί τοΰ σημείου αύτοΰ ανήκει εις άλλους είδικωτέρους εις τά 
τής εποχής τοΰ Πολυβίου. Είναι αρκετόν νά διαπιστώσωμεν εδώ την 
πρωτοτυπίαν τοΰ δέματος καί την έκδηλον προσπάθειαν τοΰ Effen- 
terre νά μή έκφύγη, άντικροίίων τον Πολύβιον, τής προσεκτικής μελέ
της τών πηγών.

Ή συνοπτική αυτή παράθεσις τών προτερημάτων τοΰ βιβλίου τοΰ 
Effenterre δέον να συμπληρωθή διά τής ΰπογραμμίσεως τής κυριιο- 
τέρας αρετής τοΰ συγγραφέως: Ό Effenterre φαίνεται δτι γνωρίζει 
πλήρως καί τάς πηγάς καί την βιβλιογραφίαν επί τοΰ θέματός του. 
Κινείται δέ—καί αυτό είναι νομίζω σπανία δσον καί αξία ιδιαιτέρας 
έξάρσεως αρετή—μέ πλήρη άνεσιν, προκειμένων είτε επιγραφών, εϊτε 
φιλολογικών μαρτυριών, είτε άρχαιολογικιϋν δεδομένων. Το αυτό 
ισχύει καί διά τήν βιβλιοκρισίαν τήν οποίαν χρησιμοποιεί. Ή περίο
δος τής ιστορίας τής Κρήτης τήν οποίαν μελετά έχει απασχολήσει 
πολυαρίθμους μέχρι τοΰδε ειδικούς επί διαφόρων θεμάτων μελετητής. 
Ό Effenterre γνωρίζει τάς συμβολάς αΰτάς καί τάς χρησιμοποιεί 
επωφελώς, διατηρών πάντοτε ανεξαρτησίαν γνώμης. Καί είναι ιδιαιτέ
ρως εύχάριστον νά διαπιστιόνη κανείς τοΰτο εις δημοσίευμα φιλολό
γου τής εποχής μας, κατά τήν όποιαν ή προϊοΰσα έξειδίκευσις τών 
ιστορικών τοΰ αρχαίου Ελληνικού καί Ρωμαϊκού πολιτισμού κινδυ
νεύει νά άντικαταστήση δ,τι ήτο άλλοτε παιδεία ανθρωπιστική διά φι
λολογικών παρωνυχίδων, ολίγον ή καί ενίοτε ουδόλως άπεχουσών αυ
τού πού εις τήν σημερινήν Κρήτην λέγεται καί είναι «σουχλικό». Ή 
εύρεΐα χρήσις ιστορικών, φιλολογικών, αρχαιολογικών καί γλωσσικών 
δεδομένοι υπό τοΰ Effenterre είναι ιδιαιτέρως αξιέπαινος.

Υπολείπεται ή διατύπωσις ωρισμένιον παρατηρήσεων προερχόμε
νων έκ τοΰ λαμπρού αυτού βιβλίου, αί όποΐαι, έκφραζόμεναι εδώ υπό 
τύπον μάλλον αποριών, ίσιος άποτελέσουν διά τον Effenterre ή άλλον 
μελετητήν τής Κρήτης αφορμήν περαιτέρω ερευνών.

Ή ερμηνεία πρώτον τού περιφήμου Όλυμπ. XII τού Πινδάρου 
διά τον Κρήτα Όλυμπιονίκην Έργοτέλη, καί τά κατά συνέπειαν τού
της συμπεράσματα. Εις τον ύμνον αυτόν ό Πίνδαρος εγκωμιάζων τον 
Κρήτα Όλυμπιονίκην, ό όποιος λόγιο πολιτικών ερίδων έγκατέλειψε 
τήν πατρίδα του καί έγένετο πολίτης τής 'Ιμέρας, παρατηρεί δτι αν 
έμενεν εις τήν νήσον καί δεν έφευγε, θά έφθείρετο εκεί «ένόομάχας 
ατ’ άλέκτωρ αυγγόνω παρ’ εστία»' ή άπομάκρυνσίς του από τάς έρι
δας αύτάς τού προσέφερε τήν δυνατότητα νά άναπτύξη δλας του τάς 
άρετάς καί νά γίνη Όλυμπιονίκης. Τήν εις τον ύμνον αυτόν εμπεριε-
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χομένην ρητήν πληροφορίαν περί πολιτικών ερίδων εις την Κρήτην 
κατά τον 5. αιώνα ό Effenterre τήν παραβλέπει διά της απλής παρα- 
τηρήσεοτς δτι αΰτη δέον νά θεωρηθή: «comme une affaire acci- 
dentelle dont la transcription poetique par Pindare ne doit pas 
faire mrestimer la portec historique» (σελ. 33). Νομίζω δη δχι 
τόσον διά την πληροφορίαν αυτήν καθ’ εαυτήν δσον διά τό έκ τής 
ερμηνείας της προκΰπτον ιστορικόν στοιχεΐον, πρέπει νά εΐμεθα πε
ρισσότερον επιφυλακτικοί. Δεν βλέπιο πώς είναι δυνατόν ή εϊς κεί
μενον του 5. αίώνος πληροφορία περί στάσεων έν Κρήτη, σύμφωνος 
κατά τοΰτο μέ δλα δσα γνωρίζομεν περί τής νήσου από τον 4. αιώνα 
καί εντεύθεν, νά θεωρηθή ώς «transcription poetique» μιας «affaire 
accidentelle». Καί πολύ περισσότερον μάλιστα προκειμένου περί τοϋ 
Πινδάρου, ό όποιος δεν μεταλλάσσει την ιστορίαν τής εποχής του είκή 
καί ως έτυχεν. Καθ’ δσον γνωρίζω, ούδείς έκ τών ειδικώς άσχολη- 
θέντων μέ τον Πίνδαρον ήμφεσβήτησε την αξίαν τής πληροφορίας 
αυτής ως ιστορικής μαρτυρίας καί είναι πολύ περισσότερον πιθανόν 
δτι ό Effenterre λόγφ τής μεγάλης του αγάπης προς τήν Κρήτην 
«μεταγράφει ποιητικώς» τόν Πίνδαρον παρά δ,τι ό Πίνδαρος μετέ
γραψε ποιητικώς τήν ιστορίαν τής εποχής του.

Εις τήν ιδίαν περίπτωσιν, δπου ό προκατειλημμένος έκ τής αγά
πης του προς τήν νήσον ιστορικός αδιαφορεί διά τόν φιλόλογον, εύ- 
ρισκόμεθα, νομίζω, προκειμένου καί περί τής ερμηνείας τών «Νό
μων» τοϋ Πλάτωνος. Εϋσυνειδήτως και εδώ ό Effenterre παραθέτει 
τάς επί μέρους άλλοτε εύνοϊκάς καί άλλοτε δυσμενείς διά τήν Κρητι
κήν πολιτείαν κρίσεις τοϋ Πλάτωνος, σημείιόνει δέ επί πλέον χαρα- 
κτηριστικώς: «On pent done dire que le juqement de Platon sar la 
Crete esl partaqih) (σελ. 73). Νομίζω δμως δτι το θεμελιακόν ση- 
μεΐον τής κριτικής τοϋ Πλάτωνος επί τών θεσμών τής Κρήτης δεν 
έτονίσθη δσον θά έπρεπε' τό σημεΐον τοϋτο, ανεξαρτήτως τών επί 
μέρους ευνοϊκών κρίσεων, είναι δτι ή Κρήτη ώς ιδανική πολιτεία 
είναι απαράδεκτος εις τόν Πλάτωνα. Τοϋτο, είναι αληθές, δεν άπο- 
δεικνΰεται διά τής παραπομπής εις ώρισμένα χωρία, μολονότι τό 
666Ε κ.εξ. είναι βεβαίως σημαντικόν. Άποδεικνΰεται διά τής ερμη
νείας τοϋ καθ’ δλου πνεύματος τών «Νόμων». Παρά τήν βασικήν δια
φοράν μεταξύ τής «Πολιτείας» καί τών «Νόμων», διαφοράς συνιστα- 
μένης εις τό δτι εις μέν τήν «Πολιτείαν» οί νόμοι, δπου υπάρχει ιδα
νική πολιτεία, δεν χρειάζονται, ενώ εις τούς «Νόμους» οί νόμοι διά 
τής παιδείας τήν οποίαν ασκούν είναι απαραίτητοι, καί εις τό έν καί 
εις τό άλλο έργον θεμελιακός συντελεστής παραμένει ή παιδεία. Τήν 
παιδείαν τούτην δεν παρέχει ή Κρητική πολιτεία παρά τάς επί ειδι
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κών θεμάτων καλύτερος λύσεις τάς όποιας παρέσχε. Και δι’ αυτό δεν 
είναι δυνατόν νά προβληθή ως πρότυπον. Τοϋτο έπεξηγήθη ήδη αρ
κούντως υπό τοϋ Werner Jaeger καί είναι ίσως λάθος το δτι δεν 
εχρησιμοποιήθη υπό τοΰ Effenterre ή διεξοδική άνάλυσις των «Νό
μων» εις την «Paideia». Μένει άλλως νά εξετασθή αν τά περί τής 
Κρήτης άναφερόμενα υπό του Πλάτωνος αφορούν την Κρήτην εϊδικώς 
καί όχι γενικώτερον την δωρικήν νομοθεσίαν. Ή διάκρισις αυτή έχει 
σημασίαν, διότι πλείστας φοράς εις τους «Νόμους» ή Σπάρτη καί ή 
Κρήτη χρησιμοποιούνται αδιακρίτως ως δύο παράλληλοι καί όμοιαι 
μορφαί τοΰ αυτού πνεύματος νομοθεσίας.

Δεν θά ήτο ίσως άνευ σημασίας άν, παραλλήλους προς τά κείμενα 
περί Κρήτης, τά όποια άνέλυσεν ό Effenterre, συμπεριελάμβανε και 
τάς επί Κρητικών θεμάτων έργα των δραματογράφων. Τά δράματα 
αυτά άναφέρονται βεβαίως εις τούς περί τον Μίνωα μύθους, δεν απο
κλείεται δ'μως νά συνδέωνται κατά τινα τρόπον καί μέ τήν ιστορίαν 
τής Κρήτης. Ό διάλογος «Μίνως» π.χ., ό αποδιδόμενος, κακώς βε
βαίως, εις τον Πλάτωνα, ενώ έχει τίτλον καί θέμα συνδεόμενα προς 
τήν προελληνικήν περίοδον τής Κρήτης, ούσιαστικώς προέρχεται από 
τάς περί Κρήτης συζητήσεις τών μέσων τοΰ 4. αίώνος. Δεν αποκλείε
ται νά ύπάρχη ανάλογος σχέσις μεταξύ τών τραγωδιών τού 5. αίώνος 
καί τών κωμωδιών τού 4. αίώνος τών περιστρεφομέντον περί θέματα 
μινωϊκά προς τήν πραγματικήν κατάστασιν τής νήσου κατά τάς αντι
στοίχους αύτάς περιόδους. ΔΤ αυτό νομίζω ότι πλήρης άνάλυσις τών 
πηγών δεν έπρεπε νά παράβλεψη τά στοιχεία αυτά, όπως επίσης δεν 
έπρεπε νά παράβλεψη καί τήν πλουσίαν συλλογήν τών επιγραμμάτων 
τής ΓΙαλατινής Ανθολογίας τών άναφερομένων εις τήν Κρήτην. Τήν 
έξέτασιν τών επιγραμμάτων αυτών υπόσχεται ό Effenterre ότι θά 
κάμη εις άλλην εργασίαν του (πρβλ. σελ. 281, σημ. 3), ή έλλειψις 
πάντως είναι αισθητή.

Εκ τών άλλων θεμάτων τοΰ βιβλίου, τά όποια δεν φαίνεται νά 
έχουν ττίχει πλήρους επεξεργασίας, είναι αί περί Κρήτης πληροφορίαι 
τοΰ Αριστοτέλους, ή παρουσία Κρητών εις τήν Αίγυπτον, ή προϊ- 
οΰσα άνάπτυξις τών δημοκρατικών θεσμών, οι οικονομικοί όροι τής 
ζωής εις τήν Κρήτην και ή έξέλιξις τής θρησκείας. Τά πολυπληθή 
προβλήματα τά συνδεόμενα προς τάς πληροφορίας καί τήν κριτικήν 
τοΰ ’Αριστοτέλους αντιμετωπίζονται, νομίζω, πολύ συνοπτικώς- επί
σης πολύ συνοπτικώς εξετάζονται τά πολυάριθμα στοιχεία τά όποια 
συνεκέντρωσε διά τής προσωπογραφίας τών Κρητών εις Αίγυπτον ό 
Heichelheim' ή πτώσις τής αρχαϊκής αριστοκρατίας τών γενών 
καί ή άνάπτυξις δημοκρατικών θεσμών αποτελούν δύο άλληλοσυνδεό-
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μένα σοβαρώτατα θέματα, τιθέμενα διά πρώτην φοράν υπό τοΰ Ef- 
fenterre. Ή άνάπτυξίς των όμως είναι ίσως περισσότερον τοΰ δέον
τος σύντομος καί ουδόλως πειστική. Τήν σημασίαν τής μελέτης τών 
οικονομικών ορών τής ζωής εις Κρήτην τήν Ιτόνισεν ήδη ό Rostov- 
zeff, προκειμένου μάλιστα περί τής περιόδου τής ελληνιστικής ιστο
ρίας τής νήσου. Καί εδώ ή άνάπτυξίς δεν είναι επαρκής. Τό δέ θέμα 
τής θρησκευτικής ζωής ουδόλως σχεδόν θίγεται, μο?ιθνότι καί αυτό 
καθ’ εαυτό είναι σπουδαιότατου, λόγψ τής μινωικής προϊστορίας τής 
νήσου καί τής εξ αιτίας αυτής άναπτύξεως ίδιομόρφου θρησκευτικής 
παραδόσεως, καί υπό πολυαρίθμων πηγών διαφωτίζεται.

Έπέμεινα επί τΰ>ν ελλείψεων αυτών, διότι τό έργον τοΰ Bffen- 
terre μέ τήν ακρίβειαν, τήν ευρύτητα καί τήν ένημέρωσιν πού παρου
σιάζει είναι ασφαλώς μία από τάς πλέον ενδιαφέρουσας καί υποδει
γματικός μονογραφίας τών τελευταίων χρόνων διά τήν άρχαίυν ιστο
ρίαν ελληνικής περιοχής. Αί απαιτήσεις τελειότητος αί όποΐαι παρου
σιάζονται εδώ προβάλλονται από αυτήν ταύτην τήν αξίαν τοΰ βιβλίου, 
τών πλουσίων περιεχομένων τοΰ οποίου περιωρίσθημεν νά δώσωμεν 
άτελεστάτην περιγραφήν. Έλπίζομεν καί εύχόμεθα εις νεώτερσ δημο- 
σιεΰματά του επί τής Κρήτης νά έπανέλθη ό εκλεκτός Γάλλος συγγρα- 
φεύς επί τών θεμάτων αυτών καί νά τά διαλευκάνη. Θέι τον παρακο- 
λουθήσωμεν μέ πολλήν ευγνωμοσύνην καί τιμήν. Ή εργασία του 
τιμ§ καί τήν Γαλλίαν καί τήν Κρήτην.

Harvard ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ
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