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ANAGNOSTIS P. AGGELARAKIS

Cretans in Byzantine Foreign Policy
and Military Affairs since the 4th Crusade

Scholars have not paid sufficient attention to the importance of Byzantine
involvement in support of the Cretan revolts against Venetian rule as part
of the foreign policy of the Nicaean Emperors and Michael VIII after the
dismemberment of the empire during the Fourth Crusade. Additionally, after the
failure of Byzantine efforts to liberate Crete from Venetian domination during
the thirteenth century, the significant role played by the Cretan troops who left
the island because of their loyalty to Byzantium and their involvement in the
empire’s military affairs and endeavors, has not been adequately understood or
appreciated. In fact, it may be possible to show the reliability and importance of
these Cretan military exiles and their descendants to the empire’s defenses was
so highly valued that Cretans remained an important and integral part of the
Byzantine military and imperial court well into the fifteenth century.

Some Consequences of the Fourth Crusade

The cataclysmic events brought about at the sacking of Constantinople, starting
on April 13, 1204, by the Latin armies of the 4th Crusade1, charged as they were
with the desecration of holy places, shrines, and relics of Orthodoxy, the blatant
frenzy of pillaging, the ruthless murders and rapes, the merciless enslavement and
forcible conversions to the Catholic faith afforded on the Byzantine population,
unveiled the resentment and hostility that was nestled in the psyche of the Latin
crusaders against the Eastern Roman Empire and Greek Christendom2.
1.	Schopen and Beller 1829-1855. Akropolites 2007. Nicol 2002. Queller and Thomas 2000. Godfrey
1980. Setton 1976, 8ff.
2. Van Dieten 1975, 301-302; Schopen and Beller 1829-1855. Akropolites 2007. Faral 1938, vol.
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In such a disgraceful shroud of atrocities, abomination, and plunder, the Latin
rule in Constantinople was established under the rule of Baldwin of Flanders.
The vast majority of Byzantine territory had been sliced and parceled among the
occupants, the primary position of which was held by the domineering nautical
power of the Republic of Venice3, the most serene, a commercial force of influence
that had long benefited from Byzantium’s easements and trade agreements of
old toward her, given that her fleet played the catalytic role in transporting the
crusaders against Byzantium and in ensuring subsequent naval communications
and operations. Venice was the supreme beneficiary of Byzantium’s downfall
and its most formidable enemy, predictable in its decision-making and actions,
alliances and affiliations only on the matter of profit and power.
Venice reaped away, in addition to a cadre of exclusive trade rights, three
eighths of Constantinople including Hagia Sophia, while seizing the most
strategically important naval and commercial loci from the fallen Byzantine
territory such as Heraclea, Rhedestos, and Gallipoli in Marmara, the island of
Euboea (Negropont) and a considerable number of Aegean Islands, and even Crete
(after a manipulative negotiation with Boniface of Montferrat4), Coron and Modon
in Peloponnese, the Ionian islands, Dyrachium and Ragusa in the Adriatic. Hence,
Venice secured a domineering grasp on the Adriatic, Ionian, Aegean and Cretan
seaways and a most pristine seafaring pathway within Eastern Mediterranean
naval communications and trade roots; asphyxiating the naval prospects even
of its Latin contenders such as the Genoats, in effect augmenting its enhanced
naval abilities and economic capacities, and becoming a political superpower5.
The conquering raid of the west on Byzantium, however, was not able
to uproot the disposition of the Eastern Roman Empire as separate refugee
Byzantine sanctuaries emerged aiming to safeguard its social/cultural-politicaland ecclesiastical organization and heritage in Nicaea of northwestern Asia Minor
by the Laskarids6,7, and in Arta of Epirus in western Greece8 by descendants of
II. Darrouzes 1965, 82-83. Setton 1976, 12. Ostrogorsky 1993, 417, 449-450.
3.	Nicol 1988.
4. Marco Sanudo the Duke of Naxos and Aegean Archipelago, nephew of Doge Enrico Dandolo of
Venice, negotiated for Dandolo during the seize of Adrianoupolis in 1204, the ceding of Crete
from Bonifatio to the Venetians: see Cornelio 1755, II, 122. Setton 1976, 18.
5.	Nicol 1988. Geanakoplos 1959. Μιλιαράκης 1898, 249-250.
6. Thedore Laskaris I, son in law of last reigning emperor in Byzantium who, in 1208, was crowned
as Βασιλεύς των Ρωμαίων: Μιλιαράκης 1898. Angold 1975. Garner 2008.
7. The empire of Trepizond had been established by descendants of the Comnenoi dynasty earlier
than the 1204 destruction. Due to Theodore I Laskaris’ Nicaean military campaigns it was soon
reduced to a principality.
8.	It was founded by Michael I, of the imperial Aggeloi family. Later, Despot Theodore I of Epirus
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the Aggeloi dynasty. Despite the antagonistic ambitions and strife that unfolded
between the Byzantine centers in identifying the most able heir to succeed in
the leadership for the common Byzantine cause to overthrow the insolent Latin
usurpers from the Queen City and to resurrect the glory and power of the
Byzantine Empire, campaigns were zealously carried out, summoning all possible
means implemented in the field or through diplomatic decorum available to them,
in primarily fending against and deterring the establishment of Latin control from
Naupactos to Dyrrachium and from the Ionion sea to the northwestern Aegean
to the shores of northwestern Asia Minor and the eastern coasts of the Black
Sea, also buffering the rising power of the Bulgars who had their own aspirations
for taking Constantinople, as well as cushioning against the expansive endeavors
of neighboring peoples in Asia Minor9. During those tumultuous processes, the
Nicaean empire prevailed having constantly gained power and having established
stronger foundations with a prosperous and economically stable and militarily
able state, especially under the wise administration of Emperor John III Doukas
Vatatzis (of a noble military Thracian origin from Didymoteichon, son-in-law and
successor of Theodoros Laskaris10). John III Dukas Vatatzis, besides reclaiming
in time northwestern Asia Minor from the Latins and forming an alliance with
the Seldjuks11 of Iconium, after carrying out successful campaigns against them
in the Meander valley12, seized Thessaloniki and major fortresses in Macedonia
from the Despotate of Epirus while forming an alliance with the Bulgars, yet
in the process eliminating both from contenders for the Byzantine Empire
while also reconquering Byzantine territory that had fallen in the hands of the
Bulgars. In the Eastern Aegean he re-claimed, by conquest from the Latins, the
islands of Lesbos, Chios, Samos, Ikaria, Cos, and Amorgos, even succeeding in
effectively exercising authority over Rhodes13. Vatatzis wisely used military and
naval operations to enhance and strengthen the Nicaean empire in the effort to
encircle the Latins in Constantinople, while the cadre of his diplomatic activities
(From the Ionian Sea to the Aegean and from Naupactos to Dyrrachium), after seizing Serres
and Beroia and Latin held Thessaloniki crowned himself in 1224 as Emperor, see Μιλιαράκης
1898. Nicol 1957.
9. Μιλιαράκης 1898. Nicol 1957. Άμαντος 1951, 174-178. Άμαντος 1953, 29-34.
10. Μιλιαράκης 1898. Άμαντος 1951, 174-178; 1953, 29-34. Constantelos 1972, 92-104. Langdon
1979.
11.	In 1231, see Langdon 1992, 17. Compare with Constantelos 1972, 98.
12.	In 1225/26, see Νικολαΐδης 1868, 192.
13.	A battle worthy Nicaean fleet built in Smyrna with up to 300 horse carrying triremes was
dispatched under protosebastos Theodoros Kontostephanos to Rhodes by Vatatzis after 1247 and
the latest in 1249, in a campaign that brought Rhodes into Byzantine control, see Akropolites
2007, 246-249. Μόσχος 1997, ΙΙ.3, 56. Μιλιαράκης 1898, 157-158.
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keenly involved communications not only with the Genoats, the Venetians14, and
the papacy15, but also ratifications of fruitful negotiations and a strong alliance
with Hohenstaufen Emperor Frederic II16.

Emperor John III Dukas Vatatzis’ Involvement in Crete

Vatatzis’ military advancements and particularly his successful operations on
the islands of the Eastern Aegean, offer clear evidence advocating against a
proposition claiming that he had lacked in adequate numbers of able admirals17,
and possibly even in the overall arsenal abilities of the navy18, with the exception
of the burning of the fleet by his own orders in Lampsakos, in 1225, so as to
not allow it to fall in the hands of the Latins when he needed to campaign from
Lampsakos19 to Achiraous to subdue a treasonous plan for insurrection instigated
by his cousin Andronikos Nestoggos and others of his inner circle20. Lending
further support on the genuine potential of his nautical capabilities is the tactical
response and speed by which he dispatched twice a flotilla of 33 warships and 12
galleys with considerable forces for the military operations to Crete, executed in
support to the so-called 3rd Cretan revolt of the Two Sivritoi against the Venetians
during 1230-123621. Intervening militarily in favor of the Cretans, who rising
up in arms were seeking their freedom from the harsh Venetian occupation
with the ultimate goal of unification with the Nicaean empire, paradigmatically
adds another reflection on Vatatzis’ Nicaean empire-building resolve, prestige,
increasing military power22, significant economical means, and influence to
14. There were negotiations for trade treaties with the Genoats which did not flourish while he
stipulated with restrictive addenda the access of the Venetian colony in Constantinople trade
agreements ratified in 1219 by Theodore I Laskaris, see Nicol 2002, 21. Μιλιαράκης 1898, 132-133.
15. Pope Innocent IV.
16. The Emperor of Germany-Italy and Burgundy; Emperor of the Romans; King of the Sicilian
Kingdom; Stupor mundi or the wonder of the world by a contemporary chronicler, a wonderful
cosmopolitan, well educated patron of letters, and multilingual (Latin, Sicilian, German, French,
Greek, and Arabic), see Detwiler 1999, 43.
17. Cf. Brehier 1969-1970, 425. Geanakoplos 1959, 82.
18.	On the contrary Theodore Laskaris had already set a valuable precedent in building a considerable
flotilla that roamed the Aegean in defiance to the Venetian and Pisan navies, with admiral the
Calabrian Sterionin or Esturion, Van Dieten 1975, 828, 842; see also Akropolites 2007, 100-101.
19.	At Olkos of Lampsakos Vatatzes had stationed galleys to control Hellespontic navigation and
trapping of enemy ships, see Akropolites 2007, 157-158.
20. Μιλιαράκης 1898, 234-235. Akropolites 2007, 169-170.
21. Μιλιαράκης 1898, 265-266. Ξανθουδίδης 1939, 37-40.
22. Miliarakis, A 1898, Istoria Basileiou tis Nikaias kai tou Despotatou tis Epeirou (1204-1261),
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be reckoned with among foes, antagonists, and potential allies23 in the midst
of the regional geopolitical theater, considered as the most able leader to rally
the Byzantine cause for epanorthosis of the shattered Byzantium, conditions
otherwise unattainable by the Despotate of Epirus, or the Empire of Trebizond
competing as they were24 for the restoration of Byzantium’s former glory and
the seat of Christian Orthodoxy.
Vatatzis’ military expeditions in Macedonia and Thrace, the Eastern Aegean
islands, and Crete would not have been possible had he not under his command
a considerable naval power and the ability to build more. These Nicaean naval
abilities were not only recognized by the Byzantine peoples, such as the Cretans
who had invited Vatatzis’ involvement, but also by antagonists like the Venetian
Duke of Naxos25 who had been summoned by John Storlado, the Duke of Crete,
as reinforcements against the Cretan uprising of the Two Sivritoi of 1230, but
who retreated soon after the Nicaean forces arrived in Crete26.
Vatatzis’ campaign in unison with the Cretans, even if not successful to
liberate Crete from the Venetians, was nevertheless able to afford protracted
losses to the Venetian economic might and prestige, achieving in the way better
circumstances for the human condition of the Cretans, forcing new attitudes and
policies to be adopted by the Venetians based not solely on callus oppression
and blunt force toward the Cretans27. Further, the belligerent theater of Crete,
drastically drained Venice militarily, also causing collateral interruptions in the
transportation of supplies and reinforcements weakening the logistical capacities
of Latin held domains in the borders of Nicaea, in favor of Vatatzis’ plans. On
that account, Crete proved to have offered very important and useful tactical
opportunities in Vatatzis’ strategy for epanorthosis.
A general charge, alluding to a purported anemic naval and military support
by Vatatzis to the 3rd Cretan revolt of the Two Sivritoi, is hereby suggested may
be fine-tuned should it not fail to consider both the filial arrangements of 1234
Athens, pp. 256-284 & 348-421; Ostrogorsky 1993, 444-446.
23. The Genoats endeavored in 1231 and then again in 1239 (the same years the Anatolikoi of
Vatatzis were supporting the Cretans in their revolt against the Venetians) to go into treaties
with Vatatzis against Venice, but nothing came to fruition, also considering Vatatzis’ economic
embargo in his Empire of anything produced by Latin hands, see Geanakoplos 1959, 84 and
footnote 40.
24.	Yet located at less strategic positions from the forum of activities for Constantinople’s
epanorthosis; Trebizond had been reduced to a Greek Principality already, see note 22, supra.
25. Marco Sanudo or most probably his son Angelo Sanudo, since Marco died in 1227, see Ξανθουδίδης 1939, 38 and note 2.
26.	See note, supra.
27. Ξανθουδίδης 1939, 41-43.
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that transpired between the houses of Bulgarian Tsar Ioan Asan and Vatatzis’28,
the coeval military preparations and campaigns of Vatatzis, whereby he reconquered from the Latins major parts of pericoastal and inland Thrace29, and
the collaborative naval and military endeavors of Asan and Vatatzis to take
Constantinople in 1235, and again in 123630. Such circumstances demanded
the mobilization of Vatatzis’ entire military organization and arsenal, the
consequences being so severe to the Latins in Constantinople requiring even the
involvement of pleading conciliatory mediations from the papacy to Vatatzis31.
The Nicaean forces called Anatolikoi (Easterners), suggested here to indicate
those of the Eastern Byzantine sanctuary of Nicaea and not of the Western of
Epirus (rather than military personnel of the old Thema Anatolikon of Asia
Minor), despite the withdrawal of their navy to Nicaea, they remained from
1230 to 1236 on Crete actively carrying out a war of resistance, challenging and
confronting the Venetians from successfully establishing themselves in Crete,
through both conventional and guerilla warfare, conditions which as mentioned
above proved to have brought beneficial results to the Cretans in negotiating
better terms and living conditions with the Venetians. Anatolikoi and Cretan
revolutionaries must have developed strong relations minimally as brothers in
arms sharing in common goals despite somewhat successful Venetian endeavors
to appease and soothe the Cretans with favorable settlements.
Hence, following a truce and exchange of prisoners, the Anatolikoi and
their Cretan comrades that did not take oaths culminating to settlements with
the Venetians32 were safely evacuated to Nicaea in 1236, following a separate
treaty33. These Cretan fighters must have been absorbed in the Nicaean military
and naval operations providing along with their legacy of unyielding stamina,
valor, prowess, and experience in lightly armed and highly mobile unconventional
fighting, the reliability of a kin Byzantine fellowship.

28.	Akropolites 2007, 191. Μιλιαράκης 1898, 267-268.
29. Μιλιαράκης 1898, 268-270 (also consider the ecclesiastical establishment of the Patriarchate in
Bulgaria in 1235).
30.	Langdon 1985, 105-135. Μιλιαράκης 1898, 273-274. Akropolites 2007, 194-195.
31. Μιλιαράκης 1898, 275-279.
32. Ξανθουδίδης 1939, 40 and note 3 (refers to the treaty of the Two Sybritoi ratified by some Cretan
leaders except of the two archontopouloi-Drakontopouloi brothers and their followers that kept
fighting in unison with the “Anatolikoi”, cf. Cretae sacrae vol. II, 267-270).
33. Ξανθουδίδης 1939, 42-43.
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Cretan Warriors, Emperors Theodore II Laskaris
and Michael VIII Palaiologos

Crete and its population, it appears clear should be considered as an additional
sanctuary of the shattered Byzantium along with the Greek centers of Trepizond,
Epirus and Nicaea, given its inter-phased unity and fellowship with the Byzantine
legacy and habit of civilization, and their readily expressed determination and
stamina (unsurpassed in magnitude by the resistance efforts of any other Byzantine
territory34 invaded by the Latins after 1204) to revolt and battle for a sequence
of more than one and a half centuries35 against the oppressive occupation of the
invaders of foreign cultural values and traditions, tong, and religion. And since
it was not possible for the vast majority of the Cretan population to seek refuge
elsewhere within borders of adjacent lands for safety, but rather to stay their ground,
occasionally fleeing in the precipitous and altitudinal domains of their island in
times of danger and in their cause for resistance against the Venetian occupant, they
readily expressed, if not further strengthened as suggested here, their homogeneous
sentiments of ethnic unity, character and identity as Cretans and Byzantines36.
Such examples of patriotism and heroism uplifting to the spirit of the shattered
Byzantine “ship of state”37, hoping to reclaim some of its old glories, could have
possibly offered utility in the augmenting via the returning Anatolikoi and their
Cretan comrades, since 1236, on the emerging cultural development of a national
identity concept inclining more so toward a Hellenic patriotic predisposition38.
Such clues had surfaced in Nicaea less than two decades later in Theodore Laskaris’
II, Vatatzes’ son and successor’s letter to Nikephoros Vlemides. Indicated in his
letter were his plans and preparations for assembling an exclusively Hellenic army39
34.	Although the towns and forts of Corinth, Argos, and Nauplion under the leadership of Sgouros
showed significant militancy against the Latins, whereas Monembasia under the leadership of
Mamonas, Daimonogiannis and Sofianos resisted for 40 years finally falling into Latin hands
after a three year siege between 1246-1248, Παπαρηγόπουλος 1870, 5-6.
35.	During the first 160 years, see Ξανθουδίδης 1939, 20.
36.	Given the very populous participations of Cretans in their recurring revolts against the Venetians
for over a century and a half.
37. Favorable expression of the time used by both Akropolites (157, I.5), and Gregoras (70, I.14).
38.	See Vacalopoulos 1970, 27-43.
39.	See in Geanakoplos 1959, 35 and note 13 (where the word Ελληνικόν replaces the word Ρωμαίων for the Greeks). Similar notions were later expressed by Michael VIII Palaiologos actions in
putting together and engaging mainly Greek contingents (at least excluding Latins) in the prelude
of retaking Constantinople (25 June, 1261), and later in cautioning of ambiguous Latin loyalties
inside Constantinople after epanorthosis, especially before his entrance in Constantinople the
15 August, 1261, with his characteristic expression Ρωμαίοις μεν πιστεύων, Ιταλούς δ’υποπτεύων. See Beller 1835, 158-159.
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on which alone to depend on for the safety of the Nicaean Empire, void of Serb,
Bulgar, Italian, and Turk mercenaries, while his communications toward Michael
VIII Palaiologos patriotically urged him to return to Nicaea from his flight to the
Turks in 1256. Furthermore, in Metochites’ Imperial oration to Michael’s VIII son
and successor, Andronikos II, in 1290/91, delivered in fact in Nicaea, an entire
defensive strategy was suggested based on ...over the salvation of your Hellenes...40
in Asia Minor/Anatolia from the desolation caused by the marauding advances of
the Turks; a political and military strategy which was indeed implemented having
at its center stage a significant contingent of Cretan fighters under the command
of the noble Dux of thema Thrakesion, pingernis Alexios Philanthropinos in
1293/129541. But to follow the sequence of events, it is prudent to turn to the
Nicaean Emperors John III Dukas Vatatzis42 and his son-successor Theodore II
Laskaris43. It is in their credit that the preparation of the multilayered fabric for the
Byzantine epanorthosis is owed, inherited by Emperor Michael VIII Palaiologos44
or Diplokonstantinos, who recaptured Constantinople45 from the Latins in 25
July, 126146, initiating the reestablishment of Byzantine sovereignty of old and
having been in almost continuous diplomatic negotiations with the papacy47
and since 1258/1259 (Pelagonia)48 at war against Despot Michael II of Epirus
and Prince William of Achaia in Morea nearly achieving to basically reestablish
the old Byzantine borders in Greece49, despite the military support and constant
threat imposed by their ally Manfred of Sicily50. Among the multitasking marvel
of decision making processes, operations, and actions that such extraordinary
circumstances required after 1261, in both the domestic issues and theater of foreign
policy51 perspicacious Michael VIII, primarily in delaying and/or deterring ominous
40.	See Laiou, EA 1972, 78 (Laiou stipulates that this is one of the earliest uses of the word Hellene:
to mean Byzantine and that until the middle of the 13th c. the term Hellene involved connotations
of paganism and was shunned).
41. Beller 1835, 210 (9. 3-10).
42.	Died November 3, 1254 after a reign of 32 years.
43.	Died in August, 1258 after a reign of less than 4 years.
44. Crowned in Christmas, 1258.
45. ‘She was a devastated city full of ruinous architecture and stones as it had received nothing from
the Latins but destruction of every form day and night, as a sample from Nicephorus Gregoras
description, see Schopen and Beller 1829-1855, 87, I.23 and 88, II. 1-7.
46.	Geanakoplos 1959, 92-115.Μιλιαράκης 1898, 589-595 (particularly in page 596 is stipulated that
the day was Monday 25th of July, 1261, the holiday of Saint Anna, see note 2 of same page).
47.	See Geanakoplos 1959, 139-147.
48.	See Geanakoplos 1953, 118-135.
49. Beller 1835, 206, I.18 and 207, II. 12-13.
50.	See note 47, supra.
51. Combining concerns of political opposition, socio-political themes such as the repopulation
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Latin campaigns against Constantinople in specific, and Byzantine sovereignty
in general, used both diplomacy and defensive preparatory approaches as well as
indirect warfare especially against the most menacing of his sworn Balkan and
Latin enemies, the Venetians (who in having lost their unique privileges in Latin
Constantinople dreaded even losing control over Euboea, the Cycladic holdings,
Coron and Modon and even Crete52), and having allied with Prince William of
Morea at the 1262 treaty of Thebes53, also joined forces with the papacy, Baldwin,
and the barons of Morea at Viterbo in June of the same year, against Michael and
his Genoat allies54. Meanwhile, in the same year of 1262, strongly suggested here to
have been an immediate countermeasure to the catastrophic potential the treaty of
Thebes was promising to bring to Byzantium, Michael VIII55 dispatched 3 triremes
to Crete headed by Duke of Thrace Stengos56 to entice the Cretans, calling upon
their patriotic spirit to revolt against the Venetians, aiming to reclaim the island
into Byzantine sovereignty; a nearly attained objective of a strategy suspended since
John III Vatatzis’ involvement in Crete which had subsided since 1236. The Cretans
continued to suffer under the superciliousness of the occupant and there were
minor uprisings between 1236 and 126157; it would not be inconceivable to propose
that such revolts may also reflect on a continued Byzantine foment or incitement.
The caliper of the naval and military force sent to Crete with Stengos was
apparently insignificant to be a threat to Venetian interests in Crete, however
essential it may have been for Michael VIII particularly at a juncture where
every element of a Byzantine fleet could have been used to patrol and defend
Constantinople’s waters. And yet not only did Stengos’ mission sounded the
belligerent sentiments of the Cretans, but also received oaths of participatory
of Constantinople, the juxtaposition and balancing of economic interests and trade in light of
the Genoat and other Latin inhabitants of Constantinople, ecclesiastical matters, diplomatic
issues especially toward the West, as well as issues of security and naval/military preparedness
to mention a number of issues.
52.	See Geanakoplos 1959, 148 and note 44, also 140 and particularly note 6 for Pope Urnan’s IV
concerns in concert to these of the Venetians.
53.	See Geanakoplos 1959, 156.
54. Michael needed immediately a strong navy and had transferred to the Genoats the old Venetian
privileges. Synchronously Genoa was interdicted by the papacy as punishment for allying with
Michael, see Geanakoplos 1959, 149. The Venetians started marauding naval expeditions against
Michael VIII, i.e. the incidence of the three Venetian pirate ships that were captured by a GrecoGenovese fleet inside Marmara after having killed many Greeks, see Geanakoplos 1959, 152-153.
55.	Among the multitasking of running campaigns in the Morea, the Aegean, Epiros, the front against
the Bulgars, and even the Laskarid relative revolt of Trikokkia in Asia Minor (for Trikokkia see
Beller 1835, 193-201).
56. Cretae sacrae II: 288; Tafel and Thomas, 1856-1857. III, 145.
57. Ξανθουδίδης 1939, 44.
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alliance from all Cretan archons58, instigating the 1262 Cretan revolt. Thus,
Stengos’ tactical mission having reached its destination in Crete apparently
initially under the veil of a covert operation, would have fulfilled part of Michael’s
VIII strategy to reclaim the old Byzantine borders, possibly even realizing an
outstanding promise to the Cretans in Crete and to an important contingent
of refugees comprising political, military and ecclesiastical figures of Crete
who had sought sanctuary in Nicaea under the circumstances established ever
since Vatatzis’ Nicaean reign59. Further, the outcome of the mission to Crete,
it is suggested, must have been calculated by Michael VIII to draw beneficial
results to the reestablishing Byzantine power whichever way sighted. Without
committing significant resources, the mission in Crete proving successful or
not, would have had in either case opened a theater of war, possibly a significant
one, which the more protracted the better it would have been for draining
Venetian resources, also distracting Venice from their anticipated plans against
Constantinople; drawing them sooner or later to the table of negotiations with the
empire. Furthermore, on the side of the Cretans, it could have possibly at least
assisted them to secure better rights and easements under a continued Venetian
occupation; such had been the outcomes attained after Vatatzis’ involvement.
Indeed, following a four year uprising lead by the Chortatzai, Skordilai,
and Melissinoi among the many Creto-Byzantine archondopouloi families that
participated, the outcome remained indecisive, primarily due to the lack of
sustained reinforcements from Michael VIII, suggested here to have most probably
been a considered action on his side given the condition afforded by the consequent
papal intervention for cessation of hostilities and subsequent duration of the 12621263 negotiations with the papacy60, and locally in Crete compounded by the
consequences of the clandestine role of Alexios Kallergis61. Additional reasons
which would have influenced Michael’s VIII plans for Crete, were most likely
the unfavorable conditions that transpired from the naval expeditions of 1263
in Settepozzi62 against the Venetian holdings in the Aegean, and the land based
campaigns in Morea at Prinitza63. The gravity of the situation was compounded by
58. Ξανθουδίδης 1939, 45 (save for deceitful Alex. Kallergis).
59.	Examples may include the metropolitan of Crete Nikolaos, cf. Ξανθουδίδης 1939, 39 note 2, and
as suggested supra the Drakontopouloi brothers and their followers who had sought sanctuary
in Nicaea.
60.	Geanakoplos 1959, 146-147, 165-166, inclusive of the papal intervention of August 1263, to
William of Achaia, inciting ... unity ... with the Emperor of the Greeks... and cessation of hostilities.
61. Ξανθουδίδης 1939, 45-46.
62.	On May-July 1263, see Geanakoplos 1959, 153-154.
63. Kalonaros 1940, II, 4706-4855.
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misunderstandings in the parleys with the papacy64 due to poor communications
and looming suspicions in a highly charged theater of multilateral foreign policy
negotiations, coupled by the mounting disappointments caused by the selfserving naval performance of the Genoat alliance65, comprising the fleet on which
Manuel VIII had to rely on for defense against the Latin enemy coalition and for
any Byzantine strategic plans that would have involved naval operations, further
aggravated by the alleged furtive 1264 Genoat plot to betray Constantinople to
king Manfred of Sicily66. There were additional reasons for concern however, and
indeed at the proximal domain of Constantinople involving a precarious situation
in the Balkans where Stephen Uros I, ruler of Serbia, and Bulgar Tsar Constantine
Tikh had assumed aggressive campaigns invading Greek territory; the latter with
the support of Mangu, Khan of the Tartars were ravaging Thrace67. Such mounting
circumstances a few years after the epanorthosis of Constantinople were most
probably adequate causes for the lack of reinforcement on the ongoing revolt in
Crete instigated by Michael VIII; it culminated with the 1265 treaty between the
belligerents and the Venetians, as expected quite favorable to the Cretans68. As a
consequence, a track of the projected outcomes on the operations in Crete, incited
by Byzantine plans with the aim to eventually draw the Venetians in negotiations
with Michael VIII, as suggested above, although initiated did not however
materialize in a satisfactory way for Byzantium. For Michael VIII, there couldn’t
have been a more astute and timelier juncture to maximize diplomatic endeavors
as a catalytic lever to buffer the catastrophic effects of the sea and land defeats of
1262/1263 that had enfeebled the standing of Byzantine martial operational abilities
and capacities at least in the eyes of its enemies. In June of 1265 Michael VIII
and the Venetians had drawn up a truce agreement with mutual concessions on
the prospect of cessation of hostilities including the exchange of all prisoners and
the removal of all imperial military personnel from Crete69, which nevertheless
was not ratified by the Doge of Venice. It has been claimed that this was due to a
Venetian assessment alluding to Michael’s veiled interests on the Aegean islands
64.	Geanakoplos 1959, 166-167.
65.	See Geanakoplos 1959, 154.
66.	Geanakoplos 1959, 168-170. The pressure on the Genoats to withdraw from their alliance with
the Byzantines as clearly spelled out by Pope Urban IX on October 20, 1263, (see Geanakoplos
1959, 167 and note 27) could have possibly been one additional reason causing them to the
pathway of the alleged plot.
67. Μόσχος 1997, I. IV. 6 α-γ, 119-120, conditions which endangered Michael’s VIII own safety in
the battle field.
68. Ξανθουδίδης 1939, 46-48.
69. Miklosich and Muller 1860-1890, 76-84.
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and particularly on Euboea which they had deemed would have fallen into his
control, although the then existing Venetian holdings on Euboea were according
to the proposed treaty closes to have been guaranteed70. It appears clearly that
had the Venetians ratified the treaty, it would have placed them at an odd if not a
seriously aberrant position with Michael’s VIII apparent enemies who as clearly
stipulated in the proposed treaty included the Latin lords of Euboea, the papacy,
Sicily, Pisa, Ancona, Charles of Anjou, France, Aragon, and Castile. Further, the
Venetians would have possibly preferred under the circumstances at that time their
privileges vested under a Latin held Constantinople, dependent as it would have
been on Venetian naval operations, not only without any concessions on Euboea
but with a good probability for added commercial and territorial privileges in
their favor. Time was needed therefore, it is suggested, for the Venetians to draw
a better conclusion on their future moves on this matter, as they were privileged
under the circumstances to have decision making options and choices; certainly
additional clarity was needed on their part regarding the real standing of the
Byzantine-Genoat relations as Michael VIII did not consider the latter as his
apparent or presumptive enemies according to the proposed treaty. Time must
have been a parameter more favorable to the Venetians. Delaying the ratification
of the treaty they: a) were awaiting the outcome of the prospect that Charles of
Anjou could have been victorious against Manfred in Sicily71, subsequently to
restore the Latin empire as proclaimed by the papacy with an anticipated crusade
to Constantinople72, and/or, b) were anticipating to coax out of Michael VIII
better concessions. These must have been the core of the underlying reasons for
the non-ratification by the Venetians even of a second treaty draft dated to 126773.
Such an impasse on the tabled treaty negotiations between Constantinople and
Venice should have been alarming for Michael VIII, considering not only the Venetian
naval power but as importantly its diplomatic abilities to direct Latin operations
toward the recapture of Constantinople, especially since the defeat of Manfred at the
battle of Benevento in 126674 that put a sworn and most capable enemy, Charles of
70.	See note supra for all treaty stipulations, and commentary on this matter by Geanakoplos 1959,
183-184, particularly notes 95 and 98.
71. Battle of Benevento 26th February, 1266; and ever since Michael until his death in 1282 would
endeavor to defeat Charles in any way possible; main historian on this matter being Nicephoros
Gregoras 123, 11.8-15.
72.	As proclaimed by pope Urban IV and as it would continue to be sanctified by his successor
Clement IV although soon after his enthronement he started growing apprehensive of Charles’
ambitions, see Geanakoplos 1959, 193 and note 12.
73. Ξανθουδίδης 1939, 48 and note 1.
74.	On 26 February 1266, cf. Geanakoplos 1959, 189ff.
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Anjou, at the helm of the Latin cause to drive Byzantium to oblivion. And, the Balkan
coalition of powers encroaching Constantinople was not becoming weaker. In the
meanwhile, Michael VIII awkwardly needed to retain the Genoat navy at his side even
after their humiliating defeat by the Venetians at Settepozzi in 1263, and even after
their conspiracy plot of 1264, that resulted to their expulsion from Constantinople to
Heraklea75. This presented a portfolio of overwhelming difficulties looming against
Byzantine sovereignty, becoming graver with the uncertainty to foresee the plans, the
timing, and actions of its contriving adversaries. Within such a suspicious climate
of misgivings, nurtured by the difficulties of timely communications of sensitive
intelligence, Michael VIII was required to not only anticipate, plan, and counteract
in good time, but to implement operations as to skillfully device a substrate for
coercing the Venetians into the treaty ratification; even if this may have required new
rounds of negotiations. It is recommended that it is within the contextual association
of such fluid geopolitical conditions, that could have had a cascade of deterministic
conditions for Byzantium that the causative agents may be found for the so called
Chortatzai revolt of 127276 in Crete.

Emperor Michael VIII Palaiologos, Crete,
and the Georgios and Theodoros Chortatzai Revolt of 1272

Under the circumstances, Crete was a unique leverage Michael VIII could depend
on to intimidate and compel the Venetians into a treaty as to at least secure their
nonparticipation in the brewing hostile operations against Byzantium, effectively
delaying any imminent naval operation supported by the Venetians, in essence
affording a split in the formidable Latin front facing him, and subsequently
resolving to offer some balance in his lingering precarious relation with the
Genoats. Lacking naval strength, Michael VIII could use Crete to catapult
grievous conditions to the Venetians and their interests in Crete; the island being
their most praised position in the seaways of their trade routes. Furthermore,
it was not a matter of chance it is suggested that the Chortatzai Creto-Byzantine
archontopouloi family were the leaders of the 1272 revolt, given that Georgios
Chortatzis, along with his immediate kin, were of the supreme Cretan leaders
of the 1262 to1265 revolt that had been instigated by Byzantine agent Stengos77.
75.	Geanakoplos 1959, 183 and and particularly note 92.
76. Ξανθουδίδης 1939, 49-55.
77.	See Ξανθουδίδης 1939, 48. It appears clear, given the historical record, that the Chortatzai were
commanding significant respect on matters of high social standing and leadership positions as
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Hence, following an interim period of relative unrest until 1271, since
the Creto-Venetian treaty of 1265 that culminated the Stengos mission,
archondopouloi Georgios and Theodoros Chortatzai78 from the locale of Mesi in
Mylopotamos of Rethymnon, supported by additional Cretan archons, with the
revealing exception of Alexios Kallergis who sided with the Venetians and fought
against his follow Cretans79, spearheaded as the most able and trusted leaders the
Greco-Byzantine cause in Crete, rallying in the new uprising against the Venetian
occupant with a significant participatory involvement of the Cretan population
throughout the island. The uprising caused as a consequence most significant
harm to the holdings, the personnel, the prestige, and the moral of the enemy,
the magnitude and severity of which was unprecedented in Venetian occupied
Crete. The rebels defeated the Venetians numerous times in combat operations
and tactics, which even involved pitched battle and the siege of forts including
that of the most important city of Chandaka during the period of office of Dux of
Crete Belen (1272), Dux Marino Tzeno who was himself killed in battle (Xylodema
1273 close to Chandaka) along with many Venetian feudal lords including but not
limited to the houses of Cornaroi, Abrami, Gradoni, and Foskoli, whereas despite
substantial reinforcements sent from Venice both Dux Marino Morozini (1274),
and Dux Pedro Tzeno (1276) found it impossible to subdue the Cretan defiance80.
Only during 1278 after considerable Venetian elite reinforcements arrived in
Crete under the office of Dux Marino Gradoniko, along with significant logistical
preparations and a bolstering of the military forces consequential to an enforced
drafting of Venetian colonists in Crete obliged and eligible to serve, was it possible
to oppose the uprising81. Heinous punishments awaited the belligerent Cretans
until subjugation to Venetian submission and obedience was secured82, coupled
Creto-Byzantine Archondopouloi in Crete, with considerable landholdings, material possessions
and amenities, and did not necessarily need to revolt against the Venetians to just gain ground,
also given the preceding favorable settlements which culminated the 1262 Cretan revolt instigated
by Stengos. Therefore, they most likely lead the 1272 revolt for a higher cause the core essence
of which must have extended far beyond whatever uncertain winnings or precarious living
conditions a new settlement may have brought under the Venetian foe and occupier.
78.	On the issue of the Cretan Archondopouloi and particularly of Theodore and Georgios Chortatzai
see Gerland 1907, 48-49, and 85 regarding their Byzantine ancestor Eustratios Chortatzis, the
conditions of his arrival in Crete on page 126, for the land holdings of the Chortatzai military
officers and nobles allocated in September of 1192, by Constantin Doukas representative of
emperor Isaac II Angelos see p. 105. Μανούσακας 1956, 231-301.
79. Ξανθουδίδης 1939, 57-58.
80. Ξανθουδίδης 1939, 52.
81. Ξανθουδίδης 1939, 53.
82. The western altitudinal domains of Crete were subdued by the Venetians about 1282, see note
82, infra.
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by a considerable escrow of Cretan hostages, whereby amnesty was granted to a
number of Cretan archons including some of the Skordilai, the Hagiostephanitai,
and to Michael Chortatzis, a nephew of the Chortatzai brothers. The Chortatzai
brothers, leaders of the uprising, Georgios and Theodoros most probably followed
at least by their sons Michael, Constantine83 and Emanuel, narrowly escaped with
their lives to Michael’s VIII court in Constantinople84, having already been (the
Chortatzai brothers and their sons mentioned above) sentenced three sequential
times since 1273 by the supreme council of Venice to permanent expulsion
from Crete, confiscation of all their properties, execution upon their arrest, and
forbiddance to their heirs or descendants to ever re-establish themselves in Crete85.
On the contrary, Alexios Kallergis was highly decorated in Venice honorably
invited by the Republic, in essence for participating militarily in the Venetian cause
against the rest of his fellow Cretans86. The culmination of this revolt that bore
the disguised signature of Michael’s VIII incitement did not bring any welfares
to the involved Cretans in their capitulation to the Venetians as a result of the
objectives, the dynamics, and the means by which this particular uprising was
fought, unlike the previous ones where if all else failed there could be adequate
room for justification of causative agents, and the probability of reconciliation
and renegotiation for better living terms, given that Georgios and Theodoros
Chortatzai and their fellow Cretans were aiming to either try to retake the island
and/or to seriously strain and humble the Venetians in an all drawn out, incensed,
warfare. It is suggested as very probable that certain imperial guarantees must
have been conferred to the Cretan leaders of the revolt offering at least restitution
and sanctuary in Byzantium in the case of an inescapable predicament. Many a
83.	Yet a certain Constantine Chortatzis is mentioned in a chrysobul (aurea bulla) of October
1324, requesting from the side of the Venetians retributions of 240 hyperpyra from Andronikos
II Palaiologos, for the unpaid funds for textiles in silk and flannel which had been apparently
confiscated by some Byzantine toll officials at the Ieron harbor, see Acta et Diplomata Grecae
medii aevi, Vienna, 1860-1890, vol. III, 109. (This was taking place 46 years since the escape
of the Chortatzai brothers, Georgios and Theodore, from Crete and chronologically speaking
it could be possible that this Constantine could have been the son of Georgios Chortatzis.
However, it is suggested that he was possibly a nephew of the two brothers as was a certain
Michael Chortatzis who would participate in the 1283 revolt instigated by Alexios Kallergis
himself since the Venetians after using him to wrest control from the Chortatzai revolt came
upon him to subdue his privileges, see Ξανθουδίδης 1939, 58-59).
84. Cf. Sanudo 2000, 170-171, where references are made in plural form on the Chortatzai: ...
oriundi dell’isola di Candia insieme con li Cortazzi... Paparigopoulos 1870, 142. Ξανθουδίδης
1939, 54-55.
85. Ξανθουδίδης 1939, 51 and note 2.
86.	See Gerland 1907, 131-134, (based on that he escaped to Venice to avoid the revenge of the
Cretans for his egocentric and treacherous actions). Ξανθουδίδης 1939, 54.
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number of Cretans suffered in carrying out this uprising in the name of their
patriotic sentiments and the Greco-Byzantine cause showing an unpretentious
willingness to fight and pay the ultimate price, or sustain protracted post war
conditions in submission if need be to the duty of national causes. This was not
different from the precedent established by the Cretans under Vatatzis’ reign, and
must have been recognized and deeply imprinted in the memories of the Nicaean
and subsequently the Constantinopolitan courts. The 1272 Chortatzai revolt in
Crete lasted until 1278, with subsequent protracted hostilities till 1282, especially
in the western mountainous domains of Crete. Ten years of severe destruction
and animosities must have brought Venice considerable loses in personnel, in
property, in logistics, in lost revenue, also considering expenses for reparations
and new fortifications that were needed to keep Crete under Venetian control87
from its proud people, belligerent against the occupant. The lengthy Chortatzai
revolt in Crete, as suggested to have been instigated by Michael VIII, overlapped
in time with the Byzantine naval victory of Demetrias88 in 1275, and Licario’s
successful activities in the Aegean as commander of the Byzantine fleet. Further,
Michael’s purposeful endeavors with successful results in support of piracy against
the Venetian fleet in the Aegean89, combined with the ever postponed Charles
of Anju’s crusade plans against Constantinople forced Venice, it is suggested, to
reevaluate her interests and to finally appeal for treaty negotiations with Michael
VIII given an exchange of several embassies to the Emperor which preceded
the September 1276 envoy of ambassador Matteo Gradenico and noble Sir
Marco Bembo to Constantinople on behalf of Doge Jacob Contarini; the treaty
was ratified on March 19, 1277, signed between Michael VIII Dukas Aggelos
Komninos Palaiologos and ambassador Marco Bembo at the Vlachernai Palace in
Constantinople90. It is in such an inescapable broader and more holistic historicoanthropological field of view, one that does not exclusively focus on the arena
of Crete, that the effects of the Cretan 1272 Chortatzai revolt may be evaluated,
clearly appearing to have most powerfully and efficiently contributed to the
fruition of Michael’s VIII strategic scheme in coercing the Venetians to treaty
negotiations, shattering in the process the unity and might of the looming Latin
87. For example the building of the fort at Selinon in 1282, see Ξανθουδίδης 1939, 55, as well as
notes 2 and 3.
88. Μόσχος 1997, 135-138. During the naval victory in Demetrias all but 2 Venetian ships were
captured or destroyed, and most Latin nobles and officials killed or captured.
89.	See Charanis 1973, 127-136 and particularly 135-136 on the effect of piracy on the Venetians
before and after the 1277 treaty.
90. The beginning of the treaty clearly stipulates that Ambassador Gradenico had passed on in the
meanwhile, see Miklosich and Muller 1860-1890, 84-96.
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coalition against Byzantium. Further, in retrospect, the gravity of the choices made
by the Creto-Byzantine archondopouloi Georgios and Theodoros Chortatzai,
and in conjunction with a select number and/or on behalf of their fellow Cretan
comrades in the prelude of the 1272 revolt, may be revealing of their remarkably
courageous and daring resolve to carry on with conspicuous gallantly in favor of
the Byzantine cause through a rough, dangerous, and painfully costly pathway
instead of an easily assured, in relative safety, choice of a less eventful and possibly
more privileged life in Crete under servitude to Venice. At the re-negotiating
table with Venice, Michael VIII did not neglect or oversee (to stipulate in clear
detail more so than in previous non-ratified versions) the freeing and subsequent
guaranteeing of the rights and safety of all imprisoned or detained Greeks by the
Venetians in Crete, Coron, Methon, and Euripo (in Chalkis) or anywhere else
captured, and their safe and permanent evacuation together with their families
to Byzantium (optional to the detained) under the auspices of Michael VIII91.
Emperor Michael VIII was thus able to dutifully and responsibly absorb through
a Byzantine repatriation process a considerable number of dedicated and worthy
Greek-Byzantine officers and fighters (and where possible their kinfolk and civilian
hostages) very well-seasoned in the naval and military arts, so needed under the
scheme of circumstances that required Byzantine vigilance in the domain of the
armed forces in order to preserve and steer the ship of the nation.

Emperor Andronikos II and Cretan-Akritai
in Byzantine Meander Valley of Asia Minor

The vast majority of Cretans that reached the sanctuary of the Byzantine
shores between 1277/1278, either having escaped as did for example the
Chortatzai brothers with a number of their comrades, or those liberated after
the implementation of the treaty ratified in 1277 and for a subsequent period
of two years, is suggested were most probably never to return to Crete. Their
precise numbers being indeterminate once they likely aggregated in the
Constantinopolitan region after reaching the Thracian shores of Marmara, Michael
VIII proceeded to give them lands in Asia Minor92. It is not known if the provisions
of land were allodial or conditional upon military service, or if they had been
allocated to the Cretans on an individual/family basis as small holdings, or as
91. Miklosich and Muller 1860-1890, 93.
92.	See note 84, supra.
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collective proniai; in the case of the latter, it is reckoned that payment remuneration
could have been administered centrally through a certain leader of the Cretans. If
their initial settlement was indeed in Asia Minor, it is assessed to have strangely
removed them from the regional domain of the capital hence curbing the ability
to quickly mobilize a determined military corps from their midst given that
until Michael VIII’s death in 1282, the most imminent threats that demanded his
foreign diplomatic and military efforts were rather directed toward the European
theaters93, of which Thrace was one of the most predominant regions. This may
be a parameter to consider on the matter of the initial settlement of the Cretans
as Thrace would have been a suitable area for their settlement having been in
great need of sustainable and loyal safeguarding, and as it is suggested, out of the
Cretan refugees those able to bear arms must have participated in Michael’s VIII
numerous campaigns, serving as a coherent Cretan military company within the
period’s multifarious elements of the Byzantine military forces94. Clear evidence
on the matter of their engagement in the military affairs of Byzantium is received
through the historical narratives of Georgios Pachymeres and Nikephoros
Gregoras. They provide references on the whereabouts of the Cretans during the
reign of Andronikos II Palaiologos, Michael VIII’s son and successor, and although
indirectly possibly of the existence of a prior settlement, as it is stipulated that it
was Andronikos II that settled them in Asia Minor around 129395 in the region
of Anaia and Ephesus, within what had been the domain of thema Thrakesion.
This location was a populous and most fertile region in the immediate proximity
to the environs of Meander River, and from its delta to its strategic highlands,
93.	Although many soldiers were drafted from Asia Minor to join campaigns in the European
domain of Byzantium, Michael VIII did not completely neglect Asia Minor but endeavored to
impose military and land reforms, dispatched his brother Despot John Palaiologos to the region
of the Meander valley subduing successfully the marauding raids and expansive settlement of
the Turks in the southern Byzantine domain between 1264 and few years after his 1274 recall
to serve in the European theater where his service culminated after the battle of Demetrias, and
dispatched his son Andronikos to Asia Minor where he tried to rebuild and repopulate the town
of Tralleis in the Meander around 1280, Μόσχος 1997, 153-158. Beller 1835, 215-223 and 244250. Also see Geanakoplos analysis on Michael’s VIII proposal through imperial ambassador
Georgios Metochites and translator the Grand Intendant Theodore to pope Gregory in 1275
(accepted by Gregory abandoned by his successor Innocent V) for a crusade via the Anatolian
Byzantine lands to the Holy Land using the crusaders’ passage to reclaim Anatolia completely
from the Turks, cf. Geanakoplos 1959, 286-290.
94.	See note 39, infra, referring to Geanakoplos and cf. Haldon 1999, 27ff.
95.	An issue to be investigated further as to where had the considerable numbers of Cretan refugees
been settled in Byzantium since their 1277/8 exodus from Crete, upon the ratification of the
Byzantino-Venetian treaty of 1277, counting a period of at least 14 years to their settlement
around 1293 in the Meander valley, see Torsello 2000, 170-171 and 291.
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gorges, and ravines that had been major pathways of people movements since
prehistoric times. The region of the Meander valley had been re-conquered from
the Turks by Despot John Palaiologos who had been dispatched by Michael VIII
in Asia Minor in 1264, particularly focusing on the Kaistros valley and the towns
of Tralleis and Magedon, but soon after his recall in the European theaters of war
the Turks returned. Once more, in 1280, Andronikos II was dispatched to Asia
Minor by Michael VIII where he had his first battle experiences against the Turks,
recapturing, rebuilding, and repopulating Tralleis with a Greek population; four
years later and after Andronikos’ II departure from the region to be recaptured
through siege by the Turks who enslaved about 20,000 people, save those that had
died from thirst96. This was a Byzantine province producing significant revenues
for the empire and of regional strategic importance but suffering from the Turks;
it had also been important for the formative years of the young Andronikos II,
and pivotal to his policies of the 1290s as Emperor, namely to reclaim what could
be salvaged in order to protect the Anatolian Byzantine regions and its people97.
In essence, the Cretans had been stationed at the most southwestern Anatolian
border of the empire, at the very location Andronikos II had dreams of restoring
Byzantine power in the region to a degree of its former glory, aiming to protect
the Byzantine border by halting the raids and marauding incursions of the
increasing Turkish influx, conditions that had been causing great destruction
and desperation to the Greeks in Asia Minor resulting to major discontent and
brewing disaffection toward Constantinople seeded since the reign of Michael
VIII, and aggravated by Andronikos’ II relative inactivity in the eastern frontiers
during the first seven years of his reign98. Therefore, the purposeful relocation of
the Cretans, as akritai, in the most demanding region of the southeastern frontiers,
to remedy the deteriorating situation of the Anatolian Greeks by safeguarding
the region from the Turks, is suggested may be assessed as indicative of a decisive
imperial decision based on a certain level of recognition of the proven abilities
of the Cretans in the military arts, of their loyalty, reliability, and dedication to
the empire, and possibly even of the lack of their entanglement in the Arsenite,
and Laskarid issues99. On the matter of the Cretans stationed as akritai to patrol
96. Μόσχος 1997, 157-159.
97.	On the wealth of the region cf. Torsello 2000, 170-171; On Andronikos’ II plans cf. Laiou 1972,
24ff.
98.	On the Constantine Porfyrogenitos’ Palaiologos and protostrator Strategopoulos’ conspiracy
against Andronikos II, at Nymphaiaon in 1292/1293, supported by the local Asia Minor
inhabitants, see Μόσχος 1997, 201-204.
99. Partisan powers which exploited and supported through lay and clergy the Nicaean plot of
1292/1293 against Andronikos II.
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and safeguard the natural passages in the Meander river region, which includes
highland environments with their plateaus and gorges, it has been stated100 that
as political refugees from Crete they would possibly not befit the life style of
frontier highlanders prone to a life rather suited to pastoral adaptations. On the
contrary, it is suggested that even in the hypothetical case that the Cretans had to
exclusively occupy, or for protracted periods of time to serve in the safeguarding
of the mountainous passages they wouldn’t even have to acclimatize in such a
physical environment since they were already adapted to comparable highland
milieus and in the utilization of their catchment areas, typical of their native Crete,
relying on pastoralism especially in altitudinal and precipitous environments
where they were usually seeking sanctuary from invaders and occupants; being
experts in using the geomorphology of ravines in their tactical advantage against
the enemy. Further, Andronikos II had provisioned them with land holding with
ten percent pronia privileges, including wages from the state101. Yet the Cretans
had been in difficulties in some respects by inadequacy of earnings caused by
the torment imposed by the Turks on the safety and productivity of the paroikoi
and the pillaging of the land created by the void of regional leadership and able
generals such as Strategopoulos102, conditions that were worsening an already
deplorable state of affairs in the southeastern Byzantine borders in Asia Minor.
Since their 1277/78 exodus from Crete 14 to 15 years would have already
passed until their relocation as akritai at the grounds of their new proniai at the
Meander region. A considerable membership of a younger cohort is suspected
would have gradually replenished and where appropriate replaced the initial
guard of Cretan fighters whom headed by their leader named Chortatzis103
numbered to about 3000 cavalry men104. Although the first name of the individual
surnamed Chortatzis, the leader of the Cretans mentioned, is not chronicled
in the historic record, it most certainly pertained to one of the two brothers,
of Georgios or Theodoros, the leaders of the 1276 revolt in Crete, or of one of
their sons, of Michael and Constantine, or Emanuel. The Cretans comprised
the core of the military force allocated under the supreme command of the
noble Dux pingernis Alexios Philanthropinos dispatched in the spring of 1293,
by Andronikos II to Asia Minor105. Pingernis Philanthropinos in less than two
100. Bartusis 1992, 75.
101. Beller 1835, 208-209.
102.	See notes 101 and 98, supra.
103. Beller 1835, 221.
104.	See note 84, supra.
105. Μόσχος 1997, 205. Beller 1835, 210. Laiou 1978, 89-99.
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years successfully drove the Turks beyond Meander river, reclaiming Byzantine
territory106 that had fallen in the hands of the Turkish emirate of Menteshe in
Caria, scoring significant victories within 1294, implementing wise military
tactics and policies that had been missing from the cadre of memories in the
region for many years. It is suggested that a major component of the credit for
those military successes should be apportioned to the Cretan cavalry force, who
as highly mobile experts in the military arts, particularly in the use of the spear
and bow and arrow, since the legendary Meriones and Idomeneus of the Trojan
war107, with their added abilities to carry out both pitched battle, to lay siege,
but also to conduct unconventional warfare must have matched, overwhelmed,
and subdued the tactics of the Turks whom had been roaming the region for
some time unchecked by any formidable opponents. Further, Philanthropinos’
overall field policy, probably wisely implementing tactics known to the Byzantines
and recommended in their military treatises108, and embracing field operations
suited to utilize the maximum potential of the fighting expertise, capabilities, and
internal leadership dynamics of the Cretans, the essential and principal core of
his military force, along with his people skills were such that even brought over
to his side a considerable contingent of Turkish fighters109. Hence, it appears
based on the evidence provided by Philanthropinos’ military successes, that
he was able to efficiently curb and subsequently subdue the effectiveness of
the mobile mounted archers, tactical retreats and ambushes of the Turks by
preparations and countermeasures implemented through the core of his army
comprising the highly mobile cavalry force of the Cretan archers, indicating
a successful reliance on the use and effects of the bow and arrow during the
end of the thirteenth century in Asia Minor. After Philanthropinos’ 1295
rebellion110 against Andronikos II, and the implication of a number of the Cretan
cavalrymen111 of the immediate circle of Chortatzis in capturing and delivering
him to protovestiarios Livadarios112, who had instigated the covert operation
106. i.e. Regional forts and the town of Melanoudion, see Beller 1835, 211.
107.	Homer, Iliad, Book 23, 850-895. Skoulika 2000, 19-25.
108.	Dennis 1984; 1985; 2010.
109. Moschos 1997, 205-206. Beller 1835, as in note 105, 212. Compare with Dennis 2010.
Constitution 18, 64 and 65, 458-460.
110.	Initially indecisive on this matter, procrastinating and reluctant despite the warnings he
received from his Cretan confidants on the lurking threats and dangers, see Moschos 1997,
as in note 105, supra, 207-211. Beller 1835, as in note 105, supra, 212-229.
111. For a concise review with commentary of Pachymeres’, Gregoras’, and Thomas Magistros’
views on the issue of mercenaries at large and of the Cretans in particular within the context
of the state, see Kyriakides 2009, 208-230.
112. Cf. in references of note 110 supra.
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in support of the Emperor113, and following the blinding of Philanthropinos by
Livadarios on December 25th of the same year and his subsequent imprisonment in
Constantinople, a spreading discontent allowed rivalries, antipathy, and resentment
to initiate a slow but progressive deconstruction of what had been achieved
militarily the previous years114. The Cretans must have remained in the region
close to their stations and land holdings for at least as long as John Tarchaneiotis115,
appointed by Andronikos II in 1298, to take charge replacing Philanthropinos,
was successful in strengthening the army and in scoring military victories in the
region. Soon enough however, his Arsenite past offered an expedient disguise
for antipathy and intrigue chiefly expressed by instigated self-centered, myopic,
clergy116 in the region during this period. This was compounded by the relative
indifference and private agendas of the aristocratic landowners117 of the region,
further undermining Tarchaneiotis’ courageous path, as did some pitiful officers
embezzling funds under his command. His fleeing from Asia Minor only a few years
after his appointment, in fear for his life, under dishonest accusations of treason
by those guarding shady parochial interests, further permitted corrupt officials to
misappropriate military salaries whom subsequently bribed by duplicitous, rich
men allowed even the stripping from the best soldiers of their proniai 118, bringing
the state of military affairs in Anatolia to a dreadful condition to the dismay of the
people in the region and the Emperor in Constantinople.

Emperors Andronikos II, Michael IX, and the Relative Exodus
of Cretan Akritic Pronoiars from Asia Minor

The lack of able and reliable representatives and administrators and the alarming
condition at hand obliged Andronikos II to dispatch his son Michael IX in 1302
to take command in southern Asia Minor119. The indecisiveness and hesitation
113.	Andronikos II had then been betrayed twice by the military leaders of Asia Minor: a) in 1293
by his own brother Constantine, and protostrator Strategopoulos, and b) in 1295 by pincernis
Alexios Philanthropinos. Further on the matter relative to the rather self-serving motives of
Livadarios compare with an interesting proposal in Laiou 1972, 215.
114. Beller 1835, 220-232. See also Kyriakidis 2010, 92.
115. Beller 1835 257-258. Laiou 1972, 87-89.
116. Particularly patriarch Kosmas’ lack of understanding of the geopolitical dangers facing Anatolia;
Laiou, as in note 115 supra, p. 89, stipulating that Patriarch Athanasios I, was courageous
enough to unveil the corruption that infected the clergy.
117.	Laiou 1973, 131-151. Vryonis 1982, 225-285.
118. Beller 1835, 258-262.
119. Beller 1835, 309. Μόσχος 1997, 214.
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of the officers in the Greek camp120 however, given Michael’s IX inexperience in
the theater of war, emboldened the Turks who in their offensive drove the Greeks
into the walled cities, and Michael IX in Magnesia under siege, from where he
escaped under the darkness of night. Meanwhile, a significant number of the
Greek population in the region fled in destitute for their lives to the shores of the
Aegean, the islands, and the shores of Thrace, whereas the retreating Alan allies
of the Greeks pillaged the Greek possessions along their retreating route to the
shores of Hellespont121. Incidentally, the Greek soldiers of the army who were
pronoiars in the region, having seen the indecisiveness, the miscalculations, and
ill advisements of the Byzantine officers given to Michael IX to not engage the
Turks early in the campaign as he had wished in pitched battle or otherwise, under
the pretext that they were fearing for his life while proposing that alternative
opportunities would present themselves, strained the pronoiars to recognize the
catastrophic potential that such delays would amount to, conditions accentuated
by the gravity of the destruction afforded on their private holdings and proniai
by the actions of both the Greek camp and the Turks; moreover compounded
by the vulnerability and imminent perils faced by their own families from the
enemy they withdrew to their homesteads to protect as best as they could their
own. Subsequently, once they learned that their leader Michael IX had escaped
from the region, and realizing the futility of the situation, they too moved with
their families under a dreadful retreat over night to Pergamon, harassed by the
Turks along the way. It is very possible it is suggested that the Cretans moved
northward as well around that juncture aiming toward the Hellespont122 possibly
seeking to rejoin their leader Michael IX in the proximity of Constantinople as
they must have realized he was not lacking in courage and prowess in the field, but
rather of able officers and advisors. It would have made a difference in matters of
safety, it is further suggested, if they had retreated as a cavalry company, possibly
with the rest of the retreating Greek army, presenting thus a much more difficult
adversary to the marauding Turkish bands or contingents which could find easier
pickings among smaller units of fleeing, Greeks123. Yet conditions were to turn
worse for those desperate refugees en route to the Thracian shores caught at the
islands of Marmara by the Venetians that in the most perfidious and inhumane
120. Whom while procrastinating were allowing the acquisition of necessities for their camp from
the regional possessions and properties of the Greeks to reach a state of looting which was
surpassing the effects of the raids of the Turks, see Μόσχος 1997, 215.
121. Μόσχος 1997, 214-216.
122. Beller 1835, 388-389.
123. Μόσχος 1997, 221. Beller 1835, 310-322. Laiou 1972, 90. Nicol 2002, 126.
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manner would capture and rob them naked for their valuables, hang them
from the musts of their ships, whipping and mutilating them, looking to collect
remunerations for their losses sustained from their intra-Latin conflict with the
Genoats and in seeking revenge from Emperor Andronicos II, who had offered
safety to Genoat women and children behind the walls of Constantinople before
their men escaped with their triremes toward the Black Sea124.
Furthermore, following the nearly concurrent defeat of Mouzalon’s army of
two thousand, by a more than a double in numbers Turkish force125 headed by
Othman (Osman) in 1302 at Bapheus, near Nicomedea, the Byzantine organized
defenses shattered in Asia Minor allowed the Osmanlis to ravage Bithynia
reaching the shores of Marmara and the northwestern Anatolian shores of the
Aegean126. At the advancement of the Turks northward in Asia Minor, the lands
left behind by the Greek refugees were never to be reclaimed in a sustainable way
under Byzantine sovereignty127, having been divided among Turk leaders with
the exception of the walled cities128; they too were running on borrowed time129.
At this juncture, Georgios Pachymeres clearly describes the desperate state
of the Asia Minor pronoiar soldiery as they were moving toward the Hellespont
for safety, having lost their holding and looking for ways to survive in a context
of disappointment and feelings of discontent toward the unworthy and corrupt
officials that were infesting with their malaise the functions and operations of
the state and the prospect of any recovery130; the imperial army was shrinking
rapidly further undermined by inadequate logistical support. As a desperate
countermeasure Andronikos II aimed to reestablish proniai to the Anatolian
soldiers of the army taking all possible lands from the ecclesiastical domain
and imperial land holdings in Asia Minor, clearly described by Pachymeres as
a sound policy131, however he paradigmatically indicates that the offensives of
124. Μόσχος 1997, 216-219. Beller 1835, 321-324.
125.	A contingent thereof comprised Turks that had reached Bithinia from the Meander valley, see
Beller 1835, 310-322.
126. Beller 1835, 333-335 and 344. Laiou 1972, 91.
127. Μόσχος 1997, 221-222.
128. i.e. of Nicomedea, Nikaia, Prusa, Andramition, Pergamon, Philadelphia, Magnesia, and Smyrna.
129.	On Gregoras’ assessment on the strategic importance of a Byzantine navy, and of a lack thereof,
which had been unfortunately decommissioned in earlier years of Andronikos’ II reign see
Μόσχος 1997, 217-218; for a concise but meaningful analysis of the conditions and causative
agents that allowed the Turks to overrun Asia Minor see Laiou 1972, 86-89; for a brief review
of the establishment of the Osmanlis in Anatolia see Finkel 2005, 2ff, and for a more extensive
review see Philippides 1922-1927.
130. Beller 1835, 388-389.
131. Beller 1835, 389-390.
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the Turks were so prevalent that any who could flee to save themselves found
sanctuary behind the walls of Kyzikos132. This is suggested offers a scope to
pinpoint a narrower geographic region of a military regrouping planned regarding
redrawn defense lines in the most northwestern domain of Asia Minor as revealed
by the attempted proniai distribution to soldiers. It will be suggested that the
Cretan soldiers could have very well been the beneficiaries of such an imperial
measure given that they were part of the Anatolian army cohort. This was not to
last, however, given the catastrophic effects brought about to Byzantium and its
population by the wrath of the Catalan company that arrived in Constantinople
in September 1303 at the invitation of the Emperor133. The plundering behavior
of the Catalan company afforded on the Greek population that had congregated
for safety from the Turks in the walled towns of Asia Minor, across the marching
pathways of its expedition to Philadelphia is concisely described by Gregoras,
conditions that reached their worst gravity to include the pillaging of land, the
cities, and their populace of Asia Minor, much more severe that the effects by
the Turks in Anatolia and further in Thrace since 1304/35 and afterwards, with
the aid of their mercenary Turk allies and through to 1308/9 across their route
to Kassandreia and Thessaloniki134.
The Anatolian soldiers, having lost their holdings anew, ravaged both by
the actions of the Catalan company, and given the general desolation and
despondency by 1303 in northwestern Asia Minor up to the shores of Bosphoros
(except of the relative safety offered in the fortified strongholds) consequent to the
incursions of the Turks135, had been moving toward Thrace where they were called
to comprise by 1305/07; the majority of Michael’s IX army136 aiming to defend
the Byzantine domains in Thrace and Macedonia against the northern invasions
of the Bulgars and the ravaging acts of the Catalans137; whereas Pachymeres
stipulates that some of those contingents of Anatolian soldiers were dispatched
westward to participate in the defenses of the Thessalonikan region138, which after
1303 was also the place of residence of clandestine empress Yolanda (Eirini)139.
It is tempting to propose as most probable the active involvement and
132.	See note 131, supra.
133. Muntaner 2000, 406.
134. Μόσχος 1997, 249-252. Muntaner 2000, 453-454 and 460-466 (the latter for an emphasis on
Chalkidiki and Thessaloniki).
135. Beller 1835, 410ff.
136. Beller 1835, 446.
137. Beller 1835, 527-529.
138. Beller 1835, 316-230.
139. Μόσχος 1997, 239-248.
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participation of the Cretans in the operations of the Byzantine army under Michael
IX over this period, assuming that they could have been present in action whenever
there is mention in the historical record of Asia Minor forces in his army; historical
narratives which also underline their unique distinction in the battle fields. So far
however, there have been no records recovered stipulating the potential movement
of the Cretans within the imperial army. There is no information clarifying if they
had remained as an indivisible military company, which must have saved them
many times in the recent past, or if a number of them had decided to stay close to
their new leader Michael IX in his campaigns in the environs of Thrace140, where he
also needed to protect his proniai allotted to him in replacement of all he had also
personally lost with the collapse of Asia Minor, while a contingent of the Cretans
had been dispatched westward. They were sent with able generals by Andronikos
II to enhance the Macedonian defenses, inclusive of the construction of the wall
at Christoupolis, to recruit and assemble native Thrako-Mecedonian soldiers in
order to mandate the forts and strongholds of Macedonia against the anticipated
raids of the Catalan company and their ilk the Spring of 1308141.

Megas Domestikos Kantakouzinos and Cretan Stratia
at Rentina Fort of the Thessalonikan Hinterland

Lending support to the proposition that a considerable number of the Cretans
were able to persevere through the catastrophic circumstances that led them
out from Asia Minor (about twenty four years after their 1277/1278 exodus
from Crete), and to continue to exist as a uniquely coherent component of
Byzantine society and imperial army, is provided by the narrative passed on
by Kantakouzinos’ History describing events of 1334, fifty six years after the
exodus from Crete, and about twenty seven years after the exodus from Asia
Minor. Apropos of the preceding statement Kantakouzinos records the rapid
mobilization of the army under the leadership of Emperor Andronikos III, to
ward off traitor Syrgiannis whom having defected to the Serbian Kral, Stephen
Ducan, had led the Serbian army against Thessaloniki and had camped in its
immediate proximity near Axios River142. The Emperor, marching rapidly toward
Thessaloniki, set camp143 for his army in Chalkidiki before reaching Thessaloniki:
140. Beller 1835, 446-448.
141. Μόσχος 1997, 250.
142. For the fate of Syrgiannis, on 23 August 1344, see Kantakouzinos (Schopen 1828, 456-457).
143.	To provide some time for Sphranzes’ covert operation in the Serbian camp against Syrgiannis,
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between Thessaloniki and the fort of Rentina situated on a hill by the shore of lake
Bolbi [Emperor Andronikos III] laid camp for his army [in July-August 1334],
at a certain village known as that of the Cretans which was inhabited by an army
of Cretans who for a cause had risen up and moved off the island144. Apparently,
the establishment of the Cretans in Rentina and the manning of its fort at a most
strategic location of the Mygdonian basin within the most eastern domain of
thema Thessalonikon and adjacent to thema Strymonikon, clearly underlines a
record of their unremitting involvement in the Byzantine army sustained over
generational time by patrilineal privileges under arrangements that must have
been established at a post quem period possibly overlapping with the reign
of Andronikos II and his son Michael IX, given that their grandson and son,
Andronikos III, must have not recalled such an ante dating arrangement or else
it would have been known and/or shared with Kantakouzinos145. Nevertheless,
Kantakouzinos’ recording establishes their presence for an extended period of
time, the location of their own village known with the homonymous name, their
relative numbers which were considerable (alluding to a military company),
as well as their direct spatial association with the fort at Rentina (insinuating
their obvious involvement with its functions). It also succeeds to confer aspects
of a communication illuminating elements of pride of their distinct Cretan
origin, and clues of self-respect and the passing down through oral tradition of
the characteristic legacy of their elders, who having risen up in arms (refusing
allegiance and/or servitude to Venetian rule for the Byzantine cause) moved off
the island fifty six years earlier, since the 1277/1278 exodus from Crete.
Such a westward movement of the Cretans from their proniai at Maeander
over northwest Asia Minor to Thrace, and eventually to Macedonia, reaching a

see Schopen 1828, 452ff. For the results of Sphranzes’ operation see Schopen 1828, 456-457.
144.	English translation by this author of Ioannis Cantacuzeni Eximperatoris, Schopen 1828, 455
(lines 3-10): και ο βασιλεύς δια Μακεδονίας μέρος της Ρωμαίων επαγόμενος στρατιάς, (οι
πλείους γαρ έτι εν παρασκευαίς ήσαν δια το ταχείαν γεγενήσθαι την στρατείαν,) μεταξύ Θεσσαλονίκης και Ρεντίνης φρουρίου τινός, ό παρά τη Βόλβη λίμνη κείται επί λόφου ιδρυμένον,
εστρατοπέδευσεν εν χωρίω τινί των Κρητών προσαγορευομένω, ότι στρατιά εκ Κρήτης αυτό
κατώκουν δι’ αιτίαν τινά εκ της νήσου αναστάντες.
145.	Given that Ioannis Kantakouzinos, as Megas Domestikos, was accompanying the Emperor;
unless there were other reasons. A possible reason may be gleaned from Kantakouzinos’ answer
to the Emperor while they were camped at the village of Cretans in Rentina (domain of ancient
Arethousa), by which Kantakouzinos did not know the exact numbers of the army at hand
(should it had been adequate to also address a force of Turks that had disembarked from 60
ships and were sieging for pillage the villages between Palline and Athos); hence reflecting on
an inadequate accuracy of military personnel related matters, documents and records while
in the field: Schopen 1828, 455 (13-19).
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vertex at Rentina146, seems to have been a relocation pattern carried out by other
uniquely coherent refugee groups of Asia Minor associated with the Byzantine
army, corroborating Pachymeres’ recording147 that, around 1305/1307, when
Anatolian soldiers were regrouping and joining the army organized by Michael
IX in Thrace148, others were moving westward to participate in the Macedonian
defenses149, providing thus a terminus post quem for the westward movement
of such Anatolian soldiers and of relative individuals the patronymic name of
whom reflect on an origin from, and/or association with, Asian Minor150,151.
The military objectives of the Cretans at Rentina fort would not have been
insignificant. Their establishment at the homonymous village adjacent to the fort
is suggested was an appointment reflecting both on the meaningful relocation
of valuable military troops and the recoiled (following the loses of Asia Minor
territories and possessions) strategic defense efforts of Byzantium aiming to
address the safeguarding and maintaining from the northern front, brigands,
and from seaward piracy, of its territorial holdings including proniai and vast
imperial family holdings, as well as the major land based routes at its European
domain, in the case of Rentina namely Via Egnatia. Further, the Strymonic
areas of Serres and the Thessalonikan hinterland were most significant for the
economic output of the empire and later (after the 1340s when communications
with Constantinople become more difficult) of the region of Thessaloniki
regarding the production of agricultural products with a focus on cereals, fruits,
146. Moutsopoulos 1995.
147.	See note 138, supra.
148. Kantakouzinos (Schopen 1828, 180 records the military unit (τάξιν) of Achyraϊton led by Vatatzis
Ioannis who deserted Kantakouzinos for the camp in Constantinople, an event that took place
in Thrace around 1341 (35 years since the fall of Achyraous in 1304, south of Kyzikos).
149. The Klazomenites are recorded in 1342 as a small unit of settled pronoiars (24 years since the
fall of Klazomenai in 1318, located southward of Smyrna in the homonymous gulf) in thema
Strymonikon at Serres {Lethielleux 1950} de Jean V Paleologue, 89-91.
150.	Examples are offered in reference to Achyraϊtes and Klazomenites. An Achyraϊtis is recorded in
1365 as having held property in the past in Potholinos on Strymon, in the thema Strymonikon
(see Petit 1365, Chilandar nr 150), whereas an Alexios Chortatzis Palaiologos (see note 150,
infra) is recorded in 1353, as having held property in the past near Zichna of Serres, in the
thema Strymonikon, see Petit, Chilandar 141 (1353). Laiou 1972, 302-303.
151.	Apropos to the preceding note referring to Alexios Chortatzis Palaiologos it should be
remembered that there were rumors spread (Ξανθουδίδης 1939, 53-54) after the 1278 battle
of Chandaka (hence after the ratified Byzantino-Venitian 1277 treaty) between the Venetians
led by Duce Marino Gradenico and the Cretans headed by Georgios Chortatzis that allegedly
the latter had received a letter from Emperor Michael VIII, by which Michael VIII intended to
wed G. Chortatzis with one of his nieces once in Byzantium. The said name of lay proprietor
Alexios Chortatzis Palaiologos may indicate a matronymic and/or a patronymic Chortatzi
descent and Palaiologan filial origin.
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fishing (especially from Bolvi Lake), and livestock as well as the production of
wool, and in lesser quantities of wine and silk, considerable quantities of which
were also exported via smaller harbors of the Strymonikon Delta, and the major
harbor of Thessaloniki152.
In gauging the level of the Cretan company regarding their militancy
effectiveness and potential, and thus their appointment at Rentina fort, based
on the imposing uniqueness of its topolocation, the fort was not veiled in the
safety of a remote locale that would have rarely see action. At a narrower scope
it was the responsibility of the Cretans to thoroughly control the funnel at this
most constricted crossing point of Via Egnatia from the Aegean shores of Thema
Strymonikon toward the most fertile hinterland of Thessaloniki and vise versa. At
a larger scope Rentina was an unavoidable hub153 to reckon with in Chalkidike,
strategically situated at the crossroads tangential to the north-south axis of Serres
to Mount Athos yet essential on the west-east axis of Thessaloniki to Chrysoupolis
(Amphipolis), en route via Christopolis to Thrace, and Constantinople. The
Cretan military company therefore must have been, among all other functions
and tasks necessary at Rentina, required to scout and control the region, to
communicate intelligence, to deter enemy activities and to forefend the locale
from the foe, meaningfully using the advantages of the raviney passage carved by
river Rhechios154 abutting the frontage and under the immediate control of the
fort, with a combination of open field tactics supported by operations offered by
the strengths of the fort (the narrow passage width easily covered by the range
either of bow and arrow and/or crossbow shots); given their company numbers
they could have even possibly contributed members in regional campaigns.

Varvarenoi or Varvakenoi?

The fact the Kantakouzinos describes the Cretans as an army (στρατιά) readily
reflects on their numbers having most probably been greater than a small
152.	Laiou 1995, 184-186; 2000, 199-211; 2000, 1-11. Bakirtzis 2003, 35-64.
153. Their military company was well equipped since the achievements of their elders in Crete and
then again the Maeander valley and highlands to defend not only the open environs facing
the open fields around lake Bolvi north-westward but also the eastward ravines surrounded
by precipitous mountain sides especially at the southeastern sides of the fort.
154. The narrow passage was towered at its northern side by precipitous mountainsides and southerly
by the facade of the fort. Further, river Rhechios meandering at the frontage of the fort and
generating a marshy environment could have been easily converted (preferably with a revetment)
to serve as a deeper inundated ditch, a moat of sorts, reducing the width of the passage.
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company (συντροφιά), to borrow from the Chronicle of Morea155, which would
have only numbered a few dozen men under a certain leader156.
Two such companies known from the time period stationed in the region
may offer a possibility for candidacy for the company of the Cretans. The first
pertains to a company headed by a certain Sgouros, the judge of the army, with
land proniai transferred to them from the monastery of Vatopedi, while the
second company holding a grant of proniai from 1327 to the late 1340s157 was
that of the Varvarenoi headed by the megas adnoumiastes Georgios Katzaras158.
Although the name Varvarenoi has been proposed to indicate a company of
foreigners, possibly of Berbers159, it is suggested here to possibly represent the
company of the Cretans under the name Varvakenoi (replacing the r with k160),
reflecting on the beloved native falcon of the Cretan skies the so called Varvaki161
(Falcon eleonorae), an avid migratory traveler, unmatched in speed of flight and
aerobatic maneuvers in predatorial pursuit and courtship, valor in its territorial
defense and overall determination and resilience. From a symbolic point of
view, so many of the characters of the Cretan psyche could be represented by the
Cretan Varvaki, hence Varvakenoi in the plural form, with a mutely embedded
genitive form, of the noun.
Whereas the possibility of relevance or not of the Cretans with the Varvarenoi
company may hold its own merit and significance, the purpose of this juxtaposition
was also to provide a relative terminus ante/post quem on recorded landholdings
by the Varvarenoi who operated in a region coevally as the Cretans of Rentina.
155. Καλονάρος 1940, 7257.73; 7282.83, 95, 295-296 .
156.	Oikonomidés 1981, 199-200.
157.	Issued the year before last of Andronikos’ II reign and coinciding with the second period of the
civil strife between the elder and younger Andronikoi, 1327-1328, (at a period when taxes could
not be collected because of the unrest and destruction of the strife, see Schopen 1828, 137-138,
and when communications between Constantinople and Thessalonika had been interrupted
because of the ravages afforded by the Catalan company, (Μόσχος 1997, 250) lasting through
the initial years of Kantakouzinos’ reign. Bartusis (Bartusis 1992, 169 and note 17) mentions the
return of properties to monastery Docheiariou in 1327 that had been given to the Varvarenoi
soldiers. It appears however that the Varvarenoi had not been left empty handed but that they
had available proniai as indicated from the matter of late property transfers, see in Laiou 1992,
footnote 18, stipulating the return of proniai to Vatopedi monastery in 1348, held earlier by
the Varvarenoi once they had been confiscated by the incursions of the Serbs in the 1340s.
158.	Oikonomidés 1981, 353-371. Bartusis 1992, 204.
159.	Oikonomidés 1981, 361 and note 51. Bartusis 1992, 246 and note 23.
160.	If in deed this may be the case, the alteration from k to r may have been caused by a misspelling
(cf. Zachariadou 1978, 62-65), a colloquial misunderstanding of the word’s pronunciation in
the Cretan dialect, and/or from an initial pun created by some corrupt administrator and
armchair patriot.
161.	Also known as Μαύρος Πετρίτης. Γερμανός 1932, 323.

ANAGNOSTIS P. AGGELARAKIS: Cretans in Byzantine Foreign Policy since the 4th Crusade – 37

Henceforth, the archaeological record shows a declining prevalence of 14th c. coins
of the Thessalonikan mint in Rentina, apparently coinciding with Via Egnatia’s
deteriorating state after 1341 as a route of land based means of communication to
Constantinople, compounded by the effects of the 1340s civil war, the incursions
of the Serbians, the prevalent raids of the Turks and the effects afforded on both
the demographic conditions and economic abilities and organization in the
region162. A relative example of the specific period and region may be offered by
the abandonment of pericoastal lands by the paroikoi of Ovelos and Dovrovikeia
locales of the Iveron monastery in the thema Strymonikon, having become
homeless due to Turkish attacks, subsequently seeking refuge in proniai lands
under the protection of soldiers and/or significant landlords who could afford to
sustain a small local military force163. This may indicate, although without direct
reference to Rentina, that even if certain forts may have had diminished in regards
to their strategic military function under their imperial status ante, for instance in
controlling and safeguarding the land roads of communication between the large
urban centers and towns of the empire, they may have still retained a strategic
role, one of a readapted significance, in the contexts of dynamics of their local
and regional decentralized defense needs. It is then possible that the Cretans may
have still been at Rentina when Kantakouzinos endeavored against the Zelots in
Thessaloniki in 1350164.

Emperor Manuel II and Cretan Guardians
of the Imperial Gate in Constantinople

After 1372 the Mygdonian basin was invaded by the so-called ghazis (warriors
of the faith) initiating the conquest of Thessaloniki in three stages: of devastation
of countryside, subjugation, and conquest. Under Murad I (1385) and Bayazid I
(1393) the area was settled by yuruks (nomads), while in 1425, the year of Manuels’
II Palaiologos death and succession by his eldest son John VIII Palaiologos, Murad
II ... dispatched large numbers of his troops to the lands bordering the Strymon
River, he blockaded Thessaloniki and plundered the surrounding territory...165
These must have been daunting if not severe circumstances for any defender
of Rentina fort. Yet, the treaty negotiated by John VIII and Murad II in 1424
162.	Laiou 1995, 184-186; 2000, 8-9; 1995, 208.
163.	See Laiou-Thomadakis 1974, 262 and note 32.
164.	Schopen 1828, 568ff.
165.	Ducas 1975, 165.11.
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excluded the surrender of lands along Strymon that Murad II was not able to
take by force owed to their stern defenses166. It is then possible that at least a
contingent of the Cretans may have been absorbed in the Strymonic strongholds
and/or in Thessaloniki if they had not already retracted to Constantinople from
earlier junctures. Lending support to the presence of Cretans in Constantinople,
established well in the functions of the capital and involved in the immediate
circle of Emperor Manuel II, in 1422, as the guards of the Imperial Gate, is
provided by Ducas who annotates the following: the Cretans were the most
faithful subjects of the empire, distinguished by their sacred zeal for the holy
churches and their relics, and for the City’s imperial prestige167. Ducas continues
by recording the voice of the Cretans as a group addressing emperor Manuel II
at a critical instance concerning accusations against Theologos Korax who was
allegedly conspiring under his capacity as an ambassador to deliver the City to
Murad II who was camped outside its walls with his entire force of two hundred
thousand168: O Emperor, it is unjust for us to prefer the City over our own country
[country should be replaced with the land of our birthplace / native fatherland]
and to shed our blood for the Queen of Cities while the native born populace and
those honored within are traitors to the Divine Mysteries and to your imperial
authority. Command, therefore, that Theologos be delivered into our hands and
we will thoroughly investigate the charges169, and the Emperor replied to them:
For my part I hesitate lest the man be imperiled from envy. If I knew for certain
that he was perverse, this very hour I would condemn him to the most ignominious
death. Take him and examine him. If he proves to be innocent, release him, but if
he is guilty of crime, let him pay the penalty170.
Were these Cretans serving as the guards of the Imperial Gate, but not born
in Constantinople, descendants of the original refugees from Crete, possibly a
contingent from Rentina and/or of those that had remained in the region since
around 1305/1307, when Anatolian soldiers were regrouping and joining the
army organized by Michael IX in Thrace171? Although they would have been fifth
166.	Ducas 1975, 169.1.
167.	Ducas 1975, 162.4.
168.	Ducas 1958, 231.
169.	Ducas 1975, 162-163 (4).
170.	See note 169, supra; Parenthetically, J. Barker’s presentation at the context of the Cretan
guards implicated in the arraignment and interrogation of Korax Theologos, would it carefully
represent the historical record it quoted, should need to follow more accurately Ducas’ narrative
on this particular locus (Ducas 1958, 231-235); compare with an accurate translation in Ducas
1975, 162-163 (.4) and with Barker 1969, 361-363.
171.	See footnotes 136, and 138 supra
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generation descendants172 since the major 1277/1278 exodus of their forebears
from the island, the answer may nevertheless lay somewhere in the parchments
of History, possibly to be revealed in the foreseeable future. Yet the legacy of the
Cretans, only briefly recounted in this paper, may offer a provisional substrate
for the beginning of a deeper understanding and appreciation of their role, their
assistance and influence as contributions to Byzantium’s efforts and foreign
policies since the Nicaean Empire, and subsequently in the Byzantine army and
the socio-political environments of the empire. A reevaluation may even be in
order regarding the aim to offer among other themes of inquiry clarity on the
matters recommended relatively recently by a few esteemed Byzantine scholars
claiming that the Cretans in Byzantium were, or should be considered as half
breeds, as semi-Byzantine173, and/or even as self-serving mercenaries which like
other mercenary groups, such as the Alans for example, proved disastrous for the
empire in matters not limited to military affairs. Should one dismiss what Dukas’
effectively confers as a true Byzantine view of the integrated function, nature of
character and loyalty of the Cretan palatial guards, as circumstantial or biased (for
any hypothetical reason remaining to be substantiated), about a generational time
before Constantinople’s fall to the Ottomans, it would nevertheless be prudent
172. Counting about 144 years between 1277/1278 and 1422, at a generational index of 28.8
years. Apropos, an even later, however indirect reference to the Cretan palatial guards of the
Imperial Gate (175 years, about six generations since 1277/1278) is suggested may be gleaned
though Ducas 1958, 342-343, referring to protostrator Ioan Giustiniani (Ιωάννης Λόγγος εκ
των Ιουστινιάνων) bravely fighting with the entirety of forces under his command and with
those of the palatial troops (defending the Constantinopolitan walls from the offensives of the
Ottoman Turks a few days before May 29, 1453 and given that the Cretans were part of the
palatial troops), and finally at locus in quo XXXIX. 8: 354-355, referring to the Grand Duke
(the courageous Loukas Notaras) defending the Imperial Gate (the Cretans having been the
guards of the Imperial Gate) with five hundred troops the last day of Constantinople.
173. Compare with Παπαδοπούλου 2000, 171. Sanudo Torsello M refers to the Cretans inhabiting
the domain of Meander near Ephesus during the reign of Andronikos II, as ...e dalli valenti
Greci, detti Anniceri, oriundi dell’isola di Candia insieme con li Cortazzi... Sanudo Torsello M,
a learned cosmopolitan and accomplished persona of the period, not only characterizes the
Cretans as valiant Greeks, but also as Anniceri. The latter, as excogitated here, was meant to
ascribe to the valiant Greeks in the comprehensive way of a meaningful characterization, an
honorable citation rendering the genre of their modus viventi by the concepts and principles
taught by the Cyrenaic philosopher Anniceris (Αννίκερις), whereby the purpose, objectives, and
real pleasures of life are to be earned by the individual(s) through their wise decision makings
in friendship of common life, in empathy and gratitude, in transgenerational respect and honor
to the elders and parents, and in altruistic patriotism, despite the expected difficulties and
sacrifices (see Diog. Laert. II: Aristippos: 96-97, where also the agnomen Ἀννικέρειοι clearly
appears). This was an erudite commentary by Mario Sanudo Torsello, reflective of his learned
and cosmopolitan background, indicative of the known commitment and implemented decisions
by the Cretans in Byzantium, it is suggested, based on the tangible saga of their heroic exploits.
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and illuminating to evaluate in a holistic perspective and diachronic view the
determination, the sacrifices, the labors, and efforts of the Cretans in favor of
Byzantium, and the defense of the Byzantine cause since the early years after the
sacking of Constantinople by the Latins of the fourth crusade.
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ

Για την τιμή και το συμφέρον της πατρίδας.
Οι «θυσίες» των Βενετών της Κρήτης
για την υπεράσπιση της κυριαρχίας (13ος-14ος αι.)

Η ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ βιβλιογραφία των περιόδων της ελληνικής Ιστορίας υπό ξένη
κυριαρχία επικεντρώνεται κυρίως στους κατακτημένους ελληνικούς πληθυσμούς,
αναλύοντας τις αλλαγές που υπέστησαν και πολλές φορές την καταπίεση
που γνώρισαν. Σπανιότερα ο φακός στρέφεται προς τους εκπροσώπους των
κατακτητών και τον πληθυσμό που έφτασε μαζί με τους κατακτητές. Όλοι
αυτοί εξετάζονται πάντοτε ως εκείνοι που απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα
και νέμονται τα πλεονεκτήματα της νέας κατάστασης και πολλές φορές ως οι
καταπιεστές των κατακτημένων. Σε σημαντικό βαθμό είναι πράγματι έτσι. Δεν
είναι όμως πάντοτε, δεν ισχύει για όλους ή για όλες τις χρονικές περιόδους1.
Στην κατηγορία των κατακτητών ή καλύτερα των εκπροσώπων της κυρίαρχης
δύναμης εντάσσονται οι βενετοί φεουδάρχες, οι πολίτες δηλαδή της Γαληνοτάτης
που στάλθηκαν οργανωμένα κατά το πρώτο μισό του 13ου αιώνα στην Κρήτη
για να την κατακτήσουν, να παραλάβουν γη για εκμετάλλευση, να βοηθούν
τους εκπροσώπους της βενετικής εξουσίας στην άσκηση της διοίκησης και, εν
τέλει, να στηρίξουν τη διατήρηση του νησιού ως μέρους του θαλάσσιου κράτους
της Βενετίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι βενετοί φεουδάρχες αποτέλεσαν
την ανώτερη κοινωνική τάξη που είχε πρόσβαση στην εξουσία, είχε ισχυρά
οικονομικά ερείσματα τόσο στην Κρήτη όσο και πίσω στη Βενετία, και είχε όλες
τις προοπτικές να ευημερήσει στο νέο της τόπο.
Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν έτσι όπως πίστευαν και οι ίδιοι
ξεκινώντας από την πατρίδα τους για έναν πολύ μακρινό τόπο ή τουλάχιστον δεν
εξελίχτηκαν έτσι για όλους. Οι λόγοι είναι πολλοί. Άλλοι από αυτούς αφορούν
στο σύνολο των φεουδαρχών, άλλοι κάποια στρώματα των φεουδαρχών,
1.

Η ανακοίνωση παρουσιάζεται όπως ακριβώς διαβάστηκε στις 21 Οκτωβρίου 2011, κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου.

Χαράλαμπος Γάσπαρης,
Ιστορικός,
chgaspa@eie.gr
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άλλοι είναι τοπικοί και άλλοι καθαρά ατομικοί. Άλλοι εκπορεύονται από τις
αντικειμενικές συνθήκες (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές) στην Κρήτη, άλλοι
από την πολιτική της μητρόπολης, και άλλοι από τον συνδυασμό και των δύο.
Όποιοι πάντως κι αν ήταν οι λόγοι κάθε φορά, οι δύο πλευρές, Βενετία δηλαδή
και φεουδάρχες, έφταναν πολύ συχνά σε αντιπαράθεση.
Είναι γνωστό και έχει μέχρι σήμερα επισημανθεί από τη βιβλιογραφία η
προσπάθεια οικονομικής απομύζησης των φεουδαρχών της Κρήτης από τη
μητρόπολη, κυρίως κατά το 14ο αιώνα, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά
στο ξέσπασμα της γνωστής επανάστασης του Αγίου Τίτου το 1363, και στην
προσπάθεια των βενετών της Κρήτης να ανεξαρτητοποιηθούν. Η επανάσταση
όμως αυτή δεν ήταν μια οργανωμένη έκρηξη κάτω από μια συγκεκριμένη
συγκυρία λίγο μετά τα μέσα του 14ου αιώνα. Ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς
διαδικασίας, μιας αντιπαράθεσης συχνά πολύ έντονης, ανάμεσα στους βενετούς
φεουδάρχες και την κεντρική εξουσία, η οποία ανάγεται ήδη στις πρώτες
δεκαετίες του 13ου αιώνα και την άφιξη τους στο νησί και η οποία εντέλει
οδήγησε στην έκρηξη αυτή 150 χρόνια αργότερα.
Στην παρούσα ανακοίνωση θα περιοριστούμε στον 13ο αιώνα και τα
προβλήματα που ταλαιπωρούσαν φεουδάρχες συγκεκριμένων κατά περίπτωση
περιοχών ή και μεμονωμένα πρόσωπα, και λιγότερο το σύνολο των φεουδαρχών
ταυτόχρονα. Τα προβλήματα αυτά έχουν λιγότερο εκτιμηθεί, αν και αποτέλεσαν
με το πέρασμα των χρόνων το καθένα ξεχωριστά, αλλά και όλα μαζί, σημαντική
αιτία συσσωρευμένης δυσαρέσκειας.
Αφορμή για τον παραπάνω προβληματισμό αποτέλεσε σειρά οκτώ εγγράφων
των ετών 1307 και 13082, στα οποία εξετάζεται το θέμα της αποζημίωσης
φεουδαρχών για τις ζημιές που υπέστησαν εξαιτίας της υποχρεωτικής ερήμωσης
της ευρύτερης περιοχής του οροπεδίου του Λασιθίου. Η εξέταση της υπόθεσης
έγινε αρχικά στο πλαίσιο του Μεγάλου Συμβουλίου και της Γερουσίας της Κρήτης
και εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση δύο ανισομερών ομάδων: από τη μία η ομάδα
πέντε φεουδαρχών που διεκδικούσαν αποζημιώσεις και από την άλλη η ομάδα
όλων των υπόλοιπων που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις και που θεωρούσαν ότι,
τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έπρεπε να δοθούν αποζημιώσεις
από το κράτος. Η αντιπαράθεση αυτή έδωσε την ευκαιρία στα δύο μέρη να
παρουσιάσουν με συστηματικό τρόπο τα επιχειρήματά τους. Η ρητορική
που αναπτύσσεται στα εκτενή αυτά έγγραφα, με τα οποία ενημερώνονται οι
μητροπολιτικές αρχές, αναδεικνύει, άλλοτε άμεσα και άλλοτε συγκαλυμμένα,
εκτός των άλλων, τα παράπονα των φεουδαρχών της Κρήτης έναντι της Βενετίας,
2.

Θεοτόκης 1936, 41-56.
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αλλά και την έννοια της «θυσίας» υπέρ του κοινού καλού και της πατρίδας, όπως
την αντιλαμβάνονταν οι ίδιοι οι φεουδάρχες. Έναν αιώνα ήδη μετά την έναρξη
της βενετικής κυριαρχίας, η φεουδαρχική τάξη αποτελείται από τη δεύτερη ή και
τρίτη γενιά των πρώτων αποίκων, από την πρώτη ή δεύτερη γενιά αποίκων που
είχαν φτάσει στα μέσα του 13ου αιώνα στο δυτικό τμήμα της Κρήτης και βέβαια
από όλους εκείνους που συνέχιζαν να φτάνουν ακόμη στο νησί αποκτώντας
φεουδαρχική γη. Αν και η ομοιογένεια δεν είχε ακόμη επιτευχθεί μεταξύ των
φεουδαρχών, είχε φτάσει πια η ώρα για έναν ανοικτό προβληματισμό για τη
θέση τους στο νησί, για το ποιος είναι αυτός, η μητρόπολη δηλαδή ή οι άποικοιφεουδάρχες, που ωφελείται από τα μέτρα που επιβάλλονται, για το αν εντέλει
μπορούσαν πλέον να ταυτιστούν τα συμφέροντα των δύο πλευρών.
Οι «θυσίες» που επικαλούνται οι φεουδάρχες μεταφράζονται σε ζημιές
κάθε τύπου, τις οποίες είχαν υποστεί καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του 13ου
αιώνα και υπό συγκεκριμένες περιστάσεις. Εύκολα μπορεί να διακρίνει κανείς
δύο κατηγορίες ζημιών, εκείνες που οι φεουδάρχες είχαν υποστεί και είχαν
μείνει χωρίς ουσιαστική ανταπόδοση και εκείνες για τις οποίες είχαν απαιτήσει
και λάβει πλήρη ή μερική αποζημίωση. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως,
ανεξάρτητα δηλαδή αν είχαν αποζημιωθεί ή όχι, οι φεουδάρχες θεωρούσαν
ότι επρόκειτο για «θυσίες», για ενέργειες δηλαδή ή αποδοχή απαιτήσεων του
κράτους, που ξεπερνούσαν τα όρια των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Το
μάλλον συγκαλυμμένο παράπονό τους αφορούσε τελικά τη μη, έστω και ηθική,
αναγνώριση σε πολλές περιπτώσεις των «θυσιών» αυτών από την τόσο μακρινή
μητέρα πατρίδα.
Αν και οι φράσεις για το συμφέρον της πατρίδας ή για το καλό της νήσου
Κρήτης, οι οποίες χρησιμοποιούνται πολύ συχνά, αποτελούν στερεότυπα στα
βενετικά έγγραφα, ωστόσο δεν είναι κενές περιεχομένου και αντανακλούν μια
δέσμευση που όφειλαν να τηρούν οι φεουδάρχες της Κρήτης είτε το ένιωθαν είτε
όχι, είτε δηλαδή επρόκειτο για το πραγματικό συμφέρον τους είτε για την οπτική
της μητρόπολης που δεν ταυτιζόταν πάντοτε με αυτή των πιστών υπηκόων της
στο νησί. Για τη Βενετία, η αποστολή φεουδαρχών στην Κρήτη κατά το πρώτο
μισό του 13ου αιώνα είχε έναν κύριο στόχο: πρώτα την κατάκτησή της και στη
συνέχεια τη διαφύλαξη της κυριαρχίας. Ο τελευταίος αυτός στόχος έναν αιώνα
αργότερα, στις αρχές δηλαδή του 14ου αιώνα, παρέμενε πάντα ζωντανός. Για
τον λόγο ακριβώς αυτό, στην αρχή ενός από τα έγγραφα που αναφέραμε, οι
φεουδάρχες τονίζουν ότι για να πάρουν την απόφαση αυτή συγκεντρώθηκαν μαζί
τόσο η κυβέρνηση της Κρήτης όσο και, όπως επί λέξει αναφέρουν όλοι οι ευγενείς
υπήκοοί σας που φρόντιζαν και συνεχίζουν να φροντίζουν για τη διατήρηση της
κυριαρχίας και για την ευημερία στο νησί σας, την Κρήτη. Εξέφρασαν λοιπόν με
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σαφήνεια τον λόγο για τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, υπέστησαν και συνεχίζουν
να υφίστανται τόσες «θυσίες» χωρίς να απαιτούν αποζημιώσεις.
Δύο από τα οκτώ έγγραφα της περιόδου 1307-1308, τα οποία απευθύνονται,
όπως είπαμε, στον δόγη και τις αρχές της Βενετίας για να τους ενημερώσουν
και να λάβουν την τελική απόφαση, μας προσφέρουν μιαν ανακεφαλαίωση,
γραμμένη από τους ίδιους τους φεουδάρχες, των ζημιών που είχαν υποστεί,
ή αλλιώς των «θυσιών» που είχαν κάνει υπέρ της πατρίδας, κατά το δεύτερο
μισό του 13ου αιώνα. Τα όσα εκφράζονται στα εν λόγω έγγραφα μοιάζει να
αποτελούν επιχειρηματολογία που εξυπηρετούσε τη δεδομένη στιγμή και το
συγκεκριμένο θέμα. Όμως, οι «θυσίες» που περιγράφονται από τους φεουδάρχες
επιβεβαιώνονται πράγματι από άλλες πηγές.
Οι κυριότερες αιτίες που άμεσα ή έμμεσα επέφεραν ζημιές στους φεουδάρχες
κατά το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα, μια ιδιαίτερα ταραγμένη χρονική
περίοδο που χαρακτηρίζεται από τις μεγαλύτερες και πλέον μακροχρόνιες
επαναστάσεις στο νησί, ήταν 1. οι επαναστάσεις και τα πολεμικά γεγονότα που
τις συνόδευαν, 2. οι όροι των συνθηκών που υπογράφονταν μεταξύ Βενετίας
και επαναστατών, 3. τα μέτρα των αρχών για την αποτροπή επαναστάσεων
ή την αποτροπή συμμετοχής του πληθυσμού σε αυτές και 4. οι μετοικεσίες,
εθελοντικές ή υποχρεωτικές, κατοίκων συγκεκριμένων περιοχών για διάφορους
λόγους. Στις «θυσίες» των φεουδαρχών θα μπορούσαν να προστεθούν, τέλος,
και οι εθελοντικές προσφορές από τους ίδιους προς το κράτος, για διάφορους
επίσης λόγους.
Οι επιπτώσεις από τις αιτίες αυτές θα μπορούσαν να κωδικοποιηθούν στις
εξής: μόνιμη απώλεια γης, αλλαγή γης με την παραχώρηση νέου φέουδου,
απώλεια ποιότητας γης, απώλεια εσόδων, απώλεια βιλάνων και απώλεια
γενικότερα αγροτικών εργατικών χεριών (βιλάνων και ελεύθερων).
Είναι εύκολα κατανοητή και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση η αναστάτωση
και η απώλεια εσόδων από την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή κατά
τη διάρκεια των επαναστάσεων και των πολεμικών γεγονότων. Σε τέτοιες
περιστάσεις η παραγωγή καταστρέφεται, η γη μένει ακαλλιέργητη, ζώα χάνονται,
υποδομές καταστρέφονται, δάση καίγονται και οι φεουδάρχες από τις πόλεις
που κατοικούν δεν έχουν καν πρόσβαση στη γη τους.
Δεν θα πρέπει ταυτόχρονα να ξεχνάμε και τη στράτευση των φεουδαρχών και
τη συμμετοχή τους στα πολεμικά γεγονότα κατά τις περιόδους αυτές, με όλους
τους πιθανούς σημαντικούς κινδύνους, όπως τον θάνατο και την αιχμαλωσία
του ίδιου του φεουδάρχη ή την απώλεια αλόγων και πολεμικής εξάρτυσης που
κόστιζαν ακριβά. Αν και η πολεμική υπεράσπιση της κυριαρχίας αποτελούσε
την κύρια υποχρέωση του φεουδάρχη έναντι της γης που είχε παραλάβει και,
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κατά συνέπεια, οι παραπάνω κίνδυνοι δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως
μη αναμενόμενες «θυσίες», ωστόσο φαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι
φεουδάρχες απαιτούσαν αποζημιώσεις για τους λόγους αυτούς και η Βενετία
συμφωνούσε σ’ αυτό. Η αιτία της αποζημίωσης θα μπορούσε να αναζητηθεί στην
απώλεια εσόδων κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων, εξαιτίας της
απομάκρυνσης του φεουδάρχη από τις κύριες οικονομικές του δραστηριότητες.
Οι ζημιές όμως δεν σταματούσαν πάντοτε και για όλους με το τέλος κάθε
επανάστασης. Για πολλούς φεουδάρχες, οι όροι των συνθηκών που υπέγραφε
ο δούκας της Κρήτης με τους έλληνες επαναστάτες έκρυβαν μόνιμες απώλειες
ή, στην καλύτερη περίπτωση, παροδικές ζημιές. Μετά την ολοκλήρωση της
κατάκτησης της Κρήτης στα χρόνια 1252-1255 και τη διανομή των φέουδων
στους αποίκους που είχαν σταλεί στην περιοχή των Χανίων, η διαθέσιμη γη
για νέες παραχωρήσεις είχε σχεδόν εξαντληθεί. Κάθε νέα λοιπόν παραχώρηση
γινόταν από δημόσια γη, όπου και όταν υπήρχε. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις,
κατά τις οποίες οι βενετικές αρχές προχωρούσαν σε παραχώρηση γης χωρίς
περιθώρια επιλογής, με αποτέλεσμα να επεμβαίνουν σε ήδη παραχωρημένες
γαίες. Τέτοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν οι συνθήκες ειρήνης,
με τις οποίες όχι μόνο αναγνωριζόταν η γη που ήδη κατείχαν οι επαναστάτες,
αλλά παραχωρούνταν και νέα επιπλέον γη. Δύο τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν
οι συνθήκες του 1265 και του 1299, χάρη στις οποίες μεγάλος αριθμός Ελλήνων
κατοχύρωσε παλαιές ή και εξασφάλισε νέες εκτεταμένες γαίες, με αποτέλεσμα
σημαντικές ανακατατάξεις στον γαιοκτητικό χάρτη κάποιων περιοχών. Σύμφωνα
πάντα με τα έγγραφα των φεουδαρχών προς τον δόγη της Βενετίας το 1307-1308,
στα χρόνια αυτών των επαναστάσεων, οι απώλειές τους σε γαίες και αγρότες
ήταν μεγάλες. Αν και κατά κανόνα οι βενετοί φεουδάρχες αποζημιώνονταν με
χρήματα ή με παραχώρηση άλλων γαιών, ωστόσο αυτό είτε έπαιρνε αρκετό χρόνο
με αποτέλεσμα απώλεια εισοδημάτων είτε η γη που έπαιρναν σε αντικατάσταση
της παλαιότερης δεν ήταν κατά τη γνώμη τους αντίστοιχης ποιότητας. Δεν
παραλείπουν μάλιστα να επισημάνουν στην επιστολή τους δίνοντας ακόμη
πιο δραματικό τόνο και τις ζημιές που υπέστη και το ίδιο το κράτος με την
παραχώρηση δημόσιων χωριών και γαιών τόσο με τη συνθήκη του 1265 όσο
και με εκείνη του 1299.
Μια ακόμη αρνητική για τους φεουδάρχες παράμετρος των συνθηκών ειρήνης
που υπέγραφε ο βενετός δούκας με τους επαναστάτες ήταν η απελευθέρωση
βιλάνων που είχαν λάβει μέρος στην επανάσταση και είχαν στηρίξει τους
αρχηγούς της. Οι απελεύθεροι όχι μόνο απαλλάσσονταν από κάποιες εισφορές,
τις οποίες ως βιλάνοι κατέβαλλαν προς τους κυρίους τους, αλλά μπορούσαν
πλέον να εγκαταλείψουν τη γη, στην οποία ανήκαν, και να εγκατασταθούν
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είτε σε άλλο χωριό είτε σε πόλη. Με τον τρόπο αυτό, οι βενετοί φεουδάρχες
έχαναν σταθερά πολύτιμα εργατικά χέρια. Από τις πλέον γνωστές περιπτώσεις
είναι η μαζική απελευθέρωση βιλάνων με τη συνθήκη του Αλέξιου Καλλέργη,
το 1299. Αλλά ακόμη και στην αποτυχημένη επανάσταση των Χορτάτζηδων,
το 1278, σύμφωνα με τους φεουδάρχες, είχαν απελευθερωθεί βιλάνοι, ενώ
πολλοί βιλάνοι που ανήκαν σε φέουδα ακολούθησαν τους επαναστάτες που
εγκατέλειψαν την Κρήτη.
Απελευθερώσεις βιλάνων πραγματοποιούνταν ωστόσο και με πρωτοβουλία
των αρχών για άλλους λόγους εκτός των επαναστάσεων, με αποτέλεσμα αυτό
να εξοργίζει τους φεουδάρχες που έβλεπαν συχνά να αδειάζει η δεξαμενή από
την οποία αντλούσαν μόνιμα εργατικά χέρια για τις γαίες τους. Οι λόγοι των
απελευθερώσεων που εντάθηκαν τον 14ο αιώνα ήταν πολιτικοί: η πληθυσμιακή
ενίσχυση κάποιων περιοχών, η υπηρεσία στις γαλέρες, η ενίσχυση των δημόσιων
ταμείων, λόγοι στρατηγικής σε περιόδους επαναστάσεων ή τέλος ειδικοί λόγοι
σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
Το ζήτημα όμως των βιλάνων είχε μια ακόμη παράμετρο που ζημίωνε κατά
διαστήματα τους φεουδάρχες. Η παράμετρος αυτή είχε σχέση με κάποιες από
τις εισφορές που οι βιλάνοι κατέβαλλαν στους κυρίους τους, και στις οποίες
παρενέβαινε ορισμένες φορές το κράτος μειώνοντάς τις για λόγους, που θα
λέγαμε σήμερα «κοινωνικούς», όπως για παράδειγμα στα χρόνια αμέσως μετά
τον καταστροφικό σεισμό του 1302.
Στην απώλεια εργατικών χεριών και συνακόλουθα εισοδημάτων συνέβαλλαν
επίσης και άλλα μέτρα των τοπικών αρχών. Τα μέτρα αυτά στόχευαν είτε στην
αποτροπή επαναστάσεων στις εν δυνάμει επικίνδυνες περιοχές είτε στην
πληθυσμιακή ενίσχυση συγκεκριμένων περιοχών της Κρήτης. Το σοβαρότερο
από τα μέτρα αυτά ήταν η γνωστή μας ολική ή μερική ερήμωση περιοχών
για μικρά ή πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το μέτρο αυτό άρχισε να
εφαρμόζεται κατά το 13ο και συνέχισε να εφαρμόζεται σε ολόκληρο σχεδόν
τον 15ο αιώνα, σε πολλές ζώνες της Κρήτης (Λασίθι, Μαργαρίτες Ρεθύμνου,
Ανώπολη Χανίων κ.λπ.), εκεί όπου διαφαινόταν ότι υπήρχαν αντιδραστικές
κινήσεις. Η απαγόρευση όχι μόνο κατοίκησης, αλλά και καλλιέργειας της γης
και βόσκησης ζώων επέφερε μεγάλο πλήγμα στους φεουδάρχες που κατείχαν
φέουδα στις περιοχές, στις οποίες εφαρμοζόταν το μέτρο. Σύμφωνα πάντα
με τα όσα σημειώνουν οι ίδιοι οι φεουδάρχες, η παραγωγή χανόταν, τα χωριά
καταστρέφονταν, οι μύλοι κατέρρεαν, τα αμπέλια έμεναν ακαλλιέργητα και τα
δέντρα ξεραίνονταν. Ακόμη και όταν το μέτρο αποσυρόταν, έπρεπε να περάσουν
κάποια χρόνια μέχρι η περιοχή να ξαναζωντανέψει πάλι.
Δεν θα πρέπει, τέλος, να παραβλέψουμε και ορισμένες πρωτοβουλίες των
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φεουδαρχών για το κοινό συμφέρον, των ίδιων, δηλαδή, αλλά και της Βενετίας,
οι οποίες δείχνουν ότι αναγνώριζαν την ανάγκη αυτή που ξεπερνούσε τα στενά
προσωπικά τους συμφέροντα. Το περιεχόμενο των πρωτοβουλιών αυτών ήταν
ποικίλο, με κυρίαρχη ωστόσο την οικονομική ενίσχυση συγκεκριμένων έργων.
Δεν γνωρίζουμε πόσο συχνές ήταν οι πρωτοβουλίες αυτές και κάτω από ποιες
συνθήκες αναλαμβάνονταν, ωστόσο δεν λείπουν τα παραδείγματα. Δύο τέτοια
χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η πώληση δέκα βιλάνων, το 1265,
ύστερα από την έγκριση του συμβουλίου των φεουδαρχών Χανίων, με στόχο την
οικονομική ενίσχυση των εργασιών στα τείχη της πόλης, μια δεκαετία περίπου
μετά την κατάκτηση και την αναδιοργάνωσή της,καθώς και η συναίνεση από
τους ίδιους για την κατεδάφιση κάποιων σπιτιών τους, το 1302-1303, προς
εξυπηρέτηση και πάλι των τειχών της πόλης.
Παρά την υπερβολή που διαφαίνεται συχνά στα παράπονα των βενετών
φεουδαρχών της Κρήτης για τα όσα είχαν υποστεί και συνέχιζαν να υφίστανται
για το καλό της πατρίδας τους, φαίνεται ότι πράγματι, σε πολλές περιστάσεις,
η Βενετία δεν υπολόγιζε το βάρος που έριχνε πάνω τους. Η δυσαρέσκεια που
υπέφωσκε με την παραμικρή αφορμή οδηγούσε μόνιμα σε αντιπαράθεση και
συχνά σε ακραίες συμπεριφορές, όπως ήταν τα πρωτοφανή για τη Βενετία
γεγονότα του 1269 στην πόλη του Χάνδακα, ανάμεσα στους πιστούς υπηκόους
της και την τοπική κυβέρνηση, ή ακόμη και σε μεμονωμένες αντιδράσεις όπως
των αδελφών Ιάκωβου, Ρογήρου και Μάρκου de Fermo, καθώς και του ανιψιού
τους Ιωάννη, οι οποίοι, για άγνωστους προς το παρόν λόγους, σε μια αρκετά
πρώιμη εποχή, πέρασαν στην απέναντι όχθη κατά τη δεκαετία του 1270,
ενώθηκαν με τους έλληνες επαναστάτες (πιθανότατα τους Χορτάτζηδες), με
αποτέλεσμα να τιμωρηθούν και να χάσουν το φέουδό τους.
Στις αρχές πάντως του 14ου αιώνα, οι φεουδάρχες είχαν πλήρη συνείδηση
του ρόλου τους στην Κρήτη έναντι της πατρίδας τους, αλλά ταυτόχρονα και
των «θυσιών», τις οποίες είχαν κάνει γι’ αυτήν. Τις εκτιμούν μάλιστα ως ιδιαίτερα
σημαντικές, καθώς, όπως αναφέρουν με τη γνωστή υπερβολή τους στα σχετικά
έγγραφα, ολόκληρο το νησί της Κρήτης μαζί με όλη την κινητή περιουσία που
υπάρχει σ’ αυτό δεν φτάνουν για να ικανοποιηθούν οι ζημιές που έχουμε υποστεί
μέχρι τώρα.
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Arnold van GEMERT

Το Ρέθυμνο στις συμβολαιογραφικές πράξεις
του Zuane Longo (1487-1490)

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ συμβολαιογράφος Zuane Longo1 μετέφερε στις
αρχές του 1487, άγνωστο για ποιο λόγο, την έδρα του από τον Χάνδακα στο
Ρέθυμνο, όπου εκείνη την περίοδο δρούσαν σχεδόν αποκλειστικά τοπικοί νοτάριοι, tabeliones2. Οι περίπου 1400 πράξεις και μία διαθήκη που έχουν συνταχθεί
1.	Στο Archivio di Stato di Venezia, στη σειρά των Notai di Candia, σώζονται στο φάκ. 131 διαθήκες και πράξεις του: 1. Διαθήκες: φφ. 1-8, περγαμηνή, Χάντακας: αρ. 1-8, 30.11.1479-26.8.1480
φ. 9, περγαμηνή, Ρέθυμνο: αρ. 9, 4.5.1487· 2. Πράξεις: φφ. 16bis-21, 26-29, 22-25, περγαμηνή: αρ.
P1-194, 3.4.1487-23.11.1487 φφ. 1-184r, χαρτί: αρ. 1-1200, 13.11.1487 – 5.10.1490 φφ. 184r - 210,
χαρτί: αρ. C1-22, 01.07.1496-15.2.1512. Το πρώτο φύλλο των διαθηκών και μέρος των πράξεων
των γραμμένων σε περγαμηνή έχουν φθαρεί σε τέτοιο βαθμό που σε αρκετά σημεία είναι δυσανάγνωστα. Δίνω στο Παράρτημα 1 τα σημαντικότερα ποσοτικά στοιχεία. Οι παραπομπές γίνονται στην έκδοση που θα βγεί στη σειρά Βενετικές Πηγές της κρητικής ιστορίας’ (διευθυντής
Γιάννης Κ. Μαυρομάτης), η οποία εκδίδεται από τη Βικελαία Δημόσια Βιβλιοθήκη Ηρακλείου.
2. Τοπικοί συμβολαιογράφοι Ρεθύμνου που μνημονεύονται στο πρωτόκολλο του Zuane Longo
και δρούσαν στο Ρέθυμνο και πριν εγκατασταθεί εκεί:
tabelio
Gavala, ser Michael, tabelio (συχνά)/notarius (1 αναφορά)
1473-1490
Sguropulo, Hemanuel, tabelio grecus 			
1483-1488
Vassalo, ser Georgius tabelio 				
1468-1489
Vlasto, ser Johannes, tabelio 				
1466-1488
Ο μόνος κάτοικος Ρεθύμνου που μαρτυρείται ως δημόσιος νοτάριος (το 1472, αρ. Ρ69.5)
είναι ο ηλικιωμένος πια, το 1487, ευγενής κρητικός Pantaleon de Picatoribus, ο οποίος πέθανε
κατά τη διάρκεια της θητείας του Longo (βλ. αρ. 1093). O καγκελάριος Ρεθύμνου ser Alvisius
de Ciroldis είχε, βέβαια, το δικαίωμα να λειτουργήσει ως δημόσιος συμβολαιογράφος, όπως
και έκανε (αρ. 72.4-5, 387.7, 665.4-5, 965.7-8). Δεν ήταν επιθυμητό όμως ο επικεφαλής της
βενετικής γραμματείας του Ρεθύμνου να ήταν και ο μόνος επίσημος συμβολαιογράφος στο
Ρέθυμνο. Κατά την αναχώρηση του Longo, ένας από τους διαδόχους του ήταν ένας από τους
γραμματείς του δικαστηρίου, συχνός μάρτυρας στις πράξεις του και μάλλον μαθητευόμενος
συμβολαιογράφος, κυρ-Πασχάλης Φασκόμηλος (αρ. 1132.44-45):
notarius
Delphino/Dulphin, ser Johannes, publicus notarius (4 αναφορές)
1489
Fascomilo, ser Pascali(u)s, publicus notarius (1 αναφορά) 		
1490
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ως τον Οκτώβριο του 1490, όσο ο Longo υπηρετούσε στο Ρέθυμνο, αποτελούν
ποσοτικά πλούσιο υλικό για μια χρονική περίοδο, κατά την οποία δεν αφθο
νούν οι γραπτές μαρτυρίες για την πόλη. Το σωζόμενο υλικό διαιρείται ως εξής:
Χάνδακας:
15 διαθήκες
		22 πράξεις
Ρέθυμνο:
1 διαθήκη
		
1395 πράξεις

1479-1480
1496-1511
4.5.1487
Ρ1-194, 1-1200: 3.4.1487-5.10.1490

Το Ρέθυμνο, προς το τέλος του 15ου αιώνα, αποτελούνταν από την παλιά
πόλη με το Castel ecchio3, την Εβραϊκή που βρισκόταν μάλλον δυτικά του λιμανιού, αλλά μέσα στα παλιά τείχη4, τον Μπούργο5, και το Παλαιόκαστρο Ρεθύμνου,
όπου κατασκευάστηκε αργότερα η Φορτέτζα. Πυκνοκατοικημένη ήταν η κυρίως
πόλη, όπου οι ευγενείς και πολλοί άλλοι είχαν τα σπίτια τους, πυκνοκατοικημένη
και η Εβραϊκή, όπου σε μικρή έκταση έμεναν μάλλον πάνω από εκατόν εβραϊκές
οικογένειες6. Πιο αραιοκατοικημένος ήταν ο Μπούργος με τα εργαστήρια και τις
αποθήκες, τα σπίτια κυρίως του ντόπιου πληθυσμού, αλλά και με σχετικά μεγάλες
εκτάσεις για αμπέλια7 και ελαιώνες. Στο Παλαιόκαστρο αναφέρονται σπίτια, ερ3.	Ο Longo, με αρκετά μεγάλη συνέπεια, διακρίνει τους κατοίκους Ρεθύμνου και του Μπούργου
του Ρεθύμνου. Για να κάνει τέτοιες διακρίσεις, σημαίνει πως μάλλον ήταν ακόμα ορατά τα σύνορα του παλιού κέντρου. Από την ανατολική πλευρά, ακόμα και σε χάρτες του 17ου αιώνα, η
σημερινή οδός Εθνικής Αντιστάσεως διακρίνεται ως πιο πιθανό σύνορο. Από την δυτική πλευρά το Μακρύ Στενό, η οδός Νικηφόρου Φωκά, δεν αποκλείεται να ήταν η άκρη της παλιάς
πόλης. Το περιτείχισμα, όπως φαίνεται για πρώτη φορά στον χάρτη του Magagnatto (1559),
πρέπει να υπήρχε ήδη με κάποια μορφή στα χρόνια του Longo. Σε μια πράξη αναφέρει ήδη και
την μικρή πορτούλα (porta parvula, αρ. 965.5) που υπήρχε στα ανατολικά. Για τους χάρτες του
Ρεθύμνου του 16ου και 17ου αιώνα, βλ. Στεριώτου1992, ΙΙ3. .
4.	Βλ. Στεριώτου 1992, ιδίως 223, 328. Ο Zvi Ankori στην ανακοίνωση-ξενάγησή του, στο 2ο
Κρητολογικό Συνέδριο, ομολόγησε πως δεν κατόρθωσε να βρει ίχνη της στη σημερινή πόλη:
Ankori 1968, ιδίως 321-323.
5.	Προτίμησα αυτό τον πιο αόριστο λατινικό όρο από το αντίστοιχο Ξώπορτο που συνηθίζεται
για τον Μπούργο του Χάντακα. Ο Μπούργος του Ρεθύμνου περιλάμβανε τον χώρο δυτικά,
νότια και ανατολικά από την παλιά πόλη. Τα δυτικά και ανατολικά μέρη βρίσκονταν μέσα στα
καινούρια τείχη. Προς τον Νότο, ο Μπούργος επεκτεινόταν πολύ πιο πέρα από το καινούριο
οχυρωτικό σύστημα.
6.	Ο Longo αναφέρει περίπου 50 διαφορετικές εβραϊκές οικογένειες, αρκετές από τις οποίες αποτελούνται από δύο ή περισσότερους κλάδους. Επειδή όσες αναφέρονται έχουν κάποια σχέση
με το εμπόριο, υποθέτω πως πρέπει να υπήρχαν ακόμα δεκάδες άλλοι, τεχνίτες και εργάτες με
τις οικογένειές τους. Βυρσοδέψεις εβραίοι, για παράδειγμα, δεν απαντούν στις πράξεις του
Longo, ενώ το δέρμα, σύμφωνα με τις πράξεις του, ήταν το κυριότερο εμπόρευμα των εβραίων κατοίκων της πόλης (βλ. και παρακάτω). Το μόνο επάγγελμα που αναφέρεται είναι αυτό
του βαφέα (tinctor): οι Sabbati de Negroponte (αρ. 279), Lazarus de Salonicheo (αρ. 775), Meir
Peroci (αρ. 1048) και οι Moyses και Jacob γιοι του Solomon Rebuli (αρ. 1066).
7.	Βλ. Για παράδειγμα αρ. Ρ178.1 κ.ε., όπου ο Ιωάννης Zane πουλάει στον κρητικό ευγενή Ανδρέα
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γαστήρια και αποθήκες. Και παντού τόποι λατρείας, οι καθολικές εκκλησίες και τα
μοναστήρια κυρίως στην παλιά πόλη, η συναγωγή στην Εβραϊκή και οι πολλές ορθόδοξες εκκλησίες και μοναστήρια ειδικά στον Μπούργο και στο Παλαιόκαστρο.8
Στις πράξεις του Longo το Ρέθυμνο παρουσιάζεται σαν πόλη που ζει από
την ευρύτερη αγροτική περιοχή: τα 2/3 των πράξεων αφορούν προπωλήσεις
αγροτικών προϊόντων, εκμίσθωση, γονική εκχώρηση και πώληση αμπελιών και
χωραφιών και χρεωστικά ομόλογα χωρικών σε ιδιώτες της πόλης, κυρίως ευγενείς και εβραίους:
Είδη πράξεων:				αρ.
Διακανονισμός εξόφλησης		
435
Εξοφλητική απόδειξη			152
Προπώληση αγροτικών προϊόντων
145
Εκχώρηση/πώληση in gonico		
106
Πωλήσεις/εκμισθώσεις		
85
					923 = 66%
Ακόμα και ο, σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα υπερβολικά μεγάλος, αριθμός των βυρσοδεψών (18) και υποδηματοποιών (13) πρέπει να έχει άμεση σχέση με την κτηνοτροφία στά γύρω χωριά.
Σαν εισαγωγή στο υλικό που μας παρέχει ο Longo θέλω να παρουσιάσω μερικά επώνυμα πρόσωπα χαρακτηριστικά για τις πέντε ομάδες που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή του Ρεθύμνου: τον εβραίο Μοναχούλη de Mordachai, τον
βενετό ευγενή Φραγκίσκο de Lege, τον κρητικό ευγενή Αντώνιο Sangonacio,
τον κρητικό αξιωματούχο κυρ-Μανούσο Συρόπουλο και ως εκπρόσωπο του
φουσάτου του άμετρου των χωρικών τον παπα-Ιωάννη Λαρδέα από το χωριό
Πηγή. Συνειδητοποιώ ότι αδικώ τις γυναίκες που απαντούν και αυτές εκατοντάδες στο πρωτόκολλο. Τις περισσότερες φορές, το μόνο σήμα της ύπαρξής
τους είναι μια απλή μνεία τους ως χήρα ή σύζυγος κάποιου από τα συμβαλλόμενα μέρη. Περισσότερες από δύο φορές σπάνια απαντούν γυναίκες ως συμβαλλόμενες. Συνήθως είναι χήρες βενετών ευγενών9 ή εβραίες που συνεχίζουν
τη δουλειά του εκλίποντος συζύγου τους.10
Gritti, κάτοικο Ρεθύμνου, το αμπέλι του με σπίτια και κήπο που βρίσκεται στο Μεγάλο Πηγάδι,
στον Μπούργο, το οποίο συνορεύει δυτικά και νότια με δρόμο άλλων αμπελιών.
8.	Βλ. Παράρτημα 2.
9.	Για παράδειγμα, η Magdalucia, σύζυγος/χήρα του βενετού ευγενή Μαρίνου Barocio (αρ. 48.8, 234.8,
813, 814.9 κ.ε., 1119.4, 1125), η Φραγκούλα, χήρα του βενετού ευγενή Ιωάννη Cornario (αρ. 44, 52,
53, 55, 103, 107, 310), η Jacobina, χήρα του κρητικού ευγενή Πέτρου Lambardo (αρ. 568.10, 832,
833, 837) και η Έλενα, χήρα του βενετού ευγενή Πέτρου Zancarolo (αρ. 163, 164, 191, 208, 276).
10.	Για παράδειγμα η Αρχοντού, χήρα του Λαζάρου de Davit (αρ. P163, P164, 57, 213, 227, 267,
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Περίπου 900 φορές ένας χωρικός είναι ένα από το τουλάχιστον δύο συμβαλλόμενα μέρη μιας πράξης. Διάλεξα τον παπα-Ιωάννη Λαρδέα11 γιο του παπα-Μιχαήλ, γιατί το χωριό του, η Πηγή, αναφέρεται σε περισσότερες από 65
πράξεις, πιο συχνα από τα άλλα. Δεν είναι μόνο παπάς, όπως ο πατέρας και ο
αδερφός του Εμμανουήλ (αρ. 819). Ενώ άλλοι Πηγιανοί (μέλη των οικογενειών
Λαρδέα, Βλαστού, Βαρούχα και Κυριακόπουλου) πωλούν και προπωλούν και
τα άλλα προϊόντα του χωριού, το κρασί και το σιτάρι, αυτός εμπορεύεται αποκλειστικά το βαμβάκι που στην περιοχή του Ρεθύμνου καλλιεργούνταν μόνο
στην Πηγή και στο κοντινό Ισπίτα. Το βαμβάκι, όπως και το λινάρι και το μετάξι, ήταν περιζήτητο ως πρώτη ύλη και αποτελεούσε αντικείμενο εμπορίου ειδικά από εβραίους εμπόρους μάλλον για την τοπική βιοτεχνία12. Σχεδόν όλα τα
έτοιμα υφάσματα ήταν ακριβά και εισάγονταν από τη Βενετία.
Ο πιο συχνός πελάτης του Longo είναι ο εβραίος Μωυσής de Sabatheo,13
μέλος της εβραϊκης κοινότητας του Ρεθύμνου, της οποίας ο Longo αναφέρει
±50 διαφορετικές οικογένειες, μερικές από αυτές με περισσότερους κλάδους14.
Περισσότερες από 500 φορές ένας εβραίος μαρτυρείται ως ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Όπως και ο δεύτερος εβραίος, ο Hacharon de Solomo με τη χήρα
του Καλή15 και ο τρίτος, o Μιχαήλ Μεσσαρίτης16, ο de Sabatheo ζούσε από το
εμπόριο δερμάτων με χωρικούς, συνήθως με σχετικά ευνοϊκούς όρους για τους
αγοραστές: πληρωμή του όχι και πολύ υψηλού ποσού μετά τον επόμενο τρύγο/συγκομιδή, πράγμα που σημαίνει κάποιες φορές και ύστερα από 10 μήνες.
Λίγες φορές πληρωνόταν σε είδος (κρασί, σιτάρι, λάδι).
Διαφορετικού αναστήματος είναι ο Monachuli de Mordachai, γιος του
268, 270, 272, 388, 410, 543, 874, 1170), η Καλή, χήρα του Azaria de Michael (αρ. P131, P136,
173, 461, 462, 504, 592, 601, 642, 652, 653) και η Καλή, χήρα του Acharon de Solomo (αρ. 564.6,
565, 566, 741, 808, 909, 910, 945, 994, 1007, 1120, 1121).
11. Η οικογένεια Λαρδέα είναι καθαρά πηγιανή. Μέλη της αντιπροσωπεύουν πάνω από 50% των
συμβαλλόμενων μερών των κατοίκων του χωριού.
12.	Ο παπα-Ιωάννης είχε συναλλαγές με τέσσερις διαφορετικους εβραίους εμπόρους: τον Moyses
de Sabatheo (αρ. 160, 914), τον Mordachai quondam Havrache (αρ. 222), τον Havracha de
Michael (αρ. 633, 916) και τον Lazarus de Havracha (αρ. 739).
13.	Στα τέσσερα χρόνια είναι συμβαλλόμενος σε 66 πράξεις, από τις 13 Ιουλίου 1487 ως τις 24 Ιουνίου 1490.
14. Της οικογένειας de Davit, όπως και της Messariti, απαντούν τρεις κλάδοι, της de Michael τέσσερις κλάδοι, της Rebuli πέντε και της de Sabatheo δύο.
15.	Οι δυο μαζί συνέταξαν 37 πράξεις, αυτός 26, από 28 Απριλίου 1487 ως 8 Ιουλίου 1488, ενώ η
χήρα του 11, από 8 Οκτωβρίου 1488 ως 31 Δεκεμβρίου 1489.
16. 36 πράξεις από 1 Μαϊου 1487 ως 26 Μαρτίου 1490. Ο Μεσσαρίτης είναι από τις σχετικά λίγες
περιπτώσεις εβραίων που έχουν κρητικό επίθετο. Οι περισσότεροι έχουν παραδοσιακά το όνομα του πατέρα τους ή τον τόπο καταγωγής τους ως διακριτικό: π.χ. de Misithra, de Modon(o),
de Monacho, de Navara, de Negroponte, Pugliensis, Todesco.
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Mordachai de Havracha, από την οικογένεια Rebuli. Και αυτός εμπορευόταν μεν
το δέρμα, το πουλούσε κάποτε και με λιγότερο ευνοϊκούς όρους: ζητούσε ενέχυρο
(αρ. 344, 819), κατέφευγε μερικές φορές και σε προσωποκράτηση (αρ. 127, 555)
για σχετικά μικρά ποσά. Αυτός ανοίχτηκε και σε άλλους χώρους: δάνειζε μεγάλα ποσά (αρ. Ρ77), δραστηριοποιούνταν και στην Κωνσταντινούπολη (αρ. 499)
και προμηθευόταν μεγαλύτερη ποικιλία και πολύ μεγαλύτερες ποσότητες αγροτικών προϊόντων: σιτηρά (αρ. Ρ92, 651, 713, 731 κ.ά.), βαμβάκι (819), μετάξι (αρ.
1042), λινάρι (αρ. 506, 584, 770 κ.ά.), μούστο (αρ. 596) και λάδι (αρ. 599, 807, 816),
τα οποία σαφώς προορίζονταν για το εμπόριο και όχι για προσωπική χρήση. Στα
σταφύλια είχε μονοπώλιακή θέση (αρ. 627, 663, 713, 723 κ.ά.). Δεν υπάρχει άλλος
που να αγόραζε σταφύλια. Προορίζονταν άραγε για να φτιάχνει ο ίδιος καθαρό
εβραϊκό κρασί17 ή κανονικά για επιτραπέζια σταφύλια ή σταφίδες;
Από τους βενετούς ευγενείς18 oι Μπαρότσοι, οι Καλλέργηδες, οι Κορνάριοι,
οι Μανολέσσοι και οι Βενιέροι είναι οι μεγαλύτερες από τις 27 οικογένειες του Ρεθύμνου που είχαν τη βενετική ευγένεια19. ±320 φορές βενετοί ευγενείς απαντούν
στις πράξεις του Longo ως συμβαλλόμενοι. Ο καλύτερος πελάτης βενετικής ευγένειας του Longo είναι ο μόνος εκπρόσωπος της οικογένειας de Lege, o magnificus
dominus Joannes20, γιος του ποτέ βενετού ευγενή magnificus dominus Franciscus.
Ο Ιωάννης de Lege δηλώνει βέβαια κάτοικος Ρεθύμνου, αλλά στις πολλές δεκάδες έγγραφα δεν σώζεται κανένα που να σχετίζεται με τη διαχείριση των φεούδων
του. Δεν είχε καν ένα αμπέλι δικό του. Ο de Lege πρέπει να ήταν ευγενής Βενετός
που εγκαταστάθηκε για εμπορικούς λόγους στο Ρέθυμνο21.
17. Η δέσμευση να προμηθεύει κανείς στον (προ)αγοραστή κασέρ κρασί δεν είναι ασυνήθιστός
όρος στις πράξεις του Longo. Και ο πατέρας του Μοναχούλη, ο Mordachai de Havracha, προαγοράζει εβραϊκό κρασί από έναν μη εβραίο κάτοικο του Μπούργου του Ρεθύμνου (αρ. 1133).
Σε ένα πλοίο που κατευθυνόταν στην Κωνσταντινούπολη, πειρατές κατέσχεσαν δύο βαρέλια
κρασί και ορισμένα τυριά, επειδή ήταν εβραϊκά (αρ. 500.22-23). Για τα κασέρ τυριά και κρασιά,
βλ. Ankori 1968, 359. Για τους πολύ αυστηρότερους κανόνες που ίσχυαν για την παραγωγή
κασέρ κρασιών, βλ. Arbel 2007, 81-88.
18.	Ο Longo χρησιμοποιεί για να δηλώνει τους ευγενείς τρεις συντομογραφίες: n.c. (= nobilis cretensis),
v.n. (= vir nobilis) και n.v., που την ανέλυσα σε αντιπαράθεση με το n.c. ως nobilis venetus.
19.	Ο Trivan (βλ. Μανούσακας 1949, 35-59), στον κατάλογο των βενετών ευγενών του Ρεθύμνου,
αναφέρει μόνο 18 οικογένειες. Μόνο εφτά από τις 27 οικογένειες των πράξεων του Longo έχουν
διατηρήσει τη βενετική ευγένεια ως το τέλος της περιόδου της βενετοκρατίας.
20. To διακριτικό magnificus επιφυλάσσεται αποκλειστικά για ανώτερα όργανα της βενετικής διοίκησης και τους αξιωματούχους τους και ενίοτε αποτελεί απλώς ένδειξη του σεβασμού που
τρέφει προς το πρόσωπό ή την καταγωγή κάποιου ως κατοίκου Βενετίας.
21.	Για την οικογένειά του δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτε. Είχε μιά κόρη παντρεμένη στη Βενετία
με τον βενετό ευγενή Χριστόφορο Mauro. Από το καλοκαίρι του 1489, λαμβάνει μέτρα στον
Χάνδακα και τη Βενετία ως ένας από τους διαχειριστές της περιουσίας του και τους κηδεμόνες
των ανήλικων παιδιών του (αρ. 1052, 1144).Και μια άλλη κόρη του είχε παντρευτεί τον βενετό
ευγενή Stefano Valerio και έμενε στη Βενετία (αρ. 1144).
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Ο Ιωάννης ήταν ο μεγαλύτερος χοντρέμπρος τυριού. Αγόραζε από τους
ίδιους τους βοσκούς, συχνά από τα μέρη των Χανιών,22 και πουλούσε μεγάλες
ποσότητες τυριού τόσο στη ντόπια αγορά23 όσο και στο εξωτερικό. Σε αντίθεση με τους λίγους άλλους που εμπορεύονταν τυριά24, ο Ιωάννης, από μια ορισμένη στιγμή και μετά, ζητούσε όχι μόνο πως το τυρί πρέπει να είναι καλό και
εμπορεύσιμο (bonum et mercanciabile), αλλά όριζε και το ελάχιστο βάρος της
κάθε πλάκας (συνήθως τουλάχιστον 15 ή 20 λίβρες25). Συνήθως αξίωνε να παραδοθούν ως και τον Απρίλιο, στην αποθήκη του. Η χονδρική τιμή του τυριού
ήταν 1 libra, ποσόν που ισούται με 2 σολδίνια.
Οι ποσότητες σταριού που αγόραζε ήταν μικρές και προορίζονταν μάλλον
για προσωπική του χρήση (αρ. Ρ183 και 156). Το κρασί το προμηθευόταν όχι ως
μούστο, αλλά έτοιμο σε καλά βαρέλια και καλής ποιότητας (quatuor saporum),
αφού θα προοριζόταν για το εμπόριο (αρ. 284 και 550).
Σχεδόν μονοπωλιακή θέση είχε ο Ιωάννης στην εισαγωγή σιδήρου (αρ. Ρ133,
Ρ153, 558 κ.ά.). Οι δύο άλλοι που στην αρχή εισήγαν σίδερο από την Κωνσταντινούπολη, με πολύ χαμηλότερη τιμή26 και από τη Βενετία, εγκατέλειψαν αυτή την
αγορά και στράφηκαν σε άλλους τομείς. Εκτός απο το σίδερο, ο de Lege έκανε
εισαγωγή υφασμάτων δυο τριών ποιοτήτων27 και πολύτιμων μετάλλων, ασήμι
(αρ. Ρ146) και χρυσόφυλλα για τον ζωγράφο Πέτρο Τριαντάφυλλο (αρ. 1084).
Ανάμεσα στις 38 οικογένειες κρητικής ευγένειας28, μεγαλύτερη είναι η οικία
22.	Από το χωριό Curuna/Κουρνά: αρ. 167, 218, 219, 220, 271, 290, 553. Στις τελευταίες τρεις πράξεις, μια βοσκοπούλα, η Καλή Κορνιακτούδαινα, γυναίκα του Ιωάννη Corniacto, πουλάει στον
de Lege τα τυριά της.
23.	Βλ. αρ. 418, απόδειξη παράδοσης 6.000 λιβρών τυριού στον κρητικό ευγενή Αντώνιο Surian.
24.	Μ.ά. μέλη της οικογένειας Sangonacio παραχωρούσαν αγελάδες σε χωρικούς και πληρώνονταν
σε τυρί ή/και ricotto (αρ. 235, 239).
25. Το βάρος της πλάκας κυμαίνόταν από 12 (αρ.186, 313) μέχρι 20 libre/λίβρες (αρ. 218, 219, 220,
271, 290). Η libra grossa του Ρεθύμνου αντιστοιχούσε σε λίγο παραπάνω από 400 γραμμάρια
(Schilbach 1970, 213-14) και διέφερε σημαντικά από τις πολύ πιο βαριές λίβρες του Χάνδακα
(περίπου 530 γρ.) και Χανιών (περίπου 600 γρ.).
26.	Ο κρητικός ευγενής Γεώργιος de Corogna πούλησε στον σιδερά Γεώργιο Καλλέργη 523 λίβρες
σιδήρου προς 19 δουκάτα τις 1.000 λίβρες (αρ. Ρ114). Ο άλλος, ο διοικητής του μισθοφορικού
στρατού του Ρεθύμνου (comestabilis) Franciscus de Brixia (αρ. 538), δραστήριος ειδικά στην προαγορά μούστου, ζητούσε, όπως ο Ιωάννης, για το σίδερο Βενετίας 27 δουκάτα τις χίλιες λίβρες.
27. αρ. Ρ141, Ρ146, 512, 551 κ.ά. Τα τρία συνηθέστερα είδη υφάσματος ήταν οι panni cupi (stameti)
trilicis (μέση τιμή 9 υπέρπυρα), panni a la piana (περίπου 13,5 υπέρπυρα) και panni cupi
octuaginta (περίπου 14 υπέρπυρα).
28.	Για τον θεσμό αυτό, ειδικά κατά τον 16ο και 17ο αιώνα. βλ. Παπαδάκη 1998, 305-318, όπου και
η παλιότερη βιβλιογραφία. Τα στοιχεία που αφορούν σε κρητικούς ευγενείς στα τέλη του 15ου
αιώνα είναι τόσο λίγα που αυτά που προσφέρει ο Longo είναι σημαντικότατα. Στην απογραφή
του Trivan του 1644, αναφέρονται 47 οικογένειες. Από αυτά, τα τελευταία δέκα δε δίνονται με
την αλφαβητική σειρά και θα είναι ίσως σχετικά πρόσφατες καταχωρίσεις. Μόνο 13 από τις 38
οικογένειες του Longo ανήκουν ακόμα στους κρητικούς ευγενείς του Trivan και όλες, βέβαια,
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Sangοnacio (πριν από τους Zane, Dandulo, Lambardo και Surian). Έξι κλάδοι
της απαντούν στις πράξεις αυτών των χρόνων. Σχετικά καλά ενημερωμένοι είμαστε για τα παιδιά του ποτέ Νικολάου: αυτός με τη γυναίκα του την Elisabeth
de Priolis, είχε τέσσερις γιους, τον Αντώνιο, τον Βαρθολομαίο, τον Φραγκίσκο
και τον Ιλαρίωνα και μία κόρη την Justiniana που είχε παντρευτεί τον βενετό
ευγενή Benedictus Semitecolo29.
Ο Αντώνιος είχε τις κανονικές ασχολίες ενός φεουδάρχη/κτηματία στην
Κρήτη: διαχειριζόταν την ακίνητη περιουσία του στο Ρέθυμνο και τα Χανιά,
εκχωρούσε σε γονικάρη κτήματα (αρ. 311, 781), εκχώρησε σε κάποιον αγροκτήματά του με τον όρο να τα μετατρέψει σε αμπέλι (αρ. 556), πράγμα που συνέβαινε εκείνη την περίοδο σε αρκετά μεγάλη κλίμακα,30 αγόραζε αμπέλια και
άλλα ακίνητα (αρ. 697, 801). Ο μούστος και τα κρασιά μεταφέρονταν στο Ρέθυμο, στη μεγάλη αποθήκη του που απέκτησε στον Μπούργο (αρ. 973), στη
Sablonaria, στη Μεγάλη Ρούγα,31 δίπλα σε μια άλλη δική του και την αποθήκη
του ξαδέλφου του Βαρθολομαίου (του ποτέ Παύλου). Ο ίδιος ορίστηκε είτε μόνος του είτε μαζί με άλλους ως διαιτητής για να λύσει διαφορές στις οικογένειες
Signolo (αρ. 754) και Γιαλινά (αρ. 1180).
στο πρώτο μέρος του καταλόγου με τις 37 οικογένειες.
29. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για το ότι ο Βαρθολομαίος, ο Ιλαρίων και η Γιουστινιάνα είναι παιδιά του ίδιου ποτέ Νιολάου. Μόνο αυτοί οι δύο ονομάζονται ως κουνιάδοι του Μπενεδίκτου
Semitecolo, του συζύγου της Γιουστινιάνας. Ο Αντώνιος, ο Βαρθολομαίος και ο Ιλαρίων δε συμπράττουν ποτέ. Μπορεί όμως να έχουν μοιράσει καλά τη σφαίρα των δραστηριοτήτων τους.
Η μητέρα τους η Ελισάβεθ, όταν στα γερατειά της έκανε τη δωρεά στην κόρη της (αρ. 535)
και εξουσιοδότησε τον γαμπρό της για να υποστηρίξει τη δωρεά εναντίον τυχόν ενστάσεων
(αρ. 536), δεν ανέφερε κανέναν γιο της. Αυτοί έτσι και αλλιώς μετά τον θάνατο του πατέρα
τους πρέπει να είχαν μοιράσει την περιουσία του και να είχαν εξασφαλίσει στη μητέρα τους
την προίκα και τα άλλα της περιουσιακά στοιχεία.
30.	Σε ολόκληρες εκτάσεις διαπιστώνεται αύξηση της αμπελουργίας. O Μάρκος Avonal, γιος του Γεωργίου, τον Ιανουάριο του 1488, σε μια σειρά από 9 πράξεις ορίζει κατοίκους των χωριών Ισπίτα
και Πηγή να μεταφυτέψουν σε φυτεία (χέρσες;) εκτάσεις του στο χωριό Ισπίτα (αρ. 134-142). Μια
από τις αρνητικές συνέπειες της επέκτασης της αμπελουργίας είναι η μείωση της ντόπιας παραγωγής δημητριακών, έτσι ώστε αυτά να μη φτάνουν πια για τις ανάγκες της πόλης και της ευρυτερης
περιοχής. Οι ναυλώσεις πλοίων εκείνα τα χρόνια συχνά έχουν σκοπό την εξαγωγή κρασιού προς
τη Ρόδο κυρίως και την Κωνσταντινούπολη (αρ. 294, 408, 496, 623, 1105) και την αγορά δημητριακών από την Πελοπόννησο ως πέρα από την Κωνσταντινούπολη (αρ. 465, 623, 1032, 1033, 1156).
31. Η Magna Ruga δεν μπορεί να είναι η σημερινή Εθνικής Αντιστάσεως, ο δρόμος που οδηγεί από
τη μεγάλη πύλη προς το λιμάνι, αφού ρητά λέγεται πως βρίσκεται στον Μπούργο. Ο τοπικός
προσδιορισμός στη Σαμπλονάρια συνηγορεί για την ταύτιση της Μεγάλης Ρούγας με τον δρόμο που βρίσκεται παράλληλα με την ακτή και οδηγεί από την μικρή πορτούλα (porta parvula,
αρ. 965.5) του ανατολικού τείχους προς την εξωτερική πλατεία (αρ. 1090.3) κοντά στο λιμάνι,
τη σημερινή οδό Αρκαδίου. Το ότι ο δρόμος αυτός είχε δομηθεί μόνο από τη μία πλευρά, ενώ
από την άλλη άρχιζε η αμμουδιά της Σαμπλονάριας, όπως εμφανίζεται ακόμα στον γνωστο
πίνακα του Ρεθύμνου του 1640, δεν σημαίνει πως ο δρόμος αυτός με τις αποθήκες, τα αρχοντόσπιτα και τις εκκλησίες/μοναστήρια δεν θα μπορούσε να λέγεται μεγάλος.
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Ο Αντώνιος και ο αδερφός του Φραγκίσκος ήταν συνέταιροι σε μια αδελφική εταιρία εμπορίου κρασιού και άλλων αγροτικών προϊόντων. Ο Φραγκίσκος
είχε εδώ και χρόνια εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αντώνιος του
έστελνε κατά παραγγελία του μ.ά. κρασιά, χριστιανικά και εβραϊκά, και τυριά
(βλ. αρ. 496, 500 και 50132). Πρόκειται για μεγάλο εμπόριο με μεγάλα ποσά. Μια
ιδέα της έκτασής του δίνει η εκτενέστατη απόφαση των διαιτητών (αρ. 1132,
που καλύπτει τα φφ. 161r-167v), στην οποία λεπτομερειακά εκθέτουν τα χρέη
του ενός προς τον άλλον. Κατά την περίοδο 1488-1490, τα χρέη του Φραγκίσκου στον αδελφό του Αντώνιο είχαν ανεβεί σε σχεδόν 4.350 χρυσά δουκάτα.
Σε μια πολύπλοκη υπόθεση, στην οποία τέσσερις αρχοντικές οικογένειες, οι
Γιαλινάδες, οι Βαρουχάδες, οι Sangonacio και οι Dandulo αλληλοκατηγορούνταν για καταπατήσεις κτημάτων τους (αρ. 225 και 233), ο βενετός ευγενής
Νικόλαος Avonal33 δέχτηκε να υποστηρίξει ως δικηγόρος τα συμφέροντα του
Αντωνίου Sangonacio με τον σύγχρονο, αμερικάνικο θα έλεγε κανείς, τρόπο του
nο cure, no pay. Η αμοιβή είναι πλούσια: τέσσερα δουκάτα. Αφού ο Avonal είχε
αναλάβει και για τους αδελφούς Γιαλινά την ίδια υπόθεση (αρ. 225), η αμοιβή
του φαίνεται εξασφαλισμένη.
Από τους ντόπιους μη ευγενείς κρητικούς θα μπορούσα να είχα επιλέξει τον
πρωτο-παπά Χάνδακος Ι. Λίμα, για τον οποίο σώζεται αρκετό υλικό στο πρωτόκολλο του Longo, ειδικά σχετικά με τις διαφορές με τον γαμπρό του Φραγκίσκο de Portu, doctorem artium.34 Προτίμησα, όμως, να πάρω έναν κρητικό
που σταδιοδρόμησε ως υπάλληλος της βενετικής διοίκησης στην Κρήτη, τον
Μανούσο Συρόπουλο. Ήταν γιος του ποτέ μαστρο-Λέοντα (αρ. P89) και της
Γεωργίνας, σε δεύτερο γάμο παντρεμένης με τον Λέοντα Καλλέργη (αρ. 1109).
Είχε έναν αδερφό εγκατεστημένο στη Βενετία. Είναι δυνατό και ο ίδιος ο Μανούσος να πέρασε ένα διάστημα στη Βενετία. Για την ηλικία του, το πότε πήγε
στη Βενετία και το πότε γύρισε στο Ρέθυμνο δεν έχουμε πληροφορίες. Πάντως,
τον Απρίλιο 1487, όταν ο Μανούσος απαντά για πρώτη φορά στις πράξεις του

32.	Ο Αντώνιος διαμαρτύρεται στον κυβερνήτη μιας καραβέλας Εμμ. Geno για το ότι, με πρόσχημα την έφοδο Κατελάνων πειρατών, διέκοψε το ταξίδι του προς την Κωνσταντινούπολη, με
μεγάλη ζημιά για τον αδερφό του Ζαχαρία.
33.	Ο Νικόλαος Avonal είναι επαγγελματίας δικηγόρος/συνήγορος (advocatus/defensor) σε πολλές υποθέσεις (αρ. 181, 467, 875, 1036).
34.	Στις 17 Ιουλίου, στην πρώτη πράξη τους που σώζεται (αρ. Ρ65), παρατείνεται η ισχύς του ορισμού των διαιτητών που έπρεπε να λύσουν τις διαφορές τους. Αυτή η πρώτη πρόσπάθεια συμβιβασμού είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 1486 (μάλλον more veneto, δηλαδή 1487), λίγο καιρό
πριν εγκατασταθεί ο Zuane Longo ως δημόσιος νοτάριος στο Ρέθυμνο (βλ. αρ. Ρ174). Στις 30
Οκτωβρίου, την παρατείνουν πάλι ως τις 15 Νοεμβρίου. Εκείνη τη μέρα ορίζουν άλλους διαιτητές (αρ. 14) που σε δυο μέρες λύνουν τις διαφορές τους οριστικά (αρ. 22).
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Longo (αρ. Ρ5), πρέπει να ήταν ήδη παντρεμένος και να είχε τουλάχιστον έναν
γιο.35 Έμενε στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου.
Στις πρώτες πράξεις υπηρετούσε κιόλας ως γραμματέας του δικαστηρίου
στη βενετική διοίκηση του Ρεθύμνου. Από το τέλος του 1487, του ονόματός
του προηγείται πάντα το διακριτικό providus vir, τίτλος που δίνεται σχεδόν
αποκλειστικά σε βενετούς ή αυτοκρατορικούς νοταρίους, σε δικηγόρους και
ανώτερους διοικητικούς υπαλλήλους. Το 1489 είχε προβιβαστεί σε cancellarius
Camere Rethimi (αρ. 907).
Παράλληλα με την υπαλληλική του ιδιότητα, δρούσε ως τοπικός εμπορικός
εκπρόσωπος (fauctor/commissus/procurator) δύο αδελφικών εταιριών των βενετών ευγενών Νικόλαο Pesaro (αρ. Ρ67, Ρ89, Ρ148 κ.ά.) και Αλέξανδρο Simitecolo
(αρ. 25, 161, 207 κ.ά.). Μεσολαβούσε στην πώληση του εμπορεύματος που εισήγαγαν στο Ρέθυμνο (κυρίως υφάσματα) και στην προαγορά μούστου και αγορά κρασιού για εξαγωγή. Γι’ αυτό το σκοπό διατηρούσε αποθήκη στο Ρέθυμνο.
Ο ίδιος, για προσωπική του χρήση, αγόρασε in gonico ένα σώχωρο με ελιές
στον Μπούργο (αρ. 163), αγόρασε λινάρι (αρ. 626) και κρασί (για πρσωπική
χρήση έπρεπε να μεταφερθεί στο σπίτι του και όχι στην αποθήκη, αρ. 626, 810),
επένδυε 10 δουκάτα με δικό του ρίσκο σε μια εμπορική αποστολή για αγορά
σιταριού σε ξένα μέρη (αρ. 1096). Ως υπάλληλος, τελικά, της διοίκησης του
Ρεθύμνου υπέγραφε συχνά ως μάρτυρας στις πράξεις του Longo (από τον αρ.
Ρ168 ως μια από τις τελευταίες πράξεις αρ. 1193), ακριβώς όπως για παράδειγμα ο πιο συχνός μάρτυρας ser Hemanuel Catarin, scriba Curie/judicum proprii
(αρ. 40, 121), ο ser Pascalis Fascomilo (δημόσιος νοτάριος, αρ. 1132) και ο ser
Franciscus Lambardo scriba curie (maioris) (αρ. Ρ52 κ.ά)36.
Στην τελευταία πράξη του που είναι συμβαλλόμενο μέρος (αρ. 1109) η μητέρα
του Γεωργίνα τού πούλησε ένα σπίτι στον Μπούργο, απέναντι σ’ αυτό που έμενε
η ίδια με τον άντρα της, για να ξεχρεώσει τα 24 δουκάτα που ο Μανούσος είχε
δώσει στον αδερφό του Ζαχαρία, στη Βενετία. Αν επιτρέπεται να υποθέσουμε πως
ο Ζαχαρίας ήταν ο ετεροθαλής του αδελφός από τον δεύτερο γάμο της μητέρας
του και λεγόταν επομένως Ζαχαρίας Καλλέργης, θα έχουμε ίσως την πρώτη πλη-

35.	Στις 12 Μαΐου 1501, ο Λέων Συρόπουλος γιος του ποτέ Μανούσου, έκανε και ως κηδεμόνας
του ανήλικου αδερφού του Νικολάου εκκαθάριση λογαριασμών με κάποιον εκπρόσωπο των
αδελφών Pesaro, για τη διαχείριση του πατέρα του ως εμπορικού πράκτορα της αδελφικής τους
εταιρίας (αρ. C11).
36. Το αξίωμα των άλλων πολύ συχνών μαρτύρων, Πέτρου Fioravante, Μάρκου Geno, Αντώνιου
Gritti, Ιωάννη Gritti, Πέτρου Pizolo και Σταμάτιου Τουρλινού δεν αναφέρεται πουθενά. Οι
κρητικοί ευγενείς ανάμεσά τους (Fioravante, Griti, Pizolo) μπορεί να είχαν και αυτοί μια θέση
στο διοικητικό ή δικαστικό σώμα του Ρεθύμνου.
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ροφορία για τη ζωή του μεγάλου τέκνου του Ρεθύμνου, του Ζαχαρία Καλλέργη37.
Τα βιογραφικά στοιχεία που μας παρέχει ο Zuane Longo για αυτά τα τέσσερα πρόσωπα-κατοίκους του Ρεθύμνου αποτελεούν μαρτυρίες για τη μεγάλη
εμπορική δραστηριότητά στην πόλη και το λιμάνι. Προϋπόθεση για να ανταποκρινεται στις εισαγωγικές και εξαγωγικές ανάγκες των εμπόρων είναι η κανονική λειτουργία του λιμανιού και η προσιτότητα και για τα μεγάλα βενετικά
πλοία. Στην πραγματικότητα, το λιμάνι του Ρεθύμνου έπασχε από το χρόνιο
πρόβλημα των προσαμμώσεων. Από το 1300 είναι γνωστές οι αποφάσεις του
Μεγάλου Συμβουλίου της Βενετίας, το οποίο δίνει εντολή στις τοπικές αρχές
να κάνουν τα απαραίτητα έργα στο λιμάνι.38
Στις 6 Νοεμβρίου 1488, η βενετική διοίκηση του Ρεθύμνου συμφώνησε με τον
μηχανικό Benedictus Barbota του ποτέ Ιακώβου να αναλάβει αυτός να τελειοποιήσει το λιμάνι, προσθέτοντας σύμφωνα με το σχέδιό του, έναν μόλο από τα
ανατολικά και αποξηραίνοντας τη θάλασσα με έναν μόλο στα βόρεια, από τον
Πύργο του Σαλούστρου ως την είσοδο του λιμανιού. Ταυτόχρονα θα εκβάθυνε
το λιμάνι γύρω-γύρω ως 12 passus pedum39. Σκοπός ήταν να χωρούν πλέον και
τα μεγάλα εμπορικά πλοία και να μην ήταν πλέον αναγκαίο τα εμπορεύματα
να μεταφορτωθούν στη Σούδα ή τον Χάνδακα.40 Μετά τα Χριστούγεννα του
1488, θα άρχιζαν οι εργασίες που θα κρατούσαν δύο χρόνια41.
Οι διάφορες προτάσεις που έγιναν τον 16ο και 17ο αιώνα για τη λύση του
προβλήματος του λιμανιού του Ρεθύμνου42 αποδεικνύουν πως ούτε το σχέδιο
του Barbota έδωσε την οριστική απάντηση σ’ αυτό το χρόνιο πρόβλημα.

37.	Για τον Ζαχαρία Καλλέργη, βλ. Παναγιωτάκης 1991, 89-209 και ιδίως 91-94, όπου και η παλιότερη βιβλιογραφία.
38.	Βλ. Στεριώτου 1992, 235-260. Γάσπαρης 2003, 35-60 και ιδίως 56-57.
39.	Αν ο passus pedum αντιστοιχεί στο βήμα διπλούν (βλ. Schilbach 1970, 22), το επιδιωκόμενο
βάθος του λιμανιού θα ανερχόταν σε 18,74 μέτρα. Σύμφωνα όμως με τη Στεριώτου (Στεριώτου1992, 241), το βάθος θα ξεπερνούσε τα 20 μέτρα.
40.	Ενδεικτικά για την εμπορική κίνηση, τις εισαγωγές και εξαγωγές είναι τα στοιχεία που έδωσα παραπάνω για τα πέντε πρόσωπα που είναι χαρακτηριστικά για το είδος των πράξεων του Longo.
41.	Βλ. αρ. 628 (6 Νοεμβρίου 1488). Ο βενετός την καταγωγή μηχανικός Benedictus Barbota, τώρα
όμως κάτοικος Χάνδακος, μελέτησε επιτόπου την κατάσταση. Ο ρέκτορας και οι δύο σύμβουλοι ενέκριναν το σχέδιο, το οποίο ο Barbota υπόσχεται σε δύο χρόνια να πραγματοποιήσει,
αρχίζοντας από τα Χριστούγεννα 1488. Περιγράφει λεπτομερειακά από πού ως πού θα κατασκευαστεί ο μόλος, ποια υλικά και πόσα εργατικά χέρια χρειάζονται. Για τον εαυτό του ζητά
ως μισθό 200 χρυσά δουκάτα και ένα μήνα άδεια τον Αύγουστο.
42.	Βλ. Στεριώτου 1992, 238 κ.ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός των πράξεων ανά μήνα

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Aύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Σύνολο

1487
Ρ1-12
Ρ13-48
Ρ49-53
Ρ54-77
Ρ78-104
Ρ105-128
Ρ129-177
Ρ178-Ρ195
1-40
41-89
284

1488
90-167
168-212
213-310
311-364
365-403
404-432
433-483
484-503
504-536
537-616
617-663

1489
727-803
804-849
850-950
951-979
980-1021
1022-1046
1047-1063
1064-1082
1083-1113
1114-1116
1117-1119

1490
1112-1127
1128-1134
1135-1160
1161-1166
1167-1172
1173-1175
1176-1185
1186-1197
1198-1200
-

664-726
636

1120-1121
395

79

Ρέθυμνο. Τόποι λατρείας και άλλες συνοικίες
S. Anargiri, συνοικία (Μπούργος) 959. 9
S. Andreas, ναός (Μπούργος) Διαθ. 16.7
S. Anna, συνοικία 113.12-13· ναός 113.13
S. Antonius, συνοικία 944.5
S. Apostoli, ναός 113.12, 1109.11
S. Athanasius, μοναστήρι (τάγματος αγ. Φραγκίσκου;) 370.28
S. Caterina/Katerina, ναός 1028.1· μοναστήρι τάγματος αγ. Αυγουστίνου P17.9,
108.3-4, 745.3, 1028.41-42
S. Constantinus, ναός (Μπούργος) 1046.24 κ.ε.
S. Dimitrius, συνοικία (Μπούργος) 600.3-4, 801.10
S. Joannes Chrisostomo, συνοικία (Μπούργος) 328.3-4· μοναστήρι 925.4
S. Joannes Fontis, ναός 166.4, 216.4, 950.18
S. Lazarus, συνοικία (Μπούργος) 352.7, 1028.16
S. Liberalis, συνοικία (Μπούργος) 1197.9· ναός (Μπούργος) 1197.10
S. Maria Faneromeni, μοναστήρι (ιδιοκτήτης: Γεώργιος Φασκόμηλος) 1091.3-4
S. Maria Fratrum, ναός 131.6-7
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S. Maria Fratrum S. Augustini, μοναστήρι P193.7-8, 203.3, 211.7, 370.28, 840.11
(τάγματος των Ηρεμιτών), 1160.4 κ.ε.
S. Maria Magdalena, συνοικία (Μπούργος) 438.10· ναός, 438.13-14
S. Maria de Odigitria, ναός 24.5-6
S. Nicolaus, συνοικία (Παλιά πόλη) 469.7· καθεδρικός ναός 203.2, 308.10-11,
964.7, 1160.5-6· μοναστήρι στο Παλαιόκαστρο Ρεθύμνου 370.29, 782.4 κ.ε.
(κτήτορες: mag. Petrus Paula και mag. Nicolaus Sangonacio)
S. Onufrius/(E)nufrius, συνοικία (Μπούργος) P144.3, P184.2, 959.5-6, 1177.14-15
Puteus largus/magnus, συνοικία (Μπούργος) P178.3, P185.3, 712.5, 1001.7
S. Salvator, μοναστήρι ή ναός στη Σαμπιονάρια (Μπούργος) 577.8 κ.ε. (κτήτωρ:
q. n.c. ser Paulus Sangonacio)
Sinagoga (Εβραϊκή) 1131.5
S. Trinitas, hospitale, συνοικία P10.2· συνοικία (Μπούργος) 480.8· συνοικία στο
Παλαιόκαστρο Ρεθύμνου 1175.8
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Ασπασία ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Από τον δούκα στον γενικό προνοητή:
θεσμικές διαφοροποιήσεις και συμπτώσεις
στη βενετική Κρήτη

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ των κτήσεων της Γαληνοτάτης, βασισμένη στο βενετικό πρότυπο, χαρακτηριζόταν σε γενικές γραμμές από ομοιομορφία, συγκεντρωτισμό και αλληλοεπόπτευση των επιμέρους οργάνων, ώστε να διευκολύνεται η επιβολή αυστηρού ελέγχου από την πλευρά της κεντρικής εξουσίας και
η καλύτερη εφαρμογή της πολιτικής της1. Για τη συγκρότηση του διοικητικού
μηχανισμού της Κρήτης, της σημαντικότερης βενετικής κτήσης στην Ανατολή,
η Βενετία έδειξε ξεχωριστό ενδιαφέρον από την αρχή της παρουσίας της στο
νησί2. Στην παρούσα ανακοίνωση θα ασχοληθούμε με ορισμένα από τα ανώτερα αξιώματα του τόπου, όπως ήταν εκείνα του δούκα, του καπιτάνου Κρήτης
και του γενικού προνοητή. Η προσοχή εστιάζεται κυρίως στη διαμόρφωση του
θεσμικού τους πλαισίου, καθώς και στις συμπτώσεις ή τις διαφοροποιήσεις των
επιμέρους αρμοδιοτήτων τους στην πορεία του χρόνου.
Έχοντας πάντα ως πρότυπο το διοικητικό σχήμα της ίδιας της μητρόπολης, το
Μεγάλο Συμβούλιο της Βενετίας εξέλεγε τον ανώτατο αξιωματούχο της Κρήτης,
τον δούκα, που κατείχε την αντίστοιχη θέση του δόγη3. Ο δούκας, ως επικεφαλής
της διοικητικής ιεραρχίας, διέθετε πολιτική και στρατιωτική δύναμη και μαζί με
τους δύο συμβούλους αποτελούσε το reggimento, την ανώτερη τοπική διοίκηση
που έδρευε στον Χάνδακα και είχε διετή θητεία. Ενεργούσε υπό την άμεση εποπτεία της Serenissima ως εκτελεστής των κεντρικών αποφάσεων, με δικαιοδοσία
και στα τέσσερα διαμερίσματα της Κρήτης έως τα μέσα του 16ου αιώνα, ενώ, στη
συνέχεια, η εξουσία του περιορίστηκε στο ανατολικό τμήμα του νησιού4.
1. Thiriet2 1975, 181-256. Πανοπούλου 1993, 281-288.
2.	Παπαδία-Λάλα 2004, 103-121.
3.	Για τον τρόπο εκλογής του δούκα και τον κατάλογο των δουκών της Κρήτης, βλ. Παπαδάκη
1994, 389-396.
4.	Σχετικά με την είσοδο του δούκα στον Χάνδακα και την τελετή ανάληψης της εξουσίας, βλ.
Παπαδάκη 1995, 41-49.

Ασπασία Παπαδάκη,
Δρ Ιστορίας,
archiret@otenet.gr
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Οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι απαγορεύσεις που
του επέβαλλε η μητρόπολη καταγράφονταν αναλυτικά στην commissio, δηλαδή στην εντολή που παραλάμβανε από τον δόγη πριν από την αναχώρησή του,
μαζί με κατευθυντήριες οδηγίες για άμεση δραστηριότητα. Τέτοιες εντολές
έπαιρναν μαζί τους όλοι οι αξιωματούχοι που στέλνονταν να υπηρετήσουν σε
διάφορες θέσεις των βενετικών κτήσεων και, παρόλο που διέφεραν ανάλογα
με τη σπουδαιότητα της θέσης, αρκετά άρθρα τους ήταν κοινά σε πολλά αξιώματα5. Τα κείμενα αυτά είναι πολύτιμα για την ιστορική έρευνα, δεδομένου
ότι παρέχουν πληθώρα πληροφοριών όχι μόνο για το ίδιο το αξίωμα, αλλά και
γιατί αποκαλύπτουν τον τρόπο διακυβέρνησης των κτήσεων και τις προσδοκίες της κεντρικής εξουσίας από τους εκπροσώπους της. Είναι πάντως φανερό
ότι τους άφηνε μικρά περιθώρια αυτενέργειας, αφού, για οποιαδήποτε πρωτοβουλία τους, έπρεπε να εξασφαλίσουν τη συγκατάθεσή της.
Η παλαιότερη εντολή δούκα που γνωρίζουμε είναι αυτή του Leonardo
Caravello του έτους 14296, από την οποία προκύπτουν μαρτυρίες και για τον διοικητικό μηχανισμό της Κρήτης σε προγενέστερες εποχές. Το γεγονός οφείλεται
στο ότι η εντολή συντασσόταν πάνω σε συγκεκριμένο παλαιότερο πρότυπο που
εμπλουτιζόταν συνεχώς, ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες, χωρίς παράλληλα
να γίνεται έλεγχος κι αντικατάσταση των παρωχημένων πλέον διατάξεων, αλλά
απλώς προσθήκη των νέων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διασώζονται σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος στη διάρκεια του
χρόνου, μολονότι συχνά εντοπίζονται αντιφάσεις μεταξύ των όρων της εντολής,
αφού αυτοί εξακολουθούν να αναφέρονται σε ζητήματα που είχαν πλέον επιλυθεί ή τροποποιηθεί, ενώ οι νέες ρυθμιστικές διατάξεις καταγράφονται σε επόμενα άρθρα της ίδιας εντολής. Για παράδειγμα, στην εντολή του Caravello γίνεται
μνεία της εκλογής τεσσάρων συμβούλων Κρήτης. Οι δύο από αυτούς αναλάμβαναν για ένα έτος ο καθένας το αξίωμα του ρέκτορα στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, με κλήρωση. Αργότερα εκλέγονταν κατευθείαν δύο σύμβουλοι Κρήτης και
δύο ρέκτορες για τα αντίστοιχα διαμερίσματα7. Ωστόσο, η αναθεώρηση αυτή
ψηφίστηκε το 1306 από το Μεγάλο Συμβούλιο της Βενετίας8 και δεν έπρεπε να
έχει καμία θέση στην κατά πολύ μεταγενέστερη commissio του δούκα Caravello.
5.
6.

Μαλτέζου 2002.
Museo Civico Correr, Provenienze Diverse C 675 (στο εξής Commissio), φφ. 162v-203v. Το αξίωμα του δούκα και η συγκεκριμένη εντολή θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής μελέτης. Άλλη,
μεταγενέστερη εντολή του δούκα Leone Duodo (1459) απόκειται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη:
London, British Library, Additional MS 41659.
7. Commissio, φφ. 169v-170r (άρθρο 51). Το γεγονός αυτό μνημονεύει ακόμη και το 1610 ο δούκας Dolfin Venier (Σπανάκης 1950, 315).
8.	Γάσπαρης 2008, 59.
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Από τη μελέτη των 194 αριθμημένων άρθρων της παραπάνω εντολής προκύπτει ότι μεταξύ των καθηκόντων του δούκα ανήκε γενικά η χρηστή διοίκηση
της αποικίας, η εκλογή των τοπικών αξιωματούχων και υπαλλήλων, η συνετή
διαχείριση των οικονομικών και η είσπραξη φόρων, η εξασφάλιση της σιτάρκειας, η εποπτεία της δημόσιας τάξης, η απονομή της δικαιοσύνης και η προστασία
του γοήτρου της Βενετίας, χάρη στην κόσμια συμπεριφορά και γενικότερα την
ηθική του ίδιου του δούκα και των μελών της οικογένειάς του, με την τήρηση
πολλαπλών διατάξεων, όπως να μην αποδέχονται δώρα, να μην εμπορεύονται,
να μη διορίζονται συγγενείς του σε θέσεις του δημοσίου9 κ.ά. Σε όλο το κείμενο
της εντολής προβάλλεται η υπεροχή του δούκα έναντι όλων των βενετών αξιωματούχων της Κρήτης. Μάλιστα, κατά την περιοδεία του στα άλλα διαμερίσματα του νησιού, οι τοπικοί ρέκτορες εκτελούσαν χρέη δικών του συμβούλων10.
Ισάξιο αξίωμα με του δούκα μπορεί να θεωρηθεί αυτό του καπιτάνου Κρήτης
(μεγάλου ή γενικού καπιτάνου αργότερα11), δηλαδή του γενικού στρατιωτικού
διοικητή, το οποίο θεσπίστηκε το 1367 εξαιτίας των συνθηκών που προέκυψαν
από την επανάσταση του Αγίου Τίτου, ώστε να υπάρχει στο μέλλον αυστηρότερος έλεγχος του νησιού. Ο καπιτάνος, του οποίου η θητεία ήταν διετής12, αναπλήρωνε τον δούκα σε περίπτωση απουσίας ή θανάτου και μέχρι να αφιχθεί ο
διάδοχός του, ενώ το ίδιο ίσχυε και για τον δούκα σε ανάλογες περιπτώσεις 13.
Στο εξής, ο καπιτάνος θα αναλάμβανε τη στρατιωτική διοίκηση και την άμυνα της Κρήτης, έχοντας υπό τις διαταγές του τον στρατό και το φεουδαρχικό
ιππικό, περιορίζοντας έτσι τις αρμοδιότητες του δούκα στα πολιτικά ζητήματα
και την απονομή της δικαιοσύνης· παράλληλα θα είχε την εποπτεία της φρούρησης της πόλης του Χάνδακα και του βούργου14. Θα συμμετείχε εξ ορισμού
στην τοπική διοίκηση του Χάνδακα με δικαίωμα ψήφου, ώστε να είναι συνυπεύθυνος για τη λήψη ποικίλων αποφάσεων, την πάταξη της εγκληματικότητας, τον διορισμό κατώτερων αξιωματούχων κ.λπ. Ως προς το θέμα όμως της
αμυντικής πολιτικής, έπρεπε οι αποφάσεις να λαμβάνονταν από κοινού με τον
Commissio, φφ. 166v-167v (άρθρα 27-30 και 35). Οι απαγορεύσεις αυτές ίσχυαν και στα μετέπειτα χρόνια και για όλους τους αξιωματούχους του βενετικού κράτους: βλ. τα άρθρα 21 και
24-26 στην εντολή του ρέκτορα Piero Francesco Malipiero (Μαλτέζου 2002, 50-51).
10. Commissio, φ. 170r (άρθρο 53) και Σπανάκης 1950, 315.
11.	Κατά τον 16ο αιώνα, ο καπιτάνος Κρήτης ονομαζόταν capitan grande ή general (Παπαδάκη
1986, 103).
12.	Ο καπιτάνος Κρήτης αναλάμβανε την εξουσία από τον προκάτοχό του με ειδική τελετή που
γινόταν μέσα στον Ναό του Αγίου Μάρκου. Το ίδιο ίσχυε και για τον γενικό προνοητή (Παπαδάκη 1995, 45-46).
13.	Παπαδάκη 1995, 55.
14.	Ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για την εκλογή του καπιτάνου του βούργου του Χάνδακα και των άλλων βαθμοφόρων της φρουράς (Γάσπαρης 1998, 189).
9.
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δούκα και τους συμβούλους. Χωρίς να θέλει να μειώσει το αξίωμα του δούκα, η
Βενετία παραχώρησε μέρος των αρμοδιοτήτων του στον καπιτάνο, με το επιχείρημα ότι έπρεπε να τον απαλλάξει από το υπερβολικό βάρος των πολλαπλών
καθηκόντων του, για το καλό του βενετικού κράτους και της ίδιας της κτήσης.
Τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα του εν λόγω αξιωματούχου τα γνωρίζουμε αρκετά καλά, χάρη στη σωζόμενη εντολή του καπιτάνου Κρήτης Νικολάου Mudatio15, η οποία χρονολογείται το 1411, αλλά και την αντίστοιχη του
Polo Contarini του έτους 157516. Παρά τη χρονική απόσταση του ενάμιση και
πλέον αιώνα, τα βασικά άρθρα των δύο εντολών εξακολουθούσαν να είναι τα
ίδια. Όπως και σε άλλα επιμέρους ζητήματα, λόγου χάρη στο θέμα της περιοδείας του καπιτάνου στο νησί, κατά την οποία θα ανέθετε τη φύλαξη του Χάνδακα
στον δούκα και τους συμβούλους, δεν θα μπορούσε να ξοδεύει περισσότερα από
10 υπέρπυρα ημερησίως ούτε να λείψει πάνω από 20 ημέρες εκτός πόλεως17.
Στην ουσία, οι εξουσίες του προήλθαν από την περιστολή των αρμοδιοτήτων
άλλων αξιωματούχων και κυρίως του δούκα, των καπιτάνων του Χάνδακα και
των άλλων φρουρίων του νησιού, καθώς και των αξιωματούχων της νύκτας18.
Με την πάροδο του χρόνου και ενόψει του τέταρτου βενετοτουρκικού πολέμου, η βενετική Γερουσία τροποποίησε πάλι τη διοικητική οργάνωση της
Κρήτης, θεσπίζοντας όχι ένα νέο αξίωμα αυτή τη φορά, αλλά παγιώνοντας και
μετατρέποντας σε μόνιμο το ήδη υπάρχον του γενικού προνοητή19 (provveditor
general), που μέχρι τότε στελνόταν στο νησί σε έκτακτες περιπτώσεις ή σε καιρό
πολέμου20. Ο πρώτος γενικός προνοητής, ο οποίος εκλέχθηκε το 1569, ήταν ο
Lorenzo da Mulla και ορίστηκε ως ιεραρχικά ανώτερος όλων των στρατιωτικών
αξιωματούχων της Κρήτης. Στην πραγματικότητα όμως ήταν ανώτερος όλων,
ακόμη και του ίδιου του δούκα21.
Η εντολή του σώζεται στα επίσημα βιβλία της Γερουσίας (3 Σεπτεμβρίου
1569), η οποία και ήταν υπεύθυνη για τη σύνταξη του σχετικού εγγράφου22.
15.	Γάσπαρης 1998, 201-213.
16. Sevcenko 1950, 271-279.
17.	Γάσπαρης 1998, 208. Sevcenko 1950, 273.
18.	Γάσπαρης 1998, 175.
19.	Για τα πλεονεκτήματα που πρόσφερε στη διοίκηση της Κρήτης ο θεσμός του γενικού προνοητή
είχαν αναφερθεί σε πρεσβεία τους το 1561 τόσο οι ευγενείς και οι φεουδάρχες όσο και οι cittadini
και τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα του Χάνδακα, προβάλλοντας το κοινό αίτημα της περιοδικής αποστολής του κάθε δύο ή τρία χρόνια (Ντούρου-Ηλιοπούλου 1987, 382, 384-385).
20. Tη θέσπιση του αξιώματος του γενικού προνοητή, λόγω του πολέμου με τους Τούρκους, αναφέρει στην έκθεσή του και ο δούκας Dolfin Venier (Σπανάκης 1950, 320).
21.	Για το αξίωμα του γενικού προνοητή, βλ. Γιαννόπουλος 1978, 25-31, και ειδικά για τον Da Mulla 28-29.
22. A.S.V., Senato, Deliberazioni, reg. 76 (1569-1570), φφ. 40r-42v· την εντολή αυτή ετοιμάζομε για
έκδοση.
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Αρχικά η θητεία του θα ήταν ετήσια ή θα παρατεινόταν σύμφωνα με απόφαση
της Γερουσίας. Όπως προκύπτει όμως από τις εντολές μεταγενέστερων γενικών προνοητών και τις εκθέσεις των ίδιων, η θητεία τους δεν είχε συγκεκριμένη
χρονική διάρκεια και ήταν συνυφασμένη με τα εκάστοτε υπάρχοντα ζητήματα23.
Μελετώντας την εντολή του Da Mulla, καθίσταται φανερό ότι οι κύριες αρμοδιότητες του γενικού προνοητή αφορούσαν σε τρεις τομείς: τον πόλεμο, τον
στρατό και τις οχυρώσεις του νησιού. Το πρώτο μέλημά του έπρεπε να είναι η
καταγραφή σε ειδικό βιβλίο όλων των κωπηλατών24 που βρίσκονταν στο νησί,
δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο και το χωριό τους. Είχε κάτω από τις διαταγές
του όλο τον στρατό και το φεουδαρχικό ιππικό, ήταν υπεύθυνος για τον εξοπλισμό των γαλερών, την εκλογή των κυβερνητών τους και τον εφοδιασμό τους με
καλής ποιότητας παξιμάδι, ενώ όφειλε να ενημερώνει τις βενετικές αρχές για την
καταλληλότητα γενικά των πυροβολητών και την επάρκεια των πυρομαχικών.
Επιπρόσθετα, διέθετε και ξεχωριστή δικαστική εξουσία, αφού σ’ αυτόν θα
μπορούσαν να εφεσιβάλλονται οι δικαστικές αποφάσεις των άλλων βενετών
αξιωματούχων της Κρήτης. Εξίσου σημαντική αρμοδιότητά του ήταν και η ανακούφιση των χωρικών κατά την περιοδεία του στην ύπαιθρο από την καταπίεση των φεουδαρχών και την κατάχρηση εξουσίας των τοπικών αξιωματούχων,
δεδομένου ότι μπορούσε να δίνει άμεση λύση στα προβλήματά τους, παρακάμπτοντας τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Μεταξύ των καθηκόντων του
συγκαταλεγόταν και η εξασφάλιση της σιτάρκειας στην Κρήτη με εισαγωγές
σιτηρών από άλλα μέρη, αλλά και με την εντατική καλλιέργεια της γης και ειδικά με τη μετατροπή σε καλλιεργήσιμα εδάφη άγονων περιοχών του Λασιθίου.
Στην πραγματικότητα, με τη θέσπιση του αξιώματος του γενικού προνοητή
περιορίζονταν σχεδόν ολοκληρωτικά οι εξουσίες του καπιτάνου Κρήτης στον
τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής διοίκησης. Μάλιστα, ορισμένα άρθρα
αποτελούν κοινό τόπο στις εντολές των δύο αξιωματούχων, όπως για παράδειγμα αυτά που αναφέρονται στην εποπτεία της άμυνας του νησιού, τη γενική
διοίκηση κι επιθεώρηση του φεουδαρχικού ιππικού και του στρατού ξηράς, την
πραγματοποίηση των τοπικών στρατιωτικών παρελάσεων, αλλά και της γενικής
στρατιωτικής επιθεώρησης των φεουδαρχών, της γνωστής mostra general25 κ.ά.

23.	Για παράδειγμα, στην εντολή του γενικού προνοητή Benetto Moro ορίζεται διετής θητεία ή όσο
διάστημα αποφασίσει η Γερουσία· A.S.V., Senato, Deliberazioni, reg. 92 (1598-1599), φ. 49v.
24.	Στην commissio του επόμενου γενικού προνοητή Marin di Cavalli επανέρχεται η Γερουσία στο
θέμα της απογραφής των κωπηλατών και τον επιφορτίζει με την πραγματοποίηση ή την ολοκλήρωση του έργου αυτού, αν βέβαια δεν είχε γίνει ήδη από τον προκάτοχό του. A.S.V., Senato,
Deliberazioni, reg. 77 (1570-1571), φ. 68r.
25. Grivaud and Papadaki 1986, 165-199.
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Με το πέρασμα του χρόνου, οι αρμοδιότητες του γενικού προνοητή διευρύνθηκαν ακόμη περισσότερο, περιλαμβάνοντας θέματα όπως η καταπολέμηση
της βλασφημίας26 και ο έλεγχος των κρατικών επιχορηγήσεων για τη ναυπήγηση των γνωστών galeoni της Κρήτης27, με σκοπό την αποφυγή ατασθαλιών
και οικονομικών καταχρήσεων28.
Οι αρμοδιότητες του γενικού καπιτάνου περιορίστηκαν στην επίβλεψη των
εσόδων και εξόδων του δημόσιου ταμείου του Χάνδακα, την είσπραξη των οφειλών προς το δημόσιο29 και τη διαχείριση των δασμών30, αλλά και στα καθήκοντα αυτά ο γενικός προνοητής είχε την υψηλή εποπτεία. Επόμενο ήταν λοιπόν
να υπάρξει αντίδραση εκ μέρους ορισμένων καπιτάνων Κρήτης που έβλεπαν την
εμβέλεια του αξιώματός τους να συρρικνώνεται τόσο πολύ. Χαρακτηριστικό είναι
το σχετικό απόσπασμα από την έκθεση του Filippo Pasqualigo του έτους 1594, ο
οποίος δηλώνει ότι του αφαιρέθηκαν όλες οι εξουσίες του καπιτάνου και είχε μείνει μόνο το όνομα και η σκιά του παλιού αξιώματος. Γι’ αυτό πρότεινε το αξίωμα
να καταργηθεί ως άχρηστο, ώστε το κράτος να έχει οικονομικό όφελος από τη μη
καταβολή του αντίστοιχου μισθού, ή διαφορετικά να καθοριστούν λεπτομερώς
οι αρμοδιοτήτες του, χωρίς όμως την εμπλοκή του γενικού προνοητή. Επιπλέον
ο Pasqualigo εισηγήθηκε να αφαιρεθεί από το αξίωμα του γενικού προνοητή η
αρμοδιότητα του ανακριτή (inquisitore), η οποία του εκχωρούσε απολυταρχική
εξουσία, κι ακόμη να μην έχει απεριόριστη εξουσία στα στρατιωτικά ζητήματα,
αλλά να ζητά τη συμβουλή του δούκα, του καπιτάνου Κρήτης κι άλλων στρατιωτικών αξιωματούχων και οι σχετικές αποφάσεις να λαμβάνονται πλειοψηφικά31.
Στις εντολές βέβαια των γενικών προνοητών, η Γερουσία τόνιζε ότι έπρεπε να
26. Βλ. την εντολή του Benetto Moro (ό.π., φ. 42v) και του Francesco Moresini [A.S.V., Senato,
Deliberazioni, reg. 124 (1625) φ. 196r]. Οι βενετικές αρχές της Κρήτης έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κόσμια συμπεριφορά των κατοίκων και την εκδήλωση του απαιτούμενου σεβασμού προς τα θεία, με την έκδοση σχετικών διαταγμάτων και την επιβολή ποινών (Παπαδάκη
1995, 32-33).
27. Βλ. την εντολή του Zuanne Mocenigo [A.S.V., Senato, Deliberazioni, reg. 85 (1585-1586), φ.
85r-v]. Πρόκειται για τη ναυπήγηση πλοίων που θα ταξίδευαν alla latina et alla parte, δηλαδή
θα διέθεταν τριγωνικό πανί και το πλήρωμά τους θα συμμετείχε στα κέρδη. Η δυνατότητα επιχορήγησης των πλοίων αυτών ξεκίνησε το 1576, με απόφαση του γενικού προνοητή Giacomo
Foscarini (Μπαρούτσος 1999, 188-189). Γενικά για το είδος των πλοίων αυτών βλ. Costantini
1998, 207-231.
28. Βλ. την εντολή του Francesco Moresini (ό.π., φ. 201v), στον οποίο μάλιστα η Γερουσία ανέθεσε
τη φροντίδα της αύξησης του αριθμού των galeoni.
29.	Στην έκθεση του δούκα Dolfin Venier μαρτυρείται ότι, από το 1419 κι εξής, ο καπιτάνος Κρήτης ορίστηκε ως βοηθός του δούκα, για την ταχύτερη είσπραξη των χρημάτων του δημοσίου
(Σπανάκης 1950, 314-315).
30.	Σπανάκης 1950α, 125.
31.	Σπανάκης 1953, 157-159.
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υπάρχει αγαστή συνεργασία και ομόνοια μεταξύ των εκπροσώπων της κεντρικής
εξουσίας στην Κρήτη, καθώς και ότι ο γενικός προνοητής όφειλε να συμβουλεύεται τους υπόλοιπους ανώτερους αξιωματούχους στα σημαντικά ζητήματα που
ανέκυπταν, αλλά η τελική απόφαση θα βάρυνε τον ίδιο.
Πιθανότατα δεν υπήρξε μόνο η αντίδραση του Pasqualigo, αφού λίγα χρόνια
νωρίτερα, το 1589, o γενικός προνοητής Zuanne Mocenigo, στην έκθεσή του,
νιώθει την ανάγκη να υπερασπιστεί το αξίωμά του, επιχειρηματολογώντας για
τους λόγους της διατήρησής του και σε καιρό ειρήνης. Θεωρεί ότι, με την ύπαρξη
του αξιώματος του γενικού προνοητή, ο δούκας, οι ρέκτορες και ο γενικός καπιτάνος θα μπορούσαν απερίσπαστοι πλέον να ασχοληθούν με τα άλλα καθήκοντά τους και κυρίως ότι θα ήταν σημαντικό πλεονέκτημα η ταχύτερη απονομή
δικαιοσύνης για τους χωρικούς και η ανακούφισή τους από τις διάφορες καταπιέσεις που δέχονταν. Επίσης πρότεινε να καταργηθούν οι περιοδείες του δούκα και των ρεκτόρων στην ύπαιθρο για εξοικονόμηση χρημάτων, πιστεύοντας
ότι ήταν ανώφελες και ότι γίνονταν κατά κύριο λόγο για διασκέδαση κι όχι για
το κρατικό συμφέρον. Εξάλλου, το καθήκον αυτό είχε αναλάβει πια ο γενικός
προνοητής. Εισηγήθηκε ακόμη την κατάργηση του τελευταία θεσπισθέντος αξιώματος του γενικού προνοητή του ιππικού (provveditor general della cavalleria)
και την ανάθεση των καθηκόντων του στον γενικό καπιτάνο, γεγονός που θα
απέφερε την εξοικονόμηση 3.000 δουκάτων το έτος από τη μισθοδοσία του32.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η μητρόπολη παρείχε ελευθερία κινήσεων και
αποφάσεων στους γενικούς προνοητές, ανάλογα με τις περιστάσεις, εκχωρώντας τους μέχρι και απολυταρχικές εξουσίες. Εκτός από τις σημαντικές αρμοδιότητές τους στα θέματα της στρατιωτικής διοίκησης και των αμυντικών έργων, ο ρόλος τους ήταν ρυθμιστικός, αφού φρόντιζαν για την εκτέλεση των
αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης τόσο σε στρατιωτικά όσο και πολιτικά ζητήματα. Είναι φανερό ότι το αξίωμα σύντομα υποσκέλισε ακόμη κι εκείνο του
δούκα, ο οποίος περιορίστηκε σε καθήκοντα για επισιτιστικά θέματα, απονομή
δικαιοσύνης στην πόλη του Χάνδακα, εκδίκαση εφέσεων από άλλες περιοχές
της Κρήτης, καθώς και από την Τήνο και τα Κύθηρα33. Το μεταβαλλόμενο σχήμα διακυβέρνησης του νησιού με την προσθήκη νέων αξιωμάτων προκαλούσε συχνά επικαλύψεις και σύγχυση αρμοδιοτήτων, όπως και διαμάχες μεταξύ
των αξιωματούχων, οι οποίοι κατέφευγαν στην πολιτική εξουσία προκειμένου
32.	Σπανάκης 1940, 208-214.
33.	Σπανάκης 1950, 329.
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να λύσουν τις διαφορές τους. Ωστόσο, κατόρθωνε να επιτυγχάνει τον επιδιωκόμενο σκοπό του που ήταν η αποτελεσματικότητα στη διοίκηση και ο στενός
έλεγχος της βενετικής κτήσης.
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Γιώργος Ν. ΒΙΟΛΙΔΑΚΗΣ

Ένας δικαστικός αγώνας αγροτών του Ρεθύμνου
κατά της αυθαίρετης αναπροσαρμογής
των φεουδαρχικών τους υποχρεώσεων

Η καλύτερη χρήση της ζωής είναι να την αφιερώσεις
σε κάτι που θα διαρκέσει περισσότερο…
(William James)
στη μνήμη του Δασκάλου Νικολάου Μ. Σολιδάκη

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ αποτελεί για την Κρήτη περίοδο σημαντικών αλλαγών σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, γεγονός που οφείλεται
κυρίως στις συνέπειες του τέταρτου βενετοτουρκικού πολέμου. Η απώλεια της
Κύπρου αφύπνισε τους Βενετούς που πλέον προσπάθησαν με κάθε τρόπο να
διατηρήσουν τη σημαντικότερή κτήση που τους είχε απομείνει στην καρδιά της
Μεσογείου1. Ο προσεταιρισμός του ντόπιου, κατά βάση αγροτικού, πληθυσμού
αποτελούσε το σημαντικότερο βήμα2. Μέχρι τότε, κυρίως λόγω της μη κοινωνικής οριοθέτησής του, όπως συνέβαινε με τους cittadini και τους ευγενείς, τα
όποια δικαιώματά του καταστρατηγούνταν από τα μέλη των δύο ανώτερων
τάξεων, ιδίως δε των φεουδαρχών, στη γη των οποίων ήταν προσκολλημένοι3.
Είναι γνωστές περιπτώσεις παραβατικότητας φεουδαρχών σε βάρος των
αγροτών τους, οι οποίες σχετίζονται με βίαιη απόσπαση γαιοπροσόδων, ατιμώ-

1.

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση και παρουσίαση μιας ογκώδους δικογραφίας που εντοπίστηκε στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας. Την εν λόγω δικογραφία σκοπεύω να
επεξεργαστώ εκτενέστερα σε συνδυασμό και με άλλα στοιχεία που έχουν εντοπιστεί στα Αρχεία της Βενετίας και αφορούν την ύπαιθρο κατά την όψιμη περίοδο της βενετοκρατίας στην
Κρήτη. Η Βενετία γνώριζε τα σχέδια του σουλτάνου Σελίμ του Β΄ για την Κρήτη ήδη από το
1571, βλ. Γιαννόπουλος 1978, 117.
2.	Για την προσπάθεια προσέγγισης του ντόπιου στοιχείου της Κρήτης από τη Βενετία, βλ. συνοπτικά Βιολιδάκης 2011, 252-257 και Λαμπρινός 2000, 392. Πρβλ. Σπανάκης 1963, 90-92.
3.	Συνοπτικά για την κοινωνική διαστρωμάτωση στη βενετοκρατούμενη Κρήτη και ειδικότερα
για τη θέση των αγροτών, βλ. Λαμπρινός 2002, 101-102 και 131-144 και Παπαδία-Λάλα Αθήνα 1993, 192-194 και 202-206.

Γιώργος Βιολιδάκης,
Ιστορικός – Ερευνητής,
giorgioviol@yahoo.gr
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σεις, βασανισμούς, βιασμούς ή και δολοφονίες4. Πρόκειται για αποσπασματικά
και μεμονωμένα φαινόμενα, όχι απαραίτητα εξαιρέσεις ή τυχαία περιστατικά,
σίγουρα όμως δεν αποτελούν τον κανόνα. Η όποια αντίδραση στις καταπιέσεις αυτές σπάνια επιλυόταν μέσω της δικαστικής οδού, αφού ο αγώνας ήταν
κοινωνικά άνισος και οικονομικά δυσβάστακτος για τους κατοίκους της υπαίθρου. Οι περισσότερες από τις υποθέσεις που γνωρίζουμε είναι γιατί οι χωρικοί,
εκμεταλλευόμενοι την παρουσία ανώτατων αξιωματούχων στην περιοχή τους,
κατήγγειλαν τις καταπιέσεις που υφίσταντο5.
Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί η παρουσίαση της προσπάθειας να διογκωθούν οι υποχρεώσεις των χωρικών προς τον φεουδάρχη τους, σε
επίπεδο ενός συνόλου χωριών, καθώς και ο δικαστικός αγώνας που ξεκίνησαν
οι πρώτοι για να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους. Πρόκειται για μία πολυσέλιδη δικογραφία που απόκειται στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας6 και, πέραν των δικαστικών λεπτομερειών, φωτίζει πολλές πτυχές των δοσοληψιών
των αγροτών με τους γαιοκτήμονες και των πρακτικών που ακολουθούσαν
στις μεταξύ τους συναλλαγές. Tο ενδιαφέρον δεν εστιάζεται τόσο στη δυνατότητα του παραβάτη να προχωρήσει σε αυτό, μιας και δεν αποτελεί μοναδικό
φαινόμενο7, αλλά κυρίως στην ευρύτητα των προσώπων που η παράβασή του
επηρέαζε. Πρόκειται επίσης για μια σημαντική μαρτυρία ύπαρξης άτυπων συλλογικοτήτων8 στον χώρο της κρητικής υπαίθρου, προϊόν των μεταβολών που
επήλθαν στα τέλη του 16ου αιώνα.
Από το 1546 και εξής, τα αδέλφια Ματθαίος και Αντώνιος Καλλέργης, του
Ιωάννη, κάτοχοι μεγάλων φεουδαρχικών εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή του
Ρεθύμνου (καστελλανίες Αμαρίου, Αρίου, Μυλοποτάμου) και του Αποκόρωνα,
διαβλέποντας ίσως τον κίνδυνο του πολέμου, αποφάσισαν να υπενοικιάσουν τα
εισοδήματα του φέουδού τους και να εγκατασταθούν στη Βενετία, επενδύοντας
4.

Βλ. ενδεικτικά Βιολιδάκης 2011, ιδίως 382-387, όπου καταγράφονται ποικίλες παραβατικές
συμπεριφορές σε βάρος των αγροτών. Πρβλ. Σπανάκης 1963, 90-92. Για τις καταχρήσεις των
αξιωματούχων σε βάρος του ντόπιου στοιχείου, σε συνεργασία με οικονομικά ισχυρά πρόσωπα των τοπικών κοινωνιών βλ. Τσικνάκης 2004, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
5. Βλ. Τσακίρη 2005, 198-199 και Λαμπρινός 2000, 131-132. Πρβλ. Σπανάκης 1963, 105-106, όπου
ο Benetto Moro χαρακτηρίζει την άμεση απονομή της δικαιοσύνης από τους Γενικούς Προνοητές παρηγοριά στους χωρικούς.
6. Archivio di Stato di Venezia [A.S.V.], Avogaria di comun, Miscelanea Penal, b. 4652/492.
7.	Για μία αντίστοιχη περίπτωση, που ως αφετηρία όμως έχει το φόνο ενός χωρικού -ως αποτέλεσμα των έντονων τριβών μεταξύ φεουδαρχών και καλλιεργητών για τους ίδιους λόγους- στην
ίδια περιοχή και χρονική περίοδο, βλ. Λαμπρινός 2000, 382 και εξής. Η περίπτωση της υπό εξέταση δικογραφίας περιέχει αναλυτικά στοιχεία που ελλείπουν από όμοιές της.
8.	Για την αναγνώριση του άτυπου χαρακτήρα οργάνωσης των πληθυσμών της υπαίθρου, βλ.
Λαμπρινός 2002, 140-144.
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σε αστικά ακίνητα και άλλες δραστηριότητες 25.000 δουκάτα9. Με τη συγκατάθεση της Συγκλήτου, το 1579 η οικογένεια μετοίκησε στη μητρόπολη10, αναθέτοντας τη διαχείριση των γαιών της σε πληρεξούσιους. Το 1592 ορίστηκε γενικός
πληρεξούσιος από τον Βίκτωρα Καλλέργη του Ματθαίου, ο Zuanne Emo που,
το ίδιο έτος, ήταν παράλληλα και ενοικιαστής ενός τμήματος του φέουδου11,
το οποίο αποτελούνταν από τα χωριά Ανώγια, Λιβάδια, Κράνα, Γαράζο, Νησί (ή
ως ενιαίο Γαραζονήσι), Βενί και τις επικράτειές τους. Ο Emo διατήρησε τις δύο
ιδιότητες αυτές και όταν το φέουδο πέρασε στη βενετική οικογένεια Grimani,
μέσω του γάμου της Μαρίνας Καλλέργη, δεύτερης συζύγου του Ματθαίου, με
τον Vicenzo Grimani, στις αρχές του 17ου αιώνα (1608)12.
Μολονότι η διαχείριση του φέουδου εμφανίζεται ομαλή σε επίπεδο φεουδάρχη και πληρεξουσίου, το πρόβλημα ανέκυψε στις σχέσεις μεταξύ των υποτελών χωρικών και του γραμματέα, στον οποίο είχε ανατεθεί από τον Emo η
συλλογή των φεουδαρχικών δοσιμάτων, μαζί με τη γενικότερη εποπτεία των
οικονομικών του απολαβών. Ο scrivano Μανώλης Παπαδόπουλος προχώρησε
αυθαίρετα σε αύξηση των υποχρεώσεων των χωρικών, πιθανόν και για δικό του
όφελος και με τρόπο τέτοιο που εξόργισε τους χωρικούς που δήλωναν αδυναμία
να ανταποκριθούν στις νέες οικονομικές υποχρεώσεις, τις οποίες θεωρούσαν
παράνομες, αφού δεν είχαν καθοριστεί από τον κάτοχο του φέουδου σε συνεννόηση μαζί τους13. Ο δικαστικός αγώνας ήταν ασφαλώς πολυέξοδος για τους
αγρότες, οι οποίοι, όμως, μετά από σειρά ετών και παράλογων απαιτήσεων του
Παπαδόπουλου, αγανακτισμένοι κατέφυγαν στις αρχές, προκειμένου να επιστρέψουν στο παλαιό καθεστώς, στρεφόμενοι εναντίον εκείνου που φρόντιζε να
τους αφαιρέσει την ελευθερία και να τους καταδυναστεύσει από κάθε πλευρά14.
A.S.V., Consiglio dei X, comune, reg. 34 (C. X. Serve 1578-1579), φφ. 178v-179r (9 Δεκεμβρίου
1579). Πρβλ. Λαμπρινός 2000, 380-381.
10.	Για την οικογένεια Καλλέργη στην Κρήτη και τη Βενετία, βλ. ενδεικτικά Τσακίρη 2005, 188.
Γιαννόπουλος 1978, 121 κ.ε. Παναγιωτάκη 1970, 53-54, όπου η σχετική με τους Καλλέργες παλαιότερη βιβλιογραφία.
11.	Ο Zuanne Emo ορίστηκε εκ νέου πληρεξούσιος διαχειριστής της περιουσίας της οικογένειας Καλλέργη στην Κρήτη, μετά τον θάνατο του Βίκτωρα Καλλέργη το 1605, βλ. A.S.V., Duca di Candia,
b. 6, reg. 65bis, φφ. 44r-49v. Περί της αντιπροσώπευσης των Καλλεργών στην Κρήτη, της διαχείρισης και των εισοδημάτων από την εκεί περιουσία τους, βλ. Γιαννόπουλος 1978, 138-139.
12. Παναγιωτάκης 1970, 53.
13.	Για τη μονόπλευρη απόφαση των νέων κυρίων του φέουδου να αυξήσουν τις υποχρεώσεις των
αγροτών, βλ. Λαμπρινός 2002, 318-383. Στην περίπτωση του Μελιδονίου, λόγω του ότι το ενδιαφέρον της δικογραφίας στρέφεται στη δολοφονία ενός εκ των εκπροσώπων των καλλιεργητών Μανώλη Δαφνομήλη από τους ιδιοκτήτες του μισού χωριού, δεν περιέχονται στοιχεία
που αφορούν στις αυξήσεις των δοσιμάτων και, σε αντίθεση με την υπό εξέταση δικογραφία,
ο δικαστικός αγώνας κινήθηκε από τους φεουδάρχες εναντίον των χωρικών.
14. ... contra chi ha procurato di levar la nostra libertà et oprimerci d’ ogni parte..., όπως αναφέρει
9.
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Οι καλλιεργητές του φέουδου Καλλέργη, όπως φαίνεται μέσα από τις μαρτυρίες τους, κληρονομούσαν τη γη από τους πατέρες τους και τη διαχειρίζονταν
ως απόλυτοι κύριοί της, χωρίς τη συγκατάθεση των φεουδαρχών για οποιαδήποτε μεταβίβαση (προίκα, πώληση κ.λπ), ενώ οι υποχρεώσεις τους παρέμεναν
αμετάβλητες από γενιά σε γενιά.15
Για να καθοριστεί η αξία του ενοικίου που θα κατέβαλε ο Zuanne Emo στους
Καλλέργες είχε προηγηθεί εκτίμηση των φεουδαρχικών εισοδημάτων και οριζόταν με ακρίβεια τί όφειλε να παραδίδει στον κύριό του κάθε αγρότης16. Όμως
ο γραμματέας που απέστειλε ο Emo, σύμφωνα με τις καταθέσεις των χωρικών,
δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτά. Ήδη από τον πρώτο (κατ’ άλλες μαρτυρίες τον
δεύτερο) χρόνο που επισκέφτηκε τα χωριά για τη συλλογή των εισοδημάτων,
αμφισβήτησε τα δικαιώματα των καλλιεργητών πάνω στη γης τους. Πριν από
την άφιξή του σε κάθε χωριό ζήτησε από τον υπεύθυνο contestabile ή τον κουράτορα17 να κοινοποιήσει στους κατοίκους ότι όφειλαν όλοι να προσέλθουν για
να παραδώσουν τις εντριτείες και τα άλλα δοσίματα στο καθορισμένο οίκημα
που διατηρούσε ο φεουδάρχης και επίσης να φέρουν μαζί τους τα βιβλία και τα
λοιπά αποδεικτικά (libretti e scritti), στα οποία καταγραφόταν ετησίως η εξόφλησή τους.18 Τα ολιγοσέλιδα αυτά libreti, τα οποία κληρονομούσαν από τους παππούδες και τους πατέρες μαζί με τα κτήματα, στην ουσία αποτελούσαν τη μοναδική γραπτή απόδειξη των δικαιωμάτων χρήσης που είχαν οι καλλιεργητές στη
γη, για την οποία καλούνταν να πληρώσουν19. Ο Παπαδόπουλος συγκέντρωο πληρεξούσιος δικηγόρος εξ ονόματος των χωρικών, τους οποίους εκπροσωπούσε, στην από
24 Φεβρουαρίου 1612 (1613) επιστολή του προς του Συνδίκους και Εξεταστές της Ανατολής
(βλ. στη συνέχεια) και καταχωρήθηκε στο Archivio di Stato di Venezia [A.S.V.], Avogaria di
comun, Miscelanea Penal, b. 4652/492, φ. 1r.
15.	Για την ευνοϊκή αντιμετώπιση των χωρικών από τα μέλη της οικογένειας Καλλέργη (Ματθαίος Καλλέργης του Βίκτωρα), βλ. Γιαννόπουλος 1978, 136. Η σταθερότητα των υποχρεώσεων
δηλώνεται και για την περίπτωση του Μελιδονίου, βλ. Λαμπρινός 2000, 382.
16. Βλ. Archivio di Stato di Venezia [A.S.V.], Avogaria di comun, Miscelanea Penal, b. 4652/492,
καταθέσεις του Μανώλη Παπαδόπουλου, στα φφ. 12v-16r και φφ. 22r-50v.
17.	Για τους εκπροσώπους των χωριών, τις αρμοδιότητες και την ονομασία τους, βλ. Λαμπρινός 2002,
101-131. Για τους κουράτορες (έμμισθους επιστάτες των φεουδαρχών), Λαμπρινός 2002, 117.
18.	Τα βιβλία αυτά, άλλα με περισσότερα κι άλλα με λιγότερα φύλλα, μεγέθους μίας παλάμης, που
από χωρικούς χαρακτηρίζονται παλαιότατα, περιείχαν λογαριασμούς μέχρι και εκατό ετών. Για
την αναπροσαρμογή των εντριτειών βλ. Λαμπρινός 2000, 100.
19.	Μόνο στην περίπτωση που υπήρχε κάποιο συμβόλαιο, στο οποίο αποτυπωνόταν με σαφήνεια
οι όροι παραχώρησης και οι επιβαρύνσεις του ακινήτου ο υποτελής απαλλασσόταν από την
προσαύξηση που επέβαλε ο Παπαδόπουλος, όπως συνέβη στην περίπτωση του ιερέα Giorgi
Lubina του ποτέ Francesco, από τα Λιβάδια. Η οικογένειά του από το 1533 κατείχε ένα μύλο
και κατέβαλε ετησίως 8 misure σιτάρι στον φεουδάρχη. Όταν ο Παπαδόπουλος θέλησε να αυξήσει αυτή την υποχρέωση, ο ιερέας, στον οποίο πλέον είχε περιέλθει ο μύλος, gli mostrai l’
instrumento et Manoli s’ acquieto, βλ. Archivio di Stato di Venezia [A.S.V.], Avogaria di comun,
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σε τα libreti με την αιτιολογία πως δεν τους χρησίμευαν πια, αφού ο αποδέκτης
των εισοδημάτων δεν ήταν πλέον οι Καλλέργες (perche sono mutati gli patroni)
και πως θα κατέγραφε εκείνος, σε νέο ειδικό κατάστιχο, τους λογαριασμούς20.
Η κατάσταση για τους χωρικούς έγινε πιο περίπλοκη με το πέρασμα των
ετών. Η μη παράδοση των νέων βιβλίων εντριτειών τούς θορύβησε, αφού δεν
είχαν απτά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι δεν χρωστούσαν στον κύριό τους.
Οι φόβοι τους βγήκαν αληθινοί, όταν ο Παπαδόπουλος προχώρησε μονομερώς
σε επανεκτίμηση των φεουδαρχικών τελών με δικούς του εκτιμητές που έφερε
από το Ρέθυμνο. Ως τότε, τα δοσίματα υπολογίζονταν με βάση την εκτίμηση
(stima) που είχε γίνει το 1580 για λογαριασμό των Καλλεργών. Από το 1598 που
ο Παπαδόπουλος θέλησε να αναπροσαρμόσει τα φεουδαρχικά δοσίματα έως και
το 1607 έγιναν συνολικά επτά νέες εκτιμήσεις, είτε για το σύνολο των υποχρεώσεων είτε τμηματικά, για τα σπόριμα χωράφια και τα αμπέλια. Στο διάστημα
μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας εκτίμησης, οι χωρικοί είχαν προχωρήσει
στην πλήρη εκμετάλλευση των κτημάτων τους και η παραγωγή είχε αυξηθεί τόσο
που έπρεπε να αποδίδoνται από τους καλλιεργητές στον Emo, σύμφωνα με τα
λεγόμενά του, 800 μίστατα κρασιού και 200 μεζούρες σιταριού περισσότερα από
όσα παραδοσιακά ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν21. Αξίζει να σημειωθεί
Miscelanea Penal, b. 4652/492, κατάθεση 7, φφ. 8v-9v.
20.	Οι χωρικοί, αδαείς περί τα γραφειοκρατικά και αγράμματοι οι περισσότεροι (noi stiamo nelle
montagne et semo senza mezi salvateghi, non sappiamo di queste cose) και μη υποψιασμένοι
για το τι μπορούσε να επακολουθήσει (non si immaginavamo che gli dovesse intraveniir questa
cosa), παρέδωσαν τα παλιά αυτά βιβλία, μιας και έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι θα αντικαθίσταντο
από νέα που τελικά οι περισσότεροι ποτέ δεν έλαβαν ή και όσων τα έλαβαν δεν καταγράφηκε
παρά μόνο μία φορά η καταβολή των υποχρεώσεών τους. Στη Δικογραφία (Archivio di Stato
di Venezia [A.S.V.], Avogaria di comun, Miscelanea Penal, b. 4652/492) αναφέρεται ότι μόνο
όποιος γνώριζε γραφή κατέγραφε τις πληρωμές που είχε κάνει και μπορούσε να τις προσκομίσει, αν αυτό χρειαζόταν, όπως για παράδειγμα ο ιερέας Giorgi Lubina του ποτέ Francesco από
το χωριό Λιβάδια (ma doppo l’ accrescimento mi ho fatto far il ricever ogni volta di quello che gli
davo et ho questi riceveri a casa), ο οποίος κατέθεσε έβδομος κατά σειρά.
21.	Και μόνο η διαφορά που παρουσιάζεται μεταξύ της υπολογισμένης και παραδιδόμενης ποσότητας από εκείνη που αντιστοιχούσε στο πραγματικά παραγόμενο κρασί, κατά τον Emo, καταδεικνύει το ενδιαφέρον για το προϊόν στην Κρήτη, κατά την όψιμη περίοδο της βενετοκρατίας,
λόγω της μεγάλης απορρόφησής του στο εσωτερικό και το εξαγωγικό εμπόριο. Κατά την ίδια
περίοδο μάλιστα, διαμορφώθηκε ειδική σύμβαση παραχώρησης των μη παραγωγικών αμπελώνων, ώστε η ανάληψη της καλλιέργειας να είναι ελκυστική από τους αγρότες, οι οποίοι για κάποια χρόνια θα επένδυαν εργασία χωρίς ετήσια απόσβεση, μέχρι την έναρξη της παραγωγής των
νέων αμπελιών ή την αποκατάσταση των παλαιών και παραμελημένων. Ως αντιστάθμισμα, αν η
φύτευση δεν ήταν πυκνή (που στόχευε στη μεγαλύτερη παραγωγή κρασιού) και καθώς τα νέα
κλήματα άφηναν κενά τα κτήματα, μπορούσαν να σπέρνουν μέσα στο ίδιο χωράφι, αποδίδοντας
από αυτό μόνο ένα τμήμα ως φεουδαρχική αναγνώριση κυριότητας. Βλ. Βιολιδάκης 2006, 247
κ.ε. και ειδικότερα για τη σθεναρή αντίσταση στην προσπάθεια περιστολής της αμπελουργίας
στην Κρήτη και την εντατική καλλιέργεια του αμπελιού, βλ. Βιολιδάκης 2011.
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ότι, ενώ το 1605 συμφωνήθηκε από τους αντιδίκους να διεξαχθεί εκτίμηση για
το σύνολο των εισοδημάτων, όταν αυτή ολοκληρώθηκε για τα καλλιεργήσιμα
χωράφια, οι χωρικοί ζήτησαν να μην καταρτιστεί και για τα αμπέλια, αλλά να
διατηρηθεί εκείνη που είχε συντάξει ο Παπαδόπουλος το 1600.
Από τα πρώτα χρόνια του 17ου αιώνα, οι χωρικοί κλήθηκαν να καταβάλουν στον scrivano προσαυξημένες ποσότητες σε προϊόντα, τόσο, που εκείνοι
δήλωναν αδυναμία να ανταποκριθούν. Οι περισσότεροι από τους χωρικούς δεν
κατέβαλαν ποτέ τα αποκαλούμενα accrescimenti, ενώ άλλοι το έκαναν για ένα
ή δύο χρόνια. Όταν όμως διαπίστωσαν πως δεν επρόκειτο για ευκαιριακή αύξηση, αλλά ότι η κατάσταση παγιωνόταν, παρέδιδαν και εκείνοι μόνο τις συνήθεις
ποσότητες αγροτικών προϊόντων. Σταδιακά, το φλέγον αυτό θέμα ήταν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των υπόχρεων καλλιεργητών (tutti si lamentavano,
uno con l’altro)22, όχι μόνο των συγκεκριμένων χωριών, αλλά και της ευρύτερης
περιφέρειας. Για τον λόγο αυτό αποφάσισαν συλλογικά να αντιδράσουν. Αναμένοντας την δικαστική επίλυση του ζητήματος, είχαν συμφωνήσει να τηρούν
τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Emo, παραδίδοντας μόνο τα προϊόντα που
βάρυναν τα κτήματά τους έως και την αποχώρηση των Καλλεργών23.
Από το 1603, οι κάτοικοι των χωριών Λιβάδια, Ανώγια, Κράνα και Γαραζονήσι ξεκίνησαν τη συλλογή των στοιχείων που ήταν χρήσιμα για να προχωρήσουν σε καταγγελία του Παπαδόπουλου και ζήτησαν τη συνδρομή νομικού, ο
οποίος ανέλαβε την υπόθεση24. Από εκείνη τη στιγμή, τόσο οι τοπικές αρχές
του διαμερίσματος όσο και οι ανώτατοι αξιωματούχοι επιλήφθηκαν της υπόθεσης χωρίς να μπορέσουν να δώσουν κάποια λύση. Μόνο ο Γενικός Προνοητής
22.	Κατάθεση του Alexi Pagomeno detto Seccapendi, του ποτέ Janni από τα Λιβάδια, βλ. Archivio
di Stato di Venezia [A.S.V.], Avogaria di comun, Miscelanea Penal, b. 4652/49, φφ. 9v-10r.
23.	Επί παραδείγματι, βλ. την πρώτη κατάθεση που περιέχεται στα φφ. 1v-3r του Archivio di Stato
di Venezia [A.S.V.], Avogaria di comun, Miscelanea Penal, b. 4652/49, του Janni Strilingà, από
το χωριό Λιβάδια: ... et da quel tempo in poi ho sempre portato le entrate à casa di detto scrivano,
come era l’ ordinario, ma non gl’ hò mai portato l’ accrescimento da dieci anni in qua, se non
fallo, ma per avanti gli hò datto per alcuni anni anco li accrescimenti et +poi restassimo+ perche
si rissolessimo tutti di far litte...
24.	Την πλευρά των χωρικών εκπροσώπησε ο eccellentissimo Varucca, ενώ τον εναγόμενο ο avvocato
dottor Tandi. Τα ονόματα είναι δύσκολο να ταυτιστούν με απόλυτη βεβαιότητα με κάποιους
νομικούς της εποχής. Από τις καταστάσεις των εγγεγραμμένων σπουδαστών στη σχολή των
Legisti του Πανεπιστημίου της Πάδοβα, ο αναφερόμενος Βαρούχας είναι πιθανόν να ταυτίζεται
με τον υπ’ αριθμόν 5, Dominus Ioannes Varucha cretensis, ο οποίος εγγράφηκε στις 24 Μαρτίου του έτους 1592. Αντίθετα, ο αναφερόμενος Tandi δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί με τον υπ’
αριθμόν 90 Dominus Andreas Tandi cretensis, ο οποίος εγγράφηκε στη σχολή στις 13 Μαρτίου
1639. Ίσως πρόκειται για κάποιον απόγονο του αναφερόμενου στη δικογραφία, ο οποίος, μετά
την αποφοίτησή του, θέλησε να ακολουθήσει τη σταδιοδρομία του συγγενή του στην Κρήτη.
Βλ. Πλουμίδης 1971, 86 και 90, αντίστοιχα.
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Nicolò Sagredo, το 1606, είχε αποστείλει εντολή στον Emo να μην εισπράττει
τίποτε περισσότερο από όσο κατέβαλλαν οι χωρικοί κατά το παρελθόν.25 Παρέμενε όμως το ζήτημα της νομικής κατοχύρωσης των καλλιεργητών, αφού τα
αποδεικτικά πληρωμών είχαν αφαιρεθεί προσχηματικά και όλοι πίστευαν ότι ο
Παπαδόπουλος, παρ΄ όλο που αυτό ισχυριζόταν, δεν κατέγραφε τις πληρωμές
τους σε ειδικό κατάστιχο. Είναι χαρακτηριστική η έλλειψη εμπιστοσύνης που
ενέπνεε στους αγρότες η συμπεριφορά του Παπαδόπουλου, οι οποίοι αναφερόμενοι στον τρόπο, με τον οποίο τηρούσε τους λογαριασμούς, έλεγαν πως όλα τα
σημείωνε στη θάλασσα, δηλαδή στο βιβλίο του (mi rispondeva che scriveva nella
mare, cioè nel suo libro). Η μόνη ελπίδα των χωρικών ήταν η άφιξη των συνδίκων και εξεταστών της Ανατολής, οι οποίοι, με τις έκτακτες αρμοδιότητές που
διέθεταν, μπορούσαν να δώσουν τέλος στην αγωνία τους26.
Η άφιξη των τριών έκτακτων αξιωματούχων το 1613 στην Κρήτη, Ottaviano
Bon, Giovanni Pasqualigo και Marco Loredan, στο πλαίσιο της περιοδείας τους
στην βενετοκρατούμενη Ανατολή, αναζωπύρωσε τις ελπίδες των αγροτών του
Μυλοποτάμου για την επίλυση της υπόθεσής τους που είχε παγώσει δικαστικά
το 1606. Η νέα διεκδίκηση των αγροτών δηλώνει προφανώς τη μη τήρηση της
εντολής Sagredo από την πλευρά του Emo και του Παπαδόπουλου. Οι ίδιοι οι χωρικοί, εξάλλου, ανέφεραν ότι από το 1605 και εξής δεν γινόταν κανένας λογαριασμός με τον φεουδάρχη. Αντίθετα, ο Παπαδόπουλος είχε αναθέσει στον αρμόδιο
κουράτορα των χωριών τη συλλογή των δοσιμάτων και μάλιστα με την εντολή
να μη συντάσσει κανενός είδους απόδειξη, προφανώς περιμένοντας την λήξη της
διαμάχης και την τακτοποίηση των όποιων λογαριασμών με τα δεδομένα που θα
είχαν διαμορφωθεί27. Οι σύνδικοι κάλεσαν σε εξέταση τους αντιδίκους, προκειμένου να διασταυρώσουν την ορθότητα των κατηγοριών. Αρχικά το ενδιαφέρον
τους στράφηκε στο να διερευνήσουν τον τρόπο, με τον οποίο ο κατηγορούμενος
ενήργησε ώστε να αποσπάσει τα βιβλιάρια εντριτειών και, για τον λόγο αυτό, στις
πρώτες καταθέσεις των χωρικών, πέραν της διαβεβαίωσης ότι οι φεουδαρχικές
υποχρεώσεις αυξήθηκαν, οι ερωτήσεις που απηύθυναν αφορούσαν στην περιγραφή της πρώτης άφιξης του Παπαδόπουλου στα χωριά. Ακολούθως ζητούσαν να
25.	Το αντίγραφο της απόφασης περιέχεται στο Archivio di Stato di Venezia [A.S.V.], Avogaria di
comun, Miscelanea Penal, b. 4652/49, φφ. 51r-v.
26.	Για τις αρμοδιότητες και το αξίωμα των συνδίκων και εξεταστών της Ανατολής. Βλ. Πανοπούλου 1993, 287-288.
27.	Ο κουράτορας των χωριών Λιβάδια και Κράνα Papa Giorgila Lubina είχε λάβει εντολή από τον
Παπαδόπουλο να λαμβάνει τα εισοδήματα, σύμφωνα με την αναπροσαρμογή που είχε κάνει ο
ίδιος (hà ordinato di dover scoder l’ intrada di essi casali da quelli comuni conseriatj moderni). Ο
κουράτορας κλήθηκε επίσης από τους Συνδίκους και η κατάθεσή του καταγράφηκε: Archivio
di Stato di Venezia [A.S.V.], Avogaria di comun, Miscelanea Penal, b. 4652/49, φφ. 17r-19v.
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δηλωθεί και το πόσο επιβαρύνθηκε κάθε χωρικός, με στόχο να δουν αν πράγματι
τα accrescimenti υπερέβαιναν μια λογική αναπροσαρμογή28.
Ο Παπαδόπουλος αρνήθηκε κάθε κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι οι χωρικοί
χρησιμοποιούσαν κάθε είδους ψεύδος εναντίον του. Υποστήριξε ότι ο υπολογισμός των δοσιμάτων έγινε κατά τις κρατούσες συνήθειες που του είχαν μάθει οι
προηγούμενοι συλλογείς. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί ότι το μουζούρι που χρησιμοποιούσε για το μέτρημα του σταριού ήταν επικυρωμένο (mesura
bollata). Όμως, ότανς έφευγε από τα χωριά το άφηνε για να το χρησιμοποιούν οι
αγρότες και υπονόησε ότι το είχαν αλλοιώσει. Κατέθεσε ακόμη ότι, λόγω της διαφοράς του ρεθυμνιώτικου μίστατου που ήταν μεγαλύτερο από αυτό των άλλων
διαμερισμάτων, υπολόγιζε κατά ευεργετικό τρόπο για τους αγρότες και το κρασί.
Επίσης υποστήριξε ότι δεν πήρε από κανένα τα libreti, γεγονός που εξόργισε τους
συνδίκους, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ευθέως ότι προσπαθούσε να αποκρύψει
τα μόνα αποδεικτικά που είχαν οι καλλιεργητές για τη γη που καλλιεργούσαν, με
σκοπό να την οικειοποιηθεί ο ίδιος. Μετά από αυτό, ο Παπαδόπουλος αναγκάστηκε να προσκομίσει κάποια από τα βιβλία που χρησιμοποιούσε. Μεταξύ των
φύλλων της δικογραφίας περιέχεται κατάσταση όσων βιβλίων τελικά παρουσίασε
και αυτά ήταν: το βιβλίο που περιείχε την εκτίμηση του έτους 1580, βιβλία δεκατιών και εντριτειών ανά χωριό και βιβλία οφειλετών δοσιμάτων ολόκληρου του
φέουδου, αλλά κανένα ατομικό βιβλίο καταγραφής δοσιμάτων29.
Στο πλευρό των εναγόντων στάθηκαν και οι κάτοικοι των υπόλοιπων χωριών
του φέουδου. Το γεγονός ότι ο Emo ήταν γενικός πληρεξούσιος των Καλλεργών
(και των διαδόχων τους Grimani) και ουσιαστικά είχε τη διαχείριση ολόκληρου
28.	Ενδεικτικά μόνο αναφέρεται ότι ο Giorgi Lubina του ποτέ Leo, ο οποίος παρέδιδε la terzaria giusta,
δηλαδή mezza misura di formenti, όταν μετέτρεψε το χωράφι σε αμπέλι, υποχρεώθηκε να καταβάλει, εκτός από 21 μίστατα κρασί, και το σιτάρι που ως τότε παρέδιδε (Archivio di Stato di Venezia
[A.S.V.], Avogaria di comun, Miscelanea Penal, b. 4652/49, κατάθεση 3 φφ. 4v-5v). Ο Costa Servo του
ποτέ Μιχάλη από τα Λιβάδια, ο οποίος κατέβαλε tre misure et un quartarolo [σιτάρι] et sei mistachi
e mezo di vino επιβαρύνθηκε να καταβάλει 5 μεζούρες σιτάρι και due onze di zaffrano ogn’ anno
in compagnia di formento (Archivio di Stato di Venezia [A.S.V.], Avogaria di comun, Miscelanea
Penal, b. 4652/49, κατάθεση 4, φφ. 5v-6v). Ο Janni Brochierari του ποτέ Μανούσου από την Κράνα, ο οποίος κατέβαλε cinque misure di formento επειδή μετέτρεψε το χωράφι σε αμπελώνα υποχρεωνόταν πλέον να καταβάλει 6 misure σιτάρι και 13 μίστατα κρασί (Archivio di Stato di Venezia
[A.S.V.], Avogaria di comun, Miscelanea Penal, b. 4652/49, κατάθεση 6, φφ. 7v-8v). Επισημαίνεται ότι
στην κατάθεση του Costa Servo περιέχεται μια πολύτιμη μαρτυρία για ενδεχόμενη εκμετάλλευση
του κρόκου στην Κρήτη, ίσως μοναδική, ανεξάρτητα από το αν υπήρχε συστηματική καλλιέργεια
του φυτού ή αν πρόκειται για αναφορά στην ελεύθερη συλλογή του από ακαλλιέργητες εκτάσεις,
όπως συμβαίνει με διάφορα άλλα βρώσιμα είδη της χλωρίδας του νησιού. Για την ύπαρξη κρόκου
στην περιοχή του Ρεθύμνου βλ. Σταυριδάκης υπό έκδοση.
29. Βλ. Archivio di Stato di Venezia [A.S.V.], Avogaria di comun, Miscelanea Penal, b. 4652/492, τις
καταθέσεις του Παπαδόπουλου, ό.π.
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του φέουδου αποτελούσε κίνδυνο για την αύξηση και των δικών τους υποχρεώσεων, αν δεν καταδικαζόταν οι πράξεις του Παπαδόπουλου. Στη δικογραφία
περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις αγροτών των υπόλοιπων χωριών του
φέουδου (Αγιά, Άγιοι Απόστολοι, Αλόιδες, Ασύρωτους, Εξανθή, Επισκοπή, Θρόνος, Κάλυβος, Καμαριώτης, Μελιδόνι,30 Μέρωνας, Σίσες, Σπανοχώραφο, Μεσονήσα, του μετοχιού Λαψάνι και της τοποθεσίας Στη Βλυχάδα) σχετικά με τη
διαχείριση που έκαναν οι Καλλέργες στο φέουδό τους και τον ευνοϊκό τρόπο,
με τον οποίο αντιμετώπιζαν τους αγρότες τους31. Σκοπός των καταθέσεων αυτών ήταν να φανεί η ομαλή διαβίωση που είχαν οι καλλιεργητές όσο το φέουδο
βρισκόταν υπό τη διαχείριση των Καλλεργών, σε αντίθεση με την αναστάτωση
που επέφερε η ωφελιμιστική συμπεριφορά του Παπαδόπουλου.
Στον αντίποδα όμως της μαρτυρίας των καλλιεργητών που στάθηκαν στο
πλευρό των εναγόντων, υπήρξαν καταθέσεις και διευκρινήσεις για τα τεκταινόμενα στα υπόλοιπα τμήματα του φέουδου, οι οποίες στήριζαν τη θέση του
Παπαδόπουλου. Για παράδειγμα, οι καβαλάρηδες της Αξού Ιωάννης, Γεώργιος και Ανεζίνα Πατελλάροι προχώρησαν σε επανεκτίμηση των εισοδημάτων,
ανεξάρτητα από εκείνη που είχαν διενεργήσει οι Καλλέργες, όταν το χωριό πέρασε στην κυριότητά τους. Επίσης, σε άλλες καταθέσεις υπονοήθηκε ότι ήταν
υστερόβουλη η προσπάθεια των κατοίκων των μη εμπλεκομένων χωριών να
στηρίξουν τις θέσεις των εναγόντων. Υποστηρίχθηκε ότι και αυτοί οι χωρικοί
αντιμετώπιζαν τα ίδια ζητήματα με τους αγρότες του Μυλοποτάμου και ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την ενδεχόμενη καταδίκη του Παπαδόπουλου για να
δημιουργηθεί δικαστικό τετελεσμένο και να αποφύγουν και εκείνοι με τη σειρά
τους την αύξηση των φεουδαρχικών τους υποχρεώσεων32.
Στα τέλη του 1613, ο Zuanne Emo ζήτησε να του δοθεί χρονικό περιθώριο ώστε να λάβει από τους Grimani στη Βενετία, ιδιοκτήτες πλέον του φέουδου, όποια έγγραφα χρειαζόταν από αυτά που είχαν στην κατοχή τους. Όμως
οι σύνδικοι έπρεπε να συνεχίσουν την περιοδεία τους στα Χανιά. Για τον λόγο
αυτό, με βάση τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, κατάρτισαν κατάλογο 58
σημείων/κεφαλαίων (capitoli) προς διευκρίνιση, τον οποίο παρέδωσαν στον
Ρέκτορα Ρεθύμνου Lodovico Baffo, αλλά και στη διοίκηση του Χάνδακα. Τόσο

30.	Για το χωριό Μελιδόνι και την περίπτωση της διαμάχης που δημιουργήθηκε σε αυτό, η οποία
δεν είχε ολοκληρωθεί όταν οι κάτοικοι των υπολοίπων χωριών στράφηκαν κατά του Emo και
του Παπαδόπουλου, βλ. Λαμπρινός 2000.
31.	Οι μαρτυρίες των αγροτών των χωριών αυτών περιέχονται στο Archivio di Stato di Venezia
[A.S.V.], Avogaria di comun, Miscelanea Penal, b. 4652/492, φφ. 56-117.
32. Βλ. Archivio di Stato di Venezia [A.S.V.], Avogaria di comun, Miscelanea Penal, b. 4652/492,
φφ. 136r κ.ε.
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ο Ρέκτορας όσο και οι υπεύθυνοι του διαμερίσματος του Χάνδακα όφειλαν να
καλέσουν προς εξέταση όσους μάρτυρες κρίνονταν απαραίτητοι, όχι μόνο χωρικούς αλλά γενικότερα κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της δικαιοδοσίας
τους, οι οποίοι γνώριζαν τα γεγονότα, και, αφού ολοκλήρωναν το έργο που τους
ανέθεσαν, να αποστείλουν το σχετικό υλικό στους συνδίκους. Στη δικογραφία
περιέχονται, εκτός από τον κατάλογο των 58 σημείων, τα ονόματα των μαρτύρων με τα αντίστοιχα κεφάλαια, στα οποία έπρεπε να εξεταστούν, καθώς και
οι καταθέσεις τους, καταλαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος του συνολικού όγκου
του φακέλου33. Στις αρχές του 1614 απεστάλη το συγκεντρωμένο υλικό συνοδευόμενο από τις σχετικές αναφορές προς τους συνδίκους, προκειμένου να το
λάβουν υπ’ όψη τους για την επίλυση της υπόθεσης34.
Παρά την αρχική εντύπωση ότι οι σύνδικοι είχαν πειστεί για την ορθότητα των επιχειρημάτων των αγροτών, ο Παπαδόπουλος γνώριζε ότι μπορούσε να στηριχτεί στο εθιμικό δίκαιο και τις νέες διατάξεις που σχετίζονταν με
τις αγροληπτικές συμβάσεις. Η εντατικότερη εκμετάλλευση των κτημάτων,
η οποία σηματοδοτούσε την αύξηση της παραγωγής για τους καλλιεργητές,
μέσω των συχνών εκτιμήσεων (stime) επέβαλε στον ίδιο ως προασπιστή των
συμφερόντων του εργοδότη του να προχωρήσει στην αναπροσαρμογή φεουδαρχικών υποχρεώσεων. Στα Χανιά, στις 19 Μαρτίου 1614, η υπόθεση έληξε με
την προσωρινή απαλλαγή του Παπαδόπουλου και με τη μη απόδοση κατηγοριών εναντίον του. Στα πρώτα φύλλα της δικογραφίας, οι σύνδικοι και εξεταστές Giovanni Pasqualigo και Ottavian Bon έκλεισαν την υπόθεση με τη φράση
Manoli Papadopulo... sia relassato per hora.35
Και για την πλευρά των αγροτών όμως η παρέμβαση των συνδίκων έφερε
ικανοποίηση. Αφ’ ενός η νομική κάλυψη για τα κτήματά τους επήλθε με την
προσκόμιση των βιβλίων των δοσιμάτων από τον Παπαδόπουλο36 και αφ΄ ετέ33. Βλ. Archivio di Stato di Venezia [A.S.V.], Avogaria di comun, Miscelanea Penal, b. 4652/492, φ.
118r κ. ε.
34. Βλ. Archivio di Stato di Venezia [A.S.V.], Avogaria di comun, Miscelanea Penal, b. 4652/492, φ. 147r.
35. Παρά τον αριθμό των καταθέσεων και την ευρεία καταδίκη των πράξεων του Παπαδόπουλου,
στο σκεπτικό των χωρικών, οι οποίοι είναι το πιο πιθανό πως έμεναν προσκολλημένοι σε παλαιότερες συνήθειες για την προάσπιση των συμφερόντων τους, φαίνεται ότι κατά την όψιμη
βενετοκρατία οι συνθήκες είχαν αλλάξει και αναγνώριζαν ελαφρυντικά ή δικαιολογούσαν τις
καταγγελλόμενες πράξεις του εναγομένου, αναφορικά με τον τρόπο προσδιορισμού των φεουδαρχικών υποχρεώσεων, ίσως όχι και των πρακτικών που χρησιμοποιήθηκαν, σε αντίθεση
με την αντίστοιχη περίπτωση του χωριού Μελιδόνι, η οποία όμως συνοδεύτηκε με ένα φόνο,
και για το λόγο αυτό δικαιώθηκε η πλευρά των αγροτών, βλ. Λαμπρινός 2000, 384-385.
36.	Επ’ αυτού αναφέρεται σε μία μαρτυρία ότι τα libretti αυτά κατοίχαν οι procuratori dei casalioti,
οι οποίοι ήταν αναμεμειγμένοι στη διαχείριση του φέουδου πριν από τον κατηγορούμενο
Παπαδόπουλο.
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ρου διευθετήθηκε το ζήτημα των προϊόντων που όφειλαν να καταβάλουν στον
Emo. Ως προς το ζήτημα της αύξησης των φεουδαρχικών δοσιμάτων, η απομάκρυνση των Καλλεργών, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, σήμανε αλλαγή σε ολόκληρο το φέουδο και όχι μόνο στο συγκεκριμένο τμήμα του Μυλοποτάμου. Για τον
λόγο αυτό, οι σύνδικοι πρότειναν να ισχύσει για το κρασί η εκτίμηση που είχε
γίνει το 1600 (η οποία ταυτιζόταν με εκείνη του 1607) ή να συμφωνηθεί από τα
δύο μέρη να διενεργηθεί μία νέα, ενώ για το καταβαλλόμενο σιτάρι, αν και δεν
αναφέρεται ρητά, είναι πιθανό ότι προκρίθηκε και πάλι η εκτίμηση του 1600,
την οποία οι χωρικοί είχαν ήδη αποδεχτεί κατά το παρελθόν. Στην δικογραφία
περιέχεται και εκ νέου προσδιορισμός των υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων για
τη χρήση των βοσκοτόπων, διαμορφώνοντας μια στέρεα βάση επί της οποίας
στο εξής θα εδράζονταν οι οικονομικές σχέσεις των εναγόντων με τους κυρίους
των γαιών που καλλιεργούσαν.
Η ενασχόληση των συνδίκων με τη συγκεκριμένη υπόθεση έθεσε σε αμφισβήτηση τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνταν παρόμοιες δοσοληψίες σε
ολόκληρο το νησί. Για να αποφευχθεί λοιπόν η επανάληψη τέτοιων κοινωνικών αναστατώσεων, εξέδωσαν δύο σχετικά διατάγματα: στις 19 Φεβρουαρίου
1613 με εντολή τους καθοριζόταν ο τρόπος τακτοποίησης των ετήσιων λογαριασμών μεταξύ των φεουδαρχών και των χωρικών τους, και στις 7 Μαΐου του
ίδιου έτους θέσπισαν ως κατώτερο χρόνο επανεκτίμησης των φεουδαρχικών
εισοδημάτων τα πέντε χρόνια.

Είναι αυτονόητο ότι μια τέτοια υπόθεση περιέχει πληθώρα μαρτυριών για μια
σειρά από ζητήματα, πολλά από τα οποία έχουν απασχολήσει ήδη την έρευνα,
αλλά είναι χρήσιμο να τύχουν διεξοδικότερης επεξεργασίας, προκειμένου να
εμπλουτιστούν οι υπάρχουσες μαρτυρίες. Επιγραμματικά μόνο αναφέρεται ότι
υπόλογος για την περιουσία έναντι του φεουδάρχη ήταν ο γηραιότερος άντρας
του νοικοκυριού ακόμα κι αν αυτός ήταν 110 ετών, όπως ο πατέρας του Αλέξη
Παγωμένου, ο οποίος λόγω γήρατος έστειλε στη θέση του τον γιό του για να
παραδώσει τα φεουδαρχικά τέλη, ή ο μεγαλύτερος από τους δύο αδελφούς, αν
κατείχαν μαζί τα κτήματα του αποθανόντος πατέρα. Οι γυναίκες και σε αυτήν την
περίπτωση επιβεβαιώνεται ότι δεν έχουν ενεργό ρόλο. Οι χήρες αντιπροσωπεύονταν από τους γιους, τους αδελφούς ή τους πατέρες τους και μόνο μία μαρτυρείται να δρα εξ ονόματος του συζύγου της, λόγω απουσίας του ίδιου, και μόνο
για να μη μείνουν εκκρεμείς οι οικονομικές του υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο των
άτυπων συλλογικοτήτων, οι υπεύθυνοι των χωριών αποκαλούνται contestabili
ή ομότες και μαζί με τους κουράτορες επιφορτίζονται ακόμα και με τη συλλο-
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γή των δοσιμάτων, ενώ αναφορικά με την αγροτική παραγωγή, πέραν από τον
τρόπο λεπτομερούς υπολογισμού των υποχρεώσεων των καλλιεργητών προς
τους κυρίους της γης, υπάρχουν μαρτυρίες για δοσίματα σε οινοπνευματώδη
(τσικουδιά ή acqua di vita) και κρόκο (zaffrano) που σπανίζουν στις πηγές. Τέλος, η πηγή αυτή αποτελεί μια ακόμα μαρτυρία της παρακμής του φεουδαρχικού συστήματος στην Κρήτη, αλλά και των πολιτικο-οικονομικών μετασχηματισμών που είχαν επέλθει κατά την όψιμη περίοδο της βενετοκρατίας στο νησί,
που ανάγκασαν την κραταιά και με ερείσματα στην συνείδηση του ντόπιου στοιχείου οικογένεια των Καλλεργών να μεταφέρει τα συμφέροντά της στη μητρόπολη, διαβλέποντας τον οθωμανικό κίνδυνο. Πέραν της συγκεκριμένης υπόθεσης, στα αρχεία της Βενετίας σώζεται πληθώρα εγγράφων που αφορούν στη
διαχείριση του φέουδου της οικογένειας Καλλέργη. Απόρροια της τμηματικής
ενοικίασης και κατόπιν πώλησης του φέουδου είναι η ύπαρξη πολλών σχετικών
εγγράφων που συμπληρώνουν την τοπική ιστορία των χωριών του Ρεθύμνου37.
Το εγχείρημα του Μανώλη Παπαδόπουλου δεν είναι μοναδικό φαινόμενο.
Η υπόθεση αυτή όμως αποκτά ιδιαίτερη αξία, γιατί η προσπάθεια υλοποίησής
της δεν αφορά σε μεμονωμένα πρόσωπα, αλλά σε ένα σύνολο χωριών, και επιπλέον γιατί αποτελεί ξεκάθαρη μαρτυρία ευρείας συλλογικότητας και συνεννόησης στον χώρο της κρητικής υπαίθρου της ύστερης βενετοκρατίας. Ο δικαστικός αγώνας των χωριών του Μυλοποτάμου εναντίον των καταπιέσεων του
Παπαδόπουλου αποτελεί πλούσια πηγή για την ιστορία όχι μόνο του φέουδου ενός σημαντικού οίκου, αλλά για ολόκληρο το διαμέρισμα του Ρεθύμνου.
Λόγω του ρόλου που ήθελε να έχει η συγκεκριμένη οικογένεια και του μεγέθους της κτηματικής της περιουσίας, κάθε πηγή αναφερόμενη σε αυτή αποκτά
ιδιαίτερη σημασία, ελλείψει μάλιστα των διοικητικών και νοταριακών πηγών
του διαμερίσματος.

37. Βλ. Violidakis 2009, κυρίως 308-310, όπου γίνεται αναφορά σε μέλη της οικογένειας Σεμινέλου, ενοικιαστές τμήματος του πρώην φέουδου Καλλέργη, και τον δικαστικό αγώνα για την
εξασφάλιση των εισοδημάτων από αυτό. Για την κατάτμηση των παλαιών ακέραιων φέουδων
στην ύστερη βενετοκρατία, βλ. ενδεικτικά Λαμπρινός 2000, 380.
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ΡΟΜΙΝΑ Ν. ΤΣΑΚΙΡΗ

η διαδρομή ενός πρόσφυγα
στο βενετοκρατούμενο λασίθι.
Νέες ειδήσεις για τον τόπο και τα πρόσωπα
(16ος – 17ος αι.)

Στη μελετη αυτη θα μαΣ απαΣχοληΣει μία από τις ισχυρές οικογένειες του λασιθίου1, η οικογένεια λεφκάρου, η πορεία της οποίας μέσα στον χρόνο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα: αφενός, για τον τόπο του λασιθίου, ως χώρο εγκατάστασης
προσφύγων των βενετοτουρκικών πολέμων, με όλες του τις ιδιαιτερότητες λόγω
της ορεινής γεωμορφίας του τόπου˙ αφετέρου, γιατί αποκαλύπτει αρκετά στοιχεία για τις δυνατότητες ένταξης ενός πρόσφυγα στον βενετοκρατούμενο κρητικό χώρο, τις προοπτικές εξέλιξής του σε μοχλό του διοικητικού μηχανισμού,
μέσω της συμμετοχής του στα αξιώματα, και τη μεταμόρφωσή του, τελικά, σε
δυνάστη του εντόπιου πληθυσμού. ο ιωάννης λεφκάρος (ή λευκάρος) (Zuanne
Lefcaro), Ναυπλιώτης, ήταν ένας από τους πρόσφυγες που βρήκαν καταφύγιο
στην Κρήτη μετά την πτώση της πόλης τους στους τούρκους. Σε αυτόν παραχωρήθηκαν το 1547 κτήματα στην περιοχή του λασιθίου, σύμφωνα με την απόφαση της Βενετίας το 1543 για την αποκατάσταση των προσφύγων από το Ναύπλιο και τη μονεμβασιά2.

1.

2.

Για την ιστορία και τον χώρο του λασιθίου βλ. ενδεικτικά τις μελέτες ΞηρουχαΚηΣ 1934, 52, 87˙
Pendlebury 1935 – Money-Coutts 1935˙ Pendlebury 1936˙ ΣπαΝαΚηΣ 1957˙ ΣπαΝαΚηΣ [1964],
241-248˙ ΓαΣπαρηΣ 1994, 30-33˙ ΚαραΓιαΝΝηΣ – μαυριΚαΚηΣ 1999-2000, 403-417˙ χατζαΚηΣ
2011. το οροπέδιο του λασιθίου υπαγόταν στο διαμέρισμα του χάνδακα (territorio di Candia),
με ειδικές διοικητικές συνθήκες καθώς ανήκε στο Δημόσιο, ΞαΝθουΔιΔηΣ 1939, 15˙ ΣπαΝαΚηΣ
1953 (έκθεση του Καπιτάνου του χάνδακα και προνοητή των χανίων Filippo Pasqualigo, 1594),
107 σημ. 1˙ ΔετοραΚηΣ 1986, 169. Για την περιγραφή του λασιθίου βλ. ενδεικτικά την περιγραφή
Κρήτης από τον Francesco barozzi το 1577/8: ΚαΚλαμαΝηΣ 2004, 79, 116, 133, 186-187, 189191, 297, 298-299, την έκθεση του Filippo Paqualigo το 1594: ΣπαΝαΚηΣ 1953, 56-62 και την έκθεση του μηχανικού Francesco basilicata το 1630: ΣπαΝαΚηΣ 1969, 23-30.
Βλ. σχετικά ΣπαΝαΚηΣ 1957, 20-23, 121 σημ. 113. Για την εκχώρηση γαιών σε Ναυπλιώτες και
μονεμβασιώτες πρόσφυγες στην Κρήτη μετά τον γ΄ βενετοτουρκικό πόλεμο (1537-1540), με
απόφαση του 1543, βλ. ειδικότερα ΚολυΒα-ΚαραλεΚα – μοατΣοΣ 1977-1984, 375-452.
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πριν από την έλευση των προσφύγων και την παραχώρηση σε αυτούς γης προς
καλλιέργεια, ο τόπος του λασιθίου, αν και εύφορος, με δυνατότητα απόδοσης μεγάλων ποσοτήτων σιταριού, δοκιμάστηκε από τις επαναστάσεις του 13ου αι., με
αποτέλεσμα να απαγορευτεί η καλλιέργεια, με εξαιρέσεις κατά διαστήματα, έως
το 1514, οπότε επήλθε οριστική άρση των απαγορεύσεων. η Βενετία άρχισε να
ενοικιάζει τους αγρούς και τα ενοίκια αποδίδονταν σε σιτάρι για τα παξιμάδια με
τα οποία εφοδιάζονταν οι γαλέρες. το 1546 το βενετικό Δημόσιο παραχώρησε στους
Ναυπλιώτες πρόσφυγες εκτάσεις με την υποχρέωση καλλιέργειάς τους και την απόδοση της μισής σοδειάς τους στο Δημόσιο3.
Στον λεφκάρο παραχωρήθηκε ακόμη το αξίωμα του φοροεισπράκτορα και
του προνοητή (essattor et Proveditor) της περιοχής ισόβια, με τα σχετικά προνόμια,
τον μισθό, αλλά και τις αντίστοιχες προβλεπόμενες υποχρεώσεις4. επιπλέον, το
βενετικό κράτος τού ανέθεσε τη δημόσια ασφάλεια της περιοχής απονέμοντάς

3.

4.

οι Βενετοί απαγόρευσαν την οικοδόμηση, την καλλιέργεια και την κτηνοτροφία στο λασίθι
(που εξαιτίας των επαναστάσεων χαρακτηρίζεται από τους Βενετούς ως «αγκάθι στην καρδιά
της Βενετίας»: una spina nel cuore di Venezia), με αυστηρές ποινές, μετά τις επαναστάσεις του
13ου αι., με διακοπή λίγων ετών, όταν οι ανάγκες ήταν αυξημένες σε σιτηρά, και μόνο το 1514
επήλθε οριστική άρση της απαγόρευσης, όμως έως και την εγκατάσταση των προσφύγων από
το Ναύπλιο και τη μονεμβασιά συνέχισε να παραμένει κατά μεγάλο μέρος ακαλλιέργητο, ΣπαΝαΚηΣ 1957, 9-20˙ ΣπαΝαΚηΣ [1964], 245-247. πρβλ. τις αναφορές των Βενετών αξιωματούχων Zuanne Mocenigo (1589) και Filippo Pasqualigo (1594): ΣπαΝαΚηΣ 1940, 105 (έκθεση του
Γενικού προνοητή Κρήτης Zuanne μοcenigo, 1589)˙ ΣπαΝαΚηΣ 1953, 57-60, 105 σημ. 1, 115
σημ. 3 (έκθεση του Filippo Pasqualigo, 1594). Σύμφωνα με άλλες πηγές, η οριστική άρση της
απαγόρευσης επήλθε στα τέλη του 15ου αι., βλ. ΞαΝθουΔιΔηΣ 1939, 108-110˙ ΓαΣπαρηΣ 1994,
30-33. Για τις υποχρεώσεις των ενοικιαστών καταβολής σιτηρών και την πληρωμή αυτών από
το βενετικό Δημόσιο βλ. και ΣπαΝαΚηΣ 1958, 172 (έκθεση του Γενικού προνοητή Κρήτης
benetto Moro, 1602). τα έσοδα από την ενοικίαση γαιών σε μεσαρά και λασίθι αποτελούσαν
σημαντικό τμήμα των εσόδων της Βενετίας στο νησί, ΣπαΝαΚηΣ 1940, 105, 106 (έκθεση του
Zuanne Mocenigo, 1589).
ΣπαΝαΚηΣ 1957, 121 σημ. 13˙ πλουμιΔηΣ 1985, 131, αρ. 570 (17 ιουνίου 1600), όπου περίληψη της πράξης. πρβλ. Archivio di stato di Venezia (στο εξής AsVe), Collegio, suppliche,
Risposte di Fuori, b. 353 (1600), φύλλο χωρίς αρίθμηση (βλ. και έκδοση εγγράφου, αρ. 1). Για
τις αρμοδιότητες του ιωάννη λεφκάρου ως προνοητή και φοροεισπράκτορα του τόπου του
λασιθίου βλ. το έγγραφο που αποτέλεσε αφετηρία για την έρευνα αυτή: πρόκειται για την καταδικαστική απόφαση του λεφκάρου από τον Γενικό προνοητή Κρήτης Giacomo Foscarini
το 1575, έπειτα από καταγγελίες για αμέλεια των καθηκόντων του και παραβατική συμπεριφορά, AsVe, Duca di Candia (στο εξής DC), b. 65bis, quad. 7: Libro delle sententie criminali
fate per l’Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Proveditor General et Inquisitor Foscarini, 15741577 (raspa Criminale), φφ. 20v-24v (χάνδακας, 20 Φεβρουαρίου 1574 β.έ.), ειδικότερα βλ.
φφ. 20v-22r [στο εξής αsVe, DC, b. 65bis, quad. 7 (1574-1577)]. Στο αξίωμα του εισπράκτορα
των φόρων του λασιθίου διορίζονταν άτομα από τα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα με εκλογές που προκήρυσσαν οι βενετικές αρχές του χάνδακα (Reggimento), στη διοικητική περιφέρεια του οποίου υπαγόταν το λασίθι, ΚολυΒα-ΚαραλεΚα – μοατΣοΣ 1977-1984,
ό.π.˙ παπαΔαΚη 1986, 110-111, 113.

ΡΟΜΙΝΑ Ν. ΤΣΑΚΙΡΗ:: η ΔιαΔρομη εΝοΣ προΣΦυΓα Στο ΒεΝετοΚρατουμεΝο λαΣιθι... – 

του το αξίωμα του Καπιτάνου εναντίον των κακοποιών (Capitano contra i
malfattori)5. οι αρμοδιότητες του εισπράκτορα ήταν να συγκεντρώνει κάθε έτος
το σιτάρι από τους ενοικιαστές, να το αποθηκεύει στις δημόσιες αποθήκες του
τόπου αυτού και να το αποστέλει έπειτα στη σιταποθήκη του χάνδακα, με τη δυνατότητα να κάνει κατασχέσεις και να επιβάλει ποινές σε όσους δεν ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. είχε επίσης ποινικές δικαιοδοσίες και την εξουσία να
διενεργεί ανακρίσεις, να συντάσσει δικογραφίες, τις οποίες έπειτα απέστελλε στον
Καπιτάνο του χάνδακα, στον οποίο ανήκε η Διοίκηση του λασιθίου και οι σχετικές αρμοδιότητες6. Όπως μαρτυρούν οι πηγές, ο λεφκάρος κοινοποιούσε και
εκτελούσε τις αποφάσεις των αρχών του χάνδακα σε ιδιωτικές διαφορές σχετικά με την ιδιοκτησία της γης στο λασίθι ή με τις υποχρεώσεις των κατοίκων, επιβάλλοντας τις ποινές που είχαν οριστεί από τη Διοίκηση του νησιού7.
το 1560 οι αρχές του χάνδακα απένειμαν στον ιωάννη λεφκάρο την κρητική ευγένεια χαριστικώς (per gratia), έπειτα από αίτημα του ίδιου, λαμβάνοντας
υπόψη τον τίτλο ευγένειας που κατείχε στο Ναύπλιο και τις υπηρεσίες του ίδιου και των προγόνων του προς τη Βενετία, τόσο στο Ναύπλιο όσο και στον τόπο
του λασιθίου. η οικογένεια θα κρατήσει πιθανότατα τον τίτλο αυτό τουλάχιστον έως το 1647, οπότε και οι αρχές του χάνδακα θα τον επικυρώσουν στον
εγγονό του, Νικολό λεφκάρο8.

5.

6.

7.

8.

Για την απονομή στον ιωάννη λεφκάρο του αξιώματος του Καπιτάνου εναντίον των κακοποιών μας πληροφορεί το έγγραφο AsVe, Collegio, suppliche, Risposte di Fuori, b. 365 (1612),
φύλλο χωρίς αρίθμηση ([bενετία], 6 Σεπτεμβρίου 1612) (βλ. και έκδοση εγγράφου, αρ. 2). Για
τις σχετικές αρμοδιότητες, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται ρητά στο αξίωμα, βλ. αsVe, DC, b.
65bis, quad. 7 (1574-1577), ό.π., φφ. 20v-21r, 22r, 23r. Για το αξίωμα των Capitani contra i
malfattori βλ. τΣαΚιρη 2008, 74-75.
ΣπαΝαΚηΣ 1953, 61 (έκθεση του Filippo Pasqualigo, 1594). Για την υποχρέωση του Καπιτάνου
Κρήτης να φροντίζει για την είσπραξη των εσόδων του τόπου βλ. ΣπαΝαΚηΣ 1950, 124-125
(έκθεση του Γενικού προνοητή και μηχανικού Κρήτης Francesco Morosini, 1629).
AsVe, DC, b. 5 (ducali e lettere ricevute), reg. 58ter (Diversorum Locorum: Δούκας Antonio
Calbo και Δούκας Marco Grimani, 1561-1563), φ. 28v (λασίθι, 23 ιουνίου 1562) και b. 5bis
(ducali e lettere ricevute), reg. 59 (Receptarum: b. Diversorum Locorum: Δούκας Marco
Grimani και Δούκας daniele barbarigo, 1561[;]-1565), φφ. 92v-93v ([λασίθι], 2 οκτωβρίου
1564), 96r ([λασίθι], 10 οκτωβρίου 1564). Για διαφορές του ίδιου με άλλους κατοίκους του
τόπου για ζητήματα ιδιοκτησίας γης βλ. στο ίδιο, φ. 116v ([λασίθι], 8 μαρτίου 1565).
ο εγγονός του ιωάννη λεφκάρου, Νικολός, παρουσιάζεται το 1647 στις αρχές με όλα τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της κρητικής ευγένειας, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους
αδελφούς του, Γιάννη και εμμανουήλ, η οποία και τούς αναγνωρίζεται, AsVe, DC, b. 7 (ducali
e lettere ricevute), reg. 70 (Ducali e Lettere Ricevute: Receptarum. Principio: 8 genaro 1643 –
Finisce: 12 luglio 1654: Δούκας bernardo Marcello και Δούκας Giovanni Andrea Pasqualigo,
1643-1654), φφ. 120r-122v (χάνδακας, 17 Φεβρουαρίου 1647 β.έ.) [στο εξής AsVe, DC, b. 7,
reg. 70 (1643-1654)] (βλ. και έκδοση εγγράφου, αρ. 4). Νωρίτερα, το 1638, ο ίδιος και τα αδέλφια του, μιχάλης, ιωάννης, εμμανουήλ και Άγγελος, καταθέτουν αίτηση προς τη Βενετία,

 – IA΄ ΔιεθΝεΣ ΚρητολοΓιΚο ΣυΝεΔριο. Β: ΙΣΤΟΡΙΑ

αρκετά χρόνια μετά, το 1574, ο λεφκάρος κατηγορήθηκε από συντοπίτες
του για αμέλεια των καθηκόντων του και κατάχρηση της εξουσίας του. Σημαντικές πληροφορίες παρέχει η καταδικαστική απόφαση από τον Γενικό προνοητή
και ανακριτή Κρήτης Giacomo Foscarini (1574-1577), στις αρχές του 1575. Σύμφωνα με αυτή, αν και οι υποχρεώσεις του λεφκάρου τόσο προς το Δημόσιο όσο
και προς τους κατοίκους του τόπου ήταν συγκεκριμένες, αυτός ενεργούσε στην
αντίθετη κατεύθυνση. ας δούμε κάποιες από τις καταγγελίες9:
1. αν και θα έπρεπε να λαμβάνει από τους ενοικιαστές τις εντριτείες10, που
είχε οριστεί να αποδίδουν οι καλλιεργητές στη βενετική εξουσία, εκείνος λάμβανε από τους χωρικούς μεγαλύτερες ποσότητες σιταριού, καταβάλλοντάς τους
μικρότερο τίμημα, χωρίς παράλληλα να αποδίδει τα συμφωνηθέντα στο Δημόσιο. αποτέλεσμα της ενέργειάς του αυτής ήταν από τη μία να εκμεταλλεύεται
και να απομυζεί τους χωρικούς του τόπου και από την άλλη να υπονομεύει τη
Βενετία και να καθίσταται χρεοφειλέτης του Δημοσίου.
2. ανάμεσα στα καθήκοντά του ήταν η στρατολόγηση κωπηλατών και η αποστολή τους, κυρίως κατά τη διάρκεια του δ΄ βενετοτουρκικού πολέμου (15701573), στην πόλη του χάνδακα, ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτοί σε διάφορες
περιστάσεις11. αντίθετα, ο λεφκάρος τούς απελευθέρωνε από την υπηρεσία στη
γαλέρα, με το πρόσχημα πως τούς είχε εκλέξει για φρουρούς του τόπου, λαμβάνοντας όμως χρήματα από αυτούς.

ώστε να επικυρωθεί από τη βενετική Γερουσία ο τίτλος της κρητικής ευγένειας, που το 1560 είχε
δοθεί στον παππού τους από τις αρχές της Κρήτης, και να μπορέσουν οι ίδιοι να καρπωθούν
όλα τα προνόμια που ο τίτλος αυτός τούς παρείχε, AsVe, Collegio, suppliche, Risposte di Fuori,
b. 391 (1638), φύλλο χωρίς αρίθμηση ([Βενετία], 7 ιουλίου 1638). Δεν εντόπισα περισσότερα
για την τύχη της αίτησής τους. Για τον Νικολό λεφκάρο βλ. επίσης ΣπαΝαΚηΣ 1957, 106, 142143 σημ. 367. η οικογένεια λεφκάρου καταγράφεται ανάμεσα στους Κρητικούς ευγενείς του
χάνδακα στην απογραφή του trivan του 1644, μαΝουΣαΚαΣ 1949, 48. Για την απονομή της
κρητικής ευγένειας και τις προϋποθέσεις που κατά καιρούς θέτουν οι αρχές της Βενετίας βλ.
λαμπριΝοΣ 1996˙ λαμπριΝοΣ 1999.
9. Για την υπόθεση βλ. τη σημείωση 4. Για τη σύνταξη της δικογραφίας εναντίον των δύο ανδρών
ενημερώνει τη Βενετία και ο Γενικός προνοητής Κρήτης Giacomo Foscarini με επιστολή του
το 1574, AsVe, Senato, dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche (στο εξής PTM),
b. 734, φφ. 139r-141r, ειδικότερα 140r (χάνδακας, 12 Δεκεμβρίου 1574). Για τους μηχανισμούς
της καταγγελίας και της μήνυσης στη βενετοκρατούμενη Κρήτη την περίοδο αυτή βλ. τΣαΚιρη
2008, 93-111. Για τη Βενετία βλ. ενδεικτικά Preto 2003.
10. πρόκειται για εκείνο το μερίδιο της σοδειάς, το οποίο συνήθως ισοδυναμούσε με το 1/3 της παραγωγής, που όφειλαν να αποδίδουν οι καλλιεργητές στους ιδιοκτήτες της γης, ΓαΣπαρηΣ 1997, 42.
11. Για τις προσπάθειες ναυτολόγησης κωπηλατών από τους Βενετούς αξιωματούχους στο νησί της
Κρήτης για τις ανάγκες των γαλερών στις παραμονές και στη διάρκεια του δ΄ βενετοτουρκικού
πολέμου βλ. ΓιαΝΝοπουλοΣ 1978, 105-113. Γενικότερα για την αγγαρεία της γαλέρας βλ. ΔετοραΚηΣ 1996, 71-98.
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3. Ως Καπιτάνος ενάντια στους κακοποιούς όφειλε να επιτηρεί τον τόπο από
ληστές, έχοντας ως συνοδεία εκλεγμένους φρουρούς για τη φύλαξη του τόπου,
σύμφωνα «με τις εντολές» που είχε «και με τις συνήθειες» (per ordeni, et antiqua
consuetudine), ωστόσο ο ίδιος, σύμφωνα με τις κατηγορίες, είχε στην υπηρεσία
του «ληστές και εξόριστους» (ladri et banditi), από άλλους τόπους, με τους οποίους εκμεταλλευόταν και καταπίεζε τους χωρικούς (για παράδειγμα, ζητούσε γάλα
από τους βοσκούς, δήθεν ως αμοιβή για εκείνους που θα φρουρούσαν τον τόπο
από τους ληστές, στην πραγματικότητα, ωστόσο, για τους παράνομους που συντηρούσε). τα πρόσωπα αυτά, δώδεκα στο σύνολό τους, είχε εκλέξει ο ίδιος ως
φύλακες στο λασίθι˙ εκείνοι όμως, αντί να επιτηρούν τον τόπο, προέβαιναν σε
κλοπές ζώων, όπως βοδιών, αγελάδων, προβάτων, κατσικιών και γουρουνιών, και
λήστευαν τα σπίτια των χωρικών, είτε στο λασίθι είτε σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα την «καταστροφή πολλών φτωχών» κατοίκων της υπαίθρου12. Σύμφωνα
με τις καταγγελίες, ο γιος του, μιχάλης (Michiel), συνοδευόμενος και ο ίδιος από
παράνομους, κατηγορήθηκε, ανάμεσα σε πολλά άλλα, για βιασμούς γυναικών
και άσκηση βίας στον τόπο και σε γειτονικές περιοχές, για απελευθερώσεις κωπηλατών που είχαν κληρωθεί να υπηρετήσουν κατά τη διάρκεια του πολέμου,
καθώς και για συμμετοχή στη λεία από τα κλοπιμαία των ληστειών που διέπρατταν
οι άνδρες του13.
Όπως μαρτυρούν οι πηγές, ο δικαστικός αγώνας των δύο ανδρών ήταν μακροχρόνιος. την υπεράσπιση του ιωάννη λεφκάρου ανέλαβε ένας σημαντικός
δικηγόρος του χάνδακα, ο Βartolomeo olivi14, ενώ ο μιχάλης λεφκάρος, έως
την καταδικαστική απόφαση, δεν είχε αναθέσει σε κάποιον την υπεράσπισή του15.
οι δύο άνδρες καταδικάστηκαν σε αυστηρές ποινές. Για τον ιωάννη λεφκάρο
αποφασίστηκε αφαίρεση του αξιώματός του και εγκλεισμός σε «σκοτεινή» φυλακή για τρία χρόνια, από την οποία, ακόμη και μετά το πέρας των τριών αυτών ετών, δεν θα απελευθερωνόταν αν δεν απέδιδε στις αρχές ό,τι οφείλε: σιτάρι, χρήματα και κάθε αγαθό και κομμάτι γης που καταχράστηκε16.
ο μιχάλης λεφκάρος καταδικάστηκε σε υπηρεσία στη γαλέρα, σιδηροδέσμιος, για έξι χρόνια. αν κρινόταν ανίκανος για κωπηλασία θα τού ακρωτηρία-

12. αsVe, DC, b. 65bis, quad. 7 (1574-1577), ό.π., φφ. 21r, 22r, 23r.
13. Ό.π., φ. 22r-v.
14. o bartholomio olivi, του Φραγκίσκου, ήταν γνωστός δικηγόρος του χάνδακα της περιόδου
εκείνης. Βλ. πληροφορίες για το πρόσωπό του στα KArAPIdAKIs 1983, 2: registre b, 145, έγγρ.
αρ. 147˙ 149, έγγρ. αρ. 148˙ 152, έγγρ. αρ. 151˙ 155, έγγρ. αρ. 152bis˙ 180, έγγρ. αρ. 224˙ παπαΔια-λαλα 1987, 51-52 και τΣιΚΝαΚηΣ 2004, 251-252.
15. αsVe, DC, b. 65bis, quad. 7 (1574-1577), ό.π., φ. 22v.
16. Ό.π., φ. 22v.
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ζαν το δεξί χέρι, θα τον τύφλωναν στο ένα μάτι, και έπειτα θα τον έκλειναν για
έξι χρόνια σε «σκοτεινή» φυλακή17.
Όσοι είχαν εκλεχθεί κατά καιρούς φύλακες στον τόπο, από τους οποίους, όπως
αναφέραμε ήδη, άλλοι ήταν εξόριστοι και άλλοι ληστές, καταδικάστηκαν οι περισσότεροι ως φυγόδικοι ερήμην τους στη γαλέρα για τρία συνεχή χρόνια, ενώ,
σε περίπτωση σύλληψής τους, θα έπρεπε να αποδώσουν δέκα τσεκίνια ως χρηματική αμοιβή σε εκείνον που θα τους παρέδιδε. Για δύο από τους άνδρες αυτούς που παρουσιάστηκαν για την απολογία τους θα αποφάσιζαν οι αρχές, σύμφωνα με τα όσα όριζε η Δικαιοσύνη. οι υπόλοιποι, αν σε διάστημα ενός μήνα
προσέρχονταν αυτοβούλως, θα υπηρετούσαν μόνο 18 μήνες στη γαλέρα και έπειτα θα απελευθερώνονταν. Όσοι τελικά συνελήφθησαν καταδικάστηκαν στη γαλέρα για το ίδιο διάστημα˙ όμως, αν αποδεικνύονταν ανίκανοι να κωπηλατήσουν, θα εξέτιαν ποινή φυλάκισης δύο ετών σε «σκοτεινή» φυλακή. τέλος, ένας
από τους κατηγορούμενους, επίσης συλληφθείς, καταδικάστηκε στη θανατική
ποινή18. η πλειονότητα των ανδρών αυτών, στο σύνολό τους 36 όπως καταγράφονται στη δικογραφία, είχε τόπο καταγωγής το λασίθι˙ άλλοι προέρχονταν
από γειτονικές περιοχές, από χωριά της επαρχίας πεδιάδας (αβδού, Άγιος ελέντης, Έμπαρος, μοχός) και της επαρχίας μεραμπέλου (Καρές, λίμνες), και συνόδευαν πατέρα και γιο στις άνομες πράξεις τους19.

17. Ό.π., φ. 23r.
18. Για τις ποινές στη βενετοκρατούμενη Κρήτη τον 16ο αι. βλ. τΣαΚιρη 2008, 127-241. Για τις
αμοιβές εκείνων που θα παρέδιδαν κάποιον φυγόδικο βλ. στο ίδιο, 106-108, 204-209. Γενικά για
την ποινική δικαιοσύνη στο βενετικό κράτος κατά τη νεότερη περίοδο βλ. ενδεικτικά PoVolo
1980˙ buGAnZA 1998˙ sbrICColI 2002. Για τις αμοιβές όσων συνέδραμαν στη σύλληψη εξόριστων και φυγόδικων ατόμων βλ. bAsAGlIA 1979-1980˙ bAsAGlIA 1985.
19. αsVe, DC, b. 65bis, quad. 7 (1574-1577), ό.π., φφ. 23r-24v. Ένας από αυτούς, ο συλληφθείς και
καταδικασθείς σιδηροδέσμιος στη γαλέρα για τρία χρόνια nικόλας Γληγόρης, επονομαζόμενος Φερονικόλας Γληγορόπουλος, από το χωριό λίμνες, κρίθηκε ανίκανος να κωπηλατήσει
λόγω της ηλικίας του (55 ετών) και της αναπηρίας στο ένα χέρι. Για τον λόγο αυτό καταδικάζεται σε εξορία για δέκα συνεχή χρόνια από την πόλη του χάνδακα και την περιφέρειά της. αν
συλληφθεί εντός των απαγορευμένων ορίων, θα φυλακιστεί για τέσσερις μήνες και θα ακρωτηριαστεί στη μύτη και στα αυτιά και έπειτα θα πάρει ξανά τον δρόμο της εξορίας, αsVe, DC, b.
65bis, quad. 7 (1574-1577), ό.π., φφ. 23v (χάνδακας, 20 Φεβρουαρίου 1574 β.έ.), 267v-268r
(χάνδακας, 4 απριλίου 1577). Για την ταύτιση των τόπων παραμπέμπω κυρίως στο έργο του
ΣπαΝαΚη 1991, 1 και 2. Ωστόσο, επικουρικά παραθέτω τις αναφορές των τοπωνυμίων σε δύο
ενδεικτικές πηγές του 16ου και 17ου αι.: τον Francesco barozzi το 1577/8 (ΚαΚλαμαΝηΣ 2004)
και τον Francesco basiclicata το 1630 (ΣπαΝαΚηΣ 1969), μαζί με την απόδοση ή τα σχόλια των
εκδοτών. η επαρχία πεδιάδας του νομού ηρακλείου συνόρευε ανατολικά με την επαρχία λασιθίου, ΣπαΝαΚηΣ 1991, 2: 618-620, 621-622. αβδού: χωριό και Κοινότητα στην επαρχία πεδιάδας, ΣπαΝαΚηΣ 1991, 1: 37˙ ΣπαΝαΚηΣ 1991, 2: 620, 621˙ ΣπαΝαΚηΣ 1969, 123˙ ΚαΚλαμαΝηΣ
2004, 336, 442. Άγιος ελέντης (ή Άι λέντης): χωριό στην επαρχία πεδιάδας, ΣπαΝαΚηΣ 1991,
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Δεν γνωρίζουμε αν όλες οι παραπάνω ποινές εκτελέστηκαν και με ποιο τρόπο. Βέβαιο είναι πως οι αρχές της Κρήτης αφαίρεσαν από τον ιωάννη λεφκάρο τις αρμοδιότητες και τα προνόμια του προνοητή και εισπράκτορα του τόπου, τουλάχιστον για τα έτη 1575-1577, όπως μας πληροφορεί έγγραφο της
Quarantia Criminal της Βενετίας του 1583. tο δικαστικό σώμα της μητρόπολης
αποφασίζει την ακύρωση της καταδικαστικής απόφασης και την αποκατάσταση του λεφκάρου στο αξίωμα, με όλα τα προνόμια που απέρρεαν από αυτό, αλλά
και την απόδοση των ενοικίων από τους προκατόχους του από το 1575 έως το
158320. η απόφαση αποστέλλεται στις αρχές της Κρήτης και καταγράφεται στη
Δουκική γραμματεία21. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή, ο λεφκάρος είχε
καταθέσει έφεση λίγο μετά την καταδικαστική απόφαση, που, όμως, πιθανότατα δεν είχε γίνει δεκτή22. Δέκα χρόνια αργότερα επιτυγχάνει να ακυρωθεί η καταδίκη του και να αποκατασταθεί στο αξίωμα, όμως, όπως πληροφορούμαστε
από καταγραφές στη γραμματεία της Quarantia Criminal, η επιστροφή των ενοι-

1: 62, 71 (Άγιος λέος)˙ ΣπαΝαΚηΣ 1991, 2: 620, 621˙ ΣπαΝαΚηΣ 1969, 123 (αποδίδεται ως αγία
ελένη)˙ ΚαΚλαμαΝηΣ 2004, 336, 435. Έμπαρος: το μεγαλύτερο χωριό της επαρχίας πεδιάδας
κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας, ΣπαΝαΚηΣ 1991, 1: 269-270˙ ΣπαΝαΚηΣ 1991, 2: 620, 621˙
ΣπαΝαΚηΣ 1969, 123˙ ΚαΚλαμαΝηΣ 2004, 336, 458. ο περιηγητής Cristoforo buondelmonti,
στην επίσκεψή του στην Έμπαρο το 1415, αναφέρει ότι αυτή κατοικούνταν από κακοποιούς και
εξορίστους που είχαν τόση δύναμη, ώστε κανείς να μην τολμά να μπει στο χωριό δίχως τη συγκατάθεσή τους (ΣπαΝαΚηΣ 1991, 1: 270˙ VAn sPItAel 1981, 170, 275 σημ. 188). μοχός: χωριό
και Κοινότητα της επαρχίας πεδιάδας, ΣπαΝαΚηΣ 1991, 2: 560-561, 620, 622˙ ΣπαΝαΚηΣ 1969,
123˙ ΚαΚλαμαΝηΣ 2004, 336, 474. το casal nuovo de Cares (= vέο χωριό των Καρών), που αναφέρεται στη δικογραφία της πηγής, είναι ίσως το Καινούργιο χωριό, ο οικισμός Καρές (ή Νεάπολη) της επαρχίας μεραμπέλου, του νομού λασιθίου, που ξανακατοικήθηκε, αφού τον
κατέστρεψαν οι Βενετοί το 1347, και μαρτυρείται ήδη το 1577. Για τον οικισμό βλ. ΣπαΝαΚηΣ
1991, 1: 367 και 2: 577-579˙ ΣπαΝαΚηΣ 1969, 125, 126˙ ΚαΚλαμαΝηΣ 2004, 336, 450. Platanea
de Cares: πιθανότατα πρόκειται για τον οικισμό πλατανιάς της επαρχίας μεραμπέλου, ΣπαΝαΚηΣ 1991, 2: 641˙ ΣπαΝαΚηΣ 1969, 125. λίμνες: χωριό της επαρχίας μεραμπέλου, ΣπαΝαΚηΣ
1991, 2: 480-481˙ ΣπαΝαΚηΣ 1969, 126˙ ΚαΚλαμαΝηΣ 2004, 336, 468.
20. AsVe, Quarantia Criminal, b. 23 (1582-1594), σσ. 8, 48-49 (π.α., συνεχής σε κάθε σελίδα) ([Βενετία], 12, 13 και 22 Σεπτεμβρίου 1583). ο Foscarini εξέλεξε στη θέση του λεφκάρου τον
bortolamio tadini, ο οποίος στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον ottavio negro, εκλεγμένο από τις αρχές της Βενετίας, βλ. ό.π. και AsVe, Capi del Consiglio di Dieci, lettere di rettori
e di altre cariche, b. 286, fascicolo 1574. 14 ottobre – 1581. 29 gennaio: επιστολή του Γενικού
προνοητή Κρήτης Giacomo Foscarini προς τις αρχές της Βενετίας: χάνδακας, 3 ιουλίου 1575,
αρ. εγγρ. 13 (ν.α.) πρβλ. στην ίδια θήκη αντίγραφο με χρονολογία 2 ιουλίου 1575. ενδεχομένως εκ παραδρομής ο συντάκτης του αντιγράφου έγραψε 2 αντί για 3 ιουλίου. Στο οπισθόφυλλο επίσης αναγράφεται 1576 αντί για 1575, αρ. εγγρ. 16 (ν.α.).
21. AsVe, DC, b. 6 (ducali e lettere ricevute), reg. 62 (Receptarum: Δούκας nicolò salamon και
Δούκας nicolò donà, 1581-1584), φφ. 29r-30r ([χάνδακας], 24 Δεκεμβρίου 1583) [στο εξής
AsVe, DC, b. 6, reg. 62 (1581-1584)].
22. Ό.π., φ. 29r-v ([Βενετία], 10 Σεπτεμβρίου 1583).

 – IA΄ ΔιεθΝεΣ ΚρητολοΓιΚο ΣυΝεΔριο. Β: ΙΣΤΟΡΙΑ

κίων μάλλον δεν έγινε δεκτή από τους προκατόχους του αξιώματος, καθώς αυτοί είχαν οριστεί με νόμιμες διαδικασίες23. με την ίδια απόφαση της Quarantia
Criminal ακυρώνεται και η καταδίκη εναντίον του μιχάλη λεφκάρου που απελευθερώνεται24. μάλιστα, η απόφαση καταγράφεται στο περιθώριο της καταδικαστικής απόφασης των δύο αντρών25.
Δεν είναι, όμως, η μοναδική φορά που ο ιωάννης λεφκάρος θα λογοδοτήσει στις αρχές για την αδυναμία συγκέντρωσης της οφειλόμενης ποσότητας δημητριακών, καθώς ανάλογα προβλήματα υπήρξαν σε διαφορετικές χρονιές, με
αποτέλεσμα έως τον θάνατό του, το 1599, να εμφανίζεται διαρκώς στις πηγές
ως οφειλέτης του Δημοσίου26. Στη συνέχεια, το χρέος του κληροδοτήθηκε στα
παιδιά του. Έτσι, το 1600, άλλος γιος του ιωάννη, ο πέτρος (Piero), με αίτησή
του προς τη Βενετία, ζητά να εξοφλήσει το χρέος του πατέρα του σε έξι χρόνια,
σε έξι ισόποσες δόσεις (ως χρέος αναφέρονται τα 12.000-14.000 υπέρπυρα)27.

23. AsVe, Quarantia Criminal, b. 23 (1582-1594), σσ. 8, 48-49 (π.α., συνεχής σε κάθε σελίδα) ([Βενετία], 13 και 22 Σεπτεμβρίου 1583).
24. AsVe, DC, b. 6, reg. 62 (1581-1584), ό.π., φ. 30r-v ([Βενετία], 10 Σεπτεμβρίου 1583).
25. αsVe, DC, b. 65bis, quad. 7 (1574-1577), ό.π., φφ. 22v, 23r.
26. ενδεικτικά αναφέρω πως σύμφωνα με τις αρχειακές μαρτυρίες ο ιωάννης λεφκάρος αδυνατεί
να αποδώσει τις αναμενόμενες ποσότητες των δημητριακών τα έτη 1562-1563 και 1570-71:
AsVe, DC, b. 35bis (Memoriali-serie II), reg. 29 (Δούκας Marco Grimani, 1563), φφ. 139v-140v
([χάνδακας], 10 ιουλίου 1563 και 28 Σεπτεμβρίου 1563)˙ AsVe, DC, b. 37 (Memoriali-serie
II), reg. 39 (Δούκας Marco Grimani, 1572), φφ. 206r ([χάνδακας], 4 ιουνίου 1572), 212v ([χάνδακας], 7 ιουνίου 1572), καθώς και το 1595: AsVe, Senato, dispacci, PTM, b. 762, φύλλο χωρίς
αρίθμηση (επιστολή του Γενικού Kαπιτάνου Κρήτης Antonio di Cavalli προς τις αρχές της Βενετίας: χάνδακας, 26 μαρτίου 1595). επίσης, στον κατάλογο του πέτρου Καστροφύλακα του
1583, παρουσιάζεται ως οφειλέτης του Δημοσίου, βλ. σχετικά ΣπαΝαΚηΣ 1957, 40. τέλος, επιστολή του Γενικού προνοητή Κρήτης benetto Moro προς τις αρχές της Βενετίας το 1599 μας
πληροφορεί πως, σύμφωνα με έλεγχο που διεξήγαγαν ο ίδιος και οι αρχές του χάνδακα, ο λεφκάρος χρωστά μεγάλα ποσά στο Δημόσιο. ο Γενικός προνοητής θα προχωρήσει στον έλεγχο
και στη δήμευση των περιουσιακών του στοιχείων, AsVe, Senato, dispacci, PTM, b. 767-768,
filza 768, φύλλο χωρίς αρίθμηση (επιστολή του Γενικού προνοητή benetto Moro προς τις αρχές
της Βενετίας: χάνδακας, 2 Iουνίου 1599). Για το γεγονός πως ο ιωάννης λεφκάρος βρέθηκε και
άλλες φορές αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη ως χρεοφειλέτης, ωστόσο πάντα αθωωνόταν από
το όργανο της Quarantia, κάνει λόγο στην επιστολή του προς τις αρχές της Βενετίας το 1574
και ο Γενικός προνοητής Κρήτης Giacomo Foscarini, AsVe, Senato, dispacci, PTM, b. 734, φ.
140r (χάνδακας, 12 Δεκεμβρίου 1574).
27. πλουμιΔηΣ 1985, 131, αρ. 570 (17 ιουνίου 1600), όπου περίληψη της πράξης. πρβλ. AsVe,
Collegio, suppliche, Risposte di Fuori, b. 353 (1600), φύλλο χωρίς αρίθμηση (βλ. και έκδοση εγγράφου, αρ. 1). το 1599, μετά τον θάνατο του ιωάννη λεφκάρου, και παρά την εικοσαετή παραχώρηση του σχετικού αξιώματος στα παιδιά του, οι αρχές της Κρήτης θα παραχωρήσουν το
αξίωμα στον Perazzo Malipiero, πιθανότατα, ωστόσο, για μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι στα περιουσιακά στοιχεία του λεφκάρου, καθώς ο ίδιος βρέθηκε οφειλέτης του Δημοσίου, AsVe, Senato, dispacci, PTM, b. 767-768, filza 768, φύλλο χωρίς αρίθμηση
(επιστολή του Γενικού προνοητή Κρήτης benetto Moro προς τις αρχές της Βενετίας: χάνδα-
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παρ’ όλα αυτά, η οικογένεια θα κρατήσει το αξίωμα του φοροεισπράκτορα
της περιοχής για αρκετά χρόνια ακόμη. από την ίδια αίτηση πληροφορούμαστε
πως το αξίωμα του εισπράκτορα και του Καπιτάνου εναντίον των κακοποιών παραχωρήθηκε μετά τον θάνατο του ιωάννη, καθώς ο ίδιος το κατείχε δια βίου, για
είκοσι ακόμη χρόνια στα παιδιά του, μετά από αίτημά του το 158428. ο πέτρος
λεφκάρος θα ζητήσει με τη σειρά του το 1612 παράταση της παραχώρησης επιπλέον για είκοσι χρόνια, ώστε το αξίωμα να αποδοθεί στα παιδιά του επίσης μετά
τον θάνατό του29, κάτι που ενδεχομένως, ωστόσο, δεν εγκρίθηκε, αφού o γιος του,
τζώρτζης, το 1619, αναφέροντας πως η εικοσαετής παράταση, η οποία είχε δοθεί στα παιδιά του ιωάννη λεφκάρου μετά τον θάνατό του, παρέρχεται, θα αιτηθεί να τού παραχωρηθεί το αξίωμα για ακόμη δέκα χρόνια30. πιθανότατα, το
αίτημά του έγινε δεκτό, αφού, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού προνοητή Κρήτης και μηχανικού Francesco Morosini, η οικογένεια κατέχει το αξίωμα έως το
162931. μάλιστα, από όσο διαπιστώσαμε από τις αρχειακές μαρτυρίες, η οικογένεια
θα κρατήσει το αξίωμα αυτό για αρκετά χρόνια ακόμη (ενδεχομένως με μικρά διαλείμματα), αφού, σε αίτημά του προς τη Βενετία το 1645, ο Νικολός λεφκάρος,
επίσης γιος του πέτρου, παρουσιάζεται ως εισπράκτορας του λασιθίου32.
παρακολουθώντας την οικογένεια λεφκάρου και τη δράση της στο λασίθι παρατηρεί κανείς ενδιαφέροντες ποικίλους κοινωνικούς συσχετισμούς που αναδύονται
στον περιβάλλοντα χώρο, όπως είναι η δραστηριότητα των ισχυρών τοπικών οικογενειών και η επιρροή τους στον πληθυσμό, η σύνδεση των πληθυσμών αυτών
με τη ληστεία, οι πελατειακές τους σχέσεις τόσο με τον εντόπιο πληθυσμό όσο και
με την κρατική εξουσία33. θα ήθελα να επισημάνω συγκεκριμένα σημεία:

28.

29.
30.
31.
32.
33.

κας, 2 Iουνίου 1599), βλ. και παραπάνω σημείωση 26. Για τη μορφή και το περιεχόμενο των αιτήσεων των υπηκόων σε ιταλία και ευρώπη την πρώιμη νεότερη περίοδο, με τις οποίες ζητούν
ικανοποίηση αιτήματός τους ή απονομή χάριτος από την εξουσία βλ. International review of
social history 46, supplement 9 (2001)˙ nubolA 2001˙ nubolA – WürGler (επιμ.) 2002. πρβλ.
Ferro 1847, 68-69 (λήμμα Grazia). ειδικότερα για τις αιτήσεις υπηκόων από την Κρήτη προς
τις αρχές της Βενετίας και τις απονομές χάριτος βλ. τΣαΚιρη 2003˙ τΣαΚιρη 2008, 259-283.
πλουμιΔηΣ 1985, 131, αρ. 570 (17 ιουνίου 1600), όπου περίληψη της πράξης. πρβλ. AsVe,
Collegio, suppliche, Risposte di Fuori, b. 353 (1600), φύλλο χωρίς αρίθμηση (βλ. και έκδοση εγγράφου, αρ. 1).
AsVe, Collegio, suppliche, Risposte di Fuori, b. 365 (1612), φύλλο χωρίς αρίθμηση (6 Σεπτεμβρίου 1612) (βλ. και έκδοση εγγράφου, αρ. 2).
AsVe, Collegio, suppliche, Risposte di Fuori, b. 372 (1619), φύλλο χωρίς αρίθμηση (20 μαρτίου
1619) (βλ. και έκδοση εγγράφου, αρ. 3).
ΣπαΝαΚηΣ 1950, 125 (έκθεση του Francesco Morosini, 1629).
AsVe, Collegio, suppliche, Risposte di Fuori, b. 398 (1645), φύλλο χωρίς αρίθμηση ([Βενετία],
22 ιουνίου 1645).
Βλ. ανάλογα όσα διαδραματίζονται σε έναν άλλο ορεινό τόπο του νησιού, εκείνον των χωριών
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είναι κατά πρώτο λόγο αξιοσημείωτο πως ένας πρόσφυγας αναδεικνύεται σε
σημαντικό μοχλό του βενετικού διοικητικού μηχανισμού, λαμβάνοντας παράλληλα
την κρητική ευγένεια. είναι γνωστό πως η Βενετία αξιοποιούσε τη χαρισματικότητα, τις δυνατότητες και τη διάθεση των ατόμων να συμβάλουν στη διοίκηση και
ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και να συμπλεύσουν με τη Γαληνοτάτη στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της. η τάση αυτή φαίνεται πως λαμβάνει ιδιαίτερο
βάρος σε ευαίσθητους χώρους, όπως το λασίθι, που η Βενετία προσπάθησε να αξιοποιήσει και ελέγξει με την εγκατάσταση των Ναυπλιωτών προσφύγων34. ας μην
ξεχνάμε τον ρόλο που είχε ο τόπος ως καταφύγιο και ορμητήριο των επαναστατών όλων σχεδόν των επαναστάσεων του 13ου, 14ου και 15ου αι. και που οδήγησε
στην ολοσχερή ερήμωση και καταστροφή του από τους Βενετούς35.
Έπειτα, η ορεινή γεωμορφία του λασιθίου και η απουσία της κρατικής εξουσίας
σήμαινε πως η ευθύνη της δημόσιας ασφάλειας και η αποκατάσταση της τάξης επαφιόταν στην τοπική κοινωνία. αναδεικνύεται λοιπόν η αυτονομία της τοπικής κοινωνίας –σε μεγάλο βαθμό παρεχόμενη από την ίδια την κυρίαρχη βενετική εξουσία, που σε διάφορους τομείς επένδυε στους εντοπίους και στην Κοινότητα36.
Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται να ερμηνευτούν οι σχέσεις των τοπικών εξουσιών με τη βενετική εξουσία, οι εκδηλώσεις ανυποταγής και οι κεντρόφυγες τάσεις, καθώς η ορεινή γεωμορφία του τόπου έδινε την αίσθηση ημιαυτονομίας στους

της επαρχίας του αγίου Βασιλείου και τη δράση της Σφακιανής φάρας των παπαδόπουλων
στα τέλη του 16ου και στις αρχές του 17ου αι., τΣαΚιρη 2014a. Για την οργάνωση και τη ζωή
των ορεινών πληθυσμών στη Δυτική Κρήτη τη νεότερη περίοδο (19ος-20ός αι.) ιδιαίτερα κατατοπιστικές είναι οι μελέτες αΣτριΝαΚη 2003˙ τΣαΝτηροπουλοΣ 2004.
34. Βλ. ανάλογα την περίπτωση του Ναυπλιώτη Φραγκίσκου λονδάνου (Francesco da Londà). οι
Βενετοί, για τις υπηρεσίες του στο Ναύπλιο και την απωλεσθείσα εκεί περιουσία του, τον αποζημιώνουν με χωράφια στο λασίθι και με την απονομή ισοβίως του καγκελλαρίου του Καπιτάνου του χάνδακα, αξίωμα που διαδοχικά θα περάσει και στα παιδιά του, nικολό και ανδρέα. Για
την οικογένεια βλ. ΣπαΝαΚηΣ 1957, 24-29, 119 σημ. 105 και χαΣιΩτηΣ 1970, 107 και σημ. 1.
35. ΞαΝθουΔιΔηΣ 1939, 27-30 (κυρίως 28), 79-81 (κυρίως 80), 99-103 (κυρίως 101-103)˙ ΣπαΝαΚηΣ
1953, 55 σημ. 2, 56-58 (έκθεση του Filippo Pasqualigo, 1594)˙ ΣπαΝαΚηΣ 1957, 9-20˙ ΣπαΝαΚηΣ
[1964], 245-246˙ ΔετοραΚηΣ 1986, 173-197˙ ΚαραΓιαΝΝηΣ – μαυριΚαΚηΣ 1999-2000, 410. είναι
χαρακτηριστικό πως ο benetto Moro, στην έκθεσή του, συγκαταλέγει το λασίθι σε έναν από
τους πιο οχυρούς τόπους του νησιού που «σε περίοδο ανάγκης θα μπορέσουν να δεχτούν και
να προστατέψουν τους ανθρώπους και την κτηνοτροφία της περιοχής», ΣπαΝαΚηΣ 1958, 70-71
(έκθεση του benetto μoro, 1602). πρβλ. ΓαΣπαρηΣ 1994, 30-32˙ ΚαΚλαμαΝηΣ 2004, 189-191,
297-299.
36. Για το θεωρητικό πλαίσιο χρησιμοποίησα μελέτες για τη δράση των κλεφταρματολών και των
ληστών στην ελλάδα του 19ου αι., καθώς σε αρκετές πτυχές της ομοιάζει με τη δράση των τοπικών αρχόντων και των παρανόμων στον ορεινό χώρο της βενετοκρατούμενης Κρήτης. Βλ.
ανάλογα την ανάθεση της δημόσιας ασφάλειας, έναντι των ληστών, σε εντόπιους ενόπλους και
στην Κοινότητα, με βάση τη συλλογική ευθύνη και αλληλεγγυότητα, στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ΚοταριΔηΣ 1993, 290-292.
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κατοίκους και οδηγούσε συχνά τους ισχυρούς σε παραβατικές συμπεριφορές37.
Έτσι, ο φοροεισπράκτορας, και γενικά ο δημόσιος λειτουργός, στην περίπτωσή
μας ο ιωάννης λεφκάρος, κάτοχος παράλληλα της κρητικής ευγένειας, αν και
αντιπροσωπεύει τη βενετική εξουσία και θα έπρεπε να είναι υπόλογος σε αυτή,
ο ίδιος κινείται αυτόνομα, αμελώντας παράλληλα την απόδοση του σιταριού και
την παροχή των αγγαρειών. ανάλογα συμπεριφέρονται και άλλα μέλη της οικογένειας στην ίδια θέση. Σύμφωνα με την έκθεση του Francesco μorosini, το
1629, «δεκάδες χρόνια εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τα σιτηρά του τόπου
μερικοί από την οικογένεια λεφκάρων: ένας από αυτούς καταχράστηκε πολλές
χιλιάδες μουζούρια σιτάρι και πέθανε. Άλλος εξορίστηκε για παρόμοιες κλεψιές
και ο σημερινός χρωστά μεγάλες ποσότητες». μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τον
Morosini, οι λεφκάροι άφησαν από αμέλεια τους καλλιεργητές να παραμείνουν
χρεώστες για 180.000 μουζούρια σιτάρι, καθώς με την παρέλευση του χρόνου
τόσο οι καλλιεργητές όσο και οι εγγυητές τους απεβίωσαν. ο ίδιος, για τους λόγους αυτούς, προτείνει η υπηρεσία αυτή να ανατίθεται για ορισμένο χρονικό διάστημα (τέσσερα ή πέντε χρόνια) σε διαφορετικά πρόσωπα, που έπειτα θα είναι
υποχρεωμένα να δίνουν αναφορά για τη διαχείρισή τους. ο μοrosini συνεχίζει πως θα πρέπει να απαγορεύεται σε αυτούς να νοικιάζουν δημόσια χωράφια
γιατί αναμειγνύουν τα σιτηρά τους με εκείνο του Δημοσίου38. με κατηγορίες
αμέλειας των καθηκόντων του και αθέτηση συμφωνιών βαρύνεται το 1645 και
το 1647 και ο Νικολός λεφκάρος, εγγονός του ιωάννη39.
ουσιαστικό, βέβαια, πρόβλημα για την αδυναμία συγκέντρωσης των απαιτούμενων ποσοτήτων σιταριού, τις οποίες όφειλε να αποδώσει ο εκάστοτε φοροεισπράκτορας, αποτελούσαν οι συχνές πλημμύρες που έπλητταν τον τόπο, η

37. Για το νεότερο ελληνικό κράτος βλ., ενδεικτικά, ΔαμιαΝαΚοΣ 2003, 65-95. Γενικότερα για τη ληστεία και τη σύνδεσή της με τον αγροποιμενικό κόσμο βλ. HobsbAWM 1959˙ HobsbAWM 1971.
38. ΣπαΝαΚηΣ 1950, 124-126 (έκθεση του Francesco Morosini, 1629). Σύμφωνα με αντίγραφο των διαταγών και των διατάξεων του Γενικού προνοητή και ανακριτή Κρήτης αlvise Giustinian το 1591,
ο εισπράκτορας και Καπιτάνος (essattor et Capitano di Lascithi) της περιόδου (προφανώς αναφέρεται στον ιωάννη λεφκάρο) έκανε πολλές καταχρήσεις, χρησιμοποιώντας επιπλέον κίβδηλα μέτρα
χωρητικότητας, βλ. biblioteca del Museo Civico Correr di Venezia, Mss. P. d. 676c/II, ν. 2, φ. 21rv. την πληροφορία άντλησα από το ΓιαΝΝοπουλοΣ 1978, 59 σημ. 1, όπου όμως ο συγγραφέας έχει
αποδώσει τη λέξη Lasciti ως κληροδοτήματα, ωστόσο μάλλον εκ παραδρομής. Στην έκθεση του
Giustinian, η οποία βρίσκεται στο Κρατικό αρχείο Βενετίας, δεν εντόπισα ανάλογη αναφορά (βλ.
AsVe, Collegio, relazioni di Ambasciatori e di Pubblici rappresentanti, b. 79, Relatione del Nobile
Homo ser Alvise Giustignan fu Proveditor General in Candia, presentata nell’Eccellentissimo Collegio
adì 9 settembre 1591/ 1591 a 19 di ottobre fu letta nell’Eccellentissimo Senato, φφ. 1r-49r π.α.).
39. AsVe, Collegio, suppliche, Risposte di Fuori, b. 398 (1645), φύλλο χωρίς αρίθμηση (22 ιουνίου
1645). Βλ. επίσης ΣπαΝαΚηΣ 1957, 142, αρ. 367˙ AsVe, DC, b. 42ter (Memoriali-serie II), reg.
70 (1647-1648), φφ. 30v-31r ([χάνδακας], 9 Νοεμβρίου 1647).
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υγρασία και το χιόνι, που κατέστρεφαν σημαντικό μέρος της παραγωγής. Όταν
ο ιωάννης λεφκάρος καλείται να απολογηθεί για τις ελλείψεις στο σιτάρι που
όφειλε να αποδώσει στις βενετικές αρχές, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, κάνει λόγο για τις καταστροφές από το χιόνι και τη βροχή αλλά και για την κακή
ποιότητα των δημητριακών, κάτι που επιβεβαιώνουν και όσοι ορίζονται από τις
αρχές για να διεξάγουν έλεγχο40. Γενικότερα, ωστόσο, όσον αφορά στην απόδοση των φόρων του τόπου, οι άποικοι του λασιθίου, σύμφωνα με όσα παραδίδει ο πέτρος Καστροφύλακας το 1583, δεν ήταν ιδιαίτερα συνεπείς –για διάφορες αιτίες– στις υποχρεώσεις τους προς το βενετικό Δημόσιο, με αποτέλεσμα
τα χρέη τους προς αυτό να συσσωρεύονται και ο τόπος τελικά να αποδίδει λιγότερα των προσδοκιών των Βενετών41.
Όσο για την υπηρεσία στη γαλέρα, σύμφωνα με μαρτυρίες των αξιωματούχων, πολλοί ήταν οι χωρικοί που, για να αποφύγουν γενικότερα στην Κρήτη το
ενδεχόμενο ναυτολόγησης και την υποχρεωτική υπηρεσία στη γαλέρα, κατέφευγαν στα βουνά. από την άλλη, πολλοί ήταν οι κύριοι των χωριών, που, διαθέτοντας οι ίδιοι ισχυρά μέσα, συχνά κάλυπταν τους χωρικούς τους, και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τους απαλλάξουν από την υπηρεσία στη γαλέρα,
εξυπηρετώντας, ωστόσο, τα δικά τους συμφέροντα και ανάγκες, αφού έτσι προσέλκυαν χωρικούς στα χωριά τους και είχαν μεγαλύτερα έσοδα42. Στο πλαίσιο

40. AsVe, DC, b. 35bis (Memoriali-serie II), reg. 29 (Δούκας Marco Grimani, 1563), φφ. 139v-140v
([χάνδακας], 10 ιουλίου 1563 και 28 Σεπτεμβρίου 1563)˙ AsVe, DC, b. 37 (Memoriali-serie
II), reg. 39 (Δούκας Marco Grimani, 1572), φ. 206r ([χάνδακας], 4 ιουνίου 1572), 212v ([χάνδακας], 7 ιουνίου 1572). πρβλ. την επιστολή του Γενικού προνοητή Κρήτης Giacomo Foscarini
προς τις αρχές της Βενετίας το 1574, που κάνει λόγο για τα προβλήματα από την υγρασία,
AsVe, Senato, dispacci, PTM, b. 734, φ. 140v (χάνδακας, 12 Δεκεμβρίου 1574) και την επιστολή του Γενικού Kαπιτάνου Κρήτης Antonio di Cavalli προς τις αρχές της Βενετίας το 1595,
που αναφέρεται στην αδυναμία συγκέντρωσης των αναμενόμενων ποσοτήτων δημητριακών
από τον τόπο του λασιθίου, είτε λόγω προβλημάτων από την υγρασία και το χιόνι, είτε λόγω
της μη ανταπόκρισης των καλλιεργητών, με αποτέλεσμα ο φοροεισπράκτορας ιωάννης λεφκάρος να είναι ασυνεπής στις υποχρεώσεις του, AsVe, Senato, dispacci, PTM, b. 762, φύλλο
χωρίς αρίθμηση (χάνδακας, 26 μαρτίου 1595). Βλ. και παραπάνω τη σημείωση 26. ο μηχανικός Francesco basilicata, στην έκθεσή του το 1630, αναφέρεται στις συχνές πλημμύρες που
έπλητταν τον κάμπο του λασιθίου καταστρέφοντας μεγάλο μέρος της παραγωγής, κυρίως στο
δυτικό τμήμα, που ήταν και το τμήμα εκείνο που ανήκε στο βενετικό Δημόσιο, όπου, επειδή
ήταν χαμηλότερο, συγκεντρώνονταν τα νερά. αλλά, ακόμη και αν η σπορά σωνόταν από το
νερό, ήταν πολύ πιθανό τα σιτηρά να προσβληθούν από φυτονόσο οφειλόμενη στην υγρασία.
ο basilicata εκθέτει τις σκέψεις του και τη γνώση του για να απαλλαγεί ο τόπος από τα λιμνάζοντα νερά, ΣπαΝαΚηΣ 1969, 25-28 (έκθεση του Francesco basilicata, 1630). Για τα προβλήματα από τη συσσώρευση νερού πρβλ. ΚαΚλαμαΝηΣ 2004, 79, 189-190, 298-299.
41. ΞηρουχαΚηΣ 1934, 87. πρβλ. και τη μαρτυρία του Antonio di Cavalli το 1595, AsVe, Senato,
dispacci, PTM, b. 762, φύλλο χωρίς αρίθμηση, ό.π. (βλ. την προηγούμενη σημείωση).
42. ΓιαΝΝοπουλοΣ 1978, 106, 111. Σύντομα, το 1574, με διάταγμα του Foscarini, οι ενοικιαστές
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αυτό, και ενδεχομένως σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πελατειακών σχέσων, εξηγείται η προσπάθεια του λεφκάρου να απαλλάξει τους ανθρώπους του από την υπηρεσία στη γαλέρα.
η άρνηση καταβολής φόρων και παροχής αγγαρειών στον ορεινό χώρο, και
ειδικότερα σε τόπους ιδιαίτερους όπως το λασίθι, με παράλληλη, πιθανότατα, ενθάρρυνση των εντοπίων, αλλά και η αντιπαράθεση τελικά των ισχυρών με τις αρχές (ενισχυόμενη και από τη γεωμορφία του τόπου) συχνά καθιστούσαν αυτούς
στη συλλογική συνείδηση των πληθυσμών της υπαίθρου ως εκείνους που θα αγωνίζονταν ενάντια στην καταπίεση του κυριάρχου. λόγω των ισχυρών κοινωνικών
δεσμών και των σχέσεων αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τον κλειστό ορεινό χώρο, ο τοπικός άρχοντας απολάμβανε την ευρεία
αποδοχή της Κοινότητας, που τον αναγνώριζε ως ηγέτη με πολλαπλούς ρόλους:
ήταν εκείνος που θα μεσολαβούσε στην επικοινωνία του πληθυσμού με τις αρχές, που θα ερχόταν αντιμέτωπος με την εξουσία, που θα συνέβαλε τελικά στην
εξασφάλιση της αυτονομίας της τοπικής κοινωνίας43. Ωστόσο, όταν η τοπική κοινωνία αντιλαμβανόταν πως πλήττονταν τα συμφέροντά της από εκείνους που
αρχικά προβάλλονταν ως ηγέτες, στη συνέχεια όμως αυτοί αποδεικνύονταν αναξιόπιστοι διεκδικητές της τοπικής εξουσίας, αντιδρούσε. Κατά συνέπεια, οι καταχραστές της εξουσίας καταδικάζονταν από την Κοινότητα, αφού αυτή στοχεύει
διαχρονικά πρωτίστως στην περιφρούρηση της οικονομίας των αγαθών και των
ανθρώπων στο εσωτερικό της44.
επιπλέον, ο ρόλος των τοπικών οικογενειών στην άσκηση της τοπικής εξουσίας ήταν ιδιαίτερος εξαιτίας των μεταξύ τους ανταγωνισμών και αντιθέσεων45.
είναι ενδεικτικό πως τις καταγγελίες εναντίον της οικογένειας λεφκάρου κάνει μέλος άλλης ναυπλιώτικης οικογένειας του τόπου, της οικογένειας Κουβλή.
πρόκειται για τον Γεώργιο Κουβλή, που, ανάμεσα σε εκείνους που καταθέτουν
τη μήνυση, είναι ο μόνος που αναφέρεται ονομαστικά˙ ίσως πρόκειται για εκείνον που με την κίνηση αυτή να υπερασπίσει τους χωρικούς του τόπου, ως εκ-

γαιών στο λασίθι θα απαλλάσσονταν από τις προσωπικές αγγαρείες και από τη γαλέρα, ώστε
να μη δημιουργούνται προσκόμματα στην καλλιέργεια του τόπου, ΣπαΝαΚηΣ 1953, 61-62 (έκθεση του Filippo Pasqualigo, 1594).
43. Βλ. ανάλογα την ηρωοποίηση του ενόπλου ή του ληστή, ο οποίος συχνά κινείται εναντίον της
εξουσίας, στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ΚοταριΔηΣ 1993, 248-253˙ ΔαμιαΝαΚοΣ 2003, 9093˙ ΔαμιαΝαΚοΣ 2005, 59-67. πρβλ. HobsbAWM 1971, 123-129.
44. Βλ. ανάλογα το νεότερο ελληνικό κράτος, ΚοταριΔηΣ 1993, 244-259.
45. αναφέρω την χαρακτηριστική περίπτωση της αντιπαλότητας του φεουδάρχη και κατόχου της
βενετικής ευγένειας ιωάννη Καλλέργη με τον Κρητικό ευγενή ιωάννη Chioza τον 17ο αι. για
πολιτικούς λόγους, VInCent 2001.
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πρόσωπός τους, θα αγωνιστεί επιπλέον για την κυριαρχία της τοπικής εξουσίας
στο πλαίσιο των τοπικών ανταγωνισμών46.
Στο περιβάλλον αυτό του ανταγωνισμού και των αντιθέσεων των τοπικών
οικογενειών στην άσκηση της τοπικής εξουσίας (κυρίως στα κλειστά, ανασφαλή κτηνοτροφικά περιβάλλοντα, όπου η οικονομία του χώρου συμπλήρωνε τους
πόρους της από τη ληστεία) ο κίνδυνος επίθεσης από άλλες ισχυρές οικογένειες
του τόπου είχε ως αποτέλεσμα τη συγκρότηση ένοπλων ομάδων, συχνά μέσα από
τους κόλπους ληστών και παρανόμων. επιπλέον, με τη ληστεία και τη βία οι τοπικοί άρχοντες επιβεβαίωναν τη δύναμή τους και εδραίωναν τη θέση τους έναντι της τοπικής κοινωνίας και των πληθυσμών που είχαν στη δικαιοδοσία τους47.
είναι χαρακτηριστικό, τόσο από την υπόθεση αυτή όσο και από άλλες, πως φεουδάρχες και κάτοχοι αξιωμάτων, Βενετοί και μη, όχι απαραίτητα ευγενείς, χρησιμοποιούσαν παράνομους εναντίον των εχθρών τους και των πληθυσμών που
εξουσίαζαν, αποτελώντας συχνά κράτος εν κράτει48.
μία άλλη παράμετρος που αναδεικνύεται είναι πως η κρατική νομιμότητα συχνά υποχωρούσε αφήνοντας ευρέα πεδία δράσης, ακόμη και παράνομης, σε εκείνους που είχαν ενσωματωθεί στον μηχανισμό της εξουσίας και τελικά παρείχαν
ποικίλες υπηρεσίες στο βενετικό κράτος. ο τοπικός άρχοντας, που διέθετε ενόπλους στην υπηρεσία του, συχνά θα εξασφάλιζε τη συγκέντρωση στρατού ή τη
ναυτολόγηση ανδρών, με τους οποίους θα βρισκόταν αρωγός στη Γαληνοτάτη
σε περιόδους πολέμου49. eίναι χαρακτηριστικό πως, στις αιτήσεις τους για την
ανανέωση της κατοχής των αξιωμάτων του φοροεισπράκτορα και του Καπιτά-

46. αsVe, DC, b. 65bis, quad. 7 (1574-1577), ό.π., φ. 20v. η οικογένεια Κουβλή κατείχε τον έλεγχο
του λιμεναρχείου (armiraglio) στο Ναύπλιο. με την έλευσή της στο λασίθι έλαβε κτήματα
εκεί, με την υποχρέωση να δίνει στο ταμείο του χάνδακα το μισό της παραγωγής, βλ. την αίτηση του Γεωργίου Κουβλή το 1580 για επικύρωση του οικοπέδου που τού είχε δοθεί το 1577
στον χάνδακα από τον τότε Γενικό προνοητή Κρήτης Giacomo Foscarini, ώστε να κατασκευάσει μαγαζί για να πουλά ό,τι νομίζει, πλουμιΔηΣ 1985, 62, αρ. 212 (26 Σεπτεμβρίου 1580).
πρβλ. AsVe, Collegio, suppliche, Risposte di Fuori, b. 334 (1580), φύλλο χωρίς αρίθμηση.
47. Βλ. ανάλογα τι συμβαίνει στη νεότερη ελλάδα, ΔαμιαΝαΚοΣ 2003, 65-97˙ ΚολιοπουλοΣ 2005,
342˙ θεοτοΚαΣ – ΚοταριΔηΣ 2006, 66-67, 170-171. πρβλ. HobsbAWM 1971, 24-29.
48. τΣαΚιρη 2014b. Για την εκμετάλλευση των αγροτικών πληθυσμών από ευγενείς στη ιταλική ενδοχώρα βλ. PoVolo 1993˙ PoVolo 1997. Για τη συμμετοχή παρανόμων σε περιπτώσεις αντεκδίκησης
και διαφορών μεταξύ οικογενειών και ατόμων στη βενετοκρατούμενη Κρήτη βλ. τΣαΚιρη 2007.
49. αναφέρω μόνο ενδεικτικά τη δυνατότητα επιστράτευσης μεγάλου αριθμού ανδρών από τον φεουδάρχη και κάτοχο της βενετικής ευγένειας ματθαίο Καλλέργη. ο ίδιος, για τις υπηρεσίες προς
τη Γαληνοτάτη, είχε την εύνοια των αρχών, ΚαραπιΔαΚηΣ 2005˙ τΣαΚιρη 2005. ανάλογα βλ. για
τον ιωάννη Καλλέργη τον 17ο αι., VInCent 2001. Για τη δύναμη των τοπικών αρχόντων, που
συχνά επιβάλλονταν στις βενετικές αρχές στις βενετοκρατούμενες περιοχές, βλ. ΚαραπιΔαΚηΣ
1998˙ ΚαραπιΔαΚηΣ 2003˙ ΚαραπιΔαΚηΣ 2009. Για τις σχέσεις των φεουδαρχών με τους πληθυσμούς που είχαν στη δικαιοδοσία τους βλ. KArAPIdAKIs 1998˙ VIGGIAno 1998.
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νου εναντίον των κακοποιών από την οικογένεια, οι λεφκάροι θα υπενθυμίσουν
στη Βενετία τις υπηρεσίες που κατά καιρούς προσέφεραν σε αυτή τα μέλη της.
ο πέτρος λεφκάρος το 1612 θα θυμίσει στη Γαληνοτάτη τις υπηρεσίες του πατέρα του όσο και του ίδιου προς τη Βενετία, κυρίως κατά τη διάρκεια του δ΄ βενετοτουρκικού πολέμου, όταν ο ιωάννης παρέσχε πρόθυμα στη Βενετία τη στρατιωτική παρουσία του γιου του, πέτρου, αλλά και όσο μεγαλύτερο αριθμό ανδρών μπορούσε, προς μεγάλη ικανοποίηση των αρχών. επιπλέον, θα κάνει λόγο
για το καθήκον του πατέρα του να τιμωρεί τους κακοποιούς, να ναυτολογεί άνδρες για την αρμάδα, να εφοδιάζει με δημητριακά τη Γαληνοτάτη αλλά και να προσφέρει διάφορες άλλες υπηρεσίες έχοντας ως σκοπό του το γενικό καλό
(fruttuosissime operationi di publico commodo). ο ίδιος υπόσχεται πως η πολυάριθμη οικογένειά του θα είναι πάντα έτοιμη να προσφέρει τις δυνάμεις της για
τη διατήρηση και τη σπουδαιότητα του βενετικού κράτους50. Στα ίδια θα αναφερθεί στη δική του αίτηση το 1619 και ο γιος του πέτρου και εγγονός του ιωάννη, τζώρτζης (επισημαίνοντας μάλιστα πως τα έσοδα που απέδωσε το λασίθι κατά την περίοδο της θητείας του παππού του το 1560 ήταν ιδιαίτερα σημαντικά, 33.000 δουκάτα), ενώ παράλληλα θα εκφράσει προς τη Γαληνοτάτη την
πρόθεση της αυτοθυσίας εκ μέρους του ίδιου και της οικογένειάς του και θα προσφερθεί να τεθεί στην υπηρεσία της Βενετίας μαζί με δώδεκα άνδρες για έξι μήνες, με δικά του έξοδα, έτοιμος να μεταβεί είτε στην αρμάδα είτε όπου η Γαληνοτάτη τον στείλει51. ανάλογα, το 1645, ο Νικολός λεφκάρος, υπερασπιζόμενος
τον εαυτό του προς τη Βενετία για κατηγορίες που τον βαραίνουν στην εκτέλεση του καθήκοντός του, θα επικαλεστεί το γεγονός πως στρατολόγησε 400 άνδρες και με δικά του έξοδα τούς έστειλε να υπηρετήσουν τη Γαληνοτάτη, χωρίς
καμμία ανταμοιβή ή αναγνώριση και, τελικά, με δική του ζημία52.

50. AsVe, Collegio, suppliche, Risposte di Fuori, b. 365 (1612), φύλλο χωρίς αρίθμηση ([Βενετία],
6 Σεπτεμβρίου 1612) (βλ. και έκδοση εγγράφου, αρ. 2).
51. AsVe, Collegio, suppliche, Risposte di Fuori, b. 372 (1619), φύλλο χωρίς αρίθμηση ([Βενετία],
20 μαρτίου 1619) (βλ. και έκδοση εγγράφου, αρ. 3).
52. … con molto mio danno sbandati senza premio e ricognitione alcuna e senza l’ordinarie prestanze:
AsVe, Collegio, suppliche, Risposte di Fuori, b. 398 (1645), φύλλο χωρίς αρίθμηση ([Βενετία], 22
ιουνίου 1645). o Νικολός λεφκάρος θα συνεργαστεί με τις βενετικές αρχές την ίδια περίοδο
στον διεξαγόμενο πόλεμο με τους τούρκους, AsVe, Senato, dispacci, PtM, b. 798-799, filza 798:
Candia 1647 a 1648, φύλλο χωρίς αρίθμηση (επιστολή προς τις αρχές της Βενετίας του Γενικού
προνοητή του στρατού nicolò dolfin: χάνδακας, 31 αυγούστου 1647) και φύλλο χωρίς αρίθμηση
(αντίγραφο επιστολής του Νικολού λεφκάρου στον nicolò dolfin: μεραμπέλο, 18 αυγούστου
1647, συνημμένο στην επιστολή του nicolò dolfin προς τις αρχές της Βενετίας: χάνδακας, 9 Σεπτεμβρίου 1647). είναι αξιοσημείωτο πως λίγο αργότερα ο ίδιος Γενικός προνοητής θα επικυρώσει τον τίτλο της κρητικής ευγένειας στον Νικολό λεφκάρο και στα αδέλφια του, AsVe, DC,
b. 7, reg. 70 (1643-1654), ό.π., φ. 120r-v (χάνδακας, 1 και 2 Δεκεμβρίου 1647).
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Όσον αφορά τον τοπικό άρχοντα, η ταλάντευση ανάμεσα σε συμπεριφορές
διαρκούς ανυποταγής, από τη μία, και παροχής υπηρεσιών στην εξουσία, από
την άλλη, ήταν συνήθης, κυρίως στην ύπαιθρο53. Συχνά, μία συμφωνία με την
εξουσία σήμαινε όχι μόνο τη διασφάλιση της αυτονομίας του τόπου αλλά και
την ισχυροποίηση των τοπικών οικογενειών, αφενός σε σχέση με την ίδια την
εξουσία και αφετέρου στο πλαίσιο των τοπικών ανταγωνισμών54. ο Νικολός λεφκάρος, το 1647, για τις υπηρεσίες που προσέφερε στη Βενετία κατά τον πρόσφατο
βενετοτουρκικό πόλεμο (πρόκειται για τον Κρητικό πόλεμο που θα αρχίσει το
1645 και θα κρατήσει έως το 1669) θα ανταμειφθεί με την επικύρωση του τίτλου της κρητικής ευγένειας για τον ίδιο και τα αδέλφια του55.
από την πλευρά της η Βενετία, μέσω της τακτικής της να αποδέχεται τις υπηρεσίες των υπηκόων της με ανταλλάγματα, εξυπηρετούσε ποικίλες ανάγκες της,
κυρίως σε εποχές κρίσης. η πρακτική αυτή φαίνεται πως τελικά αποδίδει στο λασίθι, με δεδομένη την ιδιαιτερότητα του χώρου, τόσο εξαιτίας της φυσικής απομόνωσής του όσο και επειδή παρείχε δυνατότητες σημαντικής οικονομικής αξιοποίησης (γόνιμο έδαφος, κυρίως για την παραγωγή δημητριακών, και κτηνοτροφία)56. ας μην ξεχνάμε πως, ακόμη και με τα όσα προβλήματα δημιουργού-

53. Βλ. ανάλογα τη συμπεριφορά των κλεφταρματολών και των ληστών στη νεότερη ελλάδα, ΔαμιαΝαΚοΣ 2003, 70-71˙ ΚολιοπουλοΣ 2005, 330-332.
54. Βλ. και παραπάνω τη σημείωση 52. πρβλ. ανάλογα τις διαπραγματεύσεις των ενόπλων με το
ελληνικό κράτος τον 19ο αι., θεοτοΚαΣ – ΚοταριΔηΣ 2006, 65-67, 95-100.
55. AsVe, DC, b. 7, reg. 70 (1643-1654), ό.π., φ. 120r-v (χάνδακας, 1 και 2 Δεκεμβρίου 1647). Βλ.
και παραπάνω τις σημειώσεις 8 και 52.
56. to oροπέδιο του λασιθίου και η πεδιάδα της μεσαράς αποτελούσαν τους σπουδαιότερους σιτοβολώνες της Κρήτης κατά τη Βενετοκρατία, με παραγωγή σιτηρών που επαρκούσε για εννέα
μήνες τον χρόνο, ΓιαΝΝοπουλοΣ 1978, 71. ο μocenigo, στην έκθεση που υποβάλλει στη Βενετία το 1589, θεωρεί ως σπουδαιότερο σιτοβολώνα το λασίθι και προτείνει να επεκταθεί η
καλλιέργεια σε ολόκληρο το οροπέδιο, κάτι που θα συμβάλει στην αύξηση της σιτοπαραγωγής στο νησί, ΣπαΝαΚηΣ 1940, 186-187, 190 (έκθεση του Zuanne Mocenigo, 1589). Για τη σημασία της περιοχής ως σιτοβολώνα κάνει εκτενή λόγο, αμέσως μετά την αναφορά του στη
μεσαρά, και ο μηχανικός Francesco basilicata στην έκθεσή του το 1630, ΣπαΝαΚηΣ 1969, 2228. πρβλ. ΚαΚλαμαΝηΣ 2004, 133˙ ΣπαΝαΚηΣ 1950, 89-90. η ευφορία του εδάφους και το θαυμάσιο κλίμα της περιοχής εξασφάλιζε μεγάλες ποσότητες σιταριού για την τροφοδότηση του
στρατού, ΓαΣπαρηΣ 1994, 32-33. Στην περιοχή υπήρχε σημαντική παραγωγή δημητριακών και
καρποφορία επί Βενετοκρατίας αλλά και κτηνοτροφία, ΣπαΝαΚηΣ [1964], 246-247˙ ΚαΚλαμαΝηΣ 2004, 79, 133, 191, 299. ο Γενικός προνοητής και ανακριτής Κρήτης Giacomo Foscarini
επισκέπτεται το λασίθι και εξετάζει τις δυνατότητες του τόπου για την καλύτερη εκμετάλλευση της καλλιέργειας και των βοσκότοπων. Mάλιστα, κατά τη θητεία του περιορίζεται η
αμπελοκαλλιέργεια και η καλλιέργεια της ελιάς, ΚαΚλαμαΝηΣ 2004, 133. Για τη σπουδαιότητα
του λασιθίου ως σιτοβολώνα, την επίσκεψή του εκεί και τις προσπάθειες που θα καταβάλει,
ώστε ο τόπος να αποδώσει όσο γίνεται μεγαλύτερες ποσότητες σιταριού βλ. και την επιστολή
του ίδιου προς τις αρχές της Βενετίας το 1574, AsVe, Senato, dispacci, PTM, b. 734, φ. 140r-v
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νται κατά καιρούς στη συγκέντρωση των δημητριακών ή τις καταγγελίες που
θα αντιμετωπίσουν στη θητεία τους τα μέλη της οικογένειας λεφκάρου για αμέλεια των καθηκόντων τους και παραβατική συμπεριφορά, τελικά θα μονοπωλήσουν το αξίωμα του φοροεισπράκτορα αλλά και θα τύχουν ευνοϊκής αντιμετώπισης από τη Γαληνοτάτη και τους εκπροσώπους της στο νησί της Κρήτης.
Κλείνοντας, οι διαδρομές της οικογένειας λεφκάρου στο λασίθι57, αλλά και
των υπόλοιπων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν εκεί, αποκαλύπτουν σημαντικές
πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας του τόπου, αναδεικνύοντας παράλληλα σε ποιο βαθμό, ανάλογα πάντα με τις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες
και συγκυρίες, τα άτομα, η εξουσία αλλά και η τοπική κοινωνία καθόριζαν τη
στάση τους και ρύθμιζαν τα συμφέροντά τους.

(χάνδακας, 12 Δεκεμβρίου 1574). Γενικά για τη σιτοκαλλιέργεια στο νησί βλ. ΞηρουχαΚηΣ
1934, 116-121. Για τις δυνατότητες της οικονομικής αξιοποίησης του χώρου του λασιθίου βλ.
ΣπαΝαΚηΣ 1957˙ ΣπαΝαΚηΣ [1964], 241-248˙ ΚαραΓιαΝΝηΣ – μαυριΚαΚηΣ 1999-2000, 403417˙ ΚαΚλαμαΝηΣ 2004, 133˙ χατζαΚηΣ 2011.
57. πρόθεσή μου είναι να ετοιμάσω μία διεξοδικότερη μελέτη για τον τόπο του λασιθίου κατά τον
16ο και 17ο αι.
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εΓΓραΦα

Στη δημοσίευση των εγγράφων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής κριτικά σημεία:
μέσα σε / / σημειώνονται λέξεις που έχουν συμπληρωθεί από τον γραφέα
στο περιθώριο και μέσα σε { } οι διαγραφές. με το σημείο [;] δηλώνονται λέξεις
ή αναπτύξεις συντομογραφιών αμφιβόλου αναγνώσεως, ενώ η τελεία κάτω από
γράμμα δηλώνει πως αυτό είναι δυσανάγνωστο λόγω φθοράς του εγγράφου σε
εκείνο το σημείο. οι συντομογραφίες έχουν αναπτυχθεί σιωπηρά. επεμβάσεις
έχουν γίνει στην κεφαλαιογράφηση, στην παραγραφοποίηση και στη στίξη.

1.
1600, 17 ιουνίου
ο πέτρος λεφκάρος, σε αίτησή του προς τις αρχές της Βενετίας το 1600, έχοντας διαδεχθεί τον πατέρα του, ιωάννη λεφκάρο, στο αξίωμα του φοροεισπράκτορα του λασιθίου, αναφέρεται στο χρέος του δεύτερου προς το βενετικό Δημόσιο, χρέος που αγγίζει τα 12.000-14.000 υπέρπυρα και το οποίο, μετά
τον θάνατο του ιωάννη, τού μεταβιβάστηκε. ζητά να μπορέσει να το αποπληρώσει σε έξι χρόνια, αποδίδοντας μία δόση κάθε χρόνο. το αξίωμα του φοροεισπράκτορα ανατέθηκε στον ίδιο, μετά από αίτηση του πατέρα του, που το κατείχε δια βίου, να παραχωρηθεί αυτό στα παιδιά του μετά τον θάνατό του για
είκοσι έτη. οι αρχές της Βενετίας ορίζουν πως υπεύθυνοι να δώσουν μία απάντηση είναι η Διοίκηση της Κρήτης και ο Καπιτάνος του νησιού, όπως και οι αξιωματούχοι των δημόσιων εσόδων.
AsVe, Collegio, suppliche, Risposte di fuori, b. 353 (1600), φύλλο χωρίς αρίθμηση.
|φ. r serenissimo Principe,
il quondam miser Zuanne lefcaro, nobile da napoli di romania, padre di
me Piero, per gratia special della serenità Vostra fu eletto essattor delli formenti
di lassiti di ragione del publico in vita sua, al quale la serenità Vostra concesse
che da poi la sua morte, per li meriti suoi, che li fioli suoi ancora per 20 anni
dovessero goder detto officio per l’interessi gravi, che egli sentiva in detta essattoria.
onde che, venuto detto quondam mio padre a morte, io, sudetto Piero, suo figliolo,
son subintrato in detto officio, dove ho trovato che va debitor per la summa di
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12 o 14 mille perperi, salvo il vero alla Camera di Candia, per caggione di detta
essattoria, o più o manco che siano salvo errore, giusta poi li conti, che saranno
fatti dalli rasonati deputati, con mio molto danno et interesse, per essere io restato
con numerosissima famiglia sopra le spale et con debiti particolari. Però
riccorro a piedi della serenità Vostra io, Piero sudetto, humilmente supplicandola
vogli compiacersi che il debito sudetto liquidato che sarà, procurando io quanto
prima che siano liquidati detti conti, che quel tanto dico sarò ritrovato debitor,
facciami habilità la serenità Vostra di pagar detto debito in sei anni, ogni anno
una rata, che ciò rissulterà a sollevatione di tante oppressioni che mi sono restate
per la morte di detto mio padre, restando io et tutti li miei beni obligati fino alla
intiera satisfattione di detto debito.
1600, adì 17 zugno.
Che alla sopradetta supplicatione rispondano il regimento et Capitano di
Candia et ben informati delle cose in essa contenute, visto, servato, et considerato
quanto si deve, dicano la loro opinione con giuramento et sottoscrittione di mano
propria secondo la forma delle leggi, facendo fare nota sopra la risposta del luoco
et nome del supplicante con una sopracoperta sigilata con la mansion diretiva
a sua serenità. l’istesso facciano li Proveditori in Cecca et revisori delle intrade
publiche.
——5——0——-0
Consiglieri:
ser Zorzi Gradenigo,
ser Constanzo loredan,
ser Marc’Antonio longo,
ser Alvise di Prioli,
ser Alvise bragadin.

2.
1612, 6 Σεπτεμβρίου
Σε αίτησή του προς τις αρχές της Βενετίας, ο πέτρος λεφκάρος, του ποτέ
ιωάννη, ζητά να παραχωρηθεί στα παιδιά του, μετά τον θάνατό του, το αξίωμα
του φοροεισπράκτορα και του Καπιτάνου εναντίον των κακοποιών στο λασίθι για είκοσι χρόνια. το αξίωμα αυτό ήδη είχε παραχωρηθεί στον ίδιο για είκοσι χρόνια, μετά τον θάνατο του πατέρα του, ιωάννη, έπειτα από αίτηση του δεύ-
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τερου. ο πέτρος υπενθυμίζει την προσφορά της οικογένειάς του προς τη Βενετία, τόσο κατά τον δ΄ βενετοτουρκικό πόλεμο όσο και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων στην άσκηση του αξιώματος του φοροεισπράκτορα και του Καπιτάνου εναντίον των κακοποιών, όπως τη συλλογή των δημητριακών του τόπου του
λασιθίου, τη στρατολόγηση ανδρών για τις γαλέρες και την τιμωρία των κακοποιών. οι αρχές της Βενετίας ορίζουν πως υπεύθυνοι να δώσουν μία απάντηση
είναι οι αρχές της Κρήτης (Reggimento) και η Quarantia Criminal.
AsVe, Collegio, suppliche, Risposte di fuori, b. 365 (1612), φύλλο χωρίς αρίθμηση.
|φ. 1r Candia. serenissimo Principe,
per pietosa riccompensa dei beni perduti dal quondam miser Zuanne
lefcari, padre di me, Pietro, devotissimo servo di Vostra serenità, fu concesso
ad esso mio padre l’officio d’essator a lasciti insieme con il Capitaniato di quel
luogo contra fures, attesi anco li meriti di esso mio padre et quelli di tutta la famiglia
nostra prestati nell’assedio di napoli di romania, nostra Patria. Questo carico
havendo egli essercitato con molta fede et essendosi adoperato in molte
occorenze di publico servitio, così nel tempo dell’ultima guerra con il signor turco,
quando fece volontaria offerta di me, suo figliuolo, con quel più numero d’huomini
che havesse potuto, si come essequì con molta sua lode et sodisfattione de publici
rappresentanti, così nel particolar servitio spettante al carico di pundir
malfattori, sollecitar genti per l’armata, proveder de formenti et altre
importantissime e fruttuosissime operationi di publico commodo, nelle quali egli
si portò sempre con quella fede et diligenza che vien attestata di tempo in tempo
da suoi Illustrissimi rappresentanti, onde merito anco l’anno 1584 di ottener da
Vostra
serenità che il suddetto officio di lasciti fosse concesso a suoi figliuoli per
.
anni vinti doppo la sua morte, la quale essendo già seguita, io Pietro, suo figliuolo,
ho continuato in esso officio con non minor solecitudine et assiduità del Padre,
così che posso dire di non esser riuscito nel servitio ponto inferiore a lui né ad
alcun altro della nostra famiglia, che sono pur stati molti et in qualità et in numero.
Hora, avicinandosi il tempo del fine della concessione predetta, supplico
riverentemente Vostra serenità che si degne per sostentamento della mia
famiglia prorogarmi l’officio sudetto per altri anni vinti doppo il fine della
concessione sudetta, che habbia a continuar in me et i miei figliuoli doppo la mia
morte con tutti li carichi, utilità et emolumenti ad esso offitio spetanti. Che con
questa gratiosa concessione non solo io ma i miei figliuoli haveranno occasione
di essercitarsi nel publico servitio, incaminandosi dietro i vestigii de loro
maggiori, per riuscir fruttuosi suoi servitori, et io protrò sostentare la mia numerosa
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famiglia, sempre pronta a pregar dio nostro signore per la conservatione et
grandezza di questo serenissimo dominio. Gratie.
|φ. v 1612, adì 6 settembre.
Che all’oltrascritta supplicatione risponda il regimento di Candia et ben
informato delle cose in essa contenute, visto, servato et considerato quanto si deve,
dica la sua opinione con giuramento et sottoscrittione di mano propria, secondo
la forma delle leggi, facendo far nota sopra la risposta del luoco et nome del
supplicante con una sopracoperta sigillata con la mansion directiva a sua serenità,
rimandando il tuto con prima publica occasione. l’istesso facciano li presidenti
sopra li offitii della Quarantia al Criminal.
—-4—-0—-0
Consiglieri:
ser nicolὸ Contarini,
ser Zuan sagredo,
ser Piero bondimier,
ser Paris Avogaro, Capo di 40, vice Consiglier [;].

3.
1619, 20 μαρτίου
ο τζώρτζης λεφκάρος, γιος του πέτρου και εγγονός του ιωάννη, ζητά να
παραχωρηθεί στον ίδιο για δέκα χρόνια το αξίωμα του φοροεισπράκτορα και του
Καπιτάνου εναντίον των κακοποιών στο λασίθι, καθώς η παράταση των είκοσι ετών που ενέκρινε η Βενετία για τους γιους του ιωάννη μετά τον θάνατό του
παρέρχεται. Όπως και ο πατέρας του πέτρος, έτσι και ο ίδιος αναφέρεται στις
υπηρεσίες της οικογένειάς του προς το κράτος της Βενετίας, προσθέτοντας πως
τα έσοδα που απέδωσε το λασίθι το 1560 ήταν 33.000 δουκάτα. ο ίδιος προτίθεται να υπηρετήσει στην αρμάδα, ή όπου η Βενετία θελήσει, μαζί με δώδεκα άνδρες, με δικά του έξοδα, για έξι μήνες. οι αρχές της Γαληνοτάτης αναθέτουν στις
αρχές της Κρήτης (Δούκα, Καπιτάνο και Γενικό προνοητή) να διερευνήσουν το
αίτημα και να εκφέρουν τη γνώμη τους.
AsVe, Collegio, suppliche, Risposte di Fuori, b. 372 (1619), φύλλο χωρίς αρίθμηση.
|φ. r serenissimo Prencipe,
per pietosa ricompensa dei beni perduti e del sangue sparso in napoli de romania

 – IA΄ ΔιεθΝεΣ ΚρητολοΓιΚο ΣυΝεΔριο. Β: ΙΣΤΟΡΙΑ

dal quondam miser Zuanne lefcaro, padre di Pietro et avo di me, Zorzi lefcaro,
devotissimi servi della serenità Vostra, e per la fedel servitù prestata nel loco di
lascithi, posto in Candia, e per altre importantissime e fruttuosissime operationi
di publico commodo in diversi tempi fatte, così nel tempo dell’ultima guerra con
il signor turco, quando fece volontaria offerta di Pietro, suo figliolo e mio padre,
con quel più numero d’huomini che ha potuto, di prender malfattori, di sollecitar
genti per l’armata, proveder di formenti e cercar con ogni vigilanza il ben del publico,
come nel 1560 il fondo che a lascithi valeva ducati 3.910 col venderlo a maggior
entrata co’l mezo della coltura il fece valer ducati 33.000, et altri innumerabili servitii
prestati a benefficio publico, che per non abusare la benignità della serenità Vostra
resto di narrare, fu doppo la morte di detto ser Zuanne concesso l’officio d’essator
e Capitano contra fures a lascithi a Pietro, mio padre, per anni xx, con il quale ha
con li restanti miei fratelli fin’hora sostentata la vita nostra raccommandata alla
munificenza e protettione della serenità Vostra dal sangue de’miei maggiori
volontierissimamente sparso a fonti per servitio di questa repubblica. Il qual tempo
d’anni xx essendo di breve per finire, supplico la serenità Vostra riverentemente
vogli per benignità sua con l’eccellentissimo senato prorogare l’officio predetto nella
persona mia per anni x anchora per sostentamento della misera famiglia nostra,
sempre esposta a sparger il sangue e l’haver che gli è restato per servitio di questo
Felicissimo dominio come apunto, m’offerisco d’andar in Armata io, Zorzi
sudetto, o dove piacesse alla serenità Vostra, con dodici huomini appresso di me
per mesi sei a mie spese, attine che puossa spender quanto ho, e finalmente sparger,
come gli miei antenati, il proprio sangue per servitio di questa sacrosancta repubblica
alla benignità solita della quale genuflesso mi raccomando. Gratie etc.
1619, adì 20 marzo.
Che alla sopradetta supplicatione rispondano il reggimento, Capitano e
Provveditor General di Candia et ben informati delle cose in essa contenute, visto,
servato et considerato quanto si deve, dicano l’opinion loro con giuramento et
sottoscrittione di mano propria, giusta la forma delle leggi, rimandando il tutto
sotto sigillo per persona publica.
Il medesimo facciano li ultimi duca, Capitano e Provveditor General
ritornati di Candia.
—-5—-0—-0
Consiglieri:
ser Zuane Marcello,
ser Giacomo Pesaro,
ser Zuan Francesco Correr,
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ser nicolò Vendramin,
ser Zaccaria sagredo.

4.
1647, 17 Φεβρουαρίου β.έ.
ο έκτακτος Γενικός προνοητής του στρατού στο νησί της Κρήτης, nicolò
delfino, με επιστολή του προς τις αρχές του χάνδακα αποστέλλει τη βεβαίωση της απονομής της κρητικής ευγένειας στην οικογένεια λεφκάρου, έπειτα από
αίτηση του Νικολού λεφκάρου, εγγονού του ποτέ ιωάννη. ο Νικολός λεφκάρος αιτείται την επικύρωση του τίτλου του Κρητικού ευγενή για εκείνον και τα
αδέλφια του, Γιάννη και εμμανουήλ, γιους του ποτέ πέτρου, υποστηρίζοντας πως
οι αρχές της Κρήτης απένειμαν την κρητική ευγένεια στον παππού τους, ιωάννη λεφκάρο, το 1560. ο Γενικός προνοητής βεβαιώνει πως η οικογένεια λεφκάρου υπήρξε από εκείνες τις οικογένειες των Κρητικών ευγενών που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους προς τη Γαληνοτάτη. ακολουθεί αντίγραφο της απονομής της κρητικής ευγένειας στον ιωάννη λεφκάρο, την οποία οι βενετικές αρχές του νησιού είχαν τότε παραχωρήσει τόσο για τις υπηρεσίες που προσέφεραν οι πρόγονοί του στο Ναύπλιο όσο και για εκείνες που προσέφερε ο ίδιος στο
λασίθι, κυρίως στην απόδοση του σιταριού.
AsVe, DC, b. 7 (ducali e lettere ricevute), reg. 70: Ducali e Lettere Ricevute:
Receptarum. Principio: 8 genaro 1643 – Finisce: 12 luglio 1654 (Δούκας bernardo
Marcello και Δούκας Giovanni Andrea Pasqualigo, 1643-1654), φφ. 120r-122v.
|φ. 120r
Adì 17 febraro 1647. Presentate et registrate.
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservantissimo [;].
In virtù delle mie Commissioni e ducali che tengo dall’eccellentissimo senato,
con patenti di primo dicembre ho confirmato il privileggio della nobeltà
Cretense concessa alla famiglia lefcaro l’anno 1560, come che dalle medesime
Vostra eccellenza Illustrissima vederà, che qui ingionte58 invio a detto effetto, si
compiacerà però ordinare in ogni offitio e libro, dove aspeta il registro delle

58. to τελευταίο γράμμα του ingionte ήταν a που μοιάζει να έχει διορθωθεί σε e.

 – IA΄ ΔιεθΝεΣ ΚρητολοΓιΚο ΣυΝεΔριο. Β: ΙΣΤΟΡΙΑ

medesime patenti, acciò in ogni tempo detto privileggio e mia confermatione
sortiscano il loro pieno effetto e pontual essecutione restituendone dette patenti
a domino nicolò lefcaro da cui sarano presentate et a Vostra eccellenza
Illustrissima bacio affetuosamente le mani.
Candia, a 2 decembre 1647.
di Vostra eccellenza Illustrissima servitore divotissimo et obligatissimo nicolò
delfino, Proveditor.
segueno dette Patenti:
noi, nicolò delfino, per la serenissima repubblica di Venetia etc., Proveditor
General estraordinario dell’Armi in regno di Candia.
Fra il numero delle famiglie nobili del regno che negli anni passati et in questi
ultimi travagli e moti col turco hanno dimostrato atti veri di divotione et di fedeltà
|φ. 120v verso la serenissima repubblica, cospicua in merito et in prerogative,
appare quella de domino nicolò lefcaro, che particolarmente impiegato da noi
in carichi laboriosi et importanti, ha in essi contribuite le parti tutte di una somma,
virtù e prontezza nel publico servicio, onde coll’indriccio di queste venendo hora
esso domino nicolò a porgersi riverenti instanze per nome suo e de fratelli Gioan
et emmanuel, figliuoli tutti del’quondam domino Pietro, quondam domino
Zuanne, et humilmente rappresentando che havendo fin dall’anno 1560 questo
Illustrissimo reggimento e Capitano, servato l’ordine che si dovea, dichiarito e
decretato che il sudetto quondam domino Zuanne lefcaro, nobile di napoli de
romania, loro progenitore, in riguardo del caratere e grado che egli teneva nella
propria patria, dovesse essere ascritto et conumerato tra li nobili Cretensi e godesse
di tutte le prerogative et offitii spetanti all’ordine sopraditto, concedendo et
conferendo a lui et successori suoi in vita della nobiltà originaria, quella del regno,
come per terminatione de primo settembre 1560 da noi veduta et maturamente
discorssa, insieme anco con l’informatione et attestato che portano a sua
serenità sopra lo stesso affare l’Illustrissimi duca, Capitano et Consiglieri, per
lettere loro di 23 luglio 1641, con giuramento e sottoscrittione di mano propria,
e ben considerati li requisiti e qualità da cui degnamente viene accompagnata |φ.
121r la famiglia sudetta, la quale in tutti li tempi ha riguardevolmente sostenuta
la civiltà e decoro aggrandendo con dimostratione di fede et con atti vivi di pronta
volontà nel servicio il proprio merito con sua serenità, massime nelle presenti
gravi e moleste occorenze, habiamo voluto in virtù delle presenti coll’auttorità
del Generalato nostro e con quella in particolare che precisamente tenemo nelle
nostre estraordinarie Comissioni et in ducali dell’eccellentissimo senato di 17
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novembre 1646 approvare il sudetto privileggio, decreto e dichiaratione de primo
settembre 1560, concesso alla medesima famiglia lefcaro, come sta e giace così
che habbi a godere l’intiero adempimento in tutte le parti senza /locus sigillo santi
Marci/ alcuna difficoltà o oppositione, ordinando il registro et essecutione delle
presenti in ogni loco dove occoresse e per qual si voglia causa potesse appartenere
inquorum.
datta in Candia a primo dicembre 1647. stile Vecchio.
nicolò delfino, Proveditor General.
Antonio thebaldi, secretario.
registrata In libro diversorum 3°, carte 45.
segue il sudetto Privileggio.
Copia dal libro Memorial essistente nella Massaria ducal di Candia, a carte
352.
die primo settembre 1560.
Comparse davanti al Clarissimo reggimento et Clarissimo Capitano ser Zuanne
lefcaro, nobile di napoli di romania, esponendo |φ. 121v che oltre li meriti et
servitù delli suoi progenitori fatti nella città di napoli nel tempo della obsidione
di essa città, essendo venuto nel luoco del lassiti, il qual luoco coltivato, essendo
statto concesso alli fidelissimi di napoli, non rimase intrada di formento alcuna
di detto luoco per conto dell’Illustrissima signoria talmente si ha doperato et con
ogni studio affaticato verso li contadini che ha investido delli paludi et terreni
della Illustrissima signoria, bona parte de quali si cava ogni anno formento misure
mille, et similmente ultimamente adoperatosi nella remisuratione di alcuni metochi
in esso luoco con utile dell’eccellentissimo dominio, si come a sue Clarissime
signorie il tutto è benissimo noto, però supplicava humilmente sue Clarissime
signorie si degnassero di crearlo nobile Cretensse, si che ancora lui benemerito
possi conseguir delli offitii che conseguiscono li altri simili nobili Cretensi fatti
per gratia, onde al dita essa supplicatione et richiesta et considerato li meriti et
servitù et fedel opperationi d’esso lefcaro et con quanta fede e diligenza sia doperato
nel luoco del lassithi a benefficio et utile dell’Illustrissimo dominio et quello che
anco in simil benemeriti è statto altre volte osservato li osservantissimi miser
Hieronimo da cha tagiapiera, duca, miser Zuan Francesco sallamon, Capitano
General, et li Magnifici miser Zuan battista Foscarini et miser Zuan Maria
Malipiero, |φ. 122r conseglieri di Candia, havendo alla sudetta supplicatione et
richiesta, terminano et creano esso miser Zuan lefcaro, nobile di napoli di
romania, in nobile Cretense, con li herredi et successori suoi, di legitimo

 – IA΄ ΔιεθΝεΣ ΚρητολοΓιΚο ΣυΝεΔριο. Β: ΙΣΤΟΡΙΑ

matrimonio procreati, ita che possi de cetero et voglia conseguir et haver delli
offitii et honori che conseguiscono et conseguir pono tutti li altri nobeli
Cretensi di questa città et sii de mandato anotato, la qual presente terminatione
et creatione si habbia da confermar dall’Illustrissimo dominio.
Hierolimo da cha tagiapiera, duca di Creta,
Zuan Francesco salamon, Capitano General di Candia,
Zuan battista Foscarini, Conseglier di Candia,
Zuan Maria Malipiero, Conseglier di Candia,
Pietro Allessandro lippomano, οrdinario {di Cancelleria} [;] ducale,
noi, bernardo Moresini, per la serenissima signoria di Venetia etc., duca nel
regno di Candia, col nostro Conseglio attestamo il sudetto domino Pietro
Alessandro lippomano, essere Coadiutor ordinario di questa nostra Cancelleria,
alle copie et sottoscritioni del quale qui si presta piena fede et dapertuto si gli può
prestare. In quorum etc.
/locus sigilo santi Marci/
datta dalla Cancelleria Maggior li 23 zugno 1646.
theodosio Frielli, nodaro e secretario ducal.
/segue/ | φ. 122v
A tergo: All’Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservantissimo il
signor Hieronimo bondumier, vice duca e Proveditor in regno di Candia.
Adì 17 febraio 1647.
Presentata nanti l’eccellentissimo signor Vice duca et Proveditor del regno
del nobile Cretense ser Arsenio Zancaropullo intravenendo per nome di domino
nicolò lefcaro, Zuanne et Manoli, suoi fratelli, et vista da sua eccellenza ha ordinato
che sono registrate affine habbino la debbitta loro essecutione.
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Romina n. TsakiRi

the course of a refugee in lasithi under Venetian rule.
news about the land and the people (16th-17th cent.)

IoAnnIs leFKAros FroM nAFPlIo was one of the refugees who sought refuge in
Crete after the fall of their town to the turks. In 1547 he was given pieces of land
in the region of lasithi, according to a 1543 resolution of Venice concerning the
rehabilitation of refugees from nafplio and Monemvasia. He was also appointed
tax collector and prefect (essattor et Proveditor) of the region for life, with the
relevant privileges, the salary but also the corresponding obligations. besides, he
was assigned the public security of the region through the office of Capitano contra
i malfattori. In 1560 he was awarded a Cretan rank of nobility by the local
authorities.
several years later, in 1574, lefkaros was accused by his fellow-countrymen
of neglecting his duties and abusing his power, as he illegally maintained groups
of bandits and exiles (ladri et banditi) and overtaxed peasants and stock-farmers
of the land. At the sametime, he became a debtor to the state when it comes to
the rendering of cereals, that he had to collect from the farmers and give over,
whereas he proved unreliable at enlisting oarsmen for the galleys. According to
the same accusations, his son, Michalis lefkaros, himself escorted by bandits and
exiles, among others exercised violence in the region and neighbouring areas and
participated in the distribution of the loot from the robberies his men committed.
the two men were sentenced to severe penalties. several years later, however, the
conviction was revoked and Ioannis lefkaros was restored to the office of tax
collector, which his family continued to occupy until at least the mid-17th cent.
the case is particularly interesting for lasithi, as a place of settlement of refugees
of the turko-Venetian wars, with all its particular characteristics as a mountainous
area. the course of the particular family reveals much about the possibilities of
integration of a refugee in the Cretan society under Venetian rule, his prospects
of career in the administration through his participation in offices, and his final
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conversion into an oppressor of the population. Issues arise such as the relations
of the local authorities and the state authority, the autonomy of the local society
–to a great extent granted by the ruling Venetian administration–, the outbreaks
of insubordination, the centrifugal tendencies and therefore the loss of legitimacy
and the gradual disintegration of the Venetian administration. Finally, various social
correlations emerge concerning the broader region, such as the activities of powerful
local families, their influence on the population, their interactive interests, their
delinquent behaviour and the association of the population with banditry,
which reveal important aspects of the social and economic history of the land.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΓΡΥΝΤΑΚΗΣ

Το πρωτόκολλο του νοταρίου Τζώρτζη Πάντιμου

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ κανονική εισήγηση. Απλά θέλησα να πω δυο λόγια για
το πρωτόκολλο του Τζώρτζη Πάντιμου, μια και προσφέρθηκε ως δώρο στους
εισηγητές από τους υπεύθυνους του Συνεδρίου. Όπως ξέρετε, στη Βενετία
σώθηκαν μόλις επτά πρωτόκολλα νοταρίων από το Ρέθυμνο. Από αυτά είναι
γραμμένα στα ελληνικά τα δύο, στα βενετσιάνικα τα τέσσερα και στα λατινικά
το ένα. Πριν από πολλά χρόνια ξεκίνησα τον αγώνα να φέρω στο προσκήνιο
αυτά που είναι γραμμένα στα βενετσιάνικα. Εμπνευστής μου στον αγώνα αυτό
ήταν ο μακαρίτης Μανούσος Μανούσακας. Αυτός με έπεισε ότι η μετάφρασή
τους στα ελληνικά θα άνοιγε στους ερευνητές της ιστορίας και των συναφών
επιστημών πηγές ανεκτίμητων γνώσεων.
Αρχικά περιορίστηκα σε πρόχειρες μεταφράσεις τους, που σε φωτοτυπημένη
μορφή παραχώρησα σε κεντρικές βιβλιοθήκες. Εννοείται ότι σχολίαζα όσα σημεία παρουσίαζαν δυσκολίες και προχωρούσα σε κάθε είδους πραγματολογικές
ερμηνείες. Θυμάμαι όταν είχα τελειώσει το πρωτόκολλο του Καλλέργη με τις
420 πράξεις του και το είχα προσφέρει στον ακαδημαϊκό, τότε, Μανούσακαι το
χαμόγελο που άνθισε στο πρόσωπό του. Θυμάμαι ακόμα τον καλό, μέσα στην
υπερβολή του, λόγο: «Γιάννη, ο Καλλέργης σου αξίζει πολλά διδακτορικά».
Μπορεί τελικά με τις πρόχειρες μεταφράσεις μου να ταλαιπώρησα τα κείμενα
και ίσως μερικούς από εσάς, έδωσα όμως σε πολλούς μη ειδικούς την ευκαιρία
να αγαπήσουν τα νοταριακά κατάλοιπα και να τα χρησιμοποιήσουν για πληροφορίες σχετικές με την ιστορία της περιοχής τους. Με άλλα λόγια τα έφερα
στο επίπεδο του λαού, για να μπορέσει να τα αγκαλιάσει.
Αργότερα άρχισα, με τη βοήθεια κάποιων φορέων και μετά από ολοκληρωτική αναθεώρησή τους, να δημοσιοποιώ επίσημα τα ίδια κείμενα. Έτσι, με την
ευγενική χορηγία του Συλλόγου των Δικηγόρων του Ρεθύμνου εκδόθηκε ο Αρκολέος, με ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου ο Τρωίλος και με τη βοήθεια του πολιτιστικού συλλόγου του Αγίου Βασιλείου, μόλις
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πέρσι ο Καλλέργης. Με την έκδοση και του Πάντιμου, που έχετε στα χέρια σας,
ολοκληρώθηκε η τετράδα. Το πρωτόκολλο του Λόγγου, που είναι παλιότερο
και που είναι γραμμένο στα λατινικά, ίσως πρέπει να περιμένει ακόμα. Για να
είμαι ειλικρινής το είδα και το φοβήθηκα. Ο καθηγητής Γκέμερτ εξέθεσε με τον
καλύτερο τρόπο τα σχετικά.
Από τα δύο πρωτόκολλα που είναι γραμμένα στα ελληνικά το ένα, αυτό
του Εμμανουήλ Βαρούχα, το εξέδωσαν με αριστοτεχνικό τρόπο οι καθηγητές
Wim Bakker και Arnold Van Gemert· ο δεύτερος τιμά με την παρουσία του το
συνέδριό μας. Μένει αυτό του Γιάννη Βλαστού, από τα Ρούστικα, που ανέλαβα
να επεξεργαστώ, με βάση ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα για μελέτη και έκδοση αρχειακού υλικού του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου. Ήδη έχω αρχίσει την
προσπάθεια και ελπίζω σε ένα χρόνο, αν όλα πάνε καλά, να το δείτε σε επίσημο
βιβλίο. Εδώ η έκδοση θα είναι σε διπλωματική μορφή. Επειδή, όμως, η κρητική
διάλεκτος της εποχής που είναι γραμμένο είναι δυσνόητη, καθώς ο νοτάριος όχι
μόνο δεν ακολουθεί συντακτικούς ή γραμματικούς κανόνες αλλά, παράλληλα,
χρησιμοποιεί πολλούς καθαρά τοπικούς ή βενετσιάνικους ιδιωματισμούς και
λέξεις, θα προσπαθήσω να μεταφέρω το κείμενο και στη σύγχρονη ελληνική.
Να κάνω δηλαδή και ένα είδος μετάφρασης.
Πριν προχωρήσω θέλω να επαναδιατυπώσω την άποψή μου ότι τα νοταριακά κείμενα που είναι γραμμένα στα βενετσιάνικα καλό θα είναι, αν υπάρχουν
οι δυνατότητες, να εκδίδονται ως έχουν για να ικανοποιούνται οι λίγοι και να
συνοδεύονται από ελεύθερη μετάφραση για να ικανοποιούνται και οι πολλοί.
Σε περίπτωση, όμως, που οι δυνατότητες δεν υπάρχουν, είναι προτιμότερο να
δίδονται μόνο σε μετάφραση, με βάση το σκεπτικό που λίγο νωρίτερα ανέφερα.
Και τονίζω ελεύθερη μετάφραση, γιατί μόνο αυτή μπορεί να κάνει ελκυστικό το
κείμενο. Στην περίπτωση του Τρωίλου, που είχα τη δυνατότητα και επέτρεπε η
έκταση του πρωτοκόλλου (περιλαμβάνει μόλις 100 πράξεις), έδωσα και κείμενο
και μετάφραση. Στις περιπτώσεις, όμως, του Αρκολέου, του Καλλέργη και του
Πάντιμου τώρα, περιορίστηκα στην ελεύθερη μετάφραση και ενίοτε και σε περίληψη πράξεων, αφήνοντας κατά μέρος το πρωτότυπο κείμενο, γιατί το κόστος
από το συνδυασμό τους ήταν απαγορευτικό. Και για άλλη μια φορά το λέω ότι
ανάμεσα στο βουβό κείμενο και τη ζωντανή μετάφραση προτιμώ τη δεύτερη.
Έρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Οι Πάντιμοι ή Πάνδημοι ήταν
απλοί πολίτες (cittadini) της πόλης του Ρεθύμνου1. Η μόνη πηγή πληροφοριών
για τον νοτάριο Τζώρτζη Πάντιμο είναι το δικό του πρωτόκολλο, όπως και τα
πρωτόκολλα των συγχρόνων του νοταρίων της πόλης. Την ίδια περίοδο αναφέ1.

Μοάτσος 1974, 220.
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ρεται και άλλος νοτάριος με το ίδιο επώνυμο και πιθανώς συγγενής του· ήταν
ο Δαβίδ2. Το γεγονός ότι κάποιοι Πάντιμοι αποκαλούνταν «εκλαμπρότατοι»
υποδηλώνει ότι υπήρχαν στην οικογένειά τους και κάποιοι ευκατάστατοι πολίτες. Ένας από αυτούς, ο Στάη, στη διαθήκη του ζητούσε να τον θάψουν νύχτα
και χωρίς τελετές, αν και ήταν παπάδες ο πατέρας του Γιάννης και ο αδελφός
του Μιχελίνος3. Ο παπά Γιάννης, σύμφωνα με τον Αρκολέο4, είχε μεγάλη περιουσία (σπαρτά, αμπέλια κ.ά.) στα Καστελλάκια. Γενικά, ήταν μια συνηθισμένη
οικογένεια αστών με κάποια οικονομική επιφάνεια.
Δεν ξέρουμε αν το πρωτόκολλο που σώθηκε ήταν το πρώτο του. Ξέρουμε,
όμως, ότι ήταν το τελευταίο, αφού παραδόθηκε το 1642, χωρίς να έχει καλυφθεί
πλήρως. Πιο συγκεκριμένα, από τα 383 φύλλα του, μόλις τα 180 είχαν γραφεί.
Το γεγονός ότι το 1643, ένα χρόνο δηλαδή μετά την τελευταία πράξη του, αναφέρεται κάποιος συνώνυμός του ως απλός γραφιάς ιδιωτικού συμφωνητικού5,
μπορεί να οδηγήσει στην εκδοχή ότι, για άγνωστους λόγους, παύτηκε από νοτάριος και ασχολήθηκε με το επάγγελμα του απλού γραφέα. Το γεγονός πάλι ότι
σε πράξη του 1638 του πρωτοκόλλου υπάρχει πρόσθετη σημείωση6 του 1645, με
γράμματα όμοια με τα δικά του, αν και το είχε παραδώσει, όπως προαναφέραμε, από το 1642, στη Γραμματεία της Διοίκησης7, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Ίσως προσπαθούσε να επανέλθει στο επάγγελμα και κρατούσε επαφές. Δεν
πρόφθασε, όμως, γιατί την επόμενη χρονιά κατέλαβαν οι Τούρκοι το Ρέθυμνο
και οι Βενετοί έσωσαν τουλάχιστον το πρωτόκολλό του μαζί με άλλα έγγραφα.
Εργάστηκε 29 χρόνια ως νοτάριος. Το χρονικό αυτό διάστημα έγραψε 259
πράξεις και βγήκε μόλις οκτώ φορές από την πόλη του Ρεθύμνου, για επαγγελματικούς λόγους. Μόνον ο Τρωίλος, από τους νοταρίους της πόλης των οποίων
σώθηκαν τα πρωτόκολλα, συνέταξε 100 πράξεις σε διάστημα 15 χρόνων, είχε,
δηλαδή, μικρότερη από αυτόν πελατεία. Ο Καλλέργης, σε διάστημα 12 χρόνων,
συνέταξε 420 πράξεις, ενώ ο Αρκολέος σε τρία μόλις χρόνια 377. Παρουσιάζει
ενδιαφέρον και η χρονική κατανομή των πράξεων του Πάντιμου. Έγραψε την
πρώτη το Δεκέμβριο του 1613 και τη δεύτερη τρεις μήνες μετά. Όλο το 1614
έγραψε επτά και από το 1615 έως και το 1619 μόλις 17 (τρεις ή τέσσερις τον
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Βλ. Πάντιμος 2011, πράξη 80.
Βλ. Τρωίλος, πράξη 99.
Βλ. Αρκολέος 2003, πράξη 68.
Βλ. Καλλέργης 2010, πράξη 322.
Σημειώνεται κάτω από τη διαθήκη της Μαρίας Τεριανού (πράξη 133), που είχε γραφεί το 1638,
ότι πέθανε το 1645 και την έθαψαν στην εκκλησία της Αγίας Άννας. Το γεγονός ότι το 1642 το
πρωτόκολλο παραδόθηκε στη Γραμματεία της Διοίκησης γεννά πολλά ερωτηματικά.
Στο τέλος του πρωτοκόλλου υπάρχει (φ. 170) η σχετική με την παράδοση σημείωση του ρέτορα Μολίνου.
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χρόνο). Το διάστημα 1620-1623 η πελατεία του αυξήθηκε, αφού συνέταξε 34
πράξεις (περίπου 11 πράξεις τον χρόνο). Μετά το 1623 και μέχρι και το 1627
φαίνεται ότι εγκατέλειψε το επάγγελμα για κάποιο λόγο ή διώχτηκε απ’ αυτό,
αφού δεν υπάρχουν πράξεις. Επανήλθε το 1628 και μέχρι και το 1637, δηλαδή σε
δέκα χρόνια, συνέταξε 73 πράξεις (επτά-οκτώ πράξεις τη χρονιά). Από το 1638
η πελατεία του, για άγνωστους λόγους, αυξήθηκε κάθετα και έτσι στα πέντε
τελευταία του χρόνια συνέταξε 127 πράξεις (25 περίπου τη χρονιά). Το 1642,
πάνω στην καλύτερη επαγγελματική του περίοδο, σταμάτησε και πάλι απότομα. Όλα είναι πιθανά. Μπορεί, δηλαδή, να του αφαιρέθηκε η άδεια, όπως αναφέραμε, να ασθένησε ή να γέρασε και κρίθηκε ακατάλληλος. Το να έφυγε από
μόνος του θεωρείται μάλλον απίθανο, με το σκεφτικό ότι κανείς δεν αποσύρεται, όταν οι δουλειές του πάνε καλά. Πάντως, αν μελετήσει κανείς προσεκτικά
το πρωτόκολλό του, θα διακρίνει πολλές αβλεψίες και παραλείψεις: πολύ συχνά
ξεχνά να βάζει τα πατρώνυμα σε συμβαλλόμενους και μάρτυρες· άλλες φορές
αφήνει κενά για να τα συμπληρώσει και δεν τα συμπληρώνει ποτέ. Ξεχνά, σε
ορισμένες περιπτώσεις, να σημειώνει ποιο ημερολόγιο ακολουθούσε (οι Βενετσιάνοι άρχιζαν το έτος την 1η Μαρτίου, ενώ οι Έλληνες την 1η Ιανουαρίου)
και δημιουργεί σύγχυση. Δεν ακολουθεί πολλές φορές το τυπικό των πράξεων,
όπως το ξέρουμε από τα πρωτόκολλα των άλλων νοταρίων. Γενικά, ήταν ή νεωτεριστής ή αδιάφορος και ίσως γι’ αυτό οι βενετικές αρχές να του αφαίρεσαν
δύο φορές την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Πάντως μέσα από τις ιδιαιτερότητές του ήταν ξεχωριστός.
Οι Ρεθεμνιώτες συνήθιζαν να προσφεύγουν σ’ αυτόν κυρίως όταν ήθελαν
να κάνουν κάποιο πληρεξούσιο. Φαίνεται ότι είχε αποκτήσει φήμη ή ειδικότητα
στο είδος αυτό ή ότι ήταν πιο συγκαταβατικός στην αμοιβή του. Σκεφτείτε ότι
από τις 259 πράξεις του πρωτοκόλλου του οι 80 ήταν πληρεξούσια, ποσοστό
δηλαδή περίπου 29%. Συγκριτικά, στον ίδιο οι γάμοι και οι εκτιμήσεις προίκας
περιορίζονται σε 19 (9 και 10 αντίστοιχα), δηλαδή ποσοστό περίπου 7%, και οι
διαθήκες σε 14, ποσοστό περίπου 5%.
Για να επεκτείνουμε λίγο το θέμα των ειδικοτήτων, ο Τρωίλος ήταν ο νοτάριος των γάμων, αφού στις 100 πράξεις του πρωτοκόλλου του οι 29 είναι συμβόλαια γάμων και οι 12 εκτιμήσεις προίκας (συνολικό ποσοστό 41%). Σ’ αυτόν
τα πληρεξούσια ελλείπουν εντελώς.
Ο Καλλέργης, στις 420 πράξεις του, δεν παρουσιάζει κάποια ειδικότητα·
απλώς έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία. Το 10% είναι διαθήκες ή κληροδοτήματα,
το 6,5% αναφέρονται σε γάμους και προίκες. Από τις υπόλοιπες ξεχωρίζουν οι
εκτιμήσεις, οι διαφόρων ειδών συμφωνίες, οι αγοροπωλησίες, όπως και οι ενοικιάσεις ακινήτων ή εισοδημάτων. Ήταν νοτάριος γενικών καθηκόντων.
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Τέλος, ο Αρκολέος μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο νοτάριος των διαθηκών,
αφού στο πρωτόκολλό του περιλαμβάνει 52 (σχεδόν δηλαδή 14%). Στους γάμους και στις εκτιμήσεις της προίκας υστερούσε κατά πολύ. Τα καθαυτό προικοσύμφωνά του είναι μόλις οκτώ, ποσοστό δηλαδή 2%. Οι πολλές διαθήκες
βρίσκονται προς το τέλος του πρωτοκόλλου. Συγκεκριμένα, στις 23 τελευταίες
πράξεις οι 12 είναι διαθήκες και κωδίκελλοι (συμπληρωματικές διαθήκες), ένα
ποσοστό δηλαδή πάνω από 50%. Αυτό οφειλόταν περισσότερο στο γεγονός ότι,
από το 1645, οι Τούρκοι είχαν εδραιωθεί πια στην περιοχή των Χανίων και οι διαδόσεις για την επέλασή τους στο Ρέθυμνο οργίαζαν καθημερινά. Ήταν λοιπόν
φυσικό οι άνθρωποι, φοβισμένοι, να σπεύδουν να συντάξουν τις διαθήκες τους.
Στην επαρχία υπερείχαν σε αριθμό οι πράξεις πώλησης ή ενοικίασης περιουσιών, γιατί οι φτωχοί χωρικοί, από το ένα μέρος, και οι πλούσιοι φεουδάρχες ή
μεγαλοκτηματίες, από το άλλο, με αυτές έλυναν τις διαφορές τους.
Στο πρωτόκολλο του Βλαστού τα πωλητήρια, εξοφλητήρια ή εκτιμήσεις περιουσιών καλύπτουν ποσοστό 45,5%. Τα πληρεξούσια περιορίζονται στο 1%, οι
γάμοι και οι εκτιμήσεις προίκας στο 8,5% και οι διαθήκες στο 4%.
Ο Βαρούχας, από το Μοναστηράκι, στις 853 πράξεις του περιλαμβάνει 151
συμβόλαια γάμου και εκτιμήσεις προίκας (ποσοστό 17,7%), και μόλις 37 διαθήκες (συγκεκριμένα, 25 διαθήκες, ποσοστό 2,9%, και 12 κληροδοτήματα· συνολικό ποσοστό 4,3%). Και εδώ υπερέχουν κατά πολύ τα πωλητήρια (220, ποσοστό
25,8%) και κατά δεύτερο λόγο οι ενοικιάσεις ή εμφυτεύσεις (42 πράξεις, ποσοστό 5%). Τα πληρεξούσια περιορίζονται στα οκτώ (ποσοστό 0,9%).
Γενικά, στην επαρχία ελάχιστα ασχολούνταν με τις διαθήκες και τα συναφή
(4%), φρόντιζαν περισσότερο τους γάμους με τις προίκες, ενώ έριχναν το βάρος στις αγοροπωλησίες, που έλυναν προσωρινά ή επιδείνωναν τα καθημερινά
τους προβλήματα. Στις διαθήκες, οι φτωχοί χωρικοί άφηναν συνήθως τη μικρή
περιουσία τους στη ή τον σύζυγο, για να μπορέσει να συνεχίσει μαζί με τα παιδιά τον Γολγοθά της επιβίωσης.
Τελειώνοντας, αναφέρω απλώς ότι στο πρωτόκολλο του Πάντιμου προσπάθησα να εξομαλύνω κάθε ασάφεια ή δυσκολία με αρκετές εκατοντάδες υποσημειώσεις. Πολλές από αυτές ίσως στους ειδικούς να φαίνονται απλοϊκές, αλλά επαναλαμβάνω ότι απευθύνεται και σε ευρύτερο κοινό. Στο τέλος, μαζί με τα ευρετήρια, πρόσθεσα και μικρό λεξιλόγιο της βενετικής κυρίως διαλέκτου. Το έκρινα
σκόπιμο, γιατί πολλές από τις λέξεις που περιλαμβάνει δεν υπάρχουν όχι μόνο
στα ιταλικά λεξικά αλλά ούτε στα βενετσιάνικα, όπως του Μποέριο κ.ά. Ελπίζω το
βιβλίο αυτό, παρά τις όποιες ατέλειες και αδυναμίες που πιθανότατα έχει, να αποτελέσει πηγή νέων πληροφοριών για τους ιστορικούς, ερασιτέχνες ή επιστήμονες,
και έναυσμα για ανάλογες μελέτες και έρευνες. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
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ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ

... άλες τρις κασέλες ταλπεδένιες σγουραφιστές, δουκάτα 36.
Συμβολή στη μελέτη του υλικού πολιτισμού
στον βενετοκρατούμενο Χάνδακα (1647-1650)

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ την περίοδο της Βενετοκρατίας στην Κρήτη, παρόλο που έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες ανίχνευσης και καταγραφής
υλικών καταλοίπων, δεν έχει προχωρήσει ακόμη τόσο, ώστε να είναι δυνατή η
διαμόρφωση μιας πλήρους εικόνας της σημασίας που είχαν και του ρόλου που
διαδραμάτιζαν τα διάφορα υλικά αγαθά στη συγκεκριμένη περίοδο. Έχουν εκπονηθεί αξιόλογες εργασίες για την ύπαρξη λατρευτικών εικόνων, αντικειμένων
αργυροχρυσοχοϊας ή άλλων χρηστικών αντικειμένων του καθημερινού βίου1,
αλλά γενικά σπανίζουν οι μελέτες αυτές που θα εξετάσουν τα κινητά αγαθά
συγκριτικά, συνθετικά και αναφορικά με τους κατόχους τους2. Αυτό οφείλεται
στο εύρος και τη γλωσσική πολυμορφία3 των αρχειακών πηγών, τον βαθμό λεπτομέρειας των σχετικών πληροφοριών και την πολυπλοκότητα των αναγκαίων υπολογιστικών εργαλείων.
Η παρούσα εισήγηση ευελπιστεί να αποτελέσει μικρή συμβολή προς την κατεύθυνση της συνθετικής και συγκριτικής εξέτασης των αγαθών, αποτελώντας
μέρος μεγαλύτερης έρευνας αναφορικά με τον γάμο, την προικοδότηση και τον
υλικό πολιτισμό στον Χάνδακα τον 17ο αιώνα, η οποία πραγματοποιείται στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Άμστερνταμ4.
1.
2.

3.

4.

Βλ. ενδεικτικά Κωνσταντουδάκη 1975, 35-136. Βλάσση 2010, 357-373. Για άλλους σχετικούς
χωρόχρονους, ενδεικτικά Τσελέντη 1992. Καραγιάννη 2006. Βλάμη 2009.
Μια τέτοια προσπάθεια για τον χώρο της βενετοκρατούμενης Κρήτης έχει γίνει στο Μαρκάκη 2000. Σχετικοί μεθοδολογικοί προβληματισμοί έχουν τεθεί στο Μαρκάκη 1998. Βλ. και άλλες σχετικές μελέτες που αφορούν κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο στο Schuurman and van der
Woude 1980.
Για το ίδιο θέμα, Βλάμη 2009, 68. Το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός κινητών αντικειμένων
αναφέρεται στην ιταλική/ελληνική γλώσσα με παραφθαρμένους τύπους που περιέχουν στοιχεία από το βενετσιάνικο ή/και το κρητικό ιδίωμα δυσχεραίνει την αποσαφήνιση της ταυτότητας κάθε αντικειμένου.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμώς την καθηγήτρια I. Zwiep, διευθύντρια του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Άμστερνταμ, για την έγκριση της χρηματοδότησης του

Τατιάνα Μαρκάκη,
t.markaki@uva.nl
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Σε καμία περίπτωση δεν φιλοδοξεί να παρουσιάσει τα πορίσματά της ως
αντιπροσωπευτικά ενός ευρέος συνόλου, καθώς αυτά ισχύουν για τον συγκεκριμένο χωρόχρονο και με βάση το αρχειακό δείγμα, στο οποίο στηρίχτηκαν
οι μετρήσεις. Βασικός της στόχος είναι να ανιχνεύσει ποια στοιχεία διαφορετικότητας ενδεχομένως υπάρχουν ανάμεσα στα προικώα κινητά που λαμβάνει
με τον γάμο της μια γυναίκα στον Χάνδακα, κατά την ύστερη βενετοκρατία,
καθώς και στα κινητά αντικείμενα που καταγράφονται στο σπίτι της, μετά τον
θάνατό της. Απώτερος σκοπός είναι η κατανόηση της θέσης που επέχουν τα
προικώα μέσα στο σύνολο των υλικών αγαθών που κατέχουν γυναίκες. Είναι
τα προικώα αντιπροσωπευτικά του συνόλου των αγαθών που βρίσκει κανείς
στο σπίτι μιας γυναίκας αυτή την εποχή ή αποτελούν ένα υποσύνολο κινητών,
με αποτέλεσμα να δηλώνεται εμφατικά η παρουσία κάποιων αγαθών και να συσκοτίζεται η ύπαρξη άλλων;
Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα, θα πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί
ποια εικόνα υλικού βίου ακριβώς διαφαίνεται μέσα από τις απογραφές (ινβεντάρια) προικώων κινητών κατά τον γάμο και ποια εικόνα μέσα από τις απογραφές κινητών μετά θάνατον5. Γιατί αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το
πώς προβάλλεται μέσα απ’ αυτή την εικόνα ο τρόπος ζωής των γυναικών-κατόχων τους σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές της ζωής τους (στην αρχή
του έγγαμου βίου τους και στο θάνατο)6. Καταρχήν θα διερευνηθεί με βάση το
συγκεκριμένο αρχειακό δείγμα ποια είναι η ακριβής σύνθεση της προίκας στη
συγκεκριμένη συγκυρία, κατά την οποία ο Χάνδακας πολιορκείται και η ευρύτερηενδοχώρα του τελεί υπό οθωμανική κατοχή στην Α' φάση του Κρητικού
Πολέμου (1647-1650)7. Μέσω δηλαδή της ποσοτικής ανάλυσης με τη χρήση

5.

6.
7.

ερευνητικού προγράμματος. Επίσης τους ομότιμους καθηγητές A. van Gemert και Θ. Δετοράκη,
τις αρχαιολόγους Φ. Κονδύλη και Κ. Μυλοποταμιτάκη και τον ερευνητή Κ. Λαμπρινό για τις χρήσιμες συμβουλές και υποδείξεις τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον μαθηματικό-προγραμματιστή A. Everhard για την πολύτιμη συνδρομή του στην ποσοτική ανάλυση των δεδομένων.
Αν και πρόκειται για παρόμοιους τύπους εγγράφων, αφού και οι δύο αποτελούν καταλόγους
καταγραφής κινητών αγαθών, διακρίνονται δύο βασικές διαφορές ανάμεσά τους: στις απογραφές κινητών μετά θάνατον δεν αναγράφεται (σχεδόν) ποτέ η αξία των αντικειμένων, ενώ η καταγραφή τους γίνεται ανά δωμάτιο και όχι ανά κατηγορία αγαθών, όπως γίνεται συνήθως στις
απογραφές προικώων κινητών. Συνεπώς, το πρώτο είδος εγγράφου επιτρέπει μεταξύ άλλων
την ανασύσταση του εσωτερικού της οικίας και τη μελέτη της διαμόρφωσης και των διαφορετικών χρήσεων του χώρου μέσα στο οικιακό περιβάλλον. Το δεύτερο είδος εγγράφου επιτρέπει
μεταξύ άλλων τη συγκριτική εξέταση των αντικειμένων ως προς την αξία τους, γεγονός που
μπορεί να καταδείξει, με την προσμέτρηση και άλλων παραμέτρων, ποια αντικείμενα θεωρούνται «βασικά» και ποια «πολυτελείας» στη δεδομένη κοινωνία.
Η καταναλωτική συμπεριφορά του ατόμου είναι λογικό να επηρεάζεται από τον κύκλο ζωής
του νοικοκυριού. Ανάλογες διαπιστώσεις στο Βλάμη 2009, 79 και Weatherill 1988, 22.
Στη χρονική αυτή φάση παρατηρείται έντονη στρατιωτική δραστηριότητα στον Χάνδακα. Για
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σχεσιακής βάσης δεδομένων, θα εξετασθεί το είδος των κινητών, η ποσότητά
τους, η ποικιλία, η ποιότητα και η συχνότητα εμφάνισής τους, προκειμένου να
διαπιστωθεί ποιες κατηγορίες αγαθών και ποια συγκεκριμένα προικώα κινητά
είναι τα πιο σημαντικά8. Η διαπίστωση αυτή θα αποκαλύψει ποια σφαίρα του
καθημερινού βίου (εσωτερική διαρρύθμιση της οικίας έναντι εξωτερικής εμφάνισης της γυναίκας) αποτελεί ενδεχομένως προτεραιότητα για τη γυναίκα της
εποχής. Αυτός ο τρόπος ανάλυσης συνάδει με την προβληματική που θέτει ο
διεπιστημονικός κλάδος σπουδών μελέτης του υλικού πολιτισμού.9
Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από δώδεκα, στην πλειοψηφία
τους ανέκδοτες, απογραφές κινητών του νοταρίου Cesarin Querini που σώζονται
στα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας10. Πρόκειται για δέκα ανέκδοτες απογραφές και
μία εκδεδομένη, η οποία αφορά στην ευγενή Ντιάνα Νταπορτοπούλα11. Επίσης
πρόκειται για ένα αδημοσίευτο ινβεντάριο κινητών μετά θάνατον της Ανεζίνας
Ανδρονικοπούλας, συζύγου του Γιανά Στανιλά12. Με βάση τον κατάλογο του 1644
του Triv(is)an13 και τον μεγάλο αριθμό χρεωστικών ομολόγων που καταγράφονται μεταξύ των κινητών αντικειμένων της Ανεζίνας, γεγονός που υπαινίσσεται
ότι η Ανεζίνα (ή/και ο άντρας της) ασχολείται με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, είναι πιθανό ότι το ζευγάρι ανήκε στο κοινωνικό στρώμα των cittadini.
Η επιλογή του συγκεκριμένου νοταρίου του Χάνδακα δικαιολογείται από τον

8.

9.

10.
11.
12.

13.

τις ακριβείς στρατιωτικές κινήσεις μεταξύ Ιουνίου 1647 και Οκτωβρίου 1649, βλ. Στεριώτου
2000, 295-297. Για το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο αυτής της χρονικής περιόδου, οι ως τώρα
πληροφορίες είναι γενικώς πενιχρές. Η ανακοίνωση της Α. Παπαδία-Λάλα στο παρόν συνέδριο ανοίγει νέους ερευνητικούς ορίζοντες ως προς την μελέτη της κοινωνίας στην περίοδο
του Κρητικού Πολέμου.
Η εξέταση της αξίας των προικώων του παρόντος δείγματος θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης λόγω της ποικιλίας των νομισματικών μονάδων, οι οποίες χρησιμοποιούνται
για την εκτίμηση των προικώων κινητών και ακινήτων αγαθών, καθώς και της πολυπλοκότητας των νομισματικών ισοτιμιών.
Για τη θεματική και τα ερωτήματα που τίθενται, Schuurman 1980, 19-31. Schuurman 1989, 1939. Weatherill 1988. Μαλτέζου 2000. Για τη σημασία της ποσοτικής ανάλυσης των δεδομένων,
ενδεικτικά Schuurman 1980, 19-20 και Schuurman 1989, 41-68, 288-289.
ASV, Notai di Candia, Cesarin Querini, busta 234, filza 1647-1652, f. 1r-v, 11r-13v, 19r, 28r-v,
39r-v, 45r-v και 56r, 50r-51r, 59r-v, 61r-v, 62r-v, 79v και 81r, 83r-v.
Έχει εκδοθεί στο Κωνσταντουδάκη 1975, 127-130.
Σχεδιάζεται η διπλωματική έκδοση (με τη συνδρομή του A. van Gemert) και ο σχολιασμός της
πηγής αυτής, με βάση την ποσοτική ανάλυση των 565 αντικειμένων που περιλαμβάνει. Από
την λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση των αντικειμένων αυτών ανά δωμάτιο έχουν εξαχθεί
ήδη σημαντικότατα συμπεράσματα για τον υλικό βίο που εν τέλει θα οδηγήσουν στην απάντηση του καίριου ερωτήματος: πώς ακριβώς ήταν το εσωτερικό του σπιτιού μιας αστής τη στιγμή
του θανάτου της, το 1647, στον Χάνδακα;
Μανούσακας 1949, 50. Για τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την αξιοπιστία του καταλόγου αυτού κυρίως ως προς την καταγραφή των κρητικών ευγενών, βλ. Lambrinos 2009, 192197. Ειδικά για τις ενστάσεις ως προς την καταγραφή των cittadini, Lambrinos 2009, 193-194.
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μεγάλο αριθμό απογραφών (προικώων) κινητών που αφορούν σε γυναίκες και περιλαμβάνονται στα κατάστιχά του: πρόκειται για το 13% επί του συνόλου των εγγράφων του. Προς σύγκριση αναφέρονται εδώ ενδεικτικά τα ακόλουθα στοιχεία που
αφορούν στον Χάνδακα του 16ου και 17ου αιώνα: από τις 389 πράξεις του πρώτου
τριμήνου του 1549 του καταστίχου 149 του πολυγραφότατου νοταρίου του Χάνδακα Μ. Μαρά, μόνο οκτώ αφορούν προικώες δικαιοπραξίες και αποτελεούνι μόνο
το 2,05% των συμβολαιογραφικών πράξεων14. Στο libro του Μichiel Gradenigo,
δουκικού νοταρίου Χάνδακα (1593-1617), στις 184 συμβολαιογραφικές πράξεις
υπάρχουν μόνο 11 προικώες δικαιοπραξίες που απαρτίζουν το 6% του συνόλου.15
Ο συνολικός αριθμός των κινητών αντικειμένων του παρόντος δείγματος είναι 1.220, από τα οποία 128 αποτελούν διαφορετικά είδη. Τα κατέχουν δώδεκα
γυναίκες που προέρχονται από την τάξη των ευγενών και ως επί το πλείστον από
τα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα που αποτελούσαν, άλλωστε, και τη
συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού και δεν εμφανίζονταν συστηματικά στις
επίσημες πηγές16. Οι γυναίκες αυτές έχουν χωριστεί σε δύο ευρείες κοινωνικές
ομάδες: τις ευγενείς και τις μη ευγενείς. Η αδρή αυτή διάκριση αποτελεί επιλογή
που επιβάλλεται από τα προβλήματα που ανακύπτουν από τις ίδιες τις νοταριακές
πράξεις. Σ’ αυτές, τα ονόματα των συμβαλλομένων μερών που ανήκουν στα μεσαία
και κατώτερα κοινωνικά στρώματα, δηλαδή στους μη ευγενείς, είτε δεν συνοδεύονται καθόλου από προσφωνήσεις είτε συνοδεύονται από προσφωνήσεις (π.χ. κυρ,
μισέρ, αφέντης, κερά κ.λπ.) που διέπονται από ελάχιστη συνέπεια και ακρίβεια, με
αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ένταξη των προσώπων αυτών με ασφάλεια, αν δεν
διαθέτουμε γι’ αυτά και πρόσθετες πληροφορίες από άλλες πηγές, σε ένα από τα
πιο λεπτομερώς προσδιορισμένα γνωστά κοινωνικά στρώματα του αστικού και
αγροτικού χώρου. Όσον αφορά στον αστικό χώρο, εννοούνται εδώ τα στρώματα
14. Δρακάκης 2004, κδ’.
15. Λαμπρινός 2010α, 109. Εδώ αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στις δύο αυτές περιπτώσεις ο αριθμός των προικώων δικαιοπραξιών δεν συμπίπτει με τον αριθμό των προικοδοτήσεων, ο οποίος
στην πραγματικότητα είναι ακόμα μικρότερος. Για παράδειγμα, τα προικώα έγγραφα με αριθμό
έκδοσης 175, 176, 177 στο Λαμπρινός 2010α, 321-328 αφορούν μόνο σε μία περίπτωση προικοδότησης. Ανάλογα συμπεράσματα έχουν εξαχθεί και για άλλους χωρόχρονους. Βλ. Μαρκάκη
2000, 81 υποσημείωση 2, όπου αναφέρεται ότι τα 107 έγγραφα του νοταρίου Μ. Βαρούχα που
από τους εκδότες χαρακτηρίζονται ως κάποιο είδος προικώας δικαιοπραξίας, τελικά, μετά τη
μεταξύ τους σύγκριση και συνεξέταση, αφορούν μόνο σε 57 διαφορετικές περιπτώσεις προικοδοσίας που περιλαμβάνουν απογραφή και εκτίμηση προικώων κινητών (ινβεντάριο και στίμα).
16. Η ώς τώρα έρευνα έχει ασχοληθεί εκτενώς κυρίως με τις συνθήκες ζωής των γυναικών της ανώτερης τάξης την ύστερη περίοδο (βλ. Λαμπρινός 2004). Για την πρώιμη περίοδο (κυρίως τον
14ο αιώνα) πληροφορίες για τις γυναίκες των μεσαίων και κατώτερων στρωμάτων του Χάνδακα αντλούνται από τις μελέτες της S. McKee (ενδεικτικά McKee 1998). Σποραδικά αλλά χρησιμότατα στοιχεία για τον υλικό βίο των γυναικών αυτών εμπεριέχονται στο Maltezou 1991,
37-46 και στο Βλάσση 2010: 357-373.
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των cittadini και των popolani και, όσον αφορά στην ύπαιθρο, τα διάφορα πολυδιάστατα κοινωνικά μορφώματά της, όπως οι διάφορες προνομιούχες ομάδες (privilegiati), οι ελεύθεροι κατά το προσωπικό καθεστώς αγρότες και οι πάροικοι17. Για
τις γυναίκες από την τάξη των ευγενών οι προσφωνήσεις γενικά είναι σαφέστατες:
εκλαμπρότατη, ευγενική, ευγενέστατη αρχόντισσα κερά, αρχόντισσα18.
Στο παρόν αρχειακό δείγμα ευγενείς είναι η εβγενέστατι κερά Ντιάνα Νταπορτοπούλα, θιγατέρα ποτέ εβγενί αφέντι Τζόρτζι19 και σύζυγος του εβγενί αφέντι
Γιακουμί ντε Ματέη, καθώς και η Ελενέτα Κορνάρο, κόρη του ποτέ εκλαμπρότατου αφέντι Γιάκουμο και σύζυγος του εκλαμπρότατου αφέντι Νικολό Ποδοχάτορα. Στην ίδια κατηγορία έχει συμπεριληφθεί και η Κατεργιά, θιγατέρα της κερά-Μαρίας Γεοργιτζοπούλας, η οποία, αν και δεν είναι η ίδια ευγενής, προικίζεται
από ευγενή: τον σεκρετάριον ντουκάλε εβγενέστατο αφέντι Βιτζέντζο Σαλαμό20 .
Στα μεσαία και κατώτερα στρώματα ανήκουν η Αγάπη, θιγατέρα της κερά-Καλίτζας Τζακαρελοπούλας και γινή του μισέρ Νικολό Σαλιβαρά, η Ελιά, αδελφή
του αφέντι Νικολό Μοθονέο, η Ανέζα, θιγατέρα της κερά Μαρίας Κοντοπούλας
και του ποτέ Γεόργι Διακονόπουλο και γινή του κιρ Μανόλι Κλερονόμου, η Κατεργιά Σουργιαδοπούλα, θιγατέρα ποτέ Φίλιπο και γινή του μάστρο Μιχελί Καλιάκι, η κερά Μαρία Ροδιτοπούλα, θιγατέρα ποτέ Γεόργι και γινή του μισέρ Φραγγιά Κουρινό, η κερά Κορναρόλα Λιτινοπούλα, θιγατέρα ποτέ Κονσταντί και γινή
του κιρ Μανόλι Κινιγού, η Ανέζα, θιγατέρα του εβλαβέστατου αφέντι παπά κιρ
Αντόνιου Αθινστού και γινή του μισέρ Τζόρτζι Πλέσι, η Μαρούσα, θιγατέρα του
αφέντι Τζόρτζι Αγοραστού και γινή του αφέντι Τζόρτζι Κόκινου και η κερά Ανεζίνα Ανδρονικοπούλα, θιγατέρα ποτέ αφέντι Φραγγιά και γινή του αφέντι Γιανά
Στανιλά. Στην πλειονότητά τους είναι κάτοικοι Χάνδακα, αλλά υπάρχουν και
τρεις, η Ανέζα, θιγατέρα της κερά Μαρίας Κοντοπούλας, η Μαρία Ροδιτοπούλα
και η Ανέζα, θιγατέρα του παπά κιρ Αντόνιου Αθινστού, οι οποίες κατάγονται
από τον αγροτικό χώρο και έχουν εγκατασταθεί τώρα στο Χάνδακα λόγω της
κατάληψης της ενδοχώρας από τους Οθωμανούς21.
17. Για τον πολυδιάστατο και σύνθετο χαρακτήρα των αγροτικών πληθυσμών βλ. την εμπεριστατωμένη παρουσίαση στο Λαμπρινός 2010β, 115-134 και 122 ειδικά για τους privilegiati.
18. Για το θέμα των προσφωνήσεων που χρησιμοποιούνται στα νοταριακά έγγραφα της περιόδου,
ανάλογες παρατηρήσεις στο Lambrinos 2007, 183-192.
19. Στα παραθέματα διατηρείται η ορθογραφία του πρωτοτύπου, με μόνη διόρθωση την προσθήκη
του τονισμού.
20. Η μητέρα της Κατεργιάς προφανώς θα ανήκε στο υπηρετικό προσωπικό. Η πρακτική αυτή
(προικοδότηση γυναικών των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων από ευγενείς) μαρτυρείται
και σε άλλες περιπτώσεις. Βλ. για παράδειγμα τη διαθήκη της ευγενούς Ντιάνας Κορναροπούλας του 1633 , στο Λαμπρινός 2004, 122 και υποσημείωση 132.
21. Κατάγονται από τον Άγιο Θωμά Μονοφατσίου, τις Γούρνες Πεδιάδας και το Καλάμι Χανίων.
Και στις τρεις περιπτώσεις, η προίκα δημιουργήθηκε στον αγροτικό χώρο και μεταφέρθηκε
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Η παρουσίαση των πορισμάτων της έρευνας θα είναι αναγκαστικά επιλεκτική, λόγω της περιορισμένης έκτασης της παρούσας εισήγησης, και δομημένη γύρω από συγκεκριμένα υποερωτήματα που εξυπηρετούν τους στόχους που
έχουν τεθεί παραπάνω.
Πρώτο υποερώτημα: Ποια είναι η ακριβής σύνθεση της προίκας ως προς το
είδος των κινητών ανά κατηγορία αγαθών, την ποσότητά τους, την ποικιλία, τη
συχνότητα εμφάνισης και την ποιότητά τους; Η προίκα απαρτίζεται από δώδεκα
κατηγορίες22 αγαθών, που αναφέρονται με σειρά σπουδαιότητας και με αναγραφή των ποσοστών όσον αφορά μόνον στις πέντε πιο σημαντικές (διάγραμμα 1).
•

•

•

Οικιακά είδη (25%): πετσέτες φαγητού (πετζέτες)23, τραπεζομάντηλα
(ταβλομάντιλο, μαντίλι, ταπέδο24), πιάτα, κουτάλια, πιρούνια και, σε μικρότερο
βαθμό, άλλα σκεύη μαγειρικής/φαγητού, όπως μαχαίρια, χύτρες (τσικάλι),
δοχεία για υγρά (μαστραπάς), κύπελλα (κούπα) και αλατιέρες (σαλιέρα).
Ενδύματα (21%): δαμασκέτο, φουστάνι (φιστάνι), γόγρα, καμιζέτο, καρπέτα,
κάσος, πρόσθετα μανίκια (μανίκες, μανιγότα), ορμιζένια/ορμιζί, ποδιά,
ποκάμισο, ροκέτο, ρούχο, σάρτζα, τσαρδί, τζαμπελότο, μπόλια, μποράτο και
παραμάντι25.
Κρεβατόστρωση (19%): στρώματα και παπλώματα (φτερό, στρομάτσο,
πάπλομα), σεντόνια, μαξιλάρια (προσκεφαλάδι/α), μαξιλαροθήκες (ψίδια),
κουβέρτες (φελτζάδα, σκλαβίνα, κουβερτόρι) και κουνουπιέρες (πρεσβέρι),
όλα σε διάφορες ποιότητες και χρώματα.

στον Χάνδακα κατά την οθωμανική κατάληψη της ενδοχώρας.
22. Η παρούσα κατηγοριοποίηση των αγαθών εξυπηρετεί τους στόχους αυτής της μελέτης, καθώς
αποσκοπεί στη λεπτομερειακή και επακριβή καταγραφή και ανάλυση των αναφερόμενων αντικειμένων. Για διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις των αντικειμένων, βλ. Βλάμη 2009, 69. Weatherill
1988, 201-207. Schuurman 1989, 71-114.
23. Αν και υπάρχουν αμφιβολίες για το αν όλες οι πετζέτες παραπέμπουν πάντα μόνο σε πετσέτες
φαγητού και όχι και σε διακοσμητικές πετσέτες, στην παρούσα μελέτη θεωρείται ότι ο όρος
αυτός αφορά μόνο στην πρώτη κατηγορία, δεδομένου ότι συχνά οι πετσέτες αυτές απαριθμούνται πριν ή μετά τα τραπεζομάντηλα (βλ. π.χ. το έγγραφο ASV, Notai di Candia, busta 234,
filza 1647-1652, f. 28r-v). Για την απόδοση των πετσετών φαγητού με τους όρους τουβαγιούφια, τουβαλίθια, τουβαγέλια σε διαφορετικό χωρόχρονο, βλ. Βλάσση 2010, 358.
24. To ταπέδο έχει διάφορες σημασίες. Μπορεί να είναι τάπητας (Μαυρομάτης 1990, 498), ειδικότερα, τάπητας για την κάλυψη του δαπέδου κάτω από το τραπέζι (Bakker and van Gemert
1987, 848), ύφασμα πάνω σε κασέλα (Παπαδάκης 1976, 40) ή τραπεζομάντηλο (Δετοράκης
1990, 95). Στην παρούσα μελέτη θεωρείται τραπεζομάντηλο, επειδή, μέσα στα εξεταζόμενα
ινβεντάρια, αναφέρεται πριν ή μετά τα ταβλομάντιλα.
25. Από αυτά, το ρούχο, το τσαρδί, το μποράτο και η γόγρα εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα ως προς την ακριβή σημασία τους. Ανάλυση των παραπάνω ενδυματολογικών όρων
(περιγραφή, ακριβής σημασία, τιμές, υλικό κατασκευής, διακοσμητικά μοτίβα, διάχυση στο
χώρο) θα γίνει σε ξεχωριστή μελέτη.
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•

•

•

•
•
•
•
•

Επίπλωση (12%): κυρίως καρέκλες (καδέγλες), σκαμνιά (σκανιά)
και κασέλες σε διάφορες ποιότητες (σγουραφιστές, ινταγιάδες,
καρένιες, κιπαρισένιες, ταλπεδένιες26) και δευτερευόντως
καθρέφτες (καρφίκτες), αρμάρια, κρεβάτια (καργιόγλα),
τραπέζια (τάβλες και τρίποδα) και άλλα σπάνια
ή άγνωστα έπιπλα (π.χ. αρτζέλα, σκάτζα = ράφι,
αλφαμπέτο).
Κοσμήματα (8%): βέρα (αραβόνας της νίφης),
διάφοροι άλλοι τύποι δακτυλιδιών (αραβόνας,
δακτιλίδι, βεργέτα, βουλοτίρι = δακτυλίδι με σφρα
γιδόλιθο;), πόρπη, κολιέ (λεμός), βραχιόλι (μανίλι),
σκουλαρίκια (σκολαρίκια, γάτζοι τον αφτιό), γάτζοι.
Λατρευτικές εικόνες, κυρίως της Θεοτόκου και του Χριστού,
αλλά και του Ιωάννη (!), της «Αγίας Κατερίνας», «των Εβαγγελιστάδων»,
των Δώδεκα Αποστόλων, του Αγίου Σπυρίδωνα και του Αγίου Νικολάου.
Μετρητά (δουκάτα, ρεάλια, αργιρά σκούδα).
Είδη λουτρού (λιτρομπόλιες).
Είδη εσωτερικής διακόσμησης (κουρτίνες27, χαλιά).
Συμπληρωματικά εξαρτήματα ένδυσης, όπως βέλο (λεπτό κάλυμμα του
κεφαλιού), κορδέλες και ζώνες.
Εκκλησιαστικά είδη (π.χ. καντιλοβάσταγο).
Υφάσματα: βαμβάκι, μετάξι (κανεβατζέτα),28 κλωστές, λινάρι σε διάφορες
ποιότητες (σκουλούδι, λινό) και πανί.

Η προτεραιότητα που δίνεται στις τρεις πρώτες κατηγορίες αγαθών επιβεβαιώνει τον ρόλο της γυναίκας στο οικιακό περιβάλλον και δείχνει ότι πρώτα-πρώτα καλύπτονται οι βασικές ανάγκες της διατροφής, του ύπνου και της
ένδυσης, γεγονός λίγο-πολύ αναμενόμενο, αν λάβουμε υπ΄ όψη την πυραμίδα
ιεράρχησης των αναγκών του ατόμου, στη βάση της οποίας βρίσκονται αυτές
ακριβώς οι ανάγκες29.
Όμως, το διάγραμμα με τα περισσότερο δημοφιλή κινητά αντικείμενα μέσα σε
κάθε κατηγορία αγαθών (διάγραμμα 2) αποκαλύπτει μια λιγότερο λογική εικόνα:
26. Για την ερμηνεία του όρου οι απόψεις διίστανται. Ο όρος σημαίνει ότι οι κασέλες είναι κατασκευασμένες από πλατιές και χοντρές σανίδες (Βλάσση 2010, 358. Bakker and van Gemert
1987, 848) ή από σκληρό ξύλο (talpon) (Δετοράκης 1990, 97).
27. Ειδικά για τη σημασία της χρήσης κουρτινών, βλ. Βλάμη 2009, 75.
28. Για την κανεβατζέτα βλ. υποσημείωση 43.
29. Maslow 1943.

Διάγραμμα 1:
Ποσότητα
αντικειμένων
ανά κατηγορία αγαθών.
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Διάγραμμα 2.
Ποσότητα
αντικειμένων
ανά είδος.

ως δεύτερο είδος παρουσιάζονται οι φορητές εικόνες που δεν καλύπτουν
πρωταρχικές ανάγκες του ατόμου. Το στοιχείο αυτό υπονοεί ότι
θεωρούνταν απαραίτητες, επειδή κάλυπταν τις λατρευτικές
ανάγκες των πιστών και πιθανότατα και τις συλλεκτικές
τους ανησυχίες, αφού, σε κάποιες περιπτώσεις30, ο
μεγάλος τους αριθμός ή/και το μεγάλο τους μέγεθος
αποδεικνύει ότι, εκτός από λατρευτικά αντικείμενα, θα
πρέπει να θεωρούνταν και έργα τέχνης, επιβεβαιώνοντας
έτσι τα πορίσματα γνωστών μελετών.31
Ως προς την ποικιλία των προικώων κινητών ανά
κατηγορία αγαθών (διάγραμμα 3) τα ενδύματα περιλαμβάνουν
δεκαοκτώ διαφορετικά είδη που αναφέρθηκαν παραπάνω στην
κατηγορία 2. Αποτελούν συνεπώς την κατηγορία αυτή αγαθών με τη
μεγαλύτερη ποικιλία (22%), γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει μια τάση
εξεζητημένης γυναικείας εμφάνισης32. Ακολουθούνται από τα οικιακά είδη (17%),
που με δεκατέσσερα διαφορετικά είδη χαρακτηρίζονται από μικρότερη εξιδείκευση.
Η «ιδιαιτερότητα» και «μοναδικότητα» των ενδυμάτων διαφαίνεται και κατά
την εξέταση της συχνότητας εμφάνισής τους στα έγγραφα: λιγότερα αντικείμενα
αναφέρονται πιο συχνά στα έγγραφα, άρα τους γίνεται κάθε φορά ξεχωριστή
μνεία. Για παράδειγμα, οι δέκα ορμιζένιες33 του παρόντος δείγματος συναντώνται
σε δέκα ξεχωριστές εγγραφές. Αντίθετα, για τα είδη κρεβατόστρωσης γίνονται
λιγότερες αναφορές στα έγγραφα περισσότερων αντικειμένων: π.χ. τριάντα επτά
μαξιλαροθήκες (ψίδια) περιλαμβάνονται σε έντεκα μόνο εγγραφές. Αυτό σημαίνει
ότι ο νοτάριος, ενώ έχει την τάση να αθροίζει όλα μαζί τα κλινοσκεπάσματα κατά
το μέτρημα, τα ενδύματα τα αναφέρει συχνά ένα-ένα ξεχωριστά. Το στοιχείο
αυτό αντικατοπτρίζει προφανώς τη σημασία που έδιδαν οι γυναίκες στο κάθε
τους ένδυμα, το οποίο αποκτούσε έναν «ιδιαίτερο» χαρακτήρα συγκριτικά με
τα κλινοσκεπάσματα ή άλλες κατηγορίες αγαθών με πιο «συνηθισμένα» είδη.
Από την περαιτέρω λεπτομερή εξέταση των ενδυμάτων διαπιστώνεται ακόμη
ότι το ποκάμισο, το φιστάνι, η ποδιά και η ορμιζένια είναι τα είδη που εμφανίζονται
30. Βλ. π.χ. στο Κωνσταντουδάκη 1975, 127-130 το ινβεντάριο προικώων της ευγενούς Ντιάνας
Νταπορτοπούλας, στο οποίο απαριθμούνται σαράντα επτά φορητές εικόνες, από τις οποίες οι
οκτώ είναι μεγάλου μεγέθους.
31. Για ανάλογες διαπιστώσεις βλ. Καζανάκη-Λάππα 1993, 439, όπου γίνεται λόγος για το φαινόμενο του συλλεκτισμού και της παρουσίας των φορητών εικόνων όχι μόνο σε χώρους λατρείας, αλλά και σε ιδιωτικές κατοικίες του Χάνδακα ήδη από τον 16o αιώνα.
32. Η ίδια παρατήρηση επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες περιηγητών που βρέθηκαν στο Χάνδακα
τοn 17ο αιώνα (ενδεικτικά Maltezou 1991, 32).
33. Ενδύματα από λεπτό μετάξι (Bakker and van Gemert 1987, 840. Vitali 1992, 273).
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στο μεγαλύτερο αριθμό, ενώ απ’ αυτά, τα δύο πρώτα φαίνεται ότι θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «βασικά είδη»34. Ενδύματα που σε
προγενέστερες εποχές (π.χ. στην περιοχή Αμαρίου την περίοδο
1597-1613) εμφανίζονται σε ικανοποιητικό αριθμό, όπως
το καμιζέτο και το ροκέτο35, στο παρόν αρχειακό δείγμα
σπανίζουν. Σημαίνει αυτό μήπως σταδιακή εξαφάνιση των
συγκεκριμένων ειδών; Τα ως τώρα διαθέσιμα στοιχεία
δεν επιτρέπουν την απάντηση αυτού του ερωτήματος.
Απαιτείται λεπτομερής έρευνα σε μεγαλύτερη χρονική
και τοπική κλίμακα για να απαντηθούν τέτοιου είδους
ερωτήματα36. Η μεγάλη ποικιλία και η ύπαρξη πάντως
«σπάνιων» και «ιδιαίτερων» ενδυμάτων φαίνεται να αποτελεί
χαρακτηριστικό του αστικού περιβάλλοντος.37
Εντελώς ενδεικτικά και συνοπτικά θα παρουσιαστεί εδώ με ανάλογο τρόπο
ακόμη μία από τις πέντε πιο σημαντικές κατηγορίες αγαθών: τα κοσμήματα. Με
δώδεκα διαφορετικά είδη και ποσοστό 14%, τα κοσμήματα βρίσκονται τέταρτα
στη σειρά κατάταξης ως προς την ποικιλία των ειδών (διάγραμμα 3). Από άποψη
ποσότητας, τα δακτυλίδια (σε όλους τους διαφορετικούς τύπους τους)38, τα
κολιέ και τα βραχιόλια αποτελούν με αυτή τη σειρά προτεραιότητας τα πιο
συνηθισμένα κοσμήματα. Οι πόρπες και τα σκουλαρίκια φαίνεται να σπανίζουν.
Ως προς το υλικό κατασκευής προτιμάται σαφώς o χρυσός. Τα μαργαριτάρια
και κατόπιν το ασήμι είναι τα δύο επόμενα πιο συνηθισμένα υλικά.

34. Για ανάλογη διαπίστωση σχετικά με το ποκάμισο και το φουστάνι στο Μοναστηράκι Αμαρίου
την περίοδο 1597-1613, Μαρκάκη 2000, 85.
35. Μαρκάκη 2000, 86, 88-89.
36. Ανάλογα ερωτήματα τίθενται και στο Μαλτέζου 2000, 24-25.
37. Για τη διάκριση των αγαθών σε βασικά ή πολυτελή παίζουν ρόλο διάφορα κριτήρια. Ο χαρακτηρισμός κάποιων αντικειμένων ως βασικών, χρηστικών, απαραίτητων ή πολυτελείας δεν
πρέπει να στηρίζεται σε γενικής φύσεως παρατηρήσεις, όπως έχει γίνει συχνά ως τώρα (πρβλ.
π.χ. Μαλτέζου 2000, 24-25. Βλάσση 2010, 357-366. Χατζάκη 2006, 240-241). Όπως έχει καταδείξει έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απαιτείται πάντα η λεπτομερής και συγκριτική εξέταση
ορισμένων παραμέτρων, όπως για παράδειγμα της αξίας τους, της συχνότητας εμφάνισής τους,
του βαθμού λεπτομερούς περιγραφής τους, της ύπαρξης διακοσμητικών μοτίβων, της ύπαρξης
χρώματος και του υλικού κατασκευής τους. Γιατί αυτό που για τη μία κοινωνική ή χωροταξική
ομάδα αποτελεί απαραίτητο αγαθό, για την άλλη μπορεί να αποτελεί είδος πολυτελείας (βλ.
ενδεικτικά Garrard 1980, 58-60. Schuurman 1980, 25).
38. Ο αραβόνας, το δακτιλίδι, η βεργέτα και το βουλοτίρι θεωρούνται εδώ τέσσερα διαφορετικά
αντικείμενα, αν και όλα είναι δακτυλίδια, γιατί είναι σαφές ότι πρόκειται για διαφορετικούς
τύπους δακτυλιδιών. Σε αντίθετη περίπτωση ο Querini δεν θα χρησιμοποιούσε τέσσερις διαφορετικές λέξεις για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο. Επίσης ο αραβόνας δεν ταυτίζεται με τον
αραβόνα της νίφις, γιατί οι δύο όροι χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα μέσα στο ίδιο έγγραφο.

Διάγραμμα 3.
Ποικιλία προικώων
κινητών ανά
κατηγορία αγαθών.
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Στατιστική
απεικόνιση 4.
Προικώα ανά
κατηγορία αγαθών
και κοινωνική ομάδα.

Δεύτερο υποερώτημα: Ποια προικώα κινητά είναι τα πιο σημαντικά ανά
κοινωνική ομάδα; Η στατιστική απεικόνιση 4 αποκαλύπτει μια τάση που είναι
γνωστή από τη μελέτη πτυχών του υλικού βίου και σε άλλους χωρόχρονους39.
Oι ευγενείς φαίνεται να δίνουν προτεραιότητα σε αγαθά που τονίζουν τον οικιακό ρόλο της γυναίκας και τη σημασία των εσωτερικών χώρων της οικίας,
μεταβιβάζοντας, μέσω της προίκας, κυρίως οικιακά είδη, έπιπλα40 και λατρευτικές εικόνες, συμπέρασμα που επιβεβαιώνει τα ευρήματα γνωστών μελετών
σχετικά με τη θέση των γυναικών της ανώτερης τάξης. Σύμφωνα μ’ αυτές, ο
ρόλος τους περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό μέσα στην οικία41. Ταυτόχρονα, το
συμπέρασμα αυτό υποδηλώνει την αγοραστική δύναμη των ευγενών και μια έμφαση σε χρηματιστική οικονομία. Και οι γυναίκες των μεσαίων και κατώτερων
στρωμάτων αποδίδουν σημασία στους εσωτερικούς χώρους της οικίας, επενδύοντας σε κρεβατόστρωση και οικιακά είδη, αλλά αφού πρώτα έχουν φροντίσει
την εξωτερική τους εμφάνιση (ενδύματα).
Τρίτο υποερώτημα: Ποια προικώα κινητά είναι τα πιο σημαντικά στην πόλη
και ποια στην ύπαιθρο; Η εικόνα που σχηματίζεται από την εξέταση της ποσότητας των προικώων αγαθών, σε σχέση με τον τόπο προέλευσης της προίκας,
αποκαλύπτει διαφοροποιήσεις άστεως και υπαίθρου. Ενώ στον Χάνδακα προ39. Βλ. παρόμοια συμπεράσματα για τα προικώα κινητά στην περιοχή Αμαρίου την περίοδο 15971613 μετά από ποσοτική ανάλυση των δεδομένων 107 προικώων δικαιοπραξιών στο Μαρκάκη
2000, 87-91.
40. Σε προίκες ευγενών υπάρχουν κατ’ αποκλειστικότητα και όλες οι σγουραφισμένες, ινταγιάδες
κασέλες, έπιπλα δηλαδή με ζωγραφιστή και σκαλιστή διακόσμηση.
41. Λαμπρινός 2004, 85, 98-99, 141.
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εξάρχουν τα οικιακά είδη ακολουθούμενα από τα ενδύματα και την
κρεβατόστρωση, στις προίκες που προέρχονται από την ενδοχώρα η εικόνα σχεδόν αντιστρέφεται, αφού δίνεται μεγαλύτερη προτεραιότητα στα ενδύματα, κατόπιν στην
κρεβατόστρωση και ακολούθως στα οικιακά είδη.
Ερμηνεύοντας αυτά τα δεδομένα διαπιστώνεται ότι
στην ύπαιθρο η γυναικεία ενδυμασία φαίνεται να
παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Το συμπέρασμα αυτό συνάδει με την εικόνα της κρητικής υπαίθρου, όπως
αυτή προβάλλεται μέσα από την ως τώρα βιβλιογραφία και τις εκδεδομένες αρχειακές πηγές της περιόδου42. Στην ύπαιθρο, λόγω ένδειας, κύριο μέλημα των
κατοίκων, τουλάχιστον όσων βρίσκονταν σε δυσχερή κοινωνικοοικονομική κατάσταση43, θα ήταν η κάλυψη καταρχήν
των πλέον βασικών αναγκών τους. Και η ενδυμασία εμπίπτει φυσικά
σε αυτές. Βέβαια, επειδή οι αγροτικοί πληθυσμοί στην Κρήτη κατά την ύστερη
βενετοκρατία χαρακτηρίζονται από μεγάλη πολυμορφία και έντονες διαφοροποιήσεις ως προς το κοινωνικοοικονομικό καθεστώς τους, το συμπέρασμα αυτό
πιθανώς να μην ισχύει σε κάθε περίπτωση. Άλλη αξιοπρόσεκτη διαφορά μεταξύ
των δύο τοπικών ενοτήτων είναι ότι όλες οι κασέλες και οι λατρευτικές εικόνες
βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο στον Χάνδακα. Επίσης τα περισσότερα κοσμήματα μεταβιβάζονται με τις προίκες του αστικού χώρου.

Αφού παρουσιάστηκε η εικόνα υλικού βίου που αποκαλύπτεται μέσα από τα
προικώα κινητά, μπορεί να απαντηθεί τώρα το αρχικό βασικό ερώτημα της παρούσας έρευνας: ποια στοιχεία διαφορετικότητας υπάρχουν ανάμεσα στα προικώα κινητά που λαμβάνει μια γυναίκα στην αρχή του έγγαμου βίου της στον
Χάνδακα κατά την ύστερη βενετοκρατία και στα κινητά που καταγράφονται
στο σπίτι της, μετά το θάνατό της;
Από τη συγκριτική εξέταση των κυκλικών διαγραμμάτων 1 και 5, εξάγεται το
συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολλές διαφορές, αλλά και ομοιότητες ανάμεσα στα
κινητά που αναφέρονται στα δύο είδη απογραφών. Συνοπτικά οι διαφορές είναι οι
ακόλουθες: στις απογραφές μετά θάνατον καταγράφονται διαφορετικές κατηγορίες

42. Λαμπρινός 2010β, 131-153.
43. Για τη δυσχερή και υποβαθμισμένη θέση των κατοίκων της υπαίθρου, Λαμπρινός 2010β, 120123, 128-129, 133-134.

Διάγραμμα 5.
Απογραφή κινητών
μετά θάνατον.
Ποσότητα αντικειμένων.
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αγαθών (παπούτσια, χρεωστικά ομόλογα, εργαλεία), οι οποίες απουσιάζουν εντελώς
από τις προίκες του παρόντος δείγματος, περισσότερα υφάσματα,44 κατά 50%
λιγότερα έπιπλα, ελάχιστα κοσμήματα, ενδύματα και οικιακά είδη με μεγαλύτερη
ποικιλία ειδών, περισσότερα αντικείμενα που αφορούν στο εσωτερικό του σπιτιού
από ό,τι αυτά που αφορούν στην εξωτερική εμφάνιση της γυναίκας και αισθητά
περισσότερα αντικείμενα στο σύνολό τους (535 σε ένα έγγραφο έναντι 685
στα υπόλοιπα έντεκα εξεταζόμενα έγγραφα). Ως προς την πρώτη διαφορά που
αναφέρθηκε, αξίζει να τονιστεί ότι στην απογραφή μετά θάνατον της Ανεζίνας
Ανδρονικοπούλας τα πιο δημοφιλή αγαθά είναι τα παπούτσια: στο σπίτι της βρέθηκαν
155 (!) μάβρα και άσπρα ζεβγάρια παπούτζα.45 Κατόπιν ο νοτάριος κατέγραψε πολλά
χρεωστικά ομόλογα όπου αναγράφονταν τα ποσά που χρωστούσαν διάφοροι από
την ενδοχώρα και το Χάνδακα σ’ αυτήν ή/και στον άνδρα της.
Οι ομοιότητες είναι οι εξής: με εξαίρεση τα παπούτσια και τα χρεωστικά ομόλογα, στις απογραφές μετά θάνατον εμφανίζονται ως σημαντικές οι ίδιες κατηγορίες αγαθών που συναντώνται και στις απογραφές προικώων (ενδύματα, κρεβατόστρωση και οικιακά είδη) και λίγο-πολύ τα ίδια αντικείμενα που θα μπορούσαν
να χαρακτηριστούν ως «βασικά» (σεντόνια, λατρευτικές εικόνες, φουστάνια, ποκάμισα). Τέλος, ανιχνεύονται βενετικές επιδράσεις στις ίδιες κατηγορίες αγαθών
(ενδύματα και έπιπλα), γεγονός που υποδηλώνει ότι η χρήση αυτών των αγαθών
αντανακλά την επίδραση των πολιτισμικών αξιών του βενετού κυριάρχου.
Σχετικά με την ποιότητα των κινητών, δηλαδή το υλικό κατασκευής, τα διακοσμητικά τους μοτίβα, το χρώμα και την παλαιότητά τους, τα συμπεράσματα είναι πολλά, αν και η έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Στόχος της ευρύτερης αυτής έρευνας είναι η απάντηση ερωτημάτων, όπως ποιο ρόλο παίζουν
τα διάφορα διακοσμητικά μοτίβα στα κινητά αγαθά, ποια η σημασία του χρώματος σ’ αυτά και σε ποια υλικά αγαθά είναι περισσότερο ορατές οι βενετικές
επιρροές. Συνοπτικά ακολουθούν εδώ μερικές αξιοπρόσεκτες παρατηρήσεις.
1. Διαφορές μεταξύ Χάνδακα και υπαίθρου εντοπίζονται στο θέμα της διακόσμησης
των αγαθών: στον Χάνδακα σχεδόν τα μισά προικώα αγαθά φέρουν κάποιο
είδος διακόσμησης έναντι του ενός τετάρτου μόνο στην ύπαιθρο.

44. Λόγω της σχετικώς μικρής τους ποσότητας, πιθανότατα προορίζονταν για ίδια χρήση και όχι
για εμπορικούς σκοπούς. Για τον πολιτισμό των υφασμάτων, δηλαδή τη χρήση και τον συμβολισμό τους, Βλάμη 2009, 83-89.
45. Eίναι άγνωστο αν ανήκουν μόνο σ’ αυτήν ή και στην κόρη της, την κερά-Μαργέτα Στανιλοπούλα. Το γεγονός ότι καταγράφονται μαζί με μια πληθώρα άλλων ετερογενών (παλιών) αντικειμένων (εργαλείων, οικιακών σκευών, υφασμάτων) σε δωμάτιο που πιθανότατα είχε αποθηκευτική
χρήση υποδηλώνει ότι πρόκειται για παπούτσια που ίσως να μην χρησιμοποιούνταν πλέον.
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2. Όλα τα ζωγραφισμένα είδη (κασέλες και λατρευτικές εικόνες), τα φοδραρισμένα
ενδύματα, τα σκαλισμένα έπιπλα (κυρίως κασέλες), τα είδη με κρόσια και τα
ενδύματα με χρυσοκλωστή, με λουλουδάτα μοτίβα και με κοφτό αποτελούν
ίδιον των προικών από το Χάνδακα, δηλαδή τον αστικό χώρο.
3. Μαξιλάρια με φόδρα εντοπίζονται μόνο στις προίκες των ευγενών γυναικών.
4. Τα περισσότερα αντικείμενα που φέρουν κάποιο είδος διακόσμησης (76%)
έχουν σχέση με την εξωτερική εμφάνιση της γυναίκας.
5. Τα αντικείμενα σαφούς βενετικής προέλευσης (π.χ. γόγρα, τζαμπελότο,
ορμιζένια, βελούδο ρίτζο, τορναλέτο) έχουν διακοσμητικά θέματα που δεν
συναντώνται σε άλλα «κοινά» αντικείμενα, τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με
τη Βενετία. Πρόκειται, για παράδειγμα, για τη διακόσμηση με χρυσοκλωστή
και με φιόρε (δηλαδή με λουλουδάτο μοτίβο).
6. Από το σύνολο των 1.220 αντικειμένων που συμπεριλήφθηκαν στην ποσοτική
ανάλυση, μόνο τα 87 έχουν χρώμα και αυτά εμφανίζονται σε 85 εγγραφές.
Δηλαδή τα χρωματιστά αντικείμενα είναι σπάνια και καθένα απ’ αυτά λίγοπολύ μοναδικό, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η παρουσία χρώματος γενικά
προσδίδει αξία σε ένα αντικείμενο.
7 Το κόκκινο χρώμα εμφανίζεται κυρίως σε ενδύματα και ειδικά σε αυτά που
επιδεικνύουν βενετικές επιρροές.
8. Βενετικές επιρροές εμφανίζονται κυρίως σε είδη εξωτερικής εμφάνισης
(ενδύματα). Το ένδυμα αποτελεί συνεπώς το όχημα που μεταφέρει την
ιδεολογία, τη μόδα και γενικότερα τις πολιτισμικές αξίες του κυριάρχου.
Η εγκόλπωση π.χ. των προτύπων μόδας του κυριάρχου καθιστά σαφές σε
όλους ότι «ανήκει» κανείς σ’ αυτούς, ότι συμπλέει με τη βενετική σκέψη. Η
Ανεζίνα Ανδρονικοπούλα, πιθανότατα cittadina, φαίνεται ότι, συνειδητά ή
ασυνείδητα, ακολουθούσε αυτά τα πρότυπα, αφού τα ενδύματά της αφενός
περιλαμβάνουν πολλά κομμάτια βενετικής μόδας, όπως το τζαμπελότο, την
ορμιζένια, το δαμασκέτο, το βελούδο, το βελούδο ρίτζο, την καρπέτα και τα
πρόσθετα μανίκια46 και αφετέρου χαρακτηρίζονται από επιτήδευση ανάλογη
προς αυτή που παρατηρείται στην ίδια τη Βενετία. Για παράδειγμα, μεταξύ
άλλων διαθέτει και ενδύματα καμωμένα από επτά διαφορετικές ποικιλίες/
46. Για το τζαμπελότο (cambelotto/camelotto/zambellotto), ένδυμα από ύφασμα αρχικά από τρίχωμα καμήλας και κατσίκας και αργότερα από μετάξι ή από μαλλί, Vitali 1992, 109-111. Για
την ορμιζένια ή ορμιζί, δηλαδή το ένδυμα από λεπτό μεταξωτό ύφασμα (ορμιζί) που κατασκευαζόταν στην περσική πόλη Ormus, βλ. λήμμα οrmesin στο Vitali 1992, 273. Για το δαμασκέτο,
ένδυμα από λουλουδάτο μεταξωτό ύφασμα, βλ. λήμμα damasco στο Vitali 1992, 171. Για το βελούδο και βελούδο ρίτζο, βλ. λήμμα veludo, velùo στο Vitali 1992, 398-407. Για την καρπέτα ως
φόρεμα, βλ. Vitali 1992, 127-128. Για άλλες σημασίες της ως γυναικείο μεσοφόρι ή ως φούστα
βλ. αντίστοιχα Βλάσση 2010, 364 και 362.
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ονομασίες μεταξωτών υφασμάτων: μετάξι, καμοκά, κανεβατζέτα, ορμιζί και
από μετάξι μπροκαντέλο, μπροκάδο και ράζο47. Το στοιχείο αυτό αποκαλύπτει
το εκλεπτυσμένο και εξεζητημένο γούστο που τη διακρίνει και την εμφανή
προσπάθειά της να ασπαστεί τη βενετική μόδα και τις αρχές που επέβαλλε
για το ντύσιμο η αριστοκρατία της Βενετίας.48
Συμπερασματικά, από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων του παρόντος
αρχειακού δείγματος, διαπιστώθηκε ότι η προίκα είναι ένας αρκετά αξιόπιστος
δείκτης υλικού βίου που ωστόσο δεν δηλώνει την ύπαρξη ορισμένων αντικειμένων (παπούτσια, χρεωστικά ομόλογα, εργαλεία), ενώ κάνει ορατά κυρίως
αυτά τα υλικά αγαθά που αρμόζουν στον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας τη συγκεκριμένη εποχή.
Τα υλικά αγαθά της προίκας αποτελούν, στο συγκεκριμένο χωροχρονικό
πλαίσιο, κατά πρώτον ένα μέσο επιβεβαίωσης και διαιώνισης του οικιακού ρόλου της γυναίκας και, κατά δεύτερον, ένα μέσο μεταφοράς πολιτισμικών αξιών μεταξύ διαφόρων ομάδων (κοινωνικών, τοπικών και εθνικών). Εμφανίζουν
έντονες διαφοροποιήσεις ως προς την ποσότητα, την ποικιλία, τη συχνότητα
εμφάνισης και την ποιότητά τους, ανάλογα με την κοινωνική θέση των γυναικών-κατόχων τους, την προέλευση της προίκας (άστυ-ύπαιθρος) και τις κατηγορίες των αγαθών. Τέλος, ως αγαθά που σηματοδοτούν την έναρξη του έγγαμου βίου της γυναίκας δεν ταυτίζονται απαραίτητα και εξολοκλήρου με τα
αγαθά που καταγράφονται κατά τον θάνατό της, αντανακλώντας έτσι τη συγκεκριμένη χρονική φάση στον κύκλο ζωής της.
Συνεπώς οι απογραφές προικώων και άλλων κινητών αγαθών αποκαλύπτουν
μια σύνθετη και πολυδιάστατη εικόνα υλικού πολιτισμού στο συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο. Μέσα από την εικόνα αυτή γίνεται σαφές ότι, ως προς τις
καταναλωτικές επιλογές των γυναικών κατόχων των αγαθών, υπάρχουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, αφενός πολλαπλές διαδικασίες διαφοροποίησης ως προς τις
προτεραιότητες που τίθενται και αφετέρου διαδικασίες οριοθέτησης της γυναικείας ταυτότητας με την υιοθέτηση ή όχι των πολιτισμικών αξιών του κυριάρχου.
47. Για το βαρύτιμο μεταξωτό ύφασμα του καμοκά και την κανεβατζέτα (canevazetta), μεταξωτό ύφασμα του 16ου και 17ου αιώνα, Δετοράκης 1990, 93, 91 αντίστοιχα. Για το ορμιζένιο,
Bakker and van Gemert 1987, 840. Για το μπροκαδέλο/μπροκαντέλο (brocadelo) και μπροκάδο
(brocado) βενετικής προέλευσης, Boerio 1856, 100. Για την ποιότητα μεταξιού με την ονομασία ράζο (raso), Δετοράκης 1990, 97.
48. Σε απογραφή κινητών αγαθών της Βενετσιάνας ευγενούς Cesilia Contarini το 1644 στη Βενετία
(Molmenti 1912, 483-484) συναντώνται αρκετά αντικείμενα απ’ αυτά που υπάρχουν και στην
απογραφή κινητών της Ανεζίνας, όπως π.χ. una vestura di veludo rizzo nero con sue maniche,
una vestura de raso brocado nero con maneghe, una vestura de ormesin nero con maneghe...
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Στα χνάρια του Cristoforo Buondelmonti.
Νέα στοιχεία για το ταξίδι του Κυριάκου Αγκωνίτη
στην Κρήτη το καλοκαίρι του 1445

ΠΟΛΥΣΧΙΔΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, με έντονα γεωγραφικά, ιστορικά,
εθνολογικά, φυσιοδιφικά, ανθρωπολογικά και πρωτίστως αρχαιολογικά ενδιαφέροντα, ο Κυριάκος από την Αγκώνα (εικ. 1), έμπορος
στο επάγγελμα, είχε υπάρξει ακάματος ταξιδευτής, εξερευνώντας
τόσο την ηπειρωτική Ελλάδα όσο το Βυζάντιο και τη Μικρά Ασία
και διαπλέοντας το Αιγαίο πέλαγος σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
του, επισκεπτόμενος τις περισσότερες εκ των ελληνικών νήσων, που
για την περίοδο δράσης του (πρώτο ήμισυ 15ου αιώνα) βρίσκονταν,
ως επί το πλείστον, υπό ιταλική κυριαρχία. Ως πρωταρχικό του μέλημα ο ιταλός αυτοδίδακτος πρωτοαρχαιολόγος από την Αγκώνα
θα θέσει τη διάσωση, μελέτη και καταγραφή των ελληνικών (και
ρωμαϊκών) αρχαιοτήτων, επιδεικνύοντας τον ίδιο ζοφερό ζήλο, είτε
επρόκειτο για μνημειώδη δείγματα της αρχαιοελληνικής (και ρωμαϊκής) αρχιτεκτονικής είτε για μαρμάρινα ανάγλυφα είτε για αδιακόσμητες και
σε πολλές περιπτώσεις αποσπασματικά σωζόμενες αρχαίες επιγραφές ή, ακόμη
περισσότερο, για τα φαινομενικά «ευτελή» αντικείμενα της αρχαίας μικροτεχνίας, όπως π.χ. οι καμέοι, οι σφραγιδόλιθοι και τα νομίσματα1.
Με οδηγό τις σωζόμενες σε χειρόγραφα ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών διάσπαρτες ταξιδιωτικές σημειώσεις του Κυριάκου, οι οποίες μνημονεύουν εκτός
1.

Η βιβλιογραφική λίστα με θέμα τη ζωή και τη δράση του Κυριάκου Αγκωνίτη, της εξέχουσας
όσο και πολυπράγμονος αυτής προσωπικότητας της πρώιμης Αναγέννησης, είναι μακρά. Την
ολοένα και πληρέστερη γνώση μας για το έργο του ιταλού περιηγητή μέσω της σταδιακής δημοσίευσης των διάσπαρτων στις βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο επιστολών και ταξιδιωτικών σημειώσεων του Αγκωνίτη, χρωστά η έρευνα στο σπουδαίο ερευνητή E. W. Bodnar. Βλ. Bodnar
1960, Bodnar - Mitchell 1976 και πιο πρόσφατα Bodnar - Foss 2003. Σημαντική ώθηση στη
μελέτη του έργου του αρχαιοδίφη από την Αγκώνα προσέφερε επίσης το επιστημονικό συμπόσιο που έλαβε χώρα στη γενέτειρά του, με αφορμή την επέτειο των 600 χρόνων από τη γέννησή του. Βλ. Paci - Sconocchia 1998. Πιο πρόσφατα, βλ. επίσης Chatzidakis 2010.

Εικ. 1.
Άγνωστος καλλιτέχνης,
Πορτρέτο του
Κυριάκου Αγκωνίτη,
15ος αι., Μουσείο
της πόλης της Αγκώνας.

Μιχάλης Χατζηδάκης,
lastjudgment1540
@hotmail.com
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των άλλων και έναν αριθμό αρχαίων επιγραφών, θα επιχειρήσω στη συνέχεια
να εμπλουτίσω και να ανασυνθέσω τους σταθμούς του κρητικού ταξιδιού του
ιταλού περιηγητή, καταδεικνύοντας παράλληλα τα αρχαία εκείνα μνημεία που
είχαν βρεθεί στο στόχαστρο του ενδιαφέροντός του.
Η παρουσία του Κυριάκου Αγκωνίτη στην Κρήτη μαρτυρείται με βεβαιότητα για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, από τις 5 Ιουλίου
έως τις 7 Νοεμβρίου 14452.
Η πρωιμότερη πιστοποιημένη αναφορά εντοπίζει τον περιηγητή μας στις 5
Ιουλίου 1445 στην Κυδωνία, δηλαδή τα σημερινά Χανιά, να παρίσταται ως θεατής σε έναν κατά τα λεγόμενά του διεθνή διαγωνισμό τοξοβολίας σε στόχο,
ο οποίος έμελλε να αναδείξει νικητή, προς ιδιαίτερη τέρψη του Κυριάκου, τον
τοπικό πρίγκιπα Nicolao Zancarolo3. Ο Νικόλαος άνηκε σε ένα από τα πλέον
περιώνυμα γένη βενετσιάνων ευγενών, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στο
νησί κατά τον εποικισμό της Κρήτης από τους ιταλούς κατακτητές. Ακόμη και
σήμερα, η οδός Τζαγκαρόλων στη για την εποχή που μας απασχολεί κατεξοχήν
αριστοκρατική συνοικία Καστέλι στην παλαιά πόλη των Χανίων –ο λόφος που
περιβάλλει τη σημερινή οδό Κανεβάρο– οριοθετεί την πάλαι ποτέ ζώνη επιρροής της οικογενείας, ενώ το εντυπωσιακό θύρωμα ενός εκ των δύο παλατιών
των Zancarolo (εικ. 2), το οποίο εκτίθεται στο αρχαιολογικό μουσείο των Χανίων, προδιαθέτει ακόμη και τον σημερινό ανυποψίαστο θεατή για το αλλοτινό
μεγαλείο και υψηλό κοινωνικό κύρος της οικογενείας4.
Στον Νικόλαο ο κατά τα λεγόμενά του «αρχαιολάτρης» (palaiophilos) Κυριάκος θα δωρίσει «μνείας φιλοξενίας τε και φιλοτιμίας χάριν» (memoriae atque
honoris gratia) για τη νίκη του στον αγώνα της τοξοβολίας ένα ροδιακό νόμι-

2.

3.

4.

Πηγές μας για την ανασύνθεση του κρητικού ταξιδιού του Κυριάκου είναι οι σελ. 137v-140v
(= 513-520) του κώδικα Lat. 5237 και 9v-10v του κώδικα Lat. 5252 της Βιβλιοθήκης του Βατικανού, οι σελ. 1r-1v του κώδικα Gr. 481 (863) της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης της Βενετίας, οι
σελίδες 22r-22v και 32r-34r του κώδικα Palatino Targioni 49 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Φλωρεντίας, καθώς και η σελ. 70v του κώδικα Canon Misc. 280 της Βοδλειανής Βιβλιοθήκης
της Οξφόρδης. Βλ. σχετικά Bodnar - Foss 2003, 178-209, 392-393. Πρβλ. De Rossi 1888, 375376, Mitchell 1962, 288-289, 292-295, Pontani 1994, 136-144.
Nicolao A. filio Zancarolo, Cydonio sagittifero viro praestanti atque optimo arciferum victori [...]
hac ipsa in Cydonea [...] constituto ante urbis moenia ad arenas athletum agone, et singulari
praeposito vincenti volucri sagitta, decertantium praemio, non modo insignes illos pharetrigeros
Parthos Scythosque et Hyrcanos ceterosve peregrines sagittiferos superavit, quin et ipsis expertissimis
arcu Cydonibus praecellentior. Για το πλήρες κείμενο βλ. Bodnar - Foss 2003, 178-181· Mitchell
1962, 293-294.
Για τα αλλοτινά παλάτια των Zancarolo βλ. Gerola 1917, 217, 220-221, 224, εικ. 122, 125-126·
Curuni - Donati 1988, Lastra 270, 274, 1156, σελ. 104, 254-255. Για το οικόσημο της οικογενείας βλ. Gerola 1932, 231-232· Curuni - Donati 1988, Lastra 298, σελ. 261.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΚΩΝΙΤΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟ 1445 – 161

Εικ. 2.
Θύρωμα του παλατιού
των Zancarolo,
Αρχαιολογικό
Μουσείο Χανίων.

σμα5. Η ροδιακή δραχμή απεικόνιζε στην εμπρόσθια όψη το κεφάλι του θεού
Απόλλωνα με το στέμμα του ήλιου και στον οπισθότυπο το ρόδον, σύμβολο της
ομώνυμης νήσου. Ο Κυριάκος αναφέρει μάλιστα και τη συνοδευτική επιγραφή
με το όνομα του τοπικού άρχοντα (ΑΝΤΑΙΟΣ), κατά τη διάρκεια της θητείας
του οποίου είχε κοπεί το νόμισμα, γεγονός που επιτρέπει την ακριβή ταυτοποίηση του εν λόγω νομισματικού τύπου (εικ. 3)6. Η επιλογή της δωρεάς του συγκεκριμένου νομίσματος δεν είχε υπάρξει ασφαλώς τυχαία από την πλευρά του
Κυριάκου. Ο Απόλλωνας, ως θεός της τοξοβολίας, καλούνταν να ανακαλέσει με
τρόπο εμβληματικό όσο και αλληγορικό την υπόμνηση της νίκης του Nicolao
Zancarolo στον αθλητικό αγώνα. Στη σωζόμενη αφιερωματική επιστολή του
προς τον νεαρό πρίγκιπα, ο Κυριάκος θα επιδοθεί, κατά την προσφιλή συνήθεια
των ουμανιστών της εποχής του, σε μια επίδειξη ευρυμάθειας, παραθέτοντας
όλα τα γνωστά σε εκείνον χωρία από τους κλασικούς συγγραφείς (Ισίδωρος της
Σεβίλλης, Πίνδαρος, Λουκανός, Βιργίλιος, Οβίδιος και Απουλήιος)7, τα οποία
πιστοποιούσαν την ιδιαίτερη έφεση των Κρητών ήδη από την αρχαιότητα στην
εξάσκηση της συγκεκριμένης τέχνης, δηλαδή της χρήσης του τόξου (πρβλ. εικ.
4)8. Σε κάθε περίπτωση, στο πρόσωπο του Nicolao Zancarolo, ο Κυριάκος θα
5.

6.
7.
8.

Kyriacus palaeophilos Anconitanus Apollinis Pythii, pharetrati arciferentisque divi, argenteam
sacri capitis ymaginem Rhodio et Anthaeo principe nomismate insignitam dedit memoriae atque
honoris gratia. Βλ. Bodnar - Foss 2003, 178-181, Mitchell 1962, 294.
Για τον εν λόγω νομισματικό τύπο βλ. Grose 1979, 206, εικ. 301.11.
Βλ. Bodnar - Foss 2003, 180-183. Πρβλ. Mitchell 1962, 294.
Για τους αρχαίους στατήρες της Κυδωνίας, στους οποίους απεικονίζεται ο μυθικός ήρωας Κύ-

Εικ. 3.
Ροδιακή δραχμή
της εποχής του
ΑΝΤΑΙΟΥ,
125-88 π.Χ., Αθήνα,

Εικ. 4.
Στατήρας από την
αρχαία Κυδωνία.
Ο τοπικός μυθικός ήρωας
ΚΥΔΩΝ, ενώ τεντώνει
τη χορδή του τόξου του,
320-280 π. Χ. Αθήνα,
Νομισματικό Μουσείο.
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Εικ. 5. Άγνωστος καλλιτέχνης με βάση μία πρωτότυπη σύνθεση του Κυριάκου Αγκωνίτη,
«Απόλλωνας αργυρότοξος». Φλωρεντία, Εθνική Βιβλιοθήκη, Κώδικας Pal. Targioni 49, σελ. 33r.
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πρέπει να είχε αναγνωρίσει τη σύγχρονη μετενσάρκωση του τοπικού μυθιστορικού ήρωα Κύδωνα ή ενός κρητικού Απόλλωνα, γεγονός που υπογραμμίζει
εκτός των άλλων και ένα ιδιόχειρο σχέδιο του «αργυρότοξου Απόλλωνα» που
συνόδευε το κείμενο της αφιερωματικής επιστολής του προς τον νεαρό ενετό
πρίγκιπα (εικ. 5)9.
Το ενδιαφέρον του Κυριάκου για τα κρητικά ήθη και έθιμα και ο ενθουσιασμός του ενώπιον της ανεύρεσης άξιων εκπροσώπων-τιμητών των τοπικών
αυτών παραδόσεων και στις μέρες του θα μπορούσε να είχε υποκινηθεί από
τη γνώση των σχετικών πληροφοριών για το θέμα αυτό, όπως τις παραθέτει ο
Cristoforo Buondemonti στην κρητική του πραγματεία.
Στην Περιγραφή της νήσου Κρήτης ο Buondelmonti κάνει ειδική μνεία στους
κατοίκους του χωριού Αξός, στους πρόποδες της Ίδης, και της ιδιαίτερης δεξιότητάς τους στον χειρισμό του τόξου, αναφέροντας ενδεικτικά ότι οι κάτοικοι
του χωριού αυτού και μυθικοί απόγονοι του γένους των Κουρητών μπορούσαν
σε καιρό πολέμου να συγκροτήσουν μια αξιόμαχη ομάδα χιλίων και πλέον τοξοβόλων για την προάσπιση των εδαφών τους10. Η αναφορά αυτή στο έργο του
Buondelmonti αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωσή μας, με δεδομένο ότι
η Descriptio Insulae Cretae συμπεριλαμβάνεται σε μια σειρά από γεωγραφικά
κείμενα που αποδεδειγμένα είχε στην κατοχή του ο Κυριάκος Αγκωνίτης και
τα οποία έχουν σωθεί σε ένα χειρόγραφο στην Οξφόρδη. Το ενδιαφέρον όμως
είναι ότι στον ίδιο αυτό κώδικα της Βοδλειάνης βιβλιοθήκης ανήκουν, όπως
έχει αποδείξει στο παρελθόν ο Charles Mitchell, σωζόμενα αποσπάσματα του
κρητικού ημερολογίου του Κυριάκου και ανάμεσά τους και η επιστολή του
στο Nicolao Zancarolo που μας έχει απασχολήσει εδώ11. Με αυτό το δεδομένο
κατά νου θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο Κυριάκος ταξίδευε στην
Κρήτη με το έργο του συμπατριώτη του Buondelmonti ανά χείρας, όπως ένας
σύγχρονος επισκέπτης της νήσου σπεύδει να ανατρέξει για την ενημέρωση και
τον προσανατολισμό του σε έναν κατατοπιστικό ταξιδιωτικό οδηγό. Επιπλέον

δων καθώς τεντώνει τη χορδή του τόξου του, βλ. ενδεικτικά Grose 1979, 491-492, εικ. 239, 1-5.
9. Για το σκίτσο του «αργυρότοξου Απόλλωνα» βλ. Mitchell 1962, 299, εικ. 28.
10. [...] Maximum omnium aliorum huius insule in radice montis Yde, ad septentrionem Ocsoo
rus est, quod iuxta principium fluminis est positum, in quo antra parua et magna habitabilia
enumeraui. In quibus clam alendum ab Opi Iovem filium transmissum fore et Curetis populis
commendatum legitur qui usque in hodiernum, ut michi videtur, in hoc rure cohabitate sunt. Et
isti ab eis descenderunt. Ab omnibus autem dilecti, vitam trahunt; qui liberi ac strenui in bello,
mille et plus cum arcubus et sagittis extra rus in campo videntur. Sed cum omnibus pacem obtinent
et amicitiam dominorum sequiti sunt […]. Βλ. Cornelius 1755, 105· Van Spitael 1981, 181-182·
Αλεξίου - Αποσκίτη 1996, 52.
11. Βλ. Mitchell 1962, 292-297.
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Εικ. 6. Χάρτης της νήσου Κρήτης από την πραγματεία «Περί των νήσων του Αρχιπελάγους (Liber Insularum Archipelagi, 1422)
του Cristoforo Buondelmonti. Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, κώδικας MSS 71.
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η κρητική πραγματεία του Φλωρεντινού μοναχού συνοδευόταν από έναν αναλυτικό χάρτη του νησιού με τοπωνύμια, υποδείξεις των πιο σημαντικών αξιοθέατων, παρατηρήσεις γεωφυσικού χαρακτήρα και υπομνήματα, ο οποίος θα
είχε υπάρξει ιδιαίτερα χρήσιμος σε κάθε επίδοξο περιηγητή και επομένως και
στον Κυριάκο. Ένα χειρόγραφο της βιβλιοθήκης του Βατικανού διασώζει το
τμήμα αυτού του εκτενή κρητικού χάρτη που αφορά τη δυτική Κρήτη12. Μια
πιο συνοπτική εκδοχή του κρητικού αυτού χάρτη συμπεριλαμβάνεται εξάλλου
στο κεφάλαιο που αφορά τη Μεγαλόνησο και στο έτερο σημαντικό συγγραφικό πόνημα του Buondelmonti, στην Πραγματεία περί των νήσων του Αρχιπελάγους (Liber Insularum Archipelagi, 1422).
Σε όλους αυτούς τους χάρτες, δίπλα στον τοπογραφικό προσδιορισμό των
Λευκών Ορέων (mons leucus) διαβάζει κανείς επιπρόσθετα hic cipressi infiniti
(εικ. 6)13, μια παρατήρηση για την κρητική χλωρίδα που κάνει επανειλημμένως
την εμφάνισή της στο κείμενο της Descriptio Insulae Cretae και η οποία θα πρέπει να ενέπνευσε και τον Κυριάκο στη φυσιολατρική αναζήτηση των περίφημων
αρχαίων δασών από κυπαρίσσια στις κορυφές των λευκών ορέων14.
Ο διακαής αυτός πόθος του περιγράφεται με γλαφυρό τρόπο σε μια επιστολή του Αγκωνίτη από τα Χανιά, στις 15 Ιουλίου 1445, προς τον φίλο του, Γενουάτη διοικητή της Χίου Andreolo Giustiniani15. Κατά την προσφιλή πρακτική
πολλών περιηγητών της εποχής, ο Κυριάκος είχε προσεταιριστεί τους τοπικούς
εκκλησιαστικούς κύκλους για την παροχή διευκολύνσεων κατά την παραμονή
του στο νησί. Ο Αγκωνίτης αναφέρει στην επιστολή του αυτή με ζωηρά χρώματα την αναζήτησή καταλύματος στο σπίτι του λατίνου επισκόπου Κυδωνίας
κοντά στα Μεσκλά, στους πρόποδες των Λευκών Ορέων και τη συνακόλουθη
επίσκεψή του στην επισκοπή της Κυδωνίας στην Αγιά. Μάλιστα, ο Κυριάκος
δεν θα πρέπει να είχε δυσκολευτεί ιδιαίτερα να προσανατολιστεί, με δεδομένο ότι η ακριβής τοποθεσία της επισκοπής είναι σημειωμένη ως ep(iscopatus)
caneee με σχετική τοπογραφική ακρίβεια στον ήδη προαναφερόμενο αναλυτικό
χάρτη που συνόδευε την κρητική πραγματεία του Buondelmonti16. Η επισκοπή
Κυδωνίας είχε ως έδρα την ερειπωμένη σήμερα εκκλησία της Κοιμήσεως της
12. Ms. Rossianus 703 της Βιβλιοθήκης του Βατικανού. Βλ. Barsanti 2001, 117, εικ. 14.
13. Π.χ. στον χάρτη της Κρήτης από το αντίγραφο του Liber Insularum Archipelagi στο χειρόγραφο κώδικα MSS 71 της Γενναδείου Βιβλιοθήκης στην Αθήνα. Βλ. Αλεξίου - Αποσκίτη 1996,
24, εικ. 2.
14. Επανειλημμένες είναι στο κείμενο της Descriptio οι αναφορές στα άφθονα κρητικά κυπαρισσόδαση και πευκοδάση. Βλ. σχετικά Cornelius 1755, 79, 84, 85, 88, 91, 96, 100, 101, 105, 109.
15. Βλ. Bodnar - Foss 2003, 183-187.
16. Π.χ. στον χάρτη της νήσου που συνοδεύει την κρητική πραγματεία στον κώδικα Rossianus 703
στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού. Βλ. Barsanti 2001, 117, εικ. 14.
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Εικ. 7.
Άποψη του εσωτερικού
του ναού της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου
(α' βυζαντινή περίοδος)
στην Αγιά Χανίων.

Θεοτόκου στην Αγιά, λίγο έξω από τα Χανιά (εικ. 7). Έδρα επισκόπου υπήρχε
στην Αγιά ήδη κατά τη βυζαντινή περίοδο, οπότε οι παραλιακές επισκοπές, για
λόγους ασφαλείας από τις επικείμενες επιδρομές των εχθρών, είχαν μεταφερθεί στα ενδότερα της χώρας. Κατά την Ενετοκρατία, ολόκληρη η περιοχή ήταν
ιδιοκτησία της επισκοπής Κυδωνίας που είχε μετονομασθεί σε επισκοπή Αγιάς.
Στο σημείο αυτό του ημερολογίου του, ο Κυριάκος αναφέρει και τη σύνταξη
από την πλευρά του μιας δίγλωσσης, ελληνικής αλλά και λατινικής, αφιερωματικής επιγραφής σε ανάμνηση των επισκευαστικών εργασιών στον ναό από
τον ενετό επίσκοπο και επιστήθιο φίλο του Luca Grimani17. Στο επεισόδιο αυτό
μοιάζει μάλιστα να υποβόσκει το έντεχνα συγκαλυμμένο ίχνος της άσκησης μιας
κάποιας κριτικής από την πλευρά του ιταλού περιηγητή για την αμελή στάση
των Ελλήνων απέναντι στην πολιτιστική τους κληρονομιά. Αυτό καθίσταται
σαφές από την προσθήκη της φράσης «Graeca incuria» στη λατινική εκδοχή της
επιγραφής, ένα καταφανώς αιχμηρό σχόλιο που όμως πιθανότατα για διπλωματικούς λόγους έχει εσκεμμένα παραλειφθεί στην ελληνική της μετάφραση. Με
φόντο τη θλιβερή εικόνα εγκατάλειψης που η αλλοτινή τρίκλιτη καμαροσκεπής βασιλική, κτισμένη πάνω στα θεμέλια ενός παλαιότερου ναού και ένα από
τα σπάνια μνημεία του είδους της α' βυζαντινής περιόδου (330-824) στον ελλαδικό χώρο, παρουσιάζει σήμερα και η οποία καθιστά επιτακτική ανάγκη την
17. venerando cum patre Luca Grimano, Hagiensi optimo Cydonum pontifice, Hagienses suos ad agros
venimus et antiquam in his primum Hagiensem ipsam et cathedralem suam ecclesiam Beatae Virgini
sacram veneramur; quam et longa vetustate collapsam et ab eo ipso antistite optimo reparatam cum
percepissem, haec Latina Graecaque epygramma ipsa in aede positura condidimus. Βλ. Bodnar
- Foss 2003, 184-185, όπου και το πλήρες δίγλωσσο κείμενο της αναθηματικής επιγραφής.
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άμεση αποκατάσταση του μνημείου, η κριτική του Κυριάκου, σχεδόν έξι αιώνες
πριν, αποκτά με το βλέμμα στο σήμερα ένα διαχρονικά επίκαιρο χαρακτήρα18.
Ο ιταλός ταξιδευτής δεν θα μπορούσε να αναχωρήσει από τα Χανιά χωρίς
να ικανοποιήσει τη σφοδρή του επιθυμία να αφουγκραστεί εκ του σύνεγγυς το
μεγαλείο της κρητικής φύσης και να θαυμάσει ιδιαίτερα τα ξακουστά αρχαία
κυπαρισσόδαση των κρητικών μαδάρων. Πράγματι, στις 14 Ιουλίου, ο ιταλός
περιηγητής θα αναρριχηθεί, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, με τη συνοδεία ντόπιων κυνηγών, οδηγών και του τοπικού επισκόπου μέχρι την Ανώπολη Σφακίων19. Ο Κυριάκος αναφέρεται στην Ανώπολη με το όνομα Πολυρρήνια, γεγονός
που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση λόγω της ταυτωνυμίας με την αρχαία
πόλη κοντά στο Καστέλι Κισάμου. Η ταυτοποίηση της Πολυρρήνιας, ωστόσο,
με την Ανώπολη αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι η Ανώπολη αναγράφεται
ως Πολυρρήνια στον χάρτη της Κρήτης του Buondelmonti20, άλλη μια έμμεση
απόδειξη, κατά τη γνώμη μου, ότι ο Κυριάκος συμβουλευόταν με ιδιαίτερη προσοχή κατά την κρητική του περιοδεία τα έργα του συμπατριώτη του.
Εντούτοις στην Ανώπολη, για μια και μοναδική ίσως φορά εντός της συνολικής ταξιδιωτικής του δράσης, οι φυσιολατρικές αναζητήσεις μοιάζουν να κερδίζουν το πάνω χέρι ενάντια στις αρχαιολογικές. Έτσι ο Κυριάκος θα προσπεράσει
με μια φευγαλέα μονάχα μνεία τα πελασγικά κυκλώπεια τείχη της αρχαίας πόλης,
τμήματα των οποίων διακρίνονται ακόμη και σήμερα στη βόρεια πλευρά του
λόφου κοντά στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, για να επιδοθεί σε περαιτέρω αναζήτηση του κατεξοχήν αντικειμένου της ορειβατικής του εξερεύνησης,
των αρχέγονων αειθαλών και αιωνόβιων κωνοφόρων δέντρων που ευδοκιμούσαν εν αφθονία στο νησί (cupressus sempervirens) και τα οποία έμοιαζαν, κατά
τα λεγόμενά του Αγκωνίτη, όταν επιτέλους κατάφερε να τα αντικρύσει γεμάτος δέος, να οδηγούν σε σύγκλιση τα επίπεδα ουρανού και γης, αγκαλιάζοντας
με το πλούσιο φύλλωμά τους ολόκληρο το ουράνιο στερέωμα. Για το κρητικό
κυπαρίσσι μιλούν σχεδόν όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς καθώς ήταν τόσο μεγάλο το πλήθος του στο νησί που η Κρήτη θεωρήθηκε από κάποιους ως πατρίδα
του. Η αναφορά σε μια επιστολή του Κυριάκου, λίγους μήνες μετά, σε δύο καθίσματα από κρητικό κυπαρισσόξυλο21, τα οποία προορίζονταν να σταλούν ως
18. Για την εκκλησία βλ. Borboudakis - K. Gallas - Wessel 1983, 235-237, εικ. 190-191.
19. cum pontifice plerisque agrestis comitati et venatoribus accolis, scrupeos arduosque per colles ad
ipsos Leucos montes ascendimus; ubi primum, turritis disiectisque veterrimi cuiusdam oppidi
moenibus inspectis, situ denique permenso, Polyreniae Cretae civitatis vestigial novimus et campos
ubi urbs illa vetustissima fuit. Βλ. Bodnar - Foss 2003, 184-187.
20. Ενδεικτικά αναφέρω τον χάρτη της Κρήτης από το Liber Insularum Archipelagi στη σελ. 17r
του κώδικα Hamilton 108 της Κρατικής Βιβλιοθήκης του Βερολίνου.
21. bina de cypresso scriniola, βλ. Bodnar - Foss 2003, 210-211.

168 – ΙΑ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. B: ΙΣΤΟΡΙΑ

Εικ. 8.
Η είσοδος
του Ταλλαίου Άνδρου
(σπήλαιο Μελιδονίου)
στον νομό Ρεθύμνου.

δώρα στον κυβερνήτη της Χίου Andreolo
Giustiniani, μας ενθυμίζει ότι κατά τον μεσαίωνα η κρητική οικονομία στήριζε πολλά
στα προϊόντα –κυρίως έπιπλα και οικοδομικά υλικά– της κατεργασίας του πολύτιμου
κυπαρισσόξυλου22.
Στην επιτυχή εν τέλει αναζήτησή του
αυτή των infiniti cipressi στα δύσβατα μονοπάτια στην κορυφογραμμή του Ομαλού,
ο Κυριάκος εμφανίζεται κατά τα λεγόμενά
του εξοπλισμένος με ανθεκτικά δερμάτινα
«σκυθικά» σανδάλια και συνοδευόμενος από έναν ντόπιο κυνηγό ονόματι Βασίλη. Πάνω απ’ όλα όμως ο Κυριάκος, ο πιστός στο καθολικό δόγμα αλλά και
ένθερμος παράλληλα θιασώτης του αρχαίου παγανιστικού πνεύματος, θέτει στο
πλαίσιο της ορειβατικής αυτής εξερεύνησης εαυτόν υπό την καθοδήγηση του
αγαπημένου του θεού-προστάτη από το αρχαίο ελληνορωμαϊκό πάνθεον, του
φτεροπόδαρου Ερμή23. Η ιδιαίτερη αδυναμία του Κυριάκου για τον αγαπημένο
θεό-προστάτη του και δεδηλωμένο προσωπικό φρουρό-φύλακά του θα πρέπει
να έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφαση του ιταλού αρχαιολάτρη να επισκεφθεί το σπήλαιο του Μελιδονίου (Γεροντόσπηλιος) σε υψόμετρο περίπου 200
μέτρων, στις δυτικές παρυφές του Κουλούκωνα, στον νομό Ρεθύμνου (εικ. 8).
Στο Ταλλαίο Άνδρο, στο οποίο αρχικά λατρευόταν ο μυθικός κρητικός ήρωας
Τάλως αλλά μεταγενέστερα φαίνεται να είχε υπάρξει τόπος λατρείας τόσο του
Δία όσο και του Ερμή Ταλλαίου, ο Κυριάκος θα καταγράψει δύο εκ των τριών
εγχάρακτων επιγραφών του σπηλαίου, οι οποίες δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί,
ίσως γιατί είχαν χαραχθεί στο αριστερό τοίχωμα του προθαλάμου της εισόδου,
το οποίο επιχωματώθηκε στο πέρασμα του χρόνου24. Η πιο γνωστή από τις δύο
αυτές επιγραφές, που χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο, είναι ο ύμνος της
Άρτεμης, θυγατέρας του Σάλβιου Μηνά, στον Ερμή σε έξι ελεγειακά δίστιχα25.
22. Βλ. Rackham - Moody 1996, 133.
23. uno ex accolis comitatus Basilio ad altiores nemorososque montium vertices arduum quipped et raro
suetum per iter pedibus et Hyrcano quoque tegmine talaratis conscendi, nostro et ipso alipede ductitante
Mercurio, ubi demum expetitas plerasque vidimus altas coniferas redolentes coelumque comis minantes
perpetuoque virentes, insigne decus nemorum cupressus. Βλ. Bodnar - Foss 2003, 186-187.
24. Για το σπήλαιο και τις επιγραφές του βλ. Baldwin-Bowsky 2006, 260-261· Γαβριλάκη 2010, 659660· Τζιφόπουλος 2010, 670-671.
25. Η εν λόγω επιγραφή δεν μνημονεύεται από τους Bodnar και Foss σε συνάρτηση με το κρητικό
ταξίδι του Κυριάκου, αλλά το γεγονός της πρόσληψής της από τον Αγκωνίτη πιστοποιείται μέσω
της παρουσίας της σε κώδικες με επιγραφικό υλικό που αποδεδειγμένα παραπέμπει σε αυτόν,
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Η άλλη επιγραφή είναι λατινική και αναφέρει το όνομα ενός απελεύθερου
δούλου, του Q(uintus) Volteios Menodoros, ο οποίος άνηκε σε κάποιον Ρωμαίο,
όπως φαίνεται από το όνομα26. Ότι η λατινική αυτή επιγραφή είχε υποπέσει στην
αντίληψη του Κυριάκου μπορώ τώρα να αποδείξω, καθώς αποτελεί τμήμα μιας
επιγραφικής συλλογής ενός κώδικα της Λαυρεντιανής βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας27. Η επιγραφική αυτή συλλογή αναπαράγει με απόλυτη βεβαιότητα
επιγραφές που ο Κυριάκος είχε δει, μελετήσει και καταγράψει κατά τη διάρκεια
των πολύχρονων περιηγήσεών του σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Δεν θα πρέπει εξάλλου να μείνει ασχολίαστο ότι στον φλωρεντινό κώδικα
της κρητικής επιγραφής προηγείται μια επιγραφή που ο ιταλός περιηγητής επίσης είδε και κατέγραψε, η οποία βρίσκεται ακόμη και σήμερα εντοιχισμένη στη
δυτική πρόσοψη της εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μέρμπακα
στην αργολική πεδιάδα και η οποία μνημονεύει τον Quintus Caecilius Metellus
Creticus (135-50 π.Χ.)28. Αν και διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης, η γειτνίασή της στο χειρόγραφο της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης με την επίσης λατινική κρητική επιγραφή από το Ταλλαίο Άνδρο, δεν θα πρέπει να είχε υπάρξει
τυχαία. Ο Quintus Caecilius Metellus Creticus ήταν ως γνωστόν ο Ρωμαίος κατακτητής της Κρήτης. Η διθυραμβική αναφορά σε αυτόν δεν θα μπορούσε να
απουσιάζει στο κρητικό σημειωματάριο του Αγκωνίτη και από ένα σονέτο που
ο Κυριάκος θα συνθέσει για να υμνήσει τη Μεγαλόνησο29, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο σαφές ότι όσο και αν ο Κυριάκος αντιμετώπιζε τα επιτεύγματα
του αρχαιοελληνικού πολιτισμού ως μια καλλιτεχνική κατηγορία sui generis με
τους δικούς της νόμους και τη δική της υπόσταση, δεν έπαυε ωστόσο να έχει
υψηλό το αίσθημα της εθνικής ταυτότητας και υπερηφάνειας και να είναι βαθιά
μέσα του πεπεισμένος για την ανωτερότητα σε ιστορική κλίμακα του ρωμαϊκού πολιτισμού απέναντι στον αρχαιοελληνικό. Την πεποίθησή του αυτή την
εκφράζει έκδηλα ο ενθουσιασμός που ανακλά η ανεύρεση και καταγραφή από
την πλευρά του μιας σειράς, ως επί το πλείστον ρωμαϊκών επιγραφών, στην ελ-

26.
27.
28.

29.

όπως π.χ. το χειρόγραφο Lat. Monacensis 716 της Βαυαρικής Κρατικής Βιβλιοθήκης (εδώ σελ.
57v) και ο κώδικας Barb. Lat. 2098 στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού (εδώ σελ. 42v), όπου μάλιστα ως τόπος προέλευσης της επιγραφής αναφέρεται: Apud Cretam in Idaej montis radicibus».
Για την επιγραφή καθεαυτή βλ. Boeckh 1833, 423, αρ. 2569· Guarducci 1939, 302, αρ. 2.
Βλ. Guarducci 1939, 304, αρ. 3.
Η επιγραφή εμπεριέχεται σον κώδικα Laur. 10.77 (εδώ σελ. 180r) της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας.
Την εντοιχισμένη αυτή επιγραφή, η καταγραφή και σχεδιαστική απεικόνιση της οποίας εντάσσεται στο πλαίσιο της πελοποννησιακής περιοδείας του Κυριάκου στα 1447-1448, εικονογραφεί
η σελ. 114v του κώδικα Trotti 373 της Αμβροσιανής Βιβλιοθήκης του Μιλάνου. Βλ. Sabbadini
1910, 228.
Βλ. Bodnar - Foss 2003, 204-207.
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ληνική ή στη λατινική γλώσσα σε κρητικό έδαφος και οι οποίες ανάμεσα στα
άλλα μνημονεύουν Ρωμαίους αυτοκράτορες, τον Μάρκο Αυρήλιο, τον Λούκιο
Βέρο και τον αγαπημένο του όλων –μιας και σε αυτόν ήταν αφιερωμένη και η
αψίδα στο λιμάνι της γενέτειράς του Αγκώνας– Τραϊανό30.
Παραμένοντας στο γεωγραφικό πλαίσιο που έχουμε χαράξει και κινούμενοι
ακολουθώντας την πορεία που κατά τα φαινόμενα και ο ίδιος ο πρωταγωνιστής
μας είχε ακολουθήσει κατά την κρητική του περιοδεία από τα δυτικά προς τα
ανατολικά, στον νομό Ρεθύμνου μαρτυρείται η παρουσία του Αγκωνίτη πέραν
του σπηλαίου στο Μελιδόνι και στην αρχαία Λάππα, τη σημερινή Αργυρούπολη, μέσω μιας καταγραμμένης, χαμένης σήμερα επιγραφής, η οποία μνημονεύει
την ανάθεση από τον δήμο της πόλης ενός ανδριάντα «τιμής και μνήμης χάριν»
στον Μάρκο Αυρήλιο Κλήσιππο31. Η επίσκεψη στη Λάππα, πέραν των πλούσιων
φυσικών ομορφιών της ευρύτερης περιοχής και ιδιαίτερα των φυσικών τρεχούμενων νερών των πηγών της Αγίας Δύναμης, θα είχε δίχως αμφιβολία κινήσει
το ενδιαφέρον του Κυριάκου και για έναν άλλο λόγο, γεγονός που φανερώνει
άλλωστε έμμεσα και η άνω επιγραφή. Επειδή το αρχαίο ρωμαϊκό στοιχείο είχε
υπάρξει ιδιαίτερα έντονο. Στην σε ευρύτερη έκταση βεβαιωμένη ρωμαϊκή περίοδο της πόλης εντάσσονται χρονολογικά έξοχα έργα γλυπτικής, που σήμερα
φυλάσσονται στο αρχαιολογικό μουσείο Ρεθύμνου, το εκτεταμένο νεκροταφείο
των ρωμαϊκών χρόνων στη θέση Πέντε Παρθένες, το οποίο αναφέρει μάλιστα
και ο Buondelmonti στην κρητική του πραγματεία32, αλλά και το περίφημο σωζόμενο ρωμαϊκό μωσαϊκό δάπεδο, που μπορεί να θαυμάσει ακόμη και σήμερα
ο επισκέπτης της πόλης.
Η μοναδική σήμερα εντοπιζόμενη εκ των μνημονευομένων από τον Κυριάκο κρητικών επιγραφών –ή, για να είμαι απόλυτα ακριβής, ένα πιστό της
αντίγραφο– μας οδηγεί στην Πεδιάδα Καστελίου του νομού Ηρακλείου και
στην αρχαία πόλη της Λύττου (εικ. 9). Η Λύττος είχε κατά μια ενδιαφέρουσα
σύμπτωση συμμαχήσει με τη Λάππα κατά τη διάρκεια του πολέμου στον οποίο
είχε εμπλακεί εναντίον της Κνωσού στα 221-219 π.Χ. και αναφέρεται από τον
ιστορικό Πολύβιο ως η αρχαιότερη μάλιστα εκ των 147 κρητικών πόλεων33. Την
ύπαρξη της πόλης της Λύττου ο Κυριάκος θα γνώριζε συν τοις άλλοις και από
30. Την προσοχή των ερευνητών σε αυτή την ευσύνοπτη ομάδα κρητικών επιγραφών που μνημονεύονται από τον Κυριάκο στα ταξιδιωτικά του σημειωματάρια έστρεψε πρώτος ο Erich
Ziebarth (Ziebarth 1899).
31. Ad antiquam aliam Cretae urbem, olim Lampeam, mediterraneas inter praeclaras, quam prope
Rhithymnam hodie Polin dicunt. Βλ. Bodnar - Foss 2003, 188-189· Ziebarth 1899, 489. Για την
επιγραφή βλ. Boeckh 1833, 428, αρ. 2584· Guarducci 1939, 203, αρ. 14.
32. Βλ. σχετικά Cornelius 1755, 108-109· Van Spitael 1981, 192-193· Αλεξίου - Αποσκίτη 1996, 57.
33. Πολύβιος, Ιστορίες, 4.52.
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την αποδεδειγμένη του μελέτη των κειμένων του Ομήρου και του Ησιόδου, οι
οποίοι αμφότεροι κάνουν αναφορά σε
αυτή ο μεν στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, ο δε στη Θεογονία34. Την ανακάλυψη της μίας από ένα ζευγάρι δίδυμων επιγραφών από ένα βωμό που
αφιέρωσε ο τοπικός άρχοντας Μάρκος
Πομπέιος Κλεομενίδας προς τιμήν του
αυτοκράτορα Τραϊανού (εικ. 10)35, κοινοποίησε πρώτος o Federico Halbherr
σε μια ανασκόπηση των ανασκαφικών του ερευνών στην American Journal of
Archaeology του έτους 189636.
Μια αυτοψία στα ερείπια της αρχαίας Λύττου σήμερα, αποδεικνύει ότι τα
μόνα ορατά ίχνη της αρχαίας πόλης στην κορυφή του λόφου πάνω από το χωριό
Ξιδάς (εικ. 9) είναι τα υπολείμματα μιας κατοικίας των ελληνιστικών χρόνων
και τμήματα του τείχους της βυζαντινής περιόδου, τα οποία φαίνονται
στην πλαγιά του λόφου, ακριβώς δυτικά από το ξωκλήσι του Τίμιου
Σταυρού. Μια περιπλάνηση ανάμεσα στα αμπέλια και τα αγριόχορτα
αποκαλύπτει, ωστόσο, πολλά μάρμαρα και θραύσματα από αγγεία της
αρχαίας Λύττου, ενώ διάσπαρτα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη διακρίνονται
στον περίβολο και εντοιχισμένα στον εσωτερικό διάκοσμο της βυζαντινής εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου που χρονολογείται στον 14ο αιώνα.
Εκείνο όμως που πραγματικά μου προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι
η παντελής έλλειψη αναφοράς στις σημειώσεις του Κυριάκου τόσο της
υπέργειας ρωμαϊκής υδατογέφυρας της Λύττου, ενός έργου της εποχής
του Αδριανού συνολικού μήκους 22 χλμ., το οποίο είχε κατασκευαστεί
στις δύσβατες βορειοδυτικές περιοχές του όρους Δίκτης και τμήμα του
σώζεται σήμερα βόρεια του χωριού Κασταμονίτσα, όσο και πολύ περισσότερο του αρχαίου θεάτρου της πόλης. Το μυστήριο αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις μάλιστα, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ειδικά το θέατρο
της Λύττου ήταν το μεγαλύτερο θέατρο σε ολόκληρη την Κρήτη και σίγουρα
34. Πέμψαν δ’ ες Λύκτον Κρήτης, ες πίονα δήμον οππότ’ αρ απλότατον παίδων τεκέσθαι, έμελλε,
Ζήνα μέγαν. Βλ. Θεογονία, ΣΤ' 477.
35. Apud Lytton, antiquam et mediterraneam urbem magna ex parte deletam, prope villam quam
Pediadam dicunt. Βλ. Bodnar - Foss 2003, 188-189· Ziebarth 1899, 489. Για την επιγραφή καθεαυτή βλ. Boeckh 1833, 425, αρ. 2574· Guarducci 1935, 197, αρ. 28=29.
36. Βλ. F. Halbherr 1896, 542, αρ. 3.

Εικ. 9.
Γενική άποψη
της τοποθεσίας
της αρχαίας Λύττου,
Πεδιάδα Ηρακλείου.

Εικ. 10.
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η θέαση του δεν θα είχε αφήσει τον Αγκωνίτη ασυγκίνητο. Τα ερείπιά του ήταν
μάλιστα ορατά τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα, όταν το περιέγραψε
αναλυτικά και το αποτύπωσε σε ένα σχεδιάγραμμα ο Βικεντίνος περιηγητής,
γιατρός και βοτανολόγος Onorio Belli37. Στις μέρες μας, το θέατρο δυστυχώς
παραμένει αθέατο, καθότι σκεπασμένο από τις μεταγενέστερες επιχωματώσεις.
Αθέατα σε μεγάλο βαθμό, καθώς απουσιάζει έως σήμερα μια οργανωμένη
ανασκαφή τους, παραμένουν και τα δύο θέατρα της Ιεράπετρας. Το μεγάλο θέατρο δεν έχει ανασκαφεί, έχει όμως ταυτιστεί με αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, που
έχουν εντοπιστεί σε ακίνητο στην περιοχή των Βιγλιών, αριστερά στον δρόμο
για τη Βιάννο, προς την πλευρά της θάλασσας, όπου εντοπίστηκαν αρκετά τμήματα αγαλμάτων και διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη38. Ο ήδη προαναφερόμενος
ιταλός φυσιοδίφης Onorio Belli θα αποτυπώσει σε σχέδια και τις κατόψεις του
μικρού και του μεγάλου θεάτρου της αρχαίας Ιεράπυτνας39.
Και ο Κυριάκος Αγκωνίτης θα επισκεφθεί τα δύο θέατρα της Ιεράπετρας,
σχεδόν ενάμιση αιώνα νωρίτερα από τον Belli. Κατά την προσφιλή του συνήθεια, ο Κυριάκος θα κατονομάσει τα στρογγυλά αρχαία οικοδομήματα ως αμφιθέατρα που προορίζονταν για τη διεξαγωγή «ναυμαχιών»40. Προφανώς, όταν ο
Κυριάκος είχε δει τα δύο θέατρα της Ιεράπετρας το φθινόπωρο του 1445, αυτά
ήταν πλημμυρισμένα με νερό, όπως καλυμμένη με νερό είχε υπάρξει κατά την
επίσκεψή του και η Ιερά Λίμνη στη Δήλο, την οποία ο Αγκωνίτης περιγράφει
κατ’ αναλογία ως naumachiam amplitudine [...] circularem aquarum41. Επιδιώκοντας να ερμηνεύσει τη χρήση της κυκλικής φόρμας των μνημείων αυτών, ο
Κυριάκος μετέφερε τη γνώση του από την αρχαία λατινική γραμματεία, η οποία
του παρείχε την πληροφορία ότι τα αμφιθέατρα χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα και ιδιαίτερα στους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους όχι μονάχα ως
τόπος διεξαγωγής θανάσιμων μονομαχιών (munera) και θεαματικών επιδείξεων
με άγρια ζώα (venationes) αλλά και ναυτικών μαχών (naumachiae).
Και στην περίπτωση της αρχαίας Ιεράπυτνας είναι λοιπόν πρωτίστως η έν37. Ο Belli περιγράφει αναλυτικά το θέατρο σε μια ενδιαφέρουσα επιστολή του από τα Χανιά, στις
11 Οκτωβρίου 1586, προς τον θείο του Valerio Barbarano στη Βιτσέντσα. Βλ. σχετικά Beschi
2000, 128-129 και εικ. 13. Για το αρχαίο θέατρο της Λύττου πρβλ. επίσης Falkener 1854, 18 κ.ε.·
Σπανάκης 1968, 158, εικ. 23· Sanders 1982, 61 και υποσημ. 12.
38. Για το μεγάλο θέατρο της Ιεράπετρας βλ. Falkener 1854, 13· Σπανάκης 1968, 153 κ.ε.· Sanders
1982, 59 και υποσημ. 8.
39. Βλ. Beschi 2000, 130-131 και εικ. 9, 15.
40. Apud Hierapetram ad australe littus amplissimam olim Cretensium urbem, ubi alia inter suae
magnitudinis monumenta duorum amphitheatrum naumachiaeque spectaculi reliquias et vestigia
vidimus, inter quae binas Caesareas statuas basesque hisce suis cum inscriptionibus Atticis et
eximiis quoque litteris comperi». Βλ. Bodnar - Foss 2003, 188-191.
41. Βλ. Bodnar - Foss 2003, 156-157.
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δοξη περίοδος της ακμής της, η οποία συμπίπτει με την εποχή της ρωμαϊκής κυριαρχίας στην πόλη, που φαίνεται να είχε ενθουσιάσει ιδιαίτερα τον περιηγητή
μας. Ο Κυριάκος θα καταγράψει μάλιστα και τις μη εντοπισμένες σήμερα επιγραφές στα αναθηματικά βάθρα δύο αυτοκρατορικών αγαλμάτων που ανακάλυψε ανάμεσα στα ερείπια της αρχαίας πόλης, οι οποίες γραμμένες σε «όμορφη
αττική γραφή», όπως μας πληροφορεί42, παρείχαν την πληροφορία ότι οι δύο
ανδριάντες που παρίσταναν τον Μάρκο Αυρήλιο και τον Λούκιο Βέρο είχαν
αφιερωθεί από τον Λεύκιο Φλάβιο Σουλπικιανό Δωρίωνα43.
Η ανεύρεση πλησίον ενός θρησκευτικού οικοδομήματος in agro Hierapytna
μίας άλλης καταγραμμένης στο ημερολόγιό του αναθηματικής επιγραφής, η
οποία κάνει μνεία στην αφιέρωση των αγαλμάτων της Δήμητρας και της Περσεφόνης από μια γυναίκα, την Αρχεδίκα, κόρη του Ζηνοφίλου, θα επιτρέψει
στον ιταλό αρχαιοδίφη να εκφράσει τη βεβαιότητα του, ότι ο εν λόγω ναός ήταν
αφιερωμένος στη λατρεία της Δήμητρας και της Κόρης44.
Τέλος, η πρόσληψη και καταγραφή από τον Κυριάκο μιας τέταρτης επιγραφής με προέλευση από την Ιεράπετρα, όχι μιας αναθηματικής επιγραφής αυτή
τη φορά αλλά ενός μακροσκελούς κειμένου νομικού χαρακτήρα που καλούνταν
να επισφραγίσει την υπογραφή μιας συνθήκης ανάμεσα στην Ιεράπετρα και σε
μια υποτελή σε αυτήν πόλη, πιθανότατα την Πραισό, σπεύδει ωστόσο να μας
υπενθυμίσει, ότι τα κριτήρια επιλογής των επιγραφικών μνημείων που επιλέγονταν για να συμπεριληφθούν στην επιγραφική συλλογή του Κυριάκου δεν ήταν
σε καμία περίπτωση αυστηρά θεματικού χαρακτήρα45. Η ιδιαίτερα σημαντική
αυτή ενεπίγραφη στήλη μνημονεύεται κατά τον 16ο αιώνα ως εντοιχισμένη στην
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Σητεία έως το έτος 1576, κατά το οποίο ο
ενετός ευγενής Giacomo Foscarini θα την αποστείλει πίσω στην πατρογονική
εστία, όπου και χάνονται έκτοτε τα ίχνη της έως τις μέρες μας.
Το μεγαλύτερο τμήμα του φθινοπώρου του 1445, ο Αγκωνίτης μάλλον το
είχε περάσει στο Ηράκλειο, το οποίο πιθανόν να χρησιμοποιούσε ως ορμητή42. Για το σχετικό κείμενο στο ταξιδιωτικό ημερολόγιο του Κυριάκου πρβλ. υποσημ. 40. Πρβλ.
Ziebarth 1899, 489.
43. Βλ. Boeckh 1833, 427, αρ. 2581 και σελ. 428, αρ. 2582· Guarducci 1942, 160, αρ. 16 και 161, αρ.
17.
44. Εις Ιεράπετραν, ad sacram et olim eximiam divae illius Hierapetrae Cereris et Persephonis aedem.
Bodnar - Foss 2003, 190-191· Ziebarth 1899, 489. Για την επιγραφή βλ. Boeckh 1833, 422, αρ.
2567· Guarducci 1942, 59, αρ. 12.
45. Βλ. Boeckh 1833, 409-411, αρ. 2555· Ziebarth 1899, 490. Πρβλ. επίσης Deiters 1901. Η επιγραφή, η πρόσληψη και καταγραφή της οποίας από τον Αγκωνίτη είχε υπάρξει άγνωστη στους
Bodnar και Foss βρίσκεται στον κώδικα Ms phil. 253, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Αμβούργου, ο οποίος, όπως εύστοχα έχει παρατηρήσει ο Erich Ziebarth, αντλεί από επιγραφικό υλικό
που με βεβαιότητα παραπέμπει στον Κυριάκο. Βλ. σχετικά Ziebarth 1903, 12, αρ. 26.
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ριο, απ’ όπου οργάνωνε τις εξορμήσεις του στην κρητική ύπαιθρο κατά το τελευταίο διάστημα της παραμονής του στο νησί. Με την αφορμή της παραμονής
του στον Χάνδακα και της πρόσφατης επισκευής από την ενετική διοίκηση του
Μεγάλου Αρσεναλίου, μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά που το είχε πλήξει
λίγα χρόνια πριν, πιθανότατα στα 1441, ο Κυριάκος μάλιστα θα συνθέσει μια
αφιερωματική επιγραφή σε ανάμνηση του συμβάντος, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία του δούκα του Ηρακλείου Αndrea Donato, του ναυάρχου Fantino Viario και των τοπικών συμβούλων Marco da Lezze και Pandolfo
Contarini και υπό την αιγίδα του ίδιου του ενετού δόγη Francesco Foscari46.
Με την αναφορά σε μία από τις τελευταίες περιπλανήσεις του στην ανατολική Κρήτη, θα ήθελα να κλείσω την ανασκόπησή μου αυτή της πολύμηνης
περιοδείας του Κυριάκου Αγκωνίτη στη Μεγαλόνησο.
Στις 23 Οκτωβρίου του 1445, ο Κυριάκος θα βρεθεί περιπλανώμενος στον
«Ισθμό της Ιεράπετρας», στο στενότερο δηλαδή τμήμα της νήσου, μια περιοχή
που στον βόρειο-νότιο άξονα ορίζεται από τις πόλεις της Παχιάς Άμμου και
της Ιεράπετρας και στον δυτικό-ανατολικό από το Δικταίο όρος και τα Σητειακά βουνά και πιο συγκεκριμένα το όρος Θρυπτής. Με αφετηρία το Καβούσι
(Αγαυούσια) στη βορειοανατολική πλευρά του Ισθμού της Ιεράπετρας, το οποίο
στο κείμενο αναφέρεται ως φέουδο της οικογενείας των Mudacio, ο Κυριάκος
θα αναζητήσει την πηγή της Δικταίας Αρτέμιδος, την οποία και θα ανακαλύψει
κατά τα λεγόμενά του στις δυτικές παρυφές της Δίκτης (στην περίπτωσή αυτή
η Δίκτη ταυτίζεται με ολόκληρο τον ορεινό όγκο της ανατολικής Κρήτης), σε
απόσταση περίπου 100 σταδίων (19 χμ.) από την πόλη της Ιεράπετρας.
Τον γρίφο σχετικά με τον ακριβή εντοπισμό της υποτιθέμενης αυτής πηγής της Δικταίας Αρτέμιδος έμελλε να λύσει η εύστοχη παρέμβαση του Garth
Fowden. Eνάντια στη λανθασμένη ανάγνωση του εν λόγω χωρίου από τον
Edward Bodnar και την Anna Pontani47, o Fowden θα κάνει την οξυδερκή παρατήρηση ότι στην αρχή του κειμένου του Κυριάκου, όπου κανείς διαβάζει ex
Agauusia Modatia villa pro cha η χρήση της έκφρασης pro cha αναφέρεται ουσιαστικά στο φαράγγι του Χα (εικ. 11), το οποίο βρίσκεται στο όρος Θρυπτής
σε ελάχιστη απόσταση από τα χωριά της Παχιάς Άμμου και του Καβουσίου48.
Το μήκους περίπου 2 χλμ.και βάθους 700 μ. φυσικό χάσμα ανήκει δικαιωματικά
στα εντυπωσιακότερα αλλά και πλέον τεχνικά φαράγγια ολόκληρης της Ευρώπης. Σε αρκετά σημεία είναι εξαιρετικά στενό, ενώ στο τελευταίο ένα τρίτο του

46. Βλ. Bodnar - Foss 2003, 200-201. Πρβλ. Pontani 1994, 143-144.
47. Βλ. Bodnar - Foss 2003, 198-201, Pontani 1994, 137-143.
48. Βλ. Fowden 2005, 777 κ.ε. Για το φαράγγι πρβλ. Grove - Rackham 2001, 40.
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Εικ. 10.
Γενική άποψη
του φαραγγιού του Χα
κοντά στην Ιεράπετρα.

φαραγγιού, στο τέλος του παραφάραγγου Μάστορας, χύνεται ο μεγαλύτερος
καταρράκτης της Κρήτης ύψους 215 μέτρων.
Ενώπιον του καταρράκτη του Χα θα πρέπει να είχε σταθεί και ο Κυριάκος
Αγκωνίτης εκείνο το απόγευμα της 23ης Οκτωβρίου 1445. Φανερά εκστασιασμένος μπρος στη θέα αυτού του μοναδικού γεωλογικού φαινομένου και με
τις αλλεπάλληλες στρώσεις των ασβεστολιθικών πετρωμάτων στον επιβλητικό
κατακόρυφο βράχο, από τον οποίο ξεπήδαγε ο καταρράκτης, να πλημμυρίζουν
χάρη στα παιχνιδίσματα του φωτός λίγο πριν από τη δύση του ηλίου με όλα τα
χρώματα της ίριδας, ο Κυριάκος δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει ποιητική
γλώσσα για να περιγράψει αυτή την απόκοσμη, σχεδόν εξωσωματική εμπειρία,
αποδίδοντας ταυτόχρονα τα εύσημα στη μεγαλύτερη καλλιτέχνιδα-δημιουργό, την ίδια τη φύση, για τη συντέλεση αυτού του θαυμαστού φαινομένου. Η
συσχέτιση του καταρράκτη με τη Δικταία Άρτεμη επιβεβαιώνει ότι το επιβλητικό φαράγγι, που και σήμερα αποτελεί το κατεξοχήν σύμβολο της περιοχής,
είχε υπάρξει αντικείμενο μυθοπλασίας ήδη κατά την εποχή της επίσκεψης του
Αγκωνίτη. Ο Κυριάκος δεν θα διστάσει μάλιστα να κάνει μνεία στις τοπικές λα-
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ϊκές δοξασίες, σύμφωνα με τις οποίες κάποιοι ιερωμένοι από το Καβούσι διατείνονταν ότι είχαν αντικρύσει με τα μάτια τους τη θεά Άρτεμη με τη συντροφιά
των νυμφών της να παίρνουν γυμνές το μπάνιο τους στα κρυστάλλινα νερά της
πηγής που σχηματιζόταν από την πτώση των υδάτων του καταρράκτη του Χα49.
Μέσα από τις ταξιδιωτικές σημειώσεις του που αφορούν στην Κρήτη και οι
οποίες πιστοποιούν το πέρασμά του κατά το διάστημα αυτό και από τους τέσσερεις νομούς της, ο Κυριάκος Αγκωνίτης αποκαλύπτεται στα μάτια του μελετητή ως ένας περιηγητής με έντονες φυσιολατρικές (επίμονη αναζήτηση των
περίφημων κρητικών κυπαρρισιών στην κορυφογραμμή των Λευκών Ορέων και
της πηγής της Δικταίας Άρτεμης στο φαράγγι του Χα) αλλά και αρχαιολογικές
ανησυχίες, εστιάζοντας, αν και όχι αποκλειστικά, πρωτίστως σε αρχαιολογικά
τεκμήρια από την περίοδο της ρωμαϊκής κατάκτησης της Κρήτης. Επιπλέον, ο
Κυριάκος εμφανίζεται μέσα από το οδοιπορικό του, και με την κρητική πραγματεία του συμπατριώτη του Cristoforo Buondelmonti, να καθοδηγεί τα βήματά
του, διατεθειμένος να ψηλαφίσει ακόμη και την αφιλόξενη, υγρή επιφάνεια των
βράχων των σπηλαίων, στην περίπτωσή μας του Ταλλαίου Άνδρου, αναζητώντας επιγραφικές ενδείξεις για τη συσχέτιση αρχαίων τοπογραφικών μνημείων
με την αγαπημένη του θεότητα από το ελληνορωμαϊκό πάνθεον, τον προστάτη των εμπόρων και θαλασσοπόρων Ερμή. Τέλος, ο ιταλός ταξιδευτής δεν θα
διστάσει, όπως είδαμε επανειλημμένως, να χρησιμοποιήσει τα διδάγματα της
έντονης ενασχόλησής του με την κλασική αρχαιότητα και στην καθημερινή του
πρακτική, συνθέτοντας αναθηματικές επιγραφές σε αρχαΐζον στυλ για να τιμήσει την κοινωφελή δράση των βενετσιάνων φίλων του (τον Luca Grimani και
τον Andrea Donato για την επισκευή της εκκλησίας της Παναγίας στην Αγιά
έξω από τα Χανιά και την ανάπλαση των Νεωρίων στο λιμάνι του Ηρακλείου
αντίστοιχα) και αφιερώνοντας δώρα αρχαιολογικής προέλευσης και συμβολικού-αλληγορικού χαρακτήρα σε άτομα, όπως ο ενετός πρίγκιπας Nicolao
Zancarolo, που στα μάτια του εξέφραζαν, με τον πλέον εμβληματικό τρόπο, το
ιδεώδες του ευγενούς κρητικού άνδρα, του γαλουχημένου στα ντόπια ήθη και
άξιου συνεχιστή των τοπικών παραδόσεων.

49. Αγαυούσια in villa Graeca quoque religione sacerdotes, qui nostra aetate Dianam ipsam suis
cumque candentibus nymphis, albis deposositis vestibus, nudas abluentes quandoque vitreo ipso
sub gurgite demergere vidisse testantur. Βλ. Bodnar - Foss 2003, 200-201.
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ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

Τρία βυζαντινά τοπωνύμια-οικισμοί
στην περιοχή των Απιδίων Σητείας

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στην Κρήτη, κυρίως κατά τη β΄ περίοδο (961-1211)
είναι έκδηλη σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του κρητικού λαού: στο λεξιλόγιο,
την κοινωνική του συμπεριφορά, κυρίως όμως στα τοπωνύμια και μάλιστα σε
επίκαιρα και νευραλγικά για την Αυτοκρατορία σημεία του νησιού την ιστορική αυτή περίοδο.
Είναι γνωστό ότι, μετά την εκδίωξη των Αράβων από την Κρήτη από τον
Νικηφόρο Φωκά, το νησί βρισκόταν συνεχώς στο επίκεντρο του βυζαντινού ενδιαφέροντος. Η ιστορική παρένθεση των 130 ετών της αραβικής επικυριαρχίας
του ήταν οδυνηρή για τους Βυζαντινούς, γιατί είχαν χάσει μια περιοχή που τους
προσπόριζε πλούσια έσοδα, ταυτόχρονα όμως και μια ναυτική βάση στη Μεσόγειο, που τώρα αποτελούσε ορμητήριο των ατίμων της Άγαρ Αμβλωμάτων, όπως
ονομάζει τους Άραβες ο Ανδρέας Κρήτης, οι οποίοι κυριολεκτικά λυμαίνονταν
τα νησιά του Αιγαίου και τα παράλια των γύρω από αυτό ηπειρωτικών περιοχών.
Για όλους αυτούς τους λόγους έλαβαν, μετά την ανάκτηση του νησιού, όλα
τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην υποτροπιάσει ο αραβικός
κίνδυνος. Τα μέτρα αυτά ήταν κυρίως διοικητικά-στρατιωτικά, κοινωνικά και
θρησκευτικά. Στα πρώτα υπαγόταν η παραχώρηση σε στρατιωτικούς μεγάλων
αγροκτημάτων, σε περιοχές ευαίσθητες, τα λεγόμενα στρατοτόπια, όπου θα
εγκαθίσταντο, με σκοπό την επιτήρηση και τη φύλαξή τους από ενδεχόμενη
νέα εχθρική επιβουλή. Θα αποτελούσαν έτσι τον πρώτο κυματοθραύστη κατά
των εναντίων, αν επιχειρούσαν ξανά να έλθουν στην Κρήτη οι αλητήριοι, όπως
χαρακτηρίζονταν οι Άραβες από τους βυζαντινούς χρονικογράφους, ώσπου να
οργανωθεί η συστηματική απόκρουση και αναχαίτισή τους από τις αυτοκρατορικές δυνάμεις. Περιττεύει βέβαια εδώ να γίνει αναφορά στις επιμέρους ενέργειες των νέων εποίκων για τη φύλαξη και υπεράσπιση της θεολέστου νήσου.
Με την εγκατάσταση των βυζαντινών στρατιωτών στο νησί, μετά την εκδίωξη των Αράβων, δημιουργήθηκαν νέοι οικισμοί, οι πιο γνωστοί από τους

Γιάννης Χρηστάκης,
επίτιμος Σχολικός
Σύμβουλος Α/θμιας
Εκπαίδευσης

194 – IA΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. B: ΙΣΤΟΡΙΑ

οποίους είναι αυτοί που και σήμερα ακόμη ονομάζονται Αρμένοι. Με το όνομα
αυτό έχομε αρκετά χωριά στην Κρήτη. Ο Στέργιος Σπανάκης καταγράφει τρεις
ζωντανούς οικισμούς με το όνομα αυτό: έναν στον Αποκόρωνα, έναν στην
επαρχία Ρεθύμνης και άλλον έναν στη Σητεία, καθώς κι έναν ακόμη έξω από
τον τότε Χάνδακα, ο οποίος δεν υπάρχει σήμερα. Τέλος, αναφέρει τον οικισμό
Αρμενοχώρι στην Κίσαμο1.
Για την ενίσχυση της κοινωνικής ζωής εγκαταστάθηκαν στο νησί και πολιτικοί άρχοντες, που συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση μια κοινωνίας
με βυζαντινή αρχοντική ευγένεια και συμπεριφορά. Η κοινωνική αυτή στάση
επέζησε καθ’ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, μέχρι και τις αρχές του 20ού
αιώνα. Ο Pashley, που περιηγήθηκε την Κρήτη το 1834, γράφει ότι άκουσε τους
γεμάτους με ευγενική αρχοντιά Κρητικούς, να απευθύνουν με τους εξής χαιρετισμούς: «Πολλά τα έτη σας, πολλά τα έτη στην Αφεντιά σας»· «Καλώς ορίσατε, η Ευγένειά σας»2. Οι χαιρετισμοί αυτοί συνοδεύονταν με ελαφρά υπόκλιση
κορμού και κεφαλής και με το χέρι στο στήθος.
Μια τέτοια περιοχή ισχυρά φυλασσόμενη, όπως αποδεικνύεται, ήταν η ευρύτερη περιοχή των Αρμενοχανδράδων Σητείας, ένα οροπέδιο, από τα νότια κράσπεδα του οποίου μπορεί κανείς να αγναντεύει ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή,
από το ακρωτήριο Γουδέρα, το αρχαίο Ερυθραίο, και το Κουφονήσι, την αρχαία
Λεύκη, ώς την Ιεράπετρα και το Γαϊδουρονήσι, την αρχαία Χρυσή, κι ακόμη πιο
πέρα, τη θάλασσα του Μύρτου, του Βάττου και της Άρβης. Για τον λόγο αυτό,
η εγκατάσταση βυζαντινών στρατιωτικών εδώ ήταν χαρακτηριστική και πλούσια. Αυτό φανερώνει η ύπαρξη του χωριού Αρμένοι, που ιδρύθηκε και κατοικήθηκε από στρατιώτες του Νικηφόρου Φωκά.
Φαίνεται όμως ότι οι στρατιωτικοί προύχοντες με τη «συνοδεία» τους αποτέλεσαν ιδιαίτερους μικρότερους οικισμούς, που μαζί με τους Αρμένους αποτελούσαν το δίκτυο κατασκόπευσης των νότιων παραλίων της περιοχής και τη
δύναμη της πρώτης απόκρουσης σε περίπτωση νέου αραβικού κινδύνου. Αξίζει
να σημειωθεί ότι ο οικισμός Αρμένοι ήταν κτισμένος σε θέση, η οποία προστατευόταν νότια από μια κορυφογραμμή. Η επιλογή της θέσης ίσως αποτελεί ένδειξη ότι οι στρατιώτες κάτοικοί του αποτελούσαν τη «δεύτερη σειρά εφεδρείας» των δυνάμεων της ευρύτερης περιοχής.
Οι οικισμοί των στρατιωτικών προυχόντων είχαν και αυτοί κτισθεί σε θέσεις
μη ορατές από τη θάλασσα, ώστόσο, η επιλογή των σημείων στα κράσπεδα του
μικρού οροπεδίου επέτρεπε την άμεση παρακολούθηση και επιτήρηση του Λι1.
2.

Σπανάκης 1991, 146 κ.ε.
Pashley 1994.
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βυκού, που απλωνόταν στα ριζά της υπερυψωμένης θέσης που κατείχαν, αλλά
και τον «πρώτο λόγο» αντίδρασης σε περίπτωση ανάγκης.

ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Τρεις ήταν αυτοί οι οικισμοί των βυζαντινών στρατιωτικών αρχόντων, από τους
οποίους οι δύο ήταν καθαρά οικισμοί στρατιωτικών αξιωματούχων, όπως φανερώνουν οι ονομασίες τους. Ο τρίτος θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως οικισμός «αυλικών».
Ο πρώτος ονομαζόταν Δρογγάρι. Ο οικισμός αυτός επιζούσε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960, που οι τελευταίοι κάτοικοί του, τα μέλη της οικογένειας της συζύγου μου, τον εγκατέλειψαν κι έκτοτε ζει στην παγερή μοναξιά
του και την κρύα σιωπή του. Προφανώς, η ονομασία του προέρχεται από τον
βυζαντινό στρατιωτικό τίτλο δρουγγάριος, που σημαίνει χιλίαρχος, επομένως, ο
πρώτος οικιστής του πρέπει να ήταν βυζαντινός χιλίαρχος με τους «περί αυτόν».
Ο αείμνηστος αρχαιολόγος, προϊστάμενος της ΚΔ' Εφορίας Αρχαιοτήτων Ν.
Λασιθίου, Νικ. Π. Παπαδάκης γράφει για τον οικισμό: Το Δρογγάρι οφείλει το
όνομά του πιθανώς σε βυζαντινό χιλίαρχο (Δρογγάριο), που αποίκησε το χωριό3.
Στην αρχιτεκτονική των σπιτιών, «που ζουν στη θλιβερή σιωπή της ερήμωσης»,
όπως σημειώνει γλαφυρά, είναι εμφανή βυζαντινά στοιχεία, που συνυπάρχουν
με άλλα μεταγενέστερα.
Ο δεύτερος οικισμός με βυζαντινή προέλευση, εγκαταλειμμένος και σωρός
ερειπίων σήμερα, βρίσκεται περίπου δύο χιλιόμετρα δυτικά του πρώτου και λέγεται Μοναστράς και η περιοχή τριγύρω Μοναστρά.
Έχω ισχυρούς λόγους να πιστεύω ότι πρόκειται για βυζαντινό οικισμό. Κατά
πρώτο, η ίδια η θέση του προδίδει προσπάθεια των οικιστών του να αποκρύψουν
την παρουσία τους στην περιοχή. Είναι κτισμένος στην ανατολική πλευρά της
απορροής ενός μικρού ρυακιού, που τον προφυλάσσει από κάθε επίβουλο βλέμμα, που θα εκπορευόταν όχι μόνο από τη θάλασσα, αλλά και από οποιοδήποτε
άλλο μέρος. Μόνο αν ήξερε κανείς την ύπαρξή του θα μπορούσε να φτάσει εκεί.
Τέτοιου είδους προφύλαξη μόνο για στρατιωτικούς λόγους μπορούσε να γίνει.
Ωστόσο, ισχυρότατο τεκμήριο για τη βυζαντινή του καταγωγή αποτελεί η
ίδια η ονομασία του. Είναι γνωστό ότι στο Βυζάντιο, επί Αυτοκράτορα Αλεξίου
Α' Κομνηνού υπήρχε στρατηγός με το επίθετο Μοναστράς. Η χρονική απόσταση
3.

Παπαδάκης 2000, 20.
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από το 961 μέχρι το 1081, που ήταν Αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Αλέξιος Α'
Κομνηνός δεν είναι μεγάλη, μόλις 120 έτη, χρονική διάρκεια που καλύπτουν δύο
γενιές. Επομένως, γιατί να μη δεχθούμε ότι κάποιος πρόγονος του στρατηγού
Μοναστρά που υπηρέτησε επί Αλεξίου ήταν ανώτερος ή ανώτατος αξιωματικός του Νικηφόρου Φωκά κατά την εκστρατεία του εναντίον των Αράβων της
Κρήτης; Στο Βυζάντιο, όπως συμβαίνει και σήμερα, υπήρχαν οίκοι, οποίοι έδιδαν
σειρά στρατιωτικών στον βυζαντινό στρατό. Θα ήταν φυσικά απόλυτα βέβαιος
ο ισχυρισμός μου, αν μπορούσαμε να βρούμε στοιχεία από ιστορικές πηγές γι’
αυτό. Δυστυχώς όμως προσωπικά, όσο και αν το επιδίωξα, δεν το κατάφερα.
Θα πρόσθετα κι ένα τρίτο λόγο, βοηθητικό της άποψης μου για τη βυζαντινή καταγωγή του οικισμού Μοναστράς: είναι η ύπαρξη κοντά σ’ αυτόν ιχνών
κτισμάτων μεγάλων διαστάσεων, που μοιάζουν να έχουν σχέση με στρατωνισμό
ανδρών. Εντύπωση ακόμη προξενεί ότι πλησίον αυτών υπάρχουν αρκετά πηγάδια, πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Θα μπορούσα να αποκλείσω την περίπτωση
ποιμνιοστασίου, γιατί η θέση τους είναι σε σημείο που το κτυπούν όλοι οι καιροί,
ενώ αυτά κατασκευάζονται σε υπήνεμα μέρη, συνήθως στα ριζά βουνοκορφών.
Ο τρίτος εγκαταλειμμένος βυζαντινός οικισμός στην περιοχή των Απιδίων
βρίσκεται μεταξύ Ζήρου και Μέσα Απιδίων, στη βόρεια άκρη ενός καταπράσινου μικρού καμπίσκου, κοντά στο ξωκκλήσι της Παναγιάς, δεξιά καθώς οδεύομε προς τα Απίδια. Λέγεται Ατσουπάς και Τσουπάς. Με την ονομασία αυτή
υπάρχουν και άλλοι οικισμοί στην Κρήτη, στην επαρχία Πεδιάδας και Αγίου
Βασιλείου Ρεθύμνου (Ατσιπάδες). Υπάρχει επίσης το Ατσιπόπουλο στην επαρχία
Ρεθύμνης. Η ονομασία Ατζιπάς ή Ατζουπάς και Ατσιπάς, κατά τον Στέργιο Σπανάκη προέρχεται από την αραβική λέξη χατζίπ, που σημαίνει θυρωρός, φρουρός, σωματοφύλακας4.
Κατά την Αραβοκρατία (824-961) φαίνεται ότι οι Άραβες εμίρηδες της Κρήτης χρησιμοποιούσαν ως φύλακες στα ανάκτορά τους Αιθίοπες. Ο Ξανθουδίδης αναφέρει ότι και στο στρατό του Νικηφόρου Φωκά υπηρετούσαν Αιθίοπες
Ατσιπάδες, οι οποίοι μετά την απελευθέρωση του νησιού εγκαταστάθηκαν σ’
αυτό κι αποτέλεσαν ιδιαίτερους οικισμούς, που ονομάσθηκαν Ατσιπάδες5. Ένας
τέτοιος οικισμός είναι κι αυτός των Απιδίων.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι τα τρία αυτά τοπωνύμια-οικισμοί βρίσκονται μεταξύ τους σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 500-800 μέτρων, έτσι
ώστε να είναι εύκολη η μεταξύ τους επικοινωνία.
Η εικόνα λοιπόν που παρουσιάζεται στην περιοχή την εποχή αυτή είναι η
4.
5.

Σπανάκης 1991, 161 κ.ε.
Ξανθουδίδης χ.χ., 28.
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εξής: ο οικισμός Δρογγάρι κατοικείται από ανώτατο βυζαντινό στρατιωτικό αξιωματούχο με τη «συνοδεία» του· ο οικισμός Μοναστράς κατοικείται από υποδεέστερους στρατιωτικούς αξιωματούχους και τη «συνοδεία» τους και ο οικισμός
Ατσουπάς κατοικείται από υπηρετικό στρατιωτικό προσωπικό των βυζαντινών
στρατιωτικών αξιωματούχων. Τέλος, ο οικισμός Αρμένοι κατοικείται από βυζαντινούς στρατιώτες, Αρμενίους την καταγωγή. Βλέπομε έτσι να υπάρχει μια
αυστηρή ταξική διαστρωμάτωση, που εξάλλου χαρακτήριζε γενικά τη βυζαντινή κοινωνία.
Από τα παραπάνω φάνηκε καθαρά, όπως και ειπώθηκε και παραπάνω, η
έντονη βυζαντινή παρουσία στην περιοχή κατά την ιστορική εκείνη περίοδο
του νησιού και κατ’ επέκταση σ’ ολόκληρη την Κρήτη. Και η κάθε περιοχή έχει
τα δικά της αποδεικτικά στοιχεία γι’ αυτό. Αλλού υπάρχουν τοπωνύμια, όπως
Βίγλα, Σαραντάπηχος, Σκουτάρι, όπως στο χωριό της καταγωγής κ.λπ. Αλλού
επιζούν βυζαντινά ήθη και έθιμα και παντού από το στόμα του κρητικού λαού
ακούγονται λέξεις με βυζαντινή καταγωγή και προέλευση.
Αν και το θέμα μου δεν είναι αυτό, ωστόσο, μπαίνω στον πειρασμό να αναφέρω μια πολύ χαρακτηριστική λέξη που αποπνέει έντονη βυζαντινή ευωδία και
που ίσως δεν υποψιαζόμαστε καθόλου αυτή της την καταγωγή. Όταν ο καυτός
ήλιος του καλοκαιριού πυρπολεί κυριολεκτικά τον τόπο μας κι εμείς ιδροκοπούμε λέμε: «Κακκαβίζει ο ιδρώτας από το κούτελό μου». Θυμηθείτε τι ήταν οι
κάκκαβοι και τα κακκαβοπυρφόρα πλοία των Βυζαντινών και θα καταλάβετε
αμέσως γιατί λέμε «κακκαβίζει το κούτελό μου».
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ Ε. ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Νέα στοιχεία για τον λόγιο μητροπολίτη Κρήτης
και πρόεδρο Λακεδαιμονίας Νικηφόρο Μοσχόπουλο
(13ος-14ος αι.)

Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΣ με τον Νικηφόρο Μοσχόπουλο ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στο πλαίσιο μετεκπαίδευσής μας στην Ελληνική Παλαιογραφία. Κατά τη διάρκεια σχετικών σεμιναρίων στις κλειστές συλλογές της
Bodleian Library, έπεσε στα χέρια μας ένας κώδικας του 11ου αιώνα1 με μεταγενέστερη αφιέρωση του τότε Μητροπολίτη Κρήτης και Προέδρου Λακεδαιμονίας Νικηφόρου Μοσχόπουλου. Αυτό στάθηκε η αφορμή να μελετήσουμε το
χειρόγραφο, αλλά και να αναζητήσουμε κυρίως στην εν λόγω βιβλιοθήκη στοιχεία γι’ αυτόν. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στον Δρα Kaufman της Bodleian
Library για τη βοήθειά του κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας.
Ο Νικηφόρος Μοσχόπουλος υπήρξε Μητροπολίτης Κρήτης, Πρόεδρος Λακεδαιμονίας και λόγιος αρχιερέας. Ήταν πιθανότατα ανιψιός του γνωστού ποιητή Μανουήλ Μοσχόπουλου2. Ο Πλανούδης έγραψε για τον Μοσχόπουλο ότι
ήταν σοφός τα τε θεία και όσα ανθρώπινα, ενώ σε άλλο σημείο τον χαρακτηρίζει μετριόφρονα. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε χειροτονήθηκε Μητροπολίτης
Κρήτης. Ωστόσο, το 1285, όταν πραγματοποιήθηκε η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος,
γνωστή και ως Σύνοδος των Βλαχερνών, η οποία απέρριψε τη φιλοπαπική ερμηνεία της Αγίας Τριάδας, συμμετείχε και μνημονεύεται ως ο ταπεινός μητροπολίτης της περιωνύμου νήσου Κρήτης και υπέρτιμος Νικηφόρος. Ο Γεώργιος Παχυμέρης, λόγιος, θεολόγος και ιστορικός του 13ου/14ου αιώνα, ανέφερε ότι ο
Νικηφόρος ήταν ανήρ γεραρός και τίμιος και δια πολλά μεν προκριθείς εις τούτο,
1.

2.

Πρόκειται για τον MS Holkham GR 6, γνωστό και ως Συνοδικό της Αντιόχειας του 11ου αιώνα.
Στον ίδιο κώδικα γνωστό και μεταγενέστερα ως Συνοδικόν της Λακεδαιμονίας υπάρχουν προσθήκες με folios σε μικρογράμματη γραφή του 14ου αιώνα (Romilly, Jenkins and Mango 1961,
225, 233-235).
Για τον Μανουήλ Μοσχόπουλο πρβλ. και Manuelis Moscopuli Cretensis, Opuscula Grammatica
in quibus et de Usitata Graecis ex omni aevo diphthongorum pronuntiatione doctrina insignis e
Codice Nuper, Franciscus Nicolaus Titze, AA. LL. Et Philosophiae Doctor, Historiarum in Caes.
Reg. Carolo-Ferdinandea, Universitate Pragensi Professor P.O., Lipsiae, Pragae 1822.
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πλέον δε και ότι ως οικείον δήθεν αρχιερέα έμελλον βλέπειν Βενετικοί· Κρήτη γαρ
υπό τούτους ην, ης εκείνος αρχιερεύς επικεκήρυκτο, ει και πόρρω διήγε ταύτης
διά των Ιταλών επικράτειαν3. Ο Steven Runciman κατατάσσει τον Μητροπολίτη Νικηφόρο στους φιλόσοφους του Μυστρά4 που ήταν σε επαφή με λόγιους
της Κωνσταντινούπολης δίπλα στον ηγούμενο Παχώμιο και τον Γεώργιο Γεμιστό ή Πλήθωνα. Κατά τον Runciman, ο Νικηφόρος μαζί με τον Παχώμιο ήταν
οι πρωτεργάτες της μετατροπής του Μυστρά σε κέντρο πολιτισμού5. Πράγματι,
ο Μητροπολίτης Νικηφόρος ήταν γνωστός καλλιγράφος κωδίκων της εποχής
του και κάτοχος σημαντικής βιβλιοθήκης.
Εξάλλου, η ανάδειξή του ως Mητροπολίτη Λακεδαιμονίας, αυτού του προπύργιου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, υπογραμμίζει τη σημασία της προσωπικότητάς του. Το Δεσποτάτο του Μυστρά ιδρύθηκε το 12626, όταν ο Γουλιέλμος Βιλεαρδουίνος παραχώρησε τα κάστρα του στον Μυστρά, τη Μονεμβασιά
και τη Μεγάλη Μάνη, προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος, καθώς είχε συλληφθεί
από τους Βυζαντινούς μετά τη μάχη της Πελαγονίας, το 1259. Επομένως, δεν
είναι τυχαία η χρονική στιγμή που επιλέχτηκε ο Νικηφόρος, προκειμένου να
ποιμάνει τη συγκεκριμένη Μητρόπολη. Με την επιλογή του Μοσχόπουλου, η
Κωνσταντινούπολη έδειξε τη σημασία που απέδιδε στη νέα της κτήση.
Πράγματι, επειδή ο Νικηφόρος δεν μπορούσε να ασκήσει τα ποιμαντικά καθήκοντά του στη βενετοκρατούμενη Κρήτη, παραχωρήθηκε σε αυτόν κατ’ επίδοσιν
η Μητρόπολη Λακεδαιμονίας7 από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β΄ Παλαιολόγο
(1259-1332) και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριο Β΄ τον Κύπριο. Η Μητρόπολη Λακεδαιμονίας, μολονότι υπήρξε για τον Νικηφόρο πρόσθετη Μητρόπολη υπό τη δικαιοδοσία του, ήταν η μόνη που πραγματικά μπορούσε να ποιμάνει.
Πιθανότατα αυτή η παραχώρηση συνέβη γύρω στο 1289 και διατηρήθηκε μέχρι
το 1315/1316, οπότε παραχωρήθηκε στον Παλαιών Πατρών Μιχαήλ8. Στο διάστημα αυτό ασχολήθηκε με τις εκκλησιαστικές υποθέσεις της επικράτειάς του,
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Μετάφραση: Ήταν άνδρας που άξιζε τις τιμές και τίμιος και μέσα από πολλά προκρίθηκε στο
σημείο να τον αντιμετωπίζουν οι Βενετοί ως δικό τους δήθεν αρχιερέα. Γιατί η Κρήτη βρισκόταν υπό την κυριαρχία τους, της οποίας [Κρήτης] εκείνος είχε ανακηρυχθεί αρχιερέας, αν και
διήγε τον βίο του μακριά από αυτήν, εξαιτίας της επικράτησης των Ιταλών [ενν. Βενετών]. Γριτσόπουλος 1966, 484-485. Παπαδοπούλου-Κεραμέως 1903, 215-223.
Runciman 1980, 89, 97.
Runciman 1980, 90.
Zakynthinos 1975.
Την οποία κατείχε προηγουμένως ο Mητροπολίτης Ιωάννης (ΔΧΑΕ 1960, 78).
Πολύ πριν από τον Μητροπολίτη Μιχαήλ και τον Μητροπολίτη Νικηφόρο, τη Μητρόπολη του
Μυστρά ποίμαιναν, κατά τον Μανόλη Χατζηδάκη, οι Μητροπολίτες Νικόλαος ή Νικήτας (τέλος
12ου αιώνα), Ευγένιος (1263; - πριν από το 1272), Θεοδόσιος (1272-1282;), Θεράπων ο μοναχός
(1283-1284), Ιωάννης ο μετέπειτα μοναχός Ιωσήφ (1285-1288;): Χατζηδάκης 1977-1979, 151.
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καθώς και με πολιτικά και εκκλησιαστικά ζητήματα της αυτοκρατορίας. Μάλιστα
ανέλαβε την εκτέλεση αποστολών που του είχε αναθέσει ο ίδιος ο αυτοκράτορας9. Από τότε ο Νικηφόρος έζησε στην Κωνσταντινούπολη με την ιδιότητα του
πρώην Μητροπολίτη Κρήτης. Εκτός από τη Μητρόπολη Λακεδαιμονίας, του είχε
παραχωρηθεί κατ’ επίδοσιν και η διοίκηση της Μητρόπολης Μηθύμνης, η οποία
αργότερα του αφαιρέθηκε και παραχωρήθηκε στον Μητροπολίτη Σάρδεων. Αντί
αυτού και ως αποζημίωση, ορίστηκε με βασιλική διαταγή να λάβει ετήσια επιχορήγηση από κάποια επισκοπή που υπαγόταν τότε στη Μητρόπολη Μονεμβασίας10.
Ο Νικηφόρος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα γράμματα και τις τέχνες.
Μια από τις πρώτες του ενέργειες ήταν να κτίσει στον Μυστρά μια Μητρόπολη αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο11. Μια επιγραφή, εντοιχισμένη στην εξωτερική νότια πλευρά της Εκκλησίας, η οποία χρονολογείται πιθανότατα το
1291/1292, σύμφωνα με τον Μανούσακα12, αναφέρει ότι την έκτισε με τη βοήθεια του αδελφού του Ααρών:
Τον θειον οίκον τόνδε καινουργει πόθω
Κρήτης πρόεδρος ευτελής Νικηφόρος
έχων αδελφον Ααρών συνεργάτην,
σκηπτροκρατουντος Αυσόνων Ανδρόνικου
Παλαιολόγου συν Μιχαήλ υιει13
Οι παριόντες τοιγαρονν τούτοις λύσιν
εύξασθε πολλών πταισμάτων πολυπλόκων
σύν τε προβάτοις δεξιοις στηναι τότε,
ότε κρίνει σύμπασαν δ κριτής κτίσιν.
+ έτ(ους) ςω' +
'
Ο Νικηφόρος είχε επαφή με κύκλους διανοουμένων στην Κωνσταντινούπολη και διατηρούσε αλληλογραφία με λόγιους, όπως με τον Μάξιμο Πλανούδη14
9. Ετζέογλου 2005, 181.
10. Μανούσακας 1957, 241-242.
11. Πιθανότατα ο Νικηφόρος Μοσχόπουλος, σύμφωνα και με την ερμηνεία του Χατζηδάκη, να μην
υπήρξε ο αρχικός κτήτορας του ναού, ο οποίος και κτίστηκε νωρίτερα, το 1263, από τον Μητροπολίτη Ευγένιο. Οι παλαιότερες τοιχογραφίες του νότιου κλίτους πιθανότατα να έγιναν από τον
Μητροπολίτη Θεοδόσιο ή κάποιον προκάτοχό του ή τον Μητροπολίτη Ιωάννη-Ιωσήφ και του βόρειου κλίτους από τον Θεοδόσιο ή τον Μητροπολίτη Θεράποντα (Χατζηδάκης 1977-1979, 152).
12. Χατζηδάκης 1959, 78-79 και 1977, 199, 152.
13. Πρόκειται για τους Αυτοκράτορες Ανδρόνικο Β΄ Παλαιολόγο (1282-1328) και τον γιο του Μιχαήλ Θ΄.
14. Ο Μάξιμος Πλανούδης (περ. 1260.-1310) ήταν λόγιος και άριστος γνώστης της λατινικής. Το
1283 χειροτονήθηκε μοναχός και δίδαξε ως διδάσκαλος στην Κωνσταντινούπολη. Λόγω της
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Εικ. 1.
Ο ναός του Αγίου
Δημητρίου στον Μυστρά
(Πηγή: Χατζηδάκης 1993).
Ο ναός πιθανόν
ολοκληρώθηκε το 1309
ή 1310, κατά τη βασιλεία
του Αυτοκράτορα
Ανδρόνικου Β' και
του γιου του Μιχαήλ.
Μάλιστα σε δεύτερη
επιγραφή που
εντοπίστηκε στο
υπέρθυρο της δυτικής
εισόδου στον ναό,
αναφέρονται
τα ακόλουθα:
Τονδε δόμον πόδεσι,
φίλος, εμβεβαοις αγανοΐσι
| μνώεο Νικηφόριο
δομήτορος αρχιερήος
(Χατζηδάκης
1977-1979, 153).

και τον Μανουήλ Φιλή15. Φαίνεται ότι παρακίνησε τον Παχώμιο να μετατρέψει τη Μονή Βροντοχίου σε κέντρο μάθησης. Το 1311 δώρισε στο μοναστήρι
ένα έξοχο αντίγραφο του Ευαγγελίου, το οποίο πιθανώς ήταν έργο των γραφέων της Κωνσταντινούπολης και τελικά κατέληξε στη Συνοδική Βιβλιοθήκη
της Μόσχας. Χάρη στον Νικηφόρο Μοσχόπουλο, μετατράπηκε ο Μυστράς σε
πολιτιστικό κέντρο.
O λόγιος αυτός αρχιερέας αφιέρωσε στη Μητρόπολη Λακεδαιμονίας ένα
συνοδικό τόμο, το λεγόμενο Συνοδικόν, στα τέλη του 13ου αιώνα. Στο σημείο
αυτό, αξίζει να αναφερθεί η έννοια του όρου Συνοδικόν. Πρόκειται για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στις εκάστοτε Οικουμενικές Συνόδους της Ορθόδοξης
Εκκλησίας. Κάθε Σύνοδος έχει το δικό της Συνοδικό. Στόχος των συνοδικών βιβλίων ήταν να αντιμετωπίσουν τις διάφορες αιρέσεις που παρουσιάζονταν ανά
τους αιώνες και να επισφραγίσουν τα δόγματα της Ορθοδοξίας. Το Συνοδικόν
του Μητροπολίτη Νικηφόρου Μοσχόπουλου διατυπώνει σε όρους, όπως αποκαλούνται, τις συνοδικές αποφάσεις για δογματικά θέματα, την αποκαλυπτική
αλήθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι ένας χειρόγραφος κώδικας του 11ου
σχέσης του με την Αυλή και της ιδιαίτερης μόρφωσής του, μετέβη στη Βενετία ως πρεσβευτής, όπου και χειροτονήθηκε ιερέας. Συμμετείχε στη διένεξη για την ένωση Ανατολικής και
Δυτικής Εκκλησίας και συνέγραψε σχετική μελέτη που καταπολεμήθηκε από τους ενωτικούς.
Συνέγραφε θεολογικές, φιλολογικές, ιστορικές και άλλες μελέτες, αλλά έκανε και εξαιρετικές
μεταφράσεις. Ζαχαρόπουλος 1969, 420-423.
15. Ο Μανουήλ Φιλής υπήρξε σημαντικός συγγραφέας και λόγιος που έζησε την εποχή των Παλαιολόγων (Ανδρόνικου Β΄ και Γ΄) και μαθητής του Γεωργίου Παχυμέρη. Έγραψε διδακτικά,
πανηγυρικά κ.ά. ποιήματα. Μάγνητος 1834. Miller 1855/1857.

ΕΜΜ Γ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ Ε. ΓΑΛΑΝΑΚΗ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ – 183

αιώνα, ο MS Holkham Graecus 6, και βρίσκεται στη Βοδλειανή Βιβλιοθήκη της
Οξφόρδης. Αρχικά, ο κώδικας αποτελούσε το Συνοδικόν της Αντιόχειας κατά
τον 11ο αιώνα και έπειτα, πιθανότατα μετά το 1292, αφιερώθηκε από τον Μοσχόπουλο στον Ναό του Αγίου Δημητρίου, στο Μυστρά16. Το ταξίδι του χειρογράφου μέχρι να φτάσει στη Bιβλιοθήκη της Οξφόρδης δεν θα μας απασχολήσει
εδώ. Είναι ενδιαφέρον, όμως, να αναφερθούμε με συντομία στο περιεχόμενό του.
Ο κώδικας ξεκινά με την αφιέρωση του Νικηφόρου προς τη Μητρόπολη
Λακεδαιμονίας. Για την αφιέρωση αυτή θα γίνει εκτενέστερα λόγος στη συνέχεια, οπότε, προχωρώντας στο επόμενο φύλλο του χειρογράφου, γίνεται αναφορά στην Ένωση των Εκκλησιών του 920, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά
τον τέταρτο γάμο του Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ του Σοφού και την καταδίκη
της τεταρτογαμίας από την Εκκλησία17.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Κατάστιχο έκθεσις, ήτοι ανάμνησις της
γενομένης της εκκλησίας ενώσεως18, ενώ ως προς τη σύναψη τέταρτου γάμου
επισημαίνονται τα ακόλουθα: των εκκλησιών οικονόμοις η πρόσφορος εξεύρηται
θεραπεία· νυν δε συμβέβηκε τεταράχθαι την εκκλησίαν εξ αφορμής γαμικής εν τω
μη τυγχάνει τον γάμον ελεύθερον μέμψεως, προς την εκείνου κώλυσιν η ιερά κρίσις
φέρει την γνώμην·[…]19. Λίγο παρακάτω στο folio 8r αναφέρονται τα εξής: της
χριστιανικής πολιτείας αποκηρύττομεν αλλ’ ούτω μεν περί του τέταρτου γάμου
ινα δε και των άλλων γάμων ευσχημονέστερον τυπωθή· και του των χριστιανών
16. Romilly, Jenkins and Mango 1961, 225-242.
17. Η Σύνοδος της Ένωσης έγινε τον Ιούλιο 920, έπειτα από τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν
με αφορμή τον τέταρτο γάμο του Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ' του Σοφού. Ο Λέων, αφού δεν
μπόρεσε να αποκτήσει διάδοχο από τους τρεις πρώτους γάμους του, αποφάσισε να παντρευτεί τη Ζωή Καρβονοψίνα που του είχε χαρίσει έναν γιο, τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο.
Η πράξη εξόργισε τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νικόλαο Α’ τον Μυστικό, ο οποίος
δέχτηκε να βαφτίσει τον γιο του Λέοντα με τον όρο ότι ο Αυτοκράτορας θα διέκοπτε τις σχέσεις του με τη Ζωή. Ο Λέων όμως την παντρεύτηκε, προκαλώντας τους εκκλησιαστικούς κύκλους. Ο Πατριάρχης απαγόρευσε την είσοδό του στην Αγία Σοφία τα Χριστούγεννα 906 και
τα Θεοφάνεια 907. Τελικά, ο Νικόλαος αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να αντικατασταθεί από
τον μοναχό Ευθύμιο, ενώ προκλήθηκε ανάμειξη του πάπα Σέργιου Γ', καθώς ο τελευταίος αναγνώρισε τον τέταρτο γάμο του Λέοντα και τον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο ως γνήσιο
τέκνο και διάδοχο του θρόνου. Ύστερα από αναταραχές και λίγο πριν τον θάνατο του Λέοντα,
πραγματοποιήθηκε η πράξη συμφιλίωσης των Πατριαρχών Νικολάου και Ευθυμίου, αλλά και
του Πατριάρχη Νικολάου με τον Αυτοκράτορα, ενώ την περίοδο της βασιλείας του αδερφού
του Λέοντα, Αλεξάνδρου, ο Νικόλαος αποκαταστάθηκε στον πατριαρχικό θρόνο. Η οριστική
συμφιλίωση έγινε με τη Σύνοδο της της Ενώσεως, το 906. Η Σύνοδος αποφάσισε να είναι παράνομος ο τέταρτος γάμος, ο τρίτος να είναι αποδεκτός υπό προϋποθέσεις και ο δεύτερος γάμος να είναι μεν αποδεκτός αλλά με την επιβολή επιτιμίων. Οι αποφάσεις της Συνόδου έγιναν
γενικά αποδεκτές και περιελήφθησαν στις μεταγενέστερες κανονικές συλλογές. Jenkins and
Laourdas 1956, 340-1. Ostrogorsky, 1993, 135-138. Westerink 1968, 229-230.
18. Πρβλ. MS Holkham GR 6, fol. 1r.
19. Πρβλ. MS Holkham GR 6, fol. 4v.
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Εικ. 2. Η αφιέρωση του Μητροπολίτη Νικηφόρου στον κώδικα της Οξφόρδης
(Πηγή: The Bodleian Libraries, The University of Oxford, Cod. MS Holkham GR 6, fol. IV).
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βίου μη ανάξιον έχη την προαγωγήν. Και περί του τρίτου ορίζομεν γάμου. Ώστε μη
απλώς μηδέ ως έτυχε επιτελείσθαι αυτόν […]20. Ακολουθούν οι ευχές προς τους
αυτοκράτορες και τους ορθόδοξους πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης, όπως
και οι αναθεματισμοί των αιρετικών: […] Όλοις τοις αιρετικοίς ανάθεμα […].21
Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι οι ευχές και οι αναθεματισμοί αποτελούν κοινό τόπο σε όλους τους συνοδικούς τόμους. Παρομοίως, στο Συνοδικόν
χρησιμοποιείται η γνωστή ορολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας για τους αιρετικούς (εδώ αίτιοι κακών και ρυπάσματα για τα οποία πρέπει να βρεθεί η θεραπεία).
Στη συνέχεια του κώδικα γίνεται αναφορά στις Ιερές Συνόδους της Χαλκηδόνας του 536, την 6η και 7η Οικουμενική Σύνοδο και τον Όρο της Κυριακής
της Ορθοδοξίας. Υπάρχουν ακόμη αρκετές αναφορές σε αυτοκράτορες και αυτοκράτειρες, επισκόπους Κωνσταντινούπολης, Αντιόχειας και της Λακεδαιμονίας. Αξίζει να σταθούμε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε φιλοενωτικούς επισκόπους, δεδομένου ότι ο Νικηφόρος ήταν υπέρμαχος της νέας
εκκλησιαστικής πολιτικής του Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου κι έτσι φροντίζει,
φτάνοντας στον Μυστρά, να εξαλείψει κάθε μνήμη φιλοενωτικού μητροπολίτη. Εξάλλου, και στο Συνοδικό που μελετάμε εμείς, δεν υπάρχει καμία αναφορά
ούτε στον Ευγένιο22 και τον Θεοδόσιο, τους ενωτικούς Πατέρες, αλλά ούτε και
στον φιλενωτικό Αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄.
Θα πρέπει, τέλος, να υπογραμμιστεί ότι στο χειρόγραφο διακρίνονται δύο
διαφορετικοί τρόποι γραφής, βάσει των οποίων οι ερευνητές έχουν επιτύχει να
χρονολογήσουν το αρχικό χειρόγραφο γύρω στο 1050, ενώ το δεύτερο χέρι
γραφής ανήκει στον 14o αιώνα, την εποχή δηλαδή που έζησε ο Νικηφόρος.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αφιέρωση που κάνει ο Μοσχόπουλος στην αρχή
του τόμου, προς τη Μητρόπολη Λακεδαιμονίας, και αποτελεί τη σφραγίδα του
ίδιου. Αναφέρει:
+ το παρόν συνοδικόν βιβλίον αφιερώθη |και ανετέθη παρ’ εμού του ταπεινού | χρηματίσαντος μ(ητ)ροπολίτου |κρήτης νικηφόρου τη αγιωτάτη
|μ(ητ)ροπόλει λακεδαιμονίας· εν τω |παρ’ εμου δομηθέντι ναω του αγίου
| ενδόξου μεγαλομάρτυρος και θαυ|ματουργού δημητρίου· εις τις δε |βου-

20. Πρβλ. MS Holkham GR 6, fol. 8r-8v.
21. Πρβλ. MS Holkham GR 6, fol. 64r.
22. Ο ναός του Αγίου Δημητρίου πιθανότατα ιδρύθηκε από τον Μητροπολίτη Ευγένιο, αρκετές
αγιογραφίες δημιουργήθηκαν επί Μητροπολίτη Θεοδοσίου, ενώ ανακαινίστηκε ριζικά και επεκτάθηκε από τον Μητροπολίτη Νικηφόρο, οπότε πήρε και την τελική του μορφή. Εδώ έγινε,
κατά την παράδοση, η στέψη του τελευταίου Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου ΙΑ΄
Παλαιολόγου, Δεσπότη του Μυστρά (Χατζηδάκης 1977-1979, 143-179).
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ληθή αποσπάσαι αυτό της | τοιαύτης αγιωτάτης του θεού εκκλησί(ας) | ή
τα παρόντα απαλείψαι κι αφανίσθ(αι) |γράμματα, ίνα επισπάται τας αράς
| των αγιωτάτων και θεοφόρων π(ατε)ρων των εν νι|καία και εμου του
αμαρτωλού: | οφείλουσι δε και οι κληρικοί της τοιαύτης αγιωτ(α)τ(ης) |
εκκλησίας μνημονεύειν εν τω αναγινώ|σκεσθαι τη Κυριακή της ορθοδοξίας της | ημών ταπεινότητος++23
Γράφει, λοιπόν, ο Μητροπολίτης, ότι ο παρών τόμος αφιερώθηκε και δόθηκε
από τον ίδιο στη μητρόπολη Λακεδαιμονίας, στον ναό του Αγίου Δημητρίου, τον
οποίο έχτισε ο ίδιος. Το ερώτημα που τίθεται με βάση τόσο τις αρχαιολογικές
μαρτυρίες όσο και τα γραπτά μνημεία (επιγραφές και αφιερώσεις) είναι αν όντως
ο Νικηφόρος Μοσχόπουλος υπήρξε κτήτορας του συγκεκριμένου ναού. Κατά
τον Χατζηδάκη, πρέπει να δεχθούμε ότι, όταν ο Νικηφόρος έφτασε στην Πελοπόννησο, βρήκε την εκκλησία κτισμένη και μερικώς τοιχογραφημένη. Επομένως
τίθεται εύλογα το ερώτημα, αν ψεύδεται ο Μοσχόπουλος παρουσιάζοντας τον
εαυτό του ως τον κτήτορα. Η απάντηση είναι σύνθετη. Πράγματι ο Μοσχόπουλος επέκτεινε τον ήδη υπάρχοντα ναό, προσθέτοντας στην τρίκλιτη βασιλική
τον νάρθηκα και τη δυτική στοά πού σχηματίζουν οι κατά τον άξονα καμάρες.
Με τις κτητορικές επιγραφές που βρίσκονται στον ναό, ο Νικηφόρος Μοσχόπουλος, ως εκπρόσωπος της νέας εκκλησιαστικής πολιτικής του Ανδρόνικου
Β', φαίνεται ότι φροντίζει να εξαλείψει τη μνήμη των Μητροπολιτών εκείνων
(damnatio) πού είχαν κατά κάποιο τρόπο συνδεθεί με τη φιλενωτική πολιτική
του Αυτοκράτορα Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου, προβάλλοντας το δικό του έργο. Ο
φανατισμός ανάμεσα σε ενωτικούς και ανθενωτικούς εξηγεί ως ένα βαθμό την
ανορθόδοξη για μας παραποίηση της πρόσφατης Ιστορίας πού επιχειρεί ό Νικηφόρος. Εκτός από την εξάλειψη των επιγραφών των φιλενωτικών Μητροπολιτών που σχετίζονταν με τον ναό του Αγίου Δημητρίου, φρόντισε να αφανίσει
τη μνήμη των φιλενωτικών μητροπολιτών και του Αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ και
στο Συνοδικό που χαρίζει στη Μητρόπολή του24.
Με τη μετοχή χρηματίσαντος αναφέρεται στην ιδιότητά του ως Μητροπολίτη Κρήτης. Ο αόριστος που χρησιμοποιείται δηλώνει ότι έχει παρέλθει ο
χρόνος, κατά τον οποίο διετέλεσε στο αξίωμα του Μητροπολίτη. Στη συνέχεια
ακολουθεί μια κατάρα του Νικηφόρου προς οποιονδήποτε επιχειρήσει να αφαιρέσει ή να καταστρέψει το Συνοδικόν από την εκκλησία, καθώς και μια παράκληση του ίδιου να μνημονεύεται το όνομά του κατά την ανάγνωσή του την
23. Πρβλ. MS Holkham GR 6, fol. IVv.
24. Χατζηδάκης 1977-1979, 154-155.
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Κυριακή της Ορθοδοξίας. Με τον τρόπο αυτό κλείνει την αφιέρωση, η οποία
θυμίζει τη σφραγίδα που συνήθιζαν να βάζουν στα έργα τους οι βυζαντινοί, και
όχι μόνο, ποιητές.
Η έρευνα έχει αποκαλύψει και άλλες αφιερώσεις του Νικηφόρου Μοσχόπουλου, όχι μόνο σε χειρόγραφα που ο ίδιος δώρισε, αλλά και σε κτητορικές επιγραφές (την τρίτη κατά σειρά) που υπάρχει στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου
Δημητρίου, στον Μυστρά. Αν συγκρίνει κανείς την αφιέρωση του Νικηφόρου
Μοσχόπουλου στο Συνοδικόν με τις υπόλοιπες αφιερώσεις του, μπορεί να διακρίνει τις ομοιότητες τουλάχιστον σε βασικά σημεία. Συγκεκριμένα, στην επιγραφή του ναού του Αγίου Δημητρίου αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εγώ ο ταπεινός μητροπολίτης Κρήτης και πρόεδρος Λακεδαιμονίας Νικηφόρος ωκοδόμησα τόνδε τον ναόν εις δόξαν Θεού και του αγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου· […]. Ο ουν εις έπειτα βουληθείς από τούτων επιδούναι τινί λόγω κληρικάτου ή ανακαμπτικώς, ή άλλω τρόπω τινι αποσπάσαι της εκκλησίας, ίνα έχοι τας αράς των τιή θεοφόρων πατέρων των
εν Νικαία και εμού του αμαρτωλού. Έτους ςωκ΄ [1311-1312]25.
'
Άλλη σημείωση του Νικηφόρου με παρόμοιο ύφος υπάρχει σε μεμβράνινο
τετραευαγγέλιο, που υπάρχει σήμερα στη Μόσχα, στην εκεί συνοδική βιβλιοθήκη. Στην αφιέρωση αναφέρει τα εξής:
αφιερώθη το παρόν Ευαγγέλιον τη μονή της υπεραγίας Θεοτόκου και του
Βροντοχίου παρ’ εμού του ταπεινού μητροπολίτου Κρήτης και προέδρου
Λακεδαιμονίας Νικηφόρου, ψυχικής μου σωτηρίας ένεκα· ει τις δε αφέλοιτο ταύτης αυτό ότω δήποτε τρόπω, ή τα παρόντα μου εκκόψει ή απαλείψει
γράμματα, ίνα έχη τας αράς των τιή θεοφόρων πατέρων των εν Νικαία και
εμού του αμαρτωλού. Έτους σωκ΄ [1311-1311]26.
Σε μεμβράνινο ευαγγέλιο που δώρισε στην Παλαιά Φώκαια αναφέρει στο
πρώτο φύλλο τα εξής:
αφιερώθη το παρόν Ευαγγέλιον κεκοσμημένον τη μονή του κυρού Αθανασίου της Φωκαίας παρεμού του ταπεινού μητροπολίτου Κρήτης Νικηφόρου, και ει τις βουληθεί αποσπάσαι αυτό ταύτης, ίνα έχη τας αράς των
τιή [318] θεοφόρων πατέρων και εμού του αμαρτωλού.27

25. Παπαδοπούλου-Κεραμέως 1903, 220.
26. Παπαδοπούλου-Κεραμέως 1903, 220.
27. Παπαδοπούλου-Κεραμέως 1903, 222-223.
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Εικ. 3.
Από τους Βίους
των Αγίων του μηνός
Νοεμβρίου (υπό Συμεών
μεταφραστού). (Πηγή:
ΠαπαδοπούλουΚεραμέως 1894, 75).
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Τέλος, το 1316, ο Νικηφόρος απέστειλε στη Μονή του Ιωάννου του Προδρόμου στον Ιορδάνη ποταμό δύο μεμβράνινους κώδικες μηναίων ασματικών,
σήμεραστη βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Σε αυτούς υπάρχει η
ακόλουθη αφιέρωση:
Το παρόν εξαμηναίον αφιερώθη παρ’ εμού του χρηματίσαντος Κρήτης Νικηφόρου τη σεβασμία μονή του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου του
εν τω Ιορδάνη ψυχικής ένεκα σωτηρίας· ει τις δε βουληθή αποσπάσει ταύτην την βίβλον της τοιαύτης μονής εν οιωδήποτε τρόπω, ή αλλάξει ή τα
παρόντα απαλείψαι γράμματα, ίνα έχη τας αράς των τριακοσίων δέκα και
οκτώ θεοφόρων πατέρων των εν Νικαία και εμου του αμαρτωλού. Οφείλουσι δε και οι ασκούμενοι εκείσε μοναχοί μνημονεύειν μου εν ταις αγίαις
ιεροτελεστίαις. Μηνί ιουλίω ινδ. ιδ΄, έτους ςωιδ [1316]28.
Το 1322(;) ο Μητροπολίτης Νικηφόρος έστειλε εκ νέου στη Μονή του Αγίου
Ιωάννου στον Ιορδάνη ποταμό μεμβράνινο κώδικα, στον οποίο εμπεριέχονται
βίοι Αγίων του μηνός Νοεμβρίου, τους οποίους συνέγραψε ο Συμεών ο μεταφραστής, με την παρακάτω αφιέρωση στην οποία ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σταυροειδής τρόπος [βλ. εικ. 3] διάταξής της:
Εγώ ο χρηματίσας Κρήτης ταπεινός Νικηφόρος αφιερώ την παρούσαν βίβλον τη σεβασμία μονή του τιμίου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού
Ιωάννου, τη διακειμένη εν τη ερήμω πλησίον του Ιορδάνου, εις άφεσιν
των πολλών μου αμαρτιών. Ει τις ουν βουληθή αποσπάσαι ταύτην αυτής,
η τα παρόντα μου αφανήσαι γράμματα, ίνα έχη τας αράς των αγίων τριακοσίων δέκα και οκτώ θεοφόρων πατέρων των εν Νικαία και εμού του
αμαρτωλού, καν οποίας αν είη τύχης και τάξεως, απαλλάξαι βουληθείη
ταύτην. Μηνί Οκτωβρίω ινδ. ς΄, έτους ςωλα΄ [1322]29.
Μελετώντας τα παραπάνω αποσπάσματα, παρατηρούμε τον παρεμφερή τρόπο αφιέρωσης που ακολουθεί ο Νικηφόρος: α. αναφέρει πληροφορίες για τον
εαυτό του και το αξίωμά του, β. πάντοτε υπάρχει αναθεματισμός όποιου επιχειρήσει να βλάψει το αφιέρωμά του και γ. δεν ζητά να μνημονεύεται στις ιερές
ακολουθίες, διότι, ως αρχιερέας και κτήτορας θα μνημονευόταν έτσι κι αλλιώς
κατά τη Θεία Λειτουργία, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό τυπικό. Ζητά, ωστό28. Παπαδοπούλου-Κεραμέως 1892, 84-85 και 1903, 221.
29. Παπαδοπούλου-Κεραμέως 1892, 75. Παπαδοπούλου-Κεραμέως 1903, 222.
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Εικ. 4.
Το Συνοδικόν
της Αντιόχειας
και Λακεδαιμονίας,
το οποίο απόκειται
στη Bodleian Library
της Οξφόρδης.
Πηγή:
The Bodleian Libraries,
The University of Oxford,
Cod. MS Holkham GR 6.

σο, να μνημονεύεται σε δύο μόνο αφιερώσεις, γεγονός που δικαιολογείται από
το ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή
που αυτές έγιναν πιθανότατα δεν ήταν
πια Μητροπολίτης Κρήτης (βλ. τη μετοχή χρηματίσαντος) και, ως εκ τούτου, δεν
μνημονευόταν σε κάποια Μητρόπολη.
Ο Νικηφόρος Μοσχόπουλος υπήρξε
φωτισμένος αρχιερέας και φανατικός, για
την εποχή του, βιβλιόφιλος που δημιούργησε τη δική του ξεχωριστή βιβλιοθήκη
αγοράζοντας ή αντιγράφοντας κώδικες
μόνος ή με τη βοήθεια άλλων γραφέων30.
Αρκετά από αυτά τα χειρόγραφα αφιέρωνε στη συνέχεια σε μονές της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας, στο πλαίσιο πάγιας πρακτικής του. Οι ανθενωτικές του πεποιθήσεις επηρέασαν την προσωπικότητα και
το έργο του. Από τους κώδικες και τις
αφιερώσεις που συγκριτικά παρατέθηκαν, συνάγεται η πολυμάθεια, η αγάπη
του για τα γράμματα, αλλά και η ανάγκη
διατήρησης της υστεροφημίας του (είναι γνωστή η σημασία που αποδίδει η χριστιανική θρησκεία στη μνημόνευση των ονομάτων ζώντων και κεκοιμημένων).
Τέλος, η πολύ καλή χρήση της ελληνικής καταδεικνύει φιλομάθεια και λογιότητα.

30. Ετζέογλου 2005, 181. Πρβλ. Nelson 1986, 229-254.
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ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

Τρία βυζαντινά τοπωνύμια-οικισμοί
στην περιοχή των Απιδίων Σητείας

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στην Κρήτη, κυρίως κατά τη β΄ περίοδο (961-1211)
είναι έκδηλη σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του κρητικού λαού: στο λεξιλόγιο,
την κοινωνική του συμπεριφορά, κυρίως όμως στα τοπωνύμια και μάλιστα σε
επίκαιρα και νευραλγικά για την Αυτοκρατορία σημεία του νησιού την ιστορική αυτή περίοδο.
Είναι γνωστό ότι, μετά την εκδίωξη των Αράβων από την Κρήτη από τον
Νικηφόρο Φωκά, το νησί βρισκόταν συνεχώς στο επίκεντρο του βυζαντινού ενδιαφέροντος. Η ιστορική παρένθεση των 130 ετών της αραβικής επικυριαρχίας
του ήταν οδυνηρή για τους Βυζαντινούς, γιατί είχαν χάσει μια περιοχή που τους
προσπόριζε πλούσια έσοδα, ταυτόχρονα όμως και μια ναυτική βάση στη Μεσόγειο, που τώρα αποτελούσε ορμητήριο των ατίμων της Άγαρ Αμβλωμάτων, όπως
ονομάζει τους Άραβες ο Ανδρέας Κρήτης, οι οποίοι κυριολεκτικά λυμαίνονταν
τα νησιά του Αιγαίου και τα παράλια των γύρω από αυτό ηπειρωτικών περιοχών.
Για όλους αυτούς τους λόγους έλαβαν, μετά την ανάκτηση του νησιού, όλα
τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην υποτροπιάσει ο αραβικός
κίνδυνος. Τα μέτρα αυτά ήταν κυρίως διοικητικά-στρατιωτικά, κοινωνικά και
θρησκευτικά. Στα πρώτα υπαγόταν η παραχώρηση σε στρατιωτικούς μεγάλων
αγροκτημάτων, σε περιοχές ευαίσθητες, τα λεγόμενα στρατοτόπια, όπου θα
εγκαθίσταντο, με σκοπό την επιτήρηση και τη φύλαξή τους από ενδεχόμενη
νέα εχθρική επιβουλή. Θα αποτελούσαν έτσι τον πρώτο κυματοθραύστη κατά
των εναντίων, αν επιχειρούσαν ξανά να έλθουν στην Κρήτη οι αλητήριοι, όπως
χαρακτηρίζονταν οι Άραβες από τους βυζαντινούς χρονικογράφους, ώσπου να
οργανωθεί η συστηματική απόκρουση και αναχαίτισή τους από τις αυτοκρατορικές δυνάμεις. Περιττεύει βέβαια εδώ να γίνει αναφορά στις επιμέρους ενέργειες των νέων εποίκων για τη φύλαξη και υπεράσπιση της θεολέστου νήσου.
Με την εγκατάσταση των βυζαντινών στρατιωτών στο νησί, μετά την εκδίωξη των Αράβων, δημιουργήθηκαν νέοι οικισμοί, οι πιο γνωστοί από τους

Γιάννης Χρηστάκης,
επίτιμος Σχολικός
Σύμβουλος Α/θμιας
Εκπαίδευσης
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οποίους είναι αυτοί που και σήμερα ακόμη ονομάζονται Αρμένοι. Με το όνομα
αυτό έχομε αρκετά χωριά στην Κρήτη. Ο Στέργιος Σπανάκης καταγράφει τρεις
ζωντανούς οικισμούς με το όνομα αυτό: έναν στον Αποκόρωνα, έναν στην
επαρχία Ρεθύμνης και άλλον έναν στη Σητεία, καθώς κι έναν ακόμη έξω από
τον τότε Χάνδακα, ο οποίος δεν υπάρχει σήμερα. Τέλος, αναφέρει τον οικισμό
Αρμενοχώρι στην Κίσαμο1.
Για την ενίσχυση της κοινωνικής ζωής εγκαταστάθηκαν στο νησί και πολιτικοί άρχοντες, που συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση μια κοινωνίας
με βυζαντινή αρχοντική ευγένεια και συμπεριφορά. Η κοινωνική αυτή στάση
επέζησε καθ’ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, μέχρι και τις αρχές του 20ού
αιώνα. Ο Pashley, που περιηγήθηκε την Κρήτη το 1834, γράφει ότι άκουσε τους
γεμάτους με ευγενική αρχοντιά Κρητικούς, να απευθύνουν με τους εξής χαιρετισμούς: «Πολλά τα έτη σας, πολλά τα έτη στην Αφεντιά σας»· «Καλώς ορίσατε, η Ευγένειά σας»2. Οι χαιρετισμοί αυτοί συνοδεύονταν με ελαφρά υπόκλιση
κορμού και κεφαλής και με το χέρι στο στήθος.
Μια τέτοια περιοχή ισχυρά φυλασσόμενη, όπως αποδεικνύεται, ήταν η ευρύτερη περιοχή των Αρμενοχανδράδων Σητείας, ένα οροπέδιο, από τα νότια κράσπεδα του οποίου μπορεί κανείς να αγναντεύει ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή,
από το ακρωτήριο Γουδέρα, το αρχαίο Ερυθραίο, και το Κουφονήσι, την αρχαία
Λεύκη, ώς την Ιεράπετρα και το Γαϊδουρονήσι, την αρχαία Χρυσή, κι ακόμη πιο
πέρα, τη θάλασσα του Μύρτου, του Βάττου και της Άρβης. Για τον λόγο αυτό,
η εγκατάσταση βυζαντινών στρατιωτικών εδώ ήταν χαρακτηριστική και πλούσια. Αυτό φανερώνει η ύπαρξη του χωριού Αρμένοι, που ιδρύθηκε και κατοικήθηκε από στρατιώτες του Νικηφόρου Φωκά.
Φαίνεται όμως ότι οι στρατιωτικοί προύχοντες με τη «συνοδεία» τους αποτέλεσαν ιδιαίτερους μικρότερους οικισμούς, που μαζί με τους Αρμένους αποτελούσαν το δίκτυο κατασκόπευσης των νότιων παραλίων της περιοχής και τη
δύναμη της πρώτης απόκρουσης σε περίπτωση νέου αραβικού κινδύνου. Αξίζει
να σημειωθεί ότι ο οικισμός Αρμένοι ήταν κτισμένος σε θέση, η οποία προστατευόταν νότια από μια κορυφογραμμή. Η επιλογή της θέσης ίσως αποτελεί ένδειξη ότι οι στρατιώτες κάτοικοί του αποτελούσαν τη «δεύτερη σειρά εφεδρείας» των δυνάμεων της ευρύτερης περιοχής.
Οι οικισμοί των στρατιωτικών προυχόντων είχαν και αυτοί κτισθεί σε θέσεις
μη ορατές από τη θάλασσα, ώστόσο, η επιλογή των σημείων στα κράσπεδα του
μικρού οροπεδίου επέτρεπε την άμεση παρακολούθηση και επιτήρηση του Λι1.
2.

Σπανάκης 1991, 146 κ.ε.
Pashley 1994.
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βυκού, που απλωνόταν στα ριζά της υπερυψωμένης θέσης που κατείχαν, αλλά
και τον «πρώτο λόγο» αντίδρασης σε περίπτωση ανάγκης.

ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Τρεις ήταν αυτοί οι οικισμοί των βυζαντινών στρατιωτικών αρχόντων, από τους
οποίους οι δύο ήταν καθαρά οικισμοί στρατιωτικών αξιωματούχων, όπως φανερώνουν οι ονομασίες τους. Ο τρίτος θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως οικισμός «αυλικών».
Ο πρώτος ονομαζόταν Δρογγάρι. Ο οικισμός αυτός επιζούσε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960, που οι τελευταίοι κάτοικοί του, τα μέλη της οικογένειας της συζύγου μου, τον εγκατέλειψαν κι έκτοτε ζει στην παγερή μοναξιά
του και την κρύα σιωπή του. Προφανώς, η ονομασία του προέρχεται από τον
βυζαντινό στρατιωτικό τίτλο δρουγγάριος, που σημαίνει χιλίαρχος, επομένως, ο
πρώτος οικιστής του πρέπει να ήταν βυζαντινός χιλίαρχος με τους «περί αυτόν».
Ο αείμνηστος αρχαιολόγος, προϊστάμενος της ΚΔ' Εφορίας Αρχαιοτήτων Ν.
Λασιθίου, Νικ. Π. Παπαδάκης γράφει για τον οικισμό: Το Δρογγάρι οφείλει το
όνομά του πιθανώς σε βυζαντινό χιλίαρχο (Δρογγάριο), που αποίκησε το χωριό3.
Στην αρχιτεκτονική των σπιτιών, «που ζουν στη θλιβερή σιωπή της ερήμωσης»,
όπως σημειώνει γλαφυρά, είναι εμφανή βυζαντινά στοιχεία, που συνυπάρχουν
με άλλα μεταγενέστερα.
Ο δεύτερος οικισμός με βυζαντινή προέλευση, εγκαταλειμμένος και σωρός
ερειπίων σήμερα, βρίσκεται περίπου δύο χιλιόμετρα δυτικά του πρώτου και λέγεται Μοναστράς και η περιοχή τριγύρω Μοναστρά.
Έχω ισχυρούς λόγους να πιστεύω ότι πρόκειται για βυζαντινό οικισμό. Κατά
πρώτο, η ίδια η θέση του προδίδει προσπάθεια των οικιστών του να αποκρύψουν
την παρουσία τους στην περιοχή. Είναι κτισμένος στην ανατολική πλευρά της
απορροής ενός μικρού ρυακιού, που τον προφυλάσσει από κάθε επίβουλο βλέμμα, που θα εκπορευόταν όχι μόνο από τη θάλασσα, αλλά και από οποιοδήποτε
άλλο μέρος. Μόνο αν ήξερε κανείς την ύπαρξή του θα μπορούσε να φτάσει εκεί.
Τέτοιου είδους προφύλαξη μόνο για στρατιωτικούς λόγους μπορούσε να γίνει.
Ωστόσο, ισχυρότατο τεκμήριο για τη βυζαντινή του καταγωγή αποτελεί η
ίδια η ονομασία του. Είναι γνωστό ότι στο Βυζάντιο, επί Αυτοκράτορα Αλεξίου
Α' Κομνηνού υπήρχε στρατηγός με το επίθετο Μοναστράς. Η χρονική απόσταση
3.

Παπαδάκης 2000, 20.
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από το 961 μέχρι το 1081, που ήταν Αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Αλέξιος Α'
Κομνηνός δεν είναι μεγάλη, μόλις 120 έτη, χρονική διάρκεια που καλύπτουν δύο
γενιές. Επομένως, γιατί να μη δεχθούμε ότι κάποιος πρόγονος του στρατηγού
Μοναστρά που υπηρέτησε επί Αλεξίου ήταν ανώτερος ή ανώτατος αξιωματικός του Νικηφόρου Φωκά κατά την εκστρατεία του εναντίον των Αράβων της
Κρήτης; Στο Βυζάντιο, όπως συμβαίνει και σήμερα, υπήρχαν οίκοι, οποίοι έδιδαν
σειρά στρατιωτικών στον βυζαντινό στρατό. Θα ήταν φυσικά απόλυτα βέβαιος
ο ισχυρισμός μου, αν μπορούσαμε να βρούμε στοιχεία από ιστορικές πηγές γι’
αυτό. Δυστυχώς όμως προσωπικά, όσο και αν το επιδίωξα, δεν το κατάφερα.
Θα πρόσθετα κι ένα τρίτο λόγο, βοηθητικό της άποψης μου για τη βυζαντινή καταγωγή του οικισμού Μοναστράς: είναι η ύπαρξη κοντά σ’ αυτόν ιχνών
κτισμάτων μεγάλων διαστάσεων, που μοιάζουν να έχουν σχέση με στρατωνισμό
ανδρών. Εντύπωση ακόμη προξενεί ότι πλησίον αυτών υπάρχουν αρκετά πηγάδια, πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Θα μπορούσα να αποκλείσω την περίπτωση
ποιμνιοστασίου, γιατί η θέση τους είναι σε σημείο που το κτυπούν όλοι οι καιροί,
ενώ αυτά κατασκευάζονται σε υπήνεμα μέρη, συνήθως στα ριζά βουνοκορφών.
Ο τρίτος εγκαταλειμμένος βυζαντινός οικισμός στην περιοχή των Απιδίων
βρίσκεται μεταξύ Ζήρου και Μέσα Απιδίων, στη βόρεια άκρη ενός καταπράσινου μικρού καμπίσκου, κοντά στο ξωκκλήσι της Παναγιάς, δεξιά καθώς οδεύομε προς τα Απίδια. Λέγεται Ατσουπάς και Τσουπάς. Με την ονομασία αυτή
υπάρχουν και άλλοι οικισμοί στην Κρήτη, στην επαρχία Πεδιάδας και Αγίου
Βασιλείου Ρεθύμνου (Ατσιπάδες). Υπάρχει επίσης το Ατσιπόπουλο στην επαρχία
Ρεθύμνης. Η ονομασία Ατζιπάς ή Ατζουπάς και Ατσιπάς, κατά τον Στέργιο Σπανάκη προέρχεται από την αραβική λέξη χατζίπ, που σημαίνει θυρωρός, φρουρός, σωματοφύλακας4.
Κατά την Αραβοκρατία (824-961) φαίνεται ότι οι Άραβες εμίρηδες της Κρήτης χρησιμοποιούσαν ως φύλακες στα ανάκτορά τους Αιθίοπες. Ο Ξανθουδίδης αναφέρει ότι και στο στρατό του Νικηφόρου Φωκά υπηρετούσαν Αιθίοπες
Ατσιπάδες, οι οποίοι μετά την απελευθέρωση του νησιού εγκαταστάθηκαν σ’
αυτό κι αποτέλεσαν ιδιαίτερους οικισμούς, που ονομάσθηκαν Ατσιπάδες5. Ένας
τέτοιος οικισμός είναι κι αυτός των Απιδίων.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι τα τρία αυτά τοπωνύμια-οικισμοί βρίσκονται μεταξύ τους σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 500-800 μέτρων, έτσι
ώστε να είναι εύκολη η μεταξύ τους επικοινωνία.
Η εικόνα λοιπόν που παρουσιάζεται στην περιοχή την εποχή αυτή είναι η
4.
5.

Σπανάκης 1991, 161 κ.ε.
Ξανθουδίδης χ.χ., 28.
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εξής: ο οικισμός Δρογγάρι κατοικείται από ανώτατο βυζαντινό στρατιωτικό αξιωματούχο με τη «συνοδεία» του· ο οικισμός Μοναστράς κατοικείται από υποδεέστερους στρατιωτικούς αξιωματούχους και τη «συνοδεία» τους και ο οικισμός
Ατσουπάς κατοικείται από υπηρετικό στρατιωτικό προσωπικό των βυζαντινών
στρατιωτικών αξιωματούχων. Τέλος, ο οικισμός Αρμένοι κατοικείται από βυζαντινούς στρατιώτες, Αρμενίους την καταγωγή. Βλέπομε έτσι να υπάρχει μια
αυστηρή ταξική διαστρωμάτωση, που εξάλλου χαρακτήριζε γενικά τη βυζαντινή κοινωνία.
Από τα παραπάνω φάνηκε καθαρά, όπως και ειπώθηκε και παραπάνω, η
έντονη βυζαντινή παρουσία στην περιοχή κατά την ιστορική εκείνη περίοδο
του νησιού και κατ’ επέκταση σ’ ολόκληρη την Κρήτη. Και η κάθε περιοχή έχει
τα δικά της αποδεικτικά στοιχεία γι’ αυτό. Αλλού υπάρχουν τοπωνύμια, όπως
Βίγλα, Σαραντάπηχος, Σκουτάρι, όπως στο χωριό της καταγωγής κ.λπ. Αλλού
επιζούν βυζαντινά ήθη και έθιμα και παντού από το στόμα του κρητικού λαού
ακούγονται λέξεις με βυζαντινή καταγωγή και προέλευση.
Αν και το θέμα μου δεν είναι αυτό, ωστόσο, μπαίνω στον πειρασμό να αναφέρω μια πολύ χαρακτηριστική λέξη που αποπνέει έντονη βυζαντινή ευωδία και
που ίσως δεν υποψιαζόμαστε καθόλου αυτή της την καταγωγή. Όταν ο καυτός
ήλιος του καλοκαιριού πυρπολεί κυριολεκτικά τον τόπο μας κι εμείς ιδροκοπούμε λέμε: «Κακκαβίζει ο ιδρώτας από το κούτελό μου». Θυμηθείτε τι ήταν οι
κάκκαβοι και τα κακκαβοπυρφόρα πλοία των Βυζαντινών και θα καταλάβετε
αμέσως γιατί λέμε «κακκαβίζει το κούτελό μου».
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ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ν. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ

Κοινωνικές αναπαραστάσεις της διοίκησης και ηγεσίας
στην κρητική λογοτεχνία.
Αναστοχασμοί πάνω στο ποίημα
Β. Κορνάρου Ερωτόκριτος

ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΤΗ θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε, με μια άλλη ματιά,
το ποίημα του Β. Κορνάρου1 Ο Ερωτόκριτος. Θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε εικόνες, αναπαραστάσεις του διοικητικού φαινομένου, περιορίζοντας
στο ελάχιστο δυνατό τις αναφορές στα λογοτεχνικά στοιχεία του ποιήματος,
επιδιώκοντας να δούμε τη διοίκηση από την πλευρά της λογοτεχνίας. Θα μας
απασχολήσουν οι κοινωνικές αναπαραστάσεις για το διοικείν της εποχής συγγραφής του έργου (τέλη 16ου/αρχές 17ου αιώνα), όπως αποτυπώνονται στους
διάλογους, τις εικόνες που περιγράφονται, αλλά και τις περιγραφές των χαρακτήρων των αρχόντων και στις εξουσιαστικές τους σχέσεις με τους αρχόμενους.
Η διοίκηση ως κοινωνική κατασκευή αποτυπώνεται κυρίως έμμεσα σε πολλά
κείμενα της ελληνικής και της παγκόσμιας γραμματείας από την αρχαιότητα. Η
σύγχρονη κοσμική διοίκηση έχει σημαντικές ρίζες στην τέχνη της διακυβέρνησης2 του ύστερου Μεσαίωνα. Το παράδειγμα της πολιτικοδιοικητικής οργάνωσης της Βενετίας ίσως αποτελεί ένα από τα πρώτα νεότερα σχήματα πολυπλοκότητας των οργανώσεων και των μητροπολιτικών σχέσεων με τις θυγατρικές
αποικίες πόλεις, μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Ο Κορνάρος αντλεί τις πληροφορίες από στερεοτυπικές και συλλογικές παραστάσεις της κοινωνίας3 -κρητικής και ενετικής- στην οποία ζει, τις οποίες
φυσικά τροποποιεί και αναδημιουργεί με τη βοήθεια της φαντασίας. Γνωρίζει
δε σε βάθος το διοικητικό γραφειοκρατικό οργανωτικό σύστημα της μητρόπολης και του Βασιλείου της Κρήτης, όπως βιώνει και τις κοινωνικές διακρίσεις
με το απόλυτο χάσμα ανάμεσα στον υπήκοο της κρητικής υπαίθρου και στους
Βενετούς άρχοντες που έχουν την εξουσία.

1.
2.
3.

Αλεξίου 1995.
David 1999, 43.
Holton 1997.
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Στη διοικητική επιστημονική σκέψη για την εξουσία και την γραφειοκρατία
είναι καθοριστική η συμβολή του Max Weber. Για να δούμε βαθύτερα τις ιδέες του σχετικά με την γραφειοκρατική οργάνωση, θα πρέπει να τις τοποθετήσουμε στο πιο θεωρητικό πλαίσιο της θεωρίας του για την εξουσία4. Ο Βέμπερ
ορίζει ως δύναμη την πιθανότητα να επιβάλει κανείς τη θέλησή του πάνω στη
συμπεριφορά των άλλων. Ενδιαφέρεται για τη δύναμη ως εξουσία. Η εξουσία
αναφέρεται σ’ εκείνη την κοινωνική σχέση, στο πλαίσιο της οποίας ο εξουσιαστής, το άτομο που επιβάλλει την θέλησή του στα άλλα άτομα, πιστεύει ότι
έχει δικαίωμα να ασκεί τη δύναμή του, ενώ ο εξουσιαζόμενος πιστεύει ότι έχει
υποχρέωση να συμμορφωθεί προς τις επιταγές του πρώτου.
Στον Ερωτόκριτο, η διαπραγμάτευση των ρόλων για τον Β. Κορνάρο είναι
παρόμοια: ο συγγραφέας παρουσιάζει τον Ρήγα ως φορέα δύναμης που ορίζει
απόλυτα το άξιο «Βασίλειο των Αθηνών».
Eις την Aθήνα, που ήτονε τση Mάθησης η βρώσις,
και το θρονί της Aφεντιάς, κι ο ποταμός της γνώσης,
Pήγας μεγάλος όριζε την άξα Xώρα εκείνη,
μ’ άλλες πολλές κ εις αντρειές εξακουστός εγίνη.
Hράκλη τον ελέγασι, ξεχωριστό από τσ’ άλλους,
ποπανωθιό σ΄τσί φρόνιμους , πρώτος εις τσι μεγάλους·
ξετελειωμένος Bασιλιός, κι άξος σε πάσα τρόπο,
πού οι εμιλιές του ήσα σκολειό και νόμος των ανθρώπω.
Στ. 25-32, εν. Α΄
Ο Κορνάρος αντλεί τα δομικά υλικά της αναπαράστασης φανταστικού Βασιλείου των Αθηνών τόσο από το σύγχρονό του παράδειγμα της Βενετίας όσο
και από το πρότυπο των Αθηνών της κλασικής περιόδου.
Ο Serge Moscovici, ο δημιουργός της έννοιας των κοινωνικών αναπαραστάσεων5, ισχυρίζεται, ότι υπάρχουν έννοιες πάντα αρχαϊκές που, προερχόμενες
από τα βάθη της Ιστορίας κάθε κοινωνικής υπόστασης, καθορίζουν την πολιτισμική χροιά της και, άρα, ένα ολόκληρο σύνολο από κοινωνικές αναπαραστάσεις. Μια αναπαράσταση μορφοποιείται διαχρονικά και είναι αποτέλεσμα
ιστορικών, κοινωνιολογικών και ιδεολογικών συνθηκών. Η κοινωνική αναπαράσταση αποτελείται από ένα σύνολο πληροφοριών, γνωμών και στάσεων σε
σχέση με ένα δεδομένο αντικείμενο.
4.
5.

Μουζέλης 2009, 68.
Moscovici 1995, 5-106.
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Στον Ερωτόκριτο, οι λέξεις, τα στοιχεία που κυριαρχούν στις κοινωνικές
αναπαραστάσεις για τον διοικούντα-βασιλεύοντα είναι: Ρήγας, βασιλειός,
αφέντης, κριτής, ο έχων το νίκος, ενώ για την εργασία του κυριαρχούν τα
ενεργητικά ρήματα: αφεντεύγει, βασιλεύει, αντριεύει, ορίζει, ορδινιάζει, λογιάζει,
δικάζει, προβλέπει και φροντίζει. Ιδιαίτερα παραστατική είναι η ζωγραφική
αναπαράσταση του βασιλιά στο διοικητήριο, όπου κυβερνά-διοικεί με επιτυχία:
κ’ εκάθησε ο Pωτόκριτος εις το Θρονί, κι ορίζει.
Mε φρόνεψη πορεύγεται, με γνώσην ορδινιάζει,
πριχού ’ρθουσι τα πράματα, προβλέπει και λογιάζει.
Η υπόθεση του έργου μπορεί να ειδωθεί ως μελέτη περίπτωσης σχετική
με τη διοίκηση και την κυβερνητική της εποχής. Για την έννοια της διοίκησης
κυριαρχεί η κοινωνική αναπαράσταση του αφεντεύγει, η οποία ως διοικητικός
γραμματισμός, ως όρος της εποχής, αποδίδει με τον πλέον επιτυχή και χαρακτηριστικό τρόπο τη διοικητική σχέση μεταξύ διοικούντων και διοικούμενων,
η οποία δεν είναι άλλη από τη σχέση αφέντη προς δούλο. Η διοίκηση είναι ιδεολόγημα, μια κοινωνική κατασκευή που διαρκώς6 αλλάζει. Ό,τι είναι σήμερα
διοίκηση δεν θα είναι αύριο. Ωστόσο, όλες οι εννοιολογήσεις από το κάποτε
αφεντεύγει ώς το σημερινό μανατζάρει θα χαρακτηρίζονται από την ιστορικότητά τους και θα είναι πάντα κύκλοι του ίδιου κέντρου, έτσι όπως αρχετυπικά
μας κατέγραψε ο Ξενοφώντας (430-354 π.Χ.) στον Οικονομικό7, αναφερόμενος
στην δια την του οίκου φροντίδα και διεύθυνσιν, χωρίς να διακρίνει διαφορές
στο δημόσιο, το στρατιωτικό ή το ιδιωτικό διοικητικό έργο.
Κάθε εντολή προς τους αξιωματούχους που θα διοικήσουν την Κρήτη, αλλά
και κάθε μέλημα του αφέντη βασιλειού, είναι η φροντίδα για την οικία, δηλαδή τη Γαληνοτάτη Μητρόπολη με την πιο πρόσφορη για την εποχή διοικητική καινοτομία, δηλαδή τη γραφειοκρατία με αποκεντρωτικά χαρακτηριστικά.
Στο ποίημα, το διακύβευμα δεν είναι μόνο ο ευτυχής σε κατάληξη έρωτας
του νεαρού ζευγαριού ούτε ο ατυχής έρωτας του Χαρίδημου, αλλά κυριαρχεί
και ένας επιπλέον έρωτας, αυτός για την ελευθερία, την κοινωνική κινητικότη6.
7.

Harding 2003.
Στο πλαίσιο της ελληνικής ∆ιοικητικής Λογοτεχνίας, μπορούμε να κατατάξουμε τον Οικονομικό
του Ξενοφώντα. Το έργο αναφέρεται στην οικιακή οικονομία και τις αρμοδιότητες που έχει ο
επιστάτης που είναι επιφορτισμένος με τη διοίκησης ενός κτήματος. Οι κύριες αρμοδιότητές
του είναι η διεύθυνση και η επιμέλεια του οίκου. Αυτή η επιμέλεια δια τα του οίκου παραπέμπει
στην ετυμολογία της λέξης διοικώ. Σύντομες αναφορές συναντάμε και στα έργα του Πλάτωνα
και του Αριστοτέλη, οι οποίοιαναφέρθηκαν κυρίως στον τρόπο άσκησης πολιτικής, στο πλαίσιο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος.
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τα, τις ίσες ευκαιρίες. Δεν είναι τυχαίο πως οι σχετιζόμενοι με την Κρήτη νέοι
έχουν εναντιωθεί στις παραδόσεις και έχουν νυμφευθεί και οι δύο θυγατέρες
από διαφορετικά επίπεδα της κοινωνικής ιεραρχίας. Η πράξη τους για την εποχή τους είναι επαναστατική. Φέρνει ρήξεις στο θεμέλιο του φεουδαρχικού συστήματος. Ο Ερωτόκριτος είναι ο ηγέτης που αποκτά εξουσία από χάρισμα και
όχι από κληρονομιά, όπως ο Ρήγας.
Στους παλιούς καιρούς, ισχυρίζεται ο Πεζόστρατος, η γνώση και η αρετή είχαν για τους ανθρώπους μεγαλύτερη αξία από τον πλούτο και την κληρονομική
δύναμη. Επομένως, για έναν γάμο ακριβώς αυτές οι αξίες αποτελούσαν το σημαντικότερο στοιχείο και όχι η κοινωνική θέση. Από την άποψη της διοίκησης
των αλλαγών, της οργάνωσης που μαθαίνει, της οργάνωσης που εστιάζει τη
στρατηγική της στο αύριο, η γνώση8 και η αρετή αποτελούν τον σημαντικότερο
πλούτο συγκριτικά με κάθε άλλο συντελεστή. Κάθε άλλος συντελεστής υπόκειται στη φθορά των αλλαγών των καιρών. Η γνώση είναι μάλλον το Βασίλειο, παρά η χώρα και τα χωριά.
Όλα τα πλούτη κι οι Αφεντιές εσβήνουν και χαλούσι,
και μεταλλάσουν, κ’ οι καιροί, συχνιά τα καταλούσι.
Μα η γνώση εκεί οπού βρίσκεται, και τσ’ αρετής τα δώρα,
ξάζου’ άλλο παρά Βασιλειά, παρά χωριά, και Χώρα
στ. 905-908, εν. Γ.
Ο Πεζόστρατος ως σύμβουλος και ως κύριος προξενητής του αύριο, απευθυνόμενος στον προϊστάμενό του Ρήγα, λέει:
Στους παλαιούς καιρούς, που ’σα’ μεγάλοι ανθρώποι,
τα πλούτη και Βασίλεια εκράζουντανε κόποι,
πειδή ετιμούσανε πολλά της αρετής τη χάρη
παρά τσι χώρες, τσ’ αφεντιές, τα πλούτη, το λογάρι.
K’ εσμίγασι τα τέκνα τως οι Αφέντες οι μεγάλοι
με τους μικρούς, οπού ’χασι γνώσην, αντρειά, και κάλλη.
στ. 899-904, εν. Γ.
Ο ποιητής δια του Πεζόστρατου προβάλλει την απουσία των κοινωνικών διακρίσεων και παρουσιάζει την άσκηση εξουσίας ως δύσκολο και υπεύθυνο έργο,
δίνοντας μια εξιδανικευμένη εικόνα για το παρελθόν που μας παραπέμπει κυ8.

Nonaka and Takeuechi 2003, 52-87.
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ρίως σε αταξικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Είναι, όπως αναφέραμε, η εν δυνάμει παρουσία του παρόντος των αρχετύπων σε κάθε κοινωνική αναπαράσταση.
Ο Ερωτόκριτος, με τα σωματικά, διανοητικά και ψυχικά του χαρίσματα, θα
επιτύχει και θα ξεπεράσει τις δυσκολίες. Πρόκειται για τον τύπο της χαρισματικής εξουσίας-ηγεσίας του Βέμπερ. Οι τύποι εξουσίας, όπως αναπαρίστανται
στους ρόλους του Ρήγα και του Ερωτόκριτου, μας παραπέμπουν στη γνωστή
weberian9 διάκριση ανάμεσα στους τρεις τύπους εξουσίας, της παραδοσιακής,
της χαρισματικής και της νόμιμης.
Η παραδοσιακή εξουσία εδράζεται στην επικυρωμένη θέση εξουσίας του
αρχηγού που κυβερνά κληνομικώ δικαίω και δεσμεύεται από την παράδοση.
Οι εντολές του είναι αυθαίρετες, αλλά μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει το έθιμο. Οι υποτελείς τον υπακούουν λόγω προσωπικής νομιμοφροσύνης σ΄ αυτόν
ή λόγω σεβασμού στην κοινωνική θέση του.
Eισέ παλάτια βασιλιώ τα μάτια όντε στραφούσι,
πρέπει να τα δοξάζουσι και να τα προσκυνούσι·
στ. 187-188, εν Α΄
Η χαρισματική εξουσία εδράζεται στο χάρισμα και την προσωπική εμπιστοσύνη που εμπνέει ο ηγέτης. Χάρισμα στην κυριολεξία σημαίνει δώρο της χάριτος,
μια εξαιρετική ιδιότητα, εξαιτίας της οποίας γίνεται κάποιος ηγέτης.
Kαι τ’ όνομά του νιούτσικου Pωτόκριτον ελέγα,
ήτονε τσ’ αρετής πηγή και τσ’ αρχοντιάς η φλέγα·
κι όλες τσι χάρες π’ Oυρανοί και τ’ Άστρη εγεννήσα,
μ’ όλες τον εμοιράνασι, μ’ όλες τον εστολίσαν.
Πάντα με καταστάμενους ήπρασσε, και ξετρέχει
να μάθει εκείνα που ’δασι, κ’ εκείνος δεν κατέχει.
στ. 81-86 εν. Α΄
Ο χαρισματικός ηγέτης, αναφέρει ο Βέμπερ, προφήτης, ήρωας ή δημαγωγός,
δικαιολογεί την εξουσία του με τις εξαιρετικές του ικανότητες και πράξεις. Οι
9.

Weber 2009. Η κλασική τυπολογία της εξουσίας του Βέμπερ, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο
του 1919-1920, διακρίνει τρεις βασικούς τύπους: παραδοσιακή, χαρισματική, ορθολογική- νομική. Στη λεγόμενη ορθολογική (κατά το μέσον, και όχι αναγκαίως κατά τον σκοπό) αντιστοιχεί η
γραφειοκρατική μορφή εξουσίας, χαρακτηριστική της ύστερης νεωτερικότητας, για τον Βέμπερ.
Η παραδοσιακή είναι αυτή που αναλύεται σε δύο τύπους, τον πατρογονικό και τον φεουδαλικό.
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οπαδοί του αποδέχονται την εξουσία του, γιατί πιστεύουν10 σ΄αυτόν. Οι μορφές-ιδεότυποι ηγεσίας και μάλιστα στρατιωτικής με τα αρχοντόπουλα, τα ρηγόπουλα και τα αφεντόπουλα που παρελαύνουν για τη τζόγια, μπροστά σε μια
πανδαισία κίνησης, χρωμάτων, στολών και ομηρικών μαχών είναι διακριτές, αλλά
με μια δεύτερη ματιά, αφού η λογοτεχνική αξία του κειμένου είναι κυρίαρχη.
Ποιο είναι άραγε το κυρίαρχο πρόσωπο της εξουσίας: είναι βλοσυρό, αυστηρό, αγέλαστο, με ρουθούνια που καπνίζουν από θυμό ή είναι απρόσωπο, όπως
όρισε τότε η γραφειοκρατία ως κατ’ επίφασην ορθολογισμό. Μήπως υπάρχει
άλλη πρόταση, αφού έχουμε ρήξη, αλλαγή στάσεων, πεποιθήσεων; Δεν έχουμε
παρά να ξαναδούμε τις μάχες και τις κονταρομαχίες σε αργή κίνηση. Η γλώσσα
του σώματος που χρησιμοποιούν καθώς παρελαύνουν, μονομαχούν ή ανταγωνίζονται δείχνει τον χαρακτήρα τους και αποκαλύπτει το ηγετικό τους προφίλ.
Ως τό ’κουσε ο Σπιθόλιοντας, με μάνητα αρχινίζει
όλος ν’ ανατινάσσεται, ν’ αγριεύγη, να μανίζη.
Tα σωθικά του ως το θερμό βράζου’, αναχοχλακίζου,
βροντά και το στομάχι του, τα χείλη του μαυρίζου.
Kαπνίζουν τα ρουθούνια του, σαν τ’ άλογο όντε τρέχη,
κι απάνω-κάτω πορπατεί, κι αναπαημό δεν έχει.
στ. 669- 774, εν Β΄
Άλλοι είναι σκληροτράχηλοι, καυχησιάριδες, αιμοχαρείς, εκδικητικοί, εγωιστές, ενώ άλλοι, αν και ολιγότεροι, είναι γλυκείς, γελαστοί στην όψη και την
ομιλία, ευγενικοί, με ήθος. Τις αρετές αυτές ακόμα και σήμερα η διοικητική πραγματικότητα τις θεωρεί θηλυκότητες και όχι ανδρειότητες. Οι ανδρειότητες και οι
θηλυκότητες ως αρετές συνυπάρχουν αρμονικά τόσο στον Χαρίδημο όσο και
στον Ερωτόκριτο. Ο Ερωτόκριτος, αν και φιλικός στην όψη, μπορεί να ορμήσει
στη μάχη σαν λιοντάρι, σαν δράκος ή σαν πεινασμένος λύκος.
Σαν κάνει ο λύκος εις τ’ αρνιά, όντε πεινά κι αράσση,
και πνίγει τα όπου κι αν τα βρή, και φτάνη τα όπου πάσιέτσι ήκανε ο Pωτόκριτος, ξετρέχοντας το νίκος.
Oι Bλάχοι τρέμουν σαν τ’ αρνιά, κ’ εκείνος είναι λύκος.
……………………………………………………..
Zερβά-δεξά τους πολεμά, αλύπητα σκοτώνει,
και σα θεριό τσ’ απογλακά, σα δράκος τσί ζυγώνει.
στ.1051-1056
10. Μουζέλης 2009, 68.
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Ο ποιητής, με τον δικό του τρόπο προτείνει και εμφατικά προβάλλει για τους
διοικούντες τον συνδυασμό της ανδρειάς με τη γνώση, την αρετή, το ήθος, την
πραότητα, τη γλυκύτητα στο πρόσωπο και την ομιλία, την ευγένεια. Τους ανταμείβει με στρατιώτες οπαδούς, αλλά και όλο το πλήθος του λαού που ανησυχούν,
συμπονούν, αγωνιούν μαζί τους. Διακρίνει εμφατικά τις διαφορές της διοίκησης από την ηγεσία. Στην ηγεσία έχουμε οπαδούς και ισχυρές άτυπες σχέσεις.
Η τελετουργία στο ποίημα με τις σκηνές στις κονταρομαχίες παρουσιάζει
σημαντικές πτυχώσεις του ιδεότυπου της ηγεσίας που συνδυάζει δημιουργικά
την ανδρειά με την αρετή, τη γνώση, της μιλιάς τη χάρη (τη ρητορική) και την
αγάπη. Ο Χαρίδημος και ο Ερωτόκριτος με τις πράξεις τους δημιουργούν οπαδούς με συναισθηματικές σχέσεις, στις οποίες κυριαρχεί η αγάπη προς αλλήλους ήκαμε κι αγαπήσαν τον πεζοί και καβαλάροι11.
Όλο το πλήθος του λαού τρομάσσει και φοβάται,
αναδακρυώνει και πονεί, τον Kρητικό λυπάται.
Oι αρετές κ’ η γνώση του, και τση μιλιάς του η χάρη
ήκαμε κι αγαπήσαν τον πεζοί και καβαλάροι.
Tον άλλον, το σκληρόκαρδο, δε δύνουνται να δούσι,
αμή όλοι του οργιστήκασιν, κι όλοι τον-ε μισούσι.
Λογιάζουσιν πως δεν μπορεί ο Kρητικός να κάμη
μαλιάν καλή μ’ έτοιο θεριό, κ’ ετρέμα’ σαν καλάμι.
Mα κείνοι που κατέχασιν τον Kρητικό ίντα ξάζει,
κι ακούγασιν, πως εις αντρειά κιανείς δεν του ταιριάζει,
κι ουδ’ εφοβήθηκε ποτέ άντρα, θεριό αν εγίνη,
και να μασή τα σίδερα, και να τα καταπίνη,
δεν έχουν φόβο, ουδέ δειλιούν, μα στέκουν κι ανιμένου’,
να δούσι τσι παλικαριές του μαυροφορεμένου.
στ. 997-1008, εν. Β΄
Για τον Κορνάρο, αν και η κληρονομική διαδοχή της εξουσίας μπορεί να είναι μια συνήθεια στο πλαίσιο των κοινωνικών συμβάσεων της εποχής, ωστόσο καταθέτει τη δική του πρόταση για τη στελέχωση της δημόσιας διοίκησης
από αξιωματούχους χωρίς καταγωγή, αλλά με γνώση και μαχητικότητα. Πολλά
από τα δημόσια αξιώματα της εποχής του κληροδοτούνται στους απογόνους.

11. Η Ηγετική ικανότητα δεν είναι θέμα ορισμένων προσωπικών ιδιοτήτων, αλλά πολύ περισσότερο
δράσης και ρόλου στο πλαίσιο της κοινωνίας, στην οποία αναπτύσσονται οι σχέσεις μεταξύ
των ανθρώπων: Δόγμα Διαμορφώσεως Ηγετών, ΓΕΣ, 2002.
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Η κληρονομική διαδοχή στη διοίκηση μπορεί να είναι μια παράδοση, αλλά η
αρετή, η δύναμη και η γνώση είναι τα χαρίσματα που θα πρέπει να διακρίνουν
όσους θα ανέλθουν στη διοικητική ιεραρχία.
Τέλος, στον Ερωτόκριτο, το ερωτικό και το επικό-ηρωικό στοιχείο συνυπάρχουν αρμονικά και ισομερώς, σχεδόν κατανεμημένα. Η οικονομία των προσώπων επιτρέπει σύντομα να κατανοήσουμε σε βάθος τους ρόλους και την προσωπικότητα του κάθε ενός ξεχωριστά. Ο ποιητής, μαζί με τον έρωτα και της φιλιάς τη χάρη, μας παρουσιάζει το θέμα των κοινωνικών διακρίσεων. Ο έρωτας
του ζευγαριού έρχεται σε αντίθεση με τις καθιερωμένες κοινωνικές συμβάσεις
και τους φέρνει σε σύγκρουση με το περιβάλλον τους. Στο τέλος, παρά την
αστάθεια της μοίρας και της τύχης, οι προσωπικές αρετές θα φέρουν τη νίκη.
Το έθιμο ως νόμος καθορίζει στο βασίλειο την κληρονομική διαδοχή από βασιλόπουλα, ρηγόπουλο αρχοντόπουλο σαν είσαι εσύ γυρεύγει. Η συνήθεια αυτή,
ωστόσο, θα αμφισβητηθεί.
Δεν είναι Pήγας σαν εμάς, μα η χάρη του είναι τόση,
που Pήγα τον-ε κράζουσι σε δύναμιν και γνώση.
στ. 1422-1424, εν. Ε
Ο Ερωτόκριτος, εκτός από τον γάμο του με την Αρετούσα, θα κερδίσει την
εξουσία και θα διοικήσει εξίσου αποτελεσματικά το Βασίλειο των Αθηνών. Αν
και δεν είναι ρηγόπουλο από καταγωγή, ωστόσο γίνεται με τα χαρίσματα της
δύναμης και της γνώσης. Στη διοικητική πρακτική του, θα συνδυάσει δημιουργικά τη μαχητικότητα με την αρετή και τη γλυκύτητα του πρόσωπου. Αν και
κατάγεται από κατώτερη γενιά, θα καθίσει στο θρονί και θα διοικήσει χωρίς
σφάλματα. Άξιος και επιτυχημένος ηγέτης, θα καταταχθεί από τους βασιλείς
ως πρώτος από τους πρώτους βασιλιούς.
Ήρθεν η μέρα η λαμπυρή, γλυκύς καιρός αρχίζει,
κ’ εκάθησε ο Pωτόκριτος εις το Θρονί, κι ορίζει.
Mε φρόνεψη πορεύγεται, με γνώσην ορδινιάζει,
πριχού ’ρθουσι τα πράματα, προβλέπει και λογιάζει.
Όλοι τον αγαπήσασι, κ’ εις τ’ όνομά του εμνέγαν,
κι από τους πρώτους Bασιλιούς πρώτον τον εδιαλέγαν.
Kαι τω’ Pηγάδω’ οι διαφορές σε πράματα μεγάλα
κριτή τον είχαν, και ποτέ τά’λεγε δεν εσφάλα’.
στ. 1503-1510, εν. Ε.
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Ο Κορνάρος αντλεί, για τον Ερωτόκριτο, το πρότυπο του καλού ηγεμόνα από τον Αριστοτέλη, σε αντίθεση με το κυρίαρχο πρότυπο της εποχής του
που δεν είναι άλλο από αυτό του Ηγεμόνα12 του Μακιαβέλι. Στο αριστοτελικό
πρότυπο του καλού ηγεμόνα κυριαρχούν η μόρφωση και η ηθική, αφού αυτά
σχεδόν είναι εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο σπουδαίο, αλλά και δημιουργούν
τον (έξοχο) πολιτικό.
Στις ημέρες μας δεν λείπει η εκπαίδευση των διοικητικών στελεχών και των
επιστημόνων. Το ζητούμενο, ωστόσο, για τους κρίσιμους καιρούς μας είναι η
μόρφωση και η ηθική.

12. Ο Ηγεμών γράφτηκε το 1513. Το συγκεκριμένο έργο επηρέασε την πολιτική σκέψη πολλών
πολιτικών και στοχαστών και άσκησε σημαντική επίδραση σε πολιτικές εξελίξεις της εποχής
του και μεταγενέστερων περιόδων.
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ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΡΙΩΤΟΥ

Η στρατιωτική κατάσταση στην Κρήτη
μετά την παράδοσή της στους Οθωμανούς, το 1669,
όπως καταγράφεται στα Βενετικά Αρχεία

ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ πολιορκίας του Χάνδακα και την παράδοση
του Βασιλείου της Κρήτης στους Οθωμανούς, το 1669, η μέριμνα των Βενετών
τη χρονική περίοδο που ακολούθησε αμέσως μετά, η οποία συμπίπτει με το β΄
μισό του 17ου αιώνα, ήταν επικεντρωμένη στην παρακολούθηση των δυνάμεων των στρατευμάτων των Οθωμανών στο κατακτημένο νησί, καθώς και στην
κατάσταση των φρουρών τους στα κύρια φρούρια, κυρίως στη Δυτική Κρήτη.
Επίσης, οι κινήσεις στη θάλασσα ήταν ο τομέας που ενδιέφερε ιδιαίτερα τους
Βενετούς, αφού εξακολουθούσαν να κατέχουν την οχυρωμένη νησίδα της Σούδας και τις οχυρωμένες νησίδες Γραμβούσα και Σπιναλόγκα, αλλά και να είναι
ακόμη κύριοι πρωταγωνιστές στον έλεγχο των θαλάσσιων διαδρομών τόσο στο
Αιγαίο όσο και στο Κρητικό πέλαγος.
Πολλά είναι τα στοιχεία που, αν και διάσπαρτα στην τρέχουσα αλληλογραφία
των στρατιωτικών και διοικητικών αξιωματούχων της Γαληνοτάτης, ξεχωρίζουν
αυτήν την περίοδο στα Αρχεία της Βενετίας. Άλλωστε, ο Francesco Morosini
που, μετά την παράδοση της Κρήτης, επανήλθε το 1684 με την εκστρατεία κατά
των Οθωμανών και τη δημιουργία του Βασιλείου του Μοριά, είχε πάντα στις αρχικές του σκέψεις και την ανακατάληψη της μεγαλονήσου, η οποία όμως δεν εξασφαλίστηκε μετά την αποτυχημένη πολιορκία της πόλης των Χανίων το 16921.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η παρουσίαση αρχειακού υλικού κατά το πλείστον
αδημοσίευτου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η αρχική έρευνα στα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας έγινε κυρίως στη σειρά της τρέχουσας αλληλογραφίας που εξακολουθούσε να τηρείται με βάση το φρούριο της Σούδας στη σειρά
των Provveditori da Terra e da Mar και αρχίζει από τις αρχές της δεκαετίας του
1650, πριν την τελική παράδοση του Χάνδακα. Οι αναφορές περιγράφουν την
1.

Σχετική βιβλιογραφία για την περίοδο εκείνη και το Βασίλειο του Μοριά, βλ. Στεριώτου 1991,
541-565, πίν. 143-150. Στεριώτου 2003, 241- 283, πίν. 1-5.

Ιωάννα Στεριώτου,
Δρ Αρχιτέκτων,
επ. Έφορος Νεωτέρων
Μνημείων, ΥΠ.ΠΟ.,
isteriot@vivodinet.gr
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κατάσταση στο στρατόπεδο των Βενετών, αλλά κυρίως αυτήν στην πλευρά
των Οθωμανών και είναι γραμμένες από τους λεγόμενους confidenti, δηλαδή
τους πράκτορες που η Βενετία διατηρούσε στην ευρύτερη περιοχή των μεγάλων φρουρίων, κυρίως στη Δυτική Κρήτη, γύρω από τη Σούδα και τα Χανιά2.
Στον φάκελο με έγγραφα των ετών 1653, 1654, 1657 και 1658 αναφέρονται
στοιχεία για τις κινήσεις του βενετικού στόλου από και προς τη Σούδα, τα Κύθηρα, την Τήνο, τη Γραμβούσσα, τη Σπιναλόγκα, τη Μήλο, την Πάρο, καθώς
επίσης και για την προώθηση γαλλικών δυνάμεων προς την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για την κατάσταση των δυνάμεων των Οθωμανών στα δικά τους
στρατόπεδα, με τις φρουρές στα οχυρά που κατείχαν3.
Στον φάκελο του 1672-1674, όταν έκτακτος προνοητής στη Σούδα ήταν ο
Polo [Paolo?] Nani, η αλληλογραφία επικεντρώνεται κυρίως στην κατάσταση και τις ανάγκες ανεφοδιασμού και εξοπλισμού στα φρούρια της Σούδας,
της Σπιναλόγκας, της Γραμβούσσας, των Κυθήρων και της Τήνου, δηλαδή στα
φρούρια που είχαν απομείνει στην κυριότητα της Γαληνοτάτης, στην περιοχή
του κεντρικού και νότιου Αιγαίου4.
Στο διάστημα από τον Ιούνιο 1674 έως το Μάιο 1677, ο επόμενος έκτακτος
προνοητής Vicenzo Vedramin, αναφέρεται στην αλληλογραφία του στην κατάσταση των αναγκών σε όλα τα στρατιωτικά θέματα και στηρίζεται κατά κύριο
λόγο σε αναφορές των πρακτόρων των Βενετών, οι οποίες στέλνονται κυρίως
προς τον αρχιστράτηγο στόλαρχο του Αιγαίου Francesco Morosini. Αξίζει να
σημειωθεί ότι οι αναφορές αυτές στέλνονται από διάφορα σημεία του νότιου
Αιγαίου, ακόμα και μέσα από τις γαλέρες5.
Οι επόμενες σημαντικές πληροφορίες επισημαίνονται στον φάκελο του αξιωματούχου Zorzi Benson και καλύπτουν το χρονικό διάστημα από 20 Απριλίου 1681 έως 25 Ιουλίου 16836. Στο με αρ. 15 έγγραφο-αναφορά από τη Σούδα, με ημερομηνία στις 18 Οκτωβρίου 1681 και υπογραφή του Zorzi Benzon,
Provveditore Estraordinario da Suda, είναι γραμμένο με κανονική γραφή, ενώ
2.

3.
4.
5.
6.

Γίνεται γνωστό από τα Αρχεία της Βενετίας, τουλάχιστον από το υλικό που επεσήμανα σε έρευνές μου το 2003 και το 2008, ότι οι αξιωματούχοι των Βενετών, μισθοφόροι αξιωματικοί και μηχανικοί, αλλά και διορισμένοι ανώτεροι υπάλληλοι της Βενετίας κατέγραφαν με λεπτομέρειες
όλες τις κινήσεις, τις δικές τους και του εχθρού, κατασκευαστικές περιγραφές από επιθετικά ή
αμυντικά έργα, αλλά και κινήσεις πλοίων, εμπορικές συναλλαγές, κινήσεις κατασκόπων κ.λπ.
Βενετία, Αrchivio di Stato (ASV) - Provveditori da Terra e da Mar (PTM), F: 883, των ετών
1653, 1654, 1657, 1658.
ASV- Ρ.Τ.Μ., F: 884-1672-74. Suda, Provveditore Estraordinario Polo/Pollo??? NANI, 30 marzo
1672-fin Zugno 1674.
ASV-Ρ.Τ.Μ., F: 885-Suda, Provveditore Estraordinario Vincenzo Vedramin Zugno 1674-fin
Maggio 1677.
ASV-P.T.M., F: 887 - Benson Zorzi (20 Aprile 1681-25 Luglio 1683), fol. 5ro-vo, 6ro-vo, 7ro-vo, 8ro.
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τα πιο σημαντικά τμήματα είναι γραμμένα σε κώδικα. Από τη μεταγραφή του
αποκωδικοποιημένου κειμένου του χειρογράφου, παραθέτουμε μεταφρασμένα
αποσπάσματα ή σύνοψη των αναφερόμενων στο ίδιο έγγραφο.
... Για να κατανοήσουμε την ποιότητα των φρουρών και των οχυρώσεων
που κατασκευάστηκαν στις πόλεις του Χάνδακα και των Χανίων, όπου
ασκώ τα καθήκοντά μου, για την πρόοδο των σχέσεων στις δημόσιες υποθέσεις..., αναφέρω τα ακόλουθα...
… Ο πασάς του Χάνδακα, προσηλωμένος στο να αποκαταστήσει αυτήν την
οχυρωμένη πολιτεία σε ένα (ικανοποιητικό) επίπεδο με αξιόλογη άμυνα,
για την αναστήλωση του προμαχώνα της Σαμπιονάρας, οδηγήθηκε στη
χάραξη ενός τείχους σε μορφή «κορτίνας» με την επιχωμάτωσή της, από
τη «χαμηλή πλατεία» του ίδιου προμαχώνα (της Σαμπιονάρας) μέχρι την
πυροβολαρχία Barbara7.
Ήταν η κατασκευή επίσης μιας «φαλσαμπράγκα», απομακρύνοντας άλλες
«γραμμές υποχώρησης» από απλά τείχη και τοιχάρια, τα οποία οι φρουρές
της Γαληνοτάτης είχαν κατασκευάσει σε ορισμένες θέσεις κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, διάφορες «αποκοπές» (tagli) για να δημιουργήσουν
μια κόντρα-άμυνα από την πλευρά του μόλου, όπου υπήρχε η εκκλησία
του Αρσανά ...
Συνεχίζει με πληροφορίες για την ύπαρξη διαφόρων πυροβολαρχιών γύρω
από το λιμάνι. Είχε κατασκευαστεί (από τον πασά) μια πυροβολαρχία με 14 κανόνια που στόχευαν το στόμιο του λιμανιού. Απέναντι από το Castel Vecchio,
όπου υπήρχε τείχος που έκλεινε το λιμάνι από την πλευρά της Σαμπιονάρας,
είχε κατασκευαστεί μικρό φρούριο, ένα castelletto, με θολωτή κάλυψη και έξι
κανονιοθυρίδες στο ύψος της επιφάνειας της θάλασσας - a pello d’ acqua. Θα
πρέπει να αναφέρεται στον Μικρό Κούλε, στο δώμα του οποίου είχαν εγκαταστήσει οκτώ κανόνια από χαλκό για πέτρινες μπάλες (πετριέρες). Ομοίως είχαν
αφεθεί ανοικτές τέσσερις μεγάλες κανονιέρες προς τα ανατολικά, στις οποίες
είχαν επανατοποθετηθεί τέσσερα κανόνια των 90 (διαμετρήματος).
Ο Zorzi Benzon, αναφερόμενος στην κατάσταση του ΒΔ σημείου του οχυρού
περιβόλου της πόλης, τον προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα, κάνει λόγο για τον
7.

Πρέπει να εννοεί τον ημιπρομαχώνα Barbaro, τον οποίο είχαν κατασκευάσει οι Βενετοί δίπλα
στους Νεότερους-Νεότατους (τελευταίους) θόλους του Αρσανά του Χάνδακα.
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χώρο φρουράς σε μια νησίδα στον Άγιο Ανδρέα και στην κατασκευή ενός απλού
τείχους που έκλεινε (έφρασσε;) τις κανονιοθυρίδες στα σημεία, στα οποία
υπήρχε κατά την πολιορκία το καλύτερο πυροβολικό της πιάτσας, δηλαδή της
οχυρωμένης πολιτείας του Χάνδακα.
Σχετικά με την περιοχή του προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα, όλες οι υποχωρήσεις -ritirate- και οι αποκοπές -tagli- που έγιναν από τους Βενετούς για
την άμυνά του κατά την περίοδο της πολιορκίας ανασχηματίστηκαν με νέους
τοίχους, μικρής, ωστόσο, ικανότητας. Μόνον ο ίδιος ο προμαχώνας του Αγίου
Ανδρέα αναμορφώθηκε σε όλη του την έκταση με σχέδιο, αφού είχε χαραχθεί
το πλευρό του μέχρι τη θάλασσα. Εντούτοις, ορισμένες από τις εξωτερικές οχυρώσεις βρίσκονταν στην προηγούμενη κατάστασή τους (μετά την πολιορκία),
όπως τα οχυρά opera Panigra και revellin Sant’Andrea που κατεδαφίστηκαν, ενώ
η Opera Palma είχε μετατραπεί σε κοινή οδό (υποτίθεται ότι ισοπεδώθηκε). Επίσης είχαν απομακρυνθεί και όλες οι πασσαλώσεις -palificate- γύρω από αυτά.
Ο Zorzi Benzon συνεχίζει πάντα στο ίδιο έγγραφο-αναφορά:
… Η φρουρά της οχυρωμένης πολιτείας αποτελείται από τρία σώματα
στρατού· το πρώτο συγκροτείται από γενίτσαρους, που σχηματίζουν επτά
λόχους, με 60 άνδρες ο καθένας, οι οποίοι διοικούνται από επτά αγάδες
(που ανήκουν) στον μεγάλο Κύριο-Αφέντη(;)· το δεύτερο σώμα είναι από
cernide (πολιτοφυλακή) και απαριθμεί 2.500 άνδρες, οι οποίοι έχουν αποστολή να είναι οι φρουρές στις πύλες και στα τείχη· το τρίτο σώμα είναι
εκείνο με τους σπαχήδες σ’ ένα σύνολο 700 ανδρών, οι οποίοι υπηρετούν με
ποιότητα και μισθούς και κρατούνται να συνδράμουν όπου θα κληθούν να
πάνε (να υπηρετήσουν). Υπάρχουν επίσης 700 άλογα, από τα οποία μόνο
τα 400 είναι ικανά για δράση. Όλο το πυροβολικό που βρίσκεται πάνω στα
τείχη της πόλης αποτελείται από κάτι λιγότερο από 200 μορτάρια (είδος
κανονιού)· τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται πάνω σε παλιούς κιλλίβαντες που μόλις και μπορούν να αντέξουν στην ισχύ των πρώτων βολών.
Στην πόλη των Χανίων, μετά την άφιξη του ίδιου πασά, δεν δόθηκε
καμιά διαταγή για επιχείρηση ούτε έγινε καμιά επέμβαση, αλλά επισκευάστηκαν από τον προκάτοχό του όλα τα «παραπέττα» στον οχυρό περίβολο
και έμειναν ανοικτές πολλές κανονιοθυρίδες στους προμαχώνες, ενώ επενδύθηκε με τοιχοποιϊα και ο επιπρομαχώνας του Αγίου Δημητρίου, από την
πλευρά του προς τα ανατολικά. Όλα τα κανόνια τοποθετήθηκαν πάνω σε
μεγάλα «ροντολόνι» (φορεία /άμαξες??) που με μεγάλη δυσκολία αποβίβασαν (από πλοία;) και μετά επανατοποθέτησαν στις θέσεις τους. Το λιμάνι των Χανίων βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από (το λιμάνι) του
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Χάνδακα, εξ αιτίας της μικρής φροντίδας να κρατηθεί καθαρό, γιατί, απ’
όσο αναφέρεται, στη θέση όπου βρίσκονται οι αρσανάδες -οι θόλοι τους-,
δεν μπορεί να προσεγγίσει καμιά γαλέρα.
Η ίδια πόλη (των Χανίων) έχει ως φρουρά πέντε λόχους-κομπανίες,
από γενίτσαρους που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι συνολικά φτάνουν τους 230 άνδρες· άλλοι πέντε λόχοι υπάρχουν, της
ίδιας προέλευσης, οι οποίοι φτάνουν συνολικά τους 420· η πολιτοφυλακή φτάνει τους 500 άνδρες που έχουν την υποχρέωση φυλάττουν τα τείχη και τις πύλες, ενώ δεν μπορούν, σε περίπτωση επίθεσης και πολιορκίας, ούτε να βγαίνουν έξω από τα τείχη, ούτε να εγκαταλείψουν τις θέσεις
τους (από τις φρουρές).
Το ιππικό αποτελείται από 250 άλογα με σπαχήδες, όμως ούτε 50 άλογα δεν είναι ικανά για δράση. 150 άλογα με αρχηγούς και εκπαιδευόμενους βοηθούν στο πυροβολικό και (υπάρχουν) άλλοι τόσοι (150) με την
ιδιότητα των φυλάκων. Είναι αυτοί που έχουν και τη φροντίδα των πυρομαχικών, οι οποίοι όμως βοηθούν (στην άμυνα) σε περίπτωση ανάγκης.
Επίσης, στο καστέλο της Κισσάμου στο «τεριττόριο» των Χανίων, διατηρούνται 60 πολιτοφύλακες και 40 σπαχήδες με ιππικό για να φρουρήσουν αυτήν την περιοχή.
Στο λιμάνι αυτό (των Χανίων) έφτασε ένα γαλλικό πλοίο με φορτίο
σταριού, το οποίο θα προωθούνταν προς τη Γαλλία.... Στο ίδιο πλοίο έχει
επιβιβαστεί(;), ένας έμμισθος μηχανικός του Βασιλιά (της Γαλλίας) που
ονομάζεται And:a (Andrea;) Lamberte από τη Μασσαλία, ο οποίος έχει
έλθει σε αυτά τα μέρη με τη βασιλική εντολή να εκπονήσει τα σχέδια των
οχυρών πόλεων του Χάνδακα και των Χανίων και που τα έχει πραγματοποιήσει. Αυτή η επιμέλεια/προσοχή με υποχρέωσε να πάω να διερευνήσω και
να διαπιστώσω μυστικά, με προσοχή και ακρίβεια, όλες τις κινήσεις του 8.
Αμέσως μετά χρονολογικά, έκτακτος προνοητής στη Σούδα ήταν ο Piero
Querini (17 Αυγούστου 1683 - 26 Δεκεμβρίου 1684), οι αναφορές του οποίου
περιέχουν καταλόγους εφοδίων, στρατευμάτων, τροφίμων για τη Σούδα, τη Σπιναλόγκα, τη Γραμβούσσα, την Τήνο και τα Κύθηρα. Βλέπουμε, λοιπόν, πώς η γνωστή μεθοδικότητα της βενετικής διοίκησης συνεχιζόταν με βάση τη Σούδα για
8.

Δεν αποκλείεται ο μηχανικός αυτός να είναι εκείνος, μόνος του ή σε κάποια ομάδα μηχανικών
από τη Γαλλία, ο οποίος σχεδίασε τους δυο χάρτες εκπληκτικής ακρίβειας, του Χάνδακα και
των Χανίων, οι οποίοιδεν είναι ταυτισμένοι. Βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού, έχουν υπομνήματα στη γαλλική γλώσσα, δεν αναφέρουν όνομα υπεύθυνου μηχανικού ή
επιτελικού και χρονολογούνται στον 18ο αιώνα. Βλ. σχετικά Redolfi 1986, 136-137, 141.
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την ευρύτερη περιοχή του νοτίου Αιγαίου. Υπάρχει δε αλληλογραφία με τον πασά
του Χάνδακα, καθώς και φάκελοι με δικογραφίες που αφορούσαν σε Έλληνες9.
Πιστεύω ότι, από όλο το υλικό στη σειρά των Provveditori da Terra e da
Mar, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο φάκελος 889, ο οποίος περιέχει αλληλογραφία του Έκτακτου Προνοητή στη Σούδα Zorzi Benzon, με ημερομηνία
την 4η Αυγούστου 1682, αλλά και ενός άλλου Έκτακτου Προνοητή, του Alvise
Marcello (4 Αυγούστου 1685-14 Οκτωβρίου 1688)10.
Συγκεκριμένα, ο φάκελος περιέχει αναφορές και καταγραφές που γράφηκαν από κατασκόπους, έμπιστους πράκτορες των Βενετών, κώδικα, ακόμη και
μέσα από φυλακές των Τούρκων. Αφορούν στα στρατιωτικά σώματα και τον
εξοπλισμό στις μεγάλες οχυρωμένες πολιτείες και σε άλλες φρουρές που διατηρούσαν οι Οθωμανοί στην Κρήτη. Είναι η περίοδος μετά το 1685. Πολλά έγγραφα αναφέρονται σε οικονομικές πληροφορίες. Υπάρχουν αναλυτικές
καταγραφές με το είδος και τις ποσότητες του πυροβολικού στο φρούριο της
Σούδας, αλλά και άλλοι κατάλογοι εφοδίων του έτους 1685 στο ίδιο φρούριο,
καταγραφές της στρατιωτικής κατάστασης του τουρκικού στρατοπέδου μέσα
στα Χανιά, την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 1685, όπως και για τις κινήσεις
στην ευρύτερη περιοχή.
Στον ίδιο πάντα φάκελο, σε επιστολή του Alvise Marcello, Έκτακτου Προνοητή (Provveditore Estraordinario), ο οποίος αναφέρεται και ως Generale της
Κρήτης, με ημερομηνία Σούδα, 13 Απριλίου 1686, αναφέρονται λεπτομέρειες
για την κατάσταση της φρουράς των Οθωμανών κυρίως στα Χανιά, για τις κατασκευές πλοίων στον εκεί αρσανά από τους ίδιους και για τον τρόπο, με τον
οποίο οι Βενετοί, με τη βοήθεια των ντόπιων (Ελλήνων) και των πρακτόρων
τους, θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις θέσεις τους.
Στην ίδια επιστολή είναι συνημμένη ειδική αναφορά με τίτλο Πληροφορίες-ενημέρωση για την κατάσταση στο Βασίλειο της Κρήτης και προειδοποιήσεις/
ανακοινώσεις για την «πιάτσα» των Χανίων, μέχρι την ημέρα της 27ης Νοεμβρίου
1685. Σε αυτήν αναφέρονται πληθυσμιακά στοιχεία των Χανίων, του Χάνδακα,
του Ρεθύμνου και των κάστρων Κισάμου, Αποκόρωνα, και Ιεράπετρας, σε σχέση και με αγγαρείες, καθώς και στοιχεία για φυγάδες (εννοεί από το στρατόπεδο των Οθωμανών) μεταξύ των άλλων. Αναφέρει αριθμό ανδρών δίπλα στον
πασά, τους γιανίτσαρους, τους χωρικούς, τα άλογα, με αντίστοιχους αριθμούς,
στα ίδια φρούρια και κάστρα.
9.

ASV-P.Τ.Μ., F: 888 - Lettere del Provveditore Straordinario a Suda Querini Piero, 17 Augusto
1683-26 Dicembre 1684.
10. ASV-P.T.M. F: 889 - Lettere del Provveditore Estraordinario a Suda Zorzi Benzon, 4 Agosto
1682 και Alvise Marcello, 4 Agosto 1685-14 Ottobre 1688.
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Ακολουθεί το έγγραφο με αριθμό 14, με υπογραφή του έκτακτου προνοητή Alvise Marcello στη Σούδα και ημερομηνία 12 Απριλίου 1688. Αναφέρει
συγκεκριμένα:
Εκκρεμεί η παρουσίαση από μέρους μου της πραγματικής κατάστασης των
οχυρών πόλεων αυτού του Βασιλείου (που βρίσκονται στα χέρια των Οθωμανών), σχετικά με την ποιότητα του πληθυσμού (των ανδρών) του ικανού
για άμυνα τόσο στον στρατό όσο και στο ιππικό, τον αριθμό των χωρικών,
την ποσότητα του πυροβολικού, τα ονόματα και το επίπεδο των διοικητών τους, σε σύντομη αναφορά που συνοδεύει το νέο σχέδιο των Χανίων,
το οποίο έγινε με κάθε ακρίβεια, αποτυπώνοντας (την κατάσταση) αυτόν
τον χρόνο, οπότε έγιναν τα νέα οχυρωματικά έργα από τον εχθρό, αν και
αυτή η «πιάτσα» (τα Χανιά), όχι μόνο έχει ακόμη πολλά μειονεκτήματα,
αλλά και οι προβλέψεις είναι πολύ κακές, σύμφωνα με όσα πρόκειται να
εκθέσω στη συνημμένη σαφή καταγραφή...
Εν συνεχεία ακολουθούν τέσσερα φύλλα πριν από το σχέδιο. Η εισαγωγή
στο κείμενό τους, σε μετάφραση, είναι η ακόλουθη:
Εκτενής αναφορά που έγινε επί τόπου (στα Χανιά) από διάφορους πράκτορες στις 4, 10 και 15 Μαρτίου 1688, στις πόλεις, τα καστέλια, τις οχυρωμένες θέσεις του Βασιλείου της Κρήτης, με τα ονόματα και τα αξιώματα/
καθήκοντα των διοικητών και του στρατεύσιμου πλήθους που χειρίζεται
όπλα σε αυτά, πεζούς και ιππείς, με (τον αριθμό) των κανονιών και τα
«μορτάρια» για βόμβες και για άλλα απαραίτητα εφόδια, ..., μη μπορώντας (φυσικά) κανείς να γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια τον ορθό αριθμό
των «πασσαβολάντι» (είδος μεγάλου πυροβόλου όπλου)...
Συνεχίζει με καταστάσεις για τις οχυρωμένες πόλεις του Χάνδακα, του Ρεθύμνου και των Χανίων, με τις φρουρές και τις θέσεις τους πάνω στους οχυρούς
περιβόλους, ενώ ακολουθεί και μια ειδική αναφορά στην «πιάτσα» των Χανίων
και των πολεμοφόδιων που έχει. Σε αυτήν την περιγραφή καταγράφονται όλες
οι οχυρές θέσεις του περιβόλου των Χανίων, καθώς και το είδος και ο αριθμός
των κανονιών που υπήρχαν. Παρατίθεται το κείμενο του χειρογράφου σε μετάφραση και μεταγραφή, σημείο προς σημείο.
Ακολουθεί η αναφορά για την «πιάτσα» και τα πολεμοφόδια που βρίσκο-
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νται σε σχέδιο αυτής της «πιάτσας» των Χανίων, όπου επένδυσαν με τοιχοποιία όλον τον περίβολο από την πλευρά που ονομάζεται Σαμπιονάρα
που είναι τώρα εξασθενημένη(;), όπου εν μέρει φτάνει στη θάλασσα (στην
ακτή) από τα ανατολικά, έως το άλλο άκρο που βρέχεται από τη θάλασσα στα δυτικά, και οι θέσεις που καταγράφονται και υπομνηματίζονται
είναι ένδεκα (11)11.
Πρώτο είναι το «ορεκιόνε» της ίδιας πύλης που κυριαρχείται /?, το
κτίριο της Masina, εξοπλισμένο με 14 κανόνια, τα τέσσερα σιδερένια·
«πετριέρες» τέσσερις· τα έξι «βάλλουν» το «έδαφος»/την περιοχή της Σαμπιονάρα· τα δύο το «πλευρό» της «κορτίνας» και τα 6 βάλλουν προς τη
θάλασσα της ανατολής.
Η άλλη θέση «βάλλει» την εξοχή προς τα νότια και το σιρόκο (ΝΑ),
κυριαρχούμενη από τη Santa Lucia με τον (εκεί) προμαχώνα, ενώ έχει ανεγερθεί στο άλλο «ορεκιόνε» ένας υψηλός επιπρομαχώνας με 20 κανόνια.
Τα 12 χαμηλά στην «πλατεία» του «ορεκιόνε» του ίδιου (προμαχώνα)· τα
τρία σιδερένια, και τέσσερις «πετριέρες», το ένα να ανταποκρίνεται στην
κάλυψη του «πλευρού»· τα εννέα με είδος βολής Bianco, αντικρίζοντας
την εξοχή· και τα άλλα δέκα πάνω στον επιπρομαχώνα, σε εξωτερικό σημείο, βάλλουν μακριά.
Αμέσως μετά ακολουθεί η άλλη θέση του «ορεκιόνε», κοντά στο οποίο
βρίσκεται η «Βασιλική Πύλη» με την γέφυρά τηςπου ονομάζεται «Ρεττιμιόττα», με δέκα κανόνια· τα τέσσερα σιδερένια, τρεις «πετριέρες», το ένα
για την «κορτίνα» και εννέα για την εξοχή κατ’ ευθείαν προς τα νότια·
υπάρχει επίσης, πάνω στην «κοντρασκάρπα» της τάφρου, μια «τανάλια»
που εξυπηρετεί ως απλή κάλυψη της ίδιας της Πύλης – της Βασιλικής.
Πίσω από αυτό το άλλο «ορεκιόνε» με έναν προμαχώνα ίδιο με τον άλλο
(της Santa Lucia), ο οποίος ονομάζεται του Αγίου Δημητρίου, με 20 κανόνια, τα 12 σιδερένια, και δύο «πετριέρες» και τα άλλα μπρούντζινα, πάνω
στον (εκεί) επιπρομαχώνα, τα οποία βάλλουν προς τα νότια και τα νοτιοδυτικά, το έδαφος (την περιοχή) είναι όμοια με την πρώτη (περίπτωση).
Ακολουθεί το «ορεκιόνε» που είναι κοντά («ακουμπά») όπου οι Τούρκοι έχουν κατασκευάσει έναν άλλον νέο προμαχώνα, ο οποίος καλύπτεται με τείχος, με 10 κανόνια μπρούντζινα που βάλλουν προς τα δυτικά.
Ακολουθεί άλλη μια θέση, ως «πιατσέτα» (μικρό οχυρό) που λέγεται
11. Για πληρέστερη ενημέρωση, θα πρέπει να γίνει συσχετισμός με τα δεδομένα του σχεδιαγράμματος που βρίσκεται στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας. Βλ. ASV - Provveditori alle Fortezze
B: 79 (XVII sec), αρ. 3. ΧΑΝΙΑ, το οποίο παρουσιάστηκε από τη γράφουσα στο 10ο Διεθνές
Κρητολογικό Συνέδριο: Στεριώτου 2011.
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του San Salvatore, όπου εδώ δίπλα είναι άλλη θέση με 14 κανόνια, τα έξι
σιδερένια και τέσσερις «πετριέρες», οι οποίες εξυπηρετεί να βάλουν προς
τα δυτικά την εξοχή, προς την περιοχή, στην οποία είναι το «λαζαρέτο»,
ενώ επιβλέπει και τη θαλάσσια ζώνη γύρω από το λιμάνι.
Εκεί ακολουθεί το «ριβελλίνο» με άλλα κανόνια πάνω στην «πλατεία» του· βάλλουν τη θάλασσα από τον μαΐστρο (ΒΔ) και τον τραμουντάνα (Βοριάς), 15 μπρούντζινα, άλλα έξι σιδερένια και έξι “πετριέρες”,
ώστε να αμύνονται από επιδρομές έξω από το λιμάνι και το «πλευρό» που
«αναφέρεται» μέσα από αυτό – και όντας η ίδια η «Πλατεία» άδεια (κενή
από κάτω), φρουρείται σε πέντε βοηθητικές πυλίδες με άλλες πέντε κολομπρίνες (διαμετρήματος) των 60 που βάλλουν στο επίπεδο του νερού
(της θάλασσας).
Ο φάρος μετά, πάνω στο στόμιο του λιμανιού, με ένα μικρό οχυρό
που έκαναν οι Τούρκοι και έχει πέντε κανόνια, το ένα σιδερένιο και δύο
“πετριέρες”.
Το φρούριο του Αγίου Νικολάου, στο μέσο του «κορντόνε», ή Μαντράκι
(εννοεί τον μόλο), κατασκευασμένο από τους Τούρκους, πάνω στο οποίο
βρίσκονται επτά κανόνια, τα δύο σιδερένια, τρεις πετριέρες που βάλλουν
τη θάλασσα προς τον βοριά (τραμουντάνα) και προς τον γρέγο (ΒΑ).
Ένα άλλο οχυρό προς τους αρσανάδες, το οποίο είναι κατασκευασμένο από τους Τούρκους, επικοινωνεί (συνδέεται) με την προαναφερθείσα
Massina, με οκτώ κανόνια, τα τρία σιδερένια και τρεις πετριέρες που ξετρυπώνουν (που ανακαλύφθηκαν?)· (που βάλλουν, καλύπτουν) το λιμάνι, το απέναντι «πλευρό» του «ριβελλίνο» και από έξω από τη θάλασσα,
απέναντι από την «Πιάτσα» (ίσως εννοεί το ανοικτό πέλαγος).
Και τελευταίο μια άλλη θέση πυροβολαρχίας, σύγχρονη κατασκευασμένη από τους Τούρκους, που βρίσκεται κάτω από το Καστέλλο, όπου
υπήρχαν σε χαμηλό επίπεδο οι αποθήκες, με έξι κανόνια, τα δύο σιδερένια,
πετριέρες που προσέβαλαν (στόχευαν) το στόμιο του λιμανιού· υπάρχουν
σε κάθε ένα (από τα προαναφερθέντα σημεία) τοποθετημένοι οι αρχηγοί ή
10 ή 12 ή 18 και ,στο «ριβελλίνο», 25 με άλλους τόσους μαθητευόμενους.

Η αναφορά κλείνει με τα συνολικά νούμερα των κανονιών, κατά είδος, χωρίς να αναφέρει τίποτα άλλο τεχνικό.
Το πλέον όμως σημαντικό αρχειακό τεκμήριο, στον ίδιο φάκελο, είναι το
σχεδιάγραμμα με την κατάσταση της οχυρωμένης πόλης των Χανίων. Ο τίτλος
του είναι Λεπτομερής αναπαράσταση, σε κάτοψη και προοπτικά, της Φορτέζας
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(φρουρίου/οχυρωμένης πόλης των Χανίων) με το Καστέλο και τα περίχωρα. Ημερομηνία: 20 Μαρτίου 168812.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ (εἰκ. 1, 2)
Στο κέντρο του σχεδίου μέσα στην έκταση της πόλης, αναγράφεται ο τίτλος
Σχεδιάγραμμα της πόλης των Χανίων, που σχεδιάστηκε στις 20 Μαρτίου 1688.
Στο Καστέλο (1), διακρίνονται οι πύργοι, τα μεταπύργια, οι επάλξεις, όλη
η μεσαιωνική οχύρωση, οι δύο κύριες πύλες στα ανατολικά και δυτικά, καθώς
και ακόμη δυο πύλες, νότια και βόρεια. Προς τα δυτικά τείχη του Καστελιού,
σε επαφή με αυτά, διακρίνεται ένα κτιριακό συγκρότημα με αναγραφόμενη την
ένδειξη Κατοικία του πασά (2).
Προς το ανατολικό τμήμα της λεκάνης του λιμανιού, υπάρχει η ένδειξη Το
λιμάνι/αυτή η πλευρά τώρα και είναι σχεδόν επιχωματωμένη (3). Στο βόρειο μόλο
υπάρχει τομή (άνοιγμα) με σχεδιασμένο κιγκλίδωμα, όπου και αναγράφεται η
ένδειξη σιδερένιο κιγκλίδωμα του μόλου (4). Δυτικότερα, στο «ριβελλίνο» του
μόλου, αναγράφεται η ονομασία του Αγίου Νικολάου (5) και στο φάρο η λέξη
Fanale (6), το φανάρι του φάρου.
Στο βορειοανατολικό άκρο του περιβόλου των τειχών, πάνω από τους πέντε τελευταίους θόλους του αρσανά, υπάρχει η ένδειξη Οχυρό πάνω από τους
αρσανάδες (7). Και εδώ είναι η επισήμανση του αριθμού και του είδους των κανονιών που υπήρχαν πάνω στα τείχη.
Στη συνέχεια των πέντε θόλων, το κρηπίδωμα της παραλίας σχηματίζεται
με το συμβολικό σχεδιασμό σπιτιών, ενώ ακριβώς από πίσω προς το εσωτερικό της πόλης, εικονίζεται ορθογωνικού σχήματος κτίριο, με τη λέξη La masina
(8) να αναγράφεται δίπλα. Όσο ερεύνησα σε σχετικά λεξικά, δεν βρήκα σχετική ερμηνεία, αλλά και από πιθανή ανορθόδοξη γραφή, ο όρος ίσως να είναι
macina, που σημαίνει μυλόπετρα/κάτι βαρύ;. Πιθανότατα όμως να είναι κάποιος μπαρουτόμυλος13.
12. Η πλήρης καταχώρηση του σχεδίου είναι ASV-P.T.M., F: 889 - disegno 1. Collocazione fotografica:
14120 micro x, Foto. 371. Rappresentazione particolareggiata in pianta e in prospettiva della
Fortezza con Castello e adiacente, 1688, 20 marzo. Διαστάσεις: 630 5 247mm. Στη βάση δεδομένων του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τραπέζης Πειραιώς, το συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα
έχει τον αύξοντα αριθμό 21.
13. Στο σχεδιάγραμμα αρ. 3 από τη σειρά ASV - Provveditori alle Fortezze B: 79, XVII sec, (βλ.
υποσημείωση 11), στον αρ. 40 του υπομνήματος, ένα κτίσμα στο ίδιο σημείο, αναφέρεται ως
πυριταποθήκη. Όμως πιθανότατα να είναι και μπαρουτόμυλος.
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Πάνω στον ΒΑ προμαχώνα της Σαμπιονάρας γράφεται η ένδειξη το ορεκιόνε
της masina (9) με τα κανόνια. Κοντά στο ίδιο «ορεκιόνε» υπάρχει η ένδειξη βοηθητική πηλίδα, επιχωματωμένη (10). Είναι το στόμιο της στοάς που οδηγούσε
από τον προμαχώνα προς την περιοχή εκτός τειχών. Πάνω στο τείχος της ανατολικής «κορτίνας» και στο σημείο εκείνο, γράφει mortaro da 100 (11), το είδος
του κανονιού. Eκεί δίπλα είναι και πάλι γραμμένη η ένδειξη πύλη Σαμπιονάρα
επιχωματωμένη (12). Πάνω στον παρακείμενο επιπρομαχώνα αναγράφεται νέα
πυροβολαρχία (13), με τέσσερα κανόνια, ενώ στην ίδια περιοχή, προς το εσωτερικό της πόλης σχεδιάζεται συμβολικά κτίριο, με μισοφέγγαρο στην κορυφή
του. Μοιάζει με πυργίσκο, ενώ δίπλα υπάρχει η ένδειξη πυρομαχικά, πυρίτιδα
(14). Στη συνέχεια του τείχους, πάνω στην «κορτίνα», αναγράφεται mortar da
300 (15), το είδος του κανονιού, δίπλα στην απεικόνισή του.
Στον ΝΑ προμαχώνα γράφεται η ονομασία του Baloardo S. Lucia (16). Σε
αυτόν απεικονίζονται μόνον τα κανόνια στην είσοδό του (gola) υπάρχει ο κυκλικός επιπρομαχώνας μόνον με την ένδειξη K.r (Κavaliere) (17) και τα κανόνια
του, καθώς και με τις ράμπες που οδηγούσαν σε αυτόν.

Εικ. 1.
Σχεδιάγραμμα
της πόλης των Χανίων
(20 Μαρτίου 1688).
Βενετία, Archivio di Stato,
Provveditori da Terra
e da Mar,
F: 889-disegno 1
(Αρχείο Τράπεζας
Δεδομένων
ΠΙΟΠ- Α/Α 21).
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Εικ. 2.
Υπομνηματισμός
σχεδιαγράμματος
εικόνας 1.

Στην ανατολική τάφρο, στην οποία δεν διαφαίνεται καθαρά κάποιο αντιτείχισμα, αναγράφεται μόνο η λέξη αμμώδης ακτή (18), μέχρι την ακτή.
Μετά τον προμαχώνα της S.ta Lucia, δίπλα και πάνω στην νότια «κορτίνα»,
υπάρχει ένας μικρός επιπρομαχώνας (19). Στον άξονα του ίδιου προμαχώνα προς
το εσωτερικό της πόλης εικονίζεται και πάλι ένας μικρός πυργίσκος, με την ένδειξη πυρομαχικά (20), ενώ δύο ακόμη πυργίσκοι υπάρχουν δίπλα στις επιχωματώσεις του τείχους, σχεδόν πάνω σε αυτές. Από εκείνο το σημείο ξεκινά ένα
επιμήκες κτίριο, με τοξωτά(;) ανοίγματα στο ισόγειο, χωρίς να γράφεται κάποια
ένδειξη δίπλα. Πρέπει να είναι κάποιο συγκρότημα στρατώνα (21).
Στο μέσον της νότιας «κορτίνα», υπάρχει η γνωστή πιατταφόρμα Rettimiotta
με αναγραφόμενη ονομασία Baloardo S. Giuane (22) που για πρώτη φορά συναντάται σε σχεδιάγραμμα της πόλης των Χανίων. Έχει σημειωμένες στο παραπέτο
του τις αντίστοιχες κανονιοθυρίδες, όπως παρατηρείται σε όλο το ανάπτυγμα
των τειχών. Στο κέντρο της εισόδου στην πλατεία της πιατταφόρμα, αναγράφεται η ένδειξη mortaro da 300 (23), το είδος κανονιού. Δύο μικροί επιπρομαχώνες (24), χωρίς καμιά ένδειξη και απεικόνιση κανονιών, κλείνουν την πλευρά
του οχυρού προς το εσωτερικό της πόλης.
Δυτικότερα, δίπλα στην πιατταφόρμα εικονίζεται συμβολικά η στοά της Πύλης Ρετιμιόττα (25) με τον δρόμο που οδηγούσε στο Ρέθυμνο. Στο ίδιο σημείο,
εσωτερικά της πύλης και πάντα προς την πόλη, υπάρχει ένα τετράγωνο κτίσμα,
με πιθανή θολωτή κάλυψη και δίπλα την ένδειξη Κρήνη (26). Από την ίδια πύλη
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ξεκινά η γέφυρα, ανακαινισμένη (27), η οποία περνά πάνω από την τάφρο και
οδηγεί σε ένα (εξωτερικό) μικρό οχύρωμα με την ένδειξη tenaglia (28), χαμηλό προτείχισμα σε σχήμα ανοικτής ψαλίδας, μπροστά σε «κορτίνα», για χαμηλά
πυρά πάνω στην τάφρο. Το εξωτερικό αυτό οχύρωμα περιβάλλεται από τη δική
του τάφρο (29), ένδειξη που γράφεται πάνω σε αυτήν.
Δυτικά του οχυρώματος αυτού, στην εξοχή, εικονίζεται χάραξη που έφτανε
μέχρι το αντιτείχισμα της τάφρου (κοντρασκάρπα), με την ένδειξη εδώ είχαν αρχίσει να κατασκευάζουν -οι εχθροί- μια μίνα (υπόγεια στοά υπονόμευσης) (30).
Στη νότια και δυτική πλευρά του οχυρού περιβόλου γράφεται η ένδειξη τάφρος (31). Προς το ΝΔ σημείο της νότιας τάφρου, διασχίζει κατασκευή ως γέφυρα, με δύο κύρια τόξα στο κέντρο και δύο μικρότερα στο πλάι. Δίπλα είναι
γραμμένη η ένδειξη ο αγωγός της κρήνης (32), ο οποίος μετέφερε από την εξοχή το νερό στην κεντρική δημόσια κρήνη της πόλης.
Στο ΝΔ σημείο του περιβόλου, αναπτύσσεται ο προμαχώνας του Αγίου Δημητρίου (33). Στο κέντρο του, υπάρχει η ένδειξη και εικονίζεται επίσης ένα mortaro
da 100 (34), είδος κανονιού. Επίσης, στο άκρο της νότιας «κορτίνας» προς τον
προμαχώνα του Αγίου Δημητρίου, υπάρχει ένας μικρός επιπρομαχώνας με την
ένδειξη caval(iero)to (35) και στην είσοδο του προμαχώνα ο μεγάλος, κυκλικός
επιπρομαχώνας, με την ένδειξη caval(ie)ro (36).
Στο δυτικό μέτωπο του ΝΔ προμαχώνα και προς το βόρειο πλευρό του,
αναγράφεται η ένδειξη ρήγμα που έγινε από τους Τούρκους το έτος 1645 (37).
Στην ίδια περιοχή, εκτός τάφρου προς την εξοχή, αναπτύσσεται χάραξη, με
την ένδειξη εδώ άρχισε να κατασκευάζεται μια μίνα (υπόγεια στοά υπονόμευσης) (38).
Στη δυτική «κορτίνα», ο cavaliere που υπάρχει στο μέσο περίπου του αναπτύγματός της υψώνεται χωρίς ένδειξη. Είναι ο γνωστός από άλλα αρχειακά
τεκμήρια cavaliere του ανεμόμυλου (39).
Στον επιπρομαχώνα της S.ta Caterina, γράφεται μόνο η ένδειξη πυροβολαρχία, κατασκευασμένη εξ αρχής (40), ενώ προς το εσωτερικό της πόλης, στην
ίδια περιοχή, εικονίζεται πυργίσκος αποθήκης πυρομαχικών (41), χωρίς ένδειξη.
Στα ΒΔ, ο αναπτυσσόμενος προμαχώνας φέρει μόνο την ονομασία του S.
Salvatore (42), χωρίς άλλη ένδειξη.
Στη βόρεια πλευρά του οχυρού περιβόλου, υπάρχει η ένδειξη πύλη του ριβελλίνου (43) (του φρουρίου του λιμανιού, του γνωστού Φιρκά), η ονομασία
του οποίου San Salvatore αναγράφεται στο εσωτερικό του. Στο ίδιο revellino του
λιμανιού εξωτερικά, στο γύρισμα της ακτογραμμής του λιμανιού, αναγράφεται η
ένδειξη ιχθυοτροφείο (44). Μπροστά στην πύλη του Φιρκά εικονίζεται φράκτης
με την αναγραφή ξύλινα διαφράγματα μπροστά στην πυλίδα του ριβελλίνο (45).
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Στο κρηπίδωμα της προκυμαίας του λιμανιού, όπως αυτό αναπτύσσεται
προς το Καστέλο και την πλατεία του Συντριβανιού, απεικονίζονται συμβολικά σχεδιασμένα σπίτια, με αναγραφόμενη την ένδειξη κατοικία του Προξένου
της Γαλλίας (46). Προφανώς αναφέρεται σε κάποιο κτίσμα από εκείνα της ίδιας
σειράς. Στο ανατολικό άκρο αυτού του μετώπου των κατοικιών, αναγράφεται η
ένδειξη πύλη του Μόλου (47), με την απεικόνιση αντίστοιχης πύλης να ανοίγει
σε κάποιο τείχος που πρέπει να υπήρχε στο ίδιο σημείο. Ακόμη πιο εσωτερικά
στην ίδια ζώνη, υπάρχει ορθογώνιο κτίσμα με συμβολικό σχεδιασμό στο εσωτερικό του για θολωτή κάλυψη και την ένδειξη Κρήνη (48).
Στη συνέχεια, το κρηπίδωμα του λιμανιού προς τη θέση όπου αργότερα
κτίστηκε το Τζαμί του Γιαλού, είναι διαμορφωμένο ελεύθερα ως ακτογραμμή,
όχι κτιστό, με αρκετές εσοχές και εξοχές, φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο στην
περιοχή προς τους θόλους των αρσανάδων. Κάτω από το Καστέλο, έξω από το
βόρειο τείχος του, υπάρχει ένα μέτωπο κτιρίων. Στο πρώτο τμήμα του μετώπου
εικονίζεται κτίριο με στοά και τοξωτά ανοίγματα στο ισόγειο και όροφο, φέρει δε την ένδειξη πολεμοφόδια (49). Δίπλα σε αυτό το κτίριο, εικονίζεται τοξωτό άνοιγμα, ως πύλη, με αναγραφόμενη ένδειξη πύλη στα Χαράκια (50). Η
θέση χαράκια έχει σημειωθεί στο ίδιο σημείο και σε άλλα σχεδιαγράμματα της
εποχής. Πρέπει να ήταν κάποιο μικρό νταμάρι (εξόρυξη πέτρας), στο οποίο οι
Οθωμανοί ανέπτυξαν την παρακείμενη πυροβολαρχία που εικονίζεται στη συνέχεια, ανατολικότερα. Μπροστά από την πύλη στα χαράκια, απεικονίζεται μια
διαγραμμισμένη κατασκευή με την ένδειξη σανιδόσκαλα/αποβάθρα/σκάλα (51).
Πιο ανατολικά απεικονίζεται ορθογώνιος χώρος, με κόκκινο περίγραμμα και
κίτρινο χρώμα στο εσωτερικό του, να έχει δίπλα του την ένδειξη Βataria soto il
castello (= πυροβολαρχία κάτω από το Καστέλο) (52). Δίπλα συνεχίζει η σχεδίαση τείχους με επάλξεις, η οποία φτάνει στην ομάδα τριών μεγάλων θόλων
(αρσανά), όπου και το μεγάλο Αρσενάλι. Δίπλα όμως στους θόλους, προς τα
δυτικά, σχεδιάζεται ορθογώνιο κτίριο, με σταυρό στην κορυφή του και δίπλα
γραμμένη την ένδειξη madona (= Παναγία) (53). Πρέπει να είναι κάποια εκκλησία, μνημείο που πρώτη φορά εικονίζεται σε σχεδιάγραμμα της εποχής στο
σημείο αυτό. Κατόπιν, προς τα ανατολικά, απλώνονται οι 13 θόλοι του αρσανά. Στην ίδια σειρά, ανάμεσα στον 5ο και 6ο από τα ανατολικά, ανοίγεται πύλη
προς το εσωτερικό της πόλης και με την ένδειξη Porta del arsenale (= Πύλη του
Αρσανά) (54).
Η σημασία του σχεδίου είναι πρόδηλη. Η ακρίβεια απεικόνισης της τότε
υπάρχουσας κατάστασης της οχυρωμένης πόλης των Χανίων, καταγεγραμμένη και από τη θέση των κατασκόπων της Γαληνοτάτης είναι θαυμαστή, αξιοσημείωτη όπως πάντα.
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Κλείνουμε αυτήν τη σύντομη μελέτη με έναν τελευταίο φάκελο, στη σειρά
πάντα των Κρατικών Αρχείων της Βενετίας, Provveditori da Terra e da Mar, ed
altre cariche, τον με αριθμό 890, με ονόματα αξιωματούχων, ως Γενικών Προνοητών, στη Σούδα Anzolo Michiel, Con.i (Contarini;) και Ferigo Badoer(;). Το
χρονικό διάστημα που καλύπτει είναι από 14 Φεβρουαρίου 1688 έως 12 Νοεμβρίου 169714.
Τα έγγραφα του φακέλου αυτού αναφέρονται στα πολεμικά γεγονότα της
περιοχής της Κρήτης, ειδικότερα στα Χανιά και στη Σούδα, πριν και μετά την
πολιορκία των Χανίων, το 1692, κατά την περίοδο της 2ης ενετοκρατίας και την
εκστρατεία του Francesco Morosini με τη δημιουργία του Βασιλείου του Μοριά.
Επίσης υπάρχουν πληροφορίες για την Επανάσταση των Γιανιτσάρων του Πασά
των Χανίων, το 1694, αρκετοί κατάλογοι με ονόματα κατοίκων (χωρικών) και
των οικογενειών τους από την περιοχή των Χανίων. Από τα κείμενα φαίνεται
μάλλον να ήταν υπό τη διοίκηση ενετών ευγενών. Τέλος, καταγράφονται ειδήσεις και για τους graziati cretensis. Πολλά έγγραφα αναφέρονται σε στρατιωτικά
θέματα της περιόδου 1695, κατά την εποχή διοίκησης του Badoer. Τέλος, υπάρχει αναφορά για τον λοιμό στα Χανιά, το 1696, καθώς και άλλες πληροφορίες
για κινήσεις Γάλλων, πλοίων, διαφόρων αξιωματούχων και οικονομικά θέματα
με πολλές καταγραφές που αφορούν στη Σούδα (1696-1697).
Από έγγραφο του Έκτακτου Προνοητή Contarini από τη Σούδα, στις 16
Μαίου του 1693, σταχυολογούμε ορισμένες ενδιαφέρουσες πληροφορίες (παρουσιάζονται σε μετάφραση):
... οι Τούρκοι βρίσκονται σε σύγχυση μέσα στην πόλη των Χανίων, για την
πίστη των κατοίκων του Βασιλείου της Κρήτης (θα εννοεί πίστη των Ελλήνων κατοίκων στη Γαληνοτάτη, που έχουν ήδη εκδηλωθεί από καιρό),
και ότι, μετά την (αποτυχημένη για τους Βενετούς) πολιορκία του 1692,
υπάρχουν πολλές δυστυχισμένες οικογένειες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο
Μοριά..., και όπως τώρα δεν υπάρχει στα Χανιά δημόσιος πληροφοριοδότης επί πληρωμή, μετά την αποχώρηση της βενετικής αρμάδας, μεταφέρω
εγώ τις σχετικές ειδήσεις ...
... για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Εκλαμπροτάτου Κυρίου, κάθε
φορά που τα δημόσια όπλα θα επιχειρούσαν να δράσουν εκ νέου επίθεση κατά της πόλης των Χανίων, στη μεγάλη αδυναμία που βρίσκονται εξ

14. ASV-P.Τ.Μ. ed altre cariche, F: 890. Στη ράχη του φακέλου γράφει: Provveditor(i) General ????
della SUDA Anzolo Michiel, ….Con.i (Contarini??), Ferigo Badoer ??????, 14 Febbraro 1688
sin 12 Nov(emb)re 1697.
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αιτίας των δυσμενών διαθέσεων θνησιμότητας με την πλημμυρίδα και οι
συνεχείς φυγές/αποδράσεις των Τούρκων...
Ολοκληρώνοντας αυτήν την παρουσίαση, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το
αρχειακό υλικό που συνοπτικά παρουσιάστηκε αποτελεί πολύ μικρό δείγμα αυτού που σίγουρα υπάρχει όχι μόνο στο Archivio di Stato, αλλά και στα αρχεία
του Μουσείου Correr και της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης ή άλλων βιβλιοθηκών
και αρχείων της Βενετίας. Η έρευνα θα πρέπει να συνεχιστεί για να εξαχθούν
ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε στην Κρήτη
εκείνη την εποχή, τουλάχιστον από την πλευρά της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας,
μετά την παράδοση του Βασιλείου στους Οθωμανούς.
Θα επαναλάβω μόνο τη σημασία του σχεδιαγράμματος που παρουσιάστηκε, επισημαίνοντας ότι:
Α. Δίνει πληροφορίες για τον εξοπλισμό της οχυρωμένης πολιτείας των
Χανίων το 1688, 43 χρόνια μετά την κατάκτησή της από τα στρατεύματα του
Σουλτάνου και τέσσερα πριν την πολιορκία της από τις συμμαχικές δυνάμεις
των Βενετών, το 1692, μια αποτυχημένη απόπειρα ανακατάληψης. Η απεικόνιση
των κύριων οχυρών κατασκευών, όπως αυτές διατηρούνταν, ο εξοπλισμός με το
πυροβολικό του οχυρού περιβόλου, συμπληρώνονται από στοιχεία υπενθύμισης
κρίσιμων γεγονότων και θέσεων κατά την πολιορκία του 1645, π.χ., η μίνα που
είχε σκαφτεί στα ΝΔ του προμαχώνα του Αγίου Δημητρίου, απ’ όπου έγινε και
η τελική έφοδος του στρατού των Οθωμανών. Είναι στοιχεία που εμπλουτίζουν
την ιστοριογραφία των Χανίων εκείνη τη ταραγμένη εποχή.
Β. Δίνει για πρώτη φορά πληροφορίες που δεν απαντούν σε άλλα αρχειακά τεκμήρια: η ονομασία San Giuane, στην piattaforma ανατολικά της πύλης
Rettimiotta, στο νότιο τείχος του οχυρού περιβόλου, τo κτίριο masina (πιθανά
μπαρουτόμυλος) προς τη Σαμπιονάρα, η θέση της κατοικίας του γάλλου προξένου κοντά στο Συντριβάνι, στο παλιό λιμάνι, η ονομασία χαράκια (= νταμάρι;), στη βάση του λόφου του Καστελιού (ΒΔ πλευρά), η θέση και των δύο δευτερευουσών πυλών του Καστελιού (νότια και βόρεια), μια εκκλησία της Παναγίας δίπλα στο μεγάλο αρσενάλι, σχεδόν πάνω στο κρηπίδωμα της λεκάνης
του λιμανιού, είναι μερικά από τα τεχνικά και οικοδομικά στοιχεία που αξίζει
να μνημονευθούν. Είναι χρήσιμα για να συσχετισθούν με άλλα και να τεκμηριώσουν καλύτερα την ιστορική τοπογραφία της πόλης των Χανίων στα τέλη
του 17ου αιώνα.
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ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Ρέθυμνο: από την Πόρτα της Άμμου
στα σπίτια της Sabbionara

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ επιχειρείται μια νέα θεώρηση των κτηρίων με σκάρπα που
εμφανίζονται κατά μήκος του μετώπου της ανατολικής ακτής της παλιάς πόλης.
Ειδικότερα εξετάζονται τα μορφολογικά και οικοδομικά στοιχεία των κτηρίων, καθώς και η πολεοδομική συγκρότησή τους από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα σε σχέση με τις αρχειακές αναφορές (εικ. 1α, 1β), όπως διαμορφώνονται από τον χάρτη
του Magagnato1 (1559) μέχρι το σχέδιο του G. Wilkinson2 (1850). Ακολουθούν
αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές παρατηρήσεις στα οικοδομικά τετράγωνα της
προκυμαίας του Ρεθύμνου (εικ. 2α, 2β), οι οποίες ερμηνεύουν την εξέλιξη κτηρίων της ύστερης ενετοκρατίας με το συνοδευτικό περιβάλλον τους (εικ. 3α, 3β).
Είναι βέβαιο ότι επιστημονικά δεν είναι δόκιμο να στηρίζεται κανείς σε ντοκουμέντα (χάρτες, ζωγραφικά έργα κ.ά.) που έχουν κυρίως ιστορική αξία. Όταν
όμως υπάρχουν στοιχεία που εικονίζονται συστηματικά και κατ’ επανάληψη,
τότε, πιστεύουμε, ο ερευνητής δεν έχει δικαίωμα να τα αγνοήσει. Μια τέτοια
περίπτωση είναι η ακόλουθη.
Πρώτη αναφορά αποτελεί ο χάρτης του Magagnato (1559), ο οποίος δείχνει την οχύρωση του βούργου να αρχίζει από την ανατολική ακτή, στην οποία
βρίσκεται και ο προμαχώνας της Πόρτας της Άμμου ή Porta di Sabbionara3. Στη
συνέχεια, ο μηχανικός Daniel de St. Vincenti, το 1641, μέσα στο σχέδιο πρότασης για την τελειοποίηση του λιμανιού, δίνει με ακρίβεια τα περιγράμματα
των οικοδομικών τετράγωνων μέχρι την Πόρτα της Άμμου (εικ. 4α, 4β). Είναι
εκπληκτική η προεξοχή δύο οικοδομικών τετραγώνων στο συνολικό τοξωτό
μέτωπο της Sabbionara. Έτσι διακόπτεται η συνέχεια της παραλιακής πορείας,
περνώντας αναγκαστικά μέσα από το εσωτερικό δίκτυο των οικοδομικών τετρα-

1.
2.
3.

Νενεδάκης 1983, 18.
Σπανδάγος 1999, 3, 10.
Δημακόπουλος 1977, 70.

Νίκος Παπαγιαννάκος,
Αρχιτέκτων ΕΜΠ,
DEA Γεωγραφίας
της Χωροταξίας Paris IV Sorbonne
DEA Αρχαιολογίας
και Ιστορίας Τέχνης Paris I PanthéonSorbonne
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γώνων της Μεγάλης Ρούγας4 και δημιουργώντας κοινόχρηστους χώρους-πλατώματα εσώτερα του παραλιακού μετώπου, προφανώς για λόγους ασφάλειας.
Κατά σύμπτωση, το 1850, ο G. Wilkinson εμφανίζει το ίδιο τμήμα των οικοδομικών τετραγώνων με οδοντωτή κάτοψη προς την ακτή (μήπως για λόγους
οχυρωματικούς;) (εικ. 4α).
Είναι γνωστό ότι το 1571 έγινε καταστροφική επιδρομή από ξηράς και κατά
μήκος των οχυρώσεων από τον Ολούτς Αλή. Αντίθετα, το χρονικό της κατάληψης του Ρέθυμνου το 1646 ολοκληρώθηκε με την απόβαση των Τούρκων στη
θεωρούμενη ως ανοχύρωτη ανατολική ακτή της πόλης5 (εικ. 5α).
Μετά το 1571, τα τελευταία 70 χρόνια πριν την τουρκική κατάκτηση, πραγματοποιούνται σημαντικά οχυρωματικά και άλλα έργα. Έτσι, η οδός Αρκαδίου
γίνεται εμπορικός δρόμος με μαγαζιά ή αποθήκες που φιλοξενούν βιοτεχνικές
και εμπορικές δραστηριότητες στο ισόγειο και κατοικίες στον όροφο (εικ. 5γ).
Ο Ι. Δημακόπουλος θεωρεί6 ότι η Αρκαδίου ταυτίζεται με τον παραλιακό δρόμο της Άμμου, τη Sabbionara, γνωστή από τις νοταριακές πράξεις. Κατά τον
ίδιο μελετητή, εκεί υπήρχαν τα μεγαλύτερα και ωραιότερα μέγαρα που ακόμα
και 100 χρόνια αργότερα προκάλεσαν το ενδιαφέρον του Pococke. Και δημιουργείται το ερώτημα: πότε ακριβώς άρχισαν να χτίζονται τα διώροφα ή τριώροφα σπίτια του νέου μετώπου της προκυμαίας που έφραξαν τελικά τη θέα της
θάλασσας από τα μέγαρα της Αρκαδίου (εικ. 5β); Προσπαθώντας να ερμηνεύσει σωστά τον Pococke, ο Δημακόπουλος θεωρεί ότι η προσθήκη των στενόμακρων ΟΤ που εκτείνονται ανάμεσα στην οδό Αρκαδίου και την παραλιακή
(εικ. 9) Ελευθερίου Βενιζέλου δεν μπορεί να έγινε νωρίτερα από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα7. Όλως διόλου αντίθετες πληροφορίες όμως παρέχονται
το 1669-1670 από τον Εβλιγιά Τσελεμπή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του G.
Miles στο Γ' Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο: μέσα στο βούργο –πολύ παράξενο
πράγμα– υπάρχουν κτήρια με ορόφους που έχουν πρόσοψη πάνω στην ακτή και
τα κατέχουν οι άπιστοι που έμειναν πίσω8. Αν πρόκειται για διαμπερή κτήρια,
θα πρέπει άραγε να υποθέσουμε ότι οι χρήσεις διαχωρίζονται εκείνη την εποχή
ανάλογα με τον δρόμο, στον οποίο βρίσκονται οι προσόψεις τους; Ή στο δεδομένο περίγραμμα του οικοπέδου εντάσσονται τελικά δύο κτήρια συμμετρικά
ως προς τη μεσοπαράλληλο των δύο δρόμων;
4.
5.
6.
7.
8.

Γρυντάκης 2006, 238, σημ. 72.
Γρυντάκης 1998, 114. Δεν επιβεβαιώνεται από τις πηγές εάν παρέμεινε ανοχύρωτη η ακτή σε
όλο το μήκος της.
Δημακόπουλος 1977, 71.
ibid, πρόλογος β' εκδοσης, ΥΠΠΟ, ΤΑΠΑ, 2002, 9.
Miles 1976, 222.
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Είναι αξιοσημείωτο ότι η όψη προς τη θάλασσα με τον σκαρπωτό τοίχο
(εικ. 5γ), διατηρεί έντονο φρουριακό χαρακτήρα9, κάτι που δεν θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε σε περίοδο υποτιθέμενης ειρήνης μετά τη συνθήκη του
Βελιγραδίου (1739), παρά μόνο αν αυτό προϋπήρχε10, αν, δηλαδή, δεν ισχύει η
υπόθεση του Δημακόπουλου, η οποία στηρίζεται στην περιγραφή του Pococke.
Εξάλλου, η επισκευή του λιμανιού προς τα ΝΑ, κατά το σχέδιο του F.
Basilicata11, στο οποίο φαίνεται o μώλος που έχει ανακατασκευασθεί με πασσαλώματα, είχε ήδη πραγματοποιηθεί το 1627. Στο προοπτικό που παραθέτει
ο Basilicata στο ίδιο σχέδιο (εικ 3α), αναπαριστά κτήρια νότια της Loggia και
επί της Sabbionara με εμφανή οχυρωματικό χαρακτήρα. Είναι τριμερή, με διώροφους ή τριώροφους πύργους στα άκρα και συνδετήριο λαιμό χαμηλότερου
ύψους, με δώμα που έχει τη μορφή αυλής ορόφου. Σε κάθε ένα από τα τρία τμήματα κτηρίου αντιστοιχεί από μια πόρτα στην πρόσοψη και συμμετρικά ζεύγη
παραθύρων τόσο στην πρόσοψη όσο και στις πλάγιες εξωτερικές ή εσωτερικές
όψεις. Μια τέτοια διάταξη παραπέμπει σε ενιαία ιδιοκτησία.
Στον γνωστό πίνακα Civitas Rethymnae ανωνύμου ζωγράφου (εικ. 6α), ο
οποίος χρονολογείται στην ίδια περίοδο (1619-1645), αναπαριστώνται περισσότερα τέτοια κτήρια επί του μετώπου της Sabbionara. Ερμηνεύοντας την εικόνα,
ο Δημακόπουλος, στη β' έκδοση του βιβλίου του, συμπληρώνει την αρχική θεώρηση της δομής και λειτουργίας τους με βασικό άξονα τον χώρο του ηλιακού,
δηλαδή του ημιυπαίθριου χώρου που εξασφάλιζε φωτισμό και αερισμό, όταν η
οικοδομή στερούνταν εξώστη.
Μετά την παραδοχή της συμβατικής απόδοσης των απομακρυσμένων κτηρίων (εικ. 7) στον πίνακα, καθίσταται αναγνωρίσιμη η δυτική πλευρά της οδού
Αρκαδίου, στο πρώτο επίπεδο. Η έλλειψη όμως ακριβούς αντιστοίχισης τόσο
των εμφανιζομένων οδών που φτάνουν στο μέτωπο της θάλασσας όσο και των
ελεύθερων χώρων που παρεμβάλλονται μεταξύ των κτηριακών συνόλων δυσχεραίνουν την ταύτιση των επί μέρους κτηρίων. Έτσι, η απεικόνισή τους θεωρήθηκε
περισσότερο σχηματική και ο αριθμός τους ενδεικτικός ή συμβολικός, κατά την
εντύπωση του ζωγράφου. Παρ’ όλα αυτά, εντοπίζεται ξεχωριστή τυπολογία στα
εικονιζόμενα σπίτια του ανατολικού μετώπου (εικ. 6β), με το ιδιότυπο μεγάλου
μεγέθους και συνήθως τοξωτό άνοιγμα του ορόφου στο μέσον του άξονα της
πρόσοψης, κάτι που απαντάται και στο εσωτερικό της πόλης. Ο ηλιακός αυτός
δεν σχετίζεται με το βαθύτερο, στεγασμένο ισόγειο πόρτεγο, αλλά είναι χώρος

9. Δημακόπουλος 1977, 72.
10. Δημακόπουλος 1977, 119.
11. Δημακόπουλος 1977, πίν. 23.
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στον όροφο, ημιυπαίθριος, ενδεχομένως όχι σε όλο του το βάθος, αφού πρέπει
να εξυπηρετεί τον ηλιασμό των γύρω χώρων.
Μετά την αναλογική αντιστοίχιση του μετώπου της Sabbionara στο σύνολο των σημερινών οικοδομικών τετραγώνων από την Πόρτα της Άμμου μέχρι
τη Λότζα, αναδύονται σημαντικά κτήρια που μπορούν να αναχθούν στην τυπολογία (εικ. 6β) με ηλιακό. Κατάλοιπα ή τμήματα αυτών διακρίνονται ακόμα
και σήμερα και μπορούν να ταυτιστούν από φωτογραφίες αρχείου.
Εξετάζοντας την τυπολογία του ιδιοκτησιακού και του κτηριακού ιστού (εικ.
5β) στο ΟΤ 139, με νότια διεύθυνση, διαφαίνονται έξι διαδοχικές προσόψεις
(εικ. 5γ) κτηρίων με ηλιακό και σκαρπωτό ισόγειο προς την προκυμαία, ενώ οι
αντίστοιχες όψεις τους στην οδό Αρκαδίου εμφανίζουν το χαρακτηριστικό τοξωτό άνοιγμα12 στο ισόγειο.
Σε ό,τι αφορά στη λειτουργική οργάνωση και χωροθετική ανάπτυξη (εικ.
17) των δωματίων στον όροφο γύρω από τον ηλιακό, η διάταξη σε σχήμα Π
(πλάτους 13,5 μ.) περιλαμβάνει τους χώρους ύπνου και υποδοχής αντίστοιχα
σε κάθε σκέλος του Π (πλάτους 4,5 μ.). Στο πίσω τρίτο σκέλος βρίσκονται βοηθητικοί χώροι και μαγειρείο (εικ. 13) με την τραπεζαρία να βλέπει προς τον
ηλιακό, όπως και η υποδοχή, καθώς και η εκβολή της σκάλας ανόδου που είχε
είσοδο, κατά την πρώτη φάση, αποκλειστικά από την οδό Αρκαδίου. Αυτό παρατηρείται ακόμα και σήμερα στους αριθ. 123-125 και 171 της ίδιας οδού. Γνωρίζουμε ότι στις αρχές του 19ου αιώνα, λόγω των εξεγέρσεων ο χριστιανικός
πληθυσμός καταφεύγει στην ύπαιθρο, ενώ παράλληλα, για λόγους ασφάλειας,
συγκεντρώνονται στην πόλη περισσότεροι Τούρκοι13. Η μεγάλη πίεση εξεύρεσης στέγης οδηγεί σε κατακερματισμό του κτηριακού ιστού και αποδιοργάνωση της αρχικής κτηριακής οντότητας σχήματος Π. Στις μικρότερες κατοικίες
που προκύπτουν, σημειώνεται δεύτερη φάση επεμβάσεων με χαρακτηριστικό
τις διατρήσεις στις σκαρπωτές όψεις της προκυμαίας, ώστε να δημιουργούνται
περισσότερες είσοδοι (εικ. 20).
Επανερχόμαστε στον αρχικό μας συλλογισμό: αν στο εξεταζόμενο ΟΤ τα
κτήρια, στα οποία αναφερθήκαμε, είναι διαμπερή, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι
οι χρήσεις διαχωρίζονται ανάλογα με τον δρόμο, στον οποίο βρίσκεται βρίσκεται η πρόσοψή τους (εικ. 5γ). Με τη λογική αυτή, η Αρκαδίου φαίνεται να διατηρεί τον εμπορικό χαρακτήρα των χρήσεων, ενώ η προκυμαία αποκτά κατά
κύριο λόγο εισόδους κατοικιών και δευτερευόντως εξυπηρετήσεις εμπορικών
δραστηριοτήτων.
12. Ibid, 118.
13. Μαλαγάρη και Στρατιδάκης 1986, 10.
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Η κατοπτρική ως προς το πίσω σκέλος αναπαραγωγή των δύο Π στο ΟΤ
(εικ. 17) δίνει συγκρότηση σε σχήμα Η, πράγμα που αποτελεί τη μονάδα επανάληψης στην ενότητα των έξι παρατηρουμένων κτηρίων και ενισχύει την υπόθεση για τη συμμετρική ανάπτυξη των οικοδομών ως προς τη μεσοπαράλληλο Αρκαδίου και προκυμαίας (εικ. 18). Η κάτοψη αυτού του Η καταλαμβάνει
επιφάνεια που αντιστοιχεί στη μέση απόσταση των οδών Αρκαδίου και Βενιζέλου, της τάξεως των 27 μέτρων περίπου. Επισημαίνουμε ότι η αρχική διάσταση
πλάτους 13,5 μ. του τύπου Η αντιστοιχεί σήμερα στη σύνθεση τριών διαδοχικών ιδιοκτησιών, πλάτους περίπου 4,5 μ. καθεμία, διάσταση που αντιστοιχεί
στο κατασκευαστικό άνοιγμα, προκειμένου για ξύλινα πατώματα και οροφές.
Ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι οι ιδιοκτησίες εκτός του συγκροτήματος των
έξι παρουσιάζουν σημαντικές διαστασιολογικές αποκλίσεις. Στα οικοδομικά τετράγωνα, στα οποία δεν υπάρχει η μονάδα επανάληψης σχήματος Η, όπως την
περιγράψαμε, ο ιστός δεν εμφανίζει συνοχή ούτε άλλου τύπου κανονικότητα.
Πρόκειται, συνεπώς, πιθανότατα για κατασκευαστικό αρχέτυπο που εφαρμόστηκε πριν την τουρκική κατάκτηση.
Επανεξετάζοντας τον πίνακα Civitas Rethymnae, παρατηρούμε ότι βόρεια
του συγκροτήματος αυτού, παρατίθεται μικρότερο κτήριο (εικ. 7) με χρωματική διαφοροποίηση από τα αντίστοιχα του μετώπου, το οποίο δίνει την εντύπωση ότι ανήκει σε δεύτερο επίπεδο. Εμπρός του φαίνεται να υπάρχει ελεύθερος
χώρος και δρόμος στο πλάι. Ανάλογα τέτοια μικρότερα κτήρια παρατηρούνται
πίσω από κενά διαστήματα μάλλον ελεύθερων χώρων, με αντίστοιχη χρωματική διαφοροποίηση που παραπέμπει πιθανότατα σε κτήρια της οδού Αρκαδίου.
Εστιάζοντας νότια της προαναφερθείσας ενότητας των έξι, εμφανίζεται ελεύθερος χώρος και δρόμος. Η αντιστοίχιση των δρόμων προς μεν τον βορρά παραπέμπει στην οδό Μελιδώνη και προς νότο στην οδό Θερίσου.
Η τυπολογική διάταξη του εν λόγω συγκροτήματος ενισχύεται από την εμφάνιση ανοιγμάτων στις πλάγιες όψεις και μάλιστα προς τη γειτονική (εικ. 5γ,
11), ξένη σήμερα, ιδιοκτησία. Τα ανοίγματα αυτά θα πρέπει να ανήκουν σε πρώιμη φάση, καθόσον αντιστοιχούν τόσο στο εξωτερικό περίγραμμα του συγκροτήματος όσο και στους ηλιακούς των κτηρίων, οι οποίοι σήμερα δεν υφίστανται.
Στα ΟΤ 139 και 139α, σημαντικός αριθμός κτηρίων (εικ. 9) φέρει σκάρπα και
κορντόνε, με τέτοιο τρόπο που στο μέτωπο της θάλασσας να προβάλουν εννέα
ορθογωνικές προεξοχές (εικ. 8α) και εσοχές εναλλάξ, διαφορετικών, ωστόσο,
διαστάσεων. Σε σύγκριση με το περίγραμμα του οχυρωμένου τμήματος, όπως
εμφανίζεται στο σχέδιο του αξιωματικού του αγγλικού ναυτικού G. Wilkinson,
το 1850, διαπιστώνεται ομοιότητα με τα περιγράμματα των προναφερθέντων
οικοδομικών τετραγώνων. Η σχεδόν κανονικότητα της δομής του συγκροτήμα-
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τος των έξι έγινε αντιληπτή από τον Wilkinson που την απέδωσε (εικ. 8γ), με
εναλλαγή εννέα συνολικά πυργόμορφων κτηρίων σε όψη, αλλά και σε οδοντωτή κάτοψη. Προφανώς πολλά από τα ενδιάμεσα τμήματα κυρίως των ηλιακών
είχαν καταρρεύσει και παρέμεναν αδόμητα. Οι εσοχές της προκυμαίας διατηρούνται αναλλοίωτες μέχρι και την αποτύπωση (εικ. 9) του γάλλου τοπογράφου-μηχανικού Demier14, το 1905. Σήμερα, μετά τις προσθήκες και αλλοιώσεις
που έχουν υποστεί, δεν είναι αναγνωρίσιμα.
Ώς εδώ, μπορούμε να εξαγάγουμε δύο βασικά συμπεράσματα:
•
•

Παραλιακή δεν ήταν η Αρκαδίου στο ύψος της Σαμπιονάρα, από την οδό
Καλλέργη έως και τη Μελιδώνη, αλλά η σημερινή Βενιζέλου.
Το τελευταίο ενετικό μέτωπο της θάλασσας έχει αλλοιωθεί, αλλά δεν έχει
καταστραφεί, εφόσον φαίνεται να διατηρούνται τμήματα των κτηρίων της
εποχής.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ανατρέχοντας σε φωτογραφίες αρχείου, παρατηρήσαμε τις μεταβολές που έχουν
υποστεί κτήρια του μετώπου της προκυμαίας σε διάστημα 100 ετών (εικ. 11), σε
αντίθεση με ορισμένα που διατηρούν την αρχική τους μορφή. Όταν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά εμφανίζονται αλλοιωμένα, η έρευνα στρέφεται στο εσωτερικό (εικ. 12) του κελύφους, ώστε να αντληθούν πιθανά στοιχεία χρονολόγησης
των κτηρίων, τα οποία θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν την αρχική υπόθεση.
Θα αναφερθούμε στο χαρακτηριστικό παράδειγμα του κτηρίου που βρίσκεται στο ΟΤ 139, με πρόσοψη στην προκυμαία και την οδό Αρκαδίου. Αποτελείται από ισόγειο χώρο (σήμερα δύο καταστήματα, άλλοτε ένα ενιαίο) και
από ισόγεια είσοδο κατοικίας που βρίσκεται στον όροφο (στον αριθμό 49 της
οδού Ελ. Βενιζέλου).
Το υφιστάμενο διώροφο κτήριο απαρτίζεται από δύο διαφορετικής σύνθεσης
τμήματα που διακόπτονται στον όροφο από την παρεμβολή βοηθητικών χώρων
χαμηλού ύψους και σοφίτας στο μεσαίο τμήμα, όπως συμβαίνει και στο κτήριο
της οδού Αρκαδίου 19815 (εικ. 14). Η πρόσοψη προς τη θάλασσα έχει σκάρπα
και κορντόνε στο ισόγειο και ανοίγματα θυρών περιορισμένου πλάτους, με δύο
υπερκείμενα σιδηρόφρακτα παράθυρα που αντιστοιχούν σε μεσοπάτωμα (εικ.
14. Σπανδάγος 2003.
15. Δημακόπουλος 1977, πίν. 55, 2.
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10). Τα εξωτερικά περιθυρώματα είναι πώρινα και φέρουν το χαρακτηριστικό
περιταίνιο πλάτους 0,06 μ., όπως και στο αρχοντικό Κυριμάκη στην Επισκοπή16,
ενώ εσωτερικά εμφανίζουν λοξότμητους παραστάτες.
Ο όροφος σήμερα διαθέτει ενιαίο άνοιγμα και εξώστη, κατασκευής 1960,
ενώ φωτογραφίες από το 1890 έως και το 1960 εικονίζουν ζεύγος υψηλών παραθύρων και αντίστοιχων τετράγωνων φεγγιτών οργανωμένων σε δύο κατακόρυφες στήλες, με παντελή απουσία εξώστη. Στην ίδια φωτογραφία (εικ. 11)
εμφανίζεται επίσης παράθυρο στον Β. τοίχο, κοντά στη γωνία με τον τοίχο της
πρόσοψης. Στην αντίστοιχη θέση του Β. τοίχου εσωτερικά, εμφανίζεται, αντί του
ενός, ζεύγος παραθύρων με ξύλινο υπέρθυρο και πώρινους λοξότμητους παραστάτες (εικ. 12). Τα ανοίγματα αυτά, τα οποία είχαν άμεση οπτική επαφή με το
λιμάνι και τη Φορτέτσα, σήμερα είναι κτισμένα. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει
ότι αρχικά κλείστηκε το ένα παράθυρο που απείχε περισσότερο από τη γωνία
και ακολούθως το άλλο. Στην εξωτερική πλευρά του ίδιου τοίχου, παρατηρούνται άλλα όμοια παράθυρα, με τον ίδιο κανόνα επανάληψης, από τα οποία σήμερα διασώζονται τμήματα μόνο (εικ. 11).
Στον Ν. τοίχο εσωτερικά και αντίστοιχα με τα δύο κτισμένα παράθυρα, παρατηρείται εσοχή ανάλογων διαστάσεων, που σήμερα χρησιμοποιείται ως προθήκη. Αυτό ενισχύει την αρχική υπόθεση ότι το κτήριο ήταν ελεύθερο με βεβαιότητα κατά τη Β. πλευρά και εν μέρει κατά τη Ν., εάν κάποτε επικοινωνούσε με
παλαιότερο ηλιακό (εικ. 14).
Στο Δ. τμήμα, το μεγάλο υπνοδωμάτιο έχει υψηλό παράθυρο και ιδίου πλάτους μπαλκονόπορτα με έξοδο σε ξύλινο πρόσθετο εξώστη προς την οδό Αρκαδίου, επιβεβαιώνοντας την υστερότερη μετατροπή του παραθύρου σε πόρτα.
Ανάλογη χρήση παρατηρείται σε πολλά κτήρια της οδού Αρκαδίου.
Ο όροφος του προς Ν. όμορου κτηρίου δεν υφίσταται, εκτός από ίχνη κατασκευής εστίας και πλυσταριού που διασώζονται εξωτερικά στον Ν. τοίχο (εικ.
13) και αντιστοιχούν στη ζώνη βοηθητικών χρήσεων του εξεταζομένου ενιαίου
αρχικού κτηρίου με ηλιακό17.
Το πάχος του Ν. τοίχου δείχνει να αυξάνεται κατά 0,20-0,25 μ. στην περιοχή αυτή σε σχέση με την αντίστοιχη του Β. τοίχου, όπως διαπιστώνεται και από
τα κατασκευαστικά πάχη στη σοφίτα που ανάλογη υπάρχει και στο κτήριο της
οδού Αρκαδίου 198. Εξάλλου, τα χαρακτηριστικά λίθινα στηρίγματα (φουρούσια) του ξύλινου πατώματος του ορόφου, τα οποία συναντώνται πανομοιότυπα
16. Το κτήριο περιγράφεται στον συλλογικό τόμο φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο
Βενετσιάνικα μνημεία του νομού Ρεθύμνου, ο οποίος εκδόθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
(1980, 88, εικ. 28).
17. Δημακόπουλος 1977, πίν. 96, 3.
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στη Villa Clodio18, στο Χρωμοναστήρι (εικ. 16), συνηγορούν υπέρ της χρονολογικής συγγένειας των δύο κτηρίων. Συγκρίνοντας με το κτήριο της οδού Χατζηγρηγοράκη 919 στην πρόσοψη (εικ. 11), συναντούμε, και στις δύο περιπτώσεις, τη γνωστή διάταξη των τεσσάρων παραθύρων σε δύο στήλες. Στον πλάγιο
εξωτερικό τοίχο υπήρχαν δύο παράθυρα που είναι τώρα κτισμένα με λιθοδομή.
Στην όψη αυτή υπάρχει ρυθμική διάταξη πλήρων-κενών, μόνο στο μισό τμήμα
προς την προκυμαία, ενώ, στο υπόλοιπο διάστημα, ο ρυθμός διακόπτεται. Η
χρονολόγηση του κυρίως, τουλάχιστον, κορμού του κτηρίου της οδού Χατζηγρηγοράκη ανάγεται στην περίοδο της ενετοκρατίας κι αυτό συνηγορεί υπέρ
της ίδιας χρονολόγησης και του εξεταζόμενου τμήματος.
Από τη συσχέτιση με το κτήριο της οδού Αρκαδίου 198, προκύπτει ότι τα
ύψη των ορόφων αντιστοιχούν απόλυτα, μετά από την αναγωγή των σχεδίων
(εικ. 14) αποτύπωσης στην ίδια κλίμακα. Και στις δύο περιπτώσεις σχηματίζεται, πάνω από το μεσαίο τμήμα του ορόφου, μικρού ύψους βοηθητικός χώρος με χαμηλωμένο δάπεδο, που βγαίνει στο δώμα του ορόφου με μικρή ξύλινη σκάλα. Και εδώ η χρονολόγηση των βασικών κορμών των κτηρίων ανήκει
στην περίοδο της ενετοκρατιας.
Συνολικά παρατηρείται ότι η σκάρπα δεν διατηρεί παντού την αρχική χαρακτηριστική κατεργασία του λίθου, αλλά έχει υποστεί μεταγενέστερες αλλοιώσεις (εικ. 15). Τα παλαιότερα δείγματα εργασίας ανάγονται στην ενετοκρατία,
λόγω της χαρακτηριστικής κοπής στα ανοίγματα και δομής των ακρογωνιαίων
λιθόπλινθων, καθώς και των ενδιάμεσων λίθων. Η διαφοροποίηση που εμφανίζουν τα ισόγεια κτήρια χωρίς σκάρπα και που συνήθως βρίσκονται σε περιοχές
παλαιότερων εσοχών (εικ. 8α, 8β) τονίζεται με την ύπαρξη ενός ορόφου επιπλέον, αλλά κυρίως με την ύπαρξη μεγάλων ανοιγμάτων με ξύλινα υαλοστάσια
μεγάλου ύψους στα ισόγεια, χαρακτηριστικής χρήσης καταστημάτων που υποδηλώνουν τη νεότερη εγκατάσταση εμπορίου και αναψυχής.

Σύμφωνα με τα σωζόμενα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά στην κατασκευή του
κτηρίου και του άμεσου περιβάλλοντός του, διακρίνονται δύο οικοδομικές
φάσεις, μια της όψιμης ενετοκρατίας και μια της τουρκοκρατίας. Στην αρχική
φάση φαίνεται ότι αποτέλεσε μέρος κατοικίας κάτοψης τύπου Η, ενώ κατά την
τουρκοκρατία λειτούργησε αυτοτελώς, ως μικρότερη κατοικία, με μετατροπή
στην είσοδο. Πιστεύουμε ότι το σχήμα Η αποτέλεσε ενετικό κατασκευαστικό
18. Δημακόπουλος 1977, πίν. 151, 1.
19. Δημακόπουλος 1977, πίν. 57, 1.
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αρχέτυπο (εικ. 17) που επαναλαμβάνεται έξι φορές από την οδό Θερίσου έως τη
Μελιδώνη, τις τρεις τελευταίες μάλιστα με χαρακτηριστικό τρόπο που επιτρέπει τη σταδιακή προσαρμογή του στην τοξωτή διαμόρφωση του ΟΤ. (εικ. 18).
Από την τεκμηρίωση του εξεταζόμενου και ανάλογων κτηρίων στο μέτωπο
του ΟΤ 139 προκύπτει ότι:
α. η οδός Αρκαδίου δεν ήταν παραλιακή στο ύψος αυτό (εικ. 18, 19)·
β. υπήρχαν εσοχές-πλατώματα, χαρακτηριστικά στοιχεία της ενετικής ρυμοτομίας, ανάμεσα στα κτηριακά συγκροτήματα του μετώπου της Sabbionara
(εικ. 5β, 5γ, 11) και
γ. το μέτωπο της θάλασσας που χρονολογείται στην τελευταία, τουλάχιστον,
ενετική φάση της πόλης έχει μεν αλλοιωθεί, αλλά, όπως δείχνουν τα σωζόμενα κατάλοιπα, δεν έχει καταστραφεί (εικ. 20).
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Εικ. 1α. Ταύτιση Sabbionara με Αρκαδίου.

Εικ. 1β. Ταύτιση Sabbionara με Ελ. Βενιζέλου.

Εικ. 2α.

Εικ. 2β.
Ελ. Βενιζέλου: Sabbionara-Campo
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Εικ. 3α, 3β. Τυπολογία κτηρίων, πρώτο μισό του 17ου αιώνα.

Εικ. 4α.

Εικ. 4β.
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Εικ. 5α.

Εικ. 5β.

Εικ. 5γ.
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Εικ. 6α.

Εικ. 6β.

Εικ. 7. Civitas Rethymnae, 1619-1645. Αντιστοίχηση κτηρίων, οδών και χώρων με υπάρχουσα κατάσταση.
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Εικ. 8.

Εικ. 8α.

Εικ. 8β.

Εικ. 8γ. G. Wilkinson, 1850.
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Εικ. 9. Νέα οικοδομήσιμα οικόπεδα μετά το Τείχος, πωληθέντα από τον Δήμο
εντός «campo» προκυμαίας και ρυμοτομική γραμμή σήμερα και οικοδομική γραμμή.
«Plan de Construction» Port de Rethymno Ing. Demier 1905.
1905: Υποχώρηση οικοδομικής γραμμής (κατά 5,30 μ.) χώρος Προκυμαίας.
Σήμερα δομημένος έως έξω ρυμοτομικής γραμμής.
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Εικ. 11. Οργάνωση ανοιγμάτων όψεων.

Εικ. 12. Λεπτομέρειες λιθοδομής ορόφου. Περιθύρωμα από πορόπλινθους.
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Εικ. 17.

Εικ. 18.

Εικ. 20. Πρόσοψη Προκυμαίας.
Αντιστοίχηση και ταύτιση των ανοιγμάτων
από Civitas έως τη σημερινή τους μορφή.

Εικ. 19. Πρόσοψη από Αρκαδίου.
Επανάληψη μικρού και μεγάλου
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΛΑΦΤΗ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ

Εργασιακές και εμπορικές δραστηριότητες Κρητών
στην Κέρκυρα τον 17ο αιώνα

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αναφέρεται στις εργασιακές και τις εμπορικές δραστηριότητες Κρητών που κατέφυγαν στην Κέρκυρα από τα μέσα περίπου του 17ου αιώνα μέχρι και τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση του Χάνδακα. Είναι γνωστό
ότι Κρήτες καταφεύγουν στα Ιόνια Νησιά1 και στη Βενετία, αυτήν την περίοδο.
Σε δημοσιευμένους καταλόγους των ετών 1672 και 16832, για τους πρόσφυγες
Κρήτες που έρχονται στην Κέρκυρα εκείνη την περίοδο, καταγράφονται 206
οικογένειες, αποτελούμενες από 437 άτομα, ενώ 223 οικογένειες (551 άτομα)
εγκαθίστανται στη Ζάκυνθο. Ειδικότερα, στην Κέρκυρα κατέφυγαν 73 άνδρες,
152 γυναίκες, 152 παιδιά 50 λοιποί συγγενείς και 10 άλλα πρόσωπα. Οι ανωτέρω
κατάλογοι συντάχθηκαν από τη βενετική διοίκηση, προκειμένου να καταστεί
δυνατή η διανομή βοήθειας στους Κρήτες πρόσφυγες. Η βοήθεια περιελάμβανε
μηνιαία διανομή διπυρίτη (γαλέτας), μία συνήθης ποσότητα του οποίου ήταν
20-40 λίτρες, και χρήματα κάποια ρεάλια. Στους καταλόγους, επίσης, δεν αναφέρονται επαγγέλματα, παρά μόνον των ιερωμένων. Βεβαίως, όπως θα φανεί
και στη συνέχεια, εν πολλοίς, από την παράθεση ονομάτων που δεν αναφέρονται στους ανωτέρω καταλόγους, και άλλοι Κρήτες καταφεύγουν στην Κέρκυρα
και κατά την υπό εξέταση περίοδο, αλλά και πριν από αυτήν και προς το τέλος
του αιώνα, ακόμη και τον επόμενο αιώνα.
Μέλη από γνωστές κρητικές οικογένειες εγκαθίστανται στην Κέρκυρα, όπως
οι οικογένειες: Βαρούχα, Φωκά, Μελισσηνού, Σκορδίλη, Καλλέργη, Μουδιανού,
1.
2.

Για εγκαταστάσεις, γενικώς, Κρητών στην Κέρκυρα, βλ. Μανούσακας 1949. Για τη Ζάκυνθο,
βλ. Ζώης 1956. Για την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο, βλ. Μέρτζιος 1951.
Μέρτζιος 1951. Οι κατάλογοι για τους Κρήτες που κατέφυγαν στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο
συντάχθηκαν κατ’ εντολή του γενικού προνοητή G. Cornaro και εστάλησαν στη Βενετία τον
Μάρτιο του 1683. Ο κατάλογος δε για την Κέρκυρα (Μάρτιος 1683) ήταν τροποποίηση άλλου, αρκετά παλαιότερου καταλόγου, ο οποίος είχε συνταχθεί τον Φεβρουάριο του 1672, κατ’
εντολή του γενικού προνοητή A. Valier. Ο κατάλογος για τη Ζάκυνθο (Οκτώβριος 1682), παρομοίως, τροποποιούσε άλλον παλαιότερο, του Ιουνίου του 1673.

Φωτεινή
Καρλάφτη-Μουρατίδη,
Διδάκτωρ Ιστορίας
του Πανεπιστημίου
της Σορβόννης,
carpediem7gr@yahoo.gr
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Καλονά, Γιαλινά κ.ά.3 Οι ανωτέρω μετακινήσεις, ωστόσο, είχαν ως αποτέλεσμα
αντιδράσεις εκ μέρους των Κερκυραίων, κυρίως σχετικά με την είσοδο Κρητών
στο Συμβούλιο της κερκυραϊκής κοινότητας. Έτσι, σε έγγραφο της κερκυραϊκής
κοινότητας4, στις 14 Απριλίου 1670, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι, κατά τον
πόλεμο εναντίον των Τούρκων στην Κρήτη, η συμμετοχή των Κερκυραίων ήταν
σημαντική. Ως συνέπεια δε αυτής της συμμετοχής, αναγνωρίζοντας δηλαδή η
Γαληνοτάτη την αφοσίωσή τους, ανέμεναν από αυτήν να απορρίψει αιτήματα
για είσοδο ξένων (forestieri) στο Συμβούλιο της κοινότητας του νησιού, ενώ για
τους Κρήτες σημειώνουν ότι ήταν φυσικό να υπερασπισθούν την πατρίδα τους
(diffesa tanto naturale della lor Patria). Στη συνέχεια, το έγγραφο αναφέρεται
στο διάταγμα του γενικού προνοητή της Θάλασσας Francesco Moresini, της 2ης
Σεπτεμβρίου 1669, σχετικά με την είσοδο Κρητών στα Συμβούλια της κοινοτήτων5 των πόλεων (in città maritime), στις οποίες έχουν εγκατασταθεί, καθώς με
την ανάληψη αξιωμάτων από αυτούς. Ειδικότερα, για την Κέρκυρα τονίζεται η
παραβίαση των θυρών του Συμβουλίου της, με τη μη εφαρμογή των διαταγμάτων (1605, 1609) που απαγόρευαν την είσοδο ξένων, και ζητείται, με απόφαση
που ψηφίσθηκε με 117 ψήφους υπέρ και 14 κατά, η τήρηση των σχετικών νόμων.
Σταδιακά, Κρήτες αναλαμβάνουν κάποια αξιώματα, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Τζόρτζη Σκορδίλη6, από τα Χανιά, ο οποίος, με αίτημά του στη Signoria, ζητεί να του ανατεθεί
η φύλαξη, με τάξη, όλων των εγγράφων και των πολιτικών και δικαστικών πράξεων του γενικού προνοητή των Τριών Νήσων, όπως εφαρμόζεται στην Πάρμα,
τη Δαλματία και το Βασίλειο του Χάνδακα. Τονίζεται δε ότι, όπως αποδεικνύεται, η οικογένειά του στην πατρίδα του στα Χανιά ασκούσε ένα παρόμοιο αξίωμα (caduto poi con la medema sua Patria e con tutte le sue particolari sostanze).
Διευκρινίζεται δε ότι αυτή η θέση του αρχειοφύλακα, custode, των ανωτέρω θα
είναι χωρίς μισθό ή κάποια άλλη δημόσια αμοιβή, αλλά λαμβάνοντας μόνον
το αντίτιμο για τα αντίγραφα που ο Σκορδίλης θα εκδίδει. Σημειώνεται επίσης
3.

4.
5.
6.

Οι οικογένειες: Αργυρόπουλου, Αρκολέου, Βαρούχα, Βλαστού, Γαβαλά, Καφάτη (Καλαφάτη),
Λιτίνου, Μελισσηνού, Μουσούρου, Σκορδίλη, Φωκά (κλάδος της η οικογένεια Καλλέργη) και
Χορτάτση ήταν βυζαντινής καταγωγής και, σύμφωνα με τον μύθο των «δώδεκα αρχοντόπουλων», εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη αφού επανεκατέλαβε το νησί ο Νικηφόρος Φωκάς. Παπαδία-Λάλα 2008, 55.
Γενικά Αρχεία του Κράτους-Αρχεία Νομού Κέρκυρας (Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ.), Ενετοκρατία Φάκελος 19,
υποφάκελος 11, φύλλα 3r, 4r. Για την κερκυραϊκή ευγένεια: Καραπιδάκης 1985, Karapidakis 1992.
Για την εγκατάσταση κρητών ευγενών στα Ιόνια Νησιά: Παπαδία-Λάλα 2008, 130-131. Βλ. και
Αντωνιάδη 1967, Μαλτέζου 1972-73, Παπαδία-Λάλα 2000, Πατραμάνη 2000.
Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 100, βιβλίο 44, φ. 114v, Πρεσβεία Αλοϋσιου Μπενεβίτη και Μάρκου Αντώνιου Βούλγαρη, επί δουκός Δομένικου Κονταρίνη, προς τον Αντώνιον de Μούστον, βάιλο και συμβούλους και Νικόλαο Μιχαέλη, προνοητή και καπιτάνο Κέρκυρας και διαδόχους.
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ότι αυτή η θέση θεωρείται αναγκαία, επειδή η πρόσβαση στα ανωτέρω έγγραφα ήταν δύσκολη και κάποιες φορές αδύνατη. Αναφέρεται μάλιστα ότι οι δύο
τελευταίοι γενικοί προνοητές δεν κατέστη δυνατόν να δουν έγγραφα που ήθελαν (interesse publico neccessario, stante le confusioni e disordini tal hora successi),
επειδή αυτά ήταν κλειδωμένα στη Γραμματεία.
Η αρμόδια Αρχή σημειώνει για τον Σκορδίλη ότι έγιναν γνωστές οι αρετές του, που τον καθιστούν άξιο να αναλάβει ένα τέτοιο αξίωμα, προκειμένου
μάλιστα να δυνηθεί να εξασφαλίσει τα προς το ζην για την πολυάριθμη οικογένειά του. Αποφασίζεται λοιπόν ο διορισμός όπως παραπάνω, για διάστημα
δέκα ετών, και ο Σκορδίλης, με την παραλαβή, υποχρεούται να κάνει ένα ευρετήριο, στο οποίο θα προστίθενται οι επόμενες πράξεις, αντίγραφο του οποίου
θα πρέπει να δοθεί στον προνοητή και καπιτάνο του νησιού (per lume di quello
che sia nelle sue mani).
Αξιοσημείωτη επίσης είναι και η περίπτωση7 ανανέωσης άσκησης του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος στον Emanuel Collona, από τον Χάνδακα, στις
4 Ιουνίου 1666, ο οποίος ήδη από το 1650 είχε λάβει σχετική άδεια στην πατρίδα
του (nella mitropoli di Candia), καθώς και στη συνέχεια στο νησί της Ζακύνθου8.

Στις συμβολαιογραφικές πράξεις της υπό εξέταση περιόδου εντοπίζουμε περιπτώσεις σύναξης συμβολαίων, στα οποία το ένα συμβαλλόμενο μέρος κατάγεται
από την Κρήτη. Τα είδη αυτών των έγγραφων συμφωνιών χαρακτηρίζονται από
μεγάλη ποικιλία, αφού αναφέρονται σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες των συμβολαιογραφικών πράξεων στο σύνολό τους, διαφοροποιούμενες, ωστόσο, ως προς
τη συχνότητα. Έτσι, εντοπίζουμε συμφωνίες που αφορούν ανάληψη διαφόρων
εργασιών από άμεσα συμβαλλόμενους Κρήτες, αλλά και ανάθεση εργασιών από
Κρήτες σε Κερκυραίους και άλλους. Αρκετές εξ αυτών δεν διαφέρουν του τυπικού που συναντάμε στην πλειονότητα των συμβάσεων αυτής της κατηγορίας.
Αρκετά συχνές, ωστόσο, είναι οι συμφωνίες για ανάληψη εργασίας, βοηθητικής ή μη, σε εργαστήρια, ενώ οι γυναίκες προσλαμβάνονται κυρίως για τις
οικιακές εργασίες. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, αυτή περιλαμβάνει τις
συμφωνίες παροχής εξαρτημένης εργασίας. Εργασία, η οποία συχνά δεν προσδιορίζεται στη συμβολαιογραφική πράξη, αφού προφανώς αφορά και άλλες
7.
8.

Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 18, υπ. 10, φ. 194r.
Όπως έχει αναφερθεί αλλού, η διαδικασία ανανέωσης άσκησης του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος περιλαμβάνει τον έλεγχο των συμβολαιογραφικών κατάστιχων εκ μέρους των αρμόδιων αξιωματούχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των νόμιμων. Καρλάφτη-Μουρατίδη 2008-2012.
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βοηθητικές υπηρεσίες, πέραν των επαγγελματικών υποχρεώσεων. Κάποια παραδείγματα: στις 11 Αυγούστου 16719, ο Φρανγγίας του Σκορδίλι, Κρητικός,
συμφώνησε με τον Ιωάννη Μιζότερα και υπόσχεται να εργασθεί για κοπέλι
στο εργαστήριο του Μιζότερα, για διάστημα δύο ετών, με αμοιβή έξι δουκάτα.
Ο Μιζότερας υπόσχεται να δώσει στον Σκορδίλη μία φορεσιά σκουτιά και όσα
παπούτσια και σκαλτζούνια χαλάσει. Σε περίπτωση δε που ο Σκορδίλης φύγει ή
εάν αφαιρέσει κάτι, ο Μιζότερας δεν υποχρεούται να του δίδει τίποτε.
Στις 5 Σεπτεμβρίου 164610, ο Γιώργος Μπέτζης συμφώνησε με τον Μικελή
Μιχάλη, από τα Χανιά, προκειμένου ο Μιχάλης να εργασθεί για τον Μπέτζο σε
ό,τι θα του πει, για διάστημα ενός έτους, με αμοιβή έξι τόλορα και με την υποχρέωση του Μπέτζου να του εξασφαλίσει την ενδυμασία του και τη διατροφή
του (και ουχί άλλο).
Στις 26 Φεβρουαρίου 168311, ο μάστρο Μάρκος Λαμπριανός, από την Κρήτη, συμφώνησε με το μάστρο Γιωργάκη Στεβένη, τσαγκάρη, για να εργασθεί
στο εργαστήριό του ως λαουρέντης, για την περίοδο της Σαρακοστής έως το
Μεγάλο Σάββατο. Ο Λαμπριανός υποχρεούται να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία ο Στεβένης του αναθέσει κατά τη συνήθεια των καλών λαουρέντηδων. Η
αμοιβή δε θα είναι δύο χρυσά τζεκίνια, το ένα προκαταβολικά και το άλλο ώς
το Σάββατο του Λαζάρου.
Σχετικά με τη δεύτερη κατηγορία, όπως ήδη αναφέρθηκε, αρκετές γυναίκες
από την Κρήτη εγκαθίστανται στην Κέρκυρα, οι οποίες είναι αυτεξούσιες και
συμμετέχουν άμεσα σε δικαιοπραξίες, αφού συνήθως είτε είναι κόρες αποθανόντων γονέων είτε χήρες. Οι εργασίες που αναλαμβάνουν χαρακτηρίζονται
από χαμηλότατη επαγγελματική διαφοροποίηση, αφού, στη συντριπτική τους
πλειονότητα, αυτές οι εργασίες αφορούν τα του οίκου12. Ένα τυπικό παράδειγμα: την 1η Αυγούστου 166713, η κυράτζα Ερήνη, κόρη του αποθανόντα Μιχελή
Απράμου, από το κάστρο της Κρήτης, συμφώνησε με τον Βασιλάκη Αλατζέρο,
για να εργασθεί σε αυτόν, για διάστημα έξι ετών, με ετήσια αμοιβή έξι δουκάτων. Ο Αλατζέρος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να της παρέχει ένα ροκέτο, δύο ποκάμισα πάνινα, δύο τραβέρσες, δύο εμπόλιες μονοκλωνίτικες και
δύο ζευγάρια παπούτσια, ένα τη Λαμπρή και το άλλο τα Χριστούγεννα. Σε περίπτωση, ωστόσο, που δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα, προβλέπεται ρήτρα,
όπως και σε πολλές άλλες συμβάσεις, πενήντα δουκάτων.
9.
10.
11.
12.
13.

Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Μ 95 (Ιωάννης Μαράτος), β. 7, φ. 30v.
Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Β 182 (Δημήτριος Βρισινιώτης), β. 11, φ. 40r.
Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Β 49 (Σπυρίδων Βάρδας), β. 15, φ. 15v.
Βλ. επίσης Ζαρίδη και Καρλάφτη-Μουρατίδη 2010.
Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Α 344 (Σπυρίδων Ασημόπουλος), β. 18, φ. 219v.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΛΑΦΤΗ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΡΗΤΩΝ (17ος αι.) – 255

Η έγγραφη συμφωνία εργασίας εξάλλου ανανεώνεται, όταν και τα δύο μέρη
είναι ικανοποιημένα από προγενέστερη συνεργασία. Η Ελενέτα, Κρητική, στις
12 Νοεμβρίου 167914, δηλώνει εγγράφως ότι έλαβε την αμοιβή της από τον
Αντώνιο Καπέλο για όλη την εργασία που του παρείχε μέχρι εκείνη την ημέρα.
Με τη διευκρίνιση ότι, στο εξής θα της δίδει ετησίως τέσσερα δουκάτα (προς
έξι λίρες/έκαστο).
Αλλού15, η μετακίνηση αποτελεί βασική προϋπόθεση της συμφωνίας. Έτσι,
στις 7 Αυγούστου 1670, η Μαρία Τζαφαροπούλα, από την Κρήτη, συμφωνεί με
τη Μαριετούλα, σύζυγο του αποθανόντα τιμίου Πιέρου Δαβερόνα, για να τη
συνοδεύσει στη Βενετία, παρέχοντας προφανώς τις υπηρεσίες της, προκειμένου η Δαβερόνα να τακτοποιήσει εκκρεμείς υποθέσεις της. Για τον λόγο αυτό,
άλλωστε, και η διάρκεια της σύμβασης ταυτίζεται με τη διάρκεια του εν λόγω
ταξιδιού. Η αμοιβή της Τζαφαροπούλας θα είναι ένα κροζάτο μηνιαίως, ενώ
η Δαβερόνα16 θα της παρέχει τη διατροφή της, αλλά τίποτε άλλο. Ο όρος δε
που αναφέρεται στην υπόσχεση της Κρητικής να μην την εγκαταλείψει, πριν
επιστρέψουν και οι δύο στην Κέρκυρα υποδηλώνει τον φόβο απέναντι σε ένα
τέτοιο ενδεχόμενο, πιθανόν εξαιτίας του προχωρημένου της ηλικίας της Δαβερόνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο εδώ χρησιμοποιείται το συναισθηματικά
φορτισμένο ρήμα αμπαντονάρει αντί του συνηθισμένου φύγει. Αξιοσημείωτος,
εξάλλου, είναι και ο τελευταίος όρος, ο οποίος αναφέρεται στην προκαταβολή
που δίδεται (3½ κροζάτα και 2 λίρες), καθώς και στην αποπληρωμή που θα γίνει, αν δεν προκύψει πρόβλημα, στη Βενετία.
Ωστόσο, σε κάποιες από τις εντοπισθείσες περιπτώσεις, αναφέρονται ορισμένοι όροι, οι οποίοι διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτούς που συναντάμε
στις συμβάσεις αυτού του είδους. Αποτελεί ζητούμενο και τίθεται προς εξέταση
το ερώτημα εάν και σε ποιο βαθμό αυτοί οι ξεχωριστοί όροι ερμηνεύονται από
την κοινωνική ή την οικονομική θέση ή γενικότερα τις συνθήκες διαβίωσης ή
και επιβίωσης των Κρητών στη νέα τους πατρίδα, ή όχι.
Στο σπίτι του ευλαβέστατου ιερέα Φίλιππου Λαδοβρέχη, στις 26 Απριλίου
166617, ο ίδιος συμφωνεί με την Ελήα Βλασοπούλα, Κρητική, και την προσλαμβάνει για να εργασθεί σε αυτόν πιστά (ως καλή γυναίκα και δουλεύτρα που είναι). Η Βλασοπούλα αναλαμβάνει να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία χρειάζεται
στο σπίτι του ιερέα. Η αμοιβή της, για διάστημα ενός έτους, θα είναι έξι δου14. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Μ 61 (Αντώνιος Μαράτος), β. 4, φ. 177v.
15. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Ο 1 (Αλέξανδρος Ούγγαρος), β. 8, φ. 39r. Βλ. επίσης Ζαρίδη και Καρλάφτη-Μουρατίδη 2010, 145.
16. Για τη Δαβερόνα, βλ. επίσης Ζαρίδη και Καρλάφτη-Μουρατίδη 2010, 151.
17. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Α 343 (Σπυρίδων Ασημόπουλος), β. 8, φ. 149r.
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κάτα (προς 6 λίρες/έκαστο), δύο ζευγάρια παπούτσια αλά μόδα, δύο ζευγάρια
σκαλτζούνια (μπαμπακένια ή ραματένια ως καθώς λάχουν) και μία καρπέτα. Η
Βλασοπούλα υποχρεούται να μη βγάλει από το σπίτι του ιερέα οτιδήποτε, δηλαδή ψωμί, λάδι, ξύλα ή κάτι άλλο, ούτε να δανείζει τίποτε χωρίς τη θέληση
του ιερέα, ούτε να δίνει τίποτε στα παιδιά του ιερέα, τόσο στους γιους όσο και
στις κόρες του. Η Βλασοπούλα, επιπλέον, είναι υποχρεωμένη να μην πηγαίνει
πουθενά, σε κανένα άλλο σπίτι, χωρίς τη θέληση του ιερέα, ο οποίος, εάν διαπιστώσει κάποια παράλειψη στα παραπάνω, θα έχει το δικαίωμα να τη διώξει χωρίς να της δώσει τίποτε. Η σύμβαση διαφοροποιείται από τις ομοειδείς
της κυρίως ως προς τους τελευταίους όρους, οι οποίοι καθορίζουν την ακριβή
συμπεριφορά της γυναίκας, η οποία περιορίζεται στην αυστηρή εκτέλεση των
οικιακών εργασιών. Είναι αξιοσημείωτο ότι της απαγορεύεται να δώσει οτιδήποτε ακόμη και στα παιδιά του ιερέα, ενώ είναι απαραίτητη η άδεια του τελευταίου, εάν η γυναίκα θελήσει να δανείσει κάτι ή ακόμη και να πραγματοποιήσει κάποια επίσκεψη.

Επιπροσθέτως, εντοπίζουμε και περιπτώσεις όπου το άμεσα συμβαλλόμενο
μέρος αναλαμβάνει να δώσει προς εργασία τον υπεξούσιό του. Πρόκειται για
τις περιπτώσεις, όπου γυναίκες που κατάγονται από την Κρήτη, ως αυτεξούσιες, ελλείψει συζύγου, μετέχουν των σχετικών δικαιοπραξιών, προκειμένου να
εξασφαλίσουν, έστω και προσωρινά, μια οποιαδήποτε εργασία ή και την εκμάθησή της στα άρρενα προστατευόμενα από αυτές τέκνα. Τρία χαρακτηριστικά
παραδείγματα.
Η Μαριέτα, Κρητική, στις 14 Ιανουαρίου 164618, συμφώνησε με τον Γιώργο
Μπέτζη και του παραδίδει τον γιο της Θοδορή, για να εργασθεί σε αυτόν, για
διάστημα τριών ετών. Σημειώνεται εδώ ότι, κατά τη στιγμή σύναψης της συμφωνίας, καταβάλλεται το χρηματικό ποσό των δώδεκα λιρών, το οποίο είναι
η αμοιβή του Θοδορή για ένα έτος, καθώς και ότι αυτή η έγγραφη συμφωνία
αποτελεί ανανέωση προηγούμενης.
Την 1η Δεκεμβρίου 167619, στην οικία του τιμίου Αγούστι Καρτάνου, ο παρών Πέρις Βινιέρις, από την Κρήτη, και η παρούσα μητέρα του Εργινούσα συμφώνησαν με τον Κουαρτάνο, προκειμένου ο Βενιέρις να εργασθεί σε αυτόν, για
διάστημα δύο ετών (από την 1η Ιανουαρίου 1677). Η πράξη αποτελεί ανανέωση προηγούμενης, αφού αναφέρεται ότι ο Βενιέρις θα κάνει όλες τις εργασίες
18. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Β 182 (Δημήτριος Βρισινιώτης), β. 8, φ. 43r.
19. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. O 4 (Αλέξανδρος Ούγγαρος), β. 35, φ. 23r .
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που ο Κουαρτάνος θα του υποδείξει, όπως συνέβαινε μέχρι τότε, καλά και πιστά και αξεσυνέριστα, καθώς και να του φυλάει τα πράγματα του σπιτιού του
Κουαρτάνου προς αποφυγή κλοπής και ζημίας ωσάν καλό(ς) και ενεμπιστεμένος δουλευτής. Ο Κουαρτάνος αναλαμβάνει τα έξοδα για την ενδυμασία, την
υπόδηση και τη διατροφή αλλά τίποτε άλλο, δηλαδή χωρίς κάποια χρηματική
αμοιβή. Σημειώνεται μάλιστα ότι, συμπληρωματικά των ανωτέρω υποχρεώσεων, ο Κουαρτάνος θα τον αγαπάει σαν παιδί του. Σε περίπτωση δε που ο Πέρις
και η μητέρα του (σεμνή χήρα ελεύθερη) δεν τηρήσουν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους, θα υπόκεινται στις ανάλογες κυρώσεις. Μάλιστα, εάν ο Πέρις
φύγει, πριν από τη συμφωνηθείσα διορία, η μητέρα του θα πληρώσει τα καταβληθέντα έξοδα της ενδυμασίας του.
Σε σύμβαση της 15ης Οκτωβρίου 167920, η Μανταλένα Τζενοπούλα, από
το κάστρο της Κρήτης, συνάπτει έγγραφη συμφωνία με τον Νικολό Γηνήτζαρη,
αργαστηριάρη, και του παραδίδει τον γιο της Τζόρτζη, για να δουλεύσει στο
μαγαζί του Γηνήτζαρη, για διάστημα ενός έτους. Η συμφωνία αφορά σύμβαση
εργασίας, αφού δεν αναφέρεται υποχρέωση του Γηνήτζαρη να μάθει την τέχνη
του στο παιδί. Ωστόσο, ο τελευταίος θα του παρέχει ενδυμασία, υπόδηση και
τροφή, αλλά όχι χρηματική αμοιβή, όρος συνηθέστατος στις συμβάσεις εργασίας, επειδή, όπως αναφέρεται, είναι μικρός για να λαμβάνει μισθό. Διευκρινίζεται,
επίσης, όπως και στις περισσότερες παρόμοιες συμφωνίες, ότι, εάν ο Τζόρτζης
φύγει δίχως θέλημα και βολοντά του αυτού πατρούνου, τότε θα ισχύουν όλες οι
σχετικές ρήτρες και η Τζενοπούλα θα υπόκειται σε όλες τις αντίστοιχες κυρώσεις.

Κρήτες που εγκαθίστανται στην Κέρκυρα αναπτύσσουν αξιόλογη αυτόνομη
εργασιακή-επαγγελματική δραστηριότητα, εφόσον ασκούν επαγγέλματα ή
αναλαμβάνουν εργασίες του δευτερογενούς τομέα, ο οποίος χαρακτηρίζει τις
αστικές δραστηριότητες. Έτσι, Κρήτες, στον νέο τόπο διαμονής τους, εργάζονται στον κατασκευαστικό χώρο, στον μεταποιητικό κλάδο, στις μεταφορές ή
στην παρασκευή ειδών διατροφής. Ειδικότερα, άξιες λόγου είναι οι συμβάσεις
ανάληψης κάποιου έργου, όπως τον Απρίλιο του 167621, όταν ο μάστρο Μενίγος Δαβενέτζηας, λιθοξόος, και ο μάστρο Γιάννης Βέργης, λιθοξόος, Κρητικός, συμφωνούν με τον Γιώργο Μόσκο, προκειμένου να του κατασκευάσουν
μάρμαρα για πέντε πόρτες και πέντε προβόλες εργαστηρίων και για άλλες δύο
πόρτες καταστήματος, από καλή πέτρα και καλά δουλεμένα ... δίχως οφέζα. Οι
20. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Κ 491 (Ιωάννης Κουβαράς). β. 6, φ. 15v.
21. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Μ 132 (Γεώργιος Μαρτίνος), β. 1, φ. 10r.
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διαστάσεις θα είναι αυτές που θα τους υποδείξει ο Μόσκος, η αμοιβή θα είναι 4
λίρες/ πόδι και 2 λίρες για τα μονά, ενώ τα ανωτέρω οι τεχνίτες υπόσχονται να
τα μεταφέρουν σε καθορισμένο σημείο22. Σε αυτή δε τη συμφωνία, και οι τρεις
συμμετέχοντες είναι πιθανότατα Κρήτες, όπως φαίνεται από τα ονόματά τους.
Όπως διαπιστώνουμε μάλιστα και από άλλα έγγραφα για την υπό εξέταση περίοδο, συχνά συνάπτονταν συμφωνίες διαφόρων κατηγοριών μεταξύ Κρητών
στην Κέρκυρα, γεγονός που δηλώνει ότι, τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια
της εγκατάστασής τους εκεί, λειτουργούν σε σημαντικό βαθμό ως μέλη μιας
ομάδας διαφοροποιούμενης, εν πολλοίς, από αυτήν των γηγενών, ως προερχόμενη από άλλον τόπο. Σε αυτά τα πλαίσια, οι συνεργασίες και οι συναλλαγές
με άτομα ίδιας καταγωγής συμβάλλουν στην ανάπτυξη αισθημάτων ασφάλειας ίσως και ευχαρίστησης. Από την άλλη, οι επιχειρούμενες συμφωνίες με Κερκυραίους συνιστούν δείγματα της σταδιακής, ενσυνείδητης ή μη, προσπάθειας
ένταξης στην τοπική κοινωνία.

Πληροφορίες για τις κύριες επαγγελματικές ενασχολήσεις Κρητών λαμβάνουμε και από συμβάσεις που εμμέσως αναφέρονται σε επαγγελματική δραστηριότητα, όπως είναι οι συμβάσεις μίσθωσης. Οι συμβάσεις αυτές παρουσιάζουν
ενδιαφέρον, αφού λαμβάνουμε στοιχεία για τα μετέχοντα πρόσωπα, αλλά και
για τη χωροθέτηση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εργαστηρίων (καταστημάτων) του νησιού. Ένα παράδειγμα: oι υπεύθυνοι της εκκλησίας της Παναγίας της Πλατυτέρας, στις 23 Νοεμβρίου 167023, μισθώνουν ένα εργαστήριο
στον Σπύρο Torner, από την πόλη του Χάνδακα, με μίσθωμα δεκαέξι δουκάτα.
Αξιοσημείωτες είναι οι συμφωνίες όπου χήρες επαγγελματιών συμφωνούν
με Κρήτες και μισθώνουν σε αυτούς τα εργαστήρια των αποθανόντων συζύγων
τους. Ένα από τα πολλά παραδείγματα είναι αυτό της 4ης Ιουλίου 167024, όταν
στο προαύλιο (γγούρτι) της εκκλησίας της Ευαγγελίστριας, στην αγορά της πόλης, η Ριόζα, χήρα του Μ. Βερδούρα, ράφτη, συμφωνεί με τον Μ. Κίτρακα, από
το κάστρο της Κρήτης, και του μισθώνει, για ένα έτος, το εργαστήριο που αυτή
έχει στην περιοχή της προαναφερθείσας εκκλησίας (δίπλα σε άλλο εργαστήριο
ραυτικό του Γ. Τζανγγαρόπουλου), με μίσθωμα δεκαπέντε ρεάλια. Στις 7 Μαΐου

22. Αρχές Οκτωβρίου του ίδιου έτους, με ξεχωριστή πράξη (Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ.
Μ 132, β. 1, φ. 14v) στον ίδιο συμβολαιογράφο, καταγράφεται ολοκλήρωση της συμφωνίας,
με διευκρινίσεις για τη συμμετοχή μαστόρων στην τοποθέτηση των μαρμάρων.
23. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Μ 95 (Ιωάννης Μαράτος), β. 5, φ. 48v.
24. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Μ 95 (Ιωάννης Μαράτος), β. 5, φ. 11r.
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167125, ο Βιτζέντζος Αρκολέος, από την Κρήτη, συμφώνησε με τους Δημήτρη
Ορφανό και Νικολό Καψολινάρη, από τους Παξούς, και τους παρέδωσε, για
διάστημα τεσσάρων μηνών, το καΐκι του, μήκους περίπου είκοσι ποδών, εφοδιασμένο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Οι ανωτέρω θα καταβάλλουν στον
Αρκολέο δύο ρεάλια μηνιαίως σέρβιδα, ενώ, εάν χρειαστεί κάποια επισκευή, θα
την κάνει ο Αρκολέος.
Αρκετές συμβάσεις των προαναφερθεισών κατηγοριών εντοπίζουμε και
για ένα άλλο επάγγελμα, το οποίο φαίνεται να ασκούν στην Κέρκυρα αρκετοί
Κρήτες, αυτό του αρτοποιού26. Έτσι, Κρήτες ενεργούν για να εξασφαλίσουν τις
προϋποθέσεις άσκησης αυτού του επαγγέλματος, επάγγελμα που είτε ασκούσαν
στον τόπο καταγωγής τους είτε επιχειρούν να το ασκήσουν στη νέα τους διαμονή. Σημαντικό σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι η άσκηση αυτού του επαγγέλματος δεν απαιτούσε συνήθως μεγάλη περίοδο μαθητείας, αλλά και ότι η
εκμάθησή του, σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα, ήταν σχετικά εύκολη. Έτσι,
εντοπίζουμε συμβάσεις μίσθωσης φούρνων συχνά μαζί με οικίες, για την κάλυψη
και των στεγαστικών αναγκών των Κρητών, οι οποίοι φυσικά, κυρίως το πρώτο
διάστημα της διαμονής τους στην Κέρκυρα, δεν κατείχαν ακίνητα στο νησί. Κάποια παραδείγματα: Η Ασημίνα, χήρα του Μάρκου Βατάτζι, στις 25 Οκτωβρίου
167027 συμφώνησε με τον Γιάννη Πιρίνο, από την Κρήτη, και του ενοικίασε τον
φούρνο με τον εξοπλισμό του (με τη γραμούλα, δυο σκάφες με τον φούρνο σκέπασμα ράμπιο και μια ράσπα) και δύο μικρά δωμάτια, για ένα έτος, με μίσθωμα
είκοσι δύο δουκάτα και ένα μόδι πίτυρα28. Στις 3 Μαρτίου 167129, ο Τζόρτζης
Κοκίνης συμφώνησε με τον Πέτρο Χαλικιόπουλο, από το κάστρο της Κρήτης,
και του ενοικίασε, για έξι μήνες, τον φούρνο που έχει στην πόλη της Κέρκυρας,
με μίσθωμα δέκα δουκάτα, τα οποία καταβάλλονται προκαταβολικά.
Σε ορισμένες συμβάσεις μισθώσεων διαφόρων ειδών καταγράφονται και
άλλες δευτερεύουσες ή και παρεπόμενες συναλλαγές μεταξύ του μισθωτή και
του εκμισθωτή. Για το επάγγελμα δε του αρτοποιού, λόγω της φύσης του, η συναλλαγή αυτή αφορά κυρίως την υποχρέωση του μισθωτή να ψήνει το ψωμί
του ιδιοκτήτη του εκμισθωθέντος ακινήτου χωρίς πληρωμή. Ο Στεφανής Γεροπέτρης, στις 9 Οκτωβρίου 167130, συμφώνησε με τον κάπο Νικολό Σκορδίλη,

Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Κ 263 (Στυλιανός Καπέλλος), β. 5, φ. 15v.
Βλ. και Καρλάφτη-Μουρατίδη 2009.
Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Κ 263 (Στυλιανός Καπέλλος), β. 2, φ. 25v.
Ο Πιρίνος έχει το δικαίωμα να ανοίξει μια μεσόπορτα, την οποία θα κλείσει, με δικά του έξοδα,
όταν φύγει.
29. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Μ 95 (Ιωάννης Μαράτος), β. 6, φ. 35r.
30. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Μ 95 (Ιωάννης Μαράτος), β. 8, φ. 11r.
25.
26.
27.
28.
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από το κάστρο της Κρήτης, και του ενοικίασε το σπίτι μαζί με τον φούρνο που
ο Γεροπέτρης κατέχει από τη σύζυγό του, στην περιοχή της εκκλησίας των Ταξιαρχών. Το ετήσιο μίσθωμα θα είναι οκτώ δουκάτα και ο Γεροπέτρης δεν θα
δύναται να ζητήσει αύξηση για τα επόμενα πέντε έτη, ενώ ο Σκορδίλης υπόσχεται να ψήνει το ψωμί του Γεροπέτρη χωρίς πληρωμή. Κατά τη στιγμή της
σύναξης της συμφωνίας, καταβλήθηκε ένα χρυσό τζεκίνι ως προκαταβολή για
μίσθωμα δύο ετών.
Ο Νικολός Βλάσης, στις 7 Δεκεμβρίου 167131, συμφώνησε με τον Νικολό
Χαλικιόπουλο, από το κάστρο της Κρήτης, φούρναρη, και του μίσθωσε, για
ένα έτος, το σπίτι με τον φούρνο, με τον εξοπλισμό του (όπως είχε δοθεί και σε
προηγούμενη συμφωνία), που ο Βλάσης κατέχει στην περιοχή της εκκλησίας
της Παναγίας της Σπηλαιώτισσας, με μίσθωμα είκοσι τρία δουκάτα σε ρεάλια
(προς 9 λίρες έκαστο). Ο Χαλικιόπουλος αναλαμβάνει την υποχρέωση, όταν
έχει σιτάρι, να δίνει στον αλογόμυλο του Βλάση τέσσερα μιζούρια την ημέρα,
για να αλέθονται, η πληρωμή των οποίων θα είναι αλεύρι εννέα λίτρες ψιλές
κορφιάτικες και έξι γαζέτες και μισό μιζούρι πίτυρα, καθώς και να ψήνει το ψωμί.
Τονίζεται δε ότι το σιτάρι πρέπει να αλέθεται καλά, ενώ, σε περίπτωση που το
αλεύρι χαλάσει, θα ορίζουν δύο αρτοποιούς για να το ελέγξουν, οι οποίοι, εάν
αποφανθούν ότι είναι χαλασμένο, θα το πληρώνει ο Βλάσης, ο οποίος θα κάνει
και οποιαδήποτε επισκευή χρειαστεί στο σπίτι και τον φούρνο.
Ο προαναφερθείς Χαλικιόπουλος, μερικά χρόνια αργότερα, έχει μισθώσει το
σπίτι και τον φούρνο του Μικελή Μουμούδι, στην ανωτέρω περιοχή της εκκλησίας Σπηλαιώτισσας και του Αγίου Βλασίου, για ακόμη περίπου δύο έτη. Επειδή
δε ο Μουμούδις χρειάζεται λίγες γαζέτες, στις 2 Ιουνίου 167732, παρακαλεί τον
Χαλικιόπουλο να τον βοηθήσει. Πράγματι, ο Χαλικιόπουλος του καταβάλλει
το μίσθωμα ακόμη δύο ετών, δηλαδή σαράντα οκτώ δουκάτα (24 δουκάτα το
έτος). Διευκρινίζεται δε ότι, εάν χρειαστεί κάποια επισκευή, ο Χαλικιόπουλος
να την κάνει (με την ασσιστέντζα του Μουμούδι), αφαιρώντας το ποσό από το
τίμημα του μισθώματος. Επιπλέον, όσον αφορά μια διαφορά που υπάρχει με τον
Νικολό Διβριότη για τον φούρνο, ο Χαλικιόπουλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει ό,τι επιδικασθεί, αφαιρώντας το από το μίσθωμα.

Η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των Κρητών στη νέα τους διαμονή περιλαμβάνει διάφορα στάδια, σε συνάρτηση πάντοτε με τις δυνατότητες αποδοχής
31. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Μ 95 (Ιωάννης Μαράτος), β. 9, φ. 4r.
32. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Μ 132 (Γεώργιος Μαρτίνος), β. 1, φ. 19v.
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από την τοπική κοινωνία του νέου στοιχείου, αλλά και από την τάση προσαρμογής του τελευταίου στα νέα δεδομένα. Ο χρονικός παράγοντας είναι, ωστόσο,
καθοριστικός της ολοκλήρωσης αυτής της ενσωμάτωσης, η οποία εκδηλώνεται
με ποικίλους τρόπους, όπως η ένταξη σε επαγγελματικές συσσωματώσεις ή η
ανάληψη αξιωμάτων. Για παράδειγμα33, η σύζυγος του Δημήτρη Ραφτόπουλου
Ανεζίνα Παγονοπούλα εισέρχεται στη συντεχνία των αρτοποιών το 1682. Εγγυητής τίθεται ο σύζυγός της, ενώ το ποσό των πέντε δουκάτων, που είναι υποχρεωτικό να καταβληθεί για την είσοδό της, θα δοθεί σε τρεις δόσεις. Ο προαναφερθείς Γιάννης Πιρίνος, έξι χρόνια μετά την ανωτέρω μίσθωση (1676)34,
διορίζεται από την τοπική διοίκηση πρώτος της συντεχνίας των αρτοποιών, ενώ
ο Νικολός Χαλικιόπουλος διορίζεται γαστάλδος. Το 168135, ο Σταμάτης Χωραφάς διορίζεται προσωρινά γαστάλδος της συντεχνίας των αρτοποιών, ενώ το
1683 και το 1685 τον συναντάμε ως πρώτο της συντεχνίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, είναι ενδιαφέρουσες και οι συμφωνίες, κατά τις οποίες εγκατεστημένοι ήδη Κρήτες στην Κέρκυρα, μετά από κάποια χρόνια, προσλαμβάνουν για να εργασθούν μαζί τους άτομα από άλλες περιοχές, που εγκαθίστανται στο νησί. Στις 9 Απριλίου 168236, ο Φραντζέσκος Καλογερόπουλος, από
το Τζίριγο, με τον γιο του Μανόλη, συμφωνεί με τον Γιάννη Πιρίνο, φούρναρη,
Κρητικό, και υπόσχονται να εργασθούν στο εργαστήριο του Καλογερόπουλου,
σε οποιαδήποτε εργασία, καθώς και να προσέχουν το εμπόρευμά του, για διάστημα ενός έτους. Η αμοιβή τους θα είναι είκοσι δύο ρεάλια (προς 9 λίρες και
10 σολδία έκαστο), καθώς και μία ξέστα λάδι, τρία μιζούρια κουκιά και τέσσερα μιζούρια γέννημα μηνιαίως. Διευκρινίζεται δε ότι, για όσο διάστημα η τιμή
του σιταριού θα είναι χαμηλή, ο Καλογερόπουλος θα τους δίδει και ένα μιζούρι
σιτάρι, υπολογίζοντάς το στα μιζούρια του γεννήματος.
Ενδείξεις όμως της κοινωνικής και εργασιακής ενσωμάτωσης Κρητών στη
νέα τους πατρίδα αποτελούν και οι έγγραφες συμφωνίες, οι οποίες συνάπτονται στο πλαίσιο της εργασιακής διαδικασίας και οι οποίες αφορούν συμφωνίες για την εκμάθηση κάποιας τέχνης37, με αντάλλαγμα την παροχή βοηθητικής
εργασίας εκ μέρους του μαθητευόμενου, αξιοποίησης δηλαδή της εργασιακής
33.
34.
35.
36.
37.

Καρλάφτη-Μουρατίδη 2009, 75.
Καρλάφτη-Μουρατίδη 2009, 68.
Καρλάφτη-Μουρατίδη 2009, 72-73, 173.
Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Λ 43 (Σπυρίδων Λιβονίτης), β. 7, φ. 38r.
Ενδεικτική βιβλιογραφία για τις συμβάσεις μαθητείας: Δετοράκης 1980, Κισκήρας 1968, Καρλάφτη-Μουρατίδη 2004-2006, Γ. Παπαγεωργίου 1986.
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δύναμής του. Έτσι, ο Νικολέτος Πολίτις, στις 4 Ιουλίου 168238, συμφωνεί με την
κυράτζα Ρεγγίνα, σύζυγο του Γιώργου Πάρι, από το κάστρο της Κρήτης, και της
παρέδωσε την κόρη του Διαμάντη, για διάστημα δύο ετών, προκειμένου αυτή
να της μάθει την υφαντική τέχνη. Διευκρινίζεται δε ότι, κατά το πρώτο έτος,
η Διαμάντη να εργάζεται για τη Ρεγγίνα, ενώ, για το δεύτερο έτος, το κέρδος
που η Διαμάντη θα έχει από την εργασία της θα το μοιράζεται με τη δασκάλα
της. Σε περίπτωση όμως που δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα από κάποιο από
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, τότε θα ισχύει ρήτρα καταβολής χρηματικού ποσού πενήντα δουκάτων για τις φάμπρικες τις αφεντικές.
Η συμφωνία παρουσιάζει ενδιαφέρον όσον αφορά την κατανομή των κερδών που αναμένεται να έχουν δασκάλα και μαθητευόμενη. Έτσι, κατά την πρώτη
περίοδο της μαθητείας, η μαθητευόμενη υπόσχεται να μη ζητήσει μερίδιο από
τα κέρδη που θα αποφέρει η εργασία της δασκάλας της, αφού η συμμετοχή της
ίδιας σε αυτήν αναμένεται να είναι βοηθητική και μάλιστα σε πρώιμο στάδιο.
Κατά το δεύτερο έτος, ωστόσο, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα βασικά
στάδια της μαθητείας, η εργασιακή συμβολή της Διαμάντης αναμένεται να είναι
μεγαλύτερη και ουσιωδέστερη, οπότε και η συμμετοχή της στα κέρδη δικαιολογείται. Η επιβολή της ρήτρας των πενήντα δουκάτων για τα δημόσια έργα, σε
περίπτωση αθέτησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων, υποδηλώνει τη μέριμνα
των Αρχών που θέσπισαν αυτή τη ρήτρα για αύξηση του βαθμού της αποτρεπτικής της λειτουργίας, αφού το ποσό των πενήντα δουκάτων ήταν ιδιαιτέρως
υψηλό στην υπό εξέταση περίοδο. Τέλος, άξιος λόγου είναι ο όρος ότι όποια
εργασία ήταν να κάνει ο Νικολέτος, να την κάνει η Διαμάντη χωρίς πληρωμή,
ως ανταπόδοση προφανώς της μέριμνας του πατέρα της και της πραγματοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους του, προκειμένου η Διαμάντη να
μαθητεύσει στην υφαντική τέχνη.

Συμβάσεις για μαθητεία σε Κρήτες εγκατεστημένους μόνιμα ή προσωρινά στην
Κέρκυρα εντοπίζουμε και προγενέστερα της προαναφερθείσας περιόδου. Πρόκειται για συμφωνίες μαθητείας στην τέχνη της αγιογραφίας σε δύο γνωστότατους Κρήτες αγιογράφους39: τον Θεόδωρο Πουλάκη και τον Ιωάννη Μόσκο. Στην Κέρκυρα, κατά τον 16ο και τον 17ο αιώνα, παρατηρείται αξιόλογη
38. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Λ 43 (Σπυρίδων Λιβονίτης), β. 9, φ. 28v. Βλ. επίσης Ζαρίδη και Καρλάφτη-Μουρατίδη 2010, 141.
39. Για τους Κρήτες ζωγράφους: Βαρζελιώτη 2001, Δετοράκης 1980, Καζανάκη-Λάππα 2001, Καζανάκη-Λάππα 1993, Καζανάκη-Λάππα 1981, Κωνσταντουδάκη 1975, Κωνσταντουδάκη 1973,
Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου 1986, Μέρτζιος 1961-1962.
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καλλιτεχνική δραστηριότητα, όπως δηλώνεται από την παρουσία σημαντικών
ζωγράφων στο νησί, από διάφορες περιοχές και από την Κρήτη, οι οποίοι διαμένουν στην Κέρκυρα για μικρά ή μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα40. Ο Θεόδωρος Πουλάκης41 ήταν ένας από τους σπουδαιότερους και πιο παραγωγικούς42 ζωγράφους-αγιογράφους του 17ου αιώνα43. Γεννήθηκε στα Χανιά περί
το 1620. Το 1644, δηλαδή πριν από την άλωση των Χανίων από τους Τούρκους
(1645), βρίσκεται στη Βενετία, έως και το 1657, όταν έρχεται στην Κέρκυρα44.
Το 1671 βρίσκεται πάλι στη Βενετία και το 1672 ψηφίσθηκε μέλος των Quaranta e Gionta. Ωστόσο, μετά το 1675 πρέπει να επέστρεψε στην Κέρκυρα, όπου
και πέθανε το 1692.
Από τις τρεις συμβάσεις μαθητείας που εντοπίσαμε η μία, η δεύτερη, είναι
γνωστή45 οι άλλες δύο όμως όχι. Ειδικότερα, στις 26 Ιανουαρίου 166246, ο
Στέλιος Γουλήδης συμφώνησε με τον Θεόδωρο Πολάκη, από τα Χανιά, και του
έδωσε τον γιο του Ιωάννη για διάστημα τεσσάρων ετών, προκειμένου αυτός να
μαθητεύσει στην τέχνη της αγιογραφίας. Ο Γουλήδης γνωρίζει την καλή φήμη
του Πουλάκη, ως καλός που βρίσκεται διδάσκαλος, είναι δε χαρακτηριστικό ότι
το μόνο έξοδο που ο Πουλάκης αναλαμβάνει, και αυτό δια καλοσύνην του, είναι
να εξασφαλίσει στον μαθητή του την υπόδηση για όσο καιρό αυτός θα είναι
μαζί του, σε διαφοροποίηση με άλλες συμβάσεις μαθητείας, όπου ο δάσκαλος
υποχρεούται και σε άλλες παροχές. Από την άλλη, ο Ιωάννης είναι υποχρεωμένος
40. Καζανάκη-Λάππα 1976, Σταυροπούλου-Μακρή 1988-1989.
41. Βιβλιογραφία για τον Θεόδωρο Πουλάκη: Βοκοτόπουλος 1990, 126-134∙ Chatzidakis 1962,
143-146∙ Ξυγγόπουλος 1957, 248-256∙ Χατζηδάκης και Δρακοπούλου 1997, 304-317∙ Δρανδάκης 1976∙ Ρηγόπουλος 1979∙ Σταυροπούλου-Μακρή 1988-1989.
42. Χατζηδάκης και Δρακοπούλου 1997, 307. Είναι χαρακτηριστική για την τέχνη του η επιλογή
ως προτύπων γνωστών χαλκογραφιών φλαμανδών ζωγράφων. Πολλές εικόνες του σώζονται
σε μουσεία και σε ιδιωτικές συλλογές (Βυζαντινό Μουσείο, Μουσείο Μπενάκη, Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, συλλογή Σταθάτου κ.α.), καθώς και σε εκκλησίες, αλλά και σε κατοικίες,
στην Κεφαλονιά, στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, στην Καστοριά, στην Αίγινα κ.α. Γνωστά έργα
του: Η Αποκάλυψη (Μονή Πλατυτέρας), Άγιος Νικόλαος και σκηνές του βίου του (Μουσείο
Αντιβουνιώτισσας), Η Κιβωτός του Νώε (Βενετία), Ο Χριστός ως η άμπελος (Μονή Οδηγήτριας,
Κρήτη), Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα, Θεραπεία του τυφλού, Άγιος Παντελεήμων, Άγιος Ιωάννης
ο Θεολόγος κ.ά. (Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών).
43. Ενδεικτική σχετική βιβλιογραφία της ευρύτερης περιόδου: Δρακοπούλου Αθήνα 2008, Μέρτζιος 1939, Ξυγγόπουλος 1957, 248-256, Σισιλιάνος 1935, Χατζηδάκης 1987.
44. Σχετικά με μετακινήσεις του Πουλάκη στα άλλα νησιά, για τις οποίες διαθέτουμε ελάχιστες
πληροφορίες, ενδιαφέρουσα είναι μία μαρτυρία για ένα ταξίδι του, στα 1670, σε εικόνα του
στην Κέρκυρα, σχετική με τη διάσωση του ίδιου από τρικυμία. Σταυροπούλου-Μακρή 19881989, 215. Ενδεικτική βιβλιογραφία για ζωγράφους-αγιογράφους στην Κέρκυρα: Βοκοτόπουλος 1990, Καζανάκη-Λάππα 1985-1986, Καπάδοχος 1994, Καρύδης 2004-2006, Καρύδης 2004,
Κόλλας 1996, Λυκίσσας 1960.
45. Σταυροπούλου-Μακρή 1988-1989, 213. Χατζηδάκης και Δρακοπούλου 1997, 305.
46. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Μ 258 (Ιέρ. Πέτρος Μπάκος), β. 12, φ. 6v.
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να υπακούει και να εκτελεί τα θελήματα του δασκάλου του, μην ημπορώντας
μήτε πατέρας μήτε μάνα μήτε άλλος να τον σταματήσει, παρά μόνο ο ίδιος ο
Πουλάκης, εκ χειρός του διδασκάλου, όπως σημειώνεται.
Στη δεύτερη σύμβαση της 3ης Ιουλίου 166447, ο Μαρίνος Δαμηστράς
συμφωνεί με τον Πουλάκη και του παραδίδει για μαθητεία στην αγιογραφία
τον γιο του Τζόρτζη, για διάστημα έξι ετών. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά
στην υποχρέωση του παιδιού να είναι υποτασσόμενο για κάθε δουλειά και
θέλημα του δασκάλου του, τόσο τις εργάσιμες ημέρες όσο και τις αργίες, για
να δίνη οκαζιόν του δασκάλου να το αγαπάη και ορμηνέβη εκείνο όλο που ξέρει,
προκειμένου δηλαδή οι σχέσεις δάσκαλου μαθητή να είναι πολύ καλές και η
μαθητεία να επιτευχθεί. Εάν δε συμβεί ο Πουλάκης να μεταβεί εκτός Κέρκυρας
ή στη Βενετία ή στο Λεβάντε ή όπου αλλού θελήσει, ο Δαμηστράς υπόσχεται
ότι θα επιτρέψει στον γιο του να τον ακολουθήσει. Σε αυτή την περίπτωση,
διευκρινίζεται ότι, όταν έρθει η στιγμή της αναχώρησης, θα δώσει στον γιο
του το κρεβάτι του φόρνηδο, καθώς και μία μούδα σκουτία. Από την άλλη, ο
Πουλάκης αναλαμβάνει την υποχρέωση, για όσο διάστημα θα βρίσκονται εκτός
Κέρκυρας, να εξασφαλίζει στον Τζόρτζη τη διατροφή και την ένδυσή του. Ο
Δαμηστράς υπόσχεται επίσης, για το διάστημα της μαθητείας του Τζόρτζη
και εφόσον ο Πουλάκης βρίσκεται στην Κέρκυρα, να του προσφέρει δώρα τις
δεσποτικές γιορτάδες δια μεμόρια της μάθησης. Τέλος, τονίζεται ότι, εάν κάποια
φορά ο μαθητευόμενος δυσαρεστηθεί από τον δάσκαλό του και φύγει να είναι
υποχρεωμένος ο πατέρας του να τον γυρίζει πίσω, διαφορετικά, ο Πουλάκης
να δύναται να τον επιστρέφει με τη στράτα της δικαιοσύνης.
Η τρίτη σύμβαση συνάπτεται πέντε χρόνια περίπου αργότερα, την 1η
Νοεμβρίου 166948. Σε αυτήν το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος είναι η κυράτζα
Μαρία, κόρη του αποθανόντα Μιχελή Δροσά, πιθανότατα και αυτή από την
Κρήτη, η οποία παραδίδει τον ανιψιό της Μιχελή, γιο του αποθανόντα Τζόρτζη
Καλλέργη, προκειμένου αυτός να μαθητεύσει στην επιστήμη της αγιογραφοσύνης
και να εκτελεί κάθε εργασία που θα χρειαστεί για αυτήν, αλλά και οποιαδήποτε
άλλη εργασία ο δάσκαλος τού αναθέσει τόσο τις εργάσιμες ημέρες όσο και τις
αργίες. Σημειώνεται δε, όπως και στην προηγούμενη πράξη, ότι, εάν ο Πουλάκης
φύγει από την Κέρκυρα, η Μαρία θα υποχρεούται, δίχως τινός κρίσεως, να του
δίνει και τον Μιχελή, για να πάει στην συντροφία του, οπουδήποτε ο Πουλάκης
πάει. Με την υποχρέωση του Πουλάκη, μόνο για την περίοδο που θα λείπουν,
να του παρέχει την ενδυμασία και τη διατροφή του. Η πράξη κλείνει με την
47. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Μ 258 (Ιερ. Πέτρος Μπάκος), β. 13, φ. 7v.
48. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Ο 1 (Αλέξανδρος Ούγγαρος), β. 7, φ. 24v.
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τυπική φράση ότι, εάν ο Μιχελής φύγει από τον δάσκαλό του, η μητέρα του
υποχρεούται να τον φέρει πίσω. Από αυτήν την πράξη επίσης πληροφορούμαστε
ότι ο Θεοδορίς Πουλάκις τότε διέμενε στην περιοχή της Λιμνιώτισσας, στο
Ιουδαϊκό όρος.
Όσον αφορά τον δεύτερο αγιογράφο-μικρογράφο, τον Ιωάννη Μόσκο, η
μέχρι τώρα βιβλιογραφία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μας παρέχει ελάχιστα
στοιχεία για τη ζωή του. Ο Ιωάννης Μόσκος, Κρητικός αγιογράφος. καταγόταν
από το Ρέθυμνο, αλλά είχε εγκατασταθεί μόνιμα στη Βενετία49. Τον Μάρτιο
του 1666 λοιπόν, ο ανωτέρω Μαρίνος Δαμηστράς συμφωνεί με τον αγιογράφο
Τζουάνε Μόσκο50 και του δίδει τον άλλο γιο του, ονόματι Θεοδορή, για να του
μάθει την τέχνη της αγιογραφίας, εντός πέντε ετών. Ο Δαμηστράς αναλαμβάνει
τα έξοδα της διατροφής του Θεοδορή, ενώ, κατά το έκτο έτος, ο Μόσκος
υπόσχεται να δίδει στον Θοδορή χρώματα (χρησαφη κολορα) και ό,τι άλλο
χρειαστεί της τέχνης, καθώς και να καταβάλει τα έξοδα της διατροφής του, για
να κάνει δουλειά μόνος του και, αφού αφαιρέσουν τα έξοδα για τα χρώματα
και τα άλλα, το εναπομείναν κέρδος να το μοιράζουν οι δύο τους ισόποσα.
Διευκρινίζουν, επίσης, ότι ο Θοδορής υποχρεούται να ακολουθεί τον δάσκαλό
του, εάν αυτός πρόκειται να εργασθεί εκτός της Κέρκυρας. Σε περίπτωση δε που
η συμφωνία δεν τηρηθεί, έκαστο συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να δώσει
στο άλλο είκοσι δουκάτα ανά έτος μαθητείας51.
Παρατηρούμε ότι οι ανωτέρω συμβάσεις μαθητείας και στους δύο αγιογράφους
ακολουθούν το τυπικό των συμβάσεων μαθητείας, αλλά καταγράφουν και
ορισμένους όρους που δικαιολογούνται από τη φύση του επαγγέλματος
του δασκάλου-αγιογράφου, όπως είναι η υποχρέωση μετακίνησης και του
μαθητευόμενου, σε περίπτωση που ο δάσκαλος μεταβεί σε άλλο μέρος για να
ασκήσει εκεί την τέχνη του. Βεβαίως, αυτοί οι προορισμοί δεν αναφέρονται είτε
επειδή ίσως δεν ήταν γνωστοί, κατά τη σύναψη της σύμβασης μαθητείας, ούτε
και στον ίδιο το δάσκαλο, είτε επειδή, ακόμη και αν ήταν γνωστοί, δεν ενδιέφερε
η καταγραφή τους στο συμβολαιογραφικό κατάστιχο, αφού, ούτως ή άλλως,
αυτή δεν θα δρούσε ανασταλτικά για τη μαθητεία. Αυτό που ενδιέφερε ήταν η
αποδοχή της ενδεχόμενης μετακίνησης από την πλευρά του μαθητευόμενου,

49. Έργα του: Θεοτόκος (Mονή του Σινά), ο Άγιος Δονάτος, η Κοίμηση της Θεοτόκου, ο Άγιος Νικόλαος, η Σταύρωση (Βενετία), Επι Σοι χαίρει (Μουσείο Αντιβουνιώτισσας) κ.ά.
50. Βιβλιογραφικές αναφορές για τον αγιογράφο Ιωάννη Μόσκο: Βοκοτόπουλος 1990, 161-162∙
Ξυγγόπουλος 1957, 315-317∙ Σισιλιάνος 1935, 153-157∙ Χατζηδάκης και Δρακοπούλου 1997,
203-205.
51. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Α 343 (Σπυρίδων Ασημόπουλος), β. 8, φ. 109v. Βλ. το έγγραφο της εν λόγω σύμβασης μαθητείας: Καρλάφτη-Μουρατίδη 2004-2006, 144.
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με αντιστάθμισμα, μάλιστα, την εξασφάλιση της ένδυσης και της τροφής του
τελευταίου για αυτήν την περίοδο. Από την άλλη, η αναφορά σε ενδεχόμενες
μετακινήσεις των ζωγράφων είναι πιθανόν δηλωτικές της φήμης τους ως
αναγνωρισμένων ζωγράφων-αγιογράφων και σε άλλες περιοχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει η συμβολαιογραφική πράξη52 χειραφεσίας
και καταβολής μεριδίου από πατρική περιουσία53, της 14ης Φεβρουαρίου
1665, από την οποία πληροφορούμαστε τις επιχειρηματικές-επενδυτικές
δραστηριότητες δύο Κρητών, πατέρα και γιου, που φεύγοντας από το νησί τους,
μετά την κατάληψή του από τους Τούρκους, κατέφυγαν στα Ιόνια Νησιά και
στη Βενετία. Πρόκειται για τον Γεώργιο Μόσκο και τον γιο του Ιωάννη, από το
Ρέθυμνο. Ο Γεώργιος, με την εχμαλοσίαν οπού έλαβε, με το να επίρανε ι Τούρκι
την αυτήν του πατρίδα, εκαπετάρισε, με την οικογένειά του, στη Ζάκυνθο, και
από εκεί αργότερα στην Κέρκυρα, όπου ασχολείται με το εμπόριο, διατηρώντας
δικό του κατάστημα, με αξιόλογη δραστηριότητα, όπως διαπιστώνεται από τις
αρκετές οικονομικές και άλλες συναλλαγές στις οποίες συμμετέχει και για τις
οποίες εντοπίζουμε αντίστοιχες συμβολαιογραφικές πράξεις.
Ο Γεώργιος λοιπόν αναφέρει ότι είχε δώσει στον γιο του Ιωάννη 27 τζεκίνια
και 35 σκούδα, προκειμένου αυτός να τα επενδύσει στη Βενετία, προς όφελος
της οικογένειάς του. Ο Ιωάννης όμως όχι μόνο εκατάλησε αυτά, αλλά επιπλέον
ο Γεώργιος του είχε στείλει, μέσω του Ανδρέα Χαλικιόπουλου, αρκετή ποσότητα
ληνοκόκι (λιναρόσπορο) και το ρετράτο το πήρε ο Ιωάννης, στέλνοντας ένα
μερίδιο στον πατέρα του, ενώ το υπόλοιπο το αξιοποίησε, όπως αυτός έκρινε
καλύτερα. Ο Ιωάννης νυμφεύθηκε, χωρίς τη βούληση του πατρός του, διέμεινε
στη Βενετία αρκετά χρόνια και απέκτησε και παιδιά. Οι επενδυτικές όμως και
γενικότερα εμπορικές του δραστηριότητες φαίνεται ότι δεν πήγαν καθόλου
καλά και στις αρχές του 1665, ο Ιωάννης έρχεται με την οικογένειά του στην
Κέρκυρα επτωχός, και μάλιστα αναφέρεται ότι δεν είχε ούτε τα χρήματα για
να πληρώσει τον ναύλο του πλοίου που τον έφερε από τη Βενετία, αλλά και
άλλα χρέγια, με συνέπεια να του κρατήσουν τις αποσκευές του (σκουτία και
στρώμα του). Ο Γεώργιος, με την ευσπλαχνίαν την πατρικήν, μερίμνησε, μέσω
των γαμπρών του, και πλήρωσε τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά και προσέφερε
στέγη στον γιο του και την οικογένειά του. Μάλιστα, προκειμένου να καταστεί
δυνατόν ο Ιωάννης να βρει την επαγγελματική του πορεία και να εξασφαλίσει
52. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Ο 1 (Αλέξανδρος Ούγγαρος), β. 2, φ. 4r.
53. Για την πατρική εξουσία, βλ. Χατζάκης 2005.
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τα προς το ζην για την οικογένειά του, δια να του δώσει στράταν και τρόπον, ο
πατέρας του τον συγχωρεί για τα λάθη που διέπραξε, του δίδει την ευχή του και
τον χειραφετεί από την πατρική υποταγή, καταβάλλοντας επιπλέον 50 κροζάτα,
τα οποία, συνολικά με τα χρήματα που ήδη του είχε δώσει, θεωρούνται ως το
μερίδιο του Ιωάννη από την πατρική του περιουσία, δια μερτικό πατρικό, μιτρικό
και αδελφομοίρι... και από την σήμερον και ομπρός, ό,τι έχει και ακουιστάρει
καθένας να είναι δικό του.
Αρκετές ενδείξεις συνηγορούν υπέρ της άποψης αυτός ο Ιωάννης Μόσκος να
ταυτίζεται με τον αγιογράφο Τζουάνε Μόσκο της προαναφερθείσας σύμβασης
μαθητείας. Κατ’ αρχάς, η βιβλιογραφία η σχετική με τον αγιογράφο αναφέρει ότι
(μάλλον) έργα του Μόσκου υπάρχουν από το 1680. Ωστόσο, όπως σημειώνεται
στην ανωτέρω σύμβαση μαθητείας, το 1666 ο Μόσκος αγιογραφεί στην Κέρκυρα
και μάλιστα πρέπει να έχει αποκτήσει καλή φήμη, αφού ο Δαμηστράς τού
εμπιστεύεται τον έτερο γιο του· τον πρώτο, όπως είναι γνωστό, τον είχε ήδη
αναλάβει ο Πουλάκης. Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, δεν γνωρίζουμε
το όνομα του πατέρα του αγιογράφου Μόσκου. Η άποψη, που παλαιότερα
είχε υποστηριχθεί, ότι δηλαδή ήταν γιος του Ηλία Μόσκου, δεν ευσταθεί για
χρονολογικούς λόγους, αλλά και γιατί, βάσει της διαθήκης του, ο Ηλίας είχε
μόνο δύο παιδιά, τον Γεώργιο και τη Μαρία54.
Επιπροσθέτως, στο βιβλίο των γάμων του ναού του Αγίου Γεωργίου των
Ελλήνων στη Βενετία καταγράφεται, το 1657, η τέλεση γάμου του μικρογράφουαγιογράφου Ιωάννη Μόσκου με την Εργίνα Κλαροτζανοπούλα55, από το
Ρέθυμνο. Από την άλλη πλευρά, ο χειραφετηθείς υιός Μόσκος φθάνει επτωχός
από τη Βενετία στην Κέρκυρα, το προηγούμενο έτος από αυτό της ανωτέρω
σύμβασης μαθητείας στον αγιογράφο, το 1665, και αφού έχει νυμφευθεί πριν
από χρόνια. Θα σημειώσουμε δε εδώ ότι, στα ληξιαρχικά βιβλία των γάμων της
ελληνορθόδοξης κοινότητας της Βενετίας δεν υπάρχει άλλος καταγεγραμμένος
γάμος Ιωάννη Μόσκου για ολόκληρη την επίμαχη περίοδο. Είναι λοιπόν πολύ
πιθανόν τα δύο αυτά πρόσωπα να ταυτίζονται, γεγονός που ενδεχομένως θα
αιτιολογούσε και τα αποτυχημένα επενδυτικά εγχειρήματα του χειραφετηθέντος
Μόσκου στη Βενετία, ο οποίος είχε εστιάσει το ενδιαφέρον του αλλού, στην
αγιογραφία, σε αντίθεση με τη βούληση του πατέρα του. Ωστόσο, στην ανωτέρω
πράξη χειραφεσίας, ο πατέρας δεν αναφέρεται σε κάποια άλλη ενασχόληση του
Ιωάννη, ενώ το εκτιμηθέν εναπομείναν μερίδιο από την οικογενειακή περιουσία
τού δίδεται, όπως γενικώς αναφέρεται, για να τον βοηθήσει να βρει τον δρόμο του.
54. Χατζηδάκης και Δρακοπούλου 1997, 203.
55. Χατζηδάκης και Δρακοπούλου 1997, 203. Βλ. και Chatzidakis 1962, 166.
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Η ανωτέρω συμβολαιογραφική πράξη είναι σημαντική, εξάλλου, επειδή δεν
αποτελεί μια απλή πράξη χειραφεσίας, αλλά και επειδή μας παρέχει πληροφορίες
και για επενδυτικές κινήσεις Κρητών και μάλιστα εκτός του νέου τόπου διαμονής
τους και συγκεκριμένα στην πόλη της Βενετίας. Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση,
αυτός που παρέχει το προς επένδυση κεφάλαιο συνδέεται με στενή συγγενική
σχέση με αυτόν που αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει την επένδυση. Το
εγχείρημα, σε πρώτη φάση, αφορούσε επιθυμητή επένδυση ενός αρκετά υψηλού
χρηματικού ποσού (27 τζεκίνια και 35 σκούδα), η οποία, από ό,τι φαίνεται, δεν
απέδωσε. Η προσπάθεια εκ μέρους του πατέρα-επενδυτή επαναλαμβάνεται, με
την αποστολή, αυτή τη φορά, εμπορεύματος, χωρίς όμως πάλι την αναμενόμενη
επιτυχία, αφού, ναι μεν αρχικά αυτό αποφέρει κάποιο κέρδος, μερίδιο του οποίου
μάλιστα αποστέλλεται και στον πατέρα, εν συνεχεία όμως το υπόλοιπο κέρδος
φαίνεται να χάνεται, μη αξιοποιηθέν.
Όπως ήδη σημειώθηκε, τα ανωτέρω δύο μέρη συνδέει διπλή σχέση, συγγενική
και επαγγελματική. Δεν είναι, άλλωστε, γνωστό εάν τα επενδυθέντα κεφάλαια,
κυρίως το χρηματικό, είχαν, κατά το σύνηθες, ώς ένα βαθμό, διασφαλισθεί
με σχετική καταχώρηση σε συμβολαιογραφικά κατάστιχα. Κατά συνέπεια, οι
ανωτέρω επενδυτικές κινήσεις, αν και διατηρούν τον βασικό τους χαρακτήρα,
δηλαδή της τοποθέτησης κεφαλαίου και των αναμενόμενων αναλογούντων
κερδών για όλους τους συμμετέχοντες, ωστόσο, τουλάχιστον εκ μέρους του
πατέρα, όπως προκύπτει άλλωστε και από την προαναφερθείσα πράξη, αυτές
οι κινήσεις δεν φαίνεται να αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά μάλλον συνιστούν
έκφραση της πατρικής βούλησης για επιτυχή επαγγελματική πορεία και
εξασφάλιση των μέσων διαβίωσης, ίσως ακόμη και επιβίωσης.

Κρήτες πάντως συνάπτουν οικονομικές συμφωνίες αξιοποίησης κεφαλαίων με
άλλους Κρήτες, Κερκυραίους ή άλλους, συμφωνίες τις οποίες κατοχυρώνουν
με σχετική καταγραφή σε πρωτόκολλα κερκυραίων συμβολαιογράφων είτε
πρόκειται για επενδύσεις σε άλλους τόπους, συνήθως στην ίδια τη Βενετία,
είτε μόνον στην Κέρκυρα. Βεβαίως, στην πρώτη περίπτωση, ο κίνδυνος ζημίας
ή και ολοκληρωτικής απώλειας των επενδυόμενων κεφαλαίων είναι υψηλός,
ενδεχόμενο που, κάποιες φορές, λαμβάνεται υπόψη στη συμβολαιογραφική
πράξη, με ειδικούς όρους που στοχεύουν στη διασφάλιση, κατά το δυνατόν, των
συμφερόντων και των δύο συμβαλλόμενων μερών. Τα επενδυόμενα ποσά, σε
αυτήν την περίπτωση, ποικίλουν αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων των
συμβαλλόμενων αλλά και του είδους εμπορεύματος που πρόκειται να αγορασθεί.
Σχετικά δε με το τελευταίο, πρέπει να σημειωθεί ότι άλλοτε αναφέρεται το είδος

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΛΑΦΤΗ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΡΗΤΩΝ (17ος αι.) – 269

στο οποίο πρόκειται να γίνει η επένδυση, ενώ άλλοτε απλώς καταγράφεται η
γενική αναφορά της επενδυτικής κίνησης. Στην πρώτη δηλαδή περίπτωση,
η οποία αφορά μια τυπική εμπορική πράξη, αυτός που λαμβάνει τα χρήματα
δεσμεύεται να τα αξιοποιήσει με την αγορά προκαθορισμένου είδους, ενώ
συνήθως γίνεται αναφορά και στην καλή ποιότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει το
εμπόρευμα, αλλά και στην τιμή μεταπώλησής του. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι
αυτό της 21ης Μαρτίου 166756, όταν στο εργαστήριο του Λουκά Μελησουργού,
στον Φόρο, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, από το κάστρο της Κρήτης, λαμβάνει από
τον ανωτέρω είκοσι δύο και ήμισυ ρεάλια (προς 10 λίρες έκαστο), προκειμένου,
στο ταξίδι που ο Παπαδόπουλος θα κάνει στη Σκλαβουνία, να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες και να στείλει καλή σαρδέλα (νούμερο καλό και μαντενήδα
από σαλαμούρα καλή). Όσον αφορά την τιμή της, συμφωνείται αυτή να είναι
μία λίρα λιγότερη/χιλιάδα από την αντίστοιχη τιμή πώλησης στην αγορά της
Σπηλιάς. Διευκρινίζεται δε ότι ενδεχόμενη ζημία θα βαρύνει τον Παπαδόπουλο.
Στις συμφωνίες όπου δεν αναφέρεται το είδος του εμπορεύματος, ο συνέταιρος
(σύντροφος)57 που θα πραγματοποιήσει την επένδυση έχει την ευχέρεια να
επενδύσει το διατιθέμενο κεφάλαιο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κατά την
κρίση του, δηλαδή αξιοποιώντας προφανώς τις γνώσεις και τη σχετική εμπειρία
του, να επιλέξει ο ίδιος τον τόπο της αγοράς όπου θα μεταβεί, προκειμένου εκεί να
επενδύσει το κεφάλαιο. Σε διαφοροποίηση δηλαδή με την προηγούμενη κατηγορία,
οι συμφωνίες αυτές αφορούν μάλλον αμιγώς επενδυτικές δραστηριοποιήσεις.
Επιβεβαιωτικό του τελευταίου συνιστά και ο τρόπος κατανομής των κερδών, ο
οποίος προσδιορίζεται σε κάθε σύμβαση αναλόγως της κεφαλαιακής συμμετοχής
των συμβαλλομένων. Ένα τυπικό και εδώ παράδειγμα: συμβολαιογραφική πράξη,
της 25ης Μαρτίου 168258, μας πληροφορεί ότι ο Εμανουέλις Μόσκος είχε δώσει
στον Γιώργο Μαγνιάκι πενήντα τζεκίνια ρούσπιδα59. Εν συνεχεία, ο Μόσκος τού
δίδει συμπληρωματικά άλλα δώδεκα τζεκίνια ρούσπιδα (προς 2½ ρεάλια έκαστο)
και ο Μαγνιάκις αναλαμβάνει την υποχρέωση να βάλει και αυτός άλλα δώδεκα
τζεκίνια και με ολόκληρο το ποσό να μεταβεί σε όποιο μέρος κρίνει καλύτερο,
προκειμένου εκεί να επενδύσει αυτά τα χρήματα. Από τα κέρδη δε αυτής της
επένδυσης, το ένα τέταρτο θα αφαιρεθεί ως κέρδος για το κεφάλαιο, ενώ το

56. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Α 344 (Σπυρίδων Ασημόπουλος), β. 15, φ. 75r.
57. Οι συντροφίες ήταν προσωρινές μικρές εταιρείες που συστήνονταν μεταξύ τουλάχιστον δύο
εταίρων με προκαθορισμένους επενδυτικούς σκοπούς. Βλ. και Karlafti-Mouratidi 2005, κεφ. 1.
58. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Λ 43 (Σπυρίδων Λιβονίτης), β. 7, φ. 27v.
59. Στο γνωστό βενετικό νόμισμα, τα τσεκίνια αποδίδονται διάφοροι προσδιορισμοί: τσεκίνια του
πέζου, δηλαδή στο σωστό βάρος, τσεκίνια ρούσπιδα, δηλαδή σκληρά στην αφή, τσεκίνια της
παδέλας, δηλαδή φρεσκοκομμένα. Λιάτα 1996, 132. Βλ. Boerio 1867, 588.
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υπόλοιπο ποσό θα μοιρασθεί εξ ημισείας στους ανωτέρω (έχοντας φόβον Θεού
και την αλήθειαν). Το προς επένδυση κεφάλαιο συγκεντρώνεται σταδιακά, ενώ
όσον αφορά τους δύο συνεταίρους, ο πρώτος προσφέρει το μεγαλύτερο τμήμα του
κεφαλαίου (συνολικά 62 τζεκίνια), ενώ ο δεύτερος, που προσφέρει τα λιγότερα,
θα πραγματοποιήσει και την επένδυση. Η δίκαιη δηλαδή και αναλογική, κατά
το δυνατόν, κατανομή των κερδών προκαθορίζεται αφενός με το μερίδιο που θα
δοθεί για το κεφάλαιο και αφετέρου με την αναγνώριση των υπηρεσιών που θα
παράσχει ο δεύτερος συνέταιρος.
Όπως ήδη αναφέρθηκε και όπως είναι γνωστό, οι επενδύσεις εκτός της
Κέρκυρας προκαλούσαν συχνά φόβο, επειδή εμπεριείχαν υψηλούς κινδύνους για
την τύχη των χρηματικών ποσών που εδίδοντο ως κεφάλαιο, αλλά και για όσους
αναλάμβαναν μια τέτοια αποστολή. Αυτό είχε ως συνέπεια, κάποιες φορές, τη
ρητή δήλωση της βούλησης των συμβαλλόμενων μερών στη συμβολαιογραφική
πράξη για την πραγματοποίηση της επένδυσης αποκλειστικά και μόνον στην
Κέρκυρα. Στις 15 Οκτωβρίου 167960, ο Μανόλης Μόσκος συμφωνεί με τους
Δημήτρη Ντουλντούνα και Θεοδορί Τζαούσι και συστήνουν συντροφία. Ο
Μόσκος υπόσχεται να δώσει στους άλλους δύο το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό
των διακοσίων ρεαλίων, προκειμένου αυτοί να τα επενδύσουν σε εμπόρευμα,
εδώ στη γης και ουχί στο πέλαγος, με υπόσχεση αυτών όποτε θα επενδύουν σε
εμπόρευμα, να ερωτούν τον Μόσκο. Διευκρινίζεται δε ότι, εάν επιχειρήσουν να
κάνουν λαθρεμπόριο και τους επιβληθεί πρόστιμο από το Τελωνείο, ή και από
τη δικαιοσύνη (όπου να μην είναι της ίσιας στράτας), αυτό να βαρύνει εκείνους.
Όσον αφορά τα κέρδη, αφού αφαιρέσουν το κεφάλαιο και το ενοίκιο του
καταστήματος, θα κάνουν τρία μερίδια, ένα για τον καθένα. Κατά τη σύναψη
της συμφωνίας, οι ανωτέρω έλαβαν είκοσι χρυσά τζεκίνια που αντιστοιχούν σε
πενήντα ρεάλια και όποτε οι ανωτέρω χρειαστούν τα υπόλοιπα εκατό πενήντα,
ο Μόσκος υπόσχεται να τους τα δίδει. Σημείωσαν επίσης ότι θα κάνουν
λογαριασμό κάθε τρεις μήνες. Στο πλαίσιο λοιπόν της επιθυμίας επιτυχούς
έκβασης του επενδυτικού εγχειρήματος, προσδιορίζονται στη συμβολαιογραφική
πράξη οι μη επιτρεπτές ενέργειες για τους μετέχοντες. Έτσι, προκαθορίζεται
ότι η επένδυση θα γίνει στην Κέρκυρα και όχι στο (επικίνδυνο) πέλαγος, ενώ
τονίζεται ότι παραβατικές συμπεριφορές δεν θα είναι αποδεκτές.
Σε κάποιες, ωστόσο, περιπτώσεις, ανακύπτουν προβλήματα είτε από τη μη
τήρηση των συμφωνηθέντων είτε από μεταγενέστερες διαφωνίες μεταξύ των
εταίρων, που αφορούν συνήθως το εμπόρευμα, το κεφάλαιο ή τα κέρδη από τις
επενδύσεις. Αυτές τις κατεξοχήν οικονομικές διαφορές καλούνται να επιλύσουν
60. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Κ 491 (Ιωάννης Κουβαράς), β. 6, φ. 16v.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΛΑΦΤΗ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΡΗΤΩΝ (17ος αι.) – 271

πρόσωπα εγγράφως αποδεκτά και από τις δύο πλευρές. Έτσι, για τη συντροφία
μεταξύ του Τζουάνε Σάρου και του Μικελή Σκορδίλη, μαρτζιέρη, στο εργαστήριο που
ο Σκορδίλης διατηρεί, οι ανωτέρω, στις 15 Νοεμβρίου 168061, εκλέγουν για κριτές
στις διαφορές τους, more veneto, τους Francesco Cabbia και Αναστάσιο Mazoni.
Μετά από δεκαπέντε ημέρες62, ολοκληρώνεται η διαδικασία της διαιτησίας,
τα δύο μέρη έρχονται σε συμφωνία και ο Δεσάρος δηλώνει ότι έλαβε καθ’
ολοκληρίαν ευχαρίστηση από τον Σκορδίλη τόσο όσον αφορά το εμπόρευμα
του εργαστηρίου, όσο και από τα κεφάλαιο και το κέρδος αυτού. Ομοίως και ο
Σκορδίλης δηλώνει ότι ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις του και δεν εγείρει αξιώσεις
για κάτι από το εργαστήριο ή τη συντροφία εκτός από τα υπάρχοντα πιστωτικά
ποσά, τα οποία ο Σάρος παραχωρεί στον Σκορδίλη χωρίς καμία απαίτηση.
Επιπροσθέτως, ο Σκορδίλης αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε διορία τριών
μηνών, να καταβάλει στον Σάρο εκατό είκοσι έξι δουκάτα, καθώς και ότι, όταν
επιστρέψει ο Νικολός Σάρος από τη Βενετία, θα κάνουν λογαριασμό για το λάδι
και το βελανίδι που έστειλαν εκεί και, εφόσον υπάρχει κέρδος, τα δύο τρίτα
αυτού θα λάβει ο Σάρος και το ένα τρίτο ο Σκορδίλης.

Στα πλαίσια των οικονομικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών εντάσσονται
και τα δικαιοπρακτικά έγγραφα που αφορούν εξουσιοδοτήσεις διευθέτησης
σχετικών υποθέσεων. Αυτά τα πληρεξούσια, για το θέμα που μας ενδιαφέρει,
ανατίθενται από Κρήτες που διαμένουν στην Κέρκυρα προς άλλους, Κρήτες ή μη,
οι οποίοι πρόκειται να μεταβούν στην Κρήτη και για άλλες προφανώς υποθέσεις,
είτε προσωπικές είτε ως πληρεξούσιοι και άλλων Κρητών. Ο Γιωργάκης
Αμπελικόπουλος, χρυσοχόος, από τον Χάνδακα, στις 19 Ιουλίου 167463, διορίζει
πληρεξούσιό του τον Αντρέα Μαρτέλαο, από τη Ζάκυνθο, προκειμένου να
τον εκπροσωπεί στις κρατικές υπηρεσίες, καθώς και στην υπόθεση δανεισμού
χρηματικού ποσού στον Michiel Carnita, collonel στον Χάνδακα.
H Erginussa Gialina, αδελφή του αποθανόντος Domenigo Gialina, από
την πόλη του Χάνδακα, με συμβολαιογραφική πράξη, της 1ης Ιουνίου 167664,
αποδέχεται και επιβεβαιώνει το γενικό πληρεξούσιο που έκανε (24 Φεβρουαρίου
1676) προς τον sapiente et Reverentissimo padre maestro Ambrosio Draganigo και τον clarissimo Giacomo Calaffati, προς τους οποίους δίδει την εξουσία

61.
62.
63.
64.

Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Β 48 (Σπυρίδων Βάρδας), β. 10, φ. 31r.
Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Β 48 (Σπυρίδων Βάρδας), β. 10, φ. 44v.
Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Ο 3 (Αλέξανδρος Ούγγαρος), β. 22, φ. 28r.
Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Συμβολαιογράφοι Φ. Ο 4 (Αλέξανδρος Ούγγαρος), β. 31, φ. 33v.
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να ενεργήσουν εκ μέρους της για τις υποθέσεις της όσον αφορά το νησί
του Βρυώνη65, ως κληρονόμος του Domenigo, τόσο στην κινητή όσο και
στην ακίνητη περιουσία, δηλαδή να προβούν σε πωλήσεις, παραχωρήσεις,
αποξενώσεις και γενικώς να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. Η Erginussa υποχρεούται να καλύψει όλα τα έξοδα των ανωτέρω, περιλαμβανομένων
και των δικαστικών. Μάρτυρας σε αυτή την επικύρωση είναι ακόμη ένας Κρης,
ο Emanuel Siligardo, από το Ρέθυμνο (Rettimo).
Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι η κρητική γυναικεία παρουσία είναι σημαντική
σε δικαιοπρακτικά έγγραφα της εποχής. Στην πλειονότητα δε των περιπτώσεων,
οι γυναίκες που συνάπτουν συμφωνίες ως άμεσα συμβαλλόμενα μέρη δεν
είναι υπεξούσιες στον σύζυγο ή στον πατέρα, αφού συνηθέστατα είναι χήρες
ή ανύπαντρες κόρες αποθανόντων γονέων. Αξιοσημείωτη είναι και η σχετική
ποικιλία των εγγράφων στα οποία εμφανίζονται: συμβάσεις εξαρτημένης ή μη
εργασίας για τις ίδιες ή για τα υπεξούσια σε αυτές πρόσωπα, συμβάσεις μαθητείας
για τα τελευταία, συμβάσεις μίσθωσης, πληρεξούσια, συμβάσεις επενδύσεων,
συμβάσεις χρεωστικών ομολόγων κ.ά.66

Η Κέρκυρα αποτελεί πόλο έλξης Κρητών κατά τον 17ο αιώνα, κυρίως μετά τις
πρώτες δεκαετίες του αιώνα μέχρι και λίγο πριν το τέλος του, δηλαδή κατά την
περίοδο πολιορκίας και κατάκτησης από τους Οθωμανούς των κυριότερων
πόλεων της Κρήτης. Η ελκυστικότητα αυτή ερμηνεύεται με την ύπαρξη πολλών
θετικών σχετικών παραγόντων. Κατ’ αρχάς, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης,
η Κέρκυρα αποτελούσε έναν από τους ενδιάμεσους σταθμούς στο ταξίδι για τη
Βενετία. Η προσωρινή παραμονή δε σε αυτήν ήταν δυνατόν να μετατραπεί σε
μεγάλης διάρκειας ή και μόνιμη διαμονή για ποικίλους, και στις δύο περιπτώσεις,
λόγους. Άλλωστε, όπως είδαμε, αποτελούσε, συν τοις άλλοις, και ένα από τα
αξιόλογα καλλιτεχνικά κέντρα της εποχής. Η Κέρκυρα ήταν μία από τις περιοχές
του ελλαδικού χώρου, η οποία μάλιστα, όπως και η Κρήτη (μέχρι την πτώση του
Χάνδακα), βρισκόταν υπό τη βενετική κυριαρχία. Το πολιτικό, κοινωνικό και
οικονομικό δηλαδή καθεστώς της Κέρκυρας, με τις γνωστές διαφοροποιήσεις
του, ήταν οικείο για όσους Κρήτες θα την επέλεγαν ως τόπο εγκατάστασής τους.
Όπως είδαμε, άλλωστε, ο βενετικός διοικητικός μηχανισμός προέβη σε ενέργειες
για την εγκατάσταση Κρητών σε άλλες περιοχές της βενετικής επικράτειας.
65. Πρόκειται για τη νησίδα Βρυονήσι, ή Κολοκύθας, της σημερινής περιφέρειας Λασιθίου, βόρεια
της ακτής της ανατολικής Κρήτης, κοντά στη Σπιναλόγκα.
66. Θα ακολουθήσει μελέτη που θα αφορά και άλλες οικονομικές δραστηριότητες Κρητών (ανδρών και γυναικών) στην Κέρκυρα για ευρύτερη από την υπό εξέταση χρονική περίοδο.
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Στα αρχικά στάδια του εγχειρήματος της επιβίωσης στη νέα διαμονή, οι
Κρήτες συσπειρώνονται με την προσδοκία να αντεπεξέλθουν επιτυχέστερα
στις παρουσιαζόμενες δυσκολίες. Βεβαίως, αυτή η επιλογή, ώς ένα βαθμό,
δρα ανασταλτικά για την ενσωμάτωση στην τοπική κοινωνία, με δεδομένη
την ενσυνείδητη ή μη δυνατότητα και ικανότητα προσαρμογής των επήλυδων
και λαμβανομένων υπόψη των αφομοιωτικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων
αυτής της κοινωνίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της προαναφερθείσας
συσπείρωσης αποτελούν οι επαγγελματικές και εργασιακές συνεργασίες μεταξύ
Κρητών σε συμφωνίες που αφορούν αυτόνομες επαγγελματικές δραστηριότητες
ή εξαρτημένες σχέσεις εργασίας. Αποτελεί δε ζητούμενο εάν οι Κρήτες έχουν τη
δυνατότητα, με την ύπαρξη των κατάλληλων προϋποθέσεων και συνθηκών, να
ασκήσουν το επάγγελμα που ασκούσαν στον τόπο καταγωγής τους. Θεωρούμε
ότι ορισμένοι το κατορθώνουν, άλλοι όχι.
Από την άλλη, Κρήτες συνεργάζονται και αναπτύσσουν επενδυτικές
δραστηριότητες και με τη συμμετοχή κεφαλαίων άλλων Κρητών. Το ύψος δε των
επενδύσεων ποικίλει αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων των επενδυτών,
του είδους των προς επένδυση εμπορευμάτων και των γενικών συνθηκών
πραγματοποίησης της επένδυσης. Κρήτες αναλαμβάνουν να εκτελέσουν
διάφορα έργα που τους αναθέτουν άλλοι Κρήτες ή Κερκυραίοι. Επιπλέον,
Κρήτες μεριμνούν για τη διευθέτηση οικονομικών κατεξοχήν υποθέσεών τους
στη μακρινή πλέον για αυτούς πατρίδα, με το διορισμό πληρεξούσιων, συνήθως
Κρητών, οι οποίοι, είτε διαμένουν μόνιμα στην Κέρκυρα είτε όχι, έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν το ταξίδι. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι η συμμετοχή και η
συμβολή Κρητών στο οικονομικό και επαγγελματικό καθεστώς της Κέρκυρας,
κατά την υπό εξέταση περίοδο, είναι σημαντική και καλύπτει ένα μεγάλο
τμήμα του φάσματος των σχετικών δραστηριοτήτων, με τις αναμενόμενες
διαφοροποιήσεις και αλλαγές.
Είναι δε δηλωτικό του βαθμού προσαρμογής τα αντισυμβαλλόμενα μέρη
να είναι Κρήτες ή εντόπιοι ή και άτομα από άλλες περιοχές, που διαμένουν
στην Κέρκυρα. Πρόκειται δηλαδή αρχικά για ένα στενό κύκλο που περικλείει
δραστηριότητες και συνεργασίες μεταξύ Κρητών, κύκλος ο οποίος σταδιακά
μεγαλώνει, με την ένταξη εντοπίων, αλλά και άλλων «ξένων», με την αυξανόμενη
εμφάνιση στάσεων και συμπεριφορών προσέγγισης και ίσως αμοιβαίας
ανάπτυξης αισθημάτων αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης. Με την περαιτέρω δε
πάροδο του χρόνου, αυτός ο κύκλος διευρύνεται ακόμη περισσότερο ή παύει
να υφίσταται. Είναι μάλλον η στιγμή που η καταγωγή των προερχόμενων από
την Κρήτη πλέον δεν καταγράφεται.
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Revisiting Arabic Sources on Mining and Metallurgy
in Medieval Crete

Modern scholarship on the history of Byzantine mining (e.g. the pioneer
study of Sp. Vryonis Jr. in 1962) has underlined the paucity or even absence of
Byzantine historical evidence and has stressed the importance of Arabic sources
on this subject. However, the reliability and the interpretation of Arabic sources
concerning natural resources in the medieval Mediterranean are subjected to
a number of factors related to the Arab history in the Mediterranean, as well
as to the type, subjects and context of the textual sources themselves. Recent
considerations or criticism on studies concerning Byzantine mining try to check
the provided prospective (i.e. early Byzantine) and retrospective (late Arabic
or Ottoman) historical evidence in the particular and best documented case of
Anatolia (including Pontos) by tracing continuities in mining practice through
the Seljuk and Ottoman periods and introducing comparisons with European
history of mining. The Arabic sources still remain beyond criticism.
The present study focuses on information provided from Arabic sources
(mainly of the 12th-15th centuries CE) concerning mining activities, metallurgy
and metal trade in medieval Crete. Of particular interest are the references to
gold-mines and antimony extraction. In the case of gold, because of lacking
Byzantine references to this particular provenance, scholars have suggested that
gold mining should be due to Muslim initiative during the Arab occupation
of the island (827-961 CE). One of the goals of the present study is to trace
back Arabic sources (e.g. Arabic texts of the 10th-11th centuries CE), but also
later Ottoman texts in respect with the above references in order to assess the
reliability of the latter. Further pillars of the analysis are the philological type of
the Arabic source texts, as well as their historical, regional (i.e. Mediterranean)
and narrative context. The case of antimony is a good example for discussing the
semantic reliability and the problems of the terminology used in Arabic sources.

Constantin Canavas,
Prof. Dr.-Ing.,
costas.canavas@phl.uoc.gr
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METALS AND METALLURGY IN CRETE: AN OLD, MUCH DEBATED TOPIC

The question of metal extraction in Crete is a much-debated topic, as Iris Tzachili
describes it in a recent publication1. On the one side, there is the conviction of
modern engineers and metallurgists that there are no metal ores in Crete. Even
if such ores existed in ancient times, they must have been exploited in the past2.
It is on these premises that archaeologists have not ceased to re-introduce the
debate, especially for the Minoan period.
In respect with later periods the issue can be addressed also by focusing
upon historical sources. In his pioneer study on Byzantine mining Sp. Vryonis
Jr. has underlined the importance of Arabic sources on Byzantine mining and
metallurgy3. The historical context is the confrontation between the Byzantines
and the Arab-Muslim state; the methodological frame has been introduced
already in the 1930s-1940s by M. Bloch and M. Lombard in the tradition of
the Annales, and showcases the Mediterranean trade of gold, as well as possible
changes following the Arab-Muslim expansion since the 7th century CE. Vryonis’
study focuses on Asia Minor and –somehow less– on the Balkan Peninsula. In
this context he quotes Arab travellers in their referring to mining activities in
and beyond the Byzantine territory – but there is no mention of Crete. In fact
there seems to be a strong interest for activities at the coast of Pontos (Black
Sea), an area examined by other scholars too4.
In later sources, dating from the Ottoman period, we do get references
concerning metals being extracted in Crete. Evliya Çelebi mentions in his
Seyahatnamesi (1668-1671) that there are several metals on the island: copper
at three places; gold at one; silver, lead and iron at two5. The reliability of the
information provided by Evliya Çelebi has been a topic of a long and controversial
debate6: Is he presenting his personal perception, or information provided by
third persons – or is he quoting (without explicit mentioning and without
checking the reliability of) previous Arabic (or Persian) sources?

1.	Tzachili 2008.
2.	Iris Tzachili (2008) quotes information about explorative activities at the beginning of the 20th
century, which apparently did not result in any kind of efficient exploitation.
3.	Vryonis 1962.
4.	Bryer 1982.
5.	Evliya Çelebi 2005, 292.
6. We refer to the introduction of the Greek annotated edition by Dimitris Loupis in Evliya Çelebi
2005, 15-31 for more details and references.
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ARABIC SOURCES WITH REFERENCE TO METALS FOUND IN CRETE

Indeed there are several Arabic sources mentioning – in one way or the other
– metals in conjunction with Crete7. What is remarkable in these references is
not so much the information itself, but rather the variety of the literary genres
to which these sources belong.
Šams ad-Dimašqī (1256-1327 CE, Syria) provides us with a rather late
reference to metal extraction in Crete in his Nukhbat ad-dahr fī ‘ağā’ib al-barr
wa ‘l- bah$r. The genre of the treatise is a compilation of treatises on geography,
cosmography, and the typical Arabic genre of marvels of the world (‘ağā’ib)8. AdDimašqī mentions gold mines, as well as the best sort of aftimūn (antimony?)9.
Regarding the reliability of this reference there are several aspects which have
to be considered. Gold is a qualification that raises the prestige of any place
associated with the precious metal; evidently it also suits to the character of
the genre, the marvels of the world. As a narrative topos the term is used by
ad-Dimašqī in his description of the volcanoes in Sicily which he calls golden
mountains10, an expression which can be interpreted as gold mines. Ad-Dimašqī
uses as sources earlier geographers; therefore our interest will focus on this group
of authors and on their direct or indirect references to Cretan metals.
Muh$ammad az-Zuhrī lived in the 12th century CE in al-Andalus, and is
contemporary of the geographer and traveller al-Idrīsī. He does not appear in any
Arabic biographical lexicon, therefore he has been often called the Anonymous
of Almería11. He is the assumed author of the Kitāb as$-S$afwa / as-Sufra (Book
of food for the traveller), a compilation of earlier Arab geographers (which go
back to the 9th century), and ‘ağā’ib literature, popular to merchants, travellers,
as well as to later geographers. He mentions that Crete produces antimony of
good quality as export commodity (mentioned together with such products as
mastic [al-mas$t$akī], walnut, hazel-nuts, and pomegranates). We shall comment
on the antimony issue later.
Al-H$imyarī (probably from Maghreb?) is the author of the important Arabic
geographical treatise Kitāb ar-Rawd al-mi‘t$ār, which has been, presumably,
transmitted in two known redactions, one dating back to the end of the 13th,
the other to the 15th century CE (1461). In the passage with the description of
7. For a good overview of Arabic literature, Canard 1971.
8.	On the genre ‘ağā’ib s, Dubler 1954.
9. Ad-Dimašqī 1866, 142 Arabic text); 1884, 186 (French translation).
10. Ad-Dimašqī 1884, 184 (French translation).
11. Ferhat 2002.
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Crete published by E. Lévi-Provençal gold mines and antimony are mentioned:
In Crete [antimony] is extracted in a unique quality with no equivalent in other
countries, so that no similar product could replace it12. Actually the term antimony
has been collated by E. Lévi-Provençal from a later encyclopaedic work of alQalqašandī (1358-1418), who lived in Mamluk Egypt and is assumed to have
quoted it from al-Himyarī.
Presumably, the main source of al-Himyarī is al-Bakrī. Al-Bakrī lived in
the 11th century CE, and was sedentary in al-Andalus. Many parts of al-Bakrī’s
material are lost today; it is through al-Himyarī that we get some of these lost
parts transmitted in extant copies. Even in these fragmentary remains al-Bakrī is
considered as the Arab geographer who provides us with the most information
on the Muslim West. His main treatise has the generic title masālik wa’l mamālik
(Routes and Kingdoms), where he compiles eastern Arabic treatises by supplying
additions for Maghreb and al-Andalus. Actually, masālik wa’l mamālik (Routes
and Kingdoms) is a particular genre of Arabic geographical literature with its
origins in the Muslim East. Al-Bakrī is the most representative western author of
this genre. In spite of the controversy about the implicit structure of the several
treatises of this genre13, its major features are the first-hand documentation
gathered in the described regions and the structure according to large regions
(mamālik, i.e. Kingdoms). The treatise of al-Bakrī has the additional feature of
describing the Muslim West and the Christian Western world in detail.

PRIMARY ARABIC SOURCES:
RELIABILITY AND SEMANTIC VARIATIONS

In respect with the rather scarce Arabic historical sources on mining and metals
gained in Crete, we must also tackle the question of reliability of these sources,
and, especially in the references to antimony, the question of semantic variations
– in space and time.
The primary Arabic (geographical) sources with references to metals in
conjunction with Crete as mentioned above go back to the 11th century CE. However,
there exist reasons to look critically for implications or hidden sources even earlier.
One reason is related to the genre of masālik wa’l-mamālik (Routes and
Kingdoms), where we have found the references of al-Himyarī and al-Bakrī. The
12. Provençal 1956.
13. Pellat 1991.
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various treatises are generally related to each other, often quoting each other
or using each other’s sources. Are there perhaps further references to metals
from Crete in older treatises? At the present we do not know more. The oldest
masālik wa’l-mamālik treatises known date from the 9th (al-Yāqūbī) and 10th
cent. CE (al-Išt$akhrī, Ibn Hawqal). These authors treat Crete; however, they do
not mention any mining activities there.
Another special aspect regards gold as the most precious metal. Mediterranean
history during the first centuries after the emergence of Islam is documented in
the horizon of rivalries among the various Islamic states: Umayyads (Syria, alAndalus), ‘Abbasids, Fatimids, Mamluks. In this context gold mines as a prestige
attribute are subdued to an ideological bias: mentioning such a source raises the
prestige of the place where the mine is located and of its sovereign. Furthermore,
information on gold (or silver) is connected to minting coinage14. No evidence
of minting in Crete is known – the provenance of the gold coinage found at
several places of the island remains unclear. However, the Arabic references are
interpreted by some scholars as an evidence of a special and intensive interest
of the Muslims for gold in Crete; as Dunlop puts it, Gold-mining in Crete, if a
fact, should be due to Muslim initiative15.
Finally there is a major problem of terminology. In the early Arabic literature
only seven metals are mentioned: gold, silver, lead, copper, iron, mercury, tin
(or some other semantic variation). In that sense, the Arabic terminology
remains in the tradition of the Greco-Roman late antiquity. On the other hand,
there is a non-standardised Arabic terminology with many semantic variations
concerning minerals and alloys, beside the gap between alchemical literature
and metallurgical practice. Some of these variations with high potential for
misunderstandings concern antimony.

THE SEMANTIC PROBLEM OF ANTIMONY

Antimony, a metallic element according to modern chemistry, does not belong
to the group of the seven metals referred to in the medieval Arabic literature.
In his description of Crete ad-Dimašqī mentions “aftimūn” of best quality as a
product of the island. Most probably this is not the pure metal known as antimony
in the modern times. As G. Brey points out, in the pre-modern times the name
14. Morony 2002; s. especially the editor’s introduction (pp. xv-xviii).
15.	Dunlop 1957 (reprinted in Morony 2001, 6).
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antimony was used for the sulphides of antimony (Sb2S3), mostly known for
their useful properties in eye make-up and, generally, the medicine – especially
the ophthalmology16. These sulphides were also used in ceramic colours and,
later, in bell founding. Brey, however, does not precise, which terms in which
language were used in the medical sense. In the antiquity antimony was most
probably confused with lead. In the late antiquity the Greek words στίβη, στίβι,
στίμη (probably of Egyptian origin) were used for the sulphides of antimony in
form of fine powder for eye make-up substances – these terms were also adopted
in Latin by Pliny and Celsus in the 1st century CE. Several theories have been
proposed for the etymology of the Arabic terms ithmid, athmūd etc. and their
gradual transformation into antīmūniūs17. As a matter of fact ad-Dimašqī (14th
century CE) uses several terms: a) (black) kuhl when he describes transmutation
qualities of the fine black powder used as a fine powder for eye illnesses18; b)
ithmid (but also black kuhl) when he describes mines in Isfahan and al-Andalus:
it is black, very sulphurous, and is used as a fine powder for eye illnesses19; c)
aftimūn as a quality product of Crete. The editor himself, A. F. Mehren, regards
aftimūn as a Cretan medicinal plant20. This hypothesis is indirectly supported by
the position of antimony as an export commodity together with such products
as mastic [al-mas$t$akī], walnut, hazel-nuts, and pomegranates in the reference
of az-Zuhrī mentioned above. As long as we can not discern definitely among
different possible sources dating back to different periods and their respective
context, we can not even be sure whether ad-Dimašqī was aware of the semantic
differences among the terms and their connection with contextual shifting
through the centuries.
Actually the term antimonium appears after 1050 CE in the medieval Latin
medical literature of the school of Salerno through the translations of Arabic
medical treatises by Constantinus Africanus (d. 1087)21. In his De gradibus
Constantinus Africanus describes antimonium as a fine powder with healing
qualities for eye illnesses. These antiseptic qualities fit to the qualities ascribed to
antimony sulphide (e.g. from stibnite ore) known in several cultural environments
– from ancient Egypt to the medieval Arab and Latin medicine. The common
Arabic word is al-kuh$(u)l – in the sense of fine substance the term has become
16.	Brey 1998, 49.
17. Priesner 1998, 48.
18. Ad-Dimašqī 1884, 59-50; 1866 (Arabic text), 54.
19. Ad-Dimašqī 1884, 99; 1866 (Arabic text), 84.
20. Ad-Dimašqī 1866, xix.
21. For more details s. Von Lippmann 1919, 636.
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the origin of the word alcohol in European languages. Precisely this term is used
by ad-Dimašqī in several occasions, but not in the case of Crete!
There is a singular Arabic reference on antimony under the term antīmūn in
a description of Crete. In the scholar literature this reference is attributed to the
Maghrebian Ibn ‘Abd al-Mun‘im al-Himyarī. The editor of al-Himyarī’s treatise
Kitāb ar-Rawd al-mi‘t$ār, Lévi-Provençal, points out that the text contains lost
parts of the masālik wa’l mamālik of al-Bakrī (11th century)22. But precisely
the term antīmūn is collated from a much later tradition, the encyclopaedic
work of al-Qalqašandī (1358-1418), who lived in Mamluk Egypt. As we have
seen in the case of ad-Dimašqī, there are so many different possible uses of the
term depending on the way it found its place in the text of al-Qalqašandī (e.g.
literary genre, copying tradition etc.) that we can not assert with certainty the
information transferred by its collation in the treatise of al-Himyarī. The fact that
the reference to the incomparable “antīmūn” of Crete appears in the very last line
of the chapter of the compilation Kitāb ar-Rawd al-mi‘t$ār on Crete – i.e. after
all information on products, e.g. gold mines, history and distinguished persons
has been presented – allows for many interpretations concerning the way this
sentence might have found its way during the copying processes to the text of
al-Himyarī and the different semantic possibilities of the missing term filled up
a posteriori by the editor through the term antīmūn.
The confusion concerning the references of minerals such as antimony/
antīmūn/al-kuh$(u)l in Arabic texts embedded in a long and unclear copying and
compilation tradition does not disappear when scholars like M. Morony claim that
the early Islamic mining boom included the extraction of mercury, ..., iron, antimony,
...23 A lot of critical work has already been done with respect to the variation of
chemical terminology24, however even this text-based criticism is not enough to
clarify the particular reference of aftimūn/antīmūn/al-kuh$(u)l in the case of Crete.

The present study could not trace any mention of metals in Arabic historical
sources from the period of Arab rule in Crete (827-961). The extent sources
discussed here date from 12th to the 15th cent. CE. An important remark
concerns the fact that the references on medieval Cretan metallurgy in Arabic
sources are transferred through different literary genres characterised by different

22.	Lévi-Provençal 1956.
23. Morony 2002, xviii.
24. A good example of such a synthetic work is the treatise of Von Lippmann 1919.
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levels of reliability. The poor knowledge concerning the compilation strategies
of the various Arabic transmitters do not allow a straightforward reliability
control of the references on metals and/or metallurgy in Crete. From the metal
mines mentioned by Evliya Çelebi only those of gold appear in Arabic sources.
However, Cretan gold seems to have been rather a vision than an extracted metal.

QUESTIONS FOR FURTHER RESEARCH

The analysis of the historical evidence on the basis of Arabic sources implied
the necessity to trace back sources (and their transmission lines) as close to the
Arab conquest as possible. Especially in the case of ad-Dimašqī a systematic
comparison of references to mining (gold, antimony) in Crete and in other
Mediterranean places (e.g. al-Andalus) could be useful in order to check the
reliability of the references. In the context of antimony the issue of mentioning
of stibi/stimmi from Crete in Greek medical (ophthalmological) literature could
provide a valuable comparison to the Arabic evidence.
A remarkable fact is the commonly accepted absence of evidence on
mining activities in Crete during the Venetian period. However, questioning on
extracting mineral pharmaceuticals during that period could yield evidence for
a comparison with the Arabic antīmūn/al-kuh$(u)l discourse.
Finally the compliance of the historical record on the possibility of gold
mines with the numismatic finds from the Arab period of Crete becomes an
increasingly interesting issue for further research – and also a bridge to the field
and methods of archaeology.
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ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

Στατιστικές μέθοδοι στη βενετοκρατούμενη Κρήτη

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και η διοικητική αναδιοργάνωση της Κρήτης τις
πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα οδήγησε σε ορθολογισμό και γραφειοκρατία.
Σημαντική καινοτομία ήταν η εισαγωγή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος που οδήγησε σε ποσοτικοποίηση των αγαθών και των υπηρεσιών. Προϋπόθεση γι’ αυτό υπήρξε η καθιέρωση του ινδοαραβικού συστήματος αρίθμησης και η διασπορά της Αριθμητικής, με συνέπεια την εμφάνιση στατιστικών
εννοιών και μεθόδων1.
Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε ορισμένες πρώιμες στατιστικές τεχνικές και μεθόδους που εφαρμόστηκαν στην Κρήτη, σε εποχή που δεν υπήρχε η
Στατιστική ως οργανωμένη γνώση. Στο πλαίσιο αυτό, θα προσεγγίσουμε την
αναλογική σκέψη των Κρητικών, η οποία αποτελεί τη βασική προϋπόθεση της
στατιστικής εγραμματοσύνης. Θα δώσουμε έμφαση στις εκτιμήσεις των μεγεθών
και τον υπολογισμό των μέτρων θέσης των δειγμάτων2. Θα παρουσιάσουμε τα
ποσοστά ως βασικό μετασχηματισμό της σχετικής συχνότητας των μετρήσεων
και θα σχολιάσουμε τον χρυσό κανόνα των τριών, με τον οποίο υπολογίζονταν
τα ποσοστά και τα καθημερινά προβλήματα.

ΟΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ποσοτικοποίηση, δηλαδή η μέτρηση και ταξινόμηση μεγεθών, αποτελεί δυναμικό εργαλείο της κοινωνικής οργάνωσης. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση
1.
2.

Η Στατιστική, ως οργανωμένη γνώση, άρχισε να αναπτύσσεται μετά τον 17ο αιώνα. Η λέξη
ίσως προέρχεται από το ελληνικό ρήμα στατίζω που σημαίνει τοποθετώ, ταξινομώ, συμπεραίνω.
Μέτρα θέσης είναι μαθηματικές συναρτήσεις που δηλώνουν γύρω από ποιες τιμές είναι συγκεντρωμένες οι τιμές ενός δείγματος.

Γιάννης Γ. Καλογεράκης,
Πρ. Σχολικός Σύμβουλος,
miltoskal@tellas.gr
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ποσοτικοποίησης είναι η απογραφή ανθρώπων και αντικειμένων. Ιστορικά, οι
απογραφές προϊόντων και ανθρώπων σε πήλινες πινακίδες είναι γνωστές από
τη μινωική Κρήτη3. Στην ελληνική γραμματεία υπάρχουν απαριθμήσεις αντικειμένων από τον Όμηρο και απογραφές από τον 5ο αιώνα4. Γνωστή είναι και η
απογραφή του πληθυσμού της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που αναφέρεται στην
Αγία Γραφή. Οι απογραφές ήταν πάντα σημαντικές, διότι περιείχαν στοιχεία φορολογουμένων και στρατευσίμων. Σε παλαιότερες εποχές συνοδεύονταν από
προκαταλήψεις, ενώ δεν έλειψε ποτέ η πολιτική τους διάσταση.
Την ύστερη περίοδο της βενετοκρατίας, οι απογραφές κατοίκων, προϊόντων,
στρατιωτικών υλικών και αντικειμένων ήταν συνηθισμένη πρακτική της διοίκησης και θεσμική διαδικασία κατοχύρωσης της περιουσίας των Κρητικών. Για
τον 13ο και τον 14ο αιώνα δεν υπάρχουν αξιόπιστα δημογραφικά δεδομένα.
Περισσότερο αξιόπιστες είναι οι απογραφές που έγιναν τα τελευταία 100 χρόνια της βενετοκρατίας. Εξαιτίας του τουρκικού κινδύνου, η βενετική διοίκηση
χρειαζόταν ένα ευρύ φάσμα στατιστικών δεδομένων.
Μία απογραφή έγινε πριν από το 1573. Σε αυτή βρέθηκαν 271.489 κάτοικοι
και 1.254 χωριά και πόλεις. Από αυτούς 1.659 ήταν ιερείς και 1.764 μοναχοί. Ο
Marino Cavalli (1572-1573) αναφέρει 160.000 κατοίκους, από τους οποίους
40.000 στις πόλεις και 120.000 στην ύπαιθρο. Το 1575, ο Προβλεπτής Giacomo
Foscarini με ειδική υπηρεσία έκανε απογραφή που έδειξε ότι πληθυσμός ανερχόταν 219.300, από τους οποίους 29.918 διέμεναν στις πόλεις και 189.382 στα
χωριά. Το 1577, ο μαθηματικός Francesco Barozzi δίνει 193.798 κατοίκους, από
τους οποίους, οι ευγενείς στον Χάντακα ήταν 200, στα Χανιά 132, στο Ρέθυμνο 50 και στη Σητεία 25. Το 1583, ο δημόσιος λειτουργός Pietro Castrofilaca
διενήργησε επιμελημένη απογραφή, στο πλαίσιο γενικής απογραφής, την εποπτεία της οποίας είχαν αναλάβει οι Σύνδικοι και οι Εξεταστές της Ανατολής.
Οι κάτοικοι που καταγράφηκαν ανερχόταν σε 201.6605. Ο Γενικός Προβλεπτής
Zuanne Mocenigo, στην έκθεση που υπέβαλε στο Συμβούλιο την 17η Απριλίου
1589, αναφέρει 208.000 κατοίκους και 1.087 χωριά. Ο αριθμός των υπόχρεων για
αγγαρεία σε ολόκληρη την Κρήτη ανερχόταν σε 32.680. Η απογραφή του 1627,
η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δούκα Marco Gradonico, έδωσε 192.725
κατοίκους, από τους οποίους 1.160 ήταν Ιουδαίοι. Η τελευταία απογραφή έγινε
3.
4.
5.

Chadwick 1992, 47.
Όπως αναφέρει ο Ξενοφών, […] φάσκοντες ειδέναι βούλεσθαι πόσοι είεν και πόσης φυλακής
προσδεήσοιντο, εκέλευον απογράφεσθαι πάντας […]: Ξενοφώντος, Ελληνικά, 2.4.8.
Η απογραφή του πληθυσμού δημοσιεύτηκε από τον Pietro Castrofilaca, στο Libro di Informazioni
delle Cose Publiche del Regno di Candia et isole de Cerigho, Zante, Cefalonia et Corfu (μετάφραση: Στέργιος Σπανάκης).
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το 1644, με διαταγή του στρατηγού Andrea Cornaro. Σ’ αυτήν καταγράφηκαν
287.165 κάτοικοι, 39.056 βόδια και 17.410 υποζύγια.
Η χρονοσειρά του πληθυσμού της Κρήτης παρουσιάζει δύο μέγιστες τιμές
στα δύο άκρα. Δεν καταγράφονται κυκλικές και εποχικές συντεταγμένες, αλλά
μόνο ακανόνιστες, οι οποίες οφείλονται στην επιδημία πανώλης του τέλος του
16ου αιώνα. Με ορισμένες στατιστικές παραδοχές, ένα γραμμικό μοντέλο περιγραφής της τάσης του πληθυσμού y ως συνάρτηση του χρόνου t σε δεκαετίες, δίνεται από τον τύπο y = 198618 + 2496t, όπου 0 ≤ t ≤ 8, όπου και έναρξη το
έτος 1565. Σύμφωνα με το μοντέλο, η αύξηση του πληθυσμού της Κρήτης στο
γύρισμα του 16ου αιώνα ήταν 250 άτομα τον χρόνο.
Η έκθεση του Γενικού Προβλεπτή Beneto Moro (1602) περιλαμβάνει ένα
ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο αφορά στην απογραφή που ο ίδιος διέταξε, προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των υπόχρεων για αγγαρεία στην Κρήτη,
εκτός από την Ιεράπετρα και τη Σητεία. Σε ένα στάδιο της απογραφής, οι υπόχρεοι ανερχόταν σε 34.246 άτομα και, επειδή η απογραφή συνεχιζόταν, εκτίμησε
ότι ο αριθμός θα αυξανόταν ακόμα κατά 4.0006. Είναι φανερό ότι η πρόβλεψη
που έκανε στηρίχτηκε στην τάση που είχε καταγραφεί μέχρι τότε7.
Στην Κρήτη, εκτός από την απογραφή κατοίκων, γνωρίζουμε απογραφές
διαφόρων πληθυσμών που για τους Ενετούς είχαν διοικητικό και οικονομικό
ενδιαφέρον. Είναι γνωστή η απογραφή των εκκλησιών και των μονών της Κρήτης το 1635-1637. Επίσης είναι γνωστό ότι γινόταν καταγραφή της ναυτιλιακής
κίνησης των λιμανιών της νήσου, όπως για παράδειγμα αυτής του λιμανιού του
Χάνδακα (1359-1360).
Για τη στατιστική έχουν ενδιαφέρον οι απογραφές που αναφέρονται σε όμοιες μονάδες ενός πληθυσμού και λιγότερο οι καταγραφές διαφορετικών μεταξύ
τους αντικειμένων, όπως ενδυμάτων, οικιακών αντικειμένων και κοσμημάτων
σε προικοσύμφωνα και διαθήκες των νοταρίων, οι οποίες έχουν περισσότερο
πολιτιστικό, λαογραφικό και οικονομικό ενδιαφέρον8.
Χαρακτηριστικό των απογραφών της περιόδου της βενετοκρατίας είναι η
αναγραφή περισσοτέρων από ένα χαρακτηριστικών για κάθε μονάδα του πληθυσμού. Ωστόσο, παρατηρείται έλλειψη ομοιομορφίας μέσα στην ίδια την απογραφή, δεν καταγράφονται πάντα τα ίδια χαρακτηριστικά σε κάθε μονάδα και
υπάρχουν ποικίλες διαφοροποιήσεις. Ένδειξη ότι δεν υπήρχε ακόμη στην Ευρώπη μία σοβαρή τεχνική και εκπαιδευτική προετοιμασία της όλης διαδικασίας
6.
7.
8.

Σερπερτσιδάκης 2003, 235.
Το 1647, οι Τούρκοι έκαναν απογραφή στη Δυτική Κρήτη, με σκοπό να επιβάλουν έκτατο φόρο.
Μία επιμελημένη καταγραφή δίνει ο νοτάριος Μ. Μαράς το 1568, η οποία αφορά στην κινητή
περιουσία του πλούσιου αστού Στέφανου Γίζη, στον Χάνδακα (Δετοράκης 1996, 153).
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και ιδιαίτερα των απογραφέων. Οι απογραφές, με τις όποιες ελλείψεις και αδυναμίες που έχουν, οριοθετούν την έναρξη της δημογραφικής Στατιστικής και
της πολιτικής Αριθμητικής9.

ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι γραφικές αναπαραστάσεις των ιδεών με πίνακες, γραφήματα και χάρτες είναι από τα πιο πρώιμα και καθολικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης δράσης.
Στην Κρήτη, η πρώτη παράσταση πίνακα εντοπίζεται σε πήλινη πινακίδα της
Κνωσού και αφορά κοπάδια ζώων. Σε κάθε σειρά περιείχε: το όνομα του βοσκού,
την τοποθεσία του κοπαδιού και το μέγεθός του10.
Τον 17ο αιώνα, αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για τα προβλήματα που αφορούσαν μετρήσεις για πρακτικούς σκοπούς. Αυτό προκάλεσε τη δημιουργία των
κατάλληλων θεωρητικών εργαλείων που επέτρεψαν στους ανθρώπους να αντιληφθούν ότι ορισμένα δεδομένα των μετρήσεων ήταν σημαντικά για τις πληροφορίες που περιείχαν και κάποιες τεχνικές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε αυτά.
Μία τεχνική ήταν η γραφική απεικόνιση των μετρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, μετά
από μία συλλογή μετρήσεων έχουμε περιπτώσεις που δημιουργούσαν συνοπτικούς
πίνακες, ώστε να είναι εύκολη η κατανόησή τους. Οι πίνακες είναι ορθογώνιες
διατάξεις διπλής εισόδου, με καταχώρηση των μετρήσεων σε γραμμές και στήλες. Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιούσαν το ινδοαραβικό σύστημα αρίθμησης11.
Πίνακες δημιούργησαν οι προβλεπτές στις διάφορες εκθέσεις που συνέτασσαν και οι νοτάριοι για ιδιωτικές υποθέσεις στα συμβόλαια. Το 1630, ο μηχανικός
Francesco Basilicata παρουσιάζει, στην έκθεση του, λεπτομερειακά τις κυριότερες παραλίες που αποτελούσαν πιθανά σημεία απόβασης των Τούρκων. Στη
συνέχεια, δημιούργησε τρεις συνοπτικούς πίνακες με γραμμές και στήλες για
τις τρεις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, στους οποίους δίνει τον τίτλο Summario
delle spiaggie sopranominate (Συγκεφαλαίωση των παραπάνω παραλιών)12.
Η πρώτη γραμμή κάθε πίνακα περιέχει τις ονομασίες των πέντε στηλών.
Κάθε μία γραμμή περιλάμβανε τα στοιχεία μίας παραλίας, τα οποία προσδιορί-

9.

Ενώ την εποχή που μελετάμε άρχισε η δημογραφική Στατιστική, μόνο το β΄ μισό του 19ου αιώνα, μετά από πολλά συνέδρια σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, τέθηκαν ορισμένες προδιαγραφές για τη διεξαγωγή της απογραφής του πληθυσμού.
10. Chadwick 1992, 46.
11. Ο πρώτος πίνακας με μετρήσεις γεγονότων εμφανίστηκε στη Γερμανία, το 1600. Χαρακτηρίστηκε ως Die Tabellen Statistic.
12. Σπανάκης 1969, 148.
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Προσανατολισμός

Όνομα παραλίας

Απόσταση δια
θαλάσσης (lonta Ma)

Μήκος παραλίας
(longa Ma)

Απόσταση δια ξηράς
(per terra Ma)

Per ponte

MESSOGGIA

lonta Ma 51

longa Ma 2

per terra Ma 30

Per ponte

CHISSAMO

lonta Ma 42

longa Ma 5

per terra Ma 25

Per ponte

PIATANEA

lonta Ma 1

longa Ma 15

Per Leute

APICORNA

lonta Ma 25

longa Ma 2

per terra Ma 12

ζονταν από τις στήλες. Ένας πίνακας αφορούσε τις βόρειες παραλίες κοντά στη
πόλη των Χανίων, τρεις από τη δυτική (per ponte) πλευρά (Pitanea, Chissamo,
Messoggia) και μία από την ανατολική (per leute) πλευρά (Apicorna) της πόλης. Μεταξύ των παραλιών ήταν και η παραλία που έγινε η απόβαση. Ο πίνακας είχε τη δομή που φαίνεται παραπάνω.
O Francesco Basilicata θεωρεί την παραλία του Κλαδισού ως παραλία της
πόλης και δεν την αναφέρει. Ενδιαφέρον για τη Στατιστική είναι ότι για τα μίλια χρησιμοποιεί το σύμβολο Μa, σε μία εποχή που δεν είχε αναπτυχθεί ακόμη
ο μαθηματικός συμβολισμός.
Ο πίνακας έχει το πλεονέκτημα ότι είναι πειστικός και, με λίγη φαντασία,
μεταφέρει άμεσα πληροφορίες, με συνέπεια να γίνεται εύκολη η εξαγωγή συμπερασμάτων. Για παράδειγμα, δίνει άμεση σύγκριση του μήκους των παραλιών
και είναι προφανές ότι αυτές με μήκος 2 μίλια είναι ακατάλληλες για μεγάλες
αποβάσεις. Ένα γενικότερο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό στους πίνακες είναι η
ανάδυση της οπτικής σκέψης σε θέματα πέρα από την Τέχνη. Έκτοτε, η οπτική
σκέψη θα χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την εκπαίδευση των μηχανικών13.
Οι απογραφές και οι αναπαραστάσεις ενισχύουν τη υπόνοια ότι στην Κρήτη λειτουργούσε μηχανισμός Στατιστικής, με σημαντικά για την εποχή αποτελέσματα, ο οποίος ήταν μέρος της Camera Fiscale, δηλαδή της δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Μία παλιά διαδικασία που εξελίχτηκε σε στατιστική μέθοδο ήταν η εκτίμηση
μεγεθών. Η οποία δεν ήταν μαντεία, αλλά τεχνική καθορισμού του μέτρου ή
του τιμήματος ενός μεγέθους. Σήμερα είναι από τις βασικότερες έννοιες της
Στατιστικής. Μία από τις πρώτες εκτιμήσεις δίνει ο Ηρόδοτος14.
13. Ferguson 1992, 102.
14. […] Μετά δε τούτον κατέλεγον οι ιερέες εκ βύβλου άλλων βασιλέων τριακοσίων τε και τριάκοντα
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Κατά τη βυζαντινή περίοδο αναφέρονται σε συμβόλαια οι τζουράδοι ή πρωτομάστορες που ήταν οι επίσημοι εκτιμητές της Βυζαντινής Διοίκησης.
Κατά τη βενετοκρατία συνεχίστηκε ο βυζαντινός θεσμός της εκτίμησης μεγεθών, το στιμάρισμα, με σκοπό να καθοριστεί το τίμημα (pretium) σε μία αγοροπωλησία, όταν αυτό δεν καθοριζόταν με ελεύθερη συμφωνία. Το στιμάρισμα
αποτελούσε εγγύηση ότι το αντικείμενο της αγοροπωλησίας θα πουληθεί στην
πραγματική του τιμή. Η αβεβαιότητα του τιμήματος απορρέει από τη μεταβλητότητα, της οποίας πηγές ήταν η αστάθεια των τιμών, το αβέβαιο της γεωργικής
παραγωγής, οι διακυμάνσεις των νομισμάτων, η ανυπαρξία της Γεωμετρίας στις
μετρήσεις, η ανομοιογένεια των χωραφιών, ο ολοένα και μεγαλύτερος τουρκικός κίνδυνος. Οι εκτιμήσεις έπρεπε να είναι ορδενάριες, όπως διαπιστώνουμε
και από ένα έγγραφο του μοναστηριού του Σωτήρος Χριστού, το κραζόμενον
Ψάθη, κοντά στην Ιεράπετρα15.
Ο χώρος των εκτιμήσεων περιελάμβανε σπίτια, σπιτότοπους (οικόπεδα),
προίκες, μύλους, πατητήρια, χωράφια, αμπέλια, ελαιόδεντρα, οικοσκευές, ρούχα, κοσμήματα, μαργαριτάρια, πολύτιμα μέταλλα και εικόνες. Το τίμημα των
αντικειμένων δινόταν στο υποθετικό βυζαντινό νόμισμα υπέρπυρο16, και απεικονιζόταν στο ινδοαραβικό ή στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης17.

ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ

Οι εκτιμητές ονομαζόταν στιμαδόροι (extimatores) και, σύμφωνα με τα έγγραφα, ανήκαν σε δύο κυρίες κατηγορίες. Σημαντικότερη κατηγορία αποτελεούσαν οι ορκωτοί εκπρόσωποι της εκλαμπρότατης αυθεντίας, οι λεγόμενοι στιμαδώροι του κομμουνιού ή στιμαδώροι ντεπουτάδοι18. Ήταν διορισμένοι από το
βενετικό κράτος και ο αριθμός τους σε ένα τόπο ήταν περιορισμένος. Διέθεταν

15.
16.

17.
18.

ονόματα [..]. Μετάφραση: […] στη συνέχεια, οι ιερείς μου διάβασαν ένα αρχείο με τα ονόματα τριακοσίων τριάντα μοναρχών, που αντιστοιχούν σε άλλες τόσες γενεές […]. Ηροδότου Ευτέρπη. Αρχαία
Ελληνική Γραμματεία, Αθήνα: Εκδόσεις Κάκτος 1994, 148. Ο ιστορικός εννοεί ότι οι ιερείς του δήλωσαν ότι 330 γενεές χωρίζουν το πρώτο Βασίλειο της Αιγύπτου από το τελευταίο και ότι σε κάθε
μία υπήρχε ένας βασιλιάς και ένας ιερέας που αντιστοιχούσε σε κάθε γενεά. Αν θεωρήσουμε ότι τρεις
γενεές αντιστοιχούν σε εκατό χρόνια, παίρνουμε ένα ολικό άθροισμα της τάξης 10.900 χρόνων.
[…] και να μπορεί να λετζέρη (= να εκλέγει) στιμαδόρους να κάμη τες στήμες τις ορδενιάρες (=
νόμιμες, κανονικές) […]: Δετοράκης 1994, 126.
Το υπέρπυρο είχε πάψει πριν από αιώνες να κυκλοφορεί ως νόμισμα στην Κρήτη και πλέον
αποτελούσε υποθετική νομισματική μονάδα για την κατανόηση των αξιών και την ενοποίηση
των αριθμητικών πράξεων.
Η διαδικασία αυτής της απεικόνισης είναι η γνωστή στη Στατιστική τυχαία μεταβλητή.
Ντεπουτάδοι σημαίνει εντεταλμένοι.
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εμπειρική ικανότητα εκτίμησης του τιμήματος ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών και γνώριζαν τα μέτρα και τα νομίσματα που έπρεπε να ήταν οικεία στους
συμβαλλόμενους. Οι εκτιμητές αμειβόταν για τις εκτιμήσεις τους. Διορισμένοι στιμαδώροι στις 7 Νοεμβρίου 1542 εκτίμησαν τον μύλο της Καλής Φουλέ
στην Ανατολή Ιεράπετρας, ο οποίος πουλήθηκε στον παπά Αντώνη Πυθαρούλη19. Ανάλογα με την περίπτωση, έκαναν μία έως τρεις εκτιμήσεις. Ακόμη και
στην περίπτωση που γινόταν μία μόνον εκτίμηση, πολλές φορές προσέθεταν
στο συμβόλαιο την πρόταση […] να ήναι και ν’ απομένη μόρε βενέτο ετ ιναπιλάμπιλε και να γρικάτε πρότι δεύτερι και τρίτα στίμα […]20.
Ορισμένες εκτιμήσεις γράφονταν σε περγαμηνές, όπως αναφέρει ο νοτάριος
Ιωάννης Ολόκαλος σε συμβόλαιο που συνέταξε στην Ιεράπετρα21.
Εκτός από τους στιμαδόρους της αυθεντίας ως εκτιμητές αναφέρονται στα
έγγραφα και οι λεντζερισμένοι, δηλαδή οι εκλεγμένοι, γνωστοί και φίλοι των
συμβαλλομένων, οι οποίοι ήταν καλής κοσιένζας άνθρωποι, δηλαδή ευσυνείδητοι, έμπιστοι και γενικής αποδοχής. Τις απαιτούμενες γνώσεις τις αποκτούσαν
ασκώντας το επάγγελμά τους, στην καθημερινή ζωή, μέσα από συζητήσεις στο
κοινωνικό περιβάλλον. Σταδιακά αποκτούσαν την απαιτούμενη εμπειρία και
την αναλογική σκέψη. Εκτιμούσαν κατ΄ αναλογίαν, βασιζόμενοι σε προηγούμενες περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις τους είχαν χαρακτηριστικά
της Bayesian Philosophy22. Με άλλα λόγια, η διαδικασία των εκτιμήσεων διαμορφωνόταν μέσα από τη διαρκή κοινωνική πρακτική και συνοδευόταν από τη
πεποίθηση ότι το περιεχόμενο αυτής της πρακτικής αποτελεί προσαρμογή σε
νομικά δεσμευτικό κανόνα. Υποστηρικτικό της θέσης αυτής είναι οι εκτιμήσεις
των προικών των κοριτσιών, στις οποίες κάθε τίμημα υπερεκτιμούνταν κατά
25%, σύμφωνα με το έθιμο.
Οι εκτιμητές ήταν κυρίως άνδρες. Εξαίρεση αποτελεί μόνον η Φέγκα Μαυρομάτενα γινή του ποτέ μάστρο Μανόλη Μπαρηάκι…, η οποία αναφέρεται ως
στιμαδόρισσα το 1532, στην Ιεράπετρα23. Η κατηγορία αυτή των εκτιμητών
υπάρχει και σήμερα στην Κρήτη στην εκτίμηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σε
ορισμένες περιοχές, και ονομάζονται μοιραστάδες.
Σε συμβόλαιο δανεισμού με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 1595 του Zorzi Troilo,
19. […] ογιά δουκάτα εξήντα πέντε, ηγουν ξε΄ κουρέντε, και ογιά πλέα βεβέοσην και σιγουριτά σου
εβάλαμεν και στημαδώρους της εκλαμπροτάτης μας αφεντίας του κυρ Μιχελή Σιτιακόν και του
κυρ Μανιά Κολονά και εστιμάρισεν τον […]: Μαυρομάτης 1994, 223.
20. Bakker and Van Gemert 1987, 316.
21. [ …] ευγαλμένη η στίμα τούτι ησέ τέμπρινον […]: Μαυρομάτης 1994, 100.
22. Σύμφωνα με αυτήν, για τις εκτιμήσεις λαμβάνεται υπόψη η προϋπάρχουσα πληροφορία για το
δείγμα που εκτιμάται και όχι μόνο τα δεδομένα του δείγματος.
23. Μαυρομάτης 1994, 160.
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στο Ρέθυμνο, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη των κατηγοριών αυτών των εκτιμητών24.
Σε εκτίμηση ακινήτων του Φρατζού Σγουρού, στο Ρέθυμνο, στις 22 Ιανουαρίου
1600, εκλέγονται ως εκτιμητές κοινοί φίλοι25. Σε μία απόδειξη για την απόδοση
προίκας στο Φτενιάκο Ρέθυμνου, στις 11 Ιουλίου 1607, αναφέρονται από τον
νοτάριο Μανόλη Βαρούχα οι ιδιότητες των εκτιμητών26. Ο μάστρο-Μιχάλης, ο
οποίος αναφέρεται στο συμβόλαιο, μέτρησε το σπίτι με μονάδα μέτρησης την
οργιά και με γραμμικό όργανο μέτρησης. Στο συμβόλαιο δεν φαίνεται αν οι οργιές είναι τετραγωνικές ή απλά δηλώνουν το μήκος του σπιτιού. Η παρουσία
της Γεωμετρίας είναι λειψή. Το σπίτι ήταν πολύ μικρό, όπως επιβεβαιώνεται και
από το τίμημα που έδωσαν.
Η μεταβλητότητα
Εκτιμήσεις γινόταν και από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους που, από τη μακροχρόνια εμπειρία που αποκτούσαν, μπορούσαν κατ’ αναλογία να δώσουν μία
εκτίμηση για τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές είναι
ενδιαφέρουσα η μεταβλητότητα των εκτιμήσεων που περιγραφόταν με τις εκφράσεις, περίπου, ιντζήρκα, απάνω κάτω, ένας χρόνος με τον άλλο.
Ενώ είχαν την αίσθηση της μεταβλητότητας των μεγεθών που εκτιμούσαν,
δεν την προσέγγιζαν εμπειρικά. Δηλαδή, δεν προσδιόριζαν πόσο διαφορετικές
ήταν οι εκτιμήσεις που έκαναν, δεν έδιναν στο πάνω κάτω αριθμητική τιμή27.

24. […] Facendosi prima la stima, o per amici communi, da esser d’accordo eletti, o vero li deputati,
se non sarano d’accordo all’elettion di essi stimatori, per refarsi l’una parte dall’altra […]. Μετάφραση: […] Αφού πρώτα τα εκτιμήσουν με φίλους εκτιμητές που θα εκλέξουν από κοινού ή με
δημόσιους εκτιμητές, αν δεν συμφωνήσουν στην επιλογή των φίλων εκτιμητών, για να αποζημιώσει η μία πλευρά την άλλη […]: Γρυντάκης 2006, 131.
25. […] eleggeno per stimatori et amici comuni maestro Franfia Davithi quondam Giorgi e ser
Michel Lathura quondam ser Giorgila, deputati di andar a stimar il liojito e vigna… Die dicta
mi refersero li predetti, eletti dale parti predette, esser transferiti nel predetto liofito et vigna e,
considerando quanto poteva esser da loro considerato sopra cio, hanno quelli stimato valer iperpiri
cinque mile e sie cento cinquanta, lo qual hano stimato sopra la loro conscientia […]. Μετάφραση:
[…] εξέλεξαν εκτιμητές τους κοινούς φίλους τους μαστρο-Φραγκιά Δαβίδη π. Γιώργη και Μιχάλη Λαθούρα π. Γεωργιλά και τους ανέθεσαν να πάνε να εκτιμήσουν το λιόφυτο και το αμπέλι …
Την ίδια μέρα ανέφεραν σε μένα οι, όπως παραπάνω, εκλεγμένοι εκτιμητές ότι πήγαν στο λιόφυτο και το αμπέλι και, αφού έκριναν σ’ αυτά όσα ήταν δυνατόν να κρίνουν, εκτίμησαν ότι αξίζουν
5650 πέρπυρα. Η εκτίμηση τους αυτή έγινε κατά συνείδηση […]: Γρυντάκης 2006, 393.
26. […] και εβάλασιν το μαστρο-Μιχάλι Κιρμιρίνι, το κτίστι, και τον ευλαβέστατον παπά κυρ Μάρκο Καλέργι, και είδαν και εστιμάραν το λεγόμενο σπίτι και εμέτρισέν το ο άνωθεν μαστρο-Μιχάλις και έκαμεν το οργίων πέντε και ένα κατάλιμα οργίων δίο και με τιν αυλήν τος και έβαλαν
τα πέρπυρα τριακόσια […]: Bakker and Van Gemert 1987, 404.
27. Τα μέτρα μεταβλητότητας, με τα οποία μετράμε πόσο διεσπαρμένες είναι οι τιμές ενός δείγματος, είναι το εύρος, το ενδοτεταρτημοριακό εύρος, η διακύμανση, η τυπική απόκληση, ο συντελεστής μεταβολής και η εντροπία.
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Η κυρά της Θηρεσίας και της Σήκηνου Μαργαρίτα Λούρδαινα, το 1508 εκτίμησε τα εισοδήματα της κόρης της Ανδριάνας που παντρευόταν στην Κρήτη28. Η
εκτίμηση της Λούδερνας στηρίχτηκε σε μία χρονική σειρά δεδομένων, τη μεταβλητότητα των οποίων μπορούμε να αποδώσουμε στην παραλακτοφορεία των
δέντρων, τις καιρικές συνθήκες και τις καλλιεργητικές φροντίδες. Η Θεοδώρα
Γρυπάρισσα, στον Χάνδακα, τον Μάρτιο του 1518, αναφέρει στη διαθήκη που
συνέταξε ο νοτάριος Μανουήλ Γρηγορόπουλος […] Και του ανδρός μου αφίημι
αυτώ την άμπελον μου, ήτις εστίν ως εργατών έξ περίππου. Και το χωράφιν μου,
ήτις εστίν ως μουζουρίων πέντε ήμισυ περίπου, ως εγώ λέγω […]29.
Η εκτίμηση της έκτασης του αμπελιού έγινε με μονάδες έργου και του χωραφιού με μονάδες βάρους, χαρακτηριστικές μονάδες που μπορούμε να εντάξουμε στα εθνομαθηματικά της Κρήτης30. Οι δύο αυτές μονάδες δεν ήταν σταθερές, διότι εξαρτούνταν από την ποιότητα του εδάφους: ένας εργάτης (ovra)
ως μονάδα έργου, σε σημερινές μονάδες αντιπροσώπευε έκταση της τάξης των
140-160 τετραγωνικών μέτρων, ενώ η επιφάνεια χωραφιού ενός μουζουριού κυμαινόταν από μισό έως ένα στρέμμα, ανάλογα με την ποιότητα του εδάφους.
Στις 6 Φεβρουαρίου 1549, ο Ντζουάν Κορνάρος πούλησε ένα αμπέλι, το οποίο,
όπως ο ίδιος αναφέρει […] είναι εργατών κδ΄ ιντζήρκα, το οποίον είναι φύτεμα
μου χρονών ιβ΄ ιντζήρκα […]31. Η μεταβλητότητα οφείλεται στην εκτίμηση της
έκτασης των 24 εργατών, η οποία είναι της τάξης των τεσσάρων στρεμμάτων.
Ακόμη υποδηλώνει ότι κάποια κλίματα αστόχησαν και φυτεύτηκαν για δεύτερη και τρίτη φορά.
Σε ένα συμβόλαιο της Μονής Αγίας Τριάδας του Αρετίου Μιραμπέλου, της
15ης Σεπτεμβρίου 1638, αναφέρεται η εκτίμηση μίας μικρής έκτασης: […] δίδω
του άνοθεν μοναστηρίου το χωράφι απόχο στο τόπο λεγόμενο αχλάδη βάνι απάνο κάτο συτάρι πυνάκια τρία […]32. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβλητότητα
απορρέει από την αβεβαιότητα ως προς την ποιότητα του χωραφιού, η έκταση
του οποίου μετριέται με μονάδες χωρητικότητας.
Σε μία διαθήκη του Μανουήλ Γρηγορόπουλου, στις 24 Σεπτεμβρίου 1527, ο
μαΐστρο Ιωάννης Γαλανός εκτιμά τον μικρό θησαυρό του: […] Έτι λέγω και έχω
εις την κασέλα μου ως δουκάτα εδικά μου όλα δέκα ή δώδεκα, ή απάνω ή κάτω,
28. […] Η ιντράδα μας είναι δουκάτα διακόσια ένας χρόνος με τον άλλον […]: Πατραμάνη 1990, 173.
29. Κακλαμάνης και Λαμπάκης 2003, 90.
30. Τα Εθνομαθηματικά ασχολούνται με τη μελέτη της σχέσης των Μαθηματικών με τον πολιτισμό. Είναι οι κώδικες που επιτρέπουν σε μία πολιτιστική ομάδα να περιγράψει, να οργανώσει
και να κατανοήσει την πραγματικότητα.
31. Δρακάκης 2004, 107.
32. Ξανθουδίδης 1912, 27. Με την ευκαιρία σημειώνεται ότι το πινάκιο ήταν σκεύος μέτρησης δημητριακών και ταυτόχρονα μονάδα μέτρησης βάρους. Ήταν ίσο με το ¼ του μουζουριού.
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και θέλω γενώνται πρώτον αι έξοδες εμένα πάσαι […]33. Ο μαΐστρος Ιωάννης
Γαλανός ήταν μαραγκός και γνώριζε αριθμητική. Εκείνο που τον ανάγκασε να
κάνει την εκτίμηση απάνω ή κάτω ήταν η μεγάλη μεταβλητότητα του μικρού
θησαυρού, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι τα δουκάτα ήταν σε διάφορα νομίσματα, των οποίων οι ισοτιμίες δεν ήταν σταθερές.
Από στατιστική άποψη, οι τελικές εκτιμήσεις όλων των κατηγοριών ήταν
σημειακές και ανεξάρτητες μεταξύ τους34. Τουλάχιστον οι πιο σημαντικές περιπτώσεις, όπως επιβεβαιώνεται και από την εκτίμηση μιας μουζουρέ χωράφια
με τίμημα λε΄ υπέρπυρα. Ο νοτάριος Βαρούχας αναφέρει: και έγραψεν ο καθαής τι στίμαν του χόρια35.
Κάθε εκτιμητής ρεφερίρε36, ως τίμημα του αντικειμένου, έναν αριθμό εκφρασμένο σε υπέρπυρα ή τρέχουσες μονάδες και οι νοτάριοι υπολόγιζαν το τελικό
τίμημα με μία αριθμητική διαδικασία. Αυτή η διαδικασία δημιουργούσε δυσκολία στην κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο γίνονταν οι εκτιμήσεις, διότι δεν
μαρτυρείται ακριβώς ο τρόπος προσέγγισης της τιμής που έδιναν. Πολλές φορές
έδιναν την εκτίμηση είσε φόβο Θεού ή αναφέροντας αφού έκριναν όσα ήταν δυνατόν να κρίνουν. Άλλοτε σημείωναν ότι η εκτίμηση τους έγινε κατά συνείδηση
ή ανάφεραν ότι επίγεν και είδε και απρεζάρισεν37 αυτό απάνω εις την διάκρισιν38
του... Τέλος, επικαλούνταν το εθιμικό δίκαιο39. Άλλες φορές, ωστόσο, έδιναν
μία απλή περιγραφή αναφέροντας και την αυτοσχέδια μονάδα μέτρησης, όπως
στην περίπτωση αμπελιού, το 1608 40: [...] επίγαμεν και είδαμεν και εστιμάραμεν
το και μ’ ένα κούτζουρο δρί και εις τιν διάκρισιν μας το εβάλαμεν … υπέρπυρα
ενενήκοντα [...]. Πιο λεπτομερή περιγραφή διαβάζουμε, πάντως, σε εκτίμηση
αμπελιού, στις 13 Αυγούστου 1622: ο μάστρο Γιώργης Κουδουμνής αναφέρει41
[…] αφού έλαβε υπόψη του την έκταση, την ποιότητα του και όλα τα δικαιώματα του42, μηδενός εξαιρουμένου, το εκτίμησε, σύμφωνα με την συνείδηση του, σε
900 υπέρπυρα. Το αμπέλι αυτό είναι περίπου δέκα εργατών […].
33. Κακλαμάνης και Λαμπάκης 2003, 215.
34. Ως ανεξάρτητες νοούνται οι μετρήσεις που δεν αλληλοεπηρεάζονται και ανήκουν στην ίδια
κατανομή.
35. Bakker and Van Gemert, 1987, 75.
36. ρεφερίρε: ανάφερε.
37. απρεζάρισεν: εκτίμησε.
38. Bakker and Van Gemert 1987, 404 (διάκρισις: ικανότητα).
39. […] quelle istimate sopra la conscientia loro, segondo il rito della patria [ …]. Μετάφραση: […]
για να εκτιμήσουν κατά συνείδηση, σύμφωνα με τα έθιμα της πατρίδας […]: Γρυντάκης 2006, 59.
40. Bakker and Van Gemert 1987, 445.
41. Γρυντάκης 2011, 107.
42. Με τον όρο δικαιώματα αναφέρεται σε νομικές δεσμεύσεις, όπως, την εντριτία, το πάκτος, το
λίβελλο, το γραβάμε, το καβαλλαρικό, κάποια από τα οποία θα είχε το αμπέλι.
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Στο κατάστιχο του Τζώρτζη Πάντιμου (1613-1642), το 75% των εκτιμήσεων που περιέχονται σε αυτό πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη συνείδηση των
εκτιμητών. Η συνεχής επίκληση της συνείδησης οριοθετεί τη μετάθεση του κριτηρίου της αλήθειας από το αντικείμενο, στο υποκείμενο της γνώσης, τον εκτιμητή και από το πράγμα, στη συνείδηση, από τη βούληση της αυθεντίας που
επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες, στην αυτονομία του εγώ, στο πλαίσιο
του εθιμικού δικαίου. Με άλλα λόγια, στις αστικές κοινωνίες της εποχής αυτής,
με την εμφάνιση του ανθρωπισμού υπήρξε διάχυτη η αμφιβολία σχετικά με τη
γνώση του αντικειμένου. Την ίδια εποχή, ο Rene Descartes (1596-1650) διατύπωνε φιλοσοφικά την αμφιβολία στο έργο του Λόγος περί της Μεθόδου. Στους
εκτιμητές της Κρήτης συνυπάρχουν δύο βασικές έννοιες της καρτεσιανής φιλοσοφίας: η έννοια του εγώ και η έννοια της αμφιβολίας.
Παρά την εμπειρία και το κύρος των εκτιμητών, οι εκτιμήσεις δεν γίνονταν
πάντα αποδεκτές και ορισμένες φορές επαναλαμβάνονταν. Σε συμβόλαιο εκτίμησης ενός περιβολιού στην Καλαμαύκα Ιεράπετρας, στις 7 Δεκεμβρίου του
1538, ο νοτάριος Ιωάννης Ολόκαλος αναφέρει […] και ογιά πλεα βεβέοσην και
σιγουρότητα σου εβάλαμεν στημαδόρους και εξαναστήμαρα μεν το, και καθός
τα εστιμάραν επίρα και αποπληρόθηκα, το οποίον περιβόλην είνε ελές και καρές
και συκές […]43.
Όταν οι εκτιμήσεις γίνοταν αποδεκτές από τους ενδιαφερόμενους, στα
συμβόλαια σημείωναν μία έκφραση του τύπου και οι δύο πλευρές δέχτηκαν και
παίνεσαν την εκτίμηση. Στην περίπτωση ο ένας αποδεχόταν την εκτίμηση, προσέθεταν και ευχαριστημένος, επαινεί και αποδέχεται την παραπάνω εκτίμηση.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Κατά την ύστερη βενετοκρατία, χρησιμοποιήθηκαν εμπειρικά σε μικρά δείγματα στην Κρήτη ορισμένες συναρτήσεις της σύγχρονης Στατιστικής. Ιδιαίτερα
εφαρμόστηκαν τα λεγόμενα μέτρα θέσης, η μέση, η μέγιστη και η επικρατούσα
τιμή, καθώς και ο σταθμικός μέσος, με σκοπό να υπολογίσουν το τίμημα από
ένα σύνολο εκτιμήσεων σε μία αγοραπωλησία. Αντίθετα, όπως αναφέραμε ήδη,
δεν προσέγγιζαν εμπειρικά τα μέτρα διασποράς, δηλαδή το πόσο διεσπαρμένες
ήταν οι τιμές των εκτιμήσεων.

43. Μαυρομάτης 1994, 184.
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Μέση τιμή
Ο αριθμητικός μέσος ως γεωμετρική έννοια αποτελεί δημιούργημα των αρχαίων
Ελλήνων και η απαρχή του τοποθετείται στις μεσότητες που χρησιμοποιούσαν
οι Πυθαγόρειοι στη Μουσική. Η πρακτική εφαρμογή του αριθμητικού μέσου,
η λεγόμενη μέση τιμή, αποτελεί, ωστόσο, δημιούργημα των εμπόρων και των
νοταρίων της Μεσογείου, κατά το τέλος του 15ου αιώνα και εφαρμοζόταν στην
Κρήτη ήδη τον 16ο. Η καθυστερημένη εφαρμογή της στη Βόρεια Ευρώπη υποδηλώνει τη δυσκολία κατανόησης του θεσμικού ρόλου της.
Η μέση τιμή είναι το αμερόληπτο μέτρο ενός συνόλου μετρήσεων και, στην
περίπτωση μας, των εκτιμήσεων. Ας μελετήσουμε ένα παράδειγμα. Στις 13 Φεβρουαρίου 1582, ο Βιτσέντζος Κορνάρος συνάπτει ένα συμβόλαιο αγοράς για
μία ποδιά χωράφια που βρίσκονταν στον κάμπο των Αχλαδιών. Η εκτίμηση της
αξίας της ποδιάς έγινε από τρεις εκτιμητές και, σύμφωνα με τον νοτάριο της Σητείας Μάρκο Καλύβα44, […] εστιμαριστήκασι τρείς φορές κατά τις λέτζες: στην
πρώτη στίμα εβάλασι υπερπυρα διακόσια ογδοήκοντα και στην δεύτερην υπερπυρα. τριακόσια τριάντα και στην τρίτην υπέρπυρα τριακόσια, ως φαίνεται με
ιστρουμέντο πουλησάς … τες οποίες τρείς στίμες εμεστάραμεν κατά το συνήθη
και εβγήκαν τα νέτα υπέρπυρα τριακόσια τρία σολδία […].
Είναι εντυπωσιακή η ακρίβεια του υπολογισμού, 303 υπέρπυρα και 10 σολδία, σε μία εποχή που δεν υπήρχαν δεκαδικοί αριθμοί και ήταν πολύ δύσκολη η
διαίρεση. Για τον λόγο αυτό εκφράστηκαν τα νέτα με συμμιγείς αριθμούς. Ένα
«φανταστικό» υπέρπυρο ήταν ισοδύναμο με 32 πραγματικά σολδία. Συνεπώς,
εδώ έχουμε τη χρήση της μέσης τιμής, για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων στην Κρήτη.
Είναι φανερό ότι η διαδικασία εύρεσης των νέτων αναπτύχθηκε μέσα στην
κοινωνική πολυπλοκότητα της εποχής και είχε επιρροή στην κοινωνία. Η εύρεση του τελικού τιμήματος περιγράφεται ως κοινωνικό γεγονός: εμεστάραμεν
κατά το συνήθη, που μπορεί να συμβαίνει καθημερινά.
Μέγιστη τιμή
Ένα άλλο μέτρο θέσης που εφαρμόστηκε στην Κρήτη ως τελική εκτίμηση, ήταν
η μέγιστη τιμή από ένα δείγμα εκτιμήσεων. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις στα έγγραφα των νοταρίων, κυρίως στις εκτιμήσεις χωραφιών. Οι εκτιμήσεις
χωραφιών ήταν οι πιο σημαντικές και δύσκολες. Οι άνθρωποι του 16ου αιώνα
δεν είχαν την ίδια αίσθηση του χώρου των δύο διαστάσεων με εμάς, σήμερα.
Δεν είχαν δει ποτέ το όργανο μέτρησης των επιφανειών, την τετραγωνική οργιά,
44. Μέρτζιος 1964, 183.
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διότι δε υπήρχε. Ήταν δύσκολο, λοιπόν, να εφαρμόσουν τον τύπο του Ήρωνα
για να υπολογίσουν με τριγωνισμό την έκταση ενός χωραφιού, αν και η μέθοδος ήταν γνωστή από τη βυζαντινή περίοδο45.
Η προαναφερθείσα δυσκολία ανιχνεύεται και στο παρακάτω συμβόλαιο46,
το οποίο αναφέρεται σε μεταβίβαση χωραφιών από τον άρχοντα Τριβιζάν, στο
Μοναστήρι Αρέτι Μιραμπέλου, στις 7 Νοεμβρίου του 1637: […] τα οποία χωράφια ντεκόρδο εβάλασι και στίμαρατα στίμες τρις ορδενάριες κατά τα όρδενε
και πιάσασι την ακριβότερι τον άνοθεν υπερπύρων χίλια εξακόσια σαράντα τεσόπιες στίμες θέλου πέψυ να ρεγιστράρου στι καντζελαρία τζι χώρας […]. Είναι
φανερό ότι οι τρεις στίμες ήταν διαφορετικές και ανεξάρτητες μεταξύ τους. Τις
διατάξανε και πήρανε τη μέγιστη τιμή. Στις περιπτώσεις αυτές διαφαίνεται μεροληψία, δηλαδή ευνοϊκή μεταχείριση προς τον πωλητή, ιδιαίτερα όταν αυτός
έχει και κάποιο αξίωμα, όπως στην παραπάνω περίπτωση.
Επικρατούσα τιμή
Η επικρατούσα τιμή σε ένα δείγμα είναι η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα
εμφάνισης. Σε συμβόλαιο της 17 Μαρτίου 1593 του νοταρίου Zorzi Troilo, στο
Ρέθυμνο, προτείνεται ως τελική εκτίμηση η επικρατούσα τιμή, από ένα δείγμα
τριών εκτιμήσεων: […] με το παρόν δημόσιο συμβόλαιο εκλέγουν θεληματικά για
εκτιμητές το κτίστη μάστρο-Νικολό Τσενογιάννη και το μαραγκό μάστρο-Μαθιό
Λογαρά, στους οποίους δίνουν την εξουσία να εκτιμήσουν τα σπίτια αυτά. Σε περίπτωση διαφωνίας μπορούν να καλέσουν έναν τρίτο που να είναι αρεστός και στα
δύο μέρη και η εκτίμηση που από αυτούς ή από το μεγαλύτερο μέρος θα βγει, να
είναι και να ισχύει […]47. Από το παραπάνω εδάφιο διαφαίνεται ότι το τελικό
τίμημα που θα βγει από το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή από τους περισσότερους
-στην παραπάνω περίπτωση τουλάχιστον από δύο εκτιμητές- είχε μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή και ισχυρότερη θεσμική ισχύ.
Σταθμικός μέσος
Περισσότερο πολύπλοκες περιπτώσεις είναι όταν δινόταν διαφορετική βαρύτητα στις τιμές ενός χαρακτηριστικού που εκτιμούσαν. Στις περιπτώσεις αυτές, για
τον υπολογισμό ενός μέτρου θέσης χρησιμοποιούσαν τον σταθμικό μέσο όρο.
Ένα παράδειγμα προσφέρει ο νοτάριος Μαρίνος Αρκολέος σε ένα συμβό45. Για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες αυτές, οι νοτάριοι περιέγραφαν με έμφαση τις βιωμένες
τοπολογικές ιδιότητες προσδιορίζοντας, για παράδειγμα, με ακρίβεια τα όρια, τον τόπο, στον
οποίο αυτά βρίσκονταν, τη γειτονία και την κλίση τους.
46. Ξανθουδίδης 1912, 199.
47. Γρυντάκης 2006, 113.
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λαιο, στις 23 Φεβρουαρίου 1644, στο Ρέθυμνο: ο παπάς Φραγκίσκος Βαρούχας
πούλησε ένα αμπέλι στον Τζουάννε Δάνδολο και συμφώνησαν, μετά την πρώτη εκτίμηση, να κάνουν ακόμη δύο εκτιμήσεις, με εκτιμητές τον Γρίττη και τον
Κιότζα. Στο έγγραφο δεν αναφέρεται η πρώτη εκτίμηση48.
Είναι φανερό ότι η πρώτη εκτίμηση ήταν μικρή (μόνο 1.095 υπέρπυρα)49.
Ωστόσο η περίπτωση αυτή είναι πολύπλοκη και ενέχει την έννοια της σύνθεσης. Αρχικά η ποιοτική εκτίμηση του ενός εργάτη έγινε σε μίστατα κρασιού,
διότι αυτά αντιλαμβάνονταν ως απόδοση του εργάτη, καθώς και σε «φανταστικά» υπέρπυρα που, σε κάθε εκτίμηση, πολλαπλασίασαν με τον αριθμό των
εργατών50. Στη δύσκολη αυτή περίπτωση εφαρμόστηκε αυτό που ονομάζουμε
σταθμικό μέσο, ο υπολογισμός του οποίου έγινε μετά από συζήτηση και συμφωνία των συμβαλλομένων, διότι το κείμενο διασώζει γνώσεις περισσοτέρων
των δύο ατόμων.
Στην Κρήτη, την εποχή αυτή δεν μπορούμε να πούμε πιο μέτρο θέσης ήταν
καταλληλότερο. Δεν ήταν αρκετό το τίμημα, ως αριθμητικό αποτέλεσμα, να ήταν
σωστό, αλλά έπρεπε να ήταν επιπλέον αποδεκτό και συμβατό με την κοινωνική
πραγματικότητα. Στην περίπτωση αυτή αποτελούσε ισχυρό στοιχείο ενίσχυσης
της εγκυρότητας της σύμβασης.

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ (PER CENTO).
Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (DE REGOLA DEL TRE)

Οι μετασχηματισμοί αποτελούν βασική μεθοδολογία της Στατιστικής. Τα ποσοστά είναι ένας μετασχηματισμός της σχετικής συχνότητας των μετρήσεων ενός
μεγέθους με βάση το εκατό. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ποσοστά ήταν γνωστά
στο Βυζάντιο, αλλά έλαβαν τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα από τους εμπόρους της Μεσογείου κατά τον 15ο αιώνα.
Οι έμποροι, καθιερώνοντας την εμπορική γραφή (scrittura mercantesca),
48. Σε μετάφραση από τα ιταλικά: Ο Γρίττης πήγε είδε το αμπέλι και το υπολόγισε 11 εργατών. Εκτίμησε με 170 υπέρπυρα τον εργάτη, εκτός από έναν που τον εκτίμησε με 70. Τα δύο δέντρα που
υπήρχαν τα εκτίμησε 50 υπέρπυρα. Συνολικά δηλαδή υπολόγισε το μερίδιο του παπά 1.150 υπέρπυρα. Πήγε, στη συνέχεια ο Κιότζας και έκανε την τρίτη εκτίμηση. Συμφώνησε με τον Γρίττη, στους
11 εργάτες, αλλά εκτίμησε με 180 τον εργάτη εκτός από ένα, και έβγαλε συνολικά το μερίδιο του
παπά 1.325 υπέρπυρα. Το σύνολο των τριών εκτιμήσεων βγάζει μέσο όρο 1.190 υπέρπυρα καθαρά, τα οποία οφείλει να καταβάλει ο αγοραστής στον πουλητή παπά: Γρυντάκης 2003, 76.
49. Η πρώτη εκτίμηση αναφερόταν σε συμβόλαιο του νοταρίου Λουκά Μηλιώτη.
50. Η ποιοτική εκτίμηση του εργάτη γινόταν σε μίστατα κρασιού και ήταν της τάξης των 8-12 μιστάτων. Στο έγγραφο, οι περισσότεροι εργάτες είναι κατά τι υπερτιμημένοι.
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έγραφαν στην αλληλογραφία τους την έκφραση στα εκατό μέρη (per cento) ως
pcο. Από αυτές τις αναφορές προήλθε το σύμβολο %. Για τα ποσοστά που αφορούσαν σε χρηματικά ποσά χρησιμοποιούσαν τον όρο tratto, ο οποίος δήλωνε
τη χρονική διάρκεια. Η Κρήτη που βρισκόταν στον δρόμο των μπαχαρικών και
των προσκυνητών ήταν από τα πρώτα μέρη στον κόσμο, στα οποία εφαρμόστηκε στην πράξη η έννοια αυτή. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν την ευρεία χρήση των ποσοστών στην Κρήτη τόσο από τη βενετική
διοίκηση όσο και τον απλό λαό.
Το 1574, ο προβλεπτής Giacomo Foscarini όρισε με ποσοστά τον φόρο των
εμπορευμάτων επί των τιμών που ίσχυαν στον Χάνδακα51. Σε μία συμφωνία
που συνέταξε ο νοτάριος Μ. Μαράς, στις 23 Μαρτίου 1549, για την πληρωμή δασμών κρασιών εξαγωγής από τον Χάντακα στη Βενετία, το ποσοστό καθορίζεται σε 1%: […] με δύναμιν του παρόντος ινστρουμέντο, ομπλεγαρίζομαι
εγώ ο ρηθείς πριντζηπάλε εσένα του κυρ-Γεωργιλά Κολωνά ωσάν νταζέρης του
ντάτζιου του ούνο περ τζέντο του παρόντος χρόνου αφμθ΄, εις τέρμηνω έως τον
΄
Αύγουστον τον πρώτον ερχόμενον αφμθ΄ […]52. Ο ίδιος νοτάριος, στις 7 Μαΐ΄
ου 1549, συντάσσει ένα δανειστικό ομόλογο με επιτόκιο 10% τον χρόνο53. Στο
συμβόλαιο αναφέρεται ολογράφως το ποσοστό, προσδιορίζεται ο χρόνος τοκισμού και ο χρόνος εξόφλησης.
Ο νοτάριος Zorzi Troilo, χρησιμοποιεί τα ποσοστά στα συμβόλαια που συντάσσει. Σε ένα από αυτά (8 Νοεμβρίου 1595), ο Μαρίνος Γρίμπιας αφήνει στον
ανήλικο νόθο γιο του Νικολό 20.000 υπέρπυρα για να επενδυθούν από τους ανιψιούς του στο Ρέθυμνο ή στον Μυλοπόταμο με την επισήμανση […] siano obligate
di dar al predetto miser Nicolo il pro del predetto dinaro, cioe otto per cento . e questo
in caso che partisse di casa da detti signori nepoti e commissari, avanti la comprada
et investition del predetto dinaro […]54. Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό περιγράφεται χωρίς να χρησιμοποιείται σύμβολο και δεν αναφέρεται ο χρόνος.
Σε συμβόλαιο του νοταρίου Μανόλη Βαρούχα στο Μοναστηράκι, στις 24
Οκτωβρίου 1604, το οποίο αφορά σε τακτοποίηση χρέους, υπολογίζεται με
51. Μπαρούτσος 1998, 175.
52. Δρακάκης 2004, 318.
53. […] Ομολογώ εγώ ο Ρανιέρης Ντζέν … ότι έλαβα σήμερον από σένα τον ρέμπι Λιάχω Δεναχού,
ιουδαίον, δουκάτα βενέτικα, τζεκίνια, ντονάδους χρυσούς εις χρυσάφι καλώ του ζυγού, οκτώ,
ήγουν η΄κεφάλαιον, δανικά δια να ’μαι κρατημένος να σου δίνω διάφορον δέκα εις τα εκατόν
τον χρόνον… Και ταύτα τα δουκάτα χρυσά οκτώ, το κεφάλαιον, ομοίως και το διάφορον τως, να
σου δίδω έως τρεις μήναις, πρώτους εχόμενους […]: Μαρμαρέλη-Δρακάκης 2005, 137.
54. […] είναι υποχρεωμένοι να παραχωρούν στο Νικολό έναντι των παραπάνω χρημάτων το οκτώ
τις εκατό του ποσού, και αυτό σε περίπτωση που ο Νικολό θα έφευγε από το σπίτι των παραπάνω ανιψιών πριν την αγορά και την επένδυση των χρημάτων […]. Γρυντάκης 2006, 144.
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ακρίβεια ο τόκος που πολλές φορές αναφέρεται και ως αμάχη: […]55 έως να
του πλερώσει τα άνοθεν υπέρπυρα ρκε΄ και α δεν ήθελε ατεντέρι να τα πλερόσι,
ος άνοθεν προμετάρι, να μπορί ο άνοθεν Νικόλας να τα κρατί να δίδι πάσα χρόνο για διάφορον τονε τον ανοθέν υπερπύρων ρκε΄ πέρπυρα δέκα προς οκτώ τα
κατώ, όστε να του δόσι τα άνοθεν πέρπυρα ρκε΄ […]. Είναι φανερό ότι υπολογίστηκε με ακρίβεια ο τόκος 10 υπέρπυρων, ο οποίος αναλογούσε στο κεφάλαιο
των 125, με επιτόκιο 8% τον χρόνο. Πολλές φορές ο τόκος δεν καθοριζόταν σε
υπέρπυρα, αλλά σε είδος, σε μουζούρια στάρι56.
Η χρήση των ποσοστών είναι σημαντική διότι αποτελεί τρόπο για μέτρησης της τυχαιότητας (δηλαδή της πιθανότητας εμφάνισης ενός ενδεχομένου),
η οποία άρχισε να αναπτύσσεται τον 17ο αιώνα και έλαβε αξιωματική μορφή
μόλις το 1933, από τον Andrey Kolmogorov (1903-1987)57. Στην Κρήτη, κατά
τη βενετοκρατία, η τυχαιότητα ήταν διάχυτη τόσο στα έργα της λογοτεχνίας
ως Μοίρα, Ριζικό και Τύχη όσο και στην καθημερινή ζωή, με τα τυχερά παιγνίδια, τη χαρτοπαιξία και την κατανομή των περιουσιών με κλήρωση. Ωστόσο
δεν έχουμε ενδείξεις για εμπειρική προσέγγιση της.
Για να εφαρμόσουν στην πράξη τα ποσοστά, έπρεπε οι συμβαλλόμενοι να
έχουν την αίσθηση της αναλογίας και οι νοτάριοι να γνωρίζουν να εφαρμόζουν
τον κανόνα των τριών.
Η αναλογία αποτελεί βασική έννοια της ελληνικής φιλοσοφίας και η αναλογική σκέψη είναι χαρακτηριστικό του ελληνικού πνεύματος. Ως μαθηματική
έννοια είναι η ισότητα λόγων και ως φιλοσοφική είναι η ομοιότητα σχέσεων.
Κατά τη βενετοκρατία, στην Κρήτη, οι αναλογίες εκφράστηκαν ως συμβολικές
λεκτικές συνθέσεις και μεταφορές (στη λογοτεχνία), με την εφαρμογή ελληνικών αναλογιών στα κτίρια (στην αρχιτεκτονική), μέσω της προοπτικής (στην
αγιογραφία) και με παρομοιώσεις στην λύση πρακτικών προβλημάτων της καθημερινής ζωής, κάποια από οποία συνδέονταν με τις εκτιμήσεις.
Ιδιαίτερα στο εμπόριο, καμία μαθηματική διαδικασία δεν έχαιρε τόσης εκτίμησης, κατά τον ύστερο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, όση η αναλογία που
ονομαζόταν κανόνας των τριών ή χρυσός κανόνας (De regola del tre). Ο κανόνας εκφραζόταν με μία αναλογία. Μία μορφή του ήταν η αναγωγή στη μονάδα.
Η εφαρμογή του κανόνα απαντά πρώτα στην Ανατολή και στην ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου και στη συνέχεια στη Βόρεια Ευρώπη. Χρησιμοποιήθηκε από τις εμπορικές κοινωνίες που ασχολούνταν με τη διακίνηση νομισμάτων.
55. Bakker and Van Gemert 1987, 261.
56. Bakker and Van Gemert 1987, 395.
57. Ο Αριστοτέλης στο έργο του Μετά τα Φυσικά (1025 β), αναφέρεται στην τυχαιότητα και τη
λογική ή υποκειμενική πιθανότητα.
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Στα βιβλία abaco παρατίθεται χωρίς μαθηματικές επεξηγήσεις και, πολλές φορές, με μία ρητορική φόρμα58: […] a lo partitore, b la cosa che non ha somiglia,
c la cosa che se vuol sapere […]. Σε σύγχρονη διατύπωση, το a είναι ως προς το
b, όπως είναι το c ως προς το άγνωστο x.
Στην πράξη, οι νοτάριοι και οι έμποροι τοποθετούσαν τις ποσότητες σε μία
σειρά a, b, c και πολλαπλασίαζαν το b με το c. Στη συνέχεια διαιρούσαν το γινόμενο με το a, χωρίς να ενδιαφέρονται για θεωρητικές αιτιολογήσεις πέρα
από την ακρίβεια του αποτελέσματος. Σήμερα θα εννοούσαν την αναλογία a/b
= x/c ή x = bc/a.
Οι αναλογίες χρησιμοποιήθηκαν και σε άλλες περιπτώσεις της καθημερινής
ζωής, όπως στην πώληση, το 1622, στο Ρέθυμνο, ενός λιβέλλου59, η τιμή του
οποίου καθορίστηκε σε αναλογία με την αξία του ακινήτου, όπως διαπιστώνεται από το σχετικό εδάφιο που αποδίδεται σε μετάφραση από τα ιταλικά60 […]
το έσοδο αυτό είναι 42 υπέρπυρα τον χρόνο. Η τιμή που συμφώνησαν είναι 840
υπέρπυρα, δηλαδή ένα προς 20 […].
Η χρήση των αναλογιών ήταν η βασική μέθοδος στον υπολογισμό της
ισοδυναμίας των νομισμάτων, όπως φαίνεται στην εξόφληση χρέους, στις 28
Μαρτίου 1638, στο Ρέθυμνο61: […] ο Τζουάννε … δηλώνει ότι έχει πάρει από
την εκλαμπρότατη Μαρία Κορνέ … 10.000 υπέρπυρα, τα οποία του κατέβαλε με
229 ασημένια ισπανικά ρεάλια, με αναλογία 10 λίρες και 4 γαζέτες το ένα, όπως
είναι σήμερα […].
Μελετώντας τις δύσκολες εφαρμογές και την ακρίβεια των τελικών αποτελεσμάτων, συμπεραίνουμε ότι ορισμένοι νοτάριοι και έμποροι είχαν σχετική εκπαίδευση και γνώσεις των βιβλίων abaco της εποχής τους. Σε ένα διεθνές επάγγελμα όπως είναι το εμπόριο, ήταν αναγκαία διεθνή βιβλία, όπως τα abaco. Τα
abaco ήταν βιβλία εμπορικών προβλημάτων, τα οποία περιείχαν αναλογίες και
ποσοστά και απευθύνονταν στους ουμανιστές και τους μορφωμένους εμπόρους.
Ένα από τα πρώτα βιβλία αυτού του είδους ήταν οι σημειώσεις του φλωρεντίνου εμπόρου και τραπεζίτη Francesco Balducci Pegolotti (1310-1347), ο
οποίος το 1339 συνέταξε σε χειρόγραφο, το οποίο απευθυνόταν σε επιχειρηματίες και εμπόρους και έγινε γνωστό με τον τίτλο Pratica della mercatura. Σε
αυτό περιγράφει χώρες, μέτρα, σταθμά και. χρησιμοποιεί ποσοστά, ενώ αναφέρει
επανειλημμένα την Κρήτη. Αυτό ήταν το βασικό βιβλίο, στο οποίο το 1340 στη58. Μετάφραση: […] a ο διαιρέτης, b το πράγμα που δεν έχει κανένα όμοιο με αυτό, c το πράγμα
που επιθυμείς να γνωρίσεις […]. Swetz 1989, 227.
59. λιβέλλος: ενοίκιο.
60. Γρυντάκης 2011, 108.
61. Γρυντάκης 2011, 262.
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ρίχτηκε ο βενετσιάνικος εμπορικός οδηγός Tarifa zoe΄ niticia dy pexi e mexure
di luogi e terre che s΄adovra marcadantia per el mondo, ο οποίοςεπηρέασε την
εμπορική δραστηριότητα εδώ62.

Στην Κρήτη, κατά την περίοδο της βενετοκρατίας, χρησιμοποιήθηκαν στατιστικές τεχνικές στην κοινωνική οργάνωση και το εμπόριο, πριν αυτές διατυπωθούν ως έννοιες. Εφαρμόστηκαν από μηχανικούς, νοταρίους και εκτιμητές.
Αποκτήθηκαν με την εμπειρία, την προφορική παιδεία και τα ιταλικά εμπορικά
εγχειρίδια, και καθιερώθηκαν ως τεχνικές και μέθοδοι. Αποτελούσαν φόρμες
που ενσωματώθηκαν στον πολιτισμό της Κρήτης, ως μέρος του εθιμικού δικαίου και δεν αναγνωρίζονταν ως ανεξάρτητες γνώσεις. Ήταν κάτι ισοδύναμο με
επιστήμη που λειτουργούσε ικανοποιητικά στο συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον. Τέτοιες μορφές γνώσεων δημιουργούνται σε οργανωμένες κοινωνίες
και ασκούν άμεση επιρροή σε αυτές. Οι εφαρμογές της Στατιστικής μαζί με το
ινδοαραβικό σύστημα, το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, αποτελούσε ενδιαφέρον πεδίο της σκέψης και μέρος της κουλτούρας της Κρητικής Αναγέννησης.
Τέλος, μέσω της μελέτης των στατιστικών μεθόδων στην Κρήτη, μας δίδεται
μία αίσθηση της μακράς πορείας των μαθηματικών εννοιών στον χρόνο, ορισμένες από τις οποίες προϋπήρξαν της θεωρητικής θεμελίωσής τους.

62. Ένα σημαντικό βιβλίο abaco ήταν το βιβλίο Summa de Arithmetica Geometria proportioni et
proportionalita του αρχικά εμπόρου και αργότερα δασκάλου και μοναχού Fra Luca Pacioli
(1445-1514), το οποίο τυπώθηκε στη Βενετία, το 1494. Στο βιβλίο αναπτύσσεται το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα με την ονομασία scrittura alla Veneziana. Πρόκειται για πρωτοποριακό πόνημα ως προς την εποχή του. Περιείχε το μαθηματικό υλικό που ήταν αναγκαίο για τους
εμπόρους. Η ελληνική απάντηση στα βιβλία abaco ήταν η Πρακτική Αριθμητική ή Λογαριαστική του Μανουήλ Γλυζώνιου, η οποία κυκλοφορούσε στην Κρήτη. Τυπώθηκε για πρώτη φορά
το 1568 στη Βενετία και τα επόμενα 100 χρόνια της βενετοκρατίας είχε εννέα επανεκδόσεις.
Το Γλυζούνι προσανατολίζεται σε προβλήματα μίας παραδοσιακής αγροτικής οικονομίας.
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