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ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΖ' ΑΙΩΝΑ 

Σ τ α 1390, ό οίκος των Ghisi, πού κράτησε στην κατοχή του την Τήνο 

άπα τα 1207 εσβυσε, με το θάνατο του Γεωργίου Γ' Ghisi καί, με κληρονο

μικό δικαίωμα, οι κτήσεις του περιήλθαν στη Βενετία1. 

Στον Ι Ζ ' αιώνα, ή Τήνος αποτελεί τη μοναδική κτήσι τής Γαληνότατης 

στο κεντρικό Αίγαΐο.Το «Regno di Negreponte», άπο οπού καί ή 'ίδια ή Τ ή 

νος έξαρτώταν διοικητικά', έχει καταλυθή με τήν πτώσι τής Ευβοίας στους 

Τούρκους (1470). Ό Χαϊρεντίν Βαρβαρόσσα, κλονίζει τις Κυκλάδες στα 1537" 

καί είκοσι εννέα χρόνια κατόπιν, κυριεύεται ή "Ανδρος. ΟΊ ϊδιοι οι υπήκοοι 

τής Βενετίας, απορούν, π ώ ς ή Τήνος, ένα μικρό νησί, παραμένει σε χέρια χρι

στιανικά.* 

1. Για τον οίκο των Ghisi βλ. G. Α. CAPELLARI: TI campidoglio Veneto, χφ. της 
Μαρκιανής Βιβλιοθήκης μέ στοιχεία Mss. it. cl. VII 16 (8305), τόμ. IT, φ. 119v-120r 
Ό Vic. CORONELLI, Isolano dell'Atlante Veneto, Βενετία, 1096, τόμ. IT, μέρος II, 
σ. 231, αναφέρει δτι οι Τήνιοι αυθόρμητα, θέλησαν να υποταχθούν στη Βενετία μετά το 
θάνατο τοϋ τελευταίου Ghisi. Βλ. καί ΔΡΟΣΟΤ Ν. ΔΡΟΣΟΥ, 'Ιστορία της νήσου Τήνου> 
Έν 'Αθήναις, 1870, σ. 4 καί 247 - 8. 

2. Βλ. FREDDY THIRIET, La Romanie Vénitienne au moyen âge, Παρίσι, 1959, 
σ. 360 καί 397-8. Μετά τήν κατάληψι της Ευβοίας άπο τους Τούρκους, ό ρέκτωρ της Τή
νου είναι υποχρεωμένος να λογοδοτη στον Δοΰκα της Κρήτης. 

3. Γενικά, βλ. CHARLES DIEHL, Une République patricienne - Venise, Παρίσι, 
1938, σ. 178 καί 183-5. 

4. «Onde si può dire con verità che sia quasi maraviglia il vedersi mantenere 
un'isoletta nel mezzo a tanta forza e potenza nemica». Βλ. ERMANNO ARMAO, La «Re
latione dell'isola et città di Tine di Pompeo Ferrari, gentil'huomo piacentino», Ρώ
μη, 1938, σ. 27. 

Ό P. Ferrari, πήγε στην Τήνο στα 1614, σταλμένος άπο τον Γενικό Προβλεπτή 
Κρήτης Gian - Giacomo Zane, για να έξετάση τήν κατάστασι του νησιού.Ή «Relatione» 
γράφτηκε στα 1621. Το χειρόγραφο πού δημοσιεύει ό E. Armao, είναι αφιερωμένο στον 
Nicolo Valier, Capitano in Candia, Sindico et Inquisitor in Levante, μέ χρονολογία 31 
Αυγούστου 1623. Σύνοψι της εκθέσεως τοϋ Ferrari, μέ τίτλο «Relatione dell'isola di Ti
ne» έγραψε ó FRANCESCO BASILICATA, μηχανικός στην Κρήτη, καί περιέχεται στο έργο 
του: «Relatione di tutto il Regno di Candia», χειρόγραφο της Μαρκιανής βιβλιοθήκης: 
Mss. it. cl. VII, 1683 (8976). 
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Ή θέσι της Τήνου στο κέντρο του αρχιπελάγους, σε μικρή άπόστασι άπο 

τα γύρω νησιά, πού ολα μαζί σχηματίζουν τή φυσική γέφυρα ανάμεσα στή 

Μ. 'Ασία και τήν Ε λ λ ά δ α καί ή κατάστασι πού επικρατεί στις περιοχές αυ

τές, κάνει φανερή τή σημασία πού αποκτά το νησί αυτό για τή Βενετική Δη

μοκρατία. Μέχρι τα 1669, ή Τήνος καί τα Κύθηρα, αποτελούν τα δυο μάτια 

του «Βασιλείου της Κρήτης», πού μ' αυτά μπορεί να βλέπει άπο τον Καβο-

Μαλιά έως τήν Κωνσταντινούπολι καί να παρακολουθή κάθε κίνησι εχθρική 

στο Αιγαίο 1 . Είναι φυσικό επακόλουθο, να καταβάλλονται οχι λίγες φροντί

δες άπο τή Βενετία, για τήν όργάνωσι της άμυνας της Τήνου 8 πού παραμένει 

στην κυριαρχία της καί μετά τήν πτώσι του Χάνδακα 8. Ή Τήνος, αποβαίνει 

τώρα το «προκεχωρημένο φυλάκιο» της Γαληνότατης στο Αιγαίο. 

Σύμφωνα με τήν έ'κθεσι του Ferrar i , ή Τήνος έχει στον Ι Ζ ' αιώνα, εί

κοσι δύο χωριά 4 καί έπί πλέον τήν διοικητική έδρα του νησιού, το 'Ξώμπουρ-

γο, πολίχνη πού σχηματίστηκε γύρω άπο το κάστρο της 'Αγίας Ελένης, πά

νω σε φυσικά οχυρό τόπο, σε άπόστασι μιας ώρας καί μισής άπο τή σημερινή 

πρωτεύουσα. Ό συνολικός πληθυσμός του νησιού αυτή τήν εποχή, δεν είναι 

εοκολο να καθορισθή μέ ακρίβεια. Υπάρχει βέβαια ή πληροφορία οτι είναι 

περισσότερο κατοικημένη άπο τις υπόλοιπες Κυκλάδες8 καί αύτο εξηγείται 

από το γεγονός δτι πολλοί κάτοικοι των γειτονικών νησιών, καταφεύγουν στην 

Τήνο, δπου υπάρχει διοίκησι περισσότερο φιλελεύθερη, σε σύγκρισι μέ τον 

τουρκικό ζυγό. Ή πληροφορία δμως αυτή δέν είναι στοιχείο ικανοποιητικό. 

Επίσημες εκθέσεις πολιτικών καί εκκλησιαστικών προσώπων 6 , συγχέουν κά

πως το ζήτημα. Ό Ε π ί σ κ ο π ο ς Rigo, στα 1632, αναφέρει 18.000 κατοίκους, 

ό προβλεπτής F r . Foscoli, οκτώ χρόνια κατόπιν, &νει τον αριθμό 9.000 πε-

1. Σ Τ Β Ρ Γ Ι Ο Τ Γ. Σ Π Α Ν Α Κ Η , Benetto Moro, «Relatione», στα Μνημεία Κρητικής ' Ι 
στορίας, τομ. IV, Ηράκλειο, 1958, σ. 61-2. Τήνος καί Κύθηρα, είχαν ταχθή στην δικαιοδο
σία του Δούκα τής Κρήτης. Βλ. έκθεσι Giac. Foscarini (1577) VLADIMIR LAMANSKY, 
Secrets d'État de Venise, Πετρούπολι, 1884, σ. 641 κ.έ. 

2. Ό Vic. GORONELLI, δ. π., σ. 230, παρατηρεί δτι οί Τούρκοι ορέγονται τήν Τήνο 
καί γι' αύτο «bene presidiata la custodisce gelosamente la Republica». 

3. Μετά το 1669, παραμένουν στα χέρια των Βενετών τα φρούρια τής Κρήτης: Σού
δα, Γραμβούσα, Σπιναλόγκα. Βλ.ϋΗΑΗΐ,Εβ DIEHL, δ. π., σ. 278. Για δσα ακολουθούν τή 
συνθήκη τοϋ έτους αύτοϋ, βλ. Μ. NANI-MOCENIGO, Storia della Marina Veneziana da 
Lepanto, alla caduta della Republica, Ρώμη, 1935, σ. 255 κ. έ. 

4. ERMANNO ARMAO, δ. π., σ. 46.Ό λατϊνος επίσκοπος Τήνου, Ν. Rigo, σέ εκθεσί 
του (6 Μαΐου 1632) αναφέρει σαράντα χωριά, Βλ. GIORGIO HOFMANN. S. J. Vescovadi 
cattolici della Grecia, II Tinos, στα Orientalia Christiana Analecta, αριθ. 107, Ρώ
μη, 1936, σ. 67. 

5. J. SPON - G. WHELER, Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant, 
Λυών, 1678, τόμ. Ι, σ. 168. 

6. Για δλα GIORGIO HOPMANN S.J, δ. π., σ. 13. 
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ρίπου, ό 'Αποστολικός Ε π ι σ κ έ π τ η ς Sebast iani στα 1667, μιλεί για 12.000 

(οκτώ χιλιάδες λατίνοι και τέσσερις χιλιάδες ορθόδοξοι) καί τέλος στα 1682 

ό Προβλεπτής Aurelio Marcello, αναφέρει 9.102 κατοίκους. ,λΑς σημειωθή, 

οτι ό Vic. Coronelli 1 αναφέρει 6.000 μόνον κατοίκους, ενώ το διπλάσιο α

κριβώς ό Α. F r a n c h i στην περιγραφή του για τήν Τήνο". Τον αριθμό 18.000, 

δτι δηλαδή καί ή εκθεσι του επισκόπου Rigo, μας παρέχει ό F e r r a r i 8 . Δέν 

εξηγείται διαφορετικά ή, μέσα σε μικρά αναλόγως χρονικά διαστήματα, με

γάλη αύξομείωσι του πληθυσμού της Τήνου, δπως προκύπτει άπο οσα παρέ

χουν οι πηγές αυτές, παρά μόνο αν δεχθούμε οτι βασίζονται σε λανθασμένα 

δεδομένα. Περισσότερο ακριβή πρέπει να θεωρηθούν τα οσα αναφέρουν οι 

Προβλεπτές Foscoli καί Marcello, πού οπωσδήποτε θα στηρίζονται σέ υπεύ

θυνες πληροφορίες4. 

Οι κάτοικοι του νησιού διακρίνονται σέ αστούς καί αγρότες. Οι πρώτοι 

ασχολούνται μέ μικρεμπόριο, ή υπηρετούν σέ δημόσιες θέσεις καί συμμετέ

χουν στο κοινοτικό συμβούλιο πού διοικεί το νησί (Consiglio della G o m m u n i -

t à di T ine ) , οι δεύτεροι αφοσιώνονται στην καλλιέργεια. Μια ακόμη διαίρεσι 

του πληθυσμού πρέπει να σημειωθή: διαίρεσι οικονομική καί κοινωνική μαζί. 

'Υπάρχουν οι κτηματίες 5 ( feudatar i ) καί οι ακτήμονες (senza f e u d o ) . ' Α π ό 

τους κτηματίες πού φθάνουν σέ αριθμό τους 69 κατά τον Ferrar i , άλλοι μέ

νουν στην έδρα της διοικήσεως, μέ τήν ύποχρέωσι, σέ περίπτωσι ταραχής, 

να παρασταθούν στον ρέκτορα της Τήνου, άλλοι μένουν στα κτήματα τους. 

Οι ακτήμονες, χρησιμοποιούνται σέ τακτική ή έκτακτη στρατιωτική υπηρε

σία καί σέ αγγαρεία. 'Ανάμεσα σ' αυτές τις δυο τάξεις, υπάρχει μια μέση, πού 

τήν αποτελούν οι «προνομιούχοι» (privilegiati)* αυτοί εξαιρούνται άπο τις 

στρατιωτικές υποχρεώσεις καί άπο τήν αγγαρεία, σύμφωνα μέ προνόμια πού 

τους χορηγήθηκαν καί άπο τους παλαιότερους δυνάστες της Τήνου καί πού 

1. "Ο. π., σ. 231. 
2. Α. FRANCHI, Descrittione. . . del Regno di Candia, con una relatione di Ce-

rigo, e descrittione anco dell'isola di Tine, χειρόγραφο της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, Mss. 
il. cl. VI 350 (5752), σ. 73. Πρόκειται για σύνοψι του έργου τοϋ Α. Gornaro: Sto
ria di Candia, δπου ό Α. Franchi πρόσθεσε τήν έκθεσι για τα Κύθηρα καί τήν περιγρα
φή της Τήνου. 

3. ERMANNO ARMAO, δ. π., σ. 37. 

4. Βλ. GIORGIO HOFMANN S. J., δ π., σ. 13.Ό Εδιος δέχεται οτι ό πληθυσμός της 
Τήνου στον ΙΖ'αι. φθάνει τις 18.000 Πρβλ. Τ Ο Τ Ι Δ Ι Ο Τ : La Chiesa cattolica in Grecia 
(1600-1830), II Isole Cirladi κ.λ.π. στα Orient. Christ. Periodica, τόμ. II, Ρώμη, 
1936, σ. 416. 

5. Πρβ. ανάλογη κοινωνική όργάνωσι στην Κρήτη, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΑΝΘΟΤΔΙΔΟΤ. 'Η 
'Ενετοκρατία εν Κρήτη καί οί κατά τών Ενετών αγώνες τών Κρητών, 'Αθήναι, 1939, 
σ. 125 κ.έ. 
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αναγνωρίσθηκαν άπο την Βενετία, και άλλα άπο την ϊδια τη Βενετία χορη

γημένα. Οι προνομιούχοι φθάνουν τους 163 σ' όλο το νησί1. 

Ά π ο το σύνολο των χωρικών, σχηματίζεται ή βασική στρατιωτική δύ-

ναμι του νησιού. Τήν αποτελούν άτομα άπο 18-34 ετών, και προσδιορίζεται 

άπο τον δρο cernide ' . ' Ε π ί κεφαλής του στρατού στην Τήνο, ευρίσκεται α

ξιωματικός, ευγενής Βενετός, με τον τίτλο του C a p i t a n o πού στέλνεται άπο 

τήν Βενετική Γερουσία, μαζί με ενα βοηθό αξιωματικό (sargente) και ένα 

τυμπανιστή ( t a m b u r o ) . "Ολοι μισθοδοτούνται άπο τή Βενετία.3 

Φαίνεται ότι ό sargente, πολλές φορές ήταν τήνιος, και αύτο για λόγους 

σκοπιμότητος, ώστε να γνωρίζει τον τόπο και τήν νοοτροπία τών στρατολο-

γουμένων χωρικών και να μπορεί ίκανώτερα να άσκεΐ το έργο του. Κατά τις 

αρχές δμως τοΰ Ι Ζ ' αιώνα στο αξίωμα αυτό διορίζεται βενετός. Αύτο διαπι

στώνεται άπο α'ίτησι τών Τηνίων (11 'Ιουνίου 1613) προς τον 'Ιωάννη P a -

squaligo 4 , οπού ζητούν να διορίζεται δπως παλαιότερα, έτσι και στο μέλλον, 

συμπατριώτης τους στο αξίωμα τοΰ sargente, και οχι, δπως επικρατεί τον τε-

λευταΐον καιρό, άτομα ξένα, πού δέν είναι κατάλληλα, επειδή δέν έχουν τήν 

πρακτικήν έξάσκησι πού έ'χουν οι νησιώτες 5. 

1. ERMANNO ARMAO, δ. π., σ. 42. 

2. Cernide, cerne (cernida, cerna =διαχωρισμός, διάκρισι, διαλογή. Βλ. GIUSEPPE 
BoERio, Dizionario del dialetto veneziano, Βενετία, 1856. 

Ό δρος έσήμαινε κυρίως τήν συνάθροισι, σέ περίπτωσι κινδύνου, δλων τών ανδρών 
μιας περιοχής για άμυνα. Συστηματικώτερα οργανώνεται άπο τις αρχές τοΰ Ι Σ Ί " αΙώνα. 
Βλ. G. CASONI, Forze militari, στο Venezia e le sue lagune, τόμ. Ι, μέρος II, Βενε
τία, 1847, σ. 254-256. Πρβλ. POMPEO MOLMENTI. La Storia di Venezia nella vita 
privata, ε"κδ. VII, μέρος II, Bergamo 1928, σ. 34. Ό Armao, (δ. π., σ. 52-3) παρα
βάλλει το σύστημα αυτό, μέ εκείνο πού ισχύει στον ελβετικό στρατό. "Ισως να είμα
στε ακριβέστεροι, αν χρησιμοποιήσουμε τον δρο «πολιτοφυλακή» πράγμα πού θα γίνη 
φανερώτερο, άπο δσα ακολουθούν. 

3. ERMANNO ARMAO, δ. π., σ. 53. Οι Capitani τών cernide είχαν μισθό 25 δου
κάτα τον μήνα, οι Sergenti 10, ενώ οι οπλίτες, άμισθοι, έχουν ώρισμένες φορολογικές 
ατέλειες και απαλλάσσονται άπο τήν αγγαρεία Βλ. POMPEO MOLMENTI, δ.π., μέρος III, 
Bergamo 1929, σ. 15, σημ. 2. 

4. Zuanne Pasqualigo τοΰ Vicenzo (1550-1615). Γενικός Προβλεπτής και Inqui
sitore in Levante. Βλ. Μ. BARBARO, Arbori de'Patritii Veneti, έπτάτομο χειρόγραφο 
στο Archivio di Stato di Venezia, Misc. Cod. I, Storia Veneta 17-23, τόμ.νΐ, σ. 19. 

5. Archivio di Stato di Venezia, Secreta, Materie miste notabili, b. 69-72, τε
τράδιο 72: Ordeni lasciati per il buon governo dell'isola et fortezza di Tine dall'Il-
l(ustrissi)mo et Ecc(ellentissi)mo s(igno)r Zuane Pasq(ualig)o, Proved(ito)r et 
Inq(uisito)r G(e)n(er)al in Oriente, φ. 39r «Che il sargente delle cernide, essendo 
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'Αναφερόμενος στα 1614, χρόνο της επισκέψεως του στην Τήνο, ό P . Fer

r a r i 1 σημειώνει, πώς άπο το σύνολο των χωριών του νησιού, στρατολογούν

ται 1377 άτομα, πού κατανέμονται σε πέντε λόχους (centur ie) με επί κεφα

λής ενα έκατόνταρχο κάθε μία (capo di c e n t o ) . ΟΊ έκατόνταρχοι εκλέγονται 

άπο το Συμβούλιο τής Τήνου, επομένως είναι τήνιοι* ή υπηρεσία πού προσ

φέρουν, είναι τετραετής, και άμοίβεται από τήν Βενετική Δημοκρατία μέ σα

ράντα οκτώ δουκάτα το χρόνο. Είναι δμως υποχρεωμένοι νά συντηρούν άλο

γο ' . Έ π Ι πλέον δέν έχουν αυτοτελή δικαιοδοσία, άλλα εξαρτώνται άπο τον 

Capi tano. Στις «διατάξεις» για τήν Τήνο, του Nicolò Valier*, Sindico et 

Inquis i tore in Levan te 4 στα 1623-1624, καθορίζεται, δτι για να έκλεγή έ

νας ως έκατόνταρχος, πρέπει να έχη υπηρέτηση προηγουμένως για τρία χρό

νια ως κατώτερος αξιωματικός, (alfier, sa rgente) σε ενα λόχο και κάτω άπο 

τον ϊδιον έκατόνταρχο. Ε π ί σ η ς , δέν έχει δικαίωμα να διατάζη, ε'ίτε προσωπι

κά, εΐτε μέ κατώτερο αξιωματικό, τους στρατιώτες, δίχως άδεια του Capi

tano.*' 

Βοηθός του έκατόνταρχου, είναι κατώτερος αξιωματικός, caporale, πού 

διευθύνει μιαν ομάδα ανδρών ( s q u a d r a ) . Ε κ λ έ γ ε τ α ι άπο τον C a p i t a n o , ένας 

stato sempre per lo pass (at )o di questo luoco et da poco tempo in qua in d(ett)o 
carico vi è deputato persona straniera, la quale non havendo la pratica del loro et 
persone che hanno li nostri dell'isola, non sono di cosi utile servitio, però supplicar 
a Sua Ecc(ellenz)a, che de cetero tal carico sia concesso a terrieri, per le cause pre
dette et che saranno considerate». 

1. ERMANNO ARMAO, Ô. π., σ. 49. 

2. ERMANNO ARMAO, ο.π.,σ. 53 και GIORGIO HOFMANN S. J., Vescovadi, σ. 11 

Βλ. καί Κ. Ν. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας, τόμ. IV, Παρίσι 1882, σ. 310, 
«Ordini del Nobilhuomo ser Marco da Molin, Consiglier in Candia, tornato ultima
mente circa le cose dell'Isola di Tine, come Sindico. . .» (1584), δπου στή σ. 311 
αναφέρεται «Che de cetero detti Centurioni, ovvero Capi siano eletti de tre in tre 
anni con salario di ducati quaranta otto all'anno.. . et con obligo di tener uno 
solo cavallo sufficiente per huomo...» 

3. Nicolo Valier τοΰ Francesco (1581-1629) Βλ. M. BARBARO, δ.π., τόμ. VII, 
σ. 176. 

4. Sindico ed Inquisitore: ανώτατος υπάλληλος, διοριζόμενος άπο τήν Βενετική Γε
ρουσία μέ εκτεταμένη δικαιοδοσία. Ή έπίσκεψί του στις διάφορες κτήσεις της Βενετίας, 
είχε σκοπό να άσκηση έλεγχο στο διοικητικό ε"ργο των ρεκτόρων, να άκούση τυχόν δια
μαρτυρίες των κατοίκων εναντίον της τοπικής διοικήσεως, νά έπφάλη δικαιοσύνη καί 
να παραπέμψη ενδεχομένως τον ρέκτορα στα αρμόδια δικαστικά σώματα. 

5. Archivio di Stato di Venezia, Secreta, Materie miste notabili, τετράδιο 71 
Terminationi et ordini fatti dall'Illustrissimo Sig. Nicolò Valier per la Ser(enissi)ma 
S(igno)ria di Venetia, Sindico et Inquisitor nel isola di Tine, φ. 41r-v, 44r-v. 



34 NIK. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ 

άπο κάθε χωριό, και μετά τριετή υπηρεσία έχει δικαίωμα να όνομασθή 

έκατόνταρχος1. 

Οι αξιωματικοί αυτοί, φροντίζουν για την έκπαίδευσι των ανδρών των 

cernide, πού χαρακτηρίζονται με τον δρο ordinanze. Οι ασκήσεις, γίνονται 

κάθε Κυριακή και δώδεκα φορές το χρόνο, μία κατά μήνα, γενικές άσκήσεις-

έπιθεωρήσεις δλης τής δυνάμεως ( m o s t r e ) 2 . Οι επιθεωρήσεις αυτές, περιορί

σθηκαν, χρονικά σέ τέσσερις μόνον μήνες, Μάρτιο, 'Απρίλιο, 'Ιούλιο και Αύ

γουστο, άπο τον Ί ω . Pasqual igo, στα 1613, ώστε να μή παραμελούν οί χ ω 

ρικοί τις αγροτικές τους ασχολίες σέ εποχή πού απαιτούν εντατική φροντίδα. 

Ό χρονικός αυτός περιορισμός δέν συνεπάγεται και μείωσι του αριθμού τών 

επιθεωρήσεων αντίθετα, κατά τους τέσσερις αυτούς μήνες, πρέπει να εκτε

λούνται ακριβώς και οί δώδεκα, δηλαδή τρεις κατά μήνα8. Τις επιθεωρήσεις 

αυτές, πρέπει να εννοήσουμε οχι μόνον σαν αφορμή για έξέτασι τής εξωτερι

κής καταστάσεως τών στρατιωτών και τής συντηρήσεως τοΰ οπλισμού, άλλα 

κυρίως τοΰ βαθμού τής εξασκήσεως και τής ικανότητος τών στρατιωτών. 

Φυσικά, το έργο τής «στρατικοποιήσεως» και πειθαρχίας τών ordinanze δέν 

ήταν εύκολο. Ε μ μ έ σ ω ς , πάλι άπο τις διατάξεις τοΰ Valier, έχουμε πληροφο

ρίες σχετικά με τή δυσκολία να εκτελεσθούν τα παραγγέλματα πού δίνουν οί 

αξιωματικοί, και πού πρέπει να εκτελεσθούν με τήν κροΰσι τοΰ τύμπανου, ε

πειδή οί στρατιώτες κουβεντιάζουν δυνατά, έτσι πού να εμποδίζεται να άκου-

σθή το παράγγελμα*. 

Έ κ τ ο ς άπο τις cernide, υπήρχαν και τρεις ιππείς, έ'μμισθοι (provvisio

n a t i ) , μέ τήν ύποχρέωσι να συντηρούν άπο ενα άλογο ό καθένας, και να είναι 

έτοιμοι να προσφέρουν υπηρεσία σέ κάθε περίστασι ανάγκης. Ή άποζημίω-

σί τους έφθανε τα εκατόν οκτώ δουκάτα το χρόνο. Ό F e r r a r i , αναφέρει, δτι 

οί ιππείς αυτοί, είναι τελείως ανίκανοι, για οποιαδήποτε υπηρεσία και προ-

1. Archivio di Stato di Venezia, Terminationi. . . Nicolò Valier, δ. π., φ. 42r-
43v. 

2. Τοποθεσίες βενετικών επαρχιών διατηρούν τις επωνυμίες «campi delle cernide» 
ή «prati delle mostre». Βλ. G. CASONI, δ. π., σ. 256. 

3. Archivio di Stato di Venezia, Ordeni. . . Zuane Pasqualigo, δ.π., φ. 19v-20r. 
Βλ. δημοσιευόμενο έγγραφο άρ. 4. 

4. Archivio di Stato di Venezia, Terminationi. . . Nicolo Valier, ö. π., φ. 44ν 
«Et perchè non è cosa che maggiormente renda confusione all'esercitio delle mostre, 
quanto la voce de'soldati, li quali parlando et facendo strepito no(n) puono inten
dere il tocco del tamburo co'l suono del quale vengono commandate et accennate 
tutte le cose necessarie, et bisognose alla professione militare; et dovendo Noi poner 
qualche régula in simile inconveniente, ordinamo, che nel tempo che si reduranno a 
far le mostre doppo che saranno posti in fila et all'ordinanza, non ardisca nissuno 
con voce alta parlare né vociferare, acciò che cadauno possi intendere il suono del 
tamburo et essequire con prontezza li servitij che le veniranno commandati. . .» 
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τείνει μάλιστα την κατάργησί τους ώστε να οικονομείται το δημόσιο χρήμα 

πού άδικα πάει χαμένο 1 . 

ΟΊ 'ίδιοι οί Τήνιοι φανερώνονται οχι άπειροι άπο άλογα. Μια σχετική 

πληροφορία παίρνουμε άπο τον Α. F r a n c h i ', πού αναφέρει δτι οί κάτοικοι της 

Τήνου, επιδίδονται στην ιππασία, και μάλιστα οχι μόνον οί άνδρες άλλα και 

οί γυναίκες. Έ ξ άλλου, στα 1613, το Συμβούλιο της Τήνου ζητεί άπο τον 

Ί ω . Pasqual igo να έγκρίνη το ανάλογο ποσό, για να συντηρούνται ε'ίκοσι 

πέντε άλογα πού να χρησιμοποιούνται στίς δημόσιες ανάγκες και κυ

ρίως στην άμυνα των ακτών τού νησιού. Ή μεγάλη δμως ετήσια δαπάνη, 

πού έ'φθανε στα 1200 δουκάτα, οδήγησε τον Pasqual igo να άρνηθή τήν πρα-

γματοποίησι της επιθυμίας τών Τηνίων 8. 

Σπουδαιότατη σημασία για τήν άμυνα της Τήνου, έχει ή φρούρησι τών α

κτών της. Σε δλη τη διάρκεια τού έτους, μισθωτοί στρατιώτες καί στρατευ

μένοι χωρικοί φρουρούν τα καίρια σημεία, με σκοπό να ειδοποιούν τήν διοί-

κησι τού νησιού, σέ περίπτωσι πού πλησιάζουν σκάφη εχθρικά, ή να διαβιβά

ζουν, εάν τα πλοία είναι φιλικά, τα πιστοποιητικά υγείας (fede) πού χορη

γεί άπο τη Βενετία το Magis t ra to della Sani tà καί τα m a n d a t i , έγγραφα 

δηλαδή, οπού αναφέρεται ό σκοπός τού ταξιδιού, το δρομολόγιο καί το λιμάνι 

προορισμού καί πού με αυτά εφοδιάζει τους πλοιάρχους καί τους πλοιοκτήτες, 

ή υπηρεσία τών Provvedi tor i a l l 'Armamento*. "Ετσι, σέ τριανταπέντε ση

μεία τών ακτών, θέσεις επίκαιρες, όπως ακρωτήρια, άπο οπού είναι δυνατός 

1. E R M A N N O A R M A O , δ. π . , σ. 51-2 καί σ. 53. 

2. Λ. FRANCHI, Descrittione. . . δ.π., σ. 95 καί 96. 

3. Πρόκειται για το 36° άρθρο, άπο τα σαράντα δύο πού αποτελούσαν το υπόμνημα 
πού υπεβλήθη στον Pasqualigo. "Ολο το υπόμνημα, μαζί μέ τις σχετικές απαντήσεις του 
Pasqualigo, κοινοποιήθηκε στίς 29 Ιουνίου 1613. Archivio di Stato di Venezia, Orde
rn. . . Zuane Pasqualigo, δ. π., φ. 36v. «Havendo questi fidelissimi populi dimostra
to la fideltà et valor loro con heroiche prodezze, et massime nella passata guerra, 
che ventisette a cavallo hanno fuggato da doi mille Turchi, havendo amazzato et 
mal trattato parte di loro con un poco danno et vituperio et gloria de 'nostri, pe
rò riverentemente si supplica l'Ecc (eilen)za V(ostra) Ill(ustrissi)ma, che si degne 
concederci fino al numero di vinticinq(ue) cavalli da esser obligati in ogni occasione 
publica et diffesa dell'isola per le riviere di queste marine et altri publici servitij, da 
esser pagati in quel modo che parerà a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma et Ecc(el-
lentissi)ma, affine che in ogni tempo et occasione possiamo dimostrarsi veri immi-
tatori di nostri antenati et diffendersi intrepidamente da gl'inimici, con non pocca 
reputatione publica et nostra conservatone. 

('Απάντηση τού Pasqualigo:) Non sapendo dove ritrovar mille duecento ducati 
venetiani in c(ir)ca a ragion d'anno in anno che converebbe alli vinticinq(ue) ca
valli, non rispondiamo altro. 

4. ERMANNO ARMAO, δ. π., σ. 58. 
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ό έ'λεγχος των κοντινών ορμών και των γειτονικών νησιών, είναι τοποθετη

μένοι ισάριθμοι χωρικοί, παρατηρητές, με έργο να επισημαίνουν τα τυχόν κα

ράβια πού πλέουν προς το νησί. Ειδική φύλαξι έ'χουν οί τέσσερις κύριοι δρμοι, 

"Αγ. Νικόλαος, ή σημερινή πρωτεύουσα της Τήνου', "Αγ. 'Ιωάννης άνατο-

λικώτερα, και στην βόρεια ακτή Κολυμπήθρα και Πάνορμος. Σε καθένα άπο 

τους τρεις πρώτους, φρουρούν δύο μισθωτοί στρατιώτες· ό ένας άπο αυτούς, 

θεωρείται ανώτερος διοικητικά, δίχως το άξίωμά του να έχη σαν επακόλουθο 

χρηματική έπαύξησι. Κοντά στους δύο μισθωτούς στρατιώτες, υπάρχουν και 

δύο χωρικοί με έργο τους να μεταφέρουν στην πόλι τις ειδήσεις ή τα πιστο

ποιητικά τών πλοίων. Είναι οί λεγόμενοι «'μεροβίγλοι» (merovigli, mero-

viglies). 'Από τις «διατάξεις» του Συνδίκου Μάρκου da Molin» έχουμε τήν 

πληροφορία, δτι οί 'μεροβίγλοι, ορίζονται άπο τους προεστούς τών χωριών, 

τους πρωτόγερους, και μάλιστα, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται να ορί

ζονται, στο έργο αυτό, άτομα μικρότερα τών 18 και μεγαλύτερα τών 50 ε

τών. Κατά τή θερινή περίοδο, συγκεκριμένα άπο 14 Μαρτίου έως 30 Σεπτεμ

βρίου, τέσσερις ακόμη χωρικοί φρουρούν στα σημεία αυτά, ασκώντας το έργο 

τους κατά τή νύκτα (νυχτοβίγλοι, nictovigli, nictoviglies)·. Ή ιδιαίτερη 

αυτή ένίσχυσι της άκτοφρουράς, εξηγείται άπο το γεγονός, δτι κατά τους μή

νες αυτούς πειρατικά και τουρκικά πλοία κυκλοφορούσαν συχνώτατα στο Αι

γαίο. Είναι γνωστό, δτι ή τουρκική άρμάδα έβγαινε άπο τα Δαρδανέλλια, κατά 

τήν περίοδο αυτή και περιπολούσε στο Αιγαίο* και αυτό, ασφαλώς, πρέπει 

να το υπολόγιζε ή διοίκησι της Τήνου*. 

Ό τέταρτος δρμος, ό Πάνορμος, δέν φυλάγεται άπο Τηνίους. Έκεΐ κον

τά κατοικούν 'Αρβανίτες, και εξήντα άπο αυτούς, έχουν αναλάβει τήν φρού -

ρησι του δρμου. Ό Ferrari6 προσθέτει, πώς ή δύναμι τών 'Αρβανιτών του 

Πανόρμου είναι αρκετά καλή και ικανή. 

Τα σχετικά μέ τήν έγκατάστασι 'Αρβανιτών στις ελληνικές περιοχές εί

ναι αρκετά γνωστά. Στά νησιά του Αιγαίου, απαντώνται εγκαταστάσεις 'Αρ

βανιτών κατά τον ΙΣΤ' αιώνα. 'Υπάρχει ή συγκεκριμένη πληροφορία, οτι ό 

Καπετάν πασά Ούλούτς-'Αλή, μετέφερε στην "Ιο στα 1579, άπο τήν Πελο-

1. Στον αμμώδη αυτόν δρμο, δέν υπήρχαν τον ΙΖ αιώνα, παρά ελάχιστα οικήματα. 
Βλ. Vic. CORONELLI, δ.π., σ. 231 και J. SPON - G. WHELER, δ.π., σ. 168. 

2. Κ. Ν. ΣΑΘΑΣ, δ. π., τόμ. IV, σ. 331 
3. Κ. Ν. ΣΑΘΑΣ, δ. π., τόμ. IV, σ. 281 «Fra li altri oblighi personali che hanno 

li contadini di quest'isola, sono di far i Nictovigli. . .» και «Quanto alli Nictovigli, 
che sono le guardie che si fanno attorno l'isola di notte. . .» 

4. ERMANNO ARMAO, δ. π., σ. 57. 

5. ERMANNO ARMAO, δ. π., σ. 56. 
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πόννησο, διακόσους Αρβανίτες 1 . Γύρω στην ΐδιαν εποχή, αναφέρονται εγκα

ταστάσεις 'Αρβανιτών και σέ άλλα νησιά του Αιγαίου. Δέν υπάρχει 6μως 

πληροφορία σχετική μέ τήν Τήνο. Οΰτε το δτι αποτελούν τήν φρουρά ενός 

όρμου μας επιτρέπει να δεχθούμε, πώς ακριβώς αυτός είναι ό λόγος της εγ

καταστάσεως τους στο νησί*. Έ ξ άλλου, άπο τήν περιγραφή της Τήνου πού 

μας δίνει ό F r a n c h i 8 , πληροφορούμαστε δτι στό κέντρο της πεδιάδας της Ό -

ξωμεριάς* ( O x o m e r e a ) , υπήρχε οχυρωμένος χώρος, πού λεγόταν Πύργος 

τών Αρβανιτών (Torre degli Albanesi) καί πού ονομάστηκε έτσι, γιατί εκεί 

κατέφευγαν, σέ επιδρομές πειρατών, οι βοσκοί «i quali a p p u n t o Albanesi 

sono». Φαίνεται, λοιπόν, δτι έ'γινε καί στην Τήνο ειρηνική μετανάστευση 

'Αρβανιτών. ΕΖναι δμως συζητήσιμο αν πρόκειται για ενα μέρος άπο τους, 

ήδη άπο τίς αρχές του Ι Ε ' αιώνα, εγκαταστημένους στην Πελοπόννησο, δπως 

πιθανολογεί ό A r m a o 8 , ή άπο εκείνους τών γειτονικών νησιών6. 

Προσέτι, έντεκα μικρότεροι δρμοι τής Τήνου, φρουρούνται κατά τή θε

ρινή περίοδο, άπο δύο χωρικούς ό καθένας. 

Γενική επιθεώρηση τών άκτοφρουρών ώρισε στα 1624 ό Valier: στους 

θερινούς α^νες, ό C a p i t a n o τής Τήνου συνοδευόμενος άπο τον Sargente, τον 

Τυμπανισ^) καί τους Έκατόνταρχους πρέπει να περιοδεύη σ'δλα τα φρουρού-

μενα σημεία τών ακτών, για να διαπιστώνη τήν κατάστασι τών φρουρών'. 

1. ΚΩΣΤΑ Η. ΜΠΙΡΗ, 'Αρβανίτες, οι Δωριείς του νεωτέρου Ελληνισμού, 'Αθή
να, 1960, σ. 245. 

2. Είναι γνωστό, δτι οι Βενετοί χρησιμοποιούσαν 'Αρβανίτες μισθοφόρους, κυρίως 
στα τάγματα τών έμπειροπολέμων ιππέων Stradioti. 'Ακριβώς για στρατιωτικούς λόγους 
δέχθηκαν μετανάστες 'Αρβανίτες, στις κατεχόμενες άπο αυτούς ελληνικές περιοχές. Βλ. 
ΚΩΣΤΑ Η. ΜΠΙΡΗ, δ. π., σ. 113 κ. έ. Πάμπολλα έγγραφα αναφερόμενα στους 'Αρ
βανίτες πού είναι εγκαταστημένοι στις ελληνικές χώρες, δημοσιεύει ό Κ. Ν. ΣΑΘΑΣ, δ.π., 
(βλ. αλφαβητικούς πίνακες τών τόμων του ε'ργου). 

3. Α. FRANCHI, δ. π., σ. 91-2. 

4. Όξωμεριά, το ΒΔ τμήμα της Τήνου" στην βόρεια παραλία της περιοχής βρίσκεται 
ό όρμος του Πανόρμου. 

5. ERMANNO ARMAO, δ. π., σ. 57, δπου αναφέρεται: «doveva aver sistemato 
(στον Πάνορμο) una colonia di Albanesi», προσθέτοντας, «non Albanesi, credo, del 
territorio dell'odierna Albania, ma Albanesi emigrati in Morea dopo il '400.» 'Επί
σης ó GIORGIO HOFMANN S. J. Tinos nel secolo XVII, Orientalia Christ. Periodica, 
τόμ. IV, Ρώμη, 1938, σ. 593, αναφερόμενος στους 'Αρβανίτες της Τήνου, γράφει απλώς: 
«probabilmente immigranti». 

6. Γιά τους 'Αρβανίτες στα νησιά του Αιγαίου, βλ. γενικά Δ Η Μ . Π. ΠΑΣΧΑΛΗ, Οί 
'Αλβανοί είς τάς Κυκλάδας, στο Ήμερ. Μεγ. Ελλάδος, 'Αθήναι 1934, σ. 263 κ.έ. F. 
W. HASLUCK, Albanian settlements in the Aegean islands, στο Annual of the 
British School at Athens, τόμ. XV, σ. 223 κ.έ. ΚΏΣΤΑ Η. MniPH, δ.π., σ. 240 κ. 
έ. καί Α Π Ο Σ Τ . Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΤ, 'Ιστορία τοΰ Νέου 'Ελληνισμού, τόμ. Β1, Θεσ
σαλονίκη 1964, σ. 109 κ.έ. 

7. Archivio di Stato di Venezia, Termination!. . . Nicolò Valier, δ. π., φ. 45v-46r. 
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Ό κύριος δμως πυρήνας για τήν άμυνα του νησιού, ήταν ή ϊδια ή έδρα 

της διοικήσεως, το 'Ξώμπουργο, πόλι χτισμένη σε θέσι φυσικά οχυρή, «so

pra la sumi tà d 'un mon te grebanoso. . . fondata sopra il sasso vivo»1 . Της 

πόλεως αυτής, διακρίνονται τρεις τομείς: lov Το προάστειο (borgo), ατείχιστο, 

με λίγα σπίτια. Οι μόνιμοι κάτοικοι του είναι λίγοι καί σε κίνδυνο επιδρομής 

καταφεύγουν στην τειχισμένη πόλι2. 2™ Ή κυρίως πόλι ( h a b i t a d o ) . Έ δ ώ , ό 

χώρος δεν είναι άνετος, λείπουν ελεύθερα διαστήματα καί τα σπίτια είναι κυ

ριολεκτικά κτισμένα το ενα πάνω στο άλλο.Το ανάπτυγμα του τείχους φθάνει τα 

338 passi". 'Υπάρχουν τρεις εκκλησιές λατινικές καί μια ορθόδοξη, στρατώνες, 

αποθήκες (maghazeni ) καί τρεις δημόσιες δεξαμενές για νερό μέ μικρή συ

νολικά χωρητικότητα. Κυρίως δμως ή πόλι υδρεύεται άπο μια βρύση πού 

βρίσκεται εξω άπο τα τείχη. 3°'' Πάνω άπο τήν πόλι, σέ προέκτασι του 'ίδιου 

του λόφου «nella p a r t e più eminente che non solo signoreggia la c i t tà , m a 

t u t t a l 'isola ancora» υψώνεται το Κάστρο τής Ά γ . Ελένης» 4 «in a lpestre 

ed inaccessibile sasso...» οχυρωμένο περισσότερο άπο τή φύση παρά τήν 

τέχνη 5 . 

Ή φρουρά τής πόλεως (presidio ord inar io) , αποτελείται άπο εκατό 

πεζούς ( fant i) , μισθωτούς, στρατολογημένους στή Βενετία. 'Αποτελούν δυο 

λόχους (compagnie) , άπο πενήντα άτομα καθένας, μέ επικεφαλής ενα λοχα

γό ( c a p i t a n o ) καί ή «θητεία» τους είναι πενταετής. Συνήθως, δμως, δεν έρ

χονται εγκαίρως οι αντικαταστάτες, μέ αποτέλεσμα, να παραμένουν περισσό

τερο χρόνο α αυτήν τήν υπηρεσία. Στο μεταξύ, μερικοί άπο αυτούς πεθαί

νουν, άλλοι φεύγουν άπο τήν Τήνο, καί άλλοι τέλος — έκτος άπο αξιωματι

κ ο ύ ς — μέ σύναψι γάμου γίνονται μόνιμοι κάτοικοι του νησιού (casal ini) . 

Ά π ο τή φρουρά τής πόλεως, τέσσερα άτομα μέ επικεφαλής ενα δεκανέα (ca

pora le) , αποσπώνται καί μένουν στο Κάστρο ( Ά γ . Ε λ έ ν η ) . Τήν γενική επι

στασία τής άμυνας στην πόλι, άλλα καί σέ δλη τήν Τήνο, έ'χει ό Διοικητής 

( G o v e r n a t o r e ) . 

1. Παίρνω τή φράσι άπο το χφ. του FRANCESCO BASILICATA δ. π., φ. 79ν. Βλ. 

περιγραφή στον ERMANNO ARMAO, La «Relatione. . .» δ. π. σ. 60-6. 
2. Ol J. SPON - G . WHELER, δ. π., σ. 169, αναφέρουν, δτι σέ περίπτωσι επιδρομής, 

δλοι οί κάτοικοι τοϋ νησιού, καταφεύγουν στο Κάστρο (ένν. πόλι). Το ?διο μαρτυρεί καί ό 
Α. FRANCHI, δ.π., σ. 76, γράφοντας πώς οί Τήνιοι «tutti in occasione di sospetto de'ne-
mici si riducono in quella Fortezza». 

3. passo· Ισοδυναμεί μέ δυο πήχεις (braccia). Ειδικά για τήν ξυλεία, υπήρχε άλλο, 
1 '/„ πήχεως. Βλ. ΑΓΑ©ΑΓΓΕΛΟΥ ΞΗΡΟΤΧΑΚΗ, Ή Βενετοκρατούμενη 'Ανατολή, 
'Αθήναι, 1934 σ. 161 σημ. 2. 

4. 'Από τήν ομώνυμη εκκλησιά πού υπήρχε (δεν σώζεται σήμερα) στην κορυφή τοΰ 
λόφου καί πού τήν λειτουργούσαν ορθόδοξοι καί λατΐνοι. 

5. Vic. CORONELLI, δ.π., σ. 231. Πρβ. Α. FRANCHI, δ.π., σ. 74, «posta (la For

tezza) nella cima di un monte che sopra tutti gli altri s'inalza in mezo a punto di 
quell'isola e per la istessa natura fortissima...». 
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Στο Κάστρο, τή γενική φροντίδα έχει ό Φρούραρχος (Caste l lano), μό

νιμος κάτοικος τοΰ νησιού, πού εκλέγεται άπο το Συμβούλιο της Τήνου, οπού 

συμμετέχουν οι ευγενείς και οι αστοί. Ή υπηρεσία του είναι ετήσια και ό 

μισθός του οκτώ zecchini το χρόνο1. Έ π ί πλέον, είναι υποχρεωμένος να μένη 

στην Τήνο και μάλιστα στην πόλι, άπο οπού δεν μπορεί να άπομακρυνθή δί

χως άδεια. Κατά τήν θερινή περίοδο, πιο συγκεκριμένα, άπο τήν 1η 'Απριλίου 

εως τήν 30η Νοεμβρίου, έχει τήν ύποχρέωσι να διανυκτερεύη στο Κάστρο* 

εάν όμως ό τουρκικός στόλος εξακολουθεί να παραμένη στο Αιγαίο, πρέπει 

να παρατείνεται και ή παραμονή του Φρούραρχου στο Κάστρο'. Κατά τήν ί

δια περίοδο ή φρουρά του κάστρου, ενισχύεται με τριανταέξη άτομα, πού εκ

λέγονται μέσα σε τριακόσιους νησιώτες, ονομάζονται roccari 8 , και είναι 

απαλλαγμένοι άπο αγγαρείες. 

Σχετικά με το πυροβολικό, πού είναι εγκαταστημένο στο κάστρο, αντλού

με πληροφορίες άπο τον F e r r a r i 4 . Υπάρχει ενα κανόνι τών 30 λιβρών, δύο 

τών 20, δύο κολουμπρίνες τών 14, τρία sagri τών 12, ενα falcone τών 6, ο

κτώ falconetti τών 3, πέντε κανόνια για λίθινα βλήματα, και ακόμη, μερικά 

ελαφρότερα δπλα. Τα πυροβόλα δεν παραμένουν ολο το διάστημα του έ'τους 

στίς θέσεις βολής, άλλα μόνον κατά τή θερινή περίοδο* τον υπόλοιπο χρόνο 

φυλάγονται στίς αποθήκες, ώστε να μή φθείρωνται άπο τις κακοκαιρίες.8 Έ π ί 

πλέον, καθένα, πρέπει να σκεπάζεται με ειδικό κάλυμμα ( m a n t e l l e t t o ) . Οι 

χειριστές τών πυροβόλων, κατά το 1614, ήταν μόνον τέσσερις, έμμισθοι, κα-

1. ERMANNO ARMAO, δ. π., σ. 98. Τις πληροφορίες συμπληρώνει ή Έκθεσι τοΰ 

Προβλεπτή Francesco Foscoli (1640), πού αναφέρει, δτι ό μισθός τοΰ Φρούραρχου ήταν 
36 zecchini (τρία κατά μήνα) πού καταβάλλονται άπο τή Βενετία, και έπί πλέον 100 λί
ρες (δηλαδή 8 zecchini) πού καταβάλλει το ταμείο της Τήνου. Προσθέτει επίσης, δτι ή 
υπηρεσία του είναι ισόβιος. Βλ. GIORGIO HOFMANN S. J., Vescovadi, σ. 13. 

2. Πρβ. Ordeni et Provisioni per il Clarissimo Messer Nicolò Barbarigo, Sindico 
et Provveditor in Levante (1561), Κ. Ν. ΣΑΘΑΣ, 6. π., τόμ. IV, σ. 250 κ.έ. δπου 
στή σ. 296 «. . .ordinemo, che il castellano sia tenuto, passati il quindese d'aprii fin 
al ritorno dell'armata turchesca dentro del stretto, di dormir la notte di continuo 
nel Castel d'alto, et non possa mancar alcuna volta fra il detto tempo. . . né alcun 
magnifico Rettor possa essentarlo dal detto obligo. . .» "Ηδη, διαπιστώνουμε, στα 
1613, κάμψι της αύστηρότητος της διαταγής. 

3. roccaro: στρατιώτης φρουρίου, άπο τή λέξι rocca: φρούριο. 
4. ERMANNO ARMAO, δ.π., σ. 111. Τα πυροβόλα χαρακτηρίζονται άπο το βάρος (σε 

λίβρες) τοΰ βλήματος πού ρίχνουν. Κολουμπρίνα: είδος κανονιοϋ, με σωλήνα μακρύτερο 
άπ' δτι τα κοινά κανόνια. Sagri: πυροβόλα πεδινά. Falconi, Falconetti: ανήκουν στα ελα
φρότερα εΐδη πυροβόλων. Βλ. E. ARMAO, δ. π., σ. 115 και ΑΓΑΘ. ΞΗΡΟΤΧΑΚΗ, δ. π., 
σ. 139 - 140. Για το βενετικό πυροβολικό, βλ. γενικά G. CASONI, δ. π., σ. 167 κ.έ. 

5. Κ. Ν. ΣΑθΑΣ, δ. π., τόμ. IV, σ. 316. 



40 N I K . Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ 

θόλου αρκετοί για να χειρισθούν τα δπλα σε καιρό ανάγκης. Ό Ferrar i , προ

τείνει, να καλυφθή ή ανάγκη, με το να προσληφθούν δώδεκα άπο τους κατοί

κους της πόλεως, σαν μαθητευόμενοι, και να τους παρέχεται ένας μικρός μι

σθός1. " Η δ η όμως, ό Girolamo P a r a t a 2 , ρέκτωρ στην Τήνο (1568-1571), 

άπο τα 1570, είχε καθορίσει τα σχετικά με τους πυροβολητές καί τους μαθη

τευόμενους, δίνοντας εντολή να εκτελούν τρεις φορές το χρόνο γυμνάσια για 

τήν έξάσκησί τους. 'Αργότερα, ό Σύνδικος Μάρκος da Molin, συμπληρώνον

τας τή διαταγή του P a r a t a , ώρισε, ότι έκτος άπο τα τρία αυτά γυμνάσια, 

πρέπει, τήν πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, χειριστές πυροβόλων καί μαθητευόμε

νοι, να εξασκούνται στην σκοποβολή, καί μάλιστα, 6χι πάντοτε μ έ τ ο ϊ δ ι ο β π λ ο 

αλλά μέ διαφορετικό κάθε φορά, έτσι, πού ολα να έχουν λειτουργήσει καί σέ 

στιγμή ανάγκης να είναι εύχρηστα. Ε π ί σ η ς , επικυρώνει το προνόμιο πού τους 

είχε παραχωρήσει ό P a r a t a , να είναι απαλλαγμένοι άπο κάθε φορολογία, καί 

αυτό «per d a r a n i m o di poters i esercitare a far b u o n prof i t to 8 »; Φαίνεται, 

οτι στα χρόνια πού μεσολαβούν, ή διαταγή των P a r a t a καί D a Molin άτό-

νισε, ή άπο τήν αρχή ελάχιστα εφαρμόστηκε, ώστε να διαπίστωση ό F e r r a 

ri τήν ανάγκη να προσληφθούν μαθητευόμενοι. 

Έ π ί κεφαλής των πυροβολητών, είναι ό capo d e ' b o m b a r d i e r i . Στην 

έ'κθεσι τοΰ Προβλεπτή Foscoli*, γίνεται λόγος για οκτώ capi di b o m b a r d i 

eri, δλους Τηνίους. Πυροβολητές καί αρχηγοί τους, εξαρτώνται άπο τον Δι

οικητή. 

Στις 2 Δεκεμβρίου 1614, ό ρέκτωρ της Τήνου Bernard ino Lippo-

m a n o 5 , έ'δωσε εντολή στον F e r r a r i να έξετάση τήν ποσότητα καί ποιότητα 

της πυρίτιδος πού υπήρχε στο νησί* υπήρχαν 20523 λίβρες για γενική χρήσι, 

αποθηκευμένες σέ ξύλινα κιβώτια καί βαρέλια, στις αποθήκες τοΰ Κάστρου, 

καί 29.226 λίβρες, φυλαγμένη στο σπίτι τοΰ Φρούραρχου6. Υπήρχαν επίσης 

καί 6.807 βλήματα πυροβολικοΰ, διαφόρων μεγεθών 7. 

1. ERMANNO ARMAO, δ. π., σ. 117. 

2. Βλ. CHARLES H O P F , Chroniques Gréco-romanes, Βερολίνο, 1873, σ. 375. 
3. Κ. Ν. Σ Α Θ Α Σ , δ. π., τόμ. IV. σ. 332. Ή απαλλαγή τους δμως άπο τους φόρους, 

τους εμποδίζει να συμμετέχουν καί να ψηφίζουν στο Συμβούλιο της Τήνου, δταν συζη
τείται θέμα επιβολής φόρων, επειδή εύκολα θα ψήφιζαν υπέρ της φορολογίας. Μπορούν αν
τίθετα να συμμετέχουν, δταν συζητούνται άλλα θέματα. 

4. GIORGIO HOFMANN S. J., δ. π., σ. 13. 

5. CHARLES H O P F , δ. π., σ. 375, ERMANNO ARMAO, δ. π., σ. 105. 

6. ERMANNO ARMAO, δ. π., σ. 105-6 καί σ. 93. 

7. ERMANNO ARMAO, δ. π., σ. 111-2. 
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Οι κατά καιρούς αποστελλόμενοι στις Βενετικές κτήσεις Προβλεπτές 

και Σύνδικοι, είχαν έργο, όπως αναφέραμε ήδη, να εξακριβώσουν την κατά-

στασι πού επικρατούσε στις κτήσεις αυτές, να δεχθούν παράπονα και διαμαρ

τυρίες των κατοίκων για την συμπεριφορά του ρέκτορος, καί των στρατιωτών 

για τους αξιωματικούς, νά λύσουν τυχόν προβλήματα, καί να επαναφέρουν, 

αν ήταν ανάγκη, την κατάστασι ευνομίας. Κατά την παραμονή τους, έχοντας 

γνωρίσει άπο κοντά τα προβλήματα, τις ελλείψεις καί τις δυνατότητες του 

τόπου, συντάσσουν τις διατάξεις πού σύμφωνα μέ την άντίληψί τους θα πρέ

πει να καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ πολιτών καί διοικητικών προσώπων, 

τις υποχρεώσεις καί τα δικαιώματα Οσων έχουν αναλάβει υπεύθυνες θέσεις, 

την ορθή ρύθμισι, τέλος, κάθε ζητήματος. Πολύτιμες για την εσωτερική ιστο

ρία της Τήνου, είναι οι διατάξεις (ordeni, ordinamenti, provisioni) τών 

Nicolo Barbarigo1 (Αύγουστος 1561), Marco da Molin9 ('Ιούλιος 1584), 

Zuanne Pasqualigo* ('Ιούνιος 1613), Nicolo Valier4 (Ιούλιος 1624) καί 

Piero Giustiniano* (Δεκέμβριος 1630). Γενικά πρέπει να παρατηρηθή δτι 

οι διατάξεις τών Συνδίκων, πέρα άπο του να γίνουν γνωστές, είχαν ελάχιστη 

εφαρμογή. Τα ίδια σημεία πού ό ένας προσπαθεί να βελτίωση, αποτελούν 

αντικείμενο καί για τους μεταγενέστερους. ' Παρά τις αυστηρές ποινές για πα-

ράβασι τών διατάξεων, ή κατάστασι παραμένει ή ίδια μετά την άποχώρησι 

του Συνδίκου, μέ εκείνη πού υπήρχε πριν άπο τήν άφιξί του. "Ισως ή αυστη

ρότητα να έπιφέρη αρχικά μια καλλιτέρευσι, άλλα μέ τήν πάροδο του χρόνου 

εξασθενίζει καί μια διάχυτη αδιαφορία γίνεται αντιληπτή πού βαρύνει κυρίως 

τον βενετό διοικητή καί τα οργανά του. 

"Ηδη, υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για τήν περίοδο πού αποτελεί αν

τικείμενο της μελέτης αυτής, στις διατάξεις του Pasqualigo, καί στις εκθέ

σεις τών Ferrari καί Franchi. 

Μεγάλη ακαταστασία κυριαρχεί στα ζητήματα της φρουράς της Τήνου. 

"Οπως έχει άναφερθή, εκατόν ιταλοί στρατιώτες, μισθωτοί, αποτελούν τήν 

φρουρά της πόλεως καί του κάστρου* επί πλέον, κατά τήν θερινή περίοδο, στο 

"Ανω Κάστρο, υπηρετούν οι τριανταέξη roccari. Τα ευεργετήματα πού απο

λαμβάνουν τα άτομα αυτά, μισθός ή ατέλεια φορολογική, γίνονται αφορμή 

ώστε πολλοί νά επιζητούν τις θέσεις αυτές, μέ αποτέλεσμα νά έπικρατη ου

σιαστικό χάος. Οί κατάλογοι (rolli) τών στρατιωτών της φρουράς είναι γε-

1. Κ. Ν. ΣΑΘΑΣ, δ. π., τόμ. IV σ. 250 κ.έ. 

2. Κ. Ν. ΣΑΘΑΣ, δ. π., τόμ. IV σ. 310 κ.έ. 

3. Archivio di Stato di Venezia, Secreta, Materie miste notabili, τετράδιο 72. 
4. Archivio di Stato di Venezia, Secreta, Materie miste notabili, τετράδιο 71. 
5. Archivio di Stato di Venezia, Secreta, Materie miste notabili, τετράδιο 70. 
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μάτοι ονόματα πλαστά, και άτομα πολλά συμμετέχουν στα δικαιώματα των 

στρατιωτών αυτών, δίχως να ασκούν τα αντίστοιχα καθήκοντα. Έ ξ άλλου, 

παραμελούνται δλα, δσα αποτελούν αναγκαία φροντίδα. Πολλά σημεία του 

τείχους έχουν μεταβληθή σε ερείπια- χώρος για τη φύλαξι τών πυροβόλων δεν 

υπάρχει. Αυτά διαπιστώνει ό Pasqualigo', καί διατάζει την άμεση εφαρμογή 

συγκεκριμένων μέτρων για τή θεραπεία της καταστάσεως. "Ενα χρόνο αργό

τερα, ο Ferrari μας πληροφορεί, ότι οί διαταγές του Pasqualigo δεν εφαρμό

σθηκαν, στο σύνολο τους'.Ό 'ίδιος αναφέρεται στην κατάστασι τών πυρομαχι

κών καί τών όπλων. Ή πυρίτιδα εϊναι τελείως άχρηστη, έχοντας μεταβληθή 

σε λάσπη, κυριολεκτικά, άπο τήν υγρασία. "Οσο για τα δπλα, είναι στην πιο 

άθλια κατάστασι εγκαταλειμμένα στις τρεις αποθήκες του Κάστρου. Πολ

λά είναι τελείως άχρηστευμένα άπο τή σκουριά, δπως εβδομήντα άρκεβούζια. 

"Ενας 'ικανός αριθμός μουσκέττα είναι σπασμένα καί σκουριασμένα, γιατί δεν 

υπάρχει κατάλληλος όπλουργός, άλλα κυρίως γιατί είναι ολότελα ακατάλ

ληλες οί αποθήκες («situati in luoghi humidi et di pessima conditione»). 

Καί δμως, μισθοδοτείται άπο το δημόσιο, με εξήντα δύο δουκάτα το χρόνο, 

ειδικός φροντιστής του οπλισμού (armarolo), με μόνο σκοπό τήν διαφύλαξι 

καί συντήρησι του πολεμικού υλικού8. 

Ή φθορά πού προέρχεται άπο τήν κακή συντήρησι, ολοκληρώνεται άπο 

τήν κατάχρησι. Σε διάφορες περιστάσεις, δπως αλλαγή βενετού διοικητή, ά-

φιξι τών βα'ιλων τής Κωνσταντινουπόλεως, «et altre occorrentie», δαπανούν 

μεγάλη ποσότητα πυρίτιδος για τις τιμητικές βολές4, «πράγμα πού προξενεί 

απορία, μα καί ζημιά μεγάλη στο κράτος».Ή ποσότητα αυτή, σύμφωνα με 

τους υπολογισμούς τοΰ ειδικού οικονομικού ελεγκτή πού δρισε ό Pasqualigo, 

φθάνει τις διακόσιες λίβρες τή φορά. Ειδικά, κατά τήν άφιξι τοΰ 'ίδιου τοΰ Pa

squaligo, δαπανήθηκαν διακόσιες εξήντα τρεις λίβρες. Μία ακόμη χειρότερη 

διαπίστωσι γίνεται: οί ρέκτορες συνηθίζουν να δίνουν κατά καιρούς εντολή 

στον φροντιστή τών πολεμεφοδίων (monitionero) να χορηγή, δήθεν για 

χρήσι τοΰ διοικητικού μεγάρου καί για τις στρατιωτικές ασκήσεις, εκατοντά

δες λιβρών μολυβιοΰ, πυρίτιδος καί θρυαλίδος. Στην πραγματικότητα το υλικό 

αυτό διαμοιραζόταν σέ κυνηγούς πού έφερναν άφθονο κυνήγι στον ρέκτορα. 

Ό Pasqualigo, καταβάλλει μιαν αξιόλογη προσπάθεια για θεραπεία τής κα

ί. Βλ. δημοσιευόμενο έγγραφο αρ. 8. Πρβ. καί Κ. Ν. ΣΑΘΑΣ, δ. π. , τόμ. IV, 

σ. 296. 

2. E R M A N N O A R M A O , δ. π. , σ. 94. 

3. Βλ. δημοσιευόμενο έγγραφο άρ. 5. 

4. Βλ. δημοσιευόμενο έγγραφο άρ. 7. 
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ταστάσεως. Ζητεί, κατά πρώτον άπο τον ρέκτορα 'Αντώνιο Michiel1, να από

λυση τον φροντιστή Giovanni Battista da Trento και να μή διορίση άλλον, 

άφίνοντας να σταλούν προηγουμένως νέα δπλα άπο την Κρήτη, σε άντικατά-

στασι τών όσων έχουν άχρηστευθή. Ζητεί επίσης να μετριασθή ή χρήσι πο

λεμικού ύλικοΰ κατά τις χαιρετιστήριες βολές, ορίζοντας, οτι στο έξης μόνον 

δώδεκα ρίψεις επιτρέπονται, και Οχι περισσότερο άπο μια λίβρα πυρίτιδος 

κατά ρίψι. 

Σχετικά με τήν άπο μέρους τών ρεκτόρων κατάχρησι, μή έχοντας το 

χρόνο — δπως χαρακτηριστικά γράφει —• για να προβή σε δικαστική έξέ-

τασι του ζητήματος, απαγορεύει, με ποινή να έξορισθοΰν οι ρέκτορες για τρία 

χρόνια, να γίνεται χρήσι δημοσίου ύλικοΰ σε ιδιωτικές υποθέσεις. 'Απαγορεύει 

επίσης στον διαχειριστή του ύλικοΰ, με ποινή φυλακίσεως για τρία χρόνια, να 

χορηγή δημόσιο υλικό, δίχως εντολή συγκεκριμένη, δπου νά προσδιορίζεται 

ακριβώς ή ποσότητα, το είδος και το βάρος του ύλικοΰ καθώς και ό ακριβής 

προορισμός του και το δνομα τοΰ παραλήπτη. 'Ακολούθως προβαίνει στο ζή

τημα της άνοικοδομήσεως τών τμημάτων τοΰ τείχους πού έχουν κατεδαφι-

σθή*. Ό Α. Michiel αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσι να διάταξη αμέσως τους έκα-

τόνταρχους να φροντίσουν για τή μεταφορά κονιάματος (calcine), τόσου, Οσο 

χρειάζεται για το έργο, ώστε με τή χρησιμοποίηση τών στρατιωτών νά μή 

δαπανηθή δημόσιο χρήμα, ενώ ο'ι άνδρες πού έκτελοΰν τήν αγγαρεία (scarpa)8 

πρέπει νά αναλάβουν το έργο της οικοδομής. Το ενδιαφέρον τοΰ Pasqualigo 

για τήν ασφάλεια της πόλεως και τοΰ κάστρου της Τήνου εκδηλώνεται καί στα 

έξης: Συνήθιζαν ο'ι Τήνιοι, ν' ανάβουν φωτιές σε διάφορα ανοικτά διαστήματα 

— υπήρχαν ελάχιστα δπως αναφέραμε — ή ταράτσες σπιτιών*. Ό κίνδυνος 

ήταν προφανής. Θα ήταν εύκολο, οι αποθήκες πυρομαχικών νά πιάσουν φωτιά 

καί ή πόλι, πυκνοκτισμένη καί έκτεθημένη σε βορεινούς άνεμους θα γινόταν 

γρήγορα βορά τοΰ πυρός. Ό λόγος αυτός, οδηγεί τον Pasqualigo, νά απαγό

ρευση οχι μόνον νά ανάβουν φωτιές σε ανοικτούς χώρους, άλλα καί νά πυρο

βολούν με το άρκεβοΰζι δίχως λόγο, πράγμα πού δπως φαίνεται δεν θα ήταν 

σπάνιο. 'Ιδιαίτερα, αναθέτει στον Διοικητή καί τον Sargente Maggiore, 

1. Antonio Michiel τοϋ Iseppo (1547-1618). Ρέκτωρ Τήνου άπο 24 'Ιουνίου 1611. 

Βλ. Μ. BARBARO, ο.π., τόμ.ν , σ. 110, C H A R L E S H O P F , δ.π., σ. 375. 

2. Βλ. δημοσιευόμενο έγγραφο άρ. 8. 

3. Scarpa - το κάτω, επικλινές, τμήμα τοϋ τείχους. Ή αγγαρεία, χρησιμοποιείται 

αρχικά στην άνέγερσι φρουρίων καί τειχών πόλεων καί άπο αυτό, πήρε τήν επωνυμία «scar

pa». Δεν πρόκειται για γεγονός πού άπαντα ειδικά στην Τήνο δπως άφίνει νά έννοηθή ό 

E R M A N N O A R M A O , δ. π., σ. 44. και Βλ. Α Γ Α Θ . Ξ Η Ρ Ο Τ Χ Α Κ Η Σ , δ.π., σ. 67. 

4. Δημοσιευόμενο έγγραφο άρ. 3. 
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να οργανώνουν περιπόλους στην πόλι και μάλιστα στις παραμονές και ημέρες 

των εορτών του Ά γ . Ιωάννη, του Ά γ . Πέτρου και Ά γ . BÎTou'.(San Vido) 
με σκοπό να συλλαμβάνουν Οποιον παραβαίνει την άπαγόρευσι αυτή. 

Ώ ς προς το ζήτημα των cernide, οί διαπιστώσεις του Pasqualigo εϊναι 

οι ακόλουθες: Οί στρατιωτικοί κατάλογοι (rolli), άπο πολύν καιρό, μένουν 

με αρκετά κενά, πού δημιουργήθηκαν εϊτε επειδή πέθαναν δσοι κατείχαν τις 

θέσεις, εϊτε επειδή, λόγω ηλικίας, είναι πια ανίκανοι. 'Αντίθετα, σέ θέσεις 

έμμισθων, εγγράφονται υπεράριθμοι στρατιωτικοί με ζημιά, φυσικά, του δη

μοσίου. Για θεραπεία του φαινομένου, διατάζει ό Pasqualigo' την άμεση 

συμπλήρωσι των κενών θέσεων καί την συνεχή ένημέρωσι του ρέκτορος άπο 

τους έκατόνταρχους σχετικά με το θέμα αυτό. Προσέτι διατάζεται να άνοι-

χθή βιβλίο σέ κάθε ομάδα, δπου να καταγράφουν αλφαβητικά δλοι οί στρατιώ

τες πού υπηρετούν, μέ όνομα καί επίθετο, καί να τηρήται ή τάξι αύτη καί στο 

μέλλον. 'Απαγορεύεται ή εγγραφή υπεραρίθμων σέ θέσεις εμμίσθων στρατιω

τικών, μέ ποινή να αποδώσουν οί ρέκτορες δσους μισθούς έλαβαν τα άτομα 

πού αντικανονικά έχουν έγγραφη. Καθορίζεται επίσης, δτι δσοι μισθοδοτούν

ται ως στρατιωτικοί, πρέπει να δηλώνουν στην Καγκελλερία, αν είναι Τήνιοι 

ή οχι, αν είναι μόνιμα εγκαταστημένοι στην Τήνο καί αν είναι γραμμένοι στους 

στρατιωτικούς καταλόγους. Εϊναι εξ ίσου υποχρεωμένοι να συντηρούν τον ο

πλισμό τους, μέ ποινή να τους ζητηθούν δλοι οί μισθοί πού έλαβαν. 'Απαγο

ρεύεται, τέλος, οί αξιωματικοί να είναι τήνιοι. 

Σχετικό φαινόμενο παρατηρείται καί στα μέλη της φρουράς της πόλεως, 

δπου ήταν γραμμένα άτομα συγγενικά του ρέκτορος, πού δίχως να φέρουν ο

πλισμό, οΰτε να ασκούν τα αντίστοιχα καθήκοντα, έπαιρναν μισθό, ζημιώνον

τας καί οικονομικά καί αμυντικά τήν Τήνο. Ό Pasqualigo, απαγορεύει στους 

ρέκτορες να εγγράφουν ως μέλη τής φρουράς συγγενείς τους, μέ ποινή να απο

ζημιώσουν το δημόσιο οί ίδιοι για δσους μισθούς έ'λαβαν οί συγγενείς τους, καί 

επί πλέον, πρόστιμο, τέσσερα zecchini για κάθε μισθό.'Απαγορεύεται επίσης 

στους ρέκτορες να χρησιμοποιούν τους στρατιώτες σέ ατομικές τους υπηρεσίες.' 

"Ενα χρόνο αργότερα, φαίνεται, δτι ή κατάστασι είχε παραμείνει ή ίδια, 

παρά τις αυστηρές διατάξεις του Pasqualigo. Κανείς δέν άσκεΐ ευσυνείδητα 

τα καθήκοντα του. Ό γραφέας αδιαφορεί σχετικά μέ τή διαταγή να έγγρά-

1. Φαίνεται ότι, όπως σήμερα ανάβουν φωτιές κατά τήν παραμονή τοΰ "Αη-Γιάννη 

τοϋ Ριγανά, ανάλογο φαινόμενο θα συνέβαινε στην Τήνο, κατά τήν περίοδο πού μας απα

σχολεί κατά τις γιορτές των τριών αυτών αγίων. Σχετικά μέ "Αγιο Βίτο, βλ. το νεώτατο 

έργο τών κληρικών S. T R A M O N T I N , Α. N I E R O , G. M U S O L I N O , E. C A N D I A N I , Il Culto 

dei Sant i a Venezia, Βενετία, 1965, ιδίως στις σελίδες 138 καί 220-1. 

2. Βλ. δημοσιευόμενα έγγραφα άρ. 1, 9. 

3. Βλ. δημοσιευόμενο έγγραφο, άρ. 10. 
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φη στους στρατιωτικούς καταλόγους τα άτομα πού πρέπει να υπηρετήσουν. 

Οι έμμισθοι παραμένουν αργόσχολοι, δίχως να εξασκούνται στα στρατιωτικά. 

Οι πρόκριτοι, δεν φροντίζουν για τον ανεφοδιασμό του στρατού σε όπλα και 

λοιπά αναγκαία. Οι χωρικοί πού προσλαμβάνονται στις cernide, δείχνουν ολο

κληρωτική αδιαφορία καί απείθεια. 'Αναλύοντας το ζήτημα, ό Ferrari1, ση

μειώνει πώς αυτό δεν προέρχεται άπο άλλο λόγο, παρά άπα το να βλέπουν, 

πώς αντί να εξασκούνται στα στρατιωτικά, εκτελούν κάθε είδους αγγαρεία, 

δίχως το παραμικρό ευεργέτημα. Οί έκατόνταρχοι δέν εκτελούν καμμία άπο 

τίς υποχρεώσεις τους. Δέν έχουν διάθεσι να αναγνωρίσουν τον Capitano, ούτε 

φροντίζουν για την έξάσκησι των στρατιωτών τους, άλλα, αντίθετα, τους άγ-

γαρεύουν να καλλιεργούν τα αμπέλια καί τα χωράφια τους, δίχως αμοιβή. Ό 

ίδιος προτείνει νά καταργηθή ό θεσμός των έκατοντάρχων, ορίζοντας άπο κάθε 

χωριό ενα άμισθο δεκανέα (caporale), με μόνο προνόμιο, την απαλλαγή άπο 

τις αγγαρείες. Το όφελος θα είναι διπλό: καί το δημόσιο θα έ'χη οικονομία ση

μαντική — διακόσια σαράντα δουκάτα το χρόνο — άλλα καί οί στρατιώτες 

τών cernide θα ανακουφισθούν άπο τίς πιέσεις καί τήν έκμετάλλευσι. Τήν 

διαπίστωσι τοΰ Ferrari, υποστηρίζει καί ό Franchi, πού μιλώντας για το 

πώς είναι δυνατό νά εξευρεθούν χρήματα, αναφέρεται στο μισθό τών έκατον

τάρχων, (d'inutile stipendio che tirano quelli cinque centurioni delle or

dinanze.»'. Είναι αντλημένες μέσα άπο τήν πραγματικότητα οί διαπιστώσεις 

τοΰ Ferrari καί αντικειμενικές οί λύσεις πού προτείνει. Είναι απαραίτητος 

ένας ικανός αρχηγός για το στρατό. Καί θα έπρεπε να διορισθή, έμμισθος, έ

νας άπο εκείνους πού «κάθονται στις πλατείες δίχως νά προσφέρουν καμμιάν 

υπηρεσία» καί νά καταπιαστή με τήν έκπαίδευσι τών στρατιωτών, πού, ανεκ

παίδευτοι καί δίχως κατάλληλο οπλισμό, έχουν φθάσει στην «έσχατη ανάγκη». 

Θα πρέπει επίσης νά εξοπλισθούν τουλάχιστο εκατόν άτομα με μουσκέττο, 

καί κάπου τριακόσιοι μέ άρκεβούζιο. Καί τέλος, οί άκτοφρουρές· έδώ ζητεί 

άπο τον ίδιο τον Capitano, νά άντιληφθή τήν σπουδαιότητα τοΰ θέματος καί 

να ασκεί ό ίδιος, ή οί άμεσοι συνεργάτες του, τήν έπιθεώρησι τών άκτοφρου-

ρών, «levando a fatto le visite delli zaffi che solamente per mangiare si 

fanno al presente». 

Ό Σύνδικος Nicolò Valier, πού τελικά έμελέτησε τήν έκθεσι τοΰ Ferrari, 
φαίνεται, δτι, δχι μόνο χρησιμοποίησε τά στοιχεία πού προσφέρει, άλλα έβα
λε σέ εφαρμογή καί ορισμένες άπο τίς προτάσεις του. Σχετικά μέ τήν έκπαί
δευσι τών cernide, ορίζει, «che da alcuno non debba esser impedito il 
far l'essercitio sudetto... prohibendo a qualsisij persona che non ardi-

1. ERMANNO ARMAO, δ. π., σ. 49-51. 

2. A. FRANCHI, 6. π., σ. 74. 
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sea impiegare esse cernide in altri serviti] se non alPessercitio solo del
le mostre in quelli giorni però che saranno chiamati per l'effetto sudetto, 
nel quale debbano tut t i a bonissima hora indifferentemente concorrere 
cosi li soldati come li loro offitiali...»1 Κάτω άπο τις λέξεις «in altri ser-
vitij» πρέπει να εννοηθούν δλες οι άγγαρεΐς πού οί επί κεφαλής υποχρέωναν 
τους στρατιώτες να εκτελούν και πού αποτελούσαν προσωπική έξυπηρέτησι 
των 'ίδιων των αξιωματούχων. 

Το κράτος, προσπαθούσε να κατανόηση τα προβλήματα καί τίς δυσκολίες 
της μικρής κτήσεως, να μελετήση τι ςδυνατές λύσεις καί, με τίς αυστηρές δια
τάξεις των επισήμων αντιπροσώπων τής Γαληνότατης, να έπιβάλη ευνομία. 
Οί κάτοικοι ήταν πρόθυμοι να τήν δεχθούν. 'Απομονωμένοι εξ άλλου, μόνον 
στή Βενετική Δημοκρατία μπορούσαν νά ελπίζουν για βοήθεια εναντίον τών 
Τούρκων». Πολύ χαρακτηριστικά γράφει ό Hofmann «essendo l'isola posta 
come ultimo lembo della dominazione veneziana in mezzo alle posses
sioni dell'impero ottomano, ed inoltre minacciata da incursioni di corsa
ri, la Repubblica Veneta prendeva ordinariamente grande cura della 
difesa militare di Tinos»...» Καί αυτό, πράγματι, διαφαίνεται μέσα άπο τις 
διατάξεις τών Σινδίκων. Παράλληλα δμως διαφαίνεται καί ή χαμηλή στάθμη 
όπου είχε όδηγηθή ή Τήνος, άπο τους βενετούς διοικητικούς υπαλλήλους 
πού έδρευαν στο νησί. Ή άμυνα τής Τήνου, όχι μόνον κατά τα τέλη τοΰ ΙΖ' 
αιώνα, δπως ομολογεί ό Hofmann, μα ήδη άπο τίς αρχές του αιώνα αυτού, 
είχε ελλείψεις εγκληματικές. 

"Ανθρωποι μικροί, έστω καί αν προέρχονταν άπο οικογένειες πατρικίων, οί 
βενετοί διοικητές τής Τήνου δέν είχαν κατανοήσει δσο έπρεπε, ούτε τή σημα
σία τοΰ νησιού, ούτε τή σημασία τών καιρών. Καί συντελοΰσαν μέ τήν αδια
φορία τους, στο να γίνωνται γράμμα κενό τα διατάγματα καί ή άμυνα τής 
Τήνου αμφίβολη. 

"Ισως είναι υπερβολή, μα θα υπάρχει, έπειτα άπο δσα έχουν έκτεθή, αρκετή 
αλήθεια σ' δσα γράφει, ένα αιώνα κατόπιν, ό Tournefort, λίγο πριν άπο τήν 
πτώσι της Τήνου* οτι δηλαδή σε κάθε χωριό υπάρχει ένας λόχος στρατιωτών 
καί Οτι στο Κάστρο φρουρούν δεκατέσσερις ελεεινοί στρατιώτες. 

1. Archivio di Sta to di Venezia, Terminationi. . . Nicolò Valier, δ. π. φ. 45r. 

2. Πρβ. Vic. C O R O N E L L I , δ. π. , σ. 231. 

3. G I O R G I O H O F M A N N S. J., δ. π., σ. 13. 

4. Μ. Ρ Ι Τ Τ Ο Ν de T O U R N E F O R T , Relation d'un voyage du Levant.. ., Λυών, 1727, 

τόμ. Π, σ. 47. Ό E. Armao (δ. π. , σ. 102) αντικρούει τον Tournefort καί δσους «κυ

ρίως Έλληνες συγγραφείς» τον χρησιμοποιούν σαν πηγή, σχετικά μέ τήν στρατιωτική 

κατάστασι στην Τήνο, πού ό ϊδιος αντιλαμβάνεται διαφορετική. Πρέπει δμως να σημειω-

θη δτι αναλύοντας τα καλά κυρίως σημεία άπο τήν εκθεσι τοΰ Ferrari , καθώς καί τίς 
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Μέ τον τρόπον αυτόν, ή αδιαφορία των τοπικών διοικητικών οργάνων οδη

γεί την Τήνο στην οριστική πτώσι και μέ αυτήν, στην έξαφάνισι κάθε ίχνους 

βενετικής κυριαρχίας στην 'Ανατολή. 

προτάσεις του, δέν εισδύει, ώστε να ίδή τις αφορμές της καταστάσεως και σχηματίζει 
ατελή εικόνα, ενώ άπο υπερβολικό ζήλο, εξιδανικεύει την κατάστασι. 'Ορθά παρατη
ρεί ό Hofmann (Tinos nel secolo XVII, σ. 596) «le note esplicative dell' illustre 
autore. . . sono qualche volta troppo favorevoli al Governo veneto del secolo XVII.» 
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Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α 

Ordeni lasciali per il buon governo delV isola et fortezza di Tine 

dalVIll(ustrissi)mo et Ecc(ellentissi)mo s(igno)r Zuane Pasq(ualig)o 

Prored(ito)r et Inq(uisito)r G(e)n(er)al in Oriente1. 

(Archivio di Stato di Venezia - Secreta, Materie miste notabili, 

τετράδιο 72) 

1 - 29 Ιουνίου 1613 

1. Τήνιοι στρατιώτες: 1 'Ιουνίου 1613, φ. 1ν - 2r 

Περίληψι: Ό Ί ω . Pasqualigo, διαπιστώνει, δτι μεταξύ των ανδρών 

της φρουράς του Κάστρου, υπάρχουν πολλοί, γεννημένοι στην Τήνο, ή 

πού έχουν έγκατασταθή εκεί μόνιμα, ενώ άλλοι, αναφέρονται μέ πλαστά 

ονόματα στους στρατιωτικούς καταλόγους, αποφεύγοντας έτσι τις καθω-

ρισμένες υπηρεσίες. Διατάζει, δτι κάθε στρατιώτης πρέπει να καταστή-

ση γνωστό, εάν γεννήθηκε στο Κάστρο ή στο νησί της Τήνου, εάν έχη 

συνάψει γάμο μέ Τήνια και εάν είναι γραμμένος στους στρατιωτικούς 

καταλόγους. Σέ περίπτωσι παραβάσεως της εντολής αυτής να επιβάλ

λεται ποινή τριών ετών φυλακίσεως* ό κατήγορος θα έχη 25 δουκάτα 

καΐ θα τηρήται μυστικό το δνομά του. Έ π ί πλέον, Οσοι μισθοδοτούνται 

ώς στρατιωτικοί, πρέπει να φέρουν τον άνάλογον οπλισμό, μέ ποινή 

να αποδώσουν δλους τους μισθούς πού έλαβαν. 

l v Intendendo rill(ustrissi)mo et Ecc (ellentissi )mo s(igno)r Gio-

(vanni) Pasqualigo Prov(edito)r et Inq(uisito)r G(e)n(er)ale in 

Levante che nella militia del Pressidio di questa fortezza si ritro

va numero grande di soldati, chi ο sono nati in essa, ο nell'isola, 

ο vero si sono maritati con gente del paese, nel quale habitano loco 

et foco', oltre che nei publici rolli" con nomi finti et simulati anno-

1. Δημοσιεύω εκείνες άπο τΙς διατάξεις τοϋ Pasqualigo, πού άφοροΰν σέ ζητήματα 
στρατιωτικά. Διατηρώ ουσιαστικά τήν ορθογραφία τοϋ κειμένου, νεωτερίζοντας μόνον σέ δ,τι 
διαφορετικά θα δυσκόλευε τήν κατανόησί του. Αισθάνομαι τήν ανάγκη να ευχαριστήσω 
τήν δρ. M.Tiepolo, τον δρ. L. Lafranchi, τήν δρ. Β. Strina, τήν δρ. L. Fortunato-Vitale, 
τον δρ. E. Vitale, τήν κ. L. Vareton καΐ ιδίως τήν δίδα Α. Benegnù, πού μέ διάθεσι πάντα 
συζήτησαν μαζί μου ώρισμένα σημεία τοϋ κειμένου. 

2. habitar loco et foco : κατοικώ μόνιμα, πρβ. tegnir uno a loco e foco: συντηρώ 
κάποιον, παρέχω στέγη σέ κάποιον (GIUSEPPE BOERIO, Dizionario del dialetto venetia-
no, Βενετία 1856, λ. loco). 

3. rollo, roto: κατάλογος ονομάτων κυρίως χρησιμοποιείται μέ σημασία στρατιωτι-
κοΰ καταλόγου πρβ. ίταλ. ruolo (NICOLA ZINGARELLI, Vocabolario della lingua 
italiana, έκδ. Vili, Βολωνία, 1964). 
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tati, et altri ancora che non fanno le ordinarie fattioni; però fa 
sua Eccellenza publicamente sapere a cadauno delli compresi co
me di sopra che nel passare alla banca1, debbi palesare, se è nato 
nella fortezza et isola, se è maritato in essa, et se ha nome suppo
s t o nei rolli, che non incorrerà in pena veruna' come all'incontro 
non palesando il vero al presente, et sarà il transgressore di questo 
ordine accusato, sarà condennato irremisibilmente tre anni in ga
lera, Γ accusatore haverà vinticinque ducati di benefitio et sarà 
tenuto secreto. Et di più ordina Sua S(ignoria) Ecc(ellentissi)ma, 
che tut t i quelli che tirano paga da soldati ο vero da officiali deb

bano portar le loro debite arme sotto pena di restituir tut te le pa

ghe riscosse. 

<p.2r Adi antedetto fu pub(lica)to il sop(rascrit)to proclama alla ban

ca, per Paruta da Forlin tamburo della comp(agn)ia del s(igno)r 

Gover(nato)re et per D(ome)nego da Turin Tamburo della com

pagnia del cap (ita )n Seb (astia )n de Bonis. 

2. Άκρόασι παραπόνων στρατιωτών '· 3 'Ιουνίου 1613, φ. 3r 
Περίληψι: Ό Ί ω . Pasqualigo, για να δείξη στους στρατιώτες το βαθμό 
της στοργής πού τρέφει γι' αυτούς, καλεί δσους νιώθουν δτι τους 
αδικούν οι αξιωματικοί να περάσουν άπο την Καγκελλαρία και να κα
ταγγείλουν τις αδικίες άνυπογράφως. Διαβεβαιώνει, δτι θα φροντίση να 
άποδοθή το δίκαιο, και να τηρηθή μυστικότητα γύρω άπο καταγγέλ-
λοντα και καταγγελία. 

<p.3r Volendo Γ 111 (ustrissi )mo et Ecc(ellentissi)mo s(igno)r Gio (vanni) 

Pasqualigo P(rovedito)r et Inq(uisito)r G(e)n(er)ale in Levante 

dar a conoscer alla militia di questo Pressidio in che grado di af-

fettione sia presso Sua Eccell(enz)a in corrispondenza di quella 

della Ser(enissi)ma Rep(ubli)ca per apportare a cadauno ogni 

mag (gio )r suff raggio col presente pub(li)co proclama invita tut t i 

li soldati che si sentissero aggravati da capitani ο vero officiali 

che con estorsioni et con altri indecenti termini li havessero mal

trattat i , a comparere alla cancellarla di Sua Ecc (eilen )za, a quere

lare et denontiare li gravami et con polize* secrette et senza sot-

toscrittione, che da Sua Ecc (eilen )za sarà abbracciata ogni occa-

1. banca' τόπος κατατάξεως ή πληρωμής στρατιωτών (Zingarelli). 
2. veruno (vere unus* κάποιος (Zingarelli). 
3. poliza, polizza' γραμμένο δελτάριο, έγγραφη καταγγελία (Boerio, Zingarelli). 
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sione di benificare cadauno in quello che la giust izi)a ricercare 
et li denontianti, come le denontie tut te, sarano tenute secrette. 

Adi 3 Giugno 1613 
fu publicato il sop(rascrit)to proclama soto la loggia pub(li)ca in 
p(iazz)a. 

3. Φροντίδα για πρόληψι πυρκαϊάς : (28 'Ιουνίου 1613) φ. 19r-v 
Περίληψι: Παρατηρείται, δτι κάτοικοι του Κάστρου ανάβουν φωτιές σε 
σημεία ανοικτά της πόλεως.Έπειδή δμως με τους βορεινούς άνεμους πού 
σχεδόν διαρκώς πνέουν, υπάρχει κίνδυνος να πιάσουν φωτιά οί αποθή
κες πυρομαχικών, και άπο εκεί να μεταδωθή στα σπίτια, απαγορεύει 
ό Ί ω . Pasqualigo, στους Τηνίους να ανάβουν φωτιές σέ δρόμους ή άλ
λα σημεία, ή να πυροβολούν μέ το άρκεβούζι τή νύκτα, μέ ποινή φυλα
κίσεως για 3 χρόνια. Οί κατά καιρούς ρέκτορες, είναι υποχρεωμένοι να 
φροντίζουν για τήν εφαρμογή της διατάξεως, μέ ποινή, σέ περίπτωσι 
παραβάσεως, να καταβάλουν πρόστιμο 500 δουκάτων, προοριζόμενα για 
τον Ναύσταθμο της Βενετίας. Έ π ί πλέον, ό εκάστοτε Διοικητής και ό 
Sargente Maggiore να οργανώνουν ειδικές περιπόλους, και κυρίως κατά 
τήν παραμονή καί τήν ημέρα της γιορτής του €Αγ. 'Ιωάννη, του Ά γ . 
Πέτρου καί του 'Αγ. Βίτου, μέ εντολή να συλλαμβάνουν οποίον παρα
βαίνει είτε τήν ήμερα, εϊτε τήν νύκτα, τήν διαταγή. 

φ.19Γ L'Ili (ustrissi)mo et Ecc(ellentissi)mo s(igno)r Proved (ito )r et 
Inquisitor General antedetto havendo veduto con molta displicen-
za dell'animo suo, et a rossore de chi non do verebbe conceder si 
notabile inconveniente in questa fortezza che la notte sia permes
so a cadauno il far fuochi sopra le terrazze et in tempo che regna
no li venti da tramontana che per l'impeto suo portano universal
mente il fuoco per le case della fortezza con quello evidente peri
colo di attaccare le monitioni, che ogn'uno che non dorma le può 
benissimo conoscere; né volendo Sua Ecc (eilen )za che abusi di 
cosi pernitiosa natura passi più a lungo in essempio come neanco 
che doppo dato il nome in fortezza tanto gelosa veghino sbarate 
molte archibuggiate con pregiudizi)o notabile della sicurtà 
et riputatione di d(et t)a fortezza, commanda però Sua Ecc (ei
len )za che in pena d'anni tre di galea per cad(aun)o sia chi 
si voglia et non essendo buono di star altretanto in priggione ser
rata che alcuno mai più nell'avvenire ardischi per qualsi voglia 
causa di far fuochi sopra esse terrazze, ne tampoco nelle pub (li
eh )e strade ne meno sbarar archibuggiate doppo serrata la porta, 
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et che il nome corre commettendo al Cl(arissim)o Rettore et suc

cessori, che in pena di duc(ati) cinquecento applicati all'Arsenal 

in Venetia debbano in tut te le sue parti far essequire il presente or

dine et al Gover(nato)re et Sargente Maggiore che di tempo in 

tempo saranno imposte particolarmente che nelle vigilie et feste 

di S (an) Giovanni, San Pietro et S (an) Vido, debbino far cami-

nar la patuglia1 per cadauna strada publica, et sopra le terrazze, 

et ritrovando alcuno che faci fuochi, ο sbari archibuggiate immedia

te debbano farli passare in corpo di guardia perchè dal Rettore man
dati priggioni la giust izi)a possi conseguire il suo devuto effetto 
et il reo il condegno castigo, prohibendo a cadauno in tut to il tem
po dell'anno, cosi di giorno, come di notte, il poter far fuoco per 
qualsi voglia occasione sopra le terrazze ne meno di notte scaricare 

φ.19ν archibuggiate, come di sopra// et ciò perchè essendola fortezza 
a guisa di pigna' et regnando per ordinario le tramontane fortune-
voli, attaccandosi il fuoco ad una casa senza dubbio la fortezza si 
abbruggiarebbe, et però con l 'auth(ôrit)à del Generalato suo com
manda con il presente proclama da chi aspetta sia interamente 
osservato. 

4. Χρόνος πραγματοποιήσεως γενικών στρατιωτικών ασκήσεων: 
(28 'Ιουνίου 1613) φ. 19v-20r 

Περίληψι: Οι γενικές ασκήσεις (mostre), αναγκαίες για την έκπαίδευ-

σι των τοπικών στρατιωτικών σωμάτων, είχαν καθορισθή άπα τον αν

τιπρόσωπο της βενετικής Δημοκρατίας στον αριθμό 12 το χρόνο, ενερ

γούμενες άπο τον Καπιτάνο. Τις ασκήσεις όμως πραγματοποιούσαν 

αδιακρίτως, και σε εποχή πού οι ασκούμενοι θα έπρεπε να αφιερώνον

ται στις αγροτικές τους ασχολίες, ένώ με αυτόν τον τρόπο τις παραμε

λούσαν. Όρίζει, λοιπόν, ό Ί ω . Pasqualigo, να συμπτυχθοΰν χρονικά οι 

ασκήσεις αυτές στους μήνες Μάρτιο, 'Απρίλιο, 'Ιούλιο και Αύγουστο, 

οπότε οι αγροτικές ασχολίες είναι περιορισμένες. Για να μη περιορισθή 

δμως ό αριθμός τους, σέ καθένα άπο αυτούς τους μήνες, διατάζει, να 

γίνονται τρεις ασκήσεις. Κι' επειδή είχαν παραμεληθή στον χρόνο αυτό 

τέσσερις, να προστεθή άπο μία στον κάθε μήνα. 'Επιβάλλει ποινή στε

ρήσεως ψήφου στον ρέκτορα για δυο χρόνια, και στον Καπιτάνο να χά

ση το επίδομα πού παίρνει για τις ασκήσεις, για ενα χρόνο, σε περίπτω-

1. patuglia, pattuglia, patugia* άπαντα και. batugia: περίπολος (Boerio). 
2. pigna, pina- κουκουνάρι (Boerio-Zingarelli). 
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σι πού παραμελήσουν ή ενεργήσουν εξω άπο τους καθορισμένους μήνες 
μιαν άσκησιν. 

φ.19ν Noi Gio (vanni) Pasqualigo Prov (edito )r et Inquis i to )r G (e) 

n(er)ale in Levante essendo stato con molta pruienza nelli anni a 

dietro da pub(li)co rappresentante ordinato che per la necessa

ria et dovuta educatione delle genti delle cernide, dal cap(itan)o 

di esse, siano fatte fare dodeci mostre all'anno, le quali usandosi 

commandare in tempo che li contadini sono occupati et impediti 

nelli essercitij et bisogni della campagna, et vogliono piutosto, che 

abbandonarli, lasciarsi appuntare, ο vero tralasciare il fare le rac

colte alla stagion propria et consueta, nel che correndo, et per una 

parte et per l'altra interesse grande a poveri villani conl 'auth(o-

rit)à del Generalato nostro per vietare simili abusi introdotti, ha-
vendo presa parte con infirmatione della communità nella quale 
li contadini siano meno occupati, che si restringe in soli quatro me
si, commettemo perciò, che esso cap(itan)o delle cernide nell'a-
venire non possi intimare le mostre, se non nel mese di Marzo, 
Aprile, Luglio et Agosto, ne'quali le facende rurali cessano assai, 
et in questi quatro mesi farà fare tut te le dodeci mostre nel modo 
et ordine statuito dal Gl(arissim)o Sindico, distribuendole tre per 
cad(au)n mese eccetto che questo p(rim)o anno, che per esserne state 
tralasciate quatro, ne'med(esim)i quatro mesi volemo che ne faci 
fare una di più per mese, et ciò perché siano fatte tut te , et non tra
lasciate mai in qualsivoglia tempo; sia pena in caso di transgres-

cp.20r sione //al Cl(arissim)o Rettore di non poter andar a capello1 per 
anni due et al Gap(itan)o di perder li utili che cava di esse mostre 
per anno uno, se fuori di detti mesi le faranno fare, ο vero se in 

essi ne lascieranno fuori alc(un)a. 

5. Συντήρησι στρατιωτικού ύλικοΰ : 28 Ιουνίου 1613, φ. 22r-v. 
Περίληψι: Κατά την έπιθεώρησι πού ενήργησε 6 Ί ω . Pasqualigo στο 
στρατιωτικό υλικό, διαπίστωσε δτι ευρίσκεται σε άθλια κατάστασι, παρ' 
όλο πού με μεγάλη δημόσια δαπάνη υπάρχει ειδικά διορισμένος φρο
ντιστής, με μοναδικό του έργο τη διαφύλαξι του ύλικοΰ αύτοΰ, ό Gio
v a n n i ) Battista da Trento και μέ μισθό εξήντα δύο δουκάτα το χρό-

1. andar a capello (γρ. cappello)· ψηφίζω. Πρβ. chiamar a capelo· καλώ σέ ψηφο
φορία τα μέλη τοϋ Maggior Consiglio. (Boerio). 
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νο. Κατά συνέπεια διατάζει τον ρέκτορα Antonio Michiel να παύση τον 
φροντιστή, αφαιρώντας του τον μισθό. Να μή διορισθή προσέτι άλλος 
φροντιστής ώσπου να σταλούν νέα υλικά.Ό διορισμός του νέουναγίνη 
άπο τον General di Candia, ώστε να είναι άξιος και κατάλληλος για 
τή διαφύλαξι και συντήρησι του υλικού. 

Noi, Giovanni Pasqualigo Proveditor et Inquisitor General in 
Levante, havendo nella revisione che habbiamo fatta delle moni-
tioni et armaria di questa città trovato, che le armi sono malis-
s(im)o tenute non ostante che con grave spesa, et interesse pu
blico si mantenghi un armarolo per la sola custodia di esse, per 
il mancamento del quale le corrazze, spade, et ogn'altra arma so
no rugini, guaste et affatto inutili da potersi adoprare, godendo 
Gio(vanni) Battista da Trento al presente armarolo il benef(ici)o 
di ducati sessanta due all'anno, che tanto non vagliano le armi, 
che al presente si trovano nella monitione, essendo nato cosi no-
tabil inconveniente per pura negligenza et dapocagine sua, per 
degna ricompensa//di che commettemo a voi Cl(arissim)o s(igno)r 
Ant(oni)o Michiel Rettor, che immed(iatament)e lo debbiate ca
scare dal carico sud(ett)o levandoli il salario con tut t i li focilli, 
folli et qualsivoglia altro apprestarne (nt)o spettante alla sua pro
fessione di ragione di Sua Ser(eni)tà da esser posti tut t i nella mo
nitione, non dovendo Voi Cl(arissim)o Rettor presente, né succes
sori mettere armarolo, se p(rim)a non saranno mandate qui nove 
armi, et di esso armarolo fattine la nomine dairEcc(ellentissi)mo 
G(e)n(er)al di Candia, acciò sia mandato suggetto atto, et suffi
ciente a custodirle et mantenerle nette. 

Data in Thine adii 28 Zugno 1613 

6. Μισθοδοσία στρατιωτών: (29 'Ιουνίου 1613) φ. 23ν - 24r 
Περίληψι: Διαπιστώνεται, δτι κατά τήν μισθοδοσία της φρουράς του 
Κάστρου, δεν χορηγείται δλος ό δικαιούμενος μισθός στους μουσκετ-
τοφόρους, άλλα μόνον μισθός χειριστή άρκεβούζιου και κατά τα μέσα 
του μηνός, παραδίδεται ή διαφορά στα χέρια του Διοικητή καί του 
Καπιτάνο. 
Κατά τρόπον ανάλογο, οί αξιωματικοί αυτοί αναλαμβάνουν τα επιδό
ματα τών οπλιτών δίχως να παρουσιάζουν τους δικαιούχους, ή τουλά
χιστο κατάλογο τών ονομάτων τους. Ό Ί ω . Pasqualigo, ορίζει, δτι 
απαγορεύεται στο έξης να παραδίδονται στον Διοικητή ή τον Καπι
τάνο ή διαφορά του μισθού καί τα επιδόματα, άλλα αυτοπροσώπως στους 
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μουσκεττοφόρους ολόκληρος δ μισθός σύμφωνα με τή διαταγή του Δόγη, 

καί μετά την κατά μήνα πληρωμή να παρουσιάζεται κατάλογος με τα 

ονόματα των στρατιωτών πού δικαιούνται επιδόματα, καί να τα χορηγή 

ό ρέκτωρ στους 'ίδιους τους δικαιούχους. 'Ορίζεται προσέτι, δτι το επί

δομα για τον μουσκεττοφόρο δέν πρέπει να είναι πάνω άπο τρεις λίρες, 

οΰτε πάνω άπο εξη λίρες για τον χειριστή άρκεβουζίου. Κανείς άλλος, 

αξιωματικός, τυμπανιστής κ.λ.π. δέν δικαιούται να παίρνη επίδομα. Σε 

περίπτωσι παραβάσεως, ορίζεται πρόστιμο στον ρέκτορα 300 δουκάτα 

προοριζόμενα για τον Ναύσταθμο της Βενετίας, καί 100 τζεκίνια στον 

Διοικητή καί τον Καπιτάνο. Ό Γραμματέας, να τηρή φάκελλο με 

τους καταλόγους των στρατιωτών πού παίρνουν επιδόματα, καί να κα

ταγραφή τα ονόματα τους σέ βιβλίο, ώστε ό καθένας να εχη τήν δυνατό

τητα να έλέγχη το πώς μοιράστηκαν τα χρήματα αυτά, με ποινή στον 

Γραμματέα 18 μήνες φυλακή, καί αν δέν είναι αρκετή ή ποινή, το δι

πλάσιο, καθώς καί με οριστική άπομάκρυνσί του άπο τήν Καγκελλα-

fpia. Νά εχη επίσης άλλο ενα βιβλίο, δπου να καταγράφουν οι κατά

λογοι δλων τών στρατιωτών μέ τους αντίστοιχους μισθούς" αμέσως μετά 

άπο κάθε μισθοδοσία, ό ρέκτωρ, να άθροίζη τα ποσά τών μισθών καί να 

υπογραφή άπο κάτω ιδιοχείρως. Καθένας έχει δικαίωμα να καταγγείλη 

για παράβασι τον ρέκτορα προς τον General in Can dia ή τον Capi

t a n o Ο ^ η ά ε . Τ έ λ ο ς διατάζει να διαγράφουν δσοι αξιωματικοί στους δυο 

λόχους της φρουράς είναι Τήνιοι, καί να αντικατασταθούν άπο ξένους 

πού να μήν έχουν καμμία συγγένεια μέ το νησί, μέ ποινή στον Κυβερ

νήτη καί τον Καπιτάνο, να πληρώσουν άπο τα δικά τους, δσους μισθούς 

θα πάρουν στο έξης Τήνιοι αξιωματικοί. 

φ.23ν Noi, Giovanni Pasqual igo P r o v e d i t o r et Inquis i tor General 

in L e v a n t e , h a v e n d o v e d u t o con mol to ramar ico nos t ro esser 

i n t r o d o t t a consequenza di pessima n a t u r a a pregiudicio del

la d i spos i t ( ion)e p u b ( l i ) c a m e n t r e vengono p a g a t e le compagnie di 

questo presidio perchè non è da to alli moschet t ier i in t i e ramente 

la sua paga alla banca , m a solamente paga di archibusiero et poi 

alla mi t à del mese in m a n o del Governa tore et C a p ( i t a n ) o consiglia

to l 'accrescimento, uso consueto farsi pa r imen te nella dispensa di 

caposoldi1 de quali si esborsano li danar i senza che siano apresen

t a t i li soldat i , né meno fa t ta la poliza delli nomi loro. Al che vo-

1. Caposoldo· capisoldo- επίδομα στρατιωτικό για έκτακτη υπηρεσία (βλ. άλλες 
σημασίες στον Zingarelli). 
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lendo noi rimediare perchè nel avenire si mala corutella più a lun
go non passi in essempio, commettemo con l'authorità suprema del 
Generalato nostro al Rettor presente et successori che mai più 
nel avenire habbino a dare esso accrescimento di paghe, et ca-
posoldi nelle mani del Gov(ernato)r et Cap(itan)o presenti et che 
di tempo in tempo sarano, ma ogni mese quando si farano le pa
ghe dare alli moschettieri la sua paga intiera, giusta la mente 
di Sua Ser(eni)tà et fatti essi pagamenti debbano il Gov(ernato)r 
et Cap(itan)o presentar le polize loro di caposoldi con li soldati 
che doverano riceverli, li quali sarano annotati in essa poliza et 
il Rettore ad essi soldati benefitiati farà dare in propria mano li 
caposoldi, acciò di quelli possano servirsene a suo beneplacito sen
za obligo di porli nel morione; ordinando anco chea cad(au)n mos-
chettiero non se li possi dare più di lire tre di caposoldo et alParchi-
bugiero lire sei, né altri officiali, tamburi ragazzi delle compagnie 
possino ricevere capisoldi, sotto pena al Q(arissim)o Rettore, in 
caso di transgressione al presente ordine di ducati 300, app(lica)-

cp.24rti all'Arsenal di Ven(eti)a, // et al Gov(ernato)r et Cap(itan)o 
di cechini cento per cadauno et ogni volta applicati come di s(opr)a, 
né possino il Gov(ernato)r et Gap(itan)o pretender cosa alc(un)a 
sopra li capisoldi, poiché liberi sono concessi da Sua Ser(eni)tà 
a sold (at )i dovendo il canc(ellie)ro cosi presente, come quelli che 
di tempo in tempo verano, tenere una filza di tutte le polize che 
saranno presentate delli beneficiati di essi capisoldi, et registrare 
in un libro, a questo solo effetto formato, li nomi di cad(aun)o di 
essi benefitiati, a fine che, si possi sempre vedere come siano sta
ti dispensati, imponendo pena alli med(esim)i canc(ellie)ri in caso 
di transgressione, di mesi disdotto di galera, et non essendo habili, 
d'altro tanto tempo di priggione, et di perdere la cancellarla im
mediate, obligandoli in oltre a tener un altro libro, che sia cartato, 
sopra il quale debbano registrar li rolli delle militie con li pagamen
ti che di tempo in tempo saranno fatti, essendo tenuto il Cl(aris-
sim)o Rettore di tirar la marela immed(iatament)e fatti essi pa
gamenti et sotto li med(esi)mi rolli sottoscriversi di propria ma
no, potendo cadauno con polize secrette denontiare alPEcc(ellen-
tissi)mo G(e)n(er)ale in Candia et in sua absentia all'Ili (ustris
si )mo Gap(itan)o Grande. La presente sia registata in Cancel
larla et publicata alla banca nel quartier della piazza, a chiara 
intelligenza di cadauno. Et perchè è stato ritrovato anco per par
ticular interesse, che nelle compagnie vengono annotati officiali, 
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che sono paesani, dell'isola, commettemo al Cl(arissim)o Rettore 

che alla p(rim)a pross(im)a paga che egli farà, debba farli cavar 
tutt i , et far rimettere in simili carichi soldati forestieri, che non 
siano accasati, né aparentati sopra questa isola, et questo sotto 
le pene instituite di sopra, et al Gov(ernato)r et Cap(itan)o di 
restituir tut te le paghe che li officiali paesani che de cetero have-
ranno, dandole assolutamente al Rettore. 

7. Τιμητικές βολές: (29 'Ιουνίου 1613) φ. 24r - 25ν 

Περίληψη 'Αποδεικνύεται, άπα τον λογιστικό έλεγχο πού έγινε στην 

διαχείρησι πυρομαχικών, δτι σε διάφορες περιστάσεις, αλλαγή ρέκτο-

ρος, άφιξι βαΐλων Κωνσταντινουπόλεως κ.ά., κατά τις τιμητικές βολές, 

γίνεται κατάχρησι πυρίτιδος, με το να δαπανούνται συνήθως 200 λίβρες 

τή φορά. Συγκεκριμένα, στην άφιξι του Pasqualigo, δαπανήθηκαν 263 

λίβρες/Ο Ί ω . Pasqualigo, απαγορεύει, με ποινή να πλήρωση ό ρέκτωρ 

τή δαπάνη, να ρίχνονται πάνω άπο δώδεκα βολές, και οχι πάνω άπο 

μίαλίβρα πυρίτιδος σε κάθε βολή.'Επίσης, διαπιστώνεται ότι οι ρέκτορες 

δίνουν εντολή στον διαχειριστή πυρομαχικών, να χορηγή μολύβι, πυρί

τιδα, καί θρυαλλίδα, εκατοντάδες λίβρες, δήθεν για χρήσι του διοικητι

κού μεγάρου καί για τις ανάγκες τών στρατιωτικών ασκήσεων, ένώ το 

χρησιμοποιούσαν κυνηγοί, πού έφερναν το θήραμα τους στον εκάστοτε 

ρέκτορα. Ό χρόνος δεν επιτρέπει στον Pasqualigo να προβή σε δικα

στική έξέτασι της υποθέσεως, απαγορεύει δμως στους ρέκτορες να χρη

σιμοποιούν για προσωπικούς λόγους δημόσιο υλικό, με ποινή να έξορι-

σθούν για τρία χρόνια, άπο το Maggior Consiglio, καί στους διαχειρι

στές τοΰ υλικού, να το χορηγούν δίχως ρητή αναγραφή της ποσότητος, 

ποιότητος, προορισμού καί προσώπου πού πρόκειται να το παραλαβή, 

με ποινή φυλακίσεως για τρία χρόνια. Ή διαταγή, να κοινοποιηθή στον 

General in Gandia καί οι ρέκτορες να θεωρούνται χρεώστες απέ

ναντι του. 

φ.24Γ Noi, Giovanni Pasqualigo Proveditor et Inquisitor General in 

Levante, havendo veduto dalli conti che ha fatto il nostro ragio

nato al monitionero di questa fortezza, che nella mutatione delli 

Reggimenti, et nel venire sopra l'isola li Baili di Constantinopoli 

et altre occorrentie che si consuma una gran quantità di polvere, 
che rende meraviglia et danno grande al pub(li)co serv(iti)o, né 

φ.24ν volendo noi tolerare disordine di tanta importanza, che passi più 
lungamente in essempio, però commettemo al Rettor pre(sen)te 
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et successori, che in pena di pagar del suo tut te le polveri, che nel 
avenire si abbruggiassero contra il presente ordine et altretanto 
più per pena che nell'avenire, nella mutatione di Regg(imen)ti 
et venuta di Baili, et altri publici Rapresentanti, non si possi sa
lutare, se non con 12 coette1, et darli di polvere una lira per coet-
ta, che di questo modo si conserveranno le monitioni, havendo vedu
to mandati, che se ne abbruggiavano dusento lire per volta, et 
in particular al nostro arrivo, se ne sono abbruggiate, dusento et 
sessanta tre lire; et perochè habbiamo anco ritrovato, che da cer
to tempo in qua, si ha costumato, che li Rettori davano mandati 
al monitionero, di centinaia di lire di piombo, polvere et corda, 
facendo scriver in essi mandati, per uso di Palazzo, et per far mo
stre, ma la verità è che lo dispensavano a cacciatori et archibusie-
ri, li quali prendevano salvaticine d'ogni sorte, et le portavano ad 
essi Rettori; né havendo noi potuto per la brevità del tempo et 
per la multiplicità delli affari far cader in processo cosi fatto di
sordine, et per non lasciare senza regola, et provissione effetto di 
così mala consequenza, commettemo però al Rettor presente et 
successori, che in pena d'esser banditi tre anni del Mag(gio)r Cons(i-
gli)o diVen(eti)a, non habbino mai più a consumar le publiche mo
nitioni in servitij privati et al monitionero presente, et successori 
in pena d'anni tre di galera, che per l'avenire non dia fuori delle 
moniti (on )i robba di sorte alcuna, se nel mandato non sarà spe
cificato chiaramente, la quantità, qualità et peso delle robbe, che 
doverà esser cavata di monit(ion)e, et a qual fine sarà destinata, 
ponendo sopra esso mandato, anco, il nome de chi la doverà ri-

cp.25r vere / / et così ordinamo che sia inviolabilmente essequito, sotto 
le pene sop(radet)te et del presente ord (in )e nostro, sia dato no-
titia all'Ecc(ellentissi)mo General in Gandia, per esser fatti deb(i-
to)ri li Rettori nelli suoi conti. 

8. Επιδιορθώσεις τείχους: (29 'Ιουνίου 1613) φ. 44r - 45r 
Περίληψι: Παρατηρούνται, ελλείψεις στο τείχος, πού οφείλονται ε'ίτε 
σε μή άποπεράτωσι της κατασκευής του, ε'ίτε σε φθορά πού σημειώθη
κε στο μεταξύ. 'Επί πλέον, το κυρίως κάστρο, δεν διαθέτει χώρο για 

1. coetta (codet ta - coeta de foghi artifiziali: ούρα πυροτεχνήματος // γραμμή πυ-

ρίτιδος, ανάμεσα στην κύρια μάζα πού πρόκειται να άνατιναχθή και σημείου πυροδοτήσεως 

(Boerio) // βολή. 
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την προφύλαξι των πυροβόλων. Σε ώρισμένα σημεία, κυρίως προς νό

το και νοτιοδυτικά, το τείχος έχει πέσει, και οι βροχές έχουν συμπλη

ρώσει την καταστροφή. Το ϊδιο έχει καταστραφή και ή σκάλα πού οδη

γεί στο Κάστρο. Ό Ί ω . Pasqualigo, δίνει εντολή στον ρέκτορα, να 

φροντίση, ώστε οί στρατιώτες και ή αγγαρεία — πού απαγορεύεται στο 

έξης να απασχολείται σε ιδιωτικά έ'ργα — να προβούν στην άνοικοδό-

μησί τους, δίχως δαπάνη τοΰ δημοσίου. 'Επιβάλλεται ποινή στον ρέκτο

ρα 25 τζεκινιών για κάθε φορά πού ή αγγαρεία χρησιμοποιηθή σε ιδιω

τικά έργα, εάν δε κάτι τέτοιο διαταχθή άπο τους πρωτόγερους, ή έκα-

τόνταρχους κ.λ.π., τους επιβάλλεται ποινή στερήσεως κάθε αναλόγου 

αξιώματος πού τους δίνει το Συμβούλιο της Τήνου, εφ' δρου ζωής. Έ κ 

τος άπο τους μάστορες και τους κτίστες καθώς και δώδεκα ακόμα άτο

μα πού θα χρησιμοποιηθούν για τήν ίσοπέδωσι χώρου (spianata) στο 

Κάστρο, κανείς άλλος δεν πρέπει να πληρωθή για το έργο αυτό. 

<p.44r Noi, Giovanni Pasqualigo Proveditor et Inquisitor General in 

Levante, nel puoco tempo che siamo dimorati nella fortezza de 

Thine, che non è stato più di quatro settimane, habbiamo con ogni 
φ.44v diligenza maggiore riconosciuto Ί recinto di essa fortezza / / e t 

havendo ritrovati in mancamento notabile li parapetti di essa, 

per essere ο caduti, ο non finiti mai, et oltre l'essere il castello d' 

alto senza piazza per la retirata delle artiglierie, se ben vi sia 

sito da poterla fare con un puoco di spianata, la muraglia di esso 

castello verso garbino et una buona parte verso ostro è caduta, 
di maniera che ogni inverno la frenquenza delle pioggie la rovina 
maggiormente, per essere stata impastata con terra, et essendo 
anco la scalla del detto castello a fatto distrutta, che non si può 
per la sua rapidezza salirvi se non stentatamente, e volendo noi 
remediare et al tut to provedere a cosi pernitioso disordine, però 
commandamo a Voi CI (arissi )mo Ant(oni)o Michel al pre(se)nte 
Rettore, che debbiate immediate commandare a capi di cento, che 
debbino fare tante calcare di calcina, quante possa apportar il 
bisogno di tut te le sudette opere, sicome sono tenuti di fare senza 
spesa publica et obligare immediatamente la scarpa, giusta gl'or-
deni foscareni et molini, et di subito far accomodar tut te le cose 
bisognevoli soprano (m)i(n)ate per la buona sicurtà di essa fortez
za commettendo in oltre, così a Voi come a success (o)ri Vostri 
che nell'avvenire non dobbiate permettere che esse scarpe siano nec-
cessitate mai più a servire a servitij privati ma solo obligate alli 
publici bisogni et questo in pena de cechini vinticinq(ue) ogni 
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volta che Voi ο success (ο )ri Vostri transgredirano da essa, fatti 

debitori in Gandia et al Balio presente et successori, capi di cento 

et Protogeri che commandassero alle scarpe servitij privati, di es

ser privi di cadaun carico, dato dal Cons(iglio)o di Thine, in vita 

loro, et anco del medes(i)mo che godessero in tempo della t r a s 

gressione, obligatosi a porre in opera tanta gente di esse scarpe, 

qua(n)ta che apporterà il bisogno di essa fabrica, appresso che 
cp.45r oltre / / detta gente che senza publica spesa havente, debbiate pa

gare li maestri et murari com'è ordinario, et dodeci spezzamonti 
che per la spianata del castello pigliarete, pagandoli anch'essi co
me Vi parerà giusto et conveniente et cosi essequirete. 

9. Συμπλήρωσι κενών στρατιωτικών θέσεων: (29 'Ιουνίου 1613) 

φ. 45r - ν 

Περίληψΐ' Διαπιστώνεται, ότι πολλές θέσεις στον στρατό, μένουν κενές, 

εϊτε έπειτα άπο θάνατο, ε'ίτε άπο προχωρημένη ηλικία του προκατόχου, 

δίχως να καταβάλλεται φροντίδα, να μπαίνουν στις θέσεις αυτές νέοι. Ό 

Ί ω . Pasqualigo, δίνει εντολή στον ρέκτορα, να πληροφορηθή άπο τους έ-

κατοντάρχους, πόσες θέσεις μένουν κενές, και να φροντίση να συμπληρω

θούν. Να σχηματισθή επίσης βιβλίο, όπου να καταγράφουν τα ονόματα 

των στρατιωτών, άλφαβητικώς καί κατά ομάδα* οι έκατόνταρχοι, να 

ενημερώνουν στο έξης τον ρέκτορα κάθε εξάμηνο, σχετικά μέ τον αρι

θμό τών κενών θέσεων. Στο βιβλίο πού θα σχηματισθή, να αναγράφον

ται καί όλες οι συμπληρώσεις θέσεων πού θα γίνονται. Ό Καπιτάνο, 

να πάρη αντίγραφο τής διαταγής, καί να φροντίση για την εφαρμογή της. 

cp.45r Noi, Giovanni Pasqualigo Proveditor et Inquisitor General in Le

vante, essendo molto tempo che non sono stati rifformati li rolli 

delle ordinanze, da che senza manco conviene essere vacate mol

te piazze per morti, vecchi et impotenti et in consequenza rimaner 

liberi da simili fattioni molti gioveni di buona attitudine per così 
necessario s(er)vitio, et volendo noi provedere a cosi fatto biso
gno, commett(em)o però a Voi CI (arissi )mo S(igno)r Antonio 
Michiel Rettore che immediate con p(re)sente occasione di far le 

mostre, dobbiate ritrovavi p(re)sente alla banca et di Capo di cen
to in Capo di cento farvi ap(rese)ntare tut te le genti delle Cernide 
et vedere per cadaun Capo, quante piazze vuode vi si ritroverano, 
così per occa(sio)ne de' morti, come di vecchi inhabili, per adem
pimento delli quali descriverete attretanti gioveni fino al perfet
to numero solito descriversi in esse cernide, facendo formare un 
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libro alfabetado, a squadra per squadra, per descriversi sopra tut

ti li nomi et cognomi di quelli che saranno rollati in esse squadre, 

facendo così Voi, come li success (o)ri Vostri, che dalli Capi di cen
to, ogni mesi sei, siano date in nota, tut te l'evacuationi delle sue 
piazze, che in quel tempo potressero restar diminuite ο per morte, 

ο per altro accidente, nel qual libro farete accomodar tut te le re

missioni che si faranno di novo, obligando anco il Cap(itan)o di 

φ45ν esse cernide a commandar alli capi // di cento, l'essecutione del 

p( rese) nte ordine, del quale gli ne darete copia e.t.c. 

10. Στρατιωτικοί, συγγενείς ρεκτόρων: (29'Ιουνίου 1613), φ. 46r-v. 
Περίληψι: ΙΊαρ'δλο πού οί σχετικοί νόμοι το απαγορεύουν, οι ρέκτορες 
συνηθίζουν να εγγράφουν συγγενείς τους στο στρατιωτικό σώμα, πού αν 
και παίρνουν μισθό, δεν εμφανίζονται ποτέ στις ασκήσεις, οΰτε εκτελούν 
άλλην υπηρεσία. Στο έξης απαγορεύεται έγγραφη ώς στρατιωτικού, οποιου
δήποτε συγγενή του ρέκτορος, με ποινή να πλήρωση ό ρέκτωρ άπο τα 
δικά του δλους τους μισθούς πού παίρνουν και έπί πλέον, 4 τζεκίνια για 
κάθε μισθοδοσία. Καθένας έ'χει το δικαίωμα να τους καταγγείλη στον 
Genaral in Candia με καταγγελίες μυστικές, ή σε απουσία του στον 
Capitano Grande. 'Απαγορεύεται επίσης οί στρατιώτες να ασχολούνται 
με υπηρεσία στα σπίτια τών ρεκτόρων. 

cp.46r Noi,Giovanni Pasqualigo Proveditor et Inquisitor General in 

Levante, oltre l'essere vietato dalle leggi, e anco detestanda in-

troduttione et incoveniente notabilissimo che da CI (arissi )mi Re

tori sia accostumato di far annotare per soldati et officiali nelle 

compagnie di questo Pressidio suoi congionti di sangue, ο gente 

della loro fameglia, che tirano le paghe publiche senza far fattio-

ni, non portar spada, né mai compariti tam poco alla banca, ο 

fare altro debito, et necessario officio spectante al soldato et al 

carico che tengono di officiale, con malissimo essempio et corru-

tella grande nell'arte militare, però con l 'aut(ori)tà n(ost)ra ter-
<p.46r minamo, che da qui inanti, nelle compagnie del / / Pressidio di 

questa fortezza, non possi per qual si voglia causa ο inventato co

lore essere da CI (arissi )mi Rettori fatti descrivere per soldati ο vero 

officiali di qualunque sorte, niuno che habbi dipendenza di sangue, 

ο sia della loro fameglia, sotto pena ad essi Clar(issi)mi Rettori, 

di pagar del proprio tut te le paghe che havessero quei tali des

critti riscosse, et quattro cechini anco più, per ogni pagha, potendo 
essere accusati con polizze secrete all'Ecc(ellentissi)mo G(e)n(e)-
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rai in Candia et in sua absenza all'Ili (ustrissi)mo Sig(no)r Cap(i-
tan)o Grande, per essere mandati debitori ne' loro conti, proiben
do in oltre a cadauno, il potersi servire de soldati in servitij pri
vati, nelle case di essi GÌ (arissi )mi Rettori e.t.c. 

Dati in Porto di Tine, in galera grossa li 29 Giugno 1613, 
sti(le) novo. 

Gio(vanni) Pasq(ualigo) P(rovedito)r et Inq(uisito)r Gie(ne
ra )1 

Marco Ant(oni)o Padaveri 
Secretano 

Βενετία, Ιούνιος 1965 NlK. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ 

'Ερευνητής τοϋ Ελληνικού 'Ινστιτούτου 


