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ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΟΥ 

Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Υ DA L E Z Z E (\6%\) 

Μεταξύ άλλων πολυτίμων έγγραφων δια τήν ιστορίαν τής Τήνου, 

ίδίως κατά τον ΙΣΤ'καί. ΙΖ' αιώνα, τα όποια φυλάσσονται εις τα Κρα

τικά Αρχεία Βενετίας ', Ιντονον ενδιαφέρον παρουσιάζουν αϊ διατάξεις 

του Συνδίκου καΐ Έξεταστοϋ "Ι ε ρ ω ν ύ μ ο υ Da L e z z e, 2 , ρυθμι

στικά! της οργανώσεως και λειτουργίας τών άκτοφρουρών της νήσου. 

1. Α. S. V. ( = Archivio di Sta to di Venezia), κυρίως Secreta, Materie 

miste motabil i , φάκελος 68—72, ό όποιος περιλαμβάνει δύο χειρόγραφα βενε

τικής Ιστορίας («Historia Vinitiana dell ' anno 1513» — φθάνει εως το έτος 

1516, τετράδια 68 και 69) και τάς διατάξεις τάς οποίας Ιθέσπισαν δια τήν 

διοίκησιν της Τήνου ol Σύνδικοι καΐ Έξετασταί Ι ω ά ν ν η ς P a s q u a l i g o 

(1613, τετράδιο 72), Ν ι κ ό λ α ο ς V a l i e r (1624, τετράδιο 71) και Πέ

τ ρ ο ς G i u s t i n i a n (1630, τετράδιο 70), καθώς και Α. D. G. (^Archivio 

del Duca di Candia), φάκελος 92, Reggimento de Tine, όπου περιέχονται 

έγγραφα π ρ ω τ ό τ υ π α και α ν τ ί γ ρ α φ α π ρ ω τ ο τ ύ π ω ν εγγράφων, σχετικών προς 

ζητήματα εκκλησιαστικά, διοικητικά και ποινικά τής Τήνου (ΙΣΤ' —ΙΖ' ο'ι.). 

2. Σ ύ ν δ ι κ ο ς κ α ΐ Έ ξ ε τ α σ τ ή ς ( = Sindico ed Inquisitor) : ανώτατος 

κρατικός επιθεωρητής, διοριζόμενος π α ρ ά τής Βενετικής Γερουσίας (Senato) καί 

ασκών έκτεταμένην δικαιοδοσίαν. 'Ελέγχει τό διοικητικον έ'ργον τών Ρεκτό-

ρων, δέχεται τάς διαμαρτυρίας καί εισηγήσεις τών κατοίκων καί συμβάλλει 

είς τήν λύσιν τών προβλημάτων τ α όποια αναφύονται έπί τών βενετικών 

κτήσεων. Ό Ιερώνυμος Da Lezze (1579—1630) υπηρέτησεν ως Capitano Ge

neral, ανώτατος στρατιωτικός διοικητής, είς τήν Κρήτην (1617—1620) καί 

ακολούθως ως Σύνδικος - 'Εξεταστής επισκέπτεται τάς κτήσεις τής 'Ανατολής 

(Levante) . 'Υπό τήν Ιδιότητα αυτήν ήλθεν εις τήν Τήνον τ ό έτος 1621. Βλ. 

Α. S. V.. Maggior Consiglio, Segretario alle voci - elezioni, αριθ. 11. φ. 

1 5 1 v _ 152··. Περί τοϋ οίκου Da Lezze, βλ. M. B A R B A R O , Arbori de ' Pa

t r i tii Veneti, έπτάτομον χειρόγραφον, A. S. V. Misc. Cod. I, Storia Veneta 

17—23, τομ. IV. σελ. 631 κ. έ. 



Ή όργάνωσις των άκτοφρουρών της Τήνου κλπ. 669 

Ή άμυνα της Τήνου κατά την διάρκειαν της βενετικής κυριαρχί

ας ' δπως εξ άλλου και δλων των βενετικών κτήσεων, εβασίζετο επί δύο 

παραγόντο)ν: επί της οργανώσεο)ς σώματος στρατιωτικού, ίκανοΰ να αν

τιμετώπιση τυχόν επιθέσει; αφ' ενός και επί της εντάξεως ατόμων εις 

την φρούρησιν των ακτών αφ' ετέρου. 

Ε'ις αμφότερα τα σώματα εντάσσονται άτοιμα εκ τών εντοπίων κα

τοίκων της νήσου και μάλιστα εκ τών χωρικών. "Από ηλικίας 18 ετών 

εως 34, οι χωρικοί ώφειλαν να ασκώνται εις την χρήσιν τών όπλων, όπο 

την επίβλεψιν Βενετών εμμίσθων αξιωματικών, αποτελούντες είδος πο-

λιτοφυλακής. 3 

1. Μετά τόν θάνατον του Γεωργίου Γ' Ghisi, το έτος 1390, οι Τήνιοι 
και οί Μυκόνιοι έζήτησαν την άμεσον έξάρτησίν των άπο της Βενετίας καΐ 
πράγματι δια διατάγματος της Βενετικής Γερουσίας (24 'Ιουλίου 1390), ò 
βενετός διοικητής (bailo) τής Εύβοιας άνεδέχετο τάς κτήσεις τοϋ οίκου τών 
Ghisi. Μεταγενέστερα άττόφασις τής Γερουσίας (16 'Ιουλίου 1391) δπως πω
ληθούν αί δύο νήσοι εις τον πλειοδοτοϋντα, προεκάλεσε διαμαρτυρίαν τών 
κατοίκων. Νέον διάταγμα (16 'Ιανουαρίου 1392) θέτει έκ νέου Τήνον καί Μύ-
κονον ύπό τήν δικαιοδοσίαν τϋς διοικήσεως τής Ευβοίας. Ό διοικητής τής 
Εύβοιας ώφειλε να διορίζη τόν τ:πικόν διοικητήν (Rettore) Τήνου καί Μυ
κόνου, τού οποίου ή θητεία ήτο ενιαύσιος καί ό όποιος ύπεχρεοϋτο va έκδι-
κάζη τάς διαφόρους υποθέσεις κατά το τοπικόν έθιμοτν,πικόν δίκαιον. Βλ. 
VING. CORÜNELL1, Isolano dell' Atlante Veneto, τομ, II, μέρος Π. Ve
nezia 1696, σελ. 231.-ΔΡΟΣΟΥ Ν. ΔΡΟΣΟΥ, 'Ιστορία τής νήσου Τήνου, έν 
'Αθήναις 1870, σελ. 4 καί 247-248, - FREDDY THIRIET, La Romanie 
Vénitienne au moyen âge, Paris 1659, σελ. 360 (καί σημ. 3) καί 397 (καί 
σημ. 2). Μετά τήν πτώσιν τής Ευβοίας (1480) ό Ρέκτωρ τής Γήνου λογοδο
τεί είς πήν διοίκησιν τής Κρήτης. 

2. Ή στρατιωτική αυτή δύναμις ώνομάζετο e e m i d e (cernida=6ia-
λογή, βλ. GIUSEPPE BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano, Vene
zia 1856), τα δέ άτομα τά όποια τήν άπετέλουν o r d i n a n z e . ΈπΙ κεφα
λής ύπήρχεν ευγενής βενετός αξιωματικός φέρων τόν βαθμόν του C a p i t a n o 
καί έχων ώς βοηθούς ενα Τ υ μ π α ν ι σ -ι ή ν καί ενα άξιωματικόν ό όποιος 
έφερε τόν βαθμόν τοϋ S e r g e n t e . (Ol όροι Capitano, Sergente, δέν πρέ
πει να ταυτίζωνται προς τους ομώνυμους συγχρόνους στρατιωτικούς βαθμούς 
τους άντιστοιχοϋντας προς τά ελληνικά Λοχαγός καί Λοχίας). Τό σύνολον 
τής δυνάμεως διηρείτο είς πέντε λ ό χ ο υ ς (centurie) διοικούμενους ύπό τών 
Έ κ α τ ο ν τ ά ρ χ ω ν (Capi di cento). Ol λόχοι περιελάμβανον ο μ ά δ α ς 
(squadre), αϊ όποϊαι είχον επί κεφαλής τους Ό μ α δ ά ρ χ α ς (Caporali ή 
Capi di squadra). Δώδεκα γενικαί ασκήσεις (mostre) κατ' έτος έξησφάλιζον 
τήν μαχιμότητα καί τήν ετοιμότητα τών οπλιτών. Βλ. ERMANNO ARMAO, 
La «Relatione dell' isola et città di Tine di Pompeo Ferrari, gentil' huomo 
piacentino». Roma 1938, σελ, 49 κ.έ. - NIK. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, Πληροφορίες για 
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Επίσης χωρικοί άσκοΰν το ϊργον της φρουρήσεως των ακτών. "Ώ-

φειλον να κατοπτεύουν το πέλαγος δια την έπισηαανσιν των πλοίων τα 

όποΐα κατηυθύνοντο προς την ξηραν και να ειδοποιούν την διοίκησιν εάν 

επρόκειτο δια σκάφη εχθρικά ώστε να κινητοποιηθώ εγκαίρως ή στρατιω

τική δυναμις, ή, έαν τα πλοία ήσαν φιλικά, να μεταφέρουν τα πιστοποι

ητικά υγείας και τήν εντολήν δρομολογίου και προορισμού ε'ις τάς αρ

χάς της νήσου. ι 

Τας πρώτας βεβαίας ειδήσεις περί του θεσμού των άκτοφρουρών 

της Τήνου παρέχουν αί διατάξεις του Συνδίκου Ν ι κ ο λ ά ο υ B a r · 

b a r i g ο z (1561), δπου αναφέρονται οι φρουροί ημέρας ('μ ερο6ί-

γ λ ο ι) και οι νυκτοφρουροί (ν υ κ τ ο β ί γ λ ο ι). 3 

τήν αμυντική κατάστασι τής Τήνου στις αρχές τοΰ ΙΖ' αι., «θησαυρίσματα», 
τομ. Γ', Βενετία 1964 (1965), σελ. 29-61, Ιδίως σελ. 32 κ ε. 

Το σύστημα των ceroide εμφανίζεται κατά τσς αρχάς τοϋ ΙΣΤ' αΙώνος-
βλ. G. CASONI, Forze militari, ((Venezia e le sue lagune», τομ. Ι, μέρος 
II, Venezia 1847, σελ. 254-256. — Πρβλ. POMPEO MOLMENTI, La sto
ria di Venezia nella vita privata, εκδ. VII, μέρος II, Bergamo 1928, σελ. 
34 καί μέρος III, Bergamo 1929, σελ. 15, σημ. 2. 

Έκτος των ceroide ύπήρχεν εις τήν Τήνον και σώμα (milizia) εκατόν 
εμμίσθων Ιταλών στρατιωτών (fanti), δια τήν ύπεράσπισιν της πόλεως καί 
του φρουρίου, δπου υπηρετούν καί 36 νησιώται ώς θερινή φρουρά ύπό τήν 
προσωνυμίαν roccari (rocca· φρούριον). Ύπήρχον προσέτι τρεις, Ιμμισθοι ε
πίσης, Ιππείς, ol όποιοι έστρατολογουντο ε'.ς τήν Βενετίαν, καθώς καί τέσσα
ρες πυροβοληταί. Βλ. E. ARMAO, ενθ' άνωτ., σελ. 74-75 καί γεακούς πί
νακας της αμυντικής δυνάμεως της νήσου εις σελ. 100-101. — Πρβλ. NIK. Ι . 
ΜΟΣΧΟΝΑ, Ινθ' άνωτ., σελ. 38. 

1. E. ARMAO, ενθ" άνωτ , σελ. 56 καί 58-59. 

2. Κ. Ν. ΣΑΘΑ. Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας, τομ. IV, Paris 1882, 

σελ. 250 κ.έ. 
3. Κ. Ν. ΣΑΘΑ, ενθ" άνωτ., σελ. 281-282. Ή μ ε ρ ο β ί γ λ ι ο ν ; ' μ ε ρ ο -

Β ί γ λ ο ι , ν υ κ τ ο β ί γ λ ο ι · ήμερα, νύκτα-f Βίγλα (—φρουρά· ò δρος εκφράζει 
τόσον τήνενέργε;αν όσον καί τον τόπον : vigilia, statio. Βλ. DU GANGE, 
Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Graecitatis, Lugduni 1688 καί 
E. A. SOPHOCLES, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine periods, 
.Vemorial Edition, New York - Leipzig, 1888, λ. Βίγλα, ήμεροβίγλιον). Ή 
λέξις ή μ ε ρ ο β ί γ λ ι ο ν απαντάται ήδη είς τον Κωδινόν (De of ficus, κεφ. 
XVI, εκδ. Βόννη, 1839, σελ. 84). Το «Πρακτικόν της άγιωτάτης επισκοπής 
Κεφαληνίας (sic)» του Ιτους 1264 αναφέρει τό «χωράφιον του Ήμεροβίγλι» 
(FR. M I K L X > S I C H - IOS. MÜLLER, Acta et Diplomata graeca Medii Ae
vi, τομ. E' (II) , Vindobonae 1887, σελ. 45 καί 47. - Πρβλ. καί τήν νεωτά-
την Ικδοσιν υπό θ . ΣΤ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΥ, ΤΟ Πρακτικόν τής Λατινικής 'Επι
σκοπής Κεφαλληνίας του 1264 καί ή επιτομή αΰτοϋ. Κριτική Ικδοσις αυτών, 
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Καθ' δλην τήν διάρκειαν του Ιτους od άκταΐ έφρουροΟντο κατά τήν 

ήμέραν. Ειδικώς κατά τήν θερινήν περίοδον ή φρούρησις ήσκείτο καθ' 

δλον τδ εικοσιτετράωροι. *0 λόγος είναι προφανής: αί κακοκαιρίαι, οί 

σφοδροί άνεμοι οϊ όποιοι πνέουν είς το κεντρικδν Αιγαίον και ή θαλασσο

ταραχή δεν είναι στοιχεία ευνοϊκά δια τήν ναυσιπλοΐαν. Είναι προσέτι 

γνωστόν, δτι τόσον ή τουρκική άρμάδα, δσον και τα πειρατικά πλοία έπε-

δίωκον καλυτέρας καιρικάς συνθήκας. Περί τα μέσα όμως του Ι Σ Τ ' aî-
ώνος ή ΊΜΥ.τοψροΜροί είχεν Ιπεκταιθή χρονικώς ώστε να καλύπτη δλον 

το Ιτος, καΐ χοϋτο «παρά τάς παλαιοτέρας συνήθειας» (contra le anti

che usanze)· 

Άλλα αί αύταΙ καιρικαΐ συνθήκαι καΐ ή Ιλλειψις καταλυμμάτων 

δια τήν προφύλαξαν των φρουρών καθιστών αδύνατον και απραγματοποί

ητων τήν φρούρησιν παρά τών χωρικών, οί δποίοι μή Ιχοντες οΰτε καν 

ενδύματα κατάλληλα να ενδυθούν, λόγω της μεγάλης των πτώχειας (per 

la grande loro miseria et povertà), προετίμων νά παραβαίνουν τήν 

διαταγήν και να παραμελούν το Ιργον της φρουρήσεως. Τούτο βεβαίως 

είχεν ώς αποτέλεσμα τήν καταγγελίαν καΐ τήν είσαγωγήν είς δίκην και 

κατ' άκολουθίαν τήν έπιβολήν χρηματικών ποινών. ι Προς θεραπείαν 

της καταστάσεως δ Barbarigo καταργεί το μέτρον της ασκήσεως νυκτο-

φρουράς καί κατά τήν χειμερινήν περίοδον, περιορίζων αυτήν είς τδ 

διάστημα μεταξύ άρχων 'Απριλίου 2ως τέλους Σεπτεμβρίου. Μόνον δέ 

είς περίπτωσιν υποψίας προσεγγίσεως εχθρικών σκαφών καί κατά τήν 

κρίσιν τοΰ Ρέκτωρος επιτρέπει τροποποίησιν της διατάξεως. Διατάσσει 

προσέτι τήν ιματαίωσιν δλων τών σχετικών δικών καί απαγορεύει τήν 

κατάδοσιν είς τδ έξης χωρικών δια μή ασκησιν νυκτοφρουρήσεως κατά 

τήν χειμερινήν περίοδον. Το εισαχθέν μέτρον αποβλέπει κατά κύριον λό-

έν 'Αθήναις 1965, σ. 69. στ. 611 καί σ. 72, στ. 652). *(υς τοπωνύμιον μαρτυ-
ρεΐται κατά τον ΙΖ' at. etc τήν Πάρον (ΣΠ. Π. ΛΑΜΠΡΟΥ, Νέος Έλληνομνήμων, 
τομ. Γ,Άθήνησιν 1906, σ. 383-384). Πρβλ. καί τα ομώνυμα τοπωνύμια eis 
τήν Ίθάκην (κορυφή όρους Μαραθιδς), Θήραν καί Τήνον (όρος Μυροβίγλια, 
περί του οποίου βλέπε κατωτέρω). Έκ τών διατάξεων του Συνδίκου Μάρκου 
Da Molin (1582) άντλοομεν τήν πληροφορίαν δτι οί 'μεροβίγλοι έξελέγοντο 
Οπό τών προεστών τών χωρίων, τών Πρωτογέρων, μεταξύ ατόμων ηλικίας 18 
εως 50 ετών. Βλ. Κ. Ν. ΣΑΘΑ, ενθ' άνωτ., σ. 310 κ.έ., Ιδίως δέ, σ. 331. 
Σχετικώς προς τήν έκλογήν τών Πρωτογέρων βλέπε αυτόθι, σ. 330—331. 

1. Βλέπε Κ. Ν. ΣΑΘΑ, ?v3' άνωτ., σελ. 266 (όπου οί τύποι metonigli 
καί meronigli, οί όποιοι απαντούν καί είς τό πρωτότυπον. Α. S. V.. Senato, 
Mar, registro 37, φ. 84', στίχος 3. 'Ασφαλώς πρόκειται περί λάθους του 
γραφέως : m αντί ni, e αντί e, n αντί u) καί σελ. 269. 
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γον εις τήν άπα'λλαγήν των χωρικών άπδ άσκοπου; καταπονήσεις καΐ 

τήν δίχως α'ιτίαν ούσιαστικήν καταβολήν προστίμου, πράγμα τδ δποϊον 

•μόνον αποτέλεσμα είχε τον πλουτισμον των καταδοτών. ' 

'Ανάλογον προς τους 'q\xcpo6iylouç ύπηρεσίαν παρεϊχον και οί m e-

r i a r i δμας αστών κτηματιών (feudatari di Burghesia) φρουρών 

τοΟ Κάστρου της Τήνου. Είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν πειρατικά 

πλοία κατηυθύνοντο προς τήν νήσον, ώφειλον οί φρουροί να ειδοποιούν 

τους κατοίκους, άνάπτοντες Ισαρίθμους πρδς τα προσεγγίζοντα πλοία πύ

ρας, ή εις περίπτωσιν άποβάσεως και αιχμαλωσίας κατοίκων, ζεύγη πυ

ρών Ισάριθμα πρδς τους αίχμαλωτισθέντας. 2 

Πληροφορίας περί του συστήματος τών άκτοφρουρών της Τήνου 

κατά τας πρώτας δεκαετίας του ΙΖ' αιώνος, άντλοϋμεν έκ της εκθέσεως 

του Pompeo Ferrari. 3 Τριανταπέντε επίκαιρα σημεία τών ακτών φρου

ρούνται ύπδ ισαρίθμων χωρικών. Έπί πλέον, οί τρεις κύριοι δρμοι τής 

νήσου, δ "Αγιος Νικόλαος , 4 δ "Αγιος 'Ιωάννης δ καί ή Κολυμπήθρα , 6 

φρουρούνται έκαστος ύπδ δύο μισθωτών στρατιωτών' είς τήν ύπηρεσίαν 

των διατίθενται άνα δύο χωρικοί - αγγελιαφόροι. Ή νυκτοφρουρα ασκεί

ται ύπδ τεσσάρων χωρικών ε'ιςέκαστον δρμον κατά τήν mpioò^ άπδ 15 

Μαρτίου εως 30 Σεπτεμβρίου. Ό τέταρτος μέγας δρμος, Πάνορμος, 7 

φρουρείται ύπδ εξήντα 'Αλβανών. 8 Κατά τήν Θερινήν δμως περίοοο^ 

1. Κ. Ν. ΣΑΘΑ, ενθ' άνωτ., σελ. 281. Συμφώνως προς την βενετικήυ 
ποινικήν πρακτικήν το τρίτον ή το ήμισυ της χρηματικής ποινής είσέπρατ-
τεν ό καταδότης τοο καταδικασθέντος. 

2. Κ. Ν. ΣΑΘΑ, ?νθ' άνωτ., σελ. 286-287. 
3. E. ARMAO, §νθ* άνωτ., σελ. 56 κ.έξ. 
4. Ό σημερινός Λιμήν Τήνου. Τον ΙΖ' αΙώνα ήτο άβαθης αμμώδης ορμί

σκος, Ό CHRISTOPHE BUONDELMONTI, Description des îles de 1* Ar
chipel, version grecqne par un anonyme, publiée... par Emile Legrand, μέ
ρος A', Paris 1897, σελ, 48, αναφέρει : «προς το τής ανατολής μέρος πύργος 
Ιν τή θαλασσή του Ά γ . Νικολάου». Το έτος 1601 ό ρέκτωρ Τήνου Marin 
Gradenigo (1599-1602, Α. S. V., Maggior Consiglio, Segretario alle v o i , 
Elezioni, αριθ. Vili, φ. 189v - 190«·. - Πρβλ. CHARLES HOPF, Chroni
ques Greco - romanes, Berlin 1873, σελ. 375) κατεσκεΰασε προβλήτα προς 
φύλαξιν άπο νοτίων άνεμων E. ARMAO, In giro per il mar egeo con Vin
cenzo Coronelli, Firenze 1951, σελ. 301. 

5. Έπί τής ΝΑ παραλίας τής νήσου. 
6. Έπί τής Β παραλίας. 
7. Ό πλέον ευρύς όρμος τής νήσου, προς Δυσμάς τής Κολυμπήθρας. 
8. Ε. ARMAO, La «Relatione...», σελ. 56-57. - NIK. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, 

νθ' άνωτ., σελ. 36—37. 
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έ'νδεκα μικρότεροι δρμοι φρουρούνται ύπό δύο χωρικών έκαστος. Συνολι
κώς ή μεν χειμερινή άκτοφρουρα ήσκεΐτο ύπό 107 ατόμων, ή δέ θερινή 
ύπό 141 ατόμων. 1 

* * * 

Δια πρώτην δμως rpopà^ τδ ζήτημα τών άκτοφρουρών της Τήνου 

αντιμετωπίζεται συστηματικώς ύπδ του 'Ιερωνύμου Da Lezze. Αίσχετι-

καί διατάξεις έκοινοποιήθησαν τήν 20 Μαΐου 1621. 

Πρώτη ενέργεια του Συνδίκου ύπήρξεν ή αποστολή τοΰ στρατιωτικού 

Διοικητού τής Τήνου (Governatore) και του Capitano, Fortunio Lippi, 

εις τας άκτάς, πρδς διαπίστωσιν τής καταστάσεως και ένημέρωσίν του. 

Τοϋτο απετέλεσε τήν βάσιν έπί τής οποίας έστηρίχθη ή δευτέρα ενέρ

γεια, ή σύνταξις τών νέων διατάξεων, τών οποίων ζητεί τήν τήρησιν 

παρά τών υπευθύνων καθ' δλα καί απολύτως. 

Δίδω ακολούθως περίληψιν τών άρθρων του κανονισμοί» αύτοΰ τών 

άκτοφρουρών τής Τήνου, δ οποίος δημοσιεύεται είς το πρωτότυπον είς 

το τέλος τής παρούσης μελέτης. 

1. Μέχρι τούδε, είς περίπτωσιν προσεγγίσεως έχθροΰ, ή ε'ίδησις 

ή δποί-a άπδ τα σημεία ψρουρησζ<άς τών ακτών έπρεπε να φθάση είς τήν 

διοίκησιν ικαθυστέρει λόγ-q) τής αποστάσεως και τής ελλείψεως τρόπου άμε

σου είδοποιήσεως, μετά προφανούς αποτελέσματος τήν άνενόχλητον παρου-

σίαν τοο ίχΰροΰ. Καθορίζεται διτι είς το έξης οί φρουροί ημέρας οφείλουν 

να μεταδώσουν τήν εΐ'δησιν δια σημάτων καπνού, ένψ ol vwzoypoupol δια 

σημάτων πύρας, ώστε αμέσως να είδοποιήται δχί μόνον τδ κέντρον, άλλα 

πάσα ή νήσος. 

2. Οί ήμεροβίγλοι να εκτελούν μετά προσογτις τήν ύπηρεσίαν των 

και είς περίπτωσιν αναγνωρίσεως εξοπλισμένων πλοίων κατευθυνόμενων 

πρδς τήν άκτήν να μεταδίδουν σήματα δια καπνού ισάριθμα πρδς τα 

πλοία* έάν δέ πρόκειται περί μεγάλου αριθμού πλοίων, δ όποιος δίδει έν-

τύπωσιν στόλου, να μεταδίδουν σήμα δια μεγάλου καπνού έπαναλαμβα-

1. Ό Pompeo Ferrari διευκρινίζει είς τήν εκθεσίν του, δτι οί ένδεκα 
δρμοι φρουρούνται Οπό τών είκοσι δύο, ουνολικώς, χωρικών, «li detti mesi», 
αναφερόμενος ούτω είς τήν προηγουμένην τταράγραφον, όπου γίνεται λόγος 
περί τής θερινής φρουράς τών τριών μεγάλων όρμων. 'Επομένως 107 καί όχι 
129 άτομα (69 χωρικοί καί στρατιώται καί 60 Αλβανοί) όπως αναφέρεται 
Οπό του E. ARMAO, Ινθ' άνωτ., σελ. 58 (βλέπε τό σχετικόν χωρίον τοΟ Ρ. 
Ferrari, αυτόθι, σελ. 56), άπετέλουν τήν χειμερινήν φρουράν τών ακτών. 

ΈκετηρΙς 'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 43 
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νομένου. 'Αντιστοίχως οί νυκτοβίγλοι μετά την άκολουθίαν του Εσπερι

νού (Avemaria)1 πρέπει να άνάπτουν μίαν πυρά ν επί της θέσεως τήν 

δποίαν φρουρούν, ώς σήμα ασφαλείας, διαπιστοΟντες δε δπαρξιν πλοίων, 

ισαρίθμους προς αυτά πυράς, παρά τήν πρώτην, ή προκειμένου περί στό

λου, μίαν μεγάλην πυρών, επαναλαμβανόμενων. 

3. Οί φρουροί τοϋ Κάστρου (roccari) καί τοο "Ανω Κάστρου2 να 

εόρίσκωνται έν επιφυλακή, καθ' δλον το ιεΐκοσιτετράωροιν, προς άναγνο')-

ρισιν τών σημάτων, τα όποια μεταδίδονται άπο τα-ς άκτάς. 'Οφείλουν 

προσέτι να άνταποκρίνωνται δι' αναλόγων καΐ Ισαρίθμων σημάτων, καθ-

ιστώντες 'συγχρόνως γνωστόν το συμβάν εΙς τδιν Ρέκτορα της Τήνου. 

4. Επειδή οί κάτοικοι (ορισμένων χωρίων, απομεμακρυσμένων άπο 

τάς άκτάς, άδυνατοον να διακρίνουν τα σήματα τών άκτοφρουρών καΐ 

επομένως δέν μεταβαίνουν είς τάς καθορισθείσας θέσεις προς άντιμε-

τώπισιν τοο έχβροο, ορίζεται δτι επί τριών σημείων είς το έσωτερικδν 

της νήσου, έπί του όρους Τσικνιάς, είς τδ Μελισσοβούνι 3 καΐ είς το 

"Ανω Κάστρο, πρέπει να δπάρχη Ιτοιμον προς πυροδότησιν Ιν πυροβόλον 

(masculo). 4 Το mpdoolov αυτό να παραδίδεται είς είδικήν φρουράν 

ή δποία θα παραμένη είς τας θέσεις αυτας καί θα πυροδότη" είς περί

πτωσιν αναγνωρίσεως σημάτων είς τας άκτάς. Ή πυροδότησις θα απο

τελώ) σήμα συναγερμού" τών κατοίκων τής πόλεως καί τών χωρίων, οί 

1. Κατά τήν δύσιν του ηλίου, οί ναοί τη? Δυτική? 'Εκκλησία? καλοΟν 
TOUS πιστούς δια τήν έσπερινήν άκολουθίαν τοο «Ροζαρίου», διτου κυριαρχεί 
6 χαιρετισμό? προ? τήν Παρθένον «Χαίρε Κεχαριτωμένη...» (Ave Maria). 

2. Κάστρο· ή παλαιά πόλι? τη? Τήνου, ίδρα τη? Διοικήσεως. "Ανω 
Κάστρο ή Κάστρο τη? 'Αγία? 'Ελένη?, ΕΚ του έκεΐ άλλοτε ευρισκομένου 
ομωνύμου ναού, ώνομάζετο το φρούριον τη? πόλεω?. Βλέπε E. ARMAO, 
ivo' άνωτ., σελ. 60κ.ε. — NIK. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, ?νθ* άνωτ., σελ. 38 (Βλέπε καί 
τα? απεικονίσει? τη? πόλεω? καί του φρουρίου κατά τον ΙΖ' αίώνα, παρά τα? 
σελ. 38 καί 44). Ώραιοτάτην περιγραφήν παρέχει ό Α. FRANCHI, De-
scrittione... del Regno di Candia, χειρόγραφον τη? Μαρκιανή? Βιβλιοθήκη?, 
Mss. it., cl. VI, 350 (5752), σελ. 80—81 (Περί του κωδικό? Βλέπε NIK. Γ. 
ΜΟΣΧΟΝΑ, ενθ' άνωτ., σελ. 31, σημ. 2). Πρβλ. CHRISTOPHE BUON-
DELMONTI, δνθ* άνωτ., σελ. 48. 

3. Ίσω? θα πρέπει να ταυτισθή προ? το δρο? ΜυροΒίγλια (προφανώ? 
παραφθορά τη? λέξεω? 'Μεροβίγλια), θέσι? ή οποία συμφωνεί προ? τον χαρα
κτηρισμών του κειμένου «fra terra» καί ή οποία ευρίσκεται εΐ? άρμονικ"ήν άνα-
λογίαν προ? τα δύο άλλα σημεία (Τσικνιδ? - "Ανω Κάστρο). 

4. Masculo· έχρησιμοποιεΐτο δια τα? τιμητικά? Βολά? καί έλειτούργ« 
δια γομώσεω? εκρηκτική? πυρίτιδο?. Βλ. GIUSEPPE BOERIO, Μ' άνωτ., 
λ. masculo. 
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όποιοι Ινοπλοι θα πρέπει να μεταβαίνουν ε!ς τα σημεία τα όποια Ιχουν 

ύποδειχθη ύπο τοο Capitano και του Έκατοντάρχου. 

5. Ό Capitano να δίδ^ εγγράφως δια»ταγήν ε!ς τους Έκατοντάρ-

χους καί Όμαδάρχας περί του τόπου συγκεντρώσεως των ανδρών εις 

περίπτωσιν ανάγκης, κατόπιν επισημάνσεως τών πλέον επικινδύνων ση

μείων τα όποια υπάρχουν etc τήν περιοχή ν εκάστου. Ό ίδιος δ Capitano 

μετά τών Έκαιτιονταρχών να δδηγη τήν στρατιωτικήν δύναμιν τής νήσου, 

δια τών πλέον καταλλήλων σημείων, εϊς τδν τόπον δπου διεπιστώθη 

παρουσία Ιχθροΰ. 

6. Κατ' Ιτος, τήν 1 Μαίου, να παραδίδωνται είς §καστον Έκα-

τόνταρχον δύο ούγγιαί πυρότιδος, ϊξ-η βλήματα καί εν passo ι σχοινιού, 

έκ τών δημοσίων πολέιμεφοδίων, δι' Ικαστον στρατιώτην ώπλισιμένον δι' 

άρκεβουζίου ή μοσκέττου. 2 Οί Έκατόνταρχοι να χρεουνται τδ ύλικδν 

καί να τδ διαμοιράζουν είς τους δπλίτας έαν παρουσιασθώ περίπτωσις 

κινδύνου. Έαν δ;μως τίποτε ·δέν συμβη, τότε πρέπει να παραδώσουν τδ 

ύλικδν είς τήν διοίκησιν κατά τα τέλη 'Οκτωβρίου, μή Ιχοντες δικαίωμα 

να εισπράξουν τδν μισθόν των >δίχως να προσκομίσουν βεβαίωσιν παραδό

σεως ή αναλώσεως του ύλικοΰ, έπικυρωμ,ένην παρά τών πρωτογέρων 

τών χωρίων. 

1. Passo· ίσοδυναμον προ? δύο πήχεις. Βλέπε ΑΓΑΘ. 2ΗΡΟΥΧΑΚΗ, Ή 
Βενετοκρατούμενη 'Ανατολή, Αθήναι 1934, σελ 161, σημ. 2. 

2. ΕΙδήσείς πολύτιμους περί της πολεμικής τέχνης τοο ΙΖ' αΙώνος άν-
τλοομεν έκ τοο τόμου «Fucina di Marte», In Venetia 1641. Ιδίως περί τών 
πυροβόλων όπλων τής εποχής βλέπε GIO. BATTISTA COLOMBINA, Ori
gine, eccellenza e necessità dell' arte militare, «Fucina di Marte», σελ. 
440—477. - BARON DI SGIABAN, Il Bombardiero Veneto essaminato 
dal suo Generale, αυτόθι, σελ. 581—600. - ALESSANDRO CHINGHERNI, 
Lo Scolare Bombardiere, αυτόθι, σελ. 857—911. — PIETRO SARDI, Il 
Capo de' Bombardieri essaminato dal Generale dell' Artiglieria, In Vene
tia 1641. Τα πυροβόλα όπλα διεκρίνοντο είς φ ο ρ η τ ά (moschettarla) καί 
κ υ ρ ί ω ς π υ ρ ο β ο λ ι κ ό ν (artigliarla). Ά ρ κ ε β ο ύ ζ ι ο (archibugio, 
archebuso)" φορητόν πυροβόλον όπλον μετά τριών ή περισσοτέρων καννών. 
Πρβλ. MARIANO BORGATTI, «Archibugio», Enciclopedia Italiana, τομ. 
4i, Milano—Roma 1929. 'Επίσης φορητόν ήτο τό μ ο σ κ έ τ τ ο (moschet
to), παρόμοιον κατά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά προς τό άρκεβούζιο, με
γαλυτέρων όμως διαστάσεων. Κατά τήν βολήν έστηρίζετο επί δικράνου. Τό 
όμώνυμον moschetto a cavaletto, όπλον βαρύτερον, άνήκεν είς τό κυρίως πυ
ροβολικόν. Δύο προσέτι είδη, ή c a r a b i n a καί ή p i s t o l a ανήκον είς 
τα φορητά πυροβόλα. Βλέπε BARON DI SCIABAN, ενθ' άνωτ., σελ. 581 
—582. 
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7. Ή έγκατάστασις των φρουρών να πραγματοποιήται τήν ήμέ-

ραν του Άγιου Γεωργίου. ι ΑΙ φρουραί να μή περιλαμβάνουν δλαι τον 

αυτόν αριθμόν ανδρών, άλλ' άνάλογον προς τας άνάγκας έκαστης θέσεως. 

Οί φρουροί να προέρχωνται έκ τών πλησιέστερων προς έκάστην φρου-

ρνομένψ θέσιν χωρίων δια περισσοτέραν διευκόλυνσίν των. Κανείς αξι

ωματικές ή πρωτόγερος δεν Ιχει το δικαίωμα να άπαλλάσσ^ τους φρου

ρούς της υπηρεσίας των, δίχως τήν Ιγκρισιν του Ρέκτορος — άκό|μη 

και &ν πρόκειται δι' έπιβράβευσιν του φρουρού — έπ! ποινή να άνακληθ^ 

τοΟ αξιώματος του δια παντός καΐ αμετακλήτως (inremissibilmente). 

8. Οί αξιωματικοί υποχρεούνται να έφοδεύουν και κατά τήν ήμερα 

καΐ κατά τήν νύκτα, να τηρούν βιβλίον φρουράς δπου να καταγράφουν τα 

ονόματα καΐ τον χρόνον φρουράς (βάρδια) έκαστου φρουρού" καΐ να ένη--

μερώνουν, σχετυκώς προς τους άπόντας, τον Ρέκτορα, δια τήν επιβο

λή ν ποι,νής. 

9. "Οσοι έκ τών φρουρών παραβαίνουν τήν διαταγήν ή οπωσδή

ποτε άπειθοΰν θα υφίστανται αρχικώς τήν χρηματικήν ποινήν τών 6 

ύπερπέρων, έαν απειλήσουν δια δευτέραν φοράν, ύποχρεοδνται είς τήν 

καταβολήν 9 ύπερπέρων και έαν δια τρίτην φοράν περιπέσουν είς το 

αυτό παράπτωμα θα ύποβάλλωνται είς σωματικήν ποινήν. 

10. Δια να μή προφασίζεται κανείς αγνοιαν τών θέσεων φρουρή-

σεως, καθορίζονται od ακόλουθοι : 

Α. Ή μ ε ρ ο β ί γ λ ο ι 

α. Καταφύγι 2 

β. Μελισσοβούνι 

γ. "Αγιος Νικόλαος 

δ. Καντζιλιέρι 3 

1. Τήν 24 'Απριλίου κατά τήν Δυτικήν Έκκλησίαν. 
2. ΈπΙ του υψώματος Προφήτης 'Ηλίας είς τήν Όξωμεριά. Ό tXap-

της της Νήσου Τήνου» (βλέπε τήν έτιισημείωσιν είς το τέλος της παρούσης 
μελέτης) σημειώνει τον τύπον «Καταφύγια». 

3. ΕΙς το κείμενον συνοδεύεται ύπο του όρου monte (=δρος, ύψωμα). 
Ό Pompeo Ferrari ονομάζει Canzelier όρμίσκον (=ridotto). Δέν ταυτίζεται 
μετά βεβαιότητος. Συμφώνως όμως προς τήν φοράν τήν οποίαν ό Pompeo 
Ferrari ακολουθεί κατά τήν παρουσίασιν τών όρμων της Τήνου, ό E. Armao 
το ταυτίζει προς δρμον ΝΔ του 'Αγίου Ιωάννου. Βλέπε E. ARMAO, §νθ* 
άνωτ , σελ. 32 καΐ 34—35 (δχι ΝΔ άκρον της νήσου, όπως αναφέρεται, άλ
λα ΝΑ. Σύγκρινε παρατιθέμενον παρά τήν σελ. 34 χάρτην). Ή θέσις φρουρή-
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ε. "Αγιος Ιωάννης 

στ. Τοχκνιας 

ζ. Σχοινάκι ' (Κολυμπήθρα) 

Β. Ν υ κ τ ο β ί γ λ ο ι 

α. Κάτω Σημαδάκι 2 (Πάνορμος) 

β. Κονικοφωλιές 3 

γ. Παχύ 'Ακρωτήρι 4 

δ. Καστριά 5 

ε. Ψαρή Πλάκα 

στ. Μελισσοβούνι 

ζ. Παχύ 'Ακρωτήρι 'Αγίου Νιικολάου 

η. Όβρεόκαστρο 6 

σεως θα πρέπει επομένως »α τοποθετηθη επί τοΟ παρακειμένου δυτικός τοο 
δρμου υψώματος Έξωβούνι. 

1. Δέν αναφέρεται άπό τον «Χάρτην της Νήσου Τήνου» είς τήν περιο
χήν του δρμου Κολυμπήθρα. 'Αντιθέτως απαντάται είς τον δρμον Ύστερνίων 
(Σχοινάκι) καΐ ΒΔ δρμου 'Αγίου Ιωάννου (Σχοινάκια). "Ας σημειωθή δτι 
πολλά τοπωνύμια είς τήν Τήνον απαντούν δύο ή καΐ περισσοτέρας φοράς. 

2. Δέν άπαντα είς τον «Χάρτην της Νήσου Τήνου». 
3. Άταύτιστον συμφώνως προς το κείμενον τό τοποθετώ παρά το στε-

νόν της "Ανδρου. 
4. Δύο 'Ακρωτήρια της Τήνου φέρουν τήν Ιδίαν δνομασίαν. Το βορειό-

τερον λέγεται 'Αγίου Πέτρου Παχύ 'Ακρωτήρι, έκ του δμωνύμου ναίσκου δ δ-
ποϊος ευρίσκεται είς τήν περιοχήν. Το νοτιώτερον εκτείνεται ΝΑ τοΰ δρμου 
"Αγιος Νικόλαος. ΝΑ του πρώτου υπάρχει δ δρμος "Αγιος Ρωμανός καΐ ακό
μη νοτιώτερον άλλος ναίσκος αφιερωμένος είς τον "Αγιον Πέτρον. 

5. ΒΔ του 'Αγίου Νικολάου εκτείνεται ή παραλία Κιόνια ονομαζόμενη 
τοιουτοτρόπως έκ των έκεΐ ευρισκομένων ερειπίων του ναοο του Ποσειδώνος. 
Βλέπε ΑΛΕ2. ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΥ, Ή Ιστορία της Τήνου, 'Αθήναι 1965, σελ. 
10 κ. έ. — Ό CHRIST. BUONDELMONTI, Ενθ* άνωτ., σελ. 48, αναφέ
ρει : «προς μεσημβρίαν φρούριον ου τα ϊχνη μέχρι τοΰ νυν σώζονται». Τέλος 
κατά τον Ο. DAPPER, Description exacte des Iles de Γ Archipel, Amster
dam 1703, σελ. 267, μόνον τρία ή τέσσσερα οΙκήματα ύπήρχον επί του ση
μείου τούτου τό όποιον ώνομάζετο «Πόλις», ή «Πόλι», ή «Καστέλ Παλεό» 
(sic). Ή θέσις Καστριά προς Δ, ή θέσις Ψαρή Πλάκα προς ΝΑ τών Κιονίων 
(παραλία είς τό άκρωτήριον Σταύρου). 

6. Eis τήν περιοχήν τών 'Αλυκών (Saline), ανατολικώς του 'Αγίου Νι
κολάου. Ό «Χάρτης της Νήσου Τήνου», ύπό τον τύπον Βρυόκαστρο, τό το
ποθετεί νοτιώτερον, επί του ακρωτηρίου Σταυρός (βλέπε κατωτέρω). 
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θ. Σταυρός 1 

ι. "Αγιος Σωστής 2 

ca. Πράσσα 3 

ιβ. Κυρα των 'Αγγέλων 4 

ιγ. Φανερωμένη 5 

ιδ. Διασφαγή 6 (Λιβάδα) 

ιε. Τσικνιας 

ιστ. Σχοινάκι (Κολυμπήθρα) 

ιζ. Μαντροκλείστης 7 (Κολυμπήθρα) 

* * * 

Μετ' αύστηρότητος καΐ πνεύματος οργανωτικού" προέβη δ 'Ιερώνυ

μος Da Lezze εις την σύνταξιν τών διατάξεων, καθορίζων τας θέσεις 

και τδν χρόνον φρουρήσεως, τδν τρόπον ενεργείας τών φρουρών δια τήν 

&μεσον είδοποίησιν τοΟ κέντρου καΐ τών κατοίκων, το σύστημα κινητο

ποιήσεως της στρατιωτικής δυνάμεως προς άντιμετώπισιν υοΟ κινδύνου. 

Δια του νέου κανονισμού, ή άκτοφρουρα εμφανίζεται δχι μόνον μέτρον 

άμυντικόν, άλλα υπηρεσία στρατιωτική, οργανωμένη. 

Πυκνήν έγκατάστασιν φρουρών διαπιστοΰμεν κατά το νότιον τμήμα 

1. Το νοτιώτερον άκρωτήριον της Τήνου· δέν πρέπει να συγχέεται προς 
το άκρωτήριον Σταύρου, όπου ή Ψαρή Πλάκα. 

2. Τοποθεσία καί ομώνυμος ναός παρά τον δρμον Καντζιλιέρι. Ό Α. 
FRANCHI, !νθ' άνωτ., σελ. 80, ονομάζει Άγιο Σώστη, σκόπελον εύρισκό-
μενον έξωθεν του όρμου "Αγ. 'Ιωάννης, ασφαλώς το σύστημα σκοπέλων Βρά
χοι Βλαντοί (ή Βλαντί). 

3. Βορείως του 'Αγίου 'Ιωάννου. 
4. ΈπΙ της ανατολικής παραλίας της Τήνου έκβάλλει χείμαρρος, 6 «πο-

ταμος τών Αγγέλων». Κυρά τών 'Αγγέλων 6ά πρέπει να ονομάζεται έν έκ 
τών ναΐδρίων της περιοχής. Βορειότερον ή παράκτιος τοποθεσία "Αγιος Δη
μήτριος. 

5. Βορείως τοΟ 'Αγίου Δημητρίου. Ό VING. CORONELLI, ενθ* άνωτ., 
σελ. 230, τήν τοποθετεί πολύ βορειότερον. Πρβλ. E. ARMAO, In giro per 
il mar egeo..., σελ. 302. 

6. Δυτικώς του όρμου Λιβάδα. 'Απαντούν καί ol τύποι : Διασφά', Δια· 
σφα'ή καί Διασφά(γ)ι. Βλέπε ΣΙΜΟΥ ΜΕΝΑΡΔΟΥ, Τοπωνύμια τής νήσου Τή
νου, «Πρακτικά της 'Ακαδημίας Αθηνών», τόμ. 3ος, Έν 'Αθήναις 1928, σελ. 
151-159 (κυρίως σελ. 152-153). 

7. Δέν άπαντα επί τοϋ «Χάρτου τής Νήσου Τήνου». 
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της νήσου, άπο Παχύ Ακρωτήρι του Άγιου Πέτρου προς Δυσμάς, 2ως 

τήν άκτήν τοΰ Άγιου Δημητρίου προς Ανατολάς. Ικανός αριθμός φρου

ρών εγκαθίσταται κατά τήν βόρειον άκτήν, Ινώ το τμήμα το όποιον εκ

τείνεται μεταξύ τοΰ στενού της "Ανδρου (Δύσβατο) και του σημείου 

Παχύ Ακρωτήρι εμφανίζεται άφρούρητον. Πιστοποιείται, φαινομενικώς, 

έντονος φρούρησις τοΰ κυρίου δγκου * της νήσου. Το ζήτημα εξηγείται 

έκ της υπάρξεως κατά το νότιον τμήμα και καθ' δλην τήν εκτασιν της 

βορείου ακτής δρμων προσφορωτάτων δια άπόβασιν καΐ επομένως πλέον 

επικινδύνων. Έξ άλλου, αί ακτίνες δράσεως τών θέσεων Κονικοφωλιές 

(ΒΔ) καΐ Παχύ Ακρωτήρι (ΝΑ) ένισχυόμεναι δια τοΰ τρίτου εσωτερι

κού σημείου, Μελισσοβούνι, (θέσεις cmou Ιχουν εγκατασταθή νυν,χοφροί}-

ραί), παρέχουν δυνατότητα παρακολουθήσεως σχετικών κινήσεων κατά 

το τμήμα αυτό τών ακτών. Κατά τήν ήμερα πάλιν, παρέχουν άσφάλειαν 

αί φρουραί τών θέσεων Καταφύγι και Μελισσοβούνι. 

Ίκανον επίσης δια τήν άναμετάδοσιν τών σημάτων παρουσιάζεται 

το τρίγωνον το όποιον ορίζεται εις το έσωτερικον της νήσου δια τών 

υψωμάτων Τσικνιάς - Μελισσοβούνι - "Ανω Κάστρο, καθώς καΐ δια τήν 

γενικήν κατόπτευσιν τών ακτών. 

Είναι φυσικόν τόσα καΐ τοιαύτης συστηματικής οργανώσεως μέτρα 

να λαμβάνωνται τήν έποχήν αυτήν δια τήν έξασφάλισιν της αμύνης 

τής Τήνου. Ό ΙΖ' αιών χαρακτηρίζεται δια τήν συνεχή καΐ Ιντονον 

προσπάθειαν τής Βενετίας να διάσωση τας κτήσεις της εις το Αιγαίον 

έκ τής τουρκικής απειλής καΐ ή Τήνος αποτελεί τήν πλέον έκτεθημένην 

βενετικήν κτήσιν είς τάς έχθρικας %ρο<£ο\ά.ς. Μόνη εις το γ,έντρον συ

στήματος νήσων, δλων ύποτεταγμένων είς τήν Ήμισέληνον, διατηρείται 

αυτή, «ρόδο ανάμεσα στ' αγκάθια», 2 ύπο τήν σημαίαν τοΰ Αγίου Μάρκου. 

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α 

[Αί συντομογραφίαι Ιχουν άναλυθή καΐ το κείμενον Ιχει άποκα-

τασταθή συμφώνως προς τήν συνήθη γραφήν τής εποχής. Παραλείπονται 

1. Ό Α. FRANCHI, ivo' άνωτ., σελ. 80, χαρακτηρίζει το τμήμα αυτό 
τη* νήσου : «La parte più nobile dell' isola...... 

2. GIO. BÙTTERO, Relatione universale dell' isole, In Roma 1595, 
σελ. 151. Πρβλ. GIORGIO HOFMANN S. J., Vescovadi cattolici della 
Grecia, II. Tinos, «Orientalia Christiana Analecta», αριθ. 107, Roma 1936, 
σιλ. 13. 
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τα περιττά διπλά σύμφωνα τα δποΐα άφίθονοον ε£ς το πρωτότυπον, ένφ 

διπλασιάζονται 1 άλλα, τα δποΐα απαντούν άπλα, δπου απαιτεί τοΟτο ή 

$ρθή γραφή. Τα πρόσθετα στοιχεία τίθενται εντός παρενθέσεων. 'Επί

σης έχει απσκατασταθ?) ή στίξις.] 

Α. S. V., A r c h i v i o d e l D u c a d i C a n d i a, φακ. 92, R e g 
g i m e n t o d i T i n e , τετράδιον αριθ. 4 : Proclami ed altro del Eccel
lentissimo Gerolamo Da Lez(z)e, Capitano General, Sindico et Inquisitor 
in Tine (1621). [φ. 17v — 21 r]. 

φ. 17v Noi Gierolamo (sic) Da Lez(z)e per la Serenissima Signoria di Ve-
netia, Capitano General di Candia, Sindico et Inquisitor in isola. 

Avendo noi prov(v)isto, conforme all' ordine di Sua Serenità, alla 
militia delle cernide, * con la regolatione et nova descritione d' essa 
et con quelli ordeni più necessarij per la bona disciplina et conser-
vatione sua, ne è parso ancora necessario, per la bona sicurezza di 
questa città et isola, invigilare il modo con il quale ben guardan-

φ. 18r dosi, in tempo di pace dalli || corsari et di guerra dalli inimici, possi 
con le sue forze et con le armi, che il Principe impiega in questi, 
rendersi in qualche parte sicura ; onde havuta quella informatio-
ne, che conviene dal signore Governatore di questa città et dal 
suo strenuo Capitano Fortunio Lippi, mandati da noi per Γ isola, 
delli porti, spiaggie et ridotti, che si ritrovano a queste marine, con 
li siti, ove sono guardate et il modo che si tiene per av(v)isar, si 
di giorno come di notte, siamo venuti nell* infrascritte deliberationi 
et ordeni, quali volemo et ordiniamo, che da cad' uno a chi spet(t)a, 
siano iviolabilmente osservati. 

Primo : Vedendosi evidentemente che gli av(v)isi, che si devono ri
cevere da queste marine, si di giorno, come di notte, di accesso di 
vasselli 3 armati, riescono tardissimi per la distanza di luoghi et per 

1. Ή βενετική διάλεκτο? αποφεύγει τήν χρήσιν δίπλων συμφώνων. Τ6 
κείμενον δμω? των διατάξεων, άν καΐ περιέχει τύπου? διαλεκτικού?, ανήκει ού-
σιαστικώ? εΐ? τήν κοινήν Ιταλικήν του ΙΖ' αΐώνο?. Τον Έλληνα μελετητήν 
παραπέμπω, σχετικώ? προ? τήν βενετικήν διάλεκτον, εΐ? τήν έργασίαν τοο 
NIK. Γ. ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, Διάγραμμα τη? φωνητική? τη? βενετική? διαλέ
κτου, «Θησαυρίσματα», τόμ. Β', Βενετία 1963 (1964), σ«·λ. 143—153. 

2. ΕΙ? το αυτό τετράδιον, φ. 9* — 13Γ. 
3. Διάβασε : vascelli. ..... 
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la tardanza delli messi,1 il che potria 2 causare evidentissimo danno, 
poiché resta lo sbarco libero, con quelli effetti di male conseguenze 
che ne potriano 2 av(v)enire ; però, perché in uno, subito, sia cosi 
av(v)isata la città, come tutta l'isola, doveran(n)o i guardiani di 
giorno fare i fumi et quelli di notte i fuochi, conforme all' uso di 

φ. 18v tutti i luoghi || marit(t)imi. 

Secondo : Et per dar quella regola che si conviene per fuggir la 
confusione, doveranno li merovigli, sive guardiani di giorno, star ocu
lati 8 et discovrendo vasselli armati, che navighino verso questa iso
la, faranno tanti fumi nelli posti, ove si ritrovano, quanti vasselli 
scorvergieran(n)o et essendo grossa banda di vasselli, che habbia 
guisa d' Armata, uno gran fumo renovato * più volte. Et parimente 
li nictovigli doveranno ogni sera, passata Γ Avemaria, ogn' uno nel 
suo posto, fare uno foco, ' che dinotare la sicuranza et descovrendo 
vasselli armati, tanti foghi di più, quanti vasselli scovriranno et es
sendo Armata, ο grossa banda di vasselli, uno gran fuoco, reiterato 
più volte, alli quali fumi et fuochi cor(r)isponderan(n)o le guardie 
delli monti et a queste il Castello d' Alto, come qui sotto sarà de
chiarito. 

Terzo : Doveran(n)o però i Roc(c)ari et guardiani del Castello di 
Alto di questa città stare oculati, si di giorno, come di notte, osser-

<p. 19r vando i segni delle guardie et cor(r)ispon dendo loro con altri tanti 
fumi et fuochi daranno subito conto all' Illustrissimo signor Rettore 
d' ogni accidente. 

Quarto : Et perché si ritrovano velate · et fin terra molte ville 7 le 
quali non possono descovergere 8 questi segni alle marine et conse-
quentemente restano prive dell' av(v)iso, che causa che non van(n)o 
con Γ armi in mano alli posti, ove doveranno ritrovarsi, ordiniamo 
però, che de cetero nelli monti della Zechinea, Melissovugni et Ca-

1. Messo ( missus : αγγελιαφόρος. 
2. Potria, potriano* ένεστώς υποθετικής της βενετικής διαλέκτου, αντι

στοίχως γ ' éviKÒv καΐ γ ' πληθυντικον πρόσωπον Ισοδυναμούν προς τα Ιτα
λικά : potrebbe, potrebbero. 

3. Oculato ^oculus* star oculato : παρατηρώ μετά προσοχής, άνι? 
χνεύω. 

4. Αντί rinnovato" rinnovare : ανανεώνω. 
5. Fogo, foco, fuoco : πυρά (ή). ΕΙς το κείμενον καΐ ol τρεΤς τοποι. 
6. Velato- velare : κρύβω. 
7. Vila, villa : Ιπαυλις, άλλα καΐ κώμη, χωρίον (έννοια του κειμένου) Ιξ 

ού καΐ villaggio : χωρίον. 
8. Descoverzer, descovergere : τΟπος βενετικός αντί discoprire : δια

κρίνω, ανακαλύπτω. ΕΙς το κείμενον άπαντςί καΐ μεικτός τύπος discovrir. 
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stello d'Alto, siano, per cad* uno di essi, posto uno masculo caricato 
et consegnato, di muta in muta, 1 alle guardie che ivi si doveran(n)o 
fare, si di giorno, come di notte, ordinandosi che in occasione che 
vedessero segni di alteratione di fumi ο fuochi alle marine li debbi
no sbarare, 2 che questo sarà il vero segno, a tutte le ville et alla 
città, di prender Γ armi et calare quei posti che dal strenuo Capi
tano Italiano et Capi di cento gli saran s ordinati. 

Quinto : Doverà però il oltrascritto Capitano delle cernide dar or
dine inscrit(t)is * alli Capi di cento et Capi di squadra, ove dove-
ran(n)o ridursi in occasione d' arme, con le loro insegne, havuta 

φ. 19v consideratione II prima di haver riconosciuto quei posti più pericolosi 
che cad' uno tiene nel suo sistiero, dovendo il medesimo Capitano 
con li Capi di cento, con il grosso delle genti, marchiare β con Γ 
av(v)antaggio de' siti ove haverà inteso Γ arme et Γ eccesso 7 di 
vasselli armati. 

Sesto : Et perché il tutto riuscirla 8 vano senza le munitioni di com
bat tere , delle quali, ο per povertà, ο per poca dilet(t)atione, la 
maggior parte delli contadini ne sono privi, ordiniamo però, che 
ogn' anno, il primo di Maggio, siano consegnate a cad* uno Capo di 
cento a ragione, di polvere onze due, balle 9 sei et corda passa 10 

uno per cad' uno soldato che haverà arcobuso (sic) ο moschet(t)o, 
da queste munitioni publiche, n ap(p)ostandone debitori essi Capi 
di cento, quali munitioni, in occasione d* arme alle marine, le dove-
ranno dispensare alli suoi soldati a ciascuno la sua parte, come di 

1. Mua, muta, muda (mutare. "Εννοια κειμένου : αλλαγή φρουράς, 
βάρδια. 

2. ΆντΙ sparare : πυροβολώ. Πρβλ. «το σμπάρο». 
3. 'Αντί saranno* μέλλων (γ' πληθ.) του ρήματος essere. 
4. Λατινισμός : in scriptis. 
5. Sistiero, sestier ((sesto: έκτος)' κυρίως έσήμαινε καΐ εξακολουθεί να 

σημαίνη διαμέρισμα της πόλεως της Βενετίας, διαιρούμενης είς έξη συνοικίας 
(Castello, San Marco, Can(n)aregio, San Polo, Santa Crose, Dorsoduro* τα 
αυτά ονόματα Ιφερον καΐ at ίξη συνοικία« του Οπό βενετικήν κατοχήν Χάν
δακος). Ή λέξις δφθασε νά σημαίνη γενικώς «διαμέρισμα». Πρβλ. το παρισι-
vòv quartier. 

6. Πρόφερε marciare : έλαύνω, άγω. 
7. Eccesso <excessus : έξοδος, ύπέρβασις. 
8. ΆντΙ riuscirebbe* πρβλ. ανωτέρω, σελ. 681, σημ. 1. 
9. Baia, balla, αντί palla (ρίζα λομβαρδική) : σφαίρα, βλήμα. 

10. ΆντΙ passo ή passi. 
11. Ό σημερινός τύπος : pubblico, —a. 
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sopra et non occor(r)endo la distributione di esse, siano in obligo di 
restituirle nelle ditte munitioni alli fin d' Ottobre per ciascun' anno, 
non possendo essergli levati i loro salarij, se prima non portaran(n)o 
fede d' haver restituite esse munitioni ο del dispenso in occasione 

<p. 20r come di sopra, dalli Protogieri et || Capi delle ville. 

Settimo : Doveranno le soprascritte guardie esser poste ogn' anno, 
il giorno di S. Zorzi, dal Capitano delle cernide et Capi di cento in 
compagnia ogn' uno nel suo sistiero, facendo la distributione degli 
uomini, ove più et manco, conforme alli siti et ap(p)licando a cad' 
uno posto quelle ville che saran più vicine per maggiore comodità 
dell' habitenti, né si doveran(n)o levare senza ordine dell' Illustris
simi signori Rettori, quali haveran(n)o consideratione alli tempi et 
occasioni che occor(r)eran(n)o, prohibendo espressamente al Capitaoo 
delle cernide, suo Sargente, alli Capi di cento, Capi di squadra, Pro
togieri et altri, che in nissun 1 modo, sotto nissun colore et tanto 
manco 2 per premio, che non possino essentare8 nissuno dalle guar
die predette, si di giorno, come di notte, sotto pena della privatio-
ne dei loro carichi 4 inremissibilmente. 

Ottavo : Saran(n)o esse guardie rondate dal Capitano delle cernide, 
suo Sargente et dalli Capi di cento et Capi di squadra loro, si di 
giorno, come di notte, tenendo registro delli nomi delli guardiani et 
delli tempi che toc(c)arà loro la guardia et quelli che trovaran(n)o 
mancare ter(r)an(n)o in nota consegnandola all' Illustrissimo signor 
Rettore, acciò commetta Γ essecutione della pena. 

φ. 20v Nono : Li fal(l)iti 5 et disub(b)idienti di esse guardie et quelli || che 
non operaran(n)o i fumi et fochi, conforme a quanto di sopra si è de
chiarito, saran(n)o pegniorati la prima volta in iperperi sie, β la se
conda in iperperi nuove 7 et la terza gli siano dati tre trat(t)i di 
corda ; la qual pena 8 ne doverà esser il terzo di chi commeterà Γ 

1. 'Αντί nessun(o) : κανείς. 
2. ΆντΙ tanto meno : πολύ όλιγώτερον. 
3. ΆντΙ esentare : εξαιρώ. 
4. 'Αντί του συνηθέστερου Θηλυκού τύπου carica : αξίωμα, βαθμός, ο» 

πηρεσία. 
5. Fallito (fallire Caliere : εξαπατώ, υπολείπομαι, σφάλλω. 
6. Βενετικός τύπος αντί sei : εξη. 
7. ΆντΙ nove : εννέα. 'Αντιπαράβαλε τον Ιταλικόν τύπον nuovo (=νέος, 

καινούργιος), Ò όποιος εμφανίζεται διαλεκτικώς novo ^novus· πληθ. θηλυκού 
nove. 

8. 'Αναφέρεται είς την χρηματικήν ποινήν πρβλ. ανωτέρω σ. 672, σημ. 1. 
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essecutione, il terzo del Capitano ο Capo di cento che lo darà per 
fal(l)ito et il terzo dell' officiale che farà Γ essecutione. 

Decimo : Et acciò che nissuno, a chi spet(t)a porre et far esse 
guardie, possi pretendere ignoranza delli posti ove si doveran(n)o 
fare con li fuochi et fumi, a dechiaratione et intel(l)igenza di cad' 
uno, voliamo 1 et ordiniamo che siano li sottoscritti, cioè : 

M e r ο ν i g 1 i 

I Nella parte dell' Oxomerea, sto Catafigli. » 
II Nel monte di Melissovugni. 

Ili A San Nicolò. 
IV Nel monte del Cancilliero. 
V A San Zuanne. 

VI Nel monte della Cicnea. 
VII Alla Colibithra, 8 sto Schinachi. 

Ν i e t ο ν i g 1 i 

Oxomerea. * 

φ. 21r I Cato Simadachi, a porto Panormo. » 
II Conicofoglies, verso lo stretto d' Andro. 

Ili Sto Paghi Acrotiri, ove è la spiaza · de San Romano e San 
Pietro. 

IV Sta Castrià et 1 
V Sti Psari Placa J a l l a s P i a z z a del1« Chiognia. 

VI Nel monte di Melissovugni fra terra con in mascolo. 
VII Sto Paghi Acrotiri a San Nicolò, nella ponta. 7 

VIII II monte di Vrècastro, nella spiaza delle Saline. 
IX Sto Stavrò. 
X Ston Agio Sosti 1 Ove è il porto di San Zuanne et la 

XI Sta Prassa J spiazza de Ligia. 

1. Διάβαζε : vogliamo. 
2. Eis το πρωτότυπον : Nella parte dell* Oxomerea 

primo sto Catafigli, κλπ. 
Έξ απόψεως φωνητική? της τηνιακής διαλέκτου, Ιδιαίτερον ενδιαφέρον πα
ρουσιάζει ή μεταγραφή διά λατινικών στοιχείων των τοπωνυμίων τής νήσου. 

3. Eis το πρωτότυπον : Coribitra. 
4. 'Αναφέρεται μόνον εΐξ τά τρία πρώτα. 
5. Etc το χειρόγραφον : Panarmo. 
6. ΆντΙ spiaggia. 
7. ΆντΙ punta : άκρα. 
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XIII Sti Faneromegni / San Demetrio et altri ridot(t)i. 
XIV Sti Diasfagi, nella ponta di Livada. 

XV Nel monte nella Cichinea. * 
XVI Sto Schinachi 

XVII Sto Mandroclisti .. | alla Colibithra. 

A d i 20 M a g g i o 1 6 2 1 

Li soprascritti ordeni furono publicati per Berto da Padova officiai 
della corte * dell' Illustrissimo signor Rettor, a son 8 di tamburi nel loco 
solito, * leg(g)endo io Marco Mara, cogitore, * essendo molti astanti et au
dienti. 

Ε Π Ι Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ι Σ 

Τηνιακή βιβλιογραφία ανευρίσκεται εις τ α ακόλουθα έργα : 

ΑΝΤΩΝΙΟΤ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ, Νεοελληνική Γεωγραφική Φιλολογία, κατάλογος 
των άπο τοϋ 1800—1889 γεωγραφηθέντων ύπο 'Ελλήνων, 
Έ ν 'Αθήναις 1889, σελ. 67 (Κυκλάδες γενικώς, σελ. 66)· 

Η. HAUTTECOEUR, L'Ile de Tinos, aBulletin de la Société Royale Belge 
de Géographie», Bruxelles 1903, σελ. 197—230 και 290— 
311, είς τάς σελ. 197—199. 

Δ. Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Τήνος, «Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια», τομ. ΚΓ", 
σελ. 18—23, είς τήν σελ. 23. 

1. Μεταφέρω τήν γραφήν τοο πρωτοτύπου - πρβλ. τον τΟπον Zechinea 
(δρθρον 4ον) καΐ Gicnea (άρθρον ΙΟον, VI). 

2. 'Ονομασία νομικού συνεδρίου των βενετικών επαρχιών (δια ποινικά* 
υποθέσεις), το οποίον άπηρτίζετο έκ των Δημοσίων 'Εκπροσώπων, τοπικών 
διοικητών (Ρέκτορες κλπ.) καΐ τών συνεργατών των. Βλέπε GIUSEPPE ΒΟ-
ERIO, ίνθ* άνωτ., λέξιν corte. 

3. ΆντΙ suon(o) : ήχος, κροοσις. 
4. Ή κοινοποίηση τών νέων νόμων, διατάξεων κλπ.,έγίνετο συνήθως elf 

τήν δημοσίαν στοάν (loggia) τής πόλεως. ΟΙ τυμπανισταί, δια κρούσεως τών 
τύμπανων, άνήγγελλον τήν κοινοποίησιν καί έπέβαλλον ήσυχίαν είς τους 
παριστάμενους. 

5. Gogitor(e), coadiutore, coadiutatore : υφιστάμενος, συνεργάτης, βο
ηθός. Έχει προσέτι σημασίαν βοηθού γραμματέως. Etç τό κείμενον άναφέρε-
ται είς τήν λέξιν official, ή οποία σημαίνει τόν υπευθυνον γραφείου. 
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GIORGIO HOFMANN, S. J., Vescovadi cattolici della Grecia, II. Tinos, 
«Orientalia Christiana Analecta», αριθ. 107, Roma 1936, 
σελ. 6—7. 

ERMANNO ARMAO, La «Relatione dell' isola et città di Tine di Pompeo 
Ferrari, gentil' huomo piacentino», Roma 1938, σελ. 
127 κ. έ. 

ΛΕΩΝ. Ι. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΤ. Συμβολή είς την έκκλησιαστικήν Ιστορίαν της νή
σου Τήνου, «Έπετηρίς 'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών», 
τομ. Γ', Έν 'Αθήναις 1963, σελ. 9 — 166, είς τας σελ. 
150 — 166 (passim). 

Δια τήν σύνταξαν του χάρτου της Τήνου, έχρησιμοποιήθησαν ol 

ναυτικοί χάρται του Βρεττανικου Ναυαρχείου, αριθ. 1815 (Τήνος, 

Μύκονος, Ρήνεια, Δήλος) και 2682 (Κεντρικον Αίγαΐον), ό «Χάρ

της της Νήσου Τήνου» των αρχιτεκτόνων Ι. ΜΟΣΧΟΝΑ, Γ. και Μ. 

ΕΤΓΕΝΙΟΤ, Ν. ΚΛΑΨΗ και Π. Μ Α Ρ Κ Ο Τ Ι Ζ Ο Τ (α έκδ. 1892, 

β' £κδ. 1926), ό επί τή βάσει του τελευταίου συνταχθείς" χάρτης 

«Isola di Tine» καί δημοσιευθείς1 υπό Ε. ARMAO, L a «Relat io

ne . -, .», παρά τήν σελ. 34, καί ό « P o r t o l a n o del Medi terraneo», 

τομ. 4, Mediterraneo Orientale, I s t i t u t o Idrografico della Marina, 

Genova 1959 (Τήνος, σελ. 322—325) . 

Βενετία 1966 NIK. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ 
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