
  

  Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

   Τόμ. 12 (1986)

   Δελτίον XAE 12 (1984), Περίοδος Δ'. Στην εκατονταετηρίδα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (1884-1984)

  

 

  

  Παρατηρήσεις στην κρητική τοπογραφία του
βιβλίου του Chr. Buondelmonti: Descriptio insule
Crete 

  Νίκος ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ   

  doi: 10.12681/dchae.964 

 

  

  

   

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν. (1986). Παρατηρήσεις στην κρητική τοπογραφία του βιβλίου του Chr. Buondelmonti: Descriptio
insule Crete. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 12, 501–508. https://doi.org/10.12681/dchae.964

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 23/05/2023 07:04:54



Παρατηρήσεις στην κρητική τοπογραφία του
βιβλίου του Chr. Buondelmonti: Descriptio insule
Crete

Νίκος  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Δελτίον XAE 12 (1984), Περίοδος Δ'. Στην εκατονταετηρίδα
της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (1884-1984)•
Σελ. 501-508
ΑΘΗΝΑ  1986



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 

ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ CHR. BUONDELMONTI: 
DESCRIPTIO INSULE CRETE 

Δύο σημαντικές εκδόσεις είδαν τό φως της δημοσιότητας τά τελευταία 
χρόνια καί μάλιστα στον ελληνικό χώρο, συμπληρώνοντας βιβλιογραφικά 
ένα κενό στη μεσαιωνική γραμματολογία καί χωρογραφία της Κρήτης. 
'Αφορούν στό έργο ενός άπό τους πιό σημαντικούς περιηγητές στην 'Ελλά
δα, τού Φλωρεντινού ιερωμένου Christoforo Buondelmonti, πού έκανε τήν 
περιήγηση της Κρήτης στίς αρχές τού 15ου αι. καί συγκεκριμένα τό 1415. Ή 
πρώτη έκδοση έγινε άπό τή Mari-Anne van Spitael1 καί ή δεύτερη άπό τή 
Μάρθα Άποσκίτη-'Αλεξίου2. 

Ή πλήρης παράθεση -γιά πρώτη φορά- τού κειμένου τού Buondelmonti 
στην έκδοση τής Spitael μέ σχόλια, δίνει στον ερευνητή τή δυνατότητα νά 
προσεγγίσει τό κείμενο του 'Ιταλού περιηγητή καί νά αξιολογήσει τίς 
πολύτιμες πληροφορίες του. Ά π ό τήν άλλη πλευρά, ή ελληνική μετάφραση 
τής Μάρθας 'Αποσκίτη-'Αλεξίου, εκτός άπό τή χρησιμότητα της γιά τόν 
"Ελληνα φίλο τής κρητικής ιστορίας, έχει έναν πολύ ενημερωτικό πρόλογο, 
ενώ στό κείμενο γίνεται προσπάθεια νά ταυτιστούν οι τοπογραφικές ονομα
τολογίες τού περιηγητή μέ τά σημερινά ιστορικά καί γεωγραφικά δεδομένα. 

Σ αυτόν ακριβώς τό χώρο, τής κρητικής δηλαδή χωρογραφίας καί 
τοπογραφίας, κινείται ή παρούσα μελέτη πιστεύοντας ότι τό κείμενο τού 
Buondelmonti στή δυσνόητη μεσαιωνική λατινική συνοδεύεται μέ προβλή
ματα στην παράθεση τών τοπωνυμίων πού οφείλονται άλλα σέ ακουστικά 
λάθη άπό τόν ίδιο τό συγγραφέα, άλλα σέ πλάνες εξαιτίας τών σχηματικών 
χαρτών τής εποχής, άλλα σέ πραγματικά γεγονότα, π.χ. σέ ονοματοθεσίες 
πού σήμερα άλλαξαν ή εξέλιπαν, καί, τέλος, σέ λάθη τών αντιγραφέων. 
'Απαιτείται λοιπόν ιδιαίτερη υπομονή καί επιμονή στην έρευνα τών στοι
χείων καί γνώση τής σημερινής τοπογραφίας τής Κρήτης, ώστε νά επιτευχθεί 
ή σωστή ίστορικογεωγραφική παρακολούθηση τής πορείας τού 'Ιταλού 
περιηγητή στην Κρήτη. 

'Από αρκετά χρόνια, ή παρουσίαση γιά ιστορικούς λόγους ορισμένου 

1. Ή έκδοση έχει τόν τίτλο: Descriptio insule Crete et liber insularum, cap. XI: Creta. Είναι 

μιά κριτική έκδοση άπό τή διδάκτορα τοϋ πανεπιστημίου Clermont-Ferrand. 'Εκδόθηκε τό 1981 

από τό Σύλλογο Πολιτιστικής 'Αναπτύξεως 'Ηρακλείου, στό 'Ηράκλειο. Περιλαμβάνει κείμε

νο, γαλλική μετάφραση καί σχόλια, στά όποια, όπως δηλώνει ή ίδια, πολύτιμη είναι ή συμβολή 

τού γνωστού Γάλλου καθηγητή Paul Faure. 

2. Πρόκειται γιά γλαφυρή μετάφραση στά ελληνικά άπό τή γνωστή φιλόλογο-ίστορικό μέ 

πρόλογο τού καθηγητή Στ. 'Αλεξίου. Ή έκδοση είναι τού ίδιου πολιτιστικού συλλόγου τού 

'Ηρακλείου καί εκδόθηκε στό 'Ηράκλειο τό 1983. 
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χωρίου τοϋ κειμένου είχε δημιουργήσει προβλήματα καί διχογνωμίες. 
Σήμερα, κάτω άπό τό φως νέων στοιχείων, πιστεύουμε οτι είμαστε σέ θέση 
όχι μόνο νά επανεξετάσουμε τή διαφορά αυτή των απόψεων άλλα καί νά 
προτείνουμε τήν ορθή ίστορικοφιλολογική ανάγνωση τοϋ χωρίου αυτού. 
Πρόκειται γιά τους στίχους 802-808, στην αρχή περίπου τοΰ ταξιδιού τού 
Buondelmonti στό εσωτερικό τοΰ νησιού3: 

... Igitur in monte aspero invenimus ecclesiam Sancti 
Ysidori in qua duo caloeri vitam celibem consumpten-
tes, labore manuum vitam queritant. Per montes deinde sine 

805 arboribus gradimur donee planus non parvus incultus aspi-
citur cuius in medio sub parvo monticulo civitas Cammara 
erat que in quodam sinu ac latere australi torrendis prostrata 
iacebat. Plura et magna hedificia marmorum dimictunt. 

Ή διαμάχη είχε ξεσπάσει μεταξύ δύο Σητειακών ιστοριοδιφών, τού Ν. Ι. 
Παπαδάκη, διευθυντή τοΰ 'Αρχείου Κρήτης καί τού γιατρού Μιχ. Καταπό-
τη, εκδότη τοΰ ιστορικού καί λαογραφικού περιοδικού «Μύσων», σχετικά 
μέ τό ποια ήταν ή θέση τής eçclesiae Sancti Ysidori. Ό πρώτος υποστήριζε 
οτι ό "Αγιος 'Ισίδωρος θά πρέπει νά αναζητηθεί εκεί όπου σήμερα βρίσκεται 
ό νεότερος ναΐσκος τού ίδιου αγίου, στην άκρη τοΰ Σαμωνίου ακρωτηρίου, 
γνωστού ως Κάβο Σιδερός, στή βορειοανατολική απόληξη τής Κρήτης4. Ό 
δεύτερος ήταν κατηγορηματικός οτι ό "Αγιος 'Ισίδωρος πού είδε ό Buondel
monti ήταν στή θέση τής σημερινής μονής τής Παναγίας τής Άκρωτηριανής, 
γνωστής ώς Τοπλού, πού μετατράπηκε σέ μοναστήρι στά χρόνια τής ενετο
κρατίας, τό 15ο ή 16ο αι. 5 . 

Οί δύο νεότερες εκδόσεις -όπως φαίνεται στά σχόλια τους- δέν έχουν 
καταλήξει σέ κοινό συμπέρασμα, άφοΰ ή Spitael δέχεται οτι ό Buondelmonti 
είδε τό μοναστήρι τού 'Αγίου 'Ισιδώρου στον Κάβο καί προσθέτει οτι, όταν 
αυτό καταστράφηκε άπό τίς τουρκικές επιδρομές, οί μοναχοί του 'ίδρυσαν τό 
μοναστήρι τής Παναγίας τής Άκρωτηριανής, πού απέχει άπό τόν Κάβο 
περίπου 15 χλμ. προς τό εσωτερικό τοΰ νησιού6, ένώ ή Μάρθα Άποσκίτη-

3. Spitael , ο.π., σ. 164-165. 

4. Ή 'Εκκλησία τής Κρήτης, Χανιά 1936, σ. 101-104. 'Επίσης: Περιοδικό «Δρήρος», Έτος 

Α', αριθ. 8, σ. 219-223 καί περιοδικό «Μύσων» ΣΤ' (1937), σ. 12-17. Μέ τή θέση του αυτή 

ανασκεύασε παλιότερη άποψη του, κατά τήν οποία ό "Αγιος 'Ισίδωρος έπρεπε νά αναζητηθεί 

στην περιοχή Παλαικάστρου έκτος Κάβο Σίδερου καί Τοπλού (Έφημερίς «'Ελευθέρα Σκέψις», 

9 Αυγούστου 1930). Τήν ίδια άποψη υποστηρίζει καί ό G e r o l a (Monumenti veneti dell' isola di 

Creta, III σ. 192, ύποσημ. 2), ό όποιος αναφερόμενος στό ναΐσκο τού Κάβου τόν θεωρεί οτι 

είναι ή εκκλησία τού 'Αγίου 'Ισιδώρου πού είδε ό Buondelmonti μέ τους δύο ερημίτες, «όταν τό 

μεγάλο μοναστήρι δέν υπήρχε ακόμα», όπου «μεγάλο μοναστήρι» εννοεί τό Τοπλού. 

5. «Μύσων» Ε', σ. 48-52 καί ΣΤ', σ. 22-26. 

6. S p i t a e l , δ.π., Commentaires, αριθ. 173, σ. 269-270. 
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'Αλεξίου ταυτίζοντας, μέσα σε παρένθεση, τή θέση του 'Αγίου 'Ισιδώρου, 
αναγράφει τή λέξη: (Τοπλοϋ)7. 

Τή λύση στό πρόβλημα πιστεύουμε ότι μπορεί νά δώσει μιά φιλολογική 
ανάλυση σέ συνδυασμό με την εξέταση όλων τών στοιχείων τού παρατιθέμε-
νου χωρίου του Buondelmonti άπό ιστορική, αρχαιολογική καί γεωγραφική 
άποψη. Ποια είναι λοιπόν ή πόλη Καμάρα, τά ερείπια της οποίας συναντά ό 
περιηγητής αφήνοντας πίσω του τό έκκλησίδιο του 'Αγίου 'Ισιδώρου; Ή 
Spitael στό σχολιασμό τοϋ οδοιπορικού τού Buondelmonti ισχυρίζεται ότι 
αναφέρεται στά ερείπια της Καμάρας άπό πλάνη, επειδή ό περιηγητής 
βασίζεται στό χάρτη τού Πτολεμαίου, όπου ή Καμάρα τοποθετείται σέ 
περιοχή τού εσωτερικού τής Σητείας, ένώ ώς γνωστό ή θέση της πόλης αυτής 
έχει εντοπιστεί εκεί οπού σήμερα βρίσκεται ή σημερινή πόλη τού 'Αγίου 
Νικολάου, καί θεωρεί βέβαιο οτι τά ερείπια πού είδε ό Buondelmonti ήταν 
στην πραγματικότητα αυτά τής αρχαίας Πραισού8. Τό ίδιο δέχεται καί ή Μ. 
Άποσκίτη-'Αλεξίου9. 

'Εμείς θά συμφωνήσουμε απόλυτα ώς προς τήν πρώτη διαπίστωση, τής 
πλάνης δηλαδή τού Buondelmonti ώς προς τήν ονομασία τής αρχαίας πόλης, 
εξαιτίας τού σχηματικού χάρτη τού Πτολεμαίου πού συμβουλευόταν ό 
περιηγητής, θά διαφωνήσουμε όμως ριζικά ώς προς τό δεύτερο, οτι δηλαδή 
τά ερείπια πού είδε άνηκαν στην πρωτεύουσα τών Έτεοκρητών, τήν 
Πραισό, καί θά υποστηρίξουμε οτι στην πραγματικότητα επισκέφθηκε τήν 
Ττανο. 

Τήν άποψη αυτή δέν είμαστε οί πρώτοι πού τήν υποστηρίζουμε. "Ηδη 
άπό τό 1937 ό οξυδερκέστατος Ν. Ι. Παπαδάκης, στή διαμάχη του μέ τόν 
Καταπότη πού αναφέραμε παραπάνω, θεωρούσε δεδομένο οτι ο Buondel
monti μετά τόν "Αγιο 'Ισίδωρο επισκέφθηκε τά ερείπια τής αρχαίας Ίτάνου 
βασισμένος πάνω στή σωστή ερμηνεία τού κειμένου10. "Ετσι λοιπόν τή 
σχετική πρόταση τού κειμένου: ...civitas Camara erat que in quodam sinu ac 
latere australi torrendi prostrata, πού ερμηνεύτηκε άπό τήν Spitael «...s' 
étendait l'antique cité de Camara située au sud de la courbe d'une torrent»1 καί 
άπό τή M. Άποσκίτη-Άλεξίου ώς: «χτισμένη στά βορινά τής καμπής ενός 
χειμάρρου»12, ό Σητειακός ιστοριοδίφης μεταφράζει: «... εκείτο ή πόλις 
Καμάρα, ήτις έν τώ κόλπω, ούτως ειπείν, καί εν τή νοτία πλευρά έχει 

7. Ό . π . , σ. 67. 

8. Ό . π . , Commentaires, αριθ. 175, σ. 270-271. 

9. Ό . π . , σ. 67. 

10. «Μύσων» ΣΤ', σ. 14. 'Επίσης, Ή Εκκλησία τής Κρήτης, σ. 103, ύποσημ. 13 καί Ή 

Αρχαία 'Ανατολική Κρήτη, Χανιά 1938, σ. 24. 

11. Ό . π . , σ. 165. 

12. Ό . π . , σ. 67. 'Εδώ προφανώς έκ παραδρομής μεταφράζεται τό australis βόρεια αντί: 

νότια. 
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ποταμόν (χείμαρρον)...13». Ή λέξη λοιπόν sinus είναι τό κλειδί στην 
ερμηνεία καί πιστεύουμε καί εμείς ότι δέν πρέπει νά συσχετιστεί ερμηνευτι
κά μέ τη λέξη torrens, αλλά έδώ τίθεται ανεξάρτητη καί επέχει την ερμηνεία 
τοΰ κόλπου καί όχι της καμπής, ερμηνείες πού καί οί δύο παραδίδονται 
λεξικογραφικά14. Ή ερμηνεία λοιπόν αύτη δίνει εντελώς διαφορετική 
γεωγραφική διάσταση στή χωροθεσία των ερειπίων τής Καμάρας τοϋ 
Buondelmonti, άφοϋ ή Πραισός είναι μεσόγεια καί μόνο ή "Ιτανος εκτείνεται 
στό μυχό κόλπου. 'Εκτός άπό αυτό, καί τά υπόλοιπα στοιχεία τής περιγρα
φής ταιριάζουν καλύτερα μέ τό φυσικό περιβάλλον τής Ίτάνου, άφοϋ ή 
Πραισός δέν έχει μεγάλη πεδιάδα όπως ή "Ιτανος-ή "Ιτανος βρίσκεται στά 
νότια χειμάρρου ενώ ή Πραισός είναι στά νότια ποταμού, τοΰ γνωστού 
στους αρχαίους Διδύμου ή Στομίου, τοΰ σημερινού Παντελή καί είναι 
σαφέστατη ή διαφορά στή λατινική τών λέξεων torrens καί flumen πού θά 
είχε χρησιμοποιήσει ο Buondelmonti, όπως κάνει άλλωστε πάντα στό 
κείμενο τού οδοιπορικού του 1 5 . Έκτος άπό αυτά ή "Ιτανος έχει πληθώρα 
μαρμάρινων αρχαίων οικοδομημάτων πού εκτείνονται κυρίως σέ λοφίσκο 
στά ανατολικά, κοντά στην ακτή, ένώ ή Πραισός, μετά τήν ολοκληρωτική 
καταστροφή της άπό τήν 'Ιεράπετρα τό 146 π.Χ., δέ διασώζει τόσο πλούσιο 
κτιριακό υλικό. Τέλος, θά πρέπει νά ληφθεί σοβαρά υπόψη οτι ή Ττανος 
απέχει μόνο 10 χλμ. άπό τό άκρο τού Σαμωνίου, όπου όπως θά δούμε πιό 
κάτω τοποθετείται ό "Αγιος 'Ισίδωρος πού είδε ό Buondelmonti, ένώ ή 
Πραισός πάνω άπό 40 χλμ. καί ώς προς τή φύση τής διαδρομής ή απόσταση 
Κάβου-Ίτάνου καλύπτεται άπό τοπίο βραχώδες καί άδεντρο, ένώ δέν είναι 
δυνατό νά χαρακτηρίζεται γυμνή καί άδεντρη ή μεγάλη αυτή απόσταση 
Κάβου-Πραισοΰ, πού καί σήμερα ακόμα σέ πολλά μέρη της καλύπτεται άπό 
φυσική δεντροφυΐα. 

Πρόσφατα, στίς φιλολογικές καί χωρογραφικές αυτές διαπιστώσεις μας, 

ήρθε καί ή αρχαιολογική σκαπάνη νά ενισχύσει τίς παραπάνω απόψεις καί 

13. «Δρήρος» 8, σ. 221 καί «Μΰσων» ΣΤ' σ. 14. Επίσης, Ή 'Εκκλησία τής Κρήτης, σ. 103, 

ΰποσημ. 13 καί Ή Αρχαία 'Ανατολική Κρήτη, σ. 24. 

14. Τήν ίδια άποψη έχει καί ή Στέλλα Γεωργαλά-Πριόβολου, Δρ. Φιλολογίας τοϋ Πανεπι

στημίου τής Ρώμης, ΕΔΠ τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών στην Έ δ ρ α τής Λατινικής Φιλολογίας, 

πού ασχολήθηκε μέ τή μετάφραση τοϋ χωρίου (τήν ευχαριστούμε θερμά) καί μας έδωσε τό 

παρακάτω κείμενο: 

«"Επειτα διασχίζουμε βουνά χωρίς δέντρα, 

ώσπου βλέπουμε μιά όχι μικρή πεδιάδα ακαλλιέργητη 

πού στό μέσον της, στους πρόποδες ενός μικρού λόφου, βρισκόταν 

ή πόλη Καμάρα, σέ κάποιο κόλπο, καί στή νότια 

πλευρά τού χειμάρρου κατερειπωμένη απλωνόταν». 

15. Βλ. Spi tae l , δ.π., σ. 106 (στ. 124), σ.111 (στ. 180), σ. 134 (στ. 446), σ. 141 (στ. 535) κ.ά. 
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νά εδραιώσει την πεποίθηση μας: Στην άκρη τοϋ Σαμωνίου έγιναν πρόσφα
τα από την ΚΔ' Εφορεία 'Αρχαιοτήτων 'Ανατολικής Κρήτης, με τήν 
επίβλεψη τοϋ υπογράφοντος, μικρές ανασκαφικές έρευνες στά πλαίσια 
συλλογής στοιχείων γιά τήν περιοχή καί ιδίως γιά τόν εντοπισμό των 
λειψάνων τοϋ ναοϋ τής Μινωίδος 'Αθηνάς, πού τοποθετεί εκεί ό 'Απολλώ
νιος παραθέτοντας τό σχετικό μύθο1 6. Μιά άπό αυτές τίς έρευνες έγινε σέ 
ϊχνη τοιχοποιίας, πλησίον τοϋ νεότερου ναού τοϋ 'Αγίου 'Ισιδώρου, στό 
ϋψωμα κοντά στην ακτή. 'Αποκαλύφθηκαν τά ερείπια εκκλησίας, μήκους μέ 
τόν πρόναο 12,80 μ. καί πλάτους 5,20 μ., μέ εξωτερικό δωμάτιο στό βόρειο 
τοίχο, διαστ. 6,40x2,40 μ. Ή κεραμική πού βρέθηκε μας βεβαίωσε οτι ό 
ναός ήταν σέ χρήση στά χρόνια τής ενετοκρατίας άλλα τό πολύτιμο γιά τήν 
ιστορία του εύρημα ήταν ή περισυλλογή τριών νομισμάτων πού όχι μόνο 
συνθέτουν τή διάρκεια ζωής του άλλα συνηγορούν αποφασιστικά στή λύση 
τοϋ προβλήματος τής πραγματικής θέσης τοϋ ναού τοϋ 'Αγίου 'Ισιδώρου 
πού είδε ό Buondelmonti. Στό εσωτερικό βρέθηκε tornesselo τού δούκα 
Antonio Venerio (1382-1400)17. Σέ ταφή στό χώρο τού ιερού -προφανώς 
ιερωμένου- περισυνελέγη tornesselo τού δούκα Leonardo Lorendan (1501-
1521)18, ενώ στό νάρθηκα sesino τού δούκα Marino Grimano (1595-1605)19. 

Ό ναός λοιπόν αυτός φαίνεται οτι άνεγέρθηκε κατά τή β' βυζαντινή 
περίοδο, εποχή θρησκευτικής οικοδομικής αναγέννησης, καί υπήρχε στίς 
αρχές του 15ου αι. καί φυσικά καί τό 1415 πού τόν είδε ό Buondelmonti. Δέν 
καταστράφηκε άπό τίς τουρκικές επιδρομές τού 1462 καί τού 1471 οπως 
υποθέτει ό Ν. Ι. Παπαδάκης 2 0 καί, τό πιό σημαντικό, υπήρχε στά τέλη τού 
16ου αι., ένώ σέ χάρτη τού 1563 φέρεται ναός ή μοναστήρι μέ τό όνομα 
Acrotiriani στή θέση οπού καί σήμερα βρίσκεται ή μονή τής Άκρωτηριανής 
(Τοπλού)2 1. Ό ναός θά πρέπει λοιπόν νά ερειπώθηκε στίς αρχές τού 17ου 
αί., όταν ή ύπαιθρος ερημώθηκε άπό τίς σφοδρές επιθέσεις τών Τούρκων 
πού κατέληξαν στην κατάκτηση τής Κρήτης καί ειδικότερα τής Σητείας τό 
1648. Αυτή λοιπόν είναι ή ecclesia Sancti Ysidori πού συνάντησε ό 'Ιταλός 
περιηγητής καί πιθανώς οί δύο ιερείς πού είδε νά έμεναν σέ κελιά πού 
απάρτιζαν τό μακρόστενο κτίσμα στά βόρεια τής εκκλησίας. 'Αργότερα, 

16. 'Αργοναυτικά IV, στ. 1689-1693. 

17. Έ μ π ρ . ANTO VENEPIO DUX γύρω άπό σταυρό στό κέντρο. Ό π ι σ θ . VEXILIFER 

VENETIA γύρω άπό παράσταση λέοντος μέ ευαγγέλιο. Βλ. Ν. P a p a d o p o l i , Le monete di 

Venezia, Venezia 1893, Ι, σ. 231 (7), πίν. XIII αριθ. 11, 

18. Έ μ π ρ . LE. LAURENDAN DUX. Σταυρός στό κέντρο. Ό π ι σ θ . S. MARCUS VENETI. 

Λέων μέ ευαγγέλιο. Βλ. P a p a d o p o l i , δ.π., II, σ. 114 (82). 

19. Έ μ π ρ . MARINUS GRIMANO DUX VE. γύρω άπό σταυρό στό κέντρο. Ό π ι σ θ . 

SANCTUS MARCUS VENE, γύρω από παράσταση λέοντος μέ ευαγγέλιο. Βλ. P a p a d o p o l i , 

δ.π., II, σ. 458, αριθ. 154. 

20. «Μύσων» ΣΤ', σ. 14. 

21. Ό . π . , σ. 16, κατά ισχυρισμό τοϋ Ν. Ι. Παπαδάκη. 
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Είκ. 1. Ή θέση του παλιού ναού τοϋ 'Αγίου 'Ισιδώρου (Α) σε σχέση μέ τό νεότερο. 

στην εποχή της τουρκοκρατίας καί σε περίοδο πού οί Τούρκοι άρχισαν νά 
δείχνουν θρησκευτική ανοχή, φαίνεται ότι χτίστηκε ό νεότερος ναός τού 
'Αγίου 'Ισιδώρου στή θέση πού βρίσκεται σήμερα, σε μικρή απόσταση άπό 
τά ερείπια τού παλιού, πού γιά κάποιο άγνωστο λόγο δεν προτιμήθηκαν γιά 
νά ανοικοδομηθούν (Είκ. 1). 

Επομένως, παρακολουθώντας τό οδοιπορικό τού Buondelmonti στην 
εκκίνηση του γιά την επίσκεψη τού εσωτερικού της Κρήτης, θά πρέπει νά 
θεωρήσουμε δεδομένο -σύμφωνα μέ όλα τά παραπάνω στοιχεία- ότι ό 
περιηγητής αποβιβάστηκε στό Σαμώνιο άκρο, στό σημερινό Κάβο Σίδερο, 
όπου, σέ ύψωμα πού αποτελεί τήν απόληξη στή θάλασσα τραχύ βουνού πού 
σήμερα είναι γνωστό σάν Κεφάλα τού Κάβου, βλέπει τήν εκκλησία τού 
'Αγίου 'Ισιδώρου καί αφού διασχίζει μιά περιοχή γυμνή άπό δέντρα, όπως 
ακριβώς είναι καί σήμερα, φτάνει στον κόλπο της Ίτάνου -πού ταιριάζει 
απόλυτα μέ τήν περιγραφή του-,βλέπει: τά αρχαία ερείπια τής δωρικής αυτής 
πόλης καί στή συνέχεια κατευθύνεται στό εσωτερικό τού νησιού. Πι
στεύουμε ότι καί σέ πολλά άλλα σημεία τό κείμενο τού Buondelmonti 
παρουσιάζει προβληματισμούς σχετικά μέ τήν ταύτιση κυρίως τοποθεσιών 
γι' αυτό καί θά επανέλθουμε. 
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Εϊκ. 2. 'Αρχή της πορείας τοϋ Buondelmonti στό εσωτερικό της Κρήτης. 

Συμπερασματικά λοιπόν, στην αναζήτηση των θέσεων τοϋ Αγίου Ίσιδώ-
ρου καί της Καμάρας, θά πρέπει νά αποκλειστεί ή άποψη της Άποσκίτη-
Άλεξίου καί ώς προς τά δύο σκέλη: Τοπλοϋ-Πραισός, νά θεωρηθεί απραγ
ματοποίητη αύτη τού Μ. Καταπότη: Τοπλοΰ-"Ιτανος, αφού γιά νά συναν
τήσεις τήν "Ιτανο μετά τό Τοπλού θά πρέπει νά επιστρέψεις προς τη 
θάλασσα καί όχι προς τό εσωτερικό, νά θεωρηθεί λανθασμένη ώς προς τό 
δεύτερο σκέλος της ή άποψη της Spitael: "Αγιος 'Ισίδωρος Κάβου-Πραισός, 
γιά τους λόγους πού αναφέραμε παραπάνω, καί νά θεωρηθεί σωστή ή παλιά 
θέση τοϋ Ν. Ι. Παπαδάκη: "Αγιος 'Ισίδωρος Κάβου-"Ιτανος (βλ. Είκ. 2 μέ 
τίς προτεινόμενες πορείες). 

Πιστεύουμε ότι, μετά τήν επανεξέταση των φιλολογικών καί τοπογραφι
κών στοιχείων καί ιδιαίτερα τήν αρχαιολογική έρευνα, οι υποθέσεις τείνουν 
νά γίνουν βεβαιότητα γιά τήν τελευταία άποψη. 

ΝΙΚΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
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SUMMARY 

COMMENTS ON THE TOPOGRAPHY OF CRETE FROM THE BOOK 
"DESCRIPTIO INSULE CRETE" BY CHR. BUONDELMONTI 

The descriptions of various places and locations pertaining to the country
side of Crete in the text of the Italian traveller Chr. Buondelmonti's "Descrip-
tio Insule Crete", have frequently caused problems because of misunderstand
ings mainly due to the author's misheard place names or to the incorrect 
information on such maps as were than in existence. 

Two remarkable recent publications of the above mentioned work by 
Buondelmonti, the one by M. A van Spitael (a critique) and the other by M. 
Aposkiti-Alexiou (a translation into modern Greek with indendifications of 
locations deal with the problems of identifying what exist today with the 
topography of mediaeval Crete. 

This article is concerned with the first part of Buondelmonti's journey 
through the interior of the island (lines 802-808 of the text according to the van 
Spitael publication) where the traveller starting from the North-Easternmost 
point of Crete visits first the church of Agios Isidoros and then the ruins of the 
ancient city of Kamara. Ms van Spitael accepts that Agios Isidoros was located 
at the tip of Cape Sammonio (modern Cape Sideros) and that Kamara was in 
fact Praisos which Buondelmonti mistakently identifies as Kamara because of 
the incorrect placing of that city on Ptolemy's schematic map. Ms Aposkiti-
Alexiou, on the other hand, while agreeing with Ms van Spitael about the 
Kamara-Praisos identification, noted that Agios Isidoros was a church located 
at the spot were Toplou monastery now stands (at a distance of about 15 km to 
the south of cape Sideros). 

In the light of new knowledge gleaned from recent excavational research at 
Cape Sideros which uncovered the remains of a church which was in use at 
time of Buondelmonti's visit (1415) and from more exact translation of the text 
and more systematic correlation of the topographical elements in the text with 
what exist today, we can conclude that Buondelmonti undoubtedly did visit the 
church on the Cape (and not one at Toplou as and the earlier Sitian historian 
M. Katapotis believed) but that the ruins of an ancient city which he visited 
afterwards and which he, through genuine error, calls Kamara were not those 
of Praisos but of ancient Itanos. This view was also put forward over half a 
century ago by another Sitian historian N. I. Papadakis. 

NIKOS P. PAPADAKIS 
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