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Μετά τήν άλωσιν τής πόλεως άπο τους Γάλλους σταυρο
φόρους καί τούς’Ενετούς (1204) διεμοιράσθη αυτό τό κατα- 
στημένον βασίλειον άνάμεσα είς αυτά τά  δύο γένη· τό μέρος 
τών ’Ενετών ήτο— έξω άπό τήν νήσον Κρήτην,— άπό τάς 
νήσους τής "Ασπρης θαλάσσης, τήν Πελοπόννησον, τήν ο
ποίαν ήρχισαν νά ονομάζουν Μωρίάν, τήν Φρυγίαν χαΐ τά 
παραθαλάσσια του Ελλησπόντου, τάς νήσους τής Προ- 
ποντίδος, τάς πλέον μεγαλειτέρας νήσους τής "Ασπρη; 
θαλάσσης καθώς ή Λήμνος. Ό  Φορέστης καί ό Δέ Λεβώ 
(Le Beau) λέγουσιν δτι αΰτή ή νήσος όμού μέ τάς γει- 
τνιαζούσας άλλας έδόθησαν άπό τόν Δάνδολον τόν δοϋκα 
τής Έ νετίας είς τόν Νικόλαον Ναβαγαγιόσον ή Ναβα- 
γιέρον. Ή  Λέσβος, Χίος, Σάμος, 'Ρό^ος καί αί άλλαι 
άπό τήν "Ανδρον έως τό παραθαλάσσιον τής Θράκης ήτον 
είς τό μέρος τών Γάλλων, θέλομεν ίδή μ’ δλον τούτο ό- 
γλίγωρα δτι ή Σκόπελος, Σκιάθος καί Σκύρος έδόθησαν είς 
μίαν οικογένειαν ένετικήν" αί Κυκλάδες καί Σποράδες είς 
τήν ρεπούμπλικαν τών ’Ενετών. Αί περισσότεραι νήσοι καί 
τόποι — οΐ όποιοι είχον διορισθή είς τους τελευταίους, ήσαν 
δμως άκόμη είς τά χέρια τών ’Ρωμαίων ή τών πειρατών, 
οϊτινες είχον πολλαπλασιασθή είς τόν καιρόν τής καταστρο
φής, διά νά έξουσιάσουν ένα τόσον μέγαν άριθμόν τών νή·

σων τής "Ασπρης θαλάσσης καί είς τόν Άδριατικόν κόλ
πον—έπρεπε νά μοιρασθούν είς πολλούς στόλους τής ναυ
τικής τής ρεπούμπλικα; ή νά έξοδίάσουν πολλά χρήματα 
καί πολύν καιρόν διά νά καταπολεμήσουν ένα μέ το άλλο 
μέ ένα μόνον στόλον’ μετεχειρίσθησαν ένα τρόπον, ό όποιος 
έφύλαξε τήν άνωτέραν έξουσίαν είς τήν ρεπούμπλικαν χω
ρίς νά έχν) τόν κόπον νά τά  κατακτήση. ’Εδόθη λοιπόν 
2ν διάταγμα είς κάθε ’Ενετόν όπού νά είναι έλεύθερος νά δ· 
πλίσ-ρ δυνάμεις, όπού νάκυριεύστ) τάς νήσους, τάς όποίας 
έτύγχανον είς τό μέρος τών ’Ε νετών τοιουτοτρόπως νά 
έξουσιάστ) ό καθείς ώς ίδιόν του κτήμα έκεϊνο, τό όποιον 
ήθελον κατακτήση κάμνωντας τόν δρκον τής υποταγής είς 
τήν ρεπούμπλικαν καθώς αύτή τόν έκαμεν είς τόν βασιλέα 
τής πόλεως. "Επειτα άπό μίαν φανέρωσιν τόσον συμφωνού
σαν μέ τήν φιλαργυρίαν τών ιδιωτών δλοι οί ’Ενετοί, οί 
όποιοι εύρέθησαν άρκετά πλούσιοι, ώπλισαν καράβια μέ τά 
έξοδά των καί ή ρεπούμπλικα είχε μόνον χρείαν άπό ένα 
στόλον διά νά καθαρίσ·ρ τήν θάλασσαν άπό τούς πειρατάς 
καί διά νά έκτελέσνι τάς πλέον άξιολόγους έκστρατείας. *0 
Μάρκος Δάνδολος καί ό ’Ιάκωβος Βιέρος έκυρίευσαν τήν Καλ- 
λίπολιν είς τήν είσοδον τού Ελλησπόντου' ό ’Ρενιέρος Δάν
δολος κληρονόμος τής άνδρείας τού πατρός του τού Χεν- 
ρίκου τού δουκός καί ό 'Ρογέριος Ιίρεμαρΐνος καί οί δύο 
μέγιστοι ναύαρχοι, τούς οποίους είχε τότε ή ρεπούμπλικα, 
έκυρίευσαν μέ 31 καράβια τούς Κορυφούς καί έπιασαν τόν 
Λέοντα Βετεράνον ένα Γενουέζον πειρατήν, δ όποϊος τούς 
είχε κυριεύση καί τόν όποιον έκρέμασαν μέ 60 νησίώτας 
τής φατρίας του. Μία άκόμη άξιολογωτέρα κατάκτησις ήτο 
έκείνη τής Κρήτης. Αί δυνατώταται οίκογένειαι τής Βε-
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νετίας έζηπλώθησαν είς τήν Άσπρην θάλασσαν κάθε μία 
περιλαμβάνουν εις τήν χατάκτησίν της πεοισσοτέρας νή
σους, άπό τά  όποια αύτή ή θάλασσα είνε γεμάτη ' συνέθε- 
σεν άπό αύτά ώς άπό τόσας έπαρχίας μίαν άρχήν, ή όποία 
Ζγεινε κληρονομική. Ό  'Ραβάνος Καρτζέριος ήτο χύριος 
του Εύρίπου' οΐ απόγονοί του μή όντες άρχετά δυνατοί νά 
την βαστάζουν τήν παρέδωχαν είς τήν έζουσίαν τής ρ*~ 
πούμ,πλιχας χαί ¿κράτησαν μόνον τήν ωφέλιμον έζουσίαν. 
Ή  Έ νετία Ιστειλεν έχει ενα διοικητήν, ό όποιος έχάθητο 
είς τήν Χαλκίδα.

*0 Μάρκος Σανοϋδος έκυρίευσε τήνΝάξον, τήν Μήλον, τήν 
Κίμωλον, τήν Πολύκανδρον, τήν Θήραν ή Σαντορίνην, τήν 
Σίφνον,τήν Ά νάφηνκαί τή,ν Ίον ή Νιόν. Ή  Εγκυκλοπαίδεια 
προσθέτει είς αυτά ; τήν Πάρον καί ’Αντίπαρον. Ο Χενρΐ- 
χος ό βασιλεύς τής πόλεως ΰψωσε τήν Νάζον εις ίν  δαυκά- 
τον καί έδωκεν είς τόν Σανοϋδον τόν τίτλον ένός δουκός 
τής "Ασπρης θαλάσσης χαί ήγεμ,όνος του βασιλείου, του ό
ποιου οί απόγονοι είχον εως είς τόν 14ον αιώνα οτε αυτό 
τό δουκάτον άπερνοϋσεν είς τήν φαμέλιαν τών Κρίσπων, 
οί όποιοι τό έζουσίαζον εως είς τόν καιρόν του σουλτάνου 
Σελίμ του Β", ό όποΤος τό έζουσίασεν είς τούς 1570. Ή  
Πάρος καί Άνδρος εμειναν είς τήν έζουσίαν τής οίκογε- 
νείας τών Σομμαρίπων, ή όποία οικογένεια τάς έζουσίαζεν 
εως τήν μέσην του 16ου αίώνος1' οί Γέζοι ή Γήζοι ¿κυ
ρίευσαν τήν Τήνον, τήν Μύκωνον, τήν Σκόρον, τήν Σκιάθον 
καί τήν Σκόπελον.

Ό  Πέτρος Ιουστινιανός καί δ Δομίνικος Μιχέλης, άμφό- 
τεροι σύμφωνοι ¿κυρίευσαν τήν Τζέαν. Ά λλο ς  εύγενής Γάλ- 
λος καί Ιταλός ¿πήρε διά λόγου του τήν Θεσσαλίαν, τή,ν 
Ά χαΙαν, τάς ’Αθήνας, τάς Θήβας καί τήν Β ιθυνίαν όμως 
ώς υπήκοοι τού βασιλέως τής πόλεως τών έδόθησαν δε’ 
ανταμοιβήν, καί ό νέος βασιλεύς είχε μόνον διά τόν έαυτόν 
του τήν Θράκην καί τήν Μακεδονίαν.

"Ολαι αύταί αί μικραί ήγεμονίαι τών νήσων ήσαν τόσα 
υποστατικά, τά όποια ήσαν έζηρτημένα άπό τήν ρεπαύμ- 
πλικαν τής Έ νετίας' αύτή τούς έδιδε τήν ύπεράσπισιν καί 
έπερνεν άπ’ αυτά βοήθειαν καί χρονικούς έράνους. Εις αυτά 
τά  έπιχεςρήματα οί Ενετοί δέν εύρον κανέν έμπόδιον. Οί κά
τοικοι τών νήσων παρατημένοι ύπετάχθησαν χωρίς καμίαν 
άντίστασιν είς αυτούς τούς νέους κυρίους' διότι μ’ όλον ό
που ό Λάσκαρις ό βασιλεύς τής Νίκαιας είχε ναυπηγήση

») Είς τό έτος »220 δ ’Ιάκωβος Βαράτσης πρός άντχμοιβήν τώ ν  
^  λαμπρών του εκδουλεύσεων, τάς όποια; κ α μ ε ν  εις το βασίλειον τη ς  

πόλεως, έλαβεν έξ αΰτοϋ τή ν  κυριότητα τής Θήρας καί θηρασίας καί 
άλλα πολλά και διάφορα μέρη είς τήν Δαλματίαν καί ϊγε ινε  βαρών ος 
του βασιλείου. Ή  κυριότης αύτών τών νήσων έδιατηρήθη είς τήν α υ 
τήν οικογένειαν έως είς τό έτος »350 . Τότε άπογυμνώθησαν εξ αύτών 
παρά τού Μάρκου Σανούδου τοΰ δουκός τής Νάξου.

εερικά καράβια, δέν ήτο όμως διόλου είς κατάστασιν νά 
πολεμήσγ διά τήν κτήσιν αυτών τών νήσων.

Ό  Μάρκος Σανοϋδος εκτισεν αύτό τό κάστρον τής Νά- 
;ου2 άνωθεν ενός ύψηλώματος,τό όποΤον έζουσίαζε τήν χώ 
ραν καί τό ώχύρωσε μέ 12 πύργους. Αύτό τό κάστρον ήτο 
καθώς είνε μέχρι τής σήμερον ή κατοικία τών Δυτικών. 
Τό έπίλοιπον μέρος πρός τήν θάλασσαν περιτριγυρισμένον 
από τείχη οικιών είνε τό Βοϋργον κατοικημένον άπό τούς 
’Ρωμαίους* καθώς καί τό λοιπόν μέρος, τό όποϊον πηγαί
νει είς τάς έζοχάς έζωθεν κατά τόν σορόκον, καί αύτό ονο
μάζεται Νεοχώρι καί κατοικούν καί αύτοϋ 'Ρωμαίοι. Είς 
τό μέσον του κάστρου ό Σανοϋδος έκτισε τό παλάτιόν του, 
τό δποϊον, άφοϋ έδημεύθη άπό τούς Τούρκους, όταν έκυρίευ- 
ευσαν τήν Νάζον, είνε έκ τελείου χαλασμένον. Ό  ίδιος έκ
τισε είς τό ίδιον κάστρον κατά τόν Τουρνεφόρτ τήν Δυ
τικήν έκκλησίαν τής μητροπόλεως καί τήν ¿προίκισε κα- 
τασταίνωντας εναδυτικόν έπίσκοπον διά τούς νέους κατοί
κους, οί όποιοι άπαντες ήσαν Δυτικοί.

01 στόλοι του Βατάτζη του βασιλέως τής Νίκαιας τόν 
είχον κάμη κύριον τής Λέσβου, τής Χίου, τής Σάμου, τής 
’Ικαρίας, τής Κώ, τής 'Ρόδου καί περισσοτέρων άλλων νή
σων τής Άσπρης θαλάσσης. Οί Κρήτες μετά περισσοτέρας 
άνωφελεϊς δοκιμάς νά τινάζουν τόν ζυγόν τής ρεπούι/.πλι- 
κας τής Ένετίας προσέτρεζαν είς τόν Βατάτζην καί τφ  
ΰπεσχέθησαν τήν ηγεμονίαν τής νήσου των άνίσως ήθελε 
τούς στείλη βοήθειαν ικανήν όπου νά διώζουν τούς ’Ενε
τούς. Ό  Βατάτζης έστειλε 33 κάτεργα' ή ρεπούμπλικα διέ
ταζε νά άπεράση είς τή,ν Κρήτην ό 'Ενετός Μάρκος Σ α
νοϋδος ό δούζ τής Νάζου διά νά άντισταθ'ίΐ είς τυύς άπο- 
στάτας. Είς τόν έρχομόν τοΰ στόλου τοϋ Βατάτζη έβγή- 
κεν άπό τήν νήσον μέ τά  στρατεύματα, τά  όποια είχε φέρη, 
καί δι’ αυτήν τή,ν παχυτάτην έπιστροφή,ν έδωκε τόπον τής 
υποψίας ότι διεφθάρη μέ χρήματα.

Άφοϋ ό ΒαλδουΤνος είχε χάση (1261) τόν θρόνον είς τό 
βασίλειον τής πόλεως καί έφθασεν είς τόν στόλον δπού έ- 
γύριζεν άπό τήν Δαφνουσίαν, έ'πλευσε πρός τόν Εΰριπον όπου 
τόν έδέχθησαν καλά οί έζουσιασται τοϋ τόπου. ‘Ο δοϋκας 
τών ’Αθηνών καί ή δούκισσα τής Νάζου τόν έκαμον άζι-

2) ’Ονομάζεται κάστρον. πλήν δέν έχει καμμίαν σύγκρισιν κάστρου" 
Οδτε κανόνια ύπήοχον οΰτε υπάρχουν. Ά λ λο  δέν είναι, είμή ότι εόρϊ- 
οκεται είς τήν πόλιν καί τριγυρισμένον άπό κάβε μέρο; με σπ ίτ ια  
ύψηλά καί άσφκλιέται μέ τρεί; πόρτας τό όποΓον έχρησίμευσε κάλ- 
λιστα εις πολλά; κατεπειγούσα; α νάγκ ις καί εγώ μάλιττα εφβασα 
κατά τό ετος ... όταν ή πόλις έκτύπησε τών Κρητών, όποϋ, έάν ήβελε 
λ ίπη  τό αύτό κάστρον, ήβελαν κάμουν σημαντικήν ζημ ίαν ε ί; τήν πό
λιν, τήν όποιαν αυτήν βλάβην ύπέφεραν οί ίδιοι Κρήτες καί έβανατώ- 
βησαν 18 ή »9 τραβώντάς των τουφεκισμού; άπό τό αύτό μέρος, ε π ε ι 
δή ήλβον νά πολιορκήσουν τήν πόλιν χαί ?στω/τα; όποϋ τό κάστρον ε ί 
ναι είς τήν ύψηλοτέρα θέσιν καί έκαταφανιστήκιν οίτινες ητσν τρι 
γύρωβεν.
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όλογα δώρα, τροφάς καί χρήματα. Άφοϋ είχε δώση τίτλον 
καβαλιέρου είς πολλούς εύγενείς, έπήγεν είςτήν ’Ιταλίαν διά 
νά είδοποιήσν) τόν Μανφρέδον τόν βασιλέα τής Σικελίας διά 
τήν δυστυχίαν του.

Έ π ε ιτα  Ιδωκεν είδησιν περί τούτου είς τόν Οΰρβανόν 
τόν Δ τόν νεωστί έκλελεγμένον.

Ό  Φιλαν°ρωπινόςδ ναύαρχος τοϋ Μιχαήλ Παλαιολόγου 
τοϋ βασιλέως τών Ρωμαίων έζηκολούθησε τόν λοιπόν καιρόν 
τοϋ χρόνου;(12(’>3) να διατρέζη μέτόν στόλον του τάς νήσους 
τάς κυριευμένα; άπό τόν ήγεμόνα τής Ά χαίας καί τούς Ε 
νετούς. Άραζε συχνά, τά  έλεηλάτει σχεδόν όλα καί έφερεν 
όπίσω πλούσια λάφυρα είς τήν πόλιν καί κατ’ έζοχήν άπό 
τήν Νάζον, Πάρον, Κέαν, Κάρυστον, Ώρεόν καί άπό τήν 
Σπάρτην.

Ό  Λαυρέντιος Έσιάρ (Lauréat Echard) είς τήν μετά- 
φρασίν του τής Ιστορίας τών ’Ρωμαίων άπό τό άγγλικάν 
λέγει ότι έκυρίευσεν αυτούς τούς τόπους, τό δποϊον δένεί- 
vat πιθανόν, έπειδή αύταί α ί ¡μικραί ήγεμονίαι ΰπήρζαν 
άκόμη πολύν καιρόν υπό αύτών τών ιδίων κυρίων.

Ό  Μάρκος Μιχιέλης έστάλη άπό τήν ρεπούμπλικαν 
τής Ενετίας μέ 1 8 κάτεργα διά νά διαφεντεύση τάς νή
σους τής Άσπρης θαλάσσης καί νά καταπολεμήση τόν 
Παλαιολόγον. Οί Γενουέζοι έτρεζαν είς βοήθειαν τών ’Ρω
μαίων.

Ό  Έσιάρ λέγει άκόμη ότι ό Βαλδουϊνος (1267) διά νά 
έχ·/) βοήθειαν άπό τόν Κάρολον Δ' Άνσιοϋ είς τό νά ά- 
ποκαταστήση τόν έαυτόν του είς τήν πόλιν, τοϋ παρήτη- 
σεν όλας τά ς  νήσους τή ς ’ Ασπρης θαλάσσης, ¿ζηρημένων τής 
Λέσβου, Σάμου, Κώ καί Χίου έζω άπό τά δίκαιον τής 
άνωτέρας έζουσίας είς τήν ΆχαΙαν καί τόν Μωρέαν, όπου 
έζουσιάζονται άπό τόν Βιλχέλμον Δέ-Βιλλαρδοέν, (Guil
laume île Villeluiriloiïi), όμως δέν ήζεύρω ποίας νήσους τής 
"Άσπρης θαλάσσης έννοεϊ, διότι ό Βαλδουϊνος δέν ήμπόρει 
νά βάλτ) χέρι ¿πάνω είς έκεϊνα, τά  όποια είχον δοθή είς 
τούς Ενετούς.

Ή  βασίλισσα Ά ννα  (1344) διά νά άδυνατίση τόν Καν- 
τακουζηνόν σφικτώς δεμένον μέ τον Άμίρ τόν Όρχάν βα
σιλέα τών Τούρκων διά νά τόν στερήση άπό αύτάς τάς δύο 
βοήθειας έγραψεν είς τόν πάππαν τόν Κλ-ήμεντα τόν *7' 
διά νά τόν παρακαλέση νά στείλη βοήθειαν είς τήν πόλιν 
κατά τών Τούρκων, οΐτινις ήφάνιζον τού; τόπους τών Χρι
στιανών. Αύτή προσέθετεν ότι ό Καντακουζηνός ό άδικος 
έζουσιαστής τής βασιλείας τούς είχε φέρη είς τήν Θράκην, 
όπουν έπροζένουν φοβεράς άταζίας, καί ότι έάν έλευθερώ- 
νοντο άπό αύτούς τού; φοβερούς εχθρούς τοϋ χριστιανι
κού ονόματος, αύτοί ήθελον ΰποτάζη τό βασίλειον είς τήν 
ύπακοήν τής ρωμαϊκής έκκλησίας. Αύτό τό έπιχείρημα 
ϊσχυε πολύ κοντά είς τούς πάππιδες καθώς μέ δίκαιον λό
γον ό Κλήμης έκήρυζε μίαν σταυροφορίαν κατά τών

Τούρκων καί πρό πάντων κατ’ ¿κείνων, οί όποϊοι ήσαν είς 
τό στράτευμα τοϋ Καντακουζηνοϋ, προφασιζόμενος ότι, 
έάν ένίκουν, ήθελον άπεράση είς τήν ’Ιταλίαν. Διά νά έγ- 
καρδιώση τάς δυτικά; δυνάμεις αύτός έδωκε 4 άοματω- 
μένα καράβια καί ο» Ενετοί έδωκαν 5, δ Χοϋγος ’Ρήγας 
τής Κύπρου 4, ό Νικόλαος Σανοϋδος δούκας τής Νάζου 
?ν καί οί Ιππείς τής ’Ρόδου 6. Ό  Χενρϊκος ό δυτικός πα- 
τριάρχης τής πόλεως καί ό έπίσκοπος τής Εύρίπου διω- 
ρίσθησαν νά οδηγήσουν τήν ναυτικήν δύναμιν καί ό Ζαχα
ρίας Μαρτίνος εύγενής Γενουέζος είχε τόν τίτλον τοΰ ναυ
άρχου. Οί σταυροφόροι έπλευσαν πρός τήν Σμύρνην, ένα 
άζιόλογον τόπον, δ δποϊος ήτο έζηρτημένος άπό τόν Άμ.ίρ· 
άφοϋ τόν κατεπολέμησαν διά ζηράς καί θαλάσσης, τόν έ- 
κυρίευσαν καί έκαμαν έκεΐ μίαν τρομερωτάτην σφαγήν τών 
’Οθωμανών χωρίς νά έχή καιρόν ό Άμίρ τόν κατεπλάκωσαν 
αίφνιδίως, όποϋ κάν δέν έπρόφθασε νά φωνάζη τά στρα- 
τεύματά του διά νά διαφεντευθ^. Είς αύτό περιωρίσθη ολη 
ή έκβασις αυτής τής σταυροφορίας.

Ό  ’Ανδρόνικος Παλαιολόγος (1383) καί τά άκόλουθα 
χρόνια είχε τήν ειρήνην μέ τούςΓενουέζους καί Ενετούς. 
Τού παρέστησαν ότι τά  Ιζοδα, τά  όποια άπαιτοΰσεν ή δια- 
τήρησις τής ναυτικής του ήτο είς τό έζής άνωφελής καί 
αύτός προσέταζε νά χαλασθοϋν τά κάτεργά του. Είχε πε- 
ρισσοτέρας αίτιας νά τό μετανοή,σν)· οί πειραταί ήρήμω- 
σαν άτιμωρήτως μέ τά  λιμενίσματά των ολα τά  παραθα
λάσσια μέρη τοϋ βασιλείου εως πλησίον είς τήν πόλιν καί 
τάς νήσους τής Άσπρης θαλάσσης.

Είς καιρόν όποϋ οΐ πειραταί τοϋ Βαγιαζήτ (1390) κα- 
τήντησαν είς πείναν τάς νήσους καί τάς παραθαλασσίας πό
λεις, αύτός ΰπέταζε τό λοιπόν τήν Βιθυνίαν, τήν Φρυγίαν, 
τή,ν ΓΙαμφυλίαν καί τή,ν Καρίαν ώντας πλησίον τής Στε
ρεά; ήθελεν άκόμη νά έχη τήν έζουσίαν τής θαλάσσης. Μέ 
αύτό τέλος ώπλισεν ένα στόλον άπό 60 καράβια, διέτρεζεν 
ώς τροπαιοϋχος είς τάς πλέον μεγαλειτέρας νήσους τής 
"Ασπρης θαλάσσης, έπροχώρησεν έως τήν Ευριπον, τήν ό
ποιαν ύπέταζεν είς τήν έζουσίαν του, έ'καυσε τή,ν χώραν 
τής Χίου καί μετεχειρίσθη μέ τή,ν ιδίαν λύσσαν τούς μ ι
κρούς τόπους. Είς αύτόν τόν καιρόν πρέπει νά βάλη τις 
πιθανώς τήν οικοδομήν τού ¿πάνω κάστρου, τά  έρείπια τοϋ 
δουκαλικοϋ παλατιού, τά  όποια φαίνονται άκόμη. Τό μέν 
υψηλόν μέρος .(ήτοι ή άκρόπολι;) κυριευμένον άπό τούς 
Δυτικούς, τό δέ κάτω μέρος άπό τούς ’Ρωμαίους, τά  οχυ
ρώματα, όποϋ άπέμειναν, δέν άφ-ήνουν νά τήν βάλωμεν είς 
ένα άλλον καιρόν

Οί ίππόται τοϋ ‘Αγίου Ιωάννου τών ’Ιεροσολύμων*, οί 
όποιοι είς τούς 1309 είχον διώζη τούς Σαρακηνούς άπό 
τή,ν ’Ρόδον καί είχον καταστήση έκεΐ τήν πρωτεύουσαν

3) “Η 6 Ά γ ιο ς  ’Ιωάννης είς τό Ά κρ ι.
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πόλιν τοϋ τάγματός των, είχον κάμη διαφόρους καταχτη
θείς είς τάς νήσους τής Άσπρης θαλασσής, καί μεταξύ 
άλλα είχον σημαντικά υποστατικά είς τήν Νάξον μ.έ μίαν 
κομμανδερίαν ή βαιλλιάτο (ΙκΐϋΙίΔξβ), δποϋ έπλήρωνεν ώς 
δόσιμον είς τον γραμαέστρον τής 'Ρόδου 51 ,000 φιορίνια 
χρονικόν δόσιμον. Ή  έχκλησία τοϋ άγίου ’Αντωνίου τοϋ 
έρημίτου ήτο ίδική των.

Ήσαν είς τόν λιμένα μαγαζιά διά 6 ή 7 κάτεργα, τών 
όποίων φαίνονται μερικά ίχνη. Πλησίον είς τήν έκκλησίαν 
τοϋ άγίου Βαρθολομαίου είς τό Νεοχώρι. είναι κάποια ση
μεία ένός λιθοστρώτου γενομένου άπό βώλια τής θαλάσσης 
διαφόρων χρωμάτων, όποϋ βεβαιώνουν ό'τι οΐ ίππόται έ- 
γυμνάζοντο είς τά  δπλα.

Είςαΰτόν τόν καιρόν ό Νικόλαος Δέλλα-Καρτζέρης (1401) 
ένατος δοϋκας τής Νάξου έδολοφονήθη άπό τόν Φραντζέ 
σκον Κρίσπον χωρίς νά άφήσγ παιδία. Ή  Μαρία Σανούδα 
κυρία τής Πάρου καί 'Αντιπάρου, έπρεπε νά γείννι ^ούκισσα 
ώς άδελφή τοϋ Νικολάου Δελλα-Καρτζέρη· ήτο ύπανδρευ- 
μένη μέ τόν Γάσπαρον Σομμαρίπαν, ό όποιος έπήγεν είς 
Μιλάνον κατά τόν'Ιούλιον τοϋ έτους 1401 πρός τόν δοϋκα 
Βισκόντην τόν συγγενή του. Είς καιρόν, όποϋ έλειπεν δ αυ
τός Φραντζέσκος Κρίσπος, ¿κυρίευσαν τό δουκάτον τής 
Νάξου.

Ό  Χρουσίνος ή Χρύσανθος Σομμαρίπας έξουσιαστής τής 
Πάρου καί ’Αντιπάρου ύπανδρεύθη μέ τήν Κρουτζιάναν κυ
ρίαν τής Άνδρου καί έπήγεν είς Βενετίαν είς τό έτος 
(1403) ώς κληρονόμος τής Μαρίας Σανούδας διά νά παρα- 
πονεθή διά τήν άδικον έξουσίαν τών κυρίων Κρίσπων, καί 
ή γερουσία έδωκε τό δουκάτον είς τήν οικογένειαν Κβερίνη 
μέ τό άξίωμα ένός ύποδιοικητοϋ. Αυτό τό μέσον παρμένον 
άπό τήν ένετικήν γερουσίαν φαίνεται δτι δέν είχε τόπον, 
έπειδή καί οί Κρίσπιδες άνεγνωρίσθησαν προτήτερα διάδο
χοι είς τό αΰτό δουκάτον χωρίς καμμίαν διακοπήν. Μετά 
τόν Φοαντζέσκον τόν άδικον έξουσιαστήν καί δέκατον δοϋ
κα άποθανόντα χωρίς παιδία άκολουθεΐ δ 'Ιάκωβος Κρί· 
σπος ένδέκατος δούκας έπειδή ύπανδρεύθη μέ τήν Φλω- 
ρέντζαν Σομμαρίπαν νόμιμον κληρονόμον του δουκάτου ώς 
θυγατέρα τοϋ Γασπάρου Σομμαρίπα καί τής Μαρίας Σανού- 
δου' όμως άπέθανε χωρίς παιδία, καί δ 'Ιωάννης ό άδελ'φός 
του είνε δ δωδέκατος-δούκας, τόν δποϊον άκολουθεί ό ’Ιά
κωβος δέκατος τρίτος δοϋκας.

’ Επειτα δ’Ιωάννης τοϋ ’Ιακώβου υιός δ δέκατος τέταρτος 
δούκας άπέθανε χωρίς παιδία" τό δουκάτον έτύχαινεν είς 
τήν θείαν του Άνδριάναν τήν θυγατέρα τού Ίωάννου τοϋ 
δεκάτου τρίτου (;) δουκός ΰπανδρευμένην μέ τόν Δομένικον 
Σομμαρίππαν κύριον τής Άνδρου. Πλήν τό δουκάτον τό 
οίκειοποιήθη δ Βιλχέλμος Κρίσπος κύριος τής Νάμφας, 
δέκατος πέμπτος δοϋκας, τοϋ όποιου διάδοχος ήτο δ 
Φραντζέσκος Κρίσπος κύριος τής Σούδας είς τήν Κρήτην
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καί τοϋ Σαντωρινίού δ δέκατος έκτος δοϋκας. Έ πειτα  
έρχεται ό υΙός του, δ ’Ιάκωβος Κρίσπος δ δέκατος έβδομος 
δοϋκας, έναντίον είς τόν δποϊον δ Χουρσίνος Σομμαρίπας 
δ κύριος τής Άνδρου δ κληρονόμος τής είρημένης Άνδριά- 
νας πηγαίνει είς τήν Έ νετίαν κατά τό (1403) διά νά ζη· 
τήσγ τό δουκάτον, δμως άνωφελώς, διότι τόν 'Ιάκωβον 
Κρίσπον άκολουθεί δ αδελφός του ’Ιωάννης Κρίσπος, δ δέ 
κατος όγδοος δοϋκας. "Επειτα δ υιός του ό Φραντζέσκος 
Κρίσπος δ δέκατος ένατος δοϋκας, δ δποϊος άφήνει τό 
δουκάτον είς τόνυίόντου τόν Ίωάννην τόν εικοστόν δοϋκα, 
δ όποιος έσυμβιβάσθη μέ τόν κύριον τής Άνδρου καί ά· 
φησ£ μετά τόν θάνατόν του τό δουκάτον είς τόν Φραν 
τζέσκον τόν υιόν του τόν εικοστόν πρώτον δοϋκα άποθα
νόντα χωρίς παιδία. Τέλος πάντων δ ’Ιάκωβος Κρίσπος 
ήτο δ εικοστός δεύτερος καί τελευταίος δοϋκας τής Νάξου. 
*0 γραμαέστρος τών ιππέων τής 'Ρόδου ό' Ιάκωβος Δέ- 
Μιλλύ ώνόμασε 1459 κομμανδίραν τής Νάξου τόν Ίωάν
νην Κρίσπον τής γλώσσης τής ιταλικής.

Ό  Σολιμάνος δ βασιλεύς τών Τούρκων ήρπασε τήν ‘Ρό
δον άπό τούς Ιππείς τοϋ άγίου Ίωάννου 1522 καί τούς 
έβίασε όποϋ νά τραβηχθοϋν άπ’ έκεΐ- Εϊνε βεβαιότατον 8τι 
παργτήθησαν είς τόν ίδιον καιρόν όλας τάς κατακτήσεις 
τής Άσπρης θαλάσσης, έπειδή καί αύτοί οί μικροί τόποι 
δέν είμπόρουν ν’ άντισταθοϋν είς τόν κυριευτήν τής πρω- 
τευούσης πόλεως. "Ομως ό πάππας προβλέπων δτι ήτο ά- 
δύνατον νάντισταθή τις είς αύτόν τόν χείμαρρον ¿μετατό
πισε τήν πρωτεύουσαν τής Άσπρης θαλάσσης κατέστη- 
μένην είς τήν 'Ρόδον, τήν μεταδιώρισεν είς τήν νήσον Νά
ξον, ή δποία είχε άκόμη τό δουκάτον, καί έδωκεν είς τόν 
πρώτον άρχιεπίσκοπον καί μητροπολίτην τά υποστατικά 
τά άφιερωμένα είς τόν άγιον Ίωάννην μ’ δλα τά  δικαιώ- 
ματά των διά νά τά γλυτώση άπό τήν έξουσίαν τοϋ ν ι- 
κητοϋ ολου τού τάγματος.

Είς τό διάστημα τής έξουσίχς τού Ίωάννου Κρίσπου εικο
στού δουκός δ Βαοβαρόσσας έλιμενίσθη (1 537) είς τήν Νά
ξον, τήν ¿λεηλάτησε καί ύπεχοέωσε τόν δούκα νά ύποσχεθή 
δτι θέλει πληρώνη είς.τόν σουλτάναν ένα χρονικόν έρανον 
άπό 6 ,000 φλωρία" δθεν ήκολούΟησεν δ τέλειος χαμός τού 
δουκάτου καί τής νήσου, δ δποϊος συνέβη 1566 ΰπό τοϋ 
Ιακώβου Κρισπου τοϋ εικοστού δευτέρου καί τελευταίου δου
κός μέ τήν αιτίαν τής άποστασίας τών ρωμαϊκών υπηκόων, 
Οί 'Ρωμαίοι λοιπόν έτίναξαν τόν ζυγόν τών Δυτικών, 
οΐτινες δέν ήσαν τό εικοστόν μέρος πρός σύγκρισιν τών 'Α
νατολικών κατοίκων τής νήσου διά νά δεχθούν έκεϊνον τής 
'Οθωμανικής έξουσίας, ή δποία χωρίς καμμίαν άντίστασιν 
έμπήκεν είς τήν κατάκτησιν τής νήσου. Ό  δοϋκας έφυγεν 
είς τήν Έ νετίαν, δπου λέγεται δτι άπέθανεν είς ολίγον 
διάστημα άπό τήν λύπην του. .

Είδον 1ν χρυσόβουλλον άπό μεμβράναν, είς τό δποϊον ένας

κάποιος Κορωνέλλος ύνομάζετο δούκας τής Νάξου καί 
έβαλεν είς τήν πόλιν είς τό δουκαλικόν του παλάτιον τήν 
σφραγίδά του. "Ομως έπειδή δέν εύρίσκεται είς κανέν άλλο 
μέρος τό πλέον μικρόν σημεϊον δποϋ είμπορεϊ νά βεβαιώσγ 
αύτήν τήν άξίαν καί έπειδή οί πολυάριθμοί του άπόγονοι 
δέν έζήτουν κανέν δικαίωμα αύτοϋ τού τίτλου, πιστεύω 
ότι αυτός δ Κορωνέλλος ήτο ένας διοικητής τής Νάξου, κα 
θώς ή οθωμανική έξουσία ονομάζει χρονικούς διοικητάς" 
διότι, έάν δ σουλτάνος ήθελεν υποφέρει αύτήν τήν άξίαν 
είς τήν Νάξον, τού ήθελον παραιτήση τό δουκαλικόν πα
λάτιον ευρισκόμενον είς αύτήν τήν νήσον, τό δποϊον μ' δλον 
τούτο έδημεύθη καί εινε τόρα καταχαλασμένον καί μό^ον 
μερικά Γχνη φαίνονται. ΌΓρηγόριος δ δέκατος τρίτος πάπ
πας είς τήν βούλλαν του (1579) πρός τόν Δομίνικον Δελ- 
λαγραμμάτικαν τού έπικυρώνει τό δίκαιον τοϋ μητροπολί
του έπάνω είς θλους τούς υποτακτικούς έπισκόπους άλλοτε 
φασσάλους τοϋ τάγματος τοϋ άγίου Ίωάννου νά τού κά
μουν τάς εκδουλεύσεις καί νά τού δώσουν τά  συνήθη δι
καιώματα.

Οίέπίσκοποι οί υποτακτικοί κατάτά παρόν είναι τήςΧίου, 
τής Τήνου, τής Σύρου καί τής Σαντορίνης Αί άλλαι νήσοι, 
αί δποϊαι είχον άλλοτε υποτακτικούς έπισκόπους τής 'Ρό
δου ήτο ή Κώς, ή Σάμος, ή Μιτυλήνη δπου ήσαν δύο επί
σκοποι ό είς είς τήν πρωτεύουσαν καί δ άλλος είς Ιν μέρος 
τής νήσου, ή Δήλος, ή Τένεδος, ή Άνδρος, ή Σίφνος, ή 
Μήλος, ή Ίος, ή ’Αμοργός καί ή Ά στυπαλα ία  ή Σταμ- 
παλία.

"Ομως δέν υπάρχουν πλέον είς 8λας αύτάς τάς νήσους 
δυτικοί επίσκοποι, έπάνω είς τούς όποιους δ άρχιεπίσκοπος 
τής Νάξου είχε τά δικαιώματα του.

01 Ίησουΐται έφωνάχθησαν είς τήν Νάξον τό έτος 1626 
άπό τόν άρχιεπίσκοπον ‘Ραφαήλ Σκιατήνην Χίον καί άπό τό 
άδελφάτον τοϋ εσταυρωμένου τών Ναξίων, τά δποϊον υπάρ
χει άκόμη, τούς παρήτησε τήν καπέλλα του όνόματι Παρ
θένα τής Καπέλλας καί δλα τά υποστατικά τά άνήκοντα 
είς αύτήν τοιουτοτρόπως δπου νά κάνουν οί άδελφοί τάς 
ίεροπραξίας των είς τήν αύτήν εκκλησίαν καί νά είναι ό 
ηγούμενος τών 'Ιησουιτών έφημέριός των. Πολλοί ίδιώται 
τούς παρήτησαν σπίτια είς τήν γειτο νία ν αύτοί ήγόρασαν 
μέ καιρόν καί άλλα καί ήνωσαν μέ τήν αυτήν καπέλλαν, 
ή δποία χρησιμεύει ώς χορός" έγεινε μία εκκλησία άρκετά 
ευρύχωρος καί εύμορφη δι’ αύτήν τήν νήσον. "Ομως καθώς 
τά  κτήματα συνιστάμενα είς μερικά δικαιώματα έπάνω είς 
τάς βοσκάς έπάρθησαν δταν οί εύγενεϊς έστερήθησαν άπό 
τάς ιδίας βοσκάς, καθώς θέλομεν ίδεϊέπειτα , τοιουτοτρόπως 
έχάθησαν καί αύτά τά  υπάρχοντα τής Καπέλλας. Μ' δλον 
τούτο έχει άκόμη άρκετά. “Επειτα σχεδόν άπό 9 χρόνια 
έφωνάχθησαν καί οί πατέρες Καπουτζϊνοι είς τήν Νάξον 
(1635)" διωρισθη είς αύτούς είς τήν άρχήν ένας τόπος είς

τό Νεοχώρι διά νά κτίσουν έκεϊ πλησίον είς τήν δυτικήν 
έκκλησίαν τού άγίου Βαρθολομαίου. "Ομως έπειδή δ τό
πος δέν ήτο τής άρεσκείας των αύτοί έκτισαν είς Ιν ολίγον 
διάστημα άπό τήν χώραν μίαν έκκλησίαν καί 1ν μικρόν 
μοναστήριον μέ Ιν περιβόλιον, τό δποϊον έχουν μέχρι τής 
σήμερον. Μετ' ολίγον καιρόν έπειτα κκτεστάθησαν καί 
αύτοί είς τό ϋδιον κάστρον μέ μίαν καλήν έκκλησίαν καί 
Ιν νόστιμον μοναστήριον,άπό τά  όποϊα αύτά Ιν μέρος έλα- 
βον άπό ένα 'Ρωμαϊον, διότι ήσαν σφικτά ήνωμένοι Δυ
τικοί καί ’Ανατολικοί είς τό μεταξύ των.

Έ πειδή ή αντιπάθεια4 τών δύο θρησκειών, τών Δυτικών 
καί ’Ανατολικών, είχεν αύξήση, διότι οί 'Ρωμαίοι ήσαν α ί
τιοι νά ΰποταχθή ή νήσος είς τούς Τούρκους καί οί Δυτι- 
σοί δέν Ιχαιρον πλέον τήν ύπόληψιν τήν όποιαν είχον είς 
καιρόν τών δούκιδων, ένας Βαρότσης άρχων τοϋ κάστρου, 
δπου οί Δυτικοί κατοικούν, έσκότωσενείς ολίγον διάστημα 
άπό τήν χώραν ένα 'Ρωμαϊον όνόματι Κόκκον άρχοντα 
τοϋ Βούργου τής κατοικίας τών ‘Ρωμαίων, όχι δμως φα 
νερά μόνον μέ έπιβουλήν. Αύτός δ ‘Ρωμαίος έπέστρεφεν 
άπό τήν έξοχήν, δ Βαρότσης τόν κρημνίζει5 είς τήν άρχήν 
άπό τό μουλάριόν του μέ μίαν τουφεκιάν καί αύτός καί οί 
άνθρωποί του τοϋ έδωκαν πολλούς κτύπους μέ Ιν τσικοϋρι 
είς τό κεφάλι" δμως δ Κόκκος είχεν Ιν δυνατώτατον κε
φάλι, ώστε δποϋ κανέν κτύπτημα δέν έμβήκεν καθώς φαί
νεται μέχρι τής σήμερον είς αύτό τό κεφάλι διαφυλαγμέ- 
νον άπό τούς Κόκκους είς Ιν μοναστήριον τής ιδίας οικο
γένειας όνομαζόμενον Ύψηλοτέραν πλησίον είς τα ϊς Έ γ - 
καραΐς πρός τό βορειοανατολικόν μέρος τής Νάξου. Αύτή 
ή οικογένεια έκτισεν έπειτα είς τόν τόπον τοϋ φόνου Ιν εί
δος στύλου πρός ένθύμησιν τού αύτοϋ συαβάντος" αύτός 
δ στύλος δέν υπάρχει πλέον. Αύτός δ φόνος έκαμεν ένα 
φοβερόν κρότον άνάμεσα είς τούς Ανατολικούς. Οί Κόκκοι 
ήσαν πρό πάντων έξηγριωμένοι καί έπειδή δ στόλος δ ένε- 
τικός ήτο είς τόν λιμένα τής νήσου “Ιου6, αύτοί έπήγαν 
έκεΐ νά κατηγορήσουν τόν Βαρότσην, δ δποϊος δέν έγλύ- 
τωσεν άπ’ αύτήν τήν ύπόθεσιν παρά μέ τήν δύναμιν τών 
χρημάτων^. Οί Κόκκοι δέν ηύχαριστήθησαν μέ αύτήν τήν

4) Δέν ήτον ή αντιπάθεια, ή δποία ίπροξένησεν αύτόν τόν φόνον, 
άλλα λόγια ¿γκικτιχά, τά όποια είπεν δ Ιίόχχος φανερά διά τήν σύζυγον 
τοΰ Βαρότση. %

5) Ή τον ο! άνθρωποι τοϋ Βαρότση, οί όποιοι εξηρτώντο έζ αύτοϋ, 
οΐτινες τον ¿δολοφόνησαν άγχαλά καί δ ιά  διαταγής αύτοϋ. Αύτός έχά- 
6ητο απέναντι ώς μίαν βολήν πιστολιού χαί πλησίον τής μ ιχρ ίς έχ 
χλησίας τοϋ Χριστοϋ διά νά παρατηρήση αντίκρυ τοϋ τόπου, όπου εγει- 
νεν δ φόνος

6) Ο! ’Ενετοί δέν ειχον τότε δύναμιν επάνω είς τάς νήσους. Ή  ύπό_ 
θεσις άνεφέρθη εις τόν καπετάν πασσαν.

7) Αύτή ή χρίσις ανανεώθηκε πάντοτε περισσότερα χρόνια κατ’ α 
κολουθίαν καί πρός τούτοις μετά τήν υπανδρείαν, ή δποία έγεινε μ ετα 
ξύ τών δύο οικογενειών Διότι ή γυναίκα τοϋ Κόχχου ¿πείραζε τόν ίδιον 
γαμβρόν της
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ζημίαν προξενημένην ε ί; τον έχθρόν των καί έπειδή ένόμι- 
σαν ότι παρεκινήθη ε ί; τό νά κάμνι αύτήν τήν πράξιν ά*ό 
τόνπενθερόν του Κορωνέλλον8 ένατώνέγκρίτων τοϋ κάστρου, 
έσκότωσανέκεϊνον 6 όποϊο; έπέστρεφεν άπό τά υποστατικά 
του τήν Φασολίαν εις τήν Δρυμαλίαν. 'Ολίγον καιρόν έ
πειτα δ ίππεύ; Δέ 'Ρεμόνδ Δέ Μόδενα πλοίαρχο; μ ιά ; φερ- 
γάδα ;, ή δποία έκυνηγοϋσε τού; πειρατά;, έλιμενίσθη λοι
πόν ε ί; Νάξον καί έκαμε περισσοτέρα; έπισκέψει; ε ί; τό 
κάστρο, ανάμεσα ε ί; άλλα ε ί; τό σπήτι τοϋ σκοτωμένου 
Κορωνέλλου' είδεν έκεϊ μίαν κόρην τοϋ άποθανόντος,ή οποία 
τοϋ ένέπνευσε κάτι τ ί περισσότερον παρά συμπάθειαν. Αυ
τό ; έπήρε τόσην κλίσιν ε ί; την ύπόθεσιν, ώστε δποϋ έξε- 
βαρχάρισε τού; ανθρώπου; του μαζύ μέ κανόνια, διά νά βι
άση δποϋ νά παραδοθοϋν οΐ Κόκκιδε;, οί όποϊοι είχον σφα- 
λισθή μίαν ώραν μακράν άπό την χώραν ε ί; τό μοναστήρι 
την Ύψηλοτέραν, τό όποϊον είνε ώ ; Ιν μικρόν φρούριον. Αύ- 
τοί βλέποντε; ότι δέν είχον καμμίαν έλπίδα εύρον μίαν 
νύκτα άρμοδίαν διά τό σκοτάδι καί την στιγμήν, όταν οί 
έχθροί των δέν έπρόσεχον καλά, έφυγον ε ί; τά βουνά, 
όπου ήτο αδύνατον νά τού; άκολουθήση τ ι ; ,  άφίνοντα; εί; 
τό μοναστήριον μικράν κόρην ε ί; την κούνιαν την δποίαν 
ή ηλικία τη ; έφύλαττεν άπό κάθε πείραξιν. Άφού δ ίπ- 
πεύ; Δέ 'Ρεμόνδ δέν είμποροϋσε νά κατορθώση τίποτε κατά 
τών Κόκκων, έδωκε δρόμον ε ί; τού; ανθρώπου; του, έστειλε 
τόν σταυρόν του όπίσω ε ί; την Μάλταν και ύπανδρεύθη μέ 
την θυγατέρα τοϋ Κορωνέλλου, άπό την όποιαν άφήκε πολ- 
λού; απογόνου;, οι όποιοι υπάρχουν άκόμη. Τό ε ί; την κού
νιαν ευρισκόμενον κορίτσι έκαμεν έπειτα την ειρήνην με
ταξύ τών δύο έχθρικών οικογενειών πέρνωντα; διά άνδρα 
τόν υιόν τοϋ Βαρότση, ό όποϊο; είχε φονεύση τόν πατέρατη;.

Οί 'Ρωμαίοι είχον δείξη τό μισό; των πρό; τού; Λ ατί
νου; ύποτασσόμενοι ε ί; τού; Τούρκου; διά νά ελευθερωθούν 
άπό την έξουσίαν των, έπειδή ΰπό τή ; εξουσία; τοϋ δου- 
κό; τού; μετεχειρίσθησαν ολίγον σκληρώ;' 0μω; αύτό τό 
μϊσο; δέν ειχεν άποκοιμηθή. 01 Δυτικοί ήσαν κύριοι τοϋ 
πλέον μεγαλειτέρου μέρου; τή ; νήσου, καί οί 'Ρωμαίοι δέν 
είμπόρουν νά ζήσουν, παρά καλλιεργοϋντε; αυτού; τού; τό
που;, τό όποιον έκαμε νά εινε πάντοτε έξηρτημένοι άπό 
τού; Δυτικού;. Άπεφάσισαν λοιπόν νά πάρουν άπό τού; 
Λατίνου; διά μέσου τών Τούρκων ?ν καλόν μέρο; τών υπο
στατικών του;. Ό  πρώτο; δοϋκα; κατασταθεί; άπό την 
Νάξον ειχε μοιράση ε ί; τού; συντρόφου; του τά  βουνά τή ; 
νήσου, τό όποιον τού; έδωκε πολύ συμφέρον. Διότι έξω άπ’ 
αύτό ότι πολλά μέρη όποϋ είμποροϋσαν νά πέρνωνται τού; 
έδιδαν καλόν σιτάρι, αύτοί έδιδαν μίαν άξιόλογον ποσό
τη τα  τυρί καί έπειδή αύτά τά  βουνά ένομίσθησαν δι’ έρη
μοι τόποι, τά  χρονικά δοσίματα, τά  όποϊα οί κύριοι έπρεπε

8] Αυτός ητον πρό; τούτοι« χαΐ πρόξενος τής Γαλλίας.

νά πληρώσουν ε ί; τόν σουλτάνον, ήσαν πολύ μέτρια' δμω; 
έκεϊνο τό όποϊον έκολάκευεν άκόμη περισσότερον την φιλο
δοξίαν αύτών τών αρχόντων ήτο ότι αυτοί οί γεωργοί καί 
βοσκοί ήσαν σχεδόν τόσοι σκλάβοι, οί όποιοι έπρεπε νά τού; 
άκολουθώσιν εί; κάθε αιτίαν, πρό πάντων όταν έπήγαιναν 
ε ί; τά  σπίτια τ ή ; έξοχή; συντροφεύοντέ; του; ε ί; μίαν 
μακράν σειράν κουβαλώντα; τά  έπιπλα, τά  φορέματα καί 
τά  παιδία, τέλο; πάντων όλα όποϋ είμποροϋσαν νά αυξή
σουν τό πλήθο;. Διά νά τελεσφορήσουν ε ί; αύτήν την ΰπό- 
θεσιν οί 'Ρωμαίοι καί ξέχωρα οί χωρικοί έκαμον αρχηγόν 
του; κατά τά έτο; 1720 ένα τών παπάδων του; άνθρωπον 
εΰγλωττον, τολμηρόν καί έμπειρον ε ί; τά ; τέχνα; τών 
τουρκικών κριτηρίων. Αύτό; έπήγεν ε ί; την πόλ ινμ έτού ; 
δεσπουτάδε; τών Λατίνων καί έν πλήθο; χωρικών διά νά 
κινήστρ κρίσιν, έπειδή συνειθισμένον εί; τού; Τούρκου; τό 
πλήθο; άν δέν νικάται άπό τά  χρήματα, υπερισχύει κατά 
τού δικαίωμα το ;. Ό  παπά; μετεχειρίσθη άκόμη Ιν άλλο 
μέσον υποσχόμενο; οτι ήθελε πληρωθή εί; τό έξή; τό πέμ* 
πτον μέρο; τών εισοδημάτων, τά όποϊα ήθελον παρθή άπό 
αύτά τά βουνά. Τέλο; πάντων ήτο τόσον έπιτήδειο;, ώστε 
όποϋ ένικοϋσε. Λύτή ήτο μία πολύ αισθητική πληγή εί; 
το ύ ; Δυτικού; καί εί; μερικού; ’Ρωμαίου; τοϋ Βούργου, οί 
όποιοι είχον όμοίω; μερικά; βοσκά;. Έ να ; Φραντζέζο; βα- 
ρώνο; κατεστημένο; ε ί;τή ν  Νάξον, ό όποϊο; ειχεν ώ ; προϊκα 
τ ή ; γυναικό; του άπ’ αύτά τά  βουνά, έπήγεν ύστερον νά 
παραστήσ-ρ ε ί; τήν οθωμανικήν έξουσίαν τά μέγα άδικον, 
τό όποιον τοϋ έγεινε καί υποσχόμενο; τά ίδια δοσίματα ή 
δικαιώματα, τά  όποια έπλήρωναν οί χωρικοί, καί μέ τήν 
δύναμιν τών χρημάτων άπέκτησεν 1ν φερμάνι τού σουλ
τάνου, μέ τό όποιον τά  δικαιώματά του καί οί βοσκαί του 
έφυλάχθησαν.

Ό μως κάποιο; Μάρκο; Πολίτη; έγγονο; τοϋ άνω είρη- 
μένου παπά,^ό όποιο; ύπερέβη πολύ τόν πάππον του ε ί; τήν 
δύναμιν εί; τά χωρία, εί; τήν τόλμην καί ελευθερίαν πρό; 
τού; έγκρίτου; Τούρκου;, έμπόδισε σχεδόν πάντοτε τό ά- 
ποτέλεσμα τοϋ φερμανίου. Οί Ίησουιται καί οί διάδογοί 
των ήσαν εύτυχέστεροι διαφυλάττοντε; ε ί; !ν  τών δύο βου
νών, τά  όποϊα είχον, τά  άρχοντικά δίκαια χωρί; κανέν δό- 
σιμον, διότι έξω άπό τά  καλλιεργημένα μέρη, τά  όποϊα οί 
χωρικοί τού; έπήραν, έχουν έκεϊ άκόμη τόσα άλλα, ώστε 
όποϋ οί ποιμένες δέν ήμποροϋν νά πηγαίνουν τά  ζφά των 
ε ί; αύτά τό βουνάν χωρί; νά άπεράσουν έκεΐνα τά  υποστα
τικά , τό όποιον δέν τού; συνεχωοήθη ποτέ χωρί; νά πλη
ρώσουν τά  δοσίματα' αύτό τού; έφερεν ένίοτε δύο καντά
ρια τυρί.

Έπειδή οί 'Ρωμαϊοι έκέρδησαν τήν κρίσιν κατά τών Δυ
τικών, όλα τά  υποστατικά τ ή ; νήσου έξετιμήθησαν έκ νέου 
(1721) άπό ένα έμπειρον Τούρκον, διά νά είμπορή νά γείνγ) 
δ μοιρασμό; τών δοσιμάτων μέ περισσότερον δίκαιον. Λοι
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πόν άπεφασίσθη νά πληρώσουν οί χωρικοί το Ιν ήμισυ καί 
οί πολϊται τό άλλο ήμισυ, τοιουτοτρόπως ομω; όποϋ νά 
δώσουν οί Καστριανοί ή οί Δυτικοί ολίγον περισσότερον άπό 
ίν  τέταρτον. Ε ί; αύτά τά τρία άνεξάρτητα κοινά, τά  όποϊα 
διοικούνται καθέν ξεχωριστά ώ ; μικραί δημοκρατίαι, εινε 
πάντοτε τ ιν έ ;, οί όποιοι υπερισχύουν ε ί; τ ά ; πολιτικά ; υ
ποθέσει; καί οί όποϊοι έχοντε; μίαν φατρίαν ε ί; τό μέρο; 
των κατορθώνουν νά γείνουν αί άποφάσει; κατά τό θέλημά 
των. Έ τσ ι; ε ί; τ ά ; ήμέραςμαςό Μάρκο; Π ολίτη; έξουσιά- 
ζει τελείως ώ ; εί; μικρό; μονάρχη; ε ί; τά  χωρία' ε ί; αύτόν 
τόν καιρόν καί κάποιο; ονομαζόμενο; Βερνάρδο; Βαρότση; 
άπό μίαν πολύ πτωχήν οικογένειαν ήξευρε νά φερθή μέ τό
σην έπιτηδειότητα ώστε όποϋ έξουσίασε τέλο; πάντων όχι 
μόνον ε ί; τά κάστρον, άκόμη καί εί; όλην τήν νήσον μέ 
συναίνεσιν τών Τούρκων, οί όποϊοι δέν εύχονται τίποτε καλ
λίτερα παρά νά παχύνουν αί θυσίαι, αί όποΐαι θέλουν διά 
νά χορτάσουν περισσότερον τήν φιλαργυρίαν των. Ή  ύπό- 
ληψ ις, τήν δποίαν άπέκτησεν ό Βερνάρδο;, καί τά πλούτη 
του άξιόλογα ώ ; πρό; τόν τόπον τού έκαμαν έχθρού; όποϋ 
τόν έφθόνουν.

Οί χωρικοί πάντοτε φθονούντε; τού; Δυτικού; καί πάν
τοτε έτοιμοι νά τούς άφανίσουν κατώρθωσαν ε ί; τήν πόλιν 
1754 νά σταλούν τούρκικοι άξιωματικοί νά κρίνουν τά  πα
ράπονά των' τόν έβίασαν νά έβγν) άπό τήν χώραν, διότι κα
νείς τόπο; δέν είμποροϋσε νά δεχθή τό πλήθο; τών λυσσα
σμένων κατηγόρων του. Έ κεϊ τόν κατηγόρησαν δι’ άδικου; 
καί τυραννικά; άρπαγάς, ώστε όποϋ κατήντησε τού; πτω 
χού; νά τοέφωνται άπό ξυλοκέρατα. Ή  κατηγορία ήτο φα
νερά ψεύτικη καί υπερβολική, δμω; τό πλήθο; τών κατη
γόρων άπατά πάντοτε τού; Τούρκου;, οί όποιοι διά νά 
πλουτισθοϋν άπό τά  υπάρχοντα τοϋ κατηγορουμένου, προσ
ποιούνται οτι άγαποϋν τήν ύπεράσπισιν τών πτωχών. Τόν 
έβαλον ε ί; τά  βάσανα διά νά τόν βιάσουν νά όμολογήσγ) 
πού είχε κρύψη τού; θησαυρού; του "Ομω; ήτο τόσον στα- 
θεοό;, ώστε όποϋ δέν ήμπορούσαν νά έξακριβώσουν καμμίαν 
ομολογίαν άπ’ αύτόν. Καί κατά μίαν σκοτεινήν φήμην αύτά 
τά  γρήματα δέν έφανερώθησαν παρά μετά τόν θάνατόν του 
καί κατά τύχην. Αύτό; δ ίδιο; έξωρίσθη ε ί; τήν ΛέρΟν, 
ένα μικρόν καί αχαμνόν νησίδιον τή ; "Ασπρη; θαλάσση;.

"Οθεν έφωνάχθη όπίσω μετά τινα χρόνια καί έπέστρεψεν 
ε ίςτήν Νάξον, όπου έζησε πτωχικά έως εί; τόν θάνατόν του.

Εί; τό έτο; 1759 έγεινεν ή οικοδομή τή ; βρύση; τού 
Χασάν 'Αγά παρά τού ίδίου αύτοϋ, ή όποία κεΐται κατά 
τό βορειοανατολικόν μέρο; ε ί; τόν δρόμον τών Έγκαρών 
ήμίσειαν ώραν άπέχουσα τή ; πόλεω;. Η δέ έπιγραφη α υ 
τή ; είναι «Χασάν άγά ; ό ένδοξο; βοϊβόντα; Ν αξία; τήν 
βρύσιν ταύτην έκτισε μετά έπ ιμελεία ;» κλπ.

Έ ν ξεχωριστό9 φαινόμενον εφάνη ε ί; τήν Άσπρην θά-

9) Περί πολέμου 'Ρωοσίας καί Τουρκίας κατά τ'ο ετος 1769.

λασσαν κατά τό έτο; 1769 ' αύτό ήτο Ινα ; ρωσσικός στό
λος. Αύτό τό έθνος έχον τόν πόλεμον μέ τού; Τούρκους 
έστειλεν μίαν μοϊραν καραβιών διά νά κάμν) ενα αντιπε
ρισπασμόν ε ί; τήν Άσπρην θάλασσαν. Αύτή έφθασεν εις 
τήν Ε λλάδα πρό; τό τέλο; τοϋ 'Ιουνίου, άφού έκυρίευσεν 
τό Ναυαοΐνον ή Νεόκαστρον ε ί; τόν Μωρίά καί ειχεν οίκο- 
νομήση τήν άποστασίαν τών "Ρωμαίων ε ί; αύτήν τήν Χερ
σόνησον δίδωντά; του; όπλα, τό όποιον έβίασε τού; Τούρ
κου; νά προφυλαχθοϋν εί; 6λα τά παράλια τή ; Ά σ ία ; καί 
αύτό έσμίκρυνε πολύ/τά στρατεύματα, τά όποια είμποροϋ
σαν νά στείλουν ε ί; τό μέγα στράτευμα κατά τών "Ρώσ- 
σων ε ί; τήν Μολδαυίαν. Αύτό; δ άντιπερισπασμό; έπροξέ- 
νησεν εί; τόν ίδιον καιρόν τήν άποστασίαν τού Ά λήμπεη 
ε ί; τήν Αίγυπτον, καί τοϋ Δαχέρμπεη ε ί; τήν Συρίαν, τών 
όποιων τού; πρέσβεις εΓδομεν μετά ταύτα  εί; τήν Νάξον. 
Αύτό; ό στόλο; συνίστατο ε ί; 11 πολεμικά καράβια καί 
50 τού φορτίου. "Ρώσσοι άξιωματικοί καί φροντισταί τών 
τροφών, έξαναβαρκαρίσθησαν ε ί; τήν Νάξον καί έπή
ραν μέ βίαν βόδια καί κρασί καί έπέστρεψαν ε ί; τόν στό
λον, έπειδή δ ναύαρχο; Σπυριδώφ έβιάζετο νά εύργ τόν τουρ
κικόν στόλον διά νά τόν κατακαύσγ) καθώς οί ίδιοι τό εΐ- 
πον φανερά, όταν άπέρασαν άπό έδώ. Άφού άνεχώρησαν άπό 
τήν Νάξον έπήγαν ε ί; Ψαρά, έπληροφορήθησαν άπό 2ν 
πλοΐον σταλμένον επίτηδες διά κατασκόπευσιν ότι ό έχθρι- 
κό; στόλος ήτο ε ί; Τσεσμέ ένα λιμένα τ ή ; ’Ανατολή; αν
τίκρυ τ ή ; πόλεω; τ ή ; Χίου' έπήγαν άμέσω; έκεϊ μέ μίαν 
ξεγωριστήν χαράν ώ ; βέβαιοι διά τήν ν ίκη ν έπήραν θέσιν 
ε ί; τήν μέσην τοϋ στενού μεταξύ Χίου καί τοϋ τουρκικού- 
στόλου διά νά μή γλυτώση κανέν τουρκικόν καράβι. Έ ν  
ρωσσικόν καράβι μονάχο έστάλη άπό τόν ναύαρχον Σπυ- 
ριδώφ νά καταπολεμήσ-ρ καί νά κατακαύση τόν τουρκικόν 
στόλον. Δέν έπέτυχε τήν πρώτην φοράν τήν ακόλουθον ή- 
μέραν έστάλη ό ίδιο; πλοίαρχο; μέ φοβερισμού; αν δέν έξε- 
τέλει τήν προσταγήν τοϋ ναυάρχου. Αύτό; τέλο; πάντων 
τό έπέτυχε καί έκαυσεν ολον τόν τουρκικόν στόλον' ομω; 
άφού ειχε πλησιάση παρά πολύ ένα τουρκικόν καράβι, άπό 
τά  όποϊα έκάησαν, έπλέχθησαν τά  κατάρτια τοϋ ένό; καί 
τού άλλου αί άντέναις, ώστε όποϋ ή φωτία διεδόθη εί; τό 
καράβιόν του, τό όποϊον καί αύτό έκάη όμοίω;' μόλις δ 
ίδιο; ναύαρχο;, θστι; ειχεν άπεράση έκεϊ δ ιάνά δώσ·ρ π ε- 
ρισσοτέραν ένέργειαν ε ίςτήν έκτέλεσιν τή ; προσταγή; του, 
είμποροϋσε νά γλυτώσ-ρ μέ τόν Θεόδωρον τόν άδελφόν του 
κάντε Όρλώφ καί τού; άξιωματικού; τοϋ πρώτου βαθμού 
μέ τήν λέμβον' όλον τό λοιπόν μέ τήν στρατιωτικήν κάσ- 
σαν καί τού; πλέον καλλιτέρου; ναύτα ; έπήδησεν ε ί; τόν 
άέρα όταν ή φωτία ήρχισε.

Έγνώρισα ένα τοϋ μηχανικού άξιωματικόν άπό τήν Γερ
μανίαν άπό τήν πόλιν Οΰλμ ε ί; τήν Σουαβίαν, όστι; ήτο 
εί; τήν δούλευσιν τών 'Ρώσσων, ό όποϊο; μοί διηγήθη οτι
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είς ¿λίγα λεπτά άπέρασεν άπό τρία στοιχεία: τήν φωτιάν, 
τον άέρα καί το νερό, άφού είχε πέση άπό Ιν μεγάλον ύψος 
του καραβιού είς τήν θάλασσαν, όποΰ έγλυτωσε μέ την βο
ήθειαν ένός κομματιού ζύλου, τό όποιον τού επροζενησεν ενα 
μισθόν από τό μέρος τ ι ς  βασιλίσσης τής Ρωσσίας. Οί κα- 
νονοβολισμοί ήκούσθησαν εις τό χωρίον τής Νάζου10 τήν 
Κομιακήν' εΐδον μέ πολλούς άλλους τόν καπνόν αυτής τής 
πυρκαϊάς, οπού ήκολούθησε κατά τήν ήμέραν του άγίου Ί  
ωάννου του Βαπτιστοΰ κατά τό παλαιόν (24 Ιουνίου), ή 
όποία συμπίπτει μέ τήν 6ην Ιουλίου.

Ά π ’ έκεϊ ¿κίνησε ό στόλος ό ρωσσικός πρός τά Δαρδα- 
νέλλια" όμως, έπειδή δένήμποροΰσε νά σταθή εις την Λή
μνον, κατέστησε διά γενικόν κατοικητήριόν του την Νάου
σαν11. ΤΗτο καί εις την Νάζον ώς κατοικητήριον αύτών εως 
600 άνθρωποι άπό την βασιλικήν βάρδιαν μαζί μέ άλλους 
Δαλρατίους και 'Ρωραίους, οϊτινες ήσαν εις τήν δούλευσιν 
τής 'Ρωσσίας, καί ένας διοικητής όλης τής νήσου. Ολα τά 
δοσίρατα τά  ¿κατέβασαν καί έλάρβανον ρόνον τό ήμισυ 
άφ’ ό'σα Ιδιδον εις τόν Τούρκον. Ά φ  ού Ιγεινεν ή ειρήνη 
(1774), οί'Ρώσσοι έπέστρεψαν εις τό βασίλειόν τους μερι- 
κοί μέ ρικρά καράβια άπό ρέσα εις τήν πόλιν καί τήν 
Μαύρην θάλασσαν, οΐ άλλοι περιτριγυρίζοντες σχεδόν δλην 
τήν Ευρώπην.

Ό  Μάρκος Πολίτης έβασίλευε πάντοτε εις τά  χωρία' 
ολίγον έλειψεν όμως νά κρεμασθή άπό τούς 'Ρώσσους. Αύτό 
τόν έβίασε νά στερεώση περισσότερον τήν ΰπόληψίν του. 
“Ορως οσον έστερεώνετο, τόσον ηύζανεν ό φθόνος τών έχ- 
θρών του, οι όποιοι δέν ήσαν ολίγοι' δμωςδέν ήμποροΰσαν 
νά τόν ζηριώσουν παρά διά ρέσου τών Τούρκων. Κάποιος 
Σταράτης υΙός ένός παπά Σακελλαρίου εις τά χωρία έπή- 
γεν εις τήν πόλιν εις τά 1791 καί ήτο τόσον έπιτήδειος, 
ώστε όπου κατώρθωσε νά γείννι ενας αγας ή διοικητής εις 
δλην τήν νήσον τόσον διά τά  χωρία, δσον καί διά τήν χώ 
ραν. Μέ αύτό τό κατόρθωρα ή δύναρις του Μάρκου Πολί
του ήφανίσθη' δ Σταράτης ¿φρόντιζε διά τάς ύποθέσεις 
του άγά καί ήτο ό αρχηγός τών χωρίων. ’ Ελαβαν υποψίαν 
δτι ό Μάρκος Πολίτης είχε τόν σκοπόν νά έμβαρκαρισθή 
ρυστικά ν ' άναχωρήσγ διά τήν Κωνσταντινούπολή καί νά 
κατορθώσγ ρίαν ρεταβολήν έστειλαν δύο Τούρκους μέ τόν 
Σταράτην διά νά έμποδίση αύτό τό φευγίόν' αύτό έβίασε 
τόν Μάρκον Πολίτην νά δοκιράσγ τά  έσχατα. Δύτός λοι
πόν ήθελε νά γλυτώσγι ρίαν φοράν άπό ένα τόσον ενοχλη
τικόν έχθρόν' έπήγε τέλος πάντων νά τόν εύρη ρέ 80 άν- 
δρείους ανθρώπους του'ολοι ώπλισρένοι ρέ τουφέκια, πιστό
λας, σπαθία καιρέ ραβδιά χονδρά, τά όποια συνηθοΰν οΐ χω·

10) Ένα χωρίον πρ'ο; τό βόρειον μέρος τής Νάζου καί άπέχον 5 ώρας 
εκ τής πόλεω;

11) Ένα μεγάλο* λιμένα τής Πάρου εις τό μέρος Ναούσης.

ρικοί τών πλέον μικρών χωρίων τής Νάζου. Άφού τόν έφθα- 
σαν πλησίον εις Φιλότι τόν έθανάτωσε σχεδόν διά ρέσου αυ
τών τών ώπλισμένων ανθρώπων του. Μ’ δλον τοϋτο αυτός 
δέν εύχαριστήθη μ’ αύτό. Μερικόν καιρόν έ'πειτα εστειλεν 
εις τήν χώραν περισσοτέρους άπό 100 άνθρώπους, δηλαδή 
άνδρας, γυναίκας καί παπάδες διά νά φανερώσουν εις τόν 
άγά ό’τ ι δέν ¿γνώριζε πλέον τήν έζουσίαν του' έπειτα έμ- 
βαρκαρίσθη φανερά ρέ Ιν πλήθος άνθρώπων άνδρείων διά νά 
ύπάγη εις τήν Κωνσταντινούπολιν καί νά παραπονεθή διά 
τόν άγάν καί περισσότερον διά τόν Σταράτην, διά τόν ό
ποιον ειπεν δτι ό λαός όπου δέν είμποροΰσε πλέον νά ύπο- 
φέρν) τάς άδικίας τούτον έθανάτωσε. Βεβαιώνει δτι αυτή ή 
ύπόθεσις τόν έκαμε νά πληρώση 40,000 γρόσια. “Ορως 
τέλος πάντων αύτός έπέστρεψε νικητής καί τροπαιουχος 
εις τήν Νάζον καί λαμβάνει αύτήν τήν ποσότητα τών χρη
μάτων άπό τούς χωρικούς12.

(ακολουθεί).

Υ Α Κ Ι Ν Θ Ο Υ  H E C Q U A R D
Γινικοϋ προξένου τής Γαλλίας έν Σκυίρα.

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β '.

μ.έρεσμ.α τοΟ Χ κ ο ό τα ρ ε  (έλευθέρα ρετάφρασίς)

Πρωτεύουσα τής άνω ’Αλβανίας, έδρα του τούρκου κυ
βερνήτου, διαμονή επισκόπου τινός Λατίνου, τό Σκούταρι, 
ώνομάζεται ώσαύτως Σκόδρα υπό τών ’Αλβανών, Ίσκεν- 
δριέ υπό τών Τούρκων. Έ λαβε τό όνομα Σκόδρα, δπερ ση
μαίνει ·έπ ί λόφου» έκ τής άρχαίας αύτής τοποθεσίας. Ή  
όροιότης του ονόματος Σκάνδρια, δπερ οΐ Άβανοί δίδουσι 
εις τήν Άλεζάνδρειαν τής Αίγύπτου, καί τινα  τοπικά χρο
νικά έκαρον συγγραφείς τινας ν’ άναβιβάσωσιν εις τήν έπο- 
χήν Άλεζάνδρου του Μεγάλου τήν ϊδρυσιν τού Σκούταρι 
Έν τούτοις ούδέν στηρίζει τήν άπόφανσιν ταύτην ούδέν 
βλέπει τ ις  Ιχνος τής εποχής ταύτης, καί τά  νομίσματα, 
ώς καί οί γεγλυρρένοι λίθοι οΰς εύρίσκουσιν ενίοτε έκεϊ δέν 
ύπερβαίνουσι τούς Καίσαρας. “Οσον διά τό όνομα Ίσκεν- 
δριέ, δπερ τή έδόθη ΰπό τών Τούρκων, δέν είναι πιθανόν δτι 
τής Σκόδρας εΰρεθείσης μέρος του ΰπό του Σκενδέρβεη ύ- 
περασπιζορένου εδάφους, άπένειραν τή πόλει ταύτη τό ό-

12) Ό  άνω είρημένος Μάρκος Πολίτης άπόθανε τέλος πάντων εις 
τήν Μ ιτυλήνην καί έπνίγη  μέ έν σχοινίον δια προσταγής τοΰ ’Οθωμα
νού ναυάρχου πασσά Κουτζουλή Χουσεέν κατά τό ετος 1800 καί όλη ή 
π ε  ριουσία του έδημεύθη άπό τούς Τούρκους.
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νορα τοΰ ήρωος, δστις τοϊς άντέταζεν τόσον επίμονον άν- 
τ ίσ τα σ ιν ;

'Ιστορική ά χοψ ις .  —  Δέν γνωρίζομεν τούς ίδρυτάς τοΰ 
Σκούταρι' ό Τίτος Λίβιος είναι ό πρώτος συγγραφεύς, δστις 
ποιείται μνείαν αύτής (Ο. V, ί ΐ  V );»  Έφθασαν είτα  εις 
Σκόδραν, κύριον άντικείμενον τοΰ πολέμου τούτου, όχι ρό
νον διότι δ Γέντιος τήν είχε λάβει ώς πρωτεύουσαν τοΰ βα
σιλείου του, άλλ’ ώςαύτως διότι ήτο δυσκόλου παρόδου καί 
ή κάλλιον ώχυρωμένη τών πόλεων τής Λαβεάτιδος. Δύο 
ποταμοί τήν περιβάλλουσι· ή01αιι»ιι1«, ρέουσα πρός Ά . τής 
πόλεως καί ή Βατβανία, έζερχορένη έκ τής Λεβεάτιδος λ ί
μνης, πρός δυσράς.

Επωφελούμενη έπαναστάσεως ύποθαλπείσης ΰπό τών 
'Ρωμαίων καί κατ’ άκολουθίαν τής όποιας μέρος τής ’Ιλ
λυρίας συνετάχθη εις δημοκρατίαν (π. X. 168) ό πραίτωρ 
Άνίκιος άπέκλεισεν ή κατέλαβε πάντας τούς λιμένας τοΰ 
παραλίου καί ¿πολιόρκησε τόν Γέντιον έν τ ϊΐ πρωτευούση 
αύτοΰ Άναγκασθείς νά παραδοθή μετά δυστυχή έζοδον, ό 
κυριάρχης ούτος ήχθη εις 'Ρώμην, μετά τής συζύγο.υ, τών 
άδελφών καί τών δύο υίών, ΐνα κοσμήσωσι τόν θρίαμβον 
τοΰ Άνικίοο. Ή  Σκόδρα έγεινε ΰπόφορος τοϊς ‘Ρωραίοις.

Ό  Πολύβιος καί ό Άππιανάς άναφέρουσι τήν πόλιν τα ύ 
την ώς ρωμαϊκήν ά π ιικ ία ν  ό τελευταίος ούτος δριλών περί 
τοΰ διαμελισμοΰ τοΰ βασιλείου ρεταζύ ’Αντωνίου καί Καί- 
σαρος, λέγε ι: ή Σκόδρα 'πόλις τής ’Ιλλυρίας, κειρένη έν 
τφ  μέσψ τοΰ Άδριατικοΰ κόλπου, έγεινε τό δριον τοΰ ένός 
καί τοΰ έτέρου βασιλείου.» Τέλος ό Πλίνιος καλεΐ τήν Σκό
δραν «πόλιν βωμαίων πολιτών» Κατά τήν διαίρεσιν τής 
αυτοκρατορίας, ή Σκόδρα έπεσεν εις μέρος τών Ελλήνων 
αύτοκρατόρων, καί έγεινε, τόν 5 αιώνα, μέρος τής Ργθ- 
νβ ΐίΐβ ίηϋ.

Τόν δον αιώνα, δτε ό Γότθος Όστρόίλλος ΐδρυσεν έν τή 
έπαρχίμ ταύτη τήν έδραν τής κυβερνήσεώς του, ό ανεψιός 
του Σελιμίρ έκυρίευσε τήν Σκόδραν καί έλαβεν άπό τόν Ι 
ουστινιανόν τόν τίτλον τοΰ κόρητος τής Ζέντας, οτε ό 
αύτοκοάτωρ ούτος έζεδιώχθη έντεΰθεν ΰπό τών Γότθων.

Τόν δον αιώνα, οί Σέρβοι, τή  συναινέσει τοΰ αύτοκρά- 
τορος Ηρακλείου, κατέλαβον τάς όχθας τής Δαλματίας· 
ή Σκόδρα τοϊς παρεχωρήθη καί έρεινεν ύπ’ αύτούς μέχρι 
τοΰ 1368 Κατά τήν εποχήν ταύτην οί ΒαΙζα, πρίγκηπες 
Ζέντας, οΰς οί Μκυροβουνιώται θεωροΰσιν ώς τούς πρώτους 
αύτών άρχηγούς, έγειναν κύριοι αύτής. Τφ 1401 ή Σκό
δρα περιήλθεν εις χεϊραςτών Ε νετών, οϊτινες μετά δύο έτη 
κατέπνιζαν έπανάστασίν τινα τών κατοίκων. Τφ 1409, ή 
πόλις αύτη τοϊς άφηρέθη ΰπό Σιγισμόνδου, βασιλεως τής 
Οΰγγαρίας, τότε έρπολέρου ρέ τόν βασιλέα τής Νεαπό- 
λεως, σύμμαχον τών Ε νετών. Μόλις τφ  1444 κατόρθω
σαν νά τήν άνακτήσωσιν τ?1 βοηθεία τών Τούρκων, οϊτινες, 
μετά  10 έτη , ¿πολιόρκησαν καί αύτοί τήν δυστυχή πό-

λιν. Ό  Loredano, ύποστηρίζας άζιομνηρόνευτον πολιορ
κίαν, ήνάγκασεν τούς Τούρκους ν’ άποαυρθώσιν. Έπα- 
νήλθον μετά τινα  έτη ' έχρειάσθη συνθήκη, ύπογραφείσα τφ  
1447, ϊνκ  κατέλθη έκ τών οχυρωμάτων τοΰ Σκούταρι ή 
Βενετική σημαία, ήτις αντικατέστη έκεί έκτοτε ΰπό τής 
σημαίας τών Τούρκων.

ΘΙσιτ του Σκούταρι. — Ή  πόλις Σκούταρι ήλλαζε πλει- 
στάκις θέσιν. Κατά τόν Βαρλέτιον, συγγραφέα έκθέσεις τής 
πολιορκίας τοΰ 1444, τής πόλεως άλλοτε τής κειμένης έν 
τή πεδιάδι καί χωριζομένης ΰπό τοΰ Cbiri, κυριευθείσης 
καί λεηλατηθείσης ΰπό τών Βαρβάρων οι κάτοικοι αύτής 
κατέφυγον εις τό φρούριον. Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ έχ- 
θροΰ, νομίζοντες έαυτούς έπισφαλεΐς έν τή  πεδιάδι καί 
ϊνα άπαλλαγώσιν άπό απροόπτων προσβολών, κατέλιπον 
τάς δίαμονάς των, άς μετέφερον καί κλιμακηδόν διέθεσαν 
έπί τοΰ ύψώματος, δίδοντες εις τήν νέαν των πόλιν μορφήν 
κώνου, έχοντος τό φρούριον εις τήν κορυφήν. Τής νέας 
ταύτης πόλεως (φαίνονται δέ είσέτι τά  έρείπια τών οικιών 
καί τοΰ τείχους, δπερ τάς περιεκύκλου) έκ νέου ΰπό τών 
Τούρκων καταστραφείσης, ϊδρυσαν αύτήν Ιν μίλιον μακρύ- 
τερα, έν φ  τόπψ σήμερον εΰρίσκεται.

"Anoyjric.—Όρώμενον έκ τοΰ ύψους τών λόφων, οϊτινες 
τό χωρίζουσι, τά Σκούταρι, ζωννύρενον ΰπό δύο ρευμά
των ΰδατος, τοΰ Chiri καί τοΰ Βογιάνα, κείμενον έν τφ  
μέσιρ εύρέων λειμώνων, μετά τών θαλερών αύτοΰ κήπων, 
τών μιναρέδων ΰψουμένων εις τό μέσον τών δένδρων, πα
ρέχει εύχάριστον θέαν, άλλ’ όμοςάζει πάντοτε μάλλον πρός 
μέγα χωρίον ή πρός πόλιν. Περιβαλλόμεναι ΰπό ύψηλοΰ τε ί
χους, τό μάλλον συνήθως έπαλζωτοΰ, αϊ οίκίαι είσίν έσπαρ- 
μ ίνκι άτάκτως. Αί όδοί πλατεΐα ι, άλλ ’ έστρωμέναι μέ 
όζεϊς χάλικας, είνε βορβορώδεις τόν χειμώνα, και ΰπό πα- 
χέος κονιορτοΰ κεκαλυμμέναι, τό θέρος. Είς τό κέντρον, 
ώς είς πάσας τάς μουσουλμανικά; πόλεις, ύπάρχουσι ευρύ
χωρα πεδία έσπαρμένα μέ τάφους. Κατά διαστήματα, έπι- 
τάφιοι λίθοι, κεκαλυμμένοι δι’ επιγραφών, δεικνύουσι τόν 
τόπον δπου έπεσον τά  θύματα τών Vendelta (ατομικών 
εκδικήσεων), συχνότατα έν Ά λβανί^ .

Α ιαΙρισ ις .—Τό Σκούταρι άριθμεϊ 4500 οικίας, ών 3000 
μουσουλμανικαί. 1400 χριστιανικά! καί 100 έλληνικαί, 
περιβάλλον διάστημα έδάφους , ού ή περιφέρεια εινε 
πλειων τών 4 μιλίων- Αύται διαιρούνται είς 10 τμήματα: 
Ταμπάκι, Τεπέ, Ά γ ίσμ α , Γκιάφα, Μπασίαλέκ, Βερδίτσα, 
Κοΰτσι, Δομπρακοΰ, Γισολέμη καί 'Ροΰσσι. Τό Ταμ,πάκι 
χωρίζεται τών άλλων δι’ ύψηλών λόφων. Ή  παράδοσις 
άναφέρει δτι μεταζύ τοΰ Ταμπάκι, τμήματος τότε άζιο- 
λόγου καί κατά μέρος μέγα κατοικουμένου ΰπό τών Φένι- 
δων, άλλά νΰν σχεδόν έζ όλοκλήρου κατεστραμμένου εκ 
τίνος έπαναστάσεως, δτι μεταζύ τοΰ Ταμπάκι, λέγω , καί 
τών άλλων συνοικιών, ΰπήρζε έπί πολύ λυσσώδης πόλεμος.
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"Εκαστον μέρος- είχεν ίδρόαει γραμμάς οροθεσίων, S δέν 
διέβχινέ τ ις , είμή έν πλόων. Εί καί ή κατάστασις αϋτη 
τής έχθρότητος έπαυσε, υπάρχει ακόμη μισός τ ι ,  όπερ ευ
κόλως φανεροΰται καί διαδίδεται διά συχνών δολοφονιών.

"Εκάστη συνοικία διαιρείται είς όίούς ή βαυράχια, έ- 
χοντχ έπί κεφαλή; ένα σημαιοφόρον ή βαϋραχτάρην. Υπο
λογίζεται ό πληθυσμός τοΰ Σχούταρι εις 38 χιλιάδας ψυ
χών. Ουδέποτε έγένετο άπογραφή'δ δ’ αριθμός ούτος είναι 
ό μέσος τών υπολογισμών, οίτινες μοί έδόθησαν ΰπδ τών 
άξιολογωτέρων προσώπων τής πόλεως' δ αριθμός τών καθο
λικών είνε 12 ,100, τών Ελλήνων 100, οΐ δέ λοιποί μουλ- 
σουμάνοι.

’Αγορά . —Εις άπόστασιν ένδς μιλίου άπό τής πόλεως, 
έπί τής όχθης τοΰ ΒοΧάνα, εύρίσχεται ή αγορά περιέχΟυσα 
περίπου 1500 έογαστήρια. Εις τό κέντρον είνε Sv Βεζε- 
στένιον έκ λίθων, χρησιμεΰον ώς αποθήκη τών πολυτίμων 
εμπορευμάτων. Είνε χλειστόν τήννύχταήδέφύλαξίς του είνε 
έμπεπιστευμένη είς τέσσαρας Κουλούχ, πληρωνομένους ΰπό 
τών εμπόρων. Έν τή άγορά ταύτή συγχεντροϋται όλον τό 
έμπόριον τής άνω Α λβανίας' ένταΰθα ωσαύτως, χατά Κυ- 
ριαχήν, γίνεται ή πανήγυρις, χαθ’ ήν οί ορεσίβιοι χαί οι έν 
τα ΐς πεδιάσιν οίχούντες φέρουσι τα  προϊόντα των, άτινα 
άνταλλάσσουσι μέ τά άναγχαιοΰντα αΰτοϊς έμπορεύματα.

Φρούριον.— Είς τήν άχραν τών λόφων Τεπέ χαί Τοροοός, 
οϊτινες χωρίζουσι τήν πόλιν, χαί έπί τής χορυφής μιχροΰ γυ
μνού όρους, έχοντος 150 περίπου μέτρα ύψους, ύψούται 
τά άρχαΧον σερβιχόν φρούοιΟν 'Ροζχφά. ΤΑσμά τ ι αλβανι
κόν αποδίδει τήν ϊδρυσίν του είς 'Ρόζα τινά  καί τήν αδελ
φήν αυτού 'Ρ ά , οϊτινες τώ έδοσαν τά  όνόματά των. Ό  
'Ρόζας, λέγει τό ίσμ α , έξέλεξε τήν άχραν τού όρους Το- 
ροβός διά νά χατασκευάσωσι φροϋριον, προωρισμένον είς τό 
νά προστατεύει τήν Σκόδραν, τό άνθος τής ’Αλβανίας, χαί 
τό νά έμποδίζν) τήν είσοδον τής Λίμνης είς τά  έχθρικά 
σκάφη. Ή ίη  ήγγιζεν είς τά τέρμα του, οτε δ βόρειος πύρ
γος έπεσεν είς έρείπια. Τόν χατεσκεύασαν έχ νέου, άλλ’ έ- 
χάστην νύχτα έβλεπον πίπτουσαν τήν έργασίαν, ήν είχον 
έργασθή τήν ήμέραν. Έμελλον νάποστώσιν, οτε γέρων τις, 
όνομαστός έπί σοφία, έκήρυξε ότι έδει γυνή τις  νά ¿ντα- 
φιασθή ζώσα έπί τών τειχών Χνα παύση τό τεράστιον καί 
ϊνα ή πόλις άπολαύη έν τφ  μέλλοντι αίωνίας ευτυχίας' ή 
'Ρά αδελφή τού 'Ρόζα, έλθούσα, κατά τά  διάμεσα ταύτα , 
Χνα Χδη τάς έργασίας καί ένθαρρύνη τούς έργάτας, ήρπάγη 
ύπό τών έργατών καί ένεταφιάσθη ζώσα. Πρϊν άποθάνη ή 
'Ρ ά , ήτις τότε έθήλαζε έζήτησε νά τήν άφήσωσι νά δώση 
άπαξ ετι γάλα είς τό τέχνον της διά μέσου όπής τίνος 
τού τείχους' συνήνεσαν είς τούτο, καί ώς έχ θαύματος τό 
γάλα δέν έπαυσε νά ρέη πλέον μέχρις ότου δ υΙός της έ- 
τράφη. Τότε πηγή ακένωτος άνεπήδησεν ίκτούποδός τού 
τείχους, όπερ έφύλαζε κηλϊδα, ού τίποτε δέν δύναται

νάλλοιώση τήν λευκότητα, καί όπερ ακόμη δεικνύουσιν 
τοΧς ζένοις, τοΧς έπισχεπτομένοις τό φρούριον.

(ά χ ο λ α υ β ι Γ )

Α. Πετριδης

ΧΡΙΙΣΊΌΣ κλ, ΦΡΟΣΤΝΗ
(Έπεχσόδχον τη ς  έπα να στά σ εω ς).

ΤΗταν ή μαύρη 'μέρα 5 Mxtou 1827. Η μεγαλείτερη 
συφορά πού βρήχε τά  παλληχάρία τής Επανάστασης έγ ι- 
νότανε πίσω άπό τό Κάστρο πού σάν χοχχαλιασμένο άλλά 
ζωντανό φάντασμα τής άοχαίας δόξας μας έχυτταζε άχί 
νητο χαί χαταχίτρινο άπό αγωνία χαί λύπη τό μεγάλο 
χαχό πού πλάκωνε τά  άξια έγγόνία της. Χαρά θεού χυ
νότανε στήν πλάση έχείνη τήν ήμέρα. Λαμποκοπούσαν τά 
γαλάζα ούράνία, ωσάν νά είχαν πανηγύρι γ ιά  τής ψυχαΐς 
τών παλληχαρίώνε μας, χαί ή γής χάτου ήταν ντυμένη 
ολο χαί παχειά γρασίδια κι' αγριολούλουδα γχά νά περι- 
λάβη άπαλά στήν αγκαλιά της τά ξετίμητα κορμίά τους.

Πίσω άπό τό Κάστρο τό λοιπόν και κκτα τους κάμ
πους τού Φαληρέα έγινότανε μεγάλο κακό. *0 Κιουταχής 
είχε ζωσμένα τό Κάστρο, πού ήταν κλεισμένοι μέσα δ η- 
ρωας Φαββιέρος μέ τά  παλληχάρία του χαί μέ δύο χ ιλ ιά
δες λαό τής ’Αθήνας, καί δ μεγαλείτερος 'Ελληνικός στρα
τός δπού μαζώχτηκε στήν Έπανάστασι, κάπου δεχα χ ι
λιάδες, έρχότανε δ μισός άπό τόν ’Ελαιώνα κ ι’ δ μισός 
άπό τόν Φαληρέα γ ΐά  νά πάρουνε τό Κάστρο Ο Κιουτα- 
γής μέ τού; δικούς του, στεκότανε άνάμεσα στης κολονες 
χαί στό Σέγχιο (μνημείο τού Φιλοπάπου). Ηταν χαί έκεΐ- 
νοι χαμμίά δεκαριά χιλιάδες, άλλά όλοι μαζή καί μέ γερό 
Ιππικό. Τόφερε ή χατάρα χαί πέθανε δ ξετίμητος Καραϊ- 
σχάχης μΐά μέρα πριν τής μεγάλης συφοράς πού^δέ Οά γ ι
νότανε, άν έζούσε, μαλόνουνε οί ’Εγγλέζοι μέ τους δικούς 
μας, φουριόζοι έκεϊνοι, δειλιασμένοι έτούτοι, άλλα φρόνι
μοι, χαί τέλος πάντων άποφασίζουνε νά χτυπήσουν τόν 
έχτρό λίγοι λίγο ι, δηλαδή 4000 στρατός άντίς νά προχω- 
ρήση όλος μαζή ένωμένος, διαλύθηκε, χωρίστηκε κ ι’ έτσι 
άταχτα καί σκορπισμένοι, δίχως αρχηγό καί τά ξ ι, άνε- 
βαίνουν άπό είκοσ’ είκοσι χαί· πενήντα πενήντα χαί όπου 
άρεσε χαθενού αρχηγού έστηνε ταμπούρι καί περίμενε τόν 
έχτρό. Αυτό τούς έφαγε. Πρώτοι πρώτοι κατά τό Σέγ- 
κιο ήτανε 350 Σουλιώτες χαί ταχτικοί. Είχανε σκά
ψει ταμπούρια μέ μυτερές πέτρες καί μέ μαχαίρια καί πε
ριμένανε νά άντισταθούνε στό Τούρκικο Ιππικό Ό  Κιου* 
ταχής δέν άργησε νά ώφεληθή άπό τέτοια αστοχασίά καί 
πέφτει μέ τό Ιππικό του στά ψευτοτάμπουρα . . . .Άστρο-
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πελέκι μοναχό . . . Μανιασμένοι καί φρενιασμένοι οί Ντε-
λήδές του σφάζουν καί ποδοπατούν αλύπητα. 'Από τούς
πρώτους 350 καμμίά δεκαπενταριά μονάχα τό βάζουν στή
φευγάλα καί γλυτόνουνε, οί άλλοι ολοι πίσω, όσοι έμεί-
νανε, δέν πολεμούν, μών τρέχουνε κατά τό γίαλό, οπού
ήτανε τά  καράβια μας, κι’ όσοι προφτάξαν γλυτόσανε, οί
άλλοι βρήκαν τό χάρο άπό σπαθί κ ι’ άπό πνιγμό.

*
* *

Ά ς  άφήσουμε τή μαύρη καταστροφή καί άς έρθουμε σέ 
κείνους πού σώθηκαν. "Ενας άπό δαΰτους ήταν καί ό πα
πούλης μου, παλληκάρι λεοντόκαρδο, μά τώρα ήμερος γέ
ροντας σκύβοντας άπό καμπούρα έννενήντα δοξασμένων χρο- 
νώνε. Κουρελιασμένος καί ξυπόλυτος, έκεϊ πού έτρεχε άπάν- 
τεχα στούς πράσινους κάμπους, γ ΐά  νά γλυτώσ·/] άπό τέ 
τοιο άδοξο θάνατο, καί νά ζήση γΐά  νά έκδικηθή, στρέ
φοντας μΐά πίσω τά  μάτία του μέ χτυποκάρδι, βλέπει έναν 
Ντελή νά τρέχη φρενιασμένα καταπάνω του καί νά τόνε 
χτυπάη : «Παναγιά μου, συχώρεσέ μ ε !·  φωνάζει καί πέ
φτει λαχανιασμένος καί πληγωμένος στό πόδι άπό ένα 
βόλι. Σέ λίγο φτάνει δ Ντελής καί βλέποντάς τον νά 
τού παραδίνεται έτσι εύκολα, δέν τόν πειράζει —  «Τί θά 
βγή, σού λέει μ’ ένα κεφάλι παραπάνω; Τόνε 'παίρνω ζων
τανό καί κάνω τήν τύχη μου». Τόν πιάνει τό λοιπόν άπό 
τό σβέρκο καί τόν ποοστάζη νά τόν άκολουθήση.

Οί κάμποι εκείνοι είχαν έρημωθή, ΰστερ’ άπό τέ
τοιο θέρισμα, καί τά  κορμιά τά  δυστυχισμένα καί τά  κε
φάλια πού κείτουνταν σωρούς σωρού; λές καί σκορπίζανε 
μαύρη σιγαλιά. Άπό κάτου κάτου μοναχά κατά τή  θά
λασσα έρχότανε μία βουή άπό τό κακό πού έκανε δ χάρος. 
Ό  Ντελής σέρνοντας αιχμάλωτο τόν παπούλη μου τόν έ
φερε σέ μ)ά ταβέρνα, όπου πέντ-έξη άλλοι Ντελήδες έμεθο 
κοπούσανε, ξενύχτυσαν έκεϊ καί τή νάλλη  ’μέρα, βράδυ βράδυ 
τόν έπήγε στό παζάρι γ ίά  νά τονε πουλήση. Έ νας χοντρός 
μεσόκοπος γ ΐούσμηασης  δηλαδή έκατόνταρχος, τόνε βλέ
πει, ώμορφο καί άντρειωμένο παλληκάρι τόνε λυμπίζεται, 
παινεύει τόν Ντελή γ ΐά  τήν άντρείατου, καί αγοράζει τόν 
παπούλη μου γ ίά  350 γρόσα

Τό σπήτι αύτουνού τού γ ιούσμπαση  ήτανε μίά γκρεμι
σμένη παληοκαλύβα κεϊ κατά τό συντριβάνι πού λέγανε, 
κι’ άπό κάτου είχε μαγεριά τούρκικο. Ό  παπούλης μου, 
σάν τόν έπήγ' έκεϊ ό άφέντης του, είδε ένα κορίτσι καί έ- 
κλαιγε ζαρωμένο σέμίά γωνίά, άπό τό ξύλο πού τού είχαν 
δώσει. ’Ή τανε τόσο χλωμό, ξερό καί κακόμοιρο πού δ νέος 
σύντροφός της τό συμπόνεσε καί πήγε κοντά της. Ά λλά  ό 
αγάς, άφού τούριξε δύο-τρεΐς διπλαριαϊς στήν πλάτη  κι' 
άλλαις τόσαις στό άμοιρο τό κορίτσι, τού είπε νά μήν τή 
ζυγώση καί νά μήν τούς ίδή καμμίά φορά νά μιλούνε μαζή, 
γ ια τ ί θά είνε ή τελευταία του ώρα. Μούλωξε κι’ ό παπού
λης μου βράζοντας μέσα του καί δέν είπε τίποτε. Ά λλά

'κείνη τήν δύστυχη σκλάβα μέ τά  κουρέλια της, τά ξέ- 
πλεχα μαύρα μαλλιά της, τά  γουρλωμένα καί βαθουλά ’μά
τια  της, μέ όλη τήν κακομοιριά της καί τής άγριαις μα- 
τΐα ΐς πού τοΰριχνε, γ ια τ ί θαρούσε πώς τής ξεφύτρωσε δεύ
τερος σατανάς ’μπροστά της, αυτός τήν έλυπότανε καί ή 
θελε νά τής μιλήση. Δέν τού φαινότανε Τοΰρκα, μά ούτε 
γ ίά  'Ρωμηά τήν έπιανε. Μά ό ,τι καί νά ήτανε Τοΰρκα, 
'Εβραία, Γύφτισα, έπονούσε γ ίά  νά κλαίή μέρα νύχτα, καί 
είχε κ ι’ αυτός πόνο στή σκλαβιά έρημος καί καταφρονεμέ · 
νος "Ενας μυστικός πόνος τό λοιπόν τούς ένωνε, μά ή σκλα
βιά τούς έχώριζε.

ΤρβΤς ήμέραις έπεράσανε, πού φανήκανε χρόνια στό βου- 
νοθρεμμένο Χρήστο. Όσο συλλογιζότανε πώς τ ’ άδέρφία 
του πολεμούσαν όξω καί χύναν τό αίμά τους γ ΐά  τήν πα
τρίδα καί την έλευθερίά κι' αύτός σκλαβωμένος μέ τέτοιο 
άτιμο τρόπο έδούλευε τούς άπιστους, πήγαινε νά φρενιάση. 
Μΐά νύχτα ήρθε σέ τέτοια αγωνία καί άπελπισιά πού δέν 
ήμπόρεσε νά καθήση μέσα σ’ έκεϊνο τό μπουντρούμι πού τού 
φαινότανε μαύρη κόλασι, έσυχάθηκε καί τή σκλάβα μέ τήν 
κακομοιριά της καί κατέβηκε καί σεργίάναγε στήν αΰλή 
φυσομανόντας σάν θεριό στήν κλούβα του. Ό  άγάς ήταν 
όξω καί ή σκλάβα μονάχη της άπάνου. Ά ρχιζε νά σούρου
πών·/). Τού είχαν άνάψει τού Χρήστου. Ή τα νε τών αδυνά
των νά ξενυχτήσν) άλλη μίά φορά στό πλά ϊ τού άγά, νά 
τούς έσκεπάζνι ένα ταβάνι καί ν’ άκούϊ] τό ροχαλιτό του 
δίχως νά ’μπορή νά κουνηθή. Ά λλά  πώς νά σωθή; Μόνο 
μέ πονηρίκ μπορούσε νά γλυτώσνι, άλληώς ήταν χαμένος. 
Σκέφτηκε τό λοιπόν ότι έπρεπε νά ξεμπερδέψή τόν άγά, μά 
γ ίά  νά τό κάνν) αύτό έπρεπε κρυφά άπό τή  σκλάβα. Πράμα 
δύσκολο. Ή  έπρεπε νά ξεκάμν) πρώτα αΰτή , ή νά συμφω
νήσουνε νά φύγουνε μαζή. Ά λλά  αύτό τού έφερνε έμπόδιο. 
Πού ήξερε τ ί πράμα ήταν αυτή γ}ά νά τής κάνη τέτοια 
δμιλία ; "Αν τόν έπρόδονε ; Αΰτή δέν είχε ’μάτία νά τόν 
ίδή νά τοΰ ’μιλήσν). Γιά νά ήνε λοιπόν στά σίγουρα απο
φασίζει νά ξεπαστρέψν] πρώτ’ αΰτή , νά τήνε £ίξγ) στό κα
τώ γ ι πού κατεβαίνανε μέ καταρράχτη, κι' ύστερα σάν έρθν) 
δ άγάς κατά τά  μεσάνυχτα τάβλα στό μεθύσι, νά τόν κα
λησπερίσει καί δαύτονε μέ τό μαχαίρι στό λαιμό καί νά τό 
βάλη στά πόδία.

Μ' αυτήν τήν άπόφασι, αναμμένος καί μέ καρδιόχτυπο, 
καί κρατώντας τό χέρι στό ζωνάρι του, πού είχ’ ένα μικρό 
Κρητικό μαχαίρι γ ιά  τό ψωμί, άνεβαίνει σιγά σιγά ξυπό
λητος, κλείνει τήν πόρτα καί στέκετ' άπό πίσω καί άφιγ- 
κράζεται, μές στό σκοτάδι. Τσιμουδιά δέν άκούγεται. Προ
χωρεί πειό μέσα καί βλέπει λίγο φώς νά βγαίνει τρεμουλια- 
στό άπό τή  χαραμάδα μιάς πόρτας μισοκλεισμένης κ ι’ ά- 
κούει κ ι’ ένα στεναγμό σιγανό. Πατώντας μέ τά  νύχιία καί 
κρατώντας τήν άναπνοή του καί τό μαχαίρι άπό πίσω του, 
πάει καί στέκεται στό κατώφλι  Ή  καρδιά του πάει νά
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τού φύγγι ! ...... τ ί  νά ί8$| .... Ή  ξερόχλωμη καί σιχασίάνα
σκλάβα πού πήγαινε νά σκοτόση, ήταν* γονατισμένη σέ 
μΐή γωνίά άπό κάτου άπό μΐά σκάλα χι’ έκανε γλίγωρα 
γλίγωρα καί δειλιασμένα το σταυρό της χι' ¿φιλούσε ενα 
μικρό χανισμχτάκι μουρμουρίζοντας : — »Χριστέ μου! Πα
ναγία μ ο υ !....»  χαί το δάκρυ έτρεχε ποτάμι άπό τά  μά- 
τΐα  της. Ό  Χρίστος πετάει τό μαχαίρι καί άνοίγοντας μέ 
όρμή την χόρτα, τρέχει καί :

—  Μωρή, χριστιανή είσαι ; τής φωνάζει.
Έχείνη άπότό ξαφνικό της μπήγει μΐάφωνή χαί χάθεται 

στά πόδίά της βλέποντάς τον μέ γουρλωμένα μάτία δί
χως νά μπορή νά βγάνη μ ιλιά .

— Μωρή, χριστιανη είσαι, μ ίλα ! είσ’ αδελφή μου ; ξα- 
ναλέει μέ αγωνία δ Χρήστος χαί κάθεται χοντά της.

—  Νκί, μουρμουρίζει έχείνη, αρχίζοντας νά συνεφέρνε- 
τα ι καί τα  ματιά  της αστράψανε. Έ σύ δέν είσαι Τούρκος.

 Έ γώ  Τούρκος ; δέ βλέπεις πού σού μιλάω ; Πώς έ-
βρέθηκες έδώ χαχόμοιρο ; έχεις 'μάνα, άδέρφία ; Πώς σέ 
λένε.

—  Φρόσω!... Ά χ  ! Βαγγελίστρα μου, πές μου, καλό
τυχε, αλήθεια σέστειλε ή χάρι της, γ ΐά  μέ γελάς ;·..

   Μωρή πές μου πού είνε ή μάνα σου, κι* αύριο αυτήν
τήν ώρα θασαι στά χέρίά της. Δέ θέλεις νά γλυτώσης ; θά
φύγουμε μαζή.

‘Η άμοιρη Φροσύνη έσάστισε. Σταυροχοπιότανε, Ικλαι- 
γε, γελούσε, έπιανε τα  χέοΐα τού σωτήρά της. Ύστερα 
τού είπε πώς έπεσε στά χέρια τού άγά άπό τον ένα στόν 
άλλον, πώς έπιάστηκε σχλάβα μΐά νύχτα ποΰφερνε νερό 
στό σπήτί της, στή Κούλουρη, άπόμέσ'άπό τή  φαμελίά της 
τ ί  τραβούσε άπό τό άγά και χ ίλ ια  δυο μέ τή  κλάματα μαρ
τύρια όπου έρράγι* ή καρδιά τού Χρήστου.

  Έ ννοια σου κ ι’ έγώ θά σέ γλυτώσω. Κάνε μοναχά
δύο σταυρούς στή χάρι της καί νά μέ βοηθήσγς νά ξεκά
νουμε τόν άγά καί νά φύγουμε.

—  Έ χ ε ι παράδες δ άγάς ;
  Έ χ ει ένα σακουλάκι φλωρίά πού τό σηκώνει πάντα

απάνω του.
  Καλά, τό λοιπόν άνοιξε τα  μάτία σου, αν θέλφς νά

ΐδής τή μάνα σου και τήν έλευτερίά σου. Σαν έρθφ δ άγάς 
ΰστεοα καί πέση νά ψοφολογήσγ νά τόν περιποιηθής νά 
κοιμηθή καλά, νά τού δώσης τό ναργελέ του καί νά μήν 
άντισταθής νά πέσης κοντά του σαν σέ καλέσγ. "Αν κο- 
τήξη νά σ' άγγίση έγώ εΐμ’ έδώ. Νά σβύσης τό λυχνάρι 
καί νά κάνης πώς έκοιμήθηκες. Έ τσ ι θά κάνω κ ι’ έγώ. 
Σαν τόν πάρη βαρεία δ ύπνος, έγώ θά κκτέβω στό μαγε
ριό, θά πάρω μΐά μαχαίρα κρυφά, έσύ θά μού κάνης σινίά- 
λο μέ τό λυχνάρι άπό τό παράθυρο, θ' ανέβω, θά τόν έ- 
σκοτώσουμε καί θά φύγουμε 'παίρνοντας τό σακούλι μέ 
τά  φλωρίά. Μά κύττα  καλά, κακομοίρα, γ ια τ ί χαθήκαμε.

Αυτά τής είπε δ Χρήστος. Ή  Φροσύνη δέν τόν έβλεπε, 
ουδέ τόν άκουγε καλά καλά, μών κρατώντας μέ τά  δυό 
χέρία τό μούτρο της έχλαιγε αδιάκοπα άπό τή  ταραχή 
κ ι' άπό τή  χαρά της : «Μανούλά μου, άδέρφία μου, πάλι 
θά σάς ξαναδώ !»  έμουρμούριζε άνάμεσα στά δάχρυά της. 
*0 Χρήστος, τρέμοντας άπό φόβο καί χαρά μαζή άνέλπι- 
στη, κατέβηκε π ά λ ιγ ίά  νά μήν τούςπιάσουν νά μιλάνε μαζή. 
Κατά τά μεσάνυχτα φτάνει ό άγάς τρεκλίζοντας άπό τό με* 
θύσι,άνεβαίνει καί πέφτει σά βόϊδι στά ρούχα πού τού είχε 
στρώσει ή Φροσύνη διατάζοντάς την νά ’ρθή καί πέση στό 
πλά ι του. 'Αλλά πρό τού ν' άποσώση τό λόγο του τόν 
πιάνει ένα ροχαλητό καί βυθίζεται σέ ύπνο βαρύ. *0 Χρή
στος κατέβηκε καθώς έσύμφωνήσανε, παίρνει κρυφά άπό 
τό μαγεριό μΐά κάμα τούρκικη, τήνε κρύβη σ’ ένα μαύρο 
κουρέλι πού τοΰμενε άπό τήν φουστανέλλα του κι" άνε- 
βαίνει Ή  Φρόσω κρατώντας τό λυχνάρι τού άνοίγει σιγ$ 
σιγά τήν πόρτα καί 'μπρός έκεΐνος π ίσωαΰτή τρέμοντας σι
μώνουνε τόν αγά πού ροχάλιζε βαρειά- Ή  Φρόσω άφίνει 
τό λυχνάρι καί στέκεται μακρυά δαγκάνοντας τά  δύο χέρίά 
της .καί μέ μάτια γουρλωμένα. *0 Χρήστος πλησιάζει τόν 
άγά ψαχουλεύει μέ τό ένα χέρι του νάβρη τήν καρδιά του, 
καί καθώς τήν άκούει νά χτυπά πιάνει τήν κάμα μέ τά 
δύο χέρίά του καί τήνε 'μπήγει ώς τό μανίκι στά στήθια 
τού άγά. Σπαράζει έκεϊνος σάν ψάρι καί παύει τό ήσυχο 
ροχαλητό. Ή  Φροσύνη μπήγει μιά φωνή. *0 Χρήστος τήν 
άγριοκυττάζει δίχως 'μ ιλιά  καί πιάνει τά  δύο πόδια τού 
άγά νά μή χτυπούνε. Σέ δύο λεφτά τής ώρας, τελεκόσαν 
ολα. Ό  άγάς κείτουνταν ξερός βγάζοντας αίμα ποτάμι 
άπό τό στόμα κι' άπό τά  ρουθούνια.

—  Ζύγωσε, σκύλλα, νά βρούμε τό σακούλι, λέει δ Χρή
στος μέ σιγανή καί τρεμουλιαστή φωνή. Σιμώνει τότε ή 
Φροσύνη, ψαχουλεύουνε στόν κόρφο τού πεθαμένου, καί 
βρίσκουνε τό σακούλι μέ τάφλωριά. Ό  Χρήστος τό χώνει μέ 
βία στόνε δικό του, φυσάει μΐά τό λυχνάρι κ α ί :—Δρόμο 
τώρα καί τσιμουδιά ! λέει, στά σκοτεινά πιάνοντας τό χέ
ρι τής Φρόσως καί ξεκινάνε.

*  *

*
Ή τανε μεσάνυχτα περασμένα. Λαμποκοπούσε τό Φεγ

γάρι όξω καί ήταν’ ήσυχη καί γλυκειά ή νύχτα. Τά δύο 
έλεύθερα πουλιά, περπατώντας πλάΙ πλάι, βουβά καί κα
τατρομαγμένα, πήρανε τό δρόμο κατά τά Πατήσα καί κεϊ 
κατά τό ρέμμα τού Κηφισσού γυρίσανκαί μπήκανε στόν έλαι- 
ώνα. Σκιά δέν τούς έκατάλαβε στό δρόμο. Σάν έχωθήκανε 
πειά στό λόγγο : —  Γλυτώσαμε, Φροσύνη, δόξα νάχη δ 
θ εό ς ! — κάνει άναστενάζοντας βαθειά ό Χρήστος, ώσάν 
νάβγαλε άπό μέσα του όλη τή σκλαβιά καί νά ρούφηξε όλη 
τή  λευτεριά. Ή  δόλια ή Φροσύνη δέν ήξερε πώς νά δείξη 
τήν ευγνωμοσύνη της στό σωτήρα της, έκλαιγε, γελούσε, 
τοΰσφιγγε τό χέρι: *Μ' Ισωσες, μ’ Ισωσες, δ θεός νά σού

τό πληρώση» τοδλεγε μέ τρεμουλιαστή φωνή, κι* Ικανέ τό 
σταυρό της, καί κάθε λίγο, στό κάθε κλονοφλίφλισμα, στό 
κάθε νερομουρμούρισμα κανενού αυλακιού, γύριζε τρομα- 
σμένη μέ τά δάχτυλο στό στόμα νά ίδή μήν τούς έκυνη- 
γοΰσαν.

Έ τσ ι, φτάσανε στή μέση τού έλαιώνα, κι' έπειδή ήταν 
κατακομμένοι άπό τό δρόμο, κΓ άπό τήν τρομάρα κατεβή- 
κανε στό πλάΙ μιιάς ρεμματιάς καί ξαπλωθήκανε σέ κάτι 
θυμάρια καί άγριοβότανα. Μά τ ί  βαμπάκία καί τ ί πού
πουλα ήταν έκεϊνα τά  ξερόχορτα ! Τί γλύκα καί τ ί λίγωμα 
ήταν έκείν' ή δροσόβολη καί μυρομένη νυχτιά μέ τό φεγ
γάρι της, σέ μΐά σιγαλιά ήσυχη πού άντίκοβε μονάχα ένα 
σιγαλό νερομουρμούρισμα άπό κάτου άπό τής έληαΐς. Λές 
καί ή νεράιδες τού ποταμιού καί τού λόγγου περικυκλώ
σανε τά  δύο κακόμοιρα παιδαά, καί τά νανουρίζανε μέ ολα 
τά  χάδια τους. "Ενας ΰπνος γλυκύτατος τούς έπιάνει κ ι’ 
άποκοιμούνται 'κεϊ δά.........

Σάν έξυπνήσανε, δ ήλιος ήταν δύο σπιθαμαΕς ψηλά άπό 
τόν Τρελλό.— Πώ! π ώ ! συφορά μας! φωνάζει δ Χρήστος, 
μωρή Φροσύνη, τ ί  κάνουμε !»  Και ξεπετιούνται μέ μιάς καί 
πέρνουνε τό δρόμο τους κατά τόν Περαία, πηλαλώντας σάν 
γ ίδ ια μέσ’ τόν λόγγο. Σέ δυό ώραις φτάνουνε στόν Περαία 
καί λαχανιασμένοι καί βουτημενοι στόν ίδρωτα άνεβαίνουνε 
σ’ ένα βουνάκι, έκεΐ στά κανόν1α> καί βλέπουνε μΐά βάρκα 
πού άρμένιζε στά πέλαγο κατά τήν Κούλουρη. Ό  Χρήστος 
κατάλαβε πώς ήταν Άουστριακίά άπό 'κείναιςπού γ λ υ τώ 
νανε τούς σκλάβους καί τούς κυνηγημένους, φωνάζει μέ όλα 
τά  δυνατά του, άλλά καμμίά άπάντησι άπό τή βάρκα. 
Παίρνει τό λοιπόν ένα ξερό κλωνάρι δένει στήν άκρη του τό 
κόκινο μαντήλι του καί τό κουνάει ψηλά στόν άγέρα. Σέ 
λίγο καταλάβανε άπό τή  βάρκα, καί γλίγωρα γλίγωρα ζυ
γώνουνε στήν άκρογιαλίά καί περιλαβαίνουνε τούς λευτε
ρωμένους.

Σάν έκαθήσανε άφοβα πειά στή βάρκα κάνανε τό σταυρό 
τους κΓ αναστενάξανε πάλι γ ΐά  τό γλυτωμό τους. *0 Χρή
στος χώνει τότες τό χέρι του στόν κόρφο γΐά  νά δώση άπό 
ένα φλωρίστούς βαρκάρηδες, ψάχνει νάβρή τό σακούλι, άπό, 
δώ,άπό κ ε ϊ.. ούδέφλωρί ουδέ παράς!Τότεθυμήθηκε πώς έπλή- 
ρωσε άκριβά στής νεράιδες έκεϊνο τόν ΰπνο τόν καταραμένο 
Τό σακούλι τού είχε πέσει άπό τόν κόρφο του δίχως νά πάρη 
εϊδησι. Ή  Φροσύνη άρχισε νά κλαίη τό κακόμοιρο άπό τό 
σικλέντι της γ ι’ αυτήν τήν άτυχία , μά δ Χρήστος τήν έ- 
παρηγόρησε. Νά μήν τά  πολυλογούμε, φτάνουνε τέλος πάν
των στήν Κούλουρη. Ή  καρδιά τής Φροσύνης πάει νά φύγη 
άπό τή  χαρά της. Βγαίνει μέ τό Χρήστο άπ’ τή  βάρκα
καί τρέχουνε στήν καλύβα της............Καθένας σας άς φαν-
ταστή τό τ ί  έγινε σάν είδε ή μάνα τό παιδί καί τό παιδί 
τή  μάνα, σάν έμάθανε δ πατέρας καί τ '  άδέρφία της τά  
μικρούτσικα πώς βρέθηκε ζωντανή καί γερή ή άγαπημένη

-

κόρη καί άδερφή τους, τά κλάματα, τής φωναϊς,|τά φ ιλ ιά , 
τήν ευγνωμοσύνη στό Χρήστο πού τούς τήν Ισωσε καί 
ολα αυτά.

Ό  Χρήστος, δπού σκυμμένος καί μέ τρεμουλιαστή φωνή 
μού τάλεγε αυτά τής προάλλες, έμεινε δύο μέραις στήν 
Κούλουρη, καί ύστερα οΓάρχηγοί Βάσσος, Μαμούρης Κριε- 
ζώτης καί άλλοι, πού είχανε καταφύγει έκεΐ άπό τή με
γάλη καταστροφή τού Φαληρέα, τού δώσανε όλοι άπό ένα 
γρόσι καί τόν έστείλανε στ' Ά νά π λ ι, στούς έδικούς του, 
καί κεϊ βρήκε τούς γέρους γονειούς του ύστερ’ άπό τέσσερα 
χρόνία πού είχανε νά τόν ίδούνε καί τόν θαρρούσαν πεθα
μένο καί τόν ¿μνημονεύανε στήν έκκλησιά, κΓ ή γρηά μη
τέρα του άπό τή  σαστιμάρα'τής χαράς της άδειασε τό στα
μνί μέ τό κρασί στό άρνί πού έβραζε θέλοντας νά χύση 
νερό.

Ε υ σ τ ρ ά τ ι ο ς  I .  Ε υ ς τ ρ α τ ι α α η ς

ΕΙΣ ΓΕΡΩΝ
( Σ ν ν ί χ ε ι α  κ « ί  τ έ λ ο ς ) .

Κατ' άρχάς καί αΐ ανοίξεις αύταί τόν έτάρασσόν πως- ή 
κατάστασίς του αΰτη ήτο μελαγχολία τις άόριστος, καί θλί- 
ψις προερχόμενη εκ τής απώλειας τής μνήμης του. Αί πρώ- 
τα ι θαλπεραί τού Μαίου ήμέραι έπανέφερον εις τήν ασθενή 
μνήμην του τήν άπωτάτην Ά σίαν, τήν χώραν έν ή επί το- 
σοϋτον έζησεν καί ήγάπησε τάς γυναίκας. Καί κατά τάς σε- 
ληνοφεγγεϊς ε’κείνας νύχτας, ε’ν ώ τά πτηνά ήδον, γυναίκες 
κιτρινόχροοι ήρχοντο πρός έπίσκεψίν του· έβάδιζον πρός αύ- 
τάς περιβεβλημέναι στενά φορέματα, κινούμεναι έν £υθμφ, 
ώσεί εύρίσκοντο εις τάς πατρίδας των, μορφάζουσαι καί μει- 
διώσαι ώς γαλαί καί κρατούσαι τά ιδιότροπα άλεξήλιά των. 
ΤΗσαν έμφάνειαι γυναικών, άς βεβαίως κάπου ίγνώρισε- τό 
ενθυμείτο· άλλά τί έζήτουν νϋν παρ' αυτού. 'Εξηφανίζοντο 
καί εκείνος ούτε κάν μετεκινείτο τής θέσεώς του όπως τάς 
άκολουθήση.

Έν τούτοις εσπέραν τινα , περί τήν ένάτην ώραν, ¿γερθείς 
ένεδύθη έν σπουδή καί έξήλθεν χατευθυνθείς πρός τήν Βρέ- 
στην. Έβάδιζε ταχέως κλινών τήν χεφκλήν πρός τό έδαφος, 
ώσεί μετέβαινε είς άπρεπή έπίσχεψιν. Καί έχει, πρός τό χ- 
κρον τής όδού Σ α ίντ-Ύ β , συνήντησεν ώραίας γυναίκας, αίτι· 
νες δέν ήσαν κίτριναι, δέν ε'φερον άλεξήλια ούτε παραδόξους 
ένδυμασίας, άλλ’ ώμίλουν άναιδώς περί πραγμάτων άπρεπών. 
Τότε έπανήλθεν είς τά ίδ ια , έξηντλημένος καί αίσχυνόμενος 
εαυτόν, καί άπό τής εσπέρας εκείνης διετήρησεν ε’ς άεί τήν 
αιδώ καί τήν άξιοπρέπειαν τού γήρατος του.
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Τήνάνοιξιν ¿καλλιεργεί άναρρηχητιχά φυτά, περιβάλλοντα 
τούς τοίχου; τού οίκίσκου του· προ τή ; θύρας του είχε μικράν 
τινα σκιάδα. Άπήλαυε δέ άρρητου χαράς, ότε κατά τάς 
θερμάς ήμέρας άνεπαϋετο ύπό τά σκιερά της φυλλώματα κρα
τών το έκ φοίνικος άνεμιστήριόν του — ώσεί εϋρίσκετο εις τάς 
εξωτικά; εκείνα; χώρας, άς ουδέποτε τοϋ λοιπού θά έπανέ- 
βλεπι.

1Β'.

Τον επόμενον χειμώνα κατελήφθη ύπό τρομώδους τινός κι- 
νήσεως συνήθους είς τούς γέροντας. Πάν δτι ήγγιζεν διά τών 
τρεμουσών χειρών του τό Ισπανέ.

Ή  ασβέ π ι α  ζής σ ι , ΐήγηζ ,  ήν άλλοτε επαθεν είς τάς ίση- 
μερινάς χώρας, επανήλθε νύν έντονωτέρα. Οί ναυτικοί ιατροί 
όνομάζουσι την ασθένειαν αυτήν ήμεραλοπίαν πάσχουσι δ’ έξ 
αυτής οϊ ναϋται κοιμώμενοι έν ύπαίθρω, είς τάς θερμά; χώ
ρας. Μετά την δύσιν τοϋ ήλιου δεν εβλεπε πλέον, καί ¿βά
διζε προεκτείνων, ώς οϊ τυφλοί, τάς χεϊράς του.

Έσβύνετο, τά περί αυτόν αντικείμενα έκαλϋπτοντο ύπό 
σκοτεινοϋ πέπλου.

Ήσθάνετο πάντοτε τήν κεφαλήν του βαρεΐαν, καίτοι ητο 
σχεδόν κενή ιδεών. Ενίοτε, τήν νύκτα, ένεφανίζετο πρό αυ
τού κινεζική τις μορφή είρωνικώς προσβλέπουσα αυτόν τότε 
έξωργίζετο, ύβριζε καί προσεπάθειν’ άνεγερθή τής κλίνης του, 
δπως έπιπέση κατά τοϋ αναιδούς- έφαντάζετο δτι εύρίσκετο 
ε'τι έκεΐ κάτω.

Δέν παρετήρει ποτε πλέον τήν εικόνα τής θυγατρός του, 
ήτις σχεδόν εντελώς άπεχρωματίσθη.

Έξώδευε πολλά χρήματα δπως προμηθεύηται παλαιούς οί
νους καί τονωτικά; τροφάς. Ά λλ ’αί κνήμαί του ησαν πλήρεις 
πληγών καί έπειδή έπεθύμει νά είνε καθαρός Ιπλυνε μόνος, έν 
τή μικρά του αυλή, τά πρός έπίδεσιν αυτών χρησιμεύοντα.

Τό σώμά του παρεμορφώθη- τό ανάστημά του έβραχύνθη 
καί τά  όστά έξήρχοντο τού σώματός του.

Δυστυχές απόβρασμα, τό δποίον καί ή θάλασσα έξεμεΐ, 
γέρον μονήρη, τού δποίου οϋδείς βλέπει τά δάκρυα! Διατί
δέν απίθανες έν τή οφριγώση νεότητί σου ;  Τά άγρια
ζώα δέν παραμορφοϋνται οΰτω πως μέχρι τής τελευταίας 
στιγμής των διατηρούσιν άκεραίας τάς δυνάμεις των· γεν- 
νώσι καί εχουσι τούς ερωτάς των. Διά τόν άνθρωπον λοιπόν 
μόνον ύπάρχει, ώς ειρωνεία τής ζωής, το θλιβερόν γήρας.

ΙΓ .
Ή  επομένη άνοιξις τόν εΰρε γεροντότερον καί άσθενέστε- 

ρον. Έν τούτοι; δ ύπνος του δέν ήτο τοσούτον δπως άλλοτε 
τεταραγμένος. Είχε μόνον αναμνήσεις άπ ιράγ τω γ  ό ια σ ν ν ρ ά -  
Γ6)>· καί ήλιου· πρό τών έσβεσμένων οφθαλμών του διεγρά- 
φοντο κυαναί έκτάσεις, άεννάως μεταβαλλόμεναι ώς τά απύθ
μενα τοϋ ωκεανού ΰδατα.

Δέν εζει σχεδόν πλέον ποτέ, ποτέ δέν θά τήν έπανέβλεπε

τήν κυανήν φωταύγειαν, τήν αόριστον καί άπειρον τών θα
λασσών φωταύγειαν.

Καθ’ έκάστην έσπέραν κατελαμβάνετο ύπό φόβου, σκεπτό- 
μενος δτι πιθανόν ν’ άπέθνησκε κατ’ εκείνην τήν νύκτα μόνος 
καί έρημος· ή κυρά Γκάλ, ήτις νύν εμενε παρ’ αύτφ δε' δλης 
τής ήμέρας, ήρνεϊτ καί νά διανυκτερεύση φοβούμενη τήν 
κακολογίαν τών γειτόνων.

Αί πληγαί τών κνημών του έξετάθησαν καί έξηκολούθει 
νά πλύνη μόνος του τούς έπιδέσμους

Τό θάλπος τών έαρινών ήμερών τόν άνεζωογόνει πως. 
Ά π α ξ  ετι περιεβλήθη τήν ναυτικήν ενδυμασίαν καί άερί- 
σθη διά τού έκ φοίνικος άνεμιστηρίου του- τόν χειμώνα αί 
πληγαί έγένοντο έπώδυνοι. Καί περεεποιεϊτο εαυτόν μετά 
πολλής μερίμνης. Ήθελε νά ζήση έτι, νά ζήση· τίςοΐδε; ίσως 
διά τών πολλών προφυλάξεων θά κατόρθου νά διέλθη καί τόν 
παρόντα χειμώνα.

Ά λλ ’ οΰχί· έσπέραν τινα τού Μαρτίου, δ θάνατος δστις 
διήρχετο μεταβαίνων είς Βρέστην χ ά ρ ι γ  φθισικών τινων είσ- 
ήλθεν είς τόν οίκίσκον του καί τόν ¿στραγγάλισε. Τού παρε- 
μόρφωσε τό στόμα, τοϋ έξώρυξε τούς οφθαλμούς, τοϋ συνέ
σπασε τούς δακτύλους καί έξηκολούθησε τήν δδόν του άφείς
τόν δυστυχή ξηρόν έπί τής κλίνης του.................................

ΙΔ'.
Τήν επαύριον ή κυρά Γκάλ έλθοϋσα τόν εύρε είς τήν κα· 

τάστασιν αυτήν.
«θεούλη μου, θεούλη μου ! ανέκραξε δ γέρος μου έσκα

σε ................... »
Τό φέρετρόν του εφερον ναύται- ήτο ή μόνη καί τελευταία 

έπιθυμία του ώς καί πάντων έν γένει τών ναυτικών. Τήν κη
δείαν, έ’νεκεν τού παρασήμου ήκολούθησε καί άγημα ναυτών.

Ή  κηδεία του ήτο αληθώς έπιβλητική.
Ν. θ .  Α νδρεαδης
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Ό  ’Αντώνιος, ιταλικής καταγωγής, κατώκει έν Βορδώ, έπί 
τής προκυμαίας Σαλινιέρ, έξασκών τό επάγγελμα τού πτηνο- 
τρόφου. Τό κατάστημά του ¿γειτνίαζε μετά τίνος οπωροπω
λείου, έν ώ είργάζετο καί ή μονογενής θυγάτηρ τού διευθυν- 
τού, Μαρία. Οί δύο νεαροί γείτονες έβλέποντο καθημερινώς.

Ή  Μαρία δσάκις εμενεν έλευθέρα, εσπευδε παρά τφ  Άν- 
τωνίιρ, καί έκεϊ, έν τώ θορύβω τών πτηνών, τφ  κρότω τών 
πτερυγισμάτων καί τή γλυκείς θερμότητι τών φωλεών, έτρεχε 
τήδε κακείσε, μιγνύουσα τόν ζωηρόν γέλωτά της μετά τών 
κελαδημάτων τών άκανθιλλίδων καί τών συριγμάτων τών 
κοσσύφων.
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Ό  ’Αντώνιος, έκ συνήθειας, μετέβαινεν έκάστην πρωίαν είς 
τό κατάστημα τού πατρός τής Μαρίας, πρός αγοράν καρ
πών χάριν τών οίκοτρόφων του. Ή  άγορά αύτη τών καρπών 
έχρησίμευσεν ώς πρόφκσις . . . μετέβαινεν μόνον δπως βλέπη 
τήν Μαρίαν έκείνη τόν ύπεδέχετο πάντοτε μέ τό μειδίαμα 
είς τά χείλη, ώςκόρη ευτυχής, άφίνουσα πάσαν εργασίαν της, 
δπως σπεύση πρός συνάντησίν του.

— ΤΑ ! σείς είσθε, κύρ Άντωνάκη ; . . . . τ ί καλά θέλετε 
νά σάς δώσωμε ;

’Εκείνος, άφ’ ού ήγόραζε πάν δτι προσεποιεΐτο δτι έζήτει, 
παρέμενε πολλήν ώραν καί συνδιελέγετο μετά τής Μαρίας.

Ή  ώρα παρήρχετο λεληθότως . . .  Ό ταν δ Αντώνιος ήτοι- 
μάζετο ν’ άναχωρήση τήν ήρώτα τακτικώς ;

—  θ ά  ε*λθετε σήμερα κ. Μαρία ;
Έκείνη, μετά τής συνήθους είς πάσαν νεάνιδα σκληρότη- 

τος, δταν είνε βεβαία δτι ή παρουσία της είνε έπιθυμητή, 
άπήντα βραδέως:

—  Δέν ξέρω . . .  θά ίδώ . . .
Καί, έν τούτοις, κατά τό διάστημα τής ήμέρας, τόν έπε- 

σκέπτετο πέντε ή 2ξ φοράς, διά νά διασκεδάζη, ώς ελεγε, μέ 
τά πτηνά.

Τά αληθές είνε δτι άμφότεροι ήγαπώντο περιπαθώς. Ουδέ
ποτε έξεμυστηρεύθησαν τόν άμοιβαΐον ερωτά των. Εκείνος ήτο 
δειλός, έκείνη δειλοτέρα. ’Αλλά, τά βλέμματά των συνην- 
τώντο πολλάκις σιωπηρώς, καί τά έκφραστικά εκείνα βλέμ
ματα Ιλεγον πολύ περισσότερα τών χειλέων των.

Ή  Μαρία δμως ήρξατο άμφιβάλλουσα περί τής συμπά
θειας, ήν έπίστευεν δτι διέβλεπεν είς τούς φαιούς οφθαλμούς 
τού ’Αντωνίου Επειδή, κατά τάς ιδιαιτέρας συνομιλίας των, 
ουδέ δι’ ύπαινιγμών άνέφερόν τ ι περί τού έρωτός των, έκείνη 
έπείσθη πλέον δτι δ γείτων της ουδέποτε τήν ήγάπησε. Ή 
μερα τή ήμερα έβεβαιούτο περί τούτου περισσότερον, ούτως 
ώστε μετά τής πρός αύτόν έμπιστοσύνης της άπώλεσε καί τήν 
φαιδρότητά της.

Έν τούτοις, έκ φιλαυτίας έξηκολούθει φερομένη πρός αύ
τόν ώς πρότερον. Έξηκολούθει νά τόν βλέπη καίτοι σπανιώ- 
τερον. Έπεσκέπτετο τά πτηνά του καί τούς δύο ψιττακούς 
του, οΰς έξηρέθιζε διά τοϋ δακτύλου της.

’Αλλά, καί δ ’Αντώνιος έφαίνετο μελαγχολικώτερος. Έ - 
θλίβετο βλέπων ότι αί έπισκέψεις τής φίλης του καθίσταντο 
σπανιώτεραι.

Καί μεθ’ δλα; τάς προσπάθειας τής νεάνιδος δπως μείνη 
ή αΰτή, τήν ήσθάνετο όλιγώτερον άφελή, όλιγώτερον ίδικήν 
του. Δέν έτόλμα νά έξομολογηθή τόν ερωτά του, φοβούμενο; 
μή άπορριφθή ή πρότασίς του. Κατελήφθη ύπ’ άφάτου θλί- 
ψεως, ώ ; εί δεινή συμφορά έπέσκηψεν επ’ αύτόν.

Ό ταν τήν εβλεπε πλησίον του δέν παρεπονεϊτο, ώ; εί μόνη 
ή έπαφή τών μικρών δακτύλων της, μόνη ή παρουσία της, 
τόν ήρκουν.

Ά λ λ ’ δταν άπεμακρύνετο αύτού άπηλπίζετο καί κατηγο
ρεί τόν έαυτόν του διότι δέν ήδυνήθη νά τήν κρατήση πε
ρισσότερον. Ό τε δέ τήν έσπέραν Ικλειε τό κατάστημά του, 
τάς δύο μαγικά; λέξεις, άς δεν έτόλμα νά έκστομίση κατά 
τήν ημέραν, τάς έπρόφερε μεγαλοφώνως, έν τή σιγή τών πτη
νών του, άτινα ¿νόμιζε κοιμώμενα.

»—  Σ’ άγαπώ . . . .  σ’ άγαπώ, Μαρία μου ! . . . . ανέ
κραζε πλήρης περιπαθείας.

Έσπέραν τινα—ώραίαν τινα θερινήν έσπέραν—οτε α ίτε- 
λευταΐαι ακτίνες τού δύοντος ήλιου έχρύσουν τά  ήρεμ.α τού 
ποταμού κύματα, ή Μαρία παρουσιάσθη πρό τής θύρας τού 
Αντωνίου, φέρουσα κάνιστρον πλήρες οπωρών. Πρό τής ήνε- 

ωγμένης θύρας Ιμειναν έπί πολύ συνδιαλεγόμενοι.
Ώμίλουν μή γνωρίζοντες τί Ιλεγον ήσθάνοντο τήν ανάγ

κην νά θλίψωσι τάς χεϊρας άλλήλων, νά έξομολογηθώσι πράγ
ματα έξ ών ήτο πλήρης ή καρδία των, δτε ήκούσθη φωνή της, 
όπισθεν αύτών, έν τω καταστήματι, λέγουσα: «Σ ’ άγαπώ... 
σ’ άγαπώ, Μαρία μου!

Έπεστράφησαν άμφότεροι ωχροί καί τεταραγμένοι. Ό  είς 
τών ψιττακών, κινών έπιχαρίτως τήν κεφαλήν του, έπανελάμ- 
βανε: «Σ ’ άγαπώ .. . .  σ’ άγαπώ, Μαρία μου! . . .  Ή Μαρία
ένόησε...............έλειποθύμει έκ χαράς, προσβλέψασα δε τόν
’Αντώνιον ;

—  Εσείς τόν ¿μάθετε; ήρώτησε.
Εύτυχής έπί τή άνελπίστφ έπεμβάσει τού εύφυοϋ; πτηνού:
—Καί τί άλλο',καλλίτερο’μπορούσα νά τού μάθω; άπήντησε.
Τήν έξομολόγησιν ταύτην διεδέχθη μικρά σιγή. Ή  Μαρία 

μέ τό χρώμα τής αίδούς έπί τού προσώπου:
—  Τότε νά τόν μάθετε νά τό έπαναλάβη καί είς τόν πατέρα 

μου, προσίθηκε...........
, (Κατά τό γαλλικόν)

Ν. θ .  Α νδρεαδης

Γ Ε ί Ι Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Ι  Κ Α Ι  Ο Λ Ο Ι Ϊ Ϊ Ο Ρ Ι Κ Α Ι  Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
Ά μ . ε ρ ε * * ν ο Ι  π ε ρ ο η γ ο ύ μ - ε ν ο ο  τ ή ν  γ ή ν

Έν τή ’Αργεντινή Δημοκρατία διοργανίζεται σπουδαιο- 
τάτη εκδρομή περί τήν γήν, ής τέρμα Ισονται οί Παρίσιοι. 
Οί μέλλοντες νά ταξειδεύσωσι θά άναχωρήσωσιν έκ Βουέ- 
νος “Αύρες, θά μεταβώσιν διά θαλάσσης είς τό άκρον τής 
Παταγονίας καί έκείθεν θά άνέλθωσιν δλην τήν αμερικανικήν 
ήπειρον μέχρι τού Βεριγγείου πορθμού, δν θά διέλθωσιν καθ’ 
ήν εποχήν τό πολικόν ψύχος Ισται δριμύτατον. Κατόπιν θά 
διατρέξωσι τήν Άσίαν διευθυνόμενοι πρός τό Σουέζ, δπόθεν 
διά ξηρά; θά φθάσωσιν είς τό στενόν τού Γιβραλτάρ, διερ- 
χόμενοι δλον τό βόρρειον μέρος τής ’Αφρικής. Είς Γαλλίαν 
ύπολογίζουσιν, δτι θά άφιχθώσι μετά τέσσαρα ίτη . Ή  λίαν
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ενδιαφέρουσα αδτη περιήγησις πρόκειται νά άρχίσιρ τον προ
σεχή 'Οκτώβριον.

Ι Ι ώ ς  Π’.Π άακονταο Γ ε ω γ ρ α φ ία ν  οό τ υ φ λ ο ί .

Ανέκαθεν οί δυστυχέστεροι άνθρωποι επί τής γης υπήρ
ξαν οι τυφλοί.— Ά λ λ ’ αϊ πρόοδοι τής επιστήμης δέν άφήκαν 
έν τή άμαθείφ τά άτυχή ταϋτα πλάσματα και ιδού δσημε- 
ραι οί τυφλοί μανθάνουσι πλειότερα η οί ίχοντες καί τού; 
δύο οφθαλμούς. Ό  κ. Κύνζ b μετά ζήλου διευθύνων το ά- 
συλον τών τυφλών του Ίλλσάχ έφεϋρε νεαν μέθοδον δι’ ή ; δι
δάσκεται ή Γεωγραφία εύχερώς τοϊς ¿στερημένοι; τή ; θρά 
σεω;. Ή  άνακάλυψις αύτη έγένετο γνωστή καί εΐ; διάφορα 
άλλα φιλανθρωπικά καταστήματα, οπου διδάσκεται νϋν το 
χρησιμώτατον μάθημα τή; Γεωγραφίας. Ό  κ. Κύνζ κατε- 
σκεύασεν υδρογείου; σφαίρας έκ χαουνοονχ επί τών οποίων 
έξέχουσιν αί διάφοροι χώραι και αί όροσειραί. Εν τφ  ασύλιρ 
τοϋ Ίλλσάχ ύπάρχουσιν έπί τού παρόντος 77 τυφλοί καί 
καθ’ ήμέραν δ αριθμός αυτών αυξάνει.

Ά πό Ίόππης εος Ίεροσόλ\>μ.α.
Τά μέσα τής συγκοινωνίας εν Συρίφ δσημέραι τελειοποι

ούνται. Τό πρώτον τμήμα τού άπό Ίόππης (Ίάφφα) εις Ι ε 
ροσόλυμα σιδηροδρόμου παρεδόθη εις κοινήν χρήσιν τόν πα
ρελθόντα Μάϊον μέχρι 'Ραμλέχ. Αί έργασίαι έχουσι προχωρή. 
σει μέχρι Άρζούφ (Άρταούφ) καί εντός ολίγου χρόνου θά 
κατασκευασθή άπασα ή γραμμή μέχρι; 'Ιεροσολύμων μεγά- 
λως μέλλουσα νά διευκολύνει πολλούς περιηγητάς ξένους έπι- 
σκεπτομένους κατ’ έτος τόν Πανάγιον Τάφον, έξ άλλου δέ 
σπουδαίως νά εξυπηρετήσει τά πολλαπλά συμφέροντα τών 
κατοίκων τών μερών τούτων.

Κ. Δ. Κ.

Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

ΚΑΛΛΙΟ ΜΗΝ ΕΙΧΑ ’ΡΘΗ

"Αχ, *ά)λιο  νά μήν είχα 'ρθή 
σάν ήμουνα μακρά σου 
μ ’ έπαρηγόρει ή γλυχειά 
τοϋ ερχομού σου ελπίδα 

Τώρα σιμά σου βρίσχομαι 
χαί όμως μια ματιά  σου 
άχόμα δεν απώλαυσα, 
άχόμα οεν σε είδα

Ά χ ,  χάλλιο νά μήν είχα ’ρθή. 
τά  δάχρυα που χύνω 
δεν θάχανε πικρότερα 
ή  μαύρη ξενητιά*

Κ’ οί στεναγμοί τοϋ στήθους μου 
ποϋ όλημερις άφίνω 
δεν θάντηχούσανε βωβοί 
σε άλλαλη ερημιά.

Ά χ ,  κάλλιο νά μήν είχα ’ρθή· 
χαρδ^ά bn'  αγαπάει 
στή ξενητιά  διπλός χαϋμδς 
οχληρά τήν παραδέρνει,

Σάν βάρκα ποϋ ακυβέρνητη 
ατό πέλαγο γυρνάει 
χαί τήν χτυποΰν τά κύματα 
χ ι' δ άνεμος τήν φέρνει.

Χαρά στην άν ή θάλασσα
στήν άμμουδιά τή ν βγάλη·
6ά παύση ό παραδαρμός, 
ή βάρκα θά σωθή.

Μ' άν στή δική σου, άγάπη μβυ, 
τήν άπαλή άγχάλη 
χ’ έγώ λ ιμάνι δέν εύρώ, 
χάλλιο μήν είχα ’ρθή.

Ν. Γ. ΑΙΓΊΑΛΕΙΛΒΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟ Υ ΕΥΡΙΓΙΟΥ

Τύχης μοιραΓον άθυρμα, τάδυσσαλέον κύμα 
Κ ι’ ίδώ  άχόμη μ’ εφερε το δάκρυ μου νά χύσω 
Ο ιμοι! χΓ εδώ νά αισθανθώ οίχτρόν πώς είμαι θΰμα 
Τύχης σκληρός χαί ώφειλον χι’ έδώ νά θρηνφδήσω.

Έ πέπρωτο τοϋ Παρνασσού νά μέ κηρύξουν Βόαν 
Καί εν σχοτίφ φοβερφ νυχθημερόν νά χλαίω,
Να τρέχω μέ αιμοσταγή εκ τών δεινών χαρδίαν,
Καί τήν χαράν παντοΰ διψών, ώς Τάνταλος νά καίω

Ίδοίι ή|Γέφυρα· μαχρά, άπαύστως τυπτομένη.
Έ νθεν χάχεϊθεν λυσσωδώς, ύπ ' αφρωδών κυμάτων 
Καί όμως άτεγχτος, στερρά εκείνη διαμένει 
Περιφρονοϋσα τήν φοράν, τήν δίνην τών ρευμάτων.

Πόσον ή γέφυρζ αΰτή πιστώς με εΐχονίζει!
Πάντοθεν ύπό πικριών χαί θλίψεων χυχλοΰμαι 
Καί άλυσσις στυγνών δεινών άλήχτως με μαστίζει 
Ά λ λ ’ όμως μένω άκαμπτος ποσώς δέν τά φοβούμαι.

’Εμπρός, χαρδία μου, εμπρός άχλόνητος νά ήσαι,
Τό θάρρος εχε στύλους σου χαί τήν αγάπην μόνον, 
θάρρει παντού χαί πάντοτε, τήν μοΓραν μή πτοήσαι 
’Εκείνην μόνον νάγαπφς, χαί στέργε πάντα πόνον.

Κράτει, χαρδία τάλα ινα , ώς στύλος τής γεφύρας 
Καί τήν μανίαν τών δεινών αχραδαντος απώθει 
Ά ψή φει πασαν έφοδον τής αμείλικτου μοίρας 
Κ ι’ έλευσετ' ήμαρ νά στεφθοΰν οί μύχιοι σου πόθοι.

Χαλκίς 24 Φεβρουάριου 1883.


