
Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

15 ΜΑΡΤΙΟΥ, 18G0. ΤΟΜΟΣ I  . ΦΥΑΛΑΛΙΟΝ 240.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α  ΙΚ Η \Ο Γ Ρ Α Φ Π Μ Α Τ Α .
μ α τα  ίιπό τό κράτος Λατινεπισκόπων, έςηυτελί- 
σθησαν, δτε ή χώρα διενεμήθη, δίκην άγορνσθέντο; 
υποστατικού, πρός έπήλυδας τυχοδ'.ώκτας, τό πα- 
τροπαράδοτον κατά  τού γένους τών αυτοχθόνων 
μίσος κομίσαντας μεθ εαυτών. II πατριω τική  αΰτη 
πιστότης, αίσθημα τής Ελληνικής φυλής, αναλόγη
σαν τόν καιρόν εκείνον πρός τήν προσωπικήν τώ ν  
ιπποτώ ν loyauté, ή πιστότης αϋτη, βαθμηδόν κ α - 
θαρισθεϊσα από τινων οχληρών αναμνήσεων, έπ ί τό 

καλλωπισθείσα έν ταϊς Ιεροτελε- 
άπέβη κτήμά τ ι  υπερούσιον, 

ψ , ώς έν πνεύματι ουρανίας έπ α γγε- 
«  συνήλθον αί καρδίαι είς αίτησιν παρη- 
άναπαύσεως. « Ϋπάρχουσι λαοί, γράφει 
¡ιστορικός (1), άνεξάντλητον εχοντες 

τήν μνήμην, λαοί καρτερικώτατοι είς τόν πόθον 
τής ανεξαρτησίας, λαοί, ο ίτινες, ίσχυρογνωμονούν- 
τες κατά  τής έξεως, αλλαχού λίαν δραστικής, μετά  
πολλούς αιώνας έτ ι βδελύττονται καί άποστρέφον- 
τ α ι τόν ζυγόν, Ôv δύναμις άνωτέρα έπέοαλεν αύ- 
τοίς. Το ιού τ οι οί Ιρλανδοί. Το γένος τούτο, είς 
την Α γγλικήν κυβέρνησιν ύ.τοβεβλημένον δια κα- 
τακτήσεως, άρνείται άπό έξακοσίων έτών νά ομο
λογήσει καί παραδεχθεί τήν κυβέρνησιν αύτήν ' α 
ποκρούει σήμερον τον δεσπότην, ώς άπέκρουσεν αύ
τόν ανέκαθεν' διαμαρτύρεται κατά  τής βίας, ώς 
οί αρχαίοι τής Ιρλανδίας κάτοικοι διεμαρτυρήθησαν
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Τών Κρητικών αγώνων ή έποψις παρίσταται ύπό 
χοικ ιλοτάτην μορφήν. Ολίγα παραδείγματα  ή χρο
νογραφία τού Ευρωπαϊκού μεσαιώνος μαρτυρεί π α 
ρόμοιας επιμονής, καί άκαταβλήτου άντιπαλαίσεως, 
ούδέ παρέχει σκηνάς δραματικωτέρας ά'μα καί πο ι
κ ιλότερα; είς χρήσιν τού ιστορικού, τού ποιητού, 
τού μυθιστοριογράφου. Μ ανάγκη τής ελευθερίας 
αναπηδά, ώ ; άν τις είποι, είς Κρήτην έκ τών σπλάγ
χνων αύτής τής γής* είναι προϊόν αύτόφυτον, ίδιο- 
'¡'Ενε*ϊ ώ ; ό λάόανος τού Μυλοποτάμου, καί τής 
Ιδης ό δίκταμος. Αλλά τήν ανάγκην ’ αύτήν έπενί- 
σχυσαν εσχάτως καί έρρωμενεστέραν κατέστησαν 
δυο σύγχρονοι άφοομαί' ή πίεσι; τής Ενετική; τυ 
ραννίδας, καί ή τής Ελληνικής αυτοκρατορία; πα - 
Αινόρθωσις. 11 άνάμνησις τής όμοθρήσ/.ου καί ομο
γενούς διαίτης τών Βυζαντινών τότε μάλλον έφλεξε 
τόν ζήλον τών κατοίκων, ότε πιριέπεσεν ή 
εις άνδραποδώδη ξενοκρατίαν, ότε τά  πάτρι



εις τό πεδίον δπου ένικήθησαν, τά  δέ όπλα λαμ- 
βάνων κατά  τού Αγγλου δέν εγείρεται εις αποστα
σίαν, άλλ εις πόλευ.ον έθνοσωτήριον. Μάτην ό κα- 
τακτητής έπειοάθη παντός μ.έσου πρό; διάλυσιν τής 
άντιπαθείας, πρός νομιμοποίησιν τής κατακτήσεως" 
ούδέν ίσχυσε κατά  τής σιδηροφυού; Ιρλανδικής ε
πιμονής, ήτις κα ί δελεασμούς δολίους, κα ί άπει- 
λάς, καί μυρίας βασάνου; διελ.9ούσα, ¿γήρατος με- 
τεδόθη άπό γενεάς ε/ς γενεάν. II πα .Ια ιά  Ιρλανδία, 
ιδού ή μόνη πατρ ίς ή,ν εϋφημούσι κα ί λατρεύουσιν 
οι γνήσιοι των ήμερων μας Ιρλανδοί, ή μήτηρ πρός 
ήν όφείλουσι τήν διατήρησιν του θρησκεύματος, 
τής γλώσσης, τής εθνικής αυτών ίδιοπροσωπίας. 
Διό εις τάς συχνάς των ανταρσίας έτικαλυΰνται 
σήμερον έ τ ι τό γλύκιστον τής ' Ε ρ ρ η ν  (πράσινης 
Ιρλανδίας) όνομα, καθώς πάλα ι π ο τε  οί προπά- 
τορές τω ν έπεκαλέσθησαν αύτό έν ώρα μάχης. » —  
Οί περί Ιρλανδίας λόγοι ουτοι του περιφήμου ιστο
ρικού άρμοζόντως προδιατυπαύσιν δσα ήμεΐς έτοι- 
μαζόμεθα νά προσδιέλθωμεν περί τής Κρήτης, αλη
θινής ’Ιρλανδίας τής Ελλάδος.

Εκ τής Συνθήκης, ήν έζελληνισμένην ανωτέρω 
«αρεσυνάψαμεν, ί δεν συνέλαβεν 6 αναγνώστης τήν 
υποψίαν, μή ό Αλέξιος Καλλέργης, άρνηθείς τήν η 
γεμονίαν, ήν οί Γενουήται προσέφερον αύτώ, άπέ- 
βλεψεν εις άλλο τ ι  κράτος, μετριώτερον μέν τήν 
αξίαν, ήττον δμως υποκείμενον εις τό παλίντροπον 
τής τύχης ; Ατοπος ή υποψία δέν θέλει φανή, δταν 
μάλιστα παραταχθή πρός τα  παρεπόμενα. Πάντων 
συνυπολογισθεντων, ό Καλλέργης προύτίμησε τό 
πιθανώτερον. Ελπίσας διά  τής ύποτάξεως ού μό
νον νά έπανακτήσ/] τά  δημευθέντα κτήματά  του, 
άλλά καί έτερα νά προσλάβρ πλουσιώτερα εις αμοι
βήν" επιφυλαχθείς νά συσσώρευση, εις τόν οίκον του 
τά  έςοχα αξιώματα τής αποικίας" στοχασΟεϊς νά κα· 
ταστήσ-ρ εαυτόν ούτως άναγκαΐον καί χρήσιμον 
πρός τούς Ενετούς, ώς ισχυρόν και έπίφοβον πρός 
τούς έντοπίους, προέκρινεν, αντί τού άβεοαίου, 
είμή καί επίβουλου, προβλήματος τού Γενουήτου, 
τήν εύκατόρθωτον καί βεβαιοτέραν ειρήνην μεθ’ Ε 
νετών. Ο Καλλέργης ειχεν εις Ενετίαν φίλους πατρο- 
παραδ ότους, ών τήν εϋμένειαν ευκόλως ήδύνατο ν’ 
άναζωπυρώση," άλλ ' έκ Γενούης, ένθα διετέλει ά 
γνωστος, ί τ ί  άλλο περιέμενεν, ή κινδύνους καί 
δυσεξάλειπτον σ τίγμ α  ταραξίου ; Πλήν δέ τούτου, 
ε ίχε  διαγνωρίσει τά  έλαττώ μ ατα  τών κυρίων του, 
μεθ’ ής σπουδής ό αϋλοκόλαξ ρινηλατεΐ τα ς  έ- 
λα χ ίσ τα ς αδυναμίας τού δεσπότου" τούθ' δπερ 
έλλεΐπον απέναντι τώ ν Γενουητών · Πρός τ ί  λοι
πόν ή διακύβευσις τού γνωστού διά τό άγνωστον ; 
"Οσω ή αποστασία παρετείνετο, τοσούτω μάλλον 
ωφέλιμος πρός αυτόν καί βεβαία άπέβαινεν ή συν- 
θηκολόγησις.

Κ αί δέν εσφαλον οί λογισμοί του. 0  Καλλέργης, 
άοιερώσας μετά τήν ειρήνην τά ξίφος του είς τήν 
εύνοιαν τής Γερουσίας, κατέστη π ρά γμ α τι τής Κρή
τη ς ήγεμών. Τά δεκαπλασιασθέντα κτήματά  του
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έκηρύχθησαν άσύδοτά τ ε  καί απαραβίαστα" ή έκτος 
τών φρουρίων διαμονή του διέρρηξετούς έξ άρχής 
νόμους τού βασιλείου, ή πρός αυτόν απεριόριστος έμ- 
πιστοσύνη τής μητροπόλεως ύπέταξεν είς τήν κρυ- 
φίαν έςέλεγξίν του τούς άρχοντας, πολιτικούς τε  
καί στρατιωτικούς, ενώ έξ έπιμέτροι* ό όμόδοξος 
κλήρος ύπήκουσεν είς τάς θελήσεις του! Ούδ' έστη
σαν ένταύθα οί άμοιοαί. Τό κράτος έπαισθητώς έ- 
περίσσευσεν έπ ί Γεωργίου τού υιού του, όστις τής Ε- 
νετικής εύγενείας μετασ χώ ν,δ ιά  προσθέτων υποστα
τικών ετιμαριεύθη καί διαφερόντως έτιμήθη. Η παν
τοδυναμία τού Γεωργίου τούτου ύπερέβη πάντα  
γνωστόν δρον αποικιακής καταστάσεως. Αυτός δε- 
κανος τού σωματείου τώ ν τιμαριούχων (ιιηίνβΓείΐβ- 
ίώ Ρ1ι?ιις!&ίοηιιη}, αύτός ψυχή τού μυστικοσυμβου
λίου τών Προβλεπτών, αύτός ούτος έξ επιδόματος 
έμμεσος διατάκτης τής Δουκικής εξουσίας. Από τού 
νεύματός του έξήρτητο ή ζωή τών είς θάνατον δ ε ίι-  
κασμένων" τά  πλεΐστα τών δημοσίων υπουργημάτων 
καί τελωνίων άφέθησαν είε διάδεσίν του" ή εισαγω
γή , ή ό εξοβελισμός άρχοντός τίνος έγίνετο τή  συγ- 
καταθέσει του. ί ΐ  δέ ισχύς αύτη μετεδίδετο  κ α τ’άν- 
τανάκλασιν οϋ μόνον πρός τά  μέλη τής οικογένειας 
του, άλλά καί πρός πάντα  φίλον ή γνώριμον, άλλά 
καί πρός τούς ύπηρέτας αυτούς. Εύγενεΐς, χαρισθέν- 
τες πρός τόν κύρ:ον,έξηυμενίσθησαν τούς δούλους του" 
αξιωματικοί τής άγερώχου Δημοκρατίας έδ/,ρευσαν 
τών ευνοούμενων του τό μειδίαμα. Ούαί δέ πρός δν- 
τινα έτόλμησέ πω ς ν ’ άμφισβητήση, τήν  τοσαύτην υ
περοχήν, ή νά προσβάλη, έστω πλαγίω ς, τήν ύπό- 
ληψιν, ή νά ζημιώσϊ) σά συμφέροντα τού οίκου! 
Είς τά  υπόγεια έκαστου τών αγροτικών ένδιαιτη- 
μάτων ύπήρχε φυλακή, ένθα ό προπετής χυδαίος 
άπέτιεν έν σκότει καί πείνν) καί ραβδισμό» τήν 
παραμικράν έξύορισιν. ϊϊσαν δέ τά  ενδιαιτήματα 
ταύτα  πύργοι υψηλοί κ α ί πολυόροφοι, οΐτινες κυ- 
κλούμενοι ύπό χανδάκων, άσφαλιζόμενοι διά  κρε
μαστών γεφυρών, έκ μακροτάτης άποστάσεως έ- 
φαίνοντο προκαλοΰντες τάς ένδεχομένας τής Ενετι- 
κής εύμενείας μεταβολάς, καί τό  φιλοτάραχον τών 
κατοίκων. 0  έπιφανέστερος τών πύργων ή φρουρί
ων τούτων ήτο κεκτισμένος είς τά  περίχωρα τής 
Ρεθύμνης, ένθα συνήθως έδρευεν ή επίφοβος οικο
γένεια.

Αποβιώσαντος τού Γεωργίου Καλλέργου, ό υιός 
του Αλίξιος ό η ώ τ ιρ ο ς ,  είτε καθό άτεκνος έκ γά 
μου, ε ίτε  χαρισθείς πρός υιόν μονογενή, είτε δ ι’ 
άλλον λόγον ανεξακρίβωτον, εύλογον έκρινε νά λά- 
βτι οίκότροφον παρ’ έαυτώ τόν πα ίδα  ένός τώ ν στε- 
νοτέρων συγγενών, πρός 8ν, τυχούσης ανάγκης, καί 
νά μεταδώσ»ι τήν ύπέρογκον περιουσίαν μ ετά  τής 
εύγενείας του (1 ). Μεταξύ τών πολλών άγχμστέων

. Ω Ρ  Α.

(11 Μεγάλη προέχυιΐε παρά τοΐς'χρονογράφοι; άαυυφωνία Treol 
τή ν  γενεαλογίαν χα ί τή ν  χρονολογίαν των Καλλεργων Ι ι  τού 
χ λ ϋ ο υ  τού πρώτου Α λεξίου. "Εοτω παρά3ειγΐ»α συγχύσεως ό 
Κορνήλιος α ΰτίς , 8ν χα ΐ ό Μο-.στοξύ?ης αναφέρει έν τω Έ λ λ η -
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διέπρεπεν ευειδής τό σχήμα καί πνευματώδης τήν 
διάθεσιν ό δευτερότοκος τού πρωταξαδέλφου του 
Μάρκου υιός, παιδίον ώς δωδεκαετές, έμπλεον προ
ώρων προτερημάτων. Τούτον ουν έκλέξας καί κ α τ’ 
οίκον παραλαβών, ήρξατο προπαιδεύειν έπ ί τό ιτα - 
λικώτερον καί ίπποτικώτερον, ιός έπρεπεν είς Καλ- 
λέργην τού καιρού εκείνου, κ α ί συμοώνως πρός τά  
ίδ ια  αύτού φρονήματα. Ó νεώτερος Αλέξιος ήτο 
ύπερμέτρως τω  πρωτείω τής Ενετικής εύγενείας 
του προειλημμένος, καί διά τούτο έφ’ έαυτώ μέγα 
φρονών. Κ ατά  τ ά  ήθη τώ ν τό τε  Φ ραγκαρχόττω r , 
πρός μέν τούς ανώτερους προσεφέρετο κολακευτι
κός, είπερ τ ις  καί άλλος, πρός τούς υποδεεστέρους 
δμως τραχύς, υπερόπτης, υβριστικός, καί συχνάκις 
«λεονέκτης, εί καί λίαν φιλακόλουθος είς τ ά  έθιμα 
τής Εκκλησίας του .Πλήν δε τούτων, έλέγετο οξύ
θυμος, βραχύλογος, σκυθρωπός τήν όύιν, φίλος δε 
τής μοναξίας έν τή  σιγή τού πύργου του. Τοιούτον 
ήθους υπογραμμόν έσχε καταρχάς πρό οφθαλμών 
ό οίκότροφος νεανίας, ¿στις πρόβας είς νεότητα, 
κα ί παρά τίνος Λατίνου ίερέως τά  στοιχειώδη τών 
γραμμάτω ν έκδιδαχθείς, μάλιστα τήν Λατινικήν 
δ ιάλεκτον, έν ή τότε τά  επίσημα έγγραφα συνε- 
τάσσοντο, άπεστάλη παρά τού θείου είς Ενε
τία ν  έν τή  συνοδία τού οικοδιδασκάλου, ϊνα έκεί 
τά ς  μέν παλαιάς φιλίας προσεπιοφίγξη, νέα; δέ 
συνάψη προσωπικά; είς έπίρριοσιν της ένδεχομένης 
κληρονομιάς του. ’Αλλ ή ηθική τού Αέοντος κρα
σ ί; (ούτως ό νέος ώνομάζετο) ήτο έναντία πρός 8 
τέλος ε ϊχεν  αύτόν προωρισμένον ή δοξομανία τού 
συγγενούς. Φύσει άκακος, φιλάνθρωπος, καί εί; 
γενναιότητα διατεθειμένος ώ ν, ή/.ουσε μέν εύλα- 
βώς τάς γνώμας καί τά  παραγγέλματα  τού θείου, 
δέν άπερρόφησεν όμως τό  έν αύτοϊς δηλητήριου" ιός 
δ ' εϋοέθη αυτεξούσιος εί; Ενετίαν, έκλινε τό  ού; 
είς μαθήματα, καί παρεδέξατο δ ιδά γμ α τα , πάντως 
αντίθετα τώ ν άκουσθέντων έν τώ  πύργω  τής Ρε
θύμνης. Τά συστατικά, οί; έφωδιασυ,ένος άπεδήμη- 
σ&ν έκεΐ, είσήγαγον αύτόν είς τάς άνωτέρα; συνα- 
ναστροφάς, οί δε μεγαλέμποροι καί εύπατρίδαι έ- 
προθυμήθησαν νά περιποιηθώσι τόν δισέγγονον τού

νομνήμονι ( Φ χ χ .  0 .  βτλ.:3·2-2. 3 2 7 ). Κατχ τόν β-νγγοχϊ£χ τού
τον, ό  νίώτορος 'Αλέξιο; άποείωσον e i ;  ήλιχία ν 6 6  έτώ ν, τψ 
1 3 Í 3  (Cr. Sacra, Τ .2 .  ρ. 3 1 ί ) ,μ ιτ 1  δέ παρέλίυαιν εκατόν δέκα 
έτώ ν, χαΟ’ δ διάστημα τό όνομα τών Καλλεργων τούτων ούδόλω; 
έπ ί σκηνή; αναφαίνεται, δ έγγονό; του "Λνδρέα;, ακμαίο; -τι 
τήν ή λιχία ν , ένίκησε τόν Βλαστόν, χα ί διέλνσί τήν τούτου απο
στασίαν, (ΛύτόΟι, Τ. ·2. σελ. 383)· μαρτυρία, διά τό μέγα διά
στημα τού χρόνου, άπίίανο; καί απαράδεχτο;. "Αλλοι πάλιν ! -  
στορικοί άσνμφωνούσι πρό; τό  πρόσωπον τού Καλλέργου, ώπιρ 
άπονεμήβη ή  τή ; Έ νετιχή ; εύγενείας τιμή. "ο μ έν  προμνησΟεί; 
Κορ-νήλιο; βέλει τόν πρεσόυτερον Α λ έξ ιο ν , μ ιϋ 'ού  συμφωνεί 
καί ό Καπελέτη; ό δέ Ercschul θέλει άλλον τινάΓεώργιον, ε γ -  
γονον τού νεω τέρουΑ λεξίου, ή  τουλάχιστον έχτού  αύτού κλάδου 
καταγόμενου. Τό καθ’ ή μ ϊς ,  τά; διαφόρου;μαρτυρία; παραδαλόν- 
τ ε ; , δεχόμεβα τή ν  εύλογωτέραν γνώ μην, οτι 4 νεώτερο; "Αλέ
ξιο; άπέΟανεν άτεχνο;· ούτως, οί μετέπειτα  διαχρ-.βέντι; ίμώ·/υ- 
•αοι Καλλέργαι δέν χατάγονται κατ' εύβεΤαν παρά τού "Αλεξίου 
τούτου, ά λλά  πλα γίω ς καί έξ ά γ/ιστεία ς.

πολυθρυλλήτου Αλεξίου τού πρεαβυτέρου, καί ανε
ψιόν τού ομωνύμου Αλεςίου, ώς απόγονον τού πε- 
ρικλεεστέοου οίκου τής Ελλάδος, κ α τ ' αυτούς. Αλλ’ 
αντί θαυμασμού ματαίου, ή θέα τής αριστοκρατι
κής μεγαλοπρεπείας, κ α ί ή  Ιποψις τής πολιτικής 
υπεροχής, ής άπέλαυεν ή Δημοκρατία τότε, ένε- 
κέντρισαν εί; τήν ψυχήν τού Αέοντος τήν έθνικήν 
φιλοτιμίαν" ή δ έ  σύγκρισις τής Κρήτης πρός τήν 
εύδαίμ.ονα εκείνην καί αυτόνομον μητρόπολιν, αί- 
σθητοτέραν κατέστησεν έν τή  καρδία τού φ ιλογε- 
νοϋς τήν ΰποχειριότητα καί ταλαιπωρίαν τής πα - 
τρίδος. Οϋτω π ω ; διατεθειμένος έπανέκαμψεν ό 
νέος οίκαδε μ.έτά διετή διατριβήν. Αλλά, γινώ- 
σκων εκ πείρας τού Αλεξίου τάς έξεις κ α ί . δουλο- 
πρεπεϊς προλήψεις, άλλως τε  δε τού συγγενούς του 
Βάρδου τήν τύχην άναλογισθείς, καί έξ επιμέτρου 
ών είς τών είκοσιν όμηρων, ο'υς ά Αλέξιος παρέδωκε, 
τουλάχιστον κατά διατύπωσιν, τώ  Δουκί, συμφώ- 
νως πρός τήν παρά τού πάππου όμολογηθείσαν συν
θήκην, είς μεν τό φανερόν ΰπεκρί-θη φιλίαν πρός τού; 
Ενετού; (1 ), εντός όμως τής καρδίας ζωηρόν έθρεψε 
πρός αύτούς μίσος, καί τόν άρμούιώτερον ά-,εμη- 
ρυκήσατο τρόπον είς κατάλυσιν τή ς τυραννίδας των 
καί είς έκδίκησιν τού θυσιασθέντο; θείου. Διό, ά- 
ναγκαίαν πρό; τούτο εως ώπ άρχής νομίσα; τήν 
έπέκτασιν τών προσωπικών του σχέσεων εί; τά ; 
διαφόρους έπαρχίας τή ; νήσου, του; μέν έν τοΐς 
φρουρίοις Ιταλούς έςηυμένισε συγκακολογών ενίοτε 
τούς ομογενείς κατά τό έθος τών ςενοκολάκων, καί 
σπουδαρχών, άλλ' είς τά  ένδότερα περιοόεεύσας, έ- 
φιλοφρόνησε τούς αρχηγούς καί γενάρχας καί προε- 
στώ τας τών χωρίων, ο ί; εσπιυσε .καί νά συνδεθή 
διά πνευματικών συγγενειών, διά δωρημάτων καί 
ευεργετημάτων, έξαιρετως διά τής έρασμίας καί άν- 
υπερηφάνου του συμπεριφοράς. Οΰτω πολιτευθείς 
ό Λέο»ν, άπέβη μ ε τ’ ολίγον παρά τοίς ίθαγενέσι το- 
σούτον ήγαπημένος καί δημοχαρής, δσον άλλοτε 
διετέλεσεν ό Βάρδας" άπέβη πολυφίλητος, δσον έξ 
έναν-ίας μισητός η τον ό θεΐός του.

Μεταξύ τώ ν πολλών, οίς συνήψε κοινωνίαν αίσθη- 
1 μάτων, ήν καί τ ι ;  κάτοικος τής επαρχίας Αποκυ- 

ρώνων, χυδαίος μεν τά  γενέθλια, πλούσιος δμως 
διαφερόντως, καί δ ιά  τούτο πολύ δυνάμενος, Εμυ- 
ρίλιος τούπίκλτ,ν, άνήρ ραγδαίος τά  πάθη καί τά 
μάλιστα τολμηρός. Ούτος, έωρακώ, τόν γονέα καί 
τόν πατράδελφον έπ ί Βλασίου /.ένου κρεμασθεντας, 
μετά τήν άποτυχούσαν ανταρσίαν τού Βάρδου 
Καλλέργου, ώμοσε, πριν ή άποθάνη, νά λάβα, τρο
μερόν άντιποινον" έπ ί τοιαύτη δ ’ εύχή, άνέτρεψεν 
έ ; ύπτιας τ ά  προγονικά, τής οικίας εικονίσματα, 
προηρημ.ένος νά μή έπανορθώση αύτά, παρά καθ ήν 
ημέραν ή ίδιόχειοο; σφαγή τριάκοντα Ενετών ήθε
λε·/ εξιλεώσει τ ά ;  σκιάς τών συγγενών του. Πρός 
τούτον ό Λέων συνωκειωθείς, έθάρρησε νά χοινωνήση 
τόν απόρρητον σκοπόν του. —  ο ΙΙώ; δύνατα ι! έξε-

(1 ) « Q n i dum »rtiwam Y c - i - . u  i iö ifU a i s im o h i. » Cor». 
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φώνησεν ό Κώνστας Σαυρίλιος έκπλαγεΐς, κα ι " ε ο ί— 
βλέπων ασκαρδαμυκτί τον νέον ευπατρίδην' σύ, ό 
ό απόγονος του Κ αταραμένου  (1 ), σύ ό κληρονόμ.ος 
τριών ά.τοέ.τνωμέι ω ν <ρραγχαρχό>Τ(Ίν, σύ ό έπιπο- 
θών των Φράγκων τήν έξωσιν! Αδύνατον! —  « Πο
θώ τν,ν έξωσιν αυτήν, όσον ούδέ σύ, οΰδ' άλλος τις 
επ ιζητεί αύτΫ,ν, άπήντησεν ό Λέων όξυπαθώς. ίσως 
εγώ  πετρωμένος εϊμαι νά καθαγνίσω τΫιν μνήμην 
τού Βάρδου, νά πλύνω τάς χ.ηλίδχς, αϊτινες έμόλυ- 
νον καί μαλύνουσι τόν οίκόν μου. η Οί δύο φίλοι 
ώμοσαν πληρ/ι συμφωνίαν χ.αί μυστικότατα, ήρξαν- 
το δέ μηχανάσθαι τά  εις τήν έκτέλεσιν προσήκοντα.

Ες άλλου μέρους οϊ άρχοντες του Χάνδαχος, τών 
Χανιών, τής Ρεθύμνης, καί όσοι ά>λοι έφθόνουν 
τώ ν Λλεξιαδών τήν υπερβολικήν επιρροήν, συνομώ- 
σαντες έν παραβύστω, έκαραδόκουν τήν  ευκαιρίαν 
τής άφηνιάσεως. Εξιχνιάσαντες δέ τάς φιλελευθέρους 
του Λέοντος διαθέσεις, εύκταϊον έκρινον νά σαγη- 
νεύσωσιν εις τ ά  μηχανήματα τω ν μέλος οϋτω χρή
σιμον έν άνάγκγ, ώς ήτο αύτού τού Αλεξίου ό ανε
ψιός. Οθεν, προφυλακτικώς μέν κ α τ ’ άρχάς, άνεν- 
δοιάστως δ  έπε ιτα  πρός αύτόν άποκαλυφθέντες, 
καί ώς τέρμα τής συνωμοσίας παραστήσαντες τήν 
έλίυθέρωσιν τής πατρίδος, έκ τού προχείρου έσυρον 
αύτόν εις τ ά  δίκτυα τής αρχοντικής σκευωρίας των. 
Τοιουτοτρόπως, ό Λέων έτυχε συγχρόνως έμπε- 
πλεγμένος εις δύο π 'εκ τά να ς διαφόρους καί πρός 
αλλήλας άσυγκοινωνήτους* ένθεν μέν εις την συνω
μοσίαν τώ ν χωρικών, ήτις ένεκα δυσπιστίας απέ
κλειε τούς εύγενεΐς’ έκεΐθεν δέ εις τήν σκευωρίαν 
τώ ν αρχόντων, ο ΐτινε;, άποβλέποντες μόνον εις ί- 
διοτελεϊς σκοπούς, ήθελον εί δυνατόν νά καταστή- 
σωσι τόν κληρονόμον τών Λλεξιαδών οργανον καί 
θύμα τής σπουδαρχίας των. Ούχ ήττον όμως, γε- 
νόμενος ό Λέων όρος προσαφής δύο κομμάτων, τει- 
νόντων έξίσου πρός.τήν τών καθεστώτων ανατροπήν, 
προεϊδεν έγγιζουσαν τήν ώραν, καθ'ήν τάς δ ΐ Υ , ρ τ ,μέ
να; δυνάμεις εις μίαν καί τήν αυτήν όδόν κοινωφε- 
λείας κατευοδών, ήθελεν άποτινάξει τόν δούλειον ζυ
γόν, κα ί κτήσει φήμην άθάνατον- Ταΰτα δέ στοχαζό- 
μ.ενος καί παρασκευάζων, προητοίμαζεν έν τή  καρ- 
δία  ούχί επ ιχείρημα άντάρτου, άλλ’ άγώνα νόμι
μον κ α ί δίκαιον.

Τά μυστικά του Λέοντος διαβήματα δέν έξέφυ- 
γον, κατά  δυστυχίαν, τό  φιλύποπτον όμμα τού 
Προβλεπτικού Συμβουλίου' περ ί ών ό Αλέξιος κα- 
ταδιδαχθείς , ώργίσθη σφόδρα, κα ί τοσούτον παρε- 
πικράνΒη, ώστε έκυριεύθη ύπό πυρετού. 0  Λέων 
περιωρίσθη εντός τίνος πύργου, ύπό ποινήν εξο
ρίας, άν παρέβαινε τόν περιορισμόν' άλλά, τού
του λήξαντος, πάλιν άνέλαβε τά  νήματα τής υφής 
του. Καταληφθείς όμως ε π ' αύτοφώρω εις νυκτερι
νήν συνέντευςιν μεθ υπόπτων ποοεστώτων, αύτός 
μέν άπεστάλη δέσμιος εις Χάνδακα καί καθείρχθη 
εις σκοτεινήν φυλακήν, ό δέ πατήρ καί οί άδελ-

φοί του έξωρίσθησαν εις Σούδαν. Τό δέ χείρον, έκ
πτωτον ό θείος κηρύξας τόν άνεψιότ τής εύνοιας 
του, διέταξε νά μεταφέοωσιν αύτόν εις ένετίαν, καί 
νά τόν παραδώτωσιν εις τήν  φοβεράν έπαγρύπνησιν 
τής έκεϊ αστυνομίας.

13; ή φήμη τής συλλήψεως τού Λέφιτος διεδόθη, 
ήγέρθη καθ' δλην τήν νήσον φωνή άγ’ανακτήσεως. 
Οί προύχοντες, κρίναντες τό μέτοον αύτό τής κυ- 
οερνήσεως πρόδρομον προσεχούς διωγμού, έσπευ- 
σαν νά στρατολογήσωσιν, έν προνοία τού ένδεχομέ- 
νου πολέμου' ό δέ οξύθυμος Σαυρίλιος, τά ς  έργα- 
σίας προσεπιταχύνας, συνήθροισεν όσους εϊχεν ε
τοίμους πολεμιστάς, καί έλθών είς τινα πεδιάδα 
τής Ρεθύμνης, ηρε τήν σηκαίαν τής αύτονομίας. Συν- 
έοαινον τα ύ τα  έν έτει < 3 4 1 , άρμοστεύοντος τού 
Λουκός Ανδρέου Κορνν,λίου (ΞΓ-.). Η τόλμη τού 
χυδαίου άρχηγού παρώξυνεν έως μανίας τόν Αλέ- 
ςιον, όστις, καί το ι νοσών, τής κλίνης έκπηδήσας, 
καί τριακοσίους έπιλέκτους μεθ’ εαυτού προσλαβών, 
έ;ήλθεν εις άπάντησιν τών ανταρτών. Τώ όντι, ώς 
έκ τής έκβάσεως δηλοφανές, τόλμην μέν είχε με- 
γάλην ό Σαυρίλιος γνώσιν όμως καί πείραν στρα
τηγικήν ουδόλως. Μάχης αυθημερόν συγκροτηθεί- 
σης, οί Κρήτες ένικήθησαν, τά ς δέ κεφαλάς τών 
ζωγρηθέντων αρχηγών, έν αίς καί ή τού άνεκδική- 
του Κώνσταντος Σμυριλίου, τετυφωμένος ό εγγονος 
τού πρεσβυτέρου Αλεξίου προεκύλισεν εις τούς π ό - 
δας τού Λουκός (4).

Τήν προτεραίαν τής άναχωρήσεως τού Λέοντος, 
ό νικητής τυχών εις Χάνδακα παρών, ήθέλησε νά 
δοκιμάσν) τήν τελευταίαν παραίνεσιν είς τό πνεύμα 
τού άπολωλότος ανεψιού. Είσελθών ούν έν τή  φυ
λακή, διέταξε τούς δεσμοφύλακας νά κομίσωσι τόν 
υπόδικον είς τήν παρουσίαν του’ —  ο Αθλιε, έφώ- 
νησεν, (ώς είδε τόν Λέοντα προβαίνοντα άλυσίδε- 
τον), τοιαύτα λοιπόν πρωτόλεια τιμής πετρω μέ
νος ήσ» νά μοί δώσης εις άντίδοσιν τής ευεργεσίας- 
μου ! Αυτοί οί καρποί τών πατρικών συμβουλών 
μου ! Εύγε ! λαμπρός, τή  άληθεία, εύγενείας καί 
δόξης άρραβών τό  κάτεργον ! Αλλ οίοι οί φίλοι 
σου, τοιαύται καί α ί πράξεις σου' οίον δέ τό τέλος 
αύτώ», οΐμοι! τοιούτο έσεται κα ί τό  σόν ! Φίλοι 
αύτοί έκ γενετής συνειθισμένοι είς πάσαν πράςιν α 
θέμιτον" μήτε νόιχον θεϊον σεβόμενοι, μήτε θεσμούς 
άνθρωπίνους ευλαβούμενοι, μήτε κανόνας τιμής ό- 
μολογούντες, άλλ’ ύπό πρόφασιν φιλοπατρίας έξα- 
σκούντες τάς όρμάς τής άγριωτέρας φύσεως, τόν 
φόνον, τήν αρπαγήν, καί τήν άλληλοσφαγίαν' φ ίλοι, 
μόνον έχοντες φίλον τού πλησίον τόν χρυσόν, μό
νην δέ πατρ ίδα  τήν άναρχίαν, μόνην δέ π ίστιν τήν 
προδοσίαν καί τήν  επιβουλήν . . . .  3 Καί τού 
Λέοντος πτοηθέντος έκ τή ς τελευταίας φράσεως"
* Κ αί, προσέθηκεν ό Αλέξιος άναστάς, άλλους φί
λους, τρισάθλιε, δέν έχεις, παρά προδότας άργυ~

(1] ·  h l  S m cric lii aliorum qae e x  u im uliu an lium  prim it 
(1) Ουτω χα τχ  δημώδη παρωνυμίχν έχχλ«Ττο ό πρεσδύϊΐρος ohlruncuU  capilo, Crciatn ad Ducam m is il. » Cora. T . 2 .  f.
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ρωνήτους, προδότας άξιους λακτίσ ματος καί κα τά 
πτυστους' άνάγνω θι!» Κ αί προτείνας έπιστολίδιον, 
ένεχείρησε πρός τόν δεσμοί την. 0  Λέων έφριξεν έκ 
πρώτης προσβολής γνωρίσας τόν χαρακτήρα τού 
μοναχού Γοβδελεά, μ.ητραδέλφου τού Σμυρυλίου,καί 
ενός τών ένεργεστέρων συνωμοτών. Λιά τού γρα μ 
ματίου  αύτού ό άναχωρητής τού άγιου Ό ρους προ- 
ήγγελλε πρός τόν Αλέξιον τήν συνταχθείσαν νυκτε
ρινήν συνέντευξιν, κατεμήνυε δέ λεπτομερώς τόν 
σκοπόν, τήν ώραν καί τόν τόπον. Αλλ' άποκρύψας 
ό Λέων τήν  κεραυνοβόλον έκπληξιν, καί αισθήμα
τ α  μεταγνώσεως ύποκριθείς, έπ  έλπ ίδι καί τόν 
θειον νά έξιλεώση,, καί αύτός, τή ς φυλακής άπαλ- 
λαττόμενος, νά σπεύσν] όπου ή φωνή τής πατρίδος 
έκάλει αύτόν, « Πείθομαι, εϊπεν είς σχήμα άμαρ- 
τωλού μετανοούντος, πείθομαι, ότι μετέρχονται 
τήν προδοσίαν οί κατάπτυστοι έκεΐνοι τούς όποιους 
ένόμισα φίλους μου' διό, άποκηρύττω καί περι
φρονώ αυτούς ».—  « Καί ποιον εχέγγυον τής μετά
νοιας σου δ ίδ ε ις ; ο ήρώτησεν 6 θείος.—  « Αάβε τήν 
κεφαλήν μ,ου! » άπεκρίνατο άδιστάκτω ς ό ανεψιός. 
—  α Εστω, ύπέλαβεν έντόνως ό άδυσώπητος συγ
γενής' άλλ ούχ_ ήττον άγε είς Ενετίαν! Εςαρτάται 
άπό τής έκεϊ όιαγωγής σου ή έπανάκτησις τής εύ
νοιας μου! »

Ποία χείο εύσπλαγχνική προσήλθεν έν άκμή 
τοιαύτη είς βοήθειαν τού Λέοντος; Παράδοσίς τις 
προφορική, σήμερον έτι είς Κρήτην έν είδει π α ρ α μ υ 
θιού σωζομένη, άξιοι, ότι τά  ^εσμά τού νέου έ- 
λυσεν ίδιοχιίρως αύτήή θυγάτηρ τού Λουκός, Φιορέν- 
τ ζ α  τονομα, είς τήν  φυλακήν είσδύσασα διά  μαγικής 
κλειδός. Ούτως ή άλλως, άδιάφορον. 0  Λέων,δραπε- 
τεύσαςέκ τών υπογείων τού Παλατιού, έδραμεν ώς 
ί ΐ / ζ  τάχου; είς τήν κώμην Εξάτην, ένθα συ.ηθροισμέ- 
νους εύρε τούς κυριωτέρους τώ ν άρχηγών* έκεϊ δέ, 
περισυνάξας τού πρό τίνος νικηθέντος στρατού τά  
λείψανα, καί τινας πιστούς Σφακιώτας, ώς έκατόν 
πεντήκοντα, τούτοις έπισυνάψας, έξεστράτευσεν είς 
Μυλοπόταμον, όπου έστρατοπεδευμένος διέμενεν ό 
εχθρός. Ιδού λοιπόν έτοιμ.αζόμενος εις τόν άγώνα 
τώ ν νεανικών ενυπνίων του ! Αλλ’ είς τίνας επι
κουρίας ήλπιζε συντελεστικάς, έγείοων πάλιν, καί 
τοσούτον κ.ατεσπευσμένως,τήν άποτυχούσαν σημαίαν 
τού Βάρδου καί τού Σμυριλίου ; Περιέμενεν ίσως 
βοηθήματα έκ Χάνδακος ; Ιίπατήθη. Ούδέν σύμ
π τω μ α  ταραχής παρετηρήθη εν τή  πρωτευούσ/)· 
μάλιστα οί άρχ οντες τού ή  ρακλείου πάντες όμ.ο- 
θυμαδόν έφιλοτιμήθησαν ν ' άποδοκιμάσωσι τήν 
φυγήν του, καί απονενοημένου να καλέσωσιν αύτόν 
έν τή  παρουσία τών ’Ιταλών.

Εν τούτοι;, οργήν πνέων θηριώδη δ Αλέξιος κατά 
τού άδιορθώτου ανεψιού, ώ  προσάπτει τ ά  αισχρό
τερα επίθετα , σπεύδει είς Μυλοπόταμον, ένθα οί 
άντάρται, άποδιώξαντες ήδη τούς Ενετούς, εϊχον 
κυριεύσει έν ορούριον μικρόν παρά τήν κώμην Μού- 
τυρον' είς έφοδον δ έ  όδηγών τά  παρ αύτού στρατη- 
λατούμενα τρία τά γ μ α τα , έξ ών £ν ιππικόν, ανα
λαμβάνει τό φρούριον. ί ΐ  άντίστασις υπήρξε φονική

καί πεισματώδης' άλλ’ ο ίέπαναστάτα ι, τού δχυρώ- 
ματος στεοηθέντες, κα ί άνισον απέναντι τής έχθρικής 
ίππου ϊδόντεςτήν δύναμιν αυτών, ήναγκάσθησαν ού 
λίανεύτάκτω ς νά ύποχωρήσωσιν έν τιν ι στενώ καλού
μενο» Π έρα μα , όπως εντεύθεν έξελθόντες,άναρ ρωσθώ- 
σιν εις τάς κορυφάς τής ϊδης. έ κ ε ϊ  όμως ένέδρα π ε- 
ριέμενεν' έτερον σώμα Ιταλών, νύκτωρ έλθόν, εϊχεν 
έγκαθήσει- Ó λόχος,έφορμήσας αίφνης, κατέθραυσεν, 
έν άκαρεϊ κατεκερμάτισεν αυτούς,φεύγοντας σπορά
δην τή  δεκάκεϊσε. Εν τή  δευτέρα ταύτιρ αποτυχ ία  
πολλοί έζωγρήθησαν τώ ν αρχηγών' ό δέ Λέων, ύπό 
Ιππέως έγγύδεν ποδός καταδιωχθείς, κα ί δεκάκις 
κινδυνεύσας νά φονευθή, ή νά αίχμαλωτισθή, έσώθη 
επ ί βράχου δυσβάτου, έφ’ ού μ ετά  πολλής σπουδής 
καί κόπου άνερριχήθη.

ή  ή ττα  έδε-.μάτωσε τήν άνταρσίαν. Τά δ ιά 
φορα σώματα, άποσυρθέντα, έξεχείμασαν είς τά  
ορεινότερα, πόρρω τής συναφθείσης μάχης, καί 
μηδέν έπ ί τινας μήνας άποτελεσματικόν έπενεο- 
γήσαντα. Εν τούτοις, φήμαι λυπηραί καθ έκάστην 
διεβιβαζοντο πρός τόν Λέοντα, έγκρυπτον έν τιν ι 
μοναστηρίω. Στίφη στρατιωτών Βασμούλων, ύπό 
τού διαλαληθέντος κεφαλικού τιμήματος έμψυχου- 
μένων, διέτρεχον τήν ττέριξ χοίραν, έοίαζον τάς 
οικίας τών χωρικών, έςεγύ'μνουν άγιαστήρια πρός 
ιχνηλασίαν του. Ενώ δ έ  ό κύκλος τού καταφυ
γίου του μάλλον έπί μάλλον περιεστέλλετο, δύο 
τώ ν αδελφών του συγκατεδικάζοντο είς θάνατον 
μετά τών αιχμαλώτων. Τούτων διαθρυλλουμένων, 
ό ηγούμενος τής μονής, γέρων σεβάσμιος καί φ ί
λος παλαιός τού γένους τών Καλλεργών, άνέλαβε 
τήν εντολήν ν’ άπέλθτι αϋτοπροσώσως είς Ηρά
κλειον, όπως συνάξν) περί τών διατρεχόντων πλη
ροφορίας άκριβεστέρας' έπανελθών δε, σπουδαιο- 
τάτας ειδήσεις άνήγγειλεν πρός τόν έγκρυπτον. 
ι  Ναι μέν ήσαν ο ί αδελφοί του καταδεδικασμένοι 
είς θάνατον ώς συνένοχοι, άλλ’ ή έκτέλεσις τής 
ποινής ύπερετίθετο, έωσού, συλληφθέντος καί τού 
τρίτου άδελφού, παραβληθώσιν αί μαρτυρίαι. Εν 
τοσούτω, καμφθείς είς τάς ικεσίας καί τούς θρήνους 
τώ ν άθλιων γονέων ό Αλέξιος, ρητήν έδιδεν όπό- 
σχεσιν νά μεσολαβήσνι πρός τήν κυβέρνησιν υπέρ 
τού Λέοντος, άν έστεργεν ούτος νά παραδοθή είς 
τό έλεος τού Λουκός' καθ ήν περίπτωσιν ήλπιζεν 
έξικετεύων νά σώση άπό τού θανάτου καί τούς τρεις 
ενόχους άδελφούς ®. Είς έπιβεβαίωσιν δέ τώ ν λεγο
μένων, ό ηγούμενος έφερεν ιδιόγραφον έπιστολήν 
τού Μάρκου Καλλέργου, δ ι’ ής ό υιός διαπύρως κα- 
θικετεύετο νά ώφεληθή άπό τής ανέλπιστου συγ- 
καταβάσεως τού θείου, όπως σώσγ; καί εαυτόν καί 
τούς άδελφούς. «Εγώ, ή μήτηρ σου, τά  τέκνα μου, 
πάντες έξαρτώμεθα έκ τής θελήσεώς σου, έγραφεν 
ό πατήρ. ΓΙείσθητι είς τήν ύπόσχεσιν τού θείου σου, 
δ ιό τι, ώς γινώσκεις, άπαραβ αττος ό λόγος του. » 
—  Δισταγμόν ή πρόσκλησις δεν έπεδέχετο. Διά 
τής έπ.στολής έκείνης υπεύθυνος καταστάς πρός 
τούς γονείς τή ς ζωής τώ ν αδελφών, άλλως δ ’ έλ π ι
σα; νά σώσΥ, καί τήν ζωήν τώ ν συνεταίρων, ό Λέων
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παοεδόθη εις τό άβέβαιον τής τύχης. Τβ» όντι ώς 
είχον τ ά  πράγματα , ούδέν άπέμενε πιοτιμότερον.

Αλλ' απροσδόκητος ευ τυ χ ία ! Φθάσας εις Χάν
δακα, αντί σκοτεινής φυλακής, ίτυ χ ε  τιμώ ν μεγά 
λων. Συμπόσιον πολυτελές περιέμενεν αϋτόν έν τώ  
Δουκικώ παλατίω , παρόντων κα£ τινων τών πρώην 
συνοαωσάντων ευπατριδών. 0  Δούξ Κορνήλιος ύπε- 
δέξατο αύτόν μετά  πλείστης όσης φιλοφροσύνης, 
καί λαβών έκ τής δεξιάς, έκάΟισεν αϋτόν εις τήν 
εύπρεπεστέραν θέσιν τής τραπέζης' όθεν οϊ άλλοι 
παρακινηθέντες, συνεφιλοτιμήθησαν νά περιποιηθώ- 
σιν αϋτόν δ ιά  προπόσεων καί κολακευτικών εύχών. 
0  οίνος τής Ρεθύμνης καί του Μαλεβυζίου έρρεεν 
άφθονος, ή δέ συνδιάλεξις προέβαινε ζωηροτέρα, 
δτε αίφνης δέκα σωματοφύλακες, έκπηδήσαντες ξι
φήρεις έκ του προσεχούς δωματίου, ώρμτ,σαν έπί 
τού Δέοντος, καί, τού-Προβλεπτού προηγουμένου, 
έσυρον αύτόν, ματαίως άνθιστάμενον, εις τ α  κα τώ 
τερα υπόγεια. Τό συμπόσιον διελύθη έν α ταξία ' 
τών δέ ουνδείπνων άποπεμφθεντων, τά  μέν φώτα 
τών μεγάρω·· έσβεσθησαν δ ιά  μιας, α ί δέ κιγκλίδες 
έκλείσθησαν διά σιδηρών μοχλών (4).

II έποψις τών βασανιστικών εργαλείων δέν έ- 
πτόησε τόν νέον, δστις εις τήν περίστασιν ταύτην 
ώνέδειξεν ηρωισμόν δντως άτρόμητον. —  β ΤΙς σέ 
παρεκίνησε πρώτος εις τήν αποστασίαν ; ήρώτησεν 
ό ανακριτής. —  a Σϋ αυτός καί οί προκάτοχοί 
σου, ό Λέων άπεκρίθη. οϊτινες έχετε τήν Γραικικήν 
επωνυμίαν ώς λέξιν υβριστικήν, κα ί κηρύττετε τήν 
γενεάν σας άνωτέραν τής ιθαγενούς φυλής'ναι, υμείς 
αύτοί μέ παρεκινήσατε, οϊτινες εις τούς νόσους τής 
τιμής, τής πίστεως, τής δικαιοσύνης αρχής άπο- 
στατήσαντες, τολμάτε άποστάτας άποκαλείν άμάς 
Τούς θέλοντας τήν ευνομίαν ! ϊ  Καί τού Ποοβλεπτοϋ 
δακτυλ,οδεικτήσαντος τό βασανιστήριο·,' « Σηυ,είωσαι 
είπε πρός τόν υπομνηματιστήν, δστις κατέγραοε 
τήν έοωταπόκρισιν, γράψε, δτι έάν αϊ άλγηδόνες 
μ έ  βιάσωσι νά ένοχοποιήσω αδελφούς, ή φίλους, ή 
ένοχοποίηοις έσεται ανίσχυρος, ώς εργον βίας! t  —  
β Εχεις άλλο τ ι  νά όμολογήσγ,ς d ; ύπέλαβεν έπειτα 
κατά τήν δικαστικήν συνήθειαν ό ανακριτής. —  
3  Ε;ωμολογήθην καί μετέλαβον (τώ ν μυστηρίων), 
πριν ή ύπενδώσω εις τήν έπιβουλήν τού θείου μου, 
καί εις τάς άνυπόπτους προσκλήσεις τού πατρός μου, 
άπήντησεν ό Λέων' άλλο τ ι  δέν μένει τώρα ή ν’ 
αναθέσω τήν ψυχήν μου εις τόν εΰσπλαγχνον Θεόν. ί  
—  Υποβληθείς ακολούθως εί; τήν δοκιμασίαν τών 
βασάνων (άναφέρουσιν οί χρονογράφοι τής Ενετίας) 
εόηλωσε τόν αληθινόν σκοπόν τής αποστασίας του. 
Πν ό οϋτος, κατ αυτούς, ή διά  τής καθολικής 
σφαγής τών Ενετών (Yenelorum excidium) μετά- 
δοσις τής Κρήτης πρός τούς Οθωμανούς, (quod do 
tiadcnda lu rc is  insula cgissot). Αναιδής συκοφαν
τία , τότε μέν έπινοηθέϊσα παρά τού Δον/.ός, ε ϊτα  δέ 
παρά τώ ν χρονογράφων διαδοθεΐσα, πρός δικαιο
λόγησα τής απιστίας καί τού ανομήματος !

(1) R a p h a ju i  C o rc tio i, C um in. D anduli.

0  Αλέξιος Καλλέργης έτυχε παρών εις Χάνδακα, 
νικητής έπιστρέψας έκ Μυλοποτάμσυ. Περί τής δ ε ι
νότητας τής ψυχής του δ ιηγείτα ι χρονογράφος τ ις  
τό επόμενον απόφθεγμα. « Ό τ ε  ό γραμματεύς τών 
Προβλεπτών είσήχθη, όπως τώ  άγγείλρ τάς φοβέρας 
τού ανεψιού όμολογήσεις, καί έρωτ^σ-ρ αύτόν αν έ 
κρινε τόν ένοχον άξιον θανάτου, ευρε τόν Αλέξιον 
συνδιαλεγόμενον μετά τού ιατρού ΰπέο τούνοσούντος 
καί φιλτέρου τώ ν ίεράκων του. —  σ Εγκαταλείπω , 
ύ ¡ιιγάθυροζ  άπεκρίθη, τήν ιατρικήν όμιλίαν άτα - 
ράχως διακόψας, εγκαταλείπω  τόν διεστραμμένον 
εις τού νόμου τήν αυστηρότητα' έδυσφήμησε τό Ο
νομά μου, καί τήν  άφοσίωσιν τού οί/.ου μου πρός 
τούς Ενετούς ». Τούτο δέ είπών, άπέπεμψε τόν 
γραμματέα , καί άνέλαβε τό περί Ιέρακος ίατροσυμ- 
βούλιον. Αλλά τίνος παραγγελίας άναμνησθεις, ε- 
νευσε νά τόν άνακαλέσωσι' τούτου δ ' έπανελθόντος, 
έπλησίασε καί προσέδηαεν αύτώ σ ιγά ' « Εννοείται, 
δτι πρός Καλλέργην αγχόνη καί καρατομία δέν 
άρμ,όζουσι ».

Τήν έπομένην εσπέραν ό Λέων παρεδόθη πρός 
τούς δημίους, οϊτινες έναπέκλεισαν αύτόν όλόδίτον 
εντός σάκκου μετά λίθου χονδρού, καί δ ιά  λέμβου 
έκόμισαν παρά τήν παράλιον πλευράν τού Δουκικού 
παλατιού. [Ιτο ασέληνος ή νύξ' σκότος περιεκάλυ- 
π τ ε  τό κακούργημα' μόνοι τού θύματος οι υπόκω
φοι γογγυσμοί διέκοπτον τού τόπου τήν ηρεμίαν. 
6  Κορνήλιος, συγκεκινημένος άχρι δακρύων, έχων 
δ  έ ;  άμφοτέρων ·γ>ύς Πρσβλεπτάς, περιέμενεν εις 
τόν εξώστην τήν έμφάνισιν τού πλοιαρίου. 0  ψόφος 
τών κωπών ανήγγειλε, τέλος, τήν προσέλευσιν τής 
πομπής' ή λέμβος έπλησίασεν άχρ ι τόξου βολής. 
Τότε, έπ ί μια κραυγή τού Προβλεπτού, ό σάκκος 
κατεβυθίσθη, ό δέ μορμορυγμός τώ ν ϋδάτων έσή* 
μ.ανεν, δ τ ι καί έτερος μάρτυς τής Ελληνικής ελευ
θερίας έξέλιπεν άπό προσώπου τής γής ! {Κ)

ηληρωθείσης ουτω τής όργής τού θείου καί τών 
Ενετώι, οί αδελφοί τού Λέοντος, άθώοι ϊτως καί 
τής συνωμοσίας «μέτοχοι, ευρον συγγνώμην παρά 
τώ  ΔουκΙ, κα ί άπελύθτ,σαν. Αλλ’ α ί ύλακαί τού συν · 
ειδότος δέν έβράδυναν νά σπαράξωσι τήν έως τότε 
ύπ’ αναλγησία; τεθωρακισμένην ψυχήν τού ευπατρί
δου, δστις τό ΐδιόν του αίμα προσέφερεν ολοκαύ
τω μα είς τήν ύποπτον τυραννίδατοΰ Λατίνου. Κατά 
τό  φύραμα τώ ν ανδρείων τού καιρού εκείνου, ό Α
λέξιος ήτο τοσούτω άφοβος καί γενναίος κατά τήν 
μάχην, όσω δε.σιδαίμων καί περισσόθρησκος εις τό 
άναχωρητήοιον τού πύργου του, ένθα ειωθε νά μο- 
νάζη περικεκυκλωμένος ύπό αναρίθμητων εικονισμά
τω ν, καί ύπό διφθερών εκκλησιαστικών. II άνά- 
μνησις τού Λέοντος έτάραξε τόν ύπνον του' ή σιγή, 
ή μοναξία, ή συστροφή εϊς έαυτόν άνέπτυςαν μ ετ

(1 )  «  Ιηι··Γ n o c t u r n a s  I c n e b r a s  ϊι> m arc  d e m e r g i l u " .  » C r .  

S a c r 3 .  T .  I I .  3 1 1 .  —  K a l i  τ ή ν  μ υ θ ώ δ η π α ρ ά δ ο α ιν ,  ή ;  ί μ ν τ ,μ ο -  

ν ε ύ σ α μ ε ν  α ν ω τ έ ρ ω ,  6  θ ά ν α τ ο ;  τ ο ύ  Λ έ ο ν τ ο ς  τ ο α ο ΰ τ ο ν  έ π ίχ ρ α ν ε  τ ή ν  

θ υ γ α τ έ ρ α  τ ο ύ  Λ ο υ χ ό ί  Ψ ιο ρ έ ν τ σ α ν ,  ώ ο τ ε  χ α ΐ  α ύ τ ή  μ ε τ ά  τ ρ ε ι ς  ή 

μ ε ρ ο ς  ά π έ θ α ν ε  χα ρ δ -.ό δ τ ,χ το ς.
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ολίγον έν τή  καρδία του οδυνηρούς ελέγχους, α
γνώστους στεναγμούς. Υστερον τού ανεψιού μνη- 
μόσυνον άπέμενεν είς τόν πύργον ή σμιλευτή κ ά 
θιδρα, δπου ό νέος συνείθιζε νά κάθηται έπιστρέ- 
φων έκ περιοδίας. Διέταξε νά τήν έκβάλωσι, διότι 
καθημένην έπ’ αύτή τώ  έφαίνετο συχνάκις νά βλέπη 
τήν  σκιάν τού θύματος, παρατηρούσαν αύτόν α
σκαρδαμυκτί. Δεήσεις, εύχαί, πνευματικοί καθα- 
γνισμοί, νηστεϊαι, έλεημοσύναι, απολύσεις πεφυλα- 
κισμένων δεν άπήλλαξαν τόν πάσχοντα έκ τών πα
ραλόγων φόβων, οϊτινες έταλαιπώρησαν τά ς έσχά- 
τα ς  ημέρας του. Πεσών είς όπταπάτην καί μαρα
σμόν, κατέστρεψε τόν βίον δεκατέσσαρας μήνα; 
μετά  τόν θάνατον τού Δέοντος' καθ’ ήν πεοίστα- 
σιν οί Ενετοί έτελεσαν είς τιμήν του κηδείαν με- 
γαλο π  ρ επεσ τά  τη  ν καί άπαραδειγμάτιστον, χηόείαν  
ά ζ ία ν  ήρωος, στήσα>-το>; τοααΰτα τρόπ α ια  (4).

Αγνωστον εν τούτοι; δέν έμεινε τό νυκτερινόν 
κακούργημα. II επίβουλος καί σκληρά καταδίκη 
διήγειρε τήν πάγκοινον άγανάκτησιν, παρώξυνε καί 
τούς άπαθεστέρους τών κατοίκων. Τότε δή τά  
προτερήματα τού Λέοντος ύπερυψώθησαν, τότε εύ- 
φημήθησαν έπισήμως ή φιλοπατρία κα ί ή αφέλεια 
τού ήθους καί ή  πρός τούς πένητας εύσπλαγνία 
του ' ό Λέων, ένί λόγω, έθεωρήθη παρά πάντων μάρ
τυς πατρίδος κα ί πίστεως' διό , καί μνημόσυνα 
πολλαχού τής νήσου έτελέσθησαν είς άνάπαυσιν τής 
ψηχής αύτού, κα ί κόλλυβα νεκρώσιμα διένειμον οί 
ιερείς είς άνάμνησίν του, κα ί άσ ματα  περιπαθή, ε
λεγεία, ηρωικά τρα γούό ια  διετραγφδησαν τόν μαρ
τυρικόν του θάνατον. "Οσοι λαοί έπιμόνω; είς τάς 
εθνικά; παραδόσεις των ένεκαρτέρησαν, οΰτοι τάς 
περιπετείας, τούς πόθους, τ ά ; συμφοράς, τά  παθή
μ α τα  τής δουλειάς των παρέδοσαν πρός τά  τέκνα 
δ ιά  τής Ποιήσεως' τροφός φιλελευθέρων καί άναξιο- 
παθούντων ή Ποίησις. Οί δέ Κρήτες, γένος ενθου
σιώδες, θερμουργόν, κα ί φιλόμολπον, οί Κρήτες, 
θαυμαστοί αύστοσχεδιασταί (iιlprov¡sateuΓs) καί πα - 
ραμνβυ.Ιόγοι, κατέστησαν, είς τάς ήμέρας τώ ν Δου
κών, τήν λύραν δπλον κατά  τού τυράννου μάλλον 
έπίφοβον, παρά τό  τόξον, είς τήν χρήσιν τού ό
ποιου, άλλως τε , εύδοκιμήσαντες, έκέκτηντο φήμην 
μ,εγάλην. Μάτην οί κατά  καιρούς ΑομοσταΙ καθεΐρ- 
ξαν, έδιωξαν, έτιμώρησαν τούς άλήτας Τραγουδη- 
τά ς  κ α ί όμηρίδα;' ή  Ποίησις, άσύλληπτον πνεύμα, 
θεά προστάτις τών κακουχουμένων, κατεγέλασε 
τήν αδημονίαν καί τά ς φροντίδας των (2). Οί Κρή-

¡1) « V ero  non  m u llo  posl v iv e ro  d e s ii l  A lex ius CalorRius, 
cu i iu  fa s lis  Y cn c lis  im m o rta io  c r i t  n o m cn . O biil R clb im i, 
u b i pom pa proo e m tc ris  m .ig n if ic e n iiss im i, m  H e r o e i n  lo l  t r i -  

u m ph is  in s ig n cm  d cccb .il, in  su is  exoqu iis  d cU lu s  c s t .  » C r .  

S acra . T .  2 .
(2) Τήν αυτήν ϋπέσττ,σαν χαταθίωξιν οί ϊημώίιις τήι χα- 

ταχτηθιΐοης ϊαξωνία? ποιηταί έπί Καρόλου τού μεγάλου, χαθό 
τό μΐαο; τών αυτοχθόνων έγείραντες χατ» τών σ>ράγχων ίιά 
τήί στιχουργήοεω; τών πατρίων παραίόαεων. Οΰό’ όλιγώτερον 
Ιτ> . τών ϊιαόόχωό τοϋ Ούϊλλέλμου Καταχτητοϋ έχαχοπάθηααν 
ι ί  Κελτογαλάται πο.ηταί τής ’Αγγλίας. Έόουάρόος ό Α ’.  δ ι έ -

τες τού καιρού εκείνου ήγειραν διά  τώ ν Τ ρ ά γ ο ν -  
dioir  μνημεία, καθ' ών δέν Γσχυσαν τό πύρ καί ό 
σίδηρος τών Ενετών. Οί Τ ραγονόητα ί τή ; Κρήτης, 
(περίφημοι τότε επ ί ήδυφωνία καί ενθουσιασμό,), 
μόνοι γενόμ.ενοι τής έαυτών πατρίδος ΰπομνηματι- 
σ τα ί, μόνοι αψευδείς χρονογράφοι τώ ν διατρεχόν- 
των, περιήρχοντο τάς κώμα; καί τάς συνοικίας έ- 
πανακαλοϋ/τες τήν  μνήμην τώ ν Βυζαντινών αιώ 
νων, έξυμνούντες τών κεκοιμημενων τά ς άρετάς, 
διασαλπίζοντες τήν ευσέβειαν καί τόν ηρωισμόν τών 
πατέρων. Ειχον άσματα πατρ ιω τικά  δ ιά  τούς άν- 
δρας, εϊχον ελεγεία διά τάς γυναίκας, είχαν παρά
δοξα καί μυθώδη τραγούδια διά  τούς παΐδας, είχον 
άγιων ιστορίας καί μαρτυρολογήματα διά τάς μο- 
νάς. Τό είς τόν πνιγμόν τού Λέοντος περιασθέν 
Τραγούδιον έπεκαλέσθη τήν έκδίκησιν κατά πάσαν 
γωνίαν τή ς έξυβρισθείση; γής. Ιερείς τε καί λαϊκοί, 
άνδρες τε  καί γυναίκες τήν αύτήν λέξιν όμοθυμα- 
δόν έφώνησαν' a Εξολοθρευμός τών Φράγκων ¡»όθεν, 
τάς επί θαυματουργία περιφημοτέρα; εικόνας τής 
νήσου είς λιτανείαν έξαγαγόντες, ώμοσαν οί αρχη
γο ί κα ί γενάρχαι τώ ν χωρίων όρκους φονικούς, άνα- 
φωνούντος Τρύφωνος τού επισκόπου τό ρητόν' Ε ύ -  
φρανθήσεται ό/χα ιος, S ta r  ιόη  έχό ίχησο ·. Τρεις 
δέ άνδρες μεγαλόψυχοι, τρεις άνδρες άξιοι εποχής 
τ ε  καί τύχης καλύτερα;, οί δύο αδελφοί Μ ιχαήλ 
καί Ιωάννης Ψ αριμήλιγγοι συν τώ  Εμμανουήλ Κ α- 
ψοκαλύβϊ), άναδέχονται ώς στρατηγοί τήν έκτέλε- 
σιν τής άποφασισθείσης διεκδικήσεως.

Μή -ταραλείψωμεν τήν παρατήρησιν, ό τι ή σύγ
χρονος στάσις τών πραγμάτω ν έπεθάρσυνε τών 
Ψαρομηλίγγων τάς προσδοκίας. II  Ευρώπη όλη, 
παρά τού Πάπα Κλήμεντος ς·'. προσκληθεΐσα, ήτοι- 
μάζετο είς νέαν κατά  Μωαμεθανών Σταυροφορίαν, 
δ ιότι οϊ Τούρκοι, ώφεληθέντες καί άπό τών έμφυλίων 
περί βασιλείας ερίδων τώ ν Γραικών, κα ί άπό τής 
αεταξύ τούτων καί τών Γενουητών έκραγείσης δ ια 
φωνίας, είχον προβιβάσει τάς κατακτήσεις κα τά  τε 
Ασίαν κα ί Ελλάδα. Είς τόν αγώνα τούτον πολλοί 
ησαν οί ουγκεκλημένοι, ώφειλε δέ βεβαίως πρώτη 
ή Ενετία νά παρουσιασθή. Αλλ" ό ζήλος πρός τόν 
Σταυρόν ήτο κατά δυστυχίαν άπεσβεσμένος τότε, 
ώς καί σήμερον,ύπό τή ς ιδιοτέλειας τώ ν δυναστών' 
τέσσαρες μόνοι άθληταί προσήλθον, ή Δημοκρατία, 
ό βασιλεύς τής Κύπρου, τό  Τ άγμα  τής Ρόδου, καί 
ό Πάπας, οϊτινες έν τώ  συνόλω δεκαεννέα τριήρεις 
συνεισέφερον ! 0  Λατίνος Πατριάρχης Κωσταντινου- 
πόλεως άπετέλει μέρος τής έ/.στρατείας' άρας έπ ί 
τής ναυαρχ_ίδος τήν σταυροφόρον του σημαίαν, παρ- 
εκέλευεν είς τόν ιερόν αγώνα τούς μ α χητάς. Καί

τ ά ζ ε  ν ΐ  Ο α ν α τ ώ σ ω σ ιν  ώ ς  λ υ α σ ώ  δ έ ι ς  κ ύ ν α ς  π ά ν τ α ;  τ ο ύ ;  

Τ » α γ ω ? η τ ά ;  ( m c n e s l r c l s ) ,  ό α ο ι  ί : ά  β η μ ο τ ιχ ώ ν  ά σ υ ά τ ω ν  5 :¿ 2 : -  

δ ο ν  π α ρ ά  τ ο ί ς  δ ο ρ υ χ τ ή τ ο · .;  τ ή ν  χ α τ ά  τ ή ;  ς ε ,ο χ ρ α τ ί α ;  i r . '. z - · - ', -  

ο ή ν ·  ό θ 'ν  ό  τ ί λ ε υ τ α ΐ ο ;  τ ώ ν  φ ιλ ο π α τ ρ ίδ ω ν  τ ο ύ τ ω ν  Τ ρ α γ ο υ δ η τ ω ν  

έ χ ρ ω ν ε ΐ ,  χ α τ ά  τ ό ν  G r n v ·

«  R u i n  s o i/c  l l i o e ,  r u t h l e s s  K i n g  ! a 

Ά π α γ ε  ε ί ;  χ ό ρ α χ α ; ,  α π ά ν θ ρ ω π ε  β α σ ιλ ιΰ !
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τώ  βντι* ενθεν μέναί τούτου έμψυχώσεις, έκείθεν δέ 
νι στρατηγέ/, ή πεοίνοια τού Ροδίου άρχιναυάρχου 
κατευόδωσαν αισίως τή,ν συμμαχίαν. Η Σμύρνη, έκ 
ξηράς κα ί θαλάσσης πολιορκη,θεϊσα , Ιπεσεν εις την 
εξουσίαν των Ευρωπαίων τή, 28  Οκτωβρίου 134  4, 
καθ’ %ί  περίστασιν παρεδόθησαν έν στόματι μαχαί- 
ρας σύμπαντες οί κάτοικοι Μωαμεθανοί. Ν ήπια, 
γέροντες, γυναίκες Τούρκων, των ασθενών καί τε- 
τραυματισμένων μη συγχωρτ,θεντων, πα'ντες κατε- 
σοάγησαν αφειδώς. Αλλά μ ετ’ ολίγον τό  στράτευ
μ α  τού Μορβασάνου, στρατηγού τού Εμίρου τής 
Ασίας, έφραξε τήν  θριαμβικήν πορείαν τών Χρι
στιανών, οίτινες, όπιοθοδρομήσαντες, έπολιορκήθη* 
σαν έκ περιτροπής έν Σμύρννι υπό τριάκοντα χ ιλ ι
άδων όθωμανών. Οί Τούρκοι έπνεον στυγεράν έκ- 
δίκησιν, ώμνυον νά μή φεισθώσι τής ζωής μηδενός. 
■ Τίς άλλος τρόπος σωτηρίας, πλή,ν τής άπεγνωσμέ- 
νης εξόδου, άπέμενεν έν άκμή τοιαύτ-ρ πρός τούς 
χριστιανούς; Εξέρχονται λοιπόν οί χριστιανοί θαρ- 
ραλέως" άλλ’ ένώ ό Πατριάρχης άπένειμε την ιε
ρά·; κοινωνίαν πρός τούς άρχηγούς, ιδού ό στρατός 
τού Μορβασάνου περικυχλοϊ τούς έξελθόντας άπροσ- 
δοκήτως, καί ποιεί τρομερωτάτη·; σφαγήν. Εφο- 
νεύθησαν πάντες οί στρατηγοί, τού Πατριάρχου 
συμπεριειλη,μμένου, όστις ριψας τή,ν ίεράν στολήν, 
ε ίχ ε  λάβει ξίφος καί περικεφαλαίαν" έκ δέ τού 
συμμαχικού στρατού όλίγιστοι ώς έκ θαύματος 
έπέτυχον νά παλινδρομήσωσιν εις την πόλιν.

ή ,  εϊδομεν, τό άχθος όλον τή,ς Ενετικής τυραννί- 
δος έφερεν άπό τεσταράιοντα έτών μόνος ό οίκος τών 
ΑΛεξιαδών, όστις καθ’ έκαστον κίνδυνον έναντίον ο 
μοθρήσκων έσυρε τά ξίφος εις ύποστήριξιν τού τυ
ράννου. Τρεις γενεαί Καλλεργών άλληλοδιαδόχως 
κ α ί πατροπαραδότως έτήρησαν τήν δοθείσαν όρκο- 
π ιστίαν . Αλλ’ ήδη ό νεώτερος Αλέξιος έκοιμάτο 
μ ετά  τών προγόνων του ύπό τάς πλάκας τής Ρ ϊ-  
θυμναίας μητροπόλεως. Ατεκνος δέ άποβιώσας, ή 
άφ ΐίς υιόν πάντως άνανδραν, άσηηον, άκατονόμα- 
στον εις τ ά  έπικρεμάμενα θορυβωδέστατα συμβάν
τ α  (περί ώ·; λόγο; γενήσεται έν τώ  έπομένω κεφα- 
λ.αίω), κατελίμπανε τή,ν Δημοκρατίαν εις μόνας 
τάς δυνάμεις της. Τίς άλλος ζηλωτής ήθελε·; έπ ί 
τού νύν άναλάβει τής Ενετοκρατίας τή,ν ύπεράσπι- 
σιν ; Λρα οί ίππό τα ι τή ς αποικίας ; Αλλ ούτοι, 
άφότου αφίκοντο, οϋδέν τ ι  κατώρθωσαν έντιμον, 
ούύεν σημαντικόν. Π κατηνάλωσαν τόν χρόνον εις 
έριδας κχ'ι αντιζηλίας, ά|χοιβαίως έςασ^ενούαενοι, 
·■?, άφεθησαν εις ιππικούς άγώνας, εις κραιπάλην, 
κα ί παντοιας τέρψεις. Εντεύθεν ουν τών μέν τά  
τέκνα περιέπεσαν εις πενίαν, άπογυμνωθέντα πρό* 
τ.οϊς άλλοις ύπό τών επαλλήλων αναστατώσεων, 
τώ ν δε, διεστράφησαν, έζηυτελίσθησαν, ώστε οσα ε
νόρκως ύπεσχέθ/,σαν οί πατέρες περί φυλακής τής 
ν/,σου περιετράπησαν εί; λήθην, ίΐς έκ τούτων, ή ίπ - 
ποτική  μηδαμινότη,ς είχεν εις τας ημέρας έ/.είνας 
ούτω κορυφωθή, ώστε, μετά  τή,ν τελευτήν τού Α
λεξίου, ό Λούξ Λίμυΐ.ιανός (Ξλ'.) ένόμισε τή,ν αποι
κίαν καταντήσασαν εις τό άκεότατον τού κρημνού.

Καί όμως, άνα'γκη κατεπείγουσα άπγτει τήν άμε
σον σύμπραξιν τών τιμαριούχων. Δϊό έ'ω; άπό τής 
αρμοστείας τού Κορνηλίου ή εγχώριος κυβέρννισις 
κατεψήφισε ποινάς έναντίον τώ ν Ιπποτών, οίτινες 
ώλιγώρουν τής έκτελέσεως τού συμβολαίου των, μή 
όπλίζοντες τούς όφειλομένους τή, στρατολογία Ιπ
πείς κα ί πεζούς" μάλιστα δέ, πρός διευκόλυνσιν 
τής έκτελέσεως, ό Κορνή,λιος τούς μή εϋπορούντας 
έβοήθησε διά  χρηματικής προκαταβολής, κα ί διέ- 
νειμε το ίς προθυμοτέροις όσα είχεν όπλα διαθέσιμα. 
Αλλ’ άντί φιλοτιμίας καί ζήλου, τά  προνοήματα 
ταύτα ύπήγειρον άντιστρόφως τήν δυσγέρειαν τών 
2 3 0  στρατιωτών άποίκων" τούθ'ό'περ ή Σύγκλη
τος μαθούσα, τούς μεν ίππότας καθόλου διέταξε 
διά ψηφίσματος ν ’ άποτίσωσι τ ά  καθυστερούμενα 
ποσά εντός έπταετίας, τούς δε όλιγωρήσαντα; τού 
άνυπερθέτου δπλισμοϋ, κα τά  τούς όρους τού σχετι
κού διπλώ ματος, προεκήρυξε καί έκπτώτου; τής 
τιμαριω τική; περιβολής, καί άξιοτιμωρήτους έτι.

Ενώ ταύτα εί; Χάνδακα κατηπείγοντο, βή- 
μασι γιγαντια ίο ις προώδευε, πόρρω τής πρωτευού- 
σης, ή ύπό τών άνδρείων Ψαρομηλίγγων συνταγθεί
σα έπανάστασις. Συνέρρεεν αύθορμή,τως εις τή,ν κ α 
τά  Λατίνων Σταυροφορίαν άθρόος τής Κρήτης ό 
λαός. Α περίγραπτος ποικιλία  φύλου, τάξεως, 
ή,λικίας, οπλισμού, Ιματισμού πεοιεποίκιλλε τ ή ς  
άνταρσία; τό στρατόπεδον. Εκεί κατέβασαν α ί λευ- 
καί ΙΊέτσα ι τού Κισσάμου, τού Μαλαβυζίου, τού 
Τεμένους, τής -ηθείας’ έκεϊ τά  μάλλινα βρακία τών 
Λ ορειτω ν , καί τά  βαμ,βακερά τώ ν Κ α τω μεριτώ ν ' 
έκεϊ γυναίκες τώ ν Σφακιών, τού Λασσιθίου, τών 
Αποκορώνων, άπλεκτον έπ ί τού; ώμους τήν κόμην 
έχουσαι, καί τή,ν β ο ν ρ γ ια ν  φέρουσαι μετά  τού βρέ
φους εις τ ά  νώτα" έκεϊ Πρεσβύτεροι ρασσοφόροι, 
διανέμοντες τάς ευλογίας τού Θεού, καί ααλόγηροι 
συνάγοντες έν κιβωτίοις τού μέν καί τού δέ τόν 
οβολόν εις συνδρομήν τή,ς σταυροφορίας. Ό σοι δεν 
είχον τόξον, ή λόγχην, ή  μάχαιραν, έλαβον ρόπαλα 
πελέκεις, οβελούς, καί παν ό,τι έτυχεν εις τά ς χε ΐ-  
ράς των. Ανεμίχθη,σαν ψαλμωδία·, μετά  δημοτικών 
ασμάτων, κα ί πάλιν ήχος τυμπάνου μετά άρών καί 
αναθεματισμών καθ Ενετών. Ενθα μεν Ελλη,ν Ε πί
σκοπος έσχιζε τή,ν έπ.στολή,ν τού όρσου Δολφίνου, 
αρχιεπισκόπου λατίνου τής πρωτευούσης, παραινού
σαν τούς ύπηκόους ad debitam cencordiam e t obeden- 
tiam  εκεί δε πολιός καί άόμ.μ.ατος άοιδός έψαλε 
πενθίμως πρός τή,ν λύραν του τό  μυρολόγιον τού 
Δέοντος"

« Δ έ σ π ο τ α  χ α !  Π ρ ω τ ο π α χ ,  ¡3άλε τ ό  π ε τ ρ α χ ή λ ι .

K i  ύ ά λ ω μ ε ν  τ ό  ν ε χ ρ ιχ ό ν  τ ο ύ  Λ ε ω ν τ α ρ ιο ΰ  τ ή ς  Κ ρ ή τ η ς  !  »

Ενταύθα μειράκια, τούς γονείς μιμούμενα, συνή,- 
πτον ψευδομαχίαν,κχθ ·?,ν ουσικώ τώ  λόγω  ένικώντο 
πάντοτε οϊ ’Ιταλοί, εκεί δέ γέρων πολιός κ χτέγρ χ- 
φεν όρθιος εις κατάστιχον τούς προσερχομένους έ- 

I θελοντάς, καί σ.υνέταττεν έκάστ/,ν έκατονταρχίαν. 
Ούδεν τή,ς σκηνής εκείνης καταλληλότερον εις έξ- 
ειιόνισιν τού εΰεξάπτου καί φ·.λομάχου Κρητικού
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χαρακτήρος. Ε π ί πασι δέ τούτοι; έξεϊχεν ή φωνή 
τού Μ ιχαήλ διαβοώσα' σΕφθασεν ή ήμερα τή ς άπο- 
λυτρώ σεω ς! ϊδού, έτοιμ.άζονται ν άπέλθωσιν οί 
Ενετοί. Χ αίρετε, Κρή,τες, μετά τοσαύτα δεινοπα- 
θήματα ! Τά όρη, α ί κοιλάδες, α ί πόλεις, τά  φρού
ρια τή,ς νήσου μας, παν ό ,τ ι έχετε  πρό όφθαλμ.ών 
ανήκει ήδη εις ήμάς, καί αποδίδεται τοίς τέκνοις 
ήμών άναπαλλοτριώτως ».

Σύμ,πτωσις αξιοσημείωτος ! Ακριβώς τό αύτό 
ετος ή, φιλελεύθερα τού Cola de Rienzi φωνή έξύ- 
πνιζεν εις Ρώαη,ν, μετά τοσούτους αιώνας δουλείας 
κ α ί λ/,Οα'ργου, τάς δημοκρατικά; άναμνήσεις τής 
ά ρ χα ιό τη το ς! Καθ’ ·?,ν ή,μέραν ό Μ ιχαήλ άνήγγελλε 
πρός τούς συμ.πολίτας του τή,ν επανόρθωσή τής 
Κρητικής αυτονομίας διά  τής νομιζομένη,ς τών Ενε
τώ ν  άποχωρήσεως, 6 πολυθρύλλητος τής Ρώμης 
δημαγω γός έγραφεν άπό τού Ούατικανού πρός τού; 
ηγεμόνας καί λαούς τής Ιταλίας, συνιστώ·; τή,ν συγ- 
κρότησιν Ευρωπαϊκής Συνόδου ύπερ ευνομίας καί 
σωτηρίας εθνών" τή,ν δε προτροπήν κα τά  τόν έξής 
τρόπον επισημοποιεί" « Ν ιχό.Ιαος, α υ σ τη ρ ά  cipa 
κα ι επ ιεικής, δήμαρχος έ.ΙευθερΙας, ειρήνης, καί 
δικαιοσύνης, ενδοζος έ.Ιενθερωτής τή ς  ά γ ια ς  'Ρ ω 
μ α ϊκ ή ς  Δ ημοκρατίας* . Ó 'Ριένζης άνερρίπιζε παρά 
τόν Τίβεριν τά  ζώπυρα τή,ς Ρωμαϊκής άνδριάς, ένώ 
ό Λεόντιος Πιλάτος, ό Βαρλαάμ, δ Πετράρχης, ό 
Βοκκάκιος διέδιδον εις ’Ιταλίαν τά  σπέρματα τή,ς 
άναγεννήσεως διά  τής εισαγωγή; τών Ελληνικών 
γραμμάτω ν. Ποσάχις τής ’Ιταλίας καί τής Ελλάδος 
οί λαοί συναπηντήθη,σχν εις τό στάδιον τής δόξης 
καί τή,ς ελευθερίας!

Ó επαναστατικός στρατός έτμήθη εις δύο" οί 
μέν τώ ν αρχηγών διέδραμον τή,ν χώραν, πα- 
ραδίδοντες εις τάς φλόγας τάς οικίας καί τού; ά- 
γρούς τών Ιταλώ ν, οί δέ ώδευσαν πρό; τά  φρού
ρια, παρωθούντες τούς Ενετούς επέκεινα τού Μίρ- 
του ποταμού, έως τή,ς πρωτευούσης. Αί πράξεις 
αύτών ύπή,ρξαν καί εύστοχοι καί έπ ιτυχεσ τατα ι. 
Ουδέποτε άπ’ άρχής δουλείας ένηργήθησαν τοσαύτα, 
κ α ί εντός διαστήματος οΰτω βραχέος. Πολιορκίας 
τεθείσης είς Σιτείαν, ή, πόλις παρεδόθη πρός τούς 
Ί 'αρομήλιγγας’ τή,ν αΰτή,ν δε τύχην ύπεστησαν μετά 
παρέλευσιν μηνών τινων ή, Ρεθύμνη, κα ί τά  Χανία, 
πλή,ν δύο ετέρων φρουρίων, τού τής ίεραπέτρας καί 
τού Μιραοέλλου (ολίγον άπεχόντων τώ ν όρέων τού 
Λασσιθίου), άπερ περιη,λθον τό επόμενον ετος είς 
τά ς  χειρας τών ανταρτών. Εν συντόμω, τά  "σ άγ
ματα  προέβη,σαν ούτως έκ συμφώνου καί μ ετά το - 
σαύτη.ς δραστηριότητας, ώστε εντός μ ιά ; εξαετίας, 
τώ  1 3 47, παν ίχνος λατινισμού, εκκλησιαστικού 
τε  καί διοικητικού,καί τιμαριωτικού, έξηλείφθη καθ’ 
όλη,ν τή,ν νήσον, δ ιά  τήν καταστροφήν τών ίππο- 
τ ικώ ν κτημάτω ν,κα ί τή,ν άπογύμνωσιν τώ ν ιπποτώ ν, 
κα ί λατινεπισκόπων" ή δέ Κρήτη, τών φρουρίων 
συμπεριειλημμένων, έκτος όμως τής ποωτευούσης, 
ΰπετάγη  εί; τή,ν επαναστατικήν κυβέονήσιν. —  
Τάδε μόνον τ ά  κατορθώματα έξάγομεν έκ τώ ν συνο
πτικώ ν υπομνημάτων τής εποχής’ όμως ό ά/αγνώ·

σ τη ; οίκοθεν άς συμπεράνη, πώ ς άντεμείφθη,σαν καί 
έξεδική,θησαν οί Κρή,τες κα τά  τή,ν αδιάλειπτο·; 
σειράν τώ ν εξαετών ανδραγαθημάτων των. (1) 

Συνέπιπτε τότε ή μεγάλη εκείνη αποστασία τής 
Ζάρας, περί ής τοσούτος γ ίνετα ι λόγος έν τοϊς χοο- 
νικοίς, Συνομώσαντες οί κάτοικοι καθ' Ενετών, δ ιέ
σχισαν τά  σύμ,βολα τής Δημοκρατίας, καττ,δάφι- 
σαν τούς ανδριάντας, έσφαξα; τινάς τών τή,ς φρου
ράς, καί πρέσοεις άποστείλαντες εί; Οϋγγρίαν, έ- 
πεκαλέσθη,σαν τού Λουδοβίκου Ρηγός τή,ν προστα
σίαν. Τ ο ιαύτητις τώ ν αποικιακών ροπή κατετα'ραξε 
τή,ν Σύγκλητον. Διό, τόν Δούκα Μολϊνον άνακαλέ- 
σασα, καί τής πολεμική; τού Κορνηλίου έπιδεξιό- 
τη,τος άναμνησθεϊσα, έπανέπεμψε τούτον είς Κρήτην 
μετά  χρημάτων καί δυνάμεως πολλής, ναυτικής τ ε  
κα ί στρατιωτικής- Τρεϊς δ  επίτροποι πληρεξούσιοι, 
ό Νικόλαος Φαλέτρος, ό Ιουστινιανός έξ Ιουστινια- 
νών, καί ό Ανδρέας Μωροζίνης, συναπεστάλησαν 
μ ετά  τού γνωστού Δουκός, έπ ί τή  διαταγή, τού π ει- 
ραθήναι παντός μέσου πρός σπευστική,ν κατάλυσιν 
τή,ς άνταρσίας. Ούτοι άμα ώ ; άπεβιβάσθη,σαν, δ ιεΐ- 
λον τάς δυνάμεις των είς δύο σώ ματα, έξ ών τά 
μέν έξή,λθε·; είς άπάντησιν τών ανταρτών κατά  Σι- 
τείαν, τό  δε διευθΰνθη πρός τά  όρεινά, όπου έστάθ- 
μευεν ή πλείστη τής ιθαγενούς στρατιάς.

Πρίν ή προβώσιν είς εχθροπραξίας οί πληρεξού
σιοι προσεκάλεσαν διά  πρεσβείας τούς Τ'αρομ.η- 
λίγγους νά προτείνωσιν οϊους ήθελον όρους ειρήνης, 
σ Ενα καί μόνον όρον άπαιτούμεν ι  απάντησαν 
ούτοι, σ τή,ν εκκένωσιν τού Χάνδακος, ής άνευ πό
λεμος συνεχής καί αδιάλυτος μεταξύ ή,μών καί υ
μών». Λ λλ'ώ ; έμαθον τόν όπλισμ.όν καί τάς έπιφό- 
βους τώ ν Ενετών παρασκευάς, φρόνιμον έκρινον ν ά -  
ποσύρωσι τά ς  κυρίας αύτών δυνάμεις είς τ ά  μ.άλλον 
δύσβατα χωρία" τούθ’ όπερ καί έγένετο. Καί όμως, 
πληροφορηθέντες άχολούθως ύπό προσκόπων, ό τι 
σώμα ολιγάριθμο·; έ/θρού περιέκοπτε τή,ν κάτω  πε
δ ιάδα , έντεύθεν δε φθονήσαντες τή,ν επ ιτυχίαν τών 
Χορτατσών,οίτινες είς πχρχπλησίαν συγκυρίαν κατέ- 
Οραυσαν τούς έπιλέκτους τού Δουκός Ζένου, άπό τώ ν 
βράχων, όπου έδρευαν ασφαλώς, ώρμησαν πρός τή,·; 
υπώρειαν, όπως πέσωσιράγδην έπ ’ αυτού, ίίν ημέρα 
Τρίτη τή,ς έβδομάδος τού ίαννουαρίου μηνός, ή 
μερα κατά  τή,ν κοινήν πρόλη,ψιν άπαισία. Σήμερον

(1) " Έ ν ίχ τ ,«  μ ένό  Δούς ΐν ιχ /ο ΰ , 3Ιν ί Ε ’> ομω ; νχ συλ· 
λ ίί-5  ΐ4 ν  πρωταίτιον. Ρ ρ ί; τχοτί,ν τοιοϋτον γράοε: αύτω Ι χ ι -  
στολά; χολαχευτιχά;, ενΟχ εκοτχζει τήν έιτΆχμίχν νά τ4ν τυ;;- 
φιλιώση " ρ4; τήν Δτ,μοχρχτίχν, νά τιϊι χ —ονείμη ά μ οιβχί κα* 
τιμάς μεγά λχς. Τύ παράδειγμα τού πρεαδυτέρου ’Αλεξίου ένεΟχί- 
ρν;ε  τ4ν Λέοντα, οατις έλτ,Γίό'/τ,τ!·; οτι 4 αντάρτης δέν πρέπει 
νά ςμπι-τεΰηται πρ4ς τον κύριον, καθ’ οΰ άπεατάτητεν. "Γπο- 
γωρήτας ούν παρεδόθη* ά λλ ’ 4 Δούς, άδιχάατως δίσας τό ν  απο
στάτην έ·;τός σχχχου, έρριψεν αυτόν εις τήνβάλασσαν. Ή  α π ι
στία αυτή έξα νήύετόν πόλεμον, ώστε ή ναγχάσίησαν ο! "Ενετοί 
νά χύσωσιν αίμα επ’,  ετερα δύο ε τ η , πριν ή  έπαναγάγωσ: τή ν 
ειρήνην »■ — Είς τήν σύντομον τούτην τοϋ Β η π ι περίλτ,'ΐιν 
;Β. Η'.) ούχ όλίγα  τά ήμαρτηνένα ί Δύο μόνα ετη  βιήρκεσε τώ ν  
Ί'αρομηλίγγωνό α γ ώ ν ;  'Δ π ά ίει τ ' . ΰ τ ο .πρ-'.ς όλ α ; τάς μ α ρ π .ρ , χ ς
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ό τύπος, ό ατμός καί ό τηλέγραφος έξεσάρωσχν 
ούκ όλίγας των δεισιδχιμόνων πεποιθήσεων τού με- 
σαιώνος' άλλ οί πχτερες μας, άπλοΐκώτεροι τά  
ήθη, καί ττρός τάς πολυθεϊκά; παραδόσεις προσφυέ
στεροι, ήρμήνευσχν συχνότερο» ίσως τούς οιωνούς, ή 
το  Εϋαγγέλιον αύτό. Ενεκα δε τή ; άπχισ ίχς '/¡μέρας, 
οϊ φρονιμώτεροι τω ν αρχηγών συνεβούλευσαν τήν 
αποχήν τής έπιθέσεω;, καί πάσης πολεμικής εργα
σίας, εις ίιποστήριξιν τού παραγγέλματος προσΟέν* 
τες κα ί ετέρου οιωνού κακού τήν έρμήνευσιν, σει
σμού συμβάντος τήν προτεραίαν. Αλλ οίΈαρομή- 
λ ινγο ι, τούς Κάλχας εκείνους, ώσπερ μάντεις κακών 
περιφρονήσαντες, έρρωμενέστερον παρεκέλευσαν εις 
τήν επιδρομήν τούς όπαδούς. Τό στρατήγημα (ήν 
γάρ στρατήγημα εκείνο), άπέβη κατ’ ευχήν τού 
Κορνηλίου. Οί μεν Ενετοί έτράπησαν δρομάδην εις 
φυγήν, οί δέ Κρήτες θαρ^ήσαντες έκ τούτου, επέ- 
μεινον εις τήν καταδίωξιν, έωσού προέβησαν εις τά  
σύνορα τός πεδιάδος, πόρρω τής αφετηρίας των. 
Τό πλεΐστον τού εχθρικού σώματος ενέδρευε·/ έκεΐ. 
Αντεφορμήσαντος τότε τού ιππικού, οί ιθαγενείς 
περικυκλούνται δεξιόθεν, ενώ άφ' έτέρου πιέζουσιν 
αυτούς οί προσερχόμενοι πεζοί" όΟεν εις οφθαλμού 
ροπήν ό επαναστατικός στρατός εύρέθη περιειλημ- 
μένος εις κύκλον δυσδιέςοδον.

Ουδέποτε όλεθρος τοιούτος ημαξε τή ς ελεεινής 
Κρήτης τήν γήν. Τρομερά άπέβη ή σφαγή, αλλά 
καί ανδρεία ή άντίστασις έτάχθη. Εις άνάμνησιν 
τή ς φθοράς, ή πεδιάς εκείνη ώνομάσθη, κα ί είσέτι 
ονομάζεται Ή  Κ α τα φ α η σ μ ίγ η .  Πρώτος έπεσεν ή- 
ρωϊκώς άντιμαχόμενος ό Ιωάννης Ψαρομήλιγγος, 
έςάκουστος έπί γ ιγαντια ίω  άναστήματι, καί έπί 
ξιφομαχία . Οί Ενετοί, άποτεμοντες τήν κεφαλήν 
αύτού, ενέπηςαν εις ακμήν λόγχης, καί περιεδό- 
νησαν αιμοσταγή, θέντες σπύραθον εις τό  στόμα. Ο 
αδελφός του Μ ιχαήλ, ήγωνίζετο έν τούτοι;, ενερ
γών καί αύτός άνδρίας τέρατα . Αλλ’ ό λόχος, δστις 
τόν περιεκύκλου, συνεστέλλετο βαθμηδόν, τά  δε 
βέλη εΐχον οϋ τω διακοντίσει τά  μέλη του, ώστε 
κρουνός αϊματος εςέρρεεν έκ τής κεφαλής, των χε ι-  
ρών, καί τών ποδών του. Εν ακμή τοιαύτφ ό υπα
σπιστής τού Φαλέτρου δίδει προσταγήν τοϊς στρα- 
τιώ τα ις αύτού νά όρμήσωσιν, όπως τόν συλλάοωσι 
ζώ ντα .—  « Ορφανέ! κράζει τό τε , ό γενναίος, προσ
φωνώ·/ τό  παρακινδυνεύον παλληκάριόν του, σπεύ- 
σον, σώσόν με εκ τής ώμότητος τού Φράγκου ! Α- 
πότεμε τήν κεφαλήν μου, κα ί κόμισον αύτήν πρός 
τόν Δούκα καί τούς συμβούλους του ! Θέλεις λάβει 
οΰ μόνον τήν άφεσιν, άλλά καί βραβείον' άντί δέ 
ονόματος φονέως, Ιση τέκνον π ιστότητος, καί εύ- 
σπλαγχνικού έργου εκτελεστής. Θέλει σοί παρέξει ό 
θάνατός μου 6,τ ι  έγώ  δεν ήδυνήθην νά σοί δώσω 
ζών. »

Ο υπασπιστής τού ήρωος έξετελεσεν άκων τήν 
δ ιαταγήν, ή δέ μακρόκομος κεφαλή τού Μ ιχαήλ έ- 
σκίρτησε χα μ α ί πεσούσα.—  «  Πόσον ή ιστορία μας 
ήθελε δο;άσει τόν άνδρα, εκφωνεί διηγούμενος τό 
σνμβάν ά ιστοριογράφος Ιουστινιανός, αν είχε·/ ά-

ναθέσει τήν μεγαλοψυχίαν του εις ύπεράσπισιν, ούχί 
δε εις άντίκρουσιν τής Ενετικής π ο λ ιτε ία ς! » Αλλ’ ό 
αείμνηστος προύτίμησεν, α ντ ί δάφνης προσωρινής, 
τόν αρραβώνα τής προσδοκωμένης Νεοελληνικής Α
ναγεννήσεως' ή δε νεωτέρα Μούσα τής Ελλάδος πε- 
ριπαθώς ήδη έπ ί σκηνής άνεκάλεσε -ίού Πλουταρ* 
χείου θανάτου του τήν μνήμην ( I) .

Τόν αύτδν θάνατον τού Μ ιχαήλ ίιπεστη έν τώ 
Κ απιτωλείω ΓΡώμης καί ά αθάνατος ?Ριέ·/τσης' πλήν 
ό-'. τήν τούτου κεφαλήν δεν άπέτεμε διωγμός τυ 
ράννου, άλλ ' αύτός έκείνος ό λαός, δν δίς ό νεώτε- 
ρος Σουλπίτιο; έπανεκάλεσεν εις ελευθερίαν. Του
ναντίον, ό κορμός τού Μ ιχαήλ, δι’ αίματος άνα- 
λωμάτων καί παρ ελπ ίδα  σωθείς άπό τών προπη- 
λακισμών έχθρού, ετυχεν ευλαβούς κηδεύσεως εις 
τ ι  έρημον έκκλησίδιον, όπου συνήλθον συναθλη- 
τα ί κα ί συγγενείς. Τό λείψανον, δάκρυσι καταβε- 
βρεγμένον, άνθεσιν άγρίοις κεκοσμημένον, έλαβε 
τού τάφου τήν τιμήν έν καιρώ νυκτός, ώς άκέφχ- 
λον επίσης καί δ ιά  νυκτός πεπρωμένον ήτο νά ταφή, 
μετά παρέλευσιν εκατόν έτών τό λείψανον έτέρου 
μάρτυρος καί προδρόμου τής αυτονομίας μας, Κων
σταντίνου τού Παλαιολόγου (2).

Διαλυθείσης οίίτω τής ανταρσίας κ α τ  άνατολάς 
τής νήσου, πρό πα'ντων διά  τήν ελλειψιν ε π ιτη 
δείων στρατηγών, οί τρεις πληρεξούσιοι έτράπη- 
σαν πανστρατιά πρός τό δυτικόν παράλιον, ένθα 
ήρχε καί έπρωταγωνίστει ό Καψοκαλύβης. Εκεί 
πολλάς συνεκρότησε μ ά χα ς, κα ί συνέστησε πολιορ
κίας ό Ιταλικός στρατός, πριν ή υπερίσχυση' άλλά , 
τής Κυδωνιάς έπανακτηθείσης διά  πείν/,ς, ήνο.ξε 
κατόπιν τάς πύλας καί τό 'Ρέθυμνον, εφεξής δέ καί 
τά  έτερα φρούρια άλληλοδιαδόχως παρεδόθησαν 
εις τό κράτος τών Ενετών. 0  Εμμανευήλ Καψο
καλύβης ύπό τίνος επίβουλου συν τέκν ου του, άδρώς 
δωροδοκηθέντος, συλληφθείς, καί τώ  Φ αλέτρω δέ
σμιο; παραδοθείς,ύπέστη έπ’αγχόνης τήν ποινήν τών 
κακούργων' μετά  δέ τούτου εΐκοσιν ετεροι προε- 
στώτες, έξ ών καί τινες κληρικοί, άπέτισαν διά  
θανάτου τό τόλμημα τής ανταρσίας.—  Μετ ολίγον 
ό Κορνήλιος, ήδη πολιτικώ τατος άναγορευθείς,θέλει 
στεφθή τό κέρας τού Δουκός Ε νετία ; καί Δαλμα
τίας.

Ούτως έληξε καί 6 άγων, δστις ποοσείληφε τήν 
επωνυμίαν τώ ν δύο άδελφών Ψαρομηλίγγων, εφά
μιλλων τών προαγωνισθέντων ^δύο Χορτατσών.

(1 ) Ό Κ .  Χ ιχ έ λ χ ο ;  Τ . Β ο ύ λ γο ρ ις , Κ εοχυοχΓος, ίαμβογράφ ηοΕ ·/ 

ά ζ ιό λ ιγ ο ν  τρ χγψ ό ία ·/ ε !ς  -πένσε π ρ ά ξ ε ις , έπ ιγφ α φ ο μ έν η ν  * Μ ι
χ α ή λ  ό υ ·-»  ρ ο μ ή λ  ι γ γ ο  ς .— Κ ερκύρ», σ ύτιο ις  X. Ν ικ ο λ α ίό ο υ  

Ψ ιΛ α δελφ έω ς , 1 8 5 1 .
(2) Μετά τήν ϊλ ω σ ιν  τής Κρήτης οί απόγονο·, τω ν Μ’αρομη- 

λίγγω ν χατέφυγον είς Κόρχνραν. Έ ν  τω ναώ τού 'Λγίου Ίω άν-  
νου τής πόλεως ταύτης έαώζετο, πριν ή τό είχφ ος «να χαινιοίή , 
ή έ ξ ή ς έ π ί  πλαχός εγχεχαραγμένη έπ:γραφή·

Α Χ ΐ)2 Τ ’.

Η  Τ Α Φ Η  ΕΜ Μ ΑΛΌ ΓΗ Α  
ΤΟ Τ Μ Ά Ρ Ο Μ Η Λ ΙΓ Γ Ο ν.

Π ΡΟ ΣΔΟ Κ Ω  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ"
Ν ΕΚ ΡΩ Ν .

II Α Ν Δ Ω Ρ  Α.

0  εξαετής ούτος άγων, δστις δ ιά  τά  κατορθώματα 
του, πρό πάντων διά  τήν «διαρρηκτόν ομόνοιαν 
καί συνδιάτασιν τών οργάνων του, μάλλον ύποπτον 
υπέδειξε τήν προηγουμένην άνταρτικήν τού Αλε
ξίου Καλλέργου πολιτείαν, 6 άγων ούτος είασεν 
ίχνη δυσεξίτηλα έν τή  μνήμη τώ ν νησιωτών. Η με- 
τάβασις άπό τής Ενετικής τυοαννίδος είς τήν Τουρ
κικήν, ό μωαμεθανικός δ ιω γμός, α ί Α ίγυπτιακαί 
κακώσεις, πεντακοσίων έτών δυσπερίγραπτα δει- 
νοπαθήματα, δεν έξήλειψαν έκ τής καρδίας τών α
πογόνων τήν ένδοξον επωνυμίαν. Α γγλος τ ις  π ε 
ριηγητής, τήν Κρήτην πρό τίνος περιελθών είς ζή- 
τησιν επιγραφών καί μνημείων τής άρχαιότητος, 
ήβώτησε ματαίω ς τήν ήχώ  τών ερειπίων πού κεϊν- 
τα ι τά  λείψανα τής πόλεως τού Επιμενίδου καί 
τού Δίκτυο;" εϊχεν έκπνεύσει κα ί αυτή ή ήχου είς 
τήν βασιλείαν έκείνην τής καταστροφής καί τής 
λήθης. Εξεπλάγη, όμως, τυχώ ν έν μέσω μαρμάρων, 
τούς χαρακτήρας τών όποιων εϊχεν ό χρόνος δ ια 
γράψει καί καταστήσει πάντω ς άνενεργήτους πρός 
ήν μνημόνευσιν ένεχαράχθησαν, έξεπλάγη ευρών, 
μ ετά  παρέλευσιν πέντε εκατονταετηρίδων, έμψυχον 
έτ ι τ ’ όνομα τού Ψαρομηλίγγου είς τό στόμα τού 
ίδίου ξεναγωγοϋ (Τ). Καί όμως, πόσα οί έμπαθείς 
τη ς έποχής εκείνης χρονογράφοι, πόσα σπουδαία 
συμβάντα παρεσιώπησαν, πόσα ανδραγαθήματα πα - 
ρεμόρφωσαν, πόσας πράξεις άξιολόγους κατεκοίμι- 
σαν είς τάς Μ ο.Ινβδίνους ψν.Ιαχάς τής Ενετικής 
φ ιλαυτίας, ένθα ήμεϊς οί μεταγενέστεροι φιλαχω- 
ρούντες, περιπατούμεν άπό κρύπτης σκοτεινής είς 
σκοτεινοτέραν έτ ι, καί όσφραινόμεθα τού κοιμητη
ρίου τήν σηπεδόνα! 'Εντεύθεν μέγα κριτικής τέχνης 
εργον έναποτίθεται πρός τού; φιλερεύνους τής Ανα- 
γεννηθείσης Ελλάδος ιστορικούς, έργον έρμηνείας 
δύσκολον μέν καί ακανθώδες, όμως άναπόφευκτον. 
Πώς θέλομεν περισκοπήσει έν σκότει καί σκιά θα
νάτου τά  υπόγεια, όπου μένουσιν έξ αιώνος κεκρυμ- 
μένα πολύτιμα λείψανα τής βαθμιαίας ήμών πα
λιγγενεσίας ·, Αί χρονογραφικαί π η γα ί, ή άναδίφη- 
σις χειρογράφων, α ί μαρτυρίαι κα ί παραπομπαί, 
κα ί όσα άλλα όδηγοΰσι τόν Ευρωπαίο·/ ιχνηλάτην 
εις τήν ιστορικήν καί φιλοσοφικήν διαφώτισιν τής 
εθνικής αυτού βιολογίας, ταύτα  ουδόλως έξαρκούσι 
πρός ήμάς, ο ΐτινε; καθ' δλην τής Ιταλοκρατίας τήν 
»διάρκειαν έστερήθημεν έθνικών καί αύτογράφων υ
πομνημάτων, έστεοήθημεν καί τής ελευθερίας άμα 
καί τού αγλαού ταύτης καρπού, τής ιστοριογραφίας. 
Διό, άντί μαρτυριών πολυτελείας, άντί διπλω μά
των καί διφθερών έπιδείξεως, ό ήμέτερος μεσαιω- 
νογράφος θέλει συχνάκις άναγκασΟή νά προτίμηση, 
είς διευκρίνησιν τής άληθείας, τήν αυθεντίαν τής 
εικασίας καί τού συμπεράσματος. Α γγλοι, Γάλλοι 
Γερμανοί, Ιταλοί τήν πάτριον γήν άνασκάπτουσι 
κ α ί γεωργούσιν έν τοϊς άρχείοις καί ταϊς βιβλιο- 
θήκαις τής πολιτείας των. Αλλ’ ημείς, οί πάντων 
ίστορικώ τατοι, ημείς οί πρωτοπλ.άσται κα ί διδά-

(1 , Pasblev, Jouriinj in C roie. T . 2.

σκαλοι Ιστορίας, ημείς ν,μεν πεπρωμένο·., φεύ! τούς 
νόαους, δ ι' ών βαθμηδόν άναζώμεν έν τη  Ευρωπαϊ
κή κοινωνία, νά ζητήσωμεν είς ξένην γήν, είς μεμ- 
βράνας, πνεούσας τήν καθ’ ήμών δυσμένειαν καί 
κακοθέλειαν, είς μαρτυρίας τών τυράννων μας, είς 
τήν χρονογραφίαν τών Ενετών, τώ ν Γάλλων, τών 
Οθωμανών ! Τίνι δέ τρόπω ·, Ούχί άναγινώσκοντες, 
σημειούντες, άποθησαυρίζοντες, κα ί τά  τεθησαυρι- 
σμένα μεταφέροντες πιστώς είς τνν συγγραφήν, άλλ' 
άλλοκότως π ω ; κα ί άνά πάν βήμα τάς κατηγορίας 
αμυνόμενο·.' άντιλέγοντες, άνασκευάζοντες, μαντεύ- 
οντες, είκοτολογούντες' νύν μέν τό λευκόν άντικα- 
θιστώντες είς τό μέλαν, άλλοτε δέ τό ένδοξον είς τό 
άδοξον' πολλάκις δέ καίπροσαρμόζοντες επινοήσεις, 
ναι μέν πιθανά;, εύλογοφανεϊς, άξιοπίστους, όμως 
Οπό τής άλλαχού θετικής ιστορίας άναπεμπομένας 
είς τήν χώραν τής Ποιήσεως.

(Επεται συνέχεια.)

ΣΠ. ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ.
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Διάφορα Δ'.ηγηαατα χα ί Ποιήαατ* ’Αλεξάνδρου 'Γίζου 

■Ραγκαδή. Τόμ.. Γ .  Έ ν Ά βήναις 1 8 5 9 .

' ΐ ΐ  καλλικέλαδο; Μούσα τού Κυρίου ’Αλεξ. Ρ. 
’Ραγκαβή έπροίκισε τήν Ελληνικήν φιλολογίαν δια 
νέων ποιητικών συγγραφών. Επειδή δέ τού νεωτέ- 
>ου Παρνασσού μα ; τά  προϊόντα μεγάλως ένδιαφέ- 
ιουσι τό  Πανελλήνιον, καί ή Π ανδώ ρα  έξετάζουσα 

καί έπικρίνουσα τά  σπουδαιότερα τούτων τά  δ ια β ι
βάζει περιλ.ηπτικώ; καί εί; τού; άπωτέρου; αύτή; 
συνδρομητά;, επιχειρούμε·/ χάριν αυτών τήν συνοπτι
κήν έξέτασιν τών έν τώ  τρίτω τόμω τού Κυρίου Ρ α γ
καβή περιεχομένων. Πράττομεν τούτο μετά ζήλ.ου 
έτι μείζονο;, καθόσον ή νεωτέρα ήμών φιλολ.ογία ήρ- 
ξατο άπό τινο; χρόνου νά έλ,κύη τήν προσοχήν τών 
έν Εύρώττη. Παρατηρούμε·/ δέ μετ’ εθνική; τρό
πον τινα φιλαυτία; ότι καί ή  έντό; καί ή έκτο; τή ; 
έλ.ευθέρα; Ελλάδο; αναπτυχθείσα οιλ,ολ.ογία, έλ,α - 
βεν άπό τινο; χρόνου άξίαν και χαρακτήρα τοιούτο·/, 
ώστε δυνάμεθα νά μήν έρυθριώμεν διά  τήν παρού
σαν κατάστασιν αύτή;, νά τρέφωμεν δ ’ έλ.πίόα; όό- 
ξη; μελλούση; εφάμιλλου εκείνης, ή τ ι; συνεκίνει τά : 
άγερώχου; ψυχά; τών Μαραθωνομάχων, ήτι; διέσωσε 
τήν Ελληνικήν εύκλειαν έκ τού φρικώδου; τή : όου- 
λεία; κλύδωνο;, καί ή τ ι; τυνετέλεσεν εί; τ ή ; πατρ ί
δας τήν παλιγγενεσίαν. ’Εάν δέν έπέζων οί αμίμη
τοι λογογράφοι καί ποιηταί τή ; άρχαιότ/,το; καί τα 
αριστουργήματα τή ; γλυπτική;, τις  ήθελε θαυμάζει 
καί Ελληνα; καί Ελλάδα ; Καί έάν δεν έθαυμάζετο 

[ ί/πό τών νεωτέρων έθνών ή αρχαία ήμών Πατρί;, τ ί;
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ήθελε δουτειχείρα αρωγήν εί; άδοξον δούλον ζητούν- 
τα  νά θραύση τά  άτιμα αυτού δεσμά ;

Ακατανόητος καί παράδοξο; τών ανθρωπίνων 
πραγμάτων ό προορισμός! Ο ,τι έγράφη πρός τέρψιν, 
ο.τι κατεσκευάσθη πρός κόσμησιν, καί δ ,τ ι έλέχθη 
πρός έπιδειξιν η ανάγκην ίιπό έθνους θανόντος, τούτο 
έχρησίμευσε διά τήν νέαν αύτοΰ άνάστασιν.

Αί νέαι ποιήσεις τού Κυρίου ’Αλ. Ρ . Ραγκαβή εϊσί 
ποικίλλης ούσεω; καί είδους’ ό δε άπαρτίζων αύτάς 
τόμος συνεδέθηώ; άνθοδέσμη πολύχρους έν τώ  πλου
σίου ά.θώνι τού ποιητικού του χαρτοφυλακίου ύπά 
τού έκδόντος αύτόν τυπογράφου. Μεταξύ δε των 
ποιήσεων άπαντώνται εις πεζόν λόγον καί χαριέ- 
στατά τινα διηγήματα, καΟωραϊζόμενα διά τών ζωη
ρών χρωμάτων άκμαζούσης ποιητικής φαντασίας, γε- 
γραμμένα πρός τόν σκοπόν ήδείας καί ευχάριστου 
διδασκαλίας, καί χαίροντα όλα τ ά  προσόντα ποιη
τικής πολιτογραφήσεως.

Εκ τούτων τά  πρώτα φέρουσι τόν τίτλον ' β *0- 
δοι~οριχαί Α να μ νή σ ε ις  » ,κ α ί εξ αύτών τό έπιγρα- 
φόμενον Α γ γ Μ α  διαπρέπει ώς έν τών αρίστων. Ε ί
ναι δέ τούτο ευτράπελο·; καί χαριέστατον μυθιστο
ρημάτων, δπου έξεικονίζονται σπουδαία·, κοινωνικά! 
περιπέτειαι, καί διαγράφονται διά γραφίδας λεπτής 
οΐ χαρακτήρες τών δρώντων προσώπων. Ο άναγι- 
νώσκων τούτο ευρίσκει τήν αφελή καί ανεπιτήδευτου 
χροιάν τών μυθιστορημάτων τής Σάνδης, καί τά  θέλγη
τρα τών συγγραφών τού Σύη καί Δουμα, καί μολον
τούτο ό σκοπός τού συγγραφέως είναι ούχί νά μάς 
έκθεση άπλώς τάς τερψικαρδίους σκηνάς ερωτικού μυ
θιστορήματος, άλλά νά διδάξη εις τούς μή είδότας τ ί  
έσει σιδηρόδρομος, καί ή.ίεχτ.ριν.υς τη .Ιέγραφος  ! 
Τό άλλως ξηρόν τούτο μάθημα αποβαίνει διά τής 
μαγικής ράβδου τής ποιητικής ευφυΐας ευχάριστου καί 
ήδύ ψυχαγώγημα.—  ’Εάν δέ δέν μάς άπατά  ή μνή- 
μ.η, άνέγνωμεν τούτο πρό χρόνων καί έν αυτή τή  
Π ανδώ ρα  (*).

Τά δε έπιγραφόμενα « ¿άύω ,-τό.ίεις τή ς  Α δ ρ ια -  
τ ιχή ς  ά. Π ύ.Ια . 6 '. Σά.Ιω ι a n , r) Έ π ισ το .Ιή  ¿ζ Α ί 
γυ π το υ ,  καί ή α Β ιογραφ ία  του Έ ρ εχ β εΐο υ  » είσί 
τής αυτής ώφελιμ,ωτάτης σχολής προϊόντα, τής συγ- 
κιρνώσης τό ήδύ μετά τού ώφελίμ.ου, τάς γοητευτι- 
κάς περιγραφά; ’μετά τής επιστημονικής ακρίβειας, 
καί τής φαντασίας τ ά  ρόδα μετά τών άκανθών τής 
δογματικής διδασκαλίας.

Αέν πιστεύομε·; νά φανώμεν παλινδρομούντες εις 
μεσαιωνικάς ιδέας έάν ΰπενθυμίσωμεν εις τούς άνα- 
γνώστας τής παρούσης διατριβής, ότι ή πρό τής έπα- 
ναστάσεως καί κατά  τήν έπανάστασιν, ελληνική νεο
λαία, δηλ. ή γεγηρακ.υίά ήδη γενεά, άποσκιρτήσασα 
άπό τήν χυδαίαν άνάγνωσιν τώ ; αραβικών μύθων 
τής Σ ου.Ιτά να ς Χ α Μ μ ά ς ,  r//c φυ.Ι.Ιάδας τοΰ 
μ ε γ α  Α .Ιέ ',α νδρον ,  καί τής τώ ν Β ερτο .Ιδω ν , 
π α ιρ ό ς  χα ΐ νίυΰ, μεγάλα ήρύσθη ηθικής καί πρα
κτικής φιλοσοφίας μαθήματα ϋπό τριών πασίγνω
στων συγγραμμάτων, τής Α ποθήκης τώ ν π α ίδ ω ν ,
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τού 'Ροΰινσώ νος, καί τής έν πεζώ λόγω συγγρα
φείσης γαλλιστί, πολλάκις δέ μεταφρασθείσης, επο
ποιίας τώ;· Γυγώι· εού Τ η Μ μ ά χο υ . Δέν διστάζο- 
μεν δε νά εϊπωμεν μετά την άνάγνωσιν τών πάρερ
γων τούτων άθυρμάτων τού εύφραδούς καλάμου τού 
Κυρίου Αλ. 'Ρ . 'Ραγκαβή, χωρίς νά τόν κολακεύσω- 
μεν, ότι μόνος αυτός ήδύνατο σήμερον νά συγγράψη 
τερπνόν τ .  καί διδακτικόν συνάμα διά τάς γυναίκας, 
τούς νέους, καί τόν λαόν έν γένει σύγγραμμα, συμ- 
φώνως μέ τό πνεύμ.α, τήν πρόοδον, καί τάς -γνώσεις 
τής εποχής, καί τάς άνάγκας τής έν 'Ελλάδι άγω - 
γής, η  τις, ας τά όμολογήσωμεν, μέ όλα τά  γυμνά
σια καί τά  δημόσια ή ίδ ια  εκπαιδευτήρια δέν εύρί- 
σκεται εις λίαν ευάρεστου κατάστασιν. Εις τούτο 
μάλιστα λαμβάνομεν τό θάρρος νά τόν παρακαλέσω- 
μεν καί νά τόν προτρέψωμεν. Είμεθα, νομίζομεν, εν
ήμεροι πρός τά  δημοσιευόμενα έν τή  'Ελληνική κοι
νωνία συγγραμμάτια. Καί ξηρά μέν καί διδακτικά 
βιβλία ή φιλοκέρδεια είργάσατο τόσα, όσοι εϊσίν 
οί αστέρες τού στερεώματος, μυθιστορήματα δέ 
ίστορούντα πάθη καί ήθη ξένα βλέπομεν καθ’ έκά- 
στην τόσα

« Οσα άνθη καί φύλλα γίγνηται ώρη. »

Αλλά τό φώς τών άστέρων τούτων είναι νωθρόν, 
καί άποτρόπαιον, άλλά τά  άνθη ταύτα εϊσίν ιοβόλα, 
ή όσμή αύτών είναι δηλητηριώδης, καί μ,εθύσκουσα 
διαφθείρει τήν παρθένον είσέτι 'Ελληνικήν ψυχήν. Σύγ
γραμμα δέ πρωτότυπον διά κοινήν ψυχαγωγικήν 
χρήσιν καί διδασκαλίαν τού λαού δέν γνωρίζομεν οϋ- 
δέν, καίθέλομεν ευγνωμονεί εις τόν καταδείξοντα ήμϊν 
τό τοιούτο. Ταύτην τήν έλλειψιν γνούς καί ό έν Κων- 
σταντινουπόλει άποβιώσας καλός πατριώτηςΜελάς πρό 
καιρού, καί ό γέρων Νικόδημος έσχάτως, ήνοιξαν έπί 
τούτου τού Οέμ.ατος παλαίστραν εύγενούς διαγωνι- 
σμού, καί ταύτα μή άγνοών ό κατά  πάντα άξιότι- 
μος συμπολίτης ημών Δέων ό Μελας τό ν  Γεροστά-  
θην του συνέταξεν. Η τάσις περί τό μεταφράζειν 
κακώς κακάς μυθιστορίας, ή περί τό άναλάτως συγ- 
γράφειν τοιαύτας, ήν τινές έχουσιν σήμερον, προδί
δει δεινήν τής κοινωνίας νόσον, καί μάλιστα εις έ- 
ποχήν καθ’ ήν γενναιότερα φρονήματα καί σπουδαιό
τερα έργα άπαιτεί παρά τών νέων καί ή μεγάλη 
Πατρίς, καί ό έν τινι γωνία ταύτης ίδρυθείς πρός 
ώραν 'Ελληνικός θρόνος.

Μεταξύ τών πονηματίων τών έν π ε ,ώ  λόγω γε- 
γραμμένων έν τώ  άνά χεΐρας ήμών συγγράμματι τού 
κυρίου 'Ραγκαβή εν επιγράφεται’ α ή Σ υνό ντευξ ις  
τής Α ρέσδη ς  ο. ’ϋθέλομεν πράξει έργο·; άδικου έπ ι- 
κριτού άν παρετρέχαμεν τούτο έν σιωπή, διότι τούτο 
είναι τά άξιολογώτερον.

Είναι δέ τούτο διάλογος μεταξύ Ναπολέοντο; Α 
καί Μεττερνίχου έν έτει 1 8 1 3 , ότε ό λαμπρός κο
μήτης τής δόξης τού μεγάλου κατακτητού δεν είχε 
μέν έκλείψει εντελώς, άλλ’ έκλ.ινε προφανώς εις τήν 
δύσιν του. II Αυστρία, ώς γνωστόν, έπεαψε το'τε τόν 
Π ιίγγιπα  Μεττερνϊχον πρός αύτόν ϊνα θέση, εϊ δυνατόν, 
τάς [ίά.σεις μιας διαρκούς Εύρωπαϊκής ειρήνης περιο-
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ρίζουσα τάς Γαλλικά; κτήσεις κατά τάς περί εθνικής 
ϊσότητο; καί ισορροπίας τότε παρά τών Μοναρχών 

ύπ’ αύτής πρεσβευομένας άρχάς. Ó Ναπολέων δο-και υτ
κιμάσας τό πρώτον νά σαγηνεύση τόν επικίνδυνον 

xi άποτυχών, δέν συγκατετέθη όυς ήτονάντίπαλον, καί άποτυχ·
επόμενον εις τάς προτάσεις του, καί ή Εύρούπη μετά 
τήν μάχην τής Λειψίας καί τήν είσοδον τών Συμυ.ά- 
χων εις* Παρισίους ήλλαξε φάσιν, ό δέ Αλέξανδρος 
τών καθ’ ήμας χρόνων ύπέστη τήν ίλιάδα εκείνην 
τώ ν παθημάτων πεπτωκό'τος μεγαλείου, τήν συν- 
δέουσαν αύτόν μετά τής ποιήσεως, τήν άποθεώσασαν 
αύτόν μάλλον, ή αί νίκαι τού Μαρέγγου καί τής Rx- 
γράμης. ΐίάν κρίνωμεν τόν έπί τούτου τού θέμ,ατος 
διάλογον τού Κ. 'Ραγκαβή, ύπ’ έποψιν πολιτικήν, έάν 
άναλύσωμεν τήν έν αύτώ λεπτόνοιαν καί δεινότητα, 
Οέλομεν άναμφιβόλως επισύρει τά  βέλη τών πολιτι
κών άντιζήλων του, δ ιότι ήθέλομεν έπ ί τέλους βια- 
σθή νά εϊπωμεν ότι μόνον ό τοιούτόν τ ι  συγγράψας 
δέν είναι ξένος πρός τό χαρτοφυλάκων τού υπουρ
γείου τών έξωτερικών. Αλλά φιλολογικώς, καί έν 
πάση γραμματική ειρήνη κρίνοντες αύτόν, τόν Οεω- 
ροΰμεν ώς μικρόν άριστούργημα περιποιοΰν τιμήν'εις 
τήν ποιητικήν γραφίδα τήν δυνηθεΐσαν νά παραστήση 
τόσον ζωηρώς καί τόσον φυσικώς τούς αληθείς χαρα
κτήρας τών δύο σημ.αντικωτέρων άνδρών τής έποχής 
έκείνης έπί πολιτική, μονομαχούντων δέ διά  τών 
μ.άλλο·; θανασίμων όπλων τής μεγάλης διανοητικής 
τω ν Ικανότητος, έπ ί ζητημάτων άφορώντων τήν ει
ρήνην τού Κόσμου. Είναι άναντίρρητον ότι όσον με
γάλα είναι τά  διαλεγόμενα πρόσωπα έν τινι συγ- 
γράμματι, τόσον μεγαλητέρα παρίσταται και ή δυσ
χέρεια, νικηθείσης δέ ταύτης, τόσον μ.έγας παρίστα- 
τα ι καί ό συγγραφείς. Μετά τήν άνάγνωσιν τού δια
λόγου τούτου δέν ήξεύρω διά τ ί  οί πολιτικοί άντί- 
παλ.οι τού Κυρίου Ραγκαβή μοί έφάνησαν μικροί’ 
ίσους διότι τό πνεύμα χαίρει πάντοτε τά  άπαράγρα- 
π τα  δίκαιά του.

Αλλ’ άπό τού υψους ας πέσωμεν εις τά  Τάρταρα’ 
άπό τών σοβαρών εις τά  κωμικά’ διότι οΰτω θέλει 
τό  επικρινόμενου σύγγραμμα. Είχομεν δίκαιον καλέ- 
σαντες αύτό έν αρχή τού λόγου ήμών άνθοδέσμην  
πο.Ιύγρονν. Ιδού δέ περί τούτου καί έτέρα άπόδει- 
ξις. Μεταξύ τών έν πεζώ λόγω συγγραφέντων τεμα - 
χίων άπαντώμεν τελευταίο·; καί κωμωδίαν εις πρά- 
ξιν μ.ίαν, δ ιά  τό Ελληνικόν θέατρον συγγραφεϊσαν 
κατά τό 4 843  καί α ό Γάμος άνευ ν ίμ φ ι/ς  » έπι- 
γραφομένην.

Ο ποιήσας τόν πρό καιρού γνωστόν ο Γ άμον τοΰ  
Κουτρον.Ιη  » άφήκε ταύτην τήν φοράν τόν Κόθορ
νον καί τάς διατυπώσεις τής άρχαίας Αριστοφάνειου 
σκηνής, καί ένεδύθη τά  φυσικούτερα καί πραγματι- 
κώτερα ίμάτια τής Σχολής τού Μολιέρου καί Γολδό- 
νου. Πολυμάθεια, εύφυΐα, δεινότης περί τ ά  μέτρα τών 
αρχαίων, καί διθυραμβικόν ύψος εις τά  χορικά άσμα
τα  χαρακτηρίζουσι τόν Γ ά μον τοΰ Κοντρού.Ιη  ά- 
πλότης φυσική, άφθονουτερον άλας κωμικόν, καί άλή- 
θεια περί τούς χαρακτήρας τών δρουντων ποοσοΰπων 
χαρακτηρίζουσι τόν Γ άμον ά ν ευ  νύμφης. II πρώτη

καί έκ τής διασκευής τού μύθου, καί έκ τών μέτρων, 
καί έκ τής ΰποθέσεως, οΰσης πολιτικής, διότι ό ρά
πτης Κουτρούλης γίνεται υπουργός άνήκει εις τήν 
μέσην κωμωδίαν’ ή δευτέρα ώς κωμ.ωδούσα έλάττω- 
μα άνθριάπινον ανήκει, ώς είπαμε·;, εις τήν νεωτεραν.

Εχει δέ καί αύτή ή σύντομος ΰπόθεσις τόν χαρα
κτήρα φύσει κωμικόν, κα ί τήν φύσιν έτι κωμικωτέ- 
ραν. —  0  Κύριος Αγροικογιάννης μεγαλοκτηματίας 
εις Ποντικότρυπαν τής Κυναίθης μεταβαίνει εις Αθή
νας όπως νυμφευθή νέαν πλουσίαν, εύγενή, καί μέ α
νατροφήν τού συρμού" άλλά γενόμενο: παίγνιον Αθη
ναϊκής τίνος σκευωρίας έπινοηθείσης παρά τού έρα- 
στού τής ανεψιάς του Ασπασίας, Ϋπουλίδη, άντί έαυ- 
τού νυμφεύει τήν άνεψιάν του, τήν όποιαν δέν ήθελε 
νά νυμφεύση, αύτό; δέ έπιστρέφει πάλιν εις τήν Πον
τικότρυπάν του.

Καί κατά μέν τήν έκφρασιν καί τήν λοιπήν λεπτο
μέρειαν ή μικρά αύτη κωμωδία έχει πολλήν τήν πρω
τοτυπίαν. Αλλά δέν δυνάμεθα νά μήν άναφέρωμεν 
ότι, εις τήν σκηνήν οπού ό Αγροικογιάννης άγνοών 
ποίας προσρρήσει; τού συρμού νά εΐπη ό πτω χός εις 
τήν Αρχοντούλαν, καί βάλλων τό φέσι του έπί τής 
τραπέζης, λαλεϊ προς αύτό διά  νά γυμνασθή, ένθυ- 
μήθημεν τήν πρώτην σκηνήν τού ’Αμφιτρύωνα; τού 
Μολιέρου, δπου ό δειλός Σωσία; άγνοών πώ ; νά έξι- 
στορήση τά  κατά τήν μάχην (ήν διά  φόβον ούδέ είδε 
καν), βάλλει τόν φανόν δν έκράτει χαμα ί, ύποθέτων 
ό τι είναι ή  κυρία του, ’καί γυμνάζεται τήν διήγησιν 
τής μάχης. Φέρει δέ καί άλλαχού ή κωρ.ωδία χρώ
ματά τινα τού Bourgeois Gentilhomme, εις δε την 
Η’ σκηνήν τοΰ Πηδηκτούλη, ενθυμείται τις έν μέρει 
τάς Précieuses ridicules τού Γάλλου κωμικού. 12;

I μικρόν προσέτι άνωμαλίας ψέγμα έφανη ήμϊν καί τό 
οτι, ένίϋ ό ΐ ’πουλίδης λα'λεΐ ένθουσιωδώς εις τόν Αν- 
δρέαν περί τής ανεψιάς τού ’Αγροικογιάννη, ήν ήγά- 
π α , (σελ. 163 σκηνή β \ )  καί δέν δεικνύει άποστρο- 
φήν διά τήν σημαντικήν της προίκα,λέγω·;’— Π πρό- 
» τασις, καθ’ όσα; έλαβον πληροφορίας, δέν ήτον εύ- 
D καταφρόνητος. Π ροίζ  γερή ! κ τλ . » Επί τέλους εν 
τή  0 '  σκηνή δέχετα ι ταύτην μετά μεγάλης ευκο
λ ία ; άνευ -ροιχός. 'Ω ; τοπική δέ άγνοια δύναπαι νά 
θεωρηθή τό άναφερόμε·ον (έν σελίδι 477) μέγα βα- 
ρέλιον τής άγια ; . Λαύρα;’ διότι τούτο υπάρχει εις 
τήν Μονήν τού Μεγάλου Σπηλαίου καί ούχί εις τήν 
άγίαν Λαύραν. ’Αλλ’ έν γένει ή κωμωδία είναι χ α -  
ριεστάτη καί άστειοτάτη’ διό καί έτιμήθη διά τή ; 
μεγάλης συρροής τού Κοινού όσάκι; έδιδάχθη εις 
τό έν ’Αθήναις Θέατρον.

Καί τοιαύτη μέν είναι τά  εις πεζόν λόγον έργα 
τού Κυρίου 'Ραγκαβή, ών έκαστον έχει ίδιον χρώμα, 
ιδίαν άξίαν, καί ίδιον κινεί διάφορον’ μεταβαίνομεν 
ήδη εις τά  έμμέτρω; γεγραμμένα.

Τούτων τά πλ εϊσ τα  υπάγονται εις τό  λυρικόν ε ί
δος, έν ή δύω εί; τό  Σατυρικόν, καί τό πάντων σπου
δαιότατο·; εϊ; τά  επικόν, διότι είναι ή κατ οκταστι-
χους στροφά; με-άφρασι; τών 6 πρώτων ασμάτων 
τής έλευθερώσεω; τ ή ; Ιερουσαλήμ τού Τορκουάτου
Τάσσου.
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εκδότης Τυπογράφο; καλεί μετριοφρονώ; άπ.Ια  ψ ή
γ μ α τ α  rijc πο ιητικής ρ ίτη ς  τού Συγγραφέως, άπχν- 
τώνται πολλά πνέοντα χάριν Λνακρεόντειον, και έρί- 
ζοντα περί τω ν πρωτείων μ ε τ ά  άνΟοσμίαν πνέον
τα  έ’πη τοϋ ’Αθανασίου Χριστοπούλου. 'Ε ν  έξ αυτών j 
είναι τά  έπιγραφόμενον

Κ α λ α  γ ερ ά μ α τα  (σε.Ι. 2 4 0 )

Είσαι vex χ - «ίμαι γιρος· 
καί αν ίίμα: θά 'ντραπώ;
Έ ντροπτ δέν e!v’ δ  έρως· 
νέος, γέρος, σ’ αγαπώ.

Φεύγουν χρόνια μετά  χρόνια* 
φεύγουν ώρα τους καλή I 
α ; στιβαζωντα» τά  χιόνια  
’β  τήν λευκήν μου κεφαλή.

Αευκή etv«·.· ά λλη  ϊνοια  [ 
φθάν' ή  αύρα νά  φυσχ 
V  τά μ α λ λ ιά  μου τ' όση μένια 
τ ά  μ α λ λ ιά  σου τ ά  χ ρ .τ ϊ .

Τό πουλ! τής 'Αφροδίτης 
ε χ ε ι  άσπρο τ ό  πτερό' 
άσπρο είναι τό κλαδί της, 
τ ό  μυρτίνι τό  χλω ρό.

Κα! συ άσπρη μ ή  δίν ε'ααΤρ 
άνβηρά πορτοκαλλ^ά ·,
Μή λοιπόν δυοχρεστήσαι 
διά τ' άσπρα μου μ α λλ ιά .

"Ολη χά ρες ά ν  ή  νέα  
προχωρη ανατολή, 
κ α ί τής δύσεως ώραία 
είν' ίπ ίσης ή  στολή.

Μή νομίζης μέ ρυτίδες 
Πώς τό πρόσωπον χ α λ ά ;
Καί ή θάλασσα δεν είδες 
μ έ  ρυτίδες πώς γέλα  ;

Καί άν άρχισαν οί πάγο: 
νά μαραίνουν τά κλαδιά, 
τό ξερόκλαδο ας παγη· 
ε χω  πράσινη καρδιά.

'X τούς χορούς καί 'ς τ ά  παιχνίδια  
ρίχνω πέρα τό  fafioi,
* ’ ή  καρδιά μου εϊν' ή  ίδια,
6έν γερνφ, δεν άπα.δεΤ.

"Εχω σώμα γηραλέο, 
όμως αίσθημα νω πό, 
κι' οσω ζώ, λαλώ  καί πνέω  
θά γελώ  καί Ο’ άγαπώ.
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Τήν αυτή·; φαιδρότητα πνέει καί τό  ακόλουθου* 

j4 i α ιτήσεις {σε.Ι. 239 ).

Εις χρυσά μ α λλιά  έφόρει 
κόκκινο λουλούδ' ή  κόρη.
—  Δός, τήν είπα , δός μ' αύτό,
Κι' ά λλ ο  π^ά δέν σέ ζητώ.

'Ερυθρά ¡ιέ τό προσφέρει, 
μ ’ άσπρο σάν τόν κρίνον χέρι.
—  Δ ός τό  χέρ ι, δός μ ’ αύτό.
Κι’ ά λλο , είπα, δεν ζητώ.

Μέ τό  δίδει τό  άφράτο, 
καί τά 'μάτια ρίχνει κάτω.
—  Δός τό βλέμμα δός μ’ αύτό,
Κι' ά λ λ ο , ε ίπ α , δέν ζ η τ ώ .

Mj.à ματχά σάν φώς μέ ρίχνει, 
καί 'ς τό στόμα γελοίο δείχνει.
—  Δός φ ιλ ί 'ς τό στόμ’ αύτό, 
κι' ά λλο , ε ίπ α , δέν ζητώ.

Χ είλη  μέλι μ έ  προβάλλει, 
κσί τό άσπρο στήθος π ά λλει.
—  Δός τό στήθος δός μ ’ α ύ τό , 
κ ι' ά λλο, ε ίπα , δ ίν  ζητώ.

Χάν τδ κυπαρίσσι σκύπτει, 
κα! 'ς τή ν  άγχαλυά μου πίπτει.
—  Τώρα σ ' ε χ ω , σέ κρατώ, 

τ ίπ οτ- ά λλο  δέν ζητώ. ·

 000— ·

Τήν αύτήν δέ χάριν εχει καί ύ άνθο.τώ.Ιης. Τά 
δέ έπιγραφόμενα Θρήνος, Ε ύ το χ ΐα , ’ ΕνΟύμησις καί 
Ξ ένο ς  είναι στόνοι ελεγειακοί ψυχή; διάπυρου, έχον- 
τε ; κάλλ.ο; τήν αφέλειαν, δψο; τήν απλότητα, καί 
στολήν τήν ανεπιτήδευτο·; καί άρμονικωτάτην σ τι
χουργίαν.

Λ * * *

(Έ .τ ε τ α ι  τυ  τέ .Ιο ς .)

ΡΟ ΒΕΡΤΟ Σ ΕΜ Μ ΕΤ.

(Χυνέχ. "Ιδε φτλλάδ. 2 3 3 , 2 3 6 , 2 3 7  κα! 238 .)

—000—

Γ .

0 τ ε ό  Ροβέρτος Εμμετ άνεχώρησεν εΐ; τήν στεριάν 
ή Ιρλανδία, ήττημένη καί ή/.ρωτηριασμένη, δέν έδι·* 
δε πλέον σημεΐον ζωή;- ή  είρηνη ιώ ν  τάφων διε- 
δέχθη τ ά ; σπασμωδικάς ταραχας, αϊτινες προηγή- 
θησαν τή ; περί ένώοεω; πραξεως. Καί όμως ύπό 
τήν φαινομένην ταύτην ακινησίαν έταράττετο πάν-

Π  A Ν Δ Ω ΡΑ.

τό τε  διάπυρός τ ις  εστία συνωμοσιών, έτοίμη νά ά- 
ναξωπυοωθή κατά  τήν έλαχίστην πνοήν έλπίδος. 0  
Ροβέρτος, κα ί τοι ταξειδεύων ώς νέος σκοπόν έχω ; 
νά διασκεδάση καί συμπληρώση τήν ανατροφήν του, 
αληθώς όμως ήτο μυστικός πράκτωρ των Ηνωμέ
νων Ιρλανδών' έμελλε δέ ταχέω ς ή άργά νά ανα
νέωση, μετά τής Γαλλίας καί τού πρώτου αυτής 
Υπάτου τάς γενομένα; διαπραγματεύσεις, μεταξύ 
τω ν επαναστατών του 4 7 8 9  έτους καί τής γα λ 
λικής Δημοκρατίας. Αλλ αϊ περιστάσεις, ώς φαί
νεται, δέν παρουσιάσθησαν εΰνοϊκαί, καί πρέπει νά 
πιστεύσωμεν ό'τι ή άποστολή του δέν ήτο ού μόνον 
αρκούντως οριστική, άλλ ούτε πολλά κατεπείγουσα, 
δ ιό τ ι έπ ί δύο έτη περιώδευσεν εις τήν Ευρωπαϊκήν 
ήπειρον, έπεσκέφθη άλληλοδιαδόχως τήν όλλαν- 
δίαν, τήν  Ελβετίαν, τήν  μεσημβρινήν Γαλλίαν, 
κα ί τελευταϊον τά  Γάδειρα, συνοδοιπόρον έχων τόν 
Ιωάννην Λλλεν, ένα τώ ν αιχμαλώτων τού Κρά
τους φυλακισθεντα άλλοτε εις τό φραύριον τού Α
γίου Γεωργίου, έξελθόντα δέ μετά τού ©ωμά Αδ- 
δης Ε μμετ. Κατά τό  φΟινόπωρον του 1 8 0 2  έτους, 
ότε α ί μεταξύ Αγγλίας καί Γαλλίας σχέσεις δια- 
ταραχθείσαι, προεμήνυον τήν ρήξιν τής έν Λμιένση, 
ειρήνης, έπανευρίσκομεν αυτόν εν Παρισίοις, δπου 
έπανεϊδε τόν αδελφόν αυτού, τόν Αρθούρον Οκονορ, 
τόν  Μάκ Νέβων, τόν λόρδον Κλόγκουρρυ, καί ά -  
παντας τούς πρόσφυγας Ιρλανδούς. Δύο μήνας διέ- 
μεινεν εις Παρισίαυς, όπου είδε τήν λαμπράν καί 
έλαφράν εκείνην κοινωνίαν, μεθύουσαν ύπό νικών 
καί ηδονών, ήτις μόλις έξελθούσα έκ τών σκοτει
νών τρικυμιών τής γαλλικής έπαναστάσεως, άπέ- 
λαβε μετά χαράς τών θαυμάτων τού βίου καί τού 
πολιτισμού.

0  πρώτος Υπατος δέν έπαυσεν έκτοτε διατη
ρώ·; σχέσεις μετά τής Ιρλανδίας καί τών έν ΓΙαρι- 
σίοις Ιρλανδών. Μελετών τήν εις Α γγλίαν άποβί- 
βασιν, είχ_ε στρατολ.ογήσει τά γ μ α τα  Ιρλανδικά. 
Μεταξύ των αποφάσεων, αϊτινες συνεταράττοντο 
«σταθείς έν τή  κεφαλή του, έσκόπει νά υ,εταχει- 
ρισθή τήν Ιρλανδίαν ώς κλείδα μέλλουσαν ν’ άνοίξτ) 
τό Ιΐνωμένον βασίλειον. Ϋπάρχουσιν εις τά  γενικά 
άρχεϊα τής Γαλλίας περίεργα έγγραφα, αναγόμενα 
εις τά ς σχέσεις τού πρώτου Υπάτου μ ετά  τών πρώ
τω ν Ιρλανδών προσφύγων, α Αί υποθέσεις τής Ιρ
λανδίας, γράφει εκείνος πρός τόν έπ ί τών ναυτι
κών υπουργόν, είσί τόσον σπουδαΐαι ώ στε αισθάνο
μα ι τήν ανάγκην τού νά έρχωμαι εις ιδιαιτέρας 
συνεντεύξεις μετά τώ ν ενταύθα Ιρλανδών. » Δύο 
έπιστολαί διεξοδικαί τού Θωμά Αδδης Ε μ μ ετ πρός 
τόν πρώτον Υπατον καί τόν υπουργόν τού πολέμου, 
είναι άναμ-φιβόλως ή άπάντησις εις τά  προτεινόμε- 
να. 0  Θωμάς Αδδης Εμμετ, καί τοι όμολογών πε- 
ποίθησιν εις τάς υποσχέσεις τού πρώτου Τπάτου, 
κα ί το ι έπιβεοαιών ό τι δέν άμφιβάλλει περί τής 
ειλικρινούς αύτού συμπράξεως πρός τήν άνεξαρτησίαν 
τής Ιρλανδίας, λαμβάνει όμως μεγάλην φροντίδα 
όπως έπαναλάβγ, πολλαχώς, ότι ή άποβίοασι; τών 
Γάλλυυν έπί τού πατρώου αυτών έδάφους ήθελεΥ

εισθαι τό σημεΐον τού ολέθρου αύτών, έάν παρου- 
σιαξοντο ώς κατακτητα ί καί όχι ώς σύμμαχοι. 
« Αρκεί, λέγει, ή ελάχιστη υπόνοια περί τούτου,ίνα 
έπαναρόίψη τήν Ιρλανδίαν εις τάς άγκάλας τής Αγ
γλίας. ϊ  0  'Ροβέρτος Ε μμετ, κατά  τήν εις Παρι
σιού; άφιξιν αύτού, συνδιελέχθη μετά τού πρώτου 
Υπάτου, πολλάκις δέ καί μετά τού Ταλλεϋράνδου, 
υπουργού έπί τών εξωτερικών. Περίεργον ήτο νά 
έγνωρίξομεν όποία τις ύπήρξεν ή συνομιλία τού 
στρατηγού Βονχπάρτου καί τού νέου Ιρλανδού' δυσ- 
στυχώ ; όμως ό Μάδδεν ούδέν λέγει περί τούτου, 
καί μάτην έξήτησα τά  ίχνη τής συνομιλίας ταύτης. 
Γνωστόν δέ μόνον είναι ότι ό 'Ροβέρτο; έμ μ ετ  
άπήλθε δυσηρεστημένος. Ελεγεν ότι ό πρώτος Υ
πατος δέν τώ ένέπνεεν ούδεμίαν έμπιστοσύνην, 
διότι έφρόντιξε περί τής Ιρλανδίας όσον καί περί 
τής δημοκρατίας καί τή ; ελευθερία;' άπό δέ τόν 
χείμαρρον τών λόγων αύτού τούτο μόνον εξήγα- 
γεν, ειλικρινή πρόθεσιν τού νά διακηρ.’ξη τόν πό
λεμον όσον τό δυνατόν ταχύτερον. Κπίστευεν έπ ί- 
ση; εις τήν ΰπαρξιν τού σχεδίου τής έν Α γγλία ά- 
ποβιβάσεως, καί είχεν άπόφασιν σταθεράν νά μή 
παρέξτι μηδέν μέσον όπως θέστι τόν ,πό δα  έπί 
τής Ιρλανδίας. » Ουδόλως τού Ταλλεϋράνδου ή ο
μιλία εύχαρίστησεν αύτάν, καθόσον μάλιστα τόν 
εύρεν δλως άγνοοΰντα τάς υποθέσεις τού τόπου 
αύτού. ΐίφρόνει δμως ότι δυνατόν ήτο νά τόν κα- 
ταπείσωσιν, εις περίστασιν ρήξεως μετά  τής Α γ
γλ ίας, όπως έργασθή σπουδαίως διά τήν άπελευθέ- 
ρωσιν τή ; Ιρλανδίας, καί δ ιά  τήν κατάστασιν αυ
τής εις δημοκρατίαν ανεξάρτητον, στηριζομένην 
έπ ί τής Γαλλικής συμμαχίας. « Τό αξιοθαύμαστο·; 
είναι, λέγει ό Μάδδεν, ότι 6 νεώτερος τών έν Πα
ρισίοις Ιρλανδών, έδειξε περισσοτέραν οξυδέρκειαν, 
σύνεσιν καί δυσπιστίαν εις τάς σχέσεις αύτού μετά 
τού πρώτου Υπάτου. » Ιναί δμως ό ‘Ροβέρτος Ε μ
μ ε τ  ήτο πολύ έπιδεκτικός όνειροπολημάτων, οσά
κις έπρόκειτο περί τής πατρίδος του ' δ ιότι δέν εί
ναι σπάνιον νά εΰρτ, τ ις  νούς όρθόν καί συνετόν, 
άμα δέ καί πάθος διάπυρον έπισκιάζον ένίοτε τήν 
αλήθειαν. Αλλως τ ε  δέν άπητεϊτο μέγα διορατικόν 
όπως άνακαλύψη δτι ό πρώτος Υ πατος, έπεμβαί- 
νων εις τάς έριδας τής Αγγλίας καί τής Ιρλανδίας, 
δέν ήδύνατο άλλην πρόθεσιν νά έχη ή τό νά συμ- 
βιβάση, ώς συνήθως λέγουσι, « τ ά  διαμαχόμενα μ έ 
ρη. » Αλλ’ ή διαίρεσις, ή μάστιξ αΰτη τών ή ττη- 
μένων μερίδων,είχεν είσδύσει τότε εις τούς κόλπους 
τών προσφύγων ’Ιρλανδών (4). Εν τή  παραφορά 
τού κομματικού πνεύματος Ιρλανδοί τινες, έν οί; 
κα τα τά ττετα ι καί ό Αρθούρος Ο Κόννορ, κατήντη- 
σαν νά έπιθυμώσιν αλλαγήν κυρίων μέ πάσαν θυ
σίαν, καί προετίμων τής άφορήτου καταδυναστεύ-
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(1) Ί ’τήρχον TÔTt, λέγε: ό Μάκ Χ έ β ω ν ,  e i; τί,ν Ίρλα'/όίαν 
τόαα: γνώαα: οαοι κα! ΐνθρωκοι" έκαστη μιρί; οιηριΤτο καί 1- 
ποίιηρεΤτο e i;  τό έπάπειρον, καί c îy tv  ¡όιαίτιρον σ χέΐιο ν  διά 
τήν σωτηρίαν τού τόπου. Τοιαϋτη βίναι ή δυστυχία τώ ν λαών* 
παο' οίς ζωηρότη; κα! φαττασ'α ύπερτιρούσι τή ; ¿ρθή; κρίσιω.
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χάνομεν, έγραφεν ό λόρδος Κάρολος Βέντιγκ. ύ  
λαός ουτος είν«ι ϋπέρ ποτε έτοιμος πρός ανταρ
σίαν β .  Εν τ ι ν ι  έπιστολή τοΰ λόρδ Γρενβίλλ.ου ττρος 
τόν μαρκέσιον Οϋελλέσλεΰ άναγινώσκονται ταΰτα" 
* Αγνοώ εάν ό πόλεμος, δν οί σοφοί τιμών υπουρ
γοί είσίν ετοιμ,οι νά κηρύξωσι, σάς κράτηση έν τή  
'Ινδία. Ελπίζω όμως οτι θά σάς έπανίδω τό ερ
χόμενον έτος εις Ιρλανδίαν, έπ ί τή  υποθέσει οτι 
πό ερχόμενον έτος ή ’Ιρλανδία θέλε', ε ΐίέ τ ι  άνήκει 
εις τήν Αγγλίαν. β

0  Ροβέρτος Εμμετ δέν ύπήρξεν 6 δημιουργός καί 
ό προχγωγός τής συνωμοσίας του 1 8 0 3  έτους, άν 
καί τό όνομα αύτοΰ έμεινε διά παντός προσκεκολ- 
λ.ημένον εις τήν ηρωικήν καί δυστυχή ταΰττ.ν από
πειραν. Εΰρίσ/.ετο εϊσέτι εις Γαλλίαν ότε έμαθε 
τήν προπαρασκευαζομενην έπχνάστασιν" κα ί συγ- 
κατετέθη νά μετάσχφ τής συνωμοσίας. Ενταύθα 
παρατηρεϊται παρά τοϊς διαφόροις ιστορικοί; άντί- 
φασίς τ ις . Κατά τόν Μάδδεν ό Ροβέρτος Εμμετ 
έλαβε, πριν ί, αναχώρηση, τήν έγκρισιν τών άρχη- 
γ'ών τών Ιΐνωμένων ίρλανδών, τών έν Παρισίοις 
ευρισκομένων. Και τω όντι ό Μάκ Νέβων τώ  ένε- 
χείρισε διακήρυξιν καλοΰσαν τόν Ιρλανδικόν λαόν 
εις έπχνάστασιν" άναγινώσκομεν δέ έν επιστολή του 
Θωμά Αό'δ/,ς Εμμετ, όμιλούστ) περί τής σκο- 
πουμέντ,ς εις Αμερικήν άνχχωρήσεώ; του ταΰτα- 
« Εάν αί περί πολέμου φήμαι κυρωθώσι, τά  σχέδιά 
μ.ας θέλουσιν άναμφιβόλω; αλλάξει, καί έκ νέου Οά 
γίνωσιν άπόπειραι έ ν  Ιρλανδία, β  At πρός τόν πρώ
τον ί'π α το ν  έπιστολαί έπιμαρτυροϋσιν ότι ό Θω
μάς Αδδης Εμμετ ήλπιζε πάντοτε προσεχή έπα- 
νάστασιν έν Ιρλανδία, βοηθουμένην υπό τών Γάλ
λων. Μάλιστα βεβαιοΰσιν ότι ό λόρδος Κλόγκουρρυ 
ήτο καί αυτός συνωμότης, καί εις άπόδειξιν τούτου 
φέρουσιτά όπλα, άτινα άνεκαλύφθησαν εις τήν έξο 
χήν  του μετά  τήν αποτυχίαν τής έπαναστασεως του 
1 8 0 3  έτους. Εκ τοϋναντίο, ό λόρδος Κλόγκουρρυ 
δ ιηγείτα ι ότι τήν προτεραίαν τής ημέρας καθ’ήν ό Ρο
βέρτος έγκατέλιπε τούς Παρισίους,έγεύθν, μετ αύτοΰ 
καί τοΰ θω μά  λδδης Εμμετ" ότι συνεζήτησαν καί 
οί τρεις τά  περί τής έπαναστασεως, « καί ό τι μετ 
ακριβείς έξετάσεις, εΰρόντες τά  μέσα ανεπαρκή, 
έπροσπάθησαν νά μεταπείσωσι τόν ενθουσιώδη νέον, 
όπως μή περιπλεχθή εις επιχείρημα τόσω έπικίν- 
δυνον. . . . ,  . ο Είναι πολλά δύσκολον νά διακρίνη, 
τ ις  τήν αλήθειαν μεταξύ τών δύο τούτων διηγήσεων" 
τοΰ Αποστόλου Παύλου τήν άρνησιν άγαπώμεν νά 
έπαναλαμαβάνωμεν είς πάσαν αποτυχίαν" έ'καστος 
ά ;ιο ϊ τό τε ό τι συνεβούλευσε νά μή γείνωσιν όσα ίσως 
ύπεστήριξεν. Ο ,τι δήποτε καί άν έσκέφθησαν ό 
Λόρδος Κλόγκουρρυ καί ό Θωμάς λδδης Ε μμετ, δυ-

κείνου" α ί όμολογηθεϊσαι υποσχέσεις κατά τήν 
στιγμήν τής ένώσεως ουδόλως διετηρήθησαν" ώστε 
παοάπονα νέα έγεννήδηταν. Καί όμως προαίρεσίς 
τ ις  ήπιότητος και μετριότητος διεδέχθη τήν βια ί- 
αν καταδυνάστευσιν, άφ’ ότου ή Ιρλανδία κ ιτ ε -  
βιβάσθη άπό τόν βαθμόν έθνους είς τόν βωμόν 
επαρχίας, Υπό τήν έποψιν ταύτην ή διοίκησις τοΰ 
λόρδου Χάρδουικ καί τοΰ υπουργείου τοΰ λ δ δ ιν -  
κτον δέν ώμοιάζουσι τήν τοΰ Π ίτ καί τοΰ λόρδου 
Καστελρήγ. Τέλος, έάν θέληση τ ις  νά εκτίμηση τήν 
διαγωγήν τών δύο άδελφών, δύναται νά εΐπη οτι 
τοΰ μεν ύπήρξεν άμεμπτος, τοΰ δέ άν καί αξία 
πολλής συμπάθειας, δέν είναι όμως ανεπίδεκτος έ- 
πικρίσεως. Καί όμως διά παντός θέλουσιν ελκύει 
τόν θαυμασμόν καί τήν συμπάθειαν αί ήρωϊκαί καί 
άπηλπισμέναι άπόπειραι όσας έπιχειοοΰσι τά  έ
θνη καί τά  κόμματα όπως άποφύγωσι τό είμαρ- 
μ.ένου.

σ Τ Ι  νά  χράΕ<} ιί< χ α ΐά  τ ρ ι ώ ν , .......................... β

Αί πλάναι αύται είσίν έτι καί σήμερον, ώ ; έρ- 
ρέθη καί διά τάς φιλοσοφικά; πλάνας τοΰ Λέΐβνιτς, 
οί τ ίτλ ο ι τής ανθρώπινης δόξης.

6  Ροβέρτος Ε μμετ, πριν ή άναχωρήση εις Ιρ
λανδίαν, έσχε καί τελευταίαν συνέντευξτν μετά τοΰ 
πρώτου Υπάτου" έβεβαιώθη δέ ότι αί εχθροπραξία', 
έαελλον ν' άρχίσωσι τόν Μάιον, καί ότι ή άπόβασι; 
τοΰ Γαλλικού στρατοΰ θά έγίνετο τόν Αύγουστον. 
ΙΙάντα συνεδυάσθησαν όπως ή έπανάστασις τής Ιρ
λανδίας συμπέση μέ τήν είς Αγγλίαν εκστρατείαν. 
Είς τάΰτα περιωρίσθη ή διαπραγμάτευσις μετά  τοΰ 
πρώτου Υπάτου. 0  Ροβέρτος Εμμετ έδειξε πάντοτε 
ά/.ατανόητον αποστροφήν είς τό νά προβή περαι
τέρω, εύκολύνων τήν μετάβασιν τών Γάλλων είς τό 
Ιρλανδικόν έδαφος. Τις οίό'ε τ£ ήθελε συμβή, έάν 
ή έκστρατεία έγίνετο καί εάν ή έπανάστασις τοΰ 
Δουβλίνου έπετύγχανεν ; Αί υποθέσεις αύται ούδέν 
παράδοξον ή αδύνατον έχουσιν, όταν τις δέν 
πιστεύη είς τό  καθειμαρμένον έν τή  ιστορία. Οί 
βλέποντες τά  γεγονότα έξ ανάγκης παραγόμενα τά  
μέν έκ τώ / δε, έπρεπε νά έφαρμόσωσιν είς τήν πρόρ- 
ρησιν τοΰ μέλλοντος τούς νόμους οϊτινες τοίς φαί
νονται τόσον σαφείς έν τώ  παρελθόντι. Αρκεί νά έ- 
ζησέ τις έν έποχή έπαναστάσεως, ί'να πεισθή πόσον 
τά  απροσδόκητα καί άπροόρατα συμοάματα διοικού- 
σι τόν κόσμον. Κ ατά τινας στιγμάς, άνευ ούδενός 
φαινομένου λόγου, ό τροχός στρέφει πρός ταύτην 
τήν διεύθυ.σιν, ενώ κάλλιστα ήδύνατο νά στραφή 
καί πρός. τήν αντίθετον. Τοιαύτη ή το καί τοΰ 
πρώτου Υπάτου ή γνώμη. Διά τής θαυμασίας έμφυ
του ροπής καί τής βαθείας πείρας αύτοΰ, έγίνωσ/.εν 
ότι ή διεύθυνσις τών μεγαλητέρων γεγονότων, πολ-

σεως τής Α γγλίας τόν ζυγόν τής Γαλλίας. Ó Ρ ο 
βέρτος Ε μμετ καί ό αδελφός αύτοΰ δέν ήσαν έκ 
τοΰ αριθμού τούτου, διό έξετίμων κάλλιον τάς δυ
σκολίας καί τούς κινδύνους τής θέσεως. Πιθανόν 
κατ’ εκείνην τήν έποχήν ή 'Ιρλανδία νά εδρισκε τό 
συμφέρον αύτής έν τή  τοιαύτη μεταβολή" ήθελε 
κερδήσει τουλάχιστον τήν ελευθερίαν τής συνειδή- 
σεως, ό δέ ζυγός τής Γαλλίας ήθελεν είσθαι άνχμ- 
φιβόλως όλιγώτερον βαρύς τής τοΰ Α γγλίας, ούδέ 
θά έπεοαρύνετο ύπό,τής φυλετικής άντιπαθείας, ήτίς 
καθιστά τόσω μισητήν τήν ξένην έξουσίαν. Αν καί 
ήτο εΰκολον νά μαντεύση τις τόν αύτοκράτορα ύπό 
τον πρώτον ύπατον, ούδέν όμως άνήγγελλε πάν 
ό ,τ ι ακολούθως έφάνη" ό νικητής τοΰ Α ρκόλ καί 
τοΰ Μαρέγγου, ό ελευθερωτή; τής Ιταλίας, ήτο είσ- 
έτι αρχηγός τής γαλλικής δημοκρατίας. Κ αί ό 
μως ό 'Ροβέρτος Εμμετ άκων μάλλον καί ένδίδων 
είς τούς αρχηγούς τής μερίδος του, συγκατετέθη νά 
διαπραγματευθή τάς υποθέσεις τής ’Ιρλανδίας μετά 
τοΰ ίσχυροΰ καί επικινδύνου τούτου συμμάχου. Καί 
Γυα κατάδειξη είς τόν αδελφόν αύτοΰ ό τι δέν ήπα- 
τάτο  άξιών ότι ό πρώτος Υπατος δέν ήτο άξιος πί- 
στεως, κατώρθωσε νά προμ.ηθευθή τό αντίγραφο·/ 
επιστολής τίνος τοΰ Κυρίου ό τ τ ο , πρεσβευτοΰ τότε 
είς Λονδίνον, λεγούσης ότι, έάν ή Α γγλία άποβά- 
λη έκ τοΰ έδάφους αύτής τούς Γάλλους πρόσφυγας, 
τούς ύποπτους είς τόν πρώτον Υπατον, ούτος θά τή  
άπέδιδεν έξ αμοιβής τά  αύτά θέτων είς τήν άιάθε- 
σίν της τούς είς τό έδαφος τής Γαλλίας καταφυ- 
γόντας, οϊτινες ήσαν οί ’Ιρλανδοί, μεθ’ ών έπ ί δύο 
έτη διεπραγματεύετο.

Φαίνεται όμως ότι άρνησις ύπήρξεν αμοιβαία,διότι 
ό πρώτος Υπατος έφάνη καί αύτός ολίγον ευχαρι
στημένος έκ τών συνδιαλέξεων μετά  τών κυριωτέ- 
ρων αρχηγών τών ’Ιρλανδών προσφύγων, ίσως ό 
πρακτικός αύτοΰ νους τώ  ένέπνευσέ τινα  κατα- 
ορόνησιν πρός τά  χειμαιοικά σχέδιά των" ίσως δέ 
καί ή έμφυτος κλισις του πρός τήν ίσχύν, όποιαδή- 
π ο τε  και αν ητο, παρεκίνει αύτόν, κα ί το ι μ,ισοΰν- 
τ α  τόσω τήν Α γγλίαν,νά προτιμά ταύτην τής αδυ
νάτου καί καταδυναστευομένης Ιρλανδίας. Παεά 
τώ  στρατηγώ Βοναπάρτη, ή ψυχή δέν ήτο ίση μέ 
τόν νοΰν του" ναι μέν ό ισχυρός αύτοΰ νοΰςέθεώρει 
πά ντα  ύπό έποψιν μεγάλην ένταυτώ καί αληθή, 
αλλά τό αληθές ύψος τής ψυχής ήτο ξένον είς αύ
τόν. Αξιοθαύμαστος έν τοίς συμβουλίοις καί έπί 
τοΰ πεδίου τής μάχης, άνευ αξιοπρέπειας καί ά 
νευ μεγαλείου είς Φοντενεβλώ καί Αγίαν Ελένην, 
ότε εύρεθη μόνος απέναντι τής α τυ χ ία ,, άφήκεν 
ίσως, δ ιά  τήν δυστυχίαν τής Γαλλίας, άνεξάλει- 
πτόν τινα  τύπον έπ ί τοΰ τόπου δν έθάμβωσε καί 
ταυτοχρονω; έξγ.υτέλισεν. ,

Αλλ «πατώμεθα νομίζοντες οτι ό άνθεωπος εί
ναι συνεπής είς τό κακόν καί τό καλόν" πολλάκις 
ύε κ.αί οί εμβριθέστεροι πολιτικοί δέν είναι ούτε 
τόσω προνοητικοί ούτε τόσω δόλιοι όσον ύποθέτον- 
τ α ι.  Πιθανόν άρα κ α τ’ εκείνην τήν έποχήν ό πρώ
τος ίπ α τ ο ;  νά μή είχε μηδεμίαν κακήν πρόθ--
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σΐν πρός τήν ’Ιρλανδίαν, άν καί ο;5τε διά  τό  μέλ
λον δέν είχε λόγους νά έμπιστευθή εις αύτόν % 
νήσος έκείνη. Είναι μάλιστα πιθανόν ότι ούδ' αύτός 
έγίνωσκεν έάν αί υποσχέσεις του ήσαν ειλικρινείς, 
ό λ ίγα ς ημέρας άφοΰ έλαβε τήν έπιστολήν τοΰ Θω
μ ά  Αδδης £ μ μ ετ , 6 στρατηγός Βον'απάρτης τώ  ά -  
πέστειλε τήν ακόλουθον άπάντησιν.

α ό  πρώτος Υπατος άνέγνω μετά μεγίστης προσ
οχής τό υπόμνημα βπερ τώ  άπεύθυνεν 6 κύριος 
Ε μμετ τήν 13 Ιανουάριου (nivAse). Επιθυμεί δέ 
όπως οι Ηνωμένοι Ιρλανδοί σκεφθώσιν ότι πρόθεσιν 
έχει νά έξασφχλίση τήν ανεξαρτησίαν τής Ιρλαν
δίας. Ó στρατηγός, όστις θέλει διοικήσει τήν εκ
στρατείαν, θέλει έφοδιασθή μέ επίσημα έγγραφα, 
δ ι’ ών ό πρώτος Υπατος θέλει διακηρύξει ότι δέ·/ 
θέλει είρηνεύσει μετά τής Α γγλίας χωρίς νά ποαγ- 
ματευθή καίπερί τής Ιρλανδικής άνεξαρτησίας'άλλά 
τούτο έάν ένωθή μετά τοΰ στρατοΰ καί αξιόλογο; 
επικουρία τώ·/ ήνωμένων 'Ιρλανδών (*)■

β  Τά τή ς  Ιρλανδία; θέλουσι δ ιευθετηθή  ό π ω ς κ α ί 
τ ά  τ ή ς  Α μ ερ ικής κ α τ ά  τό ν  π α ρ ελ θ ό ντα  π ό λεμ ο ν .

» όποιοςδήποτε συνοδεύση τόν γαλλικόν στρα
τόν, τόν προωρισμένον διά  τήν έκστρατείαν, θέλει 
θεωρείσθαι ώς Γάλλος" έάν δέ συλληφθέντα δέν μ ε -  
ταχειρισθώσιν αύτόν ώς αιχμάλωτον πολέμου, άν- 
τεκδίκησις θέλει έκτελεϊσθαι έπ ί τών Αγγλων α ιχ 
μαλώτων.

β Ó πρώτος Υπατος έπιθυμεϊ ϊν α  σχηματισθή 
επιτροπή έκ τώ ν  Ηνωμένων Ί ρ λ α ν δ ώ ν , κ α ί δεν 
βλέπει τ ί  τό άτοπον εάν τά  μέλη αύτής εκδώσωσι 
διακηρύξεις καί φωτίσωσι τούς συμπατριώτας αυ
τώ ν  περί τής καταστάσεως τώ ν  πραγμάτω ν.

β  Αί διακηρύξεις a ó ra t θέλουσι δημοσιεύεσθαι είς 
τόν “A p v o r  καί δ ιά  τών Ευρωπαϊκών εφημερίδων, 
όπο/ς φωτίζωσι τούς Ιρλανδούς περί τής πορείας 
ήν πρέπει νά άκολουθήσωσι, καί τών ελπίδων ά; 
πρέπει νά έχωσιν. Εάν δέ ή επιτροπή αδ τη θέληση 
νά συντάττη έκθεσιν τών τυραννικών πράςεων τώ ν 
κατά  τή ς Ιρλανδίας έκτελουμένων ύπό τής α γγλ ι
κής κυβερνήσεως, αδτη θά καταχωρίζεται έν τώ  
Μ ηνύτορι. β

ό τ ε  δέ διεδόθη έν ’Ιρλανδία ή είδησις περί προσ
εχούς ρήξεως μεταξύ Γαλλίας καί Α γγλίας, αμέ
σως ύ τόπο; έξήλθεν έκ τοΰ λήθαργου εις δν ε ίχ ε / 
έμπέσει άπό τής έποχής τής πράξεως τής ένώσεως. 
Αί έλπίδες καί τά  πάθη άνερριπίσθησαν, καί μ ά λ
λον αίσιος άνεφάνη έπ ί τοΰ όρίζοντος. Π δυσαρέ
σκεια ήτο τότε τόσον βαθεια καί γενική, όσον καί 
κατά τό Π 98 έτους. Ϋπήρχεν όμως καί τις δ ια- 
φορά" ΰπήοχε δηλαδή ή άποθάρρυνσις ή έπακο- 
λουθοΰσα τήν ήτταν, ένώ τής πάλη ; προηγείται 
θάρρος. «Εάν δέν προσέξωμεν τήν Ιρλανδίαν, τήν

(1) Ό πρώτο; Ύπατος τυνίταξί μόνος τό ϊμ^λημα τής cr,- 
μαίας, ήτ:ς εμίλ)^ vi οοό.· είς τ ί  ’"pXavíixi τάγματα. ΊΙ οη- 
μαία εΓ/ε /ρώμ» πράσινον, χα! ενΟ.-ν μίν t í; λεξει; ταότα;- 
•Α νεξα ρ ττ ,ϊία τή ς  Ίρ  λ α ν ό  i α ς, ένβτ/ οέ ’Ελευθερία  
τ ή ς  σ υ ν ϊ  ι ϊ  ή β ϊ  ω ς.

νάμεθα νά πιστεύσωμεν ότι κ α τ’ εκείνην τήν 
έποχήν ή ώρα τής ενόπλου άντιστάσεω; είχε  πα- 
ρελθεί διά τήν Ιρλανδίαν. Ό τα ν  άποτυγχάνη ή 
έπανάστασις ϋπάρχουσι πάντοτε λόγοι ϊνα διαδε- 
χθή αύτήν άλλη" αί ττρός επ ιτυχίαν έλπίδες δέν 
Ιφαίνοντο ϊκαναί. Ούδέν κα τά  τήν έποχήν έκείνην 
ΐλλαξεν  έν τϊ, θλιβερά χαταστάσε; τοΰ τόπου έ-

λάκις έ;αρτάτα·. έκ τής τύχης τών ελάχιστων π ε 
ριπτώσεων. β Πόθεν χρέμαται ή τύχη  τών έπ ι-  
κρατειών! ελεγεν είς Αγίαν Ελένην Εάν άντί .τής 
εκστρατείας εν Λ ίγύπτω , έπεχείρουν τήν είς Ιρ- 
λ.ανδία·/, καί έάν μικρά τινα  εμπόδια δέν άνεβαλ- 
λον τήν είς Βολωνίαν έκστρατείαν μου, πού ήθε
λεν είσθαι σήμερον ή ’Α γγλία
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