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ί'.τό Κ . Π απαρρηγοπούΧου. 

(Συνέχ. "Ιδε φυλλάδ. 216.)

Τήν μετά τού Βαννή Εφέντη συζήτησιν τού Πα
ναγιώτη Νιχούση δέν γνωρίζομεν είμή από τής έκ- 
θέσεως ί,ν περί αυτής έδημοσίευσεν ό Γάλλος Λα- 
κραά (De la Croix), δστις διετέλεσε γραμματευς 
τού πεοιωνύμου πρέσβεως τής Γαλλίας Κ. Κ. Νοαν- 
τέλ , εν τή  έπτακαιδεκάτη  έκατονταετηρίδι, έπί 
Λουδοβίκου ΙΛ'. Ο άνθρωπος ούτος, ίδών έκ τοΰ σύν
εγγυς τό οθωμανικόν κράτος, έγραψε περί αύτού 
πολλά καί ποικίλα υπομνήματα, ών άλλα μέν έδη- 
μοσιεύθησαν, άλλα δέ μένουσιν έτι χειρόγραφα είς 
τάς διαφόρους βιβλιοθήκας τώ ν Παρισίων. Κ ατά
λογον τών διαφόρων αύτού συγγραφών δ ίδει ό κό
μης Λαβόρδης εν τώ  ποώτω τόμω  τής περί Αθη
νών πολυτελούς πραγματείας του, σελίσι 4 73  καί 
4 7 4 . Τό δέ βιβλιάριον, έν ώ εύρίσκεται ή περί 
ής ό λόγος συνδιάλεξις, επ ιγράφεται, Π ιρ \ τη ς  
napovcyç i r  Ύ ο ν ρ χ ί α  χα τα σ τ ά σ ι ω ς  τή ς  ¿./.ίηι ΐ χ ή ς  

( ΰ η χ ό τ η τ ο ς  χ α ΐ  έ χ χ . Ι η σ ϊ α ς ,  ϊ τ ι  d i  καί τ ή ς  J / p p e -  

, ι α χ ή ς  χαΐ Μ α ρ ω π Τ ι χ ή ς , καί έξεδόθη έν Παρισίοις 
έν ετει 1 7 1 5 . Ô Καντεμίρης, μνηαονεύων τής δια- 
λέ 'εω ς ταύττ,ς, λέγει ότι είναι περιττόν νά κατα
χώριση αυτήν έν τή  ιστορία του, δ ιό τι, τυπωθεϊσα,

πω λείται δημοσία έν Βενετία καί εύρίσκεται είς τά 
περί τής Ανατολικής εκκλησίας υπομνήματα τού 
Λακροά. Λέν γνωρίζομεν έάν ή άναφερομενη ύπό 
τού Καντεμίρη εκθεσις, ώς έν Βενετία τυπωθεϊσα, 
ηναι άλλη παρά τήν  τού Λακροά, κα ί αν είς άλλην 
συνετάχθή παρά τήν γαλλικήν γλώσσαν. Ο Α μμη- 
ρος, δστις δ ι’ ολίγων ομοίως λέξεων μνημονεύει 
τού γεγονότος τούτου, δέν παρατίθησιν είμή τήν 
συγγραφήν τού γραμματέω ς τού Κυρίου Η οαντελ, 
κα ί άπό  ταύτης θέλομεν εκθέσει ενταύθα τά  τής 
συνδιαλέςεως.

Π συνδιάλεζις έγένετο έν ετει 1 6 0 2 , κα τά  μήνα 
Ιούλιον, ό’τε συνέπεσε κατά τό έτος τούτο ή εορτή 
τού Μι6.1οί·<), ήτο ι τής μνήμης τών γενεθλίων τού 
Μωάμεθ. Τήν ήμέραν ταύτην ό Σουλτάνος είχεν 
υπάγει νά προσκύνηση είς τό  τζαμ ίον τού Ε γ ιυ ν .τ , 
κα ί μετά  τήν ιεροτελεστίαν, ό Λ χμ έτ Κιουπριλής, 
επειδή ό καύσ«ον ήτον ύπερβολικός, ήθελησε ν α - 
ναπαυθή είς τό  κατάλυμα τού Αοουσουχούτ Εφεν- 
τη , κατάλυμα μεγαλοπρεπές, κείμενον είς θέσιν τερ- 
πνοτάτην καί περιέχον λαμπράν βιβλιοθήκην, συγ- 
κειυ.ένην έκ δέκα κ α ί επέκεινα χιλ ιάδω ν χειρογρά
φων τόμων τουρκικών, αραβικών καί περσικών, 
ούς συνέλεξαν οί πρόγονοι τού Λβουσουχούτ Εφεν- 
τη , διδάσκαλοι διατελέσαντες πολλών -ουλταν*··;. 
0  Λακροά βέβαιοί δτι ό σκοπός τού μεγάλου βε. 
ζύρς δέν ήτο κυρίως ν' άναπαυθή, αλλά μάλλον 
νά προσπαθήση νά προσαγάγη είς τόν μωαμεθισμόν 
τόν Παναγιώτην, &ν καθ υπερβολήν ή γά π α , και
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είχα /τροσκαλέβ.«* ** ιτχρευρ&δή είς τήν οικίαν τού 
Λβουσουχοότ ΐϊφέντη κατά  τήν ώραν εκείνην. Αλλά, 
®φ’ δλων τών περιστάσεων τής συνδιαλέξεως, όπως 
αυτί) ύπ αυτού τού Λκκροά εκτίθεται, γ ίνετα ι κα
τάδηλον, ό τι -η πρόθεσις τού Α χμ έτ  Κιουπριλή δέν 
ήτο σπουδαία. Δέν λέγομεν ¿τ ι δ μέγας βεζύρης 
δέν έπεθύμει νά προσαγάγη καθ’ ολοκληρίαν εις τδ 
συμφέρον χ«1 τήν υπηρεσίαν τού μοοχμεθισμού άν- 
όρα, πρός ϊν  τοσούτον φιλικώς διέκειτο , χα ί περί 
της ίκανότητος χα ί εύφυίας τοϋ όποιου τοσαύτην 
είχεν ύπόληψιν- άλλά ά τό  αυτής τής δμολογίας 
τού Λακροδ συνάγεται, ότι πολλαί περί τούτου γε- 
νόμεναι προηγούμεναι άπόπειραι ε ί/ο ν  άποβή μ ά 
ταια·., έγχαρτεροΰντος του Παναγιώτη εις τήν π ά 
τριον π ίστιν . ΓΙερΙ δέ βίας δέν ήδύνατο αναμφί
βολοι; νά γίνη λόγος έπ ί τού προχειμένου' ώστε ό 
σκοπός τού Α χμέτ Κιουπριλή ή το, φαίνετα ι, μ χλ - 
Άον νά προχαλέση, περιεργείας χάριν , συζήτησιν 
περί τών κυριωτέοων κεφχλαίοιν τώ ν δύο δογμά
τω ν μεταξύ δύο άνδρών, ών έκαστος έθεωρεΐτο σο- 
•ρώτατος εις τό  ίδιον θρήσκευμα και έπ ιτηδειότα- 
τος νά φέρη εις μέσον τά  ισχυρότερα ύπέρ αύτοϋ 
επιχειρήματα . Αλλοτε οί Οθωμανοί, οί μεγαλοφυέ- 
στεροι τώ ν Ο&ωμανών όσοι ήδύναντα νά μετεωρι- 
σθώσιν ύπεράνω τών προλήψεων τοϋ φανατισμού 
αύτών, δέν άπηρέσκοντο εις τοιαύτας συζητήσεις- 
καί γνω σταί είναι ιδίως α ί δογμ α τικα ί συνδιαλέ
ξεις, άς ελαβεν ό Μωάμεθ Β’. μετά  τε του πρώτου 
ΙΙατριάρχου Γενναδίου, κα ί βραδύτερου μ ετά  του 
Πχτριάρχου Μαξίμου. Αλλ’ ή έλευΟέοα αυτή συζη- 
τησις δεν ήδύνατο είμή ν’ άποβή όλεθρία εις τόν 
ισλαμισμόν- έπ ί τοϋ Σουλεϊμάνη Λ '., άνήο Οθω- 
μανός σοφώτατος. ό Καβυζή Ασμές, έτόλμησε δη
μοσία νά πρεσβεύση, ό τι ή χριστιανική θρησκεία 
είναι ασύγκριτοι τώ  λόγω άνωτέρα τής Μωαμεθα
νικής, οίστε ό Σουλτάνος ήναγκάσθη, έπ ί τή  έπ ι- 
μόνω απαιτήσει του Μουφτή τώ ν χρόνων εκείνων, 
οϋ μόνον ποινήν θανάτου νά έπιψηφίση κα τά  του 
λογίου Οθοιμανού, άλ.λά καί δόγμα  νά έκδώση, δι 
ού ή αύτή έπεβάλλετο ποινή κατά  παντός όστις 
ήθελε τολ μ ή σ ει, έστω καί έπ ί τώ λόγω άπλής συ- 
ζητήσεως, νά θεωρήση τό χριστιανικόν θρήσκευμα 
άνώτερον τού μωαμεθανικού. Αύτό όμ.ως τούτο τό 
δόγμα τοϋ Σουλεϊμάνη Α'. μ.αρτυρεϊ ότι, έπ ί τής 
προκειμένης συνδιαλέζεως, ή πρόθεσις τοϋ Α χμέτ 
Κιουπριλή δέν ήτο σπουδαία- δ ιό τι, άν άλλως είχε 
τό πράγμα , ή άποποίησι; τοϋ Παναγιώτη εμελλεν 
άναγκαίως νά προκκλέση κατ αύτοϋ τήν θανατι
κήν ποινήν, όπερ δέν ήδύνατο ποτέ νά έχη  κατά 
νούν ό φ ίλτατος αύτοϋ βεζίρης. Ούδέν ήττονή  καρ
τερία  τοϋ Ελληνος δέν ήτον άπηλλαγμένη παντός 
κινδύνου- δ ιότι ε ίχ ε  ν' άντιπαλαίση πρός τόν πο- 
νηροτερον καί άγριώτερον τώ ν διδασκάλων τοϋ 
μωαμεθισμοϋ, γνωστόν δέ είναι ό τ ι, κ α τ’ εκείνο 
μάλιστα τού χρόνου, α ί άγαθώτεραι τών πο λ ιτι
κών άνδρών τής Τουρκίας διαθέσεις, δέν ήδυνήθησαν 
πολλά κις ν άνθέε,ωσιν είς τήν φανατικήν ορμήν τών 
λειτουργών τής θρησκείας των.

Τωόντι, ·  Βαννή έφέντης, πρός όν προέκειτο νά 
συζητήσω δ Παναγιώτης Νικούσης, ητον οΰ μόνον 
ό ϊεροκήρυς τοϋ Σουλτάνου, ά λ λ ’ άπελάμβανε καί 
τήν ίδιάζουσαν αύτοϋ εύνοιαν- κα ί ού μόνον σφόδρα 
προσηλωμένος είς τδ  ίδιον θρήσκευμα, «λλά καί 
άσπονδος εχθρός τώ ν τε  χριστιανών καί πάντων 
τών έτεροδοξούντων Μωαμεθανών. Παράδοξος δέ 
ήτο μ ά λ ισ τα  ή υποκρισία τοϋ άνδρός, όστις, ϋπερ- 
μαχώ ν έκ παντός τρόπου, καί δ ι’ αύτής τής α- 
γριωτέοας βίας, υπέρ τής μωαμεθανικής ορθοδο
ξίας, αύστηροτάτην μέν άπήτει τήν τήρησιν τοϋ 
δόγματος παρά τών πολλών, αΰτός δέ.είς έαυτόν 
έπέτρεπε πάσαν άνεσιν καί ακολασίαν. Καί περί 
τοϋ τρόπου καθ 8ν σοφιστικώς συνεβίβαζε τήν άν- 
τίφασιν ταύτην, σώζονται περίεργοί τινες πληοο- 
φορίαι. Εις τώ ν πιστοτέρων φίλων του, έρωτήσας 
αυτόν ποτέ, πώς άπό μέν τοϋ άμβωνος καταδικά
ζει π ικρότατα  τήν κατοχήν καί τήν χρήσιν άργο- 
ρών καί χρυσών σκευών, μετάξης, μαργαριτών, ω 
ραίων δουλίδ ων καί πα ίδω ν, είς έαυτόν δέ επ ιτρέ
πει πάντα  ταϋτα , έλαβε τήν ακόλουθον χαρακτη- 
ριστικωτάτην άπάντησιν. « Τά άγαθά τοϋ κόσμου 
τούτου, καθ' έαυτά μέν δέν είναι πονηρά καί αξιο
κατάκριτα , μ.όνον δέ άπό τοϋ τρόπου τής κτήσεως 
καί /ρήσεως αυτών κρίνεται, εάν καί είς τίνα  εί- 
σίν επ ιτετραμμένα καί άπηγορευμένα- τό  αύτό ψω- 
μίον είναι ώς πρός έσέ μέν άπηγορευμένον καί κα
κόν, ιύς πρός εμέ δέ έπιτετραμμένον χα ί καλόν- 
δ ιότι τά  πά ντα  έξαρτώνται άπό τής έπιτηδειότη* 
τος τοϋ ανθρώπου καί τοϋ τρόπου τής κτήσεως καί 
τής κατοχής. 0  νόμος μας λ . χ .  απαγορεύει νά 
καταπίω αεν τό  κρεάτιον τό  όποιον διά τής όδον- 
τογλυφίδος εξάγεται έκ μέσου τών όδόντων ημών- 
εάν όμως θέλω νά παράσχω  έμαυτώ τήν εϋχαρίστη- 
σιν ταύτην, εξάγω τό  κρεάτιον τοΰτο διά  τής 
γλώσσης άπό τών όδόντων καί τό καταπίνω, κ α τ ’ 
ούόέν παρανομήσας. ϊμ ε ϊς  αγοράζετε πολυτελή ή- 
δύσματα καί ίμ ά τια  διά  χρημάτων άνόμως άπο- 
κτηθέντων, τούτου δ ’ ένεκα τ ά  άγαθά τα ϋ τα  είναι 
άπηγορευμένα είς ίιμάς- ήμεϊς δέ, οϊ τοϋ αυστηρού 
βίου οπαδοί, άγοράζομεν τά  αυτά άγαθά, καί άλλα 
πλειότερα, έπ ί προθεσμία, μή πληρώνοντες δηλαδή 
τήν τιμήν αύτών ειμή άφού τ ά  άπολαύσωμεν- ώστε 
ό κύριος τής άπαγορεύσεως λόγος, ό τι δηλαδή πλη
ρώνονται δ ι ' άνόμως άγορασθέντων χρημάτων δέν 
εφαρμόζεται είς ήμάς, δ ιότι, διαρκούσης τής άπο- 
λαύσεως, δέν έπληρώσαμεν έ τ ι τά  χρήματα. *

Πρός τοιούτον φοβερόν ταρτούφον καί συγχρό
νως άγριώτατον διώκτην τών χριστιανών είχε νά 
συζητήση ό Παναγιώτης, όλον έξημμένον έτ ι άπό 
τοϋ πανηγυρικού τού Μωάμεθ, 8ν πρό μικρού είχεν 
εκφωνήσει είς τό  Εγιούπ-Τζαμισή- παρήσαν δέ ύ -  
τός τού Α χμ έτ Κιουπριλή καί άλλοι τοϋ άγώνος 
τούτου μάρτυρες, οί δύο καδιασκέριδες καί ό Σταμ- 
πόλ-Εφέντης.

Πρό πάντων έκάθησαν άπαντες εις τήν τράπεζαν, 
ήτις όμως ένεκα τής εορτής τού MtGAo'vi υπήρξε 
λ ιτή  καί δέν διήρκεσε πολλήν ώραν. Μετά δέ ταϋτα
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έπορεύθησαν είς τήν βιβλιοθήκην, άπό τής όποιας 
λαμ ποοτάτη  ήτον ή θέα- διότι κατωπτεύετο έκεΐ- 
θεν όλος δ λιμήν, τό λεγόμενον σεράγιον τών κα- 
θρεπτών, ό ναύσταθμος, ό ΚασΙμ-Πασας, δ Γαλα
τά ς , ό Τοπχανέί, τδ  Μέγα σεράγιον καί τό τού 
Σκουταρίου* καταφανή δέ ήσαν καί τά  πολυάριθμα 
πλοία  τ ά  εισερχόμενα είς τόν άχανή τής πρωτευού- 
σης εκείνης λιμένα καί τ ά  άπό αύτοϋ έξερχόμενα.

Εν τή  βιβλιοθήκη υπήρχε πρός τοίς άλλοις καί 
μ ία  υδρόγειος σφαίρα, περί ής ό μέγας βεζύοης δ ια 
φόρους άπηύθυνεν ερωτήσεις- ό Βαννή Εφέντης, 
όστις είχε, φαίνεται, παιδείαν τινά , άπεκρίθη μέ 
αρκετήν ακρίβειαν είς τάς ερωτήσεις ταύτας, ά λλ’ 
ό Α χμέτ Κιουπριλής, μή εύχαριστούμενος είς τάς 
απαντήσεις τού Οθωμανού ίεοοκήρυκος, άπετάθη 
καί πρός τόν Παναγιώτην, όστις ε ίχ ε  σιωπήσει μ έ 
χρ ι τής ώρας ταύτης, άποφεύγων όσον ενδέχετα ι ν ’ 
άναμιχθή είς όμιλίαν, ήτις εύκολώτατα ήδύνατο νά 
λάβη θρησκευτικόν χαρακτήρα- δέν ήδυνήθη όμως 
νά παρατείνη τήν σιωπήν, ότε προσεκλήθη ύπό τού 
μεγάλου βεζύρη νά έξηγήση τ ί  σημαίνουσιν οί κύ
κλοι, οί ισημερινοί καί οί πόλοι, πώ ς ονομάζον
τ α ι,  και τ ίς  ήτον ή θέσις τώ ν διαφόρων βασιλείων 
καί τών κυριωτέρων πόλεων, τών οποίων τά  ονό
μ α τα  ήσαν λατινιστί γεγραμμένα έπ ί τή ς υδρο
γείου σφαίρας.

ό  Παναγιώτης Νικούσης, άναγκασθείς οΰτω νά 
•μιλήση, έδωκε μακράς καί όσον ενδέχεται ευκρι
νείς γεωγραφικός καί αστρονομικός εξηγήσεις περί 
τώ ν ύποβληθεισών αύτώ άποριών, καί τότε ά’παν- 
τες οί παρευοεθέντες, λαβόντες έκ τών λόγων αυ
τού αφορμήν, είπον ότι είναι κρίμα τω όντι άνθρω- 
ττος τοσούτον σοφός νά μην ηναι Τούρκος- ό δέ μ έ
γας βεζύρης προσενεγκών αύτώ πουγγίον πλήρες 
χρυσών νομισμάτων, τά όποιον ε ίχ ε  φέρει ¿ξεπί
τηδες, άπεκάλυψεν αύτώ τήν λαμπράν τύχην ήτις 
τόν πεοιέμενεν έαν ήθελε ν’ άσπασθή τό μωαμεθα
νικόν δόγμα, καί νά κλείση τήν έορτήν ταύτην τού 
Μεβλούδ διά  τής άποπτύσεως τού Χριστιανισμού. 
Αλλ’ ό χρυσός εκείνος καί α ί επαγγελία·.,δι ών συν- 
ωδεύετο, ούδεμίαν προύξένησαν έντύπωσιν είς τόν 
μέγαν διερμηνέα, όστις άπήντησεν ότι γεννηθείς 
χριστιανός καί θηλάσας τό πάτριον θρήσκευμα διά 
τού έκθρέψαντος αΰτόν μητρικού γάλακτος, ήθελε 
ν’ άποθάνη είς τό θρήσκευμα τούτο, πεποιθώς ότι, 
αν άλλως έφρόνει, ήθελεν άποβάλει τήν π ίσ τ ιν  τού 
έεόχου έκείνου φίλου του, όστις βεβαίως ούδεμίαν 
είχεν ύπόληψιν πρός τούς αρνησίθρησκους.

Τότε ό Βαννή Εφέντης ίσχυρισθη ότι θέ) ε·. με- 
ταπείσει αΰτόν διά  λόγων καί επιχειρημάτω ν, ό  
Α χμ έτ Κ ιουπριλή; παρετήοησεν εις τόν ιεροκήρυκα 
•  τι τό πράγμα  δέν ήτον εΰκολον, δ ιότι πολλάκις 
¿δοκίμασε νά προσέλκυση τόν Παναγιώτην καί πάν
τοτε ά π έτυχε- ποοσέθηχε μάλιστα , ό τι ό πατήρ 
■ύτοϋ είχε καταντήσει καί νά άπειλήση αΰτόν, χω 
ρίς νά δ'υνηθή νά κατίσχυση τώ ν πεποιθήσεών του.

Αλλ δ Βαννή Αφέντης επιμένων άπεκρίθη, ότι 
έχε* νβ ύποβάλη αύτώ τοσούτον ίπ ιτηδείας έρω·

τήσεις, ώστε αδύνατον ήτο ν’ άποχριθή είς αύτάς 
άκριβώς, καί αδύνατον επομένως νά μήν άναγκα- 
σθτ, ν’ άποβάλη τήν πλάνην του. Επροοιμίασε δε 
δ ιά  τής έρωτήσεως- τ ί  πιστεύει περί τού Ιησού, έάν 
ήτο Θεός ή Μεσίας ;

Είς τήν έρώτησιν ταύτην ό Παναγιώτης δέν έ- 
δίστασε ν' άπαντήστ αμέσως καί δ ιά  πολλ.ού θάρ
ρους. Πιστεύω, είπεν, ότι είναι Θεος, καί τό  δεύ
τερον πρόσωπον τής Τριάδος, ήτοι τού Πατρός, 
τού Τίού καί τού Αγίου Πνεύματος, τώ ν συγκρο- 
τούντων ένα καί μόνον Θεόν έν τρισίν ϋποστάσεσιν.

Ú τολμηρά αυτη άπόκρισις κατεθοούβησεν άπαν
τ α ; τού; άκροατάς, οίτινες ένόμισαν ότι ήκουσαν 
βλασφημίαν φοβερόν.

Ó δέ Βαννής άνέλαβε ν απόδειξη τήν πλάνην 
τΟύ αντιπάλου του.

Δέν θέλω, είπε, νά προσβάλω τόν Ιηοούν, ούδε 
νά έλαττώσω κ α τ’ ούδέν τήν εύλάβειαν τήν όποιαν 
ό νόμος ήμών διατάσσει νά εχωμεν πρός αύτό·«- 
άλ.λ έρχομαι ν’ άποδείξιο ότι δέν είναι Θεός, δια 
τού συλλογισμού τού προφήτου ήμών περί τή ς έν- 
σαοκώσεώς του έν τή  κοιλία τής Μαρίας. Ó προ
φήτης ήμών λέγει, ό τι ή παρθένος Μαρία, έξελ- 
θούσα τής πόλ.εως Ναζαρέτ μετά  τινων συγγενών 
αύτής, ϊνα καθαρθή κατά τό κοινόν τών Ιουδαίων 
γυναικών έθος, ύπεχώοησεν είς τόπον, όπου άφα- 
νώς ήδύνατο νά πληθή- έκεί δέ προοήλθε πρός 
αϋτήν άγγελος, όστις χα ιρέτισα ; αύτήν, ε ίπε να 
μή φοβήται, δ ιότι έρχετα ι παρά τού Κυρίου άναγ- 
γέλλων αύτή τήν μυστηριώύη σύλληψιν υιού) ύν 
θέλει γεννήσει άνωδύνως, όστις θέλει όνομασθή Ιη
σούς καί θέλει καταστή μέγας προφήτης. Κ αί ε 
πειδή έδίσταζεν εκείνη περί τής έκπληρώσεως τό ν 
λόγων αυτού, καθό παρθένο; κα ί ουδέποτε μ ετ άν
δρός κοινωνήσασα, ή πρόνοια τού Θεού καί τού 
Πνεύματος αύτού, προσέθηκεν ό άγγελος, θέλουν 
κατέλθει έπ ί σέ καί πληρώσει τό  ρηθέν- σύ δε, 
κατά  τό έθος t ó j v  ’Ιουδαίων τού μή όμιλεϊν διαρ- 
κούσης τής νηστείας αύτών, θέλεις σιωπήσει έλεγ- 
χομένη ύπό τώ ν γονέων, κα ί έπ ιδ ίξει αύτοϊς τό 
τέκνον, όπερ θέλει απαντήσει άντί σου. Ταϋτα δε 
εΐπών δ άγγελος ήφανίσθη, ή δέ Μαρία έγκυμονή- 
σασα έγέννησε τόν ’ΐησουν, 8ν πεοιεκάλυψεν όπως 
ήδυνήθη- καί όταν επανήλθε πρός τούς συγγενείς, 
οίτινες ήλεγχον αύτήν ώ ; άτιμάσασαν τήν γενεάν 
τού Δαυίδ, τό νεογνόν έλάλησεν είπόν- ονομάζο
μαι ’Ιησούς, καί δεν έγεννήθην παρ ανθρώπων, άλλ 
εκπορεύομαι παρά τής δυνάμεως του Θεού καί τοϋ 
Πνεύματος αύτού- αύτού είμαι υπηρέτης καί προ
φήτης, κα ί παρ’ αύτοϋ έκπέμπομαι ϊνα δ ιδά ςο  
ύμίν τόν νόμον τόν αληθή.

Κατά τόν προφήτην μας, έςηκολούθτ.σεν ό Βαν- 
νής, ό Ιησούς, προαχθείς είς τήν ήλικίαν, έπραςε 
πολλά θαύματα, έθεράπευοε τούς ασθενείς, άπέδωκε 
τήν όρατιν είς τούς τυφλούς, άνέστησε τού; νε
κρούς, καί δ ι’ άπαντος τού βίου ¿πλανήθη έπ ί ττ,ς 
γής μή ϊχω ν ίδιαν κατοικίαν, ι,ών πενιχρώς και 
διδάσκων τόν νόμον, λόγ«ρ τ* καί £p", w- Αλλ ι
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διά τούτο οί Ιουδαίοι φθονήσαντες αύτόν, άπεοά- 
σισαν νά τον θανατώσωσιν, ό δε, φεύγων τόν δ ιω γ
μόν, έκρύβη εις σπήλαιον, άπό τοΰ οποίου ό Κύ
ριος άνέφερεν αϋτόν εις τούς ουρανούς, άντικατα- 
στήσας άντ αύτού άνθρωπον δμοιόν του, δν έπ ί 
τούτω έπλασε, καί δν οί Ιουδαίοι ¿σταύρωσαν 
άντί τού αληθούς ’Ιησού, τον όποιον τιμώ μεν ώς 
προφήτην καί ο χ ι ώς Θεόν" δ ιότι Θεός ών, ήθελε 
προφυλαχθή από τής ύβρεως τού καταραμένου ε
κείνου λαού.

Εννοείται δτι ό Παναγιώτης δέν ήδύνατο ν' άν- 
τικρούστ; ά π ’ εύθείας τούς λόγους τού Βαννή, κα- 
ταόεικνύων τό ψεύδος καί τούς -αραλογισμούς τού 
προφήτου αύτού' τουλάχιστον έκ πρώτης άφετη* 
ρίας άπέφυγε τούτο, περιορισθείς έφ’ ικανήν ώραν 
εις τό νά πολεμήβν) τό άνυπόστατον τής παρατε- 
θείσης μαρτυρίας διά  τού συνδυασμού τής Καινής 
μ ετά  τής Παλαιας Λιαθήκης.

Η αλήθεια, είπε, τού περί ένσαρκώσεως δόγμα
τος ήμών στηρίζεται επ ί των λόγων τού εύαγγε- 
λιστού Ίωάννού' «Εν αρχή ήν ό Λόγος, καί Θεός 
ήν ό Λόγος’ πάντα  δ ι’ αύτού έγένετο καί χωρίς 
αύτού έγένετο ουδέ δν δ γέγονε. Κ α ίό  Λόγος σάρξ 
έγένετο, καί έσκήνωσεν έν ήμϊν, καί (έθεαοάμεθα 
τήν όόςαν αύτού, δόξαν ώς μονογενούς παρά π α 
τρός·) πλήρτ,ς χάριτος καί άληθείας. » Οί μυστη
ριώδεις ούτοι λόγοι είχον ήδη κηρυχθή πρός τούς 
Ιουδαίους ύπό τού προδρόμ.ου τού Ιησού Χριστού 
Ιωάννου τού Βαπτιστού, τού εϊπόντος' 8 οΰτος τ,ν 

Ον ειπον, ό όπίσω μου ερχόμενος εμ.προσθεν μου 
γέγονεν, δ τ ι πρώτος μου ήν" δτι ό νόμος διά Μ'ω- 
σεως ευόθη, η χάρις καί ή αλήθεια διά Ιησού Χ ρι
στού εγένετο' Θεόν ούδείς έώρακε πώ ποτε- ό μο
νογενής υιός, ό ών εις τόν κόλπον τού πατρός, ε
κείνος εξηγήσατο' εύθύνατε τήν όδόν Κυρίου, κα
θώς ειπεν Ησαίας ό προφήτης. » Εκτούτων πάντων 
πιστευομεν είς τήν θεότητα τού 'ΐησού, τού όμοου* 
σίου τώ  πατρΙ, τού δι’ ήμάς τούς άνθρώπους καί 
δια τήν ήμετέραν σωτηρίαν κατελθόντος έκ τών 
ουρανών, καί σαρκωθέντος έκ Πεύματος Αγίου καί 
Μαρίας τής Παρθένου καί ένανθρωπήσαντος' σταυ- 
ρωθεντος δε ύπερ ήμών έπ ί Ποντίου Πιλάτου, καί 
παθόντος κα ί ταφέντος, καί άναστάντος τή  τρίτν, 
ήμερα κατα τάς Γραφάς, καί άνελθόντος είς τούς 
ουρανούς, καί πέμψαντος μετά  δέκα ημέρας τοΐς 
μαθηταϊς αύτού τόν Παράκλητον αύτού, τον πλ·/·,· 
ρώσαντα αυτούς πάντων τώ ν δώρων' κα ί καθεζο- 
μενου ες δεξιών τού πατρός, κα ί πάλιν ερχομένου 
μετά  όοςν.ς κρίνχι ζώντας καί νεκρούς. 3

Λυτη τής πιστεως ή ομολογία έφερεν έξω φρέ
νων τόν Βαννή, όστις άνέκραξε τό τε ’ ταλαίπωρος 
συ ό πιστεύω·/ εις τοιαύτας πόρεω τού αληθούς βλα
σφημίας. Καί τ ί ;  είναι ό έπινοήσας άπασαν αύτήν 
τήν ψευδολογίαν; ,

/Ια κ α χ ιώ τη ς .  2 ά; άνέφερα ήδη τόν ευαγγελιστήν 
άγιον Ιώάννην, δστις δέν έγραψεν είμή δ ,τ ι ύπηγο- 
ρευθη. καί ένεπνεύσθη αύτω ύπό τού Ιησού Χριστού, 
ου Ο'.ετεΑΐσ-ν ό αγαπητός μαθητής.
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B a r r ie .  Καί αυτός είναι ό μόνο; μαθητής ο 
γράψας τό εύαγγέλιον τούτο ;

Πα>\ ό χ ι '  τό έγραψαν καί άλλοι τρεις, ό Ματ-, 
θαϊος, ό Μάρκος καί ό Λουκάς, οϊτινες όμως πάντες 
συμφωνούντες τά  αότά λέγουσι.

B a r .  Καί οί εύαγγελισταί αύτοί ίδέν λέγουν 
τ ίπ ο τε  περί τού προφήτου ήμών ; 

l ia r .  Δέν τόν αναφέρουν καθόλου.
B a r .  Αναμφιβόλως παραμορφώνεις τήν  αλήθειαν. 
l ia r .  11 π ίστις ήμών πρός τάς άληθείας τού 

ευαγγελίου είναι τοιαύτη> ώστε δέν είμπορούμεν 
νά τάς παραμορφώσωμεν είμή πλανώμενοι ήμείς 
αύτοί· καί άν ώμ-ίλει περί τού προφήτου σας, ή- 
θέλομεν αναγνωρίσει αύτόν τοιούτον οίος ήθελεν ύ- 
ποδειχθή είς ήμάς.

B a r .  Ισως οί διδάσκαλοι κα ί οί ιερείς σας κρύ
πτουν τήν αλήθειαν ταύτην.

l ia r .  Οί εύαγγελισταί μας καί όλη η ιερά Γραφή 
ίρμηνεύθησαν κατά γράμμα άνευ προσθήκης τινός 
η άφαιρέσεως- καί έπειτα  όλα ταύτα είναι τυπωμένα 
καί έκαστος έξ ημών δύναται είμπορεϊ νά τ ά  ά- 
ναγνώσνι.

B a r .  Ποιος λοιπόν είναι αύτός ό Παράκλητος, 
τόν όποιον άναφερει τό εύαγγέλιον σας, άν ο χ ι ό
προφήτης μ α ς ;

/7α»·. Είναι πνεύμα παρήγορον' τό πνεύμα τής 
άληθείας, δ παρά τού πατρός εκπορεύεται, δπερ ό 
Ιησούς Χριστός έπεμψεν είς τούς άπαστόλους αύτού 
δέκα ημέρας μετά  τήν ένδοξον αύτού άνάληψιν- 
δπερ έπλήοωσεν αυτούς τών δώρων αύτού, καί έ- 
δωκεν αϋτοΐς τήν δύναμιν νά τόν άναγγείλωσιν 
είς πάσαν γλώσσαν, νά κηρύξωσι τό εύαγγέλιον 
καθ όλην τήν γήν, καί νά έξηγήσωσι τά  ακατά 
λη κ τα  μυστήρια τού χριστιανισμού, δστις είναι ή 
μόνη άληθινή θρησκεία.

θ ί  τελευταίοι ούτοι λόγοι τού Π αναγιώτη, ους 
έπρόφερε μετά τόνου φωνής έκδηλούντος τήν  βα- 
θεΐαν τού ανθρώπου πεποίθ/,σιν, κατετώραξαν καί 
πάλιν τούς άκροατάς, καί μάλ ισ τα  τόν Βαννή Ε- 
φέντην, δστις ήρχιοε νά πτύρ , ώς πράττουσι συνή
θως οί Τούρκοι, όσάκις άκούσωσιν έκφερομεντιν ά- 
ποτρόπαιόν τινα  βλασφημίαν. Μή δυνάμενος δέ 
πλέον νά κρατήσ·/) τήν γλώσσαν του καί είς προ
φανή έξοκέλλων ϋβριν· εσύ είσαι αναμφιβόλως, α- 
νέκραξεν, ό έπινοήσας όλα αύτά τά  ψεύδη’ διότι 
ό Παράκλητος, περί τού όποιου όμιλεί το εύαγγέ- 
λιόν σου δέν είναι άλλος παρά ό προφήτης Μωάμεθ.

Αλλ’ ό Παναγιώτης ητον έκ τών ανθρώπων εκεί
νων οϊτινες δέ·/ παραφέρονται ποτέ έν τή  συζητή
σει, κα ί δέν λτ,σμονούσι τούς κανόνας τής λογικής. 
Οθεν μετά πολλής ψυχρότητοί άποκρινόμενος" δεν 
είμπορώ, ε ίπε, νά αναιρέσω καλήτερον τήν γνώ 
μην ταύτην είμή διά  τών ιδίων υμών χρονολογιών. 
Ο μ,έν Παράκλητος αύτός ηλθε δέκα ημέρας μετά 
τήν άνάληψιν τού Ιησού Χριστού, ό δέ προφήτης 
σας Μωάμεθ δέν έγεννήθη είμή πολλούς αιώνας 
μετά  τόν σωτήρα ήμών Ισούν Χριστόν.

Τότε ό Βαννής συνελθών κατέφυγε πάλιν είς άλ-
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λα ς στρεψοδικίας' καί ιίς ποίαν γλώσσαν, ήρώτη,σεν, 
έγραψεν ό Ιωάννης τό εύαγγέλιον του ; 

l la r .  Είς τήν ελληνικήν.
B a r .  Αλλά αί λέξεις αύται, Ή Μ , Η .Ιϊ, Λ α μ ά  

Σα6αχ-θα>·ϊ) δέν είναι έλληνικαί.
l la r .  Ο χι βέβαια" είναι έβραϊκαι" άλλ έπειδη 

είναι α ί τελευταΐαι λέξεις, τάς οποίας έπρόφερεν ό 
Ιησούς Χ ριστός, ό ευαγγελιστής έθεώρησε πρέπον 
νά τάς άναφέρνι καί νά τάς έξηγήσν;.

B a r .  T í λοιπόν σημαίνουσιν α ί λέξεις αύται ; 
l la r ,  θεέ μου! Θεέ μου ! ϊνα τ ί  μέ έγκατέλιπες. 
B a r .  Εγώ έβαλα καί μέ τάς έξηγησεν ελλην ίε- 

ρεύς ό όποιος έγινε Τούρκος, καί δστις μέ ειπεν 
δ τ ι είναι συριακαί κα ί στ,μαίνουσι, Θεέ μου ! Θεέ 
μου ! στείλε τά χ ισ τα  τόν προφήτην σου διά  νά 
μάς σώσή.

Ενταύθα ό Παναγιώτης άπαυδήσας ύπό τής ά-, 
νάγκης τού ν’ άπαντά  είς τοιαύτας μωρολογίας, 
ήρχισεν άπά άμυνομένου νά άποβαινη έπιθετικώ τε- 
ρος· καί άφού παρετήρτ,σεν δ τ ι ή έρμηνεία εκείνη 
τού Βαννή είναι γελοιωδέστατη, κα ί δτι ητον ευκο- 
λον νά πειοθή περί τούτου έρωτών π ά ντα  λόγιον 
Ιουδαίον, άλλ’ επειδή ό προφήτης σας, έπρόσθεσεν, 
έμελλε νά έλθη νά σώσ-ρ τόν κόσμον, είναι άπορον 
πώς δ Μωϋσής, δστις ανήγγειλε τήν έλευσιν τού 
Ιησού Χριστού, δέν είπε τ ίποτε 'περί τού Μωα'μεθ, 
καί πώς ό Θεός αύτός ούδεμίαν περί αύτού μάς 
έδωκεν εΐδησιν, ϊνα πιστεύσωμεν είς αύτόν, καθώς 
πιστεύομεν είς τόν Ιη,σούν Χριστόν.

B a r .  Τούτο είναι μυστήριον, τό  όποιον ά Θεός 
έπεφύλαξε διά  τήν τιμωρίαν κα ί τόν όλεθρον τών 
χριστιανών.

l la r .  Ó Θεός, ό μή ζητών είμή τήν εις τήν α 
λήθειαν προσέλευσιν κα ί τήν σωτηρίαν τών ανθρώ
πων, έπεμψε λοιπόν τόν Ιησοϋν Χριστόν κα ί τό 
εύαγγέλιον ϊνα άπολέστ, τούς εις αύτό πιστεύσοντας;

B a r .  Αμφιβάλλεις περί τής παντοδυναμίας τού 
θεού, τού οποίου οί άνθρωποι είναι παίγνιον, δπερ 
π λά ττει κα ί στρέφει όπως ό κεοαμεύς τήν άργιλον;

l l a r .  Οί χριστιανοί δέν άμ,φιβάλλουσι περί 
τής παντοδυναμίας τού Θεού" άλλά πιστεύουσιν 
είς τόν ίησούν Χριστόν, δ ιότι άνηγγέλθη αύτοίς 
ύπό τών προφητών πολλούς πρά τής γεννήσεώς του 
αιώνας- κα ί δ ιότι πά ντα  όσα είπον περί τής 
ζωής αύτού, καί τού θανάτου αύτού, καί τής άνα- 
στάσεως αύτού, έξετελέσθησαν κατά  γράμμα , πλεϊ- 
στα δέ έθνη λατρεύοντα τά  είδωλα, ήσπάσθησαν 
τό  εύαγγέλιόν του καί έπίστευσαν είς αύτό' ώστε 
ό Θεός ήθελε πράξει αδικίαν κολάζων τοσαύτα έκα- 
τομμύρια  ψυχών διά μυστηρίου, δπερ ήθελεν επ ι
φυλάξει ύπέρ τής σωτηρίας μόνων τώ ν Μωαμεθανών.

B a r .  Αλλ’ άφού είσαι τόσον προσηλωμένος είς 
τό  δόγμ.α καί είς τά  θαύματα τού Ιησού, τά  ό
ποια είναι παλαιά  καί συνέβησαν πρό πολλών 
αιώνων, δ ια τ ί δέν θέλεις νά πιστεύση,ς είς τόν προ
φήτην μ.ας, δστις ηλθεν ϊνα τελείωση καί πληρώση 
τόν νόμον, καί τού όποιου τά  δόγμ α τα  καί έργα 
είναι ενδοξότερα καί νεώτερα τώ ν τού Ιησού ;

l i a r .  Διότι δέν άνέστησε νεκρούς, δέν κατώρ- 
θωσε τυφλούς νά άναβλέψωσι, δεν άπέδωκε την 
χρήσιν τώ ν μελών αυτών είς παραλυτικούς, κα ί έν 
γένει δέν έπραξε κάνέν τώ ν ύπό τού Ιησού πραχθέν- 
τω ν θαυμάτων.

B a r .  Αν ό προφήτης μας δέν έκαμε θαύματα 
δμοια τώ ν τού Ιησού, έπραξεν δμως άλλα ούδεν 
ηττον θαυμαστά.

0  Παναγιώτης τό τε , βλεπων δ τ ι ό Βαννής ήτοι- 
μάζετο νά επιχειρήσει τήν λεπτομερή έκθεσιν τών 
κατορθωμάτων τού προφήτου αύτού, έθεώρησ’ 
πρέπον νά κόψη τήν συζήττ,σιν άποκρινόμενος, δτε. 
ό Ιησούς Χριστός είχεν είπεϊ o'Tt θέλουσιν έλθει 
κατόπιν αύτού πολλοί ψευδοπροφήται, δτι θέλουσι 
μάλιστα κάμει κα ί θαύματα, άλλ δ τ ι οί άνθρωποι 
δέν έπρεπε νά πιστεύσωσιν είς αυτούς, ούδέ νά πα - 
ραδεχθώσι τό δόγμα τω ν, κα ί άν ηθ-λαν έχει σχή- 
μ.α άγγέλων.

Εν γένει δέ είς τήν συζήτησιν ταύτην ή δέσις 
τού Βαννή Εφέντη άπέβαινεν έπ ί μάλλον καί μάλ
λον άσθενεστέρα- τούτο ένόησε κάλλιστα  καί ό 
Α χμέτ Κιουπριλής, ώστε, διαλύων τήν  συνεδρία- 
σιν ε ίπε γελών πρός τόν Παναγιώτην, δ τ ι άοκούσι 
τά  ρηθέντα, άφού τοσούτον επιμένει είς τό δόγ
μα του.

Τοιούτος ύπήρξεν ό πολυθρύλλητος εκείνος δ ιά 
λογος μεταξύ τού Βαννή έφέντη καί τού Π αναγιώ
τη  Κικούση, καθ' 8ν άξιοσημείωτον πρό πάντων 
είναι τό θάρρος, δπερ άνέδειξεν ό Ελλην ού μ,όνον 
ύπέρ τής ιδίας αύτού συνειδήσεως αμυνόμενος, άλλά 
καταδεικνύων καί τήν  ορθότητα της πίστεως αύτού, 
έπ ί δέ τέλους άποτολμήσας καί άντικρυς νά προσ- 
βάλνι τήν σαδρότητα τού μωαμεθανικού δόγματος. 
Καθό πρώτος διερμηνεύς τής αύστριακής πρεσβείας 
δέν άπελάμ.βανεν άποχρώσάν τινα ασυλίαν, διότε 
κατά  τούς χρόνους έκείνους οί Οθωμανοί κα ί αυτούς 
τούς πρέσβεις τών δυνάμ.εων πολλάκις όέν έσεβοντοί 
ούδ' αύτή δέ ή εξαίρετος τού Λχμέτ-Κ ιουπριλή 
εύνοια άπήλλαττε τόν Παναγιώτην άπό παντός κιν
δύνου, διότι κ α τ’ αύτό έ/.εΐνο τό έτος 1 6 6 2 , όλί- 
γας μάλιστα ημέρας πρό της συνδιαλέξεως, ό μέ- 
γας Βεζύρης ήναγκάσθη, ένδίδων είς τόν φανατι
σμόν τού παντοδυνάμου Βαννή έφέντη, νά δ ια τά - 
ξτj τήν καταστροφήν δλων τώ ν έκκλησιών δσας οί 
Ελληνες, μετά  τινα  μεγάλην πυρκαΐάν, είχον άρ- 
χ ίσει ν’ άνοικοδομώσι, καί τήν φυλάκισιν όλων τών 
περί τήν άνοικοδόμτ,σιν ταύτην άσχοληθεντων ερ
γατών.

Ούδεν ί.ττον ό Π αναγιώτης Xικούσης εςηλδε 
σώος άπό τής δυσχερούς ταύτης περιστάσεως, και 
έξηκολούθησεν ισχύων είς Κωνσταντινούπολιν έν τή 
δ ιτ τή  αυτού ίδιόττ,τι τού πρώτου διερμ.ηνϊως τή ; 
αυστριακής πρεσβείας καίτού πρώτουδιερμηνέως τής 
Ϋ. Πύλης μ έχο ι τού έτους 1 6 6 6 , δτε άπελθών μ,ετά 
τού Α χμ έτ Κιουπριλή είς τήν έπ ί τήν Κρήτην στρα- 
τείαν, παργτήθη της αυστριακής υπηρεσίας καί πε- 
ριωρίσθη έκτοτε είς μόνην τήν τουρκικήν.
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II άλωσις τή ς  Κρήτης υπήρξε τό ένδοξότερον ερ- 
γον του Λ χμέτ Κιουπριλή καί £ν τών τελευταίων 
μεγάλων κατορθωμάτων τοϋ κατακτητικού τών Ο
θωμανών πνεύματος. Από τώ ν αρχών τής τρισκαι- 
ό’εκάτης έκατονταετηρίδος, μικρόν μετά  τήν επο
χήν καθ’ ήν οί σταυροφόροι έγένοντο κύριοι τής 
Κωνσταντινουπόλεως, ή Κρήτη, περιελθοϋσα ε ίςχε ϊ-  
ρας τών ¿νετών, διετέλει ήδη επ ί τετρακόσια καί 
πεντήκοντα περίπου ετη  υπό τήν κυριαρχίαν τής 
τό τε  Οαλασσοκράτορος εκείνης πολιτείας. Εφ όσον 
ύφίστατο ή ελληνική αυτοκρατορία, κ α τ’ άρχάς έν 
Μικρά Ασία, έπειτα  δέ πάλιν έν Κωνσταντινου- 
πόλει, οί Ελληνες τής νήσου κάτοικοι επανειλημμέ
νοι; έπανεστάτησαν κ ατά  τών ξένων, δδηγούμενοι 
ιδίως υπό του περιφανούς τώ ν Καλλεργών οίκου, 
αί δέ συνθήκαι, τά ς  οποίας ή ένετική πολιτεία  συν- 
ωμολόγησεν έν αρχή αυτή τής τεσσαρεσκαιδεκάτης 
έκατονταετηρίδος πρός Αλέξιον Καλλέργην τόν 
πρεσβύτερον, μαρτυροϋσι δ ι ' οίων καί όσων Ουσιών 
έπεβύμει νά διασώσή τό τιμαλφέστατον τούτο τών 
κ α τά  τό  Αίγαϊον πέλαγος κτημάτω ν της. Α ί π α 
ραχωρήσεις αύται δέν ϊσχυσαν νά προλάοωσι καί 
άλλας μεταγενεστέρας επαναστάσεις αύτοϋ τε  
τούτου τού τώ ν Κκλλεογών οίκου καί άλλων έπ ι- 
οανών τής νήσου άνδρών, ό',τι δέ έπ ί τέλους κυ
ρίως κατέπαυσεν αύτάς ήτον ή άλωσις τής Κων
σταντινουπόλεως Οπό τών Οθωμανών" διότι άπό τής 
εποχής ταύτης, έκλιπόντος τοϋ μεγάλου τής ε λ 
ληνικής έθνιχότητος κέντρου, οί Κρήτες έφοβοϋντο 
εϋλόγως μήπως διά  τω ν κατά  τών ¿νετών έπανα- 
στάσεων ούδέν άλλο κατορθώσωσιν, είμή νά διευ- 
κολύνωσι καί ταύτης τής νήσου τήν εις τους Οθω
μανούς υποταγήν. Κ ατά  τάς τά ς  δύο τελευταίας 
λοιπόν έκατονταετηρίδας, άπό τών μέσων τής πεν- 
τεκαιδεκάτης μέχρ ι τών μέσων τής έπτακαιδεκά- 
της, οί ¿νετοί έκυριάρχουν έν ειρήνη, τής Κρήτης, 
άν καί τού; έκλιπόντας κινδύνους τής έσωτερικής 
επαναστάσεως ε ίχ ε  διαδεχθή κίνδυνος έτερος ούδέν 
ήττον φοβερός, ό κίνδυνος τής τουρκικής έπιδέσεως. 
Δύσκολον τιρόντι ήτο νά ύποθέσωσιν οί ¿νετο ί δ τ ι 
οί Οθωμανοί, άφοϋ έκυρίευσαν άπάσας τά ς πέριξ 
παραλίας καί νήσους, δέν ήθελον έπ ί τέλους έπιπέσει 
κα ί κ α τά  τής Κρήτης. II  δ έ  προσδοκία αυτη έπα- 
λήβευσεν έν έτει 1 6 4 5 . Οί ¿νετο ί κατέβαλον πάσαν 
προσπάθειαν ΐνα άποχροΰσωσι τήν τουρκικήν έπ ί- 
Οεσιν" έκτός τών ίδιων αύτών παρασκευών,έζήτησαν 
καί πολλαχόΟεν συνδρομήν" άπετάδησαν πρά πάν
τω ν πρός τούς Ελληνας, οΐτινες όμως, πολλά πα - 
Οόντες κατά  τά  τελευταία έτη καταπιέσεις, δέν έ
δειξαν πολλήν προθυμίαν ύπερ τώ ν άοχαίων αύτών 
κυρίων κατά  τήν κρίσιμον ταύτην περίστασιν" ή 
δέ Ευρώπη, κα ί ιδίως ή Γαλλία, έπεμψε μέν εις 
Κρήτην γενναίους τινάς επικούρους, άλλ’ ούτοι κα- 
τώρθωσαν νά άναβάλωσι μόνον τήν καταστροφήν, 
ού/1 δ έ  κα ί νά άποτρέψωσιν αύτήν έ π ί τέλους.

Εν τούτοις, καθ’ ήν έποχήν ό Λ χμέτ Κιουπριλής 
απεφάσισε νά άναλάβ^ αυτοπροσώπως τήν ήγεμο- 
νίαν τού άγώνος τούτου, ό πόλεμος ίξηχολούθει έπ ί

είκοσι καί £ν έτος. Τά οθωμανικά στίφη εϊχον μέν 
κατακλύσει άπασαν τήν ύπαιθρον τής νήσου χώραν, 
άλλ οί Ενετοί κατεΐχον Ι τ ι  τά  παράλια φρούρια, 
κα ί πρό πάντων τήν δυσκαταγώνιστον πρωτεύουσαν, 
ήτις βρεχομένη άφ’ ενός ύπό τής θαλάσσης, περιε- 
φράσσετο άφ ετέρου ύπό έπ τά  προμαχώνων καί 
άλλων αχανών οχυρωμάτων. Ó Α χμέτ Κιουπριλής 
άπεβιβάσθηπεοί τήν Κ ανδίαντή  3 Νοεμβρίου 4 6 6 6 , 
καί έπεχείρησε τήν πολιορκίαν τή  2 8  Μαϊου τοϋ έ- 
πομένου έτους. Κατά Νοέμβριον τού 4 6 6 8 , ενώ οί 
πολιορκηταί δέν άπεΐχον είμή 4 0 πήχεις άπό τοϋ 
ένδοτάτου τείχους, λαμβάνει ό Α χμέτ Κιουπριλής 
διαταγήν παρά τού έν Ααρίσση διατρίβοντος Σουλ
τάνου, νά παύση τάς πολεμικάς πράξεις, δ ιό τ ι έ -  
φθασεν εις Λάρισσαν πρέσβυς Ενετός ζητών ειρή
νην. Αλλ’ ό φιλόδοξος καί παντοδύναμος Βεζύρης 
άπαντά  ό τι ή Κανδία π ίπ τε ι έντός ολίγου" καί 
ταϋτα  άπαντήσας, εξακολουθεί άδιακόπως τάς έ- 
φόδους. Τότε οί κατεπτοημένοι τής Κανδίας ύπέρ- 
μαχοι προτείνουσι κρυφίως μεγάλην άργυρίου πο
σότητα. σ Δέν είμεθα έμποροι, άπήντησεν ό αγέ
ρωχος Α χμέτης, χρήματα  έχομεν άρκετά καί δέν 
άνταλλάσσομεν τήν Κανδίαν άντί ούδεμιάς τ ιμ ή ς  
τοϋ νόσμου. ο Τελευταίου μ ετά  τρ ιετεϊς περίπου 
πεισματωδεστάτους άγώνας συνεπλήρωσεν ό Α χμέ
της τήν κατάκτησιν, γενόμενος κύριος τού μεγάλου 
έκείνου φρουρίου τή  21 Σεμπτεμβρίου 4 6 6 9 .Τ 0  έρ· 
γον κατωρθώθη κυρίως διά  τής επιμονής καί τής δε- 
ξιότητος τού Οθωμανού στρατάρχου" άλλ’ άνάγκη 
νά όμολογήσωμεν, ό τι ούκ ολίγον βυνέπραξεν εις 
τήν επιτυχίαν καί ό Παναγιώτης Νικούσης. Οδτω 
δε πολι τευόμενες ό άνήρ εκείνος · προέδωκεν άρά 
γε  τά  καθήκοντα αυτού ώς Ελληνος, καί, ίνα δια- 
τηρήση, τήν παρά τώ  μεγάλω  Βεζύρη εύνοιαν, έλη- 
σμόνησεν άρά γε τάς ΐερωτάτας τών οφειλών πρός 
τήν πατρ ίδα  αύτοϋ καί τό  γ ένο ς ;

Τό ζήτημα είναι σπουδαιότατον" δ ιότι δέν πρό
κειτα ι uóvov περί τού προσωπικού χαρακτήρος τοϋ 
Παναγιιότη Νικούση, άλλά περί τής όλης ελληνι
κής πολιτικής έπ ί τής Τουρκοκρατίας. Τωόντι, τής 
πολιτικής ταύτης θεμελιώδης άρχή φαίνεται πάν-ι 
τοτε ύτ.άρξασα, ότι τό  συμφέρον τού ελληνικού έ 
θνους άπήτει, ώστε πάσαι α ί έλληνικαί χώραι νά 
διατελώσ·. μάλλον ύποτεταγμέναι ύπό τήν οθωμα
νικήν κυριαρχίαν, ή ύπό τήν κυριαρχίαν άλλων ε υ 
ρωπαϊκών έθνών Ó δέ λόγος ήτον άπλούστατος" 
συνείδησις πάγκοινος καί αδιάσειστος τού έθνους 
έλεγεν αύτώ ότι αδύνατος είναι ή έπ άπειρον π α - 
ράτασις τής οθωμανικής κυριαρχίας, δ τ ι προσεχή; 
κατά  τό μάλλον καί ήττον έσται ή παραλυσία κ α ί  
ή π τώ σ ιςτή ; βαρβάρου ταύτης δυναστείας, κ α ί  δ τ ι 
τό συμφέρον τού έθνους, τό μέγιστον αύτοϋ συμ
φέρον ήτο νά διατελώσιν ηνωμένα ύπό τό κ ρ ά τ ο ς  
τής πρόσκαιρου εκείνης κα ί έτοιμ.ορρόπου ξ ε ν ο κ ρ α 
τ ία ς  άπαντα  αύτοϋ τ ά  τμ ή μ α τα , ί»α, η ν ω μ έ ν α  π ά 
λιν  προχύψωσιν είς τό  είναι μ ετά  τήν κ α τ ά λ υ σ ι ν  
αυτής. Τ ά  μ έ ρ η  τής Ε λ λ ά δ ο ς ,  όσα ήθελον μεί«»  ή  
ήθελον π ε ρ ι ί λ θ ε ι  ύπό τό  κ ρ ά τ ο ς  ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς  τι*»;

κυριαρχίας, ■ ήδύναντο άρά γε  να έλπίσωσιν επίσης 
εϋλόγως τήν άνάκτησιν τής αυτονομίας; Φαντα- 
«θώμεν τφ όντι τήν Κρήτην έξακολουδοϋσαν νά δια- 
τελή ύπό τήν ένετικήν κυριαρχίαν μέχρ ι τέλους 
τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος" οαντασθώμεν 
καί αύτήν τήν Πελοπόννησον, ήτις κατεκτήθη ύπό 
τώ ν Ενετών περί τά  τέλη τής έπτακαιδεκάτης έ
κατονταετηρίδος· ύποθέσωμεν ένί λόγω  δ τ ι ήθελε 
βυμβή είς διαφόρους έλληνιχάς χώρας δ ,τ ι συνέβη 
ΰ ς  τάς ίονίους νήσους. Πάσαι α ί χώ ραι αύται - δέν 
ήθελον πιθανώτατα καταληφθή, ώς καί α ί ίόνιοι 
νήσοι, άλλεπαλλήλως ύπό διαφόρων ευρωπαϊκών 
δυνάμεων καθ’ δλον τό διάστημα τής άρχής τών 
μεγάλων τής παρούσης έκατονταετηρίδος αγώνων, 
κα ί έπ ί τέλους έν τή  ώρα τής ειρήνης, εύρεθεΐσαι 
•ύτω  πώ ς κατειλημμέναι, δέν ήδελον, Κύριος οίδε 
πώς, διανεμ,ηϊή μεταξύ τώ ν ισχυρότερων επικρα
τειώ ν, καί δεν ήθελον ίσως διατελεϊ σήμερον είς τήν 
δεινήν τήν  ¿πτανήσου θέσιν ; Είναι άληθες δ τ ι ή 
ευρωπαϊκή κυριαρχία ήτον ήπιωτέρα τής τουρκι
κής, δ τ ι ύπό τό  κράτος τή ς πρώ τη ; τά  άτομα έ- 
πασχον όλιγώτερον ή ύπό τήν  δυναστείαν τή ς δευ- 
τέρας" άλλά τό  γενικόν συμφέρον, τό  συμφέρον τοϋ 
μέλλοντος τοϋ εθνικού, ύπεδείχνυεν, αν δέν άπα- 
τώμεθα, καθώς καί άχρ ι τούδε ύποδεικνύει, προ- 
τιμοτέραν τήν τουρκικήν κυριαρχίαν πάσης ευρω
παϊκής. Ϋπό τοιούτων δέ διανοημάτων ή μάλλον 
προαισθημάτων όδηγούμενος κα ί ό Παναγιώτης Νι- 
κούσης, έπολιτεύθη δπως έπολιτεύθη κατά τήν με
γάλην έκείνην καί κρίσιμον έποχήν τής άλώσεως 
τής Κρήτης.

Τωόντι ά παντε; οί Ιστορικοί, μή έξαιρουμένου 
τοϋ επισήμου Ιστοριογράφου τοϋ μοιαμεθανι/.οϋ 
κράτους Ρεσίτη, συμφωνούσιν είς τούτο, δ τ ι ό Πα
ναγιώ της Νικούσης συνετέλεσε π ολύ  είς τήν  άλω- 
σιν τής Κανδίας, δ ι ής συνεπληρώθη ή ύποταγή 
τής Κρήτης είς τούς Οθωμανούς" άν καί μόνος ό 
Καντεμίρης έκτίθησι περί τούτου λεπτόμερείας 
τινάς. Καί είναι μέν αληθές δ τ ι ή έκθεσις τοϋ 
Καντεμίρη δέν φαίνεται είς πολλά άξία πίστεως" 
ενίοτε μάλιστα, έν τή  επιθυμία τυϋ νά έξυμνήση 
τήν δεξιότητα τού Παναγιώτη, καταντά νά άπο- 
δ ίδη είς αύτόν πράξεις κα ί διαθέσεις δλως άτο
πους" άλλ’ δμως θέλομεν αναφέρει τήν έκθεσιν ταύ
την ενταύθα, καθό παρέχουσαν τό  μέτρον τής γ ε 
νικής πεποιθήσεως, ήτις επεκράτει κατά τούς χρό
νους εκείνους περί τής μεγάλης δεξιότητος ήν άνέ- 
π τυξεν  είς τήν  περίστασιν ταύτην ό φίλος τού Α χ 
μ έτ Κιουπριλή. Επιφυλαττόμεθα δέ μετ έπειτα  νά 
βασανίσωμεν τά  ύπό τοϋ Καντεμίρη ρηθέντα, καί, 
ουνδυάζοντες αύτά μεθ’ δλων τών λοιπών τού γ ε 
γονότος περιστάσεων, νά έλθωμεν εΐ; συμπέρασμα 
όσον ενδέχεται άκριβές έπ ί τού ζητήματος, μ έ
χρ ι τίνος ό πρώτος τοϋ κράτους διερμηνεύς έχρησί- 
μευσεν είς τήν έχπλήρωσιν τών βουλευμάτων τοϋ 
μεγάλου Βεζϋρη.

Κ ατά  τόν Μολδαυόν λοιπόν ιστορικόν τοϋ όθω- 
μ**·.χοϋ κράτους, ό Σουλτάνος, προβλέπων τάς
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δυσχερείας τής έπ ί τοσοϋτον παραταθείσης πολιορ
κίας έκείνης, ε ίχ ε  διακηρύξει είς τόν  στρατόν, δ τ ι  
εάν ή πόλις δέν κυριευθή, ούδείς τών έπ ί τή  άλώ- 
σει έκπεμφθέντων θέλει τολμήσει νά έμφανισθή έ- 
νώπιόν του. Αλλ’ ή άπειλή αυτη, άντί νά παρα- 
γά γη  τό ποοσδοχώμεναν άποτέλεσμα, ήτοι νά έν- 
θαρρύνΓ, τόν στρατόν, μικρού έδέησε νά επιφέρω τήν 
καταστροφήν τοϋ κράτους" διότι οί στρατιώ ται 
ήρχισαν αναφανδόν μεμψιμοιροϋντες χα ί παοαπο- 
νούμενοι, δ τ ι δέν έβλεπον τό τέλος τώ ν αγώνων 
αύτών" δτι μετά  29  μηνών άδιαχόπους εργασίας 
ούδεμία έγένετο λόγου άξία πρόοδος" δτι είχον ο- 
παυδήσει καί δέν ήδύναντο πλέον νά άνΟέξωσιν είς 
τό ψύχος τού χειμώνας καί τούς καύσωνας τού θέ
ρους" είς δέ ταϋτα  άναμιγνύοντες κα ί τό προσωπι
κόν αυτών συμφέρον προσέΟετον, δ τ ι ούδείς υπήρχε 
λόγος ΐνα καταναλίσχωνται α ί δυνάμεις όλοκλήρου 
τού κράτους κατά  τής άχαταγωνίστου έκείνης πό- 
λεως, καί δ τ ι εύλογος ύπήρχεν ύπόνοια δ τ ι ή πο
λιορκία δέν παρετείνετο είμή έ π ί τώ  σκοπώ τοϋ νά 
καταστραφή τό σώμα τών γενιτσάρων. Εντεύθεν ό 
Βεζύρης είχε περιέλθει είς δεινήν αμηχανίαν, μή 
τολμών νά ένδώσ·/) είς τάς απαιτήσεις τών στρα
τιω τώ ν, μηδέ νά παραβή τάς δ ιαταγάς τόύ Σουλ
τάνου διαλύων τήν πολιορκίαν. Ϊνα  ύποχρεώση τόν 
στρατόν είς τήν έκπλήρωσιν τού καθήκοντος αυτού, 
ότέ μέν περιεποιεΐτο αύτόν, ότέ δέ ελευθέριος πρός 
αύτόν άνεδείκνυτο, καί άλλοτε μέν ήπείλει, άλ
λοτε δέ πάλιν ύπέσχετο" άλλά πρό πάντω ν μετε- 
χειρίζετο, ίνα κατευνάση τοϋ; στασιαστάς, τήν 
σπανίαν αϋτοϋ ευγλω ττίαν καί πειθώ, καθ’ ήν ού- 
δένα τώ ν δμογενών εϊχεν ένάμιλλον" έπ ί πάσ ι δέ 
προσέθετο τό  παράδειγμα είς τούς λόγους, κ α ί ή -  

γωνίζετο νά άναζωπυρήση τήν  άνδρείαν τών άλλων, 
αύτός παρέχων τής ανδρείας τ ά  μ έγισ τα  δείγμ.ατα" 
ώστε ή πολιορκία έξηκολούθει άδιακόπως, δτε ε- 
πήλθεν αίφνης ή α γγελ ία , δ τ ι καταφθάνει μ ετ ο
λίγον πρός έπιχουρίαν τώ ν πολιορχουμένων στόλο; 
Γαλλικός. Η  αγγελία  αϋτη χατέπληξε τόν μέγαν 
Βεζύρην, δ ιό τ ι είχεν ελπίσει νά  καταβάλη τή ν  πό- 
λιν διά τής πεινης καί τής τώ ν πολεμεφοδίων έλ- 
λείψεως" ή δέ προσδοκωμένη άφιξις τής επικουρίας 
κατέστρεφεν άπάσας αύτοϋ τάς έλπιόας καί εις 
δεινούς ένέβαλεν αύτόν φόβους, θεωροϋντα τά  ανυ
πέρβλητα προσκόμματα όσα εμελλενά συνεπαγάγη, 
καί ιδίως τόν κίνδυνον νέας γενιτσάρων στάσεως.

Μίαν δέ τώ ν ημερών καθ’ ήν, ύποχωρήσας έν τή 
σκηνή αύτοϋ έσκέπτετο περί τών τρόπων δ ι’ ών ή- 
δύνατο νά έπαρκέση είς τούς κινδύνους αυτούς, καί 
ϋπό θλιβερών διανοημάτων χατεβιβρώσκετο, προσ- 
ήλθεν ό διερμηνεύς Παναγιώτης καί, επειδή διήγεν 
οίχείως πρός τόν Βεζύρην, μετά  τού; συνήθεις χα ι
ρετισμούς, ήρώτησε δ ια τ ί ήτον τοσοϋτον σύννους καί 
έφαίνετο τοσοϋτον καταβεβλημένος. Ó Βεζύρης ές- 
ήγησεν αύτώ  δ ι’ ολίγων τά  τρέχοντα καί τότε, 
α παϋσε λυπούμενος, τόν άπε/.ρίθη ό Παναγιώτης, 
καί δείξε είς τού ; στρατιώ τας πρόσωπον Ιλα
ρόν καί άτάραχον" ψυχή γενναία δέν π ρέπει νά
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ΰπενδίδνι εις μελαγχολίαν* έχε πλείova είς τήν 
ειμαρμένην πεποίθησιν. καί μήν απελπίζεσαι νά κυ- 
ριεύση,ς τήν Κανδίαν. Ó προεδρείων είς σάς πράξεις 
σου άστήρ δεν είμπορεϊ είμή νά έξακολουθήση, εύνους 
πρός σέ άναφαινόμενος, άρκεί μόνον νά μήν άποκοού- 
σ/,ς τήν έ—ιρροκ5ν του, καί νά βοηθήσ/,ς τήν τύχην 
διά  τής συνέσεως. Αφες με νά πράξω τ ά  δέοντα, 
καί μείνε ήσυχος περί τή ς έκβάσεως τής πολιορ
κίας' σέ υπόσχομαι νά εχ-ρς τήν πόλιν εντός ολίγων 
ήμερων, εάν μέ έπιτρέψη,ς νά έκτελέσω τόν σκοπόν 
τον όποιον συνέλαβον καί δεν διακοινώσγ,ς αυτόν 
είς κανένα. Ιόού τ ί  σέ προτείνω" οί πολιορκού- 
μενοι είναι αδύνατον νά γνωρίζωσι τήν έπεοχομέ- 
νην είς αυτούς βοήθειαν, δ ιότι ή πόλις είναι το - 
σούτον στενώς άποκεκλειομένη παντα/όθεν, ώστε 
ψυχή γεννητή δέν είναι δυνατόν νά είσέλθνι είς αυ
τήν έν άγνοια μας" σκοπεύω λοιπόν νά μ ετα χε ι- 
ρισθώ ώς π α γ ίδ α  των πολεμίων αύτό τούτο τό γε
γονός, άπό τού οποίου ήδύναντο νά έλπίσιοσι σω
τηρίαν. Ε π ί τούτω  θέλω προσκαλέσει τόν γενικόν 
διοικητήν Μοροζίνην είς μυστικήν συνέντευξιν, 
κα ί θέλω όώσει είς αυτόν νά  έννοήσ-ρ ότι δέν πρέ
π ε ι νά έχη  πολλήν εμπιστοσύνην είς τόν γαλλικόν 
στόλον, δ ιό τι άπόκρυφόν τ ι  βουλεύεται ή αύλή τής 
Γαλλίας, δπερ δύναται ν’ άποοή επιβλαβέστερου είς 
τούς ΐίνετούς παντός ό ,τι οί Τούρκοι ήθελον πράξει 
είς αυτούς. II ίδιότης μου ώς χριστιανού δέν δύνα- 
τα ι είμή νά έλκύσ-ρ τήν εμπιστοσύνην τού γενικού 
διοικητού, ώστε ελπίζω  νά καταπείθω  αότόν νά πα- 
ραδώσ'ρ τήν πόλιν. ο

6  βεζύρης συναινεΐ είς τήν πρότασιν τού διερ- 
μηνέως καί άνατίθησιν είς τήν άφοσίωσιν καί τήν 
δεξιότητα αύτοϋ τήν έκτέλεσιν τού βουλεύματος. 
Ó Παναγιώτης ε ίχ ε  δούλόν τινα  τής εμπιστοσύνης 
του, όστις έφερε τά όνομα Μ αζονΰ, όνομα αραβι
κόν τά  όποιον σημαίνει επ ιθ υμ ία ν , διότι εϊθισται 
παρά τοϊς χριστιανοίς, όσοι ύπηρετούσι τήν Οθω
μανικήν αύλήν, νά δίδωσι το ιαύτα  ονόματα είς τούς 
δούλους των, ίνα άπαλλάττω σιν αυτούς των υβρι
στικών έπιθέτο>ν τού Γχιαουρ  κα ί Ki.uy.ip, ά’τινα 
οί Τούρκοι μεταχειρ ίζοντα ι περί χριστιανών όμι 
λ.ούντες. Ó Μαξούδ λ.οιπόν αϋτός επετράπη παρά 
τού κυρίου του νά φέρη πρός τον διοικητήν Μορο
ζίνην επιστολήν, έν ή ό Παναγιώτης, ένθερμον δει- 
κνύων ϋπέο τής χριστιανικής πίστεως ζήλον, εξέ
φραζε τήν  επιθυμίαν νά Ιλθ-ρ μετά τής Α. Εξοχό
τητας είς συνδιάλεξιν, καθ' ήν έμελλε νά διάκοι* 
νώση είς αύτήν σπουδαιότατα πρά γμ α τα . Ó Μορο- 
ζίνης, άνθρωπος ών συνετός καί περιεσκεμμένος, 
συνέλαβε κ α τ  άρχάς δυσπιστίαν τινά  καί έφοβήθη 
μήπως άπατηθ-ρ" διστάσας δέ έπ ί τινα  χρόνον 
περί τού πρακτέου, διεκοίνωσεν έπειτα  τ ά  πάντα 
είς τούς Ελληνας καί είς τούς Ενετούς τής πόλεως, 
καί άπεφασίσθη νά έλθρ είς συνέντευξιν μετά  τού 
Π αναγιώτη καί νά άκούση, τ ί  ε ίχ ε  νά τόν εϊπρ ού- 
τος" όθεν διά τού αύτού άπεσταλμένου διεμηνύθη, 
είς τόν διερμηνέα πού καί πότε ήδύνατο νά γείνη 
ή συνδιάλεξις.

Τήν επιούσαν 6 Παναγιώτης άπήλθε νά περιπο- 
λησ-ρ περί τούς σκοπούς καί τά ς φρουράς, όπως έ 
π ρα ττε  συνήθως έκ δ ιαταγής τού Βεζύρη, καί 8- 
πλησίασεν είς μ ίαν τών πυλών τής πόλεως όπου, 
κατά  τά  συντεθειμένα, προσήλθε καί ό Μοροζινης 
μετημφιεσμενος ίνα μ ή  δώσρ υπόνοιαν τινα  είς 
τήν  φρουράν, ό  Παναγιώτης άμα πλησιάσας πρός 
τόν διοικητήν έλάλησε πρός αύτόν ώς έξής. «Μετά 
πολλής θλίψεως καί άγανακτήσεως βλέπω  τήν 
παρακμήν τώ ν χριστιανών, μάλ ιστα  τών όμογενών 
μου χριστιανών, οϊτινες στενάζουσιν ΰπά τόν τυ
ραννικόν ζυγόν τών Τούρκων, ενώ ο ί.άπ ισ το ι αυ
τοί προάγονται καθ’ έκάστην καί ένισχύανται, καί 
άπειλούσι τόν κόσμον όλόκληραν, μηδέν θέτοντες 
όριον είς τήν φιλοδοξίαν αύτώ ;. Είναι πρόδηλον 
ό τι ό Θεός ήθέλησε νά τιμωρήσ’ρ ημάς διά  τάς α 
μαρτίας μας καί τάς τών πατέρων ημών άμαρτίας* 
άλλά κλίνοντες τήν κεφαλήν ενώπιον τών άνεξε- 
ρευνή-ων αύτού βουλευμάτων, έλπίζομεν ότι, άφοϋ 
¿τιμώρησε τά  τέκνα αύτού κατά  τό αύτώ  δοκούν, 
θέλει έπ ί τέλους στρέψει τήν θείαν δίκην καί κατά  
τώ ν οργάνων τής όργής του καί θέλει θεωρήσει 
ημάς άξιους πάλιν τής άγαθότητος αύτού. Εν τού- 
τοις ανάγκη νά φέρωμεν έν ειρήνη τό βα'ρος τών 
Ολίψεών μας, κα ί νά οίκονομώμεν τόν καιρόν χ ω 
ρίς νά μεμψιμβιρώμεν κατά  τής θείας προνοίας.»

Επαναλαμβάνομεν, ό τι ίστορούμεν το ύ τα  πάντα 
κ ατά  τόν Καντεμίρην, όστις, έκτός τών άλλων α
πίθανων, ώς Οέλομεν ίδεϊ κατωτέρω , πραγμάτω ν 
όσα περιέχει ή έκθεσίς του, έπιθυμών νά έγκωμιάση 
τήν δεξιότοτα τού Π αναγιώτη, εξοκέλλει έν τή  
υπερβολή τού ζήλου του προδήλως είς τό  άτόπη- 
μα τού ν ’ άποδίδη είς τόν ήρωα αύτού λόγους καί 
αισθήματα, άτινα , αν ησαν αληθή, ήθελον έπισπά- 
σει κατά  τού Παναγιώτη Νικούση τήν  εύλογον κα
τηγορίαν τής μοχθηρίας καί άπιστίας. Είς ταύτην 
δέ τήν έπιφύλαξιν έπιστήσαντες αύθις τήν προσο
χήν τού άναγνώστου, έξακολουθούμεν τήν έκθεσιν 
τού Καντεμίρη.

Μετά τό παθητικόν έκείνο προοίμιον, δ ι’ ού ό 
Παναγιώτης ένόμισε, λέγει ό Μολδαυός ιστορικός, 
ότι έδελέασε τό  πνεύμα τού Μοροζίνη, ό διερμη- 
νεύς συνεπλήρωσε τήν απάτην του άπαιτήσας παρ 
αύτού τήν ένορκον ϋπόσχεσιν, ό τι είς ούδένα θέλει 
διακοινώσει όσα θέλει τώ  είπει, προσποιούμενος 
ότι φοβείται μήπως αιχμάλω τος, συλληφθείς τυ 
χόν ΰπό τώ ν Τούρκων καί βασανισθείς ύπ αύτών, 
άναγκασθή νά όαολογήση τό  άντικείμενον τής πα - 
ρούσης συνεντεύξεως, κα ί άνατραπή ούτως όλον 
τό σχέδιον, θυσιαζομένου μόνου τού Παναγιώτη 
ένεκα τής αγαθής αύτού υπέρ τής χριστιανωσύνης 
προαιρέσεως. Δόντος δέ τού Διοικητού τήν  άπα ι- 
τηθεΐσαν ϋπόσχεσιν, ό Παναγιώτης έξηκολούθησε 
λέγων πρός αύτόν τάδε. « Μάθετε λοιπόν ότι χθές 
μέ ένεχείρισαν επιστολήν τού ναυάρχου τού Γαλ
λικού στόλου, ίνα τήν εξηγήσω, καί ιδού τό  πε- 
ριεχόμενον αύτής. Εκ διαταγής τού χριστιανικω - 
τάτου βασιλέως καί κυρίου μου, εκπλέω πρός τήν
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Κανδίαν μετά  στόλου ισχυρού καί στρατού" άλλ
επειδή κοινός υπάρχει κίνδυνος τού νά σάς πλη
ροφορήσω έγγράφως περί τού αληθούς σκοπού τής 
εκστρατείας τούτης, δ ιέταξα τόν φέροντα τήν π α 
ρούσαν γραμματέα  μου νά σάς διακοινοιον) τά  πάν
τα  προφορικώς. Είσαχθέντος δέ τού γραμματέως 
είς τό ένδότατον τής σκηνής τού Βεζύρ«, όπου
άλλος τώ ν λόγων του μάρτυς δέν ύπήρχεν είμή
έγώ  καί μόνος, έλάλησεν ούτος ώς έξής έν όνόματι 
τού ναυάρχου. Εκ πείρας άποχρώντως έπείσθημεν 
ό τι οί Ενετοί υπήρξαν αείποτε θανάσιμοι τής Γαλ
λίας εχθροί" οσάκις πολέμιοι ένέβαλον είς τό βα
σιλεών μας, οί Ενετοί έφάνησαν πάντοτε πρόθυ
μοι νά τούς βοηθήσωσι διά  χρημάτων καί δι’ ό
πλων" καί μολονότι α ί μοχθηραί αύτών συμβουλαί 
ουδέποτε παρήγαγον άπαν τό παρ αύτών μελετώ- 
μενον κακόν, ούδέν ήττον έπέχαιρον ούτοι είς τάς 
δυσκολίας τάς δποίας μάς έπροξένουν. Αφ" ετέρου, 
οσάκις συνέπεσε νά κινδυνεύσωσιν αύτοί, δεν υπάρ
χ ε ι πονηριά ήν δέν μ ετεχ ε ’ρίσθησαν, ίνα μάς κατα- 
πείσωσι νά τούς βοηθήσωμεν, νομίζοντες ό τι 0έ- 
λ.ουσι μάς άπατήσει δ ιά  ματαίω ν διαβεβαιώσεων 
φιλίας ψευδούς. Τοιουτοτρόπως καί σήμερον, τόν 
έσχατον κινδυνεύοντες κίνδυνον άπό τώ ν οθωμανι
κών όπλων, έπεμψαν τούς πρέσβεις αύτών πρός τόν 
βασιλέα μας, άφού έπεζήτησαν καί τήν τού Πάππα 
ύπέρ αύτών μεσολάβησιν, καί, διά νά άποτρέψωσι 
τό έπικρεμάμενον είς αύτούς δεινόν καί νά μάς προ- 
τοεψωσιν είς τό νά τούς βοηθήσοιμεν, προέτειναν 
τά ς  άκολούθους συμφωνία;" 1) ό τι άν κατορθωθή 
μόνον νά διαλύσωσιν οί Τούρκοι τήν πολιορκίαν 
τ ή ; Κ ανδίας, ή πόλις αΰτη θέλει παοαδοθή είς τήν 
¿'ουσίαν τού βασιλέως μας, δ ιότι προτιμώσι νά ά- 
νήκη είς αύτόν μάλλον ή είς τούς απίστους" 2) ότι 
αν διά  κοινών αγώνων κατορθωθή νά έςωσθώσιν εν
τελώς άπό τής νήσου Κρήτης, ή νήσος αΰτη θέλει 
έξ ήμισείας διανεμηθή μεταξύ τών Ενετών καί τού 
βασιλέως τής Γαλλίας, όστις θέλει πρός τοίς άλλοις 
λάβει καί τήν πρωτεύουσαν. Ó μονάρχης μας άπε- 
δέχθη κατά  τό  φαινόμενον τήν συνθήκην ταύτην" 
άλλά σταθμίσας κατα τό  δίκαιον τάς ύποχρεώσεις 
αύτού πρός τήν οθωμανικήν αύλήν, ή ; ή αμοιβαία 
φιλία έρείδεται έπ ί άκραδάντων βάσεων, καί πρός 
τούτοι; θεωοήσας εύλογον νά ώφεληθή άπό τήν π α 
ρούσαν πεοίστασιν ίνα τιμωρήση τό δολιον άμα καί 
άστατον εκείνο έθνος, παρεσκεύασε στόλον ίνα D.0v¡ 
κ α τά  τό φαινόμενον είς βοήθειαν τής Κανδίας" έν- 
ταυτώ  όμως διέταξε τόν ναύαρχον, άμα γενόμε- 
νος κύριος τού λιμένος, νά παραδώσνι τήν πόλιν 
είς τόν μέγαν Βεζύρην καί νά πέμψη όλους τού; Ε 
νετούς <1ις αιχμαλώτους είς τήν Γαλλίαν. Διότι ό 
βασιλεύς, άρκούμενος είς τό μέγα καί άκμαΐον αυ
τού βασίλειο·;, δεν ζητεί ν’ άποκτήση καί άλλ ας 
πόρρω κειμένας χώρας, τώ ν οποίων ή κατοχή  δεν 
ήθελεν έχει άλλο αποτέλεσμα είμή νά κινήση ε χ 
θρούς κ α τ’ αύτού. Μήν άνησυχεϊ λοιπόν ό Βεζύρης 
διά  τήν άφιξιν τού στόλου μας'ό  ναύαρχος γενόμενος 
άπαξ δεκτός είς τήν πόλιν, όπερ ελπίζει νά επ ιτυ 

χή  άμα έμφανισθείς ενώπιον τού λιμένος, θέλει 
άποκαλύψει τόν σκοπόν δ ι' δν έρχεται καί θέλει έ- 
π ιδείξει τάς διαταγάς τού βασιλέως υπογεγραμμέ
να; ίδιοχείρως παρ’ αύτού καί ύπό τής σφραγϊόος 
αύτού κεκυρωμένας. Ταύτα ειπεν ό γραμματεύς.»

( Έ π ε τ α ι  τύ  zs .Íoq.)
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καί οί έν αυτή Δυνάσται ( [2 0 7 — 1506).
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4 3 8 4 —  1 4 2 7 .

ΐίδ η  κατά τήν έπ ί τού θρόνου άνάβασίν του ό 
Φραγκίσκος Κρίσπος είχε·; απευθύνει τάς προςπα- 
θείας του ίνα κερδίσχ, διά τά  σχέδιά του τόν τότε 
Βάϊλον τής Εύρίπου (4 381 — 1383] Ανδρέαν Ζε- 
νον, υιόν τού Μάρκου, τού έκ τής συνοικίας Αγίου 
ΐωάννου τού Χρυσοστόμου, δ ιότι έγνώριζε κάλλι- 
στα τήν επιρροήν τήν όποιαν ήσκει ούτος ώς έκ τού 
αξιώματος του έν Ελλάδι. Προέτεινε δέ αύτώ συν
οικέσιο·; μεταξύ τής θυγατρός του Πετρωνίλλας 
Κρίσπης καί τού υιού εκείνου Πέτρου, όστις ητο 
ήδη ένήλιξ, καί μάλιστα κατά  τό 4 3 7 8  είχε λάβει 
τήν θέσιν του εντός τής μεγάλης Βουλής. Αλλά 
διά ν’ άποφύγη δυςαρεσκείας, όμοιας έκείνων α ίτ ι-  
νες έτυχόν ποτε είς τόν προκάτοχόν του Βαρθολο
μαίον Κυΐοίνην, συνεφωνήθη τό  συνοικέσιον έπειτα , 
κα τά  τό 4 3 8 4 , άφ’ ού πρώτον παρέδωκε τό άςίοι- 
μά του ό Ανδεέας Ζένος είς χειρ  ας τού προσωρινού 
του διαδόχου Μαρίνου -τορλ.άδου (4 3 8 3 — 4 38+ ;. 
Τήν 20  Μαρτίου τού ίδίου έτους ύπέσχετο ό δούς 
Φραγκίσκος έν τώ  έπ ί τούτω συμβολαίω νά ύώση 
είς τόν Πέτρον Ανδρέαν Ζένον τήν θυγατέρα του Πε- 
τρωνίλλαν είς σύζυγον, κα ί είς προίκα τάς νήσους 
Ανδρον καί Εύρον, μετά τών δικαιωμάτων καί εισ
οδημάτων αύτών κατά τούς νόμους τής Ρωμα
νίας, καί νά έγκαταστήσρ αύτόν είς τήν κτήσίν των" 
εάν δέ τούτο δέν ήθελε λάβει χώραν είρηνικώς, ότι 
ητο έτοιμος νά δώσγ, αύτώ τήν νήσον Κάςον μετά 
τών έ·; αύτή πύργων καί εισοδημάτων, καί νά ά- 
νυ’ύώσρ αύτόν είς κυριάρχην πασών τών νήσων τού 
Αιγαίου Πελάγους διά 4 ο ολόκληρα έτη , έπιφυ- 
λάττω ν έαυτώ μόνας τήν Μήλον καί Θήραν" εάν δε 
έκεϊνος μετά 3 έτη ήθελε παραιτηθή άπό τής κα
τοχής αύτών, τότε ότι ήθελον πληρωθή αύτώ 3,00(1 
δουκάτα ώς άποζημίωσις. Αί τοσούτον εύνοϊκαί 
αύτα ί προτάσεις προσείλκυσαν τόν Ζένον* άνευ κό
που κατώρθωσεν ό δούφ νά εκβάλγ, την Μαρίαν 
ϊανούδην άπό τήν κτήσιν τής Ανδρου, ό όέ Πέτρος 
Ζένος τήν αντικατέστησε πάραυτα ώς δυνάστη; της 
νήσου, καί έπεκυρώθη παρά τού Κρίσπου τήν 20

20



154 Ι Ι Α Ν Α Ω Ρ Α .

ίανουχοίου 4 3 8 5 , όστις έπεξέτεινε τά ς προνομίας] 
τού Ζένου £τ·. περαιτέρω τήν 2 Φεβρουάριου, δώ- 
σχς αύτώ καί 7 ,0 0 0  δουκάτα προίκα έ/. τών χω 
ρίων τής νήσου, άφ ' ου ουτος έξετέλεσε πλέον τόν 
γάμον του μετά  τής εί; παιδικήν έτι ηλικίαν ευρι
σκόμενης Πετρωνίλλας. Ο /.ενος ΰπεχρεούτο εξ ετέ
ρου να οτέλλή κ α τ 'έ το ς  ναύτας εις το  πλήρωμα 
τω ν δουκικών κάτεργων, καθώς καί νά άποδώσρ 
τήν νήσον μετά τρία  έτη, έάν ήθελε προσκλ.η- 
6?, επ ί τούτω παρά· του Κρίσπου, έπί πληρω 
μή, 5 ,0 0 0  δουκάτων’ έάν δε άπέθ/ησκε·/ αυτός εν
τός τής προθεσμίας ταύτης, νά λαμβάνη ή Πετρω- 
νίλλα Κρίσπη άπό τών έν Βενετία υποστατικών 
του 3 ,0 0 0  δουκάτα’ έάν δέ ήδελεν άποθάνν) εκεί
νη πρότερον, νά μένρ ό δούξ χρεώστης 3 0 0  δουκά
των εις αυτόν. Υπό τοιούτους όρους καί μέ τήν κατά 
παρένδεσιν δμολογίαν, ό τι ό Ζένος θάλει πληρώσει
3 ,0 0 0  δουκάτα εις ετήσιας δόσεις άνά 400 πρός 
υπανδρείαν έτέρας του Κρίσπου δυγατρός, εόωκεν 
ό Φραγκίσκος Κρϊσπος μετά τής συζΰγυυ του Φιω- 
ρέντζας Σανούδης, κα τά  συμβουλήν καί κ α τ ’ έγκρι- 
σιν τών περί αύτού; βαρώνων, εις τόν Πέτρον Ζέ- 
νον καί τήν σύζυγόν το υ  τήν νήσον Ανδρον ώς δου- 
κικόν τιμάριον, προηγηδείσης τής έπ ί τοΰτω τιμ,α- 
ριωτικής όρκομωσίας. 6  νέος τής νήσου δυνάστης 
ώμολόγησε περαιτέρω, ότι θέλει είσδαι υπήκοος καί 
έν τώ  μέλλοντι του υιού κα ί έπιόόξ/υ διαδόχου 
τού έπικυριάρχου του, Ιακώβου Κρίσπου’ ό ιππότης 
Ιανούλης Β' Δα Κορώνια, δυνάστης τής Σίφνου, καί ] 
Ιάκωβος Γριμάνης, ιδιοκτήτης τής Αστυπαλαίας καί ■ 
τής ήμισείας νήσου Αμοργού, υπέγραψαν ώς μάρ- | 
τυρες τό έπ ί τή  τιμαριω τική  ταύτη, κληρουχία 1 
πρωτόκολλον. II παρά νόμον αυτή πράξις έκαμε νά , 
άγανακτήτ /1 ή Μαρία Σανούδη, ήτις δ ιά  μ.ιάς ειδεν 
έαυτήν άποβληθεϊσαν τής ιδιοκτησίας της' δ ιότι ό- 
λ ίγας ήμέρας μετέπειτα  ό Φραγκίσκος, έν όνόματι 
τής συζύγου του, παρέδωκεν εις τόν γαμβρόν του έ- 
•πισήμως τήν πραγματικήν ιδιοκτησίαν τής Ανδρου 
έν τή  αιθούση, του Κάτω Κάστρου τής νήσου, εις 
τήν οποίαν τελετήν παρευρέθησαν εκτός άλλων τ ι 
μαριωτών καί τών έν άξιώμασιν εκκλησιαστικών, 
καί ό αρχιεπίσκοπος Αθηνών Αντώνιος Δέ Γενεβρέ- 
δα , τού πάπα  γενικός τοποτηοητής παρά τή  π α 
τρ ιαρχία  Κωνσταντινουπόλεως, καί έκ τών έπι- 
σκόπων ό Ανδρου Βενέδικτος, κα ί Φ ίλιππος ό τής 
Κώ. Εκ τών άλλων βαρώνων τής νησιωτικής η γε
μονίας μόνος ό δυνάστης τής Κύθνου Ιανούλης Δέϊ 
Γοτζαδίνι (*), έκ τίνος καί σήμερον ακόμη άκμ,α- 
ζούσης οικογένειας τής Βονωνίας, έμεινε π ιστός εις 
τήν έκδιωχδεϊσαν δυνάστιν’ τούτον έστειλεν έκείνη 
πρός τόν άρπαγα τού κτήματός τη ς , άλλ’ α ί προτ- 
πά δεια ίτη ς έμειναν άτελεσφόρητοΓ ό Φραγκίσκος 
έςεφράσθη » ό τι ητο έτοιμος νά τηρή ώς θυγατέρα 
του ο τήν Μαρίαν Σανούδην, καί ότι ακόμη άσμέ-

{’ )  Ό  ί ί : ι ;  ιίχ ε  ποοιχοίοτηόή ι Ν ιχολΰ Λάλλα Εάρχιρι, 
« τ ι ;  τόν ύνόιιαζί ίίΤόν τον. μέ χττ,υατα χ»! ίιχα ιο ϊοτ ία ; έπί 
τ ή : νήοου θ ή ο * ;, ίιά  πρόςιω ; έχόοΟβίΓη; τήν 15  Μαοτίου 
1 3 7 7  ί ί ;  τό  Κάτω Κάοτρον τ ή ; Νάξου.

νως ήθελε τή  επιστρέφει καί τήν νήσον Ανδρον έάν 
ή το εις τήν εξουσίαν του’ άλλ’ έπειδή ήδη ό Ζένος 
έλαβε κατοχήν τής νήσου, ότι τούτο κατά δυστυ
χίαν δέν η,το δυνατόν νά πραγματοποιηθή. Μέ τοι- 
αύτην άπόκρισιν έπέστρεψεν ό Ιανούλης εις Εύβοιαν. 
Εις τήν Μαρίαν δέν έμενε λοιπόν άλλο ίλέσον παρά 
νά άποταθή δ ι αγωγής κατά τού δουκός εις τήν βε
νετικήν δημοκρατίαν, ώστε καί δ ιά  νά κάμνι τοιαύ- 
την άγωγην έδόθησαν κατάλληλοι όδηγίαι εις τόν 
Φ ίλιππον Σανούδον. 6  Πέτρος Ζενος εύρίσκετο τότε 
ώααύτως εις Βενετίαν, ότε ό Φ ίλιππο; παρουσίασε 
τήν αγωγήν του, άλλ’ ήτοιμάζετο ν άναχωρήσρ 
είς τήν Κύπρον. Η Γερουσία διέταξεν εύθύς τήν 
14  Μάίου 1 3 8 5 , έπ ί προστίμω  4 ,0 0 0  δουκάτων, 
να μή άφήσγι τήν πόλιν, έδωκε δέ αύτώ πάλιν τήν 
άδειαν τήν 4 7 Ιουλίου νά άναχωρήστ, εύθύς μετά 
τήν ένώπιαν τών έπ ί τούτω ανακριτών (Uffiziali 
del catavere) γενομένην έξέτασιν. Συγχρόνως έ
γραψαν πρός τόν Κρΐσπον ΐνα  αποδώσει τήν  νή
σον εις τήν Μαρίαν, επειδή δέ δεν έδόθη καμ- 
μία απάντησ-ς, άπέτειναν τήν 22  Μαΐου 4 385  
γράμμα πρός αύτόν διά  τού οποίου έδηλούτο, ότι 
ή δημοκρατία δέν ήδελεν έγκαταλείψει τήν υ
πήκοόν της, άλλά μάλιστα ό τι ήθελε τήν  βοη
θήσει μέ πάντα  τρόπον πρός έπίτευξιν τού δ ι
καίου της’’ έπειδή δέ καί τούτο δέν έτελεσφό- 
ρησεν, εξεδόθη τήν 19 Νοεαβρίου 1 3 8 6  ή κατά 
τού Ζενου άπόφασις, διαλαμβάνουσα, ό τι έν περι- 
πτώσει καδ ήν ό Πέτρος Ζένος εντός ενός έτους 
καί δύω μηνών δέν ήθελον αφήσει τήν "Ανδρον, καί 
δέν ήθελε παραδώσει αύτήν τή  Μαρία, νά καταδι- 
κασδ/,είς ποόστιμον 4 ,0 0 0  δουκάτων καί ειρκτήν 
ένός έτους. Τήν 8 Ιανουάριου 1387 διεκοινώθη τ β  
Ζενω ή άπόφασις, άλλ.ά πρό τής έκτελέσεως 
άπεστειλεν ό Φραγκίσκος Κρϊσπος τόν έπίσκοπον 
Θήρας καί τόν πιστόν του Καταλάνον Δόν Γυλιέμ 
Σαμούλαν είς Εύριπον πρός τόν Βάϊλον Φαντϊνον 
Γεώργιον (4 3 8 4  — 13 8 6 ) ϊνα παοαστήσωσι τά  δ ι
καιώ ματα του έπ ί τής Ανδρου, καί ότι ήτο έτοιμος 
δ ιά  τήν εύνοιαν ής άπέλαυε παρ’ αύτώ ή Μαρία, 
καί δ ι' αγάπην τής Βενετίας νά έλθη είς συμβιβα
σμόν. 11; χποζημίωσιν διά  τήν Ανδρον ήτις έμεινεν 
είς τόν Πέτρον Ζένον παρεχώρησεν αύτή ό Φραγ
κίσκος Κρϊσπος τήν 3 Οκτωβρίου 4 389  τήν νή
σον Πάρον, μέ τήν  όποιαν αλλαγήν έφαίνετο ό τ ι ή 
διάφορά πρός ώραν διελύθη. Αλλ’ είς ταύτην τήν 
νέαν κληρουχίαν επετέΟη καί όρος, νά λάβτ: ή Μα
ρία τόν Γάσπαρον Δέ Σομμαρίπα εις σύζυγον, καί 
ούτω νά περ ιστιλή  ό τ ή ; εύγενείας της τίτλος. Ο 
Κρϊσπος ήλπιζεν από τόν Σομμαρίπχν ότι χρεω 
στών αύτώ τή /π ρ ο α γω γή ν  του, ήθελε γενεϊ,αύτώ ω 
φέλιμος είς πά ντα  τά  μέλλοντα πολιτικά σχέδιά
του................................. Τόσον είνε βέβαιον, ότι ό Γά-
σπαοος συνεζεύχθη μετά  τής Μαρίας Σανούδης τ ή ; 
τότε δυνάστιδος Πάρου’ άλλ άμφότεροι, δ τε  Φραγ
κίσκος Κρϊσπος καί ό νύν τής Ά νδρου δυνάστης Πέ
τρος Ζένος, νομίζοντες δτι ήθελον εύρεϊ είς τόν Γ ά 
σπαρον Δέ Σομμαρίπαν ευπειθή υπηρέτην, ήπατή-
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θάσαν καθ’ όλοκληρίαν' μόλις συνυπεγράφη τήν 4 4 
Φεβρουάριου 4 390  έν Εύρίπω ένώπιον τού συμβο
λαιογράφου Χοιστοφόρου Δέντε ή περί γάμου σύμ.- 
βάσις, καί ό Γάσπάρος ήρχισεν έν Βενετία νά κινή 
αγωγήν κατά  τού Ζένου. 11 δημοκρατία άπετάθη 
ώς τό  είκός είς τόν δούκα Φραγκίσκον κατ εύθεϊαν, 
μ ετά  τού όποιου άπό τίνος καιρού διέμενεν είς φι
λ ικά ; σχέσεις, μόλον ότι ή Γερουσία τήν 7  Σε
πτεμβρίου 1391 τόν εϊχεν  άποτρέψει άπό τού νά 
έξοπλίσν) πλοία κατά  τών σαρακηνών πειρατών. 
Είς τά  παράπονα τής δημοκρατίας άπήντησεν ουτος, 
ό τ ι έν Βενετία δέν είναι ¿κόμη καλά πληροφορη- 
μένοι περί τών πραγμάτω ν τού Αιγαίου Πέλαγους, 
καί έζήτει τήν άδειαν ΐνα έπιτρέψωσιν αύτώ νά 
έλθη αυτοπροσώπως έκεΐ όπως δικαιαλ.ογηθή. Τήν 
30  Ιανουάριου 1 392  τώ  έδόθη διαβατήριον ίσχύον 
έπ ί £ν έγος, καί έπειδή έως τότε διά  διαφόρους 
α ιτία ς δέν ήδυνήθη νά έλθγ, έγένετο τήν 1 I Δε
κεμβρίου Ί  393  παράτασις τής είς δεύτερον δοθείση; 
καί τόν Ιανουάριον 4 39 4 λ.ηγούσης νέας προθεσμίας, 
μ έ χ ρ ι τού Μαίου τού ίδιου έτους. Εν τω  μεταξύ 
ελ α β ε χώραν συμβιβασμ.ός μεταξύ αϋτού καί τού 
Σομμαρίπα’ ό Κρϊσπος αύτός έλθών είς Βενετίαν έξ- 
ηγήθη, ότι αί κτήσεις του έν τώ  Λίγαίω Πελά- 
γέ'ι, καθώς καί α ί τών Βενετών καί Γενουηνσίων 
εύρίσκοντο είς θλιβεράν καταστασιν έξ α ιτίας τών 
τουρκικών επιδρομών’ οθεν έπέτρεψαν αύτώ τήν 
2 2  Φεβρουάριου 4 39  4 νά διατηρτί δι'ασφάλειαν 
τής νήσου του £ν κάτε'ργον.

Εν τούτοι; ήρχισεν 4 Πέ’-ρος Ζένος, δυνάστης τής 
Ανδρου, νά άναπτύσση όλως ασυνήθη έως τότε δρα
στηριότητα ε ί; τά  ελληνικά πρά γμ α τα . Προικι
σμένος μέ έξχιρέτου; δ ιπλω μ α τικά ; άρετάς,υπηρέ
τησε τήν πατρ ίδα  του άπό ταύτης τής εποχής εί; 
πάσας τάς επί τής φραγκικής, βυζαντινής καί 
μωαμ.εθανική; Ανατολής άναγοαένας υποθέσεις, διεξ- 
ήγαγε πολ.υπληθείς δυσκόλους πρεσβείας, καί έ- 
γνώριζε νά κερδίζη τήν  ύπόληψιν τώ ν ίδικών του 
καί τών ξένων. Τούτο έφάνη κατά  πρώτον, ότε ή 
Βενετία τήν 2 7  Μ/ΐου 1 39 4 συνωμολόγησε συνθή
κην μετά τού Δεσπότου τ ή ; Πελοποννήσου Θεοδώ
ρου Παλαιο/.όγου, διά τής όποιας ουτος παρεχώ- 
ρετ τή  δημοκρατία τήν άρπαγεϊσαν κυριαρχίαν τού 
Αργους. Ο Ζένος ήλθεν έξ ίδιας προθέσεως κατά  
πρώτον είς Ναυπλίαν πρός τόν εκεί αρμοστήν Νι
κόλαόν Βιτούρην (4 393  4 3 9 5 )  ΐνα συμβουλευθή
μ ετ αύτού περί τής υποθεσεως τής Ναυπλίας. κα
θώς καί περί τού σχεδίου ΐνα τειχίσωσ·. τόν Ισθμόν 
τής Κόρινθου, τό λεγόμενον ' Ε ζα μ ί.Ιιο ν ' έκείθεν έ- 
πορεύΟη είς την αυλήν τού Θεοδώρου, όςτις κ α ί αυ
τό ; ηύνόει τό επιχείρημα, καί έπεισε·/ αύτόν νά 
διομολογήσ·/] συνθήκην μετά τής Βενετίας, καί με- 
τέβη έπειτα καί ό ίδιο; έκεϊ. Τήν 25  Λύγού- 
στου 139 4 συνή/εσεν ή Γερουσία εί; τό διάγραμμα 
τού νέόυ τειχίσματος, άλλά συνιβούλευε πρό παν. 
των νά έπιτευχθή ένωσις μεταξύ τού Δεσπότου καί 
Πέτρου Δε Σάν Σουπεράνω, τοπότηρητού τής έν Α- 
χα ία  λεγεώνος τής Ναυάρας’ έπειδή δ : καί δ ιά

τούτο άκόμη ϋπήρχον καλαί έλ>πίδες, έπεδοκιμά- 
σθη τό  σχέδιον καθ’ όλοκληρίαν. II Γερουσία ώρι- 
σε τότε, ότι ό Πέτρος Ζένος ήδύνατο νά έπιστρέψη 
είς Μήλον πρό; τόν Κρΐσπον. Τήν 2 8  Αύγουστου 
συνωμολόγησε λοιπόν ό Μανουήλ Ψραγκόπόυλος, 
πρέσβυς τού Παλαιολόγου, έπ ί παρουσία τού Πέ
τρου Ανδρέα Ζένου Φ/νθήκην μετά τ ή ; Βενετίας, 
κατά συνέπειαν τής όποιας άπεδίδοντο είς τόν Πα- 
λαιολόγον τά  Μέγαρα, καί έπεκυρούτο ή παραχώ - 
ρησι; τού Αργους. Τήν ακόλουθον ημέραν έδόθη ή 
άδεια είς τόν Ζένον νά έπιστρέψή μέ τά  κάτεργα 
τής Μεθώνης καί Κορώνης είς τό Αίγαίον πέλαγος. 
Εμεινε λ.οιπόν τότε καιρόν τινα έπ ί τής νήσου του’ 
ό θάνατος τού πενθερού του Φραγκίσκου Κρίσπου, 
όστις έλαβε χώραν κατά τό 1 39 7, τόν έθλιψε σφό- 
δρα.διέμεινεδέ ένπ ίστει καίάφοσιώσει πρός τόν πρε- 
σούτερον τούτου υιόν καί διάδοχον Ιάκωβον τόν λ ',  
τόν επικαλούμενο·/ Ei¡<iinxbt (1 3 9 7 — 4 448 ), είς 
τόν οποίον ήδη άπό τού καιρού τής κληρουχίας τόυ 
έπ ί τής Ανδρου εΐχε δώσει τόν όρκον τής πίστεως. 
Ολίγον πρό αυτού εΐχεν άποθάνει καί Βενέδικτος ό 
τότε τή ; νήσου έπίσκοπος, καί τήν 4 4 Ιουλίου 1 396 
ύψώθη Ιάκωβος Αε Οΰρβε, αύγουστινιανός μονα/ός έπ ί 
τού χηρεύοντο; πο·.μ.εναρχ·.κού θρόνου, τόν όποιον 
κατείχε μέχρι τού έτους 1 ί  Οδ.Εσφαλμένω; ονομάζει 
τούτον ό Buchón (Nouvel. Recherch. Tum . I I .  p. 
2 3 7 )  ήδη κατά τό έτος 1 39 4 άπεσταλμένον τού 
καρδιναλίου Αγγέλου Λκκιαϊώλκ, πρός τόν Δεσπό
την Θεόδωρον περί τής ίιποθέσεως τής Ναυπλίας" 
δ ιότι, ώ ; έξάγεται έξ αυθεντικών πηγών, ή σύγ- 
χυσις προήλθεν έκ τής ταυτότητος τού ονόμα
τος, καί ό τού Λκκαϊώλη πληρεξούσιος ήτο ό έ- 
πίσκοπος Ά ργους ’Ιάκωβος.

ό λ ίγα  ετη παρήλθον έν ησυχία, μέχοις ότου ή 
παλαιά. έως τότε εκκρεμής ύπόθεσις, μεταξύ τού 
νέου δουκός Ιακώβου Κρίσπου καί τής Πετρωνίλλας 
Τόκκω, χήρα; τού Νικολώ Δάλλε Κάρκερι καί συ
ζύγου τεύ Νικολ.ώ Βενιέρ, άνεφλέχθη έκ νέου. Λύτη 
διέτοιβεν έπί τό πλείστον έν Εύβοια, όπου ειχε τά  
κ τήματά  της, ’/<·’ρίς νά λάβτ, ποτέ τήν αύτί. άνή- 
κουσαν ιός χήρα τού Κάρκερι έ π ί χηρεία σύνταςιν’ 
ό σύζυγό; της εν/ s  δώσει αναφοράν εύθύς μετά 
τόν κατά  τό 1 400  λαβόντα χώραν θάνατον τού 
πατρός του δόγου Αντωνίου, πεοί άναγνωρίσεω; τ ή ; 
συζύγου του ιός υπηκόου τή ; Βενετίας’ ή Γερουσία 
όυ.ω; άπεόέιψε τήν 9 Matou 1 40 I τήν έπ ί τούτω 
αίτησιν. Τότε έκοινοποίησεν ή Πετρωνίλλα εις τόν 
Βενετίαν, ότι αύτή εϊχεν έλθεϊ μετά τού Φραγκί
σκου Κοίσπου εις συαβιβασμόν, δυνάμει τού όπ'οίου, 
έπ ί τή  ύποσχέσει έττσ ίας συντάξεως, ειχε  παραι- 
τηθή· τώ·/ δικαιωμάτων της, άλ."/. ότι 6 νεος δούς 
παραβαίνων τήν ύπόσχέσιν τή  άρνεϊται τήν έ;ακο- 
λούθήσιν τή ; πληρωμής. Ù; αντιπρόσωπος της πα- 
ρουσιάσθη ό σύζυγός της’ ό Ιάκωβος Κρϊσπος ες 
άλλου μέρους άπέστειλεν εί; Βενετίαν τόν γαμβρόν 
του Πέτρον Ζένον τ ή ; Ανδρου, τόν όποιον ένόμ.ζεν 
ώς τόν μάλλον αρμόδιον διά· τοιαύτην άποστυλήν· 
II Γερουσία άπεοιάνθη λ.οιπόν τήν 27 Φεβρουάριου
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4 4 0 2 , ότι α ί μή λαβούσαι χώραν πληρω μαί, διά . 
τάς όττοίας ε ί/ε ν  όρισδή έν τώ  έτΐΐ τούτο» συμφω
νητικό» πρόστιμου 5 ,0 0 0  δουκάτων, νά συμψηρι- 
σθώσιν ε ϊ; 4 8 0 0  μόνον δουκάτα-, το υ τ’ έσ τι δ ιά  
τ ά  μέχρι τότε καθυστερούντα χρήματα νά δοθή 
αύτό τό ποσόν ό»ς αποζημίωσες, έν το» μέλλον τ ι 
όμως νά έξακολουθώσι καί πάλιν τακτικώς αί πλη
ρωμαί τής έτησίας συντάξεως επ ί προστίμω  καί 
νέων άλλων 5 ,0 0 0  δουκάτων, έχ  τώ ν όποιων 
τά  ήμίση νά περιέλθωσιν εις τήν Πετρωνίλ- 
λαν καί τά  άλλα ήμίση εις τήν δημοκρατίαν. 0  
Κρίσπος ύπεσχέθη νά συμμορφωδή μέ την άπόφα- 
σιν ταύτην" κατά  πόσον δέ την έξετέλεσε βελομεν 
ίδεϊ κατωτέρω.

Κατά τόν αΰτόν καιρόν εϋρίσκομεν νά άναφερη- 
τα ; δ ιά  τελευταίαν φοράν ό Ι'άσπαρος ιίέ Σομμα- 
ρίπα, όστις μετά  τής συζύγου του Μαρίας Σανούδης
έκράτει τής νήσου Π άρου.   —  Κατά
τόν Ιούλιον τού 4 401 ήλθεν εις Μεδιόλανα, όπου 
μετά  τών έχει δουκών ή οικογένεια Σομμαοίπα 
ε ίχ ε  πολυειδεϊς σχέσεις" φύσει τυχοδιώ κτης καί 
«γανακτών κατά  τού πολιτεύματος τής Βενε
τ ία ς , έξέφερεν ενώπιον τού δουκός ϊωάννου Γα- 
λεάτζου Βισκόντη προσβλητικά; ύβρεις κα τά  τής 
δημοκρατίας" μετέπειτα  συνέλαβεν ή Βενετία υπο
ψίας κ α τ ' αύτού, ότι ε ίχ ε  σκοπόν νά έκπλεύση εις 
τήν Κρήτην, ίν άπελευδερώσρ τόν έκεϊ δημ.οσία 
φυλαττόμενον Αντζον τού Εστε. Δ·.ά τούτο διε- 
τάχδησαν οί άρμοσταί τής Κρήτης, Εύρίπου, Με- 
δώνης, Κορώνης καί Ναυπλίας, νά φυλάττωσι τόν 
τελευταΐον ασφαλώς, νά μή άφήσωσι δ έ  τόν Γά- 
σπαρον εντός τής περιφερείας των, καί νά άγρυ- 
πνώσιν έπ ί τών πλοίων άτινα προερχόμενα έκ τού 
Αιγαίου Πελάγους διευθύνονται εί; τήν Κρήτην. 
Λλλ’ αύτη ή κατά  τήν 3 Μαρτίου 4 4 0 2  ψηφισδεϊσ* 
«πάφασις τής Γερουσίας δεν έξετελέσδη, διότι ό 
Ι'ασπαρος Σομμαρίπα άπέδανεν εϋδΰς μετά  ταύτα ,
ίσως εις αύτά τ ά  Μ εδιόλανα.--------------------Επειδή
δέ ό Γάσπαρος δικαιώ ματι τής συζύγου του άπε- 
λάμβανε τήν κυριαρχίαν τής Πάρου καί τό τρίτον 
τώ ν εισοδημάτων τής Εύβοιας, άμφότερα ταύτα 
έμειναν εις τήν χήραν αύτού, έκ τού μετά  τής ό 
ποιας γάμου είχον γεννηθή τέσσαρα τέκνα, Χρυσΐνος 
ό Α  (Ο ιιεϊηο), όστις μ ετέπειτα  έκλτ,οονόμησε τήν 
μητέρα του, Νικολώς, Γαλεάτζος καί Φιωρέντζα' 
ή τελευταία ύπανδρεύδη τόν δούκα 'Ιάκωβον τόν 
Α ', καί έγεινε μέσον συμφιλιώσεως μεταξύ τώ ν έκ 
τού γένους Σομμαρίπα, καί τώ ν δουχιχών έπικυ- 
ριαρχών τω ν ' περί έκείνων δίλει γενή λόγος ύστε- 
ρώτερα.

Εν τώ  μεταξύ έξηκολούδει ό Πέ :ρος Ζένος ν’ ά- 
φιερούται μεδ' όλης ψυχής εις τάς υποδέσεις τής 
δημοκρατίας. Ο τε ό Βάϊλος τής Εύρίπου Φραγ
κίσκος Βέμβος (4 404 — 4 4 0 2 ) έκαμε τήν άτυχή 
εκείνην απόπειραν κα τά  τό  έτος 4 40 2 ν ' απόσπα
ση τάς Αθήνας άπό τάς χεΐρας Αντωνίου λ '  τού 
νόθου, έ ;  Ααχιχϊώλων, κα ί άντί τούτου έπεσεν ό 
ίδιος ύπό τάς χείρας τού έναντίου του, ά Ζένος

συνεχάλεσεν εύδύς συμβούλιον τών δώδεκα έν Εύ- 
ρίπω τού Βαΐλου παρεδρών, καί έσχημάτισέ τοιου
τοτρόπως προσωρινήν κυβέρνησιν, μέχρις ου ήδελε 
διατάξει τά  περαιτέρω τής ύποδέσεως ή δημοκρα
τ ία , καδώς άνέφερε τήν 4 2 Οκτωβρίου εις τήν περί 
τούτου έκδεσιν ό ναύαρχος τής μοίρας τού*Αδρια- 
τικού Γεράρδος Σαγρέδος. Μ ετέπειτα έπλευσεν εις 
Χίον πρός συνδιάλεξιν μετά  τού ίδίου Σαγρέδου. 
ΕύΟύς μετά  τούτο άνετέδη αύτώ ή δύσκολος εντο
λή , ΐνα ϋπάγη ώς πρέσβυς παρά τή  όδοιμανική 
Πύλη, καί έν όνόματι τής δημοκρατίας νά άμολο- 
γήση ειρήνην μετά  τών κληρονόμων Βαγιαζήτ τού 
Α’. — Εκ τών υιών τού ύπερηφάνου τούτου ήγεμόνος, 
τού όποιου ή δύναμις καί έπαρσις έδραύσδησαν 
κατά  τώ ν μογγολικών συρφετών τού Τιμούρ έπ ί 
τού πεδίου τής Αγκυρας, κατέλαβε τότε ό Σολιμάν 
τάς εύρωπαϊκάς κτήσεις, έν ω ο ί αδελφοί του Μωά
μεθ ό Α’, ίσας καί Μούσας διεφιλονείκουν μεταξύ 
αυτών τήν μικράν Ασίαν. Πέτρος Ζένος λοιπόν, ί τ ο  

ό πρώτος όστις έν όνόιχατι τής Βενετίας ώμολόγη- 
σεν ειρήνην μετά τών Οθωμανών, καί μάλιστα μ ε τά  
τού Σολιμάν. Η έκθεσις τήν όποιαν έκαμε περί 
τής πρεσβείας του είς τήν Αϋδεντίαν (Signoria) τής 
Βενετίας σώζεται άκόμη, έγγραφον τά  μ έγισ τα  έν- 
διαφέρον, κα ί έν έκ τώ ν ολίγων παλαιοτέρων υπο
μνημάτων (Relaziooi) άτινα  περιήλδον είς ήμάς πρό
τών τού Ιγ·’ α ίώ νο ς, —  —  έκ τού όποιου
μάλιστα έξάγεται, πόσον βζθείας διπλω ματικός 
γνώσεις έκέκτητο ό δυνάστης ούτος τής Ανδρου. 
Τήν αϋτήν έμβρίδειαν εύρίσκομεν πάλιν καί είς αυ
τήν τήν ειρήνην είς τήν όποιαν έμεσίτευσε, καί ή 
οποία διά τά ς πολυειδεϊς σχέσεις πρός τούς κατά  
μέρη έλληνιχούς δυνάστας είνε 8ν έκ τώ ν άξιολο- 
γοτέρων έγγράφων τής εποχής. Τοιουτοτρόπως 
διέτριψε τρεις μήνας καί ήμισυ < παρά τή  αύλη τών 
όδωμανών" φροντίζω·» δέ περί τής ώφελείας χα ί 
τιμής τής πατρί.δος του, δέν έφείδετο ούτε κόπου; 
ούτε έξοδα" 4 45 δουκάτα έξώδευσεν είς δώρα διά  
τούς τούρκους μεγιστάνας καί είς συμβολαιο
γραφικά δικαιώματα" διά τούτο παρεκινήδη καί ή 
Γερουσία μετά  τήν έπιστροφήν του νά παραχώρηση, 
αύτώ άποζημίωσιν 4 85  δουκάτων, δυνάμει ψηφί
σματος ά.τό τής 2  Ιουνίου 4 4 0 3 . Αλλά μόλις £φ- 
δασεν είς τό Λίγαϊον πέλαγος καί ή παλαιά φιλο- 
νεικία μεταξύ τού Νικολώ Βεν-έρ καί Ιακώβου 
Κρίσπου άνενεώθη, δ ιότι ό τελευταίος δέν ένεδ»- 
μήθη νά κρατήση τήν διά  τού Ζένου τώ  Βενιεο καί 
τή  συζύγω του δοθεϊσαν ΰπόσχεσιν" όδεν έκ νέου 
ήκούσθησαν παράπονα κ α τ  αύτού έν Βενετία. Απε- 
φασίσδη λοιπόν τήν 24  Μαΐου 4 40 4 νά ύπάγη ό 
τριήραρχο; τού κατέογου τής Κρήτης (sopracoraitw 
di Galera; πρός τόν Κρίσπο··, καί νά τόν προσκα- 
λέοη είς έκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεών του, ίν  περι- 
πτώσει δέ χαδ ήν δέν ήδελε συμμορφωδη,,νχ έχη τήν 
έξουσίαν ό ναύαρχος τής μοίρας το» Α0ρ·.ατικο·» 

i (Capitano del Golfo) νά έφαρμόστι άναγ/.αστικα προς 
i άντεκδίκησιν μ ίτρα  έπ ί τών κτήσεων του. Ο δούς 
; Ιάκωβος εύρίσχετο τότε έν Α γγλία παρά τώ  βεΛι-
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λ ε ΐ Ερρίκο» τώ  λ ',  καί άναχωρών έκείδεν άπεφάσισε 
νά περάστ, δ ιά  τής Βενετίας, ΐνα έπανέλθη, είς τήν 
νησιωτικήν του ηγεμονίαν" δι’ 8 παρεκάλεσε τήν 
Γερουσίαν νά δοδή διαβάσεως άδεια αυτό» καί τή  
συνοδία του. Η άδεια τώ  έδόβη τήν 29  Ιανουά
ριου 4 4 0 5 , καί έμποδίσεώς τίνος παρεμπεσούσης 
έγινε τήν 4 0  Ιουνίου παράτασις μ έχρ ι τέλους Ιου
λίου. Τήν 4 6 τού ίδίου μηνός έλαβε χώραν ό τ ε 
λικός συμβιβασμός, δυνάμει τού όποιου ή Πετρω- 
νίλλα καί ό σύζυγός της, έπ ί ετήσια πληρωμή τής 
συντάξεως, παρη,τοϋντο παντός περαιτέρω δικαιώ
ματος. II Γερουσία παρά τής όποιας άμφότερα τά  
μέρη, ώς Βενετοί, ήτήσαντο τήν έπικύρωσιν, έδω 
κεν αύτήν αμέσως, κα ί έπέτρεψε τώ  δουκί διά 
πέντε έτη νά είσάγη 2 5  έως 30  ίππους καί ή- 
μιόνους κ α τ ' έτος είς Κρήτην έκ τών ιπποτρο
φείων του καί νά τούς πω λή έκεί πρός πληρωμήν 
τής συντάξεως. 0  Κρίσπος περιήλΟεν έκτοτε είς 
φ ιλιχω τάτας σχέσεις μετά τής Δημοκρατίας, ήτις 
μεταξύ άλλων τήν 4 4 Ιουνίου 4 4 0 7  δ ιά  τού Βαί- 
λου τής Εύρίπου Φραγκίσκου Βέμβω (4 4 0 5  —  4 408) 
παοέδωκεν αύτώ £ν χάτεργον είς προστασίαν τού 
Αιγαίου Πελάγους κατά  τήν έπισφαλή τότε δέσιν τών 
πραγμάτω ν τής Ανατολής. Κ ατά  τόν ίδιον καιρόν 
όμως ήλβεν ή Πετρωνίλλα είς νέαν έριδα μετά  τής 
Μαρίας Σανούδης, τής δυνάστιδος Πάρου καί Α ντι
πάρου, ήτις ¿τελείωσε διά  πράξεω; έγγραφείσης 
τήν 4 2 Μαίου 4 407  παρά τού συμβολαιογράφου 
Αννωνίου Δέλλα Πόρτα. II έρις άνεφύη άπό τής 
κα τά  τό έτος 4 3 8 5  λαβούσης χώραν κληρουχίας 
τού Φ ιλίππου Σανούδου μέ τό χωρίον 'Ρ ά χ η  καί 
τά  αύτώ προσκείμενα κ τή μ α τα , τούς όποιους τ ό 
πους ή Πετρωνίλλα έχαρακτήριζεν ώ ; αύτή άνή- 
κοντας" έζήτει δέ παρά τής Μαρίας άποζημίωσιν 
0 ,0 0 0  δουκάτων. Εξ εναντίας συνεφώνησαν άμφό
τερα τά  μέρη έν τώ  άνω συμβιβασμό», ύτι ό Φ ί
λιππος Σανούδος, όστις έξηκολούδει νά έκτελή χρέη 
πληρεξουσίου έπιτρόπου τής Μαρίας, ώφειλε νά 
παραδώστι μέχρ ι Δεκεμβρίου τή  Πετρωνίλλα τό 
ΐμ ισ υ  πάσης καρπώσεο»; καί παντός εισοδήματος 
τώ ν νήσων Πάρου καί Αντιπάρου. Λλλ’ ή Πετρω- 
νιλλα δέν άπήλαυσεν έπ ί πολύν χρόνον αύτά τά  
εισοδήματα" κατά τό  έτος 4 4 0 9  ήτο άκόμη ζώ- 
σα, ότε ό σύζυγός της Νικολώς Βενιέρ άπετάδη 
εις τήν Βενετίαν, οπως διάφορα κ τήμ ατα  άνήκοντα 
π ο τέ  τώ  τελευταίο» Γκίζη , άτινα  όμως μ.ετά τόν 
θάνατόν του έδήμευσεν ή δημοκρατία καί τ ά  ένοι- 
κίασεν εί; τόν Παύλον Δέ Βέρτι, νά δοθώσιν αύτώ, 
δ ιότι έχειντο έντός τής βαρωνίας του δοΙΗ ζβρρϊ, 
ήτις δ ι αυτών ήδελε συσσωματωθή καλλίτερου" 
έπ ί ταύτη  τ ή  αίτηση τ ά  έδωκεν ή  μεγάλη Βουλή 
τήν 2 9  Ιουνίου είς έχμίσθωσιν. 11 Πετρωνίλλα έ- 
δωκε τότε έπίσης είς έχμίσθωσιν διά  πέντε έτη 
είς τόν Λέοντα Κουκουδάτον τόν πύργον τής Αιδη
ψού, ή όποια πράξις έπεκυρώθη παρά τού Βαίλου 
Ν'ικολώ Σέργιου Βενιέρ (4 4 0 8 — 1 44 0)" άλλ’ έπει- ' 
δή αύτή άπέθανε τό 4 44 0 άκληρος, ό δέ σύζυ-

γατέρα Μαφφαίου Πρεμαρίνου, Κυρίου τού ήμίσεως 
τής νήσου Κέω, ή Βενετία έδήμευσε τά  έν Εύβοια 
έπ ί χηρεία αύτή άνήκοντα κτή μ α τα , εναντίον τώ ν 
νόυ.ιυν τής Ρωμανίας, κατά τούς οποίους έπρεπε 
νά έπανέλθωσιν είς κτήσιν τής Μαρίας Σανούδης 
δυνάστιδος Πάρου, ώς νομίμου τών κτημάτω ν κλη 
ρονόμου" αύτή μάλιστα ή τελευταία , ή τις κατ' ε
κείνην τήν έπο/ήν δέν ήτο έν Εύβοια, προσεπάδησε 
νά διεκδικηθή τά  δ ικαιώ ματά της, κα ί προεχώρη- 
σεν είς τοσούτον, ώστε τήν 24  Ιουλίου 1 44 4 διε- 
τάχθη ό Βάϊλος Νικολό»; Βερνάρδου Γεώργιος (4 4 4 4 
—  4 44 6 )  νά πέμψη αντίγραφα τής έπ ί κληρουχία 
τού Φιλίππου Σανούδου πράξεως τού 4 3 8 5  καί 
τού τελευταίου συμφωνητικού τού 4 407" άλλ' αί 
προσπάθειαί της έμειναν πρός ώραν χω ρίς α π ο 
τέλεσμα.

ΐΐν τούτοι; ό Πέτρος Ζένος έξηκολούδει έν Ανδοω 
νά κραταιούται έν τ ή  κυριαρχία του καί νά αύ- 
ξάνη τήν ϋπόληψίν του" τόν εκεί επισκοπικόν θρό
νον χηρεύοντα διά  τού Ιακώβου τόν θάνατον, άνε- 
πλήρωσε πάλ ιν  ό πά πα ς Ιννοκέντιος Ζ ’ τήν 4 2  
Φεβρουάριου 1 4 0 6  διά  τού δομινικανού Μ ιχαήλ 
Δέ Τοονόβις, ό όποιος κατείχεν αύτόν ώς καλός 
ποιμήν κ α τά  τήν  διάρκειαν πολλών ετών, άλλ ' ός- 
τ ις  ζώντος έ τ ι τού Πέτρου Ζένου εύρήκε διάδοχον, 
τόν επίσκοπον Γυλιέλμον. — Οτε μετά τόν θάνα
τον τού Δεσπότου τ ή ;  Πελοποννήσου θεοδώρου 
κατά  τό 1 4 0 7 , ή Κόρινθος, ή τις ειχε δοθή υπο
θήκη τώ  ίερώ τ ά γ μ α τ ι τώ ν Ιωαννιτών ιπποτώ ν, 
έπεστράφη παρά τούτων, έπ ί πληρωμή τών όφειλο- 
μένων χρημάτω ν, είς τούς Παλαιολόγους, Πέτρος 
Ζένος ήτο εκείνος όστις όμού μετά τού γυναικα
δέλφου του δουκός Ιακώβου έμεσίτευσεν είς τήν 
ϋπόδεσιν, καί έδωκεν έξοφλητικόν τήν 15  Ιαννουα- 
ρίου 1 408  τώ  αύτοκράτοοι Μανουήλ διά  τήν πλη- 
ρωθεϊσαν ποσότητα. Ηλθε δέ συγχρόνως έν Κων-, 
σταντινουπόλει είς διαπραγματεύσεις καί περ ί τή ; 
διά τινα καιρόν παραχωρήσεως τής πόλεως Πατρών, 
τήν οποίαν έκυβέρνα τότε ό αρχιεπίσκοπος Στέφα
νος Ζαχαρία , αδελφός τού τελευταίου ήγεμόνος τ ή ;  
Αχ αίας, μετά κυριαρχικής εξουσίας ύπύ τήν π ρ ο 
στασίαν τής Εκκλησίας" επειδή δέ αύτός Εύρίσχετο 
είς διαπραγματεύσεις μ ε τά  τού τ ό τ ε  είς τά ς έλλη- 
νικάς Οαλάσσας περιπλέοντος ϊωάννου τού Μ αίν- 
γρου, δυνάστου τής Βουσιχώτη; καί γενικού τοπο- 
τηρητού τής Γενούης, ΐνα  παραχωρήση το ΐς πλη- 
σιεστέροις αύτού καί συμπατριώταις Γενουηνσίοις 
τήν  κτήσιν τού άξιολόγου τούτου λιμένος, ό Πέ
τρο; Ζένος ένήογει όλην τήν ύπόθεσιν μετά  τώ ν α 
πεσταλμένων τών κατοίκων καί τού έπισκόπου 
πρός όφελος τής Βενετίας, ΐίπειδή όμως τότε οί 
Οθωμανοί, καί μάλιστα ό έπ ί τώ ν ευρωπαϊκών 
κτήσεων τής αυτοκρατορίας των άρχων Μούσας, 
ευκόλως ήδύναντο νά φέρωσιν ένστασιν πρός τοιαύ- 
την κυριαρχίας μεταλλαγήν, χαί μάλιστα καθ’ ό
σον ή Βενετία δέν ειχεν ανανεώσει τάς μετά  το» 
Μούσα συνδήκας τού 1 4 0 3 , δ ιά  τούτο άπεφάσισε·/
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εις τόν Ζένον τήν άξίαν λ ίγου  αποστολήν, ίνα  πο- 
ρευθή ώς πρέσβυς εις του Μούσα τήν αυλήν. Τήν 
2 0  καί 23  Ιουλίου ώρίσθήσαν τά  καθ' 2/.αστα τής 
εντολής του, άτινα ό'έν είναι ενταύθα ό άρμόδιος 
τόπος ϊνα έκθέσω' πρό πάντων εγένετο λόγος κυ
ρίως μετά  τήν άνανέωσιν τής είρήντ,ς τού 1 40 3 , 
περί τής κανονίσεως τών κτήσεων τών πόλεων Ναύ
πακτού καί Πατρών. Ó πανούργος δυνάστης τής 
Ανδρου Χατώρθωσεν, έπ ί τή  ύποεχέσει βέβαια ση
μαντικών (ιπο τελείας φόρων, νά έπιτύχη, τούς σκο
πούς τής Βενετίας' τό τε συνυπέγραψε μ ετά  τού 
αρχιεπισκόπου τήν συμφωνίαν, δυνάμει τής όποιας 
ό τελευταίος παρεχώρει τή  δημοκρατία τήν κτήσιν 
τώ ν Πατρών έπ ί πέντε έτη, καί ό Λωρέντζος Βε- 
νιέρ εύδύς μετά  ταύτα  άνέλαβεν ενταύθα τά 
χρέη του ώς πρώτος κόμης έκ μέρους τής Βενετίας. 
Διά τ ά  έξοδα τώ ν διαπραγματεύσεων, άτινα  ό Ζέ- 
νος έλογαρίασεν εις 40 λίρας, 18 σολδία, 6 γρό- 
σια καί 20  λεπτά  χρυσού, τόν άπεζημίωσεν ή πα· 
τρις διά  ψηφίσματος τής Γερουσίας τήν 10 !α- 
νουαρίου 1 4 0 9  μέ 1000  δουκάτα. Τότε έπέστοεψεν 
εις Ανδρον, άφ’ ου ποότερον έτελέσθη εν Βενετία 
κατά  τό  1 4 0 8  ό γάμος τής θυγατρός του Φιωρέν- 
τζα ς  μετά τού εύγενούς ΜαρίνΟυ Μάρκου Φαλιέρ, 
δ ι.. πράξεως δέ τής 18 Μαρτίου 1 4 0 9  έστάλησαν 
αύτώ καί τώ  γαμβρώ του είς Εύβοιαν 1 5 κωπηλά- 
τα< Γ-α χρησιμεύσωσιν είς εξοπλισμόν τού κάτερ
γου τυιν. Κ ατά τόν Αύγουστον τού αύτού έτους 
είση'χθη ό ποεσούτερός του υιός καί επίκληρος διά
δοχος Ανδρέας είς τήν μεγάλην Βουλήν, όμοια δέ 
άδεια έδόθη καί είς τόν δευτερότοκου του υιόν Μάρ
κον τήν 23  Φεβρουάριου 1 42 0 , άφ' ού οϊ ληζίαρχοι 
(Avvogndori del commun) τον άνεγνώρισαν ώς γνή
σιον τής Βενετίας πολίτην. —  Κατά τό έτος 1413 
έπέτρεψεν ή Γερουσία είς τόν Πέτρον Ζένον τήν 9 
Φεβρουάριου, ίνα δύναται νά άποστέλλη κατά τήν 
διάρκειαν πέντε έτών 20  ίππους καί ήμιόνους κατ 
έτος είς πώλησιν είς τήν έν Κρήτη αγοράν, καί 
τήν 3 Μαρτίου παοεδόθη αύτώ νεον κάτεογον, ώ- 
ρισμένον διά τόν γυναικάδελφόν του. Τήν 20  Μαίου 
δ ιε-αχθη  ό ναύαρχος τής μοίρας τού λδριατικού 
νά συμπιριλάβη είς τάς μετά  τού νέου κυριάρχου 
τών Οθωμανών Μωάμεθ τού Λ" συνθήκας, εκτός 
τού δουκος Ιακώβου τού λ ’ καί τού μαρκίονος τής 
Βωδονίτσης Νικολώ Γεωργίου, καί τόν Πέτρον Ζέ
νον δυνάστην τής Ανδρου" πάντα  ταύτα  ήσαν 
ίκαναί άποδείξεις τής εγκαρδίου συνεννοήσεως, 
ή τις έπεκ-άτε·. μεταξύ αύτού καί τής δημο
κρατίας. Η δύναμίς του ύπερηύξησεν έπ ί τοσούτον, 
ώστε έντός ολίγου εθεωρεϊτο ώς Joέ·ή τήc 's lrJ p o v , 
τόν όποιον τίτλον καί έφερεν ό μόνος πάντων τών 
τής νήσου ταύτης δυναστών.

Περί τόν αύτόν χρόνον ήρχισεν ή Μαρία -ανούδη 
νά έκφερη νέας άξιώσεις, κα ί μάλιστα  αϋτήν τήν 
οοράν έπί τών παρά τής Βενετίας δημευθεντων κτη
μάτω ν τής άποθανούσης χήρας τού τελευταίου τών 
Δάλλε Κάρκερι. 11 Μαρία παρεχώρησε κατά  τό έ
τος 1 4 1 4  τήν νήσον Πάρον είς τόν πρωτότοκον ■

αυτής υιόν Χρυσϊνον Α' Δέ Σομμαρίπα, καί ένήργη* 
σεν ώςτε νά λάβη ούτος καί παρά τού γαμβρού του 
δουκός Ιακώβου τού Α' ώς τιμάριον τήν 2 7  Σε
πτεμβρίου τήν νήσον Αντίπαρον, τήν οποίαν είχε  
φέρει αύτώ  προίκα ή σύζυγός του Φιωρέντζα. Καί 
αύτά ακόμη τά  έν Εύβοια κ τήμ ατά  της*·/τά παρε- 
χώοησεν είς τόν Χρυσϊνον, κατά  παράλειψιν τών υ
στερογενών αδελφών του Νικολώ καί Γαλεάτζου. 
6  ία'κωβός Κρΐσπος άνέλαβε μέ ζήλον τόν αγώνα 
υπέρ τής πενθεράς του Μαοίας Σανούδης, κα ί ή 
πρεσβεία τήν οποίαν έπεμψε κατά τό  1 4 1 5  εις 
Βενετίαν, μεταξύ άλλων άντικειμένων(ε ίχ ε  καί τόν 
σκοπόν νά ύποστηρίξη τήν  Μαρίαν είς τ ά  έπ ί τής 
έν Εύβοια κληρονομιάς τής Πετρωνίλλας δικαιώ
μ α τα  της. Τήν 6 Φεβρουάριου άπήντησεν ή Γερου
σία έπ  αύτού τού αντικειμένου, ότι δέν είνε μέν αρ
κούντως πληροφορημένη περί αύτού, άλλ’ δτι έ
πρεπε νά δ ιαταχθή  6 Βάϊλος τής Εύρίπου νά 
δώση άκρόασιν είς τά  παράπονά της. Πρότερον 
ακόμη, ότε ό καιρός τής έκμισθώσεως τού Δέ
οντος Κουκουδάτου ε ίχ ε  παρέλθει, ε ίχ ε  παρα- 
χωρηθή ή Αιδηψό; καί τής Λιχάδος ή χώρα είς τόν 
Βριγάΐον Σκαπινέλλον, δημότην τής Εύρίπου, έπί 
έτησίαμισθώσει 1 6 0 0  ύπερπύρων'σήμερον όμως καί 
οί δύω αύτοί τόποι είχον υποφέρει πολύ ένεκα τής 
έοημώσεως τώ ν Τούρκων, κα ί τά  όχυριόματά των 
εϊχον μεταβληθή είς ερείπια ' 1 5 0 0  ψυχαί άπήχθη- 
σαν είς αιχμαλωσίαν, οί δέ ένοικιασταί κα ί υποτε
λείς είχον περιέλθει είς παντελή π τω χε ία « 'ή  γεωρ
γία  ήτο παρημελημένη καθ' ολοκληρίαν, καί μόνη ή 
χάρις τής Γερουσία; άπό τής 9 Μαρτίου 1 4 1 6 , διά 
τής οποίας ό Σκαπινέλλος άπό τού ακολούθου'Οκτω
βρίου ήτο ελεύθερος πάσης πληρωμής, ήδύνατο τρό
πον τινά  νά έπιφέρη τινά βοήθειαν είς τά  ήρημω- 
μένα εκείνα υποστατικά. Αλλ’ είς τής Μαρίας τάς 
αξιώσεις δέν έδόθη καμμία  άκρόασις, δ ιότι ή Βενε
τ ία  έπροτίμα κατά  τήν  κρίσιμον εκείνην εποχήν 
νά έχη τά φρούρια τής νήσου είς "·άς ιδ ία ; έαυτής 
χεΐρας, άν καί ή Μαρία καί ό υιός της έςηκολού- 
θουν νά καρπώνται τά  εϊςοδήματα τής τριαρχίας 
ίίρεού.

Τό Αίγαίον Πέλαγος ποτέ δέν ειχεν υποφέ
ρει τοσαύτας κακώσεις ύπό τών Τούρκων καθώς 
τότε. 0  δούξ Πέτρος Ζένο;, δςτις πρώτος διά 
γραμμάτω ν ε ίχ ε  προειδοποιήσει τούς Βενετούς, δττ 
οί Οθωμανοί έξώπλιζον στρατεύματα καί 50  πλοία 
κατά τής βυζαντινής αύτο/.ρατορίας, έπέφεοεν αυ
τόκλητος τήν έρήμ.ωσιν είς τάς τουρκικά; κτήσεις 
τής μ ικρά; Ασίας καί Καλλιπόλεω; (*), κα ί ένέπε-

( ')  Μιτά πόσου ζήλου προσιπάθΕ: ό ϊσοξ Πέτρο; Ζένο« νά  
ένώση τούς ουνάσοα; τού Αιγαίου ΙΙελάγους «:'« χοινήν άμυναν  
χατά τών 'Οθωμανών, εξάγεται χ* ! έχ  τού ψηφίσματα; τής ß i -  
νετιχή ; Γεοοιαίας τής 2 0  Αύγουστου 1 4 1 3 . Τότε ό Βάιλος τή ;  
Εύρίπου ίιεύβυν* 5:ά τού υποναυάρχου (iopraroim to <!rl Golf«) 
Ζχνάχη Πααχαλίγου πρόαχληαιν επ! τούτιρ είς τούς μ ή  ύπ οτε-  
λεΤς τή  ΠινεΗα ϊυ νά ιτα ς  τού Αιγαίου Πε/.άγους. Οί Ί ο υ -  

| στινιάνοι τής Μ ου, 4 ή -ε μ ύ ν  Ί'ραγχΤϊ/.ος Β' Γαττιλούαιος -ίή- 
I Α ιτίου χα! οί ΊκαννΤτα: ίππόται, οίτινος ίκ τ ίς  τής 'Ρόίου ε -
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σεν ούτος είς τήν όργήν τού Σουλτάνου, δστις ούχ 
ήττον εξαγριωθείς, δ τι ό δούξ Ιάκωβος ούτε έν Α- 

δριανουπολει ούτε έν Σμύρνη ένεφανίσθη ϊνα άποδοίση 
τήν όφειλομένην προσκύνησιν, έπεμψε τόν στόλον του 

έν π ρώ τοι; κ α τά  τού Α ιγαίου. Τριάκοντα  π λοία  έζ- 
έπλευσαν άπό Κ α λλιπ όλεω ;, διοικούμενα ύπό τού 

'Γσιαλή Βέη ναυάρχου τής Ρουμελίας, κ α ί ήρήμω- 
σαν τήν Ανδρον, Α ντίπα ρον, Μήλον κ α ί τ ά ς π λ εί- 
σ τ«ς άλλας ’ Κυκλάδας, κ α ί έπέστρεψαν φέροντα 
πλούσια λάφυρα, καί άγοντα πολλούς α ιχμ α λ ώ 

τους εις τήν Κ α λλ ίπ ο λ ιν . Τούτο προεκάλεσεν α ι 

ματώ δη πόλεμον μεταξύ Βενετίας κ α ί τών Οθω
μανών, λήξα ντα  προςωρινώς μέ τήν παρά τήν Κ α λ - 
λίπ ολιν ναυμαχίαν τήν 2 9  Μαΐου. Τότε έ ξτπ έσ τει- 

λεν ή δημοκρατία τέσσαρα κά τεργα  πρός ύπερά- 
σπ ισ ιν τή ς Ν α υ π λία ς, Εύρίπου, Κορφών κ α ί Ά ν 
δρου, κ α ί έπέτρεψε προθύμως τήν ί  Ιουνίου 1 4 1 6  

είς τό ν Ίανούλην Δέλλα Γρ α μ μ ά τικ α  (*) νά όχυ- 
ρώση κ α τ ά  τώ ν Τούρκων τ ό  έ π ί τή ς Ανδρου κεί
μενον φρούριόν του, τό όποιον έφερεν ώ ; τιμάριον 

παρά τού Ζένου' έπειδή δέ άλλοτε τώ έδίδετο ξυ
λ ικ ή  άπό τή ς Κρήτης, νύν δέ ε ίχ ε  ,ταύσει αύτή ή 

χορήγησις, έδόθη αύτώ ή άδεια νά π έμ π η κ α τ ’ έ-

ςουαίαζαν καί π ο λ λ ίς  άλλας νήσους μεταξύ τών Κ υχλάϊω ν, ώς 
π .  χ .  τήν Κώ χαί τήν Δήλον, ποοσεχλήΟησαν ίν α  σ /η μ α τ ί-  
βωαι μετά  τής Βενετία; βυμμαχίαν χα τά  τής έπί μ ά λλον α ύ -  

ίανούαης ίυνάμεως τών ’Οθωμανών. Π α ϊχ  πα;.άστααις, δτι μ ό 
νον 6ι4 τής ομοφώνου συνέργειας μ ετ4  τής βενετικής δυνάμεως 
ήδύναντο τού λοιπού ν4  διατηρήαωσι χαί αύτ4ς των άχόμη τ4ς  
περιλειπομένας χώρας, εμεινεν αλυσιτελής ή έθν.χή αντιζηλία  
μεταξύ Γενούης χα ί Βενετίας έτύφλονε τούς ίυνάστας τού Αι
γαίου Πέλαγους. "Οβεν ήτο χαί π ά λιν άνάγχη τ?ς μ ετά  ζή
λου παρεμβάσεως τού Πέτρου Ζένου Ϊ ι4  νά ίπιτευχθή κάποιον 
αποτέλεσμα’ οί λοιποί δυνάσται ένεπιστεύοντο αύτώ μάλλο·/ 
παρά τή δημοκρατία, α·/αοανέντ·. ήδη πολλάχις πρ «αγω νιστή  

των έλληνιχώ ν συμφερόντων, χα ί ύπέσχοντο α·ύτώ έκαστος, ότι 
ήΟελον διατηρεί άνά εν χατεργον πρός ύπεράσπισιν τού Αιγαίου 
Πέλαγους, χα ί ότι ήΟελον τά έχει έτοιμα είς τήν διάΟεσίν του. 
"II Βενετία επεχύρωσε τήν συνθήκην ευχαρίστως, χαί ειδοποί
ησε τότε τόν Ζένον, δτ χα ί ό κύτοχράτωρ Μανουήλ Παλαιο- 
λόγος ήνώθη μετά τή ; σ υμ μ χχίχς ταύτης, παροτρύνουσα αυτόν 
νά άντιστή δλαις δυνάμεσι χατά τώ ν 'Οθωμανών. Τού εξοπλι
σμού του χα ί τών έπιδρομων του χατά τή ; μιχράς 'Ασίας επ α 
κόλουθου ήτο ό πρώτος χατά θάλααααν πόλεμος μεταξύ τής Βε
νετίας χα! τών 'Οθωμανών. —  "Αλλην άπόίειξιν τή ; άςιοτητός 

του εδωχεν ό Πέτρο; Ζένο; χα τά  τό ετος ϊ 4 - 3 ,  οτε διά μυ
στικού ψηφίσματος τ ή ; Γερουσίας άπό 2  'Ιουλίου διωρίαθη ε ί-  
σηγητής έπ ! τ ή ; ύποθεσεως τή ; θεσσα» ονίχης, τήν όποιαν βέ
βαια έγνώριζε χάλλι&ν πάντω ν, πρό πολλού ένδιατρίψας είς 
τ ά  πράγματα τής Ά να το λ ις . Είς τά; συμβουλά; του εχρεω - 
στε'το ή  άποχατάστασ·.; τχύτης τής π όλεω ;, ήτις ήδύνατο νά 
χαταστή κυρία έδρα τού έν τή  ’Ανατολή βενετικού άποιχισμού, 
έάν δέν άπεςέχλινεν ύπίρ τό δέον τά βλέμματα  τή ; Βενετία; 
άπύ τώ ν έλληνιχώ ν κτήσεων τη; ή υπερβολική αύτής φειδωλία, 
συ/δε δεμένη μετά  τής έπιθυμίας πρός άπόκτησιν χωρών έπ! τής 

ιταλικής χερσονήσου, τά μέγα  σφάλμα τού μεγάλου ίόγου  ά ραγ- 
αίσχου Φόσχαρη.

(") Ή  οικογένεια τών Δ έλλα Γραμμάτιχα άχμάζει ά/.όμη έπ! 
τής "Ανδρου χα! τ ιύ  λοιπού Αιγαίου Πελάγους, ύπαγομένη έν 
μέρει είς τό δυτικόν χα! έν μέρει είς τό ανατολικόν δόγμα.

το ; 40 ίππου; καί ήμιόνου; εί; Κρητην, κα ί ά ντ ί 
τή ; πληοωμής αύτών νά προμηβϊύηται έκεΐθεν ξ υ 
λικήν διά τάς άναγκαιούσας έπιδιορθώσεις. Αν καί 
ή Ανδρος διά  τών συνεχών πειρατικών επιδρομών 
τώ ν Τούρκων είχεν έπ ί τοσούτον καταστροφή, έν 
τούτο ι;, χά ρ ι; εί; τ ά ;  προ;παθεία; τού Ζένου, ή 
νήσο; διετηρείτο καλλίτερα παρά τ ά ; λοιπά; Κυ- 
κλάόα;. Πολιτική τόν παρεκίνει νά ελθη μ ετά  τών 
Τούρκων εί; καλλίτερα; σχέσε·.;, καί μάλιστα  ύπε- 
δέχετο  ενίοτε εχθρικά πλοία εί; Ά νδρον, τήν ό 
ποιαν διαγωγήν έμέμφθη δειυώ; ή Γερουσία τήν 9 
’Ιουλίου 1 4 1 7 ’ έφρόντιζε δέ έπαξίω ; τή ; δουκική; 
του άξια ; νά διατηρή καί ιδιαίτερα κάτεργα πρό; 
ύπεράσπισιν τών κτήσεων του, καί έπ ί ένό; τοιού- 
του έπέστρεψε καί ό Ερρίκος Βωφόρτ, άρχιεπίσκο- 
πο ; τού Ούϊντσέστερ καί θείο; έρρίκου τού Ε' τή ; 
Α γγλίας, ερχόμενο; έκ Παλαιστίνη; τό 1 4 1 8  καί 
διευθυνόμενυ; εί; Α γγλίαν διά  τής Βενετίας.

Κ α τ ά  τό αύτό έτος άπέθανε καί Ιάκω βο; ό Α ’ 
δούξ τ ή ;  Ν άξου, ό σ τι; διά τ ά ;  άρ ετά ; του ε ιχ ε ν  

έπικληθή 6 Ε '.ρη ηχύς, έπ ί τού έν Ιτ α λ ία  τα ςειδ ίο υ  
του, είς Φερράραν, χωρίς νά άφήση τέκνα έκ τού 

γάμου του μ ε τά  τής Φ ιω ρέντζα; -ο μ μ α ρ ίπ α . I I  
Γερουσία άνέλαβε νά προστατεύση τήν χήραν αύτού 
καθώς κ α ί τήν μητέρα του Μαρίαν Σανούδην (χ ή 

ραν Σ ομ μ αρ ίπ α), ϊνα δοθή αύταίς α νά λογο ; έπ ί χ η 
ρεία σύνταξις, εκτός τ ή ; Α ντιπάρου, ή τ ι ;  άνήκευ 

ήδη τή  Φιωρέντζα δικ α ιώ μ α τι τη ; μ η τρ ό; της. Τό 
σχέδιον όμως, τό όποιον ε ίχ ε  παραδεχθή ή  Γερου
σία  τήν 1 7  Νοεμβρίου ϊνα  δημεύση τήν δουκίαν,

1 άπέτυχε, επειδή οί Νάξιοι προλαβόντες άνύψωσαν 
ε ί; δούκα έπ ί τού θρόνου πάραυτα ϊωάννην τόν Β 
(141 8— I 4 3 7 ), δευτερότοκον υιόν Φρχγκίσκου τού 
Κρίσπου καί αδελφόν τού άποθανόντος Ιακώβου τού 
Α'. 0  γάμ ο ; εί; τόν όποιον αύτο; συνήλθε τό ακό
λουθον έτος 1 4 1 9  μετά  τής Φ ραγκίσκο; θυγατρός 
τού Βίκτωρο; Λουΐγη Μωροζίνη, έξησφάλισεν αύτώ 
τ ά ;  συμπάθεια; τή ; δημοκρατία ;' ιός πρέσβυ; του 
παρουσιάσθη ό δούξ Πέτρο; Ζένο; τ ή ; Ά νδρου έν Βε
νετία, όπου εδωκεν εξηγήσεις περί τών δικαιωμά
των Ιωάννου τού Β ', καί μ.ετά τήν έκπλήρωσιν τή ; 
εντολής του, έλαβε κατά τήν 5  Μαρτίου 1 4 2 0  τήν 
άδειαν τή ; Γερουσία; νά έξοπλίση τό κάτεργόν του 
έν Βενετία, καί νά συλλέξη διά  τό πλήρωμά του 
2 0  ξένου; καί ό χ ι βενετούς κωπηλάτας.

Εν τούτοι; ή Ιρις περί τού έπ ί χηρεία άποτιμή- 
ματος τή ; Φιωρέντζα; ακόμη δέν ε ίχε  διαλυθή. Η 
αγω γή πηριεστρέφετο είς τ ό  ό τι ό Ιωάννης Β’ ό 
νέος δούξ δέν ¿ξεπλήρωσε τήν ύπόσχεσίν του, τήν 
οποίαν είχε  δώσε·, κατά τόν καιρόν τής κληροδοτή- 
σεως τής Μαρίας Σανούδης μ έ  τήν νήσον ΙΙάρον 
κατά  τό 1389  εί; αϋτήν, καθώς καί είς τόν μνη
στήρα της Γάσπαρον Σομ,μαρίπα, νά νυμφευθή Ισα- 
βέταν Σανούδην τήν νεωτέραν αδελφήν τής Μαρίας. 
Ϊ1 Μαρία παρεπονείτο έτι, ότι τά  έκ τών κτημά
των τής Ά νδρου αύτή, άνήκοντα χρήματα  δέν τή 
έπληρώθησαν" ένί λόγω , άνεφύη πολυχρόνιος δίκη 
μετά τής Μαρίας καί Φιωρέντζα;, ήτις μόλις τό
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4 426  διελύθη, ότε πλέον ή Μαρία ειχεν άποθάνει, 
κα ί ή θυγάτηρ αϋτή; τ,το προθυμοτέρα ινα ένδώση. 
Παρατρέξω ενταύθα τά  καθ έκαστα τής συζητή- 
σεως, άτινα άνήκουσι μάλλον εις τήν ιστορίαν τής 
νήσου Νάξου, κα ί περιορίζομαι άπλώς εϊς τινα  ο
λ ίγ α  τήν 'Ανδρον εγγύτερον άποβλέποντα ζητή- 
ματα .

0  Ιωάννα,; Κρϊσπος άπήντησεν εις τα  παράπονα 
τής Μαρίας καί Φιωρέντζας πάραυτα με τήν δή· 
μευσιν τής Πάρου καί Αντιπάρου" ούτως άπολέσα- 
σχι άπαντα  τά  κ τή μ α τά  των, ύπαγαν άμφότεραι 
εις Βενετίαν, καί έφεραν αγωγήν ένώπιον τής 
Γερουσίας. Αύτή δε έψηφίσατο τήν 23  Μαρτίου 
4 421 νά γράψωσι πρός τον δούκα, ϊνα τόν παρα- 
κινήσωσιν εις επιείκειαν" όμοια γράμματα έστάλη- 
σαν και πρός τον αδελφόν του καί πρός τόν Πέτρον 
'Λίνον τ ι ς  "Ανδρου. Αφ’ ού δέ ούδεμία έδόθη απάν- 
τησις, παρουσιάσθησαν αί στενοχωρημέναι καί π ά ν 
τω ν τω ν πρός τό ζήν στερούμεναι γυναίκες, έκ νέου 
βοήθειαν έπικαλούμεναι. Κ ατά τήν έπιθυμίχν των 
προσεκλήθησαν τήν 9 ’Ιουνίου ό δούξ, οΐ άδελφοι 
του καί ό Ζένος Ινα πέμψωσι πληρεξουσίους, οϊ- 
τινες νά έκπροσωπεύσωσι τά  δικαιώ ματά των κα'ι 
νά δικαιολογήσωσι τήν αγωγήν τω ν. Ε π ί τούτω  
παρουσιάσθη Πέτρος Ζενος ό δούξ τής Ανδρου έν 
ονόματι του ίδιου έαυτού του, κα ί έν όνόματι των 
Κρίσπων ϊνα συμβιβασθή μετ ' άμφοτέρων τώ ν ενα- 
γουσών ένώπιον τής Αυθεντίας (Signoria) τής Βε
νετίας. II Βενετία έπεφόρτισε λοιπόν τόν Ε ισαγγε
λέα Βερτούκκιον Κυϊοίνην καί τόν 'Ιάκωβον Τρεβι- 
ζάνον, ϊνα διαλύσωσιν είρηνικώς ταύτν,ν τήν διαφο
ράν ώς διαιτΥ,ταί" άλλ ' αυτοί δέν έστάθησαν "ικανοί 
νά δώσωσι πέρας εις τήν ύπόθεσιν, καί ό Πέτρος έ· 
πέστρεψεν άπρακτος εις Άνδρον" ή δημοκρατία έ- 
πέμεινεν όμως εις τήν περαιτέρω λύσιν τού ζη τή 
ματος. ϊή ν  24 Απριλίου 1 4 2 2  έψηφίσθη έν μυστι
κή συνεόοιάσει τής Γερουσίας νά άφεθή ελεύθερα 
τή  δικαιοσύνη, πορεία, καί νά προβώσιν εις εκλογήν 
πεντε νομομαθών (Savj), οϊτινες νά άκούσωτι τάς 
έναγούσας, καί συσκεφθέντες περί ταύτης τής δ ια 
φοράς νά δώσωσιν έπειτα  έκθεσιν περί αυτής εις 
τήν  Γερουσίαν. Οί πέντε ούτοι ειδήμονες τών πραγ
μάτων εξελέχθησαν πάραυτα, αλλά μή παρουσια- 
σθεντων αύτών έν καιρώ, ό διορισυ.ό; των άνηοέθη 
τήν 27  Αύγουστου, και τήν 22  Οκτωβρίου προέβη- 
σαν εις εκλογήν νέων νομομαθών. Εύθύς μετά τχύτα  
παρουσιάσθη καί πάλιν ό Ζένος έν Βενετία μ.ετά πλη- 
ρεςουσιότητος έκ μέρους τού δουκός. 0  Ζένος εί/_εν 
εϋρεϊ πρός τούτοις κα τά  τά ς άρχάς τού έτους επί 
τ ι ς  παραλίας τής νήσου του βαρύ κιβώτιον, τό ό
ποιον προήρχετο άπό  τίνος ναυαγήσαντος πλοίου 
εκ Γενουης, καί περιείχε 1 5 ,0 0 0  χρυσά δουκάτα. Ε
γραψε λοιπόν εις Γένουαν, ό τι ε ίχεν  εύρεΐ κιβώτιόν 
τ ι  "χωρίς νά γνωρίζη τόν νόμιμον ιδιοκτήτην, καί 
έν περιπτώσει καθ ήν ήθελεν ανήκει ε ϊ; τινα  έκ Γε- 
νούη;, τότε νά δηλώσωσιν έκεϊθεν τήν ακριβή πε- 
ριγραφήν, καί θέλει εϊσθαι ετυιμος νά τό παραδώση. 
Αν επ ί ταύτρ τ·ρ προοκλήσει έδόθη άρμοδία άπάν-

τησις μένει άγνωστον. Εν Βενετία παρουσιάσθη τήν 
7 Ιανουάριου 1 423  μετά  τής Μαρίας καί Φιωρίν- 
τζας ένώπιον τών αιρετών δικαστών" αί τελευταϊαε 
παρουσίασαν άμφότεραι τά  πριν συμφωνητικά περί 
τής Πάρου άπό τού 1 3 8 9  καί 1414" άλλ επειδή 
τά  πρω τότυπα έκειντο έν τή  δουκική κ,αγκελλα- 
ρία τής Νάξου, παρεκάλει ά Ζένος πρός παράτασιν 
τής προθεσμίας ίνα δυνηθή ό δούξ Ιωάννης Β νά 
παρουσιασθή αύτοπροσώπως καί νά φερη μεθ έαυ
τού τά  περίών ό λόγος έγγραφα" όσον τό  καθ έαυ- 
τόν έδήλωσε τήν 2 Μαρτίου ό τι ήτο έτοιμος νά 
πληρώσγ, τή  Φιωρέντζα ώς άποζημίωπιν διά τά  έίτί 
τής Ανδρου δ ικα ιώ ματα της 3 0 0  δουκάτα μετρη 
τά , τά  όποια έν περιπτώσει καθ' ήν ήθελεν άποφα- 
σισθή ότι τή  άνήκον περισσότερα, νά άφαιρεθώσιν 
άπό τό  όλον ποσόν. Év τούτοις έκ μέρους τού Κρί- 
σπου δεν ήκούσθη τίπ οτε , κα ί ούτως άπεφάσισεν ή 
Γερουσία τήν 22  Μαΐου, 1ν κα ί ό εις τών πέντε νο
μομαθών Ιωάννης Φ ιλίππου Κορρέρ άνεχώρησε με 
τό αξίωμα κόμητο; εις τήν Ζάραν, νά διάλυση έν 
πρώτοις τήν διαφοράν περί τών δημευθεισών νήσων 
Πάρου καί Αντιπάρου. Τήν 31 Μαΐου έςεόόθη άπό- 
φασις περιΧ.αμβάνουσα ότι, έπειδή ό Ιωάννης Κρί- 
σπος δέν έτήρησε τό συμφωνητικόν τού 1 3 8 9 , μή 
συζευχθείς τήν Ίσαδέταν Σχνούδην, πεοιέπεσεν ού
τως εις τό πρόςτιμον τών 3 0 0 0  δουκάτων, άτινα 
τότε ε ΐ/ο ν  όρισθή κατά τού παραβαίνοντος τά  συμ- 
φωνηθέντα" ότι ό δούξ ϋπεχρεούτο επομένως έντός 
τριών ετών άπό τής ήμέρας Ίωάννου τού β α π τ ι-  
στού νά πληρώση τή  Μαρία τούτο τό ποσόν, όιά τό 
όποιον Πέτρος Ζένος ό δούξ τής Ά νδρου έπρεπε νά 
έγγυηθή ότι α ί νήσοι ΙΙάρος καί Αντίπαρος απο
λείπονται τή  Μαρία καί τή  θυγατρί αϋτής Φιω- 
ρένεζα, έλευθερούνται δέ αύταί άπό τού νύν τής ό- 
ποχρεώσεω; νά παρέχωσι 30 ναύτας κ α τ  έτος εις 
τόν δουκικόν στόλον" ό τι όμως μέ τοϋτο^ δέν θεω
ρείται έ τ ι τό περί τής έπ ί χηρεία συντάςεως τής 
Φιωρέντζας ζήτημα λελυμένον, καί ότι περί τού
του έπρεπε νά άποφασισθή ακολούθως. » Η έγγύη- 
σις δ,ά τόν Κρισπον κατετέθη αμέσως ϋπό 4 0 βε- 
νετών εύγενών, μεταξύ τώ ν οποίων εύρίσκομεν και 
τόν Πέτρον Ζένον τής Ά νδρου, καί τόν νεώτερον 
υιόν του Μάρκον αέ 1000  δουκάτα.—  Γήν 9 Ιου
νίου έξεδόθη άπόφασις καί έπί τής δίκης τήςΦιωρέν- 
τζας. Αύτή άνεκάλεσε τήν πρώτην της αιτησιν ϊνα 
τή  δοθή ή νήσος Θήρα ώς επίκληρον έπ ί τή  γηοεια 
της άποτίμημα , καθότι ’Ιωάννης δ Β είχε διαθε- 
σει ήδη τήν  νήσον πρός χάριν τού νεωτερου του α
δελφού Νικολώ, κα ί ήρκέσθη μόνον νά άνακτήσ-η 
τά  λιθοκόλλητα πολύτιμ-α κοσμήματά τη ς , καί να 
τή  άποδοθώσι τά  κειμήλια τής άποθανούσης Πε- 
τρωνίλλας Βενιέο, χήρας Δάλλε Κάρκερι, μετά  ε
τήσιας συντάξεως 1 0 0 0  δουκάτων, έπ ί τή  απει
λή , ότι έάν ό δούξ δέν ήθελε συμμορφωθή, ή τ·;ολι- 
τεία ήθελε Χ,άβει τά  άρμόδια μέτρα, έδιδετο ή ά 
δεια εις αυτόν καί εις τόν Ζένον νά πωλώσι κ α τ  έ
τος έκαστος 5 0  ΐππους καί ήμώνους εις Κρήτην 
πληρόνοντες τά  έκεϊ ϊίθισμέν* τελωνικά δικαιώ-
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ματα  διά  πέντε έτη  ϊνα πορισθώσι τά  χρεωστού- 
μενα χρήματα" ύπέσχετο δ έ η  πολιτεία  άντί τού
των τήν 4 9 ’Ιουλίου νά παραχωρήσγ τώ  δουκί νεω- 
στί ναυπηγηθέν κά-εργον έκ του βενετικού νεωρίου. 
Αλλ’ Ιωάννης ό Β’ έζήτει νέας ύπεκφυγάς, κα ί πα- 
ρεκάλει νά δοθή αύτω ή άόεια ϊνα έλθη είς Βενε
τίαν  καί νά έκθεση προςωπικώς τά ς αξιώσεις του. 
Αν καί παρεχωρήθη «ύτώ ή τοιαύτη άδεια τήν 17 
Αύγουστου 1 4 2 4  διά έξ μήνας, έκεϊνος όμως ούτε 
τάς δ ιαταγάς τής Γερουσίας έξετέλεσε περί τής έπ ί 
χηρεία  συντάξειος τής Φιωρέντζας, οϋτε παρουσιά- 
σθη ένώπιον τής Συγκλήτου τή ; δημοκρατίας. Καί 
περί τής άποδόσεως ακόμη τής Πάρου καί Α ντιπά
ρου ολίγον έφρόντισε" μόνον όέ ότε τήν 2 9  Μαρτίου 
4 425  άπευθυνθη ένταλμα εί; τόν Βάϊλον τής Εύρί- 
που Αονάτον Αριμόνδον (1 4 2 4 — 1 4 2 5 ) ϊνα προς- 
καλέση έντόνως δ ι’ απεσταλμένου του τόν απειθή 
καί άνυπότακτον δούκα διά τελευταίαν φοράν πρό; 
έκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεών του, τότε συνεμορ- 
φώθη να ι άπέδωκεν άμφοτέρας τάς νήσους τή  Μα
ρία Σανούδη, ήτις πάραυτα παρεχώρησε τήν  μεν 
Πάρον τώ  υίώ της Χρυσίνφ τώ  Α’ Σομ.μαρίπα, τήν 
δέ Αντίπαρον τή  θυγατρί αύτής Φιωρέντζα (χήοα 
τού ’Ιακώβου Κρίσπου). Αί δοθεΐσαι εγγυήσεις έπε- 
στράφησαν τήν 2 4  Μαΐου και 2  ’Ιουνίου τού ίδιου 
έτους. Εύθύς μετά  ταύτα άπέθανε κ,ατά τό έτος 
1 4 2 6  ή Μαρία Σανούδη έν Βενετία" τό τρ ιτημό
ριον τής Κύβοία;, τό  όποιον ε ίχ ε  κληρονομήσει 
παρά του πρό πολλού άποθανόντος έκ μητρός α 
δελφού της Νικολώ Δάλλε Κάρκερι, τά  έδήμευσε 
πάραυτα ό Βάϊλος τής νήσου Αντώνιος Μιχιέλης 
(1 4 2 5  —  4 4 2 7 )  δ ιαταγή  τής δημοκρατίας. Π Φ.ω- 
ρέντζα έμεινε πρός ώραν έν Βενετία, καί έξηκολού- 
0»t τήν  δίκην τ η ς , περ ί τής έπ ί χηρεία συντάξεως 
εναντίον του Κρίσπου" επειδή  δέ ή άγνοια τής λ α 
τινικής γλώσσης τήν έδυσκόλευε παρά πολύ εις τήν 
διεξαγωγήν τής συζητήσεως, διωρίσθη πληρεξούσιο; 
αύτής έπιτετραμμένος τήν  1 Σεπτεμβρίου τού ίδιου 
έτους ό δικηγόρος τή ; παρ'έφέταις είσαγγελεί«ς(Αν- 
Y o g a d e r  dei procurator! de sopra) Νιχολώς Πιτζα- 
μάνο;" αλλά καί αύτός ολίγον ήδυνήθη νά τήν υπο
στήριξή πρός άνάκτησιν τής επ ί χηρεία συντάξεως. 
Κ αί αύ-ή δέ ή μετέπειτα  παρουσιασθεϊσα αϊτησίς 
της πρός τήν δημοκρατίαν ϊνα μεσολάβηση παρά 
τώ  δνυκί ίιπέρ αύτής ώς κληρονόμου τής Πετρω- 
ν ίλλα ; "Γόκκω, άπερρίφθη τήν 4 9 Μαρτίου 1430  
παρά τής μεγάλης Βουλής.

Κ ατά τόν αύτόν καιρόν, ότε έτελεύτησεν ή Μα
ρία Σανούδη άπέθανεκαί Γυλιέλμος ό επίσκοπος Ά ν 
δρου. Τήν 28  Μαρτίου 1427  διωρίσθη υπό τού 
π ά π χ  Μαρτίνου τού Ε ώς διάδοχό; του ό δου.ινι- 
κανό; Ανδρέας Λώριας έκ τής γνωστής Γενουηνσία; 
τούτου τού ονόματος, άνήρ τά  μάλιστα εξαίρετος 
διά  τή,ν αυτού ευσέβειαν καθώς καί διά τήν θεολο- 
γικήυ του παιδείαν, όςτις συνέγραψε πολλά; ομιλίας 
δ ιά  τόν λαόν, πραγματείαν περί εκκλησιαστικών 
επ ιτιμ ίω ν (de Ceosuris ecelesiasticis) *αί άλλα 
συγγράμματα. Αν καί είς τά  μ ετέπειτα  τυπωθέντα

πρακτικά τής έν Βασιλεία συνόδου ή υπογραφή του 
δέν υπάρχει, φαίνεται δμ.ως, έάν πρέπει νά δώσω- 
μεν π ίσ τ ιν  είς τά  λεγόμενα του Καβαλιέρν,, (Caller. 
Dominic. Tem . I. p. 2 3 2 . n. 5 7 .) , ότι παρευρέθη 
έκεϊ, πιθανόν δέ καί νά άπέθανεν έκεΐ κατά τό 
1 436" τότε ειχεν ήδη άπολέσει ή 'Ανδρος τόν κν- 
ριάρχην της κα ί δούκα Πέτρον Ζένον.

Ó Πέτρος Ζένος άπέκτησεν έκ τού γάμου του 
μετά  τής Πετρωνίλλα; Κρίσπη;, θυγατρός Φραγκί
σκου τού A , έκτό; άλλων τέκνων τήν Πετρωνίλλαν, 
ή τις, ώ; άνω έρίέθη, ύπανδρεύθη τό 1 4 0 8  μ ετά  τού 
Μαρίνου Φαλιέρ, Ανδρέαν τόν ώρισμ-ένον αύτοΰ δ ιά 
δοχον, καί Μάρκον, όστις ζώντος έ τ ι τού πατρός 
του ένυμφεύθη δ ίς, πρώτον κατά τά  1421 μετά 
τής Αικατερίνης θυγατρός τού Στεφάνου Γυλιέλμου 
Κυιρίνη Δάλλε Π απότζε. καί δεύτερον κατά  τά  
4 4 2 5  μετά τής θυγατρός τού Πέτρου Αούκα Κον- 
ταρίνη, έπειτα  δέ άκόμη καί μέ τήν Κιάραν Βελ- 
λώνη. "ί"πγρέτησε δέ ό Μάρκος τή  δημοκρατία ώ ς 
καί ό πατήρ αϋτοΰ, διατελέσας κατά τό 4 421 δή- 
μ.αρχος έν Ραυέννη, άπό τού 4 4 2 4  μ.έχρι τού .1 42G 
διοικητής τού Άργους καί τής Ναυπλίας, κατά  τό 
4 4 3 2  πρέσους παρά τώ  αύτοκράτορι Σιγισμούνδο», 
παρά τού οποίου περιεβλήθη καί μέ τό «ξίωμ,α ι π 
πότου, άκόμη δέ καί κατά τό 4 4 42 έξετέλει χρέη 
συνδίκου έν Αλβανία. Αν καί ό πατήρ του έξ αρ
χής άκόμη είχε προσδιορίσει τόν Ανδρέαν ώς δ ιά 
δοχόν του έπ ί τής Ανδρου, εί; τόν Μάρκον όμως 
παρεχώρησε τό μεγαλείτερον μέρος τών βενετικών 
του κτημάτω ν, καί τόν έύεσεν είς κατάστασιν να 
ζή άξιοπρεπώς. Ε τι δέ κατά  τήν 24  Μαρτίου 
1421 ό Πέτρος Ζένος, συναινέσει τής συζύγου του 
Ιίετρωνίλλας, παοεχώρησεν είς τόν Μάρκον τά με
ριδίου τού τιμαρίου ¿ lyp id ia  καί Errar οι Κ ά σ τρ ο )4 
(Castel de Alto), τό όποιον ανήκε πρότερον εί; 
τόν Περουλάκην Σανούδον, έκ πλαγίου άγχ ισ τέχ  
τών δουκών τού Αιγαίου Πέλαγους. Ó Περουλάκη; 
ούτος ό καί Νικόλας επονομαζόμενος, ε ΐ/εν  αφήσει 
τό ήμισυ τών κτημάτω ν του, συνισταμένων έκ τού 
ήμίσεως τών τιμαρ ίοιν s'! γρ ιά  α  καί Ε πάνω  Α ά ·  
στρον  είς τήν σύζυγόν του Σιμώναν, ώς έπ ί χηρεία 
άποτίμημα , έν ώ τό έτερον ήμισυ έπανήλθεν εις τόν 
Ζένον ώς τιμαριω τικόν κυριάοχην. Αφ ού δέ εκείνη 
συνήλθεν είς δεύτερον γάμον μ ετά  τού ίΐρίωνος Μά- 
γνου, παρεχ,ώρησεν είς τούτον ό Ζένος όλα τά  κτή
μ α τα  τού άποθανόντος Σανούδου, καί μετά τόν έν
τός ολίγου λαβόντα χώραν θάνατον καί αυτού τού 
Μάγνου, άφησε τήν χήραν Σιμώναν είς παντελή* 
κτήσιν αύτών. Επειδή όμως καί αύτή άπέθανε κατα 
τόν ΐϊιο ν  καιρόν, ό Πέτρος Ζένος καί ή Πετρωνίλ- 
λα παρεχώρησαν τά  έκ νέου είς αυτούς περιελθόντα 
τιμάριά  είς τιμαριωτικήν κληρουχίαν τώ  υίώ αύτών 
Ανδρεα, καί παρέδωκαν αύτφ συναινέσει τού έπι- 
κυριάρχου δουκός Ιωάννου τού I)’ τήν  πραγαα· 
τικήν κτήσιν τώ ν υποστατικών, άντί ετησίου τ ιμ α 
ριωτικού φόρου ένός πορτογαλλίου, φόρου όστις πολ- 
λάκις απαντάται έπ ί τιμαριω τικα ϊ; μεταξύ συγγε-
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νών κληρουχίαι; (*). Εκτο; τούτων έδωρήσατο α ιτώ  
ή Πετρωνίλλα, έπ ί παρουσία τον εύγενοϋς Γεωργίου 
Δέλλα Γραυ.μάτικα (περί τού οποίου σημειωτέου εν 
παρενθέσει, οπι ούτε ιό  ονομά του νά γρ ά ψ η  έγνώ- 
ριζε) καί του Πέτρου Κρίσπου, 2 2  φοράδας άπό 
τής Τήνου πρός χρήσιν του, άλλ’ Οπό τον δρον να 
μVI βόσκωσιν εί; τό Γαύριον, Εξω-Μεριάν, Κόρτην 
καί Πρόβατον. —  όλ ίγα ς ημέρας όστερώτερον, τήν 
1 Μν.ίου, έκληροδότησεν αύτώ ό πατήρ επ’ ίσης τά  
εισοδήματα ενός τριτημόριον τής νήσου Ανδρου, εκ- 
τιμηθέντα είς 100 δουκάτα κ α τ’ έ'τος, έπ ί τώ ίδίω 
τιμαριωτικό» φόοω ένό; πορτογαλλίου, παρά τή  όποια 
πράξει, έγγραφείση υπό Ραμβάλδου Δέϊ Ραμβάλδι, 
γραμματέως του συνεδρίου τών τιμαριωτών τ ι ;  Αν
δρου, έκτός τών ανωτέρω είρημένων, παρίστατο ώς 
μάρτυ; καί ό λ'ικολώς Λά Κορώνιι δυνάστης τή ; Εί- 
φνου. Ακόμη 2ζ έτη εκυριάρχει ό Πέτρος Ζένος έπί 
τής νήσου του, διατριβών ότέ μέν έν τώ Αίγαίω 
Πελάγει, ότέ δε έν Βενετία, πολλάκις καί πολύ- 
τρόπως ενοχλούμενος ώς καί οί λοιποί τών Κυ
κλάδων δυνάσται ίιπό τών τουρκικών πλοίων, αν 
καί ή Ανδρος καθώς καί ή Πάρος καί α ί λοιπαί Κυ
κλάδες συμπεριελαμβάνοντο εις τήν ίιπό Βερτουκκίου 
Αιεδου τήν ο Δεκεμβρίου 1419, μετά ¡Μωάμεθ του 
-V' γενομένην ειρήνην. Διά τούτο Νικολώς ό Κοί- 
σπος, δυνάστης Θήρας καί Εύρου, παρών αυτοπρο
σώπως έν Βενετία, παρεκάλες έν όνόματι τού αδελ
φού του δουκός Ίουάννου τού Β' καί έν όνόματι τού 
Πέτρου Ζένου, ϊνα δοθή αύτοϊς άδεια, νά συνου,ολο- 
γη'σωσιν ιδιαιτέραν έκαστος μ ετά  τώ ν Οθωμανών 
συνθήκας. Τήν 2 Ιουλίου 1 420  συγκατένευσεν είς 
τήν αίτησίν των ή Γερουσία έν μυστική συνεδριάσει, 
ένα τουλάχιστον έξασφαλισθώσιν ούτως αί νήσοι 
τω ν διά  τινα καιρόν άπό τών καταστρεπτικών έ- 
πιδρομών τών εχθρικών πειρατών. 6  δούξ τής Αν
δρου πρέπει νά ήτο τότε κατά  τ ι  -ροβεβηκώς τήν 
ηλικίαν, ών νυμφευμένος πρό 42 ετώ ν' αναφανείς 
δε πλείστου άξιος τή  μητροπόλει δημοκρατία, τ ι
μώμενος εκτός τής πατρίδος του παρά χριστιανών 
καί μωαμεθανών ηγεμόνων, κραταιός καί οοβεοός 
έν τώ  Αίγαίω Πελάγει, άπέθανε τό έτος 1 4 2 7 , καί 
κατελ ιπε τήν έκ νέου άκμάζουσαν νήσόν του είς 
τόν πρωτότοκον υιόν αυτού Ανδρέαν, τόν δεύτεαον 
καί τελευταΐον δστις έκ τού εύγενοΰς οίκου τών 
Ζένων ήσκησε τήν κυριαρχίαν του έπ ί τής Ανδρου.
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[ ’)  'Έν αορτογάλλιον ώς φόρο: τιμαριωτικός avpísxETai xa', 
t ! ;  αραζιν τού Ά γγέ> ου  Ι'οτζαοίνη τή ; Κ'-Ονου από 2 1  Ιανου
άριου 1 4 1 8 , 8:4 τής όποιας προιχοδοτςί τ'ιν συγγενή αύτοΰ «1‘ρα- 
χΤσχον Δ 4  11.λώ νια  μ ε  χτήματα ίπ ΐ  ττ,ς Κέω, χαβώς χαΐ είς 
προνομίαν του ίου χό; Ίαχώδου Γ , Κρίσπου άπό 2 3  Ιουνίου  
1 J76 , ίιά  τή ; όποια; χαρίζει τιμάρια τινά επ ί τής Λάζου είς 
τόν ΛΊχόλαον Γοτζαϊίνην δυνάατην τή; Κύθνου, Σ ίρνευ χαΐ τοϋ 
έμίσεως τή ; Κέω.
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ΕΑΕΪΣΙΜΟΓ ΜΑΓΑΓΦΟΓ.
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Από τίνος χρόνου έξαίσιον αρχαιολογικόν εδρημα 
έπλούτισε τήν Ελλάδα, κοσμούν ήδη τήν έν τώ  Θη
σείο» συλλογήν, καί κατά  τό κάλλος καί σπουδαιό
τα τα  υπερτερούν πάντα  τά  έν αύτώ. όταν  πρό τ ι -  
νων μηνών έπεσκέφθην μετά  τινων φίλων τήν έν 
Ελευσίνι μικράν έκκλησίαν, ήτις περιέχει τής αρ
χαιότητας τινά  λείψανα, έκπληψις καί θαυμασμός 
μάς έκυρίευσε πάντας ένιόπιον τού λαμπρού τούτου 
κειμηλίου τής τέχνης, ού καί αύτή ή ΰπαρςις μάς 
ήν άγνωστος. Ανάγλυφον κολοσσαϊκών διαστάσεων, 
μεΐζον παντός αναγλύφου μέχρι τούδε γνωστού έν 
τή  ελληνική τέχνη, είς τέσσαρα δε τεμάχια  τε - 
θραυσμένον, εύρέθη πλησιέστατα τού έκκλησιδίου ε
κείνου, εμπρός τού νεόκτιστου αλληλοδιδακτικού 
σχολείου, εις έλάχ ιστόν βάθος υπό τήν επιφάνειαν
•ή« γή?·

Τό μέρος τούτο α πέχει τινάς έκατοστυίας βημά- 
το»ν από τού λόφου έφ ού έκειτο τό περίφημον έν 
τή  άρχαιότητι Ανάκτορον, ή ό ναός τής Δήμητρος, 
πρό; τά  βορειανατολικά αύτού έν τή  πεδιάδι, έπ ί 
τής όδού τής άγούσης έξ Αθηνών. Ισως ένταύθα 
έκειτο ό ναός τού Τριπτολέμου, 8ν αναφέρει ά Παυ
σανίας (Λ, 38 ), δ ιότι καί πολλά άλλα λείψανα έν
ταύθα σώζονται, μαρτυοουντα αρχαίου οικοδομή
ματος θέσιν. Πιθανόν δε νά μή άπειχε πολύ καί ό 
έτερος υπό τού αυτού συγγοαφέως μνημονευόμενος 
ναός, ό τού Ποσειδώνος, άν αληθώς είς άγαλμα 
τού ©εού τούτου άνήκρ, ώς ένομίσθη, καί τ ις  κε
φαλή αυτόθι εύρεθεϊσα, κα ί υπέρ τήν Ούραν τοϋ 
σχολείου έντειχισθεΐσα.

Τό άνάγλ.υφον, άφ ου τά  τέσσαρα μ.έρη του συνη- 
νώθησαν ήδη είς 2ν έν τώ  θησείω, εϊναι άνελλει- 
πές, όλιγιατους μόνον έχον ενιαχού τής επιφά
νιας έκδαρμοϋς, μικρόν βλάπτοντας αϋτό, Οιόπ 
ό οφθαλμός ευκόλως τους παρορά, κα ί συμπληροί 
τάς διατεμνομένας μακράς γραμμάς, ών ή αρμο
νική κίνησις τόν οδηγεί είς τάς συμπληρώσεις. Είναι 
δέ τοσούτον επίπεδον, ώστε μ.όλις εξέχει κατά  
γραμμάς υπέρ τήν επιφάνειαν έφ ής είναι έπειργα- 
σμένον. Είναι σχεδόν ώς επιφάνεια έπί-έπιφανείας, 
ώς είπείν, διακρινομένη διά λεπτώ ν καί ελαφρώς 
έακιασμένων -γραμμών έπ ί τού επιπέδου μαρμ.ά- 
ρου. Είς τοιαύτα ύέν χαίρει συνήθως αγάλματα  ό 
αγύμναστος καί απαίδευτος οφθαλμός. Τα θελει ο γ
κώδη καί πεφυσημένα όπως τά  έκτιμήση, ώς τ ά  
κατεσκεύαζεν ή παρακμάσασα ρωμαϊκή τέχνη  έπ ί 
τών μνημείων καί σαρκοφάγων τη ς . Κ αί έν τή  ελ
ληνική δέ γλυπτική  άπαντώ νταί τινα λίαν προέ- 
χοντα , οΐαι εϊσίν αί μετόπαι τού Παρθενώνας, έζ ί-  
χουσαι σχεδόν κατά ενα ολόκληρον πόδα , δ ιό τι 
τοϋ γλύπτου ή πρόθεσις ην, α ί είς μέγα ύψος
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τεθειμέναι κα ί ά π ’ άλλήλων μεμονωμένα; αυται ει
κόνες, ίσχυοάς διά  τής τοιαύτης έξοχης τω ν ρι- 
πτουσαι τάς σκιάς, νά φαίνωνται ¿ις άρτια τρό
πον τινά α γά λ μ α τα , συνεχόμενα δέ ρ ετά  τού ναού 
δ ιά  τοϋ οπισθίου αυτών μέρους καί ούχί όιά τοϋ 
κατωτέρου, δ ιό τι έκεϊνος μέν ήν άφανή;, τούτο δέ 
ϋπέρ παν άλλο ήν είς τήν  όψιν έκτεθειυ.ένον. Ο
μοίως ϊσχυρώ; προέχει καί τού Θησείου ή φώσφο
ρος, καί αύτή ιός σειρά αγαλμάτω ν έν συμπλεγματι 
φαννομένη. ¿ ξ  εναντίας δ ’ ή τού ΠαρΟενώ ος ζωο
φόρος έχει επ ίπεδα  τά  ανάγλυφα, διότι 6 προσ
διορισμός αυτής ήν νά φαίνηται ώ ; κατάσ τικτο ; τις 
τα ιν ία , ώς λαυ.πρά παρυφή περιθέουσα τον ναόν. 
Ο ύχί ταύτα  μόνα, τ ά  έν πάρεργου μέρει περικο- 
βμ.ούντα τάς οικοδομάς, αλλά καί αύτά τά  αυτο
τελή ανάγλυφα έπροτίμα έπιπέύως έργαζομένη ή

' αρχαία τέχνη  τών καλών ήμερων καί ή ετι άρ- 
χαιοτέρα. Τοιαύτη είναι ή ¿υραιοτάτη επιτύμβιος 

ί  στρογγυλή στήλη, ή έν τώ Θησείοι, τώ  Φειδαϊκ υ 
έργαστηρίω άναμοισβητήτως άνήκουσα, τοιαύτη 
καί ή κατά μίαν σχεδόν εκατονταετηρίδα προγε
νέστερα πολύτιμος στήλη τού Λριστοκλέου;. Καί 
ούδείς τώ  δντι διά τόν τεχνογνώστην υπάρχει μ ε 
γαλύτερος τής τέχνης θρίαμβος, τού θαυμάσιου α 
ποτελέσματος δ παράγει σοφός συνδυασμός τών 
γραμμών αίτινες, τό επίπεδον μάρμαρον εί; όγκον 
φυσώσι, καί έξοχά; παριστώσιν ε;; τόν οφθα.'.μον 
δ·.' οπτικής απάτης, πρός εκείνην ¿/«λόγου, ήτις 
είναι ίδια τή  ζωγραφική.

Παριστά υέ τό άνά-^υοον πρόσηβο» παίόα  ορ- 
Οιον, γυμνόν, έπ ί τοϋ δεςιοϋ ώμου ρ.όνον έχον τα  
έρριμμ.ένον τόν μανδύαν, ού τ;ις π τυ χά ς  συνεχμι
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διά  τής άριστερχζ  y_stpe>í, π έδ ιλα δεύποδεδεμ ίνον , 
αεταξύ δύω ¿πίτας όρθιων γυναικών, ποδήρη χ ι-  
τώ <ζ ένδεδυμένων, '/-ai ών ή y.εν, τήν κώμην λυ
τήν έγουσα καί μ έχρ ι τών ώμων κχδήκουσαν, κρα
τε ί μακράν βακτηρίαν έν εΐδει σκήπτρου, ή δέ 
νεωτέρα τήν ηλικίαν, την κώμην έχουσα κομψώς 
άνχδεδεμένην, τήν κεφαλή ι ολίγον προς τ α  κάτω 
νεύουσχν, κρατεί ισομήκη δά δα ’ ε ίχ ε  δε κάί εις 
άμφοτέρας τάς χε ΐρα ; μετάλλινα  ψέλλια κατά μ έ
σον τον "ή χυν , ώς άποδεικνύουσιν ό π ζ ί κατά 
τούτο τού μαρμάρου τό μέρος. Είσί δε αί γυναίκες 
αυται ή Δήμητρα καί ή Κόρη, ήτο ι ανήκει μεταςύ 
τών φωσφόρων ©εών, καί φέρει τΑν δάδα ώς έμ 
βλημα τής έν άδου οίκήσεώς της. Τοιαύται παρί- 
στανται α ί δύω αύται θ ε χ ίέπ ί πολλών τώ ν άρχχιο- 
τέρων αναγλύφων, χω ρίς τώ ν ιδιαιτέρων άλλων 
συμβόλων, οία οί σ τχχε ις  τής Δήμητρος, á  προσέ- 
δηκεν αύτή ή μεταγενεστέοα τέχνη  καί μυδολογία. 
Ó δε μεταξύ αύτών παϊς, ούτε τρυφεράν έχων τήν 
μόοφωσιν καί θηλυπρεπή, ούτε μ.έλλοντος άθλητού 
ή μέλλοντος ήρωος τήν μυώδη ή τήν λαμπράν ά- 
νάπτυξιν, άλλά σύμμετρον μέν και καλόν τό σώ
μ α , καί εύγενές, ώς βασιλικήν έμοαϊνον καταγωγήν, 
αλλά συγχρόνως άφελώς εΰρωστον, ανεπτυγμένου 
καί στερεόν, ώς ιδανικήν τινα  παοαστασιν τής 
γεωργικής τάξεως, παντζχού  μεν ήδελεν άναγνω- 
ρισθή ώς ό Τριπτόλεμος, ένεκα τής πρός τήν Δή
μητραν σχέσεώς του, πολλώ δε μάλλον έν Ελευ- 
οίνι, τή  π α τρ ίδ ι αύτού, κα ί τών εις αυτόν άναγο- 
μένων μύδων. Τής Δήμητρας έκλα’πη ή προσφιλής 
κόρη, ή Περσεφόνη, καί ή απαρηγόρητος μήτκρ 
έτρεχεν δρη καί κοιλάδας ζητούσα αυτήν, μεχρις 
ού έλθούσα εις Ελευσίνα, κα ί ενταύθα περίδαλψιν 
καί παρηγοριάν εύροϋσα ύ -ό  τού βασιλέω; Κελεού, 
έ'μαθε παρ’ αύτού ότι ό Πλούτων ήν ό άρπαξ τής 
διγατρός της, ήν κατέστησεν εις βασίλισσαν τού 
άδου, καί έλαβε παρά τών βεών επ ί £ξ μέν μήνας 
νά τήν άφήνη έν τοϊς καταχθόνιοι;, επ ί δέ τών άλ
λων εξ νά τήν εχη μεθ έαυτής. Ευγνωμονούσα δ ή 
Δήμητρα διά τήν πρός αυτήν ένόειχθεϊσαν φ ιλο
φροσύνην, άντήμειψε μεγαλοδώρως τόν βασιλέα, 
τόν υιόν αύτού Τριπτόλεμον ΰπό τήν άμεσον λα- 
βούσα προστασίαν της, καί διδάξασα αύτόν τήν 
τού σίτου σποράν, δ ι’ ής άνεδείχθη ισόθεος τής 
ανθρωπότητας ευεργέτης. Τοιοϋτος ήν ό έλευσινια- 
κός μύδος, ίστορικώς μ.έν άναφερόμενος εις φιλό- 
λζόν τινα βζσίλισσαν, προώρως στερηδείσαν τής 
μονογενούς αύτής δυγατρός, καί ύπό δλίψεως ¿κ α 
τασχέτου κυριευδεΐσζν, συμβολικό»; δέ δηλών τήν 
μ.ητέρα γήν (Γη μήτηρ= Λ ημήτηρ), πενδοδσαν έπ ί 
τών ε ;  χειμερινών μηνών, ότε ή θυγάτηρ της, ή 
σπορά, βυθίζεται εις τά  καταχθόνια, μετά  χαράς 
δέ βλέπουσαν αϋτήν άποδιδομένην εις τόν άνω κό
σμον καί δάλλουσχν, όταν ούωνται τά  σπαρτά" καί 
ίσιος ή πλάσις αύτη μεταςύ τής ιστορικής καί τής 
φυσιολατρικής φάσεως τού μύθου ήν τό κυριώτερον 
άντικείμενον τής έν Ελευσΐνι μυ-ήσεως. Τής Δήμη
τρος είσίν εν τώ άνχγλύφω οϊ δάκτυλοι τής δεξιά;

χειράς ήκρωτηριασμένοι" φαίνονται δμως,ώς έκ τη ς  
θέσεώς των μικρόν τ ι  αντικείμενου κρατούντες, π ι- 
δανώτατα κόκκον σίτου, 8ν εκτείνει τήν χεϊρα ό 
πως δ-.χδή ά νέος Τριπτόλεμος, ενώ τό πρόσωπον 
αύτού εκφράζει σέβας, άλλα συγχρόνως καί έκ- 
πληξιν δ ι όσα ή 6εά τώ αποκαλύπτει ΐσώ? μυστή
ρια περί τών θαυμάσιων παραγωγικών δυνάμεων 
τής φύσεως. Συγχρόνως δέ ή Περσεφόνη δέτει έ:ιί 
τής κεφαλής αύτού, έχούσης τήν κόμην βρχχεϊαν 
μέχρ ι τού τραχήλου, τήν δεξιάν χεΐρά της, ιός 
άν ηύλόγει τόν θεοφιλή βασιλόπαιδα. Παρατηρη- 
τέον δέ τέλος ό’τ ι  πρό τού μετώπου τού παιδός υ 
πάρχει μικρά όπή έν τώ  μαρμάρω, ήτις άποδει- 
κνύει ΰπαρξιν μετάλλινου τίνος κοσμήματος, ίσως 
στλεγγίδος, ή μάλλον, ώς έκ τής δέσεως αύτής πι- 
δανολογείται, τέ ττ ιγο ς , δ ιότι κατά  τούς χρό
νους καδ οδς έγένετο τό  ανάγλυφου τούτο, οί Ελευ- 
σίνιοι αναμφιβόλου; περιελαμβάνοντο εις τήν Α τ τ ι
κήν αύτοχδονίαν.

Τίνες δέ ή σαν οί χρόνοι ο ύ το ι; Τό ανάγλυφου 
ούδ επιγραφήν τινα , ούδ’ άλλην τινα  χρονολογικήν 
Ινδειξιν περιέχει. Συμπεράσματα δέ ώς πρός τήν 
εποχήν του δύνανται μόνον νά ζητηδώσιν έν τώ 
ρυδμ-ώ καί έν τή, εργασία του.

Αλλ’ ώς πρός ταύτα  παρατηρούνται έν αΰτώ ά- 
νωμαλίαι τινές δυνάμ,εναι νά παραγάγωσι τήν 
κρίσιν, κα ί εις διαφόρους αμφιβολίας νά παρέξω- 
σιν αφορμήν. Ούτως, έν ώ τό  γενικόν τών σωμά
των περίγραμμα είναι άπζράμιλλον κατά  τήν εύρυ- 
θμίαν, κ ζ ί ή διάπλασις αύτών τήν φύσιν φαίνεται μ ι
μούμενη καί έξευγενίζουσα,έν ώ εις τά  πρόσωπα έπ ι- 
πνέει σχεδόν τό ΰψοςκαίή καδαρότης τών προσώπων 
τών αγαλμάτω ν τού Παρθενώνος,ένιΤ» οί βραχίονες τής 
Περσεφόνη; καί τού Τριπτολέμου τόαίϋμα άμιλλών- 
τ ζ ι  κατά τήν τέχνην,τά  διάγραμμα καί τήν ανατομι
κήν άνάπτυξιν εις ό ,τ ι σχεδόν κάλλιστον κεκτήμεδα 
έκ τής άρχαιότητος, έν ω τέλος ή όλη σύνδεσις συν
δέει τήν αλήθειαν μετά  τής χάριτος καί τής αξιο
πρέπειας, καί αναπολεί τάς άοίστας παραδόσεις 
τής τέχνης εις τήν έντελεστάτην αύτής άνάπτυςιν, 
συγχρόνως ύπάρχουσί τινα σ υμπτώ ματα  καί τινα  
μέρη τού έργου τούτου, εις άλλην, εί; άρχαιοτέραν 
καλλιτεχνικήν περίοδον πλησιάζοντα. Ούτω, τά  
τρ ία  έπ ί τού λίθου παοιστώμενα πρόσωπα, καί 
το ι δ ιά  κοινής πράξεως συνδεόμενα, έχουσιν όμως 
τ ι  ύπέρ τό δέον παράλληλον, σύμμετρον καί αρχι
τεκτονικόν εις τήν προσάλληλον στάσιν καί διάθε- 
σίν τω ν. Αλλά καί έκαστον αύτών έν τή  δέσει του 
εχε ι, ούδέν μέν τό βεβιασμένον, άλλά τ ι  τό  μή 
ίκανώς άνεψ.μένον καί κεχορηγημένον,ούύόλως μεν 
στερείται ©υσικότητος καί ζωής, άλλά στερείται 
κινήσεως, ούχί ώς μή δυνάμενον, άλλά ώ ; μή 6ε- 
λον νά κινηθή. Προσέτι Οέ, ένώ α ί π τυ χ α ί π α α .  
τών ενδυμάτων τής Περσερόνης, όμοίω; δε καί αί 
τού μανδύου τού Τριπτολέμου, καί αύτού δε τού 
πέπλου τής Δήμητρος, είσί πα ικ ίλα ι, φυσικαί, δια- 
φχνείς, μελαναί, α ί τού χιτώ νο; τής Δήμητρος π ί-  
πτουσιν έξ εναντίας άρχαϊκαί, μονότονοι καί πα -
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ράλλτ,λοι. 11 κόμη τής μέν Περσεφόνη; είναι χα - 
ριέστατα διατεθειμένη, καί άναμιμνήσκει τάς ώ- 
ραιοτάτας τού Παρθενώνος καί άλλων συγχρόνων 
ή καί μεταγενεστέρων γλυφών κεφαλάς. Αφ ετέ
ρου όμως τής Δήμητρος καί τού Τριπτολέμου ή κόμη 
σ χηματίζετα ι δ ιά  γραμμών παραλλήλω; κυματι- 
ζουσών, κατά  τόν «ρχαϊον τύπον, εις ΐούλους στε- 
ρθυμένους τή ς άνέτου καί φυσικής αύτών ποικιλίας, 
όμοιο»; δέ καί οι δύω πόδε; τού Τριπτολέμου, καί 
ό δεξιός, ό μ-όνος φαινόμενο; τής Δήμητρος, είσίν 
υπέρ πάσαν αναλογίαν ισχνοί καί μακροί, ώς ά- 
παντώ νται συνήθως έν τοϊς αρχαϊκοί; άναγλύφοις. 
Τέλος δέ καί εις αύτά τά  πρόσωπα, οί οφθαλμοί, 
ήττον έν κατατομή διαγεγραμμένοι άφ ό,τι α
π α ιτε ί ή επίπεδος τής αναγλύφου τούτου εργα
σία, καί ή λίαν αυστηρά τής έκφράσεω; έμβρί- 
δεια, άναπολούσιν εποχήν μάλλον καθ’ ήν ή τέχνη  
δέν είχεν έ τ ι  άναπτυχθ-ji εις πάσαν αύτής τήν χά - 
ριν τής έλαστικότητος καί τήν ευγένειαν τής ε
λευθερίας.

Τά άρχα'ίζοντα τα ύ τα  χαρακτηριστικά τού τε
χνουργήματος τοσούτον προφανή οντα, ώστε έκ 
πρώτης δψεως υπερνικά μάλιστα ή εντύπωσις ότι 
αϋτό είναι προϊόν τής αρχαϊκή; τέχνης, ύπ ' ούδε- 
νός μέν τών μέχρι τούδε έξετασάντων αύτά παρε- 
γνωρίσδησαν, άλλά τινές έξέλαβον αύτά ώς έκου- 
σίως καί έκ προδέσεως έπιτηδευθέντα, ώς λείψανά 
τινα £υθμού ιερατικού καθ’ έξιν καί θρησκευτικήν 
παράδοσιν παραμείναντα έν τή  τ έ /ν γ ,  κα ί άφ’ ού 
έτ ι αΰτη έφθασεν εις τόν ύπέρτατον τής άναπτύ- 
ξεοϊς της βαθμόν, καί εις τό έξοχον κάλλος τών 
Ουσιωδέστερων μερών τού συμπλέγματος άποβλέ- 
ποντεί, άποδίδουσιν αύτό άδιστάκτω ς εις τούς 
χρόνους καί εις τό έργαστήριον τού Φειδίου.

Καί συμ®ωνοϋμ.εν μέν εντελώς μ ε τ  αύτών ότι 
τό ολον εργον είναι μεγαλοφυές καί ώραίον" άλλ’ 
ίνα τό συμπέρασμά των ώς άναγκαϊον παοαδεχθώ- 
μεν πρέπει νά θεωρήσωμ.εν ώς άναμφισβήτητον ότι 
ή μεγάλη εκείνη τέχνη , ής ούδέν Ιθνος καί ούδεμία 
έποχή έδυνήθη ποτέ τ ι  νά παραγάγγι έφάμ,ιλλον, 
διεμορφώθη διά μιας έν τή  ύπερτάτνι αύτής έντε- 
λεια έπ ί Φειδίου, άνευ προπαρασκευής, άνευ βαθ
μιαίας προόδου, όλη έτοιμη έκ τής μεγαλοφυίας 
αύτού άναπηδήσασα ώς τ ις  ένοπλος λθηνά έκ τής 
κεφαλής τού Διός. Αλλά τούτο, καί τή  φυσική π ο 
ρεία τών ανθρωπίνων πραγμάτω ν μή συμφωνούν, ά- 
πάόει προσέτι, νομίζομεν, κα ί εις όσα περί τής ά- 
ναπτύξεως τής ελληνικής καλλιτεχνίας μάς είναι 
γνω στά. Μίαν εκατονταετηρίδα άνατρέχοντες ό- 
πίσω τών χρόνων οδς έλάμπρυναν ή Παρθένος Á- 
δηνα καί ό Ολύμπιος Ζεύς τού Φειδίου, εύρίσκομεν 
τήν τέ/νην  εντελώς έ τ ι έν τοϊς άρχαϊκοϊς σπαογά- 
νοις πεπεδημένην, δύσμορφον, κα ί πολλάκις τόν 
γέλω τα μάλλον κινούσαν ή τόν θαυμασμόν, άλλά 
και έν αύτή τή  νηπιώόει αύτής άτελεία ύποφαίνου- 
σαν ήδη κρυπτόυ.ενα τά  πρώ τα  σπέραατα τού 
μέλλοντος αύτής μεγαλείου. Εκτοτε δέ τ ά  σπέρ
ματα  ταύτα  μετά  τής προόδου τού πολιτισμού

καί τής φιλοτέχνου πολυτελείας καλλιεργούμενα, 
ήρξαντο εκφυόμενα βαθμηδόν, καί μετά  πεντήκον- 
τ α  ενιαυτούς είχον μέν έτι τά  προϊόντα τής γλυ
πτικής δυσλύγιστα τά  μέλη καί τεταμένα , π α 
ραλλήλους καί φυσικής έλαστικότητος έστερημένους 
τούς ΐούλους καί τάς πτυχάς, άλλά συγχρόνως καί 
ώς πρός τό κάλλος καί τήν ακρίβειαν τ ή ; γραμ
μής, καί ώς πρός τήν σπουδήν τής ανατομικής μορ- 
φώσεως, καί ώς πρός τήν όλην έκφρασιν, εις τ ο 
σούτον άφίκοντο βαθμόν έντελείας, ώστε ό Αουτ 
κιανός τόν έν 'Αθήναις χαλκούν Αγοραϊον Ερμήν; 
τόν έν όλυμπ. 74  (ήτοι 40  έτη  πρό τών Φειδαϊκών 
έργων) κατασκευασθέντα, αρχαϊκόν κα τά  τό  σχή
μα, -ή καν κατά  τήν τής κόμης άνάδεσιν, περι
γράφει (Ζ. Τραγ. 3 3 ) ώς εύγρα ρμ ο? , εύπερ ί-  
γ ρ α γο ν ,  ώς αύτού τού Ερμού άδε.1γ6ν. Καί 
τά  τής Αιγίνης δ ’ αγά λ μ α τα , σχεδόν τώ  Ερμή 
τούτω σύγχρονα, διότι ήσαν άναμφισβητήτως μ ε
ταγενέστερα μέν τής 93  όλυμπιάδος, καθ’ ήν ό 
Ξέρξης κζτέστρεψε τούς ναούς αύτής, προγενέστερα 
δέ τής 8 0 ,  καθ’ ήν ή νήσος ύπετάγη  εις τάς Αθή
νας, τ  αριστουργήματα ταύτα  έφ’ οίς σεμνύνεται 
τό μουσείον τής Βαυαρίας, μετά  τώ ν παραλλήλων 
π τυχώ ν καί βοστρύχων, μετά τών όςέων καί τ ε τ α 
μένων αύτών μελών, μετά τώ ν αψύχων καί τυπικών 
αύτών προσώπων, ποιον κάλλος έχουσιν εις τήν  
παράστασιν τώ ν γυμνών, ποίαν αλήθειαν,ποίαν ζωη
ρότητα εις τάς θέσεις, ώστε άν μόνον ήν δυνατόν 
ολίγον νά καμφθώσιν εκείνη τά  άκρα, ολίγον νά 
ζωογονηθώσιν εκείνα τά  βλέμμ ατα , θά κατείχον 
έξοχον θέσιν μεταξύ τών αριστουργημάτων τής 
άγαλματοποιίας. Ε τι μάλλον προσεγγίζει εις τών 
Φειδαϊκών πλασμάτων τήν καλλονήν ό επίσης μ ε
ταξύ όλ. 71 καί 7 3  κατασκευασθεί; τού Κανάχου 
Απόλλων, εις ου τήν μορφήν ή εμβριθής συμμε

τρία  αντικαθιστά τόν βεβιασμένον τής άρχαϊκ,ότη- 
τος μορφασμόν.

Τά παραδείγματα  ταύτα άποοεικνύουσιν, άν δέν 
άπατώμεθα, ότι ή τέχνη, ήτις βεβαίως έπ ί Φειδίου 
έφθασεν εις τόν κολοφώνα τής έντελείας αύτής, 
βαθμηδόν μόνον προώδευσεν εις αύτήν, πρώτον μέν 
άπχλλαγεΐσα τής παιδαριώδους δυσμορφίας, όι ήν 
αί θυγατέρες τού Προίτου έγέλασαν ίδούσαι τή ; 
ΐίρας τό  ξόζνον, καί ής παραδείγματα  σώζονται 
έν τοϊς Σελινουντίοις μαρμάροις, μ ετά  ταύτα δέ ήρ- 
ζατο τήν φύσιν μελ.ετώσα καί έπιμελώς μ ιμού
μενη, έπειτα  δέ τής ζηρότητος καί δυσκαμψίας α- 
παλλαττομένη ή τις πριν τήν έόέσμευι, καί τέλος 
τάς παραστάσεις της εις ιδανικόν κάλλος άνάγουσα. 
Καί αύτή δέ ή τών πτυχώ ν καί ή τής κόμης άνετος 
καί φυσική διάδεσις δέν δύναται, φρονούμε.», ν’απο- 
δοθή ώς έφεύρεσις τώ  Φειδία. Ταύτην, ώ ; καί τας 
λο ιπά ; τελειοποιήσεις παρά τών προκατοχων του 
παραλαβών, ένεφύσησεν αύτα ϊ; τήν ίδιαν αύτού με· 
γαλοφυΐαν, πρός παραγωγήν αριστουργημάτων, ι) 
Φειδίας δέν ήν ό νεωτερίσα; πεοί τό σχήμα τώ ν 
αγαλμάτω ν, άλ,λ’ ό εύρών δ ι' αύτά τήν γραμαήν 
τού κάλλους, ό έμφυσήσζς αύτοίς ψυχήν, κ ζ ί ό
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δοϋς είς τήν εκφραβιν αυτών τό  ύπέρτατον ϋψος. 
Κ αί ώ ; ποός τήν γλυπτικήν μέν άναμφισβήτητόν 
τινα  άπόδειξιν δεν δυνάμεθα νά φέρωμεν ίσως ότι 
τά  πρό τοϋ Φειδίου έργα ειχον ώς πρός τάς πτυ- 
χα ς καί τήν κόμην τήν ευχέρειαν εκείνην καί τήν 
άνεσιν, ή τις απαντάτα ι είς τά  αριστουργήματα του 
εργαστηρίου αύτοϋ. Αλλά περί τοϋ ζωγράφου Κί- 
μωνός τοϋ Κλεωναίου, άαμάσαντος έπ ί τών Μηδι
κών, ήτοι περί τήν 7ο  ολυμπιάδα, λέγει ό Πλί- 
νιος (3 3 ,8 ) , δτι μεταξύ άλλων εφεύρε τήν παράστα- 
σιν τών πτυχώ ν καί τώ ν κόλπων τών ενδυμάτων. 
Βεβαίως δε διά  τών λέξεων τούτων ό Πλί.ιος δεν 
έννοεϊ δ τ ι ό ζωγράφος οϋτος εφεύρε τήν διά τών π α 
ραλλήλων εκείνων καί μονοτόνων γραμμών παρά- 
στασιν τώ ν πτυχώ ν καί τών κόλπων, πρώτον μέν 
δ ιότι αϋτη απαντάτα ι είς χρήσιν ανέκαθεν είς όλα 
τά  αρχαιότατα  αγάλματα , δεύτερον δέ δ ιό τι π τυ - 
χά ς μέν ήδύναντο νά παραστήσωσιν, ούχί δμως 
καί κόλπους. Φρονοϋμεν έ ;  εναντίας δτι ούτος είναι 
ό πρώτος σπούδασα; τήν ποικιλίαν τής τώ ν υφα
σμάτων πτύξεως, καί δ ι εύκαμπτου γραφίδος αύτήν 
άπομιμηθείς. Αλλ ή πρόοδος αϋτη, άπαξ γενομένη 
ώς πρός τήν ζωγραφικήν, ήν αδύνατον νά μείνγ, 
έπ ίπ ο λ ύ  ανεφάρμοστος καί είς τήν γλυπτικήν. II 
ύλη έφ ής αυτη εργάζεται είναι βεβαίως μ,άλλον 
άντίςους καί δύσχρηστος ή ό πίναξ τής γραφής. 
Αλλά πρό πολλοϋ ήδη ή τέχνη  εΐχεν υπερνικήσει 
τά ς  ϋλικάς ταύτας ό ισχερείας, καί ούδέν έκώλυε 
τήν γλυπτικήν τοϋ νά παραδεχθή αμέσως άληθή 
τινα γραμμήν ήν ήθελεν ανακαλύψει ή ζωγραφική. 
Οταν ό χρωστήρ διέγραφε τάς πλήρεις χάριτος, α
λήθειας καί έλαφρότητος έλικοειδεΐς εκείνα;, π ο 
λυσχιδείς καί πολυτίμητους γραμμάς, καί δ ι ' αύτών 
ηΰςανεν άπείρως τήν αξίαν τών προϊόντων της, πώς 
ήθελεν αντί τούτων εξακολουθεί έπ ί τεσσαράκοντα 
έτη  ή γλυπτική  χαράττουσα γραμμάς καθέτους 
καί παραλλήλους, ώ; τά  διαξέσματα ραβδωτής 
κόνεως.

Εννοείται δμως δ τ ι, επειδή ή σπουδή καί ή πα - 
¡»άστασις τών πτυχώ ν είναι πά ντο τε  έκ τών δυσ
χερέστερων τής τέχνης μερών, δ ιά  τούτο κ α τ ’ άρ- 
χα ς μετά  τών έντελεστέρων ήσαν άναμεμιγμεναι 
κα ί άτελεστεραι, μετά τών ελαφρότερων καί βαρύ- 
τεραι, μετά τών έπιμελέστερον μεμελετημένων καί 
αλλα άτεχνότερα αρχαϊκά. Τοιαϋται είσίν α ί πτυ- 
χ α ί τού χιτώνος τής Δήμητρος έν τώ  ήμετέρω 
αναγλύφω, εν ώ αϊ λοιπαί δλαι είσί χαριέσταται 
κα ί λίαν έντεχνοι, ώς καί έν πάσι τοϊς λοιποί; 
συνυπάρχουσιν έν αύτώ αρχαϊκοί τινες σχηματισμοί 
μετά  τέχνης ωραίας καί έμπειρον άποδεικνυούσης 
γλυφίδα.

ίΐς  εκ τών διπλώ ν λοιπόν τούτων τύπων τής ερ
γασίας αύτής, νομίζομεν δτι πρέπει ν’ άποδώσωμεν 
τό άνάγλυφον τούτο είς χρόνους προγενεστέρους, 
άλλ αμέσως προηγηθέντας τού Φειδίου, καθ' ους 
δεν είχον μέν έ τ ι εντελώς έξαλειοθή τά  άρχαϊα 
σχήματα, ή τέχνη δμως ε ί/ε ν  ήδη άναβή είς τήν 
έπίγνωσιν καί παράστασιν τής αλήθειας, καθ’ οδς

16G

δεν είχον έ τ ι παύσει εντελώς άρχαίζουσα, είχε* 
δμως ήδη άοχίσει ούσα τέχνη  συνδέουσα τό  υψη
λόν τώ  καλώ. Τήν αμέσως μετά  τά  Μηδικά έπο- 
μένην έποχήν, τήν τώ ν Αθηναίων γλυπτώ ν Κνδοιου, 
Κριτίου καί Νησιώτου, τώ ν προκατοχων τοϋ Φει-- 
δίου, έκλαμβάνομεν ο»; τήν τού αναγλύφου, καί 
κα τά  τούτο φρονοϋμεν αύτό πολύ μάλλον προσο
χής άξιον, παρ άν ήν σύγχρονον τοϋ Φειδίου, δ ιότι 
οϋτω μεν χαρακτηρίζει καί αποκαλύπτει ιδ ια ιτέ 
ραν έποχήν τής ιστορίας τής τέχνη ς, έν ω άλλως 
θά ήν τοϋ Φειδαϊκοϋ εργαστηρίου έργον έχον ¿ π ι
θανού; ανωμαλίας.

Keifa.lt) Ποσιιάώ χος.

ί'ΐς έκ τώ ν κολοσσιαίων αύτοϋ διαστάσεων, τό 
άνάγλυφον τούτο όέν ¿χρησίμευε βεβαίως ώς μ ε
τόπη, άλλ ίσως ήν έντετειχισμένον έσωτερικώς 
ή εξωτερικός τού ναού, καί άπίθανον δεν έφαίνετ® 
νά υπήρχε καί έτερον ίσων μ ετ αύτοϋ διαστάσεων 
καί είς δημητριακόν τινα  ή τοϋ Τριπτολέμου μύθον 
άνήκον. ΐ ί  ελπίς αυτη έκίνησε τήν Γαλλικήν Α
καδημίαν νά πέμψη είς τήν Ελλάδα τόν υιόν τοϋ 
μακαρίτου σοοοϋ αρχαιολόγου Λενορμάν, δστις > 
πρώτος μεθ’ ήμών είχεν ϊόή καί θαυμάσει τό  αρι
στούργημα τούτο τής αρχαίας γλυπτικής, νέον ού 
ή βάσιμος παιδεία  προέτρεξε πολύ τής ηλικίας, 
όπως ένεργήσγ άνασκαφάς πέριξ τού μέρους όπου 
είχεν εύρεθή τό άνάγλυφον. 1\αί δμοιον μεν άλλο 
αύτοϋ δέν εΰρέθη' άλλ’ ό νέος Κ. Λενορμάν, τα ς  ά
νασκαφάς μετά  μεγάλης δραστηριότητας καί νοη
μοσύνης διευθύνας, άνεκάλυψε μέχρ ι τοϋδε τά  επ ί 
Ρωμαίων άνεγερθέντα μεγάλα καί τά  μικρά προ
πύλαια τοϋ ναοϋ τής Αήμητρος, καί τόν ναΐσκον 
τής προπύλαια; Λρτέμιδος, εςαίρετον προσθήκην 
εί; τά  μνημεία ά ό χρόνος διετήρησε, κα ί ά ή ελευ
θερία καί ή εύνομία άποδίδωσι τή  Ελλάδι. Εύρε- 
θησαν δε καί διάφορα γλυπτικά  έργα εν ταϊς άνα-
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*κχφαϊς, κατά  το μάλλον καί ήττον λόγου άξια, 
ούδέν δμως συγκρινόμενον προς τήν σπουδαιότητα 
τοϋ αναγλύφου τούτου, καί μιάς κεφαλής, ήτις πρό 
τών άνασκαφών είχεν ήδη εύρεθή, καί έστίν έντε- 
τειχισμένη ύπέρ τό ΰπέρδυρον τού σχολείου τού
του. Η κεφαλή αϋτη, κολοσσιαίου ούσα μεγέθους, 
φέρει άφθανον τόν πώγωνα καί τήν κόμην, έχει εμ 
βριθείς καί (κεγαλεϊον πνέοντας τούς χαρακτήρας, 
τήν τέχνην ώραίαν μέν ώ ; προς τά  σχεδίασμα, ώ ; 
πρός τά  καθέκαστα δέ ήττον επιμελή, καί ελέγχει 
γνώσιν πολλήν τής γλυπτικής τών επιφανειών όια- 
θέσεως. Ρέουσι δέ υγροί οί βαθεΐς βόστρυχοι αύ
τής, καί ύγρόν τ ι  εχουσι καί οί οφθαλμοί καί πάν- 
τες τοϋ προσώπου οί χαρακτήρες' ¿ίστε μετά θετι- 
κότητος σχεδόν δύναται ν άποδοθή είς κολοσσιαϊον 
άγαλμα  τού Ποσειδώνος, ού, κατά Παυσανίαν, ύ· 
πήρχεν έπίσης ναός εν Ελευσίνι. Δύναται δέ νά 
κ α ταταχθή  μεταξύ τών δοκίμων έργων τής μεγά 
λης έποχής τής έλληνικής γλυπτικής, κα ί ώς 2ν τών 
άριστων άποκτημάτων τοϋ εθνικού Μουσείου.

Ρ.

1 Ι Η Τ Η Μ Α
υπό Κ. ΡΑΜΦΟΓ.
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Συτά> τζ/σΐζ άχροσδόχιροζ.

Ε πί τής κορυφής γηλόφου χλοερού καί Οπό ε 
λαίων καταφύτου, κεϊτα ι τό χωρίον τής Ηπείρου 
ϊεν ίτα α , έστεμμένον πανταχόθεν υπό π ιτυ ώ ν ,π τε
λεών καί αίγείοων. Πρό τής είς αύτό εισόδου υπάρ
χε ι πηγή διαυγούς κα ί καταψύχρου ύόατος, π λ ά 
τανος δέ γηραιά τήν επισκιάζει ώς φύλαξ ακοίμη
τος, προστατεύουσα αύτήν εναντίον τών ηλιακών 
ακτινών καί προσφέρουσχ εύφρόσυνον άναπαυτήριον 
εις τούς κατοίκους" ποίμνια βελάζοντα νέυονται 
τήν σμαραγδίνην χλόην, τήν καλύπτουσαν τόν ε
λαιώνα, καί στρουθοί καλλικέλαδοι άπό κλάδου εί; 
κλάδον πετώντες καθιστώσι μ.ικράν Ιϊδέμ τό  χ ω 
ρίον τούτο.

Αλλ έκτός τή ; τοπικής καλλονής, τό χωρίον 
περικοσμεϊται προσέτι καί ύπ’ άλλων θέλγητρων. 
ΙΗριελισσομένης τής ωοειδούς κορυφής τοϋ λόφου 
υπό τών οικιών, τό  χωρίον ομοιάζει οφιν συσπει- 
•ωμένον, ώστε α ί οίκίχι πάσαι καί αύταί α ϊ όδοί 
τον, παρέχουσι τώ  θεατή έποψιν πανταχόθεν άμ ί- 
μητον. Ο οφθαλμός περιλαμβάνει άπειρον ορίζοντα" 
πρός μεσημβρίαν βλέπει τ ά  κατάφυτα τής Θεσπρω
τία ς  παράλια, καί^τάς τερπνά ; αύτής μικρά; καί α
πείρους κοιλάδας" πρός μεσημβρίαν τό Ιόνιον πέλα
γος" δυτικοαρκτικώς τόν κυάνεον κόλπον τοϋ Λ-

δρία" πρός βορρδν τήν Χαονίαν χώραν, τόν δ ια -  
σ χίζοντα  τήν όμορον τής Θεσπρωτία; κοιλάδα ζ\.; 
μ.υρίους ελιγμούς άργυροδίνην Θύαμιν,ώς άπειρον ό- 
φιν έρποντα, καί απέναντι του τήν έλαιοφόρσν Κέρ
κυραν, ·ής τά  υπερήφανα φρούρια φαίνσνται ώς κύ
κνοι κολυμβώντες έπ ί τώ ν ύδάτων. Είς τό τερπνό- 
τατον  τούτο ενδιαίτημα, ένθα βασιλεύει ήθική σο
βαρά, κοινωνική ειρήνη καί οικιακή φαιδρότης, ό 
εραστής τής φύσεως, παραόίδετα ι δλος εί; ήθικάς 
μελέτα ;, ή δέ γαληνιώσα ψυχή βαυκαλίζεται εί; 
ωκεανόν ηδονής άνεκφράστου.

IUpi τά  τέλη τοϋ Ιουλίου τοϋ 183 . . ,  μίαν ώ
ραν Π. Μ, νέος μέτριου αναστήματος, ένδεδυμένος 
κυνηγετικήν ένδυμασίαν, φέρων έπ  ώμων δίκαννον 
πυροβόλον πολύτιμον, καί ύπό όύο κυνών παρακο- 
λουθούμενος, άνέβαινεν ήρεμα τόν λόφον" στοέφων 
δέ κατά πάν βήμα τό όμμα είς τά  διάφορα τοϋ ό- 
ρίζοντος μέρη, παρετήρει μ ετά  θαυμασμού κ α ί η
δονής συγχρόνως, τό εκτυλισσόμενου ύπό τάς όψεις 
του μαγευτικόν τούτο πανόραμα, οί δέ παρακολου- 
θοϋντες αύτώ κύνες ότέ μέν ρινηλατοϋντες τούς 
πέριξ θάμνους, ότέ δέ είς διαφόρους διευθύνσεις 
τρέχοντες, διέβαινον πρό τών ποδών τοϋ κυρίου 
των καί επανερχόμενοι όπισθεν αύτοϋ, ήκολού- 
θουν ήσύχως τά  βήματά του. Η όψις τοϋ νέου 
κυνηγού ήν κατηφής, σοβαρά, άλλ αξιοπρεπής, τό 
δέεύρϋ μέτωπόν του καί τό ρεμβαζον βλέμμα σου, 
έμαρτύρουν μεγαλόνοιαν, περίσκεψιν καί μ εγα /ο - 
πραγμοσύνην.

Πλησίασα; είς τό χωρίον ό κυνηγός έστη ε
νώπιον τής πρώτης οικίας, κεκονιαμένης εος περι
στεράς, ϊνα χαιρετίση τήν πρό τής Ουράς ίσταμέ- 
νην νέαν κόρην, καί ζητήσή άσυλον καί τροφήν’άλλ 
ίμεινεν ακίνητος θαυμάζων τό κάλλος αύτής. Τθέα 
εικοσαετής, αναστήματος υψηλού καί χαρίεντος, έν
δυμα φέρουσα ηπειρωτικόν, έχουσα άτημελώ ; πε- 
ριτετιλυγμένην τήν μελανήν κόμην της περί μικρόν 
έρυθροϋν κεφαλόδεσμον, ύφ’ ήν ύπεφαίνετο τρ ά 
χηλος κρίνου λευκότερος, ήδύνατο νά χρησιμεύσγ, 
ώς πρότυπον τής Αμα,όνος τού Φειόίου.

£1 τ ι  οοθαλμοί ! τ ί  πρόσωπον ! ύπετονθόρυσεν ό 
ξένος" κατάρατοι τύραννοι ! . . . Καί άποκαλυφθείς 
¿χαιρέτισε τήν νέαν,

— · Καλώ; ήλθατε, Κύριε, άπεκρίθη αυτη γα λ 
λ ισ τί είς τόν σιωπηλόν τούτον χαιρετισμόν

—· Κυρία, συγχωρήσατε μοι νά σάς είπω, ό τι 
εύρίσκομαι είς σ τιγμ άς άνεξηγήτους" ό τόπος, ή 
θέσις, ό όρίζων, ή αιφνίδια έμφάνιείς σας, ή γλώ σ
σα τής πατρίδος μου, μοί προζενοϋσιν έκπληςιν. 
κα ί δ ιά  μίαν στιγμήν ονειρεύομαι ό τι εύρίσκομαι 
εί; τόπον νυμφών.

— · Ινϋριε, τώ  άπεκρίθη έκ νέου μειδιάσασα ά- 
φελώς καί δείξασα μεταξύ κοραλίνων χειλέων όύο 
σειράς όδόντων, λευκότερων καί αύτών τών μαρ
γαριτώ ν, εϋρίσκεοθε είς χωρίον τής δυστυχούς II-
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πείρου, ονομαζόμενου Ξενίτσα, ενώπιον κόρης γεν
νημένης έν αύτώ τούτα» τώ  χω ρίω , καί δυστυ
χούς ώς όλοι οί συμπατριώ ταί της.
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—  Καί πώς, Κυρία, γνωρίζετε τήν  γαλλικήν ; 
ϋπέλαβεν ό ξένος.

—- Είναι, Κύριε, ή γλώσσα τής μητρός μου.
— · Τής μητρός σας ! άπήντησεν ό νέος μετά 

θαυμασμού. .· . τής μητρός σ ας; είναι λοιπόν Γαλ- 
λ ίς ή μήτηρ σας ;

—  Μ άλιστα, Κύριε, είναι άπό τήν κώμην Γουρ- 
δών τής Γκιεννης.

— · Κ αί δ πατήρ σας ;
—  Ο πατήρ μου είναι ήπειρώτης, Ελλην, γεν

νημένος, ώς καί έγώ, είς τό χωρίον τούτο.
Ο νέος διέκοψε μικρόν τήν συνδιάλεξιν, συλλο- 

γιζόμενος τήν παράδοξον ταύτην σύμπτωσιν.
— ■ Εΐπατέ μοι, Κυρία, σάς παρακαλώ, ΰπέλαβεν 

ό κυνηγός, πώς εύρέθη εδώ Γαλλίς ύπανδρευθείσα 
Ελληνα ήπειρώτην ; Δέν τό  έννοώ.

— ■ Ö διήγησις, Κύριε, δέν είναι τόσον σύντομος. 
Ερχεσθε άπό τήν κοιλάδα, οπού ό ήλιος δεν παίζει, 
σάς βλέπω  ό'λον ϋπό ίδρώτος περιρρεόμενον, κα ί ε- 
χοντα  χρείαν μεγίστην άναπαύσεως. Συγχωοήσατέ 
μοι όμως νά σάς ερωτήσω" είσθε μ-όνος'; δ ιότι συν
ήθως υμείς οι ξένοι κυνηγοί συνοδεύεσθε καί άπό 
τ ινα  υπηρέτην ή διερμηνέα.

—  Αληθώς, άπεκρίθη ό κυνηγός" συνοδεύομαι 
υπό διεομηνέως καί ΰπό υπηρέτου" προσβληθέντα 
όμως ύπά πυρετού τόν διερμηνέα, 6 υπηρέτης τόν 
έφερεν είς τάς άποθήκας τού χωρίου είς τήν  παρα
λ ία ν , καί έμεινε καί αύτός έκεϊ διά νά τόν συντρο- 
φεύση, καί συγχρόνως νά τόν επιτηρώ καί νά τόν 
ΰπηρετή έωσοϋ έπιστρέψω. Αλλά δέν μοι είπατε, 
Κυρία, τ ίποτε διά  τήν μητέρα σας.

—  Κ αταδεχδήτε, Κύριε, νά έμβήτε είς τήν π τω 
χικήν μας καλύβην. ν ' άναπαυθήτε ολίγον, καί μ ε τ ’ 
ολίγον έρχετα ι ά πατήρ μου, όστις θέλει ευχαρι
στήσει τήν περιέργειαν σας. Κ ατά τήν συνήθειάν 
του έρχετα ι πάντοτε τό μεσημέριον καί προγεύ
εται.

0  νέος κυνηγός ακολουθών τήν ώοαίαν ήπειρώ- 
τ ιδα  είσήλθεν εις τήν καλύβην, τής όποιας τήν κα
θαριότητα καί τώ ν σκευών τήν εύκοσμίαν έθαύμασεν.

— · Α γαπητή μου μήτερ, είπεν ή κόρη άποτα- 
θεΐσα πρός την καθημενην έπ ί ξυλίνου θρανίου καί 
νήθουσαν σεβασμίαν πρεσβύτιδα, ιδού σάς παοου- 
σ άζω ένα συμπατριώτην σας.

—  Γάλλον ! Γάλλον ! άνεφώνησεν ή πρεσβύτι; 
είς καθαραν γαλλικήν γλώσσαν. Καί έγερθεϊσα έρ· 
ριψε τό έργόχειρόν της εί; μίαν γωνίαν καί ε ίπε ' 
Κύριε, είσθε Γάλλος ; συμπατριώτης μου ; Καί μέ 
οφθαλμούς πλήρεις δακρύων έναγκαλισαμένη τόν 
ξένον τόν κατεφίλει είς τό μέτωπον. —  η  ακριβόν 
τέκνον, πού εύεέθης έ δ ώ ; τώ έλεγεv" ύ  @=ί μ 0υ τ ί 
έϋτυχί* εί; έμε! Καί έξηκολούθει κλαίουσα υπό ά- 
ρ.έτρου χαράς.

■—  Κυρία, ή ώραία θυγάτηρ σας μοί ε ίπε πρό 
ολίγου, ότιέγεννήθητε είς το Γουρδόν τής Γκιεννης.

Ν αι, αγαπητόν τέκνον, εκεί έ^εννήθην καί 
άνετράφην καί ύπανδρεύθην.

I G?
—  Αλλά δέν εννοώ, είπεν ο ξένος, πώς εύρί- 

δητε έδώ; ->
—  Περιστάσεις λυπηραί έφεραν ενταύθα, είς τό 

αγαπητόν τούτο χωρίον άμφοτέρους, έμέ καί τόν 
σύζυγόν μου τό 1 8 1 5 .

—  Δηλαδή;
—  Τό δυστύχημα τού μεγάλου Ναπολέοντος.
Τήν φράσιν ταύτην άκούσας ό νέος κυνηγός έ-

σκυθρώπασε, καί ίδρώς ώς μ,αργαρίτης άνέβλυσεν 
είς τό  μέτωπόν του.

—  Καί τ ί  κοινόν ε ίχα τε  υμείς μέ τόν Ναπο- 
λέοντα ;

—  Τ ί κοινόν, τέκνον μου ; ό Αϋτοκράτωρ ητθν 
6 Κύριός μας. 0  σύζυγός μου ύπήρξεν είς τήν υπη
ρεσίαν τού μεγάλου στρατού, είς τά τά γ α α  τώ ν 
Μαμελούκων· Τ ί λέγεις τ ί  κοινόν ; Καί στενάξασχ 
βαθέως, έκλαυσεν αϋθις.

Ο νέος κυνηγός σγκινηθείς, μετέτοεψε τόν δ ιά 
λογον, άφήσας νά τελειωσ/ι τήν διήγησιν ό ϊλ ίυ- 
σόμενος σύζυγος.

—  Είσθε ευχαριστημένη, Κυρία ; ήρώτησεν ό 
νέος, είς τό  χωρίον το ύ το ;

—  Ευχαριστημένη ; έπανέλαβε μέ συγκίνησιν ή 
πρεσβύτις, ναι, είμαι ευχαριστημένη"οί καλοί ουτοι 
άνθρωποι μέ ΰπεραγαπούν,μέ έσεβάσθησαν πάντοτε, 
καί όταν κατά  πρώτον έμαθαν ότι είμα ι Γαλλίς, 
δέν ήξευραν πώς νά φερθούν διά  νά μέ εύχαριστή- 
σωσιν . 0  καλός σύζυγός μου μετεχειρ ίσ ίη  πάντοτε 
καί μεταχειρ ίζετα ι μυρίους τρόπους διά  νά μ ’ ευ
χάριστή.

—  Οί Ιίπειρώ ται είναι φιλόξενοι, ύπέλαβεν ό 
νέος.

—  Καί φιλόξενο·., τέκνον αγαπητόν, κα ί φιλό
τιμο ι κα ί ανδρείοι, άλλά ζώσιν ϋπό ζυγόν άγριον" 
τ ί  νά κάμουν ; II Ηπειρος είναι ή κοίτη τού ήρωϊ- 
σμού. Βλέπεις εκείνο τό  όρος ; τώ  είπε με ενθου
σιώδη φωνήν, λαβούσα αυτόν άπό τής χειρός καί 
φέοουσα εκτός τής οικίας, έπ’ αύτοϋ κείτα ι τό  πε- 
ριβόητον Σούλιον, ή π α τρ ί; τώ ν αληθών Αμα
ζόνων. Εκεί, όταν έτολεμείτο ύπό τού Τυράννου 
τής Ππείρου Αλή Πασά, έξήλθεν ώς άλλη ίππο  λύ
τη  ή μήτηρ τού ήρωος Τζαβέλλα έπ ί κεφαλής πεν- 
τακοσίων Σουλιωτισσών, καί έτρεψεν είς φυγήν κα- 
τασφάξασα τά  άγρια στίφη τού μιαρού εκείνου. Ε 
σωθεν πρός βορράν υπάρχει άλλος πολεμικός λαός, 
καί αυτό; λαός ηρώων, οί Χ ειμαριώται, κα ί πέ
ραν, βλέπεις έκεϊ μ,ακράν,βορειοανατολικά, τάς δρε
πανοειδείς έκείνας κορυφάς ; Εκεί είναι ήΣαμαρίνα, 
ή π α τρ ί; λαού φιλοπολέμου καί ανδρείου . . . .  Καί 
ποιον μ.έρος τής ΙΙπείρου δέν άμ ιλλατα ι πρός τό 
άλλο διά  τήν άνδρίαν ;

—  Καί είναι Ελληνες ; ήρώτησεν ό νέος, ίιπο- 
κρινόμενος άγνοιαν.

— · Βεβαίως, άπεκρίθη μετά  ζέσεως καί ζωηρό- 
τη το ; γαλλικής ή πρεσβύτις, βεβαίω; Ελληνες. Αυ
το ί έπολέμησαν ήρωϊκώτχτα υπέρ τής ανεξαρτησίας 
τής Ελλάδος πρό ολίγων έτών" καί αύτός ό αγαπη
τός μου σύζυγος έπ ί κεφαλής έ·/δ; σώματος, ήγω -
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νίβθκ είς διάφορα μέρη. Μήπως οί θεσσαλοί καί οί 
Μακεδόνες δέν έπραξαν τό Ιδιον ;

—  Καί τ ί  έδωκεν ή Ελλάς εί; τόν σύζυγόν σας ;
—  Τ ί νά τώ  δώση ή π τω χή  Ελλάς ; Τώ έ

δωκεν δ ,τ ι  ήδύνατο, μίαν μικρόν σύνταε,ιν. Υπέρ 
τής Ελλάδ ος ήγωνίσθη όλη ή έλληνική φυλή, Κύριε, 
καί πιστεύω, ότι ή παρούσα έλευθέρα Ελλάς ε π ι
θυμεί, άν ήτον τρόπος, ν’ άνταμειψη όλα τά  άγωνι- 
βθέντα τέκνα τη;" άλ,λ’ έάν θελήσ-ρ νά πράξη τούτο, 
δεκάκις καί αν πωληθή, είναι αδύνατον νά επιτυχή 
τόν ποθον της. 11 δ ιπλω ματία  έπλασε τό μικρόν 
τούτο βασίλειον, διά νά τό κατασυντρίψω ύπό τό 
6άρ ος πολλών αξιώσεων καί άναποφεύκτων χρεών, 
διά νά υπάρχω πάντοτε άντικείμενον ερίδων, α ιτή
σεων, παραπόνων καί αντιζηλιών.

—  Ε ίπατε μοι σάς παρακαλώ, Κυρία, οί Θεσ- 
σαλοί είναι Ελληνες ;

—  Κύριε έλέησον ! καί πώς ; αγνοείτε υμείς 
οί Ευρωπαίοι, ότι Ελληνες είναι καί οί Ηπειρώται 
καί οί θεσσαθ,οί καί οί Μακεδόνες καί οί Θράκες 
καί πολλοί άκόμη τής Μικρά; Ασίας λαοί;

—  Καί πόσοι να ήναι άραγε Ελληνες κα ί πόσοι 
Οθωμανοί είς αύτάς τάς επαρχίας ;

—  Εις τήν Ηπειρον καί τήν Μακεδονίαν οΐ Ελ
ληνες είναι κατά δύο τρ ίτα  περίπου καί οί Οθωμα
νοί κατά έν. Είς τήν Θεσσαλίαν τό £ν όγδοον είναι 
Οθωμανοί" περί τής Μικρασίας δέν δύναμαι νά σέ 
πληροφορήσω, τέκνον αγαπητόν.

—  Βλέπω. Κυρία, είπεν ό νέος, ότι γνωρίζετε 
κα ί τήν ελληνικήν Γεωγραφίαν καί τήν ελληνικήν 
νέαν ιστορίαν.

—  Πώς, φίλον τέκνον, νά μή γνωρίζω ιστορίαν 
έθνους με τό όποιον ζώ τοσαΰτα έτη , έχουσα σύ- 
ζ-ιγον Ελληνα καί θυγατέρα Ελληνίδα, ζήσασα είς 
τό ένδοξον Μεσολόγγιον καί είς πολλά άλλα μέρη 
τής Ελλάδος κατά  τόν υπέρ ανεξαρτησίας άγώνα ;

—  Πώς ονομάζεται παρακαλώ, Κυρία, ό σύζυ
γος καί ή θυγάτηρ σας;

—  0  μέν σύζυγος μου ονομάζεται Γεώργιος Κ α
ζούλης, ή δ* θυγάτηρ μου ύρτενσία.

Τού νέου κυνηγού ή αναπνοή έγένετο ταχυτέρα, 
οι οφθαλμοί του ήνοίγοντο καί έκλείοντο σπασμω- 
δικώς, ώς νά έπροσπάθει νά κρατήσω άναβλύ- 
σαν δάκρυ.

Βλέπω, τέκνον μου, είπεν ή πρεσβύτι;, ότι 
ό κοπος σέ κατέβαλε καί έχεις ανάγκην ησυχία;" 
συγχώρησόν μοι, σ'έβάρυνα μέ τήν πολυλογίαν μου.

11 Ορτενσία, ή τ ι ;  πρό μικρού έξήλθε τής οικίας, 
έπέστρεψε φέρουσα δίσκον μέγαν καί έπ’ αυτού πο- 
τήσιον πλήρες δροσιστικού ποτού έκ βυσίνου, φιάλην 
γαλακτος, άρτον λευκότατον καί έντός παροψίδο; 
μιζύθραν άχνίζουσαν έτι.

Κύριε, είπε πρός τόν ξένον, δροσισθήτε ό- 
λ.ίγον σάς παρακαλώ, έωσοϋ νά έτοιμασθή δείπνον 
ηπειρωτικόν. Ο πατήρ μου έρχεται μ ε τ’ ολίγον.

—  Ορτενσία, Ορτενσία, ώραία Ορτενσία, α γ α 
πώ  νά σέ ονομάζω συνεχώς, σ ευχαριστώ. —  Καί 
ύψωσε τό βλέμμα του πρός τήν  στέγην, ϊνα διασκε-

δάσφ τήν συγκίνησιν τής καρδίας του" είτας ροφή- 
σας όλον τό ποτήριον, ήρξατο νά τρούγω μέ πυλλήν 
όρεξιν........................................................................... ,

Β.

Μετά μικρόν είσήλθε με βήμα σοβαρόν έν τή  
οικία άνήρ εξηκοντούτης, υψηλός τό ανάστημα, όρ
θιο; είσέτι, καί τοι προβεβηκώς, ώς άνδριάς. 0  ώ; 
ψήκτρα εκτεινόμενος έπ άμφοτέρων τών παρειών 
του υπόλευκος δασύ; μύστας, τό εύρϋ καί ανοικτόν 
μέτωπόν του, έπιστέφον πρόσωπον ανδρικόν, ούλή 
κατέχουσα όλην σχεδόν τήν παρειάν του, έόείκνυον 
άπόμαχον τού μεγάλου στρατού τού Αύτοκράτορος.

0  νέος κυνηγός άμα ίδών αύτον ένόμισεν ότι θεω · 
ρεϊ παλαιόν στρατιώτην, μετημφιεσμένον ελληνι
κήν στολήν, καί περιπατούντα είς τού; κήπου; τού 
Κεραμεικυύ.

—  Ω, ώ! ήκαύσθησαν συγχρόνως δύο φωναί, ή 
φωνή τού Γεωργίου καί ή φωνή τού κυνηγού.0  χα ι
ρετισμό; υπήρξε σιωπηλός" σφίξιμον χε'-ρών, ε
ναγκαλισμοί καί στεναγμοί υπόκωφοι" χα ιρετισμό; 
ψυχής πρός ψυχήν, χαιρετισμός μυστηριώδης, α
ληθής, ειλικρινής, διότι ό :αν προσαγορεύονται αί 
καρδιαι, τό στόμα σιωπά.

—  Αγαπητέ μοι πάτερ , είπεν ή Ορτενσία άπο· 
ταθεΐσα πρό; τόν πατέρα της, ά νεος φίλος μα ; 
είναι Γάλλος.

—  Τό ήξεύρω, μοί τό είπον οί έν ταΐς άποδή- 
καις κάτω  άνθρωποί του, καί δ ιά  τούτο έσπευσα καί 
ήλθον ταχύτερου τού συνήθους. Προγευθήτε, Κύριε, 
είπε στραοείς πρό; τόν ξένον, καί έπειτα  ομιλού
με·/, δ ιότι έχομεν καιρόν.

—  Αλλά θ'αναχωρήσω μ ετ ολίγον.
—  Εγώ ήρώτησα, Κύριέ μου, τού; πορθμείς του 

πλοιαρίου σας, πότε θ' αναχωρήσετε, καί μέ άπε- 
κρίθησαν ότι σήμερον είναι αδύνατον έξ α ιτ ία ; τού 
έμβάτου. καί ότι αϋριον μόνον τήν αύγήν δύνανται 
ν' άναχωρήσωσι με τόν άπόγαιον άνεμον. Προγευ- 
θήτε λοιπόν, άναπαυθήτε καί όταν έξυπνήσετε όμι- 
λούμεν έν εκτάσει, διότι ή σύζυγός μου μοί είπεν, 
ότι επιθυμείτε νά μάθετε πώς εύρεθην έδώ. Επειτα 
θά δειπνήσωμεν ηπειρωτικά.

—  Κύριέμου, άπεκρίθη ό ξένος μετά  χα ρ ιεντ ι
σμού, σάς υπακούω, δέχομαι ευχαρίστως τό δείπνον 
σας, άλλά έλθετε καί ύμεΐ; νά προγευθήτε.

—  Ημείς, έγώ καί ή όρτενσία, άπεκρίθη ή πρε
σβύτις, προγευόμεθα τήν δεκάτην εύραν, ιϋστε προ 
μ ια ; εύρας έ’προ’γεύθημεν" ά ; φάγη ό Γεώργιος.

ό  Γεώργιος έκάθησεν εί; τήν τράπεζαν, ϊνα 0- 
πηρετή μάλλον τόν ξένον του, ή νά φάγη,. Μετα 
τό πρόγευμα οί σύζυγοι καί ή κόρη άπεχώρησαν εί; 
άλλο δωμάτιον, άφίσαντες τόν κυνηγόν μόνον ίν’ α- 
ναπαυθή έν άνέσει.

Γ.
ίΐν ώρα τρ ίτη  μετά μεσημβρίαν" κάτωθεν τής 

πλατάνου παρά τή  πηγή , ή ; τό ύδωρ κα τέπ ιπτε 
μετά ψιθυρισμού άπό πετρών απόκρημνων, έκάθην-
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το οί δύο σύζυγοι κα ί ό ξένος αύτών έπ ί καθισμά
των λίθινων, τά  όποί* οί φιλόκαλοι χωρικοί έκ τ ι
σαν επ ίτηδες προ πολλών έτών πρός άνάπαυσιν 
τώ ν προσερχομένων εις τήν πηγήν. 0  νέος Γάλλος 
έκάπνιζε μ ετ’ ήδυπαθείας σ ιγάροκ  Αβάνας, ή δ '0ρ · 
τενσία ήρχετο μακοόθεν, ώ ; άληθής νύμφη τών 
δασών, φέρουσα προχοίδα πλήρη κχφφε καί δίσκον 
έχοντχ έπ’ αύτοϋ άπαντα  τ '  αναγκαία. Πλησιάσασχ 
δε έχυσεν έντός κυμβίων καί προσέφερεν ςίς τόν 
ξένον κα ί τούς γονείς αύτής.

— · Καιρός νομίζω, κύριε Γεώργιε, είπεν ό ξέ- 
νος, νά μοί διηγηθή,ς, πώς εΰρέΟης εδώ μετά τής 
συμπολίτιδός μου.

—  Ψ ίλτατέ μου, άπεκρίθη ό Γεώργιος, μειρά- 
κιον έτ ι έλθών εις Αίγυπτον έποοσκολλήθην εις τόν 
κηπουρόν τού Σουκιούρ-8εη, ένός τών ισχυρών καί 
πλουσίων έν Κ,αίρω Μαμελούκων' ΰπό τόν έμ πει
ρον άρχικηπουρόν τούτον, όστις ητο νεαπολιτα- 
νός, έμαθα την κηπουρικήν" άποθανόντα δε αυτόν 
μετά  τινα έτη τόν διεδέχθην έγώ , ώς ό έπιτηδειύ- 
τερος τών άλλων. Ελθών εις Αίγυπτον ό τότε στρα
τηγός Βοναπάρτης, ήθέλησε νά συστήση τάγμα  
Μαμελούκων έκ τών έ ιε ί  παροικούντων Ελλήνων' 
εις τούτο τό τά γμ α  υπηρέτησα καί έγώ, ενόσω 
6 στρατός διέμεινεν εις Α ίγυπτον, τόν παρηκολού- 
θησα δε έπανελθόντα εις τήν Γαλλίαν. 0  Βοναπάρ
της ήγάπα  τό τά γ μ α  τούτο, καί όταν άνηγορεόθη 
Υπατος καί μετά ταϋτα  Αύτοκράτωρ τό έπροστά- 
τευσεν ί τ ι  μάλλον. Οί Μαμελούκοι συνήθως έμά- 
χοντο παρ’ αύτώ, διό και τούς ήγάπα υπερβαλλόν
τω ς διά  τήν άνδρίαν καί τήν εις αύτόν άφοσίωσίν 
των. Εις τήν μάχην τής Λειψίας έλαβον τό  τραύ
μα, ούτινος βλέπεις τήν ουλήν είς τήν παρειάν μου. 
Αριστεύσαντα τότε μέ ¿τίμησε με τό παράσηασν τής 
λεγεώνας τής τιμής καί μ’ έποοοίβασεν εί; τόν βαθ
μόν ενωμοτάρχου' μετά  τινα καιρόν μ ε  άνέδειξεν 
υπομοίραρχον τή  μεσιτεία, ώς έμαθον έπειτα , μιας 
μεγάλης Κυρίας. Είς τριάκοντα δύο μάχας τόν υ
πηρέτησα' έχω  έξ πληγάς είς τό  σώμα μου' κατά  
δυστυχίαν όμως ενώ περιέμενον τών άγώνων μου 
τήν αμοιβήν άπό τόν ένδοξον εκείνον Αύτοκράτο- 
ρα καί μέγαν στρατηγόν, ή άποφράς ήμέρα τή ; 
μάχης τού Βατερλώ, ή δ ιά  προδοσίας άνατείλασα 
καί διά  καταστροφής δύσασα, κατέστρεψε καί 
εμού τό μέλλον. Αναβάντων τών Βουρβόνων είς 
τόν θρόνον τής Γαλλίας, δεν ήθέλησα πλέον νά υπη
ρετήσω, καί παραλαβών τήν σύζυγόν μου, τήν ό
ποιαν πρό ολίγων μηνών είχον νυμφευθή, ήλθον εις 
τό  χωρίον τούτο, ένθα έγεννήθην.

—  Παρέλειψες, Κύριέ μου, είπεν ό ςένος μειδιών, 
τό  κυριώτεοον έπεισόδιον τού βίου σου.

—  Καταλαμβάνω, θέλετε νά είπήτε τήν υπαν
δρείαν μο ι. Ο Ιωσήφ Λορέ, ήτον φίλος μου πολλά 
στενός' άπολέσα; είς τήν μάχην τού Σμολένσκου τήν 
δεξιάν του, κατετάχθη ύπό τού Αύτοκράτοοος με
ταξύ τών απομάχων, άφού τόν ¿τίμησε μ έ ,τό  π α 
ρά τ.-,υ. ον τής λεγεώνος, καί τώ  προσδιώρισε καί διά 
βίου καλαν σύνταξιν. Επανελθόντο; εις Γαλλίαν τού
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Αύτοκράτοοος άπό τήν νήσον Ελβαν, έστάλην μέ 
σπουδαίας ¿πιστολάς εί; τήν κώμην Γουοδόν τής 
Γκιένντ.ς, ένθα διέτριψα είκοσι ημέρας, Ιωσοϋ νά 
τελειώσει ό σκοπό; τής άποστολής μου καί νά επ ι
στρέφω εί; Παρισιού; μέ τήν άπάντησιν τού έπαρ
χου. Εννοείται ότι έβλεπον καθ’ έκάττην τόν φ ί
λον μου Λορέ, κατσικούντα τότε είς τήν κώμην τής 
γεννήσεώς του Γουρδόν. Ε ίχε  τρ ία  τέκνα, δύο θυ
γατέρας καί ενα υιόν. Η πρωτότοκος Αουίζα, ήτις 
είναι ή σύζυγός μου, ήτον ώραία.

11 πρεσβύτις ίιψώσασα φιλαρέσκω; τόν τράχηλον 
έγέλασεν άπό καρδίας, δ ιό τ ι τ ό  θήλυ γένος, κα ί 
μέχρις έσχατου γήρατος, επιθυμεί ν’ ακούει τούς 
πανηγυρικούς τών ώραίων έτών του.

—  Ναι, έπανέλαβεν ό Γεώργιος, ρίψας βλέμμα 
συμπάθειας καί άγνής είσέτι αγάπη ; πρός τήν γη- 
ραιάν σύζυγόν του, ή Αουίζα μου ήτον ώραία καί 
έγώ ήμην εύμορφος, παλληκαράς' μέ μίαν όμμα- 
τιάν ήγαπήθημεν' ό έρως πιάνει δ ιά  μιάς καθώς 
καί ή πυρίτις μέ μίαν μόνην σπίθαν άνάπτεΓ συν- 
εννοήθημεν, μέ ήθελε τήν ήθελα, ιδού τό  πα ν ' τήν 
έζήτησα άπό τόν πατέρα της, δέν μέ είπεν όχι, 
δ ιότι γινώσκων τάς υπηρεσίας μου έπίστευεν, ό τι 
εντός ολίγου ήθελα γενεϊ ίλαρχος, ή καί κ ά τι π ε 
ρισσότερον. Η Αουίζα μου όμως δέν έκκμνε τοιού- 
τους λογαριασμούς, διότι ήγάπα  τόν Γεώργιον καί 
ό χ ι τόν υπομοίραρχον, ό  έρως δέν «σπούδασε τήν 
λογικήν, έχει ίδικούς του υπολογισμούς, τούς ό
ποιου; διαλύει μέ τά  δάκτυλα εύκολώτατα, καί 
χωρίς νά συντριβή τήν κεφαλήν του. Μετά πέντε 
ημέρας τήν ένυμφεύθην καί έπέστρεψα είς Παρι
σιού;, άφήσας αύτήν πλησίον τού πατρός της.

—  ¿τελείωσες τούς γάμου; σου, Γεώ ργιε; ήρώ- 
τησεν ή Αουίζα μέ τήν συνήθη τών Γαλλίδων αβρό
τη τα , ρίψασχ έπ’ αύτοϋ βλέμμα, τό όποιον ήθελε 
ζηλεύσει πας άνήρ, έχων πείραν τής γυναικεία; 
ψιλαρεσκείας.

—  Ναι, Αουίζα μου. Είσαι π ά ντοτε  ή τού 0 8 1 5  
πεφιλημένη μου Αουίζα, άπεκρίθη ό Γεώργιος, π ι 
π ίλ ισα ; τούς άποστάζοντας οίνου μύστακάς του.

—  Αφε; αύτά, Γεώργιε, έγηράσαμεν.
—  0  έρως είναι πάντοτ« παιδίον, άπεκρίθη 

καγχάσας ό Γεώργιος.

Α.

Τήν τετάρτην ώραν Μ. Μ. ή τράπεζα ήτοιμά- 
σθη ύπό τής ώραιας όρτενσία; άπλουστάτη καί 
καθαρά' όθώνιον λευκότερον τής χιόνος τήν ¿κά
λυ πτε ' τ ά  μ αχα ίρ ια  καί τ ά  πεοόνια έστιλοον ώς 
νά έξήλθχν προσφάτως άπό τάς χείρας τού τ ε χ ν ί
του' άρνίον ακέραιον έψητόν, κατά  τήν ελληνικήν 
μαγειρικήν, είς ήν ό Ιίπειρώτης εξέχει, έκειτο έπ ί 
δίσκου χάλκινου κασσιτέρινού έν τ ώ  μέσω τή ς 
τραπέζης' τά  πο'τήρια έλαμπαν ύπό καθαοιότητος, 
καί ό οίνο; τής Ζίτσης έδείκνυεν ώς όγκον μέγαν 
ρουβινίου τήν περιέχουσαν αύτόν φιάλην. Ο ξένος 
εκάθησεν έν τώ  μέσω τών γηραιών συζύγων, ή 
δ ’ όρτενσία απέναντι του. Κόρη έκ τών γιιτονισ-
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«ώ ν, έλθοϋσα χάριν τής φίλης της Ορτενσίας νά 
ύπηρετήση είς τήν τράπεζαν, έφερε ζωμόν καπο- 
νίων*παρεσκευασμένον διά  τών εντοσθίων τω ν, δ ι 
άγριων αρωματικών χόρτων, ολίγου όρυζίου καί 
κρόκων ώών.

—  Τ ί λαμπρός ζωμό,! είπεν ό νέος κηνυγός, 
εξαίρετος' πρώτην φοράν τρώγω τοιούτον ζωμόν.

—  Πεινάτε, Κύριε, καί διά  τούτο σάς άρίσκει 
τόσον, άπεκρίθη 6 Γεώργιος.

—  Σάς βεβαιώ δέν είναι τούτο, ϋπέλαβεν ό 
νέος, είναι το/όντι ζωμός εξαίρετος.

—  ?ίαί, προσέθεσεν ή πρεσβύτις γελάσασα, εί
ναι ό ζωμός τού Αύτοκράτορος, τόν όποιον ώνόμα- 
ζε φλωρεντινόν καί τόν οποίον ύπερηγάπα. Α στεΐ
ζεσαι, αγαπητόν τέκνον.

— - Δ ιατί, Κυρία ; μήπως οί Αϋτοκράτορες είναι 
μάγειρο ι; έξ  εναντίας οί παρασκευάζοντας τά  δ ε ί
πνα  τώ ν ηγεμόνων είναι άνθρωποι τού λαού.

—  Ευχαριστώ, Κύριέ μου, είπεν ή όρτενσία, 
δ ιότι μέ κάμνετε νά ίιπερηφανεύωμαι, ότι είμαι 
καλή οικονόμος.

Ó  νέος κλίνας τήν  κεφαλήν, έπεβεβαίωσε τήν 
φράσιν τής ώραίας κόρης διά  σεμνού καί φιλικω- 
τάτου μειδιάματος.

—  Φίλη μ.ου Λγγελικούλα, είπεν ή όρτενσία 
άποταθεΐσα πρός τήν υπηρετούσαν κόρην, βάλε 
είς 2ν μεγάλον πινάκιον τό  Ιν  καπώνιον κα ί συ, 
πάτερ μου, χώρησε μίαν πλάτην και ενα μηρόν 
τού άρνίου νά τεθώσιν είς τό αύτό μέρος, διά νά 
σταλώσιν αΰριον τήν αύγήν είς τό πλοιάριον.

—  Κυρία μου, σάς ευχαριστώ, άλλά νομίζω 
ότι δέν πρέπει νά λάβετε τήν  ένόχλησιν ταύτην, 
είπεν ό ξένος.

—  Κύριε, άπεκρίθη μετά  ζοιηρότητος ή όρτεν
σία, εΐμεθα κύριοι είς τήν οικίαν μας καί είς τόν 
ξένον ¡¿ας θά κάμωμεν ό ,τι μάς αρέσει. Καί ύπο- 
μειδιάσασα, έδειξεν είς τόν κηνυγόν στόμα ώ ; κά
λυκα ρόδου άνοιγομένου κατά  τάς ποώτας ακτίνας 
τού ήλιου.

Εν τούτοι; τό δεΐπνον έπροχώρει, ό ξένος έτρωγε 
μέ άπειρον όρεξιν, άπαγγείλας έκτενέστερον πανη
γυρικόν τού έψητοϋ, ώστε εάν ό ζωμός είχεν α ι
σθήσεις βεβαίως διεμαρτύρετο.

—  Π χνταχού, έπρόσθεσεν i  ξένος, δύναται νά 
εύρφ τις βίον εύάρεστον.

—  Á κύριέ μου! δουλεία καί βίος ευάρεστος, εί
ναι δύο δεινοί πολέμιοι, άπεκρίθη ή  όρτενσία. Καί 
βαθύς στεναγμός έξέβρασεν έκ τού άλαβαστρίνου 
στήθους της.

—  Θά π ιω  είς τήν υγείαν μιάς μεγάλης Κυ
ρίας, άνέκραξεν ό Γεώργιος, όλος φαιδρυνθείς ύπό 
τού Ζιτσίου οίνου’ γεμίσασε τ ά  ποτήοιά  σας, θά 
τά  στραγγίσετε έως τόν πάτον, ©ά πίωμεν εις 
υγείαν ένός αγγέλου. Καί άρας ύπέρ τήν κεφαλήν 
του τό ποτήριον, είς υγείαν, ¿κραύγασε, τής βασι- 
λίσσης Ορτενσίας! ό θεός νά τήν σκέπιρ όπου καί 
αν εύρίσκεται.

Τού νέου κηνυγοϋ ή χειρ έκλονίσθη ώ ; χειρ πυ-

ρέσσοντος, καί τό  πλείστον τού ποτηρ ίου του εχύθη 
έπ ί τής τραπέζης' ά λλ ' άναλαβών αύθις τά σοβα
ρόν καί άτάραχον Οφος του'

—  Κύριε Γεώργιε, είπε, πολλήν φαίνεται έχεις 
άφοσίωσίν είς τήν βασίλισσαν όρτενσίαν, καί διά 
τούτο θά έδωκες κα ί είς τήν ώραίαν σου θυ
γατέρα τό  όνομά της. ΕπεΟύμουν νά μάθω διατί. 
ή τοσαύτη άφοσίωσις ;

—  Βλέπω, φ ίλτατον τέκνον, άπεκρίθη γελών ό 
Γεώργιος, ότι ίχε ις  σκοπόν νά μ ’ εξομολόγησης, 
ΐδού λοιπόν. Μετά τήν μάχην τού Βάγραμ άφού 
έοάλαμεν γνώσιν εί; τούς Αυστριακούς, έπεστρέψα- 
μεν τροποοφόροι είς Παρισίους.

0  Γεώργιος ένθουσιασθείς άνεμνήσθη τών π α 
λαιών ημερών τού βίου του καί ήρξατο νά τρα- 
γωδή γαλλ ισ τί τήν στρατιωτικήν στροφήν, ήν ο; 
στρατιώ ται τού μεγάλου στρατού είχον αιωνίως 
είς τά  χείλη  των.

<■ Ο ίρως τή ; πατρίίο; μ ί  κάμνει άνίρεϊον 
Καί λέοντα είς των μαχώ ν τό  πείιον.
Τ π έρ  σοΰ, φ ιλτάτη  πατρ’.ς, τό  αίμα μου χύνω  
Κ’ ε ί;  τ ό ;  έρόόου; προ6ϋμω; τό ,3ήμα ταχύνω.

Δ ιό  τ ή ν  όόξαν τ ο υ  π α τ ρ ! ;  α ν  ά-Πόθάνω 
τόν  ουρανόν 01 π ι τ ά ξ ω  ε π ά ν ω .»

—  Εξακολούθησε, Γεώργιε, τήν διήγησίν σου, 
είπεν ό νέο; όλος ένθους.

—  Καί, έξηκολούθησεν ό Γεώργιος, ό Αύτοκρά- 
τωρ ήθέλησε ν’ άλλάξτι τήν φρουράν τής τιμής τής 
Λύτοκρατορίσσης Ιωσηφίνης, κατοικούσης τότε είς 
τήν Μαλμ.αιζών, καί άπέστειλεν εκεί άπόσπα σμα 
ιππέων τού οποίου μέρος άπετέλουν καί έγώ μέ 
μίαν ενωμοτίαν. Εβλεπα καθεκάστην τήν αγαθήν 
ταύτην καί ενάρετο-/ Αύτοκρατόοισσαν, τήν όποιαν 
ήγάπα περιπαθώς ό στρατός διά  τά  σπάνια προ- 
τερήματά της ' ήμέρα δέν παρήρχετο χμορίς νά μάς 
εΰεργετήσ/,' άν ήσθένει τις έξ ήμών, μάς έκαμνε 
τήν τιμήν νά έρχετα ι αύτοπρασώπως νά μάς επ ι
σκέπτετα ι κα ί νά μάς παρηγορή, φροντίζουσα νά 
μή μάς λεί^>·/| τό παραμικρόν. Μίαν τώ ν ήμε ρών 
τού φθινοπώρου περιεοχόμενος τούς κήπους τής 
Μαλμαιζώνος, έστάθην είς μέρος κατάφυτο·/ ύπό 
δενδριλλίων άνθοφόρων, καί έξαγαγών έκ τού κόλ
που μου μαχαιρίδιον, έκαθάριζον τά  χρήζοντα κα
θαρισμού. Μία σκιά μ έ είδοποίησεν, ό τι κάποιος 
ίστατο  όπισθεν μου' κα ί στραφείς εϊδον νέαν γυ
ναίκα, ώραίαν καί μεγαλοπρεπή, ένδεδυμένην κομ
ψ ότατα, άλλ’ ούχί καί πλουσίως, τήν όποιαν πρώ
την φοράν είδον, καί άποκαλυφθεί; έκλινα τήν 
κεφαλήν ένώπιόν της.

—  Τ ί κάμνετε αύτοϋ, Κύριε ; μ έ  ήρώτησε δ ιά  
φωνής αρμονικής καί γλυκείας.

—  Καθαρίζω. Κυρία μου τ ά  δενδρύλλια.
—  Βλέπω, ότι έπιτηδεύεσθε' φαίνεται ότι γνω 

ρίζετε τήν κηπουρικήν.
—  Πριν γείνω , Κυρία μου, στρατιώτης ήμην 

κηπουρός. Τούτο άκ.ούσασχ ήθέλησε νά μάθη, ώς ζη
τε ίτε  τώρα καί ύμεΐς, τάς περιπετείας τού βίου μου.

—  Είοθε, Κύριε, Γάλλο: ; μέ ήρώτησε.



—  Κυρία μου, τώρα είμαι Γάλλος, δ ιότι εΰρί- 
σκομαι ε ίςτόν υπηρεσίαν τοϋ Αότοκράτορος τής Γαλ
λίας. Εγεννήθην όμως είς τήν Ελλάδα, είμαι Ελλην.

—  Κατάγεσθ» άπό μέγα έθνος" άνέγνωσατ τήν 
ιστορίαν του. 11 μήτηρ μου μ άνέθρεψε με τοϋ 
άββα Βαρθολομαίου τόν νέον Λνάχαρσιν. 12 τ ί  λαός, 
τ ί  έθνος, τ ί  σοφοί, τ ί  στρατηγοί!

—  Αλλ αύτό τό έθνος σήμερον κ α τα π ιέ ,ετα ι άπό 
ζυγόν βάρβαρον.

—  Τά έθνη, όσα έχουσιν ένδοξον παρελθόν, ι 
στορίαν πλήρη λαμπρότητος ιός τό έλληνικόν, δέν 
αφανίζονται’ ίσως μίαν ημέραν ή θεία πρόνοια ευ
δοκήσει........................................... 6 Λύτοκράτωρ.

.1 2  ποσον αγαπώ  τήν Ελλάδα άφ’ ού ά- 
νέγνωσκ τήν λαμπράν Ιστορίαν της! . . . .  
Αί φράσεις της διεκόπησαν, ή φωνή της έγένετο 
λιγυροτέρα καί συγκινητική. Μ έόόιψε τό βχλα'ν- 
τιόν της πλήρες χρυσών νομισμάτων πρό τών πο- 
δών μου, και με βήμα ταχύ έγένετο άφαντος, ώστε 
οϋ:ε κφν νά τήν ευχαριστήσω ήδυνήθην.

—  Ε πειτα  ·, ήρώτησεν ό νέος μέ ανυπομονησίαν.
—  Εχε υπομονήν, ευλογημένε, άπεκρίθη ό Γεώρ

γιος, είσαι παράδοξος πνευματικός, βέιειτα ; ιδού 
έπειτα. Τήν έπιοϋσαν νά καί μ ' έρχεται ενα δ ί
πλω μα, μεγάλος, μεγάλο; υπομοίραρχος με δύο 
αργυρά; έπωμίδας. Μετά τινας ημέρας περίπατων 
είς τόν κήπον μεθ' ενός συναδέλφου, βλέπω μα/.ρό- 
θεν έρχομένην τήν αύτήν κυρίαν. Κίπέ με, φίλε τώ  
είπον, σε παρακαλώ, γνωρίζεις αύτήν τήν κυρίαν ; 
—-  Καί πώς, άπεκρίθη δέν τήν γνωρίζεις σύ ·, είναι 
ή βασίλισσα ύρτενσία, ή βασίλισσα τής Ολλανδίας. 
Απεφάσισα νά ριφθώ είς τούς πόδας της νά τή  προσ
φέρω τά  σεβάσματά μου, καί νά τή  έκφράσω τήν 
εύγνωμοσύνην μου, δ ιό τι ού μόνον δέν άμφίβαλλ.α, 
άλλά καί έπίστευσα, δτι r, Μεγαλειότης της έγεινεν 
ή μ εσ ίτι; τού προβιβασμού μου’ διευθυνθεϊσα 5μο>; 
ό ι άλλων δενδροστοιχιών, έγένετο άφαντο; εντός 
τοϋ λ.αβυρΐνθου τών δένδριυν.

Τήν διήγησιν ταύτην άκούσας ό νέος κυνηγός έσυγ- 
κινήθη τοσοϋτον, ώστε δέν ήδυνήθη νά κρατήσγ τά  
δάκρυα του.

—  Πεφιλημένη μου Γαλλία, άνεβόησε, πεφιλη- 
μένεμου λαέ τής Γαλλίας ! ώ πόσον σάς αγαπώ  ’.

—  Ενθυμήθης, τέκνον μου αγαπητόν, είπεν ή 
γηραιά Λου'ίζα, τήν πατρ ίδα  μας. Εχεις δίκαιον, καί 
έγω τήν ενθυμούμαι συνεχώς. Τ ί νά είπωσιν όμως 
οί κάτοικοι τών μερών τούτων, οί όποιοι έχουσι 
κα ί δέν εχουσι πατρ ίδα  !

—  Ο Θεός, Κυρία μου, όστις είναι ό κοινός π α 
τήρ, θελει φροντίσει περί αύτών. 11 πρόνοια του 
είναι μεγάλη  καί άπειρος.

—  Αληθώς, τέκνον μου, είναι μεγάλη, άλλ ή 
Ευρώπη, ή χριστιανική Εύοοίπη τούς έγκατέλειπε. 
Μακάριο; ό ήγεμών εκείνος, οστις θά έκτείνη τήν 
δεςιάν του ε ί; τό  έθνος τούτο. 0  Μέγας Αλέξαν
δρος διέβη είς τήν Ασίαν νά τήν πολιτίση, κα ί διά 
τούτο καί μόνον ώνομάσθη μέγας' τού ήγεμόνο; 
όμως εκείνου τό όνομα, όστις θά έλευθερώση τούς
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απογόνου; τοϋ ενδό ξου τούτου ήρωος, θέλει έγγρα
φή είς τάς σελίδας τ? ς  ιστορίας λαμπρότερον τοϋ 
Αλεξάνδρου, δ ιότι έγείρων εκ τής δουλείας τήν ελ
ληνικήν φυλήν, οίκοδομεί τόν φάρον, τόν μεεαδό- 
σοντα είς τήν Ανατολήν τά  φώτα καί τόν π ο λ ιτ ι
σμόν" ούτος κληθήσεται μέγας ευεργέτης* τής αν
θρωπότητας.

—  0  Θεός θέλει εγείρει τά όργανον τής υψηλής 
αύτοϋπρονοίας, άπεκρίθη μέ τόνον σοβαρόν καί δογ
ματικόν ό ξένος.

—  Δ ότευε τήν πλάτην, είπεν ό Γεώργιος, νά 
ίδώ τήν τύχην μας.

—  Φαίνεται, Γεώργιε, ό τι γνωρίζεις τήν πλα- 
τομαντίαν. Καί πιστεύεις τά  το ιαΰτα  ;

—  Ακοΰς έκεΐ ; τά  πιστεύω ; οσάκις έν.ύτα;α τήν 
πλάτην ποτέ δέν έμάντευσε ψεύματα. (1 πλάτη 
είναι άσφαλτη. Καί λαβών αύτήν είς χεΐρας τήν 
έκαθάρισε. Διά λόγου σου 0» τήν συμβουλευθώ" θά 
ίδώ διά τά ταξείδιόν σου. 2έ θέτω δεξιά.

—· ύ ,  ώ, ανέκραξε παρατήρησα; μ ετ έκπλή- 
ξεως τήν πλάτην, τ ί  βλέπω ; Αετός σ' επισκιάζει, 
7ΐλήθος μέγα λαού είναι είς τούς πόδας σου. Παρά
δοξον! Φίλε μου, ή μέγας μονάρχη; είσαι, ή  θά γε ί- 
νης" έχεις δμως ένώπιόν σου μεγάλα; περιπετείας.

0  νέος κυνηγός έμειδίασε μέ τήν συνήθη του έμ - 
βρίθειαν καί σοβαρότητα, ε ίτα  άναβλέψας πρό; τόν 
Γεώργιον τώ  είπε"

—  Γεώργιε βλέπω, ό τι πιστεύεις ώς τ ά  μικρά 
πα ιδ ία , ή ώς αί γραίαι είς πρά γμ α τα  γελοία.

—  Εκείνο όποϋ σέ λέγω εγώ, φ ίλτατόν μου τέ
κνον, άπεκρίθη ό Γεώργιος μέ τόνον εντελούς πε- 
ποιθήσεως, ίιψώσας εξ άμφοτέρων τώ ν μερών τόν 
μύστακώ του................................................................ .......

Τήν έπιοϋσαν λίαν πρωί όλοι ήσχν έπ ί ποδός. 
0  ξένος ΐστατο ένδεδυμένος τήν κυνηγετικήν του 
πανοπλίαν έν τώ μέσω τοϋ δωματίου έπισκεπτό- 
μενος τό πυροβόλον του, καί διορθόνων τήν άρυ- 
βαλίδα του" ό Γεώργιος έθετεν είς μίαν κάλαθου 
τά  τεμ ά χια  τοϋ άρνίου, τό καπώνιον καί άρτους, 
καί έφεοεν έπ’ ώμων ώς στρατιωτικόν γυλιόν πλώ- 
σκαν πλήρη οίνου.

—  ύρτενσία, είπεν ό ξένο; απευθυνθείς πρός 
αύτήν ίσταμένην πλησίον τον, δος μοι τήν χεϊρα 
σου, σέ άφίνω υγείαν. Λάβε αύτόν τόν άδάμαντχ διά  
νά σοί χρησιμεύση ώς προίκα. Καί έθεσε δακτύλιον 
βαρύτιμον είς τόν δάκτυλόν τη ς , ού ό άδάμας είχε  
τό μέγεθος μικρού καρύου" ή Ορτενσία έκαμε σ χή 
μα  άρ·.ήσεως, άλλ’ ό ξένος τή  είπε"— Κυρία, τό δβ· 
ρον τούτο δεν δύνασαι νά τό άποποιηθής. Τυσοϋτο 
δ ' επ ιτακτική  καί σοβαράΰπήρχεν ή φωνή τοϋ ξένου, 
ώστε ή Ορτενσία έμεινε σιωπηλή, δείξασα είς αύτόν 
μόνον διά τ ή ; κλίσεω-, τής κεφαλής της τή» εύγνω- 
μοσύνην της.

—  Κύριε, είπεν ό Γεώργιος, άναχωρήτε καί σάς 
εύχόμεθα καλόν κατευόδιο» ό Θεός νά σάς προστα- 
τεύη καί νά σάς κατευοδώση ευτυχώ; είς τήν π α 
τρίδα σας' άλλ’ ένώ ένώ σάς ειπον χ α ρ τ ί καί κ α 
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λαμάρι τήν ίστόρίαν μου, πρέπει καί ύμεϊ; νά μάς 
είπήτε τό όνομά σας διά  νά σάς ενθυμούμεθα πάντοτε.

—  Λουδοβίκος Ναπολέων Βοναπάρτης, άπεκρίθη 
ό νέος.

-— II Λουίζα εδραμε νά έναγκαλισθή αύτόν, άλλ.’ 
έ κυνηγός με βήμα ταχύ  σπεύσας πρός τήν φέρου- 
σαν είς τάς άποθήκαςτού αίγιαλοϋ έγένετο άφαντος.

Π A Ν
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Καί όμως οί αρχηγοί τής αποστασίας ήγωνίσθη- 
σαν καί τελ,ευταίον νά συναθροίσωσι τόν ταχέω ς 
φεύγοντα λαόν ενώπιον τώ ν ερυθρών ενδυμάτων ( I }, 
κα ινά  τόν έπαναφέρωσιν είς μάχην. Κατούρθιυσαν δέ 
νά καταλάβωσιν έπ ί μικρόν τήν δημαρχίαν, κα ίτινα  
θέσιν κατεχομένην ύπό τού ύπολοχαγοϋ Δούγλας. 
Ο συνταγματάρχης Βραουν έφονεύθη κατά τήν ζωη- 
ροτάτην έφοδον. Τήν έπιοϋσαν παρετηρήθη ή ζέσις 
τών μαχητών έκ τοϋ άριθμ.οϋ τών νεκρών καί τών 
πληγωθέντων τών δύο στρατοπέδων. Ιΐατήρ τις έ- 
δραμεν έμ.προσθεν τοϋ υίοϋ αύτοϋ ϊνα τόν σώση έκ 
τής μανίας τών στρατιωτών, τόν έκάλ.υψε μέ τό 
σώμα το» καί έπεσε πλήρης τραυμάτων. 0  νέος 
έτιμώρησε τόν φονέα τοϋ πατρό; του, έξαπλώσας 
αύτόν νεκρόν. Μετά μικρόν όμως, έναιτ.'ον τών ά- 
-καταπαύστων προσπαθειών τοϋ Εμμετ καί τών 
συντρόφων αύτοϋ, ή ήττα  κατέστη γενική.

Τήν νύκτα μεταξύ τοϋ σκότους ό Ροβέρτο; Εμ
μ ετ άποσύρεται μετά τών αποστατών. II πρώτη 
οικία έξω τής πόλεως, είς τήν όποιαν κατίά τήν ό- 
λεθρίαν εκείνην νύκτα κατέφυγε μετά τοϋ Μελαλώ, 
καί Δαδάλ καί τινων άλλων ήτο ή τής Αννης Δελ- 
βίν. II γυνή αυτη έχουσα ήλικίαν είκοσιπέντε ή 
είκοσιές χρόνιο“, ήτο, ι’ος προείπομεν, «φωσιωμένη 
είς τόν Ροβέρτον" ήτο δέ ανεψιά τοϋ Μιχαήλ. Δυύΰεο 
τολμηροτάτου αντάρτου τού 1 7 9 8 . Αργότερον Οέ- 
λομεν ίδε? όποια ϋπήρξεν ή ήρωϊκή άφοσίωσις τνς 
γυναικός ταύτης είς τόν κύριόν της" άλλά τήν σ τ ιγ 
μήν εκείνην, ιός ή κατιοτάτη τάξις τού λαού ήτις 
άντιφέρε-αι πάντοτε πρός τάς άνωτέρας,τόν ύπεδέ- 
χθη είποϋσα"— Πώς, άθλιοι! άναστατόνετε τόν 
λαόν καί έπειτα  τόν εγκαταλείπετε !— Μή μ.έ επ ι
π λ ή ττε ις , αγαπητή  μου, άπεκρίθη ό Εμμετ" έάν 
δεν ήδυνήθημεν νά πράξωαέν τ ι ,  τό σφάλμα είναι 
έδικόν του κα ί ¿χ ι έδικόν μας.

Περί τήν αύγην κα-.ώρθωσαν νά προμηθευδώσιν 
ίππους" οί συνωμόται διεσκορπίσθησαν, καταφυγόν- 
τες οί πλεΐστοι είς τά  όρη τοϋ Ούίκλώ. Εκεί εύ- 
ρον τούς χωρικούς καί τούς ορεινού; μέ τά  όπλα είς

(1) · The red c o n s .  » Ο ϋ τω  ί  λα ίς  το ϋ  Δ ου βλ ίνου  i r . t t i -  
λ ε ι  το ύ ς  Ά γ γ λ ο υ ς  ο τ ρ ι τ ι ώ τ α ^

τά ς χεΐρας έτοιμου; είς έπανάστασιν. Τό αύτό έ- 
σπέρας, οί αρχηγοί τής συνωμοσίας φθάσαντες έκ 
Δουβλίνου διά διαοόοων μερών, συνεκεντοώθησαν 
είς τ ι  πεδίονέν μέσω όρέων, ϊνα σκεφθώσι περί τοϋ 
σχεδίου αύτών. Α παντες δέ συνεβούλευσαν τήν ε
νέργειαν. Κ ατά τήν ιδέαν των, έπρεπε άπό τής ε 
παύριον νά άρχίσωσι τήν προσβολήν τών πόλεων 
Ούϊκλ.ώ, Αρκλώ, κ τλ . κ τλ . « II Ιρλανδία άνεφλέγε- 
το καί ολόκληρος ήθελεν άποστατήσει άμα δοθέντος 
σημείου ! Αλλ ή εποχή τών ονειροπολήσεων είχε 
παρελ.θεϊ διά τόν Ροβέρτον. Εν άκρα σιωπή ήκουσε 
τούς φίλους αύτοϋ χωρίς καν νά άντισταθή" άλλά 
δεν έδίστασε καί νά καταδικάσ/ι πάσαν εξακο- 
λούθησιν τώ ν εχθροπραξιών. II πρώτη απόπειρα 
άποτυχοϋσα, είπε, πάσα νέα εσεται ανωφελής. Οί 
μέν εχθροί εϊσίν ώπλισμένοι, οί δέ φίλοι άνευ θάρ
ρους" δέν έχομεν πλέον--ελπίδα ή είς τό μέλλον" 
ας περιμείνωμεν αύτό μεθ' υπομονής. Ο άγιόν ήμών 
είναι δίκαιος και ή δικαιοσύνη ταχέως ή άργά θέλει 
θριαμβεύσει. Ας μή βλα'ψωμεν αύτόν δ ι’ επιχειρή
σεων παρατόλμων. Αναμφιβόλως είς ήμάς άπόκει- 
τα ι νά άνάψωμεν έντός τεσσαράκοντα οκτώ ωρών 
τάς φλόγας τής ανταρσίας καθ’ όλης τής Ιρλανδι
κή; χώρας" άλλά τ ί  θέλομεν ; Τήν άπελευθέρω- 
σιν τού τόπου ήμών. Φρονώ λοιπόν ότι υπηρετώ κα- 
λήτερον τά  συμφέροντα αύτής, αποποιούμενος νά 
υψώσω τό όνομά μου έπί τής καταστροφής πολλών 
χιλ ιάδων συμπολιτών, καί δίδων οΰτω πω ς είς τού; 
τυράννους μας αφορμήν νά έπιβαρύνωσι τόν ζυγόν 
μας. Εάν ποτέ ή συκοφαντία προσπαθήσφ νά κα - 
ταστήσν, υπεύθυνον τήν μνήμην μου διά τό χυθεν 
α ίμα  τής χθεσινής εσπέρας, ελπίζω  τουλάχιστον 
ό τι θέλει εύρεθή τ ις  ϊνα είπη ότι άπ’ έμέ έκρέματο 
νά μεταβάλω τήν ημερήσιον ταύτην αποστασίαν εί; 
όιαρκή έπανάστασιν,καί ό τι τό άπεποιήθην. Τό παν 
είς τάς επαναστάσεις έξαρταται εκ τής πρώτης προσ- 
βολ.ής, ημείς δέ άπετύχαμεν. Τό σχέδιον ήμών ήτο 
Οαυμάσιον" άλλ" άπέτυχεν έκ περιστάσειον όλως ά- 
νεξαρτήτοιν ήμών, τάς όποιας δέν ήτο δυνατόν νά 
προίόωμεν. Ας κρύψωμεν τό άσυλόν μας* ή μεγα- 
λητέρα υ.υστικότης προέδρευσεν εις ολας ήμών τάς 
ένεργείας" ασήμαντους ζημίας ύπέστηαεν" άς άφή- 
σωμεν τήν κυβέρνησιν νά έπχνχπέσγ είς ψευδή α 
σφάλειαν, δς άγνοή τόν κίνδυνον δν διέτρεξε, καί 
τήν έκτασιν τών μέσων ήμών. Μίαν ημέραν, καί 
ίσως ταχύτερον άφ’ ό ,τι νομίζομεν, ή ευκαιρία θέ
λει παρουσιασθή όπως προσβάλωμεν αύτήν μετα 
περισσότερα; επ ιτυχίας. II έπιχείρησις ήμών δέν 
ϋπήρξεν ανωφελής διότι μάς άπεκάλυψεν ότι χ ι 
λιάδες άνδρών δύνανται νά ή<ε κάτοχοι μυστηρίου, 
χωρίς καν οϋδ’ εί; προδότης μεταξύ αύτών νά ύ- 
πάρχγ. ϋάδς παρακαλώ, φίλοι μου, νά ενεργήσετε 
είς τήν περίστασιν ταύτην μετά  τής άνη/.ούσης <ρρο- 
νήσεως είς άνδρας άφώσιωμένους είς τόν ίερώτερον 
τών αγώνων, τήν άπελευθέρωσιν τοϋ τόπου αύτών. 
Εστέ προσεκτικοί, φυλάξετε μυστικότητα, καί μή 
έςυπνίζετε τάς Οπονοίας τώ ν εχθρών σας.

3 Ε πί τοϋ μέλ.λοντός μου ή ειμαρμένη έρρ'.ψί
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πυκνότατου κάλυμμα. Εάν κατορθώσω νά διαφύγω, 
εστέ βέβαιοι ότι ί,μέραν τινά θέλετε με έπανίδει 
ώπλισμένον διά  τον ιερόν αγώνα τής ίρλ.ανδίας. Εφ’ 
όσον ό Ροβέρτος Εμμετ υπάρχει έν τώ  κόσμω ή 
κυβέρνησι; τού τόπου τούτου ουδόλως θέλει είσθαι 
ασφαλής. Εάν δέ πέπρω ται νά άποθάνω έπ ί τ ι ς  
λαιμητόμου, μήν άποθαρρυνθήτε έκ τού παραδείγ
ματος μου, μήν άφήσετε τούς άνανδρους νά σάς 
άποτρέψωσι του νά προσφεύγετε εϊς τά  όπλα, μέ- 
χο ι τής -«μέρας καθ’ ήν θέλετε έπανακτήσει τά  δ ι 
καιώ ματα καί τήν ανεξαρτησίαν τού τόπου σας. Ε ν  
θυμεΐσθε καί ενθυμίσατε εις τά  τέκνα υμών ότι έάν 
ή τύχη  μοί η το ευνοϊκή, έάν μόνον όλίγας χιλ ιάδας 
άνδρών είχον ακόμη καί τινας ημέρας ενώπιον μου, 
ήθελον ανατρέψει τόν δεσποτισμόν καί αποδώσει 
την ελευθερίαν εις την Ιρλανδίαν.

» Ας άποχωρισθώμεν, κύριοι, καί έκαστος ημών 
ά ; σκεφθή περί τής ιδίας αύτού ασφαλείας. Θέλω 
προσπαθήσει νά έγκαταλείψω τόν τόπον, έλπίζων 
νά σάς έπανίδω ύπό αΐσιωτέρους οιωνούς, ο

ΐίφ’ όσον ό Ροβέρτος Εμμετ ώ μίλει ή φωνή αυ
τού ήτο ήλλοιωμένη· καί ότε άπεχαιρετισε τους 
συντρόφους του, έφαίνετο βαθέως συγκεκινημένος. 
Σιγή θλιβερά διεδέχθη τήν δημηγορίαν αύτήν' τά  
πρόσωπα όλων ήσαν κάτω χρα, καί δάκρυα έλαμ- 
πον εις τά  όμματα τώ ν περιεστώτων' ή άποθάρ- 
ρυνσις καί ή ανησυχία διά  τό μέλλον, αντικατέστη
σαν τήν έπίπλαστον έ’ξαψιν τών πρώτων στιγμών. 
Μ ετά τινας δισταγμούς παρεδέχθησαν τήν γνώμην 
τού Ροβέρτου, καί ολίγον κ α τ’ ολίγον, άνά δύο καί 
τρεις, άνεχώοουν καί οΰτω διελύδη ή συνεδρίασις. Εν 
τ ιν ι ιδιαιτέρα επιστολή άναγνωσθείση έν τή  δίκη, 
6 Ροβέρτος φαίνεται έτι μάλλον διστάζων όχι 
μόνον διά  τό παρόν αλλά καί δ ιά  τό μέλλον τού 
τόπου αυτού.

Είναι λίαν καταβεβλημένος, έγοαφεν ό Αονδάλ, 
καί λέγει ότι ούδέν δυνατόν νά γείνη διά  τόν λαόν 
τούτον' άς κύπτη τόν τράχηλον εις τόν ζυγόν άφού 
είναι ανάξιος καί ανίκανος νά άπαλλαχθή αύτοΰ. 
Περί τούτου έπείσθη έκ τού τελευταίου επιχειρήμα
τος, τό όποιον άναμφιβόλως ήθελεν επ ιτύχει, άνευ 
τής άνανδρου αύτών λειποταξίας ' ούδεν εύκολώ- 
τερον ήτο ή νά κυριεύσωσι τό φρούριον, έάν ολίγον 
μόνον θάρρος καί άπόφασιν είχον. Ευκόλως πιστεύω 
τούτο, δ ιότι ό 'Ροβέρτος είναι ανδρείος ώς ό Καΐ- 
σαρ, καί βεβαίως έάν τ ι  ήτο κατορθωτέον αύτός 
θά τό  έ’πραττεν.

Τήν στιγμήν τού αποχωρισμού, συνήχθησαν πάν- 
τες πέριξ τού Ροβέρτου, είλικρινώς έξορκίζοντες 
αϋτόν νά δραπέτευση πρίν ή ή αστυνομία κατα- 
διώξη αύτόν καί άνακαλύψη τό καταφύγιου του. Μο
ναδική μάλιστα περίστασις παρουσιάσθη τήν ώραν 
εκείνην' αλιευτικά τινα πλοιάρια άνήκοντα εις τους 
άποστάτας, έμελλ.ον νά τούς μεταφέρωσιν αλλαχού 
εντός τινων ώρών. 0  'Ροβέρτος έπροφασίσθη μετά 
τίνος αμηχανίας, είπών ότι ήτο άπολύτως άναγκαϊον 
πρίν ή άφήση τήν Ιρλανδίαν, νά έπιστρέψη δ ι’ ό
λ ίγας ήμερας εις Δουβλϊνον. Παρευθύς όλο: όμ.ού ά-

νεφώνησαν ότι εύκολώτατον θά ήτο νά' έπιστρέψ η 
εις Δουβλ.ίνον, όπου ίσως τήν ώραν εκείνην κατε- 
διώκετο μέχρ ι θανάτου. Δναγκασθείς έκ τώ ν πολ
λών έρωτήσεων, ώμολόγησεν έπ ί τέλους, ό τι έπε- 
θύμει νά ϊδη έν Δουβλίνο» προσφιλές πρόσωπον, 3 ά- 
κουσίως εβλαψεν, καί παρ' ού έπεθύμει νά τύ χ η  
συγχωρήσεως πρίν ή τώ δώση τελευτα ϊο \ ίσως απο
χαιρετισμόν. Συμβουλαί, ίκεσίαι, πά ντα  άπέβησαν 
μάταια . Δέν ήδύνατο, έλεγε, ν’άφήση τήν ’Ιρλανδίαν 
δ ι' ολόκληρα έτη, ίσως διά παντος, χωρίς νά ϊδη 
τό πρόσωπον έκεΐνο' καί χιλίους θανάτους θά πε- 
οιεφρόνει, δ ιά  νά τό  ϊδη.

Εν τή  αισθηματική ταύτη προθέσει(οπ th a t very 
romantic business) λέγει μ ε τ ’ άγανακτήσεως πολλά 
φυσικής είς τών φίλων του, ό Ε μ μ ετ έπανήλθεν 
εις Δουβλΐνον διακινδυνεύων καί αύτήν τήν ζωήν του.

Εκατοίκησεν είς Αρόλδ-Κρόες, παρά τή  κυρία 
Πάλμερ, έπ ί τής αυτής οδού ήτις ήγεν είς τήν εξο
χήν όπου διέτριβεν ή νέα Κύρραν. Ιίατώρθωσεν άρα 
νά τήν ϊδη ; οϋδεις θετικώς τό γνωρίζει' είναι ό
μως βέβαιον ότι πολλάκις τή  έγραψεν. Ιστορικοί 
τινες άξιούσιν ό τι έκρύβη είς τήν σκιάδα κήπου τ ί 
νος, όπου ή φίλη του δ ιά  νυκτός τώ  έφερεν τροφήν, 
έν άγνοια τής οικογένειας της ' άλλ ή όλως αισθη
ματική  αϋτη ιστορία μοί φαίνεται απίθανος.

ό λ ίγα ς ημέρας μετά τήν αποστασίαν, είχε συλ- 
ληφθή ή Αννα Δελβίνον' ή  οικία αύτής κατείχετο  
ύπό στρατιωτών, οϊτινες έρημούσαντες αύτήν έκ 
-θεμελίων παρέδωκαν τέλος είς τό πϋρ· Ινα δέ έπ ι- 
τύχωσι παρ' αύτής πληροφορίας περί τού μέρους 
όπου εύρίσκετο ό κύριός της, κ α τ’ άρχάς τή  προσέ- 
φεραν πολλά χρή μ α τα ' άλλ’ αϋτη ρίψασα βλέμμα 
περιφρονήσεως καί άγανακτήσεως έ π ’ αύτά άπεκρί- 
θη'—-Εγώ νά δεχθώ τήν τιμ.ήν τού αίματος τού κυ
ρίου 'Ροβέρτου ! —  Τότε ϋπέβαλλον αύτήν είς βα- 
σάνους, τάς τότε όνομαζομένους picketting καί ball 
hanging. Κ αί το ι διατρυπουμένη διά  λογχών καί 
λουομένη ύπό τού αίματός της, ή  αδάμαστος αυτη 
γυνή άκαταπαύστως έπανελάμβανεν'— Ούδέν έχω  νά 
είπω, καί ούδέν θέλω ε ίπεΐ.— Τότε θέσαντες α γ χ ό 
νην περί τόν τράχηλον αύτής, θά είπής, τήν ήρώτη- 
σαν, πού είναι ό κύριος Ε μ μ ετ ; —  Φονεύσατέ με, 
άν θέλετε, ά λλ ’ ούδέν θέλω είπεϊ. Μόλις δέ έπρό- 
φθασε νά αναφώνηση « Ιησού Χριστέ, έλέησον τήν 
ψυχήν μου, a καί εύθύς άπηωρήθη έν μέσω τών 
χαρμοσύνων φο»νών τών αγρίων δημίων της. Τήν 
κατεβίβασαν έκεΐθεν δέ ότε πλέον ήτο αναίσθητος, 
καί τήν μετέφεραν λειποθυμούσαν είς τήν φυλακήν; 
Εκεί διήλθε πολλά έτη, καί τέλος έξηλθε διατε- 
λέσασα ασθενής καθ'όλον τό διάστημα τού βίου της. 
Ó Μάδδεν κατώρθωσε νά τήν άνακαλύψη μετά  
τεσσαράκοντα έτη προβεβηκυίαν καί ένδεεστάτην, 
μόλις άποζώσαν είς τινα  επαρχίαν, Τήν μετέφερεν 
είς Butterfield-Lane, έν τή  οικία έν ή ε ίχ ε  κατοι
κήσει μετά τού 'Ροβέρτου Ε μ μ ετ καί τώ ν συντρό
φων αύτού1 έκεΐ λέγει ούτος, θέαμα περίεργον καί 
κατανυκτικόν παρουσιάσθη, δ ιότι άνεγεννήθησαν αι- 
κρόν κατά μικρόν όλαι αί αναμνήσεις αύτής.
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a Εδώ κατώκει ό Κ. Αμυλτον κα ί 6 Κ. Δοουδάλ, 
έκεϊ ήτο ό κοιτών μου. » Μ ετέπειτα δέ μετά σ τι- 
γμιαίαν τινα σιωπήν, α ί χεϊοες αύτής έτρεμον, δ ά 
κρυα έρρευσαν έπ ί τών ερρυτιδωμένων αύτής πα
ρειών, καί διά  φωνής περιπαθούς ώς πάλαΓ  a Εκεϊ, 
είπεν, έκοιμάτο ό Κ. 'Ροβέρτος » (1). 2.

(" Ε.-τε ζαι συνέχεια.)

ΦΛΟΙΟΣ ΚΙΝΑΣ. II περουανή ήτοι 6 φλοιός 
τή ; Κίνας είνε, ώς τοϊς πάσι γνωστόν, έκ τών δρα- 
στικωτάτων άντιφαρμάκων όσα έδωρήσατο ή εύερ- 
γετική  φύσις' είναι φλοιός δένδρου έν μόνη τή 
μεσημβρινή Αμερική καί ιδίως έν τή  Περουβιανή 
ουομένου. Τό άπολέπισμα τού φλοιού τούτου γ ί 
νεται άπό τού Σεπτεμβρίου μ έχρ ι τού Νοεμβρίου, 
ότε" δέν βρέχει εϊς τήν πατρ ίδα  τού δένδρου τού
του. Τήν άνακάλυψιν δέ τής θεραπευτικής του δυ- 
νάμεως διηγούνται κατά  τόν ακόλουθον τρόπον.

Περί τά  μέσα τού ιζ’ αιώνος τό μίσος τών ιθα
γενών τής νοτείου Αμερικής κατά  τών καταπιεζόν- 
τω ν αυτούς Ισπανών ήν ετι άκμαιότατον. Κ αί τοι 
ύπό αύστηροτάτην δουλείαν, είχον όμως έν τή  Πε
ρουβιανή είδος διοικήσεως ιδίας, άλλά κρυφίας, 
καί εθνικόν ήγεμόνα' κατά  δέ τόν είρημένον χρόνον 
ήτον ήγεμών ταιούτο.; ά Κϊννος' υίός δέ τούτου ήν 
ό Μέρβαν, ά πρό μικρού έν τή  χώρα Λίμα νυμφευ- 
θείς τήν ώραιοτάτην Ινδήν Ζοϋμαν. Ν'αί μέν ό άν- 
τιβασιλεύς τής Περουβιανής είχεν άντικατασταθή πρό 
ολίγου, οί Ινδοί όμως βέβαιοι ότι καί αύτός έσεται 
επίσης βάρβαρος ώς καί ό προκάτοχος αύτού, συνελ- 
θόντες έν νυκτερινή συνελεύσει έπ ί τού λόφου τού 
δένδρου τής ύγείας (ούτως έκάλουν τό δένδρο·», 
ούτινος ό φλοιός όωρεΐται ήμΐν τήν κίναν,) ώμοσαν 
ουδέποτε ν’ άνακαλύψωσι τοϊς εύοωπαίοις τήν δύ- 
ναμιν αύτού τού ίερου δένδρου, τού μόνου άπολει- 
φθέντος αύτοϊς αγαθού, καί άπεφάσισαν θάνατον 
κα τά  παντός άντιπράξοντος είς τούτο, κατά τ ε  τής 
γυναικός καί τών τέκνων αύτού επ ί φρικτοΐς όρ
κοι;. Ο νέος αντιβασιλείς κόμη; Κ ίμχων ούδενός 
παρημέλησεν, ϊνα καταστήση εαυτόν αγαπητόν' 
ά λλ  ή άγαθότης αύτού ούδεμίαν έπροξένησεν είς 
τούς Ινδούς έντύπωσιν' ούτοι ένόμισαν αότήν πλα
στήν μάλλον κατ’ άρχάς, όπως καί επί άλλων 
αντιβασιλέων, τήν όποιαν διεδέ/θησαν αείπο
τ ε  αδικία καί αρπαγή' άλλά προσποιούμενοι 
έξ ανάγκης έφάνησαν ευπειθείς καί αίδήμονες. 
Πλήθος Ινδών νεανίδων πχρέστη πρός ύποδο-

(1) "Οπω; -riaticísuT·. τήν ουατυχή τχΰτην γυναίκα Sil τήν 
πρί; τον κύριον της άφοαίωιιν, τήν ώοή^ητιν «-'τηίβς ίπΐ 
τή; πλατείας, τήν αύτήν ήμέιαν τή; έκτελέαιως τή; xepx/.i- 
χή; ποινή;· χα’. τή έόεζκν το ρεον ετι αί;εαι, ίίπερ ο! σκύλοι 
έλειχαν πρ4 τή; λαιμητόμου.

χήν τής άντιβασιλίσσης εϊς τάς θύρας τής Λί
μας μετά  κανύστρων άνθέων καί στεφάνων. II 
Ζούμα προεξήρχεν αύτών, ή δέ κόμησα τοσοϋτον 
έθέλχθη ύπό τού κάλλους αύτής, ώστε μετά τινας 
ημέρας προσεκάλεσεν αύτήν νά παρουσιασθή είς 
τά  ανάκτορα μετά τών πρός θεραπείαν της ά ντι-  
βασιλίσσης προσδιωρισμένων νεανίδων Ινδών. Τα
χέως ή Ζούμα έκέρδησε τήν αγάπην τής κομήσης 
τοσούτον, ώστε αϋτη ένεπιστεύθη εκείνη τήν έν 
τώ ιδιαιτέρα» κοιτώνι ύπηρεσίαν καί τήν τού ίδίου 
αύτής προσώπου. Οσον δέ πλέον άντέποαττον 
αϋτη αί έξ Ευρώπης μετά τής άντίβασιλίσσης έλ- 
θούσαι γυναίκες τών ανακτόρων, τοσοϋτον ηύξανεν 
ή πρός αύτήν αγάπη τής άντιβασιλίσσης. Μ ετ' ού 
πολύ όμως ήσθένησεν ή κόμησα καί τριταϊος π υ 
ρετός έφερεν αύτήν είς τό χείλος τού τάφου. Αί 
γυναίκες τών ανακτόρων, αείποτε μετά ζηλοτύπου 
βλέμμ.ατος καταδιώζασαι τήν Ζοϋμαν, κατηγόρη
σαν αύτήν ο-τι έδηλητηρίασε τήν κυρίαν τη ς ' κα ί 
έπειδή ά~αξ κατέλαβον αύτήν αίφνης άναμιγνύου- 
σαν κόνιν τινά είς τό  ποτόν τής κομήσης, έλα- 
βεν ή ύπόνοια μείζονα ύπόστασιν' άλλ’ ή κόνις ήτο 
τό τού πυρετού άλεξιτήριον, όπερ ή έγκαρδίως α- 
γαπώσα τήν κυρίαν αύτής Ζούμα μετεχειρίσθη ϊνα 
έπαναγάγη αύτί, τήν ύγείαν. II Ζούμα συλληφθείσα 
άπήχθη είς τό δικαστήριον, κα ί δέν ήδυνήθη ν’ άρ- 
νηθή ό τι έρριψε κόνιν είς τό  ποτήριον' άλλ άφ' ε
τέρου ήτο δ ι’ όρκου δεσμευμένη νά κ.ρύψ.η άπό τών 
εύρωπαίων τήν φύσιν τής κόνεως ταύτης. Κ ατεδι- 
κάσθη λοιπόν είς τόν διά πυρό.ς θάνατον,καί ητο ήδη 
ή δυστυχής δεδεμένη είς τόν πάσσαλον, ότε ή κό
μησα πεπεισμένη ίσχυοώ.ς περί τής αγάπης τής 
Ζούμας, ήλθεν έπ ί φορείου είς τόν τόπον τής 
καταδίκης καί έζήτησε π:;ρά τού συζύγου αύ
τής τήν χάριν τής καταδίκου. II μεγαλοψυχία 
αϋτη συνεκίνησε τού; τήν πυράν περικυκλοϋντα; 
’Ινδούς' άφήκαν μεγάλα ; κραυγά; χα ρά ;, ό δέ 
Κίννος έδραμε νά συνάθροιση παραχ_ρήμα τούς ’Ιν
δούς καί κατέπεισεν αύτού; ν’ άνακαλέσωσι τόν 
όρκον. Τότε έδήλωσαν είς τόν αντιβασιλέα ότι ή 
πρός τήν σύζυγον αύτού ύπό τής Ζούμας προσενε- 
χθεΐσα κόνις ού μόνον δέν είναι δηλητήριο;, άλλ' 
οτι θέλει επαναφέρει αυτή τήν ύγείαν' αύτός δέ καί 
πλ.εϊστοι τών εταίρων αύτού έφαγον έ ; αύτής ενώ
πιον του, ή  δέ αθώα κατάδικος έλαβεν άφθονους 
χά ριτας, καί έθαυμάσθη παρά τε τών Ινδώ ν καί 
τών Ισπανών. Κ. Κ.

Ό Ρ Η . —  Τά όρη τής υδρογείου σφαίρας, εί καί 
πλεΐστα τόν αριθμόν καί απανταχού τής γης διε- 
σκορπίσμένα, συνδέονται οϋτως είπείν άλλήλοις, ά- 
ποτελούντα διάφορα κέντρα, άφ ' ών λαμβάνουσι 
τρόπον τινά τήν άρχήν αύτών. Τοιαϋτα τινά  κέντρα 
δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν καί είς τά  πέντε τής 
γής μέρη' μόνον τά  τής Πολυνησίας δέν γνωρίζομε·/, 
ού μόνον δ ιότι σύγκεινται έκ νήσων,άλλά καί δ ιό τ ι  
τ ά  ενδότερα τών μεγαλειτέρων εξ αύτών είναι είσ- 
έ τ ι άγνωστα. Τά κέντρα ταϋτα  καλούνται συνή
θως ύπό τών γεωγράφων συστήματα (β γβ ΐύ η ^)
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σωροί (groupes) σειοαί (chaînes) καί διακλαδισμοί 
(rameaux). Καί διακλαδισμός μεν λέγετα ι άθροισμα 
μικρών όρέων, πηγάζον εκ τινο; σειράς συγκείμενης 
έκ μεγαλειτέρων όρέων, πολλάκις άποτελόύντων 
μέρος σωρού" οί δε σωροί άποτελοϋσι τό σύστημα,
Ó σύγκειται έξ όρέων διαφόρων μεγεθών καί κατά 
διαφόρους διευθύνσεις έπεκτεινομένων.

Τά κατά τήν Ευρώπην συστήματα είσί πεντε'
Α'. Τό καλούμενον ' Ι σ π α η χ ύ τ ,  συγκείμενον έκ 

τών Πυρηναίων καί τών λοιπών όρέων τής τε  Ισπα
νίας καί Πορτογάλλίας" τούτο περιέχει £ ; σωρούς, 
ών ή ύψηλοτέρα κορυφή είναι ή τού όρους Cerro de 
31 ul hacen, άνυψουμ.ένη έπ ί τής έπιφανείας τής θα
λάσσης είς 4 ,8 2 3  πήχεις (toises).

Β'. Τό λεγόμενον J l.ln txb r , τό  όποιον καλύπτει 
• δ ιά-τώ ν διαφόρων αύτοϋ διακλαδισμών τό έ/.τη- 
μόριον τής Ευρώπης" δύναται δέ να διαιρεθή εί; 
πέντε σωρούς, ¿>ν ή υψηλότερα κορυφή είναι ή τού 
Λευκού όρους, άνυψουμένη είς 2 ,4 6 0  πή χ.

Γ '. Τό Σ αριί'ΐτιλό)', συγκείμενον έκ μικρών χθα
μαλών όρέων εκτεινόμενων κατά τήν Ευρωπαϊκήν 
Ί ’ωσσίαν, τήν Φιονίαν, Πομερανίαν καί ανατολικήν 
Πρωσίαν. 11 υψηλότερα αυτών κορυφή εύρίσκεται 
κα τά  τήν δεξιάν όχθην τού Βόλγα έχουσα ύψος 250 
πή χ.

Α'. Τό Σκανδιναβικόν, εκτεινόμενου άπό τήν βο- 
ρειοτέραν τής Ευρώπης άκραν μέχρι τού μ.εσημ- 
βρινοτέρου ακρωτηρίου τής Σουηδίας. Εμπεριέχει δε 
τρεις σωρούς, ών ή ύψηλοτέρα κορυφή είναι ή τού 
όρου; Sneehaetta, έχουσα ύψος 1 ,2 1 0  πή χ.

Ε’. Τό Βρετανικόν, τό περιλαμβάνον τά  όρη τή ; 
Βρετανίας, Σκωτίας, Ιρλανδίας καί τό τών Ορκά- 
δων καί Τορίδων νήσων. Εμπεριέχει δε τέσσαρας 
σωρούς, ών ή ύψηλοτέρα κορυφή είναι ή  τού όρους 
Bein-Nevis, ύψους 6 8 2  πήχ.

c^'. Τό Σαρόο-Κορσικόν, Ó εμπεριέχει τά  όρη τών 
νήσων Σαρδηνίας καί Κορσικής, διαιρούμενα είς δύο 
σωρούς, ών ή ύψηλοτέρα κορυφή είναι ή τού Στρογ
γυλού όρους, S ien te  Iiotondo, ύψους 1418  πηχ.

11 δέ Ασία περιέχει τέσσαρα συστήματα.
Α . Τό Ιμαλαϋκόν, τά καί σημαντικώτερον ού 

μόνον τής Ασίας άλλά καί τής ύφηλίου άπάσης. Ε- 
πεκτείνεταί άπό τά  σύνορα τής Ε',ρωπης μέχρι τού 
Γάγγου ποταμού, καί εμπεριέχει τέσσαρας σωρούς, 
ών ή ύψηλοτέρα κορυφή είναι ή τού όρους Χαμαλα- 
ρίου έχοντος ύψος 4 ,4 0 0  πή χ.

Β . Τό Ινδικόν, τό χωριζόμενον άπό τού προρ- 
ρηθέντος διά  τού Γάγγου ποταμού, κα ί έκτεινό- 
μενον κατά  τήν Ινδικήν χώραν καί τήν νήσον Τα- 
προβάν/.ν" εμπεριέχει δέ τέσσαρας σωρούς, ών ή 
ύψηλοτέρα κορυφή είναι ή τού όρους τού Α δάμ έν 
Ταπ’ροοάνη.

Γ . Τό Καυκασικόν, έκτεινόμενον άπό τά  Καυ
κάσια μέχρι τή ; Αρμενίας, καί έμπεριέχον δύο σω
ρούς, ών ή ύψηλοτέρα κορυφή είναι ή τού Κασβέκ 
έχουσα ύψος 2 ,4 0 0  πή χ.

Δλ Τό Αραβικόν, έκτεινόμενον είς τάς αμμώδεις 
έρημους τάς Αραβία; καί τά  παράλια τού Περσικού
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κόλπου, κα ί συγκείμενον έκ τ  ρ·.ών σωρών, ών το 
ύψηλοτεοον ορος είναι τό Σινά) εχων ύψος 4 00  π η χ .

II Αφρική εμπεριέχει, καθόσον γνωρίζομεν, τέσ 
σερα συστήματα.

Λ . Τό Αουσσινιακόν,τά έκτεινόμενον έν τή  ¿βυσ
σινιά καί τά  παράλια τής Ιϊρυθρας θαλάσσης" έμπε- 
ριέχει όύο σειράς, ών ή ύψηλοτέρα κορυφή είναι ή 
τού όρους A m baG eshen, έχουσα ύψος 2 .3 0 0  π ή χ .

1 1 . Τό Κάφρο-Γουϊνικάν, έπεκτεινόμενον άπό 
ρίορρά τού ισημερινού μ.εχρι τού Ιίύίλπιδος άκρω- 
τηοιου καί τών παραλίων τή ; Γουινέας. 11 υψηλό
τερα τών όρέων τού συστήματος τούτου κορυφή εϋ- 
ρίσκεται μεταξύ τών όρέων N ie u w e v e ld ,άνυψουμένη 
εί; 4 ,6 0 0  πή χ.

I . Ιό —ηνηγαμβικόν, έξ ου πηγάζουσιν οϊ ποτα
μοί τής Σηνηγάλου καί Σηνηγαμβίας" τό ύψος αύτών 
άγνωστον.

δ ’. Τό Βαρβαρικόν, τό έκτεινόμενον κατά  τά  α 
νατολικά μάλλον μέρη τής Αφρικής. 11 ύψηλοτέρα 
τού συστήματος τούτου κο-υφή είναι ή τού Λτλαν- 
τος ορούς, έχουσα ύψος 2 ,3 0 0  πή χ.

II Αμερική έμπεριέχει πέντε συστήματα, έξ ών 
τά  μέν δύο κεϊνται κατά  τήν βόρειον, τά  δέ τρία 
κατά  τή* μεσημβρινήν.

Λ '. Τό Ορεγο-Μεξικανικόν, τό έκτεινόμενον έκ 
τού βορειότερου τής Αμερικής ακρωτηρίου, μέχρι 
τού Δαριενικοϋ κόλπου, και διαιρούμενο-/ είς δύο ά- 
θοοίσει. ών ή ύψηλοτέρα κορυφή είναι ή τού όρους 
Αγίου ίίλ ιοϋ, έχουσα ύψος 2 ,7 9 3  πή χ.

Β’. Τ ο Αλλεγανικόν, συγκείμενον έκ πολλών σει
ρών άποτελουσών ενα μόνον σωρόν, ού ή ύψηλντέρα 
κορυφή είναι ή τού όρους Ούασιγκτώνος, έχουσα ύ 
ψος 4 ,0 4 0 , πή χ.

Γλ Τό Λνδο-Περουβικόν, συγκείμενον έκ τεσσά
ρων σειρών καί έκτεινόμενον κατά τήν Νέαν Γρενά- 
δην, τό Περού, τό Χ ιλί, τό Ιίοτάσιον καί τήν Γΐα- 
τχγωνίαν. Τά ύψηλότερον δέ πάντων τούτων είναι 
τό έν Ιίερού Χιμβοράτσον, έχον ύψος 3 ,3 5 0 . πήχ.

Δ-. Τό Παριμιακόν, τό  συγκείμενον έκ πολλών 
σειρών, ών σήμαντικωτέρα ή τού S ierra-I’arima. 
Τό δε ύψηλότερον πάντων τών όρέων του συστήμα
τος τούτου είναι τό όρος Δυΐδα, έχον ύψος 4 ,3 0 0 . 
πή χ.

Ε \  Τό Βρασιλιακόν, έπ ί τών ανατολικών παρα
λίων τής Αμερικής μ.έχρι τών εκβολών τού Rio-de 
la -P la ta .  11 ύψηλοτέρα τών κορυφών είναι ή τού ό
ρους Ιτάμβης έχουσα ύψος 9 3 2  πή χ.

Τά όρη τής γής παραβαλλόμενα πρός τήν δ ιά 
μετρον αύτής, είσί πάντη  μικρά καί ανεπαίσθητα 
ΟψώμαJX. Ασήμαντα ωσαύτως είναι τά  ύψη αύτών 
παραβαλλόμενα πρός τά  ύψη τών όρέων τού Ιίρ- 
υ.οϋ καί της Σελήνης" δ ιότι, κατά  τάς καταμετρή
σεις τώ ν αστρονόμων, τά  μέν τού Ερμοϋ έχουσιν 
ύψος 1 6 ,0 0 0 , τά  δέ τής Σελήνης 8 ,0 0 0  μέτρων 
αναλογούν πρός 4 /4 3 8  τής διαμέτρου αύτής.

Ί .  Δ Ε Κ 1 Γ Λ Α Λ Α Γ .


