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Ε Α ΑϊίΝΟΜΝΙΙΜ ΩΝ

II

SYISIKTA EA AI1NIK. A.

Ιούνιος, Ι&Ίίο. A.o'fJ u.. (i.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΙΙνΟΣ ΤΡΙΒΩΛΛΓ.

II νυν των Κερκυραίων Τριβωλών επίσημο; οικογένεια ού- 
δίν άλλο διασώζει του Κ,αντίνυυ παοά τήν ΐΛ/ήυ.ην τού ονο'μα-
τος, χα! γάοις εΐζ τον Σοριάνδν ; εκοσμησεν ο:υτο χα: 
έσεμνωσε οια των έπιυετων του σωρρονο; χα: σπουδαιο- 
τάτου. Γνωστότεοα εις ήμαη είναι τά άρορώντα τον πατέρα 
αυτού Ιάκωβον τον ί λ α ρ ώ τ α τ ο ν χ α 1 y α ρ ι έ σ τ α τον ποι
ητήν. Πονήματα αυτού είνα: δυο γυδαιόροαστα συνθέματα 
εί; otiyou; όμοιοχαταλή/.του:, τά οποία προ: μεγχλητέραν αυ
τού δόΕαν χάλλιον ήτο εάν tiyov άπολεοΟή χα': μ.ο'να πεο:ε- 
σώζοντ'ο τά επίθετα, δ:’ ών τδ όνομα του άνόρο: πν-ά του 
συμπολίτου αυτού υπέρ άόίαν χατηγλχίοθη. Το πρώτον των 
συνθεμάτων τούτων είνα: ή Ιστορία τ ο ϋ Τ α ν : ο: π ι έ ο α χα: 
το δεύτερον '« ή Ιστορία τού ρέ τή; Σχοτία; μέ τήν ρήγισσα 
>»της Έγ|λ:τέρας». ΈτυπώΟησαν δε άμρότερα τώ ! 523 τό 
μέν υπό Σαυϊωνίου, τδ δέ ύπδ Π'.νελλίου' χα: επειδή ή άνχ- 
γνωσις αυτών τέρπε: τδν ο'/λον, χα: αΰ'λς είεδέϋησαν χα: πολ- 
λάχ::, ώ; π. y. τω 1782 καί 1795. Ή ιστορία τού Τα- 
για—ιερά έςυμνεϊ τά ανδραγαθήματα τριηράρ'/ου τινδς Ενετού 
άπέναντ: τού Δυρραχίου ναυμαγήσαντο;, οςτις 

Ίομ. Α'. 21

Α
.Π
.Θ
.



Δέν ψηφάει ταΐς σαίτταις 
Σάν ό φούρναρης ταΐς πήτταις.
Αλλά ουοε τά σκουτάρια 
Μουσυλρυάνων τά κοντάρια.

Ή δέ έτέρα λαμβάνει την ύπόθεσιν εκ τίνος εν τη εβδόμ?] 
της Δεχημέρου τοΰ Βοκκακίου άναγινωσκομένου μυθικού διη
γήματος, εν ω δ Λοδοβίκος άποκαλυπτει εις την Βεάτρικα 
τον ιερός αυτήν έρωτά του. Τήν ιστορίαν ταυτην φαίνεται δτι 
συνέταξεν έκ νέου εν Βενετία, οπού και διέτριβε κατά τήν ε
ποχήν περί ής λαλεϊ ό Σοφιανός ώς εξάγεται έκ του τέλους 

Και δπου θέληση νά ίδή ποιος είναι δ γραφέας 
Τριβώλης δ ’Ιάκωβος υιός τής Καλογραίας,
Εις χίλιους πεντακόσιους καί αρχή μέ τους σαράντα 
’Σ τήν Βενιτιάν τήν φουμιστήν, οπού νά στέκη πάντα.

322 ΕΛΑ ΗΝΟΜΝΗΜΩΝ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΑΑΙΕΡΓΗΣ.

Μεταξύ των ιν Κρήτη πρωτευόντων τόσον είναι λαμπερά και 
συχνή ή έπί τής σκηνής πάροδος των Καλλιεργων εν τή 
ιστορία τής νήσου ταύτης, ώστε ό Σοφιανός, καί τοι λίαν φι
λότιμος έπαινέτης, δέν φαίνεται υπέρ τό δέον σεμνολογών ένθα 
κηρύττει περί ’Αντωνίου οτι εις τούτον α άποκρατεϊ τό αξίωμα 
» των ημιθέων εκείνων ήρώων και ή λαμπρότης τής ελληνικής 
»εΰγενείας». ’Ανέκαθεν πατρίδα έχοντες τήν Κωνσταντινουπολιν, 
καί από τίνος Φωκά ελκοντές καί τό γένος και τό έπώνυμον, 
διότι λέγεται ότι παρά των Ενετών ύστερον ώς των καλών 
έογάται Καλλιέργαι έπωνομάσθησαν, ήλθον μετ’ άλλων ένδεκα 
οικογενειών είς τήν Κρήτην έξ αποστολής τοΰ αΰτοκράτορος Α
λεξίου συνεκπέμψαντος καί τον υιόν αυτοΰ Ίσαάκιον (11S2), ένα 
δοκιμάσοισι τούς άποστάτας, καί Ίωάνης δ Καλλιέργης, οςτις ήτο 
κεφαλή τής οικογένειας, συναπ^λαβε μετά των άλλων αυτής
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μελών Γεωργίου, ’Ιακώβου, Άνδρέου, ’Αλεξίου, Νικηρόρου, Bit - 
χαήλ και Βάρδα εϋρυχωρότατα κτήματα έν τή νήσω (l). ’Αρ’ cj 
δέ οι 'Ενετό: ΰπεζύγωσαν τήν Κρήτην, ο: έπιρανε'στερο: των Ελ
λήνων βαρέως οέροντες τήν άλλόρυλον δυναστείαν, χαλεπούς ή- 
γειρον κατ’ αυτής κα: αδιάλειπτους πολέμους, κα: ’Αλέξιος ο Καλ- 
λιεργης, έγγονος ίσως του από Κωνσταντινουπόλεως μετανα- 
στευσαντος εις τήν νήσον, δεν ήγάπησεν έν τουτοις τήν απρα
ξίαν. Μέγα δυνάμενος παρά τοΤς έαυτοΰ κα'. δυσρορών δ:ά 
τήν στέρησίν τινων ατελείων (12S3), ηγανάκτησε τελευταίου 
καί έτράπη εις άπερλάς προς τήν πολιτείαν. Ειδοποιηθείς δέ 
παρά τίνος των έν Βενετία. ίυ.οεΟνων ότι κατά παραγγελίαν 
τής συγκλήτου έμελέτων νά σύλλαβο)-: και ν’ άπάςωσ:ν αυτόν 
οέσμιον εις τήν πρωτεύουσαν εκείνην, ΰπεξερυγε λαθραίως τους 
διωγμούς κα’ί συστήσας περ: εαυτόν άξιό'/οεον στίρος αναφαν
δόν έκηρυχθη πολέμιος. \ΐν δέ τετριμμένος περί τήν τέχνην 
τοΰ Άρεος καί κρίνο)/ έπ'.σραλή τήν επαγωγήν των νεοσυλ
λέκτων αΰτου προς τά κάλλ'.ον συντεταγμένα στρατεύματα των 
Ενετών, διέτριβεν εις στενοπόρους μεταξύ δρέων αυλώνας ή 

κατελάμβανεν έρυμνά ycopia, καί τον κίνδυνον άπο κλίνω ν τής 
συμπλοκής δ'.ερερεν έπ:τηοεί:ος τον πόλεμ.ον κα: πασαν τήν 
νήσον έταλα:πώρει. Έν τουτοις δε οι Γενουήνσιο:, έπεγειρόμενοί 
υπό τής αρχαίας αυτών πρός τεύς ’Ενετούς αντιζηλίας, έπε:- 
ρώντο διά πρεσβευτών νά όε/,εάσωσι τόν Καλλ:έργην, άλλ’ 
εκείνος άπελάκτ'.σε τάς προτάσεις αυτών διά τής έξης άπαν- 
τήσεως, « 'Αν κα: εττ'ί τοΰ παρόντος δ:αρέρωμα: πρός τους 
Ίίνετούς, οπερ κα: επαχθές είναι κα: ανιαρόν πρός εμέ, εάν 
ιοοπερ κατά γήν οΰτω κα: κατά θάλασσαν ήδυνάμην νά άρχω, 
ήΟελον στραρή καθ’ υμών άμρίστομος κα: πανώλεθρος μάχαιρα» 
(2). Δ:ά τής οοονήσεως κα: σταθερότητες κα: διά τοΰ άρειδώς

(1) Α'ΐζ/.ιοχα ur.cj.-ir/iixz ςωίί'λΖ'Π r. 7: ν,77ι.
[2) Cliron. Danduli.
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324
έκχεομενου πλούτου ευτυχώς προήγαγε τον πόλεμον ό Καλ- 
λιεργης, και θαυμάσια μηχανήματα έπινοήσας καί συνεχείς έχ- 
ορομάς καί εύλογίστους .υπαναχωρήσεις στρατηγικώς εύοδώσας^ 
οιε'κρουσεν επί δεκαοκτώ ετη καί έματαόωσε πάντας του; ά- 
γώνας τών πολεμίων, ώστε καί ή σύγκλητος άπαυοήσασα καί 
βλε'πουσα πάσαν έλπίοα καί πασαν άπόπειραν διηνεκώς έξα- 
νεμουμένην, πκρήγγειλεν εις τόν έν Κρήτη δούκα νά καταβή 
ε:’ς συνΟήκας. "Γστερσν δέ (1303) οπότε σεισμός ισχυρότατος 
συνετίναξε τήν πρωτεύουσαν τής νήσου, καί τά πολλαχού κα- 
τερειπωΟέντα τείχη πολλαχόΟεν έγενοντο καί έπίδρομα καί τήν 
πόλιν απασαν ερμαιον παρεΐχον εις τήν υβριν τών πολεμίων, 
ιστορείται ότι πολλοί τών Ελλήνων προσελΟόντες εις τον ’Α- 
λεόιον έλεγον ότι ήλθε τέλος ή ώρα τής εξώσεο>ς τών Ενε
τών καί τής Οραύσειος του ζυγού τών Λατίνων, εάν εκείνος 
συγκατετιΟετο, τοιαύτης ευκαιρίας παρούσης, νά δώση προς 
έλευΟόρωπν τής πατρίδος τήν έπίνευσιν αυτού καί τήν συμπρα- 
ξίν. ’() οε ’Λλες,ιος γινώσκων εκ πείρας ότι τον συνορμηΟε'ντα 
όχλον οέν ή;ο' σύμοορον νά έκΟηρίώση άπωΟουμενος παραυτίκα 
καί άποτόμως τά ποοίαλλόμενα, άλλά ρρονίμως πραύνων καί 
κατασιγάζουν αυτού τήν ορμήν, ιλαρός τό πρόσωπον άπεκρίΟη 
ότι και εις εκείνον παοε'στη μεν ή αυτή ίδεα, άλλά καί δισταγ
μός άμα είς τήν ψυχήν αυτού ύπεισήλΟεν, εάν έκδαλόντες τους 
Ενετούς ήούναντο οί Έλληνες νά ύπερασπίσιυσι τήν νήσον, όπερ 
καί ώρειλον νά σκερΟώσι πρό πάντων. Μετά τινας ημέρας ί- 
πεστρεψαν πρός αυτόν ο; "Έλληνες, καί ο Καλλιέργης ήδη προ- 
τενεντος καί συζητουμένου τού ποάγματος, " Τίν: τρόπο), είπε, 
δυνάμεΟα ημείς νά έκδιώςοιμεν τούς 'Ενετούς καί νά καταστη- 
σωμεν τήν αυτονομίαν τής Κρήτης; πού στόλος; πού αργυ- 
ριον; πού αρετή πολεμική; πού σύμπνοια: ποιαν τινά προσ- 
δοκώντες έπικουρίοιν έλπίζομεν καί τούς εχθρούς νά πολεαη- 
σωμεν καί τήν ελευθερίαν νά ύπερασπισΟώμεν; Μη εις τους 
αύτοκοάτορας άποίλε'πετε τούς παραχιοοήσαντας υμάς εις τους
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άλλο^ύλου^, τους χοών ως βαστάζοντας το ί’διον σκήπτρου καί 
εττΐ θρόνου σαλεύοντας καδημένους; Καί δεν εΤναι άρα έξ ε
ναντίας προρανές οτι οχ', μόνον οί 'Ενετοί, άλλα καί το ώμό- 
τατον των Καταλωνών γένος καί οι Ορασυμήχανοι Γενουήνσιοι 
δέλουσι ταλαιπωρήσει την νήσον δι’ άκαταπαύστων πολέμων ; 
Τοσαοται άποστασίαι καί μεταβολαί δεν έδίδαξον εϊσέτι ύμάς 
πόσον ήπιοπεοον είναι τής Ένετικής πολιτείας τό κράτος ; Προσ- 
καρτερήσωμεν λοιπόν εις ύπακοήν ταύτης, μήποτε δι’ επιθυμίαν 
νεωτέρων πραγμ,άτων άπροσδόκητος συμσορά εις τάς κεσαλάς 
ημών έπισκήψη. » "Απορον είναι εάν τοιαυτα βουλεύματα ή 
μάλλον ή «ριλοπλουτία κατείχε την ψυχήν αύτου καί δτε άπέ- 
Οετο τα όπλα. 'Οπωσδήποτε, ό ’Αλέξιος εδωκεν ώρέλιμον πα
ράδειγμα περιστήσας τόν κρατούντα εις την ανάγκην νά συνδιαλ- 
λαχδή προς τον υπήκοον. Αί συνΟήκαι λοιπόν έτελεσΟησαν καί ό 
Καλλιέργης όχι μόνον άνέλαβε τα άρχαΐα πλεονεκτήματα, άλλα 
καί τιμάς- προσεκτήσατο καί εισοδήματα καί προνόμια (1300). 
Έκτοτε άδολον διετήρησε καί άοιάσειστον προς τους Ενετούς 
την πίστιν, πολλών άποστατών έόυσώπησε την οργήν, πολλών 
εςεκάλυψε τάς σκευωρίας καί πολλών άνέκοψε τήν ορμήν καί 
συνεστειλε τήν Ορασύτητα- άλλα καί έπιΟάνατος ών μετά δα
κρύων παρήνεσε τούς υιούς αυτού Γεώργιον, Μάρκον, Λέοντα 
καί ’Ανδρεαν, κατά Θεού έξορκίζων καί άράς τιθέμενος έπ’ αυ
τούς, όπως διαμείνωσι πιστοί εις. τήν πολιτείαν. Οί υιοί δέν 
ήμνημόνησαν του πατρικού παραγγέλματος , άλλ’ έδείχδησαν 
εις άκρον ζηλωταί του Ένετικου όνόμ.ατος, καί μάλιστα ό 
Γεώργιος, όςτις καί πατήρ έγένετο έτέρου ’Αλεξίου καί τούτου 
πάλιν υπέρ τής πολιτείας μάλλον ή υπέρ εαυτού εξήκοντα εξ 
έτη οιαβιώσαντος. Διά τήν έν πολέμω καί ειρήνη άκραν αυτού 
κρετήν ή-η ΰ —ύ εύρυτάτου κλέους πεοιλαμπόμενος- ο ’Αλέξιος, 
wO ά λέγουσιν οί Ενετοί ίστοριογοάροι, έτελεύτησεν έν 'Ρε- 
^ύμνη, οπού ,μετά πομπής υπέρ πάσαν άλλην μεγαλόπρεπε- 
ιτατης, ής προσήκεν εις περισανή ή: cost καί εις τοτούτους
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θριάμβους, επί τήν κηδείαν αυτού έξεκομίσθη·. ’Αλλά των ε
παίνων τούτων δεν φαίνεται κατά πάντα άξιος, εάν τις σκεφδή 
οτι καί διά πολέμων καί διά συμβουλών έπέφερε τόν όλεθρόν 
εις τον Βάρδαν καί τόν Λέοντα, Καλλιέργας και τούτους έξ 
ετέρου κλάδου, οίτινες ώπλίσθησαν κατά τής Ένετικής πολιτείας. 
Καί όμως, επειδή τής εθνικής ελευθερίας τδ αίσθημα καταδύε- 
ταί πολλακις ενώπιον τη; ισχύος η ενοιοει προς το ατομικόν 
συμφέρον, έως ου αύδις προσμειοιάση ή τύχη καί παύση τής 
άπροσμάχου άνάγκης ή κατίσχυσις, διά τούτο οι Καλλιέργαε 
οί άπ’ αυτής εκείνης τής τοσοΰτον προς τήν πολιτείαν άφωσιω- 
μένης οικογένειας, έκστάντες, ώς αυτοί λέγουσιν οί Ενετοί» 
τής ιδίας φύσε ως, εξέστησαν άμα καί τής οδού, τήν ο
ποίαν εις εκείνους υπέδειξαν οί πατέρες των. "ΟΟεν οι αδελ
φοί ’Ιωάννης, Αλέξιος καί Γεώργιος άνεζωπύρησαν το παλαιόν 
μίσος, καί έν ω μόλις ή νήσος άνελάμ.βανεν από των δεινότα
των στάσεων τάς οποίας διήγειραν προς τήν πολιτείαν αυτοί οί 
‘Ενετοί άποικοι, ό ’Ιωάννης άναπετάσας τήν σημαίαν τής βυ
ζαντινής αυτοκρατορίας έκάλεσε τούς 'Ελληνας εις τά όπλα κα! 
τήν ελευθερίου (13G7). Νικώντες καί νικώμενο: έπολέμησαν 
πάντοτε άτρομήτως, έως ου διά τήν παντελή τής ‘/ώρας έρή- 
μωσιν, ταλαιπωρουμένης ήδη τής νήσου ύπδ τής πείνης, προ- 
δεδομένοι μάλλον ή ήττημένοι οί τρεΤς αδελφοί ένεχειρίσθησαν 
μετ’ άλλων αρχηγών εις τούς εχθρούς, κα! έλαβον παρά τοϋ 
οημίου τον θάνατον τον όποιον έζήτουν εις τούς πολέμους. II 
δε πολιτεία, τής οποίας συνετά ήσαν πάντοτε τά βουλεύματα, 
έφ ράντισε παντοίω τρόπο) νά προσοικειωθή τούς έπιβίους Καλ
λιέργας. "Οθεν τω 1381 προσέγραύεν εις τούς μετέχοντας της 
αρχής εύπατρίδας (3) τόν υιόν τού δευτέρου Αλεξίου Γεώρ
γιον, καί τούτου πάλιν ό υιός Άνδρέας έπηνέθη μεγάλως νσί 
τής συγκλήτου, διά τήν όποιαν έδωκε βοήθειαν εις τόν οοϋκα

32G Ε Α Λ II N Ο Μ N IIΜ Ω N.

(3) Frcscbot, La nobilla Vencla,
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Κθήτης, "να διασχεδάση καί τιμωρήση τήν υπό Βλαστού 
τίνος 'Ρεθυμναίου τεκτονευθεΤσαν συνωμοσίαν σκοπόν έχουσαν 
την κατά ρητήν ημέραν σραγήν πάντοον των εν τή νήσο) ευρι
σκομένων Λατίνων (·ι). ’Αν καί ό εν Βενετία των Καλλιεργούν 
κλάδος, άρ’ ου παρήγαγεν άνδρας διαπρέόαντας έν τοις δημο- 
σίοις έξέλιπεν όλοκλήρως τό έπώνυμον σώζεται εισέτι εκ μη- 
τοώας διαδοχής είς τον επίσης εΰγενή καί ένδοξον οίκον των 
Οΰενδραμινίων.

Τούτων λοιπόν των εΐρημένων Καλλιεργών ήτο καί ό 'Αν
τώνιος περί ου λαλεΐ ό Σοβιανός. Ό Γυράλδος (s) λέγει ώς 
έκ στόματος του Πόρτου «Υπάρχει έν τοΤς ήμετέροις Κρήταις 
ό εΰγενέστατος των Καλλιεργών οίκος, ών καί άλλοι ήκμασαν 
κράτιστοι άνδρες, καί νυν ό περιρανής Αντώνιος πάσαν αρετήν 
τή εΰγενεία συνάπτων καί υπό τής γαληνοτάτης των Ενετοον 
πολιτείας τά μάλιστα ευνοούμενος». Το χωρίον τοϋτο παρα- 
θέτων καί Λαυρέντιος ό Κράσσος επαινεί πρώτον τον ’Αντώ
νιον ιός δένδρα ποικίλης μαθήσεως, ποιητήν ανθηρόν τήν λέξιν, 
εϋστοχον των αρχαίων λυρικών μιμητήν καί* *0αυμασίως συ- 
ζεόξαντα μετά μέν της γλυκυτητος τής ποιήσεως τήν γλυκΰ- 
τητα του ήθους, μετά δέ τής παιδείας τήν σρόνησιν. Τοΰ ’Αν
τωνίου σώζεται ιστορία τής Κρήτης μέχρι τοΰ 1303 ϊταλιστ!
... f \ t / i f >*./ \ rουγγεγραμμενη, την οποίαν, οος περιεγουσαν ειοησεις και υπο
μνήματα πολλοΰ λόγου, άναρέρουσιν οι Ενε 
καί μάλιστα Οΰήκτωρ (Vettorc) ό Σάνδιος έν τή Πολιτική 
βΰτοΰ ιστορία (β).

(1) Ρ. Jusiiniani, Ilisloria rerum VcueUrum. B, e.— Cornclii Crclae
• acrae, M, 3'.

(5) AvtsOi
l6) B'. 3’. K, 3 Ail άλλιμον.
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ (ι).

Μετά τήν μνήμην των άναφερομενων εις τον ’Αντώνιον δ 
Γυράλδος προσΟε'τει (2), «Τούτων ήτο και Ζαχαρίας δ Καλ- 
λιε'ργης, οςτις ποτέ μεν εν Βενετία διέτριβε, ποτέ δέ εν 'Ρώ
μη, ένθα καί διά τύπων ελληνικών έδημοσίευσε τον Πίνδαρον 
μετά σχολίων, τον Θεόκριτον, καί άλλα τινά.» Πιθανόν οτι δ 
Ζαχαρίας ούτος δεν ήτο εκ του κλάδου τοϋ έν Βενετία μετα- 
ουτευΟεντος, οςτις ήκμασεν έκεΐ ή μάλλον έξεφαυλίσΟη. Και 
όμως δ Κράσσος (3) μετά τής συνήθους αότοϋ παρρησίας βε- 
βαιόνει οτι όχι μόνον δίά τήν φιλολογίαν άλλα και διά τήν λαμ
πρότητα των γενεθλίων του απανταχού έτιμήθη μεγάλως δ 
Ζαχαρίας. 'Ο Έρασμος τον λε'γει νε'ον εις άκρον πεπαιδευμε- 
νον (3), και τοιούτον αληθώς άποοεικνύουσιν αυτόν τά ίδια έρ
γα. Κατά δέ τον μεγαληγόρον Κράσσον έποίησεν ώδάς, επι
γράμματα και άλλα τής φαντασίας συνθέματα, άλλ’ αφού τον 
ήρπασεν δ θάνατος συνεξέλιπε μετ’ αυτού και δ πολύτιμος των 
πονημάτων του θησαυρός. Έτερος πάλιν ανώνυμος ουτω περί 
αυτού αοει λατινιστί"

Hie ita Parnassi pcrlingil lalira Iiicornig 
Fonle, et sic sumplas inde ministral aquas 
Gloria; quod ciintus non solum feriur ad ipsuni, 
111a sed Yatuni coelcra lurba uilet.

(Ί) Ίνι tv; I-’.-itcav’ Zooix'isj v,%\ i-j :m T.ifi z'j~zZ 3£ρ0=-.» Zh γ'>=-
τα*. ^ΛΖ'ί'.τ. λ-Jvc; r.zi\ tcj KaXX:iV'ci> άλλ’ v/.::./ryi L,':‘
Xij.ov vi εττ’.ί^νίύί.ΡΛίν y.a': tc; ciXXs’j; ~r,; γΐ·<:α; aOrcS.

(2) AOtsO:.
(3) Islur. ik' Grcci. '7,ΠΓ>3?>.
( l'i 1!j:X 7·'.) αυΤΰι Γ >) :i
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Άλλ’ ίσως τό επίγραμμα τοΰτο ύπαινίττετα! μάλλον όσην ο 
Ζαγαρίας εις τήν κοινήν ιόοέλειαν καθιέρωσε σπουδήν περί τούς, 
άργαίους ποιητάς, παρά τά ίδια αΰτοΰ έπη. 

ϊών εκθέσεων αΰτοΰ γνονσταί είναι αί κάτωθι- 
Το Μέγα Ετυμολογικόν έκδοΟέν εις 223 μείζονα σύλλα τω 

1499" οέρει δέ εν τελεί « Τό Μέγα ’Ετυμολογικόν έντυπω- 
Οέν πέρας είληοεν ήδη συν Θεω εν ’Ενετίαις, άναλώμασι μεν 
τοΰ εΰγενοΰς και δοκίμου άνδρός κυρίου Νικολάου του Κρη- 
τός, παραινέσει οέ τής λαμπροτάτης και σωφρονεστάτης κυ
ρίας "Αννης θυγατρός του πανσεβάστου και ένδοξοτάτου κυρίου 
Λουκά Νοταρα ποτέ μεγάλου δουκος τής Κοονσταντινουπόλεως, 
πόνω οέ καί δεξιότητι Ζαχαρίου Καλλιέργου του Κρητός." 
Τοΰ ενταύθα άναοερομένου Βλαστού γίνεται και άλλαγου μνεία 
ιος άνομος μετά πολλής ελευθεριότητας συντελέσαντος εις τήν 
οιάδοσιν των γραμμάτων, καί περί τής Άννης λαλεΤ ή πολι
τική ιστορία ένθα διηγείται το θλιβερόν τέλος του Νοταρα με
τά τήν υπό Μωάμεθ άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως. «Τοΰ 
δε μεγάλου Δουκός τους υιούς έσσαξαν ενώπιον αΰτοΰ- μόνον 
οέ τον νεώτερον υιόν αΰτοΰ Ίσαάκιον έβαλεν (ό Μωάμεθ) έν 
τοΐς βασιλείοις . . . ος δή καί έν όλίνω άπέδοα καί έγένετο 
αοανης υστεοον οε ηκουσϋη οζι εν Ρώμη εύρεση, οπού ην καε 
ή άδελοή αΰτοΰ, ήν ό πατήρ έπεμψε πρό τής άλώσεως μετά 
πλοΰτου πολλοΰ.«

Προλεγόμενα Μάρκου τοΰ Μουσοΰρου υπό τήν έπιγραρήν 
ΤοΤς έν Παταβίφ σχο λ αστι κ οΐς προηγούνται τοΰ κει
μένου- ώσαΰτοίς και δυο έπιγράμματα, τό μέν τοΰ αΰτοΰ Μου- 
σουρου, τό δέ έτέοου Κοητος Ιωάννου Γρηγοροποΰλου. Εν τοις 
προλεγομένοις άναγινώσκοντα; περί Ζαχαρίου τά εξής.

Φιλοπάνως τά περί τήν τέχνην, εί’περ τις άλλος έκ- 
μελετήσας, οϋτω τραχεΐάν τινα καί μεστήν- ιορώτος ώ-
Λ / ρ ^ _ , «,
οοιπορησεν, ιος πολλούς ύπαρςαι ποτέ τούς έλπισαντας 
εκ μετης αύτον άναστρεψειν χαμόν τα, άλλ’ όμιος ήνυσε
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καί ποός το τέρμα χαίρων άφΐκται, καί [/.ονονού παρά 
τοϊς πΚζίοαν/ υμών άνηγόρευται στεφανίτης· λέγω δέ δί 
οΰς έξεπόνησε τύπους, μηδενός κατ’ ίχνη χωρήσαι τολ-
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μήσας, δέει τής παρανόμων γραφής· επί δή τούτοις ού 
κατερραθύμησεν, αλλά χρυσέας ύποστήσας, κατά Πίν
δαρον, ευτυχεί θαλάμω κίονας τούς χαρακτήρας, ή- 
πείχΟη καί Οεητόν πήξαι τάχιστα μέγαρον αρχήν δέ 
πασών έπικαιροτάτην έποίησε, καί προς ήν τα έκάστοτε 
τυπωθησόμενα καθιστάμενος ήκιστα αν άμάρτοι- εκείνης 
γάρ τής βίβλου κατήρξατο, ήτις παρά τά προπύλαια 
τής άληΟινής έστώσα παιδείας, ίνα τι καί κεβητίσω, 
τοΐς μαΟητιώσι τώ χεΐρε φιλοφρόνως προτείνει εις υπο
δοχήν . . .

Έτ: δέ μάλλον επαινείται του Ζαχαρίου ή έπισταοια εν το'ς 
έπομένοις'

Ή διόρΟωσις, περί ής ού χείρον ούδέ τοΰ λόγου πά
ρεργου είπεϊν, εργώδης υπήρξε καί χαλεπή διενεγκεΐν, 
κατ’ ένδειαν ύγιώς έφ’ άπασιν έχοντος αντιγράφου' ών 
γάρ ήν ευπορία, ταΰτ’ εί καί άλλως παλαιά καί άξιόπιστα, 
άλλ’ ουν άσαφή καί γρίφων άνάμεστα, καί διά τοϋτό τίνος 
είκαστοΰ Οίδίποδι παραπλήσιου δεόμενα.

Το έξης επίγραμμα τοΰ Μουοούρου έκρίναμεν εύλογον νά 
παραθέσωμεν ενταύθα οχι μόνον διά τά εν αΰτφ εΰουή έννοή-
ματα και ό; ον άποπνεει πάτριον έ'ρωτα, αλλά και ώς συμ- 
βάλλον εις τήν ίοτορίαν τής τυπογραφίας και των καθ’ ά οι 
Κρητές καί ύλικώς συνήργηταν άοκοΰντες τήν τέχνην δϊ ής ή 
παιδεία ή έλληνική έπλατύνΟη έν τή ’Ιταλία.

Γ.κ ποΟεν άφράστοιο φανείς, φυγάδ’ έτραπεν άφνω 
αίετός οιωνών υψιπετής άγέλην.

Τεθρίππων έπιβάς, σέλας ήμάλδυνεν όμαιμου 
ήλιος, ή δ’ άστρουν φροΰδον έθηκε οάος·
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Τώς δέ χαρακτήρων άπεχάσσατο τώνδε τά πρόσΟεν 

γράμματα, καί ρίνης εκγονα καί δονάκων 
Θηεϋμαι γλυφανής πώς τις σμίλες κοπίδεσσι 

ξέσσε περιπλέκτων δρχατον ώδε τύπων 

Πώς δέ μεταξύ τόνους γραμμών στήριξεν άάπτους 
ίΟυτάτων, φΟόγγοις πάντα έπικρεμάσας.

Άλλα τί Θαυμαίνω Κρητών αρένας, ο'ΰς ποτ’ έφετμαΐς 
πατρός ΆΟηναίη δαίδαλα πολλά δάεν.

Κρής γάρ ό τορνεύσας, τά δέ χαλκία Κρής ό συνείρας, 
Κρής ό καθ’ εν στίξας, Κρής ό μολυβδοχύτης, 

Κρής δαπανα νίκης ό φερώνυμος1 αυτός ό κλείων 
Κρής τάδε, Κρησίν ό Κρής ήπιος αίγίοχος.

Τοί γάρ άμ’ εΰχόμεΟα, πέλοι γενετήρα χορηγού 
μή δίχα μαντοσύνης ουνομα παιδί Οέμεν.

Νικά δ’ αντιπάλους· νευ-σε Ζευς1 οι γάρ άφ’ ίρής 
Ελλάδος Έλλάνων παισί πρέπουσι τύποι.

Δα —οίνηι του επαινούμενου τούτου Βλαστού έδημοσίευσεν ό 
Καλλιέργης έν Βενετία δυο άλλας εκδόσεις, την μεν τή 20 
Οκτωβρίου 1449 εις φύλλον ΐιπό την επιγραφήν, «Υπόμνημα 
εί; τάς δέκα κατηγορίας τοϋ Άριστοτελους,» την δέ τώ lyo- 
μίνω έτει 1500 εις φύλλον υπό την επιγραφήν, «Υπομνήματα 
εις τάς πε'ντε φωνάς από φωνής Άμμωνίου μικοοΰ του Έο- 
μείου» μετά ερυθρών, καί έν τινι των αντιτύπων, μετά y ρυτών 
ανθεμίων. Είναι δέ άυ,οότεοαι αί εκδόσεις ποωτότυποι, και 
ουνίοταντα: ή μέν έξ 170, ή δέ έκ 36 φύλλων.

II άρ-/:ερωσύνη τοί» δεκάτου Λέοντος, ήτις τόσον έγαοίζετο 
"μτ τάς έλληνιοας μούσας, ίσως δέ και ή έν εκείνη τή ποω- 
τευουιη παροικία του Λασκάρεως καί ή καΟίδρυσις του έλλη-
v.zoii γυμνασίου, παρεκίνησαν τόν Καλλιε'ργην νά μετάβή εις 
'ήν Γιομην. ’Εκεί εδημοσίευσε
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ΙΙινδάοουk
’Ολύμπια Πύθια
ΙΝέμεα Ίσθμια

μετά έξηγήσεως παλαιας πάνυ ωφελίμου και σχολίων όμοιων. 
—εις ΦΊ· Σύγκειται δέ τό τεύχος έκ 24-0 φύλλων καί φέρει 
προνόμιον, ενώ παρά του δεκάτου Λε'οντος άφορίζεται ίίςτις 
ήθελε μετατυπιοσει τδ βιβλίου πριν ή παοέλΟωσι δέκα ετη από 
τής δημοσιεύσεως. Έν τή παρατελευταία σελίδι άναγινώσκεται, 
«Ή του Πινδάρου περίοδος αότηι των όλυμπιονίκων, πυθιονι
κών, νεμεονίκων τε κα! ίσθμιονίκων, έν 'Ρώμη τή βαοιλίδι των 
πόλεων παρά τοΐς οΐκίοις του μεγαλοπρεπούς Αυγουστίνου τοΰ 
Κισσίου έντυπιυθεΤσα, πέρας είληφεν ήδη συν Θεώ· άναλώμαοι 
μεν τοις αΰτοΰ, διά παρακινήσεως τοΰ λογίου άνδρός Κοονη- 
λίου Βενίγνου του Οϋϊτερβιέως, πονώ δέ κα: δεζιότητι Ζαχα- 
ρίου Καλλιέργου τοΰ Κρητές, ίτει τώ άπό τής ένσάρκου οικονο
μίας τοΰ Κυρίου ημών ’[ησοΰ Χρίστου χιλιοστώ οιέ μηνος Αΰ- 
γούστου ιγ', Λέο'/τος δεκάτου μεγίστου ’Αρχιερέως όοίω; 
οιακονομοΰντος 'Ρώμην.» Κοσμοΰσι δέ τό τεΰχος δυο σύμβο
λα, τό κηρύκιον μετά άστέρος άνωθεν, άποοίδον τοόπον τινά 
εις τον Έρμήν, υπό τοΰ οποίου ουδέποτε αυτή έςευρέθη, τήν 
σωματοΰσαν και πανταχοΰ διασπείρουσαν τον λόγον ευεργετικήν 
τέχνην των νεωτέρων, και ό δικέφαλος αετός εστεμμένος και 
θέρων έπ! τοΰ στήθους τά αρκτικά γράμματα Ζ, Κ. Ούτως ή 
τετυφωμένη των ανθρώπων κενοδοίία λαμβάνει συνήθως ως ε
πίσημα των οικογενειών ποτέ μεν των πτηνών, ποτέ δε των 
Οηριιον τον βασιλέα. Ενδεχόμενον δέ οτι ο Ζαχαρίας μετε- 
χειρίσθη τοΰτο ώς σύμβολου τής βυζαντινής αυτοκρατορίας κα! 
επομένως όχι άλλότριον προς την οικογένειαν των Καλλιεργώ1', 
οΓτινες και έσεμνύνοντο ίσως άναγοντες την αρχήν αυτών εις 

τον Φωκάν τον καθήσαντα έπ! τοΰ . θρόνου εκείνου. Δια τούτο 
αΰτος πάλιν ό μελανόπτερος αετός έπ’ άργυρου εδάφους, εν ο 
χρυσοΰς σταυρός εκφύεται μεταςϋ των δύο τοΰ πτηνού τρα-
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y ήλων, ή το επίσημον των εις τούς 'Ενετούς εύπατρίοα; προσ- 
γοαοέντων Καλλιεργώ·/ (δ).

Τά ελληνικά σχόλια, τά όποια έκ διαφόρων παλαιών, οΤον 
’Αμμωνίου, ’Αριστάρχου, Διδύμου, Καλλιστράτου συνέλεήεν ό 
θωμά; ό Μάγιστρο; και Δημήτριο; ό Τρικλίνιος είναι τά δήμο— 
σιευΟέντα ύπό Καλλιε'ργου, και έκ τη; έκδόσεω; αΰτοΰ παρα- 
λαβόντες έδημοσίευσαν έπειτα και άλλοι. Περί του κειμένου 
νομίζουσιν οί Κριτικοί ότι ή γραφή, τήν οποίαν έπροτιμησεν ό 
Καλλιέργης, εάν έςαιρεΟώσιν ίσως τά Πύθια, είναι ό/; προς 
τα; ώοά; τών τριών άλλων άγωνων όρΟοτέρα τη; ύπο Άλδου 
ποοεκδοΟείση;. Πρόκειται δέ τών ωδών καί τών πεοί τοϋ ποιή
σου και τών μέτρων προλεγομ.ε/ων τύ έςή; επίγραμμα-

Λαμπρίδιος Ιίορνηλίω Βενίγνω πω Ούϊτερβιεΐ 
Ενδοξος Θύμβρις πάρος οϋκ έχά.ρασσεν άγαυούς 

'Ελλήνων μόχθους χαλκογράφοισι τύποις 
ΊΙν τόοε μέν τέρας, ήν καί νή Αία πουλύ δικαίως 

’Ίύργον γάρ μεγάλη 'Ρώμη έοικε μεγα. 
ίιΰν οέ γε τούτο τέρας πέσε σοΐς Κορνήλιε δώροις, 

X' ήμΐν γραικοτύπου κάλλος έπήλΟε πόνου 
Ως δ’ άλλο:ς προφέρει λοιπω πόλις- αυτή άνασσα 

Οϋτω καί μίβλοις οαιοροτέραις κρατέει.

"Οσων δέ τά ονόματα διέπεμόεν εις ήμα; ό Καλλιέργης 
διά της τέχνη; αΰτοΰ ώ; ύπ’ εκείνων εΰεργετηΟείση;, οΰδεμίαν 
οΰδαμοΰ εύρίσκομεν μνήμην, πλήν Βενεοίκτου τοΰ Λαμπριδίου. 
Ο ΚρεμωναΤος (Crcmoncse ) οΰτος οιλολόγος ήκμασεν έν 
Ρώμ.γ; καί διέπρεέ/ε μάλιστα έν τώ έλληνικώ γυμνασίω, όπου, 
εγκρατέστατος ών άμροτέρων τών γλωσσιών παρέδ’οεν αυτά; 
ειε τού; μαθητεύοντας νεανίσκου;, καί διά θεμάτων, τά όποια 
εκ τη: μια; εί; τήν άλλην γλώσσαν ώυειλον νά μεταρέρωσιν

(·') i'iOSCol,
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εδρίσκοντες τάς άντυτοίχους λέξεις καί τά προσήκοντα σχή
ματα, παρεκίνει εις άμιλλαν την διάνοιαν (δ). Η δέ έκοοσις 
του Καλλιέργου ή'ρεσκεν άναμοιβόλως όχι ολίγον εις τον Ααμ- 
πρίδιον, οςτις ουδόλως πτοηΟείς πρός την περί Πινδάρου άιτό- 
φανσιν τοΰ Όρατίου, eiyεν άποτολμήσει την μίμησιν ■ τόσον 
δύσκολοι» αρχετύπου λατινιστί ποιητίξων, διό καί τις επιτήδειό- 
τατος κριτής Μάρκος ’Αντιΰνιος ό Φλαμμίνιος είπεν έν τή έ~ι- 
τυμβίω τοΰ Λαμπριδίου έπιγραοή

Isle canit lyricos Pindarico ore modos.
Ότι δέ και ελληνιστί έποίει μαρτυρεί ό Γυράλδος (7) και -ό 
ανωτέρω παραταδέν επίγραμμα.

Το έπιον έτος (15 ’Ιανουάριου J51G) έδημοοίευσε προσέτι 
ο Καλλιε'ργης έν 'Ρώμη, δΐ έξόδων τοΰ άνωτέρω Ουιτερβιέω; 
καί μετά τοΰ προνομίου τοΰ δεκάτου Λέοντος, τον Θεόκριτον 
εις ούλλον (s). 'Η έν Μεδιολάνοις πρωτότυπος εκδοσις (I-1S1) 
δεν περιεΤχεν εΐμή δέκα οκτώ ειδύλλια καί ή τοΰ "Αλδου (1495} 
τριάκοντα. Ο δε Καλλιε'ργης προσε'Οηκεν ετερα έξ τά από τοΰ 
εικαστοΰ τετάρτου μέχρι τού εικοστού έννάτου έμπεριεκτι/.ω:, 
καί τάς υποθέσεις καί προσέτι δέκα εννέα έπιγράμματα καί 
τήν σύριγγα, τον πέλεκυν, τά πτερύγια καί τόν βωμόν, h 
καί εις τόν Σιμμίαν άνήκωσι ταΰτα καί οχι εις τόν Συραζ5> 
σιον. Έκ των πονηματίων τούτων άπαρτίξεται τό πρώτον τον 
βιβλίου μέρος, τό δε δεύτερον συνίσταται έκ των σχολίων, τα 
όποια, ώς αύτος ό Καλλιε'ργης έδήλωσεν έν τοΤς προλεγον.:- 
νοις, λ έν πολλοΤς διεσπαρμένα ευρών άντιγράροις πόνο) πο/./.w 
είς έν συνήγαγε,» ποοσΟέσας έν τέλει τήν εις τήν σύριγγα 
ξήγησιν Ίωάννου τοΰ Πεδιασίμου. Ταΰτα δέ τά σχόλια μ::ϊ 
τοΰ ονόματος τοΰ συλλογε'ως έτυπώΟησαν πολλάκις ως <νοε-

(6) .Τυνϋ FJogia Joctorum Vir. c. 182·
(7) Π<* Pud. ϊ-ιιογ. lemp. Dial. I.
(S) Των iy.io-ztiJi toj KjiAA'ts·;·;j Tt-»;; icop.ev a'j'C·., τι; or.c-.x; '/■'· ■■■' 

tt-:Ts?iv τ:»:ιγ53^α:ν· ΞΙ τό»·; λ;:πών ά·;ΐ^·::;ϋία ^v ίι::ν
:.;ς·; :ό>·; α/.λω·;.
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λευκότατα (Ένετίησιν 1539, 1543—Βασιλεία 1543—Φραγ- 
κοοορτίω 1553—Όξονία 1GG6, 1699 κ.τλ.), έξ ου και έλα- 
βεν «ορμήν ό Κράσσος («) νά εΓίτ-η οτι ό Ζαγαρίας ήτο 
«καλός των 'Ελλήνων ποιητών ερμηνευτής,» καί οτι όσημέραι 
άναγινώσκοντα: ύπδ των φιλολόγων τά πλήρη πολυμαΟείας oyor 
).ια αύτοϋ εις τε τον Πίνδαρον καί τον Θεόκριτον, καί οτι άλ
λα εις άλλους ποιητάς άπωλέσβησαν.

ϊελευταΐον ό Καλλιέργης έξήγαγεν εις οώς το «Μεγακαί 
πάνυ ώρέλιμον λεξικόν, οπερ ΓαρΤνος (ι ο) ό ΦαβωρΤνος Κά- 
μηρς ό Νικαιρίας επίσκοπος έκ πολλών καί διαφόρων βιβλίων 
κατά στοιγεΤον συνελέξατο,» συγκείμενον εκ 1088 σελίδων, 
εις ρύλλον. Τούτου δέ τοϋ λεξικού, το όποιον ήτο πολλά έτη 
ή μόνη και άσοαλεστέρα των ήμετέρων σχολείων οδηγία, δύο 
άλλας εκδόσεις ^δημοσίευσαν οι "Ελληνες τον έπε’.τα γρόνον. 
Έν τω ποομετωπίω αύτοΰ επεται εις την ελληνικήν καί ή λα
τινική επιγραφή, και τρία επιγράμματα τό μέν Ίάννου του Λα- 
σκάρεως, τό δέ του Ιίολιτιανού και το τρίτον τοϋ Κ,αοτερομά- 
yου. Λέων ό δέκατος επισείει πάλιν τον- άοορισμόν κα! τήν 
οήμευσιν των αντιτύπων εις τον οςτις ήθελε τολμήσει νεαν έκ- 
οοοιν προ τής παρελεύσεως τής δεκαετίας. Ό δικέφαλος αετός 
ρέρων και ενταύθα έπΐ τοϋ στήθους τά στοιγεΤα Ζ. Κ, κεΐται 
έν άρνή και έν τέλει τοϋ βιβλίου, τό όποιον τελευτά εις τήν 
έξης οημείωσιν, «Το μέγα τούτο και πάνυ ώρέλιμον λεξικόν 
ήβη συν 0εώ έν 'Ρώμη πέρας ειληρενί άναλώμασι μέν τοΤς

(9) A'jts'Ji.
(Ό) Οντος, <5 έ-'ι c/.cr.M νά οώτη βιοην τινα άρχαίοτητος εις το hsu.x 

ιπίχιλίτι- έαοτον ΨαδωρΤνον ά~ο της -ττϊτρίοος Φαβερας (Favera), spov-
r:'J **’7·ί·-59 ττορά την έν τη ’Ου.βρικη -Γ.ολιν ΙίαμαρΤνον, ώνομάο<«η xs\ ύπ 
ν'ΐΜΊ χ2\ όο’ έιυτοϋ Βαρόνος και ο«τω γράφεται έλλην.5τ\ και λατιν:- 
'*· ν.α\ έ·, ).sc,y>jj κβ\ y-' a*j70j του Καλλιεργου έν τελεί του βιδλιοϋ u.r-
-a-a^rov το^υτοτρ^ω: το ItoV/ullcv της οίκογενειας αυτου ΓουαρΤνος* 
ϋ"; 72 I λ φ tν cj ς το έν τω ν.οώτω του λεξικού στίχω άναγινωαχοιίϊνον ·7- 

η έτ.ροτιμηΟη ώς μάλλον τ-.ροοεγγίζον εις την ζρωτότο;:ον του 
i”t)V7jj.oj φωνήν.
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αΰτοΰ . . . (Βαρίνου), χαλκοτύποις δε γλυρίσι πάνω τε και δι
ορθώσει Ζαχαρίου Καλλιεργίου τοΰ Κρητός των λογίων άνορών 
χάριν και λόγιον ελληνικών εριεμένων έν έτει τώ άττο τής Χρί
στου γεννήσεως χιλιοστω πεντακοσιοστοί τε και εικαστώ τρίτω, 
Σκιροοοριώνος τετάρτη οθίνοντος. η

’Εκτός τών εκδόσεων τουτοιν άναρέρεται του Καλλιέργου καί τις 
επιτομή γραμματικής (ΐ 1). ;

λ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ—ΜίΧΑΗΑ? ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ— 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΩΝ.

ί Ουδέ τοίχου γίνεται μνεία έν τή περί Γεωργίων διατριβή 
του ’Αλλατίου. Τ4 εθνικόν Κορινθίας, έμραϊνον κυοίως την 
πρώτην τής οικογένειας αντοΰ καταγωγήν, μετετράπη κατ’ ο
λίγον εις έπώνυμον και ημείς έρθάσαμεν απόμαχον τής Ένε- 
τικής πολιτείας, οΰτινος και ή αρχή ήτο. Ελληνική και ή έπι- 
κλησίς τοιαυτη. "Οτι δε πατρις αΰτοΰ ήτο ή Μονεμθζσια 
εξάγεται έκ τής προς τον λαόν παθητικής προτροπής του αρ
χιεπισκόπου τής πόλεως ταυτης Μητροράνους, δπότε διά τάς 
πολλάς καί διαοόρους τοΰ πολέμου περιπετείας ήναγκάσθησαν 
οί 'Ενετοί νά τήν παραχωρήσωσιν εις τον Σουλεϊμάν (1540), 
καί να δώσωσιν εις τον λαόν άλλο καταρύγιον. «Εκλέξατε οόν 
(λέγει ό ιεράρχης) δσον τάχος προ τής έξελεΰσεοις ημών, ούς 
άν άξιους ΰμΤν άνδρας δοκεΐ περί τήν .. (λείπει). Συν του- 
τοις δε έστω καί ό πάντα άριστος κύριος Γεώργιος ό Κοριν
θίας, ικανός <ον εργω καί λόγω τά μέγιστα ήΐ’άς ώρελήσαι.» 
Καί έν τελεί άναγινώσκεται «Συναΐνοΰντος καί έμοϋ Γεωρ FJ 
κόμητος τοΰ ΚορινΟίου, ό ήμέτερος δεσπότης τά άνωθεν ειρη- 
μ.ένα γεγραρε» (ι). Τοΰ ΚορινΟίου ή πατρίς οηλοϋται και εν

(I I) God. 71. Ji.irocc. r.iti. liibr. llibl. (Irucc. 1!, ί. K, 7.
(I) Liimii, Gubiiilis ijcveii el ulioruin Gruec. rcccnlioruni cj'islolac cc·

203 20 1.
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τού Μοντεραλκωνίου περικοπή. «Ό έ/. Μονεμβασιας Γε
ώργιος ό Κορινθίας ε;-/ε βιβλιοθήκην, ήτις ανήκε πρότερον εις 
τον Κοήτα Μάρκαν τον Μαμουναν ταύτης δε oyi ολίγα γει- 
ρόγραρα μετηνέχΟησαν εις τήν Καισάρειον βιβλιοθήκην» (ί). 
ΙΙόΟεν δέ κα! διατί έλαβε τήν έπιγραρήν τον κόμητος άγνοού- 
μεν είναι δε πιθανόν ότι κατ’ άργάς έρερον αυτήν οι πρόγο
νοι του Γεωργίου, καΟό έπιτραπέντες τήν κυβερνησιν τής Κο- 
οίνΟου (δ'.ότ! κόμης τής πόλε ως έσήμαινε το αυτό κα’ι 
έπίτοοπος τού αΰτοκράτορος], κα: ότε κατ’ ολίγον μετέπεσεν εις 
έπώνυμον. "Οπέος άν έ’γη, ή ευγένεια τής ρίζης αυτού μ,αρτυ- 
ρειται άπογρώντως έν τα': ΰποσυνημμέναις έπιστολαΤς. Προ
πάππος δε αυτού ήτο βέβαια κόμης τ:ς Θεόδωρος Κορινθίας, 
δίότ! ό σορός ’Αρσένιος ό έπιγραρόμενο: apyιεπίσκοπος Μο- 
νεμβασίας λέγετα: θειος τού Γεωργίου, καί ή μήτηρ του Άρ- 
οενίου ήτο Ουγάτηρ του Θεοδοσίου τούτου (3)· εντεύθεν μ.άλι- 
οτα κα: ή στοργή καί ή άλλη τοΰ ’Αρσενίου πατρική επιμέ
λεια προς έκπαίδευσιν τού Γεωργίου. Μαρτύριαν οέ τής αληθινής 
αυτού σορίας είναι ή ούδεμία σπουδή περί τήν κτήσιν τής επί 
πολυμαθεία οήμης, είτε διά συνΟέσεως, είτε οι έκδόσεως βι
βλίων και εικότως έκάλεσεν αύτον ό Σοριανός σεμνόν και 
μέγαν, ώς άνακηρύττει αύτον ή σύμρωνος των Ελλήνων και 
των άλλοεθνων ααοτυοία. Ούδεν άοα κατελιπεν εις τούς υ.ε- 
ταγενεστερους ή άκρα τού άνορός μετριορροσύνη, πλήν ει’μή 
θέση τις έν υπολόγω βραγεΐαν αύτού προς τον Έρμόοωρον ε
πιστολήν «εκ Γορτύνης . . . έ’τει αρλθ’ άπο τής Θεογονίας," 
ανέκδοτον έτι σωζομένην έν Μαρκιανή (·ι).

Περί τού Γεωργίου λοιπόν ολίγας έγομεν κα! ταύτας ό'/ι 
ευκρινείς ειδήσεις, κα! το πλειστον ότ 2 3
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ι πεο! αυτού ούναται νά

(2) Paliicogr. 7, ΟΠ y.a'i 1 (;3.
(3) Avoivj;a5U -/ϋρςγ:. Kr.7. ]!·.ολ::0. ororoi Lanlii’c. Coimnonl. 3, ζ· 

5, 230.
(I) liracci Codices inanuscripli a|nid Xaiiius, C.W.
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συναχθή περιλαμβάνεται εις τέσσαρας προς αυτόν έπιστολάς 
υπό Λαμίου δημοσιευθείσας (δ), ών α; μεν δυο πρώται είναι 
του Μιγαήλ του Παραστάτου, Κερκυραίου, δσον (ραίνεται έκ 
του επωνύμου και τοΰ τόπου οθεν γράρει- ή δέ τρίτη Γεωρ
γίου του Βαλσαμώνος. Ήτο δέ δ Βαλσαμων πιθανω τώ λόγω 
Ζακύνθιος, και αυτός εκείνος περί ου ό Γυράλδος (β) λέγει 
«Γεώργιος ό Βάλοαμος ήτο καί ούτος "Ελλην, καί πολΰν 
ypovov μεταξύ των οικείων του Καρδινάλεως Σαλουϊατίου έξη- 
σε μέγρις άποβιώσεως. ’Λναγινώσκονται δέ αυτού ολίγα τινά 
εις έμμετρον καί πεξόν λόγον πονήματα.» Ο δέ Κράσσος (7) 
προσθέτει δτι «έκ των συνταγμάτων αυτού δύναταί τις νά κα
τανόηση όσην εΐχεν ό άνήρ ικανότητα εις την ρητορικήν καί την 
ποίησιν.» Καί βέβαια δέν ήτο εις των πολλών, άοού ό Γυ
ράλδος ήξίωσεν αυτόν ιδιαιτέρας μνείας’ άλλα τό' μόνον περιον 
των ποικίλων τού καλάμου αυτού γεννημάτων είναι ή ενταύθα 
παρατιΟεμένη επιστολή, περίεργος οπωσούν καθό παρέγουσα εις
r ·. \ » - t > cs / firημάς τίνας περί των πρωτων αυτ^υ παίοευματων. 11
τετάρτη είναι τού Παύλου τού Μανουτίου’ οπόσον δέ ή επιστο
λή αΰτη συμβάλλει διά τά προτερήματα τού έπαινέτου εις δό
ξαν τοΰ έπαινουυ,ένου Γεωογίου, δέν δυνάυ,εθα νά εί’πωαεν άο- 
κούντως. Καί Οαυμάζομεν πώς συγγράώας τον βίον τού Παύ
λου καί τον κατάλογον των πονημάτων αυτού, καί έξυμνήσας 
προσέτι τήν βαθεΤαν αυτού γνώσιν τής ελληνικής cy: μόνον, 
άλλα καί τής λατινικής γλώσσης, ό Ένετοκρής ’Εμμανουήλ ό 
Ινικόγνας παρέλειύε τήν επιστολήν ταύτην λαθούσαν, ώς σαί- 
νεταί, τί οςυοερκες καί οίερευνητί/.ον ομμα (s). 1ων
τεσσαοων τούτων επιστολών τοεΐς υ.όνον έκοίναυ.εν εύλογον να
υποσυναοιομ :ν ενταύθα, άοού πρώιτον έκαθαρίσαμεν αυτας των

("’) «ντJ0(,
((>) 3)ο pod. snor. Icmp. Dial. post. 
(7) 1st. ilc’ poeii (jreci. c, 2(ί1·
(S) Dcllo Iiiscriz. Vcucz. γ\ V.>.
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συχνών καί παχυλών αμαρτημάτων πεποιΟότες οτι κάλλιον τοΰ 
Λαμίου ΰπηρετοΰμεν ούτως εί'ς τε τούς γράψαντας αΰτάς καί 
τους άναγινώσκοντας. Διότι εί μέν, διά την πολυμάθειαν αΰτοΰ, 
δεν δΰναται νά κατηγορηθή ώς άπειρος ό Τυρόηνός οΰτος εκ
δότης, άπειρος ήτο βέβαια ό άντιγραρεΰς, παρ ου καί ταΰτα 
και έ'τερα έλαβεν ελληνικά έγγραρα, καί άπειρος ήτο προσέτι 
ό τυπογράρος, εις ον ΰπ εκείνου παρεδόΟησαν τοσοΰτον ΰπ' 
άμελείας άςιομέμπτου εναντίον του ορθοΰ λόγου καί των κανό- 
νων τής γλώσσης διερΟαρμένα, ώς έπειτα έδημοσιεύΟησαν υπό 
τοΰ Λαμίου.

Μιχαήλ Παραστάτης κυρίω Γεωργέ ω τω ΚορινΟίω κόμητι 

εϋ πράττειν.

«"Οτι μέν έβράδυνα γράψαι σοι τή ριλτάτη μοι κεραλή, καί 
την προσταχΟεΐσάν μοι παρά σοΰ επιστολήν τήν προς ’Ανδρόνι
κον (9) τοΰ Σεκουνδινοΰ (ι ο) έπιστειλαι, ομολογώ καί συγ
γνώμην αιτώ. Πάντως δ’ οιδα οτι συγχιορήσεις μοι καί αυτός, 
ρύσεως τοιαύτης χρηστοτέρας καί άριστης ειληχώς τής περί 
τους λόγους άσκήσεως. Τοΰτο δέ ρημι ον. τοιοΰτος ών, ού 
μέμόη μοι τής βραδύτητας, ειδώς με ρροντίσι βιωτικαΤς και Οο- 
ρύβοις ένοχλουμενον, άμα δέ καί διά τήν πρόσρατον, ει'που 
άκήκοας, έπενεχΟεΤσάν μοι παρά των ληστών ξυμςροράν τήν 
γάρ επ’ ’Αμβρακίαν ρέρουσαν διαπερών, έχΟίστοις, ρεΰ, πίΐ- 
ραταΤς, έκποΟεν άοράστου ρανεισι, περιέπεσον, πάνθ’ όμοΰ σε- 
συληκόσιν ανοικτέ, οσ’ εγώ τε καί οί συμπεπλευκότες ερερο- 
μεν. Ταΰτα τοίνυν, εΐγε προς απολογίαν ικανά, πείΟου τε, ώ 
ριλότης, καί ώς ουκ άλλο έμποδών μοι μέχρι τοΰδέ γε γράύαι 
σοι- νυν ο όώέποτε βραχείας άνέσεως έντυχών καί τής εντ
ελής, iV ούτως εί’πω τροπικώς, τοΰ αρότρου έπιλαβόμενος, γε-

{l)) IUOjvsv tcv K:px.y:a'.’c< ’Ανο:ςν».κ5·» .Wj/.iav, τ:·/ K#t Λ'ίηινς;:·/ iayrov 
•J.ov:v:i;,a72VT2i tmv ΤΑ“:οχυ.’.ίΤ*ν rj^-'ca'p·; z.

(1U) iV'.iy η arypvsy N'.'/.s), t:::\ Cj Ιί tci:
OD.yj.sv C'.i'/A::·. &■; -)A~z'd,
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ωργεΐν η3η το της ήμετέρας φιλίας ήρξάμην γεώργιον, Γεώρ- 
γιε φίλτατε, καί σπείρειν καρπούς αγαθούς, αο ών εύελπίς ειμ: 
δρέψασθαι την των λόγων σου παγκαρπίαν, ού μόνον το σώμα, 
άλλα καί τήν ψυχήν καθηδύνουσάν τε καί τρέρουσαν, μόνην 
γάρ τώ αντί τροοήν προσήκουσαν τοΤς άνθρώποις τούς λόγους 
τις όνομάσειε- Ούτω τοίνυν εγω γε, οίλτατε, γνώμης εχων 
διατελώ,. έπαινεΐν αεί καί έγκωμιάζειν τάς περί αρετήν με- 
λε'τας σου " καί ίδρωτας πολλούς, μηδέποτ’ όλιγωρήσειν, εί 
καί ένδεώς εμαυτόν εχοντα προς τούτο αισθάνομαι, οειν καί 
άλλως οιόμενος επαινεΐν μέν τούς άγαθού:, τούς δέ σκολιούς 
ψέγειν, ώσπερ διηνεκώς άροεύεον τήν άρουραν, άποδείςειν οϊμα: 
σ’ ουκ εις μακράν παντοδαπών λειμώνα καρπών καί κήπον 
’Αδώνιδος ταΤς των λόγων σου ζωηραΐς καί ιρωτιστικαις άκτι- 
σιν. "Οθεν έμοιγε προύτω, ως τής καλής ταύτης εργασίας προ- 
κατάρςοντι, μεταλαβειν έίέσται καί τοις περί τούς λόγους των 
ήμετέρων οπουδάζουσι μεταδοϋναι οΰκ ελαττον. Τίσται δε τούτο 
πώς, είγε τών αμοιβαίων μή άςιώσης ημάς γραμμάτων κα- 
Οωραϊσμένων τή πολυτρόπω ποικιλία τού υγιούς σου έλληνι- 
σμού, έριεμενους τα μέγιστα καί ίδεΐν έπιμελώς καί προσπτυ- 
ξαοΟαι εΰλαβώς, ως ιερόν αποκύημα άνδρός ιερού καί πάντ’ 
άρίστου καί των ιερών πιερίοων τροτίμου; Τότε γάρ τότ’ εσται 
ήμιν τήν περί τούς λόγους σπουδήν σου άνακηρΰττειν λαμπρό
τερου, ο?σε κλεινόν καί άρίδηλον τοΤς πάσι δεικνύασι- νέων γάρ 
μέριμνα: σύν πόνοις έλισσομεναι κλέος, κατά τον εϊπόντα, εύ- 
ρίσκουσι' λάμπει δέ γρόνω εργον μετ’ αιθέρα λαμπετόωντα. 
Αλλ, ω |ύελτιστ&, εν &υμ·ο/&ια ιΧις ει,ισιολαις ταυταις τήν 
ευκταίαν ήμΐν άντηγών ωδήν τή παναρμονίω λύρα τών λόγων 
σου, ε” σοι τά ήμέτερα έν αριθμώ καί οϋχ to- τά τών μεγά
λων καθίστηκεν, εϋτυχοίης. Τον λογιώτατόν μοι καί χρηστόν 
Έρμόδωρον ήι ι ) ώς άπ’ εμού πρόσειπε' προσειρήσθω μοι καί

(Ν' iv.iVvc:, ο'.':: ':// i Γϊ^'γ;;; ϊ,πίΐτίλλ::.
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ο κύριος ’Ανδρόνικός, είγε άπδ 'Ρώμης άρικςτο' 
μην, καί την τρίτην γραοήν τώ Δαμιανώ.

δδς, χάριν έ-

Γευοργιος ό Βχλσαμών Γεωργίω τώ ΚορινΟίω.

Γνώμης τδ ττρΐν γενόμενος αποστέρησα: έμαυτδν επί χρόνον 
τής έκ τον γράρειν σοι ενρροσύνης διά τινα ασχολίαν οΰκ ά
χρηστον, μετέγνων ύστερον καί άντεπιστέλλω σοι, οΰ την τυ- 
χονσαν γάρ άρορμην μοι παρεσγηκας το ετεοα ή προσήκε δο- 
ξάζειν περί ημών μακαρίζοιν γάρ με διατελεΐς, εΐ των ές λο
γικήν τε και οιλοσορίαν τεινόντων έμρορουμαι ύπο τον θειον 
Λα^καρεως, ει οε παλιν επανειμ: εις τα γραμματικά, το ανα- 
παλιν. Έγω δέ ού σύνοιδα έμαυτώ εις τά των γραμματικών 
έπανελθόντι, άλλα μάλλον ήδη τοντοις έπιβαλλομένω’ τοιγαροΰν 
την επιβολήν εις επάνοδον μετατρέπων, οΰδέν άλλο τυγγάνεις 
αινιττομενος ή τήν περί τους λόγους μου άρυΐαν κα! την τοΰ 
νοός σκαιότητα. Οΰ μην διά τούτο πάνυ ίχβομαι, οΐδα γάρ 
ώς οΰκ άν τις υπο σκώμματος χείρων γενοιτο, άλλά τουναν
τίον γρηστότερος· σΰ μέντοι, ώς δοκεΐς, τά τοιαΰτα ίιπήλειρας 
περί έμου άπό τον τον σπονδείον σπόνδηλον χθες καί πρότρι- 
τα λε'γοντος τεκμαιρόμενος, εΐ εκείνος μετά μικρόν τήν σορίαν 
κυνηδον έσιτήσατο, εύλογον γάρ άρα τον τοΐς αΰτοΐς τοντοις 
πάλαι ένασγολοΰμενον, πολλώ πάνυ προβεβηκέναι. ’Αλλ’, ώ 
τάν, εδει σε και τοϋτο λογίσασΟαι, ώς άρα αρετή φύσει, μαθή- 
σει, χρήσει τοίς άνΟρώποις προσγίγνεται- έμοί δέ ταΰτ’ οΰκ 
έγένετο. Πρώτον μέν γάρ τά τής ούσεώς γε, ώς οίσδα, ουκ 
είχε δεξιώς ώσπερ σοι, ο δή μέγιστόν έστι πάντων καί κυριώ- 
τατον χατα, εΐ καί ποικίλα καί πολυειδή τών λόγων ήδνσμα- 
τα προυτιΟετό μοι ο ήμετερος καθηγεμών έκάστοτε, άλλ’ εγώ 
γ έθελοκάκουν αυτός καί άπεδοκίμαζον ΰπ’ άνοίας καί νεότητος 
"οτε, καί πρδς τερψιν μλάβος ρέρουσαν άπέκλινον, ο καί συ μοι
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- προσμαρτυρήσεις, υπ’ απειρίας τής πλεΤστ ώφελεΤν όυναμένης 
άπολαυσεως1 ένθεν καί συνέβαινε τα πλεΐστα μου την μνήμην 
διαφευγειν μή τή μελέτη διαφυλάττοντος άπερ έμάνθανον διά 
ταΰτα τοίνυν δοκώ μοι έπανήκειν πώς γάρ έπανακαμ,πτειν οώ- 
μεν τον μηδέ δάκτυλον προβεβηκότα τής υσπληγγος; Ταΰτ’ 
ουν έχω σοι άπολογήσασθαι υπέρ έμαυτοΰ, όρθιος και δικαίως 
εΐρημένα κατ’ έμήν γνώμην ενθεν τοι καί συ μεταπείσθητι καί 
τά προσήκοντα εις το εξής φρονεί περί ημών. Ει δ’ άλλως 
τοΐς προτέροις εμμένων λογισμοΤς, τά μή προσήκοντα μοί προ
σάψεις, οϋκ άλυπως οί'σομαι· πε'πε'.σμαι γάρ ώς εΐ έπιλήσμων 
καί σκαιός παρά σοΙ λογισθήσομαι, παρά γουν τοΐς γνωρίμοις 
πολυτλήμων τε καί παιδείας εραστής, τώ μή προς άλλην πινά 
των τεχνών άγεννή καί ράστην έκμαΟεΐν τραπήνα:, άποδειλιά- 
σαντα πρός τήν εν λόγοις ένουσάν μοί άφυΐαν, άλλ’ έμμεΐναι 
οίς άπαξ προειλόμην. Καί ταΰτα μέν επί τοσοΰτον. Ίσθι δέ 
καί ήμας κατά τόν λόγον σέ μέν Θαυμάζοντας καί εΰδαιμονί ■ 
ζοντας τής ευφυΐας, τον δέ κοινόν καθηγητήν σέβοντας καί ύ- 
περεπαινοΰντας τής έν τώ διδάσκείν δεινότητας- μέγιστα γάρ 
καί άξίάγαστα τοΐς τώ οντι τών λόγων έρασταΐς δωρεΐτα:, ώς 
έν σοί έπεδείξατο" έν οίίτω γάρ βραχεί τοιαΰτά σοι περ'.ε'θηκε 
καί περιεποιήσατο, οια ουδείς άλλος έτερόν γε διδάξειεν άπασι 
γάρ σε τοΐς σπουδαίοις, οος ειπεΐν, ζηλωτόν καί έπίοθονον ά- 
πεφήνατο, έπεί ουκ έστιν οςτις τών τά σά γράμματα άναγνόν- 
των, ει νουν εγοι, ουκ ευςαιτ αν ομοιος σο: γενεσθαι. Ει γαρ 
άντίπαιδα έτ: σε όντα, τοιαδί έπιστέλλειν δ Οεΐος ’Αρσένιος
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άπειργάσατο, τίς άν έσοιο έπ: assr/;·, ηνί/.α έπί τήν άμείνω
λσνίζεσθαι δυναμένην ηλικίαν άνορωΟν;;; Taj τα μεν προς σε-
ο δε Φραγκίσκος εΐ έγκαλεΐ, ου δικαίως μοί δοκεί" αυτό; γαρ
έ’γραψεν ώς τήν εις Παρισίους άγουσαν τ:ερ’ί Αύγουστον οΟί-
νοντα έμελλε τραπήνα;, καί διά τούτο έγωγ’ έσίγων, οπηάλ-
Λοσε έπιστέλλειν ουκ έγνωκώς. Πλήν έμοιγε, καί τοΰ γράφειν
άπεχομένω, συμπρόεισι τώ χρόνιο καί ή του φίλτρου προσΟή-
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κη· ές άκακου γάρ καί απαλής ετι ύυγής, κατά τον ειπόντα, 
ή εύνοια συνεκτρεσομένη προς το τέλειον άνδρο^ται. ’Επειδή 
δ’ ουπω καί τήμερον οιδα περί αυτού οΟι τάς διατριβάς ποιεί
ται, σϋ τοοτο δήλωσας ήμΤν τά μέγιστα γαριεΐ. Σύστησόν με 
ον; τοο κοινού ευεργέτου αιδεσιμότητί’ ετι δέ καί τώ οδκ έλατ 
τον των πατρίων τά των 'Ελλήνων μεταγειριζομένω κυρίω- 
ΙΙέτρω τω Βαρδηνώ. 'Γγίαινε. Μαρτίου β’ ίσταμένου.

Το παο όαών πεμποαενον ουοέπω έώρακα' τοιγαρουν δήλου 
σασεστερσν.

Παύλος Μανουτιος Γεωργίου τώ Κορινθία)

ευ πράττει').

Σοόδρα μοι Οαυμάζειν επεισι καί διαπορεΐσΟαι, φίλτατε Κο- 
ρίνΟιε, άκουοντι, των μεν άλλων 'Ελλήνων λαμπρότατου δντα 
σε καί μάλιστα εν τοΤς λόγοις εϋδοκιμοΰντα, τοο γε μην τοϊς 
Ίίοις εςηγεισΟαι τα των apya:o>v συγγράμματα ουοε μετά τι- 
νρς διαλέγεσθαι, οδδέ μετά σαυτοΰ διανοεΤσΟαι. Τοοτο γάρ 
αναγκη ουκ εικη, ουσε παραλογίος γ'γνεσΰαι* αλλα μην οπερ 
civ σε τοοδε τοο επιτηδεύματος και τήσδε, ώς έμοί δοκεί, τής 
οόςης ά—οτρέψειεν, έγω ^προς έμαοτον σκοπών και διανοούμενος, 
δύο μάλιστα τά; αιτίας εόρίσκω· ή γάρ αυτός σεαυτώ άμα- 
Οίαν σονειδώς, ησυχίαν άγειν προαιρεΤ, ή τοοτο μ.έν οοχΐ, κατά 
βέτινα το'ς ελευΟέροις έμπερυκυίαν αισχύνην οΰ τολμάς ούτε 
αΐτεΐσΟαι, οοτε προσοερόμενα παραλαβεΤν, ά πολλοις αΐτοοσιν 
οΰκ έςεγένετο τυχείν. Βούλομαι δέ περί τούτων άμφοτέρων οΐ- 
κείως μετά σοο και έλεοΟερίως, ώσπερ τή ήμ.ετέρα οιλίαπρο- 
σήκει, διαλεχΟήναι. Δύο των άνθρωπον είναι γένη κακώς τε 
και άνοήτως κρινύντων εροοώ- πολλοί μέν γάρ, ουδέ άκροις, 
<ο; ρασι, δακτύλοις παιδείας ήμμένοι, μέγα τε καί ορονοοσι καί 
τςν εγκύκλιον παίοεοσιν αυτήν επαγγέλλονται, ο κάκιστον καί
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άνοητότατον γ·vote γένος, οΰκ έστιν ο;τι; οΰ 2:5:2' τ:νές δέ, 
καί μάλα εΰρυείς καί πολλά καί μεγάλα έν τ/j ψυχή περι- 
λαβόντες, ίίμω; ούτω περί τη; σρετέρα; δυνάμεω; ταπεινορρο- 
νοΰσιν, ώστε, οίον ΰπνω βαθεΐ κρατουμένου;, ουδέποτε προ; 
τάς έπιρανείς καί περιβόητου; οιατριβά; έξεγείρεσθαι καί, τά 
των πράξεων μέγιστα δυναμένου; ύποστήναι, των μετριωτέρων 
διά μικροψυχίαν άπέχεσθαι· έν ώ σε γένει έγκαταλέξα; τις, οϋκ 
άν άμάρτοι, ΚορίνΟιε. Τί γάρ βουλόμενο; ό πάντ’ άπιστο; ε
κείνος σο; θείο;, ό Μονεμβασίας επίσκοπος, <ρυσιν ουτω δεξιάν 
καί εΰγενη παραλαβών έπαίδευσε καί τοίς καλλίστοι; των μα
θημάτων έπήσκησεν; άρά ποΟ ένα έν σχολή άρανε: βίον ανώ
νυμον διάγονν καταγηράσκης, ή πολύ μάλλον, ο καί πιθανώ- 
τερόν έστιν, ι'να έ; άκρον παιδοτριοηΟείς, την αυτήν εκείνην 
τοίς θείοι; άνδράσι, τω Βησσαρίωνι καί Θεοδώρω καί Γει/,ι-

εριάπτη;; δ δυνασαιστώ, οόξαν διά καλών αγώνων σαυτώ 
μέν, εΐ βουλει, ραδίως' βουλεσΟαι οέ προΟΰμω; δρείλει;, οτι 
του μή βουλεσΟαι ουδεμία σοι σκήψις υπολείπεται' φέρε γάρ, 
εΐ τοσοΰτον άπιστεί; σαυτώ, μιμοϋ του; νοσούντας, τού; οόχ 
εαυτοί; αλλά τοί; ιατροί; τ.ιστευοντα;, καί σύ δή τοί; οίλοι; 
μάλλον ή σαυΐώ πίστευε. Τίνα γσυν έχουσι περί σου γνώμην 
οί ρίλοι; έθνους Ελληνικού σώ; είναι Κορινθίαν περιοανέ;, ώ 
περ εις προγόνου; ονομαστοτάτου; καί τών καΟ εαυτού; άρ- 
ξαντας άνθρώποίν άναρέροντι τό γένο; καί κατά την τύχην έ-

/ f / \ ■* ir / \ 'κείνων ηττωμενω, κατα οε την αρετήν υπερεχοντι, παρα μονήν 
την βουλησιν, οϋδέν έτερον έπιλείπει. Διο ταυτην μή ροβού 
την άμαθίαν, μηδέ σέ νόμιζε αμαθή, εΐ μή πάντα; ημάς, ο" 
σε άγομεν έν τιμή καί έγκωμιάζομεν, αμαθείς άμα νομίζεις' 
Εί μέν γάρ απλώς προ; πάντα τά μαθητά άνατείνειν βουλοι- 
μεΟα τον νουν, καί σέ δηπου, ώ ΚσρίνΟιε, καί πάντα; όμου 
τούς ανθρώπου; άμαΟείς νομιστέον καί τούτον τον τρόπον οΰο 
άν οί περί Πλάτωνα καί ’Αριστοτέλη μαθείν τι ίκανώς δόξαιεν 
άπειρα γάρ έστι καί αναρίθμητα τά έν τώ σραιροποεί τουτω
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κοσμώ συγκατακλεισθέντα μαΟητά. Εί δ’ εττ: την άνΟρωπίνην 
ούσιν άποβλέψοιμεν, τώ οντι σύ, ώ Κορίνθιε, διά πάντων, εί 
καί τι; άλλο;, ηχείς των μαθημάτων καί ούδεί; σου το τήμε- 
ρον, κατά γε τήν έμήν γνώμην, σορώτερο;. Οΰ μην άλλ’ εί 
μή διά ταύτην την αιτίαν, διά δε το αισγύνεσΟαι ήσυχάζων 
διατελει;, και τοΰτο ποιων έςαμαρτάνει;’ την γάρ αισχύνην, 
οόοον ατιμία; οΰσαν, ανάγκη πάΟο; είναι, εί γε πάντα οόοον 
πάΟο; είναι ραμεν τα δε πάθη και εΐ έπι μικρόν παραμένει, 
ουδει; αν ποτέ καλά νομίσειεν, έμβραδύναντα δε, κάκιστά τε 
και αισχρότατα πάντες αν όμολογήσαιεν. Διά ταΰτα οέρομεν 
αυτήν εν τοΤς νεωτέροι;, άπό τη; απειρία; και άπαιδευσία; έξ- 
αμαρτάνουσιν έν δε τοί; πρεσβυτέροι; και τοϊ; σπουδαίο:;, ιον 
του; μεν άπο τή; εμπειρία;, τού; δ’ άπο τή; παιδεία; <ρρο- 
ν'μου; είναι δεϊ, ουδέ οέρομεν αυτήν, άλλ’ έςελέγχομεν ακρι
βώς, ά και ταΰτα, κάλλιστα δέ και δαιμονιώτατα, έν τω των 
ηθικών τέταρτο) έν τω τελεί διαλέγεται ό σο; ’Αριστοτέλη;, 
ου τά; μ.έν γνώμα; ακούω έγκωμιάζοντά σε, έπιτηδεύοντα δέ 
παραπλήσιο); οΰχ όρώ· ούτε γάρ δήπου νεώτερο; εις, ούτε 
απαίδευτο;, αλλά τή; μέν ηλικία; έν τή άκμή, των δέ πε
παιδευμένων ή κορυρή. Δΐ ο σοι, έν ώ νυν δοκεΐ; είναι πάΟει 
παραμένειν οΰ πρέπει’ τίνο; γάρ ένεκα, οπερ Φηλικιανο; (ι 2) 
ό νεωστι τελεύτησα; έποίησε, και νή Δία καλώ; έποίησε, τοΰτο 
cj μή ποιήσει; και κάλλιστα ποιήσει;; Τόλμα ΚορίνΟιε, τόλ
μα θαυμάσιε, άπαντα προνωροΰσΐ’ τολμητέον δ’ είναι προ; τά

/. ·'—“—;------------------------------
(Ί -) *0 Φηλ'.κ'.ζν-ζ έτΐοζ^ν 'Ι'υλλ^νικζ έν τ·^ τΐζτίίο: αυτ:ΰ 'Ιϋνετίζ το
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τών πραγμάτων έντιμα, πάντες μέν αδουσι ποιηται, μάλιστα 
δέ ό των ποιητών "Ομηρος άναξ, δς καί τον Όδυσσέα και 
τους άλλους ημίθεους άπαντας κινδυνεύοντας και φιλοπονουν- 
τας έμυθολόγησεν, οΰ τοσοϋτον διά τδ εκείνους έγκωμιάζεσΟαι, 
οσον διά τδ τής νάρκης ημάς άποτρεπομένους πρδς τά καλά 
των επιτηδευμάτων έπιστρέοεσΟαι. Έώρα γάρ ό τυολδς, αλ
λά τόν γε νοϋν ήκιστα τυολδς, την άνΟρωπίνην ούσιν, εΐ μή 
τοΐς παραδείγμασι παροξύνοιτο, ές τή</ ραστώνην εΰχερώς άπο- 
κλίνουσαν. "Αξιόν ουν πάρεχε σεαυτδν των προγόνων καί γνώΟι 
σαυτδν, ύ Γεώργιε. Τάς έπιστήμας έχεις έν τή ψυχή, την

\ / » ·» / \ yr> » ■* ν?\ . ο λ’ σσεμνοΛογιαν εν χω στορ,ατι, την αςιαν εν τω eicet α καΟ ε- 
καστα μέν, πλείστους έχοντας όρώμεν, πάντα δέ, ε” τις ένα ή 
μάλιστα δυο περιλαβόντα δηλώσαι έν έκάστη πόλει δυνήσεται, 
μέγα ποιήσει- ουνεκα βαρυτέρως, οί τά πάντα εύτυχουντες και 
μή μετά κοινής ώοελείας έπασκοΰντες, άμαρτάνουσιν ο σοι 
σοάλμα Γνα μή πότ’ αν έπονειδισΟείη, τάς των οίλων άν.ουε 
οωνάς τάς πρδς την δημοσίαν άνάγνωσιν και διήγησιν παρα- 
καλούσας, έν ή τιμήν, ώς ό Οεΐον άγαΟδν σοοο/τατος άνήρ άπε- 
σήνατο, μεγίστην ένειναι, πάντες ήκιστα, κατά γε τοΰτο, όευ- 
δεοΟαι νομίζομε·/. "Ερρωσο.
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ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΙΙΣ III1EIPOV, ΛΙΤΩΛΙΛΣ, ΑΚΑΡΝΑ

ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΙΣΩΝ.

Εί'πομεν εν το?ς πρόσΟεν (ι) οτι ο Θ to μας διεδέχΟη τον 
πατέρα αυτού Νικηρόρον, δεοπότην τής Αιτωλίας και ’Ακαρ
νανίας, και ©τι ό ’Ιωάννης ό κόμης τής Κεφαλληνίας ένυμρεύ- 
Οη τού αυτόν Νικηρόρου την πρωτότοκον θυγατέρα Μαρίαν. Ό 
Δουκάγγιος (2) λέγε: περί του κόμητος τούτου »οτι κατείχε 
προσέτι την ’Ακαρνανίαν άποκληρωΟεΐσαν εις την γυναίκα αυ
τού έκ διαδοχής του δεσπότου πατρός αυτής, καί οτι ενεκεΑ 
τής διακατοχής ταυτης ήλΟεν εις Ιριδας προς τον γυναικάδελ- 
οον αυτού Θωμάν. ΣυνετέΟησαν λοιπόν μεταξύ των διαρερο- 
ιιίνων συνΟήκαι, των όποιων ή έκτέλεσις έδωκεν άοορμήν εις 
νέας οιλονεικίας, και ό ’Ιωάννης διϊσγυριζόμενος οτι μέγα μέ
ρος τοΰ κράτους του Νικηρόρου άνήκεν εις αυτόν και τον έκ 
τής κομίσσης Μαρίας υιόν του, έρόνευσε τον δεσπότην Θωμάν 
καί έσρετερίσΟη την αργήν αυτού, οπερ συνέβη τω 1318. Ό 
Γρηγοράς διαλαμβάνω·/ περί τού μογΟηρού τουτου έργου, λέγει 
οτι έπράχΟη υπό Θωμά τού κόμ.ητος τής Κεφαλληνίας, άνε- 
όιού τού δεσπότου Θωμά, καί ποοσΟέτει οτι ό οονεύς ένυμ.- 
ρεύΟη έπειτα την γήραν τού Οεςου του. Ταύτα δέ δυνάμ.εΟα 
να συμβιβάσωμεν ποός την επιστολήν τού πάπα Ίωάννου τού 
ivij, αποοιοοντος το ανοσιούργημα τούτο εις τον εκείνου πα
τέρα, διότι είναι πιθανόν οτι συνήργησαν άμρότεροι.»

Εκριναμεν αναγκαίο·/ να παραΟέσωμεν καθ’ ολοκληρίαν τό 
γωριον τούτο, ώς ιδιαιτέρας προσογής άξιον. ΙΙόΟεν έςάγεε ό

(ΐ) Έλ/.Λ,,ία·,. ?, 222 223.
Γ-) Hist. Jo Const. Γ., ζ’. 5, 27.
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Δουκάγγιος οτι ή Ακαρνανία ανήκε λόγω προικός εις τον κό- 
μητα τής Κεφαλληνίαςς 'Ο δεσπότης Θωμά; δεν διεδέχΟη τόν 
πζτέρα αότοΰ; Καί δεν είδομεν οτι ή μήτηρ του "Αννα, "να 
διαρυλάξη εις τον υιόν την ακεραιότητα τοΰ κράτους, ήλΟεν είς 
πόλεμον καί προς αυτόν τον ηγεμόνα τοΰ Τάραντος περί των 
τόπων, οσοι’ λόγω προίκας παρεχωρήΟησαν υπό τοΰ Νικηφόρου 
εις την άλλην θυγατέρα την Θάμαρ (3); ΙΙοΰ δέ είναι, ή τις 
άναρέρει τάς μεταξύ τοΰ δεοπότου καί τοΰ κόμητος μεταγε- 
νεοτέρας συνΟήκζς, έξ ών καί οιλονεικίαι προήλθαν άλλαι καί 
ο θάνατος τοΰ πρώτου υπό τοΰ δευτέρου; Δεν άναγινώσκομεν 
ες εναντία; ον. ο t Ιωάννης, το ηυ,'.συ του εζίοαλλοντο; ει; «υ- 
τον κλήρου εοωκε οωρεαν εις την συί,υγ^ αυτου Μαρίαν (4); 
Καί ό Γρηγοράς (δ) καί ό Παχυμερος (δ) καί ο Καντακου- 
ζηνός (7), προς τους όποιους ό Δουκάγγιος παραπέμπει, οΰδε 
γοΰ λέγουσι περί τούτου. ΓΟτι πάλιν καί ό σονεϋς τοΰ δε
σπότου ώνομάζετο Θωμάς, είναι προσανής πλάνη προελΟοΰσα 
εκ τίνος τοΰ κειμένου τοΰ Γρήγορα ημαρτημένης γραφής, διότι 
ό Δουκάγγιος άνέγνωσε "τω βασιλεΤ Μιχαήλ έγένοντο Οήλειαι 
μεν δυο, Άννα καί Θεοδώρα, ών ή μέν Άννα άπιο^σα συν- 
εξευγη Θωμά τω ’Ηπείρου καί Αιτωλίας άρχον-:, ήν έσχε 
μετά ταΰτα ρονεόσας ΘΩΜΑΣ ό εκείνου άοελριδοΰς κόντος (s).« 
Άλλ’ ένταΰΟα ελλείπει προδήλως το άντικείμενον τής μετοχή:, 
ουοε να παραληρώ ουναται εκ της ηγούμενης προταοεως, ο:α 
τε την άπόοτασιν αϋτοΰ καί την άλλην συνθήκην τοΰ λογοο. 
Άναπληροΰται δέ το έλλεΐπον^ εάν διά μόνης τή; τροπής τοΰ 
Σ εις Ν μετασχηματισΟή τό ΘΩΜΑΣ είς τό ΘΩΜΑΝ, ώς 
ορΟώς ρέρουσι καί τό παρισινόν χειρόγραφον
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καί τό ο’ττοδω-

(3) 'ΐΊλλν;νοαν. σ, 229.
(1) Ducange, Uccueil de divcrscs carles pour Γ liist. dc Const, c, 33· 
(Γ.) B, i K, 1. K, 6.
(d) B, O'. 1C, 4. — B, ·Λ. K, 29.
(7) B, i. K, 1.
(8) 11, -h. K, 1.
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νιανον επίσης (θ). Τοιουτοτρόπως ό ιρονεύσας τον πρός μητρος 
αύτοΰ ΟεΤον δεν έμσαίνεται παρά τω Εστοοικώ είμή διά τής 
άπο της αξίας αύτοΰ έπικλήσειος, ώς και προσωτέρω της συγ
γραφής (ίο) «πεοόνευται δέ προς ανεψιού πόντου Κεφαλ
ληνίας ό των Αίτωλών και Άκαρνάνων δεοπότης.» Άπα- 
λειοθέντος ούτως άπο των ιστοριών της Κωνσταντι
νουπόλεως (ιι) και των στεμμάτων των Ιίαλαιολόγων 
καί των κομητών της Κεφαλληνίας το υπό Δουκαγγίου παρεγ- 
γραρέν όνομα του Θωμά, οπερ καί άλλοι είσήγαγον εις τάς 
διηγήσεις αυτών (ι 2), ό κόμης, δ υίός του ’Ιωάννου καί τής 
άδελρής του δεσπότου Θωμά Μαρίας, μένει άκατονόμαστος, 
πλήν ειμή ΰποτεθή οτι άπο του ονόματος του πατροπάτορος 
αυτου εκαλείτο 'Ριχάρδος (ΐ 3). Οΰτος δέ είς άλλο έξ άλλου 
μεταπίπτω·; ανοσιούργημα ένυμοευΟη, άγνοοΰμεν εάν έκοΰσαν 
ή ακόυσαν, νΑνναν τήν χήραν τοΰ θείου τον όποιον αύτδς έρό- 
νευσε. Συνήψε δέ τον γάμον τούτον καί Ενα λαμπρυνθή ετι 
μάλλον έκ τής συγγένειας των Παλαιολόγων, καί Ενα Λατίνος 
ίον κατασκευάση είς εαυτόν εύχερεστέραν τήν πρόσκτησιν τοΰ 
κράτους τοΰ θωμ.ά, όςτις άπέθανεν άτεκνος. ’Αλλ’ ή ανόσιος 
συζυγία οέν διήρκεσεν υπέρ τά δύο ετη, διότι, εΐ μεν ό Θωμάς 
ερονεύΟη τω 1318, ή ‘/ήρα αύτοΰ, ή μάλλον ή γυνή τοΰ οο- 
νέως κόμητος, άπεβίωσε περί το 1320. Έξάγομεν δέ τοϋτο 
ές ιόν λέγει ό Καντακουζηνός (μ) δτι ό πατήρ αυτής Μι
χαήλ ό αύτοκράτωρ, καί δί ήν ό θάνατος τής "Αννης έπέρε- 
ρεν είς τήν ψυχήν αύτοΰ καιρίαν πληγήν καί δί άλλας ετι βα-

(9) lioivin, cr(u.. είς
(10) Ρ., ν·. Κ, 6.
(11) Duc;ingo, Β, ς. §, 26.—Β, ζ\ §, 20.
(12) Rcmondini, dc Zacyntlii antiquilatibus cl Torluna comracnlariiis. σ, 

310. — Thomas Smart lluqucs Yuy. a Janinacu Albanic (iraduil dc l’An- 
g'ais T. I. p. 282.

(13) 'ΐ'λλην^α'ί. Oj 222.
(1-1) iJTD'j·.

Α
.Π
.Θ
.



350 ΕΛ ΛΗΝΟΜΝ ΙΙΜΩΝ.
ρυχέρας λυπας, μεχ’ ου πολύ καχέλυσε καί ουχος χόν βίον χώ 
682!) (1321). Καί άπέΟανε λοιπόν ή Άννα καχά χό «οραω- 
τερον χής ηλικίας χης άνθος, εάν ό παχήρ αΰχής δεν ήλΟεν είς 
γάμον, είμή χω 1296 (ΐ 5).

Του κόμηχος xi κακούργημα έχίμωρήΟη επίσης δ:ά κακουρ- 
γήμαχος. 'Ως άπεκχεινε χόν άδελοόν χής μηχρός, οΰχω καί αύ- 
χος υπό χοΰ άδελοοΰ έιονεύΟη (ι 6) μεχά παρέλευσιν ες περίπου 
εχών, διόχι ο ’Ιωάννης ό Οόιλλάνιος (ι 7) καί ό Νοσχραδάμος 
(is) γράοουσιν οχι ό Ιωάννης ό κόμης χης Γραυΐνης άποπλεό- 
σας έκ Βρενχησίου χον Ιανουάριον χοΰ 1324 μεχά εικοσετχέντε 
(οπλισμένων καχέργων καί άλλων πλοίων έπορεόεχο είς 'Ρω
μανίαν σκοπόν εχων χήν άνάκχησιν χης ηγεμονίας χής Πελο
πόννησου. Ήχο δέ δ ’Ιωάννης οΰχος υιός χοΰ βασιλέως Κα
ρόλου Β χοΰ έξ Άνδηγαυών καί άδελυός χοΰ Φιλίππου χον 
Τάοανχος χοΰ επιγραμμένου αϋχακράχορος χής Κωνσχανχινου- 
πόλεως, καί έ'λαβε χήν ηγεμονίαν προίκα παρά Μαχίλδης χής 
Ουγαχρός καί κληρονόμου χής Ισαβέλλας χοΰ Οϋΐλλαρδουίνου καί 
Ψλωρένχου χοΰ ές Αΰνωνίας. ΈλΟων είς χάς νήσους Ζάκυνθον 
καί Κεφαλληνίαν χων οποίων αυχός άνοιγε χήν ύπερχάχην αρ
χήν εΰρε τον κόμηχα χής Κεφαλληνίας ήδη πεμνευμένον ύπο 
χοΰ άδελμΰ αΰχοΰ, οςχις καί χήν νήσον είγε κινήσει είς έπκ- 
νάσχασιν. Ο ήγεμών πολεμήσας προς χούς άποσχάχας διεσκέ- 
δασε χήν άνχαρσίαν καί άμμχέρας χάς νήσους ύπαγαγών είς 
χήν έαυχοΰ κυριόχηχα, μεχέβη επειχα είς Κυλλήνην ένθα κι: 
ύπεδε'χΟησαν αυχόν μεχά πολλής χιμής ώς κύριον χής χώρας.

Τόχε λοιπον, καθ’ ήμεχέραν γνιόμην, έπαυσεν ή εν Κεοαλ/.ς- 
νία καί ΖακυνΟω δυνασχεία χών -από γαλλικής γενεάς κομήχων, 
(ύς Οέλομεν ίσονς άποοείςει χοΰχο έν χοί'ς όπισθεν. ’Αλλ ό άοελ-

(I .’>) ί-λλΐ*(ν;:;.ν. c, '2-10. 
(Hi) Γιηγ. ]’*, :ι. 1\, 
(17) 1*1. Γ-, ‘V. Κ, 2S2.
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οοκτόνος, οστις ομωνυμως τω ττατρί έκλήθη Ιωάννης, έκυρίευσϊ 
τής ’Ακαρνανίας καί Αιτωλίας· Άποοσέκτως ό Λεβώος (Le lieau) 
εκλαμβάνει (ι θ) τούτον ώς ρονέα του δεσπότου Θωμά, αντί 
τού άοελρού, περί του οποίου ουδέ λόγος γίνεται παρά τω πο- 
λυμαθεΤ Γάλλω. Ό Δουκάγγιος (2ο) καί αυτός ό Λεβώος (ϊΐ) 
έπερειδόμενοι εις την μ.αρτυρίαν του Καντακουζηνού βεβαιούσιν 
οτ; ό ’Ιωάννης έπωνόμαζεν εαυτόν Δούκαν, έξ ου υποτιθε
μένου αληθούς, ήδυνάμεΟα νά πιστεύσωμεν δτι άντεποιεΤτο του 
επώνυμου τούτου, καθότι μεταξύ των μητρόθεν αυτού προγό
νι.)·;, υπήρξαν γυναίκες τής ούτως επικαλούμενης αΰτοκρατορικής 
οικογένειας. ’Αλλά τό ιστορούμενο·; δέν είναι ακριβές, διότι έ- 
πιγραρήν καί ογι έπώνυμον δίδει εις αυτόν ό Καντακουξηνός 
λίγων »ό τής’Ακαρνανίας αργών δεσπότης Ιωάννης ό δ ο ύ ξ >·.

Δέν ήτο ίσως μεγάλη προς τον Ιωάννη·; ή άποστρορή των 
υπηκόων, οί’τινες τον άδελρόν αυτού καί προκάτογον έμίσουν 
βέβαια καί έβδελυττοντο καθ’ υπερβολήν ιός ρονέα τού δεσπό
του καί τής εΰνής εκείνου μιάστορα. "Ινα δέ στηρίξη άσραλέ- 
στερον την κακόκτητον αυτού δυναστείαν, ένυμρεύθη καί οϋτος 
’Ανναν τινά έκ τού οίκου των Παλαιολόγων. 'Ο Δουκάγγιος 
άπατηθείς έκ τής ομωνυμίας, προσάπτω·; εις τό αυτό πρόσω
πο·; καί δεύτερον έγκλημα, διδάσκει (22) δτι ό περί ού ό λό
γο; ’Ιωάννης ένυμρεύθη τήν γήραν τού άδελρού, γηρωθεΐσαν 
ήδη πρότερον τού θείου άμροτέοων. Δεινή εξάπαντος ήθελε·/ 
είσθαι τής γυναικός ταυτης ή τόγη, εάν αληθώς εΐγε προορι- 
οΟή νά μεταβαίνη έκ διαδογής άπό τής κοίτης τού ρονευθέν- 
τος συξόγου εις τόν θάλαμον τού ρονέως. ’Αλλ ή γυνή τού 
κόμητος Ιωάννου ήτο μέν ’’Αννα καί Παλαιολόγσς, όγι δέκα: 
Ουγάτηρ τού αύτοκράτορος Μιγαήλ, άλλα τού Ανδρονίκου τού

(1;*) Ilisl. ilu bas Lirij). 1), -Jl’. §, 52.
(20) aii-Oi.

(21)
(22) Table gencal. des Cowles de Cejd·. el de ZaDle.
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Πρωτοβεστ'.αρίου, ώ? μαρτυρεί ό Γρήγορα? (23) καί ό Καντα- 
κουζηνό? (24), αΰτοκράτωρ και ουτο? καί σύγχρονο? ιστορι
κό? και συμπένθερο? τη? Άννη?, καΟώ? καί αότο? ό Λουκάγ- 
γ;ο? άλλαχοΰ δεν ήγνόησε τοϋτο (25). Ή δέ ηλικία των τέ
κνων τη? "Αννη? καί τοϋ Ίωάννου κατά τήν εποχήν τή; 
άποβιώσεω? αΰτοΰ, δεικνΰουσ'.ν οτι δ πατήρ τούτων ήλΟεν εί? 
γάμον, άροΰ δ;ά τή? άσεβοΰ? εκείνη? πράςεω? έστέρησε τόν 
άδελρόν καί τή? ζωή? καί του κράτου?. Καί τωόντι οΰοε νά 
ΰποΟέσωμεν πρέπει δτ: ό Πρωτοβεστιάρ'.ο?, δ?τί? είχε μεγά- 
λην δυναμιν παρά τή βυζαντινή αυλή, ήθελε δεγΟή τοιαύτην 
έπ:γαμ.6ρίαν, ένω ό Ιωάννη?, υστερότοκο? ών τή? οικογένεια? 
αΰτοΰ, ήτο πάση? άςία? καί υπεροχή? έρημο?.

Σπουδάζουν περί τήν αυξησιν του κράτου? αΰτοΰ, ή/άγκασεν 
ό ’Ιωάννη? διά των οπλών καί Σταγοΰ? καί Τρίκαλα καί 
Φανάρ'.ον καί Δάμασ'.ν καί Έλασώνα, υποτελή όντα εί? τόν 
ήδη άποβιώσαντα (1334) σεβαστοκράτορα Στέρανον τον Γαβρίη- 
λόπουλον, νά παραδοΟώσιν ε’? εαυτόν Ιπί συνθήκη μετ’ άλλων 
χωρίοιν, καί καταλιπών ρρουροΰ? εν αΰτοΤ?, επέστρεψεν ε’? 
’Ακαρνανίαν. ’Αλλ ό βασιλεύ? ’Ανδρόνικο? ολίγον ύστερον ελ- 
Οών άνέλαδε πάντα οσα ό δοΰς είχεν ΰποτάζεί, καί έκβαλύν 
του? ρρουροΰ?, ούδένα μέν αυτών έκακοποίησεν, άλλ’ άπέπεμ- 
ψεν άπαντα? εί? τά ίδια (2 6) σπουδάζων νά προδιάθεση υπέρ 
έαυτου τοΰ? κατοίκου? τή? δεσποτεία?, τήν οποίαν έμελέτα νά 
ένωση πάλιν μετά τή? αυτοκρατορία?, ώ? άτιμωρητεί ΰπό τίόν 
Αγγέλων παρασπασΟεΤσαν, ένω οί Φράγκοι κατεΤχον τήν Κων- 
σταντινούπολ'ν.

Νέον ανοσιούργημα έτιμώρησε καί το έγκλημα τοΰ Ιωάννου, 
του όποΤον κατέλαβε τ-.λευταϊον ή θεία δίκη καΟώ? καί του?

(23) II, :ί. Κ, 6.

(21) I!, ζ'. Κ, 32.
(25) llisl. ];, r, t), 3.
{·!'·) KiVT. ]J, K, 2S.
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iroi αυτοΰ, καί b or/zb; λοιπόν τοΰ άποκτείναντος τόν Οείον 
άίελοοΰ κατόστρεόε καί οΰτος τόν βίον, παρασγουσης αύτω 
εής συζύγου λαΟραϊον οάρμακον (1337). Είτε αλήθεια, είτε 
ποόρασις ήχο, ή "Αννα έοονευσε τον άνδρα ίνα μή οονευΟή ΰπ 
αϋτοΰ, καί οΰτω κατέστη εκείνη μετά δυο παιδαρίοον διάδογος 
τής αργής των Αιτωλών και ’.Ακαρνάνων (ί"). Τούτω>οέτών 
τέκνων το μέν άρρεν έκλήΟη Νικηρόρος από του δεσπότου, τοΰ 
μητρόθεν αυτοΰ προπάππου, το δέ θήλυ από τοΰ άνόμως οο- 
νευΟεντος πάππου Θοομδϊ ώνομάσδη Θωμαίς, άν καί το όνομα 
δεν άναοε'ρετα: εν τοΤς στε’μμασι.

Τά εν τή Αιτωλία και ’Ακαρνανία συμβάντα ίστορεΐ ό Γρή
γορα; και περιστατικώτερον ο Καντακουζηνος, οςτις και μετέ- 
σγε κατ’ έςαίρετον λόγων, και αί διηγήσεις αυτών άναπληροΰσι 
τα yάσματα άλλήλων. ίδυντόμως λοιπόν Οελομεν διεξελδει αυ
τά "να παρενείρωμεν άλλα; ειδήσεις καί διασαοηνίσωμεν τάς 
ίιπαργουσας. ’Αροΰ ό ’Ανδρόνικος έδάμασε τους Αλβανούς ε- 
στράεη προς την ’Ακαρνανίαν παρακαλουμενος ΰπ’ αυτών των 
πραγμάτων τής γοίοας, άτινα ήσαν παρημελημενα και ένόσουν 
μετά την τελευτήν τοΰ δεσπότου, διότι ή αργή δεν ήδυνατο 
νά διοικηδή υπό γυναικός γηιευούσης και παίδων έ'τι ανηλί
κων. Μαδόντες δε οί Ακαρνάνες οτι ό βασιλεύς έστράτευεν επ’ 
αυτούς, οί μεν δέν έ'κρινον άςιον νά κατασταδώσιν ΰπογείριοι 
του βασιλεως, άλλ’ εις την βασίλισσαν (ουτω, διά την κατα
γωγήν αυτής, προσαγορεύει τήν ’Ανναν ό Καντακουζηνος) καί 
τόν υιόν αυτής νά τηρήσωσ; βεβαίαν τήν π’στιν οί δε άντε- 
λεγον, άπαοιΟμοΰντες τά δεινά ματαίας άντιστάσεοος, ήτις ε- 
μελλε τελευτωσα νά ιρερη τήν υποταγήν αυτών εις δυσμενή 
αντί ευμενοΰς βασιλεως. Οΰτω προς άλλήλους διαρωνοΰντες 
ανέβηκαν έκάτεροι τό πράγμα εις τήν βουλήν τής “Αννης, ήτις 
καί προετρεπεν αϋτοΰς νά μή κινήσωσι πόλεμον προς τόν βα-
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σιλέα, διότι δέν ήθελον άπαλλαχθή καλώς, αυτής μεν γυναί
κας ουσης, τοΰ δέ Νικηφόρου ετι νηπίου (επταετούς κατά τον 
Καντακουζηνόν και διπλάσιάς σχεδόν ηλικίας κατά τον Γοη- 
γοράν), εκείνων δέ διά την αναρχίαν στασιαζόντιον πρός άλ- 
λήλους, άλλά νά πέμψωσι πρεσβείαν προς τόν βασιλέα έκλέ- 
ξαντες αίιτών τους συνετωτέρους καί τους μάλιστα διά τήν 
εϋόδωσιν τών πραγμάτων δεξιούς, ίνα αιτήσωσι τήν κατεγγύη- 
Riv τής Ουγατρος τοΰ μεγάλου δομεστίκου εις τον ΙΝικη^όρον, 
επί συνθήκη νά αείνωσιν αΰτονου,οι και νά συνάώωσιν επιυ,α-I il I ι t ι

χίαν μετά του βασιλε'ως πρός άμοιβαίαν βοήθειαν. Συνεβούλευ: 
οέ, εάν εκείνος δέν συγκανένευε, νά παραχωρήσωοι και αρχήν 
και πόλεις, και μή διά ιριλονεικίαν περιπλέξωσιν εαυτούς και 
τήν χώραν εις τά έσχατα κακά τοΰ πολέμου (2 8). Τήν γνώ
μην τής *Άννης ένέκριναν σί πλειστοι κα! έξετέλεσαν τά π«- 
ραγγελθέντα. Οί πρέσβεις συνέμιξαν μετά τοΰ αΰτοκράτορος εις 

ελαγριτα y.ae εΑαοοί ν.; τας ζροτασεις αυτο)ν ατ:αντη7ίν, οτ; 
τους μέν ’Ακαρνάνας ήθελε πάντως νά ύποτάξη εις εαυτόν, 
τοΰ δέ Νικηρόρου όχι μόνον τον γάμον έπέτρεπεν, άλλά και 
ποόνοιαν υπέσχετο τήν προσήκουσαν εις τήν άδελρήν καί τήν 
μητέρα, εάν αυτή παρητειτο τήν αρχήν και κατένευε νά διάγη 
οπού έκεΤνος ήθελε κρίνει προσφορώτερον, και οτι τους ’Ακαρ
νάνας αυτούς ήθελεν ευεργετήσει διά τιμών και προσόδων ετη
σίων κατ’ άςίαν έκάστου. Οί πρέσβεις έπειγόμενοι πάντοθεν ύ- 
πό τής ανάγκης έστερςαν νά παραδούσωσιν εαυτούς και τάς 
πόλεις, και μετ’ οΰ πολύ άδεώς μετέίη ό βασιλεύς πρός τούς 
’Ακαρνάνας καί Αίτωλούς, και πάσαν εκείνων τήν χώραν καΟυ- 
πέταΕεν άπονητι, διότι πάντες οί εκεί δυνατοί μετά τής δεσποι
νίς αϋτών Άννης εκόντες μετέβησαν προς εκείνον (29). ’ίίοει- 
ξε δέ πολλήν τήν πραότητα καί οιλοτιμίαν, όχι μόνον τους
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ήμους των πόλεων Οεραπευσας διά κοινών ευεργεσιών, άλλα 
καί τού" παρ αΰτοΐς δυναμένους άνταμείψας διά τιμών και 
προσόδων ετησίων και παντοίω τρόπος εϋεργετήσας.

Τώ ϊέ έξης ετει (1339) ό Νικηοόρος, όςτις είχε πρεσβυ- 
τεοαν τής ηλικίας την σύνεσιν, βλέπων ήδη τον μέν πατρώον 
κλήρον ΰπο χεϊρας του βασιλέως, την δε μητέρα ορειλουσαν 
b. συνδήκης νά άκολουΟήση εις τον βασιλε'α μέχρι Θεσσαλο
νίκης καί Οέλουσαν ιίίμα νά συμπαραλάοή καί αΰτον δίχα ιών 
πατρικών επισήμων συμβόλων, μηχαναται αποστασίαν χαί σύμ
βουλον έχων ένα των ευγενών έρυγε μετ’ αυτου εις σάς πα
λαιός Πάτρας προς την σύζυγον τοϋ τελευτήσαντος ήγεμόνος 
τής Πελοπόννησου καί Άχαίας. Και ουτω μέν ό Γρηγορας· 
ό δέ Καντακουζηνος διαρέρων κατά τι λέγει οτι οσοι και πρό- 
τερον έ'κρινον προτιμητέου τον πόλεμον, έπεισαν τον παιδαγω
γόν του Νικηοόρου 'Ριχάρδον (Λατίνον, όσον έκ του ονόματος 
οαίνεται) νά υπεκΟέση αυτόν μετά τινων άλλων, καί πσραλα- 
ί'όντες αυτοί τον παΐοα νυκτος καί έμβάντες εις πλοΤον μέλ
λον νά διαπεράση το ’ϊόνιον καταιρεύγουσι προς την κρατούσαν 
τοϋ Τάοαντος ήγεμονίδ#. Τών διαοόρων τούτων διηγήσεων δύο 
συγχρόνων ιστορικών, προκρίνομεν ασμένως την του Ιναντακου- 
ζηνου, μετέπειτα πενΟεροΰ του Νικηοόρου καί κατ’ εκείνον τόν 
πόλεμον πρωτίστου τών πραγμάτων διαχειριστοΰ καί'διά τούτο 
μάλλον ειδήμονες. ΔυνάμεΟα όμως καί νά συμβιόάσωμεν αυ
τούς, εάν σκερΟώμ,εν οτι ή Αίκατερίνα ή χήρα του ήγεμόνος 
του Τάοαντος Φιλίππου είχε τότε αναχωρήσει εις την Πελο- 
ποννηοον (ϊθ), τής όποιας είχε την ΰπερτάτην αρχήν καί 
άντεποιεΐτο τών δικαιωμάτων αύτοκρατορίσσης τής Κωνσταν
τινουπόλεως.

’/?_ 'Ί r * » <\ / <\\ Γ./ \
ιΐπί,ιοη ο Ανορονικος οεν ηουνατο να 

τούτο καί ολίγον ίσως έροβειτο τάς συνεπ

Ν //>
T.^O/VJ.CTi

i'/ς, άρκ ■;αεν&; είς

(30) MjUuo Yillaui iil ]ΐ} ν'. Κ. C.

Α
.Π
.Θ
.



356 ΕΛΑ H NO Μ ΝΗ Μ Ω Ν.

την άνάκτησιν τη; Άκαρνανία; καί Αιτωλία;, δ;’ ήν oi προ- 
κάτοχοι αυτοΰ εί; μάχην έκοπίασαν καί έδαπάνησαν, καταστή- 
σα; ηγεμόνα; έν έκαστη πόλε: καί έπί πάσιν άναοείξα; στρα
τηγόν τον επίτροπον τη; Ηπείρου καί πρωτοστατορα Θεόδωρον 
τον Συνχδηνόν, άνδρα πολλοΰ λόγου άξιον, άπήλΟεν έκειΟεν 
ίνα εϊ; άλλα; ρροντίδα; ένχσγοληΟή καί εί; άλλου; πολέμου;. 
'II δε νΑννα ή μ.ήτηρ του Νικηρόρου, μέχρι Θεσσαλονίκη; έλ- 
Οοΰσα μετά του βασιλέω; καί λαδοϋσα παρ’ αυτοΰ ικανά yο>- 
ρία ενεκεν ετησίων προσόδων, άπεράσισε να καταμείνη του 
λοιπού αυτόθι

Πριν ή παρέλΟη ολόκληρο; ό ενιαυτό;, οι Άκαρνα/ε;, όσο: 
δέν ήοέσκοντο εί; την κυδέρνησιν του βασιλέως, των οποίων 
πρώτιστοι ήσαν Νικόλαο; ό Βασιλίτση; καί ’Αλέξιο; ό Καξχ- 
σίλα;, παρορμωντε; καί άλλου; προ: τον πόλεμον καί προσε- 
ταιριζόμενοι πολλοΰ;, έπειρωντο νεεοτέρων πραγμάτων. Καί ό 
μέν Βασιλίτση; άπέστησε την ’Αρταν, οίον παρακεράλαιον ου- 
σαν των πόλεων τη; ’Ακαρνανία;, καί ό πρωτοστάτωρ αυτόθι 
διατρίβυνν έδλήΟη εί; δεσμοντήριον καί ΙρρουρεΤτο. Ό δέ Κα- 
βασίλα; έγένετο κύριο; των 'Ρογών, καό τεσσαράκοντα τη; αυ
τή; συνωμοσία; κατέλαδον τό Θωμόκαστρον, εί; τό όποιον, 
καΟό παραθαλάσσιον, ευκόλως ήδυναντο να δέχοννται έξωθεν 
βοηθήματα. Έμειναν δέ εί; τον βασιλέα πιστά ΛΙεσοπόταυ.ον, 
Σοποτό;, Χειμαρρα, ’Αργυρόκαστρο·;, ΙΙάργα, Άγιο; Δονχτο:, 
’Αγγελόκαστρον, Ιωάννινα, Εύλογο;, Βάλτον καί άλλα όχι 
ολίγα ρρουρια. "ΟΟεν οί άποστάται πέμψαντε; πρεσβείαν προ; 
την ήγεμονίδα του Τάραντο; έπρότεινον ό μέν Νικηρόρο; νί 
ήγεμονευη εκείνων παραλαβών την αργήν κατά πατρωον κλή- 
ρον, ή δέ ήγεμονι; συναντιλαμβανομένη των πραγμάτων να 
προσθέση την συμμαχίαν αυτή;, μεΟ’ ή; καί τά; άλλα; πόλε1.,' 
ήύελον δυνηΟή ν’ άποστήσωσι του βασιλέω;, είτε εκούσιον; πτροσ- 
γωρουσα;, είτε διά των όπλων βιαζομένα;. ’Εκείνη δέ, η-,' 
καί εξ άργή; ήδεω: έεέγΟη τόν Νικηρόρο·; ρυγόντα πρό; αν-

Α
.Π
.Θ
.



ΕΛΛΗΝΟΜΝII Μ Ω Ν. 357

τήν επ’ έλπίδι δτι ο;’ ένείνου ήθελε δυνηΟή νά λάδη την άο- 
yήν τής Ακαρνανίας, προΟυμως έξίπεμπε τον αιτηΟεντα ηγε
μόνα, μίαν των θυγατέρων κατεγγυήσασα εις αυτόν καί ναυτικήν 
c'j votfAtv παρασχοΰσα, διότι καλήν και εύκαιρον έΟεώρε: την ά- 
ρορμήν ή προσαγορευουσα έαυτήν βασιλίδα 'Ρωμαίων προς ον 
έτρερε σκοπόν του νά κυριευση μέρους τίνος τής ρωμαϊκής αρ
γής. Μηγανητής δέ καί καταρτιστής των συμρωνιών τής ή- 
γεμονίδος προς τον Νικηρόρον και τους άποστάτας ήτο, καθ’ 
ήμετέραν γνώμην, ό Καβασίλας, ό αυτός πιθανόν και ό εΰγενής 
εκείνος τής ’Ηπείρου ό συμδουλευσας εις τόν νέον ηγεμόνα νά 
καταρυγη προς τήν Αικατερίνην, ώς έδήλωσεν άνωτε'ρω ό Καν- 
τακουζηνος. Ίίξάγομεν δέ τούτο έκ τινων διπλωμάτων, των ο
ποίων υπάρχει παρ ήμΤν άντίγραρον, εν οίς βλέπομεν τους 
Καδασίλας καί κατά τήν επογήν ταύτην και πρότερον και 
έπειτα άνταμειδομ,ένους υπό των έξ Ανδηγαυών ηγεμόνων του 
ΐάραντος. Αί ογέοεις των ηγεμόνων τούτων προς τήν ’Ακαρ
νανίαν συνήρθησαν ές οτου κατέκτηοαν τήν νήσον Κέρκυραν καί 
επάτηοαν τήν παρακειμένην "Ηπειρον. ΙϊΰξήΟησαν δε ϊ'οως άρ’ 
ου ή Θάμαρ ή άδελρή του δεοπότου Θωμά συνεζευγΟη μετά 
Φιλίππου του ήγεμόνος του Τάραντος, δςτις έλΟών εις δεύ
τερον γάμον μετά τής προμνησθείσης Αικατερίνης, έπεγράρετο 
και οϋτος από τής γυναικός αΰτοκράτωρ '.Ρωμαίων καί τήν 
επιγραρήν διεπεμψεν εις τους απογόνους. ‘Όθεν τίρ 1330 ό 
Φίλιππος παραγωρεΐ εις τόν Ίωάννην τόν Κοιβκσίλαν, υιόν 
τοΰ ποομνηοΟεντος Αλεξίου, δί αυτόν καί τους κληρονόμους 
αϋτοΰ έκατε'ρου ρυλου, επίμορτα κτήρεατα καί υποτελείς γεωρ
γούς έν Κεοκΰρα κατά τήν βαΐλαργίαν (baj'j’iiztoiie) ’Αγεί— 
ρου, έξ ών εΐσοδιάξοντο τριάκοντα ουγκιά: νρυσοΰ καί προσ
αγορεύει αυτόν εύγε ν ή, κόμη τα τοΰ ’Αητού (παραλίου 
γώρας τής Θεσπρωτίας απέναντι τής νήσου Κέρκυρας), μίλη- 
1 κ, β α ρ ό ν ι ο ν τής π ό λ ε ω ς καί νήσου Κέρκυρας, 
Μαρεσκάλλον τής δεσποτείας τή ς 'Ρω μ αν ί α ς, ά-
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γαπ η τον αυτού σύμβουλον καί πιστόν κ α ί ο ΐ κ ε ι ο ν 
Καί τω 1331 τή 29 Δεκεμβρίου εις τον αυτόν Ιιοάννην καί 
τήν μητέρα αυτού, γυναίκα του ’Αλεξίου, παραχωρεί διάρορα 
κτήματα εν τή αυτή βαϊλαρχία εισοδήματος έννενήκοντα πέντε 
περίπου ουγκιών χρυσοϋ. 'Ροβέρτος δε ό υιός του Φιλίππου 
και τής προμνησΟείσης Αικατερίνης, έπιγραρόμενος και ούτος 
αυτοκράτωρ Κωνσταντινουπόλεως, έπικυρόνει τω 1336 άπαντα 
τά προνόμια ταυτα, καί είτε εις τον αυτόν Ίωάννην Καβασί- 
λαν ήδη ύπέργηρον όντα, είτε εις έτερον έγγονον τούτου, όντα, 
ώς ραίνεται, έν μεγάλη τιμή, Κάρολος Γ’ ό βασιλεύς τής 
Νεαπόλεως παραχωρεί τω 1382, δί αυτόν και τούς κληρονό
μους αυτού έκατε’ρου ούλου εις διηνεκές ετήσιον εισόδημα δέκα εν
νέα ουγκιών χρυσού άπό τής έν τή νήσω άπΟταχθείσης αΰτώ 
κληρουχίας εις άμοιβήν τής προθυμίας καί τής σπουδής τήν 
όποιαν κατέοαλεν, όπως ή νήσος αΰτη ύποταχθή εις τον βα
σιλέα. Τελευταιον δέ ό ’Ιωάννης ούτος ό Αλεξίου, ώς τών δυ
νατών τής Κέρκυρας πολιτών, ραίνεται έναρίθμιος εις τούς τέσ- 
σαρας συνδίκους είτε αντιπροσώπους, έκλεχθέντας ύπό τής 
κοινότητος ίνα έλθόντες πρός τήν ένετικήν αρχήν κοινολογήσωσ: 
καί συμρωνήσωσι μετ’ αυτής περί τών όοων, καθ’ ου; οί Κεο- 
κυραΤοι, άποθανόντος τού Καρόλου καί άπαλλαγέντες τού σκή
πτρου τής Νεαπόλεως, συγκατένευον ν άροσιωθώσιν αΰθόομη- 
τοι εις τήν πολιτείαν.

Αλλ ίνα έπανέλθωμεν εις τήν ’Ακαρνανίαν, άρού ό Άνδρο : 
νικος έμαθε τά γενόμενα, αυτός μέν δεν έκινήθη ευθύς, όντος 
ήδη περί τά τέλη τού ρθινοπώρου' επεμύε δέ τον Μονομάχον 
καί Ιωάννην τον Άγγελον μετά στρατιάς, όχι μόνον ιος εμ
πειροπόλεμον καί τά πλεΤστα τής Θεσσαλίας εχοντα υπό τήν 
εξουσίαν αυτού, άλλ ίσως καί ώς άνδρα, οςτις, προσήκων τώ 
γενει εις τούς Αγγέλους, μάλιστα πρωτεξάδελος ών τού κα
κώς τό ζην καταστρέψαντος δεσπότου Θωμοί, καί ύβρεις είχε 
να εκδίκηση καί δξύ ποός άποόίωξιν τού άρπαγος κέντρον τήν
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ελπίδα του νά προσλάβη εις τον ίδιον αύτου κλήρον τάς κυ- 
ριευΟησομένας χώρας. Υπέταξε λοιπόν τους Αιτωλούς καί 
Λοκρούς τους ’Οξόλας καί έλΟών εις τήν ’Ακαρνανίαν Ο'.ν/ύ- 
μασεν έκε: κατά τά προστεταγμένα, καί τάς υπηκόους ε’ς τόν 
βασιλέα πόλεις έρύλαξεν άσραλώς κα: τάς αποστάσεις έκάκω- 
σεν. Εν δέ τώ μεταξύ έκείνω ή’Αννα ειγε ρύγει λαΟοαίως έκ 
Θεσσαλονίκης κα: έπανέλΟε: εις ’Ακαρνανίαν, :να τρέρη παρούσα 
τον πόλεμον, τον όποιον εκείνη ίσως πρώτη παρεσκεύασε κα: 
ίιπέκαυσεν. Άλλ’ ό Ιωάννης κατώρΟωσε νά την συλλαβή, κα: 
ύπό τ:νων παρωξύνετο νά ρονεύση αυτήν παραχρήμα, διότι άλ
λως ή έν τή ψυχή δ:ά μακροΰ χρόνου στηοπ/ΟεΤσα ρ:λαρχία 
αυτής ουδέποτε ήΟελεν ήρεμήοε:, άλλ’ έν οσω έζη καί έβλεπεν 
ε’ς χεΤρας άλλου τά σκήπτρα τής εξουσίας, ήθελε πάντοτε 
τρέρει τάς ελπίδας τής άνακτήσεως. Εκείνος δέ προτιμήσας 
παντός άλλου το άνομοδέτητον τής συγγενείας δίκαιον δεν ή- 
Οέλησε νά Οανατώση αυτήν, αλλά διέταξε νά τηρήτα: άδεσμος 
υπό φρουράν ινα μ.ή πάλ'.ν επιχείρηση τά ομο:α (31).

Έπισανέντος δέ του έ'αρος ήλθε κα: ό βασιλεύς πανστρατιά 
επ': τήν ’Ακαρνανίαν, καί τους μέν των άλλων πόλεοιν δήμους 
καί τούς δυνατούς άντήμε:βεν ενεκεν τής ε:’ς αυτόν εΰνοίας διά 
πολλών ευεργεσιών, τήν δέ στρατιάν δ'αιρέσας εις τρία, έπο- 
λ:όρκε: συντονώτατα τάς άποστάτ:δας πόλεις. Καί το μέν Θω- 
μόκαστρον, ένθα καί ό Νικηρόρος δ:ήγεν ό δούξ, άντεΤχεν ευ
κόλως εις τήν πολιορκία,', διότ: ο: βασιλικοί μόνον εξ ηπείρου 
έπολ'.όρκουν, διά τήν έλλεώιν ναυτικής δυνάμεως, ώστε πάντα 
τά αναγκαία είσήγοντο άδεώς έκ θαλάσσης. Ή δέ ’Αρτα καί 
ο: Ρωγοι, ήπε'.ρώτιδες οϋσα:, ύπέμενον πολλήν ένδε'.αν έκ τής 
πολιορκίας- άλλά καί σύτο> διέσωξον οΰδέν ήττον τήν πικρίαν 
αυτών, καί πάντα μάλλον ένόμιζον ύπομενητέα κα: αυτήν έ'τ: 
τών αθεμίτων τήν τρορήν, παρά τήν έκ νέου ύπόκλ:σιν αυτών

(31) Γ:ηγ.»0τ5θ!.
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εις τόν βασιλέα. Οΰτος δέ παρών αυτός επολιόρκει την “Αρταν, 
καί τειχομαχίας ετόλμα ίσχυράς καί συνεχείς καί μηχανήμα
τα έπειράτο παντοΤα, ατίνα ο; πολιορκουμενοι άνδοείως από 
των τειχών αμυνόμενοι άπεδείκνυον άπρακτα. Τον δέ Συνα- 
οηνόν, είτε διά οόοον μή τι νεωτερισΟή υπ’ αυτόν, είτε οι’ άλ
λον τινά λόγον, έκβαλ.όντες τον δεσμωτηρίου έξέπεμψαν προς 
τον βασιλέα. (.‘ότω λοιπόν τοιβομένου περί την πολιορκίαν τοΰ 
χρόνου απ’ αρχής του έ’αρος μέχρι τε'λους τοϋ θέρους, ό βα
σιλεύς μετέβη από Άρτης εις Ρωγοΰς έπ’ έλπίδι νά πείση τόν 
Καβασίλαν νά ύπενδυση καί παραχώρηση την πόλιν αμαχητί. 
*0 δέ τοσοΰτον απείχε τής προσδοκίας, ώστε καί ήπείλησεν 
οτι εάν ό βασιλεύς συνέβαινε νά κράτηση καθ’ όποιονδήποτε 
τρόπον τής πόλεως, ήθελε κατακρημνίσει εαυτόν άπό τοΰ πύο- 
γου (3i). ’Αλλ’ εις τάς προτροπάς του ’Ανδρονίκου προσετέβη- 
σαν καί α: εισηγήσεις του Καντακονξηνοΰ, έλΟόντος εις Τωγοός 
επί τουτω. 'Ο μέγας δομέστικος μετεχειρίσΟη την παλαιάν 
αυτου οιλίαν πρός τόν Καβασίλαν, οςτις, μετά πολλάς συνεν
τεύξεις καί αντιστάσεις, έπείσΟη τελευταΐον, είτε διότι πεπλα- 
σμένη ήτο έξ αρχής ή φαινομένη αν.οΰ απέχθεια ίνα κατορ- 
Οώση οόρελιμωτέρας συν&ήκας, είτε διότι έσποΰδαξε νά υπο- 
κρυψη εις τους οπαδούς αΰτοΰ, κατά τό παλαιόν καί τετριμ
μένο'/ των φατριαρχών τέχνασμα, οτι έμπορευετο ιδιοτελώς τους 
κίνδυνους, εις τους οποίους είχε παρορμήσε: αυτούς τό πρώτον. 
Οΰτω λοιπόν ο Καοασίλας παρέδωκεν εις τόν βασιλέα την 
πόλιν, καί έτυχε παρ’ αΰτοΰ καί αμοιβών καί επαίνων καί έ- 
τιμήΟη διά τοΰ αξιώματος τοΰ μεγάλου κοντοσταυλου.

Οί δε εν “Αρτη πολιορκοΰμενοι έμέμοοντο και τόν Ιναβα- 
σίλαν καί τούς 'Ρωγίους ώς ΐδιοτελεις καί προδότας τών κοινή 
συμφερόντων, καί πολλήν κατεγίνωσκον αυτών τήν μοχΟηριαν 

καί τήν οαυλότητα, καί ήσαν οντω παρεσκευασμένοι, ώστε μήτε

(32) Kr/τ. Β, ρ. Κ, 31.
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c:a οόδον ίων εκ τοΰ χολε’μου κακών, μήτε οι’ έχαγγελίαν 
μοοίων αγαθών νά ένδώχωχιν ε’; χήν πολιορκίαν ^3 3). ’Αλλ’ 
c συνετό; Καντακουέηνό; μετε’δη άτχό 'ΐ’ωγών ε;; Άρταν και 
τον έχιτοοχευοντα αυτή; Πασιλίτσην καλέχας χαοά τά; χύλα;, 
«.ελεγΟη χρό; αυτόν διεςοδικώτατα είχών οχα εν χ?( ιστορία 
«jxoij κατόΟεσεν ύστερον μετά όν;χορ;κ.Ϋ;- κενοχχουδία;. U μέ
να; δομέχτικο; άνεχωρηχε μεχά χοϋτο ε;; τό στρατόχεδον, κα- 
ταλιχων τον Καβαχίλαν καί του; άλλους 'Ρωγίου;, ΐνα κα- 
τοοΟώσωσι διά ττ,ζ χειΟοΰ; ν’ άνακαλέσωχι του; χολιορκουμένου; 
ε’: τήν υποταγήν. 01 δε ΆρταΤοι συνελΟόνχε;, έχειδή έδλεχον 
οχ; τά χράγματα έρέροντο χρό; όχι αγαθόν τέλο;, άχεοάσισαν 
διά χοΰ Καντακουήηνοΰ νά χαρσδώχωτιν εαυτοΰ; και τήν χόλιν, 
ανατιθέμενοι ε:’; έκεϊνον χήν χρόνοιαν τοΰ ν άχοδείδη χήν δου
λείαν αυτών χρό; τον βασιλέα γλυκυχέραν, εί δυνατόν, τή; 
ελευθερίας. Περί χών προτάσεων τούτων μεχά χολλή; χραόχη- 
το; άχεκρίΟη ό μέγα; δομέχτικο; χρό; χον άρχοντα τή; χό- 
λεω; Βαχιλίτσην, κα! τους προκρίτου; χαραλαδων (οδήγησε χρό; 
χόν βασιλέα , οόχινε; καί συγγνώμη; κα: χολλών άλλων χυχόν- 
χε; ευεργεσιών, έχανήλΟον και άνοίςαντε; χά; χΰλα; ειχεδέχ- 
Οηχαν χόν βασιλέα μεχά τή; στρατιά; χαραδώχαντε; χήν χό- 
λιν (3 -ί).

Ελείχεχο έχι χό Θωμόκαστρον. 'Ο αΰτοκράτωρ χαρέμεινεν 
εν Αρχή ενεκεν άχΟενεία;, και ό Καντακουζηνό;, ο;τι; ήχο ή 
όοχή χανχό; έχιχειρήμαχο;, άναλαδών στρατιάν έχορευΟη εκεί, 
ταχέω;. Δυχκολωχέρα ήχο ή καχάκτηχι; χοΰ ορουρίου τουτου, 
χνχο; έν αΰτώ χοΰ Νικηφόρου μεχά χών άλλων ουγάδων και 
αοΟονία; ΰχαρχουσης χών αναγκαίων, έχι δε και βοήθεια; χρο- 
χδο/.ωμένη; έκ χή; θαλάσση;, χήν όχοίαν ό ’Ανδρόνικο;, διά 
εην έλλειόιν ναυτικοί, δεν ήδύναχο ν’ άχοκλείχη. Τόσον δε cl

(33) Π, ?Λ κ, 35. 
(3ι) Γ., ΐ. Κ, 36.
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ενταύθα πολιορκούμενοι ήσαν δυσπειΟεστεροι ίων άλλων, όιττε 
άν καί 3 με'γας δομε’στικος δέν έπαυεν επί είκοσι δύο ημέρας 
τοοτρέπων αυτούς νά συμόιβασΟώσι τρεις τον βασιλε’α, ουδέ 
ψιλού λόγου ήςιοΰτο. Μετά δε τήν δευτέρων και εικοστήν έοΟα- 
σαν έκ Τάραντος αί προσδοκώμεναι δέκα τριήρεις μετά τριών 
πεντηκοντόρων, τάς οποίας ίδόντες οί πολιορκούμενοι έπλήσΟη- 
σαν ηδονής και σωτήοια έιΰρταζον καί έπαιάνιζον από του τεί
χους ώς ήδη των κακών άπηλλαγμενοι, άν και δ στόλος ε- 
σάλευεν έπ’ άγκυρας, οί δέ Ταραντΐνοι άπείγοντο τής γής ώς 
πολέμιας και οόδεμίαν έτόλμων άπόδασιν προς τήν τόλιν. 'Ey 
τούτοις ό Καντακουζηνός, όςτις ατρόμητος τάντοτε κατετεινεν 
επί μάλλον καί μάλλον τήν πολιορκίαν προσίιαζόμενος τους 
εγκλείστους, έλτίσας ότι ταχέως έμελλε νά τατεινωΟή τό ρ:ό- 
νημα αυτών, ώς οόδεμίαν άπολαβόντων ώσελειαν έκ τής βοή
θειας τών Ταραντίνιον, άνενειοσε πάλιν κατά τήν τρίτην ήμε'ραν 
τάς τροτροπάς "να λύσαντες τήν έτίμονον αυτών σιωπήν έλΟω- 
σιν εις συνδιάλεξιν προς εκείνον καί πε'μψωσι τινά τών παρ' 
αΰτοίς συνετωτερων μετ’ έςουσίας νά οεχΟή ή ν’ άποβάλη τάς 
γενησομενας προτάσεις. ΣυσκειρΟέντες περί του πρακτε'ου ο! 
πολιορκούμενοι έπεμψαν τή υστεραία 'Ριχάρδον τον παιδαγωγόν 
τοϋ Νικηοόρου, έπιρανέστερον τών άλλων καί συνετώτεοον. ΙΙολ- 
λά καί εΰλόγιστα έλάλησε προς αυτόν ό μεγας δομεστικος, 
άτινα καί τερπεται έπαναλαμβάνων έν τή ιστορία αυτού κατά 
λε’ςιν.

ΣυνελΟόντες λοιπόν οί πολίται, μετά τήν επιστροοήν του 
'Ριχάρδου, άπεράσισαν νά εγχειρίσωσιν έαυτοός καί τήν πόλιν 
εις τον βασιλέα, σκεπτόμενοι ότι εκείνοι μεν ασμένως ύπεδν- 
σαντο πάντα κίνδυνον καί πρός ίδιαν εαυτών εύκλειαν καί προς 
ώρέλειαν του δεσπότου, άλλα τών πραγμάτων ή μετάπτωοις 
ούτε εις εκείνους, ούτε εις τον Νικηοόρον παρείχεν άλλο λυ- 
σιτελέστερον, ειμή όσα ό Καντακουζηνός είσηγείτο, οςτις κα: 
δπεσχετο πάλιν νά κατεγγυήση εις τόν Νικηρόρον τήν ίοιαν
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αΰτοΰ θυγατέρα ίκαί τούτον ώ; υ:ον νά εκΟρέόη. Οΰτω καρέ- 
λαβεν ό Καντακουζηνο; το Θιομόκαατρον, κα! κατέλικεν εν 
αύτώ ορουράν, :να μή άοικηΟώαν ο: ττολΤταε ΰκο των Ταραν- 
τίνων, ήοη τη; οτρατ:α; άναχωρο·υοη; (35). Τον οέ Ν'.κηρόρον 
καί του; άλλου; παραλαβών έκανηλΟε κρό; τον βασιλε'α 2:α- 
τρίοοντα έν ”Αρτη, ο;τ:; καί άομ^ω; ΰκεοε'γόη αΰτοΰ; καί οιά 
κολλών άντήμε:ψεν ευεργετημάτων ίο: to; οέ τίν Νικηρόρον 
έτίμηοε ο:ά του αρώματος του κανυκεοτεοάοτου καί κολλη; 
ήείωοεν εΰμενείας καί ο:κε:ότητο; (3 δ).

Οΰτο) λο:κέν ή ’Ακαρνανία καί το έκίλοικον των Αγγέλων 
κοάτο; έκανήλΟον ε:; την ΰκακοήν του ΑΰτοκράτορΟ:, κλην 
τη; Κέρκυρα; κα: των άλλων των ΰκό τοΰ κρώτου Καρόλου 
του έ; ’Ανοηγαυων κατακτηϋέντων (3/). rJ’o οε ΒουΟρωτον, το 
όκοίον έν τω μεταξΰ ειγεν ί’οω; άκαλλα.'/Οη τοΰ άλλορΰλου 
Ιυγοΰ, ΰκέκυψε καλ:ν ε:; εκείνον, οιότι καί τοΰτο καί την Βον- 
οίτζαν (Ιΰόν:το·αν) καί την ΙΝαΰκακτον καρεγώρηααν ε:; του; 
Ταραντίνου; ο: άργοντε; τη; ’Ακαρνανία;, Γνα έγωοιν αΰτοΰ; 
ουμμά'/ου; ΰκέρ τοΰ ϊ\:κηοο'ρου έν τω κρό; ’Ανορόν'κον τον 
βαοιλέα κολέμω (3 8).

Αν καί το κλεΤοτον των ο:ηγητεων τούτων άναγινώοκοντα: 
έν τα:; ίοτορία:; τοΰ Γρήγορά καί Καντακουζηνοΰ ήτο γρεία 
νά έκτεΟώοιν ένταΰΟα ο:ά βραγε'ων, καθότι y ρηοίμεΰουο'.ν ω; 
εξαγωγή ε?; άλλα;, τά; όκοία; Οελομ.εν καταγωρηοε: έν τοΤ; 
έκομενο:; σϊυλλαοίοις, άρχομε'να; άκριοώ; οΟεν α: καροΰοα: 
τελευτωοιν.

(35) S’. Κ. 37.
(38) U, S'. Κ. 38.
(37) Ί·.λλτ,ν6;Λν. c, 211 ,Λ\
(38) Κανν. 11, S'. Κ, 37.
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Έκ πενήτων, καίτοί γνωρίμων'γονέων, εν τή μητροπολε: 
τής Κρήτης έγεννήΟη, κατά τον Παπαδοπούλαν (ι), b Φραγκί
σκος· άλλά κατά τήν πίστοτέραν μαρτυρίαν του επιμελούς καί 
συγχρόνου καί οίλου αΰτοΰ Μαρτίνου του Κρουσίου (2), έν 
'ΡεΟυμνη έκ Θεοτίλου τίνος έτεκνώΟη καί περί τα πρώτα των
μαθημάτων αΰτοΰ έσποΰδασεν έν ϊίελοποννήσω. ΌρυανισΟέντα 
δέ των γονέων συνήγαγον αΰτον οί προσήκοντες τω γένεί, κα! 
ύστερον ό συμπολίτης αΰτοΰ Γεώργιος Καλλίέργης άπελΟών εις 
'Ενετίαν συμπαρέλαβε μεΟ’ έαυτοΰ χάρ:ν ελέους (3), οντα ήδη 
περ: το οεκατον εκτον της ηλικίας του έτος (·ι), και επεμοεν 
έπειτα εις ΙΙαταΰϊον, ένθα έο’ ολην σχεδόν πενταετίαν έπαί- 
δεΰΟη τά εγκύκλια μαθήματα καί έδίδάχΟη ποοσέτί κα! τήν 
οίλοσοσίαν. Έπανακάμψαντος δέ εις Κρήτην τοΰ προστάτου αΰ
τοΰ, γενόμενος έν απορία των άναγκαίοιν, έπέστρεόεν ε’ς Ενε
τίαν, ένθα ζών άπο τής έλευΟερ'.ότητος των 'Ελλήνων έμπορων 
καί ασχολούμενος εις τά γράμματα, έν διαστήματί τοιών έτών 
τόσην έοειςε προκοπήν, ώστε καί δίωρίσΟη ά ρ y : ο ί ο ά σ κ α λ ο ς 
καί πρώτο καθηγητής των Έ λ λ ή ν ω ν. ’Εκλεχθείς 
οέ καί τοΰ 'Ελληνικού γυμνασίου διευθυντής, άμα έςελΟόντος 
τοΰ ποώτου έν;αυτοΰ, άπεύηυίσΟη παοά πασαν αυτού ποοσπά- 
Οείαν καί καΟηρέΟη, διότι, λάλος άνθρωπος καί οιλοσκώμμων, 
ένέοαλλεν εις γέλωτα καί δεισιδαίμονας άπεκάλε; τους ομοεθνείς 
αΰτοΰ, δ;ά τάς νηστείας καί τάς ενώπιον των άγιων εικόνων με-

(1) Pisloria Gymnasii Palavini. Κ, 29.
(2) Turco-fjraeci.i. 207.
(2) Papadopoli
(1) Crujii ayriOi.
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τανοίας αυτών, καί ουδέ τ’ άλλα δ'ήγε σεμνόν και τερός την 
διχαίαν τοΰ κοινού έττιΟυμίαν ρυΟμιζόμενον βίον (b). ’Εκλιττών 
οέ, καθ’ ά ττάλιν ττροσιστοοεΤ ό Πατταδόττουλος, την ττοωτεΰουσαν 
των 'Ενετών, επί σκοπώ νά μεταξή εις την Γαλλίαν, π ε ν ό- 
μένος καί 0 υ ρ ο κ ο π ώ ν Έ λ λ η ν, άνεγνωρίσθη εν ώ διέρ- 
yετο την Φερραρίαν υπό τίνος των μαθητών αυτόν, τον όποιον 
ιδιαιτέρως sty εν άλλοτε διδάξει επί μισΟώ τά ελληνικά εν 'Ενε- 
τία. Οϋτος λοιπόν δεςιιοΟείς καί ξενίσας τον Πόρτον, είσήγαγεν 
έπειτα αυτόν εις τήν αυλήν τής συζύγου τοΰ δουκός Ήρηναίας (11ο- 
venaeae). ’Αλλ ή πλαναται ό Παπαδοπούλας, ή θέλει κατά τό 
οόνηΟες νά πλανήση, διότι ό Φραγκίσκος έϊελΟών τής Ένετίας 
επορεύΟη ε’ς Μυτίνην (HodiMia). “Εζη οέ τότε κατ’ εκείνην τήν 
πόλιν ύποκειμένην εις τόν οίκον τίόν ’ΑΟεστινών (Estensi) ενά
ρετος τ:ς πολίτης ιατρός τό έττάγγελμα ό νάμα τι Γριλενζώνης, 
οστις διά των αγώνων αύτοΰ κατώρΟωσε νά είσαγΟή εις τήν 
πατρίδα του ή σπουδή τής ελληνικής γλώσσης, ήτίς προτοΰ όγι 
μόνον δεν ένοεΐτο ή έμελετάτο, άλλ’ ουδέ ώνομάζετο· Και επει
δή ή τύγη ώδήνησεν εκεί Κροτωνιάτην τινά Μάοκον ’Αντώνιον, 
έγοντα οπωσοΰν βαρήν έλ).ηνικής παιδείας, συνέταξεν αύτώ μι
σθόν μέρος μέν ές ίδιων, μέρος δέ και ές άλλοτρίων κατά ~α- 
ράκλησιν αύτοΰ. Έδίδαςεν ό Κροτοονιχτης ολίγους μήνας τά 
στοιγειώδη μαθήματα, άλλ’ άντΐ νά θεραπεύση άνέρλεςεν επ ι 
μάλλον τήν επιθυμίαν τής γλώσσης εκείνης, ώστε ό Γριλενζώ- 
νης, συνεργοΰντος καί Λοοοδίκου τοΰ Ιίαστελουήτρου (Caslel- 
vcli’o), άγγινουστάτου και πολυμαΟοΰς γραμματολόγου καί συμ
πολίτου αύτοΰ, κατώρ9ωσε ττερί τό 1537 νά δοΟή άπό τοΰ δη
μοσίου μ.ισΟός εις τόν Πόρτον, ώς άνδρα καί τής ιδίας καί τής 
λατινικής γλώσσης έγκρατέστατον. Καί ίδια λαϊκόν καί δημο
σία έν τω αργείιο τή; κοινό τητος έδίδασκεν ό Φραγκίσκος, καί 
τοσοΰιον ευδοκιμεί, ώστε όγι μόνον σταμττληΟεΤς συνερρεον ττερί

(·>) upoli avcc!):.— 'Γ.άν τρίττ-ρ νά γ,ϊ\ i'n α:. 7.2s 2υ
τΐι::2: civ rtu: ύΐνο’ϊς.
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αΰτον οί νέοι τής πόλεως, αλλά καί ξένοι σχι ευάριθμοι προσήρ- 
χοντο πολλαχόθεν. Συνέστη κατ’ εκείνον τον χρόνον εν Μυτίνη 
σύλλογος έκ τριάκοντα άνδρών κα’ι φιλομαθών νέων, οσπς εκα
λείτο ’Α κ α δη μ ί α, άν και μή συντεταγμένος κατά τους νο'μσυς 
και τούς θεσμούς τους οιέποντας συνήθως τά τοιαύτα συστή
ματα. Μεταξύ δέ των άτ.ο τής ακαδημίας ταύτης έσχατος δεν 
ήτο ό Πόρτος. Διέτριβον έκεΤ περί τήν έρευναν των αρχαίων ελ
ληνικών και λατινικών συγγραμμάτων, και συνεζήτουν έπστημό
νι κάς αλήθειας έξασκούμενοι προ πάντων και κατά παντοίους 
τρόπους περί τήν κριτικήν τής γραμματολογίας.

Συνετάρασσον τότε τήν Γερμανίαν και πολύκροτοι περιεθρυλ- 
λούντο, οχ: μόνον κατά τε τήν Γαλλίαν και τήν ’Αγγλίαν, αλλά 
και πανταχού τής χριστεπώνυμου πολιτείας, α; άρτιφανεις τοϋ 
Λουθήρου, τών άναβαπτιστών, τοΰ Ζουίγκλου και του Καλβί- 
νου καινοτομία!. ’Ανεπτερώθησαν τά πνεύματα, και ήδη κουφό
τερα έπειρώντο τολμηρωτέραν πτήσιν. Οί ακαδημαϊκό': τής Μυ- 
τίνης, και κατ’ εξοχήν ό ΙΙόρτος εψεγον τάς καταχρήσεις των 
κ/.ηριζών κατα τε τήν δίαιταν, τον ιματισμόν και τήν άλλην 
αυτών συμπεριφοράν, διά. τά όποια ήλαττούτο αληθώς ειπείν 
το προς αυτούς σέβας. ’Αλλά και προς πάσαν λέξιν τών ιε
ροκηρύκων έμύχθιζον οι μωμοσκόπο: ούτοι και παρερμηνεύοντες 
αυτήν έχλευαξον παρρησία τον λέγοντα, ώστε καί ήνάγκασαν 
οχι ολίγους νά καταβώσιν άπο τού άμβωνος κατησχυμμένοι, και 
οί πλειστοί άπεστρέοοντο ήδη νά έλίωσιν εις Μυτίνην καί νά 
κηρυςωσι τον θειον λόγον. 'II 'Ρώμη έταρά.σσετο και έθορύβε: 
προς τά γινόμενα (Ι.ύ-12)· ήΟέλησε δε πρό πάτων νά βεοο.ιωΟή 
περί τής σαλευούσης τών Μυτιναίων πίστεως, και συνετάχθη 
Λοιπον ομολογία, τήν όποιαν ώρειλον και ύποπτοι καί ανύποπτοι 
νά ΰπογράφωσι, καί πρώτον όσοι, ένεκεν τής παιδείας ή τής 
υπεροχή; τού βαθμού, ήδύναντο διά τού παραδείγματος αυτών 
να σωρρονίσωσι -,ύς άλλου:. Τήν μεγαλητε'ραν υποψίαν ένε- 
βαλλεν ό ΙΙόρτος, δςτις κοκ είχε προαποδημήσε: τής Μυτ!νης>
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ροοουμενο;, ίσιο; δεινότερα κακά έκ τη; πανουργία; καί -ή; 
οργή; των ορατόρων, διότι δεν ήτο νομίζομεν, τόσον ακριβολό
γου συνε'.δήσεω;, ώστε να προσπαθήση ν’ άπορυγη τήν υπο- 
γραρήν, έπί σκοπώ νά διαμείνη πιστό; εΐ; τήν ανατολικήν εκ
κλησίαν, άν και εΐ; τον κόλπον αυτή; άνετράρη καί έπαιδεύΟη. 
οΰοε τόσον εύτολμο; ήτο πάλιν, ώστε νά πρεσβεύση άναρανδον 
τά νέα δόγματα. Δήλον δε, δτ: και έπανήλΟεν ει; Μυτίνην, 
καί αυθόρμητο; ήΟέλησε νά όπογράόη την ομολογίαν, άν καί 
διά τήν υπόνοιαν οτι πονηρευόμενος καί ιδίαν απαλλαγήν έμη- 
νανήσατο τήν αποδημίαν εκείνην, άπεβλήθη υπό του καρδινά
λιοι; επισκόπου Μυτίνη;, καί μόνον διά μεσιτεία; των τίλιου, 
μάλιστα δε του Καστελουήτρου, έγένετο δεκτή ή υπογραρή 
αυτοΰ εΐ; τήν προτεΟεισαν τή; ΰπαχοή; πράςιν, καί κατώρΟωσε 
ν’ άναλάοη των μαθημάτων αυτοΰ τήν παράδοσιν (ο). Ό Τιρα- 
όόσκιο; δεν άμριβάλλει οτι ή εν τή ρηΟείση ομολογία άναγι- 
νωσκομένη υπογραρή Francesco Greco είναι τοΰ Πόρτου (σ), 
καί έλλόγως, διότι καί ήμει; γνωριζομεν έκ πείρας οτι έν τοι; 
πανεπιστημίοι; των αλλοεθνών όσάκι; συνέβαινε νά ήναι εί; 
μόνο; Έλλην, συνήΟω; διά τοΰ εντίμου τούτου έΟνικοΰ διεστέλ- 
λετο καί oyi διά τοΰ προσήκοντο; αΰτώ επώνυμου. ’Αλλά καί 
των εικασιών τούτων οΰδεμία ή yρεία, άρ οΰ βλεπομεν προ- 
ρανώ; ότι ό Φραγκίσκος καί αΰτο; ΰρ’ έαυτοΰ καί ϋπο των 
άλλων ονομάζεται Πόρτο; ό "ΐίλλην (β).

Κατά τήν έν Μυτίνη διαμονήν αΰτοΰ έπολιτογραρήΟη (ο) ό 
Πόρτο; καί ένυμτευΟη. 'Γοΰτο δε το τελευταΤον έεάγεται έκ * 3

(0) Muralori, Vila, di Loduvico Caslelvelro — καί Lancullotlo, Diarj di 
Modena xai Ca«lcIvolru, Memorio tm αοτω Mcu;aTc:w.).

(7) 1st. della I-cilcr ItaJ. T. Γ. M, a. II, a. K, -1. §, 15.
(3) Έ-irreXyj ‘I Ίΐίί'Γ.ζυ *;oj Tjctticj έχ. ΛΙοτίνης ^rj 7 Λ £»vc-j^cv If»!» I 

•ncs: Ψ:ινχ,*;/.-ν τ:ν "EXX^va — x.a'i έτπττοΧή Ψοιγκίϊκου ΈλXvjvc;
IlajXs-j ri-i Μινςότ:ον, εχ. Φεε^ι-ιίις τν; 25 15-10. —Κατε^ω::'-

io.osTipa: i'i εεΧ. 30 χ.ζί 7 0. ^cy ΓΧ Γ*tSX15υ τώ^ Lellere Yolgjri 
di diversi nubilissimi uoiniui ed cccclU'iiiissimi ingegui.

(0) Ciuai:, ivOa avwT^.y.
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των λόγων τού Μουρατωρίου οτι ο ®ραγκίσκος μετέβη έπειτα 
εις Φεόόαοίαν μετά της οικογένειας αυτού (ι ο) και εν. -ττρο- 
δηλότερον εκ τίνος από Ένετίας τω 1553 επιστολής Παύλον 
τού Μανουτίου, εν ή λέγει προς τον Πόρτον οτι δεν Θέλει λη
σμονήσει τάς περί διδασκάλου των τέκνων αυτού δοΟείσας 
εις εκείνον παοαγγελίας, και οτι έξ άμελείας, άλλ’ έκ τής ό
ποιας ήσΟάνετο μεγάλης επιθυμίας νά πλήρωσή καΟ ολα την 
ευχήν τού παραγγείλαντος, δεν ε!/ε ουνηΟή εως τότε νά εύρη 
τινά τής άρεσκειας του (ιι). ϊαύτα δε πάντα εΰρίσκομεν πάλιν 
συνάοοντα τοις γεγοαμμένοις εν τη επιστολή (1580) Αιμίλιου 
τού υιού τού Φραγκίσκου ποός Μαοτίνον τον Κρούσιον (ι 2).

«Καί γάρ, Γνα μεττεύ δωριάσδω, έγών γα έμμ,ί έλ- 
λανιτα'Λοσάβαυδος· ό γάρ άμμε τεκών, ώς οϊτΟα, Κρής 
τέλλ.ε, ά δε ματήρ, ίταλίς; παιδίον 3έ, ές τάς 3ή σάς 
άλλοβρογικάς /ώρας ύπαί των τοκέων μετηνέ/Οην, καί 
τάν ζωάν εικοστόν ήδη έτος ένθα διοίγω, πόρρω τάς 
Έλλ^άδος, πο'ρρω τάς πατρίδας έν τα έγεννά,Οην, έΟρε- 
οΟην, έπαιοεΰΟην. Τοιγαροϋν μ.ηοέν Οαυμάτδεν, αί’κα τά 
τάς τήμερον έλλανικάς γλώτ.ας ιδιώματα οϋ νοεϋμοι:' 
ά οε μ.ευ αμέλεια τούτο ποιήτατο, ήδυνάμ,ην γάρ έκ τω 
πατρός μαΟείν, πολ'λά' άλλ.ά παιδες τόκ’ ήμες, οκ άμμιν 
άυορμά καλλίττα πέλετο. Νΰν οέ τ’ άτχολήματα, μηδέν 

με διοαχΟήναι πάτ/ει· ά ο’ ηλικία, των δε μηδέν έτ 
έοα' πάλαι ποτ’ ήταν ά’λκιμ,οι Μιλήτιοι.

'Ο δοϋ; 'Ηρακλής ό 11', εις ον ύπήκουεν ή Μυτίνη, οΰδεν
των άλλων ’ΑΟεστινων διαοέορερων, γενναίος και ποοστασιαν ε-
χαρ-^ετο εις ρραμματα και αυτός μετ επιτυχίας
πευεν. ΉΟέλησε λοιπόν ν’ άναστήση την πεσούσαν δόςαν τού

(10) TUuraiori a’jTsO;.
(11) Lcitor. Yo!g:iri,
(l J.) Tnrco - Ciraccia. ΰ, Wi,
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πανεπιστημιου τής Φερραριας, πρωτευούσης του κράτους αυτοί, 
καί .έπλούτισε τό καΟίδρυμα τοίχο επισήμων αγορών, των ο
ποίων άρκεϊ ν’ άναρερωμεν -ενταύθα εκ (λέν των νομικών Άν- 
δρέαν τόν Αλκιατιον, έκ δέ των ριλοσόρων Βικέντιον τον Μαϊο- 
ράγγιον. Εις τον χορόν τούτων συγκατε'λεξε καί τον Πορτον, 
τον όποιον εκάλεσεν επί μισΟώ άοροτάτω εις τήν καθηγεσίαν 
των ελληνικών γραμμάτων (ι 3). Τοιουτοτρόπως έξέλιπε τήν 
εν Μυτίνη καΟέδραν, άρ ής πολλούς έμυησε τήν ελληνικήν 
παιδείαν καί μαλιστα τόν περιρανή Σιγόνιον, οςτις καί διάδοχος 
εκείνου έκάΟησεν εν τή αυτή πόλει (w).

ΈλΟών εις Ψερραρίαν ό ΙΙόρτος εϋρεν εξαιρετέος χάριν παρά 
τή δουκίσση, προς τήν όποιαν έγενετο συνήθης καί οικείος (ΐ Γι). 

Τίτο δε αυτή Τίρηναία ή Ουγάτηρ του βασιλεως τής Γαλλίας 
Λοδοβίκου τοϋ δωδεκάτου, γυνή ακμαίου νοός, πολλής παιδείας 
καί επαινούμενη μάλιστα ως έμπειροτάτη των αρχαίων γλωσ
σών, τάς όποιας Οέλουσα νά παιδευΟεοσ; καί αί δύο αυτής 
θυγατέρες, έπετρεψεν εις τόν Πόρτον τήν διδασκαλίαν τής έλ- 
ληνίδος (ΐ e)· Τοιουτοτρόπως ήλθε ταχύ εις μεγίστην ίιπόλη- 
όιν, καί προσεγράρη διά τούτο εις τήν ακαδημίαν των Φιλάρε
τον/, συγκροτουμένην εκ των μάλιστα ευδόκιμων, καί εισήχΟη 
υπό Γυράλδου εις τους Διαλόγους τών συγχρόνων αυτοί ποιη
τών άλλα κοι! παρά πολλών έπηνεΟη σοσών, έν οίς καί ό 
ΙΙίγνας, τών μαθητών αυτοί γενόμενος' (ΐ ') καί ποιήσας λα-, 
τινικήν ωδήν εις τιμήν τοί διδασκάλου (ι β).

Τά θρησκευτικά ζητήματα, τά όποΤα οί άναμ.ορρωταί εΟηκαν 
εις μέσον, προσε'σαλσν ίσχυρώς τήν ψυχήν τής Ήρηναίας, ήτις 
ουδέ τών Οεοκογικών ήτο παντάπασιν άγευστος. Ο δέ πνευ-

(13) ivliiniiori, c:j-ih\. —y.ii AnEslonii. M, 6'. K, 12.
(14) Γν5ϊλο&υ Ilsr.T:s525/.su‘o tt: tcj: ciiX:^su;' ])c pocl.· &iiOr. (cmp.
(1Π) OfU’.iisio Calaloglti c, 303. -rasi i.
(10) DiicurLi iiriurno ;il coir.porc dc Homan/i.
(1 7) C'iγ:ϊ«. Γ,( ■}. 7, M7 .
(15) M u mi. Λ mi ':li. Ksi. M, S'. K, 13.
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μα,τικός καί πολιτικός πόλεμο;, τον δποϊον έστησε προς τον 
βασιλέα Λ οδοβίκον τον πατέρα αυτής και προς τους ’ΑΟεστι- 
νους ό αγέρωχος πάπας ’Ιούλιος ο Γ>', εΐχον ήδη άλλοτριώσει 
τήν ψυχήν αυτής προς τήν αυλήν τής 'Ρώμης. ΌΟεν δσοιτής 
Γαλλίας έξεκηρύττοντο ένεκεν θρησκευτικών ορονημάτων, προσ- 
ρεύγοντες εις αυτήν oy ι μόνον ώς ομόρυλον, άλλα και ιός 
οιλανΟρώπως υπολαμβάνουσαν τους διωκομένους καί γενναίως 
εις τους δυστυχοΰντας επικουρούσαν, καί αυτός ό Καλβίνος, 
άνεπίγνιοστος καί ψευδώνυμος είσχωρήσας μετά των άλλων, 
περιέπλεςαν αυτήν εις τά νέα δόγματα. Ό δούξ ήγνόει, ή καί 
υπεκρίνετο τον άγνώτα, οτι ή σύζυγος έπένευεν εις τάς δοξα
σίας εκείνων, έωσοϋ τω 155 4 αυτήν μέν περιώρισεν εν τινι 
ρρουρίω, τάς δέ θυγατέρας κατέκλεισεν εις μοναστήριον προς 
έκπαίδευσιν καί πάσας τάς έκ τής άκολουΟίας τής 'Κρηναίας 
γαλλικάς οικογένειας άπέπεμψεν εις τάς χώρας αυτών (19). 
Κατ’ αυτό δέ τούτο τό έτος βλέπομεν καί τον Πόρτον άπο- 
δημούντα τής Φερ’ραρίας, καί τόν ρίλον αυτού Παύλον τον 
Μανούτιον γράροντα προς αυτόν έξ Ενετίας τή 29 Μαίου 
1554 (ioj! «Ούτ’ από 'Ρώμης, ούτ’ άλλοΟεν έλαδον επιστο
λήν ή άλλο τι διευΟυνόμενον προς υμάς, ούτε λαβών θέλω λει
ψοί νά πράςω τά δέοντα. Χαίρω δέ πολύ δτι εϊσΟε έν τω Ίου- 
λίω Φόρτο (Friuli), πεποιΟώς οτι απολαύετε άκραν ήσυγιαν, 
άναγευόμενοι τής απείρου ηδονής τών ΰμετέρων περί τους λό
γους διατριβών. Είθε ίδοψ.εν έν βραγεΐ άλλήλους, υμείς μέν 
ήττον ταλαίπωρον, εγώ δέ ήττον πολυάσχολου βίον διάγων, "να 
δυνηθώ έλευΟέρως ν’ απολαύσω υμάς οσον επιθυμώ, διότι ε
πιθυμώ δσον διά λόγων αδυνατώ νά έκρράσω.» Είναι άρα πι- 
Οανώτατον, ώς νομίζει καί ό ιστορικός τής ιταλικής γραμ
ματολογίας, οτι αυτός ό δοΰξ διέταξεν εις τόν ΙΙόρτον νά

370 ΕΛΛΗΝΟΜΝΠΜΩΝ.

(10) Kpisioli·. Volg;iri. 
(JO) Tnuboschi, rjtiOi.
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ε-ςελΟτ; τού κράτους του, ώς έ'πραςε καί προς άλλους, έπί σκο- 
τμ ν’ άπομακρύνη τού κύκλου τής Ί'ρηναίας τους Οιααώτας 
αυτής. "Οτι δέ καί ο ΙΙόρτος ήτο του χορού εκείνου, μσρτυ- 
ιούσι τρανώτατα καί αι υτεοψίαι τάς οποίας εν ΑΙυτίνη παρέσχε 
πεοί εαυτού, καί αυτή ή y«ρες κ.κί έμπιστοσύνη τής οποίας ή- 
ξιούτο παρά τής δουκίσσης κ.ο:'ι ή έν τώ έπειτα γοόνω Stacyεο- 
γή αυτού· έλέγετο μάλιστα προς τοΤς άλλοις, δτι εΐχεν έ—c- 
τραπή παρά τής Ηρηναίας τήν αλληλογραφίαν αυτής προς τον 
Καλόϊνον. Ιίαί τή άληΟείρι διά πολλά ένταυτώ αίτια έπεΟόμουν 
cl τό καινόν θρήσκευμα εισάγοντες νά προοεταιρισΟώσιν άνδρα 
όποιος ήτο ό ΙΙύρτος. Γεννηθείς εις τον κόλπον τής ανατο
λικής έκκλησίας ένομίζετο άΟήλαοτος του σκολιόρρονος παπι- 
συ.ού, ικανός : δέ νά καταβάλη έν μέσον των ομοεθνών αυτού 
τά σπε'ου.ατα των νέο)ν δογμάτων, και χρήσιμος εις τους συμ- 
μύστας καΟό τετριμμένος περί τον ελληνα λόγον καί δυνάμενος 
νά έομηνεύη τόις γρα-ράς κατά τήν γ ρείαν καί επιθυμίαν εκείνων.

Άλλ’ δμως έν τω προτού χοόνω οϋτ’ έπρεσβευσε παρρησία, 
ούτε νά π:εσβεύση έτόλμα τά δόγματα ταύτα, ειος ου μετώ- 
κησεν εις Γενεύην. Διά τούτο ήθελε πάντως οιοταγωγήσει η
μάς διά πασών τού πνεύματος καί τής τύχης αυτού των πο- 
λυειοών οάσεων ή γνώιις τού πότε καί προς τίνα πάπαν 
εγραύεν επιστολήν ή λόγον τινά σω.,όμενον μέχρι τούοε έν τή 
Λαυρεντιανή (2ΐ). ’Ιδού ή αρχή καί τό τέλος αυτού, ως έδη- 
μοσιεύΟη ύπό Εανοινίου (22).

«Γέγραπται έκπαλαι, έπ’αλήθεια ίεραΤς έν θεόπνευστοι; δελ
τών ρήσεσιν, όσιώτατε πάτερ πατέρων, παντός ίερωτάτου τάγ
ματος καί άςιούματος, τού Θεού αυτού ελεεί, νεύσει τε ποονοίας 
θείας καί τανύν τελειότατη χάριτι κ.αΟηγεμών μακαριώτατε, ώς
----- λ----------------------- .---------------------------------------------------------

(-ί) XxfT'.vsv έλλ. μειν. έν 4ω έλιίνεονι τ?(ς ις εν-ατεντ-ετηε'.έεε, σνν::τά- 
ν.·-'·εν I;·. r> ούλλων.

(22) Ι'ιίΐιι.ΐιιιϊ Cal.il. Cud Grucc. liiljl. Lauronl. 'τιί/'.ι.·.-.. XW111, μει- 
ίή&>·,· XU.
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έχρημάτιστό ποτέ άνδρ! Οεοσεβεΐ πρεσβυτάτω Συμεώνι Θ-χνάτοα 
ού μή γευσασOat, έως αν ίοη τδ σο^τήρεον Κυρίου. Προσέτι έν 
ετέοοις, ώς έχάοη άν ’Αβραάμ ΐδεϊν την τότε ημέραν, ην μετά 
πολύ των χρόνων άλλοι Οεωροϋντες την έκεισε χάριν πλήν 
τ:νων ουκ έ’γ/οοσαν. Διό η μην χαμοί περισκοποΰντ; τ4 ένδιάλ- 
λακτον περιδρομής των χρόνων κα! θείας νέας εκλογής το αρ
χιερατικόν τής άκροτάτης έτο; γης δυνάμεως κα! εξουσίας έν 
τή σή άποτελεσΟεν μακαριότητι, τίς οΐδεν εΐ έμελλε γενέσΟαι 
τοιαυτη χασμωδία όπου τά πάντα έν άποκρυροις προδιώρισται, 
καί χαρήσομαι κάνω ίδων ημέραν την έκ λυπηρών πολλών 
σωτήριον κτλ.»
Τελευτά δέ ουτω

«Δοίη ούν Θεός τέϊν πάντονν αγαθών αξιέπαινος δοτήρ ίδεΐν 
το περιπόθητο·/ έν σή μακαριότητι κα! τότε είποιμ; εΰκταίως 
κα! ήδέως, "Νυν άπολόε:ς τον δοΰλόν σου δέσποτα κτλ.» Κα! 
τότε ώρελον χαρήσεσΟα: ώς ’Αβραάμ, εΐ θεωρών έ'σομαι -ημέ
ραν εκείνην τήν yapμόσυνον. Ελάχιστος δούλος δούλων σεβά
σμιας σής μακαριότητος Φραγκίσκος ό έκ ΙΙόρτου το έπίκλην, 
τή οέ πατρίδι Κρής, δεόμενος τά ευάρεστα άε! Θείο τω παν- 
αγάΟω.»

ΔιευΟυνετο ίσως ό λόγος οΰτο; προς τον άριστον κα! αξι
αγάπητο·/ ϋΐάρκελλον, ελευθέριον των ελληνικών γραμμάτιο·/ 
κηδεμόνα κα! αρωγόν, τον παρά πάσαν αυτού προσδοκίαν τε 
κα! επιθυμίαν προχειρισΟέντα πάπαν τίο 1555, οπότε διά τά 
έν Φερόαρία συμβάντα ειχεν ό Φραγκίσκος μεγαλητέραν χρείαν 
παρηγοριάς.

’Εάν πολΰν χρόνον παρέμεινεν ό ΙΤόοτος έν τω Ίουλίω Φό- 
ριο δεν δυνάμεΟα νά ειπιομεν, άλλ’ εις Φερόαρία·/ ουδέποτε 
πλέον επανήλθε·/. ’Απολιπων τήν ’Ιταλίαν μετέοη, κατά Κρού- 
σιον, διά- τής Γενεύης εις τή·/ Γαλλίαν κα! καθηγείτο δημο
σία, βασιλεύοντος ’Ερρίκου του IV (23), έωσου μετά τινα χρό-

(.ό.·) Λ·.. τ:τ: έν 11ΰς η;:ής - j '■ :.υ. r.y.iiiz:. Λντν; -λ-
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vov Ειττεο'τοεψί πάλιν έκεϊΟεν εις Γενεύην περί τώ 1538, έ/Οά 
ευρών ύποδογήν μετεκάλεσε καί την οικογένειαν αυτού κα: δι- 
ετέλει διδάκων έλληνικά γράμματα (-'*)· "Οσω άν κλίνωμεν 
νά δεχΟώμ,εν τήν αλήθειαν τής λεπτομερείς τού Κ ρουσίου διη- 
γήσεως, άπορίαι τινές ές αυτών των πραγμάτων άναφυόμεναι 
άποτρέπουσιν ημάς και άκοντας. ΙΙώς ό Πόρτος ο ύποπεσών 
είς την οργήν τού Ιεροδικείου ήούνατο νά έκλέξη τους Παρι- 
σίσυς ώς έδραν τής διδασκαλίας αυτού, ένω ό βασιλεύς ’Ερ
ρίκος ήΟελεν άδυσωπήτως νά τιμωρηΟώσιν οσοι κατηγορούντο 
ως ταράττοντες διά τής νέας την πάτριον του κράτους θρη
σκείαν (2 5); Και πώς έπειτα διέτριβεν έν Γενεύη τώ 1558, 
ενώ ό επιμελέστατος Μουρατόριος γράφει (2fi) δτι ο Ιάαστε- 
λούητρος, οεύγων τώ 15G1 τάς καταδρομάς τής 'Ρωμαϊκής 
αυλής και άποσωδεις εις Ιίλαυενναν (Chiavenna) κώμην πέ
ραν τής Λαρίας (Lago di Como), άνήκουσαν εις τούς έν'Ραι- 
τία Γριγιόνας (Grigioni), ευρεν έκεΐ τον παλαιόν αυτού φίλον

ν; iVor,2t; ευρηται εν τιν: χε'.ρογΞντω της ις·’ έ/.ατενταετηίίδίς 7 5 γόλ/·ων, ευ- 
>.::vcy; και ‘/Ίοακτήοσς, u.st’ ίπ.γουαω'/ κα'ι ερυθρών άνΟεαίων κα'ι αετά

τ;ΰ zzi'J.-j.izzc του δουκας τής ΣιΖζνΖίας. Τδ χί^όγ^α^ον τεΰτο κειται έτά tcu 
τ.ζζζί’ο; έν τή βιζλιοΟηκτ, του 3ατ:λικ:>5 ’Αθηναία tcj Tayjivoy (Codices ma

nuscript! κτλ. receuscrimt el ammailversionihus illuslraruol Josephus l*u- 
siiiius, Λ. Rivautelia el Is Berta. c, 312 και 313.) και r.tz’.iyiι ποαγίχα- 
'άζν r.iy. άτυ.τνίας η υ.ςυτική; tl; πεντηκ^ντα δόα κεφάλαια διν^ηιχχνην, παεα- 

'invj.Uw τ^ηυ,άτων <χετά πλείστης έτν.υ.ελείας διαγεγοαυ,ιχένων π;δς ευχολω- 
'ifzv tcu xi'.y.l/cj κατάληψιν άγεται δε ουτω. » Λευτεραν cy:i τάςιν ρ.ετά 

3/,ν ά:-0χητι/ήν ή υ.ουτική, ήν και ά^χσνικήν λίγευ.εν διά τδ άεαόζετΟι\ τχς 

"j'j.Ohvr.z; αδτής κατά λόγους az,.r)u.r,~,.y.z0;‘ ►* Κα'ι έν τελεί φεοει ‘t^v έςής 
ρ.ε-.ίιίτεν « έγράφη διά ‘/ειρδς ’Αγγέλου B::Cr/.(cu τοδ Κρητδς έν ΙΙαριτιω, ετει 

ατό τη; θεογονία; αονΟ’, ixiTsuSatwvc; έγδόνι ίστααίνσυ, έτά βασιλέας ’Ερίίκτυ 

οε^τέρτυ, ίτε και αυτόν, οιο τής απώλειας, υ.ικρδν έπειτα, ρωιχαλέω; τε καλ 
evv:r/.c7>; τλί-j έν τοις ιτΰεδρου.ιο'.ς άγωνιζό;/ενεν, ρ.οιρα κραταιά τε κ«'ι άπη- 

"4Vi 'Jh'izij?j έςαι-ρνη; άοηρτασε.» Τδ δε β'.ζλίεν δεδίται δώρςν τΐζρ’ αυτού 
Α*Γ|;λ:3 τω »ι:γαλο)τάτω και ΚίΖζζοτί:ω άρ^οντι των 'Αλλο^ρόγοΓ/ [Γυ.αα- 

ιΙ'ίλ[βε;τω| έλΟόντι ενθάδε, ρ.νήυ.η; ενεκα.
(2·1) ’'ΐ'ΒΟα άνόΐτε 3(·).
(-:») Davila, (Idle guerre civili di Francia. B, ά.
ί--1-) Vna del Caslelvellro.
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Φραγκίσκον τον ΓΙίρτον, οςτις ν.Ά ύπεδεχΟη αυτόν εις την οι
κίαν του; Προκρίνομε'/’ λοιπόν την διήγησιν τοϋ τελευταίου 
τούτου συγγραιοε'ως οτι σκοπεύων λό ΓΙόρτος νά μεταοή εί; 
Παρισίους, ένεκεν ιδίων υποθέσεων, διευΟύνετο εις Λουγδουνον, 
άλλ’ οτε έρδασεν εις Γενεύην, παρακληΟεις υπό της πολεοις 
Γνα καταμείνη εκεί ώς δημόσιος των ελληνικών γραμμάτων κα
θηγητής,- άπεδέγΟη ό άγαΟός Έλλην την προσοοράν κα! 
κατώκησεν ενταύθα μετά πάσης αυτού τής οικογένειας. Και 
ουδαμού βέβαια ήδύνατο νά εύρη] j καταλληλοτέραν εις εαυτόν 
διατριβήν, διότι ή Γενεύη άποσείσασα τού οουκός και τού επι
σκόπου τήν δυναστείαν, τά δε κοινά αυτονομως οιέπουσα και 
πόλις ελεύθερα προσαγορευΟεΐσα, έλευΟέραν είχε, καί τήν συν- 
είοηαιν και βήμα ήγέρΟη τής ευγλωττίας τού Καλδινου, και 
εστία έγένετο έν η καί άνορες και βιβλία και ττώντα τά ττρος 
διάδοσιν τής καινοδοςίας άρΟόνως έδημιουργούντο.

II δε τετρά τω Μουρατορίω εμραινομένη έπογή βεβαιούιαι 
οτροοε'τ: καί εκ τής άνωτε'ρω παρατεΟείσης έπιστολής τού Αι
μίλιου, οςτις γράσων τω 1580 ελεγεν οτι εικοστόν ήδη 
έτος οιήγε μετά των γονε'ων αυτού έν τή -/ώρα των Αλλο- 
βρόγων. ’(έλλόγο)ς άρα · δυνάμεΟα νά ττιστεύσωμεν οτι άποδη- 
μήσας τής Φερραρίας ό Πόρτος τταρε'μεινε γρόνον τινά έν τω 
κράτε: τής 'Κνετικής ττολιτείας, εις ήν, διά τήν ύποτέλειαν τής 
πατρίδες αυτού, ήτο ές άργής υπήκοος. Τούτο δέ καί έκ τιον 
λόγων έςαγομεν των προειρημενών τού Μανουτίου, οςτις ηυ- 
‘/ετο νά ίση αυτόν μετ’ ού πολύ έν Ένετία, και ές ών εοη- 
λωσεν ό έκ Γενεύης· τού Λογγίνου έκδοτης οτι «προς άκριβε- 
στε'ραν τού κειμένου διόρΟωσιν εΐ-/εν ένασμοληΟή είς αυτό ό 
Ιΐόρτος έν Ψερίαρία και '.Ιένετία." ’Αλλ’ έν τω μεταςό εκείνο* 
ή Τίρηναία, άποΟανόντος τού άνδρός αυτής Ηράκλειος τού 
δουκός, άνεγώρησε και αυτή έκ Φερραρίας εις τήν Γαλλίαν 
κατά τόν Σεπτέμβριον τού 15(50 (27). Τότε λοιπόν καί εις

(-“) Aiuruluri aiiliij· Kileiii. Μ? (ί. Κ, 1J.
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τόν Πάρτον, ζητοΰντα μεν αλλαχοΟι γαλην’.ώτερον ουρανόν, άν- 
ηρχημενον ί- τας ελπιοας εις την προσχατιοα αυτού, η τυγη 
υπέδειξε καΟ οδον ήσυγώτερον καί άσοαλέστερον καχαούγιον. 
Γ’Οχι δε και άρχάς ήπόρει πού νά μεχοικήση ό ΓΙόρχος, και 
οτι διενοεΐτο το πρώτον νά μεχαβή εις ΙΙαρισίους, έγομεν καί 
χήν μαρτυρίαν των έξης λόγων της επιστολής του "Ελληνες 
Γεωργίου τοΰ Βαλσαμώνος προς έτερον Έλληνα Γεώργιον τόν 
ΚορίνΟιον, οί'χινες ήταν άμρόχεροι οιλοι τοΰ ΙΙόρχου.

« Ο οέ Φραγκίσκος εί έγκαλ.ει, οΰ δικαίως μοι δοκεΐ- 
αυτός γάρ έγραψεν ώς τήν εις Παρισίους άγουσαν περί 
Αύγουστον οΟίνοντα έμελλε τραπήναι, καί διά τοΰτ’ ε
γώ γ' έσίγων, οπη άλλο σε έπιστέλλειν ούκ έγνωκώς. 
Ιϊλνήν έμοιγε, καί τοΰ γράοειν άπεχομένω, συμπρόεισι 
τωχρο'νω καί ή τοΰ αλτρου προσθήκη, έξ άκάκου γάρ
καί άπαλ.ής έτι ψυχής, κατά τον είπο'ντα, ή εύνοια συ- 
νεκτρεοομ.ένη ποός τό τελικόν άνδοοϋται. Έπεί δ' οίίπω 
καί τήμερον οίδα περί αύτοϋ δτι τάς διατριβάς ποιείται, 
σύ τοΰτο δηλωοσας ήμιν τά μέγιστα χαριεΐ (28). »

’ΟρΟώς άρα έχει και τό υπ’ άλλου ειρημένον επ’ άσοαλε- 
στέρα μέν ίσως, άλλ’ εις ημάς άγνώστω μαρτυρία, οχι χώ 
1562 έοόΟη εις αυτόν έν Γενεύη η πολιχεία και ή καΟέδρα 
συνάμα χών ελληνικών γραμμάχων (2 fl). Ενταύθα λοιπόν μέ-

> / ν > χ > 1 * \ «* >**>'yοι χελους εγκαχοικηαας, sycov αοορμην και αυτό χων ιοιων ■ 
άσχολημάχων χό είδος, Οαλεράν πάνχοχε διέσωζε και πολύ- 
σχοργον της εαυτού παχρίδος χήν μνήμην. Έχομεν δέ τούτου 
απόοειξιν χήν άπάνχησιν αΰχοϋ προς ΙΜαρχΤνον τον Κρούσιον, 
οεχις έδιδαοκεν έν Τυβίγγη χά λατινικά καί ελληνικά γράμ
ματα, καί έγραοε (Σεπτεμβρίου ίσχαμένου έν έχει αοο) προς 
τόν Πόρχον «ώς Έλληνα χό γένος ό'νχα καί τής ελληνικής

(2S) Gabrielis Scvori ct aliorum graecorurn rercniioium Kpisloloo. 
Joauucs Lamius collcgil. c, 171.

(-•1) Biogrnph. univT. hciz Porlo·
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παιδείας ευ μάλα έ'χονχα καί έν Γενεών; ταύτης προεστώτα,» 
έκφράζων μετά πολλής μετριοφροσύνης τον όποιον ήσΟάνετο 
■πόθον «τοΰ γνωσΟήναι ιός τής έλλάοος φωνής καί τοΰ 'Ελλη
νικού έθνους θαυμαστής τε καί φίλος, ώς οϋδείς των ομοεθνών 
μάλλον, εΐ έκ τών τής όνομαστοτάτης Ελλάδος λειψάνων καν ενός 
την γενεάν Έλληνος άνορός, Γερμανός ών, γνώσεως καί προ-, 
σρήσεως ευτυχοίη.» 'Ο δε Π όρτος ούτω προς αυτόν άντεπεστειλε 

Φραγκίσκος ό Πόρτος Μαρτίνω τω Κρουσίω ευ πράτ- 
τειν καί χαίρειν έν Χριστώ τώ Σωτήρι ημών.

Έκομισάμην τά παρά σου πεμφΟέντα μο: γράμ,ματα, 
έν οις τάτε άλλα καί τήν σήν φιλανθρωπίαν τε καί κα- 
λοκαγαΟίαν ήσπασάμην καί ήγάσΟην, καί τήν τής Έλλά
οος τύχην άπωλοφυράμην. ΕΟαύμασα τό ήθος καί τον
τρόπον, ότι συ τοιοΰτος ων, τοσαυτην ομιος σπουδήν 
ποιεί τοΰ γνώριμος γενέσΟαι άνΟρώπω Έλληνι μέν τό 
γένος, τ’ άλλα δέ παιδείας καί καλών τών τοις τών Ελ
λήνων σοφοϊς υπαρχόντων ή παντελώς άμοιροϋντι, ή με- 
τριώτατα μετέχοντι. Εοάκρυσα οέ, τοσαυτην ακαταστα
σίαν καί τύχης μεταβολήν γεγονέναι, ώς τάς ’Αθήνας, 
τήν τής Έλλάοος 'Ελλάδα, το φώς τής οικουμένης, τον 
ιερόν τών μουσών σηκόν, τήν άπασών τών ύφ’ ήλιον έλευ- 
Οερωτάτην πόλιν, οουλεύειν (φευ) νυνΐ βαρβάροις καί ό- 
λέΟροις, καί οΰδ αυτό τό περιφανέστατον όνομα οιασώ- 
ζειν παιδείαν δέ καί λόγους, αλλαχού τής γής, έν έΰνε- 
σιν άλλοδαποΐς (ϊίρετανοϊς εσχάτοις, Κέλταις καί Γερ- 
μανοΐς) άσκεϊσΟαι καί διάσημον είναι. Ταύτην έδάκρυσα 
τήν τύχην, άναγνούς τήν σήν επιστολήν καί διεξελΟών 
τά καθ' έκαστον' αυτής ρ.ετ’ έκπλήξεως. Ού ρ.ήν άλλ’ ε
πειδή
περ πο

ών πάντων διαδοχή καί οΰδέν έστι τών ον των, ο- 
:ε εις πείραν μεταβολής ούκ έρχεται, οίστέον γεν-

Α
.Π
.Θ
.



E A A Η N Ο Μ Ν II Μ Ω Ν. .177

ναεως το πεπρωμένου καί ς-ερκτέον ότι έν άλλοφύλοις 
έΌνεσε καί πορρωτάτω της γης οίκοϋσεν, υπό πλείστεον 
καί τοεουτων, οϊος καί σύ άνορών, το της Ελλάδος όνο
μα δίκην μητρός γνήσιας τεματαε, καί στέργεταί καί 
φαίνεται τριπο'Οητον είναι. ’Εγώ δέ σοε γάριτας τάς μέ
γιστα' έχω καί ομολογώ ταυτης της πρός έμέ σου προ
θυμίας καί φιλοφροσύνης, άνΟ’ ης ελπίδας έχω άγαΟάς 
άαοίυήν σο: την πρέπουσαν άποτίσεεν. Δέχομαι τοίνυν, 
φίλη κεφαλή, τον οιωνόν καί ερμαιον ευρεεν με τό τε- 
μαλφέστατον ηγούμενος τήν σεμνοτάτην ταυτηνί φιλίαν 
πεεράσομαε οεαφυλάξat, καί μ,ετά πάσης έπεμελείας αυ
τί,ν οεκουρήσαί τε καί Ορέψαε, εφ’ ώτε αΰξηΟεΐσαν καί 
εις ακμήν κατασταΟεΤσαν σέ τε κάμέ εύφράναε- σέ μέν, 
τυχόντα οϋ φαίνη έπιΟυμών, έρεε δέ, τοεοΰτον φίλον 
εόρόντκ, ω πάντοτε άγάλλεσΟαι καί παρά πάσεν άνΟρώ- 
ποες έλλαρεπρυνεσΟαε οίός τε έσομαε. Έρόωσο, τεμία μ.ο< 
κεααλή, καί άντεφελεε ήδη τον σέ Οαυμάζοντα. — Εν 
Γενέβη άνΟεστηρεώνος ιέ έτεε τω από τής Χρεστοϋ θεο
γονίας ατό.

Ιέ;να; δε coy ήττον άςιάκουστος κα'ε τον Κρουσίου ή άΟωότης’ 
‘Δείάμενος (λέγε;) αυτήν (τήν επιστολήν) τηλικ.αύτης έπλήσΟην 
χαρας, ώστε coy κέας μόνον, αλλά πολλάκες άναγνώναε κα'ε 
πολλοες άλλοις των παρ’ ήμΐν λογίων οεΐξαε.» Ινα: έκτοτε δεν έπαυ
σε τής προς τον Φραγκίσκον καί τον υιόν αΰτοϋ άλληλογραοίας.

Άλλα καί πρότερον, εν ’Ιταλία έτε διατριβών ο Πόρτος, έ- 
οειξεν ωσαύτως οτι δεν ήτο αδιάφορος πρός τήν τύχην του 
ίό;ου έθνους. Παύλος ό Μανούτεος, οςτις καί τήν συμβουλήν 
αύτου περί παντός φιλολογικού έργου αείποτε παοεκάλει, με- 
ταβαλων τον Δημοσθένη λατινιστί, έ'πεμψε πρός αυτόν τήν με- 
τάρρασιν. Ό δέ Πόρτος δ·ά γλαουρας επιστολής ίταλιστί γε-
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γραμμένη; άπήντησε. «Τους παρ’ υμών μεταρρασΟέντα; τέσσαρα; 
του ΔημοσΟένου; Φιλιππικού; λόγου; άνέγνωσα, ή μάλλον η
χούσα τον Δημοσθένη λατινιστί δημηγορούντα, και ε:ς ποιαν 
γλώσσαν; αύτήν βέβαια εκείνην, είς ην άλλοτε ό πατήρ τής 
ρωμαϊκή; ευγλωττία; Κικέρων παρέστησε τον "Ελληνα ρήτορα 
άπολογσύμενον προ; τον αντίπαλον αΰτοΰ Αΐσχίνην.» Επαινεί 
έπειτα το θαυμάσιον του τύπου έοεύρεμα καί τον ’Αλοον τον 
πατέρα του Παύλου, ώ; το ΐσχυρότατον όργανον δϊ ού ή ελ
ληνική και λατινική παιδεία άκμάζουσι, και μετά ταύτα προσ
θέτει' « Ωστε μ’ ένέπλησε θαυμασμού και oyι άνευ τίνος συν
τριβή;, "να ειπω το αληθές, διότι κατανύττει όχι έπιπολαίω; 
καί έπικλα τήν ψυχήν ή ένθύμησι; οτι το ήμέτερον έΟνο:, 
■παντός άλλου αγαθού άπογυμνεοΟέν, αποβάλλει τώρα καί ο,τι 
ίδιον αυτού ένομίζετο διά τή; πιστή; των ελληνιστί συγγρα- 
ψάντων μεΟερμηνεύσεω;» (3θ). “Οχι δε άλλω; καί έν Φερ- 
ραρία εΐσάγεται εΐ; τού Γυράλοου τού; διαλόγου;, ένθα, μνη
μόνευσα; τινών των ει; τήν ποίησιν καταγινομένων ομοεθνών 
αυτού, λέγει, "Καί κατά πάσαν τήν 'Ελλάδα καί έν έκαστη 
των νήσων αυτή; ύπάρχουσιν άνδρε; εΰρυώ; έγοντε; προ; τήν 
άσκησιν τών άρναίων αρετών καί παιδευμάτων, οίτινες, εάν 
υπό τον ζυγόν δεν κατεΟλίβοντο τού τυράννου, έτι καί νυν ή- 
Οελον δίδει ει; άλλου; αντί νά λαμβάνωσι παρ αυτιών την 
παιδείαν. ’Αλλά οεύ τή; κακοδαίμονο; 'Ελλάδο;! Συ, μήτηρ 
πάλα: καί τρορος τή; εύρυία; καί των αρίστων τεχνών, νυν 
έρημος κεισα: καί δεσμώτίς! καί άν υπό τή; Ένετική; πο
λιτείας δεν ήλευΟερούτο ή Κρήτη, ή Κύπρο; καί ή Κέρκυρα 
καί αγνοώ όποϊα άλλα ορούρια, διειργασμένα ήΟελον εΐσΟαιτών 
Ελλήνων τά πράγματα." (3ΐ).

’ΑπέΟανεν ό ΙΙόρτο; υπό τετραημέρου πλευρίτιδος (3 2)

(30) ’Κ-ι:τ;λ·Γ, ΐκ 20. Ί 5-19.*
(31) Dialog. I.

(32. C-rusii, 2JT-0'..
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'.η 7 ’Ιουνίου τοϋ 1581, τουτέστι μικρόν ιτρό τής συμ-λη- 
ρώσεως του έοδομηκοστου της ζωής αΰτοΰ έτους. Θεόδωρος 
ο :ίί^ο:ς, περικλεής και εις πεζόν και εις έμμετρον λόγον 
συγγραφεϋς, έμεεειρος θεολόγος, κεφαλή τής έν Γενεύη εκκλη
σίας, καί μετά τον θάνατον τού Καλδίνου ύυ/ή και καΟοδηγία 
τής νέας αιρέσεεος, συγχρόνως σχεδόν εις τήν τεόλιν ταύτην 
μετοικήσας καί συμβιώσας επομένως μετά τού ΙΙόρτου έν πο- 
λυετει. φιλία, έςύμνησεν αύτον άποΟανόντα διά των έ;ής έπιτα- 
φίων έπών, δυσαποδότων εις τήν ήμετέραν γλώσσαν, διότι μετ’ 
αγχίνοιας μάλλον ή φιλοκαλίας στρέφεται ή αν το ενθύμημα 
τιιρι τό έπώνυμον τού Φραγκίσκου, σαερ λατινιστί σημαίνει 
λ ι μ έ ν α.

Crelensem pallia Porlr.m, noil nioribus oras 
Traxeral in Veiielas quern pictatis amor:
Nec sriis in Vcnetis naclum feliciler oris,
Qnacrere suadebat quod, pictatis amor;
Ilospitio proi’ugum exeepit i’ovilque Geneba.
Exulibus porlu:; talus, el ora piis
Nee soimn cxcopil, scd el ilium bine indo scculas
El Porli assiduas Pieridas comites.
Exuviae cujus malura aetale sepuili 
lloc porlu matiibns composite re suis 
Pars aulom melior porlu meliore poLita 
Quae pietas ilium quaercro jussil, abet (3 s). 
’Εγκωμιώσας τον ΙΙόοτον ό Ιϊέζας έπλήρωσε ευγνωμοσύνης 

■/:·εος, διότι Ιίέτρ'ος τις Καρπεντάριος, άλλοτε συγκαΟηγητής 
αστών έν Γενεύη και παοαδίοων τα νομικά, άπελΟών έκειΟεν, 
έγραίφε μετά τινα χρόνον έττιστολήν προς τον ΓΙόρτον, έν ή 
πανούργως άμα και δυβμενώς δύο τάσεις διαμα ρτυρητών δια- 
στίλλει, τήν μεν τών ειρηνικών, οΓτινες και τήν αρετήν έργά-

(31) Thnan. Klog. -vva 71T1 Tcisscr. T, i, 03» νη·Λ.·Λψνη·> ντ;
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ζονται κατά τάς άρχάς τής θρησκεία;, τήν δέ των φατριαστών 
καί Φίλοταράγων, των οποίων τιθέμενος κεφαλήν τον Θεόδωρον, 
•πίκρας εις τόν άνδρα καταχέει τάς λοιδορίας. Έκ ταύτης δε 
τής διαστολής και πορρωτέρω ήδη προερχόμενος ό γράσων, 
κατασκευάζει δι’ αίμοβαφούς καλάμου τήν απολογίαν τής άπο- 
τολμηθεισης κατά τήν νύκτα τού 'Αγίου Βαρθολομαίου άπαν- 
Ορώπου σφαγής, ώς άν διά του στυγερού εκείνου άνοσιουργή- 
ματος έτιμωρήΟη άσεβής φατρία και τόν λαόν διεγείρουσα εις 
Ιπανάστασιν καί τό βασιλείαν κράτος άγωνιζομένη να κατά
λυση καί αυτής των διαμαρτυρομ.ένων τής πίστεονς σκευο)ροΰσα 
τόν όλεθρον. Δεν έσίγησε πρός ταϋτα ό Πόρτος, άλλ’ έτοίμως 
τή 1 Μαρτίου του αύτοϋ έτους, διά λόγων καί λεπτομερειών 
ολίγων κοσμίων, "να μή είπωμεν προπηλακισμών καί όνειοι- 
σμάτων, καταφερόμενος πρός τόν εναντίον, έγραψε Respon- 
sionem «id Ρ. Carpenlarii cpislolam plenam caluuiniis 
in viros bonos (31). Καί ή επιστολή εκείνου καί ή άντε- 
πιστολή τούτου, γαλλιστί μεΟηρμηνευμεναι άναγινώσκονται έν 
τώ πρώτο) τόμορ των Memoires do I estat do E ranee sous 
diaries IX. (σ. 600).

Των δέ υιών του Φραγκίσκου, εάν έμειναν άλλοι έπίόιοι, 
φήμην έλαβε καί μεγάλην ό Αιμίλιος. Γεννηθείς έν Φερραρία 
καί μόνον υπό τοΰ πατρός παιδευθείς, ήκολούΟησεν εις τά ιγνη 
εκείνου καί έγένετο πρώτον μέν έν Λαυσάννη (Lausanna), έ
πειτα δέ καί έν Είοελοέργη (HeideliuTpa), των ελληνικών 
γραμμάτων καθηγητής, καί ή δό;α αυτού διαμένει εισέτι έν 
πολλοις τών περί τους δοκίμους συγγραοεΐς καί τάς διαλέ
κτους τής ελληνικής γλώσσης φιλοπονηΟέντων ύπ’ αΰτοΰ έρ
γων. ΓΙερί του Αιμίλιου, ώς γεννηΟέντος έκτος τής Ελλάδος, 
καί τοι άνήκοντος εις αυτήν καί διά τήν άογεγονίαν καί διά τό 
είδος τής σπουδής, δεν Οέλομεν διαλάοει ιδιαίτερο);· άρκοΰοι 
τά άνθη, οσα έόρανεν επί τό μνημεΐον αυτού ό Καισαο ό Κα- 
πά/.ιος (Capacio), τιμήσας διά πρεπόντιον εγκωμίων τήν μνή
μην τού άπελθόντος σοφού.

’Αλλ’ επανερχόμενο: είς τον πατέρα, τών πονημάτονν αυτού

(31) Tuau. Hist, li, ί·{. ίουν.
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όσα ύώντος έ'τι έδημοσιεύΟησαν, πλήν τής πρός τον Καρπεν- 
τάριον άπατ .ήσεως καί τής προς ΙΙαΰλον τ4ν Μανούτιον επι
στολής, ών καί έμνήσΟημεν έν το~ς πρόσΟεν, ούδεν άλλο δυ- 
νάμεΟα νά σημειώσωμεν εΐμή τήν καταλογάδην λατινικήν με- 
τάορασιν τών δέκα του Συνεσίου ύμνων καί τινων Γρηγοριου 
ίου Θεολόγου ωδών, δημοσιευΟείσαν έν Ιίαρισίοις τώ 1568 
υπό Ερρίκου τοΰ Στεράνου, καί τήν έν Γενεύη τώ 1569 τοΰ 
Ίϊρμογένους, τοΰ ’ΑοΟονίου και τοΰ Αογγίνου ελληνικήν εκοο· 
σιν εις 8;ν , παρά Ιωάννη τώ Κρισπίνω. «ΠροοΟέτομεν (λέγει 
ό έκδοτης, είτε καί αύτός ό Φραγκίσκος διά στόματος τοΰ 
εκδότου) Διονύσιον τον ΛογγΤνον κριτικώτατον ρήτορα, σντινα 
και τούτον κακώς έχοντα ό αυτός Φραγκίσκος ό ΙΙόρτος άλ
λοτε έν Φερραρία καί Ένετια άνεδίωσεν, ούτως εϊ.τει'ν, διά τής 
κρίσεως μάλλον καί τής τέχνης ή διά βοήθειας βιβλίων, διότι 
πλήν ό/ος μόλις δεύτερον εύρίσκετο καί πολύ ολιγώτερον τρί
τον γειρόγραοον, εις τό όποΤον ώρειλέ τις νά καταδάλη με- 
γκ/.ητέρους κόπους και να καταρυγη εις τήν εικασίαν καί τήν 
ό·;/!νοιαν. " U πεοιρίλητος ήμΐν Αιμίλιος ό Τυπάλδος, ό τήν 
περί ύύους πραγματείαν τόσο) γλαρυοώς ίταλιστ! μεταρράσας, 
ο;ω καί πολυμ.αΟώς διαρο)τίσας αυτήν καί διαλευκάνας, παρα
τηρεί οτι ή έκδοσις τοΰ .1 ίόοτου συνάσει προς τήν τοΰ Μανου- 
τίου καί που προς τήν τοΰ Ί’οδερτέλλου, άρχαιοτέρας καί τάς 
coo, καί οτι έχρησίμευσεν ώς κείμενον εις πάσας τάς μετέ- 
πειτα γενομένας μέχρι τής τοΰ Τολλίου, καί πρώτη αυτή διη- 
ρϊΟη εις τυ,ήμ.ατα καί αριθμούς. Καί ίσως δ αύτός ΙΙόρτος, 
οςτις καί έ,τηνέΟη ώς άνήρ άςιιοΟείς τής ριλίας καί ΰπολή- 
ύειος τών σορών, τούς οποίους βέβαια καί ώρέλει ο,τι καί 
οοον ηούνατο, ύπηοέτη σε διά τής ίκανότητος αύτοΰ καί εις τήν 
ίκοοσιν τοΰ Μανουτίου. Τοΰτο δέ συμβαλλόμενα ές ών αύτός 
ό Ιίανούτιος έγραψε ποός τον ΓΙόρτον τή 23 Δεκεμβρίου 1553, 
πι περιέμενε τό βιβλίον, πεποιΟώς οτι διά χειρός τοΰ Πόρτου 
έλαοεν ήοη τήν μορρήν εκείνην, τήν όποιαν, διά τό άμορρον 
αντοΰ καί ακατασκεύαστο·),δεν ήδύνατονά έλπίση παρ άλλου (j 5).

Ο δέ Κρούσιος έπιστέλλων τώ 1570 προς τόν ΙΙόρτον 
ελεγεν οτι η) -πιζε τήν ριλίαν αύτοΰ «τεχμαιρόμ.ενσς τώ προ- 

καί κομύνώ ών ύπ’ αύτοΰ έκδοΟέντων έπιγραμ.μάτων καί

1· A A II Λτ Ο Μ Ν II Μ Ω Ν.

(>:>j. Ljiiiiolo voljjari.
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επιστολών εν διάφοροιc βίβλο'.ς είδε». ’Εξ ού και εΐκάξομεν ο.: 
εάν τις ήρευνα τάς εκδόσεις ιών δοκίμων συγγραφέων των δη- 
μοσιευΟέντων κατά την μεταξύ τού 1530 και 15S0 διαγε- 
νομένην ήμίσειαν εκατονταετηρίδα, έν ή ώς έγγιστα και όί—ας 
ό φιλολογικός βίος περιλαμβάνεται του Ιίορτου, ή’Οελεν εΰρεΤ 
διάοορα αυτού συ/Οεμάτια.

Μετά την άποβίωσιν τού Φραγκίσκου ό υιός αυτού Λ-’μίλι:; 
γράφων έκ Λαυσάννης (’Οκτωβρίου μηνός ογδόη ο Ο ινοντος 
1582) πρός τον Κροΰσιον λέγει (31>) “ ΙΙερι δέ των τταιτρος 
μου υπομνημάτων, εξηγήσεων και συγγραφών, ί’σΟ; ότι, ε; ίι· 
τύγοιμι άνδοάσ; τιμήν δικαίαν υπέρ αυτών δούναι έΟέλουπ, 
όιιδίως δώοω σγόλια εις Ιίίνδαρον, "Ομηρον, Εύριπίδην, θπ- 
κυδίοην, όΖενοφώντα, ’Αριστοτέλους ρητορικά και ποιητικά, Ει- 
μογένη, εις τά τρία των επιγραμμάτων βιβλία, πάντα τκυτα 
τριακοοίων νομισμάτων -/ουσων, ούς σκουτάτους κελλικούς κζ- 
λούμεν, τιμώμεν. π Τούτων δέ των ύπό τού Αιμίλιου ecotpiO- 
μουμένων πονημάτων τού πατρός αυτού έδημοοιε.ύΟησαν ε;;·πζ 
τά έξης.

Conununiarii in i’jailaii Olympia, Pyliiia, Neman, Islh- 
r.iia. Gei’icvau 1583. — Γράφε; δέ ο Φαβρίκιος (3?) ότι- 
εν τή βιβλιοθήκη ΙΙότρου τού Φραγκιού ύπήρ-^ον τά υπομνή
ματα ταύτα, διά '/ειρός Αιμίλιου τού 11 άρτου πολλαγού ιβ- 
ξημένα και εις έ’κδοσιν παρεσκευασμένα.

ComiJiculaiius in varia Xenophonlis opuscula cl in 
Thucydidein. Morgiis 158G, εις 4=', και Gcncvac 15‘J-i, 
εις φύλλον.

Τά δε εις "Ομηρον, ’Αριστοτέλη·/, Έρμογένην και Ευριπί
δη·/ υπομνήματα φαίνεται ότι έμειναν ανέκδοτα- οίίτω καί τζ 
εις τήν ΑΟολογίαν, άν και μεταξύ των πονημάτων, τά όποια oy 
μειάνε; ό ΙΓ/παδάπουλος ότι ό «Φραγκίσκος έγραψε καί πα:ι- 
δωκεν εις τά πιεστήρια", συγκαταλέγη καί Casliijalioncs Μ 
Florili'^imn yracconim cpigranmmlum. "Οτι δε καί ιί; 
τήν Ανθολογίαν έξετεινε τήν σπουδήν αυτού γίνεται δήά.ον a 
των λόγων Ιωσήφ τού —καλιγέοου προς τον Γρύτερον (3Μ· 
» Ιΐκου.σα, καί cyi άπαξ, παρά τού Κρητός Φραγκίσκου του

(3(I) Turc»-f>niccia. -, 539. 
(37) l'.ilil- (',ia«c. Β, Κ, ij. 
(3S) iii'iti. 1 iO.
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H0ot.su -/ρηστστάτου και πολυμαίεστάτ^υ γε'ρυντ:.;, &-έι^ εΤοει/ 
εις γεΐραςτοϋ Ελληνος Νικολάου Σοριανοΰ ολόκληρον τής Αν
θολογίας το γειρόγραρον, εν ώ άπαντα ίιπήρχον οσα διηγείσαι 
επιγράμματα, τά οποία άναμριβόλως διά τά έν αΰτοίς αισχρά 
κα! άσεμνα ρήματα κατεκρίδησαν υπό τον μονάχου ΓΙλανουδου 
κα! εξονβελίσΟησαν.»

Έξ εναντίας δέ, εις τά σημειωΟέντα υπό Αιμίλιου πονή
ματα του πατρός αϋτοΰ προσθετέα είναι τά εξής· 

a. In omnes Sophoclis Tragocdias \ 
prolegomena. f

i'. Vila Sophoclis. > Morgiis 1508, εις 451
•Λ De Tragoedia ejiisque originc.l 
o'. Soplioclis el Euripidis collalio I 
ε'. Apollonii Dyscoli, De eonslniclione Libri IV, a E. 

Porlo correcli el suppleli- Lai. redd, el illuglr. Eranco- 
furli 1598. έν τετάρτω μείξονι.

Ιϊερ! τής δευτέρας των εκδόσεων τούτων ιδοϋ τί γράρε: ο 
Φαβρίκιος (.3 9): ” Νίετά τάς άτελεΤς έλληνικάς εκδόσεις (·ιο) 
(την του νΑλδου, τήν Φλωρεντινήν του 1515, και τήν Ρωμαϊ
κήν) άρίστην έλληνολατινικήν ορείλομεν εις ■ τον Φριδερίκον τό ν 
Συλόοέιργιον, εις τον όποιον αγνοώ οΰτινος σοτοΰ άνδρος λατι
νικήν μετάρρασιν καί υπόμνημα έκόμισεν έξ Ιταλίας ’Ιωάννης 
Βικέντιος ό Πίνέλλος, αλλά ταυτης επροτιμήθη ΰπο του εκδό
του ή μετάρρασις τοϋ Κρητός Φραγκίσκου του ΙΙόρτου, όστις, 
κα: το ελληνικόν κείμενον έκ χειρογράρου τίνος Μιχαήλ του 
Σοριανοΰ διορίώσας και άναπληρώσας, προσέΟηκεν εις αυτό καί 
σημειώσεις, κα: κατά τήν τελευτήν του βίου κστέλιπε τό πόνημα 
εις θεόδονρον τον Σεβάστιον, σταρ ώ κα! εύρεν αυτό έπειτα ό 
Συλόοΰργιος. Οϋτος δε ττάλιν τό ελληνικόν έπιδιώρΟωσεν εξ ών 
ό Πέρτος κα! ’Ανδρέας ό ΛυτίΟιος εριλοπόνησαν άντιγράρίον του 
"οομνησδεντος ιδιοχείρου τοΰ Σοριανοΰ, κα! μέχρι του ΚΑ’ κε- 
ρκλαίου τοϋ Α’ βιβλίου ήσαν σόμροννα προς τό ΙΙαλατινόν y ε:— 
μγοαρον, τό οποίον, ώς αυτός παρατηρεί, συνάδει πολλά·/ου

(19j iiilil. c.raiic. 1ί, ί. Κ, 7.
(10) Ava^£j«: ενταύθα ό ‘I'zZoiy.ic; έ'ΐ crlf.zu>Ki'. ft»>ρίον-Tt έ/. Tijc

"y Vzjvess’j, -ο ίτ.ζΧζΊ 2ΐ'ί ϊτ.ζζτ.ζ '‘ί 'naciXOmiuv, ο~.ζ Ζ'.ζ'/.χΖζί.ιί τ.ζ:\ 
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τή Άλδινή έχδόσει Εις δέ την μετάφρασιν προσέΟηκε καί τάς 
ιδίας οημειώσεις παρενείρας αΰτάς εις τάς ήδη ΰπαρχουσας του 
ΙΙόρτου, και καΐεχώρισε προσέτι τάς 'έκλογάς του Φωτίου, όχι 
πολΰ πρότερον έν Ισπανία δημοσιευΟείσας έκ δυο βιβλίων τής 
•χρηστομάθειας τής γραμματικής του ΙΙρόκλου μετά μεταφρά 
σειος καί σημειώσεων ’Ανδρέου του Σχοττίου- εξαίρετους δέ οι’ 
ώιρελιμωτάτων καί άκριβεστάτων πινάκων οιεκόσμησε ταΰτα του 
’Απολλώνιου ίταί τοϋ Πρόκλου τά ποιήματα.

'Ο έκ Καδόμου (Caen) ιατρός Ροβέρτος Κωνσταντίνος έδη- 
,μοσίευσεν έν Γενεύη τώ I5G2 τδ λεξικόν αυτοϋ τής ελληνι
κής γλώσσης εις δυο τόμ,ους, προτερευον του θησαυρού τοΰ 
Στεφάνου τον χρόνον και, κατά τινα γνώμην, την αξίαν. Τούτο 
μετά των προσθηκών του Πόρτου έτυπώΟη πάλιν τώ 1502 ε’ς 
φύλλον, άν καί ό Έβερτος λέγη ψευδεπίγραφο·/ τδ βιβλίο·/, 
καθότι δεν είναι ή μετατυπωσις τοΰ άρτι είρημ.ένου λεξικοί, 
αλλά τοΰ συνταχΟέντος υπδ Πέτρου τοΰ Γυλλίου, καί. κατά δια- 
οόρους έκδόσεις έπαυξηΟέντος, πρώτον μ.έν έκ των παρατηρήσεων 
επτά ελληνιστών καί έπειτα άλλων δυο, ές οΰ καί λεξικόν των 
έννέα άνορών ώνομάσδη, καί ότι ει’ς τούτο προσέΟηκεν ό ΙΙόρ- 
τος τάς παρατηρήσεις αΰτοΰ.

Παρά ταΰτα, έκδόσει Ψριδερίκου τοΰ Μορελλ.ίου άνεοάνηοοιν 
έν Παρισίοις τώ 1(ί05 αί έπιστοΛαί τοΰ Συνεσίου μετά τής 
λ,ατινικής μεταφράσεως καί των παρατηρήσεων τών Τυρνέίιυ 
(Turnebi) καί τών σημειώσεων τοΰ Πόρτου. Διά πάντα τσίτι 
τά έργα έφημίσΟη ό (Φραγκίσκος ώς τών έπισημοτέοων τής ε
ποχής έκείνης κριτικό)·/.

Αλβέρτος δέ ό Λόλλιος (ϊ,οίϋυ) έκφο/νήσας εν τή άκαδηιιΐ'ΐ 
τιον Φιλαρέτων λόγο·/ τής Ιταλικής γλώσσης έ.ταινετικδν, προ
οιμιάζω·/ λέγει οτι τδ αυτδ καθήκον επλήοωσεν έπιμελώ: ·::ρος 

τήν ελληνικήν προλαοόντιος ό Ηόρτος.
Σώζονται τελευταίο·/ έν τή τών 'ΑΟτστινών τής Μυτίνης '\··Γ 

λιοΟή/.η ανέκδοτα τοΰ Πόρτου ότ.ομνήματα εις τους ’θλ·/.'*.* 

κους, τούς ‘Φιλιππικούς κοι: άλλους τοΰ ΔημοοΟόνους λυγους. 

καί εις δυο τών Σοφοκλέους τραγωδιών. ’Κν δέ τώ y αοτοοιι/·:'·· 
κίω τοΰ υουκδς τής αύ:ής πόλεω: δυο έπιστολκί έκ Εοσανδόκου της 
Φερραρικής τή 12 καί 27 Αύγουστου τοΰ 1 ϋ ίΙ! π.δς τ;ν 
ρικδν Γάσπαρον τόν Σάρδιο
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