
Μ
Ν
 

δ
ὲ
 

᾿κ..- 
»βε., 
ἅ
 







Ὀ ο ΠΖθα Ὀγ ἴῃ6 ᾿ηἰθυηθὶ Αγοῃΐνθ 

Ιη 2ΦΟΊΟ ννϊϊῃ [ὰπαϊης ἱΓΟΠῚ 

ιηἰνθιβίίγ οἱ Τογοηΐο 

Ἂ 
᾿ ιϊριμνννννν. ΓΟ ἰνΘ. οι ϑί "βίη βϑιηἰκ οἰ ϑαῖμὉ | 

Ν᾿ κἡ δ. 0} Ἥ ' 

ὟἜ. 







ΜΕΣΑΙΏΝΙΚΗ 

ΒΑΤΙΟΘΗΚΗ 
ἘΠΙΣΤΑΣΙΑ: 

ΚΝ. ΣΑΘΑ. 

ς [Ἰωάννης]. το] -Ὄ τ ἵτν - Ὡ εὶ « 
Ὶ 

ῳ Π ΒῚ 
ιπος “Ὄ 

Ὡ -Θ Ὡς 

ΤΟΝΟΣ Β. 

ΧΡΟΝΟΓΡΆΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΈΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. 

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ἘΓΚΛΕΙ͂ΣΤΟΣ --- ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑ- 

ΤΡΙΑΡΧΟΥ͂, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ͂ ΠΑΠΑᾺ -- ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ. 

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ - ΓΒΩΡΓΙῸΣ ΒΟΥΣΤΡΩΝΙΟΣ. 

ΑΝΒΚΔΟΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ. 

ΕΝ ΒΕΝΕΤΊΙΔΑΙι 
ἘΠ ΟΣ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ. 

1819. 





ΓΕΩΡΓΊΩ. ΑΛ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΏΩι 

ἐνθέ ζηλωτῇ τῶν πεοὶ τὰς: ἱστοοιχὰς ἐνθέρμῳ ςἡηλωτῇ τῶν περί τὰς ἱστοριχᾶς 
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ΕΥ̓ΓΝΩΜΟΝΩΣ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ. 





ΠΕΡ ΑΘ Ἶ ΘΣ, 

Ὃ Β΄ οὗτος τόμος τῆς ἐμῆς συλλογῆς περιέχει πλήρη 

σειοὰν ἀνεχϑότων χρονογράφων τοῦ ὑπὸ τὴν γαλλικὴν δυνα- 
: νὶ 

στείαν τῶν Λουζινιανῶν βασιλείου τῆς Κύπρου. Πρὶν δὲ λα- 

»} ἥσω περὶ τῶν πολυτίμων τούτων μνημείων τοῦ μεσαιωνιχοῦ 

ἑλληνισμοῦ, ἀναγκαῖον κρίνω ἵνα ἐχθέσω ἐν συντομίᾳ τὰ ἐν 

Κύπρῳ συμθάντα ἀπ αὐτῆς τῆς πρώτης τοῦ χριστιανισμοῦ ἑ- 

χατονταετηρίδος μέχρι τῆς ἐποχῆς χαθ᾽ ἣν διὰ παντὸς ἀπεχό- 

πὴ τοῦ ἑλληνικοῦ σώματος ἡ ἑλληνὶς αὕτη νῆσος, συμπληρῶν 

οὕτω τὰ νῦν ἐκδιδόμενα χρονικὰ αὐτῆς. 

Οριστικχῶς ἡ Κύπρος συγχωνευθεῖσα τῷ Ῥωμαϊκῷ χράτει 

(30 Π. Χ).) ἐδιοικεῖτο ὑπὸ ἀνθυπάτου ἑδρεύοντος ἐν Πάφῳ (1), 
ἀντὶ τῆς τέως μητροπόλεως Σαλαμῖνος. ᾿Επειδὴ δὲ οἱ συγγρα- 

φεῖς τῶν Ρωμαϊκῶν χρόνων ἐν παρόδῳ ἀναγράφουσι τὰς συνε- 

χεῖς συμφοράς, ἃς ὑπέστη ἡ πάλαι εὐδαίμων νῆσος, δυστυχῶς 

ὀλιγίστας, καὶ ταύτας ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ συγχεχυμένας εἰδήσεις 

ἔχομεν. 

Ὃ χριστιανισμὸς χηρυχθεὶς ἐν Κύπρῳ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Παύ- 

λου χαὶ τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ ἀποστόλου Βαρνάόα, ἐκ Σαλαμῖ- 

(1) Πράξεις ᾿Αποστόλων, 1’, 6, 7. 

(2) Εὐσεδίου χρονικὸν χανόνων, σελ. 381, ἔχδ. Μεδιολάνου. Γεωρ- 

γίου Συγκέλλου χρονογραφίχ σελ. 667, ἔχδ. Βόννης. 



, 

ἘΞ 

νος χαταγομένου, δὲν ἀπήντησε παρὰ τοῖς ἐνταῦθα Ἕλλησι τὴν 

πεισματιχὴν ἐχείνην ἀντίστασιν, τὴν ἀλλαχοῦ κατὰ τοῦ νέου 

δόγματος ἀναπτυχθεῖσαν" ὅθεν χαὶ ἐξαιρετιχῶς πως οἱ ἐν Κύπρῳ 

χριστιανοὶ διετήρησαν τὸ ὄνομα Ἕλληνες, μὴ θεωρούμενον, 

ὡς ἀλλαχοῦ ταὐτόσημον τῷ εἰδωλολάτραι. ᾿Απ' ἐναν- 

τίας σφοδρὸν κατὰ τοῦ χριστιχνισμοῦ ἐκήρυξαν πόλεμον οἱ ἐν 

τῇ νήσῳ οἰκοῦντες πολυάριθμοι καὶ πλούσιοι ᾿Ιουδαῖοι, τῶν ὁ- 

ποίων ἡ λύσσα παρεξετράπη καὶ εἰς τρομερὰς σφαγάς. Ἔν ἔτει 

416, οἱ τελευταῖοι οὗτοι ἔχοντες ἐπὶ χεφαλῆς ᾿Αρτεμίωνά τινα, 

κατέσφαξαν μυριάδας χριστιανῶν χαὶ χατέσχαψαν τὴν Σαλα- 

υἵνα (1): ἀλλὰ τὸ χακούργημα δὲν παρῆλθεν ἀτιμώρητον ὃ 

ὑπὸ τοῦ αὐτοχράτορος Τραϊανοῦ σταλεὶς στρατηγὸς Λούσιος 
κι βᾺ 

χατέσφαξε χαὶ ἐξεδίωξε πανοιχὶ τῆς νήσου τοὺς λυσσώδεις ᾿ δῷ Ξ 

χριστιανομάχους, πρὸς οὃς ἐπ᾽ οὐδεμιᾷ προφάσει ἐπετράπη εἰς 

τὸ ἑξῆς ἡ ἐν Κύπρῳ προσέλευσις: μετὰ τοσαύτης δὲ αὐστη- 

ρότητος ἐτηρήθη τὸ διάταγμα τοῦτο, ὥστε καὶ ἐάν τις τοῦ 
᾽ 6 ͵ » ἔς " , ,ὕ "7 , ᾽ Π 

ἀποθλήτου ἔθνους ἐξ ἀνωτέρας βίας προσωορμίζετό ποτε εἰς τὴν εἶτ, 

νῆσον, ἐφονεύετο. 
“- ε ᾽ἮΝἣΝ ε 

Ληγούσης τῆς τετάρτης ἑχατονταετηρίδος ὃ χριστιανισμὸς 
γ᾽ " » » : “ 5 , “ Ε 
εἶχε μὲν ἐξαπλωθῇ ἀνὰ τὴν νῆσον, ἐπάλαιεν ὅμως ἔτι σφο- 

δρῶς κατὰ τῶν εὐαρίθμων μὲν πλὴν πλουσίων ἐθνικῶν, χαὶ 

ἰδία κατὰ τῶν λυμαινομένων αὐτὸ τὸ σῶμα αὐτοῦ πολυειδῶν 

αἱρέσεων. Τὴν παντελῇ δὲ τῆς Κύπρου ἐκχριστιάνισιν συνεπλή- 

ρῶσεν ὁ μέγας τῆς ἐχχλησίας πατὴρ Ἔπιφάνιος, ἐπίσκοπος Κυ- 

πρίων, προσηλυτίζων διὰ τῶν χριστιανικῶν αὐτοῦ ἀρετῶν τοὺς 

(1) Δίωνος, Ῥωμαϊχὴ “Ἱστορία, Β΄, σελ. 821, ἔχδ. ΒΟΚΚΟΡ. Δυσ- 

τυχῶς χαὶ τὸ μέρος τοῦτο τοῦ πολυτίμου συγγράμματος τοῦ Κασσίου 

γινύσχεται μόνον ἐχ τῆς ἐπιτομῆς ᾿Ιωάννου τοῦ Ξιφιλίνου. “Οπωσδή- 

ποτε ὅμως, ἢ αὐτὸς ὃ συγγραφεύς, ἣ ὃ ἐπιτομεὺς, ἐπὶ τὸ ὑπερδολικώ- 

τερον ἀνέγραψαν τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐν Κύπρῳ σφαγέντων εἰς εἴχοσι χαὶ 

τέσσαρας μυριάδας. Παραῦ. Εὐσέθδιον χαὶ Σύγχελλον, ὡς ἀνωτέρω. 



ἐθνικούς, καὶ διὰ τῆς μελιρρύτου αὐτοῦ γλώσσης χαταπολεμῶν 

τὰς σοφιστείας τῶν αἱρετικῶν, τῆς πεισμονῆῇῆς τῶν ὁποίων μὴ 
» ι δυνηθεὶς ἐπὶ τέλους νὰ κχατισχύσῃ, ἔπεισε τὸν αὐτοχράτορα 

Θεοδόσιον τὸν Α΄ ν᾽ ἀπαλλάξῃ τὴν ὀρθόδοξον νῆσον τῶν ὀχλη- 

ρῶν τούτων οἰχητόρων (1). 

᾿Αλλὰ πρὸς τῇ ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων ἰααραχϑείς ίσῃ σφαγῇ 

χαὶ ἄλλαι συμφοραὶ συνετέλεσαν πρὸς σημαντικὴν μείωσιν τοῦ 

πληθυσμοῦ τῆς ἀτυχοῦς νήσου συνεχεῖς δηλονότι σεισμοὶ κα- 

τέσκαψαν τὰς μᾶλλον πολυάνδρους αὐτῆς πόλεις (2), χαὶ αὐχ- 

(1) « Ποτὲ οὖν συνῆρεν λόγους ᾿Επιφάνιος πρὸς ᾿Αέτιον τὸν ἐπί- 

τσχοπὸν τῶν Οὐαλεντιανῶν- ἦσαν γὰρ πλήθη ἐπὶ τῆς Κωνσταντίας τῆς 

«ἱρέσεως ἘαΌ της ενς Ἦσαν δὲ καὶ ἄλλαι αἱρέσεις ἐν τῇ Κυπρίων χώρᾳ, 

οἵτινές εἰσιν αὗται, ᾿Οφῖται, Σαδελλιανοί, Νικολαΐται, ΠΩ τ Βασι- 

λειιδιανοί, Καρχοχρατιανοί: περὶ τούτων ᾿Επιφάνιος ἔχρμει ἐ 

τὸ βασιλεῖ Θεοδοσίῳ, ὅπως ἀπὸ διατάξεως βασιλιεῆς τούτους διώ 

νήπου - ἦσαν γὰρ ἄνδρες πλούσιοι ἐν αὐτοῖς, οἵτινες χαὶ ἐνεπιστεύοντο 

χρείας δημοσίας, καὶ ἐταπείνουν τοὺς ὀρθοδόξους. Δεξάμενος οὖν ὃ βα- 

σιλὺς τὰ γράμματα παρ᾽ ᾿Επιφανίου, ἐποίησεν τύπον τοιοῦτον" εἴ τις 
»] - ν Ἕ , ΗΣ: τῷ 7, -- Κ ἘΝ : ΚὰΣ Σιν ε ΤῊΣ 

τῳ πατρι πιφανιῳ τῷ επισχοπῷ τς ὑπρίιὼν χωρὰᾶς οὐ. υπᾶαχουει 
͵ 

ἐξέ, διὰ τῶν θείων λόγων, ἐξέρχεσθαι τῆς νήσου, χαὶ ὅπου θέλει κατοιχείτω- 

εἰ δέ τινες οι ὄντες χαὶ τέχνα τῆς μετανοίας, χαὶ ὁμολογοῦσιν τῷ 

χοινῷ πατρὶ ὅτι πλανηθέντες βουλόμεθα εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας 

θεῖν, εν στοσαν ἐπὶ τῆς νήσου διδασχόμενοι ὅπὸ τοῦ χοινοῦ πατ 

Τοῦ οὺν τύπου ΤΟΣ στρατευομένου ἐλθόντος χαὶ ἐμφανισθέντος, πολλοὶ 

ἐπείσθησαν “ἐξ αὐτῶν ᾿Επιφανίῳ " οἵ δὲ μὴ πεισθέντες ἐδιώχθησαν -ἐ 

τῆς “νήσου. » Πολυδίου ἐπισχόπου Ῥινοχουρούρων, βίος ̓ Επιφανίου, σελ. 

69, 6, .73, ἐν τῇ ἐχδόσει τῶν ἁπάντων ᾿Επιφανίου ὑπὸ (΄. -ΘΙπἀοΡΗ͂Ϊ. 

.((2) πὶ -Οὐεσπεσιανοῦ «ἐν Κύπρῳ τρεῖς πόλεις σεισμῷ χατε- 

πτώθησαν ». Ἑὐσέδιος, σελ. 3177. “Ὁ ἅγιος ἹΙερώνυμος γράφων τῷ 990 

λέγει περὶ Πάφου. « ῃρ,Θ5Β08 (ὅδ “Ιλαρίων) ΘΥρῸ ΡάΆρμαμη, ὉΡΌΘΠὶ 

ΟΥΡΤῚ ΠΟΌΙ]ΘΠη. ΘΑΓΙΑΙ ἰθὰ5 φῬοθίδγιτη, 4189 ἔρθαυθηῦθν ὑοῦ 8θ- 
ταούα 1ᾶρ8ὰ, πᾶπο Τυϊπᾶγαηι ὑδηύαμη θυ 6115. σα! οἸΐτ ἔα ΓΙ, 

οδβύοπαϊύ». για 5. ἩΠϑτοἾβ. ΕΡ θα δ6. 



͵ 

Ὑ)- 

[74 

μυὸς καὶ λιμὸς διχρχῶ: ἐμάστισαν αὐτήν (1) ὥστε, ἐὰν μὴ 

νήσου χρο- 
“ὩΣ 

ἔρημον, χαθὰ παραδίδουσιν οἱ μεταγενέστεροι τῆς 

νογράφοι, τὰ μάλιστα ὅμως λιπανδροῦσαν εὗρε τὴν Κύπρον ἡ 

ἁγία Ἑλένη. 

Ἔξ Ἱεροσολύμων ἐπαναστρέφουσα ἡ μήτηρ τοῦ μεγάλου 

Κωνσταντίνου (921) προσωρμίσθη ἐν τῇ ἀνατολιχῇ τῆς νήσου 

παραλίᾳ, ὅπου τὸ χωρίον Μάριον (Μαρίν)  συγκινηθεῖσα δ᾽ ἐπὶ 

τῇ λιπανδρίᾳ χαὶ τῇ παρεπομένῃ ἐρημώσει τοῦ ἄλλοτε ἀκχ- 

μάζοντος τούτου βασιλείου, ἔχτισεν ἐκκλησίας πρὸς ἃς ἐδωρήσα- 

τὸ χαὶ τμήματα τοῦ ἄνευρε εθέντος πολυτίμου Σταυροῦ τοῦ Σω- 

τῆρος, καὶ ἐπανακάμψασα συνέστησεν εἰς τὴν ἐξαιρετιχὴν΄ προσ- 

τασίχν τοῦ χοσμοχρατοῦντος υἱοῦ αὐτῆς τὴν ὡραίαν, πλὴν 

ἀναξιοπαθοῦταν νῆσον. 

ὋὉ Κωνσταντῖνος ἔπεμψε διοικητὴν τῆς Κύπρου τὸν ἀ»- 

χικαμηλοκόμον (2) Καλοχκαιρον, ὅστις δραστηρίως εἰργάσθη πρὸς 

εὐημερίαν αὐτῆς (3). 

Οἱ πλεῖστοι τῶν περὶ Κύπρου γραψάντων νεωτέρων θεωροῦσι 

χτίσμα τοῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου τὴν εἶτα υἡτρόπολιν τῆς νήσου 

Κωνσταντίαν, κτισθεῖσαν ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τῆς ἐχ σφοδρῶν χαὶ 

συνεχῶν σεισμῶν χατασχαφείσης Σαλαμῖνος" ἀλλ᾽ ὁ αὐθαῤφετος 
Ἀ “ ᾿ 

οὗτος ἰσχυρισμὸς ἀντίχειται πρὸς ὅλην τὴν ἱστορίαν. ὋὉ ἀρχαιό-- 

(1) Ἐπὶ τὸ ὑπερδολικώτερον παριστῶσιν ὅ τε Μαχαιρᾶς χαὶ οἵ ἄλ- 

λοι χρονογράφοι τὰ ἐπὶ τῆς νήσου ἀποτελέσματα τῆς σιτοδείας ἐχεί-- 

νης᾽ ἀτπὶ ἐναντίχς δὲ ὃ χαθ᾽ ἡμισεῖαν ὅλην χιλιετηρίδα προγενέστερος 

τούτων Θεοφάνης ἀναγράφων τὸν λιμὸν ἐχεῖνον, μαστίσαντα πᾶσαν τὴν 

Αὐνατολὴν ἐπιφέρει, ὅτι οὗ λιμοθνῆτες ἐπήρχοντο χατὰ τῆς Κύπρου, καὶ 

λῃστρικῶς ἥρπαζον τὰ σιτηρά (Χρον. σελ. 42 ἔχδ. Βόννης). 

(23) «Μαρίβίοῦ. Ῥϑοοῦῖὶθ οδΙΏ ΘΟ» Ὑ]οίοῦβ, Ηἰβίοσὶδ 

ΒοΙηδηδ οᾶρ. 4]. Τὸ οὐκ εὐχαταφρόνητον τότε ἀξίωμα τοῦ ἀρχιχα- 

μηλοχόμου ἀντιστοιχεῖ τῷ ὕστερον λογοθέτη τῶν ἀγελῶν. 

(3) Κυπριανοῦ, ἱστορία Κύπρου, σελ. 98. 



θ΄. 

τερος τῶν βυζαντινῶν χρονογράφων Θεοφάνης γράφει, ὅτι χαθ᾽ ὃ 

ἔτος ὁ λιμὸς ἐμάστιζε τὴν ᾿Ανατολὴν (999) «σεισμοῦ λαθροτάτου 

γενομένου ἐν Κύπρῳ, Σαλαμίνη πόλις χατέπεσεν, χαὶ ἱκανὴν 

πληθὺν διέφθειρεν » (1). Ταὐτὰ δ᾽ ἐπαναλαμοάνει ἰδίαις σχεδὸν 

λέξεσι καὶ ὁ Κεδρηνός (2) ἀλλ᾽ οὐδεὶς τούτων προστίθησιν, ὅτι 

ὃ τότε βασιλεύων Κωνσταντῖνος ἀνέκτισε τὴν χαταπεσοῦσαν 
» 

πόλιν, μετονομάσας ταύτην Κωνσταντίαν᾽ ἀπ᾽ ἐναντίας μάλιστα 

ἐξ αὐτοῦ τοῦ Θεοφάνους πληροφορούμεθα, ὅτι ἡ πόλις μὴ ἄρ- 

δὴν καταστραφεῖσα, ἐξηχολούθει φέρουσα τὸ παλαιὸν ὄνομα 

Σαλαμὶς καὶ πολὺ μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Κωνσταντίνου, δὴη- 

λαδὴ μέχρι τοῦ ἔτους 843, ὅτε Σ Π; ἐξ ὁλοχλήρου 
“ 

χατεσχάφη ὑπὸ τοῦ τότε χλονίσαντος τῆν τε ᾿Ανατολὴν χαὶ 

τὴν Δύσιν τρομεροῦ σεισμοῦ, ἵν, ὃν χατεπτώθη ἡ Νεο- 

χαισαρεῖία τοῦ Πόντου, ἡ Ρόδος κατέπεσεν, τὸ 

Δυρράχιον διεφθάρη, ἡ Ρώμη ἡμέρας τρεῖς ἐκιν- 

δύνευσε σειομένη, τῆς Καμπανίας δώδεχα πόλεις 

διεφθάρησαν, καὶ ἡ ᾿Αντιόχεια καὶ ἄλλαι τῆς ᾿Ανατολῆς 

πόλεις ἔπαθον. ᾿Ιδοὺ δὲ πῶς συμπληροῖ τὴν ἐπὶ τοῦ σεισμοῦ 

τούτου χαταστροφὴν τῆς Σαλαμῖνος ὁ Θεοφάνης « σεισμοῦ 

γενομένου μεγάλου ἐν Κύπρῳ Σαλαμίνης τῆς πόλεως 

τὰ πλεῖστα χατέπεσε » (3). ἸΙωάννης δὲ ὁ ᾿Αντιοχεὺς, κατὰ 

τοὺς αὐτοὺς περίπου Δ μοῦ: ἀκμάσας χαθ᾽ οὖς καὶ ὁ Θεοφά- 

νης, λεπτομερέστερον ἀφηγεῖται τὸ γεγονός. « Ἔν δὲ τῇ αὐὖ- 

τοῦ (βασιλείᾳ Κωνσταντίου τοῦ Χλωροῦ 4) ἔπαθεν ὑπὸ θεομη- 

([) Χρονογραφία, 1, σελ. 48. 

(2) Χρονογρ. 1, σελ. 519 ἔχδ. Βόννης. 

(3) Χρονογρ. σελ. 56. 

(4) Σογχύσας τὸν πάππον πρὸς τὸν ἐγγονὸν ὃ Μαλαλᾶς ἐσφαλ- 
μένως ἀνάγει τὸ συμδὰν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίου τοῦ Χλωροῦ, 

ὅστις οὐδέποτε ἐχράτησε τῆς ᾿Ανατολῆς, ὑποχειμένης τῷ συμθασιλεύ-- 

σαντι αὐτῷ Διοχλητιανῷ. (Χρονογ. σελ. 313 ἔχδ. Βόννης). 



’ 

ι, 

ν 

νίας Σαλαμιὰς πόλις τῆς Κύπρου, ὑπὸ σεισμοῦ χαταποντισθεῖ- 

σὰ εἰς τὴν θάλασσαν τὸ πολὺ αὐτῆς μέρος, τὸ δὲ λοιπὸν ἕως 

᾽ -“ ᾽ ε ᾽ , ᾿ 

ἐδάφους ἔπεσεν. ἥντινα ἀνεγείρας ὁ αὐτὸς Κωνστάντιος, χαὶ 
λ ἢ »ἱ ’ δ , ἢ » 2:2 

πολλὰ πάνυ φιλοτιμησάμενος καὶ χτίσας, καὶ τοῖς ςἥσασι πο- 

λίταις συγχωρήσας συντελείας ἐπὶ ἔτη τέσσαρα καὶ κχτίσας 

διαφόροις χτίσμασι τὴν πρῴην μὲν λεγομένην Σαλαμιάδα, ἐξ 

ἐχείνου δὲ μετακληθεῖσαν Κωνσταντίαν, ἥτις ἤδη νῦν μητρό- 

πολις τῆς Κύπρου ν. 

Κατὰ τὴν ἐποχὴν δὲ ταύτην (3949) ἐθασίλευεν ὁ υἱὸς 

τοῦ Κωνσταντίνου Φλάοιος ὁ Κωνστάντιος, ὅστις ζῶντος μὲν 
᾽ » ἮΝ 

τοῦ πατρὸς εἶχε τὴν διοίκησιν τῆς ᾿Ανατολῆς (920), μετὰ δὲ 

τὸν θάνατον αὐτοῦ διαμοιράσας πρὸς τοὺς δύο ἑτέρους ἀδελ- 
᾿ 

φοὺς τὸ χράτος, ἐχράτησε δί ἑαυτὸν τὸ βασίλειον τῆς ᾿Ανα- 

τολῆς (998), καὶ μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν χαὶ τούτων παρέμεινε 

μονοχράτωρ (942) διατρίοθων δὲ ὡς ἐπὶ τ πλεῖστον ἐν τῇ ἕδρᾳ 
7 

διότι ἐπροτίμα ταύ- 
᾽ὔ “- 

ἧς ᾿Ανατολιχῆς ὑπαρχίας, τῇ ᾿Αντιοχεί πδς 
᾽ 

τὴν τῆς ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἀναδειχθείδῃῃς νέας ἕ 
5 

ἢ τὸ πιθανώτερον ἵν αὐτοπροσώπως ἐπιτηρῇ τὰς χαθ᾿ ἑκάστην 

ρας τοῦ χράτους, 

ἀπειλουμένας ὑπό τε τῶν Περσῶν χαὶ ἄλλων βαρθάρων χώρας, 

ἐξαιρετιχῶς ἐνταῦθα πολλὰ χαὶ σπουδαῖα κοινωφελῆ ἔργα ἐξε- 

τέλεσε, χαὶ ἄλλας πόλεις ἔχτισεν εἰς τιμὴν αὐτοῦ Κωνσταν- 

τίας μετονομασθείσας, ὡς τὴν περὶ ἔλμιδαν, χαὶ τὴν ἀντιχρὺ 

τῆς Κύπρου τέως χαλουμένην ᾿Αντάραδον (1). 

Ὅτι δὲ ἡ ἐν ἔτει 348 χατασχαφεῖσα Σαλαμὶς ἀμέσως 

ἀνεχτίσθη ὑπὸ τοῦ Κωνσταντίου, ἀνχδείξαντος μητρόπολιν τῆς 

νήσου τὴν ἐπώνυμον αὐτοῦ πόλιν, καὶ διὰ πολλῶν ἀπΈθ ας 

γιῶν ἐνισχύσαντος τὸν συνουχισμὸν αὐτῆς, πληροφορούμεθα χαὲ 

ἐκ τῶν τριῶν βιογράφων χαὶ μαθητῶν τοῦ ἁγίου ᾿Επιφάνους, 
Νὰ 7 Π 

ἰδία δὲ τοῦ Πολυδσίου: χαθ᾽ ἣν ἐποχὴν ἐπεσ χέφθη τὸ πρῶτον 

(1) Θεοφάνης, σελ. ,ὅ4, δ7. 



ια΄. 

τὴν νέαν ταύτην τῆς Κύπρου μητρόπολιν ὁ ἱερὸς ἀνήρ, δηλα- 

δὴ μετὰ πέντε περίπου ἔτη ἀπὸ τῆς καταστροφῆς αὐτῆς 

(348), χαὶ καλῶς κατῳχημένη ἦτο, καὶ ἀδιαχρίτως ἐκαλεῖτο 

Σαλαμὶς χαὶ Κωνσταντία, ὡς μὴ λησμονηθέντος ἔτι ἐντελῶς 

τοῦ ἀρχικοῦ ὀνόματος. Ἢ τελευταία δὲ μετωνυμία ὁριστικῶς 

ἐπεχράτησε περὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ ἑπομένου αἰῶνος - διότι ἐνῷ 

οἱ εἰρημένοι βιογράφοι, ἐν μὲν τῇ ἀρχῇ τῆς διηγήσεως υᾶλ- 

λον γράφουσι Σαλαμῖνα τὴν πόλιν, περὶ τὸ τέλος προτιμῶσι 

τὸ νέον ὄνομα αὐτῆς Κωνσταντία (1). Καὶ ὁ περὶ τοὺς 

αὐτοὺς δὲ χρόνους ἀχμάσας καὶ κάλλιστα τὴν Κύπρον γινώ- 

σχὼν ἅγιος ἹἹερύνυμος γράφει (404) ἐν τῇ ἐπιστολῇ τῇ λεγο- 

μένῃ Παύλας Ἐπιτάφιον « Βδ]διηἶηδθ ΟΥ̓ΡΙΙ, αὰδ6 απ 
Οοπϑίδηζια ἀϊοϊζαν ». 

᾿Αλλ ἐπανέλθωμεν εἰς τὸν Καλόκαιρον " οὗτος μὴ ἐπιλα- 

θόμενος τῶν περὶ αὐτονόμου βασιλείας ἱστορικῶν παραδόσεων 

τῆς ὑπ αὐτοῦ διοικουμένης Κύπρου, ἐπλήρωσε διὰ τῆς ζωῆς 

αὑτοῦ χαὶ τῶν συμμετόχων τὸ ἀπεοίσχεπτον κίνημά του. Καὶ 
ὶ 

χαθὰ μὲν λέγει ὁ Θεοφάνης χαὶ ὁ ἀντιγράφων αὐτὸν Κεδρη- 

, ζῶντος ἔτι τοῦ Κωνσταντίνου ἤγειρεν ἐν τῇ νήσῳ τὴν 

ὌΜΟΝΝ τῆς ἀποστασίας ὁ Καλόχαιρος (394), καθὰ δὲ υᾶλλον 

ὡρισμένως σημειοῖ ὁ ἀρχαιότερος χαὶ μᾶλλον ἀξιόπιστος διὰ 

τὰς περὶ Κύπρου εἰδήσεις ἅγιος Ἱερώνυμος (2), ἅμα τῷ θα- 

νάτῳ τοῦ αὐτοχράτορος ἐξερράγη τὸ ἐν Κύπρῳ χίνημα. Ὅπως 

χαὶ ἂν ἔχῃ τὸ πρᾶγμα, θνησιγενὴς ἀπ τέόη ἡ ἀνταρσία - διότι 

(1) Πολυδίου ἐπισχόπου Ῥινοχουρούρων χαὶ δύο ἀνωνύμων, βίοι 

ῷῶλ 

ΩΝ 

ὶ 
- ,ὔ ͵ὕὔ τὦο -Ὡῇ - ͵ 

τοῦ ἁγίου ᾿Επιφανίου (Ἔν τῇ ἐχδόσει τῶν ἁπάντων τοῦ Ἐπιφανίου 

ὑπὸ ἃ. ὈιΙπάαοΤΗ͂Ι, ἰοτα. 1 χαὶ ΕΣ Τὸν λιμένα τῆς Κωνσταντίας ὁ- 

γομάζουσι Διανευτήριον" ἣ δὲ Βυῆρια το ἢ ὡς πόλις οἷ- 

χτρά. Περὶ τὸ τέλος τῆς διηγήσεως αὐτοῦ ὃ Πο) ος. (404) ὀνουά- 

ζει τὴν Κωνσταντίχν πολύανδρον τῆς ἘΣ τ μητρόπολιν. 

(2) Δα]δοίϊο ἐπὶ ἐπ  ϊεῦς ΕἾ 8611, 8η. 3938, 



ὌΝ Ἤυυυσ τσ“ ν 

“ ἢ ε » κ , “- , Ω “- » , 

ὁ ἀνεψιὸς τοῦ Κωνσταντίνου Δελμάτιος ὁ χαῖσαρ, ἀμέσως χα 
᾽ «- ’ ; “ν᾽ λα, ἢ ᾿ ε “ 1] , 

ας αὐτὴν, συνέλαθε τὸν Καλόκαιρον, τὸν ὁποῖον, κατὰ μὲν 
Ν , ᾽ , . 

τὸν Αὐρήλιον Βίχτωρα σταυριχῷ θανάτῳ ἐτιμώρησε (1), χῶτα 
᾿ 5)" 5 - Ἁ ΝῚ ΄"ἫὮῃἍ ἥ» ταν ᾽ Α 

δὲ τὸν Θεοφάνην χαὶ ἄλλους ἐν Γαρσῷ τῆς Κιλικίας ἐπὶ πυ- 

Ὁ 5 Ν " ἐπ ἐᾷ ἘΞ 
ἔγινεν αἰτία νὰ διορισθῇ ἡ νῆσος νὰ ὑποτελῇ εἰς τὸν δοῦχα 

ἂν - τὴ -- ΩΣ 
ἣ- 

ω)» «΄»-. δὰ “ἣν ος [9] εῇ το ἫΝ Ω - Ο) ».) »»} ῷῶ- 
ΞΕ Σ 

ο) ιενος ὑπὸ τοῦ βασιλέως εἶχεν 
»» 7, Α “α ᾿ ι , ᾽ ᾿ ΄᾽ 
ἐξουσίαν νὰ γχειροτονῇ χαὶ νὰ στέλλῃ εἰς τὴν Κύπι στρα- 

᾿ ἣν " ᾽ αν Ὰ , » ᾿ 2 

τηγὸν διὰ τὴν αὐτῆς φύλα ξιν χαὶ οἰχονομίαν εἷς τὰ πολιτιχά, 
ε ε " » Σ » ᾽ ’ , 

ὡς ὁ Ραλσαμῶν ὃν γ χανόνι τῆς ἐν Εφέσῳ συνόδου λέγει: 

« Πρὺ τοῦ ἀποξενωθῆναι τὴν βασιλείαν τῶν Ρωμαίων ἐκ τῆς 
5 ΥΣ Α » 

Αὐἰντιοχείας, δοὺξ ἐν αὐτῇ ἐπέμπετο, καὶ οὗτος στρατηγὸν εἰς 

Κύπρον ἀπέστελλεν, ὡς ΠῚ τῇ ᾿Αντιοχείᾳ ». ᾿Αλλού- 

τε ἡ εἰχασία τοῦ Κυπριανοῦ, οὔτε ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ Βαλσα- 

μῶνος ἔχουσιν ὑπόστασιν. Ὃ Ζώσιμος ΠΣ τὲ τὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ 
, Η η πῷ - 

μξενὴν ἄναδιο ργανῶσιν τοὶ) χράτους, αμα τοῦ Κωνσταντίνου γϑνο 

ἄντιον μεταφορᾷ τῆς ἕδρας αὐτοῦ, καταγράφει καὶ τὴν 

Κύπρον οὐχὶ ἀποτελοῦσαν ἰδίαν διοίκησιν, ἀλλ᾿ ὑποτελῇ τῇ πρῴ- 

᾿Ανατολικῇ) ὑπαρχίᾳ, ἧς ἕδρα ἦτο ἡ ᾿Αντιόχεια (2)" ἡ δὲ 

περὶ τῶν ᾿Αξιωμάτων Ἔχθεσις (Νού4 ἀϊσηϊαίαπι) εἰδιχώτε- 

ρον ἀναγρά τὰ τὴν Κωνσταντίνιον διαίρεσιν, λέγει ὅτι τὸ 

κατ ἀρχὰς ἡ διοίκησις αὕτη (ΡγΡονίποῖα οΥἱΘη 15) περιλαμθά- 
νουσὰ πέντε ἀνθυπατίας, τὴν Παλαιστίνην, τὴν Φοινίκην, τὴν 

μι “ῳ - Ν κίαν, καὶ τὴν Κύπρο" ν, ὑπεδιγρέθη ὕστερον εἰς δεχαπέντε 

(1) « ορϑθηΐς Οδ]οοθρβ, ΟΥὙΡΓΌΤΩ. ἰπβ.]8 1 ΒρΘοὶθ Γοϑπὶ 

ἀδθιηθη8 οαροϑεινουαῦ. Ὅτ δχογαοίδίο, υὖ ἴαβ δραΐ, ΒΥ δαΐ 

Ἰδίγο πὴ ΠΠΟΡΘ, σοπάθηδα ὑγθᾶ [ΟΓΠΔ Πα βηῖι9 ΓΟ] ρ οί αΒ ἰπ- 

Βϑηΐθιη 8ΠΙΠΠἢ δγοοδυϊί, Β[Π}}] πούϑηάο τα] {86 οΓαΪΠ6 ». 

ΜΙοΐοΣΙ 8, Ηἰβύ. Βουα. οδρ. 4]. 

(2) ᾿Ιστορίχ, σελ. 99 ἔχδ. Βόννης. -- Μαλαλᾶς, σελ. 3510, 



ἢ 
γ : 

οἰχουμένας ὑπὰ κονσιλιαρίων, ἢ βου- -- (ὧν μία καὶ ἡ Κύπρος) ὃ 

λευτῶν χατὰ τὴν μετάφρασιν τοῦ Πορφυρογεννήτου (1). 

Ἡ ᾿Αντιόχεια (ἐννοεῖται δὲ πάντοτε ἡ ἐν Συρίᾳ) ἐξηχο- 

λούθησεν οὖσα μητρόπολις τῆς ᾿Ανατολῆς ὑέχρ' τῶν ἀρχῶν τῆς 

βασιλείας ᾿Ιουστινιανοῦ τοῦ Α΄, ὅτε ἐρημωθεῖσα ὑπὸ τρομερῶν 

σεισμῶν καὶ Θεούπολις ἐπονομασθεῖσα (Ὁ 28), ἀπώλεσε τὰ πα- 

λαιὰ μητροπολιχὰ διχαιώματα, καὶ ἁπλῆ πρωτεύουσα πόλις 

τῆς τότε συστάσης ἐπαρχίας τῆς Πρώτης Συρίας παρέμεινε. 

Δὶς ἡ ᾿Αντιόχεια ἐχυριεύθη ὑπὸ τῶν βαροάρων, τὸ μὲν πρῶτον 
τπς ε . ΄ » νν ὸ ε ᾿ “ ᾽ 

προσωρινῶς ὑπὸ Χοσρόη (540), τὸ δὲ δεύτερον ὑπὸ τῶν Αράθων 
- “ 5 , ἂν ᾿ “-“,-, ς “-" 

(691) ὅτε καὶ ἀπεσπάσθη διὰ παντὸς τοῦ ἑλληνιχοῦ χράτους. 
ε ν ᾽ ᾿ δ .; τ“ . "Ξ ε 

Ο᾽ Βαλσαμὼν ἀναντιρρήτως τὴν δευτέραν ἅλωσιν ἐννοῶν ἁμαρ- 
, - Α ᾿ κ 2 ,ὔ “᾿ " ΞῸ δια “»“5ὥ 

τάνει, ἀλλὰ χαὶ τὴν στιγμιαίχν πρώτην ἂν ἐννοῇ ὁιὰ τῶν 

ἀρῖς ἘΞ Εν δ ἀποξ “Τὴ ὺ ἢ ΐ ἐχ χε: φράσεων « πρὸ τοῦ ἀποζενωθῆναι τοὺς Ῥωμαίους ἐχ τῆς ᾿Αν- 

πὸ 7, Γ΄ ε 7 ᾽ κ 

Γεροχλῆς καταγράφε' τὴν Κύπρον ὡς ἰδίαν ἐπαρχίαν ὑπὸ κον- 
ΝΑ " Ἁ , τῷ 

σουλάριον (2), τὴν δὲ ᾿Αντιόχειαν ὡς ποωτεύουσαν πόλιν τῆς 

γεοσυστάσης ἐπαρχίας Πρώτης Συρίας, ὁμοίως ὑπὸ χονσουλαρίου 

᾿ Ξ ἘΡΤΣΥ͂Σ ἜΣ ΝΞ ΤΡ ΉΣ, δ Ἐς ΡΥ Εν »-ς ἈΝ Η’ κυβερνωμένης. Ἔν δὲ τῷ ἐπισυνημμένῳ χαταλόγῳ εἰς τὴν 
. » -.« 23 “ “- ΄ ΓΞ. 

γεαρὰν διάταξιν τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ, τῷ περιέχοντι τὴν χατ᾽ ἐ- 

ογίας στοχτολογιχὴν μισθοδότησιν, ἀ χφεται ἐ τοι ὦ παρχίας στρατολογικὴν. μισθοδότησιν, ἀναγράφεται χαὶ ὁ ἄρ- 
-" γ Ἃ“" λ " φ , χων τῆς Κύπρου τελῶν συνεισφορὰν ἴσην ταῖς τότε μεγά- 

(1) Νοὐύ 1 αἀἰϊσπίίδύατμη, οἂρ. 104, 109, σατὰ σΟΙΏΤΠΘηΐΔΓΙΪ5 
α. Ῥδποῖρο]ῖ, 1602, φύλ. 10, 73. Ἔν τῷ συγγράμματι ἐξεικονίζεται 

χαὶ τὸ ἔμόλημα τῆς νήσου. 

(2) « μδ΄. ἐπαρχία Κύπρου τῆς νήσου ὑπὸ χονσουλάριον, πόλεις 

ιε΄, Κωνσταντία μητρόπολις, Ταμασσός. Κίτιον, ᾿Αμαθοῦς, Κούριον, 

Πάφος, ᾿Αρσινόη, Σόλοι, ἹΚιρδοῖα, ἸΚύθροι, ἹΚαρπάσιον, Κυρηνία, Τριμι- 

θούντων, Λευχουσία ». 



ιδ΄. 

λαις ἐπαρχίαις τῆς Κιλικίας, Παμφυλίας, Λυδίας, Φρυγίας χλπ. 

Εχ τῆς αὐτῆς δὲ Νεαρᾶς μανθάνομεν, ὅτι καὶ ὁ τέως ἑδρεύων 
ΓΝ δ , 

ἐν ᾿Αντιοχείᾳ κόμης τῆς ἑῴας διετήοε: ψιλῷ ὀνόματι τὸν 

τίτλον τοῦτον, πραγματικῶς δὲ ἦτο ἁπλοῦς διοικητὴς τῆς ἐ- 

παρχίας Πρώτης Συρίας (1). ᾿Αλλὰ καὶ ἐξ ἑτέρας Νεαρᾶς τοῦ 

αὐτοῦ αὐτοκράτορος (Ἱ ΒΊ πληροφορούμεθα, ὅτι ἡ πρὸ πολλοῦ 

διοιχητιχῶς ἀνεξάρτητος Κύπρος ὑπήγετο μετ᾽ ἄλλων ἐπαρ- 

χιῶν εἰς τὴν δικαστικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ παρὰ τὸν Δούναθιν 

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἑδρεύοντος χοιαίστωρος τοῦ στρατοῦ, καὶ ὅτι 

ἐξ ἀναφορᾷς τῶν Κυπρίων, μὴ δυναμένων ἐν χαιρῷ χειμῶνος 

νὰ μεταθαίνωσιν ἐκεῖσε πρὸς ἐχδίκασιν τῶν ἐχχλήτων διαφο- 

ρῶν, εἰς τὸ ἑξῆς θέλουσι δικάζεσθαι ἐν αὐτῇ τῇ Κωνσταντι- 

νουπόλει ὑπὸ τοῦ εἰρημένου χοιαίστωρος, ἢ ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ 

ὑπὸ τοῦ ἀναπληροῦντος τοῦτον. 

᾿Εχκκλησιαστικῶς ὅμως ἡ Κύπρος φαίνεται ἀπηλλαγμένη 

τῆς ἐποπτείας τῆς ᾿Αντιοχείας πολὺ πρὸ τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ ΔῈ 

Ἡ πατρὶς τοῦ ἀποστόλου Βαρνάόα ἐξ ἀρχῆς ἐτήρησεν 

εἶδος ἐκκλησιαστικῆς ἀνεξαρτησίας, καθ᾽ ἑαυτὴν ἐκλέγουσα τοὺς 

κατὰ καιρὸν πνευματιχοὺς αὐτῆς ποιμένας: ἀλλὰ τὸ ἔθιμον, 

χαί τοι σιωπηλῶς ἐπὶ τέσσαρας ὅλους αἰῶνας χαθιερωθὲν, ἠθέ- 

λησε νὰ διεχδικήσῃ κατὰ τὴν πέμπτην ἑκατονταετηρίδα ὁ ἐπί- 

σχοπος τῆς Αντιοχείας, σοφιστιχῶς προδάλλων, ὅτι ἡ διοιχη- 

τικῶς ὑποχειμένη τῇ ᾿Αντιοχείᾳ νῆσος ὥφειλεν οὐ μόνον ν᾽ ἀ- 

ναγνωρίζῃ καὶ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ ἐχχλησιαστικοῦ θρόνου τῆς 

μητροπόλεως, ἀλλὰ χαὶ παρ αὐτοῦ λαμθάνῃ τοὺς προϊσταμέ- 

γους τῶν ἐπισχοπῶν αὐτῆς, ἰδίᾳ δὲ τὸν μητροπολίτην Κων- 

σταντίας. 

(1) « ἔχοντος μὲν χαὶ τὸ τοῦ περιδλέπτου χόμητος τῆς ἑῴας ὄνο- 
[4 Ν ᾿ο-Ὸὡὖω: - μα, τάξεως δὲ μιᾶς ἄρχοντος χομωτιαχῆῇς οὔσης τε χαὶ ὀνομαζομένης; 

χὰ -Ξ 
ν 
“- “ ΄, Ὄ ὔ - “- Φ ἧς πρώτης μόνης Συρίας χαὶ τῶν χυριευτικῶν ἡγουμένου ». 



.“) 

Καθ᾿ ἣν ἐποχὴν ὁ Νεδτόριος ἐτάραττε τὴν ὀρθοδοξίαν διὰ 

τῶν διδαχῶν αὐτοῦ, ἦτο ἐπίσκοπος ᾿Αντιοχείχς ὁ ᾿Ιωάννης, 

ὅστις τὸ κατ᾽ ἀρχὰς συμφρονῶν Κυρίλλῳ τῷ ᾿Αλεξανδρείας καὶ 

τοῖς ἄλλοις ὀρθοδόξοις προέτρεψεν ἐγγράφως τὸν τχραξ 

ἡ κηρύττων τὰ σχανδαλοποιὰ αὐτοῦ δόγματα. Ὃ ἄστα- 

τος οὗτος ἱεράρχης πρὸ πολλοῦ ἐποφθαλμιῶν τὴν ἀνεξαρτη- 

σίαν τῆς Κυπρίου ἐχχλησίας, προσεπάθησε διὰ πολλῶν ἀ- 

νόμων μέσων νὰ ἐκθιάσῃ τὸν τότε μητροπολίτην Κύπρου 

Τρώϊλον, ὅπως ὁμολογήσῃ αὐτῷ τελείαν ὑποταγήν᾽ μὴ χατορ- 

θώσας ὅμως τὸ ποθούμενον, μετὰ τὸν θάνατον τοῦ ἐπισχό- 

πὸυ τούτου, ἀπέτρεψε τοὺς Κυπρίους νὰ προθῶσιν εἰς ἐχλογὴν 

διαδόχου τοῦ Τρωΐλου, πρὶν ἢ λύσῃ τὸ ζήτημα ἡ διχταχθεῖσα 

χατὰ Νεστορίου ἐν ᾿Εφέσῳ σύνοδος, συνεργὸν ἔχων καὶ τὸν 

τότε χόμητα τῆς ᾿Ανατολῆς Φλάθιον Διονύσιον. Ὅθεν ὁ χό- 

μῆς οὗτος ἔγραψε κατ᾽ ἰούνιον τοῦ 431 πρὸς τὸν διοιχητὴν 

τῆς Κύπρου Θεόδωρον (1) νὰ παρεμποδίσῃ τὴν ἐκλογὴν, καὶ 

τιμωρήσῃ διὰ τῆς στρατιωτιχῆς δυνάμεως πᾶν ἐν τῇ νήσῳ 

ὀχλαγωγιχὸν χίνημα, ἀπειλῶν ἐν τέλει τόν τε διοιχητὴν χαὶ 

τὸν στρατὸν διὰ προστίμου πέντε λιτρῶν χρυσοῦ, ἐν περιπτώ- 

σεὶ ἀπειθείας εἰς τὰς διαταγὰς αὐτοῦ (2). Δί ἑτέρου δ᾽ ἐγγράφου 

ὁ αὐτὸς Φλάόθιος Διονύσιος πρὸς τοὺς κληρικοὺς τῆς μητροπό- 

λεως Κωνσταντίας τὰ αὐτὰ δηλῶν, ἐπὶ τέλους ὑπεδείχνυς τοῖς 

Κυπρίοις, ὅτι ἠδύναντο νὰ προθῶσιν εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ ὑπ’ 

αὐτοῦ συνισταμένου ὑποψηφίου. 

Ἔν τούτοις οἱ Κύπριοι προέθησταν εἰς τὴν ἐκλογὴν ἐπι- 

(1) ΕἸανῖαβ Θίοη γϑαβ ΠῚ 9 γ 1881 018 οὐ τηᾶρ πὶ β 6 Π 1551 118 

αὐγίαβαθθ χοροὶ 8 τηᾶρ᾽ϑίθνΡ, Τηθοάογο {Ππβύγὶαϑίπηο Ογργίος- 

ΤΌΤ ΤΟΡΊΟΠΪΒ ΡΓΔΘΒ16]. 

(9) Τύδαθ. 51 δοηὐθη ἐοεὶ ὑαῦθα8 οχοϊαγοπέ, ρᾶνίϊπι ἐπᾶ 

δΡαυϊα8, ΑΓ ΠῚ ΟὈὐΘΙρΡ ΘΡ π5. 111 οχογοϊναβ 688 ϑυδρίογο βία 
ἀδαΐ, τχοάβα δ᾽ οπηηΐθα8 ρρομ 9 αὐ. 



, 
ΓΕ 

σχόπου Κωνσταντίας τοῦ Ρηγίνου, ὅστις παρευρέθη εἰς τὴν ἐν 

Εἰ φέσῳ σύνοδον μετὰ τῶν συνεπισχύόπων Ζήνωνος Κουρίου, χαὶ 

Εὐαγρίου Σόλων. Κατάλληλος ὃ δὲ μετ᾽ οὐ πολὺ ἐδόθη αὐτοῖς 

περίστασις ἵν ἀσφαλέστερον παγιώσωσι τὴν ἀπὸ τῆς ᾿Αντιο- 

χείας ἐπαπειλουμένην ἀνεξαοτησίαν τῆς ἑχυτῶν ἐχχλησίας" ὁ 
- 

προρρηθεὶς ᾿Αντιοχείας ᾿Ιωάννης, πὰ ἰνῳδήσας ἐφάνη θιασώτης 

τοῦ Νεστορίου, χαὶ συγχρουσθεὶς πρὸς Κύριλλον τὸν ᾿Αλεξαν- 

δρείας, μεθ᾽ οὗ τέως συνειργάζετο, χαθῃηρέθη ὑπὸ τῆς συνόδου. 

Τότε καὶ οἱ ἐπισχοποι τῆς Κύπρου ὑπέῤαλλον λίδελλον, ἐν ᾧ 

ἐχτιθέμενοι τοὺς ἐπηρεασμοὺς χαὶ ἐνοχλήσεις τῆς ἐχχλησίας 

αὐτῶν ἀπὸ τῆς ᾿Αντιοχείας, ἥτις καταχρηστικῶς ἐ ἐπεζήτει τὴν 

καταστροφὴν χεχτημένων χαὶ ὑπὸ τῆς ἐν Νιχαίοᾳ συνόδου ἀ- 

νεγνωρισμένων δικαιωμάτων (1), ἐζήτησαν παρὰ τῆς συνόδου 

(1) ΑΒυβὶ (οἵ ᾿Αντιοχεϊς ) ΔΌΪ Ομ 6, νὶ οορθρθ σοϊποραπὺ, οὐ 
ΒΡΊΙΘΘΡΟ 5101 βϑποίοβ θρίβϑοοροβ ἰπ80]86 οοηΐρᾷ δροβίο!οοξ 

σϑῆοποβ, οἱ ἀοῇ ἰδίομ 65 β8πο  θβίτηδο ΝΊοϑοηδ6 Βυποαϊ... 1460 

ΟὈΒΘΟΡδτηι8, οὐ δὰ βϑδηοία νϑϑὺγα σϑηπχδ ῬΡΟΟΙ ΔΙ ηλὰ5. αὖ Θ8Π0- 

πίοι βϑηὐθηὐί οὐΐαηλ πππα, Β᾽οαὺ 1δ1ὐϊὸ ἃ ὑθιῶρ οι 5 ἀροβίο- 

Ἰογατη, οὐ οοῃδυθαθοπὶθ5 οὺ σΔΠΟΒΙΡ5 58 ΠΟ. 8351 86. οὐ τη8- 

δη86 ΒΥΠ04Ὶ Νίδαθπδθ, 1688 οὖ ΒΌΡΘΤΙΟΥ Π514 1185. οὲ ροὐθηϊνια 

Ῥϑρηδηϑιὺ ποβίγα ΟΥΡΡΙΟσ τη βυποάιϊβ: ἰΐα δὺ πὰπΟ Ρ6Ρ τγ8- 

βύγδι ἱποουΡ παρίδῃ ϑὺ 1050]55] τη βϑηὐθηξίδμη, οὐϊδη νοϑύρα 

οοηϑύϊαψοηο Ἰαϑύϊοϊϑτα ΠΟΪ8. ΠΘΡῚ ΘΕΡΙΠη5. --- Οἱ εἰς τὴν ἀρα- 

θικὴν γλῶσσαν περισωθέντες χανόνες τῆς ἐν Νιχαίᾳ συνόδου (317 καὶ 48) 

ρητῶς δρίζουσι τὴν ἐκ τῆς ᾿Αντιοχείας ἐξάρτησιν τῆς Κυπρίου ἐχχλη- 

σίας - φαίνεται ὅμως, ὅτι οἵ χανόνες οὗτοι ἐπλαστουργήθησαν ὕστερον 

ἐν ᾿Αντιοχείᾳ πρὸς χραταίωσιν τῶν ἐπὶ τῆς Κύπρου ἀξιώσεων " διότι 

ἣ ἐν ᾿Εφέσῳ σύνοδος, κάλλιστα γινώσχουσα τὰ πρὸ ἑχατὸν περίπου 

ἐτῶν ἐν Νικαίᾳ θεσπισθέντα, οὐ μόνον δὲν ἀντιλέγει εἰς τὰς ἐνστάσεις 

τῶν Κυπρίων ἐπιχαλουμένων τὸ χῦρος αὐτῆς τῆς ἐν Νικαίχ συνόδου 

πρὸς ὑποστήριξιν τῆς αἰτήσεώς των, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἐναντίας χαὶ αὐτὴ αὕτη 

ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῶν τῶν χανόνων τῆς ἐν Νιχαίχ συνόδου ἀναγνωρίζει 

τὸ αὐτοδιοίκητον τῆς τῶν Κυπρίων ἐχχλησίας. --- ΓΑΛπορον δὲ πῶς δ. 



͵ 

ιΗς. 

-Ὁ “-“ , Ἁ 5 , ἘΝ - 

τὴν τοῦ χαχοῦ θεραπείαν. Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ τε λι- 

Θέλλου χαὶ τῶν γραμμάτων τοῦ χόμητος τῆς ᾿Ανατολῆς, 
“- » 5 .] - "ἊΝ ἂς πτρ 

χαταχρηστιχῶς διατάξαντος τὴν ἀνχθολὴν τῆς ἐκλογῆς τοῦ 
᾽, - , ΩΣ . π" 5 λτι ἘΕΥΣ ΤᾺ 41: Ἂς 

μητροπολίτου ΚΚωνσταντίας, Εὐάγριος ὁ Σόλων ἐπίσχοπος, ἰσχυ- 

ρίσθη ὅτι αἱ ἐνέργειαι τῶν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τείνουσι πρὸς ὑπο- 

ταγὴν τῆς ἐχκλησίας τῆς Κύπρου, κατχπατουμένων οὕτω χαὶ 
ἣ , ῃ με ὃ ΩΝ ε ᾿»" Ν 3. , Ἔ 

ικαιωμάτων χαὶ κανονικῶν διχτάξεων. Ἣ Σύνοδος ἀχούσασχ 

τούτου, ἠρώτησεν, ἐάν ποτε ὁ ᾿Αντιοχείας ἐπίσχοπος ἐχειροτόνη- 

[φἹ ς ᾽ ἐὸν :] () -. Ὁ» « 4: σε τὸν Κωνσταντίας. ᾿Απαντῶν δὲ Ζήνων ὁ Κουρί 

ἀπ αὐτῶν τῶν ἁγίων ἀποστόλων οὔτε ἐπενέθόη ποτὲ, οὔτε ἐχοι- 
Χ ᾿ ,ὔ ᾽ - πὰ .ὕὔ ΚΞ ἀμ) ΄ 

νῶνησε πρὸς τὴν ἐχχλησίαν τῆς Κύπρου ὁ ᾿Αντιοχείας 1 πὴ Ὡς 
315 ᾿ ε ᾿ -- ΝΟ ᾽ὔ 

τις. Ἐπειδὴ δὲ ἡ σύνοδος ἐζέτησε πλειοτέρας διασαφηνίσεις 
“ » ἄος. 3 ΄ὔ » ἢ ΄ γ᾿ 

περὶ τῆς μὴ ἐπεμοάσεως τοῦ ᾿Αντιοχείας ἐν Κύπρῳ, ὃ Ζήνων 
δ ΄ὔ » - Ν᾿, . ων "- 5 - διεθεθαίωσεν αὐτήν, ὅτι οὐδέποτε ἐν τῇ μητροπόλει ἢ ἐν ἄλλῃ 

“ , » γΞνν » , “"“᾿ "» ,ὕ - » ΄ » » 

τῆς νήσου ἐπισχοπῇ ἐπενέθη ἢ ἀνεμίχθη ὁ ᾿Αντιοχείας: ἀπ 
» ε "» “ὦ ὮΝ » 7 

ἐναντίας δὲ συνερχομένη ἡ ἐν τῇ νήσῳ σύνοδος ἀπεκαθίστα 
τῊ δ τος ἜΑ ΈΕΡας ΔΩ ΣΕ ΞΘ ΕΝ ΠΕΣ. ΠΕ αΣ τὸν μητροπολίτην καὶ μετὰ τὴν διαδεσαίωσιν ταύτην ὃ Ζήνων 

ἐπέμεινεν, ἵνα ἡ σύνοδος κανονικῶς χαθιερώσῃ τὸ χατὰ παλαιὸν 
“Μ᾿ 3 ΄, - σ΄ 7 : " ,ὕ πα “,«,ῳ..7 , 
ἔθος αὐτοδιοίκητον τῆς Κυπρίου ἐκκλησίας, ἐξασφαλίζουσα ταύ- 

ϑ “» Σ Ῥ “ - τὴν διὰ παντὸς τῶν ἐξωτερικῶν πειρασμῶν (1). 
, : ,ὔ , » Ψ 

Μετὰ τὴν συζήτησιν ταύτην (2), ἡ σύνοδος ἀνχγνωοίσασα 

πολυμαθὴς Λαδαῖος παρεννοήσας τὰ ἐν ᾿Εφέσῳ θεσπισθέντα, λέγει ὅτι 

χαὶ ἣ σύνοδος. αὕτη ἀνεγνώρισε τὰ ἐπὶ τῆς Κύπρου διχχιώματα τῆς 

Αἰντιοχείας (ὉΠ 61118,1, σελ. 902). 

(1) Ῥυὶὰβ. δἰβνιηαναθβ, απο παηααδηη νοὶ δαΐαθγὶὶ, νϑὶ 

ΟΥ̓Δ δ οΥϊῦ ἤθαὰθ ἴῃ ΤηΘὕΡΟΡΟ], πθαπ6 ἴῃ δ]ϊα οἰγιαίθ ; 584 

ΒΥΠΟάὰΒ ποβίγδθ ργουϊηοίδθ οοηρτοσαία οοηϑίϊἑαθρδύ τηϑίρο- 

ῬοΠδηατα : οὖ οὐϑιη8, αὖ νοϑίγὰ βαηοΐα βϑυποάυβ 888 βθηΐθη- 

(16 ΠΟΌΪΒ σοποθηίαί, οὗ ἤδθο βίδθ δὲ, ἴα τὖ γοΐαβ Τη08, 51- 

οαὺ Πδοίθηβ ΓΟΌῸΓΡ 8.801 80, 1ἴἴὰ οὐ ἤὰπο παρθαί, οὐ πα]] 81} 

πονϊαύθιη ἴῃ ποδβύγα Ῥγουϊ ποῖα Π6ΡῚ βἰπδί, 
(2) Περὶ τὴν ἔχθεσιν τῆς ἐχχλησιχστιχῇς ταύτης διενέξεως πλέον 
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ιη΄. 

τὸ ἐν Κύπρῳ χαθιερωμένον ἔθιμον τοῦ ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἐκλέγειν τὸν 

μητροπολίτην, συνεπείᾳ τοῦ ὁποίου ἐθίμου ἐξελέχθη χαὶ ὁ πρὸ 

μικροῦ ἀποθανὼν Τρώϊλος, χαὶ ὁ προχάτοχος αὐτοῦ Σαθῖνος, 

χαὶ ὁ πρὸ τούτων ᾿Επιφάνιος, παρεδέχθη τὸ περὶ τὴν ἐχλο- 

γὴν τῶν ἐπισκόπων ἀνεξάρτητον τῆς Κυπρίου ἐχχλησίας διὰ 
εῬ 

τῆς ἑξῆς ψήφου. 
« Ἧ ἁγία σύνοδος εἶπε. Πρᾶγμα παρὰ τοὺς ἐκχλησιαστι- 

χοὺς θεσμοὺς χαὶ τοὺς κανόνας τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων καινο- 

τομούμενον, χαὶ τῆς πάντων ἐλευθερίας ἁπτόμενον, προσήγ- 
ε , 7ὔ " ε Α ᾽ 

γξιλεν ὁ θεοφιλέστατος συνεπίσχοπος Ρηγῖνος χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ 

θεοφιλέστατοι συνεπίσχοποι τῆς Κυπρίων ἐπαρχίας Ζήνων χαὶ 

Εὐάγριος ὅθεν ἐπειδὴ τὰ χοινὰ πάθη μείζονος δεῖται τῆς θε- 
,ὕ ε ι ὰ Α , ΄ , 

ραπείας, ὡς καὶ μείζονα τὴν βλάθην φέροντα, χαὶ μάλιστα 

εἰ μηδὲ ἔθος ἀρχαῖον παρηκολούθησεν, ὥστε τὸν ἐπίσχοπον τῆς 

Αἰντιοχέων πόλεως ἐν Κύπρω ποιεῖσθαι τὰς χειροτονίας, χαθὰ 

διὰ τῶν λιθδέλλων καὶ τῶν οἰκείων φωνῶν ἐδίδαξαν οἱ εὐλα- 

Θέστατοι ἄνδρες, οἱ τὴν πρόσοδον τῇ ἁγίᾳ συνόδῳ ποιησάμε- 

νοι, ἕξουσι τὸ ἀνεπηρέαστον καὶ ἀθίαστον οἱ τῶν ἁγίων ἐχ- 

χλησιῶν τῶν χατὰ τὴν Κύπρον προεστῶτες, χατὰ τοὺς χανόνας 

τοῦ δέοντος διέτριψα, διότι τὸ μέρος τοῦτο τῶν ἑλληνικῶν πραχτιχῶν 

ἀπολεσθὲν δυστυχῶς περιεσώθη ἐν λατινιχῇ μεταφράσει, τὴν ὁποίαν ἧ- 

Ὑνόουν οὐ μόνον οἵ νεώτεροι περὶ Κύπρου γράψαντες, ἀλλὰ χαὶ αὐτοὶ 

οἵ τῶν χανόνων σχολιασταί, Βαλσαμὼν, Ζωναρᾶς καὶ ᾿Αριστηνός, γινώ- 

σχοντες μόνον τὸν ἐξενεχθέντα συνοδικὸν χανόνα, ὅστις χαὶ μόνος ἕλ-- 

ληνιστὶ περιεσώθη, οὐχὶ δὲ χαὶ τὴν προηγηθεῖσαν τούτου μαχρὰν χαὶ 

σπουδαίαν συζήτησιν. ((ο] ]θούϊο σΟΠΟΙ]Ι ΟΡ τη, ουτᾶ Γι 0 61, ὑοσι. 
ΠῚ, σελ. 781-802, --- ΑἸ ΡΠ Ἰβδίτηϑ 60]]. ΘΟ ΠΟΙ] ορατα οαγα Νδηβὶ, 

ἴοπη. ΤΥ, σελ. 1406-1 470. --- Πραχτικὰ τῆς ἐν ᾿Εφέσῳ συνόδῳ, κανὼν 

ἡ΄ καὶ ἑρμηνεία εἰς τοῦτον Βαλσαμῶνος, Ζωναρὰᾷ χαὶ ᾿Αριστηνοῦ, ἐν 

Ῥαιάθοίαθ Οοποι]ογατω, οὰ. Βουθρορὶὶ, Οχοπὶ, 1672, ἐοπι. 1, 

σελ. 104-106). 



ιθ΄. 
- Η ι ᾿ ᾿ ΄ » δὲ ς -“ : 

τῶν ὁσίων πατέρων, χαὶ τὴν ἀρχαίαν συνήθειαν, δ ἑαυτῶν τὰς 

χειροτονίας τῶν εὐλαδεστάτων ἐπισκόπων ποιούμενοι’ τὸ δὲ αὐτὸ 

χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων διοικήσεων καὶ τῶν ἁπανταχοῦ ἐπαρχιῶν ̓  

παραφυλαχθήσεται: ὥστε μηδένα τῶν θεοφιλεστάτων ἐπισχό- 

πὼν ἐπαρχίαν ἑτέραν οὐκ οὖσαν ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τὴν 

αὐτοῦ, ἤγουν τῶν πρὸ αὐτοῦ χεῖρα χαταλαμθάνειν " ἀλλ᾽ εἴ τις 

χαὶ χατέλαδε, χαὶ ὑφ᾽ ἑαυτῷ πεποίηται βιασάμενος, ταύτην 

ἀποδιδόναι, ἵνα υὴ τῶν πατέρων οἱ χανόνες παραθαίνωνται, 

υηδὲ ἐν ἱερουργίας προσχήμχτι ἐξουσίας (κοσμικῆς) τύφος πα- 

ρεισδύηται, υηδὲ λάθωμεν τὴν ἐλευθερίαν χατὰ μικρὸν ἀπολέ- 

σαντες, ἣν ἡμῖν ἐδωρήσατο τῷ ἰδίῳ αἵματι ὁ κύριος ἡμῶν ᾿[η- 
ε ; ᾽ 

σοῦς Χριστός, ὁ πάντων ἀνθρώπων ἐλευθερωτής. ἼἜδοξε τοίνυν 
ι ᾽ 

τῇ ἁγίᾳ ταύτῃ καὶ οἰχουμενικῇ συνόδῳ, σώζεσθαι ἑκάστῃ ἐ- 
͵ 

7 Α ᾿ ν᾽, 
παρχίᾳ καθαρὰ καὶ ἀθίαλστα τὰ αὐτῇ προσόντα δίκαια ἐξ ἀο- 

. ὁ ' 

» 

χῆς ἄνωθεν, κατὰ τὸ πάλαι χρατῆσαν ἔθος, ἄδειαν ἔχοντος 

ἑχάστου μητροπολίτου τὰ ἴσχ τῶν πεπραγμένων πρὸς τὸ οἰ- 

χεῖον ἀσφαλὲς ἐχλαθεῖν: εἰ δέ τις μαχόμενον τύπον τοῖς νῦν 

ὡρισμένοις προσκομίσοι, ἄκυρον τοῦτον ἔδοξε τῇ ἁγίᾳ πάσῃ 

χαὶ οἰκουμενικῇ συνόδῳ ». 

Διὰ τοῦ χανόνος τούτου, τὸν ὁποῖον ἐπίτηδες ὁλόκληρον 

παρεθέμεθα, δὲν χηρύσσεται πάντῃ αὐτοκέφχλος ἡ ἐν Κύπρῳ 

ἐκκλησία, ὥς τινες ὑπέθεσαν, ἀλλὰ μόνον περὶ τὴν ἐκλογὴν τῶν 

χατὰ χαιροὺς ἐπισχόπων ἀναγνωρίζεται αὐτῇ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐ- 

πιχρατοῦν ἔθιμον τῆς μὴ παρεμθάσεως τοῦ ἐπισχόπου ᾿Αντιο- 

χείας, ὅστις οὐχ ἧττον κατὰ τὰ ἄλλα ἐξηκολούθει ἐποπτεύων 

τὴν ὑποχειμένην αὐτῷ Κύπρον" ἂν ὁ κανὼν οὗτος χαθιέρου τὸ 

αὐτοχέφαλον τῆς Κυπρίου ἐχχλησίας, ὡς ἡμαρτημένως λέγει 

ὁ Βαλσαμών, ἠδύναντο χαὶ οἱ ἄλλοι μητροπολῖται ν᾽ ἀπαιτή- 

σωσι τὰ αὐτὰ δικαιώματα, ἀφοῦ μάλιστα αὐτὴ ἡ σύνοδος ρη- 

τῶς τοῖς ἐπιτρέπει τοῦτο. 

Οἱ ἐν ᾿Αντιοχείᾳφ ἐπίσκοποι, μὴ ἀρεσκόμενοι εἰς τὴν ψιλῷ 

ϑ 

--“τῃᾶἂν «ἀπ πα 



“. 

» 

ὀνόματι ἐποπτείαν τῆς Κυπρίου ἐχκλησίας, προσεπάθησαν νὰ 

ὑπερπηδήσωσι τὰ συνοδικῶς ἐσχαμμένα ὅρια, καὶ ἰδίᾳ, ὁ τὸν 

θρόνον ἁρπάσας Πέτρος ὁ ἐπιλεγόμενος. Κναφεύς: ἀλλ᾽ ὡς χά- 

ριν τοῦ Βαρνάθα τέως ἀπήλαυςε τῆς προνομίας ταύτης ἡ Κύ- 

προς, οὕτω χαὶ νῦν δι αὐτοῦ τούτου διέφυγε τὸν νέον κίνδυ-- 

γον. Ὑπὸ δένδρον κεραταίας εὑρέθη τὸ λείψανον τοῦ πάτρωνος 

τῆς νήσου χρατοῦντος ἐπιστέρνιον τὸ κατὰ Ματθχῖον εὐαγγέ- 

λιον, αὐτόγραφον τοῦ ἀποστόλου. οἱ δὲ Κύπριοι παραλαθόντες 

χ πολύτιμα ταῦτα λείψανα, μετέόησαν εἰς Κωνσταντινούπο- 

λιν χαὶ προσήνεγχαν εἰς τὸν βασιλεύοντα Ζήνωνα (480), 
, 

ἀντιχαριζόμιενος ς διέτα αξεν ἵνα τοῦ λοιποῦ ἡ Κύπρος μὴ τελῇ 

ὑπὸ ᾿Αντιόχειαν, ἀλλ ὑπὸ Κωνσταντινούπολιν (1). 

Καὶ κατὰ τὴν περίστασιν δὲ ταύτην πάλιν σφάλλουσι. 
,ὔ “. “- ,ὔ 

πάντες οἱ περὶ Κύπρου λαλήσαντες, διότι ἐν χαλῇ τῇ πίστει 
' ' ͵ 

, 4 , 
παραδεχθέντες ὑπόπτους μαρτυρίας μεταγϑξν ξστέρων χϑονογρα- 

, ῳ Ω -“ 
φων, γράφουσιν ὅτι ἐπὶ Ζήνωνος ἀνεγνωρίσθη τὸ μέχοι τοῦδε 

! ἐ 

ὑφιστάμενον προνόμιον τοῦ αὐτοχεφάλου τῆς ἐν Κύπρῳ ἐχκλη- 

σίας, ἐν ᾧ πραγματικῶς ἡ ἐκχλησιαστικὴ αὕτη καινοτομία ἔ- 

λαύε χώραν δύο ὅλας ἑχατονταετηρίδας ὕστερον, ὡς κάτω τέρω 

διὰ μαχρῶν καταδειχθήσεται. 

ἀξλξινσος 

᾿Εχτὸς τῆς προεχτεθείσης διοιχητιχῆς ἀναδιοργανώσεως 

τῆς Κύπρου, ἡ ἱστορία ἀναγράφει χαὶ δύο ἕτερα χατὰ τὴν 
᾽ Α τὴ]ν - ΝΟ ᾽ - κ 5» - αὐτὴν ΣΤ ἑχατονταετηρίδα συμδάντα, ἐξ ὧν τὸ μὲν ἀφορᾷ 
Α Η ε Ζ' » “ δὶνι τς - Σ ,ὔ 

τὴν ἐπαύξησιν τοῦ πληθυσμοῦ αὐτῆς διὰ τῆς ἐποιχίσεως ἑτε- 

ρογενῶν στοιχείων (2), τὸ δ᾽ ἕτερον, ἥττονος λόγου ἄξιον, εἶναι 

(1) Λέοντος Γραμματικοῦ Χρονογρ. σελ. 117 ἔχδ. Βόννης. Κε- 

δρηνός, 1, σελ. 618. 

(28) Περὶ τὰ τέλη τῆς βασιλείας ᾿Ιουστίνου τοῦ Β΄ (5178) περὶ τὰς 

τριάχοντα χιλιάδας αἰχμαλώτων δε ρτῶν παραδοθέντων εἰς τὸν τότε 
3 Χ 

ασιλεύσαντα Μαυρίχιον « ἀνὰ τὴν Κύ- Ο ξ- τσ εὶ στρατηγοῦντα μετ οὐ πολὺ 



’ 
χα. 

ἡ ὑπὸ τοῦ αὐτοχράτορος ᾿Ιουστινιανοῦ Α΄ γενομένη ἀνανέωσις 

τοῦ ἐν τῇ νήσῳ ὑδοχγωγείου τοῦ ἁγίου Κόνωνος (1). 

Κατὰ δὲ τὴν ἑπομένην ἑόδόμην ἑχατονταετηρίδα νέαι 

συμφοραὶ ἐνέσχηψαν ἐπὶ τῆς ἀτυχοῦς νήσου. ὋὉ φοῦςξ ρώτερος 

υἱἷν τῶν ὁποίων 
ΕΣ 

τοῦ ἑλληνισμοῦ πολέμιος, ω Αγαρηνοΐ, τὴν ὁρ 
᾽ ,ὔ 

προσωρινῶς εἰχε στήσει ὃ ἀρειμάνιος τοῦ τ ὐε ου ον Ἥρα- 

χλείου βραχίων, διὰ μικροῦ πορθμοῦ εν λον ἀπὸ τῆς Κύ- 

πρου, τῆς ὁποίας ἡ χατάχτησις μόνον ὡς ζήτημα χρόνου ἢ- 
ε - 

δύνατο νὰ λογισθῇ. Καὶ ἄγνωστον υὲν ὁποῖα προφυλαχτιχα 

προν διεχύθησαν ». Θεοφ. Σιμοχάτης, σελ. 148 ἔχδ. Βόννης. Ἔχ δια- 

φθορᾶς δὲ τοῦ χειμένου τοῦ Σύρου χρονογράφου Γρηγορίου ᾿Αὐδουλφαροὰζ 

ἢ Βαρεδραίου (ΟἜγοη. ϑ'γτίδουτη, σελ. 118) παρεδέχθη, ὅτι καὶ οἵ 

ἐπὶ ᾿Ιουστινιανοῦ Β΄ (691) πρὸς τοὺς "Αραῦας αὐτομολήσαντες Σλάθοι, 

ἐπῳχίσθησαν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ χαὶ ἐν Κύπρῳ λαθόντες γυναῖχας χαὶ 

Αὐλλὰ τὸ γεγονὸς τοῦτο αὐταῖς λέξεσιν μενῶ χαὶ ὃ ἀρχαιότερος 

τοῦ ᾿ἀὐουλφαρὰζ Σύρος χρονογράφ φος Μιχαὴλ ὃ πατριάρχης, λέγει ἀπ 

ἐναντίας, ὅτι οἵ Σλάέοι οὗτοι εἰς πέντε ΩΝ {καὶ οὐχὶ εἰς ἑπτά 

ὡς γράφει ὃ πρῶτος) συμποσούμενοι ἐπῳχίσθησαν ὅπὸ τῶν ᾿Αράδων ἐν 

Αὐντιοχείᾳ χαὶ ἐν ουῦβ (τῇ Κύρῳ τῆς Κομμαγηνῆς, χαὶ οὐχὶ ἐν 

Κύπρῳ). ΟΠ τοπίααθ 46 ΜΊΟΠ6] Ἰ6 ανδηά, ἐγ. Ὗ. 8 ηρ7015, δ8- 

Πἶδ6 1868, σελ. 946, καὶ σημ. τοῦ μεταφραστοῦ. Καὶ ὃ ἀρχαιότερος δὲ 

τούτων Θεοφάνης (σελ. 560-61) διὰ μαχρῶν ἐχτιθέμενος τὰ χατὰ τὴν 

αὐτομόλησιν τῶν ἀπίστων τοῦ ἀν τ τῦρας μσθοφορὼμ; εἰς εἴχοσι 

χιλιάδας συμποσουμένων, δὲν λέγε: χαὶ ὅτι βρῶ ἐν Συρίχ χατῴχη- 

σαν ἀπ᾽ ἐναντίας ἁάλιστα ρητῶς ἀναφέρει, ὅτι οἵ πρὸ μιᾶς πεντηχον- 

ταετηρίδος (664) προσρυέντες τῷ ᾿Αὐδεραχμὰν Σχλαόύδηνοί, 

σὺν αὐτῷ ἐν Συρίᾳ χατῆλθον χιλιάδες πέντε, καὶ ἤχησαν 

εἰς τὴν ᾿ΑἈπάμειαν χώραν ἐν κώμῃ Σχευοχοδόλῳ. (Χρον. 

σελ. 632). Κατὰ πᾶσαν δὲ πιθανότητα τὴν πρώτην ταύτην τῶν Σλάδων 

αὐτομόλησιν συνέχυσαν οἵ Σορδο χρονογράφοι πρὸς τὴν δευτέραν. 
ἣν (1) προ οπιρυὶ περὶ ΠΥ Υ, 9. --- Περὶ τῶν ἄλλων θρυλ-- 

λουμένων ἐν Κύπρῳ χτισμάτων τοῦ ἘΡΈΕΑΡΕΝ Α΄ χαὶ τῆς δῆθεν 

Ἰζυπρίας τυζύγου αὐτοῦ Θεοδώρας, λόγος γίνεται ἐν τοῖς ἑξῆς. 



186: 

μέτρα ἔλχοεν ὑπ τὲρ τῆς σωτηρίας τῆς τε Κύπρου χαὶ τῶν ἂλ- 

λων νήσων ὁ μέγας ἐχξῖνος μονάρχης, ὁ τοσοῦτον εὐδοχίμως 

ἀγωνιζόμενος πρὸς τοὺς πανταχόθεν ἀπειλοῦντας τὸ κράτος φο- 

δεροὺς ἐχθρούς, Πέρσας δηλονότι, ᾿Αὐάρους, Χαζάρους χαὶ Σλά- 

ὄους᾽ ἐκ τῶν περισωθεισῶν ὅμως ἐπιγραφῶν περὶ κατασχευῆς 

καὶ ἐπιδιορθώσεως διαφόρων κοινωφελῶν ἐν τῇ νήσῳ χτιρίων, 

πιθανολογεῖται ὅτι καὶ ἄλλα εἰς ἄμυναν συντελοῦντα ἔργα 

ταὐτοχρόνως ἐξετελέσθησαν ἐν Κύπρῳ (1). 

Δῶντος ἔτι τοῦ Ἡρακλείου ἡ ἑλληνὶς αὕτη νῆσος πρώτη 

ἔσχε τὴν ἄζηλο» τιμὴν ν᾽ ἀντιχρύσῃ τὴν ᾿Αγαρηνὴν σπάθην. 

Εν ἔτει 692 αὐτὸς ὁ πενθερὸς τοῦ προφήτου, ὁ καλίφης 

Α᾽ὀουθδὲχρ προσέθαλλε τὴν Κύπρον προσωρινῶς δέ, κατὰ πᾶ- 

σαν πιθανότητα, χρχτήσας τοῦ Κιτίου (Λάρναχος) ἀπῆλθεν, 

ἀφοῦ, ὡς λέγεται, ἔθαψεν ἐνταῦθα τὴν ἀποθανοῦσαν κόρην 

αὐτοῦ (2). 

Ἡ δευτέρα κατὰ τῆς Κύπρου ἐπίθεσις τῶν ᾿Αράθων ἦν 

σπουδαιοτέρα. Ὃ διάδοχος τοῦ ᾿Αὐουδὲκρ, Ομὰρ ὁ ἄγριος 

τῆς Αλεξανδρινῆς βιόλιοθήχης πυρπολητής, ἐκτιμῶν τὰς λαμ- 
᾿ , γώ “- » ΡΞ , Ν ὦ 

πρᾶς νίχας τοῦ στρχτηγοῦ αὐτοῦ διοχόία, διώρισε τοῦτον ἅμα 

(1) Βοϑο ΕΣ, σοΡΡ8. ᾿πβορὶρυϊοππαιῃ ατᾶθο. Ν. δ6οδ, 86θ62- 

63. Περὶ ἐπιξ ορθοσ ὡς τοῦ ἐν Κωνσταντίᾳ ὑδραγωγείου, ἐπὶ Πλουτάρ- 

χου ἀρχιεπισχόπου --- « Θωμᾶς ὅ μεγαλοπρεπέστατος χόμης Κύπρου 

ἀνανεοῖ τὸ ἔργον τῆς πλαχώσεως τῆς ἐν ᾿Ατταλείᾳ πύλης ». Ἐπὶ Ἢ- 

ραχλείου ἀναφέρεται δοὺξ τῆς Κύπρου ὃ ᾿Επιφάνιος πατὴρ τοῦ ἁγίου 

"ωάννου τοῦ ᾿Ελεήμονος (Ροδινοῦ, περὶ Κυπρίων, ἐν βίῳ ᾿Ιωάννου). 

(2) ωνστ. Πορφυροήεν. πε βὲ Θεμάτων, σελ. 99, ἔχδ. Βόννης. Ὃ 

Κωνστάντιος ΡΥ ;ς χαρίεσσα, σελ. 188) λέγει, ὅτι δ τάφος τῆς γυ- 

ναιχαδέλφης ταύτης τοῦ προφήτου διασωζόμενος ἐν Λάρνχχι ἀπο- 

λαύει ἐξαιρετιχὴς λατρείας παρὰ τῶν Τούρχων, θεωρούντων αὐτὸν ὡς 

ὑτῆς τῆς μητρὸς τοῦ Μωάμεθ. “Ἕτεροι λέγουσιν, ὅτι οὐχὶ ἣ ἀρυου 

τοῦ ᾿Αὐουύδέχρ, ἀλλ᾽ ἣ χήρα ἑνὸς τῶν ἑταίρων τοῦ προφήτου ἐνεταφιά- 

σθη ἐν Λάρναχι (Νίδβ [μαἰνὶο, 1, 87, δῆς 



χγ΄. 

τῇ ἁλώσει χαὶ τῆς ᾿Αντιοχείας (6917) ἐμίρην τῶν ἀπὸ Εὐφρά- 
Ἁ » , ε , » - “- 5 Ξ 4, 

του μέχρις Αἰγύπτου ὑποχειμένων αὐτῷ χωρῶν ἐν δ᾽ ἔτει 647 

ὁ φιλοπόλεμος Μοαδίας παρασχευάσας ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ πολυά- 

οιθμον στρατιὰν ἐπιθαίνουσαν χιλίων χαὶ ἑπταχοσίων νηῶν 
,ὔ ᾿ “- , ,ὔ ᾿ Α ΄ 

διηυθύνθη κατὰ τῆς Κύπρου χαὶ προέτεινεν εἰς τοὺς κατοίκους 

ἕνα παραδοθῶσιν αὐτῷ ὑπόφοροι᾽ « ἀλλ οἱ νησιῶται, λέγει ὁ 

Σύρος χρονογράφος, ἐξασφαλισθέντες ὑπὸ τὰ τείχη τῶν πόλεων 

αὐτῶν, ἀπέρριψαν τὰς προτάσεις αὐτοῦ: τότε ἡ ᾿Αγαρηνὴ 

σπάθη ἐσπάσθη χατ' αὐτῶν, χαὶ τὰ τείχη ἐγένοντο οἱ τάφοι 

ὑτῶν. Οἱ Δατζὶχ (Αραύες) ἐκυρίευσαν τὴν πόλιν Κωνσταν- 

τίαν, ἐν ἢ ἀπέκειντο πάντες οἱ τῆς νήσου θησαυροί, οἱ δὲ 

Ξ 

πολυάριθμοι αὐτῆς κάτοικοι χατεσφάγησαν᾽" ἐδεθηλώθη καὶ ὁ 

μεγαλοπρεπὴς μητροπολιχὸς ναὸς ὁ ὑπὸ τοῦ ἁγίου ᾿Επιφανίου 

χτισθείς » (1). 

᾿Ενῷ δὲ οὕτως ὁ ἄγριος ἐμίρης παρέδιδε τὴν ἀτυχῆ νῆ- 

δὸν εἰς τὸ πῦρ καὶ τὸν σίδηρον, πληροφορηθεὶς ὅτι ἐπήρχετο 

χατ αὐτοῦ ὁ βυζαντινὸς στόλος ὑπὸ τὸν χουθιχουλάριον Κα- 

χόριζον, ἀπεχώρησε χαὶ μάτην πολιορχήσας τὴν νῆσον ἤλραδον, 

ἐπανῆλθεν εἰς Συρίαν ὑπέρκορος λείας, τῆς ὁποίας μέρος 

διένειμε καὶ εἰς τὰ ἐξ Αἰγύπτου στρατεύματα (2). 

Τὸ ἑπόμενον ἔτος (648) ἐχστρατεύσας ὁ Μοαθίας κατὰ 

(1) Ομγοηίᾳιθ ἀθ ΜΙφῃ6] 16 ανδηά, ὑγδάυϊῃ 46] ᾿δνσω θα 

ΡΥ. Τδηρ]οΙβ, η86 1868, σελ. 230. 

(2) Θεοφάνους χρονογρ. σελ. 59. --- ΜΙ556114 Ἡϊβίοτία, σελ. 186, 

ἔχδ. ΜυνΡδίουϊ --- Ὃ ᾿Ἐλμασίν (Ηἰδίονία ϑαγδοθπῖοδ, ὑγϑᾶ. ἃ Ἐν- 
ΡῬϑηΐο, ᾿υρά. Βαίαγν. 1620, σελ. 52) λέγει, ὅτι οἵ Κύπριοι ἐπὶ δύο 

ἔτη ἐπλήρωσαν φόρον εἰς τὸν Μοαδίαν. ---- «Τη 6018 6 ἰη8.]4 6 ΔαΤΊΟΠΪΙ 

βαπί, αὖ ὕΓῸ νἱΐα ρδβοϊβοθγθηΐαρ. απ γ6ΓῸ πο]]θηΐ, ἰηγδβ6- 

Ῥαπὺ τη 65, αἰρραθραηύ, οὐ ἀοργδθᾶδϊ βαηΐ, ααἱη ὑαρρὶδ ἔδ- 

οἷα ἴῃ δϑάϊδιβ δρβοορδιθα8 δοτητα βου απ. » ΑΘΟῸΙΡΒΔΡΕΡΊΙ, 

ΟΒγοπίοοι ϑυγδοῦτη, θα. ΒΡαπ3, σελ. 110. 



Ὁ...» ὄ.: ἘἘ’π“»“ρ---.» 2. -ὌρὔἤππόέΠ͵Π͵ Ἐ- Στ πτπτεπτιΊ τοῦ 

πῶ  Ὁ3,Φ,ε ἃ -ὦ. ... ῳ»..1 6 - 

τῶν 

-- -ε-- 

“πας-- « τ .-- 

᾿ 

-ονν....--- -- .  Οδ, «ὦ 

, “" -“" , ᾿ ᾽ ὭΣ ᾿ 

τοῦ τοσοῦτον γενναίως ἀντιστάντος “αὐτῷ νησιδρίου ἈΑράδου, 

διὰ συνθήχης παρέλαθεν αὐτό: χαὶ οἱ μὲν κάτοικοι ἀνενοχλή- 
΄ 

τως ἀπεχώρησαν {1} ὃ δὲ ἄγριος ἐμίρης « τὴν πόλιν ἐνέπρη- 

σεν, καὶ ἀπετείχισεν, καὶ τὴν νῆσον ἀήττητον χατέστησεν ἕως 

τοῦ νῦν» (2). Συγχρόνως δὲ ὁ στρατηγὸς αὐτοῦ ᾿Αὐου-ἀλοὺρ 

ἐπελθὼν κατὰ τῆς Κύπρου συνεπλήρωσε τὸ ἔργον τῆς χκατα- 

στροφῆς, λεηλατήσας πᾶσαν τὴν νῆσον χαὶ ἰδίως τὴν Πάφον, 

τὴν ὁποίαν ἀντιστᾶσαν ἐξεπόρθησε᾽ παραλαθὼν δὲ χαὶ οὗτος 

πλουσίαν λείαν ἀπεχώρησε (9). 

Οἱ ἐν Συρίᾳ ̓  ̓Αραθες ς θρασυνθέντες ἐκ τῶν χατὰ τῆς Κύ- 

πρου ἐπιτυχῶν ἐχδρομῶν, προσέθαλλον μετ᾽ οὐ πολὺ τὴν Ρό- 

δον, τὴν Κῶν, τὴν Κρήτην, ἐπὶ τέλους δὲ χαὶ αὐτὴν τὴν 

Κωνσταντινούπολιν, τὴν ὁποίαν μετὰ λυσσώδους πεισμονῆῇς 

ἑπτάχις ἐπολιόρχησαν- ἄδηλον δὲ ὁποία ἤθελεν ἀποοὴ τότε 

ἡ τύχη τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἐὰν μὴ ἔσωζεν αὐτὸν τὸ ἑλληνιχὸν 

χὴν τοῦ Καλλινίχου, καὶ ὁ ἐν Συρίᾳ ἀντιπερισπασμὸς τῶν 

ἀρματωλῶν. 

Ἔν ἔτει 684 ὁ ἰσλαμισμὸς δεινὴν ὑπέστη ἀπώλειαν διὰ 

τοῦ θανάτου τοῦ φιλοπολέμου Μοαδία, τὸν ὁποῖον μετὰ ἕν 
» ν 

ἔτος παρηχολούθησεν εἰς Τὸν τάφον ὁ εὐδοχίμως πρὸς αὐτὸν 

ἀνταγωνισθεὶς αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος ὁ Πωγωνάτος. Οἱ διά- 

δοχοι τῶν θρόνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Δαμασχοῦ, 

(1) Μήπως μετῴχησαν ἐν Κύπρῳ, ὅπου τὸ χωρίου ᾿Αραδίπου : 

(3) Θεοφάνους χρονογραφία, σελ. 526. 

(3) ΦΡάυΙο Ροβύ δὰ ΑΙᾺΡ αἰ ἀὰχ βϑθουῦπάβ νἱοθ Ου- 

ΡΡΌΤΩ ᾿ηναβὶύ, ἐοίάτηα8 ἰμϑθ]άτη αἰγὶραϊς, αὐἱπ οχ ἤββινβ ἰδ ῦ- 

ΓᾺΘ ΠΟΙΉΪΠ68 ἰΐθγατῃ ργοάαποίί βαπί. Εχ ἃγρῦθ Ραΐμοβ, αυϑῖῃ 

ΟΡΡυαρπανογδῦ, ἀθρογίαυϊὐ ἀαγατα οὐ ἀρροηΐατη αποᾶ ἰδ ἱπγθ- 

ηἰΐ. Ἠοτηΐη 68 δαΐθιη πο ἰαθϑὶύ, ααΐα ρΓὸ σἱΐα πὶ ρϑοίϊ δρεηί. 

ΑΘΟΌΙΡ ΒΑΓ ΑΘ, δῃΡοπίοοι ϑυγίδουμῃ, σελ. 11] --- ΟΠροπί4αθ ἀθ 

ΜΙομ6] 16 ἀγδηά. σελ. 238. 



ἜΣ 

Τουστινιανὸς ὁ Β΄ καὶ ὁ χαλίφης ᾿ΑΟ ὑδαλμελήχ ὟΣ ὅκως: νέοι καὶ 
Α 

αν νὰ ἐγχαινιάσωσ. τὴν ἡγε- ὃ 

δι 

ἄπειροι τῶν πολεμικῶν, ἠθέλη 
ονίαν αὐτῶν διὰ τῆς εἰοξνης: ταύτης δὲ λογηθείξ: μονίαν αὐτῶν διὰ τῆς εἰρήνης: ταύτης δὲ συνομολογηθείσης 

ἐν ἔτει 686, εἷς τῶν ὅρων ἦτο χαὶ ἡ μεταξὺ ᾿Αράύων χαὶ 

Ε'λλήνων διανομὴ τ 

Μετὰ δύο ὅμως ἔτη (688 
ι 7 

διελύθη αὕτη, χαὶ νέχι συμφορα ς΄ -.ἅ.ὕὕὕὕ 

ο ΠΝ Ν- -« [Ὁ Ν ΠῚ “ [Ὁ »- Ό ς 5] 
Ὶ 

τ -. » -.- τὸ Ω͂ 

Α «ὡς ᾽, ͵, ε 

τυχεστάτης Κύπρου. Διὰ τῆς συνουο λογηθείσης συνθήκης ὁ 
» Π 2 , 3 , ε 

ΑἸὐδαλμελὴκ ἀνελάμόανε χαὶ τὴν ὑποχρέωσιν ἵν᾿ ἀποτίη καθ᾽ ἐ- 
, Ἕ ε γε Ξ Ἧϊ , ᾿ , Α ᾿ » Ε ἘῸΝ 

χάστην ἡμέραν χίλια νομίσυατα. Καὶ τέως μὲν τὸ ἀρχοικὸν 

νόμισμα ἦτο ἁπλῇ ἀπομίμησις τοῦ βυζαντινοῦ, φέρον καὶ τὰ 

τοῦ χριστιανισμοῦ σύμθολα- ἀλλ᾽ ὁ φυνατιχὸς χαλίφης θέλων 
: 

ΠΥ ΛΥ ΤΣ σὴρ » « » Ν 

ν᾽ ἀπαλλαγῇ τοιαύτης ἀτιμωτικῆς ὑποχρεώσεως, ἐχάραξεν ἴδιον 

νόμισμα. καὶ δι αὐτοῦ ἀλήροσαϑ τὸν συυπεφωνημένον φόρον 
Α « παρεχάλεσε τὸν ᾿Ιουστινιανὸν δεχθῆναι τὴν ἑχυτοῦ μονήταν, 

ὡς τῶν ᾿Αράθων υὴ ἀκα οὐλυν εν, τὴν τῶν Ῥωμαίων γαρα- 

γὴν ἐν τοῖς ἰδίοις νομίσμασι» (2). Ὃ αὐτοχρότωρ, ὀργ!σθεὶς 

ἐπὶ τῇ καινοτομία ταύτῃ, ἔλυσε τὴν ὑείρήναν χαὶ τὸ οἰχτρό- 
͵ : 

Υ, 

τερον ἔσπευσε νὰ παραλάθῃ χαὶ μετοικίσῃ τοὺς κατοίχους τῆς 
᾿ ε ᾿ .] “ 

Κύπρου, τοὺς ὁποίους δὲν ἠδύνχτο προστατεύσῃ κατὰ τῶν 

βιαιοπραγιῶν τῶν ᾿Αρά 
,ὔ 
" στίχες, (» Τωάννην οἱ ἀτυχεῖς Κύπριοι ἐγκατέλειψαν τὰς ἑχυτῶν 

΄ὔ ἮΝ 

χαὶ μετὰ πολλὰς ἐν τῇ θαλασσοπορίχᾳ δυστυχίας, ἔφθασαν εἰς 

(1) « σνργαμη αἰνϊἀοπάδηη δβϑϑ6. δἰίθγθδτη ποιηδηΐβ ἰγ]ραΐα- 

ῬΙᾺΤ ἴὉΓΡ6, δἰΐθγσδιη γα ῖθι5. » ΑΡΟΌΙΡΠΑΓΑρῚ., οἤροη. Ξ.Τ. 

σελ. 117. Θεοφάνης, σελ. δ. ΜΠ6Π6] 16 ατδηα, ομτοπίαθε, σελ. 

244, 
(1) Θεοφάνης, σελ. ὅ58. Καθὰ δηλοῦται ἐκ τοῦ ᾿Ελμασὶν (Η!- 

βίον. ϑδαγδβοθῃ. σελ. 64) εγβ τος ὅτι ἐν ἔτει 70] ἔχοψαν ἴδιον νό- 

μισμα οἵ ἐν Συρίᾳ "Λραύες, ὃ ̓ Αὐδαλμελὶ; 

ταντου. 



ἔχεις 

Κωνσταντινούπολιν (1), καθ᾿ ἣν ἐποχὴν συνεχροτεῖτο ἐν τῷ 

Τρούλλῳ τοῦ παλατίου ἡ λεγομένη πενθέχτη σύνοδος (690). 

Ο ᾿Ιουστινιανὸς ἀποφασίσας νὰ συνοιχίσῃ τοὺς μετανάστας 

περὶ τὸν Ἑλλήσποντον, ἀνξῚγ γώρ!σ σ: διὰ τῆς συνόδου πλῆρες τὸ 
- 

αὐτοχέφαλον τῆς ἀρχιεπισχοπῆς τῶν Κυπ τρίων, τοῦ λοιποῦ εἰς 

τιμὴν αὐτοῦ Νέας Ἰουστινιανουπόλεως μετονομασθεί- 

σης, καὶ ὑπ αὐτὴν ὑπέθαλλε τὰς ἐκκλησίας τῶν ἐπαρχιῶν τοῦ 

Ε'ὶλλησπόντου, χαὶ τὴν τῆς Κυζίκου, τέως ὑποχειμένας εἰς τὸν 

θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως (Ὁ). 

ἘΞ  ΎΞ 

Ἐπειδὴ δὲ περὶ τοῦ χρόνου τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς ἐν 

Κύπρῳ καὶ νῦν ἔτι ὑφισταμένης αὐτοχεφάλου ἀρχιεπισχοπῆς, 
, 

᾿ “ - ΄΄ 3 ᾿ Υ͂ “σ-, Ν "» - ΥΥ - ϑ ἐξαισία σύγχυσις ἐπιχρατεῖ παρὰ τοῖς βυζαντινοῖς χρονογρά- 

φοις, τῶν ὁποίων τὰς ἀντιφατιχὰς δοξασίας παρεδέχθησαν ἀδα- 

σανίστως χαὶ οἱ μέχρις ἡμῶν ἀφηγηθέντες τὸ πρᾶγμα, ἀναγ- 

χαῖον χρίνω νὰ λαλήσω εἰδιχώτερόν πως περὶ τούτου. Οἱ ἀρ- 

χαιότεροι τῶν χρονογράφων, εὐδάσιδε ὁ Μελιτινὸς (σελ. 82 

ἔχδ, Ταῖΐο]) χαὶ ᾿Ιώηλος (σελ. 48 ἔχδ, Βόννης) ἀφηγούμενοι τὴν 

ἐν Κύπρῳ εὕρεσιν τοῦ λειψάνου τοῦ ἀποστόλου Βαρνάδα καὶ 

(1) « πλῆθος δὲ Κυπρίων περώντων χατεποντίσθη. χαὶ ἀπὸ ἄρρω- 

στίας ὥλοντο. » Θεοφ. αὐτόθι. “Ὁ ᾿Αὐουλφαράγιος ((Ὥγοι. 5. )Γ. 1}8) 

λέγει, ὅτι ὃ ᾿Ιουστινιανὸς πέμψας στράτευμα ἠχμαλώτισε τοὺς ἐν Κύ- 

πρῷῳ "Αραύας: ὃ δὲ πατριάρχης Μιχαὴλ ἁπλῶς, ὅτι « Ρ1}14 1᾽ 116 ἀθ 

ΟἸΡΓΘ» σελ. 245. 

(3) ωνστ. Πορφυρογ. περὶ διοικήσεως, χεφ. μζ΄ Εἰ μὲν οὖν χαὶ 
5 

ὐ 
" ΕΥ̓ “ρ ᾿ τῖοι ΕῚ , Ν 3 

εἰς ἔργον ἦλθεν ἣ περὶ τῆς Κυζίχου ψῆφος ποτὲ οὐχ οἱδχ" τέως δὲ οὗ 
-- ἅ , Ν σ 2 - ΒΕ, 

χρατεῖ τὰ τῆς ψήφου, ὅσον πρὸς τὴν ἢ ὑξίκονς ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ τοῖς ἄλ.-- 
λ. «ἘΛᾺ Ἃ Ν 7 7 τῷ δί 

'χις “Ἑλλησποντίων χώραις χαὶ πόλεσι πρόσεστί τι τῷ Κύπρου δίκαιον» 

Ζωναρᾷὰ ἑρμηνεία εἰς τὸν λθ' χανόνα τῆς ἐν Τρόύλλῳ συνόδου .---- «Ἐπεὶ 
᾿ ’ “ 2 ῳ " Ἐπ Ὁ 
δὲ ἣ Κύπρος τῆς ἐθνιχῆς ἐλευθερώθη χειρός, ἐπανῆλθον πάλιν αἵ χα- 

1.5" Ἂ - γ 
θ᾽ “Ελλήσποντον μητροπόλεις Ἔαὴν τὸν τῆς Κωνσταντινουπόλεως θρό- 



τὴν πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Ζήνωνα προσφορὰν αὐτοῦ τε χαὶ 

τοῦ ἰδιογράφου χατὰ Ματθαῖον εὐαγγελίου, ἁπλῶς σημειοῦσιν 

ὅτι « ἐκ τῆς ἀφοομῆς ταύτης ἡ Κύπρος ὠνομάσθη μητροπο- 

λις». Λέων δὲ ὁ Γραμματιχὸς (σελ. 117 χαὶ Γεώογιος ὁ Κε- 

δρηνὸς τὰ αὐτὰ ἀφηγούμενοι ἐπιπροσθέτουσι «χαὶ τοῦ μὴ τε- 

λεῖν ὑπὸ ᾿Αντιόχειαν, ἀλλ ὑπὸ Κωνσταντινούπολιν ». ᾿Αλλ ὁ 
Ω 

Θεόδωρος ᾿Αναγνώστης, εἷς τῶν ἀρχαιοτέρων χρονογράφων, τοῦ 

ὁποίου δυστυχῶς τὸ σύγγρχυμα περιεσώθη ἐν ἐπιτομῇ τοῦ 

πολὺ μεταγενεστέρου Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου, 

ταὐτὰ ὁμοίως ἀφηγούμενος περὶ τῆς ἐπὶ Ζήνωνος εὑρέσεως τοῦ 

λειψάνου τοῦ ἀποστόλου βαρνάθα, ἐπιφέρει ὅτι ὁ αὐτοχράτωρ 

ἀποδεχθεὶς τὴν πόλιν τῶν Κυπρίων ὠνόμασε τὴν μητρό- 

δ πολιν αὐτῶν αὐτοχκέφαλον (1). Ὃ προονομασθεὶς ὅμως ἐ- 

πιτομεὺς τοῦ νἰνοιμδ εῦρ ἐν τῇ ἐχχλησιχστιχῇ αὐτοῦ ἱστορίᾳ 
ῃ 

1 

χε. ἐναντιοφρονῶν χαὶ πρὸς τοῦτον καὶ πρὸς πάντας 
Α » , 7 χὰ 9ὺ ἀπ , ἘΠ 

τοὺς ἄλλους χρονογράφους, Ὑράφε! ὅτι τὸ εἰρημένον λεί: 
ε ,ὔ » σ » " " ὯΖ ἣν ὧν τας 3 Ἢ ς 

εὑρέθη ἐν Κύπρῳ οὐχὶ ἐπὶ τοῦ Ζήνωνος, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖ διαδε- 

ΤΩΝ τοῦτον ἘΠ τσιου; χαὶ ὅτι « ἐκ τοίαυττς ρου σεῶς 

τὴν χατ᾽ αὐτοὺς ἐβοιν ΜᾺ χα ̓  μὴ τελεῖν μ᾿ ΤΠ ἐν 

ἢ καὶ ὑπέκειντο πρότερον: ἐκράτυνε δ᾽ ἐπὶ μᾶ 

το καὶ Ἰουστινιανὸς ὕστερον, ἐπὶ δόξῃ τῆς γαμε- 

τῆς Θεοδώρας Κύπρον λαχούσης πατρίδα, καθὰ 

δὴ χαὶ ἐπὶ τὴν ᾿Αχριδῦ τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα ἐ- 

ποίει, ἣν δὴ καὶ πρώτην ἐκάλεσεν Ἰουστινιανήνν». 

Οὔτε τὴν διήγησιν τοῦ Μελιτινοῦ καὶ τοῦ ᾿Ιωήλου, ὅτι ἡ 
᾽ γι » ᾿ ἣν 

Κύπρος ἐπὶ Ζήνωνος προήχθη εἰς μη οὐ πολιὸν θρόνον δυνά- 

ΟἿ τὸν ΠῚ «ἢ ῳ- [Ὁ] Ὧι [Ὁ εἰ 
“Ὄ» 
Θ 
τΕ 

« ἐδ ξ ἴῳ « υ ς- Φ- ς - «ἢ ὡς μεθα νὰ παρχδεχθῶμιν, διότι 

. 
(1) ᾿Εχλογαὶ ἐχχλησιχστικῆς ἱστορίας Θεοδώρου ᾿Ανχαγνώστου ἀπὸ 

φωνῆς Νιχηφόρου ἸΚαλλίστου Ξανθοπούλου. ῬΔΥ8115 1544, σελ, 850. 



" 
“ 

’ 

, ν " , ᾽ - , 

ἔγγραφα τοῦ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ κόμητος τῆς ἀνατολῆς Φλχδίου 
ΗΠ 

, ᾽ Γν (ὦ ΄ " » - 7 ἕἔ , 

ιονυσίου ὀνομάζεται ἡ ἐν Κωνσταντία ἐχχλησία υητρόπολ!ς "“ 

(491), καὶ ὁ ἐν τῇ Β΄ ᾿Εφεσινῇ συνόδῳ (449) παρευθεὶς ἐπί- 

σχοπος αὐτῆς ᾿Ολύμπιος ἀϑιοτ ἀβι ὑπογράφεται ἐπίσκοπος 

Κωνσταντίας, καὶ ἐπίσχοπος μητροπόλεως Κύ- 

πρου, ἀνοῦ υχλιστα δὲν εἶχεν ἔτι ἐπι χρχτήσει ἡ λεπτὴ ἐ- 
΄, “" » ἢ ͵, » Ἐ 

χείνη ὁὀτάχρισις μεταξὺ ἐπισχόπου χαὶ μὴτ τροπολίτου᾽ ἀλλ᾽ οὔτε 

δ τ κι ΤΘΥΞΕ τε κέδι τμα εν ὅτι ἐὺ Ζ᾿ “τ τὸν ᾿Αναγνώστην πρέπει: νὰ πιστεύσωμεν, ὅτι ἐπὶ Ζήνωνος ὥνο- 
’ ᾽ , ε « Α ἘΞ 

μάσθη αὐτοχέφαλος ἡ ἐν ὕπρῳ ἐχχλησία. Ὡς χαὶ προὴ- 
Α , 3 Ω 3 Ν χὰ " ὔ 

γουμένως εἴπομεν, ὁ ὄγδοος χανὼν τῆς ἐν ᾿Εφέσῳ Α΄ συνόδου 

ἀνεγνώρισε μὲν τὸ ἐν τῇ νήσῳ ἐπικρατοῦν παλαιὸν ἔθιμον τοῦ 
ΨΚ 4 ἢ "Ἔ ας ππργήκός ἄνες ΣΡ ς ΞΞ Ἄς δ - ΨΕΝ βράς ΄ ἐχλέγ γειν χαθ᾽ ἑχυτὴν τοὺς ἀμνν ὦ δος ἄνευ τῆς ἐπεμοάσεως 

ΞΕ “ » Ε] » ᾿ ᾽ὔ .Ὶ 

τοῦ φυσιχῶς ἐποπτεύοντος αὐτὴν ἐπισχόπου ᾿Αντιοχείας, διὰ 
͵ Ψ 

τῶν ἐν τέλε: ὅμως γεν!:χῶν τὐβερδν ὅτι χαὶ οἱοσδήποτε ἔ- 
΄, "Ν , Α ι "κι: 

τέρος ἐπίσχοπος ἠδύνατο, ἐπιχαλούμενος τὸν περὶ Κύπρου χα- 
΄ ᾿ » . ,ὔ ΕΣ , 3. [ "Ὁ 

νονοῦσιν χναγοῦυτισὴ πασαν ἀλλοτρίαν ἐπευμύασιν ἐν τῇ εαύτου 

Ἶ , , » Νὰ 9 Ν - 
ἐκχλησία, φαίνεται ὅτι ὃὲν ἀνεγνώρισεν ἀπολύτως τὸ αὐτο- 

- ᾿ 2 ΝΗ ε , , 

αλον τῆς Κυπρίου ἐχχλησίας, ὡς λέγει ὁ Βολσάμεαες: 
ἘΞ ᾿ » δ. " , 

Καὶ αὐτὰ δὲ τὰ γραφόμενα ὑπὸ τῶν χρονογράφων, ὅτι χάριν 
- 1 » ᾿- Φ 

τοῦ λειψάνου τοῦ ἀποστύλου Βαρνάόχ ὃ αὐξονρατιθ Ζήνων 

ἀνεγνώρισε τὸ αὐτοχέφαλον αὐτῆς, ἢ ἀφαιρέσας τῆς ἐποπτείας 
«ὦ Ὁ ὧν Μ- , ᾽ ᾿ , ὧν τῆς ᾿Αντιοχείας ὑπήγαγε ταύτην εἰς τὸν θρόνον τῆς Κων- 

5 ὯΝ 

σταντινουπόλεως, ἀποὸῦειχν ύουσιν ὅτι ὁ περὶ Κύπρου χανὼν τῆς [0] 

“Φ 9 

᾿ φεσινῆς σ συνόδου διεξζεδιχεῖτο ἔτι ὑπὸ τοῦ Αντιοχείας. γὸ ζή- 

τημα τοῦ αὐτοχεφάλου τῆς Κυπρίου ἐκκλησίας ὁριστικῶς ἔλυ- 

Ὁ σύνοδος, ἥτις ἐπεχχλέσθη αὐτὸν τὸν ᾽Εφε- 

σινὸν χανόνα πρὸς ἀναγνώρισιν τῆς ἐντελοῦς ἂν εξαρτησίας αὐ- 

τῆς, ἔκτοτε πρυγματιχῶς χαὶ χειραφετηθείσης. 

Γὴν τελευταίαν περὶ Θεοδώρας καὶ ᾿Ιουστινιχνοῦ πρωτο- 

φανῇ χαὶ ὅλως ἀνυπόστατον προσθήκην Νικηφόρου τοῦ Καλ- 
, .» ΄, , ΄ » 7 

λίστου ἀοχσανίστως παραδεχθέντες χαὶ ἄλλοι μέν, ἰδίᾳ δὲ οἱ 



κθ΄. 

περὶ Κύπρου γράψαντες Κυπριανός, Φιλόθεος, Σαχελλάριος, καὶ 

αὐτὸς ὁ Μδβ 1, αἰγίο, ἐπὶ μᾶλλον ἐχραταίωσαν τὴν ἀδέσποτον 

παράδοσιν, προσθέντες ὅτι ἡ αὐτοχράτειρα Θεοδώρα ἐκ Σαλα- 

υῖνος (510) χκαταγομένη ἔκτισε τὸν ἐν Λευχοσίᾳ ναὸν τῆς ἁ- 
,ὕ ΄, ε γα 

γίας Σοφίας, ὑπεστήριξε τὴν ἐν τῇ γενεθλίῳ νήσῳ ἀνάπτυξιν 

τῆς τότε πρῶτον ἐκ Σηνιχῆς εἰσαχθείσης μεταξοσχωληχοτρο- 
74 ὶ 5 ι , .“ ,  ᾷ σ΄ , ΄ , 

φίας, καὶ ἐπὶ τέλους ὅτι χάριν τῆς ὡραίας Κυπρίας ὁ μέγας 

Γουστινιανὸς ἀνεγνώρισε τὸ αὐτοχέφαλον τῇ 

Κύπρου, Νέας Ἰουστινιαν ἧς (586) εἰς τιμὴ 

ἐπονομασθείσης (1). 
τ 

Οὐδεὶς τῶν βυζαντινῶν χρονογράφων, ἀπὸ τοῦ συγχρόνου 

ἴω 
- ἘΞ τξ -.σ ΞᾺ ὌΡΕΙ ΠῚ το --: ά 5 ΕΞ Προχοπίου (ὦ) ὅστις μετὰ τοσαύτης κακεντρεχείας περιέγραψε 

χαὶ τὰ ΠΤ τ λΣ δ ἐαξευν ἐπειδόσιχ τοῦ βίου τῆς ἐν Βυζαντίῳ 

γεννηθείσης θυγατοὸς ᾿Αχαχκίου τοῦ ἀρχτοτρόφου, εἶπέ που Κυ- 
: μΝ, 
. ποίαν τὴν περιώνυμον τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ Α΄ σὶ ζυγον 

(1) « Νέα ᾿Ιουστινιανὴ ἐπιχέχλητα: εἰς τιμὴν νῦν αᾶῃ τῆς τὸ 

Γουστινιανοῦ γαμετῆς. Σαλ σης 

τῆς ἐχχλησίας Κύπρου ερὰ Κ υπριανῷ, σελ: 3790). 

» Ὁ ἝἜ τ Ἂ -- δ ὅν ςι εὶ Ὁ Ὁ δὼ [Ὁ] 
τ - [9] τις 

ΝΣ 
- 

δι μὰ »- Ξ- φ» τς Ὁ (ὃ κ ἝΝ φΦ» { Ω «- Ψὺ :] {" 
ὌἜ 

᾿ 
ε 5 , Ν ᾿ : - 

(2) “Ο λεπτολόγος χαὶ δίγλωσσος οὗτος τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ βιογοά- 
Ν τοΝ , 

φος ὃ ἐν ἰδίῳ συγγράμματι χαταγράψας τὰ πολυάριθμα ΓΟ ε [ῳ ς Π 
ἈΝ ι ᾿ ͵ 

ἐχείνου αὐτοχράτορος χτίσματα, δὲν ἐδύνατο βεύχίως νὰ πχρέλθη ἐν ρ 
, “ἢ . ΕΥ̓ Ὁ 

χαὶ τὴν ἐν Λευχοσίᾳ λαμπρὰν ἐχχλησίαν τῆς “Αγίας 
͵ ᾿ 

- ς᾽ ,ὔ τὖοί 

πραγματιχῶς ἐχτίζετο ἐπὶ τοὕτου, του μὰ 

) 

λ 

πρῳ χτίσμα τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ χαὶ ἥττονος λόγου 

νῚ - 
λ εί ῦ ἁγί ΄ ΣΉ  ὙΡ Τ ἘΥΡ σιν δὴ ᾿ονότι τοῦ τη ΠΕΣ τοῦ ἀγίου Κόνωνος εν παρῆλθε ν ἄμνη- 

τού Σαλα ινία [ὡς λέγου- μόνευτον. Πρὸς ὃ δὲ 
ΦῸ 

ὑι 
Ὁ 

ὅτῇς, οὔσης μἅλι- 

ὃ ΝΝ Ὡυ Θ 

ἘΣ ο 
ἘΠ ὩΣ 

«πὸ τὰ ο ΓΟ ς Φ -Ὁ δὲ Ει--ἰ Π 

σιν οἵ νεώτεροι), ΑΝ γὰ προτιμήση τῇ α 

στα χαὶ μητροπόλεως τῆς Κύπρου τὴν τότε ἄσημον Λευχοσίαν: Ὃ 

μέχρι τοῦδε ὑφιστάμενος χαὶ εἰ τουρχιχὸν τζαμίον μεταύδεύλημένος 

Ἰ Σαχελλάριον (1, σελ. 197) γοτθι- 
τ Ὸῷὦν -τ΄ὦον 5 ͵ὕ 

χῆς. ἀρχιτεχτονιχῇἧῆς- χατὰ πᾶσαν δὲ βεύαιότητα ἐχτίσθη ὑπὸ 
-- -- ας ἐν «ὶ ον σὰν ,) Δ ὦ 

τῶν Λουζινιανῶν βασιλέων, ἐν αὐτῷ στεφομένων χαὶ ἐχχ χλησιαζομένων. 



-." 

Ἂν 

Α , ι Π 

Νικηφόρου Καλλίστου, τοῦ χαὶ πολὺ οθ μν γεστέρου χαὶ μὴ 
͵ 

᾽ ᾽ 

διαπρέποντος τοσοῦτον ἐπὶ εὐθυχρισίᾳ - ἀπ᾽ ἐναντίας μάλιστα 

Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυρογέννητος ἀνχγράφει Κυπριαχήν τινα 

παράδοσιν, καθ᾽ ἣν ὁ ᾿Ιουστινιανὸς Β "κι δὲ ὁ ΑἼ ἐκ τῆς 

νήσου κατήγετο (1). 

Μὴ θεωροῦντες ἀναγκαῖον νὰ ἐνδιατρίψωμεν περὶ τὴν ἀνα- 

τροπὴν τοιούτων παρατόλμων ἐνστάσεων, καθ᾽ ὧν σύσσωμος 

ἀντιστρχτεύεται ἡ ἱστορίχ, συμπληροῦμεν τὴν περὶ Κυπρίου 

ἐκχλησίας παρέχόασιν λέγοντες, ὅτι τὸ αὐτοκέφαλον ταύτης 

πραγματικῶς ἀνεγνωρίσθη ἐν ἔτει 691 ὑπὸ τῆς ἐν Τρούλλῳ 

συνόδου διὰ τοῦ ἑξῆς κανόνος. « Τοῦ ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουρ- 

γοῦ ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ τῆς Κύπρου νήσου προέδρου ἅμα τῷ 

οἰκείῳ λαῷ ἐπὶ τὴν ᾿Ελλησπόντιον ἐπαρχίαν, διά τε τὰς βυρ- 

Θαριχὰς ἐφόδους, διά τε τὸ τῆς ἐθνικῆς ἐλευθερωθῆναι δουλείας, 

καὶ καθαρῶς τοῖς σκήπτροις τοῦ χριστιανιχωτάτου χράτους ὑ- 

ποταγῆναι, τῆς εἰρημένης μεταναστάντος νήσου, προνοίᾳ τοῦ 

φιλανθρώπου θεοῦ χαὶ μόχθῳ τοῦ φιλοχρίστου χαὶ εὐσεθοῦς 

ἡμῶν βασιλέως, συνορῶμεν ὥστε ἀχκαινοτόμητα διατηρηθῆναι τὰ 

παρὰ τῆς ἐν ᾿Εφέσῳ τὸ πρότερον συνελθόντων θεοφόρων πατέρων 

τῷ θρόνῳ τοῦ προγεγρχμμένου ἀνδρὸς παρασχεθέντα προ- 

νόμια, ὥττε τὴν νέαν Ἰουστινιανούπολιν τὸ δί- 

κχαιον ἔχειν τῆς Κωνσταντινουπόλεως" καὶ τὸν ἐπὶ 

αὐτῇ χαθιστάμενον θεοφιλέστατον ἐπίσχοπον πάντων προε- 

δρεύειν τῶν τῆς Ἑλλησποντίων Ἡδο, τὸς χαὶ ὑπὸ τῶν οἰχείων 
Ω , 
πισχόπων χειροτονεῖσθαι, χατὰ τὴν ἀρχαίαν συνήθειαν" τὰ γὰρ 

(1) « Καὶ γὰρ ᾿Ιουστινιανὸς βασιλεὺς Κύπριος ἦν, χαθὼς χαὶ παρὰ 

τῶν παλαιῶν Ἱζυπρίων ὅὃ λόγος μέχρι τῆς σήμερον ἐπεχράτησε ». Περὶ 

διοικήσεως, μζ΄. Γλπορον τῳόντι πῶς ὃ ἐστεμμένος συγγραφεὺς περιέ- 

πέσεν εἰς τοσοῦτον πχχυλὸν ἁμάρτημα, ἐχλαμδάνων τὸν ᾿Ιουστινιανὸν 

Β΄, τὸν γνήσιον τοῦτον υἱὸν τοῦ αὐτοχράτορος Κωνσταντίνον Πωγω- 

γάτου Κύπριον. 



δας 

ἐν ἑχάστῃ ἐχχλησίᾳ ἔθη καὶ οἱ θεοφόροι ἡμῶν πατέρες παρα- 
“" Ν -» “- , « 

ὸν γνώχασιν " τοῦ τῆς Κυζιχηνῶν πόλεως ὑποχει- φυλάττεσθαι ξ 

, ἘΝ Ρ ἘΦ ΈΦ ΤΑ ᾿ βξνου τῷ προξὸρῳ τῆς εἰρημένης Ιουστινιχνουπόλεως, μιμήσει 

τῶν λοιπῶν ἁπάντων ἐπισκόπων, τῶν ὑπὸ τὸν λεχθέντα θεο- 

φιλέστατον πρόεδρον Ἰωάννην, ὑφ᾽ οὗ χρείας χαλούσης καὶ ὁ τῆς 

Κυζιχηνῶν πόλεως ἐπίσχοπος χειροτονηθήσεται ». 1]. 

᾽ 

᾽ »» Ν ΄ ““ , , ε 

Αλλ ἐπειδὴ πέρα τοῦ δέοντος διετρίψαμεν περὶ τὴν ἵστο- 
͵ ὩΣ ΄ ΠΕ ΝΕ Ά ΕΥΒΕΞΑῚ "᾿ ᾿ “» ᾿ ᾿ ρίαν τῆς το ἐχχλησίας, ἐπὶ τέλους σημειοῦμεν καὶ τὰ 
».- ᾿ αἋ Ρ , ἐτ Ξ . 5 

ἑξῆς πρὸς διάλυσιν χαὶ ἑτέρας συγχύσεως ἐπικρατούσης χαὶ 

περὶ αὐτὶ ἀπὸ τοῦδε ὄντως ἀνεγνω- αὐτὴν ΞΕ νέαν ὀνομασίαν τοῦ 

που ρισμένου αὐτοχεφάλου ἀρχι ιεπ' π τῆς Νέος Ἰουστινια- 

νουπόλεως. 

᾿Ιουστινιχνὸς ὁ Α΄, ὁ διὰ πολλῶν χαὶ λαμπρῶν κτισμάτων 
, Ἂ ἘΥΝ » -“ », ἜΡΙΣ ι ὃε; ς ᾿ » 

χαταλαμπρύνας τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, ἔχτισε χαὶ δεχαοχτὼ ἐ- 
᾽ 

πωνύμους αὐτοῦ πόλεις, ἐξαιρετιχῶς ὑὲν ἐπ τονομάσας Πρώτην 
4 

[ουστινιανὴν τὴν ἑχυτοῦ πατρίδα αυρήσιον, Δευτέραν 

δὲ Ἰουστινιανὴν τὰ Οὐλπιάνα, πόλιν χαὶ ταύτην τῆς Μα- 

χεδονίας, Νέας δὲ Ἰουστινιανὰς τὴν Καρχηδόνα χαὶ τὰ 
᾿ ,ὔ 

Τζουμιν ὰ τῆς ον γίας, ἁπλῶς Ἰου στινιχνὴν τὴν Λιθυχὴν 

ΔΤ τον, χαὶ τὰς ὑπολοίπους Ἰουστινιανουπόλεις. 

Ἡ ἐν Τρούλλῳ σύνοδος χαλῶς γινώσκουσα τὰς ὀνομασίας 

τῶν ἐπ᾿ αὐτῆς ἔτι ὑφισταμένων κτισμάτων τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ 

Ἂν μετωνόμασε τὴν ἀρχιεπισχοπὴν Κύπρου Νέαν Ἰουστι- 

γιανούπολιν (2), πρὸς διάκρισιν τοῦ νέου τούτου χτίσμα- 
“Ὁ 

τος (9) τοῦ τότε βασιλεύοντος ᾿Ιουστινιανοῦ Β΄ ἀπὸ τῶν πο- 

(1) Ἄπορον πῶς ὃ σοφὸς Μαγα] (ΟΒΡΟΗΠΒΒΕΡΕΙΡ ΒυζΖαπίϊηθ, σελ, 
317) παρεννοήσας τὰ ἐν τῷ χανόνι λεγόμενα, ἐσημείωσεν ὅτι ὃ Κύπρου 
ΣΤ ΓΕ ΄, “: ΄, 2 “ Ἀν 
ὠάννης μετοιχήσας ἐν Κυζίκῳ ἐχειροτόνησεν ἐνταῦθα χαὶ ἐπίσχοπον. 

(2) Κατὰ πᾶσαν δὲ πιθανότητα οὕτως ἐπωνομάσθη καὶ ἣ ἐν λ- 
ΕἸ “ 

λησπόντῳ πόλις ἐν ἢ συνῳχίσθησαν οἵ ἐχ Κύπρου μετανάσται. 

(9) ὋΟ κ. ᾿Ιβαιιρϑρὲ (Ηἰβίοιγο ϑϑογόΐθ ἀφ Ργοσορϑ, σελ. 945) 



ω’ 
ϊ 5 δ 

λυαρίθμων καὶ πολυωνύμων τοῦ ὁμωνύμου πρώτου αὐτοχρατο- 

ρος. Νέαν δὲ Ἰουστινιανούπολιν ὀνόμα τς τὴν ἀρχιε- 

πισχοπὴν τῆς Κύπρου καὶ οἱ πολὺ μεταγενέστεροι ἑρμηνευταὲ 

τοῦ συνοδιχοῦ χανόνος Βαλσαμών, Ζωναρᾶς χαὶ ᾿Αριστηνός. Καὶ 

αὐτὸς δὲ ὁ ἀρχιεπίσκοπος ᾿Ιωάννης, ἐφ᾽ οὗ ἐγένετο ἡ χαινοτο- 

ὑπογράφεται ἐν τοῖς συνοδιχοῖς πραχτιχοῖς « ἐπίσκοπος 

Νέας Ἰουστινιανουπόλεως », τὸν δὲ τίτλον τοῦτον φέ- 

οἱ μ 

Δυστυχῶς ὅμως ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα χρό νοις, παρὰ τὰς 

ἱστορικὰς παραδόσεις ἐπῆλθε σύγχυσις περὶ τὴν τιτλοφορίαν 

ῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, ὡς μὴ ὥφειλε μέχρις ἡμῶν παρα- 

ταθεῖσα. Πρῶτος ὁ ἐπιπόλαιος Γεώργιος Κωδινὸς συνέχυσε τὸ 

πρᾶγμα, ἐπονομάσας τὴν Κύπρον Δευτέραν Ἰουστινια- 

νήν (4), ἐν ᾧ τὸ χτίσμα τοῦτο τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ Α΄ ἔχειτο 
᾽ Ν 7ὔ ε . , “ 

ἐν Μαχεδονίᾳ. Ἢ ἀσύστατος αὕτη τοῦ κουροπαλάτου ἀπόφαν- 

Ω ις ἀῤχσανίστως ἐπεχράτησε μέχρι τινός: ὁ δὲ κατὰ τὸν πα- 
5 

ρελθόντα αἰῶνα ἀχμάσας ἀρχιεπίσχοπος Κύπρου Φιλόθεος, ἰδίαν 

πραγματείαν συγ γράψας πρὸς ὑπ τοστήριξιν τῶν ἐχχλησιαστιχῶν 

προνομίων τῆς Κυπρίου ἐχχλησίας, ἠθέλησε νὰ διορθώσῃ τὸ σφάλ- 

μα λέγων «᾿Ἰουστινιανὸς ὁ Ρινότμητος (γραπτέον Β΄, διότι ὅ- 

ταν ὠνομάσθη ἡ Κύπρος αὐτοχέφαλος ἀρχιεπισχοπὴ δὲν ἦτο ἔτι 

ρινότμητος) ἀνακαινίσας εἰς κάλλος ὠνόμασε Νέαν Ἴουστι- 

νιανήν᾽" ὅθεν γίνεται δῆλον ἐκ τούτου ὅτι οὐ λέγεται ἡ Κύ- 

προς δευτέρα Ἰουστινιανή, ἀλλὰ νέα Ἰουστινιαν ἤ, 

χαὶ ὅσοι εὐρὸ ὡς ΠῚ ὃ ευτέραν πλανῶνται» (2). Κατω- 

τέρω δ᾽ ὀλίγον (σελ. 979) ὁ ἁπλοϊχὸς ἱεράρχης θέλων νὰ συμ- 

΄ Ν 7 - 2 ἀν ἣΝ Ὕ 4“ 2 , παρεννοήσας τὸν χανόνα τῆς ἐν Τρούλλῳ συνόδου, εἰς ὃν ἀναφέρεται, 

ἡμαρτημένως θεωρεϊ χαὶ τὴν Νέαν ἸΙουστινιανούπολιν ὡς πόλιν 
ἴὰ ὟΝ 

χτισθεῖσαν ὑπὸ τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ Α΄ ἐν Ἰζύπρῳ. 

(1) Περὶ ὀφφικίων σελ. 106, ἔχδ. Βόννης. 

(8) Κυπριανοῦ, ἱστορία Κύπρου, σελ. 379, 



-. ΄ 

λγ΄. 

Οιθάσῃ καὶ τὴν συμμετοχὴν τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ Α΄ ἐν τῇ ἀρ- 
ε “-Ξ ᾽ Ρ- , ἜΞ -, ΤΌΝ ἘΞ ν ᾿, Ἂ δι, 

χιεπισχοπῇ αὐτοῦ, γράφει ὅτι χάριν τῆς Σχλαμινίχας Θεοδώρας 

ὠνομάσθη ὑπὸ τοῦ μεγάλου ἐχείνου αὐτοχράτορος ἡ Κύπρος 

Νέα Ἰουστινιανή. ᾿Αλλὰ χαὶ ὁ Φιλόθεος χαὶ οἱ μέχρις 

ἡμῶν ἀρχιεπίσχοποι Κύπρου τιτλοφορούμενοι Νέας Ἴουστιυ- 

γιανῆς διαφθείρουσι χαὶ τοὺς συνοδιχοὺς χανύνας χαὶ τὰς ἱ- 

στορικὰς παραδόσεις" γέα Ἰουστινιανὴ εἶνα!: τὸ ᾿Αλγέριον 

(Καρχηδών), ἀλλ οὐχὶ καὶ ἡ Κύπρος, τῆς ὁποίας ὁ ἀρχιεπίσχο- 

πος δέον νὰ τιτλοφορῆται Νέας ᾿Ιουστινιανουπόλεως. 

- ι ΡΝ κ σῷ 5 , ξὺν Ξ τον χῷ 
ταμεληθεὶς ἐπὶ τῷ ἀσυνέτῳ μέτρῳ τῆς ἐγκαταλείψεως τῆς 

,ὔ » ΄ , - ,ὔ , Ν" “- 

Κύπρου, ἠθέλησε νὰ ἐπαναφέρῃ τοὺς μετανάστας: ὅθεν ἀπο- 

στείλας εἰς Βαγδάτην τρεῖς τῶν ἐνδόξων Κυπρίω: ν, Φαγγουμεῖς 
, ᾿ 

λεγομένους, ἐν συνοδίᾳ ἐπιφχνοῦς αὐλιχοῦ, ἔγραψε διὰ τούτων 
Φ53» «- ᾿ ΤΌ 

πρὸς τὸν χαλίφην (ἁμερουμνῆν) (2), ἵν᾽ ἀπολύσῃ τοὺς αἰχμαλώ- 
» Ἂ ε δι . 

τοὺς Κυπρίους ὅπως ἐπιστρέψωσιν εἰς τὰ τὸς τὸ ὃς χαλίφης 
, ἐῶ τ δ᾽ πὰ - οἷ »Ἕ ἜΣ, ἢ Ε ΝΣ 

προθύμως ἀχούσας τῆς βασιλιχῆς γραφῆς, ἀπέστειλεν ἐνδόξους 
᾽ ἤς - . τΞ , 

ἀξιωματικούς, οἵτινες περισυνάξαντες τοὺς ἐν Συρίᾳ ὁιεσπαρ- 
΄, , ᾽ "ἢ Ἂς ι 

μένους Κυπρίους δις ἐπέρασαν εἰς τὴν γενέθλιον νῆσον" μετὰ δὲ 
ὙΕΣ Β 9 “ας .» ἮΝ , ὃ 

τοῦτο χαὶ ὁ βχσοιλεὺς ἀποστείλας ἀξιωματικοὺς διεπέρασεν εἰ 
» Ὁ , .-- “- ΄ὔ » 

Κύπρον τοὺς ἐν τοῖς θέμασι Κιουρχιωτῶν χαὶ Θρῥᾳχησίων ἐπῳ- 

χισμένους: καὶ οὕτως ἐνῳχίσθη ἡ νῆσος. 
-) ἀν εφὺ "Ὁ λὴ Α , » ,) 

Αλλ᾽ ὁ ἐστεμμένος συγγρχφεὺς, μὴ διαπρέπων ἀείποτε 
. ᾽ ᾧ ᾽ , " Α " ε 

ἐπὶ εὐθυχρισίᾳ, γράφων ταῦτα ἀντιφάσχει προς αὐτὴν τὴν ἱ- 
- ᾽ ᾽ ΝΥ , ἀν 5 , Γ; 

σπορίαν᾽ χατ᾽ αὐτὸν δηλονότι ἡ ἐνοίχισις τῆς νήσου ἔγξενθτο 

(1) Πρὸς Ῥωμανὸν (ἢ περὶ διοικήσεως) χεφ. μζ΄. 

(29) ὋὋ πολυμαθέστατος ΜαΡΑ]ὺ (ΟΠΡΟΠορταρμΐθ ΒΥ Ζδηίη 6. σελ. 

917) ἐχλαδὼν τὸ ἀμερουμινῆς τ-ΞΞ χαλίφης ὡς ὄνομα χύριον, ὀνομα- 

τίζει τοῦτον ᾿Αμὶρ-ἀλ-Μουνενίν. 

ΜΈΣ. ΒΙΡΛΙΟΘ. "5. 9 



λδ΄. 

μετὰ παρέλευσιν ἐτῶν ἑπτὰ ἀπὸ τῆς ἐγχαταλείψεως, 

δηλαδὴ περὶ τὸ ἔτος 698, ὅτε ὁ ᾿Ιουστινιανὸς Β΄ δὲν ἐδασί- 

λευεν, ἀπὸ τοῦ 6θῦ πλανώμενος μαχρὰν τοῦ Βυζαντίου. Πρὸς 

δὲ τούτοις ἡ πρώτη τοῦ ᾿ἸΙουστινιανοῦ βασιλεία χαρχχτηρίζε- 
ε ,ὕ 

ται ὑπὸ τῆς ἱστορίας διὰ σειρᾶς ἀνοήτων πραξιχοπημάτων, καὶ 
4 

τὸ λυπηρότερον δι᾿ ἀλλεπαλλήλων νικῶν τῶν ᾿Αράθων, οἵ τινες 
» ΓΝ ἣΝ ΄ ἐπὶ “ 9. .] 

ἀνενογλήτως δεσπόζοντες τῆς μικρᾶς ᾿Ασίας, δὲν ἠδύναντο μετὰ 

τοσαύτης προθυμίας νὰ ὑπακούσωσι τῇ γραφῇ βασι- 
7ὔ Ἔ;: ε ᾽ ᾽ ΄“- 

λέως, πρώτου μάλιστα λύσχντος τὰς ὑπ᾽ αὐτοῦ τούτου συνῶ- 
7 

μολογημένας συνθήχας εἰρήνης. ᾿Αλλὰ καθ᾽ ἣν ἐποχὴν γράφει ὁ 

Πορφυρογέννητος ὡς λαῤθοῦσαν χώραν τὴν ἐνοίκισιν τῆς ἐγχα- 

ταλελειμμένης νήσου, εἶχεν ἀναγορευθῇ βασιλεὺς ὑπὸ τὸ ὄνομα 
ὃ, 

Τιθεοίου Αψίμαρος ὃ ναύαρχος τῶν Κιθυρχιωτῶν, χάλλιστα 
ἱ 

γινώσχων τὴν Κύπρον ὡς γειτνιάζουσαν τῷ θέματι αὐτοῦ ἐχτει- 

νομένῳ χαὶ πέραν τῆς Ῥόδου τῆς δὲ ἀνδριχῆς χειρὸς τοῦ Τιθε- 

ρίου τ᾽ ἀποτελέσματα ἀμέσως οἱ ᾿Αρχόες ἠσθάνθησαν " διότι ἅμα 
ΩΣ 7 ε 3 ᾿ 

ἐνθρονισθεὶς ἐν Κωνσταντινουπόλει ὁ ᾿Αψίμαρος ἔστειλε χατὰ 
, ᾿ »Ν Ὁ ᾿ ᾽ τῷ »Τ' , Ὡ Ν “- ι " 

τούτων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ᾿Ηράχλειον, ὅστις τὸ πῦρ καὶ τὸν 

(δγοον φέοων εἰσεγῴογαε εἰς Σχυό ἔσῳχξ σιογρον φέρων εἰσξχῶρβρησξεν εις “ἀμοσλτῶ, ξσφὰςξ ΟΡ Ὁ Ὡ Ν [φἹ Ω «-ς ἝΝ Γ΄ ΝῚ 

χιλιάδα: ἐχθρῶν, καὶ κατενίχησεν αὐτοὺς ἐν ᾿Αρμενίᾳ καὶ 

ΡΣ ελεσαι Δ» » τ δ ῳ , , Φ 
Καὶ ἕτεροι ὁε οὐχ ἧττον σπουὸαῖοι λόγοι πείθουσιν, ὅτι 

5. Τὰν ἜΣ ἢ τῇ ἈΕΕ , » , ε δ ς ( “--- ι , 

ἐπι τοῦ Τιοερίου τούτου ἐγένετο ἡ διόρθωσις τοῦ περί Κύ- 
γὰ "ὦ ι κ 

πρου ἀσυνέτου ψέτοου τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ Β΄ ἀλλὰ πρὸς χκατα- 
: 

, δ οΣς ᾿ , , ὃ: , 
νόησιν αὐτῶν ἀπαιτεῖται μιχρά τις παρέχθασις, ὡς προχειμένου 

" ᾿ ταν - " 

περὶ ζητήματος τὰ μάλιστα ἐνδιαφέροντος καὶ πρῶτον ἤδη 

θιγομένου (1). 

- ἘΝ ΠΤ ΣΕΛ ΡΥ ΤΣ τὰ (|) Περὶ τοῦ σπουδαίου τούτου τ Ὅκη0 χτος τῆς ἐθνιχὴς ἡμῶν ἵστο- ος 
ῃ Ὁ " Ρ ᾿ 4 

ρίας δημοσιεύσω προσεχῶς δίτομον σύγγρο χμμὰ « ἈΑρματωλιχαὶ ἐπο- 
! 

ἱ 



“σι αοὁΕέΨέου;τσἝοΣ τοὔ'ὖ7ῚτταὰὶΘνΡΦ ᾧπκγντοηοττοοοοο 

λε΄. 

Ἢ ἀρχὴ τῆς συστάσεως τοῦ χαὶ μέχρις ἡμῶν περιλαλή- 

τοὺ ἀρματωλιχοῦ συστήματος ἀνέρχεται εἰς αὐτὴν τὴν τετάρ- 

τὴν ἑχατονταετηρίδα, ἥτις τοσοῦτον περιφανῆ χκαταλαμθάνει 

θέσιν ἔν τε τῇ χαθόλου ἱστορίᾳ χαὶ ἰδίως τῇ Βυζαντινῇ, ἕνεκα 

τῆς χατ᾽ αὐτὴν ἐπισυμθάσης μεγάλης τῶν ἐξ ̓ Ανατολῆς βαρύα- 
πε ἢ αἰδς ἐν ΞΕ ΟΣ » ΣΕ Ε ΕΝ 

ριχῶν ἐθνῶν μεταναστεύσεως, χαὶ τῆς ὁριστιχῆς διαιρέσεως τ Ὺ 

Ῥωμαϊκῆς χοσμοχρατορίας εἰς ἀνχτολιχὸν χαὶ δυτιχὸν χράτος. 
κ ᾿ 

Ὃ ὑπὸ Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου ὀνομασθεὶς ἐπίτροπος τῶν 

ἀνηλίκων τέκνων αὐτοῦ, ᾿Αρχαδίου καὶ ᾿Ονορίου, Στηλίχων, ἀ- 
᾿ “ ἈΕῚ Φ 5.9 ι ᾿ ι , ΤατΣ δι - 

νὴρ συνενῶν τῇ στρατιωτικῇ ἀξίᾳ καὶ μοχθηρίαν ψυχῆς, ἐν ᾧ 
Ρ 

τοσοῦτον εὐδοχίμως ἐπολέμει χατὰ τοῦ εἰσοάλλοντος βχρόα- 

ρικοῦ χειμάρρου, συνωμολόγει ἅμα χαὶ συνθήκας πρὸς τούτους, 

τὸ μὲν διὰ νὰ περισπᾷ τὰς χολοσσιαίας δυνάμεις αὐτῶν, τὸ 

δὲ ἀληθέστερον ὅπως δι αὐτῶν ἀπ ταλλαγῇ τοῦ συνεπιτρόπου 

Ρουφίνου. Εἰς τὴν προδοτιχὴν ταύτην ὙΠ τοῦ Στηλίχω- 
᾽ ,ὕ ἀν ς ὑπ ΕΝ 3 5 ἕο ν δὰ ΟἸΘΎΝ 

νος ὀφείλεται καὶ ἡ μέχρις Αθηνῶν ἐπι ΕΝ υνὴ τοῦ ᾿Αλαρίχου. 
ἐν ἧτρ ς δά κ » 

Αφοῦ ὅμως ὁ φιλόδοξος ἐπίτροπ τς τῶν Τότθων ἀ- 

πηλλαάγη τοῦ Ρουφίνου, ἀμέσως: εἶδεν ὅτι Ττε ἀτρ τεῆς ὁ πό- 
“Ἃ ε “- » ΄ ΝΥ ΡΞ Η 

λεμος ἢ ἡ φιλίχ τῶν ἀπίστων καὶ σχληρῶν ἐκείνων βχροάρων: 

διὰ τοῦτο ἐν ἔτει 400 ἐχστρατεύσας χατ᾽ αὐτῶν, συγκεν- 
Π ᾿ δ , - , 

τρωθέντων περὶ τὸν Ἴστρον καὶ νέας μελετώντων ἐπιδρομάς, 
Η ε , , ᾿ " ᾿ 

ἐνίκησε κατὰ χράτος τούτους, φονεύσας καὶ τὸν ἀρχηγὸν αὐτῶν 
ὡς εἰν Σ ξ τοῦ τνν ᾿ : 

Ροδογάϊν. Οἱ ἐκ τῆς σφαγῆς διχσωθέντες Γότθοι πὰ ρεδόθησαν 

εἰς τὸν νικητὴν, διαθεύαιοῦντες ὅτι πιστῶ: ἤθελον ἘΡΈΨ 

ὑπὲρ τοῦ βυζαντινοῦ χράτους. 
᾽ “-- ᾿ ε Ἢ ι ΄ « Ἵ Ε] ΝΣ 

Αλλὰ χαὶ ὁ Στηλίχων καὶ ὁ βασιλεύων Αρχάδιος, χαὶ 

ἐξ ἰδίας πείρας ἐγίνωσχον τὸ ὕπουλον χαὶ πανοῦρ τῶν ἐξ ς πείρας ἐγίνωσκον τὸ ὕπουλον χαὶ πανοῦργον τῶν ἐξ 
» , ΝΟ Ω ᾽ " " » ὌΝ 7, 

ἀναγχὴς παραδοθέντων εἰς τὸ ἔλεος αὐτῶν πολεμίων, πολλά- 

κις γενόμενοι μάρτυρες τῆς Γοτθικῆς ἀπιστίας καὶ θηρι δίας γενόμε μάρτυρες τῆς Γοτθιχῆς ἀπιστίας καὶ θηριωδίας, 

πρὸς δὲ τούτοις χαὶ χνὴρ σξοχσμιος 

, 

μικροῦ τὸ Βυζάντιον ἐπισκεφθείς, Συνέσιος ὁ Κυρήνης ἐπίσχο- 



λς.. 

πος, εἶχε συμθουλεύσει τῷ ᾿Αρκαδίῳ νὰ προτιμήσῃ τῶν βαρ- 

θαρικῶν ὁρδῶν ὁμογενῆ χαὶ χριστιανικὰ στρατεύματα. ᾿Αλλ ἐν 

ᾧ τοιαῦται ἦσαν αἱ πρὸς ἀπόρριψιν τῆς προτεινομένης Γοτθι- 

χῆῇς μισθοφορίας ἀφορμαί, σπουδαιύτεραι ἀνάγκαι ἔπεισαν τόν 

τε αὐτοχράτορα χαὶ τὸν Στηλίχωνα νὰ φεισθῶσι τῆς ζωῆς τῶν 

αἰχμαλώτων, τῶν ὁποίων ὁ ἀρειμάνιος βραχίων ἠδύνατο νὰ 

χρησιμεύση πρὸς ὑπεράσπισιν τῆς πανταχόθεν ἀπειλουμένης 

αὐτοχρατορίας, λαμοανομένων ὅμως καὶ τῶν χαταλλήλων μέ- 

τρων πρὸς ματαίωσιν ἐνδεχομένης ἐπιθουλῆς. 

Εἰς τὰς ἀλλεπαλλήλους τῶν βχαρθάρων ἐπιδρομὰς ἦσαν 

μᾶλλον ἐκτεθειμέναι χί ἀνατολικαὶ τοῦ χράτους ἐπαρχίαι, διό- 

τι τὰ ἀπὸ τῆς Κασπίας θαλάσσης μέχρι τῶν μεσημόρινῶν τοῦ 

ὄρους Ταύρου ἀχρωρειῶν διεσπαρμένα ἔθνη τῶν Βιθυνῶν, Κι- 

λίκων, ᾿Ισαύρων, Παφλαγόνων, Πισιδῶν χαὶ Λυχαόνων, χαὶ ἄλ- 

λων ἑλληνιχῶν χαὶ μιξογενῶν φυλῶν λείψανα, ἔζων ἐν αὐτῇ 

;, ἐν ἢ ὁ Στράθων περιέγραψεν αὐτά, δηλα- ἔτι τῇ χαταστάσ ( δ ὧν 

Ἂ 
Ἴ 

Α 9 τ ᾿ ᾿Ὶ » , Π Α 

δὴ χαθ ὁμάδας φυλᾶς αὐτόνομα, χαὶ τὸ λῃστρικὸν ἐπιτή- 

δευμα εἰς ἐπιστήμης εἶδος προαγαγόντα. ψιλῷ ὀνόματι ἀνα- 

γνωρίζ οντες τὴν ἡμιτελῶς χαθυποτάξασαν αὐτοὺς αὐτοχρατορίαν, 
4 Ρ ὦ Ρ ὔ ᾿ Ν , : 

χαὶ ἐξ ὑπε ροαλλούσ: Ἰς μιχροφιλοτιμίας μὴ καταδεχόμενοι νὰ 
, » Ψ ᾽ 

υμισθοφορήσωσι, περιωρίζοντο χπλῶς ν᾿ ἀποδιώχωσι τοὺς εἰσόο- 
Ὶ 

“ ἰδί ᾿ , ν ᾿ ν 5 λεῖς τοῦ ἰδίου ἐδ ἄφους, δι ρρύπντις περὶ τῆς ἐξασφαλίσεως 

τοῦ γείτονος, ἀφοῦ μάλιστα χαὶ αὐτὴ ἡ χώρα αὐτῶν παρίστα 

τὸ ὙΠῸ τῶν φυσιχῶν προτ ἐρημάτων πρὸς εὐχερεστέραν 

- . -“ ἂν , 
ΡΟ ΑΙ τῆς ἐπιδρομῆς, τὰς πολυαρίθμους δηλονότι στενω- 

2 ε ι 

ποὺς ἢ ἘΜ Η, ἔλεγον οἱ βυζαντινοί, τὴν σημαντι- ὡς 

“ότὴτα τῶν ὁποίων εἶχε χατανοήσει πρῶτος ὁ μέγας ᾿Αλέ- 

ξανδοος, διοοίσας διαρχῆ φυλαχὴν πρὸς τήρησιν αὐτῶν, χαθὰ 

λέγει ὁ Προχόπιος. 

Ἐκ τῶν περὶ τὸν Ἴστρον παραδοθέντων εἰς τὸν Στηλέ- 

χωνα Τότθων, ἐξελέχθησαν δώδεκα χιλιάδες, ὀπτιμάτοι διὰ 
. 



λό": 

τοῦτο ἐπονομασθέντες, δηλαδὴ ἐχλεχτοὶ (1) καὶ οὗτοι δια- 

σπαρέντες ἀνὰ τὸν Ταῦρον καὶ ἰδίως περὶ τὴν Βιθυνίαν, ἐπὶ 

μισθῷ ἐφρούρουν τὰς χλεισούρας, σπεύδοντες ἐν ἀνάγχῃ καὶ 

ἀλλαχοῦ πρὸς ὑπεράσπισιν τοῦ χράτους. ᾽᾿Αλλ᾽ ἐνῷ ἐφρούρουν, 

ἐφρουροῦντο συγχρόνως. Ἐκ τῶν περὶ τὸν Ταῦρον ἑλληνικῶν 

φυλῶν ἐξελέχθησαν ἰσάριθμοι τοῖς μισθοφοροῦσι Γότθοις ἄνδοες 

χαὶ ἐδόθη εἷς ἑκάστῳ, ὡς μὲν οὗτοι ἔλεγον ὑπασπιστής, 

ὡς ὅμως ἠννόει ὁ πονηρὸς Στηλίχων ἐπιτηρητής" οὖτε ὅ- 

ως ὑπασπιστάς, οὔτε ἄλλως πως ὠνόμαζον ἑαυτοὺς οἱ πρὸς 

τοὺς Ὀπτιμάτους ἐπιμιχθέντες Ἔλληνες τοῦ Ταύρου, ἁπλῶς 

δ᾽ ἐκαλοῦντο ἀρμάτοι, ἴσως διότι τότε πρῶτον ἐπισήμως 

ἐπετράπη αὐτοῖς ἡ ὁπλοφορίχ (2). 

Καὶ ἄλλοι δὲ ὑετ᾽ οὐ πολὺ Γότθοι ἐζήτησαν παρὰ τῶν 

ἐν Βυζαντίῳ μισθοφορίαν, ἅτις χαὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐπὶ τοῖς αὐ- 

τοῖς ὅροις ἀλλ ὑπὸ ἄλλα ὀνόματα: ὠνομάσθησαν δηλονότι 

φοιδεράτοι δηλαδὴ σύμμαχοι, οἱ δὲ παραχολουθοῦντες καὶ 

τοὺς ὑπόπτους τούτους ἐπήλυδας, ἀντὶ ὑπασπιστῶν καὶ ἀρμάτων, 

ἐκαλοῦντο μόνον ἑλληνιστὶ παῖδες (3). Τόσον δὲ οἱ ὀπτιμά- 

τοι ὡς χαὶ οἱ φοιδεράτοι πιστῶς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὑπηρέτησαν 

τὴν μισθοδότιδα ἀρχήν, εὐδοκίμως ὑπερασπίσαντες τὰς χλει- 

σούρας τοῦ Ταύρου χατὰ παντὸς ἐπιδρομέως. 

Καὶ μέχρι μὲν τοῦ οαὐτοχράτορος Μαυρικίου διττήρησαν 

τὴν πολεμικὴν αὐτῶν φήμην οἱ περὶ τὸν Ταῦρον Γότθοι" με- 

᾽ ᾽ -“ ᾿ δ᾿ - ᾽ κ 

τ οὐ πολὺ ὅμως ὑπέστησαν καὶ οὗτοι τὴν τύχην τῶν εἰς τὴν 

(1) « Ορ αὐϊ, 1ὰ οϑὺ ἀθ]ϑοίϊ,» Βῖβϑκ οοτητηϑηΐ. ἴῃ Οοηβί. 

ῬΟΡΡΕΣΓ. ΠᾺ, σελ. 157. Οἱ αὐτοὶ δὲ ἐλέγοντο χαὶ αΔΙΟΙΟΠ98 δη- 

λαδὴ φύλαχες. 

(2) « Καὶ ἀρμάτος προσαγορεύεται ὃ σύμμαχος τοῦ ᾿Οπτιμάτου, 

ἤτοι ὃ αὐτοῦ ὑπασπιστής ». Μαυριχίου, Στρατηγ. Δ, ὃ. 

(8) « Τοῖς μὲν ὀπτιμάτοις τάγμασιν οὗ ἀομάτοι συντάσσονται, 
-- ἄἊ Ν , « -ᾳΝ .) 

τοῖς δὲ φοιδεράτοις οἵ παῖδες. ν ὃ αὐτός. 



λη. 

μεγάλην τοῦ ἑλληνισμοῦ χαταθόθραν ἐμπεσόντων ἀλλογενῶν, 

δηλαδὴ ἐξελληνίσθησαν, χαὶ Γραιχκογότθοι ἐπονομασθέντες 

ἀπέχρυπτον μετ᾽ αἰσχύνης τὸ παλαιὸν αὐτῶν ὄνομα ὀπτιμά- 

ται, ὅπερ κατέστη συνώνυμον τῇ ἀτιμίᾳ (1). Τὸ δὲ περιερ- 

γότερον εἶναι ὅτι οἱ τέως δουλεύοντες αὐτοῖς ἀρμάτοι, ἀφέν- 

τες τὸ ὄνομα τοῦτο, ὡς μὴ ἀναπολοῦν ἴσως εὐαρέστους ἀνα- 

υνήσεις, καὶ ἱκανάτοι δηλαδὴ ἱκανοὶ μετονομασθέντες, με- 

τεχειρίζοντο ὡς εὐτελεῖς δούλους τοὺς πρὸ βερο, αὐθέντας (2). 

Μόνον δὲ λείψανον τῆς γοτθικῆς ἐκείνης ἐπ ιμιξίας διεσώθη ἐν 

τοῖς μετὰ ταῦτα ἀρματωλοῖς ἡ ὠμοπλατοσχοπία, ὅτις εἶναι 

ἔθιμον καθαρῶς οὐνογοτϑιχόν. 
,ὔ » χγν , ; ᾿Ἦ᾿Ν » “-- ε 

Ἐπὶ ᾿Αναστασίου χαὶ ᾿Ιουστίνου, ἰδίως δ᾽ ἐπὶ τοῦ Ἰου- 
, ΡῈ κ 9 Α ὯΝ ᾽ὔ ͵ὕ 

στινιχνοῦ Α΄ τὸ ἀρμχτωλιχὸν συστημα διωργανίσθη ταχτιχὼ- 

τερον. ἫἩ περιώνυμος τῶν Κασπίων ἢ μᾶλλον Καυχασίων πυ- 

, » - -ο - Ὗ 

() «Ἔστι δὲ ἢ (τῶν ᾿Οπτιμίτων) ὀνομασία τῶν ἀτίμων, ἴσην 
͵ 

ὕόριν φέρουσα τῶν παρὰ Ῥωμαίοις λεγομένων Κορτελίνων. ν Κωνστ. 
: 

Πορφ. περὶ Θεμάτων. 
͵ 5 , , 

(3) « Θέμα ᾿Οπτίματον: οὐδεμίυν ἔχει χοινωνία -. ἔν 

ΓῚ 

Ν 

ε Ο 

ΝΟΣ ΣΦΕ πε ρος. ΤΣ ἘΠΕ ΡΞ ΡΞ" χαὶ μὴτε τούυρμᾶις, ψὴτε ὁρουγγοῖς τετιμημένον εἰς γὰρ ὑπηρεσίαν 
7, ἣ πες “2ὡὦἷ ὦν ει ΄ Ε 

τῶν στρατιωτῶν. ὅτε οἵ βχοιλεϊς τοῖς ΜΠ 

.«» {ὺυ 

«ἢ ο᾽ “} ς᾽ ἝΝ «ἡ [ 

πεστράτευον, Στρατιωτῶν δὲ ἐχείνων τῶν ἐν τοῖς ΠΝ ΕΝ “τάγμασι 

τεταγμένων ὅσοι γὰρ ἐν ταῖς σχολαὶς χαὶ τοὺς ἱχανάτοις χαὶ ταὶς λοι- 

ποὶς τάγμασιν ἐ εἰς ὑπηρεσίαν εἷς ἕχαστος αὐτῶν ᾽Οπτι- 

γι. τ « Ηἰοβηδίὶ βαπὺ ρθπὰ8 8]1- 

ᾳυοά Ἰδοΐδο τη] ὐϊκ 6, ἴα ἀϊοΐίαο, απο ΠοΙΪ 68 οβϑϑπηΐ ἱκανοί, 

ΘΟΡΡΟΓΘ δηΪπηϊβαιιε υἱσθηΐθθ οὐ ΓΘ 8 σΘΡΟΠΟΪΒ ρᾶΓ65.» Καοὶ- 
δε, "Π, ΤῈ τ τάγμα τῶν ἹἹκανάτων ἐπισήμως ἀνεγνωρίσθη ἐν ἔτει 

, 
, 

μάτον ἐχέχτητο. ν Πορφ. αὖτ 

809 ὑπὸ το ΓΟ ορος Νιχηφόρου διορίσαντος ἀρχηγὸν αὐτῶν τὸν 

ἐγγονὸν αὖτ γι πο τὸν τὸν Ρχγχαδῆν. ᾿Επὶ δὲ Λέοντος τοῦ Σοφοῦ 
Ν 

ἀνεγνωρίσθη τὸ περ ἜΣ ον τάγμα τῶν ᾿Αχριτῶν ἢ ἀχροφυλάχων ἔ- 

δρεῦον ἐν τῷ θέμ τῷ λεγομένῳ τοῦ ᾿Οψιχύου. 



λθ΄͵ 

λῶν χλεισοῦρα κατείχετο ἤδη ὑπὸ τοῦ Οὕνου φυλάοχου ᾽Αμ- 

Θαζούκη, ὅστις ἐπὶ χρήμασι συνεμάχει ὁτὲ μὲν πρὸς τοὺς 

Βυζαντινούς, ὁτὲ δὲ πρὸς τοὺς ἐπερχομένους βαρθάρους. ὁ δὲ 

αὐτοχράτωρ ᾿Αναστάσιος ἐκ πιχρᾶς πείρας πεισθεὶς ὅτι οὐδε- 

μίαν βεδαιότητα ἠδύνατο νὰ ἔχη περὶ τῆς πίστεως τοῦ φι- 

ου βαρθάρου, ἀπέρριψεν ἐπὶ τέλους τὰς ὀχληρ οὰς χαὶ 

συνεχεῖς προτάσεις τοῦ ἀπλήστου Οὔὕνου, καὶ ἐξασφαλίσχς τὰ 

οίων ἠσχολήθη ἀνενδότως 1 περὶ τὴν ὁ- 

χύρωσιν τῶν ἄλλων τοῦ Ταύρου χλεισουρῶν χαὶ τὴν συστη- 

ματικωτέραν διοργάνωσιν τῶν φυλαχῶν αὐτῶν. Μετ᾿ ὀλίγον ἀ- 

ποθανόντος χχὶ τοῦ ᾿Αμθαζούχη, ὁ βασιλεὺς τῆς Περσίας Κα- 

ὀάδης βιασάμενος τοὺς ἐκείνου παῖδας 
»“ ι ἄρῆνα, ἦσι 

"“ 

τ 

΄, , Ν . ᾿ ἌΝ ΓΓῸ: ὯΜ - “ 
πιᾶς πὺ λα ς. 9 5 χ ξ Ν» χα! Ὧρ χτὸ τὰς λατὰ τῶν ὺυ-χντινῶν Ο᾽) 

ἘΠ ΧΟῪ ΝᾺ ΑΝ ΦΎΕΙΝ ᾿ ν,., διχτοίσς ἴδξ ἐπαρχιῶν λυσσώδεις αὐτοῦ ἐπιὸρομάς, τὰς ὁποίας μὲτ Χ μείζο- 

νος αὐθαδείας πες ὃ υἱὸς αὐτοῦ Χοσρόης 

Ὁ διάδοχος τοῦ Ἰουστίνου, Ἰουστινιανὸς ὁ μέγας, ἐπὶ 

πολὺ στρατηγήσας περὶ τὸν Ταῦρον ἐγίνωσχς κάλλιστα χαὶ 

τοὺς περιοιχοῦντας λαοὺς χαὶ τὰ φυσικὰ τῶν χλεισουρῶν ὀχυ- 

ρώματα- ὅθεν χαὶ πρώτιστον μέλημα αὐτοῦ βασιλεύσαντος ἐ- 

γένετο ἡ κατάργησις τῆς τέως ὑφισταμ. ἰένης διοιχητιχῆς διχιρέ- 

σεῶς τῶν ἐπαρχιῶν, ἐπὶ τὸ στρατηγικώτερον χαταμεριζο ιένων, 

χαὶ ἡ διὰ πάσης θυσίας προσοιχείωσις τῶν φι ᾿οπολέμων καὶ 

αὐτονόμων τοῦ ᾿Γαύρου περιοίχων. ᾿Απὸ τοῦ Εὐξείνου Πόντου 
΄ “-“ - πν ᾿ “ , 

υξεχρ! τῶν μεσὴμ.ο0! "νῶν τοῦ Ταύρου χχρῶρξιῶν συνεστΊσαν στρα- 

- ᾿ ΙΝ 

τιωτιχὰ διαμερίσ σματο ὑπὸ τὴν διοίχησιν ἰθα αγενῶν στρατηγῶν, 

ἕ " ᾿ . ἿΝ Ὁ) Ω 
νοι, μετὰ τὸ χριστιανιχὸν βάπτισμα ἀνέλαθον τὴν φρούρησιν 

“" ἢ »" 
τῶν πξοὶ τον ποταμὸν Φᾶσιν χατὰ σχευχσθέντων χλει ΤΟΥ [ΠῚ Φ 

ἜΣ 
-- ὃΝ ξ - 

φρουρίων. Εἰς τοὺς ἘΣ ἐνεπιστεύθη ἡ φρουρὰ τῆς ἀναχτη- 



΄ 

μ».. 

θείσης μεγόλης χλεισούρας τῶν Καυχασίων πυλῶν. Πᾶσαι αἱ 

περὶ τὸν Εὐφράτην πόλεις μετεολήθησαν εἰς φρούρια. ἯἩ ᾿Αρ- 

υμενία διγρέθη εἰς τέσσαρας στρατηγίας, ὁ δὲ τέως κόμης τῆς 

υνικρᾶς ᾿Αρμενίας ἀντιχατέστη ὑπὸ στρατηγοῦ ἐποπτεύοντος 

τοὺς ἰθαγενεῖς κλεισουράρχας (1). Ἡ Καππαδοκία, ἡ ᾿Ισαυρία, 

ἡ Πισιδία καὶ ἡ Λυχαονίχ ὠνομάσθησαν ἐπίσης στρατηγίαι. 

Εἰ πὶ τέλους δὲ ὁ τέως ἐν ᾿Αντιοχεία ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ μεγάλου 

Κωνσταντίνου ἑδρεύων χόμης τῆς ᾿Ανατολῆς χκατηργήθη, καὶ 

ἀντ᾽ αὐτοῦ ὠνομάσθη μόγιστρος ἢ ἀρχιστράτηγος τῆς ᾽᾿Ανα- 

τολῆς ὁ περιλάλητος Βελισάριος. Συγχρόνως δὲ χαὶ πανσπερμία 

ἐθνῶν μισθοδοτουμένη ὑπὸ τοῦ ᾿ἸΙουστινιανοῦ διεμοιράσθη χα- 

ταλλήλως, παθόντες μετ᾽ οὐ πολὺ καὶ οὗτοι ὅ,τι καὶ οἱ πρὸ 

αὐτῶν καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοὺς περὶ τὸν ἑλληνοπλάστην Ταῦρον 

χατοιχήσαντες, δηλαδὴ ἐξελληνίσθησαν. 

Τὰ οὕτω χαταρτισθέντα ἀρματωλικὰ σώματα, διαχρινό- 
᾿ " 

μενα ἔκτοτε ὑπὸ τὸ ὄνομα Στρατιῶται (2), ἦσαν τοσοῦτον 
ε Α Ἁ ,ὔ ᾿ " ἰ “ “ ς 

χαταπληχτιχὰ τὴν θέαν καὶ τὸν ὁπλισμόν, ὥστε ἅμα οἱ χα- 
ἤΞ- ΄ , ΤᾺ , 

τάσχοποι τοῦ Χοσρόη εἶδον τούτους, τρόμῳ συσχεθέντες συνε- 

Οούλευσαν τούτῳ τὴν εἰρήνην. 

Ὥς πυρὴν τῆς ἐπὶ τὸ ἑλληνικὸν διαπλάσεως τῶν μιξο- 

(1) Τὸ ὄνομα χλεισοῦρα χαὶ χλεισουράρχης παρέμεινε μέ- 

χρις ἡμῶν ἐπὶ τὸ τουρχιχώτερον δερόένι χαὶ δερδέναγας. 

(2) Τὸ ὄνομα τοῦτο ἔφερον μέχρι τῆς ΙΣΤ’ ἑχατονταετηρίδος οἵ 

ἐν ᾿Ιταλίχ, Γερμανίᾳ καὶ Γαλλίᾳ μισθοφοροῦντες ἀρματωλοὶ (5 ρδάϊο- 

46, ΒφίΓγαἰ]οία ). Καὶ φόρος δὲ εἰδικὸς ἐπεόλήθη εἰς τὰς ὑπὸ στρα- 

τιωτῶν φρουρουμένας πόλεις, χαλούμενος Στρατεία. ΟἱἨ παραχολοθοῦν- 

τες τούτοις παῖδες ἐχαλοῦντο πάλληκες, δηλαδὴ νεανίχι, πα λληχά- 

ρια. «Τὰ παλλικάριχ τῶν Στρατιωτῶν » Ταχτιχὴ Δέοντος χεφ. 10. 
, Ν 2 ͵ Ν 

τὸ ὄνομα παλληχάρια δὲν ἐσήμαινε τοὺς ὕπη- 

: 
͵ὔ 

Ψ 
-- υ. 5 Ν Ἀ ΄ ,ὔ ς ᾿-Ὡ πὸ -“ 

ρετοῦντας παῖδας, ἁἀλλχ τοὺς ἑταίρους" οἱ πρῶτοι ἐχαλοῦντο ψυχο- 
7 Ν , ἣ “τ “ ΝΟ ΄-- ,ὔ « 2 

γυιοί, χαὶ χουρόγιδα ἐν τῷ πρώτῳ σταδίῳ τῆς δοχιμασίας ὡς ἐμ- 

παιχτιχῶς χειρόμενοι διὰ τῆς τραγομαχαίρας. 



, 

μα. 

Ὑενῶν τούτων ΠΝ οἵτινες ἐν ει προσήνεγχον τῇ 

αὐτοχρατορίᾳ ἐχδουλεύσεις, ἐχρημάτισεν ἡ ΠΣ, λοὺ φιλοπόλεμος 

τοῦ Ταύρου φυλή, οἱ τ ΤΡ ΠΣ κατ᾽ ἐξοχὴν ἐφημίζοντο 

ὡς οἱ γνησιώτεροι τῶν παλαιῶν ᾿Ελλήνων ἀπόγονοι τὰ Οὗτοι!" 
Α 

ὠχυρωμένοι ἐν ἐρυμνοῖς χαὶ ἀποχρήμνοις χωρίοις, ἔζων 
» 

στινιανοῦ, ὡς χαὶ ἐπὶ Ξενοφῶντος ἐχθριχῶς πρὸς πᾶσαν ἀλ- 

ΡΞ δ ,ὔ ε 
ἀπειθείᾳ τῶν ψιλῶ ὀνόματι τούτων ὑπηχόων, ὁ αὐτοχράτωρ 
δ “ » Ξ ὃ ΝΟ, ΔΙΑ ΤΣ ΤΑΒΕΡΨΗΣ φ 0. 

ἱέταζεν αὐστηρῶς τὸν ιοιχητὴν Πισιδίας, εἰς ὃν τέως ὑπή- 

γοντο, νὰ ἐχστρατεύσῃ πανδημεὶ « ἐπὶ τοῖς ληστοιχοῖς ἐχείνοις 

χαὶ ἀνδρο όνοις γωρίοις, ἅπεο ἐπίτ Ἂν εἴας Δ ἥ φόνοις χωρίοις, ἄπεο ἐπίτινος ἀχρωρείας ΔΑύ- 
, ΙΝ 

χου Κεφαλῆς χαλουμιέν Ὡς ἵδρυται, Λυχοχρανίας 

τε ΠΣ Ἰ  Ὁρ τον ὀνομάζεται, χατά τινος ἐπιδοουῆς σγἥ- 
τὰ ν 

μᾶ, τῆς τε ἀρχῆς ὑεμιγμένη ̓ς, καὶ συντεθειμένων εἰς ταὐτὸ 

τῶν τε στρατιωτικῶν, τῶν τε ἀρχιχῶν παρασήμων, ἑπομέν 
: 

Ό - «ἢ [0] 

αὐτοῦ καὶ τοῦ στρατιωτιχοῦ πλήθους παντὸς ὁπόσου τῆς ἐπαρ- 

χίας ἐστιν, χαὶ πρός γξ τῆς πολιτιχῆς τάξεως ὅλης». ᾿Αλλὰ 

τὰ αὐστηρὰ ταῦτα μέτρα οὐδόλως ἐχαλιναγώγησαν τὸν ἀρει- 

μάνιον τροκτῆρα τῆς δραχὸὺς ἐχείνης " ὁ δὲ μέγας αὐτοχράτωρ 
, ἐπ ,ὕ δ: - δί Β ᾿ 

ἠναγχάσθη ν᾽ ἀποσπάασῃ τὴν Λυχαονίαν ἐκ τῆς Πισιόθίας καὶ 
ΕΣ 

ὌΠ ῳ ίαν διοίχησιν ὑπὸ ἰθαγενῇ ὁπλαρχηγὸν (τὸν ἄρ- 

χοντα τὸν ἐφεστῶτα τοῖς ὅπλοι ς)" ἐν ᾧ δ᾽ ἐν τῇ προὺὴ- 
ΓΝ ας ,ὕ « , ε 

γουμένῃ 1 Νεαρᾷ ὁὀιατάζει στιγματίζονται οἱ Δυχαάονξς ὡς συμμορία 
, ληστῶν καὶ ΡΝ οόνων, διὰ ταύτης (κ εἾ ἐξαίρει χολαχευτιχῶς 

(1) [Λπορον πῶς ὃ σοφὸς Ἀδϑιηθδυὰ (1, Ετηρίνρθ ατγθο, σελ. 249) 

θεωρέϊ τοὺς Λυχάονας σημιτιχὴν φυλὴν μὴ ἔτι ἐξελληνισμενην ἐντελῶς 

ἐπὶ τοῦ Πορφυρογεννήτου. ᾿Αλλ αἱ ἐν Λυχαονίᾳ ἀναχαλυπτόμεναι ἕλ-- 

ληνικαὶ ἐπιγραφαί; ἀλλ᾽ αὐταὶ αἱ Πράξεις τῶν ᾿Αποστόλων λέγουσαι 
Ν 2 π᾿ ν “Ὁ . , ΄-«Ἃ Ψ Ὁ 

« οἵ δὲ ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν ὃ Παῦλος, ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν 

Λυχαονιστὶ λέγοντες τὸν μὲν Βχρνάύαν Δία, τὸν δὲ Παῦλον “Ερμῆν »; 



μ΄ 
τὴν ἑλληνιχὴν παράδοσιν τοῦ μεγαθύμου ἔθνους, αὐτὸς ὁ Ἰου- 

στινιανὸς ὅστις ἔχλεις τὸς ἐν ᾿Αθήναις ἑλληνιχὰς σχολὰς ὡς 

ἀντιχριστιανιχάς, χαὶ ἔχαις τοὺς ἀνχγινώσκοντας ἑλληνικὰ βι- 

Θλίχ. « Τὸ τῶν Λυχαόνων ἔθνος, λέγε:, συγγξν νέστατόν ἐστι 

Ρωμαίοις καὶ σχεδὸν ἐκ τῶν αὐτῶν συνῳχ! σμένον προφάσεων" 

ΔΛυχάᾶον! γὰρ τῷ πρῴην ἜΠΙΕΝ τῆς ἐν Ἑλλάδι βεόχσιλευ- 
, Β » - ὌΝ -" 

χότι, χαὶ ἀποιχίχν ἐπὶ τὰ τῇδε στείλαντι μέρη, μοῖράν τινα 

Ο,. τῆς Πισιδίας πω Σ γιὰ τε δοῦναι τὴν αὑτοῦ προσηγο- 

ρίαν, Λυχαονίαν τε ἐξ αὐτοῦ καλέσαι τὴν χώραν. » Οἱ κολα- 

.ολ χευτιχοὶ οὗτοι! λόγοι εἰὴ ἡ παραχολουθοῦσα τούτοις ἀναΞ 

ἕ Ο ΣΞ [9] -- ὧν σ τὰν ψι " 
ξ Β - ΑἿΣ τ 

Λυχαονέχς ὡς ἀνεζαρτήτου στρατιωτιχοί διαμ:- 
5» ’ὔ -ὉὋ 

ρίσματος, ἔπεισαν τοὺς Λυχάονας νὰ κατὰ 
; ᾽ , 

τῶν χαὶ ὑπὸ τὸν βελισάριο « ) ἣν Ὡ Ν᾽ 
“ἜΣ 

δὲ Β᾽ ο) - Ω ξ Ω͂ Ν ὃ Ὶ δΝ- ΕῚ ξ -. τ Ὡ πο 
' 

Θάρων (1). 

Καὶ Αχζοὶ 

διναυΐας κατελθόντες Φαράγγοι ἢ Βαράγγοι (ἀρματωλοὶὲ 2) 

Ὕ, ι ΞΕ ᾿ ᾽ ᾿ "» 

καὶ Οὖζοι καὶ Κοῦρδοι, χαὶ αὐτοὶ οὗ ἐκ Σχαν- 
᾽ 

φρουροῦντες τὰς χλεισούρας τοῦ Ταύρου γενικῶς ἀποχαλοῦνται 

͵ Ὁ τον Ν Ἵ- ς -“ ᾽ ᾽ -" - 
Δρακοι Ελληνες. Τοῦτο ὁμολογεῖται χαὶ ὑπ᾿ αὐτῶν τῶν 

[ν4 ; 

περιοικούντων τὸν ἑλληνοπλόστην Ταῦοον λαῶν, οἵτινες ψάλα 
2) , - ἐ} “΄ 

λουσιν ἔτι τὰ χχτὰ τῶν βαρύάρων τρόπαι α τῆς ἀρματωλικῆς 

, 5 " ι ΝΎ, 

Οὐτζόπ ὕυλις ἔπεντεσεν ἀπᾶν ς τὸ σταυροὸρομιν Ὑτὰ, αἱ 

Ι ) τὸ γεφύριν, 
᾿ ΜΈ Ωῶ 

ὃν ᾿ς τῆς Δέο αἷς {ε 

ἐκεῖ καθούνταν Ἕλλενοι, ἀτόναν φοῦερί 

Ν - “ηδή 
τὴν “ὐριὰν «χα- 

τέλαύεν βοήθεια στρατοῦ πεμφῳθέϊσα ὑπὸ τοῦ βασιλέως πεζὴ χαὶ ἐχ 
,ὕ , τὸ 

Φρυγίας τῶν λεγομένων Λυχοκρανιτῶν ἀρ τὰ τῶν Λυχαόνων) χαὶ 

ς ράνης, ἴ, σελ. 9714. 
Ὁ τὰ “ ΤΕ 5: ͵ - ἌΝ 
(5) Τὸ ὄνομα αὐτῶν παράγεται ἐχ τῆς σχανδιναυϊχῇς λέξεως 

Βὰρν, ΤΠΒΕΡΡΟΝ ἧς τὰ ὅπλα ἢ ἄρματα. 

(8) Ταῦρο 

ππ΄ΠρΠρῸᾷὃο «“ἷὰ σὐπτν ἐρσοσαι δου. δος ΠὋπτ7ὺὴηῊΜνσ νῶν “ὦ τ΄ 



΄ ΟῚ , ᾽ Ν ἜΣ ἃ 

« Διχθάσετέ με, Ἕλλενοι, τὴν Δέόαν ἀς διχοαίνω! » 
, 

ἜἜσυρεν τὸ σπαθίτοιν ἀτ᾽ ὃ: τὸ χρυσὸν θοχάριν 
-» 

χίλιους ἐμπροὺς ἐσχότωσε καὶ μύριους ἀπ᾽ ὀπίσω, 

ἄλλα τριαχόσιους Φάραγγους τοῇ Δέδας τὸ γεφύριν (1). 
.1 , ᾿Ν Ν ςς - 5 ἊΨ 

᾿Ιδοὺ δὲ χαὶ θασιλιχὴ ποοχήρυξις πρὸς τοὺς ἐν τῷ Ταύρῳ 
; ᾿ "5" ι ι 

» Ν -»“ “« σεν 

ἀρματωλοὺς περισωθεῖσχ ἐν δημοτιχῷ ἄσματι τῆς ΤουΊ πεζοῦντ 
ἘΣ ῃ 2, , ἊΝ “ 

᾽Ας τὸν βασιλιᾶν χαρτὶν ἔρθεν" « Δράχοι, Ὁ πΕ πε τ 
, ι ἊΝ , .Ξ ἀντ τνς , 

δράχοι χαὶ ὁραχοποντόπουλα, Ρωμαίϊκα παλληχάρια, 
ι 

ζωστέστε τὰ λωρίτσα σοὺυν, χρεμάστε τὰ σπαθίχ, 

περᾶτε ᾿ς τὰ παρχόοιχ ᾿ς τὰ δύο χρύχ π ἰδ ον χ᾽ 

δράχοι υ͵, ἀχούγω ᾽ναν λαλιάν, ᾿Ελλενιχὸν λαλίαν! » 

Τὸν Ταῦρον καὶ τὸν Κάσχαμον ᾿ξόέντο! ἐχατέθαν, 

εἴχαμε νέους Ἕλλενους, Ῥωμαίϊκα παλληχόρια, 

ἐπήγαμ᾽ ἐνταμώθημς ἴσα ᾿ς τὰ Πέντε Πέτρας, 
«“ ᾿ Φινεες κ Φιν 1 » 

υραμε τὸν Αλῆν μὲ τὸν ἔμιρ ἐντάμαν. 

« ᾿Αλῆ, ντὸ στέχεις ἀντιχρὺ ̓ ς Ἑ)λλενικὸν χοντάριν! » 

᾿Εσχοτώσαμς τὸν ᾿Ἐμὶρ καὶ τὸν ᾿Αλῆν ἐπιάσαμ'. 

᾿Αλῆ, ἐσὺ χ᾽ ἐγνώριζες τ ᾿Ελλέγχα παλληχόρια, 

᾿Αλῆ, τὰ τοξοσάϊτα, ΠΕ ΘΕ ς τὸ χκοντόριν! (2) » - 

- Ν δι Α 5 “ 

ὀνομάζο οὐται Ἑλληνιχὰ χσπτ ρος. ᾿Επειὸὴ δὲ τὸ ὄνομα Ἕ λ- 

λὴν χαχῶς ἀντηχο οὖν εἰς χριστιανιχὰ ὦτα χαὶ ὑπ αὐτῶν τῶν 

-Ὁ ΄ὔ -π "δ , » ἐγτα ἣΝ 
χατοίχων τῆς “υρίως Ἑλλάδος μετετρέπετο εἰς Ελλαὸικός, 

ΝῪ “ ΞΡ γα ᾽᾿ » Ῥ » ΄ 

οἱ ὁράχοι Ελληνες τοῦ Γαύρου ὀνομάζον ται ἐνίοτε χαὶ Μα- 
Ν',; 

χεδόνες (9). 

«“} Ἑ “ἃς θυ - 
Ἱ 

ο, 
. () πριανταφυλλιὸ ου, Ποντιχὰ ἄσματα (ἐν τοῖς Φυγάσ!, σελ. 172]. 

(2) ᾿Ιωαννίδου, ἄσματα τῆς Τραπεζοῦντος (ἐν Στατιστιχῇ Τραπε- 

ζοῦντος, σελ. 996). 

(8) Τὸ ὄνομα τοῦτο σημαῖνον οὐχὶ τοὺς ἐκ Μαχχεδονία 
7ὔ , 

μένους, ἀλλ᾽’ ἁπλῶς τοὺς γενναίους, παρέμεινε μέχρι χὰ 



υὃ΄. 

Τὸ παράδοξον δὲ εἶναι, ὅτι οἱ ἐν τῷ Ταύρῳ χαὶ διὰ τῆς 

ἑλληνικῆς παραδόσεως τοσοῦτον περί ητοι ΛΔυχάονες, ἄναν- 

δρο! χαὶ ἄτιμοι παρουσιάζονται μαχρὰν τῶν χλεισουρῶν αὐτῶν 

καὶ ἀρνησίθρησχοι τοῦ ἑλληνισμοῦ πολέμιοι. Ὅταν ἡ Λυχαονία 

ἐχυριεύθη ὑπὸ τῶν Τούρχων (1070) καὶ ἀπὸ τῆς πρωτευούσης 

αὐτῆς Ἰκονίου (1) μετωνομάσθη Ἰρον τοῖς ἡ σπάθη τοῦ ἀγρίου 

χαταχτητοῦ, ὅστις χάλλιστα ἐγίνωσχε τὰ ἐλατήρια τῆς Δυ- 

χαονιχῆς ἀνδρίας, ἐπέθαλλεν αὐτοῖς τὸν ἰσλαμισμόν" ἔκτοτε δὲ 

οἱ ἐχτουρχισθέντες Κονιάροι ἐλησμόνησαν τὰς- παλαιὰς χὐτῶν 
ε 

παραδόσεις, ὡς μόνον λείψανον τῆς Λυχαονιχῆς ἐλευθερίας δια- 
"» » " 

τηρήσαντες ἔτι αὐτὸ τὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας (σερπεσλὶχ) 
- 

ἄγνωστον ἐν ταῖς ἄλλαις τουρχιχαῖς διαλέχτοις (2). Μερὶς τῶν 

ἀρνησιθρήσκων τούτων ὑξτοικισθεῖσχ ὕστερον ἐν Μιαχεδονία, χαὶ 

συμμιγεῖσα πρὸς τοὺς ἐνταῦθχ ὑπὸ τοῦ ᾿Ιουστιν:ανοῦ Β' ἀπῳ- 

χισμένους Πέρσας, κα τέλχος τὰς χλεισούρας τῆς Ὄσσης (Κισά- 

6ου) πρὸς ἀντιπερισπασμὸν τοῦ ἐν ᾿Ολύμπῳ χατεσχηνωμένου 

ἑλληνιχοῦ ἀρματωλισμοῦ. ᾿Αλλὰ χαὶ τότε χαὶ μέχρι σήμερον 

τὸ ὄνομα τοῦ μισθοφύρου Κονιάρου χατέστη συνώνυμον τῇ ἀτι- 

υίᾳ. ὋΟ μέγας ποιητής, ὁ λαὸς, εἰκονικώτατα παρέστησε τὴν 
“ὰε Ν, ,ὕ ; , ᾿ » 

μεταζὺ τῶν δύο πολεμίων στοιχείων ἀντίθεσιν καὶ ἐν ἄλλοις 
᾿ ᾽, "δ; ᾿ " τῶ Ξ - 

υὲν ἄσμασιν, ἰδίᾳ δὲ ἐν τῇ περιλαλήτω διενέξει τῶν δύο 

βουνῶν" 

ρελθούσης ἑχατονταετηρίδος παρὰ τοῖς ἐν ᾿Ενετίχ χαὶ Νεαπόλει μισθο- 

φοροῦσιν ἀρι ̓ ατωλοῖς. 

(1 Τῆς ὑπ 

Λυχχονιχὴ παρὰ 

πὸ Ξεν γοφῶντος ς ἀναφερομένης ταύτης πόλεως ἱδρυτὴν ἣ 

δοσις θεωρεϊ τὸν Περσέα, ἐνταῦθα φονεύσαντα τὸν δρά- 

χοντα, χαὶ εἰχόνα στήσχντα τοῦ χατορθώματος. (Ν. Ρίζου, απ - 

παδοχιχά. σελ. 12). 

(3) Ῥίζος, σελ. 133. --- Μέχρι τοῦ σουλτάνου Ιζ οἵχουσοῦ (1289) 

ἣ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἐπεχράτει ἐν Λυχαονίᾳ, ὡς δηλοῦται ἐχ τῆς παρὰ 

Ῥίζῳ (σελ. 133] υαχρᾶς ἐπιγραφῆς. 



2 

Σὸς 
͵ 

Μὴ μὲ μαλόνῃς Κίσαόε, Κονιχροπατημένε, 

ἐγὼ εἶμαι ὃ γέρο "Ολυμπος ᾿ ς τὸν κόσμο ξαχουσμένος. 

᾿Αλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν ἐν τῷ Ταύρῳ φρουρούντων ἀθ.α- 
, , Ὶ , Ν » » “ ᾽ ε ὃ 

γάτων Φράγχων καὶ Βαράγγων, τὸ ὄνομα ἐν τῇ χυρίως Ελ- 

λάδι μυκτηρίζεται μέχρι τοῦ νῦν, χαθὼς χαὶ ὁ Ῥουαᾳθν}}]8 

ἐσημείωσε, 

Φράγγο, Μαράγγο, 

πίτοι χακαράγγο Ι 

Σ᾿ τος : Ὦ ἴω ςὲ 
-) τΑΞΣ 

ἝΝ ε- Φ᾽ Θ ̓ Ξ 
ψν ΟΝ ο) ὡ 5 ς Ν Ὡ τὴ ἣ Φαίνεται ὅτι μετὰ τὴν 

τῶν βαρθάρων ἜΝ τὸν ὁποῖον τοσοῦτον ἐπιτυχῶς διεξή- 

γάγεν ἡ σύνεσις τ ὑεγάλ οὐ ᾿Ιουστινιανοῦ χαὶ ἡ στρατηγικὴ 

μεγαλοφυΐα τοῦ ἀπητι ἐκ τῶν περὶ τὸν Ταῦρον συγχεν- 

τρωθέντων ἀρματωλιχῶν σωμάτων παρέμειναν ἐν τῇ βασιλικῇ 

ὑπηρεσίᾳ οἱ ἐξαρκοῦντες μόνον διὰ τὰς φρουρὰς τῶν ἐπικαίρων 

χλεισουρῶν ἄνδρες οἱ δ᾽ ἕτεροι, ἢ δι ἔλλειψιν μισθοφορᾶς, ἢ 

διότι ἐπροτίμιων τὸν παλαιὸν ἀνεξά 
᾿ οἷ , ἀν ἢ " ΄ » ΄ , 

τὰς μᾶλλον δυσθάτους τοῦ Ταύρου ἀχρωρείας, ἔζων ἁρπάζον- 
ΑῚ ᾿ ,ὕ “-“ 

τες χαὶ λῃστεύοντες τοὺς περιοιχοῦντας γρι ιστιανοὺς χαὶ μωκα- 

ὑεθανούς. Τοὺς τελευταίους τούτους ἀπεκάλουν οἱ μὲν βυζαν- 
,ὔ 

τινοὶ ἀπελάτας (1), νῦν ἠθέλομεν εἴπει ἀποῦλ΄ή- ξο ΣῈ ε ψν 

τους ἢ ἄρπαγας, οἱ δὲ Σύροι καὶ γνδοθες 
, Ἂ Ἄ: παι 

τῶν πε δ νξες Μαρδαΐτ τας (2) δηλονότι ἀντά χρτ ος, ἢ ἐπὶ 

τὸ τουρκικώτερον ζορμπ ἀδες. 
, ᾿ » ἦν » “ΦὋ -“Φζ΄΄-« ᾿ 

᾿ πΩῈ ἜΣΟΤΣ μενοι τὸ ἰδιάζον αὐτοῖς ὅπλον, τὸ 
7 ἃ : 

Ν Ὁ , « » ω » , 

τρομερὸν ἐχεῖν ο σιδηροῦν ρ παλον οπξερ ἕνεχεν αὐτῶν ὠνομάσθη 

( αὶ ὅταν ὑπηρέτουν τὴν χυύέρνησιν 

ὡς χαστροφύλαχες (Πορφυρ. περὶ βασιλείου τάξεως, σελ. 696) ἢ καὶ 

ἀγροφύλαχες. 

(2) « Μεγάδιίζδγαση ἤοο οδὺ ΒΘ) λα ποηλθι. Θ᾽ Βα θ1ὴ 

οΡθϑγαηΐ.» Βάθηθηβ18. παρὰ Αβϑϑιδπηὶ, ΒΊΟΥ. Ονιθηί. 1, 6023. 



με. 
ἀπελατίκιον (1), μετ ἀπαραδειγματίστου χαρτερίας ἐπὶ πολ- 

λὰς ἡμέρας ὑπομένοντες ἐν τῇ ἐνέδρᾳ, ἥτις π παρὰ μὲν τοῖς τότε 

ἐχαλεῖτο ἔγκρυμμα, παρὰ δὲ τοῖς μεταγενεστέροις ἐχφρα- 
, ν᾿ , ΟΝ Ξ ὲ 

στικώτερον καρτέριον, οἱ ἀπελάται ἢ μαρδαΐτχι κατέστησαν 
᾿ 4. 4 ε ᾿ ὔ 

πεοιθότ το. διζ τε τὴν σωυχτικὴν ρώμην, τᾶς ὁρμητιχὰς ἐφό- 
" 

᾿ κ᾿ ὃς Α ᾽ “ "»“ Α ’ ᾿ ΄ ,ὔ 

δους, χαὶ τὸν διοργανισμὸν αὐτῶν, ἀλλὰ σύναμα καὶ ὃ τρόμος 

τῶν πεοιοιχούντων, τοὺς ὁποίους ἡ βχσιλιχὴ δύναμις δὲν ἠδύ- 

" 5 Α ε - ΄ ᾿ Ε) » ᾿Ὶ 

Καὶ ἴσως μὲν ἐπὶ τὸ ὑπερθολικώτερον παρέστησε τὰ χατ' αὐτοὺς 

ἡ παράδοσις τὸ βέῤχιον ὅμως εἶναι, ὅτι ἦσαν ἄλλη πλάσι 
" 

(καθὰ λέγει ἡ περὶ τοῦ Διγενοῦς ἐποποιΐχ 2), τῆς ὁποίας ἐξαμ- 
“ 

δλώματα παρίστανται οἱ μᾶλλον πε αν τος χαθ᾽ ἡμᾶς διάδο- 

χοι αὐτῶν, ὁ Δίδρος χαὶ ὁ Δρ ραχογρίο ἄς: 
΄ 

Χάριν περιεργείας παρεντίθυμι ἐκ τῆς προρρηθείσης ἐπο- 

ποιΐχς τὸ ἑξῆς ἀπόσπασμα περιγράφον τὴν παραδοχὴν ἑνὸς 
νην ΄ 

πελατιχοῦ δοχίμου, ἢ ὡς λέγομεν μετὰ τ ὧν βυζ αντινῶν παλ- 

Τὸν ὑδροφόρον εὕρηχε τῶν ἀπελάτων τότε, 
᾿ ᾿ Α » 

χαὶ ἀνηρώτησεν αὐτὸν διὰ τοὺς ἀπελάτας" 

() ᾿πὶ τούτου ἔφερον τὴν εἰκόνχ τοῦ δα αὐτῶν ἁγίου 
ἐ 

Μάμαντος, τοῦ Ηραχλέους τούτου τοῖ χριστιανισμοῦ, ὅστις καθὰ γρά- 

" Ἃ Ἄν" 7 Ν 

ἐγάλευέν τους χχὶ ἐπολόμαν τυρὶν 
ΡΞ ΟΝ πος Σὺ ΝΟΥ ΎΉ δ ἐτάγιζεν τοὺς πτωχοὺς »: ἐπὶ δὲ τοῦ χονταρίου τὸν παλαιὸν 

ἄτρωνα ἅγιον Γεώργιον. 
ἱ 

τ πῆραν, ΨΕΘΝ, τ ἀμ στὴν: μείου κι ὠς 2 ἐρὶ τοῦ σπουδαίου τούτου ψνημείου τῆς νεωτέρας ἠμῶν 
ΓΣ ΠΣ δος ς ἘΞΑ ΕΕΡ ΎΒΞΣ ω . ἌΝ: ἘΣ ὧ᾿ -»- Σ , μεν 

ποιήσεως, ἀποτελουμένου ἐκ πλέον τῶν τριῶν γιλιάδων στίχων, ὙΠ 
Ἔ 

τημα τῶν κι ὴ ἐποποιϊῶν, μετὰ ν τοριχῶν χαὶ 
͵ - Ὁ" φιλολογικῶν σημειώσεων τῶν φίλων κ. Τιορταπα καὶ χ. ΕἸ ομ τος - 



ν΄; 

ὃ ὑδροφόρος παρευθὺς τὸν Διγενῆ ἐλάλει" 

« τί τοὺς θέλεις, νεώτερε χαλέ, τοὺς ἀπελάτας;»ν 

᾿Εχεῖνος ἀπεχρίθηχε πάλιν τὸν ὑδροφύρον᾽ 

« ζητῶ κ᾽ ἐγὼ νὰ γένωμαι ὡς εἷς τῶν ἀπελάτων ». 

Καὶ τότ᾽ ἐχεῖνος ἔλυε τὸν θδ ν χαὶ ἦλθον 
. ςτὸ λῃσταρχεῖον ἔνδοθεν τὸ φοθερὸν, χαὶ ἔ 0)- γον. 

Καὶ εὗρΞς τὸν Φιλόπαππον (1) ὅτ᾽ ἔχειτο εἰς κλίνην, 

πολλῶν θηρίων δέρματα εἶχεν ἀπάνω χάτω᾽ 

χαὶ κύψας ὁ νεώτερος Βασίλειος ᾿Αχρίτας, 

προσεχυνήίσατο αὐτὸν χαὶ ἐχαιρέτησέ τον. 

Καὶ ὁ γέρων Φιλόπαππος οὕτως τὸν ἀπ εχρίθη - 

απεχρίθη 
-- ὃ ἘΣΞΙΣΣΥΣΣ ἐ Ἶ δὲ Ξ: λν) " γΛῈ Ὰ « προδότης ἐγὼ ὁὲν εἶμαι, ἀλλὰ ζητῶ γενέσθαι 

“ 

ἄρτι ἐν τὴδε τῇ μονῇ υεθ’ ὑμῶν ἀπελάτης! ν 

Ὅ γέρων ὃ δὲ ὡς ἔχουσεν, οὕτω: ἀπηλογήθη- 

« ἂν χαυχᾶσαι, νεώτερε, ἔσεσθαι ἀπελάτης 

τὴν ρέθδον ταύτην ἔπαρον καὶ χάτελθε εἰς βίγλαν - 

χαὶ ἂν νηστεῦσαι. δύνχσσι ἡμέρας 
.“ ᾽ ᾿ , αὐ ἢ ἔς 5 - 

υτηδ᾽ ὕπνον εἰς τὰ βλέφαρα λάθης τῶν ὀφθαλμῶν 

,ὔ κ᾿ ΙΝ. , “ὶ ΄ 

χαὶ τούτων τὰ δερμάτιχ ἂν φέρῃς ὧδε πάντα, 
᾿ ΣΟ ΝΥ, εἰς Θ(...}2 τε ἢ χαὶ πάλιν ἐὰν ὀύνχσαι εἰς βίγλαν κατεοῆναι, 

» , 
ὅταν περνόῦν οἱ ἄρχοντες μετὰ πολλοῦ τοῦ πλήθους...» 

Ξ0 ΕΣ ὌΝ 5 “Ὁ Ε ε « 

Θ ὁ ἐν λόγ δόχιμος τῶν ἀπελατῶν ἦτο ὁ περιλάλητος 
Ξ ο΄ ἌΝ πὐπτι δες ᾿ 

Βασίλειος ὁ Πτος υἱὸς τοῦ ἐμίοου τῆς Εὐὀέσσης χαὶ τῆς πὰ ᾿ -) ϊ ᾿ -} ᾿] 

Α “Ὁ “- 9 7 ΧΆ 

θυγατρὸς τοῦ στρατηγοῦ Ανδρονίχο: τοῦ Δούχα, ὅστι: 

(1) Περὶ τοῦ Φιλοπάππους τούτου λαλεῖ μὲν χατ' ἔχτασιν ἣ περὶ 
- τὸ ΠΑ σ- ν “ 

Διγενοῦς ἐποποιΐα. οὐχ ἥττον δὲ χαὶ τὰ ἰζυπριαχὰ ἄσματα (Σαχελλα- Ὑρ Θει Ε χσὶ 



μι. 
Χοονιὸς ἐπιάσε τὸ σπαθί, καὶ διετὴς τὸ χοντάρι, 

χι᾿ ὅταν ἐπάτησε τοὺς τρεῖς χρατειέται παλληχάρι, 

ἔόγηκ᾽, ἐδιχλαλήθηχε, κανένα δὲν φοθᾶται, 

μήτε τὸν Πέτρον τὸν Φωχᾶν, (ἂν τε τὸν Νικηφόρον, 

-οὸ 
ὡς μήτε τὸν Πετροτράχηλον, τὸν τ γῇ κί ὁ χόσμος, 

χὰἂν ἦναι δίκαιος πόλεμος μήτε τὸν Κωνσταντῖνον (1). 
ε . “ “ “- λ , τς ΑϑΝ 
9) Διγενὴς ξεχξινος, ὅστις ψυχομαγ ῶν να τὸν τέως αἀνίκη--. 

"᾿,- ἥν ξ χ᾽ ΟΣ ᾿ π' ἘΣ Ἔ ε “- χοῦν 5 . ἂν , 

χῆτον Χάρον, ὡς ψάλλει μέχρι σήμερον ὁ λαὸς ἀπὸ τοῦ Πον- 

του χαὶ τῆς Κύπρου ᾿ οι τῆς Ηπείρου. 
; πῆι ; ες 

Ψυχομαχάει ὁ Διγενής, κα ἡ γῆς ἀνατρομάζει 

τὸ μάθανε τρεῖς ἘΝ του, τρεῖς μπιστεμένοι φίλοι, 

ο τριτος τον ἀντίψυγχο νὰ υὴ ψυχ 

χ' ὥνας τοῦ τὰν χρύο νερό, ὁ ἄλλος ἀφράτο μόσχο, 
, -- ομαχήσῃ. 5, 

Σ τὴν τάῤλα ποῦ χαθούντανε χαὶ ποῦ ψωμὶν ἐτρῶγαν, 

. ἢ , Ἄ πὰς ἀς 5 9 , 
(α ανυτριωμξνοι ξειμαάστξνξε, “οἱ τοξιυς χαλ αντριώμεξνου, 

Ν ι κὸν ͵ ᾿ - δὰ 

ντρὰ πουῦδα χτὲς ᾽ς τοῦ Δράκου τὸ λειοάδι, Ὡς: μὰ σὰν τὸν 

χαρᾶς τον ποῦ τὸν ἔσπερνε χαὶ ποῦ τὸν χοιλοπόνα 

οἄάχος εἶναι ἡ πλάταις του, σὰν κάστρ ἡ κεφαλή του, 

χαὶ τὰ πλατειὰ τὰ στήθειά του τεῖχος χορταριασμένος! » 

Σὰν κἄπως τ᾽ ἄχκουσ᾽ ὁ γεχρὸς χαὶ βαρυαμδο ΤῸ 

« φέρτε ᾿ δῷ πρασὶ νὰ πιῶ, φέρτε μ᾽ ψωμὶ νὰ φάω, 

χαὶ σὺ γραμματιχόπουλε, χατέῤχοα᾽ τὸ σπαθί μου, 

χαὶ τὸ ραρειὸ χοντάοι μου ν᾽ ἀναστηθ᾽ ἡ χαρδιά μου »] 

Κάνει τὰ χέρια βασταριό, ἀντριεύθη καὶ ἀσηκώθη, 

ντύνεται τσάχους δώδεχα χαὶ δεχχπέντε δίπλαις, 

χαὶ χάλκινο πουχάμισο χαὶ σι 

, 
ὄντος Αἰμ. Λεγρανδίου. Ῥάγὶβ 1870. 

-" 

(1) Δημοτιχκὰ τραγούδια ἐχδίιδὺ 

ὶ τῶν πρώτων χατορθωμάτων τοῦ Διγενοῦς ἄσμα τοῦτο πληρέ- 

στερον εὕρηται ἐν τῇ τυ ΣΤ, τοῦ κ. Σαχελλαρίου χαὶ ἰδίᾳ 



, 

μθ΄. 

χ' ἐπῆγε καὶ τὸν εὕρηχε ᾿ς τὸν χάμπο ποῦ ΑΎΙ 
, 3) ᾿ "Ὁ “Ὁ ᾽ , ͵ἶὖἣ 

« Ποιὸς εἶσαι σὺ ποῦ χκυνηγᾷς ς τοῦ Δράκου τὸ λειδόδι;» 

«᾿Αφέντης σου χαὶ κύρης σου, κί ἀφέντης τ᾽ ἀφεντός μου!» 
Βάοει 7, νος δ ΤΣ ΖΝΗΜΕ δ τι Ἢ 

« Βάρει μου σύ, νὰ σοῦ βαρῶ, χροῦέ με νὰ σὲ χρούω !» 
ῃ Σὰ ᾽ Ἐπὶ ΞΘΑῚ ᾿Ξ , Ξ' " ἜΞΑΝ Ὧν: ἐΥΣ ἐν 

ἂν ἀστραπὴ τὸ μάτι του, χαὶ σὰ ῥροντ ἡ φωνὴ του, 

. ΑΒΕ ΘῈ ν δεύτεοη τοῦ δίνς μιὰ πρώτη τοῦ χατέοασε, μιὰ ὀεύτερη τοῦ ὁΐνει, 
Ν , τ ᾿ ΖΞ ι “ ; 

τὸ στόμα αἷμα γιόμισε, τὸν ξάπλωσε τοῦ μάχρου᾽ 
φΦ “ ε ’ Μ“ἷ “- Α χι᾿ ὅλος ὁ κόσμος ἔτρεξε νὰ ὃδγ 

: 

« χαρᾶς τον τὸν ᾿Ἄρεια ον τὸ μιταπεθαμένο, 
Ἢ ς τές “ , θςε ΠΥΡῸΣ ! 
χαρᾶς καὶ τέτοιονε γιατρὸ ποῦ νεχροθεραπεύει »ἱ (1) 

9 " τ , δ 

Εν τοῖς Κυπριαχοῖς ἄσμασιν, ἐν οἷς πληρέστερος διεσώθη 
Η ᾽ δι Ὁ τὰ ΄, , . ΄ Ε 

ὃ ἀπελατιχὸς κύχλος ὃ: οὃς λόγους θέλομεν ἐχθέσει, ἡ κατὰ 

τοῦ Χάρου νίχη τοῦ Διγενῆ λαμπρότερον ἐχτίθεται. 
᾽ὔ » “« 9 7ὔ 

Χεργίαις, χεργίαις ἐπιάσασι χαὶ πῆαν ᾿ς τὴν παναίστραν᾽" 

κὴ ἀπολοήθη Χάροντας χαὶ λέει καὶ λαλεῖ του, 
- ,ὕ ᾽ ᾿Ὶ 

« χὴ ἁλαύροπίασ με, Διενῆ, γιὰ νὰ σ᾽ ἀλα 
3 

οΝ “8 

Κὴ ἀλαθροπιάνει ὁ Διενής, χαὶ σφιχτοπιᾶν ὃ Χάρος" 
- τῶν ἮΝ ,ὕ 

χεῖ ποῦ ᾿πιανεν ὁ Χάροντας τὰ γαίματα πετοῦσαν, 
“ “ ΄ " ἢ Υ 

χεῖ ποῦ πίανεν ὁ Διενὴς τὰ χόχχαχλχ ἐλυοῦσαν. 
᾽ “Ὁ “ . 

Κ᾽ ἔδωχαν καὶ παληόνασι τρεῖς νύχταις, τρεῖς ἡ 
, , , τε 

ς τὰ τρία τὰ μερόνυχτα ὁ Διενὴς νιχᾷ τον. 

Κατὰ τὰ Κυπριαχὰ ἄσματα μία ΓΕ τῶν πα- 

λαιῶν ἐκείνων ἀνθρώπων ἠχούετο ὡς ἀστραπόθδροντον, χαὶ 
“1 ᾿" ΙΝ “ , ε ἘΞ 

ἔθλα καὶ παγίδας καὶ σπονδύλους τοῦ πληττομένου. Ο τοσοῦτον 
᾽ ᾽ “ Ῥ ΕΥ ς« ἡ ᾿ - 

ὑπ αὐτῶν ἐξυμνούμενος Ἶ ἰγενής, εἶναι ὁ ὕστατοςἐπίγονος ἐκείνων" 

χλινήρη χαὶ ἀγωνιῶντα τριγυρίζουν αὐτὸν τριαχόσια παλλη χάρια, 

(1) Ῥάββονν, Οδγιηΐηα ρορυ]δῦῖδ, σελ. 37]. --- Τὰ ἐν ταῖς συλ- 

λογαϊς τῶν ΡΑ5ΒΟ, Σαχελλαρίου, 1|. Τριανταφυλλίδου χαὶ Σ. ᾿Ἰωαννί- 

δου φύρδην μίγδην περύμενα ἀρματωλικὰ ἄσματα, πρέπει νὰ ταξινομιη- 

θῶσι χρονολογικῶς εἰς τέσσαρας χύχλους, τὸν στρατιωτικόν, ἀπελχτιχόν, 

ἀχριτικόν, χαὶ τὸν χαθ᾽ ἡμᾶς ἀρυματωλιχόν. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 4 



ὅπ, ἘΞ ἣ ἣ σον - 5 ο“ 
θέλουν νὰ μποῦσ' νὰ τὸν δοῦν καὶ πάλιν ἀχροφοοοί νται! 

Ἕ , ᾿Ξ ᾽ ἥ 5 " “ 

Ε᾽πὶ τέλους τολμῶσι νὰ εἰσέλθωσι καὶ ἐρωτήσωσι περὶ τῆς 
᾽ ἜΣ ΄ ὮΝ ε " Α 

ὑγείας αὐτοῦ, ὁ δὲ ἑτοιμοθάνατος ἀρματωλὸς ἀναλαμθάνει νει δυ- 

οιρ υχαὶ διηγούμενος τοὺς πα ληοὺς πρὸ νάμεις, χαὶ διηγούμενος τοὺς παλῃοὺς πολέμους ἐχπνέει 
᾿ δὲ Ἂ-ΝὮΦΞ 

μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁὀιηγήσεως (1). 
ι , "» “- Ρ̓ ;’; - ᾿ 

Καὶ πάλιν ἐπαναλαμοάνω, ὅτι τὰ περισωθέντα τοῦ ἀπε- 
᾿ 

λατιχοῦ χαὶ ἀχριτικοῦ κύχλου ἄσματα ἐπὶ τὸ ὑπερθολιχώ- 

τερον παριστῶσι τὰς εν λας τῆς μεγάλης ἐκείνης γενεᾶς. 
» 

Οαταν ὅμως λάθωμεν ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ταῦτα ἐκ πολλῶν ἑκατοντά- 

ων ἀποτελούυνενα ΕΠ σῶχ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον διετήρησε 

μέχρις ἡμῶν ἡ στοματιχὴ παράδοσις καθ᾽ ὅλην χιλιετηρίδα, 

ἀδύνατον νὰ μὴ ὁμολογήσωμεν, ὅτι χἄπως ὑπεράνθρωποι ἦσαν 
Σ , 

αἱ χατὰ τῶν Μωαχμεθανῶν ἀνὸ δρχ «γαθίαι τῶν ἀνδοῶν ἐκείνων, 
δ Ν ἌΡ Ξ "ξ . 

τῶν ὁποίων τὸ ὄνομα οὐδὲ οἱ αἰῶνες, οὐδὲ αἱ ἐπελθοῦσαι ἐ- 
Σ »-Νν ᾿ σω »Ν - ἦα 

πιμιξίχι, οὐδὲ τὰ πολυειδὴ παθήματα ἠδυνήθησαν νὰ ἐξαλεί- 

ψωσι τῆς μνήμης τοῦ ἑλληνιχοῦ λαοῦ. Σὺν τῇ ὑστάτῃ τοῦ 

Διγενῆ πνοῇ ἐχπν νέει οὕτως εἰπεῖν χαὶ ἡ δημοτικὴ ἡμῶν ποίη- 
Α Α ν , « " 

μόνον δὲ μετὰ ἐξ περίπου αἰώνων παρέλευσιν ὡς φοῖνιξ ἄνα- 
τ κ᾿ ο ᾽ν» , ᾿ “ Α "- 

γεννᾶται ἵνα ψάλλῃ δι ὀλίγων στίχων τὸ πρῶτον χατὰ τῶν 
" Ν πὸ ν “ αἱ Τούρχων ἀρματωλιχὸν χατόρθωμα, ἀφοῦ ἐν τῷ μεταξὺ στονε- 

“ “- ᾽ , “- χ." -" 

ρῶς: ἐτόνισε τὴν πτῶσιν τῆς Αδριανουπόλεως, τῆς Τραπεζοῦν- 

τος χαὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 
- Τῳόντι ἀπορίας ἄξιον, πλὴν ἐν ταὐτῷ καὶ λυπηρὸν γε- 

γονός, ὅτ! ὁ αὐτὸς ἑλληνιχὸς λαὸς, ὁ ὁλοχλήρους ἐποποιΐας δια- 

τηρήσας πρὸ δέκα ὅλων αἰώνων ποιηθείσας, ἤχρώτηρεο μεν 

παρέδωχεν ἡμῖν χαὶ τὰ ὁλι"» ὁστιχα ἐχεῖνα ἄσματα δι᾿ ὧν ἐξύ- 

μνὴησε τοὺς πρὸ μιᾶς ἑχατονταετηρίδος χατὰ τῶν Τούρχων 

πολέμους τοῦ Μπουχουθάλχ χαὶ τοῦ ᾿Ανδρίτσου ! 

λατα. «σελ: 4βἈ-50. 



Καθ᾿ ἣν ἐποχὴν οἱ στρχτοὶ τοῦ Μοχοία χαθυπέτασσον 

Ω»᾽ ο)- Ω τὶ Ο:- . Ό «-- 
Ξὰ δ. ᾿ . ᾽ ΄ἷ ᾽ “- - 

πᾶσαν σχεὸον τὴν Μιχρὰν Ασίαν, οἱ χυτοῦ στενῶς 
Ν ΕΥ̓͂ ᾿ , ι ἐ 
ἐπολιόρχουν τὴν Κωνστα ιντινούπολιν, συγχρόνως δὲ οἱ Σλάθο: 

«- . , : - 

χατέχλυζον τὴν Ἡχχεδονίχν χαὶ Θράχην, ὁ βασιλεύων μόνον 

ὕπο ἘΣ τείχη τοῦ Βυζαντίου Κωνσταντῖνος ὁ Πωγωνάτος εἰς 
Η͂ ι » 

τὴν ἐσχάτην περιελθὼν ἀπελπισίαν ἔροιψε τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς 
" ᾿ ᾿ σεν ὃ ΕΞ ᾽ - Α ε 

τὸ παρῇ τὸν Ταῦρον ὁιεσπαρμένα ἀπελατικὰ σώματα. Οἱ 
“- ,ὔ , 

ς φωνῆς: τοῦ πο διπιβοοῦξοὶ βασιλέως 

Ἴσχν ὑπὸ τὸν ἀρχηγὸν Ἰωάννην, χαὶ ὡς 
, ᾽ ΙΝ ᾿ ν ε Ν 

λέοντες ἀπὸ τοῦ Ταύρου ἐπήδησχν εἰς τὸν Αίθανον: ἅμα δὲ 
Ρ ᾿Ξ 2 “ο » .ΝἣΝΦ'ι ΟΕ μ4 ᾿ 

χαταλαοόντε: τὸ ὅοος τοῦτο ἤρξαντο ἀδιάλειπτον καὶ λυσ- 

ρωσαν πᾶσαν πὴν ἀπὸ ἽΞρο ΟΥΤΝΕ μέχρι ποῦ Ταύρου "Ἢ 

χομένην ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν χώραν, ἀποτελέσαντες, ὡς λέγουσιν 

οἱ χρονογρύφοι, χάλκεον τεῖχος κατὰ τοῦ ἰσλαμισμοῦ (1). 
» Φὡ τ ἍΛ “ » 

Οἱ “Αραθες ὡς τ ροῦθ ἔφευγον εἰς μόνον τὸ ἄκουσμα τοῦ 

ὀνόματος αὐτῶν, ὁ δὲ ἀγέρωχος καλίφης τεταπεινωμένος ἐζή- 
3, ΙΑ » ΠΣ αὶ “ 18 

τὴσΞς τὴν εἰρήνην ἐπὶ ἐξευτελιστικωτάτοις ὅροις (6178). ᾿Ιδοὺ τὶ 
Ἂ ᾽ κε ὃοΡι. Ἢ» 

λέγουσιν οἱ χρονογράφοι Θεοφάνης χαὶ Κεδοηνός. « Εἰσῆλθον 
᾿ 

οἱ δὲ χρδαΐται εἰς τὸν Λίοχνον χαὶ ἐχράτησαν ἀπὸ τοῦ Μαύρου 
" τ, ε , ᾽ 

Ο ρους (Ταύρου) ἕως τῆς Αγίχς Πόλεως, καὶ ἐχειρώσαντο τὰς 

τοῦ Λιβάνου πρῶτ τάς χαὶ πολλοὶ δοῦλοι χαὶ αἰχμάλωτοι καὶ 
» ΄ ᾽ , “ δΩ» οάντλ ΄ ᾽ 

αὐτόχθονες περὶ αὐτοὺς ἐχώοησαν, ὥστε ὃ: ὀλίγου χρόνου εἰς 

(1) Βαρεῖαι ὑπόνοιχι ἤθελον ἐγερθῇ. περὶ τῆς εἰλιχρινείας τῶν βυ- 
-΄ο“Τἔ ͵ » ΄ὔ 9 9. 7 τω - 

ζαντινῶν Προνο ξβφων; ἀναγραφόντων τ᾽ ἀνδραγήματα τῆς ἀρειμανίου 

ἐχείνης δραχός, ἐὰν τὰ αὐτὰ 

μὲ τὴν διαφοράν, ὅτι ἀποχαλοῦσι τούτους ληστάς. «8 ὈΓγΙραπαᾶϑ 

ΔΙΙγοηῦ ΘΟΟΌΡΟΡ ἴθ πιοπί ρθη οὐ ρυγθηΐ 16. ποῖ 46 Β6})61- 

165.» Μιοὶιοὶ, ἰσαά. ΤιΔηρΊΟΙΒ, σελ. 242. « ΜΙΞΙὺ Οὐπηϑίδηϊι 5. 51- 

ΟΔΥ]98 Ποιηαηοβ, [60 811ὁ5 (Δίαγαδιίαβ.) ν8] βδίβιῦθβ, 4] 

ΘΓ Απάδοοβ σοσδηΐατ. » ΑὈΟΙρΡΒαρασίαβ Οἢ. ὅ'γν., σελ. 11Ὁ 



νβ΄. 

πολλὰς χιλιάδας γενέσθαι. Ταῦτα μαθὼν ὁ Μχθίας χαὶ οἱ σὺν 

αὐτῷ ἐφοθήθησαν, καὶ συλλογισάμενοι ὡς τὸ τῶν Ῥωμαίων 

βασίλειον ὑπὸ θεοῦ φρουρεῖται, πέμπουσι πρέσόεις πρὸς τὸν 

αὐτοχράτορα Κωνσταντῖνον ὑπ ἐρ εἰρήνης. Ὃ δὲ ἀποστέλλε: τὸν 

ΠΕ ΤῊΝ χαὶ ποιεῖ ἐγγράφως εἰρήνην μετὰ τῶν Σαραχη- 

νῶν, ἐτησίως παρέχειν αὐτοὺς πρὸς τοὺς Ρωμαίους χρυσίου 

χιλιάδας δέκα, καὶ ἄνδρας αἰχμαλώτους ἑχατόν, χαὶ ἵππους 

εὐγενεῖς πεντήχοντα, ἐπὶ χρόνοις τριάκοντα. Ταῦτα μαθόντες  φ "Ὁ 

᾿ 

οἱ τὰ ἐς πέρια οἰκοῦντες, δῶρα στείλαντες τῷ βασιλεῖ εἰρήνην 

ἤτησαν᾽ οἷς εἶξας ὁ βασιλεὺς ἐκύρωσε ταύτην, καὶ γέγονεν 
ι -- Ὁ 

ντε τῇ ἀνατολῇ χαὶ τῇ ὀὁύσει. » 
δ 
ὃ: 

, 

Οὐ: ἀμεριμνία μεγάλη 

: 
Δυστυχῶς ὅμως 

: 
ιὰ πορωτοφανοῦς ἀγνωμοσύνης ἀντήμειψε 

υ ᾿ ,ὔ ᾽ - ε ς εχ ι ,᾿ “Ὁ , ᾿ 

τὰς ὑπηρεσίας αὐτῶν ὁ υἱὸς καὶ διάδοχος τοῦ Πωγωνάτου ᾿Ιου- 
᾿ ε ,ὕ » , . ε ᾿ τ ον 

στινιανὸς ὁ Β,νεανίας ἀκάθεχτος τὴν ὁρμὴν καὶ ἀσυλ- 

λόγιστος ἐν παντὶ πράγματι. Ὁ νέος καλίφης ᾿Αδδαλ.-- 

μξλὴχ θέλων νὰ διχλύσῃ τὸ χάλκεον ἐχεῖνο τεῖχος προέτει- 

νεν εἰς τὸν ᾿Ιουστινιανὸν τὴν ἐπιδεθαίωσιν τῆς συνωμολογημένης 
» , εἰ ΚΣ »- τον ἘΞ -ις “ -« ΞΟ, ε σιλ ΝΞ " 

εἰρήνης ὑπὸ τὸν πρώτιστον ὅρον « ἕνα παύσῃ ὁ βασιλεὺς τὸ 

τῶν Μαρδαϊτῶν τάγμα ἐκ τοῦ Λιδάνου χαὶ κωλύσῃ τὰς ἐπι- 
ἣΝ. » “ ε , 

ὁρομὰς αὐτοῦ, καὶ παρέχῃ καθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν νομίσματα 

χίλια καὶ ἵππον χαὶ δοῦλον. » Ὁ δὲ ἀνόητος Οασιλεὺς, υὴ 

ἐννοήσας τὸν δόλον τοῦ ἐχθροῦ, θέλοντος ν᾿ ἀπαλλαγῇ τῶν 

Μαρδαϊτῶν ὅπως ἐπαναλάθῃ τὸν πόλεμον (1), συνήνεσεν εἰς 

τὴν πρότασιν τοῦ χαλίφου. « Πέμψας οὖν ἀνελάθετο τοὺς Μαρ- 

δαΐτας χιλιάδας ιβ΄, τὴν Ρωμαϊκὴν δυναστείαν ἀχρωτηριέσας" 

(1) «οὐχ ἐννοήσας ὅτι τὸ σπουδαζόμενον αὐτοῖς ἦν παῦσαι τὴν 

τῶν Μαρδαϊτῶν ἐπαγωγήν, χαὶ οὕτω διὰ δοχουμένης εὐλόγου προφά- 

σεως λῦσαι τὴν εἰρήνην. » Θεοφάνης, σελ. 5071. ---- Ὃ πατριάρχης Νι- 
Ἔ 

χηφόρος (σελ. 4) ἔχδ. Βόννης 
“.“ Ν 

) δὲν ὀνομάζει. Μαρδαῖτας τοὺς ἄρμχτω- 
ἣ Ν 5,02 ἣ ΄ - » ν 

λους ἡρμόλω, ἀλλ ἁπλῶς ὁπλίτας" « μεθίττησι ( ἐν νοὶ τοὺς 
λ 

ἐν τῷ ὄρει τοῦ Λιδάνου λοχοῦντ ας ἐχ πχλχιοῦ χρόνου δηπ ἂς». 
.: 



νΥ: 

πᾶσαι γὰρ αἱ νῦν οἰχούμεναι παρὰ τῶν ᾿Αράόων ἀπὸ Μόψου 

Εἱστίας ἕως τετάρτης ᾿Αρμενίας ἀνίσχυροι χαὶ ἀνοίκητοι ἐτύγ- 
Ε -“" Ν ὦ ξ 

χανον διὰ τὴν ἔφ ἜΣ τῶν Μαρδαϊτῶν, ὧν παρασταλέντων 
᾿ 

πέπονθεν ἡ Ῥωμαίων ὑπὸ τῶν ᾿Αράδων μέχρι 
Α 

πόνδεινχ χαχὰ 

τοῦ νῦν.» Τὸ δὲ οἰκτρότερον ὅτι πρὸς τῇ ἀγνωμοσύνῃ συνή- 
" Ν Σ , 3ι..5 δ » 

νωσε χαὶ τὸ ἔγχλημα᾽ διότι υὴ δυνηθεὶς ν᾽ ἀποδιώξῃ τοὺς 
᾽ , .ΝἮΝ 7 . 5 κὶ Α 3 “ ε ὌΥ̓Α ὃ 
ἀπελάτας, ἐδολοφόνησε τοὺς ἀρχηγοὺς αὑτῶν, και καταραόιουρ- 

,ὕ ’, ᾽ δ, , [τ ᾿ Χ 7 5.4 ,ῷ 

γήσας διήρεσεν εἰς δύο σώματα, ἐξ ὧν τὸ μὲν διέσπειρεν ἀνὰ 

τὴν Ἑλλάδα (καὶ ἰδία τὴν Ἤπειρον, ἔνθχ μέχρι τουνῦν βιοῦ- 

σιν οἱ πρὸς τοὺς ἰθαγενεῖς ἐπιμεμιγμένοι ἀπόγονοι ἐκείνων 
, 

Ὥμῳ οἱ δ᾽ ἕτεροι παρέμειναν περὶ τὸν Ταῦρον ὑπ ταχθέντες 

μετ᾽ οὐ πολὺ εἰς τὸ λεγόμενον θέμα τῶν Κιδυραιωτῶν. ᾿ 
-Ὄ 

᾽ -Ὦ ᾿ 5 Α 

ἜΠΗ τὴν ἀδιχίωχν ἐχείνην ἀκριδὰ ἐπλήρωσε χαὶ ὁ σχλη- 

ρὸς βασιλεὺς καὶ ὁ οἶχος αὐτοῦ. ᾿Αφ᾽ ἧς ἐποχῆς ὁριστικῶς κα- 
ἮΝ κι “9 “" , 

θιδρύθη τὸ βυζαντινὸν κράτος μέχρι τοῦ ᾿Ιουστινιχνοῦ Β, δη- 
-“ ΄δ λαδὴ ἐπὶ τρεῖς ὅλας ἑχατονταετηρίδας 

ἵῳ . 

ει, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ “ , 

τὸ ζήτημα τῆς διαδο- 

οὗ θρό νου ἐλύετο ἐν Κωνσταντινουπόλ 
᾿" , δ΄ τὰ “ «“ ἊΝ , ἣν. Ἢ 

ὕχως χαὶ εἰρηνικῶς " μόνον δὲ ὁ Φωχᾶς ἥρπασε τὸν θρόνον διὰ 
δω 

Ω «“ὐ 
᾿ ὧν 

-) 

Ἑ» 3, 

ρπαξ ἔτισε τῆς ὀχλαχωγίας, ἀλλὰ καὶ ὃ λαομίσητος ἐκεῖνος ἄρ 

τ ἀντίποινα χαθαιρεθεὶς καὶ φονευθεὶς ὑπὸ τοῦ Ἡραχλείου, τοῦ 

ὁποίου ὕστατος διάδοχος ἦτο ὁ ᾿Ιουστινιανὸς οὗτος. ᾿Απ αὐτοῦ 
ΝΥ [74 , 2 ὑ “- , ε , “ 

ὁμῶς μέχρι τῆς ὑπὸ τῶν Φράγχων ἁλώσεως τῆς Κωνσταντι- 

νουπόλεως τὸ ζήτημα τῆς διαδοχῆς λύεται ἀποκχλειστιχῶς 
ἡ Α 

ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ταῦρον στρατευμάτων, πρὸς τὰ ὁποῖα στε- 
᾿ ε » -“ ἂν ε , “ 

νώτατα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον συνδέονται οἱ βχσιλεύσαντες. 'Τοῦ 

ΦΞΚ΄ ο)- χαχοῦ τούτου ἐγένετο ἀφορμὴ αὐτὸς ὁ ἀνάξιος το ῦ Πωγω- 

νάτου υἱός. ἽΔμα διέλυσε τὰ ἐν τῷ Λιθάνῳ ἀπελατικὰ σώ- 

υατα, μὴ ἐμπιστευόμενος πλέον εἰς τὰ ἀνχτολικὰ τάγματα, 

ἐρρίφθη ἀποχλειστιχῶς εἰς τὰς ἀγχάλας τῶν Σλάθων, οἵτινες 

διὰ σειρᾶς ἀνηχούστων προδοσιῶν ἀνταπεχρίθησαν εἰς τὰς θυσίας 
᾿ 

οὔ ἀτυχοῦς: βασιλέως, ὅστις ἐπὶ τέλους παρὰ πάντων ἐγχαταλει- Ἶ 



τὴ 
Ἐπὶ 

πες 

τῷ «. [9] « ρατηγοῦ τῆς Ανα- 

τολῆῇς Λεοντίου τοῦ ᾿Ισαύρου : ταὐτοχρόνως δ᾽ ἐπανάστασις τῶν 

Κιουραιωτῶν πρὸς οὃς στενῶς συνεδέοντο οἱ περὶ τὸν Ταῦρον 

ἐγαπομείναντες ἀπελάται, ἔφερεν ἐπὶ τοῦ θρόνου τὸν ναύαρχον 

αὐτῶν ᾿Αψίμαρον (1), ὅστις συλλαθὼν τὸν ἔκπτωτον αὐτοκράτορα 

ἀπανθρώπ ς ἦχρ ὡτηρία (σε. Φυγὸς ὁ ἀωϑοον ᾿Ιουστινιανὸς 
͵ . Ὁ » , 

καταφε εύγει εἰς τὰς δὰ Θιχὰς χώρας, χαὶ ἐπ᾿ ἐλπίὸ: ἀναχτήσεως 

τοῦ θρόνου διὰ τῶν χαζ ζαρικ κῶν δοράτων γυμφεύετα: τὴν ἀδελφὴν 

τοῦ χαγάνου αὐτῶν, πρῶτος οὕτω παραδιάσας τὸν νόμον τοῦ 

εγάλου Κωνσταντίνου ἀπ ταγορεύσαντος τὴν ( πρὸς τοὺς βαρόό- 
΄σῶω ᾿ Φ) ΦΟΡ , ᾿ 

ρους τῆς Ανατολῆς ἐπιμιξίαν" χινδυνεύσας ὅμως ν᾽ ἀπολέσῃ τὴν 
7 ’, Ψ»' 

ωὴν παρὰ τοῖς ἀπίστοις ἐκείνοις συμμάχοις, φεύγων ἔρχεται 

εἰς τὸν Ἴστρον χαὶ ἐπιχαλεσθεὶς τὴν βοήθειαν «τῶν Βουλγάρων 

ἀναχτᾷ δὲ αὐτῶν τὸν θρόνον, χαὶ ἀντεχδικούμενος ἀποχεφαλί- 

ζει χαὶ τὸν Λεόντιον χαὶ τὸν ᾿Αψίμαρον. ᾿Αλλ᾽ οἱ φέλοι αὐτοῦ 
ἄν ᾽ -Ἥ 7, - ΙΝ ᾽ ᾽᾿ ᾿ 

Σλάύο! ἐξακοη θα συι Ἐ προδοσίας, ὃ δὲ ἀσύνετος καὶ ὠμὸς 

βασιλεὺς ἐπίσημον πλέον κηρύξας πρὸς τὰ ἐθνιχὰ στρατεύματα 

διαζύγιον, Ἀν υὰς ἐερος γενόμενος μόνον σφαγὰς καὶ ἐχδιχή- 
ΩΣ 

σεις μελετᾷ. Ἔν τούτοις τὸ μῖσος ἐχορυφοῦτο, καὶ νέα ἐπα- 

νάστασις ἔφερεν εἰς τὸν θρόνον τὸν Φιλιππιχὸν, ὅστις συλλα- 

Οὼν τὸν ὑπὸ τῶν στρατευμάτων ἐγκαταλειφθέντα ᾿Ιουστινια- 

νὸν ἀποσφάττει: χαὶ χόψας τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ πέμπει ὡς δῶ- 
᾽ 7, » δι - “- -“ ε 

ρον εἰς τοὺς φίλους Σλάθους: ἐπίσης δ᾽ ἐχ τοῦ ναοῦ ἁρπαγεὶς 
Ε δ ᾿ Ἂ Ὁ Ξι ἣ δι; ΕΣ 

χαὶ ὃ υἱὺς αὐτοῦ σφάζεται υξτὰ τῶν ἄλλων ὀπαδῶν τῆς ἔχ- 

τοτξ ἀποσθεσθείσης δυνχστείας τοῦ Ἡραχλείου. 
Φουα τας ν᾽ Ξξι ᾿ τὴν ΡΨ 5 Η ᾿ , ᾿ 

Αλλὰ τοῦ ἀρζαμένου κακοῦ αἱ ὀδυνηραὶ συνέπειαι ὃ- 

εῤό ᾽ Α ᾿ ῃ , , ῳ ΄ 

σε σρυνᾶν αὐτοὺς τοὺς νιχητας πρώτους" διότι ἐχθοχσυνθέν- 

(1) Τοῦτον οἵ Σύροι χρονογράφοι ἐρρου τ ἀτῆς- ιμὸν (Ἑῃτοπῖ- 

αὰ6 496 ΜΙοΠοὶ 16 αγδι ἃ, σελ. 348): ὃ δὲ Νικηφόρος ὃ πατριάρχης ός 
(σελ. 45) λέγει ἄρχοντα τῆς τῶν Κουριχιωτῶν γΠῈ:- 



νες-: 

» ι 

τες οἱ νέοι πραιτωριανοὶ χατ᾽ ἀρέσχειαν ἀνεθίθφαζον χαὶ χὰ 

τεοίοσαζον τοὺς βασιλεῖς. Τὸ χαχὸν προσωρινῶς ἐθεράπευσε 

Λέων ὁ Ἴσαυρος, τοῦ ὁποίου ὁ οἶκος ἐθασίλευσεν ἐπὶ μίαν 
κ ε ἮΝ 5 ᾿ , τ ε Ἂ ι ε ᾽ ᾽ 

σχεδὸν ἑκατονταετηοίοχ᾽ ἀλλα τόσον οὗτος ὡς χαϊ οἱ μετ αὐ- 
» 7 

τὸν διὰ τῶν περὶ τὸν Ταῦρον στρατευμάτων ἐπέθησαν τοῦ 

θρόνου (4). 

γ΄ δ Ν » -“ 

Οἱ χρονογράφοι τῆς Κύπρου παραδίδουσιν (ἐννοοῦντες βς- 
- Ω ε , ΝΑ 

Θαίως τὴν ἐχ νέου ἐνοίκισιν τῆς νήσου) ὅτι οἱ χάτοιχοι ὁιᾶ 
") , κι ΞΞ ΓΞ κ , " ,ὔ 

τὸν φόθον τῶν Σαραχηνῶν παρεχάλεσαν τὸν βασιλέα νὰ πέμψῃ 

ἀρματωλοὺς (λᾶς τῶν ἀρμάτων)" « ὃ βασιλεὺς γροικῶντα 

ν 
ι ἀξ ἢ ᾿ ὡς ,ὔ ΞΡ ΝΞ “«Ἃ-Άν"ν Ἀ ΡΘ . , ΡΞ - " 

τὴν παραχαάλεσίν τους, ἔπεψεν πολὺν λαὸν τῶν ἀρμάτων εἰς βλέ- 
“ » “ " » τὸ 

πῆσιν τοῦ αὐτοῦ. τόπου" τἄπισα ἐχάτσαν ξσον τους χαὶ εἰδαν σ 
Η Ὧ - παν τας τῇ 9 , 

τὴν ὁμάδαν τοῦ μηνίον τοῦ λαοῦ, καὶ ἐμοιράσαν τὰ μεσόν τους 

΄ὔ ᾿ , ἐγ Ὡπὴ ΄ 5: , 
τον χρόνον χπο τρια περπυῦὰ χρυσα, ὅπου ἐσ σῶς ὑπέρπυρα ξ 

Α 

ὙΦ 

σ’ ᾿ ΝΎΞ ΄ὔ δ να 

ὅπου εὑρίσκουνταν εἰς τὴν Κύπρον, χοαλν εχ (ρὰ χυτὴν Στρατία διὰ 

τοὺς Στρατιώτας (2). » 

᾿ 
(1) Ῥητῶς μνημονεύουσιν οἵ χρονογράφοι τὴν σύμπραξιν τῶν ἀπε- 

λατῶν ἐν τῷ ἐγχλήματι, ὃν οὗ ἀνέδη τὸν θρόνον χαὶ Βασίλειος ὃ γε- 

γάρχης τοῦ λεγομένου Μαχεδονιχοῦ οἴχου. «Ὃ δὲ ἀπελάτης ᾿Ιαχωί- 

τζῆς τὸν Βασιλισχιανὸν ξίφει τρώσας ἔρριψεν ἄνω χάτω. » Συμεὼν 

Μάγιστρος, σελ. 680, ἔχδ. Βόννης. Ὃ Πορφυρογέννητος ἐν ᾧ περὶ 

Μαρδαϊτῶν ὁμιλεῖ εὐμενῶς (περὶ διοικήσεως σελ. 298-31) ἐχφαυλίζει 

τοὺς Κιδυραιώτας, εἰς τὸ θέλα τῶν ὁποίων οὗτοι ὑπήγοντο. « Ἔλαόδε 

τὴν προσωνυμίαν ἀπὸ Κιδύρας, εὐτελοῦς καὶ ἀχατονομάστου πολίσμα- 

τος, πρὸς ὕόρ ριν; οὐ πρὸς ἔπαινον. διὰ τὸ πολλάχις αὐθάδεις χαὶ ὑόρι- 

στὰς ΕΠ πρὸς τὰς τῶν βασιλέων ἐπιταγάς ν» (περὶ θεμάτων 88). 

(2) Μαχαιρᾶς, σελ. 57. --α « Θαο511 (οἵ Κύπριοι) Θ586η60 568 

ἰη οβίδίὶ ἀὰ ΟΟΥ̓ΒΑΥΙ, οὖ Τἱοογἀδηοβϑὶ σηΠ6 Ρ6Ρ δύδπίϊ 11 οοῦ- 
ΒΔΤῚ ὈΓΘΒΘΙΡῸ οὗ ΓΟΪΠΟΤΟΠΟ ΤΠ0]ἰ6 [ὈΓΐθ2Ζ6, 11 ρᾶγ86 ΓΟ α6Ρ 

81 Ἰτηρογαίογθ, σῃ86 81 ὑγονᾶνϑ ἴῃ (οηβίδη 00 0}} οὖ ΡΡΟΘΆΡΙΟ 



Ὅτι δὲ οἱ τὴν φρούρησιν τῆς νήσου ἀναλαθόντες Στρα- 

τιῶται ἦσαν ἐκ τῶν περὶ τὸν Ταῦρον ἀπελατῶν ἣ μαρδαϊτῶν 

πολλὰ πείθουσι" α) τὰ ἐν Κύπρῳ περισωθέντα μέχρις ἡμῶν ἀπε- 

λατικὰ ἄσματα πληρέστερα ἢ ἀλλαχοῦ" β) αὐτὴ ἡ φερομένη 

ὑπὸ τῶν χρονογράφων θαυμασίχ μετανάστευσις ἐχ τοῦ Ταύρου 

εἰς τὴν νῆσον τοῦ ἀπελατιχοῦ πάτρωνος ἁγίου Μάμαντος (1): 

Υ) ἡ ἀπὸ τοῦ χοινοῦ κατὰ τῶν Σαραχηνῶν σύμπραξις τῶν ἐν 

Κύπρῳ καὶ τῶν ἐν ᾿Ατταλείᾳ φρουρούντων Μαρδαϊτῶν (2). 

᾿Αλλ ὡς τὴν ἐνοίχισιν τῆς Κύπρου συμόᾶσαν ἐν ἔτει 697 

ς᾽ 
5 ΄ - , ᾽ " , » ἌΝ, {6 » Α 

ἐν ἐξετέλεσεν ὁ φυγὰς τότε ᾿Ιουστινιανὸς Β΄, ἀλλ ὁ ἐπιδὰς 

θρόνου ναύσρχος τῶν Κιῤυρχιωτῶν Τιδέριος ὁ Β΄, οὕτω χαὶ 
Ν 

ὸ τὴν διὰ τῶν ἀπελατῶν φρούρησιν αὐτῆς ὁ αὐτὸς οὗτος διέτα- 
ὶ 

ξεν. Ἔργον τοῦ Τιθερίου τούτου εἶναι καὶ ἡ ἐν ᾿Ατταλείᾳ το- 

ποθέτησις τῶν ὑπολοίπων Μαρδαϊτῶν, ὑπαγομένων μὲν εἰς τὸ 

τότε ὀνομασθὲν θέμα τῶν Κιθυραιωτῶν, πλὴν διοικουμένων 

ΒατΩ θη γ0] 6586 ἸΠΒΠΟΔΡ ὯΠῸ 5ίρηογθ 60Π ΒΟΙΠΙΪΠΙ α᾽ ΔΡΙῚ 6 

8] ΡΌΥΘΙΠΟ δὖ οαβίοαϊα 46] ρᾶᾷθ858 ἃ 8.688 46 6551 ΠβὈΙδηίὶ ; 

ἰὰ Δ] ἱπβύδηύία ραγροηάο 4] ΠηρδΡδίου ᾿ἰαϑΐ8 οὖ ΓΒΘΊΟΠΘΥΟΙΪΘ, 

Υἱ τηϑηο ἢ σᾶροὺ ὁο0ὴ Π1Ο]1ϊ Ποηλΐμὶ ἀΘ ΔΓΙ.8, τι01 086 Π0}]1] 

γη]6}16, οὐ Δ}0Ὶ Βίγδ σοῦ » Ατηδῆϊ, ϑίονγία ἀὶ Οἷρῦο Μϑ. 

φύλ. 7. Ταὐτὰ λέγει καὶ ὃ ΕἸοτίο Βαϑίγοηϊο (φύλ. 17). Περὶ τῶν ἐν 

Κύπρῳ ἀπελατῶν ἐν ἐχτάσει λαλήσω ἐν τοῖς ᾿Αρματωλιχαῖς ᾿Ἑποποιΐ- 

αις. Ὃ Λορεδάνος καὶ ὃ Κυπριανὸς συγχέουσι τούτους πρὸς τοὺς ἐπὶ 

Εἰ νετοχρατίας ἐποιχισθέντας ἁρματωλοὺς ᾿Ηπειρώτας (ΑἸΡ8π68)). 
(1) Βλέπε τὴν περίεργον διήγησιν τοῦ Μαχαιρᾷ σελ. θ9-ἼΤ0), 

(39) « ᾿Ιστέον ὅτι ἐδέξατο ὅ,τε ΚΚιδυραιώτης (στρατηγὸς) χαὶ ὃ χα- 

τεπάνω τῶν Μαρδαϊτῶν ᾿Ατταλείας χαὶ ὃ Λέων τοῦ Συμόατίκη (διοι- 
Ποῦ αὶ ! - 

χητὴς Κύπρου) ἵνα ἔχωσιν ἀσφάλειαν καὶ ἀχρίδειαν χαὶ μὴ παραχω- 

ρῶσίν τινα τῶν ἀγνωρίστων πρὸς Συρίαν ἀπελθεῖν χαὶ δ αὐτῶν ἀπο- 

χομισθῆναι εἰς Συρίαν τὰ ἀπὸ Ῥωμανίας μανδάτα. » Πορφυρογ. περὶ 

βασιλείου τάξεως, σελ. 660 περὶ τῆς χατὰ τῶν ἐν Κρήτη Σαραχηνῶν 

ἐ χστρατείας τοῦ ᾿Ηυερίου. 

-σε-Ρ̓'᾽ 



νζ΄. 

πὸ ἰδίου ἀρχηγοῦ (κατεπάνω 1) ἀπὶ αὐτοῦ τοῦ βασιλέως 

διοριζομένου καὶ ἐξαρτωμένου (2). Ἔκτοτε δὲ πρχγματιχῶς 

ἄρχεται ἡ ἀπὸ χοινοῦ χατὰ τῶν Σχραχηνῶν ἐπίόλεψι:ς τῶν τε 

Κιδυραιωτῶν, τῶν ἐν ᾿Ατταλείᾳ Μαρδαϊτῶν χαὶ τῶν ἐν Κύπρῳ. 

ἀρχῶν. 

᾿Επαναστρέψαντες εἰς τὰς πρὸς καιρὸν ἐγχαταλειφθείσας 

ἑστίας αὐτῶν οἱ Κύπριοι δὲν ἐγένοντο εὐτυχέστεροι" ἀπ ἐναντίας 
ι Ἂς ε 

μάλιστα νέας συμφορὰς μετὰ υμξίζονο: ὁρμῆς συνεσώρευσεν ἡ 
᾿ Α ί 

τύχη ἐπὶ τὰς χεφαλὰς αὐτῶν. Οἱ ἐν Σὺρ 

μετ οὐ πολὺ ἡνώθησαν χαὶ οἱ ἐν ἹἸσπανίᾳ, μετ᾽ ἀγριωτέρας λύσ- 
.- Χ , ᾿ -» 

σὴς ἤρξαντο τὼν χατὰ τοῦ ἑλλὴην νισμοῦ μαχροχρόνιον χαϊ ἐξο- 

λοθρευτιχὸν ἀγῶνα. ᾿Επὶ διχκόσια ἔτη μωχμεθανοὶ χαὶ χρι- 

στιανοὶ ἀδιαλείπτως ἐν τῇ Μεσογείῳ χαὶ τῷ Αἰγαίῳ πελάγει 

συγχρουόμενοι, μετὰ φανατισμοῦ ἴσου διεξήγαγον τὸν ἱερὸν 

ἐκεῖνον πόλεμον, ἐπιστεφθέντα ἐπὶ τέλους διὰ τῆς νίχης τοῦ 

σταυροῦ. 

Μετὰ λύσσης ἀπαραδειγματίστου ἐφορμῶντες χαὶ ἐπὶ τὴν 

ἑλληνίδχ ταύτην νῆσον, καὶ ὁτὲ μὲν προσωρινῶς φθείροντες καὶ 

χαταπορθοῦντες αὐτήν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δ᾽ ἐχδιωχόμιενοι χ καἱ 

μετὰ μείζονος θρασύτητος ἀγανεοῦντες τὴν ἐπιδρομὴν οἱ ἼΑρα- 

ὅες δὲν κατώρθωσαν νὰ παγιώσωτι καὶ ἐν Κύπρῳ τὴν δυνα- 

στείαν αὐτῶν, ὡς ἐν Κρήτγ, χάρις εἰς τοὺς φρουροῦντας ταύ- 

τὴν Κιθυραιώτας (9), τῶν ὁποίων ἡ ἱστορίχ μετ᾿ ἐπαίνων ἀ- 

(1) ᾿Απελατικὴ ἐξελλήνισις τοῦ σδρ᾿ύθαηα8. Καὶ οἵ χαθ᾽ ἡμᾶς δὲ 

ἀρματωλοὶ τὸ ὄνομα τοῦ χχαπετάνου ἥἡρμήνευον ἐχ τῆς χκάπας, ὡς 

ἐπ᾿ αὐτῆς τιθεμένου καὶ μετ᾽ εὐφημιῶν ἀνυψουμένου τοῦ ἐχλεχθέντος 

ἀρχηγοῦ. 
(2) Περὶ τῶν πρὺς τοὺ: ΚΚιδυραιώτας διενέξεων τῶν ἀπελχτῶν 

βλέπε Πορφυρογ. περὶ διοικήσεως, σελ. 229-831. 

(3) Τὸ συγχρόνως τοῖς Μχρδαΐταις ἀναδειχθὲν ναυτικὸν σῶμα τῶν 

Κιδυραιωτῶν (οὕτως ὀνομαζόμενον ἀπὸ τῆς πόλεως Κιθύρας ὑπαγο- 



“- ὔ ς , ψΨ ᾿- 

γαγοάφει τὰς αοιστείας, ἡ δ᾽ ἐχχλησία ἑοοτάζει τὴν μιν μιν 
ἐ 

“ ς ᾿ ς Ε μι τ , , 

ἌΠσθΙ ΧΩΒ ὙΟΎΤΟΣ ῥυζαντινοί, χαὶ οἱ (ρχώες χαὶ σύροι 
Ἀ ς ᾿ " . δι , γ᾿ ΄ “- 

ΧΕθνΟΣ γρα φοι ξισιν ελλειπεέεστατοι πξοι «τοὺς θόνου: τουτους 

.“ἣ ἘΠ υ ὑγπτον 
οὐχ ἧττον ὅμως συναρμόζον τες τὰς τῆὸε χακεῖσε διεστ αρμενας 
5 ἷς . , ε ΩΣ ι ᾿ “ἂν ᾿ -ΔΣΩ ἘΓΎΤ, ΒΞ ει 

ὀλίγας (και ταῦτας ὡς ἔπι τὸ πολὺ ἀντιφατιχας) εἰδήσεις χα- 

ταγράφουεν τὰ τλήυονι Κύπρῳ συμθάντα ἐ 
᾿ 

γ 1. ᾿ - - 5 «- γ΄ πὰς τ τ 

Εν ἔτει 7147 ὁ βασιλεύων Κωνσταντῖνος Ε πληροφορη- 
“ 

Αραύες παρεσχξ ὑχἥ 
Ὶ 9 Ὶ 

ον ἐν ᾿Αλε εξανδοεί ίᾳ στόλον, διέ- 
. ρ Ὧ ὁ ᾿ ταξε τοὺς Κιουοραιώτας νὰ ἐπιτηρῶσι τὰ παράλια τῆς Συρίας 

δὲ ὁ Κιθυραιωτιχὸς στόλος χα- 
ι 

ἝΝ ῷ -- -- Ω-. Ε “ « -- «-. »- τς τ] 
“ΟΣ 

[Ὁ] « ο᾽ « 
-Φ ἢ 

, : ΝΡ 5 ὦ ον σι. . Εν ᾿Ν . 
θωρμίσθη ἐν τῇ νήσῳ, ὁ ἀοχοιχὸ: ἐν. χιλίων δρομώνων ἀποτε- 

᾿ ΡΣ θες ῆς ᾿Αλεξ δοεί ΕΣ Ὁ ὙΩ δι ΞΞ 2 ὠομὴσξς τῆς ΛΑλεξανόρείχς ἀλλὲξ αί ἰῴνὴς ἐπιπεσόντες 

ς ᾽ » “Ὡ ἈΑΘΕΙΝ τ ΕΣ κα ᾿ , Ἵ Ἔ Ἐ ι 

οἱ ποῶτοι χατ αὐτοῦ χατέφλεζαν χαὶ κατὲσ τοῖψαν ἄρδην, καὶ 

" Ὁ ω ἝΞ ο) « Φ “᾿ [0] «τ 

ες αἰχμάλωτα τὰ πληρώματα εἰσῆλθον θριαμθεύοντες 
9 , ᾽ “ΦὋΦ ,ὔ Ν » 

εἰς Βυζάντιον « ἐκ τῶν χιλίων δρομώνων τρεῖς μόνους ἐἔλευ- 

θερώσαντες διὰ τὸ μήνυμα (1). » 

Καρίας) διέπρεψε τὸ πρῶτον ἐν ἔτει 
τ Α ͵ 

λληνιχοῦ πυρὸς διασωθέντα λείψανα 

στόλου. Τοσοῦτον δὲ περιθόητον χατέστη, ὥστε δλόχλη- 

ς ἢ ἐπαρχία τῆς Καρίας ἐχτεινουένη ἀπὸ Μιλήτ ᾿Ισαυρία ρος ἣ ἐπαρχία τῆς Καρίας ἐχτεινομένη ἀπὸ Μιλήτου μέχρις οἷας 

μετωνομάσθη θέμα τῶν Κιδυρατ:ωτῶν- κατὰ πᾶσαν δὲ βεδαιότη- 

ὅοτο εἰς τοὺς ἹΚιδυραιώτας αὐτὸς ὃ ᾿Αψίμα- 

ἐ τὸν θρόνον. Τοὺς Κιζυραιώτας χαχίζει Ρ 
ὃ Πορφυρο ἡέννητος ὡς λας ἢ χα! ἀπειθεϊς εἰς τὰς βασιλικὰς προσ- 

1) Θεοφάνης, σελ. θ638. Νικηφόρος, σελ. 12, ἔχδ. Βόννης. Κε- 

ᾧ τεστράφη ὅ ἀραδιχὸς στό- 

ΟΣ ᾿Ξ ιηγήσεως τοῦ Θεοφάνους ; 

ς 

«ὃ τῶν ᾿Αγαρηνῶν στόλος χατέλαδεν ἀπὸ ᾿Αλεξανδρείας ἐν Κύπρῳ 
Ν -“ Ν Ν 

ὶ ὃ Ρωμαϊχὸς σ ὃ «} ος. » ἴω “ιν ο Ο ον ἔνθα ἦν χα στρατηγὸς τῶν Κιδυραιωτῶν 

ᾷ πεσὼν αὐτοῖς αἴφνης ἐν τί 

Ἱ 

" 
᾿ 

» 



Ψ δ 

«- Ν -“ , “, 5» “, γν ΄ ἘΈΕΤΝς . ἊΣ 

ὕπο τοῦ Θεοφάνους, γϑὰ φοντ τος ὅτι ἐν. ἔτεὺ 1 7,»»τ6 στρατηγος 
᾽ Δ 

Λαχανοδρά χων, ἐχτελῶν τὰς διαταγὰς τὸ 
- ᾿ 

λέως, ἠπείλησε τοὺς ἐν ᾿Ιωνίᾳ μοναχοὺς χαὶ μοναχὰς, ὅτι ἂν 

δὲν ἀπούάλλωσι τὰ ροάσα καὶ νυμφευθῶσι: « τυφλούμενοι εἰς 

Κύπρον ἐξορισθήσονται (1). » 

Ἔν ἔτει 700 μνημονεύεται γέχ τῶν ᾿Αράοων χατὰ τῆς 

Κύπρου ἐπίθεσις, ματαιωθεῖσα χαὶ αὕτη ὑπὸ τῶν 

Ὑνοῦσα ἡ βχσίλισσχ (Εἰρήνη 

Ρωμαϊχὰ πλώϊμα καὶ ἀπέλυσε κατ᾽ αὐτῶν- ἐλθύντες δὲ ἕως 

Ι τὰ διύρα ἀυφότεροι 5 ἔκαμψαν τὸ ἀκρωτήριον τῶν Ω Ν 
το 
Ὡ «) 5 -Ὁ [Ὁ τὴ 

΄ - ΄ ΝΥ ᾿᾿ -Σ τῶ , 
στόμιον τοῦ ἐἤρεγος λων ὄντων ὼς ς μόνους ἐξε' λῇσαί φασι.» 

,ὔ Ψ εν, ͵7 

ἴσχων ἐν ύπρω πόλιν ρος 
78 ΚὰΣ 

«ς 

εὺ 
7 ,ὔ ̓ - ΕῚ 9 - 2 “-ρ , 

Κεραμαίαν, προτείνει δι ΠΣ 56: ἡμᾶς ἿΣ ρων «ἐν τῷ λιμενί 
» 

ό 
͵ὔ 7] Ψ, ΠΑ 

ἐραταίᾳ » πόλει δμοίως ἀνυπάρχτῳ. “Ὅτι ἣ παρὰ Θεοφάνει πό- 

τυ α«.« χαλῶς ἔχει, υψανθύ ῷς- (νομεν καὶ ἐχ τῆς τοῦτον ἀντιγραφού- αἱ 

σης Μίβοϑἰεθ Ηϊβίουαθ γραφούσης «π᾿ φογίαᾳ Οἴγδιηθᾶ». Καθ᾿ ἣ 

μᾶς πρέπει νὰ ἐννοηθῆ ἐλλειπὲς τὸ χείμενον τοῦ Θεοφάνους (διότι ἀλη- 

θῶς ἄπορον πῶς οἱ ἐν Κύπ πρῳ νχυλοχοῦντες Κιόυραιῶται ἄφησαν τοὺς 
[4 ,7ὔ Γ᾿ 

ὕστερον ἐπελθόντες ἔκλεισαν 

ἐ - Ἀ 

Ν 

Αὐραύας νὰ χαταλάδωσι τὸν λιμένα χὰ --, 
Ω ,ὔ εἰ - μ. - σ 2 

τὸ στόμιον αὐτοῦ) ἣ δὲ διήγησις νὰ ἜΠΕΙΣΕ οὕτω: οἵ "Αραύες ἰὸ ὄν- 
Ν Ν ’ ΌΩΣ 

τες τοὺς Κιθυραιώτας χαλῶς τὴν Κύπρον φρουροῦντας, πρὸς ἀντιπερι- 
τΆ - ἊΨ} 52»" » 

ασμὸν Ἢ ἀντεχοίχησιν ἐεςρμησὰν ετπι 
ὙΑῚ 

ἘΥ 

ἔΞς αἱ γι φ᾿ πρώτιστος λιμὴν ἦν 

ὃ Κεραμειχὸς χόλπος" οἵ 
΄, λΞε τὰν 7 ἀς τιδω, ἃ δ΄ ΕΣ “, τ᾽ τ ἐ- ΕΝ τ-5- ΣΙ ΟΛΧΤΑΙΣ ΣΝ τς 

χλξισὰν τὸ στοιμίον τοὺ λίμξνος, νυ τῶν Ὁ ἐχθροὶ ξίμον εἰσελθει, χαὶ χα- 

΄ τὶ , τ ᾿Ὶ ᾿ Ὁ» " νὴ “ 

τέστρεψαν αὐτοὺς. Ταῦτα εἰχοτολογῶν προτείνω ν ἀναγνωσθῇὴ οὕτω τὸ 
ὰ ἈΝ "ἘΣΤΕ, - Ὧν: , ς ὧν Ν -“ὝἬ - 

ἐλλειπὲς χείμενον τοῦ Θεοφάνους: « ὃ δὲ στρατηγὸς τῶν Κιβυραιωτῶν 
2 ΡΓΧΝ ἘῸ9 3 “ ἡ ΄ γι Ρ -“- » 
επιπεσὼν οδυτοις αἰ νη 3 ἐν τῷ λίμεν: τὼν (τῶν Κιουραιωτῶν ὁὴ- 

ΩΝ Γ 

λαδὴ) Κεραμαίᾳ 

(1) Χρονογρ. σελ. 688. 



ΓΝ, 

ἡγε ς νας δὰ ᾽ “- ᾽ " ΡΝ ι} Ὁ 

Χελιδονίων χαὶ εἰσῆλθον εἰ: τὸν χόλπον τῆς ᾿Ατταλείας᾽ οἱ 

δὲ "Αραθες χινήσαντες ἀπὸ τῆς Κύπρου, χαὶ εὐδία: αὐτοὺς χα- 

τυλχύούσης περιεφέροντο ἐν τῷ πελαγει᾽ ἀνχφχνέντων δὲ αὐ- τ λα Νὴ: πξριξξρ τὸ ξ “ “γῷ 3’ - φ γς Φ 

-“ δὴ ΡῈ ΟΣ ἘΣ ΝΕ « πε δις ΄ Ἕ ᾿ ΡΞ ΣΧ ΩΣΣ 
τῶν τὴν γῆν εἶδον αὐτοὺς οἱ στρατηγοί, χαὶ παραταξάμενοι 

ἡτοιυάσθησαν τοῦ πολεμεῖν. Θεόφιλος δὲ ὁ τῶν Κιουρχιωτῶν 

στρατηγός, ρωμαλέος ἀνὴρ χαὶ ἱκανώτατος ὦν, θαρσήσας καὶ 
ΠΤ ΤΑ ΠΝ ώ Π ν τ Ἔιοσττο- πάντων προεξελ ἡών, τούτοις τε συμοαλῶν, ἐχρχτήθη ὑπ᾽ αὐτῶν, 

(τὸν χαλίφην ᾿Αρούν) θεαθείς τε 

ότης γενέσθαι, καὶ προσχαίρων δω- 

τ δ εν τοῦ δὲ μ χαταδεξαμένου, ἐπὶ πλέον δὲ ἀναγ- 

αντος, τὴν διὰ ξίφους τιμωρίαν ὑπο- 

μείνας, “ς , ἀνεδείχθη (1).» 

᾿Επὶ Νικηφόρου τοῦ Α΄ (806) ὁ καλίφης ᾿Αροὺν διαλύσας 

τὰς συνωμολογημένας συνθήκας χαὶ « πέμψας στόλον εἰς πτυς 

ξ΄ « 

τὰς τε ἐχχληαίδε κατέστρεψεν χαὶ τοὺς Κυπρίους ματῦτιν 
. ᾿’ι’΄.«.,κκ4 ,, ᾽ 

ι πολλὴν ἅλωσιν ποιήσας τὴν εἰρήνην διέστ οεψεν (2). θαι 

δ᾽ εἰς ἁπλῆν λεηλχοίαν περι ιωρίσθη χαὶ ἡ νέα αὕτη ΣΙ τῆς 
Ξ Η , ᾿ ᾽ -« εξ,» Κύπρου ἐπιὸρομή, πληροφορούμεθα χαὶ ἐκ τοῦ ἑξῆς γεγονότος" 

᾽ “Ὁ ᾿ς Ν , ᾿ τ᾽ , - ᾽ - 
ἐπι τοῖ ὀιασδεχθέντο: τον Νιχηφόρον γαμθροῦ αὐτγῦ Μιχαὴλ 

“Ἢ “- ν ξε. ᾿ «- ι ἊΣ ᾿ 
τοῦ Ραγχαοῇ (8106) « πολλοὶ τῶν χατὰ τὴν Πχλαιστίνην χρι- 

στιανῶν μοναχῶν καὶ λαϊκῶν καὶ ἐκ πάσης Συρίας τὴν Κύ- 
ὅτ ἢ ᾿ Χῳ,ῃ, - Ἁ προν χατέλαοον φεύγοντες τὴν ἄμετρον κάκωσιν 
δ ᾿ ΝΑ ἐς ὉΡΧ ς ῃ ΤΕΣ  γΣ “- δι τῶν Αράρσων.... χαὶ οἱ μὲν ἀνῃρέθησαν μαρτυριχῶς, οἱ δὲ 

Ξ “2 Ε Ἔδο ΓῸΣ ΜΕΝ ΑΕ ΞΕ Ἐν ες Σ [10 εοφάνης, σελ. 2]. Ἢ μνήμη τοῦ μάρτυρος ἕορτάζεται τῇ 
Ω 5 Ἶ ν ΕῚ Ἃ -“ 90 ᾿Ιχνουαρίου. Ἣν Βυζάντιος τὴν πατρίδα, ἣ δὲ αἰχμαλωσία αὐτοῦ 

ς προδοσίαν τῶν δύο συστρατηγῶν. (Νικοδήμου, Συνχξα- 
ριστής, Β΄ σελ. 9]. ἔχδ. 1819). 

(3] Θεοφάνης, σελ. 149. --- « Ποϊη46. τηϊβιὶ Πιδβ)]άιβ οχθΡοὶ- 

ἴὰπὴ ἷπ ΟΥ̓ΡΡμη, Ρ5᾽ Ἰηᾶγ6 ὁΔΙΠ] 18. ΟρΡΡαρπαν, οἱ ναβίαν 
ΠῚ] τι. ΘΧ [Π|60]}ς 6} 15. οἱ ἶνοβ. ἀθάπδθηβ.» ΕΒηδοϊηὶ, Ηἰβίο- 
γα ΘΑΡΑσο πο αὐ, γα, ἃ Ερροπίο, σελ. 119. 



4. , 

ΕΟΣΕ 
: δι ᾿ τί 6 ἘΜ ἘΕΡΉΥ ΔΑ ΤΙ ᾿ γα ἘΞ Ἂ 

τὴν Κύπρον χοατελαοον χαὶ ἐκ ταύτης τὸ Βυζάντιον, οὗς Μι- 
ῃ »»ν ἐν: " ᾿ ΄ ὡς. 

χαὴλ φιλοφρόνως ἐξένισεν " τοῖς δὲ χχατὰ τὴν Κύπρον ἐναπο- 
3; 

μείνασι μοναχοῖς τε χαὶ λαϊχοϊς τάλαντον γρυσίου ἀπέστειλαν 
“ ἡςς ἅ ΑΡΆ ΄ ἐθε ἄρ ᾺΣς πο 1 χαὶ παντοίως τουτοὺς εἐθϑεραπευσαν Πὴς 

᾿Αλούσης τῆς Κρήτης (8.24) πιρνᾶς ὁ συνεχινδύνευσε ταῖς 
- ΤᾺ τς σ : ΝΥ Ξ: 

πέριξ νήσοις καὶ ἡ Κύπρος « εἰ μὴ Μιχαὴλ ὁ βασιλεὺς Κοα- 

τερῷ τῷ τῶν Κιθυραιωτ ὧν στρατηγῷ ᾿ς αν πάσας τὰς 
“ ς ι 3 " “᾿ 

ὑπ αὐτῷ ναῦς ἑτοιμάσαι καὶ ἀπόραι εἰς τὴν Κρήτην ὃς σὺν 
᾽ὔ 

διχχοσίχις νχυσὶ π (ραγενόμενος αὐτὰς (τὰς νήσους) ἠλευθέρωσε 
: 2 “Ὁ σ΄ ,ὔ 3 - 3 ᾽ - ἿΆ 

χαὶ ἐν τῇ Κρήτῃ ἀποόρᾶς τῶν ἐχεῖσε ΔΑγχοηνῶν πάντων χα- 

Θ Ξ ορφυρογέννητος ἐπὶ τὸ ὑπερθολιχό τερον ἀναγράφων 
Ἷ “- ν, ε -» ὃ " - 

τὰ χατορθώματα τοῦ οἴχου αὑτοῦ, διὰ μιᾶς μονοχονδυλιᾶς 

τὸ δὴ λεγόμενον, παρουσιάξζει τὴν Κύπρον ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ Ἥοα- 
, Ὑ ᾿ ᾿ ,» ᾿ » ΤΙ ΕΣ , 

χλείου στενόζουσχν ὑπὸ τὸν ζυγὸν τῶν Δράθων « ἀφ᾽ ὧν ἐ- 
ι 

.- [ΟἹ Ξ » [ΟἹ 
το 

ῶ «ν Ο ὅς δ Ν ο 
-Ὃ 

[Ὁ] ψ᾿ ἣΝ ΓΕ τὶ { 
“ἜΣ 

Φ “- [- 
Ξ 

ἴω ΝῚ ἊΣ [ΩῚ ἷ . [Ω] [Ὁ] τε [Ὁ] “νυ Ὁ « Ὁ ̓ν: Ω Ἷ 

χηνῶν, χαὶ ταύτην φορολογοῦσιν ὡς χαὶ πρότερον (3). » 

Λεπτομερῶς καταγράψαντες τὰς ἀπὸ Ἡρακλείου ἀδιχλεί- 

πτοὺυς χατὰ τῆς Κύπρου ἐπιδρομὰς τῶν Ἀούοων περιττὸν 

θεωροῦμεν νὰ ἐπαναλάθωμεν τὰ αὐτὰ ὅπως χαταδείξωμεν τὸν 

Πορφυρο ἔννητον χαὶ σφαλλόμενον χαὶ πρὸς ἑχυτὸν ἀντιφά- 

σχοντα. Καὶ πιθανὸν μὲν ὅτι μετὰ τὸ ἔτος 824 περιῆλθεν ἡ 

(1) Θεοφάνης, σελ. -779. ΠΕ ς 

ἐχ Παλαιστίνης Ἀρισειαγῶν λαλεῖ καὶ ὃ Μαχαιρᾶς (σελ. 68). 

(2) Συμεὼν μάγιστρος, σελ. 629, ἔχδ. Βόννης. 

(3) Περὶ θεμάτων, σελ. 40. 

κι 9. 
---“΄ «) «Ὁ 



Ξ Ὶ ο ν᾿ Ο᾽ τ τ ΒΞ « Σ ἴω ὃς ὑπὸ το - ") Θὶ τὶ « "» 
“τε 
Ὡ- σὺ ξ τ ὩΣ 

ΞΘ. 

- ξ Ω μ᾿ Ξ ος 
γάτα 
ξ ν᾿ Ν ΞΕ Ν 5 τὴ Ὡ- Χ 

ποῖον ἔτος τῆς Π τυ λξίου η ΚΣ ῶΣ ποῦ “ (867-886) 
᾽ Ψ» » ᾿ - , ,ὔ 

λευθε θεῖο σα ἀνήχθη εἰς τάξιν θέματος, ὡς ἐπίσης χαι πότε 
ἿΣ Ω »" 

ὑπὸ τῶν πρώτων ἐπανεχτήθη. ᾿Αμαρτάνει ὅμως ὁ Πορφυρογεν- 

νῆτος ΠΕΣ ἃ ὅτι ἔχτοτε διετέλεσεν ἀποχεχωρισμένη τοῦ 

βυζαντινοῦ ορψω διότι ἐν αὐτῇ τῇ ἐχθέσει τῆς χατὰ τῶν 

ἐν Κρήτῃ ᾿Αρόόων ἐχστρατείας τοῦ Ἡμερίου (902), ἣν αὐτὸς 

οὗτος ὃ συγγραφεὺς χαταχωορίζει, ορητῶς δηλοῦται ὅτι τότε 

τοὐλάχιστον ἡ Κύπρος ὑπέκειτο εἰς τὸν πατέρα αὐτοῦ, Λέον- 

τὰ τὸν ἐπιλεγόμενον Σοφόν (1). 
, 

Κα! ἴσως μὲν προσωρινῶς χαὶ τότε ἐχράτησαν οἱ βυζαν- 
4 

τινοὶ τῆς Κύπρου, τὸ βέδαιον ὅμως εἶναι ὅτι ἐν ἔτε 904 ἐδέ 

σποΐζον ἐν αὐτῇ οἱ "Αρχύες (2). Γλγνωστον δ᾽ ἐὰν ἔκτοτε πά- 

ρέμεινεν ἡ ἀτυχὴς νῆσο: στενόζουσχ ὑπὸ τὸν ἀπαίσιον ζυ- 
ε 

γὸν ὑέχρ' Νιχηφόρου τοῦ Φωχᾶ, ὅστις ὡς στρατηγὸς ἐλευθε- [ΠῚ 

ρώσας τὴν Κρήτην (Θ6Ί1), ὡς βασιλεὺς ἐξεδίωξεν ἀνεπιστρεπτε 

χαὶ ἐκ τῆς Κύπρου τοὺς Αραῦας (964) (8). 

τ 

ε “ - » , “ω ΄ » 
πρου, ὃ τοῦ Συμοατίχκη, ἀποστεῖλαι ἀχριζεϊς χατχσχόπους εἴς τε τὸν 

, 

ς α «Ἱ Ωῶ εὶ 
,ὔ φὩὩΔΝ 

όμια, ἔτι δὲ χαὶ Ἐρὲς. δον χαὶ 
.-" Ἵ . ΚΝ 

Λαοδίκειαν, ἵνα ἐκ τῶν ἀμφοτέρων μερῶν ἐνέγχωσι μανδάτα, εἴ τι διὰ 
“ ΄ ᾿" κ 

μελέτης ἔτ ὐρ οἱ Σχραχηνοί. » Περὶ βασιλείου τάξεως, σελ. 557: πα- 
Ἂξ 

ραθλ. χαὶ σελ. Οδύ. 

(2) ΠΝ ἫΝ ὃ ΚΑ ἀμενιάτης αἰχιμαλώπισθεις ὑπὸ τῶν ᾿Αρχύων ἐν 

Η τῇ ἁλώσει τῆς ἑχυτοῦ πατρίδος, Θεσσαλονίκης (904), καὶ ἀπαχθεὶς εἰς 
᾿ Ἅ Ὁ Ζ , Ν -- 

ρίπολιν τὴς Βχρθαρίας γράφει. « Ἤδη δὲ μετὰ πέμπτην τοῦ πλοὸς 
, 2 -" , - σ εἰ - 

ἡμέραν κατήραμεν ἐν τῇ νήσῳ τῆς ἰλύπρου χατὰ τὸν ὅρμον τῆς 
ΕῚ ς 

“ὮΝ φου, ἐν ᾧ χχὶ ἀνεθέντες μικρὸν ἐ ᾿θεῖν τοὺς βαρύάρους χαὶ 
- 

παραχειμένοις ὕδχαι λούσασθαι. πάλιν ἐχεῖθεν ἀναχθέντες μετά γε νυχ- 

ων ἄλλο τὴν Τρίπολιν κχτελάδο Ἔ εν. » περὶ ἁλώσεως Θεσσαλονί- 

Κη δ. 9. 17. 

(3) ἹΚεδρηνός, 11, σελ. 368. Ζωναρᾶς 11, σελ. 158, ἔκδ. Βενετίας, 



᾽ Ἀν γν ᾿ ε ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ “- , ᾿ 7, 

ἌΣ οὶ ὥποο τοὺς βυζαντινοὺς δὲν ἐγένετο εὖτ υχεστέρα 
ε , “ « ε "ᾷ ΓΤ ἢ) “δι 

ἡ πολύτλας νῆσος: ἡ ἱστοοίχ τοὐλαχιστον οὐδὲν ἄλλο ἄἀνα- 

Ἔ Η ἦ,“- Ὁ ῃ ΘᾺ ὧν 57.- υ-“- οκσί ΄“ ““ν ἐν Βι ὯΣ “- ᾽ ηράφει ἐν αὐτῇ συμοὰν Ἢ τρεῖ: ἀνταρσίχς τῶν ἐκ Βυ-αντίου 
ι ,ὔ ΄-Φῶ ΩΝ ας Τὰ ΄ 7 Ἷ 

διχπιστευθέντων τὴν διοίχησιν αὐτῆς, ἐξ ὧν ἡ τελευταίχ στε- 
“ὦ΄ , » ,ὔ 

χρυτήσεως τοῦ ὠμοτέρου χαὶ αἰσγροτέρου 
-Ὁ , δ ᾽ , » ι , “- ᾽ , 

τῶν τυράννων, οὺς εἰὸε ποτε, ἀνεπιστρεπτεῖ μέχοι τουνῦν ἀπέ- 
- ε “-“ ἣ 

χοψε ταύτην τοῦ ἑλληνικοῦ σώματος. 
. , τα Ἀδὰ, ἐξ αὐ ΝΥ ΚΑΝΑ. τὰ 

Ὡς πρώτ Ὡς τῶν ανταρσίῶν τούτων ἐργατῆς ἐγένετο Θεό- 
- 

ε 3γ- , δ ᾿ ᾿ “ Ἴ ,, 

φιλος ὁ ᾿Ερωώτικός οὗτος διχπεπ στευμένος ὑπὸ τοῦ βασιλέως 
[2 κι » - ΚΣ ΑἹ » ἥ » " 

Μιχαὴλ τοῦ Δ τὴν ἐν Σεροίᾳ - χαὶ οὐχὶ ἐντίμως Ὁ 
Ἂς αον 3 Ν ν - ἐξ 
ἐκεῖθεν ἀποδιωχθεὶς, διωρίσθη μετὰ τὸν άϊον τοῦ 1040 διοι- 

χητῆς τῆς Κύπρου. Μετ οὐ πολὺ ἀπ οὐαχνόντος τοῦ δι ἰχολοῆ 
, “" γ᾿ Ω “Ὁ - 

1 ΤῊΣ στοῦ 0}: ἡ ἀκόλαστος χαὶ ἀνχξίχ αὕτη ἀπῇ Ἰγθνος 

τς Ε΄ τ Ἧς τὸν μᾶλλον ἀρέσχοντα ἐραστήν. Τῆς 

δ᾽ ἐκ τούτου ἐπελθούσης συ γχύσεως ἐπωφεληθεὶς χαὶ ὁ ᾽Ερω- 
, " , ΄δ «. 

τιχὸς ἐνόσησε τὸ δὴ λεγόμενον τυραννίδα, πλὴν στιγυιαίως 

ἀπήλαυσε τοῦ λεοῦς τοῦ θοιζ »" διότ ἧ ἡπιδα ΣΌΣ πήλαυσςε τοῦ ἀχκλεοῦς αὐτοῦ οιἰόμόου διότι ὃ τότε συμοα- 

ἰῷ 
“ δὰ 7 » ᾿ , ταν 7 

σιλεύων τῷ ἀθλίῳ ἐκείνῳ χαὶ διεφθχρμένῳ γραϊδίῳ Κωνσταν- 
ἐϊ 

τῖνος ὁ δίονομαγος ἀποστείλας εἰς Κύπρον τὸν ναύαρχον τῶν 

Κιθυρχιωτῶν Κωνσταντῖνον τὸν Χαγὲ ἔφερεν εἰς Βυζάντιον τὸν 
5 ἢ Ἢ ντ, .." ἧς ᾿ τον 
ἀντάρτην, τὸν ὑποῖον ἐνούσας γυνχιχκεῖχ φορέματα ἐπόμπευσε 

Ἢ 

χαὶ ἐξώρισε (1048) (1). 

) κ Ν ΕΣ ,ὕ ΞΕ ν 
(1) « Οὗτος γὰρ τῆς νήσου στρατηγῶν χαὶ νεωτέρων ἀεὶ πραγ- 

ἦς ΠΝ ΕΠ ὉΠ ὌΙΞΟΡΩΝς 5 μάτων ἐφιέμενος, ἐπείπερ ἐπύθετο τὴν τοῦ Καλαφάτου χχταστροφὴν 
Ν 

χαὶ τὴν χατασχο 
͵ 9 “ ᾿ ἣΝ 

Κυπρίων ἀνάπτει, χαὶ τὸν διχχστὴ 

ρὼν τὸν πρωτοσπαθάριον Θεοφύλαχτον ἀνελεϊν π ὉΠ. ΓΕ ἢ 
ΠΑΝ τος ΤΕΡΜΕ ε ν ΤῊΣ - ἌΘ' ΄ὕ Ν 

τούτῳ ἐπενεγχὼν ὡς "αρείας τὰς τῶν συντελειῶν ποιου"λένιυ εἰσπρά- 

ξεις... «. γειροῦται γὰρ αὐτὸν ἐχπεμφθεὶς ὅ τε τοῦ στόλου χατάρχων ἜΗΙ ἶ φ ΓΑ 

Κωνσταντῖνος πατρίκιος ὃ Χαγέ, τὸ ἔθνος ἅπαν τῶν Κυπρίων ὕπο- 



ἢ Ἡ δευτέρα ἐν τῇ νήσῳ ἀνταρσία συμθᾶσα μετὰ πεντήχον- 

τὰ ἔτη (1092) φαίνεται σπουδαιοτέρα. Οἱ διοιχηταὶ τῆς Κύ- 

πρου καὶ Κρήτης, Ραψομάτης χαὶ Καρύχης, συνεννοημένο! χατὰ 

πᾶσαν πιθανότητα πρὸς τὸν φιλοπόλεμον ἐμίρην τῆς Σμύρνης 

Ῥζαχχᾶν, προητοίμασαν τὴν ἐξέγερσιν τῶν ὑπ αὐτοὺς νήσων᾽ 
: ΡΠ ν ἐσ Δ φτλα τὸ ποῦ 5 χαὶ ἐν ᾧ ὁ Τί(αχχχᾶς πειρατιχῶς διατρέχων τὰ παράλια τῆς 

“σ: “ο ᾿ , 

μόανε τὰς Κλαζομενάς, τὴν Λέσοον, τὴν Χίον 
᾿ Ω , ΄ , , 

ἄλλας πόλεις καὶ νήσους, ὁ Ραψομάτης χαὶ ὁ Καρύχης 

Ι ωὠνίας χατελά 

ἝΝ .ῳ .--- 

ἀνεπέτχσαν τὴν σημαίαν τῆς ἀποστασίας, τῆς ὁποίας ἡ ἀπο- 
7 » ᾿ ΝᾺ Η ι δος , “» , 

τυχία ἀποδοτέα εἰς τὴν φρόνησιν καὶ τὴν δύναμιν τοῦ μεγά- 
᾿ ΡΟ - ᾿ς « 

λου αὐτοχράτορος, πρὸς ὃν ἐτόλμησαν ν᾿ ἀντιπαραταχθῶσιν. Ὃ 

Αἰ λέξιος Κομνηνὸς ἀποστείλας μετὰ τοῦ στόλου τὸν γυναικάδελ- 
. 

φον αὐτοῦ ᾿Ιωάννην Δούχαν τὸν χαίσαρα, ἀνέκτησξς τὰς ὑπὸ τοῦ 

Τζαχχᾶ χαταληφθείσας πασοςς χαὶ δυνέχε ἢ χαὶ ἐφόνευσε τοὺς 

ἐν Κύπρῳ χαὶ ἐν Κρήτῃ ἀντόοτας. Ἡ θυγάτηρ τοῦ ᾿Αλεξίου ἐξιΞ 

στορεῖ οὕτω τὰ τότε ἐν τῇ αὐ συμθάντα. « Οὐ πολλαὶ πα- 

ω ἡμέραι, καὶ μεμχθηκὼς ὁ αὐτοκράτωρ τὴν τοῦ Καρύχη 

ἀποστασίαν, χαὶ ὅτι τὴν Κρήτ τὴν κατέσχεν, ἐχεῖθεν δὲ ὁ Ρα- 

ἀπέες τὴν Κύπρον, μετὰ στόλου μεγάλου κατ᾽ αὐτῶν τὸν 
᾽ , ΕΑ ἢ ᾿ 

Δούχαν ᾿Ιωάννην ἐξέπεμψε" χαὶ χαταλαδόντα δὲ τὸν Δούκαν 

τὴν Κάρπαθον οἱ Κρῆτες μεμαθηχότες, ἐπεὶ οὐ πόρρω ταύτην 

εἶναι ἐγίνωσχον, ἐπιθέμενοι τῷ Καρύχῃ, δεινὸν τὸν φόνον χα- 
, 

“ αὐτοὺ ἀπειρ ργάσαντο, χαὶ οὕτω τὴν Κρήτ Ἣν τῷ με ἐς δουχὶ 

χασιν" χατασφαλισάμενος δὲ τὰ περὶ αὐτὴν ὁ Δούκας 
’ 

ῶ 

χαὶ ἀποχρῶσαν δύναμιν εἰς τὴν αὐτῆς φρουρὰν χαταλιπών, ἐπὶ 

τὴν Κύπρον τὸν χατάπλουν ποιεῖται χαὶ ἅμα τῷ ταύτῃ προσ- 

ποιησάμενος, χαὶ εἰς βασιλέχ ἄγει" ἀχθέντα δὲ θἥλυν ὃ βασιλεὺς ἐν- 

δύσας στολὴν χαὶ ἐν τῷ ἱππιχῷ ἱπποδρομίας ἀγομένης θριαμθεύσας 

χαὶ τῶν ὑπαρχόντων ψιλώσας ἀπέλυσε. » ἹΚεδρηνὸς 11, σελ. 549-50. 

Γλυχᾶς, σελ. 504. Ζωναρᾶς, 11, σελ. 158. 



ΠΕΣῚ [ω] 

οχεῖλαι ἐξ ἐφόδου τὴν Κυρήνην κατ τέσχεν. Ὁ δὲ Ῥαψομάτης 

τοῦτο μεμαθηχώς, χαρτερῶς ὁπλίζεται χχτ αὐτοῦ. ᾿Απὸ Λευ- 

χουσίασς τοιγαροῦν ἀπάρας χαὶ τὰς ἀχρολοφίας τῆς Κυρήνης 

χαταλαθών, ἐχεῖ που τὸν χάρακα ἐπήξατο, ἀναθαλλόμενος τέως 

τὸν πόλεμον, ὡς ἀπειροπόλεμος χαὶ στρατηγικῶν τεχνασμάτων 
, 

ἀδαής" χρεὼν γὰρ τούτοις ἀνετοίμοις ἐπεισπεσεῖν" [Φ [οι ω“ -- ζ: « [5] Ι 

Οάλλετο τέως τὴν μάχην, οὐχ ὅπως εἰς συμθολὴν πολέμου 

παρασχευασθησόμενος, ὡς δῆθεν ἀνετοίμως ἔχων (παοεσχεύαστο 

γὰρ εὖ μάλα, καὶ εἶπε ἐθούλετο, συνεκρότησεν ἂν αὐτίχα τὸν 

πόλεμον), ἀλλ ὡς ἂν μηδὲ συμπλακῆναι βουλόμενος, ὥσπερ ἐν 

παιδιαῖς μειρακίων τὰ τοῦ πολέμου ἐπιχεχειρήχει, μαλακῶς τε 

πρὸς αὐτοὺς διαπρεσβευόμενος καὶ δου οι: λόγοις ἐφέλχεσθαι 

τούτους ὥσπερ οἰκονομούμενος" χαὶ οἶμαι ἢ δι ἀπ τειρίαν πολέ- 

ου ταῦτ᾽ ἐποίει (ἦν γὰρ ὡς ἔγωγε περὶ τούτου ἤχουον, χθὲς 

χαὶ πρῴην ἡμμένος ξίφους χαὶ δόρατος καὶ μὴ ᾿ ἐπιθῆναι ἐφ 

ἕππον εἰδώς, ἀλλ εἰ χαὶ τύχοι ἐπιθεθηχώς, Ἀοθ οὕτως ἂν 

ὯΝ 

“9 

ΝΑῚ ἀπὸ ἣΝ 

τα, ἢ Ὁ λα εὶς τὴν ψυχὴν τῷ γαῖ ἰδίῳ τη γε ἐφύὸ 

ασιλικῶν στρατευμάτων, τὰς φοένας περιπεπλάνητο᾽ ἔνθεν τοι Ε] 9 

᾿ ᾿" , ΄ ἣΝ 

χαὶ τὸν πόλεμον μετά τινος ὃ 
Ἂ 

υσελπιστίας ἐπιχειρήσαντι οὐχ 

εἰς καλὸν αὐτῷ ἀπηντήκει τὰ πρ ἄγματα" ὃ γὰρ Βουτουμίτης 

ὑποποιησάμενός τινας τῶν ἐκείνῳ συναραμένων αὐτομολήσαν- 

τας τῷ ἰδίῳ συγκατέλεζε στρατεύματι" τῇ δὲ μετ᾽ αὐτὴν τὰς 

φάλαγγας στήσας ὃ Ῥαψομάτης τὸν μετὰ τοῦ Δούχα ἐζήτει 

πόλεμον, διὰ τοῦ πρανοῦς τῆς ἀχρολοφίας βραδεῖ ποδὶ στεί- 

χων" ὡς δὲ τὸ μεσαίχμιον ἀυφοῖν τοῖν στρατοπέδοιν ἀπεστε- 

νοῦτο ἤδη, ἀπόμοιρά τις τῶν τοῦ Ραψομάτου εἰς ἑκατὸν πο- 

σουμένη τὸν ἀριθμόν, διαχριθεῖσα ὡς τάχα κατὰ τοῦ Δούκα 

τὰς ἡνίας ὅλας ἐνδόντες, τὰς ἀχωχὰς τῶν δοράτων ὄπισθεν 

στρέψαντες, προσχωροῦσιν αὐτῷ. Τοῦτο θεασάμενος ὁ ΡῬαψο- 
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’ 

ἘΠΕ ΠῚ 

μάτης, τὰ νῶτα παραχρῆμα δίδωσιν, ὅλας ἡνίας εἰς φυγὴν 

χαλάσας, ὡς πρὸς τὴν Νεμεσὸν (1) ἀπονενευχώς, εἴ που γένοι- 

τό οἱ ταύτην καταλαθύντι πλοίῳ ἐντυχεῖν, δί οὗ τῇ Συρίᾳ 

προσορμίσας τὴν σωτηρίαν ἑαυτῷ περιεποιήσατο. Μανουὴλ 

δὲ ὁ Βουτουμίτης ἐξ ὀπισθίων αὐτοῦ διώχων ἤλαυνε: ὁ δὲ 

ὑπ αὐτοῦ χατεπειγόμενος καὶ τῆς ἐλπίδος διημαρτηχῶς, τῷ 

ἐπὶ θάτερα προσεχώρησεν ὄρει, εἰς τὸν ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ τι- 

μίου Σταυροῦ ἀνεγερθέντα πάλαι νεὼν προσπεφευγώς᾽ ὁ δὲ 

Βουτουμίτης (οὗτος γὰρ τὴν αὐτοῦ διωχὴν παρὰ τοῦ Δούχα 

ἐπετέτραπτο) τοῦτον αὐτοῦ που χαταλαθών, λόγον ἀπαθείας 

αὐτῷ δίδωσι καὶ συμπαραλαθὼν ἄγει πρὸς τὸν μέγαν δοῦκα" 

χἀντεῦθεν πάντες τὴν Λευχουσίαν χαταλαμόάνουσι" χἀχεῖθεν 

τὴν ὅλην νῆσον ὑπὸ τὴν ἰδίαν χεῖρα ποιησάμενοι, ἠσφαλίσαντο 

χατὰ τὸ ἐγχωροῦν, τῷ αὐτοχράτορι τὰ συμπεσόντα ἅπαντα 

διὰ γραμμάτων δηλώσαντες. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἀποδεξάμενος αὐ- 

τῶν τὸν ἀγῶνα, δεῖν ἔγνω τὰ κατὰ τὴν Κύπρον ἀσφαλίσασθαι" 

χριτὴν μὲν οὖν τηνικαῦτα χαὶ ἐξισωτὴν τὸν Καλλιπάριον προὺ- 

Θάλλετο ἀνὴρ δὲ οὗτος τῶν ἐπισήμων, μαρτυρίαν δὲ πολλὴν 

δικαιοπραγίας καὶ ταπεινοφροσύνης συνεπαγόμενος. ᾿Επεὶ δὲ 

χαί τινος ἡ νῆσος ἐδεῖτο τοῦ ταύτην φρουρήσοντος, τὸν Φιλο- 
Ψ 

χάλην Εὐμάθιον, τὴν ταύτης ἀναθέμενος φρουράν, στρατοπε- 

ΦΟ᾽᾿ ἀρχὴν προεχειρίσατο, ναῦς πολεμιχὰς δεδωχὼς αὐτῷ καὶ ἱπ- 

πότας (2), ἐφ᾽ ᾧ τὰ κατὰ τὴν Κύπρον διά τε θαλάσσης καὶ 

(1) Νομίζω ὅτι ὃ χ. Σαχελλάριος (1, σελ. 69) ἁμαρτάνει περί τε 
τὴν ἀργὴ ὶ τὴν ὀρθὴ ἘΝ  ΔΤΙΑΤΩ ᾿ὰ ΄ ὃ ἣν ἀρχὴν χαὶ τὴν ὀρθὴν. γραφὴν τοῦ ὀνόματος τῆς πόλεως, παραδε- 
λενα Ἂ 2 ΄ ΄ὔ ΣΥΝ ἐν Ὁ ΄ Ν ζῦ χόμενος τὸ ἐχπεφραγγισμένον Λιμησός. Ιζατ᾽ ἐμὲ ἥ βυζαντινὴ αὕτη 

πόλις. ἣ χαὶ Νεάπολις λεγομένη, ὠνομάσθη οὕτω χατὰ συγχοπὴν ἐχ 

τοῦ Νέχ Τελμησός. 

(2) Πιθανῶς χαὶ ἐν Κύπρῳ ἀπῳχίσθησαν τότε εὐγενεῖς οἰχογένειαι 
3 . " "- - Ν ᾿ 
ἐχ Βυζαντίου, ὡς καὶ ἐν Κρήτη (βλ. Κα. Σάθα, λληνικὰ ἀνέχδοτα Β΄ 

προλεγ.)- 



Σγ! 
ζ.. 

ἠπείρου ἀσφαλίζεσθαι. Ὃ μέντοι Βουτουμίτης ἀναλαθόμενος 

τὸν Ραψομάτην χαὶ τοὺς συνχποστατήσαντας αὐτῷ ἀθανάτους, 
» Τ᾽ ᾿ ( Ζ ι Φ ᾿ 

ἐπάνεισι πρὸς τὸν Δούχαν" καὶ οὕτως εἴσεισι πρὸς τὴν βασι-- 

λεύουσαν (1).» 

᾿Αρξαμένων τῶν σταυροφοριχῶν πολέμων, ὁ τοσοῦτον εὐ- 

δοχίμως διαφυγὼν τὸν ἐκ τούτων δ οϑοὺ ᾿Αλέξ ξιος ὃ Κομνη- 

ὡς σύντονχ μέτρα πρὸ: ἐξασφάλισιν χαὶ τῆς Κύπρου, 

ἥτις ἦν ὁ πρῶτο: σταθμὸς τῶν κατὰ τῆς Συρίχς χαὶ Παλαι- 
» 7 , ΄ὔ 

στίνης ἐπ ερχο ϑξένων σταυροφήοων. Ὅθεν ἀντὶ τοῦ Καλλιπαρίου 
“ῳ νὰ -“» ε , διωρίσθη διοικητὴς τῆς νήσου (ἢ δοὺξ τῆς Κύπρου ὡς λέγει 

ἡ Αννα) ὃ πὲπ τειρχμένος στρατηγὸς Μανουὴλ ὁ Βουτουμί- 

τὴς (2), ὁ ὁποῖος μετ᾽ οὐ πο λὺ μετατεθεὶς εἰς Κιλικίαν ἀν- 

τιχχτέστη διὰ τοῦ Κωνσταντίνου Εὐφορδηνοῦ (39): ὡς φρού- 
Ν , ε » ; ς 9 ΡΞ: 

ρχρχος δὲ παρέμεινεν ὁ αὐτὸς Εὐμάθιος ὁ Φιλοχάλης, ἐπιτηρῶν 
Ἄ Ν 

χαὶ τὰ ἐν τῷ λιμένι τῆς Λαοδι ἿΝ 
ἁΚ ε , ς - ἊΣ ἑείας φρούρια (4. Ὃ τέλευ 

ταῖος οὗτος γεννχίω: ἀντέχρουσε τὴν χατὰ τῆς Κύπρου ἐπι- 

δρομὴν τῶν Πισχτῶν (1103) (δ). 

(1) ᾿Αλεξιάς, σελ. 430 .488. Παραόλ. Πλυχᾶς (σελ. 690) χαὶ Ζω- 

ναρᾶς (Β΄, σελ. 214). .Ο Γλυχᾶὰς συγχέει Ἐὰ πρόσωπα γράφων «ἐν μὲν 

τῇ Κύπρῳ τοῦ Ἰζαρύχου, ἐν δὲ τῇ Κρήτη τοῦ Ῥαψαμάτου ἀντάραν- 

τος. ἡ 

ὃ χτιτοριχὸν τῆς μονῆς τοῦ Κύ- 

χου (βλ. χατωτέρω ἐν τῇ βιδλιογραφίχ]). 

(3) ᾿Αλεξιάς, σελ. 264 ἔχδ. Βενετίας 

(4) Μαγα]!, ΟΠ ΡΟΠποργρΆρ μα Γυζαηΐίπο, 8816, 187], σελ. δ7. 

(56)]͵ «Ἔνθα τυχὼν ὃ Φιλοχάλης Εὐμάθιος κατ᾽ αὐτῶν ἴεται οἵ δὲ 

(2) Περὶ τούτου λόγον ποιεῖται τ 
,ὔ 
ι 

ἌΝ ΝΖ ΩᾺΣ δειλί ψεθέντ ὯΝ - ΞΕ ΖΚ, Ξ - “ 

περὶ τὰς ναῦς δειλί, συσχεθέντες, μηδὲ τοῦ ἐξιόντος προνομῆς χάριν 

ἀπὸ τὰ πλοῖχ αὐτῶν λχοῦ πεφροντιχότες, ἀλλὰ τοὺς πλείονας περὶ τὴν 

νῆσον ἐάσαντες, ἀσυντάκτως οὕτω λύσαντες τὰ πρυμνήσια πρὸς τὴν 

Λαοδίκειαν ἀπέπλεον... ἐπεὶ δὲ οἵ περὶ τὴν ἠϊόνα καταλειφθέντες λα- 

φυραγωγίας ἕνεχχ, ὅὁποστρέψαντες τὸν ἴδιον στόλον οὐχ ἑώρων, ἔρρι- 

πτον αὐτοὺς ἀφειδῶς εἰς τὴν θάλασσαν » ᾿Αλεξιάς, σελ. 266. 



ΖΦ 

Ἔν ἔτει 1105 μνημονεύονται διοιχηταὶ τῆς Κύπρου ᾿Ιωᾶν- 

νης ὁ Κομνηνός, ἂν γεψιὸ ς τοῦ βασιλεύοντος Μανουήλ, χαὶ ὃ στρα- 

τηγὸς Μιχαὴλ Βρανᾶς. Τότε ὁ γάλλος Ρενάλδος (Πδπαυα ἀθ 

ΟΠ. Π10Π) πρίη χὴψ τῆς ᾿Αντιοχείας, πολλὰ ζητῶν ἀπὸ τοῦ αὐ- 

τοχράτορος χαὶ ὀλίγα λαμοάνων, πρὸς ἐχδίχησιν παρασχευάσας 

στολίσγχον ἐξώρμ. Ὧσεν ἐπὶ τὴν Κύπρον χαὶ πειρατιχῶς ἐληΐζετο 

τὰ παράλια, διαπράξας καὶ κακουργήματα οὐκ ὀλίγα. Ὁ Κομ- 

γηνὸς καὶ ὁ Βρανᾶς ἀποχρούσαντες τὸν ἐπιδρομέα, ἐξῆλθον τῆς 

Λευχωσίχς πρὸς καταδίωξιν αὐτοῦ, ἀλλὰ συλληφθέντες ἀπή- 

χθησαν αἰχμάλωτοι: (1). 

Μετὰ ἕνδεχα ἔτη (1166) ὃ αὐτὸς αὐτοχράτωρ διορίσας 

στρατηγὸν τῆς Κιλιχίας τὸν ἐξάδελφον αὐτοῦ, ᾿Ανδρόνιχον Κο- 

ὅς 

υνηνὸν τὸν διαθόητον, ἀν ὑρησεν αὐτῷ χαὶ τὴν Κύπρον εἰς 

ἈΝΕΌΣΙΝ (2). ἀλλ᾽ ὁ αἰσ 
͵ : νΨ 

νος Κομνηνὸς ἡττηθεὶς ὑπὸ τῶν ᾿Αρμενίων, ἀἁ ἀπέδρα ἁρπάσας ὅσα 

χρήματα ἠδυνήθη ἐκ τῆς Κύπρου, καὶ ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν Ψ 

περιπλανώμενος ἐγχατέλειπε τὸ αἶσχος χαὶ τὴν ἀτιμίαν ὡς 

μόνον σημεῖον τῆς διχθάσεως αὐτοῦ. Δυστυ υχ ὥς δὲ μετ᾽ 

λὺ ἥρπασε χαὶ τὸν θρόνον, τὺν ὁποῖον ὃ: ἀνηχούστων αἰσχροτή- 

των χαὶ ἐγχλημάτων κατεμίανε, συντελέσας ὁ ἄθλιος εἰς τὴν 

ἀποσύνθεσιν τοῦ χράτους, τὸ ὁποῖον διὰ τοσούτων μόχθων χαὶ 

ἀριστειῶν προεφύ ύλαξαν ἀπὸ τῶν ἐπαπειλησάντων μεγίστων χιν- 

δύνων οἱ ΡΣ ΝΝ πρ οόγονοι αὐτοῦ ᾿Αλέξιος καὶ Μανουήλ. 
᾿ δ᾽»», » - Ἀμέσως δ᾽ ἐξέφυ χαὶ ἄλλο ἐξάμόλωμα τοῦ μεγάλου τῶν 

ΒΞ “ » Ν ΄ὔ ᾽ ᾿ »" 
Κομνηνῶν οἴκου ἵνα διαδραματίσῃ ἐν Κύπρῳ τὸ αὐτὸ αἰσχρὸν 

, 
πρόσωπον τοῦ ἐν Βυζαντίῳ ὁμωνύμου πανομοιοτύπου. 

᾿Ισαάχιος ὁ Κομνηνός, ἐγγονὸς τοῦ ὁμωνύμου σεθχστοκρά- 

[|| ὐνάϊμος: .Δ.. 11. 
ξ τέ ἰδ, ἷ 5.,.,δΧ Ξ ἧς Η 

(3) «Ὥς γε μὴν ἀφθόνοις ἔχοι χρῆσθαι τοῖς ἀναλώμασι χαὶ Κύ- 
προν αὐτῷ φορολογέϊσθαι δέδωχεν ». Κίνναμος, Ζ, 1. Χωνιάτης, Δ, ὅ. 

χρὸς τοσοῦτον χαὶ ἄνανδρος ἐχεῖ- 



θ΄, 

τορος ἀδελφοῦ τοῦ προθασιλεύσαντος Μανουήλ, διωρίσθη ὑπὸ 

ΠΆΝΥ 

τούτου στρατηγὸς τῆς Ταρσοῦ χαὶ τῶν περὶ αὐτὴν χωρῶν - 

αἰχμαλωτισθεὶς δ᾽ ὑπὸ τῶν ᾿Αρμενίων ἐρρίφθη εἰς δεσμωτήριον, 

ὅθεν ἀπελύτρωσεν αὐτὸν τὸ ἔλεος τῶν ἐν “Ἱεροσολύμοις Ναΐ- 

τῶν, καθ’ ἣν περίπου ἐποχὴν κΧ τέλυῤς τὸν θρόνον τοῦ Βυζαν- 

τίου ὁ ᾿Ανδρόνικος. Μία ἐκ τῶν παλλαχί δων τοῦ αἰσχροῦ τυ- 

ράννου, Θεοδώρχ ἡ Κομνηνή, κατώρθωσε νὰ διεγείρῃ τὴν εὐμέ- 

νειν αὐτοῦ οὐδ τοῦ ἐν Συρίᾳ περιπλανωμένου ἀνεψιοῦ αὐτῆς 

Γσχακίου ἀλλ ὃ ᾿Ανδρόνικος χαλῶς γινώσχων τὸν ἐφάμιλλον 
» ἌΣ , » , δ τς δ. τὖν “ 

αὐτοῦ, μόλις ἐπείσθη νὰ προσδεχθῇ τὸν Ἰσαάκιον ἐπὶ τῇ προ- 

σωπικῇ ἐγγυήσει δύο τῶν τότ᾽ ἐπ’ φανῶν, Κωνσταντίνου τοῦ Μα- 

χροδούχα χαὶ ᾿Ανδρονίχου τοῦ Δούχα, τοῦ μὲν συζύγου τῇ 

ἀδελφῆς τῆς Θεοδώρας, τοῦ δὲ παιδιχοῦ γνωρίμου τοῦ συνι- 

σταμένου. ΛΕ Ὁ ἀγνώμων Ἰσχάχιος, οὐδόλως συλλο γισθεὶς τὸν 

χίνδυνον τῶν ἐν Βυζαντίῳ ἐγγυητῶν χαὶ οἰχείων 4), ἅμα ἔλα- 

: 

᾿ 5 Ν Εἶ ΤῊΝ Ἂ 
Ὅε τὰ πρὸς ἐπάνοδον σταλέντα αὐτῷ χρήματα, στρατολογή- 

ἦσα σας ἐν ᾿Ισαυρίᾳ ἀρ πέπλευ θεν: ς Κύπρον χαὶ πλαστογρα ἁφή 

ι) τ Ν ὃ Ε Ο᾽) 

᾿ ᾿ ι - 

χαὶ διορισμὸν χαὶ βχσι ἡγίας, πεμπ μένας δῆθεν αὐτῷ 
β ἜΝ Ἔ ᾽ὕ » εν ἣΨ ΒΞ κὮΚ ᾿Ξ 

ὡς οι τῆς νήσου, ἐπεδείχνυς ταύτας εἴς τε τὸν νόμιμον 
- δΝΤὥ, » 

ὶ τοὺς κατοίχους, προσχαλῶν ἵνα παραδώσωσιν αὐὖ- 
-Ὰ ᾿ . » 

Ἔδικειν, ἽΔυχ δὲ ἁρπάσας ταύτην, ἀποθέμενος τὸ 
εἷς τὸς ᾿ » , Ξῷ 

προσωπεῖον τῆς ὑποχρίτεως ς ἐδείχθη ὠμότερος χαὶ φαυλότερ 
,ὔ 

τοῦ ἐν Βυζαντίῳ τυραννοῦντος (2). 

(1) « βασιλεέϊ οὐχ ὑπείκειν ἐθέλων χαὶ τὴν πατρίδα ὡς ἐν ἀστράσι 
͵7 αν “ἢ 

φανταζόμενος, χαὶ συγγενείας ἢ ἐρατεινῆς ὁμηλιχίας οὐδένα λόγον τι- Ἢ τας, ς, χα! ἀρ χς ἢ ῃ ς ἀικῖν κι εν ν Υἵ ἣν 

3 - 

θέμενος ἢ Ρ  ἡγιδος ὃ: ἐρῶν χαὶ ἀρχῆς ἔφεσιν τρέφων ". Χωνιάτης, Α. 5. 
ς: 

(2) « ἣν ἔτρεφεν ἀπήνειαν ἐὐδλρ ας ἄπ τανθρώπως τοῖς ἐχεῖ προ- 
ΤΣ ΥΝ ΔΓ λῆς 3.5 Ξ 28 ΠΣ Ἄν ὺ διείλιχτ μ σφέρεται" χαὶ τοσοῦτον ἐς τὸ τοῦ ἤθους ἀχαμπὲς χαὶ ἀμείλιχτον ᾿Αν- 

δοδὶ εἰ ΧΟΡ Ὲ .Ὲ ΕῚ ᾿Ν , χε 
ρόνιχον υ τερξοῦ ξν, 

2. 

σον αὐτὸς τοὺς πώποτε διχδοήτους ἀνεπιειχεῖς 

ασεν" οὗ γὰρ διέλιπεν, ἐξ ὅτου περ ἄσφα- 
- λῶς ἤδη ἄρχειν ᾧετο, μυρίχ ἅττα ἀνόσια ἐπὶ τοῖς οἰκήτορσι τῆς Κύ- 



Ὃ ᾿Ανδρόνικος πληροφορηθεὶς τὰ ἐν Κύπρῳ συμθάντα, πα- 

ράφορος ἐκ λύσσης διέταξε τὸν ϑόάνχτον τῶν ὑπὲρ τοῦ ᾿Ισα- 

ακίου ἐγγυηθέντων Μακροδούχα χαὶ Δούκα, οἵτινες κατασυν- 

τριθέντες διὰ λίθων ἀναπνέοντες ἔτι ἀνεσκολοπίσθησαν (11 85) 1- 

δὲν ἐπρόφθασε δὲ νὰ στείλῃ καὶ δύναμιν κατὰ τοῦ ἀντάρτου, 

διότι χρημνισθεὶς τοῦ θρόνου ὑπέστη τὸν οἰχτρότερον μέν, πλὴν 

ἀντάξιον τῶν χαχουργιῶν αὐτοῦ θάνατον (2). 

Ὃ νέος ἐπιθάτης τοῦ θρόνου ᾿Ισαάχιος ὁ ἤλγγελος ἐν 
, ἢ ἂν ἢ , ον ε τὰν ᾿ 

πρώτοις προσεπάθησε διὰ χρημάτων καὶ ἄλλων ὑποσχέσεων νὰ 

2 “2 ΄ Ν 5 5.7 σ᾽ Σ τί ΡᾺ ᾿ ΕΞ ᾿ πρου ἐργαζόμενος: φόνοις τε γὰρ χαθ᾽ ὥραν ἀναιτίοις ἐχραίνετο, χαὶ 

δηλήμων σωμάτων ἀνθρωπίνων ἐγένετο, ποινὰς ἐπάγων χαὶ τιμωρίας 
, - 5. Ψ, - 2 “ Ν , μυ 

οἷά τι συμφορῶν ὄργανον, δπόσαι χυτῆγον εἰς θάνατον. χαὶ χοίταις δὲ 
Ἂν - ’, Ἂς Ων π. -᾿ Ψ' ιίτοις καὶ φθοραϊΐς παρθένων ὃ παναισχὴς χαὶ ἐξάγιστος ἠχολάσται- 

γεν, οὐσίας τε ἁπάσης τοὺς εὐδαίμονας πρῴην οἴκους ἀνυπευθύνους ἐ- 

στέρησε, χαὶ τοὺς χθές τε χαὶ πρότριτα περιύλεπομένους αὐτόχθονας 

χαὶ κατὰ τὸ πολυχτῆμον τῷ ᾿Ιὼδ ἀντερίζοντας διαφῆχεν ἀγυρτεύειν 

λιμώττοντας καὶ γυμνητεύοντας, καθ᾽ ὅσον τέως οὐχ ἐχρήσατο τῷ ξίφει 

ὃ ἀχρόχολος- φεῦ, φεῦ ὅτι ὁδὸς ἀσεδῶν εὐοδοῦται». Χωνιάτης Α. ὅ, 

Παραύλ. χχὶ Νεόφυτος ᾿Ἔγχλειστος (σελ. 1-2 τοῦ πυρόντος τόμου), χαὶ 

Μαχαιρᾶς (σελ. 57). 

, (1) Ὃ σοφὸς Μαυναὶ]ὺ (ΟΠ ΓΟΠποργ ρα ΒΥ Ζδηί]α6, σελ. 290) 

συγχέει τὰ πράγματα, σημειῶν ὅτι μετὰ τὸν θάνατον τῶν ἐγγυητῶν 
Μ 

τούτων τοῦ ἤδη χρατοῦντος τὴν Κύπρον ᾿Ισααχίου ἐγένετο ἣ ὅπὸ τῶν 

Αὐρμενίων αἰχμαλωσία αὐτοῦ, συμόᾶσα ὡς γνωστὸν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Μανουὴλ τοῦ Κομνηνοῦ. 

(2) ̓ Εχτὸς τῆς ἀνταρσίας χαὶ ἄλλος λόγος ἠνάγκαζε τὸν ἐν Βυζαντίῳ 

τύραννον νὰ φούῆται τὸν ἐν Κύπρῳ - ἔμαθε δηλονότι ἐκ μαγιῶν, περὶ 

ἃς ὃ ἄθλιος ἠσχολέϊτο, ὅτι εἷς ὀνόματι ᾿Ισαάχιος θέλει ἐχθρονίσει αὐ- 

τόν: « ἐδεδίει γὰρ μήπως Κυπρόθεν χαταπλεύσας χαθελέϊ τοῦτον τῆς 

ἀρχῆς, εἰδὼς ὡς ἀσμένως προσδεχθήσεται παρὰ πάντων, ἐπεὶ χαὶ τὸ 

πόρρω χαχὸν τοῦ ἐν χερσὶν ἀλυπότερον χαὶ τοῦ θλίδόοντος ἄρτι χου- 

φότερον τὸ ἐλπιζόμενον χείριστον ». Χωνιάτης Α, ὅ, χαὶ σελ. 443 ἔχδ. 

Βόννης. 



“- » Ἁ [74 Ζ 

προσοιχειωθῇ τὸν τύραννον τῆς Κύπρου: ἀποτυχὼν ὅμως τῆς 
“» 3. ΚΡ Ν Ξ ᾽ὔ 

ἐπιδιωχομένης συμφιλιώσεως (1), ἐξώπλισε στόλον ἐξ ἑόδομή- 
“- »“ ᾿ ξ Η ΡΨ ῸΒ 

κοντὰ μαχρῶν νηῶν, καὶ ἀναδείξας ναύαρχον μὲν τὸν γηραιὸν 

Τ᾿ ωάννην Κοντοστέφανον, ἀρχηγὸν δὲ τοῦ ἐπιθιθασθέντος στρα- 
» » ΥΩ ᾽ » δ κ » , Ἂ 

τοῦ τὸν ἐξανεψιὸν αὐτοῦ ᾿Αλέξιον τὸν Κομνηνὸν ἀπέστειλε 
. “- κατὰ τῆς Κύπρου (1186). 

᾿Αλλ ὁ Ἰσαάκιος ἐγχαίρως μαθὼν τὴν κατ᾽ αὐτοῦ ἐχστρα- 
᾿ Α ; τς ι 

τείαν προητοιμάσθη εἰς ἄμυναν, προσλαδὼν εἰς συμμαχίαν καὶ 
᾿ ᾽ ἊΞ “ ᾿ ΕΣ . 

τὸν ἐχεῖσς ληϊζόμενον Σικελὸν Μαργαρείτην. “Ὅθεν αὐτὸς μὲν 
» ᾽ Α - ᾽ 

ἐφορμήσας ἀπέχρουσε καὶ ἠχμαλώτισς τοὺς εἰς τὴν νῆσον ἀ- 
ε » ΄ κ᾿ “- } 

ποθάντας, ὁ δὲ Μαργαρείτης ἐπελθὼν συνέλαθε τὰ πλοῖα καὶ 

αρέδωχε ταῦτα εἰς τὸν τύραννον, ὅστις ἐκ τῶν αἰχμαλωτι- 
4.5 δ 

θέντων ἄλλους μὲν ἀπανθρώπως φονεύσας (2), ἄλλους δ᾽ ἐν τῇ 
ε » Ἁ ᾿ ᾿ 

ὑπηρεσίᾳ αὐτοῦ κρατήσας, καὶ τοὺς ἀρχηγοὺς παραδοὺς εἰς τὸν 

συμμαχοῦντα πειρατὴν, ἀπέλυσε τὰ πληρώματα ἕνα ἐπ τιστρέ- 
ὯΝ 

ψωσιν οἴκαδε. 
, ε Ε - 

᾿Ανενόχλητος πλέον διαμείνας ὁ ᾿ἸΙσχάχιος, πρὸ πολλοῦ 
» ᾽ 7 » 44 ὯΝ , ΕΣ 

ἀνηγορευμένος ἀνεξάρτητος χαὶ αὐτεξούσιος δεσπότης ἢ αὐτο- 
ὔ - ,ὔ 9.7 , ““ ι ,ὕ 

χράτωρ τῆς Κύπρου, ἐξηχολούθει χατατυραννῶν καὶ χαταφθεί- 

ρῶν τὴν ἀτυχῆ νῆσον, μέχρι τοῦ ἔτους 1191, ἐν ᾧ ἀπρόοπτος 

ἐνέσκηψε κατὰ τῆς χεφαλῆς τοῦ ἀλάστορος χαταιγίς. 

(1) «Ἔτι τοῦ ἐκ Κομνηνῶν ᾿Ισααχίου χατατυραννεύοντος τῆς 

Κύπρου χαὶ μήτε χρημάτων ὅποσχέσεσιν ἀποσχέσθαι ταύτης προτιθε- 
7 ἊΝ ϑφ, Ν “ἢ “- “- Ὑ ν ν ᾿Ν Ν ΙΑ 

μένου, μηθ΄ ὑποχλινομένου τῷ βασιλεῖ, οὔτε μὴν τὰ δεινὰ μετριάζοντος 

ὅσυ. ἐχαχούογει χατὰ Κυπρίων ἀεὶ χχινοτέρας χολάσεις ἐπινοῶν, ἔγνω 

χατ᾽ ἔὐτεν στόλον χαταρτύειν ὃ ὑμσιλεὺς »". Χωνιάτης σελ. 483. 

ς τὸν χσιλεῖον ἐνταχηνόν ἄ οτε παιδὼ ω ν τοῦ τυ ἅ»-- Ὥς Βυσίλ Ῥ γνόν. ἄλλ γωγὸ ρ 

γου διατελέσαντα « πελέχει ἐκ τοῦ γόνατος θά τερον τῶν ποδῶν ἐχτε- 

μών». Ὅ Χωνιάτης περιγράφει οὕτω τὸν ἐμμοανὴ τύραννον « ὀργιλώ- 

τατος δ᾽ ὧν ἀνθρώπων ὃ ᾿Ισαάχιος καὶ χατὰ λέδητα χοχλάζων ἀεὶ τῷ 

θυμῷ, παράφορά τὲ φθεγγόμενος ἐν τῷ. χολᾷν χαὶ τὴν κάτω γένυν τρο- 

μαλέαν δειχνύς ». σελ. 488 ἔχδ. Βόννης. 



΄, 

: ς ὃ ἐπιλεγόμενος Λεον- 

σιστίνην ἠναγχόσθη ἐκ τρι- 
, 5 " ; . ᾿ 

τόθυμος ἐχστρατεύσας ἐπὶ τὴν ἸΙχλαι 

χυμίας νὰ 1 προσ σοομισθῇ εἰς τὴν πὐζον ν. ἽΔμα υαθὼν τοῦτο ὁ 
ι 

2 , ᾽ ΚΣ τ “ ᾿ " 

Γ σχάκιος συνεκέντρωσξε τὰς δυνάμεις αὐτοῦ ἐν Νεμησῷ μὲ τὴν 

θε διὰ δ. ΄ Ξ- ἘΈΣΝ ὑπέρ 

πρόθεσιν ν᾽ ἀποχρούσῃ διὰ τῆς βίας τὴν ξενιχὴν ἀπόθασιν. 
μὰ Ἃ - ΓΑ 

ἜΣ ὃ Ριχάρδος, Ἶ μελετήσας τὴν χατάχτησιν τῆς νήσου, ἢ 

πιθανώτερον θέλων νὰ τιμωρήσῃ τὸν τύραννον (ὅστις, ὡς 

ἘΜΗΝ χαχῶς Ἡμοσηὰ τὰ πληρώματα τῶν ναυαγησάντων 

ἀγγλικῶν πλοίων) ἤρξατο τῶν ἐχθροπραξιῶν ἀπὸ τῆς Νεμη- 

σοῦ. Οἱ χάτοιχοι αὐτῆς στενάζοντες ὑπὸ τὴν τυραννίαν τοῦ 

ΠΡ ς μετὰ “χαρ 

γλους, ἐπὶ τῇ ἐμφανίσει τῶν ὁποίων ὃ ᾿Ισαάχιος τραπεὶς εἰς 

φυγὴν ἐσώθη εἰς τὰ ὄρη. ᾿Αλλ ὁ Ριχάρδος σπεύδων νὰ περάσῃ 

εἰς Συρίαν καὶ ἑπομένως μὴ ἔχων τὸν ἀπαιτούμιενον χρόνον 

πρὸς καταδίωξιν τοῦ αὐτοκράτορος τῆς Κύπρου, ἔπεμψε πρὸς 

τοῦτον δύο μοναχοὺς καὶ δι αὐτῶν ἐζήτησε προσωπιχὴν συν- 

ἔντευξιν. Ὃ πονηρὸς ᾿Ισαάχιος ἐδέχθ: τὴν πρότασιν μὲ τὸν 

σχοπὸν ἢ νὰ πείσῃ τὸν βασιλέα τῆς ἀξ γος. εἰς ἀπέλευσιν, 

ἢ ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει μος τὰς δυνάμεις αὐτοῦ. 

Οϑεν καταθὰς τῶν ὀρέων ἐστρατοπέδευσεν ἐν τῷ χωρίῳ Κο- 
, » ΨΞΨΝ 

λόσι, χαὶ ἀφοῦ διὰ μ ΓᾺΣ δὰ 
τα ὩΣ 
ξι ἊΝ ΘΟ 0) ϑν᾿ ογ. 

δι. 
.-- τς Ὶ πρὺς τὸν Ριχάρδον, ἐπὶ 

, » ᾽ , , ᾿ 

τέλους κατ ἀνάγκὴν παρε έχθη τας ὑπερθολικὰς ἀπαιτήσεις 
᾽ ΙΝ Ν .  Νδὰει Α 3 , 

αὐτοῦ, δηλαδὴ τὴν πληρωμὴν δύο μυριάδων χρυσῶν μάρ- 
᾿ » , τν , ε ΄ὔ “ ) τὶς 

χων, τὴν ἀναγνώρισιν τῆς Κύπρου ὡς τιμαρίου τοῦ Ριχάρδου, 

ἐπ ὀνόματι αὐτοῦ βασιλευομένης ὑπὸ τοῦ ᾿Ισαακίου, χαὲ ἐπὶ 

τέλους νὰ συνεχστρατεύσῃ αὐτῷ ὡς ὑποτελὴς μετὰ χιλίων 
5ὲ. Ἃς ἐὰν » - 

ἀνδρῶν εἰς Παλαιστίνην (1). ᾿Αφοῦ δ ἀπάτης ὁ βασιλεὺς τῆς 
» - , ᾽ -- δι ᾿ 

Α᾽ γγλίας ἐϊ πέόαλλεν αὐτῷ τοιχύτος σκληρὰς συνθήχας:, δὲν εἰ- 

(1) 5ιριθογίαξ ΘϑιηὈ]δοθη οἶδ᾽ οοπίϊη. {παρὰ ΜαγΓαϊύ, δῃγο- 

ΠΟΡΆΡΗΪΟ ΒΥυζΖϑηίηο, σελ. 24]. 



ΟΥ. 
Ἷ - ,ὔ .Ὶ » » ,ὕ Ὁ 9 

χεν ἄδιχον ὁ ἸΙσχάχιος νὰ διχροήξῃ αὐτάς. Ὅθεν νύχτωρ ἀπο- 
᾿ ,ὔ ΕΣ “- ι : δρὰς ἦλθεν εἰς τὸ στρατόπεδον αὐτοῦ χαὶ ἔγραψε πρὸς τὸν 

, -, ἌΝ δὲ ἘῊΣ :« -: Ν - Δ ,ὕ » κ 

Ριχάρδον ὅτι, ἐὰν δὲν ἐχκενώσῃ τὴν νῆσον, χηρύττει αὐτῷ τὸν 

πόλεμον. 

᾿Αλλ ὁ Λεοντόθυμος, ὅστις ἐπαξίως ἔφερε τὸ ο 
-ς - οὖν ᾿ τ 3 ) » “«:»" "» 

τοῦτο. ἐπώνυμον, δὲν ἠδύνχτο νὰ πτολῦν εἰς τὰ ἀπειλὰς ἐγ- 
κι Ἷ κ᾿ 7 

θροῦ, χαὶ ὀλιγίστας δυνάμεις ἔχοντος χαὶ τὸ σπουδαιότερον 
Ψ. ' 

ὑπ αὐτῶν τῶν ὑμοξθνῶν καὶ ὁμοθρήσχων τοσο 
« » ᾿ ᾿ ὮΝ 3 - 

μένου (1). Ὅθεν ἀμέσως συγχεντρώσας τὰς δυνάμεις αὐτοῦ 
» ,ὔ , » 

ἐπέπεσε χατὰ τοῦ ᾿Ισχαχίου, ὅστις ἐτράπη εἰ 

χεῖρας τοῦ ̓ Ρττῦι ἐχτὸς τῶν ἄλλων χαὶ αὐτὴν τὴν χὐτοχρα- 
Δ τ ΄ Ἂτ δ ϑ ,ὔ Η ἮΝ ΤΟΝ ΟΣ δὰ 

τορι χὴν αὐτοῦ σημαίαν. ὅτετα τὴν νιχὴν 0 Ριχ ἀρὸος ανενο- 

ε -2 ἘΠ - Τ “» , ᾿ Ξ᾿ ᾿ 
χλητος πορχμεῖνας χυριος τῆς Νεμησοῦ, ἐτέλεσεν ἐντχῦθχ χαὶ 

Α ΄ ᾿ Α -- “- Α' 

τοὺς γάμους αὐτοῦ πρὸς τὴν παραχολουθοῦσαν μνηστὴν Βε- 

ρανζέραν θυγατέρα τοῦ βχσιλέως τῆς Ναδόρρας (12 μαΐου 1191) 
δι , ᾿ ᾿ » - ΄ὔ 

ὑετ' οὐ πολὺ δὲ προετοιμάσχς τὸν στρατὸν αὐτοῦ συνεπλή- 
κι ς «. 

ρῶσε τὴν χατάχτησιν τῆς νήσου μετὰ τῶν ἐκ Συρίας προσελ- 

θόντων αὐτῷ ἱπποτῶν. Καὶ ὁ μὲν ὑποτελὴς αὐτοῦ, ὡς Νορ- 

μανδὸς τιμαριοῦχος, Γουΐδος ὃ Λου 

μόχουστον" ὁ δὲ Ριχάρδος ἐπελθὼν κατὰ τῆς Λευχωσίας (ἥτις 
δ 5 ἊΣ Ρ ΄ Ρ ἐς Ν Ἄ ᾿ 

χατὰ πᾶσαν βεοαιότητχ ἣν τότε ἡ ἕὸρα τῆς διοικήσεως) χα- 

τενίκησε περὶ τὴν Τοιμηθοῦντα τὸν ᾿Ισαάκιον, γεννχίως ἄντι- 
᾿ , κ ι 7. ΠΗ , ΝᾺ ς » 

παραταχθέντα, καὶ ζῶντα συνέ ἐλαύόεν-" ἀμέσως δὲ οἱ προὔχον- 
ΖΦ. Ὰ γ44 

[ῳ τες τῆς Λευχωσίας ἐξελθόντες εἰς προύπάντησιν τοῦ νομι(ο- 
᾽, ἐξ ε , : ἀκ ε ΄ ΠΡ ΝΩ͂Ε ᾿ 

μένου λυτρωτοῦ ὡρχίσθησαν αὐτῷ ὑποταγήν. Τὸ παράδειγμα 

τῆς μητροπόλεως ἐμιμήθη χαὶ τὸ ἰσχυρὸν φρούριον τῆς Κερυ- 

“ Ἀ 3 , 

(1) ὋΟ διὰ διθυραμόικῶν ὕόρεων συνεχῶς ἐχπλύνων τὸν ᾿Ισχλάχιον 
, Ἐὰ νἀ τ ΒΟΚΣ ουστ ες 

Νικήτας ὃ Χωνιάτης χαραχτηρίζβι τοῦτον χαὶ οὕτω « χαχοεργὸς ὡς 
Ὑ Ἂ “ " ᾽ ᾿ ᾿ 

οὕπω τις ἕτερος χαὶ φθοροποιὸς Τελχὶν καὶ θάλασσχ πελαγίζουσα συμ.- 
- , ΣΝ ““δοὶ φορὰς ἢ γοῦν ᾿Βριννὺς ἐπιμανεῖσα τοῖς πρώην εὐδαίμοσι τῆς νήσου 

ταύτης οἰχήτορσι. » σελ. 443. 



ἊΝ ᾿ . Α . " ΠΡ 

γείας (1) παραδοθὲν εἰς Γουΐδον τὸν Λουζινιάν. Οἱ ἐν τῷ φρου- 
7 ᾽ ᾿Ὶ 5» 

οίῳ τοῦ ᾿Αγίου ἱλαρίωνος, γενναίως ἀπ χρούσαντες τοὺς ἀγ- ; Ξ 
Ν . , Η Α ΑΙ ἂν, Β δ 

γλονορμανδοὺς, ἐπὶ τέλους παοεδόθησαν κατ' ἔγγραφον διχτα- 
, ᾽ “ ε ᾿ ἣΝΟο 

γὴν τοῦ αἰυχλώτου ἘΠ αὐτῶν. Οὕτω δὲ παρεδόθησαν χαὲ 
᾿ 7. 

τὰ φρούρια τοῦ Βουφαῦ Θέντου χαὶ τῆς Καντάρας. 

Οἱ Κύπριοι ἐπὶ ἑπτὰ ὅλα ἔτη (1184-1191) στενάζον- 
τες ὑπὸ τὸν ἀπαίσιον ζυγὸν τοῦ ὁμοεθνοῆς καὶ ὁμοθρήσχου 

Ρ ᾽ " Ν ᾿ 5.“ ῆς ππ τς λ 
τυράννου, οὐ μόνον δὲν ἀντέταξαν βίαν, ὡς ἐρρέθη, πρὸς τοὺς 

ἀλλογενεῖς καὶ ἀλλοθοήσκους χαταχτητάς, ἀλλὰ μᾶλλον ἐνθου- “5 ἱ 3 

ες ΟΝ ΖΗ ποὺς δὲ οὐοχνοηεξ - ἐλευθ νν σιωδῶς ὑπεδέγθησαν τούτους ὡς οὐρχνοπέμπτους ἐλευθερωτάς, 
᾿" , ᾿, » » Α » 

νομίζοντες ὅτι χορεννύμενοι λείας ἤθελον ἀφήσει σὐτοὺς ἄνενο- τες 

χλήτους᾽ δεινὴν ὅμως ἠπατήθησιν ἀπέξιῃ ἰδόντες μετ᾽ οὐ 

πολὺ τὸν Ριχάρδον χαὶ τὴν λείαν ἀγαπῶντα καὶ τὸ βασίλειον 

τῆς Κύπρου ἐπιθυμοῦντα. Μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τ 

κτήσεως ὁ βασιλεὺς τῆς ᾿Αγγλίας συγκομίσας πλουσιωτάτην 

λείαν, ἀφῆκεν ἐν τῇ νήσῳ φρουρὰς καὶ δύο τοποτηρητὰς αὐτοῦ, 

χαὶ σύρων αἰχμάλωτον τὸν ᾿Ισαάχιον, δεδεμένον χατ' αἴτησιν 

αὐτοῦ, ὡς λέγεται, διὰ χρυσῶν χαὶ ἀργυρῶν ἀλύσεων (ὦ), διε- 

πέρασεν εἰς Συρίαν. Οὕτω δὲ ματαιωθείσας ἰδόντες τὰς χρυσᾶς 

αὐτῶν ἐλπίδας οἱ Κύπριοι μετέστρεψαν εἰς μῖσος τὴν ἐν͵ ἀρχῇ 

ἐπιδειχθεῖσαν πρὸς τοὺς ἀλλογενεῖς ἐλευθερωτὰς συμπάθειαν " 

πρῶτοι δὲ οἱ χατοιχοῦντες περὶ τὰς ἀχρωρείας τοῦ ᾽Ολύμπου χαὶ 

(1) Ἔν τούτῳ ἐφυλάσσοντο ἣ σύζυγος, ἣ θυγάτηο καὶ οἵ θησαυ- 

ίῳ Μαργάτῳ. Καθὰ βεόαισὶ ὃ Χωνιάτης 

ἤρξυτο συγχυχῶν τὸ πᾶν χχὶ 
" 

᾿ 

ἣΝ ἘΡΟΟ ΒΕ ΤΟΣ ΑΕ ΣΕ ΕΟ ΡΥ, Ε ἡ ὙΕδΙ διοργανίζων ἐπαναστάσεις χατὰ τοῦ ἐν Βυζαντίῳ βασιλεύοντος ᾿Αλεξίου 
φωΐ τ , τῷ Ὁ , 

τοῦ ᾿Ισααχίου, τοῦ ὁποίου ἀπέρριψε τὰς πρὸς συμφιλίωσιν πρρτάρειδε 
5.5 0 Ἄ κῷ ἌΣΝΝΣ 1: 3 Ὲ ΕΣ δ᾽ ἀν μυν ΑΕ ΟΡ αξί δυῤδολον ΓΞῚ ΔΑ 
λλ ὃ βασιλεὺς ἁπηλλάγη ἐπὶ τέλους το ταραξίου, δηλητηριάσας τοῦ- 

τον, ὡς ἐθρυλλήθη. 

κι βπσλθς τγ “- 2 τι ᾿ χ πᾶαρεδοτο τοῦτον εἰς τοὺς Ναΐτας, μυν νι, ἐν 



ΝΣ , » , , 

τῆς Μαχαιράδος χηρύξαντὲς αυτοχράτορα μοναχῶν τινα (προσ- 

γενῆ ὡς έγεται τοῦ τυράννου ᾿Ισαχχίου) ὥμοσαν τὸν κατὰ 

τοῦ ξένου πόλεμον. ᾿Αλλ ὁ τοπότηρητὴς τοῦ Ριχά ἄρδου, Ρο- 

ῥθέοτος Τόονγαυν. ἐγχαίρως ἰδεχσθεὶς πεο! τῶν τεχταινομέ τος ὃνχᾶμν. ξγ ρῶ: ιὐξασήξις πξὸὶ τῷ τεχταινομένων, 

ΕῚ 

ΐ 

αἰφνιδίως προσέδαλλε τοὺς ἔτι ἀδιοργανίστους ἐπαναστότας χαὶ 

συλλαξφὼν τὸν αὐτοχράτοοα στῶν ἀπηγχόνισ σεν. 

ὋὉ βασιλεὺς μαθὼν τὰ γενόμενα, καὶ κακὰ προοιωνιζόμε- 

γος περὶ τοῦ μέλλοντος τοῦ ἑλληνικοῦ τιμαρίου αὐτοῦ, ἔχων 

δὲ σύναμα χαὶ ἀνάγκην συγχεντοώσεως τῶν πε τδδιιυ ὧν αὐ- 

τοῦ ἐν Συρίᾳ, ἐθεώρησε φρόνιμον ν ἀπαλλαγῇ τοῦ ἑρομαίου, 

μπορευόμενος αὐτό: ὅθεν ἐπώλησε τὴν Κύπρον εἰς τὸ τάγμα 

) 
- Τ᾽ 9 » ς !Ὁ “- , Υ 

τῶν Νυαϊτῶν ἀντὶ ἑχατὸν χιλιάδων νομισμάτων, ἢ 
: 

,ὔ “- « -“ ε 

Νίόλις γενόμενοι κύριοι τῆς νήσου οἱ ἄγριοι ἐχεῖνοι ἷπ- 
, ,“-» .Ῥ»Ἅ ΓᾺ ὔ ΄ ᾿ 

πόται ἐπ μωρὸ ἐζασχοῦντες τοσαύτας βιχιοπραγίας χαὶ χαχουρ- 
Ὅ Ἐς Ξς ε » ῥα σ͵ Ξ 5 

γήματα, ὥστε οἱ ἀτυχεῖς Κύπριοι ἐθεώρησαχν χαλ ν ἀπαλ- 
᾿- Ἂς ὅπ Ἂν Νιι -- Ρ̓ ἀν τον 

λαγῶσ: τῆς, παρουσίας αὐτῶν ὁιὰ τῆς μαχαίρας, ὁρίσαντες καὶ 
᾿Ὶ ΄ ΄ -“ρ , “,Σ“χι,ὔ ἕ ᾿ «- 

τὴν ἡμέραν τοῦ Πάσχα (1ὅ ἀπριλίου 1192) πρὸς ἐχτέλεσιν 

τῆς σκληρᾶς αὐτῶν 41}: Εν τούτοις οἱ Ναΐται ἰδῪὲχ- 
Α Ν , ἣ -- Ἂς 

ν, ἔλαθον ἐγκαίρως τὰ πρὸς ἐξασφάλισιν 

αὐτῶν μέτρα" ἼΣ ἥττον ὅμως οἱ συνωμόται συγκεντρωῆέντες 

οὐ. 
3 - ΄Ξ “ ἜΦ 4 Ἔ τον ΦΡΗ͂Β Ξ " , ὙΑΡΣ ΡῪΝ --Ν' -- 

ἐν τῇ ὡρισμένῃ ἡμέρᾳ, ἐπολιόρκησαν τούτους ἐν τῷ φρουρίῳ 
"»" [ἀ - κ "» ΝΗ 

τῆς Λευχωσίχς, χαὶ ἀπορρίψαντες τὰς περὶ ἀποχωρήσεως εἰς 

Συρίαν προτάσεις, ἀγρίως ἐχήρυττον τὸν ϑόάροτρον σκοπὸν αὐ- 
᾿ ε Ω ᾽ ΓΣ , 

ὶ ἱ ἱππόται ἀπεφά- 
Ἃ ᾿ δε “Ἃ ᾿ΣΡΘΙΕ “ , ᾿ ἘΩ͂ πὸ ὥσὸς “ἢ Ω 

σισαν ἢ νὰ νικήσωσιν ἢ ν᾿ ἀποθάνωσιν ἡρωϊκῶς ὅθεν παρα- 
. - , ᾿ » Ω 

σχευχσθέντες πρὸς θάνχτον, ἐξώρμησαν περὶ τὸ λυχαυγὲς τοῦ: ᾿- 

ρεῖς, χαὶ ὡς λύκοι μαινόμενοι ἐπιτεθέντες χατέσφαξαν χα 

χατετρόπωσαν τοὺς ἀμεριμνοῦντας πολιορχητάς, πο σηλνεΣ 

εἰς ὠμότητας οὐχὶ ἀσυνήθεις εἰς τὸ ταγμια αὐτῶν ἐχτὸς τῶν 

(1) Μ85 [μαίγἱρ, 1, σελ. 29. 



υστυχεῖς χατοίχους, χατέχραναν τὸ [πὸ 'Ὥ « ἐν - ϑ᾽ ὧν ἿΝ τῷ δὲ 9 (Ξ 
- 

[ῳ τ 
ὶ 

δὰ δ. Ο᾽.᾽ 
ἃ . 

ε ΄ Δ» » “ 

θυσιαστήριον διὰ τῆς σφαγῆς ἁπάντω"" ΤΉΝ δ᾽ ἐχ τῶν ἅ 
᾿ , , ΗΠ τς "ἱ ἘῈ ΕΣ , 

αἱυότων διέτρεχον τὰς ὁδοὺς φονεύοντες τὸν προστυχόντα, 

ἄνευ διαχοίσεως φύλου καὶ ἡλιχίας. 

᾿Αλλὰ χαὶ μετὰ τὸν βάρόαρον θρίχμθον αὐτῶν οἱ Ναΐται 

ἐννόησαν, ὅτι ἀδύνατον νὰ διχμείνωσι πλέον ἐν τῇ νήσῳ ὅθεν 
᾽ Ν 5» “ 

εἰς τὸν Ριχάρδον τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ δυσοιχο- 
» , ᾽ » . δι Ν' ε 5» , 

γομήτου ἐμπορεύματος. ᾿Αντ᾽ αὐτῶν δ᾽ ἕτερος ἐπαρουσιάσθη 

προθυμότερος ἀγοραστὴς ὁ γάλλος ἱππότης ΓΤουΐδος ὁ Λουζι- 

γιὰν (1), πρὸς ὃν χαὶ παρεχωρήθη ἡ Κύπρος ἀντὶ τοῦ αὐτοῦ 
, -»“Ἢ ε " δ 

τιμήματος, τῶν ἑκατὸν γιλιαδωὼν βυζαντίων (2). 

Ἡ ὀλιγοχρόνιος ἡγεμονεία ([192-94) τοῦ γενάρχου τού- 

του τοῦ ἐπὶ τρεῖς ΒΟῊΝ ἑχατονταετηρίδας βασιλεύσαντος 
» σ Ε -- “- δ - 

ἐν Κύπρῳ οἴχου τῶν Λουζινιχνῶν δὲν χαραχτυηρίζεται ὑπὸ τῆς 

ἱστορίας τοσοῦτον σχληρὰ χαὶ ἀπάνθρωπος, ὡς ἡ τῶν Ναϊτῶν 
ἦς ον» “ο , » ἊΣ δ, ψὶ δ, ,9 , , 

χαὶ ἰδίᾳ ἡ τῶν πρώτων αὐτοῦ διαδόχων" ἀπ ἐναντίας μάλιστα 

ἀναγράφονται ἀγαθοεργοί τινες προσπόθεικι αὐτοῦ εἰς βελτίω- 
ὃ 

σιν τῆς χαταστάσεως τῶν πολυπαθῶν αὐτοῦ ὑπηχόων. 
ε Ν δυμτν τα ἘΟΔΕ δ Ξιδονν δον ϑ νι ῥὶς »Ὶ ἈΝ Ἑ ε ε: 

Ο διαδεχθεὶς τὸν Γουΐδον ἀδελφὸς αὐτοῦ ᾿Αμαλρίχος, δομη- 
ἸπδῦνΣ »"᾿ ι ᾿ " , 7) “ ΄ ᾿ “ς ,ὔ 

τιχῇς ὧν χαὶ ἀτιθάσσου φύσεως, σχληρῶς ἐπίεσε τοὺς Κυπρίους 

ἐπεμοὰς καὶ ἐν τῇ ἐχχλησία αὐτῶν " διότι χαθιδρύσας ἐν τῇ 

νήσῳ ἌἙποὺς λατινιχὰς ἐπισκοπὰς παρεχώρησεν εἰς αὐτὰς τὰς 

ἑλληνιχῶν (3). δ .ω [φἹ Ὃ ΕΝ [φ] ς “ιν “ [ἢ εν « 

(1) Οὕτος χαταγόμενος ἐχ τῇ 
- . ἐττ ΄ 

ς ἐπαρχίας Ῥοϊΐξοιι, ἦτο αὐθέντης 

ῦ αὶ τελευταῖος χληρονόμος τῶν ἐπὶ 
3 ϑυνωῳς ,ὔ “ 

τοῦ ἐν αὐτῇ φρουρίου Λουζινιᾶν, χ 
τω ͵ τὦ ς 5 -- 1. 

τοῦ βασιλείου τῆς “Ἱερουσχλὴμ. ἀπαιτ οἴχου τῶν Βαλδουῖ- 

νῶν, ὡς νυμφευθεὶς τὴν Σιδύλλαν ἀδελφὴν χαὶ κληρονόμον τοῦ Βαλδουΐ- 

νου Δ΄. 

(23) Μβ Τιαὐγῖθ, 1, σελ. 383-37. 

(3) Μμιχχαιρᾶς, σελ. θ6-67. Μίπ5 Γιαὐρὶ6, σελ. 132-196. 



θρησχεύματος τῶν ἰδές χτηνῶν πωληθέντων Κυπρίων ἔσχε 
᾿ ι ᾿ ἐα , 

δυσαρ ρέστους καὶ τότε χαὶ μετὰ ταῦτα συνεπείας. Ὁ Κύπριος 
« ν Γ΄ , ἤ εἡ Ζ39, » Π 

ὁπλαρχηγὸς Κανάχης διοργανίσας ἀξιόμαχον σῶμα ἤρξατο χατὰ 
ΞΞ “Δ δὴ ᾿«. , ᾿} τῶν χρατούντων ξένων φανερὸν πόλεμον. Περάσας δ᾽ εἰς τὴν 

ϊ " ᾿ ν 3 9 
ΞΨ Ν τς ν ᾿ ἊΝ : 

Κιλικίαν, τῇ συνὸρομῇ καὶ προστασίᾳ «τοῦ αὐθεντεὶ 
7 

5] 

ΡῈ μων πὰς ̓ Αντ ρλΕΙ ίας δύ αο ον ὁμοεθνοῦς 

τὰ ἐν τῇ τ ϑῆσαν τῶν λατίνων. ᾿Ανενοχλήτως διε ξαΞ 
᾿" 

χολουθῶν τὸ ἡ μν μρΝ ἔργον αὐτοῦ, ἐτόλμησε μετ᾽ οὐ 
ῃ : 

ι ὃ ἐπ 5 .- - ἣ ᾿ 3. ἃ , 

πολὺ παράδοξον πραξιχόπημα. ᾿Εν τῷ παρὰ τὴν ᾿ΑἸμμόχωστον 
διά νυ 2) ε “ “,οαᾳ,͵΄, ᾽ “-- 

χωρίῳ ΤΠιαραδεῖσι διέτριος τότε ἡ σύζυγος τοῦ βασιλέως ᾿Αμαλ- 
ἜΠΟΣ Χ Σ Ἢ “Ὡ ΓΝ ΝΟ , "» Ει ,«- Ρβ, 

ρίχου μετὰ τῶν τέχνὼν αὐτῆς" ὁ δὲ Κανάχης ἀποῤὲς χατέλχόοε 

τὸ χωοίον καὶ ἁρπάσας ἅπασαν τὴν βασιλιχὴν οἰκογένειαν ἀ-- 

τ ο) 
“Ὄ 
Ὁ ἐξ »} {) Ξ . ῳΟ τὸ [0] πὰ 

[ΟἹ τω ῷ δ εἰ [ΟἹ {᾽ 4-- πήγαγεν αἰχμάλωτον. ᾿Αγνοοῦνται ἕ 
τῶ διι , ε ΄ » , ε , Ξ 

τούτου. τοῦτο δὲ μόνον ἢ ἱστορία ἀνάφερει οτ' Λέων ὦ πρίγ- 
ἮΝ 

χὴψ τῆς Μιχρᾶς ᾿Αρμενίχας κατώρθωσε διὰ τοῦ ᾿Ισαακίου τῆς 
, ι ἢ .« 5 , 

Αὐἰντιοχέτας νὰ πείσῃ τὸν Κανάχην ὅπως ἐλευθερώσῃ τὴν οἰκογέ- 

νειαν τοῦ ᾿Αμαλρίχου, ὅστις ἐλθὼν μετὰ πλοίων εἰς τὸν λιμένα 

᾿ς « τοῦ Κουρίχου παρέλαθε τ᾽ σύζυγον χαὶ τὰ τέχνα αὐτοῦ (1). 
᾽ 5 - Ν, πος 

᾿Επὶ τοῦ αὐτοῦ ᾿Αμαλρίχου μνημονεύονται δύο ἑλληνιχαὶ 
,ὔ ᾿ , ,ὕ ε᾿ , ᾽ 

ποπειραι πρὸς ἀνάχτησιν τῆς Κύπρου. Ὁ τότε πάπας ᾿᾽Ἶννο- 
, ΄ 

χέντιος ὁ Γ΄ διετή Ο ὃ 
᾽ν» ᾿ »Μ, - γ 

τοῦ Βυζαντίου ᾿Αλέξιον Γ΄ τὸν Αγγξλον, τὰ μάλιστα περιποιού- 
ὃ 

ἅξνος αὐτὸν ὅπως ἔχὴ συμπραχτορα ἐν τῇ μέελετω 
» ι ι - ἤ ᾿ , ᾿ 

ἐπὶ τὴν Παλαιστίνην σταυροφορίᾳ. Ὃ αὐτοχράτωρ ἐπιληφθεὶς 
ἐ τοόῷ 

, “ὔ 1! 

τῆς χαταλλήλου περιστάσεως ἔγρα 

(1199) παρακαλῶν τοῦτον νὰ ἐπέμοῃ Ἢ: πρὸς ἀπόδοσιν 
- ἈΝ, , ἣν 

τῆς ἀδίχως χρατουμένης νήσου, τὴν ὁποίαν καίτοι δυνάμενος 

() Μαβ [μαύγὶθ, 1, σελ. 140. 



, 

ΝΣ 

ὙΠ ΤΑΣ ὃ ᾿ “ 

ν ἀνχχτησῃ ὁιϊιὰ τῶν ὅπλων 
" ν ν ΕΝ Ὁ; ὌΝ ες ἢ κοψῊ τὰς πρὸς τοὺς λατίνους φιλικὰς σχέσεις. Εἰς ἀπαντησιν 

« ὃ ᾿ἸΙννοχέντιος, διὰ διπλωματικῆς χαριτολογίας ὑπέδειξε τῷ 
ἘΠΕῚ : ; ' ; 

ον τοῦ αἰτήματος, ταὐτοχρόνως δὲ παρήγ- 
», . , 

Αὐλεξίῳ τὸ μάτα -- 

γειλε χαὶ εἰς τοὺς ἐν Συρίᾳ λατίνους νὰ λάδωσι σπουδαῖα πρὸς 

ἐξασφάλισιν ἕ τ 
᾽ , » 4 ς 

Κατὰ τὴν αὐτὴν περίπου ἐποχὴν ἔλαθες χώραν καὶ ἥ 

ΕῚ ν τοῦ φρουρίου τῆς 

τοῦ Ριχάρδου θυγάτηρ ᾿Ισαα- 
ον ' 

κίου τοῦ Κομνηνοῦ, ἤχθη εἰς 

μανδίαν, τὴν Γερμανίχν χαὶ ἄλλας χώρας. ᾿Ελευθερωθεῖσχ δὲ 
᾿ "» ᾿ , ἘΣ ᾽ ᾽ 

περὶ τὸ ἔτος 1190, χατ᾽ ἀπαίτησιν τοῦ αὐτοκράτορος Βρρίκου 

Δ΄, συγγενεύοντος αὐτῇ, ἐνυμφεύθη πρὸς Ραύμόνδον κόμητα 

τῆς Τουλούσης, ὅστις μετ᾽ οὐ πολὺ διεζεύχθη τὴν δυστυχῆ, 
« » ζῶ Α » 

προτιμήσας ὡς τετάρτην αὐτοῦ σύζυγον ᾿Ελεονόραν τὴν ἐξ 

Αὐρραγῶνος. Κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐχείνην τὸ σταυροφοριχὸν σῶμα 

τῶν Φλχμανδῶν εἶχε καταπλεύσε: εἰς Μασσαλίαν ὑπὸ τὸν ἀρχη- 

γὸν αὐτοῦ Ἰωάννην Νἕ 516, χαταγόμενον ἐξ εὐγενεστάτου οἴχου 

χαὶ συγγενῆ τοῦ μετ᾽ οὐ πολὺ βχσοιλεύσαντος ἐν Βυζαντίῳ Βαλ- 
- ΝΣ ᾿ “ ε ε ᾿ἦΝ΄ ᾽ 

δουΐνου: οὗτος ἰδὼν ἐνταῦθχ τὴν ὡραίχν ἑλληνίδα ἠράσθη περι- 
“Ὁ Ε] “-ρ » ι » . ε γ΄ 

παθῶς αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τέλους ἐνυμφεύθη. ᾽᾿Αλλ᾽ ἡ Κομνηνὴ δὲν 

ἐδ  ὀὐ οϑ Δ᾽ ὅτ τς ἐψηξς »ξιδδείε ἰοῦ οἷ ὑεῶςε: χὰ ἐλησμόνησε τὸς ἐπὶ τῆς Κύπρου ἀξιώσεις τοῦ οἴχου αὐτῆς, τὰς 
ε , ἂν “Ψ, ᾿ " ς 
ὁποίας μεταθιθάσασχ διὰ τοῦ γάμου εἰς τὸν Φλαμανδὸν ἱπ- 

, » 9 }»5 “ ᾽ 

πότην, ἔπεισεν αὐτὸν ν ἀνχλάθη χαὶ τὴν πραγμκατοποίησιν αὐ- 

τῶν. Μόλις δὲ ὁ φλαμανδικὸς στρατὸς ἔφθασεν εἰς Συρίαν, οἱ 

ἀπαιτηταὶ τοῦ θρόνου τῆς Κύπρου ἐζήτησαν παρὰ τοῦ ᾿Αμαλ- 

ίγου τὴν νῆσον" χχὶ χαθὰ μὲν λέγει ὁ γάλλος 1 χφος, ὃ ρίχου τὴν νῆσον᾽ χαὶ καθὰ μὲν λέγει ὁ γάλλος χρονογράφος, ὁ 
᾿ θε ,ὔ εἣ ,ὔ Δ ᾽ ΠΩ͂Σ ὃ , » ᾿ 

βασιλεὺς θεωρήσας γελοίαν τὴν ἀπαίτησιν, διέταξε τὸν φλαμαν- 

(1) Με5 1μαὐνρὶα, 1, σελ. 153-155. 

-- δας ν παστὸν ὔἰςν πὰ πο αν: ιν: υ υπαισοοςΣ 



οθ΄. 

δ -΄ὔ ᾿ Σ ᾿ "᾿ν 
δὸν νὰ ἐγκατ ταλείψῃ τὴν νῆσον ἐπὶ ἀπειλῇ θανάτου: ὄδηλον 

ὅμως τὶ ἀπέγιναν αὐ ϑῷ τς { 

το 
ἘΞ , : Ν αι “Ζ ΡΞ 

λῇ λατινοχρατίαν ἀπ. ντες αὐτὴν πρὸς τὸν νῦν πιέζοντα 

0 - τουρχιχὸν ζυγόν, καθότι ἡ βχροαρότης τῶν ἀγρίων τούτων ὁρ- 
-» - ᾿ν » “ῷ, ᾿ξ ΄ “ ᾿᾿ 

δῶν παριστᾷ μοναδιχὸν ἐν τῇ ἱστορία τοῦ χόσμου φαινόμενον. 
᾽ “ ε ε ᾽Ν » 

Αὐτὴ ὅμως ἡ ἱστορία ἠδύνατο ν᾿ ἀπαιτήσῃ φιλανθρωποτέραν 
. Η͂ ΡΞ - , “ ε “ 

διαγωγὴν ἐξ ἐθνῶν, τὰ ὁποῖα χάριν τοῦ ὑδριζομένου τάφου 
ΞΕ Ὁ ΠΗ ᾿ πάθην ἃ ᾿ ΘΕΙ͂Ν τοῦ Σωτῆρος ἑλκύσχντα τὴν σπάθην, ἔστρεψαν, ὡς μὴ ὠφειλε; 

. - ΝΗ » , ΝΡ» ΝΡ 
ταυτὴν χατὰ τῆς χεφαλῆς ἀθώων ὁμοδόξων ἀσυνείδητος ὃ ἢ- 

5» - ἡ Α 4 

- 

νῶν χαὶ χοιστιανῶν λατίνων, ληστριχῶς χαταλαμθανόντων 
4» 5 » ᾽ - 

δόξους Ξπιχοστξιας, μετὰαπ τοιούντων εἰ χγοραια χερμάτια αὐτὰ 

“χε 
ἢ - - 

τὰ σεὸ χσυνα αχριστ τουργήματα τὴς πολ 

ΧΩ 
Ὁ - 

τ 
τ: τ ς» [Ὁ] ὰς 

, . ι : , “ 

ευτιχῶς χαϊοντῶν ἐπὶ πυρᾶς ἀχάχους μοναχοὺς 
Α ι » Ἷ ᾽ Ἁ 

οἵτινες τὸν χὑτὸν θεὸν λατρ ξύοντες χαὶ πιστοὶ ἐμμένοντες εἰς τᾶς 
Ἰ κΣ 

ατρίους παραδόσεις, κας ὁποῖα 
᾿ 

ρία, δὲν συνήνουν νὰ ὁμολογ: τς Ω ξ (πῚ Ω»᾽ ῷ -ὦ ἾΣ Ὡ τὴ Ν [φ] ἢ ψὺ τὴ ἄν Ὡ “ὶ “) ὌΣ εὶ [φἹ ἐπ: 

τ γς ᾿ ΚΝ ΑΕ ΞΙΣΞ ( χη)» Ε πτο ἐδ μι 
τοὺς οποιους εὀἡμιουρὴ σε χαῦχρχ ξγω στιυκὴ τς ἰοτροπίοσ. 

, ᾽ ἣΝ ΄ ῪῈςΝ ι " 

᾿Ενόσῳ τὰ χατὰ τὴν ᾿Ανατολὴν διχσ σπαρέντα. δυτιχὰ ἔθνη 
᾿ , ., Α ι "ΝδὰΟ δα αὐ Ὡς; ΕΓ 

ἀντεπροσώπευον ἕχαστον τὴν χοσμιχὴν 18 τῆς φυλῆς ἢ 
“- ΡῈ ΟΞ, Ξ ν Ε] ΒΞ, ΤΌΣ Ξ ἘΞῸΣ ΣᾺ δὶ θοή - 

τοῦ βασιλεύοντος οἴκου, εἰρηνικῶς ἐδέσποζον τῶν ἀλλοθϑροήσχων 

χαὶ ἀλλο ογϑνῶν ὑπηχόων" ἅμα ὅμως παρέστησαν τυφλο ἱ ἐχτε- 
ΞΕ ΤΣ - ᾿ , δ, 

λεσται τῆς λεγομένης λατινιχῆς ἢ υᾶλλον παπιχῆς παραὸδό- 
3 2 “ ι ἤ ΄ὔ Ν [κ 

σεως, εἶδον ἔμπληχτοι τοὺς πρῴην πειθηνίους δούλους υεταοαλ- 
, ᾽ - δ, , ᾽ Ν Ἐὰ 3... ἡ ᾿ 

Ῥόμενονς εἰς ἐπιχινδύνους συνωμότας" ἐκ ὁὲ τοῦ χατ᾽ ἀνάγκην 

ἐπελθόντος μαχροῦ διαζυγίου υεταξὺ Φράγχων χαὶ ᾿Ελλήνων 

πτϑν ἢ τὸ ἐπάρατον ἐκεῖνο μῖσος, ἐξ οὗ μόνος ὁ νῦν δεσπό- 

ζων βάρόαρος ὠφελήθη. 

([) Μὰ8 ἰναύειθ, 1,) σελ. 159-160. 



ὡς «- 

“, ε , ἊΝ κς  Ἀ κ 

Ο πάπας Ἰννοχέντιος, ὅστις τοσοῦτον συνετέλεσε πρὸ 
΄“υ"» ΄- ΄ὔ » ΄ὔ 3 -. Ἂ 

χαταστροφὴν τῆς σχισματιχῆς αὐτοκρατορίας, δὲν ἠδύνατο νὰ 
5 -Ν , “ὦ ε , » τῳ ε »- , ἘΠ ᾽ 

ἐννοήσῃ τὴν ἀὸράνειαν τῶν ὑπηχόων αὐτοῦ ἡγεμόνων τῆς Α- 
αω , ε ων ᾿ οὖ ’ 

νατολῆς, μὴ δυνηθέντων ἔτι νὰ ὑποθάλλωσιν εἰς τοὺς πόδας 

αὐτοῦ μετανοοῦντας τοὺς σχισματικχοὺς αὐτῶν ὑπηχόους ἀφοῦ 
[4 

ὑ 

ὲ μάτην χατηνάλωσς πολύτιμον χρόνον γράφων ἐγκυκλίους Ω᾿᾽ 

Η͂ . - 5 πὶ ε γ κ( ᾽ ἜΣ, ᾷ »" ΞΕ. 

ἐπὶ ἐγκυχλίων καὶ αὐστηρῶς ὑπενθυμίζων αὐτοῖς τὸ πρὸς τὴν 
͵ ᾽ τῷ Ν ͵ ᾿ ΡΣ Ξ ι ΄ ᾿ 

Ρωμάναν ἐχχαλησίαν χαθῆχον, ἀπεφάσισε νὰ προσῇ εἰς τὴν βίαν 
. αι τ κ - 5 ξ ἣΝ ΄, ΠΥ: ν 

ὅθεν ἐχλέξας τὸν ἀγριώτερον τῶν χαρδιναλίων Πελάγιον τὸν 
" ᾽ Ν ᾽ ψῬ -- » 

ἐπίσκοπον ᾿Αλθάνου διώρισεν ἀποστολιχὸν ἔξαρχον τοῦ ᾿Ανατο- 
ΩΝ , ζ ΦΡ "5. -,ὡω“, - » ΄, Ψ" . , 

λιχοῦ χράτους (1218) μετ᾽ ἀπολύτου ἐξουσίας (1), καὶ γράψας 
. , Ἢ Β κ » , ΄ ᾿ , 

πρὸς πάντας τοὺς ἅπὸ Αχαΐας μέχρι Βυζαντίου χαὶ Συρίας 
᾿Ξ ΝΥ ΄, » , πο πΠι:- ΞΞ 
ἡγεμονεύοντας λατίνους ἐξώρχισεν ἵνα παράσχωσιν αὐτῷ πᾶσαν 

, ,» 

ὑποστήριξιν. 
ε ᾽ “οΣ«ι., , [γκ ᾿ , ΣΙ 

Ο ᾿Αχροπολίτης περιγράφει οὕτω τὴν εἰς Βυζάντιον ἔλευ- 
᾿ Α -- -“  Π᾿ , ᾿ ρ 

σιν χαὶ τὰ χατορθώματα τοῦ παπιχοῦ λεγάτου. «᾿ἘΕρυθροῦδα- 
, 5 » ἌΑ Ἁ “ ι , 

υτὸ πέδιλα, ἐκ τῆς αὐτῆς δὲ χροιᾶς καὶ τὰ 

- δύ “σι ἜΕΕΟΥΞ » ᾿ «ἡ 0, ΞΡ ΡῚ ἌΣ Ὁ “ ) - Ἂ χ . 
φΦφνουματα ξιχξ, χαι Ἢ εφξσ βΞ ος τοὺυ ἴπποὺῦ Χαΐϊ τὰ χα ινχ 

» ΕΣ. ΤΡ " , » δὶ κι Β ᾿ 

τῷ τοιούτῳ ἐθάπτοντο χρώματι" ἤθους δὲ τυχὼν ἀγριωτέρου 
χαὶ ὥχαϊονεία. προ ενσευπο εν ΝΕ ΝΣ ΙΞ  Ρ και αλαςζονείᾳ γρῶώμενος πολλὰ ὁεινὰ ἐνεὸείξζατο ἐπὶ τοῖς τῆς 

5 , ἣ ᾿ ὡς , 

Κωνσταντίνου οἰκήτοροι..... ᾿Εντεῦθεν καθείργνυντο μοναχοί, 
ε - "ἮΝ “" ι . -“ Ξ , τ Σ ᾿ ὩΣ 

ἱερεῖς ἐδεσμοῦντο καὶ ναὸς ἅπας ἐχέχλειστο: χαὶ ἦν ἐν αὐτῷ 
Ν “« ΤῸ: “᾿ 5 - ἃ , “ ᾽ ΄ ᾿ 

δυοῖν θάτερον, ἢ ὁμολογῆσαι τὸν πάπαν ποῶτον ἀρχιερέα χαὲ 
" , ᾿ Ω ε “ ,ὕ τ "ἃ , τ 

τούτου τὴν μνήμην ἐν ἱεροτελεστίαις ποιεῖν, ἢ θάνατον εἶναι 
“ ΝἾ ὯΝ 

τῷ μὴ ὃιαπ “ξωπένω ΞΟ δ ν δαξἐεες πο 9 ραζαμένῳ τοῦτο τὸ ἐπιτίμιον. Τοῦτο εἰς βαρυθυ- 
,ὕ “" Α ᾽ τῸΣ , - “«ῳΦ 

υἱαν ἠγε τοὺς οἰκήτορας τῆς Κωνσταντίνου, καὶ μάλιστα τῶν 

"ἡ ἜΓΡ, ἘΚ ἘΞ Ύ ΗΝ, ας ἄλλων τοὺς προύχοντας, οἱ καὶ πρὸς τὸν βασιλέα Ερρῆν ἀφιγ- 

(!) «βαμιηδαπθ δαοίογι δίβ ᾿πϑ γα οἴατη τηϊβὶἑ, αὖ αΓΆ 6608, 

αυἱ 18 01π18 ρᾶΡοὈ Δ πΐ, 8 βομἰβϑιηδίθ θα ποογαΐὶ, δία 80 Εοοὶθ- 

8189. βίπατα γαυοοδῦοὺ». ΒΥ άα8, ἀπηδὶθβ, 8π. 1213. 



ΕΣ 

,ὔ « σι δ Μ, ΕΣ , , , “-" 

μένοι « ιν μεν, ἔφασαν, ἄλλου γεγονότες γένους, χαὶ ἄλ- 

λον. ἀρχ'ξο α ἔχοντες, ἑχυτοὺς τῷ χράτει σοὺ ὑπεταξαμεν ὥστε 
Η 

σωματιχῶς χατάρχειν ἡμῶν, ἦν γε ψυχικῶς καὶ πνευμχ- ο 
- “" . » ΄ ἱὸ 5 , 

τιχῶς" σοῦ μὲν γὰρ ἐν πολέμῳ ὑπερμαχεῖσθαι τῶν ἀναγκαίων, 

ῆ 6 “- ᾽ ,ὔ » ᾿ , “0 

τῶν ὃ ἡμετέρων ἐχστῆναι σεοχσμότων χαὶ θρησχευμάτων τῶν 
ὶ 

ρος ΩΣ ΟΡ ΤΣ ΑΕ ΥΥΟ ΥτΥν τα ΗΝ ΤΥ ΤΠ ἀδυνάτων πάντῃ χαθέστηχεν" ἢ γοῦν λῦσον ἡμῖν τὰ ἐπελῦον- 
, ΣΥΝ. ε ᾽ ΄ . , στο 

τα δεινά, ἢ ἄφες ὡς ἐλευθέρους ἐν τοῖς ἰθαγενέσιν ἀφῖχθαι: ». 
ἤν ἘΠ᾿ δεν, ᾽ 

Ταῦτ εἶπον, χάκεῖνος υἱῇ ουλό μενος ἐν στερήσει γενέσθα! το- 
: 

, ΕΠ - 
σούτων χαλῶν χἀγαθῶν ἀπδνώπον, χαὶ ἄχοντος τοῖ 

. - ᾿ Ἂ" ΞΞΨ' ξ 

λεγάτου τούς τε ναοὺς ἀνέῳξε, χαὶ τοὺς ὅσοι ταῖς εἱρχταῖς 
, ἥτε πὸ . ' ᾿ 

σαν χατισχημένοι μοναχούς τε χαὶ ἱερεῖς ἀπολέλυχε, χαὶ τὸν 
, ι ΄ ΄ »ν᾿δὰ , 

κατασχόντα τὸτε τὴν Κωνσταντίνου κλύδωνα χατεστύρεσε. 
- . ΕΝ ἂν ὅσὰς ἐὲ ΡΞ ΄ Ν 

Πολλοὶ δὲ τῶν μοναχῶν προεζιοντες τῆς Κωνσταντίνου τῷ βα- 
-“ δ" “ 

σιλεῖ Θεοὶ ὦρῳ προσῇ 

πρὸς χαταμονὴν ἐπιδέὶ 

χαιαν ἀπιόντες οἱ μὲν τῷ πατριαρχιχῷ κλήρῳ ΣΡ αὶ 
.« “ΨΝἫΑ ΄ . ΄ὕ - 

σαν, οἱ δὲ θείοις ἐνασμενίσαντες τοῖς σηχοῖς ἐλευθέρως ἐδίω- 

σαν () ))- 

υ 

σίας ἀδυνατοῦντες ν᾽ ἀναιρέσωσι τὰ γενόμενα, ἁπλῶς σημειοῦσιν ὅτι ὃ 
χ 

σχισματιχὸς συγγραφεὺς τ 
Ε] 

αὺ- [9] Ξ (δυμδὶ 8, 1213]: ἀλλ) 
“ζ΄ ᾺΝ Ν , 55 ᾿ 

τὸς ὃ Ῥαύναάλδος παραχατιὼν στιγματίζει οὐχὶ τὴν σχληρότητα, ἀλλὰ τὴν 

,ὔ ΩΣ) ,ὕ 
μοῦ εἰς σχληρότητα μεπεποτή 

.} - », ͵ὔ εἰ -ἰ » “ 

ἘΠ ν τοῦ αἵμοδόρου ΤΠελαγίου. ὅστις ἐχστ ρατεύσας εἰς πουλίαν 
ος ’ὔ ᾿τῷΗ , , ᾿Ν ΝΥ ’ὔ ͵ 

διέπραξε τοσαῦτα χαχουργήματα χαὶ διὰ τοσούτων αἵμάτων χατέχρανε 

ς σφοδρῶς ἐπέπληξε τὸν ἄ- 

Ἴριον δ ἡ Μα « Μίοητπ! τ συδνἝββίθαθ. ΑἸ ΔΉ Θη59 1). ΟρΙπσΟρΡ τα 

ἈΑροβίο!ϊοδο 83866415 Ἰθσδίμηι), π6 18 5δησα πη 6 πὶ Παταληατη, Γππαὶ 

Ῥαϊογθίαῦ, ΤῊΙΒΘΡΊ ΟΡ ἀἸΆτὰ 1η 5] δὴ) οὐ ᾿π δε Θ΄ .ο] βία βοῦνδ- 

ΤΘ ἽἼΕΒι. " Απη. σοΙ65. 8. 1299. Βλέπε χαὶ τὴν πρὸς τὸν πά- 
2 τω ΡΞ Η 

παν ἐπιστολὴν τοῦ πατριάρχου Γερμανοῦ, ἐν Δημητραχοπούλου ᾽Ορθο- 

δόξῳ “Ἑλλάδι, (σελ. 40-42). 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 0 



πῇ. 
Ἢ ἐν Βυζαντίῳ ἀποτυχία τοῦ Πελαγίου ἠνάγκασε τὸν πά- 
Α ,ὔ “" ψῬ ᾿ ἮΝ “ ᾽ , , 

παν νὰ στείλῃ ἕτερον ἔζαρχον τὸν χαρδινάλιον Ἰωάννην Κολόν- 
, ἤγ»Ν ΑΝ, Α , “ . 

γαν, συνεχοστρατεύσαντα εἰς Ἤπειρον μετὰ Πέτρου τοῦ Κουρτεναὶ 

ἐπιδόξου αὐτοχράτορος τοῦ Βυζαντίου" ἀλλ᾽ ὁ ἡγεμονεύων τότε 

ἧς ἩΗπείρου Θεόδωρος ὁ Κομνηνὸς χατανικήσας τοὺς εἰσθολεῖς, 

ἠχμαλώτισε χαὶ τὸν αὐτοχράτορα χαὶ τὸν παπικὸν λεγάτον 

(1211). Ὁ τελευταῖος οὗτος λυτρωθεὶς μετ᾽ οὐ πολὺ χατ᾽ ἐ- 

πίμονον αἴτησιν τοῦ ᾿Ονορίου, ἦλθεν εἰς Βυζάντιον, πλὴν οὐδὲν 
᾽ ᾿ -“ " - 

χατορθώσας περιωρίσθη εἰς τὸν συμοιθασμὸν τῶν μεταξὺ τῶν « 

ε ,ὕ » “ »“ ᾿ ᾿ Μ ΠΣ -“ 3 » ᾽ ὁμοθρήσχων αὐτοῦ διενέξεων, χαὶ τὴν εἴσπραξιν τῶν ὀφειλομέ- 

νων εἰς τὸν Πάπαν χρημάτων (1). 

ὋὉ δὲ Πελόγιος ἀναχωρήσας ἐκ Κωνσταντινουπόλεως μετέθη 

εἰς Συρίαν καὶ Κύπρον, καὶ πολλὰ ἐνταῦθα διέπραξε χατορθώ- 

ματα. ᾿Αφοῦ εὐδοχίμως ἐστρατήγησεν ἐν Συρίᾳ χαὶ γϑνναίως 

ἐπολέμησεν ἐν Αἰγύπτῳ, ἐλθὼν ἐν Κύπρῳ εἰργάσθη πρὸς διορ- 

γάνισιν τῆς ἐνταῦθα λατινικῆς ἐκκλησίας χαὶ πρὸς ἐχλατίνι- 

σιν τῶν σχισματικῶν, ὄργανον ἔχων τυφλὸν τὸν τότε βασι- 

λεύοντα ᾿Ερρίκον τὸν Ἂ-: 

Βαρθάρως ἁρπαγέντες ἐκ τοῦ ἐρημιχοῦ ἡσυχαστηρίου αὐ- 

τῶν δεκατρεῖς ἀθῶοι μοναχοὶ ἐθιάσθησαν εἰς ἀπάρβνησιν τοῦ 

πατρίου δόγματος, πλὴν εἰς ἀπάντησιν εἰπόντες ὅτι πρέπει πρό- 

τερον διὰ προφοριχῆς συζητήσεως ἢ χαὶ θαύματός τινος νὰ δια- 

λυθῇ ἡ περὶ τῆς ὀρθοδοξίας τυχὸν πλάνη αὐτῶν, ἐρρίφθησαν 

εἰς τὰς εἱρχτάς, ἐν αἷς ἐπὶ τρία ὅλα ἔτη ἐστέναξαν: ἄχαμπτοι 

δ᾽ ἐν τῇ πίστει αὐτῶν ἀπέρριψαν τὰς συνεχεῖς ἐπερωτήσεις τῶν 

δημίων, ἂν ἐπεθύμουν δηλονότι νὰ ἐξαγοράσωσι διὰ τῆς θρη- 

σχκευτιχῆς προδοσίας τὴν ἐλευθερίαν αὐτῶν. ᾿Απελπισθεὶς ἐπὶ 

τέλους ὁ Πελάγιος διέταξε ν ἀναφθῇ πυρὰ καὶ ἐν ἐπισήμῳ πομ- 

πὰ προεδρευομένῃ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ βασιλέως χαὶ τῶν ἐν τέλει 

(1) Μαυγα)ύ. ΟΠ ΓΟΠΟρΡΤΔΡΪ6 Βυζϑηίξίηθ, 127-10, 

"τ ὦ 



πολιτικῶν τε χαὶ ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων ριφθῶσιν εἰς τὰς 

φλόγας οἱ σχληροτράχηλοι σχισματιχοί. Τὸ ἐν Κύπρῳ συμδὰν 

χαχούργημα (1221) λεπτομερῶς ἜΡῊΝ ἘΠῚ τὸ νῦν πρῶτον δὴη- 

μο σιευόμενον υὑαρτύριον τῶν θυμάτων τῆς λατινικῆς ἀγριότ ἼΞ 
"Ὁ ᾿ ΄ 

τος, οὐχ ἧττον δὲ λόγον ποιοῦντα! καὶ ἄλλοι μέν, ἰδίᾳ. δὲ ὁ 
᾽ , , "- 

παρ ᾿Αλλατίῳ βυζαντ ιγὸς ἀνώνυμος, γράφων ταῦτα. 

Απὸ δὲ τῆς βασιλείας κυροῦ Μανουὴλ τοῦ Πορφυρο- 
΄ὔ «“ ΓΞ , φ 39 , “- γι 

Ἰε νήτου ἕως τῆς βασιλείας κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Βατάτζη μό- 
“- 

νον ἐπόρθουν τὰς πόλεις χαὶ τὰς νήσους μανικῶς, καὶ ὅσας ἐ- 

ΒΑ ἑλεῖν, ἐδίωχον τοὺς ὀρθοδόξους ἀρχιερεῖς χαὶ ἀντ᾽ ἐ- 
᾿΄ Ε ΝΟ “ 3 ᾿ 

ποίουν Καδηναρίους ὁμόφρονας αὐτῶν, ἤγουν εἰς τὴν ἝΝ ον -« Ξ «. ο 

Κωνσταντινούπολιν, εἰς τὴν Κύπρον, εἰς τὴν μεγάλην ᾿Αντιο- 
2 

Ἂ ΐ ., ὶ Η ἘΥΛΗ͂Σ “-τιν Ὁ ΑΥ̓͂ ΄ ΔῊ ἜΞ Ν μ ΝΑ -“ηὔσ χείαν, καὶ εἰς τὰς λοιπὰς χώρας ἃς εἶχον. Οὐ μόνον ὃξ τοῦτο, 

ἀλλὰ καὶ τὸν λοιπὸν λαόν, τούς τε ἱερεῖς καὶ μονάζοντας τυ- 

ραννιχῶς ἐξε ον εἰς τὸ ὁμοφρονεῖν χαὶ συγχοινωνεῖν αὐτοῖς 

χαὶ μνημονεύειν" χαὶ ὅσοι μὲν Ξε θοὐτῦςε τοῖς δόγμιασ ιν αὐτῶν, 

τούτοις φιλονίκως διετίθεντο, ὅσο: δὲ ἤλεγχ ον αὐτούς, ὡς αἷ- 

ρετιχοὺς καὶ τὴν χοινωνίαν αὐτῶν πάντῃ ἀπεστρέφοντο, ἐχό- 

λαζον φανερῶς, χαὶ μαρτυρίαν ἵστων χατὰ τοὺς πάλαι 

λεῖς χαὶ τυράννους τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Καὶ μαρτυρεῖ 

τῷ λόγῳ οἱ ἐν τῇ Κύπρῳ ἀθλήσαντες ἅγιοί μονάζοντες, οὕς 

τινὰς διὰ τὸ υὴ χαταδέξασθα! συγκχοινωνῆσαι τούτοις τριετίαν 

φυλαχίσαντες, χαὶ πᾶν εἶδος χολάσεως αὐτοῖς ἐπαγαγόντες, 

ΩΝ ὡς οὐκ ἔπειθον αὐτοῖς κἂν διὰ στόματος ὁμολογῆσαι, 

τι χαλῶς κρατεῖτε, ἐκμανέντες οὃς μὲν ΩΣ ες ἐν. ταῖς οὐ- 

ραῖς τῶν ἑχυτῶν ἵππων ἐν τραχέ σι χαὶ δυσθάτ τοις τόποις σύ- 

βάντες τούτους ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ προχρίτους αὐτῶν πυρχαϊὰν 

ἀνάψαντες μεγίστην τούτους χατέκαυδαν- ὁ δὲ χαθηγούμενος 

τούτων ἀθθᾶς- ᾿Ιωάνγης χαλούμενος μέχρι πολλοῦ ἐφαίνετο τοῖς 

πᾶσιν ἐν μέσῳ φλογὸς ἱστάμενος καὶ προσευχόμενος " ἐμμανὴς 

δὲ γενόμενος εἷς ἐξ αὐτῶν τῶν λατίνων Καδδαλλαρίων ἀκον- 



πὸ΄. 

τίσας χατ' αὐτοῦ ρόπαλόν τι χαὶ χρούσας τοῦτον μέσον τῆς 

φλογὸς ἔρριψε" χαὶ οὕτως ὁ ὅσιος τὴν ἁγίαν αὐτοῦ ψυχὴν τῷ 

θεῷ παρέδωκεν. Κατασθεσθείσης δὲ τῆς πυρκαϊᾶς ἐκείνης, καὶ 

εὑρόντες τὰ λείψχνα σῶα, ὀστέα παντοδαπῶν ζώων χαὶ μιαρῶν 
» ΄ Ω . Ψ “- ς ΄ὔ 

ν ἐπισυνάξαντες προσέθηκαν ἐπὶ τὰ λείψανα τῶν ἁγίων, Ω 
, “9.1 Ἷ ᾽ , ᾿ , ᾽ 

δευτέραν πυρχαΐϊὰν πάλιν ἀνάψαντες ἐπὶ τούτοις οὐχ εἴχ- 

σαν τὸ πῦρ ἕως εἰς τέλος χατετέφρωσαν. Καὶ ταῦτα μὲν οὕ- 
Α πΑλς ὃ ,ὔ " ε ᾿ 5 ἄρ, ας ΑΝ ΝΝ ἌΣ ΠΕΡ, 

τως ὁ ὁὲ Πάπας καὶ οἱ σὺν αὑτῷ πληττόμενοι ὕπο τῆς σὺυν- ). 

ΡΥ ΤΉΝ δας πος Εν ΣΟ ἘΣΤΙ εἰδήσεως διὰ τὸν τέλειον χωρισμὸν ὃν προεγράψαμεν, ὃν ἐποίη- 
9 “- “ -. ΕΣ , ε 

σαν ἐπὶ τῆς βασιλείας κυροῦ Μανουήλ, ἀπέστειλαν τινὰς ὡς Ξ 

ἐγχαθέτους τῶν λεγομένων Φρεμενουρίων, ἐπὶ τῆς βασιλείας 
, ζω ε ἣδΟ., , ᾽ ε 

χυρίου ᾿Ιωάννου τοῦ Βχτάτζη, ὡς δῆθεν ἀπερχόμενο! εἰς Ἵερο- 

σόλυμα, χαὶ ἐντυχόντες τῷ ἁγιωτάτῳ πατριάρχῃ κυρίῳ ΓΕερ- 

, ᾽ , , ᾽ » Ω , Νν 

πενειμον" εἰτὰ συνάᾶρας λογοὺυς μετ αὐτοὺς ὃ ποατριάαρχὴς ὁϊα 
᾿ ΠῚ 2 ἮΝ « ας ἔς ᾽ “ῷ ε ᾽ 

τὰς χαθ᾽ ἑκάστην τυραννίδας, ἃς πάσχουσιν εξ αὐτῶν οἱ ὁρ- 
,,ΝὈ » " ,ὕ » ε Ν Ξ «“ ἢ 

θόδοξοι Χοιστιανοί, ἤγουν ὑπὸ τῶν λατίνων εἰς ἃς γώοαχς χρχ- 
3 ἣ ; “Ἴὶ τ' ἱ 

“᾿ ᾿ ΄ αὖ (Ἶ , ῥς , 7 

τοῦσι, χαὶ μάλιστα διὰ τοὺς υνημονευθέντας ἁγίους πατέρας 
« ᾽ ,ὔ 3 “ ΟΝ ὁ , 2 " . 

οὕς εὐαρτύρησαν ἐν τῇ Κυπρῳ, πληγέντες ἐκεῖνοι ὡς δῆθεν τῷ 
«-- , ο᾽ δ᾽ ΄ ᾿ ΄ ΄-“᾿ », 

λόγῳ, ἀντέφησαν οὕτως, ὅτι ὁ πάπας χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ προῦ- 

χοντες οὐ μιχρῶς εἰς τοῦτο πον τὸ λέγοντες, ὅτι εἰ ἤθε- 
«- “- ι μκν - ε 

λεν ἡ τῶν Γραιχῶν ἐ ἐχχλη χαὶ ἔστειλαν ὧδέ τινας πρὸς ἧ- 
,ὔ κ ΄ ᾽ 

ἡνὴς καὶ ὁμονοίας, ὃὲ Ν ῥῶ «ἢ ̓ ς ΠῚ δ - τὴ Ὶ Ω ". ̓ ) ἝΝ ο᾽) « . τὰ ψμν ΟἽ “Ὁ 

ϊ ἴ ; 
“΄ κι “ δ΄ 

ἐχεῖνοι πρὸς ἡμᾶς πρῶτον, ἵνα μὴ φανῶσιν, ὅτι ἐν ἀληθεία 
χα Ξέ ἑ ; ζητῷ διόρ9 ΝΕ 7} Ξ κατέγνωσαν ἑαυτοὺς χαὶ ζητῶσι διόρθωσιν, ἀλλὰ μένοντες ἐν 

τω - , » ὔ ν , “- 

τῇ 3} ὑτῶν καὶ ἀπειθεία ποὸς ἀπάτην ἔστειλαν 
᾿ ᾿ Ἂν ὃ ᾿ " : - 

τοὺς σταλέντας, ὅπως ἀπαιτήσωσι καὶ στείλωμεν ἡμιεῖς πρότε- 
Ἀ » ΕΥΡΝ Ν᾿ τρὸ ΡᾺΔ Ν,, ἐ- - ΕΣ ᾽ " . ,«- 

ρον πρὸς ἐκείνους, καὶ λαοὴν ὀώσομεν ὡς ὅτι εἰ οὐχ ἐσφάλ- 
ΗΠ 

ἾΣ κς κ᾿" ϑὶ “ὶ 7 Σ᾽ - 7 ν- ΑἉ ᾽ , (  ἦ 

λομεν ἡμεῖς, οὐχ ἂν πρότερον ἐστείλαμεν πρὸς αὐτούς, χαθὼς 
᾿ » “ὦ Π κᾶν Ν᾿) » ε δι , .ὧῳ 

ἡ ἐπιστολὴ αὐτῶν ὕστ τερον ἐόίόαξεν. Ο ὃὲ πατριάρχὴ: κῦὕρις 



᾿ [ΟἹ 

Γερμανὸς ἀσμένως ταῦτα τῷ βασιλεῖ ἀνέφερε, καὶ γράψαντες 
Ω 

ο᾽ ιστολὰ: ὅ τε ιλεὺς χχὶ ὁ πατριάογης πεπληρωμένας πά- πιστολᾶς ὅ τε βασιλεὺς καὶ ὁ πατριαρχὴς ρωμένας πά 

σῆς ἀγάπης χαὶ ταπεινοφροσύνης, χαὶ ὁμοίχς ἀπέστειλαν πρὸς 

τὸν πάπαν (1) ». 

᾿Αλλ᾽ εἰς τὸ χαχούργημα τοῦτο χαὶ μόνον δὲν περιωρίσθη 
΄ ε » -Ὁ- 

Ν ὃ Πελάγιος καὶ ἡ αὐτῷ συμπράττουσα γαλλικὴ δυναστεία -" 
ΕΣ 3» ΠΩ » ,ὔ 

ἀπεολήθη χαὶ ἐξωρίσθη τῆς Κύπρου ὁ ἀρχιεπίσχοπος Νεόφυτος, 

ἀντιχαταστὰς ὑπὸ λατίνου, χαὶ εἰς αὐτοὺς δὲ τοὺς ἐναπομεί- 

ἀν Ξν Με ιν, , ἢ , ᾿ ᾿ 7 
διχμονὴ πὸ τᾶς ξζὩς προτάσεις. νὰ δώσωσ!ι τῊν διὰ χειραψίας 

ΦΞ ΕΣ. ἜΕΆΛ γτ πολ, γος τα πο νον ς δ ες 3. ὅα. γῷ 
ὑπόσχεσιν πξϑοι ὑποταγῆς" καὶ νὰ διορίςωνται οἱ διάδοχοι αὐτῶν 

“ ε " ΓΘΩ 

ὃ 
᾿ δ Δ. δ ι Ἷ Ρ ἦν ς ὅς σῷ πο, ΠΝ 
ἐπιδιχάζῃ χαὶ πᾶσαν ἐφεσιοαλλομένην αὐτῷ ὑπὸ ἑνὸς τῶν ὁια- 

ον «ε«- Χ ξ - ο)- πισκοπιχὴν ἀπόφασιν. 

Τὰς προτάσεις ταύτας ὑποῤαλόντες οἱ Κύπριοι εἰς τὸν ἐν 
΄ἷ εἦΝ 

Νικαίᾳ ἑδρεύοντα τότε πατριαρχὴν Γερμανὸν, ἐζήτησαν συνο- 
ὯΝ ,ὕὔ ᾿ 

διχὴν ὁδηγίαν πρὸς συμμόρφωσιν αὐτῶν. Ἡ σύνοδος λχθοῦσα 
Α 7, 

ὑπ ὄψιν τὴν χρίσιμον θέσιν τῆς ἐν Κύπρῳ ἐχκλησίας, ἐνόμισεν 
3 - Ἁ ᾽ - - » 

ἀνχγκαῖον νὰ οἰκονομήση τὰ πρᾶγμα, συμθουλεύουσα τοῖς ἐπι- 

σκόποις ν᾿ ἀποδεχθῶσι τὰς λατινικὰς προτάσεις μέχοι τῆς πα- 
7 

, ΡΞ Ν, ᾽ - δι ᾽ , ε ᾽ ΞἜ 

ρελεύσεως τοῦ κινδύνου. Ἔν ᾧ δὲ περὶ τούτου οἱ ἀοχιερεῖς 
Α πο ", ἣΝ 7, 2, ᾽ τ,ἅ 

μετὰ τοῦ πατριάρχου ἔτι συνδιεσχέπτοντο, ἔφθασαν εἰς Νίχαιχν 
ἰδ ᾽ Η͂ , ,ὔ Νυ » ,ὔ οϑ - 

καὶ ἐξ ἄλλων μὲν πόλεων ἰδίᾳ δ᾽ ἐκ Βυζαντίου πλεῖστα ὅσα ἄλλα 

(1) ΑἸ]αὐ ἀφ δϑοὶθϑίδθ οοοϊἀϑηΐδ}}]8 δίᾳαθ ΟΥΙ 6 πί8}18 ρ9Γ- 

Ροίαα σοηβθηβίοπθ, Οοϊοηΐδθ, 1648 σελ, 698 --ΘΌ. ὋὋ ἀδυσώπητος 

οὗτος ἑλληνομάστιξ μὴ δυνάμενος ν᾽ ἀναιρέσῃ, κατὰ τὸ σύνηθες, τὰ ἐν 

Κύπρῳ συμόάντα ἁπλῶς ἐπισημειοῖ, ὅτι ὃ ἐμπαθὴς χαὶ χαχεντρεχὴς 

σχισματιχὸς ἐξώγχωσεν ἐν τῇ διηγήσει αὐτοῦ τὰ πράγματα ἵν᾽ ἀμαυ- 

ρώσῃ τὴν ἐν τῇ νήσῳ εὐαγγελιχὴν συμπεριφορὰν τῶν λατίνων (ΓΘΙὴ 

δα δ Ὀ]] Θὰ οὐ ρ᾽δᾶπθ δργορὶδπ τη] ]ση6. Δα οα απὶ ἴῃ 6) ΘΙῺ 

ΡΔΡ10). 



, ἐν ΕΙΣ 

θύματα τοῦ λατινιχοῦ διωγμοῦ, κληρικοί, μοναχοί, καὶ λαϊκοί" 

οὗτοι δὲ ἅμα μαθόντες τὰ συζητούμενα, συνέρρευσαν εἰς τὰ 

πατρισρχεῖα χραυγάζοντες πρὸς τὸν πατριάρχην καὶ τὴν οὐ- 

νοδον «Λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, μὴ 
΄ 

μόνον ἐξ ἔργων, ἀλλ᾽ ἤδη χαὶ ἐκ τῶν λύγων αὐτῶν, καὶ σχο- 

τεινὸν υηδὲν μηδὲ ἀσαφὲς ταῖς ὑμετέραις διαγνώσεσιν ἐγκρυ- 

πτέσθω! ἐμάθομεν ἀφ᾽ ὧν ἐπάθομεν τὴν λατινιχὴν δολοπλο- 

χίαν ἡμεῖς ἀρχούντως αὐτοῖς συνεπλάκημεν, πολὺν ἀνέτλημεν 

κάματον, ἐγκαρτερήσαντες φυλαχαῖς, τῆς ἐνεγκαμένης ἀπελα-- 
᾿ “- , 

θέντες, ἐξυδρισθέντες εἰς τὸ τοῦ πώγωνος σέμνωμα, κἀκ τού- 

τῶν πάντων τὰς αὐτῶν ρᾳδιουργίας ἐχμεμελετήκαμεν ἀχριθῶς. 

Λατῖνοι ἄλλα μὲν βάζουσιν, ἄλλα δ᾽ ἐν φρεσὶ χεύθασι" χερσὶ 

χεῖρας ἐμόαλεῖν ἀπαιτοῦσι, τὰς ἡμετέρας ταῖς ἑαυτῶν, χαὶ 

τοῦτο παντάπασιν ἀκαταιτίατον χαὶ ἀνεπίληπτον ἰσχυρίζον- 

ται" τὸ δέ, οὐδέν τι ἕτερόν ἐστιν, ἀλλ ἢ πατροπαραδότου πί- 

στεως προδοσία, χαὶ χειρχγωγία πρὸς ὑποταγὴν τῆς σφῶν ἐκ- 

χλησίας καὶ εἰς πανθ᾽ ὅσα τῆς γηραλέας εἴθισται Ρώμης πα- 

ῥαληροφρονήματα. Οἷα γὰρ ἀεὶ πολέμοις ἀναστρεφόμενοι, χαὶ 

καθαρῶς τυγχάνοντες ἀρειμάνιοι πάντες ὁμοῦ λαϊκοί τε χαὲ 

ἱερεῖς αὐτῶν, καὶ ἔθιμα τῶν πολέμων ἀχοιθωθέντες, χαὶ τοῦ- 

τ αὐτὸ τὸ διδόναι χεῖρας σημεῖον ἥττης χαὶ παντελοῦς δου- 

λωσύνης νομίζουσιν, ὡς ἐν ταῖς μάχαις εἰώθασιν οἱ ἁλισχόμε- 

νο! δρᾷν. Παραχκαλοῦμεν οὖν ἐντεθῆναι ρητῶς, καὶ τὸ μὴ δὲ 

χεῖρας δοῦναι τοῖς Ἰταλοῖς τοὺς Κυπρίους - εἰ γὰρ μἢ οὕτω 

γενήσεται, χίνδυνος προφανὴς, τὴν τετράγωνον χαὶ στερεὰν χαὶ 

δίχα ψόγου τῶν πρὸ σοῦ ἀρχιερέων οἰκοδομὴν ἄρτι καταπε- 

σεῖν, ἣν ἐκεῖνοι συχνοῖς ἱδρῶσι καὶ ἐργομοχθίαις μαχραῖς ἄνε- 

δρίμαντο,. -ν 41]. 
ε » “ ᾿ ΄ ᾿ ε ͵ ἄν 

Η͂ ἀπρόοπτος αὕτη ἐπέμθασις καὶ οἱ πύρινον λογοι 

(1) Γερμανοῦ ἐπιστολὴ πρὸς Κυπρίους, σελ. 10-1]. 



τῶν θυμάτων τῆς λατινικῇ “Ὁ το ἝΝ “Ὁ ἀδο νάγχασαν τὴν σύνοδον νὰ 

η 
μεταθάλλῃ γνώμην" ὅθεν ἔγραψε πρὸς τοὺς ἐν Κύπρῳ νὰ ἐμ- 

τ ὶ 

ῥίπτοντες μὲν ἀπροκαλύπτως τὴν ζητουμένην διὰ χειραψίας 

ὑποταγὴν, ἐν ἀνάγκῃ δ᾽ ἐνδίδοντες μόνον εἰς τὰς ἄλλας δύο λα- 
. ᾽ὕ ε “" , ρον τ 

τινιχᾶς ἀπαιτήσεις, ὡς καθαρῶς χρηματολογιχάς (1). Δι᾽ ἑτέ- 

ρας δὲ συνοδικῆς ἐγκυκλίου ὃ αὐτὸς πατριάρχης (1229) (2) 

ἐχτιθέμενος τὰς πρὸς τὴν ρωμάναν ἐκκλησίαν διενέξεις, ἐξορ- 
ϑ' » 

χίζει τοὺς ἐν Κύπρῳ ὀρθοδόξους, “Ἕλληνάς τε καὶ Σύρο ς “Ὁ «-ῷ δ- 

ν; » » ὦ " ὰ νὴ 

ἐγκαρτερήσωσιν, ἀποφεύγοντες χαὶ πᾶσαν ἐπιμιξίαν πρὸς τοὺς 
οἷ «ἃ ὃ ᾿ "ῇἜ Ε ἐ . ᾽ Ἂ 7 Π Ξ , 

τυχὸν Ἢ οιᾶ φοθον Ὥ χρηματισμον αρνησαμενους “ὍῺΝ θρησκείαν 

“ 
“- ,ὔ » , » Α ΓΡΑῚ “κα ᾿ ΄7ὔ 5 ὧν πατέρων ἀδελφούς, ἐχτὸς ἐὰν οὗτοι ἐγκαρδίως μεταμελη- 

θέντες ὁμολογήσωσιν ἐνώπιον τοῦ λατίνου ἀρχιεπισχόπου τὴν 

ἀπάτην αὐτῶν (3). 

Ἔν τούτοις ὁ διωγμὸς ἐξηκολούθει, ὁ δὲ δυστυχὴς Γερ- 
᾿ ᾿ 7ὔ , ᾿ χονν “ , 

μανὸς μετὰ θλίψεως πληροφορούμενος τὸν χίνδυνον τοῦ ποιμνίου, 
ε ᾿ “« Ἶ ““ε 7ὕ νι ᾽ ᾽ὔ -. , " 

ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τοῦ ὁποίου οὐδὲν ἠδύνατο, ἐθεώρησε χαλὸν 

ν᾽ ἀποταθῇ πρὸς αὐτὸν τὸν πάπαν καὶ τοὺς χαρδιναλίους (1291), 

παραχαλῶν μετὰ χριστιανικῆς ταπεινοφροσύνης αὐτοὺς (4) νὰ 

(1) Γερμανοῦ ἐπιστολὴ πρώτη πρὸς ἸΚυπρίους (σελ. ὅ--14 τοῦ πα- 

ρόντος τόμου). 

(9) Εἰς τὸ ἔτος τοῦτο ἀνταποχρίνεται ὃ ἐν τῇ δευτέρᾳ ταύτη ἐ- 

πιστολῇ τοῦ Γερμανοῦ ἁπλῶς σημειούμενος ἰούλιος μὴν τῆς δευτέρας 

ἰνδικτιῶνος.. 

(8) σελ. 14-19 τοῦ παρόντος. 

(4) Εῖναι τῳόντι ἀκατονόμαστος ἣ πρὸς διαστροφὴν τῆς ἀληθείας 

τάσις τῶν παπιχῶν συγγραφέων, οἵτινες χαὶ αὐτὴν τὴν ταπεινόφρονα 

ἐπιστολὴν τοῦ Γερμανοῦ μετὰ τοσαύτης ἐμπαθείας χηρύττουσιν ὅόρι-- 

στιχὴν χαὶ ψευδολόγον: ἰδοὺ πῶς χαραχτηρίζει ταύτην ὁ περιώνυμος 

χρονογράφος ᾿Οδορῖχος ΡῬαὐνάλδος. « ΟδΡρρεὶ' (ὁ πατριάρχης) δυάδοὶ 

βίγιο, νϑίϑγίᾳαθ ᾿τωραΐο οἀΐϊο Ποτϊμαπδηι ΕΟ] Θδίϑιη, 4υδϑὶ 1118 

80 ἃ ΟΓάθ068ἃ αἰδίγαχ  ββο, Ρομυϊβοθιαὰθ δα οοηὐγου θυ βίϑιη ἀ6- 



’ 

“πὮ. 

,ὔ , Σ ῃ ΑΙ »᾿ » Δ . “Ὃ Ἶ ᾿ ΓΑΕ Ν᾿ Η ᾽ ι 

μετριασωσι τὴν ἄὸδιχον οργὴν “υτῶν, και ὑποὸειχνύων εν τέλει 

ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἐχχλησία εἶνχι πρόθυμος νὰ συζητ τήσῃ καὶ πά- 
Ν Ν ᾿» « , , Ν 

λιν τὰς δογματικὰς διενέξεις. .ὋΟ τότε πάπας Γ ἜΣ Ε ἐβσείς 
δ, ν ; τῷ 

λε ὁύο ἀπαντήσεις πρὸς τὸ γοάμμα τοῦ Γερμ 
: γρς 

ΒΙς τ Ἑ “ ΘΟ ἵΞῇ ο; 

ζ ξ 
“.-: Δ ῸΞ 

Θ᾿ τὴ Ο᾽) "Ὁ φῳ Ὡς Ξ ἝΝ Κα] [ς ὡΝ ἙΝ » ἐς ἘΠ Ὡ Ὕ ἐυὴν -. ἰδῶ Φ. Ν Σ] ἘΣ εἢ ϑὶ Ψψν 

εἰς τὸ ἑλληνιχὸν ἰδίωμα, (2), προσπαθ 

γϑλικῶς τὰς ὑπ αὐτοῦ χρατουμένας δύο μ χαίρας, τὴν πνευ- 

ματικὴν χαὶ τὴν χοσμικήν, χαὶ τελευτῶν ἀπαιτεῖ τὴν ὑποτα- 

γὴν τῆς σχισματιχῆς ἐκχλησίχς, πρὸς τὴν ὁποίαν πέμπει τέοσ- 

σαρας μοναχοὺς ἐκ τοῦ τάγματος τῶν λεγομένων Κηρύχων χαὶ 

Μινοριτῶν ὅπ ς δια αποαγματευθῶσι τὴν ἕνωσιν (5). 

εἰἀοπάδτιῃ, ααἱ ΡοΟραΪϊὰ8 8 οδρίΐθ Οἢγιβίο ἀἰβοῖβδυβ ἀγα] 56 8 

οϑεοί, δα βογῦιρίυγδγατη δαοίογιἐαίϑιη ργουοοδυϊί, σΓΑΎΪΟΥ6 5. 8- 

1145 αθΡοῖαβ, Οδ] ΤΉ 188 ὙΘΓΪ.8, οἴθοίαία οἱοαυθηΐα οχαρσο- 

γᾶν, Ῥοπίιδοοιη Ὑϑίυ 856, ηἢ6 θθαβ ἀγᾶβθοο χυἱΐὰ οο]θροίγ, 

ΡΟΓΒΘΟα Π]ΟΠΘΙΩ]ᾺΘ ἴῃ ΟΥ̓ΡΓῸ ϑάγογβϑαβ αγᾶθοοβ οοποἰϊίαβδ8θ, 8ἃ- 

ἄφο αὖ ἀΓδθοοΡαπὶ δἰϊααὶ ροϑὺ ἰοηραμη ΟΔΡΟΘΡΪ8. Β6Π Δ᾽] ΟΡ ΘΤΩ 

ΠΔΙΏΤΩΒ ΔΟΌΒαΙαΡ Ϊ δϑϑοηΐ, 4108 1116 ἢ] ϑύγθιῃ ἢν ΡΟ ΓΙ] Ρ8ΙΠΊ ΔΙῚ 

ΠΟΙ] ΘρΊ 586 ρου; ν Γαπ ἤϑ6ο ἰὰτη ἃ νοῦ ἰαΐθ Εἰσοὶ 6818 6 4119 

Εοπδηδ8 τηδηϑαθίπαϊ 6 8]16π8, 418 ποη υἱάθαὺ ΠΠ]Πὰτ 5880 

ΘΠ 1589 (Απη8]65 Εοοϊδϑἰαβίϊοὶ, ἰοτη. 1, σᾶ 1747 σελ. 

10- 19). 
(1) ὅρα ταύτην ἐν δ᾽ ῇμάϊηρ!ὶ, Αμπ8165 ΜΙπογαηι ἴοι. ". 
(2) Σελ. 406-49 τοῦ παρόντος τόμου, χαὶ παρὰ Βαδίγγῳ. 

(39) Τὰ κατὰ τὴν νέαν ταύτην ἀπόπειραν πρὸς ἕνωσιν τῶν ἐχχλη- 
το 

σιῶν χατὰ πλάτος ἐχτίθενται ὑπὸ Ραὐνάλδου χαὶ ἰδίᾳ ὑπὸ τοῦ ἄγγλου 
- “ Γ -- ἈΡΕΡΥ πο ΣΟ Σ ἃς ΣΙΝ Ά Ἢ αὐ Ν 

Λουχὰ Βαδίγγου τοῦ χρονογράφου τοῦ τάγματος τῶν Μινοριτῶν. Τὰ 
δι Ν Ν, - 7. ἅν δ ἮΝ ,ὔ ὰ ἝΝ Γ ͵ 

δ᾽ ἑλληνικὰ πραχτιχὰ τῆς τότ᾽ ἐν Νιχαίχ γενομένης συνοδιχῇῆς συζητή- 

σεως πρὸς τοὺς παπιχοὺς ἀποστόλου: περιεχόμενα ἐν τῷ χώδιχι τῆς Μαρ- 

χιανῆς βιόλιοθήχης (Ὁ ΧΧΥ, σελ. 360-371), ἐξ οὗ καὶ ἀντεγράφησαν, 
Ὁ ᾽ , Ν ᾿-ε,η Ψ ᾿ῷὋν ἣν,» . ᾿Υ - 

ὡς ρηθήσεται παραχατιών, χαὶ αἵ νῦν ἐχδιδόμεναι ἐπιστολαὶ τοῦ τε πα- 



ἘΣΘ ᾿ ᾿ " Ν , Η -» ΄ ΄ 
Καὶ πρὸς καιρὸν μὲν διεχύπησαν αἱ χατὰ τῶν Κυπρίων 

ι 5 , νας τ ᾿ ΄ - , ἦ Α δ 

λατινιχαὶ ἐνέργειαι, ὁιότι καὶ ὁ Πελάγιος ἐγκατέλιπε τὴν νῆ- 
᾿ Β ᾿ 2 ΝΥ 

σον, χαὶ οἱ χρατοῦντες, ἀπησχολημένοι περὶ ἐμφυλίους πο- 
ὶ 

δι ΤΣ ; ν » ᾿ 
λέμους, ὁὲν εἶχον τὸν ἄπ ταιτού! ψμξνον χρόνο ον πρὸς ἐφαρμογὴν 

Οζ 
΄“- ε -Ὄ- -. ΝᾺ 

τοῦ ἑλληνιχοῦ ΔΝ ψηφισμά τῶν τοῦ ὁεινοῦ λε- 

Ἔν ἔτει 1200 οἱ Κύπριοι ματὴν ζητήαχντες τὴν ἀπο- 
᾿ « ᾿ -“ - ἈΝ , 

χατάστασιν τῶν ὑπὸ τοῦ ἀρ μετον μοι ν ψενεὺ δεχατεσσα- 

τ 

δειαν πρὸς ἐκλογὴν μὴ ξύλον ηϑδρρν ̓ Αλλὰ χαὶ τὸ εὐ κην τοῦτο 
“- -ο“, Ν. ΄ὕ δ ὦ 45: τ ᾿ ΄ 

τῆς παπικῆς γενναιοδωρίας σφοὸρῶς διεξεδίχησε χαὶ ἐπολέμη- 

σεν ὁ τότε λατῖνος ἀρχιεπίσχοπος Λευχωσίας Οὕγων ὁ Φχτζιά- 
Α ν᾽ -- ,, -.φ.᾿΄. 

γος" μὴ δυνηθεὶς ὅμως νὰ παύσῃ τὸν ἐχλεχθέντα μητροπολί- 
ὯΝ » π , ι ᾿ »νΝ ι 

τὴν Γερμανὸν, λυσσώδη ἐχκήρυςΞ πόλεμον χαὶ πρὸς τοῦτον χαὶ 
, κ᾿ κ γγ ΄ὔ ε Α “-“" ᾿ » 

πρὸς τὸν βασιλεύοντα βδρθιον Α΄, ὡς μὴ συναινοῦντα εἰς ἐχ- 

τέλεσιν τῶν παραλόγων αὐτοῦ ἀπαϊτήσεων᾽ ἀπελπισθεὶς ἐπὶ 

τέλους νὰ κατορθώσῃ τὴν παῦσιν «τοῦ Κυπρίου μητροπολίτου, 
-" Α -Ὁ ΄ ,ὕ .» 

ὁ Φατζιάνος ἐγχχτέλιπε τὴν νῆσον, κατὰ τῆς ὁποίας ἐξεσφεν- 

δόνισεν ἐχχλησιχφτιχὴν ἀργίαν (ἸηἰοΡραϊοςαμη). ᾿Επανακάμψας 
Α . , ς᾽ , , 

δὲ μετὰ τὸν θάνχτον τοῦ βασιλέως λυσρωέρξερος ἐπέπεσΞξ 

χατὰ τοῦ ἀτυχοῦς Γερμανοῦ, τὸν ὁποῖον καθ᾽ ἑχαστην ἐδίωχε 

χαὶ ἐξηυτέλιζε, συνεχῶς προσχαλῶν νὰ ἐμφανισῇῇ καὶ εἰς τὸ 

βῆμα αὐτοῦ πρὸς ἀπολογίαν. 

ὍὉὍ Κύπριο ος μητροπολίτης χατανοῶν ὅτι ἀνυπόφορος χα- 

θίστατο ὁ τοιοῦτος βίος, ἀπεφάσισε νὰ μεταθῇ εἰς Ρώμην καὶ 
Ῥ» Ὧσ " δ: , , ἊΝ ε γα’ , 
ἐξαιτηθῇ παρὰ τοῦ πάπα θεραπείαν τοῦ καχοῦ. Ὃ Φατςιίάνος 

’ - Ν - ά , ΣΝ τὸ 2 Β: 5 

τριάρχου Γερμανοῦ χαὶ τοῦ πάπα Γρηγορίου, ἐδημοσιευθησαν ἐν Βιέννη 

(1196) μετά τινων παραλλαγῶν ἐξ ἄλλου χειρογράφου ὑπὸ Καρόλου 

λτερ ἐν τέλει τοῦ Χρονιχοῦ Γεωργίου τοῦ Φρχντζῆ (σελ. 199-] 48). 



. 

τροπολίτου χαὶ ἔσπευσε νὰ διαλύσῃ ἐν Ρώμῃ τᾶς χατ᾽ αὐτοῦ 

χατηγορίας τοῦ Γερυασνοῦ. 

Μετὰ πολλὰς διενέξεις χαὶ ἐνστάσεις ὁ πάπας ᾿Αλέξαν- 

ὃρος Δ΄ ἐξέδοτο τὴν περιώνυμον πεοὶ τῆς Κυπρίου ἐχκλησίας 

βοῦλλαν αὐτοῦ (1260), δι’ ἧς ἐπιχυρώσας τὰ ψηφίσματα τοῦ 

οὐρὰ ἐντελῶς ὑπεδούλωσε τὴν νῆτον εἰς τὸν ἐν Λευκωσία 

ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ. Διὰ τῆς μάν βούλλας πάντα τὰ ἐν 

Κύπρος ἐχχλησιχστιχὰ ἀγαθὰ ὁ ἀνεγνωρίς ζοντο ᾧς χτῆμα ἀναφαί- 

ρέτον τοῦ λατινιχοῦ κλήρου. ᾿Ανεγνωρίσθησαν μόνον τέσσαρες 

ἑλληνιχαὶ ἐπισχοπαΐ, τῶν ὁποίων αἱ ἕδρα: μετήχθησαν ἐκ τῶν 

πόλεων εἰ: ἀσήμους χαὶ πεν νιχρὸς τῆς νήσου χώμας" οὕτω τοῦ 

μὲν ἐπισκόπου Λευχωσίας, αν ἡ, νου Σολείας, ἕδρα ὡ- 

ρίσθη ἡ μιν νὰ τῶν Σόλων". ὁ τῆς Πάφου μετήχθη εἰς ᾿Αρσ!ι- 

νόην, ὁ τῆς ᾿Αμμοχώστου εἰς Ριζοχάρπ τασον, χαὶ ὁ τῆς Νεμη- 

σοῦ εἰς Ἀ πῆρων εκ ᾿γόμενος ὑπὸ τοῦ ἑλληνιχοῦ χλήρου 
᾿ 7, “ ,ὔ ΝΗ , ε 70: " δ Ν ὃ Βα ! " Ὰ ᾿Ξ, Π 

ἐπίσκοπος ὑπέχρεὼ ἢ νὰ δίδη ιὰ χειραψίας ὄρχον πίστεως χαὶϊ 
΄ὔ 

ὑποταγῆς πρὸς τὸν λατῖνον ἀρχιεπίσκοπον Λευχωσίας, ὅστις 

ΟΣ ΑΙ “ Γ ΄ “4 Α ΄ ᾿ ΐπολ ΄- ἔ νυ 3 - ἀναγνωριζόμενος ὡς μόνος μητροπολίτης τοῦ βασιλείου εἶχεν 
, ἰτς 5 Ἄ 

ὑποτελεῖς χαὶ τοὺς τέσσαρας ἕλληνας ἐπισχόπους. Οἱ ἐπίσχοποι 
-: δ. Δ . ες , ε 

οὗτοι ὑφίσταντο χαὶ ἑτέραν ταπείνωσιν, ὡς ὑποχρεούμενοι νὰ 
͵ 

- 

μεταθαίνωσ! μετὰ τοῦ ὑπ αὐτοὺς κλήρου εἰς τὴν συγχροτουμέ- 
“- δὰ ταν ἘΨ ΄ὔ , ὃ ΓΩ δὲ 

ὙνὴῊΝνΝ υπὸο τοὺ γείτονος λατίνου ἐπισχόπου συνοῦον, ἄπᾶντες ὁὲ 

παρευρίσκωνται ἐν ταῖς ὑπὸ τοῖ ἀρχιεπισχόπου Λευχωσίας γε- 

νομέναις ἐπαρχιχκαῖς συνελεύσεσι. Μόνον δὲ δικαίωμα ἀφέθη 

ς νὰ διχάζωσ', τὰς μεταξὺ ὁμογενῶν δίχας, μὴ γαίοοντες αὐτοῖς νὰ δικάζωσι τὰς μεταξὺ ὁμογενῶν δίκας, μὴ χαίροντε 

ὅμως τὸ προνόμιον τοῦτο χαὶ ἐπὶ μιχτῶν διχῶν. ᾿Επὶ τέλους 

δὲ ἐ χορηγήθη χαὶ μικρά τις χάρις εἰς τὸν δυστυχῆ Γερμανόν, 

ὅστις ὀνομασθεὶς ἐπίσχοπος Σολείας ἔλαθε τὸ προνόμιον νὰ 

φέρῃ ζῶν τὸν χενὸν τίτλον ἀρχιεπισχόπου Κύπρου ἀλλὰ καὶ 

τὸ ψιχίον τοῦτο τοῦ παπιχοῦ ἐλέους ἐφθόνησεν ὁ φανατικὸς 
᾿" » » 

Φατζιάνος, ὅστις νὴ δυνηθεὶς νὰ τὸ ἀφαιρέσῃ, ἔξαλλος ἐξ ορ- 



γῆς ἔδωχε τὴν 1 παραίτησιν αὐτοῦ κα αἱ μεταρὰς εἰς τὴν πατρίδα 

αὐτοῦ Τοσχάνην ἐτελεύτησεν ἐν τῇ ὑπὸ τούτου χτισθείσῃ μονῇ, 

ἣν Λευκωσίαν ὠνόμασε. 

Διὰ τῆς σχληρᾶς ταύτης βούλλας ἡ Κύπριος ἐχκλησία, ᾿ 

χατ ονταετηρίδας διατηρήσχσα τὸ αὐτοχέφα- ἐπὶ δώδεχο ὅλας ἐν 

ἘΝ χαὶ ἂνε ξάρτητον αὐτῆς, ὑπεδουλοῦτο ἐντελῶς; εἰς τὸν ἐπεί- 
» 7 - ΝΌΌΝ ζῶ; 

σαχτον λοατινιχὸν κλῆρον᾽ ὅθεν εὐλογως ὁ τὺ τοῦ Φυα- 

τζιάνου ἀρχιεπίσκοπ ς Λευχωσίας Ραφαὴλ υνε στ τόμφου ἄπε-- 

ἢ προχηρύξει αὐτοῦ τοὺς μὲν π Αναν ἀ λη- 
, Α Α [χκ ᾽ 

ησοὺυ ποιμένας, τοὺς ὁε ελ ἐμ  Δο: ἐπιει- 

ἐν τῇ νήσῳ ὀρθοδόξων οὐ μόνον ἊΣ τοὺ: χρατοῦντας χαὶ 

Ξ τοσοῦτον ἀσπλάγχνως καταχρωμένους τς δυνα μεως αὐτῶν 
»“᾿ ᾿ . 5 , ᾿ δ, 

λατίνους, ἀλλὰ καὶ πρὺς τοὺς ἀπαονηθέντας τὸ Ὀρη τοῦ δόγ- 
Ὁ , φ ΓῸ Ύ ἢ ΝΟ 

μα ἀδελφούς, οἵτινες πολλάκις ἐδοχίμασαν χαὶ τὰς παρεκτρο- 
᾿ ᾿ “- Ἂ: ΄ - ἊΝ 7, " « 

πὰς αὐτοῦ. Ὁ ἄρχι ἱεπίσχοπος τῆς Λευχωπσίας υὴ δυνηθεὶς νὰ 
«, ΠΡ, Α ΄ὔ , 5 ᾿ “ὌΝ ὥ ἐν σὰ 

προφυλαξῃ τοὺς τελευταίους τούτους ἀπὸ τῆς ὀργῆς Ξζ ἢ- 
͵7 “- » ΄“- Ε ΄“ 7 , 

ρεθισμένων συμπατοιωτῶν αὐτῶν, ἀφοῦ μάτη τ πὰ τὴν 
ῃ ς Ἷ ᾽ 

ὕναμι» τοῦ βασιλεύοντος Οὕγωνος Β᾽, μεταῦῦς παρὰ τῷ πάπᾳ 
ΤΡΗΕ ᾿ς “Ἃ - 2) ἢ Νι ΝΜ πο ἐκ κι 

ἐξέθετο αὑτῷ, ὅτι ἐὰν δὲν ἀναγχασθῇ ὁ βασιλεὺς 
Μ᾽ -" » . -“ , ἊΣ - Α 

τῆς Κύπρου νὰ τῷ παράσχῃ ἔνθερμον συνδρομὴν ἀδυνατεῖ νὰ 
᾿ , , , 

πιτελέσῃ τὰ συμφέροντα τῇ λατινικῇ ἐχχλησία " ὁ δὲ πάπας 

ντόνου ἡράμμουτος (1268) προσεχάλεσε τὸν Οὕγωνα νὰ ἐ 
Αι » πες ᾿ ῃ Ἔα: ΗΝ τῳ ε ͵ ᾿ 

ΟῚ αὐστηρὰ κατὰ τῶν σχισματιχῶν χυτοῦ ὑπηχόων υμξέτοι, 

πουῶσοι τὸ πιστὰ ταῦτα τέχνα τῆς λοτινιχῆς ἐκ 
τ ΄ὔ , » 

Ἔλιη σιτίοις, σι περιφοονῶσιν ἅμα αὐτὴν (1). 

υ στης θλίψεως Ν 0γ.- Ν Ν "-ἜἝ- ες Ὡ ἐς Σὲ ἿΞ 0) -) Ν “ἢ ς ἘΣ ἐᾷ τ Ἔν τούτοις ἡ Ῥωμάν 
ἔξ ἢ ΓΦ . ΣῚ μι 5 ἶ 

ξόλεπε τὴν ὑποχειμενὴν εἰς πιστὰ αὐτῆς τέχνχ Κύπρον υνὴ 

(1) Μαβ [ιαΐνρ]δ, 1Π|, σελ. θόῦ-5 7. 



9" 

αὖ. 

ΚΕ ἢ ΩΣ ὅθεν χῳοῦ τοσοῦτον χχτηνάλω «τ εν εἰς μάτ τὴν 
, ᾿ "« . ᾿ τὰ ὥν- Ν, 

χάρτην χαὶ μέλαν, ἐθεώρησεν ἀναγχαῖον νὰ ἐπανχλαοῃ τὸ ἐπι 
ΡΝ ΄ὔ 

εἰνόνον ἜΦΗΝ τοῦ [ελὰ γίου. 
ε ᾿ πε πλον αν ἌΣ Ν ἃ ᾿κ 

Η ἐχτέλεσις τοῦ κινδυνώδους πρχζιχκοπήματος ἀνετέθη εἰς 

τὸν γάλλον καρμελίτην Πέτρον τὸν Θωμᾶν παπιχὸν τότε λε- 
᾽ 

γάτον τῆς Ἀνατολῆς χαὶ καθολικὸν ἱεροεξεταστήν, περὶ τοῦ 

πρῶτον ἐν ἔτει 1856 ἀποσταλεὶς ὑπὸ τοῦ Πάπα πρὸς τὸν 
-" ἌΣ ΄, ᾽ , . “ι΄ 

αὐτοχρατορχ τοῦ Βυςχντίου Ιωᾶλννὴν τὸν Παλαιολόγον ἵνα 
ΝΡ ι εν δε μν Ἂς: “ μὰ 5 

διχποχγμα ατευθῇ τῆν» ποτ ἐπιδιωχθεῖσαν ἔνωσ!» τῶν ὁύο ἐχχλη- 

4 ῊΡ Ν ᾿ 5 ΄ ᾿ , 

σιῶν: μετὰ ταῦτα διορισθεὶς ἐπίσχοπος Κορώνης χαὶ Νὰ τον 
’ "» ᾿ ΟΣ 

ἐνταῦθα κχτοοθώσας, ὠνομάσθη μετ᾽ ὀλίγον (1959) λεῚ ς- τῇ 

Αἰ ποστολιχῆς “Εν οας, γϑνιχὸς ἱεροξξεταστῆς μετ᾽ ἀπολύτου ΜΗ 

σίας, καὶ ἐπιτηοητὴς τῶν ἐν τῇ ᾿Ανχτολῇ λατινικῶν ἐπισχο- 

πῶν, Κύπρου», Κρήτης, Σμύρνης, ᾿Αθηνῶν, Θηφῶν, Κορίνθου, Νά- 

ξου, Κερκύρας, Ἀυρβαχίοῦ; Νχυπάχτου χαὶ Νέων Πατρῶν. Καθὰ 

ὁμολογοῦσιν οἱ πολλοὶ αὐτοῦ θιογράφοι μετὰ ζήλου ἀνωτέρου 

ντὸς ἐπαίνου ἐξεπλήρωσε τὰ ὑψηλὰ χὐτοῦ καθήκοντα, ἀδιχ- 

λείπτως περιερχόμενος εἰς τὰς ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐξα χοτωμένας πόλεις, 

ἐποιχκοδομῶν τοὺς πιστοὺς, καὶ προ σηλυτίζων τοὺς σχισματικοὺς 

Εἵλληνας, ἀφ᾽ ὧν πολλάκις ἠπειλήθη ἡ ζωὴ αὐτοῦ. Καὶ αὐταὶ 

δὲ αἱ λχτινιχα ἀοχαὶ ἔλαθον συνεχῶς χφορμὰς ἵνα περιστεί- 
ΝΉΣ  ἘΣ Φ ΒΥΣ Ἐπ πα - 0 0 ς ἘΠ Ξ, 

λωσι διὰ τῆς βίχς τὸν ὑπεροζλλοντα ζγλον τοῦ ἱεροεζεταστοῦ. 
᾿ ᾽ὔ , Α ᾽ , εἰ ,ὔ 

Αἰχοῦσας ὅτι τὴν Κρήτην ἐλ υμα ποι αἴῤεσιο τοῖς, ἔσπευ- 

Α 

ΡΞ ὡς τϑ φςα ν ΡΥΥ χὰ 

ωὠσιν τοῦ μολύσματος" ἀλλ᾽ ὁ δοὺξ 
Ὧν ΝΣ ; δ Ῥ , 

τῆς Κρήτης μάτην ποοτρέψας τὸν τολμητίαν ἵνα μὴ ἐξε εθίζῃ 

χ 

ἰ ᾿ ! ! 

τὰ πρχγματὰ, χαὶ μὴ εἰσχχουσθεὶς ἠπείλησεν αὐτὸν δι᾿ ἐ 

ὮΣ τ ᾿ - Α Μ ον ἌΣ ΑΡ.ν ΗΥΞΕΝ (ἘΞ ᾽: ΠΈΡΙ χε οΞ Ἐς Εἰς ἀπαντησι» ὁ τρομέρος λεγάτος ἔπηξε τὸ ἱεροςξξετχστιχον 
᾿ ὦ “ΠΕΣ να " ἘΝ ΝΞ ν ἊΘ ΞΈΝΙΑ τῷ ᾿ 

αὐτοῦ βῆυ., καὶ προσεχάλεσΞς τὸν δοῦχα ἐν ὀνόματι τῆς Ρώμης 
᾿ , ᾽ Στ: ᾿ . ἐς 

νὰ πχολση αὐτῷ χαὶ ἀπογρῶσ δύ πρὸ: διεξχ" . πηρλσγη αὐτῷ χαὶ ἀπογρῶσχν δύναμιν πρὸ: διεξαγω- 



Α - 3 ΄ 3 ΄, - 

γὴν τῆς ἀρχομένης ἀναχρίσξος. ἋὋ ἑνετὸ: ἀντιοχοιλεὺς ἐξορ- 
» ᾿Ν 

ἀπέπλυνε τοῦτον δι᾽ ὕόρεων χαὶ δι γισθεὶς ἐπὶ τῇ αὐθαδεία, 
΄ 
ξ- 

᾿ 

“- » ἊΝ . τς » ΡΞ » 

ταξε νὰ ἐγκαταλίπῃ τὴν νῆσον, ἐπχπειλῶν αὐτῷ ἀρνουμένῳ 

τιμωρίας χαὶ αὐτὸν ἐπὶ ἜΠΟΣ τὸν ἐμνλννι σύναμα δὲ ὁ ἐ- 

ξηρεθισμένος λαὸς ἐφορμήσας χατὰ τοῦ ἱ: ρη:ξεταστοῦ διενοξῖτο 
᾿" ἮΝ ΄ ᾿ 

γὰ πραγματοποιήσῃ τὴν ἀπειλὴν τοῦ δουχός. όλις σωθεὶς 
Ν' ᾿ Ἀν Χνς κ ᾿ “5 

Ξξνδόνισς χατὰ τοῦ ὁουχὺς χαὶ τῆς 
ἐξ, , - Ξε . Ἡ 

τοῦ κινδύνου ὁ Θωμᾶ: ἐξεσ 

αἱρετιχῆς νήσου πρὸς τῇ ἀρᾷ αὑτοῦ χαὶ τὸν ὑέγαν ἀφορισμίόν, 

“ν 

ι 

ΕῚ ᾽ 5 ᾿ « Ἂ. 

ἢ τὴν λεγομένην ἐκχλησιαστιχὴν ἀργίαν. Φούηθεὶς ὁ δοὺξ τὰ 
» ,ὔ “- «-- , » 

ἀποτελέσματα τοῦ τελευταίου μέτοου, ἐ 

"ν᾿ Ν. [Ὁ -ὦ τεὸς Α , “ν Ν [ΟΝ ΠΥ ἔν [Ὁ] » [9] ς φρο “ὦ Ω ω) « ξ-- τ -« Θωμᾶ: ἀνακαλέσας τὸ διάταγμα τῆς 
» Ἁ -- « ΄“ῶ - , 4 

ἀνάχρισιν χατὰ τῶν αἱρετιχῶν, ἀνοίγων καὶ αὐτοὺς τοὺς τά- 
ι ᾽ “Ὁ “- 5 ᾿ ε 44 - 

φοὺς χαὶ χαίων τὰ ὀστᾶ τῶν νεχρῶν ἐπὶ τῆς λιν γα θὰ τ 
» σε “Ὁ - ΝΣ » δύ Ἀ κ᾿ 

αὐτοῦ πυρᾶς. Οὕτω ὁ᾽ εὐσ νεῖ ἥτως ἐχπλὴρ ὦσας τὸ χριστιανιχὸν 

αὐτοῦ χαθῆχον μετέοη εἰς Ῥόδον. 

ποχὴν ταύτην ἀναγορευθεὶς βασιλεὺς τῆς Κύ- 
᾿ 

ἐ 
΄ - ΡΨ, . 7, 

ποοὺ ΠῈέτοος ὁ Α΄ προοσεχόλεσεν ἐν τῇ νήσῳ τὸν παπιχὸν λε- ὴ να ἵ Π , 

; τ τ ΞΟ 
τὸ χατὰ τῶν “Ελλήνων 

΄ - , 
μεμΞελετημένον πραξιχύπημ. 
: : ἱ : ῃ 

᾽ ᾿ 5 » δ. 5 ν -» - 

Ελθὼν μετὰ πολλῶν ὀπχδῶν ἐν τῇ μητροπολιχῷ νχῷ 

Η , ᾿ ς πὰ “ “Ρ, Δ πα τος κε. 
ἐπισχόπους καὶ ἱερεῖς, οἵτινες μετεοησαν μὴ φανταξφομξνοι τὸ 

» Ν ᾽ “- Ν Ω͂ ΟΞ “ -- ἀδοὶ ὍἍΠ ΕἸ ΟΞ Δ ᾿ 

πονῆοον αὐὑτοΐ ὀισοουλευμα Αυὰ οὗτο! εἰσῆλθον, ἐχλεισήησαν 
᾿ ἱ 

᾿ - ᾿ ᾿ ΤΟΣ 2 ΡΞ ΞΈΝΕ ἐπ οὶ αἴονης αἱ πύλχι τοῦ ναοῦ, χα! ὁ γϑνν χὸας Καρμελίτης μετὰ 
δι. 5 . 

ἢ τ τ - , , ΝΕ Ν -" ω; 
τῶν περ! αὐτὸν ἤρξαντο νὰ ἐκλατινίσωσ'ι τουτοὺς ὁιὰ τῆς ῥίας 



"» χσιλεὺς μαθὼν τὰ γιγνόμενα, ἔστειλε τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ (Ξ: -- 

υξτὰ τῶν ἄλλων ἀξιωματικῶν χαὶ δυνάμεως, οἵτινες ἀνοίξαντες 

τὰς πύλας ἠλευθέρωσαν τοὺς ἕλληνας χαὶ παρέδωκαν αὐτοὺς 

εἰς τοὺς ὁμοθρήσχους « χαὶ ὅσους ἐχουφερμίασεν (ὁ λεγάτος) 

ἐρρίψαν τὸ πανπάκιν καὶ ἐπτύσαν το ». (1). 
ὔ ᾽ ; ᾿ , Ν Τὰ "Ξ 

᾿Αλλ ἐγ λον χαὶ τὴν νόστιμον διήγησιν τοῦ ἐν Κύ- 

πρῳ πραξιχοπήματος οὕτως ἐχτιθεμένην ὑπὸ τῶν πολλῶν βιο- 
“ ε Φ Ἶ ὦ »ν- ͵ ε ,ὔ ν᾿ Ν᾿ 

γράφων τοῦ ἁγίου ἀνὸρός: Βταράχθη ἡ ἁγία ψυχὴ τοῦ μα- 
7ἷ ε - “ » Σ λῆς Ὡ « ᾿ - πἰς 

καρίου ἱεροεξεταστοῦ, ἅμα ἐπληροφορήθη ὅτι οἱ ἐν τῇ νήσῳ 

ἕλληνες ἐπίσκοποι διὰ μαγιῶν χαὶ ἄλλων γοητειῶ ν διέφθειρον 

τοὺς πιστοὺς λχτίνους ὅθεν συμοουλευθεὶς πρὸς τὸν βασιλέα 

προέδη εἰς τὸ ὅσιον ἔργον" οἱ δ᾽ ἐν τῇ ἁγίᾳ Σοφίᾳ κλεισθέν- 

τες ἐπίσχοποι προθύμως ἀκούσαντες τοὺς εὐαγγελικοὺς αὐτοῦ 

λόγους ἀπέπτυσαν τὸ σχίσμα. ᾿Αλλ ὁ ἐχθρὸς τῆς εἰρήνης τοῦ 

χόσμου διάόολος, μὴ ἀνεχόμενος τὸν χριστιανιχὸν τοῦτον θρίαμ- 

ον, ὑπεκίνησεν ἕνα πρεσθύτερον Κύπριον (τ ΓΘῺ) ἰθη] ΓΔΓ ΠῚ 
δ“ ν ,ὕ . , , ᾿ ,ὔ 

οὐ δα 8661), ὅστις διεγε ρᾶς τὰ ταραχοποιὰ πλήθη πὲριεχὺ- 

χλωσε τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ κραυγάζων « θάνατος εἰς τὸν λεγά- 

τον, καὶ τοὺς δολεροὺς λατίνους ν!' .ὋὋ ἅγιος Θωμᾶς μὴ πτοὴ- 

θεὶς πρὸ τοῦ χινδύνου ἀνεπέτασε τὴν σημαίχν τοῦ σταυροῦ 

χαὶ προσεκάλεσε τοὺς ἐν τῷ ναῷ νὰ μείνωσιν ἐν τῇ θέσει καὶ 
“- ᾽ ; ᾿ ᾿ ΑΥΡΙ͂Σ - Ω ἣ ἿΕ θὲ . 

μαρτυριχῶς ἀποθάνωσιν. ᾿Εν τούτοις ὁ βασιλεὺς μαθὼν τᾶ γι- 
Ψ νόμενα ἔστειλε μετὰ δυνάμεως τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ πρίγκηπα 

ἧς ᾿Αντιοχείας, ὅστις διαλύσας τὰ πλήθη παρέλαθε τὸν Θω- 

μᾶν καὶ συνοδεύσας μέχρι τοῦ οἴκου, ὕστερον, πρὸς πεῖσμα τῶν 

ἑλλήνων, ὡδήγησε τοῦτον μετὰ πάσης τιμῆς πρὸ τῶν ὀφθαλ- 
“- ε 

μῶν ἁπάντων εἰς τὴν βασιλικὴν αὐλήν (2). 

(1) Μαχαιρᾶς σελ. 98-99. αἸὈ]θὲ (ΠΠοΡΘἀΔη0) σελ. 862-8. 

(2) Ὑιΐα οὐ τὸ8 σϑβίδθ Β. Ρϑίγι Τπουὴδθ ρδίγίγομδθ Οοη- 
βἰδηὐπορ οἰ ὐαπὶ, δαΐμονο 108 Υ̓Δἀάΐπρο, Ππράπηϊ 1097. Κα- 

θὰ συνεχίζει ὃ Βάδδιγγ, ὁ Θωμᾶς ἐγκαταλιπὼν τὴν Κύπρον ἦλθεν εἰς 



ῃ ΄ 

-Ξ ᾿τῳ Ὁ 

ἔξ. Υ] ΩΦ. Αἰσχρῶς ἀποδιωχθεὶς τῆς Κύπρου παπικὸς λεγάτος 

συμπαρέλαδε μεθ᾽ ἑχυτοῦ καὶ τὴν λατινικὴν παράδοσιν" διότι 

ἔχτοτε πραγυατιχῶς ἄρχεται ἡ συμφιλίωσις τῶν δύο ἀντιμα- 

χομένων χαὶ τοσοῦτον πρὸς ἀλλήλας μισουμένων φυλῶν. Οἱ 
« , “-“ σελ ’ὔ Δ ΝΡ 

τέως δίκην εἱλώτων παν: "Ἕλληνες λαμθάνουσιν ἀξιώμα- 

[ας δα 

τὸ 

(4), οἱ δὲ ἱερεῖς ἐπίσχοποι τῶν ᾿Ελλήνων ἀδελφικῶς 

συμπράττουσι χαὶ ὙΘ 9. εὰ πρὸς τοὺς τιμαριούχους περὶ 

τῶν σπουδαιοτέρων τοῦ θρόνου συμφερύντων᾽ ἀδιαφόρως οἱ λα- 

τῖνοι ἐκχλησιάζονται ἐν τοῖς ἑλληνιχοῖς ναοῖς πρὸς υέγιστον 

σχάνδαλον τοῦ πάπα Οὐρόανοῦ Δ΄ (1368), ὅστις δὲν ἔπαυεν 
λ᾽ ΄ὔὕ- ἐλέγχων τούτους ἐπὶ ἀπιστία (2). Αἱ μεταξὺ τῶν δύο φυλῶν 

ἹΚορώναν, χαὶ ἀμέσως « χαθωδήγησε τοὺς σχισματιχοὺς ἕλληνας ν᾿ ἀ- 
, Ν , 2 - ΦΧ ἡ ἈΝΕ ΝΥ ας Ν , ν ὃ» 

ποπτύσωσι τὴν πλάνην »' ἐνταῦθα δὲ χατέπληξε τοὺς πάντας χαὶ διχ 

πολλῶν θαυμάτων, μεταξὺ τῶν ὁποίων μνημονεύετα: καὶ τὸ συμβὰν εἰς 

τὸν πρίγχηπα τῆς ᾿Αρχαδίας, ὅστις ἔχων πολλὰς θυγαὰ τέρας ις ἐπεθύμει 

τ᾽ ἀποχτήση χαὶ ἄρρενα διάδοχον: χαὶ δὴ ἅμνχ ὃ ἅγιος ἱεροεξεταστὴς ἐ- 

πεσχέφθη χαὶ ηὐλόγησε τὸν οἶχον αὐτοῦ. ἐπεφυερωσεν ἀμέσω: ὃ ἐπιθυ- 

μητὸς διάδοχος. ἽΔμα δὲ ἢ ᾿Αττάλεια ἡλώθη ὑπὸ τοῦ βἀπιλεῖος Πέτρου͵ 

ὃ Θωμᾶς ἐλθὼν χαθηγίασε τὰς ἐχχλησίας χαὶ ἐγχαθίδρυσε τὸ τὸν λχτινιχὸν 
Ὁ τ 3.9.9 Ν ἊΨ , Ἂ " φὴς 5 

χλῆρον" εἶτα δ᾽ ἐλθὼν ἐν Κύπρῳ ἀπεδίωξε διὰ λιτανείας τὸν μαστίζον- 
: 

Ν 
τὰ τὴν νῆσον λοιμόν. Ὃ πάπας Οὐρδανὸς Ε΄ ἐχτιμῶν τὰς ἐξιδιουσμέ- 

νας ὑπηρεσίας αὐτοῦ ὠνόμασε τὸν Θωμᾶν (1309) ἀρχιεπίσκοπον ἸΚρή- 

τῆς χαὶ πατριάρχην Ἱζωνσταντινουπόλεως ἴῃ ῬΑΓΟ 8. 114 6] 1 1ὴ. 

Πολὺ δὲ συντελέτας ὃ ἀποστολιχὸς οὗτος λεγάτος ὑπὲρ τῆς χατ᾽ Αἰγύ- 

πτου ἐχστρατείας τοῦ βασιλέως τῆς ἰοππρούρχ χαὶ γενναίως ἀγωνισθεὶς 

ἐν τὴ ἁλώσει τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἐτελεύτησεν ἐχ τραύματος καὶ ἐτάφη 

ἐν ᾿Αμμοχώστῳ (1966). 

(1) Καὶ ἐκ Βυζαντίου δ᾽ εὐγενεῖς λαμόάνουσι στρατιωτικὴν ὕπηρε- 

σίαν ἐν Κύπρῳ, ὡς οἱ ὑπὸ Μαχαιρᾶ μνημονευόμενοι ἱππόται Λάσχαρις 

χαὶ Ὑζορτζῆς ὃ Μονομάχος. 

(Ὁ) Τὴν πρὸς τὸ βασίλειον τῆς Κύπρου δυσπιστίαν χαὶ τὸ χατὰ 

τῶν “Ἑλλήνων μῖσος διετράνωσεν ἣ Ρώμη ἐν ταὶς περιωνύμοις ἀποχα-- 

λύψεσι τῆς ἁγίας Βριγίττας, χατὰ τῆς αὐθεντικότητος τῶν ὁποίων, 
Ν Ἷ, “ - Ν 2 “ 

χαίτοι χανονισθεισῶν ὑπὸ τῆς ἐν Βασιλείχ συνόδου, πολὰ ἐγράφησαν. 



ΠΕΣ τς 
ἐπιμιξίχι πληθύνονται. Τὸ δὲ περιεργότερον ὅτ' καὶ παρ᾽ χὐτῷ 

,ὔὕ 

ίχ 
ἱ 

λχῷ τῆς Κύπρου ἡ γαλλικὴ δυνχστε λαμ ιἰῥάνει. πλέον ἐθνιχὸν 

χαραχτῆρα᾽ ἡ ἐχ τοῦ οἴχου τῶν Δουζινιχνῶν Μαργαρίτα οὐ- 

ζυγος τοῦ δεσπότου τῆς: Πελοποννήσου Μανουὴλ τοῦ Κανταχου- 

ζηνοῦ ἐλθοῦσα εἰ: Κύπρον πρὸς ἐπιτέλεσιν τοῦ ὑπὸ τῆς ἐν Βυζαν- 
᾿ 

τίῳ αὐλῆς ἐπιδιωκομένου συνοιχεσίου πρὸς τὸν βασιλέχ Πέτρον 

τὸν Β΄, καλεῖται ὑπὸ τῶν Κυπρίων ἡ βασίλισσα (1)" μέχρι 
- - Ω . Ν 2 “ , τοῦ νῦν ψάλλει ὁ λαὸς τοὺς σκανδαλώδεις ἔρωτας τοῦ Πέτρου Α 

- τοῦ ρήγα τῆς ᾿Ανατολῆς χαὶ βασιλειὰ τῆς Δύσης, 
κ᾿ ᾿ 4 ΠῚ Εν ΟΣ Ξ ἣΝ ΄- 

πρὸ: τὴν Ὑζουάναν Λαλεμᾶ, ἣν ἐξελληνίζει εἰς Ῥοδαφνοῦσαν, 
ι -" -» ")- , τῷ .-» 
ἣν χυτ αὐτῆς ἐχδίχησιν τῆς βασιλίσσης Ἐλεονόρας τῆς ἐξ δὲ Σὲ «ἢ 

» 

5 

“ὌΣ» τ 
ρραγῶνος (2). 

ἊΣ ,ὔ 

δηλονότι λέγεται, ὅτι ἢ περιώνυμος Σουηδὶς ἁγία ἐπισχε-- 
Ὁ - - » , 

φθεῖσα τὴν νῆσον ὀλίγον μετὰ τὴν δολοφονίαν τοῦ βασιλέως Πέτρου τοῦ 
᾿ 5» , ΕῚ ΤᾺ Ἀ γδὲ ΄ Ν 

Α΄, ἐξεπλάγη ἐπὶ τῇ ἐπιχρατούση ἀπιστίᾳ χαὶ διηύθυνε πρὸς τὴν βα- 
- - - ΄ , 

σίλισσαν χήραν ᾿Ελεονόραν χχὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς Πέτρον τὸν Β΄ χανόνας 

τινὰς ἐν εἴδει ἀποχαλύψεως πρὸς ἐποιχοδόμησιν. Ἔξ “Ἱερουσαλὴμ. δὲ 

διηύθυνε πρὸς τὸν λιὸν τῆς Κύπρου τὴν περιώνυμον ἐχείνην ἀποχάλυ- 

ψιν, ἐν ἣ αὐτὸς ὃ Χριστὸς νουθετεῖ πάντας μὲν τοὺς ἔσται στ νὰ 
᾿ μ" ᾿ κ᾿ 

σπεύσωσιν εἰς μετάνοιαν, ἀπειλῶν ὅτι ἄλλως θέλει: ἐξαλείψει αὐτοὺς χαὶ 
Ό -} ͵7] 

μεταφυτεύσει πιστοὺ-: γριστιανούς " πρὸς δὲ τοὺς “Ἕλληνας ἀποτείνων 
ἿΥ δ)" “ἃ Ν ἑ αἱ Ἀ ᾿ ᾿ δον 

τὸν λόγον ὃ λυτρωτὴς τοῦ χόσμου λέγει «Ἕνα χαὶ μον ἔχω ἐπὶ 

-΄ 
δὲς 

»] 

Εἢ 

«᾿ Φ- 

« εὶ [ω ὶ ΡΝ 
ῷς 
το » 

ΕΙ Ν 5 ΄ - Ἔν τχτς ,ὔ ’ 

γάξιοι ἔσονται χαὶ μετὰ θάνχτον τῆς ἐυἧῆς παρουσίας. Μο 
᾿ ᾿ 

« Ὑ ς Γ, Ὗ ᾿ “ ᾿ 

ληνες, ὅτι οὔτε ἣ ὑμετέρα αὐτοχρχτορία, οὔτε τὰ ἄλλα ὅμῶν χράτη 
- Ὁ Ὁ -τῸῇν 3 

ἀσταλὴ καὶ εἰρηναῖα μενοῦσιν, ἀλλ᾽ ἀτίποτε ἐχθρικῶς πολεμηθήσονται, 

ὶ ἰς τὴν Ρωυάναν ἐχ- 
᾿ , πὴ Ἂ - ΒΡ ΣΝ 7ὔ τ ᾿ δε πο 
χλησίαν, συμμορφούμενοι ἐντελῶς πρός τε τοὺ: νόμους χχὶ τὰ δόγματα 

αὐτῆς ν». ἸΣΤΣΑΒΒΕ δδησίας Βυὶριίδο, 110. ΧΥΙ-ΧΙΧ. 

(1) Μιυχαιρᾶς, σελ. 225, 55: 

(Ω) Σαχελλχρίου, Κυπριακὰ ἄσματα, 10, καὶ 16. -- βλ. Μιαχαιρᾶν, 

σελ. 164--176. 



“, 
Ν- 

! 
- 
“ 

". δ ΝἪ ο ᾽ ε 

Πανηγυριχῶς δ᾽ οὕτως εἰπεῖν ἡ τοιχύτη συμφιλίωσις χα- 

θιεροῦται ἐπὶ τοῦ βασιλέως ᾿Ιωάννου τοῦ Β΄. Οὗτος ἐνυμφεύθη 

πρῶτον υὲν τὴν Μεδαίαν Παλα!ιολόγην, χαταγομένην ἐκ. τοί 

ἑλληνοφραγκικοὺῦ οἴχου τῶν Μομφερράτων Παλαιολόγων, μ' ὅ- 

λας τὰς ἀντιστάσεις τῆς ᾿'Ἑνετίας (1440). τὸ δὲ συνοικέσιον 

τοῦτο ἐνέκρινε χαὶ ὁ πάπας Εὐγένιος Δ΄, ὑπὸ τὸν ὅρον ἵνα ἔχῃ 
ἮΝ 

μεθ᾽ ἑαυτῆς ἡ μέλλουσα τῆς Κύπρου βασίλισσα δύο φρ 

νοὺς μοναχούς. Μόλις ἡ Μεδαίχ δ το τς βχτίλισσα ἀπεοίω- 

σεν" ὁ δὲ Ἰωάννης ἀμέσως προέθη εἰς τολμηρότερον διάόημα, 

ἐκλέξας εἰς δευτέραν αὐτοῦ σύζυγον τὴν Ἑλένην Παλαιολόγην 
Ν - ἣδ ΄ “- 

θυγατέρα Θεοδώρου τοῦ δεσπότου τῆς Πελοποννήσου (1441). 

Η΄ ἑλληνὶς βασίλισσα, τῆς ὁποίας τὴν εὐφυΐαν ἐγχωμιό ἀζουσιν 

οἱ λατῖνοι χρονογράφοι (1), πραγματικῶς ἐθδασίλευσεν οὐ μόνον 
“» ,ὔ 

τῆς νήσου καὶ αὐτοῦ τοῦ πτωχοῦ τῷ πνεύματι συζύγου αὐ- 

τῆς, ἀναγχάσασα τοῦτον ἵνα χαὶ διὰ τῶν βου ῶν ἀνχγνωρίσῃ 

, 

δὸ Σ; αὐτὴν συγκυθδερνῆτιν. ᾿Επὶ ταύτης ἡ τέως ἀπόολητος ἑλληνιχὴ 
» 

γλῶσσα παρίσταται ὡς τὸ ἐπίσημον ὄργανον πρὸς διομολόγησ ιν 

(1) Ἐββϑπᾶο Ὑἱρ]] οα ἱπροσπο53, ΘΟΙΏΘ 50η0 ΡΒῈΓΡ οΟΥΙηδ- 

ΡΙο 1 ατϑοὶ. (Πογρϑάδηο, σελ. 597). --- ΟἵἱἨ χρονογράφοι: τῆς Ῥώμης 

χαραχτηρίζουσιν οὕτω τὴν πνευματώδη, ἀλλὰ σχισματικὴν ταύτην βα- 

σίλισσαν. « Ιηροηίοβα οὖ οογάδία π|.}160, Ὑϑρπτη αΓδΘ 68. ̓ η8{1-- 

ἑαία μοΓῆα]8, Π,αὐ1 15 ἱπίτηϊοα 580 18 οὖ Ποιθη86. ΠΟΒ(18 66016- 

5186. Οιδθ6 ΟΌΪ σοΠπϑυμητηᾶΐο Τηϑίρ 0 Π10 ΥἹΡΙῚ Ὑϑοογαΐϑιη 60- 

Θηονῦ, ΠΟ δηλ ΓΘΡΊΠ8Π 481 ΓΘσθῖη Θρὶὺ; ΓΟΡΉΌ1) ἰρ88 ρσὰ- 

Ῥογηδυϊί, τηᾶρ᾽βίραίαβ νϑίθυοβ ἀθροβαϊΐ, πούοβ ἰπδίϊξαϊ, 858- 

οοΓαούΐα ΡΓῸ ὅ1Ὸ δι ίγῖο ογἀϊπανυτύ οἷ, οἰϊτηϊπδίο [αὐ που τη 

᾿δίδα, ΟΘνδθοδπίουμη βαρθιίπααχίν, 611] Ρδοδαθθ 1θρ68 αἰχι, 

ὙΊΙΡΟ 8815. αὶ σομυίνδυὶ, ἀθ]]οἰΐβαπο αἰἤαθρθ; δία ἰπ ἢὰης 

ΤῊΟαΌΤΩ ἀπ  Γ58 1η5118 ἴῃ ροὐοβίαίθμι αγτδθοογατῃ Γαΐ». 6ο- 

Ὀ6111η1, Οοτηταθηύδιι ΡῚΪ Π|, Ἀοιηδθ 1084, φύλ. 922. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. Β΄. -ἃ 



ἰὴ. 
ΠΑ “ὰ ΓΟ ΕΣ ᾿ 

διεθνῶν συνθηκῶν (1)" τὰ ἀξιώματα τοῦ βασιλείου ἐξ ἴσου δια- 

γέμονται εἰς τε τοὺς ἕλληνας καὶ τοὺς φράγχους, ἡ δ᾽ ἑλληνιχὴ 

ἐκκλησία ἀπαλλαγεῖσα τοῦ πιέζοντος ζυγοῦ νέμεται ἐξ ἴσου 

τὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα ἀχατονόμαστος βία εἶχε σφετερισθῇ. 
ΕΣ - ᾿ ᾽ Α ᾿ 

Νὴ ἀρκεσθεῖσα δὲ εἰς τὰς πρὸς τοὺς ὁ υνοδόξο ους παραχωρή- 

σεις ταύτας ἡ ᾿Ελένη ἐτόλμησε χαὶ κατ᾽ αὐτῶν τῶν τέως μετ᾽ 
᾽ ἘΠ Α ,ὕ , πὸ , "- ,. 

εὐλαοείχς τηρουμένων προνομίων τῆς Ρώμης σπουδαῖον πραξιχό-- 
. δ τα Ἁ » ΄ὔ “- , Β , 

πῆμα" ἅμα δηλαδὴ ἀποθανόντος τοῦ λατίνου ἀρχιεπισκόπου τῆς 
»» 5 ᾿ ᾿ , " ᾿ ᾽ , : ᾿ ," 
Κύπρου, ἄντ! νὰ περιμείνῃ χατὰ τὰ εὐπε εν τὴν ἐκ ῬΡῬωμῆς 

ἀντικατάστασιν αὐτοῦ, ἔστειλε πρὸς τὸν πάπαν πρὲεσ σθείαν ζη- 

τοῦσα ἁπλῶς τὴν ἐπιχύρωσιν τοῦ ὑπ᾽ αὐτῆς προτεινομένου δια- 

δόχου, χαὶ μάλιστα ἕλληνος τὸ θρήσχευμα α. Ὁ πάπας ἀπορρί- 

Ψψας τὴν τολμηρὰν πρότασιν, διώρισεν ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου 

τὸν Γαλέσιον Μόνσολον, περιώνυμον τότε ἐπὶ σοφίᾳ χαὶ θρη- 
ὯΝ 7 » , ΕἾ Α - 

σκευτιχῷ ζήλῳ. ᾿Αλλ ἡ βασίλισσα οὐ μόνον ἠρνήθη νὰ δεχθῇ 
. Ν , 5 Ἶ “5 “« . κ 

τὸν διορισθέντα, ἀλλὰ συλλχοοῦσα χαὶ τὸν παπιχὸν πρεσθευτὴν 

ἐφυλάχισεν. Ὁ πάπας μαθὼν τὰ τολμηθέντα δὲν ἐθέλησεν, ὡς 

λέγουσιν οἱ λατῖνοι χρονογράφοι, νὰ ἐξερεθίσῃ εἰς ἀπο- 

στασίαν τὸ πρὸς τὸ ἑλληνυκὸν θρήσκευμα- ἀπο- 

κλῖνον βασίλειον τῆς Κύπρου (2), ἀλλ ἔγραψε πρὸς 
ἊΝ: » ΣΝ ἊΝ βένα τὴ 7 ΞΑ ἘΣ , ᾿᾽ , Ξ 

τὸν ἐν Ρόδῳ μέγαν μάγιστρον τοῦ τάγματος τοῦ ἁγίου ᾿Ιωᾶν 

γου ἹἱἹεροσολυμίτου, νὰ μεταθὴ εἰς τὴν νῆσον χαὶ πείσῃ διὰ 

τῆς εὐγλωττίας αὐτοῦ τὸν βασιλέα ᾿Ιωάννην ὅπως συναινέσῃ εἰς 

ἣν ποντιφικχὴν ἀπόφασιν, οὐχὶ μόνον κατ ἀνάγκῆν, ἀλ- τ 
Α " ᾿ ΝΡ» “ ἘΞ 5 , 

χὰ χαὶ πρὺς δόξαν τοῦ χριστιανιχοῦ ὀνομᾶτος (9), 

(1) Συνθήχη πρὸς τὸν ἐμίρην τῆς ᾿Αλαγείας (Καντηλόρου) ἐν ἔτει 

1460 (Μ85 1 αἰν]6, 1Π|, σελ. 64, χαὶ Σαχελλαρίου, Γ΄, σελ. 174). 

(3) ο6 ᾿ἰποιϊπαΐο ρυδηαθιηθηΐθ 8] σἱΐο αγθοο, ροίΐθνδ βού- 

Τραγ οὶ πρϑυοϊγηθηΐθ 481] δ] ἀϊθηΖα ἀ611ὰ ΟὨ16588 Κοιηδηϑ. Πο- 

Γϑάδμο, σελ. 603. 

(3) βογβάδμο, αὐτόθι. 



9θ΄. 
ἐν δὲ ἀπειθεία ἀπειλήση αὐτὸν διά τε τῶν πν γευματικῶν χαὶ 

η ͵ 

“ , «ε 
ἣπ ΓΑ (ξᾷ - γα »: ΄- δ τῶν κοσμικῶν ὅπλων τῆς Ρώμης. ὋὉ μέγας μάγιστρος εὑρὼν. 

χατάλληλον εὐχαιρίαν τὴν ἐχ Λευχωσίας ἀπουσίαν τῆς Ἔλέ- 

νης, διατριθούσης τότε ἐν τῷ Βασιλοποτάμῳ, ἦλθεν εἰς Κύπρον 

ἬΝ τε τοῦ παπιχοῦ ἀπεσταλμένου χαὶ αὐτοῦ τοῦ διορισθέν- 
΄ ᾿ , ΩΝ ᾿ ΑἹ κ - 

τος ἀρχιεπισκόπου, χαὶ κατέπεισε τὸν Ἰωάννην νὰ μὴ χηρυχθῇ 

ἀντάρτης τῆς Ῥώμης." Ἢ Ἑλένη μαθοῦσα τὴν ἀπόφασιν τοῦ 

ἀσθενοῦς τὸν γαραχτῆρα συζύγου αὐτῆς, ἦλθεν εἰς Λευκωσίαν, 
᾿ :» , , , ΕΣ 

πλὴν μὴ θέλουσα νὰ ἐξερεθίσχῃ τὰ πράγματα, συνήνεσεν εἰς 

τὴν ἐνθρόνισιν τοῦ Γαλεσίου. 
᾽ 5 ἐς .» 
Ἐν τούτοις ἡ ἐν τῇ νήσῳ λατινιχὴ μερὶς, ἐξε 

ε , “ ΄ὔ ᾿ «- 5 δὺ ε » ,ὕ ᾿ , 
ὑπό τε τοῦ χλήρου χαὶ τῶν ἐν Ρόδῳ ἱπποτῶν, ἐκήρυξε τὸν πό-- 

λεμον κατὰ τοῦ ἰθαγενοῦς στοιχείου, ὡς θύματα δὲ το 

δβρου ἐκείνου ἀγῶνὸς ἐξελέχθησαν αὐτὰ τὰ τέκνα τοῦ βασιλέως. 

Ἔχ τοῦ πρὸς τὴν Ἑλένην γάμου αὐτοῦ ὃ ᾿Ιωάννης ἀπέ- 
οὶ 

κτὴσε μίαν Ὅς τέρα, τὴν Καρλότταν, τὴν θερμουργὸν ταύτην 

ἑλληνίδα, τῆς ὁποίας τὰ ἀνδριχὰ χατορθώματα καὶ τὴν πύρι- 

νον εὐγλωττίαν θαυμάζει ἡ ἱστορίχ (1): ἐκ δὲ τῆς ἀνόμου ϑ 

ν ἑλληνίὸχ Μαρίαν τὴν ἐχ Πα- αὐτοῦ σχέσεως πρὸς τὴν ὡραία 

τρῶν, ἐγεννήθη αὐτῷ υἱὸς, ὁ ᾿Αποστόλης (2), σχεδὸν ν ὁμῆλιξ ιξ χχαὶ 

(1) -Ὃ πάπας Πίος Β΄ ἀποχαλεῖ ἑλληνικὸν χείμαρρον τὴν 

στωμυλίαν τῆς ἀνδρικῆς ἐχείνης νεάνιδος" « ΒΕΥΙΠΟΠ6 ὈΪαπάο, οὐ αΓ86- 

ΘΟΡΆΓ. ΤΏΟΓΘ ἰοΡΓΘῊἿ 51121}1 ». 6ΟὈ6111η1, φύλ. 328, Ἢ Καρλόττα, 

χαίτοι γινώσχουσα τὴν γαλλιχὴν, τὴν ἰταλικὴν, πιθανῶς δὲ χαὶ τὴν λα- 

τινικὴν διάλεκτον, χαὶ ὕστερον πολλὰ ἔτη ἐν Εὐρώπῃ διατρίψασα, το-- 

σοῦτον ἦν τὴν χαρδίχν ἑλληνὶς, ὥστε οὐ μόνον τὴν ἑλληνιχὴν ἀείποτε 

ἐλάλει, ἀλλ᾽ ἰδιοτρόπως ἀπήτει νὰ παρευρίσχωνται χαὶ πολλοὶ ἕλληνες 

χατὰ πᾶν ὕπ᾽ αὐτῆς συνομολογούμενον ἐν τῇ γαλλικῇ διαλέχτῳ συμ- 

Θόλαιον (Λα5 1,Δίγ]16, {Π|, σελ. 152, σημ.). 

(2) Οἱ δυτιχοὶ χρονογρόφοι, ὡς χαὶ ὃ χύριος Νίαβ 1.816 ἀγνο- 

οὖντες τὸ ἑλληνικὸν τοῦτο ὄνομα, χαταφεύγουσιν εἰς γελοίας ἑρμηνείας 



; 
ρ΄. 

χαθόλα ἀντάξιος ἀντίπαλος τῆς Καρλόττας, πλὴν πολὺ χατώ- 

τέρος ταύτης τόν τε ἱπποτισμὸν καὶ τὴν εὐγένειαν τῆς χαρδίας. 

Εἰς τοὺς μιξογενεῖς δὲ τούτους ἐπιγόνους τοῦ ἐχπεφυλισμένου 

ἤδη οἴχου τῶν Λουζινιανῶν (1), ἡ φύσις πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐδω- 

ρήσατο χαὶ τὸ προτέρημα παραχαίρου σωματικῆς χαὶ πνευμα- 

τιχῆς ἀναπτύξεως. 

Ἡ λατινίζουσα μερὶς ἔπεισε τὸν βασιλέα Ἰωάννην νὰ γυμ- 

φεύσῃ τὴν Καρλώτταν πρὸς λατῖνον πρίγκηπα, τὸν ὁποῖον πα- 

ραλαμθάνων χαὶ συγχυθερνήτην ἠδύνατο ν᾽ ἀπαλλαγῇ τῆς ὀχλη- 

ρᾶς ἐπεμθάσεως τῆς συζύγου αὐτοῦ, ἣν τοσοῦτον ἐφούεῖτο. 

Οϑεν ἐξελέχθη ὁ Πορτογάλλος πρίγκηψ ᾿Ιωάννης Κοὲμόρ, πρὸς 
! 

ε 

ὃν ἐδόθη σύζυγος ἡ ἡ μόλις δεχαχαιτ τετραέτις ἡγεμονίς (1456). 

Αἷμα δὲ ἀναγορευθεὶς συμθασιλεὺς ὁ ᾿Ιωάννης ἤρξατο νὰ πιέζῃ 

τὸ ἑλληνικὸν στοιχεῖον, ἔχων συμμάχους γκιαὶ τοὺς ἐν τῇ νήσῳ 

διαμένοντας ἱππότας τῆς Ρόδου. ᾿Αλλὰ χαὶ ἡ χατ᾽ αὐτοῦ ἀν- 

τιπολίτευσις, ὑποθαλπομένη ὑπὸ τῆς ᾿Ελένης, ὑπῆρξε σπουδαία. 

Μὴ δυνηθεὶς ὁ γαψθρὸς γὰ δεσποσῃ τοῦ πενθεριχοῦ οἴχου, πα- 

ρέλαθε τὴν σύζυγον χαὶ χατῴχησε μαχρᾶν, πρὸς μεγίστην λύπην 

τῶν ἀτυχῶν γονέων, οὕτω σχληρῶς στερουμένων τῆς θέας τοῦ 

μονογενοῦς αὐτῶν τέκνου μετ᾽ οὐ πολὺ ὅμως ὁ ἀτυχὴς ἐγένετο 
“" “ - - - » νυ. , ᾿: “» 

θῦμα τῆς τε παρεχτροπῆς τῶν φίλων χαὶ τῆς τόλμης τῶν ἂν- 
ε » ᾽ "Ὁ , Ἁ » 

τιπάλων. Οἱ μετ αὑτοῦ συνεργαζόμενοι πρὸς ὑποστήριξιν τῆς 
ὌΝ ΓΝ ε Ε “ ; 

λατινικῆς μερίδος ἱππ όται τῆς Ρόδου, συνεγῶς παρεχτρεπόμενοι 
- 

εἰς βιαιοπραγίας, ἐφόνευσαν ἀναιτίως εὐγενῆ τινα Κύπριον ᾿Α- 

: κατὰ διαταγὴν τοῦ Πορτογάλλου ἐξετελέσθη 
ΓΞ ο᾽ Ω 

εξ “Ὁ Θ᾽ 0) ν᾿ 5 ῷ» Φ Ο τὶ 

-} "Ὁ ς ΙΝ Ν 
» ὁ πατὴρ τὴν ἀργιξπιίσχοπ 

! ΝΟ 
» 

Ψ 

(Ροϑβίο!ϑο, Ροϑβίυ]ὸ --Ξ ὅποψήφιος, ἐχ τῖθραι οὕτως ὀνομασθεὶς ἀφ᾽ ὅτου 

᾿ τήν 1) ΠῚ, σελ. 76, 82. 

ὅτος ἤρξατο ἀπὸ ἘΣ δολοφονίας τοῦ Πέτρου 

μι ὑπεσχέθη ἐπε 

(1.10 ἐχφ ὑνσμὰς 

Δ’ (1869), τοῦ 
ἔχτοτε δὲ Ν 

« τ ἂν 3 

ὑνέχως ἡττωνταᾶι χαι α! χυαλωτίζονται, 
ΩΣ 

, 

νεται χαὶ διαρπάζεται ὕπὸ τῶν Γε- 



᾿ 4 

ρα. 

ὁ φόνος " οἱ δὲ συγγενεῖς καὶ ἄλλοι τοῦ λαοῦ ὁπλισθέντες ἔλαθον 

τὸ πτῶμα τοῦ νεχροῦ χαὶ ἦλθον εἰς τὴν οἰχίαν τοῦ πρίγκηπος 

πρὸς ἀντεχδίχησιν. Ὁ δυστυχὴς ἰδὼν τοὺς ἐπερχομένους χατε- 

φοδήθη, χαὶ ἀσθενήσας μετ᾽ ὀλίγον ἀπέθανε (1407). 
«ε Α , Ε ᾿, » , “- Ψ 77 “Ὁ 

Η νεαρὰ Καρλόττα, ἀπαρηγόρητος ἐπὶ τῇ ἀπωλεία τοῦ 

ὡρχίου συμθίου, ὥμοσε νὰ μὴ ἀφήσῃ τοῦτον ἀνεχδίχητον" ὅ- 

θεν προσχχλέσασα πὰρ ἑαυτῇ τὸν ἀδελφὸν ᾿Αποστόλην, πρὸ 

« μικροῦ τιμηθέντα ὑπὸ τοῦ πατρὸς τῷ τοῦ ἀρχιεπισχόπου ἀ- 

ξιώματι (1), ἔπεισεν αὐτὸν διὰ τῆς συνήθους αὐτῇ στωμυ- 

λίας χαὶ τῶν δαχρύων γὰ φονεύσῃ τὸν πρώτιστον ἀρχηγὸν 

τῆς ἀντιπάλου μερίδος, Θωμᾶν τὸν Πελοποννήσιον (2), τὸν ὁ- 

ποῖον οἱ ἐναντίοι διέθχλλον ὡς αἴτιον τῆς ὀχλαγωγίας" ὁ δὲ 

χαλὸς ἀρχιεπίσχοπος παρχλαδὼν δύο Σιχελοὺς δολοφόνου: με- 

τέθη εἰς τὴν οἰκίχν τοῦ Θωμᾶ καὶ χριστιανικῶς ἐξεπλήρωσε 

τὴν ἀδελφικὴν παραγγελίαν. Ὃ βασιλεὺς ἅμα μαθὼν τὴν δο- 

λοφονίαν, ἐξοργισθεὶς ἀφήρεσεν τὴν ἀρχιεπισχοπὴν ἀπὸ τοῦ αἱ- 

ὑμοθόρου υἱοῦ, ὅστις μάτην προσπαθήσας νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὴν 

πατρικὴν εὔνοιαν, ἔφυγε μετὰ δύο λατίνων χαὶ ἦλθεν εἰς Ρό- 

δον. Οἱ ἐνταῦθα ἱππόται χαλῶς δεξιωθέντες τὸν φυγάδα ἀνέ- 

λαύόον νὰ συμφιλιώσωσιν αὐτὸν πρὸς τὸν πατέρα, ὅπως ἔχωσιν 

ὄργανον πρὸς ἐπιτυχίαν τῆς ἐκ Ρώμης διχοιθ χσοθείσης αὐτοῖς 

ἐντολῆς. καθότι ὁ τότε πάπας Κάλλιστος Γ᾽, ἅμα μαθὼν τὸν 

θάνατον τοῦ συζύγου τῆς Καρλόττας, ἔπεμψε πρεσδευτὴν ἐξαι- 

τούμενος τὴν χεῖρα τῆς ἡγεμονίδος ὑπὲρ τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ, 

(1) Οὗτος δεχχκαιεπταέτης ὠνομάσθη διάδοχος τοῦ ἀποθανόντος 

λατίνου ἀρχιεπισχόπου Γιαλεσίου, ἄνευ τῆς παπιχῇς ἐπιχυρώσεως " « ὅ- 

ποῖος ᾿Αποστολὲς ἦτον μίας μεγάλης ψυχῆς, χαὶ δὲν ἐχουργίαζεν θά- 

γατον ». Βουστρώνιος. σελ. 415, 421. 

(2) Οὗτος ἦν υἱὸς τῆς τροφοῦ τῆς βασιλίσσης “Ἑλένης, χάριν τῆς 

δποίας ὃ βασιλεὺς ᾿Ιωάννης ὠνόμασεν αὐτὸν ἱππότην καὶ τζαμπερλάνον 

τοῦ βασιλείου. 



β΄ 

᾿, ἫἮῬἝῪἮ ᾿ ΕΥ̓ Ὁ, 

τὸν ὁποῖον υάλιστα χοὶ συναπέστειλεν εἰς Ρόδον πρὸς ἐνέργειαν. 

Ο᾽ νεαρὸς ᾿Αποστόλης, ὅστις καὶ τὰ παρχθολώτερα τῶν τολμηνό- 

τῶν ἠδύνατο νὰ ἐπιχειρήσῃ, ἀμέσως λχοὼν μεθ᾿ ἑαυτοῦ τὸν ὑ- 

ποψήφιον γαμώρὸν χαὶ ἀΕλτΙν ὀπαδοὺς κατέπλευσεν εἰς Κύ- 

προν μετὰ δύο πλοίων, χαὶ λῃστρικῶς ἀποθὰς, ἐν πρώτοις ἐ- 

φόνευσε τὸν ἀρχηγὸν τῆς ἐναντίας μερίδος, Ἰάχωθον Γούρην 

βισκούντην τῆς Λευχωσίας, καὶ μετὰ τὸ χαχούργημα ἐλθὼν εἰς 

τὴν ἀρχιεπισχοπὴν συνεχέντρωσε τοὺς ἱερεῖς καὶ ἄλλους ὀπα- 

δοὺς καὶ ὠχυρώθη πρὸς πόλεμον. 

Ἔμπληκτος μαθὼν ὁ βασιλεὺς καὶ τὸ νέον τόλμημα τοῦ 

νόθου αὐτοῦ υἱοῦ, πρὸς ὃν ὅμως ἐνδομύχως ἐξχιρετιχὴν διέτρεφεν 
᾽ , ᾿ ἈΝ τλις 
ἀγάπην, συνεχάὰ ζλεσς τὴν βουλὴν καὶ ἐζήτησς τὴν περὶ τοῦ τολ- 

μητίου ἀπόφασιν αὐτῆς. Οἱ ἱππόται χαλῶς γινώσχοντες τὴν 
» 

πρὸς τὸν ᾿Αποστόλην τυφλὴν ἀφοσίωσιν τοῦ βασιλέως, ἠθέλησαν 

. 
νὰ συμθιθάσωσι τὸ πρᾶγμα᾽ ὅθεν με τὰ γϑλοίας τινὰς ἐπιδεί- 

᾿ ς ᾿ ι Ἶ . Ὁ; ἘΝ ᾿ Ν 

ἕεις, ἐπείσθη ὁ πατὴρ νὰ συγχωρήσῃ αὐτῷ παραχωρῶν τὴν 

ἀρχιξ επισχοπὴν μετ τὰ τῶν ἀνηκόντων ἀγαθῶν, ὡς χαὶ πρότερον, 

καὶ ἐπιτρέπων εἰς τοὺς μετ'ὶ αὐτοῦ ἐλθόντας ν ἀπέλθωσιν ἀνε- 
,ὔ 

νόχλητοι. Εἰς ἐπισφρά χγισιν μάλιστα τῆς κωμῳδίας εἰσήγαγεν 
«λ 

ὃ ᾿Ιωάννης τὸν μετανοοῦντα υἱὸν ἐν αὐτῷ τῷ δωματίῳ ἔνθα ῃ 

ἔχειτο χλινήρης ἡ Ἑλένη, χαὲ ἐπὶ παρουσία τχύτης ἐπετίμησε ἢ ( Ὡς. Ἢ ἱενὴ, κι ἐπ τ ρ σιὰ ὈΟ Οἱ, ΚΕ Ξτιμὴησεν 

αὐτόν (1). 

Ἔν τούτοις τὸ πρὸς τὴν Καρλότταν συνοιχέτιον τοῦ ἀνε- 
" ς ἐπ , ε , . 

ψιοῦ τοῦ πάπα, πρὸς τὸν ὁποῖον ὁ ᾿Αποστόλης ὑπ σχέθη νχ 
Α ἢ 

συμπράξῃ καὶ εἰς τὴν ἁρπαγὴν τῆς ἀδελφῆς, δὲν ἐπραγματο- 
δὶ » , ε , 

ποιήθη, διότι, χατὰ πᾶσαν πιθανότητα, ὁ παμπόνηρος νεανίας, 
αὶ «“ ῃ , δὲ Ὑ κα 5 ᾿Ἶ 

ἅμα κατορθώσας τὸ ποθούμενον δὲν ἐθεώρησεν ἀναγκαῖον νὰ 
, 

ἐχπληρώσῃ τὰς ὑποσχέσεις αὐτοῦ. Πρὸς δὲ τούτοις χαὶ ὁ θα- 
Ν 

λεὺς δἊ᾽ῇηεπ χτεύετο νὰ νυμφεύση χὐὑὐτὴν πρὸς τὸν ἀνεψιὸν σιλεὺς διεπραγματεύςε χ γυμφεύσῃ αὐτὴν πρὸς Ξ 

(1) Βουστρώνιος, σελ. 423. 



αὐτοῦ Λουδοόῖχον τῆς Σαθαυδίος, υ. ὅλας τὰς ἀντιστάσεις τῆς 
- ΝΟ, 

Εἱλένης, θεωρούσης θρησχευτικῶς ἀθέμιτον τὴν ἕνωσιν δύο πρώ- 
Ῥ ,ὔ ε ’ 7 

τῶν ἐξαδέλφων. Η μήτηρ πάσχουσ 
ΟΣ ΝΣ 

προαισθανομένη τὸ τέλος αὐτῆς, ἐξώρκισε τὴν θυγατέρα νὰ μὴ 
ἣ 

συναινέσῃ εἰς τὸν προτεινόμενον Ὁ: τὸν ὁποῖον ἐχτὸς τῶν 

χὴ χατάρα. Μόλις ὅμως ἔχ- 
' 

ἄλλων θέλει ἐπισαρύνει χαὶ ἡ μητρικὴ 

λεισε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡ δυστυχὴς (1498), καὶ ὁ πατὴρ ἔσπευσε 
᾿Ὶ ΣᾺ Ξ ᾿ , “-ὧ 

νὰ συνομολογήσῃ τὸν γάμον τοῦτον. 

Μετ᾿ ὀλίγους μῆνας παρηχολούθησε τῇ συζύγῳ εἰς τὸν 
ε ; , » ,ὔ δ ε » » , 

τάφον καὶ ὁ βασιλεὺς ᾿Ιωάννης Β΄ ἀμέσως δὲ ἡ αὐλὴ ἀνηγό- 

ρευσε διάδοχον τοῦ θρόνου τὴν Καρλότταν. 
Ἀ 

Ὁ πονηρὸς ᾿Αποστόλης μὴ δυνηθεὶς ν ἁρπάσῃ τὸν θρό- 
» ΝἮ»» 

νον, ἐπεδείζατο σπανίαν ὑποχρισίαν, προσερχόμιενος χαθ᾽ ἑκάστην 
ε “"» «ἰὰ 5 ἣν -" " ε 

καὶ ὁμολογῶν πίστιν τῇ ἀδελφῇ, τῆς ὁποίας ἐνδομύχως ἐμε- 

λέτα τὸν ὄλεθρον (1)" ἀλλ᾽ οἱ μεγιστᾶνες ἔπεισαν αὐτὴν ν᾽ ἀ- 
κ "» “δ « , “ » 

πομαχρύνῃ τὸν ἐπιχίνδυνον ἀδελφόν, ὅστις ἐχμιανεὶς διενοήθη 

σατανικὸν βούλευμα" προετοιμάσας δηλονότι τοὺς οἰχείους ἀ- 
, Α ᾽ ,ὔ , ᾽ ἣ ; , .ι, ἊΝ 

πεφάσισε νὰ εἰσπηδήσῃ νύκτωρ εἰς τὰ ἀνάχτορχ χαὶ δολοφο- 

γήσῃ τοὺς ἀπαρέσκοντας αὐτῷ ἀξιωματικούς, πιθανῶς δὲ καὶ 
ἮΝ 

αὐτὴν τὴν ἀδελφήν. Τὸ τόλμημ μα ὅμως οὐ ῶν χαταμιηνυθὲν 
» 

δι 

ἀπέτυχεν, ἡ δὲ Καρλόττα ῊΡ ὠρὴησς φρόνιμον νὰ ἐξασφαλισθῇ 

φυλαχίζουσα τὸν τρομερὸν ἀρχιεπί τίσχοπον. ᾿Αλλὰ χαὶ ὁ ᾿Απο- 
;- » “ ᾽ ἮΝ ᾿ πῶ δ, ,ὔ Ῥ» ᾿ 

στόλης ἐν καιρῷ ἰδεασθεὶς περὶ τοῦ χινδύνου, συνέλεξε τοὺς 

πιστοτέρους ὀπαδοὺς, καὶ λάθρα ἐγκαταλιπὼν τὴν νῆσον μετέ- 
6 » ν , -» οἱ - ε 7ὕ Ὁ ΑΝ ῬΞ ᾿ 
Ἢ εἰς τὸν σουλτάνον τοῦ Καΐρου, τοῦ ὁποίου ἐζήτησε τὴν 

Ἄ 

συνδρομὴν πρὸς κυρίευσιν τοῦ ἀνήχοντος αὐτῷ βασιλείου (1458). 

Ἢ Καρλόττα χαὶ ὁ τότε ἐλθὼν σύζυγος αὐτῆς Λουδοῖ- 

(1) « Καὶ κάθε πωρνὸν ἐπήγαινεν εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν, καὶ ἐγροί- 
Ἷ, Ν ἐδ 2 ᾿ Ν Ὁ 7 ΕῚ 7 

χαν λειτουργίαν, χαὶ τότες ἐχαύαλλίκευγεν χαὶ ἐπήγαινεν εἰς τὴν ρήγαι- 

γαν ». Βουστρώνιος, 433. 



ρὸ-. 

χος, πληροφορηθέντες τὰς ἐν Αἰγύπτῳ ἐνεργείας τοῦ ἐπικινδύ- 

νου ἀντιπάλου, ἔσπευσαν νὰ παραλύσωσι τὰ σχέδια αὐτοῦ διὰ 

πρΞεσθειῶν, δώρων χαὶ ὑποσχέσεως ὑποταγῆς εἰς τὸν σουλτά- 

νον. ᾿Αλλ ὁ πανοῦργος χαὶ ἐνεργητιχώτατος ᾿Αποστόλης μα- 

ταιώσας τὰς ἀντενεργείας, κατώρθωσε ν᾽ ἀναγορευθῇ ἐν Καΐρῳ 

βασιλεὺς τῆς Κύπρου ὑπὸ τὸ ὄνομα ᾿Ιχχώῤου Μ΄, καὶ τῇ 18 

σεπτεμθρίου 1499 χατέπλευσεν εἰς τὴν νῆσον μετὰ τοῦ χο- 

ρηγηθέντος αὐτῷ ἀξιολόγου σουλτανικοῦ στόλου καὶ στρατοῦ. 

Εἴχτοτε δὲ ἤρξατο ὁ μεταξὺ τῶν δύο ἀδελφῶν πολεμος μετὰ 

ἡρωϊσμοῦ ἀνταξίου εὐγενεστέρου ἀγῶνος. ᾿Αφ᾽ ἑνὸς μὲν κατε- 

δείχθη ἡ σχληρότης χαὶ ἡ θηριωδία, ἀλλὰ σύναμα χαὶ ἡ με- 
ς 

γάλη τόλμη καὶ ἀνδρείχ τοῦ ᾿Ιαχώδου, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ ὁ ἱππο- 

τισμὸς τῆς ἡρωΐδος βασιλίσσης, ἥτις παρὰ πάντων σχεδὸν ἐγκα- 

τυαλειφθεῖσχ, γχαὶ αὐτὸν τὸν μαλθαχὸν καὶ ἄνανδρον σύζυγον 

ἀντὶ συνδρομῆς βάρος ἔχουσα, ἐκλείσθη μετ᾽ ὀλίγων πιστῶν ὁ- 

παδῶν ἐν τῷ φρουρίῳ τῆς Κερυνείας χαὶ ἀντέταξε χατὰ τοῦ 

ἅρπαγος ἀδελφοῦ τριετῆ μανιώδη ἀντίστασιν. Μάτην ἐπιχα- 

λουμένη πανταχόθεν ἡ Καρλόττα ἀρωγὴν, ἄπελπις πλέον ἐνε- 

πιστεύθη τὸ φρούριον εἴς τε τὸν σύζυγον χαὶ τοὺς ἄλλους ὁ- 

παδούς, χαὶ ἐξελθοῦσα διηυθύνθη εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν προς ἐξεύ- 

ρέσιν βοηθημάτων συλληφθεῖσα καθ᾽ ὁδὸν καὶ γυμνωθεῖσα ὑπὸ 

τῶν ᾿Ενετῶν, ἀπὸ τῶν ὁποίων μόλις διέσωσεν αὐτὴν τὴν ἐν- 

δυμασίαν ἣν ἔφερεν, ἐξηκολούθησε τὸν πλοῦν, καὶ ἐλθοῦσα εἰς 

Ρώμην ἐπαρουσιάσθη εἰς τὸν πάπαν Πίον Β΄ καὶ διὰ φλογερᾶς 

ρητορείας, κλαίουσα χαὶ ὀδυρομένη ἐπεχαλέσθη τὴν συνδρομὴν 

τῶν εἰς δάχρυα χατανυγέντων ἀχροατῶν. Ὁ πάπας θχυμάσας 

τὸν ἑλληνικὸν ἐχεῖνον χείμαρρον, ὑπεσχέθη αὐτῇ 

βοήθειαν. ᾿Εκ Ρώμης δ᾽ ἐλθοῦσα εἰς Σαθαυδίαν, Γένουαν, καὶ ἄλ- 

λας χώρας περιεσύναξε μιχρὰς βοηθείας, καὶ ἐπανελθοῦσα ἀνε- 

ζωογόνησε τὸ θάρρος τῶν ἐν Κερυνείᾳ. Καὶ πάλιν δὲ ἀποφα- 

σίσασα νὰ ἐξέλθῃ πρὸς εὕρεσιν καὶ ἄλλης βοηθείας, ἐνεπιστεύ- 



ρξ. 

θη τὴν φρουρὰν εἰς τὸν Σιχελὸν στρατηγὸν Σὸρ δὲ Νάόες, χαὶ βϑῸρ ροσθηγ ν 
παραλαθοῦσα τὸν μαλθακὸν σύζυγον, μὴ δυνάμενον ν᾽ ἀνθέξῃ ͵ 

ι 

εἰς τοὺς πόνους τῆς πολιορχίας, ἐξησφάλισεν αὐτὸν ἐν Ρόδῳ, χαὶ 

ἀμέσως ἔπλευσε πρὸς ἀναζήτησιν ἐπικουρίας. Δυστυχῶς ὅμως ἡ 

γενναία τῆς Κερυνείας φρουρὰ περιελθοῦσα εἰς τὴν ἐσχάτην ἀ- 

πελπισίαν, ἀφοῦ κατέφαγε χαὶ κύνας χαὶ γαλᾶς χαὶ μῦς, ἠναγχά- 

σθη νὰ παραδοθῇ (1). ᾿Επανελθοῦσα εἰς Ρόδον ἡ δυστυχὴς νεᾶνις 

ἔμαθε τὸ ἀτύχημα, πλὴν οὐδόλως τὸ θάρρος ἀπολέσασα δὲν 
7) “ 

ἔπαυσε τὸν κόσμον ἐπὶ εἴκοσι καὶ πέντε ὅλα ἔτη ταράττουσα, 
" . ᾽ 

ἀνταρσίας διοργανίζουσα, ποτὲ μὲν εἰς Ἰταλίαν χαὶ Γαλλίαν 
΄ 

εὑρισχομένη χαὶ στρχτολογοῦσα, ποτὲ δὲ εἰς Ρόδον ἐργομένη ρισχομένη Χὶ ρα γοῦσα, ποτὲ δὲ εἰς οχομένη 

καὶ συνεννοουμένη πρὸς τοὺς ἐν τῇ νήσῳ εὐαρίθμους αὐτῆς 

ὀπαδοὺς, ἄλλοτε εἰς Κάϊρον μεταθαίνουσα χαὶ ἐξαιτουμένη τὴν 

βοήθειαν τοῦ σουλτάνου, ἱπποτικῶς ἀπορρίπτουσα πᾶσαν περὶ 
Α 

χρηματιχῆῇς ἀποζημιώσεως πρότασιν, ἀλλ οὐδέ ποτε ἡ ἀτυχὴς 

ἰδοῦσα πραγματοποιούμενα τὰ ὄνειρα αὐτῆς, ὄνειρα τὰ ὁποῖα 

μόνον ὁ ἐπελθὼν θάνατος διέλυσε (1487). 
" Διὰ τῆς πτώσεως τῆς Κερυνείας ἀδιαφιλονείχητος διαμεί- 

Α Ὁ γας βασιλεὺς τῆς Κύπρου ὁ ᾿Ἰάχωύος Β΄, ἐν τῇ πολεμιχῇ αὐ- 
“ ε “- μ τας μι ι ᾿ , - ᾽ τοῦ ὁρμῇ διενοήθη ν᾽ ἀποδιώξῃ χαὶ τοὺς Γενουηνσίους τῆς ᾿Αμ- 

μοχώστου (2)" μετὰ δὲ τὴν αἰσίαν διεχπεραίωσιν καὶ τοῦ τολ- 

υήματος τούτου, ἐθεώρησε πλέον φρόνιμον ν᾿ ἀπαλλαγῇ χαὶ 

αὐτῶν τῶν συμμάχων Αἰγυπτίων, εἰς οὺς πραγματιχῶς ὦφειλε 

τὴν θριαμθευτικὴν αὐτοῦ ἐνθρόνισιν. καὶ δὴ ἀπανθρώπως χα- 

(1) Πάντες οἱ ἱστορικοὶ ὁμολογοῦσιν ὅτι εἰς τὴν πτῶσιν τῆς Κἀε- 

ρυνείας συνετέλεσεν, ἐχτὸς τῆς πείνης, καὶ ἣ προδοσία τοῦ φρουράρχου, 

πρὸς ὃν ὃ ᾿Ιάκωύος ἔδωχε τὴν νόθον αὐτοῦ θυγατέρα, ἀναγορεύσας χαὶ 

πρίγχηπα. 

(8) Ταύτην χατέϊχον ἐπὶ μίαν σχεδὸν ἑχχτονταετηρίδα ἁρπάσαντες 

ἀπὸ τοῦ Πέτρου Β΄. 



᾿ 
’ 

ὕργ: 
»Ἥ»Ἥ Α ὯΝ Ψ “Φ , ( ε εὰ ἼΞΞΝ Β ᾿Ξ , ἷ 

τασφάξας τοὺς δυστυχεῖς, χατώρθωσεν ὁ παμπονήρος τυρᾶννος 
δ -“--: “ , » »' ᾿ - 

νὰ διχαιολογήσῃ παρὰ τῷ σουλτάνῳ τὸ ἔγχλημα, παριστῶν 
- ἐν 3 -»"Ὕ Ζ » 

τοῦτο ὡς ἀναγκαίαν συνέπειαν τῆς χατ αὑτου συνῶμοσιαᾶς αὐ" 

τῶν (464). 

Ἅμα τῇ ἀποθάσει αὐτοῦ εἰς Κύπρον ὁ Ἰζάχωύος ἐφρύντι- 

σε νὰ προσοιχειωθῇ χαὶ τὸς δυτιχὰς δυνάμεις, αἵτινες ἐφαί- 
᾿ γ , 

νοντο συμπαθοῦσαι πρὸς τὴν Καρλότταν, ὡς τὴν νομιμωτέραν 
ΘΙ , δ ᾿ Α ᾿ 

τοῦ θρόνου διάδοχον, χαὶ ἰδία τὴν Ῥώμην, ἥτις διὰ πολλοὺς 
ΝΡ, 

λόγους ἀπεχθανομέ νὴ αὐτὸν διέσπειρε τερατώδεις συκοφαντίας 
-» , σΡ ν 

περὶ τῆς ἀπιστίας τοῦ πρῴην ἀρχιεπισχόπου Κύπρου. Οθεν 

ἀπορτειιας τὸν ἐπίσχοπον Νευιησοῦ χαὶ τὸν Κύπριον Φίλιππον 

εν ποδοχάτορον (1461) ἐζήτησε τὴν ὑποστήριξιν τοῦ πάπα Πίου 

ὧν πολλὰ κατ᾽ ἀνάγκην τότε ὑποσχόμενος αὐτῷ ἀλλ ὁ πάπας 

οὐ μόνον δὲν ἀνεγνώρισε τοὺς πρΞσθευτὰς τοῦ ἐχθίστου ἐ- 

χείνου πολεμίου τῆς χριστιανικῆς θρησκχιεύας, ἀλ- 

λὰ χυὶ διέταξε τούτους νὰ ἐγκαταλίπωσι τὴν Ῥώμην. ᾿Επὶ τέλους 

ὅμως συναινέσας εἰς ἰδιαιτέραν συνέντευξιν χαὶ ἐννοήσας, ὡς λέ- 

γουσιν οἱ λατῖνοι χρονογράφοι, τὰ γραικικὰ τεχνάσματα 

(σγδθοδθϊοδθ ἃγίϊβ ΠῸῚ ἰρηδῦη5) ἀπέπεμψε τούτους κενούς. 

ΓΤ δοὺ δὲ πῶς αὐτοὶ οἱ λατῖνοι χρονογράφοι τῆς Κύπρου ἀφελῶς 

ἀφηγοῦνται τὴν κυρίαν ἀφορμιὴν τοῦ πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Κύ- 

πρου ἀχατονομάστου μίσους τῆς Ρώμης. « ᾿Ελέχθη ὑπό τινων 

χαχοθελητῶν ὅτι ὁ βασιλεὺς ὡρχίσθη εἰς τὸν σουλτάνον, ἀπαρ- 

νηθεὶς. μάλιστα χαὶ τὸν σταυρόν τοὺς δὲ υύθους τούτους οὐ 

μόνον ἐπίστευσεν ὁ πάπας Πίος Β΄, ἀλλὰ χαὶ ἔγραψε πρὸς αὖ- 
᾿ , ἡ ῶν ἡ «“ , » Ἂν ’ 

τὸν τραχέως. Οὐὸδείς ὅμως πρέπει νὰ παραξενευθῇ εἰς τοιαὺ- 
;ὔ 

Ω. εξ. 9] Ὁ" ὡς σύζυγον μίαν ἀνεψιὰν αὐτοῦ ἀλλ᾽ ὁ βασιλεὺς ἠρνήθη 

διά τινας χαχὰᾶς πληροφορίας περὶ αὐτῆς. Διὰ τοῦτο ὀργισθεὶς 

ὁ πάπας ἔγραψε περὶ τοῦ βασιλέως πᾶσαν χαχολογίαν - ἂν ὅ- 

μως ἐλάμοανεν ὡς σύζυγον τὴν ἀνεψιὰν αὐτοῦ, θὰ ἦτο ὁ χαλ- 



ἀρεῖς : ΠΡ ᾿ς Αγ α 
λίτερος χριστιανὸς τοῦ χόσμου. ᾿Αρκεῖ νὰ γνωσθῇ ὅτι ἡ αὐτοῦ 

ἁγιότης ἔγραψε μετ᾽ ἐμπαθείας » (1). 
Ἷ ! ᾿ 

» ΟΕ Τὰν , 2) Ὃ - το, ξι- τϑι 

Εξασφαλισθεὶς δ᾽ ἐν τῷ θρόνῳ ὁ ᾿Ιάχωοος ἐπεδίωξε μετὰ 
. τ ᾿ ε “" Ζ' σε ΓΙ ΣΑΣ δ ἘΞ ᾿ ἐπιμονῆς συνοιχέσιον τὸ ὁπεῖον ἐματαίωσεν ἡ πρὸς αὐτὸν ἐμ- 

» ἔπε ΄ Ν,ἤ ᾽, ᾿ 

πόθεια τῆς Ῥώμης. ᾿Εν τῇ πόλει ταὐτη διέτοιος τοτὲ ὑπὸ 

τὴν χηδεμονείαν τοῦ περιλαλήτου Τρχπεί(ο ουντίου Βησσαρίωνος 

τοῦ χαρδιναλίου ἡ Ζωὴ Παλαιολογη θυγάτηρ τοῦ ὑστάτου 
᾽ ! Α 

που τῆς Πελοποννήσου Θωμᾶ χὰ ὶ ἀνεψιὰ τοῦ τελευταίου 
΄ ,ὔ ἢ 

αὐτοχράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Πχλχιολό γού, τῆς, ὁποίας τὴν 

χεῖρα ἐπανειλημμένως ζητήσας ὁ Ἰάχωόος ἔλχ 

ριφρονητικὴν ἄρνησιν. 

ποφθχλμιῶσα τὴν Ν- :] ΣΌΣ [Ὁ . Ὁ Θ ἿΞ τ Ε 
ε ὮΝ ὔ 

Ἢ ἑνετικὴ δημοχρατία 
ΡΝ » ς 5 -- 

Κύπρον ἐξέλεξεν ὡς ἀθῶον ὄργανον τῶν χε ον αὐτῆς ὃια- 
, κ ε , » , σ , “ ε ,ὔ 

ϑθυχευμκάτων τὴν ὡραίαν Αἰχατέρίναν Κορνάρου, ἣν υἷο 1 
᾽ εἶ ᾿ , “ ε Ὑ ε δι 

γεν εἰς τὸν ᾿[ζχωόον ὡς σύζυγον ᾽ ὁ δὲ βθασιλεὺ σασα ἐτρὴτ ( 
. ΟΕ; ἣ 

ἌΚΟΣ πολλᾶς ὑπεχφυγάς, ἐοιάσθη νὰ συνομολογήσῃ τὸ προτει- 

νόμενον συνο!χέσιον (1468) ἐκ πολιτικῆς μᾶλλον ἀνάγκης, ὅ- 
ΝΝ ,ὔ » 

δημοχρατίαν σύμυνχον εἰς τὸν 

χατ᾽ αὐτοῦ ἐπιχείσενον συνχσπισμὸν τῆς Γενούης χχὶ τῆς Σα- 
΄ - . , ἢ ᾿ ζῶν “ 

ραυδίας. Ἀϊόλις ὁμωὼς ἔνομισς παρελθόντα τὸν χίνουνον τοῦτον, 
τ ΤΕΣ Ήν Ἂς: Η ΛΈΓ Σ ἂν ; τ ἢ 
ἀνέοαλλεν ἀπὸ. ἔτους εἰς ἔτος τὴν ἐπιτέλεσιν τοὺ γάμθι, ἐπὶ 

, δὲ . ΄, ᾿ 3 Α ᾿Ὶ 

τέλους δὲ ἀποφασίσας χαὶ αὐτὴν τὴν διάλυσιν τοῦ ἀρραθῶνος, 
ΕΣ , Γὴ , ν -μ 

ἐπανέλχόεν εἰς Ρωμὴν τὰς περὶ τῆς ἑλληνίδος ἡγεμονίδος προ- 

τάσεις. ᾿Αλλ αἱ συνεχεῖς τῆς Ἑνετίας ἀπειλαὶ χαὶ πολεμικαὶ 

ἐπιδείξεις, οἱ θρυλλούμεναι χατὰ τῆς Κύπρου προετοιμασίχι 
“- ᾿" "τς ΝΣ “,ακὔ » , , ΡῈ 

τοῦ δουχὸς τοῦ Μεδιολάνου, αὐθεντεύοντος τότε χαὶ τῆς Γε- 

νο δ᾽ ““τισι) "σι ἌΓ ᾿ς - 2: Ρώμης ῳκφ} ἜΥΡΕΞΕΙΝ τῆλ ΣΙ Α ὦ 
ύης, Ἣ πξισυ Ξ ιχὴ αρνῆσις τῊς μιῆς, καὶ ἐπι τέλους 0 ὃ- 

πελθὼν γάμος τῆς Ζωῆς πρὸς τὸν δοῦχα ᾿Ιωΐζννην Τ΄ τ 
2 " , " ᾽ ᾿ ι δι " Ἀ 

σίας, ἠνόγχασαν τὸν ΙΖχωύον νὰ γυμφευθῇ τὴν ἀπὸ τεσσάρων 

ἐτῶν μεμνηστευμένην Αἰχατερίναν Κορνάρου (1472). 

(1) ΕἸογῖο Βαβύίγοπὶο. (δῖαβ Παΐρὶθ, ΠῚ, 111). 



, 

ΡΥ- 

Δεινὴν ὅμως ἠπατήθη ἡ Δημοχρατία ἀπάτην ἐχλαθοῦσα 

μετὰ τὸν γάμον (1) τὴν Κύπρον ὡς τιμάριον αὐτῆς" διότι ὁ 

᾿᾽άχωῤος οὐ μόνον ἀπέρριψε πᾶσαν πρότασιν περὶ συμπράξεως εἰς 

τοὺς πολέμους αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διετήρει φιλίαν καὶ συμμα- 

χίαν πρὸς τοὺς ἐχθροὺς ταύτης, καὶ τὸ σπουδαιότερον ὅτι διὰ 

γλώσσης τραχείας ἀπεδίωχε τῆς νήσου τοὺς πρὸς στιγμὴν ἐλ- 

λιμενιζομένους ναυάρχους τῆς Δημοχρατίας, λέγων ὅτι ἐγίνω- 

σχε χαλῶς τὰ δικαιώματά τοῦ (8ᾶμδθγαᾶ Ὀ6Ὼ Π06]10 

μᾶνονὰ ἃ ἴα) (2). Καὶ μ᾽ ὅλα ταῦτα ἡ πανοῦργος ἐξηκολού- 

θει νὰ περιποιῆται ταπεινῶς τὸν ἀγαπητὸν τοῦτον υἱὸν 

(Η01 ἀ611ὰ βϑυθηϊββϑίιη8) ὡς ἐπισήμως ἀπεκάλει τὸν ᾿Ιάκωῦον, 

περιχυχλώσασα τοῦτον διὰ πολλῶν χαὶ πιστῷν αὐτῆς ὀργάνων. 

Τῇ 6 ἰουλίου 1475 ὁ βασιλεὺς τῆς Κύπρου πλήρης ζωῆς καὶ 

νεότητος (αοίαίο ἰπίθοτα οὐ ΘΌυρου6 τοθυ5[0) ἀπεθδίωσεν ἐκ 
χοιλιαχοῦ νοσήματος, ὡς ἀφηγοῦνται ξηρῶς οἱ Κύπριοι χρονο- 

γράφοι, ἐκ δηλητηρίου δὲ ὡς διέδωκαν οἱ ἐχθροὶ τῆς Δημο- 

χρχτίας, ἀφεὶς τὸ βασίλειον ὑπὸ τὴν χηδεμονείαν τῆς ἐγχύου 

συζύγου αὐτοῦ, μεθ᾽ ἧς περὶ τοὺς ὀχτὼ μόνους μῆνας συνέζησε. 

Μετ᾿ ὀλίγον ἡ Αἰκατερίνα ἐγέννησεν υἱόν, ἀλλὰ καὶ τοῦτον με- 

ἥτι: γινώσχουσα τὴν χαχὴν ψυχὴν τῶν Κυπρίων (ἢ 

Π]8]}᾿ ἃηΐπιο ἀ6 ΟἸργιοι) διέταξε τὴν ἐν τῇ νήσῳ συγκέντρωσιν 

τῶν στόλων αὐτῆς πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς θυγατρὸς βασιλίσσης. 

Οὐδέποτε οἱ Κύπριοι ἐξεδήλωσαν τὸ κατὰ τοῦ ξένου μῖ- 

σος τρανώτεοον χαὶ ἀγριώτερον, ἢ τότε: διότι ἀμέσως ἐξεγερ- 

(1) Τοσοῦτον ἣ Δημοχρατία ἐφούεῖτο περὶ τῆς ἀποποιήσεως τοῦ 

Γαχώδου, ὥστε διέταξε ρητῶς τὸν συνοδεύσοντα τῇ Αἰχατερίνῃ πρεσὄευ- 

τὴν Βραγαδῖνον νὰ ἐπιμείνη ὅπως τελεσθῇ ὑπὸ τοὺς ἰδίους αὐτοῦ ὀ- 

φθαλμοὺς δ γάμος. 

(39) Ἔχθεσις τοῦ πρεσδευτοῦ ᾿Ιωάσχφ Βαρδάρου κατ᾽ ἀπρίλιον 1478 

(Μ85 [μαὐγῖθ Π|, 936). 



θέντες ἐδολοφόνησαν τόν τε θεῖον τῆς βασιλίσσης ᾿Ανδρέαν Κορ- 
Ἷ » » Ἐς δι 

γάρον, τὸν ἐξάδελφον αὐτῆς Μάρκον Βέμθον, καὶ πάντας σχεδὸν 
᾿ ε τλ ΙΝ , 

τοὺς ἄλλους περὶ αὐτὴν ἑνετοὺς συμθούλους. Τὸ δὲ περιεργό- 
.“ ι » Α ε ᾿ ΄ » ΕΣ Α 7 

τερον ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ Αἰχατερίνα, μετ᾽ οὐ πολὺ λησμονήσασα 

τὴν κατὰ τοῦ ἰδίου αὑτῆς οἴχου αἱματηρὰν ταύτην διαδήλω- 
ἤοξ μὔι ΧΑ ΣΝ ΔῊΣ ὺς Κυπρίους. δὲ ὧν τας 

σιν, ἤρξατο συνεργχζομένη πρὸς τοὺς Κυπρίους, δί ὧν συνεννοεῖ- 

τὸ πρὸς τοὺς ἀσπ πονδοτέρους ἐχθροὺς τῆς Δημοχρατίας, ἵν ἀ- 
, ἃ 

ποφύγῃ τὰς μητρικὰς ἐκείνας ἀγκάλας, αἵτινες ἐξ ὑπερ 
ὔ ,ὕὔ “-Ψ ᾽ὔ ᾽ 

σὴς φιλοστοργίας μέχρι! πνιγμοῦ περιέπτυσσον αὐτήν. 

᾿Αλλ ἡ πραχτιχὴ δημοχρατίχ ἀμέσως ἐπεμοᾷσχ ἐθχνά- 

τῶσε τοὺς ἀπαρέσχοντας αὐτῇ Κυπρίους (1), μετῴχισεν εἰς τὰ 

φρούρια τοῦ ἹἙνετιχοῦ τήν τε μητέρα τοῦ ᾿Ιχχῴώῤου χαὶ τοὺς 

ἄλλους αὐτοῦ συγγενεῖς, ὡς χαὶ τοὺς ἐπισημοτέρους τιμαριού- 

χους, χαὶ καταλαθοῦσα διὰ πιστῶν στρατευμάτων τὴν νῆσον, 
ἜΝ τ σὰ προς ἐῆ: ὡ, ΒΟ ΕΑ βενοτως, προέτεινεν εἰς τὴν ἀγαπητὴν θυγατέρα τὴν παραχώρη- 

ε “-“ δὴ - « , , ; 

σιν τοῦ βασιλείου ὑπὲρ τῆς υἱοθετησάσης αὐτὴν μητρός. Νά- 

τὴν ἡ δυστυχὴς Αἰχατ τερίνα διεμαρτύρετο χατὰ τῆς τοιχύτης 
, ᾿Ξ ι 

βίας, ὑποσχομένη ὅτι εὐχαρίστως ἤθελΞ πράξει τοῦτο μετὰ 

θάνατον. Ἡ δημοχρατίχ ὅμως χωφεύσχσα χαὶ εἰς τὰ δάχρυα 

χαὶ τὰς παρακλήσεις τῆς θυγατρός, ἀπέστειλεν εἰς Κύπρον τ 
5 ᾿ ΞΕ ““,΄}ὕ 1 

τε μητέρα χαὶ τὸν δελφὸν τῆς βασιλίσσης, ἵνα προτρέψωσιν 

αὐτὴν εἰς ἀῤδίχστον ἐκπλήρωσιν τῶν εὐχῶν τῆς πατρίοος, δια- 
“4 “ Ἃ ι » Δ ἜξῪ, 2 ( Ξ ,ὕ " “ 

τάξασα ἅμα χαὶ τὸν ἐν τῇ νήσῳ σταθμεύοντα στόλαρχον, ὅ- 
᾿ ᾿ . ΔΕ ε Ν .ο- Ψ 

πως ἐν περιπτωσει ἐπιμονῆς, ἁρπάσῃ διὰ τῆς βίας καὶ σύρῃ 
ἐγ: ι » , ἮΝ , 

εἰς Ἑνετίαν τὴν ἀντάρτιδα θυγατέρα (ΓΟ 6]16 ΠῚ πο- 

ΟΡ. 

Διὰ τῆς ἑνετικῆς χατοχῆς ἡ Κύπρος ςταδληθεῖσα εἰς 

Ὁ » 2 7 ἣΝ , Ὁ Ν 

(1) Οὐδέποτε τὸ εὔραμς ἐπισημότερον διετρανώθη ἢ ἐν τοῖς περὶ 
.- ,ὔ ω» τ ἘΞ 5» 

ἹΚύπρου ἀπορρήτοις ἐγγράφοις τῆς Δημοχρατίας, ἐξ ὧν τὰ πλεῖστα ἐ- 

δημοσιεύθησαν ας ΤΙ αὐρῖθ, 1Π| σελ. 862-435). 



. ΄ ᾽ . ᾿ ᾿ ᾽ 

ὑποτελῇ ἐπαρχίαν, ἀπώλεσεν ἀνεπιστρεπτεὶ τὴν βασιλικὴν αὐ- 
ν 

“Ά 5 “- , ᾽ ι Π ι κι ΕΣ ΄ ε , ᾿] 

ΠΩΣ ἀνεζχοτησιαν, οὐχ: δὲ και το ονομα: διότι Ὶ πξοι τ 

Αἰδριατικὰ τέλματα ἑδρεύουσα ἀπολυτόφρων ἐχείνη ὀλιγαρχία 
τὶ ͵ ἈΉν 

, - 

ἡ κατ᾿ εὐφημισμὸν ἸΕΥΟΠΕΥ Δημοχρατίχ, εἰρωνικῶς πῶς ὦνο- 
) - Α -.. 

μυζΞ βασίλεια τὰς Ἑλλάδ: μεγάλας αὐτῆς κτήσεις, δη- 

λαδὴ τὴν Κρήτην, τὴν ἐπ νς χαὶ τὴν ὕστερον χαταχτηθεῖσαν 

Πελοπόννησον. Οὕτω δὲ ἀποτόμως διεχόπη ὁ ἀπὸ πεντηχον- 
"Ν , ’ αὶ 3 

ταετηρίδος γιγαντισίοις βήμασι προχωρῶν ἐξε λληνισμος τοῦ ἀλ- 
' 

λογενοῦς στοιχείου, τὸν ὁποῖον τοσοῦτον ὑπ τέθαλψεν ὁ ὕστατος 

« αὐτῆς γαλλοπελοποννήσιος βασιλεύς. Αὐτὸς οὗτος ὁ Ἰάχωθος 

ἵνα ὑορίσῃ παρὰ τῷ σουλτάνῳ τῆς Αἰγύπτου τὸν σύζυγον τῆς 

ἀδελφῆς αὐτοῦ Καχολόττας Λουδοῖχον τὸν ἐχ Σαῤχυδίας, ἀπο- 

ἴ τοῦτον Γάλλον (Πομηϊποπὶ (δΔ]]}ουπι)" (1) τὰ ἐπὶ τῆς 

βασιλείας αὐτοῦ ἐκδεδομένα διατάγματα συντάσσονται ἀναμὶξ 

εἰς ἑλληνικὴν χαὶ γαλλικὴν διάλεχτον᾽ ὁ δ᾽ ἐξελληνισμένος 

γραμματεὺς χαὶ χρονογράφος αὐτοῦ βουστρώνιος ὀνομάζει Κυ- 

πριώτ ας τοὺς γάλλους χαὶ ἕλληνας, περιφρονητιχῶς- δὲ Φρ ἄγ: 
κ ὍΝ εν: " ᾿ ε , ε . “-“"ὗ-7. 

κοὺυς τοὺς ζένους Ἐνετοὺς χαὶ Ισπανους. Η ἐπιμονὴ “τοῦ 

ἥτησιν τῆς χειρὸς τῆς Ζωῆς Παλαιολόγης, 

. δι πο τ, ΤῊ βού ἘΠῚ - Ξ τς - , κληρονόμου τοῦ βυζαντινοῦ θρόνου, εἶναι γεγονὸς ἀξιοπαρατή- 

ρῆτον " χύριος δὲ οἷδεν ὁποίας τῆς ἑλληνιχῆς ἐθνιχότητος ἐλ- 

δ ᾿ Ἄγε ας Πα ἘΤΑΡ ΤΝ ἢ Υδ σΥ δ, ᾿ΕΝ 5 ὶ ὃ πίδας κατέστρεψεν ἡ πρὸς ἐχπλήρωσιν τοῦ μεγάλου χαὶ ὁιὰρ- 
ἘΝ γντιτανθεῖξο Χο το ΑΚ, ἣς Ῥῴμης! Ναὶ ΥΥ 
χοῦς αὐτοῦ ὀνείρου ἀντιταχθεῖσα ἄρνησις τῆς Ρώμης! Ναὶ μὲν 

, "- ᾿ ΡῸ γεν ͵ ε ΕΥ Ἁ ΄ ᾽ 

τότε τῶν Τούρχων ὁρμὴ ἦν φούερά, ἀλλὰ καὶ ὁ ᾿Ιάκωδος, - 

" 

ὅστις νέος μετὰ θαυμαστῆς ἑτοιμότητος διέφυγε πουδαίους 
; ὙΠ ΝΝΝΝ ΕΝ τὸ Ξ Ν ἢ ἢ 5 : ἘΞ 

κινδύνους, καὶ διὰ μόνης τῆς ἀνδρείας χαὶ εὐφυΐας αὐτοῦ χα- 
δὰ ὙΤΎ: ἌΣ υκς ᾿ 

πέχτησε τὴν νῆσον χαὶ ἀπεδίωξε τοὺς ἰσχυροὺς Γενουηνσίους, 
Β ᾿ . .Ν , 5 ΝΥ ΑΕ 4. 
ἀνδρωθεὶς ἠδύνατο νὰ διοργανίσῃ τὸ πλούσιον ἐκεῖνο βασίλειον 

(1) Βλέπε τὴν πρὸς τὸν σουλτάνον δημηγορίαν αὐτοῦ ἐν ἀ0068}]1- 

ὨΪ, σοιμχηθηΐ. [11 1]. 



ἑως τῶν βαρηάρων, τῶν “" [Ὶ 
᾿ς “Θ 

Ξ ἕῳ ΝΣ τ Ὡ ΣΙ “ ο ῷ, εὶ ΞΣ τ) ὩΝ Ὁ (Ἢ “ν [] Η᾿ -» ().-. Ω 
ε Ν'; ᾿ - ΝΥ "" , , 

ΟῊΝ χαὶ τοὺς δόλους χαὶ τὰ φιλοχρημάτιχα ἐλατήοιχ χάλ- 
͵ ῃ 

λιστα ἐγίνωσκε. 

ἐπὶ τοῦ ἁρπαγέντος βασιλείου τῆς Κύπρου ὑπερογδοηκονταέτιν 
᾽ αν ͵ Υν ἃ γὰ , ν ᾿ 

δεσποτείαν αὐτῆς (1489-1570) ἐδείχθη τὴν βαρθαρότητα ἐφά- 
ἢ ἣν. ὦν , Α ἫΝ ν ᾿ 

μιλλος πρὸς τοὺς διαδεχθέντας αὐτὴν Οθωμανοὺς, τὸν ζυγὸν 
Η “ τ " ΣΡ Α - ,“ 5 

τῶν ὁποίων πρὸ πολλοῦ ηὔχοντο ν᾽ ἀνταλλάζωσιν οἱ Κύπριοι 

πρὸς τὴν ἄγιχτ ονόμαστον τυραννίαν τῶν λε ξγομ ιἔνων χριστιανῶν 

“ῶο, 
ὦ ΕΞ. Ὁ σι ῷ ς Ν᾽ [ῳ 5 ΠῚ τα Ὁ . Ν ͵ Εἰνετῶν (1). Οἱ Τοῦρκοι τοὐλάχιστον ἐπέτ 

Σ ον ὑς Α με. ᾿ Ν ᾿ 

παιδεύωσι τὰ τέχνα αὐτῶν εἰς ἑλληνικὰ ἐχπαιὸ ευτήρια, τὰ 
ε - Ω ΄ . - ΡΨ Τα Η͂ , 

ὁποῖα ἡ Δημοκρατία ἅμα χαταλαθοῦσα τὴν νῆσον ἐθεώρησε 

φρόνιμον νὰ χλείσῃ (2). 
15 Ξ ὯΝ Ν,Ψ} -» 5 ἘΞ δι 

Ενταῦθα χαταπαύω τὴν διήγησιν, διότι ἐξ ἀρχῆς δὲν 

προεθέμην νὰ εἰσέλθω εἰς τὸν λχούρινθον τῆς ἐν ̓ 

χοχρατίας, ἀφοῦ μάλιστα περὶ ταύτης λαλοῦσι λεπτομερῶς οἵ 
“-“ » δ,’ , » ΕΞ ᾿ “α ῃ ᾿ «- 

γῦν ἐχδιδόμενοι χρονογράφοι αὐτῆς, καὶ πολλαὶ χαὶ πολύτομοι 
ι νὶ ὶ ᾿ 9 ὶ 

᾿Ὶ -" . , ἢ ’ 

Ὁ τῶν οποίῶν τὴΤν πρωτὴν ΚΗ Ὦ Ὁ « ΓΕ 
[ΟἹ .} 

᾿} ; ΠῚ 
, -ΝἮΝῬ , 

μονογραφίαι: ἐδημοσιεύθ 

χατέχει θέσιν τὸ νεώτατον σύγγραμμα τοῦ κυρίου 46 Νίαβ 

ΤΑ 16. 
«ε ᾿ τὰ ΤᾺ Ὁ ι ΄ “-, δι 

Ο σοφὸς οὗτος γάλλος μετὰ φιλοπονίας ἀξίας παντὸς ἐ- 
Ὶ 5 ᾿ ! - 

παίνου ἀπὸ πολλοῦ ἀποχλειστιχῶς ἀφιερωθεὶς περὶ τὴν συγ- 
: Ἐθ ἢ , ᾿ ᾿ τ ἢ . 

γραφὴν τῆς ἱστορίας τῆς νήσου ὑπὸ τὸν οἶχον τῶν Λουζινια- 
“ὖν - , ἀὩ Ε 

γῶν, ἐδη! μοσίευσεν ἄχρι τοῦδε τρεῖς ὀγχώδε ιἰς τόμους, ἐξ ὧν ὁ 

μὲν πρῶτος πέρι λαμοάνει τὴν ἱστορίαν τῆς Κύπρου ἀπὸ τῶν 

ρωμαϊχῶν γρύνων μέχρι τῆς πτώσεως τῆς Πτολεμαΐδος (1291), ΓΝ] 

Ε " " «- : ,Ξἦ ΝΡῬ 

οἱ ὃ ἕτ τξοοι ι δύο π πολλὰ χαὶ πολύτιμα ἀνέκδοτα ἐγγράφα πε- 

ε - 

(1) “Ὁ περιηγητὴς Νικόλαος Ηαϑηῃ ἀναφέρει ὅτι πολλοὶ Κύπριοι 

προτιμῶντες τὸν τουρχιχὸν ζυγὸν ἀπὸ 

στευον εἰς τὴν Μιχρὰν ᾿Ασίαν (Νίαβ 116, ΠΙ, 824). 

(38) Μὰ Τιαῦνιθ, 1Π| σελ. 829. 



ιβ΄. 

ρισυναχθέντα ὑπὸ τοῦ ἀχαμάτου συγγραφέως ἐχ διαφόρων βι- 

ὀλιοθηχῶν τῆς Γαλλίας χαὶ Ἰταλίας. ᾿Αλλ ἐν ᾧ ἐπανειλημ- 

μένως ἀπονέμομεν τῷ σοφῷ χυρίῳ ἀ6 Μα5 [γα τὸν προσ- 

ἤχοντα ἔπαινον, ὡς Ἕλληνες δὲν δυνάμεθα ἢ ν᾿ ἀπευθύνωμεν 

πρὸς τὸν σεθάσμιον φίλον χαὶ εὔλογά τινα παράπονα. 

Ναὶ μὲν δυσχερὴς ἡ θέσις τοῦ ἱστορικοῦ, λαλοῦντος περὲ 

ὁμοεθνῶν χαὶ ὁμοθρήσχων ἀλλ ἀφ᾽ ἑτέρου ἱερώτερα χαθήχοντα 
“ ᾿ » , δ΄. νον δ » - ᾿᾽ Η 

ἀναγκάζουσιν αὐτὸν ὅπως μὴ δοθῇ ἀποχλειστιχῶς εἰς ἐ- ΠῚ ῷ -Ὁ 

πιμέμπτους συμπ παθείας. Βεύχίως προκειμένου περὶ ἱστορικοῦ 

γεγονότος ἀμαυροῦντος τὴν λαμπηδόνα χαὶ τοῦ εὐγενεστέρου 

ἔθνους, ὁ ὁμοεθνὴς ἱστορικὸς οὐδὲν ἔχει δικαίωμα νὰ διαστρέψῃ 

αὐτό, πολλῷ δὲ ὀλιγώτερον νὰ παρέλθῃ τοῦτο ὅλως διόλου 

ἀμνημόνευτον μόνον δ᾽ ἐπιτρέπεταί πως νὰ διηγηθῇ τὸ συμθὰν 

διὰ ξηρῶν λόγων ἢ χαὶ ἐπιειχῶς μετριάσῃ τὴν τραχύτητα αὐ- 

τοῦ. ᾿Επίσης δὲ λαλῶν πε οἱ ἀλλοθρήσχων ἐθνῶν ἀπαρεγκλίτως 

ἐμμενόντων εἰς τὰ πάτρια δόγματα, τὰ ὁποῖα χιλιετηρίδες ὃ- 

λαι χαθιέρωσαν, δὲν ἔχει δικαίωμα ὁ ἱστορικὸς νὰ παρεχθαίνῃ 

ἐπίτηδες τῆς διηγήσεως καὶ νὰ ὑδρίζῃ μετὰ τοσαύτης ἐμπα- 

θείας καὶ ἐπιπολαιότητος θρησχεύματα, τῶν ὁποίων μάλιστα 

ἀγνοεῖ χαὶ τὴν ἱστορίαν καὶ τὸν διοργανισμόν. Πρὸς δὲ τού- 

ὁ ἱστοριχὸς δὲν πρέπει νὰ ἐπ ιδιώχῃ τὴν πολιτικὴν ἢ ἐκ- 

χλησιχστιχὴν προσηλύτισιν τῶν χωρῶν, τῶν ὁποίων τὰς πα- 

λαιὰς τύχας ἀφηγεῖται, διότι τότε μετασχηματίζεται εἰς ἁ- 

πλοῦν μισιονάριον. 

Καὶ ἐν πρώτοις αὐτὸς ὁ κύριος ἂα Μᾷβ 1,αἰγὶα ὑὕποδει- 

χνύει τὸν πολιτικὸν σχοπὸν τῆς συγγραφῆς αὐτοῦ, προωρισμέ- 

νῆς ἵνα χαταδείξῃ τὰ ἐπὶ τῆς Κύπρου δικαιώματα τοῦ λατι- 
“ .) ε -»" γισμοῦ, τὰ ὁποῖα βεῦα ως θέλουσι ληφθῇ ὑπὶ ὄψιν ἐν τῇ 

μελλούσῃ ἀπελευθερώσει αὐτῆς (1). ᾿Αλλαχοῦ λαμ- 

(1) «168 ΘΒΡ υδ πο θ5 οὖ 108 ἀγροὶΐβ 46 1ὰ οἰν ] Ἴδδύϊομ Ἰαὐϊπ 6 

βΒαυγγόσαγοπὺ ἀπ] 46. ὑθιὴρδ ΘΠΟΟΙΘ ἃ οοὐΐα οδίδϑίγρορῃθ, οἱ 



, 
βργ- 

' . ΄ὔ ΑΝ Ἐν ΞΕῚΣ, λ 
χων υφος μισιονρι0} ποοτοξτιξι τὴν Γκα λίαν νὰ ὕὑποστ τηρίξῃ 

᾿ . ΄ ᾽ ΄, ᾽ Γκ ᾽ ἐ ᾽ 

τοὺς ἐν Κύπρῳ εὐαρίθμους Ιχχωοίτας, ὡς δυνχμένους ν ἄντι- 
ἘΣ » - “ἴᾳ Ἅ ἘΑ͂ παοῦ ̓δ ΑΕ τὶ -“ 

προσωπευσωῶσιν ἐν τῇ νησῳ τὴν λατινιχὴν 1 ἀραδοσιν ἔνεχα τοῦ 
᾿ ᾿ 2Ὰ δι 

Επι τέλους ὁξ πρὸ 
Η ᾿Ὶ “«:-:.- ἊΝ -" “- Α ᾽ 

τοὺς Ανχτολίτας τὴν ἕνωσιν τῶν ἐχχλησιῶν, μετὰ τὴν ἐχπλή- 
- ς δ, -“ ᾿ -- , 

ρῶσιν τῆς ὁποίας ὀυνανταᾶι νὰ ἀκ Ὁ Α ἄπο τῆς Δύσεως 

Ε  ομὴν πρὺς- ἀπόσεισιν τοῦ ὀθωμανιχοῦ ζυγοῦ. 
Ν ΠΡ ἀν᾽ 1- Ἂ Μετὰ δηχτικῆς δ᾽ ἐμπαθείχς ἀείποτε μυκτηρίζων τοὺς σχι- 

χοὺς Ἕλληνυς διὰ τὴν πρὸς τοὺς χαταχτητὰς λατίνους ματιοῦ: ᾿λῆνσς οιὰ τὴν προς τοὺς Χαταλτητας λατίνους 

. - -" », ὮΝ “ κᾳ - ὡς» 

δ 1} σὰν εὔλογον ἀντίόρασιν, διὰ σ υνεχῶν χαι ἀχαταλλή- 
- ΄, ι » ἮΝ» 

λων πορεχοάσεωῶν λαύρυ ς ἐπιτίθεται χατὰ τῆς νῦν ὀρθοδόξου 

7 81 ἀὰ ΚδΡΡΟΘΙ6Ρ 165 δἤογίβ αὰθ ἢϊ'ϑηὐ ροπάδηΐ Ρ]ὰ85 4 οδϑῃὺ 

815 ΡΟῸΡ 165 ΒΔΌΥΘΙ 165 ῬΓΡΙΏΘΘΒ 6] 6ῃ ὀξδίθπέ 185 ΠΟΥ 6ΓΒ 

γοΡ 8 0165. σϑύξο αποβύϊοπ, οὐθιηὐθ ἀρα15 Ἰοησίοταρβ, ρϑαΐ Γ6- 

Ρϑηϑῖσο 46 08 ἸΟΌΓΒ, ἃ Τη]]Π16ὰ ἀ65 πᾶ 58:. 45 ῬΓΟΥΙαΘη 1615 

α᾽ ἀπ ὑγδηϑίογηλίοη ἃ ΙΔ6416116 1᾿ ΟΥΙΘ αὐ ΤΌ] 8 Ππ 86110168 

ὀΐγο δρτινό. Ἐπ γεβίϑαί ἀδηβ 16 ἀοτηδίηθ ῃἰβίογίαθ δ, Ρ]ὰ8 οἢ 

Θχδυηΐῃρᾶ 168 [4105 οὐ 165 Ἰϑοπατηθηΐβ, Ρ]ὰ8 165 ἀγοϊίβ ἀ6]8 

τηδίβϑοη 46 ϑδτοῖθ δοοηΐγθ 168 ργῃϑδίθηϊοηβ 46 ΝΆρ]65, 165 Ρ]ὰ5 

ΒοΡΙΘ 585 1 ἰουΐθϑ, οὖ 14 ροββοβιίοη 46 ϑηΐβθ, ᾿οησύθιῃρϑ 

184 ρ]ὰβ γβάουαϑ]6, {50 0 5 οογίδϊηβ οὐ ὈΊθη ἔοπαόβ ». οτζη. 

ΠῚ, ργοΐ. Γ᾿. ᾿Αλλ’ ὃ χύριος Μὰ5 1ιδὐγὶ9 ὃ χαλῶς τὴν Κύπρον γι- 
, ἈΝ ἜΝ ὯἊΝ ἮΝ [ἄς ἊΞ (δέ) “ ΡΞ Ν νώσχων, διατὶ δὲν λαμόάνει ὑπ᾽ ὄψιν χαὶ τὰ δικαιώματα τῶν χατοιχούν- 

Ν 

νὰ 
Ὁ» τ , πὰ τῶν ἐν αὐτῇ. χαὶ ἂν οὗτοι συναινοῦσι πωλῶνται ὡς χτήνη ἀγε- 

“Δ 

λαῖα, ἀντὶ χιλιάδων τινῶν βυζχντίων εἰς τὸν μὲν ἢ εἰς τὸν δὲ τυ- 

χοδιώχτην ὑπὸ τοῦ προστυχόντος ἅρπαγος : 

(() 8 ποβ Ἰοιῦβ, πο] 165 δϑοοῦῖίθα, ΡΔΡ βυϊΐς. ἀ6 160} 

απἰπιοϑίἑό οοπίγο 165 ΟΥ̓ ΟΒ, 8586 ΓΡΡΓοομΘηὐ 46 Κοτηθ 6η 00Πη- 

βορυδηΐ Ιδὰν σἰΐθ ρδρυϊοα]οΡ, οὐ ἰθπάθηῦ ἃ [οπά6Ρ ππθ 66]1858 

46 ϑυγίθηβ σδίμο!απ65, 406 ΠΕ ΌΡΟΡ 6. οσοἰάθπηίβ]6 οὖ ρϑγύϊου- 

Ἰδγοιημοπὶ ἴα ΕὙᾶποϑ ἃ ρυδπᾶ ἱπίόγδέ ἃ Ἀγ ΟΥΙΒ6Ρ.». ΗϊβίοΙΓγθ, 

Ι, σελ. 113. Ταὐτὰ δὲ λέγει ἀλλχχοῦ καὶ περὶ τῶν ᾿Αρμενίων. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. "5. 8 



ριδ΄. 

ἐκχλησίας χαὶ χατὰ τὸ σύνηθες ἐχπλύνει ταύτην δι ὕόρεων (1). 

Α'λλ᾽ ἐν τῷ ἀκατασχέτῳ αὐτοῦ πρὸς τὴν Ῥώμην ζήλῳ ὁ χύ- 

ριος ΝΜίαδβ ]1,δί"16 οὔτε τῶν ἐν Κύπρῳ ἡγεμονευσάντων ὁμοε- 

θνῶν αὐτοῦ φείδεται, ὡς μὴ παρασχόντων εἰς τοὺς πάπας πρό- 

θυμον συνδρομὴν πρὸς ἐχλατίνισιν τῆς ἑλληνίδος νήσου (2). 

Καὶ μὶ ὅλα ταῦτα ὁ σοφὸς Μ45 [αἰγὶ6 ταπεινῶς ἐξαι- 

ται παρὰ τῆς ρωμαϊχῆς ἐκκλησίας συγχώρησιν, ἄν που ὁ χά- 

λαμος αὐτοῦ δὲν ὑπερησπίσθη προσηχόντως τὰς ἀρχὰς τῆς λα- 

τινιχῆς παραδόσεως, προθύμως ἀποχηρύσσων χαὶ χαταδικάζων 

τὰ ἀπαρέσχοντα (93). 

Τὸ δὲ χείριστον ὅτι ὁ πολυμαθὴς ἱστορικὸς ἐπίτηδες χαὶ 
᾿ ἢ ς 7ὔ 5 

αὐτὴν τὴν ἱστορίαν ἀχρωτηριάζει χαὶ παραμορφοῖ, παρερχόμε- 

(1) ΕἸ6 δϑύ βογύϊθ (ἣ ἑλληνικὴ ἐχχλησίχ) 46] ααϊύό οὐ 468] ὋΓ- 

ἐμοάοχίθ Γουηδῖη6; 6116 ἃ ὀΐό ϑηὐγᾶϊηόθ ἅγϑο ἰουΐ 1᾽ Ογιϑῃΐ 

ἀδηβ 16 ουϑηα ΒΟΒ]ΒΙη6, ΤΙ ΠΘᾺΡ ἀὰ ρΡ6ρ]6 αγθο....» 1, σελ. 

8] καὶ ὃ23. «1] ΡουΓΒαΙ, βουγίουν 16 νἱοθ μΒοπίθυχ ἀ6 1 Ἄνδγῖοθ 

ΒΙ ΠΟ Πἶ84 6. 4], ἀ8Π8 168 65115685 ἀ᾽ ΟΥθαΐ, ΓΔΌΔΙ588. ΘΠΟΟΡΦ 

δυ)ουγ μα] 14 οοΟἸϊαίϊοη 465 βϑογοιηθηΐβ 165 Ρ]ὰ8 Ββδὶηΐβ ἃ ὑπ 
τηόδίϊου ἀθ ᾿ἸηϑΡ ΘΠ ΪΓ6 ». σελ. 371]. 

(23) «Νοὺβ Κ᾽ νόούοηβ ἰὰ ὑγδοθ 468 Ἰαὐΐθ5 αα᾽ 6116 (ἣ λατι- 
νικὴ ἐκχλησία) δαὐ ἃ βου ίθην αὐ 1π6 ρᾶρὺ σοηΐγθ 188 αγθοβ, ἀοπΐ 

6116 ρ1ὰ 1 ογριθ] ἃ 1᾽ ΟὈθίββᾶμοθ, 58 Π5 81η818 ΓΔΙΊΘΠΘΡ 168 

σΟΘυΓΒ ἃ 1᾽ απίοῃ; ἀ6]᾽ Δαΐγα, οοπίγε 1᾿ δυύου! 6. οἶν116, (τοὺς ἐν 

Ἰζύπρῳ λατίνους) αἱ τηϑοοπηπὺύ βοπνθηῦ 568 ΟὈ] σύ η8 νἱβτὰς 

Υἱβ 46} ρ]156. οὐ οουυγιῦ ρ]ὰ5 αἰ ὰπ6 [Ὸ]5. ἀ6 58 ργοίθοίίοηῃ 198 

ῬοΟΡα] αἰ οπ5. ἱπάϊρόηθϑβ, δὰ ἀδιγπηθηῦ 46 ἰὰ [Ὁ] οὐ 465 ᾿ἰηξόγο δ 
σδίβο! 468». 1, γΓ. Υ, χαὶ σποράδην ἐν τῷ συγγράμματι. 

(3) 51 ἄδη8 1608 4 ΘΒ ]0η5 ἀ᾽ ὰἂη δαΐίρ ογάγ (τὰς ἐχχλησια- 

σιχὰς). 46 1᾽ 8ἱ ἀἂ ᾿ἱποϊἀ ϑιημηθηΐ ΔΌΟΡ 6, ἀρ] 46 ᾿πυο! Ομ δὶΡ 8 

ΘΡΡΘῸΡ το οδὺ ϑομαρρόο, ᾽ 6ὁη οὔ 196 ἀθβϑανοι δὲ 1ὰ οοπάδη- 

πδίϊοη θη ἃ 1 Ερὶϊδα ἀθ Ἰλουηθ, ΘΟ 6. πη06 ὨΏΙΩΌ]6 οὗ 

γσὶνγθ δἀμπόβίοη δὺχ ῬΥΪΠΟΙρΡῸ5 αα6 ἀ᾽ Δαΐγοβ οὖ δὰ ἰθ ὑπ ΘᾺ 

ἄθ ἀφίοῃαγο, 1) ΧΎΥΙ, 



Ἷ, 

ριξ. 

3 ’, 

γος πάντῃ ἀμνημόνευτα τὰ μὴ ἀρέσχοντα αὐτῷ γεγονότα, -Ξ-: 

χατὰ τὸ δοχοῦν παρεννοῶν αὐτά, ἀφοῦ μάλιστα. μετά τινος 
᾿ Ν » .“ ᾽ 

στόμφου διεκήρυξεν ὅτι θέλει ἐκθέσει γυμνὴν τὴν ἀλήθειαν 
[2 

(14 νογίἰό, 1ὰ σϑῦϊζέ 5616 }} Οὕτω δὴ παρέρχεται ἐν σιγῇ τὰ ῬΡΣ 

ἐν Κύπρῳ κατορθώματα τοῦ παπικοῦ λεγάτου Πελαγίου, ὡς ἀ- 
, 

δυνατῶν ν᾽ ἀνχιρέσῃ γεγονότα πανθομολογούμενχ ὑπὸ συγχρόνων 

Ἰὰς καὶ λατίνων, καὶ τοσοῦτον ἀντιστρχτευόμενα πρὸς τὰς 
“ δ . “ὦ 

π ὲρ τῆς λατινιχῆς παρχϑόσεως ἀρ) χς τοῦ κυρίο υ ας 1,αἰΡ]6. 
Α 

᾿ αὐτὴ δὲ τάσις (1) πρὸς παρχσιώπησιν τῶν μὴ συμφερόντων ξ- 

» “- , "» , » ΡῈ ὃς " Η 
αὐτῷ γεγονότων ἀναφαίνεται καὶ ἐν τοῖς δημοσιευομένοις ἀ- 

ποσπάσμασιν ἐχ τοῦ βίου τοῦ παπικοῦ λεγάτου Πέτρου τοῦ 

Θωμᾶ΄ διότι ὁ κύριος Μ85 1,ἰγία προτιμῶν τὴν ὑπὸ τοῦ ᾿Αρρα- 

γωνίου Κυαρμεσὼν συντεταγμένην συντομωτάτην βιογραφίαν, ἐν 
ταξοὶ 

σχεδὸν παρασιωπᾶται τὸ ἐν Κύπρῳ τόλμημα χατὰ τῆς ἑλληνικῆς 

ἐκχλησίας, ὑποσημειοῖ ὅτι δῆθεν μόνος ὃ Κύπριος χ χρονογράφος 

ποιεῖται λόγον περὶ τῶν προσπαθειῶν αὐτοῦ ὅπω: ἂν αὐχάσῃ 
ἰ 

τοὺς ἔχλῆήνας ἱερεῖς ν ἀκολουθῶσι τῇ λατινιχῇ 

λειτουργίᾳ ἃ ἀλλ οὔτε περὶ παραδοχῆς τῆς λατινιχῆς 

λειτουργίας λαλεῖ ὁ Μαχαιρᾶς, ἢ ὁ γνωστὸς τῷ κυρίῳ Μὰϑβ 

1.ίγ6 μεταφραστὴς αὐτοῦ Στραμθάλης, οὔτε πὰ οὗτος ἀ- 

φηγεῖται τὸ ἐπικίνδυνον ἐχεῖνο πραξικόπημια τοῦ λεγάτου. ᾽Εκ- 

τὸς τοῦ Μαχαιρᾶ, χαὶ αὐτοὶ οἱ λατῖνοι χρονογράφοι τῆς νή- 

σου, ᾿Αμάδης, Φλώριος Βουστρώνιος χαὶ Λορξ δάνο:, οἱ τοσοῦτον 

γνωστοὶ τῷ κυρίῳ Μαβ [Δ {γ16, διὰ μακρῶν ἀφηγοῦνται χαὶ 

πρεπόντως χαταδιχάζουσι τὸ βίαιον ἐχεῖνο τόλμημα, σχοποῦν 

(1) Λέγω τάσιν, διότι ὃ χύριος Μἃ5 1 αἰγί6 δὲν ἐδημοσίευσεν 

ἔτι τὴν ἱστορίαν χαὶ τῶν χρόνων τούτων, ἀλλὰ μόνον τὰ ἔγγραφα. 

(3) [6 ομροπίαα αν ΟΠ ρυ]οῦα ρᾶΓ]6 ἀ65 οἴου ὑθηΐέβ ρὰγ]6 

Ἰόραί ρου ΟὈΠΡ ΘΓ 105 Ῥγά]ϊαίβ ρῦθοβ ὦ δμῆυῦο ἴα ἰἰέμγρῖθ ἰ4- 

ἔϊη,0, οἱ ἀ6 1ἃ γΓθβιβίϑῃο αὐ} ὑσοῦτα ἀ8η8 1᾿ δαἰουῖ ό οἶν]]6, 

Του]ουγβ ἀἰβροβόθ ἃ ργοίόρϑιυ 16 οἱογρό ἱπήϊρόμθ». 11, σελ. 282. 



ρις΄ τῇ 
-» λ Α -" 

οὐχὶ ἁπλῶς τὴν παραδοχὴν τῆς λατινιχῆῇς λειτουργίας, ἀλλ αὐ- 

τὴν τὴν ἀπάρνησιν τοῦ πατρίου δό γματος. Τὸ δὲ γεγονὸς τοῦ- 

το μαρτυρεῖται χαὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων βιογράφων τοῦ Θωμᾶ, καὶ 

ἰδίως τοῦ Βάδδιγγ, ὅστις μετ᾽ ἐνθουσιασμοῦ διηγούμενος χαὶ 

τὸ ἔνδοξον τοῦτο κατόρθωμα τοῦ μαχαρίου ἀνδρός, παρὰ τὴν 

διχθεδχίωσιν τοῦ χυρίου Μὰ5 [Δ γ 6, παρουσιάζει χαὶ αὐτὴν 

τὴν ἐν Κύπρῳ βασιλείαν συμπράττουσχν τῷ λεγάτῳ πρὸς εὐό- 

δὼώσιν τοσοῦτον σωτηρίου ἔργου. 

Πρὸς δὲ τούτοις ὁ χύριος Μδ5 ΓΔ 016 διϊσχυρίζεται ὅτι, 

ἐν ᾧ λαὸς τῆς Κύπρου ἐξ ἀμαθείας τοσοῦτον ἠναντιώθη εἰς 

τὴν θρησχευτικὴν ἀφομοίωσιν, ἀπὶ ἐναντίας οἱ ἐν τῇ νήσῳ πε- 

παιδευμιένοι ἕλληνες ἐδείχθησαν μᾶλλον πρό όθυμοι εἰς τοιαύτην 

συμφ!ιλίωσιν πρὸς τοὺς κρατοῦντας, οἵτινες ἐρεδαψίλθοτ τς αὖ- 

πᾶν ἀγαθόν, ἐχτὸς μόνου τοῦ πολιτιχοῦ διχαιώματος, προ- 

ἄλλων μάλιστα εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ἰσχυρισμοῦ αὐτοῦ Γεώργιον 

ἢ Τρηγόριον τὸν Κύπριον καὶ Γεώργιον τὸν Λαπίθην (1). Δυ- 

στυχῶς ὅμως αὐτὸς ὁ Γρηγόριος ὁ Κύπριος ἀναιρεῖ τὴν ἀσύ- 

τατον διχθεθχίωσιν τοῦ χυρίόυ Μα5 1, Δίγ]6, ὁμολογῶν ἐν τῇ 

ὑπ αὐτοῦ τούτου ἢ ὑπό τινος τῶν μαθητῶν αὐτοῦ συντεταγ- 

μένῃ βιογραφίᾳ τὰ ἐναντίχ. « Πατρὶς μὲν οὖν τῷ συντεταχότι 

τὴν βίόλον, λέγει ἡ βιογρχφίχ, ἐπ. ἡ νῆσος᾽ πατέρες δὲ 
Ψ , [χὰ ε “ ’ 

χαὶ πατέρων πατέρες, χαὶ ὅλως ἡ ἄνω τοῦ γένους σειρά, οἱ 

πλούτου τε τὰ πρῶτα χαὶ τῇ πατοίδος ἔχοντες, ἕως ὅπου 

βαρύ 

: 

, 2 » "Ὁ ᾿ » -ὦ Ν 5 

ἄροις ἔλαχεν ᾿Ιταλοῖς τὸ ἐκεῖσε δουλεύειν ἑλληνικόν " ἐπεὶ 

δὲ ἐδούλευσαν, χαὶ τῆς χοινῆς συμφορᾶς καὶ αὐτοί γε μετέ- 

σχον, μέτριχ καὶ ἔχοντες καὶ τιμώμενοι, καὶ ὅσα μήτ' εἰς πέ- 
5 Ἷ " δ ᾿ ι δ Ὡς: 

νητας αὐτούς, χαὶ τοὺς πολλοὺς καὶ ἀδόξους ἐνέγραφε, μήτ 
᾽ εἣδΟΦ , 

εἰς ἁδροὺς χαὶ βαθυπλούτους συνέταττε » (2). 

(1 ΝΕ 

(2) Καθ οῖ5, υἱΐα αγοσοῦ ΟΥΡΡΙ, δηθ 5 1759. 



ο"ζ΄ 
Ἔχ τῆς βιογρχφίας ταύτης μανθάνομεν χαὶ ὅτι ἕν μόνον 

ὑπῆρχεν ἐν τῇ νήσῳ ἑλληνικὸν σχολεῖον, ἐν τῇ πρωτευούσῃ 
5 ΤΠ} 5 , ΄ἦΝ΄᾽΄ ᾿ 

Ξυχωσίᾳ, ἀλλὰ χαὶ ἐν τούτῳ παρεδίδον το τὰ μαθήματα εἰς- 
Α 

«) ξι « Ὡ} Ο» Φ Ω ὃν Ὡ- Ι τὴν ἀλλόθρουν, ὡς λέγει, καὶ νόθον 

λων φωνήν, ἐπανέστρεψεν εἰς τὴν γενέθλιον χώμην " ἔρωτι δὲ 
Ὦ ἴ "»"-Ὃ ᾿ 

ἑλληνιχῆῇς παιδείας φλεγό ὕμενος χαὶ στερούμενος τῶν μέσων πρὸς 

[τ ἐχπλήρωσιν τοῦ διχχχοῦς αὐτοῦ πόθου, χρύφχ τῶν γονέων ἐ- 
͵ὕ » τ κι ’ ι » Ἁ ᾿, Φ 

γχατέλιπεν ἀνεπιστρεπτεὶ τὴν Κύπρον καὶ ἀπὸ πόλεως εἰ 
, , » ,ὔ ᾿ , ’ὔ 3 

πόλιν περιπλανώμενος ἐν πενία καὶ στερήσει, κατήντησεν ἐπ 
, ἘΠΕ , , Β ἊΨ «- , . κ᾿ 

τέλους εἰς Βυζάντιον, τότε ἀπὸ τῶν λχτίνων ἀναχτηθὲν, καὶ 
Η τῷ ΝΣ ι ᾿ ᾽ 
ἐνταῦθα ἐξεπαιδεύθη ὑπὸ τὸν σοφὸν Γεώργιον τὸν ᾿Ακροπο- 

λίτην. 

, 

χρατίας ὁ κύοιος Μὰ Ὸ 

Λαλῶν περὶ τῶν ἱστορικῶν πηγῶν τῆς ἐν Κύπρῳ λατινο- 

ἀποφαίνεται ἀποφθε γματικῶς ὅτι 
-" 
"α “ 

᾿ ᾿ 

τὰ περὶ ταύτης ἑλληνικὰ υνημεῖα συνίστανται μόνον « εἰς τὰς 
᾿ Ω “ 

ὑπὸ Κοτελερίου δεδημοσιξυμένας ἐποθ τοῦ πατριάρχου 

τῆς Κωνσταντινουπόλεως χαίτινος Κυπρίου παπᾶ τα- 
-Ὁ 

ραχθέντος ὅτι αἱ ὡρυῖχι ἐπισχοπαὶ τῆς Πάφου χαὶ τῆς Σολείας 

κατελήφθησαν ὑπὸ τῶν λατίνων », εἰς τὸ χρονιχὸν Γεωργίου 

τοῦ Βουστρωνίου χαὶ ἔγγραφά τινα τῶν τελευταίων βασιλέων (1). 

Περιττὸν θεωροῦντες νὰ χαταδείξωμεν τὸ ἀνυπόστατον 

καὶ τοῦ ἰσχυρισμοῦ τούτου, ἁπλῶς λέγομεν ὅτι ὁ ἀκ 
, ἢ ἣν “ πα ἐς ᾿Ξ ΒΟΙ͂Σ μεσαιωνολόγος ὁ τοσοῦτον ἐπανειλημμένως ἐξερευν Ἰσς τὰς θι- 

1 “ δΟ,΄, " ΑΌΞΕΣ 
Ολιοθήχας τῆς Ἑνετίας χαὶ τοῦ Λονδίνου ὦφειλε γὰ γινώσχῃ 

᾿ 

χαὶ τὰ ἄλλα νῦν δημοσιευόμιενα ἔγγραφα χαὶ ἰδίᾳ τὸν ἀρχαιό-- 

τέοον τῶν περισωθέντων χρονογράφων τῆς νήσου, Λεόντιον τὸν 

πο πιραν; οὗτινος ὃ ὑπ᾿ αὐτοῦ συνε) ὥς μνημονξυόμινος Στραμ- 

Θάλης εἶναι ἁπλῆ μετόφρασις, οἱ δὲ ἄλλοι χρονογράφοι χυτὰ 

ΠΣ ἢ σὲλι. ΧΧΧΥΥ͂. 



, 

ριῆ.. 

λέξιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀντιγραφή. ᾿Αλλ᾽ ἴσως τὰ ἑλληνιχὰ ταῦ- 

τα μνημεῖα διέφυγον τὰς ἐρεύνας τοῦ χυρίου Μία8 [μαὐγῖο᾽ ἀλ- 

λὰ χαὶ ἡ ἐν τῇ βιόλιοθήχῃ τῶν Πα αρ!σίων ἀποτεθησαυρισμένη 

συλλογὴ τῶν περὶ Κύπρου νόμων χαὶ ἐγγράφων, ἡ πρὸ διαχο- 

σίων περίπου ἐτῶν περιγραφεῖσα ὑπὸ Δουκαγγίου ἐν τῷ γνω- 

στῷ Ἑλληνικῷ Γλωσσαρίῳ, διέφυγε καὶ αὕτη τὴν ὀξυδέρχειαν 
« - ἌΣ ᾽ “Ὡ “ » ᾿ 

τοῦ ἀκαμάτου ἱστορικοῦ; ᾿Ενῷ ὃὁε ἀλλαχοῦ συνεχῶς ὀνοματίζει 

χαὶ δι ἄρχι ιεπισχοπιχοῦ μάλισ στα ἐμόνου τιμᾷ τὸν Κύπριον ἢ Νεό- 

ν Ἔγχλε διχτὶ ἤδη μετὰ νήσεως ὃ χύριος φυτον τὸν Ἔγκχλειστον, διατὶ ἤδη μετ περιφρονήσεως ὃ κύριος 

Μᾶδς-ς ,αἰγὶο ἀποκαλεῖ τοῦτον λ ςς παπᾶν, χαὶ μά- 
ι ς 

λιστα παρὰ πονούμιενον περὶ τῆς ἁρπαγῆς τῶν ἐπισχλοπῶν Σο- 

λείας καὶ Πάφου, ἀφοῦ ὁ δυστυχὴς οὔτε κατ᾽ ὄνομα υνημονεύει 

ταύτας, οὔτε ἠδύνατο, νὰ προΐδῃ τὴν μέλλουσαν ἁρπαγήν; 

Τέλος πάντων, ἀφοῦ ὁ κύριος ΝΙα5 1,δἰγῖα εἰλιχρινῶς ὁμολογεῖ 

ὅτι ἀγνοεῖ τὴν ἑλληνικὴν διάλεχτον (1), διατὶ ν᾽ ἀποφαίνηται 

μετὰ τοσαύτης αὐθεντείας περὶ μνημείων τὰ ὁποῖχ δὲν ἐννοεῖ; 

Οὕτω προχατειλημμένος ὁ κύριος 85 [,αἰγ186 ὑπὸ τῆς 
“» 

λεγομένης λατινιχῆς παραδόσεως ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ, παρεχτρέπε- 

ται καὶ εἰς ἐχφράσεις ἥκιστα ἁρμοζούσας εἰς τὸν σεθάσμιον 

συγγραφέά, χαὶ τὸ χεῖρον ὅτι ἀδυνατῶν νὰ συμθιθάσῃ τ' ἀσυμ- 
͵ , " ᾽ ῇ ’ "ἢ 

Θίθαστο συνεχῶς περιπλέχεται καὶ ἀντιφάσχει πολλάχις πρὸς 
ε , ᾽ “ Α , ͵ἿἣΝ “Ὁ ᾿ ει , 

ἑαυτόν, ἀναιρῶν τὰ πρότερα διὰ τῶν ὑστ τέρων. Οὕτω δηλονότι 
᾽ ΡΞ » ῳςὠ ὃ ἣΝῬ , τΞ , , 

ἐν τῇ αὐτῇ ὀεχάτη σελίο!ι τῶν προλεγομένων τοῦ πρώτου τό- 

μου, ἐν ᾧ δυσφορεῖ. ὅτι οἱ λατῖνοι οὐδεμίαν παράδοσιν ἐγκατέ- 
-, 

λιπὸν ἐν Κύπρῳ, μετ᾽ ὀλίγον προσθέτει: ὅτι « οἱ Κύπριοι ἐγκαρ- 
δί , Π 5 , ἮΝ ψ δ “ 

ίως ὀνειορεύονται τὴν ἐπάνοδον (τῶν λατίνων), ἵν ἀπαλλαγῶσι 

τοῦ βλακώδους ζυγοῦ τῶν Τούρκων! ». 

Καὶ πόλιν ἐπανχλαμόάνω ὅτι ταῦτα γράφων δὲν προτί- 

θεμαι ν᾽ ἀρνηθῶ τὴν ὁμολογουμένην ἀξίαν τοῦ περὶ Κύπρου 

(1) 111: “σελ: ΧΙ: 



ριθ΄. 

σπουδαίου συγγράμματος τοῦ κυρίου Μ5 1,8 {016, ὅστις δι ἀ- 

τρύτων κόπων ἤγειρε τὸ περιφανὲς τοῦτο μνημεῖον τῆς ἐν ᾿Α- 

νατολῇ φραγχοχρατίας, δυνάμενον ν᾽ ἀντιπαραθληθῇ πρὸς τὰ 

τ πιοειλῆ φι ιλοπονήματα τοῦ μαχαρίτου Βασποι, οὐ ὑχὶ ὅμως χαὶ 

πρὸς τὰ τοῦ περιφανοῦς καθηγητοῦ Ἰζ: Χόπφ, τὰ ὁποῖχ διακρίνει 
7ὔ 

σπανία εὐθυχρισίχ καὶ εὑσ υνειδησία παντὸς ἐπαίνου ἀνωτέρα. 

᾿Επὶ τέλους δὲ πρέπει νὰ γνωρίζῃ ὁ πρόμαχος τῆς λατι- 

νιχῇς παραδύσεως ἐν τ 9 9 ῃ 
ἀνατολῇ κύριος ΝίΑ5 1,116, ὅτι οἱ 

ἕλληνες χαλῶς διαχρίνομεν τὴν γαλλικὴν ἀπὸ τῆς λατινιχῆς 

παραδόσεως. Ἢ πρώτη ἔχουσα ἱερὰ χαὶ πλρ γρσπτᾷ. ἐπὶ τῆς 
» , , ΔΕ Ν “ Α - 

εὐγνωμοσύνης ἡμῶν δικαιώματα, χαθιερώθη διὰ τῶν ὑπὲρ τοῦ 

ἡμετέρου ἀγῶνος εὐεργεσιῶν χαὶ θυσιῶν τοῦ μεγαθύμου ἔθνους 

τῶν Γάλλων, τοῦ ὁποίου τὰ μὲν αἵμχτα καθηγίασαν, ἡ δὲ σπά- 

θη συνεπλήρωσε τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἑλληνικοῦ βασιλείου. ᾿Απ 
᾽ ᾿ δ Ω “ “ εῦ 

ἐναντίας δὲ τὴν λατινιχὴν παράδοσιν ἐννοοῦσιν οὕτως οἱ Βλ- 

ληνες. « Ἢ λατινιχὴ παράδοσις, τὰς τῆς ὑλιχῆς χαταχτήσεως͵ 
ΝΜ ᾿ ΑῚ 

ὑπαινίττετα!. χαί τ' χεῖρον, ὑπ -αινίττεται δηλαδὴ τὴν πολιτικὴν 

χαὶ ἐχχλησιχστιχὴν ἐχείνην μων χαὶ φιλαρχίαν, ἥτις 
᾽ ΄ὔ 

ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνας χατεσπ τάραξε τοὺς ᾿Ανατολίτας Ἕκαστος 

ἐννοεῖ ὅτι ἡ πολιτιχὴ χαὶ θρησχευτ ιχὴ αὕτη συ γχέντ ρῶσ! 

Ψψὺ [Ὁ 

ς; 

ἕρμαιον ὑπῆρξεν ἡ ᾿Ανατολή, εἶνχι αὐτὸ παπισμὸς κατὰ τὰ 

τῆς ἱστορικῆς ἀναπ ὑξεώς του. Λέγοντες "δὲ 

παπισμὸν ἐννοοῦμεν τὸν χαθολιχισμὸν οὐχὶ ἐν τῇ καθαρᾷ θρη- 

σχευτιχῇ αὐτοῦ ἐχδηλώσει, ἀλλ ἐν ταῖς πολιτικαῖς καὶ ἐχχλη- 

ο σιαστικαῖς αὐτοῦ πάρεχτοπαῖς, τῶν ὁποίων τὴν φούερ ρὰν ἐπε- 

νέργειαν χαὶ αὐτὴ ἡ Δύσις ἧς σθάνθη ἄλλοτε οὐχ ἧττον τῆς 

Αἰνατολῆς. Ἡ λατινιχὴ παράδοσις ὑπονοεῖ τὴν πολιτιχὴν καὶ 

ἐχχλησιχστιχὴν παμθασιλείαν τοῦ Λατινισμοῦ ἐν τῇ ᾽Ἄνχτο- 

δὴ.» (1). 

(1) ΗΕ λατινιχὴ παράδοσις ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ (Κλειώ, ἀριθ. 428) 

Συνιστῶμεν εἰς τοὺς θιασώτας τῆς λατινιχῇς παραδόσεως τὴν ἀνάγνωσιν ὶ ὶ ρ ἱ 



’ 

θ΄. 
, δι κ νοὲ κυ ὲΣ ΒΕΡΤ ῃ 

Εἴθε, λέγομεν χαὶ ἡμεῖς συνευχόμενοι τῷ χυρίῳ Μὰ [.ἃ- 

ἰγϊ6, τὰ πνεύματα φωτ'ζόμενα ἀπαλλαγῶσι τῶν θρησχευτιχῶν 
, ῃ ἐδ ᾿ " τὴν φ ον ἐπιὸ ΓΑ 

προλήψεων χαὶ ἰδία τῶν χιμσαιρικῶν χαταχτήσεων, ἐπιδιώξωσιν 
᾿ ΝΗ ᾽ ΡΆω ῃ - ςὴ 

ἐν ἀδελφιχῇ συμπνοία τὴν ἢρησ χευτιχὴν καὶ πολιτικὴν σὺυμ- 

φιλίωσιν ! ᾿Επιτραπήτω ὅμως γὰ προσθέσωμεν χαὶ ὅτι συγγράμ- 

ὡ- ματα ὡς τὸ τοῦ χυρίου Νίαβ 1 Αἰγῖ6, ἐξερεθίζοντα τὰ πνεύματα 
Α ΠῚ “ Ε ι ΩΣ 

ἐπὶ μᾶλλον χρατύνουσι τὰς θρησχευτικὰς προλήψεις καὶ ἀπομα- 
ὩΣ 7 “ “-- ’ 

χρύνουσι τὴν τοσοῦτον ποθουμένην ὥραν τῆς συμφιλιώσεως. 

Προτιθέμενος νὰ λχλήσω περὶ τῶν νῦν ἐχδιδομένων χρο- 

νογράφων τῆς Κύπρου, ἀναγκαῖον θεωρῶ νὰ συγκαταριθμήσω 

κατὰ χρονολογικὴν τάξιν χαὶ πάσας τὰς ἄλλας γνωστάς μοι 

ὁμοιοειδεῖς μονογραφίας, τὰς εἰς ἑλληνιχὸν ἰδίωμα συντεταγμέ- 

νας 11}: 

ΑΝ Περιγραφὴ τῆς σεθασμίας χαὶ; βία συλὺκ ἢ 

μονῆς τοῦ Κύχχου, Ἐν τῇ πραγματείᾳ ταύτῃ λόγος τις 

γίνεται πεοὶ τοῦ δουχὸς Μανουὴλ τοῦ Βουτουμίτου, τοῦ χα- 

ταπνίξαντος τὴν ἐν τῇ νήσῳ ἐχραγεῖσαν ὑπὸ τοῦ Ραψομμάτου 

ἀνταρσίαν χατ᾽ ᾿Αλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ, χαὶ ἐπὶ τοῦ ὁποίου 

ἐχομίσθη ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ἡ καὶ νῦν ἔτι διχσωζομένη 

εἰκὼν τῆς Θεοτόχου, χατὰ παράδοσιν ἀποδιδομένη χαὶ αὕτη 

εἰς τὸν χρωστῆρα τοῦ εὐχγγελιστοῦ Λουχᾶ. ᾿Ατυχῶς ἡ πρω- 

τόγραφος ἔχθεσις ἀπωλέσθη ἐν τῷ ἐπισυμθάντι πυρπολισμῷ τῆς 

μονῆς ἐν ἔτει 1905: τῷ δὲ 1422. ἀνώνυμός τις συνέθετο ἐπὲ 

-υ τοῦ σπουδαίου τούτου ἄρθρου, ὀφειλομένου εἰς τὸν διαχεχριμένον χάλα- 
͵ 

μὸν τοῦ Ἰζᾷ. Θερειανοῦ, τοσοῦτον ἐπιτυχῶς ἀναπτύξαντος τὴν ἱστορίαν 

τῶν ἐν τῇ ᾿Ανατολὴ χατορθωμάτων τοῦ λχτινισμοῦ. 

(1) Περὶ τῶν εἰς διαφόρους ἄλλας εὐρωπαϊκὰς διαλέχτους συγγεγραμ- 

μένων περὶ Κύπρου μονογρυφιῶν ποιεῖται λόγον ὃ χ. Νία8 1[,αὐγῖθ (1, 

ΡΓόΐ. 11-11]},) ὑποσχόμενος ἵνα εἰδικώτερον ἐξετάση ταύτας προσεχῶς. 



μον 

, 
οιᾶν 

μετασχευάσας 

τῷ 1751. (1). 

ΒΕ υπι 

Ὁ 

-“τ:ι’ 
νῶς- 

» ΪΑ 

αχσλητεοῦν 

Ρ 
τοο 
ἀν" 

οὗ 

Εἰ ῶ 

μονὴ τοῦ Μαχαιρᾶ, ὑ. 

ν, δὶ 
ματα να νι 

ντε 
, 
Χ 

--τ- 
Ψ χρυς σίθουλλον λόγ 

τήχοντα νομιίσι χλα 
ΕΗ Ν 

χαὶ ἐ ευῦ αντὸς τ τάξει ἐν 

“ ὃ , , Ἂ, 

τοῦ ωὡρηθέντος τουτοις ὄρλυς 
ε 

ὃ μοναχὸς Νεῖλος ἐγένετο 
» “Ἔ- κι 

ὑφ Οὐ Χχαι 

σχσ 

« ,ὔ, “- “Ὁ 

γνατίου ἡγούμενος τῆς μονῆς, 

ἐπὶ τοῦ 

᾿ - » , ΕΞΕΞΥ ΣΟ ΣΟ ΡΞ 
ΘΟ ΧΛῊ δἰξς τὸ 

ταῦτα ὁ Νεῖλος 

εις πὰ 
χοῖς διχσωθεισῶν 

᾽Αθη) 
Ἔ δ αν ἢ 
μ λύγος 

δῆς 

ξρομονδ 

σεθασμία 

ἔχου χαὶ 

ΠῚ 

ομνηνοῦ 

᾽ ΄" - ΕΣ “) 

ς εἰς Κωνσταντινούπολιν ἔλχόον 

Ἂ" χορ ἡγὴθ σαν αὐτοῖς ἐτησίω 

ῳ ὙΠΕτ ον νται ἐν ὰ 

Εν ἔτει Ἷ 

μέρη τῆς 

ἢ 

ἐν 

ἀναγνωρισθῇ αὕτη ὑπὸ τοῦ ἐπισχόπου ᾿ἀθξως ΠΝ τοῦ 

Αἰγιοστ ἐφανίτου σταυροπήγιον, χατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ χγουσο- 

Οούλλου δϊανουὴλ τοῦ Κομνηνοῦ" υετὰ δὲ ταῦτα πέμψας εἰς 

Κωνσταντινούπολιν μοναχοὺς πρὸς τὸν βασιλεύοντα ᾿Ισχάκιον 

ΑὝγελον ἔλαόε δεύτερον χρυσόθουλλον, δι οὗ χαὶ τὸ πρῶτον 

ἐπιχυροῦται, καὶ χῆπος δωρεῖτα! εἰς τὴν μονὴν ἐκ τῶν ἐν Λευ- 

(1) Διαφοροτρόπως ἐπαυξηθ ἴσα πολλάχις ἄνετυπ τώθη ἣ ἔκθεσις αὕτη 

ἐν τῇ αὐτῇ πόλει. Ὃ ᾿Εφραὶμ ἀναφέρει; ὅτι ἐν ἔτει 1516 ἐχαράχθη 

χρυσοῦν χόσυημα (νόμισμο. 1) τῆς Παν"γίας ἹΚυχχιοτίσσης. 



ρχβ΄. 

χωσίᾳ λεγομένων ασιλιχῶν, ὡς χαὶ ἐχχκοπὴ ὑπερπύρων δώδεχα. 

Καὶ ὁ διαδεχθεὶς δὲ τὸν Ἰσαάχιον ᾿Αλέξιος Γ΄ ἐπικυρώσας τὰ 

ὁουλλα, δωρεῖται αὐτῇ “ ᾿ ἔτ δ» Ν , 7 , 

ὑπὲρ τῆς μονῆς προεχδεδομένα δύο χρυσό 

παντελῆ ἀτέλειαν καὶ ἐλευθερίαν μετὰ εἴχοσι τεσσά- 

ρων παροίκων. Ταῦτα ἐξάγονται ἐκ τῆς διατάξεως τοῦ Νείλου, 

χρονολογουμένης χατ᾽ αὔγουστον μῆνα τοῦ ἔτους 1209, καὶ 

ἐχδοθείσης ἐν Βενετίᾳα ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ᾿Εφραίμ. (1756). 

Γ.. Νεοφύτου πρότερον μοναχοῦ καὶ ᾿Ἐγκλεί- 

στου περὶ τῶν χατὰ τὴν χώραν Κύπρον σχαιῶν. 

Ο᾽ συγγραφεὺς τῆς ἱστορικῆς ταύτης ἐπιστολῆς μοναχὸς Νεό- 

φυτος, ἐπονομαζόμενος Ἔγκλειστος χαὶ Τιμιοσταυρίτης ἀπὸ 

τῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ χτισθείσης μονῆς, ἐγεννήθη περὶ τὸ ἔτος 1184 

ἐν Λευχάροις τῆς ᾿Αμαθοῦντος " δεκαχαιοχταέτης δὲ ἀπορρίψας 

τὰς περὶ γάμου συνεχεῖς ἐνοχλήσεις τῶν γονέων αὐτοῦ, ἔφυγε 

πρὸς τὴν ἐν τῷ ὄρει τοῦ Κουτζούθέντη μονὴν τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάν- 

γου τοῦ Χρυσοστόμου. ᾿Επισχεφθεὶς δὲ ὕστερον τὴν Παλα:στί- 

γὴν χάριν προσκυνήσεως τοῦ τάφου τοῦ Σωτῆρος, ἐπανέχαμ.- 

ψεν ἐν Κύπρῳ, χαὶ ποθῶν τὴν μαχρὰν τῆς χοσμικῆς τύρθης 

ἐγκαταθίωσιν, εἰκοσικαιπενταέτης (24 ἰουνίου 1159) χκατέφυ- 

γεν ἐν τῷ χρημνώδει σπηλαίῳ τῆς ᾿Εγχλείστρας « ὃ ἦν ἔρη- 

μον χαὶ διαφόρων ὀρνίθων ἀνάπαυλα », χαὶ ἰδιοχείρως περιλα- 

ξεύσας χαὶ περιευρύνας αὐτό, ἔπηξε θυσιαστήριον χαὶ ἀφιέρωσε 

τὸ σπήλαιον εἰς τὸν Τίμιον Σταυρόν, κατασχευάσας ἐν τῷ βά- 

θει καὶ τὸν ἴδιον ἑαυτοῦ τάφον. Ἤδη ἤρξατο νὰ φημίζηται 

ἀνὰ τὴν νῆσον ἡ ὁσιότης τοῦ ἐν τῷ χρημνῷ τῆς ᾿Εγχλείστρας 
᾽ , ᾽ Ὧν ᾿ ἃ » , » , ᾿ 

ἐγκαθειργμένου ἀσχκητοῦ, πρὸς ὃν ἀφθόνως ἐπεδαψιλεύοντο τὰ 

ἐλέη τῶν φιλευσεθῶν χριστιανῶν. Διὰ τῆς συνδοομιῆς δὲ τού- 

των χαὶ ἰδία Βασιλείου τοῦ Κινάμου, ὁ Νεόφυτος χοδόμησε 

τὴν ἐν ᾿Εγκλείστρᾳ μονήν ἐνοχλούμενος ὅμως ὑπὸ τοῦ καθ΄ 
, ͵ « ,ὕ ᾿ , 55 , ᾿ ᾿ 

ἑκάστην συρρέοντος πλήθους, ἀπεφάσισεν ἵν ἀνέλθῃ πρὸς τὰ 
δ τοῦ χρημνοῦ ἀνώτερα μέρη « χαχεῖ μοι ἑτέραν ὑποδιορύξω μι- 



᾿ ᾽ ΖΞ γν 5 
χρᾶν ὀπὴν τοῖς πολλοῖς ἀνεπίοατ 

«) ξὶι - τ Ὁ »») ὅτε χαὶ βούλομαι, χαὶ τῆς πολλῆς χαὶ ἀχαίρου 
Ψ, 

ἀποδιδράσκειν ὀχλήσεως, χα Ὁ ἢ ἴς ὦ ΓΕῚ -Θ 
ΣᾺ δῷ ΔῚ ἀναχωρήσεως χαὶ θεο- 

᾿ Ἂν 

γνώστου ἡσυχίας μὴ ἐχπεπτωχέναι χχτὰ ὑἱκρόν ». Οὕτω ὃ 
Ν Ν 

ἐπιπόνως ἀναθὰς ἐπὶ τὸν ὑπερχείμενον χρημνὸν, καὶ μετὰ πολ- 
δ; ἤ 3, Ω » Ἂ 

λοῦ χαμάτου χαὶ κινδύνου λαξεύσας ἔχτισεν ἐν αὐτῷ κελλίον, 
κ΄. Ν “ δὲ ;ε “πὰς ΑΨ, " Ἢ ᾿ ὯΝ δὰ οὐδὸο ΩΝ 1 ὅπερ ἀφιέρωσεν εἰς τὸν ἅγιον ὠάννὴν τὸν ΙΙροόρομον (1). 

Ἡ περὶ τῶν ἐν Κύπρῳ συμόάντων ἐπιστολὴ τοῦ Νεοφύ- 

του ἐγράφη, ὡς φαίνεται, ὀλίγον μετὰ τὴν ἔν ἔτει 1191 κα- 
-Ὁ- ὰ ε κ ᾿ 

τάχτησιν τῆς νήσου ὑπὸ τοῦ Ριχάρδου χαὶ τὴν ὑπὸ τούτου μετ 
-“, » Α  Ἂ » ᾽ λ - “-“ ΄ . . 

οὐ πολὺ πώλησιν αὐτῆς εἰς τὸ τάγμα τῶν Δλαιτῶν. Κχτὰα πᾶσαν 

δὲ πιθανότητα ὁ ἐν ἀρχῇ ταύτης ἀναφερόμενος πνευματιχὸς 
Α “- Ἔ Ω ᾽ Ω 

υἱὸς τοῦ Νεοφύτου, εἶναι ὁ Κύπριος ᾿Ιωάννης Σπυριδωνάκης, ὃ 
5 Αι Ν - 

παναστὰς ἐν Θράχῃ καὶ ὑπο τοῦ 0. χατὰ τοῦ ᾿Αλεξίου Γ΄ 

Αἰλεξίου Παλαιολόγου εἰς Βουλγαρίαν, ἐχδιωχθεὶς (1202) (2). 
9 ΞΘ » ἘΝ " ὈἈΑ͂ ᾿ ἘΦ ’, 

Ἐπ τοῦ ἐν τῇ ἐπιστολὴ φερομένου « Νεοφύτου πρότερον 
ἷν » ᾿ 

τ 

μοναχοῦ» εἰκάζεται, ὅτι αὐτὸς οὗὑτό 

ο 

ὑτός ἐστιν ὁ ὑπὸ τῶν Λα- 

οπος τίνων ἐχδιωχθεὶς ὁμώνυμος ἀρχιςπίσν. 

τῇ , " Ν Ν 2 Εν Ξ 

ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νεοφύτου τοῦ ᾿Εγχλείστου, πρὸς τοὺς ἐν τῇ αὑτῇ 
΄ - Ν Ν . εν Ὁ Ν “ἸᾺΝ 

μονῇ ᾿Ἐγχλείστρᾳ πατέρας τῇ χατὰ τὴν νῆσον Κύπρον, σπουδῇ μὲν χαὶ 

δαπάνη τοῦ ὁσιωτάτου ἵερ 
͵ὔ 

ι 
- ᾿] ,ὕἷ 2 Ν ΝΥΝ - , γῆς ᾿Ιωαννιχίου, ἐπιμελείχ δὲ χαὶ ἐἰορύΩσεν τοῦ πανοσιολογιωτάτου Κυ- 

πριανοῦ ἘΠ Πρ νυΕῖ ἴτου τῆς ἁγιωτάτης ἐρχεισε τις Κύπρου τοῦ ἐ; 

πολιτείας ἹΚοιλανίυυ, νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐχδοθεῖσα.. ᾿Βνετίησιν, 1779, 

Ἐαρὰ Ν. Γλυχεέΐ- 8, σελ. 11. -- ἌΞΕΜΗΣ τὸ πρῶτον τμῆμα, ἐν ᾧ 
α ΐχ 2 ΄ 

περιέχεται ἣ αὐτοθιογρχφίχα τοῦ Νεοφύτου, εἰναι πολὺ ἐλλειπές. Συνε-- 

τάχθη δὲ ἣ διάταξις αὕτη, ἢ μᾶλλον διαθήχη τοῦ Νεοφύτου, ἐν ἔτει 

1100, χαθὰ δμολογέὶ ὃ ἹΚυπριχνὸς (ἱστορίᾳ Κύπρου, σελ. 380), ἐν ᾧ 

ἀληθῶς ἀνταποχρίνεται καὶ ἣ ἐπισυνημμένη ἐπιχύρωσις αὐτῆς ὑπὸ τοῦ 
7 

ἐπισχόπου Πάφου Βασιλείου (ἰανουαρίου 6, ἰνδιχτιῶνος ὀγδὃ όης). 

(3) Νικήτας Χωνι:άτης, 708-709. 



οχδ΄. 

γὸν ποιεῖται ἡ 1 Ἴ: Κυπρίους πρώτη ἐπιστολὴ τοῦ πατριάρχου 

μως διότι, ἀφοῦ ἐκ τῆς Ἐλιστε τ αὐ- 

τοῦ Ὁ ἐδ ει εν Ξ ἐγεννήθη τὸ 1134, ἐν ἔτει 1222-1228 
Α Σ » ὌΝ Ἂς ᾿ » ὃ ᾿ 

ὅτε ἐγράφη ἡ πατριχρχιχὴ ἐπιστολή, ὙΣυ τὸ ογόοηχοστον 
. 

Ψ .« 

ὄγδοον ἔτος τῆς ἡλιχίας αὐτοῦ. 

Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Νεοφύτου δημοσιευθεῖσα τὸ πρῶτον ὑπ 

τοῦ ἐπον ογἢ (1), ἀνετυπόθη ὑπὸ τοῦ Ραϊνχάρδου (2)" ἡμεῖς 

δὲ ἀντιγράψαντες ταύτην ἐχ τοῦ ἐν Μαρκιανῇ βιολιοθήχῃ ἐλ- 

ληνιχοῦ χώδικος (ΠΠΧΧΥ, φύλ. 896-96) ὑπεσημειώσαμεν τὰς 

παρὰ Κοτελερίῳ ἐταροῦτς 

σῳ Κύπρῳ Ἑλλήνων. Ἡ πολύτιμος αὕτη συλλογή, οὐ μό- 

νον ὑπὸ ἱστορικὴν ἔποψιν, ἀλλὰ καὶ γλωσσικήν, ὡς οὖσα τὸ 

ἀρχαιότατον τοῦ ἐπ ως ἰδιώ ιώματος μνημεῖον, ἀπόχειται ἀ- ιξ 

ΕΥΨΗΙΝ ἐν τῇ Παρισινῇ ἰδλιοθήϊη (ἀριθ. 2593). Περιέχει δ᾽ 

ὡ- ἐχτὸς ἄλλων διατά ξων, εἰλυεμέγων ἐκ τῆς βυζαντινῆς νομο- 

ει 

ἐ 

θεσίας καὶ ἰσχυουσῶν ἐπὶ τῆς λατινοχρατίας, χαὶ ἐχχλησιαστικά 

τινὰ ἐδ ον ὡς καὶ τὴν ἐν ἔτει 4260 ἐκδοθεῖσαν βούλλαν 
“- Δ΄ 

τοῦ πάπα ᾿Αλεξάνδρου Δ΄ περὶ τῆς Κυπρίου ἐκκλησίας (9). 
τοῦ ε “ -- Ε, Διήγησις τῶν ἁγίων τριῶν χαὶ δέκα ὁσίων 

πατέρων «ὧν διὰ πυρὸς τελειωθέντων παρὰ τῶν 

λατίνων ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ. Ἢ νῦν πρῶτον ἐχδιδομένη 
»" 

αὕτη διήγησις, περὶ ἧς λόγος ἐγένετο ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ἀν- 

ων ἐκ τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. ΠΙ ΧΧΥ ἑλληνικοῦ μ΄. τῆς Μαρ- 

- 9601). 

νοῦ πατ τριόσρχου Κωνσταντινουπό- 
ἮΝ 

ς (φύλλ. Οδν Ὅν 

ἐδ ἈΠῸ δα θμ. 

λέως, ἐπιστολαὶ δύο πρὸς τοὺς Κυπρίους. ᾿Εχδοθεῖ- 

ἣ τὰ 

(1 Μοπυμπιθπίδ θοοϊοβϑίδθ αγαθοϑθ, [Π, 457. 

(3) ἀοϑοβιομίθ ἀθ5 ΚΟηΊρΓ ΘΙ Οἢ8 ΟὙὐρϑγῃ, ΠῚ Ὀ61]. 853-17. 

(9) θυσδηρὶ, ΟἸοββαγίαι, αναθοαμὴ (ἱπᾶθχ δαοίοΡα τ). 



σαι τὸ πρῶτον ὑπὸ Κοτελερίου (1), ἀνετυπώθησαν ὑπὸ Ραϊν- 
ΠΣ Ν ΟΝ “ν δ δ Ν Ξ κ᾿ » Ἂ 

χάρδου (2) νῦν ἐχϑίδονται ἀντιγραφεῖσαι ἐχ τοῦ αὐτοῦ 

(ΠΧ Χ Ὺ) (3) κώδικος τῆς Μαρκιανῆς βιόλιοθήχης, (φυλ. 548- 

900) ὑποσημειουμένων τῶν παρὰ Κοτελερίῳ διχφορῶν. θ βρ φος 
- 7, Γερμανοῦ πατριάρχου ἐπιστολὴ πρὸς τὸ" 

πάπαν Γρηγόριον, χει ἢ πρὸ αὐτὴν ἀπαντησις 

τοῦ πάπα. ᾿Αμφότεραι αἱ ἐπιστολαὶ αὗταο! ἀντεγράφησαν ἐκ 

τοῦ αὐτοῦ χώδικος τῆς Μαρχιχνῆς βιθλιοθήχης (φύλλ. 362- 

965). Καὶ ἡ μὲν τοῦ πατριάρχου, χαθὰ γινώσχω, εἶναι - ἀνέκ- 

δοτος, ἀτελὴς δὲ λατινιχὴ μετάφρασις αὐτῆς εὕρηται παρὰ τῷ ἧς 

Ῥαύνάλδῳ (4) τὸ δ᾽ ἑλληνιχὸν κείμενον τῆς τοῦ πάπα ἀπαν- 

τήσεω: ἐδημοσιξύθη μετὰ λατινιχῆς μεταφράσεως ὑπὸ Βαδδίγ- 

γου (ὅ). 

Η΄. Λεοντίου Μαχαιρᾶ ἐξήγησις τῆς γλυκείας 

π χώρας Κύπ ρου. Τὸ νῦν τρῶτον γινωσχόμενον τοῦτο χρο- 

νγιχὸν, τὸ ἀρχαιότερον τῶν περισωθέντων, ἀντεγράφη ἐκ τοῦ ἐν 

τῇ Μαρχιανῇ βι6 λιοθάχῃ νῦν ἜΡ  ὐ αι, χώδιχος (ο]85. 

ΠῚ 06, ΧΥ]).: Ὃ περιέχων. τὸ πολύτιμον τοῦτο μνημεῖον 
᾿ δα." 

τῆς Κυπριχχῆῇῆς ἱστορίας χαὶ διχλέχτου χῶδιξ ἀντεγράφη ολί- 

(1) 11, σελ. 463-482. 

(2) 1, 061]. 106-37, 
(3) -ὋὋ χκῶδιξ οὗτος ἀντιγραφείς, ὡς ἐν τέλει αὐτοῦ σημειοῦται, 

τῇ 9 αὐγούστου 1426, προτροπῇ κα 

λομιαίου τοῦ Σχαράνου, διὰ χειρὸς Νικολάου Φα χγιάνη ἱερέως χαὶ δευ- 

ν ! μι. ( οθήχην τοῦ ἐν Κων- τερεύοντος ΜΙ γιατ χώρου; ἀνῆχεν εἰς τὴν 

μετὰ χαὶ ἄλλων ἀπὸ τοῦ Βνετοῦ Ιαχώῤδου Γαλιτίου 

ν Μαρχιανὴν βιόλιοθήχην (βλ. Μεσχιων. Βιύλιοθ. Γ΄. 

ταντινουπόλει πατριαρχείου μέχρι τῶν ἀρχῶν τῆς 12΄ ἑχατονταετηρί- 
Ν 

ὶ δος, ὅτε συληθεὶς 

ὡς προσηνέχθη εἰς τὴν 

προλ. η΄.) 

(4) Αππ]6ὸ5 ΕΟ] οϑβέίϊοὶ, ἔοτη. 1. 

(5) ἀπηλ]65 Μίροσαπηι, ομδο [132,1]. 



ρὰς΄. 

γὸν μετὰ τὴν ὑπὸ τῶν Τούρκων ἅλωσιν τῆς νήσου (1) ὑπὸ 

ἀντιγραφέως δυστυχῶς ἀμαθοῦς, οὔτε τὸν τονισμὸν, οὔτε τὸν 

συλλαθισμὸν τῶν λέξεων γινώσχοντος, καὶ ἑπομένως ἀνοήτως 
Α 

διχάζοντος τὰς λέξεις ἢ χαὶ εἰς μίαν ἑνοῦντος δύο ἢ χαὶ πλειο- 

τέρας" διὰ δὲ τὰς ἐκ τοῦ ἀτόπου τούτου ἀναφυομένας περὲ 

τὴν ἀνάγνωσιν αὐτοῦ δυσχολίας, ἡ χρονογραφίχ τοῦ Μαχαιρᾶ, 
͵, ε ι ἘΞ ὦω ἐπιθρ ΠΣ ΝΣ δες. εἰς » τοῦδε »" 

καίτοι ὑπὸ πολλῶν ἐπιθεωρηθεῖσα, ἔμεινεν ἄχρι τοῦδε ἄγνω- 

στος. Ποῶτος ὁ περιφανὴς ἐπελμληι, ΒΟΚΙΚΟΡ ἐπιθεωρήσας 
Ν ε "ὦ , ι ΄, ᾽ ΄, , 

τὸν χώδιχα, ἁπλῶς ἀντέγραψ ψε τὸν τίτλον, καὶ οὐδένα λόγον 

ἐποιήσατ περὶ τῶν. περι ἐχομένων δύο διχφόρων χρονογράφων 

τῆς Κύπρου (2). Μετὰ δὲ τοῦτον ὁ περὶ τὴν ἑλληνικὴν παλαιο- 

γραφίαν ἐντοιθέστατος χαθηγητὴς Ἰωσὴφ ΜΏ]]6Γ, πρὸς στιγ- 

μὴν ἐξετάσας τὸν χώδιχα εὐσυνειδήτως ὡμολόγησεν, ὅτι ἕνεχα 

τοῦ μεγέθους καὶ τῆς βραχείας ἐν Βενετίᾳ διατριθοῆς αὐτοῦ, 
"δ “Ὁ ᾿ , Εν » ᾿ ὃ ῈΣ Δ ὯΝ ᾽ 

ἀδυνατεῖ νὰ “ΕΞ τ}: καὶ καταδείξῃ τὴν πραγματικὴν ἀ- 

ξίχν αὐτοῦ (38). Ὃ δὲ χύ οιος Μδ5 ΠΕ ἐποοτίμιησε νὰ πα- 
“" ΄ὔ κ᾿ 

ρέλθη ἐν σιγὴ τὸ χειρόγραφον, περὶ τοῦ ὁποίου μετὰ τοσαύτης 

ο 
» Στ ε 75. ε ΓᾺ 7 

ἐπιφυλάζεως ὡμίλησαν οἱ Γερμανοὶ ἑλληνισταί. 
« τὐτὸς 5 ΣΌΝ, ς 
Ο χῶδιξ ἀποτελεῖται ἐχ ρύλλων ἠοιθμιηυνένων μὲν τε- 

τρχχοσίων, πρχγματικῶν ὅμως 570: διότι χαὶ φύλλα ἐν τῷ 
"αἰ α ὔ Ν , βϑα 

μεταξὺ ἐλλείπουσι, διαχοπτομένης τῆς διηγήσεως, χαὶ ἡ ἀ- 

ἘΝ δὲν βαίνει ταχτιχῶς. Οὕτως ἐλλείπουσι τὰ φύλλα 12, 

42, Ὅ1, 306, 80 “Ἱ χαὶ 892, διαχοπτομένης τῆς διηγήσεως " 

“ Ὺ - Ὁ , - 

(1] Τοῦτο δηλοῦται ἔχ τε τῆς γραφῆς καὶ τῆς προστιθεμένης εὐχῆἧς 

τοῦ ἀντιγραφέως περὶ ππεῖ τ ΤῸ Του: τῆς νήσου ἀπὸ τῶν χατεχόντων 

Αἰγαρηνῶν (σελ. 69, στίχ. 28 τοῦ παρόντος τόμου). 

(9) 16 πηροάγαοκίθη νη] 150} 165 ΠΠΙ ΒΊΟΥ ΚΟΡ ἂφΡ Θὐ, 

Μϑγοιβ ΒΙΡΊΙοι} 6 (Ρ] οἱ ορΊβοΙιο. πἀπὰ βίον Ί56}6 ΑΡΠ Δη] ἢ - 

θ6η ἀν ΑἸἰκαιζουηϊο ἀ6᾽ Δ Ββθηβοῃδίζοη Ζὰ ΒΟΥ] η. 1841, σελ. 64). 

(8) ΒΥ δα 5 6 Δηδ]θκύίθη (ΘΙ σα πρβ θυ οί ἀον ΑἸκβα6- 

ταὶ ἄορ ΝΥ Ιββοβοῃδέβη. θη, 182, σελ, 338). 



ρχζ΄ 
ς ᾿ 

χατὰ λάθος δὲ ἀρίθμησις μεταπηδᾷ ἀπὸ 121 εἰς 123, ἀπὸ 

148 εἰς 145, ἀπὸ 266 εἰς 211, ἀπὸ 865 εἰς 968, ἄνευ δια- 

χοπῆς τοῦ χειμένου ἀπὸ δὲ τοῦ 2989 ἐπα νέρχεται εἰς τὸν 

ἀριθμὸν 284, ἄνευ ὁμοίως διαχοπῆς τῆς ὃ' ιηγήσεως. Τὰ ἐκ τῆς 

ἐλλείψεως τῶν προσημειωθέντων φύλλων προερχόμενα χάσματα 

ὀφείχλονται βεθαίως εἰς τὰς περιπετείας τοῦ  ἀδθδοι ἴσως βι- 
εὖ 3 Ὁ 

αἴως ἁρπαγέντος ὑπὸ βα Θάρου γειρὸς ἐκ τῆς χατεγούσης τοῦ- γΐ θ λέ ( 
τον βιθλιοθήχης διότι πρὸς τῇ ἄλλῃ λύμῃ, δέχα ὑμὲν φύλλα 

͵ ῃ ͵ 

Α , 

αὐτοῦ (900-570) φαίνονται ὡσεὶ διὰ σπάθης δεδιχασμένα, τὸ 

δὲ τελευταῖον, ὅπερ ἤθελε φέρει τὸν ἀριθμὸν 401, εἶναι ἡμιε- 
,ὔ τ [Ξ Ἂν Ἁ “" ἵά " » .- ᾿ ΧΩ σχισμένον. Τίς ὁ ἀντιγραφεὺς τοῦ χώδικος καὶ τίς ἡ ἐν Κύπρῳ 

χατέχουσα τοῦτον βιολιοθήχη πρὸ τῆς εἰς Βενετίαν μεταφορᾶς 
, 

αὐτοῦ, ἄγνωστον (1) ὁ δὲ χρύνος τῆς ἐχεῖθεν μετακομίσεως 

ἑξῆς ὑπὸ τὸ κείμενον τοῦ φύλλου 400 ση- τοῦ 

μειώματος « «χ λδ΄ μαρτίῳ α΄, ἐφέρανε τὴ Κρόνικαν ἀπὸ τὴν 
͵ ͵ ἐ 

Κύπρον ἐμένα τοῦ Σά θα Κάππη »" τὸ δ᾽ ἐν τέλει ἡμιεσύε- 

σμένον σημείωμα « ἐτελειώθη τὸ παρὸν βιθλίον ᾿Ενετίαις παρ᾽ ἐ- 

μοῦ Ῥαφοΐλη Ὑπομινίσχου » οὔτε τὸν κτήτορα, οὔτε τὸν ἀν- 
’ 

τιγραφέα δηλοῖ, ἀλλὰ φιλο περί ἰεργόν τινὰ ἀνχγνωστην τοῦ Χρο- 

νιχοῦ. 

(1) Ἔν τῷ προσώπῳ τοῦ ἀγράφου φύλλου 240 ἀνχγινώσχεται τὸ 

ὄνομιν ἀπ, ἐπισχόπου ᾿Αμχαθοῦντος; ὑφ υ πόλεως Λεμεσοῦ χαὶ 
ὩΣ ἣν 

Κουρέου. Ἕτερος χῶδιξ τῆς χρονογραφίχ ς τοῦ Μαχαιρᾶ, ἀντιγραφεὶς 

τὴ 13 ἰουνίου Ιδ85 ἐν Πάφῳ, εὕρηται ἐν τῇ Βοδλεϊανὴῇ βιύλιοθήχη 

Ν." 3,403 δωρηθεὶς ὑπὸ τοῦ ᾿Ιωάννου Σελδενίου: περιγράφεται δὲ ὡς 

ἑξῆς ἐν τῷ ἐχδεδομένῳ χαταλόγῳ τῆς βιύλιοθήχης (οοάϊοο 8 Ξ6146- 

πἰϑη], Ν᾿ 13) --- Οοάδχ οἰατίασθαϑ ἴῃ 4." 1. 3381 ἃππὸ Ὁ 

ἵπ Ῥάρμο βοτιρίαβ, ἰπλ010. "Πα 011π5. ΑΠΟΠγτηΐ ουὐιπάλτῃ ΟΠ ΡΟ ἢ] - 

60 ΔΟΡῚ ἀρ ᾿πβα] άπ ΟΥΡΤῚ ρΡ Θοίραθ σοβίαθαση, ἀβαὰθ δὰ 

ΔΠΠαΙΩ ΟὨΓΙδ 1458: ΛΌΓΟ βφΓδθοο, --α Ἔστι δ᾽ ἐλλειπὴς περὶ 
Ν 3 τ Ν, -Ὁ ἪΝ -- .} Ὁ Ὲ 

τὴν ἀρχήν, ἀρχόμενος ἐχ τῶν λέξεων « ὃ γαμόρὸς αὐτοῦ, χαὶ ἐπόθα- 
Ὁ ας ον 

γεν ἀρμγ' » [βλέπε σελ. 62, στίκ. 81 τῆς ἀνὰ χεῖρας ἐχδόσεως). 



Ὥς ποοεροΐξθη, ἐν τῷ χώδιχ' πεοιέγονται δύο γρουνονολ- τσ τ τιτα τ το γυδυάν, ΣῊΝ ἣν θ οχοχς χρ ϊ 
2 « Ὁ , -“ " ; ,ὔ 

φίχι, ἡ τοῦ Λεοντίου δίαχαιρᾶ, καὶ ἡ τουτῷ συνεχίσαντος Γεωρ- 

γίου τοῦ Βουστρωνίου - χαὶ ἡ μὲν ᾿ς τελευτᾷ ἐν τῷ φύλ. 

905, ἡ δὲ τοῦ Βουστρωνίονυ, ἐλλειπὴς τὴν ἀργὴν, ἀργομένη Θ. ὃὸξ ου θουστθω ΤῈ ιξ Ὧ ρχν, ργου. 

ύλλου 908ὃ χαταλαμόάν Ξὲ τὰς ὑπόλοιπον τοῦ χειρο- 

ὌΝ 

. ᾿ , 9 ΄, τὰ 

ενὸς δὲ τούτων τὸ ὄνομα φέρεται ἐν χεφαλίδι τοῦ 
-- κι ΟἿ 

ῷς 
ἣ 

[ῳἹ 9 ΩΦ -6 [ςΞ 
, » ν “ - , . : Ξ. 

κώδιχος ἀλλὰ τὸ μὲν τοῦ ἐπροτον χαλῶς γινώσχομεν ἐξ αὐτοῦ 

τούτου, πολλάκις ὀνοματιζομένου ἐν τῷ εἰ 
δι “- τ ΑΥ̓ΡΞ τὸ δὲ τοῦ Βουστρωνίου πολλαχόθεν ἄλλ ἐνὶ 

κ᾿ “ω. 7ὔ [- 

Σταυρινος Μαχαιρᾶς, ἢ Μαγχαίρας, ὁ πατ τοῦ ρονογρα φου, 
» Σ κὸν τ " , -" ΄ ἘΡ δὰ Ἐπο εν Ἂ Η ἐπ 2.5 “.- 

Ὥχμαςς περὶ τὰ τέλη τῆς ΙΔ ἑκατονταετηρίόος, καὶ ἐτιμᾶτο 
Ν πῶ -“» “-ῳ - ᾿ 

μξγάλως ὑπὺ τῶν χρατούντων τῆς ἑχυτοῦ πατρίδος διά τε τὴν 
᾿ ᾽ ΄- ᾿ » 

μάθησιν χαὶ τὴν πεῖραν αὐτοῦ (1). Κατὰ τὴν ἐν ἔτει 1589 
- δι -- , ΕΊΣ 

ἀναφυεῖσαν μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς βουλῆς ἐχοστασίαν περὶ 
ἮἣΝἮ ἣδΝ "ἢ ᾿ " 

ἐκλογῆς διαδόχου τοῦ ἀποθανόντος [Πέτρου Β', προσχληθεὶς ἐ- 
πος ΣΗΣΣΘΕΣΣΟΣ Ξ ρ 

νώπιον τῶν ἐριζόντων τιμχριούχων τοῦ βχσιλείου χαὶ ὁ σεοώ- 
τ Ἄν, Ψ » ἈΕΣ ν ε ΓΗ , , 

σμιος οὗτος Κύπριος ἵνα ἐχθέσῃ τὴν ἑαυτοῦ γνώμην, συνετέλεσε 

ΗΠ πὸ δ ΧΑ " , , 

ἐκλογῆς τοῦ Ιχχώοου ἃ, πρὸς ὃν στεναῖϊ σγεσεις συνεόεον τὸν 

γγ. “το , "Ὁ 

Εχ τῶν τεσσάρων υἱῶν τοῦ Σταυρινοῦ Μαχαιρᾶ, ὁ Νιχό- 

“- ΝΟ, ΄ -»" 
λαος χαὶ ὁ Παῦλος (2) διέπρεψαν πρότξοον συναγωνιζόμενοι τῷ 

᾿ ! : 

(1) Βλέπε, σελ. 868 τοῦ παρόντος. Ὃ μεταφραστὴς τοῦ Λεοντίου 
Ὁ »᾽ ΒΞ , ν , ΟΧᾺἋ 

Στραμόάλης παρεννοήσας ἴσως, χατὰ τὸ σύνηθες, τὸν ἕλληνα χρονο- 
, , ς , . ᾿ 

γρᾶάφον ὀνομάζει ἵερέχ τὸν Σταυρινὸν Μαχαιρᾶν, μεταφράζων τὸ - 

παωατέραν (μου), τὸν χύρην Σταυρινὸν τοῦ Μχγαιρὰἃ -κ)ἸἹ] πατέραν {(: ἐπι Ξ ρηὴν Σταυρινὸν τοῦ χαιρᾷ ] α 

ΡΡοίο ἀοῃ ρᾶρ ϑίδυγιπο ἀθ δε δ ΛΕΤΕ (παρὰ Μ45 [δνϊο, [Π’ 

999). Τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μνείαν ποιεῖται ὃ Λεόντιος χαὶ ἐν σελ. 849. 

(2) σελ. 296-77, 309, 812. Ὃ ἀν ἀῶ τς χαὶ πρότερον 

([300) ὡς ἀξιωμχτικὸς δύω Φλωρεντινῶν ἱπποτῶν (σελ. 102). Ἔν τῷ 

ὰ 
Ὁ 7 Ω " -ῸὭὭῪΗ 

τῶν Γενουηνσίων πολέμῳ διέπρεψε χαὶ ἔτ τερος δΝιχχαιρᾶς, ὃ Κοσμᾶς, 



οχθ΄. 

ἐκλεχθέντι βχσιλεῖ ἐν τῇ χατὰ τῶν Γενουηνσίων ἡρωϊχῇ ἀν- 

τιστάσει τῆς Κερυνείας - “μετὰ δὲ τὴν εἰς Τένουχν ἀπαγωγὴν 

τοῦ ἸΙαχώῤδου Λουζινιανοῦ, ὁ μὲν Παῦλος προσελήφθη ὦ: γοχμ- 

ματεὺς τοῦ βισχούντη τῆς Λευχωσίχς Τζουὰν Νεῤίλες {(1);.-τ δὲ 

Νιχόλαος τοῦ Τζουΐν Νόρες (9). 

Οἱ ἕτεροι δύο υἱοὶ τοῦ Σταυρινοῦ, Λεόντιος χαὶ Πέτρος, 

ἀναφέρονται τὸ πρῶτον ἐπὶ τῆς τ πλεῖ, τοῦ Ιζνου, ὁ μὲν 

πρῶτος ὡς γρχμματεὺς μετὰ τοῦ πρεσ σῷ" "τέρου ἀδελφοῦ Νιχο- 

λάου τοῦ προρρηθέντος τιμαριούχου πὰς Νόρες, ὁ δὲ Πέ- 

τρος (ΡΕΓΓΙΠ), ὁ χαὶ νεώτερος πάντων τῶν ἀδελφῶν, ὡς ἀ 

ματικὸς (βαχλιώτης) τοῦ βχσιλέως. Ὃ τελευταῖος οὗτος ἔλαθδς 

σπουδαιότατον ιέρος ἐν τῇ χατὰ τῶν Γενουηνσίων συνωμοσίᾳ 

τῆς ᾿Αμμοχώστου (1402), ἀνχλχύὼν τὴν χινδυνώδη ἐντολὴν γὰ 

συνεννοῆται πρὸ: τοὺ; ἐν τῇ πόλει πράκτορας τοῦ Ἴχνου (9). Ξ Ὶ ( 
«“ ΝῚ δ Ἕ 

Α᾽λλ ἡ μὲν συνωμοσίχ, ἕνεχα τῆς προδοσίας τῆς συζύγου τοῦ 
᾿Ξ ᾿ τ , ἜΝ ἋΣ 
Νόρες, σ υμπαθῶς ὃ. ἰχκειμένης πρὸς τοὺς συμπατοιώτας αὐτῆ: 

Γενουηνσίους, ἀπέτυχεν οἱ δ᾽ ἐν ᾿Α υμοχώστῳ συλληφθέντες 

ἀπόστολοι τοῦ βασιλέως ὑπέστησαν τὸν σκληρότερον τῶν θα- 
7 

ό 
» ἌΣ Ὁ, ἮΝ ἀὦ-. 8 

γόάτων: εὐτυχῶς ὅμως ὁ ὁ Πέτρος Μαχαιρᾶ: ἐσώθη διλ τῆς ἐπεμόά- 

ἀδελφὸς ἢ ἀνεψιὸς τοῦ Σταυρινοῦ (σελ. 987). Ἔν τῇ πολιορχίχ τῆς Κα ε- 
» 

ρηνείχς παρευρέθη καὶ ὁ Λεόντιος, ὡς ἐξάγεται ἐχ τῆς φράσεως « ἐπε- 

ριλάόχμεν τὸ χαρτὶν ν σελ. 894, στίχ. 12. 

(1) σελ. 870. “Ὁ Στραμδάλης (παρὰ Μ88 1 αὐγίο, 11, 394) χχτὰ 

λάθος μεταφράζει τὸ ὄνομα ῬΑΙΤΔΟἢΪ 678. 

(2) σελ. 577. 

(3) “Ὁ Λεόντιος ἀναφέρει δύο ἀποτυχούσας χατὰ τῆς ᾿Αμμοχώ- 

πὶ ᾿Ιακώδου Α΄, (σελ. 8175) 

τὴν δὲ δευτέραν ἐπὶ ᾿Ιάνου (σελ. 3716). Ἔν τῇ δευτέρᾳ ταύτῃ σπου- 

Ν στου ἀποπείρας, τὴν μὲν ἐν ἔτει 1306 ἐ 
ἝἜ 

δαιότατον μέρος ἔλχόε χαὶ ὃ ἀνεψιὸς τοῦ Λεοντίου Μχχαιρὰ Γεώρ- 

γιος Μπιλῆς ἢ Μπιμπιλῆς, δ᾽ χουδερνούρης τῆς Λευχωσίχς (σελ. 8170, 

ΘΠ 1). 

ΜΕΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. Μ΄. 9 



ολ. 

σεως τοῦ ἰσχυροῦ κυρίου αὐτοῦ (1). Μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ χαὶ ὁ Κύ- 

πριος οὗτος τιμαριοῦχος ἀπέθανεν δηλητηριασθεὶς, ὡς λέγεται, 

ὑπὸ τοῦ ᾿Ιάνου, ἢ ὑποπτευθέντος τὴν τελευταίαν διαγωγὴν αὐ- 

τοῦ, ἢ ἁπλῶς θελήσαντος νὰ παραδειγματίσῃ διὰ τοῦ θανάτου 

ἐκείνου τοὺς πρὸς τοὺς ἅρπαγας τοῦ βασιλείου σχετιζομένους 

ὑπηχόους αὐτοῦ. 

Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Νόρες, κατὰ πᾶσαν πιθανότητα 

χαὶ ὁ Λεόντιος προσελήφθη ἐν τῇ βασιλικῇ αὐλῇ οὕτω δ᾽ ἐν 

ἔτει 1426 ἀναφαίνεται παραχολουθῶν τῷ ᾿Ιάνῳ εἰς τὴν κατὰ 

τῶν εἰσθαλόντων ἐν τῇ νήσῳ Αἰγυπτίων ἐχστρατείαν, ὡς τρο- 

φοδότης τοῦ στρατοῦ, χαὶ παρευρεθεὶς εἰς τὴν ἐν Χοιροκοιτίᾳ 

μάχην, εἶδε χαταχοπτομένους τοὺς συμπατριώτας αὐτοῦ, ἀ- 

παγόμενον ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ τὸν βασιλέα, καὶ διαρπαζομέ- 

νὴν τὴν νῆσον ὑπὸ τῶν βαρθάρων γικητῶν (2). Ὁ δὲ Πέτρος 
Α 

χαὶ μετὰ τὴν εἰς Αἴγυπτον ἀπαγωγὴν τοῦ ᾿Ιάνου, συνετέλεσε 

τὰ μέγιστα πρὸς κατάπνιξιν τῆς ἐχραγείσης ἐπαναστάσεως 

τῶν χωρικῶν, καὶ ἐχστρατεύσας μετὰ τοῦ Χαρρὴν Ζιθλὲτ εἰς 

Νεμησὸν διέλυσε τὰ στίφη τῶν ἀνταρτῶν, χαὶ συλλαδὼν τὸν 

ὑπ᾿ αὐτῶν ἀναγορευθέντα βασιλέα ᾿Αλέξιον ἤγαγεν εἰς Λευχω- 
,ὕ ἔνθ ε δι ΞΘ ἘΞ ᾽ ελάογης ε , ᾿ δί ἀγγό θά 

σίαν, ἔϑθα ὁ δυστυχὴς ἀγελάρχης ὑπέστη τὸν δὲ ἀγχόνης θά- 

γατον (1427) (9). 

᾿Επὶ τέλους δὲ ὁ Λεόντιος ἀναφαίνεται ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Γωάννου τοῦ Β΄, ὅστις ἅμ' ἀναλαρὼν τὴν ἀρχὴν ἀπέστειλε τὸν 

Λιάχην Καστρίσιον χαὶ τὸν Μαχαιρᾶν εἰς τὸν ἡγξμόνα τοῦ 

Γχονίου πρὸς ἀνανέωσιν τῶν ὑφισταμένων συνθηκῶν εἰρήνης 

1432). Ὃ κατὰ τὸ ἔτος ἐχεῖνο ἐπισχεφθεὶς τὴν Συοίαν γαλ- φ ( Υ 

6) Σφάλλονται ὃ Φλώριος Βουστρώνιος (φύλ. 152) καὶ ὁ Λορε- 

δάνος (σελ. 594) λέγοντες, ὅτι χαὶ ὃ Πέτρος Μαχαιρᾶς συλληφθεὶς χα- 

τεμελίσθη ὑπὸ τῶν Γενουηνσίων. 

(Ὁ) σελ. 395, 398. (3) 406, 



λος Βεγίγαπάοῃ ἀ6]α Βγοοαυϊόνα συναντήσας τοῖς πρεσόευ 

ἐν Λαράνδοις καὶ μέχρις Ἰκονίου συνταξειδεύσας αὐτοῖς ἐπαινε 
» ὅξς . » , “ 

τὴν εὐγενῆ συμπεριφοράν ἀμφοτέρων τῶν Κυπρίων 1. 

Ἧ γρονο" ΐ ῦ Λεοντίου αγαιρᾷ χαταλαμθάνουσχ χρονογραφία τοῦ Λεὸόντίου Μαχαιρᾶ χαταλαμο 
, ᾿ Ν ὩΣ » ᾿ ΡΞ 

περὶ τὰς τριαχοσίας χαὶ πεντήκοντα σελίδας τοῦ ἀνὰ χεῖρας 

τόμου ἄρχεται ἀπὸ τῆς ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου ἐποι- 

χίσεως τῆς ἕνεχα διχρχοῦς αὐχμοῦ χαὶ τῶν βαρθαρικῶν ἐπι- 

δρομῶν λειψανδρούσης νήσου, καὶ τελευτᾷ εἰς τὴν ἐν ἔτει 

1452. ἀνάρρησιν τοῦ βασιλέως ᾿Ιωάννου Β΄. 

, ὡς Ξ Ν Ν πὶ ἊΝ ᾷ -- Η Συντομώτατα ἐχτιθέμενος τὴν ἐπὶ τῶν βυζαντινῶν χκα- 
-“- , “᾿ 7, ᾽ Σ Ν 

τάστασιν τῆς νήσου, χαὶ μόνον τοῦ τελευταίου αὐτῆς δουχὸς 
ι ͵, ᾽ ,ὕ - “ Ι ΕΣ ΄ 

χαὶ βασιλέως ἸΙσχαχίου τοῦ Κομνηνοῦ μνημονεύων, ἐν παρόδῳ 

δὲ ἀναφέρων χαὶ τοὺς πρὸς χατόκτησιν τῆς Παλαιστίνης σταυ- 

ροφοριχοὺς πολέμους, ἐκτενέστερον ἀφηγεῖται τὴν ὑπὸ Ριχάοδου 

χατάχτησιν τῆς νήσου χαὶ ἰδία μά πρὸς τὸ τάγμα τῶν Ναϊτῶν 

πώλησιν αὐτῆς, ὡς καὶ τὴν ἐπανάστασιν τῶν Κυπρίων κατὰ τῶν 

νέων τούτων τυράννων, περὶ τῆς μετέ: πειταὰ καταστροφῆς τῶν 

ὁποίων διὰ μαχρῶν λαλεῖ (2). Εἶτα δὲ ἁπλῶς ἀπαριθμῶν τοὺς 
Ε ε ᾽ ᾿ Δ 3 

ἐν Ἱεροσολύμοις ἡγεμονεύσαντας λατίνους ἀπὸ Γοδοφρέδου τοῦ 

Βουϊλλῶνος (Κουντεφρὲ ντὲ Πουλιοῦ) μέχρι Γουΐδου τοῦ Λουζι- 

νιανοῦ τοῦ γενάρχου τῶν ἐν Κύπρῳ βασιλευσάντων, καὶ ἀπο- 
, μὰ , ἘΞ 

τόμως διαχόπτων τὴν διήγησιν παρεντίθησι χατάλογον τῶν 

ἐπισημοτ τέρων τῆς νήσου ἁγίων, ἐπισχόπων, χαὶ μονῶν" ἀνα- 

λαμόάνων δὲ τὴν διήγησιν ἀπὸ τοῦ Οὕγου Α΄ Λουζινιανοῦ, 
ε - ε 7 ΕΒΩ ἘΚ ΑΡΑ - δ ΓΑ οὐ ΝΣ 

ἁπλῶς ὁμοίως ἀπαριθμεῖ τοὺς ἐν τῇ νήσῳ βασιλεύσαντας μέχρι 

(1) «Ιύϑιη ὑγοῦνδυ δὴ Πυγαηάθ ὑπρ σϑη που θ ἀθ 

ΟΥριθ 486 1᾽ 88 ΠΟΙΏΉΠη8 ΓΥδΟοδπ Οδβέίγίοο, οὐ ἀπρ δα] έγθ 46 

1 6) ΠΟΙΏΠΙ8 ΠΎΥΟΠ Μίδβομϑθγο, αἱ ρϑγ]οἰϊϑηὺ δβ8ὸβ θη ἔγδη- 
9018.» Μαβ 1μΐν16, ΠῚ, 8. 

Ν 

τὸ μέρος τοῦτο (σελ. ὅ8) τὸ χειρόγραφον εἶναι 9) Δυστυχῶς περὶ 

ἐλλιπές. 



ρ’ ρλβ. 

τοῦ ᾿Αμαλρίκου τοῦ αὐθέντου τῆς Τύρου χαὶ διοιχητοῦ τῆς 

Κύπρου, περὶ οὗ ἐχτενῆ ποιεῖται λόγον. 

ῃ 

σιλείχας Πέτρου τοῦ Α΄ (θῸ (1) ἡ δὲ λεπτομερὴς διήγησις 

᾿Ιδίᾳ ἡ χρονογραφία τοῦ Μαχαιρᾶ ἄρχεται ἀπὸ τῆς βα- 

τῶν κατορθωμάτων τοῦ ἐπαξ ξίως ἐπονομασθέντος Μεγάλου ἐ- 

χείνου βασιλέως τῆς Κύπρου, καὶ τῶν ἀπὸ τῆς δολοφονίας 

αὐτοῦ ἐνσχηψάντων εἰς τὴν νῆσον ποικίλων δεινῶν, δηλαδὴ 

ἔλαττον μιᾶς ἑκατονταετηρίδος, περιλαμθάνει τὰ τέσσαρα 

πέμπτα τοῦ ὅλου ἔργου. 

Καθ᾿ ἅπασαν τὴν διήγησιν τοῦ ἀφελοῦς χρονογράφου θερ- 

μυὸς διαλάμπει ὁ πρὸς τὴν γλυκεῖαν χώραν, ἥτις ἦν πατρὶς 

αὐτοῦ, ἔθῶς͵ (2). Καίτοι δ᾽ ἐπ τιφυλαχτιχῶς ἀποφαινόμενος περὶ 

τῶν κατεχόντων τὴν νῆσον ἀλλογνώσθον χαὶ ἀλλοθρήσχων 
᾿ 

λατίνων, πρὸς οὺς καὶ ὑποχρεώ σεις εὐγνωμοσύνης συνέδεον τὴν 

οἰκογἕνειαν αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰς χεῖρας τῶν ὁποίων ἤθελεν ἄναμ.- 

φιθόλως περιέλθει τὸ σύνταγμά του, ὁσάκις βαρυαλγῶν ἐξιστο- 

ρεῖ δυστύχημά τι ἐνσκῆψαν ἐπὶ τῆς πατρίδος αὐτοῦ, δὲν παύει 

νὰ μὴ διορᾷ τὴν θεϊκὴν χεῖρα. τὴν οὕτω παραδειγματικῶς τι- 

μωροῦσαν τὰς αἰσχρουργίας χαὶ βιαι οπραγίας τῶν δυναστῶν (9). 

Ὃ ἀφελὴς Μαχαιρᾶς εἶναι πιστὸν ἀπειχόνισμα τοῦ ὑπὸ 

τὴν λατινοχρατίαν ἕλληνος καὶ ἐξ ἀνάγχης ὑπηρετοῦντος αὐτῇ᾽ 
ἣΝ 

( χαίτοι φέρων τὸν ὀθνεῖον φλοιόν, δὲν ἐ ἐξελατινίσθη τὴν χαρδίαν" 
ἮΝ 

οὔτε τὴν ἐθνιχὴν τοῦ ἑλληνισμοῦ παρὰ ἄδοσιν λησμιονεῖ, οὔτε τὴν 

θρησκείαν τῶν 1 πατέρων αὐτοῦ ἀπὴρν νγθη " συγχεχινημένος ἄναπο- 
“" λ τ κι τ 2 ε » ’ 

εἴ, ὅτι πρὸ τῶν Γάλλων ἐξουσίαζον τῆς νήσου οἱ αὐτοχρά- 

(1) «᾿Απὲ τὸν ποῖον θέλω ἐξηγηθὴν ὅσον νὰ δώση ὃ θεὸς νὰ τὸ 

ξηγοῦνται εἰς τὸν χόσμον » σελ. 97. 
ΑΥ Ω͂ Ἂς ὕ ὯΝ ᾽Ἂ - 

(2) « καὶ ὅσον τὴν φουμίσω δὲν θέλῳ εἰπεῖν 

3) Σελ. 300. Βλέπε χαὶ τὴν διήγησιν τοῦ πρ Ἰγἢ : 

πολέμου τοῦ ᾿Ιάνου. 



θλγ.-. 

τορὲς τοῦ Βυζαντίου, χαὶ ἐλαλεῖτο ἡ ἑλληνιχὴ γλῶσσα χαθαρά. 

« Καὶ διατὶ δύο φυσιχοὶ ἀφένταις εἶναι εἰς τὸν κύσμον, ὁ ἕνας 

χοσμιχὸς καὶ ὁ ἄλλος πνευματιχός, τοὺς εἶχεν τὸ νησάχιν τοῦ- 

τον, τὸν βασιλέαν τῆς Κωνσταντινόπολης χαὶ τὸν π τριάρχὴν 

: 
τῆς μεγάλης ᾿Αντιοχείας, πρὶν τὴν πάρουν οἱ Λατῖνοι, διὰ 

ὲ ΑΥ Α 
τοῦτον ἦτον χρῆσι νὰ ξεύρωμεν ρωμαῖχα καθολιχά, διὰ νὰ 

πέψουν γραφαῖς τοῦ βασιλέως, χαὶ συριάνικα σωστά, χαὶ οὕ- 
“ . ΡΤ ἸΞ , -ῶῆν " ““..,ςΦ τως ἐμαθητεῦγαν τὰ παιδιὰ τοὺς, χαὶ τὸ συγγρίτον (καγγε- 

λαρία) οὕτως ἐδιάόαινεν, ὥς που χαὶ ἐπῆραν τὸν τόπον οἱ Λα- 

ζανιάδες, καὶ ἀπὸ τότες ἀρχέψαν νὰ μαθάνουν φράγγικα, καὶ 

βαρθαρίσαν τὰ ρωμαῖχα, ὅτι εἰς τὸν χόσμον δὲν ἠξεύρουν ἴντα 
, ἘΝ Τὰ. -» ᾽ 7 ᾿ συντυχάνομεν. » ᾿Αλλαχοῦ δὲ διὰ μαχρῶν ἀφηγούμενος τὴν 

παρὰ τῷ Πέτρῳ Β΄ πρεσθείαν τοῦ Γεωργίου Βαρδαλῇ ἐπὶ τῇ 

ν θυγατέρα τοῦ αὐτοχράτορος 
' 

᾿ς συνομολογήσει συνοικεσίου πρὸς τὶ 

τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὰς πρὸς ματαίωσιν αὐτοῦ δο- 

λοπλοχίας τῶν τιμαριούχων, σημιειοῖ « διὰ τὴν παλαιὰν μιση- 

τίαν τοὺς Φράγγους μὲ τοὺς Ρωμαίους δὲν ἐδιαλέξαν τὸ χαλλί- 

τερον ([ἴ). » Μετά τινος δὲ χαρᾶς ἀφηγούμενος τὴν κατὰ τῶν 

Τούρκων νίχην τοῦ βασιλέως τῆς Κωνσταντινόπολης 
, “ ἣν , - ε λέγξΞι «χαὶ διὰ χάριτος τοῦ παντοδυνάμου θεοῦ ὁ βασιλεὺς 

ἐτσάκισεν τοὺς Τούρχους » (2). 

σεθασμοῦ ἀναφέρων τὸ ὄνομα τοῦ Πάπα 
δ: 

ἃ 
ἢ ΔῈ δ ὌΝ : ῃ τΞ 

δὲν λείπει νὰ χαταδιχάζη μετὰ τῆς αὐτῆ: ἀφελείυς ἄλλοτε ς ἂς Ξ 
΄- 

μὲν τὰς βιαιοπραγίας τῶν σε ον κατὰ τοῦ ὀρδοδόξου χλή- 

ρου, ὡς τὸ ἐν ἔτει 1909 πραξιχόπημα τοῦ παπιχο 

Πέτρου τοῦ Θωμᾷ καὶ τὴν κατ αὐτοῦ διχαίαν ἐξέγερσιν τοῦ 

λαοῦ (38). ἄλλοτε ὃ 

τριον θρήσχευμα- οὕτω περιγράφων τὸν σχληρὸν θάνατον τοῦ 

Α 

νὰ ἐπιτιμᾷ τοὺς ἀπαρνηθέντας τὸ πά- ο)- 

ἀρνησιθρήσκου Κυπρίου Τιπάτ, ἐχφραγκισθέντος μέχρι καὶ αὐ- 

(1) σελ. 2217. (2) σελ. 186. (3) 98. 



ολδ΄. 

τοῦ τοῦ ὀνόματος, ἐπιφέρει. « Τοῦτον ὅλον ἐγίνετον, διατὶ 

ἐσήχωσεν τὴν ἐλπίδαν ἀπὲ τὸν θεόν, χαὶ ἐθάρρησεν εἰς τὸν νοῦν 

του χαὶ εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ ρηγός, καὶ διὰ τὴν ἔπαρσιν τοῦ 

χόσμου ἐγκατέλειπεν τὴν πατρικήν του πίστιν, χαὶ ἐγίνην λα- 

τῖνος. Τὸ λοιπὸν δὲν χαταδιχάζω τοὺς λατίνους, ἀμμὲ ἴντα 

χρῆσι εἶναι Ῥωμαῖος νὰ γενῇ Λατῖνος; ἐπειδὴ ὀρθόδοξος χρι- 

στιανὸς εἶναι χρῆσι γὰ χαταφρονήσῃ τὴν μίαν, γὰ ὑπέσῃ εἰς 

τὴν ἄλλην; καὶ καταφρονεῖς τὴν πρώτην! Δὲν ἦτον αἱρετιχὸς 

χαὶ ἐγίνην ὀρθόδοξος  ᾿Αποστολικοὲ οἱ Λατῖνοι, καὶ καθολιχοὶ 

οἱ Ρωμαῖοι!» (1) 

Ὁ Μαχαιρᾶς καλῶς γινώσχων, ὅτι βάσις πάσης καλῆς 

χρονογραφίας εἶναι ἡ μέχρι λεπτολογίας ἀχρίθειχ, εὐσυνειδή- 

τῶς ἐχπληροῖ τὸν ὅρον τοῦτον, πολλάκις καταχρώμενος χαὶ τῆς 

ὑπομονῆς τῶν ἀναγνωστῶν αὐτοῦ" μετὰ τῆς μεγαλειτέρας δὴ- 

λονότι ἀκριθείας σημειοῖ, ἐκτὸς τοῦ ἔτους χαὶ τοῦ μηνός, καὶ 

τὴν ἡμέραν τῆς ἑόδομάδος χαὶ αὐτὴν πολλάκις τὴν ὥραν, πα- 

ρεντιθέμενος ὁλόκληρα κείμενα ἐπιστολῶν καὶ ἐπισήμων ἐγ- 

γράφων, καὶ καταριθμῶν πάντα τὰ πρόσωπα τὰ συνεογήσαντα 
Ῥ , » ὑπὲρ τῆς ἐξιστορουμένης πράξεως, ἀσχόπως ἐνιαχοῦ διακόπτων 

τὸν εἱρμὸν τοῦ λόγου ὅπως παρενθέσῃ κατάλογον τῶν ἀση- 

μοτέρων ἱπποτῶν, πρὸς οὗς ἀνετέθη ἡ μᾶλλον ἀσήμαντος ἐπι- 

χείρησις. Ἔν μιᾷ δὲ καὶ μόνῃ περιπτώσει παραθαίνει τὸν κα- 
, “Ὡ“ ε , Ὶ , ι Ω “ ᾿ 

νόνα τοῦτον, ὁσάκις δηλαδὴ πρόχειται περί ἑαυτοῦ χαὶ τῆς 

’ 

τὴ περὶ τὴν διήγησιν ἀχριδολογία ὑποτίθησιν ἄν- 

δρα χαλῶς γινώσχοντα τὰ διατρέχοντα" διὰ τὰ πρὸ αὐτοῦ ὅ- 

μως συμθάντα, πρέπει νὰ ὑποθέσωμεν, ἢ ὅτι εἶχεν ὑπ᾽ ὄψιν 

προγενεστέρους χρονογράφους, λεπτολόγους ὡς αὐτόν, ἢ αὐτὰ 

τὰ ἐπίσημα τοῦ βασιλείου ἀρχεῖα. ἡ δὲ τελευταίχ εἰχασία 

(1) σελ. 357. 



θλε. 

εἶναι μᾶλλον πιθανή- διότι καὶ περὶ τῆς εὐσυνειδησίας τοῦ 

μετριόφρονος χοονογράφου ἔχομεν πλεῖστα τεχμήρια, καὶ διότι 

ἅπαξ μόνον, ὅταν ἐχθέτῃ τὴν εἰς Γένουαν ἀπαγωγὴν τοῦ χον- 

τοσταύλου ᾿Ιχχώῤου τοῦ Λουζινιανοῦ καὶ τῶν Κυπρίων ἱππο- 

τῶν, ἀναφέρεται εἰς τὴν δυστυχῶς ἀπολεσθεῖσαν συγγραφὴν 

τοῦ συναιχμαλωτισθέντος Τζουὰν τὲ Μιμάρς (1). 

᾿Αλλ ἐὰν ὁ Μαχαιρᾶς ἐξ ὑπερδαλλούσης μετριοφροσύνης, 

οὔτε τὸ ὄνομα αὑτοῦ, κατὰ τὸ σύνηθες, προέταξε τοῦ συν- 

τάγματος, μεταγενέστεροι Κύπριοι ἐπωφεληθέντες τοῦ ἔργου, 

οὔτε ἁπλῆς χἂν μνείας ἠξίωσαν τὸν ἀτυχῆ χρονογράφον. 

Πρῶτος ὁ Διομήδης Στραμθάλης (2) μεταφράσας εἰς τὸ 

ἰταλικόν, ἢ μᾶλλον τὸ ἑνετιχὸν ἰδίωμκ τὴν χρονογραφίαν τοῦ 

Μαχαιρᾶ, ἠρχέσθη νὰ σημειώσῃ ἁπλῶς ὅτι τὸ πρωτότυπον ἐ- 

γράφη εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἐν δὲ τῇ κατὰ τῶν Αἰγυ- 

πτίων ἐχστρατείᾳ τοῦ βασιλέως ᾿Ιάνου, τὴν ὁποίαν διηγούμενος 

ὁ αὐτόπτης Λεόντιος παρεμθάλλει καὶ περὶ ἑαυτοῦ τινα εἰς 

πρῶτον πρόσωπον, ὁ Στραμθάλης ἁπλῶς μεταφέρει τὴν διήγη- 

σιν εἰς τρίτον πρόσωπον. 

Ἢ μετάφρασις τοῦ Στραμθάλη, τῆς ὁποίας περιχοπὰς ἐ- 

δημοσίευσεν ὁ χ. Μὰβ [μαἰτῖ6, δὲν ἠδύνατο ν᾽ ἀναπληρώσῃ 

(1) σελ. 841. Ἔν ἀρχῇ δὲ τοῦ ἔργου αὐτοῦ συνοπτιχῶς ἀφηγούμενος 

τὰ χατὰ τὴν εὕρεσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ ὑπὸ τῆς ἁγίας “Ἑλένης πα- 

ραπέμπει εἰς τὸ σύγγραμμα τοῦ ἁγίου Κυριαχοῦ. Ἴλδηλον δ᾽ ἐὰν ἐν 

σελίδι 94 γράφων « ἀλλοῦ ηὗρα γραμμένον » ἐννοεῖ ἄγνωστόν τινα 

χρονογράφον, ἢ τὰ ἀρχεῖα τοῦ βασιλείου. 

(8) Ὃ Κύπριος οὗτος τιμαριοῦχος (ΒΘ γδιηθ 814] παρὰ Με [.8- 

ἰγὶ6 χαὶ ὀρθότερον Θ'ύΓΔΙΏΒΑΙΥ παρ᾽ ἄλλοις) ἤχμαζεν ὀλίγον πρὸ τῆς 

ὑπὸ τῶν Τούρχων ἁλώσεως τῆς νήσου, χαθὰ ἀναφέρει ὃ ἐχ χηδεστείας 

συγγενεύων αὐτῷ Στέφανος δ᾽ Λουζινιανὸς ((Θη68]0ρ1]68, σελ. 98)" 
Κατὰ πᾶσαν δὲ πιθανότητα ἣ οἰχογένεια ἦν γαλλιχὴ ΘΈΡΔΙΙΡΔΙΠΣ 

ὀνομαζομένη ἐν πολλοῖς διατάγμασι τοῦ ᾿Ιχχώύδου Β΄. 



τὴν τυχὸν ἀπώλειαν τοῦ 

ταφραστὴς, παρεννοῶν ἐν 

,ὔ ὌΝ Ω “δ; 

πρωτοτυπου" ὁιότι ὃ ἀδόκιμος με- 
ε , ἌΣ ΙΝ ᾿ 

ἑκάστῃ σχξεὸον περιοὸῳ τὸν συγγρα- 

φέα, διαφθείρει τὴν ἔννοιαν, ἀλλαχοῦ μὲν αὐτογνωμόνως συμ.- 
, ν᾿ πὰ ν ΓΕ ΝΕ ΕΠ πνΠΠτ- ᾿ 

πτύσσων τὴν διήγησιν, ἀλλαχοῦ ὃς ἀνοήτως ἀναπτύσσων αὐὖ- 

σ ΐ γοιν δῆθε ἡνείχς, χαὶ τὸ σπουδαιότεοον πχοχλείπων τὴν, χῦριν ἥξν σχφηνξις, χαὶ τὸ σπ ἰοτΞς πχρυλειπ 

ΠῚ 

πολλάχις, ἢ παραμ 
» δ ᾿ Ἷ ΄-., , ἡ δ. ΠΝ Ποὸς χατάδειξιν τοῦ πλημμελοῦς τῆς μεταφράσεως ἀρκοῦμαι 

Ε 
Καὶ τὴν Κυριαχὴν 

χΎ νοευθοίου αὐτῆς ἐχρονίας 76 μοῦ τῆς 49 6 

ἦλθεν ὁ χαλὸς Σουάρε ἀπὸ τὸν 

Ξ 

γαρδενάλης ἔπεψεν τὸν Καρσε- 

τὸς ϑόνλννα Ἐδ ὩΣΙ οἢς- τεργον τοῦ ρηγός, χαὶ ἔπεψεν 
Ἂ - ἰῷ λἢ 

τὸν χύρην τοῦ Βερουτίου καὶ 
΄, “Ὁ ᾿ , 

τὸν σίρς Ματαῖον Ραμες χαὶι 

τὸν σίρςΞ 'Γομεσίον Δαμπαλίουν, 

τὸν 1 ορἣἦν διπελεστρῆν χαὶ 

Μπελονίχ, χαὶ 

«ἢ [ΟἹ «-« Σεν ζολα [9] «ὶ “Ὁ [Ὁ] μϑ ΜΝ 5 ς Ξ Ν Ω .- ,». δὸς :] ξ ἝΝ Ν - 

τὸν πρωτοψάλτην τῆς 

Κορόμηλου τὸν μάγειρόν του ᾿ 

αὶ ἀκομὶ ὁ γαρδενάλης ἔστει- 

λεν τοῦ ρηγὸς ἀπάνω εἰς τὴν 

. αἀἰτἴο 

΄ Ν 

Στραμπάλόοης. 

Εὖ ἃ αἱ 22 Νονθιθῦῖο ἀ6] 

8ΠΠη0 γὕ6η86 ὅ'δ]}, 48] 

οΥἃ γ6 ἰὴ Οἴργο... Εἰ 1᾿γ- 

πη γᾶσ]ο μὰ τηδηάαίο (8]66-- 

γδὴ ΔΙ 811ὰ σα] ]6 ἃ ([6] ΓΘ; 

οὐ ἢὰ πιδηαίο οὐ 1] βίρ:ῃηου 

6 Βαραὐϊ οὐ ἀοὴ Μαίῃβ παὰ- 

[268 δὖ ἀοὴῃ Π)οΟΠΊΘΠΘΡῸ ἀθ 

Βαϊο οὐ ΡῬαϑυῦίη Ρι]βέγιη οἱ 

Δᾶοο ἀὰ Ρο]οηϊα οὖ πῃ! Ὁ 

ὙἙΠοιηᾶβο ΒΙΡῚ οὖ ἄοῃ Νίοοϊἃ 

ἀ611ὰ Ῥυϊησθϑϑα 11 ρυῖπλο ὁδη- 

ἴον 46 ϑδαηΐία δορῃϊο; 911}1}- 

πηθηΐθ 11 σαγη 16 πὰ πιδη- 

ἀαΐο ἃ] [6 βορῖὰ 1ἰὰ σϑ]]θΡρᾶ 

ΘΡοβϑὰ 46 ἀοη Μαίβ 8ἰν Οο- 

δία οὐ ὧἀθ ἀοὴ Τογοί, [υγοὶς- 

ΙὩᾶη ἀ6] 5υϊίαη, ΡΠΠΡ Ρἤη 



γαλιάτζαν τοῦ Ματαίου σὶρ 
Ν -“ 

Κοὲτ, χαθὼς ἄνωθεν δηλοῖ, τὸν 

σὶρ ᾿Εστιένε Σπινόλα, τὸν Φε- 

Δ ; "εἶ Ἐἶ, ᾽ “ΝΣ Π ρὲτ τὸν τξουΞοου νον τοῦ 

σουλτάνου, τὸν Πιλιγὲρ Φιχε- 
᾿ - τ 

ρέλλο, τὸν Φρασὲ Σπινοήλ, χαὶ 

τὸν ᾿Αλέζην τὸν Γιχχούπην τὸν 

ὭΣ» μΆΒ ες ἜΣ, Ύ ΤΥ ΨῪ ϑαχλιώτην τοῦ ρηγός. 

μ, μὲν Στραι υοάλης 

! τὸ ἀδίχ χημα νὰ πὰ 

᾿ μᾶλλον 

Λεοντίου ἐν τῇ 

λῆς Ὅς ἣν οἵ τὴν 

ἜΣ 
ι 

ἢ 5 
πὴ γη νε 

Πρὸς 

͵ 

σύνταυμα του. 

Ὅνταν μέγας 

ΞΝ 
Φ,2 σποινα Ἔλ ἁγία 

ἡτερα τοὺ) τὲ τὸν υἱόν τῆς ἡ νυ, 
γὰ παγη νὰ γυρεύσῃ τὸν τί- 

3 

ἀπ 

Ἴ" 
τὸν σταυρὸν 

μα᾿ 

τολὴν, χαὶ 

εἰς τὸ ἹΙεροσόλυ- 

τὴν ᾿Ανα- 

τς εἰς τὴν Κύ- 

χαὶ ἦρτεν εἰς 

ὦ.» προν, χαὶ ἐπ 

ἁπλῶς υὑεταφ 

ὅμως 

δῶ» αν τὴ Ξ ὡς , 
π ονημτ' αὐτοὺ φερου.ΞνῚ 

τοῦ Μααχα ιρζ 

ρλζ΄ 
ΟὨΡΠ]ο, οὖ ΕΓαββθ5 ϑρίπο]}1} οἱ 

ἄοιη ΑἸδοχὶ, οογίθσίαη 46] ἔθ. 

, 

ρας “Ξ 

ρασιωπήση τὸ 

ἀξ. ὀμερ μπτος 

ΝΕ] τθηρο ἀδὶ Πηροῦῖο 46 

Οοηδβίδηςιηο, π6] απ] [θιηρο 

Πανϑπάοβὶ σον θυο ἃ1ὰ [6 46 

ΘΠ ΓἸβύϊ ἃ 6550 Πηρογαίον, οἱ 

Ὠαγαπίίο ἀο]ροραίο Πρθ]θηᾶ 

5808 86 Γ6 46 δηάαι ἴῃ 1,6- 

γὰηΐθ Ρ61 σΘΓΟΔΙ ἰὰ ΟΡΌΟ8 ἀθ 

Ηΐθϑα, ρᾶβϑαίο ρθι" αποϑία ἷ- 

501ὰ ἀϊδιιοηξὸ ἃ [πΠηϊδϑὸ οἵ 

6006 φυδηαϊβϑίπηο ἀο]οῦ νο- 



ρλη. 

Λεμεσόν, καὶ ηὗρεν τὸ νησὶν 

ἔρημον, καὶ πολλὰ ἐπιχράνθη 

θωρῶντα τὸ τόσον ὄμορφον νη- 

σὶν καὶ ἦτον ἔρημον. Καὶ μο- 

γαῦτα ἐμίσευσεν χαὶ ἐπῆγεν 

εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, «καὶ. .. 

ηὗρεν τὸν τίμιον σταυρόν, καὶ 

τοὺς ἄλλους β΄ σταυροὺς τοὺς 

λῃσταῖς, καὶ τὰ χαρφία χαὶ 

τὸν στέφανον τὸν ἀχκάνθινον, 

χαὶ λς΄ σταλαματίαις αἷμαν 

ὅπου ἐστάξεν ἀπὸ τὸ αἷμαν 

τοῦ Κυρίου χαὶ ἔπεσεν εἰς ἕ- 

γὰν πανίν 

ἀοηάοϊα ἀἰβορία οὖ ζαζΐα ἃ- 

μαπάοπαία, Πὰ ροὶ ἀπάδίδ ἴῃ 

ΗϊΘΓ 5816 πη πᾶν θηάο ἰγογδία 

]1α ϑαπία ὕτοοθ ἰηβϑίθιῃηθ οἱ 

ἄπ. ἰίγο ἰπ ἰϑαια]θ ΌΓΟΙ 

ΟΥαοΙ 51 1 ἀοὶ Ἰαίγομὶ, νἱὰθ- 

Ἰισϑὲ δ] ἰαϑίο οἱ 6] ἀδπῃηδίο, 

ἐγοσὸ 6 Ἰὶ οῃίοαϊ οοῃ Ια 8} } 

[ὰ ΓΟ 580 11 ποβίρο 5ῖρῃος- 

Γθ, 16 ϑρῖπ6 ἀθὶα 508. Θ0ΓῸ- 

πὰ, οὐ 896 σίοσθ ἀ6] 500 ῬΓΘ- 

οἰοβιββίπηο βδῆριιθ, οθ. ὁᾶ- 

: ἀρίθμο β8ορῦὰ ἢ ἄγᾶρο. .. 

« 
Δυσεξήγητος δὲ ἀποθαίνει χαὶ ἡ περὶ τῆς χρονογραφίας 

τοῦ Μαχαιρᾶ σιωπὴ τοῦ Φλωρίου Βουστρωνίου, ὅστις ἀπαρι- 

θμῶν τὰς πηγὰς ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὁποίων συνέταξε τὴν χα- 

λὴν ἱστορίαν αὐτοῦ, παρέρχεται ἐν σιγῇ τὸ ὄνομα τοῦ ἕλλη- 

γος χρονογράφου, τὸν ὁποῖον ἐν πολλοῖς χατὰ λέξιν ἀντιγρά- 

φει, ὡς καταδείκνυται ἐκ τῆς ἑξῆς περιχοπῆς ἀμφοτέρων τῶν 

χειμένων. 

Μαχαιρᾶς. ΕΊογιο Βαβίροηθ. 

Οἱ Σαραχηνοὶ ἐγράψαν χαρ- 71 ΘΆΓΔΘΘΙΩΙ 50 ΓΊΞ5ΟΠ0. δἱ 

τὶν καὶ ἐπέψαν τοῦ ρηγός, καὶ 

χῶὼρ- 
«᾽Ε- 

γάρετε ἀφέντη, ἐμεῖς ἤλθαμεν 

Γ6 υπηἃ ἰοἰΐογα οὖ 9]16]ἃ τηδῃ- 

ἐπέψαν τού το μὲ ἕναν ἄογο οοη ἀη ψ]]ὰπο, ἰδαὰδὶ 

γιάτην, λαλῶντα οὕτως. ἄϊοθνᾶ. « δὰ ροὶ ἰὰ ἀθθὶία 

᾿ ἔν γΓουογθηίζία, 11 ϑοϊάδηο ποϑίρο 
ὡδᾷ, χαι ἐσοὺ ὡς γίον υἷος τοῦ ; ᾿ : 

ΒΙθΏΟΓΘ. π᾿ δὰ πηδηᾶδίϊ δἱ γο- 



“ὦ... 

------.- ὁ “ὦ 

“-,νπ--΄ ΄ ν . -΄-΄Φ66’ᾳοοοᾳ,})}ΨοΈΕ[... 

᾿ ᾽ὔ Ὁ , ἣ 

ἀφέντη μας τοῦ σουλτάνου δὲν 
Μ ᾽ ΙΝ ᾿Ὶ - 

ἔπεψες τινὰν ἀπο τοὺς λᾶς σου 

γὰ μᾶς προσδεχτῇ καὶ νὰ μᾶς 
, ͵ὔ ’ὔ ι ξοχνιάσῃ τίντα γυρεύγομε καὶ 

τίντα ζητοῦμεν" τώρα μιηνοῦ- 

μέν σου νὰ βγῇς χαὶ νἄλθης 

πρὸς ἐμᾶς νὰ ποίσωμεν δῆυαν 

κηνουργίον χαὶ στοιχήματα τῆς 

ἀγάπης, χαὶ μὲ τοιοῦτον νὰ 
᾿ ΣΝ ᾿ 5.) 5} ὃς ῃ 

μὲν “ἔχῃς τοὺς ἀζάπιδες καὶ 
ε 7, ΝΗΧ “« 

ἑτέρους χουρσάρους μηδὲν υᾶς 

πλημμελέψουν, οὐδὲ νὰ τοὺς 

φιλοξενᾷς εἰς τὸ παγισίον σου, 

ἀμμὲ νὰ ἔχῃς τοὺς φίλους μας 
᾿Ὶ , ι Ἁ » ὔ 

διὰ φίλους σου καὶ τοὺς ἐχθρούς 

μας διὰ ἐχθρούς σου, ὡς γίον 

χαλοὶ φίλοι καὶ γειτόνοι" χαὶ 

ὁ ἀφέντης μᾶς ὁ σουλτάνος ἔ- 

δωχέν μας τὸ πεῦχίν του νὰ τὸ 

ἁπλώσωμεν ἀπουχάτω σου νὰ 
ἣ ᾿ [Χ4 »Μ ,ὔ 

χάτοῃς, καὶ ὅνταν νἄοτης θέ- 

λομεν συντύχειν ἀντάμα καὶ 

θέλεις χρατηθῆν εὐχαρισμένος 
᾿ "- θέ ς -- 9 2 

χαὶ μεῖς θέλομεν σς ἀφήσειν 

χαὶ θέλομεν στρχφῆν εἰς τὸν 
δ 

ἀφέντην μας. χαὶ ἤξευρε, ἂν 
ι " Η ΡΝ, , 

δὲν ἔρτης εἰς αὑτόν μας, θέλο- 

λεν ἔρτειν ἐμεῖς εἰς αὑτόν σου’ 

καὶ ἀς ἦσχι θαρρούμενος, δὲν 

θέλει διαύἣν ἡ Κεριχή, καὶ θέ- 

λομεν ἐσμικτῆν ἀντάμα». Καὶ 

ολθ΄͵ 

ϑίγο ρᾷθβθ, οἷ νοὶ οοῃη ἢ- 

σ]οΪο 46] δοϊάδπο ποη Πᾶ- 

γοίθ πηδηθάαίο ἃ νἰϑιζΓ 6, Π6 

ΔΙπιθπο ἀοϊηαπάδγοὶ οἢ6 οοϑἃ 

ΘΘΡΟΔΠΠΟ Π6] γοβίγο ΒβρτΟ. 

Ῥοτῶ, Ἱ 

Οἰλ᾿ Ἷ ποϑίγο 5ίσῆογθ π᾿ δᾶ 

ἰδοϊδηηο ἰπέθη 6 6 

τηδηάαί! ααϊ ρ6Γ ἴἍγ6 ππονθ 

σοηνθηίζιοηὶ οὐ ρδιἐὶ σο σοὶ, 

οὐ ριὰ ποὴ ἀο θ]αΐθ δοσθίζαν 

ΘΟΥΒΔ} οἢ6 ἀδηρσοίηο ἰὰ 8ὅ0- 

Τὶ, Π6. ἸΟΘν ΡΣ 6] νοϑίγο 

Ρᾶ656, Ο ἀΔΓΡῚΙ ΥΤἹοοαρΙίο, πὰ 

Οἢ6 δαί ἃΠ1ῸῚ (16}}} ΔΠ1ΟΙ, 

46}}} 

ΘΟΙάδηο, σΟΠ6 ἀθγαμο ἴαγα 

οὐ μἰΠηΪοῸ ὨἰπΊϊοὶ 6] 

11 ὈΟΩΪ δηοὶ οὐ σἱοίηϊ; οὐ ἴῃ 

αδείϊ οαϑὶ σοϊθη το σΘη1186 ἃ 

σΟΠΠΡΙΏΔΙ αὐ ϑϊ ρας, 11 51- 

θΠΟΓΘ ὨοϑίγΟ ϑοϊάδπο ἢ ἢᾶ 

ἀαΐο 11] 5880 ἰδροίο, ΡΘΓῸἢ6 

νοὶ δαδίαίθ ἃ βϑηΐδι 5ΟρΓᾺ 

ῬΘΓ ὨοΠΟΥΘ, οὐ ὑθῆθηᾺο ἃ 

ΡῬΑΡ]ΔΡ σοη ποὶ, γἱ ργοτιηθίδ-- 

Ιη0 668 τοὶ γΓϑίαυθίθ σοῃ θητὶ 

οὐ ποὶ ΓΙ ΟΥ̓ ΠΡ ΠΟ. ἃ] ΠΟΒἐΓῸ 

ΒΙΡΏΟΓΘ; πὰ 88 νΟΪ ΠΟῚ γ6Γ- 

τοίθ, συἱ φργοιηθίς8Π|0 6586} 



ἅνταν ἐδιχθάζαν τὸ χαρτίν, 1 ὁ0η ΥΟΪ ἀνδη! οἢ6 ρᾶ881 Πο- 

ὄοδι- 1 τἸηρηϊδᾶἃ ». 1,οὐΐὰ 14 [Ιοἰίαγἃ, 

γος τοῦ χαρτίου . .΄. ΟἿ] αἀἴσθνὰ οΠ8 ΠῚ δ΄ ἴαξίβ 

ἴῃ Τογπιὰ αἱ ταρρίοηθ.. .. (1). 

Τελευτῶντες δ᾽ ἐπισυνάπτομεν χαὶ τὰ ἑξῆς ἱστορικὰ ση- 

δύο ἀγράφων σελίδων (φύλ. 950. 40) τοῦ χώδικος. 

«᾿Αφὴν ἡ αὐτὴ χρόνικα ἐτελείωσεν εἰς τ οὺς αὖ! β΄ (2) 

ὥς τὴ χαὶ ἔφυγεν ἡ ρήγαινα εἰς τὴν Βενετίχ χαὶ τότες ἔμεινεν 

εἰς τὸ χέριν τοὺς Βενετίχους ὡς τὴν ἐχρονίαν τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 

ᾳφο΄, χαὶ τότες διὰ τὰ χρίματά μας ἐπῆράν τὴν οἱ Τοῦρκοι 

υὲ πολλήμ. μας ἀτροπὴ καὶ ζημίαν: ποῦ ὅσον χαιρὸ ἦτον εἰς 

τὸ χέριν τοὺς Βενετίχους ἀπὸ τοὺς υἱ β΄ ὡς τοὺς φο΄ πολο- 

υοῦν χρόνοι οἡ΄ χαὶ ἀφὸν ἐπέθανεν ὁ ρὲ Τζάχος ὥς τη καὶ 

ἐπῆγεν ἡ οήγαινα εἰς τὴν Βενετίχ πολομοῦ χρόνοι ιθ΄- διατὶ 

"γεν εἰς τὴν ἐχρονίαν αὖυο γ΄, ὅπου ἀληθινὰ 

ἐν εινεν εἰς τὸ χουδερνὸ τοὺς Βενετίχους. χρόνους ἢ ζ΄. χαὶ ἦτον 

ἐννενηνταφτὰ ἀρύνους μὲ πολλὴ ἀνάψασι. Καὶ 

ντὴς ὁ θεὸς τὰ χρίματά μας ἡρτάμ. μας οἱ πειρα- 

ρρι, 
σμοὶ ἀσ᾽ τοὺς Τούρχους, καὶ ἔπρεπέ μας καὶ περίττου. Καὶ εἰς 

ἡμέραν σαρθθᾶτον εἰς ταῖς ἕ;η ὥ- 
εἰν Ρ' ᾽ ΝΝ ’ 

ὈσνὴῚ ἡ ἀρμάτα ἡ Τούρχιχη εἰς τὴν Παμ- 
εἰ 

ἢ ; . » “ λ » ᾿ 
φον, χαὶ τὴν χυριαχὴν τὴν Ὑ αὐτοῦ μῆνος ἔφτασεν εἰς τὴν 

᾿ ; ΜΡ ῃ »ῶ - ΄ 

Λεμεσόν, καὶ ηὗρε τὸν τύπον εὔχαιρον, καὶ ᾿βῆκαν χαμπόσοι 
σιν ν »" ἡ Ν αν, αν Ἐς, ΤᾺ 
πο ον ἔξω, χαὶ μὲ τὴν δύναμιν τοῦ ἀφέντη τοῦ θεοῦ τίποτε 

δὲν ἐποῖχαν ζημί ίαν. Εδισόησαν τὰ κάτεργα χαὶ ἐπῆγαν εἰς 

τὴν ᾿Αλυκὴν τὴν τρίτην, τὴ ε΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός" καὶ τὴν τὸ- 

τρά ἄδην, τὴ ς΄ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς καλὸν πωρνὸν ἐφτάσαν εἰς τὸν 

(1) Χειρόγραφον Μαρχιανῆς, φύλ. 155. 

(2) ᾿Ἐννοεϊ χαὶ τὸν συνεχόμενον “ρονογράφον τοῦ Βουστρωνίου. 

" 
᾿ 

ι 

ι 
᾿ 

] 
᾿ 



Σταυρὸν τὸν Μέσον, χαὶ ἐχάψαν τὸ μοναστῆρι χὰ ἀπ 
--Ὁἢ 
δ «-. ἣν -ὥ 

πολλοὺς χοιστιανοὺς ἀπάνω, χαὶ ἄλλους ἐσχοτῶσαν, χαὶ ἄλλους 
Ζ » Ἷ Α ᾿ ΕΣ ,ὔ »ῬΡ ἢ Η ΞΡ 

ἐπιάσαν ζωντανοὺς χαὶ ἐποίκασιν σχλόάοους. Καὶ τἄπισχ ἐπῆ- ο 

᾽ Π ΄, ᾿ 3 , ᾿ 5. δα ΜΞ θ. ν ῃ 
γᾶν εις τῶν Λευχοσίαν χα! ἐπῆραν τὴν ἀπὸ σπαύῦϑιου Χαὶ αἵ- 

᾽ Ν “ ᾽ Ρ , , ΟῚ . ᾿ Η δι 

εἰς τὸ γέρι τοὺς ἐτραθενιάσα τόσα χαχὰ ὅπου νὰ μηδὲν τὰ 
᾿Ν 5 ἣν ΡΝ ᾿ 
δώσῃ ἀφέντης ὁ θεὸς ἄλλου τόπου. Πρῶτον ἐτρ' 

6 ε - 

πίσα ἁποῦ τὴν ἐπῆρα μία ἀχρίοξια ἁποί ἐπουλήθη τὸ σιτόριν 

δύο πγάστρη βενέτιχχ τὸ μόδι, καὶ τὸ κρέας μιά 

θην ἕναν χρόνον. 

» Δεύτερον ἦρτεν ἕναν θανατιχὸ ἁποῦ χρατ 

χαὶ ἔπεθάναν ἀπὸ τὰ τρία μερτιχὰ τὰ δύο χαὶ ἐσχλαοωθῆχα, 
Ἄ »“Ῥ 

χαὶ ἄλλη τόση αὔξανε. 
᾿ . , ᾿Ὴ , ΤΡ, ἘΣ ιΞ ΣΕ Ξ ΕΣ ΕΟ ΤΡ ΓΡ, ᾿ς » Ταπίσω εἰς τοὺς Χφος ἡἥροτὲεν τοσὴ ἀχρίδα καὶ ῥροῦχος 

ἱ "., ΄ 

᾿ ε “- ᾽ “ 

εἰς τὸ νησὶ ἁποῦ ἐφάγιε ὁ οὗλχ τὰ γεννήματα τοῦ νησίου καὶ 
Α , ΤΑΣ θλιν ΨΕΒΈΒΗ εῚ δντο 5 ἢ - 2 δ τ ίας 

τὰ φύλλα τῷ δετρῶ, καὶ εἰς τὸ μέρος τῆς χώρας ἐσφαλοῦντο 
“ Ὧ νι Ἃ ἘΞ πξυσρξις ἈΦ ΕΞ ΞΕΡ Ξ 
ὅπου ποτὲ ὃεν ἔφτασξ τινᾶς τ'ι- 

" 7 . , 

ἅνταν ἀθέλαν νὰ πγιοῦ νερό 

τοίνυν ὀργὴ χαὶ θυμὸ ἀφέντου τοῦ θεοῦ. 
“ ᾽ Α , , 5 , τ 

» «φοΐζ τὸ γεννὰ ζοιο εἰς τὴν κῊ, ἡμέρα δευτέρα ἐγίνην ἔ- 
᾿ ε ι δι 

νας σεισμὸς ἁποῦ δὲν ποτὲ δὲν 
"» , Ψ- ΑῚ ας 

χαὶ ἐτρόμαξεν τὸ νησὶν οὗλο᾽ 
᾿ἣΝ ΄ ατὴ 

δυνατούς, πρῶτον 
«ς ᾿ ͵ὕ ΕΣ ͵ Ε “ὧἡ 

ἐσχότωσεν πολλὰ ζά- ὀπίσω ἐχχτέθην ὁ ποταμὸς τῆς Λεμε- 
- “- ΄ ᾿ 2 “Ὁ ) ΄,΄ “- , 

σοῦ τῆς Βαθείας χαὶ ἐπῆρεν τὰ σπιτία τοῦ Βαθυμπέοτου καὶ 
-“ τ' ι “ [2  ΑΆΡΞΞΕΕΙ Η , 

τοῦ. Σύρου καὶ τοῦ Ταουύτη χαὶ τὸ πὰ 
᾽ ; 

Τούρχους καὶ τὰ μαγαζένια, καὶ τὸ 
ΩΝ , » » » ,ὔ 

σο, ποῦ ᾽το μιὰ ὀογὴ τ ἀφέντη τοῦ θεοῦ. 
δ - πρὶ Η ς᾽ 4 , Ν,, “ ᾿ 

Χριστοῦ ἦρτεν ἕναν θανατιχὸν ὅπου ἐχράτησε δέκα μῆνες χαὶ 
᾽ , ᾿ κ “ἴ ἣ ᾿ “. β 

ἀποθόάναν πολὺς λαὸς ἄνὸρες τε χαὶ γυναῖκες, τὸ περισσότερον 
.] 

μικρὰ παιδις . ...» 

Θ. Γεωργίου Βουστρωνίου Χρονικὸν (1406- 



, 

1501). Ὃ συνοχεὺς οὗτος τοῦ Μαχαιρᾶ Γεώργιος ὁ το 

ἢ ὡς ὁ ἴδιος γοάφεται Ἡζορτζῆς ὁ Πουστροῦς ἢ Μπουστροῦς, κα- 

ταγόμενος ἐχ τοῦ παλαιοῦ γαλλικοῦ οἴχου 46 παν τι διε:- 

τέλεσς πιστὸ: ὀπυδὸς χαὶ φίλος τοῦ τελευταίου βασιλέως 

τῆς Κύπρου, τοῦ ὁποίου συνέγραψε τὰ χατορθώματα, μετ ἀ- 

μεροληψίχς ἀξιεπαίνου στιγματίσας καὶ τὰς πολλὰς βιαιοπρα- 

γίας καὶ τὴν πρὸς τοὺς ἀντιπάλους σΧλΊρΟΣ ον, αὐτοῦ (1). 

τ 
ΟΝ ὃς , ε ῃ " Η 

Πρῶτον ἀναφαίνεται ὁ Βουστρώνιος περι τὰς ἀρχὰς τοῦ ἔτους 

ὑπὸ τοῦ ἜΝΝ ἀυινηστευθέντος ᾿Αποστόλη πρὸς τὸν σύζυγον 

μιᾶς τῶν χυριῶν τῆς τιμῆς τῆς ἡχσιλίσσης ᾿Ελένης, ὅπως δια- 

ἱ ἁρπαγῆς τῆς Καρλότ- 

τας (2). Μετὰ δὲ τὴν ἀνάρρησιν τῆς τελευταίας ταύτης ὥς 

βασιλίσσης τῆς Κύπρου χαὶ ὁ Βουστρώνιος μετὰ τῶν ἄλλων 

θεραπόντων τοῦ ᾿Αποστόλη ἐλθὼν εἰς προσχύνησιν αὐτῆς, συ- 

νεχρατήθη ἐν τῷ φρουρίῳ τῆς Λευχωσίας (3) κατὰ πᾶσαν δὲ 

πιθανότητα χαὶ ἀφ" εἰς τὸ μετ᾽ οὐ πολὺ διοργανισθὲν 

ὑπὸ τοῦ ἐπιχινδύνου ἀρχιεπισχόπου τόλμημα χατὰ τῆς βασι- 

λιχῆς χὐλῆς διὰ τοῦτο χαὶ ἡ Καρλόττα θεωρήσασα ὕποπτον 

αὐτὸν τὸ χε; ὡς ΠΑΝ Πν τοῦ βασιλείου νὰ ἐμφανι- 
Ν » ε δι 

σθῇ πρὸς ἀπολογίαν" ὁ δὲ Βουστρώνιος συνεννοηθεὶς πρὸς τὸν 

Αἰ ποστόλην ὑπήχουσεν εἰς τὴν βασιλιχὴν προσταγὴν, χαὶ ὑπο- 

στὰς τὴν νόμιμον ἐξέτασιν ἐξέθηκεν εἰς τὴν Καρλότταν, ὅτι 
᾿ - 

ὁ ἀδελφὸς αὐτῆς ὠχυρωμένος ἐν τῇ ἀρχιεπισχοπῇ σχοπὸν ἀ- 
, δ ὯΝ Γ τῷ 

μετάθετον εἰχε ν᾿ ἀντιχρούσῃ διὰ τῆς βίας πᾶσαν χατ᾽ αὐτοῦ 

προσθολήν (4). Ὅταν ὁ ἸἸάχωύος ἀναγνωρισθεὶς ἐν Καΐρῳ βα- 
“Ἂν 

τ᾽ 
ἔ 

ἘΝ ἣν 
σιλεὺς τῆς Κύπρου ἦλθε μετὰ σουλτανιχῆς δυνάμεως πρὸς κα- 

,ὔ 

π 

τόληψιν τοῦ βασιλείου, ὁ Βουστρώνιος ὧν τότε διοικητὴς (τζι- 

ὃ ιαμιερίσματος τῆς ᾿Αλικῆῇς, ὥπλισεν ἀμέσως ὑπὲρ θιτάνος ς) τοῦ 

(1) σελ, 420. (3) σελ. 425. (8) σελ. 43]. (4) σελ. 438-39. 



ΙΑ 
κ“ 
9... 
νι 

᾿ ὃ , ἍΝ ἱπ ἘΞ ΝΙΝ ι πεῦο . Ψ Ἂ ᾿ 
τοὺς ὁκϊκιαχοσίους ἀνὸρας ἱ πεῖς χαὶ πεζοὺς χαὶ ἔσπευσε νὰ τα- 

χθῇ πρῶτος ὑπὸ τὴν ὥποοῦ τοῦ κυρίου αὐτοῦ (1): μετὰ τοῦ 

αὐτοῦ δὲ ζήλου ἐξηκολούθησεν ὑπηρετῶν τὸν ᾿Ιάκωῤον, περὶ 

πολλοῦ ποιούμενον τὴν φιλίαν τοῦ πιστοῦ χαὶ παλαιοῦ αὐτοῦ 

ἀξιωματικοῦ (9). Χάριν δ᾽ ἴσως τοῦ Γεωργίου ἐτιμήθησαν χαὶ 

ἄλλα μέλη τοῦ οἴκου τῶν Βουστρωνίων, ὡς ὁ Φίλιππος χαὶ 

ὃ Πέτρος, πιθανῶς ἐξάδελφοι τούτου, ἔχοντες (1469) τὸ ἀ- 

ξίωμα γραμμχτέων τοῦ ἐν Λευχωσίᾳ βασιλικοῦ λογιστηρίου 

(5ϑογϑίθ) (9 

Δυστυχῶς ἕνεχα τῆς ἀξιομνημονεύτου τοῦ ἀνδρὸς μετριο- 

φροσύνης, ἐξ ἀνάγκης χἄποτε ὑνημονεύοντος ἐν τῇ διηγήσει 
» 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τοῦτο ὡς εἰ ἐπρόκειτο περὶ τρίτου προ- 
“Ὁ 

- 

σώπου (4), ἀγνοοῦνται ἕτεραι περὶ τοῦ τελευταίου τούτου τῆς 

Κύπρου χρονογράφου εἰδήσεις" ἐπίσης δὲ ἄγνωστον χαὶ τὸ ἔτος 

τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Ὅτι ὅμως ὀλίγον μετὰ τὸ ἔτος 1501, ἐν 

ᾧ τελευτᾷ τὸ χρονιχὸν αὐτοῦ, ἀπεδίωσεν, εἰκάζεται ἐξ ἐπισήμου 

ἐγγράφου συντεταγμένου 1 περὶ τοὺς αὐτοὺς περίπου χρόνους, 

δηλαδὴ ἐχ τῆς ὑπὸ τῶν ᾿Ἐνετῶν γενομένης χαταγραφῆς τῶν 

ἐτησίων εἰσοδημάτων τῶν Κυπρίων τιμαριούχων, ἐν ἢ σημειοῦν- 

ται χαὶ οἱ κληρονόμοι τοῦ Γεωργίου Βουστρωνίου, 

χυτὰ πᾶσυν πιθανότητα ἐννοουμένου τοῦ ἡμετέρου (ΠΡ 6αΪ 46 

ΝΕ ΖΟΥΖΙ Βαυβίγοη, Δασαί! 100) (Ὁ). 
Προσγενὴς τῷ Γεωργίῳ ἦν χαὶ ὁ Φίλιππος Βουστρώνιος, 

- 5 "» ε , ᾿ 5 “ Νιι 

ἀκμάσας ἐπὶ ἑνετοχρατίας καὶ ἐν τοῖς μάλιστα τιμηθεὶς διὰ 

τὰς περὶ τὰ ἀρχεῖα τῆς κι μὰ . γόοις αὐτοῦ. ᾿Εν ἔτει 1591, 

χατ τὰ διαταγὴν τοῦ 

(1) σελ. 454. (39) σελ. 464. 

(9) Μὰβ Τιδίν]6, {Π|, σελ. 187, 209, 285, 343, 210, 286. 

(4) «1, δαΐϊουν ρ81}186 ἰου)οῦγδ τηοάἀοβίθηιοηῦ 46. 10] 5] 9 

ἃ 1ὰ ἰγοϊδιὁτοθ ῬΌΓδοη6» Μαβ 1αὐγρίθ, 1Π, σελ. 83, ποί. ὅ. 

(6) Μὰβ 1ναἰγῖθ, ΠΙ, σελ. 800. 



3 “ - , [2 » 

ἐχ τριῶν νομομαθῶν τιμαριούχων Κυπρίων, ὅπως περισυνάξασα 

τὸ ἀνὰ τὴν νῆσον διε εσπαρμένα ἀπόγραφα τῶν ἐπὶ τῆς γαλ- 

λιχῆς δυναστείχς ἰσχγυόντων νόμων ( ̓Ασιζῶν), ὑποδε ἰξῃ τὰ ἀρ- 

τὸ Με: εἶν γνησιώτερα τούτων. Εἰς τὸν γραμματέα δὲ τῆς 

ταύτης, Φλώριον τὸν Βουστρώνιον, ἀνέθετο ἡ Δημο- 
Ξ ι 

χρατία τὴν εἰς τὸ ἑνετιχὸν ἰδίωμα μετάφρασιν τῶν ᾿Ασιζῶν᾽ 

ἦλου δ᾽ ἐχπληρώσας ὁ πολυμαθὴς Κύπριος τὸ δυσχερὲς 

τοῦτο ἔργον (1), μετ᾽ οὐ πολὺ χατ᾽ αἴτησιν φιλομούσων συμ»- 

πατριωτῶν αὐτοῦ συνέγραψεν εἰς τὸ αὐτὸ ἰδίωμα χαὶ ἕτερον 

σπουδαιότερον περὶ Κύπρου, ἀτυχῶ: ὅμως ἀνέχδοτον, φιλοπόνημα, 

τὴν ἱστορίαν δηλονότι τῆς νήσου ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτότων χρό- 

νων μέχρ: τῆς φυγῆς τῆς Αἰχατερίνης Κορνόρου, ἐπὶ τῇ θάσει 

τοῦ τε Μαχαιρᾶ (ὃν δυστυχῶς παρέρχεται ἀμνημόνευτον), Γεωρ-᾿ 

γίου τοῦ βουστρωνίου, καὶ ἄλλων δύο ἀρχαιοτέρων χρονογρά- 

φων, ἀτυχῶς ἀπολεσθέντων, τῶν γάλλων Φιλίππου 46 ΝΑνΑΡΓΟ 

χαὶ Γερόρδου ἀ6 Μοηίγόλ! (2). 

ὋὌ - ἘΝ - 

(Ι) Ἢ μετάφρασις τοῦ Βουστρωνίου ἐξεδόθη μετ᾽ ἀρχετῆς πολυτε- 

λεία ς εἰς φύλλον χατὰ μῆνα μάϊον τοῦ 1585 ἐν Βενετίᾳ τύποις ΑἸΓ6- 

1ο ΡΙποῖο: ἣ ἔχδοσις ἀποτελέϊται ἐχ δύο τμηυάτων, ἐξ ὧν τὸ πρῶ- 

τον ἐχ φύλλων 79 τιτλοφορεῖται « Τ᾽ Α]ύα σοΥΊ6, 16 Α851856, Θὺ ΒΟΠ6 

5826. 46] βοᾶπιο ἂἀθ ΗἩγδγ 58] 61 »" τὸ δὲ δεύτερον « 1,.ἃ [β8586 
οοΥΐίθ» ἐχ φύλλων 41]. Ἔν τέλε: τοῦ πρώτου τμήματος ἀναγινώσχε- 

ται «16 Αβ8189 ἀ6) ΑἸίᾳ οοὔίᾳ 46] ἤδρπο 416 Ἡγοραβα! 6 πὶ οὐ 

Ονρῖο, ἰραάυ! ἀθ Ι͂ρᾶησοβο πὶ [ἰπρὰὰ 1{4ΠΠ|18π ἀγάπη 4614 

ΒΘΡΟΙΙΒΞΠὴ8 08] ΘΙ ΟΡ 4Ὧ46 δ εποϑίΐα, ΡῸΡ τὴη6 ΕΒἸοΡο Βὰ- 

δίγοπ, οοβὶ σοπηηαηδαείο ἀᾶ 11 ΟἸΔΡΙ ΒΒ ἡϑοίου! αἱ αποβίο Β6- 

σπὸ ἀϊ ΟΥ̓ΡΡΟ, δοΠη8 ποάδροὸ 46 1ἱ Μαρηῆοὶ ἀδραϊίαί! ἃ 184 ἀϊίία 

δοΙμπἰββίοπο ». ᾿Λνετυπώθη δ᾽ ἐν τῇ συλλογὴ τοῦ Οδποίαπ! (8668 

ΒΑΡΌΔΡΟΓΠ, Υ, σελ. 107-809). τῇ τοῦ ἑνετιχοῦ τούτου πονήμα- 

τος τοῦ Βουστρωνίου λόγον ποιέϊται ὃ Βαρθολουαἷος αδζρα (5ογὶύ- 

ΤΟΡῚ ἴῃ αἰα]οιίο νεποίο, εοο. ΧΥ])}). 

(Ὁ) 5ίἰονία ἀἱ Οἴργο ἀϊ ΕἸονίο Βυβάγοη. (Ἔν τῇ Μαρχ. βι- 
ὅλιοθ. Μί535. 1031. 6]. ΨΙ, οο. ΧΧΧΗ͂Ι, εἰς φύλλον, ἐχ φύλλων 199). 



οιμε΄. 

Ἔπεσε δὲ μαχόμενος χατὰ τῶν Τούρχων ὁ Φλώριος ἐν ἐ 

τῇ ὁρωϊκῇ πολιορκίᾳ τῆς πατρίδος αὐτοῦ Λευκωσίας (1510 

χαθὰ γράφει ὁ Σωζόμενος (1). 

Ἕτερος Βουστρώνιος, ὁ Ζαχαρίας, ἀχμάζων ὁμοίως πρὸ 
7, 

τῆς ἁλώσεως τῆς Κύπρου ὑπὸ τῶν ᾿Οθωμανῶν, συνέγραψεν εἰς 
: 

κ 5) 5 ι 

χυπριαχον ἰ ἰδίωμα συλλογὴν ἐρωτιχῶν ποιημάτων, ἀπομιμιηθεὶς 

ἐν τοῖς πλείστοις τὸν Πετράρχην (ὩΣ 

Ὃ οἶἴχος τοῦ Βουστρωνίου διχτηρηθεὶς ἐν Κύπρῳ χαὶ ἐπὶ 

τῆς ἑνετοχρατίας ἐν τῇ αὐτῇ περιωπῇ τῆς εὐγενείας, μετὰ 
«“ τὰς - Ἀφ, 

τὴν ἅλωσιν τῆς Λευχωσίας, καθ᾽ ἣν ΤΉ ΕΝ θυμάτων προσ- 

ἥνεγχεν (3), ἐγκατέλιπε διὰ παν τὴν τουρχοχρατηθεῖσαν 
ι - ι ᾿ Α Γ 

νῆσον, καὶ διασπαρεὶς ἀνὰ τὴν εμω διέπ εψεν ἐπὶ πολε- 

μικοῖς ἔργοις χαὶ ἰδία ἐν τῇ τῶν ἑλληνιχῶν γραμμάτων θε- 

ρεπείᾳ, ὡς μαρτυρεῖ πρὸς τοῖς ἄλλοις υὑνημείοις, καὶ τὸ ἑξῆς 
» ͵ὕ - - δ ᾽ ; κα 

ἐπίγραμμα τοῦ περιφανοῦς Μαχεὸονος Ιωαννου τοῦ Κωττου- 
" 

(0) Ὃ ἐν ἔτει 1668 γνωρίσας αὐτὸν Στέφανος ὃ Λουζινιανὸς γρά- 

φει «ΕἸΘΌΓΙο Βαβίγοη τὴ ἃ τηοηβίρό δῇ ΟΥ̓́ΡΡ 1᾽ 8ῃ 11] οἷπᾳ 

06Π8 Ββοϊχδηΐδ- υ10, ἀπ 6. σορὶθ (τῶν τιμαρίων) 561 Ὀ]84 016 ἃ 66116 

ἀ6 ψεδπηῖβθ, (16 416] (Φλώριος) ἀνοὶϊύ ΦΟΙΆΙΉΙΒ5105. 50} ἰοι8 16 

γἱΘὺχ ΓΘρΙβύροβ ἀὰ Βογδιτηθ οβουὶρίβ δὰ ἰδηρᾶρο ΕἾΔΠΟΟΙΒ αὉ᾽ 

11 δηΐθπαοιῦ ἰοσὺ ὈΪ6η), 6η τα οχρ ϊοδηὺ 66 410 σοποϑρμοὶῦ 16 

αἰὸ βοῇ. » ἀοποϑιορίθβ. σελ. 917. 

(2) ὋΟ μόνος περισωθεὶς χῶδιξ τῆς συλλογῆς ταύτης, ἀνήχων εἰς 

τὸν διάσημον Μεδιολανέχ Ναῖ8]6 Οοηΐ!, ἀπόχειται νῦν ἐν τῇ Μαρχιανῇ 

βιόλιοθήχη (ο]. ΙΧ, οο4. ΧΧΧΙΠ), ὅθεν ἀντέγραψα πρὸς ἔχδοσιν. 

(3) “Ὁ Κύπριος ᾿Ιωάννης Σωζόμενος ἐν τῇ διηγήσει αὐτοῦ περὶ τοῦ 

“πολέμου τῆς Λευχωσίχας (ΝνΓαἰΐοπο 4611 σιλοτγα αἱ ΝΙοοβίδ, Βοϊο- 

8π8 157], 6οἀ. ΒΡΑπα. ΑἸύοτ!Ρ8) χαταγράφει μεταξὺ τῶν πεσόντων 

ἐν ταῖς τελευταίοις ἐφόδοις χαὶ τοὺς ἑξῆς Βουστρωνίους, ᾿Ιάσωνα, Βερ-- 

νάρδον, Φλώριον (τὸν προρρηθέντα ἱστοριογράφον), ᾿Αμύρόσιον, Ζάχον, 

Πέτρον, το διν, ᾿Αλέξανδρον, χαὶ Μαρτινέγγον. 

Δ ΒΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 10 



βυς΄. 
7, ᾽ “ , ) , -" " ν , 

νίου εἰς ὃν τῶν τότε ἐπιζώντων μελῶν τοῦ οἴκου τούτου, 

Γεώργιον τὸν Βουστρώνιον, τεταγμένον ἐν τῷ τῶν ᾿Ιησουϊτῶν 

τάγματι. 

Ἔμόρυος εὐκλεέσιν Βουστρώνιος ἀνδράσιν οἶκος 

χῆν τε ᾿Αθηναίης ἔργμασι χἤν τε ἴΑρευς. 

ἔλρεος αἰχμιητὴς μεγαλόμοριμος αἶθ᾽ Ἰάκωθος 

Ἰταλίῃ χραίσμων τεύχεσι κυδαλίμοις " 

ἄλκιμος ἠδὲ ᾿Αλέξανδρος, κεδνός τε Ἰάσων, 

γήραϊ ἀχμάζων εἰσέτι εὐσθενέϊ᾽ 

ὄζος ᾿Αθηναίης γεραρὸς Ματθαῖος ἐτύχθη, 
» Ξξ, ι ’ὔ ΄, , 

ὀμφῇ καὶ σοφίη Πατασίοιο χλέος. 

Ματθαῖος πολύϊδρες ἔαρ μουσῶν σὺ δ᾽ ἐν αὐτοῖς 

οἷά τε Λητοΐδης ἀστράσι λαμπετόεις" 
4 Ἁ Ψ. ᾿, τ 

ἄνθεσι γὰρ προγόνων πολυήρατον αἶθος 

ἰδμοσύνης, ἀρετῶν, ἤθεος, εὐσεδίης (1). 

Τὸ νῦν πρῶτον ἐχδιδόμενον χρονικὸν τοῦ Βουστρωνίου ἦν 
" ᾽ ὔ ᾿ εδὲ Α ᾿ 7) ,ὕ " 

γνωστὸν εἰς πάντας σχεδὸν τοὺς περὶ Κύπρου λαλήσαντας, ἐξ 

ὧν καί τινες πολλὰς εἰδήσεις ἐξ αὐτοῦ ἠνθολόγησαν. Ποῶτος, 

ὡς ἐγὼ γινώσχω, ὁ ἐξ ᾿Αχέλου (Λ.5010) τοῦ Βενετικοῦ ᾿Αντώνιος 

ὃ Κολόερτάλδης, γνώριμος χαὶ προστατευύμενος τῆς Αἰκατερίνης 

Κορνάρου, εἰς ἣν ἡ Δημοχρατία ἐδωρήσατο πὸ Αχελον εἰς ἀν- 

τάλλαγμα τοῦ βασιλείου τῆς Κύπρου, μνημονεύει τοῦ χρονιχκοῦ 

τοῦ Βουστρωνίου, ὅπερ βεδαίως ἢ ἐν πρωτοτύπῳ ἣ ἐν ἀντιγράφῳ 

παρέλαθεν ἐκ Κύπρου ἡ πρῴην βασίλισσα, γράφων ἐν τῷ ἀ- 

νεχδότῳ αὐτοῦ πονήματι" « (Ἰογρίο Βαυβίγοπθ δαίογα ἢΠ48]18-- 

(1) “Ἑλληνικὰ ἐπιγράμματα, [»αὐᾶν]], 1669. σελ. .8-40. Δὶ ἕτέ- 

ρου δὲ πρὸς Μυτθυῖον τὸν Βουστρώνιον ὃ Κωττούνιος θαυμάζει τούτου 

τὴν περὶ τὸν ἕλληνα λόγον δεινότητα. ἸΙρὸς τὸν τελευταῖον τοῦτον 

εὕρηται χαὶ ἐπιστολὴ Φραγχίσχου ἸΚόχχου τοῦ Ναξίου (Σάθα, Νεοελλη- 

νγιχὴ Φιλολογία, σελ. 395). 



μζ΄. 
5ἰπιο, ἄ6}16 οαἱϊ ποίϊΖὶ6 τηϊ 50Π0 ϑαῦυῖϊίο» (1). Μετὰ τὸν Κολ- 

δερτάλδην ὁ συγγενὴς τῷ Γεωργίῳ Φλώριος ὁ Βουστρώνιος ἐν 

τῇ προμνημονευθείσῃ ἀνεχδότῳ ἱστορίᾳ τῆς Κύπρου, ὑεταγρά- 

ψας πᾶν σχεδὸν ὑξετά τινων προσθηχῶν τὸ ἑλληνιχὸν χρονικόν, 

λέγει ἐν προοιμίῳ τὰ ἑξῆς. «1, νἱία οὐ τηογία ροὶ 46] ΓΘ 
Ααἰδοοπιο ἤρ]ῖο πδίαγα]θ 46] ἀθίίο γ6 αἸονδηηὶ, ὈΘΠΟΠ6 τη ]{ἰ 

Ὶ᾽ ΠδῆηΟ0 5010, ΠΟῸΠ αἱ Π16Π0 ΔΙ Πΐ ΡῈ Οὐἶο 4101 ΡῈ. 
ἰηνιάϊα, οὐ (411 ΡῈ 1 ρᾶγοϊδ! ὰ, ἐα {1 51 βοὴ ἀθηϊαίὶ 48] νθ- 

το. ὕὕππ ΤΏ]Ὸ ραγθηΐθ (θοῦρῖο Βυβίγοηθ 50" ]556. τη] 6 0056 

46] ἀοίΐο Τ6 φδυυου]δγιηθηΐθ, οὐ ΡῈ Ρ 41161}10 ροβ8ο οοῃϑβιά8- 

ΤΆΤ, ἃ βου ΐο 56ηΖἃ ΔΙομπηδ ρϑβϑϑῖοῆθ, 48] 4816, οὐ 48116 

ΡῬΆΓΟΪΘ αἱ τηἷο ρϑάγθ, οἷ8 ἴῃ 8ΔΙσῆ 6 8116 6058 8] ἰγογὸ ρΓ6- 

Βϑηΐθ, ἢο δου ἴο ἰὰ νσιΐα δησῆογα οὐ ἰαὐϊ 41 Τῷ ΟἸδοοΙηῸ 

αἰψίταο » (9). 

Στέφανος δὲ ὁ Λουζινιανὸς ἁπλῶς υνημονεύσας τοῦ ἑλλη- 

νικοῦ χρονιχοῦ ἐν τῇ Κυπριαχῇ χωρογραφίᾳ αὐτοῦ (9) καὶ ἐν 

ἄλλῳ πονήματι (4), διὰ μακρῶν ἐλάλησε περί τε τοῦ Βουστρω- 

νίου καὶ τοῦ συγγράμματος αὐτοῦ ἐν τῇ μετὰ ταῦτα ἐχδοθείσῃ 

εἰδικῇ ἱστορίᾳ τῆς Κύπρου (Ὁ). ᾿Απὸ τούτου δὲ παραλαδὼν 

(1) Ηϊβίουία ἀἱ Ὁ. Ὁ. Οαἰίονίπα Οογπὸρ Βθρὶηα ἀϊ ΟἾΡΓΟ 

ἀδ] βίρπουῦ Αηίοηΐο Οο]ρίδ ἀο Αβο]8ηο. (χειρόγρ. ἐν Μίαρχιαχῇ 
6]. ΥΙ1, οοὐ. 1.4]. ὙΠ], φύλ. 38. καὶ οοά. 1Χ). Ἔν τῷ δεύτερῳ τῶν 

χωδίχων (φύλ. 57) ἐσφχλμένως γράφεται τὸ ὄνομα Βαβίμτηθ. 

(2) ϑίογια αἱ ΟἸρΡΓο αἱ ΕἸογίο Βυβάγοη: ἀντιγράφει δὲ τὸν 
ΤῪὝεώργιον ἀπὸ φύλ. 164-199. 

(9) ΟΒογορναίῆδ, φύλ. 91]. 

(4) 1μ68 ἀγοϊοίβ, δυϊοῦὶίθ οὐ ρτουορσδίνοβ δὰ Γουϑύτηθ ἀθ 

ἨϊδΡυβδί θη, ΡΔ.18 1586, φύλ. 27, καὶ 28. 

(5) Ηϊβίοϊθ σθῃ θα] 465 ΓοΟυ δΌϊη68 46 ΗΘ Ρ ΒΔ] τὴ, ΟὙΡΓΘ. 

ῬΑΡῚΒ 1579. (Τηΐ6 δι οίουθϑ ααΐθ8 ἴῃ Θὺ σο  σἰπΠΠΔΠ4Ὸ π88085 θ5, 

Ἰδυαααύ μού 5Ββίσα σα αθογρίυτη Βακύροη ΟΥργίαμη, οὐ͵π8 ἰϑίον 8, 

ΟΥΡΓΙ ξῦδθοθ βουὶρία δρυά ποϑίγοβ Νίοοβίθηβθ Ν'5. βου υϑίαγ. 

Ἐομᾶγά, βουρίορθβ ογά. Ῥγαϊοδίογαμι, 11, σελ. 801). 



ομη. 

τὴν εἴδησιν χαὶ ὁ ἑνετὸς Φρχγχίσχος ὁ Λορεδάνος χατέγραψε 

μεταξὺ τῶν πηγῶν τῆς ὑπὸ τὸ ψευδώνυμον ΑἸἰθ]οἐ ἐχδοθείσης 

ἱστορίας αὐτοῦ περὶ τῶν Λουζινιανῶν θασιλέων καὶ τὸν Γεώργιον 

Βουστρώνιον, ὃν οὐ μόνον δὲν ἐγίνωσκεν ἐξ αὐτοψίας, ὡς ὀρθῶς 

παρατηρεῖ ὁ ᾿Εχάρδος (1), ἀλλὰ καὶ συγχέει πρὸς τὸν ὁμώνυ- 

μον χρονογράφον Φλώριον (2). 

ὋὉ περὶ τὰ μέσα τῆς παρελθούσης ἑκατονταετηρίδος συγ- 
: 

γράψας τὴν δίτομον περὶ Κύπρου μονογραφίαν πολυμαθὴς Γερ- 

μανὸς Ραϊνχάρδος ἐπὶ πολὺ φροντίσας διὰ τῶν ἐν Ἰταλίᾳ φίλων 

αὐτοῦ ν ἀποχτήσῃ ἀντίγραφον τοῦ τοσοῦτον ἐγχωμιαζομένου 
ε - ΠΝ 15 ἢ “ δὲ Η , ΔΈ Σι , "ἢ. ἊΣ ΒΑ ξ 

ἑλληνιχοῦ χρονικοῦ, δὲν κατώρθωσε χἂν νὰ μάθῃ τὴν ὕπαρξιν 
» “ ᾿ δι ν᾽ ᾿ ἂν -“ , 

αὑτοῦ (9) πολὺ ὁὲ μετὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ συγγράμματος 

αὐτοῦ, ὁ ἐν Ἑ νετίᾳ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ διατρίθων γερμανὸς χα- 

θηγητὴς Λε ξύρ ἑἐ, ἐπανειλημμένως παρακληθεὶς ὑπὸ τοῦ Ραϊνχάρ- 

δου νὰ Ξ ἢ πρὸς ἀναχάλυψιν τοῦ Κυπρίου χρονογραῦον. 

χατώρθωσε (1770) νὰ εὕρῃ ἀπόγραφον αὐτοῦ μεταξὺ συλλο- 

γῆς χειρογράφων καλῶς φυλαττομένων ἐν ἰταλικῇ τινι βιθλιο- 

Εν τοῖς ἡμετέροις δὲ γρόνοις ὃ περιώνυμος ᾿Εμμανουὴλ 

ΒΘΚΙΚΘΡ, ὡς προερρέθη, ἁπλῶς χατέγραψε τὸν ἕνα ἐκ τῶν ἐν 

τῇ Μαρχιανῇ βιθλιοθήχῃ ἀποτεθησαυρισμένων δύο ἀνωνύμων χω- 

δίκων τοῦ Βουστρωνίου, ἀντιγράψας χαὶ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ (ὅ)" 

(1) 1Ἰοϑὲ θηῖτ δἀαδὺ (δ Λορεδάνος) οὐ 6χ αθογρίο Βαβίγοῃ, 

ἤσπο ποη ἰδρὶὺ ηἰβὶ δρα ϑύθρῃαπατη ποβίγαμῃ ». ΕΘΗ ΔΓ, αὐτόθι. 

(2) « ΒἸογίο (γράφε ἀϑογρὶο) Βαβίροπθ 5810 5θογβίδϑῃ!ο ». σελ. 

0357, οποίϊα, 1619. 

(9) Τοιημαγάβ, ρϑϑβοῃϊοιίθ ἀθ8 δπίργοίοῆβ ΟΥὙρθρη, ], 

πρόλ. ΧΥ͂. 

(4) 1,6 Βγί, Μδραζὶπ ζὰτη ΘΠ ΘΌΡΔα ἢ ἀν Ξδαίθη ἀπᾶ Κὶὶτ- 

ΘΠΘηρ ΒΟ] οἢΐο, τόμ. Ν, σελ. 426. 

(56) θῖ6 υπροαρνιοκίοη ΒυΖδη βαθμοῦ. Ηϊξίονῖκονρ ἀδγ 5 . 



ρμθ. 
τὸ αὐτὸ δὲ ἔπραξε μετὰ τοῦτον καὶ ὁ πολυμαθὴς παλαιογρά- 

φος Ἰωσὴφ ὁ Μύλλερος (1). ἀμφότεροι ὅμως οὔτε τοὺς ἀνὰ 

χεῖρας δύο χώδιχας, οὔτε τὸ ὄνομα τοῦ συγγραφέως διέχριναν. 

Μετὰ τούτους ὁ φιλόπονος γάλλος χύριος Νίαβ 1,816, 

ὁδηγούμενος ἐκ τοῦ ἐντύπου χαταλόγου τῶν ἐν τῷ Βρεττανικῷ 

μουσείῳ ἀποτεθησαυρισμένων ᾿Αρουνδελίων “ἀντι αὰ ἐν ᾧ 

χαλῶς περιγράφεται χαὶ τὸ τῆς συλλογῆς ταύτης μέρος ἀπο- 

τελοῦν ἀπόγραφον τοῦ Βουστρωνίου (2), ἔλαόεν Ἐξ αὐτοῦ ἀν- 

τίγραφον, χαὶ πολλὰς χαὶ διαφόρους ε ἰδήσεις ἀνθολογήσας χα- 

τεχώρισε καί τινα ἐν πρωτοτύπῳ ἀποσπάσματα αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα 
» 

ἀνεδημοσίευσε χαὶ ὁ χ. Σακελλάριος ἐν τέλει τοῦ τρίτου τόμου 

τῶν Κυπριαχῶν. 

Ἔν τῇ ἀνὰ χεῖρας πρώτῃ ταύτῃ ἐκδόσει τοῦ χρονιχοῦ 

τοῦ Βουστρωνίου ἐλήφθησαν ὑπ᾽ ὄψιν τὰ ἐν τῇ Μαρκιανῇ βι- 

Θλιοθήχῃ ἀποτεθησαυρισμένα δύο αὐτοῦ ἀπ τόγραφα. ᾿Επροτιμήθη 

δὲ ὁ ἕτερος τῶν χωδίχων ((γᾶθο. οἰ. Υ11, οοἀ. ΧΥΠΠ) τὸν 
ὁποῖον μικρὸν πρὸς διάχρισιν ἕνεκα τοῦ σχήματος ὀνομάζο- 

μεν, ὡς ἀρχαιότερος καὶ πληρέστερας. Οὗτος ἠγδόου ὧν σχή- 

Μδγοὺβ ΒΡ ]1ούμ6 Κα (ΡΒΜΟΙορΊβομ6 μα Βἰβίου 596 ΑὉΠδπά]αη- 

ΒΘ ἀρ ἀκδάριηϊθ 46} ὙΝ ἸΒβθηβοηδίίθη Ζὰ ΒΡ] πη, 184], σελ. 

64). 
(1) ΒγΖδπυϊπίβομθ πα κίθη (Θιὑσαηρ ΒΘ ΡΙοθ ἀ6Ρ ἀκδ- 

ἄἀθιη18. γΊθα 1δθ2, σελ. 338). 

(8) Ὃ κῶδιξ τοῦ Βουστρωνίου περιγράφεται οὕτως ἐν τῷ χατα- 

λόγῳ. «Ν.᾿ 518. Οοάοχ δχ ομαγία ἰδουϊραῖδα ἴῃ 4." {{- 143, 566. 

ΧΥῚ, πἰὐ146 οχαγαίαβ; [0111] 1π1018}18 ῬΡ8. 5 ΒΌΡΘΙΙΟΙ" αἸἸ]ΔΟ ΘΓ δύϊο 6 

ἀρεῖ. ΑΠοηγΙΩὶ, ἰονίδ 5518 ἀθογρὶ Βαυϑίγοῃι, ΟΠμγοηΐσατῃ Ογ- 

ΡῬΓίυτη, ἴῃ αὰο ἀοΒογρίδθ βυπύ Γ68 ροβίδϑθ 1ῃ ΟΥΡΓῸ 80 δάγνϑιῃ- 

τὰ ΦοΠ δ η 18, ΤΊ ΠΟΙΡῚ8 ΑΠ ]ΟΟἢΪ8 6, δππο 1456 86 Δηπὰπὶ 1474; 

δα]οοΐα ϑυαηὐ ρᾶποδ 84 ΟΥὐργυτὴ βρϑοίδηϊι 8416 δ 8 ΠΗΌΓ͵Ω 

1501, ααο Μοτΐο ἀ6 Οὐ η]θν, σοη65 49 ΒΟ 5 ΒΌΡΓ ΘΙ ΌΤΩ α16 1 

ΟὈἾ 586 τοίογίαν. ΒΑΡΌΔΡΟ- αλᾶθοθ. . . .ν 



; 

ον΄. 

ματος, ἀποτελεῖται, ὡς νῦν ἔχει, ἐκ φύλλων ἐν συνόλῳ 140, 
ἐξ ᾧ " Δ δύ 5. πο τ ΟΝ ἐπίσης δὲ πεῖς ΘΉΨΗ ᾿ ι 

ἐς ὧν τὰ μὲν ὁῦο ἐν ἀρχῇ ἄγραφα, ἐπίσης δὲ λευχὰ χαὶ τὰ 

ἐν τέλει ἐπισυνημμενα ἕτερα τέσσαρα: οὕτω δὲ τὸ χείμενον 

περιλαμόάνει ἀχριθῶς φύλλα 184. Ἡ ἀρχικὴ τῶν φύλλων ἀ- 
,ὕ ἘΣ ἣν {15 δ Ν , Ν᾽» Ρ. 5. 

παρίθμησις ἦν κατὰ ὀχτάδια διαχρινόμενα δι᾽ ἀλφχοητιχῶν. χα- 

ραχτήρων χατ᾽ αὔξοντα ἀριθμὸν (5 ---ἰ ζ: καὶ πάντα μὲν. τὰ 

ἄλλα ὀκτάδια ἀποτελοῦνται ἐκ φύλλων ὀχτώ, τὸ δὲ δέχατον 

ἕκτον, ἕνεκα μεταγενεστέρας ἐκχοπῆς δύο φύλλων ([29-124) 

κατέστη ἑξάδιον. Νεώτερος τοῦ χειρογράφου κάτοχος ἀπηρίθ- 

μβὴσε τὰ φύλλα τοῦ κειμένου δι᾿ ἐρέθιυχῶν ; ἀνωλ α ταχτι- 
ν ὶ 

5] ἘΞῚ ψν 8. ́υν Ὡς «- ξ χῶς βαινόντων μέχρι τέλους, χαὶ αὐτῆς δηλαδ᾽ 

φ» [0] “΄-Ἀ [9] τ σημειωθείσ Ὡς ἐλλείψεως τῶν δύο φύλλων μὴ 1 παρχτηρη ς 

τῆς μετὰ τὸ κείμενον, ὡς νῦν ἔχει, πηδώσης φυλλομετρήσεως 

ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 184 εἰς τὸν 180, δηλοῦται ὅτι τὸ ἐλλεῖπον 

φύλλον 1805 τὸ περιέχον τὸ τέλος τοῦ χειρογράφου ἀπωλέσθη 

ὕστερον. Καὶ ἄγνωστον μὲν πόθεν προσεχτήσατο ἡ Μᾶαρχιανὴ 

βιόλιοθήκη τὸν κώδιχα τοῦτον, ὡς καὶ τὸν ἕτερον τὸν περιέ- 

χοντα τὸ χρονιχὸν τοῦ Βουστρωνίου ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μαχαιρᾶ" 

δὲν εἶναι ὅμως ἀπίθανος ἡ εἰκασία, ὅτι ὁ μιχρὸς οὗτος χκῶδιξ 

εἶναι ὁ αὐτὸς ὃν εἶχεν ὑπ᾽ ὄψιν ὁ Κολρερτάλδης, σταλεὶς. βε- 

δαίως ἐκ Κύπ τροῦ εἰς τὴν πρῴην βασίλισσαν Αἰκατερίναν Ἅ ὑ- 
-" 

π᾿ αὐτοῦ τοῦ Βουστρωνίου ἢ ὑπό τινος τῶν ἐν τῇ νήσῳ πο- 

ἀρ τὰ αὐτῆς ὀπαδῶν. Ὁπωσδήποτε ὅμως ὁ χῶδιξ φαίνε- 

ται μετ᾽ ἀρχετῆς ἐπιμελείας ἀντιγεγραμμένος περὶ τὰς ἀρχὰς 

τῆς ΙΣΤ’ ἑκατονταετηρίδος ὑπὸ ἕλληνος Κυπρίου, ὡς εἰχάζεται 

ἔχ τε τοῦ γρχφιχοῦ χαρακτῆρος καὶ τῆς ὁπωσοῦν γνώσεως τῆς 

ὀρθογραφίας τῶν λέξεων᾽ λέγω δὲ ὁπωσοῦν, διότι πολλάχις δη- 

λοῦται ἡ ἐπήρεια τῆς γαλλικῆς γλώσσης περὶ τὸν τονισμὸν 

ἰδίως τῶν λέξεων, ὁτὲ μὲν ἐπὶ τῆς ληγούσης ἀσχόπως τονι- 

ζομένων, ἔστιν ὅτε δὲ χαὶ δύο τόνους φερουσῶν. 
ε δ » , ᾿" 

Ο δεύτερος χῶδιξ τοῦ χρονικοῦ τοῦ Βουστρωνίου, ὃν πρὸς 



ρνα΄. 

διάχρισιν μέγαν ἀπ τον γοῦν; εἶναι ὁ ἀνωτέρω περιγραφεὶς 

τοῦ χρονιχοῦ τοῦ Μαχαιρᾶ ἐν τούτῳ ὁ βου στρώνει ἐλλειπὴς 

τήν τε ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος χαταλαμθάνει τὰ φύλλα 808-400. 

Καὶ τὸ μὲν χρονιχὸν τοῦ Μαχαιρᾶ περχτοῦται, ὡς προερρέθη, 

ἐν τῷ φύλλῳ 80Ό, μετὰ δὲ τοῦτο ἐλλείπουσι τὰ φύλλα 806 

χαὶ 907 τὰ περιέχοντα τὴν ἀρχὴν τοῦ Βουττρωνίου, ὅστις ἐν 

τούτῳ ἄρχεται ἐκ τῆς λέξεως σχάλαν, καθὰ ἐν τῇ ἐχδόσε: 

(σελ. 414) ὑποσημειοῦται. Καὶ μέχρι μὲν τοῦ φύλλου 865 

χαλῶς βαίνει ἥ τε ἀρίθμησις καὶ τὸ χείμενον " ἀμέσως δ᾽ ἐλλεί- 

πουσιν οἱ ἀριθμοὶ 966 καὶ 567, ὅθεν καὶ προέρχεται. ἡ ἐν τῇ 

ἐχδόσει (σελ. 489-491) ὑποσημειωθεῖσα διαχοπή. ᾿Εχτὸς δὲ 

τούτων ἐλλείπει καὶ τὸ φύλλον 592, ἐπερχομένου χάσματος 

ἀπὸ τῆς τελευταίας παραγράφου « Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν 

(σελ. ὅ24, στίχ. 28) μέχρι τῆς λέξεως « τὲ Νόρες » (σελ. ὅ26, 

στίχ. 10). Τελευτᾷ δὲ ὁ χῶδιξ ἐν τῇ λέξει « Φράνγχους » 

καθὰ ὑποσημειοῦται ἐν σελ. 5971. 

Ἔχ τοῦ μεγάλου τούτου χώδιχος οὐ μόνον ὑπεσημείωσα 

τὰς διαφόρους γραφὰς πρὸς τὸν ἐκδιδόμενον μικρόν, ἀλλὰ καὶ 

ἀνεπλήρωσα τὸ ἐχ τῆς προρρηθείσης ἐλλείψεως τῶν δύο φύλλων 

τοῦ τις΄ ὀχταδίου ἐπερχόμενον ἐν τούτῳ χάσμα (σελ. 591-599). 

Ἔχ δὲ τῶν ὑπὸ τοῦ χυρίου Νίαϑβ ΓιαὐΓῖ6 δημοσιευθέντων δύο 

ἐχ ἀποσπασμάτων ἐ τοῦ Βο οεττανιχοῦ χώδικος χρίνω ὅτι διάφοροι 

- 

γραφαὶ καὶ ἐν τούτῳ ὑπάρχουσιν, ἀποτέλεσμα οὖσαι. ἐπὶ τὸ 
, 

πολὺ χαὶ τῆς ἀμαθείας τοῦ ἀντιγράφέως, πολὺ νεωτέρου τῶν 
ἐ 

γραψάντων τοὺς ἐν τῇ Μαρχιανῇ " οὗτος οὐ μόνον χατὰ τὸ δο- 
; 

χοῦν μεταποιεῖ φράσεις χαὶ λέξεις, ἀλλὰ χαὶ τὰς χρονολο- 

γίας ἀχρωτηριάζει. Ἔχ τοῦ τελευταίου τούτου ἀπογράφου ἔλα- 

ὅον τῇ καλοχἀγάθῳ ἐπιμελείᾳ τοῦ ἐν Λονδίνῳ φίλου κυρίου 

ἃ. Βικέλα τὸ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἑνετικῶν χωδίκων ἐλλεῖπον 

τέλος τοῦ χρονιχοῦ, ὑποσημειώσας (σελ. 543) χαὶ τὸ ἐν τῷ 

ἐσχισμένῳ φύλλῳ τοῦ μεγάλου χώδιχκος ἀπαντῶν τμημάτιον. 



ρνῇ΄. 

Ι. Σολομὼν Ροδινοῦ, Χρονιχὸν Κύπρου (1ὅΤ0- 

1085). Περὶ τοῦ συγγραφέως καὶ τοῦ κατὰ πᾶσαν πιθανότητα 

ἀπολεσθέντος πολυτίμου αὐτοῦ πονήματος (1) γράφει ταῦτα 

ὁ υἱὸς αὐτοῦ Νεόφυτος. « Δὲν μοῦ φαίνεται νὰ χάμω πρᾶγμα 

ψόγου ἄξιον, διότι δὲν τὸ χάμνω διὰ χαύχησιν ἢ πατριχὴν 

ἀγάπην, ἂν σιμὰ εἰς ἐκείνους ὅπου εἶπα παρ᾽ ἐπάνω συναριθμή- 

σω χαὶ τὸν μαχαρίτην τὸν πατέρα μου Σολομὼν τὸν Ροδινὸν 

ἀπὸ τὴν Ποταμιὼν, μάλιστα γνωρίζω πῶς ἔχαμνα ἄδικον τῆς 

ὑποθέσεως, ὁποῦ ἐμεταχειρίστηχα. Τοῦτος ὄντας νέος εἰς τὰ 

σπουδαστήρια τῆς ᾿Αμμοχούστου ἐγεύτικεν ὀλίγον τίποτις τῶν 

γραμμάτων, γραμματικῆς, καὶ ποιητικῶν, καὶ ἰταλιανιχῆς γλώσ- 

σῆς ἀπέχει γυρίζωντας εἰς τὸν τόπον του, ἐσυνέῤησαν οἱ πό- 

λεμοι ἐναντίον τῆς πατρίδος " τότε αὐτὸς ὡς νέος φιλομαθὴς 

καὶ ὀξύνους ὁποῦ ἦτον, ἔοαλεν εἰς τὸν νοῦν του νὰ κάμῃ πρᾶγ- 

μα, διὰ τὸ ὁποῖον ἡ σπουδὴ χαὶ ἡ ἐπιστήμη του ἦτον πολλὰ 

ὀλίγη" μὲ τοῦτον παίζωντας ἢ σπουδάζωντας ἐδάλθηχε καὶ 

ἔγραψεν εἰς τρόπον ἱστορίας ὅσα λόγου καὶ μνήμης ἄξια ἐσυ- 

νέθησαν εἰς ἐκεῖνο τὸ νησίν, ἀφόντις ἐφάνηχεν τοῦ ἀντιδίχου 

ἡ ἀρμάδα εἰς ἐκείνην τὴν θάλασσαν, ἤγουν πῶς εὐγᾶχεν ἔξω 

εἰς τὴν γῆν, τὴν μάχην, τὴν αἰχμαλωσίαν τῆς Λευχοσίας, τὴν 

παράδοσιν τῆς ᾿Αμμοχώστου, χαὶ χαθεξῆς εἴ τι δυστυχία ἤθελε 

συνέθη τοῦ νησίου ἐκείνου, τοὐτέστι σεισμοὺς πολυχρονίους, ἀ- 

Θροχίαις, ἀχρίδες, πεῖναν, θανατιχά, καὶ ἄλλα - καὶ ἀκόμη μέσα 

εἰς ὅλα γράφει, καὶ ἐξηγᾶται μὲ τοὺς μούσχις ὄχι χωρὶς τὸν 

πρεπάμιενον θρῆνον, τὴν πολύχλαυστον πούλησιν τῶν περιφή- 

μὼν μοναστηρίων, ὁποῦ τὸ τότε εὑρίσχονταν εἰς ἐκεῖνο τὸ νησί. 

(1) Θεωρῶ αὐτὸ ἀπολεσθὲν, διότι σεραστοὶ φίλοι κατ᾽ ἐπίμονον πα- 
Ἂς .} 2 ᾿ 

ράκχλησίν μου πολὺ ἐρευνήσαντες ἐν Ῥώμη, ἔνθα ἔμεινεν ἣ βιόλιοθήχη 

τοῦ Νεοφύτου ΡῬοδινοῦ, δὲν ἠδυνήθησαν νὰ μαθωσί τι περὶ αὐτοῦ, ἐχτὸς 

ἐὰν ἀπόχειται ἔν τινι τῶν ἀπροσίτων τοῖς πολλοῖς βιδλιοθηχῶν. 

υ 



ρνγ΄. 

Ἐ᾿ πιδεξήνετον ἀχόμ.η, ἀμὴ αὐτοδίδακτος, εἰς ζωγραφικήν, χαὶ 

τὰ ὅσα ἔγραφε τὰ ἔδειχνεν ὅσον τοῦ ἦτον δυνατὸν χαὶ μὲ 

τὴν ζωγραφίαν. Αὐτὴν τὴν ἱστορίαν τὴν ἐσύνθεσεν εἰς ἁπλῆν 

γλῶσσαν, ποτὲ εἰς στίχους πολιτιχούς, ποτὲ εἰς πε 

λημα ἔσυρεν αὐτὸν τὸν χόπον ἕως δεχαπέντε χρόνους ὕστε- 

ρα ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσίαν. ᾿Απέθανεν ἑόδομῆντα χρονῶν ἄνθρω- 

πος» (1]-. 

ΙΑ΄. Νεοφύτου τοῦ Ροδινοῦ, περὶ ἡρώων, στρα- 

τηγῶν, φιλοσόφων, ἁγίων, χαὶ ἄλλων ὀνομσστῶν 

ἀνθρώπων, ὁποῦ εὐγήκασιν δε τὸ ΟΣ τ ἐν σι τῆς Καὶ ὑΞ 

πρου. Ἐτυπώθη ἐν Ρώμῃ, παρὰ τῷ Μασκάρδῳ ἔ- 

τει τῆς Χριστοῦ γεννήσεως αχνθ΄. (εἰς μικρὸν 12), σε 

208. Περὶ τοῦ ἀϑώις ἐλάλησα ἐν τῇ Νεοελληνιχὴ Φιλο- 

λογίᾳ (σελ. 266-67). 1 ὃ δὲ πονημάτιον τοῦτο συνταχθὲν ἐπὶ 

τὴ βάσει τῶν ἐν τῷ τετάρτῳ τμήματι τῶν λεγομένων Λου- 

ζινιανιχῶν Στεμμάτων Στεφάνου τοῦ Λουζινιχνοῦ χατα- 

γραφομένων Κυπρίων ἁγίων καὶ βασιλέων (2), περιέχει καὶ πολυ- 

τίμους βιογραφικὰς εἰδήσεις περὶ τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς 

νήσου διαλαμψάντων ἐπὶ παιδείᾳ, (σελ. 145-150), ἐκ τῶν ὁ- 

ποίων οἱ πλεῖστοι ἦσαν σύγχρονοι χαὶ φίλοι τοῦ Ῥοδινοῦ. ἽΑ- 

παν δὲ τὸ σύ: ἵγραμμα ἀνετυπώθη μετὰ μιχρῶν προσθηχῶν ἐν 

χρονογραφίᾳ τοῦ ἀοχιμανδρίτου Κυπριανοῦ, περὶ ἧς κατω- 

ταν 

1Β΄. Κρόνιχα ἤγουν λρονογραφία τοῦ νησίου 

τῆς Κύπρου, ἀρχίζωντας ἀπὸ τὸν καιρὸν τοῦ Νῶε 

(1) Περὶ ἡρώων χλπ. σελ. 154-106. 

(2) Οδίβιορο α᾽ γ 58η0ϊ ἀο] Γαῦπο αἱ ΟἸρΡο (οαρ. ΧΧ.) -- 

Οδίδιορο ἀ46ὶ βδηϊ 6 β8ᾶπΐθ ἀ6]}} ’Ιβο]Ϊὶὰ ἋἹ ΟἸργο. --- (αἰδ]ορὸ 

4.61}} β8η}] [ὉΡοδί1 60], 6 886 ΓΘ Ια 16. π6 1] 15ο1]ὰ αἱ ΕΟἼΡΡΟ (σδρ. 

ΧΧΝΠ-Υ 111.) Ἔν τῇ Πδοοο]ία αὶ οἰπαὰθ ἀἰβοοῦδὶ, ἰηὐυο! αὖθ 

Οογοπο, Ρδήονα [501. 



ονὸ.. 

ἕως εἰς τοὺς 4072, μεταγλωττισμένη ἀπὸ λατίνων 

εἰς Ρωμα ίω ν. (χειρόγοαφος ἐν τῇ βιολιοθήχῃ τοῦ ἐν Κωνσταν- 

τινουπόλει μετοχίου τοῦ Παναγίου Γάφου ὑπ ἀριθμὸν 910, ἐκ 

φύλλων ἀχριθῶς 100" εἶναι ὃς μετάφρασις ἐχ τοῦ ἰταλικοῦ τοῦ 

γνωστοῦ περὶ Κύπρου πονήματος τοῦ Στεφάνου Λουζινιανοῦ 

ΟΠογοργαῖῆα οὐ ὈΓΟΥΘ ἰδίου ἀπῖν 6 5816. ἀ61]᾿ ἴ5014 αἱ ΟἸΡΓΟ. 

Καὶ ἄγνωστον μὲν ὑπὸ τίνος χαὶ πότε ἐξεπονήθη ἡ μετάφρασις 

αὕτη" τοῦτο δὲ μόνον γινώσχομεν ἐξ ἐπισυνημμένης ἐν τῷ 

χώδικι ἐπιστολῆς τοῦ ἀρχιεπισχόπου Κύπρου Σιλθέστρου, ὅτι 

ἐπιμελείᾳ τούτου ἀντιγραφεῖσα ἐξ ἄλλου χώδιχος ἐπέμφθη εἰς 

Κωνσταντινούπολιν πρὸς τὸν γνωστὸν πατριάρχην τῶν Ἵεροσο- 

λύμων Χρύσχνθον τὸν Νοταρᾶν, ἐπανειλημμένως ζητήσχντα 

παρὰ τοῦ Σιλόδέστρου τό τε ἀντίγραφον τοῦτο χαὶ ἄλλας περὲ 

Κύπρου εἰδήσεις. Εχτὸς τῶν ἑκατὸν φύλλων τῆς κυρίως χρο- 

νογραφίας, ὁ κῶδιξ περιέχει χαὶ ἕτερα 80 φύλλα, 10 ἐν τῇ 

ἀρχῇ καὶ 10 ἐν τῷ τέλει, προστεθέντα κατόπιν ἐν τῇ συνδέ- 

σει. ᾿Εκ τῶν ἐν τῇ ἀρχῇ φύλλων τὰ 14 ἄγραφα, ἐν δὲ τῷ γε- 

γραμμένῳ περιέχονται σημειώματα περὶ ἀποστάσεων χαὶ λι- 

μένων ἀπὸ Ρόδου πρὸς τὴν ᾿Αττάλειαν, χαὶ ἀπὸ ᾿Ατταλείας 

πρὸς τὴν Κύπρον, εἰλημμένα ἐκ τῶν γνωστῶν λιμενοδειχτῶν 

(πορτολάνων), ἰδίᾳ δὲ τοῦ Τάγια. ᾿Εχ δὲ τῶν ἐν τέλει φύλλων 

τὰ 11 ἄγραφα, καὶ τὰ 4 γεγραμμένα περιέχουσι τὸ ἀμέσως 

χατωτέρω χαταγραφόμενον πονημάτιον του Σιλθέστρου (1). 

Ι΄. Σύντομος περιγραφὴ τῆς νήσου Κύπρου, 

πεμφθεῖσα πρὸς ἡμᾶς παρὰ τοῦ ἐν αὐτῇ προστα- 

τεύοντος ἀρχιεπισχόπου᾽ (ἄρχεται « Αἱ εὑρισκόμεναι 

ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ, μαχαριώτατε δέσποτα, χωμοπόλεις »" ἀ- 

(1) Τὴν περιγραφὴν τοῦ χώδιχος ὀφείλω εἰς τὴν φιλικὴν προ- 

θυμίαν τοῦ γραμματέως τοῦ Μετοχίου ἐλλογίμου χυρίου Παύλου Νεο-- 

χλῇ. 



θνε΄. 
7 κ᾿ ᾿" ᾿ ᾽ , “ Ξε ἢ « » 

ποτείνεται δὲ πρὸς τὸν εἰοημένον πατριάρχην Χρύσανθον ὑπὸ 

τοῦ συντάξαντος Σιλδέστρου ἀρχιεπισχόπου Κύπρου) (1). 
, - ᾽ 

ΙΔ΄. Ἱστορία χρονολογικὴ τῆς νήσου Κύπρου 
- 

ἐρανισθεῖσα ἐκ διαφόρων ἱστορικῶν καὶ συντε- 
, » -“Ἤ ε , ᾽ θεῖσα ἁπλῇ φράσει ὑπὸ τοῦ τῆς ἁγιωτάτης ἀρ- 

χιεπισχοπῆς ἀρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ, ἀρχομέ- 

νὴ: ἀπὸ τοῦ χαταχλυσμοῦ μέχρι τοῦ παρόντος. 

Ενετίῃσιν 1788, παρὰ Ν. Γλυχεῖ (εἰς 4, σελ. θ΄ --«406). 

Ο᾽ συγγραφεὺς τοῦ ἀξιολόγου τούτου πονήματος ἱερομόναχος 

Κυπριανὸς ἐξ ᾿Επισκοπῆς ἢ Κουρίας τῆς Κύπρου, ἕτερος τοῦ 
ε 7 σ΄ )ὔ ΄ “ 7 ᾽ ΡΣ Ν “᾿ [9] 
ὁμωνύμου Κυπρίου Κυπριανοῦ πατριάρχου ᾿Αλεζανὸόρείας (8), 

ἐξεπαιδεύθη δαπάνῃ τοῦ ἀρχιεπισχόπου Χρυσάνθου ἐν Πατα- 

θίῳ, ἀφοῦ πρότερον διέτριψεν ἐν Βενετίᾳ ἐπί τινα χρόνον ἐπαγ- 

γελλόμενος τὸν διορθωτὴν ἐν, ταῖς, τοτβ, «ἀκ οὖσαις ἑἕλληνι- ας 

χαῖς τυπογραφίαις" μετὰ δὲ τὸ πέρας τῶν σπουδῶν αὐτοῦ, κατέ- 

γινε δι ἢ ΜΕΝ ὡς λέγει, ὐπὸ τὰ εἰς τὴν κω 

νγισιν τῆς ἰταλικῆς χωρογραφίας τῆς Κύπρου Στεφάνου τοῦ 

Λουζινιανοῦ, σκοπὸν ἔχων μόνον “τὴν μετάφρασιν 

τυπῶσαι. Δεύτεραι ὅμως σκέψεις ἠνάγχασαν τὸν Κυπριανὸν 

γὰ προτιμήσῃ ἀντὶ τῆς μεταφράσεως ταύτης τὴν συγγραφὴν 

ἰδίας περὶ Κύπρου μονογραφίας, ὡς λέγει προλογιζόμενος" « ὁ 

ἀνὴρ (Στέφανος ὁ Λουζινιανὸς) καί τοι ἀξιέπαινος διὰ τὸ μικρὸν 

καὶ σύντομον ἔργον, διότι εἰπὼν μόνον ὁλίγα περὶ τῶν πόλξων 

χαὶ τοῦ χατοικισμοῦ, περὶ δὲ τῶν ἐξουσιχσάντων ἐθνῶν πολὺ 

σκιωδῷς, καὶ περὶ τῶν ἀπὸ Κωνοταντινουπόλεως δουχῶν παν- 

γ ε Ὁ - ἔ Σ 
(1) Ὃ Σίλύεστρο. οὗτος ἀχυιάζων περὶ τὸ ἔτος 1790 ἐξωρίσθη ὑπὸ 

τῆς Πύλης, ὡς τολυΐ δ μετα δὴ χεὶξ ν᾿ τς πα ΕΝ ΑΜΕΈΡΕΕ τῆς ᾿υλῆς, ὡς τολιῆσας νὰ μεταοῇ εἰς ἹΚωνσταντινουύπολιν πως προῦς 

χλαυθὴ ἐπὶ τοῖς δυσδαστάχτοις φόροις τοὶς χαθ᾽ ἑχάστην ἐπιόαλλο μένοις 

εἰς τοὺς δυστυχ εἷς χαὶ πενεστάτους Κυπρίους. (Κυπριανοῦ, ἱστορία Κύ- 

πρου, σελ. 814). 

(3) Περὶ τούτου ὅρα Σάθα ΝΜεοελληνικὴν φιλολογίαν (σελ. 512--18). 



΄ 

ους΄. 

πελῶς σιωπήσας, ἥψατο τῶν ἱερῶν πολέμων τῶν Λατίνων διὰ 

τὴν ἐλευθερίαν τῆς ᾿Ἱερουσαλήμ,, εἰς οὺς ἐκτάνθη μὲ ζῆλον ὡς 

λατῖνος, ἐχεῖθεν τὴν σειρὰν τῶν ὀνομάτων τῶν Λουζινιανῶν χαὶ 

τῆς γενεαλογίας αὐτῶν διελθών, προσθέσας χαὶ τοὺς παρὰ φρὰ 

Καλλεπίου δύο πολέμους, οὃς καὶ αὐτὸς ἐσυμμάζωξεν ἀπὸ τὰ 

ἡμερολόγια τῶν συσχλαθωθέντων, ἀσυντάκτως καὶ ἐκ τοῦ προ- 

χείρου ἐτελείωσε᾽ ἀφήνω πόσον παθητιχῶς ὁμιλεῖ διὰ τοὺς 

ἀνατολιχοὺς Ρωμαίους συμπατριώτας του εἰς αὐτὸ τὸ βιθλιά- 

οιόν του, χαθὸ φράτωρ χαὶ τῆς αὐλῆς τῆς Ρώμης παράσιτος 1}. 

Α᾽φ᾽ οὗ εἶδον ὅτι πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ κατὰ τὴν ὕλην χαὶὲὶ 

χατὰ τὴν χρονολογίαν ἐλλειπὴς ὁ ἀνήρ, διατὶ ἴσως ὑστερημέ- 

νος ἀπὸ βιθλίχ ἱστορικῶν τότε, ἔτρεψα τὸν ὀφθαλμὸν εἰς τὰς 

ὧδε (ἐν Βενετία) εὐποροθίόλους βιδλιοθήχας, χαὶ ἐξαιρέτως εἰς 

τὴν αὐθεντιχὴν τοῦ ἁγίου Μάρχου, παρ᾽ ἧς τὰ πλείω ἐρανισά- 

υὑὴν ἐρεύνησα λοιπὸν μὲ κόπον χαὶ ἐπιμέλειαν ὄχι μικρὰν πα- 

λαιοὺς καὶ νεωτέρους ἱστοριχοὺς διαφόρων διαλέκτων, χαὶ με- 

ταγράφων χαὶ μεταφράζων ἐπροσπάθησα ὅσον τὺ δυνατὸν λαμ- 
ε Ῥ, ᾿ . , ᾿ , 3 κι - - , » , 

Ὁάνων τὰς ἐννοίας νὰ συνθέσω εἰς τὸ ἁπλοελληνιχόν... ἐσπού- 

δασα ὡς δυνατὸν νὰ πλησιάσω εἰς τὸ ἀληθέστ τερον, μήτε ἀρ- 

γοῦμαι πῶς εἰς τινὰ φανέντα ἁρμόδια δὲν ἔδωκα τὴν γνώμην 

μου, ὡς ἐκ τῆς αὐτῆς γῆς ». 

Τὸ πρῶτον μέρος τοῦ συγγράμματος τοῦ Κυπριανοῦ (σελ. 

1-64) περιέχει τὴν τοπ γραφικὴν χαὶ ἱστορικὴν περιγραφὴν τῆς 

νήσου, συντεταγμένην ἐπὶ τῇ βάσει τῆς τε -χωρογραφίας τοῦ 

Λουζινιανοῦ χαὶ ἰδίᾳ τοῦ γνωστοῦ περὶ Κύπρου συγγράμματος 

τοῦ Ἰωάννου δίεουρσίου. Τὸ δεύτερον μέρος (σελ. 605-119) πε- 

(1) Καὶ αὐτὸς δὲ ὅ οἶχος τοῦ ἐν λόγῳ ἱστοριογράφου, χαταγόμε- 

νο: ἐχ τῶν ὁμωνύμων, βασιλέων τῆς Κύπρου, ἐπρέσόευε τὸ ἑλλανιχὸν 

θρήσχευμα μόνος δὲ οὗτος ἐξελατινίσθη ΚΟ Τα ΒΣΕ ὶς ἐν τῷ τάγματι τοῦ 
ἐδ ἐἢ Ξ , » " ᾿ ὧν 
ἁγίου Δοιμινίχου μεταύαλὼν χαὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιάχωδος εἰς Στέφα- 

([αβίσηαπ, αδπηόδ]οσίθξ, φύλλ. 96-90). Σημ. Σάθα. 



σι 

ονς. 

Α « ᾽ὔ “ » 9 Ν “- Ἔ ἐξ 

ριλαμθάνον τὴν ἱστορίαν τῆς νήσου ἀπὸ τῶν παναρχαίων χρό- 

νῶν μέχρ! τῆς ὑπὸ Ριχάρδου τοῦ Λεοντοθύμου χαταλύήψεως 

αὐτῆς, συνεγοάφη ἐπιμελῶς ἐκ διαφόρων πηγῶν, βυζαντινῶν τε 

χαὶ ΡΟΝ Ἡ δὲ συνεχιζομένη διήγησις (σελ. 119-273) 

ἀπὸ τῆς ὑπὸ Γουΐδου Λουζινιανοῦ ἀγορᾶς τῆς Κύπρου μέχρι 
“ 

τῆς ἑνετοχρατίας παρελήφθη ἐχ τῆς ἐπ ὀνόματι τοῦ ᾿Ἔρρίχου 

Ζιθλὲ φερομένης ἱστορίυς τῶν Λουζινιανῶν βασιλέων τοῦ ἑνε- 

τοῦ Φραγχίσχου τοῦ Λορεδάνου (1). Μετὰ δὲ ταῦτα (σελ. 91ὅ- 
Φ 909) ἕπεται ἡ ἐξιστόρησις τῆς ὑπὸ τῶν Τούρχων ἁλώσεως τῆς 

γήσου ἐκ διαφόρων πηγῶν (2). ᾿Αχολουθεῖ δὲ (σελ. 809-591) 

σύντομος ἔκθεσις περὶ τῶν ἐν Κύπρῳ συμθάντων κατὰ τοὺς 

πρώτους τῆς τουρχοχρατίας γρύνους | μέχρι τοῦ ἔτους 1777, συν- 

τεταγμένη ἐχ τῶν παρὰ διαφόροις συγγραφεῦσιν ἀπαντωσῶν 
ι 

σποράδην εἰδήσεων χαὶ ἔχ τινων σημειωμότων σταλέντων αὐτῷ 
" 

(1787) ὑπὸ τοῦ ἀρχιδιχχόνου τῆς ἀρχιεπισχοπῆς Κύπρου ᾿Ιωαν- 

νικίου. Τὸ τελευταῖον τοῦτο μέρος εἶναι τὸ σπουδαιότερον τὸ 

φιλοπονήματος τοῦ Κυπριανοῦ, ὡς περιέχον εἰδήσεις ὡς ἐπὶ τὸ 
᾿ 

πολὺ ἀγνώστους" οὕτω πρὸς τοῖς ἄλλοις εὕρηται χαὶ « σημείωμα 

(1) «᾿Αχολουθεῖ παρὰ πόδας ἣ 

δι 0 οϑεῖσα ἀπὸ τῆς τοῦ ᾿Βνρίχου τῆς ἃ ραντζέζο υ τ Ἂν ου. χαὶ 

αὐτὴ μετὰ συντομίας ὅσον τὸ δυνατόν ». μι 119. 
Ν Ν Ν 3 

(2) « Ἐπειδὴ ἐξετάσας διαφόρους ἵστοριχοὺς, οὐδὲν ἄλλο ἀξιοση- 
ί Υ̓ ἣ) - ἘΝ - ΦΌΣ ΚΑ , ΄ « 
4 ἱἑ “" ς " νι τὰ “ 5 . Υ “νῳ ως μείωτον ἔτυχα ἐν τῷ μεταξὺ τῶν ὀγδοήκοντα δύο χρόνων, ὅπου ἣ γὰ 

ληνοτάτη ἀριστοχρατία τῶν “Ἑνετῶν ἐχυδέρνα τὴν νῆσον, εἰμὴ ὅσα εὗ- 
,ὔ ΄ " Ν , βιε τ ας Ὁ κν - 9 - 

ρίσχονται διεσπαρμένα εἰς τὴν ἱστορίαν αὐτὴν, διὰ τοῦτο ἀχολουθῶ τοὺς 

Ν 

ε τὸ -- , Ἂ; » 
ὑπὸ τῶν ᾿Οθωμανῶν πολέμους χατὰ τῆς νήσου, τοὺς δποίους ἐσύλλεξα 

τὼ [4 τ. Ἷ μῚ Ν, « ͵7ὔ 

ἀπὸ τοὺς ἵστ οριχοὺς τῶν “Βνετιχῶν πραγμάτων, ἀπὸ τὴν ἵστορίαν τοῦ 
7, τὦω 

Λαουγιὲρ Φραντζέζη, ἀπὸ τὴν τοῦ Μπέμπου ἄρχοντος “Ἑνετοῦ. χαὶ τινὰ 
5 - δ γ' τω Ὃν ᾿ ἀπὸ τοῦ φρὰ Καλλεπίου ἹΚυπρίου παρὰ τῷ Στεφάνῳ Λουζινιάνῳ, ὡς 

5 ’ὔ » Ν δ Ὁ ͵7 ΕΥ ὡϑϑν 

αἰχμαλωτισθέντος εἰς τὸν πόλεμον τῆς Λευχωσίας χαὶ εἰδήμονος ». 
- 

Τὸ τελευτοῖον τοῦτο τυΐμα τ 
ἔν 

25 - Ν Ν Ν »" 

ξςιστοροὺν τὰ χατὰ τὴν ἅλωσιν ὃπ ο 
Ν 

ὸ 
- “ , "» “- δὴν “ῇ “ . Ἅ οι 

τῶν Τούρχων ἀνετυπώθη ὅφ ἡμῶν ἐν τῇ Τουοχοχρατουμένη Ἐλλάδι 



ρνυ,. 
“ - ᾽ 7ὔ - , ρ';, ἢ εἶ 

μιᾶς παλαιᾶς ἀποστασίας τῆς Κύπρου (συμοάσης περὶ τὸ ἔτος 

1680), ὅπου ὁ ἄρχων κόνσολος τῆς Φράντζας μονσοῦ ᾿Αστιὲρ 

ἐσημείωσε χατὰ τὴν χ' δεχεμόρίου 1704». Τῷ οὕτω τελευ- 

τῶντι συγγράμματι ἐπισυνάπτοντα. χαὶ αἱ ἑξῆς περὶ Κύπρου 

μονογραφίαι, συντεταγμέναι μὲν ὑπ᾽ ἄλλων, ἐπεξειργασμέναι δὲ 

ὑπὸ τοῦ Κυπριανοῦ --- χα) Περὶ ἐνδόξων καὶ περιφήμων ὑποκει- 

μένων, ἤτοι περὶ βασιλέων, στρατηγῶν, ἡρώων, ποιητῶν, φιλο- 

σόφων χαὶ τεχνίτων Κυπρίων παρὰ Νεοφύτου Ροδινοῦ Κυπρίου, 

μάλιστα ἐκ τοῦ ᾿Ιωάννου Μεουρτζίου τὰ πλείω ἐρανισθέντά 

(σελ. 992-962) -- β) Περὶ τῶν προϊόντων τῆς νήσου (σελ. 

969-969: μετάφρασις ἐκ τῆς χωρογραφίας Στεφάνου τοῦ Λου- 

ζινιανοῦ) ---- γ] Τοῦ μακαριωτάτου χαὶ ἀοιδίμου χυρίου Φιλο- 

θέου σημειώσεις περὶ τῆς τῶν Κυπρίων ἐκχλησίας, καὶ ἔχθεσις 

αὐτοῦ πὴ τῶν προνομίων τῆς αὐτῆς, ἔτει 1740 (σελ. 570: 

990). ᾿Επὶ τῷ τέλει δ᾽ εὕρηται κατάλογος τῶν ἐν Κύπρῳ μὸ- 

γῶν, μετ᾽ ἄλλων τινῶν σημειωμάτων, καὶ συμθουλαὶ τοῖς Κυ- 

πρίοις πρὸς θεραπείαν τοῦ δήγματος τοῦ δηλητηριώδους ὄφεως 

χωφία (χουφῆς). 

Τὸ οὕτως ἔχον φιλοπόνημα τοῦ λογίου Κυπ τρίου εἶναι ἡ 

μόνη ἐπιστημονιχὴ μονογραφία, ἣν παρήγαγεν ἡ νεοελληνιχὴ 

φιλολογία ἀπὸ ἁλώσεως τοῦ Βυζαντίου μέχρι: τῆς δημοσιεύσεως 

τῆς πολυτίμου περὶ Χίου μονογραφίας τοῦ μακαρίτου Βλα- 

στοῦ. Βεδαίως ἡ συγγραφὴ τοῦ Κυπριανοῦ δὲν δύναται νὰ συγ- 

χριθῇ πρὸς τὴν περὶ τοὺς αὐτοὺς χρόνους δημοσιευθεῖσαν δίτο- 

μον περὶ Κύπρου ΟΣ τοῦ γερμανοῦ Ραϊνχάρδου, ἥτις 

πολὺ ὑπερέχει τὴν ἑλληνιχὴν κατά τε τὴν ἐπιστημονιχὴν διά- 

ταξιν, τὴν γηβνολογιχὴν ἀχρίθειαν καὶ τὴν χριτικὴν ἐξέλεγξιν 
ἐν 

τῶν. πηγῶν ἔχει ὅμως ἡ πρώτη τὸ πλεονέκτημα νὰ ἡ πλη- 

ρεστέρα ἐκείνης, διχ“οπτομένης ἅμα τῇ ἁλώσει τῆς νήσου ὑπὸ 
τ τ Ἐκ δΣ τς τ τ , ο τῶν ᾿Οθωμανῶν, ὡς συνεχίζουσά τὴν ἱστορίαν μέχρι τῶν ἡμερῶν 

τοῦ γράφοντος, ὅστις ἀπεθησαύρισε τοσαύτας περὶ τουρχοχρᾶ- 



ἘΝῚ 

τὴν φιλοπονίαν τοῦ γαλκούτου ὐτ οι τ; 
, τ ἯΙ ἢ » 

ΙΕ. Κυπριὰς χαρίεσσα, καθιστοροῦσα τὰ ἔν 
Ὧν , τῇ ὀλθίῳ νήσῳ ταύτῃ μνήμης καὶ διηγήσεως ἐ- ὃ 

χιεπισχόπου 
΄ 

ὶ 

πισημότερα, ὑπὸ Κωνσταντίου ἀρ 
᾽ὔ 9 “ο͵ ᾽7ὔ Ἄ ᾿ Α ε Ε] 

Σιναίου. (Ἔν τῷ χαρίεντι τούτῳ πονηματίῳ, τὸ ὁποῖον χατ 
- 

ἀξίαν ἐπαινεῖ ὁ χ. Σαχελλά ἄριος (1), ἐκτίθησιν ὁ πολυ υχθὴς 

χαὶ ἀοίδιμος ἱεράρχης τ μὴ κὰν ΕΠ Ε τὴν » ἐστον 

τῆς νήσου χαὶ τὰ ὑπὸ 

Συνεξεδόθη δὲ πτὴῷν ἱεριγρ 

"ον 1817, δελ. 121:154}. 

ΣΤ. Σακελλάρίου, Κυπριᾶκά, τόμ. Ἱ, χαὶ ΠῚ, ἐν 

Αθήναις 1850 χαὶ 1868. Ὃ παντὸς ἐπαίνου ἄξιος οὗτος κα- 

θηγητὴς ἐπὶ τετραετίαν ὅλην διδάξα: ἐν Λάρνακι τῆς Κύπρου 

(1849- 1855), μὴ ἀκολουθῶν τῷ ἀξίῳ μομφῆς παραδείγματι τῶν 

φ᾽ ἃ μὴ δεῖ χατανχλισχόντων καὶ γνώ- 0γ. ἄλλων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 

σεις καὶ εὐφυΐαν, συνέλαδεν ἐν τῇ νήσῳ ἔτι ὧν τὴν ἀγαθὴν 

ἰδέαν νὰ προσφέρῃ ἐκ τῶν ἐνόντων τὸν ὀφειλόμενον τῇ πατρίδι 

φόρον, συγγράφων τρίτομον μονογραφίαν περὶ Κύπρου. Καὶ δὴ 

ἅμα ἐπαναχάμψας εἰς ᾿Αθήνας ἐδημοσίευσε (1895) τὸν πρῶτον 

τόμον τῶν Κυπριαχῶν, περ τχθυτὰ τὴν τοπ τογραφικὴν, ἀρχαιο- 

λογικὴν καὶ φυσικὴν τῆς νήσου περιγραφήν, περισυνάξας μὲν 
᾽ .Ὶ δι εἰς ἕν τὰς τῇδε χαχεῖσε διεσπαρμένας εἰδήσεις, πολλὰ δὲ καὶ 

᾿ , “- Ὁ 7 ν᾽ ᾽ ΄ » 

αὐτὸς προσθεὶς τῆς ἰδίας αὐτοῦ φιλοπ τονίας χαὶ εὐθυχρισίας ἐ- 
,ὔ -“ . “ " ὦ: ΓΝ κε 

ξαγόμενα. Δυστυχῶς δὲ οὔτε τὰ μέσα ξχῶν προς ἄνετον εζᾶ- 

- - Ν ΄ , Ν » ΞΡ 
(1) Ἰξυπριαχὰ, Α, πρόλ, τ΄. Καθχ ΞῚ δ αὐτὸς συγγρχφεὺς (τα) 
ν -" , - ΄ Ε δον. 3 

« περὶ τῆς ἐνεστώσης τῆς νήσου χα αστάσεως ἔγραψεν ἐρανισϑεὶς ἐχ 
᾿ 

τοῦ ἐν Κύπρῳ γαλλικοῦ προξενείου ἢ Δ. Μαργαρίτης -6 
ς ». Σ Ὁ7 Ὁ « ὡ ο. «ἷϑῷ 

Π 

μοσιευθὲν ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1848 ». 



; 
β-" ᾿ 

χολούθησιν τοῦ ἔργου οὔτε δυνάμ ιενος ἕνεχα τοῦ ἐπαγγέλ- 

ματος αὐτοῦ νὰ διχμένη διχροχῶς ἐν ᾿Αθήναις, ἠναγχάσθη νὰ 

διαχόψῃ πρὸς χαιρὸν τὴν ἔνδοσιν τοῦ συγγράμματος" μόλις 

δὲ μετὰ παρέλευσιν δεχαχχιτριῶν ὅλων ἐτῶν ἠδυνήθη νὰ δη- 

μοσιεήσῃ καὶ τὸν τρίτον τόμον, προτιμηθέντα τοῦ ἔτι ἀνεχ- 

δότου δευτέρου (1). “Ὃ τρίτος οὗτος τόμος, περὶ οὗ σπου- 

δαῖος ἐγένετο λόγος ὑπὸ τῶν ἐν Γαλλία καὶ Γερμανίᾳ σοφῶν, 

περιέχει πολύτιμον συλλογὴν Κυπριαχῶν ἀσμάτων, παροιμιῶν, 

αἰνιγμάτων, παρχυυθίων χαὶ γλωσσαρίων, τῶν ὁποίων ὁ φιλό- 

πονος συλλογεὺς προέταξε χαλὴν μελέτην περὶ τῆς ἐν τῇ νή- 

σῳ παιδείας χαὶ γραμματικὴν τῆς Κυπριαχῆς διαλέχτου, οὐχὶ 

μὲν τὴν πρώτην, ὡς λέγει ἀγνοῶν τὴν τοῦ Πέτρου Μερχά- 

δου (2), ἀλλὰ τὴν ἐπιστημονικωτέοαν. Δυστυχῶς ὁ χύριος Σα- 

χελλάριος ἀφορῶν εἰς μόνην τὴν γλωσσιχὴν ἀξίαν τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ 

δημοσιξυομένων ἀσμάτων, ὀλίγην χατέθαλε προσοχὴν χαὶ περὶ 

τὴν χρονολογιχὴν αὐτῶν ταξινόμιησιν, ἀποτελοῦσαν τὴν πρωτί- 

στὴν θάσιν τῶν γλωσσιχῶν ἐρευνῶν: ἄλλην ἀξίαν ἔχει γλωσσικὸν 

υνημιεῖον τῆς παρελθούσης ἑκατονταετηρίδος, χαὶ σπουδαιοτέραν 

τὸ αὐτὸ τοῦτο δυνάμενον ν᾽ ἀναχθῇ εἰς πολλὰς ἑκασονταεῖῖθει 

ἀς 
δ, 

τυάτων δύνανται 
Μ 

δας πρότερον. ὔνιχ τῶν Κυπριχχῶν τούτων ᾿ 

ε » » “ΞῸὋ ᾽ , ϑι Α 

νὰ ὀνομασθῶσιν ἀληθῶς φιλολογικὴ ἀναχάλυψις, ὡς ὄντα τὰ 
, 

ἀρχαιότερα χαὶ πληρέστερα υνημεῖα τῆς νεωτέρας ἡμῶν δια- 

- , 
(1) Οὗτος θέλει περιέχει τὴν ἱστορίαν χαὶ μυθολογίαν, ἀρχαίαν τε 

ἘΔ (νυν « “ ᾿- «ς Ω - - . τ - (2) Τὸ περὶ Κυπριαχῆῇῆς διαλέχτου σύγγραμμα το 

γο ΔῸΣ ΔΙ ἃ πολὺ διατρίψαντος Φραγχισχανοῦ τούτου μισιοναρίου ἐξεδόθη ὕπὸ τὴν 
Ἷ ίχ τῆς χποστολῆς τῆς Κύπρου. Νονὰἃ 

ΘΠ ΟΙΟρθῆϊα ΤΙ 55ΙΟΩΪ5. ἈΡΟΒίο]Ιοδ6 ἴῃ Τρ. ΟὙΡΙῚΪ, 568 ἰη- 

Βα] η 68 πρα8ο αἀγϑροδθ πανὰ Ποιηδθ, 1732.» περιέχει 

ἐπιγραφήν. « Νέα ἐγχυχλοπαιδείχ 

Φν ἕ χυπριχχὴν ράμματ ιχὴν χαὶ ἡλωσσά χοῖο εἰς χυπριαχχὴν. λατινιχὴν ἱ ε Ὶ ἴ ! Ἵ 
5, ταν 
ἰταλικὴν χαὶ ΠΣ ΠΤΣΝ διάλεχτον. 



ρζοι. 

λεχτοῦ τὰ ὑπ᾿ ἀριθμοὺς ᾿, Ὁ, 1; καὶ 17, ἀνήκοντα εἰξ “τὸν 

ἀπελατικὸν καὶ ἀχριτικὸν κύκλον ἔχουσιν ἡλικίαν ἐννέα ὅλων 

ἑχατονταετηρίδων, ὡς ἐξυμνοῦντα τὰς ἀριστείας τῶν τότε ἀχ- 

μασάντων Κωνσταντίνου τοῦ Δούχα χαὶ τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ 

Βασιλείου τοῦ Διγενῆ, Θεοφυλάχτου τοῦ κλεισουράρχου καὶ 

Φιλοπάππους τοῦ ἀπελάτου (1). Τῆς αὐτῆς περίπου ἐποχῆς 

σμα ἕκτον. Τὰ ὑπ᾽ ἀριθμοὺς 1 χαὶ 16 ὑμνοῦσι 
τῶν 

εἶναι χαὶ τὸ 

τὴν χατὰ τῆς ᾿Ιωάννας Λαλεμᾷ, ἐρωμένης τοῦ Βασιλέως Πέ- 

τρου τοῦ Α΄, σκληρὰν ἐχδίχησιν τῆς βασιλίσσης ᾿Ελεονόρας τῆς 

ἐξ ᾿Αρραγῶνος (2). Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμὸν 11 περιγράφει τὴν ὑπὸ τοῦ 

ἀντάρτου Μεεμέταγα Πογιατζόγλου (1680) ἀπαγχόνισιν ἐν 

Πάφῳ ἑνὸς τῶν περιφήμων χατασχόπων τοῦ εἰς Κύπρον στα- 

λέντος πρὸς κατάπνιξιν τῆς ἀνταρσίας Μεχμὲτ πασᾶ. Τὸ ὑπ 

ἀριθμὸν 80 ἀσμα τοῦ Χριστοφιδίου ἐποιήθη περὶ τὸ ἔτος 1790, 

ὅτε ὃ ἀρχιεπίσχοπος Φιλόθεος υετέδη εἰς Κωνσταντινούπολιν 

ἵνα ἐνεργήσῃ πρὸς ἀπαλλαγὴν τῆς νήσου ἀπὸ τῆς τυραννιχῆς 

(1) Ἔχ τῶν ἐν τῷ τρίτῳ χαὶ δεχάτῳ ἑδδόμῳ ἄσμασιν ἀναφερο- 

μένων Σαραχηνῶν δδηγηθεὶς ὃ χ. Σαχελλάριος εἴκασεν ὅτι ταῦτα ἐποιή- 

θησαν χατὰ τοὺς χρόνους τῶν εἰς Κύπρον ἐπιδρομῶν τῶν ᾿Αράδων- 
- Ν ΄ Ν Ἂς 7 , Χ Ἂ « Ν - χαλῶς δὲ παρετήρησε χαὶ τὴν σχέσιν τούτων πρὸς τὸ ὑπὸ τοῦ χ. Ζαμ- 

πελίου δημοσιευθὲν ἀσμα περὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ ᾿Ανδρονίχου (Δούχα)" ἀ- 
- [ ΤΡ, ΄ τς « να ῖς ΝΣ ΟΕ τρις ἄν ἘΝ 5. Ἃ γὙνοῶν ὅμως ὅτι τόσον οὗτος ὡς χαὶ ὃ Διγενὴς εἰσὶν ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ 

πρόσωπον, οὐ μόνον δὲν ἐπέμεινεν ἐν τῇ εἰχοτολογίῃ, ἀλλὰ χαὶ ὡς αὖυ- 

θώδη ἥρωα (ΚΚύπριον Ἣρακλέχ) παρεδέχθη ἐπὶ τέλους (σελ. 273) τὸν 

Διγενῆ. 

(2) ᾿Αν οἵ Κύπριοι χρονογοάφοι παρεσιώπων τὸ σχανδαλῶδες τοῦτο 
5 7 2 ἡ Ν Ε - ,ὔ -- - ΄ ἐπεισόδιον, ἠδύνατο νὰ εἰχοτολογηθὴ συγγένεια τῶν Κυπριαχῶν τούτων 
3 ’ Ν Ν ἘΞΑ Ω φ Ξ δ ΚΝ ἃ ὩΝΝἪὟ ἀσμάτων πρὸς τὸ γνωστὸν μυθιστόρημα Θεοδώρου τοῦ Προδρόμου (τὰ 

χατὰ Ῥοδάνθην καὶ Δοσικλέα), διότι χαὶ ἐν τούτῳ ἣ Κυπρίχ Μύριλλα 

ζηλοτυποῦσα πρὸς τὴν δούλην Ροδάνθην (Ῥοδαφνοῦ ἐν τῷ Κυπρίῳ 

ἄσματι) τὰ αὐτὰ σχεδὸν ἐργάζεται πρὸς θανάτωσιν αὐτῆς (τμ. Η΄, στίχ. 

410-830). 

ΜΕΣ. ΡΙΡΑΙΟΘ. ".. 11 



ρξβ. 

δυναστείας τῶν λυμαινομένων αὐτὴν ᾿Οθωμανῶν. Τὸ ὑπ ἀρι- 

θμὸν 12 οἰὸς τῆς ᾿Ἐμινὲς ἀνάγεται εἰς τὰς ἐν ἔτει 1704- 

1166 ἀκαταστασίας. Οὕτω δὲ δύνανται νὰ ταξινομηθῶσι καὶ 

ἄλλα τῶν Κυπριακχῶν ἀσμάτων. 

Βεδαίως δὲν δύναταί τις ν᾽’ ἀπαιτήσῃ τὸ τέλειον ἐπὶ θέ- 

'ατος μάλιστα, τοῦ ὁποίου ἀγνοοῦνται ἔτι αἱ διαστάσεις. Κα- 

λὴν ὅμως ἀρχὴν πρὸς υ έτην τοῦ Κυπριαχοῦ ἰδιώματος, τοῦ 

ὁποίου τοσοῦτον πολλὰ καὶ ποιχίλα μνημεῖα περιεσώθησαν (1), 
᾿Ξ ᾿ “- ΙΑ 

ἐνεχαινίασε τὸ φιλοπόνημα τοῦ χαθηγητοῦ κ. Σαχελλαρίου, τὸν 

[Ὡ ̓  ο -2 ἴῳ. « ΟἽ ππυ » ἐξ κρινῶς προτρέπομεν νὰ ἐγκαταλείψῃ τὰς περὶ τῆς 

Κύπρου ποτ, χαὶ ἀρχαιολογικὰς μελέτας, αἵτινες εἰς οἷον 

νῦν περιῆλθον σημεῖον ἀπαιτοῦσι πολυχρόνιον κάματον, καὶ τὸ 

σπουδαιότερον μέσα πολυειδῆ, τὰ ὁποῖα ἀδύνατον νὰ εὕρῃ ἐν 

Εἱλλάδι, καὶ ἀφιερω θῇ περὶ τὴν ἀπ τοχλειστικὴν μελέτην τῆς Κυ- 

πριαχῆς γλώσσης, πρὸς τιμὴν καὶ αὐτοῦ τούτου χαὶ τῆς ἑλληνι- 

χῆς φιλολογίας. 

Τελευτῶν ἐκφράζω τὴν διάπυρον εὐγνωμοσύνην μου πρὸς 

τὸν ἐν ᾿Αθήναις νομισματολόγον κύριον Παῦλον Λάμπρον, ὅστις 

μετὰ τοῦ διακροίνοντος ζήλου ἔσπευσεν ἐχπληρῶν τὴν φιλικὴν 

παράκλησίν μου ν᾿ ἀποστείλῃ τὴν ἐν τέλει δημοσιευομένην ἐμ- 

ὀριθεστάτην νομισματικὴν πραγματείαν, ὡς καὶ τὰ ἐπισυνημμένα 

σχέδια τῶν ἐν τῇ πλουσία αὐτοῦ συλλογῇ ἀποτεθησαυρσμένων 

ἀνεχδότων χαὶ τοσοῦτον πολυτίμων νομισμάτων τῶν ἐπὶ φραγ- 

χοχρατίας ἐν Κύπρῳ κοπέντων. 

(}) Ἔχτὸς τῶν νῦν ἐχδιδομένων χρονογράφων χαὶ τῆς ἀνωτέρω 

χαταγραφείσης Κυπριαχῇῆς συλλογῆς τῆς ἐν Παρισίοις βιδλιοθήχης, τῆς 

ἐρωτιχῇς συλλογῆς Ζαχαρία τοῦ Βουστρωνίου, ὡς χαὶ τοῦ ὑπὸ τοῦ χαθη- 

γητοῦ ΑρΡΏΘΡ ἐχδιδομένου Πουλολόγου, ἀναφέρεται ὑπὸ ᾿Αλλατίου χαὶ 

τὸ ἑξῆς: «᾿Ιωάννου Δαμασχηνοῦ λόγος τῶν χεχοιμημένων, μεθερμηνεύτη 

εἰς τὴν ἡμετέραν ἰδιωτικὴν τὴν τῶν Κυπρέων γλόττα ». ΑἸ] 4011, Θ΄ γτα- 

τοϊοΐβ, Οο]οη. [059, 11, σελ. 452 



Ἔν τῷ ἐπισυνημμένῳ γλωσσήματι προσεπάθησα νὰ ἐπε- 
Α -Ὁ -ὔ ΕΣ Ἁ . - , 

ξεγήσω μετὰ τῆς δυνατῆς ἀχριθολογίας τᾶς ἐν ἀμφοτέροις τοῖς 
Ν. ἦν ΦΣᾧ - ε πὸ 

χρονογράφοις ἁ παντώσας δυσνοήτους λέξεις, ἐξ ὧν αἱ πλεῖσται 

ἄγνωστοι καὶ αὐτοῖς τοῖς νῦν Κυπρίοις, δὲν κατεγράφησαν ὑπὸ 
δι 

τοῦ χ. Σαχελλαρίου. Προτιθέμενος δὲ γὰ δημοσιεύσω καὶ ἄλλην 

ῶ ῳ 
-ο- 
δῶ ς- .ι ς- τὴ Ν ἝΝ Ὡς Ἕ - ἜΣ Φ τε Ὁ ξ -«. φυ -« Ὁ Ὁ Φ Ὁ "ἢ ξ ΓΞ ῳ}) εὴ 

Φ 
«-« [ΟἹ ̓  Ω «ἢ τς ἘΞ [Ἱ -Ξ Ν Φ- "- 

᾽ ν : Δι πὰ ΄ 

ἀνάλυσιν τοῦ Κυπρίου γλωσσήματος, οὐχ ἥττον δὲ νῦν προσεπά- 

θησα νὰ σημειώσω τὴν κατάλληλον 
᾽, ι Α ε ᾿] ΓᾺ Αι 3 “- 

παρεντιθέμενος χαὶ τὴν ἑλληνικὴν ἢ ξενικὴν αὐτῆς παραγωγήν 

Ἔν συνόλῳ παρατηρεῖται, ὅτι ἐν τῇ γλώσσῃ ἀμφοτέρων 

τῶν χρονογράφων σπουδαίως ἀν ν ἄζει οὐχὶ ἡ τῶν χρατούντων 

γάλλων, ἀλλὰ μᾶλλον ἡ ἰτ εἰ 

ἕνεχα τῶν ἐμποριχῶν εὐθθ ξῶν τῆς ᾿Ανατολῆς πρὸς τὴν Ἰταλίαν 
-Σ Νι Ν Ν , 4 

μᾶλλον ἢ τὴν Γαλλίαν: ἡ δὲ τοιαύτη ἐπήρεια οὐ μόνον ἐπὶ 
- , “Σα͵ἍΨ , 9 

τῆς τότε Κυπριαχῆς διαλέχτου παρατὴρε 

Ἃ . “ . ., " “Ξ “' ᾽ «ῇῳΨΩ ΄ ΨΑΣ - τῇ χρονολογίᾳ χαὶ ὁ Μαχαιρᾶς δηλονότι χα 
7, χρῶνται τῷ ἑνετιχῷ χαλενδαρίῳ (Ἰηογα αποίο) ἀρχομένῳ 

ο ἘΝ Ψ᾿ Θ ΖΞ Ω τὴ 
-Ὃ 

τὶς ὃς: 

- «-- Ὁ ΓΕῚῪ 

Ὄ 
ο).-. 1] ) -- τὴ ὃ ἀπὸ τῆς πρώτης μαρτίου ἑκάστου ἔτους" οὕτω δὲ π 

ἀπὸ 1 ἰανουαρίου μέχρι τέλους φευρουαρίου σημειούμενα ἔτη 

Υ ἀνάγωνται εἰς τὴν καθ᾽ ἡμᾶς χρονολογίαν διὰ τῆς προσθήχης 

ἑνὸς ἔτους. ᾿Αμαρτάνει δὲ ὁ χύριος Μδ5 [,αἰγί γράφων, ὅτι 

τὸ ἑνετιχὸν χαλενδάριον μόλις εἰσήχθη ἐν Κύπρῳ περὶ τὰ 1465 

ἢ 1466. 

Ἔν Βενετίχ, 1 Μαΐου 1873. 



Διόρθωσις παροραμάτων. 

σελ. ι΄. στίχ. 14, ἀντὶ ---- χαὶ μετὰ δὲ -- γράφε -- μετὰ δέ. κα΄, 

στίχ. 12 --πττ αθηο, γράφε ---- πὰπο. ιη΄, 28, ἀντὶ -οΟ συνόδῳ, γρ. 

συνόδου. νς΄, ἴ, ἀντὶ ---- ἀπὸ τοῦ χοινοῦ, γρ. --- ἀπὸ κοινοῦ. πγ΄, 

9, ἀντὶ --1221,.γρ. 1291. ζ΄, 14, ἀντὶ --ινήσου καὶ αὐτοῦ, γ0. 

νήσου, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ. 6, 24, ἀντὶ - φορητὴν, γρ. φορητόν. 

41, 11, ἀντὶ -- τὰν, γρ. τὴν. 66, 2, ἀντὶ ---α γιανὰ, γρ. γιὰ. 

1, 26, 28. ἀντὶ --᾿ ἁρμόστην, γρ. ἁρμάστην. “4, 4, ἀντὶ ---- 
. ὔ ε ἢ γυ » 4 ᾽ 5 Ζ' 

ἁρμόστην, γὙρ. ἁρμάστην. ΤΊ, 3, ἀντὶ --- ἐσμίκτιτην, γρ. ἐσμίχ- 

τὴν. 71, 117, ἀντὶ --- ἀκάθετον, γρ. ἐκάθετον. 81, 29, ἀντὲ 

--- οιμιατὸν, γρ. φιμιατόν. 111, ὅ, ἀντὶ ---ο χομηθῇ, γρ. κοιμηθῇ. 

111, 22, ἀντὶ --ὶ ἐκοιτιάσαν, γρ. ἐκιτιάσαν. 198, 20, ἀντὶ -- 

εἶχαν, γρ. εἶχαν. 139, 81, ἀντὶ --- Μόρτζος, γρ. μόρτζος. 144, 

2, ἀντὶ ---- εἶπα, γρ. εἶπέν. 150, 8, ἀντὶ --οὶ Ῥόδον, γρ. Ῥόδου. 

206, 14, ἀντὶ --, τύπους, γρ. τόπους. 207, 10, ἀντὶ --- ἅ- 

γιαν, γρ. ἅγιον. 214, 0, ἀντὶ --α ἅν, γρ. ἄν. 221, 21, ἀντὶ 

-- ξηλωμάτοῦ, γρ. ξηλωμάτου. 222, 21, ἀντὶ ---- ἀφεντία, Ὑρ. 

ἀφεντία. 291, 12, ἀντὶ ---- εἶναι, γρ. εἶναι. 280, 19, "ἀντὶ -- 

ἔζαζεν, γρ. ἔξαζεν. 286, 20, ἀντὶ --οαπὀἷπάν, γρ. εἶπάν. 558, 

80, ἀντὶ --ΟΟ ἐλλείπη, γρ. ἐλλείπει. σελ. 860, 15, ἀντὶ -- ἀ- 

ναχρίσεως, γρ. ἀνευρέσεως. σελ. 569, 29, ἀντὶ ---- 2171, γρ. 22. 

ὅθ08, 11, ἀντὶ - γρίσσων, γρ. γρόσσων. ὅ69, 10, ἀντὶ --- ὄ- 

πισθαν, γρ. ὄπισθεν. ὅ69, 16, ἀντὶ ---- παριγράψει, γρ. περι- 

γράψει. 

Τὰ δ᾽ ἕτερα ἀφίενται εἰς τὴν εὐμένειαν τοῦ ἀναγνώστου. 



Α. 

εοφύτου πρότερον μοναχοῦ χαὶ ᾿Εγχλείστου, 

ὌΝ [5 « περὶ τῶν χατ χώραν Κύπρον σχαιῶν (1). 

Νεφέλη χαλύπτει ἥλιον, χαὶ ὁμίχλη ὄρη χαὶ βουνούς, 
δ Ὅν ὡς Ἄ: { ] ᾿ ᾿ “Δ ἀΦανν Ψ, 5. ΟΝ Ἂ ,ὔ 

ι᾿ ὧν ἀπείργηται θάλψις χαὶ φωταυγὴς ἡλίου ἀκτὶς χρόνῳ 
΄ ΨΥ ΝΛ ΚΟ ΕΝ ἐλ ΝΛΝος Ἀκλά δι νΝ 1 ἢ 

τινί" εἴργει δὲ καὶ ἡμᾶς δώδεκα χρόνους ἤδη νεφέλη καὶ ὁ- 

α 
- ΄»«Ἁ δ -“ -»"»Ἤ 

μίχλη ἀλλεπαλλήλων δεινῶν τῶν τῇ χώρ συμοεθηκότων. 
᾿ 

Κρατηθείσης μὲν γὰρ τῆς “Ἱερουσαλὴμ ὑπὸ τοῦ ἀθέου Σαλα- 
Ν 

χαντί, τῆς δὲ (2) Κύπρου ὑπὸ ᾿Ισαακίου τοῦ Κομνηνοῦ, μάχαι 

λοιπὸν καὶ πόλεμοι, ταραχαὶ καὶ ἀκαταστασίαι, λαφυραγωγίαι 
: ΞΕ 5 τ τὶς , Ὑ Ρ 

δειναὶ συναντήσεις, τὴν γῆν, ἐν ἢ οἱ δηλωθέντες ἦρξαν, 

χατεχάλυψαν νεφέλης καὶ ὁμίχλης πλέον ἰδοὺ γὰρ ὁ ζωηφό- 

ρος τοῦ Κυρίου ἡμῶν τάφος, καὶ τὰ λοιπὰ ἅγια ἐδόθησαν τοῖς 

χυσὶ Μουσουλμάνοις, διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν" χαὶ δαχρύει ἐν 

τῇ τοιαύτῃ συμφορᾷ πᾶσα ψυχὴ φιλόθεος. Ταραχθέντα δὲ καὶ 

τὰ ἔθνη, καὶ βασιλεῖαι χλιθεῖσχι, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ὁ 

Α᾽λαμανίας φημί, καὶ ὁ ᾿Εγχλινίας, καὶ πᾶν ἔθνος σχεδόν, κε- 
᾽ ε ᾿ “- ε ͵ " "“ -ἣὰ 7) » Νὰ Ἂ 

κίνηνται (9) ὑπερ τῆς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἤνυσαν οὐδέν᾽ οὐδὲ 

γὰρ ηὐδόκησεν ἡ πρόνοια κύνας ἐξεῶσαι, καὶ λύχους ἀντει- 

σάξαι. 

Καὶ ἰδοὺ ιβ΄. χρόνους ἐπὶ τὸ χεῖρον τὰ κύματα κορυ- 

φοῦνται᾽ ἔτι τε καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ἡμῶν ὁ πνευματικός, πρὸς 

ὃν δηλαδὴ ταῦτα ἐγράφομεν, τὰ δεινὰ μὴ ὑποφέρων βλέπειν 

τε χαὶ ἀχούειν, χαὶ ἐκ μέρους αὐτῶν πάσχειν, μετὰ πολλῆς (4) 

(1) Οοὐϑθ). ἐλλείπει ἣ ἐπιγραφή. (2) χαί. (3) κεχίνηται. (4) πολλάς. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. ] 



Ὁ ΝΕΘΦΥΤΘΣ ἘΚ ΑΕ Σ ΘΣΣΝ 

περινοίας χαὶ μηχανῆς (1), ἐξέ ἐφυγε χεῖρας μιαιφόνους σὺν παντὶ 

τῷ λαῷ αὐτοῦ θείᾳ ροπῇ, χαὶ προσφοιτήσας ᾿Αγγέλῳ τῷ βα- 

σιλεῖ Κωνσταντινουπόλεως, προσεδέχθη ἐντίμως, χαὶ τὸ Σεδα- 
ἘΝ ᾽, "Ῥ ᾽ “ἊΣ Ω " Νι Α ε , δι 

στοῦ γέρας εἴληφεν ἐξ αὐτοῦ ἐγὼ ὁὲ τὴν ὑπόσγεσιν ἐχπλη- 
͵ . 

, 

Ὁ) 
ζ.- Ο Ω 

δ 
Θι: Ἔ Ψ - 

“-“΄ ᾽ Α 3 “Ὁ , Α » ΄ 

ρῶν, ἰδοὺ σὺν Θεῷ γράφω και τὰ ἐπίλοιπα ὡς (Ὁ 

ΕΣ , δεν αι ΤῊΣ ; ᾿ Ξε 
τοις ἐντυγχάνουσ: παραδηλῶν τῊΝ Ξνέεστῶσαν δυσχέρειαν τῶν 

πραγμάτων, ἥτις ἄρα δυσχέρεια (3) ποῦ 
«Ὁ. 

ΝΥ Η , ε . “-ὖ -- ΠΕΣ 

οὐδεὶς ἐν ἀνθρώποις, εἰ ὑ μόνος ὃ ἐπιτιμῶν τῇ ἀῤσο χαὶ 
- 3 »-- ἊΣ 

τοῖς ἀνέμοις, καὶ ᾿ς ὥσιν. Ξένα τινὰ χαὶ δησήχουστα τὰ 

τὴ 
“ " Ν ι “ὦ ε 

ἢ χωρα ταύτῃ συμοεοηχότα δεινά, καὶ τοιαῦτα, ὡς παντᾶς 
» 

τοὺς αὐτῆς πλουσίους ἐπιλαθέσθαι πλούτου αὐτῶν, λαμπρῶν 

οἰκημάτων, συγγενῶν, οἰκετῶν, ἀνδραπ όδων, πλήθους ποιμνίων, 

βουχολίων, λαχκινιῶν, βοσχημάτων παντοίων, γωρῶν σιτοφύρων, 
Ὄςον» , 

καὶ παμφόρων ἀμπέλων, καὶ παραδείσων ποικίλων, καὶ ὑετὰ 

πολλῆς σπουδῆς ἀποπλεῦσαι λάθρα πρὸς χώρας ἀλλοδαπάς, χαὶ 

πρὸς τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων. Ὅσοι: δὲ διαφυγεῖν οὐχ ἴσχυ- 

σαν, τίς ἱχανὸς ἐκτραγῳδῆσαι τὰς θλίψεις αὐτῶν; τοὺς ἐτα- 

σμούς, τοὺς (4) δημοσίους φυλαχισμούς, τὴν ὁλχὴν τῶν ἀπαι- 
ἥ , ͵ ᾿Νδο᾽ , ι ͵ ΠΣ ὡσὰ 

τουμένων χρημάτων, μέχρι χιλιάδων τόσων χαὶ τόσων; Ταῦτα 

δὲ συγκεχώρηται γενέσθαι, δὲ ἁμαρτίας ὄγχον, ψήφῳ θεοῦ δι- 
ν , » “Ὁ ’ ΕΞ, 

χκαίο, ἵνα ταπεινωθέντες, χαταξιωθῶμεν ἴσως συγγνώμης. 
Δ ἌΝ ἐς ; εὰ ως ΜΝ 
Χωρα ἐστίν Ιγχλιτέρρα, πόρρω τῆς Ρωμανίας κατὰ βορ- 

ρᾶν, ἐξ ἧς γέφος ᾿Ιγχλίνων σὺν τῷ ἄρχοντι αὐτῶν, Ξςἰς πλοῖα 
ἘΞ ’ , νὴ Α πὰ “- Ξ, δ  Ε 

μεγάλα λεγόμενα νάχχας συνεισελθόντες τὸν πλοῦν πρὸς ΪΙερο- 
, ᾿ : Ἀ 3 ᾽ν Ἢ Μν Ἶ ἘΣ .; Η ΚΞ 

σόλυμα ἔδρων τότε γὰρ χαὶ ὁ Αλαμάνων ἄρχων μϑτὰ ἔννεα 
“- ͵ .“ "Νδο Α ε , ι. 

χοσίων χιλιάδων, ὥς φασι, στρατοπέδων, πρὸς Ἱεροσόλυμα καὶ 
» Ν ε ᾽ πὰ ᾿ -φ Ἦ. 

αὐτὸς τὴν ὁρμὴν ἐποιεῖτο᾽ τ ον δὲ τὴν χώραν τοῦ Ἰκο- 

ου, χαὶ τὰ ἃ λιχὰ μέρη διξο διξοθάρ ἃ στρα- γίου, καὶ τὰ ἀνατολικὰ μέρη διερχόμενος, διεφθάρησαν τ " 

τ ᾧ δίψει" ὁ δὲ 
᾿ 

΄ ᾿ἣΝ ΞΞ , Ὰ εδοἊοω ᾿ 

τόπεδα τῷ μήκει τῆς ὁδοῦ, καὶ τῷ λιμῷ χαὶι 

(1) Οοὐθ]. μηχανάς. (2) ἐλλείπει: ὡς. (3) ἐλλείπει: τῶν πρα- 

Ὑμάτων, ἥτις ἄρα δυσχέρεια. (4) ἐλλείπει: τούς. 



ἘΟΦΥΤΌΟΣ ΕΚ ΆΑΒΥΣΊΤΟΣ.: 9 
΄ 

αὑτῶν βασιλεὺς ἔν τινι ποταμῷ ἀπεπνίγη ἐποχούμενος ἵππῷ" 
“- 

Τγχλίτορ δὲ τῇ Κύπ τρῳ παρὰθαλών, εὗρεν αὐτὴν ὃ πανάθλιος ί ἶ 
ὡς τιθηνοῦσαν μητέρα “ χαὶ εἰ μὴ γέγονε τοῦτο, τὰ τοῦ ᾿Αλα- 

μόνου ἴσως ἔμιΞλλε πείσεσθαι χαὶ αὐτός. Πῶς δὲ Κύπρον ἑάλω, 

ἐπιδρομάδην λέξω χαὶ τοῦτο. 

Ὡς ἐγένετο ἐν χῤῥήσει ὁ ἐν μακαρίᾳ τῇ λήξει εὖ ὑσεθέ- 

στᾶτος βασιλεὺς Μανουὴλ ὁ Κομνηνὸς φρουρὸν στεῖλαί τινα πρὸς 
, νλ0; ΑῚ Ξ ἽΝ 2 ᾽ΑΟο ἜΜ, Ἢ ἔλλε Κι τῆς ᾿ ΞΡ ἔρνος: “-᾿ 

τα βασι ιχὰ φρουρια 4015 ὁμέξενιαᾶς, στέελλξι τινὰ τῶν αὐτου 

3 εἰ , Α .1 

χρόνους τινᾶς τὰ 
ἱ ν 

συγγενῶν χομιδῇ νέον, ᾿Ισχάχιον ἡ τεη ἢ 
, Ἃ 2 ΄ὔ, 

χάστρα πε οιφυλά (ξας, συνάπτει λεμὸν μετὰ τῶν ᾿Αρμενίων 

αὖ 
» ς δ νὰ 

χαὶ πὰρ αὐτῶν ἁλωθείς, πιπράσχεται τοῖς Λατίνοις, οἱ δὲ σι- 
"͵ 

σ 

δηροδέσμιον αὐτὸν χατεῖ (ον χρύνοις ἱχανοῖς “ ἦν γὰρ τελευτή- 

ἴω 

-“ τω 3 “ ἊΣ 2 ᾿ : τῷ ἣ » ᾽ 

Αἰ λεξίῳ, τῷ υἱῷ αὐτοῦ, παι αρίῳ ὄντι χαὶ αὐτῷ, δι ἣν αἰτίαν 
ῃ ῃ 

δας ὃ βασιλεὺς Μανουὴλ ὁ θεῖος αὐτοῦ, ἐάσας τὴν βασιλείαν 

Χ 
ΝΣ ΝΥΝ ᾿ " : ὡ-: 5 δὲ ᾿ 

συμθασιλεύσας αὐτῷ ᾿Ανδρόνιχος, ὁ θεῖος αὐτοῦ, ἀναιρεῖ τὸ 
ἘΦ ἮΝ 4 διν ᾿  Ξ 

παιδάριον, χρατήσας τῆς βασιλείας" ὀυσωπηθεὶς δὲ παρὰ τῆς 

ἴτ συγκλήτου βουλῆς στέλλει. πάμπολλα λύτ θα, χαὶ ἐξωνεῖται ἐκ 

Λατίνων τὸν ρηθέντα Ἰρά  κἰδὺ Ὁ ος ἐλθὼν ἐν τῇ Κύπρῳ χρα- 

τεῖ ἬΝ χαὶ φημίζε ται βασιλεύς, καὶ χρχτεῖ αὐτὴν ἐπὶ χρό- 
ΔΝ ᾿ , ΥΝ ΕΥ̓ , 

νοις ζ΄ (4) ἐχάχωσς δὲ οὐ τὴν χωρᾶν ἁπλῶς, καὶ τῶν πλουσίων 

Ἷ ; κ Ν θό ὯΝ ᾿ σεν ΡῚ Α ᾽ ΄ὔ ἌΡ δας ᾿ 

τοὺς βίους καθόλου διήρπασεν ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἰδίους ἄρχοντας 
᾽ 

αὐτοῦ ποινηλατῶν χαθεχάστην χαὶ θλίόων, ὥστε πάντας ἐν 

ἀμηχανίᾳ διάγειν, καὶ τρόπον τινὰ ἐπιζητοῦντας φεύξασθαι 

ἀπ αὐτοῦ. 

ν : 

λεὶ τῇ Κύπρῳ, καὶ θᾶττον πρὸς αὐτὸν ἔδραμον πάντες. Τότε 

ὁ βασιλεὺς ἔρημος ἐναπόμιείνας λαοῦ, προὔδωκε χαὶ αὐτὸς χερσὶ 

τοῦ ᾿Ιγχλιτέρρων, ὃν χαὶ δήσας σιδήροις, χαὶ τοὺς αὐτοῦ θη- 
᾿ , 

σαυροὺς διαρπάσας σφύδρχ πολλούς, χαὶ τὴν γώραν σχυλεύσας 

(1) Οοὐθ]. χρόνους ἑπτά. 



ἢ ΤΕ 

4 ΝΕ ΟΦ ΟΣ ΛΕ 

δεινῷς, ἀποπλεῖ πρὸς ᾿Ιξοουσαλήμ, πλοῖα καταλείψας τοῦ σχι- 

δεύειν τὴν χώραν καὶ στέλλειν ὄπισθεν αὐτοῦ" τῷ δὲ βασιλεῖ. 
᾽ ὯΝ ͵ὔ » 

᾿Ι͂ σααχίῳ χαταχλείει σιδηροδεσμίῳ ἐν χαστελλίῳ (1) καλουμένῳ 
Α “ ε ᾽ “Ὁ ᾽ 

Μαρχάππω. Κατὰ δὲ τοῦ ὁμοίου αὐτῷ Σαλαχαντίνου ἀνύσας 
δι ε 5 τ “ ἘΣ ᾿ ’ Ν 4 

υἱηδὲν ὁ ἀλιτήριος, ἤνυσε τοῦτο χαὶ μόνον, διαπράσας τὴν 
’ 7, ν ᾿Νδ “Ὁ Ν ᾽ὔ ᾿ 

χώραν Λατίνοις, χρυσίου χιλιάδων λιτρῶν ὁιαχοσίων " διὸ χαὶ 

πολὺς ὁ ὀλολυγμός, καὶ ἀφύρητος ὁ καπνός, ὡς προείρηται, ὃ 

ἐλθὼν ἐκ τοῦ βορρᾶ, περὶ ὧν ὁ θέλων δηλῶσαι κατὰ μέρος 

χαὶ ὃ χρόνος ἐπιλείψει. 

Μαινομένης θαλάσσης ἐκ πολλῆς τρικυμίας καὶ πολλῆς 
»ἊἦἥΝ» ἣν ᾽ δ) “ Π τω , “- - " 

καταιγίδος, οὐδὲν ἀποδέει νῦν τὰ τῆς χώρας ἡμῶν: μᾶλλον 
᾿ 

δὲ χαὶ χεῖρον ἀγρίας θαλάσσης" ἐκείνης γὰρ τὴν ἀγριότητα 

διαδέχεται γαλήνη" ἐνθάδε δὲ ὁ κλύδων χκαθεκάστην ἐπαύξει, 
 Ὑ3: 5 τῶ " ᾽ Ω “Ὁ , ε 

χαὶ τὸ ραγδαῖον αὐτοῦ τέλος οὐκ ἔχει εἰ μή που ἀκούσειε: 

μέχρι τούτου ἐλεύσῃ, καὶ οὐχ (92) ὑπερθήσῃ, ἀλλ ἐν σεχυτῇ 

συντριοήσεταί σου τὰ κύματα. Ἔν τῇ Λευϊτιχῇ βίολῳ γέγρα- 
ἣΝ ᾽ - “- ε “ 

πται διαρρήδην τὰ ἐν τῇ γῇ ἡμῶν συνχντήσαντα πήματα, 
, ᾿ ΕΝ Ἄϑε λ ἘΚ ΩΣ ὭΣ ὃ 5 Ὡε ΡΝ ΝῊ ,ὔ δ δ) ᾿ 

ἤτοι πόλεμοι, ἥτται, σποραϊ ὁὀιαχενῆς, ὑπεναντίων ἐδωδὴ χα- 

Ἃ, μάτων ἡμῶν: καὶ ἡ ἰσχὺς ἡμῶν ἐγένετο εἰς οὐδέν: χαὶ ἐγε- 

νόμεθα ὀλιγοστοί- χαὶ λαὸς ἀλλότριος (9) ἐπληθύνθη ἐν τῇ 

γῇ ἡμῶν" ἐπορεύθητε πρὸς μὲ πλάγιοι, λέγει ὁ θεός, κἀγὼ 
-᾿ » “ Ἁ ο 2 

πορεύσομαι πρὸς ὑμᾶς ἐν θυμῷ πλαγίῳ. Καὶ γὰρ οὕτως ἔχει" 
Ε] ’ὔ “ΝΕ Ν , "- -ὖ Ξ Ξ - » Ν᾿ ε - δ ᾽ ’ " αἱ εἰ μή πω γάρ τις νοσήσας χολανεῖ, οὐδ᾽ ὁ ἰατρὸς ἐπάγεϊζ τομὴν 

μετὰ πιχρίας χαὶ χαύσεως: δῆλον ὅτι καὶ ἡμεῖς, εἰ μή που 
᾿ Ν ᾽ ᾽ »" ε -“ , ᾿ 

πολλὰ τὸν πανάγαθον ἰατρὸν ἡμῶν παρεπιχράναμεν, καὶ πλα- 

γίως πρὸς αὐτὸν ἐπορεύδημεν, οὐκ ἂν καὶ αὐτὸς πλαγίως πρὸς 
δοω « 

ἡμᾶς διετέθη, σωτηριωδῶς καταπιχραίνων ἡμᾶς. 

(1) Οοἰθ). χχστέλλῳ. (2 οὐχ. (8) ἀλλότριον. 



χῇ . 
Τερμανοῦ τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπό- 

λεὼς ἐπιστολὴ σταλεῖσα ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ παρά τε 
ἮΝ 

“ αὐτοῦ. χαὶ τῆς ἱερᾶς συνόδου, ἀρχιερατεύοντος ἐν τῇ 
“ 

αὐτὴ νήσῳ τοῦ χυροῦ ΠΑ ἡ εἰν: χαὶ ἀναγχαζομένου 

ὰ 
ς ΝΗ 2 

Λατίνων, ὑποταγῆναι αὐτοῖς 

Ἢ νῆσος ἡ Κύπρος ἡ (1) περιλάλητος, ἣν πόντου μὲν 

ὑγρὸν στόμχ χύχλῳ προσπτύσσεται, πυριμενὴ δὲ χείλη ρητό- 
ΣΙ 

ρῶν χαὶ γοχφέων Δ ϑμιι εὖ μὲν θέσεως, εὖ δὲ χράσεως 

ἔχουσαν, οἷα θηλὴν θαλάσσης βρίθουσαν ἀγαθοῖς, χαὶ ἐν ἀτρυ- 

γήτῳ παράδεισον, χαὶ τῆς αν πέδον γλυχύχυμον, καὶ νῆ- 

ξ ἑαυ- 0)» σον ἄλλην μιχχάοων, χαὶ μελιτύόξουτον Ὑῆν, οὐ μόνον μυχας ᾿ ὕ με "Ὁ ( ὝΠ Σ μο 

τῆς τὸ πάμφορον βλύσασαν, ἀλλὰ καὶ τοῖς: ἔξωθεν περιαντλου- 
ε 7. - ε , ,ὔ Δ - » ᾳρ», 

μένην χαλοῖς, ὁπόσα ταὐτῃ παρὰ τῆς ὑγρᾶς ἐπεισοάλλουσιν. 

ίμ. δ Ἢδ᾽ ἡ (2) Κύπρος αὕτη, ἡ πρὶν εὐδαίμων τε καὶ λαμπρά, 

οὐ τόσον ἐκ τῶν φυσικῶν χαρίτων ἐπίσημος ἂν, ὡς ὃ λόγος 

προδιεμόρφωσεν, οὐδ᾽ οὕτω ταύτην ἄλλο τι τῶν ἁπάντων ἐσέ- 

υϑυνεν (9), ὡς ὁ τῆς εὐσεθείας μᾶλλον καρπός, καὶ ὁ τοῦ εὐαγ- 

γελίου σπόρος, ἑκατοστεύων εἰς εὔσταχυν, τά τε τῆς διδασχα- 

λίας εὔρυτα νόμχτα καὶ ἡ πολυανθὴς λειμονιὰ (4) τῶν γρα- 

φῶν, καὶ ἡ τῶν τέχνων τῆς ἐχχλησίας πληθὺς ὡς τοῦ ἀγροῦ 

ε “ ᾿ Ν 

τὸ παμθότανον, ὥσπερ νῆσον ἐγχαινιζομένην, τὸ τῆς γραφῆς, 

χαὶ ὁσημέραι πρὸς τὸ χρεῖττον ἀνανεουμένην τε χαὶ προθαίνου- 

(1) Οοὔθὶ. Κύπρος περιλάλητος. (3) Ἣ δὲ Κύπρος. (3) ἐσέμνυενῃ 

(4) λειμωνία. 



6 ΓΕΙΡΜΆΑΝΟΥ ΒΠΕΙΣ Τ ΟΣΕΙΣ 

ἀρχιεπισχοπῆς ἐπήρθη ἀξίωμα, λάχος ἔκχριτον χαθεστη- 

κυῖα Χριστοῦ, καὶ καθ᾽ ἑαυτὴν διεξα γομένη, χαὶ τὸ οἰχεῖον ὑπὸ 

ποιμέσι διατάττουσα ποίμνιον. 

᾿Αλλ οὔχουν ἄρα τοῦ τελχῖνος σατᾶν μὴ καὶ ταύτῃ βά- 

σχανον ἐνιδεῖν, τοῦ γῆν ἀπειλοῦντος ἐξαλείφειν χαὶ θάλχοσαν᾽ 

ἀμέλει καὶ χεῖρας ὁπλίζει βαρθαρικάς, χαὶ πολέμιον (1) ἔθνος 

μ᾿ 
» πὰ " , ᾿ “  Ν ὦ » ὔ Ἀπ ὼς , μ 4 

αὐτῇ ἔθνος, τὰ μὲν τοῖς ὀδοῦσιν ἐσθίον, τὰ δὲ σπαράσσει τοῖς 
Μ " Νιν τ “" ι ε “ Α , ᾿ 

ὄνυξιν, ἄλλα δὲ ποσὶ συμπατοῦν, καὶ ἁπλῶς τὰ πάντὰ “πρὸς 

φραχτοὶ Λατῖνοι καὶ τοῖς Κυπρίοις ἐπέόρισαν, πόντος ἄλλος τις 

ἀχανὴς χαὶ χαταχλύζων τὸ προατυχόν, τοῦ προφανοῦς χαὶ τὴν 
ἮΝ ἜΧΕΣ γος ΣᾺ ΝΠ , ΔῊ Σ 3. κα Ἶ οὐ , , 

γῆσον ὑπανέχοντος βιαιότερος, παρ ὅσον μὲν οὐ χαλύψαι ταύ- 

τὴν φιλονειχεῖ, ἀλλὰ τοῖς οἰχείοις ὅροις συμπεριγράφεται, ἐν 
ε » ᾽ὕ ΩΣ ᾿ , ᾿ 7ὔ " « ΄ 
ἑαυτῷ συνθραύων (9) τὰ χύματα χαὶ προνοίας χαλινοῖς ὑπεί- 

-" Ν 

χων δημιουργοῦ. 

Τὸ δὲ θράσος τῶν ᾿Ιταλῶν, τοὺς οἰχείους ὑπερθαίνε!. στα- 

θμοὺς καὶ κύματα κυλίνδει θυμοῦ καὶ ὑπερόρια τρέχει, καὶ 

τῶν ὀθνείων κατεμπηδᾷ τηλίκος ἐπερράγη τῇ χαλῇ Κύπρῳ 

χλύδων ἀλλόκοτος, πρὸς ἣν ἡ θάλασσα σπένδεται χαὶ ἡμεροῦται 

τὸ ρόθιον (4) ὁ δὴ τοιοῦτος χαταχλυσμὸς μέχρι μὲν τινὸς τὰ 

ὡραῖα διέφθειρε, χαὶ πᾶν ἀνάστημα κατέρριψε γῆς: ἄδη δὲ 

χαὶ σωμάτων ἀνθρώπων παρήψατο᾽ ἀλλ ἦν ὅμως φορητὴν τὸ 

δεινόν, καίπερ ὃν βαρυσύμφορον- ἐπεὶ χαὶ πρὸς σωματικὴν ἀ- 

πέῤλεπε λύμην χαὶ σχηνωμάτων ἀπώλειαν, συντιθεμένων ἐπὶ 

βραχὺ χαὶ λυομένων μετ᾽ οὐ πολύ, τὰ νῦν δὲ ἀλλὰ καὶ ψυχῶν 

τὸ πρᾶγμα. κατεχαυχήσατο, καὶ τὸν ὀρθὸν λόγον τῆς εὐσε- 

θείας. διασαλεύειν ἐπιχειρεῖ" τοῖς γὰρ πολ ἴς Λατίνοις είας. διασαλεύειν ἐπιχειρεῖ᾽ τοῖς γὰρ πολεμισταῖς. Λατίνοις, 

(1) Οοὐθὶ. πολέμων. (2) τάς. (3) συνθράνων.. (4) νόδιον. 



ΓΕΡᾺ ΝΟΣ ΦΠΙῚΣΈΘΛΝΗ͂. {Ὰ 

χαὶ ἱερατικὸν ἐκ τοῦ γένους οὐκ ὀλίγον τῇ νήσῳ προσεπ' 

αυτὸ πάντα τὰ θεῖα ἐφελ 0» 
᾿ " , ᾿ Α 

τὰς ἐχχλησίας συνέχεε, χαὶ πρὸς 

χύσα! νεανιεύεται. 
Μ θε ε Ἁ ΕΝ τς δ ν ᾿ Ἂς ΣΙ ἘΞ: ἘΌΞΙΕΞ Κα πΡ᾿ ε 

ἔνθεν ὁ μὲν γνήσιος χαὶ χανονιχὸς πρωτοποίμην, ὁ “μα- 

χαριώτατος ἀρχιξπίσχοπος Κυπρίων, ὃ κῦρις Νεόφυτος, τοῦ οἱ- 
, » Ν 7ὔ ᾽ 

χείου θρόνου ἀποδιώχετα!ι. Παρένθετος δέ τις χαὶ ἀλλόθρους 
“ , 

Ἤβραθας ἐκ λατινιχῆς φυλῆς τῷ τοιούτῳ θρόνῳ ἐγχαθεσθείς, 

οὐχ ἂν ἄλλως ἀνήσειν τοὺς ἡμετέρους ἱερατιχοὺς ἰσ᾽ χυρίζεται 
Α .. ἊΝ, 

ἐπισχόπους χαὶ λοιποὺς τὸὺν οωμαϊκὸν ποιμαίνειν κα ὶ διόάσχειν 

λαόν, εἰ μὴ πρότερον τὴν παρ᾿ αὐτοῖς ὑποταγὴν ὑπεισέλθωσι, 

καὶ συνθήκας χαταθυμίους τῷ νέῳ ἀρχιερεῖ χαὶ νόθῳ παρέ- 

ξουσιν- ἢ μὴν χαὶ τούτους ἐξοστρακισθῆν αι: τῆς νήσου παντᾶ- 
ΙΝ ΄, ὯΝ 

πᾶσιν" ὡς τῶν ποιμένων χαὶ διδασχάλων διασπαρέντων, κινὸυ- 

νεύειν τὴν ἀγέλην Χριστοῦ εἰς χρημνοὺς ἀποπλανᾶσθαι χαὶ 

βάραθρα 
ὶ ρ " 

πολλοῦ θρυλλούμενα ταῦτα, καὶ εἰς ἀκοὰς ὃ 

τῆς ἡμετέρας ἐρχόμενα ὑξτριότητος" τὰ νῦν δὲ χαὶ ὁ θεοφ’- 
Α 

λέστατος τῆς κατὰ τὴν Κύπρον ἁγιωτάτης ἐπισκοπῆς Σολείας 

Λεόντιος, καὶ ὁ εὐλαδὴς καθηγούμενος τῆς τῶν ᾿Αψινθίων μο- 

γῆς ἱερομόναχος Λεόντιος, πρὸς τὴν ἡμῶν ἀναπεμφῳθέντες με- 

τριότητα, παράτε τοῦ οἰχείου μακαριωτότου ἀρχ'επισχόπου καὶ 

τῶν λοιπῶν ἐπισχόπων, ἀλλὰ δὴ χαὶ παντὸς τοῦ ἐς ουα 

πληρώματος χαὶ τοῦ ὀχλώδους λαοῦ, τὰς τοιαύτας συνοδιχῶς 

ἀνήγγειλαν συμφορὰς ἐνώπιον τῆς ἡμῶν μετριότητος, καὶ πα- 

ραστάντες τὴν σήμερον (1) ἐπὶ τοῦ μέσου, διεπρεσοεύσαντο 

ὁπόσα παρ᾿ ἐκείνων ἀνενεγκεῖν ἐπετράπησαν᾽ ἔφασχον γάρ, ὡς 

τῷ ἀρχιεπισχόπῳ χυρῷ Νεοφύτῳ, παρὰ τῶν Λατίνων οὐ συγχε-- 

χώρηται τῇ νήσῳ ἐνδιχτρίθειν τὸ σύνολον, ἅτε τοῦ (2) σφῶν 

καὶ ἑτέρου ἀρχιεπισχόπου μηδόλως ἄλλον ἀχούειν ἀρχιεπίσχο- 

(1) Οοίο]. τὸ σήμερον. (2) τῶν. 



8 ΓΕΡΝΜΑΝΟΥ ἘΠῚ ΣΊΡΕ Θ ΔΗ. 

πὸν στέργοντος" ἀμέλει χαὶ τέλεον. ἐχείνους ἀπήλασαν, καὶ 
“ὝἭ » “ , “ ᾽ ".-" , ᾿ ᾽ ᾿ νῦν ἐν τοῖς μέρεσι τῆς ἀνατολῆς διάγει πλανώμενος. Αὐτοὺς 

δέ γε τοὺς ἐπισχόπους, φασί, χαὶ τοὺς λοιποὺς ἱερατικοὺς εἰς 

πεν τε ἀρ ας τὴ ὁ τῶν Λατίνων ἀρχιερεύς, καὶ οὕτως ἐά- 
Νν 

ὑ 
Α ᾽ 2 

σειν τούτ χαθυπ τισχνεῖται τᾶς οἰχείας ἔχειν ἐἸ πισχοπὰς χαὶ 

τ ΨΜΕΗ ἘΝ Στ καὶ παρεγχλητεῦον (1 ποιητέον μαθεῖν 

παρά τε τῆς ἡμῶν μετριότητος καὶ τῆς ἱερᾶς ἀδελφότητος. 

Διὰ γὰο τῆς τούτων νον ἧς, τὰς τῶν Κυπρίων πάντων ἔλε- 

ναι ψυχάς, χαὶ τὴν ἡμῶν γουνάζεσθαι υετριότη- φ ῳ « ἜῸΞΕ 5 ΠΝ 

τα, τῆς ἐκείνων σωτηρίας Ἰαθυθν της: χαὶ μὴ χώραν οὕτω 

πλατεῖχν χαὶ πολυάνθοωπον καταλιπεῖν ἀπροστάτευτον ὡς 

λιμὸν λιμῶξαι χαὶ δίψαν παθεῖν, οὐ βρώματος, οὐδὲ πόμα- 

Ταῦτα τοῦ ἐπισχόπου χαθικετεύοντος, καὶ τοῦ ἡγουμέ- 

νου προσλιπαροῦντος, ἡ ἐἜτριύτης ἡμῶν τὰ τῆς ἱερᾶς ἀδελ- 

φότητος, εἰς σχέψιν ἔθετο τὰ τοῦ πράγματος, χαὶ ἐδόχει ὃδι- 

πλοῦς ἑκατέρωθεν κίνδυνος χαὶ ἀμφίχρημνος ὄλισθος" τό τε γὰρ 

τοσοῦτον ἐγχαταλειφθῆναι λαὸν προστασίας ἅτερ (9) ποιμαν- 

τιχῆῇς, ὧν τὰ ἀἴτασα ἐζήτηται παρὰ τῷ Θεῷ ἐκ τῆς τῶν 

ποιμαινόντων χειρός, μεγάλην τὴν εὐθύνην ἔχει τὸ χατάχριμα, 

χαὶ τὸ ἐνδοῦναι δὲ θελήσει Λατινιχῇ χαὶ σχισματικοῖς συνθέ- 

σθαι χαὶ σπείσχσθαι, ἀπᾷδον τῇ τῶν χανόνων ἀχριθείᾳ δοχεῖ, 

καὶ ἐχχλησιαστιχῶν ἐθίμων ἀλλότριον " ἦν γοῦν ὃ λόγος ἀμφί- 

ολος, καὶ ἡ πρὸς θάτερον νεῦσις ΘΙ ΕΝ Ως δὲ πολ- 

λοὺς ἥ τε μετριότης ἡμῶν χαὶ ἡ ἱερὰ ἀδελφότης ἀνείλιττε λο- 

γισμούς, τέλος χοὶ αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς ἀπαιτουμένης παρὰ τῶν 

Λατίνων (4) ὑποταγῆς συνοδιχῶς ἡ μετριότης ἡμῶν χρωμα- 

τισθῆνχι διενοήσατο: ὅθεν παρεγγυήσατο τῷ ἐπισκόπῳ τε χαὶ 

[1] Οοἰεδὶ. παρεγχλήτευον. (2) ἐλλείπει: οὐδὲ πόματος. (3) ἄτερ 

[4] παρὰ Λατίνων. 

;ς δε ας δ ας ... . ω.. 



ΡΜ Α ΝΘ ΕΣ ΒΘ  ΈΕ. 9 

- “-“ ἊΝ “- δ 3ἴας τὸς ἃ 

τῷ χοαθηγουμένῳ, πνευματικῶς: ὁὀιτευχρινῆσα! ὑπ᾿ αὐνηθειῶς; τίνχ 

Μ Χ ᾿ -- , 3 ΄ .᾿ ᾿Ὑ 
5 ἀρὰ τὰ παρὰ τῶν Λατίνων ἁπητημενα εἰσι. 

2 Αἰ « κι « “ 

Ἀστίνους᾽ ΧΞ ΟΟς ὙξΞρΟσιν εὐθόοσελεῖνυ τερατιχοῖς ἰξρατιυοανς, “τοὺς 
ν ι Ἵ Ξ Ὶ - - 

ΠΣ ΞΣΞΕΞΕΦ ΝΕ ᾿ νιχαῖς. Τοῦσς νον Σ γος ΣΕ ἌΣΙΟΣ ΞΡ ΕΣ ἐν ΤΈΣΣ ΔΉ Δ τα ἡμετέοους ατινιχαῖς οὔτο γὰρ εἶἰνα! τοῖς ἐπηρεασταῖ: ἐχεγ- 

π Δ 
Ν Γ »Ψ Α 

γϑον ἄσφχ νθς, ΕἸ θη ἐν. 

τερον τὸ τὸν ὑξλλοντα Ῥωμαῖον εἰς ἱερατικὴν προθαίνειν τι- 

τὰ ΣᾺ ἌονΤΥΝ " οὐ) . ἐπιλ “252. εἴσε ες ἐπίσιχητστον υὴν, υετὰ ΦΝΡ ῬΩΝ ομοφὺ Κῶν τἐρτ ΟἹ ἣν, εὐτῷὸ εἰς ἐπισχοπον 

Ρ,ῃΓΨ "“ ᾿ ᾿ Ω » ,ὔ ᾿ 

προοιθάζεται, εἴτε καὶ (2): εἰς ἀλλοίαν χειροτονίαν Ὁ ταὶ τἧ- 
- , ι ᾿ 7, ΝΣ 

γουμενείαν ἐγάξχριται, μὴ ὀΐχα τῆς τοὺ Λατίνου εἰδήσεως τῇ 
͵ - 

προσφόρῳ ἀξίᾳ ὁποιονδήποτε ἐγχαθίστασθχι. Τοῦτο δὲ χάριν 
ἈΦ , 5 ᾿Ξ 

αἰσχροχερδείχς χαὶ μόνης ἀπαιτεῖν τοὺς Λατίνους διεμαρτύραν- 

. ἢ ᾿ς ΕΣ: : “ ἣν ΣΥΝ, 45 δὲ Υ μὲν πᾶρα τοῖς οἰχείοις ἐπισχόποις, ὅτε ὀεήσειεν, εἰ δ᾽ ἴσως τις 

7 5 ι ΕΣ ἵᾺ "ἢ ᾿ , 

τὸ- Τρίτον ἐπὶ τούτοις ἐπήγαγον, τὺ τοὺς Ρωμαίους κρίνεσθαι 

τῶν χρινομένων θελήσειξ πρὸς τὸν ἀρχιεπίτχοπον τῶν Λατίνων, 

ὡς δῆθεν βαρυνόμενος ἐχκχαλέσχσθαι, εἴτε ἱερωμεένος ἐστίν, ε 

λαϊχός, ἕνα παρ αὐτῷ ἡ ὑπόθεσις ἄνα χχρίνηται. ᾿Επὶ τούτοις 
« ΤΩ “Ὁ Ν ᾿ ἘΝ τς " ἈΚ ΣΌΣ ᾿ ΑΥΛῊΣ ἐ: (3) 

ἢ μετριότης ἡμῶν συνδιασχεψαμένη μετὰ τῆς ἀδελφῶν (9) 

ὁμηγύρεο ς χαὶ τῆς ἀπ τοφαντιχῆς ἀπαργομένης χαὶ ἀπαγγελίας, 
4) ᾿ δόξ δ “ ΚΝ ον 

χαὶ (4) τὰ ὀόξοντα ὀιχσχφοῦσα, οὕτως εἴρηχε. 
Α ς ᾿ ,ὕ , 

Πάντας μὲν ἱεροὺς κανόνας, πάσας θείχς πορχδόπεις, πάντα 
, “- ΕΣ ΩΣ “--΄ 

σξθάσμιχ ἔθιμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς πανευσεθοῦς ἐχχλησίας, στεργοιν 
» , " , Π Ἕ 

χαὶ φυλάττειν ἀπαράτρωτοα τε χαὶ ἀπαρεγχείρητα, χαὶ χειρὶ 
ι 

καὶ γλώττῃ διαξες χιωσάμεθά τΞ χαὶ εἰσέτι 
“Ὁ ᾿] τοῦ Χοιστοῦ τῇ χάριτι (Ὁ) πεποιθότες “ καὶ γὰρ οὕτω χαὶ ἀ- 

Ἃ ι ᾿ ᾽ Α ,ὔ 

νεγρα! άμεθχ (6) χαὶ ὡμολογήσαμεν, χχὶ χαθ ἡμέραν ὑπὲρ τοὺ- 
. «- 

ε, 

τῶν πυχτεύομεν χαὶ εὐχόμεθχ, ὅπως αἵτε χεῖρες, ἥ τε (7) 
β᾿ ᾽ ρ “ , 5 

φωνή, τοῦ π ττριάρχου εἰτν Ιχχώς, τοῦ χαὶ πρὸ γενέσεως ἀγα- 

2 (1) Οοἰοὶ]. ἐν πράγμασιν. (3) ἐλλείπει: εἰς ἐπίσχοπον προδιθάζεται., 

εἴτε χαί. (3) τῆς τῶν ἀδελφῶν. (4) ἐλλείπει: καί. (5) χάριτη. (6) :- 

νεγοαψάμεθχ. (7) ἥ δέ. 



10 τ ΡΜ Α Ν ΘΕΟΥ͂ ἜΓΠῚ  Σ ΤΘ ΆΑΉΗ- 
΄ , ε Ἁ ΣᾺ - ΝΡ; ᾽ » "Ἄ , 

πηθέντος ὑπὸ θεοῦ: ὅπου δέ γε οὐκ ἐπισείωταί τις ἀθέτησες 

τῶν χανόνων, τῶν παραδόσ ξων, τῶν ἐθίμων, αὐτῆς δὲ πίστεως 

εἴ τι που εὐμεθόδως χαὶ ἀπροσχόπτως τῇ ἐχκχλησίᾳ Χριστοῦ 
᾽ὔ 

μετελθεῖν δυνήσοντα!: οἱ Κύπριοι ἐπίσχοποι, κἀκ (1) τοῦ δοκεῖν 
ε ΄, ἌΞ ἩΣδῚ »ἿΞ ,ὔ - Ὁ ΠΕΣ ᾿- πποΣ Ω -- ἐϑνοε 

ὑποπίπτειν χαταπιπτούσας, ταῖς ἀληθείαις, τὰς ἑαυτῶν πος 

στηρίξαιεν ἐχχλησίας, καὶ τῆς ἀπειλουμένης ψυχολέθρου συν- 

τριοῆς ἀπαλλάξαιεν, συγγνωστέον ἂν οἶμαι τῆς τοιαύτης οἶκο- 

νομίας, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν ὑποχρίσεως, χαὶ ἀχκαταιτίχτον λογισθή- 

σονται, τὸν μέγαν Παῦλον εἰς τοῦτο συνήγορον ἔχοντες. 

᾿Επεὶ οὖν οὕτως ἡ τῆς ἡμῶν μετριότητος διάγνωσις ἀπηγ- 

γέλλετο, καὶ παρίστατο τηνιχάὸς πλῆθος οὐ μετρητὸν τῶν 

τῆς (2) Κωνσταντίνου θρεμμάτων, τριχθὲν δεδασμένον, εἰς χλη- | 

οικούς, εἰς μονάζοντας, εἰς λαϊκούς, τῶν μὲν ἤδη χαὶ δεδιωγ- 

μένων ἐκεῖθεν, χαὶ μητέρα ταύτην τὴν Κωνσταντίνου φημὲ 

μεμισηθέντων διὰ τὴν πρὸς τὸν ἐν οὐρανοῖς πατέρα τελείαν 
Ν 

ἀγάπησιν καὶ ὁμολογίαν, ἱδρῶσι σεμινυνομένων, τῶν δ᾽ αὖθις, 
ι 

ὡς τὸ ἀπογεγαλαχτι σμένον, ἐπὶ τὴν υητέρα ἀνχστρεψάντων, 

θαλπομένων: οἱ τοιοῦτο: τὴν ταρ δ. ἐχζέσαντες ὑπὸ τῶν 
- 

᾿ 

“ “ » 3 ᾿ ] 

χαὶ ταῖς γηραιαῖς αὐτῆς χαὶ πτωχικαῖς ἀγχάλαις χαὶ ἔτι ἐν- ; 

, ᾽“ } - . ᾿ ’ 

πυρανθράχων τοῦ ζήλου, χαὶ πῦρ οἱονεὶ πνεύσαντες, τὸν λόγον 
᾿ 

σφοδρυνόμενοι, πρὸς ἡμᾶς ἀπετείνοντο: Λαμψάτω, λέγοντες, τὸ 
“ ε “Ὡ " -“ ΕῚ ,ὔ κ "» ᾽ ᾿ 

φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, μὴ μόνον ἐξ ἔργων, ἀλλ ἤδη 

καὶ ἐκ τῶν λόγων αὐτῶν, καὶ σχοτεινὸν μηδέν, υηδὲ ἀσαφὲς 
ἘΤΎ ΜΕ ἮΝ γ » Η͂ , ] Ω , "" ἡ 

ταῖς ἡμετέραις (5) διαγνώσεσιν ἐγχρυπτέσθω! ἐμάθομεν ἀφ᾽ ὧν 
ἣ 

ἐπάθομεν, τὴν Λατινιχκὴν δολοπλοχίαν, ἡμεῖς ἀρκαῦνειῆς αὐτοῖς 

ἐπ τῶν πολὺν ἀνέτλημεν κάματον, ἐγκαρτερήσαντες φυ- 

λακαῖς, τῆς ἐνεγκαμένης ἀπελαθέντες, ἐξυθρισθέντες εἰς τὸ τοῦ 

πώγωνος σέμνωμα, κὰκ τούτων πάντων τὰς αὐτῶν ρᾳδιουργίας 

ἐκμεμελετήχαμεν ἀχριθῶς. Λατῖνοι ἄλλα μὲν βάζουσιν, ἄλλα 

(1) Οοἰβ]. καί. (2) τοῦ. (38) ὑμετέραις 



τῶν πρὸ σοῦ ἀρχιερέων οἰκοδομὴν ἄρτι χατα 

ΤΕΡΜΕΑΝΟΥ ἘΞΙΓΓΣΎ.Θ, Α.Η:- ΠΗ} 

δ᾽ ἐν φρεσὶ χεύθασι" (1) χερσὶ χεῖρα 
-"- , 

ἡμετέρας ταῖς ἑχυτῶν, καὶ τοῦτο παντάπασιν ἀχχταιτίατον χαὶ 

᾿ 

ἀνεπίληπτον ἰσχυ ὝΕΣ τὸ δέ, οὐδέν τι ἕτερόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἢ 

π ς. "Ξ] [Φ] ἱ πατροπαραδότου πίστεως προδοσία, καὶ χειραγωγία πρὸ 

ταγὴν τῆς σφῶν ἐχχλησίας, καὶ εἰς πανθ᾽ ὅσα τὰ τῆς γηρα- ᾿ 
Φ 

λαίας εἴθισται Ρώμης παραληροφρονήματα. Οἷχ γὰρ ἀεὶ πολέ- 

ὕοις ἀναστρεφόμενοι, χαὶ χαθαρῶς τυγχάνοντες ἀριμάνιο! πάν-- 

τες ὁμοῦ λαῖκοί τε χαὶ ἱερεῖς αὐτῶν, καὶ ἔθιμα τῶν πολέμων 

ἠχριοωθέντες, χαὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ τὸ διδόνχ! χεῖρας, σημεῖον ἥττης 
ν 

Ν ΄, ς » ᾽ 

χαὶ παντελοῦς δουλωσύνης νομίζουσιν, ὡς ἐν ταῖς μάχαις εἰώ- 
ΔΕ ἰῷ Α. ᾿ς ΕΣ 

θχσιν οἱ ἁλισκόμενοι ὁρᾷν. Παραχαλοῦμιεν οὖν ἐντεθῆναι ρητῶς 
2 “- ΕΣ ἐκ δ ὔ ι ᾿ ι ᾿ ῳ Ψ “ 

ταῖς συνοὸιχαῖς διαγνώσεσι, καὶ τὸ μὴ δὲ χεῖρας ὁοῦναι τοῖς 

Τταλοῖς τοὺς Κυπρίους, εἰ καὶ τοῖς ἱεροῖς χανόσιν ,ὀμρνημόνεν 

εται, χίν- 

ίχα ψόγου 
« 

πεσεῖν, ἣν ἐχεῖνοι 

τὴν παρατεθεώρηται τοῦτο᾽ εἰ γὰρ μὴ οὕτω γενή 

δὺυνος προφανγής, τὴν τετράγωνον χα! στερεὰν χαὶ 

συχνοῖς ἱδρῶσ! χαὶ ἐργομοχθίαις μακραῖς ἀνεδείμαντο, ἐπερεί- 

δόντες χαθ᾽ ἑχάστην ἡμᾶς ταῖς νουθεσίαις χὐτῶν, χαὶ τῷ θε- 

μελίῳ τῶν ἀποστόλων ἑδράζοντε ς, χαλυμτη δεδοιχέναι τοὺς τῶν 

πειρασμῶν ποταμούς, μηδὲ τοὺς ἀνέμους ὑποτιθέμενο:. 

Ταῦτα τοῦ παρεστηκότος φιλευσεθεστάτου λαοῦ θερμῷ 

τῷ ζήλῳ πρὸς τὴν ἡμῶν ἀποτειναμένου (2) μετριότητα προ- 

χαθημένην συνοδιχῷῶς, ἡ μετριότης ἡμῶν συγιδοῦσα, ὡς ἐνταῦθα 

ὃ τῆς οἰχονομίας λόγος οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ υνᾶλλον θόρυοος 

γίνεται, καὶ ὡς αὖ μόνον οὐκ εὐθυπλοεῖ (39) αὕτη πρὸς τὴν 

περιώνυμον Κύπρον ναυχγοῦταν ἤδη διασώσασθαι, ἐνδιδοῦσα τὸν 

πόδα χατὰ νόμους ναυτηλιχούς, καὶ τὸ ἱστίον βάπτον ἀποχε- 

γοῦσα, ἀλλά γε δὴ καὶ. τοὺς τῆς οἰκείας φροντίδος ἐπιθάτα 

στασιαστὰς ἐργάζεται χινδυνεύςι:, χαὶ ὡς μὴ ἀρχούντων εἰς χά- 

(1) Οοὐβ]. χεύθουσι. (2) ἀποτεινομένου. (3) εὐθυποεῖ. 
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τ, “ ᾿ Ἁ οἷς Ὁ ἥν ΝΕ ὃ Ξ--. λε 

χωσιν τῶν ἔξωθεν πειρατῶν, χαὶ αὐτοὺς χαθ᾽ ἑαυτῶν ἐχπολε- 
“- «. “ » κ᾿ ἊΨ Α κ 

υῶσαι τοὺς συμπλοτῆρας φόόος οὐχ ἀξυμφανής, πρὸς τοὺς 
δ ἊΣ ΡῈ κα ἣ Ξ ἐν ͵ ᾿ ΝΞ 
Κυπρίους ταῦτα ἐξεῖπε: Πχῦλος τὸ τοῦ Χριστοῦ στόμα, διὰ τοῦ 
» πῇ ι κι -ι ρας “ἀκ. 
ἐμοῦ στόματος τῳ οδοτεῖ, χαὶ πρὸς τὴν ὑμῶν ἐρώτησιν ταυτὶ 

5 7, δα, ϑρνς ᾿ : ὃ 
ἀποχρίνεται. Παραχ λῶ ὑμᾶς, αὸξ λφο ι. σχοπεῖν, ποὺς πὰς ΝΣ 

᾿ ᾿ Ν - Σ , 

χοστασίας χαὶ τὰ σχὰ γδαλι παρὰ τὴν Ἔν ἣν ὑμεῖς ἐμά- 
» ᾽ ε κ᾿ - “- 

ετε, ποιοῦντας, χαὶ ἐχχλίνατε ἀπ᾿ αὐτῶν, οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ 

Κυρίῳ ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χοιστῷ οὐ δουλεύουσιν, ἀλλ 

χριστολογίας χαὶ εὐλογίας ἐ 
, - - 9 7 " 

σὰ πάντως ἡμῖν. ἀπολογίχ χαὶ 
᾿ Α ι ε “ " 

ἄρμο οδιωτότως πρὸς τὴν ἐρώτησιν χαὶ ἱκανῷ: ἔχουσα τὸ συνοῖ- 

σον ἀναδιδάξαι. 
εν»ν Ρ , ᾿ ᾿ π΄ ᾿ Ὁ « ι , ᾿ 7 

γμεῖς δέ, ᾧ χατὰ Χριστὸν ἀδελφοὶ Κύπριοι, μιυηταὶ γί- 
Α ᾽ -" 

ε “-“ “ σ΄ , πρὶ - , 

ποιμενας. οἱ τῆς Κύπρου ποιμένες υτμείσθωσαν, τῇ τῶν «λόγων 
3 “ ἀπαύστως ἐμπνέοντες (1) σύριγγι, χαὶ ἀνχχληστιχὸν (2) ἐπά- 

ἈΝ 

νεσθε τῆς τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν ἐχχλησίας" τοὺς αὐτῆς 

υ 

-“ " ι ὕ Α χ “Ὁ Ρ 

ὄοντες καὶ σωτήριον" τὰ Κυπρια ποίμνιχ τῆς τῶν Κωνσταν- 

τίνου ζιηλούτωσαν θρεμμάτων, χαὶ γὰρ ταῦτα τοῖς μαχροῖς ὅ- 

ροις τῶν ποιμένων διεστηχότα, χαὶ λύχοις δεινοῖς συμθοσχό- 

Ξ ἱ ὶ ξ, ᾽ ἔνοὶ πώ ς χειρόμιε χύ μενα χαὶ τὸ τετριχωμένον τοῦ πώγωνος χειρόμενα χύσμημα, 

χαὶ χρεουργούμενα, ἀνεπιθούλευτον τὴν σφραγῖδα τῆς πίστεως 
δ Ἂ; Ἑ: Ἢ ι ᾿ , , , ΡΟΝ ξ - ᾽ 
ἱεφυλάξαντο, καὶ τοὺς λύχους γανόντας μάτην ἀπήλεγξαν᾽" εἰ 
ὰ Σ ,ὕ ΡΞ "Ὁ ᾿ τῷ , ᾽ ,ὔ ταν " ΔῸΣ 

δὲ χαΐί τινες ἐξ αὐτῶν σφόδρα ὀλίγοι ψώρας τινὸς μετέσχον, 
- 

εἰ χαὶ λυσσώδους δήγματος, ἀλλὰ ταχέως πρὸς τὴν ἐν 

Γαλχὰδ καὶ τοὺς ἐν τῷδε τῷ (8) τόπῳ πνευματιχοὺς ἀχέ- 

στορας ὑπαινίττεται, παρ᾽ ὧν καὶ πρὸς τὴν προτέραν ἐπανῆλθον 
“ Σ» 2 “7: » " ι 

ὑγίειαν, οὐχ ἔλαττον τῶν ἀῤλήτων χαὶ ἀτραυματίστων χαὶ 

οὗτοι ἐπαινεθέντες, διὰ τὴν τῆς οἰχείας ἀσθενείας ἐπίγνωσιν, 
ι Α “Ὁ ,ὔ Α 

χχὶ τὸ ζητῆσαι ταχέως τὴν ἴχσιν. 

[1] Οοὔ9]. ἐμπνέωντες. (9) ἀναχλητιχόν. (3) τῷ δὲ τόπῳ. 
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Καὶ τοὺς Κυπρίους τοιγαροῦν ποιμένας, εἰ συμθήσετα: 
- , , -“ ᾽ “- 

τοῖς λύχοις συμπλεχομένους, χαὶ τῶν οἰχείων ὑπερμαγοῦντας 
Ψ, ᾿ -- » “’ , 

ποιμνίων, καὶ τῆς αὑτῶν φροντίζοντας σωτηρίας, ὑποχλάσα' τ: 

« 

᾿ διι» 5 ΄ τ - 

χαὶ ὑπενοοῦναι μιχρύν, ὅπερ ἀπείη, παραχαλοῦμεν μὴ εἰς ἀ- 
, ᾽ ᾿ - ᾿ ᾿ 

πόγνωσιν εὐθὺς ἐμπεσεῖν, μὴ ὁὲ ἀπελπίσαι τὴν σωτηρίαν, «ἢ 

δὲ ὡ Ἷ Δποὶ ΠΟ συ ἤω ποησῆεϊ': “1 - ἜΝ “- ιν ΕΞ --ῷ, - ΕΟ Δ Ὁ ε ἀνομιῶν ε:π' τὴν αἀνομίιᾶὰν τ000 ξῖναι, χὰαὶ τὴν ἔπι τὸ χξιρον 

ἀσπασασῦαι προχοπήν, καὶ μιγῆναι τοῖς ἔθνεσι, χαὶ μαθεῖν τὰ 
" δας ἐἷο ἐν Σ᾽ ΥΔΑ ᾿ τῇ “ , ᾿ ν 
ἔργα αὑτῶν ἀλλ εὐθὺς ἀνανεῦσαι τοῦ πτώματος, καὶ πρὸς τὸν 

' 

» ν᾿ -᾿ ὯΝ γι - Π Ἐ» ι τ, 

ἰατρὸν ΒΑ ἐὰν: ταῦτά μὲν οὕτως. 

ν ς 91:ὶ ἌΚΞΥ ΣΦ ΤΑ τυρο; 7 . κτν ἈΝ ᾿ 
εἴτε ἱερῶμενο!: εἰσίν εἴτε λαϊκοί, ἐγχλητεῦξιν πρὸς τοὺς Δατί 

» “ ᾿ , «. , 4 ΄ 

γους, ὃν ταις πξρ'! ρά μ πρχγματῶν φιλονξειλιῖις, οἰουξ- 

᾿ -" εν “" .Ν το -Ν ἡ ἣν ῳ 
γοὺυς παρὰ τῶν ὁμογενῶν χρ':τῶν ἀδιχεῖσθα:, ἀοιάφορα δοχεῖ 

Δ ΟΥΡΓΑῚ νὰ ἐξ, " ΝΥ Αι , τος γος ᾽ ἀν Ννς 
τὴ Ὡμιῶν μετριότητι, χαὶ Οἵα ον ὴν χνξρως: αισ οολεροξοῦον 

βφ' " , 5 . β' ᾿ 

τοῖς Λατίνοις ζητούμενα. οὐ, μιχρὸς γὰρ ἐντεῦθεν αὐτοῖς ὁ 
ι ὩΣ ͵, 

χρηματισμὸς ἀναφαίνετα!. Καὶ ἡ ἡμῶν μετοιότης συμοουλεύε!: 

τοῖς τῶν Κυπρίων ποιμέσιν, ἐν ὅσοις ἐνστατιχοί τινες χαὶ φ’- 
΄ ἂν ΝΟ, ᾿Ξ ὡ- ΝΝ 

λόνειχοι φαίνονται! οἱ Λατῖνοι. ἐφέσε, λημματισμῶν, ἐνδιδόναι 

ζημίας 
: 

ι Α " , " Α κ ἐξα 

τούτοις χαὶ μὴ ἀνθίστασθαι, ἐπαινετὸν γὰρ σωματυχκῆς 
" ͵ Ν “““΄ἷὶς 

ψυχικὸν ἀλλάττεσθαι κέρδος, χαθάπερ χαὶ τὸ δι πὰ »ν ἄἀντα- 

ἡμάτων τὰς γεῖ- 

5 , ͵ πὰ κ᾿ ᾿ Ν , ν. . ΤΡ: ρας, ἀπολύτουσι τούτους τοῦ τῆς τλρ δ σίχς ζητήματος, κἀ- 

είόεσθαι γρύσεα. Ἴσως γὰρ πληρώσαντ ἐξ λ! τς ξ ἢ τ“ 

ὶ » ͵ - .“,᾿; » δο: ΕΒ, 
κείνων χατασπασθεισῶν χάτω τῷ βάρει, ἐξέσται αὐτοῖς ὁσίας 

χεῖρας ἐπαίρειν πρὸς τὸν θεόν, χαὶ δίχα σχινδαλμοῦ τινος καὶ Υρ ρ ΐ ; χ ἰ 

προχρίματος τὰ τῆς ἱεροτελεστίας () ἀποπληροῦν. 

Ταῦτα παρεχοληθέντα ἀπὸ τῶν ἡμερησίων συνόδων πα- 

ρασημειώσεων, χαὶ τῇ γραφῇ καὶ σφραγῖδι τοῦ τιμιωτάτου 

1) Οοἵ6]. ἱεροτελεσίας 
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χαρτοφύλαχος τῆς ἁγιωτάτης τοῦ Θεοῦ μεγάλης ᾿Εχχλησίας 

ὥρου τοῦ Στιλθῆ βεδαιωθέντα, ἐπεδόθη μηνὶ καὶ ἰνδιχτιῷῶ- 
-Ὁ δι κ οἾ Ὁ Ἃ ΄ 

γος (2) τῆς προγεγραμμένης" ἔτους ςΨψλα. 

«} δὴν τ Τοῦ αὐτοῦ ἁγιω υ χυροῦ Γερμανοῦ 
5 Ἁ Ἂ ,. 

ἐπιστολὴ [ πρὸς τοὺς Κυπρίους. 

ξ 

" .»- - ΟΖ [ΘῚ Ο ΓΕ - φιλοχριστότατοι καὶ φιλευσεῦ 
᾿ ΤΑΔῚ 

γυμον νῆσον τὴν Κύπρον τ οὐ χατοιχεῖν, Ρωμαῖοί τε χαὶ 
᾽ ᾿ 

» ΚΑΤ Ὁ » 

Σύροι, πᾶντες ὀρθοδοξίας ἐραστὰ ί, φύλαχες ἀχριθεῖς τῆς πατροΞ 
,ὔ’ 

παρχδότου ἡμ. ἧς ὃ παντοδύναμος βῥαχίων τοῦ Ξε ς΄. τ ἘΝ Ω 

δ “εἰ 

Ο᾽ ξ Π ΒῚ [ΟἹ “Θ᾽ 
: ͵7 ε Γ΄ ᾽ ΄, » “" , 

Θεοῦ χαὶ πατρός, ὁ Χριστός, τὴν ἐχχλησίαν αὐτοῦ ᾧχοδόμησε, 
]΄Ν 9 » ΣῈ - 4 "' » ᾿ 

χαὶ πύλαι ἅδου οὐ χατισχύσουσιν αὐτῆς, ὅσον γᾶρ ἂν αὐτὴ 

πολεμῆται, τοσοῦτον μᾶλλον χρατύνεται ἐγχαλλωπιζομένη τῇ 

τοῦ Χριστοῦ ἐχμιμήσει" αὐτοῦ γᾶρ ἐστιν ἀψευδέστοατος λόγος 
ι ᾽ » : ΛΟ τ αὶ ᾿ ε -“ δ ᾽ » 

οὑτωσὶ φάσχων: εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, χαὶ ὑμᾶς διώξουσιν, εἰ τὸν 

λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσι. Χαίρετε οὖν 

ἐν Κυρίῳ ἀδελφοὶ πάντοτε, χαὶ πάλιν ἐρῶ χαίρετε. ᾿Ιάκωδος 
, νος ἐς ἐκ - . 

θεάδελφος σὺν Παύλῳ τῷ οὐρανοθάμονι πρὸς τοὺς πνευμα- . 

τιχοὺς ἀγῶνας τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐπαλειφέτωσαν, ὁ μὲν δὴ 
,ὔ Γάκωόος, πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε λέγων, ἀδελφοί μου, ὅταν 

πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις " ὃ δέ, ἥδιστα χαυχώμιενος ἐν 

τοῖς ἀσθενείαις αὐτοῦ, χαὶ ἐπευδοχῶν ἐν ταῖς θλίψεσιν. ᾿Εγὼ 

υὲν ὁ ἐλάχιστος χαὶ ἀχρεῖος ἐν ἀρχιερεῦσι, τρότττο ἐμαυτὸν 

ἐν ταῖς ἀσθενείαις ἥγημαι, ὅτι πρὸς λαὸν εὐπειθέστατον καὶ 

(1) Οοὐθὶ. ἐπινεμήσει. 
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πρὸς ὦτα ἀχουόντων λελάληχα. Οὐ γὰρ εἰς πέτραν ὁ σπόρος 

τοῦ λόγου ἡμῶν ἔπεσεν, οὐδὲ καθ᾽ ὑδάτων ἐγράψαμεν, οὐδὲ τὰ 

δίχτυα τῆς διδασχαλίας διαχενῆς ἐχαλάσαμεν" ἀλλ᾽ ἐσπείραμεν 

μᾶλλον εἰς τὴν ἀγαθὴν γῆν χαὶ εὔσταχυν, ἐγράψαμεν δὲ 

πεφωτισμένας χαρδίας χαὶ χαθα αρᾶς, ὡς χάλαμιον τοῦ ἡ ες 

Ὑραμματέως τὴν γλῶτταν κινήσαντες, χαὶ ἐπὶ τῷ ρήματι τοῦ 

Χριστοῦ χαθέντες τὸ δίκτυον, ἠγρεύσαμεν ὑμᾶς πρὸς ὑπαχοὴν 
΄,ὔ τι 15 , - ᾿ " τ ὅ δε 

πίστεως, χοὶ ὀψώνιον τῷ Χριστῷ προσηγάγομεν ἄξιον τῆς ου- 
» , » ΝΣ ᾿ ΕΣ ι 

ρανίου τραπέζης αὐτοῦ" ἔνθεν τοι χαὶ πὸ ντες ἐπὶ τ 

ἘΞ] 
το 
ξΞ «ἢ ὶ-- ἢ ῷ -Ὁ [ΘῚ Ὡ 3 5 τὴ [ΓΕῚ Ο) τῆν Ω «ὶ [Φ] 

ἄνϑς 

ὑπ, δ 

ψυ Ογν [Ὁ (πὰ τ [ΦἹ .Ξ 
ΓΝῚ τς 

ῷ δ“ ὃς 
“-ΌῸΌ 
(ΣΝ ςὲ τὶ Ο) Ὁ 

Ἢ «ἢ 
-ϑὲ - 

Ὁ 
ὀνόμα ατι τοῦ Χριστοῦ πάλι -. Ω ἜΝ ὡν - »» ξΞ τὴ τὴ Ὡ -. Ξ Ωῶ τὶ Ο᾽) ο ῷ “Ἕ Θ δ Σ ἤτον Ω τὶ [6Ὶ [9] -« 

“ Υ 

ἐπὶ τῆς διδασχαλίας τὴ ἄε τνν 
, 

Οὐχ ἀγνοςε ἴτε πᾶντ ς,, φιλολογώτατοι ἄνθρωπ τοι χαὶ φιλο- 

μαθέστατοι, ὡς οἱ ἌΣ ΑΝ θεοφόροι χαὶ θεοχήρυκες πατέρε 

«- 

ε - 7 ,, ’ὔ 8΄..5 ὧΡ ἈΝ 

ἡμῶν, θείῳ κινούμενοι πνεύματι, καὶ ἀποστολικαῖς διδασχαλίαις 

ἑπόμενοι, πάντα τὰ τῆς χαθολικῆῇς ἐχχλησίας ἐν σχοιν 

ματιχ ἧς χληροδοσίας, θεοχινήτως ἔταξάν τε χαὶ ὧρο 

χαὶ ταῖς διαφόροις τῶν ἐχχλησιῶν ὁροθεσίαις φραγμοὺς περιέ- 
.Ὶ ε " ᾽ “ 

θηχαν, καὶ περιετείχισαν τὰς ἑκασταχοῦ ἐνορίας πρὸς ἀσφάλειαν, 
«“ ᾿ ΝΣ 5 “" 
ὥστε τ τοὺς φιλοδόξους τε καὶ ἀλαζόνας ἀπὸ τῶν οἰχείων 

» ΄“- . Ν 

ἐπὶ τὰς ἀλλοτρίας εὐκόλως ἐπιπ πηδᾷν, ἀλλὰ δεδοιχότάς τὰς αἷ- 

μασιὰς (1) τῶν φριχωδεστάτων ἀφορισμῶν χαὶ τῶν ἀπὸ Θεοῦ 

ἀλλοτριώσεων, στέργειν ἕκαστον, ἣν ἔλαχε σπάρταν, καὶ ἀρ- 
- ,.οὧὖδ -» ᾽ χεῖσθαι τῷ ἰδίῳ λάχει χαὶ τῇ προσαρμοσάσῃ χληροδοσίᾳ. ᾿Αλ- 

᾿ὦ τῶν ἐμῶν ἀγνοημάτων, ὦ τῆς ἀπλήστου φιλοδοξίας, πᾶ- λὼ μ ἧς ή 3 
σαν ἀρτίως χανονικὴν εὐταξίαν ἐξουδενωσάσης, χαὶ ἀνατρέπειν 

ἐπιχειρούσης τὴν χριστιανικὴν κατάστασιν πᾶσαν, υᾶλλον μὲ 

οὖν χαὶ χατ᾽ αὐτῆς τῆς χεφαλῆς τῆς ἐχχλησίας, ἥτις ἐστὶν ὁ 

Χριστὸς, θρασέως. χκαθαλλομένης (2), χαὶ μὴ φοθουμένης τὰ 

(1) οί]. αἵμασίας. (23) χαταλλομένης. 
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χέντρα, ἃ καὶ τῷ Σαύλῳ ἐπηπειλήσατό ποτε (1) -ὁ “Χριστός, 

σκληρόν σοι, φάμενος πρὸς αὐτόν, πρὸς χέντρα λαχτ τίζειν. 
ν ἐ ΕΣ 

Οἴδαμεν γὰρ ἅπαντες, ὅσοι τὸ γοιστιανιχὸν βὲ 

βάπτισμα, ὡς εἰς ἐστιν ἡμῶν ὁ καθηγητής, ὁ Χριστὸς, καὶ 

αὐτός ἐστι κεφαλὴ τῶν ἁπανταχοῦ τῆς. οἰκουμένης χριστιανῶν" 
, διὰ ε -»“» ᾿ ᾿ 

πάντες δὲ οἱ τῷ ἀρχιερατικῷ τετιμημένοι ἀξιώματι, ἀδελφοὶ 

ἐσμέν, χαὶ μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τὸ μὲν ἀληθὲς 

ἡ: εξ ει ταὶ εἴ αὐκὸὲ. ὁ ἸΧρισκῦε ὦ στ ὶ οὕτως ἔχει" καὶ μαρτυρεῖ αὐτὸς ὁ Χριστὸς ἡ αὐτοαληύεια, χαὶ 
ε ᾽ , ’ ᾿ ε , « Ν ἢ ᾽ ᾿ , 

οἱ αὐτόπται τούτου χαὶ ὑπηρέται. Ὃ δέ γε ᾿Ιταλικὸς τύφος 
ΓΞ » ) ΝΡ ν 

τοῦτο οὐ βούλεται, οὐδ᾽ ἀνέχεται τὸν Χριστὸν χέφαλὴν καὶ (9) 

εἶναι χαὶ ὀνομάζεσθαι, ἀλλ ἐχθάλλων τοῦτον ταύτης τῆς τά- 

ξεως, τῷ ἀρχιερεῖ τῆς πρεσ υτέρας Ρώμης ταύτην χαρίζεται, 
Υ 

χαὶ ἀναχωνεύειν ἐπιχειρεῖ τὰ πενταδιχῶς ἀοιθμούμενα πατρι- 

ἀρχεῖα, καὶ ἕν ἐκ τούτων ἀποτελεῖν, χαὶ τιθέναι τὸν θρόνον 

αὐτοῦ ἐπὶ τῶν νεφελῶν ἀπ θρχάύεται χαὶ τῷ ὑψίστῳ ἀφο- 

μοιοῦν " νεφέλας δ᾽ ὃ ἐγώ φημι τοὺς ὑπερέχοντας ἀρχιερατιχοὺς 

θρόνους καὶ ὑψηλοὺς, καὶ ἀποτεταγμένους εἰς πατριαρχεῖα, ἐξ 

εται (9) τὸ περίγειον ἅπαν, βροχὴν ἑκούσιον καὶ μυ- 

στικὴν τῆς πνευματικῆς διδασχαλίας δεχόμενον: ὦ πόσων ταῦ- 

τὰ δαχρύων ἄξια, πόσων στεναγμῶν, ὅτι τὸ τῆς ὑπερηφανίας 

πνεῦμα τὸ σχοτεινὸν χαὶ μεγίστων πτωμάτων παραίτιον, τοῦ 

μεγάλου τούτου γένους καὶ πολυανθρώπου χεχοάτηχε! 

Ποώτη μὲν οὖν χαὶ μεγίστη τόλμη τῶν ᾿Ιταλῶν, ἡ ἐν 

τῷ ἁγίῳ συυθόλῳ τῆς πίστεως χτηγορευμένη προσθήκη, ὅπερ 

ἵνα μήποτε ἀποτολμηθῇ, ἀναθέματι αἰωνίῳ αἱ οἰκουμενικαὶ καὶ 

ἅγιαι σύνοδοι τοὺς τολμήσοντας χαθυπέόαλον. Καὶ ὁ βουλό- 

μέῆνος ἀναγινωσκέτω τὸν τῆς οἰχουμενιχῆς ἔχτης σ συνόδου πρῶ- 

τον χανόνα, οὕτω ῥητῶς περὶ τέλος λέγοντα: εἰ δέ τις τῶν 
. , Ἁ , ῳ » ’ δ; ἊΞ 

ἁπάντων μὴ τὰ προειρημένα τῆς εὐσεθείας δόγματα χρατεῖ χαὶ 

(1) Οοἰδ]. ἐλλείπει: ποτε. (2) ἐλλείπει: καὶ. (3) ὑψίζεται. 
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ἀσπάζεται, καὶ οὕτω δοξάζει τε καὶ κηρύττει, ἀλλ᾽ ἐξ ἐναντίας 

ἰέναι τούτων ἐπιχειρεῖ, ἔστω ἀνάθεμα, κατὰ τὸν ἤδη ἐχτεθέντα 

ὅρον ὑπὸ τῶν προδηλωθέντων ἁγίων καὶ μαχαρίων πατέρων, 

χαὶ τοῦ χριστιανιχοῦ καταλόγου, ὡς ἀλλότριος ἐξωθείσθω καὶ 

ἐχπιπτέτω ἡμεῖς γὰρ οὔτε προστιθέναι τι οὔτε υὴν ὑφαιρεῖν 

κατὰ τὰ προορισθέντα παντελῶς διεγνώχαμεν, ἢ χαθ᾽ ὁντινα- 

οὖν δεδυνήμεθα λόγον. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ δηλωθεὶς κανών. Ὅτι 

δὲ χατὰ πᾶσαν οἰχουμενιχὴν σύνοδον συνευδοχῶν ἦν καὶ ὁ κατὰ 

τὴν ἡμέραν πάπας διὰ τοποτηρητῶν τοῖς χεχηρυγμένοις δόγ- 

μασί τε χαὶ χανόσιν, οὐδεὶς τῶν τροφίμων λόγου ἠγνόησε. 
- Τί οὖν (1) τὸ ἐνταῦθα συναγόμενον; ὅτι περ οἱ νῦν τῆς 

πρεσθυτέρας Ῥώμης ἀρχιερεῖς; οὐδὲ τοὺς ἐπὶ τῶν οἰχουμιενικῶν 

χαὶ ἁγίων ἑπτὰ συνόδων ἀρχιερεῖς τῆς πρεσθυτέρας Ρώμης 

ἀποδέχονται χαὶ ἀσπάζονται, ἀλλ ὡς ἡμᾶς τοὺς Γραιχοὺς, χά- 

χείνους ἀποστρέφονται χαὶ ἐξουθενοῦσι, μὴ δεχόμενοι: τὰ παρ᾽ 

ἐχείνων συνοδικῶς λχαληθέντα χαὶ χυρωθέντα, ὡς εἶναι: τοὺς νῦν 

Τταλοὺς νέχς πίστεως δογματιστὰς, χαὶ ἑτέρων χανόνων ἐφευ- 

βετάς" ζηπτείτωσαν οὖν χαὶ Χριστὸν ἕτερον χαὶ ἀποστόλους ἑτέ- 

ρους᾽ χαὶ γὰρ οἱ ἐπὶ τῶν συνόδων θεοφόροι χαὶ θεοχήρυχες 

πατέρες, οὐ πεπιστεύκασιν εἰς πνεῦμα ἅγιον ἐκ δύο προσώπων 

τὴν ὕπαρξιν ἔχον, ἀλλὰ πεπιστεύχασι τῷ Χριστῷ, ὡς χαὶ ἐν 

τοῖς ἄλλοις ἅπασι, καὶ ἐν τοῖς περὶ τοῦ πνεύματος λόγοις (2) 

παρὰ τοῦ πατρὸς ἐχπορεύεσθαι τοῦτο διδάξαντι. 

Ταῦτα μὲν συνοπτιχῶς τῇ ὑμετέρᾳ ἀγάπῃ ἐδήλωσα, ἵνα 

γνῶτε πόσον ἔστι (8) κακὸν τὸ πνευματικῶς ὑποτάττεσθαι καὶ 

πειθαρχεῖν ταῖς τῆς πρεσ σθυτέρας Ῥώμης ἰδιορυθμίαις " φείδομαι 

γὰρ τραχύτερόν τι εἰπεῖν- ὅθεν χαὶ ἐπισχήπτομοαι πᾶσι τοῖς 

λαϊκοῖς, ὅσοι τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἐστὲ τέκνα γνήσια, φεύ- 

γειν ὅλῳ ποδὲ ἀπὸ τῶν ὑποπεσόντων ἱερέων τῇ λατινικῇ ὑπο- 

(1) Οοὐθ]. νῦν. (2) λόγος. (3) ἐστί. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. [2] 
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ταν ἢ; Χαὶ μηδὲ εἰς ἐχχλησίαν τούτοις συνάγεσθε, υτηδὲ 

γίαν ἐχ τῶν “ξιρῶν αὐτῶν δέχεσθε τὴν τυχοῦσαν: χρξῖσσον 

γάρ ἐστιν ἐν τοῖς οἴχοις ὑμῶν τῷ θεῷ προσεύχεσθαι καταμό- 

νας, ἢ ἐπ᾽ ἐκχλησίας συνάγεσθαι μετὰ τῶν λατινοφρύνων ὑπο- 

ταγάτων. Εἰ δέ τις τῶν εἰρημένων ἱερέων βίῳ μὲν κοσμεῖται 

σεμνῷ χαὶ εὐλαθεί ως ἀντέχεται, τοῦτο δὲ μο νον ἐστὶν ἡμαρ- 

τηχώς, τὸ διὰ βίαν ἢ συναρπαγὴν ὑπενδοῦναι τῇ ἐπεισφρησάσῃ 

ταῖς αὐτόθι ἐχχλησίαις τυραννίδι λατινικῇ, καὶ τὸν πάπαν ἔχειν 

ἀρχιερέα ὁμολογῆσαι, ὁ τοιοῦτος ἄλλως μὴ παρχαχωρΞίσῆω σὺν 

ὑμῖν ἐκχλησιάζεσθχι χαὶ ἱερατικῶς ἐνεργεῖν, εἰ μὴ πρότερον 

κατὰ προαωπον τοῦ ἀρχιξῖ πισχόπου τῶν Λατίνων χαὶ τῶν ὑπ αὐὖ- 

τῷ ἐπισχόπων ἐπιστρχφεὶς εἴποι, οὐχ οὕτως ἔσται" ἀλλ᾿ προσ- 

ΟῚ 

- Ν . ᾿ ΄ὔ 

απεσταλμ. ιἕνος συνοθιχὸς αφόρισμος κρχτειτω χα πάλιν, μέχρις 

«ἱ ι 3. 
ἂν χατὰ τὴν π ερί ἔληψιν τῆς τοιχύτης γραφῆς, 1 πρὸς τὴν θείαν 

χαὶ Ἴ σύνοδον χαὶ τὴν ἡμῶν μετριότητα ἀὐαυσαροε, (1). 

Καὶ οἱ ὑπ᾽ αὐτοὺς κληρ'χοί, ὅσοι τὴν ἡ ἡμετέραν ἁ ἀσπόάζον- 

ται ἐχχλησίαν, χαὶ τῆς πατροπαραδότου πίστεως . ἀντέχεσθαι 

βούλονται, οὐχ ὑποχείσονται τοῖς τὴν ὑποταγὴν ποιησαμένοις 

ἀρχιερεῦσιν αὐτῶν, οὐδὲ ἀφοριζόντων αὐτῶν ἕνεκα τοῦ πείθε- 

σθαι τῇ λατινικῇ (2) ἐκκλησίᾳ, μικρόν τι ἐπιστραφήσονται, ὁ 

γὰρ τοιοῦτος ἀφορισμὸς ἄχυρός ἐστι, καὶ πρὸς τοὺς (9) ἀφορί- 

ζοντας υδλλον ἐπαναστρέφει, ὅτι χαὶ σγχιανδάλων γϑγόνασι πρό- 

ξενοι τῷ λχῷ τοῦ Θεοῦ, χαταπατήσαντες τὴν τῶν ἱερῶν χα- 
Α 

νόνων ἀχρίόειαν, χαὶ τοὺς ἐπιδήτορας καὶ ἀλλότριοεπισκύπους 

δεξάμενοι, χαὶ χεῖρχς δόντες αὐτοῖς, σημεῖον εὐπειθείας χαὶ 

δουλώσεως, κἂν διϊσχυρίζωνται λέγοντες, ὡς οὐ χαταπροδεδώ- 

χαμεν τὰ πάτρια ἡμῶν ἔθη, οὐδέ τι τῶν ἱερῶν κανόνων ἔζω 

πεπράχαμεν" υὴ εἰδότες ὃ λέγουσιν" οἱ γὰρ τῶν ἁγίων ἀπο- 

στύλων χαὶ τῶν θείων πατέρων χανόνες ἀφορισμῷ χχθυποθάλ- 

(1) οἱ]. ἀνεδραμῶσι. (2) ἐλλείπει: λατινιχῇ. (3) ἐλλείπει: τούς. 
᾿ 

πὰ ΠΝ 
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λουσι τοὺς τῶν ἀλλοτρίων ἐνοριῶν χατεπεμθαίνοντας ἐπισχό- 

πους ἀλλὰ χαὶ (1) ἀναθέματι χχθυποδάλλουσι: χαὶ ἔχει μὲν 

Ὑμεῖς δὲ λαὲ περιούσις τοῦ Χριστοῦ, στήχετε ἐν τῇ πί- 

“ ᾿ δοίζεσῦς σῆς ἊΣ πο κν -“Ω» δῶν ΥΩ “κπ5ς στει, ἀνὸρίζςεσῦς, χραταιοῦσῇες, τοὺς ἀτάκτους σωφρονίζον τὸς, 

ἐλέγχοντες τοὺς τὴν εὐσέῤειαν παραποιοῦντας, υμηδὲν τῶν ὀρ- 

θῶν δογμάτων καταπροδιδόντες, ὧν ἀνέκαθεν παρειλήφατε, 
» “ἢ ΡΥ ΎΣΣ γὴν ἜΡῸΝ Ἂν το τς Ἀ Ν ἌΛΈΝΝ Α ὃ πᾶσαν θλίψιν βιωτιχὴν χαὶ πᾶσαν ζημίαν, χαρᾶν χαὶ χέροος 

ἡγούμενοι, ἵνχ μόνον ἐν ὑμῖν ἄσυλος διχφυλαγθείη ὃ τῆς ὁρ- θος “073 Ι 3 φλαχυςξ 6 Ὁβ 
θοδόξου πίστεως θησαυρός, ὃν ἐν τῷ τέλει τῆς ζωῆς: ἕχαστος 

ἡμῶν ἐπιφερόμενος, ἐξέλθοι τούτου τοῦ βίου, γυμνὸς μὲν ἐξ 
ε , ἊΝ , ΤΥ , ι , 
ἁπάντων τῶν χατὰ χόσμον πραγμάτων, ἐπὶ μόνῳ δὲ τούτῳ 

τῷ θησαυρῷ τὰς ἐλπίδας σαλεύων, καὶ τῆς εὐχταίας ἐχείνης 
- -- » - , ΡΟΣ ’ φωνῆς προσδοχῶν ἐπαχοῦσαι: ἡ πίστις σου σέσωχέ σε, πορεύου 

Σ ἈΕΑΣΣ Τ ἢ αν ὑ5}1ς Μ ᾿ «“᾿ ᾿ δὲ τέλο- εἰς εἰρήνην, ἧς οὐχ ἔστιν ὅριον οὐδὲ ἐς 

ὔ ’ - -" " φ Φ “-“ - 530 ὅ κι 
τοῦ θεοῦ, Ρωμαῖοί τε χαὶ Σύροι, ὅσοι τε ἱερῷ χοσμεῖσῆς ἀξιώ- 

5 « ῃ 9 ΝἮ ᾿ ᾿ αν ᾿Ξ πΞ 3 Ἃ ὑατι, χαὶ ἀκαταδούλωτον τὴν γνώμην φυλάττετε ἀπὸ τῆς 

περὶ πίστιν νέχς παρεχτροπῆς, χαὶ ὅσοι ἐν λαϊχοῖς ἐστε ζηλω- 
χ ΕΣ » Δ , 

ταὶ τῆς ὀρθοδοξίας θερμοί. 
«ε , -" ᾽ὔ [2 "-ὉΌ΄ ὔ᾿ “- 7 “Ὁ ι ς » ; 

Η χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν [Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ ἀγάπη 
ἐὰν ἐδ ι κ ἊΣ 7 , 

τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς, καὶ ἡ χσινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος, 

εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν. ᾿Αμήν. Μηνὶ ἰουλίῳ, ἰνδικτιῶνος β΄. (2). 

1) Οοἱδ]. πληρεστέρα ἣ περίοδος οὕτω: χαὶ τοὺς χχινοτομίαν εἰ-- Ἰρεστερ κε περ ν 
σάγοντας εἰς τὴν ἀμώμητον πίστιν τῶν χριστιανῶν ἀναθέματι καθυπο- 

ὄάλλουσι. (2) ἐπινεμήσει. 



Ἅ. 

Διήγησις τῶν ἁγίων τριῶν χαὶ δέχα ὁσίων πατέρων τῶν 

διὰ πυρὸς τελειωθέντων παρὰ τῶν Λατίνων ἐν τῇ νήσῳ 

Κύπρῳ ἐν τῷ ςψλθ' ἔτει. 

Εἰ χαὶ τὴν παιδείαν ἄμοιρος χαὶ ἀμέτοχος ἐγὼ ὁ τάλας, 

χαὶ τὴν γνῶσιν ἀμύητος, καὶ τὸν λόγον ἀμαθής, καὶ τοῦ λέ- 

γειν ἀνάξιος, ἀλλὰ θαρρῶν) εἰς τὴν τοῦ παναγάθου φιλανθρώ- 

που ἡμῶν ἀγαθότητα, χαὶ πολλὴν οὖσαν χαὶ ἀνείκαστον, καὶ 

μέτρῳ οὐχ ὑποθαλλομένην, εὔελπίς εἰμι καὶ πρόθυμος τοῦ λέ- 

γειν τὰ τῶν ἁγιωτάτων ὁσίων ἀνδοῶν διηγήματα. ᾿Αλλ ἄρτι 

παραχαλῷῶ ἀρξαμένου τοῦ διηγήματος, πιστὰς τὰς ἀκοὰς ὑφά- 

πλώσαντες τὸν λόγον εἰσδεξώμεθα. Ἔχει δὲ ὧδέ πω. Καὶ τὰ 

μὲν ὀνόματα τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν χαὶ ὁμολογητῶν μαρ- 

τύρων, εἰσὶ ταῦτα : ̓Ιωάννης, Κόνων, ἹἹερεμίας, Μάρκος, Κύριλλος, 

Θεόκτιστος, καὶ Βαρνάδας, οἱ δύο αὐτάδελφοι Μάξιμος καὶ 

Θεόγνωστος, ᾿Ιωσήφ, Γεννάδιος, Γεράσιμος, Γερμανός - οἱ πάντες 

οὗτοι μιᾶς ποίμνης τοῦ ἀληθινοῦ Χριστοῦ ποιμένος ἄκακχα πρό- 

θατα. Οἱ δὲ τούτων ἔξαρχοι καὶ καθηγηταὶ ὑπῆρχον οἱ ἄνω- 

θεν προμνημονευθέντες, ᾿Ιωάννης φημὶ ὁ τοῦ Βαπτιστοῦ ᾿Ιωᾶν- 

νου ταῖς τρίθοις ἑπόμενος, καὶ Κόνων ὁ τὸν ζηλωτὴν ᾿Ηλίαν 

τοῖς τρόποις μιμούμενος, οἱ χαὶ ὑπῆρχον ἐκ τοῦ Καλοῦ Ὄρους, 

τῇ γνώμῃ 
: οἷ ᾿ - ε “ 5» -" 

χοινὰ φρονοῦντες, χοινὰ μελετῶντες, ὡς χαὶ περὶ τῆς ἀληθοῦς 

» 

ἱ 

ἱ 

ἔν τινι τῶν ἐχεῖσε μοναστηρίων ἀσχούμενοι, χοινῇ 

ι 

,ὕ , ξ΄ ᾿ 4.“ ΨΨ δὰ ' , ὝΨ 

πίστεως μέχρις αἵματος ἑχυτοὺς ἐκδοῦναι. Καταλιπόντες οὖν 

τὸ θαυμαστὸν τοῦτο Καλὸν "Ὅρος, ἔφθασαν εἰς τὴν καθ᾽ ἡμᾶς 
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-- ε ΕΞ ΄ γοῦνα -Ὁ - 
νῆσον Κύπρον, καὶ ἐν τῇ θαυμασίᾳ μονῇ τῆς ὑπεραγίας Θεο- 

τύχου τῇ ἐπιχεχλημένῃ τοῦ Μαχαιρᾷ ἀνελθόντες, εἰς τὸ ἡσυ- 

χαστήριον. τῆς αὐτῆς μονῆς ἑαυτοὺς ἐγχλείσαντες, χαλῶς τὸν 

ἀσγιητιχὸν δρόμον διήνυον, ἔχοντες μεθ᾽ ἑχλυτῶν καὶ τὸ τῆς ὑ- 

παχοῆς τέχνον χαὶ μαθητὴν αὐτῶν, τὲν μοναχὸν Ματθαῖον, 

ὃν χαὶ διὰ τοῦ ἀγγελιχοῦ σχήματος ὕστερον Μάρχον μοναχὸν 
ζο; , ᾽ , Ἶ ῃ ΄ πΦ Ρ 

μετωνόμασαν. ᾿Εν ταύτῃ. οὖν τῇ θαυμασίᾳ μονῇ χαλῶς. τὸν 

τῆς ἡσυχίας χανόνα ἐκτελοῦντες, χαὶ πᾶσι τοῖς ἐκεῖσε μονά- 

ζουσι τύπος χαὶ ὑπογραμμὸς γενόμενοι, εἰς πᾶσαν. ὡς εἰπεῖν 

τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος τῶν χατορθωμάτων αὐτῶν. ᾿Εν 

τούτοις τοῖς χαλοῖς ἔργοις. καὶ χατορθώμασιν ὄντας τοὺς ὁσίους 

πατέρας ἡμῶν, τῆς φήμης αὐτῶν ἀχηχοὼς ὁ ἡπυμασκος Θεό- 

δωρος, χαταλιπὼν χαὶ αὐτὸς: πατ ρίδα,. 1 γένος, ὕπαρξιν, χαὶ τῇ 

μητρὶ αὐτοῦ συνταξάμενος, χαὶ τὴν αὐτῆς εὐχὴν καθάπερ θώ- 

ρᾶχα περιθαλλό ιξνος, χατέλχόε χαὶ ΟΝ τὸ εὐαγὲς τοῦτο 

μοναστήριον, καὶ τοῖς ὁσίοις τούτοις πατράσιν ἐντυχών, ἅπαντα 

τὰ χατ' αὐτὸν αὐτοῖς ἀπεκάλυψε, χαὶ τὸ ὅπως πύθον ἔχει ἔμ-- 

πυρον. τοῦ. γενέσθαι μοναχός, καὶ αὐτοῖς συνεῖναι τὸν ἅπαντα 
Ὧι 

χρόνον τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Οἱ δὲ θείῳ. κινούμενοι πνεύματι ἐδέ- 
» , 5» , ε “ δια ἣΝ 

ξαντο ἀσμένως, οὐ μέντοι ἀπέκειραν αὐτόν: ἡμερῶν δὲ διελ- 

θουσῶν οὐχ ὀλίγων, ἐάσαντες τοῦτο τὸ μοναστήριον τῆς ὑπε- 

ραγίας Θεοτόχου τοῦ Μαχοιρᾶ, καὶ τὸν χαθηγούμενον τῆς αὐ- 
“- “- ΕἸ ᾿ ΕῚ ᾽ [2 ὃ 

τῆς μονῆς ᾿Ιωχχεὶμ. ἀσπασάμενοι χαὶ ὅπαντας τοὺς ἀδελφούς, 
τὰ, κὸν ς “ “-“. ε γ ε “ ν βι 5 
ἐξήεσαν, τοῦ θεοῦ ὡς. οἶμαι ὁδηγοῦντος πρὸς τὴν τῆς ἀθλήσεως 

, 

ὁδόν. Περινοστοῦντες τοίνυν ὧδε χαχεῖσε, χαὶ ζητοῦντες τόπον 

ἡσυχίας, ἀπῆλθον εἰς τὴν σεδασμίαν μονὴν τοῦ Κουτζουδένδη, 

οὃς: χαὶ ἰδόντες. οἱ ἐκεῖσε μονάζοντες πατέρες χαὶ ἀπ τοι ἄ- 
᾽ ΧΑ ᾽ σμενοι αὐτοὺς ὑπεδέξαντο. ᾿Ιδόντες οὖν τὸν τόπον καὶ μὴ εἰς 

τὸ ἡσυχάσαι ἐπιτήδειον εὑρόντες, ἀνεχώρησαν τῶν ἐκεῖσε ἐΞ 

ρωτήσει "δὲ τὴν ἐρώτησιν ποιούμενοι, χατέλαθον τὸ εὐαγὲς 

μοναστήριον τῆς ὑπεραγίατ' Θεοτόχου. τῆς Κανταριωτίσσης, τὸ 
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πλησίον τοῦ χάστρου Καντάρας, χυὶ τοῦτο ἰδόντες ἐπιτάδειον 

ὧν πρὸς τὸ ἡσυχάσαι, ἐχεῖσε προσέθαλον, τοῦ θεοῦ ὡς οἶμαι 

ν ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν καὶ τὸν προλεχθέντα 

στερον ἀποχείραντες Θωμᾶν μετωνόμασαν" 
ε ὮΝ ᾿ 7 ᾿ ᾽ - " “- 

ὁ δὲ τούτου ἀδελφὸς νας τὸ ὙΠ ΈΝΗΝ βλάστημα, ὁ θεῖος 
ι ͵ 

συνῆν τῇ μητρὶ αὐτοῦ εἴς τιν γυναικείαν υονὴν ἐν 
“- ὗ 

τῇ Λευχωσίᾳ τῆς ὑπεράγνου ρνλθως τὴν ἐπονομαζομένην 

Μεγάλην Μονήν, θρηνῶν ἅμα χαὶ ὀδυρόμενος τὴν τοῦ χαλοῦ 
, ι “ ι « , - 

ἀδελφοῦ στέρησιν, ἐν πάσῃ τε χαὶ ὥρᾳ χαὶ ἡμέρᾳ τοῦτο ἐρ- 
,ὔ , ᾽ .] , 

γαζόμενος χαὶ μὴ παυόμενος, χαὶ ἐν νυχτὶ τὰ ὅμοια λούων 

τὴν κλίνην τοῖς δάχρυσι, πρὸς τὸν εὔσπλαγχνον καὶ εὐσυμπά- 

θητον θεὸν χαὶ χύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἔλεγε Κύριε ὃ 

ἡμῶν, ὁ διὰ σπλάγχνα ἐλέους κατελθὼν ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ 

σαρχωθεὶς ἀσπόρως ἐκ τῆς ἀχράντου σου μητρὸς καὶ ἀειπαο- 

ένου Θεοτόχου Μαρίας, ὁ εἰπὼν οὐχ ἦλθον χαλέσαι διχαίους 
» ᾿ « Ἁ 5 » ΄ δ, , 

ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν, αὐτὸς οὖν δέσποτα, ἐπάχου- 
» “Μ “- ε “ ι ᾽ »; δΦϑΟ͵Ρ̓» ι 

σον χἀμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀναξίου δούλου σου, χαὶ χα- 

ἴε τς 
-.; , τῷ «7: ἢ Ν, ,ὔ 

ταξίωσόν με συγχαταριθμηθῆναι τοῖς ἁγίοις σου δούλοις τούτοις 
γᾷ ΄, Ἂ , ι ᾿ 

τοῖς ὑπὲρ σοῦ ἀγωνιζομένοις χατὰ τὸ παρὸν, καὶ τὸν τελευ- 
ν : - ᾽ ᾿ τ ᾽ 

ταῖον χίνδυνον προσδοχῶσι πείσεσθαι" ὅτι εὐλογητὸς εἰ εἰς τοὺς 
Ἁ ᾿ , - 

αἰῶνας ἀμήν. ὋὉ δὲ εὖσπ τλαγχνος χαὶ πανοιχτίομων θεός, ὃ 

ἐχ χοιλίας μητρὸς τοὺς αὐτοῦ δούλους γινώσχων, ζήλῳ θείῳ 
» τ τὰν τ ὔ , ᾿ ᾽ κ᾿ 

πυρώσας τὸν αὐτοῦ ὁοῦλον Βασίλειον, χαταλιμπανει χαὶ αὐτὸς 

πάντα τὰ τοῦ βίου τερπνὰ χαὶ τὴν εὐλογημένην αὐτοῦ μη- 

τέρα, καὶ συνταξάμενος αὐτῇ, καὶ εὐχῆς ταύτης “ὡς ἐζήτησεν 
: 

- 

ἀπολαδών, χαταλαμόάνει χαὶ αὐτὸς τὸ μοναστήριον, ἐν ᾧ οἱ 
ΠΣ Ὁ ηΐ “»ἵ- ι ὃ 3 δ Χ' . ᾿ 

ἅγιοι οὗτοι πατέρες ἦσαν, εὐλογῶν καὶ δοξάζων Χριστὸν τὸν 

θεὸν ἡμῶν, καὶ προσπεσὼν τοῖς ποσὶ τούτων, ἠντιθόλει ἐχζη- 
"Ὁ "Ὁ , [ κ᾿ ᾿Ὶ "“ “ἦ ᾽ Ἁ » , 

τῶν τοῦ ποθουμένου τυχεῖν᾽ οἱ δὲ τὸ ἔνθεον τοῦ ἀνδρὸς ἰδόν- 

τες χαὶ διάπυρον, ἀπέκειραν τοῦτον μετονομάσαντες Βαρλαάμ᾽ 

“ὐι ν δὲ ὑποταττόμενος αὐτοῖς, χαὶ πᾶσαν διαχονίαν ἀγογγύστως 
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τε χαὶ ἀόκνως ἐχπληρῶν, χαὶ ταπεινὸς τοῖς πᾶσιν ξγνὼρ ζε:τ το 

ΠῚ 5 -" ᾽ ον ἈΣΡΘΙ α τας ΠΑΝ ΛΑ ΈΡΤΥΥΣ Ὁ ᾿ ἀχηθῶς, τῇ ἀχοαχίᾳ τῆς γνώμης καταλαμπόμενος 

-Ὁ- 
᾽ , Ν ἘΝ "τῷ τας Ἃ' τα δῷ «(ΟἽ ἐν ς δ δ 6: ΜΠΡῈ 
Εν ταύτῃ ὃε τῇ μονὴ ὄντων τῶν ὁσίῶν πατέρων χα 

η Π Ἵ ῃ 

Ξ ἣ Ἂ Ξ , Ν᾿ Ν , 5 , ΗΕ το 
χαλῶς τὸν τῆς ἡσυγίας ὁρόμον ὁδιανυόντων, οὐ μόνον ἐν τῇ 

᾿ ,’ 3. ὅδ ε ᾽ ᾿ " χοῦ ἡμᾶς γενεᾷ χαὶ γώρᾳ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ 
, νη ΕΣ ι Ὄπ 

(ς διά τοι τοῦτο χαὶ Κλήμης 
ε τ - 5 ε " "» ᾿ Ἔ 

ὃ τοῦ Παγχάλου ἐπονομα ζόμενος, ἱερεὺς ὦν, χαὶ αὐτὸς ὡς 

εἰπεῖν ἐξ αὐτῶν τῶν υἱητρικῶν ἀγχαλῶν τῆς μοναγιχῆς πολι- 
ΕΣ , κ ΄“» Ξ ͵7ὔ͵ ᾿ 

τείας ἐντεθραμ. ἰενος, μαθὼν τὴν τῶν ὁσίων πατέρων τούτων 
2 - ΤΡΕΙ͂Σ Ρ 

ἄγαν ἐγχράτειαν, ἔσπευσε πρὸς αὐτοὺς ἀφιχεσθαι" Ὑνωρίςει τοῦτο 

“ ΣΙ “ οΝ 
ἢ πασι τοῖς ἐχεῖσε 

[4 

βίον, εἰς ὃ ὃ θεὸς ἅπαντας οἰχονομιχῶς συνήθροισε, χαὶ λαοὼν 

τὴν συνήθη τοῖς μοναγοῖς μετάνοιαν, χαὶ οἰτήσας εὐγήν, ἔμεινε 

χαὶ αὐτὸς εἰς τοῦτο τὸ μονχστύήριον. ᾿Αλλὰ χαὶ Ἵερεμ 

ἄπο τοῦ Καλοῦ ρους, τὸν ἡσύχιον χαὶ αὐτὸς καὶ θεάρεστον 

μετερχόμενος βίον, μαθὼν τὰ περὶ τῶν τοιούτων χαὶ ἁγιωτά- 

τῶν ἀνδρῶν τῆς ἀσκήσεως καλὰ ἔργα, ἐάσας τὴν μονὴν ἐν ἧ 

διῆγς, φθάνει χαὶ οὗτος πρὸς τοὺς ὁσιωτάτους πατέρας τούςδε, 

χαὶ τοῖς αὐτῶν προσπίπτων ποσί, μετὰ δαχρύων ἔλεγε. εὐχα- 

ριστῶ τῷ ἀγαθῷ χαὶ πεῖς τῸ Ὁ Π6}: θεῷ, ὅτι με τῆς καλῆς 

ταύτης συναυλίας συνήγα γε καὶ ἠξ ξίωσε- υε0᾽ ὑμῶν ἀποθανο 

μαι, τίμιοι καὶ ἅγιοι πατέρες! ἐφθέγγετο ζεούσῃ τῇ χαρδίᾳ. 

Οἱ δέ, χείμενον ὄντα καὶ τοιαῦτα λέγοντα, ἐγείραντες ἐκ τῆς 

γῆς, καὶ ἀσπασάμενοι αὐτὸν οἱ γέροντες, ἔμεινε χαὶ αὐτὸς 
᾽ ᾽ “ ᾽ ἮΝ ᾿" Α -“ 

μετ᾽ αὐτῶν εἰς τόὸδε τὸ μοναστήριον, συνεργοὺς εὑρων τοῦ χα- 
Η ,ὔ δι , γ 

λοῦ ἔργου τῆς ἀσχήσεως, ἧς ἱμείρετο: οὐδὲ γὰρ ἦν τὸν δακ- 

τύλιον μὴ τοὺς τύπους τῆς σφραγῖδος τῷ χηρῷ μεταδοῦναι. 
Υ, τ » » - 

Οὔεν χαὶ οὗτος τὴν στάσιν αὐτῶν χαὶ χαρτερίαν τῆς προσευ- 

χῆς, καὶ πᾶσαν σχληραγωγίαν καὶ ἐγκράτειαν βλέπων καὶ ἐκχ- 
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τυπούμενος, τοῖς ὁμοίοις χαὶ οὗτος ἐχρῆτο. Τούτων οὕτως ἐ- 

χόύόντων χαὶ τῆς αὐτῶν φήμης διαλαμπ ὑσης, Μιχαὴλ χαὶ Θεό- 

δωρος οἱ αὐτάδελφοι ἀπὸ τοῦ Καλοῦ Ὄρους καὶ οὗτοι ὄντες, 

τὸν τρόπον χρηστοί, τὸν βίον σώφρονες, τὸν νοῦν εὐφρονέστα- 
“ , 

τοι, καὶ περιχαλλέστατοι ἐν τῇ καθ᾽ ἡμᾶς νήσῳ φανέντες, καὶ 

τοῖς ὁσίοις πατράσι τούτοις γνωστοὶ ὄντες, τὴν χαλὴν ἅμιλλαν 

χαὶ οὗτο: ἁμιλλῶνται, καὶ πάντα τὰ τοῦ χόσμου ὡς μάταϊα 

λογισάμενοι, ἀφέντες πλοῦτον, γένος, ὕπαρξιν, ἅμα τῷ μαθητῇ 
᾿ Μ » γᾷ ᾽ , ; , “Ὸ 

αυτῶν Ιωδννη, χαὶ προσμοναάριῳῷ οντι χαι πρεσθυτέρῳ τῆς μο- 

γῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόχου τῆς Παλλιουριωτίσσης, εἰς τόδε 

τὸ μοναστήριον ἔφθασαν, ψάλλοντες συμφώνως χαὶ οὗτοι τὸ 

τοῦ Δαυΐδ, ὡς ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, 

οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχὴ ἡμῶν πρὸς σὲ ὁ θεός! Οὺς καὶ ἰδόν-- 

ες οἱ ὅσιοι πατέρες ἡμῶν, ἠγαλλιάσαντο λέγοντες, δόξα τῷ 

οὕτως ἐὐ Ὁ ἐἘν θεῷ ἡμῶν, καὶ πάντα πρὸς τὸ συμφέρον 

οἰκονομοῦντι, καὶ εἰς ἑνότητα: πάντας ἡμᾶς ἀγαὴ ὄντι" ὅτι αὐτῷ 

πρέπει κὸν Καὶ εὐχαριστήσαντες, χαὶ τὸν ἐν Χριστῷ ἀ- 

σπασμὸν ἀλλήλοις ἀπονείμαντες οἱ γέροντες, ἔμειναν χαὶ οὗτοι 

εἰς ἐχεῖνο τὸ μοναστήριον, εἰς ὃ θεὸς οἰχονομιχῶς πάντας ἐχεῖσε 
“Ν ’ 

συνήγαγεν οἱ δὲ ὅσιοι πατέρες ἡμῶν τῇ χόριτι τοῦ παναγίου 

πνεύματος χαὶ τούτους ἀποχείραντες, τὸν μὲν πανθαύμαστον 

Μιχαὴλ μετωνόμασαν Μαχάριον, τὸν αὐτάδελφον τούτου Θεό- 
" 

δώρον, Θεοδώρητον, τὸν δὲ μαθητὴν αὐτῶν ᾿Ιωάννην, Ἱλαρίωνα" 

ἦσαν δὲ πάντες οὗτοι, ὡς προέφημεν, εἰς τόδε τὸ μοναστή- 

οιον συνῆν δὲ. τούτοις χαὶ ὁ καλὸς Γερόντιος προ, το χαλῶς 

ταῖς χρείαις τῶν ὁσίων τούτων ἀνδρῶν διηνεχῶς ἐξυπ ΠΡΕΊΝΝ 

μέχρι χαὶ τοῦ ἀρίστου ἀγῶνος. Καὶ ἦν ἰδεῖν γέροντας πράξει 

χαὶ θεωρίᾳ ἐχλάμποντας, τῷ πνεύμχτι ζέοντας, χαὶ τῷ χυρίῳ. 

δουλεύοντας: ψχλμῳδία γὰρ ἦν αὐτοῖς ἀχατάπαυστος, καὶ στά- 

σις παννύχιος, ἐν χερσὶν ἀεὶ τὸ ἐργόχειρον, καὶ οἱ ψαλμοὶ ἐπὶ 

στόματος" λογος γὰρ ἀργὸς παρ αὐτοῖς ὡς ἀποτρύπαιος ἐλε- 



ΜΕΘ ΡΙῚΟ ΝΥ ΚΟΎΥΤΙΓΡΈΩΝ: 20 

λόγιστο, φροντὶς πραγμάτων παρ᾽ ἐχείνοις οὐ μεμελέτητο" οὐ 

προσόδους ἐτῶν ἀριθμούμενοι: χαὶ ἐναποτιθέμενοι, οὐ μόχθους 

τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐφευρίσχοντες χαὶ μηχανώμενοι, χαὶ μεριμνῶν- 
"» Ω ἘΞ 3 .Ὶ 

τες πρὸς τὸ μὴ τῇ στερήσει τούτων ἐσαύριον ἐπιζητεῖν, ἀλλὰ 
' 

Στ᾿ 5 δω , “ ,ὔ ε -“ ᾽ “ 

πιστεύοντες τῷ ἀψευδεῖ στόματι. τοῦ κυρίου ἡμῶν [ησοῦ Χρι- 

στοῦ τὸ μὴ μεριμνᾶν, τῇ αὐταρχείᾳ συζῶντες, χαὶ ὅσον τὸ ἐν 

ὀλίγοις τισὶ μεμεριμνημένον τὸ πᾶν εἰς θεὸν ἀνατιθέμενοι" ἕν 

δὲ ἦν τούτοις ἅπασι τὸ σπουδαζόμενον, γνεχρωθῆνχι τῷ σώμα- 

τι, ὡς ἅπαξ τῷ χόσμῳ ἀποθανόντες χαὶ μὴ ὑπάρχοντες, καὶ 

σὺν Χριστῷ εἶναι ; χ ὀνομάζεσθαι. Καὶ οὕτως ἦν παρ᾽ αὐτοῖς 
“ » ᾽ ῃ Ν 5 Ν. 

τὰ μελετώμενα, καὶ καλῶς ἐφυλάττετο. ᾿Επεὶ δὲ οὐ δύναται 

πόλις χρυθῆναι ἐπόνω ὄρους χειμένη, ο οὐδὲ ὑπὸ τὸ μόδιον 
Ἁ 

χρύπτεσθαι τὸν λύχνον, οὐδὲ τούτων τὰ χαλὰ ἔργα ἐλάνθανε 

περιαδόμενα, ἀλλὰ μᾶλλον εἰσέτι ἡ καλὴ φήμη τούτων ὑπε- 

ρεχτείνετο, οὐ μόνον δὲ εἰς τοὺς τῆς καθ᾽ ἡμᾶς γενεᾶς, ἀλλὰ 
5 

χαὶ εἰς τοὺς λατίνους. Ὁ δὲ μισόχαλος χαὶ ἀεὶ βασχαίνων τοῦ 
7 ς -“ , ΄ ε » -“ 

γξνους Ὥμῶν, μὴ φέρων ὁρᾷν ἑχυτὸν πατούμενον ὑπὸ τῶν τοι- 
ἱ 

, 

ούτων ἁγίων ἀνδοῶν, ἤγειρέ τινα ζηλωτὴν κακίας καὶ ὄργανον, 

Αὐἰνδρέαν ὀνόματι, τῷ γένει λατῖνον, ὃν οἱ τοῦ γένους εἰώθασι 
- ““ἷ“"-Ξ ε δον ἃ ᾽ - 

χαλεῖν, Κήρυχα ̓  τοῦτον ὁ διάόολος ζήλου χκαχίας ἐμπλήσας, 

καθάπερ τὸν Σίμωνα μάγον χατὰ τῶν χορυφαίων. Πέτρου καὶ 

Παύλου φημί, ζέοντα τῷ φθόνῳ χαὶ τῷ θυμῷ, χαὶ ἕνα τῶν 

αὐτοῦ ὁμοφρόνων χαὶ ὁμοτρόπων ὄντα λχρὼν τοὔνομα Ἡλίερ- 
᾽ ᾿ 5 ἔν: . ᾽ ΠῚ ΕΥ̓ Π «“ 

μον, ἄνεισιν εἰς τὸ ὄρος τῆς Καντάρας, χαὶ εἰς ὃ ἦσαν. οἱ ἅ- 

γίοι οὗτοι μοναστήριον χαταλαθόντες, εἰσῆλθον ἐντὸς τοῦ ναοῦ, 
ι » Τὰ " ᾽ 

χαὶ ἐκάθησαν ἀμφότεροι, καὶ προσαγορεύσαντες τούτους, τὴν 

προσήχουσαν τιμὴν καὶ αὐτοὶ πρὸς αὐτοὺς ἀπέδωχαν- ὁ δὲ 
3 “- « Ν ϑ, ᾽ , Αἰνδρέας τὴν ἀλωπεχῆν ὑποδύς, ἔφησε πρὸς αὐτοὺς --α πόθεν 

χαὶ πότε. χαὶ ποίῳ τρόπῳ εἰς τοῦτο τὸ μοναστήριον χατοιχή- 

σατε; ἔφησαν δὲ οὗτοι. τὸ μὲν πόθεν ἐσμέν, οὐχ ἀναγκαῖον 

μῖν λέγειν - ὠφελείας δὲ χάριν ἐνταῦθα ἐληλύθαμεν, καὶ τῆς 
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7 , ᾿ ε 

οὐ πιόστεως ὶ πσργομὲν συυυύυστοαι και ὑπαῦτι 
" ἙᾺδ5 

᾿ ᾿ς, “- - “3. “ἤ ᾿" λας δ πὸ ΟΊ, ἃ ᾿ 
χεῖνος Ὥοξοτο ξερωταᾶν αὐτοὺς δῷ τὸ τοῦυ σΎ 10} εὐυγγελίου μαϊξ 

“ἢ 2ἡ ΤΟΝΨΙΨΕΤΥ ἀ  ῬΕΤε: δα. - »λῷς: ἐσχοΐ "Ἶ δέ : , 
τοῦ χποστολου" οἱ ὃς πᾶντὰ χολῶς ἐσχφηνισαν. ) δὲ, “λον- 

τγαε, ΟΥ̓ ΤΗ͂Ν τε ἘΕΡῚ ΝΣ ΕΝ ΡΝ ΤΣ ΑἸΩΣ "δ ξενν “, ΝᾺ 
σας αὐτῶν οτι πάντα συφῶς Ὡρμήνευσαν, λέγει αὐτοῖς, πῶς ὸξ 

“"- Π " " 

᾽ 

ΕΝ , ΒΕ ΠΣ ΕΊΣΞΕΙΣ ΝΕ ἐν : ΘΔ ἱερᾶς υσυσταγωγίας ἐχτελεῖτε; οἱ ὃεὲ ἀντεφησαν- χαῦ 

, ᾽ μ 4 » ᾿ - ι ᾿ , 

λόγου, κοι μεν αὐτοὺς α! σἀΎιαι καὶϊ οἰχουμενιχα! σὐύνοδο 

΄ 

τὶ “Ὁ -. 

ς ᾿ , Ἵ " ἍΝ Δ Ξ “- 
αγ τῶν χαὶϊ θεοφόρων πότερον, γρτον ἔνῳυμον, χαῦως Χχαὶ ὁ τοῦ 

7 - ν 5 ΦῊ Ν 85 ἍΣΘᾺ » ἌΣ 
θεοῦ πατοῦ: ΛΟΎΟς ξεν τῷ υυστιχῶ ὀξίπνῳ λιοῶν σῦτον χοι 

' ι: ᾿ ῃ 

»᾽ἷν - εν, : “» τ τὰν 
χλόσας, ξοῶλχξ τοῖς ΖΎ:0.: αὑτοι υ:θητεῖς κι ἀποστόλοις ξι- 

, 9 ᾿ , ἀν μὰ ἘΨΈΣΥΕ, αγ Α, ἀρὶ ας τῶν ὰΝ ΘΕ ἊΝ 1 
πῶν, λᾶοξετε ἄγξτε, τόουτο υὑοὺ ἔστι τὸ σῶμα. τὸ ὕτοϑ ἡ σῶν 

» 

χτελούντων τοῦ ἀζύμου 
« 

λατίνων τῶν τὴν ἱερὰν μ ς- ΝῚ -) ὃ: 
- 
ξ 

-Ξ 
τ΄- δὰ « ο᾽- Ν 

Η ε δὰ ε ΝΛ πὶ Ος »"" εἰ ἢ ΑΒΘ ᾿ ΞΘ μ" ,ὕ 

τὶ φατὲ ὑμεῖς; οἱ δὲ σταθερῷ τῷ φρονήματι χαὶ γενναίᾳ τῇ 

γνώμῃ, ἀνταπεχρίναντο: ὡς καὶ προλαδόντες εἴπομέν σοι, τὸ 
» κ ᾿ “« ᾿ ω ε τὰ τὰ , ΄ . ΕΞ Β 

αὐτὸ χαὶ νῦν λέγομεν" ὅτι ὁ τοῦ θεοῦ λόγος “ὃ ζῶν χαὶ ἀεὶ 
"» Η “ῆ. Ἐν ΕΝ - δὰ » " ν τ » 

ὦν, ἐν τῷ μυστιχῷ δείπνῳ λαρὼν ἄρτον ἔνζυμον, ἔμψυγον, 
’ " Ἐ ῃ Ἔ , Ψ; “-ἷ 

τέλειον, ἅγιον, ὡς μὴ εὑρεθέντος τοῦ τότε ἀζύμου, τοῦτο 
» Α ΕΣ 5 Ἷ » 

ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν ἔφησε, τοὐτέστι τὸ ἔνζυμον 

καὶ ἡυεῖς οὕτως χρατοῦμεν καὶ πιστεύομεν περὶ δὲ τοῦ ὑ- 
" τ ᾿ " ΩΣ 
τέρου λατινιχοῦ φρονήματος, χαὶ ἀ ύμου, περὶ οὗ ποιεῖτε 

ἣν ἐρώτησιν, οὐ γινώσχομεν, οὔτε πορὰ τῶν τοῦ Χριστοῦ χη- 

ρύχων, οὔτε παρὰ τῶν οἰκουμενιχῶν χαὶ ἁγίων συνόδων τοῦτο 

παρελάθομεν-" διὰ τοῦτο χαὶ οἱ τοῦ ἀζύμου τελεταὶ, ὡς υἣ 

εἰδότες, τοῦτο προσφέρουσι καὶ τῆς ἀληθείας ἐχπίπτουσι, καχῶς 

νοοῦντες χαὶ παρεχφράζοντες μὴ τὰς γραφὰς ἐξετάζοντες, χαὶ 

τούτων τὸ ἀληθὲς ἐχλέγοντες " εἰ δὲ χαὶ τοῖς γραφαῖς οὐ πι- 

μᾶς χαταχρίνετε ὡς τὸ ἀληθὲς μὴ 
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- ᾿Ν “" » ΄ δ , ᾿ ᾽ , 

Ν ορῦντάς, τὸ πῦρ χυφοτέρους δοχιμόσε!" χοὶ εἰ θέλετε, ἐχκ- 
- Σ ἮΝ ᾿ τὶ 

λέξασθε ἐξ ὑμν. ἦν οἷον οἴδχτε χαὶ ὃν ἔχετε δόχιλον ἐν τχύτη 

δὴ τῇ συγκρίσει, χαὶ ἡμεῖς πάλιν τὸ χὐτὸ ποιήσαντες ἔχυρι- 
Η ΝΣ : ᾿ Ὑν Σῇ Ἐ ΟΝ 5 

τὸν ἐκ τῶν ἡμετέρων ὃν ἐπιστάμεθσ: λχοέτω μερίδχ ἐκ τοῦ 
-.Ψ; ἘΡΩ͂Ν ἘΘΕΗ͂Σ ἔτ τ ἀπ: ἘΝ ε Ἔπαντο ΞΔ ΑΡΕ ε ΚΣ 
ἀζύμου οὗ προσφέρετε ἀνὰ χεῖρχς ὁ ὑφ᾽ ὑμῶν ἐχλεχθεὶς, ὁμοίως 

ἸΨΦΩΗ͂ ς , ᾿ἦΝ΄ Ἄγε Ἐν, . ὠωφι , " ᾿ 

χαὶ ὁ ἡμέτερος μερίδα ἔνζυμον ἐκ τοῦ θυομένου ἄρτου, χαὶ 

τοῦ πυρὸς ἁπτομένου χαὶ λαύρως χαίοντος, ἐν αὐτῷ ἀμφότεροι 
τε . Ἕ ᾽ »Ρ 

εἰσελθέτωσαν, χαὶ οἷος ἐκ τούτων ἀλώσητος διατιηρηθήσετοι 
β ΡῈ τ 5 Εν κα 

χαὶ ἀθλαοὴς ἐξέλθῃ, οὗτος ἔχει τὸ μεῖζον, χαοὶ τούτῳ πάντες 

ἐξαχολουθήσωμεν. Καὶ ταῦτα μὲν ἔλεγον οἱ τροισμιαχάριοι χαὶ 

θεῖοι πατέρες, οὐκ ὄγχῳ ἐπάρσεως διακένῳ φυσιούμενοι, ἀλλὰ 

θείῳ ζήλῳ τῷ μεγάλῳ χάν τούτῳ Ἠλιοῦ ὡς χαὶ ἐν τοῖς ἄλ- 
» 5 “- “δ τ 

λοις ἐχμιμούμενοι " ὡς γὰρ ἐχεῖνος πάλαι τὸ ὕδωρ τρισσεῦσχι 
᾿ ι 

Β΄... "- δῶν ὦ. ᾿ς ε ὌΖΟΝ Ἀὲν 

ἐπὶ τοῖς σχίδαξι 1 προστεταχὼς Ὥλπι 

στον, ὅτι ἐν πυοὶ μάλα θαυματουργεῖν, χαὶ τῆς ἐλπίδος οὐ 
Β Ν 3 Ν 

διήμαρτεν, οὕτω καὶ οὗτοι οἱ ὁσιώτατοι- ἐπειδὴ τὰ ἐν τῇ 
, , « 

χάριτι γινόμενα, ὡς 
» ΄- - τ ἤη ΔΙ ἂν " ᾿ “- 

ἐν τὴ παλαιᾷ. Καὶ ταῦτα μὲν δε. Τοῦτο γοῦν τὸ παρὰ τῶν ο 

ἁγίων λεχθὲν ἀχηχοὼς θηρίων ὠμότερος ἀνδρῶν, τὴν ἀλωπεχῆν 
᾿" δ ᾽ » ᾽ 

ὑπεχδὺς πρὸς τὸ θηριωδέστερον ἐτράπη, χαὶ πρὸς αὐτοὺς ἐπα 

πειλῶν ἔφησε ἐπεὶ περὶ τοῦ ἡμετέοου φρονήματος καταφρο- 
“ , » φον » 

γοῦντες λέγετε, οὐκ ἄξιόν ἐστι τὸ τρῖ φερόμενον εἰς ἀνάμνησιν 
͵ 

Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ ἡυῶν ἄζυμον, ἀλλὰ χαὶ ἡμεῖς κα- 
' 

χῶς χρατοῦντες ἐναντιούμεθα ὑμῖν, ἔλθετε πάντες ὑμεῖς πρὸς 

τὴν Λευχωσίαν παραστητόμενοι τῷ βήματι τοῦ ἀρχιερέως ἡἧ- 
᾿Ὶ 

μῶν, ὡς λόγον δώσοντες ὑπὲρ ὧν καχῶς και᾿ ἡμῶν ἐλαλήσατε! 

προθεσμίαν καὶ αὐτοῖς δοὺς ἡμέραν τινὰ τοῦ πρὸς αὐτὸν ἀφι- 

χέσθαι. ᾿Εάσας τοίνυν αὐτοὺς ἀπῆλθε τῷ θυμῷ καὶ τῇ αἰσχύνῃ 

νικώμενος. Οἱ δὲ τῆς ἀληθοῦς πίστεως ὄντως ἀληθεῖς ρήτορες 

τούτων τῶν οημάτων ἀχηχοότες, ἑνὶ λόγῳ πάντες συμφωνή- 

σαντες --- τῷ ὁρισμῷ σου, εἶπον, ἐξ 
ϑ 

ι ᾿ 

αχολουθήσομεν, καὶ ὑπὲο 
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: ἐῦε τν ἀπρν αυδε  Ν Δ ΜῊ ΝΣ ΕΡΡΘΕ ὙΠ Ξ τ ἡμῖν ἐπαγάγητε" εὐέλπιδες γάρ ἐσμεν ὅτι τῇ ψυχῇ ζησόμεθα, 

εἰ ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἀγωνισόμεθα- τὸ σώματα γὰρ 

ταῦτα προσταλαιπωρήσαντα ταῖς βιαίχις τῶν τυράννων τούτων 
,ὕ , “ἂὰ;» " ᾽ ἜΝ ᾽ 

λατίνων τιμωρίαις, ἐνδύσονται ἀθανασίαν ἐν τῇ ἀτελευτήτῳ 
7 - “, . Α , ᾽ ε ᾿ [ - ε 

ἐκείνῃ ζωῇ ἀψευδὴς γάρ ἐστιν ὁ εἰπών, ὅστις με ὁμολογήσει 
ι 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, χἀγὼ ὁμολογήσω αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ 

πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Καὶ ἅμα τῷ λόγῳ οἱ τῆς νοητῆς 

ἀμπέλου ἐργάται, χρούουσι τὸ ξύλον, καὶ ἐν τῷ ναῷ τῆς ὑπε- 

ρχγίας Θεοτόχου ἅπαντες συναχθέντες, παννύχιον ὑμνῳδίαν 
, ι ᾿ , ῃ Η , « 

ποιήσαντες, χαὶ τὴν θείαν λειτουργίαν ἐκτελέσαντες, μετέλαθον 

εἷς ἕκαστος αὐτῶν τῶν ἀχράντων χαὶ ζωοποιῶν μυστηρίων, χαὶ 

ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος τὸ θεῖον ἐλιτάνευον λέγοντες" Θεὲ πα- 
, ; - ἌΡ Ύτν ὲ ᾿ Η 

τέρων καὶ χύριε᾽ τοῦ ἐλέους, δ' ποιήσας τὰ πάντα ἐν λόγῳ σου, μ᾿ 

χαὶ τῇ σοφίᾳ σου κατασχευάσας τὸν ἄνθρωπ τον, ἵνα δεσπόζῃ 

τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων χτισμάτων, χαὶ διέπῃ τὸν χόσμον σου 
Η͂ ς ͵ ΚΣ ,ὔ ἈΝ" εὖν τῷ » ΟΝ 
ἐν. ὁσιύτητι χαὶ δικαιοσύνῃ, δὸς ἡμῖν τοῖς ἀναζίοις ὁὀούλοις σου 

σταθερὰν τὴν γνώμην καὶ πάγιον εὖ φρονοῦσιν ἅμα ὑπὲρ᾽ τῆς 
᾽ “-- “Ὁ ᾽ "» 

ἀληθοῦς πίστεως ἀθλῆσαι καὶ ἀποθανεῖν εἰς δόξαν σὴν χαὶ τοῦ 

μονογενοῦς σ σοὺ υἱοῦ χαὶ τοῦ παναγίου χαὶ ζωοποιοῦ σοὺ πνεύ- 

ματος, νῦν χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Καὶ τὸ ἀμήν! 

ἐχπληρωσάντων, ἐ τρις ἅπαντες ἐκ τοῦ ναοῦ, καὶ πᾶντα τὰ 
5» τὸ “Ψ Ψ»» , 

ἐν μονῇ χαλῶς διχταξάμενοι, χατέλαθον εἰς τὴν Λευχωσίᾶαν, τῇ 

ἐν τῇ ἐκεῖσε καλουμένῃ σεθχσμίᾳ μονῇ τοῦ ἁγίου Γεωργίου 
“-“ , , πὰ τ ᾽ “ «“ 

τοῦ Λάμποντος, ἤτοι τῶν Μαγγάνων. Καὶ ἦν ἰδεῖν ἅπαντας 

τοὺς τοῦ ἡμετέρου γένους ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ποταμηδὸν 

ρέοντας εἰς θέχν τῶν τοιούτων ὁσίων ἀνδρῶν, αἰτοῦντας τῆς 

παρ αὐτῶν εὐχῆς ἀξιοῦσθαι, ἅμα δὲ καὶ τῶν γεγονότων τὴν 

ἔχόασιν. ἀποθλέποντες, μακαρίζοντες αὐτοὺς χαὶ οἷον ἐπαλεί- 

φοντες πρὸς τοὺς προχειμένους ἀγῶνας. Τούτων δὲ περιαδο-. 

μένων ἀνὰ πᾶσαν τὴν νῆσον, ἔφθχσε μέχρι τούτου χαὶ ἐν τῇ 

ἧς ὀρθοδόξου πίστεως ἀποθανοῦμεν, εἰ χαὶ μυρίους θανάτους. 
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μονῇ τοῦ Μαχαιρᾶ χαὶ ἠκούσθη εἰς νοῦν δέ τινες τῶν ἐχεῖσε 
“ ἢ , - ε : , ς δ. - 

μοναχῶν ταυτὶ θέμενοι, ὧν ὁ μὲν εἷς ἔραγ ρίος, ὁ δὲ ἕτερος 

Γγνάτιος, Κύπριοι μὲν τὸ γένος, εὐγενῶ ν δὲ χαὶ πιστῶν γο- 

γέων ὑπάρχοντες, συντ ταξάμενοι τοῖς ἐχεῖσε μὸ ναχοῖς, καὶ θείῳ 

ζήλῳ χαὶ οὗτοι οἱ μαχαριώτατοι πυρωθέντες, ἐξῆλθον τῆς μο- 

νῆς καὶ ἐπορεύοντο πρὸς τοὺς ὁσίους πατέρας ἡμῶν. πορευό- 

ΓΤοι δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν ἔψαλλον, χαὶ ὁ μὲν εὐχαριστῶν μεῖς 

« τὰ διαδήματά μου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν σου, χαὶ μὴ 

καταχυριευσάτω μου πᾶσα ἀνομία »" ὁ δὲ ἕτερος ἔλεγε « πλη- 

ρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεως, χύριε, ὅπως ὑμνήσω τὴν δό 

ξαν σου ὅλην τὴν ἡμέραν ὅλην τὴν μεγαλοπρέπειάν σου ». Ὅτε 
ἔπ" " ὃ ας Ἂς ποσόον ε ΄ὕ Ἔρις 7ὕ παν κι 

οὖν Ὥγγισαν πρὸς τὴν μονὴν τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Λάμ. 
" » . -“ -ΝἮ “- ῳ ᾽ 

ποντος, δραμόντες ἔρριψαν αὐτοὺς ἐν τῷ ἐδάφει τῆς “γῆς, αἱἰ- 

τοῦντες εὐχῆς καὶ εὐλογίας τῶν ὁσίων πατέρων ἐχείνων τυ- 

χεῖν, καὶ δεόμενο: συνεῖναι τούτοις μέχρι ζωῆς καὶ θανάτου, 

χ χαὶ στηριχθῆναι ἐν τῷ προκειμένῳ ἀγῶν. αὐτῶν, καὶ συντα- 
ὃ ἵ 

χθῆναι τῇ θεία συναυλία τούτων. Οἱ δὲ τῆς ἀληθείας οὗτοι 
ῃ η ῃ Ὁ" 

κήρυχες χαὶ τίμιοι γέροντες, ἐδέξαντο αὐτοὺς ἀσμενεστάτως" 

χαὶ συνήχθη τὸ τοιοῦτον ἱερὸν σύνταγμα εἰς τρεῖς χαὶ δέκα 
ς Ν ᾽ 

ἁγίους πατέρας. Ὃ δέ γε ᾽Αν 

ὁσίων ἀνδρῶν, τῷ τε ἀρχιερεῖ αὐτῶν Στόργγῳ ἅπαντα χατέπος 
» εὐοννῖ , Μ 

ἀνήγγειλεν: ὁ δὲ μὴ (5 Ἰμελήσας, τάχιον συνήθροισεν ἅπαντα 

τὸν ὑπ αὐτὸν λαὸν ἀπό τε ἀρχιερέων, ἱερέων, γραμματέων καὶ 

τῶν τῆς ἐχχλησίας αὐτῶν, χαὶ ὁ ΘΑ λθβαα τοῦ τῶν λατί- 
» »Ῥ ΄ ᾿ τὴς “- - 

νων γένους, χαὶ τῆς τάξεως γενομένης, καὶ πλῆθος λαοῦ κοινοῦ 

συναθροισθέντος ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ τυραννιχῇ ἐπεξετάσει, μετα- 
͵ 

’ χλήτους ποιεῖται τοὺς ὁσίους οἱ δὲ εὐθὺς ἐπορεύοντο. Πο- 

ρευόμενοι δὲ ἔψαλλον κατὰ τὴν ὁδόν' μαχάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν 

ὁδῷ, οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ χυρίου, καὶ τὰ ἑξῆς τοῦ ψαλμοῦ. 

Προηγεῖτο δὲ τούτοις τὰ τῆς εὐχῆς τῶν ψαλμῶν ὁ παναγιώ- 

τατος Κόνων σὺν τῷ θαυμαστῷ Ἰωάννῃ, ἕως οὗ καὶ πρὸς τὴν 
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αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τῶν λατίνων ἔστησαν" χαὶ φησὶ πρὸς αὺ- 
ΖΕ ἐπὶ τ " εἶ ΣΟ ΤΩΣ ᾿ ῃ «ἃ 

τοὺς εἴπατε δή μοι, μονάζοντες, ἀληθῆ εἰσι τὰ παρὰ μαΐστο- 
«ε , ᾿ ν» τ, , ε ΄ 

θϑξου λχληθέντα περὶ ὑμῶν; ὅτι λέγετε, οὗ π ἡσφέρον- 

τες ἄζυμα ἐν τῷ βύθρῳ τῆς ἀπωλείας εἰσὶν ὡς πεπλανημένοι, 

χαχῶ- ἀντινομιοθε τοῦντες; Και οἱ τίμιοι ἔροντες ἀπεκρίναντο 
᾿- ." Ὑ ι , “ “- 

ὡς ἐξ ἑνὸς συμφωνοῦντες χαὶ λέγοντες λαμπρᾷ τῇ φωνῇ" ἡμεῖς 

Οὸ δὲν - --, [Ὁ - Ω μι 
» 

τὴ “Σὰ ΓΕῚ 

ἐν ἌΣ τ ἐὰ Ξι ΟὟ 
οὕτως λέγομεν, ὅτι ὅσοι τῶν ἀζύμων υϑταλαρ. 
ΕΠ Ὸ ᾽ ᾽ ι. " Ἄ ΄-Ὁ ΄ »Ι - 

ἀχηθείας. ἐκπίπτουσι, χαὶ ἐναντία τοῦ ἁγίου Εὐαγγε ίου χαὶ 
Γ- ΄ Ρ- ΄ ψῳ ς ᾿ ᾿δρ ἣΝ 

τῶν θείων Ὑρχφῶν χαὶ τῶν ἁγίων συνόδων παρχὸο ογυ ιατίζουσι, 
ἐὶ ὲ ἱ Ὶ 

καὶ πεπλανημένοι εἰσί, καὶ οὐχ οἱ ζῶντες μόνον ἀλλὰ χαὶ οἵ 
αι γεν , » Α "-Ὁ «-«-ς , - “ ’ 

ἈΦΕΝ πὸ Τούτων ἀκήχοως τῶν λόγων ὁ τῶν λατίνων 

ἀρχιερεὺς, θυμοῦ ἀσχέτου πλησθεὶς, ἐκέλευσεν ἅπαντας βληθῆ- 

ΨΙ δὼ ΡΝ ΤΩΙ ΟΣ ΟΣ 2, δὰ Γ᾿ -“ »Ὧ'»υ βθβειογμῷ τοῦ στ; ναι δεν τῇ φυλκχῇ, ὕο υλομ. μενος τῷ χαϑειργμῳ τούτους χατα- 

ἐφτιτς δι ΚΕ Ὶ  ΞΣ -ἶς ἘΞ Δ μν Ξ ἜΕΡΡ λας α ΡΝ" πειθηνίους ἐργάσασθαι" εἰ δὲ σκληροτέρᾳ τῇ γνωμῇῃ χαὶ ἀμε:- 
« δὰ Ἢ ΕΞ ᾽ ἄς λον ἀζϑις ἦν. , 

ταθέτῳ τούτους εἰ ρήσει, κακῶς ἀπολέσει. Οἱ δὲ δήμιοι τούτους 
᾽ὔ ΟΟΥΞ : ΕῚ ὃ ῃ 

βιαίως ἕλκοντες, οὃς μὲν δαίρον τες, οὃς δὲ ἀτάχτως ὠθοῦντες 
“Ὁ ΤφΑς ΦΊΛ. : 3:1 4 Νι 

οὖς μετ᾽ αἰσχύνης ἀκοντίζοντες, οὃς δὲ τοὺς πώγωνας ἈΚ ΟΣ 

τες, καὶ λόγους ἀπρεπεῖς τδὸς ἀποκαλοῦντες χαὶ πατε- 

ρίνους καὶ ἕτερα τοιαῦτα ἀθέμιτα, τῇ εἱρκτῇ ἐναπέρριψαν͵ 

Τοιχῦτ Ἃ εἰσ ἡ) σ- ) ἢ ἦα δεδο - ἡ πρρ ΠῚ » ᾿ δῆ δλθςε ιαῦτα τοίνυν εἰς αὐτοὺς δὀεὸραχότες, φόοος χαὶ τρόμος ἦλθεν 
» 

ἐπὶ πάντας ὰ χατοιχοῦντας ἐν ποι τῇ τῇ νήσῳ Ρωμαίους, 

χαὶ τὰς γεῖρας εἰς οὐρανὸν ἄραντες -τὰ δαχρύων ἔλεγον ᾿Ε- μα. τὰς χξϑιρα εις ουρᾶνο θ μετ 9 ΞΎ 

πίολεψον, χύριε, ἐξ οὐρανοῦ χαὶ ἴδε χαὶ ἐπίσκεψαι τὴν ἄμπε- 
ι ᾿ ε ᾽ ε » 

λον ταύτην, χαὶ κατάρτισαι αὐτὴν ἣν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά σου, 
Ὁ - » , « 

ἥτις τῷ σῷ ονομαᾶτι ἤρ ὡ 
7 » “ὖ ᾿ κ 2 

οετίσατο ἀποθανεῖν: ἴδε τὴν κάκωσιν 

ἡμῶν, ἴδε χαὶ τὴν θλίψιν: πάντων Νέβοῖ χατεχυρίευσαν οἱ 

αἱμοθόροι θῆρες οὗτοι, καὶ ὡς λέοντες βρύχονται. ᾿Αλλὰ τοὺς 
» ΒΞ , , ἐν ε -“ σ΄ ε δ 

ἐκλεκτούς σου, Κύριε, τούτους χαὶ πατέρας ἡμῶν, οἵτινες ὑπὲρ 

τῆς ἀληθείας ἑχυτοὺς ἐξέδωκαν ἀποθανεῖν χαὶ ἀντιστῆναι τοῖς 

πονηρῶς πὰ ἡμῶν χαὶ τυράννοις, ἐπίολεψον εἰς αὐτοὺς καὶ 

δὸς ἰσχὺν καὶ κράτος κατὰ τῶν ἐναντίων, ὅπως δι᾿ αὐτῶν δο- 



ΜΠΑΕΡ Υ ΒΌΡΟΝ ἸΟΥΠ ΤΟΣΝΕ εἰ 
τῇ ὶ Ξ ἢ Ἁ 5 ν» ; 

ξασθὴ τὸ ὄνομα σοῦ τὸ ἅγιον, καὶ τὸ ὀρθόδοξον παρρησιασθείη, 
δ 

καὶ τὸ τεταπεινωμένον χαὶ ὀδουλον ποίμνιον μεγαλυνθείη. 
“, Ω έ 

" ΄ ε 

Οἱ ὃξ γΞ τῆς χαχίας ἀπέ ῦν τῇ ἐνστάσει τῶν τιμίων 
΄ ΟΣ 5 ᾿ ᾿ Ξ: 

γξρύντων τούτων ἰόοντες, τὶ μὲν οὐ λέγοντες, τί δὲ οὐ πράτ- 
Υ Ν᾿ δ ὁ πυ - , Ξ 

τόντες, τὶ ὃὲ τῶν ἀτόπων οὐχ. ἐφθέγγοντο; βρύχοντες τοῖς 
ς τ Ὁ , : τ. υρ 
ἑαυτῶν ὀδοῦσιν ἐδάκνοντο. Βληθέντες τοίνυν ἐν τῇ φρουρζ καὶ 
σ ΚΥΤ ΕΞ Ἔ ΄ δας ἄσῳ λισθἐ" ΡΟ Θὺὴς πεν 25π|ο τ) σ- - Θεὶ 1099 ς τοὺς πὸοὸ σφ λ ιουξεντες, εις ευ χὴν ξτρῦπον το, ξε 

᾿ ἢ ΠΣ ΑΙ ΩΣ Μ ἀκα ἐσ ΠΩΣ τς Η͂ περι " δ 

χαι Κυριε, λέγοντες, ὁ χαταζιῶσας ἡμᾶς τοὺς ὁούλους σου ὑ- 
“- 5 Α δυο, ΞΖ Ξ -»"» ἌΝ τὰ 3.) 59. ᾿ Ω 

περ τῆς οἰ θου τον πίστεως ταῦτα παθεῖν, ἀξίωσον χαὶ ἐνίσχυ- 
Ὰ ἐν 5 αἷς ; ͵ ἢ 

σον εἰς τὸ ἑςῆἧς ὑθυδρομῆσα!: ἐν τοῖς δίχαιώμασί σου, χαὶ μὴ 
ἝΝ ᾽ εὶ ἘΦ -“ " Ν; ι Ἵ - 

εἰς ἕν ἡμᾶς φρονεῖν χαὶ παθεῖν 

τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 3 
Ψ ᾿ το ἡ νν εἰζι ᾿ τς: , 

Εμεξνον οὖν ὃν τη ὀξινῇ ταυτὴ φΦΡΟΡ πασαὰν τλ“«αχωσιν 

΄ ΄ ,ὔ : ς ϑχὶις 

ὑπομένοντες οἱ χαρτερικώτατοι οὗτοι ὅγθρι πατέρξς, τῇ ὀυσω- 
: 

δία, τῇ ταλαιπ πωρήσει χαὶ τῇ ἑτέρᾳ θλίψει ἐὐχ προ ητοῦν ΗΒ θεῷ 
ε 5 τ Ὥ . ΨἈᾺ - ᾿ τ 
ὡς ἐνιαυτὸν ἕνα, ἄοτου χαὶ ὕδατος μεταλα χμθάνοντες" χαὶ ἦν 
»ο“Ἷν , - , ἘΣ 
ἰδεῖν τὸ φρεσμωτήριον ἐχεῖνο, φροντιστήριον μᾶλλον, τῇ παν- 

δ ΄ ἜΣ ΄ ὩΣ , “Ὅν 

ἢ “- ὼὰ 7ὕἽ" αν δ ω Ξῳ 5. ΠΣ . » 

στὴ, χαὶ τῇ ψυλμῳὸδίᾳ τῇ διηνεχεῖ τῶν ἀρίστων ἐχείνων ἀν- 

δρῶν εὐχσριστοῦντες οὖν τῷ πανοιχτίρμον. θεῷ χαὶ κυρίῳ ἧ- 
- Ε “τ γ΄ “Ὁ - γ “ παϊδὸ “ ’ 

μῶν ΤΙησοῦ Χριστῷ εἰς ἔχαστος αὐτῶν τοιοῖςὸς τοῖς λόγοις 
Ν “Ὁ 9 “«Ψ ε 9 - ,7ὔ »" Ὁ ν᾿ “ 

τοῦ ψχλμῳϑοῦ ἐχρῶντο. ἐν πᾶσι τοῖνυν ἔξαργος ἐν "ταῖς 
ΑΝ ᾿ » “Ὁ " ΄ὔ , ,ὔ δ 

εὐχαῖς χαὶ ἐν ταῖς ἀποχρίσεσι τῆς τοιχύυτης θείας λογάδος Ε 

Γωάννης ἔλεγε: χαὶ γὰρ ἐκάθισαν ἄρχοντες χαὶ χατ' ἐμοῦ χα- 

τελάλουν, ὁ δὲ δοῦλός σου ἠδολέ 

Ο᾽ ἡγιασμένος Κόνων ἔλεγεν - ἐπεπόθησεν ἡ εὐ μου τοῦ ἐ- 

πιθυμῆσα! τὰ χρίματα σου ἐν παντὶ χαιρῷ. Ὃ καθαρὸς τῇ καρ-- 

δία Ἱερεμίας ἔλεγε παρανόμους ἐμίσησα, τὸν δὲ νόμον ἠγά- 

πησα᾽ βοηθός μου χαὶ ἀντιλήπτωρ μου εἰ σύ, εἰς τοὺς λόγους 

σου ἐπήλπισα. Μάρχος ὃ πέφωτισ μένος τῷ πνεύματι ἔλεγεν" 
» ΄ 5 4). ἃ “Σ . ἡ ᾿ 2 ᾿ 

ἐχχλίνχτε ἀπ ἐμοῦ πονηρΞξυύμιενοι, ἐϑαὶ ἐξερευνήσω τὰς ἐντολᾶς 
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τοῦ θεοῦ υου. Κύριλλος ὃ τῆς ἀληθείας κῆρυξ ἔλεγεν᾽ ὁδὸν 

ἀληθείας ἡρετισάνην, τὰ κρίματά σου οὐκ ἐπελαθόμην. Ὃ θαυ- 

μαστὸς ἀπό ζευοτς ἔλεγε" βοήθησόν μοι, Κύριε, καὶ σωθήσομαι, 
᾿ ͵7 5 “ Δ , Ψ -ἃςκ , ε κ 

καὶ μελετήσω ἐν τοῖς δικαιώματί σου διὰ παντός. Ὃ ταπεινὸς 
, 

ταπεινώθην ἕως σφό- 0)». τὰ πάντα Βαρνάδας εὐχαριστῶν ἔλεγε" 
᾿ γι , ᾿ ᾿ , ᾿ 

ὃρα, Κύριε, ζήσομαι κατὰ τὸν Δ ον σου καὶ ἀποθανοῦμαι ἐν 

τῇ ἀληθείᾳ. Μάξιμος, ὁ καὶ τῇ ἐπωνυμίᾳ ἀλλὰ καὶ τῇ πράξει 

Πάγκαλος, ἔλεγε: καὶ ἐλάλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις σου ἐναντίον 

βασιλέων καὶ τυράννων ἀρχιερέων χαὶ οὐχ ἠσχυνόμην. Θεόγνω- 

στος ὃ τῷ θεῷ γνωστός, εὐχαριστῶν ἔλεγε᾽ χαὶ ἐμελέτων ἐν 
" Ὁ ΥΨ 5 ὩΣ -Ξ » Ν ἐν (- ι 

ταῖς ἐντολαῖς σου αἷς ἠγάπησα σφόδρα, καὶ ἦρα τὰς χεῖράς μου 

ποὺς τὰς: ἐντολέός ἃς ἠγάπησα. χαὶ ἠδολέσ: ἐ τε ὃ πρὸς τὰς ἐντολᾶς σου ἃς ἠγάπησα, καὶ ἠδολέσχουν ἐν τοῖς ὃὁι- 
͵ὔ 7 «ε "»Ὸ-- -) νἢ » »-- Ἐς 5 ΠΝ ΞΞ Ξ ’ὔ ’ 

χαιώμασί σου. Ὃ θεῖος ᾿Ιωσὴφ ἔλεγεν ᾿ ὑπερήφανοι παρηνόμουν 
ἮΝ 5 ᾿ δ᾿ ἊΝ , ᾽ »»,; ’ : 

ὡς σφόδρα, ἀπὸ ὃε τοῦ νόμου σου οὐχ ἐξέ έχλινα. Γεννάδιος ὁ 

ἐκ τῆς γεννήσεως αὐτῆς τῷ κυρίῳ ἀφιερωθείς, εὐχαριστῶν ἘΞ 

λεγεν᾽ ἡ ψυχή μου ἐν ταῖς χεροί σου διὰ παντύς, καὶ τοῦ νό-- 

ο) » Ὦ φΦ- ῷ.- Ἐ Φ ς-" ὕου σου οὐχ ἐπ ΠΕΣ ὁ γέρας τίμιον ἑαυτὸν 
“ ἣ κι » 7ὕ " ᾿ , 

τῷ θεῷ προσάξας, ἔλεγε᾽ παρανόμους ἐμίσησα, τὸν δὲ νόμον 

σου ἠγάπησα" βοηθός μου καὶ ἀντιλήπτωρ μου εἶ σύ, εἰς τοὺς 

λόγους σου ἐπήλπισα. Τερμανός, ὥς πέρ τ' ἕρμαιον τοῖς τοῦ 

μενος, χαὶ αὐτὸς ἐφθέγγετο εὐχαριστῶν μέτοχος 
» ’ ᾽ -“ ρΡ , ᾿ “- : 
ξγὼ “εἰμι πάντων τῶν φοοουμξνων σὲ χαὶ τῶν φυλασσόντων τας 

Συμπληρωθέντος τοίνυν τοῦ ἐνιαυσιαίου ἐκείνου καιροῦ, 

ἤχθησαν πάλιν ποὸς τὸν τῶν Λατίνων ἀρχιεπίσχκοπον εἰς δευ- 
, » , ι ᾿ ἊΝ 

τέραν ἐρώτησιν᾽ χαὶ φησὶ πρὸς αὐτούς" ἄρτι μένετε τῇ προ- 
,ὔ 5 ὔ, ε -»» "ἃ 

τέρᾳ ἀγνωσίᾳ ὑμῶν, ἢ τοῦ χαιροῦ διδάξαντος μεταμεληθέντ ες 

ὠθήσατε τὰ παρ ὑμῶν λεγόμενα ἀποτρόπαια; Οἱ δὲ γεννάδες 

χαὶ τῆς ἀληθείας κήρυχες, ὡς ἐξ ἑνὸς συνθήματος ἐδόησαν᾽ μὴ 
, 

δῴη ἡμῖν Κύριος χρῦψαι τὴν ἀλήθειαν καὶ φανερῶσαι, τὸ ψεῦ- 
» 

δος! Καὶ τῷ ἀρχιερεῖ ἔφησαν" τοῦτο γνωστὸν ἔστω σοι, δέσπο- «(, 

-«ψυ:. 

πν 
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τὰ, ὅτι ὃ εἴπαμεν, τὸ αὐτὸ πάλιν χηρύσσομεν ᾿χαὶ λέγομεν, 
ἢ , » , -“ ε - ἔν καῖ. ρ, 

χαὶ λέγειν οὐ παυσόμεθα" ὃτι οἱ τῶν σςφύυμων μεταλαμιοάνον- 

τες τῆς ἀπωλείας εἰσὶ μέτοχοι. Καὶ πάλιν αὐτοὺς τῇ εἱρκτῇ 

παρέδωκεν ἀσφαλῶς χκατέχεσ σθα! παρὰ τῶν δημίων. Καὶ μετὰ 
᾿ , ᾿ -- 

χρόνους τρεῖς, ὁ ἀρχιεπίσκοπος πρὸς τὰ μερὴ τῆς Ανατολῆς 

βουλόμενος ἀπελθεῖν διά τινας δουλείας αὐτοῦ, εἰς τρίτην ἐρώ- το 

τῆσιν αὖθις τοὺς τοιούτους πατέρας παρέστησεν, ὅπως διὰ τοῦ 

τριττοῦ τῆς πεύσεως τὸ ἔῤαιον αὐτῶν μάθῃ καὶ ἀληθὲς, καὶ 

δῆλα ποιήσῃ τῷ πατριά ἄρχῃ αὐτῶν λεγομένῳ Ἱεροσολύμων, χαὶ ; ' 
λέγει πρὸς αὐτούς" εἴπατε δή μοι μονάζοντες, τὶ ἐσχέψασθε περὶ 

τοῦ ἀζύμου; ἔστι σῶμα Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ, ἢ οὖ; Οἱ 

δὲ μιᾷ τῇ φωνῇ θαρσαλέως ἐθόησαν" μὴ γένοιτο, Χριστὲ βχ- 

σιλεῦ, τοιοῦτον εἶνα: τὸ ἄζυμον, ὡς σὺ φής. Ὁ δὲ χαὶ αὖθις 

θυμοῦ πλησθείς, παρ οέδωχεν αὐτοὺς τῷ ᾿Ανδρέᾳ, χἀχεῖνος τῇ 
- 

φυλαχῇ παραδοὺς τῷ δεσι σμοφύλακι αὐτοὺς ἀσφαλῶς τηρεῖν πα- 

ρήγγξιλεν. 

ὋὉπόσα δὲ δεινὰ ὑπέστησαν ἐν τῇ φυλαχῇ ἐν ὅλοις τοῖς 

οία γλῶσσα δυνήσεται ἐχφράσαι; τοὺς πόνους, τοὺς 

μόχθους, τὰς ἀγρυπνίας, τὰς ταλαιπ τωρίας, τὰς ἐν λιμῷ καὶ 
, 

, ἀδα- Ο δίψη χαχοπαθείας, τὰς ἐν ψύχει χαὶ γυμνότητι! Οἱ 

μαντες τῇ ψυχῇ καὶ τῇ πίστει, γενναίως ταῦτα- ὑπέφερον. Ἔν 

ταύτῃ οὖν τῇ ζοφώδει χαὶ δεινοτάτῃ φρουρᾷ ὄντων τῶν ὁσίων 

πατέρων τούτων καὶ ὃ ὁβθλογητῶν τῆς ἀληθείας, Θεοδώρητος ὃ 

(ἐκ) τοῦ Καλοῦ Ὄρους ὁρμώμενος, ὁ διὰ τοῦ θείου χαὶ ἀγγε- 

λιχοῦ σχήματος μετονομασθεὶς Θεόγνωστος, νόσῳ δεινῇ περι- 

πεσὼν ἐν αὐτοῖς τοῖς δεσμοῖς τὴν ψυχὴν τῷ θεῷ παρέθετο. 

οἱ δὲ συναγωνισταὶ τούτῳ θεῖοι. πατέρες θρηνοῦντες, ἅμα δὲ 

χαὶ εὐχαριστηρίους ὠδὰς ἀναπέμποντες, τὸν θεὸν ἐδοξολόγουν 

τὸν πάντα σοφῶς πρὸς τὸ συμφέρον. οἰχονομοῦντα. Ὃ δέ γε 

Αἰνδρέας μαθὼν τὴν τοῦ ὁσίου πατρὸς τούτου τελευτήν, προ- 

σέταξεν ἵνα τὸ ἅγιον αὐτοῦ λείψανον διὰ μέσης τῆς χώρας 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 9 



94 ΜΑΡΤΎΡΙΟΝ ΚΙ ΠΡΊΩΝ 

τες ἀνηλεῶς τῷ πυρὶ παρχπέμψωσιν: ὃ χαὶ γέγονε - τοῦ 0 » ἝΝ ο κ 

Χ . » ᾿ Η “ ᾿ ““Ρ ε - - 
πυρὸς γὰρ εὐτρεπισθέντος, χαὶ τοῦτο πρὸς ὕοριν ὡς δῆθεν τοῦ 

Ὁ ᾽ - ὕ 

ἡμετέρου γένους γξε γονότος, χαὶ ἑλχομένου διὰ τῆς ἀγορᾶς, εἰς 

τὸ πῦρ ἐνέοόχλον. Καὶ οὕτως ἐτελειώθη αὐτοῦ τὸ μαρτύριον 

χατὰ τὸ ς ψλθ' ἔτος, μηνὶ ἀπριλλίῳ ε΄. 

Οἱ δὲ ὅσιοι πατέρες οὗτοι, τῆς εἰς θεὸν ἐχδημίας αὐτῶν 

προγνόντες, χαὶ ἜΣ τοὺς ἐν τῇ φυλαχῇ ἀδελφοὺς ὄντας, 

τοὺς μήπω τοῦ ἀγγελιχοῦ σχήματος ἀξιωθέντας, τούτους τῷ 

θείῳ σχήματι καταξιοῦσι- χαὶ τὸν μὲν Ματθαῖον ὠνόμασαν 

Μάρχον, τὸν δέ γε Κλήμεντα, Κύριλλον, τὸν θαυμαστὸν Θω- 

μᾶν, Θεόχκτιστον, τὸν Βαρνάδαν, Βαρλαάμ, τὸν Μαχάριον τὸν 

ἀπὸ τοῦ Καλοῦ Ὄρους, Μάξιμον, τὸν Ἱλαρίωνα, ᾿Ιωσήφ, τὸν 

Γγνάτιον, Γεννάδιον, τὸν Γρηγόριον, Γεράσιμον, καὶ τὸν Γερόν- 

τιον, Γερμανόν᾽ ὁ γὰρ Ιωάννης, ὁ Κύνων χαὶ ὃ Ἱερεμίας προ- 

γένεσ τέρως τούτου ἠξιώθησαν. Ὁ δέ γξ ᾿Ανδρέας, π χρελθόντων 

τῶν τριῶν χρόνων, χαὶ οὕτως τῷ θυμῷ νιχώμενος τῷ προτέρῳ, 

πάλιν εἰς ἑτέραν ἐξέτασιν αὐτοὺς παρέστησε, χαὶ φησὶ πρὸς 

αὐτούς- ἔτι ἐμμένετε τῇ προτέρᾳ ὑμῶν χαχοθουλίᾳ λέγοντες, 

σι τὸ ἄζυμον ἀγιχ χζόι μενον ὑπὸ τοῦ ἱερέως οὐκ ἔστι σῶμα 

Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ ἡμῶν; Οἱ δὲ λαμπρᾷ τῇ φωνῇ ἐ- 

βόησαν λέγοντες " ἡμεῖς οὕτως ἀποχρινόμεθα, χαὶ εἰς ἐπήκοον 

πόντων τῶν παρατυχόντων ἐπ ΓΕ ΈΝ χαὶ διαμαρτ' υρόμεθα᾽ 

χαὶ μὴ ἀποθλέψητε εἰς ἡμᾶς τοὺς πτωχοὺς χαὶ ταπεινοὺς μο- 

ναχούς, καὶ χαταφρονήσητε τῆς δίκης, μὴ δὲ τὴν χρίσιν τῶν 

πενήτων εἰς οὐδὲν λογισθῆτε᾽ ἀλλὰ τὸ ἀληθὲς ἐνο πτριζόμενοι, 

τῷ ζυγῷ τὸ δίκαιον ἀπόδοτε, ἵνα μὴ τῶν μιχρῶν τούτων ἀν- 

δρῶν ὡς εὐτελῶν λογιζόμενοι περιφρονήσαντες, παρὰ τοῦ τὰ 

πάντα ἐφορῶντος διχαίου χριτοῦ χαὶ κυρίου ἡμῶν χαταχριθῆ- 

τε. Ἡμεῖς χριστιανοί ἐσμεν, ὀρθόδοξοι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑ- 

ψίστου, πιστεύοντες εἰς πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα, 

πατέρᾳ ἄναρχον, υἱὸν συνάναρχον, πνεῦμα συναΐδιον τὸ ἐκ τοῦ 
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πατρὸς ἐκπορευόμενον, χαὶ ἐν υἱῷ ἀναπαυόμενον, τὴν παναγίαν 
«ς ε " ᾽Ν » “«Ψ « 

Τριάδα, ὡς οἱ θεῖοι πατέρες ἐδογμάτισαν ἐν τῷ ἁγίῳ συμθό- 
» “- ε ΄, χ'" Ν , ἀν τον 

λῳ, χαὶ εἰς τὸν ἕνα τῆς αὐτῆς ἁγίας Τριάδος τὸν χύριον ἡμῶν 
Α “ "» σῷ » “Ὡ δ᾿ ι Ῥ 

Γητοῦν Χριστόν, τὸν χατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρχω- 
- 

θέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου “καὶ Μαρίας τῆς παρθένου χαὶ ἐναν- 

θρωπήσαντα᾽ σταυρωθέντα, καὶ ταφέντα, χαὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
͵ : 

ἀναστάντα, χαὶ εἰς οὐρανοὺς ἀνχληφθέντα, χαὶ καθεζόμενον ἐκ 
- , ἐς Σ , »ν νι ΤᾺ τς ᾿Ξ ἐς σὺ 

δεξιῶν τοῦ πατρός, καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης χρῖναι 

ζῶντας χαὶ γεχρους, οὗ τῆς βασιλείας οὐχ ἔσται τέλος. Πι- 
ΙΝ ᾿ 2 , -“ 

στεύομεν δὲ χαὶ εἰς τὸ πανάγιον αὐτοῦ χαὶ παντέλειον σῶμα, 
,ὕ ι ἥν δα "- : , ᾽ “ ῃ- ἘΞ τα ἜΣ 

ὅπερ ταῖς οἰχείχις χεοσὶ παρέδωχε τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ μαθηταῖς 
» 7 - Ὥ 

χαὶ ἀποστόλοις: εἰπών λάοετε 

α, τοῦτο ποιεῖ ἴτε εἰς τὴν ἐμὴν 
΄, ι ῃ "ἦν 

διχθήκη  χαὶ οὗτο: πχοέδωκαν τὴν υ. 

σΐχν τὴν ἐν πάση τῇ οἰκουμένῃ ὀρθοδοξ 
ε Α » , ἾΝ ι ΜΝ - » 

ἱερὰ εὐαγγέλια ὁιαγορεύουσι καὶ πάντες οἱ ἅγιοι, ὅπερ ἐστι τὸ 
ΕΩ τῷ ι - " 7 "- 

ἔνζυμον, ὃ χαὶ τοῦτο εἰς θυσίαν προσέφερον, καὶ μέχρι τῆς 

σήμερον τὸ αὐτὸ φυλάττοντες διχτελοῦμεν, καὶ πιστεύομεν 
ι Ξ “-“᾿ 4 » ᾽ὔ ε - ᾽ Ἂν 

καὶ ὁμολογοῦμεν καὶ εἰ μυρίους θανάτους ἡμῖν ἐπαγάγητε, 
» “τῷ ὌΝ " » 

οὐδὲν τῆς στ ἐρρᾶς ταύτης ἐνστάσεως χαυνώσητε, καὶ οὔποτε 
“- “ δ ς , τ - » 

τῶν πατεριχῶν παρχδόσεων ὕστεροι φχνείημεν, χαὶ τῶν ἀπο- 

στολιχῶν διατάξεων χαὶ τῶν ἁγίων πάντων" χαὶ εἴ τις τούτοις 
, ᾽ , ᾽ ᾿ 5. “Ὁ Εἰ “ 

οὐ πιστεύει, οὐδὲ ἐξαχολουθεῖ, οὗτος τῶν πιστῶς ὀρθοδοξ οὖν- ξ 

τῶν οὐχ ἔστιν, ἀλλ ἔκδηλος ἐστὶν ὁ τοιοῦτος αἱρετιχός ἐπεὶ 

χαὶ ὁ μιχρόν τι ἐχκλίνας τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, αἱρετικός ἐστι, 

καὶ τῷ τῶν αἰρετιχῶν ὑπόκειται ἀνχθέμχτ'. Εἰ δὲ περὶ τῶν 

ἀζύμων ἡμᾶς ἐρωτᾷς, ἡμεῖς οὐχ ἤλθομεν διαλέγεσθαί σοι περὶ 

τούτων, ἀλλ οὔτε μετά τινο; ποσῶς ἠδουλήθημεν ἔχειν λόγον 

ἐν τούτῳ δὴ τῷ τόπῳ, ἀλλ᾽ Ὁ μόνον μεριυνᾷᾶν τῆς σωτηρίας 

τῆς ἡμετέρας ἐπεὶ δὲ βιαίως ἀἰς τε. ἡμᾶς εἰπεῖν, ἰδοὺ 

λέγομεν“ καὶ ἀχηθῶς ἐροῦμεν, ὅτι οὐ κατὰ θέλησιν ἡμετέο ἔραν, 
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ἀλλὰ κατὰ τὴν πυράδοσιν τῶν θείων Γρχφῶν- σύνητε δὲ ἐπὶ 
“ ε - ὔ " λ ι ’ « " ,ὔ 

τοῖς ἡμῶν λόγοις, καὶ τὸ τὶ διχγορεύουσιν αἱ θεῖχι Γραφαί, 

μήπως ὕστερον πολλὰ μεταμεληθέντες οὐδὲν ὠφελήσητε. ᾽ν 

τῇ Καινῇ Διαθήχῃ, οὐδὲ εἰς μίαν εὑρίσχεται, ὅτι ὁ Χριστὸς 

παρέδωκε τὸ ἄζυμον, οὔτε οἱ ἀπόστολοι, μὴ γένοιτο" πᾶς τοί- 

νυν ὁ μὴ εἰπὼν ὅτι ἀπαράδοτόν ἐστι τῇ καθολικῇ ἐχχλησίᾳ τὸ 

ο ν ον, πιστὸς χριστιχνὸς οὐχ ἔστι, χαὶ τῷ ἀναθέματι ὑπο- 

χείσεται" πεπίστευται γὰρ ἀληθῶς, καὶ διχοεθαιοῦσιν αἱ θεῖαι 
᾽ ΄ .Ὶ 

φαί, ὅτι τὰ ἄζυμα τῶν ᾿Ιουδαίων εἰσι, χαὶ τοὺς ποιοῦντας γε 

ΣΙ τ "4 ς ὦ ᾽ ᾿ 
αὐτὸ σῶμα Χριστοῦ, οὕτως ὁρίς ονται οἱ αγιοι ἈΑπόστολοι χαὶι 

«“ ᾿ 

αἱ ἅγιαι χαὶ οἰχουμενικαὶ σύνοδοι, ὅτ! παράνομιί εἰσι χαὶ τὰ 
» , » - ον». ἘΝ Ἐν » Ν 

τῶν ᾿Ιουδχίων φρονοῦσι, καὶ ἔξω εἰσὶ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, 

χαὶ παρυχθάται τῆς ἀληθοῦς παραδόσεως" τὸ γὰρ παρὰ Χριστοῦ: 
ὶ 

, “ ἀσα», ΄ 
χαὶ πάντων τῶν ἁγίων μαρτυρούμενον ἀληθινὸν σῶμα Χριστοῦ, 

υμὸν ἐστίν, ὃ καὶ ἡμεῖς μαρτυροῦμεν, χαὶ ὑπὲρ αὐτοῦ 

πάσχομεν, καὶ ἔχομεν ἀποθανεῖν εἰ δὲ τοῦτο οὐ παρχδέχεσθε, 

ῦλο ἀπόστολος Πκ [] ος φησίν: ὁποῖόν ἐστιν ἑκάστου τὸ ἔργον, τὸ. 

"" εἰ 

πῦρ δοκιμάσει" ἐχεῖνο τὸ πῦρ, ὃ καὶ πρὸ καιροῦ ὑμῖν εἰς προαί- 
ε τῶν χαὶ δοχιμὴν ἐθέμεθα, καὶ ἑτοίμως ἔχει ὁ θεὸς δεῖξαι ἐκ 

τούτου τὸ ἀληθές: εἰ δὲ χαὶ τοῦτο οὐ θέλετε, ἀλλὰ ἀδίχως 

ἡμᾶς τῷ θανάτῳ βουληθῆτε παραπέμψαι, ὁ κοινὸς χριτὴς ἐχεῖ- 
-- νος τὴν δικαίαν αὐτοῦ χρίσιν ἀποφανεῖται μέσον ἡμῶν καὶ ὑ- 

μῶν ᾽ γοῦν μέλλετε ποιεῖν εἰς ἡμᾶς μὴ κατοχνῆτε! 
: : 

Θ᾽ ο: δὲ θηρίων ὠμότερος ᾿Ανδρέας τούτων τῶν ρημάτων 
» , « » ἀχούσας χαὶ τῷ θυμῷ ον. ὥρισε χαὶ πάλιν βληθῆναι δὲ 

, ἐν τῇ φυλαχῇ" αὐτὸς δὲ ἀναχωρήσας ᾧχετο, αἰσχύνης ἅμα 

χαὶ θυμοῦ γέμων, ποιήσας τρεῖς ἡ μέρας μή τέ τινος τροφῆς 

γϑυόμενος ἡ τε ὕπνῳ ἐπαναπαυόμενος, ἀλλὰ σύννους καθή- [- ΐ ὼ ς, μ ἦν ὧν με ΝῚ ἢ 

μενος ἐμελέτα ποίῳ θανάτῳ αὐτοὺς ΠΡΉΡΕ Εἷς δέ τις 

τῶν Λατίνων χαλέσας τὸν μοναχὸν Γεννάδιον, ἐχ τῆς μονῆς 

ὄντα τοῦ Μαχαιρᾶ, γνώριμος ὧν αὐτῷ, λέγει πρὸς αὐτόν" πεί- 



Μ ΑΡΤΡ,Ο ΝΥ ΥΙΡΙΩΙΝ,; ὉΠ 

σθυτί μοι συμθουλεύοντί σοι χαὶ πρόσελθε τῇ βουλῇ τοῦ ᾿Αν- 

δρέου, χαὶ ἔλευθε ροῦσαι τῆς δεινῆς ταύτης χολάσεως ἄλλως τε 
΄, Ν δι , 

ἑ χαὶ πατέρα ἔχεις χαὶ μὴτ ἔφη χαὶ ἀδελφήν, χαὶ τί τὸ ὄφελος 
Ν τ Ἂν 

χαταλιπεῖν αὐτοὺς τοιούτοις τ νοῖς προσομ.: ιλεῖν; Ὁ δὲ τῷ ὄντι 

γενναῖος Γεννόάδιος, ἀγρίῳ τῷ ὄμματι Ἐβοσιλῶν ἔφησε πρὸς αὖ- 

τόν: ἀπόστα ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐργό ἅτα. πῆς ἀς 
- ᾿ εἴ ὮΝ ΄ 

λέγεις" τοῦτό μοι ζωὴ χαὶ τρυφή, καὶ ἀνάπαυσις, ὃ δεινόν σοι 
, κ - Η Ἐ ἘΣ ΤΣ 

φαίνεται,. τὸ πρόξενον ἐχείνης τῆς μακαριότητος οἱ ἐμοὶ δὲ 

γονεῖς, καὶ πατὴρ χαὶ μήτηρ χαὶ ἀδὲε ελφοὶ οὗτοί εἰσιν οἱ μετ ἰ 
ε γ “" » ε δι ᾿ 
ἡἠρετίσαντο ὑπὲρ Χριστοῦ ἀποθανεῖν. Ὁ δὲ τὸ ἀμε- 

Αἰποστόλων, χαὶ τὸν ἕνα τῶν τεσσαράκοντα Χριστοῦ μαρτύρων 
Ἐς Πρ ξεν - δ, ΣΌΣΕΝΙ “" 

δελεάσας ἥρπασε χαὶ τοῦ θείου φωτὸς χαὶ τῆς γλυκύτητος τοῦ 
δὰ ἐν » Ω “ » ,ὔ “ 7ὔ δ" 

παραδείσου ἐστέρησεν, οὕτως χὰν τούτῳ τῷ μαχαρίῳ τὺν ὁόλον 
5 ἃ δ᾽.5 ον τ, ι - -- δ 

λλ ἐϑεύαθν ὁ δείλαιος χαὶ τοῦ σχοποῦ ὁδιή- 
70 

ἀ 

τον ῦ χάριτι. χαριτωθεὶς χαὶ φυλαχθεὶς [Ὁ 

ΓΝ τὰ ΝΟ. γπνς 

γενναῖος τῇ πίστει Γεννάδιος, καὶ τὸν δόλον τοῦ δολερῷς δὸο- 
7 ͵7 , ι - 

λιξυομένου δολίου γενναίως ἐξέφυγε, χαὶ. τῇ. ἐν Χριστῷ αὖθις 
ῃ 

ἀγέλῃ συναμιλλώμενος ἦν τὴν χαλὴν ἅμιλλαν. 

ογ.-.ὄ 
-Ὁ 
ξ -. ον. Ξ τὴ τς Ὁ] Βληθέντων οὖν, ὡς δεδήλωται, τῶν ὁσίων. πατ 

- 

φυλαχῇ, καὶ τριῶν ἡμερῶν παρελθουσῶν, προχαθήσαντος αὖ 

τοῦ χαταράτου ᾿Ανδρέου, χαὶ τοῦ ρηγὸς τοῦ τότε ἐπιχρατο 

τος τῆς Κύπ Ἔρρὶ χ πάσης τῆς σπαθοφό τάξεως ς. τῆς Κύπρου. ᾿Ἐρρὶ μετὰ πάσης τῆς σπαθοφόρου τάξεως 

καὶ τῶν ἱππέων παραγενομένου, χαὶ τῶν τῆς βουλῆς ἀξβηξων 

συνεδριασθέντων, ἀναγγέλλει ᾿Ανδρέας αὐτῷ πάντα. κατ' ἔπος 

τὰ τῶν ἁγίων ἀνδρῶν, δεικνύων αὐτῷ χαὶ ὧν ὡμολόγουν ἐγ- 

γράφως, καὶ τὸ ἀμετάτρεπτον τῶν τοσούτων χρόνων ὧν ἐπιέ- 

ζοντο ἐν τῇ φυλακῇ. Ὁ δέ γε ρὴξ χαὶ πᾶσα ἡ τάξις τῶν 

χαθδαλλαρίων ἔφησαν πρὸς τὺν ᾿Ανδρέαν᾽ σὺ τὰ τῆς ἐχχλησίας 

δίκαια φέρεις καὶ προάγεις, χαὶ εἴ τι φανεῖ σοι ποίησον" ἐμοὲ 
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γὰρ τὰ τῶν ἐχχλησιῶν οὐ δέδοται, ἀλλὰ τὰ τῶν δημοσίων. 

Οἱ δὲ τῆς καχίας υἱὸς ἢ μᾶλλον εἰπεῖν τῆς ἀνομίας, εἶπεν" 

ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀπολέσαι οὐδένα, ἢ μετὰ τὴν ἀπόφασιν τὴν 

ὑπεύθυνον, πρὸς τὸν δημόσιον παραπέμπειν ἐπὶ τῷ τιμωρή- 

σασθαι. 

Τότε οὖν παρέδωχε τούτους πρὸς τὸν ρῆγα ἀποφηνάμε- 

γος ποίῳ θανάτῳ αὐτοὺς ἀπολέσει, οὕτως εἰπών: ἐπεὶ οἱ μο- 

νάζοντες οὗτοι τῶν Γραιχῶν λέγουσιν, ὅτι τὸ ἄζυμον οὐ δέ- 

δοται παρὰ Χριστοῦ προσφέρειν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸ ἔνζυμον, 

χαχοὶ χαχῶς ἀπολέσθωσαν, καὶ τοὺς εἰς τοῦτο βλασφημοῦν- 

τας" ἀποφαινόμεθα, ἕνα πρῶτον δήσαντες αὐτῶν τοὺς πόδας 

διὰ τῆς ἀγορᾶς τούτους ἕλχωσιν ἤτοι τοῦ ποταμοῦ, ἕνα διὰ 

τῶν πετρῶν τῶν ἐν τῷ ποταμῷ χατατριθῶσιν αὐτῶν αἱ σάρ- 

χες᾿ ἔπειτα δὲ τῷ πυρὶ παραπέμψωσι! Τῆς γοῦν ἀποφάσεως 

γενομένης καὶ τῶν δημίων ἐφεστηκότων, οἱ ὅσιοι οὗτοι καὶ 

μακάριοι πατέρες τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἄραντες χαὲὶ 

μιᾷ φωνῇ εὐχαριστοῦντες ἔλεγον Κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων, 

εὐχαριστοῦμεν σοι, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς χρείττους φανῆναι τῶν 

χαταράτων τούτων λατίνων καὶ ὑπὲρ σοῦ ἀποθανεῖν" οἱ τρεῖς 

παῖδες ἐν χαμίνῳ διὰ πυρὸς ἐδοχιμάσθησαν, ἀλλ εἰς ἐκείνους 
Ν 3 " “Ὁ 

μὲν διπλῆν τὴν χάριν παρέσχες, ἐπὶ τῷ χρείττους φανῆναι 

Χαλδαίων καὶ πυρός" ἡμεῖς δὲ χρείττους φανέντες τῶν λατί- 

νων, δὸς ἰσχὺν μὴ δειλοὺς φανῆναι τοῦ πυρὸς τούτου, ὁλοκαυ- 

τούμενοι δὲ ἐν τούτῳ προσδεχθείημεν, ὡς πᾶσαν χηλῖδα ἀπο- 

τιναξάμενοι ἀπὸ τῆς ψυχῆς χαὶ ἀπονιψάμενοι, χαὲ τῆς σαρχὸς 

ταύτης τῆς εὐτελοῦς καὶ πολυμόχθου μὴ φεισάμενοι, τῆς βα- 

σιλείας σου ἀξιωθείημεν τῆς ἀϊδίου" δὸς δὲ χαὶ τοῖς ἐκ τῶν 

λειψάνων ἡμῶν χριομένοις χαὶ μνημονεύουσι τὸν ἄξιον μισθὸν 

αὐτῶν καὶ πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα! 

Εἶτα φθάσαντες συρόμενοι διὰ τοῦ ποταμοῦ χαὲ δεδεμέ- 

γοι τοῖς ἵπποις καὶ ἡμιόνοις ὄπισθεν, χαὶ βωλοσύραντες, οὕτω 
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γὰρ κοινολογεῖτα!ι παρὰ τῶν αὐτοχθόνων καὶ ἡμεδα τῷ 

πυρὶ ἐνεόλήθησαν. Καὶ οὕτως ἐτελειώθησαν οἱ ἘΣ δ: ΓΕ 

Χριστοῦ μάρτυρες χαὶ χαλὰ θρέμματα τῆς αὐτοῦ ποίμνης, οἱ 

γλυκύτατοι ἄρνες χαὶ τῆς ἄνω Σιὼν οὐ ονόρην ἱ γενναῖοι καὶ 

π ε ε ᾽ ᾿ εἣΝνἉ 

νέοι ὁμολογηταί, οἱ εἰς τὴν μὲν ἑνδεκάτην τῶν ἑ τὰ αἰώνων 

ἀσυμφώνως, εὐψύχως δὲ πρὸς μιχρὸν ἐργασάμενοι χαὶ τέλειον 
τ Χ ᾿ “- , Ν 

τὸν μισθὸν παρὰ τοῦ παναγάθου ὸς Ω 
, » ι ἈΝ 

πότου δεξάμενοι, χαὶ δύο 
» ἘΝ τὴ γι ᾽ “ 5» , , 

ἀνθ᾽ ἑνὸς ἕκαστος αὐτῶν στεφάνους ἐστεφανώθησαν, πρότερον 
» «ἃ , ς ΄“" Ν 

ἐν δι ὕδχτος τοῦ τῆς χατανύξεως διελθόντες, ὕστεοον δὲ διὰ 3 ϑ ς φ ᾽ ἴ 

πυρὸς δοχιμασθέντ Ἐξ χοαὶ ἐπληρώθη Ἐ ΓΝ δ. «) [ἴω ς- ΠῚ « ῷ- «ἢ ἴω ζςὲ :] 
ὑπ 5. 

[φ] Π 

φήτου Δαυῖδ ρήματα διήλθομεν διὰ ΕἼΕῚ χαὶ ὕδατος χαὶ 

ἐξήγαγ ες ἡμᾶς εἰς ἀν χψυχήν- ὧν τῆς υξρ οίδος ἀξιωθείημεν χά- 

οτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ χυρίου χαὶ θεοῦ χαὶ πατρὸς ἡμῶν 

, σοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ δόξα ἅμα τῷ π ναγίῳ καὶ 

ζωοποιῷ χαὶ ἀγαθῷ. αὐτοῦ πνεύματι, νῦν καὶ εἰς τοὺς ἀτὲ- 

λευτήτους αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 

Ε. 

᾿Ἐπιστολὴ τοῦ ἁγιωτάτου χυροῦ Γερμανοῦ ἀρχιε- Ι ὴ γιωτάτου χυροῦ Γερμανοῦ ἀρχ 

πισχόπου Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης χαὶ οἰχουμε- 

νιχοῦ πατριάρχου πεμφθεῖσα πρὸς τὸν πάπαν Γρηγόριον. 

ὮὯ Κύριε σῶσον δή ὦ χύριε εὐόδωσον δή- σὲ γὰρ τὸν 

ἀχρογωνιχῖον λίθον, τὸν πολυτελῆ, τὸν ἐχλεκτόν, τὸν ἔντιμον, 

κατὰ τὴν περὶ σοῦ τοῦ προφήτου προσηγορίαν, εἰς θεμέλιον 

ὑποθάλλω ταύτης τῆς χοσμωφελοῦς πραγματείας" δεδίδαγμαι γὰρ 

ἀπὸ σοῦ τοῦτο, ὅτι πᾶς ὁ πιστεύων εἰς σὲ οὐ καταισχυνθή- 

σεται, οὐδὲ τῆς τῶν ἐλπίδων αὐτοῦ παρασαλευθήσεται βάσεως. 
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Καὶ ἔχει μὲν οὕτως τὸ ἄληθες, καὶ οὐδεὶς ἀντειπεῖν τολμ΄ή- 
Η τὰ Ἐκ Ν [-- 

σειεν ἄν, εἰ μὴ τῷ πατρὶ τοῦ ψεύδους προφανῶς μα ΗΒ ΩΣ 
ῃ ! 

ΤΥ ΕΕΞΝ ς τῷ ᾽ “,.} 

ται. Ἔργον δὲ σοῦ τοῦ ἀχρογωνιαίου λίθου, τὰ κατὰ γνώμην 
, ᾽ ε , , ΌΝ ᾿ 

διεστηχότα εἰς ἑνότητα πίστεως συνάγειν τὰ διαιρούμενα. Καὶ 
πιὸ ξ »" ν 

Παῦλος ὁ χαὶ τοῦ Ἡσαΐου μεγαλοφωνότερος, σὲ εἰναι τοὺς 

ὙΦ ΟΑ " ἷ ἜΗΞ φάσις “͵ 5.2)" ν ΚΦ 2 7 Δ πν δ ἤ " ὑάχρᾶν χαὶ τοὺς ἐγγὺς εἰρήνην ΓΝ διαμαρτύρε 

ται, τὸν χαὶ τὰ π ().-ὄ 
ἰκτι 5} 
δ] τ Ὡ « ὧν ζ ἐξ Ἑ τε 

τς Σ . ΒῚ ἰπ Φ. 
ῚἸ 

δι Ο᾽ ΠΕ « Ο σὲ ῶ τὶ ἝΝ - : 

ροῦ τῶν χΕβῶν σου ἐχτάσεως συγχα πδνῇ ἄμ. 

χαὶ ἐναγχαλισά ἄμενον πατριχῶς. Λοιπὸν δέομχί σου τῆς ἀπλα- 
“ Ν Ἀ ἣδὃ8ι ; , ΕΣ 

γοῦς ὁδοῦ χαὶ σωτηριώδους, ἄνωθεν εὐόδου τὸν λόγον ὃ ζῶν 
“΄ ἐ ε Ν τι: ΄ “- 

τοῦ πατρὸς λόγος, ἡ παντοδύναμος χαὶ ἐνυπόστατος σοφία τοῦ 
5 , , Α ε ᾽ ᾿] 

θεοῦ, αὐτὸς οἰκονόμησόν μοι τὸν οἶκον τῆς ὑποθέσεως, καὶ σὺ 

ἔσο ταύτης χαὶ θεμέλιος χαὶ ὄροφος, ὁ χατὰ τὴν θεολογιχὴν ταυτῊς ἐμξλίος αὶ οροφος, ΟΣ: ΧΟΑΤΟΣ. ΤῊ ΞΟ 0γ" 1] 

τοῦ Ιωάννου φωνὴν ἄλφα χαὶ ὦ λεγόμενος, ὡς τοῦ παντὸς 
᾽ 5 . πε ἘΞ » - ΄, 
ἀρχὴ καὶ τέλος δ᾽ ἀπεριόριστος. Τὰ μὲν τῆς εὐχῆς ἐν τού- τ 

νὴ ᾿ » ᾿ ἜΠ δ ἀλρ- : 
τοις" χαὶ ὁὴ πρότερον ἄντες τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὰ ὁρὴ τᾶ 

-Ὃσθ 

Ἀ » ΓΕ 7 ΠΥ ἜΣ "Ν Νὰ 
ἐπουράνια, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθεια ἡμῶν ἐπευξάμενοι" ἤδη δὲ καὶ 

πρὸς σὲ τὸν ἁγιώτατον πάπαν τὸν τοῦ ὑψηλοτάτου θοόνου τὴν 

ν λαχόντα, τὸ τοῦ λόγου μετατρέπομεν πρόσωπον᾽ ΓΞ] 
ὑπ ΟἽ 

[9] Ω ῶ 

ὈΣΘΙ τ τος 

Ἑ 

ε β. Α τω «“ ἘΣ δ». 

σον υποχαταοΐῆναι μιχρὸν τοῦ ὕψους 5,15 δόξης σου, 

χαὶ προσχεῖν μου τοῖς ρήμασι τοῦ χγθαμαλοῦ μὲν τῷ βίῳ, τῷ 
, δι ᾽ Ι ““ » « " 

λόγῳ δὲ ἰσχνοφώνου, εἴπερ εἰ μιμητὴς τοῦ ἐν ὑψηλοῖς χατοι- 
- 

ταπεινὰ ἐφορῶντος θεοῦ. Αρξομαι δὲ ἐντεῦθεν, Ν- χοῦντος χαὶ τ 
Ὶ 

χαὶ χλῖνον τὸ οὖς σου εὐμενῶς χαὶ ὑπόδεξαι τῶν ρημάτων μου. 

Ἡ πολυποίχκιλος σοφία τοῦ θεοῦ, ἡ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος τὰ 

πάντα καθάπαξ παραγαγοῦσα δημιουργικῶς, πάντοτε δὲ συνέ- 

χουσα προνοητιχῶς, εἴωθε πολλάκις ἐκ μικρᾶς οἷά τινος θεμε- 

λίου χαταδεολη μένης ἀφορμῆς, μεγάλας πράξεις ἐσύστερον ἐ- 

ποιχοδομεῖν χαινωφελεῖς τε χαὶ σωτηριώδεις " ᾿Ιωσὴφ γάρ, ὡς 

ἴσμεν, ἀργυρώνητος δοῦλος ἐπήχθη, χαὶ φυλαχῆς λάκκῳ ἐσλήθη, 

χαὶ τοῖς δεσμώταις ἐχχρίνεται, ἀλλὰ τί φησιν ἡ γραφή; ἀπέ- 
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στεῖλε βασιλεὺς, καὶ ἔλυσεν αὐτὸν, ἄρχων, λαοῦ, καὶ ἀφῆκεν 
᾽ ΄ “ Ἄνος δ το. Ὡ “Ὁ - κ δι κι 

αὐτόν. Ὅπως ἔνδοξα; ὅπως θχυμάσια, ὅπως ὁ θεὸς διὰ μέσου 9 

Γ 

τόπου δεδόξασται, τὴν ἱεράν σου διάνοιαν οὐ διαπέφευγεν. Εἰς 
ΝΝ ὔ ΄ ΄ - - ,ὕ ᾿ 

τί δὲ" βλέπει λόγος, καὶ "τί δηλοῦν γίνεται;- Οἱ παρόντες κατὰ 
» ἃ ε - “ 

θεὸν ἀδελφοί, οἱ περιστατιχῷ τινι συναντήματι χαὶ φύθῳ τῶν 
“- ῬΟΞ τῷ , ῃ 

χαταχρίτων ἐγγίσαντες τοῦ πανευσεοοῦς βασιλέως καὶ χρατί- 
κι 72 ᾿ - 

στοῦ μου αὐτοχράτορος, ὅπως προμηθείας ἠζιωντάι, χαὶ τῷ 
Ν Ὁ 

προσώπῳ τῆς ἡμῶν ἐμφανίσθησαν ὑξτριότητος, τῇ ἁγιότητί 

“" ε “«. δ,ὔἅ ᾿᾽ » , 

σου γνωριοῦσιν, ἧ; χαλὴ συνοδία χαὶ ἀδιάσπαστος συμψυχία, 
: " ΄ » , τ ε λ 

ὧν ἡ ποσότης τῶν φρονίμων παρθένος ἰσάριθμος, ὅτι ἡ λαμπὰς 
-- Ν “Ὁ 2 - τὰ ; 9 

τῶν ἔργων χαὶ τὸ ἐντεῦθεν φῶς ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ἐχ- 
κ᾿ Ν»ἦὉ ἔπ » ι ᾿ 

λάμπει πρὸς δόξαν τοῦ ἐπουρανίου πστρός, καὶ φρονίμων τὸ 
Α [γι Μ ) «Ἐ - 9. Γ, Ε , 

ἔλαιον ἐπιοάλλουσι. τῆς ἀγαθοεργίας ἀεί, ὅπως μὴ δ Ὡ « Ὡ 

2. ἢ 
ΟῸ ᾧ 

Α 

φ 
7 3 δ ΄“- ᾿ ε “Ὁ Α δὰ} 

βοὐσγρετνες; Ἀμρες, νῦν ὁξς χαὶι ὡραιωθῆναι τοὺς ποὸας 

αὐτῶν ὑπονοῶ ἀποστολιχῶς, εὐχγγΞξ ελιζομ ι(ένων εἰρήνην χαὶ ἀ- 

γαθὰ μέσον Γραιχῶν χαὶ Λατίνων, καὶ συντόμως εἰπεῖν ὅλοι 

,: 

“-- δ, ι "- 7 τ 2 " τς ἜΠΟΣ π᾿ ( Ἷ 

χοῦφοι χαὶ ἐλαφρότατοι ταχυὸόρομοι Χριστῷ σπεύδοντες φήχσαι 

οἱ στήσονται τῶν καλῶν πάντων τὸ ἀχρότατον, χαὶ οὗ γενόμεν 

τοῦ δρύμου τῆς ἐφέσεως" οὗτοι τοίνυν οἱ χατὰ θεὸν εὐτελεῖς 

ἀδελφοί, οὕτως ἡνωμένοι ὁμοφροσύνῃ χαὶ ὁμιονοίχ, χαὶ ἀνχπλη- 

ροῦντες τὸν πενταδιχὸν ἀριθμόν, εἰς ἀγαθὸν σημεῖον ἡμῖν ἀνε- 

φάνησαν, καὶ εἰς ἐλπίδας χρηστὰς παρεθάλοντο, τῆς τῶν πέντε 

πατριαρχείων σὺν θεῷ φᾶναι φιλοχρίστου ἑνώσεως καὶ ὁμονοίας" 

παρέθαλον δὲ τῷ ἡμετέρῳ οἰκήματι, κατὰ θείαν πρόνοιαν ὡς 
,ὔ 

πεπίστευχα τὴν πάντα πρὸς τὸ συμφέρον οἰχονομοῦσαν χαὶ 

λόγων πολλῶν μέσον ἡμῶν χινουμένων, ἐπολυπρχγμονεῖτο 

πλέον τῶν ἄλλων τὸ πολυχρόνιον σχίτμα τοῦ ἀρράφου χιτῶνος 

τῆς εὐσεθείας ἄνωθεν ὑφαντοῦ, ὃν ἀποστολιχαὶ χεῖρες τὴν χα- 
᾽ τ: “- Ν » 

θολιχὴν τῶν χριστιανῶν ἐνέδυσχν ἐχχλησίαν, χαὶ πατέρων 
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ε ὔ ᾿ Ν ἥ ,“- νιν , ΄, 
ἁγίων καὶ διδχσχάλων διάφοροι συνελεύσεις συνέσφ' ξαν περι- 

, Π - . δὶ Ἐ σρὸν οὐ ΄ 5 "5 

ζὠσασθῦαι, τολμιηραὶ δὲ χεῖρες, οὔμενουν στρχτιωτιχαί, ἀλλ ἐχ- 

χλησιχατιχαὶ φχίνεσθχι ἔσγισαν χαὶ διέορηξαν" χαὶ τὸ σγίσυ:κ : ρ χισμ 
» Ὁ - . -ἃ ," " 

οὐδεὶς ὁ ἐλεῶν τὴν νύμφην Χριστοῦ μέγα καὶ πολυχρόνιον, αὶ α 

οὕτω διερρηγμένον φοροῦσαν ἱμάτιον, χαὶ τῆς ἀσχημοσύνης αὐ- 
" 

- 
τς ψχλμοῖς 

,ὕ χει, “Ὁ τ ἮΝ ᾿ 

τὴν χατοιχτείρων. Τοῦτο οἶμχι καὶ ὁ Δαυΐδ ἐν τὸ 
,ὕ , ᾿ » , ᾽ . ᾿ 

θρηνῳδεῖ, ἀκ ησαν λέγων, καὶ οὐ χατενύγησαν, εἰ γὰρ καὶ 

χατενύγημεν, ὦ δυνήθημεν ἂν χαὶ ἐθλίοημεν - χαὶ ἐὰν θλίψιν καὶ 

ὀδύνην γε: τὸ ὄνομα κυρίου ἐπιχαλεσόμεθα. Καὶ ἔτι ἡ- 
πὸ 5 , ᾽ εν , ε » ,ὔ -“ 

μῶν ἐπικαλουμένων, ἐν ἡμῖν γένηται ὡς ἐν μέσῳ τῶν υαθη- 

“ ᾽ “᾿ ᾿ ἮΝ , Ν 

τῶν πρότερον, εἰρηνοποιῶν τὰ διαμαχόμινα, χαὶ τὴν ἀμφιθο- 

λίαν τῶν λογισμῶν διορθούμενος" υὴ γὰρ οὐ δάκχνετχι τὰ 
« Ν᾿ τ, 

σπλάγχνα, μὴ οὐ λυπεῖται τὴν διάστασιν; ναὶ σφόδρα ᾿ πατὴρ 

γάρ ἐστι χαὶ μ κῶν ὦ πάντων φιλοστοργότερος, καὶ οὐκ ἀνέχε- 

ται βλέπειν τὰ φίλτατα ἔχθρᾳ διχσπώμενα ὑπὶ ἀλλήλων, καὶ 

δίχην ἰχθύων ἀλχηλοφαγοῦντα, ἐν τῷ τὸν μείζονα χατεπαίρε- 

σθαι τοῦ ἐλάττονος καὶ τὸν ἰσχυρὸν χατε πεμόαίνειν τοῦ ἀσθε- 

νοῦς. Οὕτως ἐδίδαξεν ὑμᾶς ὁ τῶν. ἀνθρώπων ἁλιεὺς Πέτρος, ὃς - 
"1 

, 
- ᾧ 

«ε 

ὑμ 

ἀπεναντίας τῇ προτέρᾳ τέχνῃ. ἀπὸ θανάτου. πρὸς ζωὴν τοὺς 

“λιξυομένους μετέφεοεν: Ὦ τίς δώσει τῇ χεφχλῇ ἡδωρ . α ξνομιξ Ὁ Ὶ ξφξοεν; νν. ωσξ ἢ κεφαλῇ μου ὕδωρ χαὲ 

τοῖς ὀφθχλμοῖς μου πηγὴν δαχρύ χαὶ χλαύ Σμέοας χαὶ ς ὀφθαλμοῖς μ τὴ γἢ (ρύων, καὶ κλαύσομαι ἡμέρας κα 
τ Α ΒΕ με ἢ ΚῚ ν᾽ δοίήρμ(α ΕΞ . 

νυχτὸς ἐπὶ τῷ συντρίμματι τῆς νέας Σιὼν τῆς ἐξ ἐθνῶν ἐκ- 
᾽ 

χλησίας; Πῶς ὁ ἐχλεχτὸς λαὸς τοῦ θεοῦ, Ιούδαν χαὶ ᾿Ισραὴλ 

διηρέθη, χαὶ αἱ πόλεις ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ Σαμάρειαν; 

γὰρ κατὰ τὸν Κάϊν χαὶ τὸν "λόελ, ἢ τὸν Ἡσαῦ χαὶ τὸν 

᾿ἰαχώό, τοὺς ἀδελφοὺς μὲν τῇ φύσει, πολεμίους δὲ τῇ γνώμῃ 
καὶ ἐναντίους - ὀκνῶ παραπλέχειν τὸν λόγον, ἵνα μὴ τὸ πρω- 

τεῖον τῆς ἀδελφότητος ἀτιμάσω χαὶ δόξω ὑποχλέπτειν τὰ 

πρωτοτόχιχ" πλὴν ἐνταῦθα ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐ γεγήραχεν, οὐδὲ 

ἀμόλυωπεῖ, χαὶ τοῖς χαταπονουμένοις ἀδίχως τὴν εὐλογίαν 

χαρίζεται. Εἰσὶ μὲν οὖν, εἰσὶ χαὶ ταῦτα πικρά, καὶ τῇ αἰσθη- 



ΓΕΡΜμΜΑ͂ΝΟΥ ἘΠΙΣΤΈΈΟΛΗ. 43. 

τιχῇ χαρδίᾳ σὴς ὀστέων ἀπλήστως διχθιθρωσχόμενα. Τὸ δὲ νῦν 

ρηθησόμενον, χαλεπώτερον χαὶ δεινῶν ἁπάντων δεινότερον, χαὶ 
“- ἡπλν , 

μαχαίρας πάσης τμητικῆς καὶ διστόμου ὀξύτερόν τε χαὶ τ 

χατὰ Γραιχῶν- ποῖον τοῦτο; Παύλου λέγοντος ἀχουσώμεθα- 

ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐχγγελίζεται ὑμῖν παρ ὃ 
ὧδε " “6 ΨΜ ΜΥ͂Σ ι 3. ἸῸΝ ΑΔ 7ὔ 

παρελὰ ξετε, ἀνάθεμα ξστω  καὶι ουλχ απας τὴν Ἡ ΑΙ ὐϑὰ Χχα- 

Εν ἀλλὰ δεύτερον ἕνα σφοδροτέραν ἀπεργάσηται τὴν 

ὀδύνην διὰ τῆς δευτέρα ἐὰ ΕΣ χαὶ πρὸς ἀναζήτησιν ἰατροῦ 

ἀναστῶσιν οἱ τὸν ψυχ ὃν φοθούμενο!: θάνατον. Τί οὖν φημί; 

πᾶσαν ἄλλην πος πᾶσαν μέριμναν, τυρθασμὸν πάντα ἀπὸ 
κξ, » . ᾽ “ διω 

τῆς χαρδίας τινάζωμεν, ὡς χονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν, χαὶ μετὰ 

ΠΣ ἀν σεν α ξιχεν ταὶ ἜΞΙΘΕΤΕ ΕΣ ΕΝ ΥΚΟΙΣ 
προ μιᾶς πασῆς νῆτήσωμιν, τινῶν αὐτὴ χαϑύαπτεται ἢ φο ξ- 

ι δὰ 7ὔἵ - , - ᾿ - ᾽ 

ρὰ καὶ δίστομος μάχαιρα, καὶ τίνας ἐκτέμνενι ἀπὸ τῆς ἐχκλη- 

σιαστιχῆῇς ὁλομελείας, ἣς ἐστι χεφάλαιον ὁ Χριστός εἰ μὲν τοὺς 

Γραιχοὺς ἡμᾶς χινδυνεύοντας ἀπολέσθαι, τῷ Σολομῶντι πειθό- 

μενοι" σοφὸς ἀνὴρ παροιμιαστικῶς λέγει" ἀδελφοὶ ἐν ἀνάγκαις 
“ “» -“ ͵7 Μ “- Α » ᾿ξ " ,ὔ 

χρήσιμοι ἔστωσαν᾽ μᾶλλον δὲ αὐτοῦ ἀχούσατε τοῦ θεοῦ τοῦ 
, τὸν Σολομῶντα σοφίσαντος, χαὶ φθεγγομένου διὰ τοῦ προφή- 

᾿ Ἐπ ΞΟ » 59) κν ξίοι ε «ὦ ἊΝ Ξ: Ν τ 
σου 0 ἐζαγων αζιον ἐς χναζίου, ὡς στομα μου ξστω ι.ὸ χαὶιὶ 

ἡμεῖς οἱ Γραιχοί, ἄπληγες μὲν καὶ ἀτραυμάτιστοι ἐκ τῆς μα- 
͵ἅ τὰν» . ,ὔ ΔΝ Ὁ “ο΄ ᾿ Ψ χν ὦ) 

χαίρας τοῦ ἀναθέματος, κατὰ δὲ ᾿Ιταλῶν χαὶ Λατίνων ὀξύτατα 

φέρεται, καὶ θῦσαι καὶ ἀπολέσαι τινὰς χατειπείγεται" νομίζο-- 

ὁεράν, τῆς μὲν ὡς οὐκ ἀνθέξεσθε δι ἄγνοιαν χαὶ πεισμονὴν βλα 

τοῦ Χριστοῦ μερίδος ἀπορραγῆναι, ὑπὲρ οὗ μυρίους ἂν θανάτους 

εἰ δυνατὸν ἕκαστος ἡμῶν μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι. Ὅτι δὲ δια- 

φωνίχ καὶ δογμάτων ἐναντιότης, χαὶ χανόνων κατάλυσις, καὶ 

πατροπαραδότων ἐθῶν ἀλλοίωσις καὶ μεσότοιχοι εἰσὶ τοῦ φραγ- 

μοῦ τοῦ διϊστῶντος τὰ πρὶν ἡνωμένα τῷ τῆς εὐρήνης χαὶ ὁμο- 

νοίας συνδέσμῳ, ἡ οἰχουμένη πᾶσα χεῖλος ἕν γεγονὸς ἀναθοή- 

σεται" ἐντεῦθεν καὶ ἄσπονδος πόλεμος χκατ' ἀλλήλων, πόλεων 
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ἀφανισμοί, σφραγῖδες ἀπῃηωρημέναι χατὰ τῶν ἐχχλησιχστιχῶν 
- « »νὔ - “ 

θὺυρ ὧν ἱεροπραξίαις παντοίαις, ἵνα μὴ γραιχιχαῖς φωναῖς δοξο- 
“ ΑΥῚ » ᾿ Π ᾽ ΄ 

λογῆται θεός. “Εν ἐλείπετο μόνον, καὶ γέγονς χαὶ αὐτό, ἕνα 

μαρτυρίας καιρὸς ἐνστῇ, χαὶ βῆμα τυραννιχὸν προτ τεθῇ, χαὶ 
" Α » ἊΝ ᾿ ς πε κ ἊΣ - 

θρόνος μαρτυριχὸς ἀνοιγῇ, χαὶ ἡμεῖς πρὸς τὸ στάδιον τῆς μαρ- 
,ὕ 5 Ρ , ᾿ ᾽ » Ὅς κ᾿ Α , 

τυρίας ἀναοησώμεθα, τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἀγωνισόμενοι, καὶ 

πανταχρατορικῇ στεφθησόμεθα δεξιᾷ" οἶδεν ἃ λέγω" ἡ Κύπρος 
" -ὦ ͵ , 

ἡ περιύνυμος νῆσος, νέους μάρτυρα 

. ὧδ ι . κ ᾽ 

πυρὸς χα! ὑδατος" χαὶ ἐζηγαγεν αὐτοὺς ὁ ἀγωνοθέ τῆς θεὸς εἰς 
͵ 

τὴν οὐράνιον ἀναψυχήν. Καλό γε ταῦτα, ἁγιώτατε χαὶ τοῦ 
- ΤῊΝ ͵ δι Νδ ἽΝ ᾿ ἀποστόλου Ἰίετρου ὁ!αδοχε; Ταῦτα παραγ έλλει δ᾽ τοῦ πράου 

᾿ -ἃ ἘΝ δ, γ΄ ξεν, ς, τοὶ τ- τ - Ἔ 4 
χαὶ ταπεινοῦ τῇ χαρϑίᾳ Χοιστοῦ χθητής; οὕτω καταρτίζει 

᾿ ρ ᾿ Α Σα 2 τῇ Ρ 7 ἡ ᾿ Δ 

τοὺς πρεσουτέρους ὁιϊιὰ τῆς ἐπιστολῆς; πρεσουτέρους φησι" τοὺς 

ἐν ὑμῖν παραχαλῷ ὁ συυνπρεσθύτερος χαὶ μάρτυς τῶν Χριστοῦ 
᾽ 

: 

7 ε ᾿ξ ΝΟ» 

παθημάτων, ὁ καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δύξης χοι- 

μνιον τοῦ θεοῦ, ἐπισχοποῦντες 
, κ᾿ ᾽ πο 3 

γωνός, ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποί; 

μὴ ἀναγχαστῶς, ἀλλ ἑχουσίως, μὴ δὲ αἰσχροκερδῶς, ἀλλὰ προ- 

θύμως, μὴ δ᾽ ὡς χαταχυριεύοντες τοῦ κλήρου, ἀλλὰ τύποι γι- 

γόμενοι τοῦ ποιμνίου " χαὶ φανξερ οωθέντος τοῦ ἀρχιποιμένος, χο- 

μιεῖσθαι τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον. Αὕτη ἐστὶν ἡ 

τοῦ Πέτρου διδασκαλία, καὶ ὄψονται οἱ μὴ πειθχρχοῦντες αὐ- 

τῇ. Ἡμῖν δὲ παράκλησιν ἐκεῖνο τὸ μέρος τῆς ἐπιστολῆς ἐν 

τῷ. ἀγαλλιᾶσθαι παραγγέλλει, λυπουμένοις ἄρτι ἐν ποικίλοις 

πειρασμοῖς, ἵνα τὸ δοχίμιον ἡμῶν τῆς πίστεως εὑρεθῇ πολὺ 

τιμιώτερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ δοχιμαζο- 

μένου, εἰς ἔπαινον χαὶ δόξαν χαὶ τιμὴν ἐν ἀποχαλύψει ᾿Τησοῦ 

Χριστοῦ. ᾿Αλλὰ σύγγνωθι, ἅγις δέσποτα, καὶ τῶν προτέρων τῆς 

πρεσθυτέρας Ρώμης ἀρχιερέων συμπαθέστατε χαὶ πραύτατε, καὶ 
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ἀνάσχου ρημάτων δριμύτητος μετεχόντων: παθαινομένης γὰρ 
Υ̓ ΄ὔ 7 - ι ͵,ἷ ,ὔ 4 τ ῖὰ 

καρδίας γεννήματα, καὶ δίδοται συγγνώμη παρὰ τῶν εὐδια- 

χρίτων ἀνὸρῶν τοῖς διὰ λύπην λαλήσχσί τι δαχνηρόν - ζῷσχι 

δὲ ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν σου, χαὶ ἄνσψόν σου τὸν λύχνον τ 
ΨῚ 7ὔ ι Ξὰ τον ἐδ ΕΝ εἷς τς δ Ρ ἐν »" ἘΞΞΙῚ Ἕ 

διαχρίσεως, χαὶ ζήτησον τὴν ἀπολλυμένην ὀρχχμιὴν τῆς ἐπὶ τῇ 

πίστει ἑνώσεως, καὶ συγχαταπαθήσομέν σου τῇ ἁγιότητι χαὶ 

ἡμεῖς οὐ φεισόμεθα σώματος ἀσθενοῦς, οὐ γῆρας προφασισό- 

τως οὐ μαχρὰν ὁδοῖπ οίαν" ὅσον γὰρ ἐγχοπότερόν ἐστι τ 
-“ 

ΕἼχΕΙ ρημα, τοσοῦτον πλειόνων στεφάνων Ἵν ἕκαστος 

γὰρ κατὰ τὸν ἴδιον κόπον μισθὸν λήψεται, ὡς ὁ οἰκουμενιχὸς 

σταδιοδρόμος χαὶ μΞγαλώνυμος στεφανίτης, ἔφησε Πα «Οὐκ 

ἀγνοοῦμεν, ὦ θειότατε δέσποτα, ὅτι χαθάπερ ἘΡΕΝ οἱ ἴδδι: 

διϊσχυριζόμ. εθα χατὰ πάντα ὀρθοδοξεῖν τε χαὶ εὐσεοεῖν, καὶ εἰς 

υηδὲν παρασφάλλεσθαι τῶν ἀποστολιχῶν δογμά τῶν χαὶ πατε- 

ρικῶν, τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον χαὶ ἡ τῆς πρεσθυτέρας Ρώμης 
" 7, ᾿ ε “ δ ΠΞΘΣ, ι νυν ἢ ΨΞ ῃ 

ἐχκλησία περὶ ἑαυτῆς ὁϊιενίσταται, χαὶ ὁιὰ τὸ μὴ οἴεσθαι κατὰ 
νι ΄ 7 Ν 

τι σφάλλειν, οὐδὲ θεραπείας χρήζειν λέγειν χαὶ διορθώσεως 
“- - “ 5 , ,Ὶ ΄ὔ “- 

τοῦτο χαὶ πυρὰ τῆς τῶν Γραικῶν ἐχχλησίας καὶ παρὰ τῆς τῶν 
͵ ὮΝ ι ᾿ γῶν" 5 “») 

Λατίνων λεγόμενον ἽΝ καὶ γᾶρ οὐδείς ποτε ἐν τῷ ἰὸ 

προσώπῳ ἀσχημοσύνην ἀχριθῇ το ἂν δύναται, εἰ μὴ πρὸς 

κάτοπτρον ΤΡ ἈΉΡ ΚΗ, ἢ παρ᾽ ἑτέρου ἣ ὅπως ἄρα τῆς ὄψεως 

ἔχει, εἴτε ἀψ ψόγως εἴτε χαὶ μή. Ἔχομεν κάτοπτρα χαὶ ἡμεῖς 

πολλά τε καὶ ἐμφανέστατα, τὸ φωτοειδὲς τοῦ Χριστοῦ εὐαγ- 

γέλιον, τὰ ἐπιστολιμαῖα τῶν ἀποστόλων γράμματα, τὰς βί- 

ὅλους τῶν θεολόγων πατέρων παραχύψωμεν εἰς αὐτά, κἀκεῖνα 

διδάξωσιν ὅπως ἔχοι φρονήματος ἕχαστος, εἴτε νενοθευμένου, 

εἴτε γνησίου" ὁ δὲ προσκαλούμενος εἰς τὴν τοῦ χατύπτρου 

δοχιμασίαν καὶ ἀναχωρῶν, ὡμολόγησε χαὶ ἄχων τὸ πρόσωπον 
" , ε Ν ΄, " τῷ φἀτὸν . Ν᾿ τὸ δύτμορφον. Ὃ θεὸς συντρίψοι τὸν σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας 

ἡμῶν ἐν τάχει, τὸν μαχοποιὸν ὃ εἰρηνοποιός, τὸν μισόχαλον 

ὁ τῶν χαλῶν πάντων αἴτιος, τὸν σχανδαλοποιὸν ὁ τῆς ἀγάπης 
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θεός, χαὶ ἀποστείλαι πρὸς τοὺς ποιμένας ἡμᾶς τῶν λογυχῶν 
Θά » σῷ; ἃ Ἅ, Ε ᾿ , ᾽ δ᾽ , ε 

προοάτων αὐτοῦ ἄγγϑλον χαρὰν μεγάλην π ΤΝ ὄμενον, ὡς 
ΡΝ" ; , ,ὔ οὗ 

πρότερον ἐπὶ τῇ χατὰ σάρκα γεννήσει αὐτοῦ τοῖς ποιμέσι τῶν 
οοδζ ; .» ν᾿ 

τῶν χαὶ βοσχημάτων, καὶ ἀξιώσαι ἀσαι τὴν θαυ- ἀλόγω προ 

μαστὴν ἐΑΕ ΩΝ ὑμνολογίαν, δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ χαὶ ἐπὶ γῆς 

εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις ξ εὐδοχία, χαὶ ἐν ἁγίῳ φιλήματι ἀλλήλους 

ἀσπάσασθαι" ἡ γάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, χαὶ ἡ 

ἀγάπη τοῦ θεοῦ χαὶ πατρός, καὶ ἡ κοινωνία. τοῦ ἁγίου πνεύ- 

ατος εἴη μετὰ πάντων ἡμῶν᾽ ἀμήν. 

ΣῈ. 

Ἢ τοῦ πάπα ἐπιστολὴ Γρηγορίου πρὸς τὸν οἰκουμενυκὸν 

πατριάρχην χῦριν Τερμανόν. 

Γρηγόριος ἐπίσκοπος, δοῦλος τῶν δούλων τοῦ θεοῦ, τῷ 

σεθασμίῳ ἀδελφῷ τῷ ἀρχιεπισχόπῳ τῶν Γοαιχῶν, σωτηρίαν καὶ 

ἀποστολικὴν εὐλογίαν: ὡς ἐγγὺς τὸ μαρτύριον τῆς ἀληθείας, 

ἀφορμὴ δὲ τῆς πλάνης ἡ ἀγνωσία ἐστὶ τῶν γραφῶν, τοῖς πᾶσι 

συμφέρει ταύτας ἀναγινώσκειν ἢ ἀχούειν ὅ,τι τὸ ἐν αὐταῖς ἡ 

θεία ἔμπνευσις ἀνέθετο τῇ διδασχαλίχ τῶν ἀκολουθησάντων, 

χαὶ ἠθέλησεν ἑλχύσαι ταύτας εἰς φυλακὴν τῶν παρόντων" ἀξ 

ληθῶς ὁ ἹἙεροσοὰμ. ὃς ἐποίησεν ἁμαρτῆσαι χαθὼς ἀναγινώσκεται 

τὸν Ἰσραήλ καὶ προσλαθεῖν εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν φυλῶν, προ- 

δήλως σημαίνει τὸ σχίσμα τῶν Γραιχῶν" χαὶ τὸ πλῆθος τῶν 

βδελυγμάτων τῆς Σαμαρείας, τὰς διαφόρους αἱρέσεις σημαίνει 

τοῦ πλήθους, ἀπὸ τῆς προσχυνήσεω: τοῦ ἀληθινοῦ ναοῦ τοῦ 

χυρίου, τῆς Ρωμαϊκῆς δηλαδὴ ἐχχλησίας καὶ τῆς τιμῆς διαχω- 

ρισθέντος. Ὅτι δὲ ὁ Χρυσόστομος καὶ ὁ τῆς Ναζιανζοῦ, ὁ μέ- 

“νὰν ἐξ ρον ἐν γε, νυ, 

᾿ 
᾿ 
, 
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τ 
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γας Βασίλειος, καὶ ὁ Κύριλλος παραδόξως ἐξέλαμψαν, αὕτη ἦν 

οὐράνιος χαὶ ὑψηλὴ βουλή, ὡς ἠθέλησε διχτελεῖν ἐν μέσῳ τῶν 

εἰδωλολχτρῶν τὸν Ἡλίαν, τὸν ᾿Ελισσαῖον, καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν 

προφητῶν. Νῦν τὸ λοιπόν, ὅ,τι ἐν τοῖς ἑτέροις γράμμασι τοῖς 

προαποσταλεῖσί σοι, ἐδήλωσε τὴν αὐθεντίαν καὶ τὸ δίχαιον, 
᾿ 

περὶ τοῦ πρωτείου τῆς Ῥωμαίων ἐχχλησίας, χαὶ τὰς νεθόδους 
, 

ἐνδεχομένως, τοῦτο μόνον προστιθέαμεν- ἔτι ἀμφότεραι αἱ 
, - : “ , Ν 

μάχαιραι τῷ ἀρχιερεῖ τῶν Ρωμαίων διαφέρουσιν εἰς τὸ δια- 
ν ᾿ ῃ δεν : 

χρατεῖσθαι, καὶ ἐκ τῆς εὐαγγελικῆς ἀναγνώσξως χατέχομεν᾽ 
ι Α “-- “- » “- - -" . , 

καὶ γὰρ λαλοῦντος τοῦ ᾿Ιησοῦ τοῖς μαθηταῖς περὶ ζητήσεως 
- - Ν᾿ ΄ « , τῆς πνευματικῆς μαχαίρας, ἐκεῖνοι ἐχεῖ δύο Ἐπι μένας ὑπέοει- 

ξαν, περὶ ὧν ὁ Τύριος εἶπεν ἱκανόν ἐστιν. εἰς συνο χὴν ν δηλα- 

δὴ πνευματ ιχῇς χαὶ σω ὑμιατ τιχἧς Ἐρόσχόψθως; ἐὰν τὴν κοσμιχὴν 

μάχαιραν παραχωρῇῆῇς διαχρατεῖσ σθα! παρὰ τῆς χαιριχῆς ἐξουσίας, 
, - ε γ - Ξὸ ᾽ Ἶ Ἂ" 

πρόσχες ὅτι ὁ Κύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Ματθαίου εἶπε «) 
-Βὶ 

Πέτρῳ ἀπόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς-" 
, 

έ εἰπὼν τὸ σοῦ, ἐσήμανε τὰν χοσμιχὴν μάχαιραν, μεθ᾽ ἧς 

Ε᾽ 

ι ΝΣ - 

τεμε τὸν δοῦλον τοῦ ἀῤγιερέως" περὶ τῆς πνευματιχῆς γᾶο 
[τὰ », - 

: 

» ἢν 5.5. ,ὕ Νιν 'ΞᾺ; 

οὐδενὶ ἦλθεν εἰς δισταγμόν" ὅτι ἤγουν τῷ Πέτρῳ ὁιὰ τῆς πνευ- 
ον ΑἸ Ή ΔΕ ἈΉΡ ΑΠ ὙΈΡΕ ΣΕ ΤΥΝῈ ΥΠΑΟ ὑατικῆς ἐπισχέψεως ἢ ἀνεγχαλίσεως, τοῦ δεσμεῖν χαὶ λύειν 

τὴν ἐξουσίαν ἔθετο" λοιπὸν αἱ ἀμφότεραι μάχαιραι 
κ πῇ " , " 

τῇ ἐχχλησίᾳ " πλὴν π ιρὰ τῆς ἐχχλησίας ἡ μίχ ὀφείλει ἐνερ- 

γεῖσθαι, ἡ δὲ ἑτέου διὰ τῆς χειρὸς. τῆς ἐκχλησίχς τῷ χοσμιχῷ 

ἄρχοντι δίδοσθαι: ἡ μία δίδοται εἰς ὑ ὑπηρθε αὐτῷ τῷ στρα- 

τιώτῃ παρὰ τοῦ ἱερέως, ἡ δὲ ἐτέ ἐρα ἀπομένει εἰς τὸ τοῦ ἰε- 

ρέως θέλημα. Διὰ ταῦτα λοιπὸν χαὶ τὰ ἄλλα τὰ μετὰ ταῦτα 

διατεταγμένα χαὶ διατετυπ πωμένα, σὲ τὸν ἀγαπῶντα τὴν τῆς 

ἀληθείας ἀνίχνευσιν, ποιήσωσι νοῆσαι τὴν σὴν ἀγάπην, τοὺς 

παρόντας ἀποχομιστός, τὸν Οὖγον καὶ Πέτρον τοὺς ἐχ τῶν 

Κηρύχων, τὸν ᾿Αμμώνιον χαὶ Ρχδοῦλφον ἐκ τῆς τῶν ᾿Ελαχί- 

στων ἀδελφῶν τάξεως, ἄνδρας δυνάμεως, εὐλαδεία. συντετηρη- 
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μένους, χαὶ τῇ τῶν ἠθῶν χοσμιότητι χαθαρούς, χαὶ τῇ τῶν 

ἱερῶν Γραφῶν γνώσει προσχόντας, φροντίσαντες ἀπεστάλχαμιεν 
ν ᾿ ᾿ » - πὰ , 

πρὸς σε χαθὼς ἐν τοῖς Ἐρο Ομ μον θέσι βΉΠ δ θυ τμ. 
ι 

μεθα, ὡς ἂν μετ᾿ αὐτῶν περὶ πάντων ὧν εἰς συζήτησιν ἔλθητε 

πιστῶς, συντροφιχῶς ἐπιφέρῃς καὶ διχχριτιχῶς ἐν τῷ τροχῷ" 
ΑΣΑ Ν “- “ , ας Ὁ Ὑ ΄ 

τοῦ ἐντὸς τοῦ τροχοῦ τοῦ ἀποδειχθέντος τῷ ᾿Ιεζεκιήλ, δυνη- 

θῇς ἀκοῦσαι τὴν φωνὴν τῆς βροντῆς, καὶ χατοπτρίσασθαχι ἐν 
-“ 

τῷ ὑελίῳ τῆς θαλάσσης" ὅτι ὁ εἷς ᾿Αδὰμ ὁ τεθεὶς εἰς ἔργον 
Ὦ ΔΝ νι ΜῈ "-Ὁ 

χαὶ φυλχαχὴν τοῦ παραδείσου, χαὶ ἣ δοθεῖσα αὐτῷ μία γυνή, 

προτυποῖ τὸν ἕνα χύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν χτισθέντα 

ἐν δικαιοσύνῃ χαὶ ἁγιότητι ἀληθείας, καὶ τὴν μίαν γύμφην τὴν 

αὐτοῦ ἐχχλησίαν ̓  ὅτι ὃ Λάμεχ, ὃς τεταπεινωμένος σημαίνει, 

ἐν τῷ τὴν μίαν γυναῖκα διαμερίσαι εἰς δύο, αἱμοχαρὴς ἐγένε- 
᾿ΝἮΝ ᾽ “ “ἷ " 

το, καὶ ἄνδρα ἀπέκτεινεν εἰς τραῦμα αὐτοῦ. Ἔτι οὐκ ἀναγι- 
Α 

νώσχκεται εἶναι ἑτέοα κιθωτός, εἰ μὴ μία: ὡς γὰρ τὰ πάντα 

τῷ κατακλυσμῷ διεφθάρησαν, εἰς ἕνα πατριάρχην ἀφεθεῖσα ἡ 

ἐκχλησία, ὀλίγας ψυχὰς “τελειότητι ἀριθμῷ διεφύλαξε" καὶ τὸν 

νόμον δέδωχεν ὁ θεός: οὐχ ἄλλον δέδωχεν, ἀλλ αὐτύν᾽' ὥσπερ 

τὰ δύο Χερουθὶμ. τὰ ἐπισχιάζοντα τὸ ἱλαστήριον, οὐχ ἀλλα- 

χόθεν ἐπέστρεφον, ἀλλ᾽ ἔόλεπον πρὸς ἕν πρόσωπον᾽ χαὶ τὸν ἕνα 

χιτῶνα τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν ὄντα ὑφαντόν, χαὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 

τὸν ἕνα ἄρραφον χιτῶνα. Πλὴν ἐὰν διπλῇ ἔννοια τῆς εὐχαρι- 
Χ 

στίας τῆς θείας εἰς διαφορὰν ἕλχῃ τὸ ἡμέτερον ἀπὸ τοῦ ὑμέ- 

τέρου, πρόσχες ὅτι οὐχ ἐστιν ἕτερον ο' "δὲ διαφέρει τοῦ ἑνὸς 

κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ πρῴην προσλαθύόντος ὃν ἡμᾶς: σάρχα 

παθητὴν χαὶ μετὰ θάνατον παντελῶς διχ «μείναντος ἀπαθοῦς, 

χαὶ τοῖς Γραικοῖς χαὶ τοῖς Λατίνοις ἴσως τὸ μυστήριον τῆς 

ἡμετέρας σωτηρίας πολυτρόπως φκονομήσαντος. Ὃ Γραιχὸς προ- 

στρέχων πρὸς τὴν πίστιν μετὰ τοῦ νεωτέρου μαθητοῦ, χαὶ 

τοσαύτης χάριτος οὐ χαριτωθεὶς τῆς ἐκείνου ἀξιότητος, ἣν ὁ 

θεὸς ἱλέως ἀνθρωπίνως συνέπαθεν, ἄνθρωπος θελήσας παθητὸς 
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γενέσθαι καὶ ἐκλεγόμενος καθημέραν καὶ μνημονεύων θυσίαν 

ἀναφέρειν, ἀποχαταστήσας καθὼς ὁ Αὐἠ πόστολος λέγει, ὅτι ἐκ 
-π γ, ε κ᾿ ὔ θεί Ω 7 ἐτΣ Ἀ -" 

τῆς ζύμης τὸ φύραμα φθείρεται ἐν ζύμῃ φθορᾶς, ἣ πρὸ τῆς 
Ε , Α Ν “ “Ὁ » ͵ὔ Α ᾷῷῳ,», 

ἀναστάσεως τὸ χυριαχὸν σῶμα ὑποχεῖσθαι ἐδύνατο χαθὼς δέ- 
ε "- , “- 5 - 

δειχται. ὋὉ Λχτῖνος δὲ ὑετὰ τοῦ πρε :σό ουτέρου Πέτ τρου ἀχολου- 

“ τε ᾽ -ηῦ[ ᾿ - ἔχε , - θήσας τοῖς γράμμασι τοῦ μνημείου, ἐξ οὗ ἐκπορεύεται πνευ- 

ματικὸς νοῦς, πρῶτος εἰσῆλθε χαὶ τὰ ὀθόνια κείμενα εἶδε, τὰ 

τὸ ἱερὸν χαὶ ἅγιον σῶμα ἐντυλίσσοντα, ὅπερ σημαίνει τὴν ἐχ- 

χλησίαν" χωρὶς γὰρ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, τὴν 

θυσίαν τοῦ δεδοξασμένου σώματος ποιῆσαι θαυμχαστοτέρως ἐξε- 
. λέξατο. ᾿Αλλὰ τὰ ἀμφότερα ψωμία, ἁπλῶς ψωμία ἐστί, πρὸ τῆς 

θυσίας - μεταδαλλόμενα δὲ διὰ τῶν χυριχχῶν ρημάτων, ψωμία 
» " Ἁ ι ἣΝ ̓  “ έχει χτο γαῖ ᾽ »γ 

ΟΌΧ ἐστι χα οἷἵαὰ τοῦτο' Οὔτε ξνουμον, οὐτε στῦμον δύναται 

λέγεσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον ἕνα πιστεύηται ἐχεῖνο εἶναι ὁ ἄρτος ὁ 
“Ὡ ε ᾽ “ » “Ὁ ἊΝ “ , 

ζῶν ὃ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ χαταθὰς χαὶ διδοὺς ζωὴν τῷ χόσμῳ. 

Ταῦτα καὶ τὰ τούτοις ὅμοια ἐδίδαξεν ὁ θρόνος τοῦ Πέτρου, 

τ- [Ὁ] τ] [ΟἹ 
ὶ 
Θ « χρίσματι πνεύματος καὶ ὑγιᾶ συνέσει" ὄφελον καὶ σ 

γεώτερον μαθητὴν τὸν ἰδοντα χαὶ πιστεύσαντα ἀχολουθήσας, 

εἰσέλθῃς ἐν πάσαις συνέσεσι, καὶ μεθ᾽ ἡμῶν ἴσως ἀληθῶς ψάλλειν 

ἐκεῖνο τὸ δαυϊτικόν" ἰδοὺ δὴ τί χαλὸν ἢ τὶ τερπνόν, ἀλλ᾽ ἢ 
ἣν “ὦ ΕΣ Ἁ » " Ν 5 , 

τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό. 

᾿Εδόθη ἐν Λατερώναις, πεντεχαιδεκάτη(ς) καλάνδης τοῦ 

ἰουνίου, ἑδδόμῳ ἔτει τῆς ἡμετέρας ἀρχιερωσύνης. 

ΜῈΣ, ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 4 
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ΛΕΟΝΤΙΟΥ͂ ΜΑΧΑΙΡΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΚΥΠΡΟΥ͂. 





ἘΞΗΓΉΣΙΣ 
Ξὰ βὴ ΄ ἘΟΡΕΣ ΣᾺ ὩΣ ὴ τς Ὁ ΕΥ γεεν. 

τῆς γλυχείας χώρας Κύπρου, ἡ ποία λέγεται 

Κρόναχα τοὐτέστιν Χρονιχόν. 

᾿Εδουλεύτηκα ἐν ὀνόματι τοῦ ἀγαθοῦ θεοῦ τοῦ ἐν τριάδι 

προσχυνουμένου, νὰ ἐξηγηθῶ περὶ τῆς ἀχριθῆς χώρας Κύπρου. 

Ὡἧἷς χρόνοι εἶναι γ΄. ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ περασμένος, ὁ εὑρισχόμενος, 

καὶ ὁ ἐρχόμενος, ἄστζου εἶναι χαὶ ἡ ᾿μέρα. τῆς ζωῆς μας, ὡς 
“ 

γίον λαλεῖ ὁ Δαοίθ- ὅτι ἡ μέραις μας διχθαίνουν καὶ μεῖς κα- 

ταλυοῦμεν τοὺς χαρποὺς ἄγουρους, καὶ θανατόνομεν τοὺς γο- 

γίους μας, νὰ πάρωμεν τὴν χκληρονομιάν τους, ὡς μωροί" χαὶ 

πόσον χαιρὸν ν᾽ ἀπαντήσωμεν, μέλλει νὰ ποθάνωμεν, χαὶ γιὰ 

τοῦτον ἂς ἀπομεινίσχομεν ὥςτη νὰ θέλῃ ὁ θεὸς νὰ σηκώνῃ 

τοὺς γονίους μας χαὶ νὰ πέρνωμεν τὴν κληρονομίαν. ᾿Δὲ πῶς 

μᾶς παραπονᾷ ὁ φρένιμος Σολομών, χαὶ λαλεῖ: ψέματα τῶν 

ψεμάτων, ὅλα εἶναι ψέματα. 

᾿Επειδὴν τὰ πάντα διχθαίνουν χαὶ τὰ γινησχοῦνται ξη- 

γοῦνται, πολλὰ πεθυμοῦν ὅλοι νὰ γροικήσουν τὰ ἐδιάθησαν, 

καὶ τὰς παλαιὰς ἱστορίας, ὅτι μανθάνουσιν τὰ πράματα τὰ 

ἐδιάθησαν, χαὶ ἀπ᾿ ἐχεῖνα μανθάνουσιν καὶ βλέπουνται, χαὶ 

ἀνὲν καὶ τινὰς ἐμποδιστῇ νὰ βλέπεται, μήπως καὶ γλυτώσουν, 

θέλω ποίσειν διὰ τῆς χάριτος τοῦ παναγίου πνεύματος μικρὴν 

ἀνθύμισιν, διὰ νὰ τὴν διαδάζουσιν ἐχεῖνοι, ὁποῦ εὑρίσχουνται, 

οἱ ποῖγοι θέλουν ἀλεγριόζεσθαι τὰς παλαιὰς ἱστορίας. 
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Ὁ μέγας Κωνσταντῖνος μετὰ τὸ ὀχπτιστῆναι εἶπεν, ὅτι 
ξ- τὸν ͵ ͵ ε ΄ », ῃ " » ͵ 
ἡ διχή μᾶς χῶρα ἡ Κύπρος ἔμεινεν χωρὶς τινᾶν χρόνους ἃς, 

διατὶ ἐγίνην πεῖνα μεγάλη ἀποὺ ἀδροχίαν, χαὶ οὕλη ἡ σπορὰ 

ἐχάθηκεν- καὶ ἡ πεῖνα ἐγίνην μεγάλη, καὶ οὗλα τὰ γερὰ τῶν 

βρύσων ἐξεράναν, καὶ ἐπηγαῖναν οἱ ἀνθρῶποι ἀποὺ τόπον εἰς 
Α ΄ 

τόπον μὲ τὰ χτηνά τοὺς νὰ εὕρουν νερὸν, νὰ ζήσουν καὶ τὰ 

κτηνά τους καὶ οὗλα ἐστεγνῶσαν, καὶ λάκκοι καὶ βρύσες, καὶ 

ἀφῆχαν τὴν πανθαύμαστον Κύπρον καὶ ἐπερᾶσαν ὁδῷ χαὶ χείω 

ὅπου πᾶσά εἷς ηὗρεν ἀνάπαυσιν: καὶ τὸ νησὶν ἔμεινεν χωρὶς 

τινὰν χρόνους λ΄ς΄. Ὅνταν ἐστράφην ὁ μέγας Κωνσταντῖνος ἀπὲ 
Αἱ Ἐπὰν 4 5» ΄7ὔ ᾽ Α ΄ὔ - εΥ 

τὴν εἰδωλολατρείαν εἰς τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ ὑξ ὁσους εἶχεν 
᾽ κ , Υ͂ 5 “- ε Α ε ε ,ὔ ΝδΟ, Ἀ ε , 

εἰς τὴν Ῥώμην, τότε ἐπῆρεν ὁρισμὸν ἡ ἁγία δέσποινα ᾿Ελένη 

ἡ μητέρα τὸυ ἀπὲ τὸν υἱόν τὴς νὰ πάγῃ νὰ γυρεύσῃ τὸν τί- 

μίον σταυρὸν εἰς τὸ Ἱεροσόλυμα" χαὶ ἦρτεν εἰς τὴν ᾿Ανατολὴν, 

καὶ ἦρτεν εἷς τὴν Κύπρόν, χαὶ ἐπέζευσεν πρὸς τὴν Λεμεσὸν καὶ 
τ Α 2 2 , δῇ - . 

ηὗρεν τὸ νησὶν ἔρημον, καὶ πολλὰ ἐπιχράνθη θωρῶντα τὸ τό- 
Μ ι Δ ν »“ 

σον ὄμορφον νησὶν καὶ ἦτον ἔρημον. 

Καὶ μοναῦτα ἐμίσευσεν χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, 

ὶ μὲ μέ χό χαὶ πολλὴν ἔξοδον χαὶ φοθερίσμιχτα, χαὶ καὶ μὲ μέγαν κόπον κα ἣν ἔξ φοθερίσματα, 
τὰ Α 7 »" ι Α Μ , Α Α 

ηὗρεν τὸν τίμιον σταυρὸν χαϊ τοὺς ἄλλους β. σταυροὺς τοὺς 

χησταίς, καὶ τὰ καρφία καὶ τὸν στέφανον τὸν ἀχάνθινον χαὶ 
-» “ ᾿ » ᾿ " “ τ - 

χς΄. σταλὰματίαις αἷμαν, ὅπου ἐστάξεν ἀπὲ τὸ αἷμαν τοῦ 

Κυρίου καὶ ἔπεσεν εἰς ἕναν πανίν" τὸ ποῖον εἶναι πολλὰ μα- 

χρὺν, ἃ σᾶς ξηγηθῶ τὰ πράματα καταλεπτῶς; ἀμμὲ εὑρίδχεται 

γραμμένον πολλὰ πλατεῖα ἐἰς τὸ βιολίον τὸ ἔγῥάψεν ὁ ἅγιος 

Κυριαχὸς πῶς εὑρέθη ὁ τίμιος Σταυρός, καὶ πῶς ἀγρώνιδεν τοῦ 

Χριστοῦ ἀπὲ τοὺς ληστάδας, χαὶ ποῖος τοῦ καλοῦ ληστοῦ καὶ 

ποῖος τοῦ πονηροῦ. 

Ἡ ποία ἁγία δέσποινα ᾿Ελένη θωρῶντα, ἐθαυμάστην καὲ 

ἐποῖκεν χαὶ χτίσαν πολλαῖς ἐχχλησίαις εἰς τὴν ἹΙερουσαλὴμ. ἐπὶ 

ὀνόματος τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος καὶ τοῦ ζωσποιοῦ σταυροῦ, ἀπὸ 

δι μνολνκουν μμνίν... 
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γῆς, καὶ ἐτελείωσέν ταις, καὶ ἄλλαις ἀφῆκεν χρυσίον χαὶ ἐτεε 

λείωσάν ταις. 

Ἤξευρε καὶ τοῦτον, ὅτι ὅσον ἐπήγαινεν εἰς τὴν ἹΙερου- 

σαλχὴμ. ὥρισεν τοὺς ἄρχοντες, ὅτι ἀπὸ τὴν ἱΙερουσαλὴμ. εἰς τὴν 

Κωνσταντινούπολιν νὰ χτίσουν πύργους ν᾽ ἀποσχεπάζῃ ἕνας τὸν 

ἄλλον καὶ νἄχῃ ἀνθρώπους ἀποὺ πάνω νὰ θωροῦν μέραν χαὲὶ 

νύκταν, καὶ νᾶναι ὅτοιμοι ὅσο νὰ ᾿δοῦν λαμπρὸν ἢ χαπνὸν εἰς 

τὴν ἹἹερουσαλήψ,, ὅτοιμα νὰ ποίσῃ πᾶσα εἷς, ὅτι τὸ νὰ βρεθῇ ὁ 

τίμιος σταυρὸς νὰ ὑψωθῇ νὰ γινῇ φανὸς ἀποὺ πύργον εἰς πύρ- 
: 

γον, νὰ μάθῃ ὁ βασιλεὺς τὴν ἡμέραν ὁποῦ ναὔρῃ ἡ μητέρα 

του τὸν τίμιον σταυρόν᾽ χαὶ ἤτζου ἐγίνετον μὲ τούτην τὴν 

στράταν. Τὴν ὥραν ὁποῦ ἡ μακαρία Ἑλένη ηὗρεν τὸν τίμιον 

σταυρόν, ἐχείνην τὴν ὥραν ἔμαθέν το ὁ υἱός τῆς ὁ βασιλεύς - 

Τώρα νὰ στραφοῦμεν εἰς τὴν ἁγίαν ᾿Ελένην. 

Καὶ ὅνταν ἡ ἁγία ᾿Ελένη ηὗρεν τὸν τίμιον σταυρὸν χαὲὶ 

ἔμαθεν. ἀπὲ τὸ θαῦμαν τοῦ σταυροῦ, ἐπῆρεν τὸ ὑπ πόδιον ὅ-- 

που ἐχαρφῶσαν τοὺς ἁγίους πόδας, χαὶ ἔσκισέν το εἰς γΥ- καὶ 

ἐποῖχεν δύο σανίδια ἀποὺ τὰ ποῖχ εὔγαλεν ις΄. γωνίαις, ἀποὺ 

πᾶσαν σανίδαν δύο χομμάτια, χαὶ ἔμειναν δύο σταυροί. Τὸν 

δὲ σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ ἀφῆχέν τον εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων 

μὲ πολὺν χρυσίον καὶ μαργαριτάριν, καὶ πέτραις. Τάἀπίσα 

ἐξήλωσεν τοὺς σταυροὺς τῶν ληστῶν καὶ ἔόαλεν τὸ μαχρύσιν 

τοῦ χαλοῦ μὲ τὸ κοντύόσιν τοῦ πονηροῦ, καὶ ἐποῖχεν ἕναν, τὸ 

ὁμοῖον καὶ τὸ μαχρύσιν τοῦ πονηροῦ μὲ τὸ χοντῆσιν τοῦ κα- 

λοῦ, χαὶ ἐποῖκεν τοὺς β΄. σταυρούς. ᾿Επειδὴ ἐποῖκαν ἀντάμα 

τόσον καιρὸν χρόνους ζθ΄. δὲν ἦτον δίκαιον νὰ ρίψουν τοῦ πο- 

γηροῦ, ἐπῆρέν τους μετά τῆς νὰ τοὺς ἰδῇ ὁ υἱός τῆς τὸ μά- 

χρος καὶ τὸ πλάτος, ὅτι ὅλοι ἦτον εἰς ἕναν ἀξαμόν' χαὶ τοὺς 

β΄. σταυροὺς τοὺς μονοχόμματους χαὶ τὰ τς. σανίδια καὶ τὰ 

καρφία χαὶ τὸν στέφανον ἔθαλέν τα εἰς τὸ σεντοῦχιν, μὲ τοὺς 

β'. σταυροὺς εἰς τὸ. κάτεργον, καὶ ἐνέδην ἡ ἁγία ᾿Ἑλένη καὶ 
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" 

ἦρτεν εἰς τὴν Κύπρον, καὶ ὅνταν ἐπεσῶσαν καὶ ἐράξαν εἰς τὴν 

γῆν εὔγαλεν τὸ σεντοῦκιν μὲ τοὺς δύο σταυρούς, χαὶ ἔφαν εἰς 

τὸ Βασιλοπόταμον" χαὶ ὅνταν ἀπόφαν, ἔπεσεν ἀπὸ τὸν χόπον 

τῆς θαλάσσου καὶ ἐχοιμήθην, καὶ εἶδεν ἕναν ὅρομαν, ὅτι ἕνας 

παιδίος ἄνθρωπος εἶπέν τῆς: χυρία μου Ἑλένη, ὡς γίον ἐποῖχες 

εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ χαὶ ἔχτισες πολλοὺς ναοὺς, ἄτζου ποῖσε 

χαὶ ὧδε, ὅτι ὁρισμὸς εἶναι εἰς τὴν αὐτὴν χώραν νὰ κατοιχοῦσιν 

ἀνθρῶποι ἕως τῆς συντελείας, καὶ νὰ μὲν ξηλειφθῇ εἰς τοὺς 

αἰῶνας καὶ ἔκτισε νχὸν εἰς τὸ ὄνομαν τοῦ τιμίου καὶ ζωο- 

ποιοῦ Σταυροῦ χαὶ βάλε ἀπὸ τὰ τίμια ξύλα, ἀποὺ βαστᾷε. 

Καὶ ἐξύπνησεν χαὶ ἐσηχώθην ἀπὲ τὸν ὕπνον χαὶ ἐγύρεψεν τὸ 

σεντοῦχιν χαὶ τοὺς σταυροὺς τοὺς μεγάλους᾽ ὦ, τοῦ θαύμα- 

τος! ὁ νεῖς μέγας ἐχάθην χαὶ ἔπεψεν γυρεύγοντά του, "καὶ 

εὑρέθην εἰς τὸ ᾿βουνὶν τὸ λεγόμενον᾽ Ολυμπία, διὰ τὸν σταυρὸν 

τὸ Ολυμπάτο ὄνομα τοῦ χαλοῦ λῃστοῦ χαὶ ἔχτισε ναὸν τοῦ 

τιμίου Σταυροῦ χαὶ ἔσαλεν εἰς τὴν χαρδίαν τ τοῦ Σταυροῦ μερ- 

τικὸν ἀπὲ τὸ τίμιον ξύλον. Τἄπισα εἶδεν ἕναν στύλον λαμ.- 

πρὸν ἀπὸ τὴν Υἦν ὡς τὸν οὐρα χνὸν, χαὶ ἐπῆγε γὰ τὸ ἰδῇ τὸ 

θαῦμα, καὶ ηὗρεν εἰς τὸ πλευρὸν τοῦ ποταμοῦ -τὸν ἕναν “μι- 

χρὸν σταυρὸν ἀπὸ τοὺς δύο χαὶ φωνὴ ἀπὸ τὸν οὐρανὸν χαὶ 

εἶπεν: Ἑλένη, ποῖσε νὰ χτίσῃς, ὡδὰ ἐκκλησίαν εἰς τὸν αὐτὸν 

τόπον λεγόμενον Τόγνην. Καὶ ἐποῖχε ναὸν τοῦ τιμίου Σταυ- 

ροῦ καὶ ἕναν γυοφύριν νὰ ΠΕΡ ΜΝ. οἱ ἀνθρῶποι, χαὶ ἐσήμωσεν 

τὸν αὐτὸν σταυρὸν μετὰ ἀρ ργύρου, χρυσίου χαὶ μαργαριτάρου. 

Καὶ ἀπὸ τότε ὁ Κύριος ἔπ πεψεν τὸν ὑετόν, χαὶ τι ϑοον εἰς 

πᾶσα τόπον᾽ χαὶ ἤνο ἄτγὴ ὃ λαὸς χαὶ ἐστράφησαν εἰς τὰς χα- 

τοικίας τους᾽ τὸ ποῖον μετά τοὺς ἦλθαν καὶ πολλοὲ πάροιχοι, 

χαὶ ἐκατοιχῆσαν εἰς τὸ νησίν. Καὶ τελειόνοντα τὰ χτίσματα, 

ἐνέόην εἰς τὸ χάτεργον καὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν. 

᾿Αφὸν ἐπῆγεν ἡ ἁγία Ἑλένη εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, 

χαὶ ὁ λχὸς ἐπλήθυνεν εἰς τὸ νησὶν, ἐννοιάστησαν τὸ ἔλα τῶν 
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ἀθέων Σαραχηνῶν, πῶς πὸ ολλαῖς φοραῖς αἱ ἰχυμαλωτεῦσαν τὸ αὐτὸ 

νησὶν χαὶ ἐχαλάσαν πολλαῖς χώραις χαὶ κάστρη, χαὶ αἰχμαλω- 

τεῦσαν τὸν λαόν, καὶ ἐφοοοῦνταν καὶ ἦσαν ἐννοιχσμένοι, λα- 
« 

λοῦντα: ὅποτε θελήσει ὁ Σουλτάνος νὰ μᾶς αἰχμαλωτεύσῃ, 

ζὲ ὅτοιμον εἶναι. Τότε ἐσυνθΟουλεύθησαν νὰ τὸ ποίσουσ! νῶσιν το 

βασιλέως νὰ πέψῃ λᾶς τῶν ἁρμάτων νὰ βλέπουν τὸν τόπον᾽ 

τοὺς ποίους καλλίτερους ἀνθρώπους, ὁποῦ εὑρίσκονταν εἰς τὸ 

νησὶν ἐπέψαν τους εἰς τὸν βασιλέαν, ζητῶντα τῆς μεγάλης του 

ἁγιωσύνης γὰ πέψῃ ἀνθρώπους τῶν ἁρμάτων ἀπεζοὺς χαὶ κα- 

βαλλάριδες διὰ τὴν βλέπησιν τοῦ τύπου χατάδιχα τοὺς Σαρα- 

χηνούς. ὋὉ ἸυΘΗ γροικῶντα τὴν παραχάλεσίν τους, ἔπεψεν 

πολὺν λαὸν τῶν ἁρμάτων εἰς βλέπησιν τοῦ αὐτοῦ τόπου χαὶ 
, ΄ εν κ᾿ ς δὰ “- 

τἴπισα ἐῚ "μεσόν τοὺς χαὶ εἶδαν τὴν ὁμάδαν τοῦ μηνίου ΩΝ ἣΦ ψ ἣν «. 
“- “ ι 5 , ᾿ } ᾿ ἐ 4 πιετὸὰ τοῦ λαοῦ, χαὶ μοιράσαν τὰ μεσὸν τοὺς χαὶ ἐοάλαν. χαπετάνον ω) 

“Ὥ 

γὰ τὰ συμπιά ζη, καὶ ἔπεσεν πασανοῦ τὸν χρόνον ἀπὸ τρία 

πέρπυρα χρυσὰ ὁποῦ ἧσαν ὑπέρπυρα τὰν πο Ε νῶσὸ εἰς 

τὴν βύπρον; χαὶ ἐχράκτην Στρατία ὃ 
͵ ὯΝ “- ΩΣ 

δουχάτον ἔξαζεν ὑπέρπυρα ὃ. τῆς ᾿Ξ, πο μὐρς: ἐχράςαν τὸ 

ἢ χαὶ καπνόν" χαὶ ὃ νοικοκύρης ἂν εἶχεν υἱοὺς χαὶ κόραις εἰς τὴν 

ταύλχν του χαὶ εἰς τὸν χαπνόν του, ἐχεῖνος μοναχὰ ἐπλέρωνεν 

καὶ ἅνταν ἀχωρίστησαν ὃ υἱὸς χαὶ ἡ κόρη νὰ ἁρμάστην, ἐπλή- 

ρῶνεν πᾶσα εἷς τὸ μερτικόν του. Τότε ἔπεψε δοῦχα νὰ κρίνῃ 

τὸν λεόν, χαὶ ἀπὸ τότε ἔπεψεν δούχαν, καὶ κατὰ χαιρὸν ἄλ- 

λασσέν τον, χαὶ οὕτως ἐπορεύγουνταν ὡς τὸν χαιρὸν ὅπου ἔ- 

πεψεν Ἰούκαν ὀνόματι Ἰσάκιον, ὁ ποῖος ἦτον πόρνος καὶ ἦτον 

εἰς τὴν ἐχρονίαν «΄. ᾿Τησοῦ Χριστοῦ. 

᾿Αρότις ἐγίνετον ἡ ἀφεντικὴ διάδασις τοῦ λαοῦ τὸν ἐσυμ- 

πίασεν δας δούχας ὀνόματι Ἰϊεπουλίου, καὶ ἐκάμαν οἱ Λατῖνοι 

ὅλην τὴν γῆν τῆς ρ εὐώκμ χαὶ τοὺς Σαραχηνοὺς αἰχμα- 

λωτεῦσαν καὶ ἀπομακχούσαν τους, καὶ πάντα ἐπεθυμοῦσαν τὴν 

γῆν τῆς ἐπαγγελίας χαὶ ποτὲ δὲν ἐμουλλῶσαν, ἀμμὲ πάντα 
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ἐπαραχάθουντάαν χαὶ ἐμποδίζον τοὺς ἀνθρώπου: χαὶ ἐτζιγαρίζαν 

τοὺς Χριστιανοὺς, οἱ ποῖγοι εἶνα! ὡς τὴν σήμερον ἀληθινά....(4). 

Ὃ ποταμὸς ὁ χείμασρος ἐχχτέοασεν πολλὴν ἄμμον χαὶ χαΞ 
: 

ΕἾ Ω ὃ“ [ΟἹ το ἱΣῊΣ ΓΕῚ ἐσχέπασεν τὴν χαὶ λαλοῦν ο 

λ 

᾽ ᾿ 

σχοπᾶτΞ: τὰ τέλη τῶν πραγμάτων, χαὶ ἀπὸ τὸ τέλος τὴν 

ἀρχήν: ἀμμὲ ἐχάθην, ὅτι σημεροψυχία- καὶ ὅνταν ἐξημέρωσεν 

ἡ δευτέρχ, χαὶ ἐξέθησαν οἱ φρέριδες τοῦ ὄχλου, ἔρχεψεν ἡ 

λύπη καὶ τὸ χλαῦμαν τόσον εἰς ταῖς γυναῖκας, ὡς γίον εἰς 

τοὺς ἀνθρώπους ἀποῦ. ἐσχοτώθησαν, οἱ φρέριδες ἐλυπήθησαν 

πολλὰ πῶς εἰς ἴντα μόδον νὰ γλυτώσουν ἀπὲ τούτην τὸὺν 

ταραχήν. 

Οἱ ἄνωθεν Τεμπλιῶτχις ἦσαν πολλὰ ἄρχοντες χαὶ εἶχαν 

[ἱεσόν τοὺς υξγάλην αἱρετιχίαν χαὶ πολλὰ βρωμισμένην τάξιν 

εἰς τὸ χρυφόν: καὶ ἅνταν ὁ θεὸς ἐδαρύθην τὸ χαχὸν τὸ ἐποὸΞξΞ 

λεμοῦσαν, ἐφανέρωσέν τὸ τοῦ πάπα μὲ τούτην τὴν τόξιν- δύο 

παιδίον ἦσαν ἀπὸ υίαν χώραν χαὶ͵ ἀναγνώθησαν ἀντάμα, καὶ 

ἀγάπαν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον ὡς γίον νᾶχαν εἶστεν ἀδελφία' καὶ 

διχθαίνοντα χαιρὸς θεωρῶντα τὴν τάξιν τοὺς Τεμπλιώταις 

πολλὰ τιμημένην, καὶ πολλὰ τεκόνταν ἐδουλεῦγον τἀφφιχία 

τοὺς χαὶ ἦτον πλούσιος ὁ ἕνας παιδίος ἀπὲ τοὺς δύο, ἐπεθύ- 
ι 

μησεν νὰ γίνη ἀν εἰς τὴν τάξιν τοὺς Τεμπλιώτας, χαι 

ὃ μάστρος ἐπερί λαόέν τον, καὶ ὁ ἄλλος παιδίος ἔθελεν καὶ 
᾿ 

ἐκεῖνος νὰ πάρῃ τὸν ὄρδινον" χαὶ ἅνταν ἐπῆγαν τὴν νύκταν οἱ 

ἀδελφοὶ γὰ τὸν χεροτονήσουν, ὁ σύντροφός του ἐμπῆκε χρυφὰ 
Α , Ω δ .“ , ᾿ πὰ ,ὔ μεσόν τοὺς εἰς τὴν σύνοδον, ὅτι κανένας δὲν ἐπῆρεν σχοπόν, 

ὅτι ὁ θεὸς ἐσφάλισε τὰ μάτια τους χαὶ δὲν τὸν εἴδοσιν, γιὰ 

(1) Ἑλλείπει πΞρίοδός τις, χαθὰ φαίνεται ἐκ τῆς διοκοπτομένης 

διηγήσεως. 
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᾽ -“" ΕΝ - ᾿ » “ 
γὰ ἀποσχεπαστοῦσιν" χαὶ εἶδεν πρᾶμαν τὸ ἐποῖκαν τοῦ συν- 

. πο ἣν “ Η - 
τρόφου του, χαὶ ἐξηγήθην τα τοῦ πάπα: εἶδα τὸν παπᾶν ὁποῦ 

ἐθέλαν νὰ χουρέψουν τοὐτὲ νὰ τὸν χειροτονήσουν τὸν σύντρο- 
, , » Ἁ ,ὔ ΩΣ ἘΠ " ὍΝ " ι 

φόν μου, βαστάνοντα εἰς τὰ χέργια τους σταυρὸν γχαρχὸν χαὶ 

ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς σταυρωμένος ἀπάνω εἰς τὸν σταυρόν" τότε 

ἐγονάτισεν, καὶ ἐπρουμουτίχσεν τοῦ μεγάλου μαστόρου νὰ 
-- -“ ᾿ “Ὕ»Ἥ΄ , 

χρατήσῃ χρυφὰ πᾶσα πρᾶμαν τὸ νὰ τοῦ ποίσουσιν, καὶ τότες 

εἶπέν του ὁ παπᾶς: φαίνεταί σου τοῦτος ὃ σταυρωμένος ἔνι 

θεοῦ, ὡς γίον λαλοῦν οἱ λᾶς; καὶ ἔ; χξιν, ὅτι ἃ εοῦ, ὡς γίον λαλοῦν οἱ λᾶς; χαὶ ἔχαν τάξιν, ὅτι ἂν 

» 

᾽ Α [2 τ τ , τ 9 -" 

πῇ, ναὶ πιστεύω ἀληθινὰ ὅτι τούτη εἶναι εἰχόνα τοῦ ᾿Γησοῦ 
Π 

οὔ τοῦ ζῶντος, τότες ἐλάλεν του ὁ παπᾶς" χαὶ Χριστοῦ τοῦ θε 

ἴς ἤτὶ ἰιστεύομιεν, ἀμμὲ δοχιμόάζομιέν στ᾿ χαὶ τότΞ ἐγε ἐεῖς ἤτζου πιστεύομεν, ἀμμὲ δοχιμάζομέν σε" χ ὅτε ἐχε- 

ρἱτονοῦσάν τον χαὶ πέμπαν τὸν εἰς τὸν πόλεμον, καὶ μὲ τού- 

τὴν τὴν λογὴν ἐσχοτώνετον᾽ ἀμμὲ ὁ σύντροφός μου ὅταν τοὺς 
κ 

εἶνε, ναὶ πιστεύω ἀληθινὰ ὅτι τοῦτος εἶναι εἰχόνα τοῦ Κυρίου: 
᾿ 

ἀμιὲ εἰπέν τους, σεῖς ἴντα τὰ λαλεῖτε; ὅ,τι εἶναι πέτε μου καὶ 
ι ς οἷα δ᾽ ΓΟ "δ: .4 Ν 

νὰ μολογήσω᾽ ὁ παπᾶς εἰπέν του, τοῦτος ἦτον ἕνας ψεματινὸς 

προγήτης. Γροιχῶντα ἐχεῖνος ἐτζέπασέν το, χαὶ ἐπιάσεν τὸν 
,φ δ ϑ ΞΕ Χ Ν ἦ , ἵ εἰ τ ἌΓ Γ “τ ΠΝ . " ι 

τίμυν σταυρὸν ἀπὸ τὸ χέριν του χαὶ ἔρριψέν τον γαμαὶ καὶ 

ἐποῖέν του πολὺν ὑόρισμόν. Τἄπισα ἔγδυσάν τον ὁλόγυμνον, 

χαὶ πλύναν τὸν ἀπὸ πάνω κάτω: τἄπισα ἐφίλησάν τον εἰς 
ι ᾽ ᾿ , ᾿ ᾽ ᾽ ᾿᾽ 

τὴν Ἐφαλὴν εἰς τὴν χορφὴν καὶ εἰς τὸ στόμαν, καὶ εἰς τ᾽ ἀ- 
, ῖ ᾽ . “ -“ τ 7 - » , " 4 

φάλιν;χαὶ εἰς τὸν χῶλον πᾶσα εἷς τότε ὅσοι ἐθέλαν ἔχαν νὰ 

φτιάσων μετά του. Καὶ ἐπρουμουτίχσέν τους πᾶσα φορὰν ὁποῦ 
,] ᾿ 5" ε δι 5 “ , 

γὰ τὸν γυρεύγουν νὰ ἦναι ὅτοιμος χαὶ μηδὲν ἀντισταθῇ τινός. 

Καὶ τὰς ἔντυσάν τον τὰ βρωμισμένα ροῦχα τῆς βοωμισμένης βομίσα βουχαλέθηρα ρωμίσμενης 
4 ΕἾ ᾿ , δὸν τοὺς τξις χαὶ ἔμπασάν τον ψηλά. Καὶ πισαυρίου ἐδῶχάν του 

ἀσῆμιν ἰαὶ χρυσάφιν καὶ φορεχίχις πολλά, χαὶ ἐγυρίσαν τον 
Α ᾿ , ᾽ Ἢ Ξῷ - 

τὴν χώβν μὲ χαρὰν μεγάλην. ᾿Αμμὲ τὸ βιόλίον τῆς τάξης 
᾿ » ᾿ ᾿ , 

τους μὲ μεγάλην φρόνησιν καὶ τιμήν, ἔξω εἰς τοὺς ἀνθρώπους 
.] ᾽ - 3 ᾿ - ᾿ “ 

γὰ ἀρατον τὴν ἀλήθειαν τῆς ἐχχλησίας, τὸ φᾶν τους, τὸ πγεῖν 
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τους, τὴν ἐντυμασίαν τους, χαὶ μὴν ἔχουν σουπερπίαν, νὰ 

ἔχουν ἀπομονὴν ὅ,τι τοὺς ᾿πῇ ὃ πᾶσα εἷς, ἀπομονητιχοί, χαὲ 

πολλὰ ἄλλα χαλὰ μαθητεμένοι, ἀμμὲ ᾿ς τὸ χρυφὸν εἶχαν τὸ 

ἐγροικήσετε ἄνωθεν. 

Ὅνταν ὁ ἁγιώτατος πάπας ἐγροίκησεν τὰ αὐτὰ λογία, 

πολλὰ τὸ ἐπιχράνθη: ποῖον ἔπαθα, Κύριέ μου; ὁ παντοδύναμος 

θεὸς ἔπεψεν τὸν υἱόν του τὸν ἠγαπημένον, μὲ τὸ θέλημάν του 

ἔδωχεν θάνχτον χαὶ ἐπόάθεν χαὶ ἐπῆγεν εἰς τοὺς οὐρανοὺς χαὶ 

, 

᾿ νοι τς "-ῇ ᾿ ᾿ ᾿ ΄“ “- , ᾽ ᾿ ᾿ 

ἐκάθησεν ἐχ δεξιῶν τοῦ πατρὸς διὰ νὰ μᾶς λυτρώσῃ ἀπὸ τὰ 

ας ὕγωμεν ἀποὺ πᾶσαν 
᾿ 

γα -ϑ χεργία τοῦ διχθόλου, καὶ ἔδωχέν μ. 

ἁμαρτίαν διὰ γὰ μὲν πᾶμεν εἰς ταῖς. χεῖρας τοῦ διχθόλου, χοὶ 

τοῦτος ὁ μέγας μάστρος, ὁ φίλος μου, νὰ χρατῇ τοῦτον πὸ 

χαχόν; δ μοὶ Εἰς τὸν Κύριον, ὅτι μίαν ἡμέραν νὰ ξηλειφθοῦν 

ἀπὸ τὸν κόσμον. Καὶ ὡς καλὸς χριστιανὸς ὁποῦ ἦτον ὁ ἁγώ- 

τατος πάπας, ὥρισεν τὸν παῖδα μὲ ἐντολὴν νὰ μὲν τὸ ᾿πῇ τι- 

γὸς ἄλλου- καὶ ἐθέλησεν ὁ πάπας νὰ μάθῃ περί τοῦ χαθῳά᾽ 

ἔχραξεν ὀμπρός τοῦ τὸν μέγαν μάστρον τοῦ Τέμπλου, καὶ 

ὑέσα εἰς πολλὰ λοῚὴ γία εἶπεν του: πεθυμίαν ἐπεθύμησα νὸ δῶ 

πῶς χειροτονᾶτε τοὺς ἀδελφούς" διὰ τοῦτο ἔπαρε τοῦτον τὸν 

παιδίον, ἕναν τὸν ἔθελεν ὁ πάπας, ὀμπρός μου χειροτόνγ τον. 

Οἱ ποῖος εἶπεν του: τοῦτον δὲν ἠμπορεῖ νὰ γενῇ, αὐθέντ, ὅτι 

ἢ τάξη μας ὁρίζει νὰ μὲν χειροτονήσωμεν τινὰν φανερά ἀμμὲ 

χρυφὰ ἐχεῖ ὁποῦ εἶναι ὁ τόπος ὁ ἐπιτήδειος, μέσα εἰς ὃν τό- 

πον τὸν ἁγιασμένον. Καὶ δὲν ἔδειξεν ὁ πάπας περί τοι φανὸν 

οὐδὲ ἄνγρισιν. Τἄπισα ἐχάλεσεν τὸν μέγαν μάστρον οὗ Σπι- 

ταλίου χαὶ ὥρισέν τον νὰ χειροτονήσῃ τὸν αὐτὸν παιδίν, ἀδελ- 

φόν᾽ ὁ ποῖος πάραυτα ἐχειροτόνησέ τον. Τότε ἐπῆρϑ ὁ πά- 

πας μεγάλην χαρᾶν, ὅτι οἱ Σπιταλιῶταις ἔνι χαλοὶ χριστια- 

νοί, χαὶ οἱ Ἱτεμπλιῶταις εἶναι ὡς γίον τοὺς ἐπροδῶκν. Τότες 

ἔρισεν τὸν συνγχριτικόν του χαὶ ἔγραψεν δύο γραφαῖς τοῦ πα- 

σανοῦ ἀφέντη εἰς τὸν χόσμον ὁποῦ εὑρίσχουνταν οἱ Τεμπλιῶ- 
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ταις σπιτία χαὶ χοατήματα, καὶ ἔμαθεν τὸν ποῖον μαχρὺν τό- 

πον τὸν εἶχαν οἱ Τεμπλιῶταις καὶ ἦτον στράτα χοντὰ ᾿νοῦ 

χρονοῦ. Τὸ ἕναν χαρτὶν ἐλάλεν. 

« Ἠγαπημένε μας υἱὲ χαίροις μετὰ εὐλογίας ἀρχιερατι- 

χῆς ἤξευρε μὲ τοῦτον τὸ χαρτίν μας, τὸ ἀνοικτὸν διάθασ᾽ το, 

καὶ τὸ βουλλωμένον ἔχε το εἰς φύλαξιν εἰς χαλὸν τόπον χαὶὲ 
δὲ τ ᾿ » , . Χ » δι ΓᾺ ᾿] ᾿ ὃ 6 

υηδὲν ἦναι τινὰς ἀπότορμος νὰ τὸ ἀνοίξῃ ἢ νὰ τὸ διαδασῃ 

ὡς τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηχοστῆς ὁποὺ μέλλει νὰ ἔλθῃ καὶ 
μ 5; τὸ ΔΑτ ΤΩΣ , « , Ἢ , ὄνταν πᾶτε εἰς: τὴν ἐχχλησίαν, ὅνταν τελειώση ἡ πρώτη λει- 

τουργία πρὶν νὰ εὐγοῦν οἱ λᾶς ἀπὸ τὴν ἐχχλησίαν, ἄνοιξε τὸ 

χαρτὶν τὸ βουλλωμένον χαὶ ὅ,τι λαλεῖ ποῖσε ὅτοιμα, ἀπάνω 

εἰς ἀφορεσμόν ν. Διότι τὸ βουλλωμένον χαρτὶν ἐλάλεν. « Ὡς 
, “« Ως ὙΕΨΡΕ ῥιάσ Ξ π ΓΕ ν Ως ΠᾺΡ ΣΘΑΙ Ν Τε πλ , 

γίον μᾶς τὸ ἐπροδιάσαν ὀμπρός μας, ὅτι ἡ τάξις τοὺς Τεμπλιώ- 

ταῖς εἶναι εἰς μέγαν χαχὸν καὶ ἀρνοῦνται τὸν θεὸν χαὶ ὅλους 

τοὺς ἁγίους, καὶ γιὰ τοῦτον ὁρίζομέν σε, ὅτι πρὶν νὰ φτάσῃ 
“ ᾿ ε - ε ὌΝ 

τὸ γιῶμαν νὰ ὁρίσης νὰ τοὺς σκοτώσουν ὅλους ὁποῦ εὑρίσχουν- 

ται εἰς τὸν τόπον σου, καὶ υὲν ἐλεμονηθῇ-: κανέναν. Καὶ εὔχο- 
- ι ΕΣ 7ὔ Ἁ “- “- ι “ 

μαί σου χαὶ ἐξορκίζω σς χατὰ τοῦ θεοῦ καὶ ὅλα τοὺς τὰ καλά, ᾿- 

χαὶ χλερονομίαις τους, ὅπου εὑοίσχουνται εἰς τὸν τόπον σου ἂς 

δοθοῦν εἰς τὴν ἐξουσίαν τοὺς Σπιταλιώταις. Καὶ ἀνίσως χαὶ 

δὲν ποίσῃς τὸν ὁρισμόν μου καὶ ἀφήσῃς ζωντανὸν χανέναν, νὰ 

σοῦ ἔλθη ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ὡς γίον ἦλθεν εἰς τὸν ᾿Ιούδαν ». 

Καὶ ἐποῖκεν τὸν λόγον τοῦ πάπα εἰς ὅλην τὴν Κύπρον, 

χαὶ ὅλους ἐσχότωσέν τους τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηχοστῆς. Καί 

τινες λέγουσιν, ὅτι ὁ πάπας ἦτον ἀνχριχισμένος μὲ τὸν μά- 

στρον τοῦ Τέμπλου, διότι ἐποῖχέν του ἀγανάχτησιν, χαὶ τοῦ- 

τον ἦτον ἡ ἀφορμή. χαὶ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἔπεσεν ἐπάνω του, 

διότι ἦτον πολλὰ ἀνγχρισμένος μετά τους, διὰ τὰς ἁμαρτίας 

τοὺς καὶ διὰ τοῦτο ἐκχταλύσαν τους ὅλους μίαν ἡμέραν, καὶ 

δὲν ἐγλύτωσεν κανένας, καὶ ἂν εἴχεν ἔχειν καθαροὺς ὁ θεός, 

ἐθέλεν τοὺς γλυτώσειν- καὶ τοῦτον ἦτο ὀργὴ τοῦ θεοῦ. 
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Καὶ ὅνταν ἐτελείωσεν ἡ λειτουργία τῆς Πεντηχοστῆς εἰς 
- ᾿ στῇ » ω΄ » ᾿ ᾿ ᾿ 4 Η Η ᾽ 

πᾶσο. χώραν, ἀνοῖζαν τὸ γαρτὶν τὸ βουλλωμένον χαὶ ἐγροικῆ- 

σαν ὅλοι τὸ ἐλάλεν χαὶ γροικῶντα τὸν ὁρισμὸν τοῦ πάπα, 

ὅτοιμα πρὶν τὸν γιῶμαν, ὅπου εὑρίσχουνταν ἐσχοτῶσαν τοὺς 

ὅλους τοὺς Τεμπλιώταις, καὶ εἴτι εἴχασι ἐδόθησαν εἰς τὸ Σπι- 

τάλιν. 
“- ν« " ΖΑ ᾿ ΡΥ" “δ ᾽ 3 Δ “ 5 - 

Χρῆσι εἶναι νὰ ξηγηθοῦμεν τὴν ἀφορμὴν τοῦ καλοῦ 

Κοντεφρὲ ντὲ Πολίου, διὰ νὰ χατεθοῦμεν νὰ ξηγηθοῦμεν τοὺς 

“Ὁ ὌΠ -Ξ 
ῳ- ΟΞ᾿ ο᾽) νὰ τ ζω Φ ΠῚ »} δ μ᾽ ΡΝ [ΩΣ ΦΞ- “νυν Ο τ] ἴω σὲ Ο᾽ Ω « ο). -Θϑ Φ» ἊΝ Ὡ 

[ΟῚ « Θ νυ “ -- - »- Ὁ “ἜΣ ἴω ς Ωῶ ΠῚ ῳ “ Ἔ μ--Ξ -- ἢ 

͵ ᾽ ͵ , ἰηδ " ᾿. ᾽ Ἀ 4 

πέμπαῃ αὐγούστου ἀπο Χριστοῦ ἐσχαλεύτην ἀπὸ τὴν Φραγ- 

γίαν ὁ Κουντεφρὲ ντὲ Πουλιοῦ, καὶ μὲ πολὺν φουσάτον, καὶ 

ν ᾿ ΕΜ ΡΥ, ἘΔ ΣΙΩΣ ᾿ καλὰ συντροφιασμένος μὲ μεγάλους ἀφένταις, καὶ ἔφτασεν εἰς 
Α ν᾿ ΄ ὡ λα ϑραις. -ς Ν ἴ.χ.5 ἀγα ᾿Ὶ ΘΙ - »" ΓΥΨΉ οκθδ ! θ΄ 

τὴν Συρίαν καὶ ἄρχεψεν χαὶ ἐνίκαν τοὺς τόπους, τὸν ἰούνην α ἢ 

Χριστοῦ, μὲ πλῆθος λαοῦ ἀπεζοὺς καὶ καδαλλάριδες, καὶ εἰς 

τὴν Ἱερουσαλὴμ. εἴγεν Σχραχηνοὺς χαὶ εἶγαν χαὶ δ' γίγαντες πρρόλος νον ὀρ αδν τότ λ τ ᾿ εχ ἡ νυ ὁ το: 
χαὶ οἱ χριστιανοὶ ἀποκλεῖσάν τους ὡς ταῖς τ ε΄. ἰουλίου « θ'; 

χαὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐνικῆσάν τους. Καὶ ἠμπορῶ νὰ ᾿πῶ, ὅτι 
ε ε ,ὕ -.-Φ,»»,; ε ε 

ὁ ἁγιώτατος πόπας Ὀλοδάνος χαὶ ὁ ρὲ Φίλιππες ὁ ρήγας τῆς 
᾿ " 

Φραγγίας, καὶ ὁ χῦρις ᾿Αλέξης ὁ Κουμνηνὸς βασιλεὺς τῆς Κων- 

σταντινόπολης, καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀφένταις ἐπῆραν «ἣν ἁγίαν 

Ἐερουσαλήμ, χαὶ οὗλοι ἀντάμα ἐχειροτονῶσαν ρήγαν τοῦ Γε- 

ροσολυμάτου τὸν ἄνωθεν Κοντεφρὲ ντὲ, Πουλιοῦ, ὁ ποῖος δὲν 

ἔθελε νὰ στεφθῇ ρήγας, οὐδὲ ἐθέλησε νὰ βάλλῃ στέφανον εἰς 

τὴν χεφαλήν του, λολῶντα᾽ ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντα, ὁ γλυ- 

κὺς Ἰησοῦ: ἐφόρησεν στέφανον ἀκάνθινον εἰς τὴν χαράν τοῦ 

τὴν ἡμέραν ὅταν τὸν ἐσταύρωσαν. Καὶ ἐπέθανεν εἰς τοὺς «ρ΄. 

Χριστοῦ χαὶ ἔθαψάν τον εἰς τὸ Καδαλκάριον ὄρος. Μετέπειτα 

ἐστέφθην ὁ Μπαντουνῆν ὁ ἀδελφός του, χαὶ ἐπέθανεν εἰς τὴν 

ἐχρονίαν αρι΄. Χριστοῦ, Τἄπισα ἐστέφθην ὁ Μπαντουνῆν Λανγ- 

χιλίου, καὶ ἐπέθανεν «ρλ-΄. Χριστοῦ. Τἄπισα ἐστέφθην ἁ Φου- 

ὁ ΦΞ ὲ 

ἐγ“: ἴ ; ΟΣ ' Ν 
χᾶς ὁ γαύρὸς αὐτο ἄντρας τῆς χόρης του, χαὶ ἐπέθανεν εἰς 
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τὴν “ἐχρονίαν «ρμγ. Τάπισα ὀσσέφθην ὁ Μπαντουγῆν ὁ Γερὸν 

ὁ. υἱὸς τοῦ Φουχᾶ καὶ ἐπέθανεν αρξ ἔξ γί. Χριστοῦ. Τἄπισα ἐ- 

στέφθην ὁ ᾿Αμέρην ὁ: ἀδελφὸς αὐτοῦ, χαὶ ἐπέθανεν «ροδ΄. ΠΥΡΑ͂Σ 

πισὰ ἐστέφθην ὁ Παντουῆν ὁ Κελεφὸς χαὶ ἐπέθανεν ᾷρπαᾳ. 

Τάπισα ἐστέφθην ὁ Παντουῆῖῆν ὁ πα: ιδίος, ὁ υἱὸς τῆς κουντέσσας 

τοῦ Γιάφα ὀνόματι Σιθύλλα, χόρη τοῦ οἑ ᾿Αμαρὴν χαὶ ἀδελφὴ 

τοῦ ρὲ Παντουῆν τοῦ Κελεφοῦ, καὶ συμθία τοῦ μαρχὶς ἔχι- 

λιάμε. Τελοῦνγγε ᾿Επεέ" χαὶ ἀπέθανεν ὁ αὐτὸς Παντουῆν αρπς. 

Τἄπισα ἐστέφθην ὁ ρὲ Γχῆ ρήγας Ἱεροσολύμων, ὁ ποῖος ἁομιόστην 

μὲ τὴν κυρὰν Σιμθίλλαν τὴν μητέραν τοῦ ρὲ Μπαντουῆν, ἡ ποία 

ἐστέφθην. ρήγαινα ᾿Ἱεροσολύμων καὶ ἁρυάστην μὲ τὸν χὐτὸν ρὲ 

Εχῆν τὲ Λουζουνίαν. εἰς τὴν ἐχρονίαν -αρ ἱ-. σκαὶ υὲ τὴν βοήθειαν 

τοῦ θεοῦ χαὶ τῶν Γενουδίσων ἐπῆρεν τὸ πλοπα τῆς Κύπρου, 
Σ ᾽ 7ὕὔ ᾽ ,ὕἷ ΓΘ Ν 

χαὶ ἔδωχέν τους τὴν ἐλευθερίαν ἐκείνους χαὶ τῶν παιδιῷν τοὺς 
[χά » ,ὔ , ᾿ ᾿ Γ ᾿ ᾿ ὮἿΝ 

ὅτι. ἐδούλευσάν του μὲ τὰ χορμία' τους χαὶ μὲ τ ) διχόν τους. 
᾽ Α » Ἁ Ἄ »Ξ ᾽ ͵ 

Εἰς. τὴν αὐτὴν ἐχρονίαν ἦρτεν ὃ. ρήγας τῆς ᾿Εκλετέρας ὀνόματι 

Δηπζάρ, καὶ ὁ. ρήγας τῆς Φράντζας ὁ, ρὲ «Φίλιππος, καὶ ἦλθεν. ὁ 

μάστρος ποῦ Τέμπλου χαὶ ἐζήτησέν τους γιὰ τὴν ἀγάπην, τοῦ 

θεοῦ νὰ ἐογάλῃ τὴν Κύπρον. ἀπὲ τὰ χέργιά τους ὁ ποῖος ἐπού- 
- Ν , 

λησέν τὴν τοῦ ρὲ Οὗνγχε τοῦ ρηγὸς τῶν ἹἹερουσολύμων διὰ θ- 
, δ , 

χιλιήδες δουχάτα χρυσᾶ, χαὶ ἐὸδχνείστην ἀπὸ τοὺς Γενουδίσους 
"ἢ ι ᾽ " ΄ 

πολλὰ καὶ ἀγύρασέν τὴν κατὰ τὰ στιχέματα τοὺς Ἑεμπλιώτσαις. 

Τοῦτον ἐγίνην εἰς τὴν ἐχρονέαν «ρ β΄. Χριστοῦ" καὶ τοῦτος 

ἦν ὁ πρῶτος ρήγας ἹἹεροσολύμων. καὶ Κύπρον, καὶ ἀπέθανεν εἰς 

τοὺς «σε. Καὶ ὅντα -τὴν: ἐγόρᾳσεν ὁ. αὑτὸς ρὲ Οὔνγχε τὴν 
[ἐ ᾿ ᾿ ῥνω 

Κύπρον ἀπὲ τοὺς Ἐεμπλιώταις καὶ -τοὺς Λαγκουσάρδους, υεᾶν-- 

θάνοντα τὴν Ἡ ραϑε μεσ ὅπου -τοὺς ἐποῖκαν καὶ τὸν σφαμὸν 

εἰς -τὴν χώραν, ἦτον εἰς ϑεγάλην - ἐννοίοιν χαὶ ἐννοιάζετον πῶς 

νὰ -ποίσῃ γὰ μὲν ἔχουν κακὸν. εἰς τὴν Κύπρον, ὅτι ὅλος ὁ τό- 

πος ἦτον γεμάτος Ῥωμοῖοι, καὶ ἐλάλεν εἰς τὸν ἐμαυτόν σου: 

ὅποτς θελήσουν. νὰ φεύελιάσουν μοι μένον, ἠωποροῦν γὰ -τὸ 



64 ΔΙ ΟΝ ΕΟ ΝΑ ΧΑ ΓΡΙᾺ 

ποίσουν χαὶ θέλουν ἔχειν βοήθειαν τὸν βασιλέαν τῆς Κωνσταν- 

τινόπολης, χαὶ ἐμποροῦν μὲ δύναμιν νὰ σηχώσουν τὸ ρηγάτον 

ἀπὲ τὰς χεῖράς μου. ᾿Εννοιάστην νὰ δηθῇ μὲ τὸν Σουλτάνον 

τοῦ Καρίου, καὶ ἔπεψεν μαντατοφόρους παρακαλῶντά τον, ὅτι 

πάντα ἀποὺ τὸν θεὸν εἶναι, ὅτι οἱ λᾶς ν᾿ ἀγαποῦν τοὺς γειτό- 

νους τους, χαὶ μὲ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ εἴμεστεν γειτόνοι, πα- 

ραχκαλῷ σε νὰ ποίσωμεν δῆμαν μεσόν ας, χαὶ προυμουτιάζω 

σου, ὅτι πάντα νὰ ἦμαι φίλος σου σπλαγχνικός, χαὶ νὰ χρατῶ 

τοὺς φίλους σου διὰ ἀγαπημένους μου φίλους καὶ τοὺς ἐχθρούς 

σου ὡς θανατήσιμούς μου ἐχθρούς καὶ ζητῶ σου, ὅτι ἀνισῶς 

καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ρωμαίων νὰ ποίσῃ ἀρμάδαν νὰ ἔλθῃ ἀπά- 

νὼ μου, νὰ μοῦ δώσῃς βοήθειαν καὶ δύναμιν, καὶ θέλω εἶστεν 

ὑπόδουλός σου. Καὶ ἀνισῶς καὶ πέψῃ ἀρμάδαν κατάδικά σου 
νὰ ἔχῃς νῶσιν νὰ βλέπεσαι. 

Ὃ σουλτάνος χπολογήθην τοῦ χαὶ μήνυσέν του μὲ τοὺς 

δύο του μαντατοφόρους: Υἱέ μου, ἀπὲ τὸ μοῦ μηνᾷς ὅτι εἶσαι 

γεῖτός μου καὶ νὰ ἔχωμεν ἀγάπην κατὰ τὸν ὁρισμὸν τοῦ θεοῦ 

χαὶ νὰ ἔχωμεν δῆμαν᾽ μεσόν μᾶς, τζετιάζω το: χαὶ τὸ εἶσαι εἰς 

ὄρεξιν νὰ χρατῆῇς τοὺς φίλους μου φίλους σου, καὶ τοὺς ἐχθρούς 

μου ὡς ἐχθρούς σου, τὸ ὁμοῖον θέλω ποίσειν χαὶ ᾿γὼ μετά σου: 

ἀπὲ τὸ θέλεις νὰ ἦσαι ὑποταχτιχός μου, δὲν εἶναι ἀπὲ τὸ θέ- 

λημά σου, ἀμμὲ εἶναι ἀπὸ θεοῦ θέλημαν, ὅπου μᾶς ἔδωχεν τὴν 

ἐξουσίαν " καὶ εἴξευρε, οὐδὲ σού, οὐδὲ ἐχεῖνοι ὁποῦ νὰ γεννηθοῦν 

ἀποὺ ξαυτόν σου νὰ μὲν ἔχετε ἀγανάκτησιν ἀποὺ ξαυτῆς μου, 

οὐδὲ ἀποὺ νἄρτουν ὀπίσω μου, χωρὶς νὰ ἦναι ἀπὸ ξαυτόν σας- 

ἀπὲ τὸ θέλεις νὰ ἔχῃς ἀπὸ ξαυτῆς μου βοήθειαν χαὶ δύναμιν 

ἂν ἔρτῃ ὁ βασιλεὺς τῆς Κωνσταντινόπολης ἀπάνω σου, ἀδύνα- 

τον εἶναι, ὅτι εἴμεστεν ὡρισμένοι γὰ βουθοῦμεν τοὺς πιστοὺς 

τοῦ θεοῦ χαὶ τοῦ μεγάλου προφήτη τοῦ Μαχομέτη, ὄχι τοὺς 

ἀπίστους : ἀμμὲ ἂν θέλῃς νὰ ᾿᾽μολογήσης ἕναν μόνον θεὸν καὶ 

τὸν Μαχομέτην τὸν προφήτην, χαὶ νὰ ψηλώσῃς τὸ δαχτύλιν 
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σου, τότε θέλω σὲ χρατήσειν διὰ ἀχριόόν μου φίλον καὶ ἀδελ- 
, ι , ᾿ς ᾽, ν - ὔ , 7, “" 

φόν, καὶ θέλω ποίσειν στερεὸν δῆμαν μετά σου, καὶ θέλω εἶ- 
ἮΝ Α » , ζ 

στεν χατάδιχος τοὺς ἐχθρούς σου. 

᾿Αχούσας ὁ ρὲ Οὗγχε ἐταράχθην πολλὰ χαὶ εἶπεν, ὁ θεὸς 

νὰ μὲ σχεπάσῃ, ὅτι ἂν μοῦ δῶχεν ὅλην του τὴν ἀφεντίαν, 

δὲν θέλω ἀρνηθῆν τὴν ἁγίαν Τριάδαν- χάλλιο νὰ ἦμαι ὑπό- 
πρὶ ,ὕ . . » - Α ὔ “ “Ὁ 

δουλος τοῦ βασιλέως, παρὰ νὰ ἀρνηθῶ τὴν πίστιν τοῦ θεοῦ 

μου" χαὶ πιστεύω πατέρα, υἱὸν χαὶ ἅγιον πνεῦμα, καὶ ἐκεῖνος 
.] - , ι " ᾿ ᾽ , ᾽ Ὶ ΡΞ , 

νὰ μοῦ βουθήσῃ χαὶ νὰ μὲ ἀπούγάλῃ ἀποὺ πᾶσα πειρασμόν. 

Πάλιν ἐμήνυσεν τοῦ σουλτάνου ζητῶντα βουλὴν ἀπὸ ξαυ- 
ι 

3 

. . πε , -“ ῃ τ , 
ἐμήνυσέν του: Υἱέ μου δός τα ὅλα νὰ κάμῃς οὗλα πέψε φέρε 

ἀπὸ τοὺς φίλους σου καὶ ἀπὲ τὴν πίστιν σου καλοὺς χαθαλλά- 

τῆς του πῶς νὰ μπορήσῃ ν᾽ ἀφεντεύσῃ τὸν λχόν. Ὃ σουλτάνος 

ρους ψουμάτους χαὶ ποῖσε ἀδιτζιάλιδες, καὶ μοίρχσε τὸ ρηγά- 

τον σου εἰς αὑτόν σου χαὶ εἰς αὑτόν τους, καὶ ποῖσέ τοὺς χλη- 

ρονομίαις ὅπου τὰ τοὺς ἀναπαμείψῃ " θέλουν ἔχ ει χαρδίαν γὰ 

δηγοῦν τὸ ρηγάτον σου, καὶ θέλουν εἶστεν ἀναπαμένοι, χαὶ ἐ- 

σοὺ ἀναπαμένος, ὅτι δὲν θέλου σὲ περιθαρύνει νὰ τοὺς πλε- 

ρώνῃης τοὺς κόπους τους, χαὶ θέλεις εἶστεν ἀπότορμος νὰ τοὺς 

τάσσῃς καὶ τὰ τοὺς ὁρίζῃς γὰ πηγαίνουν εἰς ταῖς χρῆσές σου 

χωρὶς νὰ ἔχῃς ἐννοίαν ἴντα νὰ τοὺς πλερώσης᾽ κάλλιον νὰ δώ- 

σῆς δόσια αὐτάρκετα καὶ νὰ φέρης μεγάλους ἀνθρώπους, παρὰ 

νὰ δώσῃς ὀλίγα καὶ νὰ χάσῃς τὸ δελοιπόν. Καὶ πέψε φρενί- 

ΠΌΣΟΝ αν ΟΦ Όνεο- ολοουοχῳρσυ ον τς, τιον ἃ τοξο γος ἀγο ἡν τσ εὐ (4) 

εὐνον βρίζουν κατὰ πρόσωπα τοὺς χαδαλλάριδες τοὺς ψουμά 

τοὺς χαὶ ἂν ἔν χαὶ ὁ ρήγας σύρῃ μαρτυρίαν νὰ μὲν τοῦ πι- 

στέψουν χωρὶς νὰ τὸ μολογήσῃ ὁ ψουμάτος μὲ τὸ δικόν του 

θέλημαν: καὶ ἂν γενῇ μάλλωμαν μεσὸν ψουμάτου καὶ ἄλλου 

ἀπὲ τὸν λαὸν τὸν πτωχόν, καὶ ἂν σηχώσῃ τὸ χέριν του κατὰ 

(1) ᾿Ελλείπουσι δύο σελίδες τοῦ χειρογράφου. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Ρ΄. : 
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,ὔ “Ὕ , οἱ , ᾿ ΚΖ ᾿" δ ξ , τ -“»,- 

πρόσωπα τοῦ ψουμάτου, νὰ χάνῃ τὸ χέριν τὸ δεξιόν. Τοῦτον 

ἐγίνετον γιανὰ νὰ καταλύσουν τὴν σουπερπίαν τοὺς Ῥωμαίους 

γὰ μὲν ρεδελιάσουν, νὰ τοὺς ποίσουν ὃ γίον ἐποῖχαν τοὺς 

Τεμπλιώταις. Καὶ ἐποῖχαν ἀσίζας εἰς τὸ διάφορός τούς, καὶ 
. ΡΞ - «“ , ι , ε , . , ᾽ Ἵ 
ἐποῖχαν, ὅτι ἅντα θέλῃ νὰ. βάλῃ ὁ ρήγας τὸν στέφανον εἰς τὴν 

ἐχχλησία ἂν νὰ μόσῃ ἀπάνω εἰς τὸ Εὐαγγέλιον νὰ χρατήσῃ χαὶ 
“ ᾿ ἘΞ Ν 1 . , Ἐκ “ 

να στέρεω ὦσῃ τὰς ἀσίζας χαὶ ὅλα τὰ καλὰ συνήθειχ τοῦ αὖΞ 
“ ε » -» 

τοῦ ρηγάτου χαὶ νὰ στερεώσῃ τὰ προοσιλήζια τῆς ἁγίας τοῦ 

Χριστοῦ ἐχχλησίας. 

Μέσα εἰς τοῦτον δὲν εἶχαν λαὺν οἱ Λχτῖνο: οὐδὲ ἀρχυ- 

πίσχοπους, οὐδὲ λογάδες γὰ ὑμνολογοῦν τὴν ἁγίαν τοῦ θεοῦ 

ἐκχλησίαν: ἐπέψαν οἱ οηγάδες ὁ ἕνας ὀπίσω τοῦ ἄλλου εἰς 

τὸν ἁγιώτατον πάπαν λαλῶντα νὰ πέψῃ πίσχοπον, μητροπολί- 

ταῖς καὶ παπόδες. ᾿Απολογήθην τους: μετὰ χαρᾶς νὰ τὸ ποί- 

σὼ, μόνον νὰ μᾶς δείξετε ἀπόθεν νἄχουν τὴν ζωήν τους, ὅτι 

δὲν εἶνα! δίκαιον νὰ πέψω ἀρχιερέαν καὶ δασχάλους τῆς 'θεολο- 

γίας  λαὶ διαχόνους χαὶ νὰ μὲν ἔχουν ζωήν: χαὶ ὃ ρήγας ὁποῦ 
ε 

νὰ βρίσχεται χατὰ τὴν ἀρεραν υηδὲν γροικήσει τὴν βουλὴν 
: 

τοὺς ἄρχοντές του κάτ ἀδιχά τους. Καὶ ὁ ρήγας ἐμήνυσέν τοὺς 
. ᾿ ΕΣ " , ὃ ᾿ Δ "ὅ ΓΑ ε 

νὰ ποὺς ποίσῃ μιηνίον ἀχανετόν τους διὰ τὴν (ωὡήν τοὺς. 
δ " ΠΝ ᾿ - Ἂς (5 τ ΄, ͵ , 

πάπας ὁὲν τὸ θέλησεν, ἀμμὲ ἐμήνυσέν του παιὸίν μου γλυχῦν, 

ἐχεῖνοι ὁποῦ μηνιάζονται εἰς τὸ θέλημαν εἶἰνα! ἐχείνου: ὁποῦ 

τοὺς μηνιάζουσιν, καὶ ἅνταν θέλῃ νὰ τὸν νρν::.}" χρατεῖ 
: ε , Ἂ 

τὸ ψουμιίν του, χαὶ ὁ δουλευτὴς θέλε: στεντιάσειν χαὶ θέλειν 

καχοπαθήσειν" ἀμμὲ ἂν τοὺς πεθυμᾷς, ποῖσέ τους τὴν ζωήν τοὺς 

λευτὴν ὅλην τους τὴν ζωήν, καὶ κανένας ὀπίσω σοῦ νὰ μὲν 

ί ! 

ἀσα) 
ΕΣ τ. 

ἔχῃ ἐξουσίαν νὰ τοὺς τὸ σηχώσῃ, χαὶ τότε νὰ σοῦ πέψω ὅσους 
- 

Ν ᾿ ι 
ἔχεις χρῆσιν διὰ νὰ δοξάζεται τὸ ὄνομαν τοῦ θεοῦ χαὶ τῆς 

ΨΥ ΟΥ͂Σ ΠΣ ΣΝ Ὁ ἀν, Θχ ΣΟ ΥΣΕ ΓΡ᾿ἊΝ Δ Ἐν ἌΝ ἧ ἊΣ πΞΣ σὰ διχύή 
ἀγίας Τριαὸος εἰς τὸν τόπον σου, χατὰ τὴ) ταζῖν τὴν ὀυχὴν 

΄ , ι 9 “- ΕΣ 
μου, καὶ ἀπὲ τοὺς ἀρχιέρεις λατίνων νὰ χειροτονοῦνται διά- 

ε ᾽ 

χονοι ἱερεῖς καὶ οἱ λοιποὶ τῆς ἐχχλησίας. Καὶ ὠρδινίασεν δέχχ 



ΧΊΡΕΟΥΝ 1 Κα ΘΝ: γ] 
4 , ὃ ᾽ - ,ὔ ᾿ κ Ἂ, Ξ : Ἂς ᾿ 

τζανούνιδες εἰς πᾶσα μίαν ἐπισχοπὴν μὲ τοιοῦτον, νὰ πλερώ- 
5 λ , - 5 Ύ Α 

νουνται ἀπὸ τὸ δέχατον τῆς ἐχχλησίχς᾽ χαὶ εἶναι ὡς τὴν σή- 

ὕξρον. Τἄπισα ἐ; τίσαν οἱ ῥηγόδες καὶ οἱ ἄρχοντες νεὶς ὀπίσω 

τοῦ ἄλλου πέδας χαὶ πολλαῖς μοναῖς, χαὶ ἐποῖχαν ταῖς 

ἀσίζαις καὶ ἐποῖκαν τους νὰ ἔχουν ᾿ς τὴν ζωήν τους" χαὶ τὰ 

χωρίχ τὰ εἴχαν ἡ ἐπισχοπαῖς τῶν Ῥωμαίων, ἔδωκάν τα τῶν 

Λατίνων. Τότε ὃ βασιλεὺς θωρῶντα τὴν στενὴν ζωὴν τοὺς 

ΡΞ . α΄» Ὃς Κύπ ᾿ “΄ ᾿ δὲ ἣς- δέ; -» δ. ΧῚ ε΄ ἀρχιερεῖς τῆς Κύπρου, ὅτι δὲν εἶχαν δέκατον τῆς ἐχχλησίας 

ἐσυγχατέθησαν καὶ ἔδωχάν τους χωργία καὶ ἄλλα εἰσοδέματα 

τοῦ πασχνοῦ χυτὰ τοῦ ἐφάνην. Καὶ τοιούτους ἐσηχῶσάν τὰ οἱ 

ρηγάδες ἀπὲ τοὺς ἐπισχόπους διὰ ἀφορμαῖς, καὶ ὡς τὴν σήμε- 
τ ΄ ἣΝ ΕΣ "- 

ρὸν ἔχουν τὰ καὶ χα χαρίζουν τα τοὺς καθχλλόριδες. Τὰ ἐμεῖναν 

εἰς τὸ χέριν τοὺς ἐπισχύπους τοὺς Ρωμαίους ἐσηχῶσάν τὰ χαὶ Ο 

ἔδωκόν τὰ τοὺς Λατίνους. 

Χρῆσι εἶναι τὰ φουμίσωμεν τὴν ἁγίαν νῆσον, καὶ ὅσον 
δι , τ» , ἃ ὃ δ 2 τ 

τὴν φουμίσω ὸὲν θέλω πεῖν ψέματα. Εἰς τὸν αὐτὸν τόπον εἰ- 
ΝΟ » “ 3 “- 

χεν ἀρχιεπ τισχόπους ιδ΄, χαὶ μὲ τὴν χάριν τοῦ χυρίου ᾿Ιησοῦ 
Ἶ - ἐΣ ΚΗ͂-, 7 3 7ὕ ᾿ «“ ) »Ρ ᾽ 7, 

Χριστοῦ ἦσαν ἀρχιεπίσχοποι, τοὐτέστιν - ἅγιος Βαρνάθας ἀπό- 

στόλος Χριστοῦ, ὁ ἅγιος ΒΕ ΩΝ ἅγιος Σέργιος, Δομέτιος, 

Πορφύριος, Πλούταρχος, ἕτερος Βαρνάθας, Θεόδωρος, Βασίλειος, 
» »ἮδὌδὋΟο ᾽ . ,ὔ 

Αἰρχάδιος, Θεόδωρος, Ἰωάννης, ἕτερος Βαρνάθδας, Σωφρόνιος, 

Η σαΐας, ᾿Ιχαρίωνος, καὶ ἀρρο πόῤρο Γρηγόριος, Εὐθύμιος, ᾿Αλέ- 

ξιος; Νεῖλος, Γερμανὸς, ἀρχιεπίσχοποι Κύπρου ἀρχιεπίσχοποι 
“- Ν δ 

Δαμασίας, Ἡραχλείδιον, Μνάσων χαὶ Ρόδον, Μακεδόνιος, Δαμα- 

σίας. Λάζαρον τὸν ἁγιώτατον ἐπισχύπον Κιττιέων ἀνέστησεν 

ὃ κύριος ἐκ νεχρῶν. Τύχωνος τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου ᾿Αμα- 

θούντων, τοὐτέστιν τῶν Λευχάρων. Ζήνωνος τοῦ ἁγιωτάτου 

ἐπισχόπον Κυρινέων, Κιλισίου, Φυλαρίου τοῦ ἁγιωτάτου ἐπι- 

σχόπου Πάφου. Νικολάου χαὶ ᾿Αρκαδίου τοῦ ἁγιωτάτου ἐπι- 
, ᾽ , ᾿ - 66 “- , » ,,. τ 

σχόπου ᾿Αρσενόης. ᾿Αξιθίου τοῦ μαχαριωτάτου ἐπισχόπου Σο- 

λείας. Εὐλαλίου τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Λαπίθου. Θεοδότου 
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ἐπισχόπου Κιρινίας. Δημητριανοῦ, Πάππου, ᾿Αθανασίου, Εὐστα-- 

θίου, Νικήτα ἐπισκόπου Κυθηρέων. Σπυριδων ἐπισκόπου Τρι- 

μυθούντων. Φίλωνος, Συνξεσίου, καὶ ἐνδαρβ τον ἐπισκόπου Καρ- 

πασέων. Τριφυλλίου τοῦ Φωτολαμποῦς ἐπισκόπου Λευχοσίας " 

Τυχικοῦ τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου νέχς πόλεως Λεμεσοῦ. 

Ἔδειξά σας τὰς ιδ΄. ἐπισχοπαῖς, νὰ σᾶς δείξω χαὶ πόσα 

σώματα τῶν ἁγίων εὖ οέθησαν. Ὅταν οἱ Σχρακηνοὶ ἐπῆραν τὴν 

γῆν τῆς ἐπαγγελίας, τότε τἰρι οἱ πτωχοὶ οἱ χριστιανοὶ 

ἁποῦ ἐγλυτῶσαν χαὶ ἐπῆγαν ὅπου ηὗραν χκαταφύγιν" ἦσαν ἀρ- 
" 

χιεπισχόποι, ἐπισχόποι, ἱερεῖς χαὶ λαϊχοί, χαὶ ἐπῆγαν ὅπου 

φτάσαν. χαὶ ἦρταν χαὶ εἰς τὴν περίφημον Κύπρον μία συν- 

τροφία, ὅπου ἦσαν τ΄. ὀνομάτοι, χαὶ γροικῶντα, ὅτι Ἕλληνες 

ἐφεντεῦγαν τὸν τόπον, διὰ τὸν φόόον ἐπῆγαν εἰς τὸ ἕναν μέ- 

ρος χαὶ εἰς τὸ ἄλλον χαὶ ἐσκάψαν τὴν γῆν χαὶ ἐμπῆκαν μέ- 

σα, χαὶ ἐπροσεύχουνταν τῷ θεῷ, καὶ ἦσαν δύο τρεῖς ἀντάμα, 

καὶ εἶχαν τινὰν δουλευτὴν ἁποῦ τοὺς ἐδούλευγεν τὸ ἐχρειά- 

ζουνταν διὰ τὴν ζωήν τους" χαὶ ἐποθάναν εἰς τὸν αὐτὸν νη- 

σὶν, καὶ πολλοὶ ἀξ αὐτῶν τους ἐφανερώθησαν δι᾿ ἀγγέλου, ἄλλοι 

διὰ τὰ θαυμαστὰ θαύματα. μεσὸν τοὺς ποίους εἶδα καὶ ἔμαθα 

πολλὰ χοιμητήρια, καὶ πολομοῦν θαυμαστὰ θαύματα, καὶ εἶναι 

χωριστὰ λείψανα καὶ κοιμητήρια τοὺς ἀρχιερεῖς χαὶ ἐπισχόπους 

τοὺς ἄνωθεν λαλημένους. Εὑρίσχεται εἰς τὴν Περιστερόναν τῆς 

Μεσαρίας ὁ ἅγιος ᾿Αναστάσιος ὁ θαυματουργός, εἰς τὴν Ὄρμε- 

τίαν ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος στρατιώτης, εἰς τὴν Σύνταν ὁ ἅ- 

τος Θεράπων, εἰς τὴν Ποταμίαν ὁ ἅγιος Σωζόμενος, πρὸς τοῦ 

Κάζχ Πιφάνη ὁ ἅγιος Πίκτητος, εἰς τὸ χάστρον τοῦ ἁγίου 

[Γλαρίου ὁ ἅγιος ἹΙλαρίων νέος, πρὸς τὴν Κυθρίαν ὁ ἅγιος Ἔ- 

πιφάνιος, τὸ χοιμητήριν του εἶναι εἰς μοναξίαν, χαὶ οἱ τόποι 

ἐρημώθησαν, ἐπῆραν τὴν ἁγίαν του χάραν καὶ τὰ εἰκονίσματα, 

χαὶ ἔθαλάν τα εἰς φύλαξιν εἰς τὸν Κουτζουθέντην. Εἰς τὴν 

Κορφίνουν ὁ ἅγιος Ἡράχλειος ἐπίσχοπος, ὁ ἅγιος Λαυρέντιος, 
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ἅγιος ᾿Ελπίδιος, ὁ ἅγιος Χριστόφορος, ὁ ἅγιος ᾿Ορέστης, καὶ 
ς « ,ὔ ε “- “Ξ » , ᾽ " 

ὁ ἅγιος Δημητριανός, ὁποῦ πολομοῦν ἄπειρα θαύματα. Εἰς τὸ 

Λευχόνιχον ὁ ἅγιος Εὐφημιανός, εἰς τὴν Περιστερόναν τοῦ χούν- 

τὴ Τετζὰφ ὃ ἅγιος Βαρνάδας καὶ ὁ ἅγιος ἱΙλαρίων, εἰς τὴν 
᾽ Ἀ ε «“ ε , “ ἌΡΑ 2 Ω « 

Αἰ χεᾶν ὁ ἅγιος Ηλιόφωτος, ἅγιος Αὐξουθένιος, ὁ ἅγιος Παμφο- 

δύτης, ὁ ἅγιος Παμμέγιστος, καὶ ὁ ἅγιος Παφνούτιος, ὁ ἅγιος 
, " Ἁ ,ὔ ς .“ ἋΡ ,ὕ ᾿ ᾽ Α 

Κουρνούτας" πρὸς τὴν Ζωτίαν ὃ ἅγιος Εἰρηνιχός, χα εἰς τὸ 
ε 

Κιλάνιν ἄλλος, ὁ ἅγιος Θεράπων, χαὶ εἰς τοῦ Μόρφου ὁ ἅγιος 
[γ4 

Θεοδόσιος, χαὶ ὁ ἅγιος Πολέμιος εἰς τὴν Βάσαν ὁ ἅγιος Βαρ- 
͵ δ Ν Α ᾽ Ε ᾽ Γ , ,ὔ 

γνάθδας μοναχὸς πρὸς τὴν ᾿Αλεχτόραν᾽ εἰς ἕναν τόπον λεγόμε- 
᾽ Α 7ὔ ᾿ ͵7 “- « , ΄ ““ ι Ἀ 

νον εἰς τὴν Γλυφίαν τὸ χοιμητήριν τοῦ ἁγίου Κασιανοῦ χαὶϊ τὸ 

σῶμιάν του καὶ ἑορτάζουν τον τῇ ις΄. σεπτεύρίου. ἽὝτερος ἅ- 
λ » ᾿ Ν᾿, ἢ ΝΥ, ἐν “ ΦΑΙΣ 

γιος Κασιανὸς εἰς τὴν Αὐδίμουν καὶ ἑορτάξςοῦν τὸν τὴν ὑστερὴν 
᾿ ε , ΄,κἷἉ,᾽’3χ“Ἕτ᾽Ὦὶ] ᾿ 

φεύθρουάρη, χαὶ ἑορτάζουν τον καὶ τὴν δ΄. δικεθρίου, καὶ τὸ χοι- 
3 ᾽ « ς ᾽ ας ΠΡ Ν ε εἰ 

υητήριν του εἰς τὴν ᾿Αξύλου. Ὁ ἅγιος ᾿Αλέξανορος, ὁ ἅγιος 
, . « ᾽ 9 ᾿ ΄ Ν ε “ 

Χαρετὴς, χαὶ ἕτερος Επιφάνιος εἰς τὸν Κούρδαχκαν. Ο ἁγίιος 
ε ο γ , ᾽ Κ᾿ ε ες; ΄ 

Πήγων χαὶ ὁ ἅγιος Χριστόφορος εἰς τὴν ᾿Αρόδαν " ὁ ἅγιος Κα- 

λάντιος, ὁ ἅγιος ᾿Αγάπιος, καὶ ὁ ἅγιος Βαρλὰμ, εἰς τὴν Ταμα- 

σίαν" εἰς τὸ Πέρα ὁ ἅγιος Βασίλειος ἐπίσκοπος χαὶ ὁ ἅγιος 
. ᾽ 2, ε ὩΣ αι » 

Δημήτριανος ἐπίσκοπος. Ἔχει πολλοὺς ἄλλους ὁποῦ οὐδὲν ἐ- 

φανερώθησαν, τοὺς ποίους χαὶ τοὺς ἄνωθεν νὰ παραχαλοῦμεν 
᾿ ᾽ ᾽ ΠῚ 

νὰ παραχαλέσουν χύριον τὸν θεὸν νὰ ἀποθγάλῃ τὴν αὐτὴν νῆ- 

σον ἀπὸ τοὺς ἄθεους ᾿Αγαρηνούς. 

᾿Αχομιὲ εὑρίσχουνται εἰς τὸ αὐτὸν νησὶν ἅγιοι περαστιχοὶ 

χαὶ ἄλλοι Κυπριῶταις οἱ ποῖγοι εἶναι: πρῶτος ὁ Σαντζουόνης 

Τεμουφόρτε εἰς τὴν Λευχοσίαν εἰς τὸ Πιάλεόε, ἀφέντης Φραν- 

τζέτζης, ὃ ποῖος πολομᾷ ἄξια θαύματα εἰς τοὺς ἀστενεῖς, καὶ 

τῆς πύρεξες: ὁμοίως ὁ ἅγιος Μάμας ἀπὲ τὴν ᾿Αλλαγίαν, καὶ 
᾽ Α Ν » , Ἁ Ἴ ἮΝ 5 2 , ΑἹ 

εἰς τὴν ζωὴν του ἐπιάνεν τοὺς λέοντας καὶ ἐγάλευέν τους, χαὶ 

ἐπολόμαν τυρὶν καὶ ἐταγίζεν τοὺς πτωχούς" χαὶ ἐτρέξαν τον 

οἱ Τοῦρχοι, καὶ ἐσχκοντιλῆσεν, χαὶ ἐτζακίσθην τὸ γαλευτῆριν 



τὸ ΑἸ ΞΟ ΝΡ ΟἹ ΤΕ ΧΚΑ ΤΡ Ὰ 

χαὶ ἐχενώθην τὸ γάλαν, χαὶ φαίνεται ὁ τόπος τοῦ γαλάτον 

εἰς τὸ γωρίον τῆς ᾿Αλλαγίας ἕως τὴν σήμερον: καὶ ἐμαρτύρη- 9 λάθοι 3 Ἡφ ΞΟ λυ Χο γθες Δ ο ὐκα το τὶς 
Β ᾿ ε τ 6 , ᾽ ᾿ ΕᾺ τω νι ς , 

σεν, καὶ οἱ γονεῖς του ἐοάλαν τον. εἰς κιοοῦριν καὶ διὰ χάριτος 

χυρίου ἐπέσωσεν εἰς τὴν Κύπρον, εἰς τὸν γιαλὸν τῆς Θεμόρφου, 

χαὶ ἐπιχαλύφθην ἑνοῦ καλοῦ ἀνθρώπου νὰ πάρῃ τὸ ζευγάριν 
ι 5 δὰ τῷ ᾿ 

τοὺ χαὶ τοὺς δ΄ τοῦ υἱούς: χαὶ ἐπῇ γεν, καὶ ἐδῆσάν το μὲ τὸ 

σχοινὶν χαὶ ἐπῆράν τὸν ὡς γίον ἕναν μικρὸν πρᾶμαν, τὸ ποῖον 

ἦτον πολλὰ βαρετὸν, ὅτι πολλοὶ ἀνθρῶποι ἐθέλαν διαθάσειν 

μέγαν κύπον νὰ τὸ σύρουν᾽ χαὶ ὅνταν ἦλθεν εἰς τὸν τόπον 

ὁποῦ εὑρίσχεται σήμερον, ἐστάθηχεν χαὶ δὲν ἡμπόρησεν τινὰς 
ὶ 

, Α ᾿ “2 ᾿ "» [ “ “ 

νὰ τὸ σαλέψη: καὶ ἔκτισαν ναὸν χαὶ βρύει υῦρος, χαὶ πολομᾷ 
- 
᾿ “ μεγάλα θαύματα εἰς οὗλον τὸν χά ΟΝ ΤΟΣ πληγαῖς ἀγιάτρευταιςξ, 

χαὶ ἀποῦ τὸν ζωγραφ ἰζουν βρύει ἰάματα εἰς τὴν Λευχοσίαν, εἰς 
» ᾽ Ν υ 

τὴν Λεμεσὸν, εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, εἰς τὴν Κλαυδίαν: ἂν 
δ ᾿ ; - κα «“ -“ » δὲ ᾿ , 
ἦτον νὰ γράψω ταῖς γιάσες του ὥς τοῦ νἄζφουν δὲν ἐφτάνα-. 

Αἰχόμη εὑρίσκεται εἰς τὴν ᾿Ακροτίχην εἰς τὴν χώμην τοῦ ἁγίου 

Αὐἰνδρονίχου τῆς Κανακαρίας, ἔχει ὀλίγον καιρὸν χαὶ εὑρέθην 
ἘΕῚῚ 

τὴ δ ἀποκαλύψεως θεοῦ, τὴν λέγουν ἁγίαν Φωτεινὴν, καὶ ὁ τά- 

φος. τῆς εἶναι χάτω τῆς γῆς; ἔχει βῆμαν καὶ ἔχει νερὸν ἁγία- 

σμαν, καὶ ἔχει πολὺν βάθος νερὸν, χαὶ εἰς τὸ γύρισμαν τοῦ 

φενγχαρίου πήσει ἀπάνω τὸ νερὸν, χαθὼς πήσει τὸ πάγος, εἰς 

μίαν τζίπαν, καὶ σηκόνουν τὸ ὡγίον. μίαν τάδλαν ὡς τὸ πᾶς 

γος, καὶ τὸ ν᾽ ἀργήσῃ λεῖ καὶ γίνοται ψιλὸν ὡς γίον τὸν χορνιας 

χτὸν, καὶ χολλιάζουνται τυφλοὶ καὶ θεραπεύουνται. ᾿Ακόμη ὁ 

ἅγιος Φώτιος πλησίον ᾿Αθιένου, χαὶ κράζουν τὸ πραστεῖον ΑΞ 

γιον Φώτην, χαὶ ἑορτάζεται τη΄. Ἰουλίου χχαὶ πολομᾷ πολλὰ 

θαύματα, καὶ εἶναι ἀπὸ τ΄. Καὶ εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Διομήδιος 

μαθητὴς τοῦ ἁγίου Τριφυλλίου, καὶ μίαν. φοράν, ἀποὺ ταῖς 

πολλαῖς φοραῖς ὅπου πῆραν οἱ Σαραχηνοὶ τὴν Κύπρον, ηὗραν 

εἰς τὴν Ἀον, ἐμ ν ως τὸ κοιμητήριν τοῦ ἁγίου Τριφυλλίου, καὶ 

ἀνοῖξάν το καὶ ηὗραν τὸν ἅγιον τοῦ θεοῦ σωστόν, καὶ ἐκύψαν. 



ὯΝ ̓ 
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᾿ ᾽ὔ ὡ ᾿ ἀΣ τεν Ὰ ᾿ὴςξ .“ ἘΣ ε-» ξεν ΣΤΟΝ 

τὴν χεφαλήν του χαὶ ἐπῆράν τὴν ὡὸς ὅπου εἶναι ἡ λότί(α τοῦ 
» Α ᾿ ᾿ ᾿ὮἮΝ ,ὕ - ι 

βισχούντη, καὶ ἐπίασαν νὰ τὸν κάψουν, καὶ ἔδωχέν τοὺς ὁ θεὸς 
κ᾿ Ν - ει δ τ 9. 

χῴώλυσιν: χαὶ τὸ παιδάχιν ὁ ἅγιος Διομήδιος ηὗρεν ἀδειόσιν 
ι »Μ Α ε ’ὔ νι }] 2 4 Ο, 

χοαὶϊ ἔχλεψε τὴν ἁγίαν του χεφαλὴν χαὶ ἔφυγεν, χαὶ ὅταν τὸ 
, ᾿ “Ὁ ἴσῖνν “ γ τ ε 7 “ ΄,ὔ 

βάλαν τὸ σῶμαν, ὧδε ὅπου εἶναι ἡ βαπτιστήρα ὅπου φωτί- 
3 ͵ Δ ἀδεκ: ἊΝ τ ἘΤΟ ΡΥ ἢ ἘΡΡΡΜΕΣ υ τ Ι 

ζουν, ἐγυρέψαν τὴν χεφαλήν, ὧδα σχοπίζουν, ἐχεῖ ἀγυρεύγουν, 

ὙΠ; ιν του τ, αγ κεν είς νον ὐνμξνο ἐμάθαν πῶς τὴν ἐπῆρεν τὸ παιδὶν καὶ ἔφυγεν, ἐτρέξαν χἄπο 
» ΕΣ ᾽ Α Ἃ Ξ Ολ ς ἊΝ ͵7 

δοι ὀπίσω του χαὶ ἐφθάσαν τὸν εἰς τὴν φούρχαν ὅπου χρεμά- 
- ΓῚ) » ) » 

ζουν τοὺς χλέπταις: θωρῶντα πῶς ἔρχουνταν ἀναγχαστοί, ἐφο- 

Θήθην, χαὶ ἐφυσῆσέν τοὺς ἐπὶ ὀνόματος κυρίου ᾿Τησοῦ, χαὶ ὅ- 
᾿ 2, ᾽ » ΓΝ ᾽7᾽ κι » 

τοιμὰ ἐπρήστησαν χαὶ ἔπεσαν χαμαί, καὶ ἐπῆρεν τὴν χαὶ ἐπε: 
» Ἂν ΦΝ ε « 

σώθην εἰς τὸν Λευχομιότην᾽ χαὶ οἱ Σχρχχηνοὶ ὅπου ἦσαν πρη- 

σμένοι, ἦλθαν ὀλίγον τὸ κατὀλίγου ὡς τὸν Λευχο 
Ἷς ΥΤΕΞ 

. πὶ τε ὡς ἙΝ δ ́σ- 

ἐπαραχάλεσάν τὸν νὰ τοὺς γιάνῃ, καὶ ἐπρουμουτιάσαν του νὰ 
2, ᾽ .] ΄ ᾽ 7, 

μὲν ἔρτουν εἰς τὴν Κύπρον νὰ ποίσουν χαχόν, χαὶ ἐγιάνεν τους" 

καὶ ἐχοιμήθην ἐχεῖ ὁ ἅγιος, καὶ ἐχτίσαν του ναὸν, καὶ ὡς τὴν 
- ᾿ 

σήμερον πολομᾷ πολλὰ θαύματα. 
“αι ς “ , ς Γ ἊΝ Ξ "ἤ " ΡΣ ᾿" » ν ,ὕ 

Και ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ Μαχαιρωμινος εἰς τὸν ἀχλίοντα 

τοπιχὸς θαυματουργός. Ὁμοίως ὁ ἅγιος ᾿Αθανάσιος ὁ Πεντα- 
, παν ας κ , ᾿ 7, 25} ΕΣ ἐς ΄ 

σχοινίτης, ἀπὲ τὸ Πεντάσχοινον, καὶ βρύει ἰάματα. Καὶ ὁ μέ- 
, 

γὰς ᾿Ιωάννης ὁ Λαμπαδιστὴς εἰς τὴν Μαραθάσαν, ὁποῦ διώ- 
,ὔ ᾿ δ ε “᾿ τ ᾽ ᾽ ξεν 

χνει τὰ δαιμόνια, ὁ ποῖος ἦτον διάχος εἰς τὴν ἀνορίαν τῆς 

Μαραθάσας. Ὁμοίως ὁ ἅγιος Σώζοντας εἰς τοῦ Πλαχουντουδίου 
δὶ Ν (ὃ " ᾿ 5 ΡῈ εἰς ἐπξν ι Ω -» , 

παιδὶν βοσχαρίδιν, χαὶ ἐτρέξαν το οἱ Σαραχηνοὶ ὅταν ἐκάψαν 

τὴν εἰχόναν τῆς Θεοτόχου εἰς τὴν μονὴν χαὶ ἐτυπώθην εἰς τὰς 
Ψ, ι τ Ἷ, » πῶς 5» 

πλάχας χαὶ εἰναι μέχρι τὴν σήμερον, καὶ ἐφεῦγεν χαὶ ἐσκον- 

τίλησεν καὶ ἐτζαχίσθην τὸ γαλευτῆριν χαὶ ἐχενώθην τὸ γάλαν 

χαὶ εἶδαν τὸν τόπον πάντες, καὶ ἐνέθην εἰς τὸ σπήλαιον μὲ 
, 7ὔ » . ι 

τὰ ἄλλα παιδία, χαὶ ἐθάλαν λαμπρὸν καὶ ἐχάψαν τα΄ καὶ 
ι᾿' ᾽ 

ἐχτίσαν ναὸν χαὶ ἐδάλαν τὰ ἁγιάσματα χαὶ θεραπεύουν πᾶσαν 

νόσον. Ὁμοίως εἰς τὴν γἦν τοῦ Κάζα Πιφάνη πρὸς τὸν 



τ ἐ ΔΕ ΟΝ ΘΟ ΝΜ ΧΑ ΤΓΡΙΑ 

28 πρανοις Ζ Ξ Ἴὲ Ἶ ΠΈΣ λει! “ λέ 

βορέαν εὑρίσκεται μία περνιέρα γεμάτη λείψανα, ὅγιον λέγον- 

ται ἽΑγιοι Φανέντες" καὶ τὰ λείψανα ἐστεγνῶσαν καὶ ἦλθαν 

χαὶ ἐχολλῆσαν ὥςπερ πέτραι, καὶ ἂν εὐγῇ κανέναν βαρὺ ὡς 

γίον πέτρα, καὶ εἶναι ἀποὺ τοὺς τ΄. ὁποῦ φύγαν ἀπὲ τὴν Συ- 
Δ «ε 7 3 Ν 7ὔ ᾿ , “ν Α “ . 

ρίαν. Ομοίως εἰς τὸ χωρίον τὸν Λάρνακαν ἔν ἡ μονὴ τοῦ ἁγίου 

Οἰλφιάνου ἀπὸ τοὺς τ΄. 

Ὁμοίως εὑρίσχεται εἰς τὴν Μαραθάσαν εἰς τὸν Κύχον ἡ 

εἰκόνα τῆς ὑπεραγίας Θεοτόχου" ἔρχοντα τοῦ χυροῦ Μανουὴλ 

τοῦ Βουτουμήτη δούχας εἰς τὴν Κύπ ὖρεν πτωγὸν γέρον τουμήτη δούχας εἰς τὴν Κύπρον, ηὗρεν πτωχὸν γέρ 
» Α ΕΣ » , ε “ ; 

ς τὰ ὄρη Μαραθάσας ὀνόμχτι Ἡσαΐας, καὶ μέσα εἰς πολλοὺς Ο᾽ 

ΕΣ ͵ ,ὔ ἢ » » ͵7ὔ Ν » ᾽ ᾽ , 

ἐδωχέν τοῦ λαχτίαν, χαὶ εἰς ὀλίγον καιρὸν ἔπεσεν εἰς ἀστε- 
7, ΤᾺ ᾽ ν -“ 

νειαν τὴν λεγομένην ψατίκαν, καὶ εἶδεν εἰς τὸ ὅρομάν του, 
Η ἊἊ ΝΗ ἌΝ ᾿ « ἘΠΑῚ ᾿ γι 6 εν ἃ ᾿ ᾿ 2. ἀδνς λύ ῃ: πΣ 
ἐστράφην εἰς τὸν ἅγιον νὰ λάθῃ εὐχὴν, χαὶ ἀποχαλύφθην τοῦ 

-“Ὕ“ ε . Ν ᾽ , 5 -" 

μοναχοῦ ἡ Θεοτόχος, νὰ ζητήσῃ τὸ εἰκόνισμαν ἀποῦ βρίσκεται 
᾽ ᾿ “»Ὕο“ , . ᾿ , «-ὖν 

εἰς τὸ παλάτιν τοῦ βασιλέως εἰς τὴν Πόλιν νὰ τὸ φέρουν ὡδε, 

[ΟἿ ὡς γίον καὶ ἐγένην᾽ πεψέν το ὁ βασιλεὺς καὶ ἔκτισεν τοῦ μο- 

ναχοῦ μονὴν χαὶ ἔδωχέν του ᾿μέγα χαρίσματα. Ὁμοίως εἰς τὴν 

ἐχκχλησίαν ὁ ἅγιος Νεόφυτος, ὁ ποῖος ἦτον παιδίος χαλόγηρος 

ἀπὲ τὰ Λεύκαρα καὶ ἐγίνην ατηλίτης εἰς τὸ αὐτὸν μοναστήριν, 

καὶ ἐχοιμήθην, καὶ εἶνα. ὁ τάφος του ἐκεῖ χαὶ βρύει θαύματα. 

Ο'μοίως εὑρίσχεται ὁ σταυρὸς τοῦ Λύμπα, ὃ ποῖος χράζεται ὃ 

Μέγας, καθὼς ὀπίσα ξηγᾶται, χαὶ ὁ σταυρὸς ὁ Φανερούμενος, 

ὁ σταυρὸς τῆς Ψόχας τοῦ λεγομένου Κοχᾶ, ὅπου βρύει μῦρον, 

χαὶ οὗλοι ἔχουν ἀπὲ τὸ τίμιον ξύλον καὶ πολομοῦν θαυμαστὰ 

θαύματα. 

᾿Αχόμη εὑρίσχουνται εἰς τὴν Κύπρον ἡ δύο χεφχλάδες 

τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ χαὶ ᾿Ιουστίνης, οἱ ποῖοι ἐμαρτυρῆσαν εἰς 

τὴν ᾿Αντιόχειαν, χαὶ εἰς τὴν χάχωσιν τῆς Συρίας ἐφέραν ταῖς 

εἰς τὴν Κύπρον χαὶ ἐδάλλαν ταις εἰς ἕναν ἐκχλησοῦδιν εἰς τὸ 

Μένιχον, χαὶ εἰς τὸ πλευρὸν τοῦ βημάτου πρὸς τὸν νότον ἔχει 

λάκκον, ὅπου πολομᾷ μεγάλαις ἴασες εἰς γαρισούραν χαὶ εἰς 



ἘΡΟΝΊΚΙΌΣΝ, 

πύρεξες" 
. δι » , ᾿ὕ 

τὴν καρτάναν χαὶ ὃὲν ἡμπόρησεν ναὺῦὺρ 

ο- χαὶ εἰς τὸν χαϊο ὃν τοῦ θ 

Ἢ ᾽ 

Κυπριανὸν καὶ ᾿Ιουστίναν 
, ἄν ς ᾿ [72 

παν τοὺ ὁιὰ τὸν ἄγιον 

[ῳ Ξ ἘΝ « Φ5 « τὸ Μενιχὸν. χοντὰ τοῦ ᾿Αχακίου, 

χαὶ 

ὃ ποῖος ἦρτε χαὶ προπ 

πάραυθα ἐγίανεν" εἶν αι ἀληθεία τὸ νερὸν 

φὸν καὶ χαχόποτον, ἀμμὲ θαυμαστὸν εἰς ἰχτρε 
ΤΑΣ ' ὲ εἴ ὧν: ἀνα 

χαὶ ἐποῖκαν ἐκκλησίαν ἀποὺ γῆς καὶ ἀργύρωσεν ταῖς β. χ Ο) 
ΞΘ} ἣ 

λαῖς, χαὶ εἰς τὴν χορυφὴν ἀφῆκεν τόπον υὲ πόρ οταῖς νὰ προ- 

χ λείψανα. 

Ὁμοίως ὃ ᾿Ιγνάτιος ὁ πὰ 

σκυνοῦσ! 

τριάρχης Αντιοχεὶ ίας γροιχῶντα 

. :-Υώλ. ζ: ΄ ΤΣ Προ ΟΝ τοὶ ὑ5.. οἰδ. ἘΧΙΞΞ τὴν μεγάλην ςημίχν τὴν ἐποῖχεν ἡ ἀχριὸκχ, εἶπεν τοῦ ρὲ Οὐὖγχε θ ἣ 
9 ἐν τ 3 ΄ " 

χαὶ ὥρισεν χαὶ ἐζωγραφῆσαν ἕναν εἰχόνισμαν τὸν ἅγιον Σ (ρι- 
στόφορον μάρτυραν, χαὶ τὸν ἅγιον Ταράσιον πατριάρχην Κων- 

σταντινουπόλεως, καὶ ἅγιον Τρύφον μάρτυραν, καὶ ἐγχαινίασεν 
ε ΣΥΝ ζ:: Τ, ἘΤΡῚ ᾿ ι δ αν Ι ΝΣ ΡΣ ΗΠ Ἂ β ῇςε ὙΡΞΕΣ 

ὃ αὐτὸς πατριάρχης Χαὶ ἐστεῖλαν τὸ εἰς τὸ [|ὰ (όχυθρον, τι 
: " » ,ὔ γε » Α , , 

εχεῖ εγένετον᾽ χαὶ εἰπέν τοὺς εἰς τὸ ἘΝΙΜΕΙ τῆς νὰ λιτα- 

ρθουν, τὸ ἐππύνσμάν ἀὰ νὰ ἘΠ ΗΠ ν τὲ ὃ ἀν νὰ φυλά- 

᾽ 

εις τὸ προχεί! μιξνον. ἧς ἔλθω ὑὲν 

'ἱΓελουζουνίας ὁ υἱὸς τοῦ ρὲ ᾿Αμαρὴν χαὶ ἐπ Ἰρη 
ε ΜΝ - » 

ἡ ρήγαινα “Αλις τοῦ ἄνωθεν 

θὲ Οὖγκχε ἐχράτησε τὸ ρηγάτον ὅλης «θ΄. Χριστοῦ" 

ἀσιθ'΄ Χριστοῦ" ἡ γυναῖχά του 

χαὶ μετὰ 

τὸν θάνατον τοῦ ρὲ Οὐὖγχε ἑορμάστην μὲ τὸν Ῥεΐμουν τὸν υἱὸν θ γε ἑρμά τ Ξἕμ, ἱ 

τοῦ πρίντζη, καὶ ἐτελεύτησεν ὁ αὐτὸς Ρεΐμουν « σλ β΄. Χριστοῦ: 

χαὶ ἡ συμθία τοῦ ἡ ρήγαινα ἐπῆγεν εἰς τὴν Φρανγκίαν νὰ 
ε Ἂς " ν 5 ὕ Υ̓ τ γι ἐρῶ ΚΡΎΑ κ᾿ ε , ᾿ ι 

ὁρμαστῇ μὲ τὸν χοὐντὴ τὲ Τζάμπα χαὶ δὲν ἁρμόστην, καὶ 

ἐστράφην ἀπὲ τὴν Τσαμπάναν εἰς τὴν Κύπρον ασλε΄. Χριστοῦ 

χαὶ ἁρμόστην εἰς τὴν ἐχρονίαν ᾳσλθ΄. μὲ τὸν Ῥαοὺλ Τεσα- 

σοῦς. Καὶ εἰς τὴν ἐχρονίαν «αμ.β΄. ἐστράφησαν οἱ Λανχούθαρ- 

ὃδοι εἰς τὴν Κύπρον μὲ τὴν βουλὴν τοῦ σὶρ ᾿Αμχαρὴν Παρλᾶς 

χαὶ τοῦ σὶρ ᾿Αμαρὴν Τεπεσὰν καὶ τοῦ Χουὲτ Τεζηπλὲτ᾽ καὶ 



14 ἌΠΟ Ν ΘΔ ΧΟΑ ἘΡΙᾺ 

ΩΣ ᾿ ἜΣ ΜΕ ΥΥΣ ᾿ δ . 
ὁ: κύρης τοῦ Βερουτίου καὶ τὰ. παιδιά, του ἐτ 

5. "- ΠΝ , ; , 

ἔμεινεν τὸ κουδέ ἔρνον εἰς τὰς, χεῖρας τῆς Ὁ ἝΞ τάμε ἼὰΣ 

σοτηες ἐρΣοσυζσς χαῖς Ἶ ύισταῦς καὶ; ἀπόθασενοι αι ὅλης ἐχρογίας χσμις. Χοιστοῦ: χαὶ ἀπόθανεν, χαὶ ἐστάθην ὁ 
τ σεν τ - " , Ξ , ι Δ 

υἱὸς αὐτῆς Ῥουνέχλης ὁ Χαρὴν, καὶ ἁρμόστην μὲ. τὴν. Πλα- 
᾽ 5 , ΄ “ῷ ι ΄ ᾽ Α , 

τζιόνσχ εἰς τὴν ἐχρονίαν ἀσμς. Χριστοῦ: καὶ “ὁ αὐτὸς ρὲ 

Χαρὴν ἐπέθανε τῇ κθ΄. χὐγούστου «οσξ α΄, χαὶ ἐστέφθην ὁ Οὖ- 

γκε, χαὶ ἐπέθανεν αὶ ΄, διχεορίου ἐστέφθην ὁ Οὖὗγχε 
, 

ν᾿ τῶν γεννῶν ἀσς ἡ ρήγας τῆς Κύ- ἜΞ αμε.: 
Ε ᾿ Ἂ 

ροσολύμων: χαὶ ἐπέθανεν τῇ κζ΄. μαρτίου: χαὶ ἐστέφθην ὃ 

χαλὸς ρὲ Οὖγχε, χαὶ ἐπέθανεν τῇ ι΄. μαγίου α« σπ ε΄. χαὶ ἐστέ- 
- “- Ἀ “« «-. Ξ-. νι ΜΠ ΞΕ ᾿ 

φθην ὁ καλὸς ελφὸς τοῦ χαλοῦ ρὲ Τζουὰν τῇ. χὃ΄. 

ἰουνίου:" χαὶ τῇ τε. αὐγούστου ἄσπς. τὴν ἡμέραν τῆς Θεο- 

τόκου ἐστέφθην ὁ ρὲ Χχρὴν εἰς τὴν γῴώοχν τῆς Τύρου ρήγα : ξστξεφ ρὲ ΔΑΥρὴν ξις Ἦν χῶρχ τΎς ! βηγᾶς 

τῶν “Ἱεροι σολύμων᾽ ὅτι ἀχομὶ ἀποκρχτοῦσαν ἘΜῈ εἰς τὴν 
΄ι ΔΝ Ἷ Δ ᾿ ." ᾿ ΄ ΘΗ ΄- Συρίαν ὁια χει θὸς τοῦ φρε ΠΟουνακχκοῦρος, ἀρχκεσθιδς πος Τύρου: 

, ), “ - 
χαὶ τὴν ἐχρονίαν ατς΄. Χρίστοῦ τῇ χι ς΄. ἄπρι λων ίου ὁ μισὲρ 

Μαρὶν Τελουζινιᾶς ὁ υἱὸς τοῦ ρὲ Οὐγχξε, ὁ χύρης τῆς Ῥύρου 

καὶ χοντοσταύλης τῶν “Ἱεροσολύμων ἐψηφίστην χουδερνούρης 

τῆς Κύπρου μὲ τὸ θέλημαν ὅλους τοὺς περί του αὐθένταις, χαὲ 

ψουμάτους χαὶ σορδάτους, ὃ ὁποῦ εὑρίσκουνταν χατὰ τὴν ἡμέραν. 
“ἊΝ , ε “ Γ΄ 

Διὰ χαλὸν πρόσωπον ὁποῦ τοὺς ἔδειξεν ὁ κύρης τῆς Τύρου 
» ΄ 7, 

ἐκόμπωσέν τους καὶ ἔῤαχλέν τους εἰς τοῦτον τὸ χαχὸν θέλημαν, 
. 

γὰ πᾶσιν χατὰ πρόσωπα τοῦ χαλοῦ τους αὐθέντη χωρὶς χαμ- 

μίαν ἀφορμὴν τὴν ἐποῖκεν καὶ μεσὸν τοὺς αὐθένταις τῆς Κύ- 

πρου εἶχεν δύο ὅπου δὲν ἦσαν εἰς τὴν βουλήν του, οὐδ᾽ ἐθέλη- 

σαν νὰ ἦνα! ποτὲ εἰς τούτην τὴν παραθουλιὰᾶν, τοὐτέστιν, ὁ 

μισὲρ Φίλιππε τὲ Ἡμπελὴν συνεσχάρδος τοῦ ρηγάτου τῆς Κύ- 

πρου, ὁ ποῖος ἦτον ἀδελφὸς τῆς ρήγαινας τῆς μάνας τοῦ ρη- 

γός, καὶ ὁ μισὲρ Ῥζουὰν Ταπιέρη ἐξ ξάδελφος τοῦ ρήγα, ἀδελ- 

φότεχνος τῆς ρήγαινας, υἱὸς τῆς ἀδελφῆς τῆς, καὶ ἄλλοι πολ- 



ΧΡΥΟΥΝ ᾧ Ἰ ΟΊΝ; γ{5] 
ρΡ 

λοὶ ψουμάτοι καὶ σορδάτοι ὁποῦ δὲν ἐχουδεντιάσαν εἰς τὸ 
᾿ Ὰ ἊΝ ἘΞ "Ξ “ ᾽ : τ ἢ ἔπςς ιν 

τὸ χαχὸν. Εἶχεν ἕξη. μῆνες ὅπου ἐπλήμμελαν ὁ χύρης Τύρου 
Ψὔ 

ἱ 

πῶς νὰ τελειώσῃ, χαὶ ἐθάλαν του ἀφορμὴν ὅτι ἔπεφτεν ἀπὸ 

χακὴν ἀρρωστίαν" χαὶ ὁ χύρης τῆς Τύρου καὶ ὁ ἀδελφός του 
ε , ᾿ ΦΈΞΣ 3 .2 “ δ» ᾿ "Ἃ«- 
ὃ χοντοσταύλης ηὗραν τούτην ἀφορμήν, ὅτι διὰ τὴν μεγάλην 

ν᾽ ἈΠ 75. πα ΤΡ ς ἂν Μ " πτωχίαν τὴν εἶχαν, ὅτι ἐξζωδιάςαν τὸ ὁιχόν τους ἄπρεπα, καὶ 
᾽ .“ ε ΟΥ ι Α Α “» 

εἶδαν ὅτι ὁ ρήγας ἦτον πλούσιος, γιὰ νὰ πάρουν τὸ ἐὸ 
» , τ ι “- 2 

ἐννοιάστησαν τούτην τὴν πχοχθουλιάν. Καὶ γροιχῶντα χἄτινες 
Ρ Ν ον ΓΕΒ ᾿ 

χαραλλάριδες πιστοὶ τοῦ ἘΥΑ εἶπαν τὸ π θ 
ς ’ὔ νι » ’ὔ Α 

ὃ ρήγας ἦτο πολλὰ χαλός, δὲν ἐπίστευσεν τὰ 

λῶντα: δὲν θέλου, τορμήσει τ᾽ ἀδερφίχ μ 

φῶ. 

ο 
’ κ ,ὔὕ ε Ρ “Ὁ , Ν. “- 

τουτῊν τὴν φαντασίαν. Θεωρῶντα οἱ χαρδαλλάριδες τὸ πῶς 

ὃν Ὁ δὴ δὲ »ρ» ὃὸ Ὁ “) [9] - 
7 δι 5» ΄ὔ Π " κ 

ρήγας ὁεν ἐπίστευσεν, καὶ ο ἀναγκάξζαν τὸ 
᾽ "3 -» τ ἧς ΤΑ ὉῸῈ ᾿ 

πρᾶγμα, ἐξ αὐτῶν τους ἐπῆγα χἄτινες χρυφὰ εἰς τὸν συνεσχάρ- 

; 
ε 

δον, ὁ ποῖος ἦτον εἰς τὸ χωργιόν τοῦ χαὶ δὲν εἶχεν χανέναν 

μαντάτον ἀληθινόν, ὡς γιὸν τοῦτον᾽ χαὶ ἔδωχχν τοῦτο ἀλη- 

θινὰ νὰ τὸ μάθῃ, παραῦτα ἐξέῤην καὶ ἦρτεν εἰς τὴν χώραν, 
᾿ τ “- ᾿ » 7 ε Γ πος 

καὶ ἦτον πρὶν τελειωθῇ τὸ χαχὸν ἀποὺ μίαν ἡμέραν, καὶ ἐπ ἴΞ. 

Σ ὯΝ 

γεν εἰς τὸν ρῆγα καὶ ἐσύντυχεν μὲ τὴν ἀδελφήν του τὴν ρ 
Ἁ ᾿ “ἃ ; 

γᾶινα, χαὶ μανθάνοντα ἀληθινὰ πῶς τὸ χχτάστησεν ὁ ἀδελφό- 

τεκνός του ὁ χύρης τῆς Τύρου νὰ τὸ τελειώσῃ, ἐπάντεχε ὁ 
κι Ε] 7, χα “ 5 ͵ 

καλὸς. αὐθέντης νὰ τοῦ συντύχῃ χαὶ νὰ τοὺς ἀποχόψη, καὶ 
ἔρ ,ὕ ᾽ ᾿ ,ὔ ἘΣ: ΝΣ ,ὔ τι ὦ ᾿ 
ξοαλὲν τον εἰς τὴν στράταν τῆς διχαιοσύνης χαὶ ορχου, χαὶ 
“᾿ “ ΩΣ τ ᾽ " , " 

ἂν γενῆ θέλ εἶστεν μεγάλην κατηγορία εἰς τὸν κόσμον ἀμμὲ 

εἰς. κουφοῦ πόρταν ἐσυντύχανεν, τίποτες ὁ οὐδὲν ἐφέλεσεν" ἐστρά- 
ΝΥ 

φὴν εἰς τὸν ρῆγα τὸν ἀδελφότεκνόν τοὺ τὸν οὲ Χαρήν. 

Τὴν. ἀτὴν τρίτην κς΄ ἀπρίλην. ατς΄. ἐτελειώθησαν ἡ 

βουλαῖς, καὶ ἐπῆγεν ὁ μισὲρ ᾿Αμαρὴν Τελουζουνία ὁ ἀφέντης 

τῆς ΨῬύρου, καὶ ὁ ἀφέντης. ὁ Χαμερὴν ὁ κοντοσταύλης τῆς 
7 Κύπρου ὁ ἀδελφός του, καὶ ὁ μισὲρ Παλίαν πρίντζης τῆς Γα- 

λιλαίας ὁ γαμπρύς τον, καὶ ὅσοι ἔσαν τῆς βρωμισμένης βουλῆς 
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εἰς τὸ λουτρόν, καὶ ἐστράφησαν ἔσω του, καὶ ἐφάγαν γιύμαν 

ὅλοι ἀντάμα καὶ ἐλούθησαν εἰς τὸ λουτρὸν τοῦ σὶρ Χίου Πε- 

ριστερῶν, χαὶ ἅνταν ἀποφάγαν, ἐπέψε καὶ ἐχράξεν τοὺς ὅλους 
΄ 

τοὺς λιζίους χαὶ χαθαλλάρους χαὶ σορδάτους ὅσο! εὑοίσχουνταν 
ι 

ἘΞ ᾿ τ ΄ ι ὙᾺ " ῃ ᾽ ΄ ῃ ᾽ , 
εἰς τὴν Λευχοσίαν, χαὶ ἐοάλαν τοὺς χαὶ ὠμόσαν" καὶ ὦβμοσαν 

ὑερτ! κὸν θεληματιχῶς, καὶ μερτιχὸν χωρὶς τὸ θέλημάν τοῦς" 

καὶ ὁ ὅρχος ἔνι τοῦτος: Μόνω εἰς τὰ ἅγια τοῦ θεοῦ εὐχγγεΞ 

» 

λια νὰ βλεπήσω ὡς ὅσον ἦτον ἀφέντης ὕας, τὸν ἀφέντην τῆς 

χ« ἀνθρώπου, εὐγάλλοντα τὸ χορμὶὲ ᾿, 4 Ἷ ᾽ ᾧ ηἴ .«ΛΛΌΥ ς αὶ ν ρμυ. ν Τύρου χοατὰ 1 πρόσωπα πᾶσ 

τοῦ ἀφέντη μᾶς τοῦ ρηγός, τοῦ ποίου εἴμεσθεν ᾿κρατούζενοι 
᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾽ δι 

εξ ὄρχον. Καὶ εἰς τοῦτα οὗλα ὃ συνεσχάρδος δὲν ἦτο, χαὶ 

μανθάνοντά τον, ἐχαδαλλιχεῦσεν, χαὶ ἡ ἀδελφή του ἡ οήγαινα 

ἡ υητέρα τοῦ ρηγὸς χαὶ ἐπῆγαν ν ἀποτ χκίσουν τὸν υἱόν τῆς 

χαὶ τοὺς ἄρχοντες" χαὶ ἐμπαίνοντα ὐραν οὕλους τοὺς χαδαλ- 
" , Ν 

λάριδες, ψουμότ υς, σορὸιεριὸες πουρζέζιδες, λ ιζίους σωρεμένους, 
Ξ ᾿ Ξ , Ἐν ᾿ 

χαὶ ἡ 071 χινα ἐπαραχάλεσέν τους, καὶ ἐχατηγορῆσεν τοὺς νᾶ 
“-“ , . δὰν ΕΥ 

στραφοῦν ἀπὸ τὴν βὸ τοῦ ρηγὸς᾽ χα! ὁὲν εἶναι τιμῇ σας, 
ν᾿ 

παρὰ 1 πάντα ἀντροπή σας, χαὶ χρίμαν" καὶ πᾶτε χὰ τὶ δα τ] ἜΣ « ξ ΠῚ δα 

τοῦ θεοῦ χαὶ τοῦ ἀξενξῃ σας, καὶ βάλλετε τὸ νησὶν τοῦτον 

εἰς χατάλον, καὶ ἀνοίγετε τὰ μάτια τοῦ ᾿ λαοῦ χαὶ νὰ οεόε- 
᾿ τ ᾿ ΄, “- ΞΑ ᾽ 

λιάσουν υτηδὲν πᾶτε κατὰ πρόσωπα τοῦ χαλοῦ σας ἀφέντη 
ὃ 

τοῦ ρηγὸς καὶ τοὺς ὅρκους σαςὶ Τότε οὖλοι εἶπαν μὲ χαχόν, 

γὰ πᾶμεν κατὰ πρόσωπα τοῦ ἀφέντη μὰς! Γροικῶντα ὁ κύρης 
“- 2 » , Α 7 ἢ “- ,ὔ “-“΄ 

τῆς Τύρου ἐσύντυχεν πολλὰ λογία χοντρὰ τοῦ θείου του τοῦ 

συνεσκάρδου, λαλῶντα, τίς σοῦ εἶπε νἄρτης ἔσω μου, καὶ ξηλώ- 

νεις ταῖς δουλειαῖς μου! Τότες ὁ συνεσχάρδος, ἀφῆχεν τὴν ρή- 

γαιναν ἐκεῖ, χαὶ χεῖνος ἐστράφην εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ρηγὸς, χαὶ 

ποῖχεν συντροφίαν τοῦ ρηγός, χαὶ ἐφοοσήθην μηδὲν βάλλουν χέρι 

ἐπάνω του, ὅτι ἐθυμώθησαν. Ἡ βήγαινα ἐχλαῦσεν πολλὰ χαὶ 
ΕΣ , " ,ὔ Αὶ » , ᾽ ᾿ ς Δ "Ὁ 

ἐδέρνετον, χαὶ τίποτες δὲν ἐφέλεσεν. ᾿Ακομὲ ὁ μάστρος τοῦ᾽ 

Σπιταλίου φρέρε Τζάκε Τεμιλᾶ ἦτον ἔξω, καὶ τὸ νἄρτη ἐμη- 
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νῦσέν του χαὶ πῆγεν, χαὶ ἐσμίκτην μετά τους ὁ ποῖος ἐδά- 

γεισεν τοῦ χυροῦ τοῦς Τύρου υ΄. χιλιάδες ἄτπρα τῆς Κύπρου. 

Ο'μοίως καὶ ὁ μισὲρ Τανολάνε ὁ πίσχοπος τῆς Λεμισοῦ ἐσμίκτι- 

τὴν μεσύν τους᾿ χαὶ ὁ χύρης τῆς Τύρου εἶχέν τον πολλὰ 

ἀκριθόν. Θωρῶντα ἡ ρήγαινα ὅτι δὲν ὠφελᾷ χαὶ δὲν ἠμπόρε- 

σεν νὰ τοὺς ἀποτζαχίσῃ, παρὰ σχαντάλον ἐγενίσχετον, ἐστρά- 
᾿ 

ν πρὸς τὸν ρήγαν πολλὰ πιχρχμένη μὲ χαχὴν χχοδίαν. Τὴν ΦφῊ πρ ς ΡΥ Π ΠΩ ἐμ. Ἢ με ΚΥ (ς ἰχν. Ὥ 

αὐτὴν ἡμέραν τὸ ᾿σπερὸν ὅλοι ἀντάμα ἐγράψαν εἰς χαρτὶν ταῖς 

ἀφορμαῖς τοῦ αὐτοῦ ρηγός, διὰ ταῖς ποίαις ἐκαδαλλιχέψαν καὶ 

ἦρταν εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ρηγός, χαὶ ἐμπῆχαν εἰς τὸ τρυπὰς 
᾿ ᾽ " δῷ ᾿ ““ , 5 "Ρ ε ᾿ Α 

χοντὰ εἰς τὸ χελλὶν τοῦ ρηγός, καὶ ἀνέοην ὁ μισὲρ Μπαντουὴν 

τὲ Ἤμπλὴν εἰς τὸ κελλὶν τοῦ ρηγὸς ὁποῦ χείθετον ἀστενής, 
ι ΠΑΟΟΝ “- Ἔ ὃ δὲ Δ Ἄν τς ΡΞ “ “ὦ .5 

χαὶ εἶπεν τοῦ ρηγὸς ὃ τοὺς ἄρχοντας τοῦ λαοῦ σου ἦλθαν 

εἰς αὑτόν σου νὰ συντύχουν! ὁ ρήγας ἐγύρισεν χαὶ εἶπεν του" 

εἶσαι χαὶ σοὺ μὲ τὴν συντροφίαν τους" γιά σου! Καὶ ὅτοιμα 

ὃ χύρης τῇ Τύρου χαὶ οὗλοι ἀντάμα ἐνέθησαχν εἰς τὸ χελλὶν 

τοῦ ρηγὸς χαὶ ηὗράν τὸν ἄρρωστον, χαὶ ἀκάθετον εἰς τὸν θρό- 

γον καὶ ἕναν ρχύδὶν εἰς τὸ χέριν του χαὶ ἐχούμπι 

Καὶ μονχῦτα ὥρισεν ὁ χύρης τοῦς Τύρου χαὶ ἐδιχθάσαν μ 8 
τὸ χαρτὶν, χαὶ ἐδόθην τοῦ σὶρ Οὗγχε τὲ ᾿Ημπελὴν γὰ τὸ δια- 

Οάσῃ ὀμπρὸς τοῦ ρηγὸς καὶ ὅλου τοῦ λαοῦ" τὸ ὁποῖον χαρτὶν 

ἦτον πολλὰ ζητήματα χατὰ πρόσωπα τοῦ ρηγός, κατηγορῶν- 

τά του χαὶ μέφοντά τον. τὰ ποῖχ ζητήματα εἶ πολυξήγητα 

γὰ γραπτοῦν, ἀμμὲ τὸ μεγαλείτερον ἐλάλεν, ὅτι ὁ ρήγας ὡς 

γίον χουδερνιάζει τὸ ρηγάτον ἐρκέται ζημία, καὶ ὅνταν χρεια- 
“Ὁ ΄ ,ὔ Α , " ᾿ Α -“ Α -» ᾽ στῇ θέλει γυρέψειν νὰ πάρῃ ἀπὸ τοὺς λᾶς" διὰ τοῦτον ἐφάνην 

μᾶς ὅλους ἀντάμα χαὶ ὠρδινιάσαμεν χουθερνούρην τὸν ἀδελφὸν 

τοῦ ρηγὸς τὸν κύρη τῆς Τύρου, ὡς γίον ἐχεῖνος ὁποῦ εἶναι χλη- 

ρονόμος, καὶ ἐμπαίνει του νὰ γυρέψῃ τὸ χαλὸν τοῦ ρηγάτου. 

Ὃ ρήγας ἀπολογήθην καὶ εἶπέν τους: ἐγροίκησχ τὸ χαχὸν 

θέλημαν τὸ ἔχετε μετά μου, χαὶ ἐγράψετε χεφάλαια ἄπρεπα᾽ 
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δὲν εἶμαι ἐγὼ ὁ πρῶτος ὁποῦ ἀρρώστησα ὅτι ὁ ρὲ Μπατουῆν 

εἶχεν μεγαλείτερην ἀστένειαν, ὃ ποῖος ἦτον ρήγας τῶν Ἵερο- 

σολύμων, χαὶ οἱ ἀνθρῶποί του δὲν τοῦ ἐσηχῶσαν τὴν ἀφεντίαν 
Ψ ΕῚ 

του, ἀμμὲ εἶπαν, ὁ θεὸς ὁποῦ τοῦ ἔπεψεν τὴν ἀστένειαν δύνα-- 
. ΓΗ Ἶ , “ ε 7ὕ Ἃς Η δι τὸ Ὁ δι. ιν 

ται νὰ πέψῃ χαὶ τὴν ὑγείαν. Αχομ! γυρέψετε ε εἰς τᾶς Γραφὰς 

᾿] ,᾽΄ [2 Α Α ΕΣ ᾽ὔ τ ἢ ε 

καὶ ναύρετε, ὅτι ποτε δὲν ἐγίνετον εἰς τὴν Ἱέρου υσαλὴμ. χαμυία 

βουλή, οὐ χαμμίο, χρῆσις, δίχως τὸ θέλημαν τοῦ ρηγός" οὐδὲν 

τὰ οἱ Ἴ γὰ μοῦ σηκώσετε τὴν ἐξουσίαν μου διὰ χκαμ- 

᾿ 

εν ὁ μισὲρ Οὗνγ γξ τε ἬἪμπελῆν τὸ χαρ- » 
Ὑ 

ΓΞ [ω τὴ Φ [0] Ὁ ἿΞ στ (ΟΣ 3 

τὶν, καὶ προ δον ὃ ρήγας ἔμπροσθεν τοὺς αὐθένταις, καὶ 

τοῦ πόπουλου, τότες ἐξέθδησαν ἀπὸ τὸ χελλὶν τοῦ ρηγός, εἰς 

τοὺς ἡλιαχούς, καὶ ἐχάτσαν εἰς τὸ παλάτιν τοῦ ρηγός" καὶ(δ) 
, - τ. γε: ΟΥΞ ς ἮΝ ΄ ' ς 

κύρης τῆς Τύρου χαί ὃ χοντοσταύλης ὁ ἀδελφὸς του, καὶ ὃ 

μισὲρ ᾿Εμπαλίαν τὲ Ἢμπελῆν ὃ πρίντζης τῆς Γαλιλαίας, ἐκά- 

τσαν εἰς τὴν αὐτὴν αὐλὴν εἰς “τὴν μεγάλην λόντζαν. Καὶ ἔ- 

ρ δ ᾿ ι 5 ᾽ Α ΄ὔ »" 

ρισεν ὁ κουοερνούρης χαὶ ἐδιαλαλῆσαν εἰς τὴν Λευχοσίαν τὸ τ 

ς χι ἀὐδθοονδὶ ἧς τοῦ ρηγάᾶ τῆς Κύπρου, χαὶ δὲ πῶς εἶναι χουθερνούρης τοῦ ρηγάτου τῆς Κύπρου, καὶ μηδὲν 

εἶναι τινὰς ἀπότορμος νὰ σχαλευτῇ ἀπὲ τὸ σπίτιν του νὰ ποίδῃ 
΄ ᾿ .“ δια δ δ: ᾿ ᾽ Η 

ταραχήν" καὶ ὥρισεν χαὶ ἐδουλλῶσαν τὸ σύνγχριτον καὶ τὴν 
, δ γ 5 ,ὔ " 

βόταν ὅπου ἦτον ὁ βίος: καὶ ὥρισεν β΄ καθαλλάριδες ψουμά- 

τους, τὸν σὶρ Τζουὰν Λετὸρ χαὶ τὸν σὶρ Οὗγκχε Τεφὰρ νὰ πά- 

ροὺυν τὸν ὅρχον τοὺς πουρζέζιδες τῆς Λευχοσίας" οἱ πόϊῖοι ἐ- 

χάτσαν εἰς τὸν ἅγιον Γεώργιον τῶν ᾿Ορνιθίων καὶ ἐπῆραν τὸν 
«“ ᾿ - Ν᾿ ,ὔ ᾿ Ν ᾽ ᾿ , - χει 

ὅρκον τοὺς λᾶς τῆς Λευχοσίας διὰ τὸν αὐτὸν χύρην τῆς Τύρου. 
Ν ε . ᾽ ᾿ ε Ω 

Ἡ δὲ ἡ ρήγαινα ἐκάτζεν εἰς “τὸν ἡλιακὸν εἰς τὸ διάθαν 

τοὺς χαδαλλάριδες καὶ ὅλου τοῦ λαοῦ ὁποῦ ἐδιάθαινεν, χαὶ 

ἔσχισεν τὰ ροῦχά τῆς χαὶ ποῖκεν μέγαν κλάμαν, ὡς γίον νὰχεν 

πεθάνειν ὁ υἱός τῆς ὁ ρήγσς" καὶ ἐγίνην μεγάλην λύπὴν νὰ 
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ΓΑ ᾿ Ὅ }) τα ΠΝ ἽΞ δ᾽ δ τ ὦ δ, ὲ τὴν ᾿θώρει τινάς" χαὶ εἰχεν μέγαν φόθον εἰς τὴν καρδίαν της, 

τὴν λαλῶντα, ὁ θεὸς ϑέλει ποίσειν χρίσιν χαὶ θέλω γάσει τὰ 
ὃ , μά, Ὁ. , Ν - γᾷ ε ω ᾿Ν 6 ΄,ὔ 

παιδιά μου" χαὶ παραχάλεν τὸν πᾶσαν ἕναν ὡς γιὸν ἐδιαθαί- 
δι ΄ 5» χὼ ἃ ᾿ 2 “ 

γασῖν, μηδὲν ποίσουν ἀγανάκτησι τοῦ ρηγὸς χαὶ ὀργιστῇ τους 
Α θεὸς ΣΝ Ξ: ΝΞ “-“κπιὺ)ὴσ" ἜΗΝ .λς Ἐν Υ ΤΑ ΟἿΣ . Γυ 5) οὔξος Χαὶ Ξηλεῖψε τους χαὶ ἐλάλεν τοὺς τὸ με μξγαλὴν τας 

πείνωσιν καὶ γλυκία λογίχ καὶ πολὺν κλάμαν, γιὰ ν᾽ ἀφήσουν 
ι 

κ᾿ » ᾿ -- “- , “ ΟΥ̓ 

τὸν ρῆγα εἰς τὴν ἀφεντίαν του, λαλῶντο τοὺς, πῶς: εἰστε ἄν- 
ἿἣΝ 

θρωποί του χαὶ ὀμιαριβοκθι! του! Καὶ τΑιρέ τὴν τοὺς ὀύο τοὺς 
Α ἘΣ Χν " 

υἱούς, ὁποῦ "ὐϑῖς χν τοὺς χα Ουλλάριδες, χ ὁ διάφολος ἐσχλέ- 
ἐ θέ) ᾿ " “ 

ρυνὲν τὴν καρδίαν τοὺς τόσον, ὁποῦ δὲν ἐθ τ λῶν νὰ τοαχκιστοὺν 

᾿ Ξ: 9 " 3 Ὧν τ. 

να στραφοῦν εἰς: τὸν ἀφέ ἐντὴν τους, χαὶ δὲν ἐλ οοιχῆσαν τῆς χὰ- 

ῷ Ν (Ξ 
“ὌὮ ἂν 

- ἃς. 4) “Ὁ λῆς ΕΠ ΝΡ ὅσα τοὺς ἐλάλεν. Ὁμοίως ἔμοσεν 

Τύρου να. βλεπίσῃ “τὸ ρηγάτον χαὶ “τοὺς ἀφένταις, καὶ υηδὲν 

στρέψῃ τὸ κουσέρνον εἰς ὅλῃ του τὴν ζωή 

᾿Αφὸν τοῦτα οὗλα ἐγινήκασιν, ἐπέψεν ὁ ρὲ Χαρὴν τὴν 
; : ν Ὑ ΛΩΝ. αν τσ ἢ -- 

νύκταν εἰς τὸν ἀδελφόν του τὸν χύρην τῆς Τύρου δύο χαλο- 

γήρους: τοῦ Σὰν Τομένικου χαὶ ἕναν νοτάρην νὰ ὑξταγράψουν 

ν ᾽ ΝτΝ ὙΡΡ ΑΣΡ Η Ἡ ἢ τὰ χεφόλχιχ τὰ ἐγρά ἄψαν διὰ λόγου του" χαὶ ἐπέψαν καὶ ἕναν 
ἢ ᾽ - , “ “» - γτυ 

χαθαλλάρην μετό τους. Καὶ ζητῶντά τὰ τοῦ κυροῦ τοῦς 1ύ- 
“ ΄ ᾿ ΙΝ 3 

ρου, ἔδωξέν τοὺς καὶ δὲν ἄκουσς νὰ τοὺς δώσῃ τίποτες: ἀχομὶ 

ὥρισεν νὰ μὲν ἐμπῇ ὁ νοτάρης ὀμπρός του Ἕ τοὺς χαλογή- 

ῥους καὶ μὲ τὸν χαδαλλάρην. Θωρῶντα τὸ χαχὸν θέλημαν, 

ἀποχαιοέτισόν τὸν χαὶ ἐστράφησαν. 

Τότε ἔπεψεν α΄ χαθαλλάρην νὰ πάρῃ τὸν ὅρκον τους εἰς 
Α σ΄ ΄ ι δι πὸ τ πρὶ ΄ ς ᾿ Μ τ “τες τὴν ἹΚερινίον- χαὶ οἱ λᾶς τῆς Κερινίας καὶ ὁ σὶρ Ὄτε Τεθῆς 

ε Υ , Η ἜΣ . , ι ον ᾿ 

ὁ χκαπητάνος ἐχλειδῶσαν τὸ κάστρον καὶ ἐδῶξαν τὸν μαντα- 
ω . κ να ᾿ πὰ Α 

τοφόρον χαὶ ἐχράτησαν τὸ χάστρον διὰ τὸν ρήγαν. Καὶ τἄ- 
ΠΝ’ ΚΑ ; ε ΡῈ» μα οὐ αλὰ Μ Ν 

πῖσα ἐχόνπωσέν τον ἕνας λίζιος τῆς Κερινίας ὀνόματι ᾿Ανὸρε 
, : π- - Ρ- , ΨΥ ] 

τὲ Μπουνές, ὁ ποῖος ἐσυντύχεν τοῦ καπετάνου καὶ τοῦ σὶρ 
Ἁ ᾽, “" Ἁ 

Τζουὰν Φαράντου χαὶ τοὺς μαστόρους χαὶ ἐστρέψαν τὰ νυχτα- 

ρία τοὺς μαντατοφόρους, ὁ ποῖος ἦτον τοῦ σὶρ Τελέμε τὸ Φρα- 
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σέ. Τἄπισα οἱ χχθχλλάριδες χαὶ οἱ λίζοι, καὶ οὗλοι οἱ μαστό- 

ροι χαὶ οὗλος ὁ λαός, σεργένταις χαὶ ἄλλοι, ὠμόσαν τοῦ κυροῦ 

τῆς Τύρου χαὶ ἐδιαλαλῆσάν τον διὰ χουδερνούρην. ᾿Αχκομὶ ἔ- 

πεψεν εἰς τὴν Πάφον χαὶ εἰς τὴν Νεμεσὸν καὶ ὡς ὅλα τὰ χά- 

στρα, καὶ ἐπῆραν τὸν ὅρκον τους, καὶ ἐδιαλαλήθην παντοῦ διὰ 

χο υδερνούρης ν 

Θωρῶντα ὁ μάστρος τοῦ Σπιταλίου, ὁποῦ ἦτον εἰς τὴν 

Νεμεσὸν χαὶ γοι ιδ΄ ἐπισχόποι χαὶ ἡγουμένοι, ὅτι ἐδιχλαλήθην 

χουθερνούρης ὁ χύρης τῆς Τύρου εἰς τὴν Λευχοσίαν, χαὶ ἐμ- 

παῖναν χαὶ ἐχατεθαῖνχν εἰ: τὴν αὐλὴν τοῦ ρηγὸς ιε΄ μέραις 

νὰ ὑπορήσουν τὰ τοὺς σάσουν" χαὶ δὲν ἠμπορῆσαν νὰ ποίσουν 

ἄλλον, παρὰ ἐχωρίσαν ζωὴν τοῦ ρηγὸς χαὶ τῆς ὑποταγῆς του 

διὰ οὗλόν του τὸ στάτον ρ΄ χιλιάδες ὀνομίσματα, καὶ τῆς μη- 

τέρας του τῆς ρήγαινας χιλιάδες κ΄ τὸν χρόνον: διὰ ταῖς δύο 

του ἀδελφάδες τὰ χοράσια χιλιάδες ἡ τὸν χρόνον: καὶ διὰ τὸν 

Οὗγχε τὸν ἀδελφότεχνόν του, υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ του τοῦ μα- 

χαρίτη κοντοσταύλη τῆς Κύπρου, χιλιάδες (΄- καὶ διὰ τὴν θείαν 

τοὺς τὴν χυρὰν τὴν Μαργαρίταν πρίντζεναν τῆς ᾿Αντιοχείας 

χαὶ χούντεναν τῆς Τρίπολης χαὶ κυρὰν τῆς Τύρου χιλιάδες ς: 

τὸν χρόνον. διὰ ταῖς ταμιτζέλλαις ἢ τὲ Μουφόρτου χόραις τοῦ 

μχχαρίτη κυροῦ τῆς Τύρου χαὶ τοῦ Τερούντου μισὲρ Φιλίπ- 

που χιλιάδες δ΄, “Οποῦ εἶναι ὁμάδα ρμε΄ χιλιάδες ὀνομ(ίσμ)ατα 

τὸν χρόνον. Καὶ ἐδιάλεξεν ὁ ρήγας χωρία τὰ τοῦ ἀρέσαν, καὶ 
δ ὗχιν Ἁ » “ ᾿ Ν , 

τὰ ὁὲ λοιπᾶ ἐμεῖναν εἰς τὸν κουθερνούρην. 

Καὶ ἕρισεν ὁ ρὲ Χαρήν, ὅτι τὸ δικόν του νὰ δοθῇ εἰς 

φύλαξιν εἰς τὰ χέργια τοὺς πατέρες τοῦ Σὰν Τομένιχου, χαὲ 

γὰ πουλήσουν ὅλα του τὰ χινητικὰ πράματα χαὶ νὰ πλερώ- 

σοὺυν ὅσα ἀφῆχεν. ὁ κύρης του ὁ ρὲ Οὖνγκες, χαὶ ὅσους ἐχρῶ- 

στεν ὁ αὐτὸς ρὲ Χαρήν: χαὶ νὰ δώσουν διὰ τὴν ἁρμασίαν τῶν 

δύων του ἀδελφάδων τετραχοσίαις χιλιάδες ὀνομίσματα, πᾶτα 

μίας σ΄. χιλιάδες - καὶ χεῖνα τὰ νὰ μείνουν νὰ ἦναι εἰς τὴν βλέ- 

τ ο ἄἀ τΎ “ 
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πῆσιν τοὺς ἀδελφούς, τοὐτέστιν τοὺς πατέρες, διὰ τὴν χρῆσιν 
“Ἔ ῃ ᾿ ι ἘΝ Ξ “ πε τὰ Ἧς γῇ: Ὲ 

τοῦ νησίου. Καὶ μὲ τοιοῦτον ὁ ρήγας ἐποῖχεν νὰ μὲν ἔχῃ 

ἐξουσίαν ὁ χύρης τῆς Τύρου νἄχῃ πογέριν νὰ γκίσῃ τίποτε" 

εἰς τὸ ἐδικόν του χαὶ ἐόάλεν εἰς τὸ διαλαλημὸν τὰ τ 

λία τοῦ ρηγός, τὰ χτηνὰ τῶν γωργιῶν τοῦ χαὶ τοῦ σταύλου μη γος, ἈΩΟΡὴ, 
᾿ - «2: 4 δὰ Ὁ,» ἥν ἐσ του, τὰ χρυτᾶ του" χαὶ ἐγίνην μέγαν κλάμαν εἰς τὴν χώραν 

νὰ πουλέται τὸ διχὸν τοῦ θηγὸς ἀπὸ ΤΑΝΕ τοὺ εἰς τὸν διχ- 

λαλημόν. Καὶ ἐπλερῶσαν ὅλους τοὺς ἀδικημένους τοῦ χυροῦ 

του καὶ χείνου - χαὶ ἐποῖχαν γραψίματα μὲ νοτάρην μεσόν τοὺς 

μὲ τὸν ἀδελφόν του τὸν κύριν τῆς Τύρου, χαὶ ἐδουλλῶσάν το 

μὲ τὴν βοῦλλάν τοὺς χαὶ δύο βούλλαις τοῦ χουμεντούρη τοῦ 
, ἮΝ ο δ ἐν 

Σπιταλίου- χαὶ ἐσημάδεψάν το ὅλοι οἱ ἐπισχόποι χαὶ πριού- 

ριδες, τζανούνηδες - καὶ ὁ ρήγας δὲν τὸ ἐσημάδεψεν, ἀμμὲ ἀπο- 

διάδασεν τὸ πρᾶμαν. 

Τὸ ἐλάλεν τὸ χαρτίν, ἐλάλεν οὕτως: ᾿Εμεῖς Χαρῆν χά- 

ριτος τοῦ θεοῦ ρήγας τῶν “Ιεροσολύμων, Κύπρου, καὶ λαλοῦ- 

μεν ὡς ὅσοι μᾶς γὙροικοῦσιν τῆς αὐτῆς γραφῆς ὅτι ἐσυμπά- 
, "- , ι Ξ » [41:5 Ἷ ἌΣ “ ν ἡνψή αν .᾽ 

ψαμεν μὲ τὸ θέλημάν μας τοὺς ἀνθρώπους μας" ὅτι ἐχοχτήσα- 
᾽ ᾿ ᾿ » νὰ “- , » ,ὔ ἢ Ψ , 

μὲν ἀπὸ τοὺς εἰσόδους τοῦ ρηγάτου ὀνομίσματα ρ μη΄. χιλιά- 

δες, καθὼς ἄνωθεν δηλοῖ, χαὶ τὰ ἐναπομένοντα θέλομεν νὰ ἦναι 
κ᾿ Ἀ ῥέ “Ὕ“ Ν ,ὕ ι ΕΣ » ͵ 

διὰ τὸ χουδέρνον τοῦ νησίου" χαὶ ἤτζου ἐστάθημαν χουντέντε 
ς 4 , δύ ὰς Ἐλγ τ τε “ “, πὶ 4.7.» 

, τὰ δύο μερὴ, ὁ ρήγας χαὶ ὁ κῦρις τῆς Τύρου. Καὶ ἐπρουμου- 
ε ᾿ ν Ἂ ,ὔ 

τίασεν ὁ ρἥγας νὰ μὲν ἀγκαλέσῃ εἰς τὸν πάπαν. ᾿Αχκομὶ ὁ 
ΓΗ͂Σ δ, Ὧπ ἢ ὃ , ὃς ΕΣ ,ὕ ἈΠ ΚΣΩΟν, 

ρήγας νὰ ἔ (ἢ δεχα συντρόφους σορόιεριόξς, ὡς γίον εἰχϑν πᾶν- 

β΄ ’ 

τα, χαὶ χαθαλλάριδες ψουμάτους, καὶ χ' τουρχοπούλους 

ἀπάνω εὦ Ἂ ΤῸΝ χαὶ εἰς οὕλους τοὺς βαχλιώταις καὶ σιρ- 

γένταις τοὺς εἶχεν χαὶ ἐκράτεν. Τοῦτοι εἶναι οἱ καδαλλαοιδες, 

τοὺς ἐχρατῆσεν τοὺς ψουμάτους" ὁ μισὲρ Φιλίππη τὲ Ἢμπε- 

λῆὴν ὁ συνεσχόρδος, ὁ θεῖός του ἘΠ Ἐμπαλίαν τὲ Ἠμπελῆν 

Ναγχαρνῆν, μισὲρ Λοῆς Τενόρες, μισὲρ Πιὲρ Ζηπλέτ, μισὲρ 

Χαμερὴῆν Τεδιλμαρήν, μισὲρ ᾿Ανισία Τεμπρές, μισὲρ ᾿Ενάτ Τε- 

ΜΈΣ, ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 6 



89 ΔΈ ΟΥΝ, ἘΠῚ ΟΣ, ΑΚ Δ ΡῚΑ, 

σασούνς, ιἰσὲρ Τζουὰν Παπῇ, μισὲρ Οὗνγκε 1 ΝΜ πεντουῆν" τοῦ- 
Ἀν 

τοι οὗλο. ἦσαν ἀπλιχ χεμένοι μὲ τὸν ρήγαν. 

Μετὰ χ' ἡμέραις ὁ χύρης τῆς Τύρου μὲ τὴν συντροφίαν 

του ἔσω του, καὶ τὰ ὀνόματα τοὺς συντροφούς του εἶνε τοῦτοι" 
ὰ ῥα Σ Ἂς Ξ Ἵ δ ἘΠ 

μισὲρ Χαρὴν Τελουζουνίχ ὁ κοντοσταύλης τῆς Κύπρου ὃ ἀδελ- 

φός του, ὁ υἱσὲρ Παλίαν τὲ ᾿Ημπελῆν πρίντζης τῆς Γαλιλαίας, 

ἈΠ’ ΟΥ̓ Υ Ν “πολ. ΣΝ, πττα ἘᾺΝ Και αν αηνίδΊ ΙΑ Ἢ μισὲρ Τζουαν τε Ἢμπελῆν ἀφέντης τοῦ ᾿Αρσεφίου, μισὲρ Ἔν- 
τ δ ᾿ Ω . τ νυν ΄ 

παντουΐν δὲ Ἡμπελήν, ὑἱσὲρ Οὗνγκχε τε Ἡρσελαν μισὲρ ᾧι- 

λίππη τὲ Ἢμπελήν, ὁ νέος μισὲῤ Ρουπὴν τὲ Σ Μουφόρτου, μισὲρ 

Οὗνγχε τὲ Ἤμπελήν, μισὲρ ᾿Εγκάντη Κορτεπεσάν, μισὲρ Τζουὰν 
τ , Ψ γι ι , 
Ταντιότζε, μισὲρ Ράγγε͵ Τεμεπίταν, μισὲρ Ῥενιέρης χόντης, 
ΝΥ ι 7 3 ᾿ " ᾿ ' ΕΣ , 5,20. ἝΞ: 

Ὑ: τοὺς ψουμάτους" ἀμμὲ ἀπὸ τοὺς ἄνωθεν ιβ΄ ἐξέοησαν 
Α “ . τ ΑἿ Ἂν 

γ χαὶ ἐπγᾶν μὲ τὸν ρῆγα, ὁ μισερ Παντουῆῖῆν τε Ημπελῆν, 

μισ 

γίσαν πῶς ἦτον χαχὸν τὸ "ἐποίκασιν: χαὶ ὁ ρήγας ἐπερίλαοέν 

(- ὃ Ῥουπῆν τὲ Μουφόρτου, μισὲρ Ράγχε Τεπέσαν, ὅτι ἀγρω- 

τοὺς μετὰ χαρᾶς" χαὶ πολλὰ ἐπλημμελοῦσαν νὰ βάλουν τὸν 

ρῆγα Ἐπ τὸ θέλημάν τους, καὶ δὲν ἡμποροῦσαν. 

ἘΠ 
γγν Ὄσνςς 2 Ὶ} Ἀὐρὴς τῆς Τύρου ἐπῆρεν τὸ σήνγχριτον ἔσω του, καὶ 

ἀφέντεψεν τὰ ρηγάτικα ὡς γίον τὰ διχά του ὁ ποῖος πρὶν 

ναὐγῇ ἀπὲ τὴν αὐλὴν τοῦ ρηγὸς ἐποῖκεν γι ἐμόσαν του ὃ σὶρ 

Φίλιππε τὲ Ἢμπελὴν ὃ συνεσχάρδος χαὶ ὃ μισὲρ Τζουὰν Τα- 

πιέρ, χαθὼς ἐποῖκαν οἱ δέλοιποι ἀφένταις, θέλοντα καὶ μὴ θέ- 

Ὃ ρήγας ἐξέθηχεν χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν Στρόδιλον χαὶ ἐ- 

παρδιάθαζεν μὲ τὰ φαρχονία του: χαὶ ἡ ζήλα ἐνέθην εἰς τὸν 

κύρην τοῦς Τύρου, ἔσασεν μὲ τοὺς λᾶς του νὰ πᾶν ν᾿ ἀρεστιά- 

σοὺν τὸν ρῆγα υδὲν πᾶν οἱ χαδαλλάριδες τὴν νύχταν χΑᾶὶ 

βουλευγοῦνται μετά του: χαὶ μίαν νύχταν ἁρματώθησαν μὲ 

ἄλογα χαὶ ἅρματα νὰ πᾶν νὰ πιάδουν τὸν ρὲ Χαρὴν ἀπὸ τὴν 
, χώραν" χαὶ τινὰς ὁποῦ ἀγάπαν τὸν ρήγαν ἔμαθέν το χαὶ ὦ: 

- γυσέν το τοῦ ρηγὸς εἰς τὸν Στρόδιλον- ὁ ποῖος ἐξέθην μὲ τὴν , ἸΣ  ευ- πό, δὲῳἐὁὦνιου οὐδ μοι χὰ ἐἰὔϑίχω,, -....ἡ΄. .. 

.-- 

- 
ΟΣ 
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συντρόφιάν τοῦ χαὶ ἦρτεν ξήκαμπα, καὶ ἀπὸ τὴν πόρταν τοῦ 

λουτροῦ ἐνέθην ἔσω του. Καὶ ἄνταν ἐξημέρωσεν ἐμάθεν ὁ κχύ- ῳ 

ρῆς τοῦς Τύρου πῶς ὁ ρήγας ἦρτεν εἰς τὴν χώραν, ἐπικράν- 

θην, χαὶ εἶπεν. ἀχανί, ἔχω καταπ τατητόδες χαὶ ἐδάλεν χαὶ 

ἐδλέπαν του ἀμπέξω μέραν νύχταν" καὶ ὁ ρήγας πάλα 
πέ τον χαὶ εἶχαν καχὴν ζωήν ὅτι ἐφοθοῦνταν μὲν πέψῃ χαρ- 

πία εἰς τὴν Ῥώμην καὶ ἐγνοιάζουνταν χαθημερινόν- χαὶ ὁ διά- 

όολος ἔόαλλεν εἰς τὴν καρδίαν του τὰ δὲν ἐννοιάζετον. 

᾿Αληθείᾳ ὁ χύρης τοῦς Τύρου ἔπεψεν μαντατοφόρους εἰς 

τὸν πάπαν, τὸν κύρην τοῦ Κουρίχου ὀνόματι σὶρ Χετοῦ Γγα- 

γιάτζ, ὃ ποῖος ἦτον πολλὰ χατάδικος πάντα τοῦ χαλοῦ, ὁ 

ποῖος ἦτον φευγὸς ἀπὸ τὴν ᾿Αρμενίαν διὰ πολλὰ χακὰ τὰ ἐ- 

ποῖκεν χατὰ πρόσωπα τοῦ σὶρ Χετοὺμ τοῦ ἀφέντη του κλη- 

ρονόμου τῆς τπς καὶ ἦρτεν εἰς τὸν ρὲ Χαρρὴν μὲ τὴν 

γυναῖκαν του καὶ μὲ τὰ παιδιά του" χαὶ ὁ 

ἐπερίλαθέν τον χαὶ ἐποῖχέν του ζωὴν ὡς ἔπρεπεν" καὶ ὡς γίον 

ἔθραλλεν λογία μεσὸν τοῦ σὶρ Χετοὺμ τοῦ ρηγὸς τῆς ᾿Αρμε- 

νίας χαὶ τοῦ ἀδελφοῦ του τοῦ σὶρ Τόρος, καὶ τίτοιον σκάντα- 

λον ὡς γίον ἔῤαλλεν εἰς τὴν ᾿Αρμενίαν μέσα τοὺς θ’ ἀδελφοὺς, 

τίτοιον σκάνταλον ἔῤαλλεν καὶ μέσα τοὺς β΄ ἀδελφοὺς τού- 

τους" καὶ ὁτόσον ἐγίνετον, ὅτι μίαν ἡμέραν ἐπῆγαν καὶ ἀρρε- 

στιάσαν τὸν ρῆγα εἰς ταῖς (ἅν φεύρουάρη α« τ΄ Χριστοῦ, χαὶ ἔ- 

ὄγαλεν δυναστιχῶς τὸν ἀδελφόν του τὸν ρὲ Χαρρῆν καὶ ἐπέψεν 

τον εἰς τὴν ᾿Αρμιενίαν εἰς τὸν ρὲ Χετοὺμ. τὸν πεθερόν του. 

τολὴφ ὁ χαθαλλάρης τὸν κύρην τῆς Τύρου ἐσφά! 
δὰ ᾿ ἊΣ ͵ [Ὁ δ Δ 

Αὐγναπᾶν" χαὶ τῇ χ' αὐγούστου κα τθ' Χριστοῦ ἐστράφην εἰς τὴν 

Κύπρον ὁ χαλὸς ρὲ Χαρρῆν᾽ χαὶ ἐπέψαν τὸν υἱ 
δ γΉλΝΑ ἢ Ξς -- “» δεν γμάγίδο ΆΡΗ͂Ν Α . 

τῆς Αρμενίας μὲ τὴν γυνσῖκαν τοῦ κυροῦ τοῦς υρου μὲ τὰ 
΄ Ἀ ἘΣ »- Π τω Ν Ν ᾿ 

παιδιά τῆς, τὸν Λιδοῦν τὲ Λουζουνίαν, ὃ ποῖος μετὰ τὸν θρά- 

νατον τοῦ παπποῦ του ἐγίνην ρήγας τῆς Αρμενίο Ὁ ἀὐδεὺ (ἢ παρ- 
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θένος Μαρία τὲ ΔΛουζουνίχ χόρη τοῦ χυροῦ τοῦς Τύρου ἑρμάσαν. 

τὴν μὲ τὸν ἀφέντην τὸν Μανουὴλ τὸν Καταχουζηνὸν τὸν δὲ- 

σπότην τοῦ Μωρέως, ὁ ποῖος ἦτον ἀδελφὸς τοῦ βχσιλέως τῆς 

Κωνσταντινόπολις. Ἣ ρήγαινα ἦτον εἰς τὸν πχτέραν τῆς. Καὶ 

ἀφέντεψεν, ἀφὸν ἐστέφθην ὥς που χαὶ ἐπέθανεν λθ΄ χρόνους καὶ 

πέπτη τὴν ὕ- 
Ξ 
ἘΞ 

“ΩΝ 
ων δ΄ μῆνες καὶ χ δ΄ ἡμέραις, καὶ ἐπέθανεν ̓ 

στερὴ μαρτίου ατνδ' Χριστοῦ εἰς τὸν Στρόξ ἐλον χαὶ τὴν πα- 

ρασχευγὴν τῇ θ΄ ἀπριλίου ἐφέραν τον ἀπὲ τὸν Στρόθιλον εἰς 

τὴν Λευχοσίχν καὶ ἐθάψαν τον εἰς τὸν Σὰν Τομένικον. ᾿Αχομὲ 

τὸν ἰούλην μῆνχν ὥρισεν ὁ ρὲ Οὗνγχες χαὶ ἐφουρκίσαν ρ΄ ἀν- 

θρώπους εἰς τὴν ̓ Αμμόχουστον, εἰς τὴν Κερινίαν, εἰς τὴν Πά- 

φον, εἰς τὴν ἜΜ εἰς τὴν Λευχοσίαν, εἰς τὸν Κορμαχίτην 

ζ΄, εἰς τὸ Καρπάσιν τις. Τοῦτοι οἱ ἀθρῶποι ἦσαν κλέφταις, 

Α 

ἮΝ Ω “ὦ » » 

κουρσάριδες, λῃστάδες, καὶ ἐκουρσεῦγαν χαὶ ἐσχοτόναν, καὶ ἐ- 
κι » ΄ ᾽ Ἔ, 

κὰ εἰς τὸ νησίν- καὶ ὁ ἀμιράλης ἁρμάτωσεν ποῖχαν μεγάλα ΧΑῚ 
, ῃ Ὁ έχος 7) Ν᾿ 7 Α , 
β κάτεργα καὶ ἐπίχσεν τὰ δύο κάτεργα τὰ χουρσάρικα, καὶ 

3 ,ὔ 

α 

ἐφέραν τὰ εἰς τὴν ΩΣ ἐκ δ, καὶ ἔπεψεν χαὶ ἐφουρκίσαν τους. 
" » 

Καὶ ἐχουρουνιάστην ὁ Οὗνγχε τὲ Λουζουνίας ὃ ἀνεψιός 
, ι Α -“ ΦΞῈ ταν .) 

τοῦ" ...χχκαὶ νὰ σας Ξοἴπῷῶ τὰ πραγματα τὰ ἐγίνουνταν εἰς τὸν 

, ΑΝ , - ἊΝ Ξ 
χαιρόν του. Εἰς τοὺς τ΄ Χοιστοῦ ἑκατέθην ὁ ποταμὸς τῆς 

ὡσὲν πολλὰ δεντρά, καὶ ἐχατέ- 

έρεν τὰ εἰς τὴν χώραν, χαὶ ἐστούπωσεν τὸ 

γειοφύριν τοῦ Συνεσχάρδου, χαὶ ὁ ποταμὸς ἐπῆγεν τριγύρου 

χώρας χαὶ ἐχάλασεν πολλὰ σπιτία καὶ ἔπνιξεν πολὺν λαόν " 
» »“ ᾿ ᾿Νδ ς ι ᾽ " . 

το Ψῆλος τοὺ γερο. ξχϑ': σημχὸιν ξενχν χαῦφιν εις τὸν ἄ- 

εἰς τὴν ἐχρονίαν «τμη΄. ἔπεψεν ὁ θεὸς θανατιχὸν 

μέγα διὰ τὰς ἁμαρτίας μὰς καὶ ἐπέθανεν τὸ ἥμισον τοῦ νη- 

σίου. Καὶ εἰς τοὺς χτν τ΄. ἀρχέψεν ἡ εὐλογημένη ἀχρίδα χαὶ 

ἦρτεν εἰς τὴν Κύπρον. Καὶ εἰς τοὺς ατξη. ἦλθεν ἄλλον θα- 
» δ, ᾿ » ο ,ὔ 

γνατιχὺν τῶν παιδίων χαὶ ἐξηλείπτην τὸ νησίν. 
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᾿Αγροικήσετε πῶς ἡ ἁγία Ἑλένη μὲ τὸ θέλημαν τοῦ θεοῦ 
Ξ ᾿ Ν τες 
ἔφηκεν πολλὰ προσχυνήματα εἰς τὸ “νησίν, τὸν σταυρὸν τὸν 

Α - » 

μέγαν χαὶ τὸν μιχρὸν εἰς τὴν Τόγνην, ὁ ποῖος ἐπολόμαν πολ- 

λὰ θαύματα χαὶ πολλαῖς [Ὁ ῸΞ ᾿ θωρῶντα οἱ Λατῖνοι ἐζη- 

ΣΕ ΞῚ αὶ Ὡ -- Ω ς -Ξ 
ῷ δ λεῦγαν χαὶ ἐλαλοῦσαν ὅτι δὲ σταυροῦ, ἀμμὲ 

οἱ Ῥωμαῖοι μὲ μαγείχις π ἘΠῚ ἘΡ ΩΣ αν ἐλαλοῦσαν 
ν “Ὁ Χ » λ , , δ. - 

ὄχι, ἀμμὲ τὰ θαύματα διὰ τοῦ σταυροῦ γινίσχουνται. Γροι- 
-- - γτὸ τ . , » , Ἢ 

χῶντα ἕνας παπᾶ: λατῖνος ἐθυμώθην, ὀνόματι σὶρ Τῷ ἰ ( οὐχν Σαρ- 

ΑΝ ἌΣ οτρο τ ἢ ἘΠ ἌΣ ΤΕΥ 2 ἼΠᾺ ἘΕΣΟΝ, θαμαρῆν, ἐπῆγεν εἰς τὴν ΤΟγνὴν χαὶ τὴν νύχταν ἔχλεψεν τὸν 

Ρ ζωοποιὸν ξύλον καὶ ἐθάλεν το ἀπουχάτω εἰς τὴν χότταν του, 
ΠΡΟ ΣΝ ᾽ ᾿ , Η ᾿ ΞΟ ἘΝ ᾿ » 3 

χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν γιαλόν, ὁποῦ τὸν ἐγόέχετον τὸ ξύλον νὰ 
ἭΡ̓. » Ν Σ τ » ΄ “κ “ 

᾽ ΟἿν ἐς τὸ ξύλον χαὶ ἀρμενίσαν. ὦ τοῦ 
Θ 

θαύματος! παραῦτα ἐγίνην ζάλη χαὶ ἦρταν νὰ π ιγοῦσιν καὶ 

ἐόγάλαν τὸν εἰς τὴν γῆν" ὁ ποῖος ἔογαλεν τὰ τζουελλία χαὶ 
Ὁ " , ι ἔτι Αγ, ᾿ ᾿ κι » 

οὗλον τὸ μαργαριτάριν χαὶ ἐπῆρέν τα, χαὶ τὸν ζωοποιὸν ξύλον 

ἐρρίψεν τὸ μέσχ εἰς τὴν χερατζίαν τοῦ ᾿Αὐρὰν εἰς τὸ γωρίον ρρ Ψ μξσ ΄, - μ “ῳ γὴν... ρ ς υς : )6 ἴ “ 

γεν εἰς τὸ ξύλον χαὶ ἐπέρασεν. Ὁ δὲ 

ὃ σταυρὸς τῶν Λυμπίων, τοὐτέστιν ὁ μέγας, μοναχός του ἠλ- 

θεν κάτω τοῦ ὄρου, καὶ ἦτον εἰς τὴν ἐχρονίαν ᾳτὰς΄. ὡς ὅπου 

οἱ Σαραχκηνοὶ ἦλθαν καὶ ἐχάψαν τὴν ἐχχλησίαν " ἀληθείᾳ τὸ 
{ τ ᾿ "ἢ 

τιμίου ξύλου ὅπου ἦτον μέσα, ἔμεινεν χωρὶς βλάθην μὲ τὸ 

χρυσάφιν τὸ ἦτον μετά του" ἣ ποία χλεψίχ τὴν ἐποῖκεν ὁ 
- 3 ’ “ 

παπᾶς εἰς τὸν σταυρὸν ἔτον χτιη. Χριστοῦ" χαὶ ἔμεινεν ᾿τὸ 
ς ᾽ γ , ι 

τίμιον ξύλον ὁ σταυρὸς εἰς τὴν χερχτζίαν χ β΄. χρόνους, χαὶ 

εἰς τοὺς ατμ΄. Χριστοῦ ὅνταν ἐθέλησε νὰ φανερωθῇ, ἐφάνην 

ὑπ ὅρομαν εἰς ἕναν σχλαθοποῦλον βοσκαρίδιν τῶν σφαχτῶν 

ἀπὲ τὸ χωργίον τὸ Καλαμοῦλιν, ὀνόματι Γεώργιος, τὸν ποῖον 
᾿ αἰχμαλωτεῦσαν οἱ χουρσάριδες χαὶ ἐπουλῆσάν τον εἰς τὸ αὐτὸν 

χωρίον χοντὰ τῆς Καχοραχίχς. καὶ ὁ αὐτὸς Γεώργιος ἐξηγήθην 
ι ε Ρ Ἐπ ι 

'πὸ ὅρομάν του πολλοὺς χαὶ εἶπάν του, εἶναι φαντασία ἱ χαὶ 

συχνὰ ἐθῶρεν, ὅτι ἔκραζάν τον χαὶ ἐλαλοῦσάν του τ᾽ ὄνομάν 
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ΕΩ ᾽ Π 7) ἌΜΕ : Α ΣΎ ἡ , » “ του: ἔλα εἰς αὑτόν μου, χ' ἐγὼ νὰ σοῦ δώσω θησαυρόν, ἀποῦ 
.Ὶ - ε » “- ΠῚ “- “ - 

γὰ μὲν σὲ λείψῃ. Οἱ δ᾽ ἐκεῖνοι ἀποῦ τοῦ πάρουν πάντα 

ὀλαλοῦσάν του" φαντασία τοῦ δαιμόνος εἶναι ἱ ᾿Εγένετον εἰς τὸν 

καιρὸν ἐκεῖνον ὡς γίον ἔθοσχεν τὰ σφαγτὰ, ἐχοπίχσεν καὶ ἔπεσε 
Ἁ “ ᾿ . Ἃ ε 

νὰ χοιμηθὴ χοντὰ τῆς χερατζίας ὅπου ἦτον ὁ σταυρός, καὶ 
ΕΣ ,ὔ τ δὰ ε - ΄, » ᾿ 

δὲν ἠμπόρς νὰ χοιμηθῇ " καὶ ὡς γίον ἐκείθετον, ἐδίγλησεν ψηλὰ 

χαὶ θωρεῖ ἕναν χεράτζιν εἰς τὸ χλαδὶν τῆς χερατζίας, ἐσηχώ- 
5» 

θην χαὶ ἐγτο ὕμησεν νὰ τὸ φάγῃ χαὶ σηχώθην χαὶ σύρνει τὸ 

ραθδίν τοῦ νὰ Σ ρίψῃ τὸ χεράτζιν, καὶ ἐπεριπλέκτην εἰς τὰ Ἀλα- 

δία τὸ τ Ἢ τότε ἐπίασεν πέτραν χαὶ ἔσυρε νὰ ρίψῃ “τὸ 

ραδδίν, καὶ ὡς γίον ἐπῆγεν νὰ σύρῃ τὴν πέτραν, θωρεῖ }αμ- 

πρὸν μέσα εἰς τὴν χερατζίαν καὶ ἐφοόήθην πιάνει “τὸ ραδδὶν, 

καὶ ἐπῆγεν τρεχάτος εἰς τὸ χωργίον “καὶ ἔθαλε φωναῖς" ἐλᾶτε, 

ὅτι λαμπρὸν ἐθάλαν εἰς τὴν κερατζίαν, καὶ δὲν εἶδα τίς τὸ 
Ν Α . ἔδαλεν, διὰ νὰ χάψουν τὸ δεντρόν! Τοῦτον ἐποῖχεν τὸ νὰ μὲν 

ἐννοιαστοῦν πῶς ἐκεῖνος ἔόαλεν τὸ λαμπρόν. Ὃ λαὸς ὅτοιμα 

ἔπιασε νερὸν χαὶ ξιναρία καὶ ἦλθαν νὰ γιτιάσουν τὸ δεντρόν, 

χαὶ μὲν γενῇ καὶ περιττοῦ ζημία " καὶ ὅσον ἦρταν θωροῦν τὸ 

λαμπρόν" ἅνταν ἦρταν χοντά, τότες ἐσχίσαν μέσα τὴν χκερα- 

τζίαν μὲ τὸ ξινάριν, καὶ ἄνοιξεν ὀλίγον ἡ χερατζία, καὶ πα- 

ραῦτα ἐθγῆκεν ἡ υμυρῳδία, ὡς γίον τὸν μοῦσχον. Ὃ παιδίος 

θεωρεῖ τὸν σταυρὸν καὶ βάλεν φωνὴν μεγάλα: τώρχ ἐτελείωσαν 

τὰ ῥόματά μου" δέτε τὸν σταυρὸν τοῦ κυρίου ἰ καὶ δάλλει τὸ 

χέριν του χαὶ πιάνει τὸν ζωοποιὸν σταυρόν. Καὶ παραῦτα “πιά- 

γουν τον οἱ ἱερεῖς, καὶ “παραῦτα ἐγιάναν ιθ΄. ἀστενεῖς ἀπὸ παλ- 

χὰϊς ἀστένειαις ὅπου εἶχαν, λαμπαχίον, ἄλλοι ὅπου ἐπηγαῖναν 

αἷμαν, στραθοί, λωθοί, χαὶ ἄλλοι. “Καὶ ὁ λόγος ἐογῆχεν εἰς τὰ 

περίχωρα. Τροιχῶντά τὸ ὁ πίσχοπος "τῶν Λευχάρων ἐπῆγεν μὲ 

τὸ Ἀλῆρός τοῦ 'χαὶ λαὸς πολύς, καὶ ἦλθαν ζητῶν τὸν. σταυρόν, 

λαλῶντα: τοῦτος εἶναι ἀποῦ ἐχλέψαν ἀπὸ «τὴν Τόγνην. -Καὶ ὁ 
;ὔ » παϊδίος ὁ Γεώργιος δὲν ἐθέλησε νὰ τὸν δώσῃ". ἀμμὲ ὅτοιμα 

“--«4' 

| 
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ἐπῆρεν τὸν σταυρὸν, χαὶ ἦρτεν εἰς τὸν ρῆγα καὶ εἶπέν του τὸ 

πρᾶμαν πῶς ἐτρχθενίασεν. Ὃ ρήγας ἐδάλεν τον εἰς τὸ σπίτιν 

του, καὶ θωρῶντα τὰ πολλὰ θαύματα ἀποῦ γινίσκουνταν ἀπὸ 

ξαυτῆς του ἐπεθύμησε νὰ τὸν κρατήσῃ εἰς τὸ σπίτιν του καὶ 
Ὁ ΕΣ ὕὔ “ ε , ι ε 2 » - 

ἐχρατῆσέν τον ιὃ΄. ἡμέραις. Καὶ τὴν νύχταν, ὡς γίον ἐχοιμᾶ-- 
ε εὖ « Ἂ ι 5 

τὸν ὃ ρήγας εἶδεν ἕναν ὅρομαν πολλὰ χαχὸν Χαὶ φοθήθην, χαὶ 
,ἷ » ᾿ , " νψ ἊΝ ᾽ ᾿ , Π » ͵7 

ἔχραξεν τὸν Γεώργιον χαὶ ἔδωχέν του τὸν σταυρόν. Καὶ ἐγύ- 
ι 

ρεψάν τον νὰ παγῇ εἰς Κερινίαν, καὶ ἐπῆγεν μὲ τὸν σταυρόν, 

χαὶ ἐποῖχεν πολλὰ θαύματα. Καὶ ἐχρέμισεν ὁ παιδίος καὶ ἐ- 

τζαχίστην τὸ πόδιν του, χαὶ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ τῆς ἐνε 

γείας τοῦ ζωοποιοῦ σταυροῦ ἐγίανεν, ἊΣ ἐχουρεύτην μοναχ 

χαὶ ἐχράξαν τον Γαύρι:ήλ. 

Καὶ γιατὶ οἱ Λατῖνοι φθογοῦν τοὺς Ῥωμαίους χρύδουν τὰ 

θαύματα τὰ γινίσχουντα! ἀποὺ τὰ εἰχονίσματα χαὶ ἀποὺ τὰ 

τίμια ξύλα εἰς τὸς ἐχχλησίας τῶν Ρωμαίων, ὄχ! ὃ. ἀπιστίαν 
» Α Νδικ , ᾿ “- » , [7 ε Ν ᾿ 

ἀμμὲ διὰ φθόνον διὰ τοῦτον ἐλαλούσασιν, ὅτι ὁ σταυρὸς δὲν 
Κ 7ὕ ᾿; ε ᾿ - ᾽ ἣ ) , 
εἶναι τίμιον ξύλον, οἱ χλησιαστιχοὶ Λατῖνοι, ἀμμὲ τὰ θαύματα 

γινίσκουνται ἀποὺ τέχναις 
ΕἸ » ΟΡ Ἁ ἣ « ͵ὔ ΕἸ κ ,ὔ 9. ᾽ὔ 

Σ ἐκεῖνον τὸν χαιρὸν εὑρέθην εἰς τὴν Λευχοσίαν ἐπίσχο- 
ὩΡῚ Δ Ξ , ε , ΡΣ οἷν "7 ἘΠῚ Υ ᾿ 

πῶς (τῆς Αμμοχούστου ὃ φράνγχος, ονοματι Φοὲ Μο αρά "ΟΕ 
τς Α Α -“" 

γροικῶντα τὰ θαυμαστὰ θαύματα τοῦ σταυροῦ καὶ τὰ ψεμα- 

τινὰ λογία τῶν λατίνων λαλῶντα, οἱ Ῥωμαῖοι πλανοῦν τὸν 

λαὸν χαὶ βάλλουν τους εἰς αἱρεσίαν, λαλῶντα διὰ τὸν σταυρὸν 
“ Ε Ῥ» ΖΞ » ᾿ ᾿ Ν -»“Σ,Ὗ “»“" ι 

πῶς ἔνι τίμιον ξύλον ἀπὸ τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, χαὶ λα- 

λοῦν ψέματα καὶ πέφτουν ὡς γίον τοὺς Ἕλληνες καὶ ὀνομά- 

ζουν πράματα ἄπρεπα τὰ ποῖα δὲν εἶναι" ἔπεσεν ὁ πίσχοπος 
᾽ , ᾿ . , » 1 ΞΕ », . δ ΓᾺ 

εἰς ζήλαν, καὶ μὲ μεγάλην καχίαν ἐπῆγεν εἰς τὸν ρὲ Οὐνγχε 

χαὶ εἶπέν του: ἀφέντη, ἤξευρε, ὅτι εἶγαι ἁμαρτίαις ἡ ποῖαις 

συγχωροῦνται μὲ τὸν ριμιατόν, οἱ δὲ λατῖνοι ἔχουν νερὸν τοῦ 

ἁγιασμοῦ τὸ πολομοῦν τὸ σαθθάτον μὲ τὸ δρόσος" ἄλλαις 

ἁμαρτίαις συγχωροῦνται διὰ προσευχῆς καὶ νηστείας, καὶ ἄλ- 
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λαις διὰ τ ὃ λαμπρὸν, τὸ λέγομεν πῦρ χαθαρτήριον " ἡ δὲ ἅμαρ- 

τίαις ὁποῦ σύρνουν τὸν λαὸν εἰς ἀπιστίαν, χαὶ οἱ ἄρχοντες τοῦ 

λαοῦ ἀπομτηνίσχουνται, τοῦτοι πᾶσιν ἀσυμπᾶθητοι εἰς τὸ πῦρ 

τὸ αἰώνιον: διὰ τοῦτο ἐφάνην, ὅτι ἐγὼ χαὶ σοὺ θέλομεν δώ- 

σειν λόγου τοῦ θεοῦ διὰ τὰ γροικοῦμεν, ὅτι μεσόν μας ἔναν 

χοπέλλιν ἐπελέχισεν ἕναν σταυρὸν καὶ λαλεῖ ὅτι εἶναι ἀπὸ τὸν 
κ ΄ “ὦ “οὖς ε , 5. αὐ 

σταυρὸν τοῦ Χριστοῖ χαὶ μεῖς βχστοῦμεν το. Ὁ ΕΣ εἰπὲν 
᾿ » , ; -᾿ ε , Ἐπ - 

του τἴντα μέλλει νὰ γινῇ; Ο πίσχοπος εἶπεν του, νὰ τὸ ἐξε- 
, Ἃ ΕΣ 5, Ἁ ᾿ -, “ὦ “-.ἢ “ ε .2 ὟΝ 

τάσωμιεν, ἂν ἦναι ἀπὸ τὸ ξύλον τοῖ ζωοποιοῦ. Ὁ ρήγας εἰ- 
, Δ) Α κι , τ ΄, "“ -“ ᾿ς 

πὲν τοῦ" εἶναι γὰ ξετάσω τὰ μυστήρια τῶν ἐκκλησιῶν ; Εἶπὲν 
᾿ ῃ - Ξ ΡΠ ς - ͵ Υ 

του ὁ πίσχοπος᾽ ὄχι, ἐμέναν, ἐμέναν ἐγγίζει! ἀμμέ, εἰπέν του 
Ξ ὌΝ [ρῚ δ Ν ΝΞ το τ, Ἴοὺ- τ ΜΕ] χωρὶς τῆς βοηθείας σου δὲν ἠμπορῶ νὰ τὸ ποίσω" ὃ ρήγας εἰ- 

Α » " 

πέν του ποῖσαι ἐχεῖνον τὸ εἶναι χρῆσι ὀμπρός μου, χαὶ ὃ 
ι Φ" κι " ὯΝ 7 ε 7 γ᾽ 5 ,ὔ 

εἶναι τινὰς νὰ σε χαταδιχάσῃ. Ὁ πίσχοπος εἶπεν του; ἀφεντη, 
᾿ κ 

ιὰ πυρὸς χαὶ αἵμα- 
δ τ " , ᾿ νὰ “ 

τος" διὰ τὸ λαμπρὸν νὰ τὸ βαλλῃς τὸ ξύλον, καὶ ἂν καγῇ 
ρ δὲν εἶναι τίμιον ξύλον, εἰ δὲ μείνῃ χωρὶς βλάθην, εἶναι τίμιον 

ξύλον: ἀκομὲ ἂν ἔν χαὶ τρέχῃ ἀπὸ τινὰν αἷμαν καὶ νὰ τὸ 

βάλλης πάνω, στέχει τὸ αἷμαν χαὶ πήσσει. Ὁ ρήγας εἶπέν 

του, ποῖσαι τὸ σοῦ φαίνεται. Τότε ὥρισεν ὃ πίσχοπος χὰ ὶ ἐφέ- 

ρὰν τὸ μέγαν κανούνιν τὸ ρηγάτικον τὸ τετραχάντουνον, χαὶ 

ἐγέμωσάν το κάρθουνα καὶ ἅψάν τα, καὶ ἐπίασεν τὸν σταυρόν, 

ὁ ποῖος ἦτον χωρὶς ἀσῆμιν χαὶ ἔδφαλέν τον ὀμπρὸς τοῦ ρηγὸς 

καὶ ὅλους ὅπου ἦτον εἰς τὸ παλάτιν μέσα εἰς τὸ λαμπρόν, χαὶ 

ἐποῖκεν ὥραν πολλήν, ὅτι πολλοὶ ἐλαλοῦσαν, ἐκάην᾽ τὰ πίσα 

ἐπιάσαν τον μὲ τὸν ζαμμὸν χαὶ ἐθγάλαν τον, καὶ ἔμεινεν χω- 

ρὶς βλάθην ὡς γίον ἦτον. Ἢ ρήγαινα ἡ ᾿Αλὶς ἡ γυναῖκα τοῦ 

ρὲ Οὗνγχε ἦτον ἡ γλῶσσά τῆς πιχομένη ἀπὲ τὴν Μαχαιριώ- 

τισσαν᾽" τὸ νὰ ᾿δῇ τὸ ξύλον τοῦ σταυροῦ σωστὺν χαὶ χαλά, ὡς 

γίον τὸ βάλασιν, ἔῤαλεν φωνὴν μεγάλην" πιστεύω χύριε, ὅτι 

τοῦτον τὸ ξύλον εἶναι ἀπὸ τὸ ξύλον τοῦ Χριστοῦ" χαὶ λα- 
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λῶντα τὸν λόγον, ἐκαθάρισεν ἡ γλῶσσά τῆς, ὦ τοῦ θαύματος! 

Τότε ὁ ρήγας ἔχρχξεν τὸν μοναγὸν Γαύριὴλ χαὶ Εἶτ του" Γ΄ » 5 

“ᾷ π ε : 2 

τευοδωθῇ ὁ ἄντρας ἘῊα; ὅτι ὁ ρήγας ἔπεψέν τον υαντατοφύρον 
᾽ Ἁ ἢ 

εἰς τὸν πάπαν νὰ μερώσουν μὲ τοὺς Γενοῦ 
΄, Νδιικ 

ίσους διὰ μάλλω- 
Ἂν , ἐ " 

μὰν τὸ γίνην μεσὸν τοὺς χ αἱ τοὺς ΚυἹ πριώτ ΟΙΡΟν ἐξ, 
Γ ᾿ δώσ Π Ν ι , 

ὅλην τῆς τὴν χὰ χρδίχν τοῦ ρηγὸς νὰ τῆς ἡ ἢ ὄρισμον καὶ το- 
.Ὶ “ 

πον νὰ χτίσῃ νχὸν τοῦ τιμίου σταυροῦ ἀποὺ γῆς. “Ὁ ρήγας 
ΡΞ "ὮΝ , ς , γ' , Ε , » 

μετὰ χαρᾶς ξόωχέν τῆς ὁρισμον. Γοτες ἡ ἀρχοντισσχ ξχραξε 
τ , ι Π 

τὸν μοναχὸν Ταβριὴλ καὶ εἰπέν του" διὰ τὰ μεγάλα θχυμάσια 
το. 7, «Ὁ » “ ν ἢ Ἵ" , Ν “-“" 

τοῦ τιμίου σταυροῦ ἐμπῆκαν εἰς ὄρεξιν νὰ χτίσῃ ναὸν τοῦ τι- 
7ὔ ΠΝ ΝῊ »ῷ πο ὦ “ς:" διὰ ΚΟ ΕΣ ΡΗ͂ΣΞΑ, ΣΌΣ ΚΑ ΑΝ ᾿ΥΑΥΤΝ 

μίου σταυροῦ ὁιὰ τὴν ψυχὴν τῆς ιχὰ τοῦτον, εἶπεν του, ἄμε 
Ὁ, ΕῚ » Ἧ τ, Ἷ, 7 ᾽ 

ὅπου νὰ σ᾽ ἀρέσῃ νὰ εὕρῃς τόπον νὰ χτίσωμεν ναόν. ᾿Αχομὲ 
Ε δι , ε Ν 

χώρα δὲν ἦτον χτισμένον τὸ τειχίον, ὁ μοναχὸ: ἐζήτησεν 

τοῦ θεοῦ νὰ τοῦ ἀποχαλύψῃ ποῦ νὰ τὸν χτίσῃ τὸν ναόν, καὶ 
5 

ἐπλημμέλαν ὅτοσα, ὅτι ἐφάνην του εἰς ἕναν ἀναπαμένον τόπον 

γὰ τὸν ᾽γείρουν ὅπου εἶναι εἰς τὴν γῆν τοῦ ἁγίου Δομετίου. 

Καὶ εἶπέν το τῆς χαδαλλαρίας, ἡ ποία παραῦτα ὥρισεν. χαὶ 

ἐσγόψαν χαὶ ἐθεμελιῶσάν τον μὲ τὴν εὐχὴν τοῦ ἐπισχόπου 

Λευχοσίας. Καὶ ἅνταν ἐτελειώθην ὃ νχός, ὥρισεν ἡ χυρὰ 1 

ρήγαινα καὶ ἐκτίσαν χελλία διὰ μοναχούς, καὶ ἐποῖκεν τ 

μονήν, καὶ ἐξωδίασεν καὶ ἐζωγραφίσαν τὴν χαὶ ἐθάλαν τὰς εἰ- 

χόνας εἰς τὰ στασιδία, καὶ ἐποῖκεν τὰ ἱερὰ ἀργυρᾶ χαὶ τὰ 

βιολίχ- καὶ οὕλην τούτην τὴν ἔξοδον ἐποῖκέν τὴν ἡ ρήγαινα 

ΓΟ τὴ γυναῖκα τοῦ ρηγὸς τοῦ ρὲ Οὗνγκε- καὶ ἐχράχτην ὃ 

Σταυρὸς ὁ Φανερωμένος" χαὶ τὸ ξύλον ἐχόσμησέν τὸ μὲ τὸ 

ἀσῆμιν καὶ χρυσίον καὶ μαργαριτάρι χαὶ πέτραις πρετ΄ ζιοῦζες, 
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χχὶ ἐδάλυν τὸν εἰ: ἕνχν σεντοῦχιν χαὶ ἐδάλαν τον μέσα εἰς 

τὸν αὐτὸν ναόν. 

Τὸν καιρὸν ἐχεῖνον εὑρέθην εἰς τὴν Κύπρον ὁ πατριάρχης 

᾿Αντιοχείας ὀνόματι ᾿Ιγνάτιος, θωρῶντα τὸν ἔξοδον χαὶ τὸ 

νον τῆς χκαβθαλλᾳρίας χαὶ τῆς ρήγαινας, καὶ τὰ θαύματα 

τοῦ σταυροῦ, ἐποῖχεν χαὶ ἐποῖχαν ἕναν σταυρὸν μέγαν, ξυλέ- 

γον χάρινον, τὸ μάχρος πιθαμκαῖς ε΄. καὶ τὸ πλάτος τοῦ ξύλου 

᾽ 

ἀπὲ τὸ τίμιον 

Ν » 3 , "- 

δ΄ δαχτυλία, χαὶ ἐγχαινίασέν τον χαὶ ἐμύρωσέν τον μὲ γ΄ λοαῖς 
Ἁ , . ἀν ὦ ᾿ ᾿ "9 ᾿- Ἢ ᾽ ψ» 

οὗ πόνω ἕως χάτω χαὶ ἔολχλεν μέσα ὀλίγον 
» ΕΣ 5 . “ὦ “17 ΄ ΡῈ 5 
ξύλον, καὶ ἔῤόαλεν ἀπὲ τὸ ἀθύνο τοῦ Κυρίου τῆς ἁγίας Πέφτης 

σμοὺς καὶ τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ 
: Ἔ 

ο Ω δὲ ἊΩ δὰ Ο 
ἰ-- Ἂ ν 0 ΘᾺ 

ΝΣ 
-(- 

ο) - « [φἹ ς-- ψν [ὩΣ ο)- ὮΝ ὃὲ Ὸ 
τΟ. 

ς ἐγίας Πέμπτης, καὶ ἔόαλεν 

οι Επιφανίου ἀρχιξπισχ, όπου 

ἢ 

λείψανα τῶν ἀγίων μς΄. τοῦ ἁγίο 

Κύπρου, τοῦ ἁγίου Τριφυλλίου ἐπισχόπου Λευχοσίας, τοῦ ἁγίου 

Σωζομένου Ποταμίας χαὶ τοῦ ἁγίου ραᾳχλειδίου, χαὶ τῶν ἁ- 

γίων μ΄. μαρτύρων τῶν ἐν Σεθαστείᾳ, καὶ τοῦ ἁγίου Ἐὐθυμιίου 

μονῆς τῶν ἱερέων, καὶ ἐποῖκεν ὀπίσω τοῦ σταυροῦ γχολέτραγ 
9.0.9 ἔσει ΄ ΨΩ Α »Μ ᾿" » ΄, ᾿ Η 

χὶ ἐχεῖ μέσα ἔοαλεν τὰ ἄνωθεν, καὶ ἐσφαλίσεν τα, χαὶ ἐσχε- 
- " " ᾿ ν᾿ » κ [ΡΥ - 3 

πάσεν τα ὅλον τὸν σταυρὸν μὲ τὸ μεταξωτὸν χαὶ ἐράλεν τον εἰς 
ν “ “ ᾽ “ -“ ᾿ ΙΣ , » . , 

τὸ χουθοῦκλιν τοῦ αὐτοῦ ναοῦ, χαὶ εἶναι γραμμένον εἰς τὸ βιόλίον 
“ ᾽ -- “ . " “ἃ ᾽ 

τοῦ αὐτοῦ σταυροῦ, καὶ ὅνταν γινίσχεται θανατιχὸν, ἢ ἀχρίδα, 

ἢ ἀθροχία νὰ πολομοῦν λιτὴν καὶ γὰ ἐθγάλουν τὸν Φανερωμένον 

σταυρὸν χαὶ νὰ τὸν λιτανέσουν τριγύρου τῆς ἐχκλησίας χαὶ νὰ 
ι , Δ Ν Α 

ποίσουν δρόσος νὰ τὸν βουτήσουν χαὶ νὰ τὸν ραντίσουν κατὰ 
Χ ΦΙΑ δ» Ἅ ᾿ , ᾽ : 

τὸν ἀέραν, χαὶ ὁ θεὸς γὰ σηκώσῃ τὴν ὀργήν, καθὼς ἐπροείπαμιν. 

Ὃ αὐτὸς ρὲ Οὗνγχε ἔζησεν πολὺν χαιρὸν καὶ ἐποῖκεν υἱοὺς 

χαὶ κόραις, χαὶ μερτικὸν ἐπεθάναν χαὲὶ μερτικὸν ἐζῆσαν: ὁ 
τῶ ΕΣ Η ᾿ " . 

πρῶτος ἦτον ὁ σίρ Πρ τε Λουζουνίας χούντης τῇ ς Τρίπολης, 
Π ς γ΄ Α -- ᾽ 

ὁ δεύτερος ὁ Τζουὰν τὲ Λουζουνίας πρίντζης τῆς ᾿Αντιοχείας 

χαὶ κοντοσταύλης Κύπρου, χαὶ ὁ μιχρὸς σὶρ Τζακχὲτ τὲ λΔου- 

ζουνίας κοντοσταύλης τῶν Ἱεροσολύμων - καὶ χόρην μίαν ὀγό- 



Γ χ 
Ὶ 

ΝΑ ,ὕὔ 

παγῇ μετὰ τους, ὁιὰ τί ἡ 

ἌΡ Ὁ ΝΙΙΤΚΊΘΙΝ, 9Ὲ 
΄ '.ρ " Το γον, , ὰ ᾿ ᾿ 1 ΄ ΄ 

ματι Ψιτίἠοα χαὶ ἅρμασέν τὴν μὲ τὸν σὶρ Φυράντον Τεμαγίορ. 

) πιι Ε ἜΤ ΣΤΕΝ ΔΡΙῚ ΤΊΚΊΖΕΙΑ ἈΣΦΩΣ ΣΕ α γ: Σ "Καὶ θωρῶντα ὁ αὐτὸς χούντης καὶ πρίντζης τοὺς ἐρχομένους. 
ι ᾿ 5 9 Ξ 

ἀπὸ τὴν Δύσιν ἄμορφους.:καὶ καλοὺς, ἐνέθόην ζήλα εἰς τὴν χαρ- 
δί ᾿ - 7, ᾽ Α β,) . “" Ν , τ 
ίαν τους νὰ πᾶσιν πέρα εἰς τὴν Δύσιν νὰ δοῦν τὸν χόσυον χαὶ 
᾿ τω : » ε ΤᾺ -φχκν ᾽ 

να γευτοῦν τὴν ξενητείαν, ἡ -ποία εἶναι πολλὰ γλυχεῖα εἰ 
΄-΄“ Ἁ 

ἐχείνους ὁποῦ δὲν τ 9 
3 ἥ,; 5 2 ,, 

ν ἐγευτίσαν ᾿χαὶ πολλὰ πιχρὴ εἰς -ἐχείνους 
ἮΝ ι 

ποῦ τὴν εἴδχσιν  ἐοουλευτίσαν ἀποὺ μέραις μὲ τοὺς χκαραλ- 

λάριδες τῆς αὐ τοὺς γὰ φύγουν νὰ πᾶν νὰ τ νν τὸν χόσμον, 

καὶ εἶπόν το χαὶ τοῦ σὶρ Τζουὰν Λουμπ ἄρη χαὶ ἐσμίχτη νὰ 
Ὁ ΄ , 

τον ὃ περίττου-:δυνατὸς χαὶ ὀμορφό- 

Χ περος χαδχλλάρ ςς ὁποῦ εὑρίσχετον -εἰς τὴν- Κύπρον καὶ εἰς πολὺν 

τόπον᾽ ὁ ποῖος ἦτον μηνιασμένος καὶ εἶχεν μιηνίον Ὁ Ὁ 

ο΄ τὸν Χρόνον μοναχά, χαὶ ἦτον πολλὰ πικραμένος τ ἱτοῖος χα- 

6 : ἘΡΡ τὺ κα ἽΣ μιέ ΚΣ ΤΣ ΘΕ ΑΘ Ὰ ἜΣ ὩΣ αλλάρης νὰ ἦνα. ἤτζου χαχὰ Ψηφισμένος " καὶ ἔχοντα χαὶ τὸ 
ΧΑ ᾿Ξ - δ, ΣΣ Ξ Ὁ Α ᾿ Ψ ε θέλημαν τῶν παιδίων τοῦ ρηγὸς ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν ρήγαν ὁρι- 

5 “ ᾽ ᾿ Ν 

σμὸν νὰ πάγῃ νὰ περάσῃ, καὶ ἐδῶκέν του διὰ νὰ μὴ δὲν “δείξῃ 
Α Α 

ὀξόμπλι τοὺς ἄλλους καδαλλάριδες νὰ τὸν βαρυνίσκουν γὰ τοὺς 

πηντόνῃ τὸ μηνίον τους καὶ νὰ τοὺς χαρίζῃ καὶ χωρίχ᾽ ὁ ποῖος 

ἐπῆγεν εἰς τὰ παραγιαλία γυρεύγοντα ξύλα νὰ περάσῃ μὲ τὰ 

δύο παιδία τοῦ ρηγός. Καὶ εἰς τοὺς χαμθ΄. ἐφύγαν οἱ δύο υἱοὶ 

σοῦ ρηγὸς καὶ ἐπῆγεν μετά τους ὃ σἱρ Πιὲρ Τεχοῦντζες. Ὅνταν 

ἐγροίκησεν ὁ ρήγας πῶς ἐπῆγαν τὰ δύο του παιδία, πολλὰ ἐλυ- 
ἣν ᾿ἢ 

πήθην, χαὶ δὲν ἠμπορῶ νὰ αᾶς ξηγηθῷ τὴν πικρίαν τὴν ἐδιάθα- 

σεν. Παραῦτα ἐμήνισεν τοὺς ἐμπαλίδες, τοὺς τζιῤητάνους χαὶ 

οὕλους τοὺς βλεπατόρους τοῦ νησίου νὰ ποίσουν χαλαῖς βίγλαις, 
Α ι ᾿ » , Α δ, ᾿ ἊΝ " ᾿ - “4 

πὰς χαὶ δὲν ἐπέρασαν τὰ παιδία του, νὰ πέψῃ νὰ τὰ χολαχέψη. 
ι " ἢ ι » ,ὔ » " .] ᾿Ν , » κ 

Καὶ κεῖνοι ηὗραν ξύλα χαὶ ἐπέρασαν ἀπὲ τὰ Στηλαρία ἀποὺ 
΄ ΄, ἴδ τς Ἢ " ι 5: ᾽ Μὴ - Ρ 

μίαν μερίαν" χαὶ ὁ σὶρ Τζουὰν Λουμπὰρ τον εἰς ἄλλην με- 
" , 

ρίαν τῆς ᾿Αμμοχούστου, καὶ ἐποῖκάν. το νῶσιν τοῦ ἐμπαλῇ τῆς 
3 Ψ Η -“ “ἷ[ ! ἥν ,ὕ Γ ᾿ ΧΡ , 

Αἰμμοχούστου, ὃ ποῖος ἔπεψε χαὶ ἔφερέν τον καὶ ἔοχλεν τον 

εἰς τὴν φυλοχὴν «τῆς ᾿Αμμοχούστου. 
ν 



92 ΑΕ Ὁ ΝΟ ΣΝ ΑΓ ΤΡΟᾺ 

Ὡ 

ὅλην του τὴν παρουνίαν καὶ ἐξέθην γυ- 

- 

ἣΝ “, 5 

ρευγῶντα τὰ παιδιά του, καὶ ἦτον νὰ μορίσῃ ἀποὺ τὸ χαχόν 

του" χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ “οὖρεν τὸν πτω- 
. ΟΥΥΥ ἘΝ ΘΗ ᾿Ξ ε ᾿ “", 

γὸν τὸν σὶρ Τζουὰν Λουμπάρ, τὸν εἶχεν πιᾶσειν ὃ σίρ Τουμᾶς 
ἊΣ ἜΝ ᾽ εὖ 7 "ἦἷ δ ἜΣ "» ΤΕΥ. ε: 

Τεμουντελ ἦφ, ὅπου ἦτον εἰς τὸν τόπον τοῦ ἐμπαλῇ τῆς Αμ ἰ 

μοχούστου, καὶ ηὗρέν τον εἰς τὴν φυλαχὴν ὁ ρήγας πε)... 

νος μετά του, ὅτι ἐπολογίασέν τον, χαὶ ἐζήτησε νὰ πάγῃ νὰ 

περάσῃ" χαὶ ὃ ρήγας εἶπεν εἰς τὴν χαρδίαν του, πὰς χαὶ νᾶτον 

χαὶ τοῦτος εἰς τὴν βουλὴν τῶν παιδιῶν μου νὰ πᾷ μετά τους; 

ὥρισεν χαὶ ἐτυραννίσαν τον χωρὶς ἐλεμοσύνην, χαὶ ἐπέψεν τὸν 
᾿ ᾿ Δ Ξ ἥ -ς 3 Ἢ 

εἰς τὴν χώραν χαὶ ἐθάλαν τον εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ρηγατικὴν 

» κ - - αν, 

εἰς τὸ παλάτιν τοῦ χοντοσταὐύλη. 
τὸ ἣν Ξ ᾿ - ᾿ 

Θωρῶντα ὁ ρήγας ὅτι δὲν τοὺς ηὗρεν, ἐστράφην εἰς τὴν 
' 

, 

Λευχοσίαν, καὶ παραῦτα ὥρισεν χαὶ ἁρματῶσαν β΄ χάτεργα, 
ἰ 

3, ᾿ : 

χαὶ ἔπεψεν τὸ ἕνα ἀποὺ τόπον εἰς τόπον γυρεύγοντα τὰ παι- 
ι ἐ Ὁ Ν Ὧν ι » 

διά του χαὶ ΤΩΙ ὡς τὴν Χιόν, καὶ δὲν τοὺς ηὗρεν, καὶ ἐ- 
“ἱ -“ 

στράφησαν, ὅτι ἤτζου τοὺς ὥρισεν" χαὶ τὸ ἄλλον χάτεργον 
Ἁ 

ἐγδέγετον εἰς τὸν λιμιόναν τῆς γόξχ υ 
᾽ 

Αμμοχούστου. Θωρῶντα δ' ρή- 
32 ᾿ γας ὅτι τὸ χάτεργον ἐστράφην καὶ δὲν ηὗρεν τὰ παιδία του, 

ἔθγαλεν τὸν χαλὸν καδαλλάρην ἀπὸ τὴν φυλαχὴν τῆς αὐλῆς 

του, χαὶ ἔχοψεν τὸ χέριν του καὶ τὸ πόδιν του χαὶ ἐκρεμάσεν 

τὰ εἰς τὴν Πυλληρήν, καὶ χεῖνον ἐπῆρεν καὶ ἐφούρχισέν τον εἰς 

τὴν φούρχαν τῇ κδ΄ ἀπριλλίου ατμθ' Χριστοῦ, καὶ ὁ θεὸς 

νὰ τὸν μαχαρίσῃ. 

Πάλαι ὁ ρήγας ἔῤαλεν β΄ καραθοχυροὺς εἰς τὰ χάτεργα, 

τοὐτέστιν τὸν σὶρ Νενῆς εἰς τὸ ἕναν κάτεργον χαὶ τὸν σὶρ 

Λοῆς Τενόρες ἐς τὸ ἄλλο, καὶ ἔπεψέν τους μὲ πολλὰ χαρτία 

εἰς τὸν πάπαν χαὶ εἰς τοὺς προδέλοιπους ἀφένταις, νὰ κγυρέ- 

ψουν τὰ παιδιά του" χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν Ρώμην. Γροικῶντα 

ὁ πάπας τὴν θλίψιν τοῦ ρηγὸς ἔπεψεν παντοῦ μὲ ἀφορισμόν, 
φ τν , ᾽ ᾽ 

ὅτι μὲν εἶναι τινὰς ἀπότορμος νὰ χρατήσῃ τὰ παιδίχ ἀπάνω 

μἊΣ ὦ 



ΧΟΡΟΘΥΝ ΓΚΎΘΣΝ,; 98: 
3 Χ 

εἰς ἀφορισμόν, ἀμμὲ γὰ τ᾽ ἀποκόψῃ νὰ στραφοῦν εἰς τὸν τό- 

πον τους. 

Καὶ ἐξωδίασεν πενταχόχιες χιλιάδες ὀνομίσματα, ὥς που. 

τοὺς φέρῃ. Τὸ δουχάτον ἔξαζεν τὸν χαιρὸν ἐκεῖνον ὑπέο- Ὁ- ν 

πυρα γ΄ καὶ ιβ΄ καὶ πολλαῖς φοραῖς παρακάτω δύο τρίχα χαρ- 

τζά. Τὸ γρόσιν τὸ ἀργυρὸν ἔξαζεν καρτζὰ κδ΄. καὶ ὁτόσον 

ἀσήμιν “χοῦν τὰ καρτζὰ τὰ χ δ΄, ὅσον βαρὺ τὸ γρόσιν τὸ ἀρ- 

γυρόν" καὶ ἂν εἶχαν ποίσειν τὰ καρτζὰ ἀσημένα ἤθελα εἶστεν 

τόσα φτενά, ὅτι ἠθέλαν χαταλυέσθεν γλήγορα" ἀμμὲ ἐσμίξαν 

τα μὲ τὸ χάρχωμαν ν᾽ ἀπαντοῦν. Τὸ λοιπὸν τὰ ΞΟ οὖράν 

τα χαὶ ἐφέραν τὰ εἰς τὴν Κύπρον καὶ ἐποῖχαν μεγάλην χα- 

ράν: ὁ ρήγας ἐποῖκεν ψουμὶν αἰώνιον τοῦ σὶρ Τονῆς τὸν χρό- 

χαὶ τοῦ σὶρ Λογῆς Τενόρες καὶ τοὺς χλερονόμους του τὸν χρό- 

νον ὀνομίσματα «΄, καὶ ἕτερον ψουμὶν τὸν χρόνον ὑπέρπυρα ᾳ΄. 

νον β' εἰς ταῖς καλλίτεραις ρένταις τῆς ρηγάδας- ὁ ποῖος εἶ- 

χεν γυναῖκαν τὴν Χελουῆς Τεπρεζουήχ, χαὶ ἡ μανά τῆς ἦτον 

Τεμπελῇ ὀνόματι ᾿Αλίς. 

Νὰ υτηδὲν μείνη ἡ ἀφορμὴ τῶν παιδίων χωρὶς νὰ παι- 

δευτοῦν, νὰ δώσῃ ξόμπλιν ὁ ρήγας νὰ μὲν ἀποτορμοῦν οἱ λᾶς 

νὰ φεύγουν, πιδέξια ἐξέόην παραδιαδαστῶντα ἀποὺ τόπον εἰς 
,ὔ ,ὔ ι ΕῚ ᾽ ι 

τόπον χαὶ ἐπεσῶσαν εἰς τὴν Κερηνίαν, χαὶ ἐθάλεν τοὺς δύο 
3᾽ ’, " 3 Α Ε 

τοὺ υἱοὺς εἰς τὴν φυλακήν, καὶ εἰς τὴν πόρταν ἐμεῖνεν ὁ 
-" 5 ͵ 
ὑτ 

ν 
γᾶς χαὶ πολλὰ ἐλυπεῖτον: χαὶ ἐποῖκαν ἡμέραις Ὑ χαὶ εἰχεν 

πολλὴν λύπην, ὅτι ἦτον ἀφορμὴ τοῦ θανάτου του. 
» 

Ηὺρα γραμμένον, ὅτι ὁ ρὲ Οὗνγκες ἔστεψεν τὸν υἱόν του 
,, “ Ἂ) “- , , 7 “Ὁ 

ρηγαν τῆς Κύπρου ζῶντά του τῇ χ δ΄ νοεθρίου ᾳτνὴ ἘρΟ οῦς 
᾿ » , Ξ- 3 ι ᾿ ᾿ τῷ 

καὶ ἐπέθανεν ὁ αὐτὸς ρὲ Οὗνγκες τῇ « ὀκτωύδρίου α«τνθ', καὶ 
3 ᾽ λ ΑΔ γχι ᾽ - 

ἐθάφτην εἰς τὸν Σᾶν Γομένικον εἰς τὸ χατωφλίον ὁποῦ εὐγαί- 
Αἱ εἶ - 7 γ' » "ὦ ΓΥ «; Χ , 

νει εἰς τὸ χλόστρην. Καὶ ἐποῖχεν τὸν υἱόν του τὸν πρίντζην 
, Ὁ σ ᾿ ᾿ 

κοντοσταύλην τῆς Κύπρου, χαὶ τὸν μικρὸν χοντοσταύλην τῶν 
᾽ὔ ἘΠ 8 Ὁ φ. ᾿Ξ ᾽ , 7 Ἱεροσολύμων. Νὰ σᾶς πῶ πῶς ἐχουεδερνιάζουταν τὰ παιδία 



94 ΔΕ Ο ΝΟΣ ΠΑ ΧΑ ΤΡ Α, 

τοὺς ρηγάδες. Ηξεύρετε, ὅτι ἀφὸν ἐπῆραν οἱ λατῖνοι τὴν Κύ- 

χ πρὸν ὡς τοῦ ρὲ Πιὲρ, τὰ παιδία τοὺς ἀμ δ νει χούντιδες 
δι ’, Α » ,ὔ 2 τῆς Τρίποχης, καὶ ἐπένπα τους εἰς τὰ Κουντιάτικα ὅπου εἶναι 

σήμερον τὸ χηῃνουργίον χαστέλλιν χαὶ χοντὰ τοῦ αὐτοῦ ἀπλη- 
ΑΔ 

χίου ἦτον ἄλλο ᾽να ἀπλήχκ ν πληθαρένον τοῦ χούντη τὲ Ἐιά- 
Α - 

φα᾿ Χαὶ γιὰ τοῦτον δρλτων τα Κουντιάτιχα ὅτι ὁ μέγας υἱὸς 

ἐγδέχετον τὸ ρηγάτον, ἴντα ἐχρειάζετον τὴν τιμὴν τοῦ πριν- 

τζάτου; τὸν δεύτερόν διὰ μεγάλην τιμὴν ἐχρειάζετον τὸ πριν- 
. 

τζάτον, χαὶ ἐπολομοῦς ἄν τὸν πρίντζην τῆς ᾿Αντιοχείας " χαὶι 
Α 

ἀπ ἐχεῖ ἕναν ὀπίσω τοῦ ὄλλου ἐδοῦσάν τους τὰ ᾿φίκια τοῦ ρη- 
᾿ “᾿ « "ῦἂ " ᾿ 

γάτου, τόσον τοῦ ΪἴΙερο οσολυμόάτου ὡς γίον τῆς Κύπρου. Η- 

τον, ὅτι ὅσα ὀφφίκια πάρουν εἰς τὸ στέψιμον 

τὸῦ ρηγὸς ἔχουν τὰ ὅλην τους τὴν ζωήν. ἀμμὲ ἐκεῖνοι ὁποῦ 

δὲν τὰ πέρνουν εἰς τὸ χουρουνίασμαν, ἐμπόρεῖϊ ὁ ρήγας νὰ-τόὺς 

ἐόγάλῃ ὅταν ἀθελήδῃ - καὶ διὰ τοῦτον ἐχεῖνα τὰ ᾿φίχια ἐκρά- 

ζαν τα τοῦ ρηγάτου, ὡς γίον παστθεν συνεσχάρδον, πουντιλ- 

λιέρης, τζαμπερλάνος᾽ εἰ δὲ τὰ ἄλλα λέγουνται τῆς Κύπρου, 

ὡς γίον ἀμιράλλης, ἀδετούρης, πραχτόρας, τουρχοπουχιέρης " 

αὶ ἂν ἔνι χαὶ δὲν τοὺς ἀλλάξαν δὲν εἶναι θαυμαστόν ἀθυ- 

υοῦμαι πὸν βισχούντην, τὸν ἀνάεον χαὶ τὰ δε ελοιπὰ ᾽φίκια 
» 

χαὶ δὲν τ᾽ ἀλλάξαν ποτέ: ἀμμὲ μετὰ τὸν θάνατον τοῦ ρὲ Πιὲρ 

οὕλους ἀλλάσσαν τους. 

᾿Ακομὲ ἠξεύρετε, ὅτι γ' πρίντζιδες μόνον ἔχει, τὸν πρίν- 

τζην τῆς Γαλιλαίας, τῶν Ἱεροσολύμων, καὶ τῆς ᾿Αντιοχείας, 

καὶ διὰ τοῦτον εἶναι περίττου ἄξια τὸ πριντ 

χουντάτον. 

Καὶ ἀλλοῦ ηὗρα γράμμένον, ὅτι μετὰ τὸν θένατον τοῦ 

ρὲ Οὗνγκες ἐστέφθην ὁ ρὲ Πιὲρ τῇ κυριαχῇ τῇ κὸ΄ νοεμόρίον 

ν 

- Δ “-- ον ᾽ Ν 

ἀπνθ' Χριστοῦ ἀπὸ χειρὸς τοῦ φρὲ Γκῆ τὲ Ημπελήν, ἀδελφὸς 

τοῦ ἀφέντη τοῦ ᾿Αρσεφίου, ἐπίσχοπος Νεμεσοῦ, εἰς τὴν ἁγίαν 

Σοφίαν ρήγας τῆς ἐέύπηθεν. καὶ διατὶ ἐκρατοῦσαν οἱ Σαρακηνοὶ 

ἷ 

' 
' 

: 



ΧΘΚΘΟ ΝΟ ΘΝ Ο5 

ε φῦ 2 Ἷ ΕΣ ᾿ - " . ε ὯΝ. 

τὴν Ἱερουσαλήμ, διὰ τὴν ἔχθραν καὶ πολλὰ κακὰ οἱ ρηγάδὲς 

ἐδῶχαν τὸ ἀξίωμα τῆς ᾿ἐββδχδοσου χαὶ τὰς βούλλας χὰϊὲ 
ΕΟ , ι [χὰ « » "δὰ. - 

τὴν χαρχγήν, χαὶ ὅνταν ἔμελλε νὰ δτεφθοῦν οἱ ρηγάδες τῶν 

᾿ οσολύμων ἐπηγόϊναν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον᾽ διὰ τοῦτον χαὶ ρ ἼΥ 3 ὺχ 
ὁ ρὲ Πιὲρ ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Αβμόχουστον καὶ ἐστέφθην ρήγᾶς 

3 ,ὕ Σ' γ΄ “ ξ Ὁ γ 

ἀπριλίου ἂτξ Χριστοῦ, ὁποῦ ἦτον τῶν ( »-- Ὁ) ἴω ῷῶ φ »»} ς- 'Ξ [- «- « 
πϑὸ 

Ω 

“ ““ Ὁ  « “Ὁ ,ὔ ε 7, ΔΝ 

πλῆθος τοῦ πλούτου, οὗλοι ἄῤχοντες πλούσιοι, ὡς γίον τὸν 
ς Α - - . , ς ᾿ τ Ἀν 

ὅ σὶρ Φρασὲς ὁ Λαχανεστούρης χαὶ ὃ ἀδελφός τοὺ ὁ σὶρ Νιχολ 
Δι 

Λαχανὲεδτούρης. Καὶ δὲν ἠμπορῶ νὰ γράψω τ ἣν πλουσιδ τὴς ῷῶ» 

τὰν Τὴν εἶχαν, διχτὶ τὰ χαραοία τοὺς πρστονοὺς δὲν ἐτορ- 

μοῦσαν ἀποῦ ἔρχουνταν ἀπὸ τὴν Δύδην νὰ πρχματευτοῦν, ἀλλοὺ 
Ἁ 5 

παρὸ εἰς τὴν Κύπρον, διχτὶ ἤτζου σὰν ὧρ! σμένοι χαὶ διαφεν- 
" ε , νυ “ὴΝῬ Ω 

τευένοι ἅπο τον ἁγιώτατον Ἐστοῦ νὰ Ὁ 6 το γξθδος οἱ πτω- 

) 

πέτ ΚΡ ΑΓ Ἃ 0 7 ἜΞΩ ΑΙ ΖΕΠ  Ττκ τ εῖα Ὑ γαν ἧς τς Ἁ ε 
ῷ ρᾶν εις τὴν χλασσαν, αι ἀπο τὴν ὑἱαὰν ὑξρία ΑΝ εἶναι Οἱ 

Ο᾽ δ φ-- “Ἐν Ω. εὴ [9] ς -- ο ἿΣ ξι 1, Ὡ- Σαραχηνοὶ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην οἱ Τοῦρχοι" 

χαὶ διάτὶ εἶναι χοντὰ ἡ Συργία εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον ἐπέμ- 

πον τὰ χκὰραῦ 
ΑΞ ζι αι ΜΝ ε Α 75 ᾿ ΟΝ ὦ 

ὠμοχούστον χὰς ἄντα νάσταν τὰ ξύλα τῆς Βενετίας, τῆς 

ἰά ἕους καὶ ἐχουραλοῦσαν τὰ πρά 
ΞΞ 
ματα εἰς τὴν 

, Ἐπ ΄ -" “ -“ 
Γενούοας, τῆς Φλουρέντζας, τῆς Πίζας, τῆς Καταλωνίας, χαὶ 

᾿ Ὁγαὰ, ἜΘΕΣς ἜΞῚ, « . τὰν ΚΑ ᾿ » »Ὑ 
ὕλης τῆς Δυσῆς ξὕρισχὰν τὰς πετ(ίας, χαὶ εἴ τι χρήζουντᾶαν 

ἐφορτῶναν χαὶ ἐπηγαῖνὰν" χαὶ διὰ τοῦτον ἦσαν πλούσιο: οἱ 
᾽ Αι ἐν ιν ἄν τ ν ΄, Ἷ : ΕΝ, ὩΣ “ν ΕΎΤΕ πε ἌΟῺΩ 

Αἰ μμοχὸυδτιανοί, χαὶ ἐφθονίδτην ὁ τόπος, ὅτι ἐρημιάστην χαὶ 

“ἔλοῦτος ἐστράφην εἰς τοὺς Σάῤὰχηνόύς 

᾿ ἘΠῚ εἰν έθος ΜΘ ἈΡΆρΕΣ ΔΝ νυ λβς ηρκα ὅτν τ Ἐγπε δνς. ζῶν τ σύν οὐ ὅτ Καὶ γὰ σᾶς εἰπῶ Δερτικὸν ἀπὲ τὴν ἀρχοντίαν τὴν εἶχεν 
᾿ : - -“ ῃ ᾽ , . 7 

(ὁ) σὶρ Φρασὲς τοῦ Λαχᾶ μέδα εἰς πολλὰ χαλεσματο τὰ ἐχό- 

λεσεν τὸν ρήγαν χαὶ τοὺς ἀφένταις - ἀληθῶς ὅτι οὗλοι οἱ Συ- 
; » ᾿ - τ ν 

ριάνοι τῆς Αμμοχούστου τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπολομοῦσαν μὲ 

τοὺς χαδαλλάοιδες, ἃ ὃ ἀὐτος δὶο Φραδὲε πολλὰ ἐξαίὰ " 5 “λοὐλλαρμιοῦς, υνὲ . αὐτὸς σιρ ρχσες πολλα εζαισιχ 

χαὶ μὲ τὸν ρήγαν πολλαῖς φοραῖς" μίαν φορὰν ἦρτεν ἔσω τοῦ 
ΓΈ ι . 9. αν ᾿ Ἶ ᾿ 

0 ποῖος σιρ Φρχσες απ τὴν ,έρᾶν του χαὶ νὰ δὲ «--- ΠΝ «Ἱ -“σ « δὸ τῇ 
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χοντιάν του ἔδαλεν ξυλαλᾶν γ΄, δ᾽ γομαρίας ἀντὶς ξύλα καὶ 
3 , ν Ἂ , , - ] " δ: -" Ἃ “- Α Δ » δ᾿ ΝΞ ἐμαγειρέψαν τὰ φαγητά καὶ ἄνταν ἐδειπνῆσεν ὁ ρήγας μὲ τοὺς 

παρούνιδες χαὶ οὕλους τοὺς ἀφένταις, ἐκάτσαν χαμηλὰ καὶ ἐ- 
Ξ ἣ Ἶ - Η͂ ἷΝ » 

παῖζαν τὸ ζάριν" χαὶ ἐθέλησε νὰ τοὺς δείξῃ ἕναν μεοτικὸν τοῦ 
“ 

θησαυροῦ του" χαὶ ὥρισεν χαὶ ἐφέραν μίαν μεγάλην σανία, ὁποῦ 
“ ΑῚ ἘΣ ἜΣ , » ἤ κε ΡΣ βοὰν ΟΣ - ᾿Ὶ - ᾿" 

τὴν ἐθαστάξαν δ΄ ἀνομάτοι, γεμάτην μαργαριτάριν χοντρον καὶ 

πέτραις ἀτίμηταις - καὶ εἶχε μέσα δ΄ λυχνάρια τοὐτέστι γαχαρ- 

πάγκουλα χαὶ ἐχένωσεν εἰς τὴν γωνίαν τοῦ σπιτίου, ἐχένωσεν 

δουχάτα ὡς γίον νᾶἄγχεν εἴστην σιτάριν, καὶ εἰς ταῖς ἄλλαις γω- 
ἢ Ἄρα, τ οητλλν ΞΡ τα Σ το τ Ιλ οως ον 73 νίαις γροχία καὶ σεραφία. τον χειμῶνας χαὶ εἰς τὴν τ(ημ- 
, 7ὕ » “ " ΄ὔ 3 - ΚΟ - » 

νίαν κορμία ξυλαλᾶς καὶ χανουνία ἀργυρᾶ καὶ ζυλαλᾶν ἐπυ- 

ρόνουνταν᾽ χαὶ πεφχία μεταξωτά, χαὶ εἰς μερτιχὸν ἐκάθονταν " 

χαὶ ἦσαν σχεπασμένα τὰ δουχάτα χαὶ ἡ μονέδαις- χαὶ τότες 
«“ Σ Ἂ, ' 2 - Ἀπ γι 5 ΚΡ ΞΕΠ Δ ΄, ἔῤ λέ 
ὥρισεν χαὶ ἐσούσαν ταῖς φωτίαις, καὶ τὴν σανίαν ἔοαλέν τὴν 

ἴχια μέσα καὶ ἀποσχέπασέν τὴν χαὶ ἐφέγγαν τὰ λυχνάρια ὡς 
ε 

γίον τὰ κάῤθουγα τὰ ἁπτούμενα - καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς χα- 

Θαλλάριδες 2 ἀχό ὑρταγοι χαὶ πτωχοὶ ἐθράλαν τὰ χέριά τους χαὶ 

πᾶσα εἷς ἐπιᾶσεν ἀπόθεν τοῦ φάνη, καὶ ἐπῆράν του μίαν με- 

᾿ 
ἱ 

ἄλην χαντιτάν᾽ χαὶ ὅ,τι τοῦ πῆραν δὲν τοῦ ἐφάνην τίποτες. .Ὁ 

Οἱ ποῖος ἐπολόμαν κατὰ τὴν πίστιν του πολλὰ ψυσιχὰ χαὶ 

ἴχτισεν χαὶ τὴν ἐχχλησίαν τοὺς Νεστούριδες ἀποὺ γῆς. Κα 

θανάτου του ἐδυστυχέψαν τὰ παιδιὰ τοῦ σὶρ Φ 

χραζομένος Ἰωσήφ, καὶ ὁ Τζετζίους ὁ λεγόμενος Γεώριος " ὁ 

ποῖος Γεώριος ἐσκότωσεν ἄνθρωπον εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ 

ἦρτεν εἰς τὴν Λευχοσίαν χαὶ ἔμπηχεν εἰς τὸ σπιτάλιν, χαὶ 

τόσην ἦτον ἡ πτώχιά του ὅτι ἐσημάνισκε ταῖς καμπάναις εἰς 
ι ΝΝ» ι ᾿ Ε ᾿ 

τὸ σπιτόάλιν χαὶ διδοῦσάν του χαὶ ξτρωγεν, χαὶ εἰθὰ τὸν μὲ 

τί 
ΕΓ. ἡ 2 , Δ τὰ κν ᾿ , ΕΤῚ Ἂ 3 

τὰ "ματιὰ μου. Καὶ ὁ ᾿Ιωσὴφ πραγμιατεύγετον εἰς τὴν λμ- 

᾿ 

μόχουστον, καὶ κάθα λίγον ἔρχετον εἰς τὴν χώραν καὶ ἐκάθετον 
Α Νὰ , ὔ ᾿ 

μὲ τὸν ἀδελφόν του πτωχούλιχος, χα! 
ΤἊΝ ι “ 

εἰὸδα χαὶ χεῖνον. 
7, .Ὶ “-- » Σ ΄ ͵ 

Επὶ τὸ προχείμενον νὰ συντύχωμεν πῶς: ἔλλαξεν ὁ ρήγας 
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τὸ φίχιον τοῦ πρώτου του υἱοῦ ἀπὸ χουντάτον εἰς πριντζάτον. 
σ ε - Α « ΄ 

Αἷνταν ἦλθεν ὁ οὲ Τζάχες ἀπὸ τὴν Γενούδαν, ὡς γίον θέλω 
“- Η - ᾿ Σ ε ε ᾿ ἦ 

σᾶς ἐξηγηθῆν τὸν ξορισμόν του ὡς γίον ὁ καιρὸς νὰ τὸ δώσῃ, 

διὰ τὴν ἀγάπην ἄπο (ι Ὡ- 
-- 

ῷ-ς τὶ “ὦ ς- τὸν υἱόν του τὸν πρῶτον ὀνό-- 

ματι ᾿Αννίους, διχτὶ ἐγεννήθην εἰς τὴν Γενούθαν, ἔχραξέν τον 
- 

τὸ ὄνομαν τοῦ τόπου, χαὶ διατὶ τὸ χουντάτον ἔδωχέν το 

Σ  λεστέλνὸῦ του τοῦ Τζάκου τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀδελφοῦ του 
9“ ὦ - φ ζω 

πρίντζη, διὰ βίαν ἐδῶκεν τὸ πριντζάτον τοῦ υἱοῦ του Κὴ εἰ Ὡ Ὁ Ὁ ζὲ ςξὸξ Ε ς 

᾽ ΄ ἣΝ « 3 ΕΣ Ν εὺ 

1 χννίους  χαὶ διὰ νὰ δουλεύγεται εἰς τὴν ὄρ οεξίν του υδὲν εἰ- 
2 κ ἤ “ ,ὔ ͵ὕ 

ναι εἰς τὴν μούττην τῶν ἘΕΘΡΘΣ οο τ, τοὐτέστιν οἱ βα- 
“-“ -» ᾿ « » , .ΝἮῊΝ - 

χλιῶταις τοῦ ρηγὸς ὅνταν ἐθέλαν ἐδουλεῦγαν χαὶ ὅνταν ἐθέ- 
» κε -» κε » 

λαν ἐψεματολογοῦσαν, ἐδιάλεξεν ἀπὲ τὰ παιδία τοὺς π υρζέ- 

ζιδες χαὶ ἐποῖχεν βαχλιώταις τοῦ χορμιοῦ του καὶ κείνους" 
“' ᾿ » ͵ὔ ε “ ᾿ ἄς ἘῪΪ ὁ ΞΕ 

ἔχοψεν τὸ χόμμαν τοῦ χεργίου ἐκείνου ὁποῦ νὰ σηχώσῃ μα- 
, ΕῚ “ 

χαῖριν ἀπάνω εἰς χαθαλλάρην ἢ λιζίου. Ερισεν εἴ τις νὰ ποίσῃ 
“" , “᾿ “- Ν 

ἀγανάχτησιν χανενοῦ πουρζέζη οὗ ἄλλου πτωχοῦ νὰ διαφεν- 
κ ΄ “᾿ ; , 5» - 

τέψῃ τὸν χαθαλλάρην οὗ τὸν λίζιον ἀπὲ τὴν μερίαν τοῦ ρη- 
» ᾿ ᾿ Α “ὦ ᾿ δὲ Ω “ἷ » ι Ώ“ ᾿ 

γὸς παρευθὺς νὰ συοτῇ “ εἰ δὲ ἀν ἔν χαὶ βιάσῃ ὁ λίζιος τὸν 
,ὕ ε ἣδΟ 

πτωχόν, χαὶ ὁ πτωχὸς διαφεντεύγοντα τὸ κορμίν του νὰ λα- 

Θώσῃ τὸν λίζιον ἢ τὸν καύαλ λάρην, νὰ τὸν χρινίσχουν ὡς γίον 

γάχεν δώσειν ἄλλου πτωχοῦ ὡς ἡἴδν ἐχεῖνον. 
Ω - ἊΝ -» , » 

Ὡς ὧδε ἐξηγήθηκά σας πῶς ἐστράφην τὸ ρηγάτον ἀπὲ 

ὺ. Ρ ΤΕ ὶ ἐδόθ: ΩΣ ΐ Ξ ΕΣ ΡΣ ἕξ τοὺς Ῥωμαίους καὶ ἐδόθην τοὺς λατίνους, χαὶ πῶς ἐφέραν ξε- 
Α ᾿] ᾿ ᾽, “ , ι “-“ » " .Ὶ 

γιχοὺς διὰ τὴν βλέπησιν τοῦ τόπου, χαὶ πῶς ἐποῖχαν τὰς ἀ- 
7. ᾿ “- , δ ᾿ " 

σίζας, χαὶ πῶς ἐμόσαν ὃ ρήγας χαὶ οἱ χαθδαλλάριδες νὰ τοὺς 

κρατοῦν, χαὶ πῶς ἐφέραν λογάδες λατίνους χαὶ ἐκτίσαν ἐκκλη- 

σί ἌΠΩΑ ᾿ διλὸ ΄--.ς . δ ΕΙΣ ἢ ὙἉ ἀδες ΥΨ - ΄ ίαις, χαὶ πολλὰ πράγματα, χαὶ πῶς οἱ ρηγάδες ἐγένοντο ὡς 
΄- » ᾿ “ “ [αν Ως [2 ς 

τοῦ ρὲ Πιέρ: ἀπὲ τὸν ποῖον θέλω ξηγηθῆν ὅσον νὰ δώσῃ ὁ 

θεὸς νὰ τὰ ξηγοῦνται εἰς τὸν κόσμον. 
ε , Καὶ ἄνταν ἐστέφθην ὁ ρήγας ὁ ρὲ Πιέρ, χαθὼς ἄνωθεν 

ρ ὴ θ ΥΩ 

δηλοῖ, ἦοτεν τὸ πρᾶγμαν τῇ χκυριαχῇ τῇ ιζ΄. ὀχτωδρίου « τ ζ΄ 
ρ ρ γρμ. ῃ ρ ῃ η ͵ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. τ 
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- “ « : ν ᾿ ᾿ ᾿ ΄ ᾿ Ψψ.Ὦ.Ν 

Χριστοῦ. Ο αὐτὸς οςἐ ΠΙΕρ οδινίχσεν χαὶ ἔδωχεν τὰ φίχια 
: : 

τοῦ ρὴ γγάτου ταχυράτ τα τοὐτέστιν τὸ πριντζ ζάτον τῆς Αντιο- 
ἱ 

χείας τοῦ ἀδελφοῦ του τοῦ σὶρ Τζουὰν τὲ Λοζουνία, ἀκομὶ ἔ- 

δωχέν του χαὶ τὸ χοντοσταυλίχιν τῆς Κύπ τρου " χαὶ τοῦ ἄλλου 
᾽ - “ Σ ᾿ « , 

τοὺ ἀδελφοῦ τοῦ Τ(χχὲς τὸ χοντοσταυλίχιν τῶν ΙΞροσολύμων 

χαὶ τοῦ σὶρ Τουμᾶς τὲ Ημπελήν, χῦρις τοῦ ᾿Αρσεφίου, συνε- 

π 
" Ν πες ͵ κ ' ᾽ ΄ 

σγχάρδος τοῦ ρηγάτου" καὶ τὸν σὶρ ᾿Αμοὺν Παπὴν ποντουλλιεέ- » 
Ὁ , ΄-ὖ 4 ι ὍὌ 

ρὴν τοῦ ρηγάτου τῆς Κύπρου" χαὶ τὸν σὶρ ΟΥγγὴ Ενεμπεὲν 

Ν᾿ » ᾿ ΩΝ) γ- » " 

τὸν ἰατρον τζανσελλιέοην τοῦ αὐτοῦ ῦ ἡ γάτου τῆς Κύπρου. χαι 
' 

᾿ Ὑ ΝΣ ἀν ιν ε “ Αι 
τὸν σὶρ Π|ὲρ Νίαλοςἐλι τςαχμπερλάνον τῆς Κύπρου. Ο ποῖος ρε 

᾿ ε "Ἢ Ἵ ΄- - . 

Πιὲρ ἁρμαστην υἱΐαν ὀμο ὑρφὴν κόρην πὸ τὴν Καταλωνίαν καὶ 

ἐχράζαν τὴν Λιενόρην Ταραγγοῦν- καὶ ἐστέφθην ιετὰ τοῦ ρη- 
{1 

κ᾿ ,ὔ 

γὺς ἡ αὐτὴ ρήγαινα. 

Καὶ πάλιν ἀναφέρομεν γιὰ τὸν ληγάτον τοῦ πάπα. τῇ 
“ ’ Ν » “ , ἢ κκ δε Δ ΡΩΝ ου ατνθ΄ ἀνάφανεν εἰς τὸν λιμιόναν 
᾿ ι Ὶ 9 ι 

Ω᾿ ο) ς . [0] 
-ο τεῷ 

- 

᾽ “ 

τῆς Κιεοινίας ἕναν ΧΑΤΕρῚ γον ἁρματωμένον χαὶ ἀπάνω ἦρτεν 
“ - ,  ΟΗΉΡΕΤΗ ΟΣΩΣ ππξος - Φ ἕνας ληγάτος τοῦ πάπα, τὸν ποῖον ἐχρά ζχν τον φρέρε Πιέρην 

" ἤΙ ΠΝΉΥΣΩΣ .; ἢ ᾿ δι Ε ἘΞ Κάο Ἐν ὩΣ ΞΕ δ τὴν 
τὲ Τουμᾶς ἀπὲ τὸν ὄρδινον τοῦ Κάρμε, καὶ ἦρτεν εἰς τὴ 

Λευχοσίαν" χαὶ ὁ ρὲ Πιὲρ καὶ οὗλοι οἱ ἀφένταις ἐπεριλάθαν 

τοῦ πολλὰ τιμημένα" ὃ ποῖος ἐθέλησε γὰ ποίσῃ τοὺς Ρω- 

μαίους Λατίνους, καὶ ἐθέλησε νὰ τοὺς χουφερμιάσῃ, χαὶ ἐγί- 

γὴν μέγαν σχάνταλον μὲ τοὺς Ρωμαίους καὶ υὑὲ τοὺς Λατί- 
2, ᾿ , , ᾿ 

νους᾽ καὶ ἔπεψεν νὰ φέρῃ τοὺς πισχόπους χαὶ γουμένους, καὶ 
Ε ΄, ε , ᾿ ε - ᾿ ε , ὯΝ 

ἦρταν μίαν ἡμέραν εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν, χαὶ οἱ πισχοποι δὲν 

ἔξευραν τὸ θέλημάν του: χαὶ ἅνταν ἐπῆχαν εἰς τὴν ἐχχλη- 

σίαν, ἐφαλίσαν ταῖς πόρταις χαὶ ἐχουφερμιάσαν ἕναν παπᾶν, 
κ , ΄ “Ὁ ς - -ὦ᾿ἣ 

τὸ παρανόμιν του ὁ Μαντζᾶς: χαὶ οἱ ἄλλοι ἐδιχφεντεύγουνταν, 
ι ε , . “- , ᾽γ- , ε ᾿" ἀ χαὶ οἱ Φράνγχοι ποναν τους. ᾿Εγροίχησεν ὁ λαὸς τὴν 

“-“ ᾽ ΄ ΄ ’, ι Α 

ταραχὴν χαὶ ἐτ ξχν γὰ ᾿᾽μποῦν εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν, καί δὲν 
΄ ον ον Ἐς Ὑ. 

τοὺς ἀφῆχαν, ἀμμὲ ρωμανίστησαν. Τότες ἐπῆγαν χαὶ ἐφέραν 

μία νευρίαν μεγάλην γὰ τσαχίσουν ταῖς πόρταις, καὶ ἄλλοι 
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βάλαν λαμπρόν. Γροικῶντα τὰ γενόμενα ὁ ρήγας ἔπεψεν τὸν ἀλα μπρὸν. Γροιχ γενόμιε ρήγας ἔπεῳς 
.Ν , ᾿ ΄, - δια ᾿ » , Ἢ Δ ὧν ᾿ ὭΣ. , 
ἀδελφόν του τὸν πρίντζην, χαὶ τὸν ἀμιράλλην, καὶ τὸν βισχοῦν- 

τὴν τῆς Λευχοσίας, καὶ ὡρίσαν χαὶ ἀνοῖξαν τὴν ἁγίαν Σοφίαν 

χαὶ ἐδιχφς ντέ ψαν τὸν λαόν, καὶ ἐσύρτησαν εἰς μίαν μερίαν" 

καὶ μοναῦτα ἐογάλαν τοὺς ἐπισκόπους χαὶ ἘΠΕ ες τοὺς Ρω- 

μαίους, καὶ ὡρίσαν τους νὰ πολομοῦν χατὰ τὸ ἦσαν συνειθι- 

σμένοι" καὶ τὸν ληγάτον ὡρίσαν τον γναὐχαιρέσῃ τὸ νησίν- καὶ 

εἰς τούτην ἠδ στράταν ἔπαψεν τὸ σχάνταλον: καὶ ὅσους ἐ- 

κουφερμίασ ν, ἐρρίψαν τὸ πανπάκιν καὶ ἐπτύσαν το. 

Καὶ τῇ τη΄ σεπτεύρίου ὥρισεν ὁ ρήγας γ΄ καθαλλάριδες 

γὰ πᾶν εἰς τὸν πάπαν νὰ τοῦ ᾿ποῦν τὸν θάνατον τοῦ ρηγὸς 

τοῦ πρώτου καὶ τὸ στέψιμον τοῦ ρὲ Πιέρ, καὶ νὰ ποῦν τοῦ 
, 

ἁγιωτάτου π νὰ μὲν πέψῃ τοὺς ληγάτους νὰ γενοῦν σχᾶν- ἀπ 

ταλα᾿ οἱ πγοὶ καθαλλάρι ἰδὲς ἦτον ὁ μισὲρ ᾿Αμοὺν Πάπε πουν- 

τουλιέρης Κύπρου, καὶ ὁ μισὲρ Πιὲρ Τενουρῆν, χαὶ ὁ σὶρ Τζουὰν 

Καρμαῆν Γενουόίσος καθαλλάρης Κύπρου. 

Τὴν αὐτὴν ἐχρονίαν ἦλθα εἰς τὰ νερὰ τῆς Κύπρου β΄ κά- 

τεργα τῶν Λουθέντε Κα τελάνως διὰ νὰ χο υρσέψουν, χαὶ ἐπῆ- 

ρᾶν πολλὰ καρχοίχ Κυπριώτιχα " χαὶ μοναῦτα ὡρίσεν ὁ ρὲ Πιὲρ 

καὶ ἁρματῶσαν β΄ κάτεργα δικά του, καὶ ἦτον καπετάνος Γε- 

γουσίσος ὀνόματι Φραντζικῆν Σπινόλας, καὶ ἕτερος Γενου 

ὀνόματι Φράσες Γγατανίε, οἱ πγοὶ ἦσαν υμηνιασμένοι τοῦ ρη- 

ὅς, εἰ Καὶ ἔπεψέν τους γυρεύγοντά τους: καὶ πῆγαν καὶ δὲν 

ἠμπορῆσαν νὰ τὰ εὕρουν, καὶ ἐπήγασιν εἰς τὴν Ρηγούναν χαὶ 

δὲν τὰ ηὐύραν, καὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν Παρσαλόναν χαὶ εἶπάν τὰ 

τοῦ ρηγὸς τῆς Ραούνας, ὁ ποῖος ἐπρουμουτίασέν τους, ὅτι ἂν 

τοὺς βάλλῃ ᾿ς τὸ χέριν του νὰ ποίσῃ τοῦ ϑηγὸς βεντέτταν ἀπὲ 

τὰ χρήατά τους. Καὶ ἐστράφησαν εἰς τὴν Κύπρον. Καὶ τοῦτα 

ἦσαν τὰ πρῶτα κάτεργα τὰ ἔογαλεν ὁ ρὲ Πιὲρ ἀφὸν ἐστέφθην. 

Καὶ τῇ γ᾽, τῇ χγ΄ τοῦ μαρτίου μηνὸς α«τξ΄ Χριστοῦ ἐ- 
» Α , , 

ξέθην ὃ ρὲ Πιὲρ ἀπὲ τὴν Λευχοσίαν νὰ παγὴ ε εἰς τὴν ᾿Αμμό- 
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Α »" 

χουστον διὰ νὰ στεφθῇ ρήγας τῶν Ἱεροσολύμων: χαὶ ἐπῆγεν 

χυνηγῶντα χαὶ τὸ σχύθάτον, χαὶ τὴν χυριαχὴν τῇ χη μαρ- 

τίου ὠρδινίασεν ἀφιτί ζιάλιδες τοῦ ρηγάτου τῶν Ἱεροσολύμων 
ε 

εἰς τόπον ὁποῦ ἐπέθαναν, τοῦ σὶρ Φιλίππε Ἐπτρε ζοΐη τὸν 

χύρην τῆς γυναίκας τοῦ ἀδελφοῦ του Τζακέτ, ὁποῦ ἦτον κούν- 

τὴς Τεμπρεζουΐη, συνχσχάρδος ἹἹεροσολύμων, καὶ τὸν σὶρ Τζουὰν 

τὲ Ἤμπελὴν υἱὸς τοῦ σὶρ Φιλίππε, χοντοσταύλης τῶν ἹἹεροδο- 

λύμων, τὸν τὶρ Ματὲ Τεμπλεσίε μπουντελλιέρην, τὸν σὶρ Τζου- 

- 

ἂν Βισχούντην υᾶρετ τᾶν, τὸν σὶρ Τζουὰν Ῥεμουντολὴφ εἰς τὸν 
Ἣν» 

τόπον τοῦ τζαμπερλάνου τοῦ αὐτοῦ ϑηγᾶτου τῶν ἹἹεροσολύ- 
᾿ “ " δ᾽ ΓΛ . Ξ “- Α 45.5.2 “ 

μων. Καὶ ὥρισε νὰ δηγήσουν νὰ στεφθῇ τὴν ἡμέραν τοῦ πα- 

σχάτου, ὁποῦ ἦτον τῇ ε΄ ἀπ τριλίου ατξ' Χριστοῦ᾽ χαὶ ὅνταν 

ἦρτεν ἡ ἁγία κυριαχή, ἐστέφθην εἰς τὸν ἅγιον Νικόλχον" ὑπ 

χειρὸς τοῦ φρὲ Πιὲρ Τουμᾶς τοῦ λεγάτου τοῦ πάπα ἀπὲ τὸν 
ΕΣ ὃ “- ΟΥ̓ τ: κὶ ι Μ ἘΞ; ἃ ι κ ἀϑ μ᾿ , 

ὄρδινον τοῦ Κάρμε, καὶ ἔστεψεν χαὶ τὴν ρήγαιναν μετά του, 
» ᾽ ’ ΕῚ Α ᾿ 

ἐγίνην μεγάλη φέστα, καὶ ἀρχοντικὸν πανχγύριν ὀχτὼ ἧ- 
͵ ΕΣ Α. ’ὔ ,ὔ » ΑΙ ᾽ ᾽Σ 

μέραις εἰς τὸ χουρουνίασμαν του εἰς τὴν Αμμοχόυστον. 
Ἁ ε 5» 3} φίυ 

Παγαίνοντα οἱ μαντατοφόροι ὀμπρὸς τοῦ πάπα, χχαὶ εἶπάν 

του τὸν θάνατον τοῦ χυροῦ του χαὶ τὸ στέψιμον τοῦ ρὲ Πιέρ. 
ε ε 

Μανθάνοντα τὸ μαντάτον ὁ σὶρ Οὗνγχε ντὲ Λουζουνίας ὃ υἱὸς 

τοῦ Γγῆ ντὲ Λουζουνία τοῦ πρὸ τούτου ρὲ Οὗνγχε πρίντζης 

τῆς Γαλιλαίας, χαὶ ἐφέρεν χαρτία ἀπὲ τὸν ρήγαν τῆς Φρανγ- 
δὴ ε ,’ 

χίας τοῦ ἀνηψιοῦ του εἰς τὸν ἁγιώτατον πάπαν ᾿Ιννοχεντίον 

ἀγχαλιῶντα νὰ τοῦ ποίση δίχχιον τοῦ αὐτοῦ Οὐγχὲ ἀπὲ τοὺς 
“᾿ ψ “Ὁ ͵ ν΄ 

παρούνιδες τοῦ ρηγάτου τῆς Κύπρου ἀποῦ ἐστέψαν τὸν ρὲ Πιέρ, 
ἐ 

Ἐπ Νὶ ἣ ὃν “ ν 
χαὶ δὲν τοῦ ἐμπαῖνεν" χαὶ ἔδειξεν τὰ στιχήματα τὰ ἐποῖκεν 

ὁ παπποῦς του μὲ τὸν παπποῦν του τὸν ἄλλον τὸν χῦριν τῆς 

μανᾶς του ὀνόματι Λογῆς Τεθαλός, λαλῶντα νὰ πέψῃ ὁ αὐτὸς 

Λοῆς τὴν παρθένον τὴν κόρην του νὰ τὴν ἁρμάσῃ μὲ τὸν υἱόν 
" “ ΠῚ ΄ὔ εν ι ᾿ ε ᾽ » Ὁ Ξ ι 

του τὸν Γγῆ, ἂν ποίσῃ υἱὸν καὶ πεθάνῃ ὃ αὐτὸς Γγῆ, καὶ 
Ἁ 

τἄπισα πεθάνῃ ὁ ρὲ Οὗνγχες, τὸ ρηγάτον νὰ πέφτῃ τοῦ ἄνω- 
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θεν υἱοῦ τῆς κόρης τοῦ Λογῆς, χαὶ μὲν τὸ πάρῃ ἄλλον παι- 

δὶν τοῦ ρὲ Οὗνγχε. Καὶ ἐξέτασεν ἁγιώτατος πάπας τοὺς μαν- 

τατοφόρους διὰ τοῦτον, χαὶ οἱ μαντατοφόροι οὕτως εἶπαν: ἀ- 

φέντη, νὰ ξεύρῃ ἡ ἁγιωσύνη σου, ὅτι οἱ γονεῖς μας δὲν ἀφῆκα 

τὰ σπιτία τους χαὶ τοὺς συνγγενάδες τ υς καὶ χλερονομιαῖς 

τοὺς πᾶ ν᾽ ἀπληχέψουν εἰς μίαν πέτραν μέσα εἰς τὴν θάλασ- 

σαν, ὥς που χαὶ ἐποῖχαν στιχήματα χαὶ ἀσίζαις νὰ ἦναι θαρ- 

ρούμενοι" χαὶ ἂν ποίσῃ χαθαλλάρης, ἢ παρούνης, ἢ βήγας πολ- 

λὰ παιδία καὶ ἁρμαστοῦν καὶ πεθάνουν τὰ παιδία, τὰ ᾿γγονία 

τοὺς ἀποθαμένους νὰ μὲν Ἡλεβονρ μέσοι, παρὰ τὰ παιδία τοὺς 

ποθαμένους τὰ εὑρισχοῦνται ζωντανά. Καὶ διὰ τοῦτον ὁ πα- 

τέρας του ὁ Γγῆ ἐτελεύτησεν καὶ δὲν ἐχλερονόμισεν τὸ ρηγά- 
Ἁ ε ΄ ε εχ » “- 

τον" πῶς νὰ χλερονομιίσῃ ὁ Οὐγχὲ ὁ υἷος αὐτοῦ; 
Ε 

Ὃ πόπας εἶπεν: δὲν ταιργιάζουν τὰ λογία σας, ὀδ᾽ ἔναι 

πρᾶμαν τούτου νὰ τααχίσουν τὸ δίκαιον τοῦ παιδίου - ἴντα δύ- 

γαμιν ἔχουν ἡ ἀσ ἴζαις σας νὰ πᾶν χατὰ προσῶπα τῶν στιχη- 

μάτων; χαταλύουν τοὺς νόμους! Πολλὰ ἐδιαφεντεύγουνταν οἱ 

μαντατοφόροι, ἀμμὲ δὲν ἡ ὑπορίααν νὰ ποίσουν τίποτες ἀμμὲ 

ἐμήνυσεν ὁ πόπας χαρτία, χαὶ τὸ ἀγχκάλεμαν τοῦ ρηγὸς τῆς 

Φραγχίας, χαὶ ἐτάξεν τον ὡς χρόνον νὰ πάγῃ ὀμπρός του ν᾽ ἀ- 

πολογηθῇ. 

Σεβεφήνεα τους οἱ μαντατοφύροι ἀπὸ τοῦ πάπα ἐδῶκαν 

τὰς γραφὰς τοῦ πάπα εἰς τὰς χεῖρας τοῦ ρὲ Πιέρ, χαὶ ἅντα 

τὰ διαθάσεν πολλὰ ἐπικράνθην χαὶ ἐννοιάζετον ἴντα νὰ ποίσῃ. 

Καὶ ἀγρωνίσαν οἱ ἄρχοντες, ὅτι δίκαιον ζητᾷ, χαὶ νὰ πέψῃ 

μαντατοφόρους ν᾽ ἀπολογηθοῦν εἰς τὸ καλλίτερον ὁποῦ νὰ μπο- 

ρίσουν, καὶ ἅντα νὰ μηδὲν ἠμπορίσουν γὰ τὸ νικήσουν, ἀς τοῦ 

ποίσουν ψουμὶν ν΄. χιλιάδες ἄσπρα τῆς Κύπρου. Καὶ ἀπόθγα 

ἐψηφίσαν θ΄ μαντατοφόρους καθαλλάριδες τὸν σὶρ Τζουὰν Τε- 

μόρφου χούντη τὲ Ρουχᾶς καὶ μαριτζᾶς τῆς Κύπρου, καὶ τὸν 

σὶρ Τουμᾶς Τεμουντολὴφ τὸν ἀδετούρην τῆς Κύπρου, οἱ πγοὶ 



102 ἉΡ ΟΝ ΘΙ ΝΜΤΑΥΧΕ ΙΑ ΤΦῬΌΑ 

ς τὴν Ῥώμην, καὶ πολλαῖς ἀφορμαῖς ἐπροσθάλαν χαὶ ἴω τ] νὰ .2 ἔν 
« τὺ 

᾿ Ν ’ Α 5 ᾽ὔ ΄ , “- ’ὔ 

δὲν ἐφελέσαν. ᾿Ομως ἔπεψέν τους εἰς τὸν ρήγαν τῆς Φρανγχίας" 

οἱ πγοὶ ἐξέθησαν ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον τῇ θ΄ ἀπριλίου ᾳ τ ζ' 
5» 

Χριστοῦ, καὶ πολλὰ ἐπλημμελέψαν, χαὶ ἐτάξαν του ψουμὶν χάθα 
, , Ἂ - σ ΄ ᾽ “ » 

χρόνον ν. χιλιάδες ἄσπρα τῆς Κύπρου. Καὶ εἰς τοῦτον ἐστρά- 
Ἐ » ΑΔ ’ ἢ 3 -ς [ ͵7ὔ ε ᾿ 

φησαν εἰς τὴν Κύπρον. Τότε ἐποῖχεν συμπεθερίαν ὁ μισὲρ 

Τζουὰν Τεμόρφου μὲ τὸν πρίντζην τῆς Γαλιλαίας, χαὶ ἐχαρ- 

τῶσέν τον μὲ τὴν χύόρην του. Καὶ στρεφόντα του εἰς τὴν Κύ- 
, » -“" Α ΥΤ"' Σ 

προν, ἐμπλάσαν τοῦ Τζουδν Γεοεροῦνε, τὸν ἔπεψεν ὁ ρήγας 
-- “ ε , ᾽ 

νὰ πιάσῃ λᾶς τῶν ἁρμάτων εἰς τὸ υμηνίον " χαὶ μοναῦτα ἐπε- 

ζεῦσαν εἰς τὴν πον νθεν ὅδι χαὶ ἐπιόσαχν πολλοὺς λᾶς τῶν 

ἁρμάτων, χαὶ ἦρταν ἀντάμα εἰς τὴν Κύπρον χαὶ μὲ τὸν ἄνω- 

θεν Τζουὰν Τεθεροῦνες. Καὶ ἐχεῖνον τὸν χαιρὸν ἐπῆγεν ὁ σὶρ 

Γγαλιώτη Ταπέραις μὲ τὸν σὶρ Μπουρτουλάτζε Τούρε, Φλου- 
Ν 

ρουντῖνοι, καὶ ἐπῆραν καὶ τὸν ἀδελφόν του τὸν σὶρ Πὸλ Μα- 
, 

χαιρᾶ, παιδάχιν βϑαχλιώτην τους, χαὶ ἐστράφησαν εἰς τὴν Κύπρον. ΟΝ 

΄ -" - ἄν μ»υν “ ε Καὶ τῇ κυριακῇ τῇ χβ ἀπριλίου α τ ξ΄ Χριστοῦ, εὑρίσχοντα 
» ’ 

ε ἣς Α Ἶκ δ᾽ ΤῊΝ - - ῃ ... ξ ὃ ρὲ ΠΕΡ εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, ἐσηκώθην μεγάλη τάραξη καὶ 

ραχὴ μεσὸν τοὺς λᾶς τῶν ἁρμάτων τοὺς νέους μὲ τοὺς πὰ- 

λήους, τοὺς Κυπριώταις, τοὺς Συριάνους, καὶ ἐσχοτῶσαν ἀπὲ 

τοὺς ξενιχοὺς β΄ ἀνομάτους" χαὶ τότε ἐγίνην μεγάλη ταραγὴ ὺς ξενιχοὺς νομάτους" καὶ τότε ἐγίνην μεγάλη ταραχ' 

ντους. Θωρῶντα ὁ ρήγας, ὅτι ἦτο νὰ σχοτωθοῦν πολλοί, 
᾿ "ν ᾿ 

ὥρισεν χαὶ διαλαλῦζσαν νὰ μὲν ἦναι τινὰς ἀπότορμος νὰ βα- 
«ξῃη ᾿Ξ , ᾽ , ᾽ Π ᾿ 

σταξὴ ἅρματα οὗ νὰ ποίσῃ υμάλλωμαν, ἀπάνω ᾿ς τὴν κεφαλήν 
, Α - Α ι τ » 

του. Καὶ ἐπῆγεν ὁ βισχούντης μὲ λᾶς πολλοὺς χαὶ ηὗρεν ἐ- 

χείνους ὅπου ἐποῖχαν τὸ μάλλωμαν καὶ ἐφουρχίσεν τους εἰς τὴν 

φούρχαν. Καὶ εἰς τοῦτον ἐσυμπ πάψαν οἱ λᾶς χαὶ τὸ ριμοῦριν. 

Τώρα εἶναι χρῆσι νὰ σᾶς πῶ πῶς ἐδόθην τὸ χάστρον τοῦ 

{- 

΄ " ν ᾿ 5. »εν "Ξ ,ὔ πᾷ ᾿ Ω ᾿ θὼς Α 

Κουρίχου μὲ τὸ νησιν εἰς τὴν ἐξουσίαν τοῦ ρὲ Πιέρ, καθὼς τὸ 
πῸ ΄ ᾿ Δ 9 ΑΔ δ ῇ ῃ ", “Ὁ Α 

ηὗραν γραμμένον εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ρηγατιχὴν. Τοῦτον τοὺ 

Κουρίκος ἦτον τοῦ ρηγὸς τῆς ᾿Αρμενίας, ἡ ἐπισκοπὴ ἀπὸ κάτω 
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τοῦ μητροπολίτου τῆς Ταρσοῦ, καὶ πηγαίνει μὲ τὴν γῆν τῆς 
» “ο«ΞἌ.ἦ΄}, τ ΔᾺ ,͵εἐερ. 3 ᾿ ᾽ , ῃ » 3 

ἐπαγγελίας, χαὶ νὰ χατεοῇ εἰς τὸ ᾿Αρμενόάχιν χαὶ νἄρτῃ εἰ ΄ " ς 

᾿ “- ᾿ -ὰ ᾿ , “ τ - Ξ 

τὴν Σελευχίχν χαὶ νῷ πᾶ ᾿ς τὸ Σύσην: τοῦτα οὗλα ἐπῆοῦδν τὰ 
δι ᾿ « , ΄ - ι 7 »Ξ. 

διὰ τὰς ἁμαρτίας μας οἱ ΤῬοῦρχοι, Χχαὶ ἔμεινεν ἡ χώρα τοῦ Κου- 
7 » ᾿ Α 5 : 7ὔ -" ε 7ὔ Ὕ ἫΝ 7ὕ 

ρίκος ἀπὲ τὴν ἐχχλησίαν τῆς ἁγίας Τριάδος ν ἀγχαλίσῃ πολὺν 

-) ΘΟ. 1] Ὁ «- ἣν δὲ ψρτη τ εἰς στὰ Πιλεργίχ ὁποῦ ἦτον τὸ ̓ πδΌριθοΣ 

καὶ νὰ χατεοῇ ἐς τὰ Ἑόδρχῖκα νἄρτῃ εἰς τὸ Κουρίκος, τοὐτέ- 

στιν τὸ χαστέλλιν τοῦ Κουρίχου, χαὶ φαίνουνται μέχρι τὴν 

σήμερον τὸ τειχοχόάστρον χαὶ οἱ θεμελοὶ τοὺς πύργους. Θω- 

ρῶντα οἱ λᾶς τοῦ Κουρίχου, ὅτι καθημερινὸν οἱ Τοῦρχο!: ἐχα- 

τἀσφίνγχαν τους, χαὶ ἐφεῦγαν ἀποὺ τόπον εἰς τόπον, ἐπῆραν τὰ 

ἔξω σπιτία, καὶ περιθόλαια χαὶ ἄλλα πολλά, καὶ ἐπῆραν καὶ 

τὴν χώραν, οἱ χριστια χυοὶ ἄλλο. ἦρταν εἰς τὴν Κύπρον, ἄλλοι 
κ Ω “- » ΐ ΜΆ Ἃ » » ᾿ 7ὕ » 

εἐμξινᾶν εις τὸ χχστέλλιν, καὶ ἄλλοι ΞΟ ς΄ τοὐνγσῖν, ΧΟ Ἐ- 

Α τ - ἊΣ: νι ᾽ 
σφίνγχουνταν, και Ξχρχτουσᾶν τοὸο διχ “Ἣν αΎ“τεἢ δὴ Ἰν τοῦ Χριστοῦ. 

Τὸ ρηγάτον τῆς ᾿Αρμενίας ἔμπεσεν τοῦ ρὲ Λιθοῦ, καὶ ἦτον 
ἣν "ν , , Η , 

πτωχός" εἴχασιν σ΄. χώραις καὶ χάστρι ἢ 
» “το Ἁ 5» - ἊΝ “ 

ἐπῆράντα οἱ Τοῦρχοι, τὰ μὲν ἐχαλάσαν, τὰ δὲ χρατοῦν τα. 
, 

Θωρῶντα ὁ ρήγας τῆς ᾿Αρ “᾿ 

΄, «. 3 » 

υξνις ξεφυγξν καὶ ἔπ γξν εις τοὺς 

᾿ 

συνγγενᾶς του εἰς τὴν Φραγχίαν: οἱ πτωχοὶ οἱ χριστιανοί, οἱ 
-" Ξ ᾿ ᾽Αρ Ἴ2 ὃς: ΕΞ Τὸν 2 ΄, ε ὙΡΡοΝ Υ Ύ}ν κῚν τυραν τν 

Ῥωμαῖοι χαὶ Ἀρμένιδες, ἐμεῖνχν ὀρφανοὶ, καὶ ὁξν εἶχαν ἀποὺ 
ὔ ᾿ Ὁ ΕΙΣ ἘΚ, , ᾽ 

πούποτες βοήθειαν οὐδὲ νὰ ζήσουν, ἐπέψχ' ν μαντατοφόρον εἰς 
᾿ : “ ᾿ ͵ Α 

τὸν ρὲ Οὗνγχς ζητῶντα νὰ παρῇ τὸ χάστρον χαὶ νὰ τοὺς ἀΎ .-- ' 

τιάσῃ" χαὶ δὲν ἄκουσεν λαλῶντα: υἱὲ τὸ θελήσῃ ὁ θεὸς νὰ πάρω 

τὸ χάστρον τοῦ χρυ θα μου! Καὶ ἐκιντύνευγαν ὡς τὸν χαιρὸν 
“ , “Ξ κ᾿ , ε Ν ι ᾿ ᾽ - 

τούτου τοῦ ρὲ Πιέρ ἅνταν ἐστέφθην, καὶ γροιχήθην εἰς ὅλον Ξ 

᾿ 

τὸν κόσμον τὰ χαλὰ ἔργα τοῦ ρὲ Πιέρ, ἐπεθυμῆσαν νὰ πέσουν 

ἐς τὰ πλάγιά σοὺς. "Ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐπέψαν οἱ Κουρου- 

κιῶταις μαντατοφόρους πρὸς τὸν ὑψηλότατον ρὲ ΠΠ: ἐρ τῇ ἡ ἰα- 

γουαρίου ατνθ' τὸν Μιχάλην τὸν Ψαράρην χχὶ τὸν Κώσταν 

τὸν Φιλήτζην, Ρωμαῖοι, καὶ ἐρικουμαντιάσαν ὅλους τοὺς λᾶς 
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“- γ, " ᾿ ΄, ᾽ ᾿ ᾿ ᾿ “ ΄ 

τοῦ Κουρίχου καὶ τὸ νησίου εἰ: τὸν ρῆγα καὶ εἰς τὴν βουλήν 
Ν 6 »“ . 

του" χαὶ διαοάζοντα τὰ χαρτία, γροιχῶντα πῶς παρα 
" ι ε ὕ ᾿ χὴν ΚΕ ΣΞ ΝΜ 

εἰς αὐτόν του, καὶ ὃ ρήγας πεθυμημένος νὰ ἔχῃ τύπον εἰς 
ΤΤ' δ, - πο 

τὴν Τουρχίαν, προσδέχτην τοὺς πολλὰ μετὰ χαρᾶς καὶ μὲ τι- 

᾿ Ἃ “ Ξ , ἢ Ν ἤ δ᾽ ἢ Ὶ “4 Ζ μήν᾽ χαὶ τῇ τε γεννάρη ατνθ Χριστοῦ ὁ ρηγᾶς ἔπεψεν χά- 

τεργὰ τῆς Μύρνης χαὶ τὸν σίρε Ῥομπέρτο Τελουζᾷ χαδαλλά- 

ρης ᾿Ενγκλέζης, χαπετάνον τοῦ αὐτοῦ χάστρου᾽ χαὶ ὅνταν ἐ- 

πέσωσαν εἰς τὸ Κουρίχος ὅλοι ἀντάμα ἀνοῖξαν ταῖς πόρταις χαὶ 

ἐπεριλάθαν τὸν πρεπάμενα μὲ τὴν λιτανίαν χαὶ ἅντ᾽ ἀνέθην 

ὁ καπετάνος μὲ τοὺς τζακρο πόρους, τοὺς ἐπῆρεν μετά του δ΄ 

στορ ς εἰς τὴν χαθολιχὴν χαὶ ἐδάλεν εἰ: Ἂχ μαστοργίαις εἰς τὴν καθολικὴν καὶ ἐθάλεν εἰς τὸ ἀναλογίον τὸ 

Εὐαγγέλιον, καὶ ἐμόσαν ὅλοι πᾶσα εἷς, ὅτι νὰ χρατοῦν τὸ αὐ- 
͵ Νι Χ . ΄ ᾿ «Ὁ 

τὸν κάστρον διὰ τὸν ἀφέντην τὸν ρὲ Πιέρ, καὶ πρῶτον διὰ τὸ 

ὄνομαν τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ" καὶ τοῦτον ἐγίνετον 

μὲν τὸ πάρουν οἱ Τοῦρκοι χαὶ θέλει ἔχειν τὸ ρηγάτον ἀγαᾶ- 
-“ 

ἄχτησιν. Καὶ ἐποῖχεν τὸ νησὶν τοῦ πάπα χαὶ ἐζήτησέν του -«- 

, , 
χατεργα τὰ ἦτον τὸ νησὶν τῆς Κὺπ ρου μον: νὰ πέψῃ ὍΣ 

εἰς τὴν βλέπησιν τῆς Κυρήνης: καὶ ἀπὸ τότε ὡς τὴν σήμερον 

οἱ ρηγάδες χαὶ χουδερνούριδες τῆς Κύπρου πέμπουν κάθα χρό- 

γον β΄ κάτεργα χαὶ μηνίον τοὺς Κουρουκιώταις χαὶ βιτουγα- 

λίαν καὶ ἁρματωσίαις, χαὶ πολεμίζουν χαθημερινὸν μὲ τοὺς 

Τούρχους, καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ χαὶ τῆς θαυμαστῆς 

εἰχόνος τῆς Κουρουχιώτισσας εἰκόνος τοῦ θεοῦ, βλέπεται χατὰ 

πρόσωπα τοὺς Τούρχους. 

Καὶ θέλει εἶστεν βαρετὸν εἰς ἐκείνους ὁποῦ γροικοῦσιν νὰ 

ξηγηθῶ χαταληπτῶς τὰ χαθημερινὰ θχύματα τὰ πολομᾷ ἡ 

αὐτὴ εἰκόνα, χαὶ πῶς εἰς τ' ὅρομαν τοῦ Καραμάνου τοῦ μεγά- 

λου τοῦ χυροῦ τοῦ Μαχομὲτ Μπαχία, καὶ ἐτύφλωσέν τὸν χαὶ 

ἔμεινεν στραδὺ: ἡμέραις πολλαῖς καὶ ἐμολόγησεν πῶς μία ἀρ- 

χόντισσα ἀπὲ τὸ Κουρίχος ἔδωχέν τον ἀνϑν ἐφ χαὶ ἐτυφλῶ- 

σέν τον, καὶ ἦτον πληροφορία τῆς εἰκόνος τὰ φοδερὰ θαύματα᾽ 
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ἐσήχωσεν τὸ φουσάτον του χαὶ ἐποῖχεν πολλᾶς λαμπάδας χε- 
’ -. " “ὖ ε πὸ, ,ὔ 

ρένας χοντραῖς χαὶ Υ, χαντήλαις ἀργυραῖς ὁποῦ χρέμουνταν 
- , δ} ᾿ 5 ἘΞ ,ὔὕ 

ὀμπρός τῆς, καὶ πολλαῖς γέρναις λάδιν καὶ ἐποῖκεν λυγχναψίαν 

χαὶ ἐψάλλαν ὅλῃ νύκτα " καὶ πισαυρίου ἐσυναλεῖψαν πανπάχιν 
᾽ " ᾽ κ᾿ , “ 

ἀπὲ τὴν εἰχόνα καὶ ἔῤαλάν το εἰς τὰ μάτιά του καὶ παραῦτα 

ἐγίανεν. Καὶ πολλὰ ἄλλα θαύματα. 

Τὸ λοιπὸν μανθάνοντα ὃ μέγας Καραμόνος τὸν καιρὸν 
. ““ 

ἐχεῖνον τὸ πῶς ὁ ρήγας ἐπῆρεν τὸ Κουρίκος. . . . (1). 
4 τ 

ον ὐς ὐκοντν πον εἰ πρίερισιρ Τζουὰν τ᾽ ᾿Αντιό- 

τίες υἱὸς τοῦ σὶρ Τουμᾶς Τεμουντολὴφ τῆς Κλήρου, ὁ υἱὸς 

τοῦ σὶρ Τζουάν, ὁ σὶρ Τζουὰν βισκούντης, σίρε Τζουὰν Τε- 

πριές, σὶρ Χιοῦν τὲ Μιμάρτζη, σὶρ ἘΠΕῚ Τεμουντολήφ, σὶρ 

Ἐ᾿τζαχὲ Λεπετίτ » σὶρ Πιὲρ Τεχασίν, σὶρ Τζουὰν Τεχαρμᾶ, σὶρ 

Πιὲρ Μαλοζὲλ, ὁ ἀδελφότεχνος τοῦ πόπα ὃ χαστελλάνος τῆς 

Ρόδου σὶρ Ἡζὰκ Λαζέ, ὁ σὶρ Νικολὶ Λαζέτα, β΄. κάτεργα τὰ 

ἐχράτεν ὃ οήγας τῆς Μύρνης, ὁ σὶρ τ ἄχξ Τενόρες ὁ τουρχο- 

πουλιέρης τῆς Κύπρου, μισὲρ τ δι Τεπλησίε, σὶρ Τ(αχὲ 

Μουντετζάφ, σὶρ Τζουὰν ΜΝπεντουήν, σὶρ Τζουὰν Τεληπάμεν, 

ὁ σὶρ Τζουὰν Τεσασίους, ὁ σὶρ Βενιὲρ Λεπετίτ, σὶρ θυ 

Τεμουντολήφ, σὶρ Τζουὰν Τελχ ἁφιέρτ, σὶρ ἀνϑς Τεζηπλέτ, σ σὶρ 

Τζουὰν Τεμουντολὴφ ὁ ἀμιράλλης, ὁ σὶρ Τζ ουᾶὰν Τεληγλ ηζίου 

ἀπάνω᾽ς τὸ δεύτερον κάτεργον τῆς 1" Ρόδου, τὰ Β΄. κάτεργα τὰ 

Γενουθίσιχα ὅπου ἐφέραν τὸν ποδεστάν, τὸ χά τερ γον τοῦ ἀρ- 

χιπισχόπου τῆς Κύπρου, καὶ ὁ σὶρ ᾿Ανσίαν Τεχιθίδες, καὶ πολ- 

λοὶ ἄλλοι. Τούτη ἡ ἀρμάδα ἐξέθην τὴν ἄνωθεν ἡμέραν χαὶ 

ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Αλικχὴν καὶ ἐφορτῶσαν τ᾽ ἄλογα χαὶ φαγούραν 

διὰ τοὺς ἀνθρώπους χαὶ διὰ τὰ ἄλογα εἰς τοὺς Μύλους. Γροι- 

χῶντα ὁ ἀφέντης τῆς Ατταλείας, ὅτι ὁ ρήγας ἁρματόνει, ἔπε- 

ψεν μαντατοφόρους, χαὶ ἄλλους μαντατοφόρους ὁποῦ ἔοχουνταν 

(1) Βλλείπει ὃν φύλλον τοῦ χειρογράφου. 
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“νὰ εἰς τὴν Κύπρον χαὶ γαοτίχ παχοχχαλητιχὰ νὰ μὲν πέψ: συγχνὰ εἰς τὴν Κύπρον χαὶ χαρτία παρχχαλητιχὰ μὲν πέψη 
ἊΝ » Ν ᾿ , , 4 Θὴ Δ -ὶ ᾿" 

τούτην τὴν ἀρμάδαν ἀπάνω τοῦ, παντέχοντα νὰ ζηλώσῃ τὸν 

ρἦγα ἀπὲ τὸ θέλημάν του τὸ ποῖον ὀλίγον τὸν ἐφέλεσεν. Μαν- 

θάνοντα οἱ υχνταταφύροι πῶ: ὁ ρήγας εἰναι εἰς τοὺς Μύλους 
» "-ὔὍ ᾿ ΄ δ Ἀ . “Π ᾿ Ε 

ἐπῆραν τὰ χανισχίχ μὲ τὸ ζύλον τουξ, χαὶ 

λους ἀπαντῶντόά του χχὶ ἐχαιρετίσαν τον, χα 
» “ " »Μ . 

χανισχία χαὶ τὰ χαρτία, χαὶ ἐπῆρέν τὰ χαὶ ποῖχεν ὄρμενα 

καὶ ἐπῆραν καὶ κεῖνον τὸ ξύλον μετά τοὺς καὶ ἐπῆγαν χαταῦ- 

γοδων μένοι εἰς τὴν ᾿Αττάλειαν. 
- Ἀδὰ , ἐπ: Ξ - ς ΨῸ, 
Καὶ τῇ γ, τῇ κγ. αὐγούστου ατξ α΄. Χριστοῦ ἐπεσώθην 

οΒ 

γε 7 ι » 

ουν Ῥετραμίλιν, καὶ ἐπε 
᾿ , "» ΓΑ ΓΣΙ Ν Ν ᾿ , Ψπ 

χαὶ μοναῦτα ὁ ρήγας ἔπεψεν τὸν ἀδελφόν του τὸν πρίντζην 
" - ΠΝ » ΝΣ ᾿ ᾿ » 6 “,.΄΄ ἮΝ “Ἵ 

μὲ πολλ οὺς λᾶς τῶν ἁρμάτων ἀπεζοὺς χαὶ χαδαλλαριὸδες νᾶ 
ι ΄“-Ξ.- ξ κ " Ἁ Ἄ 

παραχὰ ἄτσουν τῆς ᾿Ατταλείας, καὶ ἐπῆγεν ὁ λαὸς μὲ τὸν πρίν- 

την: χαὶ ἂν εἶχϑβν θέλειν ἔπαιρνέν την, ἀμμὲ ποῖκέν το μὲν 

ἀνγχριστῇ ὁ ρἦγος. Καὶ τῇ χὸ. αὐτοῦ υμηνὸς ἦρτεν ὃ ρήγας 

χαὶ τὸ δελοιπὸν φουσάτον καὶ ἐπαρχχάτσαν τοῦ χάστρου ἀποὺ 

παντόθεν, χαὶ τὸ σπερνὸν ἐπῆρόάν το, χαὶ ἐνέῤην εἰς τὴν χώραν 

μὲ μεγάλην χαρὰν καὶ τιμήν, καὶ ἐποῖκαν μεγάλην εὐχαρι- 

στίαν εἰς τὸν θεὸν διὰ τὴν πρώτην νίχην. 

Ὃ Ταχκᾶς ὁ ἀφέντης τῆς χώρας εὑρέθην ἔξω τῆς χώρας 

εἰς ἕναν τόπον τὸ λέγουν τὸ Στενόν᾽ ὅσον ἐγροίκησεν τοῦτα 

τὰ πικρὰ μαντάτα ἐπικράνθην, καὶ ἐμήνυσεν χρυφὰ γὰ φέρῃ 

χαμπόσους λᾶς τῶν ἁρμάτων, χαὶ ἦλθεν καὶ ἐνέδην μέσα εἰς 

τὸ κάστρον ἀποὺ ἕναν τόπον χρυφόν, χαὶ εἶδεν τὰ φλαμποῦρα 

τοῦ. ρηγὸς εἰς τὸν πύργον χαὶ εἰς τὸ τειχοχάστρον, χαὶ ἐφο- 

6ήθην πολλὰ δὲν ἀγρωνιστῇ καὶ πιαστῇ  χαὶ ἐξέθην καὶ πῆῇ- 

γὲν ᾿ς τὸ Στενόν, ὅπου ἦτον ἀπληχεμένος, μὲ μεγάλην λύπην 

χαὶ μεγάλην πιχρίαν. 

Ὃ ρήγας ἀρώτησεν τοὺς ἄρχοντες τοῖς βουλῆς του, τίντα 
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τοὺς φαίνεται νὰ ποίσῃ οἱ ἄρχοντες εἶπάν του χρατεῖς τὸν 

τόπον διὰ λόγου σου, χαὶ βάλλε καὶ ἄλλους ἀνθοώπους τῶν 

ἁρμάτων νὰ τὸν βλέπουσιν. Καὶ ἤτζου ἐποῖχεν. Τότες ὠρδι- 

γίχσεν τὸν μισὲρ Τζάχε Τεν νόρες τὸν τουρχοπουλιέρην πξγβες 

τάνον εἰς τὸν αὐτὸν τόπον, χαὶ ἀφῆκεν εἰς τὴν συντροφίαν του 

πολλοὺς χαθαλλάριδες χαὶ τουρχοπόλους καὶ πολλοὺς τζαχρα- 
, κ Ω 72 Α ᾿ Ἔ ι δ ἊΣ 

τόρους νὰ βλέπουν τὸν τόπον: χαὶ ὥρισεν χαὶ ἐδιαλαλῆσαν, 
, » Ε) τ “ 

εἴ τις θέλῃ ἀπὸ τοὺς ᾿Ατταλιώταις νὰ ἀπῇ Εἰε τὰ χα ἀτεργα 

νἄρτῃ εἰς τὴν Κύπρον ἔνι εἰς τὸ θέλημάν του, καὶ εἴ τις θέλῃ 
» 
[χ 
“- [ΟἹ 

4 7 » 7 τ ΕΣ “ὦ΄ἦ΄ ,ὔ ,ὔ - 7 

νὰ μείνῃ ἀς μένῃ. Καὶ ἀφῆκεν γ΄. κάτεργα ἁρματωμένα 

τὴν βλέπησιν τῆς ᾿Ατταλείας. 
“ . , ςε ᾽ ,ὔ ε Ἷ ΠΕΡῚ - 7, 

Ανταν ἐμάθασιν ὁ ἀφέντης ὁ Μονούγάτης καὶ ὃ αφεντὴς 

τῆς ΕΠ": πῶς ἐπῆρεν ὃ ρὲ Πιὲρ τὴν ᾿Ατταλείαν, ἐπῆραν 

υέγαν φόζθον εἰς τὴν παὸν τους, χαὶ πολλὰ ἐπιχράνθησαν 

χαὶ μοναῦτα ἐπέψαν τοὺς μαντατοφόρους τοὺς εἰς τὴν. Αττα- 
᾿ Ν “Ὁ «“χ .ιἰω . Σ, 

λείαν εἰς τὸν ρῆγα παραχαλῶντά τον νὰ ἔχῃ κ χαλὴν ἀγάπ Ἣν 
, ΟΣ " 602 ι Ν ᾿γ κ , κ ΞΕΡῸ 

ὑετά τους, καὶ ἐταχθῆσα νὰ τὸν τολιάζουν χάθα χρόνον πρᾶ- 
» ι κ᾿ “κα δ 

μὰν ὠνοματισμένον, χαὶ νὰ βάλλῃ τὰ σημόδιά του εἰς τοὺς 
Α ἐ 5 - , “ Α 

τόπους τους, χαὶ νὰ ἦναι ἀνθρῶποί του. Θωρῶντα τὰ χαλὰ 
» ε “» “ ᾽ .- “" ᾿ ΕΣ 

ΠΣ ὁποῦ τοῦ ἐτάξασιν, ἄρεσεν τοῦ ρηγὸς χαὶ ἔπεψεν 
Ἷ 

; ΔΙ. , 

πὲ τὰ φλάμπορά του καὶ ἐδάλαν τὰ ψηλότερα τῶν δικῶν τους. 

Καὶ τῇ κ΄ σεπτέορη ατζα΄ Χριστοῦ ἐξέθην ὁ ρήγας ἀπὲ τὴν 

Αἰτταλείαν χαὶ ἐφέρεν μετά του τὸ δελοιπὸν φουσάτον, χαὶ 

ἦρτεν εἰς τὴν ᾿Αλαγίαν᾽ παραῦτα ἐξέθην ὁ ἀμιρᾶς μὲ ὀλίγους 

λᾶς καὶ ἐπροσχυνῆσέν τον, καὶ ἔδωκέν του χαὶ ἕναν ἀφεντιχὸν 

χανίσκιν. Ὃ ρήγας ὥριδεν καὶ ἐπῆραν τὰ κανίσχια, καὶ ᾿νοι- 

χτάρια ἐπουράδωχέν του τα᾽ χαὶ ἐποῖχεν στιχήματα μεσόν τους, 

χαὶ ἔμοσεν τοῦ ρηγὸς νὰ ἦνχι δοῦλός του δουλωμένος. Καὶ 

ρήγας ἐποῖχεν ἐχεῖ μίαν ἡμέραν, χαὶ ἐμίσευσεν καὶ ἐπῆγεν εἰς 

τὸ Νουσγάτην εἰς τὸν ποταμόν. Ὃ ἀφέντης ὁ Μονοσγάτης 

ξεύρωντα πῶς ἔμελλε νὰ πάγῃ ἐχεῖ, ἦτον πολλὰ περίλυπος, 
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ΕΣ ΄ χαὶ ἔπεψέν του κανίσκιν χαὶ μαντατοφόρους, χαὶ εἶπάν του" 
Α Ἁ ΄“ ., Α ᾽ 7 » , Γ ᾿ 

υὲν τὸ βαρεθῇς ὅτι δὲν ἡμπόρησεν ἀφέντης νἄρτῃ εἰς τὴν ἀ- 

φεντίαν σου. Ὃ ρήγας ὥρισεν χαὶ ἐστρέψαν του τὰ χανισχία 

χαὶ εἰπέν τους- χαιρετίσετέ τον χαὶ ἔχω τον διὰ ἐδικόν υου. 

Καὶ ἐξέθόην καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Κύπρον, καὶ τῇ κβ΄ σεπτεύρίου 

ατξα' Χριστοῦ ἐπέσωσεν ὁ έ ς ὃ ρήγας εἰς τὴν Καὶ χτζα ΔΔριστ ἐπεσωσξν ὁ ἀφέντ τῆς μας ὁ ρηγᾶς εις τὴν δὲὲδ- 
: 

᾽ 

ρηνίαν- καὶ τὰ ἄλλα κάτεργα ἐπῆγαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον 

χαὶ ἀπαρματῶσαν. Καὶ ὁ ρήγας ἦρτεν εἰς τὴν Λευχουσίαν καὶ 

ἌρΣ ὠρ νὰ τὸν μὲ μεγάλην τιμήν. 

ἽΑνταν ἐστράφην τὸ φουσάτον εἰς τὴν Κύπρον ὁ ἀμιρᾶς 

δ᾽ Ὁ ἧς ᾿Ατταλεία Ταχχᾶς ἐσυμπίαχσεν φουσάτον καὶ ἦρτεν χαὶ 

ΤΡ ΒΟ, τς “ΕΣ ̓ Ατταλείας: χαὶ οἱ λᾶς ἐξέδησαν καδαλλά- 

ρ'ὃες καὶ ἀπεζοὶ καὶ ἐδῶξάν τους, καὶ ἀπὲ τὴν ἀνάγκην τους 

ἀφῆγαν τὰς τέντας τους χαὶ τὸ διχόν τους. Καὶ ἐποῖκεν και- 

ρὸν πολὺν νἄρτῃ νὰ πολεμήσῃ" χαὶ ἐποῖκεν ὁρισμὸν ὅτι κανέ- 

νας Τοῦρκος νὰ μὲν φέρῃ χαμμίαν βιττουχλίαν νὰ πουλήσῃ, 

χαὶ ἔφτασεν ὁ χειμῶνας, καὶ τὰ ξύλα ἀπὲ τὴν σχλεριὰν δὲν 

ἐπολομοῦσαν ἄρμενα χαὶ οἱ λᾶς ἐπείνασαν, καὶ τὰ ἄλογα δὲν 

εἶχα νὰ φᾶν παρὰ τὰ πιτρομηλῤουλλος Ἔμαθεν ὁ Ταχχᾶς τὸ 

στενοχοπημὸν τοὺς λᾶς καὶ ἐφέβ θεν φουσάτον πολὺν τὸ ἁγιο- 

σαθθάτο τῇ ιγ΄ ἀπριλίου τξ β΄, χαὶ ἔπεψεν μαντατοφόρους εἰς 
Α ᾿ 

τὴν ᾿Ατταλείαν εἰς τὸν τουρχοπουλιέρην τῆς Κύπρου ζητῶντα 

γὰ τοῦ δώσουν τὴν ᾿Ατταλείαν μὲ ἀγάπην, καὶ ἀ δὲν ἐθέλῃ 

τὴν πάρει μὲ τὸ σπαθίν του, καὶ δὲν θέλει λυπηθῆν τινάν, 

ὅτι ξεύρω τὴν πεῖναν τὴν ἔχουν ἀπἔσω. Καὶ γροιχῶντα τὰ 

λογία ὁ τουρχοπουλιέρης ἐμήνυσέν του: εἶναι ὅτοιμος νὰ πολε- 

μήσῃ μετά του, ἀμμὲ τὸ κάττρον δὲν τοῦ τὸ δίδει μὲ τὸ θέ- 

λημάν του, οὐδὲ νὰ τὸν ἀφήσῃ νὰ πατήσῃ τὸ πόδιν του μέσα, 

χαὶ ἔδωξεν τὸν μαντατοφόρον μὲ ὕδριν. Καὶ ἐπῆγεν ὁ μαν- 

τατοφόρος χαὶ ἐξηγήθην τα τοῦ ἀφέντη τοῦ Ταχχᾶ᾽ χαὲὶ ἦρ- 

τεν χαὶ ἐπολέμησεν μέγαν πόλεμον, καὶ μὲ τὴν δύναμιν τοῦ 
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θεοῦ ἐνίχησέν τὸν ὁ λαὸς τῆς Ατταλείας τὸν Ταχχᾶν" χαὶ 

τοῦτον ἦτον γ φορὰ ὅπου τζακίστην ὁ Ταχχᾶς ἀφὸν ἐπ τῆρεν 

ὃ ρήγας τὴν ᾿Ατταλείαν- χαὶ ἢ ἀπὸ τὴν ξίν του ὁ Τ᾿χκχᾶς 

ἔχοψεν τὸ γερὸν ὁποῦ ἔπεμπεν εἰς τὴν δε!" ἐᾧ Τόξε ἔπε- 

᾽ ,ὕ ι φύνῶς , ᾿ ,ὔ, » 7 δ ᾿ 
ἀπληκία, καὶ ἔχοψεν τὰ ὁὀεντρᾶ, τοὺς γούυππους ἐγέμωσεν, ὀιχτι 

ΕΣ , ε - . » δ» 
οἱ Τοῦρκοι: ἐχούδγουνταν χαὶ ἀπηδοῦσαν χαὶ τλι οτῶι τοὺ 

λᾶς. Καὶ ἕρισεν ὁ χαπετάνος καὶ ἐκτίσαν τὸ τειχόκαστρον, κα 

Προ Ἶ ΠΣ ΕΚ ΤΥ ΑΙ ἐψηλῶσαν χαὶ τοὺς πύργους. 

Καὶ τὴν πέφτην τῇ θ΄ μαΐου «τξβ' Χριστοῦ ὁ ρήγας 

ΓΝ 
ΝΥ » ἔπεψεν δ΄ κάτεργα καὶ ς ὡς χαὶ δ΄ ξύλα χουρσάρι- 

Ὧν ν᾽ τ νΞ ΠΕ » Ὁ ν ᾿ 2 ἜΞΕ ΠΣ " ΠΑΝ 

χα χαὶ ἔ(πε)γψε ν᾿ ἀλλάξῃ τὸν καπετάνον, χαὶ ἔπεψεν τὸν σὶρ 

Τζουὰν Τεσοῦρτον ἀμιράλλην τζηδιτάνον εἰς τὴν ᾿Ατταλείαν 

εἰς τὸν τόπον τοῦ χαπετάνου τὸν ἐκ 
“Ὧ 
ᾧ- ΠῚ δὲ - Τουρχοπουλιέρην, 

χαὶ πολλοὺς λᾶς τῶν ἁρμάτων χαὶ πολλὴν πουτουαλίαν νὰ 
Α 

ζήσουν" καὶ ἔδωκεν τὰ γαρτίχ ὁ 

χαὶ ὃ ἀμιράλλης ἐπῆρεν τὰ ξύλα χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὰ Μύρα ὅ- 

ποῦ ἦτον ὁ ἅγιος Νιχόλαος χαὶ ἐθάλεν χαὶ παρακάτσαν τους; 

βοηθῶντος τοῦ θεοῦ ἐπῆρεν τὸ χάστρον καὶ ἐχούρσεψεν 

ὅσον ἠμπόρισεν, καὶ ἐπῆρεν χαὶ τὴν εἰκόναν τοῦ μεγάλου Νι- 

χολάου χαὶ ἔφερέν τὴν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ ἔοαλέν τὴν 

εἰς τὸν ἅγιον Νικόλαον τοὺς Λατίνους. Καὶ ἐστράφην εἰς τὴν 

Αἰ τταλείαν, τότες ἐπέζευσεν χαὶ ἐπ τερίλχθεν τὸ χάστρον ἀπὲ 

τὸν καπετάνον. Καὶ ἀμιράλλης ἀπὲ τὸ ἔθγα του ἀπὲ τὰ Μύρα 

ἔόαλεν λαμπρὸν καὶ ἐχάψεν τὸ χάστρον" Υϑοικῶντα ὁ Ταχχᾶς 

τοῦτον τὸ μαντάτον, πῶς ὁ ἀμιράλλης ἐπῆρεν τὸ χάστρον τῶν 

Μυρέων χαὶ αἰχμαλώτισέν τους, καὶ ἐκχάψεν το, καὶ ὁ τόπος 

ἔμεινεν εἰς τὴν ᾿Ατταλείαν εἰς τὸν τόπον τοῦ ρηγός" χαὶ ἐπῆ- 

γεν καὶ ηὗρέν τους αἰχμαλωτεμένους, καὶ χαμένους τοὺς τό- 

ἥοὺυς χαὶ χαλασμένους, πολλὰ ἐλυπήθην καὶ ἅνταν ἐΐ 

λύπη ἀμήνυσεν τοῦ ἀμιράλλη νὰ μηνύσῃ τοῦ ρηγὸς νὰ τοῦ 

[Ὁ] ἰα συ Ὡν - [- 
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᾿ ᾽ - , ἢ , "ν 

πουλήσ: Ατταλείαν χαὶ νᾶ τοῦ ὁ 
τ 

«ὶ ὩΣ -. ὦσῃ εἴ τι θέλει, ἀ δὲ 
Ἂ 

χανοῦ, θέλει ποίσειν ὅσον χαχὸν σώνει διὰ νὰ πάρῃ τὴν χώραν ο) 

ου. Ὁ ἀμιράλλης ἐμηνῦσέν του: ὁ ἀφέντης μου δὲν χρειάζε- μ. Ξ ἐμ. ἃ ;ς τμιὴ τ 3 χῴξντὴς μ.0 8 Ἁ0 -φΘ 

Α 5 ΑΚ. “ 

ἅ σου νὰ πουλήσῃ τὴν χώραν του, ἀμμὲ ἂν εὕρῃ 
-.. 5» ᾿ 7ὔ " Α 

χαὶ ἄλλαις ν ἀγοράσῃ μετὰ χαρᾶς πέρνει ταις ἀπὲ τὸ μὲ φό- 
ἘΥ ΚΞ ι ΡΣ . ΦἈΕΥΎΒΗΕΙ. Ξ ᾿ ΓΕΑ ΞΑ 

δερίζε: γὰ σφιχτὴ νὰ τὴν παρ, τρεῖς φοραῖς ξόοχίμασεν χαὶ 

ἔχασεν τὸ κύπον του μὲ σαγίτταις χαὶ βερετουνία " χαὶ πάλαι 
᾽ : ε , -“ - ᾿ ᾿ ᾿ πὲ τ -ὔ ΄- 

ἐς τὸν δοισμόν του, ὅνταν θέλῃ ν᾿ ἀρχέψῃ, καὶ διὰ τοῦ θεοῦ 

φυλάγω σου χαλὰ χανισχία, 

ἯἝ Κγ ὴ ξ- ᾿ θ ) δν ᾿ ἡπόθεπ:" ἢ Ἵ Σ-: σ»- Φ ρα νὰ ξηγηθοῦμεν τὴν ὑπόθεσιν τοῦ ρηγὸς τῆς Φραν- 
Νι τ , Φ νι 4 ῦζυΝ τ εν 

Ὑκίας" δὲν ἧτον κουντέντος εἰς τὸ ψουμῖν τὸ ἐδῶχαν τοῦ ἀνη- 
΄, ΄ υ κ᾿ ΩΝ ᾽ - 

Ψιῶ του τοῦ πρίντ τζη τῆς Γαλιλαίας, ἀμμὲ ἦρτεν χαὶ ἀγχάλε- 
ι ͵ Ν ν ͵ . - ι 

σεν μὲ τοὺς μαντατοφόρους του εἰς τὸν πάπαν νὰ θελήσῃ νὰ 
Ν᾿; ᾿ , - , “ , Ψ» ἘΠΕ ΄ 
δώσῃ τὸ ρηγάτον τῆς Κύπρου τοῦ πρίντ( η΄ καὶ ἐπέψεν του τὰ 

στιχήματα. Θωρῶντα ὁ πάπας πῶς τὸν ἐσφίνγκεν ὁ ρήγας τῆς 
΄ τ τ " ὯΝ " - -““ Ἔ " 

Φρανγχίας καὶ εἶχεν καὶ δίκαιον, ἐμιηνῦσεν τοῦ ρηγὸς τῆς Κύ- 
- 5... ὄἐνὅσ Ὁ - “ τ - 

πρου νὰ πάγῃ σωματιχῶς ν ἀπολογηθῇ. “Ονταν εἰδὲεν ὁ βήγας 
͵ ἘΣ . ν ᾿ ΨΩ " τ ῃ 

πάπα, παραῦτα ἕρισεν τὸν σίρ Γίουᾶν Καρμαὴν « δὴ δ 
Ω 
το 
τ Ὁ τὶ Ὁ δ 

γὰ πάγῃ χαπετάνος εἰς τὴν ᾿Ατταλείαν᾽ χαὶ ὥρισεν καὶ ἐπῆ- 

ρᾶν φαγούραν πολλὴν χαὶ ὡδάγησεν τὸ ΚαΠΝΡΟΝΝ χαὶ ἐμήνυσεν 

καὶ ἁρμάτωσεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον γ΄ κάτεργα χαὶ μίαν 

σατίαν καὶ ἧρταν εἰς τοὺς Μύλους" χαὶ ὁ ρήγας ἐπῆγεν χυνη- 
Ν ΄ ΕῚ ᾿ , ι Α 

γῶντα χαὶ ἐπέσωσεν εἰς τὴν ἔμπαν πρὸς τὴν χὐόροοι χαὶ τὴν 

ὃς τέραν τῇ χ δ΄ ὀκτωύρίου ατξβ’ Χριστοῦ ἐνέόην ὁ ρὲ Πιὲρ 
ι 

χαὶ ἐπῆρεν μετά του τοὺς χαθαλλάριδες τοὺς κάτωθεν ὠνομα- 

σμένους" τὸν σὶρ Πιὲρ Ἱενουρίν, τὸν σὶρ Τζουὰν τὲ Γαύριάλλε, 

τὸν σιρ Ἱζουὰν Τεφενίου, τὸν σἱο Νικολὲ Τζε ἐμπελῆν, τὸν σὶρ 

Ἰ7ουὰν Τενουρῆν, χαὶ πολλοὺς ἄλλους χαθαλλάοιδες χαὶ ἀπὸ 

τὴν ἀποταγὴν του. 

Νὰ ἠξεύρετε καὶ τοῦτον ὅτι ὁ αὐτὸς ρὲ Πιὲρ ἀγάπαν 

τὴν ρήγαιναν ὡς γίον ὁρίζει ὁ θεός, τὴν Ληνύραν, καὶ ἐδγαί- 
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γοντά του υζ πα Ύ Ὁ τὴν Φρχγγίαν ὥρισεν “αὶ ἐδῷῶχχν τοῦ 
ῃ “ ΤΑ “ 

φαρράση του τῆς τίἀμπρας τοῦ ἕναν ἀποχάμισον τῆς ρήγαινας, 
κι δ Ἁ » Ἁ “ Α 

καὶ ὥρισεν τὸν αὐτὸν τξαμπερλάγον ὁποῦ τοῦ στρώνε: τὸ χρεῦ- 
᾿ “α ᾿ Ξ ι ΕΥ̓͂ 

6άτιν του νὰ βάλλῃ. τὸ ἀποχά ζυλσον τῆς ρήγαινας εἰς τὸ πλευ 

ρόν του χαὶ ὅντα νἄπεσεν ὁ ρήγας νὰ χομηθῇ ἀγκαλίζεν τὸ 
» Ἀ , ὦ -“ ε ΝΗ χ.: 

αὐτὸν ἀποχάμισον καὶ ἐχοιμᾶτον. ὁ μποῖος φαρράσης τῆς τ(ὰμ- 
φ ἢ , .Ν κι ᾿- - ͵ ἤν Ψ ᾿ 

πρας ἦτον Ιωχννὴς χδελφὸς τοῦ Μπασὲέτ᾽ καὶ ἤτζου ἐπορεύ- 
Ξ ἢ Ξ ΕΣ 2 5 “δ 

γέτον πολὺν χαιρόν. Καὶ ἐπῆγεν ὁ ρήγας εἰς τὴν Ρόδον, χαὶὲ 

ἐμηνίσεν τοῦ σὶρ Πιὲρ Τεσοὺρ καὶ τοῦ σίρε 1 
) 

«Οὐ 2:5 3 ι ᾽ ΄ ἢ ᾿ γ » δι ς 
ὁποῦ ἦτον εἰς τὴν ᾿Ατταλείαν, χαὶ τὸ ἦν: εἰς τὴν Ρόδον διὰ 

.] " , ΄ ᾽ Α 2} 

νᾶ μποῦν εἰς τὰ χάτεργα εἰς τὴν συντροφίαν τοῦ οἡγός αι 
“" "27 τὰ ,5 ᾽ Α ͵ » ᾿ 

παραῦτα ἐζέοησαν χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν Ροὸον εἰς τὴν συντρο- 

Ε 

΄ὔ - , ἢ “ 6. ᾽ ι 
φίαν τοῦ ρηγύς. Κα! παραῦτα ἐζεοησαν χαὶ τ οὐ ων εἰς τὴν 

ὥραν χαὶ ἐπεσῶσαν εἰς τὴν Βενετίαν, χαὶ ἔπρο οσδεχτίσαν τον 

μὲ μεγάλην τιμήν. Καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸ ᾿Αδενίου, καὶ ἐστάθην 

εἰς τὴν χούρτην τῆς Ρώμης ἔμπροσθεν τοῦ πάπα ὀνόματι ᾿Ιν- 

νοχεντίον. Καὶ μανθάνοντα ὁ σὶρ Οὐγχ (ς ντὲ Λουζουνίας τὸ 

ἔλα τοῦ θείου του τοῦ ρηγὸς εἰς τὸν πάπαν, ἦλθεν χαὶ χεῖνος, 

χαὶ πολλὰ ἀγκαλέστησαν" καὶ ὀπίσω εἰς πολλαῖς πλημμελεί- 

αἷς, δ πάπας χαὶ οἱ γαρδενάληδες ἐμπῆκαν μεσόν τοὺς ὁτόσα, 

ὅτι ἐμπάσαν τους χατὰ τὸν πρῶτον συσμόν. Καὶ ἐγονάτισεν 

χαὶ ἐποῖχέν τον λιζίον τοῦ ὄρχου, χαὶ ἐχοιτιάσεν τὸν ρήγαν. 

Οἱ ρήγας ἐκχτάστησε νὰ ἔλθουν οἱ δυσίχοι ἀπάνω τοὺς Σα- 

βαχηνούς. 

ν 

,» 

Ὅ πρίντζης τῆς ᾿Αντιοχείας ὁ χουδερνούρης τῆς Κύπρου 

χάτεργα νὰ π τὸν σὶρ Τζουὰν Καρομχὴν εἰς τεργ Φ Ὑλ ΝΠ τ 1] ρ βχην ξιὶς ἀρμάτωσε 

τὴν ᾿Ατταλείαν γιὰ ν᾿ ἀλλακτοῦν, νὰ στραφῇ εἰς τὴν Κύπρον 

τὸ ἄλλον ἀλλάγιν μὲ τὸν σὶρ Τζουὰν ἹΤεσούρ, ὁ ποῖος σὶρ 

Τζουὰν Τεσοὺρ ἀνάστησεν πολλοὺς τόπους καὶ ἐψήλωσεν καὶ 

πολλὰ μερτιχὰ τὸ τειχόκχστοι χαὶ τὸν πύργον. Ἐμάθεν το ὃ τ μὲρτ Ἢ ξΞ Χχ' τῇ ἐ ΡΥ δι μ ξ 

Ταχχᾶς χαὶ ἐσυνπίασεν φουσάτον πολὺν καὶ ἦρτεν εἰς τὸ χά- 
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στρον᾽ χαὶ τοῦτον ἐποῖχέν το, διχτὶ ἐδήθην μὲ τὸν ἀφέντην 

τῆς ᾿Αλαγίας, χαὶ ἐδῶχέν του λόγον νἄρτῃ μὲ τὰ ξύλα του 
Α Α ᾿ ε " “ ΕΣ «Ὁ Α Χ ᾽ , 

τῆς θαλάσσου, καὶ ὁ Τακκᾶς ἀπὸ τὴν γῆν νὰ τὸ ἀποκλείσουν. 

Μανθάνοντα τὰ αὐτὰ μαντάτα ὁ σὶρ Τζουὰν Καρμὲς παραῦτα 

ἁρμάτωσεν υίαν γριππαρίαν χαὶ ἔπεψέν τὴν εἰς τὴν Κύπρον χαὶ 

ἐμήνυσεν τοῦ χουύερν νούρη. Ὃ αὐτὸς κύρης ὁ πρίντζης παραῦ- 

ῳ.- τὰ ἁρμάτωσεν γ᾽ χ τεργα χαὶ ἔῤαλεν χαπετάνον τῶν χατέρ- 

γῶν τὸν σὶρ Τζουὰν Τεπρίες καὶ ἀπεσῶσαν εἰς τὴν ᾿Ατταλείαν 

πρὶν νὰ φτάσῃ τὸ φουσάτον τοὺς Τούρχους μίαν ἡμέραν. Ὁ 
ΠῚ -“ » ἘΣ Ἐξ ΦῸΣ ΓΟ » 6 , χ  Ω ᾽ ᾿ , 
Γαχκᾶς ἐσυνπίασεν με χιλιάδες ἀνθρώπους χαὶ ἦρταν ὀχτὼ χά- 

“- “4 « » , Α ,ὔ 

τεργὰ τῆς θαλάσσου. Ὁ χαπετάνος ἀρμάτωσεν τὸ χαστέλλι 
. ᾿ »ς ἃ ὔὕ Υ τοῖς τ τῳ βί Ε ᾿ Ἔ ᾿ ᾿ 

χαλὰ καὶ ὠρὸοινίασεν χαλὰ παῖε βίγλαις του καὶ ἔἕρισε νὰ μή- 
Ν ψι Α » ΄ ΝΝι ῃ 

δὲν ἦναι τινὰς ἀπότορμος οίψῃ βερετοῦνιν οὐδὲ σαγίτταν 
5 

εὔκαιρα, παρὰ ἅνταν ἐῤοημν ̓  φουσάτον. Καὶ ὁ Ταχχᾶς ἐ- 

τριγύρισεν τὸ κάστρον ἀπ ἔξω χαὶ ἔρριψεν μέσα πολλαῖς πέ- 
᾿" δι, - -" 

τραις καὶ ἄλλα πολεμικά, καὶ μὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ δὲν 

ἔόλαψε τινά. Ὃ χαπετάνος ὁ σὶρ Τζουὰν Καρμαγῆν ὥρισεν καὶ 

ἐσύραν μίαν πέτραν, χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν χατούναν τὴν ἔστησεν 

ἀπ᾿ ἔξω χαὶ ἐτσάχισέν τὴν, χαὶ ἐσχότωσεν πολλοὺς ἀνθοώπους. 

Τἄπισα ἔ ΤΕ σχάλαις ἐκ! ὑσὶ μετ ταις ἘΞ ἘΞῸ ἀπρες 

ι Α μπετία, 9. ἕρισέν τους καὶ πον, τὰς ἜΚΑΝΕΣ χαὶ τὰ δο- 

ξαρία - καὶ οἱ Τοῦρκοι ὅπου ἦσαν εἰς ταῖς σχάλαις ἐπέσαν εἰς 

τὸ χαντάκιν, καὶ τοὺς ἄλλους ἐσχοτῶσαν ἕναν μέγαν ἀμιρᾶν 

συγγξενῆν τοῦ Ταχχᾷ. Τότες ἀνοῖξαν ταῖς πόρταις τοῦ χάστρου 

Καὶ ἀντὶ τὸ Βενίου ἐπόθανεν ὁ πάπας καὶ ἐχειροτονῆσαν 

ἕναν καλόγηρον ἀπὸ τὴν μονὴν τοῦ ἁγίου Βίκτωρος ἀπὸ τὴν 

Μαοσιλίαν, καὶ “Ὁ γούμενος τῆς Μαρσιλίας, καὶ ἐχράξαν τον 

πάπαν Οὔρπαν πέμπτον. χαὶ ὁ ρήγας ἐποῖχέν του μὲ εγάλην 
, ἣΝ , 

γαοάν" χαὶ τελειόνοντα τὴν δουλιάν του εἰς τὸ ᾿Αθενίου ὁ ρή- 
ωὶ τ 
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γὰς ἐπῆχεν εἰς τὴν Φρανγκίαν χαὶ εἰς τὴν Γενούοαν, χαὶ εἰς 

τὸν ἐμπεραδούρην τῆς ᾿Αλαμανίας, χαὶ οὗλοι οἱ ρηγάδες κα αὶ 
" 

οἱ ἀφένταις ἐποῖχάν τοῦ μεγάλην τιμὴν καὶ πολλὰ χανισχία 

ἀφεντιχά 

Γροιχῶντα οἱ Τοῦρχοι πῶς τὸ θανατιχὸν ἐ τοὺς 
- τς 

μ Ὗ 
- Ω .«Ξ {.- [σ] « 

ἀνθρώπους τῆς Κύπρου, καὶ ὁ ρήγας ἦτον εἰς τὴν Φρανγχίαν, 

οἱ Τοῦρκοι οὗλοι ἀντάμα ἁρματῶσαν ιβ΄ κάτεργα καὶ ἐθάλαν 

χαπετάνον ἕναν ὀνόματι Χαμοὺτ Ραίς, καὶ ἦλθαν εἰς τὴν Κύ- 

προν, καὶ ἀπεζεῦσαν εἰς τὴν Πενταγίαν, καὶ ἐχουρσεῦσαν πολ- 
δὲ Ω 3 - ι ΕΙ ἢ ι “ ι 

λοὺς λᾶς, καὶ ἐπῆρεν τοὺς χαὶ πῆγεν. Καὶ γροιχῶντά τὸ ὁ 
, Ὁ» δ εν ϑ τα Δ “1 , . 0 , ἜΝ τ᾽ ι 

πρίντζης ἔπεψεν ἀπὲ τὴν Λευχοσίαν ἀνθρώπους ἀπεζοὺς καὶ 

τῶν ἁρμάτων καὶ χαθαλλάριδες, χαὶ ἐπ ἣγαν εἰς τὴν Πενταγίαν, 

καὶ ἐμάθαν πῶς ἐπῆγαν. Καὶ μοναῦτα ὁ π ἰντζης ἁομάτωσεν 

β΄ κάτεργα διὰ νὰ πάρουν βιτουαλίαν καὶ ν᾽ ἀλλάξῃ τὸν χα- ἢ 
, ᾿ νι Π: “Ὁ Τε ͵ὕ το Ὁ - ι ᾿Ξ Ος ξνι , ταν ’ ἿΞ 

πετανον μισξο ΤῊ ξπριες χαι εἐζεοὴν τῊ τὴ ὁ μνος 

᾿ τὸ εἰς τὴν Πάφον χαὶ εὗ- 
-- 

- ψῦ.λἢ ΑΕ: ΤῸ 
ἰανουαρίου αἀτξγ Χριστοῦ καὶ ἐπῆγε 

ρέν τους σχλερίαις, καὶ ἐποῖχεν ἐχεῖ υέραις 0υ.- καὶ εἰς ταῖς 

ιγ΄ τοῦ φευρουαρίου ἐποῖν"εν γαλήνην ἡ θάλασσα, χαὶ ἐπῆγεν 

εἰς τὴν ᾿Ατταλείαν, χαὶ ἔ ἔφερεν τοὺς λᾶς τῶν ἁρμάτων μετά 

του, χαὶ τὸν σὶρ ἀφέντε Καρμαγῆν. 

Ὅνταν ἐπ ἦγεν εἰς τὴν Τουρχί αν ὃ Μαχουμὲτ Ραῆς ἠξη- 

γήθην πῶς ἡ Κύπρος εἶναι: εὔχαιρη χαὶ δὲν πολομοῦν χαμιμίαν 

βίγλαν, καὶ χάρησαν πολλά" καὶ ἁρματῶσαν ς΄ κάτεργα καὶ 

ἦρταν εἰς τὸ Καρπάσιν χαὶ ἐχουσέψαν το καὶ πῆραν πολλὰ 

χωρία χαὶ ἀνθρώπους, καὶ ἀπ᾽ ὀλίγον ἐπέρναν τὴν χυρὰν τοῦ 

Καρπασίου, γυναῖχαν τοῦ σὶρ ᾿Αφρὸ Τελαρῶτζε- χαὶ ἐστράφη- 

σαν εἰς τὴν Τουρκίαν. Καὶ ὁ πρίντζης ἔμαθεν τὰ μαντάτα 

χαὶ ἐμήνυσεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ ἁρματῶσαν δ΄ χάτεο-- 

γᾶ, καὶ ἔραλεν καπετάνους τὸν μισὲρ Φραντ τζιχὴν Σπινόλαν, 

τὸν σὶρ Ὑζακὲ Τεμιτρέ, τὸν σὶρ Σαδεντετέ, χαὶ χαδαλλάρην 

τὸν σὶρ Χαρρὴν Τελαχουροῦνε, καὶ ἐπέψεν τους νὰ βλέπουν τὸ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 8 
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παραγιάλιν" τὰ θ΄ κάτεργα, ἐπῆγαν ἀπὲ τὴν μερίαν τῆς ῬΤουρ- 

κίᾳς τοῦ Καρπασίου, χαὶ τ' ἄλλα. β΄ ἐπῆγαν τὴν. μερίαν. τῆς 

Πάφου- χαὶ παγαίνοντα τὰ. χάτεργα ἀπὲ τὸ Καρπάσιν τὰ ἦτον 

ὁ σὶρ Φραντζικῆς Σπινόλας, χαὶ ὁ σὶρ Χαρρὴν Τελαχουροῦνε 
κ ᾿ Γ΄ ,ὔ Ω ν 21 , » μῃ ᾽ 

πρὸς τὸν Κορμακίτην, ἡὐραᾶν β ζύλα τουρχιχα, τὸ ἔἕνᾶν. ἄπε-. 
» -“ 5» Α Ὁ " “- ’ ι Ν "» 

ζεῦσεν εἰς. τὴν γΥἷἦν. καὶ ἐπῆγεν χουσεύγοντα, χαὶ τὸ ἄλλον. 

στεχεν. χαὶ εὑρίσχοντα: τὸ. χάτερ γὰν εὔχαιρον οἱ. Κυπριῶταις 

ἄλαν λαμπρὸν χχὶ χάψον το χαὶ ἜΡΝΩΣ οἱ ἀνθρῶποι ὑποῦ 
; ΡΣ ν ἈΡῪΣ Ὁ Κὴ 

ἦτον εἰς τὴν. γῆν ἀπεςεμένοι τὸ πῶς ἐχαύγετον τὸ ζύλον τους, 
᾿ Ε .Δ 7 Ν 
ἐνέθησαν εἰς ἕναν βουνάριν καὶ ἐθέλα νὰ διαφεντευτοῦν 

Καὶ μανθάνοντα τὸ. μαντάτον ὁ ρ δε ἔπεψεν λᾶς 
Ξ᾿ ς τ ὦ , , ν 

τῶν ἁρμ μάτων, καὶ ἐπιάσαν τοὺς χαὶ ἐφέραν τοὺς εἰς τὴν ΔΛευ- 
7ὕ ι ᾽ » » , ; 

χοσίαν γχαὶ ἐχωλοσύ ὑρᾶν τοὺς εἰς τ ἄλογα χαϊ. ἐχρέμασαν τοὺς 
» “. 

Τὸ. ἄλλον κάτεργον τὸ τούρχικον τὸ ν᾿ ἀποσχεπάσῃ τὰ ἢ χά- 
Α χσ , ΠΣ ι Ε ι » , " 

τεργα τα Κυπριωώτιχα, ἜΝ και ἐφυγξν᾽ χαὶΐι ξς τασϑν το. “τ 

ἀάαερον τοῦ σὶρ Φραντζ ιχῇ «Σπινόλα, καὶ. ἐπὶ γϑὲν ἃ ἀπάνω του 
ἾΡΟΣ . δό( Ε ᾽ν 

ἀξαουάτωτον, χαὶ ν οἱ Τοῦρχοι ἐπαραδόθησαν, χαὶ ξδη- 
» 

σάν τὸ χαὶ ἐπῆράν το υὑξτά τους. Τὸ ἄλλον πεὸ λυ; τοῦ σὶρ 

Χαρρῆν Τελαχουρούνα ἔμεινεν εἰς τὴν Κύπρ ν διὰ νὰ δοῦν πῶς 
,ὔ -- , “οΨ ε τύ 

χαύγεται τελεῖα τὸ χά ξργον τὸ τούυρχιχον. Θωρῶντα οἱ Τοῦρ- 
Α ὦ“ -“ ι “ὦ ξιρς , τι 

χοι τοὺς λᾶς τοῦ χ9 τέργου τοῦ σὶρ Φραντζιχῆ Σπινόλα ἀξαρ- 

μάτωτους εἶπαν. μεσόν τοὺς: θωροῦμεν πῶς οἱ χριστιανοὶ κωλο- 
, ἐρῆα . ΝᾺ 

σύρνουν καὶ φουρχίζουν. μας, καὶ ὁ 
᾽ Ω « , ᾿ ΕΡΞΕ ῃ ΕΣ ἘΞ Α : ΓΞ κ - ᾽ 

μεν. εἰς τ ἁἀρματά:μας. ν ἀποθάνωμεν, παρὰ νὰ μᾶς χωλοσὺ- 
ι 

5 τ τἷς ᾧ ἢ κι , ᾿ 
ρουν! Καὶ μοναυτα ἐχόψαν το παλαμιάριν, χαὶ γξεμόνουν “α 

, » ΕΞ ν 
δοξό ρα χαὶ συοὰν ταὶς σαγίτταις, χαὶ ξσχηοτωσοαν τὸν. χΧαζθς-. 

: 

τόνον τὸν σὶρ Φραντζι ικῆν. Σπινόλαν, χαὶ ἐλχαθῶσαν χαὶ πολ- 
- ε ΝΤ" ᾽ , κ 

λοὺς τοῦ χατέ ἔργου. Θωρῶντα οἱ προϑέλοιποι τὴν: ἀντοίαν τοὺς 

Τούρχους;. ἐπέσαν. χἄποσοι. εἰς: τὴν θάλασσαν .χχὶ ἐπῆγαν πλέξ 

οντα εἰς τὸ ἄλλον χά ἄτεργον τοῦ σὶρ Χαρρῆν Τελαχουροῦνξ, 

χαὶ εἶπάν τού το, ὅτι δὲν τὸ ἀποσχέπαζεν. Καὶ μοναῦτα ἐποῖ- 

ἐν γλυτόνομεν" ἂς σταθοῦ-: 
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χεν τοὺς ἀνθρώπους του καὶ ἁρματώθησαν, καὶ ἐτρέξαν ὀπίσω 

τοῦ χαὶ ἐφτάσαν" χαὶ ἀπὸ τὸν θυμόν τοὺς οἱ Κυπριῶταις 
, ς » πὸ » τ , ᾿" ε 7 “- τι , 

ἀπηδῆσαν εἰς τὸ τούρχιχον χαΐ ὃ' σἴὸ Χαρρὴῆν Τελαχουροῦνα ὃ 

καπετάνος" χαὶ ὁ λαὸς. ἧτὸν πολύς, χαὶ τὸ ξύλον ἐπλαγίωδεν, 
᾿ 

καὶ ἐπέσαν πολλοὶ λᾶς εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ὅλοι ἦσαν ἁρ- 
,ὔ " ε , ς -“ » ,ὕἷ 5» 

ματωμένοι χαὶ ὃ χαπετάνος ὁ Σπινολᾶς: ἐπνίγησαν. Καὶ ἐνέ- 
ι Ν , “ ,] Δὴ ΕῚ Α , 7 ΕΞ 

φανὲν χαὶ τὸ χάτεργον τοῦ Τζουὰν το Ν ἄπο τὰ μέρη τῆς 

Πόφου, χαὶ ἐπιάσαν τοὺς Τούρκους, “ὅπου ἐμεῖναν ζωντανοὶ χαὶ 

ἐσιδορῶσάν τοὺς" χαὶ ἦρταν τὰ δ΄ κάτεργα καὶ ἐφέραν τὸ ξύ- 
ι “ Ἢ ι τὶ Α 

λον τούρκιχον χαὶ τὸ μισοχαμένον χαὶ μὲ τοὺς Τούρχους, καὶ 

ἦλθαν εἰς Κερινίαν- χαὶ ὁ χουθξεονούοης πολλὰ ἐλυπήθην τὴν 

ζημίαν χαὶ τὸν θάνχτον τοὺς. β΄ χἀπετάνους, χαὶ Ἢ σεν καὶ 

ἐχωλοσύραν τοὺς Τούρχους χαὶ ἐχρεμόάσαν τοὺς εἰ 

χαις. Καὶ ὁ πρίντζης ἐμήνυσεν εἰ: τὴν 

υμοπτώθησαν ἄλλα δ΄ κάτεργα. καὶ ἦλθαν εἰς τὴν Κεοι(νί)χν εἰ 
Ψ 7 - » , Ἅ Ἔ ΕῚ Α " 

ΤῊΝ συντροφιὰν τῶν ἄλλων δ΄, και ἡυρῶν κᾶατι σχτίαιῖς μὑ8. τὰ 

ΕΠ 2 

δ΄ κατεργα᾽ χαὶ ἔοχλεν χαπιτάνον τὸν σὶρ τζ ουὰν Ταντιότζε 
ι Ν 4 

τὸν υἱὸν τοῦ σὶρ Τουμᾶς, χαὶ τὸν σῖρ Τζουὰν Τεσοὺρ τὸν ἀ- 

γᾷ 

μιράλλην εἰς τὴν συντροφίαν του; χαὶ ἄλλους πολλοὺς χαδαλ- 
δ Α - ᾽ τ κ 

λάριδες, νὰ πᾶν εἰς τὴν Τουρχίαν νὰ" τὴν ζημιώσουν. Τὸ λοι- 
να, - ᾿Ὶ « " ΡΒ 

πὸν ἐξέθησων τὰ η΄ ἐὼν χαὶ ἡ" σατίαις, χαὶ ἐπῆγαν εἰς 
ζ σεν ὡ,(Ἃ ᾿ ᾿ πεζέ ΞΔ ᾿ ᾽ - ι δ, ψα 

τῊΝ Ῥουρχίαν χαὶ απὲες έψαν εἰς “τὸ Ανομοῦριν καὶ ἐχουρσεψαν 
Α 

τοῦ χαὶ ἐπολεμίζαν τὸ χάστρον, χαὶ μὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ 

ἐπῆραν τοὺ: Τούρχους χαὶ ἐφέραν τους. εἰς τὴν Κύπρον, χαὶ 

ἐοδλον λαμπρὸν καὶ τὴν χώραν ἐχάψαν τὴν. Καὶ τότε ἐπῆγαν 
ει ἈΝ Η ι 5 7 ᾿ Ἁ ΝΣ , ᾿ κ ᾿Ὶ ’ 

εἰς τὸ Σὲ 'χαὶ ἐπαραχάτσον τοὺ" καὶ δὲν ἡμπόρηπα νὰ τὸ πά- 
ὃ Ὦ ς Ἦν ἀγα ι - " πρννν ἜΣ Ἂς ΙΝ ἌΡ ΩΣ 

ρουν; ὀιατὶ ἀναγχάζουνταν νὰ πᾶ νὰ εὕρουν τὸν Μαχομιὲτ Ραίς, 

ὅτι ἔμαθον πῶς ἦλθεν εἰς τὴν Κύπρον γυρεύγοντα τὸν Χωμὲτ 

Ραίς- χαὶ "γροικῶντα δ᾽ Ῥαὶς πῶς τὺν" γυρεύγουν. ἀφῆκέν τὰ χαὶ 
Α 

πῆγεν. ἀπὸ τὴν Κύπρον, χωρὶς νὰ ποίσῃ ζημίαν, χαὶ ἐπῆγεν 

εἰς τὴν Συρίαν καὶ ἐχώστην εἰς τὸν λιμιόναν τῆς Τρίπολης. 
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Ο᾽ ἀμιράλλης ἐμήνυσεν τοῦ Μελὲκχ ἀμιρᾶ ὁποῦ ἦτον εἰς τὴν 

Τρίπολην νὰ μὲν χαορεντιάσῃ τὸν Μαχωμὲτ Ραίς, ὅτι εἶνα! ἐχ- 

θρὸς τῆς Κύπρου, καὶ ἡ Κύπρος ἔχει χαλὴν ἀγάπην μὲ τὸν 
" 

σουλτάνον τοῦ Καργίου. Ὃ Μελὲ ἀμιρᾶς ἔδειξέν του καλὸν 
᾿ νον κ. , ΞΞ : δὲ δύ 

φανὸν χαὶ ἐμήνυσέν τους, πῶς ἐγὼ ἀπὸ ξχυτῆς νου δὲν δύνο- 
Α Ἁ Ψ᾿.“» : ᾿ “- , ς “ "Ὁ 

μαι νὰ τὸν διώξω, χωρῖς νὰ μοῦ μηνυσὴ ὃ οὐ ΝΤΟΒΕ. τοῦ Καο- 
» “ ΕΣ Ω ᾿ ; ᾿ 

γίου. Καὶ εἰς τοῦτον ἔστειλεν ἀμιράλλης σ΄ ἀπὸ τὰ χάτεργα 
ι »  Α 

χαὶ ἐδωχέν του ὁ Μὲλ ἀμιρᾶς δύο Σχραχηνοὺς καὶ ἐπῆράν τὸν 
ι ἷν “" , ᾿ "ο “" "» Π ᾿ ᾿ 

εις τοὺυ σουλτάνου, χα! πο ναχογοῦν ἐπέψεν χανισχίχ εις τὰ 

χάτεργα᾽ χαὶ θεωρῶντα τοὺς Τούρχους τοῦ ΠΑΜΕμΔΘαΘΝ χλαπ- 
5 ε ᾽ δι ΨῈ Αχῷ 

πωμένους ἀπάνω, ὁ Μελὲχ ἀμιρᾷ ἐνγχρίστην χαὶ δὲν ἐφῆχεν 

ἀυνιοάλλης πῶς τινὰν νὰ πάγῃ εἰς τὸν σουλτάνον. Θωρῶντα υἱς 
᾿ 

ὃ 
-Ὁ ’ὔ ΕΣ , » ρεῖ νὰ ποίσῃ ἐστράφην εἰς τὴν Κύπρον χαὲ Ω , Ἁ » 

τιπότες δὲν ἦμπορ 
ΣΟ , 

ἐξαρμάτωσεν. 
ε , 

Μοναῦτα ἐμήνυσεν ὁ κουδερνούοης ν᾽ ἁρματώσῃ δ΄ κάτεργα 
ε » , “ 

ὃ ἀμιράλλης ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον διὰ φύλαξιν τοῦ νησίου, 

κατὰ τὸ συνῆθιν- καὶ ὅνταν ἐπλερώθησαν οἱ ναῦταις, ἐφύγαν 

ξχυτῆς τους, ἐγυρέψεν τοὺς χαὶ ηὗρέν τοὺς χαὶ χυῤέν- 
ν 

ὸ 

τισέν τους μὲ τὸ τρουμπέττιν, χαὶ ἔκοψεν πασανοῦ τὸ φτίν του 

τὸ δεξιόν οἱ ποῖγοι διαφεντεύτησαν διὰ Γενουθίσων " καὶ διότι 
ἘΠῚ ᾽ ᾿ , “ ’ ρ, " εὑρίσχετον εἰς τὸν λιμιόναν ἕναν χάτεργον Γενουθδίσιχον τὸ 

- » ’ ΄ ς Ρ “τς . λῴ,, «ΤῸ ᾿ ᾿ ᾿ ποῖον ἐναύλωσέν το ὁ χκουθερνούρης νὰ πάρῃ βιτουάλιαν εἰς τὴν 
᾿ 7 ᾿ “ - » Ρ, ᾿ , 

Αἰ τταλείαν, χαὶ θωρῶντα πῶς ἐχυοέντισεν τοὺς συντρόφους τους, 
» 

ἐπηδῆσαν εἰς τὸ κάτεργον καὶ ἐκόψαν πολλοὺς Κυπριώταις, ὅ- 

ἐπέρναν τὴν βιτουαλίαν εἰς τὴν ᾿Ατταλείαν, καὶ ἐπῆραν 

τὴν βιτουλλίαν, καὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν Χιόν. Καὶ μοναῦτα ἐμή- 

Ο “ ῬΕ , “-ο. “ ᾿ 3 “ Ὁ Α Ρ 

γυσεν ὁ χουοερνουρης καὶ ἐχρατῆσαν ὅλους τοὺς Γενουοίσους 

χαὶ νὰ πιάσουν χαὶ τοὺς ἐγ ύτρθες τῶν αὐτῶν κατέργων ὃ 

ἄμιρ οὔλλης, καὶ νὰ τοῦ υνηνύσουν νὰ στρε έψη τὰ πράγματα: τὰ 

ρίσους, ὅπου ἦτον 
» Ξὰ 

πῆρεν. Καὶ μοναῦτα ὃ ποδεστᾶς τοὺς Γενου 
᾿ ᾿ , « “ δ, ϑι , 

εἰς τὴν Αμμόχουστον, ἑρμάτωσεν ἕναν γρίππον χαὶ ἔπεψέν τον 
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γυρεύγοντα τοῦ κατέργου. Εἰ δὲ τὰ δ΄ κάτεργα ὅπου ἐφυλά- 

γὰν τὸ νησὶν ἐστράφησαν εἰς τὴν Κύπρον μὲ τὸν σὶρ Νικὸλ τὲ 

Η᾽ μπελὶ τὸν καπετάνον, καὶ ἐστέκουνταν εἰς τὸν λιμιόναν, ἐγ- 

δέχοντα ὁρισμὸν τοῦ πρίντζη. Καὶ θωρῶντα τὸ κάτεργον τοὺς 

Τενουδίσους ὅπου ἐστρέφετον ἀπὸ τὴν Χιύν, χαὶ χατὰ τὸν ὁρι- 

σμὸν τοῦ ποδέστα ἐποῖκον ἄρμενον χαὶ ἐπῆγαν ἀπάνω του, καὶ 

μερτικὸν σολδάτοι τοῦ ρηγὸς Σιτζηλιανοὶ ἀπηδῆσαν ἀπὸ τὸ 

χάτεργον τοῦ ρηγὸς εἰς τὸ Γενουύδίσικον, καὶ ἐσκοτῶσαν καἀπό- 

σοὺς Γενουθίσους. Γροιχῶντα ὁ ποδεστᾶς ὀνόματι σὶρ Γιλιάμε 

ΔΛερμὴν τὴν ζημίαν τὴν τοὺς ἐποῖκαν χαὶ τὸν φόνον, ὥρισεν 

χαὶ ἐπιάσαν ἕναν [{Π|ζάνην ὅπου ἦτον εἰς τὸ βάτεργο. τοῦ ρη- 

γὺς, καὶ ὐρέν τον ἀφορμὴν πῶς ἦτον Γενουθίσος, καὶ ἀρνᾶται 

πῶς δὲν εἶναι ὥρισεν καὶ ἐκόψαν τὴν γλῶσσάν του. Γροικῶντα 

ὃ σὶρ Τζουὰν Τεσασοῦν ὁ ἐμπαλῆς πῆξις Αμμοχούστου τούτην 

τὴν παράξενην χρίσιν τὴν ἐποῖκεν εἰς ξένην χώραν, ἐποῖχκέν τὸ 

γῶσιν τοῦ ἀμιράλλη ὅπου ἦτον ὁ σὶρ Τζουὰν Τεσοὺρ, χαὶ 

ἀγχρίστην πολλά, χαὶ ἐχχθαλλίχευσεν μὲ τὸν ἐμπαλῆν καὶ 

ἦλθαν εἰς τὴν λότζαν τοὺς Γενουθίσους, χαὶ ηὗραν ταραχὴν 
᾿ δ γΑ ν ᾿ ι ρ, ΤΆ ὦ. Ἰϑκν ἴδον. 5 

εσον τοὺς Πιζιανοὺς καὶ τοὺς Γενουοίσους" καὶ ἐχεῖ ἐχατη- 

γόρησεν ὁ ἀμιράλλης τὸν ποδεστᾶν πολλά, ὅταν ἐθέλησεν χαὶ 
» “- Α 7, ᾽ Α 

Ἐπ υσν ον. χρίσιν τοὶ ὑπ νον εν πὸ ΣΟ, ὑῶν ὐλλτυ 1. 

ον νν Ψεῖι τὸ ἀλλάγιν τῆς ᾿Ατταλείας τοῦ... Καὶ τῇ λ΄ σεπτε- 

Θρίου α«τξ δ΄ Χριστοῦ ἐδάλεν καπετάνον εἰς τὰ κάτεργα τὸ 

σὶρ Πόλτε Ποῦν καὶ ἐθγῆχκαν τὰ αὐτὰ χάτεργα καὶ ἐπῆγαν 

εἰς τὴν ᾿Ατταλείαν, καὶ ἔμεινεν τὸ κάτεργον ὅπου ἦτον ὁ χα- 

πετάνος ὁ σὶρ Πόλτε Ποῦς, καὶ ἔμεινεν εἰς τὴν ᾿Ατταλείαν διὰ 

γὰ σηκώσῃ τὸν καπετάνον τὸν σὶρ Μπατὶ Ῥεπρ ίες χαὶ ἐπῆ- 

αν τὰ γ' χάτεργα εἰς τὴν ριθιέραν διὰ νὰ Ἰλινθοννν τοὺς 

Τούρκους, καὶ ἦλθαν εἰς τὴν ᾿Αλλαγίαν χαὶ ἐποῖκαν μεγάλην 

(!) ΔΛείπει ἕν φύλλον. 
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Ἄ 7ὔ Ν Η (᾽ ᾽ κ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ Η͂ 

ζημίαν, χαὶ ἐνέθησον εἰς τὸν λιμιόναν διὰ νὰ πο λεμίσουν τὸ 
““ . χαὶ ἐξέρ; τε Θί ΚΑΡΆΒΙΝ ἕ χάστρον᾽ χαὶ ἐξέοησαν γ΄ καραθία τούρκιχα χαὶ ἐπολεμίσαν " 

χαὶ ὡς ᾿γίον “ἐπ τολεμίζαν, ἀναφάναν ἄλλα β΄ χαραθίαχ ἀκιν κ᾿ 

χαὶ ἐγίνησαν δ΄, καὶ ἕρισεν ὃ σὶρ Νιχὸλ Αυζὲς τὸν σὶρ Τζουὰν 

Γουνέμας νὰ βιστηρίσῃ τὸ ἕναν χαράδιν ὡς γίον ἐμπαίνει" καὶ 
ἐχεῖνος δὲν ἐθέλησε δου κοῖνς ΡΤ ΟΣ ΞΕ ἀξέθηυ ΞΕ ΕΡΒΞΙ ΞΕ ἐκεῖνος δὲν ἐθέλησεν νὰ τὸ βιστηρίσῃ, καὶ ἐξέοην ἔξω νὰ πάγῃ 

χαὶ ἐξέθην καὶ τὸ ἄλλον χάτεργον καὶ ἀχλούθησέν του, χαὶ 

ἦλθαν εἰς τὴν Κύπρον χαὶ ἐσμίκτησαν μὲ τὰ ἄλλα δύο" καὶ 
“ ᾿ » 7 

πρὶν “νὰ ἀπρῦν ἐσηχώθην μία σχλερία μεγάλη, καὶ ἐχωρίστη- 

σαν" τὰ γ ἐπῆγαν εἰς τὴν 'Κερινίαν, καὶ τοῦ «χαπετάνου “ποῦ 

εἷρ Πατῆ ἘΡΤΡΙΣΣ ἐπῆγεν. εἰς τὴν Πάφον, χαὶ ἐκεῖ εὗρεν τὰ 

χάτεργα τὰ Βενέτιχα, ὅπου ἦτον ὁ -σὶρ Τζάχε “Τελουζουνίας, 

χαὶ τὸν σὶρ Πιὲρ Ταμοῦντε ὅπου πήγαινεν πέρα, καὶ ἐρικου- 
» ᾿ Α 

μαντιάστην τοὺς καὶ ἐπαραχάλεσέν τοὺς νὰ τὸν ριχουμαντιά- 
᾿ Ἃ " " - “ --α,5 ο᾽» , σουν εἰς τὸν οἦγα᾽ καὶ ἐγύρισεν χαὶ πῆγεν εἰς τὴν ᾿Αμμόύχου- 

στον χαὶ ἀπέζευσεν: "καὶ ἦλθεν ὁ σὶρ Νιχὸλ ᾿Λαζὲς εἰς “σὴν 

ευχοσίαν χαὶ ἐ ἐξηγήθην τοῦ πρίντζη τὴν ὑπόθεσιν τοῦ σὶρ 

ζόρτζε- ὃ. χῦρις πρίντζης ἀνχρίστην καὶ ἔπ εψεν καὶ ἀρεστία- 

σεν τὸν ἄνωθεν Τζόρτζε Γόνεμε εἰς τὴν Κερινίαν. Τότες ἐμή- 
- ᾽ , ᾽ -" Α 

γυσεν τοῦ ἀμιράλλη καὶ ἁρμάτωσεν θ᾽ χάτεργα γὰ πᾶν εἰς τὴν 
7ὔ -᾿ , τ ΕΝ ἜΘ Ε- 

συντροφίαν τῶν ἄλλων γ Ἂ χτέργων ὅπω ἦσαν εἰς τὴν Κερι- 

νίαν, νὰ πᾶν νὰ γυρέψουν τὰ ε΄ τούρκικα, χαὶ ἔθαλεν χαπε- 

τάνον εἰς τὰ ἄνωθεν χάτεργα τὸν καθαλλάρην τὸν “σὶρ Ροτζὲρ 

Τελὰ Κολθέ, χαὶ ἔπεψέν τον εἰς τὴν Κερινίαν διὰ νὰ ἐμπῇ 

ἀπάνω εἰς τὸ χκάτεργον᾽ χατὰ τὸν ὁρισμὸν ὃ ἀμιράλλης ἁρμά- 

τωσεν τὰ β΄ κάτεργα εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ ἔόχλεν χκαπι- 

τάνον εἰς τὰ δύο ὥς που ν᾽ .«ἀπεσώσῃ εἰς τὴν Κερινίαν τὸν τ 

Νιχὸλ Μανσέλ᾽ καὶ ἦλθαν εἰς τὴν Κερινίαν χαὶ ἐγυρέψαν τὰ 

τῇ κάτεργα, χαὶ εἶπάν τοὺς πῶς ἐπῆγαν εἰς τοὺς Μύλους᾽ χαὲ 

μοναῦτα ἐποῖχαν ἄρμενα χαὶ ἐπῆγαν καὶ ἐφτάσαν τους᾿ χαὶ 
᾿ ’ ἣΝ ; ᾿ , 

χείνην τὴν ὥραν ἀναφάναν γ΄ τούρκικα, καὶ δὲν τ' ἀποσχεπά-- 



' 

εἰν ἦν ἐπ τ -- ι ᾿ “,“,} ι » 
σεῦσαν τὴν χώραν, χαὶ ἐπῆραν ροῦχα χαι λιχὸν πολύν, χαι΄ ἐ- 

7 ᾽ 4( Ἴξ ε ͵χἷρ.ρ , 
φέραν τὰ εἰς τὰ ξύλα τους. Ὃ σὶρ Ιχτὶ Τεμόρφου ὁ τ(ιοιτά- 

γος τῆς πόλις ἐποῖχε νῶσιν τοῦ χαπετάνου τῶν χατέργων τοῦ 
" ἊΝ Γ΄ ᾿ Υ - » 5 “ΞΟ 

σὶρ τορος Τελὰ Κολύε, χαὶ πρὶ νὰ ἔλθουν τ' ἄλλα β΄ ἐ0γ: - 
δα σον Ξ ἘΣ γἋΧ 

χαν τὰ Ἶ χαὶ ἐπῆγαν καὶ “ηὐράν τὰ τούρχκιχα, χαὶ ὥρισε νὰ 

βιστηρίσουν, χαὶ ὅπου ἦτον τῆς βουλῆς του ἐἶπάν του, ὑυὲν τὰ 
- τ ἣ ι 7“ 

τ ἘΠ ΟἾΣ, ὅτι εἶναι φορτωμένα χωργιάταις, καὶ θέλουν πνιγῆν 
πὸ. (3 ᾿Ὶ εν - - . , ἤ 

ἀμμὲ νὰ τὰ πολεμίσουν. Οἱ Τοῦρχοι θωρῶντα τὰ γ᾽ χάτεῤγα 
τς ἈΜΜΕΙ ΠΡ ΡῈ 
πον ΕΤΊΘΣν, χαρδίχν χαὶ ἐστάθησαν χαὶ πολεμίζ (αν, καὶ τὸ 

ἕναν κάτεργον ἀπὲ τὸ 

ιχο ἕναν το ὕρχ: ν χαὶ ἐτ 

τ ίαν, χα 
ς “ κ 

ὶ ἔσφιξεν ὁ πόλεμος" καὶ εἰς τοῦτον ἀναφάναν "Καὶ 
- δ τν ρ, 

τὰ ἄλλα δύο, χχὶ εἶδαν τὰ ς΄ κάτεργα καὶ ἐφοοήθησαν, θᾶρ- 
“- 3. ᾿ ’ Ἢ - ι 

ρῶντα᾽ καὶ εἶναι χαὶ τὰ ς τούρχιχα, χαὶ ἐπῆγα “νὰ πιάσοὺῦν 
τ ὃν. 2 Α “- » ,ὕ 

εἰς τὴν γῆν διὰ “νὰ γλυῖ τώσουν τοὺς ἀνθρώπους" χαὶ ἡ βίγλα 
“- ᾿ , . , ᾽ 

ἔδωκέν τους ἀθὶς πῶς τὰ Υ εἶναι τούρκικα μόνον" χαὶ “μοναῦτα 
, Γ᾽ 

ἦρταν εἰςι τὴν βοήθειαν τοὺς συντρόφους τους, χαὶ ηὗραν ὅτι 
Ἂν “ ἥ , ι Ν ε , ᾿ 

ἑσχοτῶσαν τόσους Τούρχους, καὶ ὃεν εὑρέθησαν ζωντανοὶ παρὰ 
» Α »ἥ; Ρ -- » , , - 

ξ΄ μόνον. Καὶ μοναῦτα ἐπέψαν τους εἰς τὴν ᾿Λευχοσίαν καὶ ἐχώ- 

λοσύραν τοὺς χαὶ ἐκρεμάσαν τοὺς" χαὶ αἰχμαλώτους ἐφῆχάν τὰ 
- Η ᾿ ᾿ , , ΒΥ ᾽ 

καὶ πῆγα εἰς τοὺς τόπους τοὺς᾿ χαὶ τὰ ἡ χάτεργα ἦλθαν δὶς 
᾽ , ε ᾽ ΄ ΒΞ ΣΧ 

Κερινίαν. ᾿Εμήνυσεν ὁ ἀφέντης ὁ πρίντζης νὰ στραφοῦν τὰ χά- 
Ξ Η “δ 3 ἔς: ΥΩ, 7 δὴ Ε " ΠῚ ὧν , -- 

τεργα εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον ν ἀπαρματώσουν- χαὶ τῇ γ΄, τῇ 

ΑΝ νοεμιορίου ᾳ τ ξδ' Χριστοῦ ἐπῆγαν εἰς “τὴν ᾿Αμμόχουστον. 

Οἱ δὲ οἱ παράνομοι Τοῦρκοι ἐμάθαν τὰ π ἰχρὰ “μαντάτα, “πῶς 

ἐχάσαν τὰ γ' ξύλα καὶ τοὺς λᾶς τους, ἐλυπήθηδαν πολλά, 

χαὶ ποῖχαν ὅρχον πεῖον μηδὲ ν᾽ ἁρματώσουν νὰ ἔλθουν νὰ χουρ- 

σέψουν. 

Τὸ λοιπὸν τὸ σουπέοπιον γένος τῶν Γενουδίσων χαὶ πὰ- 

ράθουλον, ὁποῦ πάντα πλημμελοῦσα νὰ πάρουν τὴν Κύπρον 
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χαὶ ἀφορμολογοῦσαν, οὖραν ἀφορμὴν τοῦ μαλλωμάτου καὶ ἐ- 

πέψαν χαρτία εἰς τὴν Γένουόαν, ὅπου ἦτον ὁ ρὲ Πιέρ, καὶ 

ἀγχαλέσαν ἀπὸ τὸ ἄδικον ὁποῦ τοὺς ἐγίνετον εἰς τὴν Κύπρον. 

Καὶ ὁ ρήγας ἐπερίλαθέν τοὺς μὲ μεγάλην χαράν, καὶ διότι εἷ- 

χεν ὄρεξιν νὰ φέρῃ δύναμιν νὰ πάγῃ νὰ κατακόψῃ τοὺς ἄπι- 

στους Σαρακηνούς, δὲν ἐθέλησς νὰ τοὺς ἀγχρίσῃ, διὰ νὰ υνηδὲν 

ξυλωθοῦν οἱ λᾶς. Τότες ὠρδινίασεν γ' χαδαλλάριδες ἀπὸ τὴν 

συντροφιάν του νὰ πᾶσιν εἰς τὴν Γένου 

διαφοράν" οἱ ποῖγοι ἦσαν ὁ μισὲο Φιλίππε Τεμχνζηέροες ὃ τζαν- “ (ῴ ζ ἦν ἢ ΠΧ. ω μ. τῇ Ἀέππξε ἐμιαν-ηξερες ) - 

, τ, χ, ᾿ ε " γεν , ᾿ 

τζηλιέρης τῆς Κύπρου, καὶ ὁ μισὲρ Σιμοὺν Γενορες, καὶ τὸν 
᾿ ᾿" » , ᾿ ΠΝ , 

μάστρε Γχὶ τὸν ἰατρὸν, καὶ ἔδωκεν τοὺς πὸ 
προς 

-- 
ο. 
“ὯΔ 

ΒΒ -. »“»Ἢ- Σ] [Ὁ -΄-- Ω͂ Οο Ἐ -. 

στιχήματα, εἰς τὸ καλλιώτερον ὁποῦ νὰ μπορίσουν, διὰ νὰ γενῇ 

ἀγάπη μεσόν τους, διὰ νὰ μηδὲν ἔχῃ κώλυμαν εἰς τὸ ταζεῖ- 

δίν του. Οἱ μαντατοφόροι ἐπῆγαν εἰς τὴν Γένουόθαν, καὶ μέσα 

εἰς πολλαῖς διαφοραῖς χαὶ ζητήματα τὰ ζητοῦσαν οἱ Γενουδί- 

σοι, ἐσυντύχα καὶ ἐχατάστησαν νὰ γενοῦν τὰ κεφάλαια τού- 

του, τὰ ποῖα εἶναι χ΄, καὶ γράφησαν λατίνικα εἰς χαρτὶν μέν- 

πρινον. Καὶ πρῶτον πρῶτον, ζητᾷ ὁ ρήγας τῆς Κύπρου τὴν ἀγά- 

πὴν, ἡ ποία ἀγάπη γὰ ἦναι ἀληθινὴ χαὶ στερεωμένη, καὶ ὁ 

θεὸς νὰ τὸ ποίσῃ εἰς καλὴν ὥραν. ᾿Απὸ τὴν ζημίαν ἀποῦ ἐγί- 

νὴν εἰς τὴν Κύπρον νὰ τὸ σάσουν, χαὶ τὸ μάλλωμαν τῆς ᾿Αμ- 

μοχούστου νὰ δισφεντέψουν, νὰ μὲν τοὺς πολομοῦν ἀγανάκτη- 

σιν᾽ διὰ τοῦτον ἐπέψαν μαντατοφόρους νὰ συνπάψουν τὴν ἀγά- 

πὴν. Τὰ ὀνόματα τῶν ιβ΄ ὑπογεγραμμένων συνθουλατόρων τοῦ 

δουχάτου οἱ ποῖγοι ἐσμίκτησαν νὰ γινῇ ἀγάπη, χαὶ εἶναι γ' 

χεφάλαιον, πρῶτον ὁ τούζης σὶρ Γαύριὲλ Τανουρνέ, χαὶ ὁ σὶρ 

Λεδροῦν Λιαδοὺς Πιοὺρ Τζαχέντε Φαντεχῆν χαὶ εἶναι ὁ δεύτε- 

ρος᾽ ὁ τρίτος μισὲρ Ἕκτορ Βισεῆς, ὁ δ΄ μισὲρ Πιὲρ τὲ Συνγ- 

καστέρς, ὁ ε΄ μισὲρ Παρτολομαῖος Πορτονάρη, ὁ ς΄ μισὲρ Τζου- 

λίαν τὲ Καστρό, ὁ ζ' μισὲρ 'Γζουάνςε Τεφουτάνε νοτάριος, ὁ 

Ἢ Τουμᾶς Τεαγγαρῆν, θ΄ Τζάκες Τεπουνέτ, ι͵, Πανπελοῦς Δε- 
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7 ’ὔ; Α ἴο 

χαζόλε, ια΄, Τελαλητοὺς Τεχορδερῆς, ιβ΄, Βαρθολομα χῖος Τε- 

βιαλῆς. 

Τὸ τέταρτον, νὰ καθαρίσουν ποῖγοι εἶναι Γενοῦ 

ποῖγοι εἰναι ὅπου χράζουνται Γενουθίσοι, ἀνισῶς καὶ ἦναι ἀ- 

πουλεύθεροι τῶν Γενουοίσων, χαὶ ὅλοι ὅπου εἶναι εἰς τὸν τό- 
Ρ 

πον τοὺς Γενουοσίσων. 

Τὸ πέμπτον, νὰ δοῦν ν᾿ ἀποσχεπάσουν τὸ χουμέρχιν ἄνι- 

σῶς χαὶ ποτὲ ἐπλέρωσεν Γενουθίσος κουμέρχιν Ὑτὴν τὴν χα- 

θάρισιν, νὰ πορευτοῦν ὡς γίον τὸν περασμίένον καιρόν 

ΠΣ χραζομίένοι Γενουδσίσο! νὰ ἔχουν σωστὴν ἀπ Σϑδεὶ 

οίαν τῶν Γενουθίσων. 
᾿ 

ΠΝ (Ά} ἡ χκρίσες τῶν Τενουδίσων νὰ γινίσκουνται μὲ τὸν 

ποδεστᾶν κατὰ τὸν πρῶτον χαιρόν. 

Τὸ η΄, ἀποὺ τοὺς Γενουθίσους ὅποι εἶναι ἀνθρῶποι τοῦ 

ρήγα, καὶ ἔχει πολλοὺς ἀποῦ σφίνγκουνται γὰ γενοῦν ἀπὸ 

τὴν πτώὠχιάν τους, νὰ μιηδὲν τοὺς δέχουνται καὶ κανενεὶς Γε- 

νουδίσος. 

Τὸ θ΄, νὰ μὲν τοὺς σφίξουν οἱ ἐφφικάτοροι τοῦ ρηγὸς διὰ 

νὰ γενοῦν τοῦ οηγὸς δυναστικῶς. 

Τὸ ι΄, ὅλοι οἱ Γενουδίσοι καὶ οἱ λεγομένοι Γενουδίσοι νὰ 

ἔχουν ἐξουσίαν νὰ πᾶν καὶ νὰ ἔλθουν εἰς τὴν Κύπρον θαρρού- 

μενα ἀπάνω εἰς ὁποῖον χαράδιν θέλουν. 

Τὸ τα΄, ἀνισῶς ὅτι κάτεργα ἁρματωμένα Γενουθίσιχα νὰ 

ἔλθουν εἰς τὴν Κύπρον χαὶ νὰ μηδὲν ἔχουν πραματείαις νὰ 

μηδὲν ἦναι χρατούμενοι νὰ ἐμποῦν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. 

Τὸ ιβ΄, ὅτι οἱ Γενουδίσοι, ἢ λεγομένοι Γενουδίσοι νὰ ἔ- 

χουν πογέρι γὰ πεζεύσουν ὅπου θέλουν εἰς ὅλον τὸ νησίν. 

ὸ γι. ὅπενιοὶ χαρχθοχυροὶ οἱ Γενουόδίσοι, ἢ λεγομένοι 

Γενουδίσοι νἄχουν πογέρι νὰ βγαίνουν ἀποὺ ὁποῖον τόπον θέ- 

λουν ἀπὸ τὴν Κύπρον νὰ πᾶσιν εἰς τὸ ταξεῖδίν τους. 

Πουδ! ὁ ρήγας καὶ ὀφφιτζιάλιδές του νὰ μηδὲν ἔχουν 



᾿ Δ. ΘΝ ΡΥ ΑΧΑΡ Ὰ 

πογέριν νὰ μιλήσουν τοὺς Γενουόίσους ἢ τοὺς λαλημένους Γε- 

νουδίσους, οὐδὲ τὰ χαρὰ χόίχ τοὺς, οὐδὲ ταῖς πραμάτειάς τοῦς. 
γ.ν ἜΝ, ΔΑ ΤΩ ᾿ ρ, ᾿ ᾿ Α ,ὕ Ξ 
Γὸ τε, τὰ (υγία τοὺς Γενουοίσους χαὶ τὰ μέτρη τοὺς 

ὅπου ἔχουν χανουτία νὰ ἦναι εἰς τὴν ἀφεντιάν τοὺς, “τοῦτε- 
- δ “ “ ᾿ - Ν Ρ , “ ᾿ 

στιν τοῦ ποὸεστᾶ τους, χαθῶς τὸ λαλεῖ τὸ πριοιλίςιν τοῦ ρε 
Ἷ ΙΝ , Βὰ ΓΟ 

Οὔχ, καὶ δεῖξάν το καὶ εἶναι γραμμένον τῇ ι΄ ἰανουχρίου « σ ΧΟ’ 

Χριστοῦ. 
Ω Ὑλ ’ ΝΝ “ ΄ 

Τὸ ις΄, τὸ χουμοῦνιν τοὺς Γενουδίσους νἄχουν τόπον Χαὶ 

ἐξουσίαν νὰ ποίσουν λότζαν τῶν πος σων. 
κ 7, αὶ δ, ᾿ , 

Τὸ ἰζ΄, ὁ ρήγας καὶ οἱ ἀδιτζιάλιδές του νὰ ποίσουν χρί- 
5 Α , , ,] 

σιν χαὶ διχαιοσύνην τοὺς Ὑϑέηθ: ἀποὺ “τὰ πράγματα “τὰ 

Τὸ τη΄, νὰ ποίσουν χρίσιν τοὺς Τζιτζιλιάνους χαὶ τοὺς 

ἄλλους ὅπου ἦτον εἰς τὴν λότζαν τοὺς Γενουδίσους εἰς τὴν 

Αἰμμόχουστον. 

Τὸ ιθ΄, νὰ δοῦν τὸ προδιλίζιν τοῦ μαχαριωτάτου ρὲ Οὔχ, 

χαὶ πᾶσα πρᾶμαν ὅπου ὔ- εἰς τὸ αὐτὸ προθιλίζιν “διὰ 
Ὁ τοὺς Γενουθίσους κατὰ χεῖνον νὰ γροιχοῦνται καὶ νὰ πορεύγουν- 

ψ- ͵ὕ δ τ "Ὁ εξ 

ται" νὰ ξορίσουν ἀπὸ τὴν Κύπρον τὸν σὶρ Τζουὰν ᾿Σχσοῦν, ὅ- 

χαποτὲ ἐμπαλὴς τῆς ᾿Αμμογχούστου, νὰ ποίσουν ἔξω τῆς Κύ «αποτὲ ἐμπαλῆς τῆς ᾿Αμμοχούστου, νὰ ποίσουν ἔξ ς Κύ- 

πρου χαιρόν. 
γανλ ’ -, ᾿ ΓΝ 

Τὸ χ΄, ὅσοι θέλουν ν ἀπ τοῦγοῦν ὃ ιὰ Γενουθίσοι οἱ ποῖγοι 

νὰ ἦναι ἀπὸ τόπους Γενουθίσικους, χαὶ δειχνόντα β΄ μαρτυ- 
, δ “ δ -“ 

ρίαις νὰ τοὺς δεχτοῦν μετὰ γαρᾶς. 
ι 

Καὶ τελειόνοντα οἱ ὑαντατοφόροι τὰ ἄνωθεν χεφάλαϊα 

ἐιοτὴν Α πΟῚ ὲ 5 88. ; καὶ τὴν ἀγάπην, ἐστράφησαν εἷς τὸν ρῆγα χαὶ ἐμεταγράψαν 

φράνγκιχα ἀπεζὰ τὰ στιχήματα καὶ ἐδεῖξάν τὰ τοῦ θρηγός. 
τ “ " ΡΨ, , " ᾿ , , ᾽ , 

Καὶ ὅλα ἐστερέωσέν τα, χωρὶς νὰ ξορίσουν τὸν ἀμιράλην χαὲ 

τὸν σὶρ Τζουὰν Σασιοῦν. Καὶ ἐξαναμιήνυσεν εἰς τὴν Γένουδὰαν 

καὶ ἐποῖχάν του τὸ χαρτὶν τῆς ἐλευθερίας του, τοὐτέστιν σάλθο 

χουντοῦτον. 



ΧΡ Ν ΠΕΠΚΌΝ. 1929 

Καὶ μοναῦτα ἁρματῶσαν γ΄ κάτεργα εἰς τὴν ΤΓένουθαν 

καὶ ἦρταν εἰς τὴν Κύπρον, καὶ ἐφέραν ποδέσταν μετά τους ὁ- 

νόματι Ἴ ἸΙάχωῤος Σχλθάντζος, καὶ ἐδιαλαλῆσαν χαὶ τὴν ἀγάπην, 

χαὶ ἀφῆκάν τον εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. ͵ 

Νὰ “ΠῚ μείνη νὰ μὴ δὲν σᾶς πῶ ἀπόθεν ὁ ὁ ρήγας ἐλι- 

χουθρίασεν τ ον λογάριν καὶ ἐποῖχεν τιτοίους ὀξόδους χαὶ τό- 

σον καιρόν. ἢ; αὐτὸς ρὲ Πιὲρ πρὶν νὰ πάγῃ ὠρδινίασεν ἕναν 

πουρζέζην ὀνόματι σὶρ Τζουὰν τὲ Σταθία λατῖνον καὶ ἐποῖκέν 
» - 

τὸν ΣΤ τερλνρᾳ τοῦ ρηγάτου, χαὶ εἶχεν ἀπὸ τὸν ρῆγα πο 
᾿ , ι 

γέριν γὰ σωρεῦ ΥἹ τοὺς εἰσόδους τοὺς ἀτάχτους χαὶ χρξη πα- 
Π - ͵ ᾿Ξ , ᾽ 

λαιὰ χαὶ ὅσα φέρϑι ὁ καιρὸς χρόνον “πρὸς χρόνον εἰς τὴν ρη- 

ὃ “ ᾿ τε ΣΕ λον “ ἘΞ ΝΣ ἐξόδ ΄ ΝΞ ἐλ ατ. αρεέοτΞ ")κ - γάδα, καὶ νὰ πολομᾷ χαὶ τοὺς ἐξόδους τοὺς ἀπρέπους ἀποῦ 
᾿ “ , ᾿ , ᾽ " ,ὔ ε “«- 

δὲν ἦσαν ταμένοι χαὶ γραμμένο: εἰς τὸ σύνγχριτον᾽ ὁ ποῖος 
Μ , » 7ὕ [2 Ν 

ἔπεσεν εἰς μεγάλην ἐννοίαν ἅνταν εἶδεν τὸ θέ λημαν τοῦ ρηγὸς 

νὰ γυρέψῃ νὰ πάγῃ πέρα τότες ἐθουλεῦσάν τον οἱ συνγχριτι- 

τῷ 
- ω- κοὶ νὰ συντύχῃ μὲ τὸν ρῆγα, καὶ νὰ καταστήσῃ νὰ ἐλευθε- 

νυ ρώσῃ τοὺς λᾶς τοὺς περπεριάριδες, ὅπου ἦσαν οἱ περίττου περ- 

Ὧ 

, « 

περιάριδες οἱ π 
ἂν “ο « ε 9 

λόγιν τοὺς πουρζέζιδες τῆς Λευχοσίας - ὅτι οἱ Συριάνοι ἐχρα- 3 ἣ ᾿-Ὁ Ξ ᾿] Ὺ ὴ ϊ 

ποῦσαν εἰς τὴν πλουσίαν χώρον τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ διατὶ 

ν᾿, 
“Ὁ υριάνοι λαλῶντά τους, ὅτι εἶναι πα- 

Α » “ ε 

ποὺς ἐψεμχτολογοῦσαν οἱ Συς 

ροῖχοι" χαὶ νὰ δώσῃ ὁ πασαεῖς πολλὰ τίποτες, ἀνισῶς χαὶ θέ- 
ε Ν,; ε ᾽ -- , 

λεις νὰ ὁρίσῃς, διότι χαὶ ἡ ἀρτία τοῦ πατρός του ρὲ 0 Οὗτζε 
Ω » Ξε " » 

τίντα ἐγίνετον, ἐξωδιάστην μὲ τὰ ἅρματα τὰ ἠκχούσετε τὰ 

γενόμενα εἰς τὴν Τουρχίαν. Καὶ διὰ τὴν χρείαν τοῦ ρηγὸς το- 
τ "Ἥ» ι κ - Ν 7, 

σαῦτα ἔξευρς νὰ τὸν χαταστήσῃ, ὅτι ἐσυνγχατέθην ὁ ρήγας 
» ἮΝ , ᾿ 

νὰ. λευτερώσῃ ἀπὸ τοὺς περπιριάριδες εἴ τις νὰ θελήσῃ τὸ 

τοιοῦτον, ὅτι νὰ δώσῃ πᾶσα εἷς διὰ τὸ χορμίν του χαὶ διὰ 

γυναῖκάν του χαὶ διὰ τὰ παιδιά τοῦ τ' ἀνήλικα χιλιάδες β΄ ἄ- 

σπρα τῆς Κύπρου" χαὶ ἐσυμπάψαν πολλοί, χαὶ ἐσυμπίασεν λο- 

γάριν πολύν: καὶ ἄντα δὲν εἶχα νὰ δώσουν δύο χιλιάδες ἐ- 
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Α , νος ΣἽ , ΨΥ - "78 , 

παρχατέθασεν τὰ «ω΄, καὶ ἐκατέδαινεν ὀλίγον τοῦ κατ' ὀλίγου 
»» ΝΜ ͵, , Ξ “ ᾿ ι . 

ὥς τὰ ὀνομίσματα «α΄ πᾶσα εἷς μὲ τὴν ἀερμεν του καὶ μὲ τὰ 

παιδιά του τ' ἀνήλιχα. Καὶ εἰς τούτην τὴν τάξιν ἐλευθερώθη- 
΄ ͵ ἣΝ - ΠΗ 

ουσίοι περπιριάριδες ὅπου ἐπλερόναν χάθχ χρό- »ὄ σαν ὅλοι οἱ π 

γον περισσὸν βίον ἀπου δύο χιλιάδες ὀνομίσματα τὸν χρόνον. 

Καὶ διατὶ δύο φυσικοὶ ἀφένταις εἶναι εἰς τὸν χύσμον, ὁ 

ἕνας χοσμιχὸς χαὶ ὁ ἄλλος πνευματικός, τοὺς εἶχεν τὸ νησά- 

χιν τοῦτον, τὸν βασιλέαν. τῆς Κωνσταντινόπολης χαὶ τὸν πα- 

τριάρχὴν τῆς μεγάλης ᾿Αντιοχεί ας, πρὶν τὴν πάρουν οἱ λατῖνοι, 

διὰ τοῦτον ἦτον χρῆσι νὰ ξεύρωμεν ρωμαῖκα χαθολιχά, διὰ νὰ 

πέψουν γραφαῖς τοῦ βασιλέως, καὶ συριάνικα σωστά, χαὶ οὕτως 

ἐμαθητεῦγαν τὰ παιδιά τοὺς, χαὶ τὸ σύνγχριτον οὕτως ἐδιά- 

Ὁδονεν υὲ τὰ συριάνυχοι χαὶ ρωμαῖκα, ὥς που χαὶ πῆραν τὸν 

πον οἱ Λχζανιάδες, χαὶ ἀπὸ τότες ἀρχέψαν νὰ μαθάνουν 

φράνγκιχα, καὶ βαρθαρίσαν τὰ ρωμαῖχα, ὡς γίον καὶ σήμερον, 

καὶ γράφομεν φράνγχκικα καὶ ρωμαῖκα, ὅτι εἰς τὸν κόσμον δὲν 

ἠξεύρουν ἴντα ἐομὴ ἐευαν τῦὸν 

Τώρα νὰ ξηγ ἡθῶ τὴν μάχην ὅπου ἐγίνην μὲ τοὺς Σα- 

ραχηνοὺς μὲ τὴν Κύπρον" ὅταν ἐπῆγαν τὰ κάτεργα καὶ ἐπῆ- 

ραν τὴν ᾿Ατταλείαν, εὑρέθην ἕνας Σαραχηνός, τὸν ἐκράζαν Χα- 

τοιάνην χαὶ ἐπιάσαν τον χαὶ φέραν τον σχλάθον εἰς τὴν Κύπρον 

χαὶ βάλαν τον εἰς τὴν Κερινίαν- καὶ ἦλθεν ἕνας Τοῦρχος νὰ 

πραματευτῇ " ὅσον ἐμπαίνει εἰς τὴν Κερινίαν, ἀγβο δα τον χαὶ 

παραχάλεσέν τὸν νὰ συντύχῃ τοὺς λᾶς του νὰ πέψουν νὰ τὸν 

ἀποσπάσουν ν᾽ ἀποογῇ͵ ἀπὲ τὰ σίδερα - καὶ ἔδωκέν του χαὶ χαρ- 

τὶν καὶ ἐπῆρέν το εἰς τὴν Δαμασχόν. Γροικῶντα οἱ Σαραχηνοὲ 

πῶς οἱ συνγγενεῖς τους εἶναι εἰς τοιοῦτον χαχὸν εἰς τὴν Κερι- 

νίαν, ἐπῆγαν εἰς τὸν ἀφέντην τῆς Δα(μα)σχοῦ καὶ ἀγκαλέσαν, 

λαλῶντα, ὅτι ἡ ἀγάπη ὅπου εἶναι ἀνάμεσα τοῦ σουλτάνου καὶ 

τοῦ ρηγὸς τῆς Κύπρου ἐποντίστην, ἐπειδὴ ἐπιάσαν τὸν ἄνθρω- 
Ν “- ᾿ δὼ ᾽ Α Α ᾿᾽ , 

πὸν τὸν σουλτανικὸν χαὶ ἔχουν τον εἰς τὴν φυλχχὴν εἰς τὴν 
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Κύπρον εἰς τὴν Κερινίαν. Γροιχῶντα ὁ ἀφέντης τῆς Δαυασγοῦ 
" ΠΟΙ ΞΞΙ ᾿Ξ ὅλ Σ ὍΣ ἣΣ “δες ΕΣ , 
ἔπεψεν καὶ ἐπίασεν οὕλους τοὺς πραγματευτόδες τοὺς Κυπριώ- 

5 , ι Σ - 
ταῖς, χαὶ ὥρισέν τοὺς νὰ γράψουν χαρτία εἰς τὴν Κύπρον νὰ 

ξαπολύσουν τὸν ἄνθρωπον τοῦ σουλτάνου χαὶ ἄτζου ἐποίχα- 
ἝΞ 

σιν, καὶ ἐπέψαν γραφαῖς τοῦ χουδερνούρη, ὁ ποῖος ἔπεψέν τους 
» ͵ “ . , ᾿ ᾿ δέ ι 7 ε » 

ἀντίλογον, πῶς δὲν θέλει νὰ τὸν δώσῃ καὶ στρέφοντα ὁ ἀν- 

τίλογος εἰς τοὺς πραματευτάδες ἐποῖχόν το νῶσιν τοῦ ἀφέντη 
- “ ι Γ ᾽ - , ,ὔ Ἶ ΄ 

τῆς Δαμοσχοῦ" χαὶ ὃ αὐτὸς ἀμιρᾶς Μελη δίπεχνα ἦτον τόσον 

σουπερπίος, χαὶ γροικῶντοι τὰ μαντάτα ἐπολογήθην τοὺς τόσον 

σχλερὰ χαὶ ἀντροπιασυένα" τότες ἕρισεν χαὶ ἐγράψαν χαρτία 

Ὑ οὐρξῥξιδές ἣς Κύπρου πολλὰ - ὄν: χαὶ ὁ ἁ εἰς τοὺς πουρζέζιδες τῆς Κύπρου πολλὰ γοντρό (αἱ ὁ ἀμι- 

ράλλης εὐρέθην εἰς τὴν ᾿Αμμυόχουστον χαὶ ἐφέραν τὸ γαρτὶν 

καὶ ἐμεταγλώττισέν το φράνγχιχα, καὶ ἐπέψαν τὸ τοῦ χουόεο- 

" 
νούρη, καὶ ἔπεψέν του καὶ τὰ στιχήματα, καὶ ἐυήνυσέν το τοῦ 

Ἀ ὕ, 3, ᾿ ε ,ὕὔ ἀν “ εεν Ἢ 7 οὗ διὰ 

ρηγὸς πέρα. ᾿Ακχομὶ ὁ πρίντζης ἔπεψεν χαρτίν τοῦ ρηγὸς διὰ 
κι 

δ 
» τῇ, 3, δ “ ᾿ 

πολλαῖς ἀφορμαῖς καὶ ἔγραψεν χαὶ διὰ τοῦτον, χαὶ ΤΡΕΓΝ τα ἔπ 

τοῦ ρηγὸς εἰς τὸ ᾿Αδενίου. Θωρῶντα ὁ ρήγας τὰ φο οὐερίσι ματα 

χαὶ τὰ ἀναπε λήυνατα τοῦ αὐτοῦ δε )13 Πέχνα τόσον σχλερὰ 

καὶ τόσον ν ἀνχπειλᾶτον τὸ νησίν, ἐπῆρεν χαὶ ἔδειξέν το τοῖ 

ἁγιωτάτου ΔΑΝ χαὶ τοὺς ἀφένταις ὁποῦ εὑρίσκουνταν εἰς τὸ 

ΑἸδενίου, καὶ οἱ ἀφένταις ὁποῦ ἐλεῖπαν ἐμήνυσέν τὸ μὲ τὰ 
, , " 5: ’ ΝΝ Α Ἷ :Ρ 

γράμματά του: τότες ἐθυμώθησαν δυνατὰ χαὶ ἐοάρτησαν νὰ 
“ 55 9. {π|ῆνν ᾿ - ᾽ ΨῈ " 
ἔλθουν ἀπ ὧδε νὰ πᾶν εἰς τὴν Συρίαν νὰ (ζημιώσουν χαὶ νὰ 

χουρσεύσουν τὴν γἷἦν τοῦ σουλτάνου τοῦ Καργίου. Θεωρῶντα 

ὁ ρήγας τὸ χαλὸν θέλημαν τοὺς ἀφένταις, ἐμήνυσεν τοῦ ἀδελ- 

φοῦ του εἰς τὴν Κύπρον ν ἁρματώσῃ ὅσα ξύλα ἔχει εἰς τὸ ἀο- 
“2 ε ᾽ὔ Ἂ 

σηνάλλιν τῆς ᾿Αμμοχούστου χαὶ ὅσα ἄλλα εὑρίσχουνται εἰς τὸ 
2 ᾿ » Ὁ τὴν 

γησίν, καὶ νὰ ποίσῃ ἄλλα ὅσα νὰ ὑπορήσγῃ, νὰ ταὔρῃ ὅτοιμα 
ΕῚ Αἰ Μ ι κ ͵ὕὔ ,κπ Α Α , 

εἰς τὸ ἔλα του, χαὶ νὰ ποίσῃ ποζαμάτιν πολὺν καὶ πιτάριν 
Ν ε ο 

πολὺν διὰ τὸ ἄνωθεν ἁρμάτωμαν: χαὶ ἅνταν τὰ δηγήση νὰ 

πέψῃ εἰς τὴν Ρόδον νὰ ἐγδεκτοῦν τὸν ρῆγα, καὶ διὰ τοῦτον 



ΝΗ ἐν, 

196 ΘΟ ΝΡ ΘΟ ΝΑ ΧΑ ΤΡΑ 

νὰ μηνύσῃ ἀντίλογον. Καὶ ὁ χουδερνούρης ἁρμάτωσεν ὅλον: τὸ 
Ἷ ι ε ΄ὔ »"» - Ν - ᾿ ᾽ ᾿ 

στύλος χαὶ ὡδήγησεν πᾶσα πρᾶμαν διαλεχτὰ καὶ διωρθωμένα" 

ὀξρνού- 
Ε - 3. ..ἢ ΣΆ ε « 

καὶ τὸν ἰούνιον μῆναν τε Χριστοῦ ἁρμάτωσεν ὃ χου 

ρῆς μίαν σατίαν χαὶ ἔῤχλεν ἀπάνω τὸν σὶρ Χαρρὴν Τεζηπλὲτ 
. " , 

χαὶ ὑθ, τον εἰς 

ναι δγη μένον. Ὁ 
Ὥ 

εἰς τὴν ΡΟΝ 

τὸν ρὴ γα, λαλῶντά του πῶς τὸ στόλος εἷ- 

ρήγας ἐξέθην ἀπὸ τὸ ᾿Αὐενίου: χαὶ ἦλθεν 

καἱ ηὖρέν τὸν ὁ αὐτὸς σὶρ Χαρρὴν Τεζηπλὲτ 

χαὶ εἶπεν τὰ μαντάτα, χαὶ ἐχάρην χαρὰν μεγάλην ὃ ρήγας, 

χαὶ ἐπ τερίλαδέν τον πολλὰ μετὰ χαρᾶς χαὶ ἐσύντυχέν του χουφὰ 

τὸ ἤθελεν, χαὶ ἐμήνυσεν τοῦ πρίντζη νὰ πέψῃ τὴν ἀρυάδαν 

εἰς τὴν Ρόδον. Καὶ τῇ πέπτῃ τῇ κε΄ ἰουνίου «τ ε΄ Χρι- 

στοῦ ὃ αὐτὸς ὅρ ἀν ὠρδινίασεν εἰς τὸν τύπον του τοῦ 

ρηγάτου τὸν σὶρ’ ἘΠ ΠῚ ξνόρες τὸν τουρχόπου υχιέρην, χαὶ χεῖ- 

ἑἷ νος χαὶ οἱ λοιποὶ τοὶ ἐαὶὶ οἱ κάτωθεν ὠνοματισμένοι ἐνέδη- 
» ᾿ ὍἊη , , -, ᾿ ᾽ 

σαν εἰς τὰ κάτεργα καὶ ἡσὰν λγ᾽ σατίαις ὅπου εἶχαν τ' δ" 
᾿ Ὁ»ὔ , Ο , ΄ ’ 

λογα, χαὶι καραῦία ι΄, χαὶ ἕτερα τὰ λέγουν περιστερία κ. χαὶ 
το 

» , ᾿ ᾿ - , ταν ᾿ ’ 

ἐξέθησαν ἄπο τὸν λιμιόναν τῆς Αμμοχούστου 0 ἄρμενα᾽ χαὶ 
-“ 

τὰ νοματολογία τῶν ἀρχόντων ὅπου ἐ δὲ ο) μὰν ! 
“Ὡς ᾽ ΕἿΣ. κ᾿ ξὺ 

ὑπῆχαν εἰς τὰ ξὺλ 
ῃ ι " 5 ᾿ - - 

ναι οἱ κάτωθεν, χωρὶς τοὺς τ πα: κοὶ πᾶσα εὶς τὸν μὲ 
νος ͵ , ΤΡ . 

τὴν ὑποταγήν του, χαὶ ὁ πρίντζης ἦτον χαπιτάνος εἰς ὅλα τὰ 

ύὑλα- πρῶτος ὃ μισὲρ Τζουὰν Τελουζουνίας, ποίντζης τῆς ᾿Αν- ΠΕΣ 

ΧΡ ι , 

τιοχείας χαὶ χουδερνούρης τ τῆς Κύπρου καὶ χαπιτάνος φυσιχὸς 

τῆς ἀρμάδας, μισὲρ Τζουὰν. τὲ Ἢμπελὴ χούντης τοῦ Γιάφά; 

μισὲρ Τζουὰν Τεμόρφου χαὶ κούντη Ρουχᾶς, μισὲρ ᾿Αμοῦν ΠαΞ 

πῆς πουντουλιέρης τῆς Κύπρου, ὁ σὶρ Οὐγγε Ῥεμουντολήφ, ὁ 

σὶρ. Τζουὰν Τεσοὺρ ὁ ἀμιράλλης, ὃ. σὶρ Ροτζιὲρ Τεβδυνεδνῆθι 

ὶρ Τζουὰν τ' ᾿Αντιύτζε, ὁ ἣν Τζουὰν ὁ σὶρ Τουμᾶς 'Τεῦδερνῆ, ὁ σὶ; 
ἥἢ . 4 Τελαφιέρτε; ὁ σὶρ Πχτὴ Τεπρίες, ὁ σὶρ Τζουὰν Τεπριές, ὁ σὶῤ 

Τζάχε Τεπελήν, ὁ σὶρ Νιὲλ Πεντίτ, ὁ σὶρ Οὗγγε Πεζουήν; ὃ 

σὶρ Τχλίαν Ὑενεύρέ, ὃ σὶρ Τζουὰν. Τεζηπλέτ, ὁ σὶρ Γῆν Τεμι- 
Α 

μάρς, ὃ σὶρ Τζαχὲς Τεμουντεζάρτ, ὁ σὶῤ Χαμερὴν Τεμουντεξ 

πο σον ν᾿. Ψψῃῳ ἄν ΘΠ 0ΨΝΝ 

ξου “55. 

ων ψὲς 
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ζάρτ, σὶρ Παλίαν. Τεπλεσίας, σὶρ Τουμᾶς Ταντιότζε, σὶρ Νιχόλ 
.] Υ ᾽ὔ ΖΞ ΕΣ ς 

Τεμπελήν, σὶρ Λογῆς Ῥενόρες, ὁ. σὶρ. ᾽᾿Οτέτ Τεζηπλέτ, ὁ σὶρ 
,ὔ 

Γιλιόμε Βισχούντης χαὶ ἡ συντροφιά του, σὶρ Τζάχε Τενόρες 

τουρχκοπουλιέρη, χαὶ ἡ συντρ οοφιὰ τοῦ ἀρχιεπ'σκόπου τῆς Λευ- 

χοσίας, χαὶ ἡ σὺν τροφιὰ τοῦ ἐπισχόπου τῆς Λεμεσοῦ. Τότες 

ἐξέοησαν χαὶ ἴϑεν εἰς τὴν ᾿Αλικήν, χαὶ ὁ χουθερνούρης ἦτον 

στενῆς χαὶ ἐστράφην εἰς τὴν Λευχοσίαν, χαὶ τὸ στόλος τῆς 

ἀρμιάδας ἐπῆγεν ὑπο τοὺς Μύλους χαὶ ἐφορτῶσαν τ' ἄλογα. 

Θεωρῶντα ὅτι ὁ πρίντ 

τεργόν τοῦ γυαὶ ἄλλα Ύ εἰς τὴν συντροφ!άν του, χαὶ ἡ ἀουάδα 
᾽ ἣν τ ε ἘΣ 

ἐπῆγεν εἰς τὴν Ρόδον. Θωρῶντα ὁ κῦρι 
ἱ 

ἐχαλλιτέο ιζεν ἀμμὲ περίττου ροτέριζεν, ἐμήνυσεν τῶν δ΄ 

χατέργων νὰ πᾶν εἰς τὴν Ρόδον: καὶ τῇ χε αὐγούστου εἰς 

τοὺς τῇ ε΄ Χοιστοῦ ἐπέσωσεν ἡ ἀρμάδα εἰς τὴν Ῥόδον, ὁ ποῖος 

ἐπῆρεν μεγάλην χαρὰν ὅταν τὴν εἶδεν. “Καὶ πρὶν νἀθγῇ ὃ ρή- 
ἱ ν ἱὶ ῃ 

Ὶ 7 ΕΣ ! Φ Ἷ κ 5 3 (, ᾿ 

γᾶς. ἀπὸ τὴν Βενετίαν ἔπεψεν ἕναν χάτεργον μὲ τὸν σὶρ Χαο- 

3. . Ἂ , ᾿ τ με 5 ᾿ἷΝἮ 
χαὶ ἠλθαν τὸ δ΄ χάτεργα χαὶ ηὗραν τὸν ρῆγα εἰς τὴν Ῥόδον, 

ῃ " .ὔ 9 Ἢ σ - 5 
καὶ ἔπεψέν τὸν εἰς τὴν Κύπρον- χαὶ ἅνταν. ἐπεσῶσαν εἰς τὴν 

, Ὑ “ὦ Χ Ἁ 

Πάφον ἀφῆχεν τὸ ρηγάτικον χάτεργον χαὶ τὰ γ΄ τὰ Γενουθδί- 
ἘαΤΟΣ ΤοὉ  τς ἜΌΡΕΝ ἘΣΤΙ Κ Ὸςς ΑΡΝΩΝ ΡΣ ΠΣ τ σικα, καὶ ἐγύρισεν εἰς τὴν Κερινίαν χα! ὃ ἣν ἐρ πιὰ ἐπε- 

ζ΄ 

Ο)» πῶ 5 ἘΗ ἊΣ Ἔ ω τ τὶ Ἐς - Ὡν ! ζευσεν χαὶ ἦλθεν εἰς τὴν Λευχοσίαν χαὶ 

γάπην τοὺς Γενουθίσους, καὶ εἶπεν τοῦ τι νούρη τὸν ὁρι- 
τς ᾿ , , » , ΠΣ , 

σμὸν. τοῦ ρηγός" καὶ πάλιν ἐστράφησεν καὶ ηὗρεν. τὰ Υ κά- 

τα καὶ ἐπὶ γαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, 

ιχλαλῆσαν τὴν ἀγάπην . εἰς ᾿Αμμόχουστον " 

[Φ] Ω Ω. 
“ΟἹ 

» ὰ :Ὁ ἜΣ 
} 

πος ῷ [τ 0) ΩΝ ““( ΕῚ Ν- ἝἙἭ ΝΣ τ ο᾽ 
ποι Ὁ. 

5559 
ῷ ὃν: 

Α πὴν 

χαὶ καὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν 
ΝΟ " ᾽ Ξ 5 ΚΝ ᾿ - ἣ Ξ 

Ῥόδον, χαι ηὗρεν τὴν ἀρμάδαν. Εἰς τὴν Ρόδον τὸ λοιπὸν οἱ 
νυν 

μεθυστάδες οἱ ναῦταις εἶχα λογία εἰς τὴν μέσην τους χαὶ ἐ- 
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ποῖχαν μάλλωμαν χαὶ ἐσχοτώθησαν πολλοὶ Κυπριῶταις καὶ 

δ - ς ᾿ ς ᾿ 
Ροδίταις : ὃ ρήγας ὥρισεν χαὶ ἐδιαλαλῆσαν νὰ μὲν ἦναι τινὰς 

ὡ- 
, Α 7 "9 ᾽ ’ Ε ᾿Ὶ ,ὔ 

πότοομος νὰ ποίσῃ μάλλωμαν ἀπάνω εἰς τὴν χεφαλήν του 

ὁμοίως χαὶ ὁ μέγας μάστρος τὸ ὅμοιον ἐποῖχεν- χαὶ ἔπαψεν 
᾿ , χὰϊς ΙΝ ς , , ᾿ τ ε , » 

ὃ σχάνταλον. Καὶ ὁ μέγας μάστρος χαὶ οὗλοι οἱ φρέριδες ἐ- 
, Α -" Α ΞΑΝ ᾿ΡΎΒῚ " »Σ, ΙΝ Ἀ “ 

παραχαλέσαν τὸν ρῆγα νὰ στερεώσῃ οἰψεν: με τὸν Αγιον 
᾽, 

Γωάννην χαὶ μὲ τὰ Παλατία- χαὶ ὁ ρήγας ἐστερέωσεν τὴν ἐ- 

ζήτησίν τους᾽ ὁ ἀμιράλλης τῆς Ῥόδου ἐποῖχέν το νῶσιν εἰς τὰ 

Παλατία, ὅτι ἐφοθοῦνταν, καὶ γροιχῶντά τὸ ἐχάρησαν πολλά, 

χαὶ ἐπέψαν μαντατοφόρους χαὶ μεγάλα κανισχία τοῦ ρηγὸς εἰς 

τὴν Ῥόδον, χαὶ ἐποῖχεν “δῶ  ῷ χαὶ αἰών τα. 
ε ΄, ΄ Ν' " ΄ , 

[9] μεγας μά προς ὧρ μα ἅτωσξε ν ὸ χά τεργα χαὶ ἐπέψεν 
: οὔδει τως ᾿ Ἷ 

᾽ ἂν δι ῖν ι , ᾿ ε Π ΝΜ ’ 
φρέριδες χαὶ ἄλογα καὶ κάτεργα" καὶ ὁ τ: ἔφερεν μετά του 

ὕες χάτεργα χαὶ τὸ χάτεργον τὸ ἐστράφην ἀπὸ τὴν Γένουύῤαν 

ὅπου εἶναι, τς. ὁ ρήγας εἰς τὸ κάτεργόν του, ὃ 'λεγάτος, ὃ 
9, , ΄ὔ ς ΩΣ ΩΣ “το δ “- “- 

πρίντζης, ὁ κῦρις τοῦ χαστελλιου, ὁ χῦρις τῇ χάσας, ὃ Χεττὲ 

Κυπριώτης, ὁ χῦρις τοῦ Ροχιαμοφό τ ὃ μαχριτι ἃς τῆς Τίέχμπα- ὴ . Ἢ ἣ Ὺ Ξ τ. ἴ 

7, , - νὰ ΤΑΝ ες ς Ὁ ᾿ ἢ 
γίας, ὁ βισχούντης τοῦ Τούρου, ὁ Τουντέν, καὶ ὁ Πρεζουὴ χαὲ 

ἡ σ οφιὸ ὁ μισὲο Πιὲρ πρὶ οἰμάνη, σὶρ Τζουὰν Ταυόά ἡ συντρ φιά του, ὁ μισές ἐρ Τεγριμάνη, σὶρ Ἴζου αρ, 

μισὲρ Χαρρὴν Ῥεζηπλέτ' ὁμοῦ οἱ ἄνωθεν «ς΄, χαὶ τοῦ Σπι- 

[0] 

δΝο ε, “- 7, ΄ , - 

ταλλίου ὁ΄, καὶ ἕτερα πολλὰ χαραοία. Καὶ εὑρέθησαν ὅλα ἄο- 
Η 

ΦΡς μενα. ρζε. 

« τ ΕΑ ΕΣ  ῊΞ Ν δας “ ἢ ΤΥ 1 “' ᾿ ᾽ 
0 ρήγας ἔπεψεν τὸ χάτεργον τοῦ σιρ Τζουᾶν Γσμαρ εἰς 

’ 

τὴν Κύπρον καὶ εἶπεν τὰ μαντάτα τῆς ρήγαινας χαὶ τοῦ πρίν- 

ἢ χαὶ υήνυσέν του νὰ διαφεντέψη νὰ μὲν πάγη κανέναν ξύλο 

εἰς τὴν Συρίαν διὰ νὰ μηδὲν μάθουν τὸ ἄμε τοῦ ρηγός, ὅτι 

εὐσῃ εἰς τὴν γῆν τοῦ σουλτάνου νὰ τὸν 

ἰάσουν τοὺς Κυπριώταις νὰ φύγουν ἀπὸ 

τὴν Συρίαν. 

Ὅ λεγάπος ἐχατήχησεν εἰς τὴν Ρόδον τὸ ἄμε ὅπου ἔθε- 

Ἀν τς ΖΑδὴ ὑρᾶς ΚΘ αν Κλ ΚῸΝ ἐπε ΡΣ ἘΝ ΤΣ λεν νὰ παγῇ. ὁ ρήγας εἰς τὴν Συρίαν, χαὶ πᾶσα εἷς μὲ πρὸ-: 
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,ὔ ι , , » ὃ ε ᾿ . 

θυμίαν καὶ πίστιν νὰ συντρες νὰ πασιν χαταοιχαὰ τοὺς ΞΧΙΞ 

θρούς τους. 
. τ ᾿ , ᾽ ᾿ 3 , Ἧ 

Γροικῶντα τὰ μαντάτα οἱ ᾿Αμμοχουστιανοὶ ἐπιχοάνθησαν 
«- 7 ἈΝΕ Τὴ ᾿ ΄ ᾿ τ ἷ ᾿ς κ , ΩΣ ἈΞΕΤΕ ν 

πολλά, ὁια πολλὰ πράματα τὰ εἶχαν ἀγορασμένα εἰς τὴν Συ- 

ρίαν χαὶ δὲν ἦτον μύδος νὰ σηχωθοῦν εὔχολα. 
Μ ᾽ 5 ὔ ᾿ ΄ κ᾿ 

Ητζου εἰς ὀλίγον χαιρὸν ὁ ρήγας μὲ τὴν βοήθειαν τοὶ 

θεοῦ ἐθγῆκεν χαὶ πηγαίνει ᾽ς τὸ Ῥαοῦζε καὶ ἀπεχεῖ ἐπῆγεν 
» ᾿Ὶ ᾽ ΣΝ . “Ὁ [ς , ᾽ Ῥ» 

εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδραν" χαὶ τῇ πέμπτῃ σῇ 9 ὀχτωορίου ατξε 
᾽ δ -“ Π Ὄ ι τἣΝ 

ἐπεσῶσαν εἰς τὴν ᾿Αλεξάν νδραν" χαὶ ὅνταν οἱ Σαραχηνοὶ εἰδὰαν 
δ ’ " .Λ ὌΡΡΣ ΤΑΣ: “-- ΠΑ ΕΣ ΞΕ κα ΡΙΩΕ ἘΝ Υ 5, τὸ φουσάτον τοῦ ρήγα τῆς Κύπρου πολλὰ ἐτρομάζαν, χαὶ ἐ- 

ξέθην χαὶ ΤΩΝ πολὺν πλῆθος. Τὄπισχ ἐχατέθησπν οἱ Σα- 
ἮΝ ᾿ 

ραχιηνοὶ χοντὰ δέχα χιλιάδες, χασαλλάρι ἰδὲς. χαὶ ἀπεζοί, νὰ 

διαφεντέσουν πὸν λιμιόναν, χαὶ δὲν ἠμπορίσαν. Γὸ προῶτον χα- 
Ὁ 

τεργον ἀποχωρίσθην καὶ ἐπίασεν γῆν τοῦ σὶρ ΠΥΟΌΩΝ Τεσούρ, 

χαὶ ἀπεχεῖ ἕναν ὀπίσω τοῦ ἄλλου, χαὶ ἀπεζεῦσαν ὅλοι μὲ κα- 

τευύδωσιν. Οἱ Σαραχηνοὶ εἶχαν χαράν, λαλῶντα, δὲν: ἔχουν ἄ- 
ΦΕ: ἕ ᾿ , τ 5 Ἔὐες Νὴ 

λογα εἰς τὸ φουσάτον! καὶ ἐχατέοησαν χαὶ ἐσυντύχαν πολλὰ 

ἄπρεπα. λογία χαὶ σουπερπία ὅλην ἐχείνην τὴν νύχταν ἀπὸ τὸ 

τε ιχόχκ αστρον. Καὶ βαθεῖαν αὐγὴν ὥρισεν ὁ ρήγας χαὶ ἀπεῖ εῦ- 

σαν τ᾽ ἄλογα εἰς τὴν γῆν: χαὶ ἅνταν εἶδαν τ᾽ ἄλογα οἱ Σα- 

ραγηνοὶ ἐπίχσέν τους μέγας φόοος, καὶ φύγαν πολλοὶ Σαρακη- 

νοί. Καὶ πισαυρίου ὅπου ἦτον παρασχευγὴ τῇ - μηνὸς ὀκτω- 

Ὀρίου, οἱ Σαραχκηνοὶ ἐνέθησαν εἰς τὰ τειχόχαστρα τῆς ᾿Αλεξάν- 

δρας μὲ θάρρος νὰ τὴν διχφεντέψουν. ᾿Αμμὲ ὁ θεὸς ἐποῖκεν 

χάριταν τοὺς Χριστιανούς, καὶ ὅσον ἐχαδαλλιχεῦσαν εἰς τ᾽ ἄλο- 

γὰ ἄλθαν χαὶ τὰ χάτεργα, χαὶ ἐνέόησαν εἰς τὸν παληὸν λι- 

μιῦναν, καὶ τὸ φουσάτον τῆς γῆς ἐπῆγεν εἰς τὴν χώραν" καὶ 

ἐπαίνονταά τοὺς εἰς τὴν πόρταν τῆς χώρας, ὅμως οἱ χριστιανοὶ 
5. , ΕΞ “δ » 

ἐχάψαν ταῖς πόρταις τῆς χώρας χαὶ ἐδῶκαν ἔσω, χαὶ τὰ χά- 

ὺ 
» Α 

τεργοα ἀπὸ τὴν πόρταν τὸ λιμιόνος τοῦ παλαιοῦ, ας με τὴν 
7, 

χάριν τοῦ θεοῦ ἐπῆραν τὴν ᾿Αλεξάνδραν, ὅπου εἶναι: περίττου 

ΜΕΣ, ΒΙΒΑΙΟΘ. Β΄. 9 
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Ν ι ν᾽ “ ΝΣ " τ Ξ Η Α ᾿ Α 

υνατὴ παρὰ οὕλαις ταῖς ἔχουν οἱ Σαραχηνοὶ χοντὰ εἰς τὴν 

θάλασσαν. Τοῦτον ἐγίνετον τῇ δ΄ τῆς δ΄ ὥραις" χαὶ πέρνοντά 
Σ ε Ν ι χε Ξ . "ἃ ᾽ ΑΞ " ϑια, 

τὴν οὗλοι οἱ χριστιανοὶ ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην, χαὶ εὐχα- 

ρίστησαν πολλὰ τοῦ θεοῦ. 
ε Ὧι “- “ » ", 

Ο δὲ ληγάτος μοναῦτα ὥρισεν καὶ ἐποῖκαν παρακάλεσες 

εἰς τὸν θεόν, καὶ ἐλειτουργῆσαν εἰς τὸ ὄνομαν τῆς ἁγίας τριά- 

δος, χαὶ ἐμαχαρίδαν χαὶ τοὺς χριστιανοὺς ὅπου σχοτώθησαν 

εἰς τὸν πόλεμον. Καὶ ὁ, ρήγας ἐποῖκεν χαθαλλάρην τὸν Τζά- 
γχ Ψ» κ » , ι κῃν - γ 

χε 'Γελουζουνίαν τὸν ἀδελφόν του, καὶ τὸν σὶρ Τουμᾶς Ταν- 
᾿ “- -ἮὮἪ “᾽ » - -»" 

τιότζε, χαὶ πολλοὺς ἄλλους, χαὶ ἔδωχεν τοῦ ἀδελφοῦ του τοῦ 
“ 

σὶρ Τζάκες ἐφφίκιν τὸ συνεσχαρδίκιν καὶ τοῦ σὶρ Τζουὰν Τε- 

μόρφου ἐποῖχέν τον κούντη Τερουχᾶς τὸ δὲ πριντζάτον τῆς 
ΝῚ Ἂ , “ὮΝ ἴῷ " Σ Ω ὔ, “Ὁ "» 

Γαλιλαίας ἔδωκέν το τοῦ μισὲρ Οὗγχε Τελουζουνία τοῦ ἀδελ- 

φοτέχνου του. Τὸ λοιπὸν ὁ ρήγας καὶ οὕλη ἡ ἀρμάδα ἐμείνι- 

σαν εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδραν " μετὰ Υ ἡμέραις χαὶ ἐνέδησαν ἔσω, 
᾿ “" ἘΞ ͵ , ΓἜ,... , , . » 

καὶ ηὑρᾶν ἕναν πύργον γεμάτον ἀξαζόμενα πράγματα χαὶ ἀρ- 
͵7ὕ δ "- ͵7 ι Α “-Ὁ Ε) “ὖ 

χοντίαις, χαὶ πολλαῖς πραμιατείαις, καὶ πολὺν πλοῦτον ἀσῆμιν 

χαὶ χγρυσάφιν. Ὁ λαὸς τῶν χατέ ἐξέρ ὶ ἐνέθην εἰ χρυσόφιν. αὃς τῶν χατέργων ἐξέθην χαὶ ἐνέθην εἰ 

τὴν χώραν, καὶ ἐπῆραν πολὺν πλοῦτον χαὶ ἐφέραν τον εἰς τὰ 
᾿ Η 

χάτεογα. Καὶ ὁ ρήγας δὲν ἐπῆρεν τίποτε ἐ θάρρος ὅτι θέ- κάτεργα. ρή ἐν ἐπῆρε ποτες, μὲ θάρρος γᾶς 
᾿Ν πὐτὸν ν 

λεῖιν χρατήσειν τὴν χώραν διὰ λόγου του. Τότες ἐσυνθουλεύτην 

μὲ τὸν ληγάτον καὶ μὲ: τοὺς χαθαλλάριδές του, χαὶ ὅλοι εἶπάν 

του" ἄργει ἐχεῖ, χαὶ δὲν εἶναι διὰ χανέναν διάφορος, ἀμμὲ νὰ 

πᾶμεν εἰς τὸν τόπον μας. Καὶ ὅλοι ἀντάμα μίαν βουλὴν ἐποί- 

χασιν. Καὶ ὥρισεν ὁ ρήγας χαὶ ἐστράφην τὸ φουσάτον εἰς τὰ 
’ ι 5» “ ΕΣ δ ᾿ὶ Ἐν ΕἾΚΟΝ 

κάτεργα, καὶ ἐποῖκαν ἄρμενα χαὶ ἦρταν εἰς 
᾽ γκ , Αι ἢ" . ἥονς ι » Ως ἊΝ ε Ὁ ᾿ 
ἀπεζεύγοντα μὲ χαρὰν μεγάλην. Καὶ ἀπέζευσεν ὁ ρήγας χαὲ 

κ , ᾿ 

τὴν Λεμεσον, χαι 

τ « “ ᾿ ς δ ἃ ." οὗλοι οἱ χαδαλλάριδες χαὶ οἱ παρούνιδες εἰς τὴν γῆν, χαὶ 

τὰ χάτεργα ἐγυρίσαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ ἐξηφορτῶσαν 
" Ὡν ᾿ ᾽ - ὅλ. . », ΔΡ , - 

τὰ ροῦχα, καὶ ἀποαρματῶσαν ὅλα τὰ ζύλα, ἐογάλλοντα τοῦ 

ϑ μισὲρ Τζουὰν Τεσοὺρ τὸν ἀμιράλλη, ὅτι ὥρισέν τον ὁ ρήγας 
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γὰ μὲν ἀπεζΞύσῃ, ἀμμὲ νὰ ἦναι ὅτοιμος νὰ πάγη τὰ μέρη τῆς 

Δύσης, κατὰ τ ἀστίχημαν τὸ ἐποῖχεν μὲ τοὺς Γενουθδίσους, 
ι 

χαὶ νὰ πάρη καὶ τὰ ξύλα τὰ Γενουθίσικα μετά του, καθὼς τὸ 

ἐξηγήθηχα - τίσω. 

Ὃ ρήγας ἔγραψεν γραφαῖς εἰς τὸν πάπαν χαὶ ἔδωχέν ταις 

τοῦ ἀμιράλλη, χαὶ εἰς τοὺς λοιποὺς ἀφένταις τῆς Δύσης νὰ ἧἢ- 

γαι ρικουμαντιασμένος εἰς αὐτῆς του, καὶ νὰ τοὺς πῇ τὴν ὑ- 

πόθεσιν τῆς ᾿Αλεξάνδρας. Καὶ ἐδγαίνοντά του ὁ ἀμιράλλης ἀπὸ 

τὴν ᾿Αμμόγουστον ἦλθεν εἰς τὴν ᾿Αγία Νάπαν, χ' ἐχε .-} ο)». τὶ - δὲ - 
“7 ε ἣν ι 7, ᾿ τ 5 “Ὁ' ,ὔ τ 3 να τὸν “Φ 

ὅλοι οἱ διχοί του χαὶ ἐπαραγγεῖλέν τους χαὶ ἐδῶχεν πασανοῦ 
᾿ ΔΓ Ὁ ᾿ ν ξῷ ἈΠ γ,5. ἴον 

τὴν δουλίχν του νὰ τὴν πολομᾷ ὥς που νὰ στραφῇ. Καὶ ἐπῆ- 

ρῶν μετά του τὸν σὶρ Τουμᾶς [Αρσ. καὶ τὸν σὶρ Φραντζὲς Κμά- 

δα χαθοιλλάριδες εἰς τὴν συντροφιάν του: χαὶ ἀπεχεῖ ἐπῆγεν 
2 Δ , Ρ ᾿ Μ΄ Φ Ξ ,ὕ 1ε ἢ ε " ν: ε ἘΝ 

εἰς τὴν Πάφον καὶ ἔμεινεν μίαν ἡμέραν. Ὃ ρήγας ὥρισεν. Ὑ 

χάτεργα λδυραύρ ἱκα χαὶ ἐποῖκάν του συντροφίαν χαὶ ἐπῆγαν 

εἰς τὴν Ῥόδον, καὶ ἐκεῖ ραν τὸν σὶρ Τζουὰν Σχοίουν χακο- 

Ψυχημένον, καὶ ἐπέθανεν χαὶ ἐθάψαν τον. Καὶ ἐγδέχετον τὸν 

ληγάτον ἐχεῖ ἕως τὸν μάρτην ατξε Χριστοῦ χατὰ τὸν ὁρισμὸν 

τοῦ ρηγός" καὶ ὁ ληγάτος ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον διὰ 

νὰ ἐμπῇ εἰς τὸ κάτεργον νὰ πάγῃ εἰς τοὺς ὁρισμοὺς τοῦ ρήγα, 
Ἷ ᾽ γε τς ἡ , ι ᾽ , ἘΞ » ΄ , σ΄ - 

χαι ἐχεὶῖ ἐχακοψύχησεν χχὶ ἀπόθανεν τῇ ς ἰουνίου «ὃς Χριστοῦ. 

Καὶ γροικῶντα τὰ μαντάτα ὁ ἀμιράλλης ἐσηκώθην ἀπὸ 

χεῖ χαὶ ἐπὶ ἦγεν ν τὴν Γένουῤαν- ὀκπρος ἐπῆγεν εἰς τὴν Ρώμην, 

χαὶ ἄντον ἐλ Κλ οὸν ὁ πάπας τὰ μαντάτα ἀπὸ τὸν ἀμιράλ- 
ἘΡΡΜΩ ΘΑΠΕΗΒΕ Ἂ : λοι τὰ } ΠΥ λην, ἐχόρην χαρὰν μεγάλην καὶ ὅλη ἡ Ρώμη: καὶ μάθαν τὴν 

νίκην τοὺς χριστιανοὺς τοὺς Κυπραίους, ἐζηλέψαν οἱ ἄρχοντες 

τῆς Δύσης κὶ ἐοάλαν βουλὴν ν᾽ ἁρματώσουν νἄρτουν εἰς τὴν 

ιερέαν τῆς Κύτοου πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦ ρηγὸς διὰ τὴν Συ- μερέ ᾿ς Κύπι ρὸς τὴ ἤθειαν τοῦ ρηγὸς τὴ 
, ΑΥΥ͂ ΠΕ πε Δδ'Ί᾽ ψχαν ἌΣ “, ἋΑ Ρ ΤΕΟΥΣ ὃ ποῖος ξἔυλλε 

ρίαν" ὁμοίως καὶ ὁ χούντης τῆς σαθογίας, ὁ ποῖος ἔμελλε 
᾿ ἘΠΕ ας ἢ , " ε ΄ β ᾿ ε ΤΟΣ τῆς: Ν ’ὔ Ἐ 

κὲ πολλὰ φουσάτα ὁμοίως καὶ ὁ ρή ἧς Φραγγίας 

ἔπεψεν γιὰ τοῦτον ἕναν μέγαν χαθαλλάρην ὀνόματι σὶρ ζουὰν 
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Τελαόοιὲρ, χαὶ εἶπέν το τοῦ βηγὸς τῆς Εὐπρον, πῶς μέλλει ὁ 

ἀφέντης ὁ οήγας τῆς Φραγγίας γὰ πέψῃ πολὺν φουσάτον εἰς 

τὴν Κύπρον νὰ χαταλύσουν τοὺς Σαρακηνούς. Καὶ μέσα εἰς 

τοῦτον ἐπῆγεν τὸ κάτεογον τὸ Βενέτιχον χαὶ ἐπῆρεν ὑἀαντά- 

τον πῶς γίνεται ἡ ἀγαπὴ μὲ τὸν σουλτάνον καὶ μὲ τὸν ρή- 

γᾶν τῆς Κύπρου" χαὶ γροιχῶντα οἱ ἀφένταις τῆς Δύσης, ἐχό- 

πὴν ἢ ὄρεξί τους νὰ ἔλθουν εἰς τὴν βοήθειαν τοῦ ρηγὸς τῆς 

Κύπρου. Τὸ λοιπὸν γροικῶντα τὸ χουμούνην τῆς Βενετίας τὰ 

μαντάτα τῆς ᾿Αλεξανὸρας, ἐπιχράθησαν πολλά, διότι τὸ περίτ- 

του διάφορος τῶν ποαματείων ἦτον ἐχεῖ χαὶ ἀπ ὅλην τὴν Συ- 

ρίαν" μοναῦτα ἐπέψαν μαντατοφόρους καὶ παρακαλητάδες εἰς 

τὸν σουλτάνον χαὶ εἶπαν πῶς ἡ ἀρμάδα ὅπου ἦρτεν εἰς τὴν" 

Αἰλεξάνδραν δὲν ἦτον μὲ τὴν βουλήν τους, οὐδ᾽ ἐξεῦράν το, οὐ- 

δ᾽ ἐθοήθησάν τους, χαὶ θέλου νὰ ἔχουν τὴν ἀγάπην τους καθὼ ΠῚ 

Ω Α, ἐπ νὰ δ Δ να μτν .2Η- ν 5 , πν,- ὡξς τ δ 

τὸ προτέρον᾽ Χαὶ ὃὲν ὠφεληθησαν. Τὸ χαάτξεογον ἐπῆγεν εἰς 
ι » “ον ὴς ΞΦ ἣν ᾽ . σ" 

τὴν Αλεξάνδραν, χαὶ τὸν ἀποκλησιάρην ἐπῆραν τὸν εἰς τὸ Καο- 
δ, , 

γιος, χαὶ μὲ μεγάλην ταπείνωσιν καὶ ἀὐμρῖν τ -"-- [ΟἹ Π] [Ὁ - Ν [ « Ξ} παν «- 
- .Ἂἣ Ἷ 

μαντατοφορίαν του καὶ ἅνταν ἐδιχοάσαν τ ἃ χαρτία ὀμπρὸς 
’ 4 . ι ᾿᾽ δὲν , 

τοῦ, ἐπολογήθην χαὶ εἶπεν: δὲν. θέλω νὰ ποίσω ἀγάπην με 
“- , τὶ ι δ ,ὔ -» ν ἵ ὩΣ - ἘΣ Ε ὃ Ἔ 

τινάν, χωρίς νὰ ποίσω ποῶτα ὑξ τὸν ροἣγα τῆς Κύπρου, ιχτι 

ετά μας, καὶ μεῖς νᾶπΞ Φ᾽ ω-“- « τὴ 
-ον 
ῶ- τὶ ο μι Ο᾽ Ω [0] -ὸ « ΩΦ ΓΕῚ « ὃῈὲ τῷ « ὡς με ο᾽ στῶ “᾿ τΕ 

Φ 
».: Ἂν 

« 
5ὸξ 

χωμεν ἀγάπην μετά σας. Τότες ἐστράφην ὁ μαντατοφόρος χαὶ 

ἐνέθην εἰς τὸ κάτεργον, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Κύπρον, χαὶ ἐπε- 

ζευσεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. 

Τῇ κε΄ ἀπριλίου τξ ε΄ Χριστοῦ ὁ οὲ Πιὲρ ἐστρέφοντά του 

εἰς τὴν Κύπρον, ὥοισε νὰ τοῦ ποίσουν χάτεργα χαὶ σατίαις, 

χαὶ ἄλλα πολλὰ ξύλα διὰ νὰ πάγῃ εἰς τὴν Συογίαν νὰ πά- 

ρθουν τὸ Βερούτην ὅπου εἶναι χοντὰ εἰς τὴν Κύπρον ρο΄ αἱλια 

τῆς θαλάσσου" χαὶ ὠρδινίασεν χχπιτάνον τὸν μισὲρ Πιὲρ Μου- 

σρήν, καὶ ἦτον ὅλη ἡ ἀουάδα εἰς τὸν λιωαιόνα τῆς ᾿Αμμοχού- 

στου. Καὶ στρέφοντα τὸ χάτε γον τὸ Βενέτιχον ἀπὸ τοῦ σουλ- 
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, ΡΤ ΡΠ ὩΔι κλπ τ βένθεα ΘΟ ΣΕΣΥΣ ΉΤΟ τόνου εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ θωρῶντα τὴν ἀρμάδαν ὅτοι- 

μὴ νἀθγῇ, πολλὰ ἐπιχράνθησαν " χαὶ μονα 

μαντατοφόροι εἰς τὴν γῆν χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν Λευχοσίαν εἰς 
“ ι ΕΥ ᾽ 2 - 

τὸν ρῆγα καὶ ξεἰπᾶν τοῦ τὴν ἀπολογίαν τοῦ σουλτάνου, χαὶ 
“ } -Ὁ ἌΣ ΑΚ 7, ΓΕ Ὁ ’ὔ 

λαλοῦν του χα! τοῦτον" ἀφέντη, ἔπαρε σχοπόν, χαὶ ἐξολοθρεύ- 
, ι "ἱ ΕΣ ᾿ Α κΥ̓ » 

Ὕξις ὑλοις, διότ: ὅ,τι χαὶ ἂν ἔχωμεν εἰς τὸν χόσμον εἶναι εἰς 

-ὺ » “Ζῇ . ; - ΤΣ ἢ) , ὗρ! » Ἧ :0. “᾿ς ΄ ᾿ ἥδ τὴν Συργίαν, χαὶ ἐμεῖς ὅλοι εὑρισχούμεθα εἰς τοὺς ὁρισμούς 

σου" χαὶ ἀνισῶς χαὶ ἡ μεγάλη σου βασιλεία πᾷς νὰ τοὺς ποί- 

σὴς ἀγανόχτησιν, χρατοῦν ἐκεῖνοι τὸ ἐδιχόν μας, χαὶ θέλομεν 

γινῆν ἔρημοι εἰς τὸν χόσμον τοῦτον. διὰ τοῦτον παραχαλοῦ- 
᾿ , Εὴ 

μέν σε χαὶ εἰς τὸ βόπτισμαν τὸ εἶσαι βαπτισμεένος, νὰ χωλύσης 

ν᾿ ᾿ ὃ Ν δι ΞΡ ΓΞ τ λον, ἤ - ὥ τὴν ἀρμάδα νὰ μὲν πάγη εἰς τὴν Συρίαν, παροὺ νὰ γενῇ ἡ 

δ τὰς πές Ε ΟΜΑΥ ΩΝ ΣΟ Α ξοψ ἀε τ ν ρα τοῦδ Δὲ ἀγαπ τ τῆν τᾷ, ὁ σουλτᾶνος, χαν τὸ νὰ Ἔ ΤΟΡΕΙ τὸ ὀυχὸν 
4 “ «ε , ᾿ 3 “-“᾿ . 

μνᾶς ποῖσε ὡς θέλεις. Καὶ ἀνισῶς χοὶ χού ἐζεσαι χαρτ ζὰ διὰ τὴν 
» » ,»ἣΝ [γ2 » -.,ὔ, ἘᾺ ΓΞΞ “ὦ 

αὐτὴν ἀομόδαν ὅπου ἐπλέρωσες τοὺς λᾶς χαὶ ἐξωδίασες, ἡμεῖς 
᾿ κ᾿ ι ͵ -Νι 

νὰ τὰ πλερώσωμεν οὗλχ χαὶ οὕλην τὴν ζημίαν, χαθὼς ἐδου- 
᾿» ἘΝ 

λεύτης καὶ ἄλλην φορὼν ἀξαυτῶν μας. 
“- ς Ῥ. ᾿ - ͵7ὔ , 4 

Γροικῶντα ὃ ρήγας τὸ καλὰ τοὺς λογία χαὶ τὴν παᾶρα- 
, ,ὔ ᾿ --" Οὐ ἀνὰ, κὦ ὃ 5 ε ἀν οΝ ,ὔ » 

χαλεσίν τους χα! ταῖς πολλαῖ: ὁούλεψε- ὁποῦ ἐδουλεύτην ἀ- 
᾿ --: Σ ’ » ἊΝ ᾽ ᾽ 

ξαυτῆς τους, ἐκώλυσεν τὴν ἀομόὸαν χαὶ δὲν τ γεν χαὶ εἰπέν 
ον ας 

τοὺς χαὶ τοῦτον᾽ πῶς, ἄρχοντες, χαλλίων φίλος" εἰς στράταν, 

παρὰ λογάριν εἰς τὴν ζωήν" ὁμοίως ἀθυμῶντα ταῖς πολλαῖς 

δούλεψες ταῖς ἔχω ἀξαυτῶν σας, δὲν θέλω νὰ ἔχετε ζημίαν 

ἀπὸ τὴν ἀφορμήν μου" χαὶ δι τοῦτον πολομῷ ἀργΖ τὴν ἀρ- 

μάδαν - χχὶ ἐπειδὴ χυὶ ὁ σουλτάνος θέλε: νὰ ἔχῃ ἀγάπην μετά 

μου, διὰ τὴν ἀγάπην σας ἀρεσχεῖ μου, υόνο νὰ ποίσετε νὰ 

μοῦ πέψη τὸν μαντατοφόρον του. 

Οἱ μαντατοφόροι εὐχαρίστησάν του πολλὰ ἀπὸ τὸ χα λὸν 

θέλημαν ὅπου τοὺς ἐποῖχεν, χαὶ ἐπῆραν ὁρισμὸν χαὶ ἐπῆγαν 

εἰς τὸ Κάργιος, χαὶ ἐζητῆσαν τοῦ σουλτάνου νὰ πέψῃ μαντα- 

πτοφύρον εἰς τὴν Κύπρον. 
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ὋὉ -ρήγας ἔπεψεν χαρτὶν τοῦ σὶρ Πιὲρ Μουρσῇ τοῦ καπι- 
7 

Ό 

τάνου τῆς ἀρμάδας: ἔξευρε, ὅτι διὰ τὴν ἀγάπην τοὺς ἠγαπήῆ- 

μένους μας φίλους τοὺς Βενετίχους, δὲν θέλω νὰ θλόψωμιεν τὸν 

σουλτάνον τοῦ Καργίου᾽ διὰ τοῦτον ἔόγα, ἄγωμε εἰς τὰ μέρη 

τῆς Τουρχίας, χαὶ ποῖσΞ ὅσην ζημίαν νὰ μπορήσῃς νὰ ποίσῃς 

τοὺς Τούρχους. ᾿Επῆγεν τὰ κάτεργα καὶ ἐπῆγεν εἰς τοὺς Μύυ- 

» - ΕΣ ᾿ » Ὁ ᾽ Α 3 - Ψ " 

λους, χαὶ ἐσηχῶσαν ἄλογα, καὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Αλλαγίαν χαιὶ 

" » ἣν , ι ᾿ 

ἐπολεμίσαν τὸ χάστρον, καὶ ἐζημιῶσαν τὸν λιμιόναν, καὶ τὸ 
᾿ 

Θ᾽ ἢ . ᾿ 7ὔ . " , ὃ ι »᾿ ᾿ » 

ἐξώκαστρον δὲν ἠμπορίσαν νὰ τὸ πάρουν διατὶ ἀναγχόξζουνταν. 
Α 

ἡμιίνεν τοὺς ὡς τὸν Ωδτ 5 ς ὔ Ἢ πῶ" 

χαὶ ἐπῆγαν τριγύρου ὅλον παραγιᾶλιν χαὶ ἐς! 
ἱ 

[κῃ 4 

ποταμὸν τὸν Μονοὐύγάτην᾽ χαὶ κεῖ ἦτον πολλὰ ξύλα τούρκικα 

χαὶ ἐκάψαν τα οὗλα μὲ τοῦ θεοῦ τὴν βοήθειαν. Καὶ ἀπὸ κεῖ 

ἐπ 
» , 3 τε ᾽ ΜῈ 

ἐστρόφησαν εἰς τὴν Αμμόχουστον. 
γχγιὶ , 5» ᾽ ᾿᾽ »; 

Τὸ χότεργον τὸ Βενέτιχον ἐστράφην εἰς τὴν Αλεξάνδραν, 

,ὔ 

: 

ι » ε ; ᾽ ᾿ γ΄ 7ὔ ΔΝ ι 2 ᾿ δ ο- “ 

χαὶ ἐπῆγαν οἱ μαντατοφόροι εἰς τὸ Καργίος χαὶ ἐσυντυχαν τοῦ 
ΕΥ -“ » -. τ» ᾿ ᾿ » 

ου, χαὶ εἶπάν του πῶς ἐποῖκαν τὸν ρῆγα χαὶ ἐζηρμά- 

τωσεν νὰ μὲν πάγη κοῦντρά του, καὶ νὰ τοῦ πέψῃ μαντατο- 
, " Ἶ , Δ ΣΡ ΚΡ ΑΝ ν᾿ ἢ δὲ “ 

φόρους νὰ τελειώσουν τὴν ἀγάπην δ}7ῇ᾽ιχτὶ ὃὲν πιστεύγει: πῶς 

θέλεις τὴν ἀγάπην του, ὡς γίον μᾶς εἶπες ταῖς διαθούσα!ις ἡ- 
, ιἣδΝ ς“ ᾿ Αἱ , ᾿ ε , ; ,ὔ 

μέραις, και ὁιὰ νὰ τελειώσωμεν τοὺς ὁρισμοὺς σου ἐποίχαμεν 

τὸ αὐτὸν πρᾶγμαν. Καὶ γροιχῶντα ὃ σουλτάνος εἰς τιτοίαν 
, » ἘΣ ΡΣ. τὰ ἵ"- ". , 

λογήν, ἄρεσεν του πολλὰ καὶ ἕρισεν χαὶ ἐποῖχαν μεγάλα χα- 
7 ι 7 ᾽ ,ὔ , ᾿ 

γισχία, καὶ μεγάλους ἀφένταις διὰ μαντατοφόρους, χαὶ ἔπεψεν 
᾿ -" , εἰς τὴν συντροφιὰν τοὺς Βενετίχους. Καὶ τῇ χζ' μηνὸς μαγίου 

’ -" » ᾿ Αὐ δ: ᾿ , Α 7 ᾿ κ᾿ ᾽ 

τξς Χριστοῦ ἐράξεν τὸ κάτεργον τοὺς Βενετίχους εἰς τὴν Αμ- 
᾿ » ᾽Ῥ» -" 

μόχουστον καὶ ἐπέζευσεν, χαὶ ἐξέόησαν οἱ μαντατοφόροι τοῦ 

σουλτάνου, καὶ ἐπεοίλαθέν τους τιμημένα ὁ ρήγας ὥρισεν χαὶ 

ἐπῆραν ἄλογα χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, χχὶ χαθαλ- 

λάριδες, χαὶ ἐσυντροφεῦσάν τους καὶ ἐφέραν τους εἰς τὴν χώ- 

ραν τῇ β΄ μηνὸς ἰουνίου τξ ς΄ Χριστοῦ, χαὶ ἐνέθησαν ἔμπρο- 
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“ ᾿ .Ὶ 7, τ τ 7ὔ 

σθεν τοὶ ΟἾγΟς χαὶ ἢ ἔδωχά ἦν τοῦ τὰ χανισχκῖα -καὶ τὰ χορτια 

ε ᾿ ε - " "5 ᾳρ, 

Οποὺ τὸν ἔπεψεν ὁ σουλτανος" χαὶ 0 το ἐπξοιλάοξν τοὺς 

ὅπου ἦτον 'δηγημένα εἰς τὸ 

σπίτιν τοῦ χυροῦ τοῦς Τύρου χαὶ πῆγαν κῶς χαδχλλάρι- 
5 “ Ἷ 

4 ,᾿» " ᾿ 

ριίσεν χαὶ ἐχράξαν τοὺς ἄρχοντ τες τῆς βουλῆς, χαὶ ὥρισεν χαὶ “) 

ἀναγνῶσαν τὰ χαρτία ὀμπρός τους χαὶ μοναῦτα ἐζήτησέν τοὺς 
᾿ δ ΕΣ -Ὁ - Ὲ βουλὴν τὸ τί νὰ ποίσῃ. Εἰς τοῦτον οἱ ἄρχοντες εἰ 

ὮΣ ος , 7, 7 ἵν αν. 5 " ᾿ . 
χαὶ ὁ σουλτάνος τιτοίως παιδεμένος χαὶ ζητᾷ ἀγάπην, χαὶ διὰ 

τὴν μίαν μερίαν καὶ 
. ὩΣ , , 

σὸς δὲν εἶναι τινὸς διάφορος παρὰ τοῦ φουσάτου 
»“ Ν “ ε , “ 

ὃος ἔναι διχύς σου. Γροικῶντα ὁ ρήγας τοῦτον 
-“ , ᾽ , ᾽ Ν “5,1 ΄ ᾿ 

λομᾷ μαντατοφόρους χαὶ ἔπεψέν τοὺς εἰς τὸ Καργιος᾽ οἱ ποῖ! 

μϑ ῳ- φ -Θ [Ὁ οι Π ΒῚ τὸ Ἑ νς «) Ο -. ἰς»] 
Ύ 7ὴ Ξ Γ᾽ δ γοι ἦτον Καταλάνοι, ὁ Τζὰν 

ἐδαπτίστην, καὶ τὸν σὶρ Τζόρ 
- ῃς , ΄, 

Μπελονία τὸν νοτάριον" χαὶ ἔδωχέν τους πρεπάμενα χανισχία 

γὰ δώσουν τοῦ σουλτάνου, χαὶ ἄλλα πολλὰ ὅπου δῶχαν τοὺς 
7, -“ 7 ι ὧδ ΄, 4.27.5 7 

μαντατοφόρους τοῦ σουλτάνου" χαὶ ἔδωχέν τους καὶ ἀντίλογον 
“- Ὁ Ὁ 4 » κ 7ὔ Α , τῶν γραφῶν τοῦ σουλτάνου εἰς τὰ χεργία τοὺς μαντατοφόρους 

-" ι 2 "- [4 ΧψΜἊὉΝ Α 

τοῦ σουλτάνου, καὶ ἄλλαις γραφαῖς ὅπου ἔδωχεν τοὺς μαντα- 
, Ν 

τοφόρους τοὺς δικούς του. Καὶ ἕρισεν καὶ ἁρματῶσαν ἕναν χά- 
» Ν Α 3 , : -.,» τέργον ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ ἐνέθησαν οἱ μαντυτοφόροι 

μέσα " καὶ οἱ μαντατοφόροι τοῦ σουλτάνου ἐνέθησαν εἰς τὸ Βε- 
[τ 3, » - “Ὁ 

γέτικον ὅπου τοὺς ἔφερεν. Καὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδρα 

ἀντάμα, καὶ ἐπῆγα εἰς τὸ “Καργίος, καὶ ἐπῆγαν ὀμπρὸς τοῦ 

σουλτάνου" χαὶ ὃ σουλτάνος ἐπροσδέχτην τους μὲ χαλὸν ΠΣ 

ἐγράψαν ον. σωπον᾽ καὶ ἐδιαθάσαν ταῖς γραφαῖς, καὶ ὥρισεν καὶ 

τοὺς ἄλλαις καὶ ἔπεψέν τοὺς εἰς τὴν Κύπρον. 

Θωρῶντα οἱ Βενετίχοι πῶς ἀρχέψα νὰ γενῇ ἡ ἀγάπη, 
Ω 

ἐνέθδησαν εἰς τὸ κάτεργόν τους χαὲὶ ἐ ἐπῆγαν εἰς Βενετίαν, χαὲ 



136 Δ ΘΟ ΕΙΣ ΑΣΑ ΤΡ Α, 

τ .} , κέ. Ἁ » . » ο΄ » ᾿ 

εἶπαν τὰ μαντάτα. Καὶ γροιχῶντα οἱ ἄρχοντες ὅπου ἔθελα νὰ 

χατεθοῦν εἰς τὸ παζάγιν ἐξυλώθησαν χαὶ δὲν ἦλθαν, χαὶ ἐγί- 

νὴν μεγάλη ἡμία εἰς τοὺς χριστιανούς. Καὶ ὃ χούντης τῆς 

Σαθογίας, ὅπου ᾽τον δηγημένος νὰ ἔλθη, διὰ τοὺς Σαρακηνούς, 

Υροιχῶντα τὴν ἀγάπην ἐπῆγεν εἰς τὴν Ρωμανίαν " ων. 
“ “,“,ιἅ,, - ᾿ 

τοῦ βχσιλέως τῆς Κωνσταντινόπολης τοῦ ἀνηψιοῦ του. Καὶ διὰ 

᾿αῖς χώραις ὅπου τοῦ ἐχράτ τεν. 
΄ 

᾽ 
Καὶ -ὄνταν ἦλθαν οἱ μαντατοφόροι ἀπὸ τὸν σουλτάνον εἰς 

-- ἴω ς- Ὧν Ὡς [ΦἹ τ ͵ Ἦε μ Ὗ ἘΣ 0γ- τ Σὺ 

- “Ὁ 

Ο᾽ ἊΣ τὶ [Ὁ »"} “- 

Δ -" ᾿Ξ γ οἷν ΤΉΚΕΙ “ “, ᾿Ξ ς ς ͵ 
τὴν Κύπρον, καὶ ἐδιχοάσαν ταῖς γραφαῖς, ἐξήτησεν ὁ σουλτᾶ- 

᾿ Α “-Ὀ κι Ν 

νος νἄχη σοὺς Σαὰρ χηνοὺς τοὺς σχλάθους τοὺς ἐσήχωσεν ὃ 
ἢ Ὁ τ ι ὅλ ᾿ , ᾿ - , 5 , 

ρῆγας ἅπὸ τὴν Αλεξάν δραν, καὶ τότες νὰ τελειώσῃ τὴν ἀγα- 
5 . ὔ ἱ] Η ἄρδα,α Δ Ρ ΄ " πος ς 

πὴν. Ὁ θηγᾶς ὃεν ἐννοιάλστὴν τὴν παρχοουλίαν, αμμε ὡς χα- 

7 

λὸς ἐπίστευσέν του, χαὶ μὲ χαλὴν χαρδίαν ὥρισεν ὅσο! σγλάθοι 
“, 

εὑρίσχουνται νὰ δηγηθοῦν νὰ ἦναι τοῦ σουλτάνου χχὶ νὰ συν- 
ε “- Α , ἮΝ 

πιαστοῦν ἔμπροσθεν ἑνοῦ καπετάνου τὸν ὠρδινίασεν ὁ ρήγας 

ὶ 
διὰ λόγου τους χαὶ ὅλους ἔπεψέν τοὺς τοῦ σουλτάνου εἰς τὸ 

Κάργιος, χαὶ ἔπεψεν χαὶ τὸν σὶο Γιλιὰμ Τερρὲς γὰ πᾷ μαντα- 

τοφύρος, χαὶ νοτόριον τὸν σὶ Πόλτα Πολονίαν, χαὶ ἔδωχέν 

τους ὅλα τὰ μάλωτα ὅπου ἐλευθερώθησαν εἰς τὸ νησίν, χαὶ 

ἁρμάτωσεν ἕναν κάτεργον νὰ τοὺς πάρῃ εἰς τὸ Κάργιος. Καὶ 

παγαίνοντά τοὺς εἰς τὴν Πάφον, ὁ αὐτὸς σὶρ Γιλιὰμ. Τερρᾶς 

ἐχαχοψύχησεν χαὶ μιήνυσέν τὸ τοῦ ρηγός. χαὶ ὃ ρήγας ἐμή- 

νυσέν του νὰ πάγῃ, ὅτι εἶναι τὰ μάλωτα τὰ παραδομένα᾽ς τὸ 

χέριν του καὶ χαρτία, καὶ μὴ ἐμπορῶντα νὰ πάγῃ νὰ τὰ δώσῃ 

εἰς τὸ γέριν τοῦ σὶρ Πόλτα Πελονία νὰ πάγῃ, καὶ κεῖνος νὰ 
. 

ἊΣ 

στραφῇ εἰς τὴν Λευχοσία γιὰ νὰ γιατρευτῇ. Καὶ ὁ ἄνωθεν 

ἐπῆρεν τὰ μάλωτα χαὶ τὰ χαρτία καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν σουλ- 

τόνον" χαὶ ἅνταν ἐπῆρεν ταῖς γραφαῖς ὁ σουλτάνος χαὶ ἐχουν- 

πεντιαστὴν, χα! τὸ ἁρμότωμαν τοὺς ἀφένταις τῆς Δύσης ἐξυ- 

λώθην χαὶ πᾶτα εἷς ἐπῆγεν ἔσω του, χαὶ τὰ ἀάλωτα ἐπῆγαν 



᾽ , τς» . ,΄ ς ᾿ 

ΥΟΠῊ" ἈΧὶι Ξχράτησεν στον μαντατοφόρον, χαὶ ὥσισεν χαὶι μὸ 
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ς ΡΕΑΦΥΓΙ ΤΣ ἄύσν Ἐ᾿ ἜΣ ἩΡ πρ κα 0 Ὲ τ ἤει π εἰς τὸ Κάργιος, ηὗοξν ἀφορμὴν ὅτι ὁ ρήγᾶς ἐγέλασεν τοῦ χαὶ 
! ΄ «ἃ δ ν ἔπεϊ: “Ὅτ ὃ ᾿ - ε Ξα , ζηωΐξνπο δὲν τοὺ ξΞπξωξν μαντατ οφόρους τυ θι ν 20, μεγάλου: αῴξντ τις, 

ὶ 

' ι 

“ » ι ᾽ - ἥδε .] ᾽ὔ ᾿ , -Ρ δι 

ναῦτα εἰς τὴν Αλεξανόοαν να χρατήσουν τὸ χάτεργον. ΗΝ τ 
ε "» ΕῚ , 1 δι ΕΣ ,ὔ Α - ἣ 

ὁ χαραροχύυρης ἦτον φοένιμος καὶ ὁξν ἐπιστεύθην νὰ πῇ εἰς 
« ͵ " Ν᾿ κ 

τὸν λιμιόναν, ἀμμ' ἔστεχεν ἔξω ἐγοέχοντα τὸν μαντατοφόρον 
᾿ ὙΝ , » - πὰ , ᾿ τῷ » κ ᾽ 

νὰ ἔλθη, χαὶ ἐχολαχεῦγαν τὸν νὰ μπῇ εἰς τὸν λιμιόναν - ἐχεῖ- 

χεν ὄουενχ χαὶ ἦλθεν εἰς 
“- « 7 " 

νος θωρῶντα τὰ ψουψουρίσματα, ἐπὸ 
᾿ ἢ . - , » 

τὴν Κύπρον, ΚΟ ΕΣ ξηγήθην τὰ μαντάτα τοῦ ρηγὸς. Θωρῶντα 
- ΄, τὲς ᾽ Ἔα - ᾿ ᾿ ΑΨ. 
ὁ ρήγας πῶς: ἐχομπώθην χαὶ ἐγξλάστην πολλὺ ἀπὸ τοὺς Βε- 

Α -α« “Ὃ 

χανιτὸν να σηχώσῃ πολλαῖς χώραις τὸ 
- γανὶ ᾿ ἢ » » ,ὕ 

πολλό. Τὸ λοιπὸν ὁ ρήγας, φρένιμος χαὶ ἀποτόρμος, ἐμήνυσε 
ε ἿΝ ΄ Σ΄ ος " 

εἰς τὴν ᾿Αυμό ὄχουστον νὰ βάλλουν εἰς ὁδηγίαν οὗλα τὰ χά- 
- 5 Ν , ᾽ 

τεργα χαὶ ὅσο ξύλα ἔχει μιχοὰ χαὶ μεγάλα διὰ νὰ πάγῃ εἰς 
2 

τὴν Συρίαν. Καὶ μονχῦτα ἔπεψεν ἕναν κάτεργον με τὸν σὶρ 
, χυν ὺς , 

Πιὲρ Τελεῦζτ χχρχλλόρην Φραντ όρτζην νῷ πάγη εἰς τὴν ᾿ ὟΣ 5 1: 3 

Κωνσταντινόπολιν νὰ ποίσῃ νῶτιν τοῦ χούντη Ὑεσχθογία, νὰ 
, Μ 4 - τι , “-- «ς 7 ᾿Ὶ " ᾽ 

ἔλθῃ νὰ πᾶσιν εἰς τὰ θ9 ἽΣ τοῦ σουλτανου" τον΄ ποῖον ἐγυρε- 
" ᾿ » ᾿ » -“ ι 

ψαν τὸν χαὶ δὲν τὸν ηὗραν ἐχεῖ, χαὶ ἐγδέχουν ΤΌΝ,» ΧΟ 
, ι οἰ τ , , ᾿ 

τοῦ τὰ μαντατ και. εἰπὲεν του: χαλὰ ἤμουν δηγημένος ν"“ 

« ΄ « 3 , Μ ΕΣ ᾿ ΄,΄ Χ τ , - 

ἔλθω, ἀυμὲ οἱ Βενετίχοι εἶπαν μου πῶ: Ὑινίσχεταχι ἡ ἀγζΖπη, 
᾽ ᾿: ἰ γἷ Ϊ 

χαὶ δὲν εἶχα ἴντα νὰ ποίσω, ἦλθα εἰς τὴν βοήθειχν τοῦ ἀνη- 
-“ . " Ψιοῦ μου χαὶ δὲν ἠμπορῶ νὰ τὸν ἀφήσω. Γροιχῶντα ὁ ἀφέν- 

ἱ 

πῶς τῆς Πάρας ἐδήγησ σεν τὸ χάτεργον χαὶ ἦλθεν εἰς τὴν Κύ- 

προν χαὶ τὸν ἔξοδόν του μὲ τὸν σὶρ Πρίου. Ὅονταν ὁ ρήγας 

ἔμαθεν τὸ ἔλα τοῦ ἀφέντη τῆς Πάρας εὐχάρην χαρὰν μεγάλην 

χαὶ ἐδέχτην του πολλὰ ἔντιμα. Καὶ ἐπῆγεν ὁ ρήγας εἰς τὴν 

Αἰμμοχουστον, καὶ μοναῦτα ἀνάφανεν ἕνχν χάτεργον ἀπὸ τὴν 
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Σ Σ ρων ἐσ ιν ἢ Ῥ ος- ἦτον ὁ ἔντιμος χαδσαλλάρης ὃ μῖσερ Ψζοθὰν 

Γεμπελὴ συνεσχάρδος τῶν Ἱεροσολύμων, ἀνηψιὸς τοῦ ρηγός, ὃ μπελὴ συνξσὶκ ρ - τὸ Ξρ7σ υμων, ανήψιος τοὺυ οἾγος, μ) 

“ ᾽ : ; 5 ": 
ποῖος ἤθελεν πάγειν εἰς τὴν Δύσιν μὲ τὸν οήγαν χαὶ ἀφῆχεν 

᾿ "» ἴω , “» » Υγ5 - ᾿ 

τὸν ρήγαν καὶ ἐπῆγεν “εἰς βοήθειαν τοῦ ᾿Ενγχλετέρρα χατὰ 
᾿ Ε ᾿ ι . ε 

πρόσωπα τοῦ ρηγὸς τῆς Φραγχίας, χαὶ ἀνγχρίστην ὁ ρήγας 
᾿ ι . ἤν ἀκ, ἂρ ᾿ 

πολλὰ μετά του, διχτὶ τὸν ἀφῆκεν χαὶ πῆγεν κατὰ πρόσωπα 

τοῦ ἠγαπημένου τοῦ φίλου τοῦ ρηγὸς τῆς Φραγγίας" χαὶ ἅν- 
' 

σα τι χρ τΥ ᾽ Ν σ᾿ ΝΑ ᾿ ΕΝ ΤΣ ἯΙ Σ , Σ , 
τὰν ἐστράφην εἰς τὴν Κύπρον; δὲν τὸν εγύρευξν" τῶρα ἐμετά- 

᾿Ξ , 

νωσεν χαὶ ἀγρώνισεν τὸ πταῖσυμόν του, χαὶ ἦλθε ζητῶντα συμ.- 
" 

, 5. ἢ . Ἂς τεῦ οδ αόωνς : Ἁ Β Ψ Α- τ 

παθίον ἀπὸ τὸν ρῆγα. Καὶ ὁ ρήγας, ὡς ἐχεῖνος ὅπου εἶχεν τὸ 
, Α , Ἁ “-“" ͵ “-Ὁ , 

θέλημα νὰ πάγῃ χατὰ πρόσωπα τοῦ σουλτάνου, θωρῶντά τον 
Ε ᾿ Ξ ἣν «αἱ ἘΞ 

ἐσυγγώοησέν τοῦ χαὶ ἐποοσδέχτην τὸν πολλὰ μετὰ γαρᾶς. Καὶ 
. ' ι ΟΣ 3 

- 

Ἂ , 

ξευρόντα οἱ Βενετίκοι θαρρῶντα, ὅτι ἐγίνετον ἡ ἀγάπη ἀναμε- 

σον τοῦ σουλτάνου χαὶ τοῦ ρήγα, χαὶ ὡς ἐκεῖνοι ὅπου δὲν 

ἔχουν ἀλλοῦ νὰ πραματευτοῦσιν τόσον πλούσια παρὰ τὴν Συρ- 

γίαν, ἁρνατῶσαν γ΄ κάτεργα καὶ ἐθάλαν ἀπάνω ο΄ πραμᾶτευ- 
δ ἀξ ὐυ ὰ ΤᾺΣ ἢ πξντ κι Κα ψενι τος “ ἽΕΙ 

τάδες χα! ἐπεαν τῆυς ξΞις ἊΝ “ἡοιᾶν με πολὺν πλοῦτον χαὶ 

α 
ε ὔ ι 3 τ » ν 

! ᾿ ᾿ατείαχις  χαὶ ἐπεσῶσαν εἰς τὸ Βε- 

ρῥοῦτιν καὶ ἐδήχτησάν τοὺς οἱ Σαραχηνοι μὲ χαλὸν πρόσωπον, 

ὅτι εἶχαν χαὶ πολλὴν προθυμίαν οἱ πραματευτάδες οἱ Σαρα- 
ι Α ’ ᾿ » , ι " 

χηνοὶ νὰ πουλήσουν τὰ δἀοτυματιχὰ τοὺς χαὶ πᾶσα ἄλλην πρα- 
ὰ ᾿ ᾿ 

ἐ ᾽ Ῥω ε ᾽ “Φ0 » “ 

ματείαν- καὶ ὅταν ἐπεϊ(εῦσαν, ὥρισεν ὁ ἀμιρᾶς χαὶ ἐπῆραν τὸν 
ἣΝ , ΤΡ 

λαὸν χαὶ τοὺς πραματευτάδες χαὶ οὕλαις ταῖς πραματείαιϊς χαὶ 

ἐδάλαν τοὺς εἰς φύλαξιν. Γροικῶντα ὁ λαὸς ὁπούμεινειν εἰς τὰ 

κάτεργα τὴν ἀπιστίαν τοὺς ἀπίστους Σαρακηνούς, μοναῦτα ἐ- 

πῆραν τὰ χάτεργα καὶ ἦλθαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον καὶ εἷ- 

πᾶν τὸ τοὺς λᾶς τοὺς ὅπου ἦτον εἰς τὴν Κύπρον καὶ τοῦ ρή- 

γα, καὶ ἐπικράνθησαν ὅλοι τους πολλά. 

Θεωρῶντα οἱ Καταλάνοι οἱ πραματευτάδες πῶς ἐπάψαν 
-" 

ἡ πραματείαις τῆς Συρίας, ἐπαρακαλῆσαν τὸν οἦγα νὰ πέψῃ 

μαντατοφόρους εἰς τὸν σουλτάνον ἀνισῶς καὶ θέλει νὰ ποίσῃ 
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““- μ4 5 , »" ἐ ᾿ ᾿ ῃέ Α ὌΝ ᾿ ὩΣ ἣΝ ΄ ι 

τὴν ἀγάπην, ἔχοντα καὶ ελου νὰ κάμουν νὰ (ἰοῦν. Και υ.0-- 
"ὦ ε ͵΄ «7 “-Ψ ΝΣ , ᾿ ᾿ ν9 ἢ ᾽ , 

γαῦτα. ἁομάτωσεν ἕναν χάτεογον δικόν του χαὶ ἔοχλλεν ἀπόνω 
Π , 

α΄ ἔντιμον χαδαλλάρην χαὶ πολλοὺς ζηντηλόμου:, χαὶ πολλὰ 
4 ,ὔ Α κ΄ 4 ᾽ 

φρονίμους, εἰς τὴν συντροφίαν τοὺς ἄνωθεν, καὶ ἔπεψέν τους εἰς 
ι Α - 4 Ω , 

τὸν σουρτάνον ζητῶντά του νὰ π Ψῃ τὸν θυμόν του χαὶ νὰ 
» ᾿ Α 

ποίσῃ ἀγάπην, νὰ μὲν θελήσῃ τὴν ζημιάν τοὺ χαὶ τὴν ζημίαν 

τοὺς Χοιστιανούς, χχὶ ἀς λεσμονηθῇ τοὺς διχούς του, χαὶ ἂς ᾽ ΐ ἥ - ; Ξ 

᾽ὔ Α ,ὔ Ζ ᾿ ς ᾿ ᾿ ι 

χοιβμησῃ τὴν Χαχοσύνην του. Καὶ ὁ θεὸς ἐσχλήρωσεν τὴν χαο- 

τς 0)»- «- ῷ- διάν του ὡς γΐίον τοῦ Φαραῶ, κα ἔθελε νὰ ποίσῃ ἀγάπην. 
σῷ ῃ »» ΝΑ Ἂ ἐξ. 

Θεωρῶντα οἱ σοφοὶ ἄνδρες οἱ Κατελάνοι ὅτι οὐδὲν ὠφελοῦν, 
-“᾿ » ᾿ ε 9 ᾿ 

μᾶλλον μάλλωμαν γινίσκεται, ἐξέοησαν καὶ ἦλθαν εἰς τὴν ᾿Αμ- 

μόχουστον τῇ “«ς᾿ νοέερ. 

Τὸ λοιπὸν ὁ ρήγας τῆς Κύπρου ὡς φρόνιμος ἐμήνυσεν 

πρὶν τὸν χαιρὸν εἰς τὴν Ρόδον νὰ τοῦ πέψουν ὃ κάτεργα, καὶ 

ὅσα ἄλλα ξύλα εὑρεθοῦν εἰς τὸν λιμιόναν νὰ τοῦ τὰ πέ 

εἰς τὸν ἔξοδόν του. Καὶ γροιχῶντα ὁ μέγας υιάστρος ἔπεψ 

του ὃ κάτεργα χαὶ ὅσα ἄλλα ξύλα εἶχεν δηγημένα εἰς τ 

ἔξοδον τοῦ Σπιταλλίου, καὶ ἐπεσῶσαν εἰς τὴν Κύπρον τῇ .α' 

νοεμόρίου τξς΄ Χοιστοῦ. Θεωρῶντα ὁ χαλὸς ρὲ Πιὲρ τὴν ἀρ- 
, φ “ δ , » ᾿ " , " 

μάδαν ὅλην πῶς ἦτον δηγημένη, τοὐτέστιν ἄρμενα ρ! ς΄, κά- 
᾿ , » Σ 

τεργα ὑς΄. νάδας χαὶ ἄλλα ξύλα ξ΄, καὶ ἔοαχλεν χοθαλλάριδες 

χαραθοχυροὺς τοὺς κάτωθεν ὠνοματισμένους " τὸ πρῶτον καπε- 

τανίκιν τὸ κάτεργον τοῦ ρηγός, ὁ πρίντζης τῆς 

“15 
μ- ΠΝ. Ὁ Ὁ δ -.-. μισὲρ Φιλιπποῦν τὲ Ἤμπελῆ χῦοις τοῦ ᾿Αρσεφίου, ὑμισὲ 

τὲ Ἠμπελῆ συνεσχάρδος τῶν ἹἹεροσολύμων, ὁ σὶρ Τ 

Ηἰ μπελὴν χούντης τοῦ Γιάφ, σὶρ Τζουὰν τὲ Μόρφου χούντη 

Τερουχᾶς, ἡ συντροφ'ὰ τοῦ λεγάτου, ἡ συντρορία τοῦ ἀρχιπι- 

σχόπου, ἡ συντροφία τῆς ὑπεραγίας Θεοτόχου, ἡ συντροφία τοῦ 

σὶρ Τζουὰν Τελαληοιέρε, ὁ σὶρ Λογῆς Ψεροχαιφόρτου, ὁ σὶρ 

Σιμοὺν 'ΓΓενούρη Μόρτζος ἹἹεροσολύμων, ὁ σὶρ Τζάχο Τενόρες 
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χαὶ τουρχοπουλιέρης τῆς Κύπρου, σὶρ Τουμᾶς 5 Ὲ σὶρ 

(ἀχε Τεμουζά π, σὶρ ᾿Αμοὺν Βισχούντης, μισὲρ Τζουὰν Πεν- 

τιῆν, σὶο Φιλίππε Δουχίζες, τὸ χάτε ἐργον τὸ ναι τα,,. ὦ 
᾿ - ΄ ᾿ 

μουντολήφ, ὁ σὶρ Γιλιᾶμ. 
7 ἈΕΊ ΓΝ Ἂ 
Τζουὰν Τεμουντολήφ, ὁ 

ρ ο 
“ ν γῃ" - γ." ᾿ γ΄ ῃ 

Γαμουρίς, σὶρ Ρὰφ Τεχαρμαῇ, σὶρ Γζουὰν Γεραφιέρ, σὶ 
' 

Ταντιότζε, σὶρ ᾿Αρνὰτ Σοσίους, σὶρ Πιὲρ Γοιμάνης, σὶρ Τζουὰν 

ΠΕΣ ὙΞΞ Θχλλώογε τοῦ οὲ ΤερσαἉ ᾿ ᾿ Γεγριυάντε, ὁ χαοχλλάρης τοῦ ρὲ Γεραγούνα καὶ ἡ συντροφιά 
᾿ » γῃ" ς ι . 

του, ὁ σὶρ ᾿Εμπριμὼν Ταλαδότε, σὶρ Λαφοῦν Φ᾿ ὑλϑον σὶρ 
᾽ ᾿ -- ἘΞ ᾽ - “οὖ ΄ ᾽ 

Οτετ πρντρυῖν; σὶρ Φλερμοὺ ντ κῦρις τῆς πο τ ἔχει οὐ σιρ 

γ᾿ ᾿ γ΄ 

Γζουὼὰν Τεμουντολήφ' 

ἐχράτησεν ὃ ρήγας εἰς τὴν οόγαν του τοῦ 

Σπιταλλίου κάτεργα δ΄ χχὶ σχτίχι: ὑβ:10 σὶρ Τουμᾶς Τεμουν- 

τολὴφ τῆς Κλήρου, σὶρ ᾿Αμοὺν Παπῇ, σὶρ Τζουὰν Τελαπάμε: 
᾿ 9 9 ᾿ ων, τὸ , ᾿ δι 

χαὶ ἀπάνω εἰς τὰ χαρσθία ἤτον χαρχθοχυροὶ αἰ τοιὶ χα! ὃξν 

“πτὲν 
» , ᾿ “κα. Ν , ᾿ 5 , ἕῳ -» 

ξΞγροφύσαν" τὰ ζυλα ὁμόδα μ, χα! ἀπᾶανὼ σηυμ μιὰ πενὴντ 

ἊΝ - 

ὅλα ρ΄. 

Καὶ τῇ χυριχκῇ τῇ ἑδδόμῃ δεχεύρίου τῆς αὐτῆς ἐχρονίας 

τῆς Χριστοῦ, ἐξέθην ἡ ἄνωθεν ἀουμάδα τοῦ ρηγὸς ἹἹεροσολύ- 
ι ᾽ 

μων χαὶ Κύπρου, χαὶ πηγαίνοντα εἰς τὸ πέλαγος ἐσηχώθην 

ὅλη χαὶ μεγάλη σκχλερίχ, χαὶ τὰ ξύλα ἐχωρίστησαν μεσόν τοὺς 

χαὶ δὲν εἶδαν ἕναν τ' ἄλλον ποῦ πῆγεν. Τὸ χάτερ ογον τοῦ ρη- 

γὸς καὶ ἄλλα ἐπῆγαν εἰς τὸ Καρπάσιν χαὶ εἰς τὴν ᾿Αχροτί- 

χὴν τὸ χἄτεργον τοῦ ἄρενται τῆ: Πάρας καὶ ἄλλα ιδ΄ εὑρέ- 

θησαν εἰς τὴν Τρίπ τολιῖν χαὶ ἐπ τολεμίσχν τὸν πύργον χαὶ ἐπῆ- 

ραν τὸν χαπετᾶνον ὀνόματ' Μεχεντῶμ Ντχούτ᾽ χαὶ ἐμεῖναν τὰ 

αὐτὰ ιε΄ χάτεργχ εἰς τὴν Τρίπολιν ι β΄ ἡμέραις ἐγδέχουνταν 

πὴν ἀρμάδαν. Ὃ ρήγας ἀπὸ τὴν σχλερίχν τὸ ἕναν ἀπέσωσεν 



: ᾿ ν᾽ - Ὲ 5 τ γος. - ΩΣ Τὶ -- δπν κῚ - ααζέϑν “- εἰς τὸ Καρπάσιν, χαὶ ἐπέζεψεν καὶ ἦρτεν εἰς τὸ χωργίον τὸ 
΄ » ᾿ Ψ " ἊΝ Α “κι - 5 

Τρίκομον, καὶ ἔρισεν τὰ δελοιπὰ ξύλα νὰ πᾶν εἰς τὴν ᾿Αμμό- 
-- ἘΞ δ - ’ δ 7) το κ ἮΝ ᾿ 

χουστον. Θωρῶντα ὁ ἀφέντης τῆς Ιρὰας πῶς τὸ ὀξλοιπὸν 
΄ δι . , » , ; κι γ ,ὔ 5 , 

στόλος ὃεν ἐφάνην, αἰμαλώτευσεν τὴν Γρίπολιν, καὶ ἐστράφη- 

σὰν εἰς τὴν Κύπρον. 
Ψ 2, ΄ «- , ᾿ . , ὔὕ 

Ἄνταν ἔμαθεν ὁ σουλτάνος τὸ ἁρμάτωμαν χαὶ τὴν ζημίαν 
᾿ 3 "» " - , ἢ Ξ , 

τὴν ἐποῖκαν οἱ Κυπριῶταις, πολλὰ ἐπιχράνθην χαὶ ἐμετάνωσεν 
ἄτην ᾽ 7 , ᾿ τ "9 - . . 

διατὶ δὲν ἐτελείωσεν τὴν ἀγάπην" χαὶ μοναῦτα οϑοι ἀπὸ 

τὴν φυλακὴν τὸν σὶρ Τζάχο Τεπολονία τὸν νοτά ἄριον, ὁποῦχεν 

πέψειν 0 ρήγάς διὰ μαντατοφόρον εἰς τὸν σουλτάνον Εν ἐφυ- 

λαχισέν τον ὡς ὡὸς’ ἐόγάλλοντά τον ἀπὸ τὴν φυλαχὴν ἔδω- 

χέν του ἕναν μαντατοφόρον εἰς τὴν συντροφιάν του χαὶ χαρτία 
7 ,ὔ 9 λ ΄-΄-. ,ὕ 

χαὶ πρεπάμενα κανισκία εἰς τὸν ρῆγα διὰ νὰ τελειώσῃ τὴν 

ἀγάπην. Ὃ ρήγας ἦλθεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ τὸ -“χάτερξ 
͵ "» » - κ᾿ [ἢ Ῥ, ἜΣ σΆ Αχἣδᾷς: ΕΣ ἘΕΤΥ, 

γόν του ἔραξεν εἰς τὸν ἅγιον Γεώργιον τῆς Δαὸᾶς, καὶ ἐμηνύ- 

᾿Ν ᾿ ΠΣ 5 Σ Α ΄ ἘᾺΝ “τιν - ; ) Εν Ξῖσ σὰν τὸ τοῦ ρηγύς, χαὶ ὁ ρήγας ἔδωκεν ὁρισμὸν νὰ ἔλθουν εἰς 

τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ ἤτζου ἐγίνην. Καὶ ἐλθόντος του εἰς τὴν 

Αἰ μμόχουστον, ὁ ρήγας ἐπερίλαδέν τοὺς μὲ πολλὴ τα; καὶ 

ἔδωχεν ἔναν ὄμοοφον ἀπλάχιν καὶ ἐμπῆκαν ν᾽ ἀναπαυτοῦσιν 
Φ 2 , ε 

Καὶ πισαυρίου ἔπεψεν καὶ ἔφερέν τους ὀμπρός του" οἱ πὸ 
τ σω , “- “ , ι ἮΝ ͵ » 

ἐδῶχάν του τὰ χαρτία τοῦ σουλτάνου χαὶ ἐδιχόάσαν τὰ ὁμ- 
΄ . ς 7 » 7, : » ΕΣ “ , 

πρὸς του. Ὅμως ὁ ρήγας ἐπεθύμαν τὴν ἀγάπην τοῦ σουλτάνου 

διὰ τὴν παραχάλεσιν τοὺς Βενετίκους χαὶ τοὺς Γενουδίσους χαὶ 

τοὺς Καταλάνους ἐρώτησεν τοὺς ἄρχοντες τῆς βουλῆς του χαὶ 

εἶπάν του, πῶς καλὸν εἶναι νὰ ποίσῃς ἀγάπην, ὅτι ὁ σουλτάνος 

εἶναι πολλὰ ἄρχος καὶ ἀπομιηνίσχει ὥστη ν᾽ ἀγαναχτήσης τὸν 

ὄξοδον, χαὶ ν ἀπολογιάσης τοὺς ξένους νὰ πᾶσιν χαὶ νὰ μεί ν, καὶ ν ἀπολογιάσῃς τοὺς ξένους νὰ πᾶσιν χαὶ νὰ μεί- 
᾿ ἢ ΤΑΝ ᾿ ᾿ ν 

γῆς μοναχὸς χαὶ του του χαὶ θέλει σηχωθῆν χαὶ θέλειν ἐρ- 

τὴν χαὶ ἀπηδᾷ σου ἀξάφνου καὶ θέλε: σὲ ζημιώσειν πολλά. 

Καὶ γροικῶντα τούτην τὴν χαλὴν βουλὴν, ἐπρουμουτίχσεν γὰ 

ποίσῃ ἀγάπην μὲ τὸν σουλτάνον. καὶ οὕτως ἐλαλήθην ἔμπρο- 
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σθεν τοῦ μαντχτοφόρου τοῦ σουλτάνου τῇ χυρικῇ τῇ τ μηνὸς 

φεύρουάρη «τῆς Χριστοῦ. 

Καὶ ἔπεψεν ὁ ρήγας τὸν σὶρ Τζόχε Τενόρες τὸν τουρχο-- 
Ν ᾿ ᾿ γεν ᾿" ᾿ 

πουλιέρην τῆς Κύπρου, τὸν σὶρ ΠΠιὲρ Γεχάμπη, τὸν σὶρ Τζὰκ 

Τελεπεσὴτ χαὶ τὸν σὶρ Οὗνγχε Λαπάμε νὰ πᾶσιν εἰς τὸ Καρ- 

γίος γὰ στερεώσῃ τὴν εὐλογημένην ἀγάπην, χαὶ νὰ ποίσῃ τὸν 

ὅρχον. ὁ. σουλτάνος χατὰ τὸ συνῆθιν. Καὶ ἐμήνυσεν εἰς ὅλον 

τὸ νησὶν τῆς Κύπρου. ὁποῦ ἔχει Σαρα νδνοὶς ἄπιστους νὰ ἔλ- 

θουν εἰς τὴν ᾿λυμόχουστο. μοναῦτα ἢ εἰς τὴν Λευχοσίαν" καὶ 
τ “ ᾿ ᾽ ,᾿Νἣδ , - 

ἦλθαν οτοιμ." πΞοισσοι, Χχαΐι ἐπερόονοι τοὺς του τουρχοπου- 

τὶ; 
, , ᾽ ᾽ Ὁ 

λιέρη νὰ. τοὺς πάρῃ μετά του εἰς Κάργιος: ἀκομὶ ἐδιχλά- 

λησεν ὅσου: ἔ,Ξι Σαρακηνοὺς ΠΕ ὅπου ἦτον μὲ τὸ 
, 

θέλη ἐν τοὺς «αἱ θέλουν νὰ πᾶν εἰς τὸ Κάργιος μὲ τοὺς μαν- μ δέσει ν 
ως τὴ -- «᾿ν Ξη - Ὡϑυν εν χαὶ ἀπὸ τὴν Συρίαν χαὶ 

Καὶ μοναῦτα. ἁρμάτωσεν α' κάτεργον ὁ ρήγας χαὶ μίαν 

σατίαν, καὶ μίχ νάθαν, νὰ ἐμπῇ ὁ μαντατοφόρος καὶ τὰ μά- 

λωτα νὰ πᾶν εἰς τὸ Κάργιος. Καὶ κατὰ τὴν ὥραν ἐφέραν 

γραφαῖς ἀπὲ τὸν χαπετάνον τοῦ Κούρικος καὶ ἀπὲ τὸ Κονίος, 

λαλῶντα πῶς ὁ μέγας Καραμάνος ἐμήνυσεν εἰς τὸ Κούρικος 

πῶς τοῦ ἔδωχεν ὁρισμὸν ὁ σουλτάνος νὰ παραχάτοη τοῦ Κού- 

ρικος, καὶ ἦλθεν μὲ πολὺν φουσάτον καὶ παραχάτσεν τοῦ χά- 

στρου. Ἔπεψεν ὁ ρήγας χαὶ ἔφερεν τὸν μαντατοφόρον τοῦ σουλ- 

τάνου ἔμπροσθέν του χαὶ ἐδιαοάσαν του τὰ χαρτία - καὶ γροι- 

χῶντα ὁ μαντατοφόρος εἶπεν: μὲν τ' ὁρίσει ὁ θεός, ὅτι ἐγίνε- 

τὸν τοῦτον ἀπὸ τὸν ἀφέντην μου. Καὶ μοναῦτα ὥρισεν χαὶ 

ἁρματῶσαν δέκα. κάτεργα, καὶ ἔπεψέν τα εἰς βοήθειαν τοῦ χά- 

στρου, καὶ ἔσαλεν καὶ καραδοκυροὺς τιμημένους ἄρχοντες, καὶ 
, Ψ». " 5 , ἧς ἰς , τῷ 

χκαπιτάνον τὸν πρίντζην τὸν ἀδελφόν του καὶ τὰ ὀνόματα τῶν 
ἐ 

ἀρχόντων εἶναι τοῦτοι" σὶρ Φιλίππε. Τεηνπελήν, σὶρ, Φιλίππε 
Ζ 

Τεπρεζουή, τὸν σὶρ Φιλήμων τὸν ἀφέντην τῆς Πάρας, τὸν μι- 
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σὲρ᾽ Σιμοὺν Τενόρες, καὶ τὸν σὶρ Τουμᾶς Ταντιότζε, τὸν σὶρ 

Τζουὰν Μουρσί, τὸν σὶρ Τζουὰν ἈΟΘΟΡΝΝ χαθαλλάρης Ῥωμαῖος 
᾿ 

ἀπὲ τὴν Κωνσταντινόπολιν, καὶ τὸν σὶρ Ὁ Τζάχες Τεμουντεζάρτ, 

χαὶ πολλοὺς ἄλλους χαόαλλ ἄάριδες τῆς συντροφιᾶς τους, χαὶ 
, -ν πὸ - ᾿ Ν . 5: 

πολλοὺς λᾶς τῶν ἁρμάτων. Καὶ τῇ Ὑ ἘΞ φεθρουσρίου πξςς 
Ξ -“ἷ΄ ε » ᾿ ᾿Νδὰ »; ᾽ ν Α ᾽ , ι 

Χριστοῦ, ἢ αὐτῇ ἀρμαὸδα ἐξέθην ἄπο τὴν Ἀμμοχουστον χαὶ 

ἐπῆγεν εἰς τὸ Κούοιχος χαὶ ὑρᾶν τὸ κάστρον ἀποχλεισμιένον 

καὶ πολὺς λαὸς τῶν Τουρκῶν, χαὶ εἶχαν πάρειν καὶ τὸν πύρ- 

γον ὅπου ἦτον κτισμένος ἀπάνω τῆς πέτρας πλησίου τοῦ πη- 
᾿ »"“ ἷ ; , ᾿Σ ἊΣ 

γαδίου ἔξω τοῦ κάστρου κατὰ πρόσωπα τοῦ πύργου τοῦ λε- 

ἱ ιῶτ γομένου τοῦ ᾿Ορνιθαρίου. Καὶ ἅνταν οἱ Κουρουχιῶταις ἀποσχε- 
, Α » δ » ἐ - ἌΡ᾽ Ν τ ᾿ 151 πεὸ , 

πάσαν τὴν ἀρμάδαν, ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην καὶ ἐσημάναν 

ταῖς χαμπάναις καὶ ἐπαῖξαν τὰ τρουμπέτια. Καὶ ἅνταν ἐπέ- 
2: ζευσεν ὁ πρίντζης χαὶ ἐνέθην εἰς τὸ χά στρον μὲ τὴν σύντρος 

3 - -"- ε , Ν -» 

φιάν του, ἐποῖχεν τρεῖς ἡμέραις χαὶ δὲν. ἐ ἐξέθην ἀπὸ τὸ κάστρον, 

ἀμμὲ ἐπολεμίζαν ἀπὸ πάνω μὲ τοὺς Τούρχους. Καὶ ὀπίσω εἰς 

Ἶ ἡμέραις ὥρισεν ὁ χύρης ὁ πρίντζη χαὶ ἐξέθησαν ἔξω οἱ 

Κουρουχιῶταις χαὶ ἐποῖκαν μέγαν πόλεμον, καὶ ὁ θεὸς ἔδωκεν 

τὸ νίχου τοὺς Χριστιανοὺς χαὶ ἀτσακίσαν τοὺς 'Γούρχους χαὶ 

φύγαν, καὶ πιάσαν ἀπὸ ξχυτῆς τους πολλοὺς ζωντανούς, καὶ 

ἐσφάγησαν πολλοὶ Τοῦρχοι, χαὶ ἐπῆράν τους οἱ χριστιανοὶ πολ- 

λὰ πολεμικὰ καὶ ταῖς τένταις τους χαὶ πολλὰ ροῦχα, χαὶ ἐ- 

λασῶσαν χαὶ τὸν μέγαν Καραμάνον πολλοὺς χόρπους, χαὶ ἐ- 

πῆραν χαὶ τὸν πύργον τὸν εἰχαν πάρειν οἱ Τοῦρχοι. Καὶ ὁ 
'ἧπ ΄ Υ ἘΠ Ρ ΞΡ ΤΣ ἤργὸν Ὁ , ἮΣ 5; ᾿ Κ , ΦΡΕΣ . δέ- ἜΣ τς ΑΑΡΥ͂ΞΣΝΟΣ 
ριντς ἔμεινεν ἢ ἡμέραις εἰς τὸ Κούριχος, ἐγόέχετον μήπως 

χαὶ στραφοῦν οἱ ᾿'Γοῦρχοι- καὶ ἔμαθεν πῶς πλεῖον δὲν ἔρχουν- 

διατὶ ἐτσαχίστησαν χαὶ πᾶσα εἷς ἐπῆγεν ἔσω του. Καὶ 

ἐχάρην χαρὰν ὑξγάλην, χαὶ υήνυσέν του χαὶ ἦλθεν εἰς τὴν 

Κύπρον εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον τῇ ιδ΄ υἱηνὸς μαρτίου τἔζ' 

Χριστοῦ. 

Τὸ λοιπὸν εὑρισκομένου τοῦ ἀφέ ἔντη τοῦ πρίντζη εἰς τὸ 
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Κούριχος, ἐγέδησαν πολλοὶ Ῥοῦοκοι ὕσχρσ σχχίδες φίλοι τοῦ τοποὺ 

χαὶ ἐδῶχόν του νὰ γροιχήσῃ πῶς εἰς τὸ Κάργιος ἢτον μεγάλη 

φιλονεικία υὲ τὸν σουλτάνον χαὶ ἀνόμεσα τοὺς ἀμιράδες, καὶ 

ἐσχοτῶσαν τὸν μξγαν ἀμιρᾶν ὅπου ἘΠ τὸ γένο: τῶν 

Μουσθλουμάνων, ὀνόματι Πέχνα Ελλαυζεζλ, διότι ἧτον εἰς τὸ 

θέλημάν του, καὶ ἐσὺ νϑούλεψεν τὸν σουλτάνον νὰ ποίσῃ τὴν 

ἀγάπην υξ τὴν Κύπρον, χαὶ ἔόαλεν εἰς τὸν τόπον του ἄλλον 

μιρᾶν, ὀνόματι Χασὰτ Νταμούρ. Καὶ τοῦτον εἶπεν τὸ ὁ πρίν- 

τζης τοῖ ρηγός" χαὶ ὃ ρήγας ἔπεψεν τοὺς μαντατοῷ ὄρους, καὶ 

χ' Α 

ἐστράφην εἰς τὴν Λευχοσίαν" καὶ μεν ϑόνξα τα μάντατην 

οἱ μαντατοφόροι ἀχομὶ τον εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον ἔπες 

χαὶ χεῖνοι εἶπόν του: ἀφέντη, ἐμεῖς ξεύρομεν πῶς ὁ ἀφέντης 

μᾶς ὁ σουλτάνος χαὶ οὗλοι οἱ ἀμιράδες θέλου νὰ ποίσουν ἀΞ 

γάπη μὲ τὴν ἀφεντιάν σου διὰ νὰ τελειωθ 

ἀγάπη" χαὶ ἄλλην ἔννοιαν υηδὲν ΕΠΞΝ Καὶ μοναῦτα ἔδωκέν 

τους ὁρισμὸν νὰ στραφοῦν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ νὰ ποί- 

σουν τὸ ταξεῖδίν τους. 

Οἱ Γενουθίσοι θωρῶντα πῶς ἊΣ νὰ τελειωθῇ ἡ ἀγάπη, 

ἔπεψεν ἕναν κάτεργον εἰς τὸ Κάργιος μὲ τὸν σὶρ Πιὲρ Τεόα- 

, Χχαὶ ἐζήτησεν τοῦ τὴν ἀγά- 

ἘΣ 

Ν᾽ χῖν ἃ ᾿ Νὰ ἐς Δὰν ς " ᾿ 

πὴν. Καὶ ὁ σουλτανος εἶπα του ὃὲν πολομῶ ἀγάπην μὲ χα- 

: . . “ - ὟΣ ν πΞ Ἀπ αξΣς λα -Ὡ͵Ἵ. «ΚΜ ΞᾺ Ϊ᾿ νέναν ρον χωρὶς νὰ ποίσω μὲ τὸν ρῆγα τῆς Μύπρου, 
ἡ ᾽ ᾿ 

καὶ ἐγδέχομαι τὸν μαντατύρον του χαὶ εἶχαν πολλὴν πικρίαν. 

Θωρῶντα ὁ ἄνωθεν σὶρ Π'ερ, ἐξέθην χχὶ ἦλθεν ὙΠ εἶτ ντὰ τοὺς 

μαντατοφόρους, καὶ ἐπαρακάλεσεν τὸν ρἣγα νὰ τοὺς ξηφτιάσῃ 
εάν ᾿ Α ᾿ 

γλήγορα. Καὶ μοναῦτα ὁ ρήγας ἐμήνυσεν τοῦ τουρχοπουλιερὴ 
᾿Ὶ 

εἰς τὸ ὄνομαν τοῦ Χριστοῦ νὰ παγη εἰς τὸν σουλτανον τὸ 

αὶ γ σΠτ: ἔρον τὸ νὰ μπ τορήσῃ. Καὶ ἀρμάτωσεν χ' ἃ ἀτεργον, 

χαὶ ἦτον χαὶ τὸ χάτεργον τοῦ ρὲ δὲ Ρχούνχ, χαὶ μίαν σα- 

“' ) , 6. ΄ , “Δ", Λ ᾽ ἊΣ ᾺἋΦ» ΝΣ ΕΣ ξι εὐς “ὌΝ τίαν, χαὶ β΄ νάραις νὰ σηχώσουν τοὺς λᾶς τοὺς ἔπεψεν εἰς τὸν 

εἴ 
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νωθεν ὁ αἱρ Π': ιέρου Κανέλ, χαὶ ἘπγιΩ ὅλο: συντροφίαν εἰς τὴν 

Αἰλεξάνδραν - καὶ ἐνέθησαν ἔξω τὸ σαόόάτο τῇ ιδ΄ μαρτίου 

τἕζ' Χριστοῦ, χαὶ ἐπ τῇ γον ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον, χα! ἐπροσ- 

Ε τοὺς μὲ μεγάλην τιμήν, καὶ ἐδῶχάν του συντροφίαν 

ἀμιράδες ἔντιμους, καὶ ἐπῆρόν τὸν εἰς τὸ Κάργιος εἰς τὸν σουλ-- 

πέψουν ἀντίλογον ἀπὸ τὸ Καργίος μὲ τὴν σατίαν μοναῦ 

νὰ ξεύρῃ. 

Ὃ ρήγας ἁρμάτωσεν πολλὰ χάτεργα νὰ πάρουν τὸ πλέ- 

τάνον" χαὶ εἶχεν ἐρισιμον ἀπὸ τὸν ρῆγα ὅ,τι ποίσει νὰ τοῦ 

ὕτα 

ρῶμαν τοὺς λᾶς εἰς τὴν ᾿Ατταλείαν τοὺς σολδάτους χαὶ βι- 
ΙΝ Ὡ ε ΄ ἀν 

ὥς δὲν ἦλθεν ἡ σατίχ ἀπὸ τὴν ας 
ΜΞ 

Ζ᾿Ὰ Ὧν 

ιλ 
Α γ΄ ῖ 

πος, καὶ ὥρισεν τὸν μιίσεο Γζουὰν 

τουάλιαν. Θωρῶντα ὁ ρήγα 

Α᾽λεξάνδραν, ἦτον πολλὰ περ 

Μουρσῇ, τὸν εἶχ (εν βάλλειν καπετάνον ς 
, 

μὲν σχαλέψῃ ὥστη νὰ τοῦ μηνύσῃ ὁ ρήγας. 
βς ἃ ο Ε ΝᾺ Ἴ 

Θεωρῶντα ὁ λαὸς τῆς ᾿Ατταλείας, ὅτι ὁ ρήγας ὃεν ἔπε- 

ψεν τὸ πλέρωμάν τους καὶ βιτουάλιαν κατὰ τὸν καιρόν, εἶπαν: 

ρήγας ἐλησμόνησέν μας. Καὶ ἐς τοῦτον ἔπεσεν ἔχθρα εἰς τὸ 
Α 

μεσόν τους. Ὃ σὶρ Λίουν Βεντιαμὲς ὁ καπετάνος ἐχουοερτία 

τους μὲ γλυχία λογία ν ἀπουείνουσιν χαὶ δὲν ἠμπόρε νὰ τοὺς ς μὲ γλυχ Υ πομιξ ! ἐν ἠμπόρ τοὺς 

ταπεινώσῃ. Καὶ ἦτον ἕνας μάστρος ὀνόματι Πιὲρ Κανὲλ χαὶ 

ἐπονηρεῦγέ τοὺς εἰς τὴν τοιούτην λογήν, ὅτι ἐρεόελιάσαν χαὶ 

ἐπῆραν καὶ τὸ ἀνοιχτάριν ἀπὸ τὸ χέριν τοῦ χαπετάνου, λα- 
-“ ἶ , ᾽ 

λῶντα νὰ τὸ στρέψουν τοὺς Τούρχους καὶ ἐδιάόχσαν μεγάλον 
6 Ε τον Ξ , » ,ὕ ι 

φόοον χαὶ ἔννοιαν. Καὶ ὁ καπετάνος ἐποῖκεν τόσον χαὶ κρα- 

τῆσέν τους, καὶ ἐθαστάξαν ἕως τὸν καιρὸν χαὶ ἐμήνυσεν τοῦ 
" “ Εἶν Σ᾿ ᾿ ᾿ Ἂ ,ὔ , ι 

ρηγὸς μοναῦτα ν᾽ ἀναγχαστῇ νὰ πὲ τὸ πλέρωμάν τους. Καὶ 
ε ᾿Ὶ » » 

μανθάνοντά το ὁ ρήγας πολλὰ τὸ ἐπιχράνθη, καὶ πάλε ἐννοιά- 
ὃ ᾿ " ᾽ὕ Ναύι ᾿ ΓΔΕ , ΡΣ ἢ 

ζετον διὰ τὴν σατίαν διὰ νὰ ξεύρῃ μαντάτον ἀπὸ τὸν σουλ- 

τάνον. ᾿Εμήνυσεν ὃ ρήγας τοῦ ἀμιράλη νὰ μηνύσῃ τοὺς λᾶ . Ἐμήνυσεν ὁ ρήγας μιράλη μηνύσῃ τοὺς λᾶς 

ν᾽ ἁρματώσῃ ὅσα ξύλα ἐμπορίσει " καὶ μοναῦτα ἁρμάτωσεν χ η΄ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 10 
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χάτεργα, χωρὶς τὰ δ΄, τῆς Ρόδου τὰ εὑρέθησαν εἰς τὴν ᾿Αμ- 

μόχουστον, καὶ εἶχεν καὶ πολλὰ ἄλλα μιχρά, καὶ ἐδάλαν χα- 

ραδοχυροὺς τοὺς χάτωθεν δηλημένους “ πρῶτον τὸ κάτεργον τοῦ 

ρηγός" β΄, τοῦ πρίντζη. γί, τοῦ μισὲρ Τζουὰν τὲ Ἢμπελῆ δ΄, 

τοῦ μισὲρ Φιλέμπο Ταπεργή᾽ ε΄, τοῦ χούντη μισὲρ Τζουὰν τὲ 
᾿ ; 
Ὃ ΕΞ --"- Σ] ο᾽ ΝΣ " ὯΝ " «ἢ [ῳ] ΚΞ κ: [ΟῚ ο) φ -- ῷ ς δὰσ ν τὲ Μόρφου χούντη τὲ Ρουχᾶς" 

» “μισὲρ ᾿θνγγὲτ Τελουζουνία πρίντ ἶ 

Ελὸ- ἀφέντης τῆς ΤΠδρᾶς" θ΄, ὁ μισὲρ Σιμοῦν Τενόρες μᾶ- 

ριτζᾶς Ἱεροσολύμων " «΄, μισὲρ Τζουὰν Τεπριές ταὶ, μισὲρ Ὁ 

ἂν Πετουὴ Λουζουνίας - ιβ΄, σὶ ρ 

Τζουὰν Τελαφιέτ᾽ ιδ΄, σὶρ Τουμᾶς Τεμουντολὴφ τῆς Κλήρου" 
, " ᾿ - τον , γ΄ - γχι “- , 

ιε΄, Τζουὰν Ταντιότζε" «ς΄, σὶρ Γουμᾶς Τεθερνῆ" τίσι σὶρ Ρω- 
᾿ ἐΝ τς, Σ Η Ἂν ἢ ᾿ Τῇ, Ἐπ Πρ ΩΣ ν᾿. , ᾿ 
ἐρ Δεμουντολήφ᾽ τ, σὶρ Τζάχε Γεμουντεζάρτ ἍΠὰ σὶρ Χαρ- Ὶ 

θὴν το βουντεξάρει, »“, σὶρ Τζουὰν ΤῬαμουστρί" κα΄, σὶρ Πιὲρ 

Μαλοζέ- κβ΄, σὶρ Τζουδν Ταμὰρ᾽ κγ΄, σὶρ Μαρὴν Κορνέρ᾽ 

σὶρ Λιοῦν Σπινόλας " κε΄, σὶρ Τζουὰν Λασχάρις- κῶν σὶρ Πρέ- 
, 

οὐ Τελαθότα: χζ΄. σὶρ ᾿Αλφοῦν Φαροάντ᾽ χη, τὸ χάτεργον 
" ᾿ ϊ ἢ ᾽ 

Ἴ . ΄ , ε “- ι ν᾿ 

τοῦ ἐπισκόπου τῆς Κύπρου" ΧΟ ἢ συντροφία τοῦ σὶρ Τζουὰν 

καὶ τῇ χς΄ μαγίου «τξζ' Χριστοῦ ἐξέθην ὁ ρὲ Πιὲσ μὲ 
Φ κ 5 ᾽ Α » ,ὔ ᾿ [2 

οὕλην τὴν ἀρμόδαν αὶ ἐπ Ὑεν εἰς. τὴν Ατταλείαν: χαὶ ὅσον 

ἀπεσῶσαν ἔλοψεν τὴν χερχλὴν τοῦ μάστρε Πιὲρ Κονὲχ ὅπου 

ἔτον ἡ ἀφοομὴ τοῦ σχαντάλου, χαὶ ποῖχεν πλέρωμαν τοῦ λαοῦ" 
,“»"ὔ; ᾿ ΕΣ ΄-« » » γζ ἣν τ ᾿ 

χαὶ ἀπέκει ἐξέθην χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Ρόδον διὰ νὰ μάθη 

μαντάτον ἀπὸ τὸ Κὔργιος" χαὶ ἄλλαξεν τὸν χαπετάνον τὴς 

γ : 

Αὐτταλείας καὶ ἔδαλεν τὸν σὶρ Τουμᾶς Ἑεμουντοχὴφ τῆς ἀν νς 

Πηγαίνοντα ὅ σὶρ Τ(ἄχεξ Τενόρες ὁ τουρκοπου υχιέρης ἃ 

) 
"Ὁ 5» ’ ἂν , 

ἐμπαίνοντα ἔμπροσθεν τοῦ σουλτάνου, ἐσύντυχέν του πολλὰ ἀξ 
- Ῥ; -“ δι " Ρ ᾿ 

πότορμα καὶ ἀτζίπωτα, λαλῶντά του, ὅτι δὲν “πρέπει οἱ ἀφενΞ 

ταις οἱ καθολιχοὶ νὰ προυμουτιάζουν νὰ πολομοῦν ἀγάπην χαὶ 
- Α ͵ ι Ἱ "- Α ᾿ , 

πᾶλε νὰ εταγνώθουν " χαὶ νὰ πλημμιλοῦμιεν με πολὺν χό- 
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᾿ Ἂ ι Ἂ 5 δ 2 Κα . ᾿ 7 ε ͵ πῷ 
πὸν χαὶ πειρασμὸν, χαὶ ν ἀποδιαοαζῃς ἀποὺ μίαν ἡμέραν εἰς 

-.-" “«ᾳ«Ἀ."ν 3) “ἃ ΄ ᾿ ᾿ ΡΥ 

ἄλλην. Καὶ πολλὰ ἄλλα λογία σχλερὰ καὶ ἄπρεπα, χαὶ ἐφοὺ- 

αἴζετον εἰς τὴν εὐγενείαν του πῶς ὃ ἀφέντης του εἶναι καθο- 

λικὸς ἀφέντης. Γροικῶντα ὁ σουλτάνος, ἐθυμώθην πολλὰ καὶ 
-« Ἁ κ ς ΑἹ Ν δε Αἴ “15 ΄ 

ὥρισε νὰ τὸν ἁπλώσουν χαμαὶ νὰ τὸν παιδεύσουν. Καὶ ἐσηχώ- 
- 

θην ἕνας ἀμιρᾶς καὶ λαλεῖ τοῦ σουλτάνου" δός μου ὁρισμὸν ἐμὲν 
κ 

τοῦ δούλου σου νὰ σοῦ συντύχω: παρακαλῶ πολλὰ τὴν μεγάλην 
κλ οἹ Ε 5, 5» " ὌΞΑΥ Σ ε 

σοὺ ἀφεντίαν ἔμπροσ σθεν τοὺς ἀμιράδες σοὺ νὰ μοῦ ἀχούσῃς. Ὁ 
Α , » ᾽, ᾿ , ᾿ ν᾽ 3 ΄ 

δὲ σουλτάνος ἐρίσεν τον νὰ συντύχῃ. Καὶ χεῖνος εἶπεν ἀφέν- 

αις, δοτέ μου ν ̓ ἀγρουκήσω πόθεν εἶναι θαρρούμενοι οἱ χριστιανοὶ 

᾿ς πέμπουν τύσον 
, "δ 

χὸ χαὶ τόσοι πρατευτάὸοες ὅπου στέχουνται εἰς ταῖς χώραις σου; 

Καὶ ὁ σουλτάνος εἰπέν τὸυ, εἰς τὸν ὅρχον τοῦ σουλτάνου χαὶ 
φ“ ραν 14 7 “ ε 

εἰς τὸν ὅρχον τὸν διδοῖ ἔμπροσθέν τους. ᾿Απολογᾶταΐξ του" οἱ 

μαντατοφόροι τοὺς Χριστιανοὺς στέχουν' ὀμπρός σου, χαὶ θωρῶ 
Α « “-. “ “- 

ὥρισες νὰ τὸν ἁπλώσουν νὰ τὸν παιδεύσουν" πολομῶντα τοῦ- 

τὸν, τίς ἔνι ἐχεῖνος ὅπου νὰ πέψη, πλεῖον μαντατοφόρον εἰς τὴν 

ἀφεντείαν σου; καὶ θέλει γϑνῆν ὑεγάχη μάχη εἰς τὸ μέδος 

διὰ τοῦτον ἡ ἀφεντιά σοὺ ἄνοιξε τὰ ιολίχ τὰ σουλτάνιχα καὶ 
Ε ΄-΄ Ν. “9 

ψηλάφησαι ἀνισῶς καὶ ποτὲ χανένας σουλτάνος διχοαινωμένος 

σδὺ ἐποῖκεν τιτοῖον πρᾶμαν πότε μαντατοφόρος οὐδ᾽ ἐτιμόά- 

ζεται, οὐδὲ παϊδεύγεταϊ" ἐμπορεῖ νὰ τὸν χατηγορήδουν ἂν συν- 
2 “ 3. . 

τύχῃ ἄπρεπα λόγια χχὶ νὰ τὸ υἡνύσουν τοῦ νὴ τὰ τοῦ νὰ 

πέρνη σχοπὸν ἴντα ἀνθρούπουςι! πέμπει μαντατοφόρους, καὶ ὄχι 
ἊΣ ΕΣ “- - 

γὰ τὸν θανατώσουν" χαὶ ἀνισῶς χαὶ τοῦτον γινῇ οἱ Μουσθχούυ- 

μάνοι δὲν ἔχουν πεῖον καμμίαν ζωήν. Καὶ τόσον ἐσύντυχεν ὃ 
» - “ 5 Σ κι .- 

ἀμιρᾶς, ὅτι ἔχοψεν τὸν σουλτάνον ἀπὸ τὴν χαχὴν ὄρεξιν ὅπου 

εἴχεν εἰς τὸν μαντατοφόρον. τ φρθοσιυ ὁ σουλτάνος" ἀρωτοῦ- 
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δινκ “» , , " " “ Α Ν ,ὔ 

υμηδὲν τοῦ χάμεις κακόν᾽ ἄφης τὸν νὰ πᾷ τὴν δουλιάν του. 

Καὶ ἐσυνχχτέθην ὃ σουλτάνος. Καὶ ὅνταν ἐγροίκησεν ὁ τουρ-- 
, ᾿ 7 ν ΘΝ « 7 ρ᾽; “ 

χοπουλιέρης τὰ λογία τοῦτα, εἶχεν ἕναν φίλον Γενουοίσον ὅπου 

ἐμουσθλουμάνισεν, καὶ ἐχράζαν τον σίρε Λουσίερ Τελόρτ, χαὶ 
- ᾿ τ » ᾽ Σ 2: 

σαραχιηνὸν ἐκράζαν τον Νασὰρ ᾿Ελτήν, ἔπεψεν χαὶ ἔχραξέν τὸν 
ἢ ννν 2 , ,ὕ ᾿ Ὁ ἄν ἢ , Α 

χαὶ ἔδωκέν τοῦ πρεπαμένα χανισχία νὰ τοῦ δώσῃ χαὶ τοὺς 
Ὶ 

ἀμιράδες τοὺς φελέσιμους, καὶ παρχκαλέσεν τὸν νὰ ποίσουν 
Ν Ν [σ᾿ ,ὔ , 3 ᾿ » Ἴ ε " Η “ 

χοντὸ τὸ ζηφτίχσμαν του Χπὸ τὸν σουλτάνον. Ὃ ποῖος ἐπῆ- 
Ν 

ι τὴν ἀγάπην. Καὶ ἐπῆγεν ὁ ἕνας ἀπὸ τὴν μίαν 

μερίαν χαὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην ἐχεῖνο:, καὶ ὁτόσχ ἀποτσακίσαν τὸν 

σουλτάνον, καὶ τόσχ τοῦ εἴπασιν" ὅτι ὁ θεὸς θέλει πέψειν με- 
7 ἮΝ ΕΣ » ων ΩῚ δὲ ἊΣ 5" «Ξ “ . 

γάλην παίδευσιν εἰς αὐτῆς μας, ἂν δὲν ποίσῃς ἀγάπην, ὅτι ἐ- 

μάθαμεν χαὶ ὅλοι οἱ Χοιστιανοὶ μέλλει νὰ σωρευ τοῦσιν νὰ ἔλ- 
Ν 

θουν κατάδικά σου νὰ σὲ ξηλείψουν, καὶ νὰ καταλύσουν «καὶ 

τὸν σουλτανικὸν λαόν" καὶ φαίνεταί μας καὶ ἀναγκάζεις τους 

νὰ τὸ ποίσουν. Εἰς τοῦτον ἐσυνγκατέθην ὁ σουλτάνος νὰ τε- 

λειωθῇ ἡ ἀγάπη, χαὶ ὥρισεν μαντατοφόρους νὰ ἔλθουν μὲ τὸν 

τουρχοπουλίζην εἰς τὴν Κύπρον. Τότε εἶπεν τοῦ σουλτάνου ὁ 
τ Α » ᾿ “- 9 “ δι. 

Νασὰρ ᾿Ελιτήτι" ἀφέντη, οἱ φράγχοι λαλοῦσιν, ἀποῦ διδοῖ γλη- 

γόρα διδοῖ δεύτερον " πρῶτον ὅτι δείχνει πῶς ἔχει θέλημα νὰ 

τὸ δώσῃ, καὶ τὸ δεύτερον διδοῖ τὸ πρᾶμαν ὅτοιμα. Τὸ λοι- 
Α τ . , Ν ὅτι κ᾿ ͵ " ᾿ " " 

πὸν καὶ ἡ ἀφεντιά σου ἐχεῖνον τὸ μέλλει νὰ ποίσῃς ἣ νὰ δώ- 

σῃς ἀς γενῇ γληγόρα, διὰ νὰ ἐδγαίνῃ ἡ ἀκουή σου χαὶ νὰ ἔρ- 

χουνται ἡ πραματεῖ 
Ε » » 

αις, χαὶ ν᾿ ἀνοίξ ξῃ ὃ τόπο: καὶ τὸ χαλὸν 

τοῦ θεοῦ. 

᾿Εμέρωσεν ὁ λύχος ἄγριος, χαὶ μοναῦτα ἔπεψεν χαὶ ἐξη- 

φτίχσεν τὸν τουρχοπουλιέρην καὶ τοὺς μαντατοφόρους μὲ τὰ 

χκανισκίχ τὰ συνειθισμένχ, καὶ μὲ καλὸν πρόσωπον ἐξέθησαν 

καὶ ἦλθαν εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδοχν, χαὶ ηὗραν τὰ χάτεργά τους, 
Ε ᾿ 

καὶ ἐνέδησαν καὶ ἦλθαν εἰς τὴν Κύπρον. Καὶ τὴν παρασχευὴν 
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τῇ ιδ΄ ἰουνίου ατξς΄ Χριστοῦ ἔμαθεν πῶς ὃ ρήγας εὑρίσκεται 

εἰς τὴν Ρόδον. Τότες ἐγδέχτην τοὺς μαντατοφόρους καὶ ἐποῖ- 

χέν τοὺς μεγάλην ἀπόλαυσιν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ ἐμή- 

γυσέν τὸ τοῦ ρηγός, καὶ ἄφηχέν τους νὰ τοὺς δηγοῦν εἰς τὴν 

Α᾽ ἡ" . Κχὶ χεῖν ςσ ἐπὶ ξν νὰ ὃ δ οἵ χχι Χ ". “ὦ μμόχουστον., Καὶ κεῖνος ἐπῆγεν νὰ δῇ τὴν ρήγαινα, καὶ τῇ 
“ Ν » -Ὁ . “ » Ω , ΡΘ 

δευτέρᾳ τῇ κὸ ἰουνίου τῆς αὐτῆς ἐχρονίας τελειόνοντα ταῖς 
- ἈῊν ΟΑΕΕῚ ᾿ 2 τῶ ΠΡΆΣΕΕ ᾽ , 

δουλιαῖς τους, ἐξέθην ἀπὸ τὴν Λευχοσίαν χαὶ ἐπῆγϑν εἰς τὴν 
᾽ εὮὦ , » 

Αἰμμόχουστον, χαὶ ὡδήγησεν τὰ χάτεργα του, χαὶ ἐμπάσεν 

τοὺς μαντατοφόρους, χαὶ ἐνέθην καὶ κεῖνος, χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν 

Ῥόδον καὶ ἐξέθην ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον τὴ παρασκευὴν χ ἢ 
᾽ ,ὔ “Ὁ Μ 3 ,ὔ ι ’ὔ ͵ 2 Ἁ ἥ 

ἰουνίου τῆς ἄνωθεν ἐχρονίας. Καὶ πεσώνοντά τους εἰς τὴν Ρό- 

δον, εὑρέθην ὁ ρήγας εἰς τὸ κυνῆγιν, καὶ μανθάνοντα ὁ ρήγας 

πῶς “ἦρτεν ὁ τουρχοπουλιέρης καὶ οἱ μαντατοφόροι τοῦ σουλ- 

τάτου, ἐχάρην πολλά, καὶ ἀφῆκεν τὸ χυνῆγιν καὶ ἦλθεν μο- 
᾿ ; νυ Ὠῤδ - ἘΆΝ τ ΕΣ ΕΠ τὴ τ ΣΤ ναῦτα εἰς τὴν Ῥόδον. Γροιχῶντα πῶς ὃὲν ἐτελειωθην ἡ ἀγάπη 

τοῦ σουλτάνου, παρὰ ἐξανάπεψεν μαντατοφόρους νὰ τοῦ συν- 

τύχουν, ὥρισε ν᾽ ἀπεζεύσῃ ὁ τουρχοπουλιέρης μὲ τὴν συντρο- 

φίαν του χαὶ ν᾽ ἀφήσουν τοὺς μαντατοφόρους τοῦ σουλτάνου 
Α ε ᾿ Α .“ Ὁ Η -“" ᾿ ε » 

εἰς τὰ ξύλα τους, ἕως ὅπου νὰ ἰδοῦν ἄλλον ὁρισμὸν ἀπὲ τὸν 

ὶ 
- 

ρῆγα. Καὶ μοναῦτα ἐσύντυγεν μὲ τὸν τουρχοπουλιέρην χὰ 

ἔμαθεν τὰ γενόμενα" καὶ μοναῦτα ἔπεψεν ἕναν κάτεργον εἰς 

τὴν Κύπρον, καὶ ἀπάνω ἔπεψεν τὸν σὶρ Λιοῦν Κεντατιαμὲ νὰ 

δηγήσῃ ὅσα ἄλογα ἐμπορεῖ νὰ πάρῃ μετά του, καὶ νὰ δηγήσῃ 

χαραθία ταφουρέντζαις χαὶ λουσεργία γὰ σηχώσουν τὰ αὐτὰ 

ἄλογα, ὁμοίως χαὶ πολλαῖς σατίαις, χαὶ πᾶσα ἄλλα ξύλα ὅπου 

γαὐρεθοῦν εἰς τὸν λιμνιόναν τῆς ᾿Αμμοχούστου, καὶ νὰ τὸν ἐγ- 

δεχτοῦν. Ὃ ἄνωθεν σὶρ Λιοῦν Κεντατιαμὲ μοναῦτα ἐποῖχέν τον 

χαὶ ἦλθεν καὶ ἐπλέρωσεν τὸ μηνιόν τους χαὶ δήγησεν πᾶσα 

πρᾶμαν κατὰ τὸν ὁρισμὸν τοῦ ρηγός, καὶ ἀπομεῖνεν τὸ νὰ ἔλθῃ. 

Καὶ τότες ἐνέδην εἰς λόγια ὁ χῦρις σὶρ Λιοῦν Κεντατιαμὲ μὲ 

τὸν χύρην τοῦ Ροχεφόρτ. Μὲ τὸν σὶρ Τζουὰν Μουρσὶ ὁ ρήγας 
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ἀνγκρίστην μετά του. Τότες ἐσάστην ὁ χῦρις τοῦ Ῥοχεῴδοτ 

ϑ 
» 

ς Πάρας ν᾽ ἀφήσουν τὸν ρῆγα καὶ νὰ πᾶσιν 

ς τὴν Δύσιν- χαὶ (μο)ναῦτα ἁρματῶσαν α΄ χάτεργον ἀπὸ τὴν 

Ῥόδον, καὶ τάξχν τὸν ρῆγα τῆς Κύπρου νὰ εὑρέθη ἔμπροσθεν 

τοῦ πάπα τῆς Ρώμ: ςς εἰς τερμένον τὴν ἡμέραν τῶν Γεννῶν νὰ 

τοὺς ἀπολογηθῇ γιὰ τὸ ἀγχάλεμαν τὸ ἔχουν μεσόν τους καὶ 

νὰ διχαιωθοῦν ἀπὸ τὸ ζήτημάν του. Καὶ τότες ἀνάφανεν ὃ 
Ν " Α ᾿ 

Ρόδον ἀπάνω εἰς δύο κάτεργα. ἀπὸ πέρα, 

«ἢ Ραμοῦν πρλλν γε ὁ ποῖος ἦτον εἰς τὸν 

πάπαν" χαὶ ἐδεχτῆσάν τον πολλὰ πρεπάμενα χαὶ ἀπὸ τὸν ρῆγα 

χαὶ ἀπὸ τοὺς: λᾶς του χαὶ ἀπ οὕλην τὴν Ρόδο. 

Ὃ ρήγας ἐξέθην ἀπὸ τὴν Ρόδον καὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Ατ- 

ταλείαν, καὶ ἔπεψεν τὸν μέδερ Τζουὰν Μουσρὶ εἰς τὸν Ταχᾶν 

χαὶ εἶπέν τοὺς νὰ ἔλθουν νὰ συντύχουν μὲ τὸν ρῆγα. Καὶ 

αὐτὸς Ταχᾶς καὶ ἐπεζεῦσεν, καὶ ἐπερίλαθέν τους πολλὰ τιμη- 

ὑένα, χαὶ ἐπροσδέκτην τοὺς πολλὰ τι(υηἹμένα, καὶ ὁ ἄνωθεν 

Ταχᾶς ἐποῖχεν μεγάλην τιμὴν τοῦ ρηγός, χαὶ ἀξίωσέν τον, καὶ 

ἐπροσχύνησέν τον μὲ πίστιν" χαὶ ἐσυντύχαν ὥραν πολλήν, χαὶ 
ΕΣ) ὦ ι ΠῚ “Ὁ ς 

ἀποχαιρετίσεν τον, καὶ ἐπῆγεν ὁ Ταχᾶς τὴν δουλίαν του, χαὶ 

ὃ ρήγας ἐμπῆκεν εἰς τὸ κάτεργόν του χαὶ ᾿ξῖμι εἰς τὴν ᾿Ατ- 
7 σ΄ ι ς 5» , Ἁ ,ὔ 

ταλείαν. Καὶ οἱ ἀμιράδες τοὺς τόπους ἐκείνους ἐπέψαν τοῦ 

ρηγὸς χανισχία ἄξιχ μὲ τοὺς μαντατοφόρους, χατὰ τὸ συνῆθιν, 

ζητῶντα νὰ ξανα τερεώσῃ τὴν ἀγάτ πὴν τὴν εἶχεν ἡ ̓ Ατταλεία 

μετά του. Καὶ ὁ ρή γᾶς ἐκήρυξέν τὴν χαὶ μετὰ ταῦτα ὁ ρή- 

ἣν ᾿Ατταλείχν χαὶ ἦλθεν εἰς τὴν Κύπρον εἰς Ὁ». σὶ ἜΝ ΒῚ "ΒΝ γὰς ἐξέθην 
κ , ᾿ " ᾿Ὑ κ᾿ “« . , Α 

τὸ Κίττιν, χαὶ ἐπέζευσεν μὲ τοὺς λᾶς του, ἐγδεχόντα τὸν 

σὶρ Τζουὸν Τεσιοὺρ τὸν ἀμιράλην γὰ ἔλθῃ ἀποὺ πέρχ, ὅτι ὁ 

μέγας μάστρος εἶπέν τοὺς εἰς τὴν Ρόδον τὸ πῶς εἶχεν ποίσειν 

τὴν ἐχέτω μὲ τοὺς Γενουοίσους, καὶ ἦτον ἕτοιμος γὰ ἔλθῃ 

εἰς τὴν Κύπρον: Ὃ ρήγας ἀορώστησεν χαὶ ἐθάλεν τὸν ἀδελφόγ 

τοῦ τὸν πρίντζην εἰς τὸν τόπον του, καὶ κεῖνος ἦλθεν εἰς τὴν 



ΔΛευχοσίαν- χαὶ ἁντὰν ἑχαλλιτέρισεν. ἐσ στράφην εἰς τὸ Κίττιν. 
5» Ύ Ἴ » , ᾿ : , 

Καὶ τἀπίσα ἦλθεν εἰς ἀστένειαν ὃ χύρης ω᾽ πρίντζης, καὶ ἐφε- 

ρᾶν τὸν μὲ τὸ τζάριν εἰς τὴν Λευχοτίαν. Καὶ τῇ κβ΄ σεπτέ- 

ὅρη εὑρισχόμενος ὁ ρήγας εἰς τὸ Κίττιν, ἀνάφανεν τὸ χάτερ- 

γον τοῦ μισὲρ Τζουὰν Τεύριμαν τέ, καὶ ἦτον μέσα ὃ πίσκοπος 
εν Ἔ 5 τ ι ΤΕ ε 

τῆς Αμμοχούστου ὁ σὶρ ᾿Εράτ, χαὶ ὁ σὶρ Τζουὰν Τεσι ὺρ ὁ 
» , ε 9 Ε ᾿ τ᾽ ς » ΄ ΕΣ - Ξ-Ξ ΔΙ 

ἀμιράλης. Ὁ ρηγᾶς χαὶ οὗλοι οἱ ἀφένταις ἐδεχτῆσάν τους υε 
“-“"΄" Α » «- 4 

μεγάλην ἘἸΡΗΝΗ χαὶ μοναῦτα ὥρισεν ὁ οήγας τὸν ἀμιοάλην νὰ 

τὸ ᾽ ᾿ σ,ἵ τὰν ῳ5 τ ᾿ ᾿ - ΝᾺ πα ΤῸ Φῇ εἰς τὸ Κίττιν, καὶ ἀνισῶς χαὶ τὸν ρῆγα ὃὲν. τὸν εὕρῃ εἰς 
Ἁ 

Ό 

Ὃ ρήγας ἐξέοην ἀπὸ τὸ Κίττιν τῇ κχ β΄ σεπτέθρη «τξ 
Ἐς, ἜΡΙΝ ἦν 3 Ν ᾽ 

Χριστοῦ. χαὶ ἐπέσωσεν οὕλη ἡ ἀρ ἄδα εἰς τὸν λιμιόναν τῆς ἝΞ 

Τρίπολις, χαὶ τῇ χυριαχῇ τῇ κῊ σεπτέ 

Τρίπολιν ἔσω εἰς τὴν χώραν. Τὸ λοιπὸν ἐμπαίνοντα, ὁ λαὸς 

οὗλος ἐσχολίστην εἰς τὸ χοῦρσος, χαὶ ἐστρέφοντα νὰ ἐμποῦν 

εἰς τὰ κάτεργά τοὺς οἱ Σαρακηνοὶ ἐσφάζαν τους, ὅτι ἀξαπολύ- 
ΩΣ - ΠΣ ταὶ δὲν εἴ: ἜΣ ΕΠ Ὥσοαν χαι ὃξν ειχᾶν χαπετανον νὰ του ορ ὑγιας ἢ κα: Ξρχθὺν 

Ἂ ν᾽ ΝΑ Ρ: 
ταν δύο ἢ τρεῖς χ' ἐθαρροῦσαν καὶ εἶνα! ἔσω τους χαὶ εἶχεν 

Ο- ἕναν μίλιν ἀπὸ τὴν χώραν ὡς τὸν λιμιόναν, χαὶ ἐχεῖ ὁ τόπος 
᾽ , Ρ 7 ι ᾿ Ξ , πον ὩΣ 

εἶναι γεμάτος περιοολία χαὶ πολὺν χαλάμιν τοῦ ςαχάριτος, 

καὶ οἱ Σαραχηνοὶ ἔτον γωσμένοι ἐς τοὺς φραμοὺς χαὶ εἰς τὰ 

χαλαμερὰ τῶν περιδόλεων, χαὶ ἐδόξευγάν τοὺς χαὶ ἐσχοτᾷ Ω ἔν «- 

πολλούς. Γροικῶντα ὁ ρήγας καὶ θωρῶντα, ὅτι ἐμεῖνα μονα- 

χοί, χαὶ ἡ χώρα τειχόκαστρον δὲν εἴχεν, ἐφούήθην μὲν τοῦ 

ἀπηδήσῃ φουσάτον χαὶ σχοτώσουν τον" ὥρισεν χαὶ ἔπαιξεν ἡ 
" τρουπέτα νὰ συνπιαστῇ ὁ λαός, καὶ συνπιάζοντα ἐνέῤησαν εἰς 

τὰ κάτεργα. Καὶ διὰ τούτην τὴν ἀφορμὴν ἀπόλυσεν ὁ ρήγας 

τὴν Τρίπολιν γλήγορα διὰ τὸν ἀπαίδευτον λαόν, ὅτι διὰ ὀλί- 

γον χέρος νὰ παρπατοῦν ἀξαπόλυτοι, καὶ οἱ ἐχθροὶ εὑρίσχουν- 

ταν εἰς χώστραις χαὶ ἐσφάζαν τους. Καὶ ἐπῆρεν τὴν πόρταν 
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τὴν σιδερένην τοῦ χαστελλίου χαὶ ἐόάλεν τὴν εἰς τὸ νησὶν τοῦ 

Κουρίχου. Καὶ ἐξέθην χαὶ Ἐπὴν εἰς τὴν Ταρτούζαν, χαὶ τὸ 

' 

ἼἜἜ αὐσ “ὍΦ Ω 

στόλος τοῦ ρήγα ἐξέθην ἀπὸ τὴν χώραν: χαὶ θεωρῶντα ὃ 
ν ΄ “- - 3 σι." , 

λαὸς τοῦ Ἔ6 5 τοῦ ἀρ δον τῆς ἄνωθε Γαρ οτούζας τόσον 
᾽ -- ᾽ , ᾽ ᾿ » ΄ΐ΄-Ἃ " 

ὶ ἐπῆγεν ἀπάνω εἰς τὸ ρος. Τὰ χα- 
3 ᾽ 7 Α ’ 

εὖὗσαν χαὶ ἐξέοησαν χαὶ ἐχουρσέψαν τὴν χώραν χαὶ 
. 

αἱ πίσσαν χαὶ στουπίν, ἝΝ τὸ χωρίον, καὶ ηὕρασιν χουπίχ πολλὰ 

δ “,[κν τῶ Ζρλ ) ἐθ “025 .- ᾿) ᾽ ΄ ΡΞ: δῪ " ὶ ξ γγιᾶν τῶν χατεργων τὰ εὐὰ ρεν Ο σουλτᾶνος νὰ ποίσῃ χὰ 

᾿ ε δ ᾿ 
ἦτον ἔσω εἰς τὴν χαθολικὴν τῆς ἐπ τὴν παλαιὰν τῶν Χρι- 

᾿ , 
! τιανῶν, χαὶ ὥρισεν ὁ ρήγας καὶ ἐθάλαν λαμπρὸν καὶ ἐκαῦσάν 

τα, τὰ δὲ σίδερα καὶ χαρφία, ἐς ἐν ἔχαυσεν τὸ λαμπρὸν, ἐρ-- 
.» 

ρίψαν το εἰς τὴν θάλασσαν" χαὶ ἐποῖκεν περί του μίαν ἡμέραν 

διὰ νὰ τὰ καύσῃ ὅλα. Καὶ ἐπῆρεν τὴν πόρταν τὴ σιδερένην 

τῆς 1 ΤΡ αν χαὶ ἔπεψέν τὴν εἰς τὸ Κουρίκος. Καὶ ἐξέθην 

τὸν λιμιόναν, καὶ διὰ τὴν μεγάλην σχλερίαν καὶ φορτούναν 

δὲν ἠμπόρησαν νὰ πιάσουν γῆν" καὶ ἀπέκει ἦλθαν εἰς τὸν 

Μάλον, καὶ ἐποῖχαν β΄ ἡμέραις: καὶ ἐξέοην καὶ ἦλθεν εἰς τ᾽ 

Αἰ γιάσιν " καὶ ἡ ἄνωθεν χώρα ἦτον Τοῦρχοι τῆς ᾿Αρμενίας, καὶ 

ἐπῆράν τὴν οἱ Σαραχηνοί, καὶ ἔχει δύο χάστρη, τὸ πρῶτον 

πλησίον τῆς θαλάσσης χαὶ τὸ ἄλλον εὑρίσκεται εἰς τὴν γῆν 

τὴν στεργίαν, καὶ ἦτον χαὶ τὰ δύο γεμάτα Σαρακηνούς " χαὲ 

ὁ ρήγας ἀπέζευσεν τὸ φουσάτον μὲ ἄλογα χαὶ ἐκαδαλλίκευσεν 

καὶ ἐπῆρεν καὶ πολὺν λαὸν ἀπεζόν- καὶ ἐδούθησεν ὁ θεός, ὅτι 

πολεμίζοντά τοὺς ἐπέφταν οἱ Σαραχηνοὶ ἀπὸ τὰ κάστρα ἀπὸ 

τὸν φόῤον τους, ἄλλοι ἐφεῦγαν χαὶ ἐγλυτόναν᾽ καὶ ἐπῆραν τὴν 

χώραν χαὶ ἐσχοτῶσαν πολλοὺς Σαρακηνούς, χαὶ χεῖνοι ὅπου 

γλυτῶσαν ἐπῆγαν εἰς τὸ χάστρον τῆς γῆς. Καὶ ὁ ρήγας ἔ- 

μελλε νὰ πάρῃ τὸ φουσάτον νὰ πάγῃ ἀπάνω τους, ἀμμὲ ἦτον 

πολλὰ ἀργά, χαὶ ἔμεινεν διὰ νὰ πᾶσιν ταχία. Καὶ οἱ Σαρα- 
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χηνοὶ ἐτρέξαν ἀπὸ παντοῦ καὶ ἐπῆγαν " νὰ φυλάξουν τὸ 

χάστρον, καὶ τὸ πορνὸν ἐπῆγα νὰ δοχκιμάσουν νὰ βάλουν σχά-. 

λαν χαὶ ηὗράν το γεμάτον ἀνθρώπους᾽ ὅν ες βουλήν, ὅτι καλ- 

λίτερον νὰ στραφοῦν, ΗΝ: νὰ βάλλῃ τοὺς λᾶς του εἰς τόσον 

-ο ὃ τ -. 

ὌΝ 

χίντυνον καὶ νὰ χοπιάσῃ χωρὶς διάφορος: καὶ ἤτζου ἐ 
"εν ε “ἷἷ ε ᾿ .2 ᾽ “,».- 

χαὶ ἔπαιξεν ἡ ποτε γα ἔρτῃ ὁ λαὸς ὅλος εἰς τὰ ξύλα" 
φ Φ 9. ΄ γσγ'τω Ν ΚΡ ΄ 

χαὶ οὕτως ἐξέοησαν τιμημένα. Τῇ τετράδῃ τῇ ε ὀχτωορίου 

ἐπέσωσεν ὁ ρήγας μὲ τὴν ἀρμάδαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ 

ἐδγῆχεν ὁ ρήγας ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ ἦρτεν εἰς τὴν 
΄ ο . ’ τς Λευχοσίαν, καὶ ὥρισεν νὰ πάρουν τοὺς μαντατ 1 ον δὰ τοῦ σουλ- 

τάνου καὶ μερτιχὸν ΡΝ τοὺς λᾶς του εἰς ταῖς 
΄ὔ ἂν ᾽ ἢ 7ὔ ᾽ ΓΎζ." 

Κερινίας, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐφυλάκισέν τους εἰς τὸ ἀπλῆχκιν τοῦ 3) Ξ 9. ὃν 3 3 
- “- χ7] δ - 

χυροῦ τοῦς Τύρου. Καὶ μοναῦτα ὥρισ εν χαὶ ἐδιαλαλῆσαν, ὅτι 

εἴ τις θέλει νὰ πάγῃ εἰς τὴν γῆν τοῦ σουλτάνου νὰ χουρσέψη, 
ἱ 

κι ᾽ ΄ Νιι 

νὰ πάγῃ, καὶ πάλιν νὰ στρέφουνται εἰς τὴν Κύπρον διὰ ν᾽ ἀ- 
Ι ᾿ “ ᾿ ᾿" 

παύγουνται χαὶ πάλι» νὰ πηγαίνῃ, χαὶ ὅτι χρῆσιν ἔχουν ἀπ 
: 

τὸ τρασινάλλιν νὰ τοὺς διδοῦν εἰς τὴν ἀρόο ώ τον. Γροι- 

χῷῶντα τὸν διαλα (λημὸν τὰ β΄ κάτ εργα τὰ Γενουσίσιχα τὰ ἦτον 

εἰς τὴν Ῥόδον, ὁ Περρὴν Τεγριμάντε χαὶ ὃ ἀδελφός του ὁ σὲρ 

Τζουὰν Τεγριμάντε, ἐπῆραν ὁρισμὸν καὶ ἁρματῶσαν τα χαὶ ἐ- 

πῆγαν εἰς τὸ Σαΐτην χαὶ ηὗραν γ΄ καραδία φορτωμένα εἰς τὸν 

λιμιόναν γεμάτα ψιλὴν πραματείαν, καὶ ἐπῆράν τὰ χαὶ ἀλθαν 

πρὸς τὴν Κύπρον, καὶ ἐμπλάζουν ἄλλο ξύλον Σαραχκήνιχον, καὶ 

ἐπῆράν τα χαὶ ἐφέραν τα οὗλα εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, εἰς τὴν 

"δόξαν τοῦ τιμίου σταυροῦ. 

Τώρα νὰ στραφοῦμεν εἰς τὸ ἀγχάλεμαν τὸ ἀγχάλεσεν ὁ 

ἀφέντης τῆς Πάρας χαὶ ὁ ἀφέντης τοῦ Ρουκιφὸρτ τὸν ρῆγα 

διὰ νὰ πάγῃ εἰς τὸν πάπαν ν᾽ ἀποδικῃηωθῇ τὴν ἡμέραν τοῦ 

Χριστοῦ γεννῶν. Ὁ ρήγας νὰ δείξῃ πῶς ἦτον καθαρός, ὥρισεν 

καὶ ἁρματῶσαν τὸ κάτεργόν του νὰ πάγῃ εἰς τὴν Πάφον, χαὶ 

χεῖ νὰ τὸν ἐγδεχτῇ διὰ νὰ μπῇ γὰ περάσῃ ὁ ρήγας᾽ χαὶ ἀ- 
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φῆχεν εἰς τὸν τόπον του τὸν ἀδελφόν τοῦ τὸν πρίντζην, καὶ 

ἐπῆρεν μετά του τὸν γνήσιόν του υἱὸν τὸν Περρὴν τὸν Λουζου- 

νίαν τὸν χούντην τὲ Ἰρίπολης, καὶ τὸν μισὲρ ᾿Οτὲτ τὸν ἀδελε 

φοτέχνον του τὸν πρίντζην τῆς Γαλιλαίας, ὃ ποῖος ἁρμάστην 

εἰς τὴν Κύπρον μὲ τὴν τάμε δίαρίαν θυγατέραν τοῦ μισὲρ 
' 

μϑ ζουᾶν ἐάν χούντη τὲ Ρουχᾶς, καὶ τὸν σὶρ Τζάχε Τε- 

νόρες τὸν τουρχο πουλιέρην, χαὶ τὸν σἷρ Σιμοῦν Τενουρί, χαὶ 
γε ,ὕ , 95 

τὸν σὶρ ἐὐμεν Μουστρί, τὸν σίος Τιπὰτ Πελφανάντία, καὶ ἄλ- 
Ν ᾿ » ᾿ » 

λους πολλοὺς κχθαλλόάροιδες καὶ πολλοὺς ἀπὸ τὴν ἀποταγήν 

του καὶ ἀφῆκεν νὰ πέρνῃ σχοπὸν τὸ σπίτιν του ἔναν πολλὰ 

ἀντριωμένον χαδαλλάρην, ὀνόματι σὶρ Τ 
Εγαν οδς 

ζουὰν Βισχούντην. Καὶ 
͵, ᾿. δουχάτ διὰ τὸ" ἐξόδον τοῦ τὸ 92 ΞΑ ρήγας ἐχρήζετον δουκάτα διὰ τὸν ἐξόδον του τὸ βάρος ἦτον 

ἦτ 

ὃ 

-- ι γε ᾿ ΠΗ παῦςᾳ φ ΓΑ Ἂν 
ἀπάνω τοῦ σὶρ Τζουὰν Τεχαστία, ὅπου ἦτον τ(αμπερλάν [Ὁ σὺ τὴ ζω σὲ 

ὑίαις καὶ θέλει νὰ ταῖς λευτερώσγ, ἀς ἔλθῃ εἰς τὸν τζαμπερ- 

λάνον- καὶ ἀρχέψαν. οἱ πουρζέζιδες καὶ ἦλθαν καὶ ἐσάσαν ἀ- 

ποὺ χίλια ὀνομίσματα εἰς ἄσπρα τὸ πᾶσα ἀντρύγυνον χαὶ μὲ 

τὰ παιδιά τοὺς τ ἀνήλιχα, χαὶ εἰς ὀλίγον ἐποῖκαν τὰ ὀνομί- 

σματα. ὀχταχόσια, χαὶ τόσον ἐγυρέψασιν, καὶ εἰς τὸ ὕστερον 

ἐποῖχάν τοὺς ὀνομίσματα διαχόσιχ τὴν φαμιλίαν, καὶ εἰς τοῦτον 

ἐλευθερώθησαν πολλοὶ οὗλοι οἱ περί του, χαὶ ἐσυνπιάσαν πολὺν 

λογάριν. Τότες ἐπῆγεν ὁ ρήγας εἰς τὴν Πάφον, χαὶ ἐνέδην εἰς 

τὴν Ῥόδον, χαὶ εἰς τὴν ᾿Ανάπολην. Καὶ ἡ κυρὰ ἡ Τζουάνα ἡ 

ρήγαινα τῆς ᾿Ανάπολης ἐπροσδέκτην τον πολλὰ σπλαγχνικά, χαὶ 

ἐχεῖ ἐποῖκεν πολλαῖς ἡμέραις, καὶ τὸ ἀποχάμισον τῆς γυναίκας 

του τῆς ρήγαινας ἐστρῶνάν το εἰς τὸ χρεθθάτιν του, ὡς γίον τὸ 



δ᾽ ι ων : τ σ ᾿ τὰ 

ζήτημαν ὅπου νὰ τοῦ ζητήσῃ, χαὶ εἶνα. ὅτοιμος νὰ χατεθῇ 

χαὶ εἰς τὸν πόλεμον. μετά του. Τροιχῶντα ὁ ἀφέντης τῆς Πά- 
, 

“ ες -“ 7 τ Σ -" δε 
ρας πῶς ἦλθεν Ω ρήγας τὴς Κύπρου, και Ξννοιχεϑτον πῶς ὸξν 

Ξ 

᾿ 

7 Μ γ » 7 τῷ. 

θέλε: ξρτὴν, χαὶ ἦλθεν ὁ ἀφέντης τῆς ἄρας χαὶ ἐπῆγεν εἰς 
ν Ε ,ὔ ᾿ ἤ ᾿ " } 5 Ὡς 

τοὺς ἀφένταις χαὶ παρακάλεσέν τους νὰ χαταδεχτοῦν νὰ ἐμποῦ- 
, ἐᾷ ἣ ᾿ ι ρ ἘΝ ΞΡ 

σιν μέσον τοῦ ρηγὸς καὶ ἐκείνου νὰ τοὺς ποίσουν ἀγάπην, ὅτι 
ΕΣ , ϑΝ, ΞΊΣΣ, 5 »" Ωγ “ " γ ι .“ » 

ἐμετάνωσεν ἀπὶ ἐχεῖνον τὸ εἶπεν τοῦ ρηγός. Καὶ ἅνταν ἐπα- 
γ ἢ ἣ “ 

ραχαλέσαν τὸν οἣγα 
ι ΜΈ ΕΣ ἃ »-»-ὡὦ ,ὔ (ἢ » 

γὰ ἔλθῃ ὀμπρὸς τοῦ πάπα νὰ τὸ ἐπῇ ἐχε 
- ΚΙ κατα, , ἘΞ » κ Μ Ἃ “᾽ , ΕῚ Ζ Φιλιμοῦν Τερεσπάρε ἦλθεν ἔμπροσθεν τοῦ πάπα χαὶ ἀπόπεν 

ϊ 

ἐχεῖνον τὸ ἔόχλεν ἀπάνω τοῦ ρηγός, χαὶ ἐμολόγησεν πῶς ὃ 

δὲ ρήγας εἶναι χαλὸς χαὶ ὀρθόδοξος γριστιανὸς χαὶ χυνηγὸς τῇ 

ἁγίας, ἐκκλησίας, χαὶ πέρνει βεντέτταν τοὺς χριστιανούς, κα 

ἄλλαις πολλαῖς τιμαῖς χαὶ πολλαῖς χαλαῖς μαρτυρίαις ὅπου 

τοῦ ἐπῆρεν. Καὶ εἰς τοῦτον ὃ ρήγας ἐμπρόσθε εν τοῦ πάπα ἔ- 

συμπάθισέν του χαὶ ὁ πάπας ἐχάρην πολλὰ διὰ τούτην τὴν 

ἀγάπην χαὶ ἐκάλεσέν τους νὰ φᾶσιν μετά του. Καὶ ὅνταν ἐπο 
ε φάγασιν, ἐσηχώθεν ὁ μισὲρ Φιλήμουν τῆς Πάρας χάἀϊ ἐπίασεν 

τὸ χουφέττον χαὶ ἐδούλευσεν τοῦ πάπα καὶ τοῦ ρηγὸς τῆς 

Κύπρου: καὶ οὕτως ἐγίνετον ἡ ἀγάπη τοῦ ρηγὸς καὶ τοῦ ἀ- 

φέντη τῆς Πάρας. 

Χαρίσματα χαὶ προυμουτιάσματα τὰ τοῦ ἐτάχτησαν τοῦ 

βηγὸς τῆς Κύπρου οἱ ἀφένταις τῆς Δύσης νὰ ἔλθουν εἰς τὴν 

συντροφίαν του μὲ πολὺν φουσάτον νὰ ξηλείψουν τὴν Συρίαν " 

χαὶ ὁ ἀφέντης τῆς Πάρας πολλὰ ἀνάγχαζεν τὸν πάπαν χαὶ 

τοὺς ἀφένταις τοὺς ἄλλους διὰ νὰ γένῃ τὸ πασάντζιν τοῦτον 

γὰ τὸ ἀναγχάσῃ διὰ νὰ ἔλθουν, καὶ δὲν ἠπόρισεν ὁ πάπας νὰ 

τὸ ἀναγχάσῃ διὰ τὴν ἄγχρισιν τὴν εἶχεν μὲ τὸν ἀφέντην τοῦ 
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Μιλάνου" καὶ ὁ ρήγας ἐπῆγεν εἰς τὴν Φλουρέντζαν, χαὶ ἔμα- 

θεν πῶς ὃ μπαραδούρης τῆς ᾿Αλαμανίας ἦτον εἰς ἐχείνην τὴν 
ἘΣΈΝΑ Ἂ Ι ᾿Ξ δ νἷς Ν Α Ἁ “- Ἵ 

ὑερίαν, καὶ Ὦθε γὰ διαφεντέψῃ τοὺς ποταμοὺς τοῦ Μιλάνου᾽" 

καὶ ὁ ἀφέντης τοῦ Μιλάνου ἐποῖχέν του χάλεσμα χαὶ χανισχία 

μεγάλα, καὶ τόσα ἐποῖκεν, ὅτι ἐποῖκέν τους ἀγάπην μὲ τὸν 

πάπαν. 

᾿Ας ποῦμεν καὶ περὶ τῶν κουμουνίου τῶν Γενουθίσων καὶ 

Βενετίκων. Εἰς ἐχεῖνον τὸν χαιρὸν ἐπέψαν μαντατοφ φόρους εἰς 

τὸν πάπαν χαὶ ἀγχαλέσαν τὸν ρῆγα, λαλῶντα, ὅτι διὰ τὴν 
κ᾿ ᾿ , » " » “« {7 

άχὴν τὴν ἔχει μὲ τὸν σουλτάνον, ἔπεψεν καὶ ἐπῆρεν ὅλαι 

τάνος, καὶ πῶς ἔνι καὶ πιασμένοι ταῖς πραματείαις τους ὁ σου 

᾿ Ψ» ᾿3 ᾿ ι " 

ζημνίαν, καὶ ταπεινὰ χαὶ δουλιχὰ παρακαλοῦμεν χαὶ προσπί- 
᾿ » , “ - Α πτομεν εἰς τοὺς πόδας σου νὰ τοῦ πῇς νὰ χλίνῃ διὰ νὰ γενῇ 

. 3 , ι ᾿ . “ ε ᾿ ᾿ ». . “-“ ἡ ἀγάπη, διὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ Χριστιανοὶ χαὶ ν᾽ ἀνοικτοῦν 

ἡ στράταις. Καὶ ἐπέψαν δόκιμα κανισκία τοῦ πάπα καὶ τοῦ 
: - ἣ "ἃ ι ι 

ρήγα ὁ πάπας ἐπαραχάλεσεν τὸν ρῆγα νὰ χλίνῃ νὰ ποίσουν 

ὰ χριστιανούς, χαὶ νὰ ἐδγοῦν χαὶ - )ι- ἐπ --- ἡ -. -} δ-- (3 
ἰς «9 

ξ"-“ 
Ὡ- τ 9} ΟῚ τὶ ς-- «ἢ [ΦἹ ὩΣ Π ΒῚ 

οἱ Χριστιανοὶ ἀπὸ ταῖς πρέκιαις καὶ σχοτειναῖς φυλακαῖς. Γροι- 

χῶντα ὁ ρήγας τοῦ πάπα ΚΕ ΜΡ ΤῊΣ Ὁ του ἀχωλύτως. Ἔζη- 

λέψαν οἱ Γενουδίσοι τὰ δύο ἀδελφία ὁ Περρὴν Τεχριμάντε χαὶ 

ὁ Τζουὰν ὁ ἀδελφός του διὰ τὴν πολλὴν σουπερπ τίαν τοῦ σουλ- 

τάνου, ἐπῆραν τὰ β΄ τους κάτεργα, ὅπου ἦτον εἰς τὸ μηνίον 

τοῦ ρηγὸς, καὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδραν, καὶ χεῖ ηὗραν μίαν 

γάόαν σαραχήνικην ἀπὸ τὴν Τρίπολιν τῆς Βαρδαρίας φορτωμέ- 

γὴν ἀχριθὰ πράματα. Θωρῶντα οἱ χλέφταις οἱ Σαρχχηνοὶ τὰ 

δύο κάτεργα ἐβάλαν ἀπάνω πολλοὺς ἄλλους σαρακηνοὺς διὰ νὰ 

βοηθιστοῦσιν, καὶ ψέματα ἐχοπιάσαν᾽ τὰ αὐτὰ κάτεργα ἐντι- 

χτίσαν τοὺς χαὶ τόσον τὴν ἐπολέμισαν, ὅτι βοηθῶντος τοῦ θεοῦ 

μὲ πολὺν σχοτωμὸν καὶ λαδωμοὺς ἐπῆραν τὴν χαὶ ἐφέραν τὴν 

εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον τῇ α΄ ἀπριλίου ατξιη Χριστοῦ. 

--α οὐδν-πονν, 
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Καὶ τῇ θ΄ ἀπριλίου φῶς ἡμῖν ἔλαψεν τῇ ἁγίᾳ χαὶ με- 

γάλῃ χυριακχῇ τοῦ πάσχα τῆς ἐχρονίας απ ξ Ἢ Χριστοῦ: χαὶ 
κι 5 ΞΊΑ ἘΣ ε ᾿ ΄ Υ̓ 

τὸν αὑτὸν μῆναν ὃ σίρ Τζου δὲπ -". ἘΠῚ ο) Ω [9] ζ΄ 
“Ὄ 

δ [Ὁ Ξ ῳ- τὶ Θ [9] ο) «- το Ω ΩΝ δ Ν ὧν 
ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ ἀφῆκεν χεφάλην τὸν σὶρ 1 

εἰς ἕναν χωρίον ὀνόματι Σαρφὲς χαὶ ἐπῆρεν ὅσους λᾶς εἶχεν 
πι...» “2: ε ᾿ 

τὸ Ἀθργίον, καὶ ἐχο ἀρσενα ν το" χαὶ ἐφωνάξαν οἱ σαραχηνοὶ χαὶ 
» ᾿ Α κα ε 

ἀναφάναν ἄλλοι σαραχὴν οἱ ἀπὸ πολλᾶ χωρία: χαὶ θωρῶντα ὁ 
͵ὕ -“ ᾿ Ως ᾿ δ᾽΄,» ἢ , ι 

Κολίες μηπῶς χαὶ φράξουν τὸ διάοαν χαὶ χάσουν τοὺς λᾶς, 

χαὶ μοναῦτα ἔπεψεν τοὺς αἰχμάλωτους εἰς τὰ κάτεργα, χαὶ 
νυὶ 

. ὯΝ ᾽ σ΄ ᾽ 

ἦλθαν κατευοδωμένοι εἰς. τὴν Κύπρον εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον͵ 

Τὸ λοιπὸν γροιχῶντά τῶν ὃ σουλτάνος ἐδέκτην μεγάλην χολὴν 

τὴν ζημίαν ὅπου τοῦ ἐποῖχαν τὰ κάτεργα τῶν Γενουδίσων χαὶ 

διὰ ταῖς σατίαι-:, χαὶ ὅτι ἔχουν τοὺς μαντατοφόρους εἰς τὴν 
’ , 

φυλαχὴν εἰς τὴν Κύπρον᾽ χαὶ υονχῦτα ἁρμάτωσεν ἢ κάτεργα 
: 

Ἕ » , τ ΧΡ ι 

ΜΝαγραπίτιχα χα ἐπέψεν τοὺς νὰ χουρσέψουν τὴν Κυπρον." χαὶ 

ἡ σχλερία ἐπετάξεν τους εἰς τὸ Καστέλλο Ῥούζου, χαὶ ηὗραν 9 3 3 ᾿ ΕΣ ἴ 

ἕναν χαράθδιν Βενέτικον, ὁμοίως ηὗραν καὶ ἕναν γρίππον καὶ 
"Η 7 γ΄ ,ὔ “ ᾿ ὌΞΟΣ ,ὔ ἊΞ ᾿Ξ οὶ Ἐὰ , ᾿ς ᾿ς ΕΣ, ΑἹ 

εἶχεν γ΄ Χριστιανούς, χαὶ ἐπῆράν το, χαὶ ἐστράφησαν εἰς τὴν 
- 

Αἰλεξάνδραν. 
: τὰ » 7ὔ 5 4  .,,α, 

Εἰς ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ἐστράφησαν τὰ ἄνωθεν 5' ξύλ 
Ἴ κ 

Χ 
". νὰ - κ 

Μαγραπίτικα εἰς τὴν Κύπρον νὰ χουρσέψουν, καὶ ἔδωχεν ὁ θεὸς 
.}} ΄ , ᾽ » , ὯΝ 

χαὶ ἦτον μία σατία ἁρματωμένη εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον διὰ νὰ 
, 2.5 Χ Κ ,ὔ ΣᾺ ΡΝ Ἐπ δι Α "74 “" λι ἘΝ ΞΞ δὶ ἜΛ ΠΕΥΑ 

παγῇ εἰς τὸ Κούριχος, χαὶ ἐξέοην ἔξω τοῦ λιμιόνος, ὁιατι τὰ 
, Ψ ᾽ » ͵7] Α " Ἁ ,ὔ “Ὁ 

ταχία ἔμελλε ν ἀρμενίσῃ, καὶ ἔνωσεν τὸ λάμνημαν τῶν χου- 

πίων τῶν β΄ χατέργων τῶν Μίαγραπίτιχων, χαὶ ἦρτεν εἰς τὸν 

πύργον τῆς Τζαῖνας τῆς ἀλύσου καὶ εἶπέν το τῆς βίγλας καὶ 

ἐποῖχάν το νῶσιν τοῦ ἀμιράλλη καὶ μοναῦτα ὁ ἀμιράλλης 
ΓΙ , ΤΑ “ ᾿ ω’ ΄ χ 7 Σ: ᾿ ΄ὕ 7, 

ἘΠΕ γὰ ς γοὺν τὰ κατεργὰ τὰ γενουδίσικα “αὶ μι σατια: 

νὰ δηγηθοῦν, χαὶ ἦσαν χχλὰ δηγημένα- χαὶ ἦτον χαραθοχῦ ῦρις 
Ρ 

Ὁ τῆς σατίας ὁ μισὲρ Τζουὰν Τεπούς: νὰ ἐ γοῦν νὰ πᾶ νὰ γυ- 



. ὰπ "1...- 
᾿ Ὸ, Ἢ . 

» 
᾿ 
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, , 5 

ρεύσουν τὰ αὐτὰ χάτεργα, ὡς ὅπου ν᾽ ἀνοίξῃ πόρτα, νὰ συν- 
“.- 

πιαστοῦν οἱ λᾶς" τὰ χάτερ ἦτον δηγημένα χαὶ ἐπῆγαν γυρεύ- 

γοντά του, καὶ ἔφτασέν τα καὶ ἡ σατία χαὶ ἐπῆγαν γυρευ- 
“᾿ , ᾿ Α Α - , ι ͵ ᾽ « ᾿ 

γῶντα τα᾽ χαὶι δὲν τὰ ἑφτασᾶν, χαὶ ἐστραφησᾶν εἰς τὴν Αμ- 
χε Ὄν πΑΣ αν Ὁ χὰ, , ΘΔ - ᾽ ᾿ 

νόχουστον. Καὶ τὰ ἢ' χάτεργα τὰ Γενουοίσικα ἐπῆγαν εἰς τὸν 
Ν,, 

Δαμιάτην καὶ ηὗραν δύο νάδαις σαρακήνιχαις, ἡ ποῖαις ἡ μίᾳ 

ἐνέθην εἰς τὸν λιμιόναν, καὶ ἐνέθησαν ἀπὸ τοὺς λᾶς τῆς γῆς 
᾿ »ἮῊΝὉ , δι ᾽ , κ᾿ 

χαὶ ἐδιαφεντέψαν τὴν, ὅτι ὁὲν ἦμπ ρίσαν τὰ χάτεργα νὰ τὴν 

πάρουν᾽ ἀμμὲ τὴν ὥ ὅπου ἦτον ἔξω ἐπῆρά" τὴν μὲ πολ- 
5} “ ἘΠ Ἐ ἜΡ ΡΞΟῸΝ ᾽ ΄ 

λαῖς πραματείαις, χαὶ ἐφέραν τὴν εἰς τὴν κρρδαᾷ ουστον. ᾿Αμμὲ 
-“ " ε , 

ὅταν ἐστράφην ἡ σατία χαὶ ἀφῆχεν τὴν συντροφίαν τῶν βὶ κα- 

τέργων, πολλὰ ἀνγχρίστην ὃ ἀμιράλλης χαὶ ἐφοσήθην υηπῶς 
« ΤᾺ “- Ἁ ,ὔ ᾿ ’ὔ , "ΑΝ 

καὶ ἐμπλαστοῦν τὰ κάτ ἼΤΙ μὲ τὰ Μαγραπίτιχα, χαὶ ἔχουν 
Ν ͵ Ἂ “-“ῃ, » 

δυσπλαζέρην τὸν μισὲρ Τζουὰν Τεποῦν εἰς τὴν ἀλοψοῦ χαὶ 

ἐπρουμουτίασε νὰ μὲν τὸν ἐόγάλουν ὥς που νἄρτουν τὰ β΄ χά- 
"5 Χλ Ρ̓ Ν,͵ ᾽ Π » ΜΝ «“», Α , 

τεργὰ μὲ καταογὸδίον εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, ἀλλίως νὰ χόψῃ 
Α ι “ , ᾿Ὶ 7 [Ια Ἀα᾿ ὁ 5 “ ς 

τὴν χεφαλήν του. Καὶ τῇ ι΄ μηνὸς μαγίου « τξη ἐποῖκεν ὁ 

θεὸς τὸ θέλημάν του ἀπὲ τὸν σὶρ Τζουὰν Τεσοὺρ τὸν ἀμιράχ- 

λὴν τῆς Κύπρου εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. Τὸ λοιπὸν ἀς στραΞ 

ὑλθμεν εἰς τὸν ρῆγα. 

᾿Εστάθην χκουντέντος ἔμπροσθεν τοῦ πάπα διὰ τὴν ἀγά- 

πὴν τοῦ σουλτάνου: ὥρισεν ὅτι οἱ μαντατοφόροι τῶν Γενοὺ- 

Οίσων χαὶ τοὺς Βενετίκους νὰ πᾶν εἰς τὸν σουλτάνον χαὶ πά- 

ραυτα ἁρματῶσαν οἱ Γενουδίσοι β΄ χάτερ καὶ ἐθάλαν μαντα- 

τοφόρον ἀπάνω τὸν Καζάζε Γγαρέ, ὁμοίως καὶ οἱ Βενέτιχοι 
ε Σ α 7) , " , , , 

ἁρματῶσαν β' κάτεργα καὶ ἐπέψαν μαντατοφόρον τὸν κύρην 

Νιχολάον Τζουστουνίαν- χαὶ ὁ ρήγας ἐμήνυσεν εἰς τὴν Κύπρον 
“ Ν ῳ “ , ᾿ » , ᾿ 

τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ τοῦ πρίντζη νᾶ ἐόγάλῃ τοὺς μαντατοφόρους 

τοῦ σουλτάνου ἀπὸ τὴν Κερινίαν καὶ νὰ τοὺς δώσῃ τοὺς μαν- 

τατοφύρους τῶν χουμουνίων νὰ τοὺς πάρουν εἰς τὸ Κάργιος, ͵ 

ὅνταν τοῦ ζητήσουν" χαὶ γὰ τελειώσουν τὴν ἀγάπην οἱ ἄνω- 
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»" , ᾽ γε ἐς “ Α Καὶ τῇ κδ΄ μηνὸς ἰουνίου α τξη Χοιστοῦ ἁρματῶσαν τὰ 

δ΄ κάτεργα τῶν χουμουνίων, χαὶ ἐνέθησαν χαὶ οἱ ἄνωθεν μαν- 

ταφύροι, χαὶ ἀρματῶσαν καὶ μίαν σατίαν καὶ ἐπέψαν τὴν εἰς 
ΤΑ ᾿ ΄ὔ ᾿ ε ᾿ 

τὴν Κύπρ ν διὰ γὰ φέρῃ τοὺς ὁρισμου τοῦ ρηγὸς εἰς τὸν χου- ΠῚ 

Η ΣΦ 46 » ᾿ ᾿ ᾿Ὶ - “ἃ ΚῚ ΄ὕ Δὺ}.2 

Θερνούρην᾽ αὶ ἐζςφοῦσαν ἀπὸ τὴν Ροὸον τὴ ξ τουνῖου ΧχΧαὶ ὃ- 

᾿ ἘῸῚ ἰᾷ » γοῦνα δ ἘΣ ῥκκὶ ε , καῇ 

πῆγαν εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδραν. Καὶ οἱ μαντατοφόροι τῶν χουμου- 
΄ὔ ΞΡ Ξε κὰν ἢ ΓΗ ἸΞΟΣ Ωε “-- δ Ἐ 2 γεξο ΄ ἢ Ξ ] 

νίων ἐπήγασιν ἔμπροσῦεν τοῦ σουλτάνου εἰς τὸ Κάργιος, χαὶ 

ἐποῖκαν τὴν μαντατοφορίαν, χαὶ ἐσυμπάψασιν μὲ τὸν σσυλτό- 

γον, καὶ ἐπέψαν εἰς τὴν Κύπρον νὰ φέρουν τοὺς μαντατοφόρους 

τοῦ σουλτάνου. Καὶ μοναῦτα ὃ σουλτάνος νὰ ἐογάλῃ τοὺς 
σ Α - ΓΞ ἊΝ ᾿ ὮΝ Ἀ Ν , 

Χριστιχγοὺς ἀπὸ ταῖς φυλαχάδες χαὶ νὰ τοὺς δώση τὸ διχόν Ξ : 3 Ξ ] 

τοὺς, χαὶ νὰ ποίσγι᾽ τὸν. ὅρκον, κατὰ τὸ συνῆθιν τῆς ἀγάπης. 

, 

Καὶ ὅνταν ἐσυμπάψαν οἱ ἄνωθεν μαντατοφόροι, ἐμεῖναν εἰς τὸ 

πέψαν ἀπὸ τὴν συντροφίαν τοὺς δύο χάτεργα ο᾽).-.ὄ Καργίος, καὶ ἐ ν» 

- ρ, τ [ , τὰ Δ γι .) εὲ 
ἕναν γενουοίσικον χοὶ α΄ βενέτιχον εἰς τὴν Κύπρον νὰ το Ρν 

τοὺς μαντατοφύρους τοὺς σαραχηνοὺς εἰς τὸ Καργίος καὶ 
οὐ τὰ " ᾽ Ἐν Κα) ᾿ » , κ ἘΞ΄ ησαν ἀπὸ τὴν ᾿Αλεξάνδραν τῇ η΄ μηνὸς αὐγούστου χτξη 

Χριστοῦ, καὶ ἐπέψαν χαρτία τοῦ ποδεστᾶ τοὺς Γενουθίσους καὶ 
΄ Α “- 

τοῦ μπί(α)λίου τοὺς Βενετίκους νὰ σμιχτοῦ νὰ πέψουν γλήγορα 

τοὺς. μαντατοφόρους τοὺς σαραχηνοὺς εἰς τὸ Κάργιος" χαὶ ὁ 
, πῆ δ ςυδβςτῶδ εὐδ6: ας ἀρῆς ΜΔ ΣΑΣ Δ ΞΡ ΣΝΣ, τἰντῖς πάγιλος καὶ ὁ ποδεστᾶς ἐνέοησαν εἰς τὴν Λευχοσίαν (ζητῶντα 

τοὺς μαντατοφόρους" χαὶ ὁ χουθερνούρης ὡς εἶχεν τὸν ὁρισμὸν 
ῃ 

τοῦ ρηγός, μοναῦτα ὥρισεν καὶ ἔδωχέν τους εἰς τὰς χεῖράς τους, 
ν 

χαὶ ἐμολογίσαν ἔμπροσθεν τοῦ νοτάρη πῶς τοὺς ἐπερι} ιλάσασιν, 
Α “- 3 “- γενϑν -- 

χαὶ γιὰ τοῦτον ἐποῖκαν προδιλίζ ιν. Τῇ παρασχευὴ τῇ χὸ αὐ- 
4. ’ ΄ -»; . Α κ 

γούστου γς τξ Χριστοῦ ἐξέοησαν ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον τὰ 

» δ, , ᾿ . ἘΣ ᾽ Α εἰ μοτα - 
ἄνωθεν δύο χαάτεργα χαὶ ἐπῆγον εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδραν, χαι ὃ- 

τῶ " ᾿ Ἁ » Ἃ ἐ 

πῆραν τοὺς μᾶντὰ ὑτοφύρους τοὺς σαρχκήνους εἰς τὸν σουλτά- 

γον χαὶ ὅνταν ἀπεσῶσαν τὰ αὐτὰ χάτεργα εἰς τὴν ᾿Αλεξάν- 
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ὃραν, ἐμηνίσαν τοῦ σέρα Κάζᾳ Τεγγαρὶὲ χαὶ τοῦ σὶρ Νιχὸλ 

Ζουστουνία τοὺς μαντατοφόρους τῶν χουμουνίων τὸ ἔλφ τους. 

πγοὶ μαντατοφόροι τῶν κουμουνίων ἐποῖχάν τὸ νῶσιν τοῦ 

σουλτάνου, χαὶ χεῖνος εἶπεν: ἐπεζᾶτε τοὺς μαντατοφόρους μου 

ἰς τὴν γῆν. Οἱ μαντατοφόροι εἶπάν του: ἀφέντη, ὡρισμένοι 

ν ὩΣ τον παν Ὁ -». Κύπο ᾿ Η͂ δ ἊᾺ Θ2. ΟΣ εἴμεσταν ἀπὸ τὸν ρῆγα τῆς Κύπρου νὰ μὲν βάλωμεν τοὺς 
ι 

7 ᾽ πὸ “ ᾿ ᾽ ᾽ 

μαντατοφόρους σου εἰς τὴν γῆν, ὥς που νᾶ τελειῶσῃς τὴν ἀ- 
ι Α » 

γάπην, καὶ νὰ ἐόγάλουν χαὶ οὕλους τοὺς Χοιστιανοὺς ἀπὸ τὴν 
΄ὔ ὮΝ 5 ἌΣ ῸΣ ΡΟ δ Μ 

φυλαχήν, υ᾿ηδὲν μετανώσῃς ὡς γίον ἐποῖκες χαὶ ταῖς ἄλλας 

φοοασῖς Γροιχῶντα ὁ σουλτάνος ὃ ὑπε ἐρήφανος τὴν συντυχίαν 

χαὶ 
᾿ , ᾿ Η ͵ὕ Η εν 

τοὺς μαντατοφόρους, πολλὰ ἐθυμώθην. εὑρέθην ἐχεῖ 
.- 

ὁ 
5 ,  ΚῚ , [72 ΤῈ ,3 Ά Ε οΝ ἢ, ᾿ 

υὑιρᾶς ὀνόματι Μεχλὴν Πέχνα, που τον ἀφορμὴ χαὶ ἀρχευ- 
κι 3 , ι γ᾿ 

τὴν ἡ μοχῊ, χαὶ πᾶντα ἐμπόδιζε τὴν ἀγάπην, καὶ τον φου- 

σχωμένος ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Καζάτζε Γχαρὶ ὅπου ἐκολάκευγεν 
Ἀ Α 

τὸν σουλτάνον νὰ μαλαχτιάνῃ τὸν θυμόν του διὰ νὰ τελειωθῇ 
« 5 3 “ »"ὮῸΝὟἮ 

ἡ ἀγάπη, καὶ σηχώνεται ἔμπροστεν τοῦ σουλτάνου χαὶ ἔδωκεν 
τὰ 5 Εν . ’ ἘΞ »νΝ ᾿Ν 

τοῦ αὐτοῦ σὶρ Καζᾷ β΄ φούσχαις, καὶ λαλεῖ του: χοιρίδιν δετι- 
’ 

ποτένον, κομπόνεις τὸν ἀφέντην μου τὸν σουλτάνον! χαὶ τότε 
τον ὙπΩ ον Ὁ ας ΣΝ ΤΉ  ο βττς τ οδο ν με γϑξλίον χαὶ νἄρτῃ ὁ ρηγας τῆς Κυ- 

ε Ἷ2 ΥΣ 9 " Α " » 

ὡς γίον μᾶς ἐποῖκεν καὶ ταῖς ἄλλαις φο- 

ραῖς! Καὶ πιάνει τὸν ἀπὸ τὰ γενία νὰ κόψῃ τὴν κεφαλήν του. 

Θωοῶντα ὃ ἄνωθεν Καζᾶς: τὴν ἀντροπὴν ὅπου ἔπαθεν, εἶπέν Ἔν ἢ ᾽ 

» , » -« δι , ᾿ , Ε} , " 

του ἀφέντη ἀμιρᾶ, δὲν χομπόνω τὸν σουλτάνον, ἄμμε λαλῶ 

τὸ μοῦ παράγγειλαν ἀπό" καὶ σοὺ ἐδέρες με; γιά σου, ἂν ἐ- 
“ ς Ν 4 χε 

πεθάναν ὅλοι οἱ Γενουδίσοι! χαὶ θέλει ἔρτην καιρὸς καὶ ὁ δαρ- 
, ΙΝ . γ » ᾽ 

μένος θέλει δέρειν! Τότες εἰπεν τοῦ σουλτάνου" ἀφέντη, τασ- 
΄ ΠΡ ΑἹ ἘΠῚ ᾿ Ξ Ἃ δὲν τελει: ΜΞ , ἘΞΑ ᾽ , 

σόμιε σου εἰς τὴν πίστιν μας, ἂν δὲν τελειώσῃς τὴν ἀγάπην, 
ὔ »Μ 3 "4 , , ι 7ὔ ᾿ » 

θέλουν ἔρτην ἀπάνω σου τόσον φουσάτον, χαὶ θέλουν σὲ ξηλο- 
,’ ι Ν Α Α ΝΟ ; ,ὔ 

θρεύσειν καὶ τοὺς πτωχοὺς τοὺς πραματευτάδες. ᾿Απάνω εἰς 
᾿ 

τοῦτα τὰ λογία, ἐσηχώθην ὁ παλαιὸς ἀμιρᾶς χαὶ εἶπεν τοῦ 

σουλτάνου" ἀφέντη, μηδὲν γροικᾷς ἐχείνου ὅπου σοῦ λαλεῖ διὰ 
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τὸ διχόν του διάφ Φορος, πὰρ ἀγροίχα ἐχείνου ὅπου σοῦ λαλεῖ 
, 

διὰ οὕλους τὸ διάφορος. οἱ λᾶς τῶν ἁρμάτων θέλουν νὰ ἦναι 
, γι ἣΝ . Δ ΤΑ ἃ Ὁ εν ᾿ , ἢ " γῇ 

πάντα μάχη, διὰ νὰ κλέψουν χαὶ νὰ σχοτώσουν - χαὶ γιὰ κεί- 

γοὺυς μόνον θέλεις ὅλον τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ σου νὰ χουρσεύε- 
, ἐγ) “ὦ “Ὁ ΗΠ ὌΝ Γ΄ γπ ᾿ 

ται χαθημερινόν; ἔξωῳυρε πῶς ὁ ρήγας τῆς Κύπρου εἶναι εἰς τὴν 

Δύσιν χαὶ συνπιάζει φουσάτον ἀπὸ τοὺς ἀφένταις τοὺς Χριστια- 
5, »Ἥὅ - 5 - 

γνοὺς, καὶ ἔρχουνται νὰ ξυλοθρεύσουν τὴν γῆν σου" καὶ ἀνισῶς 
ι ᾿ "Ὁ ». ’, ᾿ 39 ’ Ἂ Μ τ ΕΣ 

χαὶ μάθη πῶς ἐτελείωσες τὴν ἀγάπην, θέλει ἔρτην χωρὶς ἀἄρ- 
᾽ ᾽ - , ᾽ . , . ἃ δι “- 

μάδαν, καὶ μεῖς θέλομεν εἴστεν ἀναπαμένοι" χαὶ ἄν δὲν μοῦ 

γϑοικήσῃς, πολλοὶ θέλουν φύγε! ἀπὸ τοὺς τόπους σου χαὶ θέ- 

λοὺυν πᾶν εἰς τόπους ἐλεύ ἤθερους ἘΞ Χαὶ στερεωμένους χαὶ θαρρού- 

μενοῦς, καὶ ἄλλους θέλουν πάρειν αἰχμάλωτους. ᾿Αρώῶτα καὶ 

μάθε πῶς τὰ μαχζενία εἶναι γεμάτα πραματείαις, καὶ δὲν εὑ- 
᾿ ΦῚΝ Ὁ “, κᾳ,᾽7 

ρίσχεται τινᾶς ν ἀγοράσῃ. Ποῦ εἶναι τὰ δουχάτα τοὺς Γενου- 

Θίσους; δὲν θωρεῖς πῶς ἦρταν παρχάτω τὰ χουμερκχία σου, καὶ 
ε Ν Σ ᾽, ΄ ε , » τῷ 

οἱ πραματευτάδες δὲν ἔχουν τί νὰ ποίσουν; Καὶ ὡς γίον ἐχεῖ- 

γος ὅπου εἶμαι δοῦλός σου χαὶ κρατούμενος νὰ εἰπῶ τοῦ ἀΐ 
φ ᾽ , ῸἘ Α Ν 

τὴ μου ὅλην τὴν ἀληθείαν διὰ τοὺς γονεῖς μου καὶ διὰ τὸ διά- 

φορος τοῦ μουσθλουμανίου, εἴπουν σοῦ το- προυμουτι ἀζω σου, 

πος δὲ ᾿ Ἀ ΔΙ ΧΑΡᾺ τορονδνν τ πινεὐζον  ψὐθδτεισαο. το τ τὸ χρίμαν τοῦ αἵματος ὅπου νὰ χενωθῇ καὶ τοὺς αἰχμαλώτους 

ὅπου νὰ αἰχμαλωτευτοῦσιν, ὁ θεὸς γιὰ χείνους θέχειν τὸ ζητᾷν 

0)- - ἀπὸ ξαυτόν σου, χαὶ ἀπὸ χείνους ὅπου σὲ χωλύουν νὰ υὑτηὸ 

ποίσῃς ἀγάπην. Ὃ σουλτάνος εἶπέν του χαλὰ λαλεῖς, χαὶ ἀ- 

βέσκει μου νὰ τελειωθῇ ἡ ἀγάπη! 

Τότες ἐσηκώθην ἄλλος ἀμιρᾶς πολλὰ θυμωμένος χαὶ λα- 

λεῖ τοῦ σουλτάνου ἀφέντη, ἔχε ἀπομονήν, μήπως καὶ ὁ ρή- 

γᾶς στραφῇ χωρὶς φουσάτον, γροικῶντα πῶς ἡ ἀγάπη ἀρχεύ- 
ἐντραυν τ ον 

τὴν, χλαὶ τότε θέλειν γενῆν ἡ ἀγάπη εἰς τὴν ὄρεξίν σου. Ὁ 

σουλτάνος ἐπεθύμαν εἰς τοῦτον, χαὶ ὄχι νὰ τε(λεη)ωθῇ χαὶ ἀπο- 

μάκριζεν᾽ χαὶ γροικῶντα τοῦ ἀμιρᾶ ἀπόμεινεν ὀλίγαις ἡμέραις 
ι » 

χαὶ ἐφέραν του μαντάτον, πῶς ὁ ρήγας ἐστράφην χωρὶς χαμ.- 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 11 
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υΐαν βοήθειαν" χαὶ μοναῦτα ἐξαναλόγισεν, καὶ δὲν ἄκουσε νὰ 
π ἀρ . "ἣν δῇ ΡΟΣ: 

ποίσῃ τὴν ἀγάπην, ἀμμὶ ἔδωχεν πάλε γραφαῖς τοῦ Καζατζὴν 

Γκάρε καὶ ἔστρεψέν τον εἰς τὴν Κύπρον. Ὁ αὐτὸς σὶρ Καζᾶς 
ΝΥ ᾿ - , ᾿ Α - ᾿" ᾿ ,ὔ 

διὰ ν᾿ ἀπόογῃ καὶ νὰ πῇ καὶ τὰ ἄπρεπά τους λογία ἐξέθην 

τὴν ἀφορμήν. 

Καὶ ὁ ρήγας ἐξαναγράψεν του χαρτὶν χαὶ ἐπέψεν του 

τἀμπρὸς ὀπίσω, καὶ ηὗραν χαὶ δύο σχλάδους σαραχηνοὺς ὅπου 

εὑρέθησαν εἰς τὴν Κύπρον χαὶ ἔπεψέν τους τοῦ σουλτάνου, ὁ 

ποῖος ἐποῖχέν το διὰ τὴν ἐλευθερίαν τοὺς Χριστιανούς, χαὲ 

πάλε ἐστράφην εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδραν. 

Καὶ ἐθγαίνοντα ὁ ρήγας ἀπὸ τὴν ἐφ νοτν νὰ πάγῃ 

εἰς τὴν Κερινίαν, ἐκαχούχισεν καὶ ποῖκεν χἄποσαις ἡμέραις" 

χαὶ ὅνταν ἐκαλλιτέρισεν, ἐγύρεψε νὰ μάθῃ τὲ ὃ πρᾶμαν πῶς ἐ- 

διάόην: καὶ εἶπάν τού τὸ χαταληπτῶς. Καὶ ὁ φρενιμώτατος 

ρήγας πα, ἢ ἐμήνυσέν τὸ τοῦ πάπα, πῶς ἐγίνην γὴ δουλία, 

χαὶ πῶς τοῦ ἐδῶκαν οἱ ἀφένταις πολλὰ ξύλα, χαὶ γροιχῶντα 

πῶς θέλει " γενῇ ἡ ἀγάπη, ἀπολογιᾶσέν τα ἀπὸ τοὺς ἀφέν- 
ι 

ταις, χαὶ εἶπαν καὶ ἡ ἀγάπη εἶναι τελειωμένη, χαὶ τώρα εὑ- 
Ζ » ΄ὖ Α » Ν Ἁ ΕΣ 

ρισχούμεθαν κομπωμένοι!. ὁμοίως ἐπῆρεν βουλὴν ἀπὸ τοὺς ἄρ- 

χοντές του, καὶ ἐπέψαν χαρτία μὲ μίαν σατίαν καὶ ἐπῆραν τὰ 
᾽ Δ ᾿Αλεξζά ὃ ι δῷ Ἧ ΣΕ ΔΕ ἈΡΡ ῃ ε ΄ 

εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδραν, καὶ ἐδῶκάν τα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἡ σχτία 

ἐστράφην. 

Θωρῶντα ὁ σουλτάνος πῶς ἐστράφην ὁ σίρε Καζᾶ Τζην- 
, " δέν νυ .ἢ ΕΝ 7 " ὯΝ Ξ , Ὁ 

γκαρέ, καὶ ἔφερεν ἔντιμον χανίσκιν καὶ ταπεινὸν χαρτίν, εἶπεν 

εἰς τὸν ἐμαυτόν του: φαίνεταί μου πολλὰ ἐταπεινώθην ὁ ρήγας 

χαὶ πολλὰ πεθυμᾷ τὴν ἀγάπην ἀπὸ τὸν φόθον του. Καὶ ἐν- 

νοιάζετον, ὅνταν δὲν εἶδεν τὰ χαρτία ὅπου ἔρριψεν ἡ σχτία εἰς 

πὴν γῆν, ἡ ποία γραφὴ ἐλάλεν οὕτως. « Πρὸς τὸν ἠγαπημένον 

μᾶς φίλον τὸν σουλτάνον Βαθυλωνίας, ὁ δικός σου φίλος ὁ ρή- 

γὰς τῆς Κύπρου πολλὰ χαιρετίσματα. Γίνωσχε ὅτι γνώθομαι 
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᾿ , »» ᾽ , - - κ Ἁ Ὶ Μ πῇ ας 

πολλὰ βαρυμένος ἀξ αὐτόν σου, ὅτι ἐσοὺ μὲ τὴν ὧρεξζίν σου 
Σ Ὰ 2, - Ν ἘΞ ἢ Ν χαὶ εἰς τὴν ἐζήτησιν τὴν δικήν σου ἔγραψες νὰ ποίσῃς 

᾿ , Ν “ "» ᾽ ΑἹ 

ἀγάπην" τὸ ποῖον ἐγίνετον εἰς τὴν ζήτησιν τοὺς Γενου- 
Ψ ᾿ ᾿ 7ὔ ᾿ ᾿ γ΄ “ ι ΨΥ ΑΙ 

Οίσους καὶ τοὺς Βενετίχους υὲ τοὺς Καταλάνους, χαι πολλὰ 

μὲ παρακαλῆσαν διὰ νὰ στερξώσω τὴν ἀγάπην" χαὶ ἄνταν ἠλ- 

θαν οἱ μαντατοφόροι μου ἔμπροσθέν σου, τοὺς δὲ ἐθέλησες νὰ 
Α εἰ ᾿ , 5 , ᾿ » -» 

τοὺς στρώσῃς, τοὺς δὲ ἐδέραν τοὺς ὀμπρός σου, καὶ ἐοάσταξές 

το᾿ χαὶ μίαν ζητᾷς τὴν ἀγάπην καὶ ἄλλην μετανώθεις, καὶ 

μαχρινίσκεις " τοῦτον δὲν εἶναι τοὺς καλοὺς ἀφένταις, δείχνεις 

πῶς εἶσαι ἕνας ἀφέντης ὅπου σ᾽ ἐψήλωσεν ἡ τύχη" χαὶ ἐπειδὴ 
τ ς ᾿ ᾽ Ἂ μι ἃς ΝΣ ΑἹ Δ τ ,ὕ ,ὔ αν ἢ.» “--ς Τὰ ᾿ 

καὶ ὁ θεὸς ἐτυγχωρίσεν το διὰ τὰ χρίμχτά μας καὶ ἐδῶχέν σου 

τούτην τὴν ἀφεντίαν, πρέπει νὰ πολομᾷς ὡς γίον πολομοῦν 
ε ᾽ ε ΝἮῬ - 5 ,ὔ " ᾿ 

οἱ ἀφένταις οἱ ρηγάδες, ὅπου ἔχουν τὴν ἀφεντίαν ἀπὸ γεννή- 
; “ - , ν ᾿Ὶ 2 Ἔ ι Α 

σεώς τους. Πρῶτον συμθουλεύτουν μὲ τὴν βουλήν σου καὶ μὲ 
Ω ᾿ , , νι Ν ἌΣ 

τοὺς ἐδιχούς σου, καὶ υόνος χαὶ μοναχός σου χαὶ ᾿δὲ τὸν νοῦ 

σου, χαὶ ἀνίσως καὶ ἔχεις ὄρεξιν νὰ τελειώσῃς τὴν ἀγάπην, 
, Αἱ ἈἘΟΤΣ θὲς εκεί ως : ἕ ᾽ δὲ . Δ γον ἀφισ τὶ ΤΟΝ ᾿ 

τὸοτε τὴν γυρεῦγε χαὶ ςητᾷ τὴν" εἰ ὁὲ νὰ τὴν ςητᾶς χαὶ νὰ 

τὴν ἀξχπολᾷς, τάσσω σου εἰς τὴν πίστιν μου ὡς Χριστιανὸς 

ὅπου εἶμαι, ὅτι οἱ ἀφένταις τῆς Δύσης ἐποῖκαν ὁρισμὸν εἰς 

τοὺς ἐφφίκατόρους τους νὰ ποίσουν μεγάλην ἀρμάδαν γὰ χα- 

τεθοῦν ἀπάνω σου, χαὶ ἐγὼ ἐκομπώθηκα ἀπὸ τοὺς Βενετίκους 

χαὶ ἐχκόμπωσα τοὺς καλούς μου συνγγενάδες τοὺς ἀφένταις, 

λαλῶντά τοὺς ὅτι ἔχομεν χαλὴν ἀγάπην μεσόν μας" εἰ: τοῦ- 

τον ἐμεῖναν καὶ δὲν ἦλθαν. Καὶ ἐπίστευσα εἰς τὰ λογία σου 

ὡς λογία ἀφέντη, καὶ ἔθγαλα τοὺς σχλάδους μου χαὶ ἔπεψά 
Ἁ - 

σού τους, καὶ σοὺ κρατεῖς τοὺς Χριστιανοὺς εἰς ταῖς φυλακαῖς͵ 
ἐ 

᾿Ὶ “ "᾿ ; ε κ ΄ , ρ 7, » 

Διὰ τοῦτον, ἂν τὸ δώσῃ ὁ θεὸς ὡς θέλω, χκατεθαίνω ἀπάνω 

σου χαὶ θέλω σοῦ δώσει νὰ γρωνίσῃς ἴντα ἄνθρωπος εἶμαι, καὶ 

ἔχω θάρρος εἰς τὸν θεὸν νὰ μοῦ δώσῃ τὸ νίχος, καὶ πλημμε- 
“λᾶς τ Κ: Αἱ ,΄ ὃ ̓ ΠΑΝ Ἷ ᾿ »» " ΒΕ Α ἀ' Ὁ - ἊΝ Ἂ 

᾿ με Ξ αι περιττου ξεν σου γράφω χῶρις νὰ ἣναᾶαι Ἀχίρος 

καὶ τόπος κ. 
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Τὸ λοιπὸν ἀφίνομεν τὴν ἐξήγητιν τοῦ σχύλλου τοῦ σουλ 

τάνου, καὶ ἀς ἔλθωμεν εἰς ἄλλην τῆς ρήγαινας, ὀνόματι ΔΑι- 

νόρας, γυναίχα τοῦ ἄνωθεν ρὲ Πιέρ. Ὃ χαλὸς ρήγας, ὡς γίον 
΄2 ἠξεύρετε χαὶ ὁ δαίμων τῆς πορνίας ὅλον τὸν χόσμον πλημ- 

μαρτίαν μὲ μελᾷ τον ἐκόμπωσεν τὸν ρήγαν, καὶ ἔπεσεν εἰς ἅι 
.] 

μίαν ζυτὶλ ἀρχόντισσα ὀνόματι Τζουάνα Λαλεμὰ γυναῖχαν τοῦ 

σὶρ Τζουὰν Τεμουντολὴφ τοῦ χυροῦ τῆς Χούλου, χαὶ ἀφῆχέν 
ΒΞ » ,Ξ Ἂ “ ’ ᾿ ΄, ε τ ᾽- “Δ 

τὴν ἀγγαστρωμένην μηνῶν ἡ. Καὶ πηγαίνωντα ὁ ρήγας τὴν 
, ν ἘΠΕ ΥΨῳΙΣ ἘΠῚ ᾿ τ " πο ἘΠ) 

δεύτερην φορὰν εἰς τὴν Φρανγγίαν, ἔπεψεν καὶ ἔφερέν τὴν εἰς 

τὴν αὐλὴν ἡ ρήγαινα. χαὶ τὸ νὰ ἔλθῃ ὀμπρός τῆς, ἐτίμασέν 
» , 7 "Ὁ , Α Ψ. ’ὔ 

τὴν ἀντροπιασμένα λογίχ λαλῶντά τῆς: χαχὴ πολιτική, χωρί- 
» , Α ΕΣ Ι ι ΄ 3. ἘΚ Ε Ν, » ,ὔ Ὑ 

ζεις μὲ ἀπὸ τὸν ἄντρα μου Καὶ ἡ ἀρχόντισσα ἐμούλλωσεν 
: 

χαὶ ἡ ρήγαινα ὥρισεν ταῖς βάγαις τῆς καὶ ἔρρυψάν τὴν χαμαί, 

χαὶ ἕναν γδὶν χαὶ ἐθάλον τὸ ἀπάνω εἰς τὴν κοιλιάν τῆς χαὶ 

ἐχουπανίσαν πολλὰ πράματα, διὰ νὰ ρίψῃ τὸ βρέθδος" καὶ ὁ 

θεὸς ἐγλύτωσέν τὸ χαὶ δὲν ἔπεσεν. Θωρῶντα πῶς τὴν ἐτυράν- 
,ὔ Μ 

νιζεν ὅλην τὴν ἡμέραν χαὶ δὲν ἔπεσεν, ὥρισεν καὶ ἐσφαλίσαν 
᾿ 

Ὁ «“ ε ᾿ ο΄ »"» ,΄ 

τὴν εἰς ἕναν σπίτιν ὡς πισαυρίου: καὶ ὅνταν. ἐξημέρωσεν, ὥρ:- 
ΠΕΡ  ατε » ΟΞ Ρ ΦΑΥΣ Ε "τσ ᾿ ΤᾺ 

σεν καὶ ἐφέραν τὴν ὀμπρός τῆς, καὶ ἐφέραν καὶ ἕναν χερομύ 

λην, χαὶ ἁπλῶσάν τὴν χαμαὶ καὶ βάλαν το εἰς τὴν κοιλίαν τῆς 
; 

χαὶ ἀλέσασιν α΄ πινόκι σιτάριν ἀπάνω εἰς τὴν χοιλιάν τῆς, χαὶ 
-“ » “ τ Ἁ Ψ κ ΄ὔ Α "- ᾽ 

ἐχρατοῦσάν τὴν καὶ δὲν ἔπεσεν τὸ παιδίν. Καὶ ποῖχέν τῆς πολ- 

λὰ καχά, καὶ μυρΐίσματα, τζίκναις, βρώμους, καὶ ἄλλα καχά, 
ε ΓΝ ε ““- ε “Ὁ 

χαὶ ὅσα ὠρδινιάζαν ἡ γιλλοῦδες, ἡ μαμμοῦδες: καὶ τὸ παι- 
᾿ ΄ . , ΝΜ ᾿ ᾿ Ψ“ ,ὔ Π 

δὶν περίττου ἐδυνάμονεν εἰς τὴν χοιλιάν τῆς. ἽΩρισέν τὴν νὰ 
Ψ' πάγῃ ἔσω τὴς χαὶ ἐπαραγγεῖλεν τῆς ὑποταγῆς τῆς, ὅσον γεν- 

᾿ 
' 

ς 

κα ΣΝ οέ ΠΡ ΝΝ; υὐξαλ δ ν ΩΣ γήσῃ τὸ παιδὶν νὰ τὸ φέρουν τῆς ρήγαινας " χαὶ ἤτζου ἐγίνην 
᾿ ,͵ὔ ΟΥ̓ ᾿ τ ᾿Ψ, ι ῳ Ὁ ἢ 

τὸ βρέφος τὸ καθαρὸν καὶ ἄπταιστον. Καὶ μοναῦτα ὥρισεν ἡ 

χακὴ ρήγαινα χαὶ ἐπῆραν τὴν χαχότυχην τὴν λειχοῦσαν εἰς 

τὴν Κερινίαν, καὶ ἐθάλαν τὴν εἰς τὴν γούφαν ἤτζου ματωμέ- 

νην, καὶ ἐχεῖ ἐστεντίαλσεν πολλὰ ἀπὸ πᾶσα πρᾶμαν στέρευ- 
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μένη ἀπὸ τὸν χαπετάνον, διὰ νὰ τελειώσῃ τὸν καχὸν ὁρισμὸν 

τῆς ἄθεης καὶ χακῆς ρήγαινας. Καὶ διαθαίνοντα ζ΄ ἡμέραις ὁ 

πρίντζης ἔπεψεν καὶ ἄλλαξεν τὸν καπετάνον χαὶ ἔῤαλεν ἄλλον 

καπετάνον τὸν σὶρ Οὗνγχε Τατιαμέ, ὁ ποῖος ἦτον συνγγενὴς 

τῆς ἀρχόντισσας. χαὶ ὃ χουδερνούρης ὥρισέν τον χρυφὰ νὰ τὴν 
. 5 » ͵ Ν 5 7, “πὰ , Φ ἘΣ: " κ 

ἀναπαύῦσῃ ὁιὰ τὴν ἀγάπην τοῦ θηγος" ὁ ποῖος σὶρ Λουχες ἐγέ- 
- 

μωσεν τὴν γούφαν μίαν κάναν χῶμαν καὶ ἔθαλεν χάτω πε- 

λεχάνον χαὶ ἐχάρφωσάν τὴν μὲ τὰ σανιδία, καὶ ἔδωχέν τῆς ροῦ- 

χα καὶ ἐχοιμᾶτον- καὶ δῆγαν καλά, χαὶ τὸ φᾶν τῆς καὶ τὸ 

πγεῖν τῆς. Τοῦτα οὗλα τὰ μαντάτα ἐφτάσαν εἰς τὴν Φραγ- 

γίαν εἰς τ' ἀφτία τοῦ ρηγὸς τῆς Κύπρου. 

ὋὉ ρήγας ἔη ραψεν τῆς ρήγαινας πολλὰ θυμωμένα: ἔμαθα 

τὸ χαχὸν τὸ ἐποῖχες τῆς ἠγαπημένης μᾶς κυρᾶ Τζουάνας Λα- 

λεμᾶ" διὰ τοῦτον τασσόμαι σου, ὅτι ἀνισῶς χαὶ ἔλθω εἰς τὴν 

Κύπρον μὲ χαταθγοδίον βοηθῶντος θεοῦ, θέλω σοῦ ποίσειν τό- 

σον χαχὸν ὅπου νὰ τρομάξουν πολλοί: διὰ τοῦτον πρὶ νὰ ἔλθω 
1 “ 

ποῖσε τὸ χειρότερον τὸ νὰ μπορίσῃς. Καὶ ἅνταν ἐπεριλάδεν ἡ 

βήγαινα τὰ χαρτία, ἐμήνυσεν τοῦ καπετάνου τῆς Κερινίας γὰ 

ἔλθῃ εἰς τὴν Λευχοσίαν, καὶ ἐμηνῦσέν του γὰ φέρῃ χαὶ τὴν 

γυναῖκάν του χρυφὰ νὰ τὴν ζητήσῃ τῆς ρήγαινας τὴν ἄνωθεν 

ταμὲ Τζουάνα νὰ τὴν ἐθγάλῃ ἀπὸ τὴν γούφαν᾽ χαὶ οὕτως 

ἐγίνετον, χαὶ ἐδγάλαν τὴν ἀπὸ τὴν γούφαν, καὶ εἶπάν τῆς. 

ἑμεῖς ἐπήγαμεν εἰς τὴν ρήγαιναν καὶ ἐπαραχαλέσαμέν τὴν καὶ 

ἐδγάλεν σε, καὶ εὐχαρίστου τῆς. Καὶ ἐπέψαν τὴν εἰς τὴν. χώ- 

ραν. Ἡ ρήγαινα ὥρισεν καὶ ἐφέραν τὴν ὀμπρός τῆς, χαὶ ἕρισεν 

καὶ ἐστρέψαν τῆς ὅ,τι τῆς ἐπῆραν ἀπ᾿ ἔσω τῆς χαὶ εἶπέν τὴς 

ἡ ρήγαινα" ἂν θέλῃς νὰ ἤμεστεν φίλεναις χαὶ νἄχης τὴν ἀγά- 

πὴν μου, ἔμπα εἰς κανέναν μοναστῆριν. Ἣ πγοίχ χυρὰ Τζουάνα 

εἶπέν τῆς εἰς τὸν ὁρισμόν σου, κυρά μου" ὥρισ' με εἰς ποῖον 

μοναστῆριν νὰ πάγω. Καὶ ὥρισέν τὴν νὰ πάγῃ εἰς τὴν ἁγίαν 

Φωτεινὴν ἢ λεγομένη Σάτα Κλέρα. Ἢ ἄνωθεν καδαλλαρία ἐ- 
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ποῖχεν χρόνον ἕναν εἰς τὴν γούφαν τῆς Κερινίας χαὶ εἰς τὸ 

μοναστῆριν, χαὶ ἡ ὀμορφία δὲν ἐ παραχατ τέῤην. 
᾽ » “ ε εἶ ἣν ΄ 

Ἠξεύρετε, ὅτι ὁ αὐτὸς ρὲ Πιὲρ εἶχεν ἄλλη μίαν χαύχαν 

τὴν Τζίθαν Τεσταντιλίου, γυναῦκαν τοῦ σὶο Γρινιὲρ Λεπεντίτ 

χαὶ διατὶ ἡ ἄνωθεν τάμου Τζίοχ ἦτον παντρεμένη δὲν ἠμπό- 
Ν Ἅ - 

ρὴησε νὰ τῆς ποίσῃ διτπλαζίριν" χαὶ εἶπέν μού το ἡ πεθέρα τοῦ 

Γεωργίου ἡ Μαρία τοῦ Νούζη τοῦ Καλογήρου, τοῦ γε εραχάρη 

τοῦ σὶρ Γχαρὴν Τεζηπλὲτ εἰς τὸ χωρίον τὴν Γαλάταν, ὅτι 
Ὑδωνίδες τοῦ καὶ δουλεῦΝ ἐν τ ΠΣ ΕΕΊΕ ἀγρωνίζε τὸν καὶ δουλεῦγέν του, χαὶ ἔξευρέ το. 

, » » ᾿ » Ὃ ,ὔ ἊΝ κ »" 

Πάλε νὰ ἔλθωμεν εἰς τὸ ἐτραοενίασεν ὁιὰ τὸ πταῖσμαν 

τῆς οἡγαινας ὁ ἬΝ ΈΚΕΣ διάθολος τῆς πορνίας ἔμπηχεν εἰς 

τὴν χαοδίαν τοῦ μισὲρ ἽΝ ζουὰν Τεμόρφου τοῦ χούντη Τερου- 
-Ὁ» Α] » ’ , “ χᾶς, χαὶ ἐπίασέν τον πολλὴ καὶ μεγαλη ἀγάπη ἀπανὼ τῆς 
᾿ ᾿ » τ ι , »"ἾἿΝ “ 

ρήγαινας, καὶ ἐποῖκεν πολλοὺς τρόπους χαὶ τόσα ἔδωκεν τῶν 
ὔὕ ε Β ς , ι ΓΡῚΥ, » 

μαυλιστρίων, ὅτι ἀρχεύτην καὶ ἐτελειώθην, καὶ εὑρέθησαν ἀν- 
, Ἧ»- , ι » ΕΝ τες Δ ὩΡ᾿ “ᾳ 

τάμα᾽ χαὶ ἐφανερώθην τὸ πρᾶμαν εἰς ὅλην τὴν χώραν πῶς 
» ΄, πῇ ε δι ΓΑς -- 

ἐγίνην τίτοια παρανομία, χαὶ οὗλος ὃ λαὸς ὁὲν ἠζηγᾶτον ἄλ- 

οπελλία. Τὺ λοιπὸν Φ- 
, { » Ὁ “" , 

λον, τύσον ὅτι ἐξηγοῦνταν τὸ χαὶ τ 

ἐμάθαν το τ' ἀδελφία τοῦ ρήγα καὶ ἐπ ἀν πίν πολλά, χαὶ 
» 7 -- δὰ ὸνς “ῷ Ν , - : ᾿ 
ἐννοιάζουνταν πῶς νὰ διχοῇ τὸ μέγαν κακὸν τοῦτον, διὰ νὰ 

υηδὲν γεννηθῇ τίποτες ἄλλον, ὡς γίον ἐγίνην. Μέσα εἰς τοῦ- 

τον ἦλθεν ὁ μισὲρ Τζουὰν Βισχούντης ὀμπρός του, τὸν ὥρισεν 

εἰς τὸ ἔογα του νὰ πέρνῃ σχοπὸν τὸ σπίτιν του, χαὶ ἀρ- 

χέψαν οἱ ἀφένταις νὰ τὸν ἀρωτοῦν περὶ τῆς ἀφορμῆς τῆς 

χυρᾶς τῆς ρήγαινας, χαὶ ἐρωτῆσαν τὸν ἀνισῶς χαὶ εἶναι ἀλη- δὰ Υ 
ἌΣ , ᾿ γ » 

θεία. Καὶ ὁ καλὸς χαδαλλάρης εἰπέν τους, ὄχι" χαὶ. εἶπεν: ἀ- 
᾽ ἘΞ λὶ -“᾿ ε " 

φένταις, τίς ἐμπορεῖ νὰ χρατήση τὰ στόματα τοὺς λᾶς, οἱ ποῖ- 
ΒΥ “ : “» ᾿" ᾿ ᾿ , ᾿ " 

γοι εἶναι ὁτοιμοι νὰ (λα)λοῦν χαχὸν διὰ τὸν πᾶασαναν, καὶ τὸ 
»" χαλὸν τοὺς ἄλλους νὰ τὸ χρύψουσιν; καὶ λαλεῖ πάλε: ὁ θεὸς 

Ν ε ε, 2 » ᾽ ὔ , 

τὸ ξεύρει, ὅτι τὴν ὥραν ὅπου τὸ ἐγροθώισα ἐφτάσα γὰ πέσω 

χαμαὶ ἐλλιγωμένος, καὶ δὲν ἠξεύρω ἴντα νὰ ποίσω. Ὃ ἀφέν- 
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τῆς μου ὁ ρήγας ἐδῶκέν μου τὸ βάρος γὰ πέρνω σχοπὸν τὸ 

τιμιημένον του σπίτιν περίττου παρὰ τοὺς ἀδέλφους του. Τότε 

λαλοῦν του: φίλε, ὁ φανός μας εἶναι νὰ τὸ μάθῃ ἐξ αὐτόν 
» 

σου παρὰ ἀπὸ ἄλλον τινάν. Ὃ καλὸς χαδαλλάρης ἐπῆγεν ἔσω 
᾽ “ ΑΝ ΝΕ δὴ Ὡς . ΞΟ α λο. ᾿ ᾿ Ῥ- ὸς σοῦ. ΡΣ τοὺ χαὶ ἔγραψεν τοῦ ρηγὸς ἔναν ἄτξζαλον χαρτὶν τὸ ποῖον ἐ- 

λάλεν οὕτως. 

« Τρισεντιμότατέ μου ἀφέντη, ὀπίσω εἰς τὰ ρηγάτα εἶμαι 
» » Δ 75 ἘΠ 9 .“ 

χρατούμενος εἰς τὴν ἀφεντίαν σου, νὰ ξεύρῃ ἡ ἀφεντία σου, ὅτι 

ἡ τρισυψηλοτάτη μὰς κυρὰ ἡ ρήγαινα ἡ ἃ ἁγία σου συμθίχ, εἷ- 

γαι χαλὰ χαὶ τ᾽ ἀδελφία σου, καὶ ἔχουν μεγάλην πεθυμ 

ἀξιωθοῦν νὰ σὲ δοῦσιν. ᾿Αποὺ τὰ μαντάτα τὰ εἶναι εἰς τ 

νησὶν, χαταραμένη γὰ ἦναι ἡ ὥρα ὅταν ἐννοιάστηχα νὰ σοῦ 
, ι ’ ε ,ὔ ς κ᾿ » Σ 

γράψω, χαὶ τρισχαταρατὴ ἡ μέρα ὅπου μὲ ἀφῆχες βιγλάτορον 

τ Αγ ς ΤΑ ΩΣ ουρῶσω τὴν Χαρὸιάν σου ν 
ΜΟΙ τὸ 

σοῦ ξηγηθῶ 
ῈΟ.» : 
οοοῦμι τὴν 

-“Ὗ “-“ ῖ 

τοῦ σπιτιοῦ σου, νὰ 
.] 

᾿Ὶ 

ἃ 
Α ὔ ο Α , 

τὰ μαντάτα" ὅμως θέλω νὰ τὰ μουλλώσω, καὶ φο 

ἀφεντιάν σου μηπῶς καὶ γροικήσης τὰ ἀπ ἄλλον, καὶ θέλω χα- 

τηγορηθῆν χαὶ θέλω παιδευτὴν" διὰ τοῦτον λαλῷ σον χαὶ τα- 
-“ Ἀ Ν ΗΠ Α 5» ᾿ ᾿ ͵ δ 

ραχαλῶ τὸν θεὸν καὶ τὴν ἀφεντιάν σου νὰ μὲν πάρης ὃ 
͵ "Ὁ" 

ν ν ἜΣ; δ 65) οἷς ᾿ ΜΡ ὅτ Εἰ: " ἈΞΕΟς Διὰ ὌΝ τ σοὶ 

ἴον. Βζηγηθϑῆχαν εἰς τὴν χῶραν, ὅτι ἐπλάνεσεν τὴν ἀρνάν σου 

᾿ 
ξΞσὸε- 

χαὶ εὑρέθην μὲ τὸν χλιάρον, χαὶ πεν πῶς ὁ κούντη Τερου- 

Ψ χᾶς ἐναᾶι εἰς μεγάλην ἀγάπ ἣν μὲ τὴν κυράν μας τὴν ρήγαινα 

εἰνα ἀμμὲ φαίνεταί μου χαὶ ΠΣ ματα " καὶ ἂν εἶχα τὴν ἀφεντίαν 

ἔθελα ψηλαφήσειν ἀπόθεν χαὶ ἀποὺ τίναν ἐθγῆκεν τοῦτος ὃ 

λόγος, καὶ ἔθελα ποίσει νὰ μηδὲν ναι ἀπότορμος τινὰς τί- 

τοιαις ἀντροπαῖς νὰ ξηγᾶται. Γαπεινὰ σὲ παραχαλῶ τὴν ἀ- 
᾿ - ΓΑ 

φεντίαν σου, διὰ τὸν θεὸν χαὶ διὰ τὴν χαλὴν ζωὴν τῆς βασι- 

λείας σου. ᾿Εγράπτη ἐν τῇ πόλει Λευχοσία ιγ΄ δικεθοίου ατξη΄ ἱ 

Χριστοῦ ». 
- » Υ ς 

Ὥς γίον σᾶς ἐξηγήθ ΡΖ ΓΟ τ λλτο τῶν τ ς ς ἐξηγήθηκα ὀπίσω τὴν ἀγάπην τὴν εἶχεν ὁ 
κ "» 

ρήγας μὲ τὴν ρήγαιναν, καὶ διὰ τὴν ἀγάπην τὴν εἶχεν ἐπρου- 

ΟΞ μουτίασέν τὴς ὅπου νὰ εὑρίσχεται νὰ πέρνῃ τὸ ἀποχαμίσον τῆς 
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ὰ ) βά (λλ ᾿ ήχτ εἰς: :}) ν -ΐοἹ ) ΠΥΡῚ ! να τὸ Ἢ τῇ νυχτᾶν εἰ: τὴν ΧΎΧΑΛῊΝ του. νὰ χοιμᾶται, 

" ΞΞ « , , , 

χαὶ φποιχεν τον τζαμπ περλάνο ὁ τοὺ νὰ πεονὴ παντα μετα του 

ἘΞς 
το μάτιν τῆς ρήγαινας χαὶ νὰ τὸ βάλουν εἰς τὸ χρεοάτιν του. 

ν. δἅ « , τῷ ᾿ , " 

Εἰ ὃὲ χαὶ τινὰς πῇ, ἔχοντα χαὶ εἶχεν τόσην ἀγάπην πῶς 

ἃ 

-ν οΝἣΦΤ Α Α 

Καὶ ἐφέραν τὸ χαρτίν, εἶν, ἘΉῪΣ τὰ σχοτανὰ μαν- 
ε Η ᾿ "ῳ 

τάτα ὅπου τοῦ τον χαὶ παραῦτα ὥρισεν τὸν τζαμπερλάνον 

χαὶ ἐσήχωσεν τὸ ᾽μάτιν τῆς οήγαινας ὍΝ τὴν ἀγκάλην του, 
ΨῊ 

᾿ ὃ ποῖος ἦτον ὁ ᾿Ιωάννης τῆς Τί άμπρας, καὶ εἶπέν του, πλεῖον ζ 

υτδὲν τὸ βάλῃ. Τότε ἀναστέναξεν χαὶ εἶπεν ἀνάθεμα τὴν 

ὥραν καὶ τὴν ἡμέραν ὅπου μοῦ δῶχαν τὸ χαρτίν- χαὶ τοῦτο 

ἐγίνετον, ὅτι ἡ σελήνη ἦτον εἰς τὸν αἰγόχερων ὅταν ἐγράφε- ΠῚ Ὶ 
τον. Ὁ ΠΡ ὡς φρένιμος, τινὸς δὲν ἔδειξεν φανόν, καὶ πολλὰ 

ἐσφίνγκετον νὰ δείξη ἀλεγρέτζαν χαὶ δὲν ἠμπόρεν. Θωρῶντά 

τον οἱ καδαλλάροι τὴν συντροᾶς του, πῶς τὸ πρόσωπόν του ἧ- 

τον πολλὰ δημένον, ἀρωτῆσάν του καὶ εἶπάν του" πέ μας τὸ 

Χχρυφόν σ σου, μηπῶς χαὶ σασῶμεέν το, ἵνα υὑοιραστῇ ἡ πλῆξίς σου 

μετά μας. Ὃ ρήγας ἀναστέναξεν καὶ εἶπεν: ἠγαπημένοι μου 

φίλοι, παρακαλῶ τὸν θεὸν τιτοίαν μαντατοφοργίαν νὰ μὲν δοθῇ 

ποτὲ τοὺς φίλους μου, οὐδὲ τοὺς ἐχθρούς μου, ὅτι πολλὰ πι- 

χρὸν χαὶ φαρμαχερὸν εἶναι, καὶ δὲν ἠπορεῖ νὰ μοιραστῇ, ἀμμὲ 

γινίσχεται ὡς γίον ἕναν κόμπον εἰς τὴν χαρδίαν τοῦ ἀνθρώπου, 

καὶ οὕτως εἶναι εἰς τὴν καρδιάν μου, καὶ δὲν ἠμπορεῖ τιτοῖον 

μαντάτον νὰ τὸ σάσῃ τινὰς ἄλλος παροὺ ὁ παντοδύναμος χαὶ 

ἀγρωνίζω χαθολικὰ ὅτι ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων εἶναι ἀ- 

γχρισμένος μετά μου, ὅτι δὲν υἱ͵ ἐκάνεσεν τὸ ψυσιχὸν τὸ μοῦ 

ἔδωχεν ἀπὸ τοὺς γονεῖς μου, ἀμμὲ ἐγύρεψα νὰ πάρω τὸ δὲν 

εἶχαν γοὶ γονεῖς μου, καὶ γιὰ τοῦτον ἐδάλεν τοὺς φίλους μου 

νὰ πάρουν βεντέτταν χαλλίον παρὰ τοὺς ἐχθρούς μου διατὶ 

λαλεῖ, φύλαξόν με ἀπὸ χείνους ὅπου θαρρῶ, διατὶ ἐχείνους ὅπου 
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γ ι ε ε 72 ἃ ἧς ἢ ΔΝ ᾿ 7 

δὲν ἀπ τοθαροῶ βλεπόμαι. Καὶ οἱ πτ ὠχοὶ οἱ καθαλλάριδες ἐπέ- 
Ἅ5 Υ ι ᾽ : κ δ .ς ἜΣ 

σαν εἰς τ τάν ως πλῆξιν, χαὶ ἀρωτῆσαν τοὺς ὁὀουλευτάδες του 
΄ 

ἀνισῶς χαὶ ζεύρουν τίποτες εἰς τούτην τὴν ὑπόθεσιν. 
Η πα ε ΕΣ ΩΝ ἣΝ 

Τὸ λοιπὸν θωρῶντα ὁ ρήγας πῶς δὲν εἶχεν πλεῖον δου- 

λίαν εἰς τὴν μεργίαν τῆς Δύσης, 

σουλτάνου ἐγίνην, ἀποχα!ρέτησεν τοὺς ἀφένταις τῆς Δύσης χαὶ 
᾿ ᾽ ᾿ ,ὔ τ » χ ι 

ἐνέθην εἰς τὸ κάτεργόν του χαὶ ἦλθεν εἰς τὴν Κύπρον. Καὶ 
᾿ δ"; ἢ « , ΕΥ̓ Ἀ ι 

ἐπροσδέκτησάν τον ὡς γον ἦτον τὸ συνεῖθιν τὸ ρηγάτικον, καὶ 

ἐποίχασιν ἑορτὴν καὶ χαρὰν ἡμέραις ὀχτώ. 

Γὸ λοιπὸν εἶναι γρῆσι νὰ ἔλθωμεν εἰς τὴν ὑπύθεσιν τοῦ ϊ ᾿ 

ν ἐν ᾿ ͵ “ ΙΑΙ , 
ἰσὲρ Τζουὰν Τεμόρφου. “Ὅνταν ἦλθεν τὸ μαντά- 
, “ ε , . 7ὔ - ΙΝ 7 
ὕπρον πῶς ὁ ρήγας ἐτελείωσεν ταῖς ὁὀουλίαις του 

καὶ ἦτον ἕτοιμος νὰ στραφῇ εἰς τὴν Κύπρον, ὁ ἄνωθεν, μισὲρ 
΄ “«- Ε ΙΝ πὶ ᾿ “-“ἷ 

Τζουὰν Τεμόρφου ἐπίαχσέν τον μεγάλη ἔννοια ὁια τὸ ἔλα τοῦ 
πὸ Π 7, » ΄ 

ρηγός, μηπῶς καὶ εἶπάν του τὰ μαντάτα ἡ ἀμουροῦζαίς του 

διὰ τὸ πεῖσ μαν τῆς ρηγαίνας, ἔπεψέν τους δύο χομματία πα- 
ἢ ͵ ΝΎ ΡΗΣ ΕΣ ; ΑΝ μὴ Ὁ 

νιν χοττένον σκαρλάτον, τὸ ἕναν τῆς 'τάμου Ἔζουᾶνας Λαλε- 

μὰν χαὶ τὸ ἄλλο τῆς τάμου Ἰζήθας τῆς Καντελίου, ὀξὺν φί- 

νον, καὶ ὀνομίσματα χιλία ἄσπρα τῆς Κύπρου πᾶσα με χαὶ 

Νιχ “ ΠῚ ΠΑ ΑΨ ον , 
ίποτες, οὐδὲ τοῦ ρηγός, ὅμως ἂν ἔν χαι ἄλλον ν ἀγροικήσουν 

γὰ τὸν ἀθγάλουν πτοαίσθην. Καὶ ἡ ἀρχόντισσαις ἐπρο υμουτιά- 
« 

σαν τοῦτο νὰ τὸ ποίτουν- χαὶ ἤτζου ἐποίχασιν. Ὡς γίον ἔ 

- 

ἜΦΥΣ, ς “ ὍΣ ἣν “ἢ Η Ζ, ᾿Ξ ὥ ,ὔ 5, χεταν ὁ ρήγας εἰς τὴν θάλασσαν, ἦρτέν του μία φουρτούνα ἱ. 

γάλη, καὶ ἐπῆρεν τάμαν, ὅντα νἄρτῃ μὲ τὸ χαλὸν εἰς τ 

Κύπρον νὰ γυρέψη ὅλα τὸ ἤρια τῆς χώρας νὰ τὰ πρ υπρον Υχ γυρέψη ολὰ τὰ μονχστηρια τῊς (ωρᾶς νὰ -τὰ προ- 

σχυνήσῃ χαὶ ἐπέσωσεν μὲ τὸ χαλὸν χαὶ ἦρτεν εἰς τὴν Λευ- 

χοσίαν χαὶ ἐπῆγε νὰ προσκυνήσῃ τὰ μοναστήρια " πρῶτα ἐπῆ- 

γεν εἰς τὸ μοναστῆριν τὴν Σάτα Κλέρα, καὶ ἔδωχεν τοῦ μισὲρ 

Τζουάνη Μουστρὶ πολλὰ χαρτζὰ χαὶ ἐδάσταν μετά του " καὶ 

ἐπῆρεν ὁρισμὸν ἀπὸ τὴν Ὑουμένην χαὶ ἐνέόησαν εἰς τὰ κελλία 
: ι 
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ἘΣ Ἂ τὰ ᾿Αφὲ ὩΣ “ἡ ΓΗ ἐ6: ) Ἐ ᾿ τῶν καλογρήων. ᾿Αφὸν ἐπροσχύνησεν καὶ ἐνέθην χαὶ εἰς τὸ 

χελλὶν τῆς τάμου Τζουάνας Λαλεμάν, καὶ ἐκείνη ἐγονάτισεν 
᾿ δ᾿ ᾿ ΠΣ δὰ ἣ , ι ε ᾿ . ΄ Ρρ’ Η 

νὰ φιλήσῃ τὸ χέριν τοῦ ρηγός, καὶ ὁ ρήγας ἐπερίλαθέν τὴν μὲ 
, » ’ ι -“ . "» ΄“- ͵ ᾽ ’ὔ Γ 

μεγάλην ἀγάπην, χαὶ ὥρισεν χαὶ ἐδῶκόν τὴς ὀνομίσματα αὶ 
, Ὡ -" ;, » “- ; Α , 

γρόσια ἀργυρᾶ καὶ ὥρισεν τὴν μοναῦτα νὰ οίψῃ τὸ μοναχικὸν 
Μ " ,͵ὔ ᾿ 

σχῆἥμαν χαὶ νὰ πάγὴ ἔσω του, γιατὶ χωρίς τὸ θέλημάν τὴς τὰ 

Ὁ 
ἱ ἱ 

ἐφόρ: σεν διὰ τὸν δοισ μὸν τῆς ρήγαινας " Ὁ δ ἢ ἤγας ἐπῆγεν χαὶ 
Η ἢ - “ ᾿ 
ἐπροσχύνησεν εις τὰ μοναστήρια. χαὶ ἔδωχεν εἰς πασὰαὶ ἔἕνᾶν διὰ 

τὴν ψυχήν του. Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν αὐλὴν ὁ ρήγας, καὶ ἔρισεν 
ἢ » ᾿, 5 , τος Ν » , ὙΝ)- , 

καὶ ἐφέραν ὀμπρός του ταῖς δύο ἀρχόντισσαις καὶ ξἔβραλέν ταις 
» » 

εἰς μίαν τζάμπραν καὶ ἐκεῖ ἐξετάσεν ταις χρυφὰ ἍΠ τὸν κά γον 

σαῖς συμθουλεμέναις- καὶ ἐξέτασεν πᾶσα μίαν χωρία, χαὶ ἐ- 

δῶχαν καὶ ἡ δύο ἕναν λόγον εἰς τὸν ρῆγα χαὶ δὲν ἠμπόρησε 

νὰ μάθῃ τίποτες ἀπὸ ξαὐτῆς τους, ἀμμὲ εἶπαν του" ἤξεῦρε 

πῶς ἡ ρήγαινα ἐσχαὐταλίστην μὲ τὸν μισὲρ Τζουὰν Βισχούν- 

χαὶ ἐτίμασέν τον, χαὶ ἐκακώθην τῆς, χαὶ ἐς τοῦτον ἔ- 

γραψεν τῆς βασιλείας σου τὸ γαρτίν. Πάλε εἶπαν" ἁ φέντη, ξεύ- 

ρεις, πῶς ἡμεῖς οὐδὲν εἴμεστεν εἰς τὴν γράσᾶν σου, ἀμμὲ ἐκεῖ 
. ς , , ΝΣ -“ . . 
ὅπου ὁ χοὐντὴ Τερουχᾶς ἔνι καλός σοὺ δοῦλος, πῶς νὰ τὸν 

, ΓΝ ΠΡ» κ᾿ » ε , ͵ 
συχοφαντήσωμεν ἄδικα; Τὸ λοιπὸν ἔμεινεν ὁ ρήγας χονμπωμε- 

νος ἀπὸ ταῖς δύο ἀοχόντισσαις, καὶ θάροησεν πῶς τοῦ εἴπασιν 

ἀληθεία. Καὶ εἰς τούτην τὴν λογὴν ἐπέρασεν ἡ αὐτὴ δουλία, 

ὡς γίον ἐγὼ ἔμαθα ἀπὸ τὴν κυρὰ Λόζε τὴν βυζαστρίαν τῶν 

χόρων τοῦ σὶρ Σιμοὺν 'αντιό τζε, ἡ ποία ἦτον παροίχισσα τοῦ 

κούντη Τερουχᾶς, καὶ χείνη ἤξευρέν το χαθολικά, ἡ μάνα τοῦ 

Ἰωάννη τοῦ Μαγείρου. 

Ταραχὴ ἀποὺ γίνην οἱ Γενουδίσοι μὲ τοὺς Βενετίκους. 
᾽ , » ’ “ὠἈ|ἀὉ ΄ » ᾽ " " 

Ε᾽ χρονίας ' ἀτξ ἡ Χριστοῦ ἕνας Γενουθίσος ἔπηγεν εἰς τὸν ποῦν- 
: 

τὸν τῆς ᾿Αμμοχούστου νὰ ἐμπῇ εἰς τὸ χαράδιν του, καὶ δὲν 
»Ὃ 

ηὗρεν βάρκαν γενουδίσ!ιχην, ἐπῆγεν εἰς τὸ χαράοιν τοὺς Βενε- 



᾿ ὰΝ] 

᾿ 
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ὔ ι ,ὔ ͵ὕ , ὯΝ τ ’ , Ἃ Ω 7ὔ 

τίχους χαὶ παραχαάλεσέν τοὺς νὰ τὸν σηχώσουν νὰ τὸν βάλουν 
οᾳ ᾿ ᾿ - δ ᾿ 

εἰς τὸ χαρᾶοιν του τὸ Τενοθίσιχον χυὶ δὲν ἐθελῆσυν γὰ τὸν 

σηκώσουν, χαὶ χεῖνος ἐτιμάσεν τους πολλά. Τότες οἱ ἄνθρωποι 

τῆς βάρχας οἱ Βενετίχοι ἐδέραν τὸν Γιενουδίσον - καὶ ὁ Γενου- 
, : “Ὁ : “ » Ν ΄,ὔ 5» , γκἅ Α 

ῥίσος ἐπῆγεν καὶ ἀγκάλεσεν εἰς τὸν παλίον τοὺς ὀνόματι Τ(ουᾶν 

Τεμολῆς, χαὶ δὲν ἐθέλησε νὰ τοῦ ἄχ χροθῆ καὶ κεῖνος μοναῦτα 

ἐξηγήθην το τοὺς συντρόφους του. Οἱ Γενουθίσοι ἦτον ἄγγω- 
τΞ ᾽ , ἢ τ : 

μένοι, ἦλθαν εἰς τὴν λότζαν τοὺς Βενετίχους χαὶ ηὗοχν τὰ 

ραθδία τοὺς ραθδουχοὺ ς τοὺς Βενετίχους χαὶ ἦτον χαὶ 
» 

͵ 

Α 1 - 

φισμένα, χαὶ ἐτζαχίσαν τὰ ἀπάνω τοὺς μιχρᾶὰ μικρά, καὶ ἐσύραν 
᾽ὔ τ "» » κι 7] ε ΩΤ Τα είς , ᾿' ι ΖΣ 

σπαθία χαὶ ἐτρέξαν τοὺς Βενετίχους, οἱ ποῖγοι ἐφύγαν χαὶ ἐ- 
ι τ ὧν 5 ᾿ ἢ 

νέθησαν εἰς τὰ δώματα τῆς λότζας τους, χαὶ ἐστάθησαν χαὶ 

"τ ὐρυτω. Τότες οἱ πραματευτάδες οἱ Γενουδίσο: ἐ- 
Ε , 

νέθησαν εἰς τὰ δώματα τοῦ κου με ἐρχίου, που εἰναι χοντὰ τῆς 

λόντζας, χαὶ ἐσύραν ἡ μία μερία τῆς ἄλλης πέτραις, καὶ οἵ 

Βενετίκοι ἐσύραν τοὺς Γενουδίσους βερετουνίαις" καὶ ἀπὸ τοὺς 
ψ.Ν τὰ ᾽ ΑῚ 

Τενουδίτους ἦλθε ιία πετρία χαὶ ἔδωχεν τοῦ παλίου εἰς τὸ 

χέριν χαὶ ἐλαδῶσέν τον. Ὅταν ὃ καπετάνος ἔνωσεν τὴν ταρα- 

χήν, μοναῦτα ἐπέψαν τὸν βισχούντην χαὶ πολλοὺς λᾶς τῶν 
᾿ΥΗ͂Σ , ᾿ ὰ , Ἁ Ἃ ἢ Ἑ ι , Γ ει "2 Β τ Ἄ 

ἄρματων νὰ χόψουν τὸ σχάνταλον, χαὶ νὰ βλεπήσουν χαὶ τὴν 
᾽ὔ ᾿ - ΄“΄ωὮ ’ ᾽ 

χώραν. Καὶ πάλε ἐδῶκαν τοῦ παλίου ἄλλην πετοίαν. εἰς τ 

πρόσωπον, χαὶ μοναῦτα ἀφῆχν τα χὶ ἔφυγεν ἀπὸ τὴν λότζαν 

τοῦ χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὸ σπίτιν του χαὶ ἐπαράγγξειλεν μοναῦτα 
ὮΝ ϑι δ ἼΣ "» “Ὁ 

οὕλους. τοὺς πραματευτάδες ν ἁρματωθοῦν. Τ ὁμοῖον ἐποῖχεν 
᾿ ἊΣ ὌΝ Ν , δῸ 

χαὶ ὁ ποδεστᾶς τοὺς Γενουθίσους ὀνόματι μισὲρ Τουάρδον Φα- 
3 ᾿λαμονίγγον. ᾿Απάνω εἰς τὴν αὐτὴν ταραχὴν ἐνέδησαν μεσόν 

ῷῶ» τους οἱ μοναχοὶ τῶν Λατίνων καὶ ἐκατηγορῆσάν τοὺς χαὶ 

ἐμπαλῆς τῆς ᾿Αμμοχώστου, χχὶ τόσον τοὺς ἐκατηγορῆσαν χαὶ 

ἐποῖχαν τοὺς ἀγάπην. 
, ξ. " ν [2 δὲ » πὸ ᾿ 

Πάλε ἀς ἔρτωμὲν εἰς τὸν ρῆγα΄ ὅτι ὁὲν ἐπιστεῦσεν τὰ 

λογία τῶν δύο χυράδων, ἐζητῆσεν τοὺς ἄρχοντας βουλάς του, 
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πρῶτον τοὺς ἀδελφούς του χαὶ τοὺς προδέλοιπους παρούνιδες, 

ψουμάτους χαὶ λιζίους χαὶ συμθουλατόρους, χαὶ ἐχάτσεν τους 
δὸς ἘΞ ΤΥ Ε Ξ Σ 

χαθύρδινα. Εζήτησεν ὁ ρήγας εἰς τὴν αὐτὴν τάξιν: ἄρχοντες 
Ὰ ΞΔ θεὸ : Ζ οἱ) ᾿ ι ὑδελο ΄ πὴ Β ε ΄ ᾽ 

χατὰ θεὸν τιμημένοι, φίλοι. καὶ ἀδελφοί, εἰς αὑτόν σας ἀγχα- 

λίω τὸν πόνον καὶ τὸ χαμίνιν καὶ χαμὸν τῆς χαρδιᾶς μου" τὸ 
Ν “ δὲ ν᾽ " ᾿ ἪΝ ι “ κ᾿ , 

ὑοῖποι νῦν ὁεν εἰναι νὰ τὸ θχυμασθῇ τινᾶς τοῦτον τὸ γίνην, 

Ξῷ τι ἀξ αὐτόν μου ἐγίνην, χαὶ δὲν χαταγνώνω ἄλλον παροὺ τὸν 

ἐμαυτόν μου. Ὃ θεὸς ἐποῖχέν με ρήγαν τῆς Κύπρου χαὶ ἐχράξε 
" “- « , Στ υἶν πὶ ἐ ι 

εἶ χαὶ τῶν ἐπ ΟσΠλ μεν, χαὶ πρὶν τὸν καιρὸν ἀνάγχαζα χαὶ 

πεθύμουν νὰ χτήσω τὸ ρηγάτον ὅπ ροσολύμων, χαὶ τοῦτον ἀ- 

ἘΠῊΝ γὰ τὸ τελειώσω διὰ χαλὸν χαὶ τιμὴν διχή σας χαὶ 
» 

{ 

ἐδιχήν μου" χαὶ ὁ θεὸς ἐπαιδεῦσέν ν με διὰ νὰ τζακίσῃ τὴν σου- 

περπίαν μου. Ν ἰὰγεν ποίσειν ὃ θεὸς γὰχά ᾽στεν ρήγας τῆς Κύ- 

πρου τιμημένος, χαὶ ὄχι ρήγας ὅλου τοῦ κόσμου χαὶ γάμαι 

ἀντροπιασμένος! ὅτι εἰς τὸν αἰγόχερων ζωδίον ἐγεννήθηχα, χαὶ 

εἰς τὸν πλανήτην τὸν καιρὸν ἐστέφθηχα. Τὸ λοιπόν, ἄρχοντες, 

ὡδᾷ σᾶς παρακαλῶ χαὶ ἐσυμπιάσα σας νὰ σᾶς εἰπῶ τὺ ἀγχά- 

λεμάν μου, καὶ ἔνι πολλὰ βαρὺν καὶ δυσόάσταχκτον, καὶ ἀν- 

τροπιασμένον, καὶ ἄπρεπον νὰ σᾶς τὸ ξηγηθῶ. ᾿Εγὼ ξεύρω πῶς 

ὅλοι εἶσθε σοφοί: δέτε τὴν ζητῆσίν μου, καὶ δικαιώσατέ με ὡς 

γίον νὰ σᾶς δώσῃ χάριν καὶ γνῶσιν τὸ ἅγιον πνεῦμα. Τότε 

ὅλοι ἕναν στόμαν εἶπαν εἰς αὐτόν του ἀφέντη, ἂν ἔν καὶ τινὰς 

εἶχεν φαντασίαν ἢ πάθος, καὶ ἐφάνην του, καὶ εἶπάν σου λόγιχ 

ἄπρεπα εἰς τὴν βασίλαν σου, ὡς φρόνιμος μηδὲν τὰ πιστεύσῃς, 

ὅτι πολλὰ λαλοῦν εἰς τὸν χόσμον, ὅτι δὲν εἶναι εὐαγγέλια. 

Καὶ ὁ ρήγας ἐγέμωσεν χολὴν καὶ λαλεῖ τους ἀχανί᾽ ἂν ἔν χαὶ 

μὲν δέν μου πιστεύγετε, νᾶτε τὸ χαρτὶν τοῦτον τὸ μοῦ ἐπέ- 

ψαν εἰς τὴν Φραγγίαν, ἀπὸ ξαυτῆς του νὰ γρωνίσετε τὸ πρᾶ- 

μαν πῶς ἐδιάόην. Ὅμως ζητῷ σας βουλὴν ἵντα σᾶς φαίνεται 

νὰ ποίσω" ν ἀφήσω τὴν γυναῖχάν μου χαὶ νὰ τὴν πέψω τοῦ 

χυροῦ τῆς, νὰ σχοτώσω τὸ σχύλλον τὸν ψωριάρην ὅπου πόντι- 
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σεν τὸ μαργαριτάριν, οὐ νὰ μηδὲν δείξω φανὸν τίποτες; Πέτε 

βου τὸν φανόν σας, καὶ προυμουτιαζω σας νὰ μὲν ποίσω ἄλλον, 

παρὰ τὸ νὰ μὲ βουλεύσετε- μηδὲν πῆτε, πλανῶ σας μὲ λογία, 

ἀμμὲ καλὰ ἐμπορῶ νὰ πάρω βεντέτταν. ᾿Αγρωνίζετε, ὅτι δὲν 

ἐδόθην εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, καὶ γιὰ τοῦτον λαλῶ πολ- 

λοὶ ἀνθρῶποι, πολλαῖς γνώσαις" διατὶ ἀποὺ παλαιὸν χαιρὸν ἔ- 

χομεν ἀθρώπους τῆς βουλῆς γερόντων πειρασμένους, καὶ ἀπὸ 

ξαυτῆς τοὺς εὑρίσ χεται ἡ ἀλήθεια: ἀχομὶ χαχὰ ἐμποροῦν οἱ 

ΕἸ ρῶτοι εὔχολα νὰ χρίνουν τὸν ἐμχυτόν τους, οὐδὲ οἱ γιατροὶ 

νὰ ἰατρεύσουν ταῖς γεναῖκές τους καὶ τὰ παιδιά τους, ὅτι πᾶσα 

πόνον χρινίσχουν τὸν ἄπρεπα ἀπὸ τὴν πολλὴν ἀγάπη τοὺς 

ἀγαποῦσιν- ἀμμὲ ξένοι ἰατροὶ πρέπει νὰ ἐξτρεύ πους τῶν ἰχ- 

τρῶν τὰς γεναῖχας καὶ τὰ παιδιά τους, καὶ ξένοι χριτάδες νὰ 

χρίνουν τὰ ἀγχαλέματα τῶν ἄλλων, ὅτι λείπει τους ὁ θυμὸς 

χαὶ ἡ λύπη, χαὶ δὲν θωροῦν τὸ π  σιαν ὡς γίον εἶναι. Διὰ 

τοῦτον ἔφερα τὴν ἀφεντιάν σας, χαὶ βάλλω τὸ ἀγκαλέμαν μου 

σᾶς φανῇ χρίνετέ τοὶ ὀμπρός σας, καὶ ὡς γίον ( 
.“ 

ὰ 

᾿Αποχοίθησαν τοῦ σὴ γὸς χαὶ λαλοῦν του ἀφέντη μᾶς, ἐ- 
ι Α 

γροικήσαμεν τὸ ἀγκαλέμαν σου χαὶ τὴν ἐζητῆσίν σου χαὶ τὴν 

παραπόνησίν σου, χαὶ ἐλπίζομεν εἰς τὴν χάριν τοῦ θεοῦ νὰ μᾶς 

Α 

διδαξῃ ὡς γίον νὰ τοῦ ἀρέσῃ, καὶ ν ἀρέσῃ χαὶ τῆς βασιλείας 

σης, ἀπεχώρισαι ὀλίγον ἀποὺ ξαυτῆς μας Τὸ λοιπόν, ἂν ὁρίσ 

νὰ συμθουλευτοῦμεν, καὶ νὰ ἐγκλέξωμεν τὸ χαλλίτερον τὸ νὰ 

θελήσῃ ὁ θεός, χαὲ νὰ σοῦ ποῦμεν τὸ μέλλει νὰ γινῇ. Γροι- 

χῶντα ὁ ρήγας, ὅτοιμα ἐπῆγεν. Καὶ οἱ χαδαλλάριδες πολλὰ 

ἐχοπιάσαν εἰς τὴν μέσην τους΄ μερτιχὸν ἐλαλοῦσαν νὰ σκοτώ- 

σουν τὸν χούντην᾽ καὶ ἐλαλοῦσαν, ἂν τὸ ποίσωμεν φανερόνεται 
Ν - ᾿ ,ὔ ΕΥ Α ᾽ Α » ε ΄ 

τὸ πρᾶμαν, χαὶ θέλει εἶστεν πολλὴ ἀντροπὴ εἰς αὑτόν μας. 
» τ: Ἐὰ - μΩ ἢ 

Αὔλλοι λαλοῦσαν, χαλὰ εἴπετε διὰ τρεῖς ἀφορμαῖς ἔνι γὰ φύ- 

γῶμεν, θυμοῦ, μῖσος, χαὶ φάμας: ἀμμὲ ἀνισῶς χαὶ ποῦμεν νὰ 
Ἁ 4 Α ᾿ Ψ- -- ν τ » ᾿ ᾿ 

σχοτώσωμεν τὴν ρήγαινα, νὰ ξεύρετε πῶς εἰνα! ἀποὺ μεγαλην 
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γενείαν τῶν Καταλάνων, καὶ εἶνα! ἀνελεήμονες, χαὶ θέλουν πῆν 

πῶς διὰ μισιτίαν τὸ ποίκαμεν, καὶ θέλουν ἁρματώσειν καὶ θέ- 

λουν ἔρτην καὶ θέλουν μᾶς ξυλοθρεύσειν χαὶ μᾶς χαὶ τὸ δικόν 

μας. ἸΙάλς ἂν ἔν καὶ σχοτώσωμεν τὸν κούντην, ὁ λόγος φα- 

τὸ γενόμενον, καὶ ἄλλοι πιστεύγουν χαὶ ἄλλοι δὲν πι- 

στεύγουν, χαὶ τότε ὅλοι θέλουν τὸ πιστεύσειν, ὅτι διὰ τούτην 

τὴν ἀφορμὴν ἐσκοτῶσαν τὸν χούντην" χχὶ ὁ λόγος θέλε: ἐθγῆν 

εἰς ὅλην τὴν οἰκουμένην" χαὶ “ὁ ρήγας μᾶς, ὁποῦ ᾽ναι ἕναν 

ὄρνεον καὶ μεῖς τὰ πτερά του, ὡς γίον ἡ ὄρνιθα δὲν φελᾷ χω- 

ρὶς τὰ πτερά τῆς, ἤτζου χαὶ ὁ ρήγας μοναχός του δὲν φελᾷ 

χωρίς μας, οὐδ᾽ ἐμεῖς φελοῦμεν χῶρίς του τὸ λοιπὸν νῦν θέλουν 

μᾶς κατηορήσειν, χαὶ ὁ λόγος θέλει στερεωθῆν. Φαίνεταί μας 

ν᾽ ἀγροικήσωμεν χαλλιώτερα χαὶ νὰ χώσωμεν τὸν λόγον" ἀλη- 

θῶς, ὅτι ὁ ρήγας ἔδειξέν μας τὴν γραφὴν ἀποῦ τοῦ ἔπεψεν ὁ 

σὶρ Τζουὰν ὁ Βισχούντης εἰς τὴν Φρανγχίαν, ἃς ποῦμεν ὅλοι 

πῶς εἶναι ψεματάρης, καὶ νὰ τὸν ἐθγάλωμεν ἀπὸ τὴν ἐλευθε- 

ρίαν τοῦ λιζάτου, χαὶ ἃς τὸν ἀφήσωμεν εἰς τὴν ἐλεημοσύνην 

τοῦ ρηγός" ὡς ἐκεῖνος ὁποῦ ἐσυκοφάντησεν τὴν ρήγαιναν χαὶ 

ἀγκχρίστην μὲ τὴν βασιλείαν τῆς διὰ τίποτε ταραχὴν ὁποῦ ἐ- 

σχανταλίστην μετά του τὸν διχθόντα καιρόν : καὶ ἂν ἔν χαὶ 

γλυτώσῃ, δόξα σοι ὁ θεός, εἰ δὲ μή, ἀς πάγῃ εἰς τὸ καλόν" 

παρκάτω χαχὸν εἶναι ν᾽ ἀπεθάνῃ ἕνας καδαλλάρης, παρὰ νὰ μᾶς 

χρατήσουν ἐφίορχους, διατὶ δὲν ἐθλεπίσαμεν τὴν ρήγαινάν μας" 

εἰ δὲ χαὶ οὐδὲν τὴν ἐθλεπίσαμεν, ἅνταν ἐγροικήσαμε τὰ ἄπρε- 
διν 

πα μαντάτα, διατὶ δὲν ἐποίκαμεν βεντέτταν τοῦ ἀφέντη μας 

ἀπὸ τὸν ἐχθρόν του χαὶ παράδουλον τῆς τιμῆς του. Καὶ εἰς 

τούτην τὴν λογὴν εἴ τις νὰ τὸ γροικήσῃ τοῦτον, θέλει ἀπο- 

πιστευθῆν ἀποὺ τὴν χακὴν ἀχουήν, καὶ θέλουν πῆν ὅλοι πῶς 

ὁ καθαλλάρης εἶπεν ψέματα, καὶ δέτε χαὶ πῶς ἔδωχεν ἄδικον 

θάνατον, καὶ ὁ λόγος θέλει παύσειν: τοῦτον τὸν λόγον ὅλοι 

θέλουν πιστεύσειν. 
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Καὶ τἀπισὰ ἐχράξαν τὸν ρήγαν καὶ ἐποῖκάν του τὴν συν- 
Α Ν 

τυχίαν᾽ ἀφέντη, διὰ τὴ συντυχιά σου ἐγοοικήσαμεν τὸ ἀγκχά- 
, 

ἐς ϊ 
. δ 5 ἐν ΚὮ ἦ 7 

λεμάν σου, καὶ τὸ χαρτὶν τὸ μᾶς ἐδῶκες, χαὶ πολλὰ ἐσυντύ- 

χαμιν μεσόν μᾶς, χαὶ ἐγυρέψαμεν χα! ἀπὸ μίαν μεοίαν χαὶ ἀπὸ 
-- ᾿ ΄ “ἀν ᾿Ὁ» - - Ξ χέρα 

ἄλλην νὰ εὕρωμεν ὠχρὰν τίποτες ἀπ᾿ ὅ,τι λαλεῖ τὸ χαρτίν 

τὸ λοιπὸν ἀἸβίθνισε, ὅτι εἴ τι λαλεῖ τὸ χαρτίν, εἶναι ψέματα, 
κ ͵ -ῷὦ ᾽ “- , ᾿ 

χαὶ ὅτις τὸ ἔγραψεν ψέματα λαλεῖ εἰς τὸν λαιμόν του, καὶ 

ὅλοι μας ἀντάμα χαὶ πᾶσα εἷς μας μερία εἴμεστεν ἕτοιμοι νὰ 

τὸ 1 προθιάσωμεν πὸ τὸ χορμίν μας. εἰς τὸ διχόν του πῶς εἶ- 

γαι Ψεματάρης, καὶ τοῦτον ἐποῖκέν τὸν διατὶ ἐμάλλωσ εν ἡ κυρὰ 

ἡ ἡ ρήγαινα ὑξτα του, χαὶ ὁ αὐτὸς χκαῤχλλέρης ἐπεθυμῆσέ τὴν 

καὶ δὲν τὸν ἐθάσταξεν, χαὶ ὠργίστ: ν του, χαὶ διὰ τοῦτον σοῦ 

ἔπεψεν τὸ χαρτίν- ἡ δὲ ἡ κυρά μὰς ἡ ρήγαινα εἶναι χαλή, 

χαὶ ἁγία, καὶ εὐγενικὴ χαὶ τιμημένη. Καὶ ἀθύμου τὸ μᾶς 

ἐπρουμουτίασες νὰ ποίσῃς τὸ νὰ σὲ βουλεύσωμε. 

Καὶ εἰς τούτην τὴν λογὴν ἐθγά (λαν τὸν ΟἿ ν διχαι 
᾿ " 

μένον και τὸν χαθαλλάρην {πε εστάρνν; Καὶ εἰ 

θην ὁ ρήγας εὐχαρισμένος, χαὶ ἐζήτησεν τὸν κα 

πεγέριν τοῦ, χαὶ ἔδωκέν τους χαὶ τὸ χαρτὶν Ἔ τὰς χεῖρας 

τους, χαὶ ἐγράψαν τον διὰ παράθουλον, ὡς ἐκεῖνος ὅπου ἔ 

λεν τῆς ρήγαινας χαχὴν ἀχουγήν. Καὶ ὅνταν ἐγροίκησεν τὰ 

λογία τοὺς καὶ ἔθελεν ἔχειν χαὶ τῶν δύο κυράδων τῶν καύχων 

του τὰ λογία τους, ἐπίστευσεν καὶ ἔπεψε τὸ μεσανυχτιχὸν εἰς 

τὸ σπίτιν τοῦ χαθαλλόρη χαὶ ἐγβα άν τον ἀπὸ τὸν οῆγα. Ὁ 

καλὸς χαθαλλάρης ἦτον εἰς τὸ χρεθάτιν του, καὶ μοναῦτα ἐν- 

ραλλίχευσεν νὰ παγὴ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ρηγός" στύθην χαὶ ἐχαὰ 

καὶ ἔζω ἐστέκουνταν τουρχοποῦλοι καὶ ᾿Αρμένιδες καὶ λαὸς 

πολὺς τῶν ἁρμάτων, καὶ πέρνουν τὸν μοναῦτα καὶ πάγει εἰς 

τὴν Κερινίαν, καὶ ἐθάλαν τον εἰς τὴν γούφαν τοῦ Σχουτελλᾶ. 

Καὶ ἐποῖχεν χἄποσον χαιρύν, χαὶ τἀπίσα ἔρχεται ἕνας ἀφέντης 
» Α κι ’ .1 , ᾽ « , 

που τὴν Δύσιν νὰ πάγῃ εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ. γὰ προσκυνήσῃ, 
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τὸν ποῖον ἐπαρχχαλέσαν τὸν οἱ συνγγενάδες τοῦ σὶρ τζὰν Βι- 

σχούντη νὰ τὸν ζητήσῃ ἀπὸ τὸν ρῆγον, ὡς γίον εἶναι συνῆθιν 

τοὺς ἀφένταις. καὶ ἐπαρακάλεσεν τὸν ρἦγα νὰ τὸν ἐδγάλῃ 
κ , ῃ ᾿ , : ἀν 3 

τὴν γούφαν, χαὶ ἐπρουμουτίασέν τοὺ ὁ ρήγας νὰ "τὸν ἐό- ἀπὸ 
, ᾿ -“ Β , ε ῃ Ξ ΡῈ , - 

γάλῃ. Καὶ ὅνταν ὃ χούντης ὁ ξενιχὸς ἐπῆγεν, τότες ὥρισεν 

ἐδγάλαν τον ἀπὸ τὴν γούφαν τῆς Κερινίας, καὶ ἔπεψέν τὸν εἰς 

ἐθάλοαν τον εἰς τὴν Ἐνῶ χαὶ ἔμεινεν χω- 
' ν 

τὸν Λιόνταν χαὶ 
ι - δ ᾿ ε , ᾿ 

οἷς φᾶν ὥς που καὶ ἀπόθανεν. Ὃ αὐτὸς χαθαλλ τ, 

γὰ σᾶς εἰποῦν ποτάπ τος ἀντριωμένος ἦτον χαὶ ἡ τ 
- ν γ ,ὔ 5 , ͵ ΄ Η 

πᾶσα ἄρματον ἦτον πολλὰ βαλέντε ἀντρωμένος" τάμς ὃ θεὸς 

Ὕ ᾿ δ, “- ε ὯΝ ͵ 

Τὸ λοιπὸν μὲ ὅλον τοῦτον ὁ ρήγας δὲν εὑρέθην . πλερω- 
, δὶ ὑῚ , » 5, ἘΠ δ᾽ πῶ ἈΦ ἘΞ δον, 

μένος, χαὶ δὲν τον τόσον ἀνήξευρος, ξεύροντα τὸ πρᾶμαν πῶς 

ἐγίνετον" ἄρχεψεν καὶ ἀντροπιάζεν ταῖς γεναῖκες τοὺς ἐχθρούς 

του ὅπου ἐσμίκτησαν νὰ ποίσουν τὴν ἀντροπήν. Πολλὰ ἐννο!ιά- 
ς -“ ΄, » ᾿ Χ ι πον τ » 

ζουνταν οἱ λᾶς νὰ ποίσουν, ἄμμε τὸ νὰ ὁοῦν, ὅτι κἄτινες ἄρ- 
, ΕΥ̓ Α 5» Ὰ , 

χέψασιν χαὶ ἦτον νὰ τοὺς νώσουν, ἐσύρτησαν ἀπὸ τὸ χαχόν᾽ 
Ν ζ “ : χαὶ διατὶ δὲν εὖ φέθην τινὰς νὰ τὸ ξυλώσῃ, ἄ ἄμμε ὅλοι ἐσμίκτη- 

᾿ διὰ ΠΝ ΡΗΥΝΗ͂ ὅλους. χαὶ ἄογεψε νὰ τοὺς πλεοώσ᾽ σαν, διὰ τοῦτον ἐμίσησεν ὅλους, καὶ ἄρχεψε νὰ τοὺς πλερώσῃ 
ε ᾿ ἘΞ ν ἈΝ δὼ να. τῇ “ ε , 

ὅλους τὸν πασᾶναν χατὰ τὸ τοῦ ἐδούλευσεν - ὅτι οἱ Γενουδίσοι 
“ .“ »"Σ΄᾽. Ἔξ Ψ. ᾿ ᾽ ΄-- ΝΣ ᾽ , 

λαλοῦν, ὅπου νὰ συῦ ποίσῃ, ποῖσέ του, καὶ ἀνισῶς χαὶ δὲν ἐφτά- 

σῆς νὰ τὸ ποίσῃς, μὲν τὸν λησμονήσῃς. Καὶ εἰς χοντολογίαν ἀν- 

τροπίασεν οὕλαις ταῖς χυράδες τῆς Λευχοσίας, ταῖς ποίαις εἶναι 

μεγάλη ἀντροπὴ νὰ ταῖς ἀνοματίσωμεν. Οἱ ἀφένταις ἐμεῖναν 

ὅλοι ΠΡ ΤΡΑ "8. Τπτῖς ἀμ τὸν ἘΣ χαὶ ὃ πλροον; 

" τιτοίαν ΕΝ ὅτι ἔστρε ἘΠ του ἐὐγάν δι ἰαφύρος τὰ ο΄ χι- 

λίπ δε πὸ πρᾶγμαν ἐδιάθαινεν ἡμέραν πρὸς ἡμέραν ὥς που χαὶ 
(θ᾽ ε Ν δ ΟΞ ἡὃςε Φ ᾿ » ᾿ ΑῈΝ », 5 ’ -» 

βρέθην ὁ καιρὸς ἐπιτήδειος. Φανερὸν ἐγίνην εἰς τ᾽ ἀφτία τοῦ 

ρηγὸς πῶς ἦτον μισισμένος ἀποὺ ὅλους τοὺς χαθαλλάριδες, χαὶ 

ἐκεῖνος ἐμισῆσέν τους πολλά" ἦτον πολλὰ ἐννοιασμένος μήπως 
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χαὶ ἀποθάνῃ καὶ δὲν πλερωθῇ ἀπὸ τοὺς: ἐχθρούς του, ἢ πὰς 

χαὶ ἀπ τοὐγάλλουν τον, ὡς γίον ἐποῖκαν τοῦ ρὲ Χαρρί. Τὸ λοι- 

νὼ ἔχτισε Ὡ- πὸν ἔρισεν καὶ ἐχτίσαν του ἕναν πύργον, χαὶ ἀπ 

ναὸν ὀνόματι Μιζεριχορδία - τὴν δὲ φυλακὴν χάτω, τοὐτέστιν 

τὸν πύργον ἐχράξεν τον Μαργαρίτα “ καὶ ἐτελείωσέν τὸν καὶ 

ἦτον πολλὰ δυνατός, χαὶ ἤθελε νὰ τὸ γχανταχώσῃ ἀπέξω. Καὶ 

ἐννοιάστη νὰ ποίσῃ χάλετμαν μέγαν μετὰ τὸ χαντάχωμα χαὶ 

νὰ γορευτοῦν ὅλοι οἱ ἄρχοντες οἱ μεγάλοι χαὶ παρούνιδες, καὶ 

νὰ τοὺς ποίσῃ φᾶν, καὶ τότες νὰ φυλακίσῃ τοὺς ἀδελφούς του 

εἰς τὸν πύργον χαὶ μερτιχὸν ἀπὸ τοὺς χαθαλλάριδες ὁποῦ ἐφο- 

ρᾶτον, διὰ νὰ υμηδὲν σαστοῦν εἰς τὴν μέσην τους χαὶ ἀδιχήσουν 

τον" καὶ πολομῶντα τοῦτον θέλ εἶστεν χρρὶς φόθον ὅλην του 

τὴν ζωήν. Καλὰ τὸ ἐννοιάστην, ἀμμὲ κακὰ ἐγίνετον. Ὅνταν 

ἦρτεν ἡ σαραχοστὴ τὴν ἁγίαν ἑοδομάδαν, ἔχραξεν τὸν πνευ- 

ματικὸν νὰ τὸν ξηγορεύσῃ, ὀνόματι φρὲ Τζάχε τοῦ Σὰν Το- 

μένικου, χαὶ εἰς τὴν ξηγόρευσιν εἶπεν τούτῳ τὴν ἔννοιαν τῆς 

Μαργαρίτας. Ὃ αὐτὸς πνευματικὸς ἦτον χαὶ τοῦ πρίντζη, χαὶ 

ἐχράξεν τον καὶ ὁ πρίντζης γὰ τὸν ξηγορεύσῃ " καὶ ἅνταν τὸν 

ἐξηγόρευσεν, εἶπέν του οὕλην τὴν ἔννοιαν τοῦ ρηγός" χαὶ ἐδλέ- 
᾽ ᾿ 

πετον ὃ πρίντζης γὰ ὑπὴ εἰς τὴν Μαργαρίταν, οὐδὲ τὸν ἀδελ- 
᾿ Ὁ φόν του τὸν Τζάχον ἄφινε νὰ ἐμπῇ. 

Τὸ λοιπὸν εἶναι καιρὸς νὰ θερίσωμεν τὰ στραχδία τῆς 

ἔχθρας, καὶ νὰ σᾶς πῶ τὴν χακίαν τὴν εἶχεν ὁ ρήγας μὲ τοὺς 

χαθαλλάρι ἐς του χαὶ χεῖνοι μετά του. Τῇ η΄ ἰουναρίου μηνὸς 

ἡμέρᾳ χυριακῇ, «τξἕξη Χριστοῦ, εὑρισχομένου τοῦ ρηγὸς εἰς τὸ 

Αἰχάχιν ἐπῆγεν εἰς τὸ κυνῆγιν, καὶ χοντὰ τοῦ ᾿Αχαχίου ἔχει 

ἕναν χωρίον μικρὸν ὀνόματι Μένιχον, χαὶ ἦτο τοῦ σὶρ Χαρρὴν 

τὲ Ζιπλέτ, ὁ ποῖος καθοιλλάρης εἶχεν ἕναν υἱὸν μονογενὴν 

ὀνόματι Τζαχέ, χαὶ μίαν κόρην ὀνόματι Μαρία ἡ ποία ἦτον 

χήρα, χαὶ μίαν πορνικὴν ὀνόματι Λίζε - ὁ αὐτὸς χαθαλλά- 
ΐ 

ρὴς ἦτον βισχούντης τῆς χώρας χαὶ πολλὰ ἀγάπαν τὰ κυνη- 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 12 
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γία, χαὶ οὗλοι οἱ χοαθαλλάριδες, ἐπαράγγειλεν καὶ ἐφέραν του 

ἀπὸ τὴν 'Γουρχίαν μίαν ζυγὴν σχυλλίχ λαγωνιχὰ πολλὰ ὄμορ- 

φα. καὶ οὗλοι οἱ χχύχλλάριδες ὁλικὰ καὶ μετὰ γαρᾶς ἐκλου- 
, ἮΝ ᾿ “" “ ΄ ΄ ΄, ε »Ῥ “ " 

θοῦσαν τοῦ ρηγός, ὡς γίον ἡ τάξις τοὺς χαθαλλάριδες χαὶ νὰ 
, ΕΣ ᾿ ᾽7ὔ ΄ , ΄ » " 

παραδιαθάζουν εἰς τὰ χυνηγία. Εὑρισχόμενος ὁ ρήγας εἰς τὸ 

λυνῆγιν, ὁ σχυλλομάγγος τοῦ αὐτοῦ βισκούντη ἐστρέφετον ἀπὸ 
Α 3 »" 4 ὶ .ΝἮΝ ὠγξις ᾽ . Ν ᾽ Δ » ὙΦᾺ κ᾿ " 

τὸ χυνῆγιν, χὰ ἐδιλοὴν ἀπὸ τὴν αὐλὴν τοῦ ᾿Αχαχίου νὰ πάΑγὴ 
᾽ ᾿ , ᾿ Ύ . δ, 7ὕ ᾿ “, ἢ κε 

εἰς τὸ Μίένιχον, καὶ εἶχεν τὰ ὀύο σχυλλίχ τὰ ὄμορφα, καὶ εἰ- 

χέν τα χαρίσει τοῦ Ἡζάκου τοῦ υἱοῦ τοῦ ἄνωθεν σὶρ Χαρρί᾽ 

ὃ κούντης τῆς Τρίπολης ὁ σὶρ Πιὲρ τοῦ Λουζανίχ ὁ γνήσιος 

υἱὸς τοῦ ρηγός, καὶ ἐμπλάσεν τοῦ σχυλλομόάγγου καὶ ἀρώτη- 

σέν τὸν τίνος εἶναι τοῦτα τὰ λαγωνιχά, χαὶ εἶπέν του, ἀφέν- 

τὴ, εἶναι τοῦ ἀφέντη μου τοῦ Τζάκου τὲ Ζιπλέτ᾽ χαὶ ἐψηλα- 
ἘΞ , Α ι ΥΝ,Ώ ᾿ ε δ, ι : , " 

φῆσέν τα χαλα καὶ εἰδέν τα, καὶ ὡς παιδίος καὶ ἀφέντης ἐπε- 

θύμησέν τα, χαὶ λαλεῖ τοῦ σχυλλομάγγου -- δός μου τὰ σχυλ- 

λία τοῦτα ! Καὶ ὁ σκυλλομάγγος λαλεῖ του: δὲν τορμῶ, διατὶ 

φούοῦμα: τὸν ἀλλ, μου ζήότχ τὰ τοῦ ἀφέντη μου, χαὶ 
" 4 ε » 7 ε ᾿ 4 ’ 

κεῖνος θέλει σοῦ τὰ δώσει. Καὶ ὁ ἀφέντης ὁ κούντης ἐμήνυ- 
,ι᾿ νὴ" , ;» , “΄ , ῃ 

σεν τοῦ Ἰζάχου τὲ Ζιπλὲτ νὰ τοῦ τὰ πέψῃ χαὶ νὰ τὸν πλε- 

ρώσῃ κχουρτέσιχα. ᾿Απολογήθην του καὶ εἶπέν του: ἄμε πὲ τοῦ 

ἀφέντη σου, πῶς ἐχεῖνον τὸ δὲν ἔχει, ἀγαπᾷ νὰ τὸ ἔχῃ, ἐγὼ 
. ῪΞ ᾽ “ὦ, κ » Α ΩΝ 

δὲν ἀγαπῶ ἐκεῖνον τὸ δὲν ἔχω" διὰ τοῦτον ἂς μοῦ συμπα- 
΄ Ν ΑΞ Α « γι: ᾽ν - ᾽ ᾿ 

θήσῃ, καὶ δὲν τοῦ τὰ δίδω. Ὃ ἄνωθεν Τζάκες ἐπῆγεν εἰς τὸν 
» ᾽ “ Π ᾽ ᾿Ν 

ἀφέντην του, χαὶ εἶπέν τοῦ πῶς ὁ χούντης ἐμήνυσεν διὰ τὰ 

σχυλλία, καὶ πῶς τὸν ἀπολόγιασεν, χαὶ ἀγγρίστην ὁ αὐτὸς σὶρ 

Χαρρὴν διὰ τὴν ἀπολογίαν τοῦ υἱοῦ του. ᾿Ερχομένου ποῦ βχσι- 

λειώτη εἰς τὸν χούντην, χαὶ εἶπέν του τὴν ἀπολογίαν τοῦ 
Α χε" ,ὔ ε ᾽ ι ς . ϑ , εἶ ΄ δά εν «- , ῃ 

σὶρ Γζάχες, ὁ ἀφέντης ὁ κούντης ὃ νέος ἐδάχρυσεν πολλά, χαὶ 

ἔπιχσεν τὸ χλάμαν" χαὶ ὡς γίον ἔχλαιγεν, δόξου χαὶ τὸν ρῆγα 

χαὶ ἐνέθην τὴν πόρταν τοῦ πία)λατίου, καὶ ἐγροίκησεν τοῦ 

υἱοῦ του πῶς ἔχλαιγεν καὶ ἀρώτησέν τον, γιὰ τίντα ἀφορμὴν 

Ὁ Πρ’ ΎΨ ὦ ὧν ΘΌΚΌΝΝΝΙ 
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χλαίεις; χαὶ ὃ υἱός τοῦ ἀποὺ τὸ πολὺν κλάμαν δὲν ἠμπόρησε 

νὰ τοῦ ἀπολογηθῇ. Καὶ ὁ ρήγας ἦλθεν πρὸς τὸν χαθαλλάρην 

τὸν μάστρον του χαὶ λαλεῖ του τίντα ἔχει ὁ υἱός μου καὶ 

χλαίγει ἤτζου; Καὶ ὁ χαθαλλάρης λαλεῖ τοῦ ρηγός: ἀφέντη, 

ὁ Τζάκο τὲ Ζιπλὲτ ἔχ᾽ ἕναν ζευγάριν σχυλλία λαγωνιχὰ ὄμορ- 

φώτατα, χαὶ ἐδιάόην ὁ σχυλλομάγγος του ἀπῶδε, χαὶ εἶδέν τὰ 

ὁ ἀφέντης μου χαὶ πολλὰ τὰ ἐπεθύμησεν, χαὶ ἀζητῆσέν τα τοῦ 

σκυλλομάγγου χαὶ δὲν τοῦ τὰ ἔδωχεν- ἐμιηνῦσέν του τοῦ σὶρ 

Τζάχες μὲ τὸν βαχλιώτην καὶ δὲν ἄχουσε νὰ τοῦ τὰ δώσῃ, 

χαὶ ἔστρεψέν τον, καὶ γιὰ τοῦτον παραπονᾶται χαὶ χλαίγει. 

Γροιχῶντα ὁ ρήγας ἐθυμώθην πολλά, χαὶ ἡ καχία ἐπιντώθην, 

καὶ λαλεῖ: μὲ μέγαν δικῆον ἔνι ὁ ἠγαπημένος μου υἱὸς κακό- 

χαρδος! Καὶ στρέφεται προς τὸν υἱόν του καὶ λαλεῖ του: παι- 

δίν μου, ἔπληξες! ἐγὼ νὰ μηνύσω τώρα τοῦ χυροῦ του νὰ μοῦ 

τὰ πέψη. Καὶ ἔπεψεν ὁ ρήγας ἕναν φρόνιμον χαδαλλάρην εἰς 
Ν 

τὸν σὶρ Χαρρὴν τὲ Ζιπλὲτ νὰ τοῦ ζητήσῃ τὰ σχυλλία διὰ τὸν 

υἱόν του τὸν χούντην τῆς Τρίπολης καὶ νὰ τὸν πλερώσῃ τὸ 

ξάζουν. Ὁ χκυσαλλάρης, ὑωραγάπητος τοῦ υἱοῦ του, χαὶ ἀγά- 

παν γχαὶ τὰ χυνηγία, χαὶ νὰ φανερώσῃ χαὶ ὁ χαιρὸς τὴν χα- 
- « 5 ΄ δι " ΄ 

κίαν τὴν εἶχαν οἱ ἀφένταις υὲ τὸν ρήγαν, δὲν ἐννοιάστην πόση 
7ὔ 

ζημία κ αἱ χίντυνος ὅπου μέλλει νὰ τοῦ ἔλθῃ διὰ τόσην μικρὴν 

ἀποσγότισιν, ὅτι οἱ σχύλλοι εἶναι ὀλιγόζωτοι χαὶ δὲν ἔχουν 

ζωὴν ὅσον ς΄ Ἰο χαὶ ψοφοῦσιν, εἰ δὲ ὁ θυμὸς τοῦ ἀφέντη 

πολομᾷ πολλὴν ζημίαν εἰς ρένταις, σπιτία καὶ ἑτέρα, καὶ ἄλ- 

λους ἐμπάζει χαὶ ἄλλους χατεύάζει, χαὶ πολλοὺς ξηκληρόνει 

τοὺς ἀποὺ τὰ ἀγαθά τους, ἀποτόλμησεν χαὶ εἶπεν τοῦ χαθαλ- 

λάρη ἁποῦ ἔπεψεν ὁ ρήγας: ἄμε πὲ τοῦ ρηγὸς ἀπὸ ξαὐτῆς 

ὑου, πῶς ἐχεῖνος θέλει τα διὰ τὸν υἱόν του διὰ τὸ ἀπλαζίοιν 
Ν του, μηδὲν πλήξῃ καὶ ἀρρωστήσγ, καὶ ἐμέναν ψηφᾷ με ὡς γίον 

“-“δι Ξ ὕὔ “ δί ! ε , 3 " ἘΞ ᾿ 

χτηνὸν, χαὶ φονιᾶν τοὺ παιόῖου μου. ως γον εχεῖνος θέλει να 

.-- 
θεοχγ;Ξύσ᾽ “-Ὁ - δί Ἂν : ᾿ ὰ λ ) τ δί " “» ροπθυσὴ τὸ σχιοῖν του, Ὥτοου Χαὶί ξγω το παιοίὶν μου, μα 
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στιμιάζει με ὡς γίον πελι(ε)λὸν νὰ βγάλω τὸ ἀπλαζίριν τοῦ 
,ὔὕ " Α Ν , -» 7ἷ Α 

παιδίου μου, χαὶ νὰ τὸ δώσω τοῦ παιδίου του: τὰ ποῖα λα- 
γ ὌΠ ἢ ᾽ , ΄ 

γωνικὰ εἶναι δικά του, καὶ ἀνὲν χαὶ πάρω τα ἀποὺ τὰ γερία 

του θέλει χακοψυχήσει, καὶ φόρτζη νὰ πεθάνῃ: χαὶ γιὰ τοῦ- 

τον μὴ κάκον μου νὰ τὸ ποίσω: ἀμμὲ ἡ Τουρχία κοντά μας 
Η᾿ 27 ᾿ 
οαίνουν, καὶ 

Ε ς Ν ᾽ ἢ 

εἶναι, καὶ γοὶ πραματευτάδες ἐμπαίνουν καὶ κατε 
» ὃ ,ὔ λό 5 ᾿ " ἯΣ " ᾿ “ ηέλ ᾿ ἢ ἄ- Ἶ ὰ , 

ἃς δώσῃ λόγον χαὶ νὰ τοῦ φέρουν ὅσα θέλει, καὶ ὄχ’ νὰ πάρῃ 

τὰ διχὰ τοὺς ἄλλους, διατὶ θέλω τὰ διὰ τὸ ἀπλαζίριν μου χαὶ 

τοῦ υἱοῦ μου. Ὃ καθαλλάρης λαλεῖ του: ἀφέντη, βλέπε ὅτι 
» - 2 ΄ Α 3, - 

ξεύρεις πῶς ἐμεῖς ἔχομεν νόμον νὰ ἤμεστεν χρατούμινοι ἕνας 
“ ε ᾽ )ἷ δ . 

τοῦ ἄλλου, καὶ τούτη ἡ ἀπολογία δὲν εἶναι καλὴ πρὸς τὸ 

ἀφέντην τὸν ρήγαν, καὶ ἀνισῶς χαὶ πῶ του τοῦτα τὰ λογία 
ἣν » "-- 

χωρὶς χώλυσιν θέλεις κιντυνεύσει, καὶ ἴδες ἐσού ! ̓Εχεῖνος λαλεῖ 
“- ἢ τ Ν ““ δ ο 

τοῦ χαθαλλάρη: ἂν ἦτον μόδος νὰ τοῦ δώχαμεν ὅ,τι χαὶ ἂν 
" . " » ,ὔ Ν ι -" μὲ ᾿ » ,ὔ 
ἔχωμεν, δὲν ἔχει εὐχαρισίαν, διατὶ μισᾷ μας, καὶ ἀς ποίσῃ τὸ 

χειρότερον ὅπου νὰ ᾽μπορήσῃ. 

Ὁ ᾿χαθαλλάρης ἔστρεψεν τὸν ἀντίλογον πολλὰ κουρτέσικα 

εἰς τὸν ρῆγα ὅσον ἠμπόρησεν. 

Γροιχῶντα τοῦτον ὁ ρήγας χαὶ θωρῶντα τὴν χοντροσύ- 

νὴν του, ἐθυμώθην: μοναῦτα ἐκείνην τὴν ὥραν ἐτάξεν τὸν σὶρ 
Μ 

Χαρρὴν νὰ πάγη μὲ τ' ἄλογά του χαὶ μὲ τ' ἄοματά του εἰς 
' 

" ΡΞ 2 ἮΝ κ᾿ 

τὴν ἐδλέπησιν τῆς Πάφου, καὶ ἔπεψεν χαὶ σιδέρωσεν χαὶ τὸν 

υἱόν του τὸν Τζάχες χαὶ πέμπει τον μὲ μίαν τζάπαν εἰς τὸ 
» λ 

χέριν του νὰ σγάφῃ εἰς τὸ χαντάκιν εἰς τὴν Μαργαρίταν, ἧ- 

γουν εἰς τὴν Μιτζιρικορδίαν, μὲ τοὺς ἀργάταις ὅπου ἐπολομοῦ- 

σαν δουλίαν. ᾿Αχομὶ ἔπεψε νὰ πάρῃ τὴν χόρην του τὴν Μαρία 

τὲ Τζιπλὲτ νὰ τὴν ἁρμάσῃ μὲ τὸν Καμοῦς τὸν Ῥάφτην, ἡ 

ποία ἐχήρευσεν ἀπὲ τὸν σὶρ Γῆν τὸν Βερνῆν ̓  ὁ ποῖος Καμοῦς 

ἦτον χαρχωματᾶς καὶ ἦτον χαὶ βαχλιώτης τοῦ σὶρ ᾿Αμοῦν 

Παπί. Ἡ χαθαλλαρία ἦτον φρένιμη, θωρῶντα τὸ σχάνταλον 

τοῦ ρηγὸς καὶ τοῦ πατρός τῆς, ἐφοδήθην, λαλῶντα πῶς εἰς 
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χαχὸν θέλημαν θέλε: τελειωθῆν ἡ δουλία, ἀφῆχέν τα χαὶ ἐπῇ- μ 

γεν εἰς τὸ μοναστῆριν ἁποῦ δὲν τὰ ( ς 

Σάντα Κλέραν νὰ μείνῃ ὥστη νὰ παύσῃ ἡ κακία" ἐγροίκησεν 

πῶς θέλει νὰ τὴν ἁρμάσγ, ἐξέῤην χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν 

τοὐζαν ἐς τὸ μοναστῆριν χαὶ ἐκεῖ ἐχώστην. ὋὉ ρήγας ἔογαλεν 

τὸν πατέραν τῆς ἀπὸ τὸ βισχουντάτον χαὶ ἔῤαλεν τὸν σὶρ 

Τζουὰν τὲ Βιλίαις. Καὶ τὴ πυρταχ ἢ" Τὴ τι ε' υηνὸς ἰανουσρίου 

τξη Χριστοῦ, ἦλθεν ὁ ρήγας ἀπὸ τ᾽ ᾿Ακάχιν εἰς τὴν Λευχο- 

σίαν καὶ ἐγροίκησεν πῶς δὲν εὖ ὑρέθην ἡ χασαλλαρία, χαὶ ἐγύ- 

ρθεσέν τὴν ἀχριθά, χαὶ ἔπεψεν δυναστιχῶς χαὶ ἔθγαλέ" τὴν ἀπὸ 

τὸ μοναστῆριν, χαὶ ἔο Θαλέν τὴν εἰς τὸ Ἀρυτήραμν χαὶ ἔπεψεν 

τὴν τοῦ βισχούντη νὰ τὴν μαρτυρίσῃ ὥς που νὰ μολογήσῃ τίς 

τῆς ἐπαράγγειλεν νὰ πάγῃ εἰς τὸ μοναστῆρι νὰ χωστῇ᾽ Σεἶ- 

πεν τοῦ βισχούντη: ἀφέντη θέλω νὰ ποίσω χαλὸν διὰ τὴν 

ψυχήν μου, καὶ ξηχληρόνω τὸν ἀφέντην μου τὸν ρήγαν μὲ τὸ 

τουέριν μου χαὶ ἄς τὸ πάρῃ εἰς τὸν ὁρισμόν του. Ὃ ρήγας 

ὥρισεν νὰ τὴν μαρτυρίσουν, χαὶ τόσον τὴν ἐμαρτυρίσαν ὅτι 

ἐτηγανίσαν χαὶ τὰ πόδιά τῆς. Ἢ πτωχὴ ἡ ἀρχόντισσα δὲν 

ἐλάλεν ἄλλον παροὺ --- θεέ, κρίσιν] 

Καὶ θωρῶντα οἱ ἀφένταις ἐλαλοῦσαν : τοῦτα ἐγδεχούμε- 

σταν νὰ θωροῦμε ἀπὼδε χαὶ ὀμπρὸς εἰς τὰς χόραις μας καὶ εἰς 
, δ ᾽ " ε ᾿Ν 

τοὺς υἱούς μας, καὶ εἰς τὰς κυράδες ταῖς χήραις! 
ε » 

Καὶ πολλὰ ἐδιαφεντεύγετον ἡ ἀρχόντισσα, χαὶ ὃ ρήγας 

δὲν εἶχεν λύπησιν. Καὶ εἰς τοὺς ὕστερον ὁ αὐτὸς σὶρ Τζουὰν 

τὲ Νεῦδελίες ἑρμάστην τὴν, διότι ἦτον χαὶ κεῖνος χηρά 

|Ιάλε ἐγέννησεν ὁ διαόδολος ἄλλον. καὶ ἐγύρεψεν ὁ ρή- 

γᾶς νὰ πάρῃ βουλὴν τίντα νὰ ποίσῃ τοῦ ςὶρ Χαρρὴῆν τὲ Ζι- 

πλέτ, ὅτι ἀπὸ τὸν θυμόν του πρὶν νἀθγῇ νὰ πάγῃ εἰς τὸ 

τάμαν του, ἔπεψεν καὶ ἐδάλεν τον εἰς τὴν φυλαχὴν τοὺς κλέ- 

πταις, χωρὶς μεγάλην αὐλήν, καὶ τὸν Τζάχον χαὶ τὴν ἀδελφήν 

του τὴν τάμε Μαρία τὲ Ἰζιπλέτ. Καὶ ὅνταν ἐζήτησεν βου- 
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λήν, εἶπάν του οἱ παρούνιδες: ἄμε ὀλίγον ἀποὺ ξαὐὺτόν μας διὰ 

νὰ συντύχωμεν μεσόν μας, διὰ νὰ σοῦ στρέψωμεν ρεσπόσταν. 

Καὶ θωρῶντα οἱ ἀφένταις τὸν ρήγαν γεμάτον χαχοσύνην καὶ 
" » » Ξἃ 5 ε αὐ Ν 3, 

ὀργὴν ἐπῆγεν ἐξωμέρου, θωρῶντα οἱ χαθαλλάριδες πῶς ἔθα- 
͵ὕ ᾿ ,ὔ ᾿ ᾿ἣΝΟ͵ 

λεν τὸ χέριν του ἀπάνω τοὺς λιζίους χωρὶς δίκαιον ἄπρεπα, 

ὅλοι ἀντάμα ἀναχατωθῆχαν καὶ ἐθυμώθησαν, καὶ εἴπασιν, μίαν 

φορὰν ἐφανερώθην ἡ χκαχία τοῦ ἀφέντη μας μετά μας! χαὶ ἀρ- 

χέψαν ὅτοιμα νὰ μελετήσουν ἄλλον, καὶ τὸ ἐγίνην ἀφῆκάν το. 

Καὶ ὅλοι οἱ χαθαλλάριδες σηκόνουνται εἰς τοὺς δύο ἀδελφοὺς 

τοῦ ρηγὸς καὶ λαλοῦν τους" ἀφέντοι, ξεύρετε πῶς χαὶ ἡμεῖς 

εἴμεστεν ἕτοιμοι τοῦ ρηγὸς καὶ κεῖνος ἐμᾶς, χαὶ εἴμεστεν χρα- 

τούμενοι μὲ ὅρκον τοῦ ρηγὸς καὶ ὁ ρήγας ἐμᾶς, χαὶ ἐμεῖς 
. ν Ἀ ΕΣ ᾿ ,ἷ » , Α ΚΞ Α ᾽ 

ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον᾽ τὸ λοιπόν, ἀφέντοι, τὴν τόζιν τὴν ἐποῖ- 

χεν ὁ ρήγας μὲ τὸν σὶρ Χαρὴν τὲ Ζιπλὲτ καὶ μὲ τὰ παιδιά 

του, παράνομα τὸ ἐποῖκεν καὶ ἄδικα, ὅτι ἔπεψέν τον εἰς τὴν 

Πάφον, καὶ πρὲν νὰ πάγῃ ἐφυλάχισέν τον, χωρὶς τὴν αὐλήν του, 
" ᾿ ,ὔ ι Ἁ , Α Μ “-ῳψψἝ “" 

χαὶ τὸ παιδίν του χαὶ τὴν χόρην του, χαθὼς ἄνωθεν δηλοῖ ὅτι 

ἦτον ἀνθρῶποί του" καὶ μὲ δίκαιον δὲν ἐδύνετον νὰ βάλῃ χέ- 

ριν ἀπάνω τους, χωρὶς τοὺς αὐθένταις τῆς βουλῆς του. Εἰς τοῦ- 

τον ἀγρωνίζομεν ὅτι εἶναι ᾿φίορχος, ἐπειδὴ ἔμοσε νὰ χρατῇ 

ταῖς ἀσίζαις καὶ νόμους στερεωμένα" ἐμεῖς 
! γ μᾶῆνοι νὰ διαφεντέψωμεν τοὺς ὁμοίους μας! Τότε εἶπαν τοῦ 

ρηγὸς, καὶ λαλεῖ του ὁ ἀδελφός του ὁ πρίντζης: ἀφέντη, φαί- 

νεταί μας ὅτι μὲ δίκαιον ἐποῖχες τοὺς λιζιούς σου ἐκεῖνον τὸ 

ἐποῖκες, χωρὶς νὰ τὸ δώσῃς τῆς μεγάλης σου αὐλῆς καὶ νὰ τὸ 

γροικήσουν καὶ νὰ τὸ χρίνουν, καὶ πάγεις κατὰ πρόσωπα τοὺς 

νόμους χαὶ τῶν ἀσίζων χαθὼς ἔμοσες εἰς τὸ στέψιμόν σου, ὅτι 

εἶναι ὅμοιοί σου εἰς τὸν ὅρχον τους. 

Γροικῶντα τοῦτον ὁ ρήγας ἐθυμώθην χαὶ συντυχάνει του 

ἄσχημα καὶ χοντρὰ λογία, χαὶ ὁ πρίντζης ἐμούλωσεν, χαὶ ὁ 

ὑικρὸς ἀδελφὸς εἶπεν τοῦ ρηγός᾽ ἀφέντη, εἶσαι πολλὰ θυμω- 
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μένος, καὶ ἐσχότισαν οἱ ἀφθαλμοί σου χαὶ δὲν θωρεῖς τὸ πρᾶ- 
, « 

μὰν πῶς πάγει: παραχαλοῦμεέν σε ὡς ἀφέντης μας νὰ στραφῇς 

μὲ γλυχὺν βλέμμαν εἰς αὑτῆς μας, κατὰ τὰς παλαιὰς ἀσίζαις, 

συνήθειχ, καὶ κουστουμίχ τοῦ αὐτοῦ ἐντίμου ρηγάτου. Ὃ ρή- 

γᾶς Ἔν ἀμ του χαὶ ἐτίμασέν τὸν καὶ χεῖνον χαὶ τὴν 

γεναῖχάν του, καὶ εἶπέν του πολλὰ ἄσχημα. λογία. Καὶ ὁ δαί- 

ΟΝ μὼν ἐχαίρετον: χαὶ ἐτίμασεν χαὶ ἀντροπίασεν ὅλους τοὺς χα- 

δαλλάριδες. 

ἜἘχεῖ ἄρχεψεν τὸ δεντρὸν τῆς μισητείας. Θωρῶντα τόσον 

θυμωμένον τὸν οἦγα, ἐπῆραν ὁρισμὸν νὰ πᾶσιν, καὶ εἶπαν του" 
- 

ἀφέντη, μηδὲν ἔχῃς ἔννοιαν χαὶ ἀπόψε θέλομεν τὰ χαταμασ- 

σήσειν χαὶ θέλομεν φέρειν καὶ ταῖς ἁ σε ις ἀνισῶς χαὶ εὕρωμεν 

χαὶ χανέναν χεφάλιν περὶ τούτου, καὶ θέλομεν τὸ φέρειν τῆς 

ἀφεντιᾶς σου. Ὃ ρήγας ἐταπεινώθην καὶ ἐχοίμησεν τὸν θυμόν 

του, χαὶ λαλεῖ τους βόλετέ τους εἰς γράψιμον χαὶ φέρτε μού 

τὸ αὔριον ὀμπρός μου νὰ τὸ δῶ. Τότε ἐπήγασιν, χαὶ ἦτον 

πολλὰ θυμωμένο: χαὶ ἀγγρισμένοι ἀπὲ τὰ ἄπρεπα λογία τοῦ 
ἔ 

ρηγὸς χαὶ ἀντροπὴν ὁποῦ τοὺς ἐπολόμαν ἐν. προσθεν τοὺς παρ- 

χάτω ἀνηρώπους" χαὶ Ξε ΠΡ, ὁρισμὸν. χαὶ ἐξέθδησαν ἀπ᾽ ὀμπρὸς 

του. Ἵλνταν ἐχχτέθησαν τ ̓ ἀδελφία τοῦ ρθηγὸ ς νὰ χαθαλλιχεύ- 

σουν, ονς κα θησαν τοὺς πολὺς λαὸς ἀπὸ τοὺς καδαλλάριδες χαὶ 

ἐχατέθησαν ὡς κάτω ᾿ς τὸ περοῦνιν τῆς χαθολικχῆς σχάλας ὅ- 

που χαθαλλιχεύγουν " ἐχεῖ ἀνοῖξαν τὸ στόμαν τους χαὶ εἶπαν 

τῶν ἀδελφίων τοῦ ρηγός: εὐχαριστοῦμεν τοῦ θεοῦ, ὅτι ἤτζου 

σᾶς ἐστιμίαχσεν ὁ ἀδελφός σας ὡς γίον χωργιάταις, καὶ ἀνισῶς 

καὶ δὲν θέλετε νὰ τὸν ἀλλάξετε, ὁ θεὸς νὰ ποίσῃ χρίσιν, χαὶ 

ἡ ἁμαρτία εἶναι ἀπάνω σας καὶ ἀπάνω τῶν παιδίων σας. Καὶ 

μετὰ τὸ χαθαλλίκεμαν, ἐποῖχαν δῆμαν χαὶ ὅρκον χαὶ σασμὸν 

μεσόν τους, χαὶ ἐδῶχαν λόγον ν᾽ ἀγρυπνήσουν ἐχείνην ὅλην 

τὴν νύκταν τίντα μέλλει νὰ γενῇ μὲ τὸν ρήγαν διὰ νὰ τοὺς 

φοθηθῇ καὶ νὰ τοὺς κρατῇ εἰς τὸ πρῶτόν τους συνῆθιν, χαὶ 



184 ἍΔΕ ΟἹ ΝΥΤΥ ΘΟ Υ ΜΕΆΡΧΕ ΙΑ ΤΡ 

ν᾽ ἀποδγοῦν χαὶ ἀπὸ τὴν ἀντροπὴν ὁποῦ τοὺς ἐπολόμαν ὅλους 
-“ , ᾽ Ὶ 

χαὶ πασανοῦ χαθημέρα" χαὶ πάλε ἐμόσαν νὰ μηδὲν χωρι- 

σθοῦν μεσόν τους ὡς αὖρι, χαὶ μὲν ἀλλάξουν τὸ θέλημαν τους, 
! 

᾿ : ἕ " ἘΞ Εν Ἐς ε , Ὁ 40) ᾿Ξ Π - 

καὶ εἶπαν: ἄρχοντες, εἴδετε πῶς ὁ ρήγας ἐτζάκισεν τοὺς ὅρ- 
- Ἡ ἥ ἣΝ ᾽ " 

χοὺυς τοὺς εἶχεν μεσόν του χαὶ μεσόν μας! ἐπειὸῇ τιμάζει τοὺς 
“Ν «αὶ ,ὕ ε 7, ᾿ , Ν, , ᾽ , 

ἀδελφοὺς τους ὡς γίον τοὺς φαράσιδες του, τίντα νοιὰ 
-“- Ζ 7 ΝΕ ἢ “- Η ΓΤ ϑέέεοις 6 ζ »Κὰ 

ας θέ ἱξι ποίσειν; ὃια τοῦτον ἐμξὺς ειμξεστεν ξΞογῦρμενοι απο “ἝἜ 
τῆς πα κπὰ ΡΣ ; 5 " ᾿ : ᾿ 

τὸ ὀῆμαν τοῦ ὅρχου ὅπου ἐποίκαμεν μεσόν του καὶ μεσόν μᾶς, 

ὙΡΑΗΝΝ πασκοεν τῆνος ΕΝ [ Σά ἐπειὸὴ τόσον ἐσοὺυπ τερπιάστὴν ἄφον ἦλθεν ἀπὸ τὴν Φρ αγκχίαν, 

καὶ ἐτζάχισεν χαὶ ἀντροπίασεν τὸν ὅρχον του ἀποὺ δ με- 

γόάλην μισητίαν ἁποῦ μᾶς μισᾷ" Δ ρθη τ σας, ἄλλον 

τόσον εἶναι μισισμένος ἀποὺ ξαὐτῆς μαςὶ Ὃ πρί ἰντζης χαὶ ὁ 

χοντοσταύλης ἐφάνουν τοὺς χαλὸν τὰ λογία τοὺς χαρδαλλάριδες 

καὶ ἐστερεῶσάν τὰ μὲ τὸν ὅρχον τους. Καὶ ἅνταν ἐσγῆκαν ἀπὸ 
᾿ ἔτος ΕἾ Ἢ ς ᾿ ᾿, . Ε 

τὴν αὐλὴν τὴν ρηγάτικην, ὃ μισὲρ Τζουὰν Μουστρίς, τὸν ἐψή- 

λωσεν ὁ ρήγας χαὶ ὃ ἀμιράλης τὸν ἔχτισεν, καὶ ὧγ ἅπαν τον 

πολλά, ὁ ποῖος ἦτον φρόνιμος χαδαλλάρης, ἐννοιάστην πῶς τὸ 
͵ “« κ ᾽ , ε “ἢ » Ὧν ᾽ , 

τέλος τοῦτον τὸ ἀρχεύτην ὁ ρήγας εὐχολὰ ὃὲν ταιργιάζει 

τούτην τὴν ταραχήν, ἐλυπήθην πολλὰ καὶ ἐδουλήθην μὲ ἔν- 
Χ Α [2 

νοια νὰ βάλῃ σχοπὸν νὰ γιατρεύσῃ τούτην τὴν πλὴη ἡγήν ὅτι 
ἢ , “- , ε »“ ᾿ ““"- 

τὰ νήματα τῆς τέχνης ἦτον ἄχλωστα, καὶ λαλεῖ τοῦ ρήγα. 
͵ . 

ἀφέντη μου, ἐλεμονήθου με, χαὶ τίποτε θέλω νὰ θυμήσω τὴν 

ἀφεντίαν σου, καὶ γροικῆσέ μου, καὶ -ἀνίσως δὲν τὸ πῶ ὡς γίον 

πρέπει, ἡ ἀφεντιά σου ὅπου σοῦ ἐχάρισεν ὁ θεὸς τὸν νοῦν χα- 
Α θαρὸν θέλεις ἀχροθῆν τὴν ὑπόθεσιν», καὶ δὲν θέλουν εἰστεν χα- 

.. μένα - παρακαλῶ σε, υδὲν μοῦ ὀργισθῇς εἰς χανέναν λόγον ἅ- 
Ε 93 

ποῦ νὰ πῶ ἄπρεπον᾽ ὁ ρήγας εἰπέν του ̓  πὲ χαὶ μὲν φοθηθῆῇς. 

Λαλεῖ του --αο ἀφέντη μου, ἀποὺ πολλοὺς σοφοὺς ἤχουσχ, ἀπὸ 

παλαιὰν ταραχὴν χαὶ μάχην γεννᾶται ἔχθρα, καὶ ἀπὸ ἔχθραν 

γεννᾶται μῖσος, καὶ ἀπὸ τὴν μισητίαν διχδαίνουν τὴν ἐντολὴν 

τοῦ θεοῦ καὶ ἀλλάσσουν οἱ χαχοὶ λογισμοὶ χαὶ χαχαῖς συνεί- 
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δησες τῶν ἀνθρώπων χαὶ μεταστρέφουνται εἰς τὰ πάθη μὲ 
“-“ Ν “-“ , , ᾿ 

πεῖσμιαν" δι τοῦτον φαίνεταί μου νὰ δώσης τόπον τοὺς χα- 
, ε » ε » Ἅ ͵ ᾽ ΡΞ 5 ““Νι - ᾿ 

κοὺς Οἱ ἀφενταις μου οἱ ἀδελφοί σου ἐπῆγαν ἀπῶδεςε πολλὰα Ἢ 3 

ᾺΣ ᾿ 5» , » 
᾿ τ » , ἧς 5: ᾿ - 
ἀγγρισμένοι χαὶ ἀντροπιασμένοι ἀξαὐτόν σου, χαὶ εἶναι καὶ οὗ- 

ς , “Ἃς ᾿ Ὁ, 7 Ν 

λοί σου οἱ συγγενάδες σου μετά τοὺς χαὶ πολλοὶ χὰ 6.) ἱλάριδες, 
͵ ᾿ δεν , 

χαὶ πρὶν χοιμηθοῦν ἁ γοισμένοι χαὶ νὰ νοιχλστοῦν χανένχν χα- 
« “-ῳ« ᾿ Ν Ν᾿; ε ῃ ; Ν πρ ἿΞ Ἂ Α Ρ [ ᾿ς 

χὸν, ὁποῦ μὲν τὸ δώση ὁ θεός, παραχαλῶ σε νὰ τοὺς μιηνύσῃς 
ἀν, 3] ᾿ ᾿ ι " Ἂ ΄ αν τῷ ἘΞ ΑΕ οι ΤῸ νὰ ἔλθουν, καὶ χαλὰ καὶ ὄμνοστα λογία νὰ κατχπαύσῃς τὸν 

θυμόν τους, καὶ ὡς φρένιμος θέλεις σιγουργιάσειν τὴν χαρὸδιάν 
4 ᾿ Α ᾽ ᾿Ὶ 

τοὺυς χαὶ θέλεις ἐδγάλειν τὸν θυμὸν ἀποὺ 
" -ο ᾽ δ, ΑΣ ΠῚ -- ᾿ 

θέλεις -τοὺς βάλειν ἀποὺ χαχὸν εἰς μαλόν. 

Τοῦτος ὁ λόγος πολλὰ ἄρεσεν τοῦ ρηγός χαὶ λαλεῖ του 
ν Ξ ᾿ ᾿ 2 ͵ »" Ν - ι 

-- χαλὰ τὸ ἐννοιάστης! ὅμως ἄμε ὡς τοὺς ἀδελφούς μου χαὶ 
Α , 5 ας ε τὰν οι ,ὔ πΣ ΄, 7 "ἢ 

πέ τοὺς νὰ ἔλθουν ὡς ὡδε διὰ τίποτε χρῆσιν, τίποτε ζήτημαν 

Ὡ- :} [9] [9] [9] (3 « «ἢ Ο εἰς τὸ μερτιχὸν τῆς βουλῆς ὁποῦ θέλουν ν 
δ. 

ύ 

τὴν νύχταν - τὴν ἀφορμὴν ὁποῦ ἐγὼ ἐτάνυσα. Ὃ χαδαλ- 

λάρης ἐχαθαλλίκευσεν χαὶ ἀναγχάστη γὰ τοὺς ἐφταάσῃ, χαὶ 

τρέχει καὶ πάγει ὡς τὸν ἅγιον Γεώργιον τῶν ᾿Ορνιθίων ὁποῦ 

πουλοῦνται τὰ νήματα τὰ πανπαχερά᾽ χαὶ χοντὰ εἰς τὴν γω- 

νίαν εὑρίσκεται μία γούρνα μαρμαρένη καὶ εἶναι ἄξαμος τοῦ 

υόδι τ ἧς Λευχοσίας, καὶ τοῦτον γράφω το διὰ ἀθύμησιν χαιροῦ 

χαὶ τόπου τὸ λοιπὸν ἐχκόντεψέν τοὺς ἐχεῖ. ὁ ἀμιράλης χαὶ χα!ι- 

ρετᾷ τους᾿ οἱ καθαλλάριδες θωρῶντά τον πῶς ἔρχετον, λαλοῦν 

τοὺς ἀδς λφοὺς τοῦ ρηγός: δέτε πῶς ἔπεψε νὰ σᾶς παραχαλέ- 

σῇ, διὰ νὰ πᾶτε νὰ μερώσῃ μετά σας, χαὶ αὔρι νὰ σᾶς πῇ 

χειρότερα παρὰ ποῦ σᾶς ἐποῖκεν, καὶ θέλετε εἶσ 

σμένοι ὅλην σας τὴν ζωήν, ὅτι ὀπίσω εἰ: τὴν ἀντροπὴν οποῦ 

σᾶς ἐποῖχεν, ἔπεψεν τώρα νὰ σᾶς χολαχέψῃ ὡς γίον τὰ χο- 

πελλία, χαὶ ἀπῶὸς καὶ ὀμπρὸς νὰ μᾶς χρατῇ ὡς χτηνὰ χαὶ 

μωρούς, καὶ νὰ παγαίνετε ἀπὸ κοιχὸν εἰς χειρότερον εἰ δὲ χαὶ 
ε θέλετε νὰ ποίσετε ὡς φρόνιμοι, ὡς ἀφένταις ὁποῦ εὑρίσκεσθε, 
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ἀλαμᾶς γὰ σᾶς: ἀγρωνίσουν οἱ παρχατώτεροι ἀνθρώπο!, ἀπο- 

διαθάσετέ τον, καὶ ἐλᾶτε μετά μας χατὰ τὸν ὅρκον σας, διὰ νὰ 

χαταπαύσῃ εἰς καλλίτερον. Καὶ εἰς τὴν αὐτὴν τὰ 

τιάσοαν οἱ ἄρχοντες. Τότε ἐχοντέψεν ὁ ἀμιρόλης χοντὰ τοὺς 

ἀφένταις καὶ ἐχαιρετῆσέν τους ἀπὸ τὴν μερίαν τοῦ οηγό:, χαὶ 

ἐστάθησαν ὀμπ τρὸς εἰς τὸν ἅγιον Γεώργιον ᾽ χαὶ ἁντὰν ἐχαιρε- 

τῆσαν, ἄρχεψεν ὁ ἀμιράλης καὶ λαλεῖ τοὺς: ἀφένταις, ὁ χφέν- 

τῆς μου ὃ ρήγας .ὃ ἀφέντης ἀδελφός σας ζητᾷ σας καὶ θέλει 

σας νὰ σμίξῃ ἄλλον ζήτημαν χρυφὸν κοντὰ εἰς ἐκεῖνον, καὶ ΄ 
Ξ 

᾿ 5 - ΄ . - ΄ 

9 ἀνισῶς χαὶι ἀγαπᾶτε τον, στραφῆτε νὰ σᾶ: συντυχὴ, χαὶ πάλε 

ν. Οἱ ἄρχοντες μὲ θυμὸν χαὶ πλῆξιν, χαὶ πικρίαν 

δὲν ἐθελῆσαν νὰ στραφοῦν, ἀμὲ λαλοῦν του: ἀφέντη ἀμιρ 

στράφου εἰς τὸν ρήγαν χαὶ ριχουμιαντίασ' ας, εἰξ αὐτόν του; 

χαὶ ἔχομεν μεγάλην ἐννοίαν διὰ τὴν ἐννοί ἣς θουλῆς χαὶ χομεν μεγάλην ἐννοία ἰὰ τὴν ἐννοίαν τῆς βουλῆς χαὶ 

πέτε τού το, καὶ πᾶμεν ὅλην τὴν νύχτα νὰ χοπιάσωμεν χαὲ 
᾿ 7, Ν γα , Ἴ , ἮΝ ᾽ , ε - 

γὰ ποίσωμεν τὸ θέλημάν του εἰς τίποτε μόδον ὠφέλμον ὁποῦ 

νὰ μπορήσωμε, καὶ χεῖνον τὸ νὰ γρωνίσωμεν θέλομεν τὸ βάλ- 

λεῖιν εἰς γράφος χαὶ τὸ πωρνὸν θέλομεν τὸ φέρειν. Τὸ λοιπὸν 

ὃ ἀμιράλης λαλεῖ τους: διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ στρχφῆτε 

ὀπίσω, καὶ μηδὲν θελήσετε νὰ χαροῦν οἱ ἐχθροί σας, ὅτι τοὺς 
ν 

» 

ἀγγέλους εἶναι ἁποῦ δὲν σχανταλίζ ουνται τὸ λοιπὸν ἀνὲν 
ε ᾽Ν α , ᾿ “Ὁ 

χαὶ ὁ ἀδελφός σὰς ἐσύντυχέν σας λογία ἄπρεπα, πρέπει ἐσεῖς 

ὡς γίον περίττου παιδίοι παρὰ κεῖνον, δίκαιον νὰ τὸν βαστά- 
ἧν ΠῚ γα δοιὰ είτε νδελ . : ᾿ 5» Τὴν, ΞΕ ΝΑ δ " ᾿ 

ξετε ὡς γίον μεγαλείτερον ἀδελφὸν καὶ ἀφέντη σας, διὰ τὸν 

στέφανον ὁποῦ φορεῖ. Καὶ κεῖνοι εἶπαν του, εὔκαιρα χοπιά- 

ζεις ! Καὶ ἐπήγασιν εἰς τὸ χανοῦτιν τοῦ ἀρ χαὶ πολλὰ 

τοὺς ΠΝ χαὶ χεῖνοι δὲν ἐχουργιάσαν, χαὶ εἶπάν του: 

δὲν τὸ διδοῖ ὁ χαιρὸς ὅτι νὰ στραφοῦν οἱ καθαλλάριδες χαὶ 

γὰ ᾿ τωε τδ χαὶ νὰ μὲν πληροφορήσωμεν τὸ θέλημαν 

τοῦ ρηγός, καὶ δὲν ὠφελᾷ ἀμμὲ τώρα, ὡς γίον μλον 
᾿ " - “ , ε 

γὰ πᾶμεν ἔσω μου, εἰπὲν του ὁ π ρίντζης, χαὶ ἀπ ϊ μὲν σχα- 
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᾿ ᾿ “- “ » ἣ “Ξα τς ἴσος 

λευτοῦμεν ὅσ᾽ ὥς που νὰ τελειωθῇ ἡ βουλή, χχὶ χαλὰ πωρνὸν 
ῃ ᾿ 4 ἷ 

θέλει τὸ ᾿δεῖν: χαὶ τὸ ὥρισε νὰ πιντωθῇ τὸ θέλημαν του, 

θέλει μᾶς τὸ πεῖν, καὶ θέλομεν τὸ ἰδεῖν, χαὶ ριχουμαντίασ᾽ μας 

εἰς τὴν ἀφεντιάν του. 

Θεωρῶντα ὁ χαλὸς χαθαλλάρης πῶς τίποτε δὲν ἐφέλαν, 

» , 

ἀποχαιρέτησέν τους χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν ρῆγα. Θεωρῶντα ὁ οἧ- 

γὰς τὸν ἀμιράλην πῶς ἐστράφην χωρὶς τοὺς ἀδελφούς του, ἐ- 

πικράνθην καὶ εἶπέν του, πῶς ἔν τ᾽ ἀδέλφιά μου; διχτὶ δὲν τοὺς 

ἔφερες; Καὶ εἶπέν του: ἀφέντη, ἔφτασά τους εἰς τὸν ἅγιον Γεώρ- 

γιον καὶ πολλὰ τοὺς εἴπουν ἀπὸ τὴν μερίαν σου καὶ ἐπαρα- 

χάλεσά τους, καὶ δὲν ἐθέλησαν, διὰ τὴν εὐλογημένην βουλὴν 

ὅπου τοὺς εἶπες νὰ ποίσουν, καὶ διὰ νὰ μηδὲν ξηλωθοῦν, χαὶ 

τὸ πρωΐ μέλλει νὰ τελειωθῇ, χαὶ μήπως καὶ χαχοφανῇ σου, 

ἐφάνην ὅλους ἀντάμα νὰ πᾶσιν εἰς τὸ σπίτιν τοῦ ἀφέντη τοῦ 

ἀδελφοῦ σου τοῦ πρίντζη, χαὶ ἀποχεῖ μηδὲν σχαλευτοῦν ὥς 

που νὰ ποίσουν ἀπόφαν τὸ μέλλει νὰ γινῇ, χαὶ ταχίχ, ἂν 

τὸ δώσῃ ὁ θεός, θέλουν τὸ φέρειν ἔμπροσθέν σου, καὶ θέλε 

ἰδεῖν τὴν ἀπόφαν, χαὶ ριτουμαντιάζουνται εἰς τὴν ἀφεντιάν 

σου. Γροιχῶντα τοῦτον ἐφάνην χαλὸν τοῦ ρηγύς. 

Οἱ δὲ ἄρχοντες οἱ καθαλλάριδες καὶ οὗλοι τῆς βουλῆς 

ἐσωρεύτησαν εἷς τὸ σπίτιν τοῦ πρίντζη καὶ ἐφιλονεικοῦσαν ὅ- 

λὴν τὴν νύχταν διὰ τὸν ρῆγα΄ καὶ εἶπαν οἱ χαῤαλλάριδες τοὺς 

ἀδελφοὺς τοῦ ρηγῦς: τίντα δίχαιον ἔχει ὁ ρήγας μετά σας, 

ὁποῦ ᾽στε ρηγάδες ὡς γίον ἐχεῖγον, δὲν σᾶς λείπει παρὰ ὁ στέ- 

φανος νὰ ᾽στε ὡς γίον ἐκεῖνον, γὰ σᾶς ᾽τιμάζῃ καθημερινὸν 

ἔμπροσθεν τοὺς ἄτυχους ἀνθρώπους! πῶς θέλει σᾶς στιμιάσειν 

ἄλλην φοράν; χαὶ τίντα δίκαιον ἔχει μὲ τοὺς ἀνθρώπους του 

τοὺς λιζίους νὰ τοὺς βάλλῃ εἰς τὴν φυλακὴν χωρὶς τὸν φανὸν 

τῆς βουλῆς του, καὶ χωρὶς νὰ γρωνίσῃ χαὶ ἔχει δίχαιον; ὅτι 

διὰ τὴν ἀληθείαν χαὶ διὰ τὸν ὄρδινον καὶ νόμον τῶν ἀσίζων, 
" , 5 “ἃ δι "᾿Ξ ΝΠ 

ταῖς ποίαις ὥμοσε νὰ ταῖς βλεπίσῃ καὶ νὰ ταῖς φυλάζῃ, ἀξα- 
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πολύσαν οἱ γονεῖς μας τὸ διχόν τους χαὶ ταῖς χλ νηρονομκαῖς τοὺς 

καὶ ἦλθαν εἰς τὸ νησὶν τοῦτον, πρὸς μικρὴν ἀνάπαυσιν, χαὶ 
' 

᾿ , κ 

χατὰ πρόσωπα τοὺς γόμους χαὶ τῶν ἘΠῚ 

ἀνά 
. εἷς ᾿ Ὶ ᾿ , ἘΚΟΙΣ ᾿Ὰ 2 τ Σ 
ἐποῖχοαν σασμοὺς καὶ νόμους μεσόν τους᾽ τώρα ὁ ρήγας ἐπῆγεν 

πῶς εἰναι τοῦ- 

τον: χαὶ ἐφὺ) ΡΣ. ΤΕΞΙᾺ Ν πὸ Χο - ἘΠ ΤΩΣ ἘῈῚ χῳῃ 
τον; χαὶ ἐφυλάχισεν τὸν σὶ(ρ) Χαρρῆν ὁ ποῖος εἶναι ἄνθρωπος 

λιζίος, καὶ εἴμεστεν κρατούμενοι ὁ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἄλλου εἰς πίέ- 

στιν" ἀκομὶ ἐπῆρεν τὸν υἱόν του τὸν Τζακὲς, ὅπου εἶναι πρῶ- 

τος ἐχδεχό ὕμενος τοῦ ψουμιο οὗ τοῦ χυροῦ του χαὶ ἐκεῖ χαὶ τοῦ- 

τος τόσην ἐλευθερίαν ὡς γίον τὸν πατέραν του χατὰ τὰ συνη- 

θία χαὶ ἀσίζαις τοῦ αὐτοῦ ρηγάτου" πάλε τὴν τάμου Μαρίαν 

τὲ Ζηπλὲτ τὴν κόρην του, χαθαλλαρίαν γυναῖκαν τοῦ σὶρ Γῆ 
ε 

τὲ Βερνῆ, τὴν ποίαν ὅταν θελήση νὰ τὴν ἁομάση, νὰ ἦναι δου- νὴ: νι εὶ νὰ. “ν [ σἪ ν τ .Ο ΟἿ, Ἢ ν 

ο 
ἱ 

λε Ὡϑο ας ἀφὶ ἐνὶ ἐρὰ " ΕΞ ΘΝ 6 λάο “τ οι εἶ Η 
μένη ἡ ὁούλευσις τοὺς χκαδαλλάριδες γινίσχεται ὕτον μὲ 

"Ἃκ ᾽ , , ͵ Ν ε « ᾽ 

τὴν αὐλὴν, τοὐτέστιν Ὑ χασαλλάριδες λιζίους, ὁ ἕνας εἰς τὸν 
͵ “- . προ τὰ Ξ τ Ά Ν »τᾺ 

τόπον τοῦ ρηγὸς, χαὶ οἱ δύο ἡ αὐλὴ χαὶ ὃ γραμματικὸς τοῦ 
Α κ᾿ ᾿- , ἣΝ “ ΄, «“ , ᾽ -Ὁ. Φ 

μαρτζασίου, διααίνοντα ἕνας χρόνος ἀπὸ τὸν θάνατον τοῦ ἀν- 

Ξ “ρα " 

δρός τῆς τοῦ ἀποθαμένου, "καὶ νὰ τῆς δώσουν γροίχησι τὸ θέ- 

γὰς εἰς ὅλα τὰ πράματα λημαν τοῦ ρηγός: ὃ ἀφέντης ὁ οἥ 
7 θέλει νὰ ὁρίσῃ διὰ νὰ δουλευτῇ ἀπὸ τοὺς λᾶς ὁποῦ ἔχουν ἀ- 

ποὺ τὰ χαλά τοῦ εἰς τὸ αὐτὸν νησὶν χυτὰ τὴν ἀσίζαν, διὰ 

τοῦτον ἀνομιατίζομέν σου τὸν δεῖναν καὶ τὸν δεῖναν. Καὶ νὰ 

τῆς ἀνοματίσουν γ χαδαλλάριδες γὰ ἦναι τιτοίας γενεᾶς ὡς 

γίον τὴν διχήν τῆς ἢ τὴν γενείαν τοῦ ἀνδρός της ὅπου πέθα- 

νεν, χαὶ νὰ διαλέξη ἕναν ἀπὸ τοὺς γ' ὅποιον θέλει νὰ πάρῃ 

ν ἁρμαστῇ. ἫἩ ἀρχόντισσα ἐχδέχεται χαιρὸν νὰ ζητήσῃ διὰ 
ῃ 

. ε 

ν ἀπολογηθῇ, ὃ ιῶ γἄχῃ τὴν βουλήν τους. Καὶ διαθαίνοντα ὁ 

καιρὸς, καὶ ἡ ἀρχόντισσα δὲν διαλέξει, δεδρέ ἔχει πογέριν ὁ 

ρήγας νὰ τὴν ἁρμόσῃ μὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς Υ᾽ τοὺς ἄνωθεν, ὡς 

γίον θέλει ὁ ρήγας. ᾿Αμμὲ ὁ ρήγας θέλει νὰ τὴν ἁρμάσῃ μὲ 

ἕναν Ῥάφτην, διὰ τοῦτον φαίνεταί μας εἰς πᾶσα δικαιοσύνην, 

δὲν εἶναι δίκαιο νὰ τὸ στερεώσωμεν! ᾿Αμμὲ νὰ μᾶς γροικήσετε 
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νὰ ποίσετε τὸ θέλημαν μας, καὶ μεῖς μὲ τὴν βοηθειαν σᾶς νὰ 
ϊ ὶ 

» :Σ " ᾿ "Ὁ ᾿ “« 

τὸν ἀοεστιάσωμιεν, νὰ τὸν τριγυριάσωμεν, καὶ ἀπεχεῖ νὰ μὲν 
᾿Ὶ Γ - 

σχαλέψῃ ὥς που νὰ μᾶς προ μρυτι ιάσῃ εἰς τὴν πίστιν του νὰ μᾶς 

χρατῇ χα! νὰ μᾶς ὁδηγᾷ χατὰ ταῖς ἀσίζαι: μᾶς, ταῖς ποίαις 

οἱ μακαρισμένοι οἱ ρηγάδες οἱ προχάτοχοί του ἐποῖκαν τοῦτα 
Α Ν “ἢ “ » Ὅν , ἐν" δὲ ΔΑ. 7 ὍΝ ἘΞ 

τὰ καλὰ συνηθία τοῦ αὐτοῦ ρηγάτου εἰ δὲ ἀλλοίως, πᾶσα εἷς 
» “- Φ, ἘΠ9 Α “- , 

ἀποὺ μᾶς ν᾽ ἀφήσωμεν τὸ ΓΑΥΕτοΣ χαὶ νὰ πᾶμεν νὰ γυρέψω- 

μεν τὸ ριζικόν μας ὅπου νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ ὁ θεός. 

Τούτη ἡ βουλὴ χαλὰ ἄρεσεν τοῦ πρίντ 

Ν « - 
, ι Σ τ - .] 7 " “ 

τοσταύλη, αὶ ξχὰα α φαᾶσ'ν, να δειπνήσ ΟΟῸΥ" αὶ Οαἡ"τᾶν 

ἐδειπνῆσαν, χαὶ ἐπέσαν νὰ χοιμμηθοῦσιν εἰς τὸ μέ γαν π “λότιν 
-“ . , "» - κ ΄΄ ε : κι .1ἍῈ " 
ὅπου ἐχάθουνταν, ἔφτασεν ὁ χαιρὸς ὅπου ὁ ἐχρὸς ἐθέλησε νὰ 
᾽ Ν Μἷ - » 

σοδιάσῃ τοὺς χαρποὺς τοὺς ἔῤχλλ ὴ 

σχοτώσουν τὸν ρήγαν. Θωρῶντα ὅτι τὶ ἀδελφία τοῦ ρηγὸς ἡ- 

σὰν εἰς τὴν συντροφιάν τους, ἐγινῆκαν ἀπότορμοι καὶ ἐθουλεύ- 

τήῆσαν μεσόν τους χαὶ εἴπασιν: ἄρχοντες, εἶναι ἀληθεία χαὶ εἴ- 

πᾶμεν τοὺς ἀφένταις τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ ρηγὸς, πρῶτο ν᾽ ἄρε- 

στιάσωμεν τὸν ρήγαν χαὶ νὰ μᾶς προμουτιάσῃ γὰ μᾶς κρατῇ 

ὡς γίον πρέπει: νὰ τὸν ἀφήσωμεν, ὅλοι θέλομεν ἀποθάνομεν" 

ἔμοσεν ἑπτὰ φοραῖς προτήτερα παρὰ νὰ στεφθῇ, χαὶ τότες 

τὸν ἐφόρισεν χαὶ ἐλησμόνησεν τοὺς ὅρκους του χαὶ πόγε' χατὰ 

πρόσωπα τῶν ἀσίζων καὶ τοῦ θεοῦ ὅπου ἔμοσεν τίς νὰ μπι- 

στευθῇ τοῦ ὅρκου του πλέον καὶ τὰ προυμουτιάσματά του ἀ- 

πῶδε χαὶ ὀμπρός; Οἱ δὲ λοιποὶ εἶπαν --- καλῶς λαλεῖτε! 

προυμουτιάζω σας δὲν εἴμεστεν χρατούμενοι, ἀφὸν ἐτζάχισεν τὸν 

ὅρχον του, ἀμμὲ στέχοντα ἔμπροσθέν του νὰ τὸν σχοτώσωμεν!] 

Αὔλλοι εἶπαν ---- νὰ πᾶμεν ἀρ γὰ ε ἰς τὸ σπίτιν του, καὶ ὡς γίον 

χοιμᾶται νὰ τὸν σχοτώσωμεν, χαὶ ν᾿ ἀναγχάσωμεν τοὺς ἀδελ- 

φούς του, καὶ νὰ χαθαλλιχεύσωμεν τὴν αὐγήν᾽ χαὶ οὕτως θέ- 

λομεν τελειώσειν ἐχεῖνον τὸ συντυχάνομεν, ἀλλοίως μηπῶς καὶ 

οἱ ἀδελφοί του ἀποχτείνουν μας. ἤλλλοι εἴπασιν -- ἀς τὸ ποί- 
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σωμεν! ᾿Αμμὲ παραχαλοῦν χαὶ τ᾽ ἀδελφίχ του νὰ τοῦ ἀποθγοῦν᾽ 

- ᾿ς ΤᾺ γδε}λ τῶν το! ἘΡΩ πω“. “ “»} δὲν ΕΞ, “-» ἢ χωρὶς τῶν ἀδελφιῶν του ἐξηγοῦνταν, καὶ δὲν ἤζευραν τίποτε ; 

ἀπὸ τὴν βουλὴν τούτην. Ὁ λόγος λαλεῖ: τόσην παίναν ἔχει 

ἁποῦ χρατεῖ τὸ πόδιν τοὐριφίου, ὡς γίον ἐκεῖνον ὁποῦ τὸ γδέρ- 

νει. Τὸ λοιπὸν τὸ μετανυχτιχὸν ἀναγχάσαν τοὺς ἀφένταις νὰ 

ὁρίσουν διὰ νὰ σελλώσουν καὶ νὰ πέψουν νὰ ἐογάλλουν τοὺς 

φυλακισμένους χαοχλλάρι ἰδὲς χαὶ νὰ τζαχίσουν καὶ τὰ σίδερα 

ἀποὺ τὰ ποδία του:, τοῦ Τζάχο τὲ Ζι:πλὲτ χαὶ τῆς Μαρία τὲ 

Ζιπλὲτ, ὡς γίον ἐγίνετον. 
ΐ 

΄ “ » 

Πάλι νὰ στρχαφοῦμεν εἰς τὸν γα. Ὅνταν ἐτελείωσεν οἵ 

ξΞ νὰ φᾷ νὰ δειπνήση πολλὰ πικραμέ- 
ι 

γος τῇ τρίτῃ τῇ τς΄ ἰανουαρίου ατξη Χριστοῦ τὴν παραμο- 

Ο νὴν τοῦ ἁγίου ᾿Αντωνίου - ὁ ρήγας ἐνήστευγεν τὴν παραμονὴν 

τοῦ ἁγίου ᾿Αντωνίου καὶ πολλοὶ χαθαλλάριδες μετα του, οἱ 

ποῖο!" θεωρῶντα τὸν ρῆγα ὁτοσαῦτα θυμωμένον ἐποῖχεν τὸν 

ἐμαυτόν του χαὶ ἦτον ἄρρωστος, χαὶ ὀπίσω εἰς πολλοὺς μίσους 

ἐφέραν του ἀγρελλία, χαὶ ὁ βαχλιώτης του ἐζήτησεν λάδιν νὰ 

βάλλη εἰς τ᾽ ἀγρελλία, καὶ ἐλησμόνησαν ν᾽ ἀγοράσουν καὶ τὰ 

χα εὐϑο ὅτι ἦτον ἀργά" καὶ ὁ ρήγας ἐγδέχετο νὰ 

τὰ φέρουν ὀμπρός του" θωρῶντα πῶς δὲν τὰ ἐφέραν, εἶπεν ---- 

εἰς τ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦτα τ᾽ ἀγρελλία φέρνετέ ταὶ Καὶ ὁ 

βαχλιώτης εἶπέν του: ἀφέντη, λάδιν δὲν ἔχουν, καὶ οἱ μυροψοὶ 

ἐσφαλίσαν, χαὶ πῶς ἐλησμονῆσαν νὰ φέρουν ἀνωρὰς χαὶ ἀς ἔ- 

χουν συμπαθίον. ὋὉ ρήγας ἀγγρίστην, ἔχοντα καὶ ἦτον θυμω- 

ὑμένος καὶ φουσχωμένος, καὶ εἶπεν: τοῦτον ἔποιχέν μού το ὁ 

ἐμπαλῆς τῆς αὐλῆς μου διὰ πεῖσμαν!] καὶ πέμπει μοναῦτα χαὲ 

βάλλει τον εἰς τὴν φυλαχήν, χαὶ ἐφοθέρι σέν τον ὅτι τὸ πωρνὸ 

νὰ κόψῃ τὴν κεφαλήν του. Τὸν ποῖον ἐγ γάλαν τον ἁντὰν ἐ- 

δγάλαν χαὶ τοὺς ἄλλους. χαὶ ἦλθαν ὅλοι ἀπὸ τὴν φυλακὴν 

ἔσω τοῦ πρίντζη, καὶ ἐξηγηθῆσάν του εἴ τι ἼΣ ον. 

Καὶ τὴν τετράδην τῇ ιζ΄ ἰανουαρίου ᾳ τξ η΄ Χριστοῦ καλὰ 
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ἢ τὴ ε ΖΞ ὝΥ ἣν ᾽ ΓΙ ταχία ἦλθαν ὅλό: οἱ χαδαλλόριδες εἰς τὴν σύντροφιδν τοῦ 
͵ νά , δ ἮΝ ᾽ ᾿ Ἄ ἍἜΨ ἌΡ Ξ ΥΥΔΙ Ξ ᾿ 

πρίντί( ἡ καὶ τὸν ἀδελφόν του εἰς τὸ ρηγάτιχον ἀπλίχιν χαὶ 

ἀπεζεῦσαν εἰς τὸ περοῦνιν, χαὶ ἐνέθησαν τὴν σχάλαν χαὶ ἐ- 
Ν ι πον τς γὙ . {2 τ » ᾿ , ᾿ ΄ 

πῆγαν εἰς τὴν λόντζαν μὲ ὅσους ἦσαν εἰς τὴν φυλαχήν τότες 
᾽ - - , ι ἥ “-“ , - ΄ 

αχτυπὰ ὁ πριντ Ἴς, ΤῊΝ πο ρτὰν πιδεξία- ἡμιξο τους λουχξρυ- 

γ᾽ “ ἢν : ; - , - Ὄ ᾿ ὴ 
ἐς ἦτον τοῦ Τζιλὲτ τὲ Κορναλίε, ἀν ὦ χαὶ ὄνταν ἐνέοησαν 
ε δ αὶ ᾿ “-“ » Σ (Ὁ. γι 3 ΚΑ ΔΝ - ε 

οἱ ἀδελφοὶ τοῦ ρἩγὸς ἐνέοησαν ὅλοι ἀντάμα. ᾿Εγοοίχκησεν ὃ 
ἔτι ἐϊ 

Β Ὧ ἡἋ , 5 ν᾿ ι -Ξ 

ρήγας τὴν ἀναμιγὴν χαὶ ἐσηκώθην Αϑὲ τὸ χρεθάτιν χαὶ λχλε 
ΤΣ - -“, Ευ γῇ “ .] 

ποῖγο: εἶναι τοῦτοι ὅπου ἦλθαν; Ἣ τάμου Τζιλ τὲ Σχαντε- 

λίε, ἡ χαύχα του ὁποῦ ἐχοιμᾶτον μ 
7. ΓᾺ Ἂ » ὃς ΄ ᾿ ᾿ - ΄, ε » , 

θέλει εἶστεν παρὰ τ' ἂς ἐλφία σου; Καὶ ἐσχουλλίστην ἡ ἀρχὸν- 
, ι " - ᾽ Ὡ ἢ .,2 

τίισσὰα τὴν χότταν τῆς χαὶ ἐζέοην ἔξω εἰ: τὴν λόντίαν χαὶ 
ὲ "Ξ ς ᾿ τ πεν ΑΟΥ 5.5 απ ΤΟΣ ἐχατέθην εἰς τὸ σέντε᾽ χαὶ ἐχεῖ ἐχείθουνταν σέλλχις τῶν “ 

- ε ΄ τ κά 

στῶν χαὶ ἐσφαλίσαν τὴν δράππαν. Ο πρίντζης θωρῶντα τὴν 

τάμου Ἡζίόχν πῶς ἀ 
᾽ Α -“ ᾿ ᾽ ᾿ , 

εἰς εἰς τὴν τζάμπραν τοῦ ρηγὸς χαὶ ἐχαιρέτησεν τὸν ρήγαν" 
ἐδ ης , δὲν ἐνέῤ: ΕἾ ΑΔ τ υρ 7 ἐδ γι, ὙΠ νῖ χαὶ ὁ χοντοσταύλης δὲν ἐνέοην ἔσω, οὐδὲ ὁ πρίντζης ἔθελε 

, ΙΝ ν , δ ᾿ ᾽ , ᾿ ᾽ “ 

νὰ μπῇ, ἀμμὲ οἱ καθχλλά θιάσαν χαὶ ἐμπῆκεν, ὅπου 
-ὸ 

“- ῷ; ο) ψν - [ῳ] «-. ο) 

ἄλλαν ἐννοιάζουντα. Ὡρὴτε λαλεῖ τοῖ ρηγὸς -- ἀφέντη, χαλη- 

“Ἕ ω). -ο 
ἘΣ τ] δ ̓Ξ εξ Ω [Ὁ (Ξ γι π, [- 5: ͵Ο͵. -Ὁ ᾿ Ν᾽ ψν 0) «-Ὑἱ Π] 0γ. Εν «ἡ ὅλο ἜΝ ἊΓ. -. ου --α χαλημέρα νὄἄχης, 

» , Α 

οὐ -- ἀπόψε πολλὰ 

ἐχοπιόσαμιεν ὅλην τὴν νύχταν χαὶ ἐγράι 
ι ἘΣ Ὁ δ. « 

χαὶ ἐς τ  μεὺ σού τον νὰ τὸν ἰοε- Ὁ ΟΣ ὍΙ 

σμψεν τὸν φανόν μᾶς 

ϑὸν Ἔ- “ γὰς ἦτον γυμνὸς μὲ 
“ ᾿. ἀφ ψ: 

τὸ ἀποχάμισον χαὶ ἔθελε νὰ ᾿ντυθῇ, καὶ ἀντράπη νὰ ἐντυθῇ 
᾽ ἢ Ἀδ᾽ Ν ᾿Ξ ἔλα το δ δ ΕΠ  Ψ ᾿ Ξ 
ὀμπρὸς τοῦ ἀδελφοῦ του χαὶ λαλεῖ του --- ἀδέλφη πρίντζη, ἄμε 

λα σν, - . -ξ τῖς Ἀϑρνξ: ἣ , Ξ " 
ὀλίον ἔξω νχντυθῶ, χαὶ θέλω δεῖν τὸ γράψιμ. όν σας ὃ πρίντζης 

τοῦ ᾿Αρσεφίου χαὶ βά- 

στὰαν μίαν κουρτέλλαν ὡς γίον σπαθόπουλον εἰς τὸ χέριν του, 

χᾶτα τὰ γουζιάζαν τὸν αὐτὸν καιρόν, χαὶ χοντά του ὁ σὶρ Χαρ- 

ρῆν τὲ Ζιπλετ. Καὶ ὄνταν ἔθγηκεν ὁ πρίντζης, ἔοαλεν τὰ ροῦχά 
ξ ᾿ 

τοῦ νἀντυθῇ, καὶ ἔδσχλεν τῶνάν του μανίκιν, χαὶ γύρισεν τὸ 
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πρόσωπόν του νὰ βάλλῃ χαὶ τὸ ἄλλον, χαὶ θωρεῖ τοὺς χαδαλ- 

λάριδες εἰς τὴν τζάμπραν τοῦ χαὶ λαλεῖ τους --- ἄπιστοι, πα- 

τζάμπραν μου 
Ἁ " , Ἶ ε 7, ᾽ “-“ ᾿ 

ἀπανωθιόν μου; Καὶ ἦτον ὁ σὶρ Φιλίππη τὲ Ἠνπελῆν ἀφέντης 

ράθουλοι, ἴντα θέλετε τούτην τὴν ὥραν εἰς τὴν 

τοῦ ᾿Αρσεφίου, καὶ ὁ σὶρ Χαρρῆν τὲ Ζιπλὲτ, καὶ ὃ σὶρ Ἰζόχες 

τὲ Γαδριάλε, τοῦτοι οἱ Υ̓ ἐνέθοησαν μοναῦτα χαὶ ἐδγάλαν τὰ 
, -Ὁ- ΝδΟ. , - 

σπαθιά τοὺς χαὶ δῶχάν του τρεῖς τέσσαρης κόρπους πᾶσα εἷς, 

καὶ ὃ ρήγας ἔῤαλεν φωναῖς --- βοήθειαν! ἐλεμοσύνην! Καὶ 

μοναῦτα ἐορούθησεν χαὶ ἐνέθην ὁ σὶρ Τζουὰν Γκορὰπ, ὃ ἐμπα- 

λῆς τῆς αὐλῆς, χαὶ "ὗρέν τον ϑιθγο μόνον χαὶ ἐσγάλλε: τὸ 

μαχαῖρίν του καὶ ἔχοψεν τὴν κεφαλήν του λαλῶντα --- ἐσοὺ 
7 " ᾿ , ᾿ εν ὡδὶ ν . , 

σήμερον ἔθελες νὰ χόψῃς τὴν κεφαλήν μου, καὶ γὼ νὰ χόψω 
ΝΟ Ἀ - Ἁ 

τὴν διχήν σου, καὶ τὸ ἀναπάλημάν σου νὰ πέσῃ ἀπάνω σου] 

Καὶ οὕτως ἐνέθησαν οἱ χαθαλλάριδες νεῖς ὀπίσω τοῦ ἄλ- 
ἢ ν - ι 

λου, χαὶ ὅλο: ἐθάλαν τὰ ὑαχαιργία τοὺς διὰ τὸν ὅρκον, καὶ 

ἐχροτοῦσαν τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ ρηγὸς χοντὰ χαὶ σφικτά, ιὰ 

νὰ μηδὲν γενῇ τίποτες ταραχή " ἐκεῖνοι ἐφοθοῦνταν μηδὲν τοὺς 
᾿ 

σχοτώσουν. Καὶ τἄπισα παρὰ οὕλους ἦρτεν ὁ τουρχοπουλιέρης 

ὅπου δὲν ἦτον εἰς τὴν βουλήν τους διὰ νὰ υηδὲν ἦναι ἔξω 

τῆς βουλῆς, ηὗρέν τον τυλιμένον τὸ αἷμάν του, ἀναδράχωτον 

χαὶ χομμοχέφαλον, καὶ ἔθγαλεν τὴν μάχαιράν του χαὶ χόδγει 

τὰ λυμπά του μὲ τὸν αὐλόν, χαὶ εἶπέν του ---- διὰ τοῦτα ἔ- 

δωχες θάνατον! Καὶ πολλὰ τὸν ἐλυπήθην, ἀμμὲ διὰ νᾶναι εἰς 

τὴν συντροφιόν τους τὸ ποῖχεν. 

Καὶ μοναῦτα ἔπαιξεν ἡ τρουμπέττα εἰς τὴν πόρταν τοῦ 
᾿" 

ρηγός, καὶ λαλοῦσιν --- ἄρχοντες, ὁ θεὸς ἐποῖχεν τὸ θέλημάν 

του ἀποὺ τὸν ἀφέντην μας τὸν ρήγαν! Καὶ ἐχρεμάσαν τὸν μέ- 

γᾶν χούφανον καὶ ἐδεῖξάν τον πρὸς τὸν ποταμὸν, καὶ λαλοῦν 

τοῦ λαοῦ --- νὰ μὲν τορμήσῃ τινὰς νὰ ἦναι ἀπότορμος νὰ 

ποίσῃ καμμίαν ταραχήν εἰς χόμμαν χεφαλῆς! χαὶ ὁ ρὲ Πιὲρ, 
᾿ 

ὃ υἱὸς τοῦ ρὲ Πιὲρ, ἐνέθην εἰς τὴν τάξιν τοῦ πεν Καὲ 
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μοναῦτα ἐδῷῶχάν τοῦ ὅρχον ὅλοι οἱ ψουμάτοι. Καὶ ἐλυπήθην 

πολλὰ ὁ λαὺς τοῦ ρὲ Πιὲρ, καὶ ἐθάλαν φωνὴν βίθα ρὲ Πιέο!᾽ 

Ύ φοραῖς. 

Τότες ἐκαδαλλίκευσεν ὁ κοντοσταύλης καὶ ἐπῆγεν ΩΣ ΙΝ « 

» , Π . “ ν ., Η ἜΣ δ ι 2 ἈἙ - πὸ -ὗ΄ 

Αἰ μμόγουστον, χαὶ ἐπῆρεν τὸν ὅρκον τους χαὶ ἸΤ τοῦ 

ἱο Τζουὰν Ν ὶ χαὶ ἐπηγαῖνεν εἰς τὶ ὴ ΠΣ ῦ- σὶρ Τζουὰν Μουστρὶ καὶ ἐπηγαῖνεν εἰς τὸ κυνῆγιν, καὶ ἐπῆρέν 

τὸν μετά του, χαὶ εἰς τὴν στράταν εἶπέν του τὸν θάνατον τοῦ 
, ι ι ᾿ ᾿ς “Ὁ » ι Α “-" 

ρηγός. Καὶ διχτὶ ἐχαταμπλέξζαν του πῶς ἔχεν τὴν χυρᾶν τοῦ 

Αἰ ρσεφίου, ἐζήτησε νὰ ἔχῃ δίκαιον ὁ ἀφέντης τοῦ ᾿Δοσεφίου 
ὅγ," τ ᾿ » , τ λα 7, γα, ᾿ δ γ.) 6 τ ὙΡΣΟΗΤῈ 
ἀπὸ τὸν ἀμιράλην, χαὶ ὁ πρίντζης καὶ ἡ ρήγαινα ἐπέψαν τον 

3 Α ε , φΞ 393 

εἰς τὴν Κερινίαν εἰς ἀρέσταν, ὅτι ὁ χύρης τοῦ ᾿Αρσεφίου ἐζήτα 
Α 

νὰ τὸν σχοτώσουν. Θεωρῶντα ὃ ἀμιράλης πῶς ἦτον πιασμένος 
᾽ "ὕ Σὰ ι ΝΟ “λᾶς » ἐνῶ “ 

εἰς τὴν Κερινίαν καὶ δὲν ἔχεν πῶς νὰ διαοῇ, ἐποῖκεν ἕναν 

γρίπον χαὶ ἐψάρευγεν᾽ χαὶ διαδαίνοντα ὀλίγος χαιρὸς διὰ νυ- 

χτὸς ἐπέρασεν χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Τουρχίαν ὅτι ἦτον μέσα 

εἰς ἕναν πύργον καὶ ἔόγαλεν β’ βέργαις σιδερέναις ἀπὸ τὸ πα- 
ε 

βαθύριν χαὶ ἐχρεμάσθην μὲ τὸ σχοινὶν καὶ εὖ ρέθην ἔξω τοῦ 

πύργου, χαὶ ἐμπαίνοντα εἰς τὸν Ὑρίπον ἐποῖχεν ἄρμενα χαὶ 

ἐπῆγεν εἰς τὸν κόλφον τῆς ᾿Ατταλείας. Καὶ ἅνταν ἐπῆγεν ὃ 

σιργέντης ὅπου ἔόλεπεν τὸν χε νι ἐπῆγε νὰ τοῦ πάρῃ νὰ 

φᾷ χαὶ δὲν τὸν ηὗρεν, μοναῦτα ἐποῖκέν τὸ νῶσιν τοῦ χαπετά- 

ομάτωσεν ὑίαν φούσταν χαὶ ἔ- νου τῆς ἘΝ ς, χαὶ κεῖνος 

» Ν 

ἀ 

Β τ Ν ὶ ΟῚ ΧΑ ““ὶ "ῶ α'λεν χαραθοχύρην τὸν σὶρ Πατῆν Ῥαξζοὺρ, χαὶ πηγαίνοντά του 

ἀποσχέπασέν τὸν εἰς τὸ πέλαγος" χαὶ 
Α 

δ α, Η ᾽ 
τὸ νὰ ᾿δῇ ὁ ἀμιράλης 

τὴν φούσταν πῶς ἐπὶ λόγου του, ἐφοθήθην χαὶ ἀ- ἀξ δι Ξ ὃς Ρ» ο) - ΘΟ, ἔν 

πεζεῦσάν τον εἰς τὴν γῆν, καὶ ἀπὸ τὸν φόδον του ἐπαρπάτησεν 

τόσον ὅτι ἐποστάθην, χαὶ ἐνέθην εἰς ἕναν ὄρος χαὶ ἔπεσεν ἀ- 
ἀρ τ, ᾽ - ΝΙΝ ᾿ » ἀπ ϑ᾽ος τ ας απ νι ἐλ ον 

πουχάτω εἰς ἕναν δένορον νὰ πάρῃ ὀπνάν, χαὶ ᾿᾽χεῖ ἐζεψύχη- 
Ἃ» δι ε , ΕΣ 7ὔ Ἀ ͵7 Π », , 9 

σεν. Εἰ ὁὲ ἡ φούστα ἐπίασεν τὸν γρίπον καὶ ἔφερέν τον εἰς 
ι Ὶ ᾿ Ἧ ᾿, ἐτὰ; 3 Η , : 

τὴν ἹΚερινίαν" καὶ τὸν ἀμιράλην εὑρίσκοντά τον ἀποθαμένον ἐ- 
᾽ 3 κ “ ε ον ᾽ 

θάψαν τὸν εἰς τὸν ναὸν τῆς ἁγίας Μαρίνας πλησίον τῆς ᾿Ατ- 
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ταλείας οἱ χριστιανοὶ ἁποῦ εὑρίσκουνταν ἐχεῖ. Ὃ δὲ σὶρ Πατῆ 
Ψ “ δϑ Ἄνες Δ ΞΌΝΙ ΄ 

ει αζοὺρ μὴ θωρῶντα τὸν ἀμιράλην πῶς ἐπέθανεν, ἐρχομένου του 

εἰς τὴν Κερινίαν γυρεύγοντα τὸν ἀμιράλην χαὶ δὲν τὸν εὗρεν, 

ἐθάρρεν καὶ πῆγεν εἰς τὸν Τοῦρχον τὸν Ταχᾶν. Καὶ μοναῦτα 
Σ ᾿ τῷ ε : ΡΥ ΣΕΣ ΒΕ ἢ Α1 Ἢ ἕν ΕΣ 

ὁ πρίντζης ἐννοιάστην πῶς ὁ ἀμιράλης εἶναι ᾿κεῖ, χαὶ ἔπεψεν 

τὺν σὶρ Πατῆ Ρα (ζὸρ χαὶ τὸν σὶρ Τζουὸν Πασὲλ υὲ τὴν φού- 

σταν νὰ πᾶσι νὰ τὸν γυρέψουν: καὶ ἐπῆγαν, χαὶ ἐμάθαν πῶς 

Α Τώρα νὰ ξηγηθοῦμεν περὶ τοῦ τρισκαταράτου σουλτάνου 
Α , 

τὴν τελειω- ᾧ- 
« 5 ι ἐν ΡΠ πὴΞπ 

ὅπου ἀπομάκριζεν τὴν ἀγάπην χαὶ δὲν ἔθελε 
ὔὕ "δὶ Α ς ΕΣ ,’ ἜΑ ο -- ᾽;ἤ 

᾿Εθυμώθην ὃ χουθερνούρης τῆς Κύπρου ὃ ἀφέντης ὃ πρίν- 
ν ᾿ ΄ὔ κ , τ οὶ 

“τι πεοὶ τοὺς Γενουθίσους τοὺς μαντατοφόρους ὅπου εἶχαν 
"“ 
- πάγειν μὲ τὸ κάτεργον τοῦ ρἩΊ ὃς μὲ χαρτία" χαὶ ὅταν ἢ ἢ ξ 

χεν τὰ γαρτία ὁ σὶρ Καζάσου Γχάρς εἰς τὸν σουλτάνον, ὃ 
᾽ ἘΣ Ν ᾿ 2 δι » σ᾿ σε 

σουλτάνος ἐποῖχεν μιχρὸν φανὸν ὅτι ὁὲν ἐψήφι σεν τὸν ρήγαν 
ῃ 

Α ι δ Σ 5: - ᾽ δὶ 

χαὶ δὲν ἐθέλησς νὰ ᾽γροικήσῃ διὰ τὴν ἀγάπην. Μανθάνοντα τὸ 
“-- ᾽ “ὔ , Ἁ Ψ 

χάτεργον τὰ μαντάτα τοῦτα, ἀφῆκέν τὰ καὶ στράφη νὰ ἔλθῃ 
} « 7, Ε 2 » “ [4 

εἰς τὴν Κύπρον" χαὶ ὡς γίον ἔρχετον, εἰς τὴν στράταν ἐπᾶν- 
“, 

τὴσξς ᾿νοῦ χαραοίου σαραχήνιχου ὅπου ἐπήγαινεν εἰς τὴν ᾿Αλε- 
ἣΝ ἥ “ , Μἷ , ΕῚ Α 

ξάνδραν, καὶ πολέμισεν καὶ πῆρέν το, καὶ ἔφερέν τὸν εἰς τὴν 
σ᾽ γι τ ΚΝ » " ᾽ Ἀ πὶ 43 ᾿ τ 

Κύπρον. Τοῦτα οὗλα ἀνάφερέν τα ὀμπρὸς τοῦ πρίντζη, καὶ 
τι « 2 "Ὁ 

πῶς ἐχυταδίχαζεν τοὺς ὙΠῸ ὁ εέ εἰς ταῖς φυ- 

εαέ: ΟῸς ΕΝ Ἢ 

2 Α Ὁ “ 

εις τὴν γὴν τῆς 

, 

Τότε οἱ Ἂμ μθυχαάπρικει, ἀρματῶσαν υἱαν 
- “ Μ 

ξύλα χαὶ ἄρματα. 

σατίχν χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν Συρίαν καὶ ἐμπλάσαν ᾿νοῦ χαραθίου 

φορτωμένου ψιλὴν πραματείαν καὶ ἐπ ρυὴ ν το, ὁμοίως ἐμπλάσαν 
ἐ ᾿ς 35 Ν ᾿ “Ὁ ἢ ΄ » 

καὶ ἄλλα ὁ χαὶ ἐπῆράν τα εὖκαι ρα χαὶ ἐφέραν τὰ εἰς τὴν ἀμ- 

μόχουστον. Τότε ὁ χουδερνούρης ὁ πρίντζης ἀρμάτωσεν ὃ χά- 

τεργα καὶ ἔῤαλεν καπετάνον τὸν σὶρ Τζουὰν τὲ Μόρφου, χαὶ 
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ἄλλους γ᾽ χαθαλλάριδες εἰς τὰ γ᾽ κάτεργα, τὸν σὶρ Γρινιὲρ 
κ ν . 

Λεπεντίτ, καὶ τὸν σὶρ Πιὲρ τὲ Σούρ, χαὶ τὸν σὶρ Τζουὰν τὲ 
, 

Κολλίες, χαὶ ἐξέθησαν ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον τὴ τρίτῃ, . ἰου- Ξε 

-“ 
νίου ατξθ’ Χριστοῦ, χαὶ τῇ π ἐμπτῃ αὐτοῦ υἱηνὸς ἐπῆγον ε ἰς 

͵ ͵ 

᾿ 
τὸ Σχΐτιν χαὶ ἐθέλαν νὰ ἐμποῦν εἰς τὴν χώραν, χαὶ ἐσυνεπαν- 

» ν “.} ε τ 5» Πα " τὶ ι 
τῆσαν τοὺς χαὶι ἐπολεμίζαν πὸ τὸ πῶὼρν ὃν ὡς τὸ δεῖλις, χαὶϊ 

ἐτζαχκίστησαν οἱ Σαραχηνοί᾽ τότες ἐσὴχ κῴώθην ἕνας χαχὸς χα ιρός, 
᾿ 

χαὶ ἐφοθήθησαν διὰ τὰ κάτεργα, χαὶ ἐνέθησαν ὅλοι υέσα διὰ 

νὰ τ ἀγιτιάσουν᾽ χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὸν εἴθον ἐν χαὶ ἐσηκῶσαν 

-᾿ ἼΣΝ 
νερόν, χαὶ ἐμε ἵναν ὅλην τὴν νύχταν᾽ χαὶ ἀπεκεῖ ἐξέθησαν χαὶ 

᾿ δ“, ε 

ἐπῆγον εἰς το Βεροῦτιν, χαὶ δὲν ἦμπ τορῆσαν νὰ μπ- ὅν, οτι ο 

᾿ Α 

τόπος ἦτον στενός, χαὶ δὲν ἡμπορῆσαν νὰ πιόσουν ἐχεῖ" χαὶ ὃ 

πύργος ὅπου ἦτον ὀμιπρὸς ἦτον χαλὰ δηγημένος χαὶ ἐὸ διαφέν-- 

τευγέν τ τοὺς, χαὶ ἔσω εἰς τὴν χώραν εἶχεν πολλοὺς ἀνθρώπ τους, 

χοντὰ τετραχοσίους, χαὶ πολλοὺς πράματε ευτόδες, καὶ χαύαλ- 

λάριδες χαὶ ἀπεζούς. Τὰ κάτεργα ἦλθαν πρὸς τὸ Ζίπλι, καὶ 

οἱ Σαραχηνοὶ ἀκλουθῆσάν τους τῆς γῆς, χαὶ ἦλθαν εἰς τὸ Πε- 

τροῦνιν χαὶ ἐπιάσχν τὴν γῆν δυναστικῶς, καὶ ἐστάθησαν εἰ 

ἘΝῚ ΡΞ ΑΝ "ἀρ ἘΣΥΨΉΝ πόλεμον καὶ ἐτ(αχκίσαν τοὺς Σαρακηνούς, χαὶ ἐνέοησαν εἰς τὴν 

9 Ε 

χώραν χαὶ ἐχ ουρσέψαν τὴν, χαὶ ἐδάλαν λαμπρὸν χαὶ χάψαν τὴν. 

ὶ ἀπεχεῖ ἦλθαν εἰς τὴν Ταρτούζαν χαὶ ἐχουρσέψαν τὴν, χαὶ Κα 

ἐμεῖναν μίαν ἡμέραν εἰς τὸ νησὶν τῆς Ταρτούζας καὶ ἔρχουν- 
ΓΦ“ “ . " “4 4) " ὗ τὰν παραγιάλιν παραγιάλιν χοντὰ εἰς τὴν "γῆν, ἐχουρσέψαν χαὶ 

. “- , ΠῚ ,.2 

ἐζημιῶσαν ὅλους τοὺς τόπους εἰς τὴν Λαδιχείαν " χαὶ δὲν ἡμπο- 

ρῆσαν νὰ πιάσουν γῆν, ὅτι ἐδιαφεντεῦ ὕγάν τους οἱ πύργοι" καὶ 
- Ὁ ᾿ “ “ - ͵ 

ἀπεσῶσαν εἰ: τὴν γῶν τῆς ᾿Αρμενίας, χαὶ τῇ χυριαχῇ τῇ ιζ Ξ ζῖ 3) « ἣ ἰ Η 

υμηνὸς ἰουνίου « τ ξθ΄ το το ἐπῆγαν εἰς τὸ ᾿Αγιάσιν καὶ τί- 
δὲ -Ὁ ἔτ: , ΝΑ Α Α Α . 

ποτὲς ὃὲεν ἡμπορῆσαν γὰ ποίσουν διὰ τὸν πολὺν λαὸν τὸν εἶ- 

νὰ πάρῃ πίσσαν χαὶ νὰ πάγῃ εἰς τὴν ᾿Ατταλείαν, ὅτι ἐμέλλαν 
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. - ᾽ 

καὶ τἄλλα χάτεργα νὰ πᾶσιν εἰς τὴν ᾿Ατταλείαν διὰ νὰ χα- 
γχῃν ο ἔγ “2. ᾽ »ῳ 

λαφατίσουν. Τὰ κάτεργα ὅμως ἐξέόησαν καὶ ἐποῖκαν ζημίαν, 

χαὶ ἐπ δ Ἴπρν ἐς τὴν ᾿Ατταλείαν καὶ ἐχαλαφατίσαν, καὶ ἦλ- 

θεν καὶ τὸ χάτεργον τοῦ Γραμμάδη, καὶ τελειόνοντα ἐπῆγαν 

εἰς τὸν Φοίνικαν, καὶ ἀπεκεῖ ἐπῆγαν εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδραν - καὶ 

τῇ δευτέρᾳ, τῇ ι΄ μηνὸς ἰουλίου α«τξθ' Χριστοῦ, τὰ ἄνωθεν 
ν τὸ 3. "πῇ ᾽ ᾽ Ἵ Ν » Η 

κάτεργα δυναστιχῶς ἐνέδησαν εἰς τὴν Αλεξάνδραν εἰς τὸν λι- 
, ε δῷ , δ Δ. ἱσ ῳ , Ν 

ὑιόναν. Ο χαπετανος νὰ ἢ τὴν ὄρεξιν τοῦ σουλτάνου, ἀ- 

γοσῶς χαὶ θέλῃ τὴν ἀγάπην ἢ ὄχι, ἔρριψεν μίαν βάρκαν ἀπὸ 

Ὡε τὸ κάτεργον χαὶ πεψέν τῊν εἰς τὴν γῆν μὲ γραφὴν εἰς τὸν 

ἀμιρᾶν, λαλῶντα πῶς --α ὃ ἀφέντης μᾶς ὁ “ρήγας ἔπεψεν υμαντα- 
Α Α 

τοφόρους νὰ πᾶσιν εἰς τὸν σουλτάνον, καὶ θέλω νὰ τὸν χατε- 

Θάσω εἰς τὴν γῆν, καὶ νὰ πέψῃς ἀνθρώπους νὰ τῷ συντροφιά- 

σουν εἰς τὸ Καργίος. ᾿Εχεῖνος μηνᾷ του ---- φίλε μου, ὁ σουλτάνος. 
δὲ ῬΈΕΙ ᾽ π᾿ Εσα δι . , 5 ὙΑΟΌΝΝ - δον , 
ἐ εἶναι εἰς ὄρεξη νὰ ποίσῃ διὰ τώρα ἀγάπην, ὅτι ξηλοθρεύ- 

γουνται οἱ ἤπε 

Τὸ κάτεργον τοῦ σὶρ Πιὲρ τὲ Σοὺρ ἐνέθην εἰς τὸν πα- 

λαιὸν λιμιόναν τῆς ᾿Αλεξάνδρας, χαὶ "οὖρεν μίαν υξγ ἀλὴν νάῤαν 

Μαγραπίτικην, καὶ ἐπολέμισέν τὴν χαὶ μέσα εἶχεν τετραχο- 

σίους ἀνομάτους, καὶ ἀπὸ τὴν γῆν ἐδιδοῦσάν τὴς βοήθειαν " 

χαὶ θωρῶντα ὅτι εὔχαιρα ἐχοπιάζαν, ἐμήνυσέν τὸ τοὺ χαπετά- 
" ,ὔ , ι “«“᾽͵Α Α 2 ’, 

νου χαὶ ἦλθεν μὲ τα χπτεργα, χαὶ πολλὰ τὴν ἔἐπολε εμίσαν 

χαὶ τίποτες δὲν ἠμπορῆσαν νὰ ποίσουν, χαὶ ἐλασώθησαν ἀπ 
- ’ » » “ ΄ 

τοὺς λᾶς τῶν κατέργων χοντὰ 0 ἀνομάτοι. Θωρῶντα ὃ χα- 
Ν ΓΟ: ἐκ ῃ , "“- ᾿ Ὁ" 

πετάνος πῶς δὲν ἠμπορεῖ νὰ ποίσῃ τίποτες, ἐζέοην καὶ ἐπῆ- 
ἈΝ Ὶ » , Ὁ 

γεν εἰς τὸ νησὶν τοῦ Ρησίου, καὶ δὲν ἠμπόρησε νὰ πιόσῃ γῆν, 

διατὶ ἦτον σχλερία μεγάλη" καὶ ἐξέρησαν, χαὶ ἤλ)αν εἰς τὲ 

Σαΐτιν - καὶ τῇ ιθ΄ υμηνὸς ἰουλίου τὰ ἄνωθεν χότεργα τον εἰς 
ος ͵ἸΩ γ » ω τ Ν Υ 

τὸ Σοΐτιν, χαὶ ἐπεζεῦσαν ἐχεῖ, χαὶ ἦτον πολλὰ χαλὰ βλεπη- 
» “«ψ Α "» 

μένα: ἐπολεμῆσαν τοὺς Σαρακηνούς, χαὶ ἐσηκώθην σχλερία, 
᾿ ς - 2 ἐαὰ ἘΔ .) ΞΘ. ρον ᾿ ᾿ 

χαὶ οἱ λᾶς ἐστράφησαν εἰς τὰ χάτεργα, καὶ ἦλθαν εἰς τὸ Βε- 
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ροῦτιν. Θωρῶντα ὁ καπετάνος τοὺς λᾶς πῶς ἦτον χοπιασμένοι 

χαὶ λαθωμένο:, ἐποῖχεν ἄρμενα καὶ ἦλθαν εἰς τὴν Κύπρον καὶ 
᾿ - ΄ - γε 9 ἔραξεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον τῇ Κυριαχῇ τῇ κβ΄ ἰουλίου 

΄σ Α ἣν ᾿ 

Καὶ τὸ σαδόάτον, τῇ δ΄ μηνὸς αὐγούστου, ἐτελεύτησεν 

ὁ ἔντιμος καδαλλάρης ὁ μισὲρ Φιλίππε τὲ Πρεζουὴ καὶ κούν- 
ἱ 

τῆς τὲ Πιο)εζουή, ὁ ποῖος ἁρμάστην μὲ τὴν ἀνυψηλοτάτην 
σ [τς , “ Α 

ρήγαιναν Κύπρου, συμθίαν τοῦ ρὲ Οὔχ, μητέραν τοῦ ρὲ Πιὲ 
το 

᾿ -Ὁ 7 Ὁ» ᾿ ΡΟΝΕ ΟΩΣ ὙΣΨΡΜΝ “τς ΨΣ ᾿ ἢ 
χαὶ τοῦ πρίντζη χαὶ τοῦ χοντοσταύλη, εἰς τὴν Λευχοσίαν, καὶ 
» ͵ ᾽ Α ᾿ Ξ , ὯΝ 

ἐθάφτην εἰς τοὺς Φρὲ Μενούριδες 
Ξ ται ἕξ , 5 » , ΦΆΥ 
Καὶ τὴ χυριαχῇ, τὴ ξ μὴνος αὐγού στου, αἀναφανᾶν, αι 

ἦλθαν καὶ ἐράξαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχω(στο)ν ἕναν μέγαν χαράθιγ 

ΤΓενουδίσιχον, καὶ ἀπάνω ἦτον ὁ υισὲρ Πιὲρ Μαλοζὲς τζαμπερ- 
4 

του τῆς Κύπρου." χαὶ ἐς τὸν ἀφέντην τὸν 
» Α ᾿ , 3, ᾽ 

πὸ τὴν Γένουθαν χαὶ ἔρχουνταν εἰς τὸν ρήγαν 
", 

ἀπὸ τὸν ἁγιώτατον πάπαν, λαλῶντα ---- εἰς τὴν ἐζ 

Γενουδόίσων χαὶ τῶν Ββενετίχων, νὰ πέψετε μαντατοφόρους 
Ε " “ σ " Ν 

εἰς τὸν σουλτάνον τοῦ Καρίου νὰ τελειώσουν τὴν ἀγάπην, διὰ 

ἡμόν. Ὁ χουθερνούρης 
ς 

ν ἀποθγοῦν οἱ χριστιανοὶ ἀπὸ τὸν χριτ Ο᾽) 
“ἘΣ 

ἀρμάτωσεν δύο χάτεργα καὶ ἔθφαλεν ἀπάνω χαραθοχυροὺς κα- 

ραλλάριδες, ἤγουν τὸν σὶρ τὲ Κασὶν χαὶ τὸν σὶρ Τζουὰν Γχο- 

ράπ, καὶ πουρζέζιδες ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον διὰ νὰ τελειώ- 

σουν τὴν ἀγάπην. 

Καὶ τῷ σαδθάτῳ, τῇ η΄ ὁ 

αὐτοὶ μαντατοφόροι ἀπὸ τὴν Ἄς χαὶ ἐπῆγαν εἰς 

τὴν Ῥόδον χαὶ ηὗραν τὰ β΄ κάτεργα τοὺς Βενετίκους" χαὶ τὰ 

κάτεργα τῶν Γενουθίσων δὲν ἤρτασιν- ἀκομὶ τὰ κάτεργα τὰ 

Καταλάνιχα ἐπήγασιν εἰς τὴν ριδιέραν τῆς Γενούας καὶ ἐζη- 

μιῶσαν τοὺς Γενουθίσους : καὶ τότες ἐπῆγαν τὰ κάτεργα εἰς 

τὴν Σαρδενίαν μήπως καὶ εὕρουν τα, καὶ ἐπῆγαν καὶ δὲν τοὺς 
“ ηὕρασιν, καὶ διὰ τοῦτον ἀργῆσαν. Καὶ τὰ κάτεργα τὰ Κυπριώ- 
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᾿ , ,ὕ " “Ὁ "“Ὡ “ Π 

τιχὰ καὶ τὰ Βενέτιχα ἐποῖχαν πολλαῖς ἡμέρα ι'ς,. ὥς ποῦ  ὐὐδχὲ .Σ] 

ΕΥ ῃ ὮΝ ε ᾿ἮΝ 

ἀλθαν" χαὶ ἔρον χαὶ ἡ Ῥόδος δύο χά τεργα, χαὶ γίνησαν Ἢ 
, ᾿ » ΙΝ ᾽ 5 - 

κάτεργα᾽ καὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδραν. Καὶ εἶπάν το τοῦ 
9 Φ»; Ἁ ΕΣ κω 

ἀμιράλη τῆς ἔτ τὸ ἔλα τους, καὶ χεῖνος νὰ ποίσῃ 

νῶσιν τοῦ σουλτάνου νὰ τοὺς πέψῃ χαρτὶν σά)θο χουντοῦτο 
Ἁ -Ἥ 2 , . .} - ᾿ “ “- » 

γὰ μποῦν ὀμπρὸς του. Καὶ ὁ ἀμιρᾶς ἐποῖχε νῶσιν τοῦ σουλ- 

τάνου, χαὶ μοναῦτα ὁ σουλτάνος ἔπεψεν χαρτὶν σάλοο χουν- 
“ ι ἐ , .] , ᾽ ΄ 4 

τοῦτο, χαὶ ἔπεψέν τού το νὰ τοὺς περιλάθῃ ἀσπασίως καὶ νὰ 
, ε ᾿ , Ψ“ - ᾽ ᾿ 

τοὺς τιμήσῃ ὡς τοὺς πρέπει. νταν τοὺς ἐμήνυσεν ὃ ἀμιρᾶς 
᾿ ε ᾿ “»" , δι ᾿ , Ν ἢ ᾽ - 

τοὺς ὁρισμοὺς τοῦ σουλτάνου ὁὲν ἐπιστεύσασιν διατὶ ἀθυμοῦν- 
᾿ξ κ , ᾿ ᾿ 

τὰν τὰ πολλὰ ἐθρηίαιίθοκ ὁποῦ τοὺς ἐχόμπωσεν" καὶ μὲ βου- 
Ν ι 

λὴν μεσόν τους ἐγράψαν χαρτία εἰς τὸν σουλτάνον χαὶ ἐλα- 

λοῦσαν οὕτως. 
» 

«᾿Αφέντη, ὀπίσω εἰς τὰ πολλὰ ρικουμαντιαζόμεθα εἰς 

,ὕ{ -Ὁ- Ἷ Χ " πὸ δ ὩΣ » , ᾿ ᾿ 

μπαλίος τῆς Κύπρου μὲ. τὴν εἴδησιν τῆς ἀφεντίας χαὶ τοὺς 

χαδαλλάριδες τοῦ αὐτοῦ ρ 
᾽ὔ τ , Ρ 

χουμουνίου τῆς Γένουοας χὰ 

ΠῚ Ἀπ [Φ [Ὡ [9] ς- ν Ν [ον ἰπῶΐ δησιν τοῦ με ὙΠῸ πο τῇ "σα δρισμὸὼ ν τοῦ 

Ἐπ οὐ πάπα ς Ρώμης, ἐπέψεν υς εἰς τὴν ἀφεντιάν σου 

ἰδοῦμεν τὸ ἃ σοὺ πόταπον εἶναι, ὅ 

ραῖς. ἔπ ἜἶΣ ν σου τοὺς μαντατοφόρους τους ζη 

ματουτάδες τοὺς ἔχες φυλαχισμένους χαὶ τὰ πρόματά τους, 

χαὶ ἡ ἀφεντιά σου ὡς φρόνιμος ἐζήτησες τοὺς Σαρακηνοὺς ὅ- 

ποὺ ἦτον εἰς τὰς φυλαχὰς εἰς τὴν Κύπρον καὶ τοὺς μαντατο- 

φόρους χαὶ γροικῶντα τὸ ζήτημάν σου, καὶ ἔμοσες χαὶ εἶπες 

νὰ ἔλθουν οἱ υαντατοφόροι σου χαὶ ὅλοι σου οἱ σχλάθο. ἀπὸ 

τὴν Κύπρον, χαὶ μοναῦτα νὰ πέψῃς τοὺς χριστιανοὺς τοὺς μαν- 

τατοφύρους χαὶ πραματευτάδες εἰς τὴν Κύπρον" χαὶ χατὰ χεῖ- 

νον τὸν λόγον ἐπέψαν τοὺς ἐδιχκούς σου, καὶ ἐσοὺ δὲν ἔπεψες 

τοὺς ἐδιχούς τους, οὐδὲ ἔογα ἐς τους ἀπὸ ταῖς φυλακαῖς. Τώρα 
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6. ῃ- , : 5 ᾿ ᾿ Α Α μὴν αὐ 
οἱ ἀνωῦῆεν ἀφέντα ις ςφητοῦν σου ἅἀπὸ τὰ ὃὺο πρᾶ ΤΣ νᾶ ποῖ- 

, ι ῃ ᾽ ΕΞ Ὁ Ἔ 

ΘΎΣ, -Γ ΟΣ, οὗ ἀνίσως χαὶ λῆς νὰ γινῇ ἡ ἀγάπη χαὶ νὰ ἐὶ γάλ- 
- “ ἊΝ τ.» Αι Α 

υλαχαῖς, Ἢ-ἃ ὃεν ᾽ναι, νὰ τοὺς Θ΄ « ὃ «πὰ “᾿ λης τοὺς γοιστιανοὺς ἀπ 4,9 3 ὴ Ξ 

, Α᾿ ΄ , ᾿ 

μηνύσῃς τὸ θέλημάν σου, νὰ π 

δουλιόν του, χαὶ ὡς δώσε: ὁ θεός. Καὶ τοῦτον ἀς ἦναι τὸ ὕ- 

στερον τέλος. » 
; σ » ΙΝ » «.« “δ ΄, ᾿ 

Καὶ ἐθγάλλουν ὃ σοφοὺς ἀνθρώπους, χαὶ ἐδῶχαν τοὺς τὰ 
5 Ρ' Ἔ' Α χσ ΕΣ ᾿ ᾿ Ἔλα δὰ 

χαρτία, χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὸ Κάργιος καὶ ἐδῶκαν τὰ χαρτία τοῦ 
Π « ““ρ. ι 2 “2 

σουλτάνου" χαὶ ὁ σουλτάνος ἦτον εἰς τὸ χυνῆγιν, καὶ ἐπῆραν 

ὥχάν του ΓΝ Ο᾿9᾽ 
ὲ 

« Ν ῸΝ Φ πὰ. 9.) 
τἰξ δὰ 2, - ι 

τοὺς ἔμπροσθεν τοῦ σουλτάνου χαὶ 
ἂν ει -"Ὕ 5 

χαὶ ὥρισεν καὶ διχθάσαν τα, καὶ ὥρισεν μοναῦτα καὶ ἐποίχασιν 
» , ῳῃ ὌΝ , ,ὔ " Α Ἃ, ᾽ " ΕΟ ΕΟΩΣ, 

ἀντίλογον καὶ ἔδωχέν τούς τα νὰ τὰ φέρουν εἰς τὰ κάτεργα, 

9 ᾽ κξος - ᾿ : ἔπος 
ἐγράφαν ἐγροικήσαμεν" ἀπὸ τὸ μᾶς γράφετε, ὅτι δὶιΣ ὁρισμοῦ 

-“»ἭἪ ΕΣ “ 3) Ἃἃ Ἁ Π “ 

τοῦ Πάπα χαὶ ἐτρδυς ἀφένταις πῶς ἤλθετε νὰ δῆτε ἀνισῶς 
κ᾿ Μ , κ ᾿ ᾿ 

χαὶ ἔχωμεν θέλημα γὰ τελειό ὥώσωμεν τὴν ἀγάπην ἢ ὄχι, καὶ 
Μ 5 ᾿Ὶ -᾿ .] - 

ἄλλα πολλά τὸ πῶς ἐζητήσαμεν τοὺς λᾶς μας καὶ νὰ σᾶς 
, ᾿Ὶ -ν Α δ΄ ᾽ 

δώσωμεν τοὺς λᾶς σας, μὲ ὅρχον ἐμεῖς μὲ τὸν Κατζηχάλε τὸν 

μαντατοφόρον δὲν ἐποίχχ(υ. 
΄σ-- 
ξ Ο) 

τον 
- ἣ ---- :] [Ὁ « [0] “ν σασμούς, λόγον εἴχαμεν 

μόνον, χαὶ οὐδ᾽ ἐχεῖνος ἐχράτησεν τὸν λόγον του, οὐδὲ ἐμεῖς: 
᾽ - ΤΥ , ", Ν 

Εἰ σεῖς εἶσθε μαντατοφόροι, ἔλατε χ χαὶ θέλομεν σᾶς προσδεχτῆν 

Γροικῶντα τὸν λόγον τοῦ σουλτάνου, ἐνῶσαν ὅτι ὁ σουλ- 
, ᾿ ΝΑ, Ἔα Δ τ ται ὦ ἐν ρα τ ἘΣ ΝΣ ΟὙΡΞ Ανεὺς Ἶ 

τάνος δὲν ἔχει ὄρεξιν νὰ ποίσῃ τὴν ἀγάπην. Τότε γράφουν 

ἕναν χκαχὸν χαρτὶν καὶ βάλλουν το εἰς τὴν μούττην τοῦ κον- 

ταρίου χαὶ ἐμπήγουν το εἰς τὸν λιμιόναν τῆς ᾿Αλε ξάνδρας, χαὶ 

ἀποδγάλαν τον ἀποὺ τὴν ἀγάπην. Καὶ ἐξέθδησαν καὶ ἦλθαν εἰς 

τὴν Πάφον τῇ θ΄ μηνὸς διχεόρίου «τξθ'΄ Χριστοῦ: χαὶ ἀπὸ 
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τῶν ΑΙ Ο, , -Ὁ 39 ΑΝ χεῖ ἐξέόησαν καὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν Ῥόδον: χαὶ τὰ ξύλα τοὺς Ὶ ς 

Γενουοίσους καὶ τοὺς Βενετίκους ἐπῆγεν τὸ κάτοθεν εἰς τὸν 
; ἣν - , Μ ᾿ , 

τόπον του" χαὶ τὰ δύο Κυπριώτιχα ἐστράφησαν εἰς τὸν τόπον 

τοὺς εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. 

“ἢ: ντα ὁ ἐμπαλῆς χαὶ ὁ χουῦ Οξρνο ὑρης 

σουλτάνου πολλὰ τὸ ἐλυπήθην χαὶ ἀπ, χαὶ μοναῦτα 

ἐμήνυσεν τοῦ χαπετάνου τῆς ᾿Αμμοχούστου νὰ ὁρίσῃ νὰ γενῇ 

ὁδηγία εἰς τὰ χάτεργα νὰ πᾶσιν εἰς τὸ κοῦρσος εἰς τοὺς Σα- 

ραχηνούς. 

Μανθάνοντα τὸ γαρτὶν ὁ σουλτάνος τὸ ἐῤδάλαν εἰς τὸ 

χοντόριν, χαὶ πῶς ἀποχάτζαν τὴν ἀγάπην χαὶ ἐχηρύξαν τὴν 

μάχην, ἐσυνπίασεν ὁ σουλτάνος ὅλους τοῖς ἀμιράδες χαὶ ἐζή- 

τησέν τοὺς βουλήν" ὅλοι ἐφοσήθησαν μήπως χαὶ ὁ ρήγας, ἥ- 

Ἂ ; Δ ΡΤ ἢ ἐν ΕΙΣ  ΞΕΡΣ Ξ 20 ς δὺ; ’ στοντά του εἰς τὴν Φρανχίαν, ἐζήτησεν Οοήθειαν χατάδιχά τους, 
- τς ,“- ς ᾿ , δ» δ ᾿ 
ὅσῳ που ν᾽ ἀνοίξῃ ὁ καιρὸς θέλομεν ἰδεῖν: ἂν τοὺς 

ἔλθῃ αν θέλομ μὲν ποίσειν τὴν ἀγάπ τὴν διὰ τοῦτον ἀς 
ἣΝ 

τοὺς ἀποὸι ὙΠ; ὥς που ν᾽ ἀνοίξῃ ὁ χαιρός, ἂν τοὺς ἔλθῃ 
“Δ 2, ᾿ "» ΄ “ ΄ : 

δὴ ὩΣ χαὶ μήνα τοὺς μὲ ὄμορφα λογία πῶς θέλομεν ποίσειν 

τὴν ἀγάπην, χαὶ τὰ ἐξ! 
γε ἣΝ 

Τότε ἐόγάλαν ἀπὸ τὴν φυλαχὴν β΄ πραματευτάδες γρι- 

στιανούς, ὁ ἕνας Γενουοίσος ὀνόματι μισὲρ Παρθολομαῖος, καὶ 

ἄλλος Βενέτικος ὀνόματι σὶρ Μάρχος Πρίν, καὶ ἔπεψέν τους εἰς 

τὴν Κύπρον, λαλῶντα τοῦ ἐμπαλῆ χαὶ τοὺς προδέλο οἴπους, πῶς 

δὲν ἐτελειώθην ἡ ἀγάπη τώρα, καὶ ἦτον οἱ φρόεονου 

ἐκεῖ ὅτι οἱ μαντατοφόροι χαὶ οἱ πραματευτάδες ἐξέόησαν 
" » 7 ᾿ , τ " " ΝΟ, ᾿ 

πολλὰ ἀγγρισμένοι χαὶ θυμωμένοι χαὶ δὲν ἐχχαταδέχτησαν νὰ 
2᾽ ᾽ ε Τὰ "» ᾿ , Α , Α » , 

ἔλθουν εἰς αὑτόν μας, ἀμμὲ θέλουν νὰ τελειώσουν τὴν ἀγά- 
Ἷ Α ) , ᾽ ; " 

πὴν᾽ μόνον νὰ πέψετε τοὺς μαντατοφόρους εἰς τὸ Κάργιος 
Ἁ κι “- διὰ γὰ τελειωθῇ. 

Καὶ ἅνταν ἐπετῶσαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ γροικῶντα 

τὰ μαντάτα οἱ πραματευτάδες τῆς Αμμοχούστου τὴν ἀγάπην 



ἐχάρησαν πολύ, 

εἰς τὴν χώραν, χαὶ 

εἶπεν ὁ σον 

μ ὲ ν 

πῶς τοὺς 

ἦχ ὑμόχουστον νὰ παΎΉΊ 
"ΝᾺ 

τὴν Συρίαν, οὐδὲ 
ες Νὰ 

σουλτάνου πῶς τώρα δὲν θέλει 

ἔλθουν τὰ χουμουνία, ἀμμὲ ᾿ μὲν 

δὲν θέλει 

Ωὃς 

Βενετίκους ὀνόματι χρ 
ε ε ρΡ 

οἱ ἄρχοντες οἱ Τενουο 
᾽ ι 

ὧν εἰς τὴν ξ Ζοδόν 
᾿ Α 

εἰς τὴν Βενετίαν Γένουόαν χαὶ 

Αἰρματῶσαν τὸ χάτεργον χαὶ ἐθάλαν ἀπάνω τοὺς ὃ 

πο 

δρουαρίου ατξθ' Χριστοῦ. 

Θεωρῶντα ὃ σουλτάνος 

τευτάδες ἁποῦ ἦλθαν ἀπὸ τὸ 

χ ιχσέν τον ἡ ἐννοίχ χαὶ 

᾿, 

Καστανίς, χαὶ ὁ ἕτερος 
᾿ 2, ᾽ , 

χαὶ ἔπεψέν τοὺς εἰς τὴν 

καλὸν χαὶ ηὗραν 

το χαὶ ἐστράφην εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδραν. 

Αἰμμόχουστον πάλιν ἐχάρησαν χαὶ ἐμήνυσαν τοῦ ἐμπαλῆ χαὶ 
Ἂν -»Ὕ 7 , Α 

τοῦ παλίου [7 παραχκάλεσιν γᾶ 
, 

πὴν᾿ χαὶ εἶπέν τους --“ 

χωρίς, χαὶ ᾽μήνυσά τὸ τῶν χουμουνίω. Καὶ 
ι 

ἼΔΗΣ: 

ξύλα ν᾽ πὰ 

θολομ. αἷον Κουρή 

τοὺς 

ἀποῦ ἦλθαν ἀπὸ τὸ Κάργιος, 

“-“ 

πως 

Βενέτιχος ὀνόμ. ατι Περν 

τὸ ἔπεψεν τοῦ σουλτάνου ὁ βαλ(ῆ:), χαὶ ἐπ 

ΘΟ: 20] 

χαράν τοὺς ἐσυντροφιάσαν τους κ 

η 
, , ἘΝ Α , 
ΤΠ τὸ τοῦ ὑπαλῆ τὸ γενόμενον, 

᾽΄ ε τ » ) ᾽ ᾿ 

Καὶ ὁ μπαλῆς ἐμήνυσεν εἰς τὴν 

νὰ τοῦ πρίν ζημίαν εἰς 

θην τοῦ ΛΟΥ 
κ ι 

ποίσειν τὴν ἀγάπην ὥς: που νὰ 

ὅτι χαμμία ζημία 

ῥίσους χαὶ ὑπαλῆν 

ἐζήτησαν 

Γενου τοὺς 

τὸτξε 

ίσοι χαὶ Βενετιχοι ν ἀρματώσουν 

διὰ νὴ υηνύσουν εἰς 

τὸ θέλημαν τοῦ σουλτάνου. 

χαὶ ἐξέθη Ω 

- οὐδὲν 

Κάο θγῖος 
Ε7) Ν᾿; 

ἔογαλεν ἄλλους δύο ραματευ- 

τὴν φυλαχήν, ὁ ἕνας Γενουθίσος ὀνόματι σὶρ Πιὲρ 
, 

ἄρδος Δεχεξν τξ, 

᾿Αμμόχουστον, χαὶ ἐπεσῶσαν υὲ τὸ 

“» 

ἱράν 

Θωρῶντά τους εἰς 

ἣ ἥ Ϊ, Α » ’ 

πέψουν νὰ τελειώσουν τὴν ἀγά- 
δαὶ ᾽ “" ᾿ , 

δὲν ἠμποροῦμεν νὰ ποίσωμεν τίποτες 
ΑΙ Η δ 

πάλε ὁ ποδέστας 

τοὺς Γενουθίσους καὶ ὁ μπαλίος τοὺς Βενετίχους ἀρματῶσαν 

μίαν σατίαν χαὶ ἐπέψαν τὴν νὲ τοὺς δύο πραματευτάδες, χαὶ 

ἐδάλαν χαὶ υίαν παντιέραν πανὶν σχαρλάτον μετὰ τῶν δύο 



202 ἌΡ ΟΝ ΤΟΥ ΑΧΑΡ 
΄ὔ ν » ς 

κουμουνίων. Οντὰν ἐπ γθν ἡ σατί δ ο) ἘΞῸ "" 
πΞλὶς Δύσι το πα ς 
Ων σιν, ὃπ γξν Ω 

7 » 

πασαγεῖς εἰς τὸ χουμοῦνίν τοὺ χαὶ εἶπαν τὸ θέλημαν τοῦ σουλ- 

υμουνία, καὶ μοναῦ- ὃ 
, ΄ ᾿ 

τάνου. Καὶ ἐποῖχαν μεγάλην χαρὰν τὰ χα 
. 

τὰ ἐμηνῦσαν τὸ τοῦ ἁγιωτάτου πάπα, χχαὶ ἐπαραχαλέσον τον 
᾿ ΑΎΣΗ ΤΕ ἘΡ ΛΈΡΟ ὃ ἕ ἈΕῚ μτι ΚΣ Α ἂν . 

να γὙραψῃ εἰς τὴν Ῥόδον χαὶ εἰς τὴν ἘΟΤΡΟΥ νὰ πέψουν τοὺς 

μαντατοφόρους νὰ τελειώσουν τὴν ἀγάπην. Ὃ ἁγιώτατος πᾶ- 
Ἢ δ. 10. ΝΑ ΑΡΑῚ Δ 5 ’ ᾿ δι οἱ Ἀ 

τὴρ ὃ πάπας, ὁιὰ τὴν ἀγαπὴν τῶν χουμιο υνίων χαὶ διὰ τὸ 
; ἐν , ᾿ δα δὶ ᾿ 3, ! . 

συμφέρον τῆς γοιστιανοσύυνης, ἐποῖκαν τὸν χαὶ ἔπεψεν εἰς τὴν 
ὍἜἪἽ . Ν , ’ ι - Ν , 

Ρόδον εἰς τὸν μέγαν μάστρον καὶ εἷς τὸν χοὺ Ἐν τῆς 
Α , » 

Κύπ τρου, νὰ πέψουν τοὺ: ὑχντατοφοροὺς εἰς τὴν Συρίαν ὁία ν 
, » , ΄ ι Σ Ψ. 

τελειώσουν τὴν εὐλογημιενην ἀγάπην. Καὶ ἐπεψᾶὰν χαϊ τὰ 

κουμουνίο, ν 
γην" ε 

Γοτε οἱ Γενου 

, ᾿ « ΄ 7 “᾿ , , ῖ ἐἦ ,ὔ 

ρία, ὁμοίως χαὶ οἱ Βενετίχοι ἄλλα ὄύο χάτεργα χαὶ ἕναν φρό- 
ἤ 5 , . Α συν 

νιμον ἄνθρωπον μαντατοφόρον ὀνόματι μισὲρ Πιὲο Ὑζουστου- 
᾿ Μ ! ε , ι Α Δα 

νίαν, χαὶ ἐπέψαν χαὶ τοὺς ὃ μαντατοφόρους τοὺς ἔπεψεν ὃ 

Ἁ ΄ὔ γᾺ » “᾿ Ἂς δ Ἁ ᾽ -" 

τα χουρτιὰ οπου ἐό χστοῦσαν ἀπο τὸν ὰπαᾶν τοῦ ὑεγάλο υ μο- 

2 τι -ἃ γᾶν - , Ν, , 3 

στύρου, Ο ποῖος μονχυτὰ χρυατωσεν οῸ κατεργὰ αὶ ἔπεψεν 

ξἕ Νὰ ὲ ΔΓΕ τ ΡΝ ΕΟ ΩΣ 
ενᾶν μαντατοφόρον τον μισξρ Γχοερὺε καὶ εἐζεοῆσαν χα! τὰ 

“ ᾿ γ ᾽ ι ᾽ , τ ᾿ ᾽ ,΄ Ἷ 

ς καὶ λθαν εἰς τὴν Αμμόχουστον τῇ ν μῆνος ἰουλίου τὸ ΕΣ 

Χριστοῦ χαὶ ἦλθαν εἰς τὴν Λευχοσίαν εἰς τοῦ παλίου - χαὶ 
Ὁ ς; ΕΣ , ,ὔ ᾿ » " «. , 

μοναῦτα ὥρισεν καὶ ἐξέθησαν β΄ κάτεργα, καὶ ἐδάλεν β΄ μαν- 

τατοφόρους τὸν σὶρ Τουμᾶς Τερρᾶς καὶ τὸν σὶρ Στιένην τὸν 
λ' ἜΑ ᾿ ᾿ ) 4 τ ᾿ , ΞΟ Δ ᾿ ᾽ ΄ » , 

Φαροην᾽ καὶ πρὶ νὰ βγοῦν τὰ χκατεργὰ πὸ τὸ νήησιν, ἐπέθα- 

ὶ α γεν ὁ ἄνωθεν σὶρ Τουμᾶς Τερρᾶς, καὶ ὁ ἐμπάλης ἔοαλλεν ἄλ- 

λον ὀνόματι Τζουὰν Πετοῦυν Λαχνέ᾽ χαὶ τῇ κη΄ ἰουλίου αὐ- 
Θ᾿ 

Α 

νὴ 
. " ἷς .»;ὔ 5 ; , ι 

τῆς ἐχρονίας το Χριστοῦ ἐξέθδησαν ἀπὸ τὸν λιμνιόναν τὰ ἢ 

κάτεργα χαὶ τοὺς υμαντατο όρους χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὸν σουλτά- 

νον, χαὶ εἶπαν οὕτως᾽ 



ΧΟ ΒΌΘΟΣΝ ἨΞ  ΟὟΝΕ ΩΝ 

» ἢ Ν ιν ἢ 
« Αχριδὲ φίλε, διχτὶ εἴμεσθεν πεθυυτημένοι νὰ γροική- 

ς ὑγείας σου, παῤρακαλοῦμέν σε νὰ μᾶς τὸ ποί- 
ἢ - τὰ , ᾿ 

σὩς ἄνξρον με τὴν γϑρα: Ἣν σου ἀνισῶς χαὶ Κατῶι ξχξσλ: να 

Ἢ ᾿᾽ 5» -Σ ͵ ΄ὔ “ " 7 

μάθης καὶ περί ἐμᾶς, χάριτι χυρίου τοῦ θεοῦ εἴμεστεν χαλα. 
ἊΝ , ε Ἔ Ξ , 3 

Αἰδελφέ, γίνωσκε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν κουμουνίων ἐμηνῦσαν 
Α ῳ ΄ω ε , 

μου παραχκαλέ ματα νὰ σοῦ υ᾿ηνύσω νὰ τελειωθῇ ἡ ἀγάπη ιὰ 
“» , ΓΗ ᾿ ΕἾ Ε 

τοῦτον πέμπω σου τὸν σὶρ Τζουὰν Πετουνῆν, τοῦ ποίου ἐπα- 

βαγγείλα; μὲν του πολλὰ λόγια νὰ σοῦ εἰπῇ, χαὶ χεῖνον τὸ νὰ 
7ὔ - , ᾿ Ν Ἂς 

σοῦ πὴ πίστευσέ του ὡς γίον νὰ ἤμεσθεν ἐμεῖς 
ῃ ϊ 

χαὶ ὅ,τι ἀστοι- 
τ “ 

χήματα καὶ σασμοὺς ποίσει μετά σου 
δι. τ , ᾿ -“- » κι , ᾿ Ω ΑΕ ᾿Ξ ΑΝ 
διὰ χαλόν, χαὶ τοῦτον ἐποίχαμέν το μὲ τὴν βουλήν μᾶς. Και ᾽ ϊ ! ! 

, . ἐδ ΤΣ Ξῴτη ᾿ " ἐν 
στερξονοντὰα τὴν αΎΧπΉν, θελόμεν σοὶ τείλειν τοὺς Σαραχη- 

ἿΝΞ  "- ξ᾿ ΠΟ τ υλαχή Φ ἊΣ ἐδιχόν “ανΣκ γοὺυς τοὺς ξχομεδεν εις τὴν φὺυ ἈΑΧῊΝ, με τὸ ξούχον τοὺς. »} 

-- 2 δὲ 

Καὶ τῇ ς υμηνὸς αὐγούστου το Χριστοῦ, ἐπεσῶσαν τὰ 
ΒΞ ΣΕΥΆ » ἅ ᾽ “- ι “Ἢ ς ΕΞ 
ἢ χάτεργα εἰς τὴν ᾿Αλεξά νδο οαν, καὶ μοναῦτα οἱ μαντατοφόροι 

τῶν χουμουνίων ἐπεζεῦσαν ΤΕ τὴν γῆν, χαὶ τ υον τοὺς 
᾿ 419 Ξ » 

μαντατοφόρους εἰς τὸ Κόργιος νὰ ᾽ποῦν τοῦ σουλτά ἄνου τὸ ἔλα 

τοὺς μαντατοφόρους" χαὶ τότε ὁ σουλτάνος ἔμαθεν τὸν θάνα- 
, - «“- δι “-“’“ 2 ᾿ » Α 

τὸν τοῦ ρηγός, καὶ πῶς ὁὲν τοῦ ἔρχεται βοήθεια ἀπὸ τὴν 
, τ » 3 , Α 

Δύσιν, χαὶ ἐσπ λαγχνίστην ας, χαὶ ἔθελε νὰ τελειώση τὴν ἀ- 
, Ξ , ε οἣ - ᾿ Ν ι 

γάπην. Τότε ὁ σουλτάνος ἐδιάλεξεν μεγάλους ἀμιρόδες χαὶ 
ΕΣ “15 Ἂν ΑἹ ᾽ συ. ἣν ι , ἘΝ» 
ἐπέψεν τοὺς εἰς τὴν ᾿Αλεζάνδραν νὰ συντροφιάσουν τοὺς μαν- 

, ν᾿ Α 7ὕ ι Δ ΠΟ Ἂ ι 
τατοφόρους εἰς τὴν συντροφίαν τοὺς ὃ πραμοατευτάόες, χαὶ 

Ὁ" ᾿ ΝΣ , βπῚ 

πῆρεν τοὺς πραματευτάδες χαὶ τοὺς μαντατοφόρους τῶν χου- ων" 

“- δλ ᾿ ὯΝ , Ψὔ 

υουνίων᾽ οἱ δὲ τοῦ ρηγάτου δὲν ἐπῆγαν’ χαὶ εὑρισχόμιενοι ἔμ- 

προσθεν τοῦ σουλτάνου ἐρώτησέν τους: ποῦ εἶναι οἱ μαντατο- 
ε 7 “ γὰ » ᾽ κ᾿ » 5 , 

φόροι τῆς Κύπρου; Εἴἶπάν του: ἀφέντη, ὁρισμὸν ἔχουν ἀπὸ τ 

ἀφεντίαν τῆς Κύπρου νὰ μὲν ἀπ τεζεύσουν χωρὶς νὰ τελειω 

ἡ ἀγάπη. Καὶ οἱ μαντατοφόροι τῶν χουμουνίων ἐδεῖ! 

τὰ χαρτία τὰ ἐθαστοῦσαν, χαὶ ἀνχγνῶσάν τα ἔμπροσθέν του. 

α 

! 

ι 

- “ἜΣ [ΦῚ δὰ ἣΝ τὲ ντά τα εἶπεν τοὺς ἄρχοντες: ἂν θέλετε νὰ τελειωθῇ 



φ04 ΔΕ ΟΝ ἸΑΙΡ κα 

Ξ ἢ » ΄ ε 

ὅπου ἐπῆρα τὰ παλαιὰ χαὶ τὰ νεῖχ, ὡς γίον τ τὸ ἐστερεωσῶν ὃ 

ἰ 

Α Υ ᾽ ι 

μισὲρ Μίάρχο [ἰοιούλης χαὶ ὁ μισὲρ Παρθολομαῖο Μαλώ, καὶ 
Ξ ἢ ᾿ Ξτν ͵ 4, ὋΣ 
ἀνίσως χαὶ δὲν ἐπυθε τίποτ: δὲν πολομῶ. Εἰπάν του: ἄφεν- 

οσ 
“-"Ὕ» » - 3 “ Α 7ὔ 

τῇ, τοῦτον τὸ π ἀμ. ν Ἡμποροὺμ.3 νὰ τὸ ποίσωμ 

ὃ σὶρ Μάρχο το τι οὐδὲ ὁ σὶρ 1ΠΙχρθολομαῖος Μαλὼ δὲν εὖ 
3,75 , ,ὔ - - 5 -" Α 

χαν ἐξουσία νὰ ποίσουν τιτοῖον πρᾶμαν ἐμποροῦν καλὰ γὰ 
, ᾿ - " Ὁ Α 

χιτιόσουν τὰ πράματα τους, χαὶ ὄχι τῶν ἄλλων. Τοῦτα τὰ 
ν΄ , ε χῃν Α᾿ . 

λογίχ εἶπέν τα τοῦ σουλτάνου ὁ σὶρ Γατάνια Τοργίας " χαὶ ὅ 

σουλτάνος ἀγγρίστην ὅτοιμα χαὶ ἔῤαλέν τον εἰς τὴν φυλαχήν. 

Τότε ἐζήτησε χαὶ ὃ υισὲρ Πιὲρ Τζουστουνίας ὃ Βενέτικος νὰ 

πᾷ καὶ χεῖνος εἰς τὴν φυλακὴν εἰς τὴν συντροφίαν τοῦ Γενου- 

Οίσου, καὶ ἐσάλαν καὶ χεῖνον μητά του, καὶ ᾿᾽χεῖ ἐμεῖναν δ΄ 

ἡμέραις. 

Τότε οἱ χριστιανοὶ οἱ μαντατοφόροι ἐμηνῦσαν χρυφὰ τοὺς 

φίλους τοὺς τοὺς πνυτλ δ χαὶ σχραχηνοὺς ἀπὸ τὴν μίαν 
» Α - Ἁ 

μερίαν καὶ ἀποὺ τὴν ἄλλην νὰ τοὺς βουλεύσουν ἴντα στράτα 
᾿ ,ὔ ᾿ πὸ 5 - , ε . 

νὰ χρατήσουν, μήπως καὶ τελειωθῇ ἡ εὐλογημένη ἡ ἀγάπη. 
ἜΡΈτας, ἐπ 5 - «“ 5 τ 

Τοῦτοι καὶ χεῖνοι ἐμηνύσαν τους: νὰ ξεύρετε ὅτι ἀνισῶς χαὶ 
Ἶ .«, - Νι ,ὕ 4 ᾿ 

νὰ ἦλθεν ὅλος ὁ κόσμος, δὲν τζαχίζεται νὰ ποίσῃ ἀγάπην 
ῃ 

ς 

χωρὶς νὰ γενῇ ἡ αὐτὴ χκιτάσσα. Γροικῶντα οἱ δύο υμαντατο- 

φόροι τοῦτα τὰ λογία, ἐμηνύσαν τοῦ σουλτάνου πῶς ἐκεῖνον 

τὸ τοῦ φαίνεται διὰ τὴν χιτάσσαν, ἀρέσχει τους χαὶ χείνους. 

Μοναῦτα ὁ σουλτάνος ὥρισεν καὶ ἐθγ ἄλαν τους ἀπὸ τὴν φυ- 

λακὴν, καὶ ἐμήνυσε νὰ ἔλθῃ καὶ τῆς Κύπρου ὁ μαντατοφόρος 

νὰ τοὺς στερεώσῃ τὴν ἀγάπην. Ὃ σουλτάνος ἐποῖχεν ἕναν 

Ἐπ σάλθο χουντοῦτον, τὸ ποῖον ἐποῖκεν τοῦ μαντατοφύρου 
᾿ . ᾿ “ κ᾿ 

ς Κύπρου, χαὶ ἔπεψέν το μὲ ἕναν μέγαν ἀμιρᾶν νὰ πάγῃ ἔ 

νὰ τοῦ συντροφ' ἄση. Ὅταν ἐπερίλαθεν ὃ σὶρ Τζουὰν Πετούνην 
τᾺΝ “ 

τὸ σάλόο κουντοῦτον, καὶ εἶδεν τοὺς μαντατοφόρους τῶν χου- 
““ ΕΣ 

μουνίων τὸ πῶς τοῦ ἐπέψαν γραφαῖς νὰ παγὴ εἰς τὸ Καργίος 

ὀχμ 

-- 



Ὁ ΡΕΘΥΝ. ΚΙ ΤΘΟΣΙΝ 905 
» , 5. ᾿Ὶ οἷ 7 

χωρὶς φόθδον, καὶ μοναῦτα ἀπέζευσεν ἀπὸ τὸ κάτεργον, καὶ ὁ 
» ΄ 

μέγας ἀμιρᾶς ἁποῦ ἦλθεν ἀπὸ τὸ Καργίος, τὸν ἔπεψεν ὁ σουλ- 

τάνος, ἐπερίλαθέν τὸν τιμημένα καὶ μὲ χαλὸν πρόσωπον“ τὸ Ω 

Υ̓ 
ῃ 
μ 

" ε ΓΕ » - 5 κω ἀν ας “ἢ 

ὁμοῖον χαὶ ὃ υέ γὰς Μιελὲχ ἀμιρᾶς ἐποῖχέν τοῦ πολλὴν καὶ 
᾽ , : . 9. Ων ᾿ ἕξ ε ἔ» » ΔΑΝ Ξ στ᾿ Ἀ 

μεγάλην τιμήν, τὸ αὐτὸ χαὶ οὗλοι οὗ ἀμιοάὸοες:. Τὸ λοιπὸν 

ἐπῆραν τὸν χαὶ ἐπήγασιν εἰς τὸ Καργίος. Τότε ὁ σουλτάνος 
-“ ᾿ - ς ς ᾽ " ΕΣ εἴ 

ὠρὶσε νὰ πᾶσιν ὅλοι οἱ ἄπολλισι (00: ανταμὰ 9. προσ σῦεν τοῦ 

Χ σουλτάνου νὰ ποίσουν τὴν μιχντατοφορίαν τους καὶ μοναῦτα 
“ , 
ὅλοι οἱ μαντατοφόροι ἐπῆγαν ἔμπροσθεν τοῦ σουλτόνου χαὶ 
᾽ “πῶ , ι ᾽ 

εἰπᾶν τοῦ καταληπτῶς τὴν μαντυποφορίον τοὺς" χα! ὀπίσω εἰς 
δ τὰ ᾿ - 15 ΙΝ , - 

πολλαῖς ᾿ἰλιροραῖς χαὶ ἔννοιχις ὑποῦ ἐχυταδικάζουνταν, ἐστε- 
Α Ε - ᾿ 

ρξεῶσαν τὴν" ἀγάπην, ἡ ποία νὰ ἦναι εἰς καλὴν καὶ εὐλογημέ- 
᾿ ΕΣ 

νὴν ὥραν. Καὶ ὁ σουλτάνος ἔμοσεν ἀπάνω εἰς τὸν Κόραν χαὶ 
} 

εἰς τὸ σπαθὶν τὸ γυμνόν, νὰ χρατήσῃ στερεωμένην τὴν ἀγά- 
Α τ ε 

πῊν χαὶ κατὰ τὰ στοιχήματα τὰ ἔχουν συνειθισμένα - ὁμοίως 
, ἘῈ " Ε: Α 3 

οἱ μαντατοφόροι τῶν χουμουνίων καὶ τῆς Κύπρου ἐμόσασιν εἰς 
Χ " » ι » ὔ, 

τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον νὰ χρατήσουν τὴν ἀγάπην στερεωμένην. 
᾿ τω - ΤΣ δ » ᾿ 

Καὶ μοναῦτα ὁ σουλτάνος ὥρισεν δύο Ἄν ὑεγάλους ἀν- 
θοώπους νὰ ἔλθ Ξ “ Ξ ᾿ Υ ΝΣ ρώπους νὰ ἔλθουν μαντατοφόροι εἰς τὴν ζύπρον νὰ δώσουν 

χαὶ νὰ ᾿μόσουν 
πο Ξα ηΖ δ ᾿ “"» , ΣΡ ΣΉΎΑΣΙΞ ΠΟΥΧΣ 
ἐμπροσῶεν τοὺς ὁ!α ὁνομᾶν τοῦ ἜΠΜΟΩΣ καὶ ὁ χουόξρ νούρης 

ὧν Ε2 τς ῳς σὴ : δ 
᾿ 7, Α “» 

τὰ χαρτία καὶ τὰ στοιχήματα τῆς 

ὩΘ 

σῇ στερεωμένην τὴν ον χαὶ τὰ ες 

Τότε ἐξέδησαν 

δες τοῦ ΤΡΗΝ χαὶ κι εἰς ἊΝ: τ τὲ κε ΠΥ πΕ 

χ ν 

5 ,ὔ “ὍΦὋ ΕΣ Α 

ἀγάπης, τὰ ποῖα κάτεργα ἦτον τὰ Ρος 
κ τ Ἐν ἢ 3 

γος σεπτεορίου «το Χριστοῦ, ἐράξαν εἰς τὴν 
: ῃ ῖ Ξ 3 

᾿ , ΒΥ ΆΚΥΣ ᾿ τὰ, ͵ἅ ᾿ 

τὰ ς χάτεργα, τὰ ὃ τῶν χουμουνίων χαὶ τὰ δὶ 
ι » ΄ω 

τιχα, χαὶ ἐφέραν τοὺς μαντατοφόρους τοῦ σουλτάνου, καὶ 
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Κυπριῶταις, καὶ τῶν κουμουνίων, καὶ ἦλθαν εἰς τὴν Κύπρον, 

“ [Ὁ] ς «) 0).-. Ω τ -- Ο) -ν ψὺ ΣΙ « » ο) ς- ΩΣ [9 Ω «--Ἔ ἔο - ν Ν 
᾿ "» 7. δά ᾿ , 

αἱ ἐπερίλαοαν τοὺς μὲ μεγάλην 

τιμὴν καὶ χαράν, καὶ ἐπέψαν τοὺς εἰς ὄμορφα ἀπλικία χαὶ ἀ- 
ζερμῶς ἈΠ ΤΉΝ κ τητὴ, τ τ γαπαύτησαν- χαὶ τἄπισα ὥρισεν ὃ χουδερνούρης χαὶ ἦλθαν 

ὀμπρός του χαὶ ἐμήνυσεν χαὶ τοῦ ἀδελφοτέχνου του τοῦ ρηγὸς 
τε .] ἜΠΟΥῪΣ ᾿ ᾿ Ὁ Α τ » ἊΝ “ο Ξ , ι 3 7 

καὶ ἦλθεν, χα! οὕλους τοὺς ἀφένταις τοῦ ρηγάτου. Και ἐνέ- 

ὅησαν οἱ μαντατοφόροι τοῦ σουλτάνου καὶ δὲν ἐχαιρέτησαν τὸν 

ἐΜΕΛΗ͂ΡΕ, τιν πον ἐδ ταν τῖσς ΝΟ  .-.. ρήγαν πρεπάμενα οὐδὲ τὸν χουδερνούρην, ἀμμὲ μὲ μεγάλην 

σουπερπίαν εἶπαν τοῦ πρίντζη χαὶ τοῦ ρηγός --ἀφένταις, ὁ ὑ- 

ψηλότατος ἀφέντης ὁ μέγας σουλτάνος πόλεως Καργίου καὶ τῆς 

Βαδυλωνίχς χαὶ ἀφέντης τῶν νησίων, καὶ ἀφέντης μᾶς, χαιρετᾷ 

σε χαὶ πολομᾷ σε νὰ ἠξεύρῃς πῶς ἐσυμπάθησέν σοὺ ἀπὸ τὸ 

πταίσιμον σας, ὅτι ὁ πατήρ σου [ἴω 
“τ 
ς» Πιὲρ ἦτον ἡ ἀφορμὴ 

τούτη ἡ μάχη, ὅτι ἐκόμπωσέν τον καὶ ἦλθεν εἰς τοὺς τύπους 
»"} .) ν 

ὲ 
τοῦ ἀφέντη μου, χαὶ ἐποῖχεν πολλὴν αἰχμαλωσίαν εἰς τὴν 

Αὐἰλεξάνδραν χαὶ εἰς ἄλλους πολλοὺς τόπους᾽" ὅμως ἐσυγχώρη- 
» 

σέν τὰ ὅλα, καὶ τώρα ἐστερέωσεν τούτην τὴν ἀγάπην ὄχι δι 

ἄλλον, παρὰ διὰ ταῖς μεγάλαις παραχάλεσες τῶν χουμουνίων, 

χαὶ βλέπε μηδὲν ἦστε ἀπότορμο. ἀπῶὸς χαὶ ὀμπρὸς νὰ ποί- 

σετε τίτοια πράματα, χαὶ ἀλλοίως ἂν δικιμασέτε, θέλετε τὸ 

νώσειν ἐσεῖς χαὶ ὄχι ἄλλος. Γροιχῶντα ὁ χουθερνούρης τίτοιχ 

λογία ἀπὸ τοὺς Σαραχηνούς, ἐθυμώθην, καὶ ἀρωτᾷ τὸν σὶρ 

Τζουὴδν Πεντουῆν χαὶ τοὺς μαντατοφόρους τῶν χουμουνίων, ἀν- 

ἐν χαὶ γροιχῆσαν τοῦ σουλτάνου χαὶ εἶπεν τίτοια ἐλ ΟΣ ἐν 

ἀναπιλήνατοα,. Καὶ κεῖνοι ἀπο ᾿ογήθησαν χαὶ εἶπαν: ἃ αν 
’ ᾽ ο, ) ᾿ . ,ὕ Ἐπ τι λίὰς δι 

κύριος οἰδεν ὅτι τῶρα τὰ ἐγροίκησα τοῦτα τὰ λοῚ ία, ἀψεῖ- 
, Α Α ᾿ ι 6Ὶἷτ7᾽ᾺὔχᾺἝἃ » , » ͵ 

σουλτάνος μὲ πολλὴν χρῶ χαὶ πολλὴν ἀγαπὴν ἐστερέωσεν 
τ προ ΣΧ ΕΥΣ ᾿ Ξα ἢ ι ; κι ῃ 

χαὶ ἐοεοχίωσεν τὴν αὐτὴν ἀγάπ τὴν. Τότε μὲ πολὺν θυμὸν χαὶ 

Ἣν εἰς τὸ παλάτιν χαὶ ὥρισεν μοναῦτα νὰ τοὺς βάλ- 

λουν εἰς τὴν φυλαχὴν τοὺς μαντατοφόρους τ οὔ σουλτάνου χαὶ 

οὕτως ἐγίνετον" χαὶ ἐχαταγνῶσάν τους, χαὶ ἐχεῖνοι δὲν ἐσυγ- 
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χχατέσησαν. Τἄπισα ἐζητῆσαν συμπαθίον τοῦ χουύεο ονούρη 

σ 

ἊΝ 
Ν Ὁ ἐΕΩΣ 

ἣ τ “τς Α ι 

ὃ χουδερνούρη Ε διὰ το χᾶαλον τοὺς πτοωγοὺς τοὺς θιστ'ι γουὺς, 

κι , ι 5 απ Κ , ᾽ 
ἘΑΒΟΔΘΡΓ ΟΝ, ὧ χουδΞρνούρης, αὶ φῆ εν τοὺς ὃ ἡμξροαις εις 

, ᾿ 7 ι , “Φ2 «ὸ ἐμ ᾿ τ 5 

τὴν φυλαχήν, καὶ τὸτῷ ξογᾶλεν τους χα! ἦλθαν ομπρος του 

Ἔν Σν 9 μ ἘΡ ΞΕ ς ἥ 5 χαι ἐδῷχαν λόγον, πῶς συνεῖθιν ἔχουν οἱ μαντατοφόρο! νὰ με- 
, -᾿ " δ 

γαλυνίσχο υν τοὺς ἀφέντ αἰς του, ὄνταν θέλουν χαὶ νὰ συντύχουν 

ὀλίγον δυνατὰ καὶ χωρὶς ἄγγρισιν, διὰ νὰ γεν 
“- (3: 3 , 2 " ᾿ 

᾿ 

᾿ Ἂ ΠΕΡ Σ - ΟΥΨΞ ας ΤΣ ἘΞ ΣΆ “ξ Σ ππῷ . ν ΥΣ μορφή, τὸ ποῖον πέττομεν ὡς ἀξίος ἀφέντης χαὶ προσχυνοῦμεν 
ἰ 

, Φ - πὰ ᾿ 

τὸ ἄράτος τῆς βασιλειᾶς σου νὰ μᾶς συγχωρήσῃς ., Μοναῦτα ὃν 

» ,ὔ Α - ΄ “ 

ὥρισεν χαὶ ἐφέραν τὸ ἅγιαν Εὐαγγέλιον καὶ ἔμοσεν ὃ χουύξρ- 
,ὔ ΄ Ἁ ΝΣ ΄ὔ 

. γούρης, ΥΧ χρατήσῃ τὴν ἀγάπην στερεωμένην μὲ. τὴν δικαίαν 
ΦΉΦα, ΄ ᾿ ΄ ΄ ς 7 

ἐξουσίχν, γῶωρ!ς χαυι μίαν χαχίαν οὗ χαμμίαν ἀπιστίαν. ᾿Ομοίως 

ε, Θὲ ἔμεν ΠΗ ΕΘ θρδὲ " 55 Ὁ χουοερνούρης ἔπεψεν χαὶ ὁὀιλλαλῆσαν τὴν ἀγάπην εἰς ῖ ΓΙ5 ἰ ὶ ἱ Ξ 

΄, Ἶ ΕῚ - ’ “υ “Δ ῖ 

τὴν περκου σίαν “καὶ εἰς ὅλαις ταῖς γώραις τῆς Κύπρου, καὶ 
᾿ ἢ Ὁ 

ἐπερίλχοεν τὰ τἶν ἐς χαὶ τὰ χανιοσχία τοῦ σουλτάνου, χαὶ 
, » "- ι Φ ,ὕ , 

ἔδωκέν τους ἄλλαις Ὑρέθ εἷς χαὶ χανισκίχ νὰ πάρουν τοῦ σουλ 
,ὔ ᾽ ῃὮὉΝἜ ᾿ ΄ Ν, 

τάνου, καὶ ἔδωκεν χαὶ τοὺς μαντατοφόρους δόχιμα χανισχία, 

χαὶ ἐπολυγιασέν τους, χαὶ ἀποχαιρετῆσαν καὶ ἐπῆγαν μὲ τοὺς 
στὰς ὅλας ὅλη ; 

μαντοτοφόρους τῶν χουμουνίων εἰς τὴν Αμμόχουστον χαὶ, .2- 
«Ρ. ΞΡ ΤΩΣ ΞΞ Αι χαὶ ἐπ: ᾿Ξ λὶ Δ νεοησᾶν εἰς τὰ χάτεργά τους, χαὶ ἐπῆγαν υὲ τὸ καλὸν εἰς τὴν 

“- ᾽ . - » ᾿ 

Αἰλεξανόραν. Καὶ ἐόγάλαν τοὺς χρισ στιανοὺς ἀπὸ τὴν φυλαχὴν 
[2 ὯΝ Π Α ᾿ , ᾿ 

ὅσους εἰχαν εἰς τὴν Συρίαν, χαὶ ὅσους Σοροιχηνοὺς εἴχασιν εἰς 

ὀγάλαν τους, καὶ πᾶσα 
ἣν 

τὴν Κύπρον εἰς ταῖς φυλακαῖς ὅλους. ἐ 

τὸν τόπον του. 

χὲς ἔλθωμεν πάλιν εἰς τὸν θάνατον τοῦ ρηγὸς τὸ 

νο τριωμένου τοῦ ρὲ Πιέρ. Ὅ πρί ἰντζης χαὶ χουόξρν ύρης τῆς Κύ- 
Μ 1 ΠῚ - Α 

προὺυ ξπεψεν εἰς τὴν Δύσιν ἕνα νοτάρην ὀνόματι ἰἰσξρ Παρθο- 
ι 

΄ Κ 5 ς “- . 
ἀρθαῖον σφάση, εἰς τὸν ἁγιώτατον Πάπαν νὰ χηρύξῃ τὸν 

Ε 

ι ἀρμάτωσεν μίαν σατίαν χαὶ ἔπεψέν χα 

Πηγαίνοντα ἔμπροσθεν τοῦ Πάπα, πολλὰ ἐκατηγορῆσαν 
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τοὺς Κυπριώταις: τὸν ποῖον ἐντύσαν τὸν μίαν τζανουνίαν εἰς 
Α δε ὦ . ΄ὔ “ω ,ὔ ἢ ᾿ ΡΥ ΡΞ » Φ᾽ 

τὴν αγὶᾶν “ὐφιᾶν τῊς Κύπρου, χαὶθρ τὸν ΧΟ ΟΝ εντυσὲεν 

τὸν τὴν ἀρχιεπισχοπὴν τῆς Κύπρου. Καὶ τοῦτος ἐστράφην εἰς 

τὴν Κύπρον" καὶ στρέφοντά του, γροιχῶντα ὁ χουόςε ερνούρης τὸ 

χαχὸν θέλημαν τοῦ Πάπα, ἐξανάστρεψεν ἄλλους μαντατοφό- 

ρους, τοὐτέστιν τὸν ἀρχιεπίσχοπον τοῦ Φουλίε, ὅπου εὑρέθην 
2 . σι 7} " ῬΟ " ; , ἊΣ 

εἰς τὴν Κύπρον, καὶ ἕναν χαδαλλόάρην ξενιχὸν ὀνόματι μισὲρ 
, γχ" , - “- 

Γιλιέρμον τὲ Εζουρνίγι, χαὶ τόσον ἐχοπιάσαν χαὶ ἀλλάξαν τὸ 

καχὸν θέλημαν τοῦ Πόπα, χαὶ ἐπ ροσδέ χτὴν τοὺς χαὶ μὲ κανι- 
Α 

σχία πρεπάμενα, τὸ ὁμοῖον τοὺς ἐποῖχαν χαὶ οὗλοι οἱ ἀφέν- 

ταῖς, χαὶ ἐστράφησαν εἰς τὴν Κύπρον τὸν φεύρουάρην τ ξθ' 

᾿ “-» , "" » ᾽ὔ ε ’ »᾿ " Καὶ τῇ κθ μηνὸς αὐγούστου εὑρέθην ἔμπροσθεν τοῦ χου- 
- τ “ νγγῃν Α ε Ἶ 

Θερνούρη ἕνας γραμματικὸς τοῦ Τζουὰν Σιλερίου, ὅπου ἦτον 

μαθητής του, ὁ Νικολὸς Τεναοῦ, νοτάριος τὸν ἔφερεν ὁ ρὲ Πιὲρ 

μετά τοῦ χαὶ ἐπηῖχέν τον λιζίον του χαὶ ἐποῖχέν τὸν χαντζη- ἰ χ 

“Ὁ Α “Ὁ 

λιέρην μέγαν τοῦ συνχρίτου, χαὶ μετὰ τὸν θάνατον τοῦ οὲ 
, ᾿ ,ὦῦν ε - 

Πιὲρ ἐφῆχέν τον ὁ ἐοὐβεῤνάν ὕρης εἰς τ᾽ ὀφφίχιν του ὡς γίον ἦτον 

χαὶ μὲ τὸν ρῆγα- καὶ αὐτὸς ἐκήρυξέν τὸν παράδουλον, καὶ 

“ 

ΣΡ ΞΕ Δ ᾿ “ ι " ΕΣ - 
εἶπεν τοῦ χαὶ πῶς γράφει εἰς τὴν Δύσιν γραφαῖς - ἐποῖκεν τρό- 

Ἂε ᾿ἷΝ 5 
πὸν εἰς τιτοῖον μόδον ὅτι ἀπὸ τ -“- « τε ἱἐερίαν τῆς ρήγαινας ἔγρα- 

ψεν τοῦ ΠΙόπα ἕναν χαρτίν, τὸ ποῖον ἐπιάσαν τὸ χαὶ ἐφέραν 
Μ ᾿ Ε2 2 “Δα - ὩΣ " 

το ἔμπροστέν του, χαὶ ἄλλον εἰς τ οήγαν τῆς Φραγγίας χαὶ 

;»ἢ} ο᾽) - ωὲ Β6Ὶ - ὡς 
Ἁ -“ » -“ » 

χα τοὺς ἄρχοντες πῶς ἐποῖκαν ἄδιχον φόνον εἰ 
δι ᾿ ΕΣ) ͵ ε 4 

Ἴγαν, χαὶ νὰ ἀρματώσουν οἱ ςνουσίσοι ὃ κάτεργα 
, 2 οι “4 ’ . 

τ ὄν τῆς νὰ ἔλθουν νὰ σηχώσουν τὸν υἱὸν τοῦ ὃε 

« 

ως “Ὁ 

᾽ Α ᾿ ᾿ " , 9 ᾿ ε 

Πιὲρ ἀπὸ τὴν Κύπρον καὶ χείνην νὰ πάγῃ εἰς τὸν ἁγιώτατον 

Πόύπαν ν᾽ ἀγχοιλέ σουν. Καὶ μοναῦτα ἔπεψεν ὁ χουδερνούρης χαὶ 

ΣΟΠΞΒΕΥῊΣ 3 καὶ ΠΝ τ ΤῊΣ ΠῚ ΠΣ 5 τς ἔφερεν ἔμπροστέν του (τὸν) Νιχολὸν χαὶ ἐξέτασέν τον, καὶ χεῖ- 

γος ἀρνήθην λαλῶντα: ψέματα λαλεῖ ὁ μαθητής μου! Καὶ ὃ 

ἰωδι. 
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’ ἔδει »; 8. » Α 

μαθητής του ἔδειξέν του τὴν ΤΟΣ χαὶ χεῖνος ἐχάθην ἀπὸ 

τὸν φόρον του. Θωρῶντα ὁ χουθερνούρης, μοναῦτα ἔπεψεν ἔσω 

του χαὶ ἐγύρεψεν ταῖς Ἰράθτι του, χαὶ εὗρεν ὅλαις ταῖς χκό- 
ΠΕΣ ἢ 

πεψε Με χαὶ μοναῦτα ξΞπευξν τὸν εις Εν: παῖς τῶν γραφῶν ὅπου 

2 λαχήν. ἐῤάλ ΕἾΟ ΠῺΣ -ἦ χαὶ ἐμολόνησεν πᾶσ τὴν φυλακήν, ἐράλαν τὸν εἰς τὸ ἘΞ ΟΣ χαὶ ἐμολόγησεν πᾶσα 

πρᾶμαν, καὶ μέσα εἰς ὅλα 

Τὸ 

χ 
,ὔ Ε “ “- Α ἢ 

Γένουθαν ἔδωχάν το τοῦ υἱσὲ ἼΣ οὐ ΗΝ: νὴ τὸ 
ι 5 ΠῚ) Α “ “ ᾿ 

μισὲρ Πιέρου Γριμάνη, καὶ ἐμήνα νὰ ἔλθουν πολλὰ πλοῖα δια 
- 

νὰ ξηλοθρεύσουν τὸ νησίν. 

Ὁ χουθερνούρης μοναῦτα ἐμήνυσέν το τοῦ καπετάνου τῆς 
,, 5... 35. κ » ᾿ , .] 

Α' ὑμοχούστου ν᾽ ἀρεστιάσουν τὸν αὐτὸ Μόρκο Γ ἱνίεξρ χαὶ νὰ 
“ Α 7 

πιάσῃ τὰ χαρτία τὰ τοῦ ἔδωχεν ὁ Νιχολὸς νὰ πά 

ΓΓΕῚ τ ἢ 5: ΒΩ “9 Ὁ .9 Ὁ Ν ἘΣ «ν Γένο ς αν. Γροιχῶντα ὁ χαπετάνος ἔθαλλέ τον εἰ 
5 . ψῃῷν 2 “ ἕν καὶ ἔσφιξέν τον, καὶ ἔδωκέν του τὰ χαρτία χαὶ ἔπεψέν τα τοῦ 

δξὲ ὧν τὶ [Ὁ “᾿ χουδερνούρη εἰς τὴν Λευχοσίαν. Γροιχῶντα ὁ ποδεστ 

Γενουσίσους τοῦτον εὑρισχόμινος εἰς τὴν Λευχοσίαν, πῶς εἰς 

τὴν ᾿Αμμόχουστον ὁ ἐμπαλῆς ἔθαλεν τὸν Γενουοίσον εἰς τὴν 

φυλαχὴῆν, χαὶ εἶχεν ἀθικάρην εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον ὀνόματι 

Νικολὸ Τομενίχο, ὁ δὲ ποδέστας τὸν ἀθιχάρην ἔκραζέ τον ᾿ν- 
ὔ Ν ΖΞ ΜΕ 

τώνιον Δελαθινίαις, παιδίος πραματευτής, καὶ γροικῶντα πῶς 
» ν ᾽ - , ΣΝ ΜΞ ἐφυλάχισεν τὸν Γενουδίσον εἰς τὴν φυλαχὴν τοῦ οηγός, ἔπευεν 

ε - “ » , ᾿ ͵ ; ῬΞ ΠΩΞ 

ΠΡ ἘΝ ὁ ποδεστᾶς τοῦ ἀθιχάρη νὰ πάρῃ τὸν Γενουοίσον 
Γ 

ς τὴν ἐξουσίαν σου" ὁ ποῖος ἔπεψεν β΄ Γενουδίσους, τὸν Του- 

μάζο Τζηγχαρᾶ καὶ τὸν σὶρ Παρσεθὰλ Σιμπῶ, εἰς τὸν χαπε- 

τάνον τῆς ᾿Αμμοχούστου, ἘΈΙ τὸν Γενουθίσον τὸν χὐτὸν 

σὶρ Μάρχον, νὰ τὸν βάλλῃ εἰς τὴν φυλακήν του, διότι εἶναι 

τῆς ἐπαρχίας του. Ὃ ἐμπαλῆς γροικῶντα τοῦτον, κατὰ τὸ πα- 

λαιὸν συνῆθιν ἔδωκέν τού τον, καὶ ἔοαλέν τον εἰς τὴν φυλαχήν 

του κατὰ τὸν ὁρισμὸν τοῦ χουδερνούρη. Καὶ ὁ ἐμπαλῆς ἐμή- 

γυσεν τοῦ ποδεστᾶ χαὶ ἦλθεν ἔμπροσθέν του, ὅταν ἦτον εἰς 

τὴν Λευχοσίαν, καὶ ἐζήτησέν τοῦ τὸν παράθουλον, καὶ ὁ πο- 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 14 
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δεστᾶς ἐδιχφέντεψέν τον εἰς τὴν καλλίτερην λογὴν ὅπου ἠμπό- 

ρησεν, χαὶ εἰπε οο ου πῶς δὲν ἠξε ῦρεν χανέναν πρᾶμαν ἀπὸ τὶ 

ρης ἐγράφαν τὰ χαρτία. Ὃ χουύερν οὐρης εἶπέν του: ἀνισῶς: χαὶ δὲν 3 

ἘΞΤΕΥ ΠΠΠΩΤΕΕ Ἔν π Νός ΡΟΣ ἊΝ τΎτος. εἰ δὲ χο ΕΝ ) 
ἡζευρὴ τίποτε, ἂς πάγἢ ἀκαταζήτητος, ει ὃς χα: ζξυρει νὰ 

μ᾽) ςε ξ- σου θάνατον. Καὶ τοῦτος ὁ λόγος ἄρεσεν τοί ποδέστα: 

Υ] 
᾿ -“ , ᾿ : 

ες χαὶ ἕναν νοτάρην, ΧΑῚ ΕΞ 
᾿ - ᾿ ᾿ 9 τῷ ᾿ . ν ᾿ 

πῆγαν εἰς τὴν φυλαχὴν, καὶ ἐπῆραν χαὶ ἐμαρτυρίσαν τὸν 

Νιχολὸ Τεναοῦν, χαὶ ἐμολόγησε: ἔμπροσθέν τους, τὸ πῶς ὁ 
σ ᾿ 

ἄνωθεν σὶρ Μάρχος ἦτον αἴτιος τῆς αὐτῆς ὑπόθεσης. Καὶ ὅν- 

ΜΕΝ ς 
7, ε ͵7ὔ ᾿ ς ’ 

ταν ἔμαθεν ὁ χουθε ἐερνούρης τὴν ἀληθείαν, ὁμοίως χαὶ ὃ ποδέ- 
" ΜΕ 

αλεσεν τὸν χουδερνούρην να ξχὴ μακρυσμιαν ὀλίγον, 

-“ 

μᾶν χαλ- 

ΑΥ. 
Ν Α ᾿ 7, Γ᾿ Δ ὃ: ι " ἡε τὶς, , Ἃ ΞΞ με δες 

ιζ νὰ ποίσουν βουλὴν χαὶ νὰ ξετάσουν χαὶ τὸ πρᾶ! 
Ι ε , " 

Ἐσυγχατέθην τοῦ ὃ χο ουδερνούρης, καὶ ὁ ποδέστας ἐ- 

πῆγεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον μὲ ὅλους τοὺς Γενουθίσους ὅπου 

ἦτον μετά του" μανθάνοντά το ὁ χουδερνούρης, διὰ νὰ παύσῃ 

τὴν ταραχὴν, μὲν γινῇ σχκαντάλον εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, ἔπε- 

ψεν ἕναν χαρτὶν πολλὰ χουρτέσικον τοὺς πραματευτάδες τοὺς 

Γενουθίσους, ἀγχαλειῶντα τὸν ποδεστᾶν χαὶ τὸν ἄνωθεν σὶρ 

Μάρχον οἱ ποῖοι πραματευτάδες ἀναγνόντα ταῖς γραφαῖς τοῦ 
, 

χουθερνούρη, ἐγράψαν του μὲ ιἐγάλην ταπείνωσιν χαὶ χουρτέ- 

σιχα πολλά, χαὶ πάντα ἐδεῖχναν αἴτιον τὸν ποδέσταν χαὶ τὸν 

σὶρ Μάρχον. 

ὋὉ δὲ χουδερνούρης πολομᾷ αὐλὴν μεγάλην, καὶ βάλλει 

τὸ ἀγκάλεμαν ἔμπροσθέν τους, ζητῶντα χρίσιν ἀπὸ τὸν Νιχολὸ 

Τεναοῦν. Καὶ ἡ αὐλὴ ἀποφάσισε νὰ τοῦ δώσουν θάνατον πι- 

χρὸν ὡς γίον παράῤουλον, χαὶ διατὶ ἦτον μην ἐπαραδῶχάν 

τον τοῦ χουδερνούρη χατὰ τὸ ὡρίζαν ἡ ἀσίζαις. Καὶ κεῖνος 

ἔδωκέν τον καὶ κωλοσύραν τον, καὶ ἐφορκίσαν τον τὸ τὴν φούρ- 
“ “ - “) ᾧ 6 ΄, , “ 

χαν τὴ ΧυριΧΧ τῆ ιςἃ σέεχτε θίου το Χριστοῦ. 

Θεωρῶντα ἡ αὐλὴ πῶς οὐδὲν ἠμπορεῖ νὰ ἔχῃ τὸν σὶρ 
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᾿ 
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Μάρχον, καὶ δὲν ἐθέλαν νὰ καταπροσωπίσουν τοὺς Γενουσίσους, 

χρυφὰ ἐπαραγγεῖλ οὗ πισχόπου τῆς ἘΝ ΘΟ χαὶ ἀ- 

ξαὐτῆς του ἐσυμ. πὴ τὸν ποδέσταν νὰ ἔλθῃ νὰ ζητήσῃ 
Ἀν μι] Ν ᾿ 

συμπαθίον ἀπὸ τὸν χουθερνούρην διὰ λόγου του, διὰ τὸν σὶρ 
ς » ε “ Σ»ῸῊ- ο Ψ 

Μόρχον: χαὶ οὕτως ἐγένετον: οἱ ποῖγοι: ἐξέόησαν καὶ ἦλθαν ὃ 
ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον εἰς τὴν Λευχοσίαν, καὶ ἐσυμπαθίστησαν 

ἰλαθέν τοὺς πολλὰ τιμημένα 

ς τὰ ἅγια τοῦ θεοῦ εὐαγγέ- 
᾿ 5 ᾿ Α “ 

λια νὰ μὲν ἀποσχεπάσῃ εἰς τὴν Δύσιν τὰ μαντάτα τοῦτα, 

ὍΡΩΙ Βεωβοντα 

᾿ Θι ΓΕῚ Φ ς- Σ] 
-Ὁ 
ῳ ψν Οὐ ς. [9 «-- Ω ες 0) τ] δ τε [ΟἹ ε- ΓΕῪ Ο Ψ Ν Ὡῳ ἴδ « ὮΝ « ὡς ἊΝ δ Ὺ «ὶ [Ὁ Ω ἘΣ «-« ̓ ΟΝ 

-Φ 
[τὴ 

“ἘΣ 
[Ὁ] [Ὁ] « ῷ» 

πάρη τὴν χώραν του, καὶ ἐκατάστησεν ἕναν Τοῦρχον διχόν του 

» ᾽ “ γ Ἁ 

λεσεν καὶ ἐοχπτίσαν τον, χαὶ εἶπέν τους πῶς εἶχεν πόλὺν χα!ι- 

ρὸν καὶ εἰχεν πίστιν νὰ βχπτιστῇ. Θεωρῶντά τον ὁ χαπετάνο 

ἐπίστευσέν του καὶ ἐποῖκέν του μηνίον, χαὶ ἀποθάρρησέν τον᾿ 
᾿ - “3: » ν " ᾽ , ι “ ψῬ , 

χαὶ τοῦτος ἦτον ἀπὸ τὸν ᾿Ατταλιώτην, χαὶ ἔλαχεν ἔξω πέρ- 

νωντὰα τὴν ᾿Ατταλίχν ὁ ρήγας, χαὶ οἱ ᾿Ατταλιῶταις ἦτον συγ- 
᾽ , ᾿Νδ ᾿ 7 ε ΡΞ ε ε , “Ὁ 

γενάδες χα! φίλοι του" ὃ ποὸϊῖος χαθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν ἐδήνετον 

υὲ τοὺς τοπιχοὺς καὶ ἐπρουμουτίχζέν τοὺς ἀπὸ τὴν μερίαν τοῦ 
, 

Ταχᾷ, νὰ τοὺς δώσουν τὴν χώραν εἰς τὸ χέριν τους. Καὶ ἅνταν 

ἐχατάστησεν ὑερτιχὸν ἀπὸ ξαὐτῆς τους, ἐμήνυσεν τοῦ Ταχᾶ 

νὰ ἔλθῃ νὰ τοῦ δώσουν τὴν χώραν" ὁ ποῖος κατὰ τὸν λόγον 

τοῦ ἦλθεν μονονυχτίς, καὶ ἔδχλεν λαμπρὸν εἰς ταῖς πόρταις, 

χαὶ ἐθάλαν σχάλαις εἰς τὴν μερίαν ὅπου ἔόλεπεν ὁ βαπτισμέ: 

νος καὶ κεῖνοι ὅπου ἦτον σασμένοι μετά του, χαὶ ἐνέόησαν εἰς 

τοὺς τοίχους, καὶ εὑῤίσκαν τοὺς ἄνδρες ὅπου δὲν ἦτον εἰς τὴν 

βουλὴν ἐσχοτόναν τους, καὶ εἰς τοῦτον τὸν μόδον ἐπῆραν ιδ΄ 
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πύργους, χαὶ ἐσχοτῶσαν χαὶ πολλούς. Καὶ θέλοντος τοῦ θεοῦ, 

ἐδιάθην ἡ βίγλα χαὶ θωρεῖ ταραχὴν μεγάλην, ἔνωσέν τὸ χαΐ 

ἐποῖχε νῶσιν τοῦ χαπετάνου μὲ μεγάλην καὶ ἄγριαν φωνήν" 

χαὶ γροικῶντα ὁ μισὲρ Τζουάνης ὁ πρράννς μοναῦτα ἐση- 

- “ -- » ΚΝ ’ το . -- μάναν τὴν χαμπάναν μὲ τὸ σφυρίν, καὶ εἶχάν το διὰ παραθου- 

λίαν, καὶ μοναῦτα ἀρματώθην ὁ λαὸς, χαὶ ἦλθαν χαὶ ἐσμίχτη- 

σαν μὲ τοὺς Τούρχους καὶ πολεμίσαν ὡς τὸ πωρνόν, καὶ βοη- 

θῶντος τοῦ θεοῦ ἐνιχῆσάν τους οἱ χριστιανοί, καὶ ἐσχοτῶσαν 

πολλοὺς χαὶ ἕναν μέγαν ἀμιρᾶν συγγενῆν τοῦ Ταχᾷ χαὶ πολ- 

λοὶ ἐπῆγαν νὰ χατεθοῦν μὲ ταῖς σχάλαις χαὶ ὁ βαπτισμένος 

καὶ οἱ συντρόφοιτου, καὶ ἀπὸ πάνω ἐσχοτῶσαν τους. ᾿Αμμὲ 
Α 

χεῖνοι ὁποῦ ἄλθαν νὰ βάλουν λαμπρὸν εἰς τὴν πόρταν ἐνέθη- 
᾿ » ᾿ . 

σαν ἔσω δύο Τούρκου ὡς γίον τὸ αὐτὸν χαὶ ἐσχοτῶσάν τους. 
“ ἂν ς ΑΙ ς ἘΞ γᾷ , " » ᾿ ΓᾺ ἘΕ 

Θεωρῶντα ὁ Ταχᾶς π δὲν εἰχεν διάφορος, ἄμμε ἔχασεν πολ- 

λοὺς ἀνθρώπους χαὶ τὸν δ πον του, εὐχαίρεσεν τὸν τόπον μὲ 

μεγάλην ἀντροπῆν. 

Γροιχῶντα τοῦτα ὁ χουδερνούρης, ἐννοιάστηχεν ὅτι ὁ χα- 
᾽ὔ Ψ . Ν, Α ἐξ τόδ, --ἷἰ σπΠ - ᾿ 5» Ἷ 

πιτάνος ἔθελε νὰ δώσῃ τὴν χώραν τοῦ Ταχᾶ, χαὶ ἀομάτωσεν 
τὰς , , ι ἔρ Η ᾿ ι γεν - , 

μοναῦτα β΄ κάτεργα καὶ ἔοραλεν χαπιτάνον τὸν σὶρ Τουμᾶς τὲ 
ΕΣ 

Μουντολὴφ τῆς Κλήρου, χαὶ ἔπ τεψεν ν ἀλλα ἄξουν τὸν χαπιτάνον 
5» ᾿ γγ Α , ε 

χαὶ ἔῤαλεν τὸν σὶρ Εστὰν Πασαντόν, χαθαλλάρην τοπιχόν, ὃ 
- , Α 

ποῖος ἦτον Γενουθίσος" χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Ατταλίαν, καὶ 
» Ν 9 » “- Η “- “ 

ἐπέρασαν εἰς τὸ ᾿Ανεμούριν καὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν γῆν τῆς Τουρ- 
Ἷ 

χίας, καὶ ἐκουρτζέψαν τοὺς χαὶ ἐποῖχαν τους μεγάλην ζημίαν, 
ἧς ᾽ ᾿ ᾿΄ ΄ ἘΝ ς ᾿ ᾿ 

χαὶ ἐπεσώθησαν εἰς τὴν ᾿Ατταλίαν. Καὶ ἐξέτασεν ὁ σὶρ Του- 

ΣΙ ἦφις τὴν ἀφορμήν, καὶ ηὗρεν χαθαρὸν τὸν σὶρ μᾶς τὲ ΜουντολῚ ( 

Τουμᾶς τὲ Κολλίες - χαὶ ἀφῆχεν τὸν σὶρ ᾿Εστᾶς εἰς τὴν ᾿Ατ- 

ταλίαν, καὶ ἔφερεν μετά του τὸν σὶρ Τζουὰν τὲ Κολλίες " καὶ 

ἐφῆχεν τὸν αὖτ : 

" ᾽ “φχ1ιὔ , » ὃς τοι ᾿Σ ΑῚ ᾿ΕΝ 

τὴν ᾿Ατταλίαν, καὶ ἐστράφησαν εἰς τὴν Κύπρον. 

Καὶ μέσα εἰς τοῦτον ἐδιάόην καιρός, χαὶ ὁ ρήγας ἦλθεν 
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᾽ ΗΠ » Π σι ,ὔ ᾿ θέ ἣ τᾷ Α ΧᾺ Ἄν τὰ ἣ ν , 

εἰς τὴν ἐτὰν χρονῶν ιε΄, χαὶ ἐθέλησεν νὰ ζητήσῃ τὸ ρηγάτον 

του, νὰ μπῇ εἰς τὸ ποσέσον τοῦ ρηγάτου. Καὶ τὸν νοέμόριον 
- ἶ γ΄ “" τ -" ΄ - , ᾿ , 

μῆναν «το Χριστοῦ εἶπεν τοῦ θείου του πῶς θέλει νὰ πάρ 

τὸ ρηγάτον του. ὋὉ χουδερνούρης υὲ καλὸν θέλημαν δὲν τὸν 
δ » “- Μ "κ᾿ 

ἔθαλεν καμμίαν διαφορὰν, ἀμμὲ μοναῦτα ἔταξεν τοὺς χαθαλ- 
͵ τ ΔῈ ᾿ Γι 9 , ΝΣ 

λάριδες τῆς βουλῆς νὰ σωρευτοῦν εἰς τὴν Λευχοσίαν τῇ πρώτῃ 
, ᾧ τὶς, ἀΞΆΝΣ , ᾿ ὃς 

δικεθρίου τῆς αὐτῆς ἐχρονίας, νὰ στρέψῃ τὰ ρηγάτα τοῦ ρη- 
; νὰ " ὙΝ τ - ΡΝ ᾿Ν 

γός, τοῦ χληρονόμου τῶν αὐτῶν ρηγάτων. Καὶ τῇ τετράδῃ, 
, ΙΝ τὸς ᾿Ν ΄ὕ 5» Ω « 

τῇ κὃ' υνμηνὸς δικε(Ο)οίου ἐσυμπιάστησαν οὗλοι οἱ χαθαλλάριδες 
᾿ » , » »Ἂὦ “" ΥΣ Ὶ “ ἌΣ - χαὶ οἱ ἀφένταις εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ πρίντζη χαὶ χουοερνούρη 

3 Ἂἱ Η 4, Α “- Ί , : “6 Ῥ 

εἰς τὴν Λευχοσίχν χατὰ πρόσωπα τῶν Κουντιάτιχων. “ὥρισεν 
᾿ ἘΠ . ν ο ἮΝ " ᾿ 

τὸν σὶρ Τουμᾶς τὲ Μουντολὴφ τὸν ἀδετούρην νὰ ζητήσῃ τα 
ν , Ν Ν κι »Ν ἡ ΄ , "᾿ ῃς “ ᾽ - , 
ρηγάτα διὰ τὸν ἀδελφότεχνόν του ἔμπροσθεν τῆς αὐλῆς κατὰ 

Ν “- ς -" » , ᾽ ᾿᾽' δ, ππ » 

τὸ συνῆθιν᾽ ὁ ποῖος ἐστάθην εἰς τὰ ποδία του χαὶ εἶπεν: ἀ- 
[2 

φέντη χουθδερνούρη, ἤλθαμεν εἰς τὴν ἀφεντίαν σου ὅλοι οἱ ἀν- 

θρῶποι τοῦ ρηγός, καὶ δείχνομ ν σου τὸν ἀφέντην μᾶς τὸν ρή- 
Ἀ ΝΥ 7, , , ΓΞ ,ὔ 

γὰν τὸν ἀδελφότεχνόν σου, χαὶ κληρονόμον μας τοῦ ρηγάτου 

Γεροσολύμου καὶ Κύπρου: καὶ πολομοῦμέν σε νὰ ξεύρῃ 

γα 

ἀφεντίαν σου χαὶ τῆς αὐλῆς τῶν αὐτῶν ρηγάτων, ὡς χαθὼς 

ζεις, τὸ πῶς ὁ θεὸς ἐποῖκεν τὸ θέλημάν του ἀ χαὶ ἀγρωνί πὸ 
" τὰ Αξ Υλ Ἂν ᾿ -᾿ ᾿ . Ν, , . ᾿ Ἂ ΒΕΩ 

τὸν ἀφέντην μας τὸν ρήγαν τὸν ἀδελφόν σου τὸν ρὲ Πιὲρ τὸν 

υἱὸν τοῦ ρὲ Οὑγγε᾽ ὁ αὐτὸς ρὲ Πιὲρ ἐφῆκεν ἕναν υἱὸν ὅπου 
ἣν Μ ΄ ι δ τ - . ι 

εἰναι ἔμπροσθέν σας᾽ χαὶ διατὶ ἦτον ἀνήλιχον, ἐπερίλαθες τὸ 
, ᾿ ΚΝ, ΄ ᾿ ῃ ᾿ ᾿ , 

χουδέρνον, χατὰ τὸ ἴσον δίκχιον καὶ χατὰ τὰ καλὰ συνήθισ. 

τοῦ εὐγενεστάτου ρηγάτου τῶν Ἱεροσολύμων χαὶ τῆς Κύπρου, 

ὅτι ἐσοὺ εἶσαι ὁ περίττου χοντὸς συγγενὴς χαὶ χληρονόμος τῶν 

αὐτῶν ρηγάτων" καὶ ἂν εἶχεν ποίσειν ὁ θεὸς τὸ θέλημάν του 

ἀπὸ τὸν αὐτόν μας ἀφέντην, ἔθελεν στεφθῆν ἡ ἀφεντιά σου ρη- 

γας" ἀμμὲ ὃ ἀφέντης μας διὰ τὸ ἔλεος τοῦ θεοῦ ὁ Πιὲρ τὲ 

Λουζουνίας χούντης τῆς Τρίπολης χαὶ χληρονόμος τῶν αὐτῶν 

ρηγάτων ἔνι ζωντανός, καὶ εἶναι νόμου ἡλικίας, ζητᾷ σου νὰ 
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“2 . ΩΝ “Ὕ» - » - ε » " « ἐς 

παρῇ τὰ ρηγάτα του; ἂν φανῇ τῆς αὐλῆς, ὡς ἐχεῖνος ὅπου δὲν 
ι 
ι γα. χοντότερος κλ ἡρονόμος τῶν αὐτῶν ρηγ ἁτων᾿ κα ἀνισῶς ἡ 

᾿ “ τ . ᾿ 

ἀφεντιά σου χαὶ ἡ αὐλὴ τούτων ἀπιστεῖ το, ἔνι ὅτοιμος νὰ τὸ 
- Ἀ ἴτω ε ΜΗ ε ᾿ “,. - δ᾽ 

παραστήσῃ χαὶ ἀς τὸ δὴ ἡ αὐλή, ὡς γίον νὰ τῆς φανῇ ὅτι 
᾽ τ ᾿ " , , "“ "“ ϑ εἶναι χρῆσι νὰ τὸ δείξῃ - χαὶ παραχαλεῖ σας νὰ πιάσετε τὴν 

ἐζήτησίν του, ἃν φανῇ τῆς αὐλῆς. Καὶ ἀπὲ τοῦτον ἐμπαίνει 
" 

᾿ εἰς τὴν αὐλὴν, χωρὶς νὰ πῇ τὸ ἔχει εἰς τὸν χαιρὸν ὅταν θε:- 

λήσῃ. 
᾽ -- ε » , " ᾿ ᾿ς Α ἘΞ ΙΝ, 

Εἰς τοῦτον ὁ χουθερνούρης ἐστάθην ὀρθὸς εἰς τὰ ποδία 
3 Υ̓ ᾿ δ ΝΞ: “ Ἂν , Ω ἐἶ ταν 

του χαὶ εἶπεν τῆς αὐλῆς: ᾿Αρχοντες, ἐχατάλαθα χαλὰ τὸ 
» ε γεν “- ε .ἮΝ ΠΡ ες ἂν κ ἶν 

ἐζήτησεν ὃ σὶρ Τουμᾶς τὲ Μουντολὴφ ὁ ἀδετούρης, διὰ τὸν 
"Ὁ , , , “Ὁ , ᾿ » , 

ἀδελφότεχκνόν ψου ζητῶντά μου νὰ τοῦ τὸ στρέψω τὰ ρηγάτα 
ἣ ᾽ 

᾽ 
χεῖνος ὅπου ἔφτασεν εἰς ᾿ -» ἘΥ̓ Ν , ε 

του τὸ πῶς εἶναι δικά του, ὡς γίον ἐ 
, 2, ν δ τ “ τὰ «ε “᾿ » μον ““-- 

τὸν νόμον. Ἄρχοντες, ἄς δείξῃ πῶς εἶναι υἱὸς τοῦ ἀδελφοῦ μου 
ι , “»"Ὕ» ἣ 7 " “- ΕΥ , ς , - ,ὔ , 

τοῦ ρὲ Πιὲρ, καὶ πῶς εἶναι νόμου ἡλικίας, καὶ τότες θέλω ποί- 
, ᾿ δ, - ΩΕἿ οΝ 5» 

σειν τὸ θέλει τὸ δίκαιον. Καὶ ἀπὸ τοῦτον βάλλομεν εἰς ἄ- 
δ τῳ Ἅτᾶς ΠΔᾺ ν᾿ » ᾿ ὯΔ. , , 

γρωνημίδαν τῆς αὐλῆς, χωρὶς τὸ ἔχω νὰ εἰπῶ τίντα τόπος 

χαὶ χαιρὸς νὰ ἦναι. 

Ὃ ρήγας ἔφεοεν χαὶ ἔδειές τ ἀξιολόγους ἀφένταις, χαὶ " ρηγᾶς ξῴξερεν χαὶι ξιζξεν μετ αζι ὍΝ ᾿ς χφε ς, 

“ ᾽ ᾽ Ἷ - » , -" γ΄ [ -- ᾿ 

ἐμόσαν εἰς τὰ ἅγια τοῦ θεοῦ εὐαγγέλια, πῶς εἰναι υἱὸς, τοῦ ρὲ 0 

Πιὲρ χαὶ εἶναι δίκαιος κληρονόμος τῶν αὐτῶν ρηγάτων, καθὼς 

τὸ ἐκράτεν χαὶ ἐνοιλεῖ γέν τὸ ὁ πατήρ του ὃ οὲ Π: ιέρ , χαὶ εἶναι 

χαὶ γόμου ἡλικίας ἐτῶν ιε΄. Καὶ εἰς τοῦτο ἀϑβνς, τον ἡ αὐ- 

λή καὶ μοναῦτα εἶπεν τοῦ χουδερνούρη ἡ αὐλή -- ἀφβμπᾷ 

χουθερνούρη, ὃ ἀφέντ τῆς ὁ ἀδελφότεχνός σου ἔδειξε 

μαρτυρίαις, χαὶ εἶναι δίχαιον νὰ τῷ στρέψῃς τὰ ρηγάτα του. 

Καὶ μοναῦτα ὁ χουσεργούρης ἔμπροσθεν τὶ 

νάτισεν, καὶ ἐχράτεν ἕναν κεργὶν εἰς τὸ χέριν του καὶ μ᾽ ἐχεῖ- 

γον ἐπαράδωχέν του τὰ ρηγάτα τοῦ τοῦ ἀφέντη τοῦ συνεσχάρ- 

δου. Τότες ὁ συνεσχάρδος εἶπεν τοῦ κληρονόμου νὰ ποίσῃ ὅρ- 

χον᾽ ὁ ποῖος ἐγονάτισεν χαὶ ἐποῖκεν ὅρχον ὀμπρὸς τῆς αὐλῆς. 



ΧΥΡΟΩΝ ἘΕΟ Ν. 215 
᾿ » ἫΝ Ν 9 Δ 

Τότε εἶπεν ἡ αὐλὴ τοῦ συνεσχάρδου: ἀφέντη, ὁ κα 
5 τς , , ' 
ἐποῖχεν τὸ πρέπει, ὅσον ἦτον ΤΡΡΑΝ ταις χα! 

δὰ - 

΄ Ξ “ἢ Ξε, στὸ ῃς" “σοὺς λο . δες ΄π}). μαῦ, κα! Ξμπροσ Εν τοὺς ογὰα ες τοὺς 

Α Ν ’ -- 7ὕ ᾿ Α νομὴν τὸν χούντην τῆς Τοίπολης εἰς τὰ 
ἢ - ἷ 

σιον χληρονόμον χαὶ υἱὸν τοῦ ρὲ 
΄ὔ 5 ,ὔ ᾿ ᾿ ΄ "5 ι ΕἸ ᾿ 7, 

λίζοι ἐποῖχάν τοῦ ὅρκον κατὰ τὸ συνῆθιν. Καὶ τἀπίσα ἐμήνυ- 
- αὐ ὦ Ν ᾿ » ᾽ ᾿ 

σεν ὅλους τοὺς ΡΝ χαὶ καθαλλάριδες νὰ ἐλθουν εἰς τὴν 

Λευχοσίαν εἰς τὸ στέψιμόν του. 

μηνὸς ἰανουαρίου ἃ το α΄ Χριστοῦ Καὶ τῇ χυριαχῇ 
ῃ : 

5 φῶς - δ ἊΝ ᾿ γ 7, Η , 2 - 7, - ᾿ 

ἐστεφθην ὃ ρε ΠιῈρ τε Λουζουνίας ὃ χούντης τῆς Τρίπολης εἰ 
᾿ ςε “- σ ἢ ΠΣ Δ} “ο΄ ΚΩ͂ » 

τὴν ἁγίαν Σοφίαν ρήγας τῆς Κύπρου. Καὶ τῇ β' ὄκτ ὁρίου 
ρ΄’ γ΄ ΄ὔ "» Ὁ ἘΦ ἐδ ᾿ δος Σ ι "» “1 

ΧτοΡ Χριστοῦ ἐπῆραν τὸν εἰς τὴν Αμμόχουστον καὶ ἐστέψαν 

τὸν ρῆγα τῶν Ἱεροσολύμων, χατὰ τὴν προπάλαι συνήθειαν" 
᾿ " Ξ ἮΝ ὍΝ τ Α ἣ , 
ὅτι ἁφὸν οἱ χατάδιχοι τοῦ τιμίου σταυροῦ ἐπῆραν τὸ Ἱεροσό- 

᾽ -» ᾿ 

λυμαν, ἐδῶκαν τὴν ἀξίαν τῶν ᾿Ἱεροσολύμων καὶ τὰ σημεῖα εἰς 

τὴν ᾿Αμμόχουστον. Καὶ ἐωμα εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου Νικο- 
, πον ΄ ᾽ ᾿ 

λάου χαὶ ᾿᾽χεῖ ἐστεφυῃνς χαὶ ἐογαίνοντά τοῦ ἦλθεν εἰς τὸ πε- 

ροῦνι!ιν νὰ χαῤαλλιχεύ σῇ τοτε ἀπήδησαν οἱ Βενετίχοι χα 
Α ἀν ᾿ ΄ 

πιάσαν τὸ ρέτινον τοῦ ἀλόγου του τὸ δεξιόν, οἱ Γενουδίσοι 

ἐδιαφεντεῦγάν το διὰ λόγου τους, χατὰ τὴν φραντζίνζο ν τὴν 
“ 

εἴχασιν, ὅτι ἐχάρισάν τούς το, ὅτι πάντα ὅνταν νὰ χαθαλλι- 

κεύγῃ ὃ ρήγας, οἱ ΤΓενουθίσοι νὰ ἦναι: δεξιὰ χαὶ οἱ Βενετίχοι 
» , .» . ε 7ὔ γ᾽ «“ 9 ᾽ 
ἀριστερά. Καὶ ἔλαχεν ὅτι οἱ Βενετίχοι εἶχαν ἕναν χαράοιν εἰς 

κ , ι Ν ᾿ ἢ ι "» ΄, , 7 - 

τὸν λιμιόναν, χαὶ διατὶ ἦτον πολλοὶ ἐγυρέψαν νὰ ποίσουν τοῦ- 
΄ ἌΡΩΥ ἀξτῦχε 

σὸν τ ἀπ τήδημαν. Καὶ εἰς τοῦτον ἐγίνην μία ταραχὴ μεγάλη. 

Καὶ ἧτον συνῆθιν ὅτ' ἐγυρίζαν τὸν ρήγαν ἀπὸ τὸν ἅγιον Νι- 

χόλαν ὡς ταῖς λόντζαις, χαὶ τότε ἔρχουνταν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν 

ρηγάτιχην. Θεωρῶντα ὁ πρίντζης τὴν ταραχὴν μεγάλην, μο- 
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ναῦτα ἔδωξεν τοὺς Γενουοίσους χαὶ τοὺς Βενετίχους, χαὶ ἐπία- 
᾿ ᾿ 5 ". , Ε ον . ) ἀσ- ᾽ σεν τὸ χαλινάριν ἐχεῖνος χαὶ ὃ ἐν τὐρβ λμαε καὶ ἐπῆραν τὸν 

΄ ἵ “ Ν ἢ 

χαὶ γυρίσαν τον χατὰ τὸ συνῆθιν, ὄχι τελειωμένον γυρὸν διὰ 
Σ ᾿ : ὙΑ ΦΣ " Ν ᾿ Ν ᾿ 

τὸ σχάνδαλον, καὶ ὁ χύρης τοῦ αὐοοροὺ εἰς τὸν ζαρθὸν ρέ- 
" -, ν " ᾽ ε δ’ 

τινον. Καὶ ὅνταν ἦρταν εἰς τὴν αὐλήν, ἐφο οὐῴθην ὃ ποδέστας 

τοὺς ΤΓενουσίσους, μήπως καὶ οἱ Βενετίκοι ποίσουν ριμοῦριν εἰς 
΄ 

τὸ ἔμπα τοῦ ρηγος εἰς τὴν αὐλήν, ὥρισεν καὶ ἐχρατοῦσαν τί- 
Ἁ - “) ᾽ 

ποτε μιχρὰ ἄρματα ὅλ οἱ Γενουδίσοι ἀπὸ χάτω τους. 
τῶν ᾿ . ’ ΄ Ἐς ᾿ Δ ὥζγω , 

Τῇ τ: ὀχτωύρί ἰοὺ «ατοβ Χριστοῦ, πρὶν στεφθῇ ὃ ρήγας, 
᾿ἷΝ τῆαι - , 

ἔδωχεν ὅλα τὰ φίκια τοὺς χάτωθεν ἀφένταις τοῦ ρηγάτου τῶν 
ΝΥ " τ . ν᾿ , , 

Ἰεροσολύμων, τὰ ποῖα νὰ ἦναι στερεωμένα χαὶ βεθαιωμένα " 

τοὐτέστιν τοῦ μισὲρ Τζάκου τὲ Λουζουνία τοῦ θείου του χον- 
ΠΣ Ἀ ᾿ , Ἂ ΄, »“--ἶν Ὕ Π 

τοσταύλην, τὸν σὶρ Λίουν τε Λουζουνίαν συνεσχάρδον, τον σιρ 
Ὕ -"» νὴ “4 ν .ΝἮΝῊἯ γι χ ͵ 

Τουμᾶς τε Μουντολὴφ τὸν ἀδετούρην τῆς ἩΦΝΝ πουντουλιέ- 

ρῆν, χαὶ τὸν μισὲρ Νικολὸ τοῦ τω: σα τ λάνον τῶν Ἱε- ἿΞ πὴ 
το. φ 

ροσολύμων, τοῦ μισὲρ Τζάχου τὲ Λουζουνία τοῦ ἀνηψιοῦ του, 

τοῦ υἱοῦ τοῦ κούντη, τὸ οἰ του τὸ χουντάτον τῆς Τρίπολης. 
᾿ ι “, 9 ΄ Ν “ κι Ἀ Π 

Καὶ ὄνταν ἐστέφθην, ἐχάρισεν πολλὰ ψουμία, διὰ τὸν ὁ- 

- ρισμὸν τῆς μητέρας του. Θεωρῶντά τον οἱ θεῖοί του χαὶ “ οἱ 

Ν- . ΒῚ ἕτεροι ἀφένταις, διὰ νὰ ὑὲν ξηλοθρευτῇ τὸ ρηγάτον, χαὶ ἥ 

ζημία πέσῃ ἀπάνω τους, ἐδῶχάν του νόταν τοῦ ρηγός, χαὶ ὁ 

ρήγας μὲ μερτικὸν τοὺς λᾶς του ὅπῳ εὑρέθησαν ἐχεῖ ἐποῖχεν 

μίαν ἀσίζαν εἰς τὴν αὐλήν, ὅτι εἴ τ' χαρίσει ἀποὺ τὴν ἡ- 

μέραν ἁποῦ νὰ χουρουνιαστῇ ὅλον χρόνον τῆς ζωῆς του, ἀποὺ 

δ Ε΄ χρονῶν καὶ ἀπάνω, νὰ ἦναι ἀξαζόμενον" καὶ ἀπὸ κχὶ ε΄ χρο- 

γῶν χαὶ χάτω εἴτι χαρίσει νὰ μὲν ἀξαάζῃ τίποτε, εἰ δὲ ἀποὺ 

χ ε΄ χρονῶν καὶ ἀπάνω νᾶναι στερεωμένον εἰς τοὺς αἰῶνας. Καὶ 

ἅντα τὸ ᾽μαθεν ἡ θήγαινα ἔπληξεν πολλά, ὅτι ἐν ὐτνλον 

νὰ δώσῃ ὁποῦ ᾽χεν φιλίαν πολλὰ ἄλλα χωρίχ. Καὶ ἀπ ἔχει 

πάλε ἄρχεψεν ἡ ἔχθρα μὲ τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ ἀντρός τὴς. 
" ᾽ “-“ . - ς 

Καὶ ὄνταν ἐκάτσαν εἰς ταῖς τάόλαις νὰ φᾶσιν, ὥρισεν 
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δὰ Ν ὡς ΕΘ ΣΕ 
" Ἀν ὅς Ἁ  ΕΡΕ 

χαὶ βάλαν τὴν τάῤλαν τοὺς Γενουθίσους δεξιά, τοὺς Βενε- 
᾿ ΕΣ ; 5 ἫΝ, ᾿ ΘΝ ΖΕ ἘῸΝ ᾿ 

τίχους ἀριστερά ̓  χαὶ ὡς γίον ἐτρῶγαν, ἐφοδέριζεν ἕναν χου- 
Ξῶὶ Α " “5 τ τ.» 4 κι ὃ πον ἿΣ, Ἢ γανλ - 1 ν 

μοῦνιν τὸ ἄλλον, καὶ ἐτρίςξαν τὰ δοντίχ τους. Τὸ λοιπὸν ὁ 

5} , ᾿ ᾽ , κεν 

ποδέστας μισὲρ Αντῶνιος Τανεγρο 
» , δ ον 5 ΕΣ , ε -. 

νουδίσους χαὶ ἀρματώθησαν πιδεξία ἀπἔσω χρυφά, οἱ ποῖγοι 

ἦσαν ἀπὸ χείνους ἁποῦ χάτζαν εἰς τὴν τάόλαν, χαὶ ἀπεστέ- 
ἀήρ: 

χουνταν Γενουδίσους διὰ τὸν 
αδες 40: » ᾿ πὸ 67 ᾿ς ε ΄ » τα σον Ἃ 58 5.3. κὸν ΠΖΩΣ ᾿ 

ἐσηχώθησαν ἀπὸ ταῖς τάολαις, ὁ ρήγας ἐπῆγε ν ἀλλάξῃ τὰ 

φορήματά του εἰς τὰ σπιτία τοῦ σὶρ Τεμένς Πετρέ, πουρζέζης 

ΡΣ 

Ὁ ἢ Ἃ μᾷ ““Ω᾽ ον 5 ἈΔΡΌΧΝ “ » δῶ“ ΠΣ - ο) 5 “- ΤΡ 7: τῆς Ἀμμοχοὺστ υ, χαὶ ἐστράφην, χαὶ ἀρχέψαν" εἰς τ ἀρχιί- 

ι φ ς 9. , ε 4 
σματα χαὶ ὥς που νἄρτῃ ὁ ρήῆγας, ἐτιμάζαν οἱ Γενουοίσοι τοὺς 

΄ ᾿ Ὡ ι Α ,ὔ “- 

Βενετίχους, χαὶ οἱ Βενετίχοι τοὺς ξνουοί(σ)ους ᾿ χαὶ μοναῦτα 
“ ᾿Νδ ΄ ε ι χη 2 » «. ᾷ.΄͵7 ς ι 

Ύ πραματευτάὸθες Τενουσίσοι, ὁ σιρ Τζουλίεν ᾿Ιταλίε, ὁ στρ 
᾽] ᾿ τ ΄ ᾿ ε ι ᾽ ὡς δ ᾿ - ΄ :- ᾿- 

Ε μπᾶρ Ναπορίτζο, χαὶ ὁ σιρ ἔγχατεφλεν τε Φλουσιχ, ἐογάλαν 

ἰων οἱ ων ο) « 0) « -ς ὃΝ ἴῳ ς ν Φ ο) 
-ὦ 

ΡΝ ωὲ -. «) δὰ 
Α , ι - ᾽ - 

τὰ σπαθία τοὺς καὶ ἐτοέξαν ἀπάνω τοὺς 

οἱ Βενετίκοι τοὺς Γενουδίσους πῶς ἔρχονται ἀπάνω τους, ἐογά- 

λαν χἄτινες τὰ σπαθιά τους ἀξαὐτῆς τους, τοὐτέστιν ὁ σὶο Γιαν- 
σ ᾿ ε ᾿ ᾿ ι ᾿' , 

νάχης ΚΚονέρ, καὶ ὁ σὶρ δαρὶν Μαρπίς, χαὶ ἐστάθησαν νὰ ὃια- 

φεντευτοῦν. Γροικῶντα οἱ Γενουσίσο!. οἱ ἀρματωμένοι ὁποῦ ἐ- 

λά- 2, ΞΡ πγγϑοναι ΤΣ ἼΞΩΞ ΕΘΝ ΠΥ ΞΞΛΑΣΕ ἄχαν ἔξω τῆς αὐλῆς ἐορουθίσθησαν χαὶ ἐμπῆκαν. Οἱ σεργέν- 

ταις ὁποῦ ἐθλέπαν τὴν σχάλαν ἐπίχοαν χαὶ ἀποαρμαοτῶσάν τους. 

᾿Ἐγροικήθην ὁ λόγος εἰς τὴν γώραχν πῶς τυρχγὴ υξγάλη ΡΟ Κη ἡ ουΡις χορ θυ βου χη ϑηθτνα 
͵ 

αν αι ἐσυνπιαστησαν 
«“νΥν 

Ἂν ᾽ ᾽ δε: , ι ᾽ , 

εἶναι εἰς τὴν αὐλὴν «τοῦ ρηγός, χαὶ ἐτρέ 
Δ νον τὸ ΞᾺ ἩΨ ΩΝ , ς 

νὰ δοῦν. Γροικῶντα οἱ ἀφένταις τὴν ταραχήν, ἀφῆχαν τὸν ἀ- 
Α » ι ᾿ ε 5 , .»; ᾿ ; 

φέντην εἰς τὴν τζάμπραν, καὶ οἱ ἀφένταις ἐξέθδησαν: χαὶ τὸ 
᾿ δ». ᾿ , ᾿ ἢ , ε .Ρ "ἢ- ᾿ 

να. δοῦν τὰ σπαθία γυμνὰ καὶ χείνους ὅπου ἐορούθησαν νὰ 

“οὗ ἥ - β8. -» ἘΝ ᾽ γα ᾿ - “ ᾿ ἀδί " ΄σ ὙΑΞ μποῦν περφόρτία, ἐθυμώθησαν καὶ ἀγγρίστησαν, χαὶ ἐρίσαν τοὺς 

χαθαλλάριδες χαὶ τοὺς βαχλιώταις νὰ τοὺς πιάσουν χαὶ χεῖνοι 
᾽ ῃ , 5.1π δ΄ ΤΣ » 
ἐτρέζαν νὰ φύγουν. ᾿Επιάσαν ὃ πραματευτάδες ἀξ αὕτης τους 
᾿᾿ ΠΕ Σ , ᾽ , ᾿ . π-ς͵ , » ἡ τη . ᾽ 

καὶ ηὐρᾶν τοὺς ἀρματωμένους καὶ ἐσχοτῶσάν τους. Καὶ τὸ ἀ- 
-" πλίκιν τοῦ Πέτρη ἦτον κοντὰ τῆς αὐλῆς τοῦ ρηγός, καὶ ἐποῖ- 
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τὶ χαν γειοφύριν καὶ ἐπηγαῖναν ἀπὸ τῶναν σπίτιν εἰς τὸ ἄλλον. 

Γουμᾶς Ἡζηγκὰλ χαὶ ὃ σὶρ Το- 

μένιχο Ῥορίας, καὶ ἑτέρους ἀπὸ τὴν σχούναν, χαὶ ἕνας νοτά- 

χαὶ ἐλαφῴθησαν χαὶ πολλοί. Ὅτι 
ν ) ᾿ κ “] ᾽ Α , “ 

τζης ὠρισξ γὰ τοὺς ρυν 9 αῳποὺ πάνω Χχοτῶ" 

Α ᾿ Ω Π “- ͵ ν᾽ ΩΝ ᾿ ὋῬ ᾽ ἢ 4 Ζ 

χαὶ βρουθῶντά τοὺς ἀπὸ τὸν φόρον, ἐπιάνασιν τὰ μαᾶρμαᾶρενα 
, «Δ . " 

πιλερία τοὺς ἡλιχχοὺς τῆς λόντζας νὰ γλυτώσουν οἱ ὃ ἐν εῖνοι 
»"» , ν ᾽ὔ 3 ᾿ ῃ 

ἁποῦ ἐστέχαν ἀποὺ πάνω μὲ τὰ σπαθίχ χαὶ 

τ 

χ 

τους. χαὶ ἐπέοταν χαὶ σχοτώνουνταν, ὃ σὶρ Νιχὸλ ᾿ἔσταμπι- :) ᾽ ἷ ι 

΄ὔ 

νέλλο χαὶ ὁ σὶρ Νιχὸλ τὲ Φροντεφρασία, χαὶ ὁ σὶρ Φράσες 
- » χι" ᾿ 5 

Κινταμάρ, . χαὶ ὃ σὶρ Ελου) ίξο Σιμπό, χαὶ χείνους τοὺς ὄχρεμ- 

μίσαν ἀπὸ τὴν λόντζαν ὀμπρὸς τῆς πόρτας ἦτον ὁ Λανσελὼτ, 

Μαλοζὲλ χαὶ ἕτεροι. 
- " , ε -"Ὰ 2 

Ἢ ταραχὴ ἦτον πολλὰ ΣΙΩΝ ὁ λαὸς τῆς Αμμοχού- 
Οι 

στοῦ ἐπῆγαν νὰ γαλάσουν τὴν λότζαν τοὺς Γενουθίσους. Θεω- μ ᾿ς. 

ρῶντα οἱ Ὀενετίχοι. πῶς ἐσμίχτησαν πολλοὶ Γενουῤίσοι, ἐπία- 
Α ,ὔὕ 

σαν τὰ τριστέλλια εἰς. τὰ χεργία τοὺς νὰ . διχφεντευτοῦσιν. Καὶ 

ξὸ ζει ἣ χὸὼς πὲ σελ οὗ) ἣν ΝΟ “1}}} “““0})" τῇ: γύ Υ̓ δ ὃ) ἔδραξεν ὁ λαὸς τὸ σεντοῦχιν τῶν γραψιμάτων τῆς λόντζας τῶν 

Γενουθίσων χαὶ ἐτσαχίσχν το. Πολλοὶ Γενουδίσοι ἀπὸ “πὸν φό- 

ον ἐνέθησαν εἰς τὰ αἱ ἐχρεμμοῦταν χάτω εἰς τοὺς 
Ν γεν » 5 “ 

Φρεμενούριδες. Τίτοιοι ἐσχοτώθησαν χαὶ ἄλλοι ἐλυχθώθησαν, 
"» “ ᾿ ΕΥ Α , Ὁ » 

καὶ ἄλλοι ἐγλυτῶσαν" χαὶ ἂν εἰχαν τοὺς πιάσειν οὕλους ἐσχο- 
, ε, » » Ἄν δ 5 , ε ι ε 

τόναν τους, ὅτι ἤτζου ἐδῶκαν ὁρισμόν. Καὶ ὁμοίως χαὶ ὃ μι- 
- , “ πεν ΕΥ ᾽ 

σὲρ Πιὲρ Μαλουζὲ ὁ τζαρ. περλόνος τῆς Κύπρου ἦτον εἰς τὴν 
᾿ Ἔ: ῃ ον , 

μέσην ὅτι τὸ ν ἀποφάγῃ, ἐπῆγεν πρὶν τὴν ταραχὴν χαὶ ἐγύ- 
Ὁ ΗΝ εἶν ἧς γσει δες  Σ  ς ν 1 ΑΔ 

ρεψε νὰ στραφῇ, χαὶ εἶδεν τὴν ταραχήν" καὶ ὁ μωρὸς καὲ ὁ 
᾽ . ᾿ , 

μεθυσμένος λαὸς τῆς Αμμοχούστου ἐπῆγε νὰ τὸ σχοτώσουν, 
᾿ 5 ἵχρ-- ι ᾽ “-- , 

καὶ ἐτρέζαν οἱ χαθαλλάρι ἰδὲς χαὶ ἐγλυτῶσαν τον. 

Καὶ ἅνταν ἐγροίκησεν ὁ πρίντζης π 3 

μοχούστου ἐπῆγαν εἰς τὴν λότζαν, χαὶ ἐτζακίσαν τὸ σεντοῦ- 

οἱ λᾶς τῆς ᾿ΑμΞ 

Ὡ Α 

χιν, καὶ ἄλλοι ἐπῆγαν εἰς τὰ μαχζενίχ τοὺς πραματευτάδες ; Υ ι - 
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χοὶ εἰς τὰ σπιτία τοὺς χαὶ ἐχουρσεῦγάν τους, μοναῦτα ἔπεψεν 

τὸν σὶρ Τζουὼν τὲ Μόρφου τὸν χούντη τὲ Ρουχᾶς μὲ πο)- 
᾿Ὶ Ρ ͵7 δ ἢ ᾿ ι ε 7ὕ Π 

λοὺς χαοαλλάριὸες χαὶ λαὸν τῶν ἀρμὰ χτων, χαὶ ὡρίσαν καὶ 
5 , - , ν᾽ 4 ΄ὕ 

ἐδιαφεντέψαν τοὺς λᾶς νὰ υτηδὲν ἦναι ἀπότορμοι νὰ ποίσουν 
᾽ὕ » 7, ΄ “ 5 ’ὔ 

χαμμιίον ἀγοανάχτησιν τὸ οὺς ὐήνα, σους. Καὶ παραῦτα ἐσύρ- 

τήῆσαν χαὶ ἐπῆγαν ἔσω τους. Τἄπισα "ηὗραν τοὺς Βενετίχους 

χαὶ στέχουνταν εἰς τὴν λότζαν τους ἀρματωμένους μὲ φλάμ- 
", Γ- ᾿ » πὶ , ἢ 

πουροὸν ἃ ἀδίπλωτον χαὶ ἐδῆλεν πόλεμον, χαὶ ἐποῖχαν τους χα! 
7 Ξ- ᾿ -᾿ 7 τ -Ο 

στράφησαν εἰς. τοὺς τόπους τους. Καὶ ἐδ ιᾶφεν ντέψαν πᾶσα λο- 
ΓΑ ας »"' ἐ δὲ ἊΞ ἐς ἕ 

γὴν ἄνθρωπον νὰ μὲν βαστάξῃ ἄρματα, καὶ μιηδὲν τορμήσῃ 
Ἱ 

Τί, , Α ΝΣ 5 ᾿ ΄ ἤν, ΤΣ δ τινὰς νὰ ζημνιώσῃ τινὰν οὐδὲ εἰς τὸ χορμίν του, οὐὸξ εἰς τὸ 
ΕΣ μ ῃ ᾿ , ἐΕ » ῳ ἧς “» 

διχόν τοὺ: ΧχΧαὶϊὶ ξὶ τις πα ἢ χατα προσωῶπα τοὺ αὐὑτοὺυ ορισμοὺ 

Α τ ,ὕ ᾿ Ἁ ὯΝ , Υ 

νὰ ἦναι τὸ κορμίν του χαὶ τὸ ὃῖιχον τοῦ εἰς τὴν πέναν. 
ε Ἴ . "“ τ τ ! Ά ἘΕ ἀλλ Σ , ἘΞ Ὺς 
9) ρηγᾶς αντῶν ἔἐνῶσξὲν χὰι ξπλωξν ἢ ταραχὴ χαὶ πασὰ 

ΥΣ ΕΣ “Ὡ 2, ᾿ 5» ν Ν' Α 

εἷς ἐπῆγεν ἔσω του, ὥρισεν χαὶ ἐχράζαν τὸν ποὐέσταν τοὺς 
ΣΝ ΘΡῚ ᾿ ἜΣ ἜΉ ΤΟν στα τε “ὦ Σ οἵ Γενουοίσους ὅπου εὑρέθησαν εἰς τὴν ρηγάτικην αὐλήν, χαὶ οὐ- 

ποίντζη, χαὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ςὲ 
- ὩΣ 

τῆς ταραχῆς, τοὺς λογάδες το 
τ ΄ 7 

λοιποὺς ἀφένταις χαθαλλάρους, χαὶ ἑτέρους ὅπου εὑρίσχουνταν 
᾿ ᾿ ͵ πξ 

εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ρηγάτικην, καὶ ἅνταν ἦλθαν ἔμπροσθεν τοῦ 
ΕῚ , " ε “» ΄, Πὰπ τεν α ρηγός, τότες ὁ ρήγας εἶπεν τοῦ θείου τοῦ τοῦ πρίντζη νὰ 

συντύχῃ τοῦ ποδέστα διὰ τὴν ἔρχαιον φέσταν, ὅπου γίνετον 
ὃ Ω ᾿ 5 , τ "- ι ε ᾿ 
ιὰ τὴν ἀφορμήν του. Καὶ ὃ πρίντ τζης πολλὰ ἐκατηγόρησεν 
Α' , " Ν ᾽ ͵ὕὔ , ͵ δι 

τὸν ποδέσταν διὰ τὸ ἐγίνετον, καὶ εἶπέν του θαρρούμενα: δὲν 
᾿  κὰ « , ε δια Ὥ ἮΝ 

ἔμεινεν ἀξ αὑτόν σου νὰ μιηδὲν εἶχεν θανατωθῆν ὁ ἀδελφότε- 

χνός μου ὁ ρήγας μὲ τὰ ἐρηοῦτα σου, χαὶ νὰ σχοτωθῇ χαὶ πο- 
- ε 

λὺς λαός" καὶ σοὺ ἤσουν ἡ ᾽φορμὴ νὰ ξηλοθρευτ τῇ ἡ χαρὰ τοῦ 
" , 

στεψιμάτου τοῦ ἀδελφοτέχνου μου διὰ τὰ χαχά σου ἔργατα 
7 ι 3, ε 3 ᾽ ε 

Καὶ ἔρισεν ἕναν νοτάρην καὶ ἐπροτεστίασέν τον ὀμπρὸς ᾿ς ὅ- 
᾿ λους, καὶ ἔθαλέν το εἰς γράψιμον. Καὶ ὁ ποδέστας ἄρχεψεν 

τὰ ; τ ᾿ "Ξ Ν ς μοναῦτα νὰ δείξῃ πῶς δὲν εἶναι πταίστης. Καὶ διότι ἦτον 



' 

᾿ Η ΄ Ε ᾿ ι ᾽ ᾿ 

γὰ δώσῃ ἐγγυμαχίαν ὡς τὸ πωρνὸν διὰ ν ἀπολογηθῇ ἀπάνω 
ἌΣ Δ ΟΝ: ἐγςς, “. “ Ὁ ΡΝ ρα Ἐς - “ , 
εἰς τὴν ἀρέσταν ὅπου τοῦ ἐποίχασιν. Τότε ἔπεψεν χαροαλλαά- 

᾿ ᾿ " ἂν . , " τς, ΄ ΄ 

ριδες χαὶ ἀνθρώπους τῶν ἀρμάτων νὰ τοῦ ποίσουν συντροφίαν 
᾽ ᾿ 5" ὦ ἃ ἊΝ " δα λ -“" ΄ ζ 

εἰς τὸ ἀπλίχιν τοῦ ὁιὰ νὰ ὠὰ τοῦ ποίσῃ τινᾶς χαμμίαν 

ἀγουνάχτησιν, χαὶ υἱὲ ὅλους τοὺς πραματευτάδες ὅπου ἢτον εἰς 

ον ᾿ - δ Ὦ5 ᾿ν “ ΟΥ ὝὟήσε “ΔΩ! ΘᾺ -ὶ βρ,ς ή τ τὴν συντροφίαν τῶν Γενουοίσων. Τότε ὥρισεν τὸν βισκούντην 
᾿ ᾽ ῃ -- -, ᾽ 4 ΕΞ ᾿ , ᾿Ὶ νξ’, 

καὶ εὐξοὰν α“μαζιὰ και ἐσηκῶσαν τὰ κορυ τα τοὺς Γενουοίσους 

« ῳ- Ω 
᾿ " Σ “- ᾽ ᾿ 

κοτωμινα, χαὶ ἐπὶ ρᾶν το ζῶ τῆς ᾿Αμμοχούστου εις τὸν 

ναὸν τοῦ ἁγίου (Γ)εωργίου καὶ χεῖ ἐθαψαν τα. 
ε Ἶ, δι ἊΝ τ } Ἄ Ἁ “Ὁ ο, δι} , Ε 

Ὁ ρήγας δὲν ἔδειξεν φανὸν ἀπὸ. τοῦτον, ὅτι δὲν τὸ ἔδει- 
" 

ἣ " ᾿ , 

χνεν" χαὶ ἔθελε νὰ ποίσῃ τ Χ 

Ν ἢ ΝΟ, , ἊΣ , 5 , 7, - Ξ 

διχοχίνοντα δύο ὑέοαις, τῇτιβ ὀχτωῦρ ου τοῦ Χριστοῦ, ὃ 

ΤΓγοράπην, τὸν σὶρ ᾿Ογκὲτ τὲ Μιμάρς, καὶ τὸν σὶρ Τζάκε τὲ 

Σανταμιχελ, χαὶ ἄλλους χριτάδες χαὶ νοτ ἄριδες εἰς τὴν συν- 

τροφιάν τους, νὰ πᾶσιν εἰς τὸν ποδέσταν νὰ ζητήσουν τοὺς ἀν- 

τίλογους εἰς τὰ ζητήματα τοῦ ρηγός. Καὶ διότι ὁ ποδέστας 

ἦλθεν χατὰ τὴν ἐγγυμασίαν του, ἀμμὲ ὁ ρήγας ἦτον σχολισο- 

ἱενος “εἰς ταϊς τίούσταις χαὶ δὲν ἡμπόρησε νὰ τοῦ γροιχησῃ. 

Καὶ ὅταν οἱ ὄἄνωθεν ἐπῆγαν εἰς τὴν λότζαν, ἐ 

ἔστα τοὺς αντυλογους; ὁ δὲ ποδέστας εἶπέν τους: ἄρχοντες, 

δὲν υοῦ φαίνεται καὶ εἶμαι! χρατούμινος ν᾽ ἀπολογηθῶ τῆς τι- 
“ “ . ἣν ᾽ ΄ ΆὌ , . Ἢ 

υῆἧς σας, ὥς που νὰ “μοῦ δείξετε πῶς ὁ ρήγας ἔδωχέν σας ἐξου- 

σίαν νὰ μοῦ γροιχήσετε. Οἱ ἄνωθεν ἄρχοντες ἐστράφησαν εἰς 

ο τὸν ρῆγα καὶ εἶπάν τού τ Μοναῦτα ἔχραξεν ὁ ρήγας ἕνα 
, ᾽ Ε , ᾽ Ἁ , "» 4 ᾿ 

νοτάρην χαὶ ἔοχλέν τοὺς εἰς τὸν τόπον του, πρῶτον τὸν σὶρ 

Τζάχε τὲ Σανταμιχὲλ διὰ προκουρούρην του, καὶ τοὺς ἄλλους 

ἄρχοντες εἰς τὴν συντροφιόν του. Τότε ὁ αὐτὸς σὶρ Τζὰχ ἐ- 
-ω Ἁ 

πῆρεν ὑ. υετά του ἀπὸ τοὺς πραματευτάδες ὅπου εἶχεν ὁ τόπος 

ἀπὸ τὴν Δύσιν δύο, δύο, τοὐτέστιν Κατελάνους, Προθασάλους, 



ΧΟΡ ΘΝ Ἱ Κὰ ΘῈΝ: 59} 
"» - 

Φουρουντίνους χαὶ ᾿Αναπολιτάνους, χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν λόν- 

τζαν. Τότε ὁ αὐτὸς σὶρ Τζάχε Σανταμιχὲλ ἐζήτησεν τοῦ πο- 
; 2 ΕΣ - ἢ ν " 

δέστα ἔμπροσθεν τοὺς ἄνωθεν ὠνοματισμένους νὰ τοῦ ἀπολο- 

γηθοῦν ἀποὺ τὰ ζητήματα ὅπου τοῦ ἐζήτησεν ὃ ρήγας. Καὶ 

-Ὁ 

πάλε ἀπολογήθην του ὅτι: δὲν γροιχῶ νὰ σοῦ ἀπολογηθῶ ὥς 

που νὰ μοῦ δείξῃς τὴν ἐξουσίαν τὴν ἔχεις ἀπὸ τὸν ρῆγα. Ὁ 

ἄνωθεν σὶρ Τζὰκ ἔδειξέν του τὴν ἐξουσίαν τὴν εἶχεν ἀπὸ τὸν 
“ῳ ΙΑ - ε 7, ᾽ , ὔ Ἁ » 

ρῆγα. Τότε λαλεῖ του ὁ ποδέστας: ἀφέντη, τώρα νὰ σοῦ ἀπο- 
“" ᾽ -» Ν , 5» πὸ τον ὁ ἢ »" Γὸ 

λογηθῶ εἰς πᾶσα χεφάλιν πρεπομενα ὄχ: διὰ ὅτοσον, ὅτι τοῦ- 

τον τὸ πρᾶμαν εἶναι πολλοῦ χα! υεγάλου χινδύνου ! τὸ χηνούρ- 

γιον πρᾶυαν τὸ ἐγίνετον εἰς τοὺς Γενουδίσους μᾶς, ὅτι εἰς υιερ- 
ἈΝΕ ἢ δ 

τιχὸν ἐσχοτώθησαν χαὶ ιεροτιχὸν ἐχουοσεύτησαν ὃιχ τοῦτον 
ϊ ἵ » 

γροικῷ ὅτι ὁ ἀφέντης ὁ ρήγας νὰ ἀναπληρώσῃ χαὶ νὰ πλε- 
" " “ “ » »“7-ὦ ρώσῃ τὸ διχὸν τοὺς Γενουθίσους ὅσους ἐπῆραν χαὶ ἐσχοτῶσάν 

᾿ ᾽ ᾿ , , ,ὔ 7ὔ ᾿ , , 
τοὺς; χαὶ εἰς τοὺς φονιάδες νὰ ποισῃὴ χρίσιν, χαὶ τὸτε θέλω 

3 δὶ 

τοῦ ἂπ τολογηθῆν χαὶ διὰ λόγου μου χαὶ ἀπὸ τὴν βουλήν μου" 

ἂς ποίσῃ ὅτι τὸ δίχαιόν μου νὰ ἔχῃ τόπον ὁμοίως νὰ σήηχω- 
τι ΚΥ ον, ΤΙΣ 

θοῦν χαὶ νὰ στραφοῦν τὰ βιθλία χαὶ γραφαῖς τῆς λόντ(ας τὰ 
ὲ 

ἁρπάξαν, ἀχομὶ καὶ ἀπὸ τὰ σεντούχια τοὺς πραματευτόδες. 

Αἰ πολογήθην του ὃ σὶρ Τζὰχ χαὶ εἶπέν του: ἀφέντη, ἐγὼ λαλῷ 

σου ἀπὸ τὸν ρήγαν, ὅτι ἐσοὺ ἤσουν ἡ ἀφορμὴ τοὶ ξηλωμά- 

τοῦ τῆς χαρᾶς του χαὶ τοῦ θανάτου τοὺς Γένοι υθίσους, χαὶ 

ἀχωλύτως ὁ ρήγας θέλει πάρειν βεντέτταν ἀποὺ ᾿ξαυτόν σας. 
τὶ 

Καὶ εἰς τόσον ἐχοντρύναν εἰς τὰ λογία, χαὶ διὰ νὰ υμηδὲν συν- 

τύχη περίττου, ἔσυρεν ὁ σὶρ Τζάχες τοὺς λᾶς τῆς τυνερα θεᾶς 

του καὶ ἦλθεν εἰς τὸν ρήγαν. Καὶ ὅταν ἦλθεν ὁ σὶρ Τζὰχ 

ἔμπροσθεν τοῦ ρηγὸς χαὶ ἔστρεψεν τὸν ἀντίλογον ἀπὸ τὸν 

ποδέσταν, γροικῶντα ὁ ρήγας ἀγγρίστην, καὶ ἔπεψεν χαὶ ἐπιά- 

σὰν οὕλους τοὺς πραματευτάδες τοὺς Γενουδίσους ὅπου εὑ- 

ρέθησαν ἀρματωμένοι καὶ ἐθάλαν τους εἰς τὴν φυλαχήν, δια- 
ς 

τὶ ἦλθαν ἀρματωμένοι εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ρηγάτικην εἰς τὴν 



ὍΣΟ ἈΞ ΟΝ ΟΥ̓ ΝΝΕΑ ΧΑ ἾΡῬἊΑ 

ε , Ὡ ἐχ ε ε , Ω ". ΕΥ̓ ε . ᾿ 

ἡμέραν ὅπου ἦτον ἡ ἑορτή οἱ ποῖγοι ἦσαν, ὁ σὶρ Φρατζηχὶς 

Φρατζεφή Ὀήγχο, σὶρ Τζοι δ Τομιλᾶ, χαὶ ἀλλῶνας. 

Καὶ τῇ δευτέρᾳ, τῇ τη ὀχτωθρίου ὁ ρήγας ἔπεψεν τὸν 

σὶρ Τζἀχ τὲ Σανταμικὲλ χαὶ ἄλλους εἰς τὴν συντροφίαν τοῦ 
9 ΄ ᾽ “ ΝδΝ,, ᾽ 

εἰς τὴν λότζαν τοὺς Γενουδίσους, χαὶ εἶπεν τοῦ ποδέστα ἀπὸ 
Α - , Ψ3" , ᾽ ᾽ Α 

τὴν μερίαν τοῦ Π ἤξευρε, διότι εἶσαι ὑερτικάρης εἰς τὴν 
, δὲ , “- “ » “ο . ᾽ 

ταραχήν, διχτὶ δὲν ἐδάσταξες νὰ παιδευτοῦν ἐχεῖνοι ὅπου ἐ- 
τῷ , ͵ Ὸ- ,ὕ “ 4" » ,ὔ “ 

ποῖχαν τὸ σχάνταλον, καὶ ὁ ρήγας ὥρισεν χαὶ ἐφυλαχίσαν οὕ- 
Ἁ ὮΝ ,ὔ δ 

λους τοὺς πραματευτάδες τοὺς Γενουθίσους ὅπου εὑρέθησαν 
Ν 1 , ΜΨ, "» , ᾽ Α ᾿ ι 

ἀρματωμένοι εἰς τὸν χαιρὸν τοῦ στεψιμάτου τοῦ ἔσω εἰς τὴν 
Η 

Ἵ] 

αὐλήν του, καὶ ἤξευρε, ὅτι ἐσοὺ τὸ θέλημάν σου ἦτό νὰ σχο- 

τώσουν τὸν ἀφέντην τὸν ρήγαν μὲ ὅλους τοὺς καθαλλάριδες, 

χαὶ ἀξ αὑτῆς του ἔμαθα τὴν ὄρεξίν του διὰ τοῦτον ἡ ἀφεν- 

τιά σου πέμπεις γραφαῖς εἰς τὴν ἀφεντίαν τῆς Γένουόας, χαὶ 

στεῖλαί τῆς λοιπὸν τὴν ἀφορμὴν καταληπτῶς" καὶ ἀπὸ ᾿χεὶ 
᾿ δι 5) ἘΣ 3, » , "» 

δὲν ἐογοῦν, ὥς που νὰ ἔλθῃ ἀντίλογος ἀπὸ τὴν Γένουσαν᾽" 
ι ΝΕΡ ᾿ " κ ᾽ τας ε Ρβ’ ε “ δ 5 

χαὶ διὰ νὰ. μηδὲν ἀξαργοῦν οἱ Γενουοίσοι. ἁποῦ ὃὲν ἐπα- 

τζιάστησαν, ὑηνᾷ σου νὰ πολομοῦν τὴν δουλιάν τους εἰς τὸ 

ἀπλαζῆρι τους, ὡς γίον ἦσαν μαθημένοι, νἄχουν πάντοτε τὴν 

ο᾽ »7 Ο) ς -φΘ Ο 
-Ὁ 

---ὠ ἂν τοὺς εἰς ὅλον μου τὸ νησίν, χατὰ τὸ συνειθισμένον 

Ὁ ποδέστας ἀπολογήθην ὅλος ταπεινὰ χαὶ μὲ καλὴν 

τάξιν, ὅποιος ἦτον ὁ 

στραθὸς καὶ πολλὰ σουπέρπος, καὶ ἐσύντυχεν μΞ χαλὴν τάξιν 

χαὶ γλυχία λογία χαὶ εἶπεν τοὺς ἄρχοντες: ἀπὸ τὸ βἤγ κου 

ὅτι εἶμα! μερτικάρης τοῦ μαλλωμάτου, χαὶ δὲν ἐθέλησχα νὰ 

ποίσω δίχαιον, σωζομένου τῆς τιμῆς μου ἀπὶ ἀρχῆς" ἡ ἄφεν- 

τία τοῦ ρηγὸς ὥρισεν χαὶ ἐθανατῶσαν πολλοὺς πραματευταδες 

Γε ΡΙΟΞΔΤΤΑ ΜΕΤᾺ Δ Ἁ, εξί Ἢ ἊἜ ὰ ξετόσοι ν τὸ ποᾶ γοοίΐσους ἕξις τὴν ορξ ιν του, χῶρις νὰ ζετασουν τ πρ γρᾶν, 

ψὰ» " Ν " Ἁ χαὶ χωρὶς νὰ ᾽νοιαστῇ τὸν σασμὸν χαὶ τὰ στοιχήματα τὰ ἔ- 

χουν μεσὸν τοῦ χουμουνίου καὶ τῆς βασιλείας του: χαὶ τί- 

᾿-ὦ.“» 
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τοιους ἐχρεμμίσαν χαὶ σχοτῶσαν, χαὶ ἄλλους ἐχατοαχόψαν, ἄλ- 
᾿ δ ΕΘΝ Β "Ἂ: ἢ 

χοὺς ἐφυλαχίσαν, ἄλλους ἐδέραν, ἄλλους ἐκουρσεῦγαν, καὶ τώρα 
5» Ὁ 3 - ϑι Ε Χ ι » 

ἐχείνους ὅπου ἐμεῖναν ἔῤαλέν τους εἰς τὸ κριτήριον χαὶ ἐτυ- 
» ΄ ᾿ 91 ε -“ ι ε , 

ράννισέν τους, χαὶ ἐγύρευσεν νὰ μάθῃ ἀξ αὑτῶν τοὺς τὴν ὑπό- 
κ ι 9 - » ͵ὔ ἣν ,ὔ 

θεσιν᾽ χαὶ ἀνισῶς νὰ ᾿χαμεν λείπειν, ἐθέλετ ἔχειν πρόφασιν᾽ 
" . “ » Νὰ - ξ « 

τῶρα εἰδὲετε δυνατὰ τὰ πράματα πῷ: ἐδιάαοησαν, ὃτι οὗλοι 
» , Ὧν ἘΞ ἘΠ) Ἂν [ΡῚ ΔΙ τς Α ΠΡ ν Ἂ Ἂ ᾿ τ Υα 

ἄνταμιοι εἶστε εἰς τὴν 30 ἡθειαν τοὺς. βενετίκχους, χαὶ ἐλησμο- 
Ὡς Ν γα - ἮΝ ὍΣ ΞῚ κ ῖ ; 

ἧς χαλαῖς δούλευσες ὅπου ἐδουλεύτην τὸ ρηγάτον 
᾿ Ρ’' Ξ' ι πῶ ε δ τ 

τοὺς Γενουοίσους, καὶ μοναῦτα ὡς χαταόιχους ὥ- 
“} Πτον, ε δ Α “-» , 
ἔψχν τοὺς χάτω ὡς χατάοδιχους. Διὰ τοῦτον τάσσο- 

τ, ᾿ ", - Ἀ ἘΝ δι Δ΄ ΙΝ μὰ 

μαί σοῖς, ὅτι ἤτζου εὐύχολα τὸ πρᾶμαν ὃξεν θέλει διαδῆν, χω- 

οἷς νὰ τὸ ποίσω νῶσιν τοῦ χουμουνίου. ᾿Απὸ τὸ λαλε 

ν 
: ς ἮΝ ΗΠ δ , ε ΄ ὍΣ 

α πολομοῦν οἱ πραματευτάδες σὴν ὁουλιάν τους, ὡς γίον ἥτον 

τὴ 
7, δε τ λ Α ᾿ 

ίντα νὰ ἦναι θαρρούμενοι, νὰ τὰ 

; ᾿Αμμὲ ἂν θέλετε, 
ΠΤ 

ΕΣ κ᾿ “- ,ὔ 

ἐν ἦναι: τινὰς ἅἀπό- 
᾿ 7ὔ Α 

τόρμος νὰ ποίσῃ χαμμιίαν ἀγανάκτησιν τοὺς Γενουθίσους, διὰ 
Α ὔ ᾿Νδ 

τὴν πληροφορίαν τοὺς πρχματευτόόδες. 
σ' “ “ ε “ ἐς 

Καὶ τοῦτον γροιχῶντά το. ὁ ρήγας, ὥρισεν χαὶ διαλαλῆ- 

σαν εἰς ὅλην τὴν ᾿Αμμόχουστον νὰ μηδὲν ἦναι τινὰς ἀπότορμος 

γὰ ποίσῃ ἀγανάκτησι τοὺς Γενουθδίσους, ἀπάνω εἰς τὸ χέριν τοὺς 

τὸ δεξίον. Καὶ συγχωρῆσαν τους χαὶ ἐογάλαν τοὺς φυλᾶχι- 

σμένους. 

Καὶ διαδαίνοντα ἄλλ᾽ ὀλίγαις ἡμέραις ἐποῖκεν ἄλλον δια- 

λαλημὸν λαλῶντα, πῶς: ξεύρετε πῶς ἐδώκαμεν ἐξουσίαν καὶ 

ὁρισμὸν τοὺς γερόντως φίλους τοὺς Γενουσίσους νὰ ᾿μποῦν καὶ 

νὰ ᾿βγοῦν εἰς τὸ νησίν μας τὰ χορμιά τους χαὶ ταῖς πραμᾶα- 
κι “- 3 ᾽ “ 

τείχις τους, νὰ πωλοῦν, ν ἀγοράζουν εἰς τὴν γῆν, εἰς τὴν θά- 
ΡΣ 

λασσαν, ὡς γίον ἦτον συνειθισμένοι πάντα. Τοῦτον ὅλον ἐγί- 
“͵ ΝΛ ᾿ ᾿ ,ὕ 

νετον διὰ νὰ μαλαχτιάνουν τὸν θυμὸν τοὺς Γενουδίσους χαὶ 

νὰ τοὺς χολαχέψουν - καὶ ὀλίγον ἐφελέθησαν. 



294 Δ ΘΥΝ ΤΙ ΟΥΑΙ ΧΙ Α ΤΡΙΑ 
- ε ΄, “- ᾿ Ν " ὦν 

Γροιχῶντα οἱ Γενουθίσο. τοῦτον τὸν διλαλημόν, ἐπῆγαν 
“ ἣν τ ᾿ Π "Ἢ ᾿ αν ΤΕ ᾿ ᾿ 
ὅλοι μὲ ὅλον τοὺς τὸ λογάριν, μὲ τὰς γυναῖκας τοὺς χαὶ τὰ 

δι ΡΣ ι ε ἔοι ὩΣ 
παιδιά τοὺς χαὶ τὴν ὑποταγήν τους, χαὶ ἐνέοησαν εἰς δύο χά- 

ξογὰ χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν Γένουραν, χαὶ ἐξηγήθησαν τὰ γε- τεργα καὶ ἐπ γ5 ὧν. Ἢ Ψ . Υν νον Ξς γ ι2.4 ἀν 2. 

νόμενα- τὰ ποῖα χάτεργα ἀποχόψαν τα καὶ 
Ν 

μιλούνια χιλιάδες γροσίχ τῆς 
ι Ψ ᾿ ᾿ 

σχ ᾿ Μ{ 

σημοχρούσα φον τὸ πήρασιν δύ 

Κύπρου. Καὶ τὸ δουχάτον ἔξ 
Ἷ , [; “ : 

εν βυζάντια γΥ. ἢ γρόσια, τοὺ- 

, » , ε ὡς Ρ; ι 
ρηγας πῶς εὐχαιρέσαν οἱ Γενουοίσοι τὴν 

Α᾽μμόχουστον, ἔπεψεν λᾶς, χαὶ ἐολέπαν τὴν πόρταν χαὶ οὕ- 
Ὁ 

᾿ , ἢ Α - ς Α " 

λὴν τὴν Αμμοόχουστον νὰ μὲν πᾶν οἱ Γενουοίσοι, χαὶ χεῖνοι 
δ΄. δῷ »ὝἭ ᾿ -“ » - 

πῆγαν χαὶ δὲν τοὺς ἐνῶσαν. Γροικῶντα καθαρὰ πῶς ἐπῆγαν, ω- 

ἐποῖχεν βουλὴν μὲ τοὺς ρον ο ως του νὰ 1 πέψουν μαντατο- 

φόρους εἰς τὸν ἁγιώτατον πάπαν, πρὶ νὰ πέψουν οἱ Γενουθίσοι 
Ὡῳ "Ἂς ς5 5 ,ὔ 

ὅπου πῆγαν εἰς γτὴν τλνυδοῦ διὰ νὰ υηδὲν πέσῃ ὁ ρήγας εἰς 

τὴν ὀργήν. Καὶ ἦτον ἀφορμὴ τοῦ χαχοῦ, ὅτι εἶχαν πέναν χι- 
, 8 . π᾿ ΄ὔ Ἁ , μ “ 
χατὰ ταβστοιχήματα τοὺς Γενουδίσους ἔμπροσθεν τοῦ "} ῳ) 

) ΞΕ 
, Α Ἄ ᾽ ᾿ 

πάπα, τὰ εἴχασιν πρωΐ, εἴ τις ἀρχέψει τὴν μάχην ἀπὸ τοὺς 
Ἃ 

»- ἘΞ Ὡ- Ο Γ ΒῚ 
Ψ 

ψ' 

Κυπριώταις ἢ τοὺς Γενουδίσους νὰ ὩΣ ιδὴ ἕνας τοῦ ἄλλου ρ΄ χι- 
τὰς δες ΝΟ Ἂς ΕΣ Κ ᾿ " ἈραΣ γϑτο κχέν, ᾿ ᾿ Δ ΡΨ." ΠΡΟΣ ν 

λιάδες δουχάτα. Καὶ νὰ τοῦ ποῦν καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς μάχης, 

τῆς παρσύου ἱίας τὴν ἐποῖκαν, καὶ πῶς τἀφῆχαν καὶ φύγαν λ 

ἡτήσουν τῆς ἁγιωσύνης τοὺ νὰ τοὺς δώσουν τὰς θ΄ χι- 
͵ λιάδες δουχάτα τῶν στοιχημάτων, χαθὼς ἄνωθεν δηλοῖ, διότι 

Ω ᾽ 

ἐχεῖνοι ἦτον ἡ ἀφορμὴ τῆς παοαθουλίας, χαὶ υὲ δικαιοσύνην 
᾿ 

ἐπέσαν εἰς τὴν ζημίαν. 

Καὶ τὴν δευτέραν, τῇ κ' ὀχτωύρίου ἐποῖκεν ὁ θεὸς τὸ 

θέλημαν του ἀπὸ τὸν σὶρ Πιὲρ τὲ Σοὺρ τὸν ἀμιράλην τῆς Κύ- 

πρου, ὁ υἱὸς τοῦ σὶρ Τζουὰν τὲ Σούρ. 

ἊἊ Π ν "-- ὴ σ-έ Ὡ δ᾽ ΜΝ βε { ἢ δ᾽ ; ἤἧ Μ Αναφάναν ἀποὺ πέρα δ΄ κάτεργα βενέτικα, χαὶ ὁ ρήγας 

ἐγδέχετον νὰ ἔλθουν ξύλα νὰ πέψῃ τοὺς μαντατοφόρους εἰ γύθχι ἥ ς πο τοὺς μαντνατοφοροὺς ς 
Ἶ 

τὸν Παάπαν᾽ γοὶ ποῖοι μαντατοφόροι ἦτον σίρε Νιὲλ Λαπεντίτ, 
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Γζερνήο, χαὶ ἐθάλαν τους ἀπάνω εἰς τὰ ο)- 
ι ΠΩ ᾿ Α 

χαὶ ὁ σίρ Λιᾶμ τ 
ἱ 

5 » 3 . «ΚΖ 

κάτεργα χαὶ ἐπήγασιν εἰς τὸν Πάπαν. Καὶ ἔπεψεν καὶ ἡ ρή- 
ε » ε π κ 

γάινα ἕναν ἀπὸ τὴν ὑποταγήν τῆς, ὁ ποῖος ἦτον πραματευτὴς 

ΘΖ ξ Καταλάνος, ὠνοματισμένος σὶρ ᾿Αλφούντζο ου Φαράντο, χαὶ ἔι 

κέν του χαρτία νὰ πάρη τοῦ κυροῦ τῆς, χαὶ ἔγραψέν του πᾶσα 

χατάδιχον ὅπου τῆς ἦλθεν, χαὶ νὰ γυρέψῃ πᾶσα χαχὸν χατὰ 
“ Α 2 ,ὔ κ᾿ , , 

πρόσωπα τοὺς ἐχθρούς τῆς νὰ ΣΝ βεντέτταν. 
Α ᾿Ὶ ΕΣ Α «ε ,ὔ 3.2. ε » , 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἥμεραν ἐξεοὴν ὃ ρήγας ἀπὸ τὴν Αμμο- 

χουστον χαὶ ἦλθεν εἰς τὴν Λέυχοσίχ 
- ΄ “3 [2 - . 3 

Κυὶ τῇ η΄ υηνὸς νοξμθροίου ἐπέσωσεν ἕναν κάτεργον εἰς ᾿ 3 ϊ ! 

τὴν ᾿Αυυ. ὄχουστον τοῦ βχσιλέως τῆς Κωνσταντινόπολης τοῦ Ἱ 
Καλογιάννη τοῦ Παλαιολόγου, χαὶ ἔφερε δύο μαντατοφόρους 

διὰ νὰ συμπεθερέψουν τὴν θυγατέραν τοῦ βασιλέως μὲ τὸν 

αὐτὸν ρῆγα᾽ οἱ ποῖγοι μαντατοφόροι ἦτον, ὁ πρῶτος ἕνας χα- 

δαλλάρης Πολίτης ὀνόματι Γεώργιος ὁ Βαρδαλῆς, καὶ ὁ ἄλλος 

χαθαλλάρης ᾿Αλαμάνος ὅπου ἦτον εἰς τὸ υμηνίον τοῦ βασιλέως, 

γοὶ ποῖοι ἦτον πολλὰ φρονίμοι χαὶ σοφοὶ χαὶ τιμημένοι χα- 

θαλλάριδες, τοὺς ποίους ἐπροσδέχτην τοὺς πολλὰ τιμημένα, 

χαὶ ἐπῆρέν τοὺς εἰς τὴν Λευχοσίαν νὰ ποίσουν τὴν μαντατο- 

φοριάν τους. 

Εἰς τοῦτον τὸν χαιρὸν ἔλαχεν ἡ βασίλισσα εἰς τὴν Κύ- 

προν, διότι ἐχαλέσαν τὴν εἰς τὸ στέψιμον τοῦ ρηγός, ἡ ὁποίγα 

ἦτον ἡ κυρὰ ἡ Μαργαρίτα Λουζουνία ἀγγόνισσα τοῦ χυροῦ 

τοῦ Στύρου χαὶ ἀδελφὴ τοῦ ρὲ Λίουν τοῦ ἀφέντη τῆς ᾿Αρμε- 

νίας" ἡ ποία ἦτον γυναῖκα τοῦ δι Μανουὴλ τοῦ Καταχου- 

ζηνοῦ τοῦ βασιλέως τοῦ Μορεός- χαὶ δὲν ἔφτασεν εἰς τὸ στέ- 
, ᾿ ἢ 

!  ΟἫ“ ς δηςξ ξν εἶξε ᾿ ΄- ΡΑΡΑΣ ψιμὸν τοὺ θηγος, ἀμμὲ ἐπέσωσεν ε ς τὴν Αμμοχουστον με 

Ἴ : " δ; 

ικόν τῆς ἀφὰν ἐστέφθην ὁ ρήγας, καὶ ἐπροσὸϑέ- νᾶν κάτεργον ὸ 
ὶ 

' 
χτησάν τὴν πολλὰ τιμημέ ἔνα ὡς γίον συγγενατρίαν τοῦ ρηγός" 

διότι ἡ ᾿Αραδίπου χαὶ ἡ περιοχή τῆς χαὶ ὅλον τὸ ψουμὶν τοῦ 

κυροῦ τοῦ Στύρου ἐχατέθην εἰς αὑτόν τῆς, ὅτι ἦτον παπποῦς 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Μ΄. 1Ὁ 



νὴ. ΝΥ -- 
ον ἐρτος λέ Ο ς 

826. ΑΞ ΟΥ̓ ἀτ Ὑ ΕΑ ΚΑ ἘΡ 
᾿ . ΡΨ, Β ᾿ .ρ δ , ἯΞΙι Ὁ. Κι 

τῆς χαὶ ἐποῖκαν τῆς νὰ ἔχῃ κάθα χρόνον ἄσπρα τῆς Κύ- 
“  Υγ, ὯΝ 

προὺῦ ὅπου ἐξάζαν δουχάτα δ ΠΧ ύλυδο. 

Οἱ αὐτοὶ μαντατοφύροι τοῦ βασιλέως ἐνέσησαν ἔμπρο- 
“-Ὡ ᾿ » ᾽ ᾿ Δ 

σθεν τοῦ οὐ χαὶ τῆς βουλῆς του, καὶ ἀνάφεραν τον. τὴν 
ὔ ἊὋ ͵ "» ΕῚ ᾿ 

μαντατοφοριᾶν τους μὲ τοιούτην τόξιν: ἀφέντη, εὐλογήμενξ 
Ὁ - σ᾿ ε ε Α » ΩΝ Ἁ Γ Ψ, 

οὲξ ἴξροσο λύμου χαὶ Κύπρου, ὅπου ὃ θεὸς ν' αὐζήσῃ τὰ ἔτὴ 
ῃ Ν Ν Α ᾽ Ἢ ’ ε 

σου χαὶ γὰ σοὺ δώσῃ δύναμιν χατάδικα τοὺς ᾿Αγαρηνοῦς; ὃ 
ς , » ͵ δ 7 

ἁγιώτατός μας ἀφέντης ὁ βασιλεὺς πολλὰ γαιρετίσματα εἰς 
- ι γος ᾿] “ 3 -“ 

τὴν ἐὐρρος σου" χαὶ θέλομε" νὰ ζητήσωμεν τῆς ἀφεντιᾶς 
- σ΄ - “Ὁ ἍΜ, 5 7] 

σοὺ χαὶ τῆς βουλῆς σου, ὅτι πολλαῖς συμπεθερέαις ἐγίνουντα 
’ ων ι ΄ Ἁ ἜΡΩΣ 

ἀναμέσα τῶν ἐπὶ ἐν καὶ τῶν Λατίνων, καὶ ἀπὸ τὸν ρήηγάν 
΄ , - " γι δ κλ [- ἥ τῆς Φραγγίας μὲ τὸν βασιλέαν τῆς Πόλεως τὸ «λοιπὸν ἐογῆ- 

, “ " ᾽ , 3 ἥ ς 

χεν ἡ φάμα τῆς ἀφεντιᾶς σου, χαὶ εἰς πόσην ἀγάπην εὑρί ίσκε- 

Οὐ νὰ 
᾿ Ν Η "Α Μ, 

ου, τὸ λοιπὸν ὁ βασιλεύς μᾶς ἔνι εἷς δ ξ [ Ὶ Ω [9] ς Ἕ Ο τὶ ὩΣΞ Ω 

ὄρεξιν νὰ ποίσῃ συμιπεθερίαν μὲ τὴν ἀφεντιάν σοὺ τὴν μονο- 

ενὴν του παρθένον θυγατέραν. Καὶ πρῶτον τὸ γυρεύγεται εἰς Ἷ β γῦει ρ γΞ 
“ ε τὸν γάμον, εἶναι πρῶτον ἡ ὀμορφία" προυμουτιάζομέν σου, ὅτι 

ἊΣ , 

εἶναι ἀποὺ ταῖς πρῶτα 
ὔ δ ἔχε ς ΕΣ . ε 

ς ὄμορφαις γυναῖκες ὅπου ἔχει οὕλη ἡ 

Υἥ τοῦ χόσμου᾽ δεύτερον εἶναι ἡ γνῶσις" χαὶ τούτη εἶναι 
΄ 

σχεπασμένη μὲ τὴν ἐλεμοσύνην τοῦ θεοῦ: τόσην γνῶσιν καὶ 

παίδευσιν τὴν ἔχει, ὡς γίον θέλει τὸ μάθειν ἡ ἀφεντιά σὰς 

χαὶ ἀπὸ πολλούς, καὶ καλὰ διδασχαλεμένη γραμμάτων" καὶ 
Ν 2 , , ͵ὕ , Η ᾿ .] 

τὸ ἄλλον τασσομιεν σου προικίον περισσόν, χωρὶς χάστρη πολλὰ 
» ἐγ αν 

εἰς τὴν Ἑλλάδαν, καὶ εἰς χρυσίον καὶ ἕτερα χιλιάδες δουκάτα ᾿- 
ὑΞ 

ΠΡ 
[9 πεντήχοντα, χαὶ θέλεις ἔχειν χαὶ τὸν βασιλέαν πατέραν σοὺ 

καὶ χεῖνος θέλει οἱ ἔχειν υἱόν. Καὶ οὗλα εἴπαμέν σού τὰ ἐν 

συνόψει, καὶ ὄνταν θέλῃς θέλομέν σου τὰ εἰπεῖν εἰς πλάτος" 

καὶ προυμουτιάζομέν σου εἰς τὸν θεόν, ὅτι εἶναι πολλὰ καλὸν 
Αι , Ὑ τ κὶ ᾿ 

διὰ λόγου σας καὶ διὰ “λόγου μας. 
“Ναας ᾿ ΄ Σ - 

Καὶ ἔδωχαν τὰ χαρτία τοῦ ρηγὸς τὰ ἔπεψεν ὁ βασιλεύς, 

χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὸν οἶχον ὅπου ἧσαν ἀπλιχεμένοι. Εἰς τοῦτον 
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ἐπολογήθην ἡ βουλὴ τοῦ ρηγὸς τοὺς μαντατοφόρους χαὶ εἶ- 
, ΕΣ ,ὔ - 37 ᾿ κ 

πᾶν τοὺς: ἄρχοντες, χιλία χαλῶς ἤλθετε μὲ τὰ τι 
Ὁ Ὁ Φ ἰ Ἷ ϊ 

, 5» ͵ὕ , ε ᾽ ͵ ι ἤ ΝΥ 

σὰς λα γθαν ἐγροίκησεν τὰ ὁ ἀφέντης μας, χαὶ θέλει γὰ πᾶτε 
΄ “- [ἢ ι 

ν ἀναπαυτῆτε, χαὶ ὁ ρήγας θέλει πάρειν τὴν βουλήν του καὶ 

θέλε: σᾶς ἀπολογηθῆν. ᾿Αχομὶ καὶ ἡ βασίλισσα ἐπῆγεν μο- 
“- Ἁ 

γναχή τῆς εἰς τὸν χαθέναν καὶ ἐπαρακάλειν τὸν νὰ τελειωθῇ, 

ι 5 

βασιλέως χαὶ ἀναγνῶσάν τα, χαὶ ἐζήτησέν τους 
διὰ ᾿ παλα Ὁ Π ισητί Ὶ Φ ᾿' Οὐ) ς "δ “τὴς ῬΡ ἢ “ἴ ΣΝ ἃ τὴν παλαιὰν μισητίαν τοὺς Φράγγους μὲ τοὺς Ῥωμαίους, 

δὲν ἐδιχλέξαν τὸ καλλίτερον. Εἰς πολλὰ λογία ἐφάνην τοὺς 

ν ἀπολογηθοῦν τοὺς μαντατοφόρους εἰς τοιούτην τάξιν, καὶ 

ἐγράψαν χαὶ τοὺς ἀντίλογους: ἄρχοντ τες, ἀπὸ τὴν ἁρμασίαν 
“- ὔὕ “ κ᾿ . ΓΞ " 

τῆς κυρᾶς τῆς θυγατέρας τοῦ βασιλέως μὲ τὸν ρῆγα ἔνι πολ- 
. 2 » Α 5 "»- “Σ ο, ε 

λὰ χρήσιμα, εἰ δὲ τώρα οὐδὲν ἠμπορεῖ νὰ γενῇ, ὅτι ὁ ρήγας 
φ “ ΄ὕ Νι 

εἶναι σχολισμένος μὲ τὴν μάχην τῶν Γενουθίσων, χαὶ δὲν τ 
ὃ ὃ “ ΩΣ οὐδὲ ἘΞ “ δί δ" ΞΤΩΡ .ᾷ - ΜῈ Δ »" --Ὁ “ ἰὸοῖ ὃ χαιρός, οὐδὲ τὴν χαρδίαν ἐχείνην ἔχει ν ἁρμαστῇ, ὅτι 

Ν Ἵ δὶ ι ΕΣ 

τοῦ γάμου πρέπει τοῦ χαρὰ χαὶ ἀπουσκότισι, καὶ ὄχι μό 
τ ι 

χαὶ λύπαις, καὶ σχοτισμούς, χαὶ ἄλλα. κακά, καὶ ζημίαις υι8- 
“ ΑἹ “-οῃ » τυ πὰς ᾽ὔ 

γάλαις. Διὰ τοῦτον οὐδὲν τοῦ φαίνεται νὰ γενῇ τώρα, νὰ πέψ 

ὃ βασιλεὺς τὴν χόρην του τόσον ὄμορφην χχὶ καλὴν εἰς τι- 
᾿ 3 27) 

τοίους φόνους καὶ χκίντυνους. Ἔνι χαὶ δυνατὸν εἰς τὸ ἔλα της, Ξ 

συγχωρῶντά τὸ ὁ θεός, μὲν τὸ νώσουν οἱ Γένου ΟΘίσοι χαὶ πά- 

ροῦν τὸν χαὶ ὅλον τῆς τὸ προ ϑρίον, χχχὰ ν᾽ ἀποῦ Οογῇ ἀπὸ ᾿ξαὺ 
“Ὁ Ἃ ε »"Ἢ 

τῆς τοὺς ἢ πάλε ἡ ἀρμάδα νὰ πάρῃ τὸ νησὶν καὶ τὸν ρῆγα, 

Ἅ πὸς χαὶ θάνη εἰς τὸν πόλ ὶ μείνη ἡ χυρώ, ποὶν ς ἀποθάνῃ εἰς τὸν πόλεμον, καὶ μείνῃ ἡ κυρά, πρ 

χαρῇ, χήρα, χαὶ νᾶνχ! πιχρίαν τῆς χαρᾶς χαὶ λύπην ἀπαρηγόρη- 

Διὰ τοῦτον καὶ πολλαῖς ἄλλαις ἀφορμαῖς δὲν μᾶς φαίνεται 
Α “Ὡ ᾿ μ ᾿ κ ,ὕὔ [2 ἈΝ Ν ,ὔ ΄ " 

νὰ γενῇ, χαὶ πολλὰ τὸ λυπούμεθαν ὅτι δὲν τὸ φέρνει ὁ καιρὸς 

νὰ - τελειωθῇ. Ὅμως ὀμπρὸς εἶναι ἡ ἀφορμαῖς, καὶ σεῖς εἶστε 
Α ͵ὕ 

φρενίμοι χαὶ δέτε το, καὶ ὡς γίον σᾶς φανῇ νὰ ποίσωμεν. 
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Οἱ μαντατοφόροι εἶπάν τους ---α φρενίμοι εἶσθε, χαὶ ἐπει- 

δὴ καὶ ἔχετε τόσαις λύπαις, θελόμεν τὸ πεῖν τοῦ βασιλέως, 

χαὶ ὡς θέλει ὁ θεὸς θέλειν γινῆν. Καὶ ἔγραψαν γραφαῖς τοῦ 

βασιλέως. Καὶ ἀποχαιρετῆσαν χαὶ ἐπῆγαν οἵ μάνα τοῖν μον 
Καὶ Ὕ- ἘΞ με ς  ΥΡΟΞ Ν ὧν ὦ ΑἹ ἴ ᾿ ᾿ αἱ τοῦτον πάλιν ἐγίνετον, ὁιὰ τὴν χρυφὴν ζήλαν τὴν εἶχαν 

Ο᾽ --ν ὅν τὴ 
, ε ι ᾿" , , , 

ἣν μέσην τοὺς ὃ σὶρ Τζουὰν τὲ Μόρφου χούντη τὰ Ρου- 
’ κὶ 

χᾶς μὲ τὸν Τζάχον τὲ Νόρες τὸν τουρχοπουλιέρην τῆς Κύ- 

πρου" ὅτι ὃ χούντης ἕρμασεν τὴν 1 πρώτην του θυγατ τέραν μὲ 

τὸν υἱὸν τῆς χόρης τοῦ χυροῦ τοῦ Στ ύρου, ἄγγοναν τοῦ ρὲ 

Οὗγχε, ὁ ποῖος ἦτον πρίντζης τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἔθελε ν᾿ ἅρ- 
3 Ἃ , 

μάσῃ χαὶ τὴν ἄλλην τοῦ χορὴν μὲ τὸν ρὲ Πιέρ᾽ χαὶ πᾶλε [Ὁ 

Τζάχο τὲ Νόρες ἔθελε γὰ τὸν πάρῃ τὸν ρήγαν γαπρὸν εἰς τὴν 

χόρην τοῦ τὴν Μαργαρίταν τὲ Νόρες καὶ ἐπολόμαν τῆς μεγα- 

λότατον προιχίον. ᾿Αμμὲ θεωρῶντα ὁ θεὸς τὴν ζήλαν τους, δὲν 

ἀξιώθησαν χανένας τους νὰ τὸν πάρῃ ἀμμὲ οὗλχ ᾿ἐπῆράν τα 
1 

ενουθίσοι. [ῳ] μ 

. - ε ΜΝ . “- “» 
Καὶ ἦλθεν χρυφὰ ἡ χόρη τοῦ δούχχ τὲ Μιλᾶ τοῦ μισὲρ 

τ 
᾿ 

Παρναπῶ, πηγαίνοντα οἱ μαντατοφόροι τοῦ βασιλέως, καὶ ἡ 
ΠΕΣ ΒΕ ΕΘΗ τ ΡΥΣΑΉ δὲ ΩΡΙ ΣΤΡ ἐν νὰ παρθέ"ος ρήγαινα Βαλιεντίνα ἀνάφανεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον 

καὶ ἁρμάστην μὲ τὸν ρήγαν᾽ ἡ ποία ἦτον περίττου πλούσια 

παρὰ οὕλαις ταῖς ρήγαιναις. 

Καὶ ἡ βασίλισσα ἐπῆγεν νὰ προσχυνήσῃ τὸν ἁγιώτα- 

τον Τάφον, χαὶ πάλιν ἐστράφην εἰς τὴν Κύπρον καὶ εὑρέθην 

εἰς τὸ στέψιμον τοῦ ρηγός ς, καὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Κωνσταντι- 

νόπολιν. 

᾿Ας ἀφήσωμεν τοῦτον, ἀς ἔλθωμεν - εἰς τοὺς μαντατοφό- 

ρους ὅπου ἔπεψεν ὁ ρήγας εἰς τὸν ἁγιώτατον πάπαν. Πηγαί- 
ς , Η ᾿ κ᾿ , ΓΟΡ: ᾿ , 

νοντὰ οἱ μαντατοφόροι, ὃ σὶρ Πιὲρ Λεπεντίτη καὶ ὁ σὶρ Λιάμε 
ἘΞΑ 1) 65 ἡ. εἰς τὴν Ρῴμ: χαὶ ἐδῶ», τς "πὸ ἯΤΕ , τὲ ερνή, εἰς τὴν Ρώμην, καὶ ἐδῶχαν τὰ χαρτία τοῦ πάπα 

χαὶ εἶπάν του τὴν ἀφορμὴν καταληπτῶς, ὁ ἁγιώτατος πά- 
-“ “- [Ὶ ρ 9 Ν ζύ Ζ ὃ , 

πας, τῶν χοιστιανῶν ἡ βοήθεια, τὸ (ὑγιν τῆς ὀιχαιοσύνης, 
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χατὰ τὸ γροίκησεν, ἐφάνην του χαὶ οἱ ενουθίσοι ἔχουν τὸ 
͵ 

ΕΝ ΄, πον - ΝΘ -ν 6 » Ἂ ἔπεψεν μαντατοφόρους εἰς τοὺς Γενουοίσους λα- ο) ἄδικον: τότ 

λῶντα τὴν αγαγάχτησι ν τὴν ἐποῖχαν τοὺς Κυπριώταις, καὶ 

πῶς τοὺς ἀγχαλέσαν νὰ ἔλθουν ν᾿ ἀπολο γηθοῦν, χαὶ ἂν ἦναι τὸ 
- χὰ 

λαλοῦν ἀληθεία, νὰ πλερώσουν ρ΄ χιλιάδες δουχάτα τοὺς Κυ- 
7. ι Ἅ γς ᾿ σι 7 ΜΞ κ , “ “ἃ Α τς 

πριῶταις" χαὶ ἂν θέλουν νὰ ποῦν τίποτες νὰ ἔλθουν ὀμπρὸς τοί 
, ι ῳῃὮὌΝἮ , , , γξ 

πάπα, χαὶ ἔδωχεν τοὺς τέρμινον πρεπάμινον. 

Οἱ Ἔ  Ετ γροιχῶντα, ἐγράψαν τὸ 

ἐπέψαν τα, χαὶ ἐπέ 
,ὔ ο ᾿Ὶ ; ᾿ “- , ᾿ , 

γνάλη ὅλην τὴν ἀφορμήν, χαὶ ἐπέψαν τα μὲ τοὺς μαντατοφό- 
- χὰ ᾿ Ὁ ν προς ᾿ 

ρους. Καὶ ἦλθαν ἔμπροσθεν τοῦ πάπα, καὶ ἐφέραν ὅλην -τὴν 

ὑπόθεσιν χαταληπτῶς. Γροικῶντα ὁ πάπας. τὸ χκαχὸν ὅπου 
, - Ν ἘΞ ων 

ποιπῆχαν οἱ τιμίημινοι χαθαλλάοιδες Κύπρου τοὺς Γενουσίσους, 
“- , » -. » , ε «“«.γ Α ε Τ - 

ἐποῖχεν ἀπόφαν ἣ βουλὴ τοῦ πάπα νὰ πλερώσουν οἱ Κυπριῶ- 

ταις" χαὶ ὥρισεν τοὺς μαντατοφόρους τοὺς Κυπριώταις νὰ ποῦν 
- Ἁ ᾿ Ὁ “Ν " Ν, ᾿ Ρ', 

τοῦ ρηγὸς χαὶ τῆς βουλῆς του νὰ δώσουσιν τοὺς Γενουοίσους 
Ἁ ὃ ᾿ 7, ι » σι ᾿ Ω 

τοὺς φονιᾶὸες τοὺς Βετετίχους, χαὶ εἴ τι πρᾶμαν τοὺς ἐπῆ- 
ι ΕΣ ᾿ - ες ᾿ δ ᾿ , " ᾿ 

ραν, χαὶ ἀπὸ ταῖς ἑχατὸν γιλιάδες τὰ δουχάτα ἐμποροῦν νὰ 
᾿ 

διαδοῦν εἰς τὸ ἀλαφρόν, ὅτι τὸ πρᾶγμαν ἐγίνετον ἀθελῶς, χαὶ 
» ων ς -« πεν ον » ᾿ πὰ κϑλς ΧῚ ΓΑ ν 1 

οὐδ᾽ ἑνοῦ διδοῦμεν ἀφορμὴν, οὐδὲ τοῦ ἄλλου. Καὶ ἀνὲν χαὶ 
“ἢ ε 6ί ᾿ , . » ᾿ , αν Ὡς ἢ Α 

πέψουν οἱ ΤΓενουοίσοι νὰ πάρουν τὰ αὐτὰ πράγματα καὶ τοὺς 

φονιάδες, χαὶ ὁ ρήγας καὶ ἡ βουλή του δὲν τοῦ ἀπιδιάσουν, 
, ΄, μνν , - 3, 

τότε νὰ δώσουν τοὺς ΤΓενουδίσους ρ΄ δουκάτα, καὶ ὅσον ὄξο- 

δον ποίσουν οἱ Γενουδίσοι νὰ τὸν πλερώσῃ ὁ ρήγας. 
ν » , ᾿ 5 , ε “Ὃ“, 

Ονταν ἐχάμαν τὸ ἀγχάλεμαν οἱ Γενουσίτοι μὲ τὴν ἀπο- 
4, ᾿ Α , - ᾿ ᾿ 

μονὴν χαὶ τὴν φρόνησιν, ἐπέψαν χαρτία τοῦ ρηγὸς τῆς Ραού- 

νας χαὶ τοὺς ἀφένταις τῆς Παρσαλόνας, φανερόνοντά τους πῶς 
- ἘΕ ᾿ ᾿ , : ,'ν 
ἡ ρήγαινα τῆς Κύπρου ἐμήνυσέν τους νὰ ποίσουν ἀρμάδα νὰ 

ἔλθουν εἰς τὴν Κύπρον, ἀπὸ τὸ αἷμαν τοῦ ρὲ Πιὲρ τοῦ ἀν- 

τρός τὴς νὰ πάρου βεντέτταν, χαὶ μηνοῦν τούς τὸ μηδὲν ἀρ- 

ματώσουν χατάδιχά τους οἱ ποῖ ἴγοι ἐπολογήθησ ἄν τους: ἐπει- 
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᾿ ᾿ 9 ς ι τ Α: ᾿ »- , 

δὴ χαὶ ἐμήνυσεν. ἡ ρήγαινα καὶ ὃ υἱός τῆς πῶς. τους, ἄρεσχεῖ, 

ὃ 
ὖ'" ὮΝ "» ᾿ 

Καὶ ἡ χρίσις ἡ διχαία ἐγίνετον τοὺς Γενο ομείς οὺς. Τότε 

Α {7 , - 

ς ἔπεψεν Ἢ ΧΟΡ τοὺ νᾶ. ταῖς 

᾿ ἘΞΑ . :ρ 

“ 
- » , . 

σῖς πολλὰ ἐοαρύνισχεν τοὺς ἀφένταις χαὶ 
, 

ἤσουν τοῦ Ο»ῃ᾽} 

- Ν - ᾿ ᾿ 

(οαλλάριδες τοὺς Κυπριώταις διὰ τὸν θάνατον 
“,᾿“» ἣ τῷ . , γε 2 τὰν 

τοῦ ἀντρός τῆς τοῦ ρὲ Πιέρ, χαὶ πῶς ἐστέφθην ὁ υἱός τῆς εἴ; 
τ ᾿ ε 9 3 

γᾶς Κύπρου, καὶ πῶς ὁ πρίντζης ἐπῆρεν καὶ πέρνει ὅλην τὴν 

εἴσοδον τῆς Κύπρου, καὶ ὁ πτωχὸς ὁ υἱός τῆς μετὰ βγίας ον τῆς πρου, καὶ ὁ πτωχὸς ὁ υἱός τῆς μετὰ βγίας ἔχει 

τὴν ζωήν του, χαὶ γελοῦν του χαὶ πέρνουν τὸ εὐ του" χαὶ 

πολλὰ ἄλλα λογία κατάδικα τοὺς καξαλλάρ οιδες πρὸς ὠφέλειαν 
- , 

διχήν της χαὶ ἔπεψεν χαὶ μεγάλα χανισχία τοῦ πάπα, χαὶ 
ΣΡ τον ΤΥ χιχλῷ" πειγὰ νὰ δώσ, ς ΥΞΡῈΣ ἐἰος Γε 
ἐμηνᾶν τοὺ παρα ὠντὰ ταΐπεινα ν ΘΟσῪ Ἴρισμιον τοὺς - 

“ ᾽ , ᾿ 5: ᾿ , Ξ " τὶ 
νουθίσους νὰ ἔ ἰλθουν εἰς τὰ μέρη τῆς Κύπρου νὰ τῆς πάρουν 

, » Ν Α , “»" 9 , ᾿ Α , 

βεντέτταν ἀπὸ τὸν θάνατον τοῦ ἀντρός τῆς, καὶ νὰ βάλλουν 
ι ῬΑ ς" ἈΓΉΕ, ἘΣ ᾿ὕ 3 ᾿ , ἐν νὴδὲ » Ζ ξ τ Η ᾿ 

καὶ τὸν υἱόν τῆς, ὡς γίον κλερονόμος χαὶ ἀφέντης ρήγας. νᾶ 
[5 τ Ρ ,ὔ ᾿ ᾽ “ ᾿ Ἵ 4 “ν 

δίς εἰς τοὺς χαοαλλάριὸες καὶ εἰς ὅλον τὸ ρηγάτον νὰ ἦναι 

εἰς τοὺς ὁρισμούς του. 
{4 » ᾽, ΄ 

Ονταν ἐπερίλαθεν ὁ πάπας τὰ κανισχία χαὶ γροίκησεν 
Α ᾿ - τ ᾿ , 

τὰ χαρτία, τὰ ποῖα ἦτον χαλὰ θεσμένα, καὲ ἐπροθίαζέν τα χαὶ 

τὸν ἐοίασεν νὰ σμιχτῇ μὲ τοὺς Γενουδίσους νὰ ποίσουν τὴν 

ἀρμάδαν διὰ τὴν Κύπρον, καὶ μὲ πολλὴν δύναμιν καὶ μὲ πα- 

ραθουλίαν πῶς νὰ βάλλουν τὸν ρήγαν εἰς τὸν τόπον ὡς γίον 

ζητᾷ, χαὶ χωλύμαν μὲν ἔχῃ νὰ πάρῃ βεντέτταν διὰ τὸν. θά- 

νατον τοῦ ἀντρός της. ᾿Αχομὲ ἐμήνυσεν τοῦ μεγάλου μαστό- 

ρου νὰ ἔρτῃ εἰς τὴν συντροφιὰν τοὺς Γενουθίσους εἰς τὴν Κύ- 
: » “- ἘΝ ΟΝ ᾿ ΄ , ᾿ ᾿ 7 

πρὸν νὰ ἐμπῇ μέσον τοὺς Κυπριώταις καὶ τοὺς Γενουδίσους, 

μὴ καὶ συμπάψῃ τοὺς νὰ λείψουν ἡ μάχαις καὶ τὰ κούρση καὶ 

οἱ πολέμοι, καὶ ὅσοι εἶναι φονιάδες νὰ τοὺς δώσουν θάνατον. 

8 μὰν 
ἂν 



οὐ ς 

“ὴ ΠΕΣ ΠΣ ΞΈΝΕ ΣΟΙ ἈΠ ΎΝΣΣ ΡΥ “Πρ σ“- Θμοίως ἡ ρήγαινα ἔπεψεν γαφαῖς τοῦ ρε Τεραοῦ τοῦ 

ἐιλε ΑΑΞΤΟΝ ΓΝ ΑΙ ΝΣ ΠΣ ΑΙ τ λ ΕΠ Π Σοὶ ΚΑΎΡΕΣ ὰ 
νηΨιοῦ τῆς χαὶ τῆς ρήγαινας τῆς Ανάπολης τῆς Τξουάνας ν 

“ 

τ ἣΝ ,ὔ ᾿ ᾿ , ι 

Ἔπειδὴ χαὶ οἱ Γενουθδίσοι ἐπήγχοιν ἀπὸ τὸν πάπαν καὶ 

ΤΕΡΕ δ πὰ , ἘΞΞ ΕἸΣ σα, πτπσε Πρ, ΚΟ ἐπῆραν ὁρισμὸν νὰ ἀρματώσουν, ἐπῆγαν εἰς τὴν Γένουοαν χα! 
» ἀῳ ᾿ , δ ι , « ἘΞ ς 
ἐδιαλαλῆσαν τὴν μάχην μὲ τὴν Κύπρον, καὶ ἔπο 

» 7 "» "“- , » , 

τοὐτέστιν ἐδάλαν ὑεσον τοὺς ἣ ἀρχοντισσαις 
- , Π - 7 ΄ ἣ ἌΝ ΣΙ ἣΝ ΠΕ, Ὁ» 

ἐδιχόν τοὺς, χαὶ ἐσυμπιάσαν τετραχοσίαις χιλιάδες δουκάτα 

μὲ 
, τι Α Ψ 7 , "ἷ ᾿ "Ὁ " ν᾽ 

καμουν ἀπὸ τὴν Κυπρον- νὰ ἔχουν χαὶ χεῖναις μεοτικον. εἰς 
ἣΝ Σ ͵ὕ φἰ ὕτω. " Ε ͵ - Α ΄ 

διάφορος ονομίσιατα ἕζῆντοα τὰ χᾶτον, οποὺ εἰναι τὸν χρόνον 
" “- . 

᾿ ᾿ ᾿ Ἀ ἃς ᾿ 
νὰ ἔλθῃ μὲ τὸ θέλημάν τοὺ εἰς τὴν ἀρμάδαν πᾶσα εἷς χατὰ 

΄- τ - " ᾿ ᾿ , σωδςς ἢ 
το πόρε, γα παροὺν Χο τὸ ΧΟ μον τα χατεργᾶ. Καὶ 

Η γ »Ὺ ἀ}ς ᾿ » ͵ ᾿ 
αν νὰ ὁρίζουν. Καὶ ὃ τούζης, ὀνόματι 

, σ ω " “- Α ἮΝ αὶ , 

ΡῬεντομένιχος τὲ Καμπὲ Φρεοῦγγε ἔῤαλεν τὸν ἀδελφόν του τὸν 
4 ᾿ » , δὼ " ’ ν ι ν ι 

Καπιὲρ Καμπὲ Φρεοῦγγε ἀμιράλην τῆς ἀρμάδας, χαὶ τὸν σὶρ 

Λούχα Σπηνόλα, τὸν σὶρ Τζόρτζε Τζηπό, τὸν σὶρ ᾿Αφρὴν Το- 
Ἃ κ ᾿ ΤᾺ. Α τ “ ᾿ , ε , ι τ " 

θία, τὸν σίρ Υγχο τε Νεγροῦν, καὶ τὸτε ὡρίσαν νὰ ἦναι μὲ 

τὸν αὐτὸν ἀμιράλην. Καὶ μοναῦτα ἐσηχῶσαν τὸ σταντάριν τοῦ 
ε ΄ Ξ 7 ξ ι 9 5Ὲ “ Εἰ 

ἄγιου Γεωργίου καὶ ἀρχεψαν τὴν 

Τἄπισα ἐδουλεύτησαν νὰ πέψουν ε 
[ ᾿ ΧΕ τ ἥ ν 7, ᾿ ον άλσισς, οι ἠδ ες: ΕὙΣΣ τ 5 οι 

, νὰ ζητήσουν χρίσιν ἀπὸ τοὺς φονιάδες ὁποῦ ἐσχ 

μ᾿ 
. Η τ 

Τενουθίσους, χαὶ δίχαιον ἀπὸ ἐχξείνους ὁποῦ τοὺς ἐποῖχαν ἀ- 
,ὔ } Α ,,) Ἁ κ 7 ᾿ἢ ᾿ ᾽’ὔ 

γανάκτησιν εἰς τὴν λόντζαν τους, χαὶ τὴν χρίσιν τὴν νὰ ποί- 

σοὺν οἱ Κυπριῶταις νὰ ἦναι ὀμπρὸς τοῦ τζηθιτάόνου τῶν αὐ- 

τῶν χατέργων, ὁποῖος ἦτον ὁ σὶρ Ταμὲ Γατανίε. Ομοίως ἐ- 
δ ω ᾿ 

δῶχάν του χαὶ δύο συνθουλατόρους εἰς τὴν βουλήν τους τὸν 

μισὲρ ΤἩζάκομο Γριλλίον καὶ τὸν μισὲρ Γιλιὰμ Λερμήν. Καὶ οἱ 
, “ῳ , , τ 5 
[ πατρούνιδες τῶν κατέργων ἦτον ὁ μισὲρ Παρναπὸ Γα- 



Ὁ Δ ΟἿἾΝ ἘῸΝ ΧΑΡΆ 
,ὔ } ᾿ Α ᾿ , , ᾿ γῃν - γι - 

τᾶνιξ, χαὶ σὶρ Μαρὴν Κορζάνα Φεσχος, σὶρ Τουμᾶς Ταγχᾶς, χαὶ 

Ραφαὲλ τὲ Τζηλαμπᾶ, χαὶ ὁ σὶρ ᾿Αντώνης Καστανίς. Καὶ ἐδῶ- 
ἕ ΞΕ ἈΣΡΤΝ ῳ » “ 7ὔ " ΓΟ ᾽ ἐψ , .Ὶ 

χον πογέριν τοῦ αὐτοῦ Γατανίε νὰ ἔλθου εἰς τὴν Κύπρον νὰ 
- ν , «- - , ᾿ »' 

ζητήσουν τοῦ ρηγὸς τὰ ἄνωθεν λαλημένα " καὶ ἂν ἴσως χαὶ ὃ 
΄ὔ ι Ὁ » “ Ἀν : ὯΝ , 4 

βήγας χαὶ οἱ ἄνωθεν αὐθένταις δὲν ὁὸγιάσουν τὰ ἄνωθεν ζητή- 

Ἂς ατα, νὰ ζητήσουν ὅσον δύνεται τὸ ρηγάτον, τὸ γληγορότεοον 
το," ) ἵ ἷ 

Α 

ὅπου νὰ μπορήσῃ καὶ νὰ υἱηνύσουν εἰς τὴν Γένουδαν νὰ πέψουν 

τὴν προδέλοιπην ἀρμάδαν. Καὶ ἀνισῶς χαὶ ὁ ρήγας ὑποταχτῇ 

γὰ ποίσῃ τὰ ζητούμενα μὲ ἀγάπην, ὡς γίον εἶπεν ὁ πάπας 

τοῦ ρηγὸς χαὶ τῆς βουλῆς του μὲ τοὺς μαντατοφόρους, νὰ τοὺς 

ἀπολογηθοῦν οἱ Γενουδίσοι ταπεινὰ χαὶ ὑποτακτιχά, χαὶ νὰ 

υηδὲν τολμήσουν νὰ ποίσουν χαμμίαν ζημίαν, οὐδὲ κανέναν 

φαστιδίον εἰς τὸ ρηγάτον. 

Καὶ πρὶν νὰ ἔλθῃ ὁ σὶρ ᾿Οτὲτ Μουντολήφ, ἔπεψεν δύο 

μαντατοφόρους Φλουρουντίνους, τοὺς ποίους ἐκράζαν τοὺς τὸν 

πρῶτον σὶρ Λιδιὲρ τὲ Λεστόρνε χαὶ τὸν ἄλλον σὶρ Μαρτελιὲλ 

Πίση, καὶ ἔδωκέν τους γραφαῖς νὰ ταῖς δώσουν τοῦ χαπετάνου 

τῶν χατέργων. Καὶ ὁ καπετάνος ἐποῖχεν ὀλίγον ψῆφος ἀπὸ 

᾿ξαὑτόν τους, καὶ μοναῦτα ἐπολογίχσέν τους χαὶ δὲν ἐχατα- 

δέχτη νὰ γράψῃ ἀντίλογον. Οἱ ποῖγοι ἐστράφησαν χαὶ ἐπῆ- 

γᾶν εἰς τὸν χαπετάνον. Καὶ τὸ νὰ στραφοῦν οἱ μαντατοφόροι 

οἱ Φλουρουντίνοι, εἰς τὴν γἣν ἐθγάλαν ἕναν καλόγηρον Αὐγου- 

στῖνον καὶ γραφαῖς, καὶ ἔστειλάν τον εἰς τὸν ἐ Καὶ θωρῶν- 
᾿ 

τα ὁ ἐμπαλῆς τὸν καλόγηρον ἐπ τερίλαοέν τον υξτὰ χαρᾶς, και 
᾿ 

εἶπέν του πῶς μέλλει νὰ παγὴ εἰς τὸν οἣγα, χαὶ μοναῦτα ἔ- 

δωκέν του καὶ συντροφίαν, χαὶ ἔπεψέν τον εἰς τὴν Λευχοσίαν. 

Καὶ ὅνταν ἐπερίλαόεν ὁ ρήγας τὰ χαρτία ἐπολογήθην 

τους μὲ γραφαῖς χρυφαῖς, καὶ ἔπεψέν τοὺς εἰς τὴν ᾿Αμμόχου- 

στον᾿ χαὶ μοναῦτα ὁ ἐμπαλῆς, τοὐτέστιν ὁ καπετάνος, ἔπε- 

ψέν τους εἰς τὰ χάτεργα, καὶ ὁ καπετάνος τῶν χατέργων ἀνά- 

γνῶσεν ταῖς γραφαῖς ἔμπροσθεν τῆς βουλῆς του, καὶ ἐποῖκαν 



« 

ΧΟ ΡΘΟΝ ΓΚΘῊΝ: 9995 

ἀντιλόγους καὶ ἐξανάπεψέν τους τοῦ ρηγός, χαὶ δὲν ἐξέθην 

λόγος ἴντα ζητοῦν. Καὶ τὸ νὰ ταῖς διαθάσῃ ὁ ρήγας, ἐξανά- 

γραψεν ἀντιλόγους καὶ ἔπεψέν τους εἰς τὰ χάτεργα μὲ δύο 
ΠΑΝ ΠΕ ΠΝ ἘΝ ΕΗ Υ Τ ΝΣ ἢ “ὰ χαοαλλάρους Τ᾿ενουοίσους ἀνθρώπους τοῦ ρηγὸς, τὸν σὶρ Αφὲτ 

σ ᾿ " - - 2 -- ᾿ γ΄ Δὲ » ᾿ ͵ 

Καρμα: χαὶ σὶρ Τουμᾶς Τιροῦν " καὶ ἦλθαν εἰς τὴν Αμμοχου- 

πῖνε τὶ 

Ἰόνυνν ᾿ , 5 , , 

στον χὰν ἐνεοησοαν εἰς τὰ χατεργὰ καὶ ἐσυντύχαν μετὰ τους. 
τ τγη . " Β , Ἐν ͵ ᾿ ΄“- 

Και ἐμήνυσεν ὃ “ρήγας τοῦ χαπετανου νὰ τοῦ στειλῃ εἰ 
ΝΣ Ρ. ταν  ννς Δ  ΠΑ “4 ᾿ 

σωπον ὃ χαοχλλᾶρι φς χδιρετι ίσμια θα διὰ νὰ πιεψοὺν οἱ ἐ νοὺυ- 

Οί δ τ ς οί νίαν, ᾿ , Ξ ΡΩΝ , 

ἴσοι ὁ ενουοίσους εἰς τὸν θήγαν νὰ συντύχουν. 0 χχπετὰά- 
ΣᾺ »" ΣΝ ΟΣ 

γος κατὰ τὸν ὁρισμὸν τοῦ ρηγὸς ἔπεψεν ὁ χαοαλλάριόες, τοὺ- 

ἣ ἣ ι : 4 οὐ θοΣ ᾿ 
καὶ τὸν σὶρ Χα ον Μοῦτί Ξε, χαὶι 

'χῖ 9] 

᾿ ε ᾿ ἣ 2Δἢ 

χαὶ Ὁ χαΐπξτο γος δὲν τοὺς εΨῦπ- ἴδ : Ξ Ξ ͵ 
; ο ; ᾿ 

φίισεν τίποτες, ὡς κακοί" ἐσυνθοουλεύτησαν, χαὶ ἔστρεψέν τους, 
ἢ Ἀν Ἄς Υ ἐς ΠΕΣ ῃ : Ν, , ἢ ΟἿΣ 

χαὶ ἐμήνυσεν τοῦ ἐμπαλὴ νὰ τοὺς πέψῃ ὃ ψουμάτους καοαλ- 
ι γι 

ἰὐνὸ ὁ ἊΝ Β κι ᾽«- ᾽ ᾽ . 

λάριὸες ἀπου μεγάλην γενείαν, ν᾽ ἀποθαρρήσουν τὰ χοομία τους 

γός, καὶ ὁ ρήγας ἔπεψεν γ΄ καθάλλο ἄοιδες 
-} τὶ ὶ ν Υ Ὶ ᾿ Θν 

4, ι} “» Φῳὼ» 

Οίσοι πονηρὰ ἑκαταστῆσαν: πρῶτον ὑπερ ω « [ς ὡς πονηροὶ οἱ 

ἐχουρσεῦγαν ὡδᾶ καὶ χεῖα, καθὼς χάτωθεν θέλετε τὸ μάθειν. 

Τὸ λοιπὸν τῇ πέμπτῃ, τῇ ιβ΄ υαγίου “«“τογ Χριστοῦ ὁ κα- 
- , " ἣ , ᾿ κ᾿ 

πιτάνος τῶν χατέργων ἔπεψεν τὰ γ΄ χότ τεργα διὰ γυχτὸς νὰ 

ἔλθουν ν ἀπεζεύσουν σιμὰ εἰς τὸν λιμιόναν εἰς τὴν ᾿Αμμόχου- 
τ ᾿ : “ἢ ; " ᾿ ἢ ι 

στον νὰ δηκιμάσουν ἂν ἐμποροῦν νὰ ποίσουν ζημίαν" ἀμ ἡ 
ω 7 5. ᾿ Ν , » δι, Ὁ , ι ἀν περ 7 Ω 

βίγλα ἀπὸ τὸν πύργον ἐνῶσάν τοὺς καὶ ἐδῶκάν τοὺς βερετου- 

νίαις ὅσαις ἐθέλαν χαὶ πέτραις, χαὶ δὲν ἡμπορῆσαν νὰ βάλλουν 
» “- ΝΣ , 

σχάλαν εἰς τὴν γῆν. Τότε ἦλθαν χαὶ τὰ ῳ ὍΝ κατεργᾶ εἰς 
᾿Ν ἢ -» ) ες δ, Ἢ ΠΝ ΔΥΞ ΠΕ " ᾽ τ τὰ ΑΝ: ᾽ ἀεὶ 

τὸ νησὶν τῶν δοειδίων. ᾿Αληθεί᾽ ἀς εἰποῦν σας πῶς τὸ ἕναν ἀπὸ 
κ᾿ , 5 πὸ 5 . γὭ- ᾿΄ ᾽ , 

τὰ γ᾽ κάτεργα ἐπηγαῖναν ἀπὸ τὴν Τουρχίαν χαὶ ἀποσχέπασεν 

διὰ τίποτε δύναμιν τοὺς Τούρχους, χαὶ ἐστράφην. Τότε ἀπε- 
{55 , , τι " ἜΣ 

ζεῦσαν χαὶ ἀπὸ τὰ υΥ΄ κάτεργα καὶ ἦλθαν εἰς τὰ περιθόλαια 



234 ΔΈ Ὁ ΝΥ ΟΣ ΑΓ ΧΟΑΣ ΤΡ 
Ὁ ΣΎΝ ᾿ ᾿ , ἣν ὅτας τῷ ᾿ ἂς ΤᾺ 

ΣᾺ ἡλήρης χαὶ ἐχοὺυρσ σέ αν χαὶι ὃ ᾿χοξ σαν χαὶ πολλοὺς πεο- ! ϑ ἐἶ 15) ἣ - ἷ 

! 
, ᾿ς ι - . ᾿ 6. Ν᾿ ΄ ὡς Ψ τ ,Ξ 

ναλίου" χαὶ μοναῦτα ὃ μιῖσερ Τξουαν τε Κολλίες ὅπου ἦτον 
᾽ "ὮΝ - , "Ὁ , , ᾿ 

εἰς τὴν βλέπησιν᾽ τοῦ πύργου, θωρῶντα τὰ χάτεργα πῶς ἐχὸν- 
, “ ΄ὔ ᾿7 Ω Α , 

τέψαν εἰς τὴν χώραν Πα ΕΝ ἐσυμπίασεν ὅσους ἀνθρώπους 

᾿ ε ᾿ “ὦ, Α - ι δ γε" " ΄ 

ἦτον ὁ σὶρ Γῆς Τουνὰλ οδέδως καὶ ὁ ἕν, “7 Τζάππος χα- 
, Ἁ ι χε" “ γ , - , 

ραλλά σρἪς σορδάτος, χαὶ ὃ σίρ Γζόρτζε Μονομάχος χαθαλλάρης 
-" ὦ ; ᾿ - 

Ῥωμαῖος ἀπὸ τὴν Κωνσοσταντινόπολιν, καὶ ἄλλοι πολλοὶ χαὶ ἀ- 
ες, Π " Ὧ ΣΟΝᾺ ΄ πα , 

πεζοί. Καὶ ἐπεσώθησαν τὰ χατεργα νᾶ ρίψουν τὴν παλαμᾷᾶ- 

δ “;" ΣαΑ ὦ σν)ς ΑἿ Ω ΒΕ ΣΕ ΡΨΨΕΗΞ “" ΡΨ" Ὁν! σ᾽]σ , ρᾶν, χαὶ εὐῶζαν τοὺς με ταῖς πέτραις χα: ϑερεέτουνία εἰς τοιου- 

ἿᾺς 2 ΄σω ᾽ " ᾿ “Ἢ ᾿ 

τὴν τάξιν, ὅτι ἐφύγαν χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὸ νησὶν τῶν Βοδίων. 
΄ , ᾽ Ξς ἘΞ Ω ͵ 
Καὶ μέσα ᾿ς τοῦτον ἐθγῆχεν ὃ καπιτάνος τῆς Αμμοχούστου Ξ 

᾿ ΓΞ “- Ν 5 τ 

μὲ λᾶς πολλούς, χαθαλλάριδες χαὶ ἀπεζούς, χαὶ ηὗραν πῶς ἐ- 
΄ : ᾿ - ᾿ “ 2 - διάκας ΕΝ 5. ἐξ ἐρ φύγαν “εἰς τὸ νησὶν τῶν Βοειδίων: τότε ἐπῆγαν ἀπάνω τοὺς 

χαὶ ἐπολεμίσαν τόσον, ὅτι ἔφυγαν, χαὶ ἐπῆγαν χαὶ ἐμπῆκαν 
» ι ᾿ » , 

εἰς τὰ χάτεογα, χαὶ ἄλλοι ἐπιάσαν τὸ διάοαν τοὺς χαὶ ἐχόψαν 
Α ἢ ᾽ 4 » 

τᾶς παλαμάρας ποὺς, Χχαὶϊ ἀντροπιάστησαν πολλὰ εἰς τιτοίαν 
-" 

στράταν, ὅπου δὲν ἐξρρ σαν πλεῖον νὰ γῇ νὰ βάλλουν σχά- 
Ὁ" ᾽ κα’, ᾽ 3 

λαις εἰς τὴν γῆἧν, ἀμμὲ μεῖναν ραμένοι ἀπάνω εἰς τὰ σίδερα 

τοὺς χατὰ πρόσωπα τοῦ λιμιόνος. Καὶ πολλοὶ Γενουσίσοι ἐλα- 

Οώθησαν πιχρά, καὶ τοιοῦτο! ἐπεθάνασιν, καὶ πισαυρίου ἐκατέ- 

ὅησαν χαὶ ἐθάψαν τους εἰς τὸ νησὶν εἰς τὴν Σάντα Κατερίνας. 

Τοτες ἦρταν οἱ χαθαλλάριδες ὁποῦ ἐθέλαν νὰ ἐμποῦν νὰ 

:ροῦν οἱ μαντατοφύροι, 
» -" ε 7ὔ ΝΑ ᾿ 

τοὺς χρατοῦν οἱ Γενουδίσοι διὰ νὰ χατε 

χαὶ εἴγαν ἀπεζεύσειν ὁ σὶος Ρχφὲ τὲ Καρμχὴν χαὶ ὁ σὶρ Τὸ χ πεζεύσε ος Ραφὲ τὲ Καρμαὴ ρ Τουμᾶς 

τὲ Ριοῦν ἐγδέχονταν τοὺς μαντατοφόρους τους νὰ τοὺς συντρο- 

φιάσουν εἰς τὴν Λευχοσίαν. Καὶ ἅνταν ἀναφάναν εἰς τὴν πόρ- 

ταν τῆς Κάθδας νὰ μποῦν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον ὁ αὐτὸς σὶρ 

Αἰφὲ χαὶ ὁ σὶρ Τουμᾶς, ἐννοιάστηχαν ὅτι εἶναι Γενουθδίσοι, καὶ 

ἐ 
Ὶ 
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ἐγίνην μέγάλη ἀνάγκη, ὅτι ἀπὶ ὀλίγον ἐσκοτόναν τους. Καὶ ὁ 

καπετάνος τῆς ρῶν ἦλθεν εἰς τὴν πόρταν χαὶ ἔστρε- 

Ψψεν. τοὺς λᾶς καὶ ἔπαψεν ὁ θόρυδος. Καὶ ὁ αὐτὸς σὶρ 
Π 

ι ς " τ “- » Ἶ͵ ι " Α 

καὶ ὁ σὶρ Τουμᾶς ἐμπῆκαν εἰς τ ἀπλίκιά τοὺς χαὶ πλεῖον δὲν 
δ᾽ 
μέραις. Καὶ θωρῶντα ὁ χαπετά- γα). αὶ). ῥπν- ἘΟΧΙ ΤΉ, (Ὁ ἐξέθησαν, καὶ ἐπομεῖναν β΄ ἡ 

δὰ δ δ ι ᾽ 

τος δὲν δείχνει φᾶνο νὰ στε [λῃ μαντατοφόρους, ἐστ τράφησαᾶν εὶς 
“- Α ᾽ὔ Α ΝΣ 

τὴν ΔΛευχοσίαν χρυφὰ διὰ νυχτός. 
σ΄ “-" “- ’ ᾽ 

Καὶ παραῦτα τὴν παρασχευγὴν, τῇ τΥ μαγίου, ἐγροίχη- 
ς Ρ, 

σεν ὁ ρήγας τὰ μαντάτα, τὰ χαμώματα τῶν Γενουοίσων χαὶ 
κ » “,«“,(ςωᾳ1κ Μ 

πολλὰ τὸ τ πων τότε ἔπεψεν τὸν μισὲρ Τζάκε τὲ Λου- 

ζουνίαν τὸν χοντοσταύλην τῶν Ππλύβῶν εἰς τὴν ᾿Αμμό- 
» οἷς , Ν ι 

χουστον, χαὶ θωρῶντά ατου ὁ λαὸς ἐπ τῆραν μεγάλην καρδίαν χαὶ 
» νι 7) 

ἐπαρηγορήθησαν, καὶ ἀτρλρεχ αὐ τὶ νὰ ἐμπῇ εἰς τὰ χάτεργά μα 

) ὶ ἤ “ἢ ς ἣν νΘῊ ΠΩττα ἘΞ ὝἜΞῊ νὰ: τοὺς πολεμίσῃ, χαὶ νὰ πέι ἡ λᾶς νὰ ῥλεπήσουν τὸ νησίν, 
. κ 3 ᾿ , - ε - Α - 

υτηδὲν σηκώσουν νερὸν ἀπὸ τὰ Στηλερία, ὅτι ἡ ὄρεξι τοὺς λᾶς 

ἤξ τα 
εο- ῷ- ἦτον πολλὰ δυνα γὰ πολεμίσουν. ᾿Ελθόντος τοῦ κοντο- 

ι ᾽ Ν 
σταύλη, ἐδιαλάλησεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, μιηδὲν εἶναι τινὰς 

ἀπότορμος νὰ σύρῃ βερετοῦνιν ἀπάνω τοὺς Τενουσίσους, υνηδὲ 

τοὺς ποίσει. τινὰς ἀγανάκτησι" γροικῶντα ὁ λχὸς τῆς ᾿Αμμό- 

χουστου ἀποχρυάναν, ὡς γίον νὰ εἶχαν τζαχιστῆν. 

Καὶ ὁ ρήγας ἔῤαλεν ὅλους τοὺς Γενουδίσους εἰς τὴν φυ- 

λαχὴν τοῦ χυροῦ τῆς Τύρου, ἐθγάλλοντα τοὺς ψουμάτους ὅσοι 

ἦσαν εἰς τὴν Λευχοσίαν" χαὶ ὃ χοντοσταύλης ἀρεστίασεν τοὺς 

Γενουθίσους τῆς ᾿Αμμοχούστου εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ρηάτικην. 

Καὶ ἅνταν ἔμαθεν ὁ ρήγας πῶς οἱ Γενουθίσο. ἐποῖκαν 

μάχην μὲ τὴν Κύπρον, ἐφοθήθην πὰς χαὶ σξεϊλοὺν ἀπὲ τὰ ξύλα 

τοὺς χαὶ παραχάτζῃ τῆς ᾿Ατταλίας, καὶ χάτ εργον ἀπὲ 

τὴν ᾿Ατταλίαν δὲν ἠμπόρει νἄχη ε: χαὶ ἂν χάσουν 

τὴν στράταν τῆς Κύπρου ἐθέλαν παραδοθῆν τοὺς Τούρχους" 

χαὶ ἐχεῖ εἶχεν πολλοὺς λᾶς τῶν ἀρμάτων, καὶ ἡ Κύπρος ἐχρή- 

ζετόν τους διὰ τὴν ᾿Αμμύχουστον καὶ τὸ νησίν" ἀχομὶ καὶ 
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. “ ἣΝ » ΝΣ, (ἢ ᾿ Ν κ , 

τὸν ὄξοδον ΧΡ ζθνντοι διὰ τὰ μηνία νὰ τἄχουν διὰ τὴν Κύ- 

:] 
“τὶ ΟἽ 
ο πεν 

Ν» 
:] ὡ- 

“ΜῪ 
ἣν δὲ [Ὁ] ο᾽- ἐν ἠμπορήσουν νὰ τοὺς ὁδηγοῦν᾽ χαὶ εἰς τοῦ- 

χ “ἕν βουλὴν μὲ τοὺς χαύδαλλάριδες, χαὶ οὗλοι ἀντάμα εἰπ τ) [φ « ΟἽ 
Ὡ-- 

Ο᾽ 

ι 7 .] Α Α 

νᾶ στρέψουν τὸ αὐτὸν χάσ στρον τοὺς Ἐρβρκθυο παρὰ νὰ τὸ πά- 
ε ᾳ, ΄ ι 

ρθουν οἱ Γενουοίσοι" χαὶ ἐξςητησᾶν τὸ νὰ τὸ δηγοῦν, χαὶ ὃὲν 
- ᾿ τς Νὰ κε ΦΡὸν ἘΣ ᾿ 
ἐφανὴν τοῦ οηγὺς, δὲ τῆς βουλῆς του νὰ τὸ δώσουν ἀλλοῦ παρὰ 

τοῦ Ταχᾷ. Καὶ εἰς τοῦτον ὁ ρήγας ἔπεψεν ἕναν πουρζέζην 

ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον τὸν σὶρ Πατὴ Μισταχέλην, χαὶ ἐδῶχέν 
ἘΞ » ᾿ ΄ ᾿ γι σ,.. 
τοῦ εἰς τὴν συντροφίαν τὸν τὸν Τ(ορτ( ἣν τὸν Πισσολόγον ἀπὸ 

)ὕ . -“ » » γε -« ᾿ Σ᾽ , 
τὴν Λευχοσίαν, νὰ πᾶν εἰς τὸ Ταχᾷ τὸν ἀφέντην τῆς Αττα- 

. » ᾿ ΄ γεν , - 4 

λίας, χαὶ ἀνὲν χαὶ ὁ Ταχᾶς θελήσῃ, νὰ γινῇ ἄν θρώτῃς τοῦ 

ο ο 
ἐ 

εἴ τις ἔρτῃ ὀπίσω του, καὶ ἄλλα πολ 
ΑΝ ᾿ Ἂς. ἊΜ 

ει λἕν ορίσξ. νὰ τοὺ ποῦυσῖν, χα 

12. ΝᾺ ι ᾿ Ε “ 19 Ν 

ρήγας, και νὰ ἔλθουν εἰς τὴν Κύπρο" 
7 ς » - ἮΝ Πηγαίνοντα οἱ ἄνωθεν εἰς τὸν ΠΤ, χαὶ ἐδιαθάσαν του 

τὸ χαρτὶν τοῦ ρηγός, ἐχάρην χαρὰν μεγάλην, καὶ ἐστερέωσεν 
᾿ 3. ὌΝ ΡΩ , ᾽ὔ ἢ 8 ἐπ 

τὰ μαντότα, χαὶ ἐδῷχκέν τους κανισκία. Εἰς τοῦτον ὁ μισὲρ 

Πατὶ Μισταχέλης καὶ ὁ σὶρ ἘΠΕ: ζους ὃ Πισσολόγος ἐπῆγαν 
᾽ Α ᾽ 7ὕ ᾿ δ κα Ὁ ὯΝ “ γγ. , 

εἰς τὴν ᾿Ατταλίαν χαὶ ἐδῶχαν ταῖς γραφαῖς τοῦ σὶρ ᾿Εστάσε 

Πασάντη τοῦ χαπετάνου τῆς τας χαὶ ἐδεῖξάν του τὸ 

πογέριν τοὖχαν, χαὶ ὥρισεν ὅτι οἱ λᾶς νὰ στραφοῦν εἰς τὰ ξύλα 

τοῦ ρηγός, τοὐτέστιν ἀπάνω εἰς τὸ μέγαν χαράδιν τὴν ἔπεψεν 

ὁ ρήγας, καὶ ἐς ὅλα τὰ χαραθδία, νὰ ἔλθουν εἰς τὴν Κύπρον. 

Καὶ τὸ σαδθάτον, τῇ ιδ΄ μαγίου ᾳτογ΄ Χριστοῦ ἦρτεν 
ς Ἂ 

ὁ Τακᾶς νὰ βάλλῃ τὴν κατούναν του ὀμπρὸς εἰς τὴν ᾿Αττάξ 

λίαν, καὶ ἐποῖκεν τοὺς ὅρχους τοὺς ἔμελλε νὰ ποίσῃ τοῦ ρη- 

γός, καὶ ἔδωκεν τοὺς μαντατοφόρους α΄ μερτιχὸν ἀγγεῖα ἀρ- 

Ὑυρᾶ νὰ τὰ φέρουν τοῦ ρηγός, μέσα εἰς τὰ ποῖα ἔπεψεν ἕναν 

ποτήριν ἀργυρὸν πολλὰ τιμημένον χαὶ πολλὰ βαρύν, τὸ ἔχουν 
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οἱ Τοῦρχοι εἰς τὴν παρδιάοασιν χαὶ ὑεσόνουν τὴν χρασήν, χαὲὶ 
, Α ᾿ , ᾿ ὃ Ν ὦ Π 7 ε .Ξ 

πιάνουν μὲ τὸ χουτάλιν χαὶ διδοῦν τοὺς καὶ πίνουν, ὡς γίόν 

μίαν λεχάνην μὲ τὸ πόδιν. Καὶ ἐτελείωσαν πᾶσα πρᾶμαν ὅπου 
ι 

ς ι κ - ᾿ - » 

τοὺς ὥρισεν ὁ ρήγας χαὶ Ὁρσανη τοὺς λᾶς νὰ μποῦν ἀπάνω 
᾿ 

σύνης νὰ στρέψουν τοιοῦτον ἀπά μῦϑ. κάστρον τοὺς Τούρχους, 
Ἂν; Μ Γ Ἁ Α Ὶ 

τὸ ἔχτησεν ὁ ἐξ Πιερ με ΓΕ ἐγάλον πόλεμον χαὶ μὲ σχοτωμὸν 

πολὺν ὥς που νὰ τὸ παρῇ ἃ ἀπὸ τοὺς Τούρχους: χαὶ τοῦτον ἐ- 

γένετον διὰ τὴν ἀφορμὴν τῶν Γε:νουδίσων. Ὁ λαὸς ἐχουδαλή- 

θην εἰς τὰ ξύλα μὲ ὅλαις του τοῖς βϑιτουαχλίαις χαὶ τὴν εἰχό- ἣν εἰς τὰ ξύλα μὲ ὅλαις τοῦ ταῖς βιτουαλίαις καὶ τὴν εἰκ 

ναν τῆς Κύπρου Θεοτόχον, τὴν ἐςωγράφισεν ὃ ἀπόστολος ΔΛου- 

χᾶς, χαὶ οὗλον τὸ ἀσημοχρούσαοον τοῦ νχοῦ χαὶ τῶν εἰκόνων 

τοῦ τέμπλου, καὶ πολλὰ ἄλλα λείψανα, καὶ ἦρταν εἰς τὴν 

μίαν βάρκαν, χαὶ ἔπιασέν τοὺς τὸ ΩΝ τὸ Γενουσίσιχον 

χαὶ ἡ ἀφορμὴ ἦτον, χαὶ ὃ αὐτὸς σὶρ Πατῆς, ἔπονέν τον ἡ καρ- 

Σ "Ὲ ΠΡΙΣ ῊΣ ᾿ ϊ 
Α “Ὁ 3 

διά του νὰ υπῇ εἰς τὸ χαράοιν, μηπῶς χα δοῦν τον ἀπὸ μα- 

χρὰ χαὶ ἔλθουν χαὶ πάρουν τον, ἀμμὲ ἐρμότωσεν τὴν βάρχαν 
ἱ 

“ 7] ϑύχδον ,ὔ 7, “ , ι Α 
τοῦ τ ἢν νὰ ἔρτῃ γίτζαν, γίτζαν ὅλον παραγιάλιν, καὶ ἀνὲν 

Ψ ΑἹ ,ὔ ᾿ Α »“ὭΣ΄᾿ ᾿' 

καὶ ἀποσχεπάσῃ χανέναν ἄρμενον νὰ πέσῃ εἰς τὴν γῆν  χαὶ 
3, Ἶ ᾽ ᾽ ε Ἂ ΘΙ 

ἤτζου ἦλθαν εἰς τὴν ᾿Αλλαγίαν, καὶ ἕναν κάτεργον Τενουοίσι- 

χον ἦτον ᾽ραμένον ὃμπ τρὸς εἰς τὸν λιμιόναν τῆς ᾿Ατταλίας χαὶ 

ἀποσχέπασεν τὴν ΠΑΡΚΟΥ καὶ ἐπῆγαν ἀπάνω τὴς καὶ ἐπῆράν 

τὴν σύψυχην. Καὶ τὰ ἄλλα ξύλα ἐπεσῶσαν χατηυοδωμένα εἰς 

τὴν Κερινίαν. Τὸ κάτεργον ἐπῆρεν τὴν βάρκαν χαὶ τοὺς λᾶς 

ἔμπροσθεν τοῦ τζηθιτάνου τῶν κατέργων, καὶ ἀπὸ ᾿ξαὐτῆς τους 

ἐμάθαν εἴ τι ἐγίνην, καὶ ἐσιδέρωσάν τους, καὶ εἶχέν τους ἀπάνω 

εἰς τὸ χάτεργον. 
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“Ὁ ε δι, »ἭΆ “ ᾽ὔ 

Θεωρῶντα οἱ Ροδίταις τὸ ἔλα τῶν ζ΄ κατέργων χαὶ ταῖς 

ἐφοῦ 
᾿ , 

αν νὰ τὰ γυρέψουν’ καὶ τὸν ἰούνιον μῆναν ΤΟΎ 
᾿ Ἷ 

αν τὸν μαριτζᾶν 

ερίζαν, χαὶ θωρῶντα πῶς ἀργῆσαν νὰ στρα- 

Ξ ἫΝ γν Δ γὴν ᾿ ΕῚ Ἕ 
ἀουατωσὰν ἅἂπὸ τὴν Ῥόδον χαὶ ἐπέ 

᾿ ἜΣ ΚΟΙΣ --ιὖνδΟ 2 εἶ 

τῆς Ῥόδου νὰ ἔοτῃ νὰ συνπάψῃ τοὺς Γενουθίσους μὲ τοὺς Κυ- 
ἰ Τ 

πριώταις. Ὅνταν τὸ ἔμαθεν ὁ ρήγας εἶχεν χαρὰν μεγάλην" 
Ρ, Ἶ ι “ὧὩ 5» ᾽ὔ κ "» ΄-- 

καὶ ἐπῆγαν εἰς τὰ κάτεργα τὰ Γενουοίσικα χαὶ ἐζητῆσαν τους 
4, ᾿ 6 , ι ᾿ , 5 ᾿ 6ἕ 

νὰ ποῦν τίντα θέλουν χαὶ εἰπὰν τους: ἀφεντὴ, γέλο ομεν προ- 

“Ζ.,,.“, ὙΠ ᾷς- δώσ: ΝΣ ιάδες “ὺ ὧ ρήγας νὰ μᾶς δώσῃ τοὺς φονιάδες ὅπου ἐσχοτῶσαν τ 

ΘΟ τς 

«} Ο᾽) 
ἘΠ 

Ρν. φ 

-" ι " .- ,ὕ ᾿ , . 
ὺς λᾶς μας, καὶ νὰ μᾶς δώση χαὶ θ΄ χιλιάς δες δουχάτα κατὰ 

. ΘΑ͂ " ᾿ , , δ , . “ Εν ᾿Ὶ 
τὰ στοιχήματά μας, καὶ ρ΄ χιλιάδες δουκάτα τὰ πράματα τὰ 
5 “-ὠΨἃ ε “,«Ψ«ῳ. :} - ς 

ἐσηκῶσαν οἱ λᾶς τοῦ ἀπὲ τοὺς λᾶς μας, χαὶ ρ χιλιάδες: δου- 
ὯΝ » κι » πρν Ὦ δι 7 Α 

μὲν εἰς τὸ ἀρμάτωμαν" καὶ ἂν δὲν θέλῃ νὰ 

“ὮΝ 
Ὁ ων Φ Ω 

τ. 
«ἡ (Ὁ ς φονιάδες, ἃς μᾶς δώση πεντῆντα γιλιάδες δου- φ ς, Ξ μ ͵ χ 

ἐρνῳ » ΠΡ ΞΕΞ ἰοῦσα κ᾿, ἡ ΑΣ ὯΝ Α «-, ᾿ τὸ δι . κατας Τότες ἐστραφὴν μαριτςᾶς τῆς Ρόδου χαὶ εφερὲν τὰ 

ἣν μαντάτα, ὅτι ζητοῦν τραχόσιαις πεντῆντα χιλιάδες δουκάτα. 

Καὶ μὲ τὸν σὶρ Τουμᾶς τὲ Μόρφου χούντη τὲ Ρουχᾶς ἔπ τ 
᾿ 

σαν τοὺς πῶς ΞΞΞ: ζητοῦν ἀξ αὑτόν σας γὰ δοῦν τὸν ὁρισμὸ ΟΝ τὸν 

-" ἔχετε τὶ τὸ χουμοῦνιν, καὶ σεῖς δὲν ἐκαταδέχτητε νὰ πῆτε 
3 , ᾽ “ , ᾿ » 

τοῦτον τὠρα ἦλθεν ὁ μαριτζᾶς τῆς Ῥόδου καὶ ἐ- 
“ 

ς 

ΤῸΝ ον αν τς σᾶς να δ, π ν ὁμάδαν δουκάτα" διὰ τοῦ- 

εἴ, ποίσετε νὰ μπῆτε εἰς ἐντεχάμενα ζητή- 

ματα, ὅτι τὸ ρηγάτον εἶναι πτωχόν, καὶ ὁ ἀφέντης μας ὁ ρή- 

γὰς εἶναι ὀρφανός, καὶ τὸ ἔχει εἶναι πολλὰ ὀλίγον" διὰ τοῦτον 

εἶναι χρῆσι νὰ ἔχετε συγχατάδασιν ἀξ αὑτόν μας ὅπου εἴμε-- 

στεν ἀπλιχεμένοι μέσον τοὺς ἀπίστους Τούρχους καὶ Σαρακη- 

νούς. Οἱ χαπετάνοι ἐπιχράνθησαν: ἄρχοντες ριχουμάντιασέ μας 

εἰς τὴν ἀφεντίαν τοῦ ἀφέντη τοῦ ρηγός, καὶ πέτε του, ὁ θεὸς 

τὸ ξεύρει, πολλὰ μετὰ χαρᾶς ἐδεκτήχαμεν τὸ ἔλα σας" ἀπὲ τὸ 

ζητᾶτε νὰ σᾶς ἀποχριθοῦμεν, δὲν τὸ διδοῖ ὁ καιρός, ἀμμὲ νὰ 

ἔχωμεν βουλὴν μεσόν μας καὶ τὴν ἐγροίκησίν μας, τὸ ζήτημάν 



ΧΡ Ὁ ΝΕ ΊΤΟΙ ΘΌΝ: 299 

Ἁ δ Ν Α ’ Α Ἐκ" ἜΞΩΝ δ ᾿ 

τουὴν τὸν. παιδίον ὁιὰ νὰ πόγῃ σιγουρτᾶν εἰς τὰ κάτεργα τὰ 
Ρ, ι τὸ » Ξ ΤΣ ᾿ το αν μᾧ 3». Α 

Ἐενουσίσικα  χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Κερίαν “χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὰ 
ς, » 7 δ 

χάτεργα τῶν Γενουθίσων: χαὶ ὅνταν ἐχαϊρέτησεν τοὺς καπε- 

“πόνοισι 0 } δνο ΠΩ Ν δ ΕΠ ΠΤ “, α' σ εἰς τὰ Ἵ τίσ “αὶ Χ τάνους χαὶ ἐγράψαν τὰ ζητήματά τους εἰς τά χαρτία, χαὶ ἔ- 
7 ι » ΚΝῚ " 

δωκάν τὰ τοῦ Γιλόάμε Λόρμην, καὶ ἐπέψεν τὸν μαντατοφόρον 
ε ἊΣ » γ»ν ᾽ Α ΄,ὕ ᾿ τ 

εἰς τὸν ρηγαν" ὁ ποῖος ἐπέζευσεν εἰς τὴν Λευχοσίαν, χαὶ ἦλ- 

θεν εἰς τὴν Αευχοσίαν, χαὶ ὅνταν ἦλθεν ἔμπροσθεν τοῦ θηγός, 

εἶπεν του: ἀφέντη, οἱ ἀφένταϊς μου οἱ “καπετάνοι ρικουμαντιά- 

ζονται εἰς τὴν ἀφεντιάν σου, χαὶ πολομοῦσι νὰ ἠξεύρ ὑρῃς ὅτι 

ἀπὲ τοὺς μαντατοφόρους τοὺς ἔπεψες εἰς τὸν ἁγιώτατόν μας 

πατέραν. τὸν Πάπαν ἐσυντύχαν μεσόν μᾶς εἰς τοιούτην τάξιν, 
ὯΝ τέψης εἰς τὴν Γένουθχν τοὺς φονιάδες ὅπου ἐσχοτῶσαν 

τοὺς λᾶς μας εἰς τὸ θόρρος τοῦ ἁγίου σου στεφάνου, τὸ ἐστέ- 

φθης παρὰ θεοῦ τὴν ἡμέραν τῆς χαρᾶς σου, καὶ εἰς τὸ θάρρος 

Ὁ «, 5 ᾽ ᾿ ῃ ἣπΣ ὯΝ ΄ ἣ Ζ : δ. ) τῆς χαλῆς σου ἀγάπης, ἄδικα χωρὶς χαμμίαν ἀφορμήν. ἀκομὶ 
τ ΓῸ 5 

νὰ πέψῃς καὶ τὸ πρᾶμαν τὸ ἐσήκωσαν οἱ λᾶς σου ἀπὲ τ 
- ᾿ δὰὰ , » ᾿ 

λᾶς μας χαὶ ἂν δὲν τὰ πέψῃς, θέλουν ἀβῥατώσθυν τόσην τὺ 

χουμοῦνιν εἰς τὸν ὄξοδόν σου χαὶ θέλουν ἔρτει νὰ τὰ γυρὲ έψουν, 
᾿ . ΤΥ 

χαὶ νὰ πέσης εἰς χουντουματζιόν, ἀπὲ τὸ ποῖον πρᾶγμαν 

οὐδὲν ἔδειξε: φανόν" διὰ τοῦτον χρεωστεῖς νὰ μᾶς δώσῃς διὰ 
Α δ Α 2 

τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν τριαχόσισις πεντῆντα χιλιάδες δουχάτα, 
ΩΝ 7 τω, 3 -“ δ Αγ τῖς “» 

καὶ ἂν φαίνεται τῆς ἀφεντιᾶς σου, νὰ ὁρίσῃς νὰ μᾶς τὰ δώσης" 
3 κ᾿ ᾿ Ὁ ΄- τὰ Ἁ “Ὁ δ, 7ὔ ,ὔ , 

Ἀαὶι ζητοῦμεν σοὺ νὰ να: δωσὴς εις τὸ νησὶν σου μιᾶν δύνα-- 

μιν, κανέναν χαστέλλιν, νὰ μείνουν οἱ πραματευτάδες μὰς νὰ 
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-" “Ὁ "“ἷ ΦΙ δ δὲ ἜΣ ΤΣ 

πολομοῦν ταῖς ὄρεξες τοὺς, διότι ὁὲν ἀρέσχουν τοὺς ἄρχοντες 
[2 , τὰν ε . " ᾿ 

τοὺς Γενουθίσους νὰ ἦναι οἱ λᾶς μας χαὶ τὸ δικόν τους ἀπο- 

ο 
᾽ ϑΊ ΖΑ : “- Α " 

χάτω εἰς τὴν ἐξουσίαν σας, χαὶ ἅντα σοῦ φανῇ νὰ παίΐονης τὸ 

; 

ν᾽ ἀποθαρρήσωμεν πεῖον νὰ μείνωμεν εἰς τὸν τόπον σοῦ; ὅτι 

ἂν εἶχαν πταίσειν οἱ λᾶς μας καθὼς σοῦ ἐφάνην, ἔθελες ἀγχα- 

λέσειν εἰς τὸν ποδέσταν χαὶ ἔθελες διχαιωθῆν, ἀυμὲ ὄχι νὰ 

ποίσουν ὡς γίον ἐχθροὺς θανατήσιμους καὶ ἀνάφεντους, νὰ πρά- 

ξετε φόνους χαὶ χούρση, καὶ ἀτιμίαις, καὶ νὰ τοὺς χρεμμίσουν, 

νὰ τοὺς φυλακίσουν, χαὶ πᾶσα χαχόν. Διὰ τοῦτον φαίνεταί νας 

πῶς ἐσοὺ ἤσουν ἡ ἀρχὴ τῆς μάχης, καὶ ἔπεσες εἰς τὴν κοὺν- 
» ι 5» Σ 

τουμάσαν χατὰ τὰ στοιχήματα ὅπου ἐγίνουνταν ἔμπροσθεν 
“- « - .Ὶ - -“ 

τοῦ ἁγιωτάτου πάπα' χαὶ ἂν μᾶς δώσῃς τὰ σοῦ ζητοῦμεν, 
» 4 , - » Ν᾽ δ - 

θελόμεν ἀφήσειν τοὺς λᾶς μας εἰς τὸ χάστρον τὸ νὰ μᾶς δώ- Ν 
ὺυς 

σης, χαὶ θέλομεν πάγειν εἰς τὸν ἀφέντην μας, καὶ θέλομεν 
, , Δ ,ὔ 

ἔχειν ἀ γὰ πῊν πᾶσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μας, εἰδὲ υἱή, θέλο- 

β 
, ἊΝ “ ΝῚ -“ 5 

ὑεν μείνειν ὡὸς ὥς που νὰ μᾶς ποίσ᾽ 
ι : ῃ ᾿ 

ο δου ᾽ 

Γοοιχῶντα τὴν ἀνὰ τν ἧς ὥρισεν χαὶ ἐδῶχάν του ἀ- 

νάπαυσιν" τότες ἔθαλεν τ ἀῶ δος ἐμπραεν τῆς βουλῆς 
ἵν ,ὔ ι “δ: 

του, χαὶ ἐοιγλίσαν, καὶ εἰς ᾽ 

ΙΝ - ,ὕ δ ἮΝ ΕἾ Ν Α 

διό οτι δὲν τοὺς ευπαινει ἀπὰς, ὅτι ὡρίσμιένο! Ὥσαν ἀπὸ τὴν 

, ᾿ ε ΤΣ 

φεντίαν τοῦ οηγός᾽ παρὰ τὰ πάντα οἱ Γενουθίσοι εἰχαν πταί- ὧν 

σιμὸν ὅπου ἦλθαν ἐρύσσώμενοι ἔσω εἰς τὸ σπίτιν τοῦ ρηγὸς 

χρυφά, χαὶ εἶναι φανεοὸν ὅτι ἂν εἶχαν ἀοματωθὴν διὰ τὸν φό- 

λοῦν, ὑπ πὰς το σθιδεν ο΄ χι ιάδες δουχάτα διὰ τὴν χουντου- 
κ Ἂν . -ο ΠΥ: ᾿ 

ρὃν δίκαιον ἐκεῖνοι θέλουν νὰ 
-" δέ δ», ὥδν, ) δες . δ ΕΣ - Θι χα ε ὶ 

μᾶς δώσουν ταῖς ρ χιλιάδες τὰ ὁουχάτα, ὅτι ἐχάσαν τὰ χὰ 

εἶναι εἰς τὴν χουντουμάσαν" πρῶτον ἐρματώθησαν χαὶ ἦρταν 
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εἰς τὸ παλάτιν- λαλοῦν καὶ ἦδταν διὰ τοὺς Βενετίχους, εὔχολα 

ἦτον διὰ τὸν ρῆγα! τἀπίσα ἐφύγαν ἀπὲ τὸν τόπον μας χρυφὰ 

μὲ ταῖς γυναῖκές τους χαὶ τὰ παιδιά τους χαὶ ὅλον τους τὸν 

βίον- τἄπισα ἦλθαν τὰ δύο κάτεργά τοὺς ὑύρίζοντα χαὶ ἀτι- 
, δ ἕῳ» ι ιῚ “ Μ Κ᾽ 3 ’ , 

μάζοντα τὸν ρῆγα χαὶ τοὺς λᾶς του: τἄπισα ἦλθαν τὰ ς΄ κά- 

τεργα καὶ τριγυρίζουν καὶ χουρσεύγουν τὸ νησίν. Τούτη ἡ βου- 

λὴ ἄρεσέν τοὺς χαὶ ἐδῶχάν τὴν τοὺς μαντατοφόρους χαὶ εἶπάν 

τους: ἅντα νὰ υηδὲν ἔχετε τὸ θέλετε, νἄχετέ το ποίσειν νῶσιν 

τοῦ Πάπα, καὶ ἀρεσχεῖ μας νὰ ὑποταχτοῦμεν τοὺς ὁρισμούς 

του" χαὶ ἀπὲ τὸ χρήζεσθε νἄχετε χάστρον εἰς τὸν τύπον μας, 

ἤτζου ὡς γίον ἐπορεύγεσθε παραπίσω, θέλετε διαθαίνειν καὶ 

παραμπρός" ὅτι δὲν πρέπει νὰ ποίσωμεν εἰς τὸν χαιρόν μας 

πρᾶμαν ἁποῦ δὲν ἐγίνην ἀπῶδε καὶ ὀπίσω- ἀμμὲ προυμουτιά- 
Ζ ᾿ Ν [2 » , ΑῚ -“ " Α ᾿ 

ζομέν σας εἰς τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον νὰ σᾶς ἔχωμεν καλὰ καὶ 

ἀγαπημένα" ἀπὲ τὸ ζητᾶτε τὸ πλέρωμαν τοῦ ἀρματωμάτου 

σὰς, πρέπει νὰ μᾶς δώσετε ὅσα ἐχουρσέψετε, χαὶ ἐρημιάσετε, 
γνν» , ᾽ ᾿" ΄,ὔ "δ “᾿ , ν᾿ ,ὕ 

καὶ ἐχαλάσατε εἰς τὸ νησίν μας ἄδιχα - ἂν θέλετε νὰ ποίσετε 

ἀγάπην, δόξα σοι ὁ θεός- εἰδὲ μὴ, ποίσετε τὸ θέλετε - ὅτι δὲν 

μᾶς φαίνεται νὰ στερεώσωμεν τὰ ἄδικα ζητήματα τὰ εἶναι 
.] Α ᾿ , τ - 7ὔ 7, ᾿ 

πολλὰ σχλερὰ καὶ στεγνὰ καὶ ἂν μᾶς ποίσετε ζημίαν, καιρὸς 

θέλει ἔρτειν ὅπου θέλει μᾶς ἐχδικήσειν ὁ θεός. 

Τότες ἐπῆγεν ὁ μαντατοφόρος, χαὶ ἐστράφην ὃ σὶρ Τζου- 

ἂν Παντουὴν ὁ παιδίος. Τότε τὰ χάτεργα ἐστερεῶσαν τὰ τοῦ 

ρηγός, καὶ ἐφανερώθην ἡ μάχη. Καὶ ἐμεῖναν εἰς τὴν γῆν ς΄ 

Γενουθδίσοι, καὶ ἐπιάσαν καὶ ἐθάλαν τους εἰς τὴν φυλαχὴν εἰς 

τὴν Λευκοσίαν, εἰς τὸ ἀπλίκιν τοῦ κυροῦ τοῦ Στύρου. Καὶ 
5» , ᾿ Α δι Α , ς 

ἐπιάσαν χαὶ τοὺς Γενουοίσους τοὺς Κυπριῶταις, ὅπου οἱ μα- 

᾿ 4 ἱ οηγάδες ἐποῖχά ς ἐλευθεοί ὡς γίον Γε καρισμένοι οἱ ρηγάδες ἐποῖκάν τοὺς ἐλευθερίαν, ὡς γίον Γενου- 

Οίσους, χαὶ ἄλλους ἐποῖχαν μιαμούνιδες διὰ ψυσιχὸν νὰ μὲν 

πλεοώτουν χανέναν δικαίωμα ν ἀγοράζουν τα οὐδὲ πουλοῦν τα, 

χαὶ ἑτέρους ἐλευθερίαν τοὺς Γενουδίσους, ἐχεῖνοι ὅπου ἦσαν 
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᾿ - ΄Ν ε , : νὰν Γ᾿ ἘΠ ». 
Συργιάνοι, οἱ Γουρρίδες, οἱ Πίπιδες, οἱ Τανιέλιδες, οἱ Γουλίδες 

χώραις τοὺς Γενουοίσους, ὡς γίον ἐκεῖνοι 

που ἦσαν ἀποὺ τὸ Ζηπλέτ, ἀπὲ τὴν Τάκιν, ἀπὲ τὸν Καφάν, 
ε Α χὔ 5» ᾿ κ᾿ ὌΝ “ δι ᾽ ΕΣ " 

ἁπὲ τὴν Χίον, ἀπὲ τὸν Γαλατάν, τοῦτοι δὲν εἶναι ἀποὺ ταῖς 

χώραις τῶν Γενουθδίσων  ἀυμὲ τοὺς ἄλλους ἐθέλησαν οἱ ρηγά- 

δὲς καὶ ἐποῖχάν τοὺς τούτην τὴν ἐλευθερίαν, καὶ οἱ χούσουλοι 
͵ ΙΝ 3 . τὸ ᾿ 

διὰ φόρος τοῦ χουμουνίου ἐσύραν τους μὲ τὸ χουμοῦνιν " χαΐ 
ῚῚ ᾿ 

διὰ τοῦτον ἐθάλαν τους εἰς τὰς φυλαχάς. Καὶ πολλὰ ἐδιαφεν- 
; ""ε " Ἅ. 

τεύτησαν ὑὲν τοὺς βάλλῃ εἰς τὴν φυλαχήν, λαλῶντα πῶς δὲν 

ἦτον Γενουθίσοι, καὶ ὀλίον ἐφελέσαν. 

Θεωρῶντα ὁ μαριτζᾶς τῆς Ρόδου πῶς ἀργέψαν εἰς τὴν ΒΟΥ μαριτζ Ὡς 09 πῶς ἄρχξν εἰς Ἢ 

αὐτὴν μάχην οἵἱ Γενουθίσοι, χαὶ πῶς: οἱ Κυπριῶταις δὲν ἐχου- 
- , Α ἌΝ Ν, "» γ'- - Α 4 ἠδὲ 

σεντιάσαν νὰ τοὺς δώσουν ἐχεῖνα ὅπου τοὺς ἐζητοῦσαν, οὐδὲ 
Αι ΒΝ 119 ͵, 7, Α ᾿Ὶ " , ἣν: 

πολὺν, οὐδὲ ὀλίον, παντέχοντα διὰ τὰς ἀπολογιᾶς τους ν ἀγροι- 
“« 5 Ἷ ν 

χηθῇ, ἐπάντεχε νὰ τοὺς χατηχήσῃ καὶ νὰ τοὺς γροιχήσουν " 

χαὶ ἄκχλωστα ἦσαν τὰ νήματα. Εἶπεν ἡ βουλὴ τοῦ ρηγός: ἀς 

ἀναχράξωμεν τὸ ἀγχάλεμάν μας ἔμπροσθεν τοῦ πάπα, χαὶ τὸ 
᾿Ὶ ἢ - “- 

νὰ φανῇ τῆς αὐλῆς τῆς Ρώμης νὰ χρατηθοῦμεν. Καὶ οἱ Γε- 

νουδίσο. ἦσαν δυνατοὶ καὶ δὲν ἀχοῦσαν. Ὃ μαριτζᾶς τῆς Ρό- 
ὃ γε ἔς Τὶ ι ΓΆΡ ΒΩ Δ 5 “6 ᾽ ᾿ ΄ Ξ Ἑ ον 
οὐ ἐπῆρεν τοὺς λᾶς του χαὶ ἐνέθην εἰς τὸ λουσέριν τοῦ χαὶ 

-.: ἐν « ἄτεργσ ἐτριγυρίζαν εἰς τὸ νησὶν καὶ ἐχουρσεῦγαν 

πράματα, κτηνὰ ἐσχοτῶναν, σπορὰν ἐκαῦγαν, σχλάδους φευγοὺς 

ἐτεςαρίζον, χαὶ πᾶσα χαχὸν ἐπολομοῦσαν. Τἄπισα ἦλθαν τὰ 

ς΄ κάτεργα εἰς τὴν ᾿Αλυχὴν διὰ νὰ χουρσεύσουν, χαὶ χεῖ οὗ- 

ρᾶν τὸν καπετάνον χαλὰ συντροφιασμένον υὲ πολλοὺς λᾶς τῶν 

ἀρμάτων χαδαλλάριδες χαὶ ἀπεζούς, καὶ δὲν ἠμπορῆσαν νὰ ποί- 

σοὺυν τίποτες, χαὶ ἀφῆχαν τα, χαὶ ἀν μπὲ εἰς τὸν ἅγιον 

Εὐξίφην καὶ εἰς τὴν Πενταγίαν - χαὶ χεῖ εὑρέθην ὁ Ναριτζὰν 

τὲ Λουνίας ὁ χοντοσταύλης, χαπετάνος ἀπέτα εἰς τ΄ ἀνομάτους 

τῶν ἀρμάτων, καὶ ἅνταν τὰ ξύλα ἐξέθησαν ἀπὸ τὸν λιμιόναν 
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" 

τῆς Αμμουχούστου, ὃ κοντοσταύλης ἀφῆχεν εἰς τὴν βλέπησιν ὁ 
ἐν ᾽ , ΄ ᾿ ; ι “ Α Α 

τῆς ᾿Αμμουχούστου «α΄ ἀνθρώπους χαὶ ἔσυρεν τοὺς δελοιποὺς 
9 , Η , 3 , 

εἰς τὴν Λευχοσίχν, χαὶ ἐσκόρπισεν εἰς τὰ παραγιαλίαν τ παλ- 
᾿ ΕΥ » ᾽ Ν 

λιχάρια, χαὶ εἶχεν πολλοὺς ἀπεζοὺς τοπιχούς, καὶ ᾿Αρμένιδες 
5 γί ᾿ ΝΣ ,.:5 , , ς Ρ, δὲ . ΞΝ 
ἄπεςους σορδατους. Μανθάνοντά το οἱ Γενουσίσοι δὲν ἐτορμῆσαν 

᾽ ΝΑ Α , , ᾿ » , ᾿ 

ν ἀπεζεύσουν, οὐδὲ νὰ σηκώσουν νερόν" καὶ ἐστράφησαν πολὺ 

εἰς τὴν Λεμεσόν, ὅπου ἦσαν ὀλιγώτεροι λᾶς καὶ ἀχαμνοί" χαὶ 
᾽ “" ἢ Σ ,ὔ » ,ὔ ᾿ ε -» 5 , Ἶ 5 
ἀπεζεῦσαν χαὶ ἐχάψαν τὰ σπιτία, χαὶ οἱ λᾶς ἐφύγαν, καὶ ἐ- 

ποῖχαν μεγάλην ζημίαν. Καὶ ἔχοντα χαὶ ταῖς ἀντροπαῖς ταῖς 

ἐδιαθάσαν πολλαῖς ἀπὸ ὅλους, ὡδὲ ἀποφουσχῶσαν χαὶ ἐπῆραν 
οἷΝ ἘΞ - ς - 

χαρδίαν, χαὶ ἐδιχλαλῆσαν, ὅτι ὅσοι σχλάθοι, παροῖκοι, φονιά- 
ὃ 42 ς -» Χ , ὑπ ᾽ αὐίσλος ᾿ ᾿ 
ες, χλέπταις ἁποῦ νὰ θελήσουν νὰ ἔρτουν ᾿ς ἐμᾶς νὰ τοὺς 

τζετιάσωμεν χαὶ νὰ τοὺς ποίσωμεν καλὴν συντροφίαν, καὶ νὰ 
ΕΥ̓ »“ ΄ Α 

ἦναι ἐλεύθεροι, παντολεύθεροι, καὶ νὰ ζήσουν ὑετά μας, καὶ 
- , , 5 , 7 ε δ , , 

μεῖς μετὰ τους. Τότες ἐσυμπιάστὴν μία ὁμαὸδα Βουργάροι, χαι 
5 τὶ σὰ ς Ρρ, , ς »ὋῬ » “-» ἐπῆγαν οἱ Γενουοίσοι μετά τους, χαὶ οἱ σχλάοοι ἐχουρσεῦγαν 

χαὶ ἐχουθχλοῦσάν του; πᾶσχ πρᾶμαν τὸ ἐχρήζουνταν " χαὶ ἐ- 
, Ν ᾿ Ζ » , , κ ᾿ἮΝἮ 

συνπιάστησαν Βουῤγάροι, Ῥωμαῖοι, Τατάροι σύμα δύο χιλιάδες 
ΕΣ ,ὔ ι ΕΣ “- ν᾿ ΄ὔ ΄ἕὔ “2 ἐτ 

ἀνθρώπους, καὶ ἐπῆραν τὰ χαστελλία τῆς Πάφου τότε ἦσαν 
, ὶ ε “Ὕ » - “ ΟΣ “-“ , ι ΠΗ ,ὔ 

χαμηλά, χαὶ ὁτοσαῦτα ἐποῖχαν ὅτι ἐψηλῶσάν τα, καὶ ἐχόψαν 

τὴν θάλασσαν χαὶ ἐπεριχυχλῶσάν τὴν τόσον δυνατά, ὅτι οἱ 

Κυπριῶταις χαὶ ἐοάλαν παρδέσχαις χαὶ πολεμιστάδες χαὶ ἐδια- 

φεντευγοῦνταν, καὶ ἀμεριμνῆσαν. 

Τὰ μαντάτα ἐπεσώθησαν εἰς τὴν χώραν τὸ ἐποῖχαν οἱ 

Γενουθίσοι" εἶχεν ὁ ρήγας βουλὴν μὲ τοὺς λᾶς του, χαὶ ὥρισαν 
᾿ Ἄν 4. ον ε ΚΣ ΕΣ, “ » 2 Ὰ . ὃ ποῖος ἔχλ νὰ πάγῃ χαπετάνος ὁ πρίντζης τῆς Αντιόχειας " ὁ ποῖος ἔχλε- 

’ - Α » ΝΥ ΕΣ , Φκύτ ᾿] ξεν α΄ καλοὺς ἀνθρώπους πολεμιστάδες χαὶ ἐξέθην ἀκ τὴν 

Λευχοσίχν χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Πάφον. καὶ κεῖ ἦτον ἐμπαλῆς 

ἕνας Λουμπάοδος ὀνόματι Τομένιχο τὲ Μουνποῦλσαν, καὶ εἰχεν 

εἰς τὴν συντροφιάν τοῦ χαλὴν συντροφίαν ἀπὲ τοὺς λᾶς τῆς 

ἐνορίας μὲ ἄλογα καὶ ἀπεζούς: καὶ ὅσον τὸ μάθαν τὸ ἔλα τοῦ 
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πρίντζη ἐπῆγαν εἰς τὴν συντροφιάν του, χυριαχῇ τῇ Υ ἰου- 
: ᾿ 

, 7 

λίου «τογ΄ Χριστοῦ, καλὰ πωρνόν. ὋὉ αὐτὸς πρίντζης ἐπῆγεν 
» Ν 4 "- , . ΝΜ ΕῚ Ἀ , ᾿ 

εἰς τὸν πύργον τῆς Πάφου, καὶ ἄρχεψεν εἰς τὸν πόλεμον, καὶ 
ΓΟ ᾽ ἈΝ ἀνε ἐν ΑΗ δ κοι ᾿ τ Ὁ »" 4.» ’, 
ἐνέθησαν εἰς τὰ χάτεργα καὶ ἀλθαν χαὶ ἐπολεμίξςαν, καὶ ᾿πάν- 

ε , “ δι ᾽ τὸ 

τισεν ὁ πόλεμος δ΄ ὥραις, καὶ δὲν ἠμπορῆσαν νὰ ποίσουν τί- 

ποτες, ὅτι εἶχαν μεγάλην βοήθειαν οἱ Γενουδίσοι ἀπὲ τοὺς 

Βουργάρους" χαὶ οἱ λᾶς δὲν ἐθαστοῦσαν σχουταρία, καὶ διὰ 

τοῦτον πολλοὶ ἐλαδώθησαν. Τότες ἀνασπάστην ἕνας ἀπότορ- 
δ, , ς’ , ἢ Η “- , ΄ 

μος παιδίος, μάνας υἷος, Κυπριώτης, χαὶ ἐπῆρεν μετὰ του ν 

παλληχαρία ὡς γίον ἐχεῖνον, καὶ ἐπῆγαν ὅλοι μὲ μίαν βουλὴν 

καὶ ἕναν θέλημαν, καὶ ἐπῆκαν εἰς ἕναν κάτεργον" καὶ ἦτον ἡ 

σχάλα εἰς τὴν γῆν, καὶ τρεχάτος ἐνέθην εἰς τὸ κάτεργον, παν- 

τέχοντα καὶ ἀχλουθοῦν του οἱ συντρόφοι" χαὶ κεῖνοι ἐμεῖναν 
᾽ “ Α , ΄ὕ , ᾽ 

εἰς τὴν γῆν ἴντα νὰ θέλαν ποίσειν οἱ ν΄ μέσα εἰς τὸ χάτερ- 
-“ « οί 4 ᾽ , δ , ᾽ 

γον; Θωρῶντα οἱ Γενουθίσοι τὴν ἀποτορμίαν τοῦ παιδίου, ἐ- 
’ , 4 , - “ », , 

προσδέχτησάν του πολλὰ καλά, θωρῶντα ὅτι ἔμεινεν μοναχός, 

χαὶ ἐγυοέ δεξιὰ οἱ χ χαὶ δὲν ηὗρε" , ὶ αἱ ἐγυρέψεν δεξιὰ οὐριστερὰ καὶ δὲν ηὗρεν τινάν, καὶ στανιό 
» ΝῬΤ, ὦ ἐκὶ ,ὔ ε τῶ 

του ἐπαρεδόθην τοῦ καπετάνου τοῦ κατέργου, ὁ ποῖος καπε- 

τᾶνος χαὶ οὕλη ἡ τζούρμα ἐχράτησάν τὸν εἰς μεγάλην τιμήν." 

᾿Αληθείᾳ εἰς τὴν συντροφίαν τοῦ πρίντζη εἶχαν ἕναν βο- 
ὔ Ν κγ κα’ ᾿ ε " ᾿ δι ᾿ ψξ α -ς Η͂ “-- 

τάνιν, τὸ κράζουν λαμπρὸν ἑλληνικὸν, χαὶ μ' ἐκεῖνον ἐποῖκαν 

μεγάλην ζημίαν τῶν κατέργων. 

Θεωρῶντα ὃ χύρης ὁ πρίντζης, ὅτι τὸ στάτον του ἐχεῖ 
ΞΞΕῚΣ ἜΞΞΕΝ ὯΣ ϑ ΝῚ ᾿ τ , τὰς ᾿ δὶ , τ Σ (6. Ξ ι . 
περίττου ἦτον διὰ ζημίαν παρὰ διαφόρος, ἐξέθην χαὶ ἐστρά- 

φὴν εἰς τὴν Λευχοσίχν: καὶ ὅνταν ἐμάθαν οἱ χαπετάνοι τῶν 

κατέργων πῶς ὃ πρίντζης υὲ ὅλον τὸ φουσάτον ἐστ 
᾿ Ὁ 

ὡ- -Θ ΚῸῚ “πε [υἹ Ι 

Ὁ, 

γαλάν το σχλαθολογίαν, χαὶ ἐπῆγαν χαὶ αἰχυχλωτεῦσαν ὅλην 
ι » “ Ἁ » ͵ ᾿ 

ίαν, καὶ ἐπῆραν πολλοὺς ἀνθρώπους καὶ γυ- 
-- " } ΕΣ , } . ΕΣ “- ᾽ ἘὼῚ ἂν ὰ 

γαῖχες καὶ παιόία καὶ ἐφύγαν πολλοὶ καὶ ἐπῆγαν εἰς τὰ ὀρ, 
᾿ “- -. " ᾿" ’ 

χαὶ ἐπῆραν πολλὴν φαγούραν χαὶ χτηνά. 

Μανθάνοντα τὸν ξηλοθρεμὸν τῆς Πάφου ὁ σὶρ Τζὰχ τὲ 

τς τα δ ΣΝ ΝΟ ΔΝ δεν κι... ...χ .... ...... 
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Λουζουνίας ὁ κοντοσταύλης, ἐχουχλούμισεν τὸ αἷμάν του, χαὶ 
λ ΄ὔ » ,ἷ ᾿ 5 , ᾿ ς,.2 δν 

με χολαχίον ἐσυνπίασεν πολλοὺς ἀνθρώπους χαὶ πῆρεν τοὺς χαὶ 
» - ᾽ ψ' » “ ι 

ἐπῆγεν εἰς τὴν Πάφον, χαὶ ἐμηνῦσάν τοὺς νὰ πολεμίσουν, χαὶ 
"β- Ἰρορος ΑΝ αν , τς } “κεν ἀρματώθησαν καὶ ἐπῆγαν μὲ ὄμορφην τάξιν καὶ θωρῶντά τους 

δὲν ἀκοῦσαν νὰ χατεθοῦν εἰς τὸν πόλεμον, καὶ ἐποῖκαν ἕναν 
3 ᾿" ἄγ "5 ,δ , Οί ς ΔΆ , Ὦ ἢ 

ἔνχρυμμαν. Και ἐπίασεν Ὑ Γενουοίσους, χαὶ εἰπάν τους πῶς ἠρ- 

τὰν ἄλλα δύο κάτεργα χαὶ μίαν νάδαν εἰς τὴν βοήθειάν τούς, 
[: 

χαὶ ἔρχεται χαὶ ἄλλη πολλὴ δύναμιν, χαὶ θαυμάζουμέθαν πῶς 

δὲν τὴν ηὕραμεν ὧδε, διότι διὰ χαχὸν χαιρὺν ἐχωρίστησαν. 

Θωρῶντα ὃ χοντοσταύλης τοῦτον, εὐχαίρωσεν τὸν τόπον χαὶ 

ὥρισεν καὶ ἐδιαλαλῆσαν, ὅσοι εἶναι σχλάθοι, πταῖσταις καὶ φο- 
Δ 5» Μ ᾿ " “ Α Ύ ᾽ Α 

γιάδες ἀς ἔλθουν μὲ τὸν ρῆγα νὰ ἦναι εἰς τὴν συντροφιάν του, 
Πα ρος. »Ρ Ξλεύήθςε ΦνΑ χλχθί 5 τ φὐίλοῖς ἈΞ 

χαὶ οἱ σχλάοοι ἐλεύθεροι ἀπὸ σχλαοίαν καὶ ἀποὺ πᾶσα πτοῖσμαν. 
,ὔ 

Καὶ τῇ πρώτῃ μηνὸς ὀχτωδρίου χτογ Χριστοῦ ἐφέραν 
ἐξὰ δε ἔν ἀν, ἐπ δὺς 5 , ἊΣ Ἂ ᾿ ἥ » ΔΈΟΣ , 

χῦρ νὺν τοὺ ρη γ0ς τοὺς αναφανᾶν εις τΤῊΝν Πσφο ἡ αρμι χ ἣ τι 

᾿Αλυχήν, 
το 

«-ς Ὡ δὲ .« τ ΤΣ ὧν τὴ Ἂν « Γενουδίσιχα, χαὶ ἦτον δεῖλις, χαὶ ἐγυ 

καὶ ὅλοι οἱ λᾶς ἐφύγαν χαὶ ἦλθαν εἰς τὴν Λευχοσίαν. Ὃ ρή- 

γᾶς ὥρισεν χαὶ ἐποῖχαν διαλαλ νημὸν τῇ χυριαχῇ, τῇ β υηνὸς 

ὅλ οἱ βιγλατόροι νὰ βλέπουν τὸ τειχοχάστρον πᾶ- 
} , 

τόπον του, Χαὶι κουμαν Ω͂ δὰ 0) «Ὁ ἅν τὴ Θ΄ ς - τε “- Ο.- οὐ- «. " Ο᾽ «-- 
τὶ Ξ το ΕΝ 

ΓΝ :] [ὉἸ « ξ ΟἹ Ἔτι 
ἊΝ 

χεφαλῆς, υπηδὲν ἔχῃ τινὰς φωτίαν τὴν νύχταν ἔσω του ὅπου 
» Μ ΄ Α , ι .] 

τοὺς τόπους τοὺς χρηζάμενους, χαὶ τινᾶς ς 
Α ἔς » “- " ε 

νὰ μὲν τορμήσῃ νὰ βρεθῇ ἔξω τοῦ σπιτίου τὸ νὰ δώσουν ἡ 
ΔῊΞ ἘΡ “ κι ᾿ , 5 , ι 

Ὑ ὧραις, χαὶ ὁποῖον εὕρουν νὰ τὸν βάλλουν εἰς τὴν ρυλαχὴν 
ε ι ᾿" “(ὦ » " “ἷ{ 2 » 

ὡς πισαυρίου νὰ τὸν ἐξετάξουν, χαὶ ἂν ἔν νὰ τὸν παιδεύγουν᾽ 

χαὶ χανένας παπᾶς Ρωμαῖος, οὐδὲ φράγχος μιηὃ δὲν σηκωθῇ τα- 

χία, οὐδὲ νὰ σημάνῃ καμπάνα, οὐδὲ σήμαντρον ὡς τὸ ξημέ- 
΄ ρῶμαν" χαὶ τινὸς μηδὲν ποίσῃ μάλλωμαν, μηδὲ ποίσῃ ἀγανά- 

Χτῆσιν τινός, ἀπάνω εἰς κόμμαν χεφαλῆς χαὶ οἱ θιγλατόροι 

νὰ ἔρτουν εἰς τὴν ἀφεντίαν τοῦ ρηγὸς γὰ τοὺς δώσῃ ὄρδινον 
Α πῶς νὰ δηγοῦνται. 
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7] Α " , δὰ , ΄-- Ὁ} 

Καὶ πισαυρίου μὲ τὸν διχλαλημόν, τῇ δευτέρα, τῇ Ὑ ο- 

χτωύρίου, ἐχαθαλλίχευσεν ὁ ρήγας μ μὲ τοὺς λᾶς:του χαὶ ἐγύρι- 

σεν τὴν χώραν ἀπέσω" χαὶ οἱ τοῖχοι ἦσαν πολλὰ δυνατοί, 

» Ψι ᾿ » ᾽ ᾿ ᾽ ; Η » 

ἀμμὲ ἦσαν χαμιηλοί, καὶ ἐμήνυσεν εἰς τὰς ἀνορίας καὶ ἐσυν- 

πιάστησαν καὶ ἔχτισάν τὸ μὲ πηλὸν καὶ ματζακάναις, χαὶ 

) " ἮΝ ἘΞΔΣΕΞΕΙ ΞΡ ΕΞ ΝΑ ΑἸΤΊΟΥΣ Ἂς. δ ἐσγόψαν τὸ χαντάχιν χαὶ ἐποῖχαν περδέσχαις ρλγ, διχῶς τοὺς 
᾽ , ε ο ᾿ Ν “0 , 

πύργους: χαὶ ἐστράφην ὁ ρήγας, χαὶ ὥρισεν χαὶ ἐδῶχαν τόπον 

- 

Πάλε ἐποῖκαν ἄλλον διαλαλημόν: πᾶσα ἄνθρωπος ἀ- 
᾿ ΒΞ 3 , ᾿ ΣᾺ ( ᾿ ΜΡ δ" ὄρὴ 

ποῦ τε χρὸ ὄνων χαὶ ἀπάνω νὰ ἔλθουν νὰ τοὺς δώσουν ορὸ:- 

᾽ , Α - 

γον νὰ πᾶνε εἰς τοὺς τόπους τοὺς χρήσιμους νὰ γραπτοῦν, 
Ξ έν δι ἮΝ ᾿ ἣ , 

χαὶ ἁποῦ δὲν γραπτῇ νὰ τὸν πόρουν πάροιχον ρηγάτικον. 

Καὶ ἅνταν τοὺς ἐγράψαν, ἐμετρῆσάν τοὺς χαὶ ἐόάλαν τους 

τοὺς τόπους τοὺς χρήσιμους, χαὶ ἐποῖχαν “πολλὴν καλὴν 

γσενλ » Π Ἐς -" ΑΕ Κς 6 , ΕΥΡΕ, ν ,ὕ ΣᾺ 

ΓῊν αὐτὴν χυριαχὴν, τῇ β οχτωσρίου, ἐφέραν χαρτία ἀπε 

τὸν ἐμπαλὴῆν τῆς ᾿Αμμοχούστου πῶς ἐπεσῶσαν τὰ λς΄.- χά- 

τεργα εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ μοναῦτα ἀρχέψαν εἰς τὸν 

πόλεμον, καὶ πῶς ὁ ἐμπαλῆς τῆς Αμμοχούστου ἔόαλλεν εἰς 
’ 

ὄρδινο γὰ βλεπήσῃ τὸ κάστρον εἰς τοὺς τόπους τοὺς πρεπά- 
ι “- - 

βξνους, ὡς γίον πρέπει" χαὶ ἄρεσεν τοῦ ρηγός" χαὶ μοναῦτα 

ἔπεψεν βοήθειαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον- καὶ μοναῦτα ὥρισεν πεῳςξ οηῦξι εις Ί Ἄμμοχ Ἂς μον ὰ ρ. 

ι "ἮΝ ,ωωυ » κ , Ω - Μ 

χαὶ ἐδιαλαλῆσαν εἰς τὴν Λευχοσίαν, ὅτι πᾶσα ἄνθρωπος χο- 
« 

σμιχός, ᾿χλησιαστιχός, ἐχεῖνοι ὅπου εὑρισχοῦνται γραμμένοι, ἔξω 
“ » , ΕΥ̓ ΝΝ , ᾿ 

εχείνους ὅπου εἰνα!ι ὠρδινιασμένοι νὰ ἢ τ τοὺς τόπους τοὺς 
» . ε 

χρηζάμενους, καὶ ὅσον ὯΙ οιχκήσουν τὸ τρουμπέττιν νὰ εὑρε- 

θοῦν ΜΕ σΟμενοὶ καὶ καθαλλικεμένοι, πᾶσα εἷς ὡς γίον νὰ 

ἐμπορήσῃ, καὶ νὰ πάγῃ εἰς τὴν συντ Ἰχλεν τοῦ ρηγὸς εἰς τὴν 

Αἰμμόχουστον. Καὶ οὗλοι ἐδηγήθησαν, καθδαλλάροι χαὶ ἄλλοι, 

χαὶ ἐνέθησαν εἰς τὴν στράταν. Ὅνταν ἐδείπνησεν ὁ ρήγας, 

ὅνταν ἔπαιξεν ἡ τρουμπέττα τὴν νύχταν ἐκείνην τῆς κυριαχῆς, 
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ς Π 5 » ᾽ ε ,ὔ δι 

ἐχαθαλλίχεψεν ὁ ρήγας χαὶ ὃ πρίντζης, χαὶ ὃ χοντοσταύλης 
χ' ΄ὔ 4 3 ΄- 9 τ 

ὅπου ἐστράφην ἀπὸ τὴν πον νίχν - χαὶ ὅνταν ἐόγῆχαν ἀπὸ τὴν 
΄ Ἷ 5» - ᾿ ΣΟῚ ἜΞΩ - 

Λευχοσίαν εὑρέθησαν δύο χιλιάδες ἀνθρῶποι, χωρὶς ἐχείνους 
, ᾿ δ - , ᾿ ι 
ὅἄλαν ἀπάνω εἰς ταῖς ουλαχάὸες τοῦ ἈΠ} ΚΤ ΒΟΥ; χαὶ 

Γ᾿ -» 3 , χω» 

εἰς τοὺς πύργους. τοῦ τειχοχάστρον, τοὐτέστι νὰ βλέπουν τῆς 
» ὯΝ ι ς » 

Λευχοσίας, ἀπεζοὶ χαὶ χαθαλλόριδες . Καὶ ἄφηχεν ὁ ρήγας εἰς 
, . τ Ρ ᾿ ΝΝ " 

τὸν τόπον του τὸν σὶρ Τζουὰν τε ἘΝ ΩΝ χα! τὸ πῶονὸν 

τὴν δευτέραν ἀπεσῶσαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχου 

Καὶ τῇ δευτέρᾳ, τῇ τρίτῃ ἼΔΕ ΝΗ ἐποίχασιν πόλεμον, 

χαὶ ἀπάντησεν πολλὴν ὥραν, καὶ ἐπόθαναν χαὶ ἐλχαῤῴθηταν 

πολλοὶ χαὶ ἀπὲ τῶὥναν μερτιχὸν χαὶ ἀπὲ τὸ ἄλλον " ἐγανακτῆ- 
ε " ᾽ - ᾽ . ι 5 

σαν οἱ ΤΓενουθίσοι χαὶ ἐμπῆκαν" εἰς τὰ χὰ ὄτεργά ποὺς  χαὶ ὦ 
᾿ προ δ κι ; ἃ 

οήγας ὥρισεν νὰ βλέπουν ταῖς πόρταις νὰ μὲν ω ὕγουν οἱ λᾶς 
38. ὧν εχ -“ » ᾿ ᾿ Ῥ 7, Η ι ἡ , 

ἀπε Χείνους ὅπου ἦρταν ἀπὲ τὴν Λευχοσίαν, χαὶ ἐοάλλαν τέσ- 
δ Ν » , ΝΟ » κ » ᾿ ᾿ 

σαρης χιλιάδες ἄνδρες χαὶ ἐδλέπαν μηδὲν ἐογοῦν ἀπὲ τὰ χά- 
΄ ΠῚ ε Το Ὧι .Ρ “ἧς, “- 

ίσοι, οὐὸξδ οἱ λᾶς μᾶς μιηὸεν ἐογοῦν ἔξω χαὶ 

πιαστοῦν ἀπὲ τοὺς Γενουοίσους. Καὶ οἱ Γενουθίσοι ἐογάλαν 
Α - " δ » 

μερτικὸν ἀνθρώπους ἀπὲ τὰ κάτεργα χαὶ ἐτριγυρίσαν τὴν ᾿Αμ- 
’ Ϊ᾿ » ΧἩ ι 5 “- ς “- ΕΣ ᾽ 

μοχούυστον χπ ξΞ ὦ και Ξτρξυνᾶν Οἱ Κυπρ' ταῖς ἐσὼ ἀποχλει- 

μ . " ᾿ 5 , 

σμενοι εἰς τὴν δ ΤΠ ΕἸδῖον; καὶ τινὰς ὃεν τοὺς’ ἔφερεν φα- 
5ξω:. 3, κ87 "“ , » 

γούραν, οὐδὲ ἀπ᾿ ἔσω ἐογαῖναν ἔξω. 
- “Ὁ δι (οὶ 

Καὶ τῇ τε τράδῃ, τῇ ε΄ ὄχτ τωύρ ίου, τῇ κα ὥρᾳ, ΔΤΟΎ 
Ν 

Χριστοῦ, θεωρῶντα ὁ χοντοσταύλης τὴν στενοχωρίαν τῆς ᾿Αμ- 
,ὔ 'αν, “- Ἁ "» ,ὔ » “- [2 7 

μοχούστου, ἔχραζεν μερτικὸν ἀνθοώπους, ἐχεῖνοι ὅπου θέλαν 
ν : : ὶ 

᾿ τὶ θέλ: ΕΟ ΤΡῈΞ ΡΣ ΩΝ εὐρέθησ ᾿ , χυθοῶπ ἐρεῖ 5 ἿᾺ 
μὲ τὸ θέλημαν τοὺς, χαι εὑρέθησαν φ ἀνθρῶποι, χαὶ ἀνοῖξαν 

" 4 “- σ ᾿ “« δ. 7 ᾿ -“» 

ταῖς πόρταις τῆς Κάδας χαὶ ἜΝ ἐξέθησαν- χα! θωρῶντα 

(ἢ . Ν Θ ξ Ω ΠΣ «- οἱ Γενουθίσο! ἐσμίκτησαν, χαὶ χαὶ ἐλαδῶσαν πολ- 

λοὺς Γενουθίσους, χαὶ ἐπίχσαν "ἢ ̓  μενούξιδους: χαὶ ἐλαθῶ- 

Θαλλάρην Ἰρλλο ἀπότορμιον ὀνόματι σίρε Ραΐμουν σαν ἕναν χα 

τὲ Καφρᾶ υἱὲ ἕναν βερετοῦνιν εἰς τὸ πρόσωπον χαὶ ἐξέθην εἰς 

τὸ χιλάκιν του, χαὶ ἐπ ὍΣΑΣ εἰς τὴν Λευχοσίαν χαὶ ἀπόθανεν, 
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καὶ ἐθάψαν τον εἰς τὴν Ταρτούζαν. Καὶ ἐχωρίστησαν οἱ Γε- 
7 Ἂν ᾿ ΑἾ , 

νουθίσο. ἀπὸ τοὺς Κυπριῶταις. 

Καὶ ὅνταν ἦλθεν ὁ χοντοσταύλης εἰς τὴν ἀκηρο: χαὶ 

ὅνταν ἦλθεν εἰς τὸ πραστίον τοῦ ᾿Αγροῦ, ἔμπλασεν ξ΄ Γενου- 

Θίσους ὅπου εἶχαν ἐθγῆν ἀπὲ τὰ κάτεργα, καὶ ῥέακες. χαὶ ἐ- 

κουρσέψαν καὶ ἐστρέφουνταν, καὶ ἄλλοι ὅπου ἐθωροῦσαν μηδὲν 

ἔρτῃ φουσάτον ἀπὲ τὴν χώραν, χαὶ θωρῶντά τοὺς ὃ χοντο- 

σταύλης μὲ τὴν τέχνην του χαὶ μὲ τὴν δύναμιν του ἐτριγύ- 
, ε , ᾿ " ᾿ " ᾽ ᾿ , ὃ ι 

ρισέν τους, ὡς γίον νὰ βάλλῃ τὰ σφαχτὰ εἰς τὴν μάνδραν, καὶ 
- ᾿ Ὁ ἢ ᾿ 

ἐσχότωσέν τους χαὶ οἰὐούον ωὠντανοὶ χ'΄ καὶ ἔθδαλέν τους εἰς 
“- Ύ . 

τὴν φυλαχὴν τοῦ χυροῦ τοῦ Στύρου" καὶ ἦρτεν πολλᾶ χαρού- 
᾿ ᾿ Α 

μενα εἰς τὴν Λευχοσίαν ὁ χοντοσταύλης χαὶ τὰ πράματα χαὶ 

τὰ χτηνὰ ἐστρέψαν τα τοὺς ἀφένταις τους χαὶ ἐνέθην εἰς τὴν 
Ὁ" 

Λευχοσίαν τῇ ς΄ ὀχτωύρίου ᾳ«τογ Χριστοῦ υὲ τὴν βουλὴν τοῦ 

ΕῊ:: 
᾿Αγροικῶντα ὃ πρίντ ἀνδρίαν τοῦ χοντοσταύλη 

ἐπεθύμησε νὰ ἐόγῇ νὰ πολεμήσῃ, ἘΠ, οἱ λᾶς δὲν ἐθελήσα- 

σιν, λαλῶντα: ὁ θήγας ἔπεψέν ας νὰ βλέπ τωμεν τὴν ᾿Αμμό- 
.] 

χουστὸν, ὄχι νὰ παγαίνωμεν εἰς τὸν ἐὐου: υμηδὲν χάσω- 
" 4 

χαὶ τα ὃ «) - - δ. 
ξ τὸ ὩΣ « μὲν τοὺς λᾶς μας, χαὶ τἄπισα σωμ. 

χορμιά μας, ἀμμὲ ἂν θέλης νὰ πα τ ια 9μ." (μᾶς, μ ιξ ΞλῊς τ α ἔ 

ποταγήν σου, διότι οἱ Ῥενουδίξοί εἶναι πολλὰ πειρασμένοι 

τοῦ πολέμου καὶ χαλὰ ὉΠ ἢ παρὰ μᾶς, μὲν βάλλω: 

Ρ ἔ: 
μῶ Ὡς 1] Ω ὡς ({ ΝΜ Φ2 ΕΝῚ ΟΩ « Φῷο .Ὁ [Ὁ] [Ὁ ΠΕῚ μὲν τοὺς λᾶς μας εἰς τὴν δοχιμ 

εἰς τὴν βουλὴν ὁ πρίντζης χαὶ ἴον τους: ἄρχοντες, ἔχρα-Ξ 

ξά σας νὰ ᾿πῆτε τὸν φανόν σας, χαὶ μηδὲν ἀντραπῆτε, ὅτι 

ἁποῦ δὲν πεῖ χχλὰ δὲν ἔχει χκατηγύρησιν, διότι δὲν εἶστε πει- 

ρασμένοι, χαὶ ἁποῦ χαλὰ πεῖ θέλειν ἔχειν τιμήν - φαίνεταί σας 

νὰ ἐογοῦμεν νὰ τοὺς πολερμ μήσωμεν; Καὶ εἶπάν του: θωρεῖ ἡ 

δ. ἀφεντιά σου, ὅτι εἶναι πολλὰ ξύλα, χαὶ ἂν ἐδγοῦμεν ὅλοι ζη- 

μίαν θέλομεν ἔχειν, καὶ ἂν εὕρουν μόδον θέλουν πολεμήσειν, ἃ 
νυν τον νὰ τὸν ον εἶ νυν.. Ὁ. ὦϑὖν0ὸ. μὰν νω μιν ινκι.. Ἰὐνλωλνώ, κὐνυνμονδννω, 
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δ᾽ ἔναι, θέλουν ἐμπαίνει εἰς τὰ ξύλα, καὶ ᾿μεῖς θέλομεν ἔχειν 

ζημίαν" διὰ τοῦτον φαίνεταί μας νὰ μὲν ἐῤγοῦμεν ἀκ τὴν 
ἣ ΄ Α ὯΝ «Ὁ ᾽ ε ᾽, 

Αἰμμόχουστον, ὥς που νὰ φανῇ τοῦ ρηγός. Εἰπέν τους ὁ πρίν- 
΄ 5» , ν Ω ᾿ » 

τζης: ἐπειδὴν φαίνεταί σας νὰ μὲν ἐδγόδμὲν, οέσχει μου ἀμμὲ 

φαίνεταί μου χαχὸν, ἐχεῖνοι νὰ γυρίζουν χαὶ νὰ χουρσεύγουν τὸ 
΄, ἐν. οἵ ,μὉ δον τας δοΐ :0 ς }8 το “1 , Ἂν» 

γησίν, καὶ μεῖς νὰ χαθούμεθαν- ἀμμὲ ἀς πέψωμεν τινάν, μή- 

πως: χαὶ σαστοῦν νὰ πᾶν ἀπ ὧδε, χαὶ ὑεῖς ν ἀναπαυτοῦμεν. 
“ 7 , Ν » , 9 

Παρχῦτα ὠρδινίχσαν ε χαδαλλάριδες χαὶ ἐπέψαν τοὺς 

μαντατοφόρους᾽ ὁ πρῶτος ἦτον ὃ σὶρ Τζουὰν τὲ Μόρφου ὃ 

χούντη τὲ Ρουχᾶς, ὁ δεύτερος ὃ σὶρ ᾿Αμοῦν Παπῆς πουντου- 

λιέρης τῆς Κύπρου, ὁ γ΄ ὁ φρὲ Τρὸν ὁ χουμεντούρης τοῦ Σπι- 
εἰ ΝΛ δε » ὦ - : Ὁ» ᾿ Α 

ταλίου, ὁ ὃ ὃ ἀθινάρης τῆς ᾿Αμμοχούστου, ὁ ε΄ ὁ Ῥετζαχε τε 
- ΄, ε -ῃ τὸ ᾿ 

Μιτζὲλ ὃ τζηῤδιτάνος τοῦ μαρτζασίου οἱ πγοὶ ἐζητῆσαν τοὺς 

Ρ, ᾿: ΑΙ Στ το σευχ ρου ειε τὶ ΠΕ ΨΌΣς ενουθίσους νὰ τοὺς συντύχουν καὶ οἱ ΤΓενουοίσο! ἐπέψαν τὸν Ο 
᾿ γεν" ΄ὔ 7ὔ ι ΕΥ ΄ » , Ἂς ᾽ Α 

σὶρ  Ταμίαν Γατανίε καὶ εἶπέν τους: ἀφένταις, ἐλᾶτε εἰς τὰ 
ΕΡΥ ΑΙΒΩΝ ᾿ δ Β  ΞΞΡΩΣ ἣ , εὐ ον δ 0. ὋῬ " 
χάτεργα νὰ συντύχετε, ὁ!ιότι οἱ ἀφένταις μας ἔχουν φόῦθον νᾶρ- 

μέσον σας Ἀν ΝΟΣ δὲ “Ν πὶ δ. ἀνῇ τοὺν εἰς τὴν γῆν, ὁιότι ἔχει ΧουμπβΡοοης χαὶ θέλουν μάχην 
4 ᾿ - ᾿ » ι ᾽ ι - τ 

διὰ τὸ χο θσος, παρὰ ἀγάπην" χαὶ ἂν ἔρτουν εἰς τὴν γῆν, εἰ- 
᾿ “ Ν ᾿ ᾽ ᾿ 

ναι πολλοὶ Συργιάνοι καὶ ζαρποτίδες, χαὶ δὲν υᾶς ἀφήνουν νὰ 
ΩΣ ἘΞ ἘΞ Αναν ρος τες , ἢ 3" ,  Ν πὸ 

συντύχωμεν τὰ ζητήματά μας, χαὶ εἶναι βαρετὰ “χαὶ δυνατά 

χαὶ μεῖς πεθυμοῦμιεν νὰ ποίσωμεν ἀγάπην, να στραφοῦμεν εἰς 
΄ « ὮΝ τ τ ι Ξπ Γ«- 

τὰ σπιτία μας. Οἱ χαδαλλάριδες εἶπάν του: χαὶ ποῦ θέλετε 
Ψ, , ΟΝ ᾽ , 92 ᾽ ᾿ “κι 

Ὄμορφον τόπον; Καὶ εἶπέν τους: ἂν ὁρίσετε, εἰς τὸ καστέλλιν, 
ι » “ “ ε - πὶ » 7 , ΄ κ 

χαὶ ἀς ἐογοῦν οἱ ἀνθρῶποι, καὶ ἀς μείνουν ιβ΄ μόνον νὰ τὸ 
, ΠΕ Ὄ ξ , ΒΝ 5 ῃ 

βλέπουν χαὶ ἐσεῖς οἱ ε΄- χαὶ ἀξ αὑτόν μας ιβ΄, καὶ ᾽γώ, καὶ 
͵ : κ: ἐν . - , 

ὃ μου συντρόφοι, χαὶ χεῖ νὰ γενῇ τό μέλλει νὰ γενῇ" καὶ 

μεῖς θέλομεν ἐμπῆν ἀκ τὴ πόρταν τῆς θαλάσσου, χαὶ σεῖς 

ἐμπᾶτε ἀκ τὴν πόρταν τ γῆς. Καὶ οἱ μαντατοφόροι ἦρταν 
᾽ ν ΄-. κτ' , ι “- ᾿ - , "Ὁ 

εἰς τὸν ρῆγα χαὶ εἶπαν Ὑ το χαὶ γροικῶντα τὰ λογία τοῦ- 

ξ ἐγ ε ᾽ , " , . “- 

τα ὁ ρήγας χαὶ ὅλοι του οἱ ἀφένταις ἐχουντετιάσαν, ἐογαλ- 

λόντα δ΄ χα ὀαλλόριδες, τοὐτέστιν ὃ σίρε Γχκῇ τὲ Μὰρ ὁ ἀμι- 



2500 Ἂ ΓΟ ΝΠ ΘΙ ΥΜΓΑΙΧΟΣΑ ΤΡ 

ράλης τῆς Κύπρου, καὶ ὁ σὶρ Τζουὰν τὲ Ζιπλέτ, ὁ Περὸτ τὲ 
ε κ ΄ 9 , δι ᾽ 

Μουντολὴφ βαχλιώτης, χαὶ ὁ Γλυμὸτ ὁ ἀδελφός του, δὲν ἐθε 
Π 

λῆσαν. ᾿Ας μηνύσωμεν, εἶπεν ὁ ρήγας, τὰ λογία μὴ καὶ πᾶν 

ἀπ᾿ ὧδε! ἀμμὲ οἱ δ΄ οἱ ἄνωθεν ἐλαλοῦσαν: διαφεντεύγομέν 
» Α ι ε κ᾿ .Ὶ 

σας ἀπὲ τὸν θεὸν χαὶ ὁρ οίζομέν σας νὰ μὲν τορμίσετε νὰ ποί- 

σετε τούτην τὴν ἀποτορμία ν, ὅτι οἱ Γενουθίσοι εἶναι δέν ος 
᾿ ν ’, ,Νδ ῃ 

χοὶ τοῦ πολέμου χαὶ χομποτάδες, χαὶ θέλουν μᾶς χοι 
» Σ ι ὔ ΄ὔ Ἶ«- ᾿- κ ΕΥ͂ κι ἘΠΕ ἘΞ ᾿ ' 

ἐμποῦν, «καὶ τότες τίς θέλειν τοὺς ἐογάλλειν ; Και 

Ν ἐ3 τ Στ ἂς ἡδ ένοῦ ΘΕ χη τς πστ. ἐν ἦσαν οὗλοι μιᾶς βουλῆς, οὐδ᾽ ἑνοῦ θελημάτου, καὶ τὸ πρᾶ- 
γ , π᾿ ι ς , ᾿ς » κ 

μαν εἶχεν φόθον. Καὶ ὃ χοντοσταυλης ἦτον εἰς τὴν Λευχὸ- 
κΥ Α Α ,ὔ σ΄  «. Ε 

σίαν" εἶπαν, νὰ τὸ μηνύσωμεν χαὶ. τοῦ χοντοσταύλη νἄρτῃ εἰς 

τὴν ᾿Αμμόχουστον᾽ χαὶ ἐγράψον του α΄ χαρτὶν λαλῶντα ἀπ' 
κ ἊΞ " κ ΞΟ -- Ἔ 

τὸν ρῆγα: « Ἠγαπημένε μας θεῖε, δι. τὸ ἐλέος τοῦ θεοῦ ἐσυν- 

ἘΣ - ΄-' - θε ε ἈΝ τς ΄ Γςε ὩΣ" αὐ ω Σ ἘΞ ξ πάψαμεν τὴν ὑπόθεσίν μας μὲ τοὺς Γενουοίσους" χαὶ γιατὲ οἱ 
τῷ Ν Ω ΝΨῚ εΥ ; “-“ ε 

χαραλλάριδες οὗλοι δὲν εἶναι ᾿νοῦ θελημάτου, καὶ οἱ Γενουδέ- 

γράμματα σου χαὶ τοῦ θείου μᾶς τοῖ πρίντ 

» , ΄ ᾿ ι Ὶ Ε , “ὦ Α Α 

αὑτὸν τοὺς ». Καὶ τὴν γϑαφὴν ξδωχᾶν τὴν τοῦ σιρ Πιὲρ τε 

ΕΟῚ ὅν Κασῆ, καὶ ἐφέραν τὴν εἰς τὴν Λευχοσίαν" χαὶ ὃ χοντοσταύλ 

τον ἀστενής, χαὶ ἅνταν ἐφέραν τὴν Ὥρον ἔπι ἀναγνῶσάν 

τὴν, καὶ ἔμαθεν ἀπὲ χεῖνον ὅπου φέρεν τὸ χαρτὶν πῶς τὸ 

λημάν τοὺς ἦτο νὰ βάλλουν τοὺς πουσλην Τ τὸ χαστέλ- 

λιν, χαὶ ἐθυμώθην δυνατά: διὰ τοῦτον ἔγραψεν χαρτὶν χαὲ 

ἀπολογήθην τους: « Τρισεντιμότατοί μου ἀφένταις, ὀπίσω εἰς τὰ 

ριχουμαντιάσματα τοῦ νηλοΐ χαρτίου τῆς βασιλείας σου, ἐπε- 

ροίλαθα χαὶ ἀπὲ τὸν συμπαμμὸν τὸν ἐποῖκες μὲ τοὺς Γενου- 
ε " , " ΝδιΑ , , 

χαὶ ὁ θεὸς νὰ τὸ ποίση διὰ χαλόν: χαὶὲὶ 
Ν 

ὶ 

ἀπὲ τὸ θέλεις νὰ ἦμαι ἐχεῖ νὰ σημαδέψω τὰ στοιχήματα, ὃ 
Ζ 
Ὑ εύρει ὅτι εἶμαι! ἄρρωστος χαὶ δὲν ἡ μπορῶ νὰ ἔλθω: 
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7 ἥ ἐς διὰ (ΕΞ οι ΣΞ Ἂ αἱ ᾿ Ω -Ζ » ΜΈ ΞΟΣ ᾿ ὄχι διὰ ὅτοσο νὰ ποίσῃς μὲ τὴν βουλήν σου ἀρεσχεῖ μου, καὶ 

-»" Α ι “ Η 

στερεονῶ τὸ χαὶ γὼ χαὶ τώρα χαὶ παραμπ τρός ». Θωρῶντα ὃ 

ρήγας τὸν ἀντίλογον τοῦ κοντοσταύλη, πολλὰ ἀγγρίστη- ὄχι 

διὰ τὸ χαλὸν ὅλους, ἀμ 
Ἕ 

᾿ Νιι «- - , " ᾿ " Ν 

ἐ διὰ ζήλαν ἐθέλαν νὰ τὸν ἔχουν εἰς 
.-- ι ΕΥ 

τὴν συντροφιάν τους" τότε ἐξαναγ ἄψαν του ἄλλον χαρτὶν λα- 

λῶντα: «Ηγαπημένε μὰς θεῖς, τὴν γραφήν σου ἐπερίλαόα καὶ 

ἀπὸ τὴν ἀστενείαν σου πολλὰ τὸ λυπούμεθαν. Οἱ παράθουλοι 

Γενουσίσοι δὲν συνπ ταύγουν νὰ ποίσουν τίποτες δίχως σου, καὶ 

; χῷ σ', Ἴ σοὶ Ξἰἶς «ΝΣ Ἅ ι 9 Γγ2ν “7) ἸΔῈΣ Υ͂π Ξαχ ζ. ΐ το κατσιμον σοὺ ξις τὴν ξεὐχόοσιὰν γὐρι- ει: μας μξ γα λη ῆμια, 

ὅτι τριγυρίζουν τὸ νησὶν χαὶ χατα αχουρσεύ γουν το, χαὶ χκατα- 
ποθὴ; Ν ὧν 

λῦσαν το καὶ χχαταλύουν το᾿ διὰ τοῦτον υἱηνοῦμιεέν σου, ὅσον 
Ἷ ᾽ὔ » ἢ " 

περιλάοῃς τὴν γραφήν μας, ἀπάνω εἰς ἐπήτιον ππρς αΘουλίας 

ρὶς χαμμίαν ἀφο 
ἱ 

- Α - ᾿ κ 

δίχαιον οὐδὲ χαλ ι λόγου σου νὰ χιντυνεύγῃ τὸ ρηγάτον 

τ ἧς βουλῆς μας ὅλοι ἀντάμα θέ 

“ὐ τ Ὑτ ὅθε -: 
φ σὼ -" “- γεν , 

Καὶ τὸ χαρτὶν ἐθδῶχάν τὸ τοῦ πριούρη τοῦ Σὰν Γομένικου 
» 7 ᾽ ᾿ δ. , “ὦ 

χαὶ ἐφέρεν το εἰς τὴν Λευχοσίαν χαὶ ἐδῶχέν το τοῦ χοντο- 

Καὶ ἅνταν ὁ χοντοσταύλης ἐδιζόχσεν τὸ χαρτίν, παραῦ- 

τα ἐδηγήθη νὰ χαθαλλιχέψῃ νὰ πάγῃ εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον " 
, ᾿" ες “- “- 5 

χαὶ τὸ νὰ τὸν νώσῃ ὃ λαὸς τῆς Λευχοσίας, παραῦτα ἀναμί- 
» ι , - ,ΝἯκι᾽ἢ ΝΟ 

χτησᾶν χαὶ ἐσυνπιάστησαν περίττου παρὰ ΎὙ χιλιάδες ἄνὸρες, 

χαθαλλάριδες, σορὲ ιέριδες, λίζοι, χαὶ ὅλος ὁ λαὸς χαὶ εἶπά 

του: ἀφέντη, ὁ ἀφέντης μας ὁ ρ᾽ γὰς εὑρίσχεται εἰς τὴν ᾿Ἃμ- 

μόχουστον χαὶ ὁ ἀφέντης μας ὁ πρίντζης χαὶ οὗλοι: οἱ περίττου 

ω- « Ων « 
δι » - , ἥ«- ᾿ 

καθδαλλάριδες, δὲν τοὺς ἀκανεῖ; τίντα σὲ θέλουν χαὶ σ 

δὲν εἶναι ἀχανετὸν ἐχεῖνοι νὰ συνπάψουν μὲ τοὺς Γενουθίσους 
3 ῃ , Ν “Ὡ ᾿, ᾿ ᾿ ᾽ 

ἀμμὲ θέλουν χαὶ σέναν; δυναστιχῶς θέλομε νὰ μὲν πάγῃς ἀ- 
κε, » διν ᾿ -“ 5 ͵ : “ 

π᾿ ὧδςε, ἀμμὲ νὰ μείνῃς διὰ νὰ μᾶς ἀγιτιάσῃς, καὶ νὰ μᾶς 
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νοιχοχυρέψης ὡς καλὸς μᾳς ἀφέντης. Παραῦτα ἐπέψαν χ΄ ἀν- ( θεν: ᾿ς χᾶλος μᾶς φε τῆς. οχ Ε Π ᾳ 

, ι » - » , , ᾿ " ΄ ᾿ ᾿ 

θρώπους καὶ ἐπῆγαν εἰς τὸς πόρτας νὰ τὸν βλέπουν, νὰ υηδὲν 

τὸν ἀφήσουν νὰ πάγῃ ὃ χοντοσταύλης ἀπὲ τὴν χώραν" κΧαὶ 

ἦσαν β΄ πόρταις χαθολικαῖς ἀνοιχταῖς εἰς τὴν Λευχοσίαν, τῆς 
ἱ 

᾿ ς 7ὔ τῷ “Ὶ᾿ο Φ ΄ὔ ᾽ ΄ " «{ ε ’, 

πε: Παρασκευῆς καὶ τοῦ ἁγίου Αντρέα᾽ χαὶ ἦσαν ὡρισμένοι 
Α ᾿Ὶ ι ᾿ ; ᾿ ,ὔ ΄ 4. » ; Ἀ 

ν᾽ ἀποθάνουν, παρὰ νὰ τὸν ἀφήσουν νὰ πάγῃ. Καὶ ἐγυρέψαν τὸν 
ϊ ἤ ἱ 

Πριούρην ἁποῦ ἐφέρεν χαρτίν νὰ τὸν σκοτώσουν, ὃ ποῖος γροι- 

χῶντα τὸ θέλημαν τοῦ λαοῦ ἔφυγεν χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὸ χα- 
“ 

στέλλιν, ἐπλίχευσεν ἡ μάνα τοῦ αὐτοῦ χοντοσταύλη, ὃὁ- 

νόματι Ῥοϊνιέλης. Καὶ ἐτριγυρίασεν ὁ σὶρ Τζουὰν Γ Γχοράπ, καὶ 

ἐδάλαν α΄ ἀνθρώπους νὰ τὸν βλέπουν, μηδὲν ἀφήσουν τὸν χον- 

τοσταύλην νὰ πάγη" καὶ ἦσαν πολλὰ μετανωμένοι χαὶ ἐξά- 

πολῦσοαν τὸν ρῆγα καὶ τὴν μάνα του καὶ τὸν πρίντζην χαὶ 

ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. 

Τάπισα ἐσυνζουλεύτην ὁ χοντοσταύλης μὲ τοὺς χαῤαλ- 

χάριδες καὶ μὲ τὸν Μουντολὴφ τὲ Φερνέ, χαὶ ἐποῖκαν βουλὴν 
Α ᾿Ν Ἂ “ι δι ΕΥ , 

νὰ διχλαλήσουν, κανενεὶς υηδὲν εἶναι ἀπότορμος νὰ ποίσῃ χαμ- 
Ζ ᾽ " τας δ ΤᾺ Ρβ, Ό:»ὗὃ »; - Ν 5 τϑς ΓΥ 5. " 

ἱὰν ἀγανακτῆσιν τοὺς Γενουοίσους, διότι ὁ ρήγας ἐποῖχεν ἀ- 

, ᾽ ᾽ υ : 

γάπην μετά τους εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον᾽ χαὶ ὅσους εἶχεν ἄρε- 
͵ , ᾿ - " .Ῥ ι 5 

στιασμένους εἰς τὰς φυλακὰς ἐξαπόλυσέν τους χαὶ ἀπέκει: οἱ 
“; ΝΣ . . ᾿ Ξ ἀν , , ἘΦ] ᾿ ᾽ ’ 

λᾶς δὲν ἀφήνουν τὸν χοντοσταύλην νὰ παγῇ εἰς τὴν ἈΔἈμμό- 
» -“ νι » ᾿ 

χόυστον, ἠξεύρετε, ὅτι οὐδὲ νὰ πάγῃ ἀμμὲ πᾶσα εἷς νὰ πᾷ 
ΩΝ 

Α . -Ο - 

ἃ πολομιδὶ τΎ « 
Ν - . ᾿ Η Π 

ν δουλιάν του. Καὶ ὁ λαὸς ἐσύνπαψεν - χαὶ μέσα 
᾽ὔ 

ἰς τοῦτον ταῖς νύκτες ἐολέπαν ταῖς πόρται- τοῦ σπιτίου τοῦ ο᾽ 

ν. 

- ᾿ ᾿ ᾽ » , 

χοντοσταύλη, μιηδὲν πάγῃ χρυφὰ εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον" χαὲ 

τ 
ν᾽ “- , » ᾽ , " , “ 

εἶπαν τοῦ χοντοσταυλη: ἐντιμοτατε μας ἀφεντη, ἂν θέλῃς γα 

ἅ 
- Α ᾽ ᾽ 

πᾶς εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον ἔπαρ μὰς μετά σου, νὰ μείνωμεν 
“35 " ΄ - , ι ᾿ , 
εἰς τὴν σχέπην σου, ὅτι χαλλίον ν᾿ ἀπεθάνωμεν υἱὲ ἀφέντην ξευ- 

Ὶ Α Α ΕΣ 

μενον, παρὰ νὰ ζιοῦμεν ὡς γίον χτηνὰ ὅπου νὰ μὲν Εὐννι ᾿ 
βοσκόν. Γροικῶντα ὁ ΉΕΙ τ δὲν τοῦ ἜδΣ δ. Π] δὲ δὴ ππν 

. “ν᾿ 

τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ νὰ πᾷ καὶ ὃ λαὸς μετά του, χαὶ ἡ 
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Λευχοσία νὰ μείνῃ εὔκαιρη, ἀμμὲ ἔγραψεν χαρτὶν εἰς τὴν ᾿Αμ- 

μόχουστον, καὶ ἐμήνυσέν τὸ τοῦ ρηγός, ὅτι ἂν ἔρτω, ἡ Λευ-- 
’ὔ Ἄ Ψ ἘΞ , - ᾿ θέ Δ ς ’ 

χοσία μιηνίσχει εὐκαιρη, καὶ ἔλουν τὴν πάρειν οἱ Γενουόδίσοι. 

Καὶ πισαυρίου πάλιν οἱ λᾶς ἀναμίγουνταν, χαὶ πάλε ἐδια(λα)- 

λησεν ὁ σὶρ Μουντολὴφ, ὅτι πᾶσα ἄνθρωπος νὰ πολομᾷ τὴν 
ΙΝ ὯΝ ε 5» ε Α ΄ - 

δουλιάν του, διχτὶ ὁ ἀφέντης ὁ κοντοσταύλης δὲν θέλει νὰ σᾶς 

ν 

᾿ » , « » “« ,ὔ 

ἀφήσῃ, ἀμμὲ ὡς γίον ἀγαπᾶτε καὶ θέλετε τὴν συντροφιάν του 
Ἂ ε "» " « ᾿ 

τὸ ὁμοῖον καὶ ἡ ἀφεντία του θέλει τὴν συντροφιάν σας. 
᾽ “ » - ἣ ᾿ 5 , ᾽ - 

Καὶ εἰς τοῦτον ἐθάλχν ξυχν διανειχὸν ἀπάνω εἰς πᾶσα 

λοὴν ἄνθρωπον μὲ τὴν βουλήν του, τοὺς ἀνθρώπους τοῦ ρηγός, 
-“ ΠΥ ε - ἊΣ τ εξ. Ν ,ὔ » 7, » , 

ὅπου ἦτον ἡ ὁμάδα ἕναν μιλοῦνιν δουκάτα τοὐτέστιν ἀπάνω 
Ν , ᾿ ᾿ ᾿ γ , 3 

ς τὰ χωργιὰ τὰ ρηγάτιχα τ χιλιάδες δουχάτχ: ἀπάνω τοὺς ὃο 
Ἦ 

ςὸ ΕὉραίους τῆς ᾿Αμμοχούστου λ΄ χιλιάδες δουχάτα - ἀπάνω τοὺς 
ῳ Ν Ν ᾽ 

Εὐραίους τὴς Λευχοσίας ο΄ χιλιάδες δουκάτα ἀπάνω τοὺς κα- 
Ν δὰ 3 

θαλλάριδες, κυράδες, λιζίους χαὶ ἄλλους, ,“ δουχάτα. Καὶ ἐ- 

χλέξαν χαὶ ὅσον ἠμπορῆσαν νὰ π ιΞρώσουν, χαὶ τἄπισα ἐπλημ- 

μέλεψάν τους καὶ πολλὰ τοὺς ἐθχσανίσαν. Ὅμως ἐπέψαν εἰς 
Α ΄ὕ ,ὔ ᾿ ᾿ ᾿ Ν , ᾿ 

τὴν Λευχοσίαν χιλιούρην νὰ συμπιάσῃ τὰ δανειχά " καὶ ἡσα 
Ἂ «νὴ ε , ι - 

χἄτινες ρεθελιασμένοι καὶ δὲν ὑποτάχτησαν νὰ πλερώσουν, χαὶ 

ἐράλλαν τους εἰς τὴν φυλαχὴν εἰς τὸ ἀπλίκιν τοῦ χυροῦ τοῦ 

Στύρου. Γροικῶντα ὁ λαὸς πῶς ἐό ἄλαν χατινὲς εἰς τὴν φυλα- 
Ξ - ΔΥΌ ι 

χήν, ἐρρεθελιάσαν χαὶ ἐπῆγαν νὰ τζαχίσουν τὴν φυλακὴν νὰ 

ἐδγάλουν τοὺς λᾶς: χαὶ ἐπῆραν μετά τους ἕναν φλάμπουρον γάα τοῦθ λας πῆραν μετα ς ξνᾶν φλάμπουρ 
Α κ ͵, - " α΄ τῷ -Να -“ρ᾿ 7 ᾿ 

μὲ τὰ σημαδία τοῦ ρηγός, λαλῶντα, οὐδὲν μᾶς φαίνεται νὰ 

ν ΄ “ ε ᾿ 

πλερώσωμεν τὰ δανειχὰ τοὺς Γενουδίσους! Γροικῶντα ὁ σὶρ 
5 ι τ ὦ - 

Τζουὰν τὲ Ναδίλες ὁ βισχούντης τὴν ταραχή 
. 

στ Ο, τς ἘΠῚ 
), ἐκαοαχλλίκεψεν 

: ι “" ᾿ . , , , , ΒΕΥ , ᾿ » 

καὶ ἤρτεν χαὶ ἀρωτησὲν τους, τίντα θέλετε; Εἶπαν του: νὰ ἐ- 
6 “ ε λᾶς αὐ ἐν : ἐν "6 ᾿ ἐλζε τὶ 
γοῦν οἱ λᾶς μας ἀπὲ τὴν φυλαχήν, τοὺς ἐοάλαν διὰ δανειχὰ 

τοὺς Γεν Ρ; ἸΤΑ ΓΠ, “ὸ “ ΠῚ ΄ Ω ᾿ , ξις Ε Ξ . πα 

ς [ενουοίσους. Παραῦτα ὥρισεν ὃ βισχουντης χαὶ ἀνοῖξαν 
Α , ᾿ » ᾽ -“ , -- ὃ , 

τὴν φυλαχήν, καὶ ἐσγάλαν ἐχείνους ὅπου ἔθελεν ὁ λαός, τοὺς 
" " ᾿ Ἐν ᾿ ΞΖ ΓΙῸ “-ὦ 

δὲ ἄλλους ἀφῆκάν τους᾿ καὶ ἐδῶκαν τ᾽ ἀνοικταρία τοῦ βισχούν- 
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. “Έ “ 
τὴ, χαὶ ἦρταν εἰς τὸ σπίτιν τοῦ κοντοσταύλη χαὶ εἶπάν τού το᾿ 

᾿ -" 39 -"Ὕ Μἷ 9 

χαὶ μοναῦτα ἐποῖκεν διαλαλημὸν, νὰ μὲν ἔναι τινὰς ἀπ σα 

ΟΥ μος νὰ ποίσῃ ταραχήν χαὶ ὡς γίον ἔογαινεν ὁ διαλαλητὴς νὰ 
--} 

ποίσῃ τὸν διαλαλημόν, ἐρρίψαν τον χαὶ ἐτζαλαπατῆσάν τον, καὶ 

δὲν τὸν ἀφῆχον νὰ διαλαλήσῃ, λαλῶντα: ἐμεῖς δὲν πολομοῦμεν 

ᾧῷ- 

’ -- ᾽ , Α ͵ δι Α 

μάλλωμαν, παρὰ τὸν ἀφέντην μᾶς τὸν χοντοσταύλην ὁὲν τὸν 
" , » ΓΑΙ τος. ὙΠ ΡΥ Η » ᾿ ἦ ᾽ , 2 Ὲ Α ,ὔ ν᾽ ᾽ὔ 

ἀφήνομεν νὰ πάγη ἀποὺ ξαὐτόν μας, μηδὲν μείνωμεν ἀναχέ- 

φαλοι 
«“ 

Θωρῶντα οἱ λᾷς ὅτι ἐσχολίζουνταν χαὶ ἀξαργοῦσαν ἀπὸ 

τὴν ἐδ τυ τους, διὰ νὰ βλέπουν τὸν κοντοσταύλην, χαὶ ἐγι- 

νίσχετόν τους ζημίαν, ἐσηχώθην ὁ ψιχίδης χαὶ ἐσυνπίασεν ξ΄ 

ἀνομότους, χαὶ ἐπῆοεν ἀπάνω του νὰ βλεπίσῃ τὸν χοντοσταύ- 

λὴν εἰς μόδον ὅπου νὰ μὲν πάγη, χαὶ ὁ λαὸς νὰ πολομᾷ τὴν 
, » “ 

δουλίαν τους χαὶ ὅλοι ἐχουντετιάσαν, χαὶ ἀφῆλαν τὸ βάρος 

εἰς τὸν Ψ ιχίδ ἢν. Καὶ ὄντα τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ ἐφῆχαν τὸν 
ε 

χοντοσταύλην χουδέρνον τῆς Λευχοσίας, ἀμμὲ ὁ χοντοσταύλης 

πάντα ἐννοιάζετο νὰ τελειώσῃ τοὺς ὁρισμοὺς τοῦ ρηγός, καὶ δὲν 
» δι 

τὸν ἀφίναν οὐδὲ χαρτὶ νὰ τοῦ μηνύσῃ, καὶ ἐδιαφεντέψαν νὰ μὲν 
νι » ᾽ ,ὔ “- . 

τορμίσῃ τινὰς νὰ πάγῃ εἰς τὴν Αμμόχουστον : θωρῶντα ὁ κον- 

«ἢ 
"- ι “ ᾿Ξ . - 

τοσταύλης τὸ πρᾶμαν τὸ πῶς ἐπροξέναν μέγαν χίντυνον, τὴν 
ι 

ἄγγρισιν τοῦ ρηγὸς καὶ τὴν ὄρεξιν τοῦ λαοῦ, ἐσυνπίασεν τοὺς 

χαρχλὺ ἄριδες τοὺς Κα υπριώταις, χαὶ δύο φρενίμους χαδαλλάριδες 

Φράγχους, τὸν σιρὲ Γκαλιοτὴ Ταμπιέρες χαὶ τὸν ΕῚ Μπελησοὺν 

τὲ Λαπελισουνιέρε, καὶ ἀπὲ τοὺς πουρζέζηδες, καὶ ἐζήτησέν τοὺς 

βουλὴν νὰ τοῦ ποῦν τὸν φανόν τους, τίντα νὰ ποίσῃ, μηδὲν 

ἀφοραθῇ ὁ ρήγας χκαχόν .--- ἀληθείᾳ ἐπολογήθηχα τοῦ ρηγὸς εἰς τὸ 

πρῶτον χαρτὶν τὸ πῶς δὲν Ὁ ἤμο υν χαλά᾽ τὸ β΄ ἐμιήνυσά τους, τὸ 

πῶς οἱ λᾶς δὲν υὲ ἀφήνουν νὰ ἔρτω χαὶ βλέπουν ταῖς πόρταις 

τῆς Λευχοσίας χαὶ τῆς αὐλῆς μου νὰ υδὲν ἔρτω, ἀμμὲ ἐλπίζω 

γὰ τοὺς χαταπραὔνω χαὶ νὰ ἔλθω εἰς τοὺς ὁρισμούς σου " τοὺς 
Ἁ Ἁ , 

ἀνθρώπους δὲν ἡμπορῶ νὰ τοὺς φύγω, λοιπὸν φαίνεταί μου νὰ 
ε 

᾿ 
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ἱ 

νὰ παγ- Καὶ ἐχατηχῆσαν τὸν λαὸν πολλά, καὶ εἶπαν: ὀίκαιον 
“-- , 

εἶναι νὰ γὙραπτὴ ἀντίλογος καὶ χαρτὶν εἰς τὸν ἀφέντην μας τὸν 
δι , 

εύρῃ πῶς εἴμεστεν ὑποταχτιχοί του, μηδὲν παντέχῃ 

: 

Ρ, 

- ' 

ὅτι ἐρρεθελιάσαμεν χαὶ ἐποίχαμεν τὸν ἀφέντην τὸν χοντοσταύ- 
ὋΦ , ι 7, Α . 

Ὁ ἡλεψῃ καὶ φέρῃ τοὺς ΤΓενουοίσους χαὶ 

ν 

Ο) -ὌὉ 
« [Ὁ] ς' ς Ὧν « ὃν δὲ " 

ὰ γθέ θυν: χαρτί ἐμ κεν 

, ΜῈ 3 Χῶ ΊΡ - ᾽ ᾿ 
τιάν σοῦ πολομῶ τὴν ἀφεντιά σου νὰ ἠξεύρῃς, ὅτ' ἐπερ λαθα 

᾿ , ι τς ἐκ - δι 

τὸ χαρτίν σου, χαὶ μοναῦτα ὡς γίον εὑρίσχουμουν, ἐξεοῦχα νὰ 
πὶ ᾿ 

ἀφῆχεν, καὶ εἶναι πολλὰ μετανωμένοι χαὶ ἀφῆχαν τὴν βασι- 
7 ᾿ Χ ΚΝ , ἊΨ ᾿ » ΄ 

λείαν σοῦ χαὶ τὸν ἀδελφόν μου τὸν πρίντζην χαὶ ἐπήγετε᾽ χαὶ 
Η γὰρ "- ᾿ ᾿ Ξ". ΒΕ» ᾿ 5: ε ΄ 
ἐφάνην μου νὰ τοὺς ἀποτ(αχίσω, νὰ ἔλθω εἰς τὴν ὑπόταξιν 

κ ΞῸΞ ,ὔ ε 4 -"- ᾿ ; , 

τοὺς ὁρισμούς σου, ὡς γίον δί ἄλλον γαρτὲ σοῦ τὸ ἐμήνυσα. 
“ἦ 

τώρα θωρῶ, ὅτι ΠΕΡ ΉΣΤ τς περίττου χαὶ. περίττου μὲ βλέ- 

ποὺν χαὶ δια Ὁ τε γοῦν με νὰ μὲν τ ἀπὶ ὧδε, χαὶ διὰ τοῦ- 
- 

Ἶ, 
τὸν δὲν θέλω νὰ μπῶ εἰς δὸ οχιμὴν νὰ σχοτωθῶ- διὰ τοῦτον 

δ Α ἢ Α Ὁ 9 “ ᾽ 

γράφω τὴν ἀφορμὴν τῆς ἀφεντιᾶς σου, χαὶ. νά ᾽μαὶι σχουζια- 
, 7 ι ὔ 

σμένος. Καὶ γραφόντα τὸ χαρτίν, πρὶν νὰ δοῦν ποῖον, ἐθέλαν νὰ 
ἘΞεὰ Ι ἘΞ; Ἂ ᾽ , 

τΌ πέψουν εἰς τὴν ἈΑμμοχουστον. 

Ἂ Ὡα ιν δε ΣΕ ο Σά πρὶ . Καὶ ὅνταν ἔπεψεν τ ὃ χαρτίν, ἐφέραν μίαν γραφὴν ἀπὲ 
᾿ 3 τὰ τὸν χαπετᾶνον τῆς Κερίας καὶ οὕλης τῆς ἀνοριᾶς του εἰς τὸν 

χοντοσταύλην, λαλῶντα οὕτως" « ΝΣ μας καὶ τριστιμιμιημένε Ξ 
ἘΟΤΘῊΝ ΤῸΝ ἘΡΦΑ .- ἃ ἜΣ τ ἀκ ρον σαν νἡμῶ - ε 5 ξ ἀφέντη, πολομῶ τὴν ἀφεντίαν σου νὰ ἠξεύρῃς, ὅτι ὁ ἀφέντης 
ΕΑ, δὲς ἦν ἜΚΑΑΝ ΑΕ Ὁ ς Ἰδὲ μᾶς. ὁ ρήγας ἔπεψέν μας εἰς τὴν Κε ρίαν τὸν σὶρ Φρεσὲ Σατοῦρ- 

Νὴ ΤῸ ; ἐπ δι »» 

νον μὲ δικόν τοῦ αὐθέντη γαρτίν, λαλῶντα ὅτι νὰ χρατή- 
τὰ ΤῊΝ ΥΥΜΕΣ ἢ να Εν Σς μ σῶμεν τὸν αὐτὸν σὶρ Φρασὲς εἰς τὴν συντροφίαν τοῦ τζηδιτά- 

“᾿“ ἀνοιι Δ δ ΞΕ ηἶεῖς “ιν ΠΣ ΞΟΔῚ ΠΥ - “ γου μας, χαὶ νὰ διχλαλήσωμιεν ἄπε τὴν μϑρίαν τῆς βασιλείας 

του, ὅτι οὗλοι οἱ λᾶς τῆς Κερινίας νὰ ἦναι εἰς τὸ θέλημαν τοῦ 
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αὐτοῦ σὶρ Φρασὲς τοῦ Κατελάνου" γὙροιχῶντα τοῦ ὁρισμοῦ, χαὶ 

σχοπίζοντα τὴν ἀφεντιάν σου, πῶς ἀφεντεύγεις τὴν Λευχοσίαν 
ι Ω ᾿ ᾿ 7,ὕ δὲ δέ ᾿" 4. ἴϑς ᾿ ΄ » 

καὶ οὗλον τὸ νησίν, ὃὲν ἐδέχτημαν τὸν αὐτὸν σίρ Φὥρασες, ἀμ- 

᾿ ἐδώξαμέν τον χαὶ ἐστράφην εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον " ὅτι φαί- υἱ ἐδώξαμέν τον χαὶ ἐστράφην εἰς τὴ υμόχουστον " ὅτι φαί 

νεταί μας οἱ Γενουδίσοι τὸν ἐπέψαν μήπως χαὶ βάλλουσιν τὴν 

Κερινίαν εἰς τὸ χέριν τους, καὶ ἐφάνην μας τοῦτον τὸ χατά- 
Α ,ὔ 

στημαν ἐποῖκάν το οἱ Γενουδίσοι διὰ τὸν φόθον ὅπου σὲ φο- 

Θοῦνται, υηδὲν χρατήσῃς τὸ αὐτὸν χάστρον εἰς τὸ χέριν σου" 

ἐμεῖς ὅλοι ἀντάμα θέλομέν σε καὶ ψηφοῦμέν σε δι. ἀφέντην 

μας, ὅτι κανένας δὲν ἀγαπᾷν τὸ αὐτὸν νησὶν πέριττου σού" 

διὰ τοῦτον οὗλοί μας παραδιδούμεθαν εἰς τὴν ἀφεντίαν σου, καὶ 

παραδιδοῦμεν χαὶ τὸ κάστρον εἰς τὴν βλέπισίν σου, ὅσ᾽ ὥς που 

νἄρτῃ ὃ ἀφέντης μᾶς ὁ ρήγας ὃ τρισαχριοός σου ἀδελφότεχνος, 

ὅπου νὰ σοῦ τὸν χαρύνῃ ὁ θεός, καὶ νὰ μᾶς βλεπίσῃ ἀπὲ τοὺς 

ἀθέους Γενουδίσους ». 

Παραῦτα ὥρισεν ὁ χοντοσταύλης εἰς τὸ σύγκριτον χαὶ 

πέψαν ᾿νοῦ μηνὸς πλέρωμαν εἰς τὸ κάστρον, καὶ ἐμήνυσέν τους 

γὰ τὰ μοιρχστοῦν, χαὶ ἔπεψέν τους ἀντίλογον" « ἀχριθοί, χαλοὶ 

χαὶ δίκῃοι φίλοι καὶ συντρόφοι, τὴν γραφήν σας ἐπ ΡΘΕ ΕΝ 

ἀπὲ τὸ μὑ' ἐψηφίσοτε διὰ κουδερνούρην τοῦ κάστρου, εὐχαρίζο- 

μαΐί σας καὶ πέμπω σας πλέρωμαν ᾿νοῦ μηνός" καὶ ἀς ἦστε ὄ- 

ξ -- δε κτσξις γῇ ͵ - -" λ ", β[. λχις Ἴ ἘΠ ἃ ; ΤΑΣ ὍΣ εν 
υπνοι, Χχαὶ πὸ ομᾷ τε χάαλαις γ χις μεραις καὶ νυχτέες, οΟτι 

ο 
ΕΣ “ “ ΝΟ ᾽ 

ἱ ἐχθροὶ τριγυριζοῦν μας, καὶ βλεπηθῆτε, διατὶ δὲν ἠξεύρ᾽ τι- 

γὰς τὸν κλέπτην ποίαν ὥραν ἔρχεται" χαὶ εἴ τι χοήζεσθε, μη- 

Ὶ 

ἪΡ» Ἁ » , “Ὡ Ὁ ε ΓΝ ᾿ 

Εἰς τὴν ᾿Αυμόχουστον τ ΜΝ ὅτι: ὁ χοντοσταύλης οὐ- 
δι ᾽ ΕΙΣ » ᾿ ἢ » “ 
δὲν ἐπῆγεν, οὐδὲ τὸ χωλύμαν ἐμήνυσε , ἐμεῖναν 

- 
- 

ν ς, 

, 
στιχοὶι 

᾿ 

5 ᾿ » Νὰ α, , - ε , 
ἀναΎχασαν τὸν οἧγα νὰ πέι ἢ νὰ ὁῇ τιντα πολουνοῦν . Ὁ ρἧ- 

ε᾿ : ' 

7 

- “-“Ὕ» ἘΎΤΣ "Ὡς ΞᾺ σχνλ ,»ῬδΡ “« ᾿ 
πὴ τοῦ χοντοσταύυλη ζηστοματῆς. Τὸ σάοοατο, τῇ «ἢ νοεμ- 
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δρίου «τογ Χριστοῦ, ὥρισεν, ὥρᾳ πρώτῃ τῆς νυκτός, ἦλθεν 

ὃ σίρε Τιπὰτ, βουργέσης τοπιχὸς, καὶ ἐφέρεν τὸ χαρτὶν τοῦ 
᾽ Α 

ρηγός, χαὶ ἦλθεν εἰς τὸ σπίτιν τοῦ χοντοσταύλη χαὶ ἔδωκέν 
Α ΄ » "- ἣν ἢ Ἁ ι 5 ΑΝ , 

του τὸ χαρτίν, τὸ ποῖον ἐλάλεν « Τρισαχριδὲ καὶ ἠγαπημένε 

μου θεῖε, πέμπομέν σου τὸν ἠγαπημένον μας Τιπὰτ Μπελφα- 

ράτζ, τὸν ποῖον ἐπαραγγείλαμέν του πολλὰ λογία χρυφὰ νὰ 

σοῦ συντύχῃ, καὶ εἴ τι σοῦ πῇ χρατεῖς τὸ ἀληθῶς, ὡς γίον νὰ 

σοῦ τὸ ᾽παμεν μὲ τὸ στόμαν μας ν. Τότες ὁ κοντοσταύλης ἐ- 

πῆρέν τον ἀπὲ τὸ χέριν καὶ ζητῆσέν του νὰ τοῦ δώσῃ τὸν ὁ- 
Ἶ 

και 
" 

ρισμὸν τοῦ ρηγός, ὁ ποῖος εἶπέν του: ὁ βήγας χαιρετᾷ σ 
; 

[ΟἹ 

᾽ὔ 

λαλεῖ, ἂν τὸν ἀγαπᾷς, τώρα νὰ ποίσῃς θαρρούμενα, ὅτι ξεύρει 
5» - - - » Α 

χαὶ ἀγαπᾶς τον, νὰ πᾶς μοναῦτα εἰς τὴν Κερινίαν καὶ νὰ τὴν 
. - ,ὕ 

βλεπίσῃς πρεπάμενα " καὶ δὲν ἠμπορεῖς νὰ τοῦ ποίσῃς μεγα- 

λείτερην χαράν, νὰ βλεπίσῃς ὅσον ἠμπορεῖς τὴν Κερινίαν, καὶ 
Μ "Μ Ἁ , ᾿ ᾿ Ἁ , 

ἤτζου ἔχει τὸ θάρρος καὶ θέλεις τὸ ποίσειν. 
᾿" ι 

Ὃ χοντοσταύλης ἔχοντα τοῦτον τὸν ὁρισμὸν καὶ τὸν λό- 
.] - ᾿ " 

γον τοὺς Κερινιώταις, ἐκουντεντίατεν " καὶ μετὰ ταῦτα ἐξέδην 
ε ᾿ , ᾿ , Ψ ἐς Δ » ,ὔ ε , - ε 

ὁ σὶρ Τιπατ νὰ πάγῃ ἔσω του. Καὶ ἐγροίκησεν ὁ λαός, ὅτι ὁ 
τ γ ᾿ τ τ ᾽ Ν 4 ᾽ , » , - , 

σὶρ Τιπᾶτ ἦλθεν ἀπὸ τὴν Αμμόχουστον, ἐννοιάστησαν ὅτι θέ- 
Α Α » Ε , 

λει νὰ ποίσῃ τὸν χοντοσταύλην νὰ πάγῃ εἰς τὴν ᾿Αμμόχου- 

στον, χαὶ ἀρχέψαν νὰ τὸν λιθοδολήσουν: ὃ ποῖος ἔφυγεν χαὲ 
ἘΜ ι ᾽ , σαι ,ὕ , Μ᾿; γι .ὶ 

πῆγεν καὶ ἀγιτιάστην. Καὶ πισαυρίου ταχία ἐξέδην χαὶ ἦλθεν 

εἰς τὸν χοντοσταύλην- χαὶ πάλε ἐτρέξα τον μὲ ταῖς πέτραις, 

λαλῶντά του: ἦλθες νὰ πλανέσῃς τὸν ἀφέντην μας τὸν χον- 
"λῚ 1] ἘΕΞῚ ,ὔ ἝΞΙΝ Δ ᾿ἊΝ “ἧς ΣᾺ ᾿ Π ᾿ ἔλθ Ε « 

τοσταύλην νὰ πάγῃ εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ νὰ ἔλθουν οἵ 
4 πὰ ' Α "- , 

Γενουοίσοι νὰ μᾶς εὕρουν ἀναχεφάλους, νὰ μᾶς χκουρσέψουν, χαὶ 
᾿ , Ν , . “ὡ 

νὰ πάρουν χαὶ τὴν Λευχοσίαν, ἢ νὰ δυναστέψετε νὰ ἐχλεχτοῦν 

τὰ δανειχά! Τότε ὁ σὶρ Τιπὰτ ὡς γνωστικὸς εἶπέν τοὺς εἰς 
᾿ [7 » , ΚΣ Η Ξε ᾿ "- 

λογὴν ὅπου εὐχαρίστησαν" καὶ μοναῦτα ἐπῆρεν ἀντίλογον χαὶ 

τὸ χαρτὶν τὸ εἶχεν γραμμένον καὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Αμμό- 
ν 

χουστον. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 17 
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ΤῚ δευτέρη, τῇ κ΄ νοεμθοίου «το Ύ Χριστοῦ, καλὰ τα- 
η Γι» ͵ ὴ ή ᾽ 

,ὔ 

χία ὁ κοντοσταύλης ἔπεψεν μίαν καλὴν καὶ υεγάλην συντρο- 

φίαν λᾶς τῶν ἀρμάτων εἰς τὴν Κερίαν καὶ πλέρωμαν ἄλλὦναν 

υὖναν καὶ περίττου, ἤγουν ἄσπρα τῆς Κύπρου, διὰ ν᾿ ἀγοράσουν 

φαγούραν, χαὶ ἐμιηνῦσέν τους ἔγραφος πῶς νὰ βιγλίζουν, χαὶ 

πόσαις βίγλαις γὰ πολομοῦν, καὶ ὥρισεν τὸν σὶρ Μουντολὴφ 

τὲ Βερνῆ ν᾽ ἀγοράσῃ τὴν φαγούραν, χαὶ ἔδωχέν του εἰς τὴν 

βοήθειάν του δύο βαχλιώταις τῆς τ΄ ὑπροῖς του χαὶ ἐξέθησαν 

τὰ ᾿σπερνὰ τὰ μιχρὰ ἀπὸ τὴν Λευχοσίαν. Καὶ ἐδγάλαν χαὶ 

τὸν σὶρ Τζουὰν Γχορὰπ ἀπὲ τὸν φόρον ὁ λαὸς, διὰ νὰ υμηδὲν 
᾽ Α ᾽ 

συνοουλεύσῃ τὸν χοντοσταύλην νὰ παγῇ εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον" 

ἦλθαν ὡς τὸ σπίτιν τοῦ χοντοσταύλη, τὸ ποῖον εἶναι χατὰ 

πρόσωπα: τοῦ χαστεϊιλλίου, πάλε ὁ λαὸς εἶδόν τον χαὶ ἀπηδῆ- 

σαν ἀπάνω τὸν καὶ εἶπαν: πάλε ἦρτε νὰ πλανέσῃ τὸν ἀφέν- 

τὴν μὰς νὰ πάγῃ εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον! χαὶ ἐλάσσαν. Τροι- 

κῶντοα τὴν ἀναλοχὴν ὁ χοντοσταύλης, ἐδίγλισε γὰ τοὺς ἰδῇ, 

χαὶ ἦτον σχοτεινά, χαὶ ὥρισεν καὶ ἐρρίψαν τοὺς β΄ τορτισία χαὶὲ 

ἅψάν τα, καὶ εἶπέν τους: φίλοι μου, εὐχαρίζομαί σας πῶς μὲ 

ἀγαπᾶτε ὅτοσον, καὶ θέλετέ με διὰ βοσχόν σας ἀμμὲ σχοτό- 

νετέμε ἀπὲ τὰς ταραχὰς χαὶ δὲν μὲ ἀφήνετε ν᾽ ἀναπαυτῶ᾽" 

προυμουτιάζωισας ὅτι νὰ μὲν πάγω εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, 

διὰ τὴν ζωήν μου" λοιπὸν. ἃ μὲ ἀγαπᾶτε, ἀμέτε ν ἀναπαυτῆ- 

τε, ν ἀναπαυτῶ καὶ ᾽γώ. Γροικῶντα ὁ λαὸς ἀφῆχάν τὰ χαὶ 

πήγασιν, καὶ ἐκοιμήθησαν χαμπόσοι διὰ νὰ βλέπουν ταῖς: πόρ- 

ταις τῆς αὐλῆς του μηδὲν πάγῃ χρυφά. 

Καὶ τὴν δευτέρην ὥραν τῆς νυχτὸς εἶπεν τοὺς. καδαλλάς- 

ριδες τῆς βουλῆς του, τοῦ σὶρ Ἡζουὰν Γχοράπ, χαὶ τοῦ σὶρ 

Τζουὰν τὲ Νεοίλες τοῦ" βισκούντη: τῆς: Λευχοσίας, καὶ τὸν σίρε 

Πιὲρ: τὲ Κασὴν καὶ τοὺς. λοιπούς, πῶς τοῦ ἐμήνυσεν ὁ ρήγας 

γὰ πᾷ νὰ βλεπίσῃ τὴν Κερινίαν, χαὶ δὲν ἠμπορεῖ γὰ μὲν τοῦ 

ὑποταχτῇ " γοὶ ὁποῖοι εἶπάν του: ἄμε εἰς τὴν καλὴν ὥραν, 
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μόνον βάλλε τινὰν εἰς τὸν τόπον σου πρὶν νὰ πᾷς. Τότες ἔδαλ- 

λεν τὸν σὶρ Πιὲρ τὲ Κασὴν χουφερνούρην τῆς Λευχοσίας. Τό- 
Ξε. ΚΑ ᾿ ε ι ἘΥ͂4 . ᾿ , ΣΝ "» 

τὲς ἐγυρευγαν χαιρον᾽ ὃ σὶρ Τίῴουαν Κουρχπ νὰ παγῇ ἔσω του, 

ὁμοίως χαὶ ὅλοι οἱ χκαῤαλλάριδες" χαὶ ὁ λαὺς ἔόλεπεν ταῖς 
, ΡΞ γ' Α “ » ὯΝ 2, 

πόρταις, θωρῶντα τὸν σὶρ Τζουὰν Γχορὰπ πῶς ἐπῆγεν ἔσω 
γ “ » σῷ Ν 

του τἄπισα, ἦτον πλησίον τῶν ἐσπιτίων τοῦ συνεσκάρδου εἰς 

τὸν ἅγιον ᾿Ελευθέριον, ἐτρέξαν νὰ τὸν χιθοσολήσουν " καὶ ηὗρεν 

τὸ παραθύριν, τὴν πόρταν τοῦ κούντη ἀνοιχτὴν χαὶ ἀπέζευ- 
, ἐπ μέρα ζη- 

ε 

σέν, χαὶ ἐνέθην καὶ ἐρρωμανίστην, καὶ λαλοῦν: χαλ᾽ 1 

μερόνεται! χαὶ ἤτζου ἐγλύτωσεν. 

Καὶ τὴν τρίτην; τῇ κ αἰ νοεμο(ο)ίου ᾷ του Χριστοῦ, ὅταν 

ἐσήμανεν τὸ μεσανυχτιχὸν ὃ αὐτὸς χοντοσταύλης ἐδηγήθην μὲ 

τὴν χυρὰν τὴν Χελουγῆς τὴν χοντοσταύλεναν τὲ Πρεζουζή, χαὶ 

τὴν ἀνήλικήν τὸυ θυγατέραν καὶ μὲ τὴν ὑποταγήν του καλὰ 

λ΄ ἀνομάτους, καὶ ἐχαθχλλίκευσεν καὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν πόρταν 

τῆς ἁγίας Παρασκευῆς" καὶ οἱ βλεπάτοροι ἦτον χοπιαχσμένοι 

καὶ χοιμήθησαν, χαὶ δὲν ἐνῶσαν, καὶ ἐξηπόρτισεν χαὶ πῆγεν 

πρὸς τὴν Κερίαν- χαὶ ὅταν ἐξύπνησαν ὅπου ἐολέπαν χαὶ ἐνῷ- 

σον τὸ Το ἐπῆγεν, ἐλάξαν χαὶ ἐρλάψαν -. 0.0 ΠΣ 

ἜΤ} πῶς χαὶ οὐ πατὴρ τοῦ οἱ ρὲ Οὗγγες νὰ ζῇ, , 

ι » 

χαὶ ἀποθανάτου του νὰ χατεθγῇ τὸ ρηγάτον τοῦ υἱοῦ του τοῦ 
ΕΣ “- “- ι ᾿ ε ͵ὕ ἢ » 7 

αὐτοῦ Γχῆ, χωρὶς νὰ ποῦν: ὃ πατήρ του δὲν ἐκλερονομιίσεν, 
“- Ἁ Η «’ » ς 

πῶς νὰ κληρονομήσῃ ὃ υἱός του; Καὶ ἐκουντεντιάσαν του οἱ 
ΝΥ 5» ᾽ » - 

χαδαλλάριδες, χαὶ ἐγράψαν τὸ εἰς τὴν μεγάλην αὐλήν, καὶ ἐ- 

δῶχαν τὰ προθιλίζιᾳ καὶ ἐπέψαν τὰ τοῦ κυροῦ τῆς χόρης τοῦ 

αὐτοῦ Λογῆς τὲ Βαλοές, ἡ ποιγὴ ἁρμάστην χαὶ ἐποῖκεν υἱὸν 
ΓΙ “ἢ τ ᾿ ἜΞ “ ι ᾽ 

καὶ ἔκραξζέν τὸν Οὗγγε, τὸ ὄνομαν τοῦ παπποῦ του. Καὶ ἐπό- 
“- ᾿Ὶ 

θανεν ὁ υἱὸς τοῦ ρὲ Οὗγγε, χαὶ ὁ υἱός του ἀναγιώθην χαὶ. ἐ- 

(1) ᾿Αναμφιθόλως ἐξ ἀδλεψίας τοῦ ἀντιγραφέως παρελείφθη ἣ ἀρχὴ 

τῆς παραγράφου. 
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γίνετον χαθαλλάρης εἰς τὴν Φραγγίαν᾽ χαὶ ἐχεῖνος χαὶ οἱ γο- 

νεῖς του ἀγχαλέσαν μετὰ τὸν θάνατον τοῦ ρὲ Οὗγγε, καὶ ἔ- 

στρεψεν ἡ βουλὴ τοῦ ρὲ Πιὲρ τοῦ μεγάλου, ὁ ποῖος ἦτον θεῖος. 

τοῦ παιδίου, εἰς τὸν Πάπαν λαλῶντα, κατὰ τὰ στοιχήματα χαὶ 

προθιλίζια τοὺ ρηγάτου ἔπεσεν τοῦ αὐτοῦ Οὗγγε τοῦ πρίντζη 

τῆς Γαλιλαίας: καὶ εὑρίσχεται εἰς τὴν Λουμπαρδίαν εἰς τοὺς 

πολέμους, εἰς τὴν Κινουργίαν χώραν. Τοῦτα οὗλα ἠξεῦράν τα 

οἱ Γενουθδίσοι, καὶ ἐψιλοχκοπεύτησαν καὶ ἐκομπῶσαν τὸν τοιοῦ- 

τον χαὶ τηλικοῦτον σὶρ Τζουὰν τὲ Μόρφου, καὶ ἐπῆραν τὸ 

κάστρον τῆς ᾿Αμμοχούστου. 

Ὃ ρήγας πεθυμῶντα ν᾽ ἀποογάλλῃ τοὺς Γενουδίσους ἔ- 

πεψέν τοὺς β΄ καδαλλάριδες, καὶ ἐπεριλάθαν τους, χαὶ ἔπεψαν 

χαὶ χεῖνο: β΄ Γενουδίσους πολλὰ σοφοὺς χαὶ ἐπεσώθησαν εἰς 

τὴν αὐλὴν τοῦ ρηγός" καὶ ὅσ' ὅπου νὰ ποίσουν νῶσιν τοῦ ρη- 

γός, ἐπερίλαδέν τοὺς ὁ σὶρ Τζουὰν τὲ Μόρφους καὶ ἐποῖκέν τους 

χαλὸν πρόσωπον κατὰ τὸ συνῆθιν, καὶ ἐμάθαν ἀπὸ ᾿ξαὐτῆς του 

πῶς νὰ χαιρετήσουν τὸν ρῆγα" εἶπάν του: χρυφὰ θέλομε νὰ 

σοῦ συντύχωμεν διὰ τὸ μέγα σου διάφορος, ἀφὸν νὰ συντύχωμεν 

μὲ τὸν ρήγα! ἽὭρισεν καὶ ἐμπάσαν τους εἰς τὴν τζάμπραν του 

καὶ εἶπάν του" « ἀφέντη, νὰ ξεύρῃ ἡ ἀφεντιά σου χαὶ οἱ ἄρ- 

χοντες τῆς βουλῆς σου, ὅτι ὁ καπετάνος μας χαὶ ὅλη ἡ ἀρμά- 

δα οιχουμαντιάζουνται εἰς τὴν ἀφεντιάν σου, χαὶ μηνοῦ σας, ὡς 

γίον χαὶ ἄλλαις φοραῖς τὸ ἐμηνῦσαν, ὅτι οἱ λᾶς μας δὲν θέ- 

λουν οὐδὲ ἀρέσχει τους, οὐδὲ ἀποθαρροῦν τὰ χορμιά τους νὰ 

πεζεύσουν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον νὰ συντύχουν μὲ τοὺς λᾶς 

σας, διὰ ν᾽ ἀποφύγουν τ᾽ ἀπόδγαρμάν μας, ὅτι ὁ λαὸς τῆς ᾿Αμ- 

λ 

ὃ 

μοχούστου ἔνι χοντροὶ λᾶς καὶ πλούσιοι, καὶ θέλουν μᾶς ποί- 
᾿Αμ- 

μόχουστον, τοὐτέστιν τὸ χαστέλλιν, καὶ ἀφῆτε ι β΄ σεργέν- 

ταις, νὰ ἔρτωμεν καὶ μεῖς ιβ΄ τζαχράτοροι μὲ τὴν βάρκαν 

᾽ » , «ἱ ἘΞ τ » , ᾿ 

σειν ἀγανάκτησιν" αμμε, αν σᾶς φανΥ, γαυχαιρεσετε τὴν 

τῆς θαλάσσου, καὶ νὰ μποῦν καὶ μαντατοφόροι ὅσους θέλετ 
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᾿ , " " πος δῚ - . ,ὕ » , " “λλε 

γα πέψετε χαὶ σεῖς, χαὶ χξεὶ νὰ ποισωμιὲν σποφᾶν το με ξι 

γὰ γενῇ καὶ ἂν θέλετε νὰ τελειωθῇ ἡ δουλιά μας, ἀς γενῇ, 

εἰ δὲ χἂν οὐ, ἔχετε ὑγείαν, ὅτι δὲν θωροῦμεν ἄλλοιώς πως νὰ 

τελειωθῇ ἡ δου λιά μᾶς, ὅτι οἱ λᾶς μας δὲν ἀποθαρροῦ τὰ χορ- 

μιά τους εἰς τὰ χεργία τοὺς Συργιάνους χαὶ Ῥωμαίους ». ᾽Ἔ- 

πολογήθην τοὺς ὁ ρήγας: καρτερήσετε ὀλίγον νὰ ἔχω βουλὴν 

μὲ τοὺς λᾶς μου. Οἱ Γενουθδίσοι εἶπάν του: ἀφέντη, πᾶμεν εἰς 

τὸν καπετάνον μας, χαὶ ἔχοντα τὴν βουλήν σου θέλεις μᾶς τὸ 

πεῖν χαὶ θέλομεν τὸ πεῖν τοῦ καπετάνου μας. 
«ε , ἰγ Ἵν , ᾿ 

[) σὶρ Τζουὰν τὲ Μόρφους, ὅπου ἦτον πεθυμημένος νᾶ 

" “ ᾽ Η “ ἢ ΝΞ 

τοῦ χαθαρίσουν τὸ . τοῦ εἰπαν, ἐπῆρέν τους μερίᾳ, χαὶ ἐδεῖξαν 

φανὸν ὅτι συντυχάνουν διὰ τὴν ἀγάπην, χαὶ ἐγύρεψε νὰ μάθη 

τὸ χρυφόν: οἱ μαντατοφόροι εἶπάν τους φανερά: ἐσοὺ θέλεις 

καὶ εἴμεστεν ἀχομὶ ὧδε, ὅτι εἰς αὑτόν σου εἶναι τὸ ἀπόογαρμιάν 
“ς᾽ 5, Σ Ε 

μὰς" ἂν θελήσῃς νὰ βάλλῃς τὴν ὄρεξίν σου, ἀποσγαίνομεν. Τά- 

πισα εἶπάν του κρυφά: ἐξεῦρε ὅτι τούτη ἡ ἀρμάδα ἐποίχαμέν 
δι “ ε Ἷ ε Ἕ - , » 

τὴν διὰ λόγου σου, ὅτι ὁ χύρης ὁ πρίντζης ὁ γαπρός σου ἔνι 

ἀπάνω εἰς τὰ κάτεργα, χαὶ εἰς τὸν ὄξοδόν του ἤρταμεν νὰ 
, πάρῃ τὸ ρηγάτον, χαὶ ἤλθαμεν νὰ τὸν βάλλωμεν εἰς νομήν 

“Ὁ ᾿ ἄν" Α - , » ᾿" “, 

χαὶ ποῖσε νὰ βουλεύσῃς τὸν ρῇγα νὰ μᾶς βάλλῃ ᾿ς τὸ χαστέλ 
« 

ὶ λιν, χαὶ θέλομεν χατεύθάσειν τὸν γαπρόν σου χαὶ θέλει περι- 

λάθειν τὸ ρηγάτον του. ὋὉ κούντης ἐθάρρεν καὶ συντυχάνει μὲ 
" ε "»" 2, Ν ,ὔ , , ’ 

λᾶς ἁποῦ ἔχουν ὁδιόχρισιν, χαὶ πίστευσέν τους εἰς τὸν ἄπιστόν 

τοὺς λόγον, χαὶ ἐλησμόνησεν τὸ πεῖν τοὺς φιλοσόφους ὅπου 
’ 

λαλοῦσιν --- μὲν πιστεύσῃς πᾶσα λόγον τὸν ἀγροικήσης, 

δὲν σὲ χρατήσουν μωρόν. Καὶ πηγαίνοντα νὰ ΦΑΎ, ἐγύρεψε 

π 
' 

πῶς νὰ παγιδέψῃ τὸν σὶρ ᾿Αμοῦν Παπῆν, ὁ ποῖος ἦτον πιστὸς 

χαὶ χαλὸς συνσουλάτορος τοῦ πρίντζη, νὰ τὸν χχταστήσουν νὰ 

ποίσῃ τὸν πρίντζην χαὶ τὴν βουλὴν νὰ συγχατεδοῦν ν᾽ ἀφήσουν 

τοὺς Γενουδίσους νὰ μποῦν εἰς τὸ καστέλλιν, ὅτι ἦσαν εἰς τὸν 

ναὶ χαὶ εἰς τὸ ὄχι. Καὶ ἐποῖχεν εἰς αὑτῆς του ὡς γίον ἐποῖ- 
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χεν ὁ διάδολος μὲ τὴν Εὔαν χαὶ τὸν ᾿Αδάμ, ἤτζου ποῖχεν ὁ 
, δ - . λ ΄ -" 7, ἈΓγ)π 

χούντη τὲ Ρουχᾶς μὲ τὸν πουντουλιέρην τῆς Κύπρου. Εχκα- 

τζεν ὁ ρήγας νὰ φᾷ, καὶ τὴν βουλὴν ἀφῆκέν τὴν ὡς τὸ ἀπο- 

γιόμαν. Τότες ἐχάλεσεν ὁ χούντη τὲ Ρουχᾶς τὸν πουντουλιέ- 
ΙΖ [4 Ε}) » 

ρηὴν τῆς Κύπρου γὰ φάγῃ μετά του, καὶ ἅνταν ἀποφάγαν, ἐς 

χάτζαν. . . . (1) μὲ πρὶν χαρτώσει οὗ ὀμόσει, ἀμμὶ ἐ- 

χάθετον τυφλὸς διὰ τὴν ἁμαρτίαν τους, χαὶ ἐχομπώθησαν διὰ 
. ἢ ι - ᾽ γκῖ , " ΤᾺ “ Ν ὃ ,ὔ ϑ 

τὸ κέρδος, χαὶ ὅλοι ἐτζενιάστησαν χαὶ ἐκλεῖσαν τὸ νησίν, πὸ- 

σαις ἐμεῖναν χήραις καὶ ὀρφανοὶ εἰς τὸ διαχόνιον ἀπὸ τοὺς Γε- 

νουδίσους; Τότες ἐπῆγεν ὁ σὶρ ᾿Αμοῦν Παπῆς εἰς τὸν πρί ἰντζην 
ΣΥΝ νὸς Ξ Β Ρ 

τῆς ᾿Αντιοχείας, καὶ ἐδίαζέ τον ν ἀφήσῃ τοὺς Γενουοίσους νὰ 
ΜᾺ ᾽ 

ἢ “- 3 "" . , ᾽ κ , , 

μποῦν εἰς τὸ καστέλλιν ἀπε τὴν πόρταν τῆς θαλάσσου νὰ συν- 

τύχουν νὰ τελειώσουν τὴν ἀγάπην. 

χὶ εἰς τοῦτον ἐκάτζαν εἰς τὴν βουλήν, καὶ πολλοὶ ἐ- 

χουντρεστιάζαν μεσόν τους, καὶ μερτικὸν ἐλαλοῦσαν νὰ μὲν ἐμ- 

Ρ- 

ποῦν, διατὶ ἂν ἐμποῦν δύσχολα θέλουν ἐόγῆν. ἴΑλλοι (λα)λοῦ- 

σαν: ἀνὲν καὶ χρατήσουν τὸ χάστρον, ἐμεῖς ἔχομιν τὴν χώραν 

καὶ θέλομεν τοὺς ἀποχλείσειν ἔσω ἐμεῖς θωροῦμεν πῶς ἐκεῖνοι 

ἀναγχά αἴουνται νὰ πᾶν ἔσω τους. Καὶ εἰς τοῦτον τὸν λόγον 

ἐστάθησαν ὅλοι εἰς χαχὴν ὥραν καὶ ἐποῖκαν ἀπόφαν νὰ υποῦν. 

ὥρισαν τὸν χαστελλάνον νὰ ἐογῇ χαὶ νὰ μείνουν εἰ τζαχρα- 

τόροι μόνον, χαὶ οἱ λοιποὶ ὅλοι γὰ ἐθγοῦν χαὶ ἐθγαίνοντά 

τοὺς ἐμτηνύσαν τῶν κατέργων, χαὶ ἐνέθησαν εἰς ταῖς βάρκαις 

ιβ΄ συντρόφοι ἀντριωμένοι, χαὶ ὅπεῦ. τὸ; χαὶ ἡ ἡ βάρκα ἐστράφη 

γὰ φέρῃ ἄλλους χαὶ ἐφέραν τοὺς ε΄ μαντατοφόρους τοὺς Γενου- 

σους καὶ ἀνοῖξαν τὴν πόρταν τοῦ γιχλοῦ, καὶ ἐστέχαν οἱ δώ- 

δεχα συντρόφοι, καὶ ἀφῆχάν τους καὶ ἐνέθησαν. Καὶ ἦρταν καὶ 

ἀπὲ τὴν πόρταν τῆς γῆς πέντε χαθαλλάριδες οἱ μαντατοφόροι 
Α φω τἶν , τ. ΄ τ ι ᾽ ,ὔ " ᾽ Ν , ε , 

τοὺς ὠὡρὸδινίασεν ὁ ρήγας, καὶ ἐχάταν εἰς τὸ παλάτιν. Ἢ βάρ- 

(1) Καὶ ἐνταῦθα ἐλλείπουσι φράσεις τινες. 
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χαις ἐχουθαλοῦσαν τοὺς Γενουδίσους ἔζω τοῦ χάστρου" χαὶί 

ἅνταν ἐμπῆκαν οἱ ι΄ Γενουδίσοι χαὶ οἱ ε΄ μαντατοφόροι, ἐ-΄ 

πιάσαν οἱ ᾿Αμμοχουστιανοὶ ταῖς πόρταις νὰ μὲν ἐμποῦν πλέον. 

Καὶ μοναῦτα οἱ μαντατοφόροι οἱ ενουθδίσοι ἐποτζουχίσαν τοὺς 

ι: β΄ ᾿Αμμοχουστιανοὺς ν ἀφήσουν ἀνοιχτά καὶ ἀπηδῆσαν οἱ 

νβ΄ Τενουδίσοι, καὶ πᾶσα εἷς ἐπίασεν τὸν ἕναν, καὶ ἡ πόρταις 

ἐμεῖναν ἀνοιχταῖς. Καὶ μοναῦτα ἐγέμωσεν τὸ χαστέλλιν Γενου- 

Θίσους. Τὸ ν᾽ ἀγροοικήσουν οἱ μαντατοφόροι οἱ χαθαλλάριδες τὴν 

ταραχήν, ἀφῆχαν τὸ χάστρον καὶ ἐξεοῆσαν ἔξω, καὶ ἐμεῖνεν 

τὸ κάστρον εἰς τὸ χέριν τοὺς Γενουδίσους. Καὶ τοῦτο ἦτον 

χαλὸν τὸ ποῖχαν οἱ χαθαλλάριδες τῆς Κύπρου! 

᾿Γότε ἐμετανῶσαν ἐχεῖνοι ὅπου ἐργάστησαν τὸ χαχύν, ὁ 

σὶρ Τζουὰν τὲ Μόρφους καὶ ὁ σὶρ ᾿Αμοῦν Παπῆς. ᾿Αφὸν ἐμ- 

πῆχαν οἱ Τενουδίσοι εἰς τὸ καστέλλιν καὶ ἔμεινεν τέλειχ δι- 

κόν τοὺς, ἐμηνῦσαν τοῦ οηγὸς νὰ πέψῃ τοὺς μαντατοφόρους του 

νὰ τελειώσουν τὴν ἀγάπην, καὶ οὐδένας κχθαλλάρης δὲν ἐθέ- 

λησεν νὰ μπῇ εἰς τὰ χέργιά τους, ἀμμὲ ἐμηνῦσαν: ἀς χατεθῇ 

ὃ ἀμιράλης εἰς τὴν γῆν ἔξω τῆς ᾿Αμμοχούστου αὔριον, καὶ νὰ 

βάλλωμεν παπᾶν γὰ μᾶς εἰτουργήσῃ καὶ νὰ μᾶς μόσουν εἰς 

τὸ φρικτὸν χαὶ ἅγιον σῶμαν τοῦ Κυρίου νὰ υὲν μᾶς ἀδιχή- 

σουν, χαὶ τότες ν ἀποθαρριστοῦμεν νὰ ὑποῦμιε εἰς τὸ καστέλλιν. 

Πισαυρίου ἐχατέθην ὁ σὶρ Πιὲρ ᾿Εντεκαμπὲ Φρεγχοῦσε μὲ 

μεγάλην δόξαν χαὶ φοθέραν μὲ μίαν μεγάλην συντροφίαν τοὺς 

καραθοχυρούς, χαὶ ἐμπῆκαν εἰς τὸν ἅγιον Νικόλαν χαὶ ἔλει- 

τουργήθησαν᾽ χαὶ ἅνταν ἐσήχωσεν ὁ παπᾶς τὸ χοομὶν τοῦ 

Χριστοῦ, ἀφῆκάν το εἰς τὸν ἅγιον σχούτελλον καὶ τὸ αἷμαν ποῦ 

Κυρίου εἰς τὸ ποτήριον, χαὶ ἐόάλαν τὰ ὑιαρά τους χεργία οἱ 

Γενουδίσοι, ὁ ἀμιράλλης καὶ οἱ καραδοχυροὶ, καὶ ἐμόσαν τοῦ 

ρηγὸς καὶ τοὺς ἄρχοντες, τὸ νὰ μποῦν εἰς τὸ καστέλλιν νὰ 
"»" , ε συντύχουσιν καὶ χεῖ νὰ γένῃ τὸ νὰ δώση ὁ θεός. Καὶ ὅνταν 

ἐ 

ἐτελείωσεν ἡ λειτουργία, ἐπῆραν τὸν ρῆγα καὶ τὴν μητέραν 
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του χαὶ τὸν πρίντζην, χαὶ ἐχάτζαν εἰς τὸ παλάτι νὰ συντύ- 

χουν᾿ καὶ Γενουύδίσοι ἐθγαῖνεν ἕνας ἔξω, καὶ ἐμεῖναν οἱ γ αὐ- 

θένταις μόνον, ὁ ρήγας καὶ ἡ μητέρα του, καὶ ὁ πρίντζης, χαὶ 

ἐχλειδῶσάν τους μέσα ἄφαγους χαὶ ἄποτους ὅλην τὴν ἡμέραν, 

διχὸς νὰ τοὺς ἀφήσουν δουλευτήν, χαὶ τὴν νύχταν ἐχοιμήθησαν 

χαμαὶ ἐντυμένοι. Θεωρῶντα ἡ ρήγαινα τὸν υἱόν τὴς ἀγιομά-- 

τιστον, ἀδείπνητον καὶ χοιμισμένον χαμαί, ἐλυπήθην πολλά. 

Καὶ πισαυρίου τὸ πρωὶ ἀφῆχαν ἀπὸ τὴν ὑποταγὴν τοῦ 

ρηγὸς καὶ τῆς ρήγαινας καὶ τοῦ πρίντζη χαὶ ἐνέόησαν νὰ τοὺς 

δουλεύσουν: χαὶ θωρῶν(τά) τους φυλακισμένους εἰς τὰ χεργία τοὺς 

ἐχθρούς τους ἐφοθήθησαν πολλά. Καὶ τἄπισα ἐνέθην ὁ ἀμιρά- 

λὴς νὰ τοὺς χαιρετήσῃ, χαὶ τὸ νὰ τὸν ἰδῇ ἡ ρήγαινα, ἐσύν- 

τυχέν τον ᾿πὸ πολλὰ ἀτζίπωτα, εἶπεν: ἃ, κύρη, τούτη εἶναι ἡ 

πίστι σου χαὶ ὁ ὅρχος σου; νᾶχεν ἀπαντήσειν δ΄ ὥραις, ἀμμὲ 

μοναῦτα νὰ μὰς φυλαχίσῃς ἄφαγους, ἄποτους! τοῦτον δὲν ἐγί- 
ΝΟ, ᾿ γχι, 7 δὲ ᾽ .ν ἘΝΕ ,ὔ τ ι ᾿ -“ 

νὴν οὐδὲ εἰς Τούρχους, οὐδὲ εἰς Σαραχηνούς, χαὶ νὰ μᾶς χοι- 

υὑήσῃς ὡς γίον τοὺς σχύλλους! Ὃ ἀμιράλης ἐπολογήθην: κυρά 

μου, μέγαν σχοπὸν εἶχεν τοῦτον τὸ σᾶς ἐγίνετον, καὶ ἅνταν 
ε ,ὔ 

τὸ γροιχήσῃς, ὡς φρένιμη ὁποῦ ᾽σαι θέλεις μοῦ εὐχαριστεῖν " νὰ 

ἠξεύρῃ ἡ ἀφεντιά σου, ὅτι ἡ περίττου τζοῦρμαν τῶν χαραδίων 

ἐθέλησαν νὰ σᾶς θανατώσουν, ἀντὶ τοὺς λᾶς μας ὅπου ᾿σχοτώ- 

σατε, χαὶ ἐδιάδασα πολλὰ φαστιδίο νὰ τοὺς μουλλώσω καὶ νὰ 

τοὺς μερώσω μετά σας: καὶ χαλλίον νὰ μείνετε νηστιχοί, παρὰ 

νὰ εἴχετε εἶστεν σχοτωμένοι" ὅμως ἐγίνετον. Τώρα πέψετε 

φέρετε τοὺς καδαλλάριδες καὶ τὸν κοντοσταύλην ἀπὲ τὴν Λευ- 

χοσία νὰ συντύχωμεν, καὶ νὰ δοῦμεν ἴντα νὰ ποίσωμεν διὰ νὰ 

πᾶμεν ἔσω μας. Ἢ ρήγαινα εἶπέν του: κύρη, δὲν εἶναι χαιρὸς 

νὰ συντυχάνωμεν εὔχαιρα λογία" ἐσοὺ ἀγνωρίζεις, ὅτι ὁ λαὸς 

ὅλος ἐφοδήθησαν, χαὶ ἂν μηνύσωμεν «α΄ μαντάτα, τινὰς δὲν θέ- 

λει ποίσειν τινὰ διὰ λόγου μας" ἀμμὲ ἐσγάλλετε τὸν ρῆγα ἔξω 
᾿ ᾿Ὶ ᾽ , δ αν , 

καὶ νὰ τοὺς μηνύσῃ κατὰ τὰς ἀσίζας μᾶς νὰ ἔρτουν, καὶ τότες 



θέλουν ἔρτειν. Ὃ ἀμιξάλης εἶπέν τῆς: ἀληθινὰ λαλε 

εἴς ἄλθαμαν νὰ σᾶς δοκιμάσωμεν ἀπὲ" 0)». 
"- 

ὩΣ γενῇ, μόνο νὰ ἠξεύρης, 
Α , ι ; 

τοὺς παραθούλους σας καὶ μείνετε εἰς τὴν βλέπισίν μας, καὶ 

θέλετε μᾶς εὐχαριστεῖν 

Μοναῦτα ἐόγάλαν τὸν ρῆγα χαὶ τὴν μητέρα του τ, 55 

πῆγαν εἰς τὸ ἀπλίκιν τους" ἀμμὲ τοῦ πρίντζη ἐδάλαν τον σί- 

δερα ψιλὰ εἰς τὰ ποδία του, καὶ ἀρεστιάσαν τὸν ὡς το ὅ- 

ποὺ ἐσχότωσεν τὸν ἀδελφόν του" οἷ ἐπλημμελοῦσαν νὰ πι΄- 
ι »: , .] Ἁ , ᾽ , 

σοὺυν χαὶ τὸν κοντοσταύλην νὰ τὸν βάλλουν εἰς τὸ χέριν τους 
Α Α ,ὔ ᾿ 

νὰ τοὺς χακοθανατίσουν. Ὁ ρήγος ἔπεψεν καὶ ἐχράξαν τοὺς 
᾿ ᾽ , δ ΄ 

χαθαλλάριδες χαὶ ἄλλους ψουμάτους νὰ ἔλθουν εἰς τὴν Αμμό- 
ἢ Ν “ 

χουστον μὲ τ' ἄλογά τοὺς χαὶ τ' ἄρματα τους χαὶ τὴν ὁὀουλεῦ- 
"Ὁ ᾿Ὶ " ς εἶ “- δΥ 

σιν τοῦ Ψψουμιοῦ τους, οἱ ποῖοι χατὰ τὸν ὁρισμὸν τοῦ ρηγος 
Ἷ ) ͵ 

5. Ύ ᾿ » »Ξ ᾿ Α 

ἐξέθησαν χαὶ ἦρταν: χαὶ ἐχράξαν τους εἰς τὸ χαστέλλιν εἰς τὴν 
"- ἣ Ξ 

βουλήν, καὶ ἐπιάσαν τους καὶ φυλακίσαν τους. 

Θωρῶντα τοῦτον, ὁ μάγειρος τοῦ πρίντζη ὁ Γαλευτηρᾶς, 

πῶς ἦτον πολλὰ στενοχωρισμένος ἀφέντης του ὁ πρίντζης καὶ 

χριτηρεμένος νὰ μολογήσῃ τὸ διχόν τους, καὶ ἄργεν εἰς τὸ χα- 

στέλλιν, ἐννοιάστη νὰ τὸν ἐθγάλλῃ ἀπὲ τὴν φυλαχήν΄ καὶ 

ἤτζου ἐγίνετον " χαὶ λαλεῖ του. ἀφέντη, εἶμαι πολλὰ περίλυ- 

πος, θωρῶντα τὸν ρῆγα χαὶ τὴν μητέραν του εἰς τ᾽ ἀπλίκια 

τοὺς χαὶ σέναν φυλακισμένον, χαὶ φαίνεταί μου καγὰ ἐννοιά- 

ζουνται διὰ λόγου σου, ὅτι πολλὰ σὲ μισοῦν" ἀμμὲ ἂν θέλῃς 

νὰ βζλλῃς τὸ κορμίν σου εἰς περίκουλον, μὲ τὴν δύναμιν τοῦ 

θεοῦ θέλω σὲ ἐθγάλλειν ἀπ᾽ ἐ ὅδθ. Ὃ πρίντζης εἶπέν του: τὸ 
" » “-“ “- δ ι ε λαλεῖς ἀρέσκει μου, χαὶ εἴ τι μοῦ πῇς νὰ ποίσω, χαὶ ὡς τὸ 

᾽ δώ δ ε ἜΞς -»“ ᾿ ΄ ᾽ , , , “- “Σ΄ 
ὦσῃ ὁ θεὸς ἀς ὙΠΙΕ Καὶ πισαυρίου ἐφέορεν α χόπξλλον τοῦ 

,ὔ μαγειρείου μὲ μίαν ζυγὴν ποδήματα πλατεῖχ, καὶ ἔμπασεν τὸν 
,ὔ 

πρίντζη εἰς τὸ ὑιαγϑΞιρεῖον χαὶ ᾿νχχόμπωσςξε ξν ψηλὰ: τὰ σίδερα χαὶ 
, 

ἔραλεν τὰ ποδήματα, χαὶ χκατάδυσέν τα, χαὶ φόρησέν του τὰ 

ροῦχα τοῦ χοπέλλου, χαὶ ἐμουζώθην, χαὶ ἐδάλεν εἰς, τὴν κε- 
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» 

- κε, ᾿ ᾿ τ , Ν ι , 
φαλήν τοῦ ἕνᾶν χῦρχιν αὶ ξενὰν χυρκόοπουλον εἰς το χξριν του 

λαλῶντα, π ὩΣ -. ῷ- τ Ν- 
--Ὁ. 

δὲ Ξ ςφοἅὗ 
Ξ Ξ χαὶ ἔογαλέν τον ἀπὸ τὸ χαστέλλιν, 

"Ὁ , » " ἅ 7 ἂν » Ἂ 7 Ὧν γ5 ᾿ 4 

καὶ ἔογαλέν τον ἀπὸ τὴν πόρταν τῆς ᾿Αμμοχούστου, καὶ ἐπῆρεν 

τον εἰς τὸ παρασπίτιόν του εἰς τὸν Κολόταν, καὶ ἐκεῖ ἐκαθαλ-- 
͵ » , " ἮΝ “Ὁ ᾽ -Ὸ- 

λιχέψεν τον ἀπάνω εἰ: τὴν φοράδαν τοῦ χαστελλάνου χαὶ ἐπῆ- 
,ὔ Ἐ κ ,' 

ρὲέν τον εἰς τὴν Καντάραν. 
" “ » , ε ᾿ 

Καὶ ἅνταν ἐγυρέψαν οἱ Γενουθίσοι. τὸν πρίντζην, λχλῷν- 

τα εἴχαμέν τον εἰς τὰ γεργία μας, χαὶ ἐπεθυμοῦμεν νὰ βάλ- εἴχαμιέν τ ς τὰ χεργία μας, χαὶ ἐπεθυμοῦμιε 
- : Α 

λωμεν καὶ τὸν χοντοστσύλην: τώρα ὁ χοντοσταύλης, κατὰ τὸ 
ἢ Ἂ δ ᾽ Δ ζεξοία ᾿ δέν ες ἘΡῸΣ ΧΩ έν ἰκωὶ. οὖς ᾽ς Δ 

μάθαμεν, εἶναι εἰς τὴν Κερίαν, χαὶ ὁ πρίντζης ἐπῆγεν εἰς τὴν 

Καντάραν! 
Ἁ Ὁ 3 ᾽ "Ὁ , 

Θωρῶντα ὁ ρήγας τοὺς Γενουδίσους, πῶς τὸ χαστέλλιν 
. “ , ΔΝ Α ἀν ᾿ "29. »ὔ ΕΥ 

ἐχρατοῦσάν το δυνατὰ χαὶ πολλὰ τὸ ἐόλέπαν, εἶχεν χακὴν 
, 3 “ τ » Ἕ ΞΕ 

χαροίαν, εἰπόν του οἱ χαθαλλάρ ἰδὲς ὅπου ἦσαν ἤξω τοῦ χα- 

στελλίου ὅπου ἔρχουνταν ξύστερα, χαὶ μανθάνοντα οἱ ἄλλοι πῶς 

ἤσαν εἰς τὴν φυλθοην χαὶ εἶπαν τοῦ ρηγὸς χαὶ ὥρισεν χαὶ 

ἐσγάψαν χαντάκιν ἔξω τοῦ χαστελλίου καὶ ἐχωρίσαν τὸ ἀπὲ 

τὴν μοι τὸ ποῖον ὀλίγον ἐφέλεσεν, ὅτι ἔχοντα τοὺς 

δ χλλθη, ες πολλοὺς χαὶ τοὺς χαλλιώτερους εἰς τὴν φυλαχὴν 

ἐθγῆχαν οἱ Γενουδίσοι χαὶ πῆραν τὴν Αμμόχουστον ὅλην. Καὶ 

ὁ ἀμιράλης τοὺς Γενουθδίσους ἀπλικεμένος μὲ τὸν ρῆἦγα εἰς τὴν 

αὐλὴν τὴν ρηγάτικην, χαὶ ἔόῤχλεν ϑχχλιώ ταῖς τοῦ ρηγὸς χαὶ 

λουχέριδες Γενουδίσους καὶ βλεπατόρους γὰ μὲν ἀφήσουν χα- 

γέναν Κυπριώτην νὰ συντύχῃ μὲ τὸὺν ρῆγα χρυφά. Καὶ ἀνοῖ- 

ξαν ταῖς πόρταις τῆς ᾿Αμμοχούστου τῆς θαλόσσου χαὶ ἀπε- 

ζέψαν χαὶ ἐγεμῶσαν τὴν ᾿Αμμόχουστον. Καὶ τοῦτον ἐγινέτον 

διὰ τὰ πολλά μὰς χαχά, ὅπου τοὺς ἐτύφλωσεν ὁ διάθολος καὶ 

ἐχουσεντιόσαν ὅλοι οἱ κρθκλδι δας χαὶ τὸ κοινὸν τοῦ λαοῦ, 

χαὶ δὲν ἐδιαφεντέψαν οὗ μὲ ἔργον, οὗ μὲ λόγον: ὅτι δὲν δύ- 

νεται χανένας ἄνθρωπος εἰς τὴν δύναμίν του νὰ χκαυχηστῇ, 
δ ἢ - 5 ΡΞ ὮΝ , ; 

διότι Κύριος ἀστενεῖ τον, διὰ νὰ δυναμώσῃ τὸν ἐχθρόν του. Καὶ 
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ἅνταν οἱ ἄπιστοι Γενουθίσοι μὲ ἀφορμὴν καὶ τέχνην ἐσηχῶσαν 

τὴν ᾿Αμμόχουστον ἀπὲ τὸν ρῆγα διὰ τ καχαῦσα εἶχαν οἱ κα-- 

Θαλλάριδες, διὰ τὸ χέρδος τους τὸ εἶχα μὲν ξοδιάσουν, φθόνον 

χρυφόν, χαὶ βουλὴν τοὺς παιδίους. Καὶ ἐλαλοῦσαν τοῦ ρηγὸς 
: 

χαὶ τῆς μητέρας του: ἀφήσετε νὰ βάλλωμιν τοὺς χασαλλάρι- 
᾽ 

δες εἰς τὰς φυλακὰς ἀπάνω εἰς τὸ χαστέλλιν, νὰ σφιχτοῦν νὰ 
Α ᾿ 

δώσουν χαὶ νὰ πλερώσουν τὸ ᾿προ βου 45] ν ἀποογοῦμιεν 
᾽ τ “ » -ἈΝ» γχτ' ᾿ "κα 7) γ᾿ ὟΣ 

"ὦ μὰ σας, νὰ Ἐδίδν ἀπ ὧδε. Τότε ἐσάλαν τοὺς χαθαλλά- 

10 

τὰς χήρας καὶ ὀρφανοὺς ἐπ “Ἀν τὸ διχόν τους, χαὶ ἐχο υοσ σέψαν 

τὴν χώραν δύο καὶ γ΄ φοραῖς, καὶ πολλὰ χαχὰ τὰ ἐποίχασιν 

Εάλλαν κοῦρσος εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον δύο γ φοραῖς ΧΟ ἘΞ 
Ω 

ποῖχαν πολλαῖς ἀγανόκτησες, χαὶ ἐκριτηρεῦγαν τοὺς λᾶς καὶ 

μολογοῦσαν τὸ διχόν τους χαὶ ἐπέρναν το χαὶ εἴ τι χαὶ ὃν εἷ- 
- , ι ᾿ , - , - 

χὰν χώσμιξνον και φᾶνξοον ἐπὶ ρᾶν το χαὶι "οραίους χαὶ Χρι- 

στιανούς. 

Καὶ τῇ χυριαχῇ, τῇ χ β΄ ὀχτωόρίου «τογ΄ Χριστοῦ ἐχό- 

ψαν ταῖς χεφαλάδες τοὺς χάτωθεν δηλούμινους, διὰ νὰ πάρῃ 

βεντέτταν ἡ ρήγαινα. τοὐτέστιν τοῦ κύρην τοῦ ᾿Αρσεφίου, ὃ 

ποῖος ἔδωχεν μεγάλα ξενίχ νὰ γλυτώσῃ χαὶ ἐθέλαν νὰ τὸν 

γλυτώσουν, ἀμμὲ ἡ γυναῖχά του ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον 

νὰ δουλεύγῃ τοῦ ἀντρός της, καὶ ἐπῆγεν μὲ τὸν ἀμιράλην, χαὶὲ 

γροικῶντα πῶς ἔμελλε νὰ γλυτώσῃ, εἶπέν του: τούτη εἶναι ἡ 

ἀγάπη ὅπου μὲ ἀγάπας! γλυτόνεις τὸν ἄντρα μου, ὁ ποῖος 

μεγάλον χαχὸν χαὶ θάνατον θέλει μοῦ δῶσιν ἐμέ: μέναν τὸ 

ξένιον ἔπαρ᾽ το χαὶ χεῖνον θανχτῶσ᾽ του! καὶ ἤτζου ἐγίνετον. 

Καὶ ἀπάνω εἰς τὴν Πυλληρὴν ἐχόψαν τὴν χεφαλὴν τοῦ σὶρ 

Χαρρὴν τὲ Ζιπλὲτ Μενικιώτη, χαὶ τοῦ σὶρ Τζουὰν τὲ Γαύρια- 

[ῳ λῆ, ὅτι τοῦτοι ἐσχοτῶσαν τὸν ρὲ Πιὲρ τὸν μέγαν. Καὶ ὁ δια- 

λαλητὴς ἐλάλεν: γροιχᾶτε πάντες τὸν διαλαλημὸν τοῦ θεοῦ 
ι᾽ “ . ἜΝ “. ᾿ Α “ῸὋ ε 

χαὶ τοῦ ρὲ ΠΙΕρ τοῦ ρηγὸς τῶν Ιεροσολύμων χαὶ Κύπρου" μιη- 
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δὲν εἶναι τινὰς ἀπότορμος νὰ βάλλῃ τὸ χέριν του εἰς τὸν ἀ- 

φέντην του΄ καὶ τούτη εἶναι ἡ χρίσις τοῦ θεοῦ χαὶ τοῦ ρηγὸς 

τῶν Ἱεροσολύμων καὶ Κύπρου. Καὶ πολλοὺς ἀντριωμένους ἐρ- 

θ 
" ᾽ δου φρχό ἂν ἐ, Φτὺν Γε 6( γος θ " ᾿ 

τὸ ἐπροδῶναν οἱ χάτινες, οἱ ἄπιστοι Γενουοίσοι, χαὶ ὁ θεὸς νὰ 

ψαν εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἄλλους ἐφουρχίζαν, χατὰ χεῖνον «- 

τοὺς μαχαρίσῃ. 

Θωρῶντα οἱ Γενουθίσοι ὅτι ἡ Λευχοσία ἔμεινεν εὔχαιρη 

ἀπὸ τοὺς ἀφένταις, ἐπέψαν ἀπὸ τοὺς λᾶς τους καὶ ἐχουρσέψαν 

τὴν, χαὶ τὰ κούρση ἐφέραν τα εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ ἐ- 

χρατοῦσαν τὸ τειχοχάστρον ἀπὸ τὴν πόρταν τοῦ Φύρου ὡς τὸν 

πύργον τοῦ ἁγίου ᾿Ανδρέου, χαὶ ἐχτίσαν ἀπάνω τους τοίχους 

χαὶ ἐχρατοῦσάν τὸ δυνατά, χαὶ τὸν πύργον ὅπου εἶναι χόντα 

εὖ ἧς πόρτας τοῦ Φόρου ἐγεμῶσάν τὸ χῶμαν καὶ βιζάκαις, καὶ 

ἐποῖχάν τον ὡς γίον χαστέλλιν. 

Τότε ὁ ἀμιράλης μὲ τοὺς χαθαλλάριδες ἐποῖχεν βουλὴν 

ν ἀφεντέψῃ ὅλον τὸ νησίν, καὶ εἶπάν του: πῶς ἀνίσως καὶ πά- 

ρωμεν τὴν Κερινίαν, ὅλη ἡ Κύπρος εἶναι ἐδιχή μὰς. ΠΟΤΕ Ὁ 

πρίντζης ἐσηχώθην ἀπὸ τὴν Καντάραν χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν ἅ- 

γον Λάργιον. Καὶ μανθάνοντά τὸ ὃ ἀμιράλης ἦλθεν καὶ εἶπεν 

τοῦ ρηγός: κύρη, ἐγροίκησες πῶς ἐδιαμοιράσαν τὸ ρηγάτον σου 

οἱ θγειοῦδές σε, ὁ γεὶς χρατεῖ τὸν ἅγιον Λαρίον, χαὶ εἶναι χά- 

στρον μέγαν χαὶ δυνατόν, καὶ ὃ κοντοσταύλης τὴν Κερίαν, καὶ 

φαίνεταί μου πῶς θέλουν χρατήσειν ὅλον τὸ νησίν, καὶ σοὺ 

θέλεις μείνεις πτωχὸς χαὶ ἄκλερος " ἀμμὲ δός μας τὸ σώχα- 

στρον τῆς Κερινίας, καὶ μεῖς νὰ νοιχοχυρεύσωμεν τὸν τόπον. Ὁ 

ρήγας ἀπολογήθην καὶ εἰπέν τους : ̓πολᾶτε, ἐγὼ δὲν θέλω νἀγ- 

γρίσω τοὺς θειοῦδές μου, ὅτι ἤτζου ἔχουν καὶ κεῖνοι πογέριν 

εἰς τὸ ρηγάτον ὡς γίον ἐμέναν. ᾿Αγγρίστην ὁ ἀμιράλης καὶ 

εἶπέν του μὲ θυμόν: ζητῶ σου νὰ μοῦ τὸ δώσῃς νὰ σοῦ τὸ 

βλεπίσω, καὶ δὲν θέλεις; Ὃ ρήγας ἀπολογήθην του: ἀκανεῖ ἐ- 

κεῖνον τὸ μοῦ ἐποίκετε ὡς καὶ τώρα, ὁ θεὸς νὰ σᾶς πλερώσῃ ] 
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ΤῸ ΄ ε ᾽ .λ ἃ ᾿ ἔδ “- Α ΕΞ ἵ᾿ δ υλί 

γγρίστην ὁ ἀμιράλης καὶ ἔδωκεν τοῦ ρηγὸς μίαν σφοντυλίαν, 

ὃ ρήγας ἐδάχρυσεν χαὶ εἶπέν του: ηὗρές με πτωχὸν χαὶ δέρνεις 

με! ὁ θεὸς νὰ μοῦ βουθήσῃ! Καὶ τότε ἐπῆγεν ὁ ἀμιράλης καὶ 

ἔρισεν καὶ ἐσφαλίσαν τὸν ρῆγα ἔσω νηστιχὸν ὅλην τὴν ἡμέραν. 

καὶ ὅλην τὴν νύχταν᾽ χαὶ πισαυρίου ἐμήνυσέν του ὁ ρήγας, 
ι ΟΣ; ῃ ΠΣ , Α ᾿ ν ,ὔ 5 " 

χαὶ ἦλθεν καὶ εἶπέν του: χαλά, παρὰ νὰ μὲ θχανατώσῃης ἀποὺ 

τὴν πεῖναν, ὅρισε ἴντα νὰ γενῇ! Τότες ἐποῖκαν χαρτία τοῦ 

χοντοσταύλη νὰ παραδώσῃ τὸ κάστρον τῆς Κερινίας εἰς τὴν 

ἀφεντίαν τοῦ σὶρ Πιὲρ τὲ Καμπὲ Φρεγκούζη τοῦ ἀμιράλη τοὺς 

Γενουδίσους. Καὶ ἅνταν ἐτελείωσεν τὸ χαρτίν, εἶπαν οἱ Γενου- 

Οίσοι τοῦ ἀμιράλη: ἀφέντη, ἐκεῖνον τὸ ποῖχες δὲν ἠφελᾷ, ὅτι 

ἐμεῖς εἴπαμεν χαὶ ὅλον τὸ στάτον εἶναι εἰς τὴν Κερινίαν καὶ 

δὲν θέλουν μᾶς ὑποταχτῆν, ἀμμὲ δώχνεις μας, ἴντα θέλομεν 

πολομᾶν; ἀμμὲ πὲ τοῦ ρηγὸς νὰ μᾶς δώσῃ τὴν μητέραν του 

εἰς τὴν συντροφίαν σου, τῆς ποίας θέλεις τῆς τὸ παραδώσειν τὸ 

κάστρον, καὶ χείνη θέλει μᾶς τὸ δώσειν. Καὶ ἄρεσέν τοὺς ὁ 

λόγος, καὶ ἐζήτησάν τὴν τοῦ ρηγὸς καὶ ἔδωκέν τούς την. Τότες 
» ᾿ ̓ 7ὔ ε ᾽ , ΄-- » κ ,ὔ Ἂ - ς 

ἐχατήχησέν τὴν ὁ ἀμιράλης λαλῶντα: ἐσοὺ ξεύρεις τὸ πῶς ὃ 

χοντοσταύλης ἦτον εἰς τὴν βουλὴν νὰ σχοτώσουν τὸν ἄντραν 

σου τὸν ρῆγα, χαὶ τώρα ἐπῆγεν χαὶ ἐπῆρεν τὸ κάστρον τὴν 

Κερινίαν διὰ τοῦτον φαίνεταί μου νὰ σοῦ δώσω φουσάτον χαὶ 
4 

νὰ πάγῃς νὰ τὴν πάρῃς, καὶ νὰ τὴν βλεπίσῃς. Ἢ ρήγαινα ἔ- 

δειξεν φανόν, ὅτι ἀρέσκει τῆς. Καὶ ἔπεψεν φουσάτον μετά τῆς 

χαὶ β΄ χαπετάνους, χαὶ ἦλθαν χαὶ ἐγιοματίσαν εἰς τὴν [Ασκιαν, 

χαὶ τοὺς καπετάνους ἐχράζαν τοὺς τὸν ἕναν σὶρ Κολτὰ Κασχὸ 

χαὶ ὁ ἄλλος σὶρ Τίσιο Σίμπο, μὲ ψ΄ ἀνθρώπους τῶν ἀρμάτων. 

Πηγαίνοτα ἡ ρήγαινα μὲ τὸ φουσάτον, ἔμεινεν ὃ γρᾶμ- 

ματικὸς ὁ μιχρὸς τῆς ρήγαινας ὀνόματι Δημήτρης Δανιέλ, καὶ 

ἀγόρασεν ἁρμυρὰ διὰ τὸ χελλάριν χαὶ ἔπεψέν τὰ μὲ τὴν ὑπο- 

ταγὴν τῆς ρήγαινας, καὶ ἐχοντοστάθην ὥστη νὰ πλερώσῃ χαὲ 
,ὔ «“ . » , , 

ἅντα τὰ πλέρωσε, ἐκαδαλλίκευσε νὰ πάγῃ" χαὶ ὁ ρήγας πι- 
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χραμένος ἔστεχεν εἰς τὰ παραθύρια τῆς λόντζας, καὶ ἐδιαλο- 

(ζετον πὰς χαὶ ἡ ἐλ: χομπωθῇ καὶ πᾶσιν χαὶ πάρουν τὴν 

Κερινίαν - καὶ ἔγραψϑν α΄ χαρτὶν μὲ τὰ γράμματά τὸυ εἰς τὴν 

ρήγαιναν τὸ θέλημάν του, καὶ ἐγύρευγεν τινὰν ἐμπιστὸν ἄν- 

θρωπον νὰ τοῦ τὸ δώσῃ νὰ τῆς τὸ πάρῃ" θωρῶντᾶ τὸν ΔὴΣ 

μήτρην ἐμήνυσέν του μὲ τὸν φαρράσην τον νὰ παγῇ εἰς τὸ Σὰν 

Τομένιχον, χαὶ ἡ ἁ ἀναπόγη ρηγάτι χὴ τοῦ Σὰν Τεμένιχου χρούεϊ 

λ ἘΣ ΕΞ ἘΞ ΤΑ Υν Ξ τι Ως ἣν ᾽ Σ᾽ ἦλθε 8 
προς εὐξι καὶ νὰ παΎ ἢ εἰς ΤῊΝ ἈΑναπᾶν᾽ χαὶι ἄνταν ηλῦξν ὁ 

Δημήτρης εἰς τὸν τοῖχον τῆς ᾿Αναπᾶς, χαὶ εἶπέν του ὁ ρήγας: 
» » μτ ι » ν᾽ εἶ Π 

Δημήτοη, ἔξω ᾽σαι; εἶπε ---- ναὶ ἀφέντη ! ---- μοναχὸς εἶσαι; εἶπέν 
. 

του, ναί, ἀφέντη. Καὶ εἶχεν μίαν τρύπαν καὶ ἔρριψεν τὸ χαρ- 

οὔτον τὸ Π διδῷ σου τὸ εἰς τὸ χέριν 

σου, δός το εἰς ας μου χαὶ εἶπεν του: μὲν 
«- ἢ κα γὰ» - 3. ἐκ ι “ Α 6 “" 

ΟΣ ΩΣ στῆς νὰ ἐογῇς ἀπὸ τὴν Λευχοσίαν ὥς που νὰ διχθοῦν 

πεντέξη ἰιξρᾶις, χαὶ μοναῦτα νὰ γράψῃ χαρτία εἰς τὴν Πεν- 
͵ 

᾿ 

ταγίαν, εἰς τὴν Πάφον νὰ ἔλθουν τὰ φουσάτα τοῦ Κορομέλου, 
, 

ἔ 

Γενουθίσους, καὶ ἐπρουμουτίασέν τους ὁ χοντοσταύλης νὰ τοὺς 

ἐλευθερώσῃ, καὶ ἀφῆκέν τους νὰ βλέπουν τὰ παραγιάλια, καὶ 

γὰ τοὺς στερεώσῃ εἶ τι τοὺς ἐτάκτηχεν ὁ θεῖός μου, χαὶ εἶναϊ 

μὲ τὴν ρήγαιναν χα ὶ μὲ τὸν καλόγηρον, χαὶ ἀς κάτζουσιν εἰς 

τὸ Πᾶς καὶ ἀς βλεπίσουν ταῖς στράταις, χαὶ ἀς ἔναι ὅτοιμοι 

ὅσο νὰ τὴν ἰδοῦν νὰ τὴν δράξουν, καὶ τοὺς Γενουδίσους ἀς τοὺς 

δώξουν μὲ μεγάλην πομπήν, χαὶ μοναῦτα ἀς ἐμπῇ εἰς τὴν 

Κερινίαν, χαὶ ἀς τὴν φυχάγοῦθιν ὡς γίον τὰ ᾿μμάτιά τους. 

Ὃ αὐτὸς Δημήτρης πε ἐρνονταὰ τὸ αὐτὸν χαρτίν, ἐννοιάστην 

πὰς χαὶ ψηλαφήσουν τον εἰς τὴν πόρταν καὶ ποντιστῇ ἡ δου- 

λία, ἐπῆγεν εἰς τὸν τόπον ὅπου ἔδησεν τὸ ἄλογον χαὶ ἔόγα-: 

λεν τὴν σέλλαν, καὶ ἄνοιξεν τὸ πανέλλιν τῆς μίας μερίας χαὶ 

ἔῤαλλεν τὸ χαρτὶν μέσα καὶ τὸ σέλλωσεν, καὶ ἐκαδαλλίκευσεν 

χαὶ ἐπῆγεν ἐς τὴν πόρταν νὰ βγῇ. Οἱ Γενουδίσοι ὡς γίον 



ἰλγαῖνα: χαὶ 1 ΓΉΥΡΝΝ τῆς χαὶ ὅλον τὸ φουσάτον, νὰ μὲν ἐ- 

Ογῇ πλεῖον. τινῶς, υνηδὲν γενῇ τίποτες παραδουλία" παγαίνον- 

τα νὰ ἐθγῇ ἐστρέψαν τον εἰς τὸν ᾽μιράλην. μὲ τὸν σιργέντην, 

ἂν ὁρίσῃ νὰ τὸν ἀφήσουν“ καὶ ἅνταν ἐνέθην ὀμπρὸς τοῦ ἀμι- 
᾿ 

ἱ 

ράλ Ἢ, εἴπέν του: ἀφέντη, ἔγω εἰμιαι χελλάρης τῆς κυρᾶς μου 
᾽ , ε " διρυνῖ ᾿ », 

τῆς ρήγαινας, χαὶ ἀγόρασα ἁρμυρὰ διὰ τὰ φουσάτα καὶ ἔπε- 
, » ., λ 

ψά τὰ μὲ τοὺς στρχτοχόπους" ὥς που νὰ πλερώσω ἐγὼ τὸν 
ΕΣ ᾿ ἣν " ᾽ δ, ἐδ “, 2 ΕΣ “ 

ἄνθρωπον ἔμεινα, καὶ δὲν μὲ ἀφήνουσιν νὰ ἐδγῶ. ᾿ότες ὥρι- 

σεν τῷ Ἢ τλλάθν κερὶν εἰς τὸ νύχιν τοῦ ὑεγαλιόνοστου χαὶ 

πάν του: ἄμε νὰ πᾶς. 

το ῖϑαι ὃ ρήγας τὸν Δημήτρην πῶς τὸν ἐφέραν εἰς τὸν 
5 ᾿ς "» [2 ᾿ ι ᾿ -Ξ 

ἀμιράλην, ἐννοιάστην πὰς χαὶ ηὕρασιν τὸ χαρτὶν τὸ τοῦ ἔδω- 
δι τὰ », ι » , " δ . "- 

χεν, καὶ ἐφούήθην, χαὶ ἐγδέχετον νὰ δῇ τὸ τέλος καὶ ἅνταν 
κ ἊΝ “πὶ ᾽ , » , ᾽ , ς ᾿Ξ ε 

τὸν εἰὸὲεν πῶς ἐστρέφετον, ἐχερὴν. Βρωτῆσεν τὸν ΔῊμ. μν.ἡτοὴν ὃ 

ὡὩ- Σὶ ῷ.-. ] 
““ ᾽ 5 , ΝΜ " 

ρήγας: ποῦ ἤσουν; εἰπέν του: ἀφέντη, δὲν μὲ ἀφήχασι ν 

γώ, ὅσου ποῦ: καὶ ἔδωχέν μου ὁ ἀμιράλης βούλλα νὰ πάγω. 

ὋΣ ρήγας ἔχάρην χαὶ εἶπέν του: χαιρέτα μου τὴν υὑξετέραν μου. 

Εἰ Ὀγαίνοντα ὁ Δημήτρης εἰς τὸ χατήφορον τοῦ ἁγίου Νάμα, 
" ᾿ ᾿ ΒΕ Χ ι ΝΩ͂Ν εχ ᾽ ῃ , 

ἀπέζευσεν καὶ ἔογαλεν τὸ χαρτὶν καὶ ἔοαλέν το εἰς τὸ κόρφον 
᾿ » Ἃ " τι ᾽ Ὶ ᾽ ᾽, ' Ω 

του, χαὶ ἐκαθαλλίχευσεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ᾿Ασχίαν, καὶ ηὗρεν 

τὸ φουσάτον χαὶ ἀπόφαγεν καὶ ἐχάτζαν ν᾿ ἀναπαυτοῦν: χαὶ ἐ- 

γέθην εἰς τὸ. ἀπλίκιν ὅπου ἦτον ἡ ρήγαινα, καὶ ἐχράξεν τὴν 
, 

Ηροφέτταν τὴν χιλιτρίαν τῇ ς ρήγαινας καὶ εἶπέν τῆς: ποῖσε 

γῶσιν τῆς χυρᾶς μου, ὅτι ϑέλω νὰ τῇ συντύχω ἀπὸ τὴν με- 

ρίαν τοῦ ἀφέτη μου: τοῦ ρηγός. Καὶ ἡ ρήγαινα ἔκραξέν τον 

ὀμπρός τῆς καὶ ἀρώτησέν τον διὰ τὸν ρἦγα, χαὶ εἶπέν τῆς: κυ- 

θά μου, ἔνι χαλὰ καὶ χαιροτᾷ σε χίλια χαιρετίσματα, χαὶ ἔρισέν 

υξ' νὰ σοῦ συντύχω. Καὶ τόν ἔρισεν᾽ ἡ ρήγαινα τὴν Π|ρο- 

φέττην καὶ ἔογηχεν ἔξω, καὶ ὁ Δημήτρης ἐγονάτισεν χαὶ ἔ- 

δωχέν τῆς τὸ χαρτὶν καὶ εἶπέν τὴς ξηστοματῆς του τὰ λογία 
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τὰ τοῦ εἶπεν ὁ ρήγας. καὶ ἅνταν ἐγροίκησεν ἡ ρήγαινα τὰ 

λογία τοῦ παιδίου, ὡς φρονίμη ἐφούήθην μηδὲν τ᾽ ἀποσχεπάσῃ 

τὰ λογία, ὅτι ὁ Δημήτρης ἦτον Γενουδίσος ὠνοματισμένος. 

Τἄπισα ἔκραξεν ἡ ρήγαινα τὴν Προφέτταν καὶ ὥρισέν τὴν νὰ 

βάλλῃ ὀμπρός τῆς ταύλον μιχρὴν νὰ δώσῃ τοῦ Δημήτρη νὰ 

φᾷ, χαὶ ὥρισεν τὸν σχουτιέρην νὰ δώσῃ τοῦ ἀλόγου του τα- 

γήν᾽ χαὶ ὥς που νὰ φάγῃ ὁ Δημήτρης ἔγραψεν ἡ ρήγαινα ᾽να 

χαρτὶν μὲ τὰ γράμματά τῆς τοῦ χοντοσταύλη, νὰ πέψῃ νὰ 

συνπιαστῇ τὸ φουσάτον γλήγορα νὰ τὸ βάλλῃ εἰς τὸ στενὸν 

Διάθαν τῆς Κερινίας, χαὶ ἀς μᾶς ἐχδεχτοῦν ὥς που νἄοτωμεν, 

χαὶ τὸ νὰ φτάσωμεν ἀς ἔναι ὅτοιμοι νὰ μὲ πιάσουν, χαὶ τοὺς 

Γενουδίσους ἀς τοὺς δώξουν μὲ ἀντροπήν χαὶ τὸν Δημήτρην 

τὸν ἀποχομισθὴν τὸν δουλευτήν μας ποίσετε τὸ καλλίτερον τὸ 

νὰ μπορίσητε, ὡς γίον γὰ ἤμεστεν ἐμεῖς, χαὶ πᾶσα χρῆσιν τὴν 

ἔχει μὲ τοῦ τὸ χρατήσῃς, καὶ μὲν τὸν ἀφήσῃς νὰ βγῇ ἀποὺ 
͵ 

Α Α σ΄ ,ὔ “ » Μ » » ε ΄ 

τὴν Κερινίαν ὥς που νὰ ἔρτωμεν. Τἄπισα ἔχραξεν ἡ ρήγαινα 

τὸν Δημήτρην καὶ εἶπέν του: ἐσοὺ μοῦ ἔφερες τὸ χαρτὶν χαὶ 
-" .] , » Α , ’ ᾿ Α ,ὔ Α εἰ ΄-ὖ 

τὰ μαντάτα, ἐσοὺ νὰ πάγῃς εἰς τὴν Κερινίαν νὰ τὸ πῇς τοῦ 

κοντοσταύλη, νὰ πέψῃ νὰ φέρῃ τὰ φουσάτα ὡς γίον μοῦ τὰ 

ἐξηγήθης, καὶ ποῖσε ν ἀναγκαστῇς νὰ πάγῃς γλήγορα διὰ νὰ 

στραφῇς ἀπόψε εἰς τὴν χώραν, καὶ δέχγομαί σε. ὋὉ Δημήτρης στράφηφι ἀπουϑῦεις τῆν: χώραν; γόεχομ - Ὡμητρης 
ηὗρεν ἀφορμήν: τὴν στράταν, κυρά μου, δὲν τὴν ἠξεύρω, καὶ 

τὸ ἄλογόν μου εἶναι ἀποσταμένον. Καὶ εἶπέν του: ἔγραψα τοῦ 

χοντοσταύλη νὰ σοῦ δώση ἄλογον." ἀπὲ τὴν στράταν τώρα νὰ 

κράξω τὸν μάστρον τοὺς ἀγελάρχιδες καὶ θέλει σοῦ τὴν πα- 
(λςε ᾿ ἢ Α ΠῚ ΠΩ) ᾿ ἘτῚ Ν “Ψ δ αι κε » 

εὐνο είλει, καὶ σου βάρ τὴν εἰς τὸν νοῦ σου. Καὶ ἔχραξαν τὸν 

Ῥ' ἣν ντὸν μάστρ οὺς ἀγελάρχιδες, καὶ ἦλθεν ὀμπρὸς 
Τριχομίτ ἄστρον τοὺς ἀγελάρχιδες, ι ἦλθεν ομπρ 

τὴν Κερινίαν; Καὶ δὴν εἰ εἶπέν του: ἀπόθε νὰ πάγω ἀπὶ ὧδε εἰς 

ξέν του τοὺς τόπους χαὶ ἐπαράγγει ιλέν του Τότες εἶπέν 

του: ἐγροίκησες τὴν στράταν; ἄμε τώρα ᾿ς τὸ ἐδίτης Τότες 
ἱ 

ἐπῆρε τὸ χαρτὶν χαὶ ἔοσαλλέν το ᾽ς τὸ πανέλλιν, ὡς γίον ἐ- 
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ποῖχεν εἰς τὸ ἄλλον, χαὶ ἐπῆρεν τὸ ἄλογόν του νὰ τὸ ποτίσῃ, 
ι » ν Μ Ἐ- ΕΝ » 2 Ἐπ ἰ ι ἔρ ΟΞ “δ ,ὔ : 

χαὶ ἀφὸν ἔπγεν ἐχαλίνωσέν το καὶ ἔοχλλεν τὴν στράταν ὀμ- 

πρὸς χαὶ ἐπῆγεν" στέχοντα ἡλίου ἐπέσωσεν εἰς τὴν Κερίαν καὶ 
΄ , -- ᾽ 

ἐννοιάζετον πότε νὰ στραφῇ εἰς τὴν χώραν. 
Ἣ ΑΝ δι ν»ς τΥ - ἘΞΈΈΡΟΣς ΤῊ ε ΑΔ ΕΥΣ ΣΌΝ Α͂ΡΣ ἈΑΣ ι 

κυρὰ ἢ ρηγ5 ιν, πηγαινοντα ο Δυημητθης, ρ'σξν χαι 

ἐδηγῆσαν χαὶ ἐκαθαλλικέψαν χαὶ ἐπεσῶσαν εἰς τὴν Λευχοσίαν, 

χαὶ ηὖρεν ἀφορμὴν καὶ εἶναι! συτζαχισμένη, καὶ ἀποὺ μέραν 

ὡς ἡμέραν μὲ ἀφο 
-Ὁ- Μ Ἂ ’ 

ὁμαῖς ἔσυρέν τους ἡμέραις ς΄ εἰς τὴν Λευ- 
ὯΝ Ομ ε “ . 9 

χοσίαν, διὰ νὰ δηγήσῃ ὃ χοντοσταύλης Καὶ ἅνταν ἐδιόόσσεν 

τὴν γρ4ὴν τῆς ρήγαινας ὁ κοντοσταύλης, ἔχραξεν τὸν Δημή- 

τρὴν νὰ ὑπὴ νὰ δειπνήσῃ μετά του ᾿ χαὶ εἶπέν του: ἀφέντη 

ἡ κυρά μου ἡ ρήγαινα ΕΝ με νὰ πάγω γλήγορα, καὶ ἐκδέ- 

ἘΝ Σ᾽ Φ ΓΠΕῚ [Ὁ] -ὐ :] ο)- «-« τὶ Ο [τὸ ΓΝ Σ] “Ξ Ὁ) ς᾽ το ως « Ω ο- ΓΑ] ὌΝ δῷς - ξ χεταί με. Καὶ ὁ χοντοστ 

νὰ πάγῃς, καὶ ἐγὼ θέλω τῆς ΕἸ πῶς σ᾽ ἐχρατῆσα ἐγώ, 
ΠΣ ΥΑΗ͂ΝῪ κε ωξι το "τῆς ἘΣ ΡΓΎΙΕ γιατὶ ἤτζου γράφει. Λαλεῖ του: ἀλήθειαν λαλεῖς, χαὶ γράφει 

3 ἜΣ ᾽ὔ "- Φ3 ἥ : , ΑΝ ΝΖ 
σου, ἀμμὲ ὕστερα εἶπέν μου ζηστοματῆς, ὅτι νὰ πάγω γλήγο- 

ρα καὶ θέλει με. Εἶπέν του: ἀπόμεινε ν᾿ ἀναπαυτῇ τὸ ἄλογόν 

σου χαὶ σού. ΩΨ τὸν ἔσφιξεν καὶ στανιό του ἐκράτησέν τον, 
Ἢ 

χαὶ μεῖνεν μίαν ἡμέραν χαὶ νύχταν καὶ τὸ πωρνὸ ἐχολάκευ- 
ΖΣ 3 κ ᾽, :- νἜ 

γέν τον νὰ τὸν ἀφήσῃ νὰ στραφῇ εἰς τὴν Λευχοσίαν, χαὶ ἔδει- 

ξέν του τὸ χαρτίν, ᾿χαὶ στανίο τοῦ ἐστάθην ὥς που ἦλθεν ἡ 

βήγαινα χαὶ τὰ φουσ σάτα. 
ὁ ᾿ ῬΑ ᾽ Ἁ Ὡ  Ν Ρ 7 , ΟΣ -, 

Καὶ τὴν χυριαχὴν εἰς πᾶς ,ς διχεορίου ΑἸΤΟΎ ἦτον ὁποὺ 

σα 
Χ . δ. ΄ Α , 

μπῆχϑεν ἡ ρήγαινα εἰς τὴν Λευχοσίαν μεσ ἀνθρώ: υς χαθαλ- 

ένεαι ὦ έ . πεζοὶ ὰ Ξ λάριδες ρματωμένους χαὶ υ᾽ ἀπεζοὺς μιξ τὸν καπετάνον τους, 
ι ε 7 ι ΕΥ̓ κ᾿ τι - ; 

χα! οἱ ἀπεζοὶ ἄλλον χαπιτάνον. Καὶ ἐογῆχεν γχπὸ τὴν Λευ- 
᾿ ΓΑ Ἷ ᾿ ΄, ς Α Α ι - 

χοσίαν ὃ σίρ Πιὲρ τε Κχασιν ὁ χο ς- Ὁερνουρης τοὐτης, καὶ μερ- 
“ 

τικὸν ἀνθρώ ποὺς τῆς Λευχοσίας χαὶ ἐσυνεπαντῆσαν τῆς ΤΑΝ 

, , ε Ἷ ᾿ Ω ε ΝῚ 

γας χαὶ ἘΠ ΤΕν τε κὰν τὴν ὡς ἔπρεπεν. χαὶ ἐσάστησαν οἱ Γε- 

Ρ, , , 1:5 «Ὁ Ν Ν ὄν τος ε , ᾿ 
νουοίσοι χαὶ ἐνέδησαν ὁύο, δύο, χαὶ ὕστερα ὃ χαπετάνος " Χαι 
, , κ -"- τς ᾽ 7 τ΄ ε , , 
οπίσω τοὺς λᾶς τῶν ἀρμάτων τον ἣ ρήγαινα συντροφιχσμιξνη 
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μὲ τοὺς τζαχρατόρους τοὺς Κυπριώταις, χαὶ οἱ χαθαλλάριδες 

τριγύρου τῆς. Καὶ οἱ χαπετάνοι ἐμπαῖναν καὶ χατεῤοῖναν χαὶ 

ἐπέρναν σχοπὸν μὲν τοὺς ἀναφάνῃ φουσάτον" χαὶ μὲ τοιούτην 
Π  Τ Π , ᾿ 5 , 

ὁπλὴν ἐνέθησαν εἰς τὴν χρρονν χαὶ εἰς. τὸ ἀπέζεμόν τῆς. ἤτον 

ἀργά, χαὶ οἱ χαπετάνοι ἦσαν ὀμπρὸς τῆς ρήγαινας, χαὶ ἐσφα- 

ταις, χαὶ ἐφέραν οἱ χαδαλλόροι τῶν πόρτων τ' ἀ- 
, Ὼ,, " ἐπ Ξς - 

γοιχτάρια γὰ τὰ δώσουν τῆς ΒΥ τὰ χαὶ παραῦτα ἐτανύσαν 
ε ΝΣ τῷ ἈΡ γχν , οί 

οἱ χαπετάνοι χαὶ ἡ ἀπε τα. Ἴοτθεξ ἐπέψαν τοὺς Γενουθίσους 
Γ Β 9 Β τι . Νν ᾿ -“ 

ν ἀπλιχέψουν εἰς τὸ ἀπλίκιν τοῦ μισὲρ Τζουὰν τὲ Μουρέ,  ὅ- 

ποὺ εἶναι χατὰ ἜΠΡς τοῦ ᾿Αμαζξαρίου οἱ χαπετάνοι, χαὶ 

τὰ φουσάτα ὡδὲ καὶ χεῖ τοῦ πόταμον, χαὶ «ἐκρατοῦσαν ἀπὸ 

γε ς Πυλληρῆς ὡς τὴν πόρταν τοῦ «Φόρου. 
σι , “) ἐπ δ δ ς 
Καὶ τὴν τρίτην ξ' δικεύρίου ΤΟΎ -Χριστοῦ ἐθελῆσαν οἱ 
6ι δ ἐξ ν , ΝΥ ΓΆΟ ΚΣ ᾿ 

Γενουοίσοι δυναστιχῶς νὰ σηχώσουν τὰ ἄρματα τοὺς Λευχο- 
Αι 

σιάταις, χαὶ ἃ ρχέψαν ἀπὸ τὴν ᾿Αρμενίαν, καὶ ἀρχέ έψαν ταραχαῖς 

μεγάλαις, χαὶ οἱ Λευχοσίταις ἐπῆραν δυναστικῶς τὰ ἀνοιχτά- 

ρια τῆς πόρτας τοῦ ἁγίου ᾿Ανδρέου χαὶ ἐχλεῖσαν τὰ διαδατὰ 
τ 

μὲ σανιδία, καὶ ἐστάθησαν ἕτοιμοι εἰς τὸν πόλεμον, καὶ ἐθα- 
“ 

γατῶσαν τοὺς Γενουθίσους, ὅτι ἀποθαρροῦσαν τὰ χορμιά τοὺς 

χαὶ ἐτριγυρίζαν τὴν χώραν σχορπι ισμένοι ὡς πρόθατα, χαὶ τοὺς 

μὲν ἐρρίογαν εἰς τοὺς πο δ, τοὺς δὲ ἐρρίογαν εἰς τὰ .χαν- 

ταχία, χαὶ τὴν νύχταν ἐτρυοιτον τους᾽ χαὶ ἐπολομοῦσαν .πό- 

λεμον οἱ Γενουδίσοι ἀπὸ τὴν πόρταν τοῦ Φόρου χαὶ οἱ Λευ- 

χοσιάταις ἀπὸ τὴν πόρταν “τοῦ ἁγίου ᾿Ανδρέου᾽ χαὶ ἀντριώθη- 

σαν οἱ Λευχοχιάταις χαὶ ἐπῆγαν χαὶ ἐδράξαν χαὶ τ ἀνοιχτα- 
7 - , “-" » Α ᾿ ᾿ ,ὔ 

ρία τῆς πορτοας τοῦ Φόρου ἀπὸ τὰ χέργια ποὺς Γενουδίσους. 

Τότες ὁ σὶρ Τίζος Σάνπο ὁ χαπετάνος χαὶ ὁ ἄλλος ὁ σὶρ Νι- ς ρ Τίζος ς ς ῦ 
χὸλ Ταγχάρος ἦρταν εἰς τὴν ρήγαιναν χαὶ εἶπάν τῆς: χυρά 

ς “" ἮΝ γ " Ν 

ου, ἡ ἐλπίδα μας ἧτον -εἰς τὸν 0 
, ᾿ Α 5 Ν ’ὔ δ᾿ Α "» , ᾿ 

μὲν βοήθειαν νὰ σὲ ἐχδιχήσωμεν ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ 
» ὅν: , ᾽ὔ -ΜΝ - 

ἐμεῖς ηὕραμεν τὸ χατάδιχον, χαὶ ἀπέσωσές μας ὧδε νὰ μᾶς 
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»" “- “ ᾿ “ 

σχοτώσουν. Καὶ μοναῦτα ὥρισεν, χατὰ τῆς ε 

νοι, καὶ ἐδιαλαλῆσαν, ὅτι πᾶσα ἄνθρωπος ἀπλι Σ᾽ Ν 0) 
ἘΞ 

ω.- « Ὁ ψΨψὺ Ο δον ψν τὶ -« 

κι .] -“ λΐ , 

Λευχοσίαν νὰ τ νὰ πολομᾷ -τὴν δουλιάν του, καὶ μὲν γυρεύ- 
“ ίχ γουν- ταῖς δουλίχις ταῖς ρηγάτικαις, ὅτι τοῦτον ἐγγίζει ἄλλους 

Νὴ ε Ν ᾿ » 

καὶ «θέλουν. τὸ γυρ έψειν οχκαὶ εἴτις δὲν ὁπιδιάση τὸν αὐτὸν 
ε ᾿ Δ ς: Ν Ξ ,ὔ ε 5 ΠΡΌ σα Κ ι 
ὁρισμὸν νὰ χόῤγουν τὴν κεφαλήν του ὡς ἀνυπόταχτον. Καὶ 

Ν ΤΡΑΣ Ἢ ὃς ΑΕ ΣΟ πἰ τσ. ττ Ιξ: ΤᾺ] Σ᾽ παραῦτα οἱ Ἀρμένιδες χαὶ οἱ ευχκοχιάταις ἐστρεψαν τ ἀνοι- 
Ὁ μω Ὁ 3 “΄- ΕῚ δ 

χταρία τῶν πόοτων χαὶ πᾶσα γεῖς ἐπῆγεν εἰς τὴν δουλιάν του. 

ίσοι ἐμπῆκαν παραμπρὺς εἰς τὴν Δευκοσίαν 

Καὶ τὴν τετράδην, τῇ ζ΄ δικεθρίου «τογ΄ Χριστοῦ ἐφέ- 
ἰ 

ρᾶν 'μαντάτον, ὅτι ὁ χοντοσταύλης ἐξέθην ἀπὸ τὴν Κερινίαν 

μὲ φουσάτον πολὺν Πορρτό ρους διὰ νὰ ἐμποῦν εἰς τὴν ΔΛευ- 
, , ς ρ, ΠΩ ι “- ᾿ ᾽ . 

χοσια, χαὶ οἱ Γενουοίσο: ἐτ τρούαςαν πο ΧΧΙ γροιχῶντα τα αὐτὰ 

αξ μαντάτα τὸ ταὶ ἐπ λᾶς τῆς χώρ ὭΔΟΣ υὲ μεγάλην 
, ᾿ κ᾿ , δ ΦΉΣ ῳ) 

χαρδίαν νὰ τ(χκίσουν. ταῖς πόρταις τῆς “χώρας τῆς “ἁγίας Πα- 

ρασχευΐ ς, χαὶ ἐτ ἐπ ΤΥ ταις χαὶϊ: ἐπῆραν τὸν κουφανὸν χαὶ ἐ- 

Ν 
πῆγαν νὰ ποοσδεχτοῦν τὸν χοντοσταύλην᾽ χαὶ ἐπῆγαν μερτικὸν γι 

Τενουθίσοι. νὰ τοὺ; χωλύσουν, καὶ ἐσχοτῶσάν του:, χαὶ ἐσάλαν 

τὸ φουσάτον ὅπου ἐθγῆκεν συνεπαντῆς τοῦ χοντοσταύλη, τὸν 
ι 2, » [2 

σὶρ Ματέον τὲ Βιλιὲρ ἔχοντα εἰς 'τὴν συντροφίαν του Δ χα- 
Ν ᾿ δὰ ᾽ ᾿ 5» “Ὁ 

δαλλάριδες χαὶ πολὺν πλῆθο; ἀπεζικόν χαὶ περίττου ἐογαῖναν 
5» Α ᾿Ὶ 7 Νὴ Ξ' γὰ » ’ σ ι Ν Α . 

ἀπὸ τὴν Λευχοσίαν -χαὶ ἐσμίγουνταν. ἀντάμα. Καὶ τὸ νὰυεὕ- 
χ " ὯΝ 

ρθουν τὸν κοντοσταύλην, ἐπροσδέχτην τους μὲ ὑεγάλην χαράν, 
ἢ τ, Ν ᾿ ὕ ᾿ ᾿ ᾿ , ἊΝ , 

χαὶ ἔρισθν τον σὶρ ἥατεον τε Βιλιερὸ γα- πάρῃ τὸ φουσάτον 
᾿ 

τοῦ χαὶ νὰ πρὴ δίνη: ἐμπρός. ἼΛλλοι Γενουσίσο! ἦρταν νὰ χρα- 
» ἷἦἣὰ 93, 9 »ν» ἊΝ 

τήσου ταῖς πόρταις νὰ μὲν ἐδγοῦν ἐχεῖνοι, οὐδὲ ν ἀφήσουν ν᾽ ἐμπῇ 
᾿ ΕΣ 

ὁ χοντοσταύλης τοὺς ποίους ἐτρέξαν, χαὶ. ἄλλους ἐσχοτῶσαν, 
ε 7 ι » “- , 3 Ν ) Ἷ 

καὶ ἐπῆραν τοὺς εἰς--τὸ γειοφύριν τοὺς ἁγίους ᾿Αποστόλους " 
ἢ “- -Ὡ »"-- τὰ » 7 

χαι γροικῶντα οἱ «λᾶς, ἐλάχαν ἄφνου καὶ ἦσαν ἀρματωμένοι, 

χαὶ οἱ Γενουδίσοι. ἐστάθησαν ἀπάνω ᾿ς τὸ γειοφύριν, χαὶ μὲ 
“" Ἕ " , ᾿ . 

ταῖς τζάχραις ἐλασόνχν τους, καὶ δὲν ἐδυνήθησαν νὰ τοὺς ἐόγά- 
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, 

λουν ἀπὸ τὸ γειοφύριν, καὶ εἶπάν το τοῦ χοντοσταύλη. ὙῬότες 
“- , 

εἶπεν: τίς ἔνι ἀπότορμος νὰ πάρῃ λᾶς νὰ τοὺς βουθήσῃ καὶ 

νὰ δώξη τοὺς Γενουθίσους ἀπὸ τὸ γειοφύριν; Καὶ ἐστέκαν εἰς 

τὴν πόρταν- παραῦτα ἐσηχώθην ἕνας καθαλλάρης ὀνόματι σὶρ 

Νιχὸλ Λαζέ, ὁ ποῖος εἶπεν τοῦ κοντοσταύλη : ἀφέντη, βαστᾷ 

με ἡ ψυχή μου, ἂν ἔναι ὁρισμοῦ σου, νὰ πάγω καὶ νὰ ποίσω 

ὅσον δώσῃ. ὁ θεός! Καὶ ἔπεψέν τον. 

Τότες ἐχχθαλλίχευσεν ὁ σἷρ Νιχὸλ Λαζὲ χαὶ ἐπῆρεν ἀπὸ 

τὸ φουσάτον τοῦ χοντοσταύλη ρν΄ ἀνομάτους τζαχρατόρους χαὲ 

ἦρταν τρεχάτοι ἀπάνω τοὺς Γενουθίσους " καὶ τὸ ν᾿ ἀναφανοῦν, 

ἐννοιάστησαν πῶς ὃ χοντοσταύλης, καὶ ἐφύγαν οἱ Γενουθίσοι 

καὶ ἐμπῆκαν εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ρηγός, καὶ εἶπάν το τῆς οή- 

γαινας- χαὶ μοναῦτα ἔπ τεψεν ἡ ρήγαινα τὸν σὶρ Τζουὰν τὲ 

Νεδίλες τὸν βισχούντην νὰ τάξῃ τὸν χοντοσταύλην νὰ πάρῃ 
4 » 7ὔ ε - ΕΥ̓ 

τὰ φουσάτα καὶ νὰ πάγῃ ἀπὸ τὴν Λευχοσία" ὃ ποῖος ἦρτεν 

τραχάτος ὡς τὸ γειοφύριν τῆς Πυλληρῆς, καὶ ἐκεῖ ἔμπλασεν 

τὸν σὶρ Νικὸλ Λαζιέ, καὶ ἦρτεν ἀπὸ τὴν μερίαν τῆς ρήγαινας 

! 
μὲ τὸ φουσάτον τὸ ἔφερεν, καὶ πολλοὺς τοπιχούς, χαὶ ἐπῆγαν 

ὃς τοῦ χοντοσταύλη χαὶ εἶπάν του, πῶς ἔπεψεν ἡ ρήγαινα καὶ 

- τὴν Λευ- 

Ως Θ Σ 
ἐν Α » Β 

, ὅτι ὁ κοντοσταύλης ἀπέζευσεν χαὶ ἐπαρα- 

κάθετον τῆς Λευχοσίας, καὶ ἀοματώθησαν χαὶ ἦρταν νὰ τὸν 
« ᾿, ΕἸ Π Ἁ Α ῺΌΪ- ΕἾ ( » 

πολεμήσουν χαὶ νὰ τὸν δώξουν" χαὶ ὅταν ἦλθαν εἰς τὴν πόρ- 

ταν οὐράν τὴν ἀνοικτὴν καὶ εὔχαιρην, καὶ. ἐστρέφουνταν, Καὶ 

χὰ χτινες Δε υχοχια ἘΠῚ ὅπου ἐννοιὰσ τ ΟΝ ὅτι τοῦτα τὰ χαμώ- 

Η 
ματα εἶναι μὲ τὴν βουλὴν τῆς ρήγαινας, ἐπ ροδῶχάν τους ἄλλοι 

 -οΟ ι 

ὅπου ἐπήγασιν υὲ τὸν Μοντοσταυλὴν, Χαὶι ἐπϑι. χαὶ ἐκουρ- 
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, ᾿ 
σέψαν τὰ σπιτία τους ὡς ἄπιστοι" θωρῶντα ἄλλοι τοπικοὶ τὸ᾿ 

πῶς ἐκουρσεῦγαν τοὺς λᾶς παραῦτα ἐπιάσαν δυνατὰ τὸν τό- 

πὸν ἀποὺ χοντὰ τῆς πόρτας τοῦ Φόρου ὡς τὴν πόρταν τοῦ 

ἁγίου ᾿Αντρέου, χαὶ ἐχαταδῶξαν τοὺς Γενουθίσους εἰς τὴν αὐ- 

λὴν τοῦ ρηγός, χαὶ πολλοὺς ἐσχοτῶσαν. Καὶ ἄλλοι λᾶς ἐση- 
ἃ 701 » ᾿ ᾿" ΣᾺ Ἂν ᾿ Ν ᾿ τ, δ -" " , ς 

Χωυϑηῆσαν ἀπὸ τὸν ἘΠ ΕΧΟΥΩν χαὶ ἀπὸ το “Ὡμιηντῆριν και οἱ 

ι ι Ε 

Βονιάτες χαὶ ἐχαταδίωξάν τοὺς χαὶ ἀογέψαν νὰ χουρσεύσου ὡς 
τ ἷ 

ν ὃ-« 
' 

τὸ γειοφύριν τῆς Πυλληρῆς καὶ ἐχεῖ ἐσμίξαν πόλεμον πολὺς 

χαὶ δυνατὸς ἀπὸ τὸ γειοφύριν τῆς Πυλληρῆς ὡς τὸ γξειοφύριν 

τοῦ ἁγίου ᾿Αποστόλου χαὶ ἀπάντησεν ὡς τὴν χα ὥραν τῆς 

ἡμέρας. Καὶ ὅνταν ἐπῆγαν οἱ Γενουσίσοι εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ 
, ᾿ ὦ “τῷ ι ὔ ͵ 

ρηγός, ἐπῆγαν οἱ τοπιχοὶ χαὶ ἐχουρσεῦσαν τὰ σπιτία τοὺς Γε- 

νουδίσους τοὺς ἄσπρους χαὶ τοὺς Λευχοσιάταις ὅπου εἶχαν ἄ- 

γάπην μὲ τοὺς Γενουδίσους" καὶ οἱ πτωχοὶ χεροτεχνίταις οἱ 
" 9 ΕῚ 9 Η ᾿ 
ἀνήμποροι ἐμπῆκαν χαὶ ἀποχλείστησαν εἰς τὰ σπιτία τοὺς καὶ 

ΕΝ, εἰφίς ΕΙΣ Ε' Ἔπς- ἐπόμιεινεν ἡ χώρα ὡς ἔρημη. Ὅμο ίως ἐθάλαν λαμπρὸ 

σπιτία τοὺς περδιδιζοῦς, χαὶ ὀλίγον ἐδιαφορέ ψαν, ὅτι παραῦτα 

οἱ Γενουβίσοι. ἐσθύσαν τὰ ὅλα. 

2 τ 

ν εἰς τα 

ι ᾽ , μ᾿ ᾿ «ε Ἔ -τ "ἢ ᾿. ι ΡΞ - --Ξ- 

Εγράψαν χαρτὶν οἱ καπετάνοι χαὶ ἐπέψαν το τοῦ σὶρ 

Πιὲρ τὲ Καμπὲ Φρεγχοῦζε εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον " χαὶ τὴν 

παρασχευγὴν τῇ θ΄ δικεύρίου ὁ αὐτὸς ἀμιράλης ἔπεψεν δύνα- 

μιν εἰς τὴν Λευχοσίαν, μὲ τὴν βουλὴν τοῦ ρηγός, τι ὃ αὐὖ- 

τὸς ἀμιράλης εἶπέν του: ἀγρωνίζει, ὁ θεῖός σου ὁ χοντοσταύλης 
᾿ ν᾿ , ι ,ὕ Π , ι νἀ 7. 

θέλει νὰ χράτήσῃ τὴν Λευχοσίαν διὰ λόγου του, καὶ ὀλίγον, 
᾽ , ᾽ . ι Α 

ὀλίγον θέλει νὰ σὲ ξηκληρώσῃ ἀπὸ τὸ ρηγάτον σου, καὶ νὰ 
΄ .“ " 

στείλωμεν νὰ τὴν βλεπίσωμεν. Καὶ ὅνταν ἤρτασιν, ηὕρασιν τὰ 

«-- σπιτία εὔχαιρα, ὅτ ἰ 

χοντοσταύλην, ἄλλοι ἐγυ ρίζαν ἀπὸ τὴν μίαν μερίαν χαὶ ἀπὲ 

τὴν ἄλλην καὶ ἐπολεμίζαν. Καὶ πάλε ἐχουρσεῦσαν τὴν Δευ- 

τοῖοι ἀνα εἰς τὴν Κερινίαν μὲ τὸν 
κ 

χοσίαν καὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν πόρταν τῆς ἁγίας Παρασχευῆς, καὶ 

ἐσφαλίσαν καὶ ἐκλειδῶσάν τὴν, καὶ ἦρταν εἰς τὴν πόρταν τοῦ 
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ἁγίου ᾿Ανδρέου, χαὶ ηὕρασιν τὸν πύργον γεμάτον ᾿Αρμένιδε 

χαὶ Συργιάνους ὅπου ἐὀλέπασιν τὴν πόρταν, καὶ δὲν ἐδυνήθησαν 

νὰ-τὴν σηχώσουν ἀποὺ τὸ χέριν τους. 

᾿Εστάθησαν χαὶ ἐσυμθουλεύτησαν οἱ Γενουδίσοι τίντα νὰ 

ποίσουν, ὅτι πᾶσα πόλεμον χάνονται πολλοὶ χαὶ χαθημιοινὸν 

ὀλιγανίσκουν, χαὶ δὲν ἐθελῆσαν νὰ ποίσουν πόλεμον, καὶ εἶπάν 

το τοῦ ἀμιράλη; καὶ χεῖνος εἶπεν τοὺς χαπιτάνους, καὶ “χεῖνου 

εἶπόν το τῆς ρήγαινας, χαὶ εἴπασιν νὰ γενῇ διαλαλημός, ὁ ποῖος 

ἐλάλεν: πᾶσα ἄνθρωπος. ὅπου εἶναι εἰς τὸν “πύργον τοῦ ἁγίου 

Αὐἰνδρέου χαὶ νὰ χατεθὴ μὲ ἀγάπην, νὰ ἦναι συγχωρημένος, 

καὶ νὰ πᾶν ᾽νὰ τοὺς δώσῃ ὁ" ἀμιράλης ἕναν χαρτὶν ἀπὲ τὴν 
“Ὁ ᾽ Α , " ψ ὡς ι ῬΞ 

μερίαν 'τῆς ρήγαινας νἄρτῃ εἰς τὴν συντροφιάν τῆς: καὶ εἴ τὸ ΠῚ 
ὕ Ν Χ » Ἀ ε ᾿ 

δὲν ποίσε. διὰ τὸν αὐτὸν ὁρισμὸν καὶ πιάσοῦν τον ἀπάνω εἰς 

τὸ διχόν του Ν ΞῸΞ τὸν αὐτὸν πύργον, νὰ τἦναν τὸ χορμίν του χα 

, αὐτὸν διχλα- ὃ- εἰς: τὸν ὁρισμὸν τῆς ρήγαιναξ. Προιβῦντχ ας 

Ξῷ λημόν, ἀφῆχαν τὸν πύργον καὶ ἐπῆγαν χαὶ ἐδῶκαν τὰ χα τία μον, ἀφ 

τῆς ρήγαινας σημαδεμένα μὲ τὰ γράμματα τοὺς καπετάνους; 

διὰ γὰ μὲν χουρσέ γῶν τὰ σπιτία τους. 

Ιζχὶ πάλε οἱ Συργιᾶνοι ἐμετανῶσαν, χαὶ ἐστράφηταν χαὶ 

ἐπιάσαν τὸν πύργον --αἱ ἦλθαν οἱ Γενουόίσοι χαὶ εἶπαν τους: 

δὲν ἐγροικήσετε τὸν ὁρισμὸν γὰ πᾶτε. ἀπὸ τὸν πύῤγον; Καὶ: 

εἶπάν του: δὲν πολομοῦμεν διὰ "λόγου σας,. οὐδὲ γιὰ τὸν δὲιχ-, 

λαλημόν! Θωρῶντα οἱ Γενουδίσοι. τὸ πῶς ὅλοι οἱ Λευχοσιάταις: 

ἐπιάσαν τοὺς πύργους, τότες ἐδσάλλασιν δύο περδεσκίαις ἀπὸ 

τὴν μίαν μερίαν χαὶ ἀποὺ τὴν ἄλλην τοῦ πύργου, καὶ ἐθάλαν 

μίαν καλὴν συντροφίαν ἀνθρώπους τῶν ἀρμάτων, χαὶ ἐστάθη-: 

σαν χαὶ ἐσφιχτοπολεμῆσαν τὸν. αὐτὸν πύργον" καὲ ἐπέθαναν' 

ζ΄ Γενοῦδίσοι πρὶν πάρουν τὸν “πύργον καὶ κ β΄ Συριάνοι ἐκρα- 

τοῦσαν τὸν πύργον" θεωρῶντα πῶς ἐπάνταν ὁ πόλεμος, καὶ οἱ 

Γενουθίσο: ἀλλάσσουνταν, μαχανιασμένοι, ἀποσταμεένοι, χαὶ οἱ 

Συριάνοι ἀποστάθησαν «καὶ δὲν εἴχαν ἀποὺ τινὰν βοήθειαν, καὶ" 
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ἢ 

᾽ ΄, ς δέ; ΞῸ ἀρ δή! ε ἀχσεη Ὥ δ ᾿ δ, 
ἐχρεμμίσαν. οἱ ὁέκα: εἰς τὸ χαντάκιν καὶ ἐτςαχίσαν τὰ ποὸδίο 

2 - ΕΣ -“ ᾿ δ, 
τοὺς Χαὶ ἐμεῖναν ἐχεῖ χαμαί" τότες ἐπῆραν γα υτι οἱ Γενοὺυ- 

"» 

Θίσο. χαὶ ἐνέῤησαν εἰς τὸν πύργον χαὶ ἐχαταχόψαν τοὺς Συ- 

ριάνους ἁποῦ μεῖναν. Θωρῶντα ἕνας, ὄνομα Νάσαρις, ἐσταθὴν 
ν᾽ 

δυνατὸς εἰς τὸ σπαθίν του χαὶ δια ενδδτον ὥς που ἀπάν- 

τα, θωρεῖ β΄ Γενουθίσους ὅπου ἐστέκετον εἰς ἕναν προμοχιόνιν 
, ι 

χῶώνεται χαὶι ἀγκαλίζει τοὺς, καὶ ἐκρέμμισαν εἰ 
ν 

7 

Οὐ- σὼ τῆς 
, - ᾽ 4 Α 

χώρας, καὶ παραῦτα ἐπεθάνασιν χαὲ οἱ ὟΣ διότι ὅλους του τοὺς 
᾿ 

ΕΠ: ἐχαταχόψαν τους. Καὶ τότες ἐπῆραν τὸν πύργον οὗ 
.-Ῥ»;, τ 

Γενουδίσοι, χαὶ ἐξέθησαν χαὶ ἐκαταχόψαν τοὺς . ὅπου ἐκρεμμίσαν 

ἐνέθη 
Ἢ 

2 ι Ἔα , 

εἰς τὴν χώραν χα! ἘΤΕ ΕΣ αν τὴν 
" δι ν᾽ Α , ε » 

ὅλην, τόπον ἐχείνους ὅπου εἶχαν τὰ Σου ἢ ὡς γίον ἐχείνους 
ε΄ δι τ ταὶ Ν Ξ [72 » π᾿ οἦἣΝ ΄- ᾿ 

ὅπου δὲν εἴχαν- καὶ “ἅνταν ἀποχουρσεῦσαν, ἐδιχλάλησαν ἀπὸ 
’, - 3 δ , Ρ, ᾿ ἂν ἘῸΣ 

τὴν ὑερίαν τοῦ ἀμιράλη, ὅτε χανένας Γενουοίσος νὰ μὲν ναί 
» " 7 χ' τ ταὶ κὰκ - 

ἀπότορμος νὰ ποίσῃ χανέναν Κυπριώτην ν ἀγαναχτὴ τοῦτον 

ἐποῖχάν το τοὺς λᾶς διὰ νὰ χὶ 
» , ᾽ ᾿ Ν 

ἄτσουσι ἀμέριμνα εἰς τὰς ὁου- 
“ δ 

Ξϑ 

λιάς τοὺς χαὶ πολλοὶ ἁποῦ ἐξωδῶχαν ἐμπῆκαν εἴς τὴν χώ- 

ραν: Καὶ  διαθαίνοντα χαμπόσαις : μέραις, ηὗραν ἀφορμὴν οἱ 
ὶ 

Ρρ 7ὔ 

Γενουθδίσοι "λαλῶντα ---- ὅτι τοῦτοι ὅπου ἐλεῖπα χαὶ ἦρταν εἶναι 
“" 

χαταπατητάδες, χαὶ τοῦτο: ἀρχέψαν τὴν ταραχήν, δώξετέ μά 

τοὺς! Καὶ χἀτίνες ἄπιστοι. Κυπριῶταις ἀπὸ τὴν (ἦλαν τοὺς 

ἐδῶγνάν τοὺς ἀποὺ ζήλαν παλαιὰν ἐχείνου: ἁποῦ ἐθέλασιν- καὶ 

οἱ Γενουόδίσοι ὡς ἐχθροὶ καὶ ὡς ἐχεῖνοι ὅπου ἐθέλαν ν᾿ ἀφεντέ- 

ψουν τὸν τόπον, καὶ ἐπλημμελοῦσαν νὰ ὀλιγάνουν τὸν τόπον, 

καὶ ὅσους ἐδεῖχναν, χωρὶς νὰ τοὺς ἐξετάσουν, ἐκωλοσύρναν τους 

“φ} (ζχ μ᾿" ΔΨ ᾿ π , ι 
χαὶ ἐφουρκίζαν τοὺς μέσα εἰς τοὺς δελοιποὺς χαὶ ἐπιάσαν τὸν 

« 
ψψυγίδην καὶ τοὺς υ΄ του συντρόφους, οἱ ποῖγοι χατὰ “τὸν πα- 

κἼοος Ν᾿ . “ -" “ 
ρασοῦλόν τους διαλαλημὸν ἐποῖχαν τὸ "νὰ πολομοῦν ταῖς δου- 

λυχῦς τους, χαὶ ἐθάλαν τους στεχάμενους εἰς τ᾽ ἁμάξια δημέ- 

νους, χαὶ ἐσράζαν ταῖς δοντάχραις χαὶ ἐκατζουρίζαν τὰ χρήα- 
᾽ ἊΨ 

τὰ τους, χαὶ ἐφουρχίζαν τους: 
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Καὶ εἰς τὰς τ΄ δικεθρίου τῆς αὐτῆς ἐχ 
“ ε ΄ὔ « , ς ΄ Ν 

στοῦ, ὁμοίως ἕναν Γλύαχαν ἱερέαν τοῦ Χριστοῦ, ὁια ατὶ ἦτον με- 

τὰ τοὺς, ἐπῆραν τον χαὶ ἐφουρχίσαν τον τὸ μεσανυχτικόν " οἱ 
“-“ -““"ὅὔ , 

᾿ 

ἄπιστοι χοπέλλοι ὁποῦ τοὺς ἐδεῖχνα αν! χαὶ πῶς τὰ ἐόάσταξεν 

ὁ δίκαιος χριτής! ἀμμὲ διὰ τὰς πολλὰς καὶ ἀμέτρηταις ἅμαρ- 

τίαις ἐπαραχώρησεν ὁ θεός. 

Φούουμένοι οἱ Γενουδίσοι διὰ ταῖς πολλαῖς ἀδικίαις, φό- 

νους, χούρση χαὶ ἄλλα χαχά, υηδὲν φο ουσατέψουν οἱ Κυπριῶ- 

ταῖς χαὶ ἀδιχήσουν τους, ἐδιαλαλῆσαν ἀπὸ τὴν μερίαν τοῦ ρη- 

γὸς χαὶ τοῦ ἀμιράλη νὰ μὲν τορμίσῃ τινὰς νὰ ἔχῃ ἄρματα 
,ὕ᾽ ᾽ Α , Ν » ᾽ ΡῈ » 

ἔσω του, οὐδὲ χαλά, οὐδὲ χαχά, οὐ χηνουργία, οὐ παλῇα, οὐ 

κανέναν πρᾶμαν ἁποῦ νὰ μπορῇ νὰ χα ιχοδιχήση σινάν" χαὶ εἴ “ 
ὅτι ἔχει ἄρματα χαὶ δὲν τὰ παραδώσῃ εἰς τὴν 

αχόναν τοῦ ρηγός, νὰ χόδγουν τὴν κεφαλήν του, χαὶ εἴ 

τις τὸν προδώσει νὰ Ἢ ἀπὸ τὸ δικόν του ὀνομίσματα πεν- 

τήχοντα. Θωρῶτα οἱ πτωχοὶ λᾶς τοὺς τυραννισμοὺς χαὶ ταῖς 

ἀδιχυῖς ἀπειλαῖς τοὺς Ἐὲε ἐιεϑν παραῦτα ἐφέραν πᾶσα λο- 

γὴν ἄρματον τὸ εἴχασιν καὶ ἐρρίψαν τα εἰς τὴν τζαρδαχάναν. 
' 

Καὶ νὰ σᾶς ἐξη ὅτ τὴν ὀπιστίαν τοὺς Γενουδίσους μέσα 

εἰς τοὺς λᾶς ὁποῦ ᾽σαν ἔξω τῆς χώρας, χαὶ ἅνταν ἐμπῆκαν 
" 

ἐπιάσαν τους χαὶ ἐχαταμακχελέψαν τους. Νεῖὶς πτωχὸς θωρῶντα 
Ἀ " “ ϑΝΝΝ «ἢ 

πῶς ἐδιάθην καιρὸς χαὶ πλεῖον δὲν ἐγυρεύγασιν τινάν, ἐφάνην 

του νὰ ἐμπῇ χρυφὰ ἔσω του, καὶ ν᾽ ἀποσχεπάσουν οἱ λᾶς του, 

χαὶ ἂν τὸν γυρεύγουσιν νὰ φύγῃ, εἰδὲ κἀνοὺ νὰ μείνῃ νὰ πο- 

λομᾷ τὴν δουλιάν του χαὶ ἦτον ἡμέρα σάῤόατον, χαὶ. ἅνταν 

ἐμπῆκεν δὲν ηὗρεν τὴν γυναῖχάν του ἔσω του, ὅτι ἐπῆγεν εἰς 

τὸ λουτρόν" καὶ χἄτινες ἄπιστοι εἶδάν τον πῶς ἔμπαινεν ἔσω 

του, χαὶ ἐπῆγαν καὶ ἐπροδῶχάν τον" χαὶ ἅνταν ἦρταν νὰ τὸν 
ς πιάσουν, ἀνάφανεν ἡ γυναῖχά τοῦ ἀπὸ τὸ λουτρόν, χαὶ θωρεῖ 

τους πῶς ἐμπῆκαν χαὶ ἐγυρεῦγάν τον, χαὶ εἶπέν τους: ἀφένταις, 
Ὁ , Ν 2 Ἔ. 

τίντα γυρεύγετε; Καὶ εἶπάν τῆς --- τὸν ἄνδραν σου. Καὶ εἶ- 
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ἘἾ 
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, διὰ Ε "Ὁ ΕΥ Ν ν» » “ 

πέν τοὺς --- δὲν εἶναι ὧδε. Καὶ εἶπάν τῆς -τῷ ὧδ᾽ ἔναι, ἄυυμ.8 
,Ρ ἌΣ ΑΝ οζλαν, Ων ἀφ λΩλ ᾿ ", Α » κ " 5» Ρ 

χρυογειῖς τον. χείνη ἡ καχοτυχὴ ἥτον χαρὴ ἅπὸο τὴν ἀφορ- 
» ΕΗ ᾿" " “ » , " ΕΥ ,ὔ 

ξευρεν τὸ ἔλα τοῦ ἄντρος τῆς, χαὶ εἰπὲν τους: 

ἂν εὑρεθῇ ὁ ἄντρας μου ἔσω μου, νὰ μὲ χαύγου. Ὃ ΝΞ ἄρχοντες, 

πτωχὸς ὃ ἄντρας τὴς γροικῶντα τὴν ταραχὴν ἄνοιξεν ἕναν 
“Ὁ ᾿ἷΝῃ , ὩΣ ἢ ᾿ ᾿ “ὦ 

σεντοῦχιν χαὶ ἔδωχεν μέσα. Τοῦτο! ἐνέθρησα χαὶ ἐγυρξῦσαν 
, ι ᾽ Ὁ . [2 » ΄ὔ “ δι ἰῷ 

ἀπόθεν χαὶ ἀποχεῖθεν ὅτοσον, ὅτι ἐγαναχτίσαν πῶς δὲν εὑρί- 
ι ΕΣ “ Ε ὩΣ “Ὁ ᾿ 

σχετον, χαὶ ἐπῆγαν. καὶ ἀνοῖξαν τὸ σεντοῦχιν χαὶ ηὗράν τον. Ω 

Ὁ ε 2 -- - ε ΕΣ -- Μ' 

Καὶ μοναῦτα οἱ ἐχθροὶ τοῦ θεοῦ οἱ Γενουσίσοι ἐπῆραν τὴν 

“-τρ Ε ΑΟΜ ΤΟΣ Ἶ τὺ ἐλαι Ἔ ΠΡ λα ΩΣ ἘΞΡ πτωχὴν τὴν γυναῖχαν του, τὴν ἐλέγαν ἡ Βεργιλήνα, καὶ ἐκά- 
᾽ κ ε " “ » ΄ὔ ᾽ ι 

ψαν τὴν εἰς τὸ ᾿Αμαξαρίον, καὶ ἐκεῖνον ἐφορχίσαν τον εἰς τὴν 

φούρχαν. 

᾿Απεχεῖ ἐφέραν μαντάτα τὸ πῶς ὁ χοντοσταύλης ἐπῆγεν 
, ι ᾽ “" ι 2 - . 

ν Πενταγίαν καὶ εἰς τοῦ Μόρφου καὶ εἰς ὅλην τὴν 

Σολείαν, διότι ἐθάρρησεν ὁ σὶρ Μουντολὴφ νὰ χουύερ νιάσῃ, χαὶ 
Ν ᾿ . 

νὰ δηγήσῃ τὴν Κερινίαν βιττουαλίαν, χαὶ ἐκράτησεν τὰ χαρτζὰ 

ΚΘ 
« ᾿. 

᾿ὔ -"ἍἈι 

χαὶ τίποτες δὲν ΑἸΈΒΡΡΕΝ. οὐδὲ ᾿ 

τὸ πουλήσειν διὰ τὴν ΠΡ Ρο χαὶ νὰ κερδαίσῃ, χαὶ ἔμει- 

νεν τὸ χαστρον εὔχαιρον, καὶ ἂν εἶχεν ἔρτειν τὸ στόλος ἀπά- 
“ὦ {νον “- ε 

νω τοῦ ἐπαραδόνουντ αν ἀπὸ τὴν πεῖναν. Καὶ διὰ τοῦτον ὡς 

χαλὸς νοιχοχύρης χαὶ φρόνιμος ἀφέντ Ὡς ὁ χοντοσταύλης, ἐπῆ- 

ἘΞ ΤῚ 

ὦ 
)- «-. 

δ 

γϑν μὲ τὸ χορμιίν του χαὶ ἐχουθαλίεν τοὺς ψουμὶν χαὶ ἐὸδῆ 
, 

τους, χαὶ ἐδήγησ εν χαὶ τὸ χάστ τρον. Θωρῶντα οἱ γωργιάταις 
-"- 

τὸν χοντοσταύλην ἐπροσχυνῆσάν τον χαὶ ἘΠ: 
. 5 

ὑποτάσσουνταν οὐδὲ τοῦ χαστελλάν ὃν ὅ Ξ- Ο ἱπον ο“ τἡ Ο σὲ δὲ Θ [0] « ὦ ἰεφ «' Ο ς , ἅ 
᾽ ᾽ ,ὔ » ἮΝ κ᾿ 

οὐδὲ ἀγγαρίον ἐδιαδάζαν, οὐδὲ τὰ Ἐλὰ τοὺς 

πᾶσα ἀφιτζιάλης εἰπέν το τοῦ τρέχη θῖν ὅσ᾽ ὥς που καὶ ἀγ- 

χαλέσαν εἰς τὴν ρήγα ινχ᾿ διχτὶ ὁ ρήγα 
Ω 

χουστον, εἶπάν το τῆς ρήγαινας, καὶ ΟὟ πὶ 

ἐν Ὺ ξ-Ὶ “ [] « ΟΩ ἘΣ “ἥν Ω ων « , ἐσ ΤΕΣ τε 
ο Π 

ἔρχουνται παρχάτω, χαὶ ἀπόθε νὰ πλερώσῃ ὁ ρήγας τὰ χο 

του; Καὶ ἐπαραχαλέσαν νὰ βάλλῃ χανέναν χχθαλλ ἄρην νὰ βλε- 
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4 , ΄ ᾽ ’, . Α 

πίσῃ τὴν ἀνορίαν “καὶ νὰ ποίσῃ! τοὺς χωργιάταις νὰ ὑποταδ- 

σουντα!. τοὺς νύ τι: 

ΕΞ ῦ ὺν Τζόρτζε Μονομάχον, κα- Ἣ οή Ἰγαινα ὥρ σεν παραῦτα τὺν 
δΑ4 

δὲ Ἰλβοὴν Πολίτην, διὰ κεφάλιν χαὶ ἔδωχέν του ξ΄ ἀνθοώπ τοὺς 
“- ὃν ἐν π . 

τῶν ἀρμάτων χαδαλλάριδες χαὶ πεντῆντα ἀπεζούς. Καὶ ὅλοῦς 
" ΨΩ δ. Ο, 1 ᾿ 4 ) “ - Ἧι ᾿ Ξ 

τοὺς πουρζέζιδες ὅπου ἦσαν μὲ “τοὺς Βουργάρους “μὲ τὸν ΧΟ“ 

τοσταύλην γροιχοῦν πῶς οἱ Γενουόδίσοι ἐπέψαν χεράλιν χαὲ 
λ τὰ ΔΖ ούδτι, χχὶ ἐδῷξάν τοῦς" χαὶ εἴ: λαὸν νὰ βλέπουν, ἐτρέζάν τοὺς χαὶ ἐδῶξαν τοὺς" αὶ εἴχαν 

τὶ , ΕΝ δε ἀ ἢ δ ὌΡ ἜΤ ἃ ΤΥ τς Ἀτὰρ 
μετά τοὺς τζαχράτορους χαὶ ὁοξιώταις καὶ ἐσύραν ἀπάνω τοὺς 

σαΐταις καὶ τῷ ω Ὁ] 
“ἊΣ 
. τὶ ο ς- - «- δὲ Ψ [ῳ] 

Ἵ - μὲ μεγάλαις ἀνάγκαις ἐστράφησαν 
9 Π γ΄ , ι . ,᾿"» ῃ . ἘΝ ι 

εἰς “τὴν Κερινίαν, χαὶ ἐτρέξαν τόυς χαὶ ᾿ἐσχοτωσᾶσιν πολλούς 

χ 
"»- “-- 

Γ , 

καῖς τῆς Κερινίας- χαὶ ἦλθεν ὁ Μονομάχος, εἶπέν το τῆς ρή- 
ιὶ Ἁ 

γαινας χαὶ τοὺς χαπετάνους, καὶ πολλὰ ἐθυμώθησαν. 

Παραῦτα ἔρισεν χαὶ ἐδῶχάν τοὺς ἄλλους σ΄ 
"» 

ν 
Ἂ ,., ᾿ ΡΝ ΧΩ ὃς Ζ ΠΝ ΡΥ ΡΤ οΣ ᾽ ἘαΒΡ Κα 

πολεμήσουν τοὺς πουρζέζιδες, χαὶ ἐπῆγαν εἰς“ τοῦ ἣ 
, , ᾿ Ν 

ἀὐρύα ον ποῦς, χαὶ ὁ ἐν τοὺς ηὕρασιν, ὅτι", ἐπήρασιν ἁουμῖν χαὶ 

ἥγαν εἰς τὴν Κερινίαν, ἐπέψα χαὶ τὸν πρίντζη εἰς τὴν ΛεὺΞ 

χοσίαν. Καὶ ὁ χοντοσταύλης δὲν ἐπέψεν: νὰ πέψῃ νὰ χουδαλῇ 

ψουμὶν “τῆς ρηγάδας ἀπὸ τ Μόρφου χαὶ ἀπὸ τὴν Πενταγίαν 

γὰ γεμώσῃ τὴν Κερινίαν καὶ: τὸν ὅγιον Λαρίον. ἐκωο" οἵ 

Γενουοσίσοι δὲν ἐπέψαν νὰ διχφεντεύγουν τοὺς τ ἀάλεεν: ες καὶ. 

δὲν ἐπλάζουνταν, ὅτι εἴχασιν πηγαῖς 
᾽ Α Ψ “ Ω 

εἰς τὴν Λευχοσίαν, ἔοχουνταν χαὶ ἐφο ΟΡ τὴ Φ- - ΠῚ ΞΞῈ Ξ Ν Ὁ [ [9 [ΕΣ ὧν - [Ὁ] 
Π 

΄-- ο’ . ΓΙ , ΝΥ 

Καὶ εἰς τοῦτον ἕνχς χαθαλλάρης ὀνόματι σὶρ Πιὲρ τὲ" 
Ν᾿ ἘΞ 5 

Κασὶν, θωρῶντα τὴν ἀι ὁρίχν τοῦ χοντοσταύλη ἐδήγησεν χαὶ 
Ἁ [4 - ͵ὔ ᾽ » ᾿ ; , 

τὺν ἅγιον “Ἰλαρίον ἐζήλευσεν χαὶ ἐσυπίχσεν πολὺν φουσάτον 
Α - -“» -“ ᾽ 

χωρὶς νὰ τοῦ πῇ τινάς θεωρῶντα τοὺ: Γενουθίσους πῶς: ἐξη: 
» 

λοθρεῦγον τὴν ᾿Αχροτιχήν, ἐπῆοεν τοὺς λᾶς: τοὺς ἐσυμπίασεν, 
: 

χαὶ ἐθλέπεν ταῖς πόρταις τῆς ᾿Αμμοχούστου εἰς τιτοίαν “λογὴν 



, 
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ὅπου δὲν εἶχαν καμμίαν ζωήν. ᾿Επαοχχχλῆσαν τοὺς τοπιχοὺς 
« Α . - ε - » 

νὰ βάλλουν νὰ σηχωθῇ ὃ καλὺς χαθαλλάρης ἀπεχε 
“- ς - ᾿ , . -» -»" 

μποῦν οἱ λᾶς νὰ τοὺς «φέρουν νὰ τρῶσιν, χαὶ νὰ βὰν χαὶ 
“ν. , - - »» 5 

χεῖνοι νὰ χουρσεύγουν ὅτοσον ἐγίνετον ὅτι ἐγανακτῆσαν καὶ 
5 “ “ ᾽ ἴ , ι 9 κ δ 4 ᾿ἣΝ 

ἐπῆγαν ὅλο: εἰς τὸν ἅγιον Σέργιον, χαὶ ἀπὸ χεῖ ἦτον τὸ διά- 

όαν τοὺς ᾿Αμμοχουστιανούς, καὶ ἐκ ἄθουνταν εἰς τὸν πύργον. 
, « ᾿ "» 

Καὶ ἕνας χλέπτης ἐθργ τὴς ὅπου ἔχ) τραδ: καὶ ἔπερνέ τὰ 

δέ γαῖ 5. 7 ᾿ ι -»-Ὀ Ω΄ ΝᾺ - - “-“΄᾽ 

ἔνπτους πῶς ἀποριμνίσαν χαὶ πολλαῖς βίγλαις ὃὲν ἐπολομοῦ- 
Ν ᾿ ε 5 , Α ΝΣ . 

σαν" διχτὶ οἱ Γενουδίσοι ἐφοοήθησαν φόδον πολὺν καὶ δὲν ἐ- 
͵ ποθι , Α, ἦν ΣΝ λὲν ΔῸΣ ὑν Ε τ γῶν ΝΣ 

τορι γὰ ἐογῇ τινάς, καὶ «τὸν νὰ πιάσαν ἐφουρχίζαν τον, οὐ 
3 » ᾿Ξ " ΕΣ Ὶ » » , τ᾿ «- 

ἀπέξω νὰ ἐμπῇ ἔσω ἀποὺ ξαὐτόν τους καὶ “ΡοΌΟΝ τον τους, 

χαὶ οἱ λᾶς ὅπου ἧσαν μετά τον ἐγυρίζαν χαὶ ἐπ ἡγαῖναν ἔσω 
᾿ 

τ Ἷ ᾿ » - “Σαὰ 2) 

τοὺς γχαὶ ὅνταν τοὺς ἀποσχεπόσεν ὁ χωργιάτης καλα, ἔφυγεν 
. τῈ Π » , ΓΞ ͵ βν 

χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Αμμόχουστον χαὶ εἶπέν τους: τίντα μο 
τ ᾿ ὁ τὸ Η͂ Ἐξ. ε "- ι ἢ ι ᾿ ΕΞ 

διδοῖτε νὰ πᾶς πόρω ἐλεῖ ἁποῦ χοιμᾶτοαι ὁ σίρ Πιὲρ τε Κα- 
' 

ἮΝ , ι , , ἢ ει 

τοὺς: ὁήσετε με χαὶ πᾶρτε με μετά σὰς, χαὶ ἄντα νὰ πιάσετε 
" 7ὔ ,ὔ Δ Δ. ἢ ἘΡΥΔΑΝ Υ -" “ Ν ἡ 

τὸ νίχος, ποίσετε μου (ωήν, εἰ ὁξε ἂν σᾶς τίενιάσω, δότε μου 
͵ὔ ι - 

υίχ μεγάλη χαὶ χαλὴ συντροφία Τὰ ὶν ὲ 
θάνατον. [ἴσχον 

Ρ᾽;,| 
Γενουοίσοι ἀπὸ ᾿σπέρας καὶ ἐφτάσαν ἀπανωθίον τοὺς τὸ πρὼ- 

τόπνιν, χαὶ ηὗράν τοὺς ἀπὲ τὸν χόπον χοιμισμένους, θαρρου- 
, μ 9 , 

μένους, σφλλισμένους, χλειδωμένους " χαὶ πρπῦξα ἐτριγυρίσαν 
ΕῚ ι ᾿ . ι 5 

τοῦ πύργου μὲ τὸ ἀμπρύγν Καὶ τὸ νὰ ξυπνήσουν, ἐπαραὰ 
᾿ ἘΣ είσπῆε: ρ, πε ατὴ θῆχαν τοὺς Γενουθίσους" χαὶ ἐσδσύσαν τὸ λαμπρόν, καὶ ἐπία- 

᾿ ΄ ἢ - ἦ ι 
σαν τὸν σὶρ Πιὲρ τὲ Κασὶ χαὶ -χαλὰ ζ΄ ἀνομάτους, χαλὰ παλ- 

ληκάρια - χαὶ οἱ ἄλλοι: ἐλεῖπαν εἰς τὰ 

τῶσαν. Καὶ τὸν χασαλλάρην ἐδῆσάν τον υὲ τοὺς δελοιπούς, 
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: - ἧς , " ΝΕ ὁ Α , 

χαὶ ἐπῆράν τον μὲ τοὺς δελοιποὺς εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. Καὶ 
. , 7, ᾿ ΩΣ ω ᾿ , 

τὸν ῶργιχτὴν ἐεποιχαὰν τοῦ υὩνιον, χα!ι ξμῶν τον ξις υεγάλην 

ι χ , » ι 5 δ᾿ 

τιμὴν. Και τούτη ἦτον ἡ πρῶτ ἀντραγαθία τὴν ἐποῖκαν οἱ 

7 
Ω, , ͵ ῃ " , - Η͂ ᾿ : 

Γενουθίσοι, διότι πάντα τὸ νὰ βρέθηχαν εἰς τὸν πόλεμον ἐνι- 

χοῦσαν οἱ Κυπριῶταις. 
6 

Θωρῶντα ο οἱ Γενουοίσοι ὅπου ἤγθαθιν πῶς δὲν ἦμπ τορῆσαν 
, .“ ᾿ 

νὰ ἔχουν νίχην, ὅτι χὰ χτὰ τὸ ἐννοιΖ ζουνταν να πάρουν τὴν Κε- 
, οδίζο ( ῃ ΞΕ . ετἶἣΝφΤ,ν , - Π 

ρινίαν ἐμποὸδίςουνταν χαθημερι, πὸτε ἀπηδοῦσαν τοὺς χαΐ πο- 

λεμίζαν τοὺς χαὶ θανατόναν τους, ἐχάτσαν εἰς τὴν βουλὴν χαὶ 

εἶπαν: « ἄρχοντες, ἤρταμεν νὰ χάμωμεν, χαὶ ὁ θεὸς ἔδωκέν 

μας τὴν ᾿Αμμόχουστον" τώρα ἤλθαμε νὰ πάρωμεν τὴν Κερι- 

νίαν, φοθούμεσταν μὲν χάσωμεν τὰ ἥμερα διὰ τὰ ἀγρία" μὲ 

τοῦ θεοῦ ἔχομεν τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ μὲν χάσωμεν διὰ τὴν 

Κερινίαν τὴν ᾿Αμμόχουστον" ὅτι ἐμάθετε πῶς ἐκαταστῆσαν τὸν 

σὶρ Πιὲρ τὲ Κασὶν χαὶ μὲ ὀλίγον φουσάτον ἐστενοχωρῆσαν τοὺς 
: 

: τς Ἃ Ν ᾿ ν 
συντρύφους μας τῆς Αμμοχούστου, χαὶ ἂν δὲν εἰχαν τὸν πια- 

: - ἘΝ , ε ,ὔ " γ ᾽ . [2 
σξιν ἐψοφοῦσαν τῆς πεῖνας͵ Τώρα ὁ ἀρὰ: εἰναι εἰς τὸν ἀ- 

γιον Ἱλαρίον χαὶ ὁ κοντοσταύλης εἰς τὴν Ἁεοινίαν, χαὶ δὲν 
ᾧ ᾽ ᾿ 5 , δ κ᾿ 

χινοῦνται, ἀμμὲ ἐννοιάζουνται πῶς νὰ μᾶς σκοτώσουν χαὶ νὰ 
, ι ι ΕΣ ΄ " Α 4 ,ὔ τ ᾿ ς "- 

πάρουν καὶ τὴν Ἀμμόχουστον ἀπὲ τὰ χεργία μας" καὶ οἱ τοῖ- 
- ᾿ , χοι τῆς ᾿Αμμοχούστου εἶναι γαμηλοί, μὲν πᾶν χαὶ σχαλώσουν 

“-“ . Α Α 

καὶ πόρουν τὴν, ἀμμὲ νὰ μηνύσωμεν τοῦ δϊηρέλῃ γὰ τοὺς ψη- 
ι Α ᾿ ᾽ὔ 

λώσῃ, χαὶ νὰ τὸν φοθερίσημεν νὰ ρίσῃ γὰ πολομοῦν χαλαῖς 

βίγλαις μέραν χαὶ νύχταν ». 
»" ι 5 ΄ ᾿ Ἁ Μ “2 ε 3᾽ ; 4 

Καὶ ἤτζου ἐγίνετον: καὶ τὸ νὰ περιλάδῃ ὁ ἀμιράλης τὰ 

χοτίχ ἔοισεν χαὶ ἐψηλῶσαν τὰ τειγίχ ὅπου ἦσαν γαμιηλά, καὶ 
σῦν ϊ χ' ν᾿ ᾽ 

κι ζα . Δ αὶ ὮΣΙ ᾿ Α ᾿ Δ ΞῸν. 
ἐγύρεψς νὰ τὴν τριγυρίσῃ μὲ τὴν θάλασσαν, νὰ τὴν ποίσῃ 

Τότες ἐπέψαν τὴν Πατρίτζεναν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ 
» , ῃ “'ν» ᾿ γ 
ἐπέψαν καὶ ἐκουρτζέψαν τὸ σπίτιν τοῦ πρίντζη, καὶ ηὗραν 

ὅτοσον λογάριν, ἀσῆμιν καὶ χρουσάφιν, πέτραις καὶ μαργάριν, ᾿ 
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χαὶ πλῆθος δουχάτα, καὶ ΤῚ σία, χαὶ καρτ τζα, ὅτι ἦσαν ἀχανη- 

τὸν νὰχαν χουντεντιαστὴῆν οἱ Γενουσίσοι χαὶ νᾶχαν πάγειν" 

ἀμμὲ ἦτον τόσα ἀπριοός, ν ἐπῆραν τὴν γυναῖχάν του καὶ τὸ 
» ;, " ς 

διχόν τους, χαὶ ἐκιντύνευγεν χαὶ χεῖνος" χαὶ εἰς τὸ ὕστερον 

ἐσχοτώθην. Τοῦτο παθάνουν οἱ ἀχριθοί, καὶ χειρότερα τοὺς 

πρέπει! χρίσις θεϊκὴ ἦτον εἰς τὸ διχόν τοῦ. Ὅτι ἅνταν ἐχόά- 

τοαν εἰς τὴν βουλὴν χαὶ ἐσύντυχε διὰ τὸν οἦγα διὰ τὸ πλέ- 
ΙΝ ᾿ 5, γα ἢ, κι 6ί - Η Ἀ τς 

ὠμαᾶν τοὺς ἐξόδους τοὺς Γενουθίσους νὰ πᾶν εἰς τὸ χαλόν 
ν ες : 

τὶ Ἂν ΕΣ 5 ΠΡ σφας δ ΠΟῪΣ 7, ΣΈ ΞΔ 5 , 
εἶπεν: ἄρχοντες, θωρεῖτε ὅτι οἱ ἔενουοίσο! ἐπέσαν ἀπάνω μας, 

“ ΄ ε 5 ΄, τῷ - 

τοῦ ρηγάτου" ὁ ἀφέντης ὁ ρήγας: ζητᾷ ἀξ αὑτόν σας νὰ δώ- 
᾿ "» Κῶ - » 

σετε ἀπὲ τὸ ἐδιχόν σὰς καὶ ἐχεῖνος ἀπὲ τὸ ἐδιχόν του, νὰ λευ- 

ἜΧΩΝ ν ἐξ αὑτόν τους νὰ πᾶν "ὰ υ 
. ͵ “ 4 ᾿ “ 1 ᾿ ὯΝ 

τάξετε πυσᾶναν με φόθον θεοῦ χατὰ τὸ ἔχει, χαὶ νὰ τὸ δώ- 
στ Ὁ “ Α .-“ ρος Ἐν νὰ με σι; ξ ἘΣ 

σῶμεν ὅλοι καλὰ μετὰ χαρᾶς, ὡς χρέος ἀγρωνι(όμενον εἰς τὴν 
ὑλύ Καὶ ΗΞΞΉΣΗ ΣΦ ΚΑΠΝΣ ΝΟ ΣΕΥ ΣΠΙΠΕΟΟΣ ἀνα ἢ 

αὐλὴν. αι εἰπᾶν, ἃς ἔνι τὸ νὰ ὁῶσῇ πᾶσαξις ομῆρὺς μᾶς, υη- 

" δ, ᾿ γ᾽ -"Ὕ» ΄ ᾿ ε 
δὲν ποίσουν ποιδία χαὶ προγονίχ᾽ χαὶ εἶπαν τοῖ πρίντζη ὡς 

“- ) Ἶ , δ, 7 γὧὰ Ὁ ( , » ᾿ ᾿ ΞΔ ΟΣ 

πρῶτον χαὶ εἶπεν νὰ δώσῃ τ΄ μόδια χριθάριν ἀπὲ τὴν Κολό- 
Α » - ᾿" «, Ὁ» 

ταν, τὸ ἐπουλιέτον .ι: β΄ καφι ζίχ ζ,ὕἴς 
᾽ Ν “- ΄ὕ .“ Ε 

εἰς τὸ λοχοτίνιν, ὅπου ξζσζεν 

ΠΝ Ι' 
ῃ ἀν ν5 ΡΥ - ὸΝΝ , ἘΓΕΊΣΟ 

βυζάντια σ, Χχαὶ ἃς εἰχεν ταχτῆν ν ὁὀουχᾶτα. Θωρεῖτ ξ 

7ὕ , ᾿ 7 Ω γ᾿ 

ΟΌν πέεριττου παρα τοὺς ΦτΏνους ! οτι ἂν ξι- 
: 

Ν , 5 Ὁ ' ς ) ὦ Ἃ αὶ Ν 

χεν δώσεν ν΄ δουχάτα, ἐδιδοῦσαν χαὶ οἱ ἄλλοι χαθαλλάριδες 

᾽ το ἈΡΡΉΥ Ἢ ὌΝ ΦΈΣΙ ΤΣ ΔΨ ἘΣ Το ΣΝ πω Ἄ 
εἰς τὸ χαλὸν 5 Και ἤτζου ΦΠΉΟΟΑΝν τοὺ “ποιντο περιττοῦ παρὰ .. ἐϑ ἣ 3 ϊ { 

ΞὉ 
Ξ 

νῸν ἕξι 
᾽ - τῷ Ν ᾿" ι ᾿ 

νὰν μιλοῦνιν ὁουχᾶτα χαὶ τὴν γυναῖχα ἊΝ πΟῸΣ ΟΝ κε 

3 ν Ἁ ἐρλνᾳ Α νὰν ΚΣ. τὸ ἐξ ἊΝ - τα δ. τὸν εἰς τὴν φυλοι χήν, χαὶ ἐπῆοσν τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ ἐκ- 

δῦ ᾿ Α . ι . Ἂ ᾿ ΣΎ ΎΜ- 
ὕσαν τοὺς “πτωχοὺς, χαὶ αἱ υχλωτεῦσαν τοὺς χαδαλλάριὸδες 

᾿ ᾿ Ὑ αν 

χαὶ τοὺς πουρζέζιδες. 

Θ ἜΥ ΤΥ ΥΝ ς Ξι ΕΥ̓Ξε Σ ΩΓ ΠΥ ΑΝ ΓῺ ΔΥΣΙ ἢν ὠρῶντα οἱ Γενουοίσοι τὸν ὥϊον τὸν ἀμέτρητον τὸν ἔσυν- 
: 

ῃ ι ν γα ας , "ΚΖ γη] Δ ΩΡ πο 
πίσσαν ἀπε τὸν πρίντζην πάλε Ξςανακούρσξευ ΩΝ τὴν χ. ωρ Χν τὴν 

᾿ ᾿ ν ᾿ Ν ΜΟῚ 
πιχραμένην, καὶ χαοαλλάριδες καὶ πουρζέζι δὲς χαὶ τὸν πολὺν 
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280 ἍΔΕ ΘΙ ΓΙ ΝΑ ΑἸ Τ ΡΕΑΙ 
- , ι ἊΝ ᾽ γὼ, 

λαόν, χαὶ τὰς δύο εὐγενιχαῖς τῆς ᾿Αμμοχούστου χαὶ τῆς: Λευ- 
- ᾿ Ἀ ἮΝῪ ᾽ " 

χοσίας ὁμοίως" καὶ τὸ δανειχὸν τὸ εἶχαν βάλλειν χαὶ δὲν ἐπλε- 
, 

ρῶσαν, τώρα ἐπλερώθησάν το,- χαὶ ἐπῆραν πολὺν λογάριν" χαὶ 
ἢ [2 » Δ Α “Α ι 

Ὑ φορὰ ὅπου ἐχουρσέψαν τὴν Κύπρον, χαὶ -» τούτη ἧτον 

πολλοὶ ἐπεθάναν εἰς τὸ μαρτύριον. 

Ω τῆς θεϊχῆς σοφίας! ἽΑνταν ἐχουρσεῦσαν τὴν Λευχοσίαν 

ἐχουθαλοῦσαάν τὰ εἰς τὸ σύνκριτον, χαὶ τότες ἐφορτῶσάν τὰ εἰς 
3 ᾿ « » ΕΣ “ 

τὰ χαμηλία καὶ εἰς τ' ἁμάξια, τζαρμιλοττία, σῆμιν καὶ χρυ- 

μ σάφιν, νὰ πάρουν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον" καὶ ἔφυγεν ἕναν “μι- 

Ο᾽ -ν 
. χρὸν κοπέλλιν χαὶ ἐπῆγεν τὴν Κερινίαν, καὶ εἶπεν τοῦ 

ἫΝ . Ξ, , ι 

κοντοσταύλη, τὸ πῶς μέλλει νὰ φορτῶώσουν τὸν βίον νὰ πάρουν 

εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ ἐγὼ εἶμαι ἕναν παιδίν ἀπὲ χείνους 
Ὡ “ , Μὰ: Ι » 

ὅπου βχσοτοῦν τὸ λογάριν νὰ τὸ πάρουν, καὶ εἶναι φ΄ ἀνομά- 
ῖ Ν ι ΕΥ ΄ Λ Ἶ ᾿Ὶ “᾿ 4 7 Ὁ 

τοι" καὶ διατὶ εἶμαι Κυπριώτης, ἦλθα νὰ τοῦ τὸ ποίσω νῶ- 

σιν. ὋὉ χοντοσταύλης εὐχαρίστην του χαὶ ἔδωχέν τοῦ πολλὰ 

τίποτες, γυαὶ ἔῤαλέν τον εἰς τὴν τῷ ζάμπραν του" χαὶ μοναῦτα 

ὥρισεν χαὶ ἐκαθχλλικέψαν φ΄ ἀνομάτους λᾶς τῶν ἀρμάτων χαὶ 
5» τ Ω » , “Ψ ᾿ ἮΙ » ᾿ ᾽ 

ἐτρέξαν ὀπίσω τους, καὶ ἦλθαν εἰς τὴν Σύθουρην εἰς τὸ ἀπλί- 
ς , 7 -“ ε χιν τὸ δεσποτιχόν" χαὶ ἀρώτησεν ἂν ἠξεύρουν ποῦ εὑρίσχον- 

ται μὲ τὸ λογάριν" καὶ εἶπάν του, καὶ εἶναι εἰς τὴν ᾿Ασχίαν, 
᾿ " “ , ἘΝ βῚ ἣν [ Ἂ ,ὔ Ἁ ἣν 

χαὶ χοιμοῦνται. Πάραυτα. εἶχεν βουλὴν ὁ χοντοσταύλης μὲ τὸ 
, ᾽ “- - ᾿ ᾿ “ἃ 

φουσάτον, ἂν τοὺς φανῇ νὰ πᾶν εἰς τὴν ᾿Ασχίαν, οὗ νὰ τοὺς 
, 

ἐγδεχτοῦν ὧδε: χαὶ εἶπάν του --- ἂν πᾶμεν. χαὶ πάρωμεν τὸ η " 
πρᾶμαν ἀπὲ τὴν Ασχιαν. ὥς που νὰ περιποιθοῦμεν, φεύγουν 

καὶ πολομοῦν νῶσιν, χαὶ τὸ διάστημαν τῆς ᾿Αμμοχούστου εἶναι 

χοντὰ χαὶ τρέχουν καὶ ἐφτάνου μας, καὶ θέλομεν κιντυνέψειν " 

ἀμμὲ ἄφησε νἄρτουν ὡς τὴν Σίνταν, ν᾿ ἀπομαχρίζουν, χαὶ κεῖ 

υὲ τὸ θέλημαν τοῦ θεοῦ θέλομεν τὸ πάρειν. Καὶ ἄρεσεν τοῦ 

χοντοσταύλη. Τότες ἦρτ αν εἰς τ Σίνταν χαὶ ἔοισεν. χαὶ ἀ- 
σι ξ δ ἐν δ) 2Ὃ0 , " Ψ ᾿ » ὡ» ᾿ ᾿ , 

πεζέψαν, χαὶ ἐογάλαν τὰ χὰ α, καὶ ἀνοῖξαν τὸ ὀργίον χαὶ 

ἐπῆραν χριθάριν καὶ ἐταγίσαν ἘΜ. πασανοῦ πινάχιν, χαὶ 
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ΟΝ ᾽ ’ ι 5 , ᾽ ΕΣ , ΠΣ] χεῖνοι. ἀναπαύγουνταν, καὶ ἀχρόνουνταν. Καὶ ἀναφάναν δ΄ ᾿Α- 

“μόνοι ὅπου εἶχαν μηνίον τοὺς Γενουθίσους χαὶ τ τρ μρες 

σταύλης 
ῃ , , ι πς -“ ε 

προς χα! πξονᾶν σχοπον " Χα' πορχυτὰ ὠρὶσξν οΟ ΧΟ ντ 

Π " ΡΞ ᾽ Ὧν τὸ 

χαὶι ἐχαλινῶσοαν τ ἄλογα χαὶ ἐχασαλλιχέψαν, χαὶ ἐδῶχαν ὄνο- 
, , δ, » 

μὰν Σαντζουλία, ὅτι ἦτον ἀργά" χαὶ ηὗραν τοὺς δ΄ ᾿Αλαρ, 

νους, χαὶ. ἐπέσαν ἀπάνω τοὺς, χαὶ μοναῦτα ἐπροσχυνίσαν τον᾽ 
“- ἘΝ 0 ΝΣ “ὶ "«- 

“αὶ ἐπαράθησαν τοῦ χοντοσταύλη, χαὶ ἀρωτῆσάν τοις ἂν θέλουσι 

γὰ σταθοῦν εἰς τὴν ρόγαν του, οἱ ποῖοι ἐστάθησαν χαὶ ἐποῖχάν 

του ὅρχον᾽ χαὶ- ἀπὸ ξαὐτῆς τους ἐμάθαν πῶς ἐρθυνξαι τ ἁυνα- 
΄ ᾿ ᾿ , ἜΣ ἢ ΕΞ ΕΙΣ ΝΥ 

ξίχ χαὶ τὰ χαμνηλία. Καὶ τότες ἐπῆγεν ὁ. χοντοσταύλης 
ὃ , Β ; ᾿ ᾿Ξ Ρ, ΣΡΑΟΔ ἈΠΌΖΕΞ ΣΟ ΣΑ τὸ φουσάτον ἀπάνω τοὺς Γενουοίσους: χαὶ μοναῦτα ἐοάλαν 

Α Σ ς ι 5 , ! ᾽ ὃ Ψ» 7 Ἔ ΟΣ ἐσ ρε , 
φωνὴν Οἱ! Βουργάροι χαι αργξυῦν ξῖς τὰ οζαρία, αι φωνᾶ- 

ὶ ν - 

α ρὲ Πιέρ! τὸ ἑρμηνεύεται, ζῇ ὁ τὲ ΜΙ ἢ χαὶ -ἐ- 

6 
᾿ κ » ᾿ Α τ ν ι 

χείνους μερτιχοὸν ἐγωστήσαν που Δ Ων τς ΥΣ ἁμαξία ς, ἡκαν ὁματι 
ν ἐὰ δ Ν - ς - 

τον σχοτεινὰ δὲν τοὺς εἴδασιν" χαὶ ἅνταν ἐόγῆχεν ὁ ἧλίος ΣΘ ᾽ 

οἱ 
“-. » ΄ τὰ, ΒΥ ΞΞΘ Α Ξ 

δάν τοὺς χαὶ ἐπῆγαν γὰ τοὺς ἱ Βοὺρ γάροι ὅπου μεῖναν ὀπίσω, εἰς 

σχοτώσουν μὲ τὰ χονταρία καὶ σπαθία: καὶ ἕνας δοῦλος λε- 

γόμιενος Μπαξὶς ᾿νοῦ σχαχχουμάνου τὸν ἐχράζαν Κοσμᾷ δαχαί- 

ρα, χαὶ ὁ σαχχουμάνος ἄλλαξεν τὸ ὄνομιάν του χαὶ ἔχραζέν τον 

Αἰντώνιον, ὁ ποῖος ἐχ αθαλλίχευγεν, χαὶ ἦτον εἰς τὸν τόπον τοῦ 

μαστόρου του, διχτὶ ἐπῆγεν ὁ μάστρος του μ. τοὺς λοιποὺ 
ὅτ 

συντρόφους χαὶ ἀφῆχαν τοὺς Βουρ ργάρους νὰ τοὺς βλέπουν καὶ 

τὸ παιδὶν τοῦτον: χαὶ ἅνταν ἘΝΩΙ τὸ θέλημάν τους χαὶ θέλαν 
᾿ ἣ , :9 δ . ᾿ 

νὰ σχοτώσουν, ἔοαλεν φωνὴν ὅσην ἐδύνετον ἀπὲ τὴν μερίαν 

τοῦ ἀφέντη τοῦ χοντοσταύλη: υτδὲν τορμήσετε νὰ τοὺς ἐγ- 
᾿ τ' ᾿ Ν ; Ε ᾿ “Ὁ γίσετε, ὅτι ἐπαραδόθησαν εἰς τὸν μάστρον μου, καὶ ἀφῆχέν με 

χαὶ βλέπω τοὺς ὥς που νὰ στραφῇ μὲ τὸν ἀφέντην τὸν χον- 

τοσταύλην! Καὶ ἅνταν ἐξημέρωσεν, ἀφέντης ὁ χοντοσταύλης 
" ; ον; Α κ ΝΑ 

Ξστραφὴν, οτι ξιχεν πάγειν ὀμπρὸς με το φουσάτον του ὁιζχ 
. 

ν᾽ ἀποσχεπάσῃ μηδὲν πηδήσουν καὶ ποίσουν δισπλαῖζ ζίριν, χαὶ 
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“ ͵ Ν , ᾽ κ᾿ ᾿ ᾿" ᾿ , “Ὁ 

οὐρέν τους παραδομένους εἰς τὸ παιδὶν τὸν ᾿Αντώνην Μαχαιρᾶν-" 

διότι ἔξ ξευρε φράγγικα, χαὶ τὸ νὰ ξηφωτίσῃ χαὶ νὰ δοῦν τοὺς 

Βουργάρους πῶς ἔμελλε νὰ τοὺς σχοτώσουν, ἐόάλαν τον φωνὴν 
, Α " ᾿ Ν ύ , " , 5 

φράγγιχα: διὰ τὸν θεὸν παραδιδούμεθά σου χαὶ γλύτωσ᾽ μας! 
τὸ ΠΝ ΧΙ ἢ ΞΉ Ὁ 

Τότες ὥρισεν ὁ κοντοσταύλης χαὶ δῆσάν τοὺς χαὶ ἐφέραν τους 

ἔμ ταοοὲ εἰς τὴν Κερινίαν, καὶ τὸ πρᾶμαν ἐφέραν το εἰς τὴν. 

υ. 
κῃ “ , “ , ᾽ν ι - ᾿ » « - 
Γρυπημένην, καὶ χεῖ ἀπεζέψαν τὸ πρᾶμαν ἀπὲ τ᾽ ἁμαξία κα 

ἐφορτῶσάν τα εἰς τὰ καμήλια, ὅτι οἱ Γενουδσίσο. νὰ πᾶσ. ν γλή- 
» " “ ΒΟ τς » ., ᾽ 

γορα χαὶ ἀποφορτῶσαν τ᾽ ἁμάξια, καὶ ἐδάλαν τα ὅλα ἀπάνω ᾿ς 
“᾿ “., ᾽ , χε" ϑ - 

τὰ χυμήλια, καὶ ἐξέθησαν ἀπὲ τὴν Τρυπημένην χαὶ πῆγαν 
᾽ Δ ΤΙ , ἘΣ ϑϑεῖς ζ 52 ᾿ ΞΕ ἐπ , δ » “ 

εἰς τὴν Κερινίαν. Καὶ τ' ἁμαξία. τοὺς περοολάριδες ἁποφορτῶ- 

σάν τὰ χαὶ στράφησαν" θωρῶντα οἱ Γενουδίσοι ἀρωτῆσάν τους: 

ποῦ ᾽να! τὸ πρᾶμιαν τὸ ἐθαστούσετε; Καὶ εἶπάν τοὺς, πῶς ὃ 

χοντοσταύλης τὸ πρᾶμαν ἐπῆρέν το, ΣΙ τοὺς ἀνθρώπους ἄλ- 

λους ἐσχοτῶσαν, καὶ ἄλλους ἐπῆραν αἰχμαλώτους χαὶ ἐπῆρέν 

τοὺς εἰς τὴν Κε 

θησαν χαὶ ἐχαδαλλιχεῦσαν ἔρος Γενουδίσο! ἐδηγ. 

χαὶ “ἐπῆγαν, εἰς τὴν στράταν τῆς 'ἽΚΕριν νίας τὸν γενουάριον 

« τοΎ Χριστοῦ, χαὶ πολλὰ ἐπαραδάρτησαν, χαὶ ψέματα ἐχο- 

πιάσαν, χαὶ μάθαν πῶς τὰ πῆραν χαὶ βάλαν τα εἰς τὴν Κε- 

οινίαν . ιστευωδωμένα, χαὶ ἐστράφησαν εἰς τὴν Λευχοσίαν θλιμ- 

μένοι μὲ τὐϑ ἐς το να χαὶ πόνους. Θωρῶντα τούτην τὴν 

ζημίαν, καὶ φόδον καὶ σχοτωμοὺς καθημερινὸν ἀπὲ τὸν χοντο- 

σταύλην, ἐπῆραν βουλὴν εἰς τίντα λογὴν νὰ βάλλουν τὸν χον- 
Η " , Σ , Η 

τοσταύλην εἰς τὰ χεργία τους, χαὶ εἶπαν μξσοὸν τοὺς ---- ἐμε 

ἈΠ στ νοε Δονεϑλν ν  νς ΞΕ ΡΟ ὃ ΡΤ ΡῸΝ τ - ἡλύαμεν μὲ τὴν ρήγαιναν μὲ τὸν ὁρισμὸν τοῦ ρηγὸς νὰ μᾶς 
δ ᾽ , ᾿ 5 “οι; . " , 

παραδώσουν τὴν Κερινίαν, χαὶ ἃς πᾶμε νὰ τὴν ἀνοαγκασωμιν " 
᾿ ὦ ΄ Η ἊΣ ᾿ 

νὰ πᾶμεν καὶ πέρνοντα τὴν Κε ερινίαν, ἐχεῖ νὰ χυνηγήσωμιεν χαὶ 

τὸν ΩΣ ΕΣ ΤΤν; χαὶ εἰς τοῦτον τὸν μόδον θέλομεν βάλλειν 
» 7 ΕΣ Α 

εἰς τὴν ἐξουσίαν μας ὅλον τὸ 
“ἘΣ 
ἡγάτον τῆς Κύπρον. Τοῦτος ὃ 

΄ " 4 5» - Ἂ 3 - 
λόγος“ ἄρεσεν. ὅλους: καὶ ἅνταν ἐποῖχαν τὴν βουλήν, ἐπῆγαν 



ΡΟ ΘΝ, ὭΣ 

κ Σκι, νι ἐκ ἐμ ΣΤΟΝ δ γυ  ἀΑλυυ " 

Ὁ ΕΔΗ 
οἥγαιναν, καὶ εἶπάν της ταπεινὰ χαὶ κουρτέσικα: κυροῦ 

ς ἀφήχσαυεν τοὺς τόπους μᾶς χαὶ τὸ δικόν μᾶς, χαὶ 
Ἁ “- » - Ἀ " " 

ἤλθαμεν νὰ σοῦ ποίσωμεν ἐχδίχησιν ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς σοὺ τὴν 

“- γλ1 ἘΝ ΗΝ ἘΞ Υς -' ἡ “- ὶ λ Νὰ ω)ές, - δ. λ χοντοσταύλην χαὶ τὸν πρίντζην, καὶ νὰ τὴν βλέπωμεν διὰ τὸν 
» , ᾿ 5 ΄ 

ἠγαπημένον σοὺ υἱόν: χαὶ διὰ λόγου σὰ ας ἐμεῖναμιεν ὡς χαὶ 
» “ , ε ᾿ ἘΞ 

τώρα, ἔχομεν ις΄ ἡμέραις" διὰ τοῦτον, ὃν ΠῚ γὰ πᾶμεν 
ι Α 

νὰ πάρωμεν χαὶ νὰ αἶχμ μαλωτίσωμεν τὴν Κερινίαν. Ἢ ποίχ 

τοὺς εἶπεν: χαλοί μου φίλοι, ἀς πᾶμεν! ἀποὺ μέν μὲν ὦ 

8 Ἐν « ψΨψν 
χώλυμαν. Καὶ ἐχαθοαλλίχεψεν ἡ ρήγαινα ἀπάνω τῆς θαυμαστ 

, 
τα ν 

ἢ 4 δ ᾽ ΄ 

μούλας τοῦ ἀνὸρός τὴς οὲ Πιέρ, ὀνόυατι Μαργα 
ἘΣ 

τσεν ἀπάνω τῆς θαυμαστῆς μούλας γυναικεῖα, καὶ ἐπαράγγε:- 
-- 7, » , , , “-- , 

λεν τοῦ σχουτιέρη τῆς, ὀνόματι Πουτζουρέλλο, γα χρατῇ μετὰ 
ι Ὄ ““ , Ἁ ΄ 

τοῦ τὸ φτερνιστηρία τῆς, καὶ ἅντα τοῦ νέψῃ, νὰ γυρίσῃ τ 
, “3, 

πόδιν τῆς νὰ χότ τσὴ ἀνθρωπινά- ἡ ποίχ ἦτον χουντέντε, ὅτι 
δὶ , 5 ι « Ύ κ᾿ ᾽ 

τὰ φουσάτα ἐγδέχουντάν τὴν. Καὶ ἅνταν ἦλθεν χοντὰ εἰς τὴν 
ε ᾿Νδ ,᾽ΝἮΝ » ᾽ 

Αἰνιχίαν, οἱ Γενουθσίσοι χουντοο πόδιν, πόδιν, χαὶ ἐννοιάζουν- 

ταν, πέρνοντα τὸ χάστοον πῶς νὰ τὸ. ϑλεπίσουν, χαὶ ποίους νὰ 

Θάλλουν νὰ τὸ βλέπουν: χαὶ ὅνταν ἐνέθην ἡ ρήγαινα εἰς τ 
, Ω Ν ἮΝ 

ἀνήφορον, ἔνεψεν τοῦ Πουτζουοέλλου χαὶ ἐγύρισεν τὸ. πόδιν τῆς 
» - 

χαὶ ἐφόρησέν τὴς τὰ πτερνιστηρία, καὶ ἔσφιξεν τὴν μούλαν χαὶ 
- ͵ Ν , .ν 5 , 
ἐπήγαινεν τότες ἐράλαν φωνήν: ὅ,τις θέλει νὰ ἔρτῃ, ἀς ἐρτη, 

“ 3 ΕΣ Ἁ ν. 

χαὶ ἁποῦ δὲν θέλει νἄρτῃ ἀς πόγη εἰς τὴν φούρχαν! Καὶ μο- 
“" ΓΝ, ἦν κε 7ὔ τ, 4π- πλ Ἔχαϑ δέ; Ῥὸν , Ἶ 

γαῦτα ἔμπλασεν ἡ ρήγαινα τοῦ Σότου, χαὶ ἐπροσϑδέχτησᾶν τὴν 

πολλὰ τιμημένα. Καὶ ἅνταν ΠΥ Υ πη ο ο 

δῆσαν οἱ βουργάροι μὲ τὰ δοξάρια καὶ δῶξάν τους, ὁμοίως οὗ 

τζακρατόροι ἀποὺ τὰ ἐγχρύμματα, καὶ ἐκαταπληγ ὥσάν τους, 
» ἊΝ 

χαὶ πολλῆς: ἀντροπῆς ἐστράφησαν χακόκαρδοι εἰς τὴν Λευχο- 
,ὔ 3 κ 7 Ἁ Ε 

σίαν. Καὶ τὴν ρήγαινα ἐπῆράν τὴν εἰς τὴν Κερινίαν μὲ τὴν 

ὑποταγήν τῆς χαὶ μὲ τὸ διχόν τῆς. Τότες ἦρτεν ὀμπρός τῆς ὃ 

Δημήτρης Τανίους ὃ γοχυυατικός ΤῊΣ; ΚΒ ΠΡ οσχύνησέν τὴν 
» γ , ,ὔ Α ἷἷἣν 

χαὶ εὐχαρίστην τῆς, καὶ εἶπέν της: ἄ, χυρά μου, τίντα χακὸν 
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ἐποῖκα τῆς αὐθεντιᾶς σου καὶ ἐφυλαχίσες με; σάντες τῆς χά- 

ρίτας ἁποῦ ᾿θέλες νὰ μοῦ ποίσῃς! ὅτι ἐπειδὴ ἀξιωθῆχα καὶ 

ἐφέρα σου τὸ χαρτίν, γὰ μείνω ἀρεστιασμένος, ὥς που νἄρτῃ ἡ 

ἀφεντιά σου! ὅμως ὁ θεὸς νὰ σὲ πολυχρονῇ. Καὶ ἀπολογήθην 

του ἡ ρήγαινα χαὶ εἶπέν του: υἱέ ὕου Δημήτρη, ὁ θεὸς τὸ 

ξεύρει, ὅτι ἐπῆρα τόσον φόύον, ὅνταν μοῦ εἶπες τὰ μαντάτα, 

χαχὰ μπόρε νὰ φυλαχθῇ εἰς τοὺς παιδίους, ὅτ᾽ εἰ εἶχαν ἐδγῆν 

ἀπὲ τὰ χείλη σου, ἤμουν σκοτωμένη, ὁμοίως χαὶ ὁ τρισάχριθός 

μου υἱὸς ὁ ρήγας, καὶ τὸ νησὶν ἤθελεν αἰχμαλωτευθῆν ὄχι 

διὰ τόσον ἔλθοντος σου εἰς τὴν Κερίαν ἔλειψέν σου τίποτες. 

Ναί, εἶπέν της, κυρά μου, τὸ πρόσωπον τῆς ἀφεντιᾶς σου! ἀμμὲ 

ὁ χαλοπίχερος ὁ καδαλλάρης ὁ καπετάνος ἐποῖχέν μου περίτ-- 

του παρὰ ποῦ πρέπει, χαὶ εἰς τὴν μαχάριάν σου ζωὴν ἁποῦ 
᾽ 

τὸν ὥρισες χαὶ εἰς τὴν ζωήν του. Καὶ μοναῦτα ὥρισεν χαὶ ἐ- 
Ύ ΄: ἘΣ , ᾽ ᾽ . , ΄ 

πιντῶσαν τὸ μηνιόν του ἀπάνω εἰς τὸ εἶχεν ὑπέρπυρα ρ' τὸν 
ς: , ι Ω ,ὔ ᾿ - ᾿ ᾿" - " ἢ 

χρόνον, καὶ ἐμήνυσεν χαρτὶν τοῦ σὶρ Πὸλ Μαριτζᾶ τοῦ ἐμπα- 

λῇ τῆς αὐλῆς τῆς νὰ τὸ πιντώσῃ μοναῦτα. 
ΜχιἣδΝ ς , γὰ ᾽ Α ᾿ “Ὁ ΦΝ 

Εδωχεν ἡ ρήγαινα τοῦ μαγείρου τῆς καρ τζὰ νὰ πᾷ ν᾽ ἀ- 
, " ὃ κ ᾿ “ ι ᾿ “ , » , 

γοράσῃ ὄρνιθες διὰ τὸ φᾶν τῆς διὰ τὸν δεῖπνον: τότες ἀρχέ- 
:ἂφ- Ἢ ι 4 Ξ ΣΑΙ » , εἰ ΤᾺ. 

ψαν οἱ λᾶς χαὶ μουρμουρίζαν: ποῦ ναὔρωμεν χρηάτα χαὶ ὀρ- 
΄ ὃ Υ ᾿ Ξ , ᾿ ᾿ ΄ ᾿ , ἢ 

νιθίχ διὰ τὸν χοντοσταύλην χαὶ τὴν ρήγαινα, χαὶ σιτάριν 'χαὶ 

ἄλλην φαγοῦραν; χαὶ κεῖνον τὸ ἔχομεν εἶναι πολλὰ ὀλίγον " 
Ἄ “ Ω. “ « , ε 

τίντα νὰ γενοῦμεν ἂν μᾶς παραχάτσουν οἱ Γενουθδίσοι; Ὁ χον- 

τοσταύλης ἦτον ἀπλιχεμένος εἰς τὸ ἀπάνω κάστρον, χαὶ ἡ ρή- 
᾽ ἃ ον τὰ ἦ 9 

γαινα εἰς τὸ ζώχαστρον᾽ χαὶ μοναῦτα ὁ κοντοσταύλης ἐχατέ- 
“ θην, ἐμπροσδέχτην τῆς, χαὶ ἐπαραχάλεσέν τὴν νὰ πάγῃ ἀπάνω, 

δι ᾽ “- “ 7, ᾽ , 

χαὶ δὲν ἀχοῦσεν λαλῶντα: ἔχω ἀποταγὴν πολλὴν χαὶ δὲν 

ἠμπορῷ νὰ φυλαχιστῶ. Καὶ ἐπαράδωχέν τῆς τὶ ἀνοιχταρία χαὲ 

δὲν ἄχουσε νὰ πάρῃ, εἶπέν του: ὁ θεὸς ἔρισέν με εἰς τὴν βλέ- 
͵7ὔ ι Α "»"-᾿΄ "ἦ ᾿ " ,ὔ , ᾿ ,ἷ 

πισίν σου, καὶ σοὺ μοῦ διδοῖς τ' ἀνοικτάρια; χράτε τὰ καὶ βλέπε 

τὰ διὰ τὸν ἀδελφοτέχνον σου. Τότες ἡ ρήγαινα ἐγροίκησεν τὸν 
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γογγυσμὸν τοῦ λαοῦ διατὶ δὲν εἶχαν νὰ ζήσουν, ἔρισεν καὶ 

ἐχράξαν τὸν χαπετάνον χαὶ τοὺς μαστόρους καὶ ὅλον τὸ πλῆ- 

θος τοῦ λαοῦ καὶ εἶπέν τους. ἄρχοντες, ἐγὼ ἦλθα ὧδε νὰ φύγω 

ἀπὲ τοὺς ἐχθρούς μου, ἀμμὲ δὲν ἦρτα νὰ μὲ μαντενιάζετε" μὲ 

τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ ἔχω διὰ λόγου μου χαὶ διὰ λόγου σας. 

Τότες ἔρισεν καὶ ἐχράξαν τὸν Δημήτρην τὸν γραμματικόν τῆς 
ι τ δ Δ᾽, ἡ ͵ . ᾿ ΔΆ ᾿ .-. ὃ ᾿ ᾿ 6 καὶ εἶπέν του: φέρε μὸυ τὰ καρτζὰ τὰ βχστᾷς ὡδε! Καὶ ἐοα- 

στάξαν χαὶ φέραν τα ὀμπρός τῆς ν΄ χιλιάδες τ΄ γρόσια, χωρὶς 

τὰ δουκάτα χαὶ τὰ καρτζὰ τὰ μιχρά" τότες εἶπεν τοῦ χαπε- 

τάνου: πέψε ὕου ἀπὸ τοὺς λᾶς τῆς Κιρινίας νὰ πᾶν εἰς τὴν 

ἀνορίαν ν ἀγοράσουν πᾶσα πρᾶμαν τοῦ φαγίου. Καὶ ἤτζου 

ἐγίνετον ᾽ χαὶ ἐπῆγᾶν, χαὶ ἐφέραν καὶ γεμῶσαν τὸ χάστρον σι- 

τάριν, καὶ χριθάριν, σφχχτά, χοιριδία, ὀρνιθία, τυρία, καὶ πᾶσα 

χαλόν. Μεσὸν τοῦ κοντοσταύλη χαὶ τῆς ρήγαινας ἐγέμωσεν 

τὸ χάστρον πᾶσα πρᾶμαν τὸ ἐχρήζετον, χαὶ ἐθλεπήθην χαλὰ 

χαὶ δυνατά, ὡς γίον νὰ τὸ γροικήσετε παράμπρος. 

Μέσα εἰς τούταις ταῖς ταραχαῖς καὶ τὰ ἀργίσματα τοὺς 

Γενουθίσους, χανεὶς δὲν ἐστράφη νὰ πᾷ πρὸς τὴν Ρόδον: εἶχεν 

πέντε μῆνες, χαὶ οἱ Ροδῖταις ἐπεθυμοῦσαν νὰ μάθουν μαντά- 

τον" ἐθχαυμάστην ὁ μέγας μάστρος καὶ ἀρμάτωσεν μίαν γα- 

λιότταν χαὶ ἐμπῆχεν μέσα χαὶ ἦλθεν εἰς τὴν Κύπρον. Τὸν 

γεννάρην «τογ Χριστοῦ ἦλθεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχωστον, χαὶ ἐγύ- 

ρεψε νὰ μπῇ μεσόν τους νὰ τοὺ: σώσῃ. Θωρῶντα οἱ Γενουθί- 

σοι, ὅτι ἐχατακουρσέψαν τὸ ρηγάτον, καὶ τίποτες δὲν εἶχαν 

οἱ λᾶς, καὶ ἦσαν ἐννοιασμένοι, χοκὸνς ὃ μέγας μάστρος ἐπλημ- 

μέλαν πολλὰ χαὶ τίποτες δὲν ἠμπόρησε νὰ ποίσῃ, ἀπὲ τὴν 

πλῆξιν ἀστένησεν καὶ ἐπέθανεν τὸν φευρουάρην «τογ΄ Χριστοῦ, 

χαὶ ἐθάψαν τον εἰς τὸν ἅγιον ᾿Ιωάννην εἰς τὸ Σπιτάλιν τῆς Λευ- 

χοσίας τῇ ις φευρουαρίου, καὶ ἐστράφην τὸ ξύλον εἰς τὴν Ρόδον. 

Τώρα νὰ ξηγηθοῦμεν τοὺς πολέμους ἁποῦ ἐπολεμίζαν 

ἁποῦ ἦτον ἀπὲ τὸν θεὸν φυλαμένη τὴν Κερινίαν οἱ Γενουοίσοι. 



ν᾽ ἀποθάνωμεν" 

2902 ἈΞ Ὸ ΝΕΤΗΙ Ὁ ΣΝ ΑΥ ΧΕ Α ΡΝ 
᾿ -" Ὁ.» Υ ᾿ νύξας Φ πὶ μρτυτ ᾿ 

Καὶ τῇ τιὃὁ ἰχνουαρίου ΧΤΟΎ Χριστοῦ ἐφουσχῶσαν τὸν 

ρὲ Πιὲρ λαλῶντά τοῦ --α ἐδιαμερίστησαν οἱ θξιοί σου τὴν Κύ- 
ι 

προν, ὃ νεῖς ἀν τὸ ἅγιον Ἱλαρίον χαὶ ὁ ἄλλος τὴν Κερι- ἐπ 

νίαν - ἐσέναν ἴντα σοῦ μεῖνεν; εἶπέν τους ---- χαὶ τίντα ἐμπορῶ 
" ᾿ 5 ᾽ , ᾽ , τ ν 

νὰ ποίσω ἐγὼ ἘᾺΣ ὀρφανόν, ἀποχλεισμένον εἰς τὰ γεργία 
Μ : , -: , ἔρ » ᾿ κ᾿ 

σας; ἵντα νὰ ποίσω; Εἶπαν του --- ἔογα ἔλα μετά μας. νὰ τὴν 
Ὁ , ᾽ ΄ , ᾿ 

πολεμίσωμεν. ἘΕϊπέν τοὺς ---ὶ εἰς τὸν ὁρισμόν σας, νὰ τὴν πο- 
ὦ ΔΝ 

λεμίσωμεν! -τα Καὶ νὰ πάρωμεν χαὶ νὰ σοῦ τὴν δώσωμεν. 

Θίσους ὁ σὶρ Πιὲρ τὲ Καὶ ἀρματώθην ὁ ἀμιράλης τοὺς Γενοῦ 
, “Ὁ ᾿ ᾿ .» νι ῃ’ ᾽ , - ᾽ ’ 

, “- γ)Ὸ 5 Φ Ὁ τ Ὁ ν᾿ Τὸ κ΄ ν -- Κάμπε Φρεγγοῦγγε μὲ τὸν ρηγὰ μὲ ἀνθρώ υς τῶν ἀρμὰ 

των, χαὶ ἦρταν εἰς τὸ Δίκωμον χαὶ ἐκεῖ ἐποῖχαν τὴν χατού- 
Ν » -“" “-" , “ : 

γαν τους, διχτὶ ἐφοθοῦνταν νὰ διαδοῦν τὸ Διάδαν, ὅτι ἐδλέπαν 

οἱ Βουργάροι χαὶ ἄλλοι πολλοὶ λᾶς τῶν ἀρμάτων. Τότες ἐπέ- 

ψαν μίαν καλὴν συντοοφίαν λᾶς τῶν ἀρμάτων νὰ πᾶν νὰ δια- 
- . 5 

χαὶ λᾶς πολλὰ ἐολέπαν χαὶὲὶ ΄- βοῦν. Τὸ Διάδαν εἶναι στενόν ᾽ 

ὌΡΘ γτες » “"; . » , ᾿ - ε 

ἀπ ὧδε χαὶ ἀπὸ χεῖθεν “καὶ πολλὰ ἐσφίχτησαν νὰ διαθοῦν οἱ 
Ν 5 5 

Γενουδίσοι χαὶ δὲν ἠμπορῆσαν, καὶ λαδωμένοι “αὶ ἀντροπια- 

ὑένοι ἐστράφησαν εἰς τὴν κατούναν. Θωρῶντα ὃ ἀμνιράλης ξ- 

πεψεν πολλοὺς καὶ πολλαῖς φοραῖς, καὶ ἐστρέφουντα ὡς τὸ 

πρῶτον - χαὶ ἀφῆναν καὶ ἐδιχοχῖναν μερτικόν, καὶ ἐπιάναν τοὺς 
᾿ » , ᾿ -. ᾿ Α ᾿ 

καὶ ἐπεμπᾶν τοὺς εἰς, ταῖς φυλαχαῖς εἰς. τὴν Κερινίαν 
ι 5 [Ὰ ᾿ ᾽ "- ;» - Α Ἀν 

πολλοὶ ἐσχοτώθησαν. Καὶ ἐποῖχαν. εἰς τοῦτον τὸν πειρασμὸν ἢ 

ἡμέραις εἰς τὸ Δίκχωμον, χαὶ πλημμελοῦσαν. μέρα νύκταν, καὶ 

μὲ πᾶσαν ἀντροπὴν καὶ ζημίαν. 
: 

» ἊΣ ϑ 3. ἮΝ ΠΕΣ, " ᾿ 

ἀγαναχτῆσαις ταῖς εοιχοάςαν τὰ φουσατα 

,ὔ 

ἐστρέφο ουνταν 

Θωρῶντα ἃ 
" Ρρ;, γ - » Ὲ 

τοὺς Γενουοίσους, εἶπαν τοῦ ἀμιράλη: φαίνεταί μᾶς ὧδε θέλετε 

ν πῶ φ» Ὁ ῳ 
πιο 
Ὁ Ξ ῷ χαθημερινὸν πᾶμεν χαὶ κατα- Ξ 

᾿ -" ᾿] - Μ 

χόθγουν μὰς, ἀς στρχφοῦμε νὰ πᾶμεν ἔσω μας! 
"Ὁ "Ὁ , » 7 , “- ᾽᾿ 

Καὶ ΠΡ ἰουνουαρίου ἐκαδαλλιχέψαν γὰ στοαφοῦν εἰς 
: 

τὴν Λευχοσίαν. Καὶ θεωρῶντά τοὺς μὲ τὸν ρῆγα ἕνας παπᾶς 

Ρωμαῖος ἐρώτησέν τους, τίντα ἔχετε χαὶ πλημμελᾶτε; Οἱ Γε- 



ψ 
ν 

γι 
᾿ 

Ὁ [ω “: -- γι ἴω) »", [δω Ὁ οϑ Χ 

ἴα ὦ - Σ - Ὅν 
νουθίσο. ὡς γνώστιχοι ἐχομπῶσαν τὸν παπᾶν, εἰπάν του: πα- 

ε ἮΝ -“ 5 ᾿ ῃ 
τέρα ὯΣ οἱ θειοῦδες τοῦ ρηγὸς ηὗράν τον ὀρφανὸν χαὶ πτω- 

χὸν, χαὶ ἐμοιράστησαν τὸ νησίν του, ὃ πρίντζης ἐπῆρεν τὸν ἅ- 

Χ 
-" 

γιίον Ἰλαρίόν, καὶ ἡ ρήγαινα χαὶ ὃ χοντοσταύλης ἐπῆραν τὴν 

Κερινίχν, χαὶ ἐφέρχμέν τον νὰ τοῦ τὰ δώσωμεν: χαὶ χάθουν- 
» ᾿ » ε Ἷ δὲ ἐ ΦανεΣ, ὦ , πο ἐν Α “ ᾿ 

ται εἰς τὸ Διαοᾶν χαὶ ὃὲν ἡμποροῦμεν νὰ πᾶμεν νὰ τοῦ τὰ 
δώ ᾿ ἣν " “ ἈΠ τον ἵ 
ὥσωμεν τὸ ἐὸικ ου, νὰ πᾶμεν καὶ ἐμεῖς ἔσω μας. ᾿Εννοιά- 

στὴν ὃ παπᾶς ἘΝ οἱ 

ἔνοι νὰ πᾶτε εἰς τὴν Λευχοσίαν. ᾿Εγάοησοαν Ἵαρὼν μεγάλη υ. ΕΤΙ . ξιςΞ Τῇ ξυχοσιᾶν. χαρησα “ρα ψξγτλὴν 

χαὶ ἀχλουθῆσαν τοῦ παπᾶ, χαὶ ἔμπασέν του: ἀπὲ τὸ μονοπό- 

τὶν, χαὶ ηὗράν τοὺς ἄ μέριμνους ὅτι οἱ λᾶς τῶν ἀρμάτων καὶ 
τς Ἀϑύσ δι ᾿ Η τ ι 

οἱ Βουργάροι θωρῶντα τὰ μαχελλεῖα τὰ ἐποῖκαν τοὺς Γενου- 
, “ 

Οίσους, χαὶ θωρῶντά τοὺς πῶς δὲν ἐτορμοῦσαν νὰ 

ἀμεριμνῆσαν χαὶ ἐκάθουνταν κάτω χαμηλά" χαὶ τότες ἐπῆραν 

ἀποὺ πάνω κάτω" οἱ Βουργάροι καὶ οἱ λοιποὶ εἶδαν ὀλίγους 

Γενουσίσου: χαὶ ἔρχονταν ἀπὲ τὴν στράταν, ἐτρέξαν, καὶ εὑ- 

ρβέθησχν πιχομένοι ἀποὺ πάνω χαὶ ἀποὺ κάτω, καὶ ἐγυρέψαν 

νὰ φύγου- χαὶ ἐῤάλα φωναῖς οἱ ἀπουπόνου τοὺς χάτω, καὶ 

ὅσους ἐμπορίσαν ἐχαταχκό Ψψχν οἱ Γενουύδίσοι, οἱ δὲ λοιποὶ ἐπῆ- 

γὰν εἰς τὸν ἅγιον (Ἱλαρίον) χαὶ ἐγλυτῶσαν. Καὶ ὁ ἀμιράλης 

ἐδηγήθη γὰ πάγῃ εἰς τὴν χώραν, καὶ ἀφῆχεν χαπετάνον μὲ 

τὸν ρῆγα, χαὶ ἐπῆγε νὰ βλεπίσῃ τὴν Λευχοσίαν. ᾿Εμπαίνοντα 

οἱ Βουργάροι εἰς τὸν ἅγιον Ἱλαρίον, ἐμέτρησέν τοὺς ὁ σὶρ Τζουὰν 

Περότ, ὃ ποῖος ἦτον μὲ τὸν πρίντζην, χαὶ οὖρέν τους πα 

θ΄ ἀνθρώπους οἱ ποῖγοι ἐσχοτώθησαν εἰς τὸ Διάόαν τὸ στένον. 

Καὶ ὁ σὶρ Πιὲρ τὲ Κασὶν ἦτον μὲ τὸν π ἰνγτζην, καὶ ἐπῆγεν 
5 , 

ἀτὶ ὧδε χαὶ ἐπιάστην. 
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Τότες ἐπῆραν τὸν ρὲ Πιὲρ μετά τους, ὡς γίον νὰ εἶχεν 

εἶστεν σφαχτὸν νᾶχα θέλειν νάχαν τὸ σφά ἄξειν, τὸ ὀρφανόν, τὸ 
Α 

ἀναχέφαλον, χαὶ ἐποῖχαν ταῖς χατούναις εἰς τὸν ἅγιον ᾿Αντώ- 

νιον. Τὰ χτηνὰ τὰ εἶχαν διὰ τὴν ζωήν τοὺς τῆς Κερινίας ἐ- 

Θόσχουνταν ἔξω, καὶ καθημερινὸν ἐσχοτόναν καὶ τρῶγάν τα, 

χαὶ ἐχαταλύσαν τα. Ὃ χοντοσταύλης χαὶ ἡ ρήγαινα ὡρίσαν 

καὶ ἐσηκῶσαν τοὺς πούντους χαὶ ἐκαρφῶσαν τὰς πόρτας. Τό- 

τες ἦρταν οἱ Γενουθίσοι χορτέσιχα χαὶ εἶπάν τους: χαλέ, δότε 

τὸ χάστρον τοῦ αὐθέντη του! Οἱ λᾶς τοῦ χάστρου εἶπάν του: 

τὸ κάστρον ἔνι τοῦ αὐθέντη μας τοῦ ρηγὸς καὶ μεῖς ἀνθρῶποί 

του χωριστῆτε ἀπὲ τὸν αὐθέντην μᾶς, χαὶ ἀς ἔρτῃ χαὶ ἀς 

περιλάδῃ τὸ χάστρον του! Τότες ἐξητιμάσαν τὴν ρήγαιναν, 

λαλῶντα: ἔφερές μας γὰ μᾶς δώσουν τὸ χάστρον χαὶ μὲ ταῖς 

τέχναις σου ἐξαπόλυσές μας, καὶ ἔφυγες καὶ πον εἰς τὸ χα- 

στέλλιν! ᾿Εσύραν͵ βερουτουνία καὶ ἀποὺ πάνω ἐρρίψαν πέτραις 

χαὶ ἄλλα ἀργαλεῖα, χαὶ ἐπηγαῖναν ἡ πέτραις ὡς ταῖς χατού- 

ναις, καὶ λαμπρὸν Ἑλληνικόν, πολλοὺς ἐπληγώσασιν. Τότες 
᾽ “ » διὰ ᾿ 4 Α ᾿ 

ἐσηχῶσαν τὴν κατούναν χαὶ ἐπῆράν τὴν ἐξωμέρου νὰ μὲν ἐ- 
γεν ἃ ΚΕλδ « ᾿ » ΕοΌγ, ΞΥΞ ΥΞ πολέ ἀρῦστο . ἐπελ ΓΟ 

φτάνῃ πέτρα, καὶ ἀρχέψαν εἰς τοὺς πολέμους - χαὶ ἐπελεχοῦ- 
ι ͵ ᾽ , “ ᾿ “ , 

σαν σχάλαις καὶ πέτραις καὶ τὥενία χαὶ μάνγχανα πολλά, καὶ, 
, ε ᾽, 

ὡς τὴν Ύ ἡμέραν φευρουαρίου ἐτελειῶσαν. 
' 

Καὶ τὸ σαδόάτον τῇ δ΄ φευρουαρίου «τογ Χριστοῦ ἀρ- 
ματώθησαν οἱ Γενουδίσοι χαὶ ἐπῆραν χ' σχάλαις μετά τους. 

ι 

ὅτι εἶχαν πολλαῖς σχάλαις εἰς τὴν Λευχοσίαν καὶ ἔπεψέν τους 

ὁ ἀμιράλης εἰς τὴν Κερινίαν, χαὶ οἱ Βουργάροι ἀπηδῆσαν χαὶ 

ἐπῆράν ταις, καὶ ἐσκοτῶσαν ἀποὺ ταῖς ἐπῆραν χαὶ χεῖναις ἐς 

πῆράν ταις εἰς τὸν ἅγιον Ἱλαρίον, καὶ ὅσους ἐπιάσαν ζωντανοὺς 

ἐθάλαν τους εἰς τὰ σίδερα εἰς τὸν ἅγιον ᾿Ιλαρίον᾽" καὶ οἱ Γε- 

νουθίσο: ἐγδὲεχ οὔντάν τους χαὶ ἐμάθαν ἀπὸ κείνους ἁποῦ ἐφύ- 
“ 

γᾶν πῶς ταῖς ἐπῆραν οἱ Βουργάροι. Τότες ἐπῆράν τους χαὶ, 

ἐπῆαν εἰς τὴν Κερινίαν, χαὶ μοναῦτα ἐκόψαν χλαδία τῶν δέν- 
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ι ᾽ ,ὕὔ » ν ᾽ὔ “Ὁ , ι ΕΣ “-- - 

δρων, χαὶ ἐρρίψαν τας τὸ χαντᾶχιν τῆς Κέρινίας, καὶ ἐπῆραν 

ταῖς σχάλαις καὶ ἐχουμπίσαν ταῖς εἰς τοὺς τοίχους, χαὶ ὅσα- 

ξύλα ἠμπ τορίσαν νὰ εὕρουν ξερὰ -ἐ ἐρρίψαν τὰς" εἰς "τὸν χαντάκιν: 

Ο᾽ κοντοσταύλης ὥρισεν, χανενεὶς Κερινιώτης υηδὲν δείξ ζἢ πρό- 

σῶπον. Θωρῶντα οἱ Γενουδίσο. πῶς τινὰς δὲν δείχνει φανὸν 
᾽ ὔ 

ἀπὲ τὸ χάστρον, ἀμεριμνῆσαν χαὶ ἐννοισ 
, 

τῆσαν ὅτι διὰ πρώτης 

νὰ. τοὺς παραδοθοῦν τότες εἶπαν τοῦ Ὧ ς: --- ἐννοῶ μὲν: 

ἔχης, χαὶ εἰς β΄ ὥραις νὰ μποῦμεν εἰς τὴν Κερινίαν. Παραῦτα 

ἐδιαλαλῆσαν τὸν ὁρισμὸν τοῦ ρηγός: ΕΣ μικροί, μεγάλοι, 

ὅπσυ εἶστε εἰς τὴν συντροφίαν τῆς ἀφεντίας τοῦ ρηγός, μηδὲν 

τορμίσετε νὰ σύρετε βερετοῦνιν εἰς τὴν Κερινίαν, ἂν θέλουν 

νὰ δοθοῦν εἰς τὸν ἀφέντην τους ἀχο ὃ 

εἶ(στε) ᾽ς τὸ κάστρον, ἂν θέλετε μὲ τὸ καλὸν νὰ στρέψετε τὸ 

χάστρον τοῦ ἀφέντη του, θέλετε μείνειν ἀναπαμένοι, καὶ ὁ ρή- 

γας. θέλεϊῖ σᾶς περι ιλάθειν μὲ μεγάλην χαράν, καὶ θελεῖ σᾶς 

μερετιάσειν πασανοῦ χατὰ τὸ πρέπει, χαὶ μηδὲν εἶστε ἀπότορ- 

μοι νὰ σύρετε βερετοῦνιν . εἰς τὴν χατούναν τοῦ ἀφέντη τοῦ 

ρηγός, καὶ εἴ τις θελήσει νὰ σύρῃ θέλομεν τὸ χρατήσειν διὰ: 

παράθουλον: καὶ ἂν δὲν τὸ δώσετε μὲ τὸ καλόν, θέλομεν ἐμ- 

πῆν μὲ δυναστείαν χαὶ θέλομεν σᾶς καταχόψειν, ὡς παράθουλοι 

τοῦ ρηγός. ᾿Απ τολογήθην ὁ λαὸς ἀπουπάνω τοῦ κάστρου χαὶ᾿ 

εἶπαν τοῦ διαλαλητῆ: ἄμε πὲ τοῦ ἀφέντη μας ἀπὲ τὴν μερίαν 

τῆς κυρᾶς μας τῆς μητέρας του χαὶ ἀπὲ τὴν μερίαν τοῦ ἀφέντη 

τοῦ χοντοσταύλη τοῦ θείου του καὶ ἀποὺ ὅλους μιχροὺς καὶ με- 
, “ “ ν τ » " , ᾿ " ᾽ , 

γάλους, ὅτι ὅλοι μας κρατοῦμεν τὸ αὐτὸ χάστρον διὰ τὸν ἀφέντην 

μας τὸν ρῆγα, ἀς ἔρτῃ μονός τοῦ καὶ νὰ 'τὸν προσδεκτοῦι ὕμεν, ὡς 

γίον προείπαμεν" ἀμμὲ ὄχι γὰ μπῇ κανένας ἀπὲ τοὺς ἄπιστους 

Γενουδίσους τοὺς παράθουλους, ὁποῦ παραχαλοῦμεν τὸν θεὸν νὰ" 

᾿δῇ τὴν ταπείνωσίν μας καὶ νὰ σηχώσῃ τὴν σουπερπίαν τους" ᾿ἡ 

Γραφὴ λαλεῖ, μὲν φοδηθῇς ἀποὺ ἄνθρωπον σουπέρπιον, ὅτι ἂν 

ἦναι σήμερον αὔριον δὲν εἶναι" μηδὲν τὸ θελήσῃ ὁ θεὸς γὰ 
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σταθοῦμεν νὰ πιαστοῦμεν ἀπὸ τοὺς Γενουδίσους, οἱ ποῖοι ἔνι 

ἐφίορχοι, χαὶ ἐμόσαν τοῦ ἀφέντη υας τοῦ ρηγός, χαὶ ἐπῆραν 

τὴν θαυμαστὴν χαὶ πλουσίαν πόλιν τὴν ᾿Αμμόχουστον, ὁμοίως 

χαὶ. τὴν μεγάλην χώραν τὴν Λευχοσίαν, καὶ μὲ μαρτυρίαις καὶ 
ἐσ αν , ᾿ αῇ 

πολλὰ βασανίσματα χαὶ ρ΄ χιλιάδες τέχναις ἐσηκῶσαν τὸ βίον 
Ν - " 

τοὺς χαδαλλόριδες χαὶ τοὺς προδέλοιπους " διὰ τοῦτον προτή- 
γι , ται ᾿ “ ᾿ 5 

τερα ν᾿ ἀποθάνωμεν ὅλοι μας καὶ πᾶσα εἷς, παρὰ ν' ἀφήσωμεν 
ἜΡῚ Ξ- Ρ, « ΕΞ ὴξ “ᾧ τ ΣᾺ Σ 5 ͵ 

τοὺς Γενουοίσους νὰ μποῦν ὡὸς. Και παραῦτα οὗλοι ἀντάμα 

-ο 
ΠΕ Ψο “ δι ὙΠ ΡῚ 
ὁ διαλαλητὴς δὲν ἔθελε νὰ στραφῇ, 

δι. 

ἕναν στόμαν ἐόάλαν φωνὴν ---- ζῇ ὁ ρὲ Πιέρ! γ΄. Θωρῶντα ὅτι 

ἀμμὲ προστοῦ ἐδιαλάλεν, 

τότες ἐκαταλαθῶσάν τὸν μὲ τὰ βερετουνία, καὶ ἔφυγεν χαὶ 

ἐπῆγεν εἰς τοὺς χαπετάνους, χαὶ ἐξηγήθην τὸ ἐγροίκησεν ἀπὸ 

τὴν Κερίαν. 

Τότες ἐποῖχαν ἀποὺ σανιδία παφέζια χαὶ σχάλαις, καὶ 

ἐφέραν τα παλε χαὶ ἦρταν, χαὶ ἦτον χαὶ ἡ ἄλλαις ἐχεῖ ἠχουμ- 

πισμέναις" καὶ πάλε ἐξαναδιαλαλῆσαν ---- εἴ τις νὰ μπῇ ἀπὸ ταῖς 

χάστρον νὰ βάλλῃ φλάμπουρον ὁ πρῶτος νὰ 

Γροιχῶντα οἱ ἀπέσω, τοῦ μη τὰν πάλε ὁ δια- 
ΟΞ τς ι ΝΞ Ἄ , 

λαλητὴς ἐδιαλάλησεν --- ὅπου νὰ βάλλῃ, τὸ β΄ νὰ ἔχῃ ὑπέρπυρα 
ὶ πόλςε ἐδι λαλ ἜΣ ΘΕ τς Π Θ  δλν ,ὔ Ψ “Μ᾿ . 

. καὶ πάλε ἐδιαλάλησεν --- ἁποῦ νὰ βάλλῃ τὸ γ΄ νὰ ἔχῃ ὑπέρ-- 

πυρὰ τ. Καὶ ἀπέσω ἔθαλαν ἄλλ Ὀλάμπωρον " -- Ὑδι ὁ δ΄ νὰ 
7 ΄ » , » «-. ᾿ γ᾽ 

ἔχῃ ὑπέρπυρα ρ΄. Καὶ ἀπέσω ἐδάλαν ἄλλον, καὶ εἶπαν τους: τὰ 
, "- "« ᾽ ΝΔω - , 

φλάμπουρα τὰ θέλετε νὰ βάλλετε εἶναι πε νωῖς τοῦ ρηγός! 
,ὔ , "» “ , . ͵ 

ἄπιστοι Γενουθίσοι, παράόουλοι, ἐμεῖς βάλλομεν τὰ φλάμπου- 
α ἜΤ Ύ Ύ τ Ὲ ἂς, “2 ; βάλλομεν χαὶ τῇ εὐ πτλόλω ΣᾺΣ ) ὸ ρα τοῦ ἀφέντη μας, καὶ βάλλομεν καὶ τὴν ψυχήν μας χαὶ τ 

κορμίν ! μᾶς νὰ τὸ βλεπίσωμεν, ὄντα θελήση ὁ θεὸς νὰ μᾶς λυ- 
᾿ 

τρώσῃ, νὰ φύγετ τε νὰ πᾶτε εἰς τὴν χαχὴν ὥραν! Κα! μοναῦτα 
Χ] ’ 

ἐσύραν βερετουνία καὶ ἐδῶξάν τους" καὶ ἐστρόφησαν χαὶ ἐπο- 

λεμίζαν β΄ ὥραις, καὶ ἐθυμώθησαν πολλὰ οἱ ἀποὺ πάνω. Καὶ 
εἰ : , ἣν" -, ΝΟ, " , 

ἀπάνω μέσα εἰς ὅλους ἦτον ἕνας παιδίος καλὸς τζακρατόρος 3: 

χἢ ἐχόρδαινεν ὄμορφα, καὶ ἐκόρδωνεν τοῦ χοντοσταύλη, χαὶ ἔ- 
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συρνεν πολλὰ καλὰ καὶ δὲν ἔχανεν βερετοῦνιν. Καὶ ἐσχοτῶ- 
, » , 3 ΄,ὔ ᾿ ᾿ 

σὰν. υ ἀνομάτους ἐχείνην τὴν ἡμέραν ἀπὲ τοὺς Τενουθδίσους. 
“Ὕ Ξ ἔθ - ᾽ δ αν Ξ τ π 

Καὶ χεῖνος ὁποῖ αξοροῶνεν δὐτδι τὰ ὀνόμα τι Νιχολι δαχαιρ 
᾿ Ε - ’, ᾽ ᾽ - λ 

καὶ ξιῖπεθν τοῦ συντ ούφου ΟΣ "πα σὺρε εις εχξεῖνον τὸν Γενου- 

ΑἹ 

Υ 

΄, ᾿ δ; ι ΞΕ, Ὁ, 

Οίσον χαὶ δός του εἰς τὴν χεφαλήν! Καὶ τοῦτος ἔστεχεν ὅτοι- 
ἥν δςν κω , Ξ- Ν 

μος χαὶ δῶχεν τοῦ Γενουσίσου ὁ Τενουδίσος ἐπόνησεν, παντέ- 

τ ἘΚΟ Ἡ ΕΘε λυ οι, ἼΘΙ ΠΝ ᾿ ἈΩΤΟΣ πον" χοντὰ ἐτρύπησέν τὸν, ἔοχλεν τὴν παλάμην του νὰ ὁῇ τὸ πα- 
, ; ι “μΨ Η Ἔ “ Α Ὁ δος 

σινέττιν του, καὶ παραῦτα ὁ Νιχολὶς ἔσχασεν τὴν τίάχραν καὶ 
πῶ ΞΕ ἘΦ Δ μς ᾿ ᾽ν »Ρ . , ᾿ 
τρύπησεν τὴν παλάμην του χαὶ ἐδιάοην τὸ πασανέττιν, καὶ 

,ὔ σ΄ ι “-“" -»“ Α 5 “-“ Ἅ ΄ 

ἀπόθανεν. Καὶ θωρῶντα πῶς δὲν ἠμποροῦν νὰ ποίσουν τίποτες 
ΕΣ " 5 κ 7 ᾽ 

ἐστράφησαν εἰς τὴν χατούναν τους, καὶ ἐπο 
΄ ας “-- 5 

ς μίας σχάλᾶς τῆς χκουμπισμένης εἰς τὸ χάστρον, 
᾿ ἐᾶι ἘΕῸ ἐδεῖ ᾿ δὲ Δ ΠΡΉΣΙΕ » 

καὶ ἀποὺ πάνω ἐδεῖχνα φανὸν ὅτι δὲν τοὺς θωροῦν τἄπισα 
[ὰ ΕΣ ι , χω ᾿ ᾽ ,ὕ 

αφηγχαν τῊν και στραφησαν ν ἄναπ ταυτοῦν. Και τὸ ἀπογιομιαᾶν 
ΗΠ 

Μ " , “" ι ᾿ λ - Σ - 5 , 
ἔθελαν γχρτοὺν γα ὑπὸ ὌνΣ τχαι πριν να φᾶν φποιχᾶν ἀνχθεώ- 

᾽ “ω ᾿ δι. ι “-- , 3 " 

θῆσιν εἰς τοὺς λᾶς, χαὶ ηὗραν χαὶ λεῖπαν υ ἀνομάτοι᾽ χαὶ ἀπὸ 

ΕῚ ἔτες ἀρχέψαν χαὶ ἐδειλιοῦσαν. Θωρῶντα ὁ πτωχὸς ὁ παπᾶς, 
; ᾽ - Ξ ᾿ ὔ ν Ἁ “-“ « 

ὅτι τὸ καστοον Ξχρχτουσᾶν το διὰ τον βηγῶ, χαὶ δὲν ὯὭτον ὡς 

Ω τὴ 
“ΌὉ 
ὡς 

-Θ6 τος ἡ « γίον τὸν ἐκομπῶσαν οἱ Γενουδίσοι, ἐμετάνωσεν χαὶ ἐ 
: σ- 

Νὴ νι ᾿ γὼ ε » ΄ 

τὸ νὰ τὸν δοῦν οἱ Βουργάροι, ἐκ «ταχόψαν τον. 
Γ΄ Ἁ ΕΣ Δ: ’ , 

Καὶ μετὰ τὴν αὔριον ὅπου εἶναι ε΄ φευρουάρη το 
ΑἹ τ ὗ κα » Α ͵ 

στοῦ, τῇ χυοιχχῇ χαλὰ πωρνόν, ἐξέοησαν ἀπὲ τὴν χρυφὴν πορ- 

ταν τῆς Κερινίας τε συντρόφοι στρατιῶταις ἀντριωμενοι, χαὶ 

ἐθαστοῦσαν λαμπρὸν καὶ ἐθάλαν εἰς τὸ χαντάκιν, καὶ ἐχάψαν 
Ὶ 6 Ἴ ᾿ ᾿ ἔνε Ὰ ποῦ ᾿ ᾿ , , » τὴν παθιέραν καὶ κάψαν τὰ ξύλα, καὶ μέρος ἐμπάσαν ἔσω εἰς 

» -»Ἥ ΄ ΄ 7, 

τὸ χάστρον᾽ καὶ ἐγλυτῶσαν β' σκάλαις μακρείχις καὶ ι΄ σανί- 
ὃ 3. πὰ ν τδἢ Ρ, : γι ΕΞ ΟΥ ΣΕ πγν ε Ἷ 5 , 

ἴθ. ἀπὲ τὴν παθιέραν. Τότες ἀρχέψαν τοῦτ᾽ οἱ ιε΄ ἀνομάτοι 
ΚΝ ᾿ ᾿ ͵ 

χαὶ ὑθοίζαν τοὺς Γενουδίσους πολλὰ ἄσχημα, καὶ ἐράλαν τους 
ΑΙ ὁ Ὄ ἊΣ ᾽ τᾷ ᾽ “ Α ὃ 6 ὦ ! ΄ " 

φωνὴν: ἂν στε ἀντοιωμενοι, ἐλᾶτε νὰ παραδιαοασωμεν: Καὶ 
ς » ΕΣ , , » τ κ: 

τότες ἐχώστησαν οἱ ιε ἀνομάτοι, χαὶ ἀποὺ πάνω ἐχράζαν τους, 
,ὔ » ᾿ ᾿ , , 

τότες ἐογῆχαν καὶ ἔρχουνταν πρὸς τὸ χάστρον᾽ τότες ἐναφά- 
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« 5 - ΦΟ. 1 ᾽ 

γᾶν ιε΄ χαὶ οἱ Γενουδίσοι, ἐδιαλαλῆσαν νὰ ἔρτουν ἀπάνω τους: 

Καὶ μοναῦτα ἀνοῖξαν τὴν πόρταν χαὶ ἐρρίψαν τὸν ποῦντον τοῦ 

χάστρου" χαὶ τούτην τὴν ἀποτορμίαν ἐποῖχάν τὴν, διότι εἶχαν 

τὸν ποῦντον διπλόν᾽ ὅτι ὀμπρὸς εἶχαν ἕναν μιχρόν, ὁ ποῖος 

εἶχεν χοντὰ εἰς τὸν ποῦντον τὸν μέγαν ἕναν σεντοῦχιν γεμά: 

τον πέτραις χαὶ ἐσοζύγαζεν- χαὶ τὸ νᾶρταν Γενουθίστοι ν᾽ ἀνέ- 

όησαν, ἔπερνέν τον. χαὶ ἔπεφτον κάτω εἰς τὸ χαντάχιν, χαὶ 

πάλε ἐστρέφετον ὁ ποῦντος, καὶ διὰ τοῦτον τὸν ἀφῆχαν ἀνοι- 

χτόν- καὶ ὀμπρὸς σιμὰ εἰς τὸν ἄλλον ποῦντον εἰς τὴν ἄκραν 

τοῦ: τούτου, εἶχεν ἕναν διαζύγιν ἀποὺ χότω του χαὶ ἐθάσταν 

το. Καὶ οἱ λᾶς ἐμπαῖναν θαρρούμενα " χαὶ πολλοὶ Γενουθίσοι 

ἐχομπώθησαν χαὶ γλήγορα ἐτρέξαν χαὶ ἦλθαν νὰ ἐμποῦν." χαὶ 

τὸ διχζύγιν εἶχάν το σύρειν, καὶ οὗλοι ἐχρεμμίσαν κάτω, καὶ" 

ἐχεῖνοι ὅπου ἐμεῖναν ἐφύγαν, χαὶ ἀπουπάνω, ἐπαῖζαν τζάχραις 

χαὶ ἐχκαταλαδῶσάν τους. Τότες ἐξέθησαν υ' Κερινιῶταις καὶ 
» ’ Α ᾿ Ἂν» ᾽ ᾽ 

ἐχράξαν τοὺς νὰ χοντέψουν, μὲ πολλαῖς ᾿τιμασίαις καὶ ἀντρο- 

παῖς. Τότες ἐθυμώθησαν οἱ Γενουδίσοι χαὶ ἐδιαλέξαν φ΄ ἀνο- 

μάτους ἀντριωμένους χαὶ ἦλθαν νὰ πολεμίσουν " τότες ἀρχέψαν 

ἀπουπάνω καὶ ἀπὲ τὴν παρπακάναν εἰς τιτοίαν . λογήν, ὅτι ἐ- 

φύγαν μὲ μεγάλην ἀντροπὴν ὅπου χ' ἐμπλέπαν᾽ καὶ ἐλαρώθην. 

ὃ σὶρ Λογῆς Τορίας ὁ ἀμιρόλης τῆς Νέας Πόλης, ὁποῖος ἦτον ἴ ᾽ 

ΤΥ ε - .. 

χαπετάνος τοὺς Γενουθίσους καὶ οἱ Κερινιῶταις ἦτον. καλαὶ 

χαὶ γεροί, καὶ μὲ καλὴν χαρδίαν χαὶ νίχος. Θεωρῶντα οἱ Γε- 

νουδίσοι, ὅτι δὲν ἠμποροῦν νὰ πᾶν παραμπρός, ἐμηνῦσαν εἰς 

τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ ἦλθαν τῆς θαλάσσου βοήθεια, καὶ ἔφε- 

ραν μάγγανα καὶ ἀργάλια, ὅτι ἐπετάσαν πέτραις τόσον μακρὰ. 

ὡς γίον καλὸν δοξάριν, καὶ μὲ τὸν πάφιλον, ὅπου ἦλθεν τῇ 

ι΄ φευχρουαρίου ατογ Χριστοῦ, καὶ μέσα εἶχεν ἕναν μάγγα- 

γον ὡς γίον τραπουτζέττιν καὶ ἐσύρνεν ἔχια. ὡς γίον τζάκρα;, 

ἀμμὲ ἐσύρνεν κοντά, καὶ μίαν μεγάλην πέτραν ὅπου ἐδάρεν: 

δ΄ λίτραις Κυπριώτικαις, καὶ μὲ χεῖνον τὸ μάγγανον ἐπολεμίέ- 
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ζαν ἀπέξω ἀπὲ τὴν θάλασσαν. Τότες ὁ κοντοσταύλης ὡς φρέ- 

νγιμος ἐδίγλισεν τὸν τοῖχον τοῦ χάστρου ὅπου ἐχτύπαν. ἡ πέ- 

τρα, καὶ μοναῦτα ἐποῖκεν χαὶ ἐκεντῶσάν τον ἀπέσω χαὶ ἐφουρ-- 

γίασέ"» τὸν μὲ ἄλλον τοῖχον εἰς τιτοίαν λογήν, ὅτι ἡ πέτρα 
δὲ ἔξ Χ ». “2 6 , τ σον κ ι 
ἐν ἔολαπτεν τὸ τοῖχον. Τότες ἐοράσαν καὶ ἐχοντέψαν, καὶ 

᾿ » 

ἀπηδῆσαν εἰς τοὺς τοίχους. χαὶ ἀποὺ πάνω ἐρρίψαν τόσαις 
, " 7] , ᾽ ι " ι Σ 

πέτραις χαὶι βουτζία γεματα πέτροις χαι αμμον, χαι ἐμαχελ- 

΄- 

λέψαν τους. Γροιχῶντα οἱ Γενουθίσοι ὅπου ἦσαν τῆς γῆς, τὸν 

πόλεμον τῆς θαλάσσου, ἀποτορμίσαν καὶ ἦρταν. τῆς γῆς, καὶ 

ἐνέόησαν εἰς τὸν χαντάκιν κ' ἔψαν νὰ μποῦν εἰς ταῖς σχάλαις" 
3 ’, 

χαὶ ἅνταν ἐγεμῶσαν ἀνθρώπους, ἐρρίψαν ἀπουπάνω μίαν με- 
ι 

γάλην νευρίαν, ὅπου χάθετον ἀπάνω τὸ πριμοχιόνιον, καὶ ἐσχο- 

τῶσάν τους, καὶ ἐτζαχίσαν τὴν σχάλαν, χαὶ οὗλοι ἐπέσαν εἰς 

τὸ χαντάκιν, χαὶ ἀπουπάνω ἐρρίψαν τόσαις πέτραις, καὶ ἂν εἶ- 

χεν τινὰν ὁποῦ ᾿γναζεν ἐσχοτῶσάν τον χαὶ εἰς τὴν ἄλλην σχά- 

λαν ἐρρίψαν ἀγχούραις μὲ τὰ σχοινία χαὶ δυναστιχῶς ἐσύραν. 
Ρ » , ι » , , , ᾽ , ᾿ " ᾽ ἊΣ 

τὴν αἀπουπανω᾿ χαι ἐστεχᾶν ὃ Γενουοίσοι ἀπάνω χα! δὲν Ξ:πῊ- 

ρᾶν σχοπὸν πῶς ταῖς ἐκοραχίσαν ἡ ἀγκοῦραις, χαὶ θωρῶντα τὴν 

σχάλαν πῶς ἐμπαῖναν, ἐχρεμμίσαν χαὶ ἐδῶκαν εἰς τὸ χαντάκιν, 

χαὶ μέο' ταῖς πέτραις ἐσχοτῶσάν τους᾿ χαὶ νεῖς ἀπότορμος παι- 

δίος Γενουδίσος ὁποῦ ἐχράτεν πέρνουν νὰ τὸ ὁάλλη ἀπάνω εἰς 

τὸ χάστρον, καὶ ἐσύραν τον μὲ τὴν σχάλαν χαὶ ἐσχοτῶσόν τον, 

Βιγλίζοντα οἱ Γενουθίσοι πῶς ἦσαν σφηνοχοπημένοι ἀπὲ 

τὴν Κερινίαν, καὶ δὲν ἠμποροῦσαν νὰ ποίσουν τὸ θέλαν, ἡ 

φαγούρα ἔλειψέν τους, ἐπέψαν νὰ φέρουν, καὶ εἰς τὸ ἔλα ἐδράσ- 

σαν τὸ οἱ Βουργάροι καὶ ἐθάλαν το εἰς τὸν ἅγιον Λαρίον, καὶ 

ἄλλους ἐσφάξαν χαὶ ἄλλους ἐλαθόναν, ἐδάλαν βουλὴν νὰ πά- 

ρθουν τὸν ρῆγαν εἰς τὴν Λευκοσίαν καὶ τῇ ὑνν φευρουαρίου, 

τογ Χριστοῦ ἐπῆραν τὸν ρήγαν εἰς τὴν Λευχοσίαν: χαὶ μὲ 

τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ οἱ Κυπριῶταις πάντα εἶχαν τὴν νίκην. 

Καὶ ἂν θέλης νὰ σοῦ πῶ πῶς ἡ ᾿Αμμόχουστο ἐπάρτην 
' μι λῇ ᾽ 



" ἘΝ ἜΤ 
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γτ “-“»" Α ε , "“ ᾽ 

ἤτον παραχώρησις θεοῦ διὰ τὰς ἁμαρτίας μᾶς" ὄχι τὴν ᾿ΑΜμΞ 

μόχουστον μοναχά, ἀμμὲ ἦτον δίχαιον νάχαν πάρειν χαὶ ὅλην 
“ ε 7, ἢ ἊΝ “Ὁ 

τὴν Κύπρον διὰ ταῖς πολλαῖς μας ἁμαρτίαις. χαὶ διὰ νὰ σᾶς 
- , ε « 

τὸ πῶ φανερά, πρῶτον πάντων ἡ ἁμαρτία τοὺς σχλάθους" ἐ- 
ΟΞ δ γ , Ε ᾿ ΣῊΝ Ρ λ τῶ ἐν» ϑῪ ,Ῥ ἢ : 

χόάνετον ἡ Ῥωμανίχ, καὶ ἐκουοαλοῦσαν τοὺς σχλάσους χαὶ ἀ- 

μόλωτα ᾿ς τὰ νησία, καὶ ἐγίνουνταν ὁτόσον σχληρόκοαρδοὶ ἀ- 
, " “ » , , , ᾿ , 

πάνω τους, ὅτι ἐχρεμμοῦσάν τους ἀπὲ τὰ δώματα χαὶ ἐσχοτό- 
5 Η ᾿ 4 5 " 

γουνταν, καὶ ἐπέφταν εἰς τοὺς λάκκους, ἐφουρχίζουνταν, ἀπὲ 
Ἁ ͵ 

τα μεγάλα 
͵ . τὸ ᾿ -“ . 
ἄσανα ἁποῦ τοὺς ἐπολομοῦσαν γα πολομοῦν" χαι 

τ ΕἸ Α 

ἂπε τὴν πε 
- 
ἱ γαν ἐπαρχὸ χδῶχαν τὸν ἀφέντην τοὺς τὸν ρῆγα εἰς 

τὸν θάνατον ἀχομὶ ἐπ χραδῶχα ιν τὸν ὅμοιόν τους τὸν σὶρ Τοῦ" 
ιν ͵ 

ἂν Βισχούντην τοῦ ρηγὸς καὶ ἐσχοτῶσέν τον" ὁμοίως Ἂ᾽ διὰ 

ν ἘΣ ὅτι πολλὰ τὴν ἐγουζιάζαν εἰς τὴν ᾿Αμμό- “» τ 

χουστον᾽ χαὶ ἐ ὑττα πρόσωπα τοῦ θεοῦ, ὅπου λαλεῖ: 
» 

πῇ γὰν 

ς΄ χρόνους νὰ σοῦ δουλεύσῃ ὁ δοῦλός σου χαὶ εἰς τὸν ζ΄ νὰ τὸν 
᾿Ξ ᾿ 
ελευτερωσὴς, αὶ μὲν χοιμηθῇς εἰς χρῖμαν μὲ ἄρσεν: χαὶ ἄλ- μὲν χοιμηθῆς εἰς κρῖμαν μὲ ἄρσε , 

" “ ἣν πνεῖ ᾿ ᾿ -- , ι 

λον, θεὸν βλασφημοῦσαν: χαὶ διὰ τινὰν μὲν πῆς χαχόν, χαὶ 
Ὁ 

τοῦτοι εἰς τοῦτον - καὶ τοῦτοι τὸν ρήγαν ὁποῦ ἐτίμησεν τὴν 
ι . 

Κύπρον ἐσχοτῶσάν τὸν ὡς γίον ἕναν χοιρίδιν " χαὶ τὸ ὕστερον, 

ἡ ἁμαρτία τῆς σουπερπίας ἀπὲ τὸν μέγαν πλοῦτον τὸν εἶχαν, 
ν 

ἐχαταφρονοῦσαν τοὺς λᾶς. Ηὑραν ἀρματωμένους τοὺς ΤΓενου- 

Θίσους, νᾶχαν ἔχειν ἀπ τομονήν, ἀμμὲ ὄχι νὰ τοὺς χρεμμίσουν 

ἀπουπάνω χάτω᾽ διὰ τοῦτον ἐχχῤαλλιχέ έψαν οἱ Βουργάροι χαὶ 
ἱ 

οἱ σχλάθοι χαὶ οἱ Γενουθδίσοι, καὶ ἐχουρσεῦσάν τους χαὶ αἰχμα- 

λωτεῦσάν τους, χαὶ ἐταπεινῶσαν ταῖς γυναῖκές τους καὶ “τὸν 

βίον τους. 

Τῇ χζ' φευρουαρίου α«τογ' ἘΝ ΩΡ ὁ σὶρ Ἡζουὰν Περότ, 

ὠρδινίχσέν τον ὁ χοντοσταύλης χαὶ πρίντζης, χαὶ ἐπ ἦρεν Βουρ- 

γάρους χαὶ ἐθλέπαν ἀπέξω τὴν χώραν, νὰ στενοχωρηθοῦν οἱ 

Γενουδίσοι. Καὶ μανθάνοντα τὸ μήνυμαν ὅπου τοὺς ἐμηνύσαν 
4 γαῖ - ΒΡ’ , Ω ᾿ 

ἀπὲ τὸ σέντξ ἽΠΟ, Ὁ) Ὁ Κερινίας, Ὑ νὰ τοὺς πέψουν βιτουαλίχις 
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εἰδὲ χἀνοὺ νὰ εὐκχαιρέσουν τὸν τόπον, τότες ἐπέψαν υ καμη- 

λαις φοοτωμέναις βιτουαλίαν χαὶ ἀρματωσίαν" καὶ τῇ κη΄ φεῦ- 
᾿ ͵ » τι ᾽ δ «, 

ρουαρίου ἌΩΝ τοὺς εἶς. τὸ Προ ἐπι ῆσον χαὶ π' Ἴρᾶν τα οἱ 

Ρ, 51 ’ » 

γλυτώσειν παρὰ ε τὰ εἶχαν λάχειν ὀπίσω. Τοὺς Γενουοίσους 
»δ}ὸ ὦᾧ - Α 

ἐδῶξάν τοὺς χαὶ σχοτῶσαν. Καὶ κατὰ τὸ συνῆθιν τὴν αὐτὴν 

ἡμέραν ἐδῶχαν μέγαν πόλεμον εἰς τὴν Κεδόαν, χαὶ μὲ τὴν 

δύναμιν τοῦ θεοῦ δὲν τοὺς ἐόλάψαν, καὶ ἐσ στράφησαν πολλὰ 

Οίσοι. Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐστρέψαν πληξισμένοι οἱ Γένου 

μι ιράλην. χτοῦ εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστ ν υὲ τὸν ἀι ἃν 

χει ἐἀλΣ τι ν᾽ ἀγροιχήσῃ τὸν πόσον τῶν Γενου- 

Οίσων ὁποῦ ἐπαῖναν. εἰς τὸ ρηγάτον τῆς Κύπρου ἀπὲ τὴν ἀο- 

μάδαν τους, καὶ μηδὲν σᾶς φανῇ καὶ πολομῶ τὸ διὰ νὰ φου- 

μίσω τὰ φουσάτα μας τῆς Κύπρου χατὰ πρόσωπα τῶν φουσά- 

των τῶν Γενουθίσων: διότι πολλαῖς φοραῖς λαλῶ σὰς τοὺς μα- 

χελλεμοὺς ὅ ὅπου ἐμακελλεύγουνταν οἱ ὑενουβίςοι, τώρχ θέλω 

δ" ο)» τὴν ἀρμάδαν τὴν 
ε - , “ ἴπ ΑΥΣῊΣ ᾽ ἐξ ἝἜ ρ -“ τ 

ἐφέραν ὡς ἐχείνην ὅπου πῆγεν εἰς τὴν Τένουσαν. Πρῶτον ἦρ- 

νὰ σᾶς πῶ ν᾽ ἀγροικήσετε τὸν ἀριθμὸν 

Ω ἮΝ δ τὴ ο᾽ εἰς .9 δ 
’ ᾿ 

ἀπ Δ)  αλεπ τὴν χαλα ἀπ μα το μενα, καὶ ταπισὰ 

Ἁ ἽΡΤΙ χαὶ λς΄ κά ὅτ ας ὁμάδα μθ 
ι 

χαὶ αι τὶ χαροό ἀξω. Κ ὶ ἐπῆγαν ιβ΄ κάτεργα μοναχὰ εἰς τὴν Γέ- 

Ἰὰ υ γουθαν χαὶ χαχὰ ἀρματωμένα, χαὶ χεῖνοι ὅπου ἐ 
ὶ 

ε ἣΝ 

αν οἱ λᾶς τῶν δύο 
,ὔ ΣΝ Ε] Η͂ ’ὔ μὰ εῖν 

βλέπησιν τῆς ᾿Αμμοχούστου, μακάρι ἐμεῖν 

χατέργων χαὶ τοῦ καραθίου. Λοιπὸν ἐ ἜΡερΩΝ τῶν λε΄ κα- 

τέργων. Καὶ μέσα εἰς τὰ ιβ΄ ἁποῦ πῆγαν ἦσαν χαὶ οἱ χα 

δαλλάριδες ἁποῦ πῆραν ἀπὲ τὴν Κύπρον. Καὶ ἐννοιαστῆτε 

πόσο. σχοτωθῆχα! 

Θωρῶντα οἱ Γενουδίσοι τὸ πῶς δὲν ἀξιώθησαν νὰ ἔχουν 

κανέναν νίχος εἰς τὴν τ νῥνον Κερινίαν, ἐμηνῦσαν τοῦ 

χοντοσταύλη παραχαλήματα, νὰ πέψῃ μαντατοφόρον εἰς τοὺς 
. -“" - 

Γενουθίσους, μἢ καὶ συνπάψουν, νὰ πᾶν τὴν δουλιάν τους. 
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Γροικῶντα ὁ χοντοστσύλης ἦτον πολλὰ στενοχωρημένος διὰ 

ζωήν, καὶ παρακάλεν τὸν θεὸν νὰ πᾶσιν, ἐμήνυσεν εἰς τὸ σιέν- 

ἀζην νὰ πέψουν ἀμάχιν τινάν, διὰ νὰ πέψουν μαντατοφόρους 

εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. Οἱ Τενουδίσοι χαὶ ἐπέψαν ιἰ Γενουδί- 

σους εἰς τὴν Κερινίαν, χαὶ ἐχράτησέν τους ὁ κοντοσταύλης " χαὶ 

ἔπεψεν ἕναν χαῤαλλάρην Φραντζόζην εἰς τὸν ρῆγα χαὶ εἰς “ὸν 

ἀμιράλλην τοὺς Γενουδίσους, χαὶ ἐδῶχόάν του χαὶ χαρτίν, τὸ 

ποῖον ἐφόρτωσέν τον χοντοσταύλης πολλὰ λογία νὰ συντύχῃ 

τοῦ ἀμιράλη τοὺς Γενουδίσους. Ὃ ποῖος χαδαλλάρης ἐξέῤδην 
Α 

καὶ ἦρτεν εἰς τὴν Λευχοσίαν, καὶ δὲν ηὗρεν οὐδὲ τὸν ἀμιρά- 
᾿ δ ᾿ Χ 

λὴν, οὐὸε τὸ ρῆγα᾽ ἀμμὲ ὁ χαπετόάνος τῆς γέρρας ἔδα χέν του 

ιχ 

Υ 

. , ψυστο γᾺ] 6ιδ ᾿ , ᾽ 
ἀπλίκιν ν᾿ ἀπλιχέψη, ὥς που νὰ προῦι ιἀσῃ νὰ παγῇ εἰς τὴν 

Α 

Αὐἰμμόχουστον, καὶ ἐδιχφεντέψεν, νὰ μὲν πάγῃ τινὰς νὰ συν- 

τύχῃ μὲ τὸν μαντατοφόρον, διὰ νὰ μὲν ἀποσχεπαστῇ ἡ μᾶν- 

τατοφορία, ἀμμ' ἔῤχλλέν τινα νὰ τὸν κουύερνιάσῃ. Τἄπισα ἦο- 

Α 

᾽ -“ , δ δ » ᾿ 7ὔ ᾿ Θά 
τεν ἔμπροσθεν τοῦ χαπετάνου χαὶ ἔδειξεν τὰ χαρτία τὰ ἐδά- 

ὶ εἶπέν τους τὴν μαντατοφορίαν, καὶ ἐδτρέψαν τὸν εἰς 

τὸ ἀπλίχιν του. Καὶ ἕνας Γενουδίσος, ὁποῖος ἦτον Φραντζόζης, 

δὲν ἐγροίκησεν τὸν διχφεντεμὸν διὰ τῆς ἀτυχιᾶς του" θωρῶντα 

τὸν Φραντζόζην ἐπῆγε νὰ τὸν ἰδῇ χαὶ 

διχούς του: χαὶ τὴν αὐγὴν ἔπεψεν ὁ καπετάνος χαὶ ἐπῆρέν τον 

ὀμπρός του, καὶ ἐπαραδίασέν τον διὰ νὰ τοῦ πῇ τὴν συντυχίαν 
ΓΞ , δ ’ ᾽ ὦ ΄ ᾿ ΕΥ 

τοῦ μαντατοφόρου ὅπου σύντυχεν " ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς εἶπέν 

του -- ἀφέντη, ἔνι φίλος μας, χαὶ ἀπὲ τὸν τόπον μου, καὶ 
᾽ ) ᾽ὕ 

» , , ᾽ 7 3 

ἐρώτησέν με διὰ τὰ ἰδία μας, καὶ εἴπουν τοῦ τὸ ἤξευρα, καὶ 

ὄχι ἄλλον. Καὶ ὁ καπετάνος νὰ στερεώσῃ τὸν ὁρισμόν του καὶ 

ἰχφεντεμόν του τὸν ἐποῖκεν, διατὶ ἦτον ὁ ἄνθρωπος ξέ- 

νος, ὥρισεν χαὶ πῆράν τον β΄ σεογένταις χαλὰ βλεπημένον ὡς Ὁ; οισξε και ραν τ ν) ξογξνταις πῊμιξ φ 

"» ᾿Ξ ῖ 44 1} ᾿ “ ᾽ 

ἔξω τῆς χώρας, καὶ ἐρίσαν τον υδὲν στραφῇ εἰς τὴν χώραν 

ὥς που νὰ πάγῃ ὁ μαντατοφόρος, ἀπάνω εἰς κόμμαν τῆς χε- 

φαλῆς του. Τοῦτον ἐγίνην, μηδὲν πέψουν χαὶ κολακέψουν τοὺς 
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λᾶς τῶν ἀρμάτων τοὺς Γενουῤίσους χαὶ σταθοῦν εἰς τὸ μηνίον 
π᾿, Ἁ - ᾿ σ' τ ς 

τοῦ ρηγός, χαὶ νὰ πᾶν εἰς τὴν Κερινίαν, χαὶ εἶπαν τοὺς -5- 
΄ τ “ἃ ΕΥ ΕΥ̓ , » 

τάσσομεέν σου, ὅτι ἂν δὲν εἰχες εἶστεν περατιχός, ἐφουρχίζαμέν 
! « δ πος Ἔ “ ΗΝ, τ᾿ ι “} » ͵,ὔ ᾽ ἘΝ ᾽ 

σε! Ὃ χαπετάνος ὥρισεν χαὶ ἐγράψαν ἀντίλογον εἰς τὴν ᾿ὰμ- 

μόχουστον εἰς τὸν ἀμιρόλην χαὶ εἰς τὸν ρήγαν, χαὶ ὥρισεν α΄ 

ἄνθρωπον νὰ πάγῃ εἰς τὴν συντροφίαν του, χαὶ ἔπεψέν τους 
ΘΕ 

εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον- καὶ ὅνταν ἐνέοην εἰς τὴν ᾿Αμμόχου- 

στον ὁ μαντατοφόρος ὀμπρὸς τοῦ ρηγός, -ἐπροσκύνησεν τὸν 

βῆγα ὡς ἔπρεπε, καὶ ἐρικουμαντίασεν τὸν “κοντοσταύλην εἰς 

αὑτῆς του χαὶ εἰς ὅλην του τὴν συντροφίαν, καὶ ἀρχέᾳ ξεν τὴν 

μαντατοφορίαν τοῦ ρηγός ᾿" χαὶ γροικῶντα ὁ ἀμ. ιράλης ἄλθεν 

χοντὰ ν ἀγροικήσῃ τὰ λογίχ τοῦ μαντατοφόρου, χαὶ ἀρ; έψεν 
" 

τὴν μαντατοφορίαν εἰς τιτοίαν λογήν -- ᾿Αφέντη ἀμιράλη 
͵ "ε ,ὔ » ͵7 σιρ ’ 

πρόσθεν τοῦ θεοστέπτου ἀφέντη μας τοῦ ρηγός, ὅπου εὑρίσχο- 

μαι ἔμπροσθέν του, ὅτ: εἰς τὴν ἐζήτησιν τοῦ χαπιτάνου τοῦ 

σιεζίου ὁποῦ παρακάθουνται τῆς Κερινίας, καὶ ἔπεψεν εἰς ἀμά- 
ἮΝ ἌΣ ᾽ ΄ 

χιν διὰ λόγου βϑὸ καὶ ἐχουσεντίασεν ὁ ἀφέντης μου ὁ κοντο- 
5 ᾿ ᾿ 

σταύλης χαὶ ἐπέψ εν μὲ μαντατοφύρον εἰς τὴν αὐθεντιά σας, νὰ 
- διΟ", ᾿ ᾿ , . .᾿Ν , ᾿ ἊΣ 

σᾶς δώσω. νὰ γρωνίσετε τὸ θέλημαν τὸ ἐδικόν του χαὶ τῆς 
- ὃ .) -“ “ δι ᾿ , 

βουλῆς του ὁιὰ τοῦτον παραχαλῷ σε, μηδὲν μὲ κατηγορήσετε 

ἀπ ἐκεῖνον ἁποῦ νὰ σᾶς συντύχω" χαὶ ἀνὲν χαὶ ἡ χοντρο- 
πῶ ν᾿ ᾿ ε , » . τ 

σύνη μου δὲν μοῦ δώσῃ νὰ συντύχω ὡς γίον πρέπει, ἐσοὺ ὅπου 
Μ“, » 

εἶσαι σοφὸς γεμάτος σοφίαν, ἔπαρ τα ὡς γίον νάχε σοῦ πεῖν ὁ 

“Ὁ Ο ἀμιράλης ἐπολογήθην του εἰς τοιούτην λογήν : ἀφέντη, 

ἐγροίκησά σου, χαὶ ἐπειδὴ εἶσαι Φράγγος, θέλεις εἶσαιν κουρ- 

τέσης, καὶ ὅπου εὑρίσκεται κουρτεχία οὗλα τὰ λογία εἶναι 

παιδεμένα" χαὶ ἀποὺ τὸ εἶπες, ὅτι ὁ κοντοσταύλης μὲ ἀμά- 

χιν. σὲ ἔπεψεν νἁ ἔλθῃς εἰς ἐμᾶς, καλῶς ἦλθες ἀπὲ τὴν πα- 
ΐ 

ραχκάλεσιν μιηδὲν εἶσχι κατηγορημένος, ὅ,τι τὸ νὰ συντύχῃς" ἐ- 
ολ 4 ᾽ « ᾿ ι ἢ ΓΤ κ᾿ ᾿ » 

γρώνισα ὅτι σοφὸς εἶσα! χαὶ διὰ σοφὸν σὲ ἐὸδιαλέζασιν καὶ ἐ- 
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! ἘΕΕΤ Ν ΓΞ δὴ 3 διὰ ΠΕΒ , νετ . θέ 

πέψαν σε εἰς αὑτόν μας, διὰ τοῦτον φαίνεταί μου ὅ,τι θέλεϊς 

εἰπεῖν πρὸς τὸ τέλος τῆς μαντατοφοριᾶς σου, θέλεις τὸ πεῖν 

χαλὰ χαὶ πρεπάμενα χαὶ μαλαχτότερα παρὰ ποῦ σοῦ παράγ- 

γειλαν πολλά" ὅτι πολλαῖς φοραῖς οἱ 

ταπαύγουν τὸν θυμὸν τοῦ ἀφέντη τους, ὅτι οἱ ἀφένταις ἀποὺ 

τὸν θυμόν τοὺς λαλοῦν ' πολλά, ὅμως πολομοῦν ὀλίγα, χαὶ οἵ 
, 3 Ἧ ᾿ - ᾿ , » 

μαντατοφόροι ἀλλάσσουν χαὶ πολομοῦν τὰ σχληρὰ εἰς μαλα-- 

χτοσύνην, χαὶ οὕτως γίνεται ἡ ἀγάπη εἰς τὸν χόσμον᾽ χαὶ διὰ 

ἄλλαις ταῖς ἄνωθεν ἀφορμαῖς φαίνεταί μου χαὶ θέλεις ξηγηθῆν 

τὴν μαντατοφοριάν σου τιμημένα χαὶ προβααο δ χαὶ εἰς τοῦ- 

τὸν ποτὲ μαντατοφόρος δὲν χατηγορᾶται" ἀπὲ τὸ χαρτίν, ὡς 

γίον νὰ τὸ δώση θέλειν πάρειν] 
" 

Τότε λαλεῖ ὁ ἀποχλισιάρης πρὸς τὸν ἀμιράλην τῆς ΓῈΞ 

Ε ». ἡ ὦ -" ᾿ ζδλς ἧ ᾿ Ἢ -"» Κ5 ἧ »". νουδας: ἀφέντη ἀμιράλη, ὁ ἀφέντης μου ὁ χοντοσταύλης χαι- 

ρετᾷ σε, χαὶ πολλὰ θαυμάζεται, ὅτι ἤλθετε ᾧδε ἀντριωμεένοι, 

σοφοὶ χαὶ τιμημένοι ἀπὸ τὴν Δύσιν εἰς ἕναν πτωχὸν νησὶν 

καὶ ὀρφανὸν ρηγάτον, τὸ ποῖον νησὶν εἶνα! θεμελιωμένον 
ΕΣ ἜΣ ᾿ ΕΞ,0 , ᾿Ὰ Δ , Ἔ ι 
πάνω εἰς μίαν πέτραν μέσα εἰς τὴν θάλασσαν χαὶ τριγύρι- 

σμένον ἀπὸ τοὺς ἀπίστους Τούρχους χαὶ Σαραχηνούς, χαὶ 

ἐποίκετε εἰς αὑτόν μας χρίσαις χαὶ πολλὰ ὄἄδιχο τοὺς λᾶς 

ξ 

ψετε τὸν πτωχὸν τὸν ρῆγα ἀπὸ τὸ ρηγάτον του νὰ τὸν ἀδι- 
᾿ 

χκήσετε᾽ καὶ εἰς τοῦτον φοῦ Θηθῆτε τὸν θεόν, χαὶ ἀγρωνίσετε 

πῶς μέλλει ν ἀπεθάνετε χαὶ σεῖς καὶ μεῖς, χαὶ ἀχανεῖ σας ὅτι 

ἐπλερ τ λνϑε δι ὅσα ἐζητήσετε: πρῶτον ἐζητήσετε χαὶ ἐσχοτώ- 
, έ » ε 

σετε γ΄, δ΄ καθαλλάριδες ἀσενιδία τοὺς δ΄ Γενουθδίσους. ὅπου 

σχοτῶσαν εἰς τὸ χουρουνίασμα, χωρὶς ἐχείνους ὅπου ἐμαχελλέ- 

ψετε εἰς τὸν πόλεμον. πο ἐχουρσέψετε τὴν θαυμαστὴν 
» ’ὔ ᾿ κ τ , 

γουστ χαὶ τὴν εἰ ξ Α' μμόχουστον καὶ τὴν εὐγενικὴν ν Λευχοσίαν, χαὶ υε τρόπους 

ἢ 
"» , οὖ Π ᾽ "ὦ χό ΤΣ “, 

ἐδόάλαν δανειχά, χαὶ ἐσηχώσετε πᾶσα πρᾶμαν τὸ εἰχαν ὅλοι 
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χαὶ ἄρχοντες καὶ πτωχοί" διὰ τοῦτον εἶστε πλερωμένοι τοὺς 

ἐξόδους σας καὶ ἐχεῖνον τὸ ἐπῆραν ἀπὸ τοὺς λᾶς σας" διὰ τοῦ- 

τον φαίνεται ὅτι ναὐχαιρέσετε τὸν τόπον, χαὶ νὰ πᾶτε εἰς τὸ 

χαλόν, χαὶ συμθολεύγω σας νὰ πᾶτε εἰς τὸ καλόν, καὶ ν᾽ ἀφή- 

σετε τὸν ρῆγα ν᾿ ἀναπαυτῇ ἀπὲ τὰ χακὰ ὅπου τοῦ ἐποίχετε" 

χαὶ ἂν δὲν θελήσετε ν᾽ ἀγροικήσετε τῆς βουλῆς μας, ἀχριθὰ 

θέλετε τὰ ξαναγοράσειν" χαὶ ἀνισῶς χαὶ ἔχετε τὸ θέλημα νὰ 

καθαρίσετε τὸν ρῆγα ἀπὸ τὴν κληρονομίαν του, ὁ θεὸς τοῦ οὐ- 

ρανοῦ δὲν θέλει τὸ βαστάξειν᾽ χαὶ ἀκανεῖ τὸ ἐποίκετε, χαὶ 

ἄμετε εἰς τὸν τόπον σας χαὶ τοῦτον ἂν τὸ ποίσετε, ὁ θεὸς 

θέλει σᾶς ἔχειν χάριταν καὶ θέλει ἀρέσειν τῆς βασιλείας του 

χαὶ τοὺς ἀνθρώπους. 

Καὶ ἀπολογήθην του ὁ Πιὲρ Κάμπε Φρατζόζ ς χαὶ ἀμι- 

ἄμ τῆς Τένουθας, ἀπολογήθην ταπεινὰ χαὶ ὄμορφην τάξιν 

ὶ μὲ γλυχία Ἰογας ἀφέντη χαδαλλάρη, ἐγροίκησα ἐγὼ καὶ 

οἱ ἄρχοντες ὅπου εἶναι μετά μου τὸ χαρτὶν τὸ ξφῴξϑες ἡπν 
ἐὲ 

ἘΡ Ν 5 Ι σθεν τοῦ ρηγὸς χαὶ ἐμέναν χαὶ τὼς συντρόφους μου τοὶ 

ἢ ο)- τὶ [ὩΣ ς- “» πιτάνιδες, ἀπὲ τὸ ποῖον ἀπολογοῦμαί σου: πρῶτον, ἀπ 

λᾶς ὁποῦ ἐσφάγησαν εἴμεστεν πλερωμένοι " τὸ αἷμαν τοὺς Γε- 

νουδίσους μᾶς δὲν εἶναι ἤτζου! ὅτι περίττου μᾶς ἔολαψεν, 

παρὰ ποῦ μᾶς ἐφέλεσεν, ὅτι ἐμεῖς ἐκαταλύθημαν πολλά" χαὶ 

ἀπὸ τὸ λαλεῖ, ὅτι ἐπεριλάῤαμιεν τὸν τόπον χαὶ ἀποχληρώσα- 

μεν τὸν ρῆγα καὶ ἐχουρσέψαμεν, τοῦτον γέγονεν διὰ τῆς χά- 

ριτος τοῦ θεοῦ ὅπου σᾶς δείχνει φανερὰ πῶς εἶναι ἀγγροισμέ-- 

νος μετά σας, ὅπου ἐσφάξατε τὸν ἀφέντην σας τὸν οἦγα κοι- 

ταμένον εἰς τὴν χλίνην του, ὁ ποῖος ἦτον χρισμένον χαὶ ἦστε 

χρατούμενοι τοῦ ὅρχου του, καὶ ἐθανατώσετέ τὸν τὴν ὀμορφίαν 

τῆς τῷ τοὺ χαὶ εἰς τὴν 1 παραδιάόασιν τῆς παιδιοσύνης τοῦ 
οὐ, τὸ λοιπὸν ἔξε ὑρετέ το πῶς εἶστε ὅλοι ἀφωρισμένοι χαὶ ἔξω τῆς 

ὌΝ τοῦ θεοῦ χαὶ καταραμένοι ἀποὺ τὸν θεόν! χαὶ ἁποῦ 

τὸ λαλεῖτε πῶς ἐπήραμεν πολλὰ πράματα ἀπὸ τοὺς λᾶς καὶ ἡ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β.. 20 
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γὰ χρατηθοῦμεν πλερωμένοι, τοῦτα ὅσα λαλεῖτε ἐπῆράν τα οἱ 

λᾶς τῶν ἀρμάτων καὶ ὄχι ἐμεῖς, δὲν μᾶς τὰ δώκετε ἐσεῖς εἰς 

ὄνομαν πλερωμάτου, οἱ λᾶς τὰ ἐκουρσέψαν καὶ ἐμοιράσαν τα 

εἰς τὴν μέσην τους᾽ ἀπὸ τὸ λαλεῖτε, ὅτι θέλομε νὰ ξηκληρώ- 

σωμεν τὸν ρῆγα ἀπὸ τὸ ρηγάτον του, μηδὲν τὸ θελήσῃ ὁ θεός! 

ἀμμ: ἐμεῖς βιαζούμεθαν καὶ ἤλθαμεν ὧδε νὰ τὸν βάλλωμεν εἰς 

γομὴν τοῦ ρηγάτου του χαὶ νὰ τὸν ἐχδικήσωμεν ἀπὸ τοὺς 

ἐχθρούς του, καὶ τὸ τέλος θέλει δείξειν τὸ θέλημάν μας. Λοι- 

πὸν εἰπὲν τοῦ χοντοσταύλη, ἂν θέλετε νὰ πᾶμεν ἀπῶδε, νὰ 

μᾶς πέψῃ ἕναν μιλοῦνιν δουχάτα, διατὶ ἔχομεν νὰ ζητήσωμεν 

καὶ γὰ πάρωμεν" χαὶ ἀνισῶς καὶ τώρα δὲν τὸ ἔχει, ἀς ποίσῃ 

μὲ τὸν χαντζηλιέρην ἕναν προοιλίζιν χαὶ σημαδεμένον υὲ τὸν 

ρῆγοα, καὶ ἀς μᾶς πέψῃ ἀμάχια, καὶ νὰ τ' ἀφήσωμεν νὰ πᾶμεν' 

χαὶ ἀλλοίως ἀπὼδς δὲν πᾶμεν ὥς που ν᾽ ἀποθάνωμεν. Καὶ 

τοῦτον ἔναι τὸ πλέρωμαν τῆς δουλίας! 

Καὶ ὁ χαθαλλάρης ἐπολογήθην εἰς τοιούτην λογήν : ἀφέν- 

τὴ, ἐχχτάλαθα τὸ ἐσύντυχες μὲ τὸ στόμαν σου, νὰ ἐθέλησεν 

ὁ θεὸς νὰ ἦτον χαὶ μέσα εἰς τὴν καρδιάν σου ἤτζου ὡς γίον 

τὸ εἶπαν τὰ χειχίση σου! χαὶ μακάρι νᾶχεν ποίσειν τοῦ πῆο»- 

σανοῦ παραθύριν, νὰ τ᾽ ἀνοῖγαν νὰ θωροῦσαν τοῖς χαρδιαῖς τοῦς, 

ἂν ἔνι ὡς γίον λαλοῦν τὰ χείλη μας! ὅτι μεγάλη διαφορὰ 
, 

εἶναι ἀπὸ τὸ πεῖν ὡς τὸ νὰ ποίσῃ. ᾿Απὸ τὸ λάλεῖς, πῶς εἷ- 

σαι νὰ βάλλῃης εἰς νομὴν τὸν ἀφέντην μας τὸν ρῆγα εἰς τὸ 

ρηγάτον του, δὲν εἶναι χανενεὶς ἁποῦ δὲν τὸ θέλει, χωρὶς ἐσᾶς 

ὅπου ἐσηχώσετε τὸ κάστρον του χαὶ ᾿λοσύρετέ τον ἀπῶδε χαὶ 

ἀπελεῖ, ὡς γίον πτολοΣν χαὶ χοπιάζετε μέραν χαὶ νύκταν 

υὲ πολλαῖς παρ αὐουλίαις χαὶ μὲ τίντα σχοπὸν νὰ πάρετε τὸ 

χάστρον καὶ τὸ μὰ ρηγάτον, ὅπου νὰ μὲν σᾶς ἀξιώσῃ 

ὃ θεός! ᾿Απὸ τὸ θέλετε νὰ ἐχδιχήσετε τὸν ρἦγα ἀπὸ τοὺς 

παραθούλους του καὶ ἄλλα πολλὰ εὔκαιρα λογία, δὲν σᾶς ἐγ- 

γίζει, ἀμμὲ λαλεῖτέ το νὰ πιστέψῃ ὁ ρήγας πῶς τὸ λαλεῖτε 
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μὲ ἀληθείαν, καὶ νοιάζεστε, ὅτι ἀνισῶς καὶ δὲν ξορτώσετε νὰ 
ν΄ “- «. ΕΥ͂ ΝΟ 

πάρετε τὸ αὐτὸ νησὶν παντελῶς, νὰ σηχώσετε ὅσον εἶναι δύ- 
᾿ ν Ζ ν ΧΧΗΑ κα νῶν ΓΗ , 

ψαμῖς, καὶ τὸ ρέστον νὰ γυρέψετε χρέος πολύν, εἰς τιτοίαν 

χογὴν ὅπου νὰ τὸ ἔχετε δουλωμένον πάσας τὰς ἡμέρας τῆς 

ζωῆς μας, καὶ ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος! Τότε εἶπέν τοὺ 
ν 

ὃ ἀμιράλης ---- ἀχανητὸν εἶναι, ἐμεῖς εἴπαμέν σου τὸ ἔμελλεν, 

χαὶ ὡδᾶ ὁ χαντζηλιέρης ας νὰ σοῦ ποίσῃ τὸν ἀντίλογον γὰ 

πᾶς. 

Ὅ καδαλλάρης ἐγύρισεν πρὸς τὸν ρῆγα χαὶ εἶπέν του: 

Τρισφοδερώτατε χραταιὲ ἀφέντη, μηδὲν ἔχεις ἐννοίαν καμμίαν 

διὰ τὰ λόγιά μας, ὅτι συνῆθιν εἶνχι εἰς τοὺς μαντατοφόρους 

ὅτι πολλαῖς φοραῖς λαλοῦν λογία, ὅπου φαίνεται τοὺς λᾶς καὶ 

εἶναι ἀληθεία - χαὶ χεῖ ὅπου νὰ δῆς μεγάλαις ταραχαῖς, ἐκεῖ 

θέλεις ἰδεῖν καὶ ἀγάπην καὶ φιλίαν, ὅτι μετὰ τὴν σκχλερίαν 

ἔρχεται γαλήνη" καὶ ὅσοι εὑρισχούμεθαν εἰς τὴν Κερινίαν πα- 

ρχχαλοῦμεν τὸν θεὸν νὰ σοῦ δώσῃ μακαρίαν ζωήν, ὅλοι νὰ 

διχδοῦν, καὶ σοὺ νὰ μείνῃς ὡς καθολικὸς ἀφέντης ὅτι τὸ νερὸν 

πάγει, χαὶ ὁ ἄμμος μεινίσχει, τοὐτέστιν οἱ ξένοι θέλουν πά- 

γειν, καὶ οἱ τοπικοὶ θέλουν μείνειν. Καὶ λαλῶ σου φανερά, 

ἄλλον ἔν τὸ ἐννοιάζουνται τοῦτοι οἱ καλοπίχεροι, καὶ ἄλλον 

τὸ λαλοῦν: ἀμμὲ ἂν θέλῃς νὰ περιλάθης τὸ κάστρον σου τὴν 
͵ 

- - 
5 Κερινίαν, καὶ ἔχῃς τὸ χορμίν σου εἰς τὴν ἐξουσίαν σου, ἔλα μὲ 

τοὺς καδαλλάριδές σου χαὶ θέλεις ἰδεῖν μοναῦτα πῶς νὰ σοῦ τὸ 

δώσουν χαὶ εἶμαι ὅτοιμος νὰ σὲ πάρω χαὶ νὰ σὲ βάλλω μέσα. 

Ο᾽ καδαλλάρης, ὡς γνωστιχὸς ὅπου ἦτον καὶ σοφιχὰ ἐδοκίμα-- 

σὲν τὸν ρῆγα νὰ ἦναι εἰς τὴν ἐξουσίαν του, καὶ γονατίζει χαὶ 

λαλεῖ του --- ἀφέντη, ἔχω ὁρισμὸν νὰ σοῦ πῶ χἄτι λογία χου- 

φά, καὶ ὅρισε τοὺς Γενουδίσους νὰ πᾶν ἐξωμέρου νὰ σοῦ συν- 

τύχω. Ὅτι οὗλοι οἱ δουλευτάδες τοῦ ρηγὸς ἦτον Γενουθδίσοι 

καὶ δὲν ἀφίναν τὸν ρῆἣγα νὰ συντύχῃ μὲ τινὰν χρυφά" τότε 

ἐδάλαν του φωνήν, --α ἄμμ' ἐξωμέρου, ὅτι ὧδε δὲν ἔχει ἄπι- 
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στους, οὐδὲ παραδουλίαις! τὸ θέλεις νὰ τοῦ πῇς, πέ το φανε- 

ρά. Τότε λαλεῖ του ---- ἀφέντη, ἐγροικῆσα τοῦ ἀμιράλη λα- 

λῶντα πῶς ἦλθαν νὰ σὲ βάλλουν εἰς νομήν, καὶ γὼ θωρῶ τὸ 

χατάδικον᾽ ὅτι κουρτέσικα εἶσαι τριγυρισμένος, καὶ τινὰς δὲν 

ἠμπορεῖ νὰ σοῦ συντύχῃ χρυφά᾽ τώρα ἀγρωνίζω φανερὰ τὸ 

πεῖν τοῦ ἀμιράλη ὡς τὰ ἔργατά του. Εἶπέν του ὁ ἀμιράλης --ο 

ἀφέντη, φαίνεταί μου ὅτι εἶναι ἀπὸ ἐλίγην πίστιν, καὶ πολλὰ 

μωροὶ εἶναι ὅπου (πηστεύγουν εἰς τὰ λογία σας, καὶ ἁποῦ ν᾽ ἀ- 

ποθαρρήσῃ εἰς τὰ ταξίματά σας -- Κακὰ χαὶ ἄπιστα κρατεῖ- 

τε τὸν ἀφέντην μᾶς τὸν ρῆγα εἰς τὸ χέριν σας φυλακισμένον, 

χαὶ ὁ θεὸς ὁ ἐπουράνιος θέλει ποίσειν χρίσιν ἀπάνω σας! ᾿Εγύ- 

ρισεν ὁ ἀμιράλης καὶ εἶπέν του ---- φαίνεται χαλὰ πῶς εἶσαι 

ἕνας οὐδὲ τιποτένος, καὶ ἂν δὲν ἦτον ὅτι εἶσαι ὀμπρὸς τοῦ 

ρηγός, ἐκόθγαν τὴν κεφαλήν σου! Καὶ ὁ χαθδαλλάρης εἶπέν 

του --- δὲν εἶναι θαυμαστὸν ἂν κόψουν τὴν χεφαλήν μου χει- 

ρότερα ἐμπορεῖς νὰ ποίσῃς, ἀμμὲ ἀθυμίζω σε πόσον χαχὸν θέ- 

λειν γινῆν εἰς τοὺς Γενουθδίσους ὅπου εἶναι εἰς τὴν Κερινίαν, 

ἐκείνους ὅπου χρατοῦν ἀμάχιν διὰ λόγου μου. Τότε εἶπέν του 

ὁ ρήγας -- ἀκανετόν, κὺρ ἀμιράλη, ξεύρεις πολλὰ καὶ οἱ μαν- 

τατοφόροι λαλοῦν πολλά, καὶ περίττου παρὰ τοῦτα. 

Τότες ἔρισεν τὸν χαντζηλιέρην χαὶ ἔγραψεν τοὺς ἀντίλο- 

γοὺς καὶ ἐδῶχάν τους τοῦ χαδαλλάρη νὰ τοὺς δώσουν τοῦ χον- 

τοσταύλη, χαὶ λαλεῖ του --α πὲ τοῦ χοντοσταύλη ναὐκχαιρέσῃ 

τὸ χάστρον τοῦ ρηγός, καὶ θέλει ποίσειν φρόνιμα, διὰ νὰ ἔλθῃ 

ὃ ρήγας μὲ τοὺς φίλης του νὰ ἐμπῇ μέσα, εἰ δὲ χἀνοὺ ὁ ρή- 

γας μὲ τὴν βουλήν του θέλει ἀρματώσειν καὶ θέλειν τὴν πό- 

λεμίσειν εἰς τιτοίαν λογὴν ὅπου θέλειν τὴν πάρειν χωρὶς χώ- 

λυσιν, καὶ τότες θέλει δώσειν πασανοῦ τὸ πλέρωμαν, ὅπου εἷ- 
, ; ε Α ΕΞ ΨΕΣ ε ἊΝ 6 - ΕΥ , 

ναι μέσα, ὡς γίον τοὺς πρέπει. Ὁ χαθαλλάρης εἰπέν τοῦ -- 
9 , φῇ. ἡ ἣν Θ'ι 5 ᾿ 5 , - δι ἮΝ 

ἀφέντη, οἱ λᾶς φοοοῦνται ἄπου ἀνθρώπους οπου ὃξν εἴδασιν, 
9 ᾿ " τἣΝ ᾿ ὯΝ ᾿ , τ Ὰ δὲ Π δι Ρ 4 

εἰὸς λᾶς ὅπου εἰδαν καὶ δοχιμάσαμιεν μηθεν τοὺς φοθρερίξουν, 
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χαὶ δ᾽ ἔναι χρῆσι" διὰ τοῦτον ἐννοιάστου νὰ εὐκαιρέσετε τὸν 

τόπον χαὶ νὰ πᾶτε τὴν δουλιάν σας, εἰ δὲ χἀνού, θέλετε τὸ 

μετανώσειν] 

Τότες ἐδῶχοαν ὁρισμὸν τοῦ μαντατοφόρου χαὶ ἐξέθην, καὶ 

ἦλθεν εἰς τὴν Κερινίαν χαὶ ἐνέθην ἔσω τῇ β΄ μαρτίου «το δ΄ 

Χριστοῦ, χαὶ ἐξηγήθην καταληπτῶς πᾶσα πρᾶμαν τοῦ χοντο- 

σταύλη. 

Καὶ τὴν πέφτην τῇ Υ υναρτίου ατοδ' Χριστοῦ ἐπεσώ- 

θησαν τὰ κάτεργα τοὺς Γενουδίσους εἰς τὴν Κερινίαν, χαὶ ἀρ- 

μάδα τῆς γῆς εἰς τὴν συντροφίαν τῶν κατέργων" χαὶ ἐποῖχαν 
,ὔ ᾿ [4 ι » Α Α - » , ,ὔ 

πόλεμον μέγαν χαὶ φούερόν, χαὶ ἀποὺ τὴν γῆν ἐθδάλαν σχά- 

λαις, καὶ ἀπὸ τὸ χάστρον οἱ λᾶς ἐτζαχίζαν ταις μὲ ταῖς πέ- 

τραις, χαὶ ἐλαθῶσαν καὶ πολλούς. Καὶ ἐξέθην καὶ ἀπὸ τὴν 
ι 

Λευχοσίαν μὲ φουσάτον ὁ σὶρ Τουμᾶς Ταγχὰν ὁ Γενουθίσος, 
: ὶ 

" 2 ,ὔ » Δ ΄ ᾽ , ΕΣ 

χαὶι ἐνέθην εἰς τοὺς τοίχους τ τῆς Κερινίας, χαὶ ἀπουπάνω ἐλα- 

Οῶσάν τον μίαν βερετουνίαν εἰς τὸ πρόσωπον ἀπὲ τὸ χέριν τοῦ 

Νικόλα Μαχαιρᾶ, χαὶ ἄλλην εἰς τὸ στῆθος ὑπὸ χειρὸς τοῦ χον- 

τοσταύλη, χαὶ μοναῦτα ἐστράφην εἰς τὴν κατούναν του, καὶ 

ἐγιατρεῦσάν σον χαὶ γίανεν. Καὶ ἄλλοι πολλοὶ ἐλαδώθησαν, χαὶ 

ἐποθάναν πολλοί. Καὶ ἀπὸ τῆς θαλάσσου ἦρτεν χοντὰ ἕναν 

κάτεργον καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἄλυσον τοῦ λιμιόνος καὶ ἐσήχω- 

σέν τὴν χαὶ ἐκόψεν τὴν μὲ τὸ χοπίδιν- χαὶ ἀπουπάνω ἐσύραν 

βερετουνία καὶ πέτραις, καὶ ἦτον σκεπασμένον χαὶ οὐδὲν τοὺς 

ἐθλάψον: χαὶ ἔοχουνταν ν᾽ ἀπεζεύσουν ἈῚ δὲν τοὺς ἀφίναν νὰ 

μποῦν ἀπάνω. Καὶ τὸ ἕναν κάτεργον ἐπῆγεν πρὸς τὴν Κάύαν, 

χαὶ ἀπεζεῦσαν τοὺς λαθωμένους καὶ ἐφέραν τους εἰς τὴν κα- 

τούναν τους, καὶ ἐγιατρεῦσάν τους, τοὐτέστιν εἰς τὸ σιρέντζην᾽ 

χαὶ ἐποῖχάν το νῶσιν τοῦ χαπετάνου. Καὶ ἀπουπάνω εἶπαν 
κ᾿ “ ΄ ε “ “ Α »Μ Π 

τοῦ χατέργου ὁποῦ χύργεν τὴν ἄλυσον -- ννηδὲν τὴν χ ον. 
-ς-- 

Ο) «) ΟἽ 

χαὶ μεῖς νὰ τὴν χαλάσωμεν! Καὶ εἶπάν τους ---- θέλετε τὴν ἶ 

αλάπτειν νὰ ἐμποῦμεν, εἰς τὸ ἔθγα θέλετε τὴν χορδώσειν!! χαὶ μπουμέν, β 
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διὰ τοῦτο νὰ τὴν κόψωμεν. Καὶ κόογοντά τὴν ἐπῆγεν ἐξωμέ- 

ρου, καὶ ὥρισεν ὁ χοντοσταύλης χαὶ ἔσασάν τὴν ὡς γίον ἦτον, 

Καὶ μοναῦτα ἀρχέψαν εἰς τὸν πόλεμον. Καὶ ἀπὲ τὴν γῆν 

ἐφέραν ἕναν μάγγανον ὀνόματι Τριῶαχ, ἤγουν σχρόφα, καὶ ἦτον 

τρί ίπατον, καὶ ἄλλα. τρία μάγγανα, χαὶ ἐπολεμῆσαν πολλὰ 

Τὸ πρῶτον μάγγανον τον ἕναν ξυλόκαστρον τρίπα- 

τὸν μὲ τ περδεσχίαις, ἡ μία ἀπάνω τῆς ἄλλης, καὶ μέσα εἷ- 

χεν ἕναν πετροκόπον χαὶ μὲ τὰ ἀργαλεῖά του, διὰ νὰ τρυπή- 

σοὺυν τὸν τοῖχον τοῦ κάστρου, χαὶ εἰς τὴν ἄλλην εἶχεν πολ- 

λοὺς τζαχρατόρους καὶ ἐσύραν βερετουνία ἀποὺ τὴν μίαν με- 

μερίαν νὰ σχολίζουν τοὺς λᾶς. ἦτον τότα ψηλὰ καὶ ἦτον ὡς 

τὰ χρινέλλια τοῦ ξωκάστρου, καὶ ἀπὲ τὸ ψῆλος τὸ εἶχεν ἀ- 

ποσχεπάζαν τοὺς λᾶς τοῦ κάστρου τὸ τίντα πολομοῦσαν" χαὶ 

ἐκράζαν τὸ χάστρον τοῦτον Κάττα- καὶ τὸ ἄλλον Φαλχόνιν, 

καὶ ἦτον ἕναν καστέλλιν ξυλένον γεμάτον ἀνθρώπους καὶ σχά- 

λαις νὰ ἐμποῦν ἀπάνω εἰς τοὺς τοίχους τῆς χώρας" καὶ τὸ 

τρίτον ἦτον ἕναν χλουθὶν χαθημένον ἀπάνω εἰς μίαν χορφὴν 

μιᾶς νευρίας, καὶ ἦτον γεμάτον ἀνθρώπους τζαχρατόρους, καὶ 

ἐπολεμίζαν πολλὰ δυνατὰ τὸ αὐτὸν κάστρον τῆς Κερινίας. 

Τότε ὁ κοντοσταύλης ὡς ξευράμενος τοῦ πολέμου ἔδαλλεν ἀ- 

πέσω ς΄ ἣν ὦπους Βουργάρους καὶ ἐπῆραν λαμπρὸν μετά τους 
Π " 

χαὶι ἐχά ψαν τ ἘΣ β΄ μάγγανα, τὸ φαλκόνιν καὶ τὸ χλουδίν, καὶ 

τὴν σχρόφαν ἐρρί ίψαν τὴν εἰς τὴν γῆν, χαὶ ἀπουπάνω μὲ (πέ)- 

τραις ἐξα ρκίφον τὴν τελεῖα. Καὶ ἐνύκτωσεν, καὶ ἐξέθησαν ἀπὸ 

τὸ κάστρον, χαὶ ἐκλέξαν τὰ χαρφία καὶ ἐθάλαν τὰ εἰς τὴν 

τ: Τότε ἔρισεν ὁ χοντοσταύλης χαὶ ἐπῆραν σανιδία καὶ 

ἐχαρφῶσάν τὰ μὲ τὰ χαρφία καὶ ἐχῶσάν τα εἰς τὸν ἄμμον, 

ταῖς χεφαλάδες χάτω χαὶ ταῖς μούτταις ἀπάνω" χαὶ τοῦτον 

ἐποῖχάν το, ὅτι οἱ Γενουθίσοι ἐπῆγαν ν ἀναπαυτοῦν ὀλίγην 

ὥραν. Καὶ πισαυρίου ἦλθαν πολλοὶ Γενουδίσοι τρεχάτοι χαὲὶ 
» 6 ἜΘΟΣ ἘΣΤΕ δ, γ 1.5 4 ὃ ᾿ . , 
ἐνεοησαν εἰς τὸ γαντάχιν χαὶ ἐπολεμίζαν ιὰ νὰ συνπιᾶσουν 
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τὰ χαρφία τῶν μαγγάνων, χαὶ θαρροῦσαν νὰ τὰ εὕρουν. καὶ 
5 , ἅνταν ἐχοντεῦσαν ἐχεῖ ὀπουπόνω δὲν τοὺς ἐδεῖξαν φανόν, διὰ 

᾿ “ 

νὰ τοὺς ἀφήσουν ν᾽ ἀποτορμίσουν- χαὶ ἅνταν ἀπεσῶσαν ἐκεῖ 
᾽ , “ ᾿ δί ἮΝ γ5 στ ᾿ , νι 
ἐκαρφώθησαν ὅλοι τὰ ποδία τοὺς καὶ ἀπὸ τὸν πόνον οὐδὲν 

» “ , “ » ᾿ ᾽ » 

ἠμποροῦσαν νὰ σταθοῦν, ἀμμὲ πέσαν ἀπούχουππα, καὶ ἀπάνω 

ἐσύραν πέτραις χαὶ βερετουνία χαὶ σχοτῶσάν τους. ᾿Αμμὲ ἀπὸ 
“-ὔ 3 “- « , Σ᾿ “ δ 

τῆς θχλάσσου ἐχαταστῆσαν ἕναν μάγγανον ἀπάνω τῶν δύο 
ἣ ᾽ ΣΕ κ ας Αι , Ἢ ΠΡ ῦς ΕΟ, ““ 

χατέργων εἰς τούτην τὴν λογήν ἐοάλλαν τὴν πλώρην τοῦ ᾿νοῦ 
᾿ ᾿ τ , ἙΝ ν᾿ οἶδ» , » , 

χατέργου μὲ τὴν πλώρην τοῦ ἄλλου χαὶ ἐδῆσάν τα ἀντάμα, 
᾽ 5 , ᾽ δ ν δὲ 7 - , , ὋὋΡ' 

καὶ ἀπάνω εἰς τὰ δύο χαταρίτια τῶν δύο χατέργων ἐοάαλλαν 

μίαν νευρίαν ὄρτου, χαὶ ἀπάνω εἰς τὴν κορυφὴν τῆς νευρίχς 
. , ,ὕ ΟΞ  Ξ- ἐπ ΟΥ͂ΞΕΣ μοὶ , ᾿ Ξ ι 5 ΞᾺ " 

ἐδόλαν νίαν περδέσκα γεμάτην τζαχρατόρους, καὶ ἐπολεμίζαν 
ἮΝ ᾿ ΕΥ 7 “- 

πολλὰ δυνατά" χαὶ ἦτον ψηλότερη παρὰ τοὺς τοίχους τῆς 

Κερινίας τρεῖς χάνναις" χαὶ τόσον ἐπολεμίζαν τοὺς Κερινιώταις, 
᾿ 

ὅτι χανένας δὲν ἐτόρμα νὰ ἐόγῇ ἀπέσω του ἁποῦ δὲν τὸν 

ἐλαθόναν. Καὶ ὁ χοντοσταύλης ὥρισεν καὶ ἐποῖκαν ἕναν τοῖ- 

χον ξυλένον ψηλὸς χάνναις ς΄ ἥ(μισυ), καὶ ἐδσάλαν τον χατὰ 

πρόσωπα τῆς περδέσχας ὡς γίον μίαν παρπαχάναν, χαὶ ἐκλεί- 

στὴν τὸ δεῖν τους, χαὶ δὲν ἐθωροῦσαν ποῦ νὰ ρίψουν τὰ βερε- 

τουνίχ καὶ μὲ τοῦτον τὸν μόδον δὲν ἡμπορῆσαν νὰ ποίσουν 

χαχὸὺὸν τοὺς Κερινιώταις. Ὁμοίως ὁ χοντοσταύλης ἐποῖκεν γ 

χαπουτζεττία, χαὶ τὸ ἕναν ἔσυρνεν ἀπάνω τῆς σχρόφας, καὶ 

ἐκράξαν τὸ Χοιρίδιν: χαὶ τὸν κόρπον ὅπου ἔδωχεν ἐτζάκισεν 

τὴν τρόαν, χαὶ πλέον δὲν ἠμπορῆσαν νὰ τὴν κορδώσουν, ὅτι 

ἐτζαχίστην ὁ τροχός τῆς. Τὸ δεύτερον ἔρριθγεν εἰς τὴν θά- 

λασσαν ἀπάνω τοῦ χατέργου χοντὰ εἰς τὴν ἄλυσον, καὶ τὸ Υ 

ἔρριθγεν εἰς τὴν γῆν ἀπάνω τοὺς πολεμάρχους. Καὶ θέλετε νὰ 

δῆτε τὴν χρίσιν τοῦ θεοῦ; Κατεύαίνει ἕνας κόρπος ἀπὸ τὰ 

τριπουτζέττιν χαὶ ἐμπαίνει τῆς περδέσχας τῶν κατέργων χαὶ 

πέρνει τὴν καὶ ρίογει τὴν εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐφύγαν ἀπὸ 

τὸν λιμιόναν μαχελλεμένοι καὶ ἀντροπιασμένοι οἱ Γενουθδίσοι. 
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Αἰπὸ τὴν κατούναν ἐμηνῦσαν εἰς τὴν Κερινίαν νὰ ἐθγοῦν νὰ 

πολεμίσουν χέριν καὶ χέριν, ἢ ἂν ἔχουν χανέναν γϑνήσιμον νὰ 

βγῇ νὰ πολεμίσῃ μετά τους, καὶ ἐλαλοῦσαν ---- ἄλλον εὐγενι- 

χὸν δὲν ἔχει παρὰ τὸν χοντοσταύλην! Τότε τὸ πλῆθος τοῦ 

λαοῦ ἐξητίμασέν τοὺς πολλα, λαλῶντα -- ψέμαν λαλεῖτε, λᾶς 

τῆς μέσης, λύκοι ψαροπούλιδες! ἀμμ' ἔχομεν καδαλλάριδες εὐ- 

γενιχοὺς, λιζίους καὶ πουρζέζηδες, πολλὰ καλὰ ἀναγιωμένους. 

Ε᾽ σεῖς ναῦταις χατεργάριδες, πῶς τορμᾶτε νὰ κακολογᾶτε τοὺς 

χαλὰ ἀναγιωμένους τῆς Κύπρου; ἀμμέ, ἂν ἔχετε ὄρεξιν νὰ 

παρδιαθάσετε, ἐμπήξετε χαμαὶ εἰς τὴν γῆν α΄ χοντάριν, χαὶ 

νὰ ἦναι σημιάδιν τῆς διχῃοσύνης, καὶ ἀπάνω τοῦ χονταρίου 

ἀς ἔχῃ φλάμπουρον, καὶ τότε νὰ ἐδγοῦμεν νὰ παρδιχθά- 

σωμεν. Οἱ χοντοσταύλης ἔθγαλεν α΄ παιδὶν ὅπου ἦτον βαχ- 

λιώτης του, ὀνόματι Πολὴ Μαχαίρα, χαὶ ἀρμάτωσέν τον τ' 

ἄρματά του, καὶ ἔδγαλέν τον ἔξω μὲ τὸ ἄλογόν του νὰ στέχῃ 

εἰς τὸν κάμπον διὰ θαρρούμενος, καὶ μὲ καλὴν συντροφίαν 

χαὶ ἐπέψαν καπετάνον τὸν σὶρ Ὑζάρλο Χαρμπουτζιὲρ χα- 

Θίσους. θαλλάρην Κυπριώτην νὰ πολεμίσουν μὲ τοὺς Γενου 

Οἱ Γενουόίσοι ἐόάλλαν τὸ χοντάριν καὶ τὸ φλάμπουρον διὰ 

γὰ πολεμίσουν, ἀμμὲ δὲν ἐθελῆσαν νὰ πολεμίσουν, ἀμμὲ 

μμήνυσεν τοῦ χοντοσταύλη νὰ πέψῃ εἰς ἀμάχιν, τοὐτέστιν σι- 

γουρτάν, γιὰ νὰ πέψουν μαντατοφόρους. Τότες ἐπέψαν τοὺς 

λᾶς εἰς τὴν Κερινίαν, χαὶ ἐπέψαν τὸν σὶρ Νικὸλ τὲ Μπελῆν 

χαὶ τὸν σὶρ Τζουὰν τὲ Πλεσίε καὶ τὸν σὶρ ᾿Αρνὰτ τὲ Μὰρς 

τὸν νέον χαθαλλάρην Κύπρου, καὶ μὲ φ΄' ἀνθρώπους ἀπάνω εἰς 

τ ἄλογα ἀρματωμένοι καὶ ἀπεζούς, εἰς τὸ θάρρος τῆς παντιέ- 
» ρας. Καὶ ὅνταν ἦλθαν εἰς τὴν κατούναν, τὸ λεγόμενον σιέζιν, ς 

οἱ χαπετάνοι τοὺς Γενουθίσους ἐπεριλάθαν τοὺς πολλὰ τιμη- 

μένα, ἐχρατῆσάν τους, χαὶ ἐπέψαν μαντατοφύρους τὸν σὶρ Δανιὲλ 

Γατανίαν Γενουδίσον, καὶ τὸν σὶρ Τζὰχ τὲ Σανμιχκέλ, καὶ τὸν 

σὶρ ᾿Αρφοῦς Φαράτ, ἀνθρῶποι τοῦ ρηγός, καὶ ἕτεροι εἰς τὴν 
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συντροφίαν τους. Καὶ ἐμπάσαν τοὺς ἔμπροσθεν τοῦ χοντοσταύ- 

λη, καὶ ἐδέκτην τους πολλὰ τιμημένοι, χαὶ ἔδωχέν τους πλα- 

τεῖα νὰ φᾶν καὶ νὰ πτν νὰ μὲν παντέχουν ὅτι εἶναι στενο- 
, ἐν δυς ΕΗ. θεὲ ἰὸς ᾿ " , ᾿ ΣᾺ ! " 

χοπὴμιενοι, καὶ Ο ὕξος οἱἷόξν ἱντὰ στενοχωρίαν τὴν ξιχᾶν. Και 

» λὰ “- ΄ ἘΥ , ᾽ 

ὅταν ἐθέλαν νὰ ποῦν : Ὁ μαντατοφορίαν τους, εἶπάν τὴν εἰς 
, 5» , . ἌΣ Ν ᾿" " ᾿ π 

τιτοιᾶν λογὴν - χφέντη, ἐσοὺ εἴσαι δυνατὸς π παρὰ τὸν ρῆγα 
,- Χ " “ , " ΓΥ 

χαὶ περίττου ξεύρεις τὸ χαλὸν τοῦ τόπου ἔθελε εἶστεν καλὰ 

φτιασμένον νὰ δώσῃς τὸ κάστρον τοῦ ἀφέντη του, χαὶ τότε νὰ 
7 ᾿ Ἐ᾿ 

μᾶς συθουλέφ: ς τὸν ρήγαν νὰ μᾶς ἀποογά ἄλλῃ" χαὶ πολομῶντα 

τοῦτον, ὃ ἀμιράλης θέλει σοῦ ἔχειν Εν τ χάριτα. Τότε 

οντες, πολλὰ εἶπεν ὁ κοντοσταύλης τοὺς μαντατοφόρους ---- ἄοχ 
θαυμάζομα: εἰς αὑτόν σας, ὅταν ἐννοιάζεστε ὅτι ἐγὼ κρατῶ 

΄ ὯΝ , “7 ἦτ ι 5 , 

τὴν Κερινίαν διὰ λόγου μου δὲ θέλ εἴστεν τινὰς ἀπότορμος 

τοῦτον νὰ τολμήσῃ νὰ τὸ πῇ, ὅτι ἔχει ἄλλον ἀφέντην παρὰ 
ν 5 , . ᾿ 4 - ει ὩΣ ᾿ τω νον δας »Ά , 

τὸν ἀφέντην μου τὸν ρὲ Πιέρ, ὅπου ὁ θεος νὰ τοῦ δώσῃ ζωήν. 

Τότε ὅλοι ἀντάμα ἐύ ἄλλαν 'φων ἦν -- (ἢ ὁ ρὲ Πιέρ! γ΄ φό- 

ραις" -- ἀμμ; ἐγὼ θωρῷ ὺς ἐχονπώσετςξ τὸν ρῆγα χαὶ ἔχετέ τον 

φυλαχισμένον, καὶ τὸν τὰ μου 

σίδερα καὶ ἔχετέ τον φυλακισμένον, ὁμοίως καὶ οὕλους τοὺς 

λοιποὺς καδαλλόάριδες δὲν σᾶς ἀποθαρρῆσαν. ᾿Απὲ τὸ μὲ συμ- 

Θουλεύγετε νὰ δώσω τὴν βουλήν μου τοῦ ρηγὸς χαὶ νὰ σᾶς 

πλερώσῃ, τίς μὲ κατέστησεν ἄρχονταν χαὶ διχαστὴν ἀπάνω τοῦ 

ἀφέντη μου; ἀχομὶ Υροιχῶ ὅτι ἡ ᾿Αμμόχουστος χαὶ ἡ Λευχο- 
» ᾿ , ͵ὕ 

σία εἶναι εἰς τὰς χεῖράς σας, καὶ ὁ ρήγας δὲν μετέχει τίποτες, 
ν 

- “ ᾿ ὔ -ὩῚἽ 

πῶς νὰ τοῦ μηνύσω νὰ σᾶς πλερώσῃ; Οἱ μαντατοφόροι διὰ 
Ἀ, τσ ᾿ ) , 

νὰ ξετάσουν καλὰ τὸν τόπον ἐποῖχαν ς΄ ἡμέραις νὰ σά 
᾿ δ σι; , ᾿ , » “» ᾿ 

χαὶ νὰ ξηλόνουνται, καὶ πάντα ἐπλημμελοῦσαν νὰ σηκώσουν 

ἄχ τὸ χέριν τοῦ τὴν Κερινίαν- καὶ θωρῶντα πῶς ὃ 

βοῦσαν νὰ ποίσουν τὸ θέλημάν τους, ἐποχαιρετῆσαν χαὶ ἐστρά- 

φησαν εἰς τὴν κατούναν τους᾽ χαὶ οἱ χαθαλλάριδες ἦλθαν εἰς 
᾿ 5 - ε 9, ᾿ 

τὴν Κερινίαν, τοὺς ἐχρατοῦσαν οἱ Γενουδίσοι διὰ τοὺς μαντα- 
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τοφόρους τους. Καὶ ὅτοιμα ἐπέψαν τοὺς μαντατοφόρους εἰς τὸν 
"Ὁ . ,ὕ ᾿ 

ἀμιράλην, ὅνταν εἶδεν καὶ δὲν ἠμπορεῖ νὰ ποίσῃ τὸ θέλημάν 

του" οἱ ποῖοι ἐξηγηθῆσάν του ὅ,τι ἐγροίχησαν " χαὶ ἀγγρίστην 

ὁ ἀμιράλης πάλιν εἰς τὴν χχτούναν, ἐχεῖ ὅπου ἦσαν οἱ χα- 

θεζόμενοι. 

Θεωρῶντα οἱ Γενουδίσοι ὅτι δὲν εὐγχτίζουν οὐδὲ μὲ τὰ 

μάγγανά τους, οὐδὲ μὲ τοὺς πολέμους τους, οὐδὲ μὲ τ' ἄλογά 

τους, ἀφῆχαν τὸν τόπον καὶ μὲ υεγάλην ἀνάγκην ἐπῆγαν εἰς 

τὴν Λευκοσίαν, καὶ μὲ τοὺς Βουργάρους ἐμήνυσαν τὸ τοῦ ρηγὸς 

χαὶ τοῦ ἀμι ράλη εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. Ὁ ρήγας ἦτον πολλὰ 

πικραμένος" τότε εἶπέν του ὁ ἀμιράλης: πέψε νὰ ἔλθῃ ἡ μὴη- 

τέρα σου χαὶ οἱ χαδαλλάριδές σου νὰ δοῦμεν ἁπόθεν νἄχωμεν 

τὸ πλέρωμάν μας, χαὶ θέλομεν νὰ πᾶμεν ἔσω μας. 
, [4 

Γροικῶντα οἱ Βουργάροι ὅπου ἦτον ἔξω τῆς Λευχοσίας 

τὸ πῶς ἐπῆγαν ὅλοι οἱ περίττου Γενουδίσοι εἰς τὴν ᾿Αμμό- 

χουστον, χαὶ ἁποῦ μεῖναν ἦτον ὀλίγοιν, ἐννοιάστησαν νὰ τὴν 

δράξουν᾽ καὶ μανθάνοντα πῶς εἰς ἐκείνους ὅπου υξίνασιν εἶχαν 
ς ΄ὔ ,ὔ . Ν ᾿ ᾽ ᾿ , ᾽ ᾿ 

οἱ Γενουθίσοι δύο ἀδελφοὺς εἰς τὸ μηνιόν τοὺς ἀντριωμένους, 

ὁ ἕνας ἦτον ὁ κούντη Τορπὴν, χαὶ ὁ Φραντέσχος ὁ ἀδελφός 
᾿ , - , . Ζ ᾿ ᾿ Ἄν . 

του, ἐμήνυσαν τῆς ρήγαινας νὰ πέψῃ νὰ τοὺς παραογάαλλῃ νᾶ 
» - ἣΝ ε ΄ ΕΥ ἔλθουν, καὶ ἀποκεῖ νὰ δράξουν τὴν χώραν. Ἢ ρήγαινα εἶπεν: 

τίς ἔνι ἀπότορμος ἀπὸ τοὺς δουλευτάδες μου νὰ πάρῃ χαρτὶν 

εἰς τὸν πνευματιχόν μου εἰς τὴν Λευχοσίαν; Μοναῦτα εἶπέν 

- 

Ω ἐἶ Λ ΩΣ ΙΑ, ε δ δ» , “ 

τῆς ὃ Δημήτρης Τανιελ ὁ ψυχρὸς γραμματικὸς “-- χυρὰ μου 
Α Α » γ᾽ 

ἐγὼ νὰ τὸ πάρω. Καὶ ἐννοιάστησαν πῶς νὰ τὸ πάρῃ, καὶ εἰς 
ι 

“ « 7 ᾿" , ὅπ: τε -νΝ ι ΕΣ ᾽ὕ 

πέν του, ὡς γίον τὸ θέλομεν ξηγηθῆν ὧδε, καὶ ἄρεσέν τους" 

χαὶ ἐγράψαν του τὰ χαρτία καὶ ἔδωκέν τού τα, χαὶ ἔφερέν τα. 

Καὶ ἦρτεν εἰς τὸν ᾿Αράν, χαὶ ἦτον ἕνας του τατᾶς ὅπου τὸν ϊ ὴ ᾽ .] 

θά ε ἘΞ ἘΞ . 6 Ω Α Ϊ᾽ ’ ε 

ἐοάπτισεν, ὁ ποῖος εἶχεν ἕναν σχλάοον βοσχὺν εἰς τιτοίαν ἑ- 

λικίαν ὡς γίον τὸν Δημήτρην, καὶ ἔπερνεν κάθα πωρνὸν ἕναν 

λαγῆνιν γάλαν εἰς τὸν νῶμόν του εἰς τὴν Λευχοσίαν καὶ ποῦ- 
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λέν το᾿ τότε εἶπεν τοῦ τατᾶ: ἀφέντη, ἐγὼ θέλω νὰ πάγω νὰ 

δῶ τοὺς λᾶς μου χαὶ φοδοῦμαι μηδὲν ἀγνωριστῷῶ " τὸ λοιπονὶν 

δός μου τὰ ροῦχα τοῦ χοπέλλου σου καὶ τὸ γάλαν νὰ πάγω 

νὰ τοὺς ἰδῷ καὶ γὰ στραφῶ. Ὃ ποῖος εἶπέν του ---- ἔπαρε τὸ 

θέλεις χαὶ ἀγῶμε εἰς τὸ καλόν, ἀμμὲ βλέπε διὰ τὸν θεὸν μη- 

δὲν σὲ ἀποσχεπάσουν. Τότε ὁ Δημήτρης ἐγδύθην χαὶ φύρησεν 

τὰ ροῦχα τοῦ βοσχοῦ, καὶ γεμόνει καὶ τὸ λαγηνόπουλον γά- 

λαν, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν χώραν καὶ πῆγεν εἰς τὸν Σανταγου- 
᾿ " 

στὴν χαὶ ἔδωχεν τὸ χαρτὶν τοῦ πνευματιχοῦ τῆς. Τὸ νὰ τὸν 
γδω ε " ᾿Σ ,ὔ ᾽ ὔ -“ ε Ψ τ 

ἰδῇ ὁ πνευματιχὸς ἐτρόμαξεν- ἀληθείχ ὅτι ὁ Δημήτρης ἦτον 

ἀσχημότερος τοῦ βοσχαριδίου. Τότε ἐσύντυχεν, καὶ χατάστησεν 

τὸν χούντη Τουρπὶν καὶ τὸν ἀδελφόν του, χαὶ ἐξέθησαν χαὶ 
» ΄“Ξὖ ᾿ δὴ ΄, Α δ Α , ι δὴ 

ἐπῆγαν εἰ: τὴν Κερινίαν μὲ τὸν χὺρ Δημήτρην, καὶ παλαιὸν 
ὌΝ ᾽ Π ὕ ι [2 » “ ᾽ Α 

σχιάδιν εἰς τὴν χεφαλήν του. Καὶ ὅνταν ἐπεσῶσαν εἰς τὸν 

Αὐράν, καὶ ἔόγαλλεν τὰ παλῃοροῦχα καὶ τὸ λαγῆνιν εὔχαιρον, 

ὅτι τὸ γάλαν ἔδωκέν το τοὺς καλογήρους, τότε φόρησεν τὰ 
ΚΕ ας Ξ γ Ν μὲ τ ι 6 ἣΐ ΓΞ) ᾿" » 7 τ 

ροῦχά του καὶ ἔφαγεν, χαὶ χαδαλλίκεψεν τὸ ἄλογόν του χαὶ 

πῆγεν εἰς τὴν Κερινίαν. 
ε ὔ 

Θεωρῶντά τους ἡ ρήγαινα πολλὰ ἐχάρην, καὶ ὥρισεν χαὲ 

ἐπιντῶσάν του τὸ μηνίον του ἄλλα ὑπέρπυρα ρ΄ τὸν χρόνον, καὶ 
᾽ ,ὕ Ρ̓ ᾿ , Ν ᾿ ν ὃ , ἊΣ " ΟΝ 

ἐπερίλαοαν τὸν χούντην χαὶ τὸν ἀδελφόν του μὲ μεγάλην τι- 
᾿) γεν Δ Α 72 ,ὔ ᾿ ΕΣ , 

μήν. Τότε εἶπέν τους νὰ πηδήσουν τῆς Λευχοσίας, χαὶ εἶπάν 

τῆς --ο εἰς τοὺς ὁρισμούς σου, μόνον ἔχε ὀλίγην ἀπομονήν. 

Καὶ ἅνταν ἐγυρέψαν οἱ Γενουδίσοι τὸν χούντην καὶ δὲν τὸν 

ηὗραν, ἐθαυμάστησαν πῶς ἐξέθησαν ἀποὺ τὴν χώραν, καὶ τίς 

τοὺς ἔφερεν μαντάτον, καὶ τὶς τοὺς ἐπῆρεν εἰς τὴν Κερινίαν. 

Τότε εἶπαν τῆς ρήγαινας - κυρά μου, χρηζούμεθαν ἄλογα 

διὰ νὰ πᾶμεν νὰ πηδήσωμεν τῆς Λευχοσίας. 

Θεωρῶντα ὁ ἀμιράλης ὅτι ἔγραφεν χαρτία ἀπὸ τὴν με- 

ριὰν τοῦ ρηγὸς νὰ ἔλθουν νὰ βάλλουν βουλὴν νὰ τοὺς ἀπο- 
, " Ἁ ᾿Ὶ » - ᾿ τῷ ᾽ κ ᾽ , 

βγάλλουν, καὶ δὲν τοὺς ἀποθαρροῦσαν νὰ πᾶν εἰς τὴν Αμμό- 
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χουστον, ἘΠῚ τὸν ΤΡΉΤΟς ἐν κρλ εἰς γῶν ἐβήνρον τ. εν 

ὃ χούντης ΕΡῊΝ ΤΕΡΕ ἔχραξ εν τὸν Δημήτρην χαὶ εἶπέν του 

--- υἱὲ μου, χρῆσ' εἶναι νὰ πάρης χαρτὶν χαὶ νὰ πάγης νὰ φέ- 

ρῃς ἄλογα. ᾿Εχεῖνος ε ἧς --ς εἰς τὸν ὁρισμόν σου. Καὶ 

χατὰ τὸ πρῶτον, πάλε μὲ τὸ γάλαν εἰς τοὺς καλογήρους χαὶ 

τὸ χσρτίν, ἐνέδην καὶ ἔδωκεν τὸ γάλαν καὶ τὸ χαρτὶν τοῦ 

νος ξηγορευτῇ τῆς" ἐχεῖνος ἐπῆγεν χαὶ εἶπέν το τοῦ ρηγός" χαὶ 

μοναῦτα ἔχραξεν ἕναν Καταλάνον ὀνόματι Πρεμερά, ὁ ποῖος 

ἦτον ὅπου χουδερνίαζεν τ ἄλογα τοῦ ρηγός, καὶ εἶπέν του -- 

ξ᾿ Υἵον πᾶς τὸ ἘΡΟΥ εἰς ταῖς πηγαῖς, θέλει ἔρτειν ἕναν χο- 

πέλλιν βοσχαρίδιν νὰ σοῦ ζητήσῃ ἄλογα, καὶ δός του ὅσα θέ- 

λει. Καὶ πισαυρίου ἐθγάλαν π ἄλογα ἔξω, χαὶ ἐμετρῆσάν τα 

οἱ ΤΕ θυθις σοι ὅπου βλέπαν τὴν πόρταν" χαὶ πηγαίνοντα τὸ 

χοπέλλιν χαὶ ἔδειξέν του σημάδιν τοῦ Πρεμέρα, μον τον χαὶ 
- "» , ἥς εὰὐννει , Α ᾽ , ε Μ 

πῆρεν ἄλογα [Ὕ, καὶ ἔδωχάν τὰ τοὺς ἀνθρώπους ὁποῦ ἔφερεν 
νν 

ὁ Δημήτρης μετά του, καὶ ἐπῆράν τα καὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν Κε- 
» ᾽ ᾿ 

ρίαν: ὁ δὲ Δημήτρης ἐστράφην εἰς τὴν Λευχοσίαν διὰ νὰ πά ἄρῃ 

τὸν ἀντίλογον τῶν χαρτίων ἀπὲ τὸν ξηγορευτήν. Καὶ ἐμπ ΝᾺ 

νοντα τ᾽ ἄλογα εἰς τὴν πόρταν, μετροῦν τὰ οἱ Γενουθίσοι χαὶ 
, 

εὑρίσχουν τὰ παρκάτω ὈΥΡῚ πολομοῦν το νῶσιν τοῦ ἀμτρά ἄλη, χαὶ 
“- 3 9 

ὁ ἀμιράλης ἐρώτησεν τὸν Πρεμιρᾶν, καὶ ε «--«ἱ πε -ὰ ἐρίσαν με 

χαὶ ἦλθεν ἕναν χωργιατοπ τούλιν χαὶ πῆρεν ἄλογα ιγ΄. Μοναῦτα 

ἔρισεν ὁ ἀμιράλης χαὶ ἐφουρκίσαν τὸν Προεμιρᾶν, καὶ ἐγυρέψ ριος 2 ἀμραλῆης καὶ ἐφ )ρ 1.19] τ θξμ. ῦᾶν, καὶ ξΞγὺρξ αν 

Σ " Ω ἡ “τῶν δ ἕν " “π᾿ Ρ ἂε ) . τὸ χωργιατόπουλον. Μανθάνοντα ὁ ξηγορευτὴς τὰ μαντάτα, 
᾿ Ν κ ἈΝ - εἶπεν τοῦ Δημήτρη --- διὰ τὸν θεὸν διασώθου, μηδὲν μᾶς χά- 

σοὺν ὅλους, χαὶ βλέπε, ὅτι ἐς τὴν πόρταν ἔχει μεγάλην βλέ- 

-. ὮΝ ο σηχώθην τὴν αὐγὴν χαὶ ἢλ- 

θὲν εἰς τοῦ Πιαλέόι, χαὶ χεῖ εἶχεν τρύπαν μὲ μίαν ἌΠΩΝ 

ξυλένην καὶ πήγαινεν τὸ ἀν δν ̓ς τὸν Τράχανον, χαὶ διάθην 

ἀπουμέσα χαὶ ποντίστην επ ἃ βόρθορα, χαὶ ἐπῇ ἥγεν εἰς τὸν 
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Αὐἰρὰν χαὶ ἐγδύθην καὶ ἐπλύναν τον, καὶ ἐχαθαλλίκεψεν χαὶ 

ἐπῆγεν εἰς τὴν Κερινίαν. Καὶ ἦλθαν οἱ Γενουύίσοι, καὶ ἐγυ- 

ρέψαν, καὶ ηὗραν τὸν τόπον καὶ τὴν συρματίαν εἰς τὴν χολέ- 

τραν χαὶ ἐνῶσαν πῶς ἐξέθην ἀπεχεῖ τὸ χωργιχτόπουλον " χαὶ 

ἔθαχλλαν β΄ βεῤγίαις σίδερον εἰς ταῖς τρύπαις εἰς τὸν τοῖχον. 

Θωρῶντα τὸν Δημήτρην, ἐχάρην πολλὰ ἡ ρήγαινα χαὶ πάλιν 

ἐπίντωσεν τὸ μηνιόν του ἕτερα ὑπέρπυροα ο΄ τὸν χρόνον" χαὶ 

πλεῖον δὲν ἐτόρμησε νὰ πάρῃ χαρτία. 

ὋὉ πρίντζης ε εὑρίσχετον εἰς τὸν ἅγιον Ἱλαρίον καλὰ συν- 

τροφιασμεένος μὲ τοὺς σχλάθους τοὺς Βουργάρους, Ρωμανίταις, 
, καὶ Τατάρους, καὶ πουρζέζηδες" ἔπεμπεν χαὶ ἀνάγχαζεν τὴν 

βήγαιναν ν᾽ ἀναγκάσῃ τὸν χούντη Τουρπὶ νὰ πάγῃ νὰ πάρῃ 

τὴν Λευχοσίαν. Ὁ χούντης ἐλάλεν το τοῦ ἀδελφοῦ του, καὶ οἱ 

ἀνθρῶποι ἦτον ἀπεζοὶ χαὶ ἐλαλοῦσαν: πῶς νὰ πᾶμεν μὲ τόσα 

ἄλογα εἰς τόσους μεγάλους φόδους, νὰ δώσουν καὶ νὰ φύγουν, 

ἂν ἔνι χρεία; ἀμμὲ νὰ μποῦν χαὶ νὰ τοὺς χατακόψουν, εἶναι 

ζημία χαὶ χρῖμαν! ᾿Εμήνυσέν τὸ ἡ βήγαινα τοῦ πρίντζη, χαὶ 

ὃ πρίντζης ἐμήνυσέν τὴς ---- ὁ χούντης οὐδὲν θέλει, ἀμμὲ καλὰ 

ἐμπορεῖ νὰ τὸ ποίτῃ" ἂν θενὰ μποῦν ἀποὺ τὴν τρύπαν, τ᾽ ἄ- 

λογα ἀπότε νὰ τὰ μπάσωμεν; Ἡ ἀρῳς οἰ π εζε, τὸν χούν- 

τὴν χαὶ τὸν ἀδελφόν του, οἱ ποῖγοι εἶπάν τοὺς ---- διὰ παρα- 

θουλίαν υᾶς ἐφέρετε νὰ χόσωμιεν τὰ χο ορμιά μας! Ὅμως ὁ Φραν- 

τζέσκος εἶπεν ---- εἰς τὸ ὄνομαν τοῦ θεοῦ, ἐθς ιδὴ χαὶ δὲν μᾶς 

γροιχοῦσιν, ἀς πᾶμεν. Καὶ πάντα ὃ πρίντζης ἐ 

ἐφοθᾶτον τὴν θή γᾶινα κα αἱ τὸν χοντοσταύλην, ὅτι: ἐθῶρεν τὰς 
“Ὡ4Ψ(ῬἙ, τ ' " -- ι 2 -- 

πρᾶξες τους πῶς πηγαίνουν παραμπρός, χαὶ ἔπλησσεν χαὶ ἔθελε 
ε Α ΄-Ὁ ). γεν 

νὰ ποίση τρόπον νὰ παρχατεθῇ ἡ συντροφιά τους. Τότες ἐξέ- 
ς χει ι Α ᾿ 5 - -.« ᾿ ΜΌ Ἃ 

θην ὁ χούντη Γουρπὶς μὲ τὸν ἀδε ελφόν του χαὶ πολλοὺς ἄλλους 
. ΤΑ , ᾿ ψ ᾽ Α ἜΞΡΝ εἰν 15, οἷς 19 ς Π,κ,ώ.. 

ἀπεζούς, καὶ ἦλθαν εἰς τὴν τρύπαν ὁποῦ ᾽τον ὁ Τράγονας, 

ἢ ὃ . Ἀ ΝΟΝ ἢ 5 δὲ δε ὦ , πον ΦΈΞΞΕ καὶ διὰ νὰ μηδὲν ποίσουν ταραχὴν δὲν ἐτζακίσαν ταῖς πόρταις 
ἢ πΥ δα :᾿ ς Ξ ΣΟ ΠΑΖ ναὶ γὰ μποῦν χαὶ τ ἀλογα. Γροι χῶντα οἱ Γενουθίσοι ἐφύγαν χαὶι 
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ἐπῆγαν εἰς τὴν πόρταν τοῦ Φόρου χαὶ ἐνέδησαν τοῦ τειχίου. 

μι αἱ ἦλθεν ὁ κούντης Τουρπὶς ὡς τὸ γειοφύριν τῆς Πυλληρῆς 

ἀπεζοί: γροικῶντα οἵ Γενουθίσοι πῶς ἦτον ἀπεζοὶ υὲ ὀλίγους 

λᾶς, ἐκχλωθογυρίσαν τοὺς καὶ στάθησαν εἰς τὸν πόλεμον" χαὶ 

ἅνταν ἐποστάθησαν, ἐσύρτησαν μικρὸν διὰ ν᾿ ἀναπαυτοῦν, χαὶ 

βρίσκουν ᾿ὀπίσω τους ἄλλους Γενουδίσους, χαὶ θεωρῶντά τοῦς, 

ἔφυγεν ἀπῶὼδε χαὶ ἀποχεῖ" καὶ ἐχρεμμοῦσαν ἀπὸ τὸ τειχόχα- 

στρον χάτω" καὶ ὁ χούντης ἐνέθην εἰς τὸν πύργον τοῦ Τρά- 

χονου χαὶ τοσαῦτα ἐπολεμίσαν. Καὶ ὅσοι ἐχρεμμίσαν ἐσώθη- 

δαν᾽ χαὶ ὁ χούντης χαὶ πολλοὶ ξένοι ἐπιάσαν τους᾽ χαὶ ἐφουρ- 

χίσαν τὸν κούντην καὶ τὸν ἀδελφόν του εἰς τὸ γειοφύριν τῆς 

Πυλληρῆς, καὶ τοὺς ἄλλους ἐχωλοσύραν καὶ ἐφουρχίσαν τους εἰς 

τὴν φούρκαν. 

Τότε ὁ ἀμιράλης εἶπεν τοῦ ρηγός --- φαίνεταί μου μὲ 

τοὺς ὁρισμούς σου χρατοῦν τὴν Κερινίαν, ὅτι πῶς τορμᾷ ὁ θειός 

σου νὰ χρατῇ τὸ χάστρον διὰ λόγου σου; ἐμηνύσαν σου δύο, 

τρεῖς φοραῖς, ὅτι χρατεῖ τὸ διὰ λόγου σου, καὶ οὐδὲν δείχνεις 

φανὸν ὅτι ἀγγρίστης, ἀμμὲ παραγγελιά σου εἶναι Ὁ ρήγας εἰξ 

πέν του --- ἀφότις μ' ἔχεις εἰς τὰ χέργιά σου καὶ τινὰς δὲν 

τολμᾷ νὰ μοῦ συντύχῃ χωρίς δου, πῶς ἐμπορεῖ νὰ γενῇ τοῦτον 

τὸ λαλεῖς; ἀμμὲ ἐσεῖς γινώσχω πῶς εἶστε πολλὰ φρόνιμοι, 

τέψετε τινὰν νὰ τὸν ἀποδγάλλω ἀποκεῖ, καὶ πολομῶντά το, 

ἐγὼ φαίνεταί μου διὰ καλόν. Καὶ μοναῦτα ἔταξαν τὸν σὶρ ᾿Α- 

λαφρὰν Τοργίχν καὶ τὸν σὶρ Τουμὲς Γατανία χαὶ ἦλθεν εἰς 

τὴν Κερινίαν εἰς τὸν κοντοσταύλην νὰ τοῦ δώσουν τὰς γρα- 

φὰς ἁποῦ τοῦ ἔπεψεν ὁ ρήγας" ὁ ποῖος ρήγας ἔγραψέν του 

μίαν γραφὴν διὰ τῆς παραγγελίας τοῦ ἀμιράλη, ἡ ποία ἔλδε 

λεγεν οὕτως. 

« Πέτρος διὰ τῆς χάριτος τοῦ παναγίου πνεύματος ρή- 

γὰς Ἱεροσολύμου καὶ Κύπρου πρὸς τὸν τρισάχριβόν μοῦ θεῖον 

τὸν κοντοσταύλην ὡς γίον δι’ ἄλλης σοῦ ἔγραψα νὰ μᾶς στρέ- 
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ψῃης τὸ κάστρον μας εἰς τὴν ἐξουσίαν μας, καὶ σοὺ ἀφορμολογᾷς 

λαλῶντα δὲν τὸ πολομᾷς, παροὺ μηδὲν σηχωθῇ ἀπὲ τὸ χέριν 

σου χαὶ δοθῇ εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν μας, εὐχαρίζομέ σου, 

χαὶ ἀγρωνίζομεν τὸ πῶς ᾿ς ὅσους ἔχει μέσα, ἄλλος δὲν θέλει 

τὸ διάφορός μας παρὰ σού: τῶρα διχτὶ εἴμεστεν πολλὰ πεθυ- 

μημένοι ν᾽ ἀποθγοῦμεν τοὺς λᾶς τούτους ἁποῦ υᾶς ἐχολλήθη- 
. 

σαῦ, χαὶ πολλὰ στ λρο ς βεδα Ἔα: ἐπ Εν, αι πότε ἐποὶς 

μὴν πῶς νὰ ἐμὴν πᾶσιν Σὲ χωρὶς ν τοῦγου ἀπὸ τὴν 

εοινίαν, διὰ το τὰ σου χαὶ ἐξορχίζομέν σε εἰς τὴν 

ἀγάπην τὴν μᾶς χρατεῖς, ναὐχαιρέσῃς τὸ χάστρον μας, καὶ πα- 

ράδος τὸ τοῦ ἠγαπημένου μας Λουχὲτ Τατιαμὲ χαὶ δήγα τον 
τὸ 

νὰ τὸ θλέπη πρεπάμενα χαὶ σοὺ νὰ ἐμπᾶῆς εἰς χάτεργόν τ ΑΕ πτρεπι μ ᾿ς υ. πς ξ ξΡγ 

μας, καὶ ἔπαρ' καὶ μετά σου τὰς δύο μας γαλι ποὰς χαὶ ἄγωμε 

ὅπου θέλεις, καὶ ἔπαρε εἰς τὴν συντροφιάν σοῦ ἀπὸ τοὺς λᾶς 

τῆς Κερινίας. Καὶ τοῦτον ἀς γενῇ, πρὶν νὰ ἐθογοῦν οἱ Γενου- 

Οίσο. καὶ ἐμπλάσουν σου χαὶ ἐμποδίσουν σε, ὅτι ὅλοι ἀντάμα 

λαλοῦσιν πῶς τὸ κάστρον χρατεῖς τὸ διὰ λόγου σου, χαὶ ποῖ- 

σέ τους νὰ ἐθγοῦν ἀπὸ τὴν ἐννοίαν τούτην ὁμοίως τάσσουν- 
“- . “ , 

ταί σου χαὶ πολομοῦν σου σαλθοχουντοῦτον, χαὶ νὰ σοῦ υόσουν 

μὲν ἐθγοῦν ἀπὸ τὸ νησὶν ἀπὸ τὴν ἡμέραν ὅπου νὰ ἐογῆς ἕως 
« , Ἷ Γ΄ ι , ὯΝ , ΑΣ ΑἹ Α 

ἡμέραις ιε΄. Καὶ πέμπομέν σου ι΄ χιλιάδες ὁουχάτα διὰ τὴν 
ν»Ν,.ΙδΝ, Α ᾿ Δ ἌΣ 18. ,ὔ ἃ ι 

ἔξοδόν σου, τὰ ποῖα θέλεις τὰ πάρειν ἀπὸ τὴν Βενετίαν, καὶ 
7 ΄ 5 ,ὔ Ἁ - Ν 

πέμπει σου χαὶ ὃ ἀμιράλης τὸ σαλθοχουντοῦτον σημαδεμένον 
" , . ῃ ᾽ ᾿ ε ᾽ ν ἢ 

μὲ γράμματά του, ἀνισῶς χαὶ ἐμπλασῃ σου ἡ ἀρμάδα τοὺς 
᾿ 

΄ὕ ᾿. ᾿ “ὡ ΄ " »ὌΝἮὟ 

Γενουθίσους νὰ μὲν σοῦ ποίσουν καμμίαν ἀγανάχτησιν, οὔδε 
- , ΑΝ ᾽ " ᾿»ΝῪ ᾽ 

εἰς λιμιόναν, οὐδὲ εἰς τὸ κάστρον, οὐδὲ εἰς τὴν στερεάν καὲ 

διὰ περίττου στερέωμαν στέλλω σου ὀχτὼ χαραδοχυροὺς εἰς τὴν 
κ πὶ ᾿ ᾿ , 

συντροφιάν σου νὰ τοὺς ων; τ σιγουρτὰν εἰς τὸ χάτεργόν 
ὰ » ᾿Ὶ ᾿ 5 “ ΄ " ᾿ .Ν 

σου, καὶ ἀνισῶς τινὰς ἀποὺ χάτεργα θελήσουν νὰ σὲ ἀὸι- 
͵ὕ " 7, Α ΄ ΄ ῃ τὸ , 

σήσουν νὰ ρίσῃς νὰ χόψουν τὰς κεφαλάς τ υ. Καὶ μηνοῦμεν 
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σου χαὶ ὁρίζομέν σε εἰς τὸν ὄρχον ὅπου μᾶς χρεωστεῖς νὰ πά- 

γῆς εἰς τὴν Ῥώμην εἰς τὸν ἁγιώτατον πατέραν τὸν Πάπαν νὰ 
᾿ , 5 κ Π , » Α Α ν᾿ ᾿ [2 

γκαλέσῃς ἀπὸ τὴν μεριᾶν μας ἀπὲ τὸν ἀδιχον ξηλοθρεμὸν ὅπου 

ποῖχαν οἱ Γενουδίσοι- χαὶ τοῦτον γινίσκεται ἀνὲν καὶ οὗλοι 
ε ,ὔ ΄ὔ , ᾽ ΝΗ 

μουλώσουν, καὶ οἱ Γενουδίσοι θέλουν πάγειν ἀπωὸς. Καὶ θέ- 

λεις ποίσειν, ὡς γίον ἀχριθός μας θεῖος ὅπου εἶσαι, καὶ ὡς γίον 
᾽ Ἢ 

πιστεύομεν εἰς τὴν ἀγάπην σου. Καὶ ἤτζου ὀρπίζομιεν γὰ γενῇ». 

᾿Αχομὲ ἔρισεν ὁ ρήγας καὶ ἐποῖκαν ἕναν χαρτὶν ἀπὲ τὸν 

κατζηλέρην, τὸ ποῖον λέγει οὕτως. « Τὴ δευτέραν τῇ ιδ' μαρ- 

τίου «τοδ' Χριστοῦ, ὁ ρήγας μὲ ἔμπροσθεν μερτικὸν ἀποὺ τοὺς 

ἀνθρώπους του διὰ λόγου του χαὶ διὰ τοὺς χλερονόμους του, 

ἐδῶκαν ἐξουσίαν τοῦ θείου του τοῦ μισὲρ Τζάχου τὲ Λουζου- 

νία τοῦ κοντοσταύλη τῶν Ἱεροσολύμων νὰ ποίσῃ εἴ τι θέλῃ 

ἀποὺ τὰ χωργιά του, τοὐτέστιν νὰ τὰ πουλήσῃ, νὰ τ' ἀμα- 

χεύσῃ ὅλα εἰς τὸ θέλημάν του μὲ χαρτὶν νοταρικόν, καὶ εἴ τι 

ποίσει νὰ ἦνχι ἀξαζόμενον, ὡς γίον νὰ ἦτον γράψιμον τῆς με- 

γάλης αὐλῆς ». Καὶ ἔθαλέν το εἰς τοιούτην τάξιν καὶ ἔπεψέν 

τού το. 

Αχκομὲ ἔγραψεν καὶ ἄλλό ᾽ναν χαρτὶν εἰς τοὺς λᾶς τῆς 

Κερινίας λαλῶντα ἀπὸ τὸν ρῆγα, χαὶ λαλεῖ οὕτως. « Γινώ- 

σχετε ὅτι ἀπὸ τὸν τρισάχριθόν μας θεῖον ἐμάθαμεν τὸν κόπον 
- 

ὅπου ἐπῆρεν διὰ τὴν βλέπησιν τοῦ τ βασροῦ μᾶς, χαὶ παραχα- 
’ 

ἧς 
- ᾽ -“ Χ , 

λοῦμεν κύριον τὸν θεὸν νὰ μᾶς ἀξιώσῃ νὰ σᾶς τὸ μερετιάσω- 

μὲν πρεπάμενα οὗλα ἀντάμα χαὶ πασανοῦ σας χαὶ υμηνοῦμεν 
“" - Α , ᾿ τι » , 

τοῦ θειοῦ μᾶς νὰ παρα χδώσ σὴ τὸ χάστρ ον μας τοῦ ἡγαπημενου 

ῳ- καὶ ἐμπιστοῦ μας χαθαλλάρη Λουχὲτ Τατιάμε, χαὶ μηνοῦμεν 

σας νὰ ἦστε εἰς τὴν ὑπόταξίν του, ὡς γίον νὰ ἦτον τὸ χορ- 

μΐν μας, χαὶ φυλάγετέ το καλὰ διὰ τοὺς κλέπταις, ὅτι τὸν 

θεῖόν μου στέλλω τον εἰς χρῆσες ἐδιχαῖς μᾶς». 

Αχομιὶ οἱ Γενουοίσοι ἐποῖχαν ἕναν χαρτὶν νοταριχόν. « Τῇ 
Ἀν γα Ψο ς -» ὯΙ , ΝΩ σ΄ 3 ᾿ “ -" 
ὀευτέρᾳ τῇ ιὸὁ μαρτίου «τοὺ Χριστοῦ, ἔμπροσθεν ἐμοῦ τοῦ 



. 

ΧΡΟΝΙΚΟΝ. 92] 

δημοσίου νοταρίου χαὶ μαρτύρων τῶν χάτωθεν ὠνοματισμένων, 

ἐπὶ τούτῳ κληθέντων χαὶ παραχληθέντων, οἱ ἐντιμότατο: χαὶ 
, "θοῷ ΕΣ ς- ἢ ὙΦ ὙΠ ΣΕΕ φρονιμώτατοι ἀνθρῶποι, τοὐτέστιν ὁ μισὲρ Πιὲρ τὲ Κάμπε Φραγ- 

χοῦζε χαὶ ἀμιράλης τῆς Γένουδας, ὁ σὶρ Ῥουυμπὰρ Σπινούλα, 
ε ι [2 Δ 7 ε " ἈΝ ᾿ “- ι ε δὴ .] 

ὃ σὶρ Τιζία Σιππό, ὁ σὶρ Γριγγὸν τὲ Νεγροῦ, χαὶ ὁ σὶρ Φραν 

Τορία, καὶ οἱ λοιποὶ χαραθοχυροὶ τῶν χατέργων τῶν Γενουθδί- 

σῶν, ἦλθαν ἔμπροσθεν τοῦ ρηγὸς τῶν ἹἹεροσολύμων χαὶ Κύ- 

πρου, χαὶ ἐπῆραν ἀπάνω τοὺς ἔμπροσθεν τῆς μαρτυρίας τοῦ 

θεοῦ χαὶ εἶναι εἰς τὴν βοήθειαν καὶ εἰς τὴν βλέπησιν τοῦ κα- 

τέργου τοῦ ρηγός, εἰς τὸ ποῖον μέλλει νὰ μπῇ ὁ κοντοσταύ- 
᾽ Ν , " τὰ Ἀν - ΄ 

λὴς νὰ πάγῃ εἰς τὰ δύσιχα μέρη, νὰ μὲν τοῦ δώσωμεν ἐμπό- 

δισμαν χανέναν, οὐδὲ χαμμίαν ἀγανάκτησιν - χαὶ ἂν γινῇ ἀλ- 

λοίως, χαὶ γυρίσῃ καμμίαν ζημία τοῦ ρηγὸς ἢ τοῦ θειοῦ του, 
. Μ , 5» δὶ ᾿ , - ΄ 

ἢ τινὸς ἄλλου Κυπριώτη ἀποὺ τὴν τζούρμαν τοῦ κατέργου 
ἱ 

. ,ὕ 

τοῦ ρηγατίχου, νὰ πέσουν εἰς χρέος χ΄ χιλιάδες δουκάτα εἰς 

τὴν τζάμπραν τοῦ ρηγὸς τῆς Φραγγίας. Καὶ διὰ μεγαλεί- 

τερὴν στερέωσιν χαὶ βεδαίωσιν ἐγράπτη διὰ χειρὸς τοῦ νοτα- 

ρίου τὸ αὐτὸν ἔγραφος τὴν ἡμέραν καὶ ἐχρονίαν τὴν ἄνωθεν, 

ἔμπροσθεν τοὺς κάτωθεν μάρτυρας, τοὐτέστιν μισὲρ Τζουὰν 

τὲ Λαπήν, σὶρ Τζουὰν τὲ Φηνίουν, σὶρ Τζάχε τὲ Σανταμι- 

χέλ, σὶρ Τζάχε τὲ Σχαντελίου, Λουρέντζο Μαλαπιέρον τὲ Λα- 

διέρε, Τζουὰν Τοργία, Μαρτὶ τὰ Φέσχο, καὶ ἕτεροι ἄλλοι πολ- 

λοίν. Τὸ αὐτὸν προόιλί ιν ἔπεψάν τὸ τοῦ χοντοσταύλη εἰς 

τὴν Κερινίαν. 

᾿Αχομιὶ ὃ ρήγας ὥρισεν χαὶ ἐποῖχαν ἄλλον χαρτὶν ἀνοιχτὸν 
Ν 

τὸ ποῖον ἔφεν οὕτως. « Πέτρος τὲ Λουζουνίας διὰ τῆς χάρι- 

' 

! 

-» “- ε 7 ΄" ὮΝ " » , 

τος τοῦ θεοῦ ρήγας Ἱεροσολύμων χαὶ Κύπρου: διὰ τὸ αὐτόν 
Υ ἊΝ ἀξ - Β ᾿ μας χαρτὶ πολομοῦμεν νὰ ξεύρουν ὅλοι ἀντάμα, καὶ πασαγεῖς, 

᾿ ι “ ᾿ » 
ὅτι ὅλαις ταῖς ἐλευθερίαις ᾿ς τοὺς σχλάθους τοὺς ἐπὸο 

τρισαχριούός μας θεῖος ὁ χοντοσταύλης εἰς τὴν Κερινίαν, καὶ 
ὅσαις χουντουνάντζαις ταῖς ἐποῖχεν τοὺς χαχοποίους, κλέπταις, 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 2] 
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φονιάδες καὶ ἕτερους, γραμμένα χαὶ σημαδεμένα μὲ τὰ γρόμ- 

ματά του, θέλομεν νὰ ἦνχι στερεωμένα καὶ βεδαιωμένα διὰ 

πάντοτε, ὡς γίον νᾶχεν εἶστεν ὑπὸ χειρός μας" ὁμοίως χαὶ τὰ 
᾽ ΤΣ πε νῦν τ ΩΝ, ἐπι ΚΕ ΝῚ ΤΌΝ ΤΥ Να , 

πιντώματα τῶν μηνίων καὶ τὰ κοψίματα, χαὶ τοὺς χρχατημένους 
᾿ ; 3. ἢν Ἄς κ 3 7, ἐκ: ἘΠᾺ , ᾿ ἣ Π 

καὶ τοὺς ἐπίντωσεν τὸ μηνίον ΟΣ ον το, Χχαι θέλομεν γα 

ζόμενα καὶ χαλά, ὡς γίον νὰ τὰ ποίχαμιεν ἐμεῖς μὲ ἦναι ἀξα 
᾿ Α 

ν μνᾶς" ὁμοίως “αι οὗλα τὰ χαρίσματα τ οὺς χαθαλλάρι- 
“ὦ ᾿ 09. 

-- 
᾿ς 

δέ: » - Ἵ Ν τ ., : ΄σ ΧΩ - ἘΠΟῚ - ἔς υχς ὅπου ἦσαν υὑετά του χοὶ πουρξζέζηδες, στερεόνομέν τα, 

εὑρισχόμενον χαρτὶν στερεωμένον ἐξ αὑτόν του. ᾿Αχομὲ πο- 

λομοῦμεν χηνουργίαν χάριταν ὅλους τοὺς τταιθιενεσς χαχο- 
Ἁ ι ᾿ . 2 Α 

ποίους, χαὶ σχλάθδους φευγούς, ὅλοι νὰ ἦναι συμπαθημένοι, 

χαὶ νὰ στραφῇ πασαγεῖς εἰς τὸ σπίτιν του, χαὶς εἰς τὴν 
, ε ᾽ὔ ι κ 

τέχνην του" ὁμοίως καὶ τοὺς δελοιποὺς σχλάθους τοὺς ἐλευ- 

θέρωσεν ὁ θειός μου ὁ πρίντζης, τὸ ἐποῖχεν εἰς τὴν Καν- 
ἐν δι ι "3 ν Η , ξ ᾿ ᾿ Χ .“ « ΄ ι 

τάραν χαὶ εἰς τὸν Λέονταν, χαὶ εἰς τὸν ἅγιον Ϊλαρίον. Καὶ 
δ , , ἘΡΡΟ  ΤΡῚ 6 7, “- Ἄν κι ἢ πεν » ΓΕ ἔν τα ὩΣ , 
ιὰ πίστωσιν καὶ βεοαίωσιν τῆς ἀληθείας ἐποίκαμεν χαὶ ἐγρά- 

! ἃ κ ᾿ κ [ξι ,ὕ 5» ᾿ , Α ᾿ , 

ψαμεν τὸ αὐτὸν προοιλίζιν καὶ ἐσημαδέψαμέν το μὲ τὰ γρὰμε 
, .Ρ - , - 

μᾶατά μας καὶ ἐοουλλώσαμέν το μὲ τὴν βοῦλλάν μας τὴν συ- 

νειθισμένη ». 

Καὶ ἐποῖχεν χαὶ ὄλλον χαρτὶν τοῦ ᾿Ολουχὲτ ἀπὲ τὸν 
ὥ 

ρῆγα. « Γινώσκετε λοσμένοι δοῦλοι τοῦ ρηγάτου μας στέλλο- 
δ »; » 5» . “- μὲν τὸν θεῖόν μας πέρα, τοῦ ποίου ἐμιηνύσαμιν του νὰ σοῦ πα- 

ραδώσῃ τὸ χάστρον μας εἰς τὸ θέλημόν σου, χαὶ ἐμηνύσαμεν 

τοὺς λᾶς μας τοῦ αὐτοῦ μας κάστρου νὰ σοῦ ὑποτάσσουνται 
, -“ Έ φω πῇ , ᾿ εν 

ὅσ᾽ ὥς που νὰ μᾶς φανῇ διὰ τοῦτον μηνοῦμέν σου νὰ ὁρίσῃς 
ΡΝ . -- “- Π , , ᾿ ’ὔ “ 

τοὺς λᾶς νὰ πολομοῦν χαλὴν βλέπησιν μέραν καὶ νύκταν, ὥς 

ποὺ ὃ λύκος χρατεῖ εἰς τὴν Κύπρον, μηδὲν εὕρῃ τοὺς λᾶς χοι- 
Ε! . Ἂ ᾿ δοζ ΠΣ Ν 

μισμξνους χαὶι ρα ζ ἢ το [ ρνίον- καὶ ποῖσαι χαὶ βίγλισαι ὅλον 
- - - ΄ ε , . 

τὸ κάστρον χαταληπτῶς πᾶσα χρῆσιν τὴν εὑρίσχεται μέσα, διὰ 
΄. ,ὔ » ἢ [ ’ 

νὰ πέψωμεν νὰ τὸ δηγήσωμιεν ὡς γίον πρέπει. ᾿Αχομὶ ὁοίσετε 
, " » “ Ὶ 

τὸν γραμματικὸν νὰ πέψῃ τὸν λογαριασμὸν αὐτοῦ κάστρου νὰ 

ΠΡΟΣ 
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δῶ τὸ χρωστοῦν τοὺς λᾶς ὅλον φευρουάρην, νὰ πέψω νὰ τοὺς 

πλερώσω. ᾿Εγράπτη ιδ΄ μαρτίου τοδ' Χριστοῦ ». 

᾿Αχομὶ ἐποῖχεν ἕναν χαρτὶν εἰς τὸν θεῖόν του τὸν πρίν- 

τζην λαλῶντα οὕτως. « Διὰ πολλαῖς ἀφορμαῖς τοῦ ρηγάτου 

πέμπομιεν τὸν χοντοσταύλην εἰς τὴν Δύσιν, καὶ 

ξιν τοὺς ΤΓενουδίσους ἐσυνεθάστησαν ὑετά του, καὶ ἐμηνῦσα νὰ 

βλέπετε τὸ χάστρον εἰς τὸ καλλίτερον τὸ νὰ μπορῇ, ὅσο ποῦ 

νὰ πᾶν οἱ Γενουθίσοι: χαὶ σοὺ βλέπε τὸν ἅγιον Ἱλαρίον εἰς 

τὸ χκαλλιώτερον ὅπου νὰ μπορήσῃς ». 

᾿Αχομὶ ἔγραψεν τῆς: υητέρας τοῦ εἰς τιτοίαν λογήν. 

« Τρισαχριθὴ χαὶ πολλά μου σπλαγχνικὴ μητέρα, γίνωσχε, διὰ 

τῆς 7 τος τοῦ θεοῦ ἐσυνπάψαν οἱ Γενουθίσοι μετά μας, διὰ 

πολλαῖς ἀφορμαῖς ταῖς σοῦ μηνοῦμεν" τὸ πρῶτον ἦτον, Γγε- 

φρὰν Γγηπλὴν τὸν ἐνοικάτορον ὁποῦτον μεσόν τους χαὶ ἐμα- 

λῶσαν δύο τρεῖς φοραῖς ὡς τὸν θάνχτον, χχὶ διὰ τούτην τὴν 

ἀφορμὴν ἐσηκῶσαν τὴν κατούναν τους ἀποὺ τὴν Κερινίχν" τὸ 

β᾽, ὅτι ἐχάσαν ἀπὸ τὰ χεργία τοὺς τὸν θειόν μας. τὸ ἄλλον, 

ὅτι ἐχομπήθησαν νὰ πάρουν τὴν Κερινίαν, διότι ὁ χοντοσταύ- 

λης ἐποῖκεν τους πολλοὺς σχοτωμοὺς καὶ πολλὰ χαχά- διὰ 

τοῦτον ἐφάνην τοὺς χαὶ ἐποίχαμιεν ἀστοιχήματα μεσόν μας, τὰ 

ποῖα θέλομεν σοῦ ξηγηθῆν ὅντα νὰ ἔλθης εἰς τὴν Λευχοσίαν. 

Εἰγράπτη τῇ ιδ΄ μαρτίου, «τοδ' Χριστοῦ ». 

Ἢ χατούνα ἐσηκώθη ἀπὲ τὴν Κερινίαν μὲ ἀγάπην τῇ 

:ε μαρτίου τοὺ Χριστοῦ χαὶ ἐστεντιάσαν δ΄ μῆνες χαὶ δὲν 

ἡμπορῆσαν νὰ εἰ πγαίξίον ἄλλον, παροὺ ἐθανατῶσαν ὅλους τοὺς 

Γενουδίσους, καὶ ἦλθαν εἰς τὴν Δευχοσίαν χαὶ δὲν ἐποῖχαν ἄλ- 

λον. Ὁ ἀμιράλης δὲν ἦτον πολλὰ ἀποὺ εγάλην γενείαν, καὶ 

ἐφθονῆσάν τους χαὶ ἀπὸ τὴν σουπερπίαν τους χαὶ ἀπὸ τὴν πλῆ- 

ξίν τους ἐγλυτώσαμένιτους" χαὶ πολλαῖς φορχῖς ἐγύρέψαν νὰ 

τὸν σχοτώσουν. Τὸ ποῖον δὲν ἔχει χαμμίαν γενείαν νὰ ζηλεύ- 
Α ς 

γοῦν παρα οἵ Γενουθίσοι χαὶ οἱ ᾿Αρμένι γιδες, οἱ δύο χαταραμέ-- 
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Ύ ’ ἘΧ " Ν 

νο!, ὅτι εἶχαν σ΄ κάστρη καὶ χώραις οἱ ᾿Αρμένιδες χαὶ ἀπὸ τὴν 
", ᾿, ΣΙ κενὴ, ι -- “ ͵ ΡΨ ΜῊ 

ζήλαν τους ἔχάσαν τα, τὸ ποῖον ἤτζου θέλει γινῆν καὶ τοῦτον 

τὸ χουμοῦνιν, θαρροῦμεν εἰς τὸν θεόν. 

Γροιχῶντα ὃ πρίντζης χαὶ ὁ χαπετάνος τοῦ Ληόντα χαὲ 
“Ὁ τάρας πῶς ἐμερῶσαν οἱ Γενουδίσοι, ἔγραψεν πασαεῖς ἡ ὧν -ῷὼ Ὡ « 

ἰγ 

πεψεν τοῦ ρηγός, ὅτι « ἐμάθαμεν διὰ τὸ ἔλεος 
ΝΜ, 

Ο᾽) χαρτὶν χαὶ 

οὔ θεοῦ πῶς ἐσύμπαψες μὲ τοὺς Γενουθίσους καὶ μέλλει νὰ Φ τὶ 

πᾶσιν, διὰ τοῦτον μηνοῦμέν σου χαὶ παρχχαλοῦμέν σε τὴν ἀ- 

εντιάν σου νὰ ὑὁρίσης νὰ ἔλθουν νὰ μᾶς ἀλλάξουν, χαὶ ἂν ἔ- ῃ ι ᾿ ] ὔ 

» ᾿ “Ἃ » 

χετε τὰ σημαδία ἃς τὰ φέρουν, ἢ χαρτὶν τῆς ἐμπιστοσύνης, 

χαὶ ἀς ἔλθουν νὰ τὰ περιλάθουν ». 

Καὶ ὁ χοντοσταύλης, ὅσον ἐπεριλάδαμεν τὸ χαρτὶν ὅπου 

τοῦ ἔπεψεν καὶ προδιλίζια νοταρικὰ χαὶ ἕτερα, μοναῦτα ἔ- 
- ,ὔ -" τ: γι- ἕ “ τσ Ξ " ι 

γραψεν ἀντίλογον τοῦ ρηγός, λέγει οὕτως. « Τρισαχριδὲ χαὲ 
, Ε) Ι ἘΠ - ᾿] Ἂ ͵ὔ 3 ͵ " 

τρισηγαπημενε ἀδελφότεκνε χαὶ χαλὲ μου ἀφέντη, ταῖς γρα- 

αἴς σου ἐπεοίλαθα, καὶ τὸ μοῦ γοάφεις ἐγοοιχῆσα᾽ ἀπὲ τὸ μὲ . ᾽ ὴ η μ 

ἘΞ . δῴ ΧΕ ἢ ἘΞῈΣ ἢ τὸν ᾿ 
ὁρίζεις νὰ παραδώσω τὸ χάστρον σου τοῦ σὶρ Λιουνχὲν Τανιαμὲ 

χαὶ τὰ ἑξῆς, κατὰ τὸν ὁρισμόν σου ὙΠ ὩΣ ὅλον τὸ πλῆθος τοῦ 
ΕΝ τὶ νΝ» 

λαοῦ καὶ ἔδωχα τὸ χαρτὶν τὸ μοῦ ἔπεψες, καὶ ὑποτάχτησαν 

τοῦ ὑψηλοτάτου σου ὀρισμοῦ καὶ παραδιδοῦνται εἰς τὴν ἀφεν- 
͵7ὔ Ἦν Μ " } ᾿ , ; , 

τίαν σου" χαὶ ἔδωκα ὄρδινον τοῦ σὶρ Λιοὺν Ταντιαμὲ εἰς τίντα 
κ τ 7 [2 δ: Ἁ “ δ ᾷ , π- τ ι Μ ’ὔ 

λογὴν χαὶ τίντα τάξιν νὰ χρατῇ τὸ χάστρον" ἀκομὶ ἔγραψέν σου 

χαρτὶν ὃ λαὸς καὶ πέμπουν τὸ τῆς ἀφεντιᾶς σου, καὶ ἄλλον ὃ 
᾿ Α Γ᾿ Α ᾿ “- “« Α ΝΜ 

σὶρ Λιοὺν Γατιαμὲ καὶ πᾶσα χρῆσιν τὴν ἔχει». 

Καὶ πάλιν ὁ χοντοσταύλης μηνᾷ ἄλλον ΧΑΡῸ τοῦ ρη- 
᾿ Ν , » ,ὔ Ε} -" - Ὁ ι- 

γός᾽ « ἀφέντη, ἀπὲ τὸ μοῦ μηνᾷς, ὅτι οἱ Γενο ουθίσοι ἐποίκα- 
᾿ Ρ - ἢ ΕΣ ΚΑ , δὲ ᾿ 

σιν χαρτὶν σαλοοχουντοῦτον καὶ ἔπεψές μού το, δὲν τὸ πι- 
- ΝΥΝ “- "Ὁ “Ὁ ιν. ὦ . τ , ΝΗ 

στεύγω, ὅτι διὰ πολλαῖς φοραῖς μὲ ὅρχους ἐχονπῶσάν μας - ἀπὲ 
ΕΣ ἢ ι ΒΡ ον “ὦ , 

τὸ μὲ ὁρίζεις νὰ χρατῶ ὀχτὼ καπετάνους τῶν χατέργων εἰς 
ι 

ὶ 
᾿ ᾿ ᾽Ὑ» Δ : , 

τὸ χατ Φ ΣΙΝ ὕου, θαυμάζομαι πολλὰ εἰς τὴν ἡ ταρε. σου χὰ 
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μάτωμαν τοὺς Γενουδίσους νὰ μοῦ χοντέψαν, ποῖος ἐτόλμα νὰ 

᾿Υγίσῃ τινὸς ἀπὸ τοὺς χαραθοχυρούς; γιὰ τοῦτον δὲν μοῦ φαί- 

νεται νὰ μπῶ εἰς τὴν θάλασσαν, ἂν δὲν πᾶσιν: ἀμμὲ διὰ τὸ 

γα ω- τ ο ΓΗ δὰ ἘΠῚ 
“Ὁ 
Ὡ- »»} Ξ ἀπλαζίριν σου καὶ τὴν θαράπαυσίν μου, 

πέψῃ ς τὴν Κερι νίαν χανέναν Γενουδίσον νὰ μοῦ υόσῃ εἰς τὸ 

κορμὶν τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἅντα νὰ ὑψώσῃ τὸ σῶμαν τοῦ Κυ- 

ρίου καὶ τὸ αἷμαν, νὰ μὲν μοῦ ποίσουν χαμμίαν ζημίαν, οὐδὲ 

τὴν στράταν μου ». τ)- νὰ μὲ ξηλώσουν ἀπ 

«Ὁ -« Ξ ἰὩ}ν ο) τς. «ἢ [9] 
" ἘΣ ᾿ ῃ ᾽ ; σῷ ι 
Καὶ ἐπῆγεν τὸ χαρτὶν εἰς τὸν ρῆγα, χαὶ ἂν 

- » , ι "δι ΄ : , ᾽ ὯΝ , κ ὔ 

τοῦ ἀμιράλη, και μοναῦτα ὁ ἀμιράλης ὠρδινίασεν τὸν σὶρ Τάμε 
, - 3: τ .» ΄ 5 ᾿ ᾿ ἈΝ. , Ρ 

Γατανία, ὁ ποῖος εἶχεν ἐξουσίαν ἀπὲ τὸν δούχαν τῆς Γένουδας 
- ι ᾿ “ » Α ᾿Α 

χαὶ ἀπὲ τὸ χουμοῦνιν νὰ ποίσῃ εἰς τὴν Κύπρον ε 
“Ὡς ει ι πο ᾿ ΧΑ. ᾿ τ 

τὴν συντ τρο φιὰν τοῦ ἀμιρά χλη, καὶ τοῦ σιίρ Τζὰκ τὲ Σανταμ.- 

χὲλ εἰς τὸν τόπον τοῦ ρηγός, ἡ 'ἱθαν εἰς τὴν Κερινίαν : χαὶ ὁ 

χοντοσταύλης ἐπερίλαοέν τους πρεπάμενα, χαὶ ἐπῆγαν εἰ 

ὕ 3 ᾿ “ Ἂς ΄ 7, γεν δ} ῃ ᾿ ; 

λουτουρὴ ἰα. εἰς τὸ ὄνομαν τῆς ἁγίας Τριάόος, χαὶ εἰς τὸ τέ- 

λοὸς τῆς λο ουτουργίας, ὅνταν ὁ ἱερεὺς ὕψωσεν τὴν ὅσταν χαὶ τὸ 

αἷμαν καὶ τότε ἔῤαλλέν τα εἰς τὴν ἁγίαν τράπεζαν, τότε ὁ σὶρ 

Τατιαμὲ Τατανία τὸ χαρτὶν τὸ ἐποῖχεν ὃ ἀμιράλης, καὶ οἱ 

λοιποὶ καθαλλ λάρι ιὃες τὸ ὃ ἐγοόψαν χαὶ ἐμηνῦσαν τοῦ κοντοσταύλη 

γράψιμον ἐμπιστιοσύνης καὶ πολλὰ ἕτε ερα στοιχήματα 

μουτιάσματα, καὶ ἐθάλλαν το εἰς τὸ βῆμαν χαὶ τὸ σαλ 

τοῦτον ὅπου τοῦ ἐπέψαν ταῖς διαθούσαις ἡμέραις 

τὰ χεργία τοὺς ὁ σὶρ Τάμε Γατανία χαὶ ὁ σὶρ Τζάχε τὲ Σαν- 

ταμιχὲλ χα: εἶπαν --- ἐγὼν Τάμε Γατανίε ὀμνύω εἰς τὸ κορ- 

μὶν τοῦ Χριστοῦ διὰ οὕλως τοὺς καραθοχυρούς, νὰ χρατήσωμεν 

στερεωμένα χαὶ ὑποταχτοῦμεν τὸ σαλθοχουντοῦτον τοῦτον τὸ 

σοῦ ἐπέψαμεν μὲ ὅσα προυμουτιάζουν μέσα, τὰ εἶναι γεγραμ- 

μένα, χωρὶς καμμίαν χκαχουργίαν καχῆς ἀφορμῆς. Ὃ ἱερεὺς εἷ- 

πέν του --- ἤτζου νὰ σοῦ βοηθήσῃ ὁ θεός! Ὃ σὶρ Τζάκες τὲ 
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᾿ ’ 

Σανταμικὲλ εἶπέν του --α ἀφέντη, μόνω σου ἀπάνω εἰς τὸ τὸς 

μὸν σῶμα καὶ αἷμαν τοῦ Κυρίου, διὰ τὸν ἀφέντην μου τὸν 

ρῆγα, ὡς χριστιανὸς ὅπου εἶμαι, ὅτι ἀποὺ οὕλαις ταῖς, γρα- 

φαῖς, ταξίματα καὶ ἄλλα ὅπου σοῦ ἐμήνυσεν ὁ ρήγας, νὰ τὰ 

χρατήσῃ Χ χαλὰ χαὶ ΠΡ: Ξωμένα μὲ τὸ δίχαιόν του πογέριν-. Καὶ 
᾽ Ἁ 

πάλε ὃ σὶρ Τατιαμὲ εἶπέν του -- μόνω σου ἀπὸ τὴν ἡμέραν 
, . ε ’ ᾿ ᾿ 

που νὰ μὲ ΖΞυσὴς νὰ μὲν ἐ6ὴ γοῦμιε ν ἐμεῖς ως ἡμέραις τ απὸ 

Α Α “ 

τὴν ᾿Αμμόχουστον, διὰ νὰ πάγῃς εἰς τὸ ταξεῖδίν σου. Καὶ τε- 

λειόνοντα ἡ λειτουργία, χαὶ πάλε μέσα εἰς τὴν ἐκκλησία ἐξα- 

απαράδωχεν ὁ χοντοσταύλης τὸ χάσ στρον εἰς τὸ χέριν τοῦ κχα- 

πετάνου. Καὶ οὗλοι τοῦ υνίου ἐμόσαν νὰ θλέπουν τὸ χά- 
Α δν ἃ “-- - 

πιστὰ διὰ τὸν "2" ἰάσατο τον πᾶσα στρον χαλὰ χαὶ ἐμ 
ῳ » δον κα " 

λογῆς ἀνθρώπου. Ὃ δὲ ἱερεύς, κάθα νὰ μόσαν ἢ νὰ πρΡμΘ 

τιάσαν τίποτες, ἐλάλεν τοὺς ---- ἤτζου νὰ σᾶς βουθήσῃ ὁ θεός! 

Καὶ υοναῦτα ἐδιαλαλῆσαν εἰς τὴν Ὁ 
» Ξὰ ὔ, 

μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἠξεύρετε, ὅ,τι λογῆς εὑρίσχεσθε, πλούσιοι 
ι ᾿ Α 7] ε ᾽ὔ 

καὶ πένητες, χλησιαστιχοὶ χαὶ λαγιχοί, ὅπου εὑρίσχεσθε ᾧὡὸδς, 
5 τεσ εις ἘΡΟΕΣ: ε Ρρ’ Ξ ᾿ " ᾽ 

ἠξεύρετε ὅτι οἱ Γενουοίσοι ἐποῖχαν χαλὴν ἀγάπην μὲ τὸν ἄς 

φέντην μᾶς τὸν ρῆγα τῆς Κύπρου᾽ διὰ τοῦτον πασαεῖς ἐμπορεῖ 

ΞΡ ρα τ δι ὐν μος ΚΝ δος νον Ε νὰ μπῇ χαὶ νὰ ἐογῇ, νὰ πραματευτῇ, νὰ παγὴ πέὲρχ Ἢ τῆς 
- αδε Α ἘΟΥ δ »» ε 7, Γ7 

γῆς ὅπου νὰ θελήσῃ εἰς τὴν ὄρεξίν τους, ὡς γίον ἦτον συνει- 
δι να ΣΝ Υγ; ἱσμένοι, χαὶ κανέναν δισπλαζί ίριν νὰ μὲν ἔχουν οὐδὲ ἀπὲ τὸ 

διχόν τους, καὶ εἴ τι ἐγινέτον,. καὶ 
. 5 

κορμίν τους, οὐδὲ ἀπὲ τὸ 

θανάτοι, κούρση, χαὶ ἀδικαῖς ἀπὲ τὴν μίαν μερίαν καὶ ἀπὲ τὴν 

ἄλλην νὰ ἦναι συμπαθημένον, χαὶ μηδὲν εἶναι τινὰς ἀπότορ- 

ἀπὲ τὸ ἐδιάθην, εἰς πέναν τῆς ζωῆς 

του. Καὶ τοῦτος εἶναι ὁρισμὸς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀφέντη μᾶς 

τοῦ ρὲ Πιὲρ τοῦ ρηγὸς τῶν ἱΕροσολύμων καὶ Κύπρου ». 

Τότε ἐδγῆχεν ἡ χυρὰ ἡ ρήγαινα ἀπὸ τὴν Κερινίαν καὲ 

ἄλθεν εἰς τὴν Λευχοσίαν μὲ τὴν ὑποταγήν τῆς καὶ τὸ ἐδικόν 

Καὶ ὁ σὶρ Πιὲρ τὲ Καμπὲ Φρεγχοῦζε ἐπῆρεν. τοὺς Γε- 
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νουδίσους χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. Καὶ ὁ χοντοσταύ- 

λης ἔπεψεν ον τατοφήρον τὸν Μουντολὴφ τὲ Βερνή, καὶ ἦλθεν 
᾽ εἰς τὸν ἀμιράλην, πρὶν νἄθγη ἀπὲ τὴν Λευχοσίαν, διὰ νὰ στε- 

᾽ , “ο ,ΚΑΥΣ 

ρεώσουν τὰ μαντάτα χαὶ τῇ η΄ ἀπριλίου «τοῦδ΄ Χριοτοῦ ἐξέ- 
- 

Θὴν ὃ Μουντολὴφ χαὶ ἦλθεν εἰς τὴν Λευχοσίαν ἔμπροσθεν τοῦ 
, 

ρηγὸς καὶ εἶπέν του --- ὁ ἀφέντης ὃ θειός σου ἐ ΡυμΕ Εις: 
γ ζεται εἰς τὴν ἀφεντιάν σου χαὶ παρακαλεῖ σε γὰ τοῦ μηνύσῃς 

Π “ ε ο ᾿ ,ὔ 2 γ΄ ι ς γ᾽ ’ 

ἀνισῶς χαὶ ὁ ὅρχος ἐγίνην ἔμπροσθέν σου. Καὶ ὁ ρήγας εἰπέν 
[ει . ,ὔ » 7 ι Δ Α Ἵ γεν" 

τοῦ --“- οὗλα ἐγίνησαν ὀμπρός μου χαὶ μὲ τὴν βουλήν ὕου. Τό- 

τες ἦλθεν χαὶ ὁ ἀμιράλης ἐκεῖ ὅπου ἦτον ὃ ρήγας " καὶ οὗλοι 
“- ΜΝ 3 Ὁ ὌΞΞ ἢ Δ ἘΞ: κά Ξε Α » " 

τοῦ φουσάτου ἐπῆγαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον χωρίς τὸν ἀμιρά- 

λὴν χαὶ τοὺς διχούς του. Καὶ πάλε ἀποσχεπάστην ὁ Μουντο- 

ξν 
-- 

λὴφ ὀμπρός του λαλῶντα --οα ἀφέντη, ὃ χοντοσταύλης ἐπὲ 

ἐξ ὀμπρός σὰς διὰ νὰ σᾷ: ἐρωτήτω τίποτες“ πρῶτον τὸν ἀφέν- 

τὴν τὸν ἀμιράλην, τὸν σασμόν, τὴν ἀγάπην χαὶ τοὺς ὁρισμοὺς 
ς 5» » ΄ “Ὁ ε » , χ᾽ 

ὅπου ἐγίνουνταν ἀναμιεσόν σας, χρατεῖ τὰ ἡ ἀφεντιά σου ἐξα- 

ζόμενα; Ὃ ἀμιράλης εἶπέν του -- εἰς τὴν πίστιν μου χρατῶ 
πον ΠΡ ἢ ᾽ , γεν ὌΝ , " ᾿, 

τὰ ἐξαξζομενα χαὶι στερεωμένα! Τὸτε εὐῶχὲν τοῦ τὰ στοιχΞ 
. τ Ὁ νῃ - δ, Ε ὌΝΟΥ 4 τᾶν 

μᾶτα τὰ γραμμένα, καὶ ἐζήτησεν ταῖς δέκα χιλιάδες τὰ δου- 
-»;; -“ Ὁ Σ 

χάτα τοὺς ἐξόδους του. Ὁ ρήγας ὥρισεν καὶ ἐποῖκάν του: χαρ- 
ι ᾽ ᾿ Υ ιὶ σ Α Α “- τὶν εἰς τὸν μισὲρ Τζουὰν Κορνὰρ νὰ τοῦ ὁ 

᾿] ΄“« , ε » 

δουχότα, διὰ ' χιλιάδες ἄσπρα τῆς Κύπρου. Τότε ὁ ἀμιρά- 
᾿ » , ᾿ “- Ὁ 

λης εἰπέν του --- ἐλησμόνησες νὰ μοῦ πῇς νὰ οὐ λῷ σω καὶ 
4 Ἁ - “ ε 

γὰ χρατήσω τὰ στοιχήματα τὰ ἐποῖχεν ὁ σὶρ Τάμε; χαὶ νὰ 

σοῦ δείξω πῶ: εἶμαι ὅ(τοημος νὰ σοῦ μόσω! Μοναῦτα ὁ ἀμι- 

ράλης καὶ οἱ χαραθοχυροὶ ὅπου εὑρέθησαν εἰς τὴν Λευχοσίαν 

ὡμόσαν ἔμπροσθεν τοῦ ρηγὸς ἀπάνω εἰς τὰ ἅγια τοῦ θεοῦ 

εὐαγγέλια, ὅτι ὅλα τὰ στοιχήματα τὰ ἐποῖκεν ὁ σὶρ Τουμᾶς 
" ΄ Ἀ 

τὲ Γατανίε μὲ τὸν κοντοσταύλην, τὰ ποῖχ ἤθελεν τὰ δώσειν 

ὃ Μουντολὴφ τοῦ ρηγός, νὰ τὰ χρατήσουν χαλὰ χαὶ στερεω- 

μένα διὰ πάντοτε. Τότε ὁ ρήγας ἐποῖχεν ψουμὶν τοῦ Μουν- 
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τολὴφ ἀφ΄ ἄσπρα τῆς Κύπρου νὰ τὰ πέρνῃ ἀπὲ τὰ χαθαρώ- 
ι ε ᾿᾽ , 

τερὰ χαρτζὰ τὰ ἔχει ἡ ρηγάδα. ᾿Αχομὶ χαὶ ὃ ἀμιράλης χαὶ ρ ρτ- χει ἡ ρηγαόα. (ομι χαὶι μιράλης ι 

οἱ χαραθοχυροὶ ἐμόσαν τοῦ ρηγός, χαὶ ὁ ρήγας ἐκείνους, νὰ 

χρατήσουν στε(ρε)ωμένα τὰ στοιχήματα τὰ ἐποῖκαν μεσόν τους. 

Καὶ τότε ἀφῆχεν ὁ. ἀμιράλης τὴν Λευκοσίαν τοῦ ρηγός, καὶ 

πέος μα νν 6: Ἔ Δ, «λ- Ὁ ͵ ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον μὲ ὅλην τὴν συντροφίαν. 

Τότε εἶπαν οἱ Γενουδίσοι τοῦ ρηγὸς -α ἀφέντη, ὁ χον- 

τοσταύλης πάγει χαθὼς ἔμοσεν ὁ Μουντολήφις" ὃ πρίντζης 
΄ὔ΄ ᾽ ᾿ , δος ἘΝ ᾿- Α “ Ν᾿, 

ὑμεινίσκει εἰς τὰ χαλά του" διὰ τοῦτον θέλομεν νὰ μᾶς δώσῃ 

ἐγγυμασίαν διὰ ζέᾷ χιλιάδες δουχάτα (τὰ) εἴμεστεν σασμιένο γγυμασίαν ὁιὰ ζῶ χιλιάδες δουκατα (τα) εἴμεσ (σμιένοι 

νὰ μᾶς δώσετε, χαὶ νὰ πλερωθοῦμεν, νὰ στρέψωμεν τὸ ἀμά- 
᾿ Ω δια ΄ 75 Α » Φ' Ἂ ΄ "π᾿ 

χιν᾿ χαι ἂν ὃὲν θελῃ ὁ χοντοσταύλης, νὰ τὸν ξηκληρίσῃης, Ἢ 

χαὶ νὰ μᾶς δώσῃς ἐγγυτὴν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, γὰ τὸν χρα- 

τοῦμεν ἐγγυτὴν τοὐτέστιν ἀμάχιν, ὥς που γὰ μᾶς πλερώσῃς. 

Τότες ὁ ρήγας εἶπέν του -α- δὲν σᾶς ἀχανεῖ τὸ ἀμάχιν τὸ 
Αμ » ΄ τον Δ. » ᾿ ποῖα - ἷἰπ ι χλλ διὸ 
ἔχετε, τουτέστιν ἡ Αμμόχουστος, ἀμμὲ ςητᾷ χα ἄλλα οιᾶ 

"Ὁ , , ὯΝ , γεν ε 7 , 

ταῖς ζῇ χιλιάδες τὰ δουχάτα; Τότε ὁ ἀμιράλης, εἶπέν του---α 
» ΄ὔ ε γεν -ὸ ᾽ τ ᾿" » ι ας ὌΝ ΑΞ 

ἀφέντη, οἱ Τεμπλιῶταις ἐπουλῆσαν τὸ νησὶν ὅλον ὁιᾶὰ ρ χι- 

λιάδες δουχάτα, χαὶ μεῖς νὰ χρατήσωμεν τὴν ᾿Αμμόχουστον ὥ - ν “ με ΚῚ ϊ νι με ν ὕμ Χ' 

Ν δ ͵ » ᾿ Ε » , γεν Μ 

διὰ ὸῷ χιλιάδες δουκάτα; οὐδὲν εἶναι αὐταρχετόν! Τότε ἔπε- 

ψεν ὁ ἀμιράλης τὸ χάτεργον τὸ ρηγάτικον νὰ πᾶσι νὰ σηχώ- 
᾿: , » Α Α σ ᾽ὔ ᾿ ἊΝ ᾿Ὶ 

σοὺυν τὸν χοντοσταύλην ἀπὲ τὴν Κερινίαν, χαὶ ἔδωχεν τοὺς 

ὀχτὼ χαραδοχυροὺς τοῦ σὶρ Μουντολὴφ καὶ ἐπῆρέν τους εἰς τὴν 

Κερινίαν νὰ τοὺς βάλλῃ εἰς τὴν συντροφίαν τοῦ κοντοσταύλη, 
᾿ " ᾿ "» δ, , : “ὦ ᾽ Δ 

χαὶ ἔπεψεν χαὶ ἄλλα δύο χάτεργα νὰ πᾶσιν εἰς τὴν συντρο- 

φίαν τοῦ χατέργου τοῦ ρηγός. 
ε », ᾿ Ξὰ γ 4 » , 

0 ρήγας ἔγραψεν χαρτὶν τοῦ πρίντ(η εἰς τοιούτην λο- 

γήν" « τρισάχριδέ μας θεῖε, ἠξεῦρε ὅτι πέμπω τὸν θεῖόν μου 

τὸν χοντοσταύλην εἰς τὸν Πάπαν, καὶ ἐσυνεδαστίχα υὲ τοὺς 
΄ὕ ᾿ ᾽ “- ᾽ " ᾽ , δ «Ὁ 

Γενουδίσους χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον" διὰ τοῦτον 

ἔθγα χαὶ ἔλα εἰς τὴν Λευχοσίαν νὰ δῇς τὰ στοιχήματα ». 



ΧΟΡΓ ΘΗΝ ΕΓ ΟΥΝ: 929 
» 

Καὶ ἔπεψεν καὶ ἕνας καδαλλάρην ἄρχον εἰς τὸν ἽΑγιον Σ1.λαΞ 

ρίον, χαὶ ἄλλους εἰς ὅλα τὰ κάστρη. Θωρῶντα τὸ χαρτὶν ὃ 

πρίντζης, μοναῦτα ἄλθεν εἰς τὴν Λευχοσίαν: ὃ ρή γᾶς ἔδειξέν 

τοὺ τὰ στοιχήματα χαὶ εἴ] πὲν του, »"- ᾽ποζητοῦν χαὶ ἄπ ὺ ξαῦ- 

, 5 , 1 , ι - ν τόν σου ἐγγυμοχίαν διὰ 25 χιλιάδες δουκάτα, καὶ χρατοῦν καὶ 
ἐλ 95 , - ι ἘΓ Ο  τῇ τς 

τὴν Αμμόχουστον ὥς που νὰ πλερώ(σω)μεν- εἰ δὲ ἂν γενῇ 
Ε} 7ὔ Ἂ 7 ᾽ ᾿ ᾿ τς -, 5» 

ἀλλοίως, νὰ παγῇ εἰς τὴν Αμμόχουστον. Θεωρῶντα ὅτι ἀρ- 
γ ὶ 

τῷ ν᾽ ΔᾺΣ - 

γοῦσαν καὶ δὲν ἁχοῦαν νὰ μισεύσουν ὥς που νὰ πάρουν ἀμά- 
5 ἢ τ ὐλν ἢ 
χ'ιν, μὲ τὸ ἴδιόν του θέλημαν ἔπεψεν τοὺς δύο του υἱοὺς, τὸν 

Ἡζάχες τὲ Λουζουνίαν τὸν χούντην τῆς Τρίπολις, γνήσιος υἱός, 
᾿ ᾿ " ι ι γ » ἣ , ὙΞ: 

καὶ τὸν μισὲρ Τζουὰν τὲ Λουζουνίαν τὸν πορνιχόν του, ὅπου 

ἦτον υἱὸς τῆς ταμὲ ᾿Αλῆς τὲ. Ζιπλὲτ συμοία τοῦ μισὲρ Φι- 
Α “: - δι Ε 5 4 ᾿ 7 

λίππε τὲ Κός: χαὶ διὰ νὰ υἱηδὲν νώσῃ ὁ αὐτὸς σὶρ Φιλίππε 
“ Ν δι γ κ 5: ΄, - ͵ ΄ 

Κός, ὅτι τὸ παιδὶν ἦτον πορνιχὸν τοῦ πρίντζη, ἐπωνόμασέν 

τὸν τὸ ὄνομάν του Τζανὸτ τὸ ὄνομαν τοῦ πρίντ τίη: ἀμμὲ ἀπὸ 

θανάτου τοῦ ἄνωθεν μισὲρ Φιλίππε ἀποσχεπάστὴην πῶς ἦτον 

ν του χαὶ ἐκράζε- 

ἜΝ 
ψψ 

τ; υἱὸς τοῦ πρίντζη, χαὶ εἶχέν τὸν εἰς τὸ σπί 

τὸν υἱὸς τοῦ πρίντζη. Καὶ ἐζήτησεν τὴν πρίντζεναν χαὶ ἐφέ- 

ρᾶν τὴν ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον. 

Καὶ 
σ 7 ᾿ ᾿" -ὯὌΝ , Ν -- 

Κερινίαν εἰς τὸν χοντοσταύλην χαὶ ἔδωχέν του τὸ σχλόοχουν- 

Ὡ- νταν ἐστράφην ὁ σὶρ Μουντολὴφ τὲ Βερνῆς εἰς τὴν 

τοῦτον, ὡς γίον τοῦ παράγγειλεν ὁ κοντοσταύλης, χαὶ τὸ 

χαρτὶν τοῦ ρηγὸς τοῦ ἀλλαμάτου, καὶ εἶπέν του πῶς ἐμόσαν 
» Ν " ἢ; ς ἡεξης ι ἣ 
ὀμπρὸς τοῦ ρηγός, καὶ εἶπέν του πῶς μέλλει νὰ δὴ γήσουν τὸ 

, ᾿ Η "πῷ ᾿ ν Ων 
κάτεργον νὰ πάγῃ εἰς τοὺς ὁρισμοὺς τοῦ ρηγὸς μὲ τὸν χον- 

ἐπ ε “ » πὰ » ᾿ 

τοσταύλην, καὶ ἅνταν οἱ Κερινιῶταις ἐμάθαν πῶς ξορίζουν τὸν 
, 

χοντοσταύλην ἀπὲ τὴν Κύπρον, ὦ, τίντα κλάμαν, καὶ ποτάπ 

λύπη ἐγίνετον! ἀμμὲ ὀλίγον ἐφελέσαν, ἐπειδὴ ἦτον τὰ πρά- 

ματα εἰς τὸ τέλος. ᾿Αμμὲ πολλὰ ἐμετανῶσαν χαὶ ἐτελειῶσαν 

τὴν ἀγάπην" ὅμως εἶχαν ἀληθινὰς ἀφορμὰς νὰ γενῇ πρῶτον, 

ὅτι ἅνταν ἦλθαν οἱ μαντατοφόροι εἰς τὴν Κερινίαν μεγάλοι 
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ἀνθρῶποι, ἐποῖκεν μέγαν ὄξοδον ὁ κοντοσταύλης καὶ ἐχράτεν 

τοὺς. τε ἡμέραις ἔσω, καὶ τὸ σιτάριν τὸ εἶχεν τὸ κάστρον 
᾿ 

ἄλεσέν το χαὶ ἔδωκέν το τοὺς μαγκίπους καὶ :] τοίχασιν ψουμὶν 
“"- ἈΝ ᾽ , ΙΝ 

χαὶ πουλοῦσαν το ἀν εἰς τὴν ἰὼ διὰ νὰ δοῦν οἱ ὑαν- 
, “- ΕΣ ᾿ Α 

τατοφόροι πῶς ἔ(χει) σιτάριν πολύν, διὰ νὰ σηχώσουν τὴν χα- 
᾿ » “ν 

τούνυν τοὺς νὰ φύγουν" χαὶ ἅνταν ἝΞ νὰ πᾶν οἱ μαντᾶ- 
ΠΑΝ ΑΝ Εδ δύ ! ᾿ " 

ον ἔδωχέν τοὺς οὐὸ γορμ ἄργιχ ψουμον αι 

"». 
᾿ “ ἐδούθησεν ἐχεῖνον τὸ ἄττον τοῦ χον- 

τοστοαύλη χαὶ χόμπωσέν τοὺς χαὶ εἶπαν: Ἢ ποίσωμιεν θ΄ χρό- 

γους ὧδε, δὲν χάμνομεν τίποτες! καὶ μονχῦτχα ἐσηχῶσαν τὴν 

κατούναν ἀπέξω. ᾿Αληθινὰ εἶναι ὅτι ἐχομπώθην ὁ χοντοσταύ-- 

λης ἀπὲ τὸν Νίουντολὴφ τὲ Βερνή, ὅτι ἐπέψεν τὸς νὰ πᾶν ν᾽ 

ἀγοράσουν σιτάριν διὰ τὸ κάστρον, καὶ διὰ τὴν ἀχριθείαν τους 

ἐκρατῆσαν τὰ ΤΣ ώ, χαὶ τὸ κάστρον ἔμεινεν εὔχαιρον - καθὼς 

ἄνωθεν τὸ ἐξηγήθηχα, ὅτι μακάρι οἱ ἀχριθοὶ νὰ μὲν ἐγεννοῦν- 

ταν, ὅτι ἡ λύσσα τῆς φιλαργυρίας πολομᾷ τοὺς ἀνθρώπ υς ὃαι- 

μόνους" ὅτι ὁ χοντοσταύλης ἐθάρρεν τὸ κάστρον πῶς ἔχει δι- 

χρόνον, καὶ χεῖνον δὲν εἶχεν διὰ μῆνες ς΄, καὶ ἂν 

εἶχεν λείψειν τὸ ἐχουῤθαλοῦσχν οἱ πουρζέζηδες, οἱ Βουργάροι 

ἐφεῦγαν" καὶ ὅσον ἐγόρασεν ἡ ρήγαινα, τὸ κάστρον ἔθελεν πα- 
τῇ Θ Ἢ ραδοθῆν, διὰ ν᾽ ἀβαντζ ἀσῃ ὁ ἄτυχος χκαδαλλόρης ὑπέρ Αι, πυρὰ φ 

ἀληθείᾳ πρὶν νὰ χουθαληθοῦν ἔξω οἱ Γενουθίσοι, ΧΘΡΉΒΕΘΗΝΝ 
» Ὃ -“ ᾽ ᾿ ᾽ ᾽ 

ἐχουοαλοῦσαν, ἀμμὲ ἀφὸν ἐσάλλαν τὴν χατούναν ἔξω οἱ Γε- 

» χανένας δὲν ἐτόλμησεν ἔξω νἄδγῃ, μᾶλλον τὸ χτη- 
, Ν ἊΧ » 5» αν , ““ ᾽ , 

νοοόλιν τὸ εἶχαν ἔξω, ἐπῆράν τ διὰ τοῦτον ἐστενοχωρήθη- 

0 

͵ - ᾿ “ΤΙ δ᾿ ΚΝ ν Ἐ γλῦ ἘΩ͂ ᾿ Ρ-. δ τ 4 Καὶ μετὰ ταῦτα ἐφανὴν τὸ χαάτέργον εἰς τὴν Κερινίαν 

τὸ ἔμελλε νὰ μπῇ ὁ κοντοσταύλης μέσα, χαὶ ἐδηγήθην χαὶ ἡ 
“- 

κυρὰ ἡ κοντοσταύλαινα χαὶ ἡ χόρη του χαὶ ὅλη του ἡ ποταγή" 
Η ι [2 » β 701 . Ἂ ’ ; Μ ! 

χαὶ ἄνταν ἐσηχωθην ὁ χοντόσταύλης, πάλε ἔπεψεν πανταχοῦ 
᾽ ᾿" 

χαὶ ἐχουσχλῆσεν εἰς τὸ κάστρον σιτάριν, ἀπὸ τὴν ἁ ἀγάπην τὴν 
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Ἐπ Η ι ἫΝ ἢ ἀ ΠΕο ροῦν ᾿ " ναι Σ 
εἰχεν εἰς τὴν ξερίνμῶο, καὶ ἅπο τὸν φοῦον μηὸὲεν στραφοῦν οἱ 

Γενουθίσο! καὶ πάρουν τὴν. Καὶ πάλε ὁ κοντοσταύλης ἔ 

τὸν σὶρ Λίουν Τατιάμε χαὶ ἔμοσεν, καὶ οὗλοι οἱ λᾶς τοὶ Ο 
᾿ ᾿ δ ,ὔ Ν δ , ΕΣ » ι 

στρου, νὰ μὲν παραδώσουν τὸ χαστέλλιν ἄλλου τινὸς παρὰ το 

ρηγὸς χαὶ τοὺς ὁρισμούς του, ἐἰγολονον τοὺς Τενουσίσους, 
᾽ ᾿Ὶ 

χαὶ ἀνὲν χαὶ μηνύσῃ τους χαὶ ὁ ρήγας νὰ μὲν ποίσουν διὰ 

λόγου του, ὅτι, ἂν μηνύσῃ, διὰ τὸν φόθον τοὺς θέλειν μηνύσει. ᾽ ; 1» 

ε Ἷ » 2“Ὡὀ9Ὁ ᾽ Ν Ἷ ᾿ ᾿ Α ΄ὕ 

Ο χοντοσταύλης ἐνέοην εἰς τὸ χάτεργον, καὶ τὸ νὰ ποί- 

σουν ἄομενα, ἐφάνησαν δύο κάτεργα Γενουσίσιχα χαὶ ἦλθαν εἰς 
ε “- Ὁ 2 

τὴν συντροφίαν του. Ὃ χοντοσταύλης θωρῶντα πῶς ἔπεσεν εἰς 
κ ΄ γα Α ΑΝ Υ ΣΝ " ἥ ᾿ λοις » 
ὃ χέριν τους, χράζει τοὺς ἡ χαραθοκυροὺς χαὶ λαλεῖ τους --- ΕῚ 

ἄρχοντες, τοῦτα εἶναι τὰ προυμουτιάσματά σας ἀαὶ οἱ ὅρκοι 
» ΄ , ΕΣ Ν ΙΝ 

σας; δόξα σοι ὁ θεός, ἀκομὶ ᾿" ἐθγήχ (μεν ἀπὸ τὴν Κύπρον 

χαὶ τὰ πρεεῦγά σας βλέπουν με! Οἱ ΠΣ ΤΠ ὡς φοένιμοι 

χαὶ χουμπ τοτάὸςε ες, πᾶν τοῦ -- ἀφέ ἔντ, ἐφάνην τοὺς χαρυῦο- 

χυροὺς χαὶ τοὺς ἢ ἀφένταις, ὅτι εἶναι ἀντροπὴ ν ἀφή- 

σοὺν τιτοῖον ἀφέντην νὰ πάγῃ υἱ ἕναν κάτεργον, ὅπου εἰσαι 

Ξ , μ αἷμαν ρηγάτικον, χαὶ πέψαν τὰ εἰς τὴν συντ τροφιάν σου. Τότε 
τ ᾿ » Ἅ ’ ὔ - ἊΞ ἜΣ ᾿ ΞΟ ΨΣ ᾿ Σ ΧΕΡῚ, 

ἐκοντέψαν τὰ β κατεργα κοντὰ ξὶῖς τὸ κατεργον τὸ ρτὴ ἄτιχον 

᾽ “ " “, τ , ,) 

χαὶ ἐχαιρετῆσαν τὸν χοντοσταύλην᾽ χαὶ τοὺς β΄ καραδοχυροὺς 

ἐχράζαν, τὸν ἕναν ᾿Αντωνίο τελὰ Τοῦρονο, καὶ τὸν ἄλλον ᾿Αν- 
᾿5 ἢ 

τώνιον Σκαρ τζεφοῦγγον " χαὶ λαλοῦν τοῦ χοντοσταύλη᾽ -- υη- 

δὲν ἔχῃς ἔννοιαν χὰ 
ν 

ι -“᾿ “Σ 7 ε ΕΣ “Ὁ 

ἱ μεῖς πολομοῦμέν σου συντροφίαν ὡς ἐκεῖ 

ὅπου μέλλεις νὰ πεζεύσης, χαὶ τότε πᾶμεν τὴν δουλιάν μας. 
ο Ἐπ για ς ᾿ » δὲ ᾽ ,ὕ τ ᾿ 

χοντοσταύλης ὅπου τοὺς ἀγρώνιζεν, ὁὲν ἐτόλμα νὰ τοὺς 
ῬΑ Α » , “ ς " Ἂς 

ἡτζιπώσῃ, παρὰ εὐχαρίστειν τους, ὅτι ὃ λόγος λαλεῖ ---- χρα- "ἱ Ι ᾽ ἱ ν ὴ 

ε ἮΝ , Ν,, ε . - ε ᾽ 

τεῖμε ὁ ὀυνατός, χαὶ δέρνει! με ὁ ἀδύνατος. Καὶ ἅνταν ἀπε- 

ςν “ν - ὌΝ σῶσαν εἰς τὴν Ρόδον, τὸ κάτεργον τοῦ ρηγὸς ἐνέθην ε 

Μαντράκιν, καὶ ἐχατέθησαν. οἱ φρέριδες χαὶ ἐπροσδέ χτησά 

πολλὰ τιμημένα - καὶ μετὰ δ΄ ἡμέραις ἦλθαν οἱ ἐμδνς χαὶ 
Α ἐπαρακαλέσαν τὸν τὰ πάγῃ εἰς τὸ κάστρον, ὅτι ἦτον ἀπλιχε- 
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μένος ἔξω τοῦ κάστρου, καὶ εἶπάν του --α ἀφέντη χοντοσταύ- 

λη, ἔνι μεγάλη μας ἀντροπὴ νᾶσαι πλικεμένος ἔξω τοῦ κάστρου, 

ἀμμὲ ἔμπα εἰς τὸ κάστρον χαὶ ψήφα πῶς ἔνι διχόν σου, ὡς 
; ΤΥ ΈΞΥ. Ξ » Ὡ ἀγα, οὐ οῦ 

γίον τὴν Κερινίαν- καὶ ἀπάνω εἰς ὅλα φοοούμεθα μηδὲν ἔλ- 

θουν οἱ ἐχθροί σου καὶ πάρουν σε, καὶ δὲν υᾶς φαίνεται δίκαιον 

νὰ σὲ πάρουν ἀπὲ τὰ χεργία μας" διὰ τοῦτον παραχαλοῦμέν 

σε νὰ ἐμπῇῆς εἰς τὸ κάστρον, ὅτι ἐχεῖ θέλεις εἶστεν πολλὰ θαρ- 

ρούμενα παρ ἀλλοῦ, καὶ μεῖς νὰ σοῦ δουλεύγωμεν εἰς ὅλαις 

σου ταῖς χρῆσες. Ὃ χοντοστχύλης εὐχαρίστην τους καὶ ἐκου- 

ὀαλήθην εἰς τὸ κάστρον: καὶ εἰς τὸ ἔμπα τοῦ Μαντραχίου 

ἐχαχοψύχησεν ἡ κόρη τοῦ χοντοσταύλη. Τότε ἦλθαν οἱ χαρα- 

Οοχυροὶ τῶν β΄ χατέργων καὶ εἶπαν τοῦ κοντοσταύλη ---- ἀφέν- 
Α ᾽ὔ 

τὴ, καιρὸς εἶναν νὰ μπῇς εἰς τὸ κάτεργόν σου, νὰ ποίσῃς τα- 

- ἝΝ ξεῖδίν σου. κοντοσταύλης θωρῶντα διὰ πάντα πῶς ἦτον εἰς 

τὰς χεῖράς τους, ἀπολογήθην πολλὰ ταπεινὰ χαὶ χουρτέσιχα 

αἱ εἶπέν τοὺς .-- ὁ θεὸς τὸ γῳ σχει, εὑρίσχομαι εἰς μεγάλην 

πεθυμίαν νὰ τὸ τελειώσω, ἀυμιὲ ἡ μὸ νογενή μου κόρη ἀστέ- 
ναι 4 ἷ; ἀν αν ἢ ᾿ ᾿ ΙΝ , νγησεν πολλὰ χαὶ δὲν τολμῷ νὰ τὴν σχαλέψω, μηδὲν πεθάνῃ, τὴ 

καὶ στέχομαι ὅσον νὰ χκαλλιτερίσῃ νὰ μισεύσωμεν ὅμως ἂν 

θέλετε νὰ πᾶτε, ἀμέτε εἰς τὸ καλόν, καὶ εὐχαρίζομαί σας ἀπὸ 

τὴν συντροφίαν ὅπου μοῦ ἐποίκετε ὡς ὧδε. Οἱ ποῖγοι εἰπάν 

του --- ἐπρουμουτιάσαμεν. νὰ σὲ συντροφιάσωμεν ὅσε καὶ ὅπου 

νὰ πᾶς. Καὶ πάλε εὐχαρίστην τους πολλὰ καὶ ἀποχαιρέτησέν 

τους. Καὶ ἐστράφησαν χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὸν τοποχράτωρ τῆς 

Ρόδου ὅπου ἦτον εἰς τὸν τόπον τοῦ μεγάλου μαστόρου, καὶ 

εἰπάν τοῦ νὰ τὸν ἐογάλλῃ τὸν χοντοσταύλην ἀπὲ τὴν Ρόδον. 

ὅτι ἀχομὶ δὲν εἶχεν ἔρτειν βεγας μάστρος ἀπὲ τὸν Πάπαν᾽ ὃ 

ποῖος τοποχράτωρ ἦτον ὁ μαριτζᾶς τῆς Ρόδου, ὅπου εἶχεν ἔρ- 

τειν εἰς τὴν Κύπρον. τὸν ποῖον ἐφοθερίσαν τον χαὶ ἀκ έλαταν 

σαν τον, λαλῶντα του -- προτεστιάζομέν σε νὰ μᾶς πλερ ὦσης 

ὅλαις ταῖς ζημίαις ὅπου νὰ ὑᾶς γενοῦν διὰ ταῖς ἡμέρα χις ὅπου 
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: ᾿ .] “" “ 

νὰ ΤῈ ΤΠ ΟμΕῚ ὧδε διὰ τὸν κοντοσταύλην διὰ τοῦτον λχλοῦμέν 
᾿ ᾿ Α ἔ 

σου, ἂν θέλης νὰ ἦσαι φίλος μας, νὰ ρίσῃς τὸν χοντοσταύλην 

ναὐχαιρέσῃ τὸν τόπον, διὰ νὰ πᾶμεν τὴν δουλιάν μας διατὶ 

προυμουτιάζομέν σου καὶ θέλομεν ἀπες ζεύσειν, χαὶ θέλομεν πλε- 
ΠΩ ᾽ νυ μα , ΡΝ - 

ρωθῆν ἀπὸ ξαὐτόν σας. ᾿Ανάμεσα τῆς ταραχῆς τούτης ἐπέθανεν 

καὶ ἡ χόρη τοῦ πα τ χὰ ἡ ποία ἦτον χρόνων δύο" καὶ 
" “- ι - τι Ξε ,ὔ ΓΦ , ᾿ Ν 

ἐπῆρεν χαὶ κεῖνος χαὶ ἡ χοντοσταύλαινα μεγάλην λύπην. Εἰ δὲ 

οἱ ἀδελφοὶ τῆς Ρόδου, τοὐτέστιν οἱ φρέριδες, ἦτον εἰς μέγαν 

φόῤον διὰ τοὺς Γενουδίσους, γρο:«ὥντα τὴν σουπερπίαν τους 

καὶ τὸ χαχὸν τὸ ποῖκαν εἰς τὴν Κύπρον, ἐμηνῦσαν τοῦ χον- 
ι ᾿Ξ ᾿ ι ἣΝ 

τοστούλη νἄθγη γὰ πᾷ τὴν στρόταν του, διχτὶ δὲν δύνονται 
᾿ ᾽ “« ᾿ θίς , " 

γὰ ἀντισταθοῦν τοὺς Γ ενουοίσους, τοὺς χαχοὺς χριστιανούς, τὰ 
3, Ὁ ΙΝ ᾿- ΙΝ , 

ἔργα τοῦ διχαθύλου, χαὶ δὲν θέλουν νὰ χιντυνεύσουν διὰ λόγου 

του. ὋὉ χοντοσταύλης ἀπ τολογήθην τους --- ἄρχοντες, παραχαλῷ 

σας νὰ μὲ ριχουμαντιάσετε εἰς τὸν τοποχρότωρ καὶ εἰς ὅλους 
" . “ὸ 5 Α - 

τοὺς ἄρχοντες, καὶ νὰ τοὺς πῆτε ἀπὲ τὴν. μεριάν μου πῶς, 

τοῦτα εἶνα: τὰ προυμουτιάσματα τὰ μοῦ ἐπρουμουτιάσαν, ὅν- 
, δ 

τὰν μὲ μπάσαν ἔσω; δὲν εἶναι χρατούμενοι νὰ διχφεντεύσουν 

τοὺς πτωχοὺς ἀπὲ τοὺς χλέπταις, καὶ ἀδύνχτους ἀπὲ τὰ χερ- 

γία τοὺς δυνατούς; καὶ ἐγὼ ὅπου εἶμαι υἱὸς τοῦ χαλοῦ ρὲ 
γν Ὁ Α -“᾿ » , αὐ ἢ ᾿ 

Οὗγγε, ὅπου πολλὰ σᾶς ἀγάπαν, ὡς καὶ τὰ χαλά σας εὑρί- 

σχουνται εἰς τὴν Κύπρον, καὶ εἶστε ὡρχισμένοι μας, θέλετε νὰ 

) 
Α , , ΄ ᾿ » ᾿ 

μὲ δώσετε εἰς τὰ χεργία τοὺς ἐχθρούς μου; Καὶ πολλὴν "α- 
ῃ ῬΑΤΝ 3 5 Η Ἶ ; ἐδ ρᾶν ἐπῆρα ὅνταν ἐπέσωσα εἰς τὸν τύπον σας, χαὶ ἐθάρρουν πῶς 

ἐν εἶμαι Ἔα παρὰ τὸν διχόν μου, καὶ γοσὶν ἹΕ ὄρηκα 

τοῦ θεοῦ ὁποῦ μὲ ἔδαλεν εἰς καλὰ χεργία, χαὶ πεῖς 5 

θελήσετε νὰ μοῦ ἐλ  χυστ τε χαὶ μὲ σχεπάσετε ἀπουχάτω 

τὸ σχέπος σᾶς, χμιμεὲ νὰ φοδηθῆτε τοὺς ἀπίστους Γενουθδίσους, Χ 

χαὶ νὰ μὲν βοι θήσετε ὃς Ὑίον δοί.᾿ ἡ ΞΕ τὸῦῇς ἃ: ι ς- μμΘ ρουνῆσξετε ὡς γον ρ!- Ἢ ταζ τῆς. ἀὸξἕ 

Ὡ-σ τ ο τι ἐπ »,.} - ο) 
ὶ } 

ο) Ἵ 
» “ΔιῚ ᾿ Α ᾽ - 

σας; ἀχριοα παραχαλῷ τὸν θεὸν χαὶ σᾶς νὰ 
-« ΡΣ, ᾿ ᾿ ᾿ " ς εναν πυργον καὶ νᾶ. μμξΕ ἀφήσετε ὥς π πΟὺ νὰ “ΟΎὙΤ Ὑἱ ὕπιστος 
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᾿ ΄“« Ὁ » ὯΝ , , Α ᾿ 

γενεὰ τῶν Γενουοίσων ἀπῶδε, χαὶ τότε θέλετε μὲ ἀφήσειν, 

χαὶ θέλω ἘΠΕ εἰς τὴν Ῥώμην νὰ τελειώσω τὸν ὁρισμὸν τοῦ 
ὃ ι ἢ “ε “Ὡ 

ρηγός" καὶ ἂν δὲν θέλετε νὰ τὸ ποίσετε τοῦτον, παραχαλῶ 

σας νὰ μοῦ ἀρματώσετε ἕναν χἄτεργον ἀπὲ τὰ κατέργα σὰς 

νὰ μὲ συντροφιάσῃ εἰς τὸ ταξεῖδίν μου διὰ νὰ πάγω εἰς τὴν 

Ρώμην χαὶ πολομῶντα τοῦτον, θέλει φανῆν ἡ χολὴ χουρτε- 

σία τοὺς φίλους, καὶ τὸ καλὸν θέλημαν τὸ ἔχετε μὲ τὴν Κύ- 

προν. Οἱ ἀδελφοὶ φρέριδες ἐστρόφησαν εἰς τὸν τοποχράτωρ τὸν τρον. φ φρερ ξς ἐστραφησσ Β τοποχρατωρτ 

, ᾽ τ Α 
μαριτζᾶν χαὶ εἰς τὴν βοι ὧν τοὺς πρώτους, καὶ εἶπαν τὴν 

-“ ι “᾿ - Ὶ 

συντυχίαν τοῦ κοντοσταύλη χαὶ ἐποῖκαν βουλὴν ὅτι νὰ τοῦ 
ι ᾿ Ἁ ε 

βουθήσουν χαὶ νὰ τὸν ἘΠΕ ΒΑΕ ὡς τὴν Βενετίαν. 
΄ 

Καὶ ἤτζου ἀποδιχθάζαν ἌΟΡ πρὸς ἡμέραν - καὶ δια- 

ὀαίνοντα ιγ΄ λέρα ις ἀφὸν ἔραξεν τὸ χάτε ἔργον τοῦ χοντοσταύ- 

λη εἰς τὸ Μαντράκιν, ἀναφάνον ι χά ἄτεργα Γενουδίσιχα, εἰς τὰ 
Ἢ 

" τ Π Ὁ “ ἊΣ ε " “" . 

ποῖα ἼσαΙ οἱ καδαλλάριδες οἱ Κυπριῶταις ὅπου θέλομεν τοὺς 

ἀνοματίσειν κάτωθεν, χαὶ τὸ λογάριν τῆς τάπης ἐχεῖνον τὸ 
Α Ὁ 

ἔμεινεν: καὶ ηὗραν τὰ δύο χάτεργα ἐχεῖ, καὶ τὸ κάτεργον τοῦ 
- γεδδύ. 2 ἵ τὰ . Ἄς. ΠΞ Ν ΟΣ πῇ ἀΟῚ ᾿ ξ δε, κᾷ ρηγός" καὶ ἀγγρίττην ὃ ἀμιράλης χαὶ οἱ λοιποὶ κα 

Ν ι " τῶ ε ᾿ , Ν Π , ᾿ 

χαὶ διατὶ ἐμεῖναν ὡς χαὶ τώρα εἰς τὴν Ρόδον: χαὶ εἶπάν τοῦ 
ς ρΡ εν 

οἱ δύο χαραοοχυροὶ τῶν χατέργων --οΟὶ ἀφέντη, υτηδὲν ἀγγρίζε- 
" ς ΝΑ 

σαι, ὅτι οἱ Ῥοδῖταις χρατοῦν τὸν κοντοσταύλην, καὶ δὲν μᾶς 
ι δ ΝΣ Α. " μ τς ἜΡΟΝ τ “ ᾿ Ἢ ὃς τὸν ὀιδοῦν νὰ πᾶμεν! Τότε μιηνῦσαν ὅλους τοὺς φρέριδες 

πέψουν τὸν χοντοσταύλην, μηδὲν χιντυνέψουν. Τότε ὃ τοπο- 

χράτωρ τοῦ μεγάλου μαστόρου χαὶ οὗλοι οἱ πρῶτοι γέροντες 
" ζῴῳ" Η , ᾽ ,ὔ ἢ 

χαὶ ὅλη ἡ χώρα ἀναμίκτηκεν, χαὶ ἐμηνῦσαν τοῦ χοντοσταύλη 
, Ἀ ι δ ᾿ Α εν τς, , ᾽ ᾿ , 

.-- διὰ τὸν θεὸν νὰ ἐσγῇ νὰ παγὴ εἰς τὴν συντροφιάν τους, 

᾿ - “ὶ “ ᾿ Ὧ , , -“ 

χαὶ ἂν θέλῃς νὰ σοῦ δώσ σωμιὲν τὸ χάτ γόν μᾶς συντροφίαν τοῦ ερ 
! 

ἊΝ “]ς.σ ὙΞ “δ ΠΝ .) " ἊΝ Ψι Δι “τῇ ν (.. ἐδιχοῦ σου, εἰς τοὺς ὁρισμούς σου" ἀμιυὲ ἴντα ἐμπόρουν νὰ ποί 
΄ , ᾿ , , " " »ν» - 

σουν αὶ χάτεργα μέσα εἰς τὰ ιβ΄ κάτεργα! ἀμμὲ ἤξευρε ὡς 
3 

ὰ 

φρύνιμος πῶς: σ᾽ ἔχουν εἰς τὸ χέριντους. Ὃ χοντοστἈύλης ποὶ-- 
- 

λὰ ταπεινὰ ἀπολογήθην χαὶ σπλαγχνικὰ --ο ἀχριδοὶ ἀδελφοὲ 
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Υ , , τ 

χριστιανοί, ὅπου εἰστε σχέπος τοὺ: ἀϑύνατους, τώρα εἶναι! χαι- 
- ΤΣ ΑΤΗν ΤΑ ΝΕ ΟΣ ΣΙ Ὑπς ΠΣ το ρὸς γὰ μοῦ βουθήσετε χαὶ νὰ μὲ ἀπούγάλλετε ἀπὲ τὸ πρό- 

Ε Ε » » , Α 

γίον ἀπελπισμένος εἰς τὸ σπίτιν σας, χαὶ ἐμόσετέ μου νὰ μὲ 
ε Α ΄,΄ ᾽ ᾿" νἘῃῚΝ χανῃ , 

συντροφι ξ ὡς τὴν Βενετίαν εἰς τὸν ἔζοὸδον μου. Καὶ ἐστρά- 

ἘΣ , ι ΕῚ , ᾿ 
τοῦ ὑεγάλου μαστόρου, χαὶ εἰπάν του τὰ λο ογία τοῦ χοντο- 

ε " . ᾿ . Νον . 

σταύλη᾽ οἱ ποῖοι πολλὰ τὸ ἐλυπήθησαν, ὅμως ὃὲν ἐὸ 
Ω 7, ,΄ Ἕ ΠΌΣΟΝ Ω -. ἂν ς Ε πΞ 

σὰν νὰ ποίσουν τίποτες. Τότες ἐποῖχαν ὁναλαλημὸν ἔσω εἰς 
, ᾿ 

τὴν Ῥόδον, χανενεὶς νὰ μὲν τοομ ἡ 

χαὶ ὅσοι Κυπριῶταις εὑρίσχουνται εἰς τὴν Ῥόδον μοναῦτα ναὐ- 
ἷ 5 ἵ - : 

χαιρέσουν τὸν τόπον, ἀπάνω εἰς χόμμαν τῆς κχεφαλῆς του. 

, ΑἹ 

σ -“" 2 Ἂ ᾿ “ , Καὶ μοναῦτα ἐδάλλαν χαὶ βλέπαν τὴν πόρταν τοῦ κοντοσταύ- 
- τε ἣ κ .-“.»Ρ0 Σ 

λὴ ἐχεῖ ὅπου ἦτον ἀπλικεμένος" χαὶ τὸ σπερνὸν ἐζέοην ὁ το- 

ο ποχράτωρ τοῦ μεγάλου μαστόρου χαὶ 

χοντοσταύλην χαὶ εἰπάν του --- χαλὲ ἀφέντη, ἄμε ἀπωὸξε, πα- 

ραχοιλοῦμέν σε, ὅτι ἐμποροῦμεν γὰ χιντυνεύσωμεν εἰς τιτοίαν 
ν - ᾿ " . “ 

λογὴν ὅπου νὰ μὲν ἠμπορήσωμεν γὰ δ Δ τ  ΥΣ διὰ τοῦτον 
ι 

φαίνεταί μας δουλιάν σου, χαὶ ἂν ἦμ- Φ -- ογ- ἴχν τ τες ΓῪ -« Φ. εἰ Ὡς- 
-Ὁ τ ΠῚ 

« ἘΝ - 

Ἁ 7, Α Ἂ ᾿ «-- ΄ Α 

πορήσῃς νὰ ποίσῃς τὸν ἀμιραλὴν μὲ τὰ χαλά σου λογία νὰ 
᾿ ν᾿ ν ᾽ , ι 7ὕ 

χάτεργα χαὶ νὰ σὲ ἀφήσῃ, τότε τὰ ποίσωμεν )»- 
Φ- πάγῃ μὲ 

Φ Η ν᾿ " , 

μετά σου ὅσον νὰ μπορήσωμεν, χαὶ μὲ τὰ χορμιά μας καὶ μὲ 
κ , - 7] "ὦ τὰ ς 

τὸ διχόν μας. Τότες εὐχαριστεῖν τοὺς καὶ εἶπέν τους --α πα- 
λῷ ,ὔ ἘΞ ἘΞ, “- , εἰ Ἅ “1 κ᾿ ᾿ “- 

ραχαλῶ σας ὑνηνύσετε τοῦ ἀμιράλη νὰ πέψῃ τινὰν νὰ τοῦ συν- 

τύχω. Μοναῦτα ἰδ αν εἰς τὸν ἀμιράλην" γροικῶντά πΟ Ο 
ΕΣ , 2 δ’ 7 Ν , "Ὲ ᾿ τυ ΄ 

ἀμιράλης, ἔπεψεν δ΄ χαδαλλάριδες νὰ τοῦ συντύχουν καὶ εἶπάν 

ς Κύπρου: καὶ εἶπάν του πῶς ὀλίγον ἔλειψε 
᾿ ᾿ ᾿ Ξ ὩΣ ᾿ 

νὰ σκοτώσουν τὴν ρήγαινα διὰ τὴν ἀπιστίαν ἁποῦ τοὺς ἐποῖ- 
ΕΣ δι ΤΟΣ κα εἰ, τε - ΔΝ σὸς Ὁ ΣΞΣ, ΣΟΣΞ ν χεν. οτες εἰπὲν τους --- ἀφένταις, διατὶ ὁξν μὲ ἀφήνετε νᾶ 

ΗΠ 

᾽ ᾿ ,ὔ Ν , , , 

πάγω τὴν δουλιάν μου, χαὶ ξηλόνετέ ὑξ ἀπὸ τὴν στράταν μου; 
" τ , 7, “0 μὰ ᾿ ἊΝ , 

ἐσεῖς ἐπρουμουτιάσετέ μου μὲ ταῖς γραφαῖς σας, καὶ ἐδώχετέε 
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Ν 

μου καὶ τὸ σαλθοχουντοῦτον, καὶ οὗλα ἐποίχετε ψέματα, τίντα 

πίστιν ἔχετε, χαὶ πῶς νὰ σᾷς χρατοῦμεν χαὶ νὰ σᾶς πιστεύ- 

σωμὲν εἰς τὸν λόγον σας Ὦ εἰς τὸν ὅρχον σας; Τότε λαλοῦν 

του --- νὰ δῇς τὸν λόγον μας καὶ τοὺς ὅρκους μας ποτάποι 

γάναι βξθσ ΩΣ χαὶ στερεωμένοι; ἔξευρε, ἐμόσαν τοῦ ἀδελ- 

φοῦ σου τοῦ πρίτζη χαὶ ἦλθεν ἀπὸ τὸν ἽΑγιον Ἱλαρίον, καὶ 

ρήγαινας καὶ ἦλθεν ἀπὸ τὴν Κεοινίαν, καὶ ἀγανάκτησιν 

δὲν τοὺς ἐποίχαμεν, ἀμμ' ἐποίχαμέν τους καὶ ἀγάπην" διὰ τοῦ- 

τον ἐμπορεῖ πᾶσχ ἄνθρωπος νὰ μᾶς χρατήσῃ ὀρθοὺς καὶ ἐμπι- 
, "7 ΄ ᾿ ᾿. τ 

τι στοὺς χριστιανούς - χαὶ προυμουτιάζομέν σου, μὰ τὰ υμυστή- 

ρια τῆς ἐχχλησίας χαὶ εἰς τὰ θεῖα τοῦ θεοῦ εὐαγγέλια ὅτι 

ὰ ὲ συν , Ν ; "δὲ ) “}} ζω: ᾿ ὑδὲ νὰ σὲ συντροφιάσωμεν, χαὶ μηδὲν χιντυνέψῃ ἡ ζωή σου, οὐδὲ 
Ἄν ε ᾽ Η ᾽ 

τὸ χορμίν σου, οὐδὲ ἡ ζωή σου, οὐδὲ ἡ ὑποταγή σου, οὐδὲ τὸ 
, » " ,1 ᾽ , ᾿ 

διχόν σου, ἀμμὲ νὰ σὲ πάρωμεν καλὰ χαὶ ἀναπαμένον χαὶ εἰς 

τὸ ἀπλαζίριν σου. Γροικῶντα ὁ κοντοσταύλης τὰ χαλὰ λογία 
, “ ᾿ , ᾿ 

χαὶ τὰ προυμουτιάσματα, καὶ θωρῶντα τὸ χορμίν του δομένον 
᾽ Α Ἄ ᾿ ᾿ » , ᾽ Ἁ ᾽ Ἁ 

εἰς τὰ χεργία τους, καὶ δὲν ἐμπόρεν οὐδὲ διαφεντεμούς, οὐδὲ 
Ἁ , » Α Ἁ κι Ἁ ᾿ , Ἅ ’ 9 Ν 

μὲ χακόν, οὐδὲ μὲ χαλὸν καὶ δὲν ἠμπόρησε νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ 

τὰ χεργία τους, εἶπεν ---- ἀποὺ τὰ δύο χαχά, τὸ παρκάτω εἷ- 

ναι καλλίτερον": ἐχουντετίασε νὰ πάγῃ μετά τους. Καὶ οἱ 

φρέριδες ἐπαραδῶχάν τον τοὺς Γενουδίσους, καὶ ἐπῆγαν τὴν 

δουλιάν τους. 

Τώρα θέλομεν ν᾽ ἀφήσωμεν τοῦτον, χαὶ θέλομεν νὰ ποῦ- 

μεν τὸ ἔόγα τοῦ ἀμιράλη. Καὶ οἱ καραδοχυροί, ὅσον ἐξέθην 

ὃ χοντοσταύλης ἀπὸ τὴν Κύπρον, ἀφὸν ἐδιόδησαν ιε΄ μέραις 

χατὰ τὸν ὅρχον τους, τῇ ἐσχάτῃ ἀπ ΤΩΝ ἜΕΝ Χριστοῦ ἀρ- 

ἣν ΓχῚ ὦ πὴ τὰ ὍΞΞΕ. ᾿ Ρ' ἊΣ ΝΙΝ 4 - Ἅ - ριδες ἁποῦ πῆραν ἀπὸ τὴν Κύπρον δι ἀμάχιν διὰ ζ2ὺ χιλιάδες 
, ῳ - -»“ " , " τ δ ’ 

δουχότα χρυσᾶ" πρῶτον ἐπῆραν τὸν Γζάκον τὲ Λουζουνίαν τὸν 
, Ν “- “ ᾿ ᾿ 7: 

υἷον τοῦ πρίντζην τὸν χούντην τῆς Τρίπολης, χαὶ τὸν Τζάνον 
Α : ᾿ πο πεν 

τὲ Λουζουνίαν τὸν ἀδελφ ὄν τοῦ τὸν πορνιχόν, χαὶϊ τὸν σὶρ Ἀ0- 
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νὰτ τὸν Σασοῦν, τὸν σὶρ Τζουὰν τὲ Ζήπλ, τὸν σὶρ ᾿Αμοῦν με: 

σχούντην, τὸν σὶρ ᾿Θτὲτ Μηιμιὰρς χαὶ μαριτζᾶς Κύπρου, τὸν σὶρ 

Πιὲρ Λάζέ, τὸν σὶρ Πατὶ τὲ Νόρες, τὸν σὶρ Λαμπάμ, τὸν σἷρ 

Σιμοῦ Μουντολήφ, τὸν σὶρ Πιὲρ τὲ Φλουρήν, τὸν σὶρ Τζάκε 

Πενεφήν, τὸν σὶρ Φιλίππε Κόσταν, τὸν σὶρ Μάρην τὲ Πλεσίε, 
᾿ " 

τὸν σὶρ Πιὲρ Μουντολήφ, τὸν σὶρ Νιχὸλ τὲ Μουζελλᾷ, τὸν σὶρ 
᾿ 

Τουμᾶς τὲ Ποῦν, τὸν σὶρ Γατιὲρ τὲ Νόρες, τὸν σὶρ Τζάχε τὲ 
μὰ 

Νεδέροςε, τὸν σὶο Τζουὰν τὲ Λυμνάτ, τὸν σὶρ Τζὰκ Λππθνθ}: 
᾽ ϊ ᾽ ! 

ἴω Φ 
ἘΞ 
τ - ἕνα [9] ς - ] τὸν Τζασουλάν, τὸν σὶρ Μαρὴν Λεμόνε, τὸν σὶρ ᾿ 

τολήφ, σὶρ Μαρὴν τὲ ᾿Ολύξα, τὸν σὶρ Γῆν Προτύτ, εν ὑπ Γν 

τὲ Λαχολέ, σὶρ Τζουὰν τὲ Σχλχζῆς, σὶρ Τὰτ τὲ Λαχολλεέ, σ σὶρ 

Γ 
ξ - .» ι 
Χαμαρὴν Τζάχ, Τζαχὲς Μουζεζάρτ, σὶρ 

Αισενιέ, σὶρ Πιὲρ τὲ Λιμνάτ, σὶρ Λίαμ Φόρτ, σίρε Γρίμε Βιο- 

κούντης, σὶρ Χαρρὴν τὲ Λιμνάτ, σὶρ ᾿Αντρὲ τὲ Λαχολλίε, σὶρ 

Πριάμουν Μουντολήφ, σὶρ Γγὲ τὲ Μουντολήφ. Καὶ ἄλλους ἐ- 

υλα(κὰ)ς, τοὐτέστιν τὸν σὶρ Τ ἸΑΩ ξ 

' 

πέψαν εἰς τὴν Χίον εἰς τὰς φ 

Ρουχᾶς, τὸν σὶρ ᾿Αμοῦν Παπί 

τὸν σὶρ Τζουὰν Πχπὶ τὸν υἱὸν τοῦ σὶρ Γἕ, τὸν σὶρ Πιέρο Ρου- 

σίαν, σὶρ Τζουὰν Παπὶ ὁ υἱὸς Ῥεσία, τὸν υἱὸν σὶρ Φιλίππε 
Ὁ». 

Προοόστου, τὸν Πιὲρ τὲ Κοί ντζες, σὶρ Τζουὰν Παπὶ ὁ υἱὸς ὃ 
, ' - σι ϊ ᾿ 

σὶρ ᾿Αμούντ, σὶρ Νικὸλ Ὑζηυπελῆν. Ὁμοίως ἐπῆραν καὶ τοὺς 
Ἁ ε οὖν . 7 ᾿ πᾶ , 

χάτωθεν δηλουμένους παῖδας νὰ τοὺς ἁρμόάσουν μὲ ταῖς κόραις 

τους, τὸν Τζάνον τὲ Νόρες νὰ τὸν πάρῃ γαμπρὸν ὁ ἀμιράλης 

τῆς Γένουδας ὁ σὶρ ΕΠ τὲ Καμπὲ οεγχοῦζε, τὸν Ἀογῆς Βισ- 

χούντην νὰ τὸν πάρῃ ὁ σὶρ Τίζο Σιπός. Καὶ ἕτεροι καδαλλά- 
, ε ᾽ δὰ Η κ᾿ 

ριοι οἱ χάτωθεν ἙΑΤΡΗΤΝ ὅπου ἐπῆγαν ἀπὸ τὶ 
Ζ ι 5 , “] » Σ ᾿ 

σίν τοὺς μοναχοὶ εἰς τὴν Γένουθαν- τὸ νὰ πάγῃ ἡ ἀρμάδα ἀ- 
ν αν Κύπ αἱ ἔποᾳ ς , ! ΝΗ ποὺ τὴν Κύπρον, ἐσήχωσεν ὁ ρήγας τὸ ψουμίν τους διὰ παρα- 

-“ Θουλίαν ὅπου σχοτῶσαν τὸν κύρην του, κα ἕνας :--. Ω: - Ὁ» ΝΡ φ--» 0) 
δὲ «Ὁ 

- »Ἥ 5- ᾿ ἣ 
χαδαλλάρης, ἐξώριζέν τον χαὶ ἔδωχνέν τον τοὐτέστιν τὸν σὶρ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Ρ΄. 29 
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Τουμᾶς τὲ Μόρφου, τὸν υἱὸν τοῦ χούντη τὲ Ρουχᾶς, τὸν σὶρ 

Α᾽ρνὰτ τὲ Μιμάρς, σὶρ Γιλίαμ. τὲ Μουντολὴφ, ὁ παιδίος σὶρ 

Φιλίππε τὲ Μουφλέ, σὶρ Φιλίππες τὲ Σασοῦς, σὶρ Στὰς ᾿Ελη- 

πετίτ, σὶρ ᾿Αμοὺν Καντουφλέ, σὶρ Γῆ Μαλεπεῦῆ, σὶρ Τουμᾶς 

Μάρς, σὶρ Φρασὲς Καμάόδρας. 

Οἱ Γενουθίσοι ἦλθαν τὰ ζ΄ ΤῊΣ εἰς τὴν Κύπρον τὸ 
, 

εὖ 

ὸ 

σαθθάτον τῇ ἐσχάτῃ ἀπριλίου χτογ΄ Χριστοῦ, καὶ τῇ ἐσχάτῃ 

πάλε τοῦ αὐτοῦ ἐπῆγαν, ὅπου κάν ἕναν χρόνον εἰς τὴν Κύ- 
᾿ ν ᾿ 7ὕ 

προν πολὺν χαχὸν χαὶι ζημίαν. 

Καὶ πάλε εἰς τὸ ἐξηγούμεθαν ἀς ἔλθωμεν. Θεωρῶντα ὁ 
κ ᾽ ,ἶΔΚν 

χοντοσταύλης τὸ σχάνταλον τοὺς Γενουδίσους εἰς τὴν Ρόδον, 
-- ἘΤΩ͂Ν δ ΘΕΟΣ " 3 ΄ δ΄ Τ᾽ ΡΣ νι οξ ἐχατέοην τὸ σαθοάτον τῇ Ὑ ἰουνίου «τοὺ Χριστοῦ ἐκεῖνος 

χαὶ ἡ κοντοσταύλαινα ἡ γυναῖκά του χαὶ ἡ ἀποταγή του χαὶ 
ξ Ἴ Χ δ , ᾿ Ἀν ΚΘ Σ , ᾽ ᾿ ΕΎ; Ν Α] 

οὗλόν του τὸ ὁϊιχόν, καὶ ἐνέοην μέσα εἰς τὸ χάτεργον χαλα 

πωρνόν: καὶ ἐστάθησαν εἰς τὴν σχάλαν τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς 
, Ν ’ ε ΄ δῦν δ 

φρέριδες γ᾽ ἡμέραις διὰ τὴν μεγάλην σχλερίαν ὅπου σηχκώθην. 

Τότε εἶπάν του --- χρῆσι εἶναι νὰ ἔλθῃς μετά μᾶς ὡς τὴν Γέ- 

γουόχν διὰ νὰ μαρτυρήσῃς τὴν ἀγάπην, καὶ προυμουτιά ἐζομέν 
͵ σα Ὁ) 

ὮΝ 

σου νὰ ποίσῃς τὸ χαλοχαῖριν μετά μας, χαὶ τἄπισα θέλεις πά- 

γειν εἰς τὸν ρήγαν τῆς Φραγκίας. Καὶ ἐπρουμουτιάσαν του χαὶ 
, - 

ἐποίχασιν χαρτία νοταρικά, ὅμως ὀλίγον τὸν ἐφελέσαν, λαλῶν- 

» διαδαίνοντα χαιρός, νὰ τὸν ἀφήσουν νὰ πάγῃ, καὶ οὐδὲ ὁ 

τι ἀπ τσ τοὺς ἐπιστεῦγεν, ἀμμὲ οὐδὲν ἔσωνεν πλέον. 

Οἱ φρέριδες τῆς Ε Ῥόδου υὑὲ ὅλους τοὺς πρωτογέρους ἐμε- 
; » - Ἢ ἷ᾿νΝ ᾽ Γ τὶ Α - 

τανῶσαν πολλὰ ὁιιχτὶ ἀφῆκαν τὸν χοντοσταύλην χαὶ πῆραν 

τ τον οἱ ἄπιστοι: Γενουθίσ ι, καὶ ἐφοσήθησαν υηπῶς χαὶ χρατῆ ἡσ 
. Ὗ .Ὶ γι ᾽ νὴ 

ὃ ρήγας τὰ χωργία τους τὰ ἔχουν εἰς τὴν Κύπρον" ἀμμὲ οἱ 
“ “ ε Ἀ . Ν 

πτωχοὶ Κυπριῶταις ὅπου βαστάνουν πολλά, καὶ ὁ θεὸς ἐχὸδε- 
-- δι ᾽ 

χᾷ τοὺς μὲ τὴν ἐλεμοσύνην του, χαὶ δὲν ἀφενπε παρὰ 
Α Α Α 

τοὺς πτωχοὺς τοὺς παροίχους χαὶ τὰ μαχία, οὐδὲν ἔδειξαν κα- 

νέναν φανόν. Καὶ μὲ τούτην τὴν στράταν οἱ ἄπιστοι Γενου- 
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7ὔ ἘΥΡΞΑ δὶ ᾿ , ᾽ , “ Ρ ς δι “- 
Θίσοι ἐπῆραν τὸν χοντοσταύλην εἰς τὴν Γένουοαν, οἱ ποῖγοι 

ἐμόσαν δεύτερον ἀπόνω εἰς τὸ σῶμαν χαὶ αἷμαν τοῦ Κυρίου 
Π , ἐπὶ » ἊΣ ΟΣ » , ᾿ " , Ν 

χαὶ γ΄ φοραῖς εἰς τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον, νὰ μὲν ποίσουν χαχὸν 
ν᾿ “" , δὲ . ὔ » ᾿ Α , 

τοῦ χοντοσταύλη, οὐὸὲ νὰ τὸν χωλύσουν ἀποὺ τὴν στραταν 
» “. ν - ΄ Ἢ “ μ " ἘΞ- ν δύ Ρ 5 ΄“ 

του ὅπου μέλλει νὰ πᾷ, καὶ ἐποῖχαν τὰ δύο σαλοοκχουντοῦτα 

χαὶ τρία νοταρικὰ καὶ στοιχήματα τῆς ἀγάπης, χαὶ οὗλα ἐ- 

τζαχίσαν τα. Καὶ ἐπῆοαν καὶ ἐθάλαν τους εἰς ταῖς φυλοχαῖς 
[, 5» 

τὸν χοντοσταύλην χαὶ ζ παραχκαδαλλάρους του εἰς τὴν αλα- 
᾿ 

παγά, καὶ τοὺς δελοιποὺς ἐθάλαν τοὺς εἰς τὸν πύργον τὸν λε- 
Α 

γόμενον Κοντεφρά, τὴν δὲ χυρὰν τὴν κοντοσταύλαιναν, ὀνό- 

ματι Χελουγῆς Ποεζουηή, υνὲ τὴν ὑποταγήν τῆς ἀφῆχάν τοὺς 

εἰς τὸ θέλημάν τους. Καὶ ἡ χυρὰ ἡ Χελουγῆς ἡ χουτοσταύ- 

λαινα ἐπῆγεν καὶ ἐπλίχευσεν εἰς μίας ἀρχόντισσας χήρας εἰς 
», 

τὸ σπίτιν τῆς, καὶ ἔρρο Ὅγεν ἀποχάμισα χαὶ εἴ τι ΠΣ, εὑρί- 
με ι " . ὙΑ Ὲ ἦν, ΞᾺ ἊΣ Ὁ 

σχεν, χαὶ μὲ τὰ χαρτζὰ τοῦ ραψιμάτου τῆς ἐδήγαν τὸν ἄντραν 
ΠΕΡΙ ᾿ γᾷ ἊΣ δ 

τῆς χαὶ τὴν ζωήν τῆς. 

Θωρῶντα ὃ χοντοσταύλης τὸ χορμίν του εἰς τὴν φυλαχὴν ' ἦτ, 

χαὶ τοὺς ψεματηνοὺς ὅρχους τῶν Γενουθίσων, δὲν ἀποθάρρησε 
, τη τ Σ ΠΕΡΔΣ ν ὃ ΓΑ Ξ᾿ . ἡ } κ.)- - ἐστε! -΄ νὰ πέψῃ νὰ πάρῃ τὰ δουχάτα ἀπὲ τὴν Βενετίαν ἐπάντεχεν 

ὅτι Ὑλήγορα νὰ λευθερωθῇ ἀπὲ τὰ γεργίχ τους, χαὶ ὅνταν νὰ γλήγορα Ἀκευθερωθῇ ἀπὲ τὰ χεργία τους, καὶ ἅνταν νά-- 

Ογῇ νὰ πᾷ ὑὲ τὸ χορμίν του εἰς τὴν Βενετίαν. Καὶ μανθά- 
ε ᾿ " ᾿ τ 9 ι 3. 

γοντα ὁ ρὲ Πιὲρ τὸ πῶς οἱ ΤΓενουθίσοι ἐπζοαν τὸν θεῖόν του 
ἱ 

, ᾿ χὰ Α » - ’ Ἂ 

εἰς τὴν φυλαχήν, καὶ δὲν ἐπέψαν νὰ πάρουν ταῖς τ χιλιάδες 
᾿ Δ Α ΕΣ ΄ὔ 5» 

τὰ δουχάτα ἀπὲ τὴν Βενετίαν, ἐμήνυσεν χαριείο:. εἰς τ 

νετίαν, ὅτι ἀνὲν καὶ πέψῃ ὁ χοντοσ 
ΧΑ ᾿ ᾿ “» δέ “ : , ! ́  ᾿ 

τίὰ νὰ μὲν τοῦ δώσουν τίποτες, ὅτι ὁ ρήγας ἔπεψέν τον εἰ 
Η ΄ Ν Ν 

τὸν Πάπαν χαὶ εἰς τὴν Φραγγίαν διὰ ταῖς δουλιαῖς του, χὰ 

ἐπειδὴ τὸν ἐμποδίσαν οἱ Γενουθίσο: χαὶ δὲν ἐπῆγεν ε 
Ἁ Ύ ΄ 

ὁρισμούς του, δὲν εἶνα. χρατούμιεενος νὰ τοῦ δωσὴ τίποτες, μη- 
᾿ , Ἔ , 

πῶς καὶ πάρουν τὰ οἱ Γενουδίσοι. 

“Αντὰῶν ἐποῖχε ὁ χη οδ΄“ ο ἡλῚ “ χαιοὶ οἰ τὸν -- ὔ 9" Ἀντᾶν ἐποῖχεν ὁ χοντοσταυλης χαιρὸν εἰς τὸν πύργον, 



ἄν Ὁ Δι ὃν ἡ ρων 

940 ΑΕ Ὁ ΝΟΥ ΑΧΑΡ ᾿ 

ἐθχρήθην καὶ ἐχράτησεν στράταν μὲ καλοὺς φίλους Γενουδίσους 

χαὶ ἐχκαταστῆσαν νὰ τὸν ἐογάλλουν " χαὶ φοθῶντα μὲν φύγῃ 

χαὶ πιάσουν τὴν χοντοσταύλαιναν, ἐπέψαν τὴν εἰς τὴν Λουμ- 

παρδίαν, χαὶ τότε ἐσγάλαν τον ἀπὲ τὴν φυλαχὴν καὶ ἀφῆκάν 

τον τὰ γυρίζῃ. Καὶ ἐπῆγαν οἱ Γενουδίσοι καὶ εἶπαν ψέματα 

πῶς θέλει νὰ φύγῃ, καὶ ποῖκάν του πολλὰ χκαχά " ὕστερα ἐποῖ- 

χάν τοῦ ἕναν χλουδὶν σιδερένον ὅσον τὸν ἐχῶρεν νὰ γυρίσῃ, καὶ 

ἐχρεμμάσαν τὸν υὲ τὴν ἄλυσον εἰς τὸν πύργον τῆς Μαλαπᾶ- 

γᾶς, καὶ ἐποῖχαν ὅρκον γὰ μὲν τοῦ δώσουν πα(ρὰ) ψουμὶν καὶ 

νερόν, καὶ ἐκαρφῶσαν ἕναν τραθαρσάνιν εἰς τὰ δύο του ποδία, 
αὐ , πὰ ἐὸν -“ , ᾿ « ε 

χάϊ ἐοάλαν τὸν μέσα κα! ἐχλειδῶσάν τον καὶ ἔμεινεν ὡς ταῖς 

ἀποχρήαις. Καὶ ἐσυνθουλεύτησαν ὑεσόν τοὺς χαὶ εἶπαν Ξ-- χα- 
ν 

(ύα λλάριδες, τοῦτος εἶναι χαλὰ ἀναγιωμένος, καὶ μὲ τούτην 

τὴν ζωὴν ἐμπορεῖ ν᾿ ἀποθάνῃ, καὶ θέλομεν χάσειν τὸ ἐγδεχού- 

ς του. ᾿Ἐμετανῶσαν, καὶ υιηδὲν τζαχίσουν τὸ 
, Λ 

“ὶ “. 

ὑεθαν ἀποὺ ξαὐτῆ 
- π Ρ; 5. εὖ Χ ᾿ 

ἴχαν ἕναν Γενουοίσον ὀνόματι τε ἥπαγι νὰ παγὴ κχλουδίν, ἐποῖ 
-»Ά ἜΓΛΔ  νδὲ - τ 

νὰ ζητήση Ἢ Ὑράσαν τοῦ χουμουνίου, νὰ τοὺ διδῇ ἐχεῖνος γουμα 
᾽ 

χαὶ τὸ Ὑπτν χαὶ ἐπρουμουτιάσαν τού τό, καὶ ὥρισαν τοὺς 

λακάτορους νὰ μὲν δώσῃ τοῦ κοντοσταύλη ἄλλος νὰ φᾷ τὸ 

ψουμὶν καὶ τὸ νερόν, παροὺ ἐχεῖνος ὁ Γενουθίσος- ὃ ποῖος ἔ- 

περνε" χαθημιερινὸν μίαν ὄρνιθαν χαὶ ἐπολόμαν τὴν ὀπτὴν οὐ 

ζευστήν, καὶ ἔπερνεν τὴν ἡμίσην χαὶ ἔσκιζεν τὸ ψουμὶν χαὶ 
0 

᾿ , Νὴ » Ἂ ι 
ἔθαλλέν τὴν μέσα, οὐ ᾿ριφιαχὸν ἢ ἄλλον τὸ νὰ μπόρησεν, χαὶ 
Η ΔΑ ΔΈΝΝ δ ς πὸ ΡΟ ἘΣ ς Ἃ πε ταΥν δὶ ἐσυγχέρναν χρασὶν μὲ τὸ νερὸν εἰς ἕναν χουζίν, καὶ τὴν νῆ- 

ΠΝ π ἈΡΡν κὦ ΓΙ ᾿ , Ν ΤῊ » ᾿ 

στικὴν ψάριν καὶ ἄλλον ὅπου νὰ μπόρησεν. Καὶ γροιχῶντα ἡ 

κοντοσταύλαινα πῶς ὁ ἄντρας τῆς ἔφυγεν χαὶ πάλιν ἐπιάστην, 
5 : , Ρ ι “ ε ΄, -» 
ἐστράφην εἰς τὴν Γενουοᾶν᾽ χαὶ θωρῶντα οἱ Γενουδσίσοι πῶ ἴ 

ἡ ἀοχόντισσα ἘΣ εἰς τ τὐθρῦ τς ἥδ ῦτα γὰ ἡ" τον 
» Α ι . ΕῚ σοι .-» 

᾿Αχομὲ γινώσκετε Ὥἢ οἱ 'χαθαλλάριδες οἱ κάτωθεν ηὐρᾶν 



ΧΡΟΟΙΥΝ ΕΚ ΟΝ. 3941] 

αἱ ὁ σὶρ ΠΣ Δ ἐμὰ τὲ Σασοῦς, ὁ. σὶρ Πιὲρ Λα ῶ ζ σὲ τὰ Ν 

νὸς Παπῆς, καὶ ὁ σὶρ Τουμᾶς τὲ Πούντ, σὶρ Πιὲρ τὲ Καφρᾷ, ϑ 
- ῃ 3 ι Ω » 

σὶρ Γῆς Βισχούντης, σὶρ ᾿Αρνὰτ Βισχούντης ὃ ἀδελφός του, σὶρ 

Χαρρήν, χαὶ ὁ σὶρ Τῆς τὲ Λεπαμέ, σὶρ Φιλιππὲ Κόστα, χαὶ σὶρ 

Μαρὴν τὲ Πλεσίε, χαὶ σὶρ Οὖὗνχ Καντουφλέ. Τοῦτοι πάντα 
πὰ ᾽ 9 ἂν 

ἦσαν εἰς τὴν βουλὴν νὰ πάρουν τοὺς χαθδαλλάριδες ν νὰ φύγουν" 
" «“ 5 “- Α ᾽ 5» “- Υ 4 

καὶ ἅνταν ἐτελειῶσαν τὴν βουλήν, ἀναυλῶσαν χάτεργα νὰ 
ΑἹ 

μποῦν νὰ ἔρτουν εἰς τὴν Κύπρον. Καὶ τοῦτον ξηγᾶταί το τὸ 

Ἐ βιόλίον τὸ ἔγραψεν ὁ σὶρ 

ὑπ 

Ι ζουὰν τὲ Μιμάρς" ὅτι ὁ σὶρ Μαρὴν 

Λεμὸν ἐπ τρύδωχέν τοὺς εἰς τοὺς Γενουδίσους, χαὶ “οναῦτα ἐπιά- 

σὰν τους χαὶ ἐφυλακίσαν τους, καὶ ἣν ἐπῆσάν τους πολλὰ δυνα- 

τά, ἕως ὥς που τοὺς ἐλευθέρωσεν ὁ θεὺ ς διὰ τοῦ ἐλέου του. 

Νὰ σᾶς εἰπῶ τὴν ἐχὸδίκησιν ὅπου ἐκδικᾷ ὁ θεὸς τοὺς ἀ- 

δυνάτους" πρὶν νὰ βγοῦν» οἱ Γενουδίσοι ἀπὸ τὴν Κύπρον ἐπέ- 

ψαν τὰ πράματα τὰ ἐκουρσεῦσαν πτωχοὺς χαὶ πλουσίους, τὰ 
,ὔ τ᾿ παν. ΓΞ δὶ ᾽ »»- ἐ Ξς 3.5 ᾿ 

χωρία, τὴν Λευχοσίαν, τὴν Αμμόχουστον, ἐπέμψαν τὰ εἰς τὰ 

κάτεργα οἱ Γενουδίσοι χαὶ ἐπέμπαν τα: εἰς τὴν Γένουῤαν᾽ χαὶ 

τῇ πέμπτῃ διχεδοίου ἀ«τογ Χριστοῦ τὴν παραμονὴν τοῦ ἁγίο ς 

Νιχρλάου ἐγένετον. σχίρσι μεγάλη εἰς τὴν θάλασσαν χαὶ ἐτζά- 

χισαν τὰ ς΄ χάτεργα. εἰς τὴν ᾿Αγίαν Νάπαν, καὶ ὅλοι οἱ ἀθρῶ- 

ποι ἐπνίγησαν, καὶ τὰ πράματα ὅλα ἐπῆγαν εἰς τὸ φοῦντος, 

χαὶ δὲν ἐγλύτωσεν τινάς, ὅτι ὁ τόπος. ἦτον πετρώδης, χαὶ οὗ- 

λοι ἐπνίγησαν " τὰ ἄδικα χαμουμένα! 

Καὶ πρὶν ἐθγοῦν οἱ Γενουθίσοι ἀπὲ τὴν Κύπρον ἀφῆχαν 

καπετάνον νὰ βλέπῃ τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ πολλοὺς λᾶς τῶν 

ἀρμάτων, καὶ ὡρίσαν τοὺς νὰ ζητήσουν ἀπὲ τὸν ρήγαν κάθα 

χαιρὸν ὅτοσα χατὰ τὰ στοιχήματα τῆς ἀγάπης" καὶ ἔμεινεν 

καιρόν, χαὶ ἀκομὶ δὲν ἀρχέψαν νὰ τίσουν τίποτες. 



942 ἈΠ 9. Ν᾿ ΓΟ. ὙΜΕΆΡΕΚΧΑ Τ ΑΙ 

Θωρῶντα 1 ἷ Ξς ὯΝ ὅτι ἀντράδελφός τῆς ὃ πρίντζης 

εἶχεν εἰς τὴν συντροφιάν τοῦ πολλοὺς Βουλγάρους εἰς τὸν 

ΑἼγιον ᾿Ιλαρίον, δὰ ρευγε νὰ τὸν χυνηγήσῃ, καὶ πρὶν ἐογῇ 

ἀπὲ τὴν Κερινίαν ἐμήνυσέν του χαὶ ἦλθεν εἰς τὴν Κερινίαν 

μὲ πολὺν φουσάτον: χαὶ φοθῶντα εἰς τὸ διάόαν του υηδὲν 

τὴν πιάσῃ, ἐποῖχεν καὶ ἐλειτο γῆσαν, χαὶ ἀπάνω εἰς τὸ 

χορμὶν τοῦ Χριστοῦ ἔμοσεν ὁ γεῖς τοῦ ἄλλου νὰ ἔχουν χα- 

λὴν ἀγάπην" καὶ τότες ἐστράφην εἰς τὸν ἽΑγιον Ἱλαρίον, καὶ 
; : 

ἐκλουθῆσέν του ἡ ρήγαινα ὡς τὸ Πάς, καὶ ἀποχαη τ ῦθν χαὶ 

ἦρτ εν ἡ ρήγαινα εἰς τὴν Λευχοσίαν, χαὶ ὁ πρίντ τῇς ἐνέθην υὲ 
. » ᾿ 2 ε , ᾿ 

τὸ φουσάτον τοὺ εἰς τὸν Ἄγιον Ιλαρίον. Καὶ ἅνταν ἐπέσωσεν 

ἡ ρήγαινα εἰς τὴν Λευχοσίαν, ἡ ρήγαινα ἐμήνυσεν χαρτὶν τοῦ 
,ὔ ΕΣ , ὌΝ , " Ν Ω ᾿ ᾿ 

πρίντζη. «᾿᾽Ηγαπημένε μας ἀδελφέ, ἔπαρε σχοπὸν ἀπε τοὺς 

Βουργάρους, ὅτι συμθουλεύγουνται νὰ σὲ σκοτώσουν καὶ νὰ πά- 

ῥουν τὸ χάστρον τοῦ ᾿Αγίου ἹἸλαρίου, καὶ βλέπε τὸ χορμίν σου" 

χαὶ διατὶ σὲ ἀγαπῶ, σοῦ τὸ μηνῶ ». Ὁ καλὸς ἀφέντης ἔδω- 
, ᾽ ᾿ ι ΣᾺ . Ξ2 « "»"ὝἪ ᾿ 

χεν πίστιν εἰς τὸ χαρτὶν τῆς ἐχθρῆς του, ἡ φαρμακοῦσα παρᾶ 
" ι 3, ᾽ ε ,ὔ ΓΣ [2 » 

τὸ φαρμάκιν, χαὶ ἔπεσεν εἰς ἁμαρτίαν μεγάλην, ὅτι ἄδικα ἐ- 

φόνευσεν ταῖς ψυχαῖς" χαὶ ἔμπασέν τοὺς ἀπάνω χαὶ ἐκεῖνος 

ἔχατζεν εἰς τὸν γούλαν ἔσω, καὶ ἔκραζεν ἕναν πρὸς ἕναν χαὲ 

ἔριζεν χαὶ ἐρρ οίθ» γᾶν τον ἀκ τὸ παραθύριν κάτω, καὶ ἐσχοτόνουνταν 

εἰς τόσον χρεμμόν" καὶ ὁ ὕστερος διὰ θελήματος Κυρίου ἐγλύ- 
ει «“ ΕΥΥυΝΟΙ τ )ὔ . δι » ’ ῃ 

τωσεν, ὅτι ἐχρεμμίσαν τὸν χαὶ ὃὲν ἐσχοτώθην, νὰ φα (νερωϑ ῇ τὸ 

ῷ 
“ γδ Υ δ π νον “ λα. 

πῶς ἄδικα τοὺς ἐσχοτῶσαν, χαὶ ἔζησ 

Παντέχοντα ὁ πρίντζης ὅτι “ς ππι" ἡ καρδία τῆς 

πολὺν καιρὸν μὲ ετὰ ταῦτα. 

ρήγαινας διὰ τὸν ὅρχον, καὶ διὰ τοῦτον ὅσον τοῦ ἔγραψεν, ἀ- 

φῆχεν τὸν “Αγιον Ἱλαρίον χαὶ ἠ(ρ)τεν εἰς τὴν Λευχοσίαν. ἫἯἩ 

ρήγαινα ἦτον πολλὰ φουσκωμένη καὶ ἐγύρευγεν πῶς νὰ τὸν 

βάλλῃ εἰς τὸ χέριν τῆς διὰ γὰ τὸν σχοτώσῃ᾽ τότες ἐφούσχω- 

σεν τὸν υἱόν τὴς τὸν οἤγα νὰ τὸν σχοτώσῃ, ὡς ἐκεῖνος ὅπου 
- 

ἦτον ἀφορμὴ τοῦ σχοτωμοῦ τοῦ κυροῦ του. Τὸ ἀπογίομιαν ἐ- 
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3, ᾽ τὸς . Ὰ ΣΞΩ ο᾽,. “7. 
μήνυσ σέν του νὰ ἔλθῃ εἰς τὸν ρῆγα, καὶ ἔχωσεν ὀπίσω εἰς ταῖς 

Α , γπὶ Π Ξ πΝ ἜΤ ΞΕΞΕ ἘΕΑῸΞ ἧς 

ἄρτζαις τὸν σὶρ Φρασέσχην Ταμαρήν, Γενουοίσος ὅπου ἔμεινεν 

εἰς τὴν Κύπρον εἰς τὸ μηνίον τοῦ ρηγὸς διὰ βαχλιώτης του, 

χαὶ τὸν σὶρ Φρασὲς Σατοῦρνον Κατελάνον βαχλιώτην τους, καὶ 

ἄλλους ᾿Ανχαπολιτάνους χαὶ Λουμπάρδους, χαὶ τὸν Λογῆς Ποῦς 

βαχλιώτην τοῦ ρηγός, χαὶ χαδαλλάριδες Κυπριῶταις. Καὶ ὅν- 

ταν ἐγροίκησεν τὸν ὁρισμὸν τοῦ ρηγός, ἐχατέοην ὁ αὐτὸς πρίν- 

τζης νὰ χαθαλλικεύσῃ, εἶπάν του οἱ λᾶς ἁποῦ τὸν ἀγαποῦ- 

σὰν ---- υμηδὲν πᾶς, εἰδὲ χἀνοὺ σχοτόνου σε! Καὶ δὲν ἐπίστευ- 

σεν χαὶ ἐχατέθην ὡς τὸ περροῦνιν᾽ χαὶ πάλε εἶπάν του, χαὶ 

δὲν ἐπίστευσεν" ἢ εἶπεν ---- οἱ ὅρχοι παιγνιδία εἶναι! Καὶ 
᾽ ΤῊ δ, 2 

τὸ νὰ ζάτζῃ εἰς τὸ ἄλογον, ἔχωσεν τὰ ποδία του χαὶ ἔφτασεν 

τὸ ἄλογον νὰ "ΑΙ ΕΣ χαὶ εἰς τοῦτον ἜΠΊΡ ἕως τὴν αὐλήν" 

χαὶ πρὶν νὰ πεζεύσῃ, οἱ χαδαλλάριδες ἐνέψαν του ---α στράφου] 
δι 5» “«- Ἀ ΕΣ - 

καὶ δὲν τοὺς ἐπίστευσεν, διὰ νὰ τελειωθῇ τὸ ἔμελλε νὰ γενῇ. 
ζ 5 Ὁ « Ὁ ἼΔΣ νι Ὑν ὯΣ την ες ᾿ γι 

τὴν χαλὴν ὥραν ἐπέζευσεν, καὶ ἐνέοην εἰς τὴν τζάμπραν 

τὴν στρωμένην, τὸ λεγόμενον τοάμπρε τὲ Παρίς᾽ ἐκεῖ ηὗ- 

ρεν τὸν ρῆγα χαὶ τὴν μητέραν του χαθεζομένους εἰς τὴν φούρ- 

ὑαν, καὶ ὁ πρίντζης ἐχαιρέτησέν τοὺς μὲ τοὺς συγγενάδες τους, 
ἊΝ ᾿ , κ᾿ ᾿ τ να ,ὕ ͵ 

χαὶι ἔογαλεν τὸν γᾶπρον του τὸν σὶρ Νιχολ Ζαχαρίξε ενέτιχον. 

Καὶ ἐχάρισεν τοῦ αὐτοῦ σὶρ Νικόλου τὰ Πιλιομόσαρα διὰ παι- 
, ᾿ ᾿ ᾿ 5» “ " ᾿ γ ,’ » ᾿ “ ς 

διόν του" χαὶ μετὰ τὸ ἐλθεῖν τὸν ρὲ Ζάκ, ἔμαθεν τὸ πῶς ὁ 

ἀδελφότεχνός του ἐχάρισεν πολλὰ χαρίσματα χαὶ ἐποῖχεν πολ- 

λαῖς ἐλευθερίαις, χαὶ διατὲ ἦτον εἰς τοὺς κε΄ χρόνους ἐσήχω- 
͵ [2 5 ὦ ᾽ ͵ “ ε ᾿ ᾿ ᾽ ’ 

σὲν το ὃτι ἐποῖχαν ἀσίζαν ὅ,τι ποίσει ὁ θὲ Πιέρ εἰς τοὺς κε 

χρόνους νὰ μὲν ἦναι ἀξαζόμενα, διατὶ ἦτον παιδίος - χαὶ οὕτως 

ἐσηκῶσαν τὰ Παλιομάσαρα. ᾿Αχομὶ ὁ σὶρ Νιχὸλ μαριτζᾶ δὲν 

ἐπῆρεν ἀποὺ τινὰν ξενίον ὥς που νὰ τελειώσῃ τὴν δουλιάν του, 

χαὶ ἂν ἐπῆρεν χαὶ ἡ δουλία δὲν τὴν ἐτελείωσεν, ἔστρεφέν το, 

Ἐραο ἐμν 1}: 

(1) Παρελείφθη ὑπὸ τοῦ ἀντιγραφέως ἣ συνέχεια τῆς παραγράφου. 

χαὶ πολλὰ χαλὰ ἐποῖχεν 
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Εἰς ταῖς ἡμέραις ἐχείναις εἶχεν ἕναν παιδίον ὀνόματι Ὑ- 

πάτιον, υἱὸς τοῦ σὶρ Τζουὰν Πλεφαρὰτζ Φρὰ Πρέρης, πλούσιος 

ἦτον ἐνέθην πνεῦμα Κυρίου εἰς τὴν χαρδιάν του, θεωρῶντα τὸ 

πῶς ἐμπαῖναν .καὶ ἐόγαῖναν οἱ ᾿Αμμοχουστιανοὶ εἰς τὴν Λευ- 

χοσίαν, χαὶ οἱ Λευχοσιᾶτα!ς εἰς τὴν ᾿Αμμύχουστον, ἀθυμήθην, 

λαλῶντα, νὰ μηδὲν μεινὴ νὰ μηδὲν ποίσουν τίποτες ἀλαζονίαν 

οἱ Γενουθίσοι εἰς τὴν Λευχοσίαν, διότι ἐφοδοῦντον τὸν πρίντζην 

διὰ τοὺς Βουργάρους, καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐσχοτώθησαν, ὁμοίως τὸν 

χοντοσταύλην ὅπου ἐχράτεν τὴν Κερινίαν καὶ μὲ ταῖς τέχναις 

τους ἐθάλλαν τον εἰς τὰς χεῖράς του, καὶ ὅτι ἐμετανῶσαν καὶ 

ἐφῆχαν τὸ παγισίον μήπως καὶ ξαναστραφοῦν χαὶ, πάρουν το, 

χαὶ ἐδουλήθην ἀφ ἑαυτοῦ του νὰ πάγη εἰς τὴν Βενετία καὶ 

μὲ τὸ λογάριν του ν᾿ ἀρματώσῃ καὶ νὰ φέρῃ λᾶς τῶν ἀρμάτων 

εἰς τὴν ἐδλέπισιν τοῦ ρηγάτου, καὶ ἂν δώσῃ ὁ θεὸς νὰ σηχώ- 

σῃ χαὶ τὴν ᾿Αμμόχουστον ἀπὸ ταῖς χέραις τους. Καὶ τοῦτον 

ὅντα τὸ εἶδεν καλά, εἶπέν το τοῦ ρηγὸς καὶ ἐθιόρκισέν τον μη- 

πὸ τὸ στόμαν του, διὰ νὰ μηδὲν ἀστοχήσῃ" ὁ ρή- 
͵ 

δὲν ἐδγῇ 

γας ἐρώτησέν τον πολλά, καὶ εἶπέν του, πῶς οἱ Βενετίκοι ἐτά- 

ξαν μου νὰ μοῦ δώσουν ὅσα θέλω ν ἀπούγάλλω τοὺς Γενου- 

ΟΘίσους ἀπαῦτα: χαὶ διὰ τοῦτο νὰ σοῦ γράψω χαρτία, καὶ ἂν 

δὲν σοῦ αὐταρκίσουν τὰ χαρτζά σου, ἔπαρε δανεικὰ ἀπάνω μου, 

καὶ ποῖσε τὸ καλλίτερον τὸ νὰ μπορίσῃς, καὶ ἐγὼ νὰ τὰ πλε- 

ρώσω. Τότε ἔγραψεν χαρτία εἰς τὴν ἀφεντίαν τῆς Βενετίας, 

ὡς ὅτι ἔ(ργχεται ὁ ἠγαπημένος μου λιζίος εἰς τὴν ἀφεντίαν σας 

ὁ. Ἑιπὰτ Ἴνπε Φαρὰτζ, καὶ εἴ τι χρειαστὴ διὰ λόγου μας, δότε. 

τούτο, χαὶ ἐπάρετε γραφὴν ὑπὸ χειρός του καὶ ἐμεῖς νὰ σὲ 

πλερώσωμεν σῶα χαὶ ἀνελλιπές. Τἄπισα λαλεῖ του ὁ ρήγας -’- 

ἐπειδὴ τοῦτον ἔθαλλέν το ὁ θεὸς εἰς τὸν νοῦν σου, ἀνχγχάστου 

νᾶ στραφῇς. Καὶ ἐπῆρεν πολὺν. λογάριν χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν; 

Βενετίαν. 

Εἰ δὲ οἱ Γενουθίσοι, ἀνθρῶποι τζιγαριστάδες χαὶ δὲν 
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πλοῦτος χαὶ εἰς τὸν χά- 
» 

πέρνουν ἄλλην ἀνάπαυσιν παροὺ εἰς τὸ 

μᾶτον, ΤλῸ ΤῚ καὶ ἐμ ιουρμουρίζαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον νὰ ἔλ- 

θουν νὰ ζητήσουν τοῦ ρηγὸς δουχάτα, κατὰ τ τὰ στοιχήματα. τῆς 

ἀγάπης, καὶ χεῖνος δὲν ἔχει νὰ μᾶς δώσῃ, χαὶ ν Ὁ ἢν σὲ ἘΑΝΣ 

χαὶ νὰ τὸν προτεστιάσωμεν, χαὶ νὰ πᾶμεν νὰ πάρωμεν τὴν 

χώραν χαὶ τὸν ρήγαν εἰς τὴν ἐξουσίαν μας. Καὶ ἀνχαχχτώθη- 

σαν μεσόν τους, καὶ ἐπέψαν τὸν σὶρ ᾿Αντώνη Καντέλη νὰ ἔλθῃ 

εἰς τὸν ρῆγα. Καὶ ἐποῖχεν τὴν μαντατοφορίαν τοῦ ρηγός" ὁ 

ρήγας ἔπ τεψέν τον ν᾿ ἀναπαυτῇ, καὶ ἔμεινεν εἰς μεγάλην ἐννοίαν 

τίντα νὰ ποίσῃ καὶ πῶς ν᾽ ἀπολογηθῇ. 

Στέχομαι ὧδε νὰ σᾶς πῶ τὸ ποῖκεν ὁ σὶρ Τιπάτ᾽ ἐπῆ- 

γὲν εἰς τὴν Βενετίαν χαὶ ἐπίασεν εἰς τὸ μηνίον ὠ΄ ἀνθρώπους 

τῶν ἀρμάτων, βαλένται τοῦ πολέμου, ὅτι νὰ στιμιαστοῦν εἰς 

ὅλον τὸν κόσμον διὰ ἀνθρώπους τῶν ἀρμάτων, χαὶ ἦτον ὅλοι 

Λουμπάρδοι, ᾿Αλαμάνοι, Χοῦροι, Σαθογιάνοι, Φράγγοι, καὶ Κρη- 

τιχοί, καὶ ᾿Ενχλέζηδες ἐκλεκτοί, χαὶ ἀγόρασεν ἕναν καράόδιν 
ι 

δυνατὸν χαὶ ἔδαλλέν τους, καὶ ἐνέθην μετά τοὺς νὰ ἔλθουν εἰς 
» 

τὴν Κύπρον. Οἱ Γενουδίσοι ἐμάθαν το χαὶ ἀρματ ν δύο χά- 

δ] χαλὰ χαὶ ἐογῆχαν γυρεύη οντά τους, χαὶ ἥρταν ὀμπρὸς 

ἃ πηδήσουν νὰ τοὺς πάρουν. ὍὉὍ λόγος λαλεῖ: ἄνθρωπος ἀντὶ 

ΕΝ ὁ θεὸς ἀντὶ δυνάμης. Καὶ ὁ θεὸς ἐθέλησεν νὰ βοηθήσῃ 

τοῦ πτωχοῦ τοῦ ρηγάτου τῆς Κύπρου, ὅτι λαλεῖ: ὁ παιδεύων 

καὶ πάλιν ἰχτρεύει. Ἔμαθεν τὸ ἐννοιάστησαν οἱ Γενουύίσοι ὁ 

σὶρ Τιπὰτ ἀποὺ τινὰν φίλον ἐμπιστὸν καὶ εἶπέν του ---- βλε- 

πήθου, μηδὲν πέσῃς εἰς τὰς χεῖρας τοὺς Γενουδίσους τοὺς ἐχ- 

θρούς σας! καὶ ἐκαλοδηγήθην χαθὼς χάτωθεν δηλοῖ. Πρῶτον 

ὀποῖκεν υ΄ τριθολία σιδερένα, χαὶ. υἱ χομματία σανιδίχ τὰ ποῖχ 

εἴχασιν δ΄ χιλιάδες χαρφία ξηντωτὰ καὶ ρινισμένα, χαὶ τὰ ἀγ- 

κίστρια διὰ. τὰ ἐυποῦν εὔκολα χαὶ νὰ ἐόγοῦν δύσκολα, χαὶ 

υ΄ χουζία ἀσφέστην γεμάτα ἀκράτον, χαὶ υ' σιδεροπάλουχα, 
7 ἥν "» , “ ΄ , γ ᾿ 

κα! ἐπαράδωχεν πασανου τὴν τέχνην του, καὶ εἰπὸν τους, τὸ 
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᾽ » , ν , ΡΞ »Ῥ Ωρ - ᾿ Λ ν᾽ ἀποσχεπάσουσιν τὰ χάτεργχ τὸ χκαοάοιν, βάρτε τὰς πλώρας 
: , ᾽ ε ᾿ " - 

τῆς ἀπάνωτουςΐ Καὶ ὁ σὶρ Τιπὰτ ὡς κᾶλος πολεμιστὴς ὠρισεν 
ν᾽ : τ ᾿ " Ρ' . ἢ 

καὶ εἶχαν τ' ἄρματα ὅτοιμα ἀπουχγάτω τῆς χουσέρτας νὰ μὲν 

φανοῦν, χαὶ οἱ ἀνθρῶπο! ἦσαν ἀπουχάτω, χαὶ ἐποῖχαν τὸν αὗ- 

τόν τους ὅτι ἐφοοήθησαν, χαὶ ἦσαν ἀπουχάτω τῆς στεγῆῇς χω- 
, ᾿ - , ᾽ ᾽ : "ἢ 

σμένοι, καὶ ἀπάνω ὀχάμποσ᾽ ὁπ ἐδηγυῦσαν τὸ καράοιν" χαὶ 
, ΄ὔἷ 

ὥριτέν τους νὰ μὲν σχαλέψουν ὥστη νὰ τοὺς ὁρίσῃ. Καὶ ὄνταν 
ἵ 

5 , ᾿ τΞ “ τὰ τῶ ἀν . 
ἐκοντέψαν -α χατ τεργῶ, πιο χυτα ὠρησϑν “αὶ ΞπΉρ ἄν τα τριοο- 

΄ ᾿ Α . » , ε Α ἂχ γεν, 

λίχ χαὶ τὰ σχνιδόπουλχ ἀποὺ τὸ χατάρτιν ὡς τὴν πλῶρῆν, 
᾿ "3 Ὸ ὦ ΠΩ ἜΑ, δ, ΓΞ ᾿ , . Ξ ͵ ῃ ᾿ 

καὶ ἔοσλεν εἰς τὰ ὁῦο πλευρὰ τοῦ καραοίου ἀνθρώπους υ3 τὰ 

τ 
ρ, » δ, Υ 

χουζία ἀσοέξστην. και τὰ χὰ 

( ἐπῆραν θα θρος πε εὴπς ταν Ὁ ὀλίγους ἀνθρώ πους, ἐπῆραν θάρρος χαὶ εἶπαν --α πρὶν νὰ τὴν 
᾿ 

ἐκοντέψαν της, καὶ ἐπῆγεν τὠώναν .--- πολεμίσωμιν, 1 πέρνομέν τὴν 
, Η δ ͵ ᾿ «τ Α ν᾿ γα ἀιΝ 

κάτεργον εἰς τῶναν πλευρόν, καὶ τὸ ἄλλον εἰς τὸ ἄλλον" καὶ 
᾽ ὌΝ 2 " ᾽ κῶ " - » 

ἀπηδῆσαν ρ ἀνομάτοι ἀποὺ πᾶσα κάτεργον, καὶ μοναῦτα ἐ- 
, σ ᾿ ε δ τος ᾽ , - 

χαρφώθησαν. Καὶ οἱ δελοιποὶ ἀρχέψαν νὰ πολεμίσουν, καὶ ἀρ- 

χέψαν τοὺς μὲ τὸν ἀσοέστην χαὶ ἐτυφλῶσαν τους᾿ χαὶ ἐξέθη- 
ΑῚ - 7 

σαν τὰ παλλιχαρία, χαὶ ἐσκοτῶσαν ὁσόσοι τοὺς ἐχαταπροσω- 

πίσαν" χαὶ χεῖνοι ὅπου μεῖναν ἐπχραδόθησαν εἰς τὰ χεργία τοῦ 
᾿ γεν , ᾿ »" Γ ς ᾽ ᾿ ἮΝ » , ᾽ ᾿ 

σὶρ Τιπάτ, καὶ ἔραλλέν τους εἰς τὰ σίδερα ἀπάνω εἰς τὸ κα- 
, ᾿ ᾽ . " , 5 «-- “. ᾽Ν 

ράθιν" χαὶ ἀπὲ τὸ χαρόοιν ἔθόχλλεν λᾶς νὰ δηγοῦν τὰ χαά- 

τεργα᾿ χαὶ ἐφέραν τα χαὶ ἐπεσῶσαν εἰς τὴν Πάφον. 

Τώρα νὰ σᾶς εἰπῶ τίντα ἐποῖχεν τὴν σὐτὴν ἡμέραν ὁ 

σὶρ Τιπάτ. ᾿Απότης ἦλθεν ὁ σὶρ ᾿Αντώνης ὁ Καντέλης ἀπὸ 

τὴν ᾿Αμμόχωστον, ἐχείνην τὴν ἡμέραν ἐπέσωσεν καὶ ὁ σὶρ 
σι." .] ᾽ "οἷ 

Τιπὰτ εἰς τὴν Πόφον. Καὶ ὥρισεν χαὶ ἦλθαν ὀμπρός του οἱ 

ἀγελόρ(χ: δες καὶ εἶπέν τους --ι ποῖος εἶναι ὁ περίττου γλή- 
᾿ τ τ ἡ Ὁ τ ΠΤ εν ἢν 

Ὑοόρος νὰ πάρῃ ἕναν χαρτὶν τοῦ οηγὸς νὰ ζημερωθῇ ὀμπρός του, 
δ πα ᾽ - ᾿ ε 

χαὶ νὰ λευθερωθῇ; Ἀπολογήθην ἕνας ὁ περίττου γλήγορος χαὶ 

εἰπέν του ---- ἐγὼ νὰ τὸ πόρω κατὰ τὸ θέλημάν σου.. Καὶ ἔ- 

δωχέν του τὸ χαρτὶν καὶ ἐπαραγγειλέν του, μηδὲν δώσῃ τι- 
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νὸς τὸ χαρτὶν παρὰ εἰς τὸ χέριν τοῦ ρηγός, χαὶ γὰ τοῦ ζητήσῃ 

ἐλευθερίαν, χαὶ νὰ τοῦ ξηγηθῇ τὰ γενόμενα ὅπου ἐγίνην. Πρὶν 

γὰ ξημερώσῃ ἀπέσωσεν ὃ χωργιάτης εἰς τὴν πόρταν, καὶ ἔ- 

ραλλεν φωναῖς χαὶ ἀνοῖξάν του, χαὶ ἐπ τῆγεν εἰς τ πὴν αὐλὴν τοῦ 

ρηγὸς πρὶν ξημερώσῃ, καὶ ἐθάλαν φωνήν ---- ποίσετε νῶσιν τοῦ 

ἀφέντη μου, χαὶ ἐφέρα του χαλὰ μαντάτα. Καὶ εἰς τοῦτον δό- 

ξου καὶ τὸν ᾿Αντώνην Καντελὴ νὰ πάρη τὸν ἀντίλογον εἰς τὴν 

Αἰμμόχουστον χαὶ νὰ προτεστιάσῃ τὸν ρῆγα καὶ νὰ τὸν τίε- 

φιάσῃ εἶπαν τοῦ ρηγὸς -- ἀφέντγ, ἔφερά σου χαρτὶν ἀποὺ 

τὴν Πόφον! Ὃ ρήγας ἔρισε νὰ πᾶν νὰ τὰ φέρουν, χαὶ ὁ ἀγε- 
ἊΝ Α ᾽ 

λάρχης δὲν τὰ ἔδωχεν, πορὰ εἶπεν -͵-ο ὁρισμὸν ἔχω νὰ τὰ δώσω 
2 

εἰς τὸ χέριν τοῦ ρηγὸς χαὶ ὄχι ἄλλον, νὰ μ' λθλυ τ ϑο 
᾿Ὶ 5 Ν “- 

τὰ χαλὰ μαντάτα τὰ τοῦ ἔφερα. ᾿Επῆγεν εἰς τὸν ρῆγα καὶ 

εἶπάν τού το, χαὶ ὥρισε νὰ τὸν φέρουν ὀμπρός του" ἐσηχώθην 

ῷ- χαὶ ἐντύθην: χαὶ τὸ ἐμπῇ ὁ ἀγελάρχης, μοναῦτα ἐνέθην 
Ετ εὐ , Ω ΄ ῃ πο Υ, δῆς 1.9 , ἢ - ἢ 

καὶ ὁ ᾿Αντώνιος ὁ Καντήλης. Καὶ ἐγονάτισεν ὁ ἀγελάρχης καὶ 

εἰπέν του ---- ἀφέντη, ὁ ἀφέντης ὁ σὶρ Τιπὰτ ρικουμαντιάζε- 

ται εἰς τὴν ἀφεντιάν σου, καὶ ἔφερεν ὠ΄ ἀνομάτους χαλοὺς τῶν 

ἀρμάτων, καὶ οἱ Γενουσίσοι ἐσγάλαν δύο κατέργα χαὶ ἐπῆγαν 

νὰ τοὺς πιάσουν εἰς τὸ {ἀὴν χαὶ ἐσχότωσέν τους, καὶ τοὺς 
2 Ν 7, ΕΣ ) η 

λοιποὺς“ ἔφερέν τους σιδερωμένους, καὶ ἔφερεν τὰ κάτεργα καὶ 

τοὺς παρὰ (όουλους, καὶ ἔρισε νὰ υ “τι σηςἰ Μοναῦτα ἐχά- 

ρὴν ὁ ρήγας, χαὶ ὥρισε νὰ τί Ἀευθερώσουν. Γροικῶντα τὰ 
ΕΞ σ᾿ διὰ. - Ν - 

μαντάτα ὁ Σχαντελίουν ἜΠ ἀποχαιρετῆσεν τὸν ρῆγα, παροὺ 
Ε {τ5 ΜᾺ 2 ᾽ ΟΣ ον ΗΜ κ 

ἔφυγεν χαι ἐπῆγεν εἰς τὴν Αμμόχουστον. Και ἐσφαλίστην ἅπὸ 
, σὺ , γ -»" » ΄ὔ , γ “ 

τότες ἡ Αμμοχουστος. Τοῦτον ἐγίνην ἅτοε Χριστοῦ. 
ΑΕ ΨΟ 5. νὰ ὅς Α ΕἾ , δ, Ό ῇ » , ὃς 

Καὶ ἀπε χείνην τὴν ἡμέραν εὑρίσχουνταν χοοαλλάρι ες 

εἰς τὴν Κύπ δι “ σοὺς ἐχω αλε ΟΝ προ Δ ΣΦΙΣΙ Ε ς τῇ υὑπῷον, ὀιχῶς τοὺς σιχμχλώτους χα! τοὺς φυλᾶκισμε- 
ς - » ᾽ : γχ,ἅ ᾿ ᾽ , ι κ᾿" .] 

νους ἁποῦ ᾽τον εἰς τὴν Χίον καὶ εἰς τὴν Γένουόαν, ὁ σὶρ Γζουὰν 

τὲ Πριές, ὁ σὶρ Τζουὰν τὲ Νεθίλαις, ὁ σὶρ Τζουὰν Γχκοράπ, ὁ 

σὶρ Τουμᾶς Παλέχ, -ὁ σὶρ Νικὸλ Μορά, σὶρ (Νι)κὸλ Σοῦντα, σὶρ 
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Λητζιὲρ Σοῦντα καὶ ὁ ἀδελφός του, σὶρ Λιοῦν Τατιάμε, σὶρ 

Ο᾽τὲτ Λαμπάμ,, σὶρ Πὲρ Πεντουὴμ. τῆς Βότας τῶν Σαχχίων, σὶρ 

Τζαχὲς Λαζές, σὶρ Δανιὲλ Λεπεντήτ, σὶρ Γιλιάμε. τὲ Ὑζερνῆ, 

σὶρ Τζουὰν τὲ Κολλίες, σὶρ Σιμοῦν τὲ Φούρ, σὶρ Δανιὲλ τὲ 

ζουὰν Ποτηέρι, καὶ σὶρ Βερνῆ, σὶρ Τζουὰν τὲ 

'ζουὰν Πόνους, σὶρ 

Σχολάρ, σὶρ 1 

Φηνουέ, σὶρ Τζουὰν Παπὴν ὁ παιδίος, σὶρ 

Παλιὲν τὲ Λαόι 
᾿ 

, σὶο Πιὲρ Πιζάνη, σὶρ Μαρὴν τὲ Λακολλίες, λά 

σὶρ Παρτελέμε, Μαχίο ὁ βισχούντης, σὶρ Παλίαν τὲ Σασοῦν, 

Ὑζάκος Τζάππος, σὶο ᾿Αμοῦν Παπή, σὶρ Τουμᾶς Μαχαί, Τζά- 

χος τ ᾿Αντιότζε, σὶρ ᾿Αντρὲ Λέγχος, σὶρ Νιχὸλ Κλορίσας, σὶρ 

Τζουὰν Πρότ, σὶρ ᾿Αντρὲ Ταπαριέ, τ Νικὸλ Ταπαριέ, σὶρ 

Τουὰν Πεντουήν, Μαρτζὲ Ροζέ, σὶρ Τζουὰν Πεντουὴν Ταλήσου 

Αὐρὸρέτ, σὶρ Τζουὰν ἸΙροθόστου ὁ τρανός, σὶρ Ῥζουὰν τὲ Πί, 

σὶρ τ Μονομάχο, σὶρ Ἰἰζουὰν τὲ Φηνίουν, σὶρ Τζουὰν τὲ 

Βιλιέρς, σὶρ Πιὲο τὲ Ποὺν, σὶρ Τουμᾶς Προθόστου. 

Καὶ ὁ Πρακτορᾶς, ὁ ποῖος ἔλαχεν εἰς τὴν Λευχοσίαν, ἄρ- 

χισεν ἡ ἀμάχη χαὶ δὲν ἐστράφην εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον: ἀμμὲ 

ἡ γυναῖχά του, ἀδελφὴ τοῦ σὶρ Τζουὰν Σωζομένου, χαὶ ἡ κόρη 

του ἡ χυρὰ Εὐφημία, ἡ πγοία μετὰ ταῦτα ἁρμάστην μὲ τὸν 

σὶρ Τζουὸν τὲ Πάχ, καὶ οἱ δύο του υἱοὶ ὁ Τζορτζῆς χαὶ ὁ 

ατῆς, ἐμεῖναν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον ὅπου ἐκατοιχούσασιν" χαὶ 

αίνοντα καιρὸς πολὺς ὅπου ἦτον στενοχωρία, ἐξέθην ὁ Τζορ- 

χαὶ ἔφυγεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Λευχοσίαν. Καὶ ὁ σὶρ Νι- 

κὸλ ἐπῆρεν εἰς τὸ ψουμίν του τὴν Μαρίουν τοῦ Πισσολόγου, ἡ 

ποία εἴχεν υἱὸν τὸν Σιμουνῆν λαλῶντα τοῦ Χαρέρι, ἀμμὲ ὡς 

θωρῶ ἦτον τοῦ σὶρ Νιχὸλ Πηλῆ χαὶ διχθαίνοντα πολὺς χαιρὸς 

ἔφυγεν καὶ ἡ ἀρχόντισσά του ἀπὲ τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ ἢλ- 

θαν ἀκ τὴν ᾿Αμμόχουστον εἰς τὴν χώραν, καὶ ἔφερεν μετά τῆς 

τὴν χόρην τῆς τὴν Φημίαν καὶ τὸν Ὑπατίον χαὶ οἱ Γενουδί- 

σοι ἐπαραχαλοῦσαν νὰ ἐθγοῦν ἀπὲ τὴν ᾿Αμμόχουστον οἱ ἄτυ- 

χοι ὅπου ἐχαταλυοῦσαν τὴν τροφήν. Καὶ ἅνταν ἦλθεν εἰς τὴν 
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-Ἀευχοσίαν ἐποῖχεν ἄλλους δύο υἱοὺς τὸν Λεόντιον χαὶ τὸν Πέ- 

τρον. ᾿Αφὸν ἁρμάστην ἡ κυρὰ ἡ Εὐφημία μὲ τὸν σὶρ Τ ζουὸ 

τὲ Πὰχ ἐποῖκεν ἄλλους δύο υἱοὺς τὸν Νικολὴν χαὶ Τζάχον, 

ὅπου νὰ τοὺς δώσῃ ὁ θεὸς ζωήν. 

ἽἌνταν ἐπολέμησεν ὁ ρὲ Πιὲρ τὴν ᾿Αμμόγχουστον μὲ τοὺς 

στρατιώταις χαὶ ἜΣΗΜΕΝ ΜΕ μὲ τὸν κύρην ᾿Αλέξιον τὸν Κρη- 

τιχόν, μὲ τὸν σὶρ Κουρὰς Κουτζεμὰτ τὸν ᾿Αλαμάνον, μὲ τὸν 

Μικέλλον Οὐγγαρόν, καὶ πολὺν πλῆθος ἀνθρώπους τῶν ἀρμά- 
Υν ᾿ ΩΣ Ρδ Νε ΝΕ ἘΣ ΤΕ τῶν, χαθαλλάρ οἰὸςς, καὶ τ(αχρατόοους, χαὶ δοξιώταις, χαὶ ὅνταν 

" , δ νς , δος ὯΣ “ 
ξῴεινεν Ἰπ πον μονοὶ ὃ τουρχοπουλιέρης χαὶ πλούσιος πολλά 
᾽ - Α , Ν ΄ ι δας) 2 

ἐπεθύμαν πολλὰ νὰ ἔχῃ τὸ χωςγίον τὴν ᾿Ελίαν, καὶ ὀλίον ἔ- 
᾿ ν᾿ Α » 

ξινεν χαὶ δὲν τὴν ἐπ 

τοῦ Κουρίχου, ὅτι ἐφῷο 

τὸ ἔπαθεν, καὶ ἐγύρευγεν πάντα νἄχῃ τόπον τῆς βοθειᾷᾶς του. 
᾽ ᾿ -“ 

Ο ρήγας ἐπρουμουτίχασε νὰ τῷ δώσῃ τὴν ᾿Ελίαν, διότι ἦτον ᾿ Ἢ) ἡ Ἷ ͵ 

ΜΠ...» ίῳ. ᾽, ΤῊΣ ,ὔ ἘΤΑΝ ΤΙ ΕΕΟΞΟΣ ᾿ ἩΡΙΑΣΌΞΣ Ἀν ΣΙΝΝΑ ΟΣ 

κοντὰ ς τὸ χωργίον του λεγόμενον Πέτρα, καὶ ἦτον ἐδικόν του, 
3 δ ν , “. ,ὔ Α ΒΩ - ς ΄ Α “- Ἀ 

ἄμμε τὸ χάστρον τοῦ Κουρίχου δὲν ἔθελεν ὁ οήγας νὰ τοῦ τὸ 
᾿ νὴ Ε ν 

δώσῃ μετὰ χαρᾶς" καὶ ὁ ἄνωθεν σὶρ Τιπὰτ δὲν ἔθελε νὰ πά- 
Σ “λ Α ͵ ΄ ᾿ . 

Οἡ τὴν ᾿Ελίαν, ἂν δὲν πόρῃ καὶ τὸ Κούρικος γαὶ ἐννοιάζετο νὰ 
,ὔ Ἧ:Ά. “ω ῃ , “τ Γ΄ , ἣΝ , 

τὸ παρῃ χαὶ ἐποῖχεν χαὶι μονέδα τοῦ Κουρίκος ὀιχήν του, θαρ- 
, Τὰ » τ 

καὶ ἔχραξέν τὴν Κουρίαν. Και μίαν ἡμέ οαν 
τας ϑὰ ἐς 

το χει, ρας 3 

ἐσυμθουλεύτην ὁ ῥήγας μὲ τὸν δάσκαλόν του ὀνόματι σὶρ τὰ 

λί --α ἘΠΕ ΚΑ λο “Ὁ ΄ Ὁ 7 -} ΄“-“Ὁ" ᾽ ΗΝ" »“ ἤ 5 “7 0 ἘΞ Ρ ἱπῆεξ, ἰϑρξὺς ᾿τῖνος, ὁ ποῖος Ὥτον υτὸς μιᾶς χᾶλο γρηᾶς 1: )- 

ά " ἐξάδελι προ σοὶ ΩΣ “--“ἡΥῈ 5 ο΄ Νακρη)δ ΠῚ “Ὁ ὕξσσας, ἐξαόελφη. τοῦ πάτρος μου τοῦ χυροῦ Σταυρινοῦ τοῦ 
ἮΝ γα. Σ δια ω “" “; 

Μαχαίρα, χαὶ λαλεῖ του ---- δὲν θωρεῖς πῶς μὲ βιάζει ὁ σὶρ 
ν ΄ , τὰν ᾿΄ 

Τιπὰτ νὰ τοῦ δώσω τὸ κάστρον ὕου τὸ Κουρίκος χαὶ δὲν μοῦ 
7 1 “Ὁ τὦὦ,νὶ ὔ 

φαίνεται, καὶ κεῖνος πολομᾷ ου μούτταις 
ἐΞ ' 

ΡΤ α δὶ ΞΟ Ξ Ὑς ρ 45 ΑΘΈΞ ἘΞΑ Ὡ πλν σεν πολλὰ εἰς τὴν χρῆσίν μου, θέλει νὰ τοῦ στρέψω ἀντικάνι- 
τς “» . ι ᾿ ͵ 

σχον! χαὶ διδῶ του τὸ χωργίον τὴν Λίαν, ἀμμὲ τὸ κάστρον 

θέλω το διὰ λόγου μου" χαὶ δὲν ἠξεύρω ἴντα νὰ ποίσω] Ὃ σὶρ 
, , ΗΜ “ . 

Φιλίππος δασχαλεμένος ἀπὸ ἄλλους : καὐσλλάρι ὃες ὅπου ἐφθο- 
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νοῦσαν τὸν σὶρ Τιπάτ, καὶ ἐμουρμουρίζαν, εἶπεν τοῦ ρηγὸς δ 
ΕῚ ᾿ ε " γῃν 

ἀφέντη, δ᾽ ἔναι μόδος νὰ πάρῃ ὁ σὶρ Τιπὰτ τὸ Κουρίχος διὰ 

πολλαῖς ἀφορμαῖς" πρῶτον, εἶνα!: χαδαλλαρης σου καὶ τουρχο- 

πουλιέρης σου, μήπως κχὶ ἔχει χαχὸν θελῆμαν καὶ ᾿νοιόζεται νὰ 

σοῦ ποίσῃ παραθουλίαν, καὶ γυρεύγει νἄχῃ τόπον νὰ προυσου- 

διάσῃ; ὁμοίως καὶ ὅλος ὁ λαὸς τῶν ἄμοτον ἔνι εἰς τὰς χεῖ- 

ράς του, χαὶ ἀνισῶς καὶ θελήση νὰ π ἀρῃ τὸ ρηγάτον, ἔχει τὸ 

ἃ 
» ὅτοιμα, ὅπου ὁ θεὸς νὰ μὲν τὸν ἀξιώσῃ! ἀχομὶ ὅλοι οἱ ἀφέν- 

ταις χαὶ οἱ παρούνιδες καὶ οἱ καδαλλάριδες, θωρῶντα τὴν ἀ- 

φεντιάν σοῦ πῶ: τὸν ἀγαπᾷς χαὶ ἔχεις τὸν ἀχοιθὸν, ὅλοι δύων 
, 

πολλὴν ἀγάπην μετά του" χαὶ διὰ τοῦτον δὲν υοῦ φαίνεται νὰ 
ε 

τοῦ τὸ δώσης τὸ μον ἢ ̓ς ̓  ὅτοσον, ᾿ ἠδ εν σου εἶσαι 

- ΕΣ ὶ τ “ 

ἀποὺ τοὺς πεθυμᾷς νὰ τοῦ πα ΝΣ Σὰ τὴν δούλευσι) ὁποῦ σοῦ 
, ᾽, ΞΞ ᾽ὔ Ἅκ δ , Ψ ᾿ ᾿ 

δούλευσεν, φαίνεταί μου, ἂν ἦναι φρόνιμος, εἶναι χαλὰ πλερωμέ- 

νος᾿ ἦτον πουρζέζης, καὶ ποῖκές τον χαθαλλάρην χαὶ τουρχοπου- 
} , Α γε ᾿Ὶ , , Α 

λιέρην, καὶ χαρίσες του τὴν Τριμιθείαν καὶ τὴν Πέτραν μὲ τὴν 
΄ ᾿ 9 Ὁ Ἃ . ι ’ ’ ᾿ 

περιοχήν τῆς καὶ ἄλλα πολλὰ σενιάσματα, χαὶ τῶρα θέλεις νὰ 
ὦ δώσης: ἜΞΟᾺ ᾿Πλίχν Γοοιχῶ γε ΩΤ Η ΤΡῚΣ Ξ ΓΕ ΞΡ στι τοῦ δώσης τὴν λίαν. Γροικῶντα τοῦτα ὁ ρήγας, ὡς γνώστι- 

5» , : ᾿ τὸ ᾿ ᾿ " ι « 
χὸς ἐχράτησέν τα εἰς τὸν νοῦν του χαὶ εἶπεν --- ὁ θεὸς τὸ 

“ ΚᾺ ᾿ "» “ὦ , , 

γινώσχει, ὅτι δὲν εἶνα: δίχαιον νὰ ἔχης ἐκεῖνος κάστρον χοντὰ 
ἷν ΤΡ - Η ἊΣ 9 ῃ -. 

μου, διατὶ ὅποτε θελήσει ἐμπορεῖ νὰ εὕρῃ. ἀφορμὴν ν᾽ ἀγγρι- 
ι Ἐν Ἢ ᾿ ᾿ 

στῇ μετά μου, καὶ νὰ γενῇ ἐχθρός μου χαὶ νὰ πολεμήσῃ τὸν 
͵ ᾿ ν ῃ 

, ι δ ἢ Α . κ Α ’ 

τόπον μοῦ καὶ νὰ μὲ χουρσεύσῃ, χαὶ ὃ θεὸς νὰ μὲ σχεπάσῃ 
᾿ Π 

“ ᾿ ᾿ Τ᾿ 
νὰ μοῦ σηχώσῃ τὸ ρηγάτον" καὶ πάλε ἐμπορεῖ νὰ χα- 

ῃ , ᾿ , , 4 κ τ: 

ταστήση Βενέτιχους νὰ πέμπουν τὰ χατεργά τοὺς εἰς τὸ Κου- 

ρίκος, καὶ οἱ Σαραχηνοὶ νὰ χουδαλοῦν ταῖς πραματειαίς τϑὺς 
ΩΝ ᾿ . ΕΣ Ν ’ τ "Ε Ἅ1 ᾽ » Ξ 

τῆς γῆς, καὶ νὰ ἔχῃ τὸ διάφορος τὸ εἶχεν ἡ ᾿Αμμόχουστος 
7, ᾿ , ᾿ » - - ἤῳ 

ὡς γίον ἐγίνην καὶ εἰς τὸ χουδέονον τοὺ θείου τοῦ ποίντζη" 

χαὶ διῶ τοῦτον δὲν θέλω νὰ τοῦ τὸ δώσω! Τὸ λοιπὸν διχθδαί- 
σῷ Φ ᾽ γεν Α “-- - ᾿ 

νοντα χαιρός, χαὶ θωρῶντα ὁ σὶρ Τιπὰτ τὸν ρῆγα πῶς δὲν 
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ἔδειξεν φανὸν διὰ νὰ τοῦ δώσῃ τὸ χάστρον, ἐχαχκόνωσεν λα- 

λῶντα ---- χἀτὶς τὸν χωλεῖ! χαὶ ἔμαθα πῶς χουμέρκιν τοῦ Κου- 

ρίκος ἀξάζει γ', δ΄ χιλιάδες δουχάτα τὸν χρόνον. Καὶ ἦτον 

πολλὰ ἐννοιασμένος διὰ τοῦτον, χαὶ ἐπεθύμα νὰ μάθῃ ἀπὸ 

τινὰν χωλύεται ὁ ρήγας καὶ δὲν τοῦ τὸ διδοῖ τὸ χάστρον " 

χαὶ ἐρώταν ἀπὸ τοὺς χαῤαλλάριδες νὰ μάθῃ χαὶ ἀπὸ τοὺς 

βαχλιώταις τοῦ ρηγὸς ἀποὺ τινὰν ἐγίνην τὸ χώλυμαν- καὲ 

χατὶς ἦτον ἐχεῖ ὅνταν ἐσυντύχανεν ὃ ρήγας μὲ τὸν σὶρ Φιλίπ- 
ν 

κ ᾿ 

πὴ τὸν παπᾶν χα! εἰπαὴ τὸν -- ΣΟ ΟΣ ας, ὅτι ὦ σὶρ Φι- 

λίππ ὃ παπᾶς εἶνχ. ἁποῦ τὸ" χωλεῖ, ὅτι ταῖς διαθούσαι 

Φιλίππ μὲ τὸν ρῆγα ὅμ. 
ῃ : 

» ΕΑ - , "-“ . » 

ἀξαναςῆτα τὸ τοῦ ρηγος, χαὶ θέλομεν πόρ ειν σκοπὸν ἀποὺ 
, Μ ᾿ 

τινὰν νὰ πόρῃ βουλήν, χαὶ θέλεις τὸ μό Ὥδιυς 
΄, - ε -“ 5 ε » - 

Μίαν τῶν ἡμερῶν ἐπίασεν ὁ χύρης ᾿Αλεξόπουλὸς κοψιά- 
Ε Α δ ᾽ ,, ΄ὔ -“ 

ρους ἀποὺ τὴν ᾿Αμμόχουστον, ΤΓενουδίσους πτωχοὶ ὺς Κυπριῶταις 

ὅπου ἦσαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον ἀπλιχεμένοι, χαὶ ἐφέραν τοὺς 
3 Α , - ᾽ , ἊΡ 

εἰς τὴν χώραν τοῦ ρηγός, καὶ ἐχάρην πολλά. Εἰς τοῦτον θω- 

ρῶντα ὁ τουρχοπουλι ιέρης ὁ Τιπὰ τ ἐγονάτισεν χαὶ ἐζήτησέν του 

τὸ χόάστρον. ᾿Οπολλὰ εὐχαρίζετον ὁ ρήγας τοῦ ᾿Αλεξόπολου 

ΔΝ 

, , 5 ἘΣ ι 

ριταν ἔστρεψά σού τὴν, ἀνισῶς καὶ ἀγρωνίς εις το- χαὶ πάλε 
᾿ , ᾿ ΡΝ ἢ Ν Ἅν . ΣΕ ΑΡΟΜΕΝ δὰ -“ ᾿ ΝΝ» 
χωρία νὰ σοῦ ὁώσω, ἄμμε τὸ κάστρον μου δὲν σοῦ τὸ διδῶ ! 

ΤΉ ΤΣ τς ᾿Ξ πα. ΣΥΝ ης ΕΡ εέλης. ΘῈΞ ΠΩΣ Καὶ ἀνταν ἀπόφαν ὁ ρήγας, ἐσυντύχανεν ἀπόνω εἰς τοῦτον μὲ 
“ ᾿ . ἘΞ ι ὅΞ- 

τὸν σἷἱρ Φιλίππ τὸν παπᾶν χαὶ ἐπαραπονᾶτον περὶ τοῦ σὶρ 
᾿ 9. , ν ᾿ 

Τιπάτ, λαλῶντα ---- δὲν ἠξεύρω ἴντα νὰ ποίσω μὲ τὸν τουρ- 
Ρ ΟΝ “ ᾿ ΠΣ ΤΌΣ σι . « 

χοπουλιέρην ὅπου μὲ βιάζει νὰ τοῦ δώσω τὸ χάστροον μου; Ὁ 
"»". γ , ᾿ , ᾿ 

ποῖος εἶπεν τοῦ ρηγὺς --- εἴπουν σου τὸν φανόν μου, καὶ ποῖσε 

- ΑἹ 

τὸ θέλεις. Τὸ ΠΝ ον ἦλθεν ὁ σὶρ Τιπάτ, καὶ 

υιξ ὥς ἐπαραπονᾶτον διὰ λύγου σου ἔυιποοσθεν τοῦ --- εἴδα Ὁ ἐ} [9 
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τοῦ σὶρ Φιλίππου τοῦ παπᾶ, ὁ ποῖος εἶπεν τοῦ ρηγός: εἴπουν 

σου τὸν φανόν μου χαὶ ποῖσε τὸ θέλεις" δὲν μοῦ φαίνεται νὰ 

δώσης τὸν δεξιὸν ὀφθαλμὸν τοῦ ρηγάτου σου ᾿νοῦ χαθαλλάρη. 

Τότε ἐθυμώθην ὁ σὶρ Τιπὰτ χαὶ πολλὰ ἀναπηλᾶτον τὸν πα- 

Τότε ἦλθεν χαὶ ὁ ᾿Αλεξόπουλος καὶ ἐδείπνησεν μετά του, 

χαὶ ἐξηγήθην του ἐν ἐγίνην ὁ ποῖος ᾿Αλεξόπουλος ἦτον Κρη- 

πιχός, καχῆῇς χεφαλῆς, ὅπου πρῶτα σχοτόνει τὸν ἄνθοωπον χαὶ 

τότε λαλεῖ του --- ΨΦΡῚΝ σε θέλω! λαλεῖ του -- αἴ, καλὲ 

τουρχοῖ πουλιέρη, διὰ ἕναν χουτζούλλην τὸν φραγχοπ -ἀπαδον νὰ 
χ ᾿ Ὧν [γι " 

ποντίζεται ἡ δουλιά σου! νὰ τὸν δηγήσων εἰς τὰ ἀγιχ τοῦ 
,ὔ ᾿ 

θεοῦ! θμοίως εἶπαν καὶ ἄλλοι δύο ---- αὖὔοι νὰ τὸν σχοτώσω- Ξ 

’ Α μεν τὸν ἀπόπαπαν. τ τὴν ἑδδομόάδαν τοῦ Πασχάτου 

τὴν δευτέραν, εἰς ταῖς ς΄ ἀπ τριλίου ατος Χριστοῦ, ἐπῆγε νὰ 
“- , 

οιμηθὴ " καὶ πισαυρίου ὅπου ἦτον ἵὦ ἀποιλίου ὅπου ἦτον τρίτη 

τῆς Λαμπρῆς, ὃ πτωχὸς ὁ σὶρ Φιλιππὲς ἐπῆγεν εἰς ταῖς ματίναις 

εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν: καὶ ὅνταν ἀπολύσαν ἦτον ἀργά, ἐκα- 

βαλλίχευσεν χαὶ ἐπὶ γὲν πρὸς τὴν μητέραν τοῦ νὰ τὴν ἰδῶ, 

" 
“ ΩΣ » ᾿ Ἃ « , ι ,ὔ 

ὃτι ἦτον καλογρ ἥα εἰς τὸν ἁγιον Μαυαν- καὶ πηγαίνοντα του 

ἔμπλασέν του ὁ βισκούντης ὁ μισὲρ Παρτελεμὲ Μαχαῖς καὶ ἀ- 

κλούθησέν του, χαὶ ἐπ ἦγαν ἀντάμα" καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ὃ 

κύρης ᾿Αλεξόπουλος καὶ οἱ δύο φράγγοι, ὅπου ἐδῶχαν τὸν λό- 

γῶν τοὺς ἁσπέρας νὰ σχοτώσουν“ τὸν παπᾶν, χαὶ ἥλθαν εἰς τὴν 
᾽ , ᾽ , ᾽ Χ , Ὁ ᾽ , 

αὐλὴν τοῦ τουρχοπουλιέρη ἀπάνω εἰς τὸ παλάτιν᾽ ὅτι εἰς τὰ 

σπιτία τοῦ σὶρ Τζὰκ τοῦ τὲ Νόρες ἀπλίκευεν ὁ ᾿Αλεξόρα δε 

α, καὶ εἶχάν τα ἄμα ἐμένα αὶ ἀπὲ τὴν ΓΣ 
Ο᾽ -} 9 Ω -Ὁ΄ ᾿Ξ 

Ι 
δα τὶ ὗς - «) ῷ ΓΕ 

“Ὁ 

τάμου Μαργαρίταν τὲ Νόρες συμθίαν τοῦ σὶρ “αν πὲ Λεμέντε 

Μουντολὴφ χυροῦ τῆς Στεφὰ ὄνου Βατίλης διὰ νομίσματα σ΄ ἄ- 

» 
σπρὰ τῆς Κύπρου τότε ἐχαδαλλίχευσαν χαὶ ἐπῆγαν χατὰ 

ὃ: 
“Ψ “ "Ὁ - ᾿Ὶ ΕΣ “-.» 

προσῶπα τοῦ πὰπ (εῖνος ὁ πτωχὸς ἐπῆγεν χαὶ εἶδεν τὴν 
᾿ ΣΝ πα πα σον αν ΠΝ τὴ λ ὑϑητεραν του; χαὶ ἐστρέφετον εἰς τὸ σπίτιν του με τὸν μισὲρ 

" 

Παρτελεμίο, ὃ ποῖος ἦτον θειός του ᾿ χαὶ ὅνταν ἐφτάσαν᾽ εἰς τὸ 
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γειοφύριν τοῦ Σὰν 'Γεμένιχου πρὸς τὴν ἁγίαν αρδάραν, ἑνά- 

φανεν ὁ ᾿Αλεξόπουλος χαὶ ὁ σὶρ Τιπάτ, καὶ ἄλλοι δύο: χαὶ 

θωρῶντά τους ὁ ᾿Αλεξόπουλος πῶς ἔρχουνταν χαὶ ἦτον πρὸς 

τὴν βόταν τοῦ ἀπ ραλη; χαὶ τὸν ν ἀποσχεπάσῃ ὁ ᾿Αλεξόπου- 

λος παραῦτα ἔτρεξεν πάνω του, καὶ τἄπισα ἔτρεξεν καὶ ὁ σὶρ 

Τιπὰτ υὲ τοὺς δύο Φ Φραγγους᾿" χαὶ ὅσον τοῦ ἐχοντέψαν τοῦ 

παπᾶ, εἶπέν του ὁ σὶρ Τιπὰτ --- σὶρ Φιλίππ, κρατῶ σε διὰ 

φίλον μου, χαὶ σοὺ πορούγεφαι τάμου ὡς γίον ἐχϑρύς, ὅτι ἐγὼ 

χτίζει, καὶ σοὺ χαλᾷς τὰ καμώματά μου! Τότε εἶπέν του ὁ σὶρ 

Φιλίππ ---- ἀφέντη, ἴντα ἄνθρωπος εἶμαι ἐγὼ χαὶ ξηλόνω τὰ 

καμώματά σου; Ὃ δὲ ̓ Αλεξόπουλος ἐθυμώθην χαὶ ἔδωχέν του μίαν 

διπλαρίαν μὲ τὸ φηχάριν, καὶ ὁ βισχούντης ἐδιαφέντευγέν τον 

ἀπὲ τὴν μερίαν τοῦ ρηγὸς νὰ τὸν ἀφήσῃ χαὶ οἱ δύο Φράγ- 

γοι ἐσκοτῶσαν τὸν βισχούντην, χαὶ ὁ Τιπὰτ καὶ ὁ ᾿Αλεξόπου- 

λος ἐσχοτῶσαν τὸν παπᾶν, ὅπου ἐλάτρευγεν τὸν θεόν, χοντὰ 

τοῦ ἀπλιχίου, χαὶ τἄπισα ἐστράφησαν εἰς τὰ σπιτία τὰ ἐκρα- 

τοῦσαν ὁ σὶρ Τιπάτ. Ὅσον τὸ ἐγροίκησεν ὁ ρήγας τὸ χαχὸν 

τὸ ἐγίνην, ἐννοιάστην, ὅτι ὅσον ἀνάγχκαζεν τὸν ρῆγα γιὰ τὸ 

χάστρον τοῦ Κουρίχος, εἶπεν, τίποτε παρχθουλίαν ἔθελε νὰ 

ποίσῃ, καὶ ἔθελέ το νὰ πάγῃ νὰ βλεπηθῇ καὶ πολλὰ ἐλυπή- 

θην τὸν παπᾶν ὅτι εἶχέν τον εἰς τὰ κρυφά του. Ἔνι ἀληθεία 

χαὶ χεῖνος δὲν ἦτον ὁ πνευμιχτιχός του, ἦτον ὁ φρὰ Πιέρος ἀκ 

τὴν Ρώμην. καὶ πολλὰ ἐδαρύθην χαὶ τὸν θάνατον τοῦ βισχούν- 

τὴ, ὅτι ἦτον καλὸς δουλευτὴς τοῦ ρηγός. Καὶ ἡ ἀγάπη ὅπου 

ἀγάπαν τὸν σὶρ Τιπὰτ ἦτον τόσον πολλά, ὅτι ἐδιάθαινεν ὅλαις 

ταῖς ἀγάπαις" ὁμοίως εἶχεν χαὶ πολλὴν βοήθειαν ἀκ τὴν στρα- 

τίαν τοῦ ᾿Αλεξόπουλου, χαὶ ἦτον ὁ ρήγας πολλὰ ἐννοιασμένος 

χαὶ δὲν ἤξευρεν ἴντα νὰ ποίσῃ. 

Εἰς τοῦτον ἡ ρήγαινα μὲ πολλὴν πλῆξιν, καὶ παραπονη- 

μένη ἀπὲ τὸν Τιπάτ, ὅτι ἐποῖκέν της πολλαῖς περιθάρυσες, καὶ 

εἶπεν τοῦ ρηγός, ὅτι τοῦτος ὁ σὶρ Τιπὰτ ἐσκότωσεν πολλοὺς 
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τῆς ὑποταγῆς τὴς ἄδιχα, χαὶ ἐλάλεν τους: μολογήσετε πῶς ἡ 

ρήγαινα ἔθελε νὰ φαρμακέψῃ τὸν ρῆγα τὸν υἱόν της! Καὶ πολ- 

λὰ ἐχριτήρεψεν τὸν σὶρ Πόλου Μαράζ, ὁ ποῖος δὲν ἐδυνήθη νὰ 

βαστάξῃη τὰ χριτήρια χαὶ ἐσφάγην υὲ τὸ χέριν του εἰς τὴν 

φυλαχήν, καὶ πολλοὺς ἄλλους ἐσκότωσεν χοντὰ 6, χαὶ ἔόαλλεν 

μαχαῖριν μεσὸν τῆς μάνας καὶ τοῦ υἱοῦ της, χαὶ ἔθελς νὰ τὸν 

σχοτώσῃ μίαν νύκταν καὶ δὲν τὴν ἀφήχασιν. Γροιχῶντα τὰ 

χαχὰ τοῦτα ἡ ρήγαινα, ἐπῆγεν εἰς τὸν ρῆγα᾽ χαὶ μὲ τρόπον 

καὶ φρόνησιν ἡ ρήγαινα ἐθέλησε νὰ ξετάσῃ τὴν ἐννοίαν τοῦ 

ρηγός, χαὶ λαλεῖ του ---- ἀφέντη μου, τὸ σχάνταλον καὶ τὸ χα- 

χὸν ὅπου ἐγίνην εἶναι φόνος, ὅτι ὁ ᾿Αλεξόπουλος ὡς ξένος καὶ 

ἄπρακτος ἐφάνην του ὅτι ἤτζου ἦτον ὁ ὁρισμός σου χαὶ ὑπο- 

τάχτην τοῦ ὁρισμοῦ σου ̓  διὰ τοῦτον φαίνεταί μου, ὅτι εἶναι 

δίκαιον νὰ ἔχῃ συμπαθίον, ὅτι εἶναι - χρηζάμιενός μας εἰς τὸν 

χάμπον. Ὁ ρήγας ὡς ἐκεῖνος ὅπου ἐγρώνιζεν τὸν σὶρ Τιπάτ, 
Ὶ ἀκεῖς δὴ ᾿ ᾿ ΄ » δι 

εἶπέν τῆς -- ἀνισῶς χαὶ ὁ ᾿Αλεξόπουλος εἶναι καλός, αὶ ὃ σ 
, Ψ - » πο Χ 

Τιπὰτ πάλε εἶναι πολλὰ τς χαὶ χαλὴν βουλὴν ἔχει ὁιὰ 
ὍΣ ἴῃ ῃ 5Ξν ἊΣ , 

λόγου μου: χαὶ ἀνὲν καὶ συμπαθιστῇ ὁ ἕνας, χρῆσι εἰναιτνα 

συχωρηθῇ χαὶ ὃ ἄλλος. Ἡ ρήγαινα ἐσπ τλαγχνίστην τοῦ ᾿Αλε- 

ξόπουλου, εἶπέν του --- ἐς μεγάλην διχφορὰν ἔχει ἕνας ἄν- 
ΠῚ θρωπος τῶν ἀρμάτων! Καὶ εἶπέν τῆς --ἰ ὦ χυρά μου, φαίνεταί 
ἧς ἘΝ 1 ᾿ , ὃ , ξυὶ 

σοὺ πῶς ἐγὼ ἐλησμόνησα ταῖς πολλαῖς καὶ μεγάλαις δούλεψαις 

ταῖς μοῦ ἐποῖκεν ὁ σἱρ Τιπάτ; ὅτι ἀποὺ λίγον ἔχανα τὸ ρη- 
, «' δι τὰν ὔ Ὶ 

γότον ἀποὺ τὰ χέργιά μου, ἂν δὲν εἶχεν ποίσειν τὴν νίκην τὴν 
» τ «οἱ δι ᾿ , ᾿ Ξ- τὰ " , "“Ξ᾿ » 

ἐποῖχεν; ἂν δὲν εἰχεν φέρειν τοὺς λᾶς τῶν ἀρμάτων, πῶς νᾶ- 
ΨΕ Ψ, 

χαμεν ποίσειν χάμπον; χαὶ χεῖνος υᾶς ἔφερεν χαὶ τὸν ᾿Αλεζό- 
Ν Α 

πουλον' ὅμως ὀμπρὸς εἰς τὴν πωρονν οὗλα εἶναι οὐδὲ τίποτε᾽ 
Ὡ». ᾿" , ᾿ ῃ Ἢ “ Ν᾿ 

{ τίντα ζήτημαν νὰ βάλλῃς ὀμπρός του, νὰ μὲν τὸν εὕρῃς ὁοχι- 
γο ἐψν 7) ἮΝ 

ὑὸν; ὅλοι μου οἱ χαδαλλάριδες ὀμπρός του εἶναι οὐδὲ τίποτες, 
“ ἢ " ᾿ τὸ “ ε :Ψ 

ὅνταν νὰ γυρεύσουν νὰ τοῦ μαστορευτοῦν. Γροιχῶντα ἡ ρῆ- 
' ἢ ! 

ῃ τῷ . Νι ἝΞ ι - βεὴν Ἐξέ 

γαινα τὰ λογία τοῦτα, ἐννοιάστην πῶς ὁὲν θέλει νὰ γλυτώσῃ 
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Αἰλεξόπουλον, καὶ νὰ γλυτώσῃ τὸν Τιπάτ, λαλεῖ τοῦ ρηγὸς ἡ 

ρήγαινα --α ἀφέντη, δὲν ἐροφον μικρὸν χαχὸν νὰ γλυτώσουν, 

ὅτι ἐποῖχαν μεγάλην δυνχστείχν χαὶ παραθουλίαν γὰ σκχοτώ- 

σουν τὸν βισχούντην, ὅπου εἶναι τὸ κορμίν σου, χχὶ τὸν ὃδά- 

σχαλόν σου, τὸν λειτοῦργον τοῦ θεοῦ χαὶ ἀνὲν χαὶ τώρας συμ- 

παθίσῃς τους, ἄλλην φορὰν θέλουν ποίτειν δυνχατώτερην παρα- 

Θουλίαν, χαὶ θέλουν πάρειν οἱ χαόχλλάριδες ξόμπλιν, καὶ θέ- 

λοὺυν σοῦ ποίσειν χαχόν- ἀμμὲ ὅρισε νὰ τοὺς δώσουν σχιλεροὸν 

θάνατον, διὰ νὰ φοθηθοῦν, μηδὲν σὲ σχοτώσουν οἱ χαδχλλάρι- 

ὃες, ὡς γίον ἐποῖκαν τοῦ μαχαρισμένου τοῦ πατέρα σου. 

Τότε ἔῤχλλεν βισχούντην ὃ βήγας τὸν μισὲρ Τζουὰν τὲ 
ι ι ΣᾺ] 

, ε ,« ᾿ » Ν ᾿ 

Βιλλανούά - καὶ ὁ βήγας ἀγχά ἱεσέν τοὺς εἰς τὴν δυνχστείαν εἰς 
" Γ“ ,ὕ ΄' ᾽ “ 

φόνον καὶ παραὸ οίκασιν. Καὶ ἐποῖχαν βουλὴν ουλίαν τὴν ἐπ 

μεσόν τοὺς χαὶ εἶπαν τοῦ 
ΔΝ , ᾿ ε 

πταῖστοις, παραδίδομέν τοὺς εἰς τὴν ἐλεμοσύνη ἤν σου. Καὶ ὃ 
΄ Ά εἶν ; Ξε - 
ρήγας ἐπαραδωχέν τους τοῦ βισχούντη χαὶ τῆς αὐλῆς του, νὰ 

ῃ 

δ ᾿ ΄ ὃ -Ἔ Μ , λυ ι " , ε ε »Ὦ 

οὖν ἔντα θάνχτον νὰ τοὺς δώσουν: χαὶ ὡρίσαν οὗ χριταὸες 
᾿ Α ΄ » δ’ ς - δ, αὐ ᾿ Ἀς - 

γα) τοὺς στήσουν εἰς ὃ ἁυαξία, χαὶ ἰχία μέσα τοῦ ἁμαξζίου 
ἊΜ Ωρ Ξ 4 ι ᾿ Α Ν᾿, ᾿ι »»; 

νὰ ΕΝ ἕναν βολίκιν χαρφωμένον, καὶ νὰ τοὺς ὁδήσουν ἀξαγ- 

ύφ 
" 

ἀνγνυπόλυτους χαὶ ἀνασχ “Ξ 
ε » ᾿ : ΄ Α , εἰ , ᾿ 

ἁμάξιν, καὶ οπίσω νὰ στεκὴ ξἕνᾶς σεργξντὴς γα 

ἘΝ ι ἊΣ -“ ᾿ ι , ν.5.. .κἡἃ “« »; 
χρατῇ τὸν πᾶσα ἕναν μὲ τὰ μαλλία " καὶ ὀπίσω τοῦ ἁμαξίου 

ι » - ᾽ ι ᾿ ; ἊΝ 

νὰ ἔχῃ ἕναν ἀααο δον μὲ τὸ λαμπρὸν χαὶ νὰ βράζουν ὃον- 
, τ 

ι 
Υνχ [ω] Ο᾽ :- Σὲ »») ὡ Ἄννης τς τ ΠῚ [ΟἹ] »} Ὡ- »» ῷ “. ᾽ξ 

πο 5} 
ἴφῚ -« «ἢ ο ““ν » Ἔ ̓..} Ο᾽ ο) -. { «-υἱ Ω͂ «] ο) Ν τὶ [9Ἱ τ Ὁ 

α 

ΝΟΣ τς πρέπει. ΚΕΠΤΙ θε ἡ ρυ Ζ αὶ τουτὴ ξειναὶ ἢ ἄκραι τοὺ ὕξου λαὶ τὸ 

« - ῬΜ 

ρήγας ᾿Ιεροσολύμου χαὶ Κύπρου, ὅπου νὰ τὸν μαντενιάζῃ ὃ ὕεός! 
᾿ Η - ᾿ν Καὶ οἱ σεργένταις ἐχεντοῦσάν τους μὲ ταῖς δοντάχραις πυρω- 

μέναις. Καὶ ὀμπρὸς ἦτον ὁ τουρχοπουλιέρης, χαὶ ὀπίσω ὁ ᾿Α- 

) ἱεξοπουλος, χαὶ ὀπίσω οἱ ΦράῚ γγοι. Καὶ ὅνταν ἐπεσῶσαν εἰς 
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τὴν αὐλὴν τοῦ ρηγὸς ἐννοιάζουνταν πῶς θέλουν τοὺς γλυτώ- 

σειν ὁ ρήγας, χαὶ εἶχαν μικρὴν ἄνεσιν: ἀμμὲ ἅνταν ἐφτάσαν 

εἰς ταῖς τζάμπ τραῖς ταῖς ρηγάτικαις χοντά, χατὰ πρόσωπα ἐ- 

παραχαλέσεν ὁ Τιπὰτ τὸν βισχούντην, χαὶ ἐστάθησαν τ' ἁμά- 

ξια, χαὶ ἐθάλλαν φωνὴν ἌΔωΝ --- ἐλεημοσύνην, ἀφέντη μας! 

νὰ φτάσῃ τὸ ψυσιχόν σου, νὰ συνπαθιστοῦμεν οἱ πταῖσθαί σου! 

Τότε ἡ ρήγαινα μετὰ θυμοῦ ἐφώναξεν τοῦ βισχούντη -- ἔπαρε 

τοὺς φονιάδες χαὶ τοὺς παράθουλους ἀπὼδε! Καὶ ὁ σὶρ Τιπὰτ 

ἐξητίμασεν τὴν ρήγαιναν χαὶ εἶπέν τῆς “- ἀθρωμισμένη χαὶ 
᾿ 

χακὴ πολιτική, ἐπεθύμησές με νὰ σ᾽ ἔχω, καὶ ἐγὼ δὲν ἐθέλησχ 

νὰ ποίσω ἀντροπὴν ἔσω τοῦ ἀφέντη μου, χαὶ διὰ τοῦτον μοῦ 

χρούεις τοῦτον τὸν πικρὸν θάνατον" καὶ τούτη ἦτον ἡ ἀφορμὴ 

που πάντα σ᾽ ἐμίσουν! Τὸ λοιπὸν ἐπῆραν τους. 

Γινώσχετε ἀποὺ μέναν ὅτι ποῖον ἐπάθαν οἱ ἄνθρωποι ὅ- 

που τγύπουν ταῖς γυναῖκες χαὶ πιστεύγουν εἰς τὰ λογία τοὺυς᾿ 

ὅτι τὸ νὰ τοὺς ἀγαποῦν δυνατά, τότε γυρεύγουν νὰ τοὺς ἀ- 

ποθγάλλουν, χαὶ ταγίζουν τους πράματα βραστικὰ καὶ μαγίαις, 
Α 

χαὶ τὰ μύρια χαχὰ, χαὶ λυχαῖς πράσσουν, χαὶ εἰς τὸ ὕστερον 

διὰ ἕναν χθγοὶ θανατόνουν τους᾿ χαὶ πολομοῦν ὡς πολομᾷ ἡ 

ἀρχοῦδα, τὸ νὰ στηρνιάσῃ χολαχεύει τὸν ἄνθρωπον ἢ τὸ ζῶον 

τὸ ἀρσενιχόν, χαὶ τὸ νὰ πέσῃς εἰς ἔσμιξιν μετά της, χαὶ νἀ- 

ποστιρνιάσῃ, τότε θανατόνει το΄ εἰ δὲ ἡ ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου 

εἶναι πολλὰ βαθεῖα, διότι ἀγαπᾷ τὴν γεναῖκαν ὀλίγον ὄλιγον 
ο ᾿ “ , ᾽ , - » 

ὥς του νὰ τελειωθῇ ἥ τελειωμένη ἀρῶν ἢ υισᾷ τὴν ὀλίον 

ὀλίον ὥς που νὰ τὴν ἀξαπολύσῃ τελείως. Εἰ δὲ ἡ σχάλα τῆς 
», 

γυναιχὸς ἕναν σχαλὶν ἔχει" ἂν σὲ ἀγάπες: μοὶ τος σε, χαὶ ἂν 

σὲ μισᾷ, γυρεύγει χωρὶς κώλυσιν νὰ σὲ ξηφτιάσῃ. 

Καὶ ἤτζου ἐγγαστῶσαν πασᾶναν ὥ ΕΥΤΑΞΕΌΝ χαὶ πε- 
; ΕΣ ι , Ὁ [ ᾽ 

σώνοντα εἰς τὴν φουρχαν τῶν χονταρίων, τὴν ἔ ὑπηξεν ὁ αὐ- 

-. ́  ψν μϑ τ] Ὡ Κι “ΝἭἬ 0) κεῖ τοὺς ἐχρεμμάσαν. Καὶ τοῦτον ἐγίνετον τῇ 

.οὕ... ... .. ὕ.ὕ.....-. -3"ἥ. -. .. 
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Ο ρήγας μὲ τοῦτα οὗλα τὸν κάμπον δὲν τὸν ἐξήλωσεν, 

καὶ ἔόαλλεν ἄλλον χαπετάνον, καὶ ἔόαλλεν τουρχοπουλιέρην 

τῆς Κύπρου τὸν μισὲρ Τζουὰν τὲ Πρίες. Ἔν: ἀληθεία ὅτι ὁ 

σὶρ Τιπὰτ εἶχεν πολλὰ βαρύτιμα πράματα νὰ δώσῃ χάρισμα 

καὶ ξημερώματα τῆς ρήγαινας τῆς Βαλιαντίνας, τὴν ἐγδέχουν- 

ταν᾿ πρῶτον μίαν σέλλαν ὄμορφην μαγαριταρένην ἀπουπάνω 

ὡς κάτω, καὶ πολλὰ πράματα ἀργυρᾶ χαὶ χρυσᾶ" χαὶ ἐσυν- 

πιάσαν τα χαὶ ἐφέραν τοῦ ρηγός. Τοῦτον οὗλον ἐγίνετον, διατὶ 

ἐσήχωσεν τὴν ἐλπίδαν ἀπὲ τὸν θεόν, χαὶ ἐθάρρησεν εἰς τὸν νοῦν 

του χαὶ εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ ρηγός, καὶ διὰ τὴν ἔπαρσιν τοῦ 

χόσμου ἐγχατέλειπεν τὴν πατριχήν του πίστιν χαὶ ἐγίνην λα- 

τῖνος᾽ τὸ λοιπὸν δὲν χαταδιχάζω τοὺς λατίνους, ἀμμὲ ἵντα 
“ 

ρἧσι εἶναι Ρωμαῖος νὰ γενῇ λατῖνος; ἐπειδὴ ὀρθόδοξος ἈΝ ἔχω 
κᾺ “- Α " 

στιανὸς εἶναι γρῆσι νὰ χαταφρονήσῃ τὴν νίαν νὰ ὑπ Ν εἰς 
᾿ ΜᾺ. ΨΥν ἢ δα Ξε, δ ἡτην: δὲν 7ἦ:τ ΚΑΡΜΡ τὴν ἄλλην, χαὶι χαταφρονεῖς τὴν πρωτὴν; ὃὲν ἦτον αἷρετιχος 

᾿ 3 7, ΩΣ 

καὶ ἐγίνην ὀρθόδοξος. ᾿Αποστολιχοὶ οἱ λατῖνοι, χαὶ καθολιχοὶ 
' 

οἱ Ρωμαῖοι ἐ 

Ω 

Ἢ ρήγαινα ἡ Βαλιαντίνα ἦλθεν εἰς τὴν Κύπρον εἰς τὴν 

ἐχρονίαν τοῦ Χριστοῦ α«τοζ, χαὶ ὁ ρήγας ἁρμάστην τὸν ἰού- 

νὴν τῆς αὐτῆς ἐχρονίας" ἡ ποίγοια ἔφερεν π 
. 

[Ὁ] »" - «- :] »» ἴω] ςὲ τὴ [Ὁ «- ἝἜἝ ἢ 
“- 

τά τὴ ς χρυσίον χαὶ ἀργύρι ον χαὶ ροῦχα τ ὅτι ἀφὸν ἐπῆραν τὴν 
᾿ “ ε 

ὌΒΕ οἱ λατῖνοι τινὰν δὲν ἔφερεν δε λθενορθν πλοῦτον, ὡς 
᾿ς , σι , ὩΣ " ΄ “ ᾿ 

γον τούτην. Και τοὐτὴ ἦτον ἀδελφότεχνη τοῦ σινιὸρ Παρ- 

ναπὸ τοῦ δούχα τὰ Μιλᾶ, πολλὰ σοφὸς, καὶ μὲ πολλήν τυ- 

ραννίδον ἐχράτησεν τοὺς Λουμπ τάρδους. Καὶ ἔφτασεν ἡ χρίσις 

πάραυτα" ὁ πανπόνηρος διάβολος ἐπῆρεν μῖσος ἀναμέσον τῆς 

νύμφης καὶ τῆς πεθερᾶς. ᾿Ομοίως ἔφερεν μετά τὴς πολλοὺς φρο- 
᾿ τ κ 7 , 7 

νίμους ἄνδρας, καὶ καλοπίχεραις ταμιτζέλλαις " χαὶ τὴν μίαν 

ἐπάντρεψέν τὴν μὲ τὸν ὑισὲρ Τζουὰν Σασοὺν τὴν Τζουάναν 

Γερχούνα, χαὶ τὴν ἄλλην μὲ τὸν μισὲρ Τζουὰν Σπινόλαν, 

τοῦ πατρὸς τοῦ Λούχα υἱός, χαὶ ἐλέγαν τὴν Τζαχουμίναν, ὁ 
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ποῖος ἐπῆρέν τὴν μετά του εἰς τὴν Γένουόαν, χαὶ τὴν ἄλλην 

μὲ τὸν μισὲρ Σιμοὺν Πιλήστρην ὀνόματι Κατελήνα, χαὶ τὴν 

ἄλλην μὲ τὸν μισὲρ Τζουὰν Μουντολὴφ τὸν ἀφέντην τῆς Βα- 

θατζινίος, ὁμοίως χαὶ πολλαῖς ἄλλαις. Θεωρῶντα ὁ ρήγας ὅτι 

ἡ γυναῖκά του ἐμίσαν τὴν μητέραν του, ἀθυμήθην τὰ λογία 

τοῦ σὶρ Τιπάτ, καὶ ἐμετάνωσεν χαὶ ἔχασέν τον" τότε λαλεῖ ὁ 

ρβρήγας τῆς ρήγαινας τῆς γυναίκας τοῦ --- χυρά τῆ ἔδωχάν μου 

ἐ ΦΉΡΡΟΡ ΟΝ ν᾽ ἀγροικήσω πῶς ἡ μητέρα μου γυρεύγει νὰ μ 

Τότε λαλεῖ του ἡ Βαλιαντίνα ---- ἐπειδὴ καὶ ἐπληγῶσαν τὴν 

ΕΣ ,ὔ ,ὔ Α , πὴ “᾿ “ 

χαρδιάν σου, τίντα τὴν θέλεις ὧδε; πέψε τὴν τοῦ χυροῦ τὴς εἰς 

τὴν Ῥαούναν! Τότε ἔπεψεν μαντατοφόρον εἰς τὴν Ῥαούναν χ'ὶ 

ἕγαν χαραῦιν γὰ πάρουν τὴν ρήγαιναν. Ἢ μητέρα του ἡ ΔΛη- 

γόρα ἔῤθαλλεν ἐμπιλῆν τῶν χωρίων τὴς τὸν σὶρ Τουμᾶς τὸν Χαρ- 

τοφύλακαν. Ἢ αὐτὴ ρήγαινα εἶχεν μίαν ὡραίαν κόρην, ὀνόμα- 
΄ ᾿Ν “-“ , ᾽ , “-" 

τι Μαργαρίταν, ἀδελφὴ τοῦ ρὲ Πιέρ: καὶ ἀπὸ θανάτου τοῦ ρὲ 
Πιὲ “- νδελ γῷ Ξ ε , ᾿ ΔΡΉΣΣΝ εν “ , ἘΞ; 

ιἰὲρ τοῦ ἀδελφοῦ τῆς, ἁρμάστην μὲ τὸν υἱὸν τοῦ πρίντζη τῆς 

Αὐἰντιοχείας, ὀνόματι Τζάχο τὲ Λουζουνία. Τότε ὥρισεν χαὶ 
- Α » , ᾽ ΄ Ν 

ἐπῆραν τὴν ρήγαιναν τὴν ἀπποσον του εἰς τὴν Κερίαν διὰ νὰ 

τὴν βάλλουν εἰς τὸ χαράθιν νὰ παγῇ εἰς τὴν χώραν τῆς" ἡ 
"-. 
᾿ “ ποία ἐποῖκεν πολλαῖς ἡμέραις εἰς τὴν Κερινίαν, διὰ νὰ τὴν 

βάλλουν εἰς τὸ χαράοιν, καὶ ἄργησεν πολλὰ διὰ νὰ δηγηθῇ τὸ 

καρόθιν, χαὶ ἐθῶρεν ταῖς γυναίκαις ὅπου εἶχαν παιδία καὶ ἀ- 

πο αΣ ταις --α ἀρέσχει σας ὁ υἱός τῆς; 

. (4) ἐκεῖνος ἔχει ἀρμάδαν νὰ δ ς, νὰ πάρῃ τὴν 

ἱγροίκησεν ἡ παίδενα καὶ εἶδέν ποῦ ἔθαλλεν τὰ 
, Ε λων ϑἰλσΣρ ὧν ἐδ ΜῈΝ » , ,κἐϑ "ἢ γι} 

χαρτία καὶ εἶπέν το τοῦ ρηγὸς ---- ἄλα ξάφνου εἰς τὴν τζάπραν 

τῆς μητέρας σου (νὰ) τὴν ἰδῇς, καὶ βάρ τὸ χέριν σου πρὸς πο- 

δοῦ τοῦ χρεδθατίου καὶ θέλεις εὕρειν χαρτία χαὶ διάθδασ' τα. 

0». ΠῚ 
ΜΕΥ αἰ δε πνοῆς, Δ Σικὴς , εἶδέ ἐ: ἀξ ἜΣ, Υ̓ 

Και του Ξγ"νὴν και πλγαινοντα ξῖοδν τὸν ἢ ρηγδινα, κα 

(1) ᾿Ελλείπη ἣ ἀρχὴ τῆς παραγράφου. 
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χράνθην, καὶ εἶπέν του --- ἴντα θέλει τώρα ὧδε; Καὶ εἶπέν τῆς 

ὁ υἱός τὴς --- ἦλθα νὰ σὲ δῶ. Καὶ ἤτζου ὡς γίον τῆς ἐσυντύ- 
» ὔ ! ᾽ ᾿ 66 ΄ γνς " Ὰ ἘΞ κά ε, ᾿ κ 

χανεν, ἐγύρεψεν. εἰς τὸ χρεθθάτιν χαὶ εἶδεν τὰ χαρτία " καὶ τὸ 
"» ἣ Σ Α 

νὰ τὰ διχθόσῃ ἐμίσεσέν την, καὶ ἔθελε νὰ τὴν θανατώσῃ, ἀμμὲ 
κ Α “« ᾿ Ν ᾿ “ [4 Μ“ἷ᾿ κ κ Ἷ 

διὰ τοὺς λᾶς τὴς δὲν τὸ ἐποῖκεν. ὍὍμως ἔρισε νὰ τὴν πάρουν 
» 1 “Ὁ - ’ὔ 

ἀπὲ τὴν Κύπρον χαὶ τῇ τρίτῃ τοῦ σεπτεμ μιρίου μηνὸς χα τὸ ἢ 

Χριστοῦ τὰ ις΄ χάτεργα τοὺς Βενετίχους καὶ τὸ χαράθιν τοὺς 

Καταλάνους, ὅπου ἦλθαν νὰ σηχώσουν τὴν 
τα ΟἹ 
ἥγαιναν, χαὶ τὰ 

ς΄ χάτεργα τὰ Καταλάνικα τὰ ἔφερεν ὁ σὶρ Γῆν τὰ Γουνὰλ 

μὲ τὴν ρήγαιναν τὴν Βαλιαντίναν, καὶ τὰ γ΄ κάτεργα τοῦ 

Δηνὸς δυναστιχῶς ἐνέοην εἰς τὸν λιμιόναν τῆς ᾿Αμμοχούστου. 

Νὰ σᾶς ἐξηγηθῶ καὶ πῶς εὑρέθησαν τὰ τις" κατεργα τὰ 

Βενέτικα εἰς τὴν Κύπρον- ὅτι ἦσαν ἀμάχην μεσὸν τοὺς Γε- 

νουθίσους χαὶ τοὺς Βενέτιχους ἀποὺ χαιοόν, καὶ τὸν αὐτὸν και- 

ρὸν ἀρματῶσαν ἕναν μέγαν χαράόιν ἡ Μπουχουνιοῦνα, χαὶ ἐ- 
7 , - οὐ, κ κ᾿ ͵ἅ , ΗΠ 

διαλχλήθην ὅτι εἶναι δὐταρκητὺ γὰ πολεμίσῃ ιἹ κάτεργα χαὶ 

ε γτ . , ᾿ 
πολλοὶ τ ππττευτῦδε ες ὅπου εἶχαν πραματείαν γᾶ πέψουν εἰς 

ι 

Ἀ , Ἄ Ξ “ “ " ἢ, ᾿ , 

τὴν ᾿Ανχατολὴν χαὶ ἀναυλῶσάν τὴν, χαὶ ἐοάλαν τὰς πραματιὰς 
δι 3 ΄ὔ ᾽ κ ᾽ ͵7 - ε 

τοὺς χαὶ ἐχατέθησαν εἰς τὴν ᾿Ανχτολήν᾽ γροικῶντα οἱ Βενετίχοι 
᾿ -»“» , , . ι 7 ε “" δ, » 

ἀρματῶσαν τς κάτεργα χαλὰ χαὶ ἐδῶχάν τα ἑνοῦ παιδίου ὁ- 

νόματι Κάρλο Τζήν, ὁποῖος ἐνέῤθην ἀπότοομα χαὶ ἦρτεν γυ- 

ρεύγοντα τὸ χαράθιν, χαὶ ἀπεσώθην εἰς τὴν Κύπρον παντέχον- 
, “Δ Ἐς ὯΝ “8 ᾿ ᾽ ΚΑ ἍἋ ἦ᾽ Ν᾿ ΤΣ Ὁ 

τα νὰ τὴν Ξὑρῃ Ἢ εἰς τὴν ἈΑμμόχουστον, Ὑγθεῖς τὰ νερὰ 4515 
, ᾿ ς 3, "Σ ἄν ἘΞ , ἀλνὶδ -- ἔς ᾽ ᾿ 

Κύπρου. Καὶ ὁ ρήγας εἶχεν Ὑ χάτεργα διχά του ἀρματωμένα, 
ΓΦ ΤΟΧΑ " ἌΈΞΕΝ, ἶ σ ᾿ Η ἷ ΕΠ 

χαὶ εἰχεν ἔρτειν ἀπὲ τὴν Καταλονίαν διὰ νὰ σηχώσῃ τὴν ρή- 
ι π ,’ "; ΄ 

γαιναν, καὶ τὰ ς χάτεργα τὰ καλλιώτερα τὰ Κυταλάνικα 

πο ττετ, τ πὸ τ : Δτο Ξῖν ἤν. ον ) τὰ ἔφερεν ὁ σιρ Γγῆν τα Γχουναλ μὲ τὴν ρήγαιναν τὴν βα- 

λιαντίναν. Τότες ἐμήνυσεν ὁ ρήγας τοῦ ρηθέντος Κάρλου Τζὲν 
. ᾿ ᾿ , ᾿ πὰ ᾽ ᾿ - , 

νὰ σταῦϑῇ εἰς τὸ μηνιόν του, χαὶ νὰ σταθῇ εἰς τὸν λιμιόναν 
, Ξ με ΡΝ ᾿ δον ᾿ ὔ, δ 5 ,ὔ ᾿ 

τῆς Αμμοὸ οὐστου᾽ χαὶ διὰ τὴν μισιτείαν ὅπου ἐμίσαν τοὺς 
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Γενουδίσους, ἐσύμπαψεν χαὶ ἔπεψέν του λόγον νὰ πάγῃ εἰς τοὺς 

ὁρισμούς τοῦ" χαὶ ὅνταν ἐσυνεθζστησον ἔπεψέν του τὸ υἱηνίον 

τῶν ις΄ κατέργων, χαὶ ἐπῆρεν τὰ ἄλλα κάτεργα καὶ τὸ χα- 

ράθιν χαὶ περφό ὄρτζα ἐνέθην εἰς τὸν λιμιόναν τῆς ᾿Αμμοχού- 
᾿ 

στου. Καὶ ἔμελλεν γὰ τὴν ἀρματώσουν γὰ πολεμίσῃ υηδὲν 

τοὺς ἀφήσουν νὰ μποῦ, ἀμμὲ δὲν ἐφελέσαν. 

Θωρῶντα τὴν μεγάλην δύναμιν τοὺς Βενέτιχους ἐφοόλθησαν 

οἱ ᾿Αμμοχουστιανοί, υδὲν πάρουν οἱ Βενέτιχοι τὴν ᾿Αμμόχου- 

στον" χαὶ εἶχαν βουλὴν νὰ τὴν στρέψουν τοῦ ἀφέντη τοῦ ρηγὸς 
“- ΤΣ ἢ 

τῆς Κύπρου" χαὶ ἐδηγῆσαν ἕναν ἀποκλισιάρην νὰ πέψουν τὸν 
« 

ρῆγα᾽ καὶ ἐχαδαλλίκευσεν καὶ ἦρτεν ὡς τὴν πόρταν" θωρεῖ τὸν 
ε Ἀδι Γ"ὰ ᾽ , 
ἕνας Γενουθίσος χαὶ λαλεῖ του ---- ποῦ πάγεις; Ὃ ἀποχλισιάοης 9 ἢ ϊ 

πῈ ᾽ " -“ “. ἐς Α Α 
εἶπέν του ---- εἰς τὸν ρῆγα τῆς Κύπρου, νὰ πέψῃ νὰ πάρῃ τὴν 

, .] , 

Αὐἰμμόχουστον, παροὺ νὰ τὴν πάρουν οἱ ἐχθροί υα 
᾿ς 

ἮΝ [ τ- ΕΣ 

ῳ. Ἂν 

ο᾽) -. ο).. εἰ .-- Ι' 

χοι, διότι ρήγας ἔχει μὰς ἀποχλεισυένους χαὶ τὸ υὲ φου- 

ω. [ΟἹ Εἶπέν του -- ὄχι: Τότε λαλεῖ τους --α τόσον εἶστ 

πὰ χαὶ δὲν ὑπορεῖτε νὰ πολεμίσετε γιὰ μίαν ὥραν! θέλε 

« 
ἄσετε τὴν ὡραίαν χώραν ἁποῦ χαιρούμεθανν Προτε- 

ἃ σᾶς χρίνω ὡς παράθουλους, ἂν τορμίσετε νὰ τὸ 
: : 

ποίσετε! θαστάξετε ὡς πωρνόν, . πέι ς τὰ ποίσετε! βαστάξετε ὡς τὸ πωρνόν, χαὶ ἂν πέψῃ ὁ ρήγας τὰ 

φουσάτα τῆς γῆς, τότε ποίσετε τὸ ἐννοιαστήχετε᾽ εἰ δὲ μή, 

Υ 
ἀνθρῶποι ἀς πᾶν χατὰ τὸ κάστρον πρὸς τὴν θάλασ- 

οπίζουν εἰς 
Α 7, » “ ΕΣ 

σαν νὰ πολεμίσουν, καὶ ἀφῆτε γ΄ ἀνομάτους νὰ σχ 

τὴν γῆν, χαὶ μὲ τούτην τὴν δύμαρι ιν τὴν ἔχει ὁ τύπος ἐμπο- 

ρεῖτε νὰ πολεμίσετε τοὺς ἐχθρούς σας. Ὃ λόγος ἔρησεν τοὺς 
, ᾿ ἐ-Ξ δ, 

μαντατοφόρους" χαὶ μοναῦτα ἐποῖκαν μ περ οδέσχαις σχνιδέναις 

καὶ πύργους σανιδένους, καὶ ἀπάνω εἰς τὸν πύργον τοῦ λιμιό- 

νος χαὶ ἐχαρφῶσαν χαὶ ἐδηγῆσάν τας ἕως ὝὙ ὥραις. τῆς ἡμέ- 
᾿ 4 “ ΄, ΝΟ, δι γ᾿ ῥω ᾽ ᾿ ᾿ 

ρᾶς" χαὶ βιγλίζοντα ὅτι χαμμία δύναμις δὲν ἦρτεν ἀπὲ τὴν 
ΡΝ" ᾿ » -“ ΝΥ: ᾿ ψ' τ υνῦν . 

γῆν, ἐθάλαν ιδ΄ ἀνθρώπους πᾶσα περ)έσχας, καὶ ἀφῆκαν ἕναν 
ἢ Α ᾿ » Α 7] 

μόνον, χαὶ τοὺς ἄλλους ἐστῆσψν τοὺς εἰς τὴν μερίαν τῆς θα- 
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᾽ “ δ , 

λάσσου εἰς ταῖς περδέσχαις ὅπου ἐποῖχαν ΧῊ ηνούργιλις χαὶ πύρ- 

» 

" 

γον. Καὶ τόσα ἐπολεμίσαν ὅτι ἐγαναχτίσαν οἱ Βενετίχοι καὶ 

εὐκαιρέσαν τὸν λιμιόναν, καὶ πολλοὶ λαθωμένοι χαὶ χορπωμέ- 

νοι. Καὶ ἐξέοησαν τὰ κάτεργα τοὺς Βενετίχους χαὶ ἐπῆγαν 
Ε Ἁ ι Α ’ 

τὴν στράταν τους εἰς τὴν Δύσιν. Καὶ τὸ καράθιν χαὶ τα ἡ 

χάτεργα ἦλθαν εἰς τὴν Κερινία « 
ε , »: “ , 9 4 . 9 »“ 

Τότες ἐνέθόην ἡ ρήγαινα εἰς τ χαράθδιν τον ὀχτώσριον 
- , Σ “- ᾽ . ὃ, 

μῆναν ἀτπ Χριστοῦ, και ἐπῆγεν εἰς τὴν Ρόδον υὲ τὰ ὃύυο 
κι 

χάτεργα τὰ ρηγότικα καὶ μὲ τὸ χαρά ὶ ιν τὸ Κατελάνιχον, καὶ 
Ε ᾿Ξ Ἧ, ὐτδὴ ᾽ " φ 5 οενσ ἢ. ἔγ. -ὶ 
ξεποιλεν καιρὸν πολύν: και ὅνταν ἐποῖκεν ἌαιρΟν, ἐσηχώθην το 

᾽ ὌΝ γε Σ δος ξεν : ἃ ΗΝ ΕΣ ἢ χαράθιν, χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Καταλονίαν εἰς τοὺς λᾶς της. 
, Ἂ , » “Ξ ΡΥ ἘΞ ἜΣ δε: εενςς Μανθάνοντα τὰ χάτεργα ἐπῆγαν γυρεύγοντα τοῦ χαρχ 

θδίου" μοναῦτα ἐποῖχαν ἄρμενα καὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν Κλόζαν χαὶ 
ΕῚ “ ’ ,ὔ Ο᾽ Α ΤΣ Μ) ᾿ ,ὔ 

ἐπῆραν τὴν" θω ὥντα οἱ βενέτιχοι ὅτ' ὁὲν ξιχᾶν ἴντα νὰ ποι- 

ι »,α “Ξ »ὦ 7 
σουν, χαὶ τὰ ξύλα τὰ ἦτον εἰς τὴν Βενετίαν ἦτον ὀλίγα, καὶ 
δι » -- ᾿ ΄ 

δὲν ἠἡμπορῆσαν νὰ χαταπροσωπίσουν τοὺς Γένου Θίσους. 
Α - “ ., 

Νὰ σᾶ- εἰπῷ διὰ τὸ χαραύιν ὅπου ἐσήκωσεν τὴν ρήγσι- 
᾿Ὶ , ΄, ΤΥ . “- ε , ᾽ κ ΄ ,ὔ 

ναν τὴν Ληνόραν, τίνος ἦτον καὶ πῶς εὑρέθην εἰς τὴν Κερινίαν. 

Ο᾽ ρὲ Πιὲρ θωρῶντα πῶς οἱ Γενουθίσοι ἐχρχτοῦσαν Ἐὐτὰ ᾿Αυμό- 
ΑΥΒ 

" ᾽ δὰ - 

χουστον ἐμήνυσεν χαὶ ἐδιαλαλῆσαν εἰς τὴν Ρόδον, ὅτις πρα- 
ι 

ματευτὴς νὰ θελήσῃ νὰ ἔλ ΄-»ς. ς» ΤΣ ο) τὰν Ψὺ - ον - Αἱ ζύπρον εἰς τὴ ὑμὸ ΣΝ 
κ Π ͵ Α ΄ , 

νὰ μὲν πλερώσῃ χουμέρκιν" γροιχῶντα ὁ σὶρ Φρυσὲς Κασεσάν- 
ι ͵ Ε ᾿ἷἮΝ 

τζε ὅπου εὑρίσχετον μὲ τὸ χαράθιν του εἰς τὴν Ρόδον, ἦλθεν 
ι κ κ ΄ Π ᾿ 5 ἮΝ 

διὰ τὸν διχλαλημὸν εἰς τὴν Κερινίαν: χαὶ ὁ ρήγας ἐπαράδω- 
΄ Π Η͂ ““Ὡ 

κέν του τὴν μητέραν του χαὶ ἐπῆρέν τὴν. 
τ » -“" ᾿ 

Νὰ στραφοῦμεν εἰς τοὺς ἀρ ἡὐμυ θωρῶντα τὴν ἀδυ- 

ῳ- μὰ ΟΝ 
᾽ , «- Ὁ ᾿ ἢ - 

ναμιόάν τοὺς αὐ παραχαλητάδες, ν ουν ἀγάπην οἱ Γε- 

νουδίσοι μετά τους, χαὶ ἐπ έψαν τ χ 
,ὔ ε ε , " ς - Π 

ποίσουν στοιχήματα οἱ εἰκὲ μι οδμρ, ὡς γίον θέλουν ἐκεῖνοι, χαὶ 
, " ᾿ ΒΞ 2 ; ι 

οἱ Βενέτιχο: νὰ τὰ στεοεώσουν. Οἱ Γενουδίσοι ἐμήνυσέν τοὺς νὰ 
Μ᾿ ΄ὔ ε , 

ἔρτουν νὰ χου(ο)σεύσουν μετὰ τὴν Βενετίαν γ΄ ἡμέραις, ἄλλα 
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“- ᾿ , ᾿ ΄ “Ὁ Α ΄ . πολλὰ στοιχήματα ἀπρέπα. Θωρῶντα τὴν σουπερπίχν τοὺς 

»Ὕ Ἷ . ᾿ 

Γενουύίσους, χαὶ πῶς ἐζήτησαν νὰ κουρσεύσουν τὴν με 
ι τ ,ὔ ᾿ δι ΕΝ δέ; Β Ω τ 

μαστὴν χώραν τὴν Βενετίαν, χαὶ δὲν τοὺς ἐχαταδέκτησαν εἷ- 
» Α “᾿ ᾿ δ’ Α » ἀ ἘΠῚ Ξ ᾿ ἐξ Ἢ ε 

χᾶαν εἰς τὴν φ(υλ)αχὴν εναν γνωστιχὸν ἄνθρωπ ν γέροντᾶν, ὁ 
ἘΨ ᾽ Ν ᾽ -“ ΝΥ 

ποῖος ἔμελλε νὰ διχράση εἰς τὴν φυλαχὴν οὕλην τὴν ζωὴν διὰ 
Α Α 3. 

τὸ πταίσιμόν του, χατὰ τὴν τάξιν τους, ὀνόματι υνισὲρ Βιυτὸρ 

Πιζάνης, χαὶ ἦτον ν φρό ὄνιμος , ἐζήτησαν ὅλοι ἐν τῷ ἅμα νὰ συγ- 

ΡΣ ΕΣ ρυῷ ὁ ) Ἔ π.- χωρηθῇ καὶ νὰ ἐογῇ ἀπὸ τὴν φυλαχήν, ὅτι ὅπου βίχ πρόκει- 
ι ᾿ «ἱ Ν 

σις γίνεται, καὶ ἂν ἦναι χαὶ δυναστι- ().-. ται, ἐχεῖ νόμου μεταθ 

χῶς" χαὶ μὲ τὸ θέλημάν τους ἐογάλαν τον ἀπὸ τὴν φυλαχὴν 
“ὦ ΒΓ "» δ τ, Ὁ Κ ᾿Ξ - δύ 

καὶ ἐφέραν τον ἔμπροσθεν τῶν ἀρχόντων, «αὶ ἐζήτησεν δύνα- 
ΑΘ δ. ᾿ ΠΣ ἐπ ᾽ 

ναμιν, χαὶ ἐδῶχάν του τὰ οἄβεβθξ τὰ ἦτον εἰς τὴν Βενετίαν" 
᾿ τς ον" , 

καὶ ἐπορεύθην εἰς τὴν Κλόζαν, καὶ μοναῦτα ἐδόλησεν τὰς δύο 
" ἘΣΎ. , ᾽ 

νάόας τὰς ἐπῆραν εἰς τὴν Κλόζαν τοὺς Βενετίχους εἰς τὸν λι- 
, ἐν ν τ ρ, τ 
ΩΝ καὶ εἰχεν τύδους υὑξσα" οἱ ποῖγοι Γενουοίσοι ἧτον θχρ- 

ρούμενοι νὰ πάρουν τὴν Βενετίαν, καὶ δὲν ἐθάλαν βιτουαλίαν 

Ὡ οὔ φαγίου υέσχ, χαὶ τόσον τοὺς ἐστενογώρσησεν ὃτι ἐψοφοῦσαν 
ἐξ ΠΣ Ἂ νι ἘΣ “» , » “ω β, ΕΒ τῆς πείνας, χαὶ ὅσα ζύλχ λάχαν ἐκεῖ Γενουοίσικα ἐπῆρεν τὰ 

ἀπὸ τὴν Κλόζαν, χαὶ ὅτις ἐνεφάνισχε νὰ Ψαρέψῃ, οἱ Βενετίχοι 

ἐχαμαχεῦγάν τον. Καὶ εἶχέν τους ἀποχλεισμένους ὥσπου χαὶὲὶ 
ὙΥΝΟΝ ᾽ Γ΄ - ᾿ 

τς ἀπὸ τὴν ᾿Ανχατολήν. Καὶ ὅντα τὰ 
» 

κάτεργα τὰ Βενέτιχα ἐξέθησαν ἀπὸ τὴν Κύπρον, ἐπῆγαν γυ- 

ρεύγοντα τὴν αὐτὴν νάθαν, καὶ τόσον τὴν ἐγυρέψαν ὅτι ηὗράν 

τὴν χοντὰ εἰς τὴν Ρόδον: χαὶ μοναῦτα ὁ Κάρλος ἔδησεν εἰς 

τὰ χαταρτία τῶν ἐν πιρδέσχαις χαὶ ἔόῤαλεν ἀνθρώπους, 

χαὶ τόσον τὴν ἐπολεμίσαν χαὶ μὲ γνῶσιν χαὶ δύναμιν ὅτι ἐ- 

πῆρόν τὴν, χαὶ τοὺς λᾶς λει τοὺς καὶ ἐδῆσάν τους, χαὶ βά- 

λαν λαμπρὸν εἰς τὴν νόδαν χαὶ ἐπῆρέν τὴν ἁφτούμιενην ἕως 

τὴν Ῥόδον, χαὶ ὅση ἦτον εἰς τὸ νερὸν δὲν ἐχάγην" χχὶ ἐζή- 

τησέν τὴν ἕνας ἄρχων Ροδίτης ὅ,τι ἔμεινεν. ΓΕδαλλεν τὴν πλώ- 
ν , , ςΥ ς σ΄ Ω 

βὴν πρὸς τὴν δενετίαν χαὶ ἦλθεν ἕως τὴν Κρήτην, χαὶ οἱ Κρη- 
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1) 5 ͵ 5 5 , “δὲ » 41 - 
τιχοὶ ἐδιαφεντέ: αν τοὺς χαὶ ἐπροτεστιάσαν τοὺς μηδὲν πᾶν εἰς 

τὴν Βενετίαν, ὅτι ἐπῆράν τους οἱ Γέενου ῥίσοι" ὃ Κάρλος δὲν 
᾿ - δ ᾿ , 5 ἣν ἦλθε ΒΕ ΟΝ Δ ἈΔΥσξν Ἀ ΓᾺ ΨΥ, ᾿ 
ἐποῖχεν διὰ λόγου τους, ἀμμὲ ἦλθεν πρὸς τὴν Βενετίαν: καὶ 
ΕΣ) , 

ποὺ μακρὰ ἀρ(μάγτωσεν ἕναν χαράθιν χαὶ ἦλθεν χοντὰ εἰς 

τὴν Βενετίαν. Θωρῶντα οἱ Βενετίχοι ἀποὺ μαχρόθεν Γενουθί- 

σιχοι, καὶ ἐκλαῖαν χαὶ ἀναχαλοῦντα, λαλοῦντα ---- πῶς ἔρχουνται 

πλούσιοι πραματευτάδες, χαὶ ἡ γυναῖχές σας πλουσίαις χαὶ τὰ 

παιδιά σας᾿ χαὶ τώρα ὅλοι νὰ γενοῦν ἀμάλωτα! οὔ, ἐμᾶς τοὺς 

πτωχοὺς τοὺς ξένους! ὁ θεὸς νὰ μᾶς βοηθήσῃ ! Ὅονταν ἐσύμω- 

σεν τὸ χαράθιν, ἔρριψεν τὸν παρασχάρμον εἰς τὴν θάλασσαν, 

χαὶ ὅνταν ἐσύμωσεν ἔδειξεν τὸ φλάμπουρον τοῦ ἁγίου Μάρκου, 

χαὶ πάλε ἐλαλοῦσαν ---- πλανοῦν μας, ἀμμὲ Γενουσίσοι εἶναι! 

Τότε ἡ βάρχαις ἐκοντέψαν καὶ εἶδάν ταῖς, ἐσάλαν φωναῖς ὅσην 

ἐσῶσαν ---- βίοα ὁ ἅγιος Μάρχος! γροικῶντα ὁ λαὸς τῆς Βε- 

γετίας ἔθαλεν χαὶ κεῖνος φωνὴν --- ζῇ ὁ ἅγιος Μάρχος! Καὶ 

εἰς τοῦτον ἀγροιχονίταιν τοὺς ἕνας τὸν ἄλλον. Καὶ ἐνέθην ὁ 

κὺρ Κάρλος καὶ ἐξηγήθην τοὺς πῶς ἐπίασεν τὸ χαράθιν. Τότες 

εἶπάν του πῶς ἐπῆγεν ὁ σὶρ Βιτὸρ εἰς τὴν Κλόζαν χαὶ δὲν 
ῬἘ5;ὔἢ ΩΣ “-- ᾽ 

ἠξεῦραν ἴντα ΕΠ γπξον: χαὶ μοναῦτα ἐξέθην χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν 
᾿ ᾽ 

Κλόζαν γ υρεὺ ὕγοντα τὸν σὶρ Βιτόρ, χαὶ ἀπαφῆχεν τοὺς Γενου- 
“ Θί 

ἰσους εἰς ταῖς φυλακαῖς. Πηγαίνοντα ὁ Κάρλος χαὶ ηὗρεν τὸν 
᾿ ᾿ ι ΝΎ κ 6ί » ,ὔ ι 

σὶρ Βιτὸρ χαὶ εἶχεν τοὺς Γενουοίσους ἀποχλεισμένους " καὶ μαν- 
, ς “οῪὝ “"" ᾿ ε ᾽ 

θάνοντα οἱ Γενουδίσοι πῶς ἦλθεν χαὶ ὁ Κάρλος μὲ ἄλλα ις 
5 ᾽ ᾿ ᾿ , ε ἮΝ “ 

κάτεργα, ἐχάθησαν ἀπὸ τὸν φόθον τους. Καὶ ὁ ἀδελφὸς τοῦ 
, “Ὁ Ὁ ᾽ "Ὁ "» Φ 

χούντη τῆς Σαθογίας ἦτον ἐκεῖ, χαὶ ἐπαραχαλέσαν τον οἱ Γε- 

νουδίσοι νὰ τοὺς ποίσουν νὰ συνπάψουν οἱ Βενετίχοι καὶ νὰ 

κόμουν ἀγάπην" χαὶ ἐσύνπαψάν τοὺς ὑὲ τοῦτον, νὰ χαλάσουν 

- τὴν Κλόζαν υηδὲν πολεμίσουν: ὅτι πᾶσα Βενέτικος ἐπίασε 
Α 

᾿ 4“) ᾿ ῳ σον, ,ὔ Ν , λ΄ Γενουσίσους. Καὶ τοῦτον ἐγίνετον χρίσις διὰ τὴν ἐὐσεικε τι 
Ρβ, ᾿ ς 

τοὺς Γενουσίσους οἱ Βενέτιχοι προτήτερα ἐπαραχαλοῦ ὅν τους, 

χαὶ χεῖνοι ἐσουπερπιάζουνταν, χαὶ ὁ θεὸς ἀποχούπισεν τοὺς 
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Βενετίκους" ὁ θεὸς ὑπορηφάνους δὲν γροιχᾷ, τοὺς ταπεινοὺς δι- 
δ. δοῖ νίχος. 

χε] φς: ὃν , ᾿ ΞΕ 

Ρότε ὠρδινίασεν τὸν μισὲρ Τζουὰν τὲ Πριὲς τὸν τουρχο- 

ΐπ υλιέρην χαὶ τὸν σίρ Νι ιὲρ τὲ Σχολὰρφ χαὶ ἐδηγοῦσαν τὴν 
ἡ δ᾽ ΄ὕ " , “- « 7, 

ὁδηγίαν τοῦ χάστρου᾽ χαὶ ἐθάλαν τὴν πόρταν τῆς ἁγίας Πα- 

ρασχευῆς μέσα χαὶ τὴν ρηγάτικην αὐλὴν τὴν λεγομένην τὰ 

Κουντιάτιχα, χαὶ ἐπῆραν μερτιχὸν ἀπὲ τὸ περιθόλιν τοῦ σὶρ 

Πι(Ξ:)ρ 
᾿ ὦ ὦ , ᾿ 

τὸν ἀδελφόν του τοὺς πρώτους μαστόρους, καὶ ἐπολομοῦσαν τὸ 

χαὶ ὡρίσαν τὸν; Θυχδόχην τοῦ Φχύλα χαὶ ο᾽- 

χτίσμον" χαὶ ἐχαλ(άσ)αν τὴν αὐλὴν τοῦ χούντη τοῦ Γιαφᾶ, 
.ν» πὴ ι 7, τ" “ " ,.Ὁ τος , 

χαὶ ἐχαλάσαν τὴν ἐμ οι χαὶ ἐθΕβΈΧΟΝΗΝ τὸ αὐτὸν χά- 

στρον᾽" χαὶ ἐχαλάσαν δύο αὐλάδες τοὺς Πχτηφελῆδες τὰ ἀνώ- 

γειὰ, καὶ Βεθ, ταῖς πέτραις, χαὶ ἤδῖξ ας. ὁ ρήγας σενίασμαν 

τοὺς χλορονόμους, τοὐτέστιν τοῦ σὶρ Τζόρτε Πατηφέλη, τὸν 

χρόνον ὑπέρπυρα ρ΄ εἰς τὸ Πετζοπουλίον, καὶ τοὺς χλερονόμους 

τοῦ χὺρ Γιωσὴφ Πατηφὲλ τὸν χρόνον ὑπέρπυρα ρ εἰς. ταῖς 
"ἊΣ ι " » 

χκαλλιώτερα αις ρένταις τῆς ρηγὸ δας" χαὶ ὅτ τοὺς ἄρχοντες 
Α 

ΐ Ὁ 

5 ι , ᾿ ᾿ ζεΐζ. ηὃ ι ᾿ 
νὰ δώσουν χργόταις καὶ πέτραις, χαι τοὺς πουοςες ὃς, οὶ ΤΟΥ 

Ὶ , ϊ 

λαόν: καὶ ὅπου εἶχεν ἡ χώρα τοίχους εὔχαιρους, ἐχαλοῦσάν 
ΠΡ ΑΝ χξς Η͂Σ δῆς - ᾿ ἢ 

τοὺς χαὶ ἐχουοραλοῦσαν ταῖς, πέτραις μὲ ἁμαξία χαὶ χαρία καὶ 
Μ Ξ ι -. ᾽ ΄, “ ,ὕ ἥν. -“ 
ἄλογα" χαὶ ἐποῖχαν εἰς δέκα υῆνες ὅσον φαίνεται" χαὶ ἐποῖ- 

" ε Α: ἩῊΡ ᾿ς .}" ; ε 

χεν χαὶ ὁ ρὲ Ζὰχ ὀλίγον, χαὶ ὁ ρὲ Γζενίος ὀλίον. Ομοίως οἱ 
᾿ ΓΝ εἰς ͵ ἢ " "ἮΝ Ε ι Ν, Γενουοίσοι οἱ φυλαχκισμένοι μὲ τὰ σίδερα εἰς τὰ ποδία τους, 

᾿ ᾿ Ν, Ν,, ᾽ “ ᾿ ’ 

χαὶ τὰ δύο τοὺς ποδία εἰς ἕναν τρχθσαρσάνιν, χαὶ πάλε οἱ δύο 
» ο Ρ , " ω ΕΣ Α 

εἰς ἕναν τραδαρσάνιν, καὶ ἐδάλαν τους χαὶ ἐσγάφαν τὸν θεμε- 
ι ᾽ τῷ ὯΝ "» ᾿. 

λίον, χαὶ ἐπαρπατοῦσαν εἰς τὴν γώραν χαὶ ἐδιαχονοῦσαν, χαὶ 
ε , ͵ 
ο σεργξντὴς μετα του(ς)" χαὶ τοῦτον ἐπ τοῖχαάν τούς το, διχτὶ 

Ψ 

; τ ς Ἢ 
ἢ ἣν φυλαχὴν τοῦ χυροῦ τοῦ Στύρου χαὶ ἐθέλαν νὰ [0] τὴ [9Ἱ Ξ Σὶ Ω [εῚ πε τὴ 

ὍὌὍ 
Ἄς ΟΞ ἘΠ ΡΑΤΕΥΣ ς ἐξ δ ΓΝ οίδε ΠΕΡ, ἔ ΓΈ 

φύγουν, “ δπιασῦν τοὺς χαὶ ξεοσλᾶν τοὺς σι Ξξρχ μιλρα, χαι 

δγάλαν τοὺς ἀκ τὰ τρυθερσίχ. Καὶ ἐδάλαν ἀπάνω τοὺς Γενου- 
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, " ΨΕῚ δος « κ᾿ Ἂς Ει δ Ν 

ἡμέραν, καὶ ἦσαν φευγοί᾽ οἱ δὲ φυλακισμένοι ἐπωλοῦσαν τὸ 

ἐδικόν τους χαὶ ἐπλερόναν. Καὶ ἀπὸ τὸν πόθον ὁ ρήγας ἐπῆ- 

ρεν τὸν ἀρχιεπίσκοπον ὀνόματι Παλουνγχὲρ νὰ εὐλογήσῃ τὸν 

θεμέλιον, καὶ τότε ἐθεμελιῶσαν. Τὸ ποῖον πολλοὶ ἐπεθάναν διὰ 
ΟΥΤΩΣ ΟΣ ἌΝ Ὁ ΝΕ δὲ ΣΕ  ΞΥ τν ΤΈΡΑΣ ἃ ὑδὲ 

«τοιουταις ἀφορμαῖς, χαὶ τινας ξν Ὥζευρξι πο: εἰναι, Οουὸξ πρω- 

τομαστόροι, χἄν τε εἰς τὸ χάτζιμον τῆς πρώτης πέτρας, κἂν 

εἰς τὴν ὀσχίαν τοῦ ἀνθρώπου, χἂν εἰς τὴν συντυχίαν" ὅτι ἂν 

τὸ ξεῦραν οἱ τεχνῖταις, ἐθέλαν στοιχειόνειν τοὺς ἐχθρούς τους" 
“ 3) “- Ἐ ΚΕΝ κά ΓΝ 83» -εἢ ὅμως εἶναι πρᾶγμαν ἐΡαΡ Ρ ρον; ὅτι πολλοὶ ἐθχνχατώθησαν 

εἰς τίτοι(αν) λογήν. Ὁ ρήγας ἔζγλλεν τόσην σπουδὴν εἰς τὸ 

χτίσμαν τοῦ τόπου, ὅτι εἰς καιρὸν α΄ χρόνον ἐποῖκέν το. 
, 

Μετὰ ταῦτα καὶ ἀπὸ θανάτου τοῦ ρὲ Πιέρ, ἀφ ἸῺ ω [ΟἹ « ῊΞ ς΄ὖὔὕΟὄ Ἕ « 

ἀδελφήν, καὶ ὄνταν ἦρτεν ὁ ρὲ Τζὰκ ἁρμασμένος μὲ τὴν ἁ- 

δελφοτέχνην του τὸν υἱὸν τοῦ πρίντζη τῆς ᾿Αντι(ο)χείας 

ρὲ Πιὲρ ἐπόθανεν τῇ γ΄ ὀχτωύρίου «ταπβ' Χριστοῦ, καὶ θάψαν 

τον ἀπάνω τοῦ πατρός του ρὲ Πιὲρ χαὶ τοῦ παπποῦ του ρὲ 

Οὔνγχε. 

Θεωρῶτα οἱ χασαλλάριδ ὃς τὸν θάνατον τ [Ὁ] .Ξ 
-Ὁ 

.ω᾽)- γι Ῥκὰ -- [0] 
ΩΣ 

ΩΝ Ψ ο ! 

δινιάσαν νὰ βάλλουν ρῆγα τὸν συνεσκάρδον, τοὐτέστιν τὸν Τζά- 

χον τὲ Λουζουνίαν τὸν χοντοσταύλην τὸν υἱὸν τοῦ ρὲ Οὐγχε 

ὁ ποῖος ἦτον εἰς τὴν φυλαχὴν εἰς τὴν Γένουόαν, ὁ σοῖο: ἦτον 

γνήσιος υἱὸς καὶ κληρονόμος τοῦ ρηγάτου. Κα ὶ ὠοδινιάσαν τὸν 

σὶρ Τζουὰν τὲ Πριὲς τὸν τουρχοπουλιέρην Ὁ ἡδη δὶ τοῦ 

βηγάτου, εἰς τὸν τόπον τοῦ Τζάκου τὲ Λουζουνία τοῦ συνε- 

σχάρδου χαὶ κοντοσταύλη ὥς που νἄρτῃ, καὶ ι β΄ χαθχλλάριδες 

τῆς βουλῆς νὰ νοιχοκυρεύγουν τὸν ρηγάτον, τοὐτέστιν τὸν σὶρ 

Τζὰν Γχορύπ, τὸν ἀδελφὸν τοῦ χουδερνούρη, τὸν σὶρ Τζουὰν 

τὲ ΝοΟίλαις τὸν βισκούντην τῆς Λευχοσίας, τὸν σὶο 

λὰν τὸν τζηόδιτάνον τοῦ συγχρίτου, τὸν σὶρ το ρρ Λα 

μέ, καὶ τὸν ἀδελφόν του τὸν σὶρ Γῆν, τὸν Πιέρον τὲ ΠΝ 

λὴφ βαχλιώτην, καὶ τὸν ἀδελφόν του τὸν Χλημὸτ τὸν τζα- 



306 ἈΠΕ Ο ΝΕ ΤΟΥ ΘΑ ΡΝ, 
Δ : ᾿ΑΣ κα »κν Δ » ΄ὔ ᾿ ; δ» -“ 

γούνην, ὁ ποῖος ἀφῆχεν τὴν τ(ανουνίαν διὰ τὴν δόξαν τοῦ 
᾿᾽ 

κόσμου, τὸν σὶρ Μαρὴν τὲ Πλεσίε, χαὶ τὸν σὶρ ᾿Αρνὰτ τὲ Μουν- 

τολὴφ τὸν Κιτρινιάρην, τὸν σὶο Τουμᾶς Παρέχ, Ῥωμαῖος πουρ- 

ἕζης χαὶ ἐγίνην λατῖνος χασχλλάρης, τὸν σὶρ Τουμᾶς τὲ Μόρ- 

φου, χαὶ τὸν σὶρ Πιὲρ τ Ατιότζε τῆς θότας τῶν σακκίων. 

Καὶ υοναῦτα οἱ Γενουσίσο. οἱ φυλαχισμένοι οἱ “τοπιχοὶ 
» , Α κἾΝ ᾿ » ΄ 5 ι - ᾽ Α 

ἐτζαχίσυν τὰ σίδερα χαὶ ἐξέθησαν ἀπὸ τὴν φυλοαχὴν ἀποὺ τὰ 
ἮΝ ᾿ » Σ γ΄ » ᾽ κι ᾿ 

σίδερα χαὶ ἀπὲ τὸ ᾳψαντάχιν. Καὶ ἐγίνην ἀγάπη υὲ τὴν ᾿Αμ- 

μόχουστον, καὶ οἱ Γενουοίσοι τῆς ᾿Αμμοχούστου ἐμηνῦσαν τὸ 
3 , ῃ ᾿ ὑτς ε ͵ 

εἰς τὴν Γένουδαν, καὶ ἀρματῶσαν οἱ Γενουθίσοι β΄ χάτεργα, 

χαὶ ἐόζλαν τὺν χοντοσταύλην χαὶ συνεσχάρδος, χαὶ τὴν γυναῖ- 
, " , ι γ ᾽ ᾿ σ᾿ ι » ΓᾺ , ΕῚ , 

κάν του. ἀπάνω, χαὶ ἦλθεν εἰς τὴν Κύπρον, καὶ ἐράξαν εἰς τὴν 

Α'λυκήν, καὶ ἐμηνῦσαν τοῦ κουδερνούρη, ἁποῦ ἐκουθερνίαζεν 
Ἀ . , διν ᾿ Α ., Η -- [9 - 

τὸ ρηγάτον διὰ τὸν χοντοσταύλην, καὶ τῆς βουλῆς του. 

Ὃ Περὸτ τὲ Μουντολὴφ ἦτον ἀντριωμένος βαχλιώτης, καὶ 
-Ἴ 5 , “-- -- ’, , 

ἦτον πολλὰ ἠγαπημένος τῆς ρήγαινας τῆς Βαλιχντίνας, κατὰ 

τὸ πεῖν τοὺς λᾶς" τὴν ποίαν ἐβούλευσέν τὴν ὁ αὐτὸς Περὸτ 
. , Ν ΄, δὼ», , ᾽ -- Εἰ 

γὰ χρατήσῃ τὸ ρηγάτον διὰ λόγου τῆς, καθὼς ἐποῖκεν ὅ πα- 

τέρας τῆς χαὶ ἐχράτησεν τὸ Μιλὰ χαὶ οὕλην τὴν (Λου)μπαρ- 
δί δι ἮΝ , ΞΡ Ω Ξε ᾿ , ᾿ ᾿' “- 

ἰχν υξ ὀυναστείαν. Καὶ γροιχῶντα τὰ μαντάτα τὸ ἔλα τοῦ 

ρηγός, ὃ τοποχράτωρ χαὶ οὕλη ἡ βουλὴ ἐποῖκαν σύνοδος υὲ 
Α ,ὔ 1 ᾽ - - 

οὕλην τὴν βουλήν, καὶ εἰς πολλὰ λογία καὶ μχαλώματα εἴπα-Ξ 

ντιάσωμιέν του Ω ο) 
Ν πε κ τ ᾿ , 2» ΣῈ 

σιν -““-- ὃ Τίαχος εἶναι ἄφεντης, καὶ ἄνεν κου 

τῇ ἸΣ [0] -. ς Νο ὃα 
δὲ 58: [ΟῚ ὦ 

ΤῊΣ ΡΤ ΎΡΝΝ τ ὙΠ, Ἦν, δυο αἶ ( καὶ προσδεχτοῦμεν τὸν ὃ: ἀφέντην μας, θαρρο 
- , " ͵ » “Ἃ μ : 

πολλὰ ψουμίχ τοὺς Γενουθίσους᾽ ἀμμὲ ἃ θελήσουν οἱ Γενου- 

ο 
δου Ὁ ΞΡΚΠ ον: ᾿ ἢ Ἂ ς Ψ 
ὁ ἀφέντην μας! Καὶ ὁ Περὸτ ὁ Μουντολὴφ μουλωτὸς λαλεῖ 

διχτὶ ν μὲν παο τὸ ογνώσουν “ὁ “66 “οὔ δὲ ΠιΞε “ἡ γὴς ᾿ 
““ῳιν 4 “ᾧ Ἵν (ΟἽ ΤΟ ΟἿ Ἷ ΤΟΥ Ἢ “Ορὴ του οξ "ξρ, ἢ χὺξ φὴ 

“ΟῚ 4“ πὴ] ΡῚ Πιὲξο - : Ἄ: πῶ “-"- ὦ Ἐπ 5 - ᾿- [γ᾽ του μιρο βε εξῦ, χαὶ νὰ τὴν π χντρέψουν ψξΞ. χκᾶνξεναν τοὺ 

Δ ΡΟ αὐ λῶν "ὯΔ ΣΆ 5 Ὁ Ἀγ ὲ “2. ) ἤν ὯΝ ζ τόπου μεγάλον ἀφέντην; καὶ θέλουν τὸν στέψειν ρῆγα! Καὶ 
ἘΦ; Ξ -- μὰ τ» ἀνὰ ι “ ΕῚ ͵ 

σὲν τοὺς ἀφορμάς, χαὶ πῶς ἐγίνην τοῦτον χαὶ ἄλλαις 
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φοραῖς, χαὶ τόσον τοὺς ἐσύντυχεν, ἔδωχέν τους ν ἀγροιχήσουν 

ει ΠΝ , “ ᾿ Ξ ͵ ᾿ τ τπ ᾿ 
ὅτι ἀρέσαν τους τὰ λογίχ τοῦ σὶρ Ἰ]ερότ, χαὶι οὗλοι εἰπαν νὰ 

" ἘΝ τ ἢ ι 3 Ὕς 3 , τ 

πάγῃ ὁ αὐτὸς Περὸτ νὰ τοὺς πολογηϑῇ, χαὶ ἐμόσαν του ὅ,τι 
᾿ ᾽ 

ποίσει νὰ τὸ στερεώσουν. Ὃ ποῖος ἐπῆγεν καὶ εἶπέν τους --- 
᾿ ᾽ ι : Ἂ ι Ν 
ἂν θέλετε νὰ τὺν ἀφήσετε, θέλομεν τὸν περιλάθειν, εἰ δὲ μή, 

ἐπάρετέ τον εἰς τὸ χαλόν 
δ Ξ ι : ᾿ Ἔτι ᾿ 
Καὶ ὁ ρὲ Ζὰκ ἐπαρχχάλεσεν μὲ τὴν ἐλεμοσύνην νὰ τὸν 

ἀφήσουν ν᾽ ἀπεζεύσῃ" ἀμμὲ ὁ Περὸτ χαὶ ὁ Γλημὸτ 
δ γεσί σους, διχτὶ ἐθάοος γὰ πάο τὸ ογ τ ΤῊ τὴν παραχάλεσίν τους, διχτὶ ἐθάρρε νὰ πάρῃ τὸ ρηγάτον, χαὶ 

διὰ νὰ τελειώση τὸ θελῆμαν τῆς βουλῆς. Τότε ἡ χυρὰ ἡ Χε- 
αν Ἐ' ν πὸ Ἢ " . . - ᾿ " 

λουγῆς τὲ Πρεζουγὴ πολλὰ ταπεινὰ ἐπαράλεσεν τὸν Περὸτ νὰ 

Ν δ. πα, τας διῶ ΕΣ - ἜΣ ἬΤΣ " Ἂ : τοὺς ἀφήσῃ διὰ ἐλεημοσύνην εἰς τὴν Κύπρον, διὰ γὰ μη 
ἐξ ν Ε 4 ὔ , " ᾽ 4᾿ 

ῃ πάλε τὰ χαχὰ τῆς θαλάσσου χαὶ νὰ φύγῃ χαὶ ἀπὸ 
Α πρεῖτς , ΑΕ Ξ [4 ΟΡ » -. ε τ 

τὰ χεργία τοὺς Τενουοίσους. Ὃ Περὸτ ἀπολογήθην τοὺς --α 

παρχάτω χαχὸν εἶναι νὰ χιντυνεύσῃς ἐσοὺ χαὶ ὁ ἄντρας σου, 

παρὰ ὅλον τὸ ρηγάτον τοῦτον! 

᾿Αληθεία. χαὶ ὁ Λημὸτ χαὶ ὃ Περὸτ ἡσαν αἰχμάλωτοι εἰς 

τὴν Γένουόχν: χαὶ ὅνταν ἐζητῆσαν τὸν ρῆγα χαὶ ἀνοίκτησαν 
ε Ἃ -" 2 ἡ φυλαχουῖς, ἐξέθησαν οἱ Γενουδίσοι, καὶ ἐξέόησαν καὶ οἱ αἰχ- 

μάλωτοι ἀπὸ τὴν Τένουῤαν 

Θωρῶντα τὴν ἀπολο ογίαν οἱ Γενουδίσο;, ἐστρέψαν τὸν χον- 

τοσταυλη χαὶ τὴν γυναῖχόν του χαὶ ἐπῆράν τους εἰς τὴν Γέ- 

νουύυν. Θωρῶντα οἱ χασαλλάριδες τῆς ἶ 

νεσχάρδου, ἐμετανῶσαν χαὶ ἐποῖχαν βουλὴν β΄ ἡμέραις, καθο- 
- Δ Ὠπιλὰν πε ΣᾺ Ἔν ὩᾺΑ ἐξα. ΕΥΕΤ ᾿ γῃν “ν ΓΕιταν εν καρ 
λιχὴν φουλὴν πρῶτον εἰς τὸ σπίτιν τοῦ σιρ Τουμᾶς Παρὲχ τοῦ 

-», ζω κ , "Ὁ - , 

ρηγος, χατὰ πρόσωπα τοῦ Ατταλιωτη, 
Α ᾿" « Π , «Θὰ "ἣὃὰ ΄-- ΄ὔ “- ι 

τῇ παρασχευὴ τῇ Ὑ ἑοόομαδος τῆς ἁγίας σαουχοστῆς, καὶ τὴ 
,Ἅ 

ΝΣ , ρὺὰ 
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, ε ͵,ὔ κυ .] “ , ΄- 

τουρχοπουλιέρην, ἡ ποίχ ἦτον χυοὰ τῆς Στεφάνο Βατιλῆς, τὸ 
. ε εἶχεν τουέριν καὶ εἶχέν το ἀμάχιν διὰ ὑπέρπυρα ᾳ΄ ἄσπρα τῆς 

Κύπρου. 

07).-.. Καὶ ἐφέραν τὸν πατέραν (μου) τὸν κύρην Σταυρινὸν τοῦ 

ΜΝ χ(χαι)ρᾶ, ὡς γίον λόγιον, καὶ νὰ χχταλάφουν τὸ θέλημάν του 

σ 
5 

χαὶ τοῦ λαοῦ" χαὶ ἐξ ἀχοῆς ἐγίνωσχεν πολλὴν θεολογίαν, καὲ 
» ΑΙ ι , , Ψ ΄ [γ Α 

ἔδειξέν τους χαὶ ποράστησέν τους ἔμπροσθέν τους ὅλους τοὺς 

χχλλίτερους, νὰ ἔχη ὁ τύπος ρῆἧγα παρὰ νὰ μὲν ἔχη. Καὶ οἱ ν΄. ν τερ 3) 2 ξχ: “νὼ ς θῊγΥ ͵ Ε" μν. με: 

᾿ ἄ “1 Γ ᾿ “,““- οι , - μ ζ ».»" τὴλι ξ “» ἈΥΜΡῚ ἐζ δες -π , ἀφένται: ἀγαποῦσαν τον, ὁμοίως καὶ οἱ πουρςέζηδες, παρὰ 

τ Α ,ὔ ΄ , Υ “- , . δ΄ 

τὰ πᾶντα ὃ σιὸ Τουμᾶς: Παρεκ" καὶ ὅσον θρ τατι ἀπὸ τὴν 

τ πο τι τοῦ ρὲ Τρ τας χὴν, παραῦτα ἐχηρύξαν τ' ὄνομαν τοῦ βξς (αχ οἱ ὀξκα 

ἀν. ἃ ὁ Περὸτ χαὶ ὃ λαβοῦ ἐστάθησαν μερίᾳ 

η 

“- “ὦ Ν 

Καὶ τῇ πέμπτῃ τῇ ι “ρτίου «τπβ' Χριστοῦ ἦτον δ΄ » 
» 

ἑόδομάδα τῆς σὰρ τῆς, χαὶ τὸ πάσχα ἦτον τῇ ς΄ ἀπρίλη, 
ἘΣ 

ΧΟΩ͂ 

-“" ΄ὔ ᾿ ΄ 

ἐσυνπιάσοαν τοὺς " οντὲες τῆς βουλῆς, εἶπαν νὰ πέψουν νὰ φέ- 
δ , ε » 15 “4.-» 

ροῦν τὸν συνεσχάρδον. Τότε ὁ ἢ Ερνὰτ τὲ Μιλᾷ ἦλθεν ἀπὸ 
ι 

! τὴν Γένουθαν, χαὶ ἐπ τρουμουτίχσεν πασανοῦ μερίαᾳ ἀπὸ τὴν με- 
΄, “ ἌΣ. ΩΝ τ ΄, Ἢ θελ ν τ τ θ 

ρίαν τοῦ συνεσχόοδου γωρίχ, διὰ νὰ τὸν θελήσουν" χαὶ ὅλοι 
" Α 5» Α , Α ι Α 

ἐκουντεντιάσαν, χωρὶς τοὺς δύο ἀδελφοὺς τὸν Περὸτ χαὶ τὸν 
ἕ ᾽ὔ ΄ “--ψ ΄ Ἁ Ἁ Α Α »"τηὮ᾿ 

Γλημότ. Καὶ θωρῶντα ὁ σὶρ ᾽Οτὲτ τὲ Λαμπαμὲ τὸ πῶς δὲν 
᾽ .] 7 κα -Ὁ ᾿ Α » , 

ἀρέσχουν τὰ λογία τῆς βουλῆς εἰς τοὺς δύο ἀδελφούς, ἔμελ- 

λα Ν ) - ὴξ “ἌἼΣ ΠΟ ΣΝ Ν ν ἣ »“ ὑ5-- “ λεί ν᾽" οἱ σ “ὰι .} β αν νὰ τοὺς πιάσουν νὰ τοὺς ἀποχλείσουν εἰς τὴν φυλακήν, 
5 ᾿ ὃ , Α Ἂν ᾽ ΜῈ ἣΝ ὅι κ " γαὲ ,᾽Ν " 

ἀμμὲ διὰ νὰ μὲν ἐμποὸδιστῇ τὸ ἔλα τοῦ συνεσχάρδου, ἀπομα- 
, ε ᾿ » ο ’ γ΄ “) ’ "» 

χρίσον το ὡς τὸν ὀχτώορην α«τπβ' Χριστοῦ. Πάλε ἐσυναθοοί- 
᾽ , " ε ᾿ τ’ τῊ ΄ 

στησαν εἰς τὴν βουλήν του, χαὶ ὡς γίον χαλὸς ὅπου ἦτον ὃ 
»Ῥ Α - ΓΕ “ὖἦ » » Ἷ 

οὐτ ἐξήλονεν τοὺς λᾶς τῆς βουλῆς ἀπὸ τὴν ἐννοίαν τους, 
δ ἂς ᾿ " Β , 

διχφέ" τεψεν πολλὰ δυνατὰ νὰ μὲν ἦναι ἀποτορμος 
ϊ ττι 

, ᾿ 
κανένας νὰ 

ἜΣ ΣῊ ΚΊΡ ὸ τς, πὶ ἘΓΟΟΣΝ ὉΕΥῚΣ παγῇ ξἕζω τῆς Κύπρου νὰ διυύίω τὸν συνεσχάρδον. Καὶ τὸν 
’ ε » ᾿ Α Σ - » 

ὀχτώθρην μῆναν γροιχῶντόά το ὁ σὶρ ᾿Οτὲτ Λαμπᾶμ ἔπληξεν 
ϑ ἢ ὙΞ ὦ ἐς ΄, ,ὔ ὌΧ " ᾽ “ χαὶ εἶπεν τοῦ Περὸτ --- φαίνεταί σου διὰ ταῖς ἀφορμαῖς ὅπου 

5 - " ,ὔ ᾿ κι ε , ι 
λαλεῖς νὰ μείνωμεν εἰς τὸν ὁρισμὸν σου χαὶ εἰς τὴν ἀφεντίαν 
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σου, τὸ ποῖον παρακαλῶ νὰ μηδὲν γενῇ, ἀλλὰ ζῇ ὁ ρὲ Τζάκ! 

Καὶ τὸ δεῖλις ἐπέψαν χαὶ ἐμηνύσαν τους ὅλοι οἱ καδαλλάριδες 

οἱ ρογεμένοι μὲ ὅλον τὸν λαὸν ἐῤάλαν φωνὴν μεγάλην --- βίοχ 

ρὲ Τζάκ} τοὐτέστιν ζῃ ὁ ρήγας ὁ Ἰάχωόος. Καὶ χαθεζομένοι 

εἰς τὴν βουλήν, δὲν ἐθελῆσαν νὰ ἔρτουν οἱ δύο ἀδελφοί, χαὶ Ξ 

"2 Χ 

ἐπέψαν δυναστιχῶς χαὶ ἐφέραν τοὺς εἰς τὸ ἀπλίκιν τοῦ σὶρ 

Τζουὰν τὲ Πριὲς τοῦ τουρχοπουλιέρη τῆς Κύπρου, χαὶ τὸν χου- 

δερνούρην χαὶ τὸν ἀδελφόν του ἐπιάσαν τους καὶ ἐπέψαν τους 
3 δὶ ᾿ ᾽ ». ,ὔ Ν , ἀκ ο Η ᾿ 

εἰς τὴν φυλαχὴν εἰς τὸ χάστρον τὸν Λέονταν. Καὶ ὅνταν ἐμά- 

θαν καὶ ἦλθεν ὁ ρὲ Τζὰχ εἰς τὴν Κερινίαν, εἶπεν τοῦ ἀδελφοῦ 
ὦ Α Ν ; » ἢ ἐξ ͵ ᾿ ΡῈ δ γᾺ 

του τοῦ Γλημὸτ -- ἀδελφέ, ἀς χ(ο)ευμίσωμεν νὰ πᾶμεν εἰς 
Δ ΄ ΔΝ τὰ , - τὶ , ῃ , 

τὴν Κερινίαν νὰ (ητήσωμεν συμπαθίον τοῦ ρηγός, χαὶ θέλε: 

μᾶς συμπαθήσει χατὰ τὰ χαλὰ συνηθίχ τοῦ ρηγάτου. Τότε 

ἐπαρόσυρεν τὰ οὐ τα τοῦ παραθυρίου χαὶ ἔποικεν τόπον χαὶὲὶ 
» ᾿ Ἂ }2 ΒΩ “, 

χώρησέν τον, καὶ ἐξέθην ἀπὸ τὸ παλάτιν, χαὶ ἔθαλεν ἕναν μαν- 
. Ν. 3 , 

τύλιν εἰς τὰ δύο του χεργία χαὶ ἀπήδησεν, καὶ ἀνασχέλωσεν 

χαὶ ἀγχάλιζεν τὰς ρίζας τῶν δένδρων, μὲ τὸ μαντύλιν τῶν χε- 
7 ᾿ ΤΌ Ύ. , ,ὔ 5 ἡ» δὼ ἢ ᾽ , 4ΑὙὖν ΄ 

ρίων καὶ μὲ "τὰ σχέλιά του ἀποὺ δέντρον εἰς δέντρον χαὶ ἀπέ- 

σωσεν χαμαί" χαὶ ἐξηστράφισαν τὰ ποδία του, χαὶ ἐχρειόστην 
“" 

ἄλογον νὰ χαθαλλικεύσῃ, καὶ ἔμπλασεν ᾿νοῦ παιδίου τοῦ σὶ 
το 

Γιλιὰμ, τὲ Λαμπάμε μὲ τὸ ἄλογον, καὶ ἔρχετον ἀπὸ τὸν ἅγιον 

Πίχτητον, καὶ ἔρριψέν τον ἀπὸ τὸ ἄλογον χαὶ ἐχαδαλλίχεψέν 

Καὶ ὁ παιδίος ἦλθεν εἰς τὴν Κερινίαν. Ὃ Περὸτ τὲ Μουν- 

τολὴφ εἰς τὴν Κερινίαν ἐφούλθην υηπῶς καὶ καταστήσῃ χαμ.- 

υἱἵαν παραθουλίαν, ὅτι ἀχομὶ ἐφούᾶτον, ἔπεψεν μοναῦτα χαὶ 
᾿᾽ 

ἘΝ 

ἐγύρευσέν τον, καὶ ηὑρέν τον εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου ᾿Αντωνίου 

»» ΠῚ Ο) τὶ δὰ 
“Ὁ 
δ» ἃ ἣν φῶ ἿῪ-ς 

} 
Ω ῳ -. ὧὼῷ- χαὶ ἔπιασέν τον ἀπὸ τὸ ΠἼΠΟΥ ας πὸ 

᾿ , 5 ᾿ «ὦ Α , 

τὸν πάρουν ὀμπρὸς τοῦ ρὲ Τζὰκ διὰ νὰ το 

παμίδες ἤτον οἱ παράδουλοί του" χαὶ ἐχεῖνοι ὡρίσαν τὸν [1ε- 
» » δ Ν᾿ » , ἍΝ  . τς 

ρὸτ νὰ τὸν ἀπολογιάσουν, ἀμμὲ δὲν ἘΠ 115: ν᾽ ἀγροικηθῇ, 
Ν ᾿ ᾿ ᾽ “" Ν, 

χαὶ μοναῦτα ἐστρέψαν τον εἰς τὸν Λιόνταν, χαὶ ἐδάλαν δύο 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 24 
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τραδαρσάνια τοῦ πασανοῦ εἰς τὰ ποδία του. Καὶ μετὰ τὸ στέ- 

ψιμον τοῦ ρὲ Τζὰχ ἔπεψεν χαὶ ἐκόψαν τὰς κεφαλάς τους, καὶ 

ἐθάλαν τους εἰς ἕναν κιθοῦριν χαὶ ἐφορτῶσάν τους εἰς ἕναν βορ- 

δόνιν χαὶ ἐφέραν τους εἰς τὴν Κάθαν, χαὶ ψόφησεν τὸ βορδό-- 

γιν, χαὶ χεῖ τοὺς ἐθάψασιν ταῖς χεφαλάδες, τοῦ Πιὲρ τὲ Καρ- 

ὑπίςε ὅπου ἦτον καλὸς στρατιώτης, καὶ ἄλλους γ΄ ὅπου ἦτον 

εἰς τὴν συντροφιάν τους, ἀπάνω ᾿ς τὸ δῶμαν τοῦ ἹΨουπουλίου 

εἰς τὸ πλευρὸν τοῦ γειοφυρίου τοῦ Ἑύραίκου, καὶ ἔτρεξεν τὸ 

αἷμαν ᾽ς τὸ ψουμὶν ἀποὺ τὴν χολέτραν καὶ ἐπόντιζεν τὸ ψου- 

υἱν κάτω: καὶ ἐχρέμμασαν τὸν μαῦρον τοῦ Περὸτ εἰς τὴν 

φούρχαν εἰς τὴν ἐχρονίαν ατπε΄ Χριστοῦ. 

Καὶ μετὰ τὸ ἀρεστίχσμαν τοὺς δύο ἀδελφοὺς, τοῦ Περὸτ 

χαὶ τοῦ Γλημὸτ τὲ Μουντολήφ, γροικῶντα πῶς ἐχήρυξαν τὸ 

ὄνομαν τοῦ ρὲ Τζὰκ εἰς τὴν Λευχοσίαν, ἐξέθην ὁ σὶρ Νικὸλ 

Πουσὰτ καὶ ἐπῆγεν εἰς τοὺς ἀδελφούς μου, τὸν σὶρ Πὸλ Μα- 

χαιρᾷ ὁ ποῖος ἦτον βαχλιώτης τοῦ σὶρ Τζουὰν τὲ Νεδίλαις 

τοῦ βισχούντη τῆς Λευχοσίας χαὶ γραμματικός του, καὶ ἐπα- 

ραχάλεσέν τον νὰ τοῦ δώσῃ πουλέττα διὰ νὰ πάγῃ πέρα. καὶ 

ἐποῖκέν του εἰς τὸν τζηόδιτάνον τῆς Κερινίας καὶ ἐπῆρέν το τοῦ 

σὶρ Λογῆς Κεντατιάμε, χαὶ ἐπῆρεν ὁρισμὸν χαὶ ἀναύλωσεν ἕναν 

γρίπον καὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Ρόδον, καὶ ἀπὶ ἐκεῖ ἀναύλωσεν χα- 
᾽ Γ᾿ - 6 ᾿ τ ᾽ Ἂ 6 ᾿" » Α Ἐ ,ὔὕ 

ράοιν χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Γενούοαν χαὶ ἐπῆρεν τὰ συχαρηχία 

τοῦ συνεσχάρδου: καὶ ἐποῖκέν του ψουμὶν «σ΄, νὰ τό ᾽χῃ αἰώ- 

νιον εἰς τὰ χαλλιώτερα καρτζὰ τῆς ρηγάδας. 

Τότε ἐποῖχαν οἱ Γενουθίσοι στοιχήματα μὲ τὸν ρὲ Τζὰκ 
᾿ Δ ἢ. γαῖ, ,ὕ ἐξ , ΧΑ, ἘΞ δ 0 ᾿ θά 

εἰς τὴν μεγάλην (ζημίαν τοῦ ρηγάτου. ἽΑΛνταν ἐμάθαν τὸν θά- 

νατον τοῦ ρὲ Πιέρ, ἀπὸ τὴν περιθυμίαν τὴν εἶχαν νὰ ταξει- 

δεύγουν εἰς τὴν ᾿Ανατολήν, ἐφέραν τον καὶ ἦλθαν εἰς τὴν Κύ- 
᾿ ἮΝ ᾿ πὶ , 

προν, χαὶ ὡς δὲν τὸν ἐδέχτησαν, ἐπῆράν τον χαὶ στρόφησαν᾽ 

τότε ἐποῖκαν τὰ στοιχήματα εἰς τὴν ὄρεξίν τους, καὶ νἄχουν 
᾿ , ““ ᾽ “ ι 3 -» Α ᾽ , 

τον λιμιόναν τῆς Αμμοχούστου, καὶ νὰ κρατοῦν τὴν Αμμο- 



, 
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χουστον διὰ ζῇ χιλιάδες δουκάτα χρυσὰ ἀμάχιν καὶ δύο μί- 

λια ἔξω τῆς ᾿Αμμοχούστου, μόνον ὁ ἀφέντης ὁ ρήγας καὶ οἱ 

χκαδαλλάριδες νὰ ἔχουν τὰ ψουμιά τοὺς καὶ τοὺς εἰσόδους τους 
“Ὁ » Α } ’ὔ 

χωρὶς τὴν κρίσιν, χαὶ νὰ πουλοῦνται ἡ ρένταις εἰς τὴν ᾿Αμμὸ- 
, 

χουστον, καὶ μὲν ἔχουν πογέριν τὰ ξύλα νὰ πεζεύγουν παροὺ 
ι δε νν 

εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ τὰ ξύλα τὰ ἔρχουνται ἀποὺ τὴν 

Τουρχίαν νὰ πεζεύγουν εἰς τὴν Κερινίαν, ὅσαις σχάλαις εἶναι 

ἀποὺ τ᾿ ̓Αγιάσιν καὶ ἀπάνω ὅλα νὰ ἔρχουνται εἰς τὴν Κερι- 

νίαν, χαὶ υηδὲν πηγαίνουν οὐδὲ εἰς τὸ ᾿Αχρωτῆριν, οὐδὲ εἰς 

τὴν Πενταγίαν, οὐδὲ εἰς τὸν “Αγιον Εὐξήφην ὁμοίως χαὶ διὰ 

τὸν φύδον τὸν ἔχουν ἀπὸ τοὺς Κυπριώταις ἐγράψαν, ὅτι ἂν 

μαλλώσῃ Κυπριώτης μὲ Γενουδίσον καὶ νὰ λαθωθῇ, ἁποῦ νὰ 

λαδώσῃ μηδὲν τὸν δεχτῇ ἡ φραντζήζα, ἀμμὲ τὸν Γενουδίσον 

νὰ τὸν χρίνῃ ὁ καπιτάνος τῆς ᾿Αμμοχούστου, καὶ τὸν Κυπριώ- 

τὴν νὰ τὸν χρίνῃ ὁ ρήγας. Καὶ ἔσασε νὰ δώσῃ ὀμπρὸς τόσαις 

χιλιάδες δουχάτα, καὶ αφῆχεν ἀμάχιν τὸν ἠγαπημένον του υἱὸν 

ὀνόματι Τζένιον, γεννημένον εἰς τὴν Γένουθαν, σπαρμένος εἰς 

τὴν φυλαχήν. Καὶ ἔφερεν τὴν γυναῖχάν του ὀνόματι Χελουγῆς, 

χαὶ τοὺς δύο υἱοὺς τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ τοῦ πρίντζη, καὶ τοὺς χα- 

Θαλλάριδες χαὶ οὕλους τοὺς βαχλιώταις ὅπου εὑρίσκουνταν ἐκεῖ. 

Καὶ οἱ Γενουδίσοι διὰ νὰ μηδὲν δράξουν τὸν ρῆγα ἀποὺ 

τὰ χεργία τοὺς οἱ Βενετίκοι εἰς τὸ ἔλα του, ἀρματῶσαν ς χά- 

τεργὰ χαὶ ἐφέραν τον εἰς τὴν Κύπρον τὸν ἀπρίλην α τα ε΄ Χροι- 

στοῦ εἰς τὴν Κερινίαν: καὶ ἐπερίλαθάν τὸν μὲ μεγάλην δόξαν, 

χαὶ εἰς τὴν Λευχοσίαν ἐμπάσαν τον μὲ λιτανείαις, χατὰ τὸ συ- 

νῆθιν. Καὶ ἅνταν ἀπέσωσεν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ρηγάτικην τῆς 

Λευχοσίας, εἰς τὴν περίφημον αὐλὴν, ἦλθεν ἡ υητέρα τοῦ ρη- 

γὸς ἡ ρήγαινα χαὶ ἐχάρισέν τοῦ τὰ χωρία τοῦ τουεριοῦ της. 

Καὶ τἄπισα ἐστρέψαν εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν ᾳτπε' Χριστοῦ, 

χαὶ τότε ἐχομμοχεφαλίασεν τὸν Γλυμὸτ χαὶ τὸν Περὸτ τὲ 

Μουντολήφ, καθὼς ἄνωθεν δηλοῖ. 
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Καὶ ἅρμασιν τὴν ἀδελφοτέχνην τοῦ μὲ τὸν Τζάκο τὲ 
ε -ὉΝ “ “ , 

Λουζουνία τὸν υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ του τοῦ πρίντζη, τὸν χούντην 

τῆς Τρίπολης, τὴν χόρην τοῦ ρὲ Πιέρ’ καὶ τὸν Τζανὸν τὲ 

Λουζουνία τὸν πορνικὸν τοῦ πρίντζη τοῦ αὐτοῦ ἐποῖχέν τὸν 
" ἣ 5 ν Ψ' - - - ᾿ 

χαδαλλάρην, ἔδωχέν του τὶ ὀφφίκιν τοῦ κυοοῦ τοῦ Βερουτίου, 

καὶ ἅρμασέν τον μὲ τὴν κόρην τοῦ κούντη τὲ Ρουχᾶς τὲ 

Μόρφου. Καὶ τἄπισα ἐστέφθην ρήγας τῶν ᾿Ιεροσολύμων τῇ κυ- 

ριαχῇ α«τπθ' Χριστοῦ. 
ι Α “- - , ε Α , ς ,ὔ ΄“- 

Καὶ μετὰ ταῦτα ἐτελεύτησεν ὁ ρὲ Λέουν ὁ ρήγας τῆς 

Αὐἰρμενίας τῇ χυριαχῇ ατιιε,, καὶ οὗτος εἶναι ρήγας τῆς ᾿Αρ- 

μενίας, Κύπρου, ἹΙεροσολύμων, ὁ ποῖος ἦτον Κυπρέος. 

Καὶ οὗλοι οἱ Γενουδίσοι ἐφορῆσαν σχαρλάτα, χαὶ εἰς τὸ 
, ΑΥ » ᾿ ἐρᾷ ’ , Ἷ 

μανίχκιν τους τὸ ἀλιστερὸν ἐοράλλαν Ὑ στέμματα μαργαριταρᾶνα, 

τὸ ἀπάνω μεγαλείτερον τοῦ μεσίου καὶ τὸ κάτω, μιχρότερον 

τοῦ μεσίου τὸ κάτω. 

Ὃ ποῖος πολλὰ ἐχαίρετον ἀπὸ τὰ κυνηγία. Καὶ ἔῤαλλεν 

νὰ πλερόνουν δέκατον τὸ ρέντον τοὺς χαδαλλάριδες καὶ παροί- 
᾿ » , ᾿ . Αι 7ὕ “ ΄ , 

χοὺς χαὶ ἐλευθέρους, καὶ ὅλα τὰ σπιτία τῆς Λευχοσίας, φούρ- 

νους, μύλους, λουτρὰ καὶ περθολία, ἔσω τῆς Λευχοσίας χαὶ ἔξω, 

χαὶ εἰς ὅλα τὰ πόχτη καὶ ἔφφιτα, καὶ σενιάσματα. καὶ ἔθαλ- 

λε νὰ πλερώσῃ πᾶσα ψυχὴ ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου ὀνομίέ- 

σματα χιλία, καὶ νὰ πέρνῃ ἕναν υμόδιν ἅλας τῆς ᾿Αλυχῆς, καὶ 

ἐδιδοῦσόν το εἰς τὰ μαχζενία τοῦ Τέμπλου. Καὶ ἔκοψεν τ᾽ ὁφ- 
7 “ 7ὔ 

φίκιν τῆς Ταλίας. 

Καὶ μοναῦτα ἔστειλεν τὸν σὶρ Τζουὰν Παπὴν εἰς 
, Ῥ διὰ ΕΞ κα “- ς ὦ ῬΑ, ΔΡ,ἐν τὰς 

Γένουθαν διὰ χουδερνούρην τοῦ υἱοῦ του" καὶ ἔμεινεν ὥς που 
, ε ᾿ Τ." .) Ν " ν ἢ Α ΑἹ ᾽ , 

χαὶ πέψεν ὁ ρὲ ζὰν τὸν σὶρ Πιὲρ τὲ Καφρᾶν τὸν ἀμιράλλην 
» ι Ὁ σ᾿ ᾽ Δ “ 4 ἘΣ ΚΔ Ὁ - 6 αν λ) . ἀποὺ τὴν Κύπρον εἰς τὴν Γένουθαν, καὶ ἐπαρχατέοχσεν πολλὰ 

ἀπὰ τὰ στοιχήματα τὰ εἴχαν ποίσειν εἰς τὸ ἔογα του. Καὶ ἔ- 

φερεν τὸν αὐτὸν Τζανὸν εἰς τὴν ᾿Αμμόχωστον εἰς τὴν ἐχρο- 

νίαν «τι β΄ Χριστοῦ τὸν ὀχτώθριον᾽ καὶ ἐστεῖλάν του ὀνομί- 
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σματα ὀκτακύσιαι- χιλιάδες ἄσπρα τῆς Κύπρου, τοὐτέστιν ο΄ 

χιλιάδες ὀνομίσματα, χαὶ τότες ἐπέψαν τον εἰς τὴν Λευχοσίαν. 

Καὶ ἔδωχεν ψουμὶν τοὺς χαδαλλάριδες ὁποῦ τὸν ἀτζετιάσαν, 

τοὐτέστιν τοῦ σὶρ Τζουὰν τὲ Πριὲς τουρχοπουλιέρην, τὸν πρίν- 

τζην τῆς Γαλ(ιλα)ίας χαὶ τὸ χωρίον τὸ Ὅμοδος, τοῦ σὶρ Πιὲρ 

τὲ Φρὰ τοῦ ἀμιράλη τῆς Κύπρου τὴν Κρήτην, τοῦ τ' ᾿Αντιό- 

τζε τὸ Τριμίθιν, τὲ Τλαπαμὲ τοῦ κοντοσταύλη τῆς Κύπρου 

τὸ Πισχοπίον, καὶ σὶρ Γῇ τὲ Λαπάμε τὸν Παλλουρόχαμπον, 

τοῦ ὑμαριτζᾷ τῆς Κύπρος καὶ Ἱεροσολύμων, τοῦ σὶρ ᾿Αρνὰτ τὲ 

Μιλαμᾶς τὰ Τενάγρα, τοῦ σὶρ Τζουὰν τὲ Νασίλες τὸ Ξωμέ- 

τοχιν, τοῦ μισὲρ ᾿Οτὲτ Ἡζατζάρου τὸ Πραστίον τῆς Ποταμίας, 

τοῦ σὶρ Ἡζουὰν Γορὰπ ἀδετούρην τῆς Κύπρου τὴν ᾿Ακανθοῦν, 

τοῦ σὶρ Τζουὰν Σωζομένου τὴν Κοίτουν, καὶ τοῦ σὶρ Τζουὰν 

Παπὶ τὴν ᾿Απαλέστραν. ὋὉ αὐτὸς ρὲ Τζὰκ ἐπρουμουτίασεν τοὺς 

χαδαλλάριδες νὰ τοὺς στρέψῃ τὰ χωργιά τους τὰ τοὺς ἐσήχω- 

σεν ὁ ρὲ Πιὲρ διὰ τὴν παραδουλιάν τους, ὅτι ἐσχοτῶσαν τὸν 

πατέραν του. ᾿Ακομὶ ἐκατάστησεν τὸν χούντην τῆς Τρίπολης 

καὶ ἔδωχε ἀπὸ τὰ χωργιά του τοῦ ἀδελφοῦ του τοῦ χυροῦ τοῦ 

Βερουτίου, τὴν Λόφουν χαὶ τὴν Παλαμίδα, καὶ Πολεμιδία, καὶ 

Παλατία, χαὶ τὸ μερτικὸν τοῦ ᾿Αγίου Ρηγίνου, καὶ τὸν Χιτόν. 

Ο'μοίως ἔδωκεν ἀσενιάσματα τοὺς μαστόρους τοὺς Κερινιώταις, 

τοῦ μάστρε Φραντζέσχκου τοῦ Περώτ, Κῇ Πεναφέ, τοῦ Πάντε 

Φλή, καὶ ἄλλους πολλούς. Ὃ ποῖος ἀνάστησεν ἕναν ὄμορφον 

περιθόλιν χαὶ ἕναν ὄμορφον ἀπλίκιν εἰς τὴν Ποταμιίαν, καὶ ἐχ- 

χλησίαν ὄμορφην στρονγχύλην. 

Τώρα νὰ σᾶς εἰπῶ πῶς ἔδαλλε νὰ πλερόνουν τὸ δέχα- 

τον ὁ ρὲ Τζάκ. ᾿Απὸ ἀρχῆῇς μαρτίου τῆς ἐχρονίας ατπ' Χρι- 

στοῦ ἔῤαλαν γραμματιχοὺς εἰς τὰ δώδεκα μερτικὰ τῆς Κύ- 

πρου χαὶ ιβ΄ Γενουδίσους χαὶ ἐσυνπιάζαν ἐχεῖνον τὸ ἐσυνπία- 

ζεν πᾶσα εἷς χαὶ ὠρδινιάσαν α΄ χαδαλλάρην χαὶ ἕναν τζηόι- 

τάνον, καὶ ἐθάλαν ἄλλόν ᾽ναν γραμματικὸν καὶ ἕναν Γενουδί- 
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᾿ Ι 7 ᾿ ,ὕ “ » , ᾿ » , 

σον καὶ ἐχλέαν τὸ δέκατον τῶν ἐσπιτίων, καὶ ἐπλερόνουνταν 

διὰ οὗλον φευρουόρην «τπη Χριστοῦ. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐποῖ- 

χεν ὁ μισὲρ Τζουὰν τ᾽ ᾿Αντιότζε νὰ π ἱἐερόνουν, ποίσουν, δὲν 

ποίσουν, χαὶ τόσα ἐδίδεν πασαεῖς. 
Η ᾽ . ! ΓΤ ΤΡ ᾿ , θ ΩΝ ι 

Καὶ εἰς τοὺς «τ γ᾽ Χριστοῦ ἐγίνην τὸ γ θανατικὸν χαὶ 

ἐποθάναν πολλοί: χαὶ ὀλίγους ἀφῆκαν νὰ μὲν πλερόνουν, χωρὶς τὸ 

χρασὶν νὰ μὲν πλερόνῃ δέκατον, χαὶ ἐποῖχάν το διὰ δέχα χρόνους, 

χαὶ πάλε ἄλλους γρόνους ε΄- καὶ τὴν τρίτην φορᾶν ἐξαναθάλαν 

τὰ χαὶ ἐποῖκαν χαπόσους χρόνους, καὶ ἔμεινεν ὡς τὴν σήμερον. 
᾽ὔ Δ ὅῶω -“ μ" ’ 

Καὶ διὰ τὸν φόδον τοῦ θανατιχοῦ ὅπου ἦλθεν τοὺς ἢ 
“ πῶ τῇ Α ’ 5 ΝᾺ ς Δι Γ7Δ “ἋΣ ’, 

τοῦ Χοιστοῦ ξως τοὺς μ» ἐμήνυσεν ὃ ρὲ Τζαχ τοῦ ἐπισχόπου 

τῆς Λευχοσίας χαὶ ἔπεψεν πολλοὺς ἱερεῖς χαὶ τὸν Μέντζην τὸν 
ς » ᾽ ᾽ » Ν 

χατηχητήν, καὶ ὥρισεν καὶ ἐφέραν εἰκονίσματα ἀποὺ δύο μι- 
᾿ 

“ ᾽ὔ Ϊ; ΤῊΣ Ξ' ι Ε) Υ ἈΝ ,ὔ ᾿ ᾽ὔ Ὥ ΄' 

λία τριγύρου τῆς χώρας, καὶ ἀποὺ τὸν πύργον ἐγίνην μία λι- 

τανεία χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν ἅγιον Θαράπον, καὶ ἐκεῖ ἐλειτούρ- 
ι 3 , ι » , ες , 7 

σαν καὶ ἐχατήχηταν, καὶ ἐχατέθην ὃ χούντης τῆς Τρίπολης 

χαὶ οὗλοι οἱ ἀφένταις, χωρὶς τὸν ρὲ Τζάκ, χαὶ οὕλαις ἡ χυ- 
"ὃ πὰς ᾿ φεαν ’ ΒΞ 5 ἦλ Ῥ δ.» 5. ρα; ᾽ χλά Ξ 

ράδες καὶ ἡ χούντενα, ἀνυπόλυτοι, καὶ ἐγίνην μέγαν χλάμαν 

καὶ ἀθυμήθην ὁ ρήγας χαὶ εἶπεν -- μήπως καὶ ὁ θεὸς ἀγ- 
͵, Ξ τῆς , ΝᾺ ὃ ᾿ ᾿ δέ; . ἐρ , ᾽ , " 

Ὑρίστην μετά μας διὰ τὸ δέκατον τὸ ἐ ἄλλαν ἀπάνω τοὺς 

λᾶς; τοῦτον ἐποῖκάν τὸ νὰ πλερωθῇ τὸ τέλος τοὺς Γενουθί- 
2 Ἁ 

σουςὶ ᾿Αμμὲ εἰς τὸ ἀπεσῶναν τῆς λιτανείας ὃν ἅγιο ς υμὲ εἰς τὸ ἀπεσῶμ. ἧς είας ἀποὺ τὸν ἅγιον 

Θαράπον εἰς τὸ ἀπλάκιν τοῦ πύργου, ἐχάρισεν τοὺς ψουμάτους 
Α Τ" 7 “ Μ, ,ὔ , ᾿ , » “Ὁ 

τὴν Ταλίαν, ὅπου ἔπερνεν δύο λοκότενα τὰ ρ΄, καὶ ἐψηφοῦσαν 
Α 7ὔ ὔ » Ὁ; ᾿ , , , ’ὔ 

τὰ χωργία τίντα ἀξάζαν, καὶ τὰ σενιάσματα χαὶ τὰ χεφαλιά- 
Ὶ » ᾽ὔ . 5» ,ὔ ᾽ » 5 ᾽ὔ 

τιχα τοὺς ἐλευθέρους, ὅπου ἐπλέροναν χάθχ χεφάλιν ὀνόμισμαν 

α΄. Εἶναι ἀληθεία καὶ ἡ Ταλίχ ἦτον κακή, χαὶ ἐπλερόναν δ΄ τὰ 
, ι νζ΄ ΩΣ “" “- ᾿ .Νδ , ᾿ , 

θ΄, καὶ εἴτι ἄξαζεν τοῦ πασανοῦ τὸ ἐδικόν τοῦ νὰ πλερόνη 
τ ᾿ ᾿ 4 φ- 5 

πρὸς δ΄ τὰ ρ΄, καὶ οἱ ᾿λευθέροι οὗλοι καὶ ἀποὺ ιε΄ χρονῶν χαὶ 

ἀπάνω, καὶ οἱ παροῖχοι καὶ οἱ σχλάθοι ὀνόμισμαν α΄ τὸ κεφά- 

λιν, καὶ τἄπισα ἐπαραχατεθδάσαν το. 
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Τὸ λοιπὸν ἐστράφην ἡ λιτανεία, χαὶ ὀλίον ὀλίον ἐστάθην 

τὸ θανχτιχόν. Καὶ πάλε ἔρριψεν ἄλλα χρέη ἀπάνω τοῦ λαοῦ 
Α τ ο » , ,ὔ ἃ Η ἣ ,ὔ Ὰ ὧν ἠδὲ 5“) “Ὁ 

νὰ διδῇ πασαεῖς ὀνόμισμαν α΄, χαὶ νὰ πέρνῃ α΄ μόδιν ἅλας ἀπὸ 
ε - ΕΞ Δ ᾽ ΑΒΕ - Ὁ 

παιδίου ὡς γέρου, χαὶ μοναχόν, καὶ πᾶσα ψυχὴ ἀνθρώπου ἡ 

σοῦμα ἦτον π΄ χιλιάδες τὸν χρόνον" καὶ τοῦτα ἔδωχέν τα ψου- 
5 5 τε  Υ ΛΎΚΟΥ πῆς ΣΎ μὶν τῆς κόρης του τῆς Τζίόας, χαὶ ἐπάντισεν ὃ χρόνους, καὶ 

» « » Ὕ , "ΓΑ ᾿Ξ Ἐπ ΠΟΥΞΞ ἌΝ 

ἐπόθ(αν)εν ἡ αὐτὴ τάμε Ὑζίοα, καὶ ἔκοψεν τοῦτον τὸ τέλος. 

Οτι μετὰ τὴν ἀποθίωσιν τοῦ μάστρ ᾿Αντώνη Περγάμου τοῦ 

ἰατροῦ φυσιχοῦ, ὃ ποῖος ἦτον χεφάλιν τοῦ ἐφφιχίου τῆς τζ- 
ι 

μπίρ)ας τοῦ ρηγός, ἐόάλλεν τὸν σἱρ Τζουὰν Σουλουάνη, ὁ ποῖος 
Ἅ ᾿Ξ ΕΞ ΞπΝ Ἄ 9. τ ΣΝ ΕΥ Υ̓ " ᾿ ΠΥ Στ ἮΝ ἔζησεν ἄχρι τὴν κυριακὴν τῇ κε αὐγούστου τῆ ε Χριστοῦ, 

ι ᾿ , , Α Α " - ε ᾿" τι ᾿" “ 

χαὶ ἀπόθανεν, διότι πολλὰ τὸν ἐκαταρᾶτον ὁ λαὸς χαὶ τὸν οἦγα 
» 

χαὶ τὸν αὐτὸν Σουλουάνην, ὅτι κάθα χρόνον ἐθάλλαν ἕναν οὗ 
ι Α ,ὔ Ν , 

δύο δανεικὰ τοὺς χριστιανοὺς. 
" Ε Α , ΛΥΟΣΕ πε ἕε ΕΣ δὴ Α ᾽ »᾿ 

Καὶ εἰς τοὺς ἀτς. ἐπρουμουτίασεν ἅἄποὺ τὴν ᾿Αμμοχου- 

στον ὁ Ξένος νὰ παραδώσῃ τοῦ ρὲ Τζὰκ τὴν ᾿Αμμόχουστον, 

χαὶ ἐνῶσάν τον οἱ Γενουδίσοι, χαὶ καπόσους τοῦ συντρύφους χαὶ 
» ͵ὔ ’ὔ "ἢ 5» Ἷ ᾽ 

ἐχαταχόψαν τοὺς τέσσερα χομματία χαὶ ἐκρεμμάσαν τοὺς εἰς 
ι Ε , ᾿ Α " “ ᾿ “ δι ΕΥ , 

τὴν ᾿Αμμόχονστον. ᾿Αμμὲ ἔδειξεν φανὸν πῶς δὲν εἰχεν χκανέ- 

ναν μαντάτον. 
’ Καὶ τὴν δευτέραν θ΄ σεπτεμόρίου «τ; η΄ Χριστοῦ ἐπέθανεν 

ὁ αὐτὸς ρὲ Τζὰκ καὶ ἔθαψάν τον εἰς τὸν Σὰ (Το)μένικον εἰς 

τὴν δεξιὰν μερίαν τοῦ βημάτου χατὰ πρόσωπα τοῦ ρὲ Πιέρ. 

Καὶ τὴ δευτέραν εἰς τὰς ια΄ νοεμύόρίου «τι, θ΄ ἐστέφθην 

ὁ ρὲ Ὑζενίους εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν ὑπὸ χειρὸς τοῦ φρὲ Μα- 

ταίου, ὁ ποῖος ἦτον ἀποὺ ὄρδινον τοῦ Σὰν Τομένιχου ἀρχιε- 
7 ΤΆ “" -“ ε » 1:1 δ . Η ᾿ 

πίσχοπος τῆς Ταρσοῦ. Ὁ ποῖος ἦτον ὀυνατὸς καὶ καλὰ γραμ- 
- ματισμένος, χαὶ ἠλθάν του καὶ πολλαῖς φοραῖς μεγάλαις ζη- 

μίαις. 

Τῇ πέμπτῃ τῇ ἐσχάτ Ἢ σεπτεθρίου «υ΄ Χριστοῦ ἐτελεύ- 

τῆσεν ὁ σὶρ Γῆ τὲ Λαπάμε ὁ μαριτζᾶς τῶν ἱΙεροσολύμων. Καὶ 
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εἰς αυβ΄ Χριστοῦ ἀστόχισεν ἡ ᾿Αμμόχουστον, καὶ ἠλθέν τους 

μεγάλη ζημία, χαὶ ἦτον τὴν ἁγίαν χυριαχὴν τῇ κς΄ μαρτίου. 

Καὶ ὁ χαπετάνος τῆς ᾿Αμμοχούστου ἦτον σὶρ ᾿Αντώνη Νενταρ- 

χάρ, καὶ εἶχεν ἕναν μοναχὸν φρόνιμον φρὲν Γκῆ Κάλ, ὁ ποῖος 

ἦτον πνευματικὸς τοῦ χαπετάνου, ὁ ποῖος ἔθελε νὰ θανατώσῃ 

τὸν χἀπιτάνον χαὶ νὰ δώσῃ τοῦ ρηγὸς τὴν ᾿Αμμόχουστον᾽ 

χαὶ ὁ ρήγας ἐποῖχέν τον ὑποψήφιον διὰ ἐπίσχοπον τῆς ᾿Αμμο- 

χούστου᾽ χαὶ ὠρδινιάσαν καὶ ἐποῖχαν εἰς τὴν Λευχοσίαν ὁ Γα- 

Οριέλο ἀνοικταρία, καὶ ἔπεψέν τα μὲ τὸν Μαχ(αιρ)ᾶ εἰς τὴν 

Αἰμμόχουστο, καὶ ἐδηχίμασάν τα καὶ ἦσαν καλά, καὶ μ᾽ ἕναν 

παιδίον Κατελάνον" καὶ ἐκδέχουνταν νὰ ἔρτῃ ὁ ρήγας νὰ τοῦ 

ἀνοίξουν τὴν ᾿Αμμόχουστον νὰ τὴν πάρῃ καὶ ἐποῖκέν του καὶ 

πολλυῖς σχάλαις χαὶ πολλὰ τζενία διὰ νὰ σχαλώσουν νὰ τὴν 

πάρουν" χαὶ διατὶ ἦσαν εἰς ταῖς πρᾶξές του μηχανοὶ ὁ σὶρ 

Σιμοὺν τὲ Μουντολὴφ χαὶ ὁ σὶρ Τζόρτζε Μπιλῆς, ἦρτεν ὁρι- 

σμὸς ἀπὲ τὸν Μπιλὴῆν καὶ ἐσύρτησαν τὰ πράματα, ἔμειναν 

ἀργά. Ὁποῖος σὶρ Σιμοῦς ἐξηγᾶτον τῆς ἀποταγῆς του, ὁ λόγος 

ἐξέθην, καὶ ἔλαχεν εἰς τὴν Κερινίαν ὁ σὶρ Τουμᾶς Καμπὲ 

Φρεγχοῦζε καὶ ἦτον εἰς τὸ σπίτιν τοῦ σὶρ Τζουὰν τοῦ γαμ- 

προῦ του, ἀνδρὸς τῆς ἀδελφῆς του ὀνόματι τάμ' ᾿Αντρολὲ τὲ 

Καμπὲ Φρεγχοῦζε, χαὶ μανθάνοντα τὰ μαντάτα ἐκαδαλλιχεῦσε 

γὰ πάγῃ εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον᾽ καὶ ἐποῖκαν νῶσιν τοῦ ρηγὸς 

πῶς ἐπῆγεν ὁ Τουμᾶς εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον διὰ νχ πῇ τὰ 

μαντάτα τοῦ καπετάνου" χαὶ μοναῦτα ἔπεψεν δύο ἀπὸ τοὺς 

βαχλιώταις του τὸν Τορίαν Καστρισίον καὶ τὸν Σαψὸν νὰ πᾶ- 

σιν νὰ εὕρουν τὸν αὐτὸν Τοῦμα χαὶ νὰ τὸν στρέψουν ὁνέστε νὰ 

μὲν πάγη εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον οἱ ποῖγοι ἐπήγασιν καὶ ἐ- 

πλάσαν του, χαὶ ἀρωτῆσάν τον ποῦ πάγει, καὶ ὡς φρόνιμος ἐ- 

χόμπωσέν τους χαὶ εἶπεν τους -ἰ πάγω εἰς τὸ πραστεῖον τοῦ 

γαμπροῦ μου εἰς τὸν "τρογγυλὸν, διὰ δουλίαις τῆς ἀδελφῆς 

μου" χαὶ τώρα στρέφομαι εἰς τὴν Λευχοσίαν! Καὶ ἐπιστέψαν 
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του καὶ ἐστράφησαν. Καὶ χεῖνος ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον" 

χαὶ ἐμπαίνοντά του εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, ἐθέλησεν ὁ θεὸς 
Χ ᾽ 

εν ἀγιτιάσῃ τὸν ἀδελφόν μου τὸν Περρῆν Μαχαιρᾶν τὸν βαχλιώ- 
-“ ’ ᾿ 

τὴν τοῦ ρηγός καὶ διότι ὁ ἀδελφός μου ὁ σὶρ Νιχὸλ Μαχαι- 

ρᾶς ὁ μεγαλείτερος χαὶ ἐγὼ ὁ Λεοντίος ἤμεστεν γραμματιχοὶ 

τοῦ αὐτοῦ σὶρ Τζὰν τὲ ὁ (όρε)ς, καὶ ἦτον φίλος του, καὶ μοναῦτα 

ἔπεψεν καὶ ἐδουθῆσάν του καὶ ἐθγάλαν τον ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχου- 
γβν Ἢ Η 

στον, υτπδὲν τὸν φουρχίσουν. Καὶ εἶπέν τά του τοῦ χαπιτάνου 

τὰ μαντάτα χαὶ ὅνταν τὰ ἐμάθαν χαταληπτῶς μὲ τὸ χριτή- 

ριον, τοὺς μὲν ἐκαταχόψαν, τοὺς δὲ ἐχρεμμάσαν, καὶ ἐκλαῖάν 

τους οἱ ᾿Αμμοχουστιανοί. 

Καὶ τὴν χυριαχῆν εἰς κγ' τοῦ ὀχτωύρίου χὺ α΄ Χριστοῦ 

ἔπεψεν ὁ ρήγας τὴν ἀδελφήν του τὴν παρθένον Μαργέτταν μὲ 

τὰ κάτεργα ἀπὸ τὴν Κερινίαν εἰς τὸν ἄντραν τὴς τὸν ρὲ Σε- 

λάγο, καὶ ἐπέζευσεν εἰς τὴν Λάπιθον: χαὶ ἐπῆγεν χαὶ ὁ ρήγας 

μὲ τὴν μητέραν του τῆς γῆς, χαὶ ἐχεῖ ἐτρῶγαν χαὶ πίναν πολ- 

λαῖς ἡμέραις “ χαὶ εἰς ταῖς Υ τοῦ ὀχτωθρίου ἐπῆγαν εἰς τὸ τα- 

ξεῖδίν τους. 

Καὶ εἰς τὴν αὐτὴν ἐχρονίαν ἦρτεν εἰς τὴν Κύπρον εἰς 

ὅ τὴν Κερινίαν ἕνας ἀφέντης ὀνόματι Πουτζεγγὰτ μὲ πολλὴν 
Ζ 

3 

δύ Ε ᾿ , - τληας, ΄ ε ᾿  ; Ξ ᾿ 
ὕναμιιν, καὶ μετὰ του ὁ ἀνηψιός μου ὁ σὶρ Τζορτςς Μπιμπη- 

λῆς ὅπου ἦτον χουδερνούρης τῆς Κύπρου, χαὶ ἐπῆγεν μὲ τοίαν 
“ ᾽ δ, ᾿ - ΓΎ ᾿ 

τάξιν, ὅτι ἐπροσδέκτην τὸν Μπουτζεγχὰτ πολλὰ καλά, καὶ ἔ- 

πεψέν του τὸν φρενιμώτερον ἄνθρωπον τὸν εἶδεν ποτέ του, καὶ 

ἐχάρισέν τὸν βαρύτιμα χανισχία " καὶ ἐποῖκαν ἀγάπην μὲ τοὺς 
6ι .“ ε Α͂ ᾿ "» ᾿α ᾿ " 

Γενουοίσους, ὅτι ὁ Πουτζεχὰτ ἔριζεν ἀπάνω τους. 
ι ᾽ ᾿Ὶ » ΄ , - “- , τς ͵ 

Καὶ εἰς τὴν ἐχρονίαν «υγ τοῦ Χριστοῦ πάλε ἀρχέψαν 
᾽ , , ε Α , ι Ῥ» , κ ὟΣ 

εἰς μεγάλην γχόάρραν ὡς τοὺς αὖυς καὶ ἐξωδίασεν πολὺν βίον 

χοὶ πολλὰ δανειχὰ ἔθαλλεν. Καὶ ἐποῖχεν χαράγιν ἀπὸ ς΄ καρ-- 
3, ᾽ " Ὁ «κα -» 

τὰ χαὶ ἐλέγαν τὸ σιζήνιν, καὶ καρτζὰ μικρά καὶ ἔδφαλλεν ἕ- 

ναν ἐφφίχιν, καὶ ἐπέρναν δύο καρτζὰ εἰς τὸ νόμισμαν ἀποὺ 
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πᾶσα πραμεν ἁποῦ νὰ το τ τ χαὶ ἔῤχλλεν πολλοὺς χκιλιού- 

ριδες χαὶ ἐχλέξαν πολλὰ χαρτζά. Καὶ ἐφέραν λᾶς τῶν ἀρμάτων 
᾽ . ᾿ Ω ὮΝ 5 Ρ- 

μὲ τ ἄλογα καὶ ἀπεζούς, καὶ ξύλα, καὶ οὗλα δὲν ἐφελοῦσαν, 

παρὰ ἦσαν εἰς μεγάλην ζημίαν τοῦ λαοῦ καὶ τοὺς ἄρχοντες, 
ι Α ᾿ “- “ ᾿ ᾿ " ᾽ » ἣν 

χαὶ τοὺς πτωχοὺς τοῦ λαοῦ, καὶ ποτε δὲν ἐγλυχάνθην οὐδὲ 
᾽ ᾿᾽ “-»“- » “" 

ἀποὺ ἀγγάραν, οὐδὲ ἀποὺ πόλεμον. Καὶ τοῦτα ξηγοῦμαί τὰ 

εἰς χοντολογίαν, ὅτι ἂν τὰ ἐξηγηθῆχα ὡς γίον ἐγινῆχαν ἦτον 
Ἁ ᾽ ε , , ᾿ ε “Ὁ 

πολλὰ βαρετὰ εἰς αὑτόν μου νὰ γράφω καὶ εἰς αὑτῆς σας νὰ 

π ΄ δ . , Ὁ» ΄, ε΄ 

Καὶ τοὺς ᾳ«υς Χριστοῦ ἐκάψαν τὰ τζενία ὁ ρήγας, χαὶ 
Ὁ ᾽ - ’ 

χατούναν τῆς ᾿Αμμοχούστου ἕως τὴν αυὴ 6γ.. 
δ ς- -Ὁ ῷ - 

5) : « 
᾿ 

Ἣν 

τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἐσύραν ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον μίαν που- 

μπάρδαν χαὶ ἐπ ἦρεν τὸ μερὶν τοῦ Καζησέστ στα, ταῖς ποῖαις που- 

μπάρδαις ἐφέραν ταῖς χρυφὰ ἀπὸ τὴν Βενετίαν, καὶ χτυπῶντα 

ἐπόθανεν χαὶ ἐθόγῆχαν ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον οἱ Γενουθίσοι, 
᾿ » Ζ ΚΑ ἐς μὲ ἘΘΕΥ, Ν . ᾿ " », Ἁ 

καὶ ἐφέρχσιν μίαν μεγάλην πουμπάρδαν καὶ ἤρτασιν εἰς τὴν 

Λεμεσόν- καὶ μέσα εἰς τὸ καστέλλιν ἦσαν. ἀδήγητοι, καὶ ἐ- 

προυμουτιάσαν τους εἰς δύο μῆνες τὰ τοὺς δώσουν τὸ κάστρον" 
᾿ δά, ᾿ » , ε ἌΣ Δ ᾺΡ δ Ρ ᾿ ᾿ Ἷ ,ὕ 

καὶ πρὶν τὸ τάρμε ἀναφάνεν ὁ συνεσχάρδος μὲ τὸν Κάρλο ἸΤζέ, 

διὰ τὸ χαλοῦ χουδέρνου ἐπῆραν τοὺς Γενουδίσους καὶ τὴν 
- δ 7 " ΓῚ ν ἢ ’ “ ᾿ "Ὁ ᾽ , 

πουμπάρδαν. Καὶ εἰς τοὺς αυθ΄ Χριστοῦ ἐποῖχαν ἀγάπην. 

Καὶ ἄρχεψεν ὁ αὐτὸς ρὲ Τζένιους τὴν μάχην μὲ τοὺς 

Σαραχηνούς, καὶ ἐχουρσεῦγάν τους ἀπὸ τοὺς υδ΄ Χριστοῦ" καὶ 

ὁ σουρτᾶνος ἐδιάδαζέν τα, ὅτι πολλοὶ ἀμιράδες δὲν ἐγροιχοῦν- 

ταν μετά του, καὶ ἐμούλονεν. 

Καὶ τοὺς υἱι΄ Χριστοῦ ἦλθεν ἄλλον θανατικὸν ὅπου πάν- 

τισεν περίττου παρὰ α΄ χρόνον. Καὶ οἱ ἄρχοντες ἀρχοντινίσχα- 
ἐκ εεν ΩΝ ἔΞΥΔῸ - ἘΡασπ Δ ᾿ , ἢ δ τ Ξ ᾿εϑσε, ὶ 

σιν καὶ οἱ δελοιποὶ ἀποὺ τὰ χούρση τοὺς Σαραχηνούς “ κα 
᾽ , ε , « Ἁ ’ “σῷ ι Μ ε ,ὔ 

ἀπάντισεν ἡ μάχη ὡς τοὺς αὖ η΄ Χριστοῦ. Καὶ ἔπεψεν ὁ ρή- 
ε ᾿ ᾿ ᾿ γχν “ὦ , ᾿ ΝΜ 

γᾶς ἕναν μαντατοφόρον τὸν σὶρ Τουμᾶς Προθόστου, καὶ ἔφερεν 

μετά του ἄλλον μαντατοφόρον Σχραχηνὸν χαὶ ἐμπάσαν τὸν εἰς 
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τὴν Λευχοσίαν τὴν αὐτὴν ἡμέρχν. Ὁ μαντατοφόρος εἶχεν ὁ- ἣν Λευχοσ ὴ ν ἡμέραν. μαντατοφόρος εἶχ 
» [ Α "- ε 

ρισμὸν ν᾽ ἀγοράσῃ ὅλα τὰ μάλωτα Σαραχηνούς, καὶ ὅσοι δὲν 

“πὴ ἀγόρασέν τους. Καὶ ἐποῖκαν ἀγάπην χαὶ ὃ ρή- 

γᾶς, ΠΧ οΝ γὰ Δ τζετιόσῃ πλεῖον χουρσάρους νὰ 
2 Ν 

πέψῃ τὴν Συρίαν, καὶ ἂν ἔρτουν χουρσάριδες νὰ μὲν τοὺς 

δώσῃ ΟΛΤΒΙ ἀπὲ τὴν Κύπρον, οὐδὲ χανένας νὰ τορμήσῃ 

ν᾽ ἀγοράσῃ κούρση. Καὶ ἐστράφη εἰς τὸν σουλτάνον. 

δπ ῶ « -- ΡΞ τ 
Δ. ΄ ΄ “ ον 

Ὁμοίως ἀποὺ τὴν ι΄ ἰουνίου αὐθ'΄ Χριστοῦ εἴ 
» , ΝΟ 

προς θανατικὸν μέγαν, καὶ ἀχρίδαν χαὶ πάντισεν γ΄, ὃ 
ι 

ὅπου ἐκατάλυσεν οὕλην τὴν χλοὴν τῆς γῆς χαὶ τὰ δένδρη, 

χαὶ εἰς τοὺς υἱ΄ Χριστοῦ ἐποῖχεν πολλὴν ζημίαν εἰς ὅλον τὸ 
ἈΝ ς ὰ θήν: : ΡΝ ΣΡ ἢ ὡ νησῖν, χα! εἰς τοὺς «:ὖ ἐπαρχατεοην᾽ χα! οἱ λᾶς ἐθερίσαν τα 

΄ἦΝ ,ὕ ᾽ κ᾿ 

χριθαρία, πρὶν ἀρχέψη ἡ ἀχρίδα νὰ : πολομᾷ ζ ζημία, ἀυμὲ ὅλον 
᾿ Α 

τὸ σιτάριν ἐχατάλυσέν το, χαὶ τὰ ἀμπελία τὰ ᾿Αρμένιχ ιχχα τοῦ 

Καλαμουλίου, καὶ ἔρισεν ὃ οἦγας καὶ ἐπιάσαν τὴν, καὶ ἐποῖχεν 
᾽ ὶ 

ὀλίγην ζημίαν. 

Καὶ τὰς κε αὐγούστου αυτα΄ Χριστοῦ ὁ φρερὲς Κουρὴν 

ὁ πίο )ούρης τῆς Τουλούζας χαὶ χουμεντούρης τῇ Κύπρου, χαὶ 

ὃ σὶρ Στ ινιερμὲ Πινιὸλ ἐφέραν τὴν παρθένον Τίχρλότταν τὲ 

Πορποῦν ἀπὸ τὴν Φραγγίαν, χαὶ ἁρμάσαν τὴν μὲ τὸν οὲ ἼΠ ΕΞ 
᾿ :Σ 

νγίους τὸν αὔγουστον τῇ κε΄. Καὶ ἀπεκεῖ καὶ νἄρτῃ ἐπαρχα- 

τέθην ἡ ζημία τῆς ἀκρίδας" καὶ ἀπὸ τότε ἦλθαν πολλὰ καλὰ 

εἰς τὴν Κύπρον διὰ τὸ ροιζιχὸν τῆς χαλορροιζίκης θη] αινας ὡς 
᾿ 

γίον εἴπαμεν χαὶ ἡ ἀκρίδα ἦτον πολλά, ἀμιμ. δὲν ἐπολύμαν 
- ὦἡ,- 

τόσην ζημίαν, ὡς γίον ἐπολόμαν εἰς τους υια΄,, ὅτι τὴν ἐχρο- 

νίαν ἐχείνην ἐποῖχεν χαὶ εἰς χωραφία καὶ εἰς περιδολία χαὶ 

δέντρη χαὶ κιτρομηλίαις καὶ ἀμπελία, καὶ οὗλα ἐξήλεψέν τα, 

καὶ χαλαμερά, καὶ τοῦ Καλαμουνίου τὰ περιδύλαια εἰς γ΄ χρό- 

νους ἐξήλειψέν τὰ παντελῶς, καὶ ἐμεῖναν τὰ δεντρὰ γυμνά, ὡς 

γίον τὸν χειμῶναν, καὶ χκιτρομηλίαις καὶ οὗλα, καὶ ληχῖς καὶ 

χερατζιαῖς χαὶ ἐξεράναν πολλὰ καὶ ὅνταν ἦλθεν ἡ ρήγαινα 
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ΝΜ ᾿ ᾿ 6 ε , ον ἡ ἂν 

ἄρχεψεν και ἐπαρχατεοὴν ὃ θυμός τῆς, χαὶ ἔτρων, χαὶ ἄφηνεν. 

Θεωρῶντα ἕνυς παπᾶς τὴν ζημίαν ὅπου ἐπολόμαν τὴν πολ- 
Ὁ" 

λήν, ἐπῆγε γὰ τὴν καταραθῇ, χαὶ γροίχα θαῦμαν τὸ ἐγίνην! 
᾿ 

ἐκαταράθην τὴν, χαὶ ἦρτεν ἕναν χοπάδιν ἀχρίδα χαὶ ἔπεσεν 
, 

ἀπάνω του, χαὶ τόσον τὸν ἐστενοχοπίσαν χαὶ ἀπόθανεν, πρὶν 

νὰ ἔλθῃ ἡ ρήγαινα. Καὶ ὅσον ἦλθεν, ἐπάντισεν δύο χρόνους, 

καὶ μὲ λιτανείαις χαὶ ἐλεημοσύναις χαὶ παραχκάλησες ἐσήχω- 
Ν Ν 

σέν τὴν ὁ θεὸς ἀπὸ τὸ νησίν. 

Καὶ τῇ ιστ΄ σεπτεμύρίου υτγ' Χριστοῦ ὁ χύρης Χαρὴν τὲ 

Λουζουνίας ὁ πρίντζης τῆς Γαλιλαίας, χρυφὰ τοῦ ἀδελφοῦ του 

τοῦ ρὲ Τζενίους ἐπῆγεν πέρα ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ ἐ- 
΄-ὔ , Ν - Δ γ΄ ν ᾿ ᾿" ᾿ ΄- - “ 

πῆρεν μετὰ τοῦ τὸν Γιοτῆ τὲ Καφρὰ χαὶ τὸν ΠΠερρῶν τοῦ Σα- 

λαχα καὶ τὸν υἱόν του σὶρ Πόλου, καὶ ἕναν Ταλιάνον ὀνόματι 

Τζολλοῦν, τὸν Περτιλὴν τὲ Σαδόγιε, χαὶ τὸν Γιοτὴν τὲ Λαγρι- 
, ᾿ ν ᾿ “ ΤΣ , τΌΣ αν ᾿ 543 

δίς, χαὶ τὸν Νιχολὴν τοῦ Καλαμουνιώτη, καὶ τὸν γεραχάρην 
ἢ “ , Ω ᾽ ᾽ , , 

του, καὶ γροιχῶντά το ὃ ρήγας ἐθυμώθην πολλά. 
γῆν Ν᾿ δ -» , ΄, ᾽ 4 Ε ΡΞ ε -Ν εἰ Υ Η 

Γὴ δευτέρᾳ τῇ τς μαγίου ἐγέννησεν ἡ ρήγαινα υἱὸν καὶ 

ἔχραξέν τον Τζουάνην, καὶ ἐποῖχέν τον ὁ ρήγας πρίντζην τῆς 

Αἰντιοχείας, ὅτι ὁ χούντης τῆς Τοίπολης ἦτον ζωντανός. Καὶ 
Α , τ , ΄ “ "»Ἥ ᾿ 

τὸ σόδόατον τῇ κὸὃ σεπτεμύρίου αυτη τοῦ Χριστοῦ ἐγέννη- 

σεν ἡ ρήγαινα κόρην, καὶ ἐχράξεν τὴν Ανναν: καὶ εἰς ὀλίγον 

καιρὸν ἐγέννησεν δύο μονόχοιλα, καὶ ἐπεθάνασιν, καὶ μετ᾽ ὀλίγον 
» “᾿ » ῇ ι ᾽ ,, 

ἐποῖκεν ἄλλην χόρην, καὶ ἐπέθανεν. 
ε » " , , Μ᾿ , ε , , 

Η αὐτὴ κυρὰ ρήγαινα ἔφερεν μετὰ τὴς ὑποταγὴν πολλήν, 

τοὐτέστιν τὴν τάμε Ζαπίαν τὲ Λεσπάρε ἁρμασμένη μὲ τὸν 
τ ἐκαν ΔῊΝ ὯΝ ὍΣ ΕΞ, ᾿ [2 λὶ ᾿ ᾿ ν 

πορνικὸν τοῦ χυροῦ τῆς ρήγαινας, καὶ ἅρμασεν μὲ τὸν σὶρ Σι 
- . , ν .Ν ,ὔ ᾿ γα Ἀ ν ὦ ἘΡ 

μοῦν τε Μόρφου τον ἀδετούρην τὴν Μουτίετταν, καὶ ἄρμᾶσεν 

μὲ τὸν σὶρ Μαρὴν Βιλερπὰ τὴν Μετζιλίαν, τὴν βυζαστρίαν 

τῆς μὲ τὸν Λουσιέττον, τὴν Λουτζιέτταν τὴν παρθένον ἕομα- 

σέν τὴν μὲ τὸν Σιμοῦν Φρασὲς, καὶ τὴν κυρὰν τὴν Τζουάναν 
Α ͵ ᾿ Α 7 Υ ,ὕ Ἀ Α ΄ , 

τὴν χήραν, καὶ τὴν Κατελήναν ἑρμασῶν τὴν μὲ τὸν Κουράτον 
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τὸν βαχλιώτην τῆς, ἡ ἄλλη ἡ τόμε Ζαπία ἐπόθανεν παρθένος, 

χαὶ τὴν Κατελήναν τοῦ Πόρου τὴν ἔφερεν ἀποὺ τὴν Ρόδον 

ἕρμασέν τὴν μὲ τὸν Μιχάλην τῆς ᾿Ομορφίας, τὸν ἀδελφόν τῆς 

τὸν πασταρδο τὲ Ποργονία. . . . (1) τὸν σὶρ Βραχίμιην τὸν 

μαῦρον τοῦ σπιτιοῦ τῆς, βαχλιώτης τοῦ σὶρ ᾿Αὐχὴν Κουράτο, 

Η᾽ρταντοῦν τὸν μάγειρον τοῦ Πασχινέτ, τὸν ᾿Εστιένε τὲ Βαρέ- 

χα, καὶ τὸν σὶρ Μαρτὴν τὸν Σοφὸν τὸν Τζηκλούρην᾽ χαὶ ἔφε- 

ρεν χαὶ ψάλτην τὸν Τζουὰν Μουρέσε τὸν παπᾶ, καὶ τὸν σὶρ 

Τζουὰν Μαροσίς τὸν παπᾶ, Τζουΐν Ῥόντος, Τζουὰδν Κανέλλε, 

τὸν Τζάχο. τὲ Ραζέ, καὶ τὸν Τζηλὲτ Βελιούτ, τὸν τῇ Πιὲρ 

Βερνιὲτ τὸν παπᾶ, χαὶ ποῖκεν τίποτο καχὸν χαὶ ἀφορίσαν τον, 

χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν Πάπαν χαὶ ἀποφορίστην, καὶ ἐστράφην 

μετά τῆς" χαὶ τὸν Τζηλὲτ τὸν σε ἐχρετάριον, χαὶ τὸν Τζουὰν 

τὸν Σελλᾶν, χαὶ τὴν γυναῖχάν τοὺ χαὶ τὸν υἱόν του, τὸν Περινὲτ 

τὸν χρυσοχὸν καὶ τὸν Τζουὰν τὲ Βένα τὸν ἀδελφόν του, καὶ 

τὸν Κουδραίς - καὶ ὁμοίως καὶ τὸν Τζουὰν τὸν χουφὸν, καὶ τὸν 

Μετάτον υἱὸν τῆς βυζαστρίας τὴς φρέρην εἰς τὸ Σπιτάλιν. Ἡ 

ποία ρήγαινα ἐποῖχεν πολλὰ ψυσιχά, χαὶ ἀνάστησεν τὸ 

δοχεῖον τοῦ Σαντ᾽ ᾿Αχοστῇ, χαὶ ἐδάλλαν τὸν Ναρνὰτ Γυλιὰμ. 

βλεπάτορον, καὶ ἐποῖχεν χρεύδατία χαὶ παπλώματα χαὶ σεν- 

τονία διὰ τοὺς ξένους, καὶ ὀξόδους καθημερινὸν νὰ τρῶσιν, χαὶ 

ἄλλα πολλὰ χχλὰ τὰ ἐποῖκεν. 

τὶ -"- « Εἰς τοὺς αυτθ΄ Χριστοῦ χαὶ χ΄ μέγαν θανατιχὸν εἰς 

Κύπρον, καὶ ἐπέθανεν ὁ χοντοσταύλης τῆς Κύπρου ὁ Λαμπαμέ. 

Καὶ εἰς τὰς χ'΄ φευρουαρίου αυχ' Χριστοῦ ἐγίνην μεγάλη 

ταραχὴ ἀνάμεσα τοὺς Γενουσίσους χαὶ τοῦ ΓΑ τς; χαὶ χαχὰ 

ἐμουλῶσαν. Καὶ διὰ τοῦτον δὲν θωροῦμεν τὰ καχὰ ὅπου μᾶς 

ἔρχουνται, χαὶ πολομοῦμεν πολλὰ χαχά, καὶ διὸ τοῦτον μερε- 
, , " “-“» -“ Μἤ σ᾿ 

τιάζει μᾶς περίττου χκαχα, παρὰ ποῦ μᾶς ἔρχουνται" ὁ Κύριος 

(1) ᾿Ελλείπουσι φράσεις τινές. 
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εἶπεν, ἐγθ τα τὸν πλησίον σου, καὶ ἐμεῖς πολομοῦμεν πᾶσα κα-- 

κὸν χατὰ πρόσωπα τοῦ. θεοῦ. Οἱ Σαραχηνοὶ ἐῤαστοῦσαν πολλὰ 

ἀποὺ τὰ χκαχὰ ἁποῦ τοὺς ἐπολομοῦσαν ἀποὺ τὴν Κύπρον, διότι 

ἦρταν πολλαῖς φοραῖς χαὶ αἰχμαλωτεῦσάν τὴν χαὶ πῆραν χαὶ 

ἀνθρώπους χαὶ γυναῖκες, καὶ αἰχμαλωτεῦσαν ὅλα τὰ χάστρη 

τῆς Κύπρου, χαὶ πολλαῖς φοραῖς ἐχάψαν τὴν, χαὶ μίαν φορὰν 

τόσον τὴν ἐκάψαν, ὅτι δὲν ἔμεινεν ἄχαγον παρὰ τὸ ὄρος τὸ 

λεγόμιενον ᾿Αχάμα, καὶ ἐλογίσθην ᾿Αχάμα. 

Καὶ διὰ ταῖς πολλαῖς φοραῖς ὅ ὅπου ἐχουρσεῦγαν τὴν Συ- 

ρίαν οἱ κουρσάρι ιἰὃςς, ἐσυνεθίζαν χαὶ οἱ Κυπριῶταις χαὶ ἐχουρ- 

σεῦγάν τοὺς πολλὰ φανερὰ χαὶ ἀδιάντροπα. Οἱ Σαραχηνοὶ εἷ- 

αὐ συνῆθιν χαὶ ἐθδαστοῦσαν πολλά, χαὶ δὲν ἐπέρναν βεντέτ- χ' 5 
"᾿ δι ἊΞ τ ΚΑνα, : δ ΜΕΝ, ΤᾺ γα ΠΩΣ ᾿Ξ ,ὔ ρ! τῇ ι , ὃ " 

ταν, ἂν ὁὲεν τοὐχαν πεῖν τοὺς οχτροὺς τους α, ἢ' Χαΐ Ὑ, ὁιὰ 
τῷ ἡ πν ΡΝ τ μν.., Ν᾿ ΣΕ 
ϊ χάμνουν χαὶ ἀρχεύγουν νᾶ πάρουν 

ρὲ Τζε- ὃ 

νίους ἔπεψεν μαντατοφόρον εἰς τὴν Συρίαν τὸν σὶρ Τουμᾶς 

νὰ ἔχουν νίκην, χαὶ ἀπεχε 

ἑτέττα " ἐπέψαν χαὶ ἐμηνῦσάν το τοῦ ρηγός, καὶ ᾽ 

Προδόστου, αυ!τδ΄, τὸν ποῖον ἐδέκτην ὁ σουλτάνος μὲ μεγάλην 

τιμήν, καὶ πολλὰ τὸν ἐτίμησεν, καὶ πλούσια χανισκία τοῦ ἘΞ 

δωχεν" καὶ ἔπεψεν μοναῦτα τὸν Διετὰρ μαντατοφόρον εἰς τὴν 

Κύπρον μὲ τὸν αὐτὸν Προσόστουν, τὸν ποῖον ἐτίμησέν τον ὁ 

ρήγας χαὶ ἐποῖκέν του μεγάλους ὀξόδους, καὶ ἀπλίχεψέν τον 

εἰς τὰ σπιτία τοῦ σὶρ Τουμᾶς Σπινόλα. 

Καὶ τὴν χυριαχήν, κ δ΄ νοεμθρίου ἐχρονίας ᾳυ ιδ΄ Χριστοῦ, 

ἐδιχλαλήθην ἡ ἀγάπη μὲ τὴν Συρίαν μὲ μεγάλην τιμὴν χαὶ 

χαράν" ὃ δὲ μωρὸς λαὸς καὶ πολλὰ ἀπὲ τοὺς χαδαλλάριδες 

ἐλαλοῦσαν --- εἴδετε, πῶς μᾶς ἐφοδήθησαν, καὶ ἐγυρίσαν μο- 

ναῦτα νὰ υᾶς χολαχέψουν γὰ ποίσωμεν ἀγάπην! 

Καὶ τῇ πέμπτῃ, ιε΄ γενάρη αυκχα΄ Χριστοῦ ἐπέθανεν ἡ 

χυρὰ ἡ ρήγαινά μας ἡ ππξαρδότον χαὶ διχτὶ ἦτον χαὶ ρήγαινα 
᾿ ὰ 

ἀστενὴς ἐθάλαν τὴν ἀπὸ τὴν αὐλὴν τὴν ρηγάτικην χρυφὰ πι- ἦ- 

δεξία, μὲν τὸ νώσῃ ὁ ρήγας. Καὶ ἦτον θανατιχὸν εἰς τὴν Κύ- 
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Ε"- Καὶ ἅντα τὴν ἐπήρασιν εἰς τὸ Κα(θα)λλιχίον, τότε: ἀρ- 

΄» ᾿ 

χέψαν οἱ παπάδες νὰ ψάλλουσιν, χαὶ ἐπῆρ οὖν τὴν εἰς τὸ ὑμονα- 

στῆριν τοῦ Σὰν Τομένιχου, χαὶ ἐθάψαν τὴν εἰς τὸ μέγαν ῃῆ- 

μὰν εἰς τὴν ἀριστερὴν μερίαν χατὰ πρόσωπα τοῦ χιθουρίου 

τοῦ ρὲ Τζὰκ τοῦ πεθεροῦ τῆς. 
᾿ ͵ ᾽ ᾿ ͵ πε ἐπ Νὰ 

Καὶ τῇ πέπτῃ εἰς τᾶς τε΄ ἰανουαρίου τῆς αὐτῆς ἐχρονίας 
5» , ε Ἷ 

αυχα', ἐπόθανεν χαὶ ἡ κυρὰ ἡ ρήγαινα Χελουῆς τὲ Πρεζουηή, 

Οοῦριν τοῦ 
ε ῃ το κ Ἔλα Ι ᾿ Ἢ μρβ ἀν 
ἡ μητέρα τοῦ ρὲ Τζενίου, καὶ ἐθάψαν τὴν εἰς τὸ κι 
» ΄ -“ Α Ὕ , 

ἄντρος τῆς τοῦ ρὲ Τζάκ. 
Κ ᾿ : Ἂ ὃ Ἢ , , κ , δ Ὰ ΟΡ, Ἴ 

αἱ τὴν τετράδην, κε΄ μαρτίου αυχ ε΄, ἐδιαλαλῆσαν εἰς 

τὴν Λευχοσίαν χαὶ εἰς ὅλην τὴν Κύπρον, ὅτι χανένας υηδὲν 
τ 9 , Ἢ ΄ } ν᾽νι 

εἶναι ἀπότορμος τὴν Κυριαχὴν νὰ πουλήσῃ, οὐδὲ ν᾽ ἀγοράσῃ, 
᾽ ω»ϑ 7 » «- ,,“ 

οὐδὲ χαμμίαν πρᾶξιν νὰ ποίσῃ, οὐδὲ γομάριν. νὰ ἔλθῃ ἀπέξω 
᾿ ἢ ᾿ κ ς ἕ ἣξς κ 

τῆς χώρας, χαὶ τὸν νὰ τὸν εὕρουν νὰ τὸν βάλλουν εἰς τὴν 
᾿Ὶ ν 7 

φυλαχὴν νὰ τὸν χυῤδεντίζουν. 
Η φ6...9. , ὌΝ ᾽ ἐς τ ΄ὔ 

Καὶ πάλε οἱ ᾿Αζάπιδες ἐκουρσεῦγαν τὴν Συρίαν, καὶ τὰ 

κούρση ἐγοράζαν τὰ χρυφὰ ὁ Φιλιπποῦς Μπιχε(νὴν) ὁ ἐμπα- 
“- - « ς Ὕ , Η Α ς “- 

λῆς τῆς Λεμεσοῦ, χαὶ ὁ σὶρ Τζουὰν Γαζὲλ ὁ τζηύθιτάνος τῆς 

Αἰλυχῆς. Ὡς γίον εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ὁ θεὸς εἶναι χριτὴς 
» Ν,, ᾽ ἀλδ ἢ » ᾿ Ν “« 

δὲν ἀγδέχεται γὰ γκαλέσῃ τινάς, ἀμμὲ τὸ δίχχιον πολομᾷ, 
“ς 3, ε Ξ . -Ἄ,»ρ6 " τ ᾽ " 

διὰ τοῦτον ἔφυγεν ἕνας Σαρακηνὸς σχλάθος καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸ 

Κάργιος, χαὶ εἶπέν το τοῦ σουλτάνου πῶς χουρσεύγουν τοὺς 

Σαραχηνοὺς οἱ χουρσόριδες χαὶ ἀγοράζουν τὰ οἱ Κυπριῶταις, 

χαὶ σουφριάζουν τους, καὶ πολλὰ ἐθυμώθην χαὶ ἔπεψεν ς΄ χά- 
Ξ᾿ , 6 , δ΄ ᾿ γ ( ᾽ Π Ν 

τεργα, τῇ χς΄ σεπτεορίου αυκὸ χαὶ ἦλθαν εἰς τὴν Λεμεσὸν 

νὰ χατηγορήσουν τὴν ἀφεντίαν του “-- τούτη εἶναι ἡ ἀγάπη 

σας καὶ ὁ ὅρχος σας, ν᾽ ἀφήνετε τοὺς χουρσάριδες γὰ μᾶς χουρ- 
“2 ᾿ , , ε ΄, 

σεύγουν χαὶ νὰ δέχεσθε τὰ χούρση; Μανθάνοντά το ὃ ρήγας 
"» δ πὸ ᾽ ᾿ , , 
ἔπεψεν λᾷς τῶν ἀρυατῶν τὸν σὶρ Φιλίππου Προσόττου χαπε- 

, Α “Ὸ ἣΝ ᾿ ΄.ν" 

τάνον νὰ πᾷ νὰ βλεπήσῃ υ᾿ηδὲν ποίσουν ζημίαν. Τότε ἦλθεν 

ὁ Φίλιππος Πιχενὴν ὁ ἐμπαλῆς τῆς Λεμεσοῦ χαὶ ἐπῆρεν τὸν 
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σὶρ Φιλίππου Προθόστου, χαὶ τὸ φουσάτον ἀφῆχάν τὸ εἰς τὸ 

χαστέλλιν τῆς Λεμισοῦ, καὶ ἐπῆγαν οἱ δύο μὲ τοὺς παιδίως 

τοὺς διὰ ν᾿ ἀποσχεπάσουν τοὺς Σαραχηνούς: χαὶ ἐχράτεν ὁ 

Α᾽ἰσιαμπὰκ μίαν σαΐτταν χαὶ ἔδωχεν τοῦ σὶρ Φιλίππου Προ- 

Θόστου, χαὶ ἔπεσεν ἀποὺ τὶ ἄλογόν του εἰς τὴν γῆν" καὶ ἔφυ- 

γεν ὁ Φιλίππου Μπηκχενὶς μὲ τὸν παῖδαν τοῦ σὶρ Φιλίππου, 

χαὶ κεῖνον ἀφῆγάν τον εἰς τὴν γῆν, χαὶ ἦρταν οἱ Σαραχηνοὶ 

χαὶ ἐχόψαν τὴν χεφαλήν του, καὶ ἐγδάραν τὴν χαὶ ἐπῆράν τὴ 

τοῦ σουλτάνου εἰς τὸ Κάργιος. Τότες τὸ φουσάτον μᾶς ἐστρέ- 

φετον καὶ οἱ Σαραχηνοὶ ἐχατέθησαν χαὶ ηὕρασιν πολλ λὰ πρ ράγ- 

ματα ἀποὺ ταῖς πρα(μα)τείαις τοὺς Σαραχηνούς, καὶ ἐπῆραν τὰ 

ροῦχα τοὺς Βενετίκους, τὰ ἐχοῦνταν εἰς τὴν Λεμεσὸν εἰς τὸ 

σπίτιν τοῦ ᾿Αλφοῦ Σαντεμαρίς τοῦ μπ ταλίου τοὺς Βενετίχους - 

καὶ ἐκάψαν τὴν Λεμεσόν, καὶ ἕναν χαράδιν Κρητικὸν καὶ ἕναν 

χάτεργον χουρσάρικον, τὰ ποῖχ ἦσαν συρμένα εἰς τὴν γῆν. Καὶ 

ὡς γίον ἔρχουνταν, ἐμπλάσαν δύο γριπαρίαις Κουρουχιῶταις χαὶ 

ἐχάψαν ταῖς" εἰς τὸ ἕναν ἦτον ὁ ᾿Αντρόνιχκος καὶ ἔφυγεν εἰς τὴν 

γῆν, καὶ τὸ ἄλλον ἐπῆράν τὸ εἰς τὸ Κάργιος. Καὶ ἐπῆγαν εἰς 

τὰ Κουθουχλία χαὶ ἐποίχασιν πολλὴν ζημίαν, χαὶ ηὗραν τὸν 
7 

Σαραχκηνὸν τὸν σχλά όον τὸν ἐθαπτίσαν χαὶ ἐχράξαν τον Του- 
» Ἁ 

υνασήν, ὁ ποῖος ἀρνήθην τὸ βάπτισμαν τὸ ποῖον ἐπιάσαν ὕστε- 
, 

ἱ 

ρον εἰς τοὺς αὖ κθ΄ καὶ ἐκάψαν τον, διατὶ ἀρνήθην τὸ βάπτισμα. 

ρήγας ἔπεψεν χαὶ ἀρμάτωσεν δύο χάτεργα χαὶ δύο 

γαλιάτζαις καὶ ἐπῆγαν κουρσεύγοντα τὴν Συρίαν μὲ τὸν σὶρ 

Τουμᾶς Προθόστου, χαὶ ἔμπλασεν ἕναν κάτεργον ἀπὲ τὸ ᾿Α- 

γιάσιν καὶ ἐπῆρέν το, καὶ εἶχεν ἕναν Μαμουλούχην, μέγαν ἄν- 

θρωπον, χαὶ ἐφέραν τὸν εἰς τὴν χώραν εἰς τὴν φυλαχήν, χαὶ 

ὅσοι ἐγλυτῶσαν ἀπὸ τὸν σχοτωμὸν ἐφέραν τους εἰς τὴν φυ- 

λαχήν. 

Καὶ τὴν παρασχευγὴν εἰς τὰς γ΄ αὐγούστου αυχε ἐφέ- 

βάσιν χαρτία τοῦ ρηγὸς πῶς ἀρματόνουσιν ν΄ κάτεργα χαὶ ἤρ- 
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τασιν πρὸς τᾶς Χελώνας πρὸς τὴν ᾿Αχρωτ ἴκην, χαὶ τὸ σὰ 
37 ΕῚ Α Ε ΄ ΕΣ Η ᾿Ξ ΄ ΕΙΣ ᾿ 

τον Ὥρτασιν εἰς τὴν ἈΑμμόχουστον. Τοτες ἔπεψεν ὃ ρηγᾶς τὸν 
Ὗ 

ἀδελφόν τοῦ τὸν πρίντζης τῆς Γαλιλαίας καπετάνον μὲ ο ἀν- 

θρώπους τῶν ἀρμάτων μὲ τ' ἄλογα καὶ δύο χιλιάδες ΠΕΣ 
ΕΣ ,ὔ ι ΄, -Ὁ᾿ -- ΄ ὩΣ δ ΞῃΨ 

Συριάνους, Ἀρμένιδες, καὶ λευτέρους τῶν χωρίων, χαὶ γειρο- 

τεχνῖταις ἀπὸ τὴν Λευχοσίαν, χαὶ ἐπῆγαν εἰς τ 

ἀπέζευσεν μερτικὸν ἀπὸ τοὺς Σαρακηνοὺς καὶ μέρος ἀπὸ 

λογά τους, καὶ ἐχάψαν τὴν Τράπεζαν χαὶ τὴν Καλοψίδαν: χαὶ 

ἧ Ἢ 7. ἰτλρς' Ζ " σι ᾽)Δ1 ., ᾿ δὲ ΣΕ - ΄“ε τἡ ὃ πρίντζης ἦρτεν εἰς τὴν Σὲ ούρην χαὶ ὁὲν ἤξευρεν ποῦ εὑρί- 
Α » ε ᾽ ᾿ , ᾿ " 

σχουνται τὰ χάτεργα, οὐδὲ οἱ ἀπεζοί,. χαὶ τὸ γιύμαν ἐφέραν 
“- ν᾽ ᾿ ὮΝ ᾿ ε 

του μαντάτον πῶς εἶναι εἰς τὴν Καλοψίδαν: χαὶ ὁ πρίντζης 
» 

εἶχεν ἔρτειν εἰς τὸν “Αγιον Σέργην χαὶ ἐγύρευγ εν τοὺς Σαρα- 

χηνοὺς νὰ σμιχτῇ μετά τους, καὶ ἐμαθεν τὸ Ὁ ύθοι πῶς ἔο- 

χουνται ἀπὸ τὴν Σύδουρην. Καὶ εἰς τοὺς Στύλους ἀπάνω 

ο Α , 

ε 
- » αὖ ἢ ἮΝ 

ἕναν βουνάριν ηὕρασιν εἴχοσι Σαραχηνούς, ὀχτὼ χα χραλλάοιδες 

χαὶ ιβ΄ ἀπεζούς, χαὶ ἐτρέξασιν ἀπὸ τὸ φουσάτον τοῦ τ 
Ἐπὶ το ᾿ » 

χαὶ ἐσχοτῶσαν ς ἀνομάτους ἀπεζοὺς χαὶ ἐπιάσαν χαὶ σ΄ ζων- 

τανόν, χαὶ ἄλλοι ἐφύγασιν. Τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐγίνην μεγάλη 

πυρά, χαὶ ἀποθάναν ια΄ ἀνομάτο: ἀπὸ τὸ φουσάτον τοῦ πρίν- 

τζη, ἀπὸ τοὺς καδαλλάριδες, ὁ Τζουὰν τὲ Πουπί, ὁ Πιὲρ τὲ 

Τζαλλές, Μαφιὸλ. τὲ Σαντατώνι, ᾿Αλισάντρος Τετί, Γασπὰρ τὲ 

Βιανέ, Μπενὲτ δὰ Βισέντζω, ᾿Αρμανὸ Τουχὲτ ὁ βαχλιώτης τοῦ 

σὶρ Τζουὰν τὲ Γρινιέρς, φρέρε Τζάχε Πελεστρὶ Σπιταλιώτης 
“ - -, , ᾿ 

βαχλιώτης τοῦ Γαριτενεάλ, χαὶ ἕνας μορέτης Πάτζης, χαὶ ὃ 

Τζάχο Κα Καντὰχ ὃ λουσιέρης. Καὶ τὴν τετράδην εἰς τὰς ἡ αὖ- 

γούστου οἱ Σαρακηνοὶ ἔρχουνταν παραγιάλιν, παραγιάλιν, χαὶ 

ὃ πρίντζης ἀκλούθαν τους τῆς γῆς, καὶ ἔρχουνταν πρὸς τὴν 

Α'λυχήν, καὶ ἦλθαν ὀμπρὸς εἰς τὴν Πύλαν" ἐπέθανεν ἕνας παι- 

δίος Φλαμίγκος γουνάρης᾽ καὶ ὁ πρίντζης ἐπήγαινεν υὲ ὅλον 

τὸ φουσάτον του εἰς τὴν ᾿Αραδίππου χαὶ κείνην τὴν νύκταν 

ἐκοιμήθην εἰς τὴν αὐλὴν τῆς ᾿Αραδίππου. 

ΜΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. [ἀν] οι 
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Καὶ τῇ πέμπτῃ, τῇ θ΄ αὐγούστου, ἔπεψεν ἀπὸ τοὺς λᾶς 

του νὰ πᾶσιν εἰς τὴν ᾿Αλυχήν, καὶ ἐχεῖ ἐμπλάσαν Σαραχηνοὺς 

ἀπεῖ. οὖς, καὶ ἐπολεμίσαν ἀντάμα, χαὶ ἐσχοτῶσᾶαν οἱ Σαραγ.ηνοὲ 
Ε) Ἁ Ἁ “Ὁ Ἁ -Ὁ΄ .: ’ ι Α Ἑ 

ἀπὸ τοὺς λᾶς μας τὸν Στροῦθον τὸν γεραχάρην, καὶ τὸν Τζάχο 
" ᾽, ᾿ κ -Ξ ᾽ , ᾿ ᾿ τὰ 

τε Φλουοί, χαὶ τὸν Τουμᾶς ἈΑρμαράττην τὸν βαχλιώτην τοῦ 

πρίντζη, χαὶ τὸν Τζάκον τὸν Κιθριώτην ἀπὸ τοὺς χειροτεχνί- 

ταις τῆς Κύπρου, ὁ ποῖος ἦτον διαλαλητής, καὶ τὸν σὶρ Τό- 

ος τὲ Κονστᾶς χαδαλλάρης ᾿Αρμένης. Καὶ τὴν παρασχευγὴν 
“Ἐν 

εἰς τὰς δέκα αὐγούστου ἐφέρασιν μαντάτον τοῦ ρηγὸς τὸ με- 

σημέριν, τὸ πῶς οἱ Σαραχηνοὶ ἐκάψαν τὰ Κελλία καὶ τὴν ᾿Α- 
ὔὕ ᾿ ἴξι ᾿ ᾽ , " Ν , ᾿ . ᾿ , 

ραδίππον, χαὶ οὗλον τὸ ἀπλίκιν τὸ δεσποτιχόν, καὶ τὸ ἀπλίκιν 
᾿ .} -“ , ΄ὔὕ ε ΄ὔὕ } ᾽ὔ ι . ἢ 

τοῦ πύργου τῆς Αλυχῆς, καὶ τὴν Αγρίνουν, χαὶ τὴν Ρρωμο- 

ἵξ 
φ 

-» αξίαν χαὶ τὸ Κίτιν, καὶ ἐχαύασιν ἀποὺ τόπον εἰς τόπον. Καὶ 

ἀποὺ μίαν τρύπαν ὅπου ἦτον εἰς τὴν Λεμεσὸν εἰς τὸ χάστρον 

καὶ δὲν ἦτον χτισμένη ἀπέσω, χἄπγοι σκλάθοι Σαραχηνοὶ ἐ- 

ξεῦράν τὴν ὅπου ἐδουλεῦγαν εἰς τὸ αὐτὸν χάστρον, τοὺς ποίους 

εἴχασιν ἀγοράσειν ὅνταν ἦλθεν ὁ μαντατοφόρος, ἔδειξάν τούς 

τὴν, καὶ ἐμπάσαν τοὺς καὶ ἐπῆραν τὸ αὐτὸν χάστρον, χαὶ ἐ- 

σχοτῶσαν τὸ Στέφανον τὲ Βισινσὲ τὸν ἐμπαλῆν τῆς Λεμεσοῦ, 

χαὶ ἐπῆραν τὸν Ρεχουνίατον χαὶ πολλοὺς ἄλλους λᾶς. 

Καὶ τὸ σάδόατον εἰς τὰς τα΄' αὐγούστου θεωρῶντα ὁ 

πρίντζης πῶς τὸν ἐδιαφεντεῦγαν οἱ βουλευτάδες τοῦ νὰ μὲν 

ἐσμιχτῇ μὲ τοὺς Σαρακηνοὺς, καὶ μὲ ὄμορφο μόδον ἦτον τρι- 

γυρισμένος ἀπὸ τὸν ρῆγα μηδὲν ἔογῇ ἀπὸ τὴν βουλήν τους, 

τοὐτέστιν τοῦ σὶρ Τζουδν τὲ Γρινιέρς καὶ τοῦ σὶρ Πατῇ τὲ 

Νόρες, καὶ τὸν σὶρ Μπές, καὶ πολλὰ ἦτον βαουμένος χαὶ κον- 

τοχρατέτον. 

Καὶ τῇ κβ΄ αὐγούστου ἦλθεν εἰς τὴν Λευχοσίαν" τότε 
᾿ 

ὁ ρήγας ἔπεψεν τὸν Τομισίον Ταπαλίον τὸν βισχούντην τῆς 
,ὕ 

Λευχοσίας χαπετάνο « εἰς τὸ φουσάτον, καὶ ἐπῆραν τὸν χου- 

φάνον χαὶ ἄλθαν εἰς τὴν Λεμεσόν. Καὶ ἅνταν ἐγροικῆσαν οἱ 
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Σαρακηνοὶ τὸ ἔλα τοῦ φουσάτου, ἐποίκασιν ἔγχρυμμαν καὶ ἐ- 

ξέδησαν η΄ ἀνομάτοι χαὶ ἐκομπόναν τὸ φουσάτον, μπὰς νὰ πάγῃ 

ἀπάνω τους, οἱ πγοὶ ὀχτὼ Σαρακηνοὶ ἦσαν ἀπάνω εἰς τ᾽ ἄλο- 

γα καὶ οἱ λᾶς μας ἀρχέψαν νὰ τρέξουν ἀπάνω τους " καὶ ἕνας 

χωργιάτης εἶδεν ἀποὺ ψηλὰ τὸ ἔγχρυμμαν, καὶ ἐχατέθην κάτω 

καὶ ἔχραξέν τους καὶ ἐδιαφέντευγέν τους μηδὲν πάγῃ τινός, ὅτι 

ὀπίσω εἶνα! τὸ ἔχχρυμμαν- τότες ἔστρεψαν χαὶ ἐστρέφουνταν. 

Καὶ θωρῶντα τὸ φουσάτον μας πῶς ἐστρέφετον, ἀπήδησαν καλὰ 

λ΄ καδαλλάριδες Μαμουλοῦκοι, ἀρματωμένοι καδαλλάριδες, καὶ 

ἔρχουνταν γάλιν, γάλιν ἀπάνω τοῦ φουσάτου μας" χαὶ ὁ βι- 

σχούντης ἐπῆρεν τὸ φουσάτον καὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Παλαμίδαν, 

χαὶ χεῖ ἐγιομάτισεν, καὶ ἀπογίομαν ἐπῆγεν εἰς τὸν Λιμνάτην. 

Καὶ οἱ Σαραχηνοὶ ἤλθασιν εἰς τὴν Παλαμίδαν" χαὶ ὅπου πὴ- 

γαίνασιν οἱ Σαραχηνοὶ ἐκαύγασιν τοὺς τόπους " θωρῶντα οἱ Σα- 

ραχηνοὶ ὅτι ἀποὺ τὸ φουσάτον μας δὲν εἶχεν ψυχὴν νὰ σμικτῇ 

μετά τους, ἀμμὲ πάντα ἐφεῦγαν καὶ ἐστρέφουνταν εἰς τὴν Λε- 

μεσόν, ἐκεῖνοι ἐνέθησαν εἰς τὰ κάτεργα καὶ ἐπῆγαν εἰς τὸ 

Κάργιος, χαὶ ἐράλαν τὸν Ῥεχουνιάτον εἰς τὴν φυλαχὴν μὲ τὸν 

Αἰντρόνιχον τὸν Κουρουχιώτην᾽ ὅτι ἀφὸν ἐπῆραν τὸν ρῆγα, ὡς 

γίον κάτωθεν θέλω τὸ πεῖν, ἐπέψαν μίαν τζούρμαν νὰ πάρῃ 

τὸ πιχρὸν μαντάτον τοῦ σουλτάνου, πῶς ἐπιάσαν τὸν ρῆγα, 

καὶ ἐπέψαν χαὶ τὸν Ρεχουνιάτον, καὶ ἐκαύσασιν χαὶ (τὸν ᾿Αντρό)- 

νιχον, χαὶ οἱ δύο ἐδῶχαν θάνατον διὰ τὸν γλυχὺν ᾿Ιησοῦν - χαὶ 

ἐδέκτησαν τὸν θάνατον εἰς τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, παρὰ νά- 

χαν ζήσειν εἰς τὰ ψέματα, νᾶχαν μουσθλουμανίσειν, καὶ ἐξη- 

τιμάσαν τὸν σουλτάνον καὶ χείνους ὅπου τοὺς ἐχριτηρεῦγαν " 

καὶ εἰς τὸ ὕστερον ὁ σουργέντης ἔκοψεν τὰς κεφαλάς τους ταῖς 

ἁγίαις, χαὶ ἐδῷῶχαν ταῖς ἁγίαις τους ψυχαῖς εἰς τὰς χεῖρας τοῦ 

θεοῦ τοῦ ζῶντος, καὶ αἰωνία τους ἡ μνήμη" καὶ ἔσμιξέν τους 

ἡ ἐχχλησίχ μὲ τοὺς μάρτυρες καὶ ἐκανονίσαν τους. 

Παγαίνοντα τὰ βρωμισμένα μαντάτα εἰς τὸν ἄθεον σουλ- 
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τάνον, καὶ εἰς τὴν Δαμασκὸν ἐγροίχησέν τα ἕνας καλὸς ἄνθρω- 

πος τὸν εἴχασιν οἱ Σαραχηνοὶ δι ἅγιον" ὁ ποῖος ἔμαθεν τὸ κα- 

χὸν χαὶ ζημίαν ἁποῦ ἐποῖχαν οἱ Σαραχηνοί, χαὶ ἐπικράνθην 

ποχλά" ὅτι εἰς τὸν χαιρὸν ὅπου ἐδιάθην, ἔμαθεν τ᾽ ἀνχπιλήμια- 

τα ὅπου ἀναπιλᾶτον ὁ σουρτάνος τὸν ρῆγα, καὶ ξεύρει χατὰ 

τὴν δύναμίν τοῦ χαὶ τὰ χάτεργα τὰ ὥρισεν νὰ ἀρματωθοῦν, 

ΧΝ αἱ ὡς ἐχεῖνος ἁποῦ γροίχησεν ἀποὺ τὸν σὶρ Τουμᾶς Προῦό- 

στου τὸν μαντατοφόρον τοῦ ρηγὸς χαὶ ἀπὸ τὸν σὶρ Τζουὰν 

τὸν ᾿Αποδεχάτορον τὸν πραματευτὴν ταῖς ἀντριαῖς τοῦ ρηγός, 

τὴν χαλοσύνην του, ἀγάπησέν τον ὁ ποῖος δὲν ἦτον πολεμί- 
ι 

ϊ 
«“ ΓΝ , 5.ν 6 ) Ῥ «ἰῇ Ξ ε ΘΟ, ᾿ 

στῆς ὅτι ἔδωχέν του ἀχριοὰ χανισχία καὶ ὁ Προοόστους χαὶ 
ΓΡ, , ᾿ δι » “ ᾿ Ἁ ,ὔ Α , 

ὁ ᾿Αποδοχάτορος, καὶ δὲν ἀκοῦσε νὰ τὰ πάρῃ, παροὺ πράματα 

τοῦ φαγίου, ὅτι ἦτον πολλὰ πλούσιος, ὅτι ἐστάθην κουντέντος 
᾿ » , ε “- Α “Ὕ»Ἥ ἀποὺ τοὺς ἐξόδους ἁποῦ πολομούσασιν. Καὶ διὰ τοῦτον ἔπεψεν 

τὸν ἠγαπημένον του υἱὸν εἰς τὸν ρῆγα νὰ τὸν ἀποτσακίσῃ ἀπὸ 

τὸ καχὸν θέλημαν τὸ εἶχεν νὰ πάγὴ γὰ χκαταπροσωπίσῃ τοῦ 
ς 5 ς ἣν . 

σουλτάνου, ὅτι εἶναι ὁ σουλτάνος πολλὰ δυνατὸς, καὶ παρὰ τὰ 
, ." , ε , .«“ Ε ε ͵ὕ , 

πάντα βουθᾷ του χαὶ ἡ δικαιοσύνη, ὅτι ἔμοσεν ὃ ρήγας καὶ 
- ᾿ ΕῚ 5 

οἱ λᾶς του νὰ μὲν δώσουν σιτάριν ἢ φαγούραν τοὺς χουρσάρι- 

δες, οὐδὲ ν ἀγοράζουν τοὺς σκλάδους ἀπὸ τοὺς χουρσάριδες, 

χαὶ ἐγινῆσαν ψεματάριδες. ᾿Αχομὶὲ ἐμήνυσέν του τὸ πῶς ἔδαλ- 

λεν ἀπουχάτω του ὁ σουλτάνος ὅλα τὰ ρηγάτα τῆς Συρίας 
" Α 

ἀπὸ τ᾽ ̓ Αγιάσιν ὡς τὸ Χαλέπιν, καὶ εἰς τὴν Δαμασκὸν χαὶὲ εἰς 

τὴν Τρίπολιν χαὶ εἰς τὸ Γεροσόλυμαν ὡς τὸ Κάργιος, χαὶ ἀν- 
Ἂς - τυ Ν᾿ 

χάλει τὸν νοῦν του, θέλει ξηλοθρέψειν τὸ ἄτυχον νησὶν τῆς Κύ- 
“ ᾿ "Α͂ ψο.; χων ς͵ ΄' ι αν ς τ' ι 

πρου, καὶ ἔχραξέν τον. δια υἱόν του. Καὶ χεῖνον οἱ Σαρακηνοὶ 
᾿ "-“7 , ἈΝ «“ -. » , -- ΓῚ 

ἐχρατοῦσάν τον διὰ ἅγιον. Καὶ ὅλοι ἀγρωνίσαν πῶς ὃ ρήγας 
᾽ Α " 

ἐτζάκισεν τὰ στοιχήματά του χαὶ διδοῖ φαγούραν τοὺς χουρ- 
, ὃς Η ᾿ 5 , ν᾽ " Ἁ ᾿ 6 τῶ ΙΝ ἃ 

σάριδες, καὶ ἀγοράζουν καὶ τοὺς σκλάθους χαὶ ἐθαυμάζετον ὃ 
“ 3 , , , "- Α ᾿ »ἥ - 

σουλτάνος, --α ὅτι ἐμηνυσὰ του δύο φοραῖς μὲ τὰ ξύλα μου, ὅτι 
᾿ , Α ͵ ι » Ἷ πῆνὸν Νἵὔ͵ ,᾿ 

γὰ πέψῃ γὰ στερεώσῃ τὴν ἀγάπην, καὶ δὲν δείχνει φανόν" φαί- 
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νεταί μου, οὗ πολλὰ εἶναι φρόνιμος, οὗ πολλὰ εἶναι πελλός- 

διὰ τοῦτον προυμουτιάζω του εἰς τὸν θεόν, νὰ ποίσω ὅλην μου 

τὴν ἀφεντίαν νὰ δῷ ἂν ἠμπορίσω νὰ βγῶ εἰς τὴν ἄχραν του, 

χαὶ νὰ χόψω τὸ βρωμονησὶν τῆς Κύπρου, παρὰ νὰ ἔχω τὴν 

πλημμελιάν τους πάντοτε! 

Τοῦτα οὗλα ἐγροίκησεν ὁ σιεχᾶς, χαὶ ηὗρεν καὶ εἰς τὸν 

καιρόν του πῶς πολλαῖς φοραῖς ἐπῆραν οἱ Σαρακχηνοὶ τὰ νησία, 

χαὶ ὅλα ἀντάμα ἀναγχάσαν τον νὰ τὰ μηνύσῃ τοῦ ρηγός, νὰ 

τοῦ δείξῃ τὴν ἀγάπην ἁποῦ τὸν ἀγάπαν" χαὶ ἀνάγχασεν τὸν 

υἱόν του διὰ νὰ ἔλθῃ εἰς τὸν ρῆγα εἰς τὴν Κύπρον, καὶ ἔγρα- 

ψέν του ἕναν χαρτίν, καθὼς χάτωθεν δηλοῖ. 

« Πᾶσα χάριν γεμάτε ἀφέντη, καὶ τρισεντιμότατε χαὶ 

τρισάχριθέ ὕὑου καὶ πολλά μου ἠγαπημένε, πολομῶ σου νῶσιν, 

ὅτι μετὰ ἀληθείας ἐγροίκησα τὸ πῶς ὁ σουλτάνος εἶναι πολλὰ 

ἀγγρισμένος μετό σου, καὶ ἔμαθα πῶς ἐσοὺ εἶσαι ἀφορμή, καὶ 

πολομᾷ μεγάλην ἀρμόδαν νὰ ἔλθῃ ἀπάνω σου καὶ ἀναξηλείψῃ 

τὸ νησίν σου" καὶ ἐμήνυσέν σου δύο φοραῖς νὰ πέψῃς νὰ στε- 

ρεώσῃς τὴν ἀγάπην, καὶ φανὸν δὲν ἔδειξες " ὁμοίως λαλοῦν του 
Α 

πῶς φουμίζεται ὁ λαός σου νὰ τὸν παιδεύσουν, καὶ τότες νὰ 

ποίσουν ἀγόπην, διὰ νὰ κουσέψουν ἀμάλωτα Σαραχηνούς, νὰ 

δηγοῦν ταῖς χλερονομίαις τους. Παιδίν ὕου, ἐγροίχησα τὰ χα- 

θίσματα τὰ σοῦ ἔδωκεν ὁ θεός: διὰ τοῦτον παρχαχαλῶ σε νὰ 

μὲν τοὺς πιστεύγῃς τὰ λογία τοὺς λᾶς σου, καὶ φαίνεταί σου 

καὶ ἠμποροῦν νὰ ἦναι ἀληθεία, ἀμμὲ εἶνα: ψέματα - καὶ σοφὸς 

εἶναι ὅπου διαοάζει διδασκαλίαν ἀποὺ ἄλλους, ὅτι μανθάνει ἡ 

γνῶσι, καὶ λείπεται τὴν παίδευσιν. Διὰ τοῦτον παραχαλῶ:σε 

ὡς ὅσον ἠμπορεῖ, καὶ θειορκίζω σε εἰς τὸν πλάστην σου, μηδὲν 

θελήσῃ νὰ ὑπῆῇς ἐς τὸ χρίμαν τοὺς λᾶς σου, ὅπου μέλλει νὰ 

χενωθῇ τὸ αἷμάν τους εἰς τὸ νησίν σου ὅτι ὁ ἀφέντης ὁ σουλ- 

τάνος τίτοιος ὡς γίον παραμπρὸς δὲν εἶναι, ὅτι ἐχράτεν τὴν 

ἀφεντίαν περφόρτζα καὶ πᾶσα ἀμιρᾶς ἔθελε νὰ πάρῃ τὸ σουλ- 
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τανίκιν, τώρα ὅλοι γοὶ ἐχθροί του ἐδιάθησαν, χαὶ ἄλλους ἐσχό- 

τωσεν, καὶ ἄλλοι ἐπεθάναν, καὶ ἄλλοι παραδόθησάν του, καὶ 

προυμουτιάζω σου καὶ εἶναι εἰς μεγάλην ἀφεντίαν, μονοχράτωρ 

τοῦ μουσθλουμανίου, καὶ παρὰ τὰ πάντα εἶναι πολλὰ πλού- 
᾽ 

σιος παρὰ σέναν, καὶ ἔχει καὶ πολλοὺς σοφοὺς εἰς τὴν βουλήν 

του, χαὶ τὰ φουσάτα περίττου πειρασμένα τοῦ κόπου παρὰ τὰ 

δικά ἱ δὲν σοῦ ξηγοῦμαι διὰ ἀνθρώπους ἀρματωμέ ικά σου, χαὶ δὲν σοῦ ζηγοῦμαι διὰ ἀνθρώπους ἀρματωμένους, 
Ε Ἁ ᾿ ᾽ , 5» μ ι ΕΥ ΝᾺ ,’ 

ἀμμὲ διὰ ἀνθρώπους ἀντριωμένους, καὶ εἶναι διδασχαλεμένοι, 

ὅτι ἔχει μητροπόλεος ὅπου εἶναι δυναταῖς παρὰ ταῖς δικαῖς σου 
,ὕ ἣ ΩΣ δι ᾿ [2 

χαὶ πλουσίαις παρὰ τὴν χώραν σου, καὶ ἂν δὲν πιστέψης ὅρισε 

νὰ σοῦ φέρουν τὸ χαρτὶν τὸ χράζουν Μαππεμοῦντι, καὶ ἄνοι- 
, ᾿ , “δ᾽ ὦ Α » ΄ὕ : οὶ ἐξ , 

ξέ το καὶ θέλεις ἰδεῖν τὴν ἀφεντίαν τὴν χρατεῖ ὁ σουλτάνος" 

καὶ ἡ μεγαλότητα τοῦ νησίου σου εἶναι μία πέτρα φυτεμένη 
"2 

εἰς τὴν θάλασσαν. Καὶ μὲν γενῇς ἄπιστος, ἀλλὰ πίστευσαί 

μου ἐγὼ πολομῷ εἰς αὑτόν σου, ὡς γίον πολομᾷ χαλὸς πα- 

τὴρ πρὸς τὸν υἱόν του᾽ δὲν ἠξεύρω, ἂν ἦναι ὁ θεὸς ἀγγρισμέ- 
[, 

γος μετα σου, χαὶ οἱ συνθουλατόροι σου μισοῦν σ σξς χαὶ χωλύουν 

σε᾿ χαὶ προυμουτιάζω σου, ὅτι ἀπὸ τὸν χαιρὸν τοῦ Μελαίζα 
- . κ 3 » ὮΝ . 

χαὶ τοῦ Μπάρχκου, ὁ θεὸς δὲν ἔπεψεν ἄτζου δυνατὸν σουλτά- 

νον᾿ προ ΗΝ ουτιόζω σς εἰς τὸν ποιητὴν τοῦ οὐρανοῦ χαὶ τῆς 
Α 

γῆς, ὅτι ἂν δὲν ἀπ τοστραφῆῇς ἀπὲ τὴν μωρικὴν βουλὴν τούτην, 

θέλεις νικηθῆν, καὶ θέλεις χαλαστῆν, καὶ θέλεις ἐξοριστῆν, καὶ 

ὉΠΟῪ θέλεις τὸ μετανώσειν, καὶ δὲν ἀφεληθῇς. Υἱέ μου, πάγω 
ΝΣ 

α ὃ δ ὦ , 

τῆς συνειδήσης μου καὶ χατάδιχα τῆς πίστης μου, 
΄ ᾽ - ᾿ ᾽ ΡΝ 

ἘΠΕ εἶσαι ἄλλος παρὰ τὴν πίστην μου, καὶ ἀσιζιάζω σε χα- 
Ἔν ΒΞ 

ταὸιχα τοῦ ΩΝ ἀφέντη μου ὀρθοδόξου, ἀλλὰ ἡ ἀγάπη ἡ μεγάλη 

τὴν ἔχω μετά σου ἀναὴ αὐΐει με τοῦτον ποῖσαι. ᾿ῶ-ς γίον γροι- 

χῷῶ ἀποὺ ξένους χαὶ ἀπὸ τοὺς λᾶς σου τὰ ζξζηγοῦνται διὰ τὰ 

καλά σου χαμώματα, χαὶ ἔχω σε διὰ ἀκριθόν μου παιδίν, ὡς 
Ἀ ΕἿΣ ε , Ε Ἵ ’ ι , 

θεὸς οἶδεν, ὡς γίον νὰ εἰχά σε γεννήσειν, καὶ παραγγέλλω σου, 

μηδὲν βάλλῃς τὸ χορμίν σου χαὶ τὴν βασιλείαν σου εἰς δικιμήν, 
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χαὶ παραχαλῶ τὸν θεὸν νὰ σὲ ἀποῦγάλλῃ ἀπὲ τὰ χέργια τοὺς 

Σαραχηνούς" χαὶ διὰ πιστὴν ἀλήθειαν χαὶ τελειουμένην ἀγάπην. 

πέμπω σου τὸν ἀχριθόν μου υἱόν, καὶ εἴπουν του πολλὰ λογία 
ΩΣ 

νὰ σοῦ συντύχῃ, χαὶ πίστεψέ του εἴ τι σοῦ πῇ. Αλλον δὲν σοῦ 

γράφω᾽ τοὺς ὁρισμούς σου ὅριζέ υξ ὁ θεὸς νὰ σὲ πολυχρονῇ.» 

Καὶ ἅνταν ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ σιέχη εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον 

υὲ τὸ χαρτὶν καὶ μὲ χρήσιμα χανισχία, χαὶ ἐποῖχάν το νῶσιν 

τοῦ ρηγός, ἐκάτσεν ὁ ρήγας εἰς τὴν βουλήν, χαὶ εἶπάν του 

ὅλοι οἱ καθαλλάριδες νὰ μὲν τορμίσῃ νὰ τὸν ἀφήσῃ νὰ μπῇ 

ὀμπρός του, διὰ νὰ μὲν τὸν μαγέψῃ καὶ τὸ φουσάτον του, διότι 

οἱ Σαοαχηνοὶ πολλὰ τὰ τρέχουν, καὶ μὲ τὴν τέχνην τῆς ἀ- 

στρολογίας ἡμποροῦσ, νὰ υᾶς χαλάσουν ἀπὸ τὸν χόσμον. Ὅν- 

ταν ἐγροίκησεν ὁ ρήγας τὴν βουλὴν, ἐθέλησε νὰ ποίσῃ τὸ πεῖν 

τους, χαὶ ὥρισε νὰ μὲν τὸν φέρουν ὀμπρός του, ἀμμὲ νὰ τὸν 

πάρουν ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον εἰς τὸ Λευκόνιχον. Καὶ ἔπεψεν 

τὸν μάστρε Τζουὰν Συνγχριτιχὸν τὸν ἰατρὸν καὶ τὸν Περρῆν 

Πελεστρίον τὸν βαχλιώτην του, καὶ ἔφερέν τον καὶ ἐδούλευγέν 

του ἀποὺ πᾶσα πρᾶμαν τὸ ἐχρήζετον- καὶ ἔπεψεν τζουρτζου- 

μάνον τὸν σὶρ Μανοὴλ Δαοὶδ τὸν λουσιέρην του, καὶ ἔπεψεν 

τὸν κὺρ Βασίλη τοῦ Σαχχῇ μετά του νὰ τὸν ὁδηγᾷ μουφλετ- 

τία ἄσπρα, χρασὶν ἄσπρον τοῦ στομάτου τοῦ ρηγός, χαὶ στο- 

μαχικά, καὶ ἄλλα πολλὰ ὄμορφα πράματα. ὃ ποῖος εἶχέν τὰ 

γιὰ οὐδετίποτες, ἀμμ' ἐζήταν διὰ νὰ ἔλθῃ ὀμπρὸς τοῦ ρηγός, 

καὶ δὲν εἶχαν ὁρισμόν, οὐδὲ ἐτορμοῦσαν νὰ τὸν φέρουν: καὶ 

ἅνταν ἐγανάχτισεν ὁ υἱὸς τοῦ σιέχη, εἶπεν τοῦ Πιλιστοῦ ““- 

διδῶ σου θ΄ δουχάτα, χαὶ ἔπαρ με ὀμπρὸς εἰς τὸν ρῆγα, οὗ δὲ 

κανοῦ σε μαντατοφορίαν εἰς τὸ ρῆγα γὰ μὲ ἀφήσῃ νὰ πάγω 

ὀμπρός του, ὅτι ἔχω πολλὰ λογία χρυφὰ διὰ νὰ τοῦ συντύχω 

διὰ τὸ καλόν του. ὋὉ αὐτὸς Περ ἦλθεν χαὶ πολλὰ ἐδίασεν οἧς 
" ὩΣ ᾿ «ὦ ς ᾿ ἧς ᾿ Α “ ν ΣΕ ᾿ ᾿ ͵) 

τὸν ρῆγα νὰ τοῦ δώσῃ ὁρισμὸν διὰ νὰ τοῦ τὸν φέρῃ, καὶ ψό- 

β 
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ταν δὲν ἠμπόρησεν πλέον, ἐστράφην" χαὶ ὅνταν τὸν εἶδεν ὁ 

υἱὸς τοῦ σιέχη καὶ δὲν τοῦ ἔφερεν ὁρισμὸν νὰ ἔλθῃ εἰς τὸν 
, » Ἁ Ν 

ρῆγα, εἶπέν του - ἀδελφέ, ἔχω ἕναν χρυφὸν χαρτὶν ἀπὲ τὸν 

πατέραν μου, καὶ ἔπαρ το χαὶ δός το τοῦ ρηγός. Καὶ ἄνταν τὸ 

ἔφερεν τὸ χαρτὶν ἔμπροσθεν τοῦ ρηγός, ἐδιαφεντέψαν τον οἱ 

χαδαλλάριδες γὰ μὲν τὸν βάλλῃ εἰς τὸ χέριν του, ἀμμὲ ἔδω- 
͵ τ ᾿ “7, ᾿ τὰ , , , 

χέν το τοῦ σὶρ Τζόρτζε Χατὶπ καὶ ἐμεταγλώττισέν το φράγ- 
Ἴ-; ᾿ » , Μ᾿ - “- τ 

γικα καὶ ἅνταν τὸ ἐδιαθάσαν ἔμπροσθεν τῆς βουλῆς, εἶπάν 
» ε, - Ἷ εΥ Ἁ ἔκ ,ὔ Π 

του ---α ἔξευρε ὅτι ὁ σουλτάνος εἶναι πολλὰ πληζισμένος διὰ 

λόγου μας χαὶ φούᾶται, καὶ διὰ τοῦτον θέλει νὰ ποίσῃ ἀγάπη, 

καὶ παρακαλεῖ, καὶ μήνυσεν τοῦ σιέχη νὰ πέψῃ τοῦτον Τὸ 

χαρτὶν διὰ νὰ μᾶς κομπώσῃ, διὰ νὰ μὲν πᾶμεν ἀπάνω του" 
ι Ἂς ᾿ς ΕΞ ἌΝ Ὅλ ΑΙ ἘΝ θέλ οΥ ΔΝ , λά 

χαὶ προυμουτιάζω σου, ἂν πᾶμεν, θέλομεν φέρειν τόσους σχλά- 

όους, ὅτι θέλομεν γεμώσειν τὸ νησίν. Καὶ ἄλλα πολλὰ λογία, 
Ἅ Ἄς ὦ » » , ε “" δὲ τα “ " 

βουλὴν ἄπρεπην ἄπραχτους ἀνθρώπους ἁποῦ δὲν ἠξεῦραν τὸν 

χόσμον! Τότε ἔπεψεν χανισχία καὶ ἀντίλογον τοῦ ὑἱοῦ τοῦ 

σιέχη, χαὶ ἐστράφην εἰς τὸν χύρην του πολλὰ πιχραμένος. 

Καὶ ἅνταν ἐπέσωσεν εἰς τὸν πατέραν του τὸν σιέχην, καὶ 

θωρῶντά τον πιχραμένον, καὶ εἶπέν του πῶς δὲν τὸν ἀφῆχαν νὰ 

δῇ τὸν ρῆγα, πολλὰ ἔπληξεν, καὶ εἶπεν --Ξ ἐγὼ ἔθελα γὰχα 

πέψειν τὸν υἱόν μου τοῦ σουλτάνου διὰ δουλίαις ταῖς εἶχαν 

διχαῖς του, ἐγὼ ἐφάνην μου νὰ ποίσω φιλανθρωπίαν μὲ τὸν 

ρῆγα, καὶ τούτην τὴν τιμὴν μοῦ ποῖκεν ! τὸν ἀκριθόν μου υἱὸν 

δὲν τὸν ἔμπασεν ὀμπρός του! ἀκωλύτως τὸ θέλημαν τοῦ θεοῦ 

εἶναι, ὅτι νὰ μείνῃ εἰς τὴν ἀφεντίαν τοῦ ἀφέντη μου τοῦ σουλ- 

τάνου, διὰ τὴν σουπερπίαν τους! 

᾿Αχομὶ νὰ σᾶς δείξω χαὶ τίντα θαῦμα ἐροματίστην μίᾶς 

γυναίχας περὶ τὴν Κύπρον ἀπὲ τὴν ᾿Αλεξάνδραν. Ἤτον ἱέα 

χριστιανὴ, ἡ ποίχ εἶχεν ἕναν υἱὸν ις΄ χρόνων ὀνόματι Γεώρ- 

γίον, τοῦ ποίου ἐνέθην του μεγάλη ἀγάπη νὰ πάγῃ εἰς τὰ 

Ἱεροσόλυμα εἰς τὸν τάφον τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ προσχυνήσῃ ὅ- 
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λὴν τὴν γῆν τοῦ Κυρίου, χαὶ πάντα ἐλάλεν τὸ τῆς υμτέρας 

του, καὶ δὲν τὸν ἄφινεν διὰ τὸν φόθον τοὺς Σαραχηνούς, ἐλά-. 

λεν του --- υἱέ μου, θωρεῖς πῶς εἶναι θυμωμένοι χαὶ ἀγχαρωμ.- 

μένοι οἱ Σαραχηνοὶ υετὰ τοὺς χριστιανούς, χαὶ θέλεις νὰ παρ- 

πατῆς μεσόν τους ἀποὺ τόπον εἰς τόπον; Ὃ υἱός τῆς ἦτον ἐ- 

νάρετος χαὶ καλῆς ζωῆς, καὶ δὲν ἄλλαξεν ποτὲ τὸ θέλημιόν του 

ἀπὸ ταῖς. ἐντολαῖς τοῦ θεοῦ, χαὶ δὲν ἔφευγεν τῆς ἀγάπης, 

ἀμμὶ ἐπλημμέλα νὰ τελειώσῃ τὴν ἐπιθυμίαν του" μίαν τῶν 

ἡμερῶν εἶπεν τῆς μητέρας του --- ἀγλυχεῖα μου μητέρα, πα- 

ραχαλῶ σε νὰ μὲ ἀφήσῃς νὰ πάγω, καὶ ἂν ἦναι οἱ Σαραχηνοὶ 

μὲ τοὺς χριστιανοὺς ὀχτρεμένοι, ἴντά ᾽χομεν νὰ φτιάσωμεν ἐ- 

ὑεῖς, ὅπου εἴμεστεν δοῦλο: τοῦ θεοῦ, ὅπου πᾶμεν νὰ δουλεύ- 

σωμεν διὰ τὴν ψυχήν μας; πθτον τὴν μητέραν του νύκταν 

χαὶ ὑέραν, χαὶ ἐχουντετίασεν νὰ π ἀγὴ μετά του, καὶ ἐπῆρεν 

τίποτε φαγούραν, καὶ ἐξέθησαν καὶ ἐπῆγαν τὴν στράταν τους. 

Καὶ ἐπερπατοῦσαν γ ἡμέραις, χαὶ εἰς τὴν στράταν ηὗραν υὑίαν 
Ψ , ι 

ὄμορφην βρύσιν, καὶ εἶχεν ἕναν ὄμορφον δεντρόν, χαὶ πολλὰ 
- ἄρεσεν τοῦ παιδίου νὰ μείνῃ ἐκεῖ ν ἀναπαυτοῦν, καὶ εἶπεν τῆς 

υἱητέρας του ---- μάνα, ἀς μείνωμεν εἰς τὸν ὄμορφον τόπον τοῦ- 

στον. Καὶ τὸ νὰ βάλλουν τὰ ροῦχά τοὺς εἰς τὴν γῆν, δόξου 

ἕναν ὄφιν χαὶ ἦρτεν τρεχάτον χχὶ ἐνέθην εἰς τὸ δέντρον᾽ ὁ 

παιδίος ἐφοσήθην καὶ εἶπεν τῆς μητέρας του ---- μητέρα, φο- 

δοῦμαι, ὡς γίον νὰ χοιμηθοῦμεν μὲν κατεδῇ ὁ ὄφις καὶ ἀδι- 

χήσῃ μας. Καὶ ἡ μητέρα τοῦ εἶπεν ---- υἱέ μου, ὁ Κύριος ὁ τὰ 
“" 

πάντα γινώσχει, θωρεῖ ποῦ πηγαίνομεν χαὶ θέλει κι ν τὸν 
ΕΣ , ΄- ᾽ οι , , - ᾿ 

ἀγγϑλον του τῆς εἰρήνης καὶ θέλει υᾶς φυλάξε: αν ὁ παϊ- 
΄ ὌΝ ΝΡ ον Η , ᾿ ,ὕ ,ὔ 

δίος εἶχεν μετά του δοξάοιν, καὶ πιάνει καὶ οὐ μίαν σαγίτ- 

τὰν χαὶ ἐσχοτῶσεν τὸ θηρίον. Καὶ ὅσον ἐκάτζεν ὁ παιδίος εἰς 
ἣ “ 5 ,; Α “ , ,ὔ ς ᾿ 

τὴν γῆν ἐπιάστην τὸ ἥμισόν του μέλος, καὶ ἡ μητέρα του ἔ- 

στρωσέν του χαὶ ἔθαλέν τον νὰ χοιμηθῇ. Καὶ ἐνεπνιάστην χαὶ 

εἶδεν ὅρομαν" χαὶ εἶδεν Ἶ παιδίους στρατιώταις ὄμορφοι, κα- 
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Θαλλάριδες, ὁ νεῖς τὸ ἄλογον ἄτπρον, ὁ δεύτερος μαῦρον, καὶ 

ὁ τρίτος βαδίον, καὶ λέγουν τοῦ --- ὦ Γεώργιε! Καὶ εἶπέν 

τους ---- ὁρίσετε Καὶ εἶπάν του ---- ἴντα πονεῖς; Καὶ εἶπέν τους 

- πιχσμένος εἶμαι, διατὶ ἐσκότωσα ἕναν θηρίον. Καὶ εἶπάν του --α 

μὲν φοσηθῇῆς! ᾿Απεζεύγει, χαὶ πιάνουν τον ὁ νεῖς ἀπὸ τὰ μαλ- 

λία, ὁ δεύτερος ἀπὸ τὰ χεργία, καὶ ὁ τρίτος ἀπὸ τὰ ποδία, 

καὶ ἐταυρίσαν τον, καὶ ὑγίανεν. Ὁ παιδίος ἀρώτησέν τους χαὶ 

εἶπέν τους --- ἀφένταις μου, πόθεν εἶστε, καὶ τίντα ἐργάζεσθε; 

Καὶ εἶπάν του -α πεμπόμενοι εἰς τὴν βοήθειαν τοὺς Κυπρέους 

χατὰ πρόσωπα τῶν Σαρακηνῶν! Τότες ἐξύπνησεν χαὶ εἶπεν 

τῆς μητέρας του --α χάρου, ὅτι ἐγὼ ἐγίανα. Καὶ εἶπέν τὴς τὸ 

ὅρομαν ἁποῦ εἶδεν, χαὶ εὐχαρίστην τοῦ θεοῦ. ᾿Εμεῖναν εἰς τὸν 

αὐτὸν τόπον δύο μερόνυχτα, ἐννοιάζοντα υὑὴ καὶ δοῦν περίτ- 

τον παρὰ ποῦ εἶδεν γιὰ τὴν Κύπρον᾽ καὶ τὴν τ΄ νύχταν θω- 

ρεῖ ὃ παιδίος ὁ Γεώργιος τοὺς αὐτοὺς στρατιώταις, χαὶ -- 

τοῦ θεοῦ θέλοντος, ἐρώτησέν τους, πῶς ἐστράφητε; Καὶ εἶπάν 

τοῦ -- ὁ θεὸς ὥρισέν μᾶς ν ΧΑ ΣΝ ἀπὸ τὴν Κύπρον, ὅτι δὲν 
Ω 

ὀρπίζουν εἰς τὸν θεόν, ἀμ ἐδ, οπίζουν εἰ: τὰ ψεματινά τους 

ξι Ἔ ἘΞ 
»Μ ἄρματα, καὶ γιὰ τοῦτον πᾶμεν ἀπῶδε! Γροικῶντα τοῦτα τὰ 

λογία, ἐπῆοέν τους τὸ κλάμαν καὶ ἐλυπήθησαν πολλά, χαὶ εἰ- 

πέν τα τῆς μητέρας του" χαὶ ἐξέδησαν πιχραμένοι ἀντάμα, καὶ 

ἐστράφησαν εἰς τὸν τόπον τους εἰς τὴν ᾿Αλεξάντραν, χαὶ εἶπάν 

τὸ πολλοὺς χριστιανοὺς εἰς τὸ χρυφόν. 

μετὰ τοῦτον ἐστράφην τὸ φουσάτον τοῦ σουλτάνου 

υὲ νίκος μὲ τοὺς Μαμαλούχι δες, καὶ ἐξηγήθησαν τὴν ἀταξίαν 

τοὺς Κυπριώταις, χαὶ πῶς εἶναι ἄπραχτοι τῆς ἀντρίας" καὶ 

τότες ὥρισεν ὁ σουλτάνος χαὶ ἐποῖχαν καὶ ἄλλα κάτεργα χαὶ 

ρμαις. Καὶ εὑρέθησαν ἐκεῖ Γενουδίσοι μὲ τὸν Μπενὲτ Πα- 

ραοιζὴν χαὶ ἐφουσκόναν τὸν σουλτάνον, λαλῶντα ---- τίντα δύ- 

γαμιν ἔχει ὁ ρήγας τῆς Κύπρου νὰ σὲ χαταπροσωπίσῃ ; Καὶ 
Η τξς , ᾿ ἣΝ , , δ " " ἢ ΝΥΝ 

ἐφουσκῶσάν τον νὰ δυναμώσῃ τὴν μάχην, διὰ νὰ ξοδιάσῃ χαὶ 
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γὰ πτωχύνῃ τὸν ρῆγα, καὶ τότε νὰ μποῦν μεσόν τους νὰ τοὺς 

μερώσουν, ἀπὸ τὸν φύδον τοὺς μηδὲν ἀπηδήσῃ τίποτες τῆς 

Αἰ μμοχούστου. Ὁμοίως καὶ ὁ Μαχαραμπὸὰχ ἦτον εἰς τὴν ᾿Α- 

λεξάντραν ὁ ἀφέντης τῆς ᾿Αλαγείας μὲ δύο κάτεργα ἐδιχά του, 

καὶ ἔσφιξεν τὸν σουλτάνον καὶ ἀνάγκαζέν τον νὰ πέψῃ τὴν 

ἀρμάδαν εἰς τὴν Κύπρον. 

Καὶ τὸν ἰούνιον χυκς Χριστοῦ ἔπεψεν ὁ σουλτάνος τὸν 

Ταχριδὲρ τὸν ἐλ ς μὲ ρν' ξύλα, τζέρμαις, καὶ χάτ τΕ 

χαὶ καραδία, μὲ φ΄ Μαμουλούχκιδες καὶ β΄ χαρφούσιδες, καὶ χ' 

ἀράπιδες, χαὶ ἐπεσῶσαν εἰς τὴν Κύπρον εἰς τὴν α΄ ἰουλίου εἰς 

τὰ Ληνιδίχα εἰς τὸ πραστεῖον τῆς Αὐδίμου, καὶ τὸ νὰ πεζεύ- 

σοὺν ἐπολεμίζαν μὲ τὸ χάστρον τῆς Λεμεσοῦ τὸ ἔχτισεν ὁ ρὲ 

Ῥζενίους. Καὶ τὴν τρίτην ἡμέραν τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἰουλίου, 

καὶ ἐλθόντος τὸ μαντάτον εἰς τὸν ρὲ Τζενίον τὸ πῶς ἐπέσω- 

σεν τὸ φουσάτον τοὺς Σαραχηνούς, ἐξέόην ἀπὺ τὴν Λευχοσίαν 

τῇ τρίτῃ, τῇ β΄ ἰουλίου χυχς Χριστοῦ, καὶ ἐπεσώθην εἰς τὴν 

Ποταμίαν, ἐγδέχοντα βοήθειαν ἀπὸ τὴν Ρόδον, καὶ ἐχεῖ ἐγιο- 

μάτισεν. 

Καὶ ἔπεψεν ἕναν γέρον Μαμουλούκην, ὅπου τον χριστια- 

νὸς καὶ ἀρνήθην τὸν Χριστόν, μαντατοφόρον εἰς τὸν ρῆγα, καὶ 

πρὶν νἄρτη εἶπαν τοῦ ρηγὸς πῶς ἐπ ἦραν τὴν Λεμεσόν. Καὶ 
ἱ γ 

“ δ δι. ᾿ . - 

πάλιν οἱ χαοαλλαάριὸες δὲν τὸν ἀφίναν γὰ μπῇ ὀμπρός του ὁ 

μαντατοφόρος. 

Καὶ ὁ τ νὰ ἐμποδίσῃ τὸ ἔλα τους, νὰ μὲν ἔρτουν 
, ΘΒ. . " - , , 

ἀξάφνου ἀπάνω του, ἔπεψεν τὸν Τζὰχ Δαμπελονίχ νὰ πάρῃ 

ὅλον τὸ ΟΝ τν χαὶ νὰ πάγῃ ὀμπρός. Καὶ διότι μὲ ἔοαλε 

ἣ ΜΞ ΄ “)ς ᾿ - ἴ 5 } ΤᾺ ζ “,“»“ἡ ᾿ οΣ ἊΣ Ἂ! "σ ὁ ρήγας εἰς τὸ χρασίν, καὶ ὥρισέ με καὶ ἐπῆγα μὲ τὴν τυν- 
3 ᾿ , , ᾽ ᾿ , ᾿ 

τροφίαν του εἰς τὰ χρασία, χαὶ ἐπήγαμεν ὡς τὰ Πυρία, καὶ 
᾿ , ᾿ Α , Σ᾿» , ᾿Ἃ 
ἐχοιμήθημαν εἰς τοὺς χάμπους" καὶ Ὑτ γυνοννο, τῆς παρα- 

σχευγῆς ἐσηχώθημαν χαὶ ἐπήγαμεν εἰς Χεροχοιτίαν. ᾿Αλη- ἣν 

θινὰ ἐμπλάσαμιεν τὴν πέφτην τοῦ Σφου τε ο ποῖος ἐκχαυχί- 
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ον Ν ΠΤ μξδαςν “δὰ ν διὸ ν δώσ) δ δ, 
στὴν χαὶ ἐπίασεν χαμπόσους Σχρχαχηνοὺς διὰ νὰ δώσῃ καρδίαν 

τοῦ λαοῦ: τἄπισα ἐμπλόσχ(με)ν ἑνοῦ τζαχρατόρου ἀπὸ τοὺς 

ἄτυχους ὅπου ἦσαν εἰς τὴν Λεμεσόν, καὶ ἐξηγήθην μᾶς τὸ πῶς 

τοὺς ἐπῆραν. Καὶ ἐπέψαν ἕναν μαντατοφόρον εἰς τὸν ρῆγα, 

χαὶ ἔφερέν τον ὁ Φιλιμποῦς ἀπὸ τὴν ἄλλην στράταν, καὶ ἀς- 

Γ᾽ Μ [ο χα ΄ ΄σ' “ , Υ, ᾿ : Ὃ δ τα . , πεχεῖ ἔρχετον ἕνας παιδίος μαντατονόρος μὲ τὸν τζαχράτορον 

τῆς Λεμεσοὺ καὶ τὸ ν᾽ ἀγροικήσῃ ὁ λαὸς πῶς ἐπῆραν οἱ Σα- 
Π ; , 5» , 24] 

ραχηνοὶ τὴν Λε(με)σόν, ἐπιχρόνθησαν πολλά. 
γῆν ᾿ ᾿ ἌΝ “ 
Γὸ πωρνὸν τὴν παρχσχευὴν εἰς τὰς ε' ἰουλίου αυχς Χρι- 

στοῦ ἦλθεν ὁ ρήγας μὲ ὅλον τὸ φουσάτον εἰς τὴν Χεροχοιτίαν, 

χαὶ ἀπλιχεῦσαν εἰς τὸν πύργον τῆς Χεροχοιτίας μὲ τοὺς χα- 
“- ΄ ε Ν᾿ " » 

δαλλάριδες, καὶ οἱ προδέλοιποι ἐδάλαν τένταις, ἄλλοι ἐθάλαν 

σχοινία - χαὶ ἦσαν ὅτοσα ἀπὸ μαχρά, ὅτι ὅταν ἔθελεν ὁ Πα- 
, , - , Ν δι γτ , » 

νιέρης γὰ ποίσῃ ὁρισμόν, διότι οὐδὲν εἰχαν τρουμπέττι, ἔόγαι- 
ἔνα ν νι ἣ ΑΙ ΎΝ ΟΣ ἣ ΩΝ Ἔν τ τ΄ Ἀ 

γεν ἀπὸ τὸ πωρνὸν χαὶ ὡς τὸ μεσομέριν δὲν τοὺς ἐγύριζεν 
ῃ ἣΝ " ὡς ᾿ : , “5 ς ἢ » 99 κ 

καὶ ἂν ἔμελλε νὰ ὁρίσῃ ἄλλον ὁοισμὸν, ἔόγαινεν τὸ μεσομέριν 

ὶ δὲ ὶ ́  Ν Ὗ» ΧΕ, ἘΦ Ξ ἥς χαι ὃὲν τοὺς ἐγύριζεν ὡς τὴν νυχτᾶν. 
ΝΣ τις ἌΝ ὶ . ΝΣ ᾿ ῃ ᾿ ι ΠΕΣ τ πριν πτη , 
Οἱ Σαραχηνοὶ ἐγράψαν χαρτὶν καὶ ἐπέψαν τοῦ ρηγός, καὶ 

ἐπέψαν τού τὸ μὲ ἕναν χωργιάτην, λαλῶντα οὕτως. « ᾿Ενάρετε 
» , . “- 3 ἃ ἡ ε« δὴν » ε , ε" “κ᾿. ᾽ , 

ἀφέντη, ἐμεῖς ἤλθαμεν ὡδᾷ, χαὶ ἐσοὺ ὡς γίον υἱὸς τοῦ ἀφέντη 
» ᾿ Α - Ὶ “ὡ 

τινὰν ἀπὸ τοὺς λᾶς σου νὰ μᾶς 
-(--- 

ο) ΓΕ μας τοῦ σουλτάνου δὲν ἔπε 

προσδεχτῇ τινὰς χαὶ νὰ μᾶς ᾿ξοχνιάσῃ τίντα γυρεύγομςε καὶ 
ζ ἼΔΕ ἊΝ - . μ “ δ᾽ ᾿ ᾿ ΡῚ ὍΣΑΣ ΑΣἾΞΗΣ ᾿ ᾿ ἊΣ δὼ» τίντα ζητοῦμεν" τώρα μιηνοῦμιέν σου νὰ βγῇς καὶ νά ᾽λθῃς πρὸς 

8. δέν ῳ 3 ΄ ΕΗ δ ἘῊΝ ΠΥ Ε ι ΤᾺΣ ἴω: ΨΥ) , 
ἐμᾶς νὰ ποίσωμεν δῆμαν χηῃνουργίον καὶ στοιχήματο. τῆς ἀγά- 

πῆς, καὶ μὲ τοῦτον νὰ μὲν ἔχῃς τοὺς ἀζάπιδες καὶ ἑτέρους 
, Ν᾿ -“ ΝΣ » ᾿ - -“ 

χουρσάρους μηδὲν μᾶς πλημμιελέψουν, οὐδὲ νὰ τοὺς φιλοξενᾷς 
᾽ . , ᾿ ᾿ ᾿ » Χ ΄, ΝΎ ΧΑ α ,ὔ 

εἰς τὸ παγισίον σου, ἀμμὲ νὰ ἔχης τοὺς φίλους μας διὰ φίλους 
᾿ κ᾿ ᾽ ἮΝ ᾿ Γ' ΄ - 

σου, καὶ τοὺς ἐχθρούς μας διὰ ἐχθρούς σου, ὡς γίον καλοὶ φίλοι 

χαὶ γειτόνοι᾽" καὶ ὁ ἀφέντης μᾳς ὁ σουλτάνος ἔδωχέν μας. τὸ 

πεῦχίν του, νὰ τὸ ἁπλώσωμεν ἀπουκάτω σου διὰ νὰ κάτζῃς : 

χαὶ ὅνταν νἄρτγς θέλομεν συντύχειν ἀντόμα χαὶ θέλεις χρα- 
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τηθὴῆν εὐχαρισμένος, χαὶ μεῖς θέλομέν σς ἀφήσειν χαὶ θέλομεν 

στραφῆν εἰς τὸν ἀφέντην μας" χαὶ ἤξευρε, ἂν δὲν ἔρτῃς εἰς 

αὑτόν μας, θέλομεν ἔρτειν ἐμεῖς εἰς αὑτόν σου" χαὶ ἀς ἦσαι 

θαορούμιε νος, δὲν θέλε: διχοῆν ἡ Κερική, χαὶ θέλομεν ἐσμικτῆν 

ἀντάμα ». Καὶ ὅνταν ἐδιχοάζαν τὸ εἰν ἀν: ὙΞλοῦσαν τους, 

εἰς Ἑ ὃν ἔν .»} »} [Ὁ [υ͵ Ν Ὁ Ν Ι διατὶ δὲν τοὺς ἄρεσεν ὁ ὄρδινος τοῦ χαρτί 

κίζαν χαὶ λαλοῦσαν --- χομπόνου μας, καὶ πλανοῦ μας! Καὶ 

ἐπίασαν τὸν μαντατοφόρον τὸν ἔπεψεν ὁ Πικένης καὶ ἐχριτης- 
»“ ὌΝ 

ἔδωκάν του θώ- -- ρεῦγόν τον, χαὶ ὁτόσα τὸν ἐπλημμελέψαν ὅτ 
»" ἊΝ ᾿ ΕΣ ᾿ Ξ διὰ ΄ 

νατον ἄδιχα καὶ ἄπιστα, τὸ ποῖον δὲν ἐποῖχαν μαντατοφόρον. 

Ομοίως ἀλλῶναν μαντατοφόρον τὸν εἶχεν πιάσειν ὁ σὶρ Του- 

μᾶς Προθόστου, χαὶ ἐράλαν τον εἰς τὸν πύργον τῆς τζαρδαχα- 

νᾶς χαὶ ἐδλέπαν τον εἰς τὴν Λευχοσίαν. Καὶ σχλάδους Σαρα- 
. ὍΤ ᾿ , 2, -» 

χηνοὺς βαπτισμένους ὅπου ἦσαν εἰς τὴν Λευχοσίαν, ἔσφιξέν τοὺς 

νὰ μὴ πᾶσιν μὲ τοὺς Σαρακηνούς: χαὶ ἄπραχτα ἐπολομοῦσαν, 
“ Ἅ  ν 5., τ' “ δ ἐς ᾿ Ὧν , ὙΠ ἘΣΎ ὅτι πολλοὶ ἦσαν Σαραχηνοὶ βαπτισμένο: ἁποῦ φύγαν καὶ ἐχώ- 

στῆσαν εἰς τὰ ὄρη νὰ μὲν τοὺς πιάσουν οἱ Σαρ(α)κηνοί: ἀπὲ 

τοὺς ὁποίους ἦτον ὁ Τζοτζῇ τὲ Ταμαθιάνη ὅπου ἕψηνεν τὸ 

παροῦτιν χαὶ ἐπολόμαν χόλλαν, καὶ ἕψηνεν τὸν ζάχαρην" ὃξ 

μοίως ὃ Θεοτοχὶς τοῦ θηγὸς ὁ χτίστης, χαὶ Νιχολὴῆς τοῦ ῷ» 

Λουτράρη, ὁ Μίχελλος ὁ Ταλιούρης, ὁ Σιργιάνος ἐλεύθερος, ὁ 

σχλάοος ὁ Παῦλος τοῦ ἐπισχόπου, ὃ σχλάδος τοῦ μοναστηρίου 

τοῦ Μαχαιρᾶ, χαὶ ὁ σχλάθος ὁ Σταυρίας τοῦ Σταυροῦ τοῦ με- 
“ γάλου, χαὶ ἕτεροι πολλοί, ὅπου ἐπροθυμοῦσαν ν᾽ ἀπεθάνουν παρὰ 

» 

γὰ δοθοῦν εἰς τὰ χερία τοὺς Σαραχηνούς. ᾿Αμμέ, ὡς ἐθέλησεν 

ὃ θεὸς νὰ σηχώσῃ τὸν νοῦν ἀποὺ τοὺς ἀθιτζιάλιδ 

συνθουλάτορους, ὅλα ἐποῖχάν τα ἀξηνάστροφα, ἤτζου ἐποῖχαν 

χαὶ μὲ ταῖς ψυχαῖς τοὺς πτωχούς, τῶν πτωχῶν τῶν μαντα- 

τοφόρων χαὶ ἄλλους π ωχοὺς βαπτισμένους. 

Τώρ ἀς στραφοῦμεν εἰς τὸν ρῆγα καὶ εἰς τὸ φουσάτον 
᾽ ΚΑ ς ᾿ 

» τοῦ ὅπου ἀπ τλιχέψαν εἰς τὴν Χεροχοιτίχν. Ἠξεύρετε τὸ πῶς ἡ 
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Ἐ Ὰ " ᾽ ᾽ν ἃ , 

βίγλαις μας ἦλθαν τὸ σάῤόχτον εἰς τὰς ς΄ ἰουλίου, αὖ κχ ς΄, καὶ 

ἐφέραν μαντάτον πῶς οἱ Σχραχηνοὶ ᾿δηγοῦνταν ν ἀπηδήσουν 

τοῦ φουσατοῦ μας" τότ᾽ ἐμήνυσεν ὅλους τοὺς λᾶς νἄοτουν νὰ 

χοιμιηθοῦν τριγύρου τοῦ πύργου, χαὶ ἤτζου ἐγίνετον. Καὶ τὸ 

μεσανυχτιχὸν ἐγίνην σημάδιν" ἕναν ἄστρο μέγαν ἐστάθην εἰς 

τὸν οὐρανὸν χαὶ ἔπεσεν ἀπάνω τοῦ πύργου, χαὶ οἱ λᾶς ἐτρο- 

μάξαν καὶ εἶπαν -- θεέ, τοῦτον τὸ σημάδιν νὰ πέσῃ ἀπάνω 

ὕ ποίντζη, χαὶ ὄχι εἰς τὸν ἀφέντ ὃν οὗγα! Καὶ ὅλην τοῦ πρίντζη, καὶ ὄχι εἰς τὸν ἀφέντην μας τὸν ρῆγα Ἢ 
Α , » “" .] ᾿ , " “« " ᾿" 

τὴν νύχταν ἀγρυπνοῦσαν, διὰ νὰ βλέπουν τὸν ρῆγα. Και τὸ 

χρχσὶν ἔλειψεν, δὲν εἶχεν παρὰ δ΄ γομαρία: ὁ ρήγας ἀγγρίστην 

μὲ τὸν ᾿Αποδοχάτορον, διατὶ δὲν ἐχουδάλισεν χρασία. 

Καὶ ἅνταν ἐξημέρωσεν ἡ εὐλογημένη Κυριαχὴ εἰς τὰς Αι 
Ά τ 

ἰουλίου αυκς΄ ἦλθεν ὁ λαὸς νὰ πάρῃ χράσιν- ὁ μισὲρ Πατὶ 

τὲ Νόρες ὁ μαριτζᾶς τῶν Ἱεροσολύμων ὥρισέν με τὸν Λξόντιον 

τοῦ Μαχαίρα, νὰ μὲν δώσω τινὸς χρασὶν τοπιχοῦ ὅσο που νὰ 

φέρουν οἱ λᾶς ἐδυναστεῦγαν γὰ τοὺς δώσουν, τόσουν ἦτον, ὅτι 

ἔδραξεν ἕναν γομόριν, ἄλλοι ἕναν ἀσκίν, ἄλλοι ἐδράξαν δαμα- 

λία χαὶ σφαχτά, χαὶ γίνην μάλλωμαν χαὶ ταραχὴ μεγάλη ὁμ.- 

πρὸς εἰς τὸν πύργον ὅπου ἦτον τὸ χελλάριν. Θεωρῶντα ὃ αὐὖ- 

τὸς μισὲρ Πατὶ τὲ Νόρες τὴν δυναστείαν τὴν ἐποῖχαν χαὶ ἐ- 

καταχουρσέψαν τὸ χρασίν, ἐχατέθην ἀπὸ τὴν σχάλαν τοῦ πύρ- 

γου, καὶ ἐδρούθησεν τὸν λαὸν τόσον, ὅτι ἕνας παιδίος ὀνόματι 

Χαρίους Σκαραμᾶς καὶ εἶπέν του --- ἀφέντη, δέρνεις μας καὶ 

διῴχνεις υας! ποῦ νὰ πᾶμεν ναὔ(ργωμεν νὰ πιοῦμεν, διὰ νὰ 

σμιχτοῦμεν μὲ τοὺς ὀχκτρούς μας! .Ὃ αὐτὸς μαριτζᾶς ἐθυμώθην 

χαὶ ἔδωκέν του κατὰ χέφαλα, καὶ ἀπὸ τὸν κόρπον ἔμπεσεν τὸ 

τζαμπεροῦνιν τοῦ αὐτοῦ Χαρίου. Αλλοι ἐπῆγαν εἰς τὸ ἁλῶνιν, 

χαὶ ἐπῆρον δεματία σιταρένα καὶ ἐπαραταγίσαν τ' ἄλογά τους, 

καὶ ἐφάγαν χαὶ ἐγεμῶσαν ταῖς χοιλιαῖς τους ὡς γίον τοὺς 

χοίρους. 

Καὶ ἅνταν ἐπόφαγεν ὃ ρήγας, ἦρταν χἄτινες ὅπου ἐφέραν 
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μαντάτον τοῦ ρηγὸς τὸ ἔλα τοὺς Σαρχκηνούς- χαὶ ἔόχλλεν 

μίαν τζαλλάδαν εἰς τὴν χεφαλήν τοῦ ὁ ρήγας καὶ ἐκατέρη νὰ 

χαδαλλιχεύσῃ, καὶ δὲν εὑρέθην ὁ Σιστρὸς Γρελλιὸς ὅπου νὰ 

πιάσῃ τὸν χουφανόν, καὶ εἶδεν τὸν Περρῆν τὸν Δαδὶδ τὸν Φα- 

θᾶ, ἔρισεν χαὶ ἐπίχσεν τὸν χουφανὸν καὶ ἐπῆγεν ἔμπροσθεν τοῦ 

ρηγός, καὶ μοναῦτα ἀνάφανεν ὁ Σίστρου χαὶ ἔδωκεν τὸν χου- 
, ἢ. .) , ε τὰ Ε " ᾿ ΒΞ ὑῶς ἘΣ ἘΕΙΝ 

φανόν. Καὶ ἐμήνυσεν ὁ ρήγας μὲ τὸν Ξἀνιερῶν του, ὅλοι ν᾿ ἀρ- 

ματωθοῦν, χαὶ ἦτον ἀναμέσον ᾿νοῦ παιδίου, καὶ ὥρισεν τὸν λχὸν 

τὸν ἀπεζικὸν νὰ πιάσουν τ' ἄρματά τους χαὶ νὰ τὰ βάλλῃ ὁ 

εἷς χοντὰ τοῦ ἄλλου νὰ ποίσουν ὡς γίον τοιχόν. Καὶ ὠρδι- 

νίασαν ρ΄ παφεζία μεγάλα. Δόξου χαὶ ἀναφάναν ἀπὸ τοὺς λᾶς 

τοὺς ὀμπρὸς τῆς βίγλας χορπωμένοι ἀποὺ τοὺς Σαρακηνούς, ὁ 

ποῖος ἦτον ὁ Σχαρμούτζας χαὶ ὁ Κωσταντῆς τοὺ Παπᾶ, ὁ 
᾿ Ν “- στην - ““ » , ᾿ , Ν ἘΠ 

ἀδελφὸς τοῦ Τερλιοοῦ τοῦ ἐπισχόπου τοὺς Ἀρμένιδες, καὶ ὅσον 
ε » ᾽ ι ᾽ ᾿ . , ἿΔ ᾽ , - 

ἦλθεν ἐπέθανεν. καὶ ἀπὸ τὸ φουσάτον μας .ιβ ἐπιάσαν ἕναν 
, ᾿ ᾽ » . ΄ 9 τε ὯΝ 

Σαρακηνόν, καὶ ἀπὸ ξαύτόν τους ἐσχοτῶσαν διχούς μὰς γ᾽, ὃ 

γεῖς ἦτον ὁ Δημήτρης ὃ Λχκχᾶς, καὶ ἑτέρους δύο, χαὶ ἐφέραν 

τον εἰς τὴν Τόγνην. Ὃ ρήγας ἀφῆκεν Ἐν τένταν καὶ ἐπῆγεν 
» ᾿Ξ ἌΣ ἧ ᾿ δὲ ΜΈ Ὸ- ᾿ , Ὲ ἔδα - , Ζοδη ΡΣ 5 ᾿ Η ἢ ᾽ ( 

ὀμπρὸς χαὶ δὲν ηὗρεν τινάν" ἔοαλεν σχάρδαις ἀνὰ ρ΄, καὶ ἀνὰ 
, διν Α 2 ᾽ Ν " ᾿ ζω ᾽ , δ ν ᾿ 

ν΄, διζ νὰ σμικτοῦν εἰς τὸν πόλεμον τοῦτον ἐγίνην διὰ τὴν 
ι “ -.Ἄ φ{ : Δα τον, Ἐ τ, "Ὁ ͵ ν 

ὑποταγὴν τοῦ λαοῦ, ὅτι ὁ χαλὸς ἀφέντης ἔοχλεν χαπετάνον τὸν 
᾽ Α 

σὶρ Ὑζουὰν τὲ Βερνῆ ἀπάνω εἰς ἕναν μερτιχόν, καὶ οἱ λᾶς ἐφο- 

Οοῦντάν τον χαὶ ἐλαλοῦσαν ---ο ἐμεῖς θέλομεν νὰ ἤμεσθεν εἰς 

τὸν ὁρισμὸν τοῦ ἀφέντη μας τοῦ ρηγός, ὄχι τοῦτον! Καὶ ἄτζου 

καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ δὲν ἐθέλαν νὰ τοὺς ὑποταχτοῦν ἄλλου παρὰ 

τοῦ ρηγύς, διατὶ ἦτον μοναχός. 
Ὕ ᾿ 3 ,ΝἯἮΝ ΗΠ , , 

Οἱ Σαραχηνοὶ ἔρχουνταν πόδιν, πόδιν, καὶ ἐπέψαν καὶ ἐ- 
᾿ 

περιχυχλῶσαν τὸ φουσάτον μας ἀπὲ τ ῷ. χνχτολιχὰ μέρη καὶ οἱ 
᾽ , ἊΝ ῃ ταν ἮΣ ν5 ᾽ - ᾽ 

Αρμένιδες καὶ ἐλεύθεροι καὶ ἐπῆγαν εἰς ἕναν πλευοῦν χαὶ ἐχδέ- 
ι 

᾿Ὶ ᾽ , ἥ ΄“« 

χουνταν τοὺς Σαρακηνούς. Ὃ ρήγας ἔστεχεν ἰχίχ μέσα τοῦ 
’ , ΠΥ αἰ δ δου ὧν, ΕΞ ε τν. τ κα ἢ 

φουσάτου, καὶ ὁ πρίντίης ὀὲεζιά του, χαὶ ὁ σὶρ Τζουὰν τὲ Γρι- 
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νιὲρ καὶ ὁ σὶρ Πὰτ τὲ Νόρες χαὶ ὅλον τὸ φουσάτον ὡς τοῖ- 

χον. Καὶ τότες ἀναφάναν οἱ Σαραχηνοὶ εἰς τὴν χορυφὴν τοῦ 
“ δι ε βουναρίου κατὰ πρόσωπα τοῦ κόμπου: καὶ τὸ νὰ δοῦν οἱ Συ- 

ριάνοι καὶ τὸ δελοιπὸν ἀπεζικόν, ἐδάλασιν μίαν μεγάλην φω- 

νὴν χαὶ φούερήν, καὶ ἀχτυπῆσαν τὰ τανπουλλία τους, ὁμοίως 
Α ᾿ εν 7 ΥΩ 5» 7ὔ ΄ ,ὔ Ν ἦν " 

χαὶ οἱ Σαραχηνοί. Τότες ἀρεστίασεν ὁ ρήγας τὸ σπαθίν του; 
" ε Ν , ι “δ » ,ὔ ᾿ » ,ὔ 

χαὶ ὅλον τὸ φουσάτον, χαὶ ἦλθαν ἀπάνω τοὺς χαὶ ἐπλάστισαν 

εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ αὐτοῦ βουναρίου - καὶ ἐσχοτῶσαν πολλοὺς 

Σαραχηνούς, καὶ οἱ Σαρακηνοὶ ἐποίκασιν στρέμμα, καὶ ὁ ρήγας 
» , Ἀ ἘΝῚ ὦ δί γ “ 5 Ὶ ᾽ , Η 
ἐστράφην πρὸς ὡὸε. Καὶ ἕνας παιόίος Τοῦρχος, τὸν ἐχράτεν ὃ 

Τοῦρχος (γρ. ρήγας) εἰς τὸ μηνίον του εἶπέν του ----- ἀφέντη, ἀς 
“ ᾽ , " Ψ ᾿ Α ᾿ 7 

στραφοῦμεν ἀπάνω τοὺς ἄλλη μίαν φορὰν νὰ τοὺς τζαχίσωμεν, 

ὅτι τὸ τρουμπέττιν ἔπαιξεν στρέμμαν. Καὶ πλεῖον κανένας δὲν 

ἐστρόφην, χαὶ τὸ ἀπεζιχὸν ἀφῆκαν τὰ παφεζία χαὶ τ' ἄρματά 

τους. Καὶ ἕνας ἄνθρωπος τῶν ἀρμάτων ἀπάνω εἰς τὸ ἄλογον 
εὺ κ᾿ «λ ὧὰ ΠῚ - ι ᾿ ᾿ » , ι , 

εἶδεν τὸν υἱὸν τοῦ Ταχᾷ χαὶ δὲν τὸν ἀγρώνιζεν, καὶ φάνην του 

χαὶ εἶναι Σαραχηνός, καὶ ἔδωχέν του μὲ τὸ σχουτάριν του, καὶ 
᾿Ὶ ᾿ ι » ,ὔ ,ὔ " Α Α 7 7 ε Α ΕΝ 

μὲ τὸ σπαθὶν ἐπέρασέν τον ἀπὲ τὴν μίαν μερίαν ὡς τὴν ἄλλην, 

χαὶ ἀπόθανεν. Καὶ ἐποῖχεν νίχος ὁ Τζανὸτ ὁ Καστρεσίος, χαὲ 

ὃ Τζόρτζες, χαὶ ὁ Πραχίμης, καὶ ὁ Νικόλας Τζαντελιέρ. Καὶ 

τίποτες δὲν ἐχέρδαισεν, ὅτι τὸ φουσάτον ἔφευγεν. 

Οἱ Σαρακηνοὶ ἐννοιάστησαν χαὶ ὁ ρήγας εἶχεν ἔγκρυμμαν 
Χ , ᾿ - κ᾿ 

εἰς τὸν πύργον τῆς Χεροχοιτίας, καὶ δείχνουσι πῶς φεύγουν διὰ 
Α , Α “ὦ Ν , 

νὰ τοὺς τρέξωμεν, καὶ νὰ διαδοῦμεν τὸν πύργον, καὶ τότες νὰ 

μᾶς ὁἀπηδήσουν ἐχεῖνοι ἀποὺ ᾿μπρὸς χαὶ τοῦτοι ἀποὺ πίσω χαὶ 
᾿ - , ὩὟΑ δ “ ᾿ θ0 αὐ ες Υ ι ᾿ 

νὰ μᾶς σχοτώσουν. Καὶ παραχαλοῦν τὸν θεὸν οἱ Σαραχηνοὶ νὰ 
κ᾿ » ι 

ξαποστείλη τινὰν νὰ τοὺς ποίσουν ἀγάπην, καὶ ἡ τύχη δὲν 
ΒΩ ΜΟν ι » ᾿ ᾿ , " ἮὯΝὮΝ τ ε 

ἔθελεν: καὶ ἀπὸ τὸν φόθον τους ἔρκουνταν πόδιν, καὶ εὑρίσχα- 

σιν τοὺς ἀνθρώπους ἀποσταμένους ἀπὸ τ' ἄρματα καὶ ἀπὸ τὴν 

πυράν, καὶ οἱ Σαραχηνοὶ δὲν τοὺς ἐσχοτόναν. 

Ὃ ρήγας ἐπηγαῖνεν τὴν στράταν, καὶ τὸ ἄλογόν του ἐ- 
. 
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Ἄλισεν β΄, γ΄ φοραῖς, ὅσ᾽ ὥς που καὶ ἔμπλασεν μίας χαμή- σχοντηλισ ΣΎ Φ9. ς, ΟΟ ςπ ϑπλσεν μιῦς χαμὴ 

λας εἰς τὴν στράτα, χαὶ πάντα ἔρχετον τὴ στράταν, χαὶ τὸ 
᾽ ς 5 , “ῳ ᾿ ε 
ἀλογον δὲν ἠμπόρησε νὰ διαδῇ καὶ ἀπέζευσεν ὁ ρήγας, καὶ 

ἐπῆρεν τὸ ἀλόγον τὸ χαθαλλίχευγεν ὁ ᾿Αντώνη Μαρρῆς. Καὶ 

οἱ Σαραχηνοὶ ἦλθαν ὀμπρὸς εἰς τὴν πόρταν τοῦ ἀπλικίου τῆς 

Χεροχοιτίας, χαὶ "ηὗραν τὸν Σαραχηνὸν τὸν μαντατοφόρον τὸν 
" ὔ ε ,ὔ ᾽ νΝ ͵ὔ " " Α " 

ἐσχότωσεν ὃ πρίντζης εἰς τὸ χριτήριον χαὶ ἔῤόαλλεν νὰ τὸν 
᾿ ι τ " » , », ῃ Ω , ᾿ 

κάψουν, καὶ ηὗραν τὸ ἀπλίκιν εὔκαιρον καὶ ἐθυμώθησαν, καὶ 

ἐφτάσαν τὸν πρίντζην καὶ ἐσκοτῶσάν τον, καὶ ἐκοντοφτάσαν 
" Υ ζὧ ες 5 , ’ ᾽ ᾿ , , 

χαὶ τὸν ρῆγα᾽ χαὶ ἐθάλασιν β μαμουλούχιδες τὰ κοντάριά τους 

χαὶ ἐχατέόησαν ἀπάνω του, χαὶ ὁ νεῖς ἔδωκέν του μίαν χοντα- 
, ᾽ ν , ι ὃ , τᾶν ι ε 

ρίαν εἰς τὸ πρόσωπον, καὶ διαφεντεύτην, καὶ ἔθαλεν φωνὴν ὃ 
᾿ , δ ε “- 

ρήγας ἀράπιχα --- Μελέκ ὃ λέγεται, ρήγας. Καὶ ὁ ἄλλος Σα- 
" Ῥ 3, ε γΞ: ν Σ᾿ ε 

ραχηνὸς ἐξέθηκεν εὔκαιρος - ὡς γίον μοῦ τὸ εἶπεν ὁ κοντοσταύ- 

λὴης τῆς Κύπρου. Καὶ ἐπήρασιν χαὶ ἕναν Κατελάνον, ὀνόματι 

Καρσερὰ Σουάρ, καὶ ἕναν πτωχὸν μαργαζάνην ὀνόματι Κολὴν 

χαὶ ἐγροῖκαν τὴν γλῶσσαν ἀράπιχα. Τἄπισα ἐστράφησαν ὀπίσω 

χαὶ ὅσους ηὗραν ἀποσταμένους ἐσχοτῶσάν τους, χαὶ τοὺς ὀμπρὸς 

ἐδιαθάσαν τους εἰς τὸ σπαθίν. Τὸ λουπονὶν εὑρέθην ἕνας Σχρα- 

χηνὸς μαμαλοῦχος, καὶ ἕνας παιδίος καδαλλάρης ἔθαλλέν τον 

δεύτερον εἰς τὴν γῆν, καὶ πάλιν ἐκαδαλλίκχευγεν, καὶ φοθήθην 

τον καὶ ἔφυγεν. 

Τὸ λοιπονὶν τὸν ρῆγα, ὅσον ἐγροίκησαν καὶ εἶπεν πῶς 

« εἶναι ὁ ρήγας, ἐπιάσαν τον, διότι πολὺν φουσάτον μετά του δὲ 

εἶχεν, χαὶ ἐπῆράν τον εἰς τὴν ᾿Αλικήν. Καὶ χείνην τὴν ἡμέ- 

ρᾶν, πρὶν νὰ νυχτώσῃ ἐφέραν τὰ μαντάτα τοῦ γαρδενάλε εἰς 

τὴν Λευχοσίαν. 

Νὰ σᾶς εἰπῶ καὶ ἀπὸ τοὺς λᾶς ἁποῦ ἐσχοτῶσαν εἰς τὸν 

χάμπον, οἱ ποῖγοι ἦτον χ΄, ὁποῦ ὁ θεὸς νὰ τοὺς ἀναπαύσῃ. 

Πρῶτον ἐσχοτῶσαν τὸν πρίντζην τῆς μεγάλης ᾿Αντιόγειας τὸν 

ἀδελφὸν τοῦ ρηγός, τὸν σὶρ Φερμοῦν Παπί, τὸν Καρᾶς τὲ Μουν- 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 26 
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τολήφ, τὸν σὶρ Μπερτελεμὲ δὲ Νεύδερίχ, τὸν σὶρ Μαρτὶ Βιλερ- 

μπά, χαὶ τὸν σίρε Τζαχὲ δὲ Κιδέντες χαδαλλάρην τοῦ πρίν- 
Ὧι 9 Ν ᾿ 5 ε ΄ γ΄ 

τζη, καὶ ὀχτὼ χαθαλλάριδες ᾿Αλαμάνους, ὁμοίως καὶ τὸν τς" 

νὸτ Προθόστου τὸν υἱὸν τοῦ σὶρ Τουμᾶς, χαὶ τὸν Τουμασὶν 

τὲ ΛαῚ γριδία τὸν τζηθιτάνον τῆς Σίϑουρης, τὸν Τζανὸτ τ "Δ- 

χρε βαχλιώτην τοῦ ρηγός, τὸν Σιστρὸ Γχιλλίον τὸν Γενουθίσον 

βαχλιώτην τοῦ ΡῊῚ γός, ὃ χύρης Τουματζέλλη τοῦ Παραδίσου, 

τὸν Νιχολῆν Τζαντιλιέρ, βαχλιώτης τοῦ ρηγός, τὸν Τζανὸν τὸν 

υἱὸν τοῦ Τορία τοῦ Καστρισίου, χαὶ τὸν ΤἩζανὸν τὲ Ραμεφόρτ, 
᾿ ᾿ 

τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Αμὰρ οἱ Γκαλλιάρτ χαντζηλιέρης τοῦ ρηγός, τὸν 

ν Σκαραμᾶς ἄνθρωπος τῶν ἀρμότων καὶ Γενουθίσος τὸ 

γένος, τὸν Νιχολὴν τ᾽ ΓΑχρες ἄνδρωπος τῶν ἀρμάτων. Καὶ ἀπὸ 

τὸ χοινὸν τοῦ λχοῦ, τοὐτέστιν ποπλάνους, τὸν σὶρ Γεμὲ τὸν 

Μαχτασίπην, τὸν Νιχόλαν τὸν Πριμιχύρην τὸν υμυροψίον, τὸν 

Τζορτζοῦν τὸν Τζαγγάρην, τὸν μάστρε Πραχίμην πραμαάτευ- 

τής, τὸν ᾿Αντώνην τὸν Τζαγγάρην, Σαραχηνὸς βαπτισμένος, τὸν 

σιργέντην τὸν ᾿Αμιραλλίνον, τὸν Σάλαχαν, τὸν Φαχελάτον, τὸν 

Νιχόλαν τὸν μάγειρον, τὸν ἀδελφὸν τοῦ Γιάννη, χαὶ πολλοὺς 

ἄλλους Συργιάνους, ἀλθε τ: ἐλεύθερους καὶ ξενιχούς, χαὶ 

πολλοὺς Μωραΐταις" κα αἱ λουσιέριδες, τὸν Νιχολὴν Γχαλιάρδον, 

τὸν ΤῦΖ ορτζὴ ἣν τὸν σχοινοπλόχον μονόφθαλμον, τὸν Νικολὸν Σα- 

φήνη Εἰ τρῖν ἐμ τὰ τὸν Τουμασὴν τὸν Πουστροῦν τὸν οά- 

φτὴν, χαὶ λουσιέοιδες. 

᾿Αχομὶ γὰ σἃς δείξω τίντα δύναμιν εἶχεν ὸ ρήγας τῆς 

θαλάσσου, καὶ δὲν ἐφτάσαν εἰς τὴν Λεμεσὸν εἰς τὸν πρεπάμε- 

νον καιρόν" κάτεργα ρηγάτικα ζ΄, β΄ τῆς Ρόδου, β΄ Κατελάνι- 

κα, τὸ ἕναν τοῦ σὶρ ᾿Εμπαλὸ καὶ τὸ ἕτερον τοῦ σὶρ Τζουάνη 

Φλεντζέρ, χαὲ τὸ ἕτερον τοῦ φρὲ Ρεχάντου, χαὶ μία γαλιάτζα 

τοῦ Ματαίου Κύόστα τοῦ Κουτζουμούττα, χαὶ τὸ χαραθία, τοὺὐ- 

τέστιν τὸ ἕναν τοῦ σὶρ Τζόρτζε τὲ Καμπερέν, τὸ β΄ τοῦ Κο- 

τζιλίου, τὸ γ΄ τοῦ Φρὰ Πριγόμαν, τὸ δ΄ τοῦ Καρσεμίαν Το- 



ΧΡ ΝΕΡΚΊΘΝΝ: 403 

, " “, , 1 , " Η “Δ ἜΤΗ » 

γαμάτ, καὶ ἕναν ρηγάτιχον, χαὶ δύο μιχραῖς. Καὶ ἂν εἶχαν ἀ- 

γαφάνειν προτήτερα ἀπάνω τοὺς Σαραχηνοὺς, δὲν ἐγινίσκετον 
ἱ 

κι ἣ ι Χε ῃ ε ς-: , » Η Ὁ (τ 9 τὼ ἀπ 
τὸ καχὸν χαὶ ἣ (ημία ἁποῦ γίνην. Αμμεὲ ἀφὸν ἐπῆραν τὸν 

᾽’ὔ 

ρῆγα ἀναφάναν εἰς τὴν ᾿Αλικήν, καὶ θωρῶντά τα οἱ Σαρακηνοὲ 

ἐφοθήθησαν" καὶ ἐποῖκαν τὸν ρῆγα οἱ Σαραχηνοὶ καὶ ἔγραψέν 
» 

τοὺς χαρτὶν νὰ στραφοῦσιν, χαὶ ἠδειλιάσαν καὶ ἐστράφησαν, 

καὶ ἐπῆραν τὸ μηνίον τοῦ ρηγὸς ὄδιχα 

ον Καὶ ἅνταν ἔμαθεν ὁ χύρης ὁ γαρδενάλης τὰ χαχὰ μαν- 
“Ὁ 5 ᾽ Α 

τάτα, παραῦτα τὴν νύχταν ἐσήχωσεν ἀπὸ τὰ ρηγάτιχκα πράγ- 
ΒΩ 

ματα ὅσα ἐμπόρησεν μὲ τὸν Σηνεστιὲλ Σπινόλα χαὶ ἔπεψέν τα 
΄, ι " , 

εἰς τὴν Κε ερινίαν, καὶ ἔδαλεν βλεπατόρους εἰς ταῖς πόρταις τῆς 
΄ δι 3 “- ς » ΕΣ 

χώρας, υτηδὲν νρραγοῦσω οἱ Σαραχηνοί" καὶ χαλὰ αὐγὴν ἐπῆ- 

θεν τὸν πρίντζην τῆς ᾿Αντ τιοχείας τὸν υἱὸν τοῦ θη ὃς τὸν ᾿Ιωάν- 

νην, χαὶ τὴν ἀδελφήν του τὴν χυρὰν τὴν Ανναν, χαὶ τὴν χυ- 
Α ᾽ » - ὮΝ ει » , 

ρὰν τὴν ᾿Αννὲς τὴν ἀδελφήν του, ὁ γαρδενάλης χαὶ ὅσους ἠμπό- 

ρῆσεν χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Κερινίαν. 

Οἱ Σαρακηνοὶ ἐπῆραν τὸν ρῆγα χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν ᾿Α- 
ἣ πὸ χλόῃ, ἜΤΟΣ Ν -» , 

λικήν᾽ χαὶ ἀνάφανεν ἡ ἀρμάδα τοῦ ρηγός, χαὶ 

καραθία πηληγρίνικα ὅπου πήγαιναν γὰ προσχυνήσουν, καὶ ἀρ- 

χέψαν νὰ συντυχάνουν ποῖον ξύλον νὰ παγ ὀμπρός - χαὶ οἱ 
, ε 7ὕ ψ.Ν , 

πτωχοὶ οἱ πηληγρίνοι ἐποῖκαν ἄρμενα χαὶ ἔδωκαν μέσον τοὺς 

Σαραχηνοὺς, καὶ τινὰς ἄλλος δὲν τοὺς ἀκλούθησεν: καὶ ἐπιά- 

σαν τοὺς οἱ Σαραχηνοί, καὶ τοὺς μὲν ἐσχοτῶσαν, τοὺς δὲ ἐπῆ- 

αν σιδερωμένους. Καὶ διὰ δρισ ὌΝ ΕΚ ΛΕΝ αν ΕΟ δ θ ἐβρωμένους. Καὶ διὰ ὁρισμὸν τοῦ ρηγός, ὡς γίον σᾶς τ 

εἴπουν, ἐστράφησαν. 
“ » 

Οἱ Σαρχχηνοὶ χαὶ ἐχουρσεῦσαν τὸ νησὶν χαὶ ἀνθρώπ τους, 
»"» 4 

χαὶ χτηνὰ καὶ πράματα, καὶ ἐπῆραν εἰς τὰ ξύλα. Τὰ κάτερ- 
Α ͵ ᾿ Ε ͵ὔ 

γὰ τὰ. ρηγάτιχα ἐστράφησαν εἰς τὴν Κερινίαν. 

“" Γ Ἁ ἣν, δὰ “ , Η "- ε 

Γὰ σημαδία δὲν λαλοῦν ψέματα, διατὶ ἐχεῖνοι ἁποῦ τὰ 
4 ᾽ 7 “ γ᾽ 

δοχιμάζουν ἀγρωνίζουν πῶς εἶναι ἀληθεία- οἱ σχύλλοι ἐγουριά- 

ζαν ἀπὸ καιροῦ, οἱ κωρῶναις ἐγουργιάζαν, ἡ χουχουφάδες εἰς 
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τὴν αὐλὴν χαὶ εἰς τὰ τειχόκαστρα ἐγουργιάζαν, ὥς που χαὶ 

ἐπῆραν τὸν ρῆγα. Ὁμοίως τὴν αὐτὴν χυριχχὴν ἐγίνετον μία 

χαταχνία, ὅτι πάντες ἐχάθην ὁ χόσμος. 

Καὶ οἱ Σαραχηνοὶ τ τοὺς πηληγρίνους εἰς τὴν γῆν, 

καὶ ἐχρατοῦσάν τους ἀπῶδε χαὶ ἀπεχεῖ, καὶ ἀχτυποῦσάν τους 

μὲς ταῖς βιζάκαις ὀμπρὸς τοῦ ρηγός, ὥς ποὺ χαὶ ἐσχοτῶσάν 

τοὺς ὅλους: καὶ τοῦτον ἐποῖκάν τὸ διὰ νὰ πάρουν ἀπλαζίριν 

ὅλην τὴν δευτέραν. 

Τότες ἦρτεν τὸ φουσάτον διὰ νὰ ἔρτῃ εἰς τὴν Λευχοσίαν, 

χαὶ ἐδώχχσιν τοῦ ρηγὸς εἰς τὰ κάτεργα. Καὶ ὡς γίον ἔρχουν- 

ταν ἀπὸ τὴν Ποταμίαν ἐκάψαν τὸ ἀπλίκιν τῆς Ποταμίας καὶ 

ὅλον τὸ χωργίον᾽ χαὶ ὅνταν ἦρταν εἰς τὴν ᾿Αγίαν Μαρίναν τοῦ 

Κόννου, δὲν ἐτορμίσαν νὰ μποῦν ἔσω εἰς τὴν Λευχοσίαν, θωρῶν- 

τά τὴν τόσον μεγάλην. ᾿Εφοθήθησαν οἱ Βενετίχοι, ὀνοματίαις 

μυρίων χαὶ οὗλο!: ἐπῆγαν εἰς τὴν Κερινίαν, χαὶ ἀφῆκεν χου- 

δερνούρην τὸν Στάθην Πουρελλή, καὶ ἐπῆγαν οἱ Βενετίχοι καὶ 

ἄλλοι πολλοὶ χαλὰ «α΄ ψυχαῖς εἰς τὸ ἀπλίκιν τοῦ παλίου μὲ 

τὸ ἀσὴμ μοχρούσαφόν τοὺυς᾽ τὸ ποῖον ἀπλίχιν ἦτον τοῦ μαριτζᾷ 

τῆς Κύπρου" καὶ τοῦτον ἐπῆγαν μὲ θάρρος, διατὶ οἱ Σαραχη- 
Α 

νοὶ εἶχαν ἀγάπην μὲ τοὺς Βενετίκους " ἀμμὲ ---- οὐά, τὸ ᾽μάτιν 

; Ι 

Ω 
Ν » - - ᾿ 

Λευχοσίαν καὶ δὲν ἐτορμοῦσαν νὰ μποῦν ἔσω εἰς τὴν χώραν, 

ὁ 
᾽ τ ε ᾿ ᾽ ε ἊΣ 

ἐπῆγεν ὁ σὶρ Γιουσὲφ Αουτὰτ χαὶ ὃ ἀἀο ον 
ε 

᾿Αμποῦς ᾿Αουτὰτ καὶ ὁ σὶρ Χίμης, καὶ οὗλα 
: 

χαὶ ἅψα λαμπάδες χαὶ ἡ, ῳ. οὶ [ΟἹ 
ὥς Ὁ» 
-Θ ἜΣ: 

νη ὡΣ [Ὡὰ ΕΞ 
ἜΣ 

ΞΙ δὲ μὴ (ὩΣ ( - { 

Ω δ ΄ὔ . «᾿ Μ 

ἐπροσδέκτησάν τους, καὶ ἐδῶχάν τοὺς ΘΝ χαὶ ἐμπῆχαν εἰς 

τὴν θαυμαστὴν Λευχοσίαν. Τότες ἔρχουνταν καὶ ἐζητοῦσαν 

ἐφφίχιχ, ὃ μισὲο Τζουὰν Φλάτρος Ὑοχμματιχὸς τοὺς λογαρ!ιχ- φφ ιάώ, ὁ μισε( νυ α τρος γ9 μ! ὑχος τοὺς ΟἿ ρ" 

τος ᾽ , δ Ἢ 2 : δ, 

σμοὺς τῶν ἐμπαλίων, καὶ ἔδειξέν τους χαὶ τὰ σοδία τῆς ρηγά- 
Ϊ᾽' ᾿ ὮὉὟ ων “ - 2 » 

δας. Καὶ τότες ἐδιαλαλῆσαν πᾶσα ἄνθρωπος νὰ ἔρτῃ ἔσω του 
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γὰ πολομᾷ ταῖς δουλιαῖς του - ἄλλους ἐδώκασιν σαγίτταις ση- 

μάδιν, νὰ μὲν ἔχουν φόθον᾽ χαὶ ὅλα ἦσαν ψέματα. Τότες ἐ- 

φθόνησεν ὁ Μανόλης ὁ ᾿Ασχᾶς καὶ εἶπεν τοὺς Σαραχηνοὺς καὶ 

ἐγράψαν χαρτὶν καὶ ἐπέψαν τὸ τοῦ Στασὶ τοῦ Γούλου ὑπὸ χει- 
κι “ ι ᾿ η 41 οὖν “«“} ΠΤ οῚ 5. ΔΦΝ 

ρὸς τοῦ σιίρ Πατὶν (Γο)νέμε, καὶ ἐχομπῶσάν τον καὶ ἦλθεν ἀπὸ 

τὸν ἅγιον Νούφρην ἀπὸ τ᾽ ἀμπελία του, καὶ ἦρτεν διὰ νὰ δείξῃ 
Α 

τὰ σοδίχ τῆς ρηγάδας, χαὶ διὰ νὰ τὸν ποίσουν πράχτορον.. 
“ - 

Καὶ τὸ νὰ ἰδῇ ἡ ἀρμάδα τοὺς Σαραχηνούς, τὸ πῶς ἦλθαν τὰ ἶ 
ξύλα τοῦ ρηγὸς ἀφὸν τὰ ἀπολογιάσαν, ἀπὸ τὸν φόθον τους ἐ- 

μηνύσαν τοῦ φουσάτου νὰ στραφοῦν μοναῦτα" χαὶ διὰ τοῦτον 

ἐγλύτωσεν ἡ Λευχοσία χαὶ δὲν τὴν ἐχάψαν. Τότες ἐπῆγαν εἰς 

τὸ σπίτιν τοῦ παλίου, χαὶ ηὗραν ὅτοσταις ψυχαῖς καὶ τόσον λο- 
͵ γάριν, ὅτι ἐχορτάσαν καὶ ἐκουρσέψαν τα: καὶ ἐδάλαν λαμπρὸν 

εἰς τὴν πανθαύμαστην αὐλὴν τοῦ ρηγός, καὶ ὀπίσω τοῦ φούν- 

τικος, χαὶ ἐπῆράν τα χαὶ ἐπήγασιν. ; 

Καὶ τὴν παρασχευγὴν ἐχαταχουρσεῦσαν τὰ σπιτία, χαὶ 

τοὺς ναοὺς τοῦ θεοῦ χαὶ μοναστηρία, χαὶ ἐπῆραν πολὺν βίον 

χαὶ τοὺς χριστιανούς, χαὶ ἐχουρσεῦσαν τὸν Σταυρὸν τὸν Νέ- 

γᾶν" καὶ τὸ λαμπρὸν ἔθελεν ποίσειν υξεγάλην ζημίαν, ἀμμὲ ὃ 

Χάννας ὃ Δαμασχηνὸς καὶ ἡ χυρὰ ἡ Πέλλα ἡ Μουχρουτήνα 

δ΄ ἡμέραις χαὶ ἐσθύσαν τα. Καὶ τὴ νύχτα ἐπ’ ἦραν τοὺς χρι- 

στιανοὺς χαὶ βίος, καὶ πυῖτο εἰς τὸ ἀνάθε ἐμαν. 

Καὶ ἄντα: ἐπῆγεν τὸ παράνομον φουσάτον, ἐσηκώθησαν 

τὰ σπιτία τοὺς λᾶς, χαὶ ἐποῖχαν χούρση καὶ φόνους πολλούς: 

ὁμοίως ἕνας σορδάτος τοῦ ρηγὸς ὀνόματι Σφόρτζα, ὁ ἐκο ύρτζεψε 

ἔσω ὅσον ἔσωνεν, καὶ ἔθελε νὰ χρατήσῃ τὴν ἀφεντίαν μὲ τοὺς 

Σπανιόλιδες εἰς τὴν Πάφον. Ἔῤαλαν οἱ χωργιάταις χαπεταά- 

γον εἰς τὴν Λεύχαν, ἄλλον καπετάνον εἰς τὴν Λεμεσόν, ἄλλον 

εἰς τὴν ᾿Ορεινήν, χαὶ εἰς τὴν Περιστερόναν ἄλλον, χαὶ εἰς τοῦ 

Μόρφου χαπετάγον, χαὶ εἰς τὸ Λευχύνιχον ΕἸ ᾿Αλέξην, καὶ 
ὅλοι οἱ χωργιάταις ἐδόθησαν εἰς τὴν ὑπόταξίν του" χαὶ ἀνοῖ- 



ἂ 
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ξαν ταῖς ἀποθήκαις χαὶ ἐχουθαλοῦσαν τὰ χρασία τοὺς καλο- 

πίχερους, ἕτεροι ἐπέρναν τὸ ψουμὶν ἀπὸ τὶ ἁλώνιχ, ἄλλοι τὰ 

ζαχάριτα χαὶ τὰ προδέλοιπα πράματα τοὺς χαλοὺς λᾶς. ὋὉ- 
, - ) ΠΙ͂ΝΕ 6 δ τος " δ Δ Ης ὩἋ Ἢ ᾿ 

μοίως ἕνας Ἀρμέενὴς χαοαλλάρης ἔπερνεν τὴν γεναῖχαν του νὰ 

πάγη εἰς τὴν Πάφον, καὶ εἰς τὸ καπετανίκιν τῆς Λεύχας ἐ- 

δυναστέψαν τὴν γυναῖκάν του, καὶ κεῖνον ἐσχοτῶσαν τον. Ὁ 

πίσχοπος ὁ λατῖνος ὁ φρὲ Σαλαμοὺς ἐπήγαινεν ΠΕ τὴν ᾿Αμ- 

μόχουστον, χαὶ ἐπίασέν τὸν τὸ φουσάτον τοῦ ρὲ ᾿Αλέξη, καὲ 

ἐχουρσεῦσάν τον χαὶ ἐδέραν τον, καὶ ἐποῖχάν του ὌΠΕῸ υεγά- 
Φ » ᾽ Ν " σ ᾿ 

λὴν ἀντροπήν, χαὶ ἐσχαπίασεν ἀπὸ τὸν θάνατον. Καὶ πολλὰ 
᾿ 3, 7 " ε Ν ν Α , » 

χαχὰ ἐποίκασιν, καὶ ὃ θεὸς δὲν τὰ βάσταξεν. 

Γροικῶντα ὁ γαρδηνάλης ταῖς ἀπιστίαις χαὶ χα(κὰ) τὰ 

ἐπολομοῦσαν οἱ λύκοι καὶ χωργιάταις, ὠρδινίασεν χουδερνούρην 

τὸν σὶρ Πατὶ τὲ Νόρες τὸν μαριτζᾶν τῶν Ἱεροσολύμων, χαὶ 

τὸν σὶρ Χαρρὴν τὲ Ζηπλέτ, τὸν Περρὴν Μαχαιρᾶ τὸν βαχλιώ- 

τὴν τοῦ ρηγός, μὲ φουσάτον χαὶ ἦλθαν χαὶ ἐπιάσαν τὴν Λευ- 

χοσία, χαὶ ἐδιαλάλησε, πᾶσα ἄνθ ς νὰ χάτζ ᾿ ὶ : σε, π ἄνθρωπος νὰ χάτζῃ φρόνιμα χαὶ 

γὰ πολομοῦν ταῖς δουλιαῖς τους, ὡς γίον ἦσαν μαθημένοι, καὶ 

τινὰς μηδὲν τερμίσῃ νὰ ποίσῃ χαμμίαν ἀγανάχτησιν, ἀπάνω 
᾽ " ΄ ι »,»ᾷΜ1ΜΝἣἃᾷᾳ )ἷ Ν ΝΥ. “Ὁ 

εἰς τὸ χορμίν του. Καὶ ὠρδινίασεν τὸν φρὲ Αγγξλον τοῦ Σπι- 

ταλίου, ὅπου ἦτον εἰς τὴν Πάφον ἐμπαλῆς, νὰ πάγῃ νὰ χα- 

λάσῃ τὰ χκαπετανίκια τοὺς χωργιάταις μὲ τὸν ᾿Αντωνίς Ταμι- 

λᾶ χαὶ ἐπῆγαν καὶ αὖραν τοὺς χαπετάνους τοῦ Μόρφου χαὲ 

τῆς Λεύκας, καὶ τοὺς μὲν ἐφουρχίσαν, τοὺς δὲ ἐχόψαν ταῖς 

μούτταις τους, χαὶ ἄλλοι ἐφύγαν: χαὶ ἔπαψεν χαχοσύνην τοὺς 

χαταραμένους χωργιάταις. Καὶ ὁ σὶρ Χαρρὴν τὲ Ζηπλὲτ μὲ 
᾿ 

» 

τὸν Περρὴν Μαχαιρᾶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Λεμεσόν, καὶ ἐποίχασιν 

χρίσες ὡς χαὶ εἰς τοῦ Μόρφου, καὶ ἐτερεπιάσαν τὸν ρὲ ̓ Αλέξην 

χαὶ ἐφέραν τον εἰς τὴν Λευχοσίαν καὶ ἐκρεμμάσαν τον εἰς τὴν 

φούρκαν τῇ δευτέρᾳ εἰς τὰς ιβ΄ μαγίου αυκ υ 

Καὶ τῇ κυριαχῇ, χΥ νοεμθρίου Ο Ὁ Ἐν Χριστοῦ ἦρτεν ὃ 
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,ὔ ὕ “-“ο , ᾿" ", . ω Ν , 

βαχλιώτης τοῦ Πάπα καὶ ἔφερεν τὸ [σ]κιζδιν τοῦ γαρὸ ξΞνάλη 
᾿ - ᾿ 5. τῆν . ἔξ 

χαὶ ταῖς βούλλαις δι νὰ ὀρδινιάσουν τὸν πρῶτον νοτάρην 
, ι ᾿ ᾿ ᾽ . ’ ΄ . , . 

γαρδενάλην " χαὶ τὴν κυριαχὴν εἰς τὰς λ΄ νοεμθρίου ἐφέραν τὸν 

πρῶτον νοτάρην συντροφιασμένος εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν ὁ κύ- 
γι Α ἐφ γ “ Μ ε 

ρης Οὐγχε τὲ Λουζουνίας ἦτον πρωτοαποστολάριος, ἔτι ὑπο- 

ψήφιος, ὕστερον πρωτονοτάριος, τἄπισα εὐαγγελιστής" χαὶ τὴν 

αὐτὴν ἡμέραν ἐποῖχαν τον γαρδενάλην διάχον τοῦ ἁγίου ᾿Αν- 
᾿ ᾿ ἐρζ : , : , ᾿ Η 

δρέου, χαὶ ἐράλαν τοῦ τὴν χάππαν τὴν σχαρλάτην χαὶ τὸ 

σχιάδιν, χατὰ τὸ δηλούμενον εἰς τὰ προδιλίζια τοῦ Πάπα. 
΄ ᾽ ᾿ ΘΙ ᾿ , 
Καὶ τὴν κυριακὴν εἰς τὰς κγ΄ νοεμθόρίου αὐτῆς ἐχρονίας 

ἦλθεν ὁ καλὸς Σουάρε ἀπὸ τὸν ρῆγα εἰς τὴν Κύπρον. Τἄπισα 
ἐν ε Α ἹἝ ἊΦ “ Ε] Α ὯΝ 

ἦλθεν ὁ φρὲ ᾿Αγγελος τοῦ Σαντομένιχου ἀπὸ τὴν Ρόδον, χαὶ 

δενάλης ἔδωχέν του ἀποχόμισα, βραχία χαὶ ἕτερα ροῦχα ὀξεγαλήῆς 8 ν Ἵν αν» ρ - νων σὴν θ Χ 

ΟὮ τοῦ ρηγὸς εἰς τὸ Κόάριος. Τἄπισα ἔπεψεν τὸν Σινε- 

α χαὶ τὸν Τζάνους τὲ Μουντόλφ καὶ τὸν Ριτζὰτ 

Καμιοῦς, χαὶ τὸν Φρατζέσχον Σπίνολα μαντατοφόρους εἰς τὸν 

σουλτάνον, ἀπάνω εἰς τὴν γαλιάτζαν τοῦ Ματαίου Κόστα᾽ τἄ- 
" ἃ ᾽ , “τοῖν 

πισα ἐστράφη ὁ σὶρ ᾿Εστιένε Σπινόλας μὲ γαρτία, καὶ ἐδιαδά-- 

σαν τὰ χαὶ ἔδωχάν του ἀντίλογον, ὅτι ἦλθαν μὲ ξύλον Σαρα- 

πάνω Ω- χηνιχόν. Ὁ γαρδενάλης ἔπεψεν τὸν Καρσερὰν Σουσρὲ 

εἰς τὸ κάτεργον τοῦ ρηγὸς, καὶ ἔπεψεν τὸν κύρην τοῦ Βερου- 

τίου χαὶ τὸν σίρε Ματαῖον Ράμες, καὶ τὸν σίρε Τομεσίον Δαμ.- 

παλίουν, τὸν Περρὴν Μπελεστρὶν χαὶ τὸν Τζὰκ δὰ Μπελονία, 

χαὶ τὸν μάστρε Τουμασὶ Πίπη, καὶ τὸν σὶρ Κόλε Δελαπριν- 

τζέσε τὸν πρωτοψάλτην τῆς ἁγίας Σοφίας, χαὶ τὸν Γεώργιον 

τοῦ Κορόμηλου τὸν μάγειρόν του, καὶ ἀχομὶ ὁ γαρδενάλης ἔ- 

στειλεν “τοῦ ρηγὸς ἀπάνω εἰς τὴν γαλιάτζαν τοῦ Ματαίου σὶρ 

Κοέτ, καθὼς ἄνωθεν δηλοῖ, τὸν σὶρ ᾿Εστιένε Σπινόλα, τὸν ᾧς- 

ρὲτ τὸν τζουτζουμάνον τοῦ σουλτάνου, τὸν Πελιγὲρ Φικερέλ- 

λο, τὸν Φρασὲ Σπινοήλ, χαὶ τὸν ᾿Αλέξζην τὸν Γιακούπην τὸν 

βαχλιώτην τοῦ ρηγός. 
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Καὶ τὴν δευτέραν ἐφέραν μαντάτον πῶς ὁ ρήγας ἀνέφα- 

νεν εἰς τὴν Πάφον εἰς ταῖς ι β΄ μαγίου «υκχκζ' Χριστοῦ χαὲ 

τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐφουρχίσαν τὸν ρὲ ᾿Αλέξην, χαθὼς ἄνωθεν 

δηλοῖ, ὁ ποῖος ἦτον ἀγελάρχης τοῦ ἐφφικίου τῆς τζάμπρας 

τοῦ ρηγός, πάροιχος ἀπὲ τὸ χωργίον τῆς Κατωμηλίας. Καὶ 

τὴν τρίτην, εἰς “τὰς ιγ΄ μαγίου, ἦλθεν ὁ Τζένιος τὲ Μουντο- 

λήφ. Καὶ τὴν .τετράδην, εἰς τὰς ιδ΄ μαγίου ἐπῆγεν ὁ γαρδε- 

νάλης εἰς τὴν Κερινίαν νὰ ἐγδέχεται τὸν ρῆγα, καὶ ἦτον με- 

σοπεντήχοστον, χαὶ τὴν νύχταν ἐποίχασιν υεγάλην λυχναπίαν 

εἰς. τὴν Κερινίαν " τὸ μεσανυχτικὸν ἀναφάναν τὰ ἄρμενα. 

Καὶ τὴν πέφτην εἰς τὰς ι ε΄ υαγίου ἀπανεστέφθην ὁ ρὲ 

Τζουὰν τὲ Λουζουνίας, χαὶ ἐστέφθην ὑπὸ χειρὸς τοῦ φρὲ Σαλά- 

μου, ἀπὸ τὸν ὄρδινον τοῦ Σὰν Τομένικου ἐπίσκοπος Ταρτούζας, 

εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν. Καὶ εἰς τὸν αὐτὸν καιρὸν ἐφύσησεν πολλὴ 

ἀχρίδα, ἀπὸ ἀρχῆς. Καὶ ἁπὸ ἀρχῆς ἰουνίου ᾳυλη Χριστοῦ, ἦλ- 

θεν ἕναν θανατικὸν εἰς τὴν Λευχοσίαν καὶ εἰς τὰ χωρία χαὲὶ 

ἐποῖκεν πολὺν θάνατον, καὶ ἀπάντησεν μῆνες εζιι (ἰὴ; 

Καὶ τῇ χυριαχῇ τῇ γ' ἰουλίου αὖ μ΄ Χριστοῦ͵ ἦρτεν ὁ ρὲ 

ἸΤζουάνης μὲ τὴν συμθίαν του τὴν Μεδρία εἰς τὴν ἁγίαν Σο- 

φίαν χαὶ ἐστέφθησαν. Καὶ τῇ ιγ΄ σεπτεύρίου αὖ μ΄ Χριστοῦ 

ἐτελεύτησεν ἡ αὐτὴ ρήγαινα Μετεγία, χαὶ ἐθάψαν ΤῊΝ εἰς τὸν 

Σὰν Τομένιχκον εἰς τὸ χιθοῦριν τῆς πεθερᾶς τῆς. 

Καὶ τὴν κυριακὴν τῆς Τυρινῆς, τῇ β΄ φευρουαρίου «κυμια' 

Χριστοῦ ἦλθεν ἡ χυρὰ ἡ Ἑλένη Παλαιολόγου, κόρη τοῦ δὲ- 

σπότου τοῦ Μορεᾶ εἰς τὸν “Αγιον Αὐξίθιον. 

Καὶ τὴν τετράδην εἰς τὰς γΥ̓ φ(ευρουαρίου) αὖ μα΄ Χρι- 

στοῦ ἐπῆγεν ὁ. πιούρης τῆς ᾿Αντιοχείας, ὁ τζανούνης ὁ υἱὸς 

τῆς Καρθούνας, χαὶ ἅρμασεν τὸν ρῆγα μὲ τὴν αὐτὴν Ἑλένην. 

(1) Κατὰ πᾶσαν πιθανότητα ἐνταῦθα χατέληγεν ἣ διήγησις τοῦ 

Μαχαιρᾶς ὥς. καὶ ἐν τῇ μεταφράσει τοῦ Στραμόάλδη τὰ. δὲ παραχο- 

λουθοῦντα σημειώματα προσετέθησαν ὑπ᾽ ἄλλου τινός. 
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Καὶ τὴν τετράδην εἰς τὰς χ δ΄ ἰουλίου αὖν η΄ Χριστοῦ ἐ- 

ποῖχεν ὁ θεὸς τὸ θελῆμόάν του ἀπὸ τὸν ἀφέντην μας τὸν ρῆγα. 

τὸν ρὲ Τζουὰν τὲ Λαζανίαν, ὁ ποῖος ἐγεννήθην ἡμέραν δευτέ- 

ραν, ὁ ποῖος ἐπόθανεν τὴν δευτέραν τὸ δεῖλις, καὶ ἐθάψαν τον 

εἰς τὸν Σὰν Τομένικον. ᾿Ομοίως ἐπόθανεν εἰς τὸ αὐτὸν μονα- 

στῆριν χαὶ ἡ χόρη του ἡ Τζαρλόττα ἐχεῖ, ἡ ποία ἦτον χήρα 

ἀποὺ τὸν πρίντζην τοῦ λεγομένου Τζουὰν τὲ Κοπρέ (1)" καὶ 

τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐδιαλαλῆσόάν τὴν ρήγαινα χατὰ τὸ συνῆθιν, 

χαὶ ἐπόθανεν χαὶ ἡ μητέρα τῆς ὀμπρότερα τὸν πατέρα τὴς 

ἡμέραις ο΄, ἡ ποία γὰ τὴν ἀναπαύσῃ χαὶ κείνην καὶ κεῖνον 

φᾳυν Χριστοῦ. 

(1) Ἢ Καρλόττα δὲν ἀπεδίωσεν ἐν Κύπρῳ, ἀλλ᾽ ἐν Ρώμη (1481). 





ΓΕΩΡΓΙΟΥ͂ 

ΒΟΥΣΤΡΩΝΙΟΥ͂ 

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΚΥΠΡΟΥ. 





Διήγησις χρόνικας Κύπρου ἀρχεύγοντα ἀπὸ τὴν 

ἐχρονίαν αὺν- Χριστοῦ. 

Τὴν ἐχρονίαν αυνς΄ Χριστοῦ ἦρτεν ἀπὸ τὸ Πορτουὰλ ὁ 

πρίντζης, διὰ γὰ ὁρμαστῇ τὴν θυγατέραν τοῦ ρὲ Τζουάνη, ὀνό- 

ματι Τζαρλόττα. χαὶ ἡ μητέρα τῆς ἦτον ἡ ρήγαινα ἡ Ἑλένα 

ἡ Παλαιολογίνχ, κόρη τοῦ δεσπότου τοῦ Μωρέως, ἀδελφοτέχνη 

"τοῦ βασιλέως τῆς Κωσταντινοπόλεως᾽ καὶ ἁρμόστην ὁ ἄνωθεν 

πρίντζης μὲ τὴν ἄνωθέν τους θυγατέραν τὴν κυρὰν τὴν Τζαρ- 
,ὔ 

λότταν᾽ χαὶ ἡ μητέρα τῆς ἦτον πολλὰ φρονίμη, καὶ πάντα ᾿ Ἢ τ ; : 

ἦτον ἀστηνεμένη" καὶ ἁρμάστην ὃ ἄνωθεν πρίντζῆς εἰς τὸ ἀ- 
,ὔ ὕυ ρ ;, , “ἧς κ᾽ «ἱ 

πλίκιν᾽ τοῦ χχοαλλάρη υἱσὲρ Ρίχου τὲ Λαπαάμ. διότι ἀφ᾽ ὃν 
ι . Ξ) Ἢ »Ὃὼ Δ : ᾿ β ε ΛΕ 2 τ Η Κ 
ἐχάψαν τὴν αὐλὴν τὴν οηγάτικην, ὁ ρὲ Τζένιους ὅσον ἐστρά- 

φὴν ἀπὸ τὴν Συρίαν ἐπῆρεν τὸ ἀπλίκιν τοῦ σὶρ Ρίκου τὲ Λα- 

πάμ, χαὶ ἐχατοίχησεν, χαὶ ἔμεινεν αὐλὴ ρηγάτιχη ὡς τὴν ἐ- 

᾿ σήμερον ᾿ 
Ξ Ξ 
5 

τιχαις εὑρίσχουνται ζήλαις, ὅτι. ἐθδάλαν τόσα λογία τοῦ πρίν- 
᾿ " “Ο »" Α Ὺ ΄ ι » » Ἁ 7ὔ 

τζη, χαὶ ἐδγῆχεν ἀπὲ τὸν πεθερόν του καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸ σπίτιν 
-" . 7 “» , χαν, 7 Ἂ . - ἘΠῚ 

τοῦ Πιὲρ Λαζανία τοῦ χούντη τῆς Τρίπολης, τὰ ποῖα εἰναι 

χαταπρόσωπα τοῦ χαστελλίου " ὁποῖος χούντης ἦτον υἱὸς τοῦ 
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οὲ Τζάκ, ἀδελφὸς τοῦ ρὲ Τζένιου, χαὶ θεῖος τοῦ ἄνωθεν ρὲ 

Τζουάνη, χαὶ ὁ ἄνωθεν χούντης ἐθαπτίσεν τὴν ἄνωθεν Τζαρ- 

λότταν καὶ ἐχάρισέν τῆς τὴν Λακαταμίαν" καὶ ἔχοντα χαὶ ὃ 

ἄνωθεν πρίντζης ἐπῆρεν τὴν συμθίαν του καὶ ἐπῆγεν ἀπὸ τὸν 

πατέραν τῆς, ἐπῆρε μεγάλην πλῆξιν ὁ πατέρας τῆς καὶ ἡ μὴ- 

τέρα τὴς, διότι ἄλλον παιδὶν δὲν εἴχασιν. 

Καὶ διαδαίνοντα ὀλίγαις ἡμέραις ἐσηκώθησαν ἀπὲ τὸ Σπι- 

τάλιν φρέριδες χαὶ ἐγύρισαν μία νύχταν χαὶ ἐμπλάσαν ἑνοῦ 
Ἷ ΕΝ 

παιδίου ὀνόματι Τζαρ ὅ, ὃ ποῖος ἦτον καλὸς ἄνθρωπος ἀπὲ τὸ 
"- Ϊἐ χορμίν του, καὶ ἐσκοτῶσάν τον ὁποῖος παιδίος εἶχεν δύο ἀδελ- 

φοὺς καλοὺς ἀνθρώπους, καὶ θωρῶντα πῶς ἐσχοτῶσαν τὸν ἀ- 

δελφόν τους χωρὶς ἀφορμήν, ἐθάλαν τὸν σκοτωμένον εἰς μίαν (1) 

σχάλαν καὶ ἐφέραν τον εἰς τὴν αὐλήν τοῦ ρηγός, καὶ ἐζητῆσαν 

χρίσιν- καὶ εὑρέθησαν χἄτινες καὶ εἶπαν τοὺς ἀδελφούς του: ἦ- 

ξεύρετε, ὅτι οἱ φρέριδες ἁποῦ σχοτῶσαν τὸν ἀδελφόν σας εὑρί- 

σχουνται ἔσω εἰς τὸν ἀφέντη τὸν πρίντζη! (2) Καὶ ἐπῆγαν εἰς 

τὸ σπίτιν τοῦ πρίντζη ᾿ χαὶ ὁ ἀφέντης ὁ πρίντζης ἔστεχεν (3) 

εἰς τὸν ἡλιαχόν, καὶ θωρῶντα τοὺς ἀνθρώπους πῶς ἐτρέχαν μὲ 

μεγάλην φουργίαν, ὥρισεν καὶ ἐσφάλισαν ταῖς πόρταις " καὶ ἐ- 

γίνην μέγαν (4) σχάνταλον, χαὶ ἐσκοτῶσαν δύο δουλευτάδες 

τοῦ πρίντζη, καὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἕναν, (Ὁ) καὶ ἐλαδώθησα (6) 

πολλοί" χαὶ ὁ πρίντζης ἐπῆρεν μεγάλο (1) δισπλαζέριν, χαὶ 
᾽ 

μέσα εἰς τοῦτον ἐχαχοψύχησεν, τὸ ποῖον ἦρταν χαὶ χἄτινες (8) 

χαὶ εἶπάν του, πῶς ὁ Θωμᾶς ὁ τζανπερλάνος (Θ) τοὺς ἐκατά- ἣ 3 ὃ" 9 

στησεν τοὺς ἀνθρώπους (10) καὶ ἐπῆγαν εἰς τὸ σπίτιν τοῦ πρίν- 
Ἄς ΤΥ Σ ἐς ς ΧΡ ς ᾿ ε ." “- " τζη: καὶ ἐπαραπονήθην τὸ ὁ πρίντζης" τὸν ὁποῖον Θωμᾶν ἔ- 

(1) Μέχρις ἐνταῦθα εἶναι ἐλλειπὴς ὃ μέγας χώδιξ, τοῦ δποίου ἀπεν.-- 

τεῦθεν ὑποσημειοῦμεν τὰς διαφόρους γραφάς. (2) Ἔσω τοῦ ἀφέντη 

τοῦ. (3) ἐστέχετον. (4) μεγάλον. (5) ἕνας. (6) ἐλαδώθησαν. (7) μεγά- 

λον. (8) καὶ ἀπὸ τὴν πλῆξιν ἐχαχοψύχησεν, χαὶ ἥρταν χἄτινες. (9) τζα- 

μπερλάνος. (10) παιδίους. 
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φερέν τὸν ἡ ρήγαινα ἡ Ἑλένα, καὶ ἦτον υἱὸς τῆς βυζαστρίας 

τῆς, χαὶ διὰ τὴν ἀγάπην τῆς ρήγαινας ὁ ρήγας ἐτίμιησέν τον 

χαὶ ἔδωχέν του πολλαῖς ρένταις, χαὶ ἐποῖχέν τον χαὶ χαδαλλά- 

ρὴν χαὶ ἘΠ ΡΙΝ τοῦ βηγάτου. Καὶ γροικῶντα ὁ Θωμᾶς 
ε 

πῶς εἶπαν τοῦ πρίντ τζη χαὶ (1) ἦτον ἡ ἀφορμὴ τοῦ σχαντᾶλου, 

ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὲ οἵ Γενουόίσοι ἐποῖχάν του 

μεγάλην τιμὴν χαὶ χαλὴν συντροφίαν [2)- 
΄, 

Καὶ ὁ πρίντζης εἰς ὀλίγαις ἡμέραις ἐπέθανεν καὶ ἐθάψαν 

τον εἰς τὸν Σὰν Φραντζέσχον᾽ χαὶ ἐγίνην μεγάλη λύπη, διότι 

ἦτον ὄμορφος, χαὶ καλὸς ἄνθρωπος (9). Καὶ ἡ κυρὰ ἡ Ὕζαρ- 

λόττα ἔμεινεν χήρα, χαὶ ἔπηρέν τὴν ὁ πατέρας τῆς εἰς τὸ σπί- 

τιν τοῦ (4) μὲ μεγάλην λύπην. Καὶ 1 ὙΠ το τὰ ὃ πρίντζης, 
, 

υὑοναῦτα οἱ φίλοι τοῦ τζανμπερλάνου ἐμήνυσάν τὸ τοῦ Θωμᾶ 
ὲ 

εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον (Ὁ), καὶ χώρις " πάρῃ κανέναν (6) 

σχοπὸν ἦρτεν εἰς τὴν Λευχουσίαν χαὶ ἐ1 1 ν εἰς τὸ σπίτιν 

σπου, τὸ ποῖον σπίτιν ἦτον ἕνου καθδαλλάο: η μισὲρ Ρέ τζου (7) 
- 

Τεπλὰν Τεχαρδί, χαταπρόσωπα τοῦ χα τοῦ Κοχκίνου. 
, ᾽ ἀν ε Α ε 3. 

Καὶ μέσα εἰς τοῦτον ἡ χυρὰ ἡ Τζαρλόττα ἐπαραπονήθην το 

τοῦ ᾿Αποστολὲ τοῦ ἀὸε ελφοῦ τῆς, τοῦ παστάρδου τοῦ πατέρα 
“- ἽΞ » 

τῆς, πῶς ἐθανατῶσαν τὸν ἄντραν τῆς᾽ ὁποῖος Αποστολὲς ἦτον 

χρονῶν ιζ΄, καὶ ὁ ρὲ Ἡζουάνης ἔδωκέν του τὴν ἀρχιεπισχοπὴν 

μὲ οὕλαις ταῖς ρένταις (8) καὶ δέκατα, καὶ ἦτον υίας μεγάλης 

ψυχῆς" χοὶ γροικῶντα τοὺς λᾶς τῆς χώρας καὶ ΤΡ ΟΣ χα- 

δαλλάριδες, πῶς ἦτον ἡ ἀφορμὴ ὁ τζαμιπεολάνος καὶ ἐπέθανεν 

ὃ πρίντζης, ἐδῷχαν πολλὰ λογία τοῦ ᾿Αποστολέ. Καὶ ταῖς ἡ- 

μέραις ἐκείναις εἶχαν ἔρτειν εἰς τὴν Κύπρον δύο Τζιτζιλιάνοι 

χαὶ ἐστάθησαν μὲ τὸν ᾿Αποστολέ: χαὶ ὁ τζαμπερλάνος ἐποῖ- 

(1) πῶς. (9) συντροφία. (3) ἄθρωπος. (4) χαὶ ἐπῆρεν τὴν χυ- 

βὰν τὴν Ὑζαρλότταν ὃ πατέρας της χαὶ ἣ μητέρα της εἰς τὸ σπίτιν 

τους. (6) ἐμήνυσάν τού το εἰς τὴν ᾿Αμμ. (6) κανένα. (7) Ῥίτζου. (8) ἐν- 
τράδαις. 
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χεν μέγαν χάλεσμα" χαὶ γροικῶντα ὁ ᾿Αποστολὲς πῶς ἐποῖχεν 

χάλεσμαν, ἐκαδαλλίκευσεν καὶ ἐπῆγεν ἔσω τοῦ (1) τζαμπερ- 
Α , 

λάνου, καὶ ἐπῆρεν χαὶ τοὺς δύο Τζιτζιλιάνους, καὶ ἐπ ταράγγει:- 

λέν τους, πῶς ἅντα νὰ τοὺς ὁρίσην νὰ τὸν σχοτώσου (2) τὸν 

τζαμπερλάνον. Καὶ ἐπῆγεν (3) εἰς τοῦ τζαμπερλάνου, χαὶ ηὗρεν 

χαὶ ἐπῆγαν οἱ χαλεσμένοι, χαὶ ἦτον μοναχός. Γροικῶντα 14) ὁ 

τζαμπερλάνος πῶς ἐπῆγεν ὃ ᾿Αποστολές, ἐχατέθην ὁ ως 

λάνος χάτω᾽ς τὸ (Ὁ) περροῦνιν τῆς σχάλας χαὶ ἐπ τροσδέχτην (6) 

τον, καὶ ἐπίχσέν τον ἀπὲ τὸ χέριν, χαὶ ἐνέθησαν ἀπάνω. Καὶ 

εἰς πολλὰ (7) τὰ ἐσυντύχαν, λαλεῖ ὁ ᾿Αποστόλες τοῦ τζαμπερ- 

λάνου: ἂν ἔχης ἀπλαζίριν, ἃς πᾶν οἱ ἄνθρωποι (8) ἔξω, νὰ μᾶς 

ποίσουν τόπον, διὰ νὰ σοῦ συντύχω! Καὶ ἔρισεν ὃ τζαμπερ- 

λάνος τοὺς δουλευτάδες του καὶ εὐγῆκαν ἔξω, καὶ οἱ Τζιτζι- 

λιάνοι ἐμεῖναν. χαὶ καλεῖ ὁ Θωμᾶς τοῦ ᾿Αποστόλε νὰ τοὺς 

ἐόγάλῃ, καὶ χεῖνος εἶπεν του : δὲν ἠξεύρουν ρωμαῖχα! καὶ ὁ 

τζαμπερλάνος ἐπίστευσεν. Καὶ μηνίσχοντα μοναχοί, ἔοισεν τοὺς 
" 

Τζιτζιλιάνους καὶ ἐσχοτῶσαάν τον᾽ χαὶ χατεθαίνοντα (9) ὁ ᾿Α- 
᾿ ᾽ . Ν 4 

ποστόλες νὰ πάῃ, ὀλίγον ἔλειψε νὰ τὸν σχοτώσῃ ἕνας δουλευ- 

τὴς τοῦ τζαμπερλάνου. Καὶ καθαλλιχεύγοντα ὁ ᾿Αποστόλες, 

ἦρτεν εἰς τὸ σπίτι τοῦ ἐπ οἄ ἘῸ τοῦ κοντοσταύλη, καὶ 

ο᾽ - Ὁ « « {9} ς « ΚΞ ΣΙ] 
το. 
Ὡὲ ἔμ δὲ 4 :] φΦ “Ἂ ο)- ΟΖ ῷ [ο] ἘῸ « Ξ ᾿ χαὶ γροικῶντά τὸ ὁ χοντο- 

ὔ ,] ι Α ᾿ 5 δες Α 

σταύλης ἔμεινεν πολλὰ γα ἴργιασμένος, καὶ δὲν τὸν ἀφῆκε νὰ - 

πεζεύσῃ, ἀμὲ εἶπέν του νὰ πάγῃ εἰς τὴν ἀρχιεπισχοπήν" χαὶ 
Ν ἢ Σ κας ἐς ἥ ᾿ 5: τό ἮΝ ΟΝ ᾽ν ἮΝ φῇ ᾿ 

μόναυτα ἐπῆγεν, καὶ ἐσ ἫΣ δυνατὸς ὅσ᾽ ὥς που νὰ ὁιαοῇ τὸ 

Γούρην χαὶ ἦτον βισχούντης, καὶ πολλὰ (10) ρος χαὶ ἐγροι- 
- ᾿ Α 

κᾶτον μὲ τὴν ρήγαιναν τὴν Ἑλέναν, καὶ διὰ νὰ χουμπλε ζιάσῃ 

(1) 

χῶντα. 

εἰς τοῦ. (9) σχοτώσουν. (3) Καὶ παγαίνοντα. (4) Καὶ γροι- 

5) εἰς τὸ. (6) ἐ: προσδέχτην. (7) αὶ πολλά. (8) ἀθρῶποι. (θ) εἰς 

ἣν. (10) ἦτον πολλά 
Ν ἜξοΣ, ΡΝ 

το ΧχΧατεοΌ 
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τῆς μάνας τ τοῦ Θωυᾶ, ἐχράτησεν τόσην ὙΡΡΕΤΩΙ; υἱὲ τὸν οήγαν 

γὰ ποίσῃ δισπ πλαζίριν τοῦ ᾿Αποστόλε. χαὶ ὁ ρήγας ἐχάθετον 
- 

εἰς τὰ σπιτία τῆς χυρᾶς τῆς Αννὲς, πλησίον τῆς Σάντα Κα- 

τερίνας. 
δ 

Γροικῶντά τὸν ὁ οὲ Τζουάνης ἐθυμώθην πολλὰ ὃι 
ΑἹ τὸ 

ιὰ 

λ " ζαᾳ ἘΞ : διὸ ᾿ σχοτωμὸν τοῦ τ ὑπερλάνου, καὶ ἐφοθήθη σαν διὰ τὴν χυρᾶν 

τὴν ρήγαιναν τὴν λέναν- υόναυτα ὥρισεν χαὶ ἐτάξχν πᾶσα 
. “- , 

ἄνθρωπον νὰ συνπιχσαστοῦν ᾿: τὴν αὐλὴν» ῦ ρηγὸς " χαὶ οὕτως τοῦ 

ἐγένετον τὸ ὁποῖον (1). ΟἿΣ Τζουάνης ἐγάπαν (2) πολλὰ τὸν 

χιν 
ι 

λ Α 5» , , 

Αἰ ποστόλε, ἃ ἀμμὲ διὰ τὸν φόθον τῆς ΟῊΎ ας δὲν ἐτόρμα νὰ 
- ι 

δείξη χανέναν φανόν χαὶ ἔρισεν ὁ ρήγας χαὶ ἐσηχῶσάν του τὴν 
2 ͵7 ι 3 ι , ᾿ 

ἀρχιεπισχοπήν" καὶ ὁ ἽΑΠΡ ΘΕΌ ΛῈΣ δὲν ἦτο νὰ τὸ βαστόξῃ, καὶ 
.“ ͵7 ι » ΠΡΟ Ξὸ ΡΞ δὶ Ως . ἔ ἃ εὔδςν Ἔ 

ἐγύρεψεν με πασὰ στράτ Αν νὰ γα τὴν ἀρχιεπισχοπήν χαι 

, Ν ΕἸ ᾿ 3 ν; ᾽ 

δὲν ἦτον οεμέδα νὰ τὴν ἜΡῚ χαὶ ἐθουλεῦάν τον νὰ παγῊ εἰς 

τὸν μισὲρ Γιάχουμον Γούρην, χαὶ χεῖνος θέλειν βάλλει ρεμέδα. 

Καὶ ἐπῆγεν καὶ ἐξύνθυ του, καὶ ἀποδιάθασέν τον, χαὶ ἐθού- 
ΈΥ, ῃ , "“ Η ᾿ , ᾽ δ ζε ΣΙ . 

λεῦσέν τον νὰ παγῇ εζῶ εἰς τὰ Μάγκανα εἰς τὸν ςγορῤρξευτὴν 
τ} 

Εν 

τῆς ρήγαινας, χαὶ χεῖνος θέλειν ποίσειν πᾶσα πρᾶμαν μὲ τὴν 

κυρὰν τὴν ρήγαινα χαὶ ὡς γίον τὸν ἐθουλεῦσεν, ἤτζου ἐποῖ- 

χεν. Καὶ ἐχαθαλλίχευσεν χαὶ ἐπ εἶν: ν εἰς τὰ Μάγκανα καὶ ἐ- 
ν . » ,ὕ ᾿ 5 ἮΝ , 7 

σύυντυχεν μὲ τὸν ζηγορξυτῆν, χαὶ δὲν ἤτον Ὁ ΣΟ Σ γὰ ποισῃ 

τίποτες. Θωρῶντα χαὶ ρεμέδα δὲν ἦτον νἄχῃ τὴν ἀρχιξπισχο- 
, Α 

πήν, ἐφάνην του νὰ πιάσῃ τὴν (9) καλλίτερην στράταν διὰ τὴν 

ζωήν του χαὶ διὰ τὴν τιμήν του. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἐχρονίαν αὺν ς΄ ἐπῆρεν ἕναν παπᾶν τῆς 

ἁγίας Σοφίας τὸν σὶρ ᾿Αρνὰ Μοτὲ χαὶ τὸν βαχλιώτην τοὺ τὸν 

Μιαρτινίκο Τελιούν, καὶ μίαν νύχταν εὐγῆκεν ἀπὸ τὴν ᾿Αρμε- 

νίαν ἀπὲ τὸ χάστρον, καὶ εἶχεν ἔξω ἄλογον καὶ ἐκαδαλλίχευ- 
- 

σεν χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Αλιχὴν, χαὶ ηὗρεν τὴν καραθέλλαν 

(1) ἐγίνην τὸ ποῖον. (2) ἀγάπαν. (38) ποίσῃ τὴ. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 2 
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» 

τοῦ Ταφουρές, χαὶ ἐνέῤησαχν ἀπάνω χαὶ ἐποῖχαν ἄρμενα" χαὶ 

πηγαίνοντά του, ἐμπλάσαν ᾿νοῦ κατέργου Φιουρουντίνιχου, χαὶ 
᾽ . .) Ὲ 

ἐφάνην του νὰ ὑπὴ εἰς τὸ κάτεργον διὰ νὰ ἦναι περίττον σι- 

γούρου" καὶ ἐμήνυσεν τοῦ χαραθοχυροῦ, χαὶ ἔυπασέν τοὺς ἀ- 
Αι 

πάνω χαὶ ἐποῖχέν τους μεγάλην. ΠΣ ποαινεσι παραδῶχάν τοὺ τὸ 
, ε ,ὔ ἫΥ ἣΝ ΄, 

κάτεργον, ὡς γίον νάχεν (1) εἶστεν διχόν του: χαὶ μοναῦτα 
» γι ΕΣ " ΣῪ ᾽ , Α , 

ἐποῖχαν ἄρμενα χαὶ ἦρταν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον διὰ δουλίαις 

ταῖς εἴχε νὰ φτιάσῃ. Καὶ μανθάνοντά το πῶς εὑρίσχεται εἰς 

2), μοναῦτα τὴν ᾿Αμμόχουστον ᾿ς τὸ κάτεργον ὁ ᾿Αποστολὲς [ 

ὡοδινιάσαν ἕναν χαδαλλάρην τὸν μισὲρ Μπερνάρδο (38) Ῥοῦσον, 

ὃ ποῖος ἦτον ἀμιράλης τῆς Κύπρου, νὰ πάγη μαντατοφόρος 

εἰς τὸν χαραδοχύρην διὰ τὰ χατεῦάσῃ τὸν ᾿Αποστόλε ἀπὸ τὸ 

χάτεργον. Καὶ πολλὰ ἐπλημμελεῦσεν, καὶ δὲν ἦτον οεμένδα νὰ 

τὸν ἘΕΤν Καὶ ἐσηχώθησαν χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Ρόδον: καὶ 

θωρῶντά τον ὁ μέγας μάστρος ἐπῆρεν μεγάλον ἀπ τλαζίοιν, χαὶ 

ἐποῖχέν του υεγάλην τιμήν. Καὶ ἐστάθην εἰς τὴν Ρόδον ε΄ μῆ- 
ι 5 ἢ ΚΕΛΟΕΝ 53». Ξ ΕΠ: 

νες; Χχαι ἐπολόμαν τοῦ ὃ μέ) ας μᾶστρο: τοὺς ὀξόδους, χαὶ ἐγ- 
» ΄ ΄ ᾿Ὶ " 

δέχετον μαντάτον ἀπὸ τὴν Κύπρον, διὰ νὰ τὸν μηνύσουν νὰ 

ῦ ο ο)- 
ΝΣ » 

τοῦ δώσουν τὴν ἀρχιεπισχοπήν, χαὶ κανέναν μαντάτον 
τ - δὲ δὶ . - Ἐν Φυ, ἐσ ας Τὴ Η 

ἐν ἦτον νὰ τοῦ μηνύσουν᾽ χαὶ ἀγρωνίζοντα πῶς εἶχεν πολ- 
- δ ΄ ἐῶ ν » ΞΟ ᾿ »Ῥ 

λοὺς χαδαλλόριδες ἁποῦ τὸν ἐμισοῦσαν, ἐφάνην τοῦ νὰ διχλέξῃ 
᾿ 4 [ Ω --" , 5» , Α ’ὔ 

τὴν χαλλιώτερην στράταν ἁποῦ νὰ ἐμπορήσῃ (4) νὰ π ἘΣ ὲ 

Καὶ τὸν καιρὸν ἐχεῖνον εὑρίσκετον εἰς τὴν Κύποον ἕνας 

χαλόγηρος ὀνόματι φρὲ Γιλιὰμ Γουνέμες τοῦ ΚΈΡΝ ΚΑ τὸ 

--- ξΞ’ “ν᾿ ποῖος ἦτον πολλὰ ἀγαπημένος μὲ τὸν ρὲ Τζουόνην. Καὶ 
ΘΕ Ὶ , - - οἴσκουνται μεγάλαις (5) αἷς αὐλάδες εὖ 

ὯΝ 

Ὶ ί 
ζήλαις, τόσον ἤξευραν νὰ ποίσουν καὶ ἐδῶξαν τὸν (6) φρὲ Γιλιὼμ 

) νὰ εἰχεν. (29) τὸ χάτεργον μὲ τὸν ᾿Αποστολέ. (3) Ν περνάρ-- 

) τὸ χαλλίτερον ἁποῦ νὰ μπορήση. (5) πολλαῖς. (6) τὸ ὙΑΟ 
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γεν εἰς τὴν Ρόδον, καὶ θωρῶντά τον εἶχάν τον πολλὰ ἀχριθόν. 

Καὶ θωρῶντά τὸν ὁ ᾿Αποστόλες ἔποικέν τον πολλὴν τιμὴν (1) 

χαὶ πᾶσα ἀπλαζίριν. 

Καὶ θωρῶντα ὁ ᾿Αποστόλες, ὅτι ἀπὸ τὴν Κύπρον δὲν 

ἦτον νὰ ᾿δῇ κανέναν μαντάτον, ἐφάνην του νὰ βουλευτῇ μὲ τὸν 
ε 

ἄνωθεν φρὲ Γιλιάμ' χαὶ γροικῶντα ὁ φρὲ Γιλιὰμ ταῖς παρα- 
ἔεττ ἢ ΟΥ̓͂Ν, ἘΑΡΕΜΜ ΞΡ ΩΡΈΚΟΝ ΡΣ ασλι, ΤΑΤΟΝΝ πόνεσξς τοὺς (2), εἰπὲν του: μὲ» πάρῃ καμμίαν χαχὴν καρὸδίχ, 

“ 

χαὶ ᾽γὼ νὰ ποίσω πᾶσα πρᾶμαν, ἁποῦ γνᾶναι εἰς τὴν τιμήν σου 

χαὶ ἀπλαζίριν σου. Καὶ χώρις νὰ ξεύρῃ τινὰς τίποτες εἰς τὴν 

Ρόδον, ἀρματῶσαν δύο κάτεργα εἰς τὴν Ρόδον, ἕναν τοῦ Τζουὰν 

Καλαρχᾶ, χαὶ τὸ Φιουρουντίνιχον, καὶ τὴν χαραδέλλαν τοῦ 

Τζουὰν Μπέρες (9), χαὶ τὴν χαραθελλαν τοὺ Τζουὰν Ταφου- 

βές, χαὶ ἐμπῆκαν ἀπάνω ὃ ᾿Αποστόλες χαὶ ὁ φρὲ Γιλιὼμ, χαὶ 

ἦρταν εἰς τὴν Κύπρον εἰς τὴν Κερινίαν, χωρὶς νὰ ξεύρῃ τινὰς 

χανέναν μαντάτον. Καὶ ὥρισεν ὁ ᾿Αποστόλες νὰ μὲν ἀπε 

τινὰς εἰς τὴν γῆν᾽ καὶ ὅσον ἐσχοτινίασεν, ἀπέζευσαν ἐχεῖνος 

χαὶ οὗλοι οἱ ἀνθρῶποι, καὶ ἦρταν εἰς τὴν Λευχουσίαν (4) οὐ- 

λοι ἀρματωμένοι ἀπεζὰ, πρὶν νὰ ξημερώσῃ τῆ ταὶ ἡμαϊοῦ 19) 

αυνζ' Χριστοῦ. χαὶ ἐμπῆχαν ἀπὲ τὸ τειχόχαστρον ἀπὲ τὴν 

Αὐἰρμενίαν- χαὶ ἐνῶσάν τους οἱ ᾿Αρμένι ες χαὶ ἀναχατώθησαν " 

χαὶ μοναῦτα ἐσύντυχέν τοὺς ὁ ᾿Αποστόλες, χαὶ ὅσον τὸν ἀγρω- 

γίσυν δὲν ἐμοθίασαν τίποτες" καὶ ἐπῆρεν ὁ ᾿Αποστόλες ἐκχεί- 

γοὺυς ὁποῦ ᾿θέλεν (6), καὶ ἐπ τῆγεν εἰς τὸ σπίτι τοῦ ἡδεῖς Γιά- 
ἴω ὦ 

χουμου Γούρη, χαὶ ἐνέθησον ἀπὸ τὴν ὀπίσω (7) μερίαν τοῦ 

« [0] - [Ὁ] .ἕὲ 
’ ι » » -ω ν , “Λ 

φούρνου, χαὶ ἐχατέθησαν χαὶ ἀνοῖξαν τὴν πόρτα τοῦ σ 
, ἥὰ ψόνυν τ 5 ἢ , 

χχὶ ἐνέθησυν οὗλοι ἀπάνω χαὶ ἐτσακίσαν ταῖς ποόρταις, ΧχΧαὶ 
' 

ἐνέθησαν εἰς τὴν τζαμπ τρὰν ὁποῦ ἐχοιμᾶτον - ὁ μισὲρ Γιάχου- 

ἌΡ ΧΑΣΩ Ξ , : ΩΣ ᾿ ἔασον ς ἰε τ ΓΑ  οξς ΚΝ μος εἶχεν μέγαν φόθον, χαὶ ἐθά ἄρρϑν χαὶ ἦτον ὁ Τουμ. Πέτρος, 

(1) τιμήν, καὶ οὕλη ἣ Ῥόδος, χαὶ. (2) του. (3) Ὑζὰν Περές. (4) Δευ- 

χοσίαν. (5): μαγίου. (6) ἔθελεν. Ἢ ἐχεῖθεν. 
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διότι ἕνας βαχλιώτης τοῦ μισὲρ Γιάκουμου ὀνόματι Γαδὲς ἐ- 

σκότωσεν ἕνα βαχλιώτην τοῦ Τοὺμ, Πέτρου" καὶ ἐθάρρησεν ὁ 

μισὲρ Γιάχουμος πῶς εἶναι ὁ Τοὺμ Πέτρος καὶ ἐπῆγε νὰ πιά- 

σῃ τὸν ἄνωθεν Γαθὲς τὸν δουλευτήν του, καὶ δὲν ἤξευρεν πῶς 

εἶναι ὁ ᾿Αποστόλες. 

Καὶ ηὗραν τὸν πτωχὸν εἰς τὸ χρεδθάτιν του ἔπιασέν τον 

ὃ ᾿Εγχαμοὺς καὶ ὁ Ταφουρὲς καὶ ἔφεράν τὸν ἔξω εἰς τὴν λό- 
ε ᾿ , Α 

ταν, ἐχεῖ ὁποῦ στέχεν ὁ ᾿Αποστόλες" χαὶ θωρῶντα τὸν ᾿Α- 

ποστολὲν ὁ μισὲρ Γιάχουμος, ἐγονάτισεν ὀμπρός του καὶ ἐζή-: 

τησέν του συμπαθίον- χαὶ χεῖνος ἦτον τόσον χρουδὲλ χαὶ ἔρι- 

σεν καὶ ἐσχοτῶσάν τον, χαὶ ἐχουρτζέ έψαν τὸ σπίτιν του. Καὶ 

ἔφερεν ὁ ᾿Αποστόλες ἀπὸ τὴν Ρόδον ἕναν χαλόγηρον, ὀνόματι 
" 

φρὲ Σαλπούς, ὄρδινον τοῦ Σανταγουστῇ, ὁ ποῖος ἦτον Κυπριώ- 
: 

τῆς χαὶ ἦρτεν ἀπὸ τὸν πάπαν μαντατοφόρος εἰς τὸν ρὲ Τζουά- 

γὴν, διὰ νὰ παρῃ ὃ οὲ Τζουάνης τὸν ἀδελφοτ ἔχνον τοῦ πάπα 

γαμπρὸν τὸν μισὲρ ὌΕ (1) εἰς τὴν θυγατέραν του τὴν 

Τζαρλότταν᾽ καὶ ἔπεψέν τὸν ὁ ᾿Αποστόλες εἰς τὸ σπίτιν τοῦ 

μᾶς Γούρρη, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ ἄνωθεν μισὲρ Γιάχουμου. 

Καὶ παγαίνωντα ὃ καλόγηρος χαὶ ὁ Μαρτινίκος χαὶ πολλοὶ 

Καταλάνοι εἰς τὸ σπίτιν τοῦ σὶρ Τουμᾶς Γούρρη ἐποῖχαν μέ- 

γᾶν χοῦρσος" χαὶ κεῖνος ἐνέθην μέσα εἰς" τὴν δράππαν χαὶ 

ἐγλύτωσεν μὲ τὸ θέλημαν τοῦ Μαρτινίκου. Καὶ ἄρχεψε νὰ 

ξημερώσῃ χαὶ ἐπῆγεν τὸ μαντάτον εἰς τὸν ρῆγα, πῶς ὁ ᾿Απο- 

στόλες ἦρτεν εἰς τὴν Κύπρον χαὶ ἐνέθην εἰς τὴν χώραν, χαὶ 

ἐσχότωσεν τὸν μισὲρ Γιάχουμο Γούρην (2) χαὶ τὸν ἀδελφόν του, 

χαὶ θέλει νὰ σχοτώσῃ ὅλους τοὺς χαδαλλάριδες " χαὲ γροιχῶν- 

τά το ὃ ρήγας ἀναχατώθην καὶ οὗλοι οἱ χαθαλλάριδε Ἐξα ἀλλο 

ὥρισεν καὶ ἐσήμανεν ἡ καμπάνα ἄρμε, χαὶ ἔτρεξαν οὗλοι (8) 

ἀντάμα εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ρηγός. Καὶ ὁ ᾿Αποστόλες ἐσώρευ- 

(1) Μποῦντζες. (2) Γούρρη.. (3). ἔτρεξεν οὕλη ἣ χώρα. 



Χ ΟΝ ΤΙ Ὁ ΝΊ ΚΙ ΡΥ: 42] 

σεν ὅλους τοὺς ᾿κλησιαστιχοὺς καὶ τοὺς ἀνθρώπους (1) ἁποῦ 

᾿φέρεν (2), καὶ ἐστάθην δυνατὸς εἰς τὴν ἀρχιεπισχοπὴν ὅσ᾽ ὥς 

ποὺ νὰ ᾿δῇ τὸ πρᾶμαν πῶς νὰ φινιάσῃ, ὅτι ἦτον πολλὰ «-δισ- 

πιργιχσμένος χαὶ δὲν ἐχουργίαζεν θάνατον καὶ ἸΠ ΟΣ τὰ 

πράματα τὰ ἐπῆραν τοὺς δύο ἀδελφούς, τοῦ μισὲρ Γιάκουμου 

καὶ τοῦ σὶρ Τουμᾶς (9), μέσα εἰς τὸ παλάτιν τῆς ἀρχιεπισχο- 

πῆς, χαρτζά, τ μν χρυσάφιν χαὶ μεσοαρίαις, καὶ ἐστιμιάσαν 

τ' χιλιάδες δουχάτα. Καὶ τὸν πτωχὸν τὸν μισὲρ Γιάκουμον 

ἐ ᾿ἐφέραν τον εἰς μεν ἁγίχν Σοφίαν, ὡς γίον ἕναν διαχονήτην χαὶ 

ἐθάψαν τον τῇ α΄ μαΐου ἸΩΣ ἀρ εν 

Καὶ θωρῶντα ὁ ρήγας πῶς ὁ ᾿Αποστόλες ἦρτεν, χαὶ ἐτζά- 

χισεν τὴν γῶραν χαὶ ἐνέθην χαὶ ἐσχότωσεν τὸν βισχούντην, 

ἐσώρευσεν οὕλους τοὺς καθαλλάριδες καὶ ὁμιλιζίους καὶ ἐχάτ- 

τι ᾽ , - “Σ᾿ “ 2 , Ν 9 
τὸν Αἰποστόλεν, λαλῶντα πῶς ἔφερεν χουρσάριόες χαὶ ἐτσ 

σαν εἰς τὴν αὐλήν (4) καὶ ἀγχάλεέσεν ἀπὸ μεγάλης αὐλῆς 

4- 

κισεν τὴν χώραν, χαὶ ἐνέθην χαὶ ἐσκότωσεν τὸν βισχούντη τῆς 

χώρας, ἀπὲ τὸν ποῖον θέλω νὰ ἔχω δίχαιον, χαϑὼς ὁρίζει ἡ 

ἀοσίζα. Καὶ μοναῦτα ὅλοι (ὅ) ἀντάμα ἁποῦ ἀγρωνίζαν τὸ θέ- 
5 Α ᾿ Π Ὗ 

λημαν τοῦ ρηγός, πῶς εἰς τὸ κρυφὸν ἀγάπαν τὸν ᾿Αποστόλε, 

πᾶσα ἕνας (0) ἦτον νὰ συντύχῃ εἰς τὸ χαλλίτερον ἁποῦ ἐμ- 

πόρε. Καὶ εἶχεν πολλοὺς χαθαλλάρ ιἰὃες ἁποῦ ἐθέλαν χαχὸν τὸν 

Αἰποστόλε, θωρῶντα τὰ πολλὰ χαχὰ τὰ ἐπολόμαν" χαὶ ἡ αὐλὴ 
ἊΣ - ὦ μ , ε , ΄ - , 5 Π κ᾿ 5» 

εἶπαν (7) τοῦ ρηγός --- ὑψηλότατέ μὰς ἀφέντη, ἀπὲ τὸ ἀγ- 
᾿ ᾽ “ ΝῊ ΚῚ ᾿" ᾽ ΄ ᾿ γ ι 

χάλεμαν τὸ ἐποῖχες διὰ τὸν ᾿Αποστόλε, δὲν ἦτον ὑιχρὴ φαλία 
᾿ ν 
αΑ τὸν πια- τὴν ἐποῖχεν" διὰ τοῦτον φαίνεταί μας νὰ πέψης « 

» ". ᾿ Α , 3 , 

σὴς ἐχεῖνον χαὶ τὴν συντροφιάν του χαὶ νὰ τοὺς φέρῃς ὀμπρὸς 

σου. Καὶ τοὺς ἄλλους χαθαλλάριδες ἐφάνην (8) τους νὰ τοῦ 

μηνύσῃ ὁ ρήγας νά ᾽ρτὴ ὀμπρός του. Καὶ οὕτως ἐγίνετον. Καὶ 

(1) ἀθρώπους. (3) ἔφερεν. (3) μισὲρ Τουμᾶς. (4) ἐποῖκεν αὐλήν. 

(6) οὗλοι. (6) εἷς. (7) εἶπεν. (8) ἐφανίστην 
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ὠρδίνιασεν γ χαδαλλάριδες, τὸν σὶρ Πιὲρ Πιλιστρῆν χαὶ τὸν 

σὶρ Γιλιὰμ. Τερρᾶς χαὶ τὸν σὶρ Πάγο Κρόχ, νὰ πᾶν νὰ τὸν 

ταξουν νἄρτῃ ὀμπρὸς τοῦ ρηγός. Καὶ παγαίνοντα εἶπάν του 

καθὼς τοὺς ὠρδίνιασεν ὁ ρήγας. Καὶ ὁ ᾿Αποστόλες ἐπολογήθην 

οὕτως ---- ἀφένταις, ἠξεύρετε, ὅτι ἐγὼ ὁ πτωχὸς δὲν ἦρτα χα- 

ταπρόσωπα τοῦ ἀφέντη μου, ἀμμὲ ἦρτα διὰ ἐχείνους ὁποῦ μὲ 

μισοῦν καὶ ἐγύρεψαν (1) νὰ μὲ ποίσουν ξένον ἀπὸ (29) τὸν ἀφέν- 

τὴν μου" καὶ θαυμάζομαι πολλὰ εἰς τὴν ἀφεντίαν τοῦ ἀφέντη 

μου, ἀνίσως καὶ τὸ θέλημάν του εἶναι τόσον πολλὰ χαχὸν με- ς 
, ι “ . , » , ΝΡ. “ ᾿ 

τά μου, καὶ μηνᾷ μὸυ νὰ πάγω ὀμπρός του᾽ διὰ τοῦτο θέλω 

γὰ νὲ ρικουμαντιάσετε εἰς τὴν ἀφεντίαν του, χαὶ πέτε του πῶς 

εἶμαι ὅτοιμος πᾶσα χαιρὸν νὰ πεθάνω εἰς τὴν δούλευσίν του, 

ὡς γίον εἶμαι χρατούμενος" ἀμμὲ διὰ καλὴν ἀφορμὴν καὶ νὰ 

μὲν ἔχουν οἱ ἀνθρῶποί (39) μου κακὸν, ἀς μὲ σιγουριάσῃ ἡ ἀ- 

φεντία τὸυ, καὶ ἀς μοῦ δώσῃ χαὶ χεῖνον ὁποῦ μοῦ ἔδωχεν μὲ 
Α » Ψ}) : " , ᾽ τὴ . νὰ Ψ Π 

τὴν ὄρεξίν του ἔποιχέν με ᾿κλησιαστικὸν χαὶ ἔδωχέν μου τὴν 

ἀρχιεπισχοπὴν μὲ πᾶσαν ρένταν χαὶ δέχατα, χαθὼς τὴν εἶχεν 
ε ,ὔ ε “᾿ ς , ᾿ 

ὁ μακχαρισμένος ὃ θεῖός του ὁ γαρδενάλης᾽ καὶ πολομῶντα 

τοῦτον, εἶμαι ὅτοιμος νὰ ζήσω καὶ νὰ ποθάνω (4) εἰς τὴν 

δούλευσίν του" χαὶ μηδὲν θελήσῃ ἡ ἀφεντία του διὰ χἄτινες 

ἁποῦ μὲ μισοῦν γὰ μοῦ σηχώσῃ ἐχεῖνον ὁποῦ μοῦ ἔδωχεν μὲ 

τὸ θέλημάν του" χαὶ πολομῶντα τοῦτον, εἶμαι ὅτοιμος νἄρτω 
᾽ , ᾿ ὔὕ , ;»» 4 , , κ᾿ “ 

ὀμπρός του: ἀλλοίως κάλλιον τό ᾽χω νὰ πεθάνω, παρὰ νὰ μοῦ 

σηχώσῃ ἐχεῖνον ὁποῦ μοῦ ἔδωχεν. Καὶ γροικῶντα οἱ χαθαλλά- 

ριδες τὴν ἀπολογιὰν τοῦ ᾿Αποστόλε, ἐστράφησαν χαὶ εἶπάν τὸ 

τοῦ ρηγὸς χαὶ τῆς βουλῆς του. Καὶ οἱ περίττου χαθαλλόριδες 

ἀγρωνίζοντα τὸ θέλημαν τοῦ ρηγός, ὅτι εἰς τὸ χρυφὸν ἀγάπαν 

τὸν ᾿Αποστόλεν, ὡς γίον παιδίν του, ἀμμὲ ὁ ρήγας ἐφοθᾶτον 
4 , . ἢ δὲ ϑΙΟ ΟΣ . ῦ ὃ ΖΣ , ς 

τὴν ρηγαινᾶν πολλὰ χαὶ ὃὲξν ἑτόρμα νὰ τοῦ ὁὀείξζῃ φᾶνον, τὸν 

(1) ᾽γύρεψαν. (3) ἀπέ. (38) ἀθρῶποι. (4) πεθάνω. 

. 
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χρῆσι οὗλοι ἀντάμα στανιό τους γὰ ποίσουν τὸ θέλημαν τοῦ 

Αἰ ποστόλε. Καὶ ἔποιχεν ὁ ρήγας ἕναν χαρτὶν πῶς νἄχῃ (1) τὴν 

ἀρχιεπισχοπὴν μὲ πᾶσα ρένταν χαὶ δέχατα, ὡς γίον τὴν εἶχεν 

ὁ θεῖός του ὁ γαρδενάλης, χαὶ ἐσιγουργίασεν καὶ τοὺς ἀνθρώ- 

ποὺς (2) του, χαὶ τὰ ξύλα τὰ ἔφερεν μετά του, νὰ μὲν ἔχουν 

χαμμίαν ἀγανάκτησιν, καὶ νὰ πᾶν οὗλοι εἰς τὰ ξύλα (5). Καὶ 

ἐποῖκεν τὸ χαρτὶν ἔμπροσθεν τοῦ παλίου τοὺς Βενετίκους, τοῦ 

μισὲρ Πιέρο Ραμοῦ (4), καὶ μὲ οὕλην τοῦ τὴν αὐλήν, χαὶ ἔ- 

πεψέν το τοῦ ᾿Αποστόλε. Καὶ θωρῶντα τὸ χαρτὶν ὁ ᾿Αποστό- 

λες ὠρδίνιασεν τὴν αὐλήν του, χαὶ ἐχεῖνος ἐχαθαλλίχευσεν χαὶὲ 

ἐπῆγεν εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ πατέρα του χαὶ ἐμπαίνοντα εἰς 

τὴν αὐλὴν, εὗρεν τοὺς ἀνθρώπους (Ὁ) ἀρματωμένους, χαὶ θω- 

ρῶντά τοὺς ἐπῆρέν τον τὸ γελοῖον" χαὶ ὁ ρήγας εἰς τὸ πρυτον 

ἐμήνυσέν τους ἐκείνους ἁποῦ ἀγαποῦσαν τὸν ᾿Αποστόλεν, νὰ τὸν 

πέρνουν σχοπὸν μὲν τοῦ ποίσουν δισπλαζίριν - καὶ ἐμπάσαν τὸν 

ἀπάνω εἰς τὴν τζάμπραν ἁποῦ ἐχοίθετον ἡ ρήγαινα" χαὶ θω- 

ρῶντά τὸν ὁ ρήγας ἄρχεψε γὰ τοῦ μαλλώσῃ, χαὶ ἐποῖχέν του 

χαχὸν πρόσωπον εἰς τὸ φανερόν, ἀμμὲ ᾿ς τὸ (6) χρυφὸν πολλὰ 

τὸν ἀγάπαν, χαὶ χεῖνον ὁποῦ τοῦ ἐποῖχεν, ἔποιχέν τὸ διὰ τὴν 

ρήγαιναν, διατὶ (7) τὸν ἐμίσαν τὸν ᾿Αποστόλε΄ χαὶ χεῖνος ἐ- 

ποῖχεν ταῖς δουλιαῖς του ὡς γίον ἐθέλεν, χαὶ κεῖνοι ἁποῦ τὸν 

ἐμισοῦσαν ἐπεθυμοῦσαν γἄχουν τὴν ἀγάπην του. 

Τότες ὁ ̓Αποστόλες ἦτον χρῆσι νὰ ποίσῃ τὸν ὁρισμὸν τοῦ 

ἀφέντη του, ὅτι οἱ ὌΡΗ ἢ υὑὲ τοὺς ἀνθρώπαυς (8) νὰ πᾶ- 

σιν εἰς τὰ ξύλα χαὶ μηδὲν μείνουν, ἀπάνω εἰς τὴν ζωήν τους" 

χαὶ ἤτζου ἐγίνην ὁ διχλαλημός. Καὶ ὁ ᾿Αποστόλες ἐμήνυσεν 

τοῦ βισκούντη τοῦ σὶρ Φρασὲς Μουντολίφη (9), καὶ ἐπίασεν 

ἁμαξία χαὶ ἐφορτῶσαν τὰ ἄρματα χαὶ τὰ ροῦχ χά τους χαὶ τὰ 

(1) νὰ ἔχη. (2) ἀθρώπους. (3) οὗλα τὰ ξύλα. (4) Πιὲρ Ραμοῦς. 
(5) ἀθρώπους. (6) εἰς τὸ .᾿ (7) διότι. (8) ἀθρώπους. (9) Μουντολίφ. 
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κούρση ὁποῦ ἐκουρτζέψαν (1) τοῦ μισὲρ Γιάχουμου καὶ τοῦ, 

ἀδελφοῦ του (2). Καὶ ἐχαδαλλίκευσεν καὶ ὁ ᾿Αποστόλες μετά 

τους, καὶ ὃ παλίος τοὺς Βενετίκους ἐποῖχεν του (8) συντροφίαν 

ὡς τὴν ἁγίαν Παρασχκευήν. Καὶ ἐστράφην χαὶ ἐπῆγεν. εἰς τὴν 

ἀρχιεπισχ πὴν ὃ ᾿Αποστόλες υνὲ τοὺς ναγθρέις οὺς του. Καὶ μέσα 

εἰς τοῦτον εὑρίσκουνταν χἄτινες καὶ ἐδάλλασιν (4) πολλὰ σχάν- 

ταλα μέσον τους, καὶ καθημερινὸν ἐγυρεῦγαν πῶς γὰ τὸν δισ- 

φατιάσουν. Καὶ τόσον ἤξεραν νὰ ποίσουν, καὶ χαταστῆσαν 

ἕναν βαχλιώτην τοῦ ᾿Αποστόλε, τὸν Περρὴν τὸν Τοῦνχες (δ), 

ῶ' ποῖος ἦτον πάροιχος τοῦ μισὲρ Σιμοῦ (6) Περναοδῆ, χαὶ ἐ- 
͵νΝ 

ποῖχεν μίαν μεγόλην παρχθουλίαν τοῦ ᾿Αποστόλε" ὅτι ἐκοι- 
5» ὌΨ να ἘΣ ΚΣ , ι 

υᾶτον εἰς τὴν τζάμπραν τοῦ ᾿Αποστόύλε, καὶ μίαν νύχταν ἄ- 

φηχέν τὰ καὶ πῆγεν, καὶ ἀφῆχεν τὴν τζάμπραν ἀνοικτὴν μὲ 
, ᾽ ε “ ΝΑ ᾿" 3 , δι. δ, κ᾿ 

ς βαχλιώταις ἁποῦ χοιμοῦνταν μὲ τὸν ᾿Αποστόλε" χαὶ ἂν δὲν 

εἶχαν νώσειν οἱ βαχλιῶταις, ἐσχοτῶναν τὸν ᾿Αποστόλε. Καὶ 

ὁ ᾿Αποστόλες ἐσυμπάθησεν τοῦ Περρῇ (1) καὶ ἔφερέν τὸν ἀπὸ 

τὴν Ῥόδον μετα του, καὶ εἶχέν τον πολλὰ ἀχριθόν" χαὶ πάλε 

ἐποῖχέν του π αραθδουλίαν μὲ τὸν σὶρ Τουμᾶς Γούρρην, καὶ πάλε 

ἐσυμπόθησέν του. Καὶ ἐπαραχάλεσαν τὸν ᾿Αποστόλε χαὶ ἐσυμ- 
ΠΡΥΕ ᾿ ᾽ γυ “ πᾷ ὁ ἡ Ξ Δ δε υοσ᾽ τος ἢ Ε Ύ- δε "ἃ 

πάθησε τὸν σὶρ Τουμᾶς Γούρρη, καὶ ἐπῆρεν τὸν νὰ χουθεονιας( Ἢ 
. ᾽ , , Α 3 Ζ “ ν 5 ’ 

τὴν αὐλήν του χαὶ τὴν ἐκχχλησίαν, πὰ ντεχοντὰα νὰ λησμονή- 

σῃ (8) τὸν θάνατον τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ τὸ χοῦρσος τοῦ σπι- 

τίου τους, χαὶ ἔδειχνέν του μεγάλην ἀγάπην᾽ αυμὲ ὁ σὶρ Του- 
-“ δ “" ε , ὖ ον “Μ ι , ᾿ 

μᾶς ὁὲν τοῦ ἔλειψεν ἡ π χρία τοῦ ἀδελφοῦ του, καὶ παντὰ ἐγύ- 

νν γὰ ποίσῃ ζημίαν τοῦ Α᾽ ποστόλε χαὶ κακόν (9)" καὶ θευγε χαιρὸ 
7, 2, ͵ κ αὖ ἘΚ ὯΝ ε κ »Ὲ 

τόσα ἔξευρε νὰ ποίσῃ μὲ τοὺς καδαλλάριδες ἁποῦ ἔξευρεν καὶ 

ἐμισοῦσάν τον, χαὶ λαλεῖ τους: ἠξεύρ ετε, ὅτι ὁ ᾿Αποστόλες εἶναι 

(1) ἐκουρσέψαν. (2) τὸν ἀδελφόν του. (3) ἐποῖχάν τους. (4) ἐδά-- 

ν. (5) Τουνχίες.. (6) Σιμούν. (7) τοῦ ἄνωθεν Τοῦνχες. (8) χαὶ ἐ- 

λησμόνησε (9) καὶ πᾶσα χαχόν. 
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καταστημένος μὲ τὸν μισὲρ Παλταζὲς τὸν ἀδελφοτέχνον τοῦ πάπα 

νἄρτῃ τ πάρη τὴν χυρὰν τὴν Τῷ ζαρλότταν γυναῖχαν. Καὶ τὸσ Ὡ 

εἶπαν τοῦ ρήγα, χαὶ ἐπῆραν τον εἰς τὸ χαστέλλιν χαὶ ἀπλίχευσεν 

ἐχεῖ. μὲ τὴν ρήγαιναν χαὶ μὲ τὴν κόρην του τὴν Ἡζουρλότταν. 

Καὶ μανθάνοντα ὃ ᾿Αποστύλες τὴν παραθουλίαν ἁποῦ. τοῦ ἐχα- 

τάστησαν, μοναῦτα. ἐθέλησε νὰ Ἴπρίαὶ πᾶσα πρᾶμαν, καὶ πέμ.- 

πει τὸν δουλευτήν του τὸν ἐζ ζορτζῆν τὸν Πουσ τροῦ γὰ πάγῃ εἰ 

τὸν καθαλλάρην τὸν μισὲρ Τουμᾶν (1) 1 Γεδερνῆν, διότι ἡ γυναῖ- 

χὰ τοῦ ἦτον μία ἀπὸ ταῖς τῶβι Τάς τῆς ρήγαινας χαὶ εἶχέν 

τὴν ἡ ρήγαινα πολλὰ ἀχριθήν" χαὶ παγαινάμιενος εἶπέν το τοῦ 

ἄνωθεν μισὲρ Τουμᾶς, καὶ εἶπέν του ----ὁ ἀφέντης ὁ ᾿Αποστόλες 

χαιρετᾷ τὴν ἀφεντίαν σου, χαὶ μηνᾷ τῆς ἀφεντίας σου πῶς 

χἄτινες ἁποῦ τὸν μισοῦν ἐδῶκαν τοῦ ρηγὸς νὰ γροικήσῃ πῶς 

ἐἶναι χαταστημένος ἀπὲ τὸν ἀδελφοτέκνον τοῦ πόπα τὸν μισὲρ 

Παρταζὲς γὰ πάρῃ τὴν χυρὰν τὴν Τζαρλότταν γυναῖκαν. καὶ 

ὃ ἀφέντης μου ὁ ᾿Αποστόλες ἔχει τὸ μεγάλην παρχαπόνεσιν εἰς 

τὸν ἀφέντην του τὸν ρήγαν, ὅτι πιστεύγει τὰ λόγια ἐκείνους 

ὁποῦ τὸν μισοῦν, χαὶ ἔχει μεγάλην παραπόνεσιν" χαὶ ξεύρει 

πῶς ἡ ἀφεντία τῆς ἀρχόντισσάς σου γροικᾶται μὲ τὴν χυρὰν 

τὴν ρήγαιναν, καὶ νὰ τῆς τὸ συντύχῃ τῆς κυρᾶς τῆς. ρήγαι- 

γας, ὁμοίως καὶ ἡ ἀφεντίχ σου νὰ τὸ δῶ, τοῦ ἀφέντη 

τοῦ ρηγός, διὰ γὰ χαθαρίσουν τὰ πράματα εἰς λογὴν ὁποῦ 

νὰ φανὴ (2) τῆς ἀφεντιᾶς του διότι ΩΝ τὴν αὐλὴν τοῦ ᾿Α- 

ποστόλε εὑρίσχετον ὁ καλόγηρος ὁ φρὲ Σαλποῦς, χαὶ ἀς ὁρί- 

σοὺν νὰ τὸν πιάσουν. χαὶ θέλουν μάθειν πᾶσα πρᾶμαν ἀξαυ- 

τῆς του, καὶ θέλειν (3) μάθειν ἁπόθεν εἶναι ἡ ἀδικίαις (4). 

Καὶ γροικῶντα ὁ χαθοαλλάρης χαὶ ἡ ἀρχόντισσα του μοναῦτα 

ἐπῆγαν εἰς τὸν ρήγαν καὶ εἰς τὴν ρήγαιναν, καὶ εἶπάν τους 

τὴν μαντατοφορίαν τοῦ ᾿Αποστόλε χαὶ ὥρισεν ὁ ρήγας τὸν 

(1) Τουμᾶς. (9) φανοῦν. (3) θέλουν. (4) ἀδικαὶς. 
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βισχούντην χαὶ ἐπίασεν τὸν καλόγηρον μὲ τὸ ἐμά ὡς τοῦ 

Α᾽ ποστόλε, χαὶ ἐπίχσεν χαὶ τὸν Τζουὰν Γράντον, ὁ ποῖος ἦτον 
ΑἹ , 

τζανούνης τῆς το; Σοφίας, ὁ ποῖος ἦρτεν χαὶ χεῖνος ἀπὸ τὴν 

Ρώμην, ἱ ἐπῆρα χν τους ἀξάγχωνα εἰς τὴν Κε οινίαν, χαὶ ἂν χα 

- 
ξ 
Φ 

, Δ ἊΕ ζα εἶχεν τὸ εὐρειν ὁ ᾿Αποστόλες πῶς τοὺς ἐπ τὲρν αν εἰς τὴν Κε- 

ρινίαν δὲν τοὺς ἄφηνεν ὁ ᾿Αποστόλες νὰ τοὺς πάρουν, ἀμμ' ἔθε- 
. “Ξὴ " . Ν τ ΩΡ 

λεν τοὺς ἀξαμινιάσειν ἐχεῖνος μὲ τὸν (1) βισχούντην, διατὶ ἡ- 

τὸν χλησιαστιχκοί᾽ ἀμιμὶ ἐθάρρησεν χαὶ πέρνουν τους εἰς τὸ χα- 

στέλλιν- ἀμμὲ (2) διὰ νὰ μὲν καθαριστοῦν τὰ πράματα ὀμπρὸς Ν μεν ἕ“, ν με ν δ ν τῇ (μ. ν... ϊ τ ρ - 

τοῦ ρήγσ, ἐπέψαν τους εἰς τὴν Κερινίαν καὶ ἦτον χαὶ ὁ μι- 

σὲρ Τζουὰν τὲ Νόρες " καὶ ἐθάλεν τους ὁ βισκούντης εἰς τὸ χα- 
, ᾿ “- " ᾿ , Ἐν ὼν ᾽ , , 

ρίν, χαὶ ποῖκάν τους πολλὰ μαρτύρια, καὶ δὲν ἐμολόγησαν τί- 
ἢ ᾽ , ον τα Ξ Ν ἢ ι 

ποτες διὰ τὸν ᾿Αποστόλε, πῶς ἦτον ἀφορμὴ διὰ τὸν μισὲρ Παρ- 

ταῖές" χαὶ ἔμειναν πολλὰ χαιργιασμένοι (8). Ἢ ρήγαινα εὑρί- 
: ἌΡ ΌΣ πλὴΝ ι , Ὁ -“ ΔὦΡ, δος Δ - ὃ , 

σχετον ἄρρωστη, χαὶ τόσον φύοον τῆς ἐοάλαν εἰς τὴν χαρὸδιάν 

τῆς, καὶ ἐπῆγεν καὶ ἀπλίχευσεν εἰς τὸν Σὰν Τομένιχον, καὶ 

ἀπὸ τὴν πλῆξίν τὴς ἐπιάστην. 

Ἔχοντα χαὶ ἔμεινεν χήρα ἡ κυρὰ ἡ Τζαρλόττα, ὁ πατέ- 
᾿ 44} 

ρᾶς τὴς ἐπροξένευσέν (4) τὴν μὲ τὸν υἱὸν τῆς δουχέσσας τῆς (5) 
Ὕ ᾿ ς “ τ ελ δι "Ὁ ζὰὰ τ 

Σαθόγιας, ὃ ποῖος ἦτον υἱὸς τῆς ἀδελφῆς του, χαὶ ἦτον πρω- 

τανηψία μὲ τὴν Τζαρ ρλότταν' καὶ ἡ κυρὰ ἡ Ἑλένα ἡ μητέρα 
δι 

τῆς δὲν ἐθέλησ σεν ποτὰ νὰ τὸ γροικήσῃ νὰ γίνῃ τιτοῖον χαχόν᾽ 

καὶ ἅνταν (6) ἔμελλε ν᾿ ἀποθάνῃ, ἔκραξεν τὴν κόρην τῆς χαὶ 

ἔθαλέν τὴν εἰς εὐχὴν καὶ εἰς κατάραν νὰ μὲν θελήσῃ νὰ πάρῃ 

τὸν πρῶτόν τῆς ἀνηψίον ἄντραν, χαὶ ἂν τὸν πάρῃ νἄχῃ τὴν 

κατάραν τῆς, χαὶ θέλειν χάσειν χαὶ τὸ ρηγάτον᾽ χαὶ ἔκραξεν 

καὶ τὸν ἄντραν τῆς τὸν ρὲ Ἡζουάνην χαὶ ἐθειόρκισέν τον νὰ μὲν 
Α “ ,ν 

θελήσῃ νὰ ποίσῃ τιτοῖον χαχόν, ὅτι νὰ σμίξῃ δύο πρωτανη- 

(1) τό. (2) καὶ. (8) χαϊργιασμένοι. (4) ἐπροξέναν. (6) τοῦ δού- 
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ψία. Καὶ εἰς ὀλίγον ἐπέθανεν ἡ ρήγαινα ἡ Ἑλένα τῇ τα΄ ἀ- 

πριλίου αυνη Χριστοῦ. 

Καὶ μανθάνοντα ὁ ᾿Αποστόλες πῶς ἐπέθανεν ἡ ρήγαινα 

ἐπῆρεν μεγάλην πλῆξιν, καὶ ἐκόψεν μαῦρα καὶ χεῖνος (1) καὶ 

οἱ δουλευτάδες του᾽ χαὶ ἔπεψεν τὸν ᾿Αντώνην Σουλουάνην τὸν 

ἀδικάρην τῆς ἁγίας Σοφίας, νὰ πάγῃ εἰς τὸν ρῆγα νὰ τοῦ πῇ 

πῶς ἔμαθεν τὸν θάνατον τῆς κυρᾶς τῆς ρήγαινας, χαὶ γὰ τὸν 

ρικουμαντιάσῃ, καὶ ἂν εἶναι ὁρισμός του νὰ πάγῃ ὀμπρός του. 

Καὶ ἐπῆγεν χαὶ εἶπέν τὸ τοῦ ρήγα. καὶ γροικῶντα χἄτινες κα- 

δαλλάριδες ὁποῦ εὑρίσκουνταν καὶ ἐμισοῦσαν τὸν ᾿Αποστόλε, 
Α 

δὲν ἀφῆχαν τὸν ρήγαν νὰ πάγῃ ὁ ᾿Αποστόλες εἰς τὸ θαφίον 

τῆς ρήγαινας. Καὶ ἐστράφην ὁ ἀθικάρης χαὶ εἶπέν το τοῦ ᾿Α- 

ποστόλε, χαὶ γροιχῶντά τὸ ἔπληξεν πολλὰ χαὶ ἔποιχεν δύο ᾽μέ- 

ρᾶις νἄθγη ἀπὲ τὸ σπίτι. Καὶ τὴν ρήγαιναν ἔθαψάν τὴν εἰς 

τὸν Σὰν Τεμένιχον (2). 

Καὶ μοναῦτα ὁ ρήγας ὠρδίνιασεν μαντατοφόρους νὰ πᾶ- 

σιν (8) εἰς τὴν Σαῤογίαν, τὸν μισὲρ Τζουὰν Μουντολὶφ τὸν 

μαριτζᾶν τῆς Κύπρου χαὶ τὸν σὶρ ᾿Οτὲτ Πουσᾶτ, διὰ νὰ φέ- 

ρουν τὸν ἀδελφοτέκνον τοῦ ρὲ Τζουάνη τὸν υἱὸν τῆς δουχέσ- 

σας τῆς Σαθογίας τὸν Λοῆν διὰ νὰ τὸν ἁρμάσῃ μὲ τὴν κύρην 

του τὴν Τζαρλότταν. 

Καὶ διαδαίνοντα ὀλίγαις ἡμέραις ἐμήνυσεν τοῦ ᾿Αποστόλε 

νὰ πάγῃ εἰς τὴν αὐλήν, διότι ἀγάπαν τον πολλά" καὶ μανθά- 

νοντά το οἱ καθαλλάριδες πᾶσα εἷς ἐγύρευγε νἄχῃ τὴν ἀγάπην 

τοῦ ᾿Αποστόλε" χαὶ ἐπῆγαν καὶ ἔφεράν τον, διότι δὲν εἶχεν 

τινὰν ἁποῦ ἀγάπαν τὸν ρήγαν περίττου τοῦ ᾿Αποστόλε, χαὶ 

στανίο πᾶσα χαθαλλάρη ἔπεψεν χαὶ ἔφερέν τον μὲ τοὺς χά- 

τωθεν, τὸν μισὲρ Περνάρδο Ρουσέτ (4) τὸν ἀμιράλην, χαὶ τὸν 

σὶρ ᾿Οχτοροῦ (5) τὲ Κιδίδες, καὶ τὸν σὶρ ΗΠάγο Κρόχ, καὶ τὸν 

(1) ἐκεῖνος. (2) Τομένιχον. (3) πᾶν. (4) Ῥονσέτ. (5) ᾿Οχτόρον. 
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παλίον τοὺς Βενετίκους, καὶ ἄλλους περίσσους βαχλίταις (1), 

δύο ὥραις τῆς νυχτοῦ χαὶ ἐφέραν τον εἰς τὸν ῥήγαν᾽" χαὶ ὅ- 

σον ἔμπηκεν εἰς τὸ χαστέλλιν δὲν ἀφῆκαν νὰ μποῦν οἱ δου- 

λευτάδες του, παρὰ τὸν ᾿Αποστολὲν μόνον. ῬΤἄπισον ἔμαθέν τὸ 

ὃ ᾿Αποστόλες χαὶ εἶπεν ---- ἂν εἶχα τὸ ξεύρειν δὲν ἔμπαινα οὐ- 

δ᾽ ἐγώ. Καὶ ἐμπαίνοντά του ὐρων εἰς τὸν ρῆγα" χαὶ θωρῶν- 

τά τον ὁ ρήγας ἐπῆρεν μέγαν ἀπλαζίρ (9) ἰκαὶ ἔδειξέν του με- 

γόλην ἀγάπην χαὶ θωρῶντά τον οἱ χαθαλλάριδες ἐμεῖναν ὅλοι 

χοιργιχσμένοι, καὶ πᾶσα. εἷς ἐγύρευγεν νἄχῃ τὴν ἀγάπην τοῦ 

Αἰποστόλε᾽ χαὶ ἐστάθην μὲ τὸν ἀφέντην του ὡς ταῖς Υ ὥραις, 

χαὶ τότε: ἀποχαιρέτυσέν τον, χαὶ ἐποῖκάν του συντροφίαν χαὶ 

ἦρτεν εἰς τὴν ἀρχιεπισκοπὴν μὲ υ3 γάλην χαρόν" χαὶ πᾶς γεΐς (3) 

ἐγύρευγεν νὰ τοῦ ποίσῃ ἀὐνν, χὰ, θωρῶντα τὸν φανὸν ὁποῦ 
ΝΝτ, ὦ ΛΑ ε ,ὕ ΜΝ ΛΝ , , ἈΠ ΡΣ Και, ᾿᾽ ᾿ 

τοῦ ἔδειξεν (4) ὁ ρήγας" καὶ ἀπεσώνοντά τον, ἐνέοφην εἰς τὴν 

τζά ἱπρὰν χαὶ ἀλεγριάστην μὲ ς λᾶς του χαὶ εἶπέν τους τὴν 
δ 

Ο) «- ΠῚ 0) « 9» τὲ ἷ ἜΣ . ξεν ἀγάπην ἁποῦ τοῦ ἧς του. Καὶ τὸ πωρνὸν ἦρ- " 

ῥα ΦΣ 
ταν οὗλοι οἱ χα αὑτῆς του χαὶ ἔρριχο υμαντιάστη- 

σαν ὡς γίον ἘΠΕ τοῦ ἀφέντη τους᾽ χαὶ ἐκεῖνος (Ὁ) ὅλους 

εἶχέν τους ἀχριθούς, καὶ ἐλησμόνησεν εἴτι ἐθέλαν νὰ τοῦ ποί- 

σουν. Καὶ ἐχκαδαλλίχκευσεν, χαὶ ἐσυντροφιάσαν τον, χαὶ ἐπῆγεν 

εἰς. τὸν ρῆγα" χαὶ ὅσον τὸν εἶδεν ὁ ρήγα ,ς ἀγχάλισεν καὶ ἐ- 

φίλησέν τον, καὶ ἐρρικουμάντιασέν τον ὅλα (6) τὰ πράματα τοῦ 

θηγάτου εἰς τὸ χέριν του, καὶ ἐγιομάτισεν μετά του" χαὶ ἀ- 

ποχαιρέτησέν τον χαὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἀρχιεπισχοπήν" χαὶ τὸ 

μεσημέριν ἐνέθην εἰς τὸν πύργον τῆς ἀρχιεπισχοπῆς μὲ τοὺς 

βαχλιώταις του. Καὶ ὡς γίον ἐχάθετον, ἦρθεν ὁ Χτόρου (7) τὲ 

Κιοίδες χαὶ ἀχτύπα τὴν πόρταν, χαὶ ἄνοιξάν του" καὶ ἐμπαί- 

νοντά του, ηὗρεν τὸν ᾿Αποστόλε χαὶ ἔπαιζεν τὸ ταθλὶν μὲ τὸν 

(1) βαχλιώταις. (2) ἀπλαζίριν. (3) εἷς. (4) ἔδειχνεν. (5) ἐχεί- 

νους. (6) οὗλά του. (1) Κτόρους. 
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Σουλουάνην᾽ καὶ θωρῶντόά τὸν ὁ ᾿Αποστόλες τὸν σὶρ ᾿Οχτό- 

ρουν (1) ἀγχάλισεν χαὶ ἐφίλησέν τον, καὶ ἔκατζέν τον χοντά του 

περισσὴν ὥραν᾽ καὶ τότε πιάνει τον. ὃ “μισὲρ ᾿Εχτὸρ (2) τὸν 

Αἰ ποστόλεν ἀπὲ τὸ χέριν καὶ λαλεῖ τοῦ ---α ἀφέντη, θέλω νὼ σοῦ 

συντύχω τῆς ἀφεντίας σου! Καὶ ἄοχεψε νὰ τοῦ οἱ ἐχκουμαντιο;- 
' 

7, 

στῇ, χαὶ παραχαλεῖ τον νὰ ποίσῃ στράταν μὲ τὸν ρήγαν διὰ 
᾿ δ “ , 4, ΓΔΕΕΟΥ 

γὰ τὸν ποίσῃ βισχούντην, καὶ πολομῶντά τον πάντα θέλ εἴστεν 

εἰς τοὺς ὁρισμούς του. Καὶ ὁ ᾿Αποστόλες εἶπεν τοῦ μισὲρ Ἕ- 

χτορ (93) --- “ηδὲν (4) ἔχεις ἔννοιαν, καὶ θέλω ποίσειν πᾶσχ πρᾶ- 

αν μὲ τὸν ἀφέντην μου. Γροιχῶντα ὁ μισὲρ “Εχτορ (5), εἶχεν μὰν μὲ τὸν ἀφέντην μου. Γροικ μἱσὲρ Ἕχτορ. (5); εἶχε 

ἕναν ἄλογον μαῦδον πόρταντον (0), καὶ ἐχ ἐρϊδέν τούτους δορὶ 

ὃ ᾿Αποστόλες δὲν ἐθέλησε. (7) νὰ τὸ χρχτήσῃ" 

στεῖν (8) τοῦ ὁ μισὲρ “Ἔχτορ (9), καὶ ἀποχαιρέτησέν τον καὶ 

Η ὡν ̓Ὶ ἢ Ἐω 9 0) Ὡν 
ὃ“ 

- 
πο. 

ὡ- 1 

ἐπῆγεν. Καὶ τὸ πωρνὸν ὁ ὃ ᾿Αποστόλες ἐχαδαλλίχευσεν χαὶ ἐπῆ- 

γεν εἰς τὸν ρήγαν, καὶ ἐνέθδην ὀμπρὸς τοῦ ρηγός. Καὶ ὁ ρήγας 

ἔδειξέν τοῦ πολὺν καλὸν πρόσωπον καὶ πολλὴν ἀγάπην. Καὶ 

ἦτον μεγάλη πυρά, χαὶ ἔογαλε τὴν χκότταν τοῦ χαὶ ἔμξινεν 

μὲ τὸ ζηποῦνιν - χαὶ θωρῶντά τον ὃ τ μὲ τὸ ζηποῦνιν 

ἐπῆρεν μεγάλην χαράν, διότι εἶχεν ὄμορφον χορμίν. Καὶ ὡς 

γιὸν ἐσυντύχαναν (10), ἐγονάτισεν ὀμπρός του χαὶ ἐ 

τὸ βισχουντάτον διὰ τὸν Χτόρον (14) τὲ Κιόδίδες. Καὶ γροι- 

χῶντά τοῦ ὁ ρήγας, ἔποιχεν τὸ θέλημάν σοῦ γαὶ ἐδῶχεν τὸ 

βισχουντάτον τοῦ Κιδίδες, καὶ ἔδόγαλεν τὸν Μουντολίφη. (12). 

Καὶ ὁ μισὲο Ἕχτορ (18) ἦτον εἰς τὸ σπίτιν του, καὶ ἐπέψαν 

χαὶ ἐφέραν τον καὶ ἐδῶκάν του τὸ πελατίκιν. Καὶ ἔποιχεν κ 

ἄλλους πολλὰ ἀπλαζιρία, χαὶ χεῖνοι ἐποῖχαν τοῦ πολλὰ κακά" 

χαὶ ὁ ᾿Αποστόλες ἐλησμόνησεν ὡς ὅσα (14) τοῦ ἐπολομοῦσαν 
᾽ 

χαὶ οὕλους ἀγάπαν τους. Καὶ μίαν ἡμέραν ἐποῖχεν ἕνον (15) 

(1) Καὶ τόρουν. (3) Ἕκτωρ. (3) Ἕχτωρ. (4) μὲν. (6) Ἕκτωρ. (6) πόρ-- 

τατον. (7) ἔθελεν. (8) εὐχαριστεῖν. (0) “Ἑχτωρ. (10) ἐσυντύγχανεν. (11) τὸ 

Κτόρου. (19) Μουντολίφην. (18) “Εχτωρ. (14) εἰς ὅσχ. ([Ὁ) ἕνα. 
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μέγαν χάλεσμαν ἀπάνω εἰς τὸν πύργον υὲ πᾶσα ἀπλαζίριν" 

καὶ χεῖνοι μέσον τους ἐγυρέψαν νὰ ποίσουν σκάνταλον, χαὶ κρά- 

ζουν τὸν θεῖον τοῦ ᾿Αποστόλε τὸν Μαρχίον χαὶ λαλοῦν του: 
“" 

ἕξυος, ὅτι ἐμάθχμεν πῶς ὁ μισὲο Μόοχο Κορνὲο ἐπῆρεν τὴν ζευρξ, μ με ς μισξο. σοχο ῦνξο 7 ὯΡρ Ξ 

ἀρχιεπισχοπὴν τῆς Κύπρου διὰ τὸν ἀδελφόν του τὸν μισὲο ᾿Αν- 
, ι “ , ε ΄ὔ “" ψ Υ , 

τρία (1). Καὶ γροικχῶντά τὸ ὁ Μαρκίος μοναῦτα ἐθυμώθην, καὶ 
᾽ “- Σ Α Ω Α ᾽ , Π , 3 , 
ἐπῆγεν χαὶ ηὗρεν τὴν ἀδελφήν του, τὴν μάναν τοῦ ᾿Αποστόλε, 

νἱ Ὁ 7 ,ὔ , ΨΜ ᾽ Ἁ ο ᾿ ’ὔ 

καὶ λαλεῖ τῆς: ξεύρεις ἵντα μαντάτα ἔμαθα ἀπὲ τοὺς ἀφένταις 
᾿Ὶ 

ἁποῦ ἐφάγαν μὲ τὸν ἀφέντην τὸν υἱόν σου, καὶ ἀπὸ τὸν σὶρ 
ἔν - ὮΝ -- ζ . Ξᾷ -᾿ δ πῆρα μεγάλον δισπλαζίριν ; ὅτι ὁ μισὲρ Τουμᾶς Γούρρην, καὶ 

Μάρχο Κορνὲρ ἐπῆρεν τὴν ἀρχιεπισχοπὴν διὰ τὸν ἀδελφόν του 
εἶ Α ΕΣ 7] ᾿ ἉἊ Α » "- » ,ὔ “ ,ὔ , 

τὸν μισὲρ ᾿Αντρίαν: καὶ ἂν τὸ ᾿ξεῦρα ἀληθινά, ἐσχότονά τον. 

Καὶ λαλεῖ του ἡ ἀδελφή του: Μαρκίο, ἔπαρε σχοπὸν, ὅτι ἐχεῖ- 
Ν 

πᾶσιν διὰ πολλὴν ἀγάπην 
᾿ Ν 

ἁποῦ ἀγαποῦν τὸν υἱόν μου, ἀμμὲ εἶπάν το διὰ διπροσωπίαν ἐ- 

χεῖνοι ὁποῦ τὸν μισοῦν, διὰ εἰ τὸ μάθῃ ὁ υἱός τ νὰ ποίσῃ 

αὶ 
4 

ἀγανάχτησιν τοῦ μισὲρ ᾿Αντρία, χαὶ θέλειν τραδενιάσειν μέ- 

γᾶν (2) κακόν" διὰ τοῦτον ἔπαρε ὀλίγην ἀπομονὴν γὰ τὸ μά- 

θωμεν ἀληθινά. Καὶ παρὰ τὰ πάντα ὁ μισὲρ Τουμᾶς ὁ Γούρ- 

ρης, θωρῶντα οἱ χαδαλλάριδες, πῶς ὅλη του ἡ ἀ ἀγάπη (9) ἔπε- 
α᾿" 

σεν εἰς τὸν ᾿Αποστολέ, ἐκεῖνοι ἁποῦ τὸν ἐμισοῦσαν ἐννοιάζουν- 

ἘΡΕ Σςς , ΤΑΝ ταν πῶς νὰ τοῦ ποίσουν χαχόν. Καὶ ἤτζου ὁ Μαρχίος ἐμούλ- 
ι » ͵ ΝΣ - ΄ » δι » » ͵ὔ 

λωσεν χαὶ ἐδιάθην τὸ πρᾶμαν. Καὶ ἀφὸν ἐφάγαν, ἐχατέθσησαν 
7 Α » ᾿ “ε , 

εἰς τὴν ἀρχιεπισχοπὴν καὶ ἐπαῖζαν τὴν τζάχραν. Καὶ τότες 

ἐχαθχλλιχεῦσαν οὗλοι μὲ τὸν ᾿Αποστολὲ χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὸν 

ν . Ἣ ᾿ , ΟΡ. Υ ἌΡ αι - ᾷ ) γ - 2 4 ρῆγα᾽ καὶ ηὑράν τον ἄρρωστον. Καὶ μέσα εἰς ὀλίγαις ἡμέ- 

ραις ἐπέθανεν μέσα εἰς τὸ μοναστῆριν τῇ χς΄ ἰουλίου χΟν ἢ 

Ρ- ξξ ΠῚ Ὡ 
το 
ὡ ἊΣ 

Ω ᾿ Α ε 

τα ὁ σὲρ Καρτζερὰ Σουὰρ ὁ χοντοσταύλης ἔρισεν 
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ἕναν βαχλιώτην τοῦ ρηγὸς χαὶ ἔόγαλεν τὰ δαχτυλίδια (1) ἐπὲ 

τὸ χέριν τοῦ χαὶ ἔπεψέν τα τῆς χυρᾶς τῆς Τζαρλόττας. Καὶ 

Αποστόλες προτήτερα παρά τιναν καὶ ἔποι- 
Α 

παραῦτα ἐπῆγεν ὁ 
“ {2 .Ὶ -᾽ 

υρᾶς τῆς ρήγαινας, ὅτι νὰ ζήσῃ χαὶ νὰ ἀπο- 

σ 

εν ὄρχον τῆς ἃ 

θάνῃ (2) εἰς πᾶσ ἘΎΣΗΙ ὁρισμόν. Τἀπίσον ἐπῆγαν οὗλοι οἱ χα- 

Ὀχλλάριδες χχὶ ὁμιλίζοι χαὶ ἐποῖκαν ὅοχον χατὰ τὸ συνῆθιν. 
᾿ 

᾿ ΤῸ ΣΡ ὯΝ (45: Ξ - ἐθ 4 ἐδτεις ἘΣ ΕΞ 
Κα: τόῦτος ἐχατεοασαν τὸν ΟΥ̓Χ και ὃ αν τον ξῖις αυτον 

θ 

τὸ 

μοναστήριν- καὶ θαύγοντά τον, ἐκαθαλλιχεῦσαν ὅλοι (3) οἱ κα- 

δ 

"» ΝΑ , 

Θαλλάρι ες, χαὶ ἐποῖχαν συντοοφίαν τοῦ ᾿Αποστόλε διὰ νὰ πάγῃ 

εἰς τὴν ἀρχιεπισχοπήν. Καὶ ὃ δ ξένον τὰ ἀπὲ τὸ χαστέλλιν, ὁ 

χοντοσταύλης ὃ σὲρ Καρτζερχ Σουάρ, ὅπο 

τ ἐπετέλλο, ὮΝ τὸν ἀφῆχε νὰ διασῇ, 

χαὶ ἘΝ ΚΆΜΕ ὙΠ ὄμορφον δεῖπνον, χαὶ νὰ χοιμηθῇ εἰς τὸ 

χρεύσάτιν του" χαὶ ἐχράτησεν εἰς τὴν συντροφίαν του ἐχείνους 
“- τ “- ᾽ , Ν “«’ ΄ ι ᾿" δὴ 

ἁποῦ τοῦ ἐφάνην, τὸν θεῖόν του τὸν δίαρχίον χαὶ τὸν μισὲρ 

Τζουὰν Β Βερνῆν, χαὶ τὸν Περρὴῆν Τουνχιές (5), καὶ τὸν Τζουὰν 
᾽ , " " β᾿-: ΜΝ ΄ ε » 

Αὐτταᾶρ, χαὶ τὸν Τζορτζ ζἣν τὸν Πουστροῦ. Καὶ ὁ ᾿Αποστόλες 
Ξε α : ΓΕΣΣΣ Ὧν Ν ἘΣ ἘΞ Ἐκ ἘΠΥΡ τὸ 
ἄπε (6) τὴν πλῆξιν ὃὲν ἐδείπνησςε. Καὶ ὁ {ϊερρῆς ὁ Τοῦνχες 

΄ὔ "“ ᾿ . ᾽ , ΤῊ ὯΝ 

λίγον ἔλειψε νὰ εἰρη τὸν ἔτὰ ᾧ μὲ ἂν εἶχεν δειπνή- 
᾿ Ψ 

λερόνοντα, ὥρισεν ὁ ππρ δος τὸ . ̓δοχήσουν γὰ φάγη 

γλμαν: χαὶ οὕτω: ἐγίνην. Καὶ ἐπῇ ἢγαν χἄτινες εἰς τὴν μάναν 

τοῦ ᾿Αποστόλς καὶ ἐδῶχάν τῆς νὰ γροικήσῃ, ἘΣ ὁ χοντοσταύ- 

λης θέλει νὰ τὸν φαρμαχεύσῃ (7) τὸν υἱόν τῆς χαὶ γροικῶντα 

ἡ μάνα του ὠρδινίασεν τὸ φᾶν του καὶ ἔπεψέν το εἰς τὸ χα-ξ 

στέλλιν. Τοοιχῶντά το ὃ κοντοσταύλης, πῶς δὲν θέλει ὁ ᾿Α- 
, . Β τς Ν ᾿" 5 ᾿ -ὦ 

ποστόλες νὰ φᾷ ἀπὲ τὸ φὰν ὁποῦ ὠρδινίχσεν, παρ᾽ ἀπὲ κεῖνον 

(1) δαχκτυλία. (2) ἀπεθάνη. () οὗλοι. (4) καὶ ἐχοιμήθην. (5) Τοῦν- 

χες. (0) ἀπὸ. (7) φχρμαχέψῃ. 
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“ "ἢ ᾿ . δ 5 ἁποῦ τοῦ ᾿πέψεν ἡ μάνα του, ἐφάνην τοῦ πολλὰ χαχὸν χαὶ 

ἔποιχέν του πολλὰ (1) χακὸν πρόσωπον χαὶ θωρῶντα ὁ ᾿Απο- 
. ᾿ ᾿ - "- 6 

στόλες το χαχον π ου ποιλξεν , μοναῦτα ἐχαραλ- 
το 
Ό Ω Ξ Σ] ἴω] τς Ὁ τὶ Ὁ ζι τὶ 

λίχευσε χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν ἀρχιεπισχοπήν, πολλὰ πληξισμέ- 
Ν ,ὕ 

νος. Καὶ ἀπὸ χείνην τὴν ἡμέοαν ἄρχεψεν πᾶσα χαχον μέσον 
ε 

τοὺς" ἔναι ἀλήθεια, ὅτι ὥραν, ὥραν ἐχουφέρτι ιάζετον, διότι ἡ 
γα ᾿ ε Ἢ 2 . , - Ν 

χυρὰ ἡ Γζαολόττα εἶπέν του νὰ τὸν ἔχῃ ἀχριθόν, ὡς γίον τὸν 
᾿ " ᾿ , Ν Ν δα 

εἶχεν ὁ πατέρας τῆς, καὶ νὰ πέρνῃ σχοπον τὸ δ νγ.... ὅτι δὲν 
Ἵ: , . Ν Ν τς ᾽ “- 

εἶχεν περίττου ἀγχαρδιαχὸν παρὰ χεῖνον.. Καὶ ξημερόνόντα 
: 

ΕΞ ΩΣ »Ξ ᾿ 2 - [5 ᾽ Ἂ Ἂν Α “αὶ ,.2 ΒΕ 

ἐχαοαλλίχευσεν χα! ἐπῆγεν (2). εἰς τὴν χυρᾶν τὴν ρήγαιναν 

ςξς ο᾽ τ κ δὲ τ- 
25. ἢ ᾿Ὶ [έ . γ , 

ὀειξέν τοῦ πολὺν φανον, χαὶ εἰπὲν το! 
Ν Α , » 

σιν ἁ ἀρ ϑυν. τὸ χάτ τεργόν μᾶς; διὰ νὰ πέψωμεν εἰς τοὺς ἄτι ϊ 
5» , . Ν 

ἀφένταις νὰ τοὺς χαιρετήσωμιεν, χαὶ νὰ τοὺς μηνύσ σῳμθα τον 

- 

“θάνατον τοῦ καλοῦ μας ἀφέντη χαὶ δὲν ἔχω τινὰν (9) ἀγκαρ- 

διακὸν εἰς τὰ πράματά μου, παρὰ ἐσέναν, καὶ θέλω νὰ πάρῃς 

ε σχοπὸν διὰ νὰ ἀρματωθῇ τὸ χάτεργον. Γροικῶντα τὸν 

δοισ μόν τὴς ς, μοναῦτα ἐπῆγεν εἰς τὴν ἀρχιξπισχοτ: ν χαὶ: ἔστη- 

σεν ἐμ τῶν χαὶ ἐποῖχεν διχλαλημόν, εἴ τις θέλει νὰ πάρῃ 

υνηνίο ν νὰ πᾶ" 
-- το 

[Ὁ δ «ὴ ϑ- ω χάτεργον. Καὶ ἐπῆγαν οἱ ἀνθρῶποι (4) 
Π ᾿ ῃ κἱ τ ᾿ 

εἰς τὴν ἀρχιεπισχοπὴν γα πόρουν υμηνίον. Καὶ ἂν εἶχαν τὸν 

ἰ 

΄ ἮΝ ᾿ ε γῆν Α ᾿ γ΄ , ε ᾿ ᾿ “ 

Κιρίδες καὶ ὁ Γριστὰν τὲ Ζιπλέτ, οἱ πγοὶ (6) ἐμισοῦσον τὸν 

Αἰ ποστόλε, θωρῶντα τοὺς ἀνθρώπους τῆς χώρας πῶς- εἶγαν τό- 

; μοναῦτα ἐσηχῶσαν τὸν πόγχον ἀπὸ 

τὴν αὐλὴν τοῦ ᾿Αποστόλε. Καὶ θωρῶντα ὁ ̓ Αποστόλες δὲν ἐ- 

ΠΕΣ ΑΛ ΕΣ ΜΝ ΠΕ Ὁ τς ἔλησς νὰ δείξη κανέναν φανόν, ἀγρωνίζοντα ἐχείνους ἁποῦ τὸν 

ἐμισοῦσαν πῶς ἀρχέψαν πάλαι τὰ σχάνταλα" χαὶ ἔποικεν τὸν 

()) πολὺν. () νὰ παγη. (9) τινὰν περίττου. (4) ἀθρῶποι. (Ὁ) Κτό- 

(6) ποῖγοι. 
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φανόν του πῶς Ὀλίγον ἐκουργίασεν. Καὶ κάθε πωρνὸν ἐπήγαινεν 

εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν, καὶ ἐγροίχαν λειτουργίαν, καὶ τότες ἐ- 

καθδαλλίκευγεν χαὶ ἐπήγαινεν εἰς τὴν ρήγαιναν, καὶ ἡ ρήγαινα 

ἔδειχνέν του πολλὴν ἀγάπην. 

Καὶ θωρῶντα τὸ καλὸν πρόσωπον ὁποῦ (1) τοῦ ἔδειχνεν 

ἡ ρήγαινα, ἐθάλαν εἰς τὸν νοῦν τους νὰ χρατήσουν στράταν μὲ 

τὴν ρήγαινα, νὰ μὲν τὸν ἀφήσουν νἄρτῃ εἰς τὴν αὐλήν" χαὶ 

ἐσυμπιάστησαν μιχροὶ μεγάλοι μέσα εἰς τὸν Σὰν Τομένιχον, ὁ 

μισὲρ Καρτζερὰ Σουάρ, ὁ μισὲρ Περνάρδο (2) Ρουσὲτ ὁ ἀμιρά- 
" 

λης, ὁποῖος ἦτον ἀὸε ξλφοτέχνος τοῦ χοντοσταύλη, ὁ σὶο ᾿Οτὲτ 
γς 

τὲ Λεχλές, καὶ τζαμπερλάνος, ὁ σὶρ ᾿Οχτὸρ τὲ Κιθίδες, ὁ Τρι- 

σὰν τὲ Ζιπλέτ, ὁ σὶρ Τουμᾶς Πάρδος, ὁποῖος ἦτον πορνιχὸς 
ε , Ε ι ΔῸΣ “χᾳ͵7 » πρς Ὡ - δρᾷ γ , 

Μαρόνου, καὶ ὁ σὶρ Φρασὲς Μουντολίφ, καὶ ὃ μάστρε Πιορ Βριό- 
ε ᾽ , ε ι “ “ ΕΣ ς - 

γας ὁ ἰατρός, χαὶ ὃ σὶρ Τουμᾶς Γούρρης᾽" τοῦτοι ἦσαν ὁποῦ 

ἐμοθιάζαν τοὺς προδελοίπους, τοὺς ποίους δὲν χεῖται (9) νὰ 

τοὺς ἀνοματίσω. Καὶ ἐπορεύτησαν καὶ ἐκάτσαν εἰς βουλήν, καὶ 
᾽ ΡΞ Νὰ ΄ -, Α ᾿ Α ᾽ ᾿ Ἁ » 

ἐδῶχαν ὄρδινον μέσον τους, ὅτι πιὸ νὰ μὲν ἀφήσουν τὸν ᾿Απο- 
᾿ ῷ " τυ , 

στόλε νἄρτῃ εἰς τὸ καστέλλιν μὲ χανένα ἄνθρωπον (4) δικόν 
δι... 

του, παρὰ μοναχόν του. Καὶ μὴ ξεύρωντα ὁ ᾿Αποστόλες ἐχκα- 

Θαλλίχευσεν χαὶ ἐπῆγε νὰ πάγῃ ᾿ς τὴν (Ὁ) ρήγαιναν " καΐ ὅσον 

ἔφτασεν εἰς τὴν πόρταν τοῦ κούντη τὲ Τζάφ, ἦρτεν ὁ σὶρ 

Τουμᾶς Πάρδος καὶ ἐποῖχέν του ὁρισμὸν ἀπὸ τὴν μερίαν (6) 

τῆς ρήγαινας καὶ ἀπὸ τοὺς ἀφένταις τῆς βουλῆς της, νὰ μὲν 

ἐμπῇ εἰς καστέλλιν κανένας του δουλευτής, καὶ ἃ θέλῃ νὰ ᾿μπῇ, 

νὰ ᾽μπῇ μοναχός του. Γροικῶντα ὁ ᾿Αποστόλες, χαὶ μὴ ξεύ- 

ρωντα τίποτες, ἔμεινεν πολλὰ σπαγιασμένος ([), καὶ ἐστράφην 

εἰς τὴν ἀρχιεπισχοπὴν πολλὰ δισπιργιασμένος χαὶ ἔθελε νὰ 

σημάνῃ ἄρμε τὴν καμπάναν τῆς ἀρχιεπισχοπῆς, διὰ νὰ συν- 

(1) ἁποῦ. (2) Περναρδῇ. (3) εἶναι. (4) ἄθρωπον. (Ὁ) εἰς τὴν. 

(6) μερία. (7) χαϊργιασμένος. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 28 
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πιαστοῦν οὗλοι οἱ χλησιχσαστιχοί. Καὶ ἂν εἰχέν το ποίσειν ἐγι- 

ποίσῃ τὸ πρᾶμαν εἰς χαλλίτερον, ἐμήνυσεν τοῦ ἀθιχάρη τὸν 
ι ᾿ , -- 2, . 5» Ὶ 

σὶρ ᾿Αντόνη Σουλουάνη, καὶ ἔπεψέν τον΄ χαὶ ἐπὶ γεν εἰς τὴν 
͵ὕ οι ι ᾿ ᾿ » 

βρηγαινοα, ὁιὰ νὰ τὸν ριχουμαντιάσῃ εἰς τὴν ἀφεντίαν τῆς, καὶ 

Ὁ 

᾿ 

- νὰ τῆς πῇ, τοῦ ἐποῖχαν (2) σήμερον οἱ - 
[ἢ 

οἰδὲς “ Ύ ε , , 
χαθαλλύο αν ἦτον μὲ τὸν ὁρισμὸν τῆς. Και ἐπῆγεν εἰς τὴν 

Ἁ ,ὔ ᾿ 

χυρὰν τὴν ρήγαινα, χαὶ εἶπέν τῆς καθὼς τὸν ὥρισεν ὁ ᾿Απο- 

στόλες. Καὶ ἡ ρήγαινα, ἀπολογήθην καὶ εἶπέν του: χαιρέτα 

μού τὸν ἀπὸ τὴν μεριάν μου, καὶ ᾽πέ τον, ἐκεῖνον ὅπου ᾿φάνην 

τῆς βουλῆς μου, φαίνεταί μου καὶ μέναν πῶς εἶναι χαλόν. Καὶ 

γροιχῶντα ὃ ἀθιχάρης, ἐστράφην χαὶ εἶπέν το τοῦ ᾿Αποστόλε. 

Καὶ γροιχῶντα τὸν ἀντίλογον τῆς ρήγαινας, ἔπληξεν πολλά, 

χαὶ ἐχουφερτιάζετον μοναχός του, ὅτι τὸ πρᾶμαν δὲν ἦτον ἀπὸ 

τὴν ρήγαιναν: χαὶ ἐθάρρς νὰ τοῦ μηνύσῃ νὰ πάγῃ. Καὶ οἱ 

χκατάδιχοί του τόσον ἤξευραν νὰ ποίσουν, ὅτι δὲν τὴν ἀφῆ- 

χαν (39) νὰ τοῦ υμηνύσῃ νὰ παάγὴ ὀμπρός τῆς. 
͵ 

ε 

Καὶ διχθαίνοντα ὀλίγαις ἡμέραις, ἐδῶχαν ὄρδινον νὰ χου- 

ρουνιαστῇ ἡ βἤγανα: χαὶ ὀρδινιάζοντα τὸ χουρούνιασμαν, ἔό- 

γαλάν τὴν ἀπὲ (4) τὸ χαστέλλιν, χαὶ ἐφέραν τὴν εἰς τὴν αὐλὴν 

ὁποῦ ἐχράτεν ὁ πατέρας τῆς᾽ τὰ ποῖα σπίτια ἦτον τοῦ σὶρ Ρίέ- 

χου τὲ Λαπάμ. Καὶ ὠρδινίασαν νὰ πᾶν εἰς τὸ χαστέλλιν οἱ 

χαδαλλάριδε ες, διὰ νὰ ποίσουν συντροφίαν τᾶς ρήγαινας διὰ νὰ 

πάγῃ εἰς τὴν αὐλήν, χαὶ τοῦ ᾿Αποστόλε δὲν τοῦ ἐποῖχαν νῶ- 

σιν νὰ πᾷ. Καὶ σωρεύγοντα οὗλοι (5) εἰς τὸ χαστέλλι, χαὶ 

ὅσον ἐσχοτείνιαγεν ἔῤόγαλαν τὴν ρήγαινα χαὶ ἐφέραν τὴν εἰς 

τὴν αὐλήν, ὡς ὅπου νὰ διαθδοῦν ἡ σαράντα τοῦ πατέρα τῆς. 

Καὶ ὅσον ἐδιάδησαν ἡ μ΄, ἐδῶκαν ὄρδινον διὰ νὰ χουρουνιαστῇ. 

- 

(1) φρένιμος. (2) ᾿ποῖκαν. (3) ἐφῆχα. (4) ἀπὸ. (5) πηγαίνοντα 

ὅλοι. 
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Μανθάνωντά το ὁ ᾿Αποστόλες ἐπῆρεν μεγάλην χαρᾶν, παντέ- 

χωντα, ὡς γίον κεφάλιν τῆς ἐκκλησίας, γὰ τοῦ μηνύσουν χαὶ΄ 

χεῖνον νὰ πάγη εἰς τὸ κουρούνιασμάν τῆς. Καὶ τὸ σαθθάτον, 

ὅποῦ ἦτο παραμονὴ ὁποῦ ᾿᾽μέλλε νὰ χουρουνιαστῇ, ἦρτεν ὁ σὶρ 

Πὸλ Τζάπους ἀπὸ τὴν μερίχν τῆς ρήγαινας χαὶ λαλεῖ τοῦ 

ΑἰἸποστόλε: ἡ χυρά μας ἡ ρήγαινα χαιρετᾷ σε, καὶ αὔρι ἔο- 

χεται εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν διὰ νὰ χουρουνιαστῇ, χαὶ ὅρι- 

σμός τῆς εἶναι νὰ μὲν σχαλέψῃς ἀπὸ τὴν αὐλήν σου, οὐδὲ σοὺ, 

οὐδὲ οἱ δουλευτάδες σου" ἀχόμη μιηνᾷ σου νὰ μιηνύσῃς ἐκχεί- 

νου ὁποῦ ᾽ναι χεφάλιν, νὰ τὸν ὁρίσῃς νὰ δηγήσῃ τὴν ἐκκλη- 

σίαν, ὡς γίον πρέπει" καὶ τοῦτος εἶναι ὁ ὁρισμός τὴς (1)] Καὶ 

γροικῶντα τὸν ὁρισμὸν ὁποῦ τοῦ ποῖκεν ὁ σὶρ Πὸλ Τζάπ- 

πους, εἶπέν τον: ἐγροίκησα τὸν ὁρισμὸν τῆς ἀφεντίας τῆς χκυ- 

ρᾶς μας τῆς ρήγαινας, καὶ ριχουμάντιασέ με εἰς τὴν ἀφεντιάν 

τῆς χαὶ ἀπὲ τὸν ὁρισμὸν ἁποῦ μοῦ ποῖκεν ἡ ἀφεντιά τῆς νὰ 

μὲν εὑρεθῶ εἰς τὸ χουρούνιασμάν τῆς, καὶ νὰ μὲν ἐογῶ ἀπὲ τὸ 

σπίτιν μου, οὐδὲ ἐγώ, οὐδὲ οἱ δουλευτάδες μου, ἂν ἦναι ὁρισμός 

τῆς νὰ πάγω ς΄ μίλια ἀπὸ τὴν χώραν, εἶμαι ὅτοιμος. 

Καὶ τὴν κυριακὴν τὸ πωρνὸν ἐφέραν τὴν ρήγαινα οὗλοι 

οἱ χαδαλλάριδες χαὶ ὅλος ὁ λαὸς εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν, καὶ 

ἐχουρουνιάστην, καὶ ἐγίνην μεγάλη χαρά. Καὶ ἔρχοντά τὴς εἰς 

τὴν αὐλήν (2), ἐξιππάστην τὸ ἄλογον εἰς τὸ ἔμπα τῆς πόρ- 

τας, χαὶ ἔπεσεν τὸ στέμμαν ἀπὸ τὴν κεφαλήν τῆς καὶ οὗ- 

λοι (3) εἴχόν το διὰ κακὸν σημάδιν. 

Τώρα ἀς στραφοῦμεν εἰς τὰ πράματα τοῦ ᾿Αποστόλε, 

ἁποῦ τοῦ πολομοῦσαν καθημερινὸν ἐκεῖνοι ἁποῦ τὸν ἐμισοῦσαν, 

καὶ δὲν ἐμπόρε νὰ βχστάξῃ, καὶ ἐννοιάστη νὰ ποίσῃ εἴ τι νὰ 

μπορήσῃ. Καὶ εἰς τὸ σπίτιν τοῦ ᾿Αποστόλε ἦτον ὁ Ρίτζο ᾿ τὲ 

(1) χαὶ τοῦτον εἰναι τὸ θέλημάν της. (9) ἐλθόντος τῆς αὐλῆς. 

(3) ὅλοι. 
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Μαρίνος, ὁποῖος ἦτον Τζιτζιλιάνος, καὶ ἦτον χαὶ ὁ Νιχολὺ τὲ 
- 

Μοράπιτος, καὶ κεῖνος Τζιτζιλιάνος, χαὶ ὁ θεῖός του ὁ Μαρχίος, 

καὶ ὁ Περρῆς ὁ Τοῦνχες, καὶ ἄλλοι πολλοί, καὶ εἶπαν τοῦ ᾿Α- 

ποστόλε, ὅτι νὰ πάγῃ μίαν νύκταν εἰς τὴν αὐλὴν τῆς ρήγαι- 
Α ἤ ᾿ 

νας, καὶ νὰ σχοτώσουν τὸν χοντοσταύλην χαὶ τοὺς προδελοί- 

ποὺς ὁποῦ εὑρίσχουνται εἰς τὴν αὐλήν. Καὶ ἤἄτζου ἐγίνην - καὶ 

ἐπέψεν καὶ ἐφέρεν ἐκείνους ὁποῦ τοῦ ἐφάνην (1), καὶ ἀποσχε- 

πάστην καὶ εἶπέν τους πᾶσα πρᾷμαν. Τῷ ἐδῶχαν ὄ 

ἹΚαὲ τῇ ε: διχηδρίου (9) αὖν η΄ Χριστοῦ εἰς τὰ 

τῆς νυχτοῦ ἐπῆρεν πε΄ ἀνομάτους ὅλοι ἀρματωμένοι, καὶ ἐπῆγαν 

χαὶ ἐνέθησαν εἰς τὸν ἅγιον Κωσταντῖνον, πλησίον τοῦ σὶρ Του- 

μᾶς Τεόῤερνῆ - καὶ ἐδῶκεν τοῦ Ρίτζου κε΄ ἀνομάτους καὶ εἶπεν 

του νὰ πάγῃ ἀπὲ τὴν ἐκεῖθεν μερίαν τῆς αὐλῆς τῆς ρηγάτι- 

χης" χαὶ ἔδωκέν τους ὄρδινο νὰ πηδήσουν ἀπὶ ἐχεῖ, καὶ κεῖνος 

νὰ πηδήσῃ μὲ τοὺς προδέλοιπους ἀπὸ τὴν πόρταν, διὰ νὰ 

πιάσῃ ἐχείνους ὁποῦ (8) ἐννοιάζετον. Καὶ ἂν εἶχεν τελειωθῆν, 

ἐγινέσχετον μέγαν χαχόν᾽ διότι ἡ αὐλὴ εἶχεν μίαν μεγάλην 
" Ζ 

συντροφίαν, ὁποῦ ἐολέπαν τὴν ρήγαινα, χαὶ ἦτον ὁ σὶρ Καρ- 
Ἶ 

τζερὰ Σουᾶρ, καὶ ὁ σὲρ Περναρδῇ Ρουσέτ, χαὶ ὁ σὶρ ̓ Αντὸν Τε- 

χλές, καὶ ὁ Τριστὰν τὲ Ζιπλέτ, καὶ ὁ Ἕχτορ (4) τὲ Κιθίδες, 
᾿ ε 

καὶ ἕνας κοντοσταύλης Κατελάνος, καὶ ὁ σὶρ Τζουὰν τὲ Να- 
ς 

Θάρρας, καὶ ἄλλοι πολλοί. Καὶ ὁ θεὸς ἐμπόδισεν - διότι ἔμει- 

νεν εἰς τὴν ἀρχιεπισχοπὴν ὃ Περρῆς ὁ Τοῦγχες, καὶ ἐποῖκεν 

τὸν φανόν του" χαὶ ἦτον ἄρρωστος, καὶ θωρῶντα τὸν ᾿Απο- 
᾿ 3 7 

στόλε πῶς ἐπῆγεν, ἐχατέθην ἀπὸ τὴν ὀπίσω μερίαν τῆς ἀρ- 

χιεπισχοπῆς, καὶ πάγει εἰς τὸ σπίτι τοῦ μάστρε Πιέρρου Βρυό- 

νὴ (9) τοῦ ἰατροῦ, χαὶ εἶπέν του πᾶσα πρᾶμαν τὸ ὠρδίνιασεν 

ὃ ᾿Αποστόλες. Καὶ γροιχῶντά το, ἐπέψεν μοναῦτα εἰς τὴν αὐὖ- 

λὴν καὶ ἔποιχέν το νῶσιν. Καὶ ἡ μάνα τοῦ ᾿Αποστόλε ἔμει- 

(1) ᾽φάνην. (2) δικεδρίου. (8) ἁποῦ. (4) Καὶ τόρου. (6) Βρυόνα. 



5 ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΚΥΠΡΟΎΥ. 451 

νεν μὲ τὸν φρὲ Γιλιὰμ εἰς τὴν τὶ μμος χαὶ ἐχάθουνταν 

εἰς τὴν σχάλα. Καὶ θωρῶντα ὁ φρὲ Γιλιὰμ π ς ς ἐπῆγϑεν ὁ Περ-. 
» ᾿ ΄ 

ρῆς ὃ Τοῦνχες ἀπὸ τὴν τζάμπραν του, ἐννοιάστην πῶς ἐπῆγε 

νὰ ποίσῃ νῶσιν, καὶ μοναῦτα ὁ φρὲ Γιλιὰμ ἐπῆγεν καὶ εἶπέν 

τὸ τοῦ ᾿Αποστόλε. Καὶ γροικοῦν (1) χαὶ ἀναχατωχίαν εἰς τὴν 

αὐλήν, καὶ ἐσφαλίσαν ταῖς πόρταις, χαὶ ἐνῶσαν πῶς τοὺς ἐ- 

ποῖκαν νῶσιν, χαὶ ὃ ᾿Αποστόλες ἐστράφην εἰς τὴν ἀρχιεπι- 

σχοπήν. Καὶ ξημερόνοντα ἦρτεν ἕνας δουλευτὴς τῆς ρήγαινας 

ὀνόματι Φανῆς εἰς τὸ σπίτι τοῦ Τζορτζῆ τοῦ Πουστροῦ χαὶ 
5 - 

λαλεῖ τον: εἶναι ὄμορφαις δουλείαις ταῖς ἐποῖχεν ἐψὲς ὁ ᾿Από- 
, ᾿ Δ ᾿ “ ᾽ Α » ι .) ᾿ 

στόλες: χαὶ ἐθέλε νὰ μπῇ εἰς τὴν αὐλὴν τῆς Ὧ ήγαινας νὰ τὴν 

σχοτώσῃ! χαὶ ὀρδινιάζει ἡ χυρά μας νὰ κατεοῇ νὰ ἀγκαλέσῃ 

εἰς τὴν μεγάλην αὐλήν. Καὶ ἐπαραχάλεσεν τὸν Πουστροῦ 

διὰ νὰ τὸ ἔχῃ κρυφόν. 

Καὶ γροικῶντα ὁ Πουστροῦς, μοναῦτα ἐπῆγεν καὶ εἶπέν 

τὸ τοῦ ᾿Αποστόλε. Γροιχῶντά το ἐπῆγεν ὁ ᾿Αποστόλες εἰς τὸν 

᾿πίσχοπον τῶν Ῥωμαίων τὸν Νικόλαον; χαὶ ἐφέρεν τον μετά του 

εἰς τὴν ἀρχιεπισχοπήν" χαὶ ἐσώρεψεν οὕλους τοὺς χλησιαστι- 

χούς, χαὶ ἐστέχεν εἰς τὴν ἀρχιεπισχοπὴν, διὰ νὰ δῇ τὸ πρᾶ- 

μὰν πῶς νὰ φινιάση. 

Καὶ τῇ ιζ' ὃ δικεόρίου ἔπεψεν ἡ βήγαινα τὸν σὶρ Πιὲρ 1-- 
Α 

λιστρῆν χαὶ τὸν σὶρ Πάγο Κρύχ, χαὶ τὸν χαντζηλιέρην τὸν σὶρ 

Σάλαχαν, καὶ ἐπῆγαν εἰς τὸν ᾿Αποστόλε διὰ νὰ τὸν πιάσουν 

παῤπούντου. Καὶ παγαινάμενδι εἶπαν τοῦ ᾿Αποστόλε ἐκεῖνον 

τὸ ἦσαν ὡρισμένοι (2) ἀπὸ τὴν βήγαινα. Καὶ εἶπέν τους: ἀπὸ 

τὸ μοῦ λαλεῖτε πῶς ἐπῆγα ἐἰς τὴν αὐλὴν τῆς ἀφεντιᾶς τὴς 

διὰ νὰ τὴν σκοτώσω, δὲν (8) θέλειν τὸ προόιάσειν τινάς, καὶ 

ἐθέλησα νὰ ποίσω τίτοιον πρᾶμαν καὶ τιτοίαν παραθουλίαν 

Καὶ γροικῶντα οἱ καδαλλάριδες ἐστράφησαν, καὶ εἶπάν το τῆς 

Ο7 τ΄ - (1) Καὶ μοναῦτα γροιχοῦν. (2) εἶχαν ὁρισμὸν. (3) 
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ρήγαινας, χαθὼς τοὺς εἶπεν ὁ ᾿Αποστόλες. Γροικῶντα 

γαινα χαὶ οἱ χαῤαλλάριδες τὴν ρεσπόσταν του, μοναῦτα ἐχό-- 

τὰν εἰς βουλήν, ἴντα τοὺς φαίνεται ἀπάνω εἰς τὸ ἀγκάλεμιαν 
"Ξ , ᾿ Ν ᾽ , ᾿ , ΄ ι ᾿ 

τῆς ρήγαινας διὰ τὸν ᾿Αποστόλε: καὶ ἐφάνην τους νὰ πέψουν 

νὰ τὸν πιάσουν νὰ τὸν φέρουν ὀμπρός τῆς. Καὶ χωρὶς νὰ πά- 
, κ᾿ ᾿ Π “- Ν , “ 

ρουν κανέναν σκοπὸν, ἀρματώθησαν μιχροὶ μεγάλοι διὰ νὰ πᾶν 

νὰ τὸν πιάσουν χαὶ κεῖνον καὶ τοὺς ἀνθρώπους (1) του" χαὲ 

μανθάνωντά (2) το ὁ ᾿Αποστόλες, ἐσώρευσεν ὅλους τοὺς κλη- 
» Ἷ ὮΝ , Ὴ 

σιαστιχοὺς, τ΄ ἀνομάτους, καὶ ἐστάθην δυνατός. καὶ εἶχαν ψυ- 

χὴν (38) νὰ ἀποθάνου διὰ τὸν ᾿Αποστόλε. Καὶ εἶχαν σουσπέτ-- 
, τ ἣΝ Α » 

τον τὸν Τζορτζῆν τὸν Πουστροῦ,͵ διότι ἦτον δουλευτὴς τοῦ 
» , » ε , ἐν ΄ " 

Αἰποστόλε΄- χαὶ ἔρισεν ἡ ρήγαινα χαὶ ἔγραψαν τον ἕναν χαρ-- 

τίν, λαλῶντα, ὡς ἐχεῖνος ὁποῦ εἶναι ψουμάτος, μόναυτα νὰ 

χυρᾶς τῆς ρήγαινας, ἀλλοίως θέλ' εἶστεν πα- “Ὁ βρεθῇ ὀμπρὸς τῆς 

τῆς ρήγαινας, ἔπηρέν το καὶ ἢ δὲ ῶ» εξ 
το 
ξς -. «ἢ ὃὲ - [9] ὃν ὡ ΚΟ μι -. καϑῷ ἘΡΟΣΟΝ 

ἔδειξέν το τοῦ ᾿Αποστόλε. Γροιχῶντά το ὁ ᾿Αποστόλες εἶπέν 

ἣν ἀφορμήν. Καὶ πάγει εἰς τὸ σπίτιν του ὁ 

Πουστροῦς, χαὶ ἐμήνυσεν τοῦ σὲρ Τριστὰ τὲ Ζιπλὲτ καὶ τὸν 

μισὲρ Περναρδὴ (4) Ρουσὲτ τὸν ἀμιράλην (5), καὶ ἐπῆράν τὸν 

χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὸ χαστέλλιν τὸν Πουστροῦν μὲ μεγάλα κλά- 

ματα, καὶ ἔμπασάν τον ὁμπ τρὸς τῆς ρήγαινας. Καὶ ἔρισεν ἡ ρή- 

γαινα τὸν χούντην (6) τὸν μισὲρ Τζάχο τὲ Φλουρῆ (1) νὰ τὸν 

πάρουν νὰ τὸν ἐξα τάξις διὰ τὰ πράματα τοῦ ᾿Αποστόλε, 

ἴντα ἐννοιάζετα: (8) νὰ ποίσῃ. Καὶ εἶπέν του: ἀφέντη, ἀθι- 

ζιάζω τὴν ἀφεντίαν σου, ἡ ἔννοιά του εἶναι, ὅτι ἔχει σωρεμέ- 
, ᾽ , ι ᾿ Ν ,᾿Νδ ΡΡ ᾽ , 

γους τ ἀνομάτους, χωρὶς τοὺς δουλευτάδες του, διότι ὠρδινία- 

(1) ἀθρώπους. (2) μαθάνωντά. (3) καὶ οὗλοι μίχ ψυχὴ. (4) Μπερ- 

ναρδῇ.. (6) τοῦ ἀμιράλη. (6) τὸν χούντην τὲ Τζὰφ. (7) Φρουρῆν. (8) ᾽ν- 

γοιάζεται. 
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σαν οἱ ἀφένταις χαὶ ἡ χυρὰ ἡ ρήγαινα νὰ πᾶσι νὰ τὸν πιά- 

σουν" χαὶ εἶνα! τελεπεργιασμένος γὰ σημάνῃ τὴν καμπάναν τῆς 
“- Α " 

ἀρχιεπισχοπῆς ἄομι, χαὶ νὰ πεθάνῃ, παρὰ νὰ τὸν πιάσουν " καὶ 

ι ι ᾽ 
ἂν ἦναι ὁρισμός τῆς νἄρτῃ μὲ τοὺς ἀνθρώπους τῆς ὀμπρός τὴς 

ὅτοιμος εἶναι. Καὶ ἐποῖχεν ὁρισυιὸν ἡ βήγαινα ν᾽ ἀπαρυατ θοῦν 

οἱ ἀνθρῶποι μὲ διαλαλημόν. Καὶ μανθάνωντά τὸ ὁ ᾿Αποστόλες 
᾽ " 5 , πὰ ν Ἂ , 

ἀπολογίασεν χαὶ χεῖνος οὕλους τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ ἐφάνην 
- - » : ω χ:8} ᾿ ν᾿ 

τῆς ρήγαινας χαὶ τῆς βουλῆς τῆς χαὶ ἐ1 τέψαν τὸν παλίον τοὺς 

Βενέτιχους, τὸν μισὲρ Πιέρο Ῥαμοῦν χαὶ τὸν υἱσὲρ Τιιὲο Πιλι- 
ν ,ὔ , " ΕΣ “- ἘΣ νὴ 

στρῆν χαὶ τὸν μσ Ξ0 Πα γο Κρόχ, καὶ ἐπὴγαν ἀπὸ τὴν ὑϑξξρίχν 

Μ .,.2 

ΠῚ , - - αι ἀ τ ο- Ὁ τὸ ΚΑ δι . “- “-» ἢ φλ τη τῆς ρήγαινας καὶ λαλοῦν τον: ἡ κυρὰ ἡ ρήγαινα χαιρετᾷ σε, χαὶ 
εἶ , - 

ἔπεψέν ἕας νὰ συντροφιάσωμεν τὴν ἀφεντίαν σου, νἄρτης εἰς 
Α » ᾿ -ὰ - ρ --.7ὔ ᾿ Ξ ᾿ Ἀ 

τὴν αὐλήν. Καὶ ὑοναῦτα ἜΘ τες χαὶ ἐπῆγεν ὀμπρὸς 

πάρου εἴ τι ἔχει. Καὶ πηγαίνωντα (1), θωρῶντα οἱ βαχλιῶταίς 
᾽ ΄, : 5 ) ᾿ -“- 

τοῦ ὁποῦ ἐμεῖναν ᾿ εἰς τὸ σπίτι, οὗλοι ἐφύγαν - καὶ χεῖνοι (3) 

ἐπῆραν εἴ τι εἶχεν τὸ σπίτι τοῦ ᾿Αποστόλε, διότι ἐχράτησάν 

τὸν πολλὴν ὥραν εἰς τὴν αὐλήν. Καὶ εἴ τι εἶχεν ἐπῆοάν τα 
ἥν, τ - , , , ᾿ » ΜἌὀα γυξαν 9 

καὶ δὲν ἐθυμήθησαν νὰ πάρουν χαὶ τ ἄλΟΎΔΕ Καὶ ἐμπαίνωντα 

ὃ ᾿Αποστόλες ὀμπρὸς τῆς ρήγαινας (4), ἐσύντυχέν του χαὶ χείνη 
4 « ᾿" έ τ 

καὶ ἡ βουλή τῆς᾽ χαὶ τότες ἀπολογιάσαν τον, χαὶ ἦρτεν μο- 

γαχός του εἰς τὴν ἀρχιεπισχοπήν, χαὶ ἀπέζευσεν καὶ ἐνέόην 
“" ᾿ “-. . ᾿, ᾿ ἊΝ 

ἀπάνω. Καὶ ηὗρεν τὸ σπίτιν του χουρσεμένον, καὶ εἶδεν τοὺς 
- δουλευτάδες πῶς ἐφύγαν. Καὶ ὅσον τὸ μάθαν πῶς ἦρτεν ὁ 

Αἰ ποστόλες, ἦρταν εἰς τὸ σπίτι" χαὶ θωρῶντά τους, ἄρχεψε νὰ 

τοὺς ξηγηθῇ τὸ πρᾶμαν καθὼς ἐδιάθην" καὶ γροικῶντά το ὅλοι 

ἐχουφερτιάσαν τον. Καὶ ἡ ρήγαινα ἐποῖκέν του ὁρισμὸν νὰ μὲν 
,ὔ » " δ, δ Ὁ ς σχαλέψῃ ἀπὲ τὸ σπίτιν του, ὅσ᾽ ὥς που νὰ τὸν ὁρίσῃ. Καὶ κατὰ 

(1) ἐπηγαίνωντα.. (2) ᾿μεῖναν. (8) ἐκεῖνοι. (4) εἰς τὴν ρήγαινα. 
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᾿ ε , ἊΨ ΠΝ, ᾿ “- ΠΡ , " Η 

τοὺς ὁρισμοὺς του (1) Ἥτζου ἐποῖχεν, χαὶ ἐστέχεν ἔσω του χαὶ 

ἐπρουφάοιζεν χαὶ δὲν ἐχουργιάζεν ἐτρουφάρις ς ογιάζεν. 

Καὶ ἐχείναις ταῖς ἡμέραις εὑρίσκετον ἕνας παιδίος, ὀνό-- 

ματι Καλόγηρος, ὁποῖος ἦτον πάροιχος ἀπὸ τὴν Τριμυθουσίαν, 

τὸν ποῖον ἐλευθέρωσεν ὁ σὶρ Νικὸλ (2) Τελατούρ, καὶ ἐστά- 

θην δουλευτὴς τοῦ ᾿Απ ἐρῶ χαὶ ἐποῖχέν τον χελλάρην του, 

χαὶ εἶχεν ὅλον τὸ σπίτιν εἰς τὸ χέριν του" χαὶ εἰς τὸ χρυφὸν 

ἐπολόμαν πλνμ (39) Δωρ μ ἣν τὸν ᾿Αποστόλε, καὶ ἐλά- 

λεν πολλὰ λογία τοὺς καδαλλάριδες, τὸ (4) εἶχεν εἰς τὸν νοῦν 

τοῦ χαὶ ἐννοιάζετον νὰ ποίσῃ. Καὶ ἀγροιχῶντα τὰ λογία τοῦ 

χοπέλλου, οἱ καδαλλάριδες ἐπιστέψαν του καὶ ἐδῶκέν τους ὄρ- 
᾿ 

δῖινο, νὰ πᾶν μίαν νύχταν εἰς τὴν ἀρχιεπισχοπὴν νὰ τὸν πιά- 

σοὺν ἢ ζωντανὸν ἣ ἀποθαμένον. Καὶ οὕτως ἐδῷχαν τὴν βου- 

λήν. Καὶ μανθάνωντά (9) το ὃ Πλαλία Φρασὲς ἐπῆγεν μίαν 

γύχταν ἀποὺ πίσω τῆς ἀρχιεπισχοπῆς, χαὶ ἐνέῤην χαὶ ἀθιζία-- 

σεν τὸν ᾿Αποστόλε. 

Καὶ γροικῶντα ὁ ᾿Απ τοστόλες ἔογαλ εν ἕναν του δουλευ- 

τὴν (6) μὲ ἄλογα, καὶ εἶπέν τοῦ νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸν ἅγιον 

Γεώργην τῆς Γλανγχίας (1) νὰ τὸν ἐγδεχτῇ (8). Καὶ ὅσον ἐ- 

νύχτωσεν, ὁ ἄνωθεν Καλόγηρος ἐπῆγεν εἰς τὸν Καρτζερὰ Σουὰρ 

τὸν χοντοσταύλην χαὶ εἶπέν του: ἃ θέλετε νὰ πιάσετε τὸν 

Αἰ ποστόλε, ἀπόψε εἶναι καιρός" χαὶ ἐλᾶτε εἰς ταῖς δ΄ ὥραις τῆς 

νυχτοῦ. Καὶ ὁ ᾿Αποστόλες εἰς ταῖς β΄ ὥραις τῆς νυχτοῦ ἐπῆ- 

ρεν τὸν φρὲ Γιλιὰμ καὶ τὸν θεῖόν του τὸν Μαρχίον, καὶ τὸν 

Τζιὰν τὸν Βερνῆν, χαὶ τὸν Νικολὸ Μοράπιτον, καὶ τὸν Ρίτζο 

Μαρίνο, καὶ τὸν ᾿Ασαρχούς (9), καὶ ἐκρεμμίσαν ἀπὸ τὴν ᾿Αρμε- 

νίαν καὶ ἐπῆγαν εἰς τὸν ἅγιον Γεώργιον τῆς Γλανγκίας (10), 

(1) ὁρισμόν της. (2) Νικολὸ. (3) πολλαῖς. (4) εἴ τι. (5) μαθάνων- 

τά. (6) ἕναν χόπελλον. (7) ᾿Αγλαγχίας. (8) ἐγδεχτῇ. (9) ᾿Ασαχοὺς. 

(10) ᾿Αγλαγχίας. 
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καὶ ἐχαθαλλιχεῦσαν χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν ᾿Αλικήν, χαὶ ηὗραν 

τὴν χαραθέλλαν τοῦ Νιχολὸ Γαλιμπέρτου χαὶ ἐνέθησα. 

Τὸν ὄρδινον ὁποῦ τοὺς ἔδωχεν ὁ χόπελλος ὁ Καλόγηρος, 

ἐσγῆχαν μικροὶ πε γτοι χαὶ ἐὐεων εἰς τὴν ἀρχιεπισχοπήν 

- “Ὕ -" » . 

πρᾶν τοῦ ὁποῦ χοιμᾶτον, χαὶ πὐλοατ, τὸ σπλιθέοιν χαὶ τὰ 

ροῦχα, θαροῶντα χαὶ χοιμᾶτον" καὶ δὲν τὸν ηὗραν, χαὶ ἐγυρέ- 
-“ .] ΄ - ᾿ , ᾽ , 

ψαν ὅλα τὰ σπιτία, χχαὶ ἐἼ υρέψαν καὶ μέδα εἰς τὴν γιστέρνα 

χαὶ ἐρρίψαν λαμπρόν, καὶ ἁποῦ βάλεν τὸν λαμπρὸν ἦτον ὁ 
΄ ΄ "αὶ ᾿Ξ ν ι κ 

Τζάχος ὁ Χίμης. Καὶ θωρῶντα πῶς δὲν ἠμπορῆσαν νὰ τὸν 

εὕρουν, οὐδὲ τὴν συντροφίαν του, ἐστράφησαν πολλὰ πιχραμενοι. 

Ξἡμερόνοντα ἡ ᾽μέρα ἐφῆκαν (1) ταῖς πόρταις τῆς " μιξ0 ν ἰ μερα πο μος νυ - ἐλ το 1 

λισμέναις, θαρρῶντα νᾶναι ᾽ς τὴν χώραν. Καὶ ἦρταν ψαράρι- 

δὲς (2) ἀπὸ τὴν ᾿Αλικὴν νἄμπουν, καὶ ἠὗῦρα σφαλισμέναις ταῖς 

πόρταις, χαὶ ἐρωτῆσαν, χαὶ εἶπάν του πῶς εἶναι διὰ τὸν ᾿Απο- 

στόλε᾽ χαὶ λαλεῖ τους: ἐχεῖνον εἴδαμέν τὸν εἰς τὴν ἔτει 
ἰς 

χαὶ ἐνέθην εἰς τὴν μεϑβε λλαν τοῦ Γαλιμπέρτου. Καὶ γροικῶ 

, ὩΣΕ ά δ πλ ζί Ε δὲ Ξ πῇ τὰ τὸ ἐπῆραν μέγαν ἱσπλαςίριν, χαὶ δὲ ἐεννοιάξςζξουνταν πῶς 
ἱ 

πάγει εἰς τὴν Συρίαν, ἀμμ' ἐθαρρῆσαν πῶς πάγει συνεμπλα- 

ρὲ Λοῆς (4). 

γΎ 

" - Α » Ἣν ἘΞ [γᾷ ὅλ ἰ ΘΕῸ “ ν 7ὔ , 

γαιῖς ἡμέραις ἦρτεν ἕνα ξύλον ἀπὸ τὴν Συρίαν πραματευτάρι- 

ὃ ὙΠΟ Στ ες εἶνας ᾿ς τὸ Καργίος χαὶ τρα- χον χαὶ εἴπεν, πῶς 
4 λ , " Ἔ “π - ΤΑ Ὸ -" 

χπιάςζει νὰ πάρῃ τὸ ρηγάτον τῆς Κύπρου καὶ εἶπαν τοῦ σουλ- 

τάνου πῶς εἶναι παιδὶν τοῦ ρήγα, χαὶ πολλοὶ εἶναι εἰς ὀπενιοὺν 

πῶς θέλειν τὸ πάρειν. 
᾿ “ ᾿΄ ς- , » » 

Καὶ μανθάνοντα τὸ μαντάτον εἴς τὴν χῶώρᾶν, ἀναρμίχ τὴ: 
᾿ » 1 ᾿ "Ὁ , 

σὰν χαὶ ἀοχέψαν νὰ δηγοῦν τὴν Κερινίαν χαὶ τὰ δέλοιπα. Καὶ 

(1) ἀφῆχαν. (9) ἤρτεν ἕνας μὲ. τὸ ψάριν. (8) συνεπλαστῆς. (4) 

Δογῆς 
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᾽ ᾿ ε ᾿; τ [φῇ " Ν , 

εἰς ὀλίγαις ἡμέραις ἦρτεν ἕτερον ξύλον ἀπὸ τὴν Συρίαν, 
Β ᾿ Ν Γ΄ ΄ ᾽ ᾿ ἘᾺ } 

ἦρτεν χαὶ χεῖνον ἀπὲ τὸ Καρίος (1)" χαὶ εἶπαν καὶ χεῖνοι ξ-- Ὁ 

Ξ' ὥς εἶδαν τὸν ᾿Αποστόλε ᾿ς τὸ Καργίος, χαὶ εἶναι νὰ πάρῃ τὸ 

ρηγάτον τῆς Κύπρου, χαὶ ἐμποδίζει τ ον ἕνας ἀμιρᾶς ὁποῖος εἶναι 

Κυπριώτης ἀπὸ τοὺς Φλάτριδες 

Καὶ γροικῶντα ἡ ρήγαινα χαὶ ἡ βουλή τῆς τοῦτα τὰ 
ν , ᾽ " Ρ τ 22 124] , ΒΞ ᾿" 

μαντάτα, ἐφάνην τοὺς νὰ πέψουν μαντατοφόρον (8) εἰς τὸ 

Καργίος " χαὶ μερτικὸν τῆς βουλῆς ἐφάνην τους γὰ ᾿πομένουν 

νὰ μάθουν καλλιώτερα (4). καὶ ἐστέχουνταν πολλὰ ἐννοια- 

σμένοι. 

Καὶ τὴν ἐχρονίαν αᾳυνθ' Χριστοῦ ἦρταν οἱ μαντατοφύροι 

Η 

Α 

. , ΠΗ ᾿ ᾿ 4 πο ᾿ 

τοὺς ΤΣ ὁ ρὲ Τζουάνης, καὶ ἐφέραν τὸν ρὲ Λοῆῇς (6) τὸν 
ὯΝ “ ε έκνον του ἀπὸ τὴν Σαδογίαν, διὰ νὰ ὁρμαστῇ ἡ κυρὰ 

σὲ 

ἀδελφοτέ 

ἡ Τζα αρλόττα. Καὶ ἔφει ξοῦν μετά του τὸν μ! μισὲρ Οὐντὰν χαὶ τὸν 

μισὲρ ᾿Ινιοὺν τὲ Λορνὲς καὶ πολλοὺς Σαϑογιάνους᾽ χαὶ ἔρχοντά 

τους (6) εἰς τὴν Λευκαυσίοιν ἐποῖχάν τους μεγάλην τιμήν. Καὶ 

εἰς ὀλίγαις ἡμέραις ἁρμόστην τὴν ἀνηψίαν τοῦ τὴν Τζαρλό - 

ταν εἰς τὴν ἁγίαν ᾿ς 

Καὶ μέσα εἰς ὀλίγαις ἡμέραις ἐκάτσαν εἰς βουλήν, χαὲ 
᾿ 

, 

ἐδῶχαν ὄρδινο νὰ πέψουν μαντατοφόρον εἰς τὸν σουρτάνον" καὶ 

ἀβδινία σεν τὸν μισὲρ Οὐντὰς (7) καὶ τὸν μισὲρ Νιοὺρ τὲ Δορ- 

νὲς χαὶ τὸν μισὲρ Μουνάτ᾽ χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὸ Καργίος, καὶ Ὁ 

ἐπῆραν χαὶ πολλὰ κανισχία" χαὶ ἐπῆγαν ὀμπρὸς τοῦ σουλτά- 

νου, χαὶ, καθὼς εἶχαν ὁρισμόν, ἐποῖκαν τὴν μαντατοφορίαν" χαὶ 
ε 

ὁ σουλτάνος ἐποῖκέν τοὺς χαλὸν πρόσωπον. Καὶ ἐστράφησαν ἐ- 

χεῖ ἅπου ἦσαν (8) ἀπλιχεμένοι. Καὶ εἰς τὸ Καργίος ἦτον μέ- 
ΑἹ Χ , ἘΣ ᾽ σ᾿ 

γαν θανατικόν, καὶ διὰ πολλὰ χρίματα, τὰ εἶχαν εἰς τὴν Κύ- 

προν, ἐπεθάναν οἱ μαντατοφόροι, ὁ μισὲρ Οὔντας καὶ ἡ συν- 

(() Καργίος. (8) καὶ εἶπεν καὶ χεϊνο. (8) μαντατοφόρους. (4) καλ- 

λίτερα. (5) Λογῆς. (6) ἐλθόντος του. (7) Οὐντὰν. (8, ὅπου ἦτον. 



»»-. μ»«. [9] ΡΟΝ κεἰ ΟΝ ΚΣ ΠῚΡ Ὁ ὁ 

,ὕ ο ι περ ες “- ταα ΤΣ ΡΥ »Σ, - θην 5 Κ ; 

τροφιᾶ του χαι πεῦανίσχοντα, πᾶσα τεῦ μαν ἐς ΛΟ ἢ αι 

Σπεθ 
ἀπὸ τὴν συντροφίαν τοῦ ᾿Αποστόλε ἐπ 

Βερνῆς, χαὶ ἕνας παιδίος Ροδίτης. Καὶ ἐρχόντα τὸ μαντάτον 

ανεν ὁ μισὲρ Τζουὰν 

“ΕΣ , ἮΝ ΄, ἊΝ Η ΡΞ ᾽ 

εἰς τὴν Κύπρον, ἐπῆραν μεγα () δισπλαζίριν χαὶ ἐχκάτοαν εἰς 

τὸν μισὲρ. Πιὲρ ᾿Αποδοχάτορον. Καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸ ΤῊΣ χαὶ 

ἐπρεζεντιάστην ἔμπροσθεν τοῦ σουλτάνου, χαὶ ἐπ τρεζε ντίασεν 

χαὶ τὰ χανισχία, καὶ ἐποῖχεν (3) χαὶ τὴν μαντατοφορίαν χα- 

θὼς εἶχεν ὁρισμόν - καὶ πολομῶντα τὴν μαντατοφορίαν, ἐπῆ- 
Π 

εὶ 
, πο Κῶ Ξίο .᾿ ᾽ ἢ Ϊ΄ καὶ ξυ πδ ες οϑὰ ᾿ Α 

γὲν ἐχεῖ ἁποῦ ἡτον ἀπλιχεμένος. Καὶ μοναῦτα ἔπεσεν μὲ τὰ 

ε 

χανισκία. εἰς τοὺς ἀμιράδες" χαὶ οὕτως ἦτον τὸ θέλημάν τους 

νὰ ἦναι ἡ κυρὰ ἡ Τζαρλόττα ρήγαινα τῆς Κύπρου υὲ τὸν ἄν- 

τρᾶν τῆς, ὡς γίον δίχαιοι χλερονόμοι (4) τοῦ εἴπ τῶ: χαὶ 
τὸ Α Α “ ᾿ ᾿ “- 

χατὰ τὸ συνῆθιν ὠρδινιάσαν χαὶ τὸ ροῦχον πέψουν τῆς 
Α 

γὰτ 
ΞΥ , ς ᾿ , δι 

ρήγαινας. Και μανθάνωντά τὸ ὁ ᾿Αποστόλες, ὃξν ἤξευρεν ἴντα 

γὰ ποίσῃ καὶ χρά ἀζει τὸν φρὲ Γιλιὰμ, χαὶ εἶπέν τούτο καὶ 

λαλεῖ του: ἔχε ὀρπίδαν εἰς τὸν θεόν, καὶ μὲν φο οΟηθ0 θῇς, ὅτι ἀλ-- 

ρήγας δὲν εἶναι παρὰ σού" χαὶ κοιμήθου ἀμέριμνα, καὶ ἄ- 

φὴς μὲ γὰ φτιάσω. Καὶ τὴν νύκταν ἀφοχαιρέβηιθεν τὸν ᾿Απο- 

στόλε, χαὶ ἐπῆρε τὸν ᾿Ασαρχοῦς, διότι ἔξευρε τὴν γλῶσσαν, 

καὶ ἐτραχτίασεν ὅλην τὴν νύχτα μὲ τοὺς ἀμιράδες, καὶ ἐποῖ- 

χεν εἴ τι ἐθέλεν (Ὅ). Καὶ ὅσον ἐξημέρωσεν, ἦρτεν εἰς τὸν ᾿Α- 

ποστόλς χαὶ λαλεῖ του ἤτζου χόάθε τι: ἤξευρε (6), ὅτι τώρα 

πάγει εἰς τὸν σουρτάνον ὁ μαντατοφόρος τῆς ρήγαινας νὰ τοῦ 

δώσουν χαὶ τὸ ροῦχόν του καὶ τὸ ροῦχον τῆς ρήγαινας, διὰ νὰ 

πάγη εἰς τὴν Κύπρον - διὰ τοῦτον ἄμε χαὶ σοὺ εἰς τὸν σουρ- 

τάνον, καὶ θέλομεν δεῖν ἴντα θέλει γίνειν. 

Καὶ μοναῦτα ἐκαθαλλίκευσεν ὁ ᾿Αποστόλες καὶ ἐπῆγεν 

(1) μεγάλον. (2) ποίσουν. (3) ποῖχκεν. (4) χληρονόμοι. (5) ὅ, τι 

ἤθελεν. (θ) ἔξευρε. 
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εἰς τὸν σουρτάνον- καὶ οὗρεν τὸν μαντατοφόρον τῆς ρήγαινᾶς, 

καὶ ἐδῶχαν ὄρδινο νὰ τοῦ δώσουν τὸ ροῦχον, χαὶ ὁρισμὸν νἄῤτῃ 

εἰς τὴν Κύπρον. Καὶ φέῤνοντα τὸ ροῦχον τῆς ρήγαινας χαὶ 

τοῦ μαντατοφόρου, μοναῦτα οἱ Μαμουλοῦχοι μίαν φωνὴν βίθα 
᾿ Ἱ7,...2 Η ε 4» ᾿ “, 4 Ὁ» Ὡς ἊΣ φῳ 3 

ρὲ Τζάκ! καὶ ἁρπάξαν τὸ ροῦχον κἀὶ ἐφορῆσάν τὸ τοῦ ᾿Ὰ- 

ποστόλΞς᾽ καὶ ἐδῶχόάν του χαὶ τοὺς μαντατοφόρους τῆς Τζαῦ- 

λόττας, καὶ τὰ οοὔχα τοὺς πρώτους μαντατοφόρους εἰς τὸ 

χέριν τοῦ ρὲ Τζάκ: χαὶ ἐδῶχάν τοῦ χκαὶ τὸν μαντατοφόρον 

τῆς Ῥόδου, χαὶ ὅλους τοὺς Σαδογιάνους. Καὶ ὁ σουρτάνος μὸ- 
δ ᾿ ᾿ ᾿, » Α , 

μάδα νὰ τὸν φέρουν εἰς τὴν Κύπρον. 
“Ὁ φίνε 7 Π 5 

ναῦτα ὠρδινιάσεν τὴν ἀρι 9 

Καὶ μανθάνωντά τὸ ὁ ρὲ Λοῆς (1) χαὶ ἡ ρήγαινα ἐπῆγαν εἶξ 

τὴν Κερινίαν, καὶ πολλοὶ εἰς τὰ χωργία, χαὶ εὐκαίρεσεν ἥ 

χώρα, καὶ πολλοὶ εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. 

Ἰ αν" τῇ ες σεττεύρίου ἀναφάνεν ἡ ἀομάδα εἰς τὴν με- 

ρίαν τῆς ᾿Αμμοχούστου, καὶ ἀπέζευσεν εἰς τὴν ἁγίαν Νάπαν 

εἰς τὴν Κωστάντζα, χάτεργα μικρὰ μεγάλα π,, χαὶ ὃ μέγας 
2 ἵ ΟΣ! μ ὴ ᾿ 

Ταιτάρης καπετάνος τῆς ἀρμάδας. Καὶ ἀπεζευγόντα, ἔρχουν- 

οἱ ἀνθοῶποι (2) χαὶ ἐπροσχυνοῦσαν τὸν ᾿Αποστόλε διὰ ρῆ- ί ρ 
“ἮΝ 

γὰ, καὶ ἔδειχνέν τοὺς χαλὸν πρόσωπον, χαὶ ἐλευθέρισεν καὲ 

πολλούς. Καὶ μόναυτα ὠρδινίασεν τὸν Ρίτζον, καὶ ἔδωκέν τὸυ 

ν΄ Μαμουλούχιδες διὰ νὰ πάγῃ εἰς τὴν ᾿Αμασαρίαν καὶ εἰς τὴν 

Α'λικήν, διὰ νὰ πάρῃ ἁμαξία, διὰ νὰ φέρουν ταῖς ἀῤτιλεξ τ 

δίαὶς (3). Καὶ ὅσον τὸν ἐποῖχαν ρῆγα εἰς τὸ Καρίος (4), μο- 

ναῦτα ἔῤαλεν τὸν μισὲρ Πιὲρ ᾿Αποδοχάτορον, χαὶ ἐποῖχεν τὸν 

Νιχολὸ τὲ Μοράπιτον χαδαλλάρην χαὶ βισχούντην εἰς τὴν Λεὺυ- 
ἱ 

χουσίαν, καὶ ποῖλχεν καὶ τὸν Ρίτζο τὲ Μαρίνον χαδαλλάῤῆην, 

χαὶ ἔποικέν τον χαὶ τζαμπεολάνον (Ὁ) τῆς Κύπρου: χαὶ ἐγά- ί θ 
᾿ 

ῥίσεν τοῦ Μοραπίτου τὴν Νήσουν μὲ τὰ πράστειά τῆς, χαὶ τοῦ 

(1) ΛΔογῆς. (2) ἀθρῶποι. (38) ἀρτιλαρίαις. (4) ἹΚαρῤγίος. (6) τζα- 

μπελάνον. 



ον ΑΝ χ
 Ν 

Ἂ , ᾿ ' 

ΒΘ ΝΌΟΝ ΡΟΣ 

Καὶ 

πίσχοπον τῆς Λευχουσίας. 

Ρίτζου τὰ Γέναγρα. 

ὅ, Α 

κίον μὲ 

χαὶ εἰς τὸ (1) καστέλλιν ἦτον δ κοι ὁ σὶρ Τουμᾶ 
-ς 
͵ χές᾽ καὶ οἱ περίττ 

τὸν φρὲ 

ΝΣ 

πολλοὺς Μαμουλούχιδες, χα 

445 

Γιλιὰμ ἐποῖχέν τον ἀρχιε- 

Καὶ ἔπεψεν τὸν θεῖόν του τὸν Δαρ- 
» “ Α 

ὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Σίκουρην " 

Μα- 

χα- 

Ἷ 

στελλίου, καὶ οἱ Σαραχηνοὶ ἜΡΙΣ το χαὶ οἱ χοντοσταῦ- 

λοι χαὶ οἱ 

Τζὰκ καὶ ἐπαρεδόθησαν 

πολλοὺς Σαθογιόνους᾽ 

συντρόφοι ὃπ 
ἐ 

, 

ξ 
“-“" ε 

οὐ ξὺο 
! 

᾿ 

χαὶ θωρῶντα ὃ χα 

θησαν ἔξω, ἐπῆγαν. μὲ 

Καὶ μέσα 

,' 

τον 

εἰς τὸ χαστέλλιν 

νος, μοναῦτα ἐ- 

παραδόθην, χαὶ ἐζήτησεν νὰ σαλύ!άσῃ τὸ χορμίν του χαὶ τὴν 
“ , ι ἃ ᾿ν 7, 

γυναῖχαν τοὺ χαϊ. τὸ ὄιχοὸν του. 

» ωΞ “ 
ἀνοῖζαν ταῖς 

ἐζητῆσαν τοὺς Σαθογιάνους ἁποῦ ἦσαν μέσα" 

πόρταις χαὶ ἐνέθδησαν μέσα 

Καὶ ὅσον τὸν ἐσιγουργι ιάσαν ν 

χαὶ ὅσον ἐμπῆκαν, 

χαὶ τὸν χαπε- 

τάνον χαὶ τοὺς μαστόρους ἐθγάλα ἂν τους ἔξω, χαὶ τοὺς συντρό- 

φους ἀφῆκόν τοὺς 

Βενετζιάνον, τὸν Φιλίππο τὰ Πέζαρο (2) διότι ὁ 

ζαρος, ἄνταν ἦτον ὁ ᾿Αποστόλες εἰς 

του φίλος, χαὶ ὅτον ἐπ 
" , ᾽ 

γαινας ἔοαλέν τον εἰς τ 
» 

εις καμπύσαις ἡμέραις 

ἔφυγεν, χαὶ ἐπ τγεν εἰς τὸ Καργίος χαὶ "ὗρ ξεν τὸν 

ΝΣ 

Ὥγϑν 

ὡς γίον ἦσαν. 

τὴν φυλαχῆν, 

καὶ ἦρτεν μετά (3) του. 
᾿Ν , 

Καὶ τῇ κς σεττε 

τὸν φρὲ Γιλιὰμ, μὲ ν΄ Μαμουλούχκιδες χαὶ χβφφουσί 

ζοὺς διὰ νἄρτῃ εἰς τὴν Λευχουσίαν (6), διὰ νὰ σιγουργι 

λᾶς (7), 

σῃ καὶ τὸν β νυ 

βισχούντης πάντα εἶχε καλαῖς. βέγλαις- καὶ ἦρτεν μία 

ὁρίου 

ἁποῦ μεῖναν εἰς τ 

σχούντην τὸν υὑἱὶσὲρ 
᾿ 

Ἕχτορ (8) 

Καὶ ὠρδινίασεν καπετάνον 

αὐτὸς Πέ- 

(4) αὖ ξ΄ Χριστοῦ Ἔ ὁ ρήγας 

σι 
ε 
5 Ὁ) ἀπε- 

σῃ τοὺς 

ὃς 
Φ (9 

ἄσ 

ἣν χύρον: χαὶ ἂν ἐμπορήσῃ. γὰ πιά- 

τὲ Κιδίδες. 

(1) ᾿ς τὸ. (2) Φίλιππο Πέζαρον. (3) μητά. (4) σεπτεύρίου. (Ὁ) 

χαλφουσίδες. (6) Λευχοσίαν. (7) ἀνθρώπους. (8) τὸν Κι τόρου. 
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κα ἀπὲ τὸν Λευχομιάτην καὶ ἔφερεν ψουμὶν, καὶ εἶπεν (1): ὦ 

γίον ἔρχουμουν ἐγροίκησα μεγάλην ἀναχατωχίαν καὶ εἰγόμος 

φωναῖς καὶ ἀχτυπήματα, καὶ φαίνεταί μου νᾶναι οἱ Σχραχηνοί. 

Καὶ ὁ βισχούντης δὲν (2) ἐπίστεψεν, καὶ ἐπῆγεν κάτω ᾿ς τὴν 

πόρταν μὲ πεντέξη ἀνομάτους χαὶ τὸν Μαχτασίπην (9). Καὶ 

υὲ ὀλίγον (4) ἀναφάναν οἱ Σαραχηνοί᾽" χαὶ θωρῶντα τους, ἐνέ- 

6ὴν εἰς: τὴν χώραν καὶ ἐκ τα (Ὁ) τῆς ἀπάνω πόρτας, χαὶ 

ἐπῆγεν εἰς τὴν ἰὐλμὴς χαὶ ἐπίασαν τὸν Μαχτασίπην χαὶ τὸν 

υἱὸν τοῦ Γζορτζ ζῇ Χατήτ (6), καὶ ἐθέλαν νὰ σχοτώσουν τὸν 

Μαχτασίπην (7), θαρρῶντα χαὶ ἦτον ὁ βισχούντης " καὶ ἀξαπο- 
᾿ 

λύσαν τον. Καὶ οἱ Σαρακηνοὶ ἐνέθησαν εἰς τὴν Λευχουσίαν (8), 

χαὶ ὠρδιν:σ αν τὸν Μαχτασίπ Ἣν νὰ ἦναι ὡς γίον ἦτον" χαὶ ὧρ- 

δινιάσαν τὸν Νικολὸ Μοραπίτον διὰ βισχούντην. 

Καὶ τῇ χς΄ σεττεύρίου (θ) αὖ ξ΄ ἐνέδην ὁ ρὲ Τζὰχ εἰς 

τὴν Λευχουσίαν (10) μὲ μερτικὸν Σαρακηνούς, καὶ ὁ καπετάνος 

μὲ τὴν ἀρμάδαν ἐτέντωσε ἔξω ᾿ς τὸν ἅγιον Δημήτρην, καὶ ἐ- 

στάθην (11) γ΄ ἡμέραις. 

Καὶ τῇ κθ΄ σεττεθρίου (12) ἐσηκώθην ὁ καπετάνος μὲ 

Σαραχηνούς, διὰ νὰ πάγῃ εἰς τὴν Κερινίαν" καὶ ὁ ρήγας 

ἔμεινεν ὀπίσω διὰ νὰ πάρῃ τοὺς χριστιανοὺς ὁποῦ ἐπίασεν εἰς 

τὸ μηνίον. Καὶ ὁ ρὲ Λοῆς (13) ἔῤόαλεν ἀνθρώπους (14) καὶ 

ἦρταν εἰς τὸ Μονάδιν, διὰ νὰ χαλάσουν ταῖς στράταις, νὰ. μὲν 

ἐμπορήσουν νὰ πᾶν οἱ Σαραχηνοί, οὐδὲ τ᾽ ἁμαξία τους ἁποῦχαν 

ταῖς ἀρτιλερίαις (15). Καὶ δὲν ἐλεῖψεν τίποτες νὰ τοὺς πλα- 

χώσουν, χαὶ ἂν εἰχάν τους ἐφτάσειν, οὐδένας δὲν ἐστρέφετον εἰς 

(1) καὶ λαλέϊ του. (2) βισχούντης ἐπίστευσεν. (3) χαὶ μὲ τὸν 

Αἰχτασίπην. (4) εἰς ὀλίγον. (6) καὶ ἐξέδην. (6) Χατίπ. (7) Μαχτασί-- 

πὴν. (8) Λευχοσίαν. (9) Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν χ ς΄ σεπτεδρίου. (10) Λευ- 

χοσίαν. (11) ἐποῖχεν. (132) σεπτεόρίου. (18) Λογῆς. (14) ἀθρώπους. 

(156) ἀρτιλαρίαις. 

»Ἅ᾿ 
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᾿ 7 " ᾽ ΄, ᾿ » ,ὔ, ι - , " 

τὴν Κερινίαν χαὶ εἶχαν βίγλαν, καὶ ἐφύγαν" χαὶ ηὗραν ἋΣ 

ὅπτους χαὶ ἐσχότωσαν τους. Καὶ μοναῦτα ἐδόλαν τοὺς χα: 
᾽Ν ᾿ » , , "ἮΝ ,Ο » 

φουσίδες καὶ ἐσάσαν ταῖς στράταις, χαὶ ἐδιάθησαν τὶ ἁμαξία. 
ΡΟΝ, ; 9 ι 

Καὶ ἡ ἀρμάδα ἐπῆγεν εἰς τὸ Καζὰ Πιφάνη. 
᾽ὔ »; γ  ττ . 

οίου (1) αὖ ξ΄ Χριστοῦ ἦρτεν ὁ ρή- 
» Π τσ ͵ὕ Α Ρ-- ΒΡ . "7 ΓΞ τ' ἘΡῚ ᾿ Ρ ι᾽ 

γὰς εἰς τὴν Κερινίαν μὲ μερτιχὸν ἁπούχεν Σαραχηνοὺς καὶ 
τι ΕΣ 7 Α 

τοὺς χριστιανούς, χαὶ ἐτέντωσε μὲ τοὺς Σαραχηνούς᾽ καὶ εἰς 

“ἢ ι 3 -“- τ Α 

ας, χαὶ ὃ ρηγας, χαὶ ἐπῆρεν χαϊ τοὺς 

-Θ 0)... το 
ο) «-. δ͵ι :] Θ᾿» τῇ τ - ᾿4 -Ξ- 

“ὌΝ 
Φ «-. τὴ [ἴω ς - Αποδοχάτορον 

Καὶ ἀπεσώνοντα ἡ ἀρμάδα εἰς τὴν Κύπρον, ἔπεψεν ὁ ρὲ 
Δ τὰς Ω. ἸΞΝΥ Α Χ "σ᾿ σήη Αι Αἵ ἘΞ 7 ΓΞ ᾿ ᾿ ΕΞ 

οἧς (2) τὸν φρὰ Χριστόοφορον μὲ κανισχία εἰς τὸν χαπέτανον 

Ὡ-“- 
- 5 "δὰ ἀπ χς ἢ δῷ “ Ε Ἄς Ω δί ,ὔ 

τῆς ἀουιδας καὶ ξόῶχδν τοὺυ τὸ χανιτχια ῬΩῸ ια, σφαχτα, 
᾿ ν» 

ὀρνιθία (3), ψουμία, ζαχόρητα, καὶ ἄλλα πολλὰ “πράματα καὶ 

ὅσον τὰ ἐπρεζεντίασεν, οὗλα ἔδωκέν τα τοὺ ς χαλφούσιδες, καὶ 

τὸν ἄνωθεν φρὰ Χριστοφόρον ἐδῶχέν τον εἰς τὸ χέριν τοῦ ρη- 

πΠΠΠ ρήγας ἐφέρησέ ίδερα, καὶ ἔθαλέ γός χαὶ μοναῦτα ὁ ρήγας ἐφόρησέν του σίδερα, καὶ ἔοαλέν τὸν 
» Ν , ᾿ ,ὔ 

μὲ τοὺς προδελοίπους, χαὶ ἐπολόμαν τους τ συντροφίαν. 

» 

Καὶ μέσα εἰς τὸ χωργίον τὸ Ρηγάτικον ἐτέντωσεν ὁ ἀμιρᾶς ὃ 

ν ποίαν ἐ- Κοῦν Ῥζαρχᾶς: καὶ ὠρδινίασεν μίαν πουνπάρδαν τὴ 

πῆραν ἀπὲ τὴν Σίχουρην (4), καὶ ἐστῆσάν τὴν μέσα εἰς τὴν 

παρπαχάναν. Καὶ εἰς τὴν μερίαν τῆς Καθολικῆς ἐτεντῶσαν 

ὰ ες, χαὶ ἐθάλαν δύο πουνπάρδαις (5) ὁποῦ ἐδέρναν 

τὴν μερίαν τῆς Καμούζας. Καὶ ἀπὸ τὴν μερίαν τοῦ Σπηρου- 
, 

νίου ἐτεντῶσεν ἄλλος ἀμιρᾶς, χαὶ ἐθάλαν χαὶ δύο πουνπάρ- 
᾿ » ᾽ , 

δαις (6). Καὶ ἀπάνω εἰς μίαν ἐκκλησίαν ρωμαίχην ἔῤαλεν ὃ 
; ᾽ὔ ὔ " 

βήηγας μίαν σηρπηντίναν, χαὲ ποῖκεν μεγάλην ζημία, χαὶ Ἐ- 

(1) σεπτεόρίου. (2) Λογῆς. (3) ὄρνιθες. (4) Σίδουρην. (5) που- 

ὑπάρδαις. (6) πουμπάρδαις. 
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Υ͂ ᾽ Α ’ὔ , ᾽ , Ρ 

σχότωσεν εἰς τὴν Κερινίαν ΧΎ ἀνομάτους. Κα! ὠρδινία. σεν ὁ 

ρήγας "μ. ίαν μεγάλην πουνπάρδα (1) εἰς τὸ Καζὰ Πιφάν:. χαὶ ἐ- 

πολόμαν τὴν ἕνας Σαρακηνός " χαὶ διὰ χείνην τὴν πουνπόρ- 
ἣ ᾿ 

δαν (2) ἔκοψεν φ’ ἐλήαις ἥμεραις καὶ ἄλλα πολλὰ δεντρὰ εἰς 

τὸ Καζὰ Πιφάνι- καὶ ἐξέθην ποντισμένη. Τἄπισα ἐποῖχαν σχά- 

λαις χαὶ πολλὰ τζενία. Καὶ ἡ Κε ρινίχ ἦτον δυνάτη, καὶ εἶχεν 

χαὶ πολλὴν ἀρτιλερίαν (9), καὶ χαχὰ ἦτον νὰ τὴν πάρῃ καὶ 
τ ᾿ ᾽ ᾿ " ͵, ", ᾽ ,ἮῊΟ κ ΦΡΕΣ 
εἶχαν χαὶ εἰς τὸν λιμιόναν μίαν ὄμορφην ἀρμάδαν, τὸ κάτερ- 

ον τῆς Ρόδου μὲ (4) μίαν ὄμορφην συντροφίαν φρέοιδες, καὶ ἡθντ τῆς 8 (4) μίαν ὄμορφην συντροφίαν φρέριθες; 
δύο χάτεργα τοῦ Σὸρ τὲ Νάῤες χαλὰ ἀρματωμένα, ὁ (Ὁ) Που- 

γέσος μὲ τὰ χάτεργά του, καὶ ἕτερα ξύλα τὰ εὑρίσκουνταν εἰς 

τὸν λιμιόναν. Καὶ ὃ ρὲ Λοῆς (6) πὶ ἡ ρήγαινα, καὶ οἱ ἀφέν- 
᾿ , ΛΟ, . Σ2Ἱ 

ταις τοὺς θέλετε γροικήσειν, ὁ χούντη τὲ Τῴάφ, μισερ Τςάχο 
κ᾿ - ν ᾿ 7 ἊΣ 

τὲ Φλουρῇ (7), καὶ ὁ κούντη τὲ Ρουχᾶς Μόρφου τὲ Γρινιέρ, 

ὁ μισὲρ Τζουὰν τὲ Μουντολὶφ μαριτζᾶς τῆς Κύπρου χαὶ κύρης 

τῆς Τύρου, χαὶ ὁ σὶο Πιὲρ Πιλιστρῆς, ὁ Φέπους τὲ Λουζουνίας 

καὶ κύρης τοῦ ᾿Αρσεφίου, ὁ μισὲρ Γατιὲρ τὲ Νόρες, ὃ μισὲρ 

Σασοὺν τὲ Νόρες, καὶ ὁ μισὲρ Τζουὰν τὲ Νόρες, καὶ ὁ τοὺμ 
“- ε - σ ἂν 

Πέῶρο Πάλμας, Πουρτουαλέζης, δ᾽ σὲρ Ἕχτορ (8) τὲ Κιθδίδες, 
ἡ , 

σὶρ Περνάρδο (θ) Ρουσέτ, καὶ ἀμιράλης τῆς Κύπρου, ὁ Μένιχο ἴω 

τὲ Ζιπλέτ, ὁ σὶρ ᾿Οτὲτ Τεχλές, ὁ σὶρ Τουμᾶς τὲ Βερνῆ, μα- 

ριτζᾶς τῶν ᾿Ἱεοοσολύμων, ὃ μιτὲρ Φραντζὲς τὲ Μουντολήφ, ὁ 

μισὲρ Νιοὺρ τὲ Μάρτιρες, καθδαλλάρης Σαθογιάνος, ὃ μισὲρ Νιοὺρ 

τὲ Σουνᾶς, ὁ σὶρ Γιοτὴν τὲ Νόρες, ὁ σὶρ ἽΑρρης Πεζάρτε, ὃ 

σὲρ (10) Πιὲρ ᾿Εμπαλῶ, ὁ σὲρ (11) Γιάχουμο Πέλη Κρόκ, ὁ σὶρ 

Ῥυλεῖμ Τερρᾶς, ὁ σὶρ Τζουὰν Τερρᾶς, ὁ σὶρ Σιμοῦ Περγαντῆς, 

σὲρ (12) Τζουὰν Περγαντῆς, ὁ σὶρ ᾿Αντὸν τὲ Μούς, καὶ ἕτε- 

(1) πουμπάρδα. (2) πουμπάρδαν. (3) ἀρτιλαρίαν. (4) χαὶ μίαν 

(8) χαὶ ὃ. (6) Λογῆς. (7) Φρουρῇ. (8) Ἕχτωρ. (90) Περναρδὴ (10) σὶρ 

(11) σὶρ. (12) σὶρ. 
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ρος χαθαλλάρης ενετζιάνος ᾿Αντρέα Κορνόρ᾽" οὗλο. οἱ ἄνωθε 
᾿Ν ε ᾽ Γ΄ ᾿ ὯΝ , - 

χαδαλλάριδες, ὁ ἄνωθεν ᾿Αντρέχ Κορνὰρ ἀδετούρης τῆς Κύπρου" 
-“ . ωι“1ι » ΄- -»ὝὝ 

χαὶ περίσσο! πουρζεζῆδες ἁποῦ δὲν τοὺς ἐγράψα. Καὶ θωρῶντα 
ε ἮΝ Ἢ ε 1 ᾿ ' ε ΄ ἢ δ, ἐσσὶ 6] β 9Χ7 Ν γὼ“5- ὃ ρὲ Λοῆς (1) καὶ ἡ συντροφίχ του, ἐχάτσαν εἰς βουλὴν ἵντα 
"΄ ᾿ ,ὕ ΕΣ Α ε 

ὄρδινον νὰ ποίσουν εἰς τὴν ὑπ ῷ.. ς» ο) Ω «- τΞΘ «ἢ ἀπ ἢ ψν 0) 
“Ὁ 

(52 ἘΣ «΄ς δὲ ΠῚ Νν τὴ ῷ ἴον αὶ “Ἄν τὶ ἴω «-- [φ] Ὁ ψν 

ἐφάνην τους χαθὼς θέλετε γ 
πο. 
ο ἐπ ὃν Σ Ω [Ὁ .- « 

᾿ς χαστέλλιν, μὲ οὕλους τοὺς φρέριδες ὁποῦ εἶχεν εἰς τὴν συντρο- 

φίαν του. 

Τρίτον" ὠρδινιάσαν πᾶσα καθχλλάρην, χαὶ ἐδῶχαν τοὺς 

ἀνθρώπους ὅνταν ἦναι χρῆσι νὰ ἦναι ὅτοιμοι. 

ε 

΄, Ξ-' 5» Ν 7ὔ , 7, ε “ «ἡ ,ἷ 
Τέταρτον ωρ ὑνιχσαν τοὺς τοποὺς οποὺ ξιναΐς πξρίττου 

. .- τ ᾽ » 
χρηζάμενοι, νχ εὑρίσχεται πᾶσαν εἷς εἴς τὸν τ 

Καὶ ἅνταν ὠρδινιάσαν πᾶσα πρᾶμαν, ἐκάτσαν εἰς βουλήν, 

ἴντα. νὰ ποίσουν. χαὶ ἐφάνην οὕλους ἀντάμα, ὅτι νὰ πέψουν 

μαντατοφόρον ἔξω εἰς τὸν καπετάνον τὸν ᾿πίσχοπον τῶν Φρά- 

γχῶν τὸν φρὰ Νιχολό. Καὶ ἐογῆχεν χαὶ ἐπῆγεν- εἰς τὴν τέντα 

τοῦ καπετάνου τῆς ἀρμάδας 

7 3 ς 7 

χαρίστην " καὶ ὃ πί- 

ἈΕΝ ΥΟΝΘΕΣ γ  ΕΑΡ ΩΝ ἢ ΕΣ ΕΜ ἽΝ ἐπρες ἐντίασεν, λαλεῖ του ἀφέντη ἀμιρα, ὦ ἀφεντῆς μοὺ ριχοὺ- 
᾿ ᾽ ᾽ ἘΝ " » μαντιάζεται εἰς τὴν ἀφεντίαν σου, χαὶ λαλεῖ, ἀπὸ τὸ ἔλα σου 

(1) Λογῆς. (2) ἀπάνω εἰς. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 9 
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« “ ΟΥ “ι,ι- ΩΣ ᾽ ; »,Ν . “- ᾽ 

ἁποῦ ἧρτες, χαλῶς ἧρτες΄ χαὶ ἀπὸ τοὺς ὀξόδους ἁποῦ ἐποῖκεν 
ε« » ,ὔ ΄ , . Α , Ἀ ᾽ ᾿ ’ 

ὁ ἀφέντης μας ὁ σουρτάνος, διὰ νὰ ποίσῃ τὸν ᾿Αποστολὲν ρή- 

γαν χαὶ νὰ τὸν πέψῃ ὧδε, καλῶς ἦρτεν: ἂν ἦναι ὁρισμός σου 
ι ΄ .] κ᾿ ε , Ψ 

νὰ ᾿πῶ τὴν μαντατοφορίαν μου, καθὼς εἶμαι: ὡρισμένος. Καὶ ὁ 

χαπετάνος εἶπέν του: σύντυχε τὸ ἔχεις νὰ πῇς, χαὶ θέλω σοῦ ν 

᾽ , - ε τ 

γροικήσειν. Εἴἶπέν του: ἀφέντη, ἔξευρε (1) ὃτι ἡ Κύπρος εἰναι 

τόπος τοῦ ἀφέντη τοῦ σουλτάνου 2), χαὶ ἑμεῖς εἴμεστεν σχλά- 
᾿ 6 ᾿ “ “λ " ε φῆντ Η 

οὐ του" καὶ διὰ τοῦτον, ἂν ἔδωχεν ὁ ἀφέντης ὁ ᾿Αποστολὲς 
- ᾽ ,ὔ , Ν 

τῆς ἀφεντίας του νὰ γροικήσῃ πράματα τὰ δὲν ἔπρεπεν, ἥ 
» ᾽ ᾽ ᾿ , » “Ὁ κ 

ἀφεντία του ἐγροίκησεν χαὶ ἐξωδίασεν χαὶ ἐποῖκεν τούτην τὴν 
» ,ΝἫ ᾿ » ᾽ ᾽ -»ὔ ᾿ ΕΥ , 

ἀρμάδαν, καὶ ἔπεψέν τὴν εἰς τὴν Κύπρον, δὲν εἶναι δίχτον (9) 
᾿ ᾿ ΑἸ ΣΤ 5 ᾿ ε τὴ ἣν ἤν αν ἜΜ  ο, ἐν. τ - 

γὰ τὴν σηχώσῃ ἀπ ἐχεινοὺς ὁποὖναι διχή τους καὶ δὲν τοῦ ἐ- 
- , ῃ " , ᾿ γ δί 

πταῖσαν ποτέ, χαὶ παρὰ τὰ πάντα χαὶ εἶναι δίκαιος Χλερο- 
, ᾿ ᾿ Ω. ᾿ , ε 

νόμος, χαὶ νὰ τὴν δώσῃ εἰς ἄλλον! καὶ ἂν ἴσως καὶ θέλῃ ὃ 

ἀφέντης μας ὁ σουρτάνος, ὁ ἀφέντης μου ὁ ρὲ Λοῆς (4) εἶναι 
᾿ΡῬ Ν [ν ,] , τς. ᾿ Ὁ 

ὅτοιμος γὰ πέψῃ τῆς ἀφεντίας του πᾶσα ὄὀξοὸον τὸν ἐξωδίασεν 
" » ᾿ ΕΥ - 

διὰ τὴν ἀρμάδαν χαὶ εἴ τι ἄλλον εἶναι. Καὶ λαλεῖ του: ἐγροί- 
3 

7 “- ϑι ᾿ ᾽ὔ ι - , » " 

χησα εἴτι υοῦ εἶπες, καὶ φαίνεταί μου χαὶ λαλεῖς χαλὰ " ἄμμε 

ὁ 
" , δ “ -“ “ ε “ 5 , ᾿ » ͵ 

θέλω νὰ σοῦ πῶ, τοῦτον ὁποῦ ἔπεψεν Ο σουρτᾶνος διὰ αφὲν- 

τὴν, ἴντα νὰ γινῇ; 

Καὶ ἀπολογήθην του ὁ μαντατοφόρος --- ἀπὲ τὸ ὁρίζει ἡ 
ΤΑ ΝΟΣ ΄ » δ ὰ γι. “ ΜΝ “8 δν , ΠΩ ε ἀφεντία σου, ἴντα νὰ γίνῃ, ἀθιζιάζω τὴν μων τίαν σου, ὅτι ὃ 

ἀφέντης του ὁ ρὲ Τζουάνης ἐποῖχέν τον χλησιαστιχὸν χαὶ ἔδω- 
, - ΚΞ , , 

χέν του τὴν ἀρχιεπισχοπήν, ἡ ποία ξάζει πᾶσα χρόνον ιβ΄ χι- 
δ! , , , , 

λιάδες δουχάτα, χαὶ ἂν ἴσως χαὶ θέλη, πάντα θέλ 3 ; 3 11) 

ι ἃ Μ . Νὰ , Π τ «-. ’, 

του" καὶ ἂν ἴσως καὶ δὲν θέλῃ νὰ ἦναι χλησιαστικός, νὰ τὸν ποί- 
, ᾿ ᾿ Ἷ ΡΞ 

σουν πρίντζην, χαὶ νὰ ἔχῃ μίαν μεγάλην ρένταν ἁποῦ νὰ τοῦ 

ποίσουν, χαὶ νὰ μείνουν τὰ δύο ἀδελφία πα ΣΕ ΤΣ χαὶ πο- 

λομῶντα τοῦτον, θέλει ἀρέσειν τοῦ ἀφέντη μας τοῦ σουρτάνου. 

(1) ἤξευρε νὰ ξεύρης. (2) σουρτάνου. (83) ἴντα δίκηον. (4) Λογῆς. 
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͵ ᾿ “ξ Ξ Ἢ , ᾿ ςς 

Καὶ λαλεῖ τον ὁ χαπετᾶνος, νὰ στραφῇ εἰς τὸν ἀφεντὴν του, 

καὶ νὰ τοῦ πῇ ἀπὸ τὴν μερίαν του, πῶς θέλω ποίσειν πᾶσα 
-“ δ »Ξ , κε: “δ ΘΓΩΣΣ ,7ὔ - 

πρᾶμα. Καὶ γροικῶντα ὁ μαντατοφύρος τὴν ἀπολογίαν τοῦ 
᾽ ᾽ ΄ ᾽ πὸ » Ν ἢ ἘΞ 

ἀμιρᾷ, ἀποχαιρέτησεν χαὶ ὍΝ εἰς τὴν Κερινίαν, καὶ εἶπεν 

πᾶσα πρᾶμαν ὁποῦ τοῦ (1) εἰπεν ὁ ἀμιρᾶς. Γροικῶντα οἱ κα- 

θαλλάριδες χαὶ ὅσοι ἦσαν εἰς ἐξ Κερινίαν, ἐκάτσαν εἰς τὴν 
’ Α ὰ τ Μ ᾿ 7 τ " 

βουλὴν ἴντα νὰ ποίσουν διὰ τὰ πράματα τοὺς χφένταις χαὶ 

ἐφάνην τους ὅλους νὰ πάρουν μέγαν σχοπὸν, παρ 
Η ᾿ τ 5“) 5 : , " Δ ΝΑ ΕΛ 

ναν" χαὶ δὲν ἦτον ἄλλον ὁ φόδος τους, παρὰ μὴ δὲν πιάσουν 
᾽ 5 ἣ 

τὴν Κερινίαν ἀπὸ τὴν γῆν καὶ πολλοὶ εἶχαν ὀπένιουν πῶς 

χαχὰ θέλουν τὴν πιάσειν, διότι εἶναι οὕλη ρότζα. Τάμεν (2) 

ο 
τ ἣν Καὶ διχθαίνοντα ὀχτὼ (93) ̓ μέραις, ἁποῦ ἐθγῆκεν ὁ μαν- 

τατοφύρος, θωροῦσιν πῶς ὃ χαπετάνος ἐσήκωσεν ταῖς τένταις, 

καὶ ἐθδάλαν λαμπρὸν καὶ ἐκάψαν ὅλα (4) τοὺς τὰ τζενία, καὶ 
᾿ 3. τ“ κ Ἵ -  -π- . Ἷς . ᾿ ᾿ ἧς . ἘΞ" πῆγαν ὡς γίον ἀθρῶποι χαμένοι, καὶ ἀφῆχαν χαὶ πᾶσχ βι- 

» ᾽ὔ κ ἃ ΕΥ "» “-- , “ 

τουλχλίαν τὴν εἰχᾶσι" διοτι ἠρτὲν (9) τοῦ καπετάνου τοῦ χά- 

τῇ τοῦ ἀπὲ τὸν χαπετάνον τῆς θαλάσσου, πῶ; ἔφτασεν ὁ γει- 

4 ἣΝ Α -“ 

τον διὰ νὰ πᾶν εἰς 
ΜΆ ἘΕ ἜΘΥΟΝ 01 ἡ 5» δὰ τ νῷ, ᾿ ,ὔ ΕΣ ᾿ 

θινίαν, πῶς ἐσηχωύην ἡ ἀρμάδα, χαὶ ἐοάλα χαὶ λαμπρόν, ἐφά- 
εἶ κι ᾿ δ" , ᾿ 

νὴν τους πολλὰ παράξενον, λαλῶντα ---- μήπως καὶ ποῖχάν το μὲ 

τρόπον νὰ μᾶς ποίσουν χαχόν; Καὶ ἦσαν ἔσω πολλὰ χαιργια- 
. ᾿ ι ἜΡ υ) ΄ σμένοι (9), καὶ δὲν ἐὀτόρμα νὰ βγῇ τινὰς ἔξω ἀπὸ τὴν Κερί- 

ὰΣ κ 5 , νιαν. Καὶ ἐφύγαν δύο Σχραχηνοὶ ἀπὲ τὸν κάμπον, οἱ πγοὶ (10) 
Ύ δ, κ᾿ 
ἤσαν παιδία χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν Μιτυλήνην χαὶ ἐπιάσαν τὰ 

, " Ξ- ᾿ ἘΞ , χαὶ ποῖχάν τὰ Σαραχηνούς, και ἐμπῆκαν εἰς τὴν Κερινίαν, χαὶ 

(1) πρᾶμαν τὸ τοῦ. (2) Τάμε. (9) ὀχτὼ. (4) ο ὗλα. (5) ἤρτεν 
δρισμὸς. (6) θέλε: (7) θέλει: (8) ἔρ ισεν. (9) χαϊργιασμέγο ει: (10) ποῖοι. 
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εἶπάν τοὺς τὴν ἀφορμὴν τὸ πῶς ἐσηχώθην ὁ χάμπος" χαὶ μαν- 
δ -»" θάνοντά το ἀληθινά, ἐξέθησαν ἔξω καὶ ηὗραν πολλαῖς βιτουα- 

λίαις, χαὶ ἐμπάσαν (1) ταις 'εἰς τὴν Κερινίαν - καὶ ἐφοθοῦνταν 
Α -ρ᾿ ΠΣ αν ͵ 

νὰ πᾶν ἐξωμέρου. 
Καὶ σ "“ Πα ΠΥ, :-οξ ποὺ -ν Κεοινί 5 ὋΣ Η ἡχώνοντα ὃ χάμπος ἀπὸ τὴν Κερινίαν, ἥρτοαν εἰς 

τὴν Λευχουσίαν (2), καὶ ἐτεντῶσαν ἔξω εἰς τὸν ἅγιον Δημή- 

τρὴν, χαὶ ποῖχαν ὡς πισαυρίου καὶ τότες ἐσηχώθησαν καὶ πῆ- 

γαν (9) νὰ περάσουν. 

Καὶ θωρῶντα ὁ ρήγας πῶς ἐπῆγαν οἱ Σαρακηνοὶ, ἄρχονε 
᾽ Ν 

νὰ κλαίῃ χαὶ νὰ πέφτῃ εἰς τὰ ποδία τοὺς Σαραχ νοὺς, χαὶ νὰ 
᾽ ι κ᾿ 

παραχαλῇ τὸν χαπετάνον νὰ μὲν τὸν ἀφήσῃ νὰ πᾷ, χωρὶς νὰ 
“-- Ι ᾿ ᾽ Ω ν ᾽ ᾿ 

στερεωθῇ (4) εἰς τὸ ρηγάτον, ὡς γίον εἶχεν ὁρισμὸν ἀπὲ τὸν 
δ ΕΥ Ν -" ᾽ Ὁ 

σουρτάνον. Καὶ δὲν ἦτον ρεμέδα καὶ λαλεῖ του: ἀπὲ τὸ μοῦ 
- ε Σ 4 Ν 

λαλεῖς, καὶ ὁ σουρτάνος ἔπεψέν μας νὰ σὲ στερεώσωμεν διὰ 
τ ε 

ρῆγα τῆς Κύπρου, ἀλήθειαν λαλεῖς υὰ ὁ χειμῶνας ἔφτασεν, 

αἱ ἐμήνυσεν ὁ καπετάνος, καὶ εἶναι! χρῆσι νὰ πὸ 

σμόν του. Καὶ γροικῶντα ὁ ρήγας, ἔκλαψεν χαὶ ἔπεσεν εἰς τὰ 

ποδία του χαὶ οὕλους τοὺς ἀμιράδες. Καὶ χεῖνοι ἐχαδαλλίκευ- 

σαν οὗλοι ἀντάμα χαὶ ἐπῆγαν νὰ μποῦν εἰς τὰ κάτεργα. Καὶ 

ὃ ρήγας ἔμεινεν εἰς τὴν Λευχουσίαν (Ὁ), χαὶ ἔμεινεν πολλὰ 

θλιμμένος μὲ τοὺς λᾶς του, καὶ δὲν ἤξευρεν ἴντα νὰ γινῇ. Καὶ 

ἐπῆρεν βουλὴν μὲ ἐχείνους τοὺς ὀλίγους ὁποῦ εἶχεν χαὶ εἶπέν 

τους. ξέρετε πῶς ἦρτα (6) μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ θεοῦ χαὲ τοῦ 

σουλτάνου διὰ ρήγας εἰς τὴν Κύπρον, χαὶ ὁ χαπετάνος ἐπῆρεν 

τὸν χάμπον καὶ πῆγεν" χαὶ δὲν γα; ἴντα νὰ ποίσω" καὶ 

παραχαλῷ σας οὗλοι ἀντάμοι. νὰ ὑὲ βουλεύσετε ἵντα νὰ ποίσω! 

Καὶ λαλεῖ του ὁ φρὲ Γχλιάμ: υηδὲν ς χαμμίαν χαχκὴν χαρ- 
δί ν ὦ ᾿ » «ὦ - ᾿ὕ ᾿ 
ίαν, μὲ ὅλον καὶ θωροῦμεν πῶς ὅλοι εἴμεστεν γαμένοι" καὶ 

(1) ἐπάσαν. (2) Δευχοσίχν. (8) ἐπῆγαν. (4) νὰ τὸν στερεώσῃ. 
(6) Λευχκοσίαν. (6) ἦρταν. Ὶ 



ΧΡΟΝΚΟΝ ΚΥΠΡΟΣΧ. 4053 
ΤΥ (δ ἌΧ ΤΕ» Ε ΘΕῸΝ ὃ ᾿ , ’ »“» 
ξινα!ι ρξυε χ. γὰ ποισωμιϑν προ οοιτουν, ὁια νὰ γλυτώσωμιεν πρῶ- 

Α ’, . Ξ 

τὸν διὰ τὴν ζωήν μας, καὶ διὰ τὴν τιμήν μας χαὶ τὸ δικόν 

ας (1) ὁ ΦΌει μᾶς εἶναι, τώρα νὰ χαθαλλιχεύσῃς χαὶ νὰ πᾶς 
Η 

δαν, χαὶ ὰ εὖ εη)ς ἊΣ τυ ας "ΤΥ Ε ΤΊΣ  ςς ᾽ ε μάδαν, καὶ νὰ εὑρεθῇς μὲ τοὺς χαπετάνους, 
ι ᾿] , 2 Α «. 

χαὶι νὰ πεσῃς εἰς τὰ ποδία τους μὲ υεγᾶλαις παρ ἐλεσαις; γὰ 

« Ὡ- 6 τὴ Ὡς 
[9 
ΞΘ [ΠῚ 

Ὡ Ὡς « Ὧν 
τ 

σ᾽ ἐλεμονηθοῦν νὰ σοῦ ἀφήσουν ἕναν χαπετάνον μὲ σ΄ μαμου- 
" 

᾿ ἮΝ Ἂ Α » “. 

λούχιδες (2) χαὶ σ΄ χαλθουσίδες: χαὶ ἂν σὲ ἐλεμονηθοῦν χαὶ 

ποίσῃς τὸ τοῦτον, θαρροῦμεν εἰς τὸν θεὸν, νὰ μείνῃς ἀφέντης 

τῆς Κύπρου. Καὶ χαθὼς (9) τοῦ εἶπεν ὁ φρὲ Γυλιᾶμ, οὕτως 

ἔποιχεν: χαὶ ἐπῆγεν χαὶ “ὗρεν τὸν χαπετάνον τῆς ἀρμάδας, 

χαὶ ἔπεσεν εἰς τὰ πόδιά του, χαὶ ἔχλαψεν πολλά. Καὶ θωρῶν- 

τά τὸν ὃ χαπετάνος χαὶ οἱ προδέλοιποι, ἐλυπήθησάν τον πολλά- 

χαὶ μοναῦτα ὁ χαπετάνος ἔχραξεν ἕναν ἀμιρᾶν, ὀνόματι Τζανὴ 
" ι "τὸς ΄ὕ Γ διὸ , τι νῖν ᾿, , 

Πὲκ, χαὶ ὠὡρδινίασέν τον διὰ χαπετάνον, χαὶ ἔδωχέν του σ΄ μα- 
΄ Π ’, ,ὔ τι -ο ΕΣ , « 

μουλούχιδες χαὶ δ χαλφουσίδες " καὶ μοναῦτα ἐσηχώθην ἡ 

ἀρ υάδ ΤᾺΣ 

φουσίδες - χαὶ ἔορχωντα (4) ἀπὸ τὴν τ ΩΝ ἔρισεν καὶ ἔθγα- 

λεν ὅλους τοὺς πρε εζουνιέριδ ες ἁποῦ ἔπεψεν εἰς τὸ χαστέλλιν, 

τὸν μισὲρ Πιὲο ᾿Αποδογάτορον, χαὶ τὸν φρὰ Χο υ ρ “ ἷ Απ Χ ν τ " ν ν φρ ἵν "“ 
' 

τὸν Ρόμε: τὲ Τζενεθέ, χαὶ πολλοὺς Σχαθογιάνους, χαὶ ἐφέραν 

ἰστόφορον, χαὶ 

τους εἰς τὴν Λευχουσίαν (5). Καὶ ὁ ρήγας ἔφερεν τοὺς Σαρα- 

κηνοὺς χαὶ ἦρτεν, καὶ τῇ ἵ γοεμύρίου ἐξημερώθην εἰς τὸ Κα- 
Α ᾽ ᾿] 

λαμοῦλιν μὲ τοὺς Σαρακηνούς. Καὶ ἦρτεν τὸ μαντάτον εἰς τὴν 

Λευχουσίαν (6), χαὶ ἐσημάναν τὴν χαμπάναν ἄρμε τῆς ἁγίας 

Σοφίας, διὰ νὰ ἐθγοῦν οἱ χριστιανοὶ οἱ μὴ ᾿νοιασμένοι, ὁποῦ 
τ , .] “ “-“ 

ἤσαν εἰς τὴν χώραν, διὰ νὰ πᾶν χαταπρόσωπά του. Γροιχῶντα 

(1), καὶ δεύτερον διὰ τὴν τιμήν μας καὶ τὸ διχόμας. (2) μαμου- 

λούχους. (9) Καὶ ὡς γίον ἤτζου. (4) ἐλθόντος του. (5) Λευχοσίαν.. 

(6) Λευχοσίαν. 
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κ ,, ι ν ν “ Ψ ’ὔ Α 

τὴν χαμπᾶναν χαὶ τὸν διαλαλημὸν, μοναῦτα ἀρματώθησαν χαὶ 
΄ 

͵ ἐπῇ ΡΝ χαταπρόσωπά του. 

Καὶ ἔχοντα χαὶ ὁ ρήγας ἐπῆγε νὰ φέρῃ τοὺς Σαρα Ὡ- 

γνοὺς, εἶπεν τοῦ φρὲ Γιλιάμ, νὰ μηνύσῃ τοῦ Τζορτζῆ τοῦ Που- 

στροῦ εἰς τὴν ᾿Αλιχήν, διότι ἦτον τζιθητάνος, νὰ φέρῃ “τοὺς 

παροίκους χαὶ φραγκομάτους εἰς τὴν χώραν. Καὶ χατὰ τὸν 

ὁρισμόν του, ἤτζου ἐποῖχεν, καὶ ἔφερεν τοὺς παροίχους χαὶ λεύ- 

ι ' 
τέρους, οἱ πγοὶ (1) ἦρταν μὲ τζάχραις χαὶ δοξχρίχ (2), ἀνο- 

μάτοι σχ ε΄, χαὶ ἄλογα καὶ ὑπεζοί" χαὶ ἦρτα χαὶ ἐπ ἡγὰν εἰς 

τὴν ἀρχιεπισχοπήν, καὶ τὸ πωρνὸν ἐπῆγαν χαταπρύσωπα τοῦ 

ρηγός" καὶ θωρῶντά τους ὁ ρήγας ἔδειξέν τοὺς καλὸν πρόσωξ 

πον. Καὶ ἐμπαίνωντα ὁ ρήγας εἰς τὴν χώραν υὲ τοὺς Σαρα- 

χηνοὺς, ἀπλίχευσέν τους, τὸν χαπετάνον εἰς τὸ χαστέλλιν, χαὲ 

ἄλλος (3) ἀμιρᾶς εἰς τοῦ χούντη τῆς Τοίπολης, καὶ ἄλλοι εἰς 

τὰ σπιτία τοῦ σὶρ Ρίχου Σουτά, ἄλλοι εἰς τὰ δπιτία σὶρ 

ζουὰν (4) Ρεντούλφη (5), καὶ ἄλλοι εἰς τοῦ Πενέττου Πχρα- 

Οιζῇ, χαὶ ἄλλους εἰς ἕτερα σπιτία, χαὶ ἀνάπαψέν τοὺς (6). 

Καὶ τῇ θ΄ νοεμύρίου ἦρταν τ' ἁμαξία μὲ Ἐν πρεζουνιέριδες, 

καὶ ἐπέρναν τους νὰ πᾶν εἰς τὸ χαστέλλιν. Καὶ υχνθάνωντά τὸ 
ι ὃ ρήγας, ἐκαθαλλίχευσεν καὶ ἐπῆγεν, χαὶ ἔστρεψέν τους χαὶ 

Μ ͵ » κ Ε 5 

ἔφερέν τους εἰς τὴν αὐλήν, χαὶ ἔθαλέν τους εἰς νίαν τζάμπ οᾶν. 
᾿ ᾿ “ - ἀνα Ὲ 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν τὸ ᾿σπερνὸν ἐπῆρεν ὃ ρήγας τοὺς μὰ- 
, ε τ μουλούχους ὁποῦ τοῦ ἐφάνην, τῇ τοὺς χριστιανοὺς ἁποῦγεν, 

᾽ ᾿Ὶ Α ,ὔ Α ΄ , » 

διὰ νὰ ὑπάγῃ εἰς τὴν Κερινίαν- χαὶ ἀπέσωσεν ( 
“2 « - “-“ ᾽ ν Γ΄ ΕΣ . δύο ὥραις τῆς νυχτοῦ εἰς τὸ Κάζα Πιφάνι, χαὶ ἔμεινεν ὥστη 

τ ὺν ΄ “ 5 « καὶ ξημέρωσεν. Καὶ ὅσον ἀπε 

ἱ ᾿ 

, γ᾿ Τὴ ᾽ Ἂν . ᾽ ΄ 

μουλούχην (8) ὀνόματι ᾿Αλῆς, χαὶ ἐμπῆχεν εἰς μίαν ἀθασίαν 

(1) ποῖγοι. (3) δοξαργίχ. (3) ὁ ἄλλος. (4) τοῦ Τζουὰν. (5) Ῥεν-- 

τούλφου. (6) Παραόδιζῆ, καὶ ὅ ρήγας ἐπῆγεν εἰς τὴν αὐλήν του. (7] ᾿ἐπέ- 

σωσεν. (8) μαμαλοῦχον. 
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3 ΟΝ 

χεὶ ἐπολομοῦσαν βίγλαν, ἀνὲν καὶ ἐῤγοῦν ἄνθρωποι (1) 

ἀτὸ (2) τὴν Κερινίαχν. Καὶ κεῖνοι ἀποριμνῆσαν καὶ ἐογαῖναν 
ῃ ,ὕ ΥΑ͂ ΕΝ σέν Ω ῳ “ ε ,ὕ 

ἐξα ἄχαι “ὃ τὐπ θὲ ἀποσχέεπασέν τους, χαὶ ἐποῖχε νῶσιν ὃ Ρί- 

τος. Καὶ ἐχχθαλλιχεῦσ τὐέψω τλαχῶσαν τοὺς πτωχοὺς τοὺς 

χωργάταις χαὶ δε τους. Καὶ εἰς τὴν Κάμουζαν ἐπιάΖ- 

σὰν ἕιαν χαλὸν ἄνθρωπον, χαὶ ἐπήγαινεν εἰς τὴν Λάπιθον διὰ 
ΓΝ] ἢ » 2 

ν᾽ ἀλέαση, καὶ ἐφέραν τον ὀμπρὸς τοῦ ρηγός, καὶ ἐκράτεν σπαθὶν 
, 

χαὶ ποιχλέρι (39) υχαὶ “ ἄτισεν χαὶ φίλησεν τὸ γόνατόν του, 
᾿ γ ε -»Ρ " Νικι ᾿ χαὶ εἰπὸ του: ἀφέντη, τὸ περίττου ὁποῦ ἔογηκα, ἔογηχα διὰ νὰ 

μὲ πιάσῃ ἡ ἀφεντία σου. Καὶ εἴ τι εἶχεν νὰ ᾽π 
γι πῸν ι ΣΡ ΞΟ Σ “ τ 1 Δ τς “Δ μοσυνὴν τὰ με ἐρῖσεν ἔἐνᾶν διαῦρον χαὶ ἔκοψεν τὴν χεφαλή 

᾿ 
« 

π-ς ἃ Α » : ε , 5 δί - 
του. Καὶ ἣν αὐτὴν ἡμέραν ἐπιάσαν τὴν παπαὸδίαν τοῦ παπᾷὰ 

-- .» δε ι ι ᾿ 
τοῦ Φχντῇ ἀπὸ τὴν Λάπιθον χαὶ τὰ Ὁ τῆς πχιδίχ τὰ παλ- 

Ὁ τ - “ δ Ο) ΤῊΝ «ἢ 3.5 - ἣΝ δ - Ι ληχαρία οἷ ὑχραχηνοί, χαὶ ἐχχθχαλλιχεῦ 

λαν (4) καὶ φέραν τα εἰς τὴν πλυΣ ἑῷ ἐθάλαν τὰ πα’! 

οἱ Σαρχκηνοὶ νὰ μάθουν (5) γράμματα σαραχήνιχα, χαὶ εἰς 

ὀλίγαις ἡμέραις ἐμουσθλουμανίσαν τα. Καὶ ἐκείνην τὴν ἡμέραν 

ἐκόψαν οἱ Σαραηνοὶ χ ζ΄ χεφαλάδες- ἁποῦ πιάσαν (6) ἀπὸ τὴν 

Κερινίαν, καὶ ἐῴοαν ταῖς μὲ τὰ (7) σαχκία εἰς τὴν χώραν 

Καὶ ὁ ρήγας ἐχε δὲν ἦτον, παρὰ ρ΄ Σαραχκηνοί. Τἄπισα ἐό- 
: ΄ἕὔ 5 Α Δ 7 

γῆκαν ἀπὸ τὴν Κη, πὰ :: 569 
τ πῶς ΕΣ ΑΝΑΝ ᾽ “- ε ; 

γάτικον, καὶ δὲν τὺς ἐδάσταξζεν ἡ ψυχή τοὺς νὰ πᾶν ἐξω- 
μέρου Ν 

ε 
ι “ ᾿ σ΄ 

Καρπάσιν, χαὶ εὑρέθηνυὲ τὸν παλῆν τοῦ εὐ νάα τῶν ΤΑΙΞ 

λησάντρο Ταραντῆν (ὃ, χαὶ ἐποῖκαν "ἢ ποσχάδ 
. 

τῶσαν λε΄ ἀνομάτους Ἰνουδίσου: χὰ ἐ ᾿Αμμουχουσ Ῥ" δ} ἁ- 

(1) ἀθρῶποι. (3) ἀπὲ. (9 πουνιάλλον. (4) εἰς χαμηλία. (6). χαὶ 

ἐμαθάναν τα. (6) τοὺς ποίους ἐϊῴσαν. (7) εἰς τὰ. (8) Τοραντῆν 
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ποῦ ἐθγῆχαν ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον, οἱ πγοὶ (1) ἐθγῆχαν διὲ 
Ἁ Α νὰ χουρτζέψ 2)" καὶ ἐστράφην εἰς τὴν 1 . χουρτζέψουν (“)" καὶ ἐστράφην εἰς τὴν χώραν. 

- Ξε , ΚΑ “- ε ΄ὔ ΕΣ 

Καὶ τῇ κε νοεμθρίου ᾳυξ΄ ἐπῆγεν ὁ Ρίτζος εἰς τὸ Κῴ- 
κΥ πάσιν, χαὶ ἐπῆγεν τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ εἶχεν μετά του ρ΄ 

Σαραχηνούς" καὶ εὑρέθην μὲ τοὺς ᾿Αμμουχουστιανούς, καί ἐ- 

σχοτῶσαν μ' ἀνομάτους" καὶ ἔφερεν τοὺς Σαρακηνοὺς καὶ 

ἐδτράφην εἰς τὴν χώραν. 

καὶ τῇ ς- διχεθρίου ἐξέθην ὁ Ῥίτζος χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὸ 

Καρπάσιν, ἔχοντα χαὶ μήνυσεν ἕναν χαρτὶν ὁ ἐμπαγὴς τοῦ 

Καρπασίου, πῶς ἐθγῆχεν ἕναν ξύλο ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουτον Γε- 

νουδίσιχον χαὶ ἐπῆγε νὰ χουρτζέι Ἢ ἐκείνην τὴν μεῤαν" καὶ 

εἶχεν ἀπάνω ἕναν Γενουδίσον, τὸν ποῖον εἶχεν πιάέιν ὁ ρή- 

γας χαὶ εἶχέν τον εἰς δούλευσίν του, χαὶ ἔφυγεν γκὶ ἐπῆγεν 

εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. Καὶ παγαίνωντα ὁ Ρίτζος, ἐπιάσέν τον 

χαὶ ἔπεψέν τον εἰς τὴν Λευχουσίαν εἰς τὸν ρήγαν (35): χαὶ ἔξ 

πεψέν του καὶ τὰ πράματα ἁποῦ ἐπίασεν (4), σαπουνία (Ὁ) 

χανταρία χε΄, καὶ σιτάρι περισσόν, χαὶ ἄλλα πολὰ πράματα: 

Καὶ πεσώνωντα ὁ χαραθδοχύρης (6), ἔπεψεν ὁ ρήγας κάτω ᾿ς 

τὸ (1) γειοφύριν χαὶ ἐφούρχισάν τον ἀπὸ τὰ τόδιχ (8). Καὶ 

τῇ ιβ΄ δικεθρίου ἔφεραν τὸν κόπελλον τοῦ τἀμπερλάνου τὸν 

Τζουάνην, χαὶ ᾿᾽χρέμμασεν (9) χαὶ χεῖνον ἀπ τὰ ποδία. 

Καὶ τῇ τε΄ δικεύρίου αὖ ξ΄ ἔπεψεν ὁ ἤγας καὶ ἐτζάκι- 

σεν τὸ σπίτιν τοῦ Νιχολῇ Καντία, χαὶ ἐῆρεν τὰ χάτωθεν 

πράματα, χαὶ εἶχέν τα εἰς τὸ χέριν του) Στέφανος ὁ Κου- 

δουνᾶς: σίδερον τὸ τοῦ ἐπῆραν πλατὺν χαὶ στενὸν χομμα- 

τία υν΄ (10). 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἀνοῖξαν ὁ σπίτιν τοῦ Μηιτρανοῦ 

(1) ποῖγοι. (2) κουρτζέψου. (8) τοῦ ἡγός . (4) τὰ ἐχούρτζεψε. (δ) 
σαποῦνιν. (6) Κι αὶ φέρνοντα τὸν χαραδοὐβὴν - (1) εἰς τὸ. (8) δύο, πό- 

δια. (0) ἐκρέμμασεν (10) ἐπῆραν χομμ'ία ν΄ πλάχαις. 
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τοῦ χυροῦ τοῦ σὶρ Πιὲρ τὲ «“Πετρᾶ, καὶ ἐπῆρόάν τοῦ μοὺρ ουπά- 

ὃεε -ιῦ 15 "1 τ αύλισι: ε΄ χαὶ γΛΗΣ, .} - ἤει πιὰ γξα - μ ες πιλωμέναις ταύλαις ε΄, καὶ τζαμιλοττία ἀπίλωτα ρχε', 

καὶ μαλλὶν μάργαζ εἰ σαχχίχ. χα χαὶ τζηθιλιχσμένον σχχχὶν ἕναν, 

χαὶ μαλλὶν χοχλὴ ἣν σχχχὶν α΄, μόπι λες, χαὶ ἕτερα, στιμιασμένα 
Ἷ 

δουχάτα φ. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέουν ἀνοῖξαν τὸ σπίτιν τοῦ Νιχολῇ κι 4 ᾿Ξ ξ -Σ ν “νυτὺ [19] Ἰὴ ν ἢ 

Ὗ ͵ 

Χάλεφε χαὶ ἐπῆραν τὰ χάτωθεν: μαλλὶν μόργαζε σχχχὶν αἱ, 

μαλλὶν τζηθιλιασμένον σαχκία β΄, μαλλὶν ἀπὲ τὸ Σοὺχ σχχ- 

χὶν α΄, στιμιχσμένα δουχάτα φ΄. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἀνοῖξαν τὸ σπίτιν τοῦ Σάαύα τοῦ 

Βενετίχου χαὶ ἐπῆράν του τὰ χάτωθεν: σίδερον ἀτζάλην χομ.- 

μάτια σν΄, ἕτερον πλάχαις ξ΄, καὶ ἕτερα πράματα, εἰς τιμὴν 

δουχάτο κα φ' (1) 

Καὶ τῇ κθ΄. δικεορίου ἀνοῖξαν τὸ σπίτιν τοῦ σὶρ ᾿Αντόνη 

Χατὶτ χαὶ ἐπῆραν τὰ χάτωθεν: ἁμαξία ιβ΄, χαὶ ἄλλα (2), πολ- 

λὰ ἁποῦ τοῦ πῆραν, τὰ ποιὰ ἔξαζαν χίλια πενταχόσιχ δουκά- 

τὰ (35): καὶ τὰ καρτ τζὰ εἶχέν τα χωσμένα χαὶ δὲν τὰ ηὗραν. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐπ γαν: εἰς τὸν Σίμον Περγαντῆν, 

καὶ ηὗραν μέσα εἰς τὸν (4) λάχχον σίδερον πλάκαις μιχραῖς 

μεγάλαις σλ (9, “χαὶ βέργαις ζ΄, χαὶ εἰς τὸ σπίτιν του πλά- 

χαῖς τσ, (0): 

Καὶ τῇ δ΄ ἰουνίου ἀνοῖξαν τὸ σπίτιν τοῦ Γλημῆ (1) με- 

ταξᾶ; χαὶ ἐπῆραν του μετάξιν βαμμένον καὶ εἰς ὀχράδες γ΄ λί- 

τρᾶις, χαὶ μόληνον λίτραν α΄, καὶ ἕτεραις μασαρίαις, στιμια- 

σμένα δουχάτα (δ) 

Καὶ ἐρχόμενος. ὁ ρήγας εἰς τὴν Κύπρον ἔπεψεν τὸν σὲρ 
Α ν Ἁ ᾽ 

Ἡζάχο Σάλαχαν χαὶ τὸν Νικολὸ Ἱἱεχρὲς καὶ τὸν ᾿Ασαρχοὺς, 

(1) ρν΄. (3) ιβ΄ φορτωμένα, ἄλλα. (3) ἐπῆραν τἄπισα, εἰς στίμην 

δουχάτα χφ΄. (4) μέσ ᾽ς τὸν. (6) πλάχκαις σλ΄. (6) ἄλλαις σ΄. (7] Γλα- 

μῆ. (8) εἰς δουχάτα. 
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χαὶ ἕναν μαμουλούχην (1), καὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν Πάφον, καὶὲ 
. 

ἐπῆγον εἰς τὸ καστέλλιν τῆς Πάφου, χαὶ ἐσυντύχαν μὲ τὸν 

χαπετάνον τὸ σὲρ Τζάχο (2) ) Μαχές, καὶ εἶπάν του τὸ ἔλχ τῆς 

ἀρμάδας ὁποῦ (3) ἐφέραν τὸν ρὲ Ἡζάχ, καὶ εἶπάν του, νὰ τοῦ (4) 

δώση τὸ καστέλλιν ἀπὸ τὴν υερίαν τοῦ ρηγός (5). Καὶ ἀπο- 

ται τ λογήθην τους (6): ἀφένταις, σιγουργιάσετέ με τὸ χορμίν μου 
΄ 

χαὶ τὸ διχόν μου χαὶ τοὺς συντρόφους ὁποῦ εὑρίσχουνται εἰς. 
, . -" “" » 

τὸ χαστέλλιν, χαὶ νὰ ποίσω πᾶσα πρᾶμαν διὰ τὸν ἀφέντην τὸν 
» γα ψ: 

͵ 

. ͵ ᾿ - » Ὁ » 
γα. Καὶ ἐσιγουργιάσαν τον, χαὶ μοναῦτα ἀνοῖζεν (1) ταῖς 

ρταῖις, καὶ ἐπαραδόθησαν " χαὶ ἐνέῤησαν μέσα, χαὶ ἀφῆμαν τὸν 
ε 

ἄνωθεν χαπετάνον εἰς τὸ χαστέλλιν, ὡς γίον ἦτον" χαὶ ᾿μόνει 
᾿ γ -“ "ν»ν» ΜΝ Ε ᾿ Ἢ ᾽ ( ᾿ 

τοὺς νὰ ἦναι πιστὸς τοῦ ρηγός, χαὶ ἔοαλεν χαὶ τοὺς ἀνθρώ- 
μι “ » . » “ Ἔξ - εν 

πους (8) τοῦ χαστελλίου χαὶ ἐμόσαν. Καὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν με- 
᾿ ι 5» 

ρίαν τοῦ Χρυσοχοῦ εἰς τὸ μοναστήοι τὴν Γιαλίαν, χαὶ ἐποῖκα 

᾿νοῦ (9) καλογήρου πολλὰ καχά. Καὶ ἀπ ἐχεῖ 

Πελεντρία, χαὶ ἐπιάσαν τὸν Σχτένη ((0) χαὶ ἐσφί 

λογάσῃ τὸ διχόν του, χαὶ ἐπῆρέν τους εἰς μίαν ἀποθήχην, καὲ 

ἔδειξέν τοὺς ἕναν χουμνὶν γεμάτον γοογία, χαὶ ἔπεονεν γὙ΄ γο- ῳ “όᾷῴψῳ ν - - ν ν ἰγὴ γξ9. ν Υς ἊΣ Ἱ »ν.7.». τ Ξι " Ἷ Υ̓ 

᾿ ᾿ ͵ Ἶ ὐδς ὩΣ Ν Ν 
μαρία χρασίν, καὶ ἐπῆράν τα μέσον τους, χαὶ ἀπὶ ἐχεῖνα δὲν 

' 

ΕΡΤΣς ἘΞ ΤῊ ᾿ δ "- ῬΞ - ΞΑΝΙΕ Πα τν ΒΟΟΣ ᾽, Ἂ ἔφεραν τοῦ ρίγος παρᾶ τε χγιλιάὸες. Γοτες ἐπ ᾿γαν" εἰς τὴν 

Ν “Φ 5 Ἑ 5» ᾿ , 

σαν τὸν πρωτοπαπᾶ χαὶ ἘΠΡΈΠΟΝ τον χαὶ ἐπῆραν τὸ διχόν του" 

χαὶ φέραν καὶ χεῖνον εἰς τὴν χώρα (11), χαὶ ἐποῖκάν του πολλὰ 
5 

υαρτύρια. Τότες ἐπῆγαν εἰς τὴν Πενταγίαν, χαὶ ἐπῆραν τὸ 
ἮΝ ν Ἐς “ἷ».» τ γῃν ᾿ - ζ ι 2 

διχὸν τοῦ τζιῤφητάνου τοῦ Τὰν τὰ Μιλᾷ (2), χα! ἐπῆράν 
Ν Ν ;  Α χι 7 Ρ ἃ ᾿ ἰδ. 

του δύο χιλιάδες δουχάτα. Καὶ τότες ἦρθαν εἰς τὸ ἀπλίκιν 
, 

τοῦ Χαρέρη εἰς τὸν ἅγιον Δομέτη, καὶ ἐπῆράν του τις σεντου- 

(ἢ (1) μαμαλοῦχον. (39) τὸν σὶρ ὙἸζὰκ. (3) ἁποῦ. (4) τοὺς. (6) ρ᾿ 

ζὰχ. (6) εἶπέν τους. (7) ἀνοῖξαν. (8) ἀθρώπους.. (0) τοῦ. (10) τὸ Σα- 

Ϊ 
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χίχ ζαγόρην, χαὶ ἄλλα πολλὰ πρόματα. Τότες ἐπῆγαν εἰς τὴν 

Χρουσίδαν εἰς τοῦ σὶρ Γιλιὰμ Ταχρέ, καὶ ἐπῆραν τὸ δικόν του, 

« 

ι 

ἀσῆμιν, χοουσάφιν, εἰς τιμὴν δύο γιλιάδες δουχάότα. 
ἊΣ εὐ . Ων αἰ... 

Καὶ τὸν φευρουάρην αὖ ξ΄ ἔφυγαν (1) 

Καρτζερᾶς ὁ Χίμης, καὶ ὃ᾽ ᾿Αντόνης ὁ νος καὶ 

ἦρταν εἰς τὴν Λευχουσίαν (3) εἰς τὸν ρ᾽ ἤγαν χαὶ ἐρριχουμαν- 

τιάστησαν" χαὶ ὁ ρήγας ἔδειζέν τους χαλὸν ον πον χαὶ ἀ- 
, , .] Α -“ , ἥν» 7 

ρώτησέν τους διὰ τὴν Κερινίαν πῶς διαθαίνουν ὑέσα, χαὶ ἀρώ- 
ἣΝ 

τησέν τοὺς χαὶ διὰ τὸν ἐἸτρΉ σον (6) πὲ Κιθίδες, χαὶ διὰ τοὺς 

προδελοίπους, ἂν ἐόγαί ίνουν ἔξω τῆς Κιρινίας. Καὶ εἶπάν του: 
5» , ε Α “- ἡ πὶ περ , ᾿ Ξ ἐς ἢ  « Ν ΠΣ ι ἊΝ 

ἀφέντη, ὁ ρὲ Λοῆς (5) ἐπε θύμησς νὰ φάγ δαμάλιν, χαὶ γροι- 
7ὔ Α “- 

᾿ 
Α 

χῶντα ὁ μισὲρ ᾿Εχτὸρ (6: ἐπρουμουτίασε νὰ το 
ΝΟ 5 “ Α ,ὕ τῷ 

τὴν τετραθην ἐσγαίνε: νὰ πᾷ (Π) πρὸς τὴν μερίαν τῆς Λαπί- 

θου διὰ νὰ τοῦ λικουύριάσῃ (8). Καὶ γροικῶντα ὁ ρήγα 

Οην ἀπὸ τὴν χώραν, χαὶ ἐπῆρεν συντροφίαν, καὶ ἐχοιμήθην εἰς 
᾿ ’ ᾿ γι ΓᾺΡ Κς ,ὕ κ γ 4 

τὸ Μονάδιν: χαὶ ὅσον ἐξημέρωσεν, καθὼς ἦτον ἀθ.: 
9 , , "» ΠΡ ς 

ἐχαδαλλίχευσεν, χαὶ ἐπλάκωσέν τον ἔξω, χαὶ ἐσχοτῶσάν τον, καὶ 

ἐχόψαν τὴν χεφαλήν του χαὶ ἐφέραν τὴν εἰς 

ἐχρεμμάσαν τὴν εἰς τὸ γειοφύριν τῆς Κάτω Μέ 

Καὶ ἐκείναις ταῖς ἡμέοαις (9) ἐόγῆκεν τὸ κατεργον τοῦ 
᾿ ἣδΟϑ , ᾽ 

φρὲ Πούσουλα ἀπὲ (10) τὴν Κερίνιχ, διὰ νὰ πάγη εἰς τὴν Ρό- ( 
δον, χαὶ εἰς τὴν Πενταγίαν ἐτζαχίστ 

σὶρ Τατιὲρ τὲ Νόρες καὶ τὸν σὶρ Τουμᾶ (12) Χαρέρην, καὶ τὰ 

δύο ἌΛΝΝ τοῦ σὶρ Γατιέρ (13), χαὶ ἄλλους. πολλοὺς Κυπριώ- 

ταις, χαὶ ἐφέραν τοὺς εἰς τὴν Λευχουσίχυ. Καὶ νανθόάνωντά το 
Ἢ “- Δ ς » ,ὔ ι ᾿ 

Ῥζανῇ Πὲχ ὁ χαπετόάνο:, ἐκχθαλλίχευσεν χαὶ ἐπ τγεν χαὶ ηὗ- 
, ᾽ Π , ᾿ 

ρξϑν τοὺς εἰ: τὸν ἅγιον Δευέτην" αὶ “ὗρ ϑν τους πως τοὺς 91 

() ἔφυγεν. (2) Συνγχριτιχός. (9) Λευχοσίαν. (4) ΚΚτόρουν. (Ὁ) Δο- 

γῆς. (6) “Εχτωρ. (7) ΠΣ ΤᾺΣ (8) Λαπίθου, διὰ τὸ δαιμάλιν. (9) ἐχείναις 

ἡμέραις. (10) ἀπὸ (11) ἐτζαχίστην. (12) Τουμᾶς. (13) Γατιέρη. 
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ραν (1) μὲ τὰ σίδερα καὶ μὲ ταῖς ἅλυσαις εἰ 

τοὺς. Καὶ ὃ ἀμρ 

΄ -Ὃ . - " 

τὰ ποίσῃ Σαραχηνούς" χαὶ ἔφτασεν ὁ ρήγας μὲ πολλαῖς, πα- 
ι , ᾽ ᾽ 

χαὶ ἐγλύτωσένιτους, καὶ ἔφερέν τους εἰς τὴν χώ- 
ε΄ » , ι ᾽ τς , - ᾽ 

ρᾶν ὅλοι ἀπεζό: χαὶ ἐπῆρόάν τους οἱ Σαραχηνοὶ εἰς τὴν. Κάτω 

ξάν τους τὴν χεφαλὴν τοῦ Χτόρου (2) τὸ Κιτ 
ΔΝ. 

᾿ ΐ Μέσην, χαὶ ἐδε 

Θίδες, χαὶ θωρῶντά τὴν ἐπῆραν μὲ γάλην 1 πλῆξιν. Καὶ ἐφέραν. 
Α Α 5 "- ι ᾿ ᾿ ι 

τοὺς εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ρηγός, καὶ ἐθάλαν τὸν σὶρ Γατιὲρ (9) 

χαὶ τὸν Χαρέρην ἀπάνω. εἰς μίαν τζὰμ 

δέλοιπους εἰς ἕναν χατῶγιν᾽ χαὶ ἐποῖκαν χἄποσαις ἡμέραις, 
᾿ ἥ “- Ω ἐχ Ἂ Ἐν ΚἈὐ,ς ν οαγλ Ξέ Β- Ὡ- ὃ ᾿ , " 

καὶ τὸτε ἔογαλέν τοὺς χα! ἔφερεν τοὺς ομπρὸς του, ὁία νᾶ. τὸν 

Ἂ 

0 
-. ἌΣ ΤΌΣ “ ἮἍἪ ᾽ " ῃὮΝἮ τ 

χυνήσῃ λαλῶντα: ἕναν φέδε εἶχα, χαὶ ἔδωχά το! Καὶ εἶχεν 

λς΄ χωργία, καὶ ἐσήκωσέν τα (6) ὁ ρήγας" τἄπισα, διὰ νὰ ζῇ, 

ἐποῖχέν του ἕναν λοχοτίνην τὴν ἡμέραν. Καὶ ὁ Χαρέρης ἐπρο-᾿ 
, , 

σχύυνησεν τον. 

Ὧν ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον 

χαὶ ἘΣ εἰς τὴν μερίαν τοῦ Καρπασίου διὰ 
Φ'τῦνΡ 

νὰ χουρτζέψη. Καὶ ἐχεῖ εὑρέθην ὁ μπαλῆς τοῦ Καρπασίου ᾿Α- 
τους χοῦς Ὶ} 

» 

λισάντοο Ταράντης, καὶ ἐπιᾶσεν τοὺς ὅλους, χαὶ τὸν χαραδοχύ-. 
᾿ ᾽ ΄ ι Α » , 

ρὴν, χαὶ ἐχόψαν τὴν χεφαλήν του, χαὶ τοὺς προδελοίπους ἐφε- 
ἘῸ 

χν τοὺς εἰς τὴν γώοαν. Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέοχν ἐξεόην ὁ μισὲ ρα Ἴ Ξ ς νῇ Χ' ν . Ἢ ν ἢ μι ς Ἢ υ. ρ΄. 

Τζιὰν. (17) Σχπλάνας εἰς: τὴν- μερίαν τοῦ Καρπασίου, διὰ νὰ 

χουρτζέψῃ, χαὶ τὸ χαλόν τοῦ ροιζιχόν, ἐτζχχίστην ἡ γαλιόττα, 

χαὶ ἔπιασέν τον ὁ ὑπαλῆς τοῦ Καρπασίου ἐχεῖνον χαὶ οὕλην 

(1) ἐφέρναν. ( 

(6) ἐσήκωσέν τοῦ τα. (ἢ νότος 

»"ν 
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του τὴν συντροφίαν. Καὶ ὁ͵ ρήγας εὑρίσκετον εἰς τὸν χάμπον 

εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ ἐπῆρέν τους οὕλους: εἰς πϑεῆς του 

ο ν. Δ ἘΥ τΆ “« ᾿ 1 ΣῈ 

ι πεζοὺς χαὶ ἐπ τῷ οεζέντιχσέν τοὺς, χαὶ ὃπ 

- “ 5 ςΣ ΦΑῚ Α Γ ἝΞ , ΕῚ Ἄ 

ὅὁποῦ τοῦ ἐφάνην. Καὶ τὸν μισὲρ Τζιάμες ἔπεψεν τὸν εἰς τὴν 

τένταν του εἰς τὸ χέριν τοῦ τ ΤΩ, τοῦ Χιώτη χαὶ ἔπεψ 

[ΟΣ - Ξ «τ χ -.. ΠΗ [ῳ] - ε- « τ τυ [ῳ] ς: Ω ο). Ὁ [Ὁ] «“ 
Ὁ 
- 
“Ὁ ΓΕ Τὰ ὁ τ σ΄σ.-- 

μ» τ Ν δ ---- Ο᾽ τοῦ ὃ ρήγας 
Ψ ᾿ ) Ὁ , ἊΣ Ἷ ,ὔ ι ἘΌΝ 4 

λὲν τοῦ τὰ σίόερὰα χαὶ ἔφερέν τον ὀϊίπρόξ τοῦ, χαὶ εἶχέν τὸν 
4 ΕΣ ,ὔ 

πολλὰ ἀχριθόν. 
΄ .ρ ε 

Καὶ τῇ κβ΄ μαρτίου ᾳυξα΄ ἐξέθην ὁ 

τὴν ΤΠ υστον; χαὶ ἐπ τῆρεν σχάλαις χαὶ πολλὰ τ 

ΠΣ ον τύ ἘΠ ποῦς τὴν μερίαν τἶς Τρα- ἰς νὰ μπορήσῃ νὰ τὴν πάρῃ. Καὶ πρὸς τὴν μερίαν τῆς Τρὰ 
Ὗς , - Ὃ 

πέζας ἘΝ ΙΔ ἕναν χαπετάνον τὸν Πέτρο τὲ Νάοες μὲ 'ν 
: δ τ συν τον ΤΣ ΡΟ το ἀνομάτους μὲ ταῖς σχάλαις »αὶ λα Σαῤαχηνούς, καὶ ὁ ρήγας 

ΧΕῸ ΣΕ; δα γι Ἂ ὡς μὲ τοὺς ποῦ λοίπους, ὅλοι (3) ἀπεξα, ἐχεῖνος μοναχὰ καδαλ-Ξ 

λάρης " χαὶ ἀποσώνοντα ὅλοι οἱ καπετάνοι μὲ ταῖς σλάλαις εἰς [9] « 

τὴν ὑξρίαν τοῦ τρασιναλλίου, ὁποῦ ἦτον ὃ πύργος, ηὗραν μίαν 
Ἢ τ δ ΤᾺ] ΙΝ} ἘΈΡῚ ΟΝ , “δ -- "4: “Δ τε 

τρύπαν χαὶ κυ αι μὲ τὰ πιχουνία νὰ τὴν ἀνοίξουν. Καὶ ἡ 
, , ΓΞ »“π ν᾿ ιν Η πὰ 

σχαλαῖς εὑρεθησαν χονταῖς, χα! ἐνῶσαν τοὺς, καὶ ὁὲν ἐμπ 
". 
τ “ἢ 

0 

᾿ τ ᾿ νο " ὧν ἢ , 

νὰ ποισοὺν τίποτες, χαὶι ἐστραφηγχαν, καὶ ποιὰν πολλὴν ζημίαν 

᾿ " : , - Δ 4 1 μεν 

εἴς τὶ ἀμπέλ ια, καὶ ἐχάψαν πολλὰ ἀπλικία. 
᾽ ν' ." .“ ΕΣ Π ͵ὕ δι γ , 

Αριζιάζω σας, ὅτι ἅνταν ἦρτεν ὁ ρήγας, ὁὲν εἶχε νὰ ποί- 

ΟἿ ὄξ δο" “αὶ ἐποῖχεν ΩΝ ἐδα" “αογχῆν. “ἰ στο εν τὰ “πη, 2. [κι σ Ὀξοῦον, καὶ ἐποῖκεν μονέθαν γαρχῆν, καὶ ἐπῆρεν τὰ χαρχία 
“- - 1 “ ΕΥ͂ » ι » πὰ 

τῶν λουτρῶν" χαὶ χεῖνος ἦτον ἢ ἀφορμὴ καὶ ἐχάλασαν τὰ 
Α τ 3 3 4 ι ᾽ 

λουτρά" χαὶ ἐπῆρεν τὰ χαρλωμδάτιχα τοὺς νοϊκοχύρους, καὶ -ἐ- 
-. , ι ᾿ ἘΣ "Ξ 5 , 

ποιΐξεν χαρτζὰ, μαὶϊ σιζινία, αὶ πᾶσα σιζῖνι» ἐπήγαινεν ς καρ- 

ζῳ Καὶ ἐτοέ ἔχ ὌΝ ὄνο)τ" 2 “ὶ τότες ἔδοιυ 2" Ν χἱ ἐποῖ. σῶς αἱ 8 τρθχ ν᾽ Υ χρόνους αὶ τότες ξρριυεν τὴν, καὶ ϑποι- 

χεν γροχία ἀργυρᾶ, χαὶ κεῖνος καοαλλάρης. Κλ! ἐποῖκεν καὶ 

μονέδαν χαρτζά. 

Καὶ τῇ ιε΄ ἀπριλλίου αὖυξα΄ ἐπῆγεν ὁ ρήγας εἰς τὴν ν ἡ “  -} » ἶ ἐ ν- νΨψυ- ν 4! 

(1) χάρμιζε. (2) χαὶ τζενίχ. (3) οὗλοι. 
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Κερινίαν, διὰ νὰ ποίσῃ ποσγόδα, χαὶ ἦτον χαὶ ὁ Νικολὸ Μο- 

ράπιτος, ἔτρεξεν (1) ἀπὸ τὴν καθολυλὴν εἰς τὸ χαντᾶχιν Τῆς 1 

παρπακώνας, καὶ μέσα εἶχεν ἔγκρυμμα (2) οἱ ἀν λυ ὺς τοῦ ρὲ 

Λοῆς (8): χαὶ ὡς γίον ἔτρεχεν, ἔπιασέν τὸν ὁ Διέγο τὲ "“Κα- 

τζόρλας ἀπὲ. τὰ ρέτινχ᾽ καὶ ὁ Ὑζάχος τοῦ μισὲρ ἔρλεν 
ἢ 

σέρνει τὸ σπαθὶν νὰ σχοτώσῃ τὸν Μοράπιτον, καὶ ἀγιτιάστην, 
“ρ ΜΕ 

χαὶ χόδγει τ᾽ ἀρέτινον τὸ ἐχράτεν ὁ Κατζόρλας, χαὶ τὸ ἀλόγον 
π- " δῶμεν ὦ ι »»Ἡ» ᾿ : “ ᾿ 

μοναῦτα ἐπῆρεν τὸν χαὶι ἔογαλέν τὸν ἔζω, καὶ ἐπῆγεν εἰς “τὸν 
γ᾿ ὔ δ ΄ ᾿ ε ; ἐγ 

ρήγαν χαὶ εἰπὲν τοῦ τὸ πρᾶμαν. Καὶ ὁ ρηγᾶς ὁσὸν ἥρτεν εἰς 

- δ “οιπέ “οἱ “ν᾽ στοχπσεῖο “Ἱ Β Ζ χί ᾿ Κ ὩΞ Ὧν χωρα ξχᾶρισεν τοὺ πτρα 7 το, τὴῆν υ.αλκίᾶν, το αὺυ 

Α ᾿ ’ ἢ δ, -" ᾿ ν ΄“«φΨ 4 

χαλον χαὶ τὸ ᾿Αθάσιν, καὶ ὁύο ἀμπελιχαῖς, καὶ ἐποῖκεν τὸν 

μὰρ ιτζᾶν τῆς Κύπρου: καὶ ὅρμασέν τὸν μὲ τὴν κύρην τοῦ σὶρ 

Λοζς (4) τὲ Νόρες, χαὶ εἰς ὀλίγαις ἡμέραις ἐπέθανεν ἡ γυναῖ- 
3 ἔ ᾿ μέρ Ὶ 

, ποδὶ ΤΣ Φ ον , “ 
Καὶ τῇ τε΄ μοΐου αυξα Χριστοῦ ἦρταν δύο χάτεργα τοῦ 

» . -Ρ ᾽ . Ἁ “-“"- ᾿ 

Σοὺρ (Ὁ) τὲ Νάδες εἰς τὴν ᾿Αλικήν, διὰ νὰ σταθοῦν εἰς τὴν 

σιν τοῦ ρηγός, καθὼς τοῦ ἐμήνυσεν" καὶ ὅσον ἦρτεν εἰς 
ε - . πρὸ ε κ᾿ ᾿ ς » το . ᾿ Α 

ἣν ᾿Αλιχήν, ἐπῆγεν δ᾽ ρὲ Τζὰκ χαὶ ὁ ἀμιρᾶς (6) ἀπὸ τὴν 

Λευχουσίαν χαὶ ἐσύντυχεν μετά του χαὶ ἔδωχέν του πᾶσα 
αἰ ϑ ᾿ ΕΝ Α κι , ᾿ Α ΣΑ͂ 

βιττουχλίον χαὶ ἔδωχέν του χαρτία, διὰ νὰ παγῇ εἰς τὴν Τρί- 

᾿ δ - ) ΧΡ τ Ὁ Ε ἘΞΕΓ Ξε ἡ πολιν διὰ νὰ φέρῃ Σαραχηνούς, καὶ ἄλλα ἁποῦ τοῦ ἐπαραγ- 
.λ. Ἢ Καὶ ἐσπ ακ,κητδν “ως εἰς δ “0 08 ὃ δ ΝΣ τὸν γειλεν. Καὶ ἐστράφην ὁ ρήγας εἰς τὴν χώραν, διὰ νὰ πάρῃ τὸ 

κάμπον νὰ πάγῃ εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. αὶ ἐπῆγεν χαὶ ἐτέν- 

ἱερίαν τοῦ ἐὐλινον Νιχολάου, καὶ ὁ ἀμιρᾶς (1) 

ἧς Λεμεσοῦ μὲ οὕλους τοὺς Σαραχηνούς. 
Υ ᾿ κι γγν,3 » , Ἶ , , 

Καὶ τῇ β΄ ἰουνίου αυξὰ ἦρταν ἀπὸ τὴν Γένουόαν διὰ 

τΟΣ 
τὴν ᾿Αμμόχουστον φαγούραν (8) ἕναν χαράδιν καὶ μία φούστα, 

τὸ ποῖον χαράθιν ἦτον τοῦ ΛΝ νάρδου τὲ Γριμάλ᾽ καὶ ἔφερεν 

ἔτρεξεν. (2) ἔ ἀρ (3) Λογῆς. (4) Λογῆς. (6) Σὸ 

(6) μιρᾶς. (7) μιρᾶς. (8) φυγούρ οὐ ς 
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χαὶ χαπετανὸν εἰς τὴν Αμμόχουστον τὸν {ισὲρ Βχοίλα Ζ:»- 
-- γ ς ᾿ " » ΡΞ Ὸ 

τὴλ Παραδιζῆν᾽ χαὶ ἦρτεν χαὶ ὁ μισὲρ Τελεὰρ Τοριᾶς μὲ τὴν 

φούσταν, παγχῶν κβ΄, εἰς τὴν συντροφίαν τοῦ αὐτοῦ χαρχθίου, 

χαὶ μίαν γριππαρίαν Κρητιχὴν φοοτωμένην βιττουαλίαν. Καὶ “αι υ. γί τοτν ΚρτΟ ρ “ἢ φοί με Ἰ δ δ 

υανθάνωντά τὸ ὁ ρήγας, μοναῦτα ἐπῆγεν χαὶ ἐφτασέν τὰ εἰς 

τὴν μερίαν. τῆς ᾿Αλικῆς, χαὶ χαιρὸν δὲν, εἶχαν: χαὶ μοναῦτα 
ΕΝ -“,- τ Ε Ἂν τὰ Αρι ἣ 

ἔοαλεν τὰ ξύλα τὰ εἶχεν, καὶ ἐπολεμῆσαν, χαὶ ἐπῆρεν τὸ κα- 

τ οάθιν χαὶ τὴν συντροφίαν του μὲ μεγάλην βιττουαλίαν, ὁποῦ 
" ᾿ ἢ » , ΄ ᾿ , , » ᾽ὔ 

ἔρχετον εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. Και πέρνωντα τα (1), ἐχάσαν 
} 7ὔ Ε κ ᾽ ΠΝ 

τὸ θάρρος εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. 
ι ας Ἢ " 4“- ’ Η -- 

Καὶ τῇ ζ΄ ἰουνίου αυξα ἦρτεν ὁ Σὸρ τὲ Νάθες, τὸν 

ποῖον ἔπεψεν εἰς τὴν Τρίπολιν: ὁ ποῖος ἐποῖκεν τοῦ ρηγὸς 

ὑεγάλην παραθουλίαν, χαὶ ἔφερεν ς΄ υμαμουλούχους χαὶ ν΄ χαλ- 

φουσίδες, χαὶ σαγίτταις χαὶ δοξαργία, χαὶ ἕναν βουττὶν (2) 

ρὴν, χαὶ μίαν φούσταν, χαὶ δύο πουνπάρδαις (3) ἡ 

ύ (4) Καρτεζήνα (Ὁ) καὶ ἐνέ- 
; 
στου, χαὶ ταῖς πουνπάρ- 

δαις (6) ἐχάρισέν ταις τοὺς Γενουδίσους, καὶ τὰ προδέλοιπα 

ἐπῆρεν τὰ χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Κερινίαν, 
ν»" ι “Ὁ ε αν ΄ “ Α 

Καὶ θωρῶντα ὁ ρὲ Τζὰκ τὴν παραθουλίαν τοῦ Σὸρ τὲ 

Νάόες, ἐσήχωσεν τὸν χάμπον ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον. Καὶ οἱ 

Αὐἰμμουχουστιανοὶ οἱ Γενουδίτοι ἐχάτσαν εἰς βουλὴν μὲ τὸν 

χαπετάνον, διὰ νὰ πέψουν νὰ φέρουν βιττουαλίαν διὰ τὴν ᾿Αμ- 

κ᾿ 

᾿ 9 . Ἂς ΝΟ 

μόχουστον- χαὶ ἐπέψαν τὸν σὶρ Λουχὲ Μελῆν διὰ πραματευ- 

' ἱ ἐ 

᾿ ΄ 

τὴν νὰ φέρῃ βιττουαλίαν. Κα ἢ 
» Ἂ κι ᾽ ’ - » , » “- 

ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον κέ ἀνομάτοι ἀρματωμένοι, καὶ ἐπῆγαν 

ὺς δ τύ “σὶ ἐπὶ ὃς Στύλους, καὶ ἐπῆραν 
, 

εἰς τὸ Καστέλλιν, χαὶ ἐπῆγαν εἰς τ 
᾿ Ν ΑἹ , Ε κΝ ΣᾺ ᾿ , 

σφαχτᾶ, βουδία, χοιρίδια, τοίρχα χκεφαλία ᾳ. 

(1) ἐπέρνωντά τα. (2) βουτζίν. (8) πουμπάρδαις. (4) Περέτζου. 

(5) Καρτεζάνα. (0) πουμπάρ 



. ΓΤ νς, ὝὝΨΥΝΥ 

464 ΓΡΟΡΕΓΟΥ. ΒΟΥ ΒΟ ΜἜΟῪΥ. 

Καὶ τῇ θ΄ ὀχτωύρίου (1) «υξα’ ἐξέῤησαν κε΄ ἀνομάτοι 

ἀπὸ τὴν ἐλ ππογθεπσοι ἀρματωμένοι, καὶ ἀπῆγον εἰς τὸ ᾿Αχρω- 
5» " 

τήριν, χαὶ ἐπιάσαν Υ̓ ἀνομάτους χαὶ ἐπῆράν τους εἰς τὴν ᾿Αμ- 

μόχουστον, χαὶ ὁ χαπετάνος ἔρχλέν τους εἰς τὸ κριτήριον, χαὶ 
» 

ἐρλοη σον πῶς ἐσχοτῶσον πολλοὺς ἀνθρώπ τοὺς ἀφ᾽ ὃν ἄρκεψεν 
, 

ἡ γΞ ἔρρα, χαὶ τὸ πον ον ἀφο βείσα τους. 

Καὶ τῇ θ΄ ὀχτωύθρίου (2) αὖ ξ α΄ ἐξέδην τὸ ξύλον -τοῦ μισὲρ 

Εἰ μπερεὰλ (9) διὰ γὰ πάγῃ εἰς τὸ Κούριχος ἀπὸ τὴν ᾿Αμμό- 

χουστον, διὰ νὰ φέρῃ - σιτάριν, καὶ ἐθάλαν χαρχαθοχύρην τὸν 

Αἰντώνην Δ’ ὑπὰ ἄρδον πουρζέζ ὯΝ τῆς ᾿Αμμοχούστου᾽ χαὶ τῇ ε΄ 

διχεορίου ἦρτεν φορτωμένον πᾶσα βιττουαλίαν εἰς τὴν ᾿Αμ- 

μόχουστον. 

Καὶ τῇ λ΄ ὀχτωθρίου (4) ἔπεψεν ὁ καπετάνος τῆς Αμ- 

μοχούστου τὴν χαραδέλαν τοῦ Φραντζῆ Κέττου διὰ νὰ πάγῃ 
ΕΣ ν 

εἰς τὴν ᾿Αγχῶναν νὰ φέρῃ σιτάριν. Καὶ οἱ Γενουθίσοι ἐποί- 
Ρ 

χασι" μαντατοφόρον ν. εἰς τὴν Γένουοχν τὸν Λά ζαρο ο Χάλχο, πουρ- 

ζέζην τῆς ᾿Αμμοχούστου, χαὶ τὸν Τζὰν τ᾽ ᾿Αντρίαν (Ὁ): χαὶ 

παγαίνοντα (6) οἱ ἄνωθεν «εἰς τὴν Γένουθδαν, ἐστράφησαν εἰς 
ι ᾽ 

᾿ Δα Δ) τ) ν Ω ""» ΗΝ “ “1 “,"» -- ΚΡΕΡΑ Ἕ 3 τὴν ᾿Αγχῶναν χαὶ ηὗραν τὴν καοαοέλλαν φορτωμξένην Υ μὸ 

ίχα σιτάριν, καὶ ἦρταν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. 

Τοῖς ἡμέραις ἐχείναις ἦρτεν εἰς τὴν ᾿Αλιχὴν ἕναν ξύλον 

Κατελάνιχον τοῦ Ποῦντζε Τζηνιὸ λ, χαὶ υἱ « γαλιόττα τοῦ Ν.- 
“ ᾿ ε “Ὁ. 

χὲλ τὲ ὙΓῸΣΕ χαὶ τὰ τὴν ἃ τονωμΝ ϑρπὲν ὃ δὲν τς Περες. 

. χαὶ ἔπεψέν τον Ἂ ἐὰ σπίτιν του Ἔ τὸ ἅν. καὶ ἔφα- 

γὲν χαὶ ἐχοιμήθην" χαὶ ἐπαρακάλεσέν τον νὰ γράψῃ χαρτὶν 

υ. ς τὴν ἀξενΦκνι του, 
ΠῚ ἘΥΡΝ - ΔΕ ΦΕΣ τοῖς ΡΝ. ως τὰ 

χαὶ ἂν ἦναι ὁρισμός του νὰ τοῦ δώσῃ τράτα νὰ ᾿βγάλῃ α΄ υό-. 

(1) ὀχτωύρίου. (2) ὀχτωύρίου. (3) Μπερεὰλ. (4) ὀχτωύρίου. (6) 

Αἰντρία. (6) πηγαίνοντα. 
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δια σιτάριν διὰ νὰ πάρῃ εἰς τὴν Ρόδο (1). Καὶ ἔγραψέν του 

χαρτὶν, καὶ ἦρτεν εἰς τὸν ρήγαν, χαὶ ὃ ρήγας δὲν τὸ 

χανένα φανόν" χαὶ θωρῶντα πῶς κανέναν φανὸν δὲν τὸν ἔδει- 

ξεν, ἐστράφην τἀμπρὸς ὀπίσω εἰς τὴν ᾿Αλικὴν γὰ μπῇ εἰς τὴν 

γαλιάτζαν. Καὶ ὁ τζιθητάνος ἐχράτησέν τὸν χαὶ εἶπεν του: 

ἔχε ἀπομονὴν καὶ θέλεις ἔχειν πᾶσα ; 

ρῆγα. Καὶ ἔμεινεν εἰς τὴν Κύπρον. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρταν εἰς τὴν Πάφον δύο χά- 

τεργὰα, τὸ ἕνα ᾿νοῦ Τζιτζιλιάνου (3) τοῦ Μαουτζίου τὲ Κοστάν- 

τζου, καὶ τὸ ἄλλον ἐζήτησε σάλοοχουντοῦτο διὰ νὰ μπῇ εἰς 

τὸν λιμιόναν τῆς Πάφου. Καὶ εἰς τὴν Πάφον ἦτον χαπετάνος 

ὃ μισὲρ Τζουὰν Μισταχέλης, καὶ ἔποιχέν του σάλ 

Ψψεν χαρτὶν τοῦ ρηγός. Γροικῶντόά τὸ ὃ ρήγας, μοναῦτα ἐχα- 

βαλλίχευσεν χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Πάφον, χαὶ ἐτζάχισεν τὸ σάλθο ΕΣ οἴ φ 
ἐ πῇ 

συ τ (ἡ ΕΣ ᾽ Ὸ" , ᾽ , , 

ΟΟ ὡς ποὺ γαρτη εις τὴν χώραν, διὰ να ὀρδινιάση χαπετανον. 

Καὶ ἐλθόντος του εἰς τὴν χώραν, ἔφερεν καὶ τοὺς δύο χαπετά- 

χ 

χαὶ ππορραῦο, χαὶ τὰ ̓ χώο ἸΈΡΩΝ 
ῳΝΦ 3, , “ἢ 

Καὶ εἰς ὀλίγα! ς ἡμέραις ξδωχεν μίαν ὄμορφγτν οένταν τοῦ 
ἰς ; ἔπι ἷ 

μισὲρ Μία χουτζίου τὲ τας ἐἀῥεξοί! τὴν Βάόλαν, τὸν Κο ονόχηπον» 
Α ΄, χ 

τὰ Λυμπία (4), χαὶ τὴν Κακοτρύγητην, τὸ ἼΑρσος τῆς Μεσα- 
“, ’ ι [2 “-»“ » ὅπ σ [τ 

ρίας, χαὶ ἕτερα, καὶ ἐποῖχέν τον ἀμιράλην τῆς Κύπρου, χαὶ ἅρ- 
δὲ σ 

μασέν τὸν καὶ μὲ τὴν κόρην τοῦ σὶρ Τουμᾶς τὲ Βερνῆ, καὶ 
᾿ ; ὅρὶς - ἐχόάρισέν του χαὶ τὰ σπιτία τοῦ Πενέττου Παραδιζῆ. Καὶ τὸν 

ἄλλον τω τὸν ἀν κς εἶχέν τον πολλὰ ἀχριθόν, 
Ν 

(1) Ῥόδον. (2) ἀπλ ρίν. (9) τὸ ἕνα Τζχιτζιλιάνον. (4) 

ΝΕΣ ΠΤ ἘΣ : 90 
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ι Α ΩΣ 7“ , , Γ, ι 

ταις, χαὶ δὲν ἐθέλησε νὰ σταθῇ, Α: ἦτον ἁρμασμένος, καὲ 
"7 , ε ᾿ Α , 

ἐζήτησέν του ὁρισμὸν νὰ παγῇ εἰς τὸν τόπον του᾿ χαὶ γροι- 

χῶντα ὁ ρήγας, ἐχόρισέν τοῦ πολλὰ χανίσχια εἰς πολλὰ δου- 
- κάτα, καὶ ἔδωχέν του ὁρισμὸν καὶ Πῆγ5): 

Τὸ ἐλησμόνησα νὰ γράς ω ὀμπρός 

ΜΕχονεα χαὶ ἐσηχώθην ὁ δ ωτο: τοὺς Σαρακηνοὺς ἀπὸ 

τὴν Κερινίαν, καὶ ἐπῆγαν νὰ πᾶν νὰ περάσουν, χαὶ ἐμεῖναν οἱ 

Μαμαλούχιδες χαὶ οἱ χαλφουσίδες ιὲ τὸν ρῆγα, καὶ οἱ ἀφέν- 
: 
σαν εἰς τὴν Κερινίαν ἐχάτζαν εἰς βουλὴν μὲ τὸν 

ρὲ Λοῆς {4} χαὶ ἐφάνην τους, ὅτι ἡ κυρὰ ἡ ΤἘζαρλόττα μὲ τὸν 

ἄντραν τῆς νὰ π ἀγῃ εἰς τὴν Ρόδον εἰς τὸν μέγαν μάστρον 
" - Υ ΠΟΥ ΡΥ ΟῚ ἽΝ ήνα ἂν ἐμπορήδῃ, νὰ πήρην τὶ ὶ γὰ (2) φέρῃ δύναμιν, ἂν ἐμπορήσῃ, νὰ πάρῃ τὸ ρηγάτον. Καὶ 

ἐπῆρεν τὸ κάτεργον τῆς Ρόδου καὶ τοῦ Σὸρ τὲ Νάθες, χαὶ ἐ- 

ἣν Ῥόδον (9): χαὶ μοναῦτα ὃ μέγας μάστρος χαὶ 

.-Θ «ἢ 
τ)- « «ἢ δὰ ὧν ΟἹ εὶ ἴ ο». [] ἝΝ “ » « τους μεγάλην τιμὴν καὶ πολλὰ ἀ- 

πλαζιρία καὶ χαλὴν- συντροφίαν᾽. Καὶ εἰς ὀλίγαις ἡμέ ἔραις ἐστρά- 
κ 

- 

φησαν εἰς τὴν Πάφον, καὶ ἐπίασαν εἰς τὰ χαστελλία. Καὶ θω- 

ὁ χαπετάνος ὁ μισὲρ Τζουὰν Μισταχέλης, μοναῦτα 

στρεψεν τὰ χαστελλία εἰς τὸ χέριν τῆς ρήγαινας" χαὶ μοναῦτα 

ἡ ρήγαινα ἔραλεν τὸν μισὲρ Π'ὲρ ᾿Εμπαλὸ χαπετάνον᾽ καὶ τὸν 

μισὲρ Τζάχο Μάχε ἐπῆρέν τον εἰς τὴν ἜΡᾺΝ αν" χαὶ ἐπαράδρς 

χεν τὰ χαστελλία τοῦ μισὲρ Πιὲρ ἜΡπΕ 

(1) Δογῆς. (2) διὰ νὰ. (8) Ρόδο. (4) Λογῆς. (6) ἦρταν, (6) Πά- 
φο. (1) ᾿Εμπαλὸν. 
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Θαίνωντα ὁ Σὸρ τὲ Νάδες ἀπὸ τὴν Ἡυτα τα; ἦτον τζιθητά- 

νος ὁ Δημήτρη τὲ Κορός, χαὶ θωρῶντα τὰ κάτεργα ὁ Δημή- 

τρῆς, μοναῦτα ἐχαθαλλίχευσεν μὲ ̓ κείνους ὁποῦχεν χαὶ ἐπῆγεν 

εἰς τὸν γιαλόν, χαὶ ἐποῖκαν μίχν ὄμορφην παταλία (1), καὶ 

ἐσχοτώθησαν (2) ἀπὸ τὸ ξύλον ζ΄ ἀνομάτοι, καὶ ἀπὸ τοὺς ἄλ- 

λους γ΄, καὶ ἐλχοώθησχν χαὶ πολλοὶ ἀπὸ ΕΝ μίαν μερίαν καὶ 

ἀπὸ τὴν ἄλλην. Καὶ θωρῶντα τὰ κάτεργα πῶς διάφορος δὲν 

Ο 
3 Ζ 

ἴγαν, ἐσηκώθησαν χαὶ ἐπ τῆγαν εἰς τὴν Πάφον, χαὶ ἐθγάλαν τὸν 0) 

Εἰ μπαλῶ (9), χαὶ ἐθάλαν τὸν Πέτρο τὲ Νάθδες: καὶ χεῖνος ἐ- 

στρόφην εἰς τὴν Κερινίαν. Καὶ μανθάνωντά το ὃ ρὲ Τζὰχ, πῶς 

τὲ Νάθες ἐπῆγεν εἰς τὴν Πάφον χαὶ ἐποῖχεν χαπετάνον 

"“ἷ 

τὸν Πέτρο τὲ Νάόοξς, ἔογαλε τὸν Δημήτρη τὲ Κορὸν ἀπὸ τὴν 

Πενταγίαν χαὶ ἔπεψέν τον καπετάνον εἰς τὴν Πάφον. Καὶ πα- 

γαίνωντα, ἐποῖκεν ἕναν ὁρισμὸν χαὶ ἦρταν οὗλο: οἱ τουρχοποῦ- 
Ὁ ᾿ τ ε ᾿ ΎΡΡΙΣΙ 5 ἘΡΣς ἐΞ τ τς Ξ Ἐ ον 

λοι χαὶ οὗλοι οἱ φραγχομάτοι ὀμπρός του, χαὶ ἐτριγυρίσεν (4) 

ία χαὶ ἐστηνοχωρῆσέν (Ὁ) τους πολλά. Καὶ ὁ Πέ- 

μέσα ᾿ς τὰ χαστελλίχ εἶχεν Φράγχους χαὶ Κυ- 

᾿ούς, χαὶ ἐογαῖναν ἀπὸ τὸ χαστέλλιν χαὶ ἐπολε- 

υΐζαν μὲ τὺν Δημήτρην. Ταῖς ἡμέραις ἐχείναις εὑρίσκετον εἰς 

του, ἀνὲν καὶ θέλῃ νὰ πᾷ νὰ συντύχῃ μὲ 

. Καὶ ἐδῶκέν του ὁρισμὸν, κα υ 

( ἢ Κορό, νὰ τὸν ἀφήσῃ νὰ συντύχῃ 

τοῦ Πέτρο τὲ Νάοες. Καὶ πηγαίνωντα (6) ὁ Μισταχέλης εἰς 
᾿ , " »Ῥ “ὶ ΜΆ ΤΥ 

τὸν Πέτρο τὲ Νάοες, ἂν ἔχῃ ἀπλα- 

᾽ ο νὰ συντύχῃ μετά του, χαὶ ἔχε: ὁ- 
" ρἰσμὸν ἀπὲ τὸν ρὲ Τζάκ' χαὶ μονχῦτα ἐποῖκέν του σάλθο- 

(1) πχταλίαν. (9) ἐσχοτῶσαν. (8) ᾿Εμπαλόν. (4) ἐτριγυρίσαν. (δ) 
- 

ἐστενοχωρῆσαν . (6) παγαίνωντα 
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χαὶ ὁ Μισταχέλης ἐπῆγεν εἰς τὰ καστελλία, καὶ ἐξέθην καὶ 

ὃ Πέτρο τὲ Νάδες ἀποὺ μέσα καὶ ἐσυντύχαν, καὶ ἀπεχεῖ ἀ- 

ποχαιρέτησεν πᾶσα εἷς, καὶ ἐπῆγαν" χαὶ τὸ πωρνὸν εὑρέθη- 

σαν ἀντάμα" καὶ μὲ πολλαῖς προυμέσαις ἁποῦ ἐπρουμουτίασεν 
ἰ 

ε 

ὁ Μισταχέλης τοῦ Πέτρο τὲ Ναόες, ἔστρεψεν τὰ χαστελλία τοῦ 

ρὲ Τζάκ. Καὶ ὁ Μισταχέλης ἔπεψεν χαρτὶν τοῦ ρηγὸς (1) μὲ 

τὸν Παλίαν Σάλαχαν" καὶ θωρῶντα τὸ χαρτὶν ὃ ρὲ Τζάχ, ἐ- 

πῆρεν μεγάλον ἀπλαζίριν" χαὶ μοναῦτα ἔγραψεν χαρτὶν ὃ ρή- 

γὰς (2), καὶ ἔπ τὰ ΤΟΙΣ εἰς τὴν Πάφον: χαὶ τοῦ Παλία Σά- 
᾽ ΄ "δ᾿ 

λαχα ἐχάρισέν του τὰ χωργία τοῦ σὶρ ᾿Αλησάντρου Καπάδοκα, 

τὸν Κουχᾶν (9) "τῇ τὸν Μονιάτην- καὶ εἰς ὀλίγαις ἡμέραις 
ΡΝ τ ΄ ᾿ » Ν 5 ᾿ ν 
ἐσήκωσέν τού τα χαὶ ἔδωχέν τὰ τοῦ Πενέττου ἀπὲ τὸν Μω- 

ρήαν. Καὶ ᾿᾽χεῖνοι ἦρταν εἰς τὴν χώραν ἀπὲ τὴν Πάφον" χαὶ 

ἐπῆγαν οὗλο!: () οἱ Μαμουλοῦχοι καὶ πολλοὶ χριστιανοί, χαὶ 

ἐμπάσαν τὸν τοὺμ Πέτρον εἰς τὴν γώραν μὲ πολλὴν τιμήν, 

χαὶ ἐπῆράν τον ὀμπρὸς τοῦ ρηγὸς (Ὁ), καὶ ἐκάτσαν τον εἰς τὰ 

σπιτία τοῦ Παραθιζῆ" χαὶ πεῖσ του μίαν μεγάλην ρένταν. 

Καὶ εἰς τὴν ἐχρονίαν αυξ γ΄ ἐπέψαν ἀπὸ τὴν Κερινίαν 

τὸν χούντη τὲ Τζὰφ τὸν Φλουρῆν εἰς τὴν Πόλιν διὰ μαντα- 
ι ᾿ , ε λα ν τῇ ἢ ἐααρ Οσρανς τς ἊΝ τοφόρον᾽ καὶ τὴν ἀδελφὴν τῆς γυναίκας του εἶχέν τὴν ἕνας πα- 

χ 
μὲ τὸν κούντη, νὰ μιηνύσῃ νὰ πάγῃ ἡ γυν τ 

Πόλιν, διὰ νὰ τὴν ἰδῇ ἡ ἀδελφή τῆς, ἢ τὰ με: χ του" καὶ 

«᾿- ας, ἡ ποίαις ἦτον Καταχουζηναῖς. Καὶ ἬΤΟΝ ἧ παχίας 

ναὶ 
, 

ἐμήνυσεν ὁ χούντης, χαὶ ἡ γυναῖχά του δὲν ἐθέλησε νὰ πᾷ, 
" , ᾿ ἣδΝ 

οὐὸξ τὰ παιὸιά τῆς νὰ πέψῃ" χαὶ ἔχοντα χαὶ ὁ 
ε - ! ἥν, : ᾽ὔ ε 

παγῇ ἡ γυναῖκα ἃἅ του, οὐδὲ τὰ παιδιά του (6), ἐτραχτίασεν ὃ πᾶ-- 

χίας καὶ ἔοαλεν τὸν χούντην εἰς τὴν φυλαχήν, καὶ εἰς ὀλίγαις 

ἡμέραις ἐδγάλαν τον χαὶ ἐκόψαν τὸν ἀπὲ τὴν ζώσην χαὶ 

ἐκάτσαν τον εἰς τὸ λαπρὸν (8) καὶ ἐκά 

(1) ρὲ Ἔζὰχ. (2) ρὲ Τζὰκ. (3) Κοχᾶν. (4) ὅλοι. (6) εἰς τὸν ρῆ- 

γαῖ. (6) τῆς. (7) τὴ ζῶσιν. (8) λαμπρὸν. 

άψαν ον" 
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Καὶ εἰς τοὺς (1) αυξ γ΄ ἐστενοχώρησεν ὁ ρὲ Τζὰκ τὴν 

Κιρινίαν τόσον πολλά, ὅτι πίον ζωὴν δὲν εἶχαν " χαὶ ἐφάγᾶν 

χαὶ σχύλλους καὶ κάτταις, χαὶ ἕναν αὐγὸν ἔξαζεν (2) ἕναν 

λοχοτίνιν. Καὶ μέσα ἢ ἤτον χαπετάνος ὁ Σὸρ τὲ Ν Νάόες, χαὶ ἐ- 

τραχτίασεν (9) ὁ ᾿ Τζὰκ χαὶ ἐπῆρέν τον γαμπρὸν εἰς τὴν 

παστάρδαν τοῦ θειοῦ του" καὶ μοναῦτα ἐπῆρέν τὴν. 

χ θ΄ αὐγούστου ἐπῆρεν τὴν ᾿Αμμό- Καὶ εἰς τοὺς 1} ὸ 

χουστον, ὡς γίον τὸ εἴπουν ὀμπρός" καὶ πέρνωντά τὴν ἔῤχλεν 

μέσα καπετάνον τὸν Κουνέλλαν (4) καὶ εἶπέν του ----᾽ δὲ πῶς σοῦ 

τὸ λαλῶ" ἂν ἔρτω νύχταν, νὰ σοῦ πῶ ν᾽ ἀνοίξῃς τὸ χαστέλλιν, 

νὰ μὲν (5) τὸ ἀνοίξῃς, καὶ χράτησ᾽ τὸ δυνατά" χαὶ τοῦτο σοῦ 

λαλῶ, ἀπάνω εἰς τὴν ζωήν σου! Καὶ ὁ καπετάνος ἐννοιάστην 

νὰ πάρῃ τὴν ᾿Αμμύχουστον, γιὰ νὰ σχοτώσῃ τὸν ρήγαν, νὰ 

πάρῃ τὴν Κύπρο. Καὶ ὁ ρήγας ἔνωσέν το, καὶ πάγει τὴν νύ- 

κταν εἰς τὸ χαστέλλιν χαὶ μὲ τοὺς Σαρακηνούς, χαὶ βάλλει 

φωνὴν εἰς τὸ καστέλλιν νὰ τοῦ ἀνοίξῃ ὁ Κουνέλλας καὶ εἶ- 

πέν του: ἔχω ὁρισμὸν ἀπὲ τὸν ρήγαν ἀπάνω εἰς τὴν ζωήν ῥου, 

ὅτεν ἔρτῃ ἐκεῖνος μὲ τὸ χορμίν του νύκταν, νὰ μὲν τοῦ ἀνοίξω 

τὸ χαστέλλιν. Καὶ τὸ πωρνὸν ἐλεμεντιάστην τὸ τοῦ ρηγός, 

χαὶ χεῖνος ἀποδιάθασέν τὸν μὲ χαλὰ λογία. Καὶ μηνᾷ εἰς τὴν 

Λευχουσίαν, ὅτι νὰ εὑρεθοῦν τὸ μεσανυχτιχὸν ὅσοι σορδάτοι εἷ- 

γαι χαὶ Φράγχοι καὶ Ρωμοί (6), ναὐρεθοῦν καλὰ ἀὐβμάτωμενοι 

εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. Καὶ τοὺς Σαραχηνοὺς ἔπε εψέν τους καὶ 

ἐπῆγαν χαὶ ἐμεῖναν εἰς τὴν ᾿Αμασαρίαν᾽ χαὶ ἐχράτησεν δύο 

Σαραχηνοὺς, τὸν Τζάκον ὁποῦ ἐόάπτισεν καὶ τὸν Κουρκουμᾶν. 

Καὶ ἐπῆγαν εἰς τὸν χαιρὸν χατὰ τὸν ὁρισμόν του, χ' ἔπεψέν 

τους, χαὶ οὕλους τοὺς Σαραχηνοὺς ἐσχοτῶσάν τους. 

Καὶ ὁ Τζάνι Πὲκχ εἶχεν ἀδελφήν, χαὶ μαθάνοντα πῶς ὃ 

(1) εἰς ταῖς. (2) ἤξαζεν. (8) ἐτραχτίασεν. (4) χαπετάνο τὸν Κο- 
νέλαν. (6) μηδὲν μοῦ. (6) Ῥωμαῖοι. 
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ρήἡγᾶς ἐσχότωσεν τὸν ἀδελφόν τὴς Χαὶ τοὺς Σαραχηνούς, ἐπῆγεν 

ὀδιπρὸ ῦ σουρτάνου (4) καὶ ἐζήτησε νὰ τῆς ποίσῃ δίχαιον (9) 
ΧΈΡΙ . ὙΉῊΣ ε ΄ὔ Ύ σον. ἢ - 
ἀπε τὸν ρὲ Τίαχ" ἡ ποῖα ἦτον μεγάλὴ χυρά. Καὶ μοναῦτά 

ὃ ρήγας ἔπεψεν μαντατοφόρον εἰς τὸν σουρτάνον μὲ μεγάλα 

χανισχίχ, λαλῶντα πῶς ἐθέλαν νὰ τὸν σχοτώσουν. Καὶ χείνη 

χαθημερινὸν ἐπήγαινεν ὀμπρός του, χαὶ ἔχλαιεν κ' ἐλάλεν του: 

ἀφέντη, διὰ ἕναν χοιρίδιν νὰ χαθῇ τόση ἀομιάδα, χαὶ νὰ σχο- 
ἮΝ , " Ν᾽ι᾽ .; 

τώσῃ χαὶ τὸν ἀδελφόν μου! Καὶ ποτὲ δὲν τῆς ἐλ οοίχησεν, διότι 

εἰς τὴν Συρίαν εἶχεν ὁ ρήγας πολλοὺς ἁποῦ τὸν ἀγαποῦσδν. 

Καὶ ὁ σουρτάνος ἐμήνυσεν πολλὰ παραπονήματα τοῦ βϑηγός. 

Καὶ θωρῶντα ἀδελφὴ τοῦ Τζανίπεχ, πῶς ὃ σουρτάνος 
᾿ έ ἣρ Α ΧΑ » 

δὲν ἦτο γὰ τῇ σῊ βενοτοῦ: ἐννοιάστὴ νὰ πέψῃ νὰ τὸν 

" 

ὰ 
3 

Ἢ κα ς Ψ 

σχοτώσῃ᾽ καὶ ἐξενίασεν ἕναν Σχραχηνὸν, χαὶ ἥρτεν εἰς τὴν Κύ- 

πρὸν εἰς τὴν ᾿Αμ 
[4 

μόχουστον, ὡς γίον πραμχτευτής χαὲ εὑρί- 

σχει (8) τὸν ρήγαν Χάτω ᾿ς τὸν (4) ᾽γιαλόν, χαὶ πάγει Χοντά 

τοὺ, καὶ ἀκτυπᾷ του μίαν πουναλλίαν εἰς τὸν λαιμόν" χαὶ ὃ 

ρήγας ἐσύρτην (5), καὶ ἔδωχέν τον ᾿ξωπέτοιν. Καὶ μοναῦτα 

ἔπεσεν εἰς τὸν γιαλόν, χαὶ ἐπέσαν καὶ ἐδχοτῶσᾶν τον. 

Καὶ εἰς τοὺς «υξθ΄ ἐγίνην μεγάλη πεῖνα εἰξ᾽ τὴν ΚύΞ 

προ, διότι ἐγίνην μέγα μύρτος" καὶ τὸ σιτάριν ἐπουλέτον δέχα 

τὸν μόδιν" χαὶ ἀπὸ τὴν πεῖναν ἐπεθάναν πολλοί. Καὶ ὃ ρή- 

γὰς ἐποῖκεν πολλὴν προθιζίουν (6), χεὶ ἔπεψεν χ' ἔφερεν σιτά- 

ριδ᾽ ὁσ᾽ ὥς που χαὶ ἔφτασεν ἡ ρέντα, χαὶ ἀγιτιάστην τὸ νησί. 

Καὶ εἰς τοὺς «υο΄ ἦρτεν ἕναν θανᾶτὶκόν, ζαὶ ἐπάντης- 

σεν (7) δυώμιση χρόνους, χαὶ ἐπέθανεν τὰ τρίᾳ μερτιχὰ τοῦ 

νὴἡσίου. Καὶ ὃ ρήγας ἐπῆρεν ἐχείνους ἁποῦ τοῦ φάνην (δ) χαὶ 

ἐπῆγεν εἰς τὸ ᾿Αχάκιν' χαὶ ἐποῖκεν μεγάλαις βλέπησες; χαὶ 
, ᾽ φὶὸ Α " » ͵ 

τινὰς ἀπὶ ἐχεινοὺς δὲν ἐπέθανεν. 

(1) σουλτάνου. (3) χρίδιν. (8) ηὗρεν. (4] εἰς τὸν. (5) ἔφτασεν τον. 

(6) προδιζίου. (7)] ἀπάντησεν. (8) ἐφάνην. 
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᾽ ᾽ , - ᾽ Α ᾿ ξ ε “ ΣΝ μὴ 

Αχόμη ἀδιζιάζω σας, ὅτι ἀπὸ τοὺς ξένους ἁποῦ ἦρταν 

εἰς τὴν δούλευσιν τοῦ ὙΠῸ ἦρτεν καὶ ἕνας Τιάχουμο Μίαρ- 

πέζης" γαὶ ἅνταν ἦρτεν εἰς τὴν Κύπρον ἦτον ἀνυπόλητος, μὲ 

μίαν γρίζαν φορημένος" χαὶ χρβδυδηιαθ τὴν (1) μίαν τζάχράν, 

χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν χάμπον τῆς ᾿Αμμοχούστου μὲ τοὺς προδέ- 
΄ὔ 3) 

λοιποὺς, καὶ ἐποῖκεν τίποτες ἄρματα" χαὶ ἐδῶχόάν τοῦ υηνίον 
: 

ὑὲ τοὺς προδέλοιπους᾽ χαὶ διχόχίνοντα ὀλίγος χαιρός, εὑρέθην 

ὃ Νιχόλας ὁ Παλέρμος, ὁ ποῖος ἦτον πάροιχος τοῦ χούντη τῆς οοι 

Τοίπολης χαὶ ἐλευθερώθην, χαὶ ἦτον ΕΝ χαὶ ἐποῖχεν Ξ ὶ ἵ Ξ 

χἄποσα καρτζα, χαὶ ἐπῆρεν τὸν ἄνωθεν Γιάκουμον γαμιπρὸν 
«αἱ ΄ “᾿ , 

εἰς τὴν κόρην του, καὶ ἐγίνην ὁ ἄνωθεν Γιάχουμος τζιτατίνος 

χαὶ ἐποῖκεν τὸν ὃ ρήγας πζιθητάνον εἰς τὴν Πενταγίαν καὶ 

ὁ Π 

τὸ χρυφὸν πάντα ἐλάλεν καχὸν διὰ τὸν Πέτρο Τάδιλα. Κα 
Ἢ 

Ο᾽).-.. τρο Τάῤιλα ἦτον ἀφορμὴ τοῦ χολοῦ του, χαὶ χεῖνος εἰ 

εἰς τὸν καιρὸν τοῦ θανατιχοῦ ὁ Πέτρο Τάδιλα: ἐπῆγεν εἰς τοῦ 
ὩΣ 

ς«ς ξ Ὁ “Τὺ » ΧΝ ὃς φ«Ὑ Μόρφου, καὶ ὃ αὐτὸς Γιάχουμος, καὶ ὁ Καρτζερᾶς ὁ Χ 
ὯΝ 

ἄλλοι. πολλοί, διὰ τὸ θχνατιχόν. Ὁποῖος Καρτζερᾶς ἦτον βα- 

χλιώτης τοῦ ρηγός, χαὶ ἦτον πεθερός του ὁ μισὲρ Τί ζουὰν Νι- 
-“ 

᾿ 

δι} χαὶ εἰχεν εὐρξιν τοὺς λᾶς τῶν χορ. των, τοὺς εἶχεν 

ἔτρο Τάῤιλας χαὶ ἦτον ἐχεῖ χαὶ ὠρὸ: ινέχζεν διὰ τὴν σχά- 

ὃραν (2): χαὶ ἦτον χαὶ ὁ ἄνωθεν Γιάχουμος (3), καὶ ποῖκεν ἄ 

πολλὴν φιλίαν μὲ τὸν Καρτζ ἐρᾶν τὸν Χίμην, καὶ εἰς τὴν με- 

γάλην φιλίαν ἁποῦ ποῖκαν, ἀποσχεπάστην ὁ νεῖς τοῦ ἄλλου- 

χαὶ ὁ Χίμης εἶπέν του ὅ, τι εἶχεν ἡ χαρδιά του" χαὶ ἐποῖκαν 
ἊΣ, ι ,ὔ ᾿ ᾽7 

ἀδελφοσύνην. Καὶ ὡς γίον εἶναι φανερὸν χαὶ ὁ ρήγας ἐπολόμαν 

πολλὰ χαχὰ χαὶ περιπσσαῖς ἀντροπαῖς τοὺς Κυπριῶταις, χαὶ ἡ- 

σὰν πολλὰ παραπονημενοι, χαὶ ὁ Καρτζερᾶς ὁ Χίμης ἦτον 
" Υ φ ε " ΄ " 

πολλὰ παραπονημένος" χαὶ ὡς γίον ἐγυρίζαν μὲ τὸν Γιάχου- 

μὸν λαλεῖ τοὺ ὁ Καρτζερᾶς: Γιάκουμο, ἔθελε σὲ βαστάξειν ἡ 

(1) ἐλικουύριάστην. (9) σχάρδαν. (3) Γιάχομος. 
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ψυχή σου νὰ ποῖχες ἐκεῖνον τὸ νὰ ᾿ποῖχα; Καὶ λαλεῖ του ὁ 

Γιάκουμος: μισὲρ Καλσερᾶ, μαχάρι νὰ σὲ ᾿βάσταν ἐσέναν ἡ ψυ- 

χή σου, ὡς μὲ βαστᾷ ἐμέναν! πέ μου τίντα πρᾶμαν θέλεις νὰ 

ποίσῃς, καὶ θέλεις μὲ ἐγρωνίσειν, ὡς γίον νὰ τὸ ποῖχες ἐσού! 

Καὶ ἀπολογήθην ὁ Χίμης καὶ εἶπέν του: ἀνίσως χαὶ ὃ ρήγας 

γὰ σοῦ ᾿ποῖχεν ἀντροπὴν, ἴντα ἔθελες (1) ποίσει μετά του; ᾿Α- 

πολογήθην ὁ Γιάχουμος χαὶ λαλεῖ του: ἔθελα τὸ σχοτώσει. Καὶ 

ἄλλα πολλὰ τὰ ἐσύντυχαν, καὶ ἐμουλλῶσαν. 

Καὶ διχδαίνοντα τὸ θανατιχόν, ἐστράφησαν οὗλοι εἰς τὴν 

χώραν. Καὶ μίαν ἡμέραν εὑρίσχεται ὁ Καρτζερᾶς ὁ Χίμης μὲ 

πολλοὺς ἁποῦ παραπονοῦνταν διὰ τὸν ρήγαν, ὁ νεΐς ἐπαραπο- 

νᾶτον διχτὶ ἐσήχωσεν τὰ χωργία του, καὶ ἄλλοι παραπονοῦν- 

ταν πῶς τοὺς ἐποῖκεν ἀντροπὴν εἰς τὸ σπίτιν του (2), ἄλλοι 

διὰ τὴν συγγενατρίαν του" καὶ ἐπαραπονᾶτον ἕνας ἀπὲ τὸν 

ἄλλον, καὶ ἐλαλοῦσαν: κάλλιον νἄμεσταν ἀποθαμένοι, παρὰ τὴν 

ἀντροπὴν ἁποῦ ἔχομεν ἀπὲ τὸν ἀφέντην μας! Καὶ γροιχῶντα 

ὁ Χίμης ταῖς παραπόνησές τους, δὲν ἔδειξεν χανένα φανόν. Καὶ 

τὸν σεττέόρην (3), τὸ πικρόν του ροιζιχὸν εὑρέθην ὃ Καρτζερᾶς 

μὲ τὸν ἄνωθεν Γιάχουμον, χαὶ λαλεῖ του: αὖρι τὸ πωρνὸν ποῖσε 

ναὐρεθοῦμε νὰ συντύχωμεν! Καὶ λαλεῖ του: μετὰ χαρᾶς. Καὶ 

ἀποχαιρέτησεν ἕνας τὸν ἄλλον χαὶ ὅσον ἐξημέρωσεν, ἐπῆγεν ὁ 

Γιάχουμος εἰς τὸ σπίτι τοῦ Καρτζερᾶ τοῦ Χίμη, καὶ ἐχαδαλ- 

λικεῦσαν χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὸν Σὰν Τζουάνην, καὶ ἐνέθησαν εἰς 

τὴν ἐχχλησίαν, καὶ ἐγροικῆσαν λειτουργίαν - καὶ λαλεῖ ὁ Χίμης 

τοῦ Γιάχουμου: ἴντα σοῦ φαίνεται ἀπάνω εἰς ταῖς ἀντροπαῖς 
-“ 

ἁποῦ μᾶς πολομᾷ ὁ ρήγας χαθημερινόν, χαὶ ἀντροπιάζει μας; 

εἶναι χρῆσι νὰ ποίσωμεν ρεμέδα! Καὶ ἀπολογήθην ὁ Γιάχου- 

μος καὶ λαλεῖ του: φαίνεταί σοῦ χαὶ ἔχω υεγαλείτερην χαράν, 
Α πν ᾿ " ε 

παρὰ τοῦτον; Καὶ ἀποσχεπάστην του ὁ Χίμης εἴ τι εἶχεν ἡ 

(1) ᾽θέλες. (2) σπίτιν τους. (8) σεπτέῤρην. 
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χαοδιά χαὶ διὰ οὕλους τοὺς συντρόφους ὁποῦ συντύγα αρὸδιά του, καὶ διὰ οὕλους τοὺς συντρόφους ὁποῦ συντύχαν μ. 

τὸν Χίμην. Καὶ εἰπέν του: ἐγὼ εἶμσι ὅτοιμος καὶ πρῶτος! 

Καὶ ἐθγαίνοντα ἀπὲ τὴν ἐχχλησίαν, λαλεῖ ὁ Χίμης τοῦ Γιά- 
ΤᾺΝ κι , -ὠ“- ε κ 

χουμου. ἀδελφέ, παρχχαλῶ σε, ὡς γίον πιστὸς φίλος, τὰ λογία 
« ΄ 7, ι 6 Ὁ Ἁ 

ἁποῦ συντύχαμεν νάναι μέσον μας, διχτὶ τίποτες δὲ" γινίσχεται: 
ΐ ι Ω “ἮΛἪ!. 

διατὶ ἡ παραπόνεσι πολλὰ πολομᾷ: χα 

ς 
Α ς “- -Ὁ Μ - ᾽ » 

τὴ φορὰ ἁποῦ ἐπθυυἀετὰ ἕνας τοῦ ἄλλου! Καὶ χποχαιρε- 

τιστῆκαν. 

“" 
Καὶ ὁ ὃ Γιάχουμος μοναῦτα ἐπῆγεν εἰς τὸν ρήγαν, χαὶ λα- 

λεῖ τοῦ ρηγὸς εἴ τι ἤξευρεν, καὶ ἀλήθεια χαὶ ψέματα: καὶ ὁ 

ρήγας ἔρισέν τον ἀπάνω εἰς τὴν ζωήν του, νὰ μὲν τὸ ἜΝΙ τι- 
νι “ “- « “" ) 

γὰς τὸ πῶς ἐπῆγεν εἰς αὑτῆς του. Καὶ τὴν Κερεκὴν ὠρδινίασεν 

ὃ ρήγας χαὶ ἐποῖχεν μούστραν τ 

. 

, Ξ ἀος τος Ξ » ,  ἘΔΑῚ τ 
χιάναν, καὶ ηὗρεν ἄλογα ψ΄. Καὶ μὲ 

πιάνει τὰ παιδία τοῦ Χίμη χαὶ , Χχαὶ τὸν Νιχολῆν τοῦ 

Κωσταντῇ, χαὶ τὸν Δημήτρην τὸν Πουστροῦν, χαὶ τὸν Τζιὰν 

τὸν Σέπαν, καὶ τὸν Τζάχον τὸν Σάλαχαν, καὶ τὸν Παλία τὲ 

Νόρες, καὶ τὸν Μαρτζιλίον, χαὶ ἐφέραν τοὺς ἕναν, ἕναν ὀμπρός 

τοῦ, χαὶ ἐλάλεν τους: τοῦτον εἶναι τὸ μέριτόν μου, ὁποῦ σᾶς 

ἐποῖχα Καὶ ὁ Νιχολῆς τοῦ Κωσταντῇ ἦτον παραπονημεένος, 
ὃ , Β ἔξ γα , Ν Ν , ΡΨ ΎΞΝ γύ ε 
ιάτι ὁ ρήγας ἔοαλεν τζογίαν τῆς χλήμας, νὰ παίζουν οἱ μα- 

, » ᾿ , ᾿ »ἦΝ τῳ » τ ΟΥΩΙΞ ᾿ 

στόροι εἰς τὴν αὐλήν, χαὶ ἔδωχεν τοῦ ἘΝ Νιχολὴ νὰ χω- 
΄" Νι, “ ᾿ ἢ ε ΄ὔ 

ρίζῃ, διότι ἦτον μάστρος καὶ βαλέντε ἄνθρωπος" καὶ ὡς γίον 

ἐχώρισεν, ἐφάνην τοῦ ρηγὸς τὰ χώρισεν (2) καχά, καὶ ἔρισεν 
Η Ω ᾿ Υ̓ , ἐς ἢ ὝΡ 

χαὶ ἐρραδδίσαν τον καὶ εἶχεν τὴν παραπόνησιν πῶς τὸν ἐτζου- 

ρίασεν μέσα εἰς οὕλην τὴν χώραν. Καὶ ὁ ρήγας ἐδάσταν (9) 
“ εἿ “ ὃ “ , τ Ξ ἐ 

πουνιάλον, χαι θωρεῖ τὸν πῶς τὸ βλέμμαν ποὺ ὭποΝ. ΕΓ ΦῸΝ 

(1) ὅ, τι. (2) ἐχώρισεν. (3) ἐδάσταν ὀμπρός του. 
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- ; “ο΄ ΄ Ε ,ὕὔ ὁ ᾿» 

πουνιάλον τοῦ ὙῬΠγῸς» χαὶ μοναῦτα ὁ ρήγας ἐγύρισέν τὸν 0- 
, Ν “ ᾿ ᾿ Ν »» ᾿ ὩΣ 

πίσω του" χαὶ ἦτον ἡ ἐννοία τοῦ Νιχολῇ νὰ τὸν ὁραξη, νὰ τὸν 

σχοτώσῃ τὸν ρήγαν" καὶ λαλεῖ του: ἀ, βρὲ, τοῦτον εἶναι ἁποῦ 
» ΄ εἰ ΄ » ἢ : 

σᾶς ἐτίμησα!ὶ Καὶ οὕλους ἔδαλέν τους εἰ2 τὴν φυλακὴν, καὶ εἰς 
“,«μιἯνκν , , , « 

τὰ σίδερα, χαλὰ βλεπημένους. Καὶ ἐγίνην μέγα κλάμαν χαΐ 
Α͂ ΄ σ΄ ᾿ « ε -- , ἷ . 

μέγαν χαχόν. Καὶ οἱ συ γγενάδες τους, ἣ γυναῖκιες τοὺς, καὶ 
- ΄ ὃς κἴ ᾿ Ω , 
ἐπέσαν οὗλοι οἱ τῆρτνς χαὶ χαδχλλάρι ες, χα! ἡ μάνα τοῦ, ϊ 

" ἌΘΕ .2 
χαὶι δὲν ἦτον μου. (χ ρεμέδα να συγλατε ΟῚ Ω ΘΎ 

- Ε) δ ", 

ποῖχεν ἀπόφα νὰ τοὺς χαταχόψῃ ὅλους καὶ ὠοὸδινίχσεν τ' 
ε - ᾿ ᾿ , ᾿ Α 

ἁμαξία νὰ τοὺς πάρου (1) χαὶ ἐπῆραν τὸν Νιχολῆν, καὶ τὸν 

ἢ 
τ Ν ᾿ 5 

χκαὶ τὸν Δῇ ὩμὩΤΟῊῺΝ, χαὶ ἐχόψαν τοὺς᾿ χαὶ εστ το ΧΘῚ - ὥ- δὲ 
“Ὄ 

«} 

. Ἐπ 

»"} 8 ἷΝ 

ἥν 3 Α 

σἂν τ ἁμαξία νὰ πᾶρουν καὶ τοὺς ἄλλουξ. 1 
, - ΄ ᾽ ΓΞ 3 «κ 

νὰ ἢ τοῦ δώσουν φαστιδίον, ἐμπῆχεν χαὶ ἐσφαλίστην εἰς τὴν 
7 

, ΄ ᾽ « "- , 

τζάμπραν τοῦ" καὶ ἔφτασεν ἡ μάνα του χαὶ ἡ γυναῖκες τοὺς 

ἴητ.. ες τους, δαρ ρμέναις, σουλλουρισμεέναις, ἀν υπόλυ- 
᾿ . ὃ 

καὶ ἡ συγγενάὸ ἶ 

ΡΩΝ ζᾷ Σ : ΡΞ τ“ ΩΝ ταις" χαὶ ἐτζάχισεν ἡ μάνα τοῦ ρηγὸς ταῖς πόρταις χαὶ ἐμ- 

πῆχεν, καὶ Ἴδε, δ χαὶ χείνη καὶ οὕλαις ἀντάμα, καὶ ἐζή- 

τησάν του συμπαθίον. Καὶ θωρῶντα τόσον χλάμαν χαὶ τὴν 
, » , ΄ » δὰ ""»»ν 5 7 

ἘΝῚ του, ἐσυμπάθησέν τους, καὶ ἐογῆκεν ἔξω, καὶ ἀρώτησεν 

ἐχόψαν τὸν Νικολῇ τοῦ τ βοῦν χαὶ εἶπαν του πῶς τὸν 

ἐνεαν χαὶ εἶπεν: ὁ θεὸς νὰ τὸν μακαρίσ αἱ Καὶ χεῖνοι ὁποῦ 

ἐμεῖναν, ὥρισεν καὶ ἐχτίσαν τους, καὶ ἦσαν ὥστη χαὶ ἐπόθανεν (2) 
. ’ὔ Α δι , 

ὁ ρήγας, διότι φῆχε νὰ τοὺς ἐογάλουν. 

Καὶ τὴν οὐ ἀυοα ἔπε 

τὴν Ῥώμην, τλῆ ἔπ ἀν ἔν τὸν νὰ τ τς ὅσῃ (9) μὲ τὸν πάπαν 

- , ἔΣ , 

σῇ τὴν ἁρμασίαν του μὲ τὴν κόρην τοῦ δε πϑϑδυ τοῦ Μωρέως 
͵ ΕΣ 

ἡ ποία εὑρίσχετον εἰς τὴν Ρώμην ᾽ς τὸ χέριν τοῦ Νικαία τοῦ 

γαρδενάλλη. Καὶ ἐπρεζεντιάστην ὀμπρὸς (4) τοῦ πάπα, χαὶ ἐ- 

ἴω 
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ποῖχεν τὴν μαντατοφορίαν" χαὶ ὅσα ἐπλημμέλευσεν, ὁ πότ 
ι Α ,ὔ 

δὲν ἐθέλησε νὰ τὸν χκουρουνιάσῃ, διάτι ἔζεν Θή Ν δὲ [Ὁ] ΠΝ ἝἭ πῶ, ὡς, Ὁ) 
“Ὄ 
φ, Ἴ 

, ι 5 ε ζῶν ἡ δὼ ,ὕ » 

νόμος. Καὶ ἀπὸ τὴν ἁρμασίαν τῆς χόρης τοῦ δεσπότου, ἐποῖ- 

χεὲν πᾶσα πρᾶμαν μὲ τὸν γαρδενάλλην, καὶ μὲ τοὺς προδέλο!- 

πὸυς, χαὶ ἐρχόμενος ὁ ἀρχιεπίσχοπος ἔφερεν μετά τοὺ ἕναν 
͵ὕ . Ἁ -“- ε , ι χὰ , 

πίσχοπον διὰ νὰ τελειωθῇ ἡ Ἰδρμάφια Καὶ ἔχοντα χαὶ ὁ πά- 
νἮὯΝΟ 5 ᾽ 

πᾶς δὲν ἐθέλησε νὰ τὸν χουρουνιάσῃ, οὐδὲ τὴν ἁρμασίαν ἐθέ- 

λησε νὰ ποίσῃ. 

Καὶ ἔπεψεν εἰς τὴν Βενετίαν τὸν μισὲρ Φιλίππο (1) Μ:- 
διν ᾿ ,ὔ ι . 7ὔ Α κ , 

σταχέλην, δια νὰ τελειώσῃ τὴν ἁρμασίαν μὲ τὴν ρήγαινα τ 

Κατερίναν (2). Καὶ ἐφέραν τὴν εἰς τὴν ἐχρονίαν κυο β΄ Χοιστοῦ, 

χαὶ ἁρμάστην εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ ἐγίνην μεγάλη φέ- 
Ε 

“ἀρὰ " ὃν ἁρμάστην, ἔζησεν ἕναν χρόνον, καὶ 

α ἘΦ σεν εἰς τὸ ρηγάτον χρόνους ΟΡ 

μῆνες ὀχτώ, κα 

Ἢ διαθήχη του. Καὶ ἔπεσεν εἰς τὸ χρεοθάτιν πὲ 
’ Α ΄7ὕ ᾽ , ,ὔ 

ἀυογ, καὶ γνωθωντα τὸ χορμίν του χακὰ, ἐθέλησε νὰ ποίσῃ 

Ν Σ ». σῦν ῳ ο)- [9Ἱ “Ὁ τ; [9] Ὁ: Ἵ ῶ- « - [9Ὶ 0). .φ» με [ΦἹ ὌΞ Ξ Δ νχ [9] διχθήχην χαὶ ἔφεραν τὸν 
Ν 3 , ε ον μην ΄, ΄ ᾽ 

Φιχάρδον, καὶ ἔγραψέν τὴν. Καὶ ὠρδινίασεν κουμερσάριδες εἰς τὸ 
-“ κααιι, 7 Ὰ ᾿ γῷ " κῃ , 

θη γάτον τὸν χούντην τῆς Γρίπολης, τὸν Τῴουᾶν Γαφοῦυρές, χαὶ 

ἦτον καπετάνος τῆς Αμμογοδύστου, χαὶ τὸν μισὲ» Τζὰν Πέρες Ω Ξ μμ. γῇ ν ν. μισξο -. ξρες 

χαὶ χούντη τὲ Τζὰφ χαὶ Καρπασίου χαὶ καπετάνος τῶν χατέρ- 

γῶν; καὶ τὸν Μόρφου τὲ Γρινιὲο τὸν χούντην τὲ Ρουχᾶς, χαὶ τὸν 

μισὲρ ᾿Αντρέα Κορνὰρ τὸν ἀδετούρην τῆς Κύπρου, ὁ ποῖος ἦτον 

--- θεῖος τῇ ς βήγάινας, καὶ τὸν μισὲρ Τζουὰν ᾿Αρονίον, καὶ τὸν μισὲ 

Ρίτζον Μαρίνον χαὶ τζαμπερλάνος, καὶ τὸν Πέτρο Τ (Οιλα ὁ 

χοντοσταύλης, τοὺς ποίους ὠρδινίασεν χουμερσάριδες 

«᾿Ανίσως καὶ ὁ θεὸς ποίσῃ τὸ θέλημάν του ἐ 

ΟΡ", " ) ΕἾΤΑ “" ἦν ) “2 2» ΤΥΝ ᾽ “ἡ Ξε γυναῖκα μοὺ νὰ ἦνχι χυβὰ χαὶ ρήγαινα τῆς Κύπρου ποιχ 

(1) Φιλίμπο. (2) Κατελίναν. 



4716 ΓΈ ΟΡ ΒΟΥ ΡΥ ΤΟΥ 

ὑρίσκεται ἀγγαστρωμένη" χαὶ ἀνίσως καὶ ποίσῃ κλερονόμον, τὸ Ὁ 

᾿΄ ΄- ᾿ Α , Ω ΄- “ 

παιδίν μου θέλω νὰ ἔχῃ τὸ ρηγάτον: χαὶ ἂν τοῦ ἔρτῃ θάνα- 
ῃ 4 ᾿ . Ὰ ε Χ δ ε Τῆς "Ὲ ι 

τος, θέλω τὸ ρηγάτον νὰ τὸ ἔχῃ ὁ παστάροὸος ὁ Τῴενιος και 
ΕἾ ε , νῶν .- ποῦ ἢ Ὁ ι δὲ 
ἂν πεθάνῃ ὁ Τζένιος, νὰ τὸ ἔχῃ ὁ Τ ζίας- χαὶ ανίσως καὶ δὲν 

,ὕ Ἀ Σ « , δ ι ᾽ 

ζήσῃ ἀπὶ ἐκείνους, νὰ τὸ ἔχῃ ἡ παστάρδα μου καὶ ἀνίσως καὲ 
) , ι Α " ε ΄ , 

πεθάνῃ χαὶ ᾿᾽χείνη, νὰ τὸ ἔχῃ ὁ χοντότερος χλερονύμος τοὺς 
Ψ» ε Α , , ᾽ , " 

τὲ Λουζινι χαὶ οὕτως εἶναι τὸ θέλημαν μου. Αχόύμη ἀ- ἀδ 
, 2 ᾿ “ » -- Α " , αν μέγαν τριζόρην, τὸ ποῖον ἐποῖκα με πολλαῖς στρά- 

ΠῚ ὸξ 

ἥνω ἕν 

“Ἶ 6 
᾿ ᾿ ἘΡΩ͂ ᾽ , τ ᾿ 

αις. Καὶ τὰ χάτεργα τὰ ἐχράτουν ἀρματωμένα οὗλα νὰ τὰ 
» ᾿Ὶ ᾿ ᾿ . 

ἀπαρματώσουν, χαὶ ἐχράτουν τοὺς ἀνθρώπους πολλὰ χριτηρε- 

Ὃ ποῖος ἐπέθανεν ε΄ ἰουνίου χυογ΄ Χριστοῦ. Καὶ θα- .᾿ 

φίον δὲν τοῦ ἐποῖχαν, διότι χερὶν δὲν εὑρίσχετον (4) εἰς τὴν 

Κύπρον. Καὶ ἐσχίσαν τον χαὶ ἐογάλαν τἄντερά του, χαὶ ἐπαρ- 

τζαμιάσαν τον, χαὶ ἐθάψαν τον εἰς τὸν ἅγιο Νικόλαν. Καὶ ἐδ- 

γάλαν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὲ τὰ κάτεργα, καὶ τοὺς ἄρχοντες 

ἁποῦ εἶχεν χτισμένους (2). 
: 

Καὶ τῇ ιθ΄ ἰουνίου (3) ἔπεψεν ἡ ρήγαινα εἰς τὴν Λευ- 

χουσίαν α΄ μοδία σιτάριν, διότι ἀκόμη ἦτον ἀχριθόν, χαὶ ἐπου- 

λήθην δυώμιση τὸν υόδιν. 

Καὶ ὅσον ἐπέθανεν ὁ ρήγας, ἐπέψαν μαντατοφόρον εἰς τὴν 

Συρίαν ἕναν που υρζέζην τῆς ᾿Αμμοχούστου, τὸν ᾿Αντρούτζην 

Καζόλην, διὰ νὰ ᾿ποῦν τοῦ σουλτάνου τὸν θάνατον τοῦ ρηγός. 

Καὶ ἐπέψαν χαὶ οἱ Βενετίκοι ἀπὸ τὴν ἀρμάδαν ἕναν ἈάτΡΑΎΑΥ 

εἰς τὴν βενετίαν, διὰ νὰ πῇ τὸν θάνατον τοῦ ρηγός, χαὶ νὰ 

υἱπηνύσουν ἴντα νὰ ποίσουν. 

Καὶ τῇ ς΄ ἰουλίου αὐογ΄ ἦρτεν εἰς τὴν Λευχουσίαν τὸ 

μαντάτον πῶς ἐπέθανεν ὁ ρήγας, καὶ ἐσυνπιάστησαν οὗλοι οἱ 

χοντοσταῦλοι χαὶ ὁ παλίος τοὺς Βενετίκους, καὶ ὁ μισὲρ Μα- 

1) εἶχεν. (3) ἁποῦ σαν χτισμένοι. (3) ἰουλίου. 
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,ὔ 

ούτξιου τὲ Κοστάντζος ὃ ἀμιράλης τῆς Κύπρου, ὁ ποῖος ἦτον 

βιζόρες εἰς τὴν Λευκουσίαν, καὶ ὁ σὶρ Πὸλ Τζάππους, τὸν ποῖον 
τ 

ἐποῖχεν ὃ ρὲ Τζὰκ συνεσχάρδον, καὶ ὁ σὶρ Γιλιὼὰμ. Τερρᾶς ὃ 

ποῖος εὑρίσχετον βισκούντης εἰς τὴν Λευχουσίαν, χαὶ ὁ ᾿᾽πίσκο- 

πος ὁ Νικόλαος ὁ Ρωμαῖος, καὶ ὁ ἀθικάρης τῆς μεγάλης ἐκ- 

χλησίας ὁ ̓Αντόνη Σουλουάνης, χαὶ ὃ υισὲρ Τζουᾶν Τερρᾶς, ὃ 

ποῖος ἦρτ εν ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ ἐδιχλάλησεν τὴν οή- 

γαιναν εἰς τὴν Λευχουσίχ καὶ εἰς οὗλα τὰ χαστελλία, καὶ ἐ- 

πῆραν τὸν ὅρχον τοῦ Νιχολὸ Μοράπ τίτου, ὃ ποῖος ἦτον χαπε- 

τόνος εἰς τὴν Πάφον χαὶ ἐμήνυσέν του ἡ ρήγαινα νἄρτῃ. Καὶ 
Γ 

ἐπέψαν τὸν Κουρτέσην χαὶ τὸν μι ἴρρ Τζουὰν ᾿Αττάρ, καὶ ἐ- 

ποῖχεν πᾶσα ψουμάτος ὅρχον τῆς ρήγαινας. Καὶ τῇ χθ΄ ἰου- 
δ , ΤΣ ποτὸν 3... “ϑ Ξ ΄ οὶ Σ: ΧΑ - ε 

ίου ΧυοΎ ἦρτεν εἰς τὴν Λευκουσίαν ὁ χούντη τὲ Ρουχᾶς ὁ 
"2 » ᾽ , Π - 

Μόρφου τὲ Γρινιὲρ ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ ἐχουφερτιάσεν 
Δ - - ᾿ ᾽ - ε 

τοὺς λᾶς (1) τῆς Λευχουσίας χαὶ εἶπέν τους: ὅτι ἡ χυρὰ 1 

τες ἐδολήθην τὸ ἔλα 2 εἰς τὴν ἼύροΣ: διότι εἶναι εἰς 
͵ 

ξεννὴσ 
--Ὁ 

Ξ δ τς Υ τὰ ΟἹ 
τὴ ῷ δ τς Ω [Ὁ “Ἂν “ ῸΣ Ἢ; [χ] Ὁ σὶ ὩΣ “ἢ ὅΞ.} 

Ἁ 

ν μῆνάν τῆς νὰ 

, - - ε ΕΣ “-“ 9 

τενιάσειν πᾶσα πρᾶμαν. Γροικῶντα οἱ ἀνθρῶποι εὐχαρίστησαν 
᾿ 5. , » Ν᾿ 5 , 

χαὶ εἰπάν του: ἀφέντη, ριχουμάντιασε εἰς τὴν ἀφεντιάν τῆς, καὶ 

᾽'πέ τῆς πῶς εἴμεστεν ὑποταχτιχοὶ εἰς τοὺς ὅὁρισμ, 

ζήσωμεν χαὶ νὰ πεθάνωμεν διὰ ὄνομάν τῆς: Καὶ ἔμεινεν ὁ ἀ- 

φέντης ὁ χούντης εἰς τὴν Λευχουσίαν διὼ ὄνομόν τῆς. Καὶ ὁ 

ἀμιράλης χαὶ ὃ Πέτρο Τάδιλας ἐπῇῆ ἤγαν εἰς τὴν" Αμμόχουστον, 

χαὶ εἰς ὀλίγαις ἡμέραις ἐστράφην εἰς τὴν Λευχουσίαν" τὸν 

ποῖον ὠρδινιάσαν γὰ ἔχῃ τ ὀφφίκιν τῆς τζάμπρος, ὡς γίον τὸ 
κ« » 

τὴν ᾿Αμμό- --. ( ἝἜ ο) -- - ο) « 
) 

:- ΔῊ εἶχεν εἰς τὸν χαιρὸν τοῦ ρηγός" χα 

χουστον ὁ Ἰ]Πέτρο Τάοσιλας, χαὶ ἐπ τέψεν χαὶ πῆρεν καὶ τὴν γυναῖ- 
, ᾿ Ν , » ᾿ Ξ 

χάν του" χαὶ ὠρὸδινιζσεν εἰς τὸν τύπον του τὸν Πέτρ Καρτεζίνα. 

(1) ἀθρώπους. 
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Καὶ τῇ λ΄ ἰουλίου ἐπέψεν ἡ ρήγαινα εἰς τὴν Λευχουσίαν 

ιὰ νὰ πάρῃ τὸ χιδοῦριν τὸ πορφυρένον ἀπὸ τὴν ἁγίαν Σοφίαν 
ι ΄ “ φ᾽, 3 

διὰ νὰ βάλλῃ τὸν ρήγαν [σα. Καὶ γροικῶντά το οἱ ᾽χλησιχ- 

στιχοὶ ἀναμίχτησαν χαὶ ἐκάτσαν (1) εἰς βουλήν, καὶ ἐποῖκαν 

Υἥῇ ἀπὸ τὴν ἁγίαν Σοφίαν, καὶ εἴ τις θελήσει 
, .] 

νὰ τὸ εἰ τὴ νὰ τὸ πάρῃ, νὰ ναὶ ἀφωρισμένος" καὶ ἐμηνύ- 
᾿ ᾿ ᾽ Α 

αινας, χαὶ ἡ ρήγαινα ὠρδινίχσε νχ ΟΥ̓ εἰς τὸν [9] δὲ « τὶ Γ} τὴ Οὐ ΓΕῚ 

ἘΠῚ στὸ 

Ἰξῷι - 

χ φε ΟἽ ὁρισμόν. 
΄ κι ΓΨΙ "» » [7 "» Α « 

Και τῇ ἐσχάτη ἰουλίου ἦρτεν ἕναν περγάντιν ἀπε τὴν 
εΥ 

ποσχεπάσῃ τὸν θάνχτον τοῦ ρ »“ἦ γός, τὸ ποῖον ἃ 

ἔπεψέν το ἡ ρήγαινα ἡ Τζαρλόττα, χαὶ ἔρχξεν εἰς τὴν μερίαν 

τὲ τὸ δῷ τοῦ Χρυσοχοῦ (2) καὶ ἐρρίψαν ἕναν παιδίον τοῦ μισὲρ Τζουὰν 

τὲ Μουντολίφ, ἐς Βαλιάντην, διὰ νὰ (ἄθῃ πᾶσα πρᾶμαν 

ἴντα γινίσκεται, χαὶ ἃ στραφῇ μοναῦτα. Καὶ ἀπε ζεύ εύγοντά ἁ τοῦ 

πιάσαν τον, χαὶ Ὧν ἦρτεν εἰς τὴν ἐπ υτν χαὶ χγρωνίζοντά τον 
τσ τονς ὩΣ, ἘΠ ᾿ ΓΝ 6. ρ' αν ὔ Ρ ᾿ 
ἐπῆράν τὸν εἰς τὸν τ(ιοηοάνον τῆς Πενταγίας, χαὶ ἀξαμινιά- 

σῶν τον, διατὶ ἴντα ἀφοουὴν ἤοτεν᾽ χαὶ εἶπέν τους, πῶς ἦρτεν 
᾽ ἂν “Ἐν Ὶ ᾿ 

" - , ᾽ “ 

μὲ ἕναν περγάντιν, διὰ νὰ ἀποσχεπάσῃ τὸν θάνατον τοῦ ρη- 

γός (3), τὸ ποῖον περγάντιν ἀπάνω ἔχει (4) ἕναν χαδαλλάρην 
Κυποιώτι ἧ ““,ὥ,ἵ͵΄δῸὼσ ΠΥ ἧ σὲ Τζουὰ πὲ Ζ2Ζιπλέ ᾿" ᾿ς ὑπριτν, Ο ποῖος ξιναι 0 μισξερ νουᾶν τὸ διπλεέετ, χαὶ ἕνας 

βαχλιώτης τῆς ρήγαινας ὁ Τέτι Πουσάτ, χαὶ ἄλλους περισσούς, 
ἢ ᾿- ᾿ Ξ Ἔ: ς 

χαὶ βαστοῦν περισσὰ γαρτία. Καὶ μοναῦτα ὁ τζιΘητάνος ἔπε- 
- “Ν “λ ξῷ, πος Ἃ , : » , ᾿ . 

ψεν τὸν αὑτὸν Βαλιχντὴν εἰς τὴν Αμμοχουστον διὰ τὸ περ- 

γόντιν. Καὶ ἀρματῶσαν μοναῦτα ἕναν ξύλον, χαὶ ἐνέ 

(αν Περές, καὶ ἐπῆγεν γυρεύωντα τοῦ περγαντίου, 
ι ᾽ , . δα ; ΓᾺ γα δὰ ’ 5 , . , 

χαι ἐστραφην χαι ὁὲν το Ὡυρξν ὙΠ Καὶ τῇ ια αυγουστου εχο- 

χ 
- “ὡ “- , τ -: ὌΝ , 

χεφαλὴν τοῦ ἄνωθεν Βαλιάντη, χαὶ ἐποῖκάν τὸν ὃ 

7 ᾿ φῶ "» " “Ὁ ΄ ΄“- ὯΝ 

Καὶ τῇ υβ' αὐγούστου ἐπιάσαν τὸν Φουχᾶν ὁποῦ ἦτον 

(1) ἐποῖκαν. (2) Χρουσοχοῦ. (3) ρὲ Τζὰκ. (4) εἶχεν ἀπάνω. 



ΧΟ τ ᾧ δὲς ΚΣ Ρ  (.": 419 
᾽ ΑΝ ς πεν ας ἘΣ ΎΆΝ ἈΞΈΟΝ ΠΕ ἌΣ ΕΞ πϑς κα Ξ : Εν 

εἰς τὴν τίάμπροαν τοῦ. ρηγός, τὸν ποῖον εἰχεν τὸν ὁ ρηγαᾶ 
δ ι ι τ τ ΧΦ αγοδ 

πολλὰ ἀχοι ἰοόν, διὰ τὰ χαρτζὰ τὰ ἐχάθησαν καὶ διάτι ἔξευοεν 

, ῦ ἥ οτες 
, " 7 

τὰ πράματα τοῦ ρηγός ἐπιάσαν τον, διὰ νὰ μάθουν τίπ 
- ᾿ 

᾿ 

ΑΙ ΕΘΕΣΞ Ἄλε ΟΡΕΥΟΦΩΞ πον ΡΟ Κορ αν ΩΝ Και τῇ τς αὐγούστου ἐπ ἽΣ ὁ χούντης τῆς Τρίπολης, : 
Ξ τὰ ῃ ι ᾿ ε , ᾽ κ᾿ , 

χαὶ ὁ Τζουὸν Ταφουρὲς χαὶ ὃ χα τζηλι ιέρης εἰς τὸ καστέλλιν 
ἘΠ 5 - ν τ ΠΣ ς ἫΝ τῆς Αμμοχούστου, διὰ νὰ ξαμινιάσουν τὸν ἄνωθεν Φουχᾶν 

"» ΔὍ7ΨΒ͵Ὺά ων "» ι , ᾿ Δ δ Ὁ ἢ ΞΞΕΙΞ χαὶ ἐσύραν τὸν πολλαῖς φοραῖς, χαὶ τίποτες δὲν ἐμολόγησεν 
ἊΣ τ “- Ν ᾿Ν 

τὰ ποῖχ γυοτζὰ ἦτον ἔ χιλιάδες δουχάτα. 

Ε Ξ᾿ ἣ κ ΄ “ [4 ἘΡΞῪΣ Ἁ 

μόχουστον εἰς τὴν χώραν, ἀπὸ τὴν μερίαν τῆς ρήγαινας εἰς τὸ 
ρον Θ “ -“ “ , τ τα πον αν 

χέριν τοῦ σὶρ Γιλιὰμ Τερρᾶς τοῦ βισχούντη, νὰ εὕργ, τὸν Μα- 
- ν , ι .} -τΝι,) 7 δὴν ἘΡ ᾿ -“ 2 

ρὴν τε διὰ τρία χαὶ γὰ τοῦ ὁείξουν τὸ γαρτὶν τῆς ρή- 
δικ ᾿ Ἄ ε ἐπ ᾿Ν 

γαινας, διὰ νὰ πιάσουν ἕναν ἄνθρωπον, ὁ ποῖος ἦτον δουλευ- 
᾿ “" ἐπ ἣν γ, Ὑγῷ ἌΣ Δ. .9 ΄ Ξ, 4 Ὁ 4} ΕΩ ἵἢ 

τὴς τοῦ μισὲρ Ῥίτί(ου καὶ ἐπιάσαν τον χαὶ ἐπέψαν τον εἰς τὴν 
᾿ , ᾿ - - ᾿ ) ν ΑἹ ᾿ . 

Αἰμμόχουστον, καὶ ἐσφίξαν τον διὰ τὰ χαρτζὰ τὰ ἐχάθησαν 
-- , ᾿ “" , "» “κ«ἷ,«͵.-" 

τοῦ ρηγός, καὶ δὲν ἐμολόγησεν, χαὶ ἀξαπολῦσάν τον. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐπῆγεν ὁ βισχούντης. εἰς τὸ σπί 4 ἢ ἘΠ: υερα ΥΠ 1γξ ω ᾿σχουντῆς ξις το σπι- 

-“ ᾿ “ ᾽ὔ] δὰ σοῖς ; 

τῖν τῆς δίαργεττα Περγαντῆ, χαὶ ὥρισεν τὸν ἀδελφόν τῆς τὸν 

Ἐν καὶ ὃν δὲν θελύ ἐδ μα παν βένα ΜΡ, ΑἸμμόχουστον, καὶ ἄν δὲν θελήσῃ νὰ πάγῃ, νὰ τὸν πέψουν 

στανιό του. Καὶ γροικῶντα ὁ Λουχᾶς, ἐκείνην τὴν ὥραν ἐκα- 
6 ΚΆΡΗ͂Ξ ἿΣ ἔ ἢ ϑέξεταν, ὙΣῚ » ι ᾽ , ᾿ Ξ 

αλλίχευσεν χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Αμμόχουστον, χαὶ ἐπῆρε 

: Εις ΣΡ οὐέττ; ἘΝ ἌΝ ΣΟ ΤΣ . τὰ χαὶ τὰ προοιλι(ία τῆς Μαργέττας τῆς ἀδελφῆς του, χαὶ τῆς 
ΕΣ - «τὰ ἤτον γ΄ ͵ δ , , » 

ἀδελφῆς τοῦ «ἧς Κλερας, καὶ τὰ ὀιχό του; χαὶ παγαίνωντα εἰς 

᾿ ᾿ φ δὴ 

τοὺ χαὶ διὰ οὕλους τοὺς ἄνωθεν 

»-- γχ': Ὧ τ» 0) τῶν ΠῚ « ῳ- ΠῚ (-Ξ ἐν ΦὩ - 
-..; 

[φ [9] « [9] ς Ο :] (.-. νω.. ΝΝ "ἢ 
) 

πὰ Ὄν Ω ο)- 
“Ἔ 

Ν' 
"ὦ [ΦῚ ς- δ -. »» Ὁ [ῳἹ Ι 

ΠΤ 5 ᾿ 5 ἢ 
νιὸς καὶ ἄνταν ἥρτεν εις τὴν Κύπρον Ὥρτϑεν πτῶχύς, αρμμξ 

ἦτον ἀποὺ χαλὸν σπίτιν, Κατελάνος, χαὶ ὃ ρήγας ἐποῖχέν (1) 

4) ἔδωχέν. 



480 ΓΕΩΡΤΤΘΥ ΒΟΥ ΣΤ ΡΟΝΘΥ 

του πολλὰ καλά, χαὶ ἅρμασέν τον μὲ τὴν χόρην τοῦ ᾿Φραν- 

τζίκη τὲ Σάντες τὴν χυρὰν τὴν Μαργαρίταν, χαὶ ἔδωχέν τους 

ὄμορφην ρέντα" χαὶ ἐπέθανεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ ἐφέΞ 

ρᾶν τον εἰς τὴν χώραν, καὶ ἐθάφτην εἰς τὸν Σὰν Φραντζέσχον 

καλόγηρος. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν. μαντατοφόρον εἰς τὸν σουρτάνον 

ὁ ᾿Αντρία (1) τὲ Λόρτες. 

Καὶ ἐπέψαν τὴν αὐτὴν ἡμέραν τὸν Κωστάντι τὲ Χίο εἰς 

τὴν Συρίαν διὰ νὰ φέρῃ τὸν ᾿Αντρία Καζόλη (2). 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ἡ ἀρμάδα ἡ Βενέτιχη ἀπὸ 

τὴν Ῥόδον εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, κάτεργα ζ΄, τὰ ποῖα ἦρταν 

χερδεμένα ἀπὸ τὴν Μαύρην, καὶ ἐπῆραν πολλοὺς Τούρχους καὲ 

ἐφουρχίσαν τους, χαὶ ἐπῆραν χαὶ πολὺν σιτάριν " καὶ ἐσχοτῶσαν 

οἱ Τοῦρχοι ἀπὲ τὰ (8) ξύλα χ ς΄ ἀνομάτους. Καὶ ἔχοντα καὶ 

ἐπιάσαν εἰς τὴν Ρόδον, μοναῦτα ἡ ρήγαινα ἡ Τζα αρλόττα' ἔπε- 

θαλλάριδες, φρέριδες Φρατ ζόζιδες, μαντατοφόρους εἰς 
͵ 

ψεν δύο χα 
᾿ 7 - Ὡ» 

τὸν χαπετόάνον τῆς ἀρμάδας τοὺς Βενέτιχους λαλῶντα: πῶς 
Η͂ ΄ τ φ ὅῳ ᾿ " 

ἐπεὶ ἐπέθανεν ὁ ρὲ Τζάχ, ὁ ποῖος ἦτον πασταρὺο: καὶ ἐχρά- 
να Ρ ᾿ ΄ " “ω ι Ἁ " 

τεν τὸ ρηγάτον ἄδιχα, διότι ὁ χλερονόμος νὰ (ἢ χαὶι νᾶ τὸ 
ΝΎ ΑΙ "ὰ ε , ᾿ Ν, 

πάρουν ἄλλοι, διὰ τοῦτον ὡς Υἱον εἶναι ὀΐκαιη χλερονόμησα 
“- - » Ἁ 

τοῦ ΕἼΣ του ζωντανή, νὰ θελήσῃ ἡ ἡ ἀφεντία τοῦ νὰ τῆς δώσῃ 

πᾶσα ἄγιτα (4), διὰ ν τὸ οηγότον τῆς, διστὶ οἱ προχά- θη: ϊ ΟΝ 
5- ἘΦ, 

Α , ἢ , Ω ε Α΄ , 

τὸ ρηγάτον ἄδικα, χαὶ τῶρὰ ἡ ρήγαινχ ὡς γίον χλερονόμος 
ὃ Α , ᾿" ͵ « 7 7 Ἃ 3 - 

θέ λει το. το ρηγατον ελρατεν ως γίον ρηγας ἀποὺ τὸν δοι- 
ἱ ΡΞ τονε 

; 

κεν ὃ σουλτάνος" τὸ λοιπὸν ἐγὼ εἶμαι χρχτούμενος νὰ βοη- 

(1) τὸν ᾿Αντρία. (39) ἹΚαρτζόρλα. (8) εἰς τὰ. (4) φαδούρ. 
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, Ὶ Ἢ Ν ΞῪ “ ᾿ --«χε - Ξυ σι » -γ συν . } τ - δήσω. τῆς ἀφεντίας μοῦ, παρὰ τῆς ἀφεντίας τῆς χαὶ τοῦτον 

εῖναι ἡ ἀπολογιά ὕου! Καὶ ἐπῆγαν οἱ μαντατοφόροι. Καὶ ἡ 
. ΓΝ ᾽ Α σ᾽ μ ι ΕῚ » « ᾽ , 

ἀομαὸα ἦρτεν εἰς τὴν Κυπρον᾽ χαὶ ὅσον ἡρτὲν εἰς τὴν ᾿Αμμό- 

ν 

τὸ ς 5 , “ Ν 

χουστον, μοναῦτα ἡ ρήγαινα ἐπέψεν οὕλους τοὺς χαθαλλάοιδες 

α 
; 

χπεταᾶνος τῆς ἀρμάδας, χα! εἰς τὸν ᾿γιαλόν" ἰ ΣΌΣ 

Ὁ ᾧ, 

:] Ω 

3 ΠΝ. 

ο ςὲ ω « [Ὁ [Ω 

πολλοὶ ζηντιλόμοι, καὶ ἦρταν οὗλοι (1) εἰς τὸ παλάτιν ὅπου 

εὑρίσχετον ἡ ρήγαινα. τ ἐχαιρέτησέν τὴν ὁ καπετάνος χαὶ 

ἐφεριάστην τῆς πολλά: χαὶ ἡ ρήγαινα εὐχαρίστειν του: καὶ 
, ᾿ ΞὴΣ , ΜΡ 

στράφην εἰς τὰ ζύλα. 

Καὶ τῇ ιθ΄ αὐγούστου ἀυογ ἐσηκώθην ἡ ἀρμάδα ἀπὸ 
» Ν 

τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὸ Κουρίκος, καὶ ἀφῆχεν 
ἿΞ αἱ Ὰ ᾿ν ἼΣΣ ΞΡ ΑΈῸΣ ἈΝ ἢ , ΞΕ ΔΑ ΣΕ τς ἘΡΗ δαγτα 

εις τὴν υμοχουστον (ΘῚ κατεργα ΟΝ στρατιῶταις, και οὐῦ 

καπετάνους Ῥωμαίους, τὸν ἕναν Ῥόλλην χαὶ τὸν ἕτερον Δη- 

υήτρην. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ὁ μαντατοφόρος τοῦ ρὲ 

«Φαρράντου, ὀνόμχτι Σέοιρος, χαὶ ἐσύντυγεν τοὺς χουθερνού- (ΟΡ , Ὀνομᾶτι “αξοιρος, χὰ χΞ μ - ξρνοὺυ 

-- , 9᾽ ’ Α ,ὔ, 

ριδες τοῦ ρηγάτου, χαὶ ἐσύντυχεν μὲ πολλὴν σουπερπίαν πολ- 
Α , ΧΡ ΑΝ “- , ; ταῦ κα’ ΄ 

λὰ χοντρα. Και γροιχῶντά του, ἔδιο ωὠξάν τον καὶ εζωρίσαν τὸν 
" » 

ἔξω τῆς ᾿Αμμοχούστου, εἰς τὸ Παραλίμνως 

Καὶ τῇ χ' αὐγούστου αυογ΄ Χριστοῦ ἐπίασαν τὸν μάό- 

στρον τὸν τζεντούρην ὀνόματι Ματέον (2), καὶ τὴν συντροφίαν 

ζανούνην, καὶ ἕναν φοέρην 
γε} ὶ 

του, χαὶ τὸν Τεζι(τέ)ριον, καὶ ἕναν τ 
Φοοφντών: τσ ᾿ ΠΖοοτν τὶ Δ “ΟΣ δά ᾿ Ξ ι το τ τ 

ράντώνην, καὶ τὸν Τζορτζῆ ὃν Λαγουδάρην, καὶ ἐπῆράν 

τοὺς εἰς τὸ χαστέλλιν, καὶ ἐσύραν τους χαὶ ἐμολόγητεν ὁ 

εζιτέριος χαὶ ὁ Φράἀντώνης χαὶ εἶπαν, πῶ: εἰς 
- ’ ΄ ᾿ "» 

τοῖς τε αὐγούστου πῶς γινίσχεται προσχύνημιαν εἰς τὰ Ψηθία 
- ). χχὶ εἰς τὴν ᾿Αχειροποίητην, χαὶ οὕλη ἡ Κερινία πάγει εἰς τὰ 

ΕΣ Ψ ᾿ , ἄνωθεν (3) προσχυνήματα, χαὶ χεῖνοι ΠΕ τ νὰ χρατήσουν 

τὸ χχαστέλλιν διὰ τὴν Ἡζαρλόττ α. Καὶ ἔφερέν τους ὀμπρός του 

(1) ὅλοι. (2) Τέον. 9) αὐτὰ. 

ΜΕΣ. ΙΡΛΙΟΘ. Β΄. 9] 



΄ Ὑ ΑΥΝ 
Γ 

ε ; “ - ι 9 - 

ὁ ᾿πίσχοπος τῆς Λεμεσοῦ, καὶ ἐσήχωσέν τους πᾶσα σαχρίχσια 
ι Α -- ι ᾽ ἡ ,᾽Νδ ᾿ ᾿ .. τὦ 

καὶ τοὺς τρεῖς, χαὶ ἐχόψαν ταῖς χεφαλάδες τους, χαὶ ἐκόψαν 

᾿ 

ὯΙ , 

τους ὃ χομματία. 

τὴν αὐτὴν 1 μέραν ἐφουρκίσαν χαὶ τὸν παιδίον ἁποῦ 

ΤΣ ΞΕ Ἐττ τὶ γόδ ἧρτε ν ἀποσχεπάσῃ ἄπο ν Ρόδον. 

Καὶ τὴν αὐτὴν κῶν ὁ χούντη τὲ Ρουχᾶς ἔπεψεν τὸν 
γεν Τ ; »»" » " 

γζὰν Νιχθάρον εἰς τὴν Κερινίαν μὲ τε΄ ἀνομάτους μὲ τὰ 
, ᾽ ,»κὄν"ν , , 

γᾶ τους, χαὶ ἀπὸ τὴν ἐλβ θκρηστῶι ἄλλους κε΄, διὰ νὰ φέρουν 

ἄλλους ὅπου εἶπαν καὶ εἶναι παράθουλοι εἰς τὴν δαλ α Καὶ 

ἊΝ δείχνοντα τὸ χαρτὶν τῆς ρήγαινας τοῦ χαπετάνου, μοναῦτα 

ἐπίασεν τὸν Δημήτρην τὸν Ψυχιστὴν, καὶ ΝΝ υἱόν του χαὶ τὸν 

γαμπρόν του, καὶ ἄλλους ε΄ ξένους, χαὶ ἐπῆράν τους εἷς τὴν 

Αἰ μμόγουστον᾽ χαὶ ὁ νεῖς ἔφυγεν, χαὶ τοὺς ἄλλους ἐπῆοσν μμοχ (ἰ ξις γξ ΟΝ οὺς ς πὴϑ 5. 

Ἄ ΣΝ 1) τοὺς χαὶ ΑΝ τῆν λονζσχῳ. χαὶ τις λύ τοὺς καὶ ἐσύραν (1) τους, καὶ δὲν ἐμο ογῆσαν, και αξαπολυ- 

σαν τους. 
Α Η 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ἕνα γαρτὶν ἀπὸ τὴν ᾿Αμ- 

μόχουστον νὰ πιάσουν ἕναν Φραντζόζην, ὁ ποῖος εἶναι εἰς τὶ ᾿ ὃ 

ἅγιον Νικόλαν τοῦ Σουλουάνη, χαὶ τὸν τζαγχάρην τοῦ ρὲ 

Λοῆς (2), χαὶ νὰ τοὺς πέψουν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ ηὑ- 

ράν τους καθαροὺς καὶ ἀξαπολύσαν τους. 
᾿ ᾿ ΙῚ » ᾿ «ε Ε - ; ΄ ΕΣ , 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ὁ μαντατοφόρος ὁ ᾿Αντρία 
ΑΑΑΒΙΞ ἊΣ τε ἜΣ ᾽ κ , Η ᾿ κ Ε 

ἔπεψεν ἡ ρήγαινα εἰς τὸ Κάργιος, καὶ εἶπεν 

εν ὁ σουρτάνος χαλὸν φανόν, χαὶ ἔντυσέν τον ἕ- 

νὰν ἐπ μὰ χρουσόν: χαὶ μήνυσεν νὰ τοῦ πέψουν τὴν πάγαν- 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἡ ρήγαινα ἐποῖκεν τὸν μισὲρ Πὸλ 

[ΟἿ 
δ᾽ ΠΩ » Α Α 

Κονταρῆν χαπετάνον εἰς τὴν Κερινίχαν, καὶ τὸν μισὲρ Πιὲρ 

5)άλες χαστελλάᾶνον. 
2 

Καὶ ἐχείναις ταῖς ἡμέραις ἡ 
, ᾽ ᾿ , κ᾿ ᾿ ν 

ψδν μαντατοφόρον εἰς τὸν σουρτάνο τὸν Ῥεπθε ἄρτϑε χαὶ τὸν 
͵, ᾿ 

(1) ἐτυραννίσαν. (9) Λογῆς. 
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Νιχολὸ τὲ Μιλίας" καὶ ὁ σουρτάνος δὲν τὸν ἀτζετίχσεν, χαὶ 

ἐχράτησέν τους εἰς τὸ Κάργιος. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν Ἴθτεν ἀπὸ τὴν Ρόδον ἕναν χά- 

τέργον Βενέτιχον, καὶ εἶχεν μὲσ ἔσα ἕναν κόπελλον ὀνόματι Νι- 
- 

χολῆν, χαὶ ἔφερεν ὑετά του υΐαν χοπέλλχν ἀπὸ τὴν Ρόδον" ὁ 

ποῖος ἦτον ἀδελφὸς τοῦ χοπέλλου ἁποῦ καταχόψαν" χαὶ ὅσον 
ἐ “ 

ἀπέζευσεν, ἐπιάσαν τὸν χαὶ ἐπῆράν τον εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, 
» ἘΞ " 

καὶ ἀξαμινιάσαν (1) τον, πῶς ἦρτεν ἀπὸ τὴν Ρόδον καὶ ἔφερεν 

καὶ τὴν χοπέλλαν, καὶ εἶπέν τους: ἀφένταις, ἀγάπησά τὴν, καὶ 
“ἣν 

ἔχλεψά τὴν χαὶ ἔφερά την! Καὶ ἐδάλαν τους εἰς τὴν φυλακὴν, 
Ν Ν 2, 

διὰ νὰ μάθουν καθχρὰ τὸ ἔλχ τους. 
, ᾽ , ΟῚ ᾿ ᾽ " 

Καὶ τῇ χ α΄ αὐγοὺ ὕστου ἐφέραν ἀπὸ τὴν Ἀμμόχουστον 

τὸν ᾧρ χυτζόζην, χαὶ ἐχόψχν τὴν χεφχλήν του" χαὶ τὸν ἄλλον 

ἐπέψαν τον εἰς τὴν Κερινίαν, καὶ ἐκόψαν καὶ κείνου τὴν χε- 

φχλήν του. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ἕνας μαντατοφόρος ἀπὲ τὸν 
, ι ΒΩ ᾽ Ἁ Α » ,ὔ 

πάπαν, καὶ ἘΡΞΡΕ πολλὰ μαντάτα ἀπὸ τὴν ᾿Ιτάλιαν. 

Καὶ τῇ χ γ΄ αὐγούστου ἐστράφην ὁ μαντατοφόρος ἀπὸ 

ΟΝ γπν ἘΞ γε σὺ δος Ξ ς διότι ἔμαθ πῶ τὴν α«ὐὑὐριᾶν, χαὶ ὅσον χπες-Ξυσξν, ξεφυγξν, Ὅτι ἔμᾶῦεν πως 

ἐθέλχ νὰ τὸν πιάσουν. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐξαπολύσαν τὸν Νικολῆν χαὶ τὴν 

χοπέλλαν, ἁποῦ ἦρταν ἀπὲ τὴ ῬΡόδο 
΄ ᾿ » ς Η Γ΄ 
Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐποῖκαν καπετάνον εἰς τὴν Κε- 

οινίχν τὸν μισὲο Πὸλ Κονταρῆ. 
: 

᾿ “: , » , ᾿ , κ Ψ « , 

Καὶ τῇ χζ αὐγούστου ἐπιάσαν τὴν ρήγαινα οἱ πόνοι, 
ἐς κκ ἘΣ ἐπα ΛΥΎΣ, δαιτὸς εἶ ΠΣ »" ᾿ ΑΚ, 
χαὶ τῇ ΧῊ ἐγέννησεν παλληκάριν, καὶ ἐκράξαν τὸ ρὲ Τί" 

9] 

χαὶ ἔζησεν ὀλίγον καιρὸν (2), καὶ ἀπόθχνεν (3). 
Γ΄ ἘΠ , εΥ ᾽ ἡ 9 

Κχὶ τῇ κθ' ἦρτεν τὸ μαντάτον εἰς τὴν χώραν, χαὶ ἐπὸ 

(1) ἐξχμινιάσαν. (2) ἕναν χρόνον. (3) ἐπόθανεν. 
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χαν γ΄ νύχτες χαραῖς, καὶ ἀξαπολύσαν χαὶ οὕλους τοὺς φυλα- 

χισμένους. 

Ἰζαν τὴ ἢ σεπτεορίου ἦρτεν ἀπὸ τὴν Ρόδον ἕναν ξύλον 

εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ ἦρτεν ὁ μισὲρ ᾿Αλοῆς ᾿Αλπερίκ" 

χαὶ ἅνταν ἦλθεν (1) εἰς τὴν Κύπρον, ὁ ΤῊΣ ἐποῖχέν του πολ- 

λὴν τιμὴν διὰ τὴν ἀγόπην τοῦ μισὲρ Τζιάμες τοῦ θειοῦ του, 

χαὶ ἔδωκέν του ρένταν (2) «΄ δουκάτα᾽ ὁ ποῖος μισὲρ ᾿Αλοῆς (9) 

θωρῶντα τὰ πράματα τοῦ ρὲ Τζὰκ πῶς δὲν ἦτον φέρμε, ἔ- 

ῦ ἔδωκεν, καὶ ἐπῆγεν τἀμπρὸς 

ὀπίσω εἰς τὴν Ρόδον: καὶ μανθάνωντα ὁ Σχπλάνας τὸν θάνα- 

τὸν τοῦ ρηγός, ἔπεψέν τον εἰς τὴν Κύπρον, διότι ὁ μισὲρ Ὑζιά-- 

υἱς εὑρίσχετον εἰς τὴν Ῥόδο διζχ χαμμίαν χεστίουν τὴν εἶχεν 

μὲ τὸν πρῶτόν του ἀδελφόν, χαὶ ἔπεψέν τον διὰ νὰ (4) μηνύ- 

ΚὯ ὶ - δ σ᾿ σεσσεν Σ᾽] 2] ΕΣ -τν ρι Ἢ ξη)λ ᾽ Σ Ἀ. Ὗ ἔ ζαὶ τῇ ς΄ σεττεθοίου ἦρτεν ἕναν ξύλον ἀπὸ τὴν Συρίαν 

᾿ ΕΟ. - 5 Ἵ .--σ ἕ »; - » »2» ᾿ Ἃ καὶ ἔφερεν χαρτία, πῶς ὁ μαντατοφόρος τῆς ρήγαινας τῆς Κα- 
7, “» ᾽ δ, ε , δ} , ᾿ 

τερινας “ος ἐπροσι ξγχτὴν ΤΟῸν Ὁ σουλτάνος, χαι ἔδωχέν τοὺ Χαὶ 

τοὺς μαντατοφόρους τῆς Ὑ ζαρλόττας, χαὶ ἔφερέν τους εἰς τὴν 

Κύπρον: καὶ ἔπεψεν χαὶ ἕναν Μαμαλοῦχον μαντατοφόρον. 
; ΤΡ το δ τς Ὁ ΣΟΙ ρίου ἐξεοὴην ὁ χούντης τὲ Ρουχᾶς Χαὶϊ 

ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ ἐμήνυσέν τὸν ἡ ρήγαινα, 

χαὶ ἀφῆκεν εἰς τὸν τόπον του τὸν ἀμιράλην. 

Καὶ τὴν αὐτὴν 12} ὡρδινιάταν τὸν Νικολὸ τὲ Μορα- 

πίτον διὰ βισχούντην, καὶ ἐθγάλαν τὸν σὶρ Γιλιὰμ Τερρᾶς. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐξέθην ὁ παλίος τοὺς "Βενετίχους ὁ 

ἀπὸ τὴν Λευχουσίχν, χαὶ ἐπ γεν κοι βῥαλητὸς εἰς τὴν ᾿Αμμό- 

χουστον. 
νυ ἢ Δ ΧΥ ΚΩ͂, δε ΤΟ τ, Ν,, ΄ ᾿ Δ 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἥρταν δύο χάτεργα ἀπὸ τὴν ἀρ- 
᾽ Χ « 7ὔ αν (Ὁ, ᾿ αν, 

μαι αν ἀπὲ τὴν μιξ0 ραν τοῦ χὰ πέετανου, τὰ ξύλα τα ξυρισλουν- 
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τς 

ται νὰ πᾶσιν ὀμπρός του" χαὶ ἐγίνην διχλαλημὸς, πᾶσα εἷς νὰ 

Ὁ ΓΞῚ Ὁ] - ΠῚ ς- » δὲ ἘΦ Ν ὌΣΣ τ Ὁ 1 

ΕΣ 

Καὶ τῇ ιδ΄ σεττεύρίου ἦρτεν ἕναν ξύλον ἀπὲ τὸν σουλ- 
Η ἷ ωῚ - 

ι “-“᾿ - 

τάνον (2), χαὶ ἔφερεν χαρτὶν τῆς ρήγαινας, μοναῦτα νὰ τοῦ 

πέψῃ τὸ σεντοῦκιν τοῦ ρηγὸς χαὶ οὔλαις τὰ 

τοῦ εὑρίσχουνται (3), διότι εἶναι διχά του καὶ ὁ σουλτάνος (4) 
εν ὩΞ ἐγόγντσεν ἢ ο χινὰ “αὶ ἜΣ ρονόμο εν ἔξευρεν πῶς ἐγέννησεν ἡ ρήγαινα κα ξἔποιζεν χὰλξε ἐρονόμον. 

. ς 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐπέθανεν ὁ φρὲ Γιλιὰμν, χαὶ ἔθα- 

ψάν τον εἰς τὸν Σὰντ ᾿Αγουστῆν᾽ ὁ ποῖος ἐποῖχεν πολλὰ χαλὰ 

ἀφῆχεν χαὶ ἕναν χωρίον᾽ χαὶ ἀφῆχεν κουμερσάριδες τὸν πα- 
, ἣΝ "δῇ 

λίον τοὺς βενετίχους, καὶ τὸν ὁὀιὲ τῆς μεγάλης ἐχκλησίας, χαὶ 

τὸν ἀθδικάρην τῆς μεγάλης ἐχκλησίας 
Ρρ 

Καὶ τῇ κβ΄ σεττ εορίου ἐγίνην χαθαλλάρης ὃ , 'Ἐζουὰν 
᾿ ᾿ ἥν π 

Μισταχέλης εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ ὠρδινιάσαν τὸν διὰ 

'μαντατοφόρον εἰς τὴν Βενετίχν ἀπὸ τὴν μερίαν τῆς ρήγαινας 
Ἄγ δι δον ἘΝ σσ ὐχ ἐπ ζευσεν ΟἹ πα πεν : Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμεραν ἀπέζευσεν ὁ χαπετάνος τῆς ὁ 

ἣΝ τ , ; ; 

μάδας τοὺς Βενετίχους μὲ πολλοὺς ζηντιλόμους εἰς τὴν ᾿Αμ- 

μόχουστον. 
τὰ ξι - “ ε Β 

Καὶ τῇ ἢ ὀχτωθοίου (5) ἐσηχώθην ἡ ἀρμά 
Δ Ε Λῆς ΣΤ γα δ ον 0. ,Ὡ-ς ΓΝ ΧΥ ΓΙ δύ ξύλο ἜΔΕΣῪΣ ἜΣ, ΚῊΝΕΥ 

ὑμόχουστον" χαὶ ὅσον ἐογῆχεν, ἦρταν δύο ξύλα ἀπὸ τὴν 
“ » ᾿ “ " 

Δύσιν χαὶ ἐσυντύχαν μὲ τὸν καπετάνον, καὶ μοναῦτα ἐστρά- 

φὴν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ἕναν 

[φ]Ἱ - Ω -- «ἢ ὡ Ὃ «- 
, ΄ , 

ξύλον τοῦ Μαρούφου εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον φορτωμέν 
εἰ σιρῦαι ᾿ ᾿ , “ -’ ἜΝ 

Καὶ εἰς τὸν λιμιόναν εἶχεν ἕνα ξύλον τοῦ πάπα φορτωμένον 

σιτάριν, χαὶ ἐπῆράν το- καὶ εἰς τὸ αὐτὸν ξύλον ἦτον ὁ πα- 

(1) οὗλοι. (2) σουρτάνον. (3) ὁποῦ εὑρίσχουνται. (4) σουρτάνος 

Ὁ) ὀχτωύρίου. 
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ε “Ὁ “Μ " ΄ ι “ τ . τ 

τριαρχὴς ὁποῦ ἔχει τὸ ᾿ψημολόφου. Καὶ ἄνταν ἦρτεν ὁ ρὲ 

Τζὰκ ἐσήχωσεν οὕλους τὰ χωργία, χαὶ ἐσήχωσεν χαὶ χεῖνον᾽ 

καὶ ὅσον τὸ ἔμαθεν ὁ πατριάρχης, ἔπεψεν ἕναν μαντατοφόρον, 

διὰ νὰ τὸ πάρῃ, Χαὶ δὲν ἡἠμπόρησεν᾽ χαὶ ἐπάχτωσέν τὸ ὁ ρή- 
δΝινΝ Ν 7ὔ , ᾿ ᾽ὔ "» ᾿ " ἤ 

γᾶς διὰ διαχοσία δουχάτα τὸν χρόνον ἀπὲ τὸν πατριάρχην᾽ 
Ἶ ὶ διὰ Ἂν ᾽ Δ ΜΈΣ, » ον Νὰ δῦ Σ,, βῃά 
καὶ διὰ τὴν ἀφορμὴν τούτην ἐπῆραν τὰ ζύλα. Καὶ μανθάνον- 

τά τὸ ἡ ρήγαινα (1), ἔπεψεν τὸν μισὲρ Τζιόάμες εἰς τὴν ᾿Αλι- 

χήν, καὶ ηὗρεν τὰ ξύλα χαὶ τὸν πατριάρχην, χαὶ ἔδωχέν του 
, δ ἌΡΕΙ ᾿ ᾿ ἅν ἘΞ Α ΔΨ ᾽ ι ᾿ ᾽ς 

υ΄ δουχάτα, καὶ ἔστρεψεν τὸ κάτεργον εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον 

υὲ ταῖς βιττουαλίαις. 
΄ ι “δ 3. οὐ ΕἾ: , ᾽ , ᾿ χε" ᾿ Ἄρα δ “ Ἢ 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐφέραν τὸν Τζὰμ. Περὲς χαχόψυχα 
. 

ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον εἰς τὴν ἀρχιεπισχοπήν, διότι ὁ ἀδελ- 

φός τοῦ ἦτον ἀρχιεπίσχοπος. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐμήνυσεν ἡ ἀφεντίὰ νὰ χρατή- 

σοὺν (2) τε΄ χάτεργα διὰ βλέπησιν τοῦ νησίου, χαὶ ἂν ἦναι 

χρῆσι (9) νὰ μηνύσωμεν τοῦ χαπετάνου νὰ χρατήσῃ οὕλην 

Καὶ τῇ ιθ΄ ὀχτωύρίου (4) ἐδγάλαν ἐχεῖνον τὸν εἶχαν εἰς 
4 ι ᾿ δ ,Ὶ (ἶ- , ᾿ ᾿ - Α 

τὴν φυλαχὴν διὰ τὰ καρτζὰ τοῦ ρήηγος, χαὶ τὸν Τζορτζῆν τὸν 

Λαγουδάρην χαὶ τὸν Φιλίππου τὸν Χαλινάρα (5), οἱ πγοὲ (θ) 

ἦσαν χαθαροί, διὰ τὴν Κερινίαν. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐποῖκαν καδαλλάρη τὸν Πέτρο 

Τάθιλα εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ ἐγίνην μέγαν ριμοῦριν " χαὶ 

ἂν δὲν εἶγεν ἐφτά δ ΠῈ Τόάθρι) ἀγξε λίοσςε τς ἐν εἶχεν ἐφτάσει ὁ Πέτρο Τόδιλας νάχεν σφαλίσειν ταῖς 

πόρταις τοῦ γιαλοῦ, ἐγινίσχετον μέγαν καχόν. 

Καὶ τῇ κα' ὀχτωόρίου (7) ἐποῖχεν ὁ βισχούντης ὁ Νορά- 

πιτος οὗλαις (8) ὃ πολ μερονς Ἀν τ δου ὙΡΎΤΥ ὁ. Και , τὰν α 
πιτος, ς (8) ἡ πολιτικαῖς νὰ πᾶν εἰς τὸ Καμηλαργίον χαὶ 

(1) ὃ ρήγας. (2) ἦρτεν μαντάτον ἀπὲ τὴν. Βενετίαν νὰ χρατή- 

σουν. (3) χρήσιμον. (4) ὀκτωύρίου. (Ὁ) Φιλιπποῦν Χαλινάραν. (6) ποῖοι. 

(7) ὀχτωύρίου. (8) διαλαληυὸν, ὅτι οὗλαις. 
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εἰ τὶ ΤᾺ χξχεν! χαὶ ως 250 ! οἷς ψριτ [χν πο ΟυκῚ μας αργιον, αι νὰ μεν ξυφενῇ “Ἁ ἄμμι ίχ ξὺς γξευτονίαν, 

, Ξἡ9Ξ:0} ὧ ἘΣ έν  ΞἾΣ ΣΙ ἢ ρας. καὶ ὁποίχ νὰ. εὑρεθῇ νὰ τὴν ᾿ξορί(η ἔζω τῆς χώρας 
" "δ Ν᾽ υ ο ε 
Καὶ τῇ κὸ ὀχτωυρίου (1) ἐπέθανεν ὁ Τζἂν Περὲς ὁ χούν- 

τετ :- "1 Ξ » 

τὴς: πὲ Γζάφ, καὶ ἐθάψαν τον εἰς τὴν ἁγίαν δ αν. 
᾽ -: Η ΄ ΕΘ, 2 ζ ἧς ΕΊΣ ἀ -τὸ Δἢ εἶ 

Καὶ τῇ κς΄ ὀχτωῦδρίου (2) τεν χαρτὶν τὴν ρήγα'- 
λῶν λὲν - “ ι Ἂς ᾿ κ᾿ , 

γα τοῦ ἀμιράλη (3) καὶ τοῦ πῦ: γὰ πᾶν εἰς τὸ σπίτιν 
Α “ , δ ΣΝ ι ν᾿ ἐν , ᾿ ι 

ποῦ χούντη τε Τίαφ' χαὶ νὰ βουλλώσουν τὸ δικόν του, χαὶ τὰ 

Ἧ δὲ ᾿ - ΑΝ ΄ 5 ᾿ α “ Ἐπ πρὶ »" 5 ᾿ σπιτία τοῦ ἔσω τῆς χώρας, καὶ χωργίχ καὶ ρένταις, χαὶ τὰ 

χρργία τῆς ἀρχιεπισκοπῆς" καὶ οὔτρς ἐπεῦκρονν χαὶ ἐπῆραν 

χαὶ τὰ γραψίματά 

ἐχχθχλλίχευσεν γαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Αμμόγουστον. θὰ θωοῶν- εδἷο ἃ ξ ὧι, ὧν ς μβμ. Χ διν και ἔ 

τὰ τὴν ἡ ρήγαινα, ἀφῆκέν τὴν εἰς τὸ ποσέσον τὴς 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ὁ ᾿Αντώνη τὲ Λόρσας ἀπὸ ( 

τὸ Κάογιος χαὶ ἔφερε μαντάτον, πῶς ὁ σουλτάνος (Ὁ) ἔχει κα- 

λὴν ἀγάπην μὲ τὴν Κύπρον, χαὶ νὰ «ἢ Ὁ (υ Σ] ο)- 
-ς--ὄ-- 

[ΦῚ Ἐ Ξ 
“ΠΝ 

ὃ ἘΞ; ῷ. Ὁ Ο᾽ ΕΣ 

δουχάτα διὰ τρεῖς πάγαις ἁποῦ τοῦ χροωστοῦν, καὶ μέγαν κα- 

νίσχιν διατὶ ἐμπῆχεν ἡ ρήγαινα (6) εἰς τὸ ρηγάτον. 
ἢ 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐποῖχεν ἡ ρήγαινα τὸν Σχσοῦν 
᾿ τ, , “ Ὲ , 

τε Νόρες χοντοστχύλην τῶν Ἱεροσολύμων. 
Γ΄ “- Ἂ 2 ρ γι » , ᾿ 

Καὶ τῇ λ΄ ὀχτωορίου (7) ἐφέραν εἰς τὴν Λευχουσίαν γ' 
, Ἂ ΄ 7 5 πε ες Ὁ» Ἁ ὙΡΑ ἘΞ 

χαρτία βουλλωμένα, τα ἔπεψεν ἡ ρήγαινα, με τὸν ἅγιον Μάρ- 
᾿ “- ΠΥ , ᾿ῆς 

κον, τὰ ποῖα ἦρταν ἀπὸ τὴν ἀφεντίαν τῆς Βενετίας, καὶ ἐδια- 

Οάσαν τὰ εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν, καὶ ἐδηλοῦσαν: ἐμάθαμεν τὸν 
, τὸ , {1.5 »" " τ." , ὩΣ 

θζνχτον τοῦ ρηγός, καὶ ἐπλήξαμεν πολλά, χαὶ ἐμάθαμιεν πῶς 

τὸ νησὶν εἶναι ἀναπαμένο, χαὶ οὗλοι οἱ ἀφένταις θέλουν σε διὰ 
. Ἔρτρϑ, 5. ᾿ . “ 

ρήγαινα (8), καὶ ἐπήραμεν μεγάλον ἀπ τλαζίοιν : χαὶ ποῖσε ὅσον 

ἐμπορεῖς νὰ, βλέπῃς τὴν ζωήν σου χαὶ τοῦ παιδιοῦ σου: χαὶ 
"» ᾿ ὯΝ 75 ᾿ ᾽ ΄ ᾿ ᾿ πε “" τ 

ἀποὺ τὰ προδέλοιπα μὲν ἔχης ἔννοιαν, χαὶ ἐμεῖς θέλομεν σοί 

(1) ὀχτωύρίου. (2) ὀχτωδρίου. (3) εἰς τὸν ἀμιράλην. (4) ἀπὲ. 

(9) σουρτάνος. (0) τὸ παιδὶν. (7) ὀχτ ωὐρίου -«(8) ρῆγα. 
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βουθήσειν εἴτι νᾶνχι χοῆσι- χαὶ ἐγράψχμεν τοῦ χαπετάνου 

ἧς ἀρμάδας νὰ ποῦ πέψῃ ς΄ κάτεργα, διὰ νὰ στέκουν εἰς τὴν 

υ ὔ, ᾽ Ἃ » -Ὸ 

οὐλευσίν σου" χαὶ ἂν ἔχῃς ἄλλην χρῆσι, 

δ᾽ 

΄- 

Καὶ τῇ ε΄ νοεμόρίου χυογ΄ ἤρτενζό ἀρχιεπίσχοπος ὁ φρὲ 

Λοῆς (1), τὸν ποῖον ἔπεψέν τὸν ὁ οὲ Τζὰχ μαντατοφόρον διλ 

νὰ προξενήσῃ τὴν πασ τάρδαν τοῦ μὲ τὸν παστάρδον τοῦ ρὲ 

Φαροάντου, χαὶ ἔφερεν μετά του ἕναν μαντατοφύρον. 

Καὶ τῇ ιδ' νοεμόρίου αυογ'΄ ἐκαδαλλίκευσεν ὁ Πέτρο 

Ῥάθιλας καὶ οὗλοι οἱ Φράγκοι καὶ Ρωμαῖοι μὲ τ᾽ ἄρματά τους, 

ὅσοι εἶχαν μηνίον, καὶ ὁ Πέτρο Τάδιλας καπετάνος τους, χαὲὶ 

ἐπῆγαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, διὰ νὰ δώσουν ὁρισμὸν ἴντα νἄ- 

χοὺν γὰ πολομοῦν. Καὶ ὡς γίον ἐπηγαῖναν, ἐμπλάσαν ᾿νοῦ ὁ- 
3 ς , 2 ι , , ΕἸ , »Μ Ε] 

γομᾶτι Ρηνγχου, χαὶι ἀοωτΉσαν τον, ἱντὰ μαντατα ξχε ει ἢ ἂμ- 
ἢ Ὶ 

, Α ΕΥ τς ᾽ὔ ΄ , 

μόχουστο- καὶ εἶπεν: ἠζεύρετε, ὅτι τὸ σχοῦάτον, πρὶν νὰ ξη- 

μερώσῃ Ἶ ὥραις, ἐσχοτῶσαν τὸν μισὲρ ᾿Αντρία Κορνὲρ τὸν θεῖον 

τῆς ρήγαινας, χαὶ τὸν μόάστρε Γαύριὲλ (9) τὸν Ζηϑειαηα χαὶ 

τὺν σὶρ Πὸλ πεν Γροικῶντα ὁ Πέτρο Τάδιλα, ἀοώτησέν 

τοῦ πῶς ἐδιζθην πρᾶμαν, καὶ εἶπέν του: δὲν ἠξεύρω νὰ 

σοῦ πῶ, παρὰ ϑ γϑοιχᾷς. Καὶ ἀποχαιρέτησέν τὸν χαὶ ἐπῆ- 

γεν. Καὶ εἰς: τὴν μίαν ὥρχν τῆς νυχτοῦ ἦρτεν ἀπὸ τὴν ᾿Αμ- 

ε μόχουστον ὁ μισὲρ ᾿Αλοῆς ᾿Αλπερίχ, καὶ ἴπέν τοῦ τὸ πρᾶμα 

τοῦ Νιχολὸ Μοράπιτου χαὶ τοῦ μισὲρ δίχουτζίου τὲ Κοστάν- 

τς καὶ τοῦ σὶρ Τζουὰν Τερρᾶς, καὶ εἶπέν τους τὸ πρᾶμαν 

γίον ἐτραθενίασεν, χαὶ εἶπέν τους: 

᾿Αφένταις, ὁ πάπας ἔπεψεν ἕναν χαρτὶν υὲ τὸν ἀοχιεπί- 
᾿ Α , ᾿ ᾽ -“ Ἁ »ο Νι Ξ 

σχοπον εἰς τὴν ρήγαινα χαὶ εἰς ὅλους τοὺς χαραλλάρι ες «ἡ- 

ξεύρετε πῶς εἶστε ἀντροπιχσμένοι εἰς ὅλον τὸν χόσμο, διατὶ 

ἐμάθαμεν τὸν θάνατον τοῦ ρηγός, πῶς ἀφήκετε τὸν μισὲρ ᾿Αν- 

τρία Κορνὲρ καὶ τὸν Μάρχο Πέμπον καὶ τὸν σὶρ Πὸλ Τζατ- 

(1) Δογῆς. (39) Γαύριδλ. 
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που, χαὶ τὸν ἘΔ 8 τὸν Ζηντίλην χαὶ ἀφεν τέψαν τὸ ρηγᾶτο »; 

ἘΣ α ἐς ΡΟΣ , 
αν τὸ χαοτὶν οἱ χουοξόνου 

το 
ΦΞ - {) Ἵν ν τ τ -- -« ς Ω ()- «.« « ς ἤς { Καὶ ὅσον ἐπέριλά 

ἽΡ τὸ “Ὁ Ὁ « Ν Ὁ Ἂς (. « Ὡ -. “ Ν ἴω ' γὰ ποίσουν ἐχεῖνον τ Ἴ τοίκασιν " χαὶ δὲν ἐπ 

διχοάζοντα τὸ χαρτίν, ἐσυμπιάστησαν οὗ- 

λο: ἀντάμα ἔσω τοῦ τ θα χαὶ ἐθάλαν μίαν ἔννοιαν διχ- 

Θολιχήν" χαὶ λαλεῖ τοὺς -- ἠξεύρετε ὅτι ἔμαθα ἀληθινὰ (1), ὅτι 

ὁ μισὲρ ᾿Αντρίχ Κορνὰρ ὠρδινίχσεν ἕναν χαπετάνον τὸν Τζὰν 
: Ν 

βισχούντην Ταλιάνο μὲ τὴν συντροφίαν του διὰ ἦναι ᾿᾽δῊΥ γημέ- 
δ 

Α » ἜΣ ᾽ 

νο!, τὸ νὰ γροιχήσουν τὴν χαμπάνοαν ἄρμιε, οὗλο! ἀντάμα νὰ 
Ν : ᾿ “ 7ὔ ι “ ᾿ Χ 

πηδήσουν εἰς τὸ σπίτιν τοῦ χοντοσταύλη χαὶ τοῦ χοὐύντη τὲ 
᾽ - ᾿" ,ὔ 

Ῥουχᾶς χαὶ εἰς τοῦ χούντη τῆς Τρίπολης χχὶ εἰς τὸ σπίτιν τοῦ 
Αι ΕΥ -“ -" » 

Ῥίτζου, χαὶ νὰ τοὺς σκοτώσουν! Καὶ εἶπαν τοὺς λᾶς: τῆς Αμμο- 

γα 

χούστου, νὰ ἦναι δηγημένοι οὗλοι ἀντόμα, τὸ νὰ σημάνῃ ἡ καμ- 

πᾶνα, γαὐρεθοῦν ὅλοι εἰς τὸ παλάτιν εὐ τ ρ χαὶ ἤτίου 
ΕΝ Ω ἘΞεν, Ἂς ΕΣ Ἐπὶ ᾿ "Ῥ - .ς ΒΡ Ἐ ΓΙ ᾿ 

ἐγίνην. Καὶ πρῸν νχ ςζη μερω σὴ τὸ σχοᾶτον ὠρβϑις Υ; ι ε΄ γοξμώρίιου, 

ἐσήμανεν ἡ χκαμπάνχ ἄομε" χαὶ οἱ ΠΡΎΝΝΣ ἄριδες καὶ οὗλοι οἱ 
αἱ . “ "δ ᾿ »Ἥ»Ἤ : 

ἀνθρῶποι (2), καθὼς τοὺς τ γὰ γροιχήσουν, ἐτρέξαν οὗλοι 

εἰς τὸ παλάτιν, χαὶ προτήτερχ ψ εἰς τὴν αὐλὴν τῆς 

ρήγαινας (9) καὶ ἔρχκετον ὁ σὶρ Πὸλ Τζάππους χαδαλλόρης, χαὶ 
ὑπ ἘΝ; , ε ἢ , 

πισωχάπουλᾷ τοὺ ὃ ΒΡ Π|ερ ο Γούρρης" χαὶ ὅσον ἐμπῆκαν εἰς τὴν 

αὐλὴν τῆς ρήγαινας, οὖρ αν τὸν Ρίτζον υὲ τοὺς λᾶς: του" καὶ ὅσον 
τ ε κ᾿ 

εἶδεν ὁ Ρίτζος τὸν Τζάππον, ἀχτύπησέν τον νίαν λα αγχίαν χαὶ ἐ- 
,ὔὕ 

πέρασεν τον ἀπὸ τὴν μίχν μερίαν εἰς τὴν ἄλλην" καὶ ὁ Γούρρης 

ἔφυγε - χαὶ ἐπῆραν τὸν Ὑζάππον ἀπὸ τὰ ποδίχ, χαὶ ἔρριψάν τον 

ς τὸν λάχχον. Καὶ ὁ Ζηντίλης ὁ ἰατρὸς ἐνέοην μέσα εἰς τὴν 

Δ ἘΣ Ξι εξ ρΥ ΞΡ ΕΝ. ὙΕΕΝΌΤΕ, ΠΣ τίάμπραν τῆς ρήγαινας, καὶ ἐστάθην κοντά τὴς, διὰ νὰ γλυτώσῃ. 

Καὶ ἦρτεν ὁ ἀρχιεπίσκοπος καὶ ηὗὑρέν τον χοντά τῆς πῶς ἐστέ- 
᾿ 

ἐν τὸν ἐγρώνισεν, καὶ εἶπέν του: στέκε ς»Ρ χετον ἀρματωμένος, καὶ ὁ 

(1) χαθολιχὰ. (39) ἀθρῶποι. (3) ᾿Απ' 

τοῦ μεγάλου χειρογράφου (366, 307). 
! Π] 

«ο ἕξ -- . -. ἴω ». »- ( τὴ [Ὁ ς Ω «-- ο ς- Ὁ 
«6 

ς-- Σ»- »- 2 
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- , 
ἘΝ ᾿ ᾿. ΡΞ ΄, ! ΠΡ. Ἢ ἐξ Ρ - Ν " 

τὴὸὃξ με τὴν ἀρ εν σὺντ τροφιαν Γάπισα ἐνὲ ὯΝ ὃ τ ζος, καὶ 

᾿ . , 

ὑοέν τὸν χαὶ λαλεῖ : ὧδ᾽ ἔσαι ποράθουλε! Καὶ λαλεῖ του: 
-" 

μισὲρ Ρίτζο, ἄφης τον Ἵν Καὶ κεῖνος δὲν ὀπεγίασεν τὸν ὁρισ- 

μὸν τῆς, ἀυμὲ ἐπ “ἰσσέν τον ἀπὲ τὸ στῆθος, χαὶ ἐδῶχέν του δύο 

που αλίαις" χαὶ "ὖρέν τον ἀρματωμένον, χαὶ ἔπιχοέν τον ἀπὲ τὰ 

μαλλία καὶ ἔογαλέν τον ἔξω, χαὶ ἔδραξεν τὸ σπαθὶν ἀπὲ τὴν 

κόξαν του, καὶ χεῖνος ἔφυγέν τους χαὶ ἐμπῆχεν εἰς τὸ δῶμαν 

τοῦ μα ειρείου, χαὶ ἐμπῆχαν χχὶ ἐσχοτῷσάν τον. Καὶ ὁ μισὲρ 

, 2ι » ΄“-.ᾳφ ᾽ , 4 Α 

Αὐἰντρίας ἔφυγεν χαὶ πῆγεν εἰς τὸ χαστέλλιν, χαὶ δὲν τοῦ 
ἰ 

ἀνοῖξαν χαὶ ἐφτάσαν καὶ ἐσχοτῶσαν χαὶ χεῖνον, καὶ τὸν μισὲρ 
ἢ 

ἄρχον Πέυπον: χαὶ ἔπαψεν τὸ πρᾶμαν. Π σὴ τ ττ ύγοντα τὸ 

υ. 

σον , Ξε ΡΞ 9 ΕΣ ᾿ 

Καὶ ἀποχαιρετησεν ὃ υισὲρ Λοῆς χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν 
κτΞ ἣΝ . ᾿ 

Κερινίαν χαὶ οἱ ἄνωθεν χχθαλλάριν ςς ἐστέχουνταν εἰς τὴν χω- 

ρὰν μὲ χαλαῖς βίγλαις. 

Καὶ ιε΄ διχεορίου ἐχχοχλλίχευσεν ὁ ἀμιράλλης παν Ὁ 

βισχούντης, χαὶ ἐποῖκαν διχλαλημὸν ἀπὸ τὴν μερίαν τῆς ρή- 

γαινας, πᾶσα ἄνθρωπ τος νὰ χάθετχι ᾿ς τὸ σπίτιν του χαὶ νὰ πο- 
" 

λομᾷ τὴν δουλίαν του, χαὶ εἰς πὲντ᾽ ξξῚ 

μέγας, ἀπάνω εἰς φούρχαν. Κσὶ τὴν χὐτὴν ἡμέραν ἧρταν ἀπὸ 

ο 
Α » , » Ὃ - " " , 

τὴν ᾿Αμμόχουστον λ΄ ἀνομάτοι Σιτζιλιάνοι, καὶ ἐμάθαμιεν χαλ- 

ἈΣ οο λα ες ας εν ἐπ ς ἢ : ᾽ ξεύρετε, ὅτι ὁ χοντοσταύλης χαὶ οἱ προδέ- 
, 

ύ 

λοιποι τῆς συντροφιᾶς του, ὁ χούντης τῆς Τρίπολης καὶ ὃ 
Γ .] γχν Α ᾿ Ω ΄ὔ 5 “2 ε “ ᾽ 

μισὲρ Ἡζουὰν ΤὙαφουρὲς καὶ ὁ Ρίτζος, ἐνέθην ὁ διάθολος εἰς 
᾿ 

᾿ [ 

᾿ ΝΒ "» «- " , ᾿ 

τὴν χαρὸίαν τους, καὶ ἐκχταστησαν χαὶ ἐγίνην μία μεγάλη 
ἱ ἱ 

παοαθουλίχ: ὅτι ὁ χοντοσταύλης χαὶ ἡ προδέλοιπή του συν- 
,᾽, φ.“ ἃ ᾿ ᾿ "» Ὁ , ᾿ Ν » 

τροφίχ ὠολινίασαχν, πριν νὰ ξημερώσῃ Ὑ ὥρλις νὰ σημάνῃ ἡ 
ἢ 3 ͵ Ἢ ω ' ᾿ 
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, 3) ι κι “ς“. ἃ ,ὔ » ᾿ὕ Ξ ΑΥ̓͂ ι ἘΘΣΡΤΑ ΧῈ δ 

χαμπάνα ἄρμε, καὶ καθὼς ὠρδινίασαν, ἐσήμανεν" καὶ ἐγροίκης- 

σαν οἱ καύθαλλάριδες χαὶ οὗλοι οἱ ἀνθρῶποι τῆς Αμμοχούστου, 

} ϑ δ “ “.“- ν βος:θ “»] »χ᾽Ρ “-ὶ ἵν) γ λάτιν ἴα πὸρ οἷ “ἃ Δ᾽ 
και Ὧτο να “οἰσοὺν, οτονα. Ὁοξ ΟΝ ξις τὸ πᾶαᾶλστιν τῆς βη- 

5» - ᾽ - ᾿ γε ΤΟΣ τ᾽ “ι ΣΞ 

ἐπῆγεν εἰς τὸ σπίτι τοῦ σὶρ Πὸλ Τζάππου, καὶ ηὑρέν τον εἰς 
᾿" , ᾿ - » ,ὔ τ δὲ - Δ Ζ ΒΕ, 

τὸ χρεθάτιν, χαὶ λαλεῖ του: ἀφέντη, δὲν γροιχᾷς τὴν χαμπά- 
3, - ᾿ Α » “ [ε 

γαν; ἄνου, νὰ πᾶυεν εἰς τὴν αὐλήν, νὰ δοῦμεν ἴντα πράμδεα 

εἶναι, ὡς γίον εἴμεστεν χρχτούμενοι[ Καὶ ἐσηκώθην, καὶ ἐ- 
9 “ “- Ω σ "ἃ 

χασχλλίχευσαν εἰς ἕναν ὄλο ογον, χαὶ ὁ Τζίχς ὁ Καππᾶδοχας 
» ι " ᾽ ,ὔ Υ̓ 

ἀπεςός, καὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν αὐλήν. Καὶ ἔ 
ΡΞ ᾽ ᾿ ᾽ 7 Α “ 

Λοῆς Αλπερὶχ, χαὶ εἶπεν τοῦ Τζάππου: ἔμπα ἔσω, νὰ σοῦ συν- 
2 γ- 4 » Ψ τ Ἂ ὔ Ἄ ᾿ » Ἐὰ τ 

τύχω. Καὶ ἐμπαίνωντα, ηὗρεν τὸν Κουρτέσην εἰς τὴν αὐλήν, χα! 

ἜΞΩ πὴ ἘΘΤΥ ΤΡ ΥΣΣΩΣ ΤΣ ΕΤΑΤΟ ΣΣ ΩΝ ὃ εἶπεν του: πιάσ᾽ τὸ χέριν μου νὰ πεζεύσω. Καὶ εἰπὲν του: ὁὲν 

εὐσῃςὶ καὶ ἀπεϊζεῦσεν ὁ Πιέρο Γούρρης ἀπ ὁ- 
ΧΑ ᾿ ς 

πίσω του" χαὶ χεῖνον ἐσχοτῶσέν τον ὁ Ρίτζος καὶ οἱ λᾶς του, 
᾿ , ᾽ ᾽ - 

χαὶ σχοτόνοντά τον, ἐπῆραν χαὶ ἐρρίψαν τον εἰς τὸν λάχχον. 

Καὶ ὁ Ζηντίλης ιἰχῶντχ τὴν χχμπόάναν, ἀοματώθην χαὶ ἐπ Ἰντίλης γροιχῶντα τὴν χαμπόάναν, ἀοματώθην χαὶ ἐπῆ- 
“εν εἰς Ἄ ὦλ." » Σ έ6: ν αὐ τὴν ἢ “πολ Ἂν ον ε γεν εἰς τὴν αὐλήν, καὶ ἐνέθην εἰς τὴν τζάμπραν τῆς ρήγαινας, 

θχρρῶντα νὰ τὸν ἀγιτιάσῃ, χχὶ δὲν ἐθάορεν πῶς ἦτον διὰ λό- 

γου του. Καὶ μοναῦτα ὁ Ρίτζος ἐνέθην εἰς τὴν ἀΘηρν ας τῆς 

ἥγαινας, χαὶ ἐπιάσεν τον, στανιὸ τῆς ρήγαινας, χαὶ ἔθγαλέν τον 

ω 
᾽ , ᾽ ΨῬ» " “-“ -» 

, καὶ ἐπέσαν ἀπόνω του πεντἔξη ἀνομάτοι, καὶ λαλεῖ τοῦ 
ν 

νὰ οὐκ Ρίτζου: ἴντα ἔφταισα, καὶ θέλεις υὑὲ σχοτώσης; καὶ ἔχοντα 
.. ᾽ 

χαὶ ἦτον ἀρματωμένος, χαὶ ἐσήκωσεν τὴν φάλδαν του ὁ Ρίτζος, 
Ἢ ,᾿ἮΝὟῬο ᾽ , 

χαὶ ἔδωχέν του υίαν. στοχάδαν εἰς τὴν χοιλία, χαὶ ἐσχοτῶσέν 

τοὺ. Καὶ ὁ υἱισὲρ ᾿Αντρίας εὑρίσχετον εἰς τὸ σπίτιν υὲ ἕναν 

χρυσοχόν, τὸν μαάστρε Τουμάζον, χαὶ γροικῶντα τὴν χαμπάναν 
ν 

ὍΝ . β ᾿ ΠΝ Ἐν ως γι δ η: Ψι τς 
λαλεῖ τοὺς χνϑρωπους τοὺ: σχοπήσετε ἀπὸ τὸ παραθύριν, ἵντα 

“ Ω ’ ι αν » , ᾿ » ᾿ν 

πρᾶμαν εἰναι! χαὶ σχύφουν, χαὶι θωροῦν ἀνθρώπους χαὶ ἐμπαῖ- 
Κ ῃ 

νὰν χαὶ ἐχατέόχιναν (1). Καὶ γροικῶντα ὁ μισὲρ ᾿Αντρίας ἐ- 

, μι - ." -ο (1) Μέκρις ἐνταῦθχ ἣ ἔλλειψις τοῦ ἑτέρου “ειρογράφου 
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1215 ͵ κ , ΓΝ Ὁ. 

σηχώθην, χαὶ ἐσηχώθην χαὶ ὁ μισὲρ δίάρχο Πέμπος, καὶ ἐπῆ- 

᾽ ᾿ 7, "»- ΄ Ν 

γᾶν εἰς τὸ σπίτιν τοῦ παλίου, ὃι 
-“ .Ὶ , , Α γσ ᾿ 

ἃ νὰ μόθουν τὸ ποᾶμαν. Καὶ 

ς : ᾿ χα κα ΣΉ ΠΕ ΓΤ, ες ΡΣ ΘΓ ὡς γίον ἐπηγαῖναν, ἔμνπλασέν τοὺς ὁ πώς τῆς Τρίπθλης ἀρ- 
ὃς " Ὁ 4 Ὁ 

ματωμένους, χαὶ λαλεῖ τοῦ μισὲρ ᾿Αντρία: ἄμε ᾿ς τὸ σπίτιν 

σου! Καὶ ὁ υἱισὲρ ᾽ἋΑ - . 
νι 5} 

«πςς ὩΣ ΓΕῚ 

" 
- Η Ἔ: , , - » τὰ ’ 

τοῦ παλίου- χαὶ εἶπέν του ὁ παλίος: ἠξεύρετε, ὅτι ἐμηνυσαν 

ῷ. μου νὰ μὲν σχαλέψω ἀπὲ τὸ σπίτιν μου! Καὶ γροιχῶντα 
ν ΌΣ .ρ 

μισὲρ ᾿Αντρίας, ἔμεινεν χαϊργιασμένος, χαὶ πολλὰ ἐογίχσεν τὸν 
Ξ . Ὁ Α ε "Ὁ 2 

παλίον, νὰ πάγῃ εἰς τὸ χχστέλλιν, χαὶ ὁ παλίος δὲν ἐθέλης- 

σεν. Καὶ ἐχαθαλλίχευσεν ὁ μισὲρ ᾿Αντρίας, καὶ ὁ μισὲρ Μάρχος 

πε ός χαὶ ἐτ: 2“). ὅδ). τει όχασςτοου" διὸ ὦ πῶ εἰς σῷ Ὑ ἀπεζός, χαὶ ἐπῆγαν ὅλον τειχόχαστρον, διὰ νὰ πᾶν εἰς τὸ χα- 

στέλλιν, θαρρῶντα νὰ τοὺς ἄνο 

λαν φωνὴν τοῦ καστελλάνου δι 

πέν τους: ἀφένταις, ἔχω ὁρισμὸν ἀπὸ τοὺς χουόθερ οὐ ούμεατε ὅτι 
"᾿ » ε , ε , Α " ᾿ πεν ὙπαῚ το Υ Σ ΣΙΣδ εἰ εγλῆς ΥΝ ΤΡΥ ης δι ἂν ἔρτῃ χυρό μιᾶς ρήγαινα μὲ τὸ χορμίν της, νὰ μὲν 
“- » 3. “Ἢ ᾽ ᾿ » 

τῆς ἀνοίξωμεν. Γροικῶντα ὁ μισὲρ ᾿Αντρίας, δὲν ἤξευρεν ἴντα 

χαὶ ἐπῆγεν καὶ ἐμπῆχκεν εἰς τὸ ριστέλλο τοῦ κα- 

στελλίου Καὶ μοναῦ 
5 

᾿ ἃ ελιν, ’ ᾿ ἥ ἜΣ γ7 4 " ᾿ . 

τὰ ἦρτὲν ὁ χουντὴς χαὶ ὁ Ριίτίζος, χαὶ ε- 
,ὔ ων , ῃ “κ τ ἢ 

χστελλάνου, χαὶ ἀρωτῆσάν (9) τον, ἂν ἦρ- 

ιΟ 

Οάλαν φωνὴν τοῦ χ 
" ᾽ “-" α " “3, 

τῆν τινὰς εἰς τὸ χχστέλλιν χαὶ εἶπέν τοὺς --- ἄλλος δὲν ἦρτεν 

: 

3 ΄ Α ᾽ ,ὔ ΄ ε εἰ ᾽ ᾿᾽ Β΄α 

παρὰ ὃ μισὲρ ᾿Αντρίας. Καὶ γροιχῶντα ὁ μισὲρ ᾿Αντρίας ἀπ᾽ ἐ- 

ν τους: ἴντα θέλετε; Καὶ εἶπέν του : ἔλα» 

ους. Καὶ ἐχεῖ ε ἐΡοοΝ ὁ Κα ζόλης, ὁ ποῖος ἧτον 

ἕνας (Ὁ) πουρζέζ: ς᾽ χαὶ θωρῶντα τὸν μισὲρ 

ευσεν χαὶ κεῖνος, καὶ ἔφερέν του τὸ ἄλογον 
ι ΄“ὡ , ΄ ,ὔ 

γὰ χαὐχλλιχεύσῃ. Καὶ θωρῶντά τον ὁ Ρίτζος πῶς τοῦ ἐδῶχεν 
.ν Ω , , ὯΝ 

τὸ ἄλογον, ἐποῖχέν του μεγάλην ἀντροπήν, χαὶ ἔφερεν (6) τὸν 

(1) πῆγεν. (2) ἀνοίξουν. (3) ἀρώτησέν. (4) πουρζέζος. (5) ἕτερος. 

(6) ἔφεραν. 
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εν 

πορτάντον του, χαὶ ἐχχοχλλίχευσεν ὃ μ'σ 
ὡς 

Ο᾽ ̓Ανπρίας. Καὶ λαλεῖ 
ε Ἐς ΄ λ: ΝΝ ἜΧΟΝ ἀετὸς ταπίς Ὁ ἘΞΑΡΙ 

του ὁ χούντης τῆς Τρίπολης τοῦ υισὲρ "τοῖχ: ἐγὼ πάγω, 
» ,’ ΄ - - χαὶ ἐσοὺ (1) ἔλα μὲ τὸν μισὲρ Ρίτζον. Καὶ λαλεῖ τοῦ κούν- 

τὴ: ἐγὼ ἔρχομαι μετά σου. Καὶ γροιχῶντα ὃ Ρίτζος, τοῦ μα- 
ἢ ΄ . ᾿ , Ω ῬΕΙ; ἢ ΞΘ σὲρ ᾿Αντρία ἀκτύπησέν του μίαν μαχαιρίαν οὶ εἰς τὴν χεφυ- 

᾿ » ι » “τ ΠῚ ι Ε 

λήν, καὶ ἔπεσεν ἀπάνω του, χαὶ ἐσχοτῶσαν τον (9), χαὶ ἐρρί! 

τὸν εἰς τὸ γαντόάχιν τοῦ χκαστελλίου. Καὶ τὸν υνισὲρ δΙάρχο 
τ. ,ὔ ΄ ,ὔ " ’ " 

Πεμπ ν ἐσχότωσέν τον ἕνας δίαρράνος, ὀνόματι Μαστίχης" καὶ 
-" 2 Ἂ Α 

ἔρριψαν χαὶ χεῖνον εἰς τὸ χγαντάχιν. Καὶ τὸ νὰ τοὺς σχο- 
2 ᾿Ξ τ Ἷ " ι Α ᾿ 

τώσουν (4), ἔπαψεν πᾶσα μάχη. Ἰζαὶ τὸ πωρνὸν ἐπιάσαν 
, 

τὸν χαπετάνον τοὺ: Ταλιάνους τὸν Τζουῖλν Βισχούντην χαὶ 
- » Α - Αι Ἁ Ἷ - 

ἐθάλαν τον εἰ: τὴν φυλαχήν, διὰ νὰ ᾽σάπσουν ταῖς παρχθου- 

λίλι; τους. 

Καὶ τῇ τ:΄ νοεμό 
ι 

ἕναν χαρτὶν ἀπὲ τὴν Κερινίαν, πῶς ὁ μισὲρ Πόλου Κονταρῆς 

δὲν ἐθέλησε νὰ τοῦ δώσῃ τὴν Κερινίαν, χαὶ λαλεῖ, δὲν θέλε: 

νὰ τοῦ δώσῃ ἀνθρώπου (6) ξένου, ἁποῦ δὲν ἔχει εἰς τὴν Κύ- 

προν οὐδὲ γυναῖχα, οὐδὲ παιδίχ, οὐδὲ χαμιίαν ΜΞΝ ιν, ἀμιυνξ, 
“κ Μ είς , ΤῈ “Ξ 2 ᾿Ξ , ᾿ - 
ἂν ἔνα! ὁρισμὸς τῆς, νὰ πέψῃ τὸν Νιχολὸ Μοράπιτον νὰ τοῦ 

Ν ᾿ ᾽ ) 

τὸ δώσῃ. Καὶ ἐπέψαν τὸ χαρτὶν εἰς τὴν Ὑπ ϑὲν Καὶ 

υοναῦτα ἡ ρήγαινα ἔγραψεν χαρτὶν τοῦ καπετάνου τῆς Κερι- 
χὰ ΝΡ ι -« ρος - Νὰ ῥεὶ ,ὕ , σ΄ 7, 

γίας, ὅσον νὰ δὴ (Π) τὸ χαρτίν, νὰ ὁῶσῃ τὴν Κερινέαν τοῦ Νι- 

Ἀθλὺ Μοράπιτου. Καὶ ἔγραψεν τοῦ Νιχολὸ Μοράπιτου νὰ ὀρ- 

περιλάθῃ τὴν Κερινίαν. Καὶ ἔοχλεν εἰς τὸν τόπον του τὸν πε- 

θερόν του τὸν μισὲρ Παλίχ Φρασές, καὶ χεῖνος ἐπῆγεν εἰς τὴν 

Κερινίαν. Καὶ ὅσον ἐπῆγεν ὁ καπετάνος, καὶ οὗλοι εἶπαν του, 
ι “, Ἃὁ-»" ᾽ ΄ὔ ’ ᾿ κ ᾿ ᾽ 

χαλως ἥρτες! “αὶ ἐμποαινῶντο του, Ξἐμπσξν καὶ τον μισξο ἀ- 

(1) σοὺ. (39) μαχαιργίαν. (9) ἐσχοτῶσέν τον. (4) Ιζα 

τους. (Ὁ) Λογῆς. (0) ἀθρώπου. (7) ὅσον δῇ. (8) ὀρδινιάσουν. 
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λοῆς (1) ᾿Αλπερήκ, καὶ τὸν μισὲρ Τουτζίου (2) τὲ Κοστάντζο, 

χαὶ ἐσφάλισεν τὴν Κερινίαν, χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὸ κάστρον. Καὶ 

ὁ ὑισὲρ Πόλου Κονταρῆς εἶπεν τοῦ Μοράπιτου: σιγούριασ' μου 

τὴν ζωήν ἔου, καὶ νὰ σοῦ δώσω τὸ χαστέλλιν. Καὶ ἐσιγουρ-- 
᾿ ΄, " » ἢ Γ΄ ᾿ κω » ο’ [2 ᾽ , ΄ 

ἰχσέν τον, καὶ ἄνοιξέν του. Ιίζαίὶ μοναῦτα ὅλοι (9) ἀντάμα τῆς 

ἹΚερινίας εἶπάν του: τὸ κάστρον δίδουμέν το ᾽ς τὸ χέριν σου, 
ἴ 
᾿ 

του, καὶ εἶπέν τους: ἀφένταις, ἠξεύρετε, ὅτι ἡ χυρά μοῦ ἡ 
72 "» τ , ἘΞΙΙ ᾿ ᾿ Ξ, ἜΓῚΣ κ᾿ Ε εξ 

ρήγαινα ἔγραψέν μου νὰ πάρω τὸ καστέλλιν εἰς τὸ χέριν μου, 

χαὶ ὄχι νὰ τὸ δώσω ἄλλου τινός! Καὶ τοῦ μισὲρ ᾿Αλοίζου (4) 
᾽ ν , Ι - , ᾿ , » ,ὔ 

εἰπεν του: γχχης: σπομονὴν, « Ν .- 
Ὁ ὃ 

Α 

ὁρισμός τὴς νὰ ποίσω. 
ἐπένῃ ὉᾺ 2) Ρ τι Τ᾿ ΝΞ Β πὶ “25 ““,“. Καὶ τῇ τις νοεμορίου ἔγραψεν χαρτὶν τῆς ρήγαινας, χαὶ 

. Ξ - , Η ᾿ ΄ - 
ἐπέσωσεν εἰς τὴν Κερινίχν ὁ χοντοσταύλης ὁ μισὲρ Τζουὰν Σα- 

» συ ᾿ , ἮΝ , Νὴ τ ἣΝ ε 

πλανας" χαὶ ἐπῆγεν πολλὰ θυμωμένος, διατὶ δὲν ἔδωχεν ὁ δο- 

ἄπιτος τὴν Κερινίαν τοῦ ὙΠ (9) ̓ Αλπερὶχ τοῦ ἀδελφοτέκνου 

αλισ 

“Ὄ 

του. Καὶ πηγαίνωντα "ὖρέ τὴν σφαλισμένην, καὶ ἐπῆγεν τὸ 

μαντάτον εἰς τὸν εὐράτοϑ ἡ πῶς ἘΠΕ ὁ ει υὉ χαὶ 

ο νοίξης τὸ χαστέλλιν Ξ 13 ν ΕΛ ῷ, 
᾿ Ω γ ε , 

, χαι ἂν ξεῖνοι οϑίσμος σοὺ, ν 

4 ᾽ ων ΄ “ . ΩΣ , - κι δε 

νὰ ᾽μπῇ. Καὶ Ἰτοντ ὁ Μοράπιτος, ἐστάθην πολλὴν ὥραν 
» , ᾿ “ » ᾿ ᾿ Ψ .» 

ἐννοιχσμένος νὰ τοῦ ἀνοίξῃ - χκαὶ ἔπεψεν χαὶ ἄνοιξέν του, καὶ 
Χὴ 

ἄν του τὸ ἱσώχκχστρον (6), καὶ ἐνέθην μέσα μὲ 
᾽ 

πολλὰ φοοερίσματα εἰς τὸν Μοράπιτον, διατὶ δὲν ἔδωκεν τὸ 

καστέλλιν τοῦ ἀδελφοτέχνου του. Καὶ ἦρταν εἰς πολλὰ λογία. 

Καὶ θωρῶντα ὁ ΙΚονέλλας τὸν Σχπλάναν τόσον θυμωμένον, εἶ- 

πέν του: ἀφέντη χοντοσταύλη, πολλὰ ϑυ μου εἰς αὑτῆς 

σου, χαὶ φαίνεταί σου καὶ θωρεῖς ἀνθρώπους (1) ἁποῦ δὲν ἀ- 
; Ἧς ΕΓ ἢ Ψ ᾽ δι τ 

γοωνίζουν τὴν τιμήν τους, χαὶ θυμώνεσαι πολλά! ἐγὼ δὲν ἦτον 

[ ᾿Αλογῆς. [9] Τζουὰν. (9) οὗλοι. (4) ᾿Αλογῆς. (5) Λογῆς. (6) 

᾿σωχάστελλον. (7) ἀθρώπους. 



͵ δον ἢ 

ου χράτησ᾽ το, ὡς γίον θέλεις" διότι ἡ ρήγαινα Ω 

χῳ , Ε ι 

ου νὰ περιλάθρω τὴν Κερινίαν εἰς τὸ γέριν μου, καὶ 
ἂν Ἂ , Γ΄ τέ. ε Ἷ 

ἣν δώσω ἄλλου τινός. Καὶ θωρῶντά τὸ ὁ χοντοσταύ- 
᾿ ι ΟῚ ι ν Α 

λης, ἀποχαιρέτησεν χαὶ ἥρτεν εἰς τὴν. χώραν. μὲ τὸν σὲρ ᾿Α- -" 

- « ’ ᾿᾽ 

ὡς ταῖς; τἡ νοεμύρίου, χαὶ »} [Ὁ "ΟΥ̓ ΓῚ γ:-. 
Ἐς 

»".΄΄ 
Σὶ Ω) 

πν 
ἐτῶν ὅ9 ΡΙ Ὶ ἘΝ ο᾽ -- ῷ ἘΣ Ν « « 

τότες ἐπαραὸ χεν τὸ χαστέλλιν εἰς τὸ χέριν τοῦ. μισὲρ ᾿Α- 

ο 
΄ ᾿ κ ’ 5 " ,ὕ ᾽ 

Καὶ τὴν 0 γοεμορίου ἐπῆ ἐς ἀπὸ τὴν Λευχουσίαν εἰς 

ἣν ᾿Αμμόχουστον ὁ Μοράπιτος χαὶ ὁ μισὲρ Τζουὰν Τερρᾶ 
. 

ἡ τ Ἔλσαν τον ρδιτ ΠΕ Ἐπ Ξ ς Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ἀπὸ τὴν Ἡὐρβμύχουος ον ὃ 

μισὲρ Γιλιαμ, Τερρᾶς, καὶ εἶπεν πῶς ἐσαρτζόναν τὸ παλάτιν τῆς 

ΤΣ Τρ πε πῦρα δνῦροῖπος (3] χοὶ τἐποῖσῖν πτξ ρήγαινας ἔζω, : ἦρτεν πᾶσα ἀνῦρωπος (9), χαί ἐποῖκεν τῆς 

ὅπου ἐχρωστοῦσαν. Καὶ ὠοδινιάσαν μαντατοφόρον νὰ παγῇ εἰς 

τὴν Βενετίαν τὸν μισὲρ Φίλιππον ᾿Απ τοδογάτορ ον, χαὶ ἐδῶχάν 

τοῦ τὸ γῶο γίον τοῦ μάστρε 2 Ζηντίλη τὴν Δο ορᾶν χαὶ τὸν Χι- 

ο ΠΝ τ πεν "εΥ . ἄσσον 9, τύςξχ ξτ 
τον, χὰ! τὸ σπιτιν του, λαιὶ ἐποιχᾶν τὸν χαὶ ριτοξχα τίιλ' ἰξο 

ἘΞ, 

χαὶ ἐδῶχκάν τοῦ χαὶ τ΄ δουκάτα χαὶ ἐπῆγεν ὁ ἕναν Ξ 
΄, -, “ Α , νζΖ»»Ο 

Ἰενέτιχον καὶ συντροφίαν ἕνχν τοῦ ρὲ Φαράντου, χαὶ ἐξέοην 
᾿ 

ιζ΄ γοεμορίου ᾳυογ΄. 

Καὶ, τῇ ιθ΄ νος υὐρίου ἤρτεν εἰς τὴν χώραν μαντάτον πῶς 3 
ΓΝ - ὙΝΝ “- Ἄ δ τὴν ν . νι: Ρ 

ἐχαρτῶσαν τὴν πασταρὸαν τοῦ ρε ΤΓέχχ μὲ τὸν παστάροον (9) 
[2 ι Ξὸ 

τοῖ οὲ Φαράντου, χαὶ ἐποου Ἕ 
7 « Α “Ὁ 

ουτίασεν ὃ ρὲ Φχράντος πᾶσα 
, Μ ᾽ “ Ὺ , , ’, “ 

φορᾶν ὅπου τὸ ρηγάτον ξοτῃ εἰς χρῆσιν (6), νὰ πὲμπὴῇ καὶ κα- 
, - ψ. , 

τεργὰ ἀρματωμένα, χαὶ τ ἀνομάτους τ οϑουθία τὴν βλέπη- 

σιν τοῦ τόπου, καὶ ρὲ Φαράντος νὰ πολομ « ο ς “ὺ Οὐ- «τν Ος- [9] ΠῚ 
“πῇς 
-- ὺ 

σι 'Ξβ , ΄ . ΄ ε , μι - “Ἂν 

Καὶ τῇ χΎ νοεμορίου ἐμήνυσεν ἡ ἐς αινα τοῦ Νιχολὸ 

(1) Δογῆς. (2) ᾿Αλογῆς. (3) ἄθρωπος. (4) ἀθρωπον. (Ὁ) παστάρ-- 
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τὲ Μοράπιτου, νὰ βάλλῃ τινὰν εἰς τὸν τόπον του, καὶ νὰ πάγῃ 

εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. Καὶ ἐῤράλεν τὸν σὲρ Σιμοὺν Θέσεν 

καὶ ὅσον ἔφτασεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, ἐ ἐθγῆχεν χαταπρόσωπά 

του ὁ ἀρχιεπίσχοπος χαὶ οἱ χουδερνούριδες καὶ ὅσοι εὑρίσχουν- 

τὰν εἰς τὴν ᾿Αυμόχουστον, καὶ ἐμπάσαν χαὶ ἀπλιχεῦταν τὸν 

εἰς τὰ σπιτία τοῦ Ρίτζου. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρταν ι χάτεργα εἰς τὴν ᾿Αμμό- 

χουστον ἀπὸ τὴν ἀρμάδα υὲ ἕναν πρεθετατούρη ν 

Σοράντζον, τὸν ποῖον (1) ἔπεψέν τον ἡ ἀφεντία διὰ βλέπησιν 

τοῦ τόπου. Καὶ ἐμάθαν τὸ πρᾶμαν τὸ ἐγίνην εἰς τὴν ᾿Αμμό- 
, : ᾿Ὶ ν 

χουστον, χαὶ μανθάνοντά το, δὲν ἐθέλησε νὰ ἀπ ΠΩ τινάς, 
᾿ " 5 ΓΞ , ΕΣ - ᾽ κἷ , τοι Μ 

οὐδὲ ἀφῆκάν τοὺς νἄμποῦν εἰς τὸν λιμιόναν, χαὶ ἐστάθησαν ἔξω 

ἰς τὴν Σάντα Κατερίναν. Καὶ μοναῦτα ἐόγάλαν ἕναν χάτερ- 
᾿ , ᾽ Ω Αι 

γον χαὶ ἐπέψαν τὸ εἰς τὴν Βενετίαν, διζ νὰ πάρῃ τὸ μαντάτον 

ὩΣ ΝΣ δΝ- [] [ΦῚ ἘΝ [ῳ] ς -". 
« ,ὔ 5: Ν᾽ Α 

ὡς γίον ἐδιάόην (2), καὶ νὰ τοὺς μηνύσουν ἴντ 
ς ἂν - ΕῚ ἦ᾽ 

Καὶ μανθάνοντά το οἱ κουθερνούριδες τοῦ ρηγάτου, ἐπῆγαν εἰς 

τὸν ἊΝ ὑδη: πάρουν βουλήν, διὰ νὰ πᾶσιν τ εἰς τὰ ξύλα, 

᾿ ϑιυσος, Ὃ Ν ᾽ . , 
θήκην, χαὶ ἀφῆκεν χουόξονο ύοιδες εἰς τὸ ρήγατον, χχὶ χατὰ 

: ἱ 
Α ε Α ᾿ »ἦΖἷΝ ᾿ , γα: 

τὸν ὄρισμον τὸν ἔδωχεν δὲν ἠμποροῦν νὰ ποίσουν (6) ἀλλοίως " 
, " - 

τώρχ στρέφομαι χαὶ συντυχάνω μετά τους, χαὶ θέλει τοὺς τὸ 

(1) τὰ ποῖα. (9) πῶς ἐδιάδην. (3) πᾶν. (4) ἀρχιπίσχοπον. (Ὁ) νὰ 

συντύχουν. (0) ἠμποροῦμε νὰ ποίσωμεν. 
ϑ ΠῚ ἴ ᾿ 
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᾿πεῖν ἴντα ζητᾶτε, καὶ θέλετε ἔχειν ἀντίλογον (1). Καὶ ἀπο- 
- ᾿ 

κοπος, καὶ ἦρτεν πολλὰ παγιασμένος (2), 
͵ - ϑ'᾿' 2 

ἢ αιρετήσεν 0 γε τὸ 

χαὶ εὑρέθην μὲ τοὺς χουθερνούριδ ὃς, χαὶ εἶπέν τους. χαθὼς τοῦ 

εἴπασιν. Καὶ τὰ ξύλχ ἐστέκαν (39) ἔξω εἰς τὴν Σάντα Κατε- 
, ᾿ ᾿ δ Ἐς ᾿ τρότ Ἀν δ ᾿ 

ρίναν, καὶ τινὰν δὲν ἀφῆχαν νὰ ἀπεζεύσῃ. 
ΕΞ 7, ΄ , Ἂς. δ 15 , ι 

Καὶ τῇ χὃ νοεμώόρίου ἀυοΎ Χριστοῦ ὁ ᾿Αντόνη τε Δα ῶ.- 

σας εὑρίσχετον εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ εἰχεν ἕναν δουλευ- 

τὴν Πουρτουαλέ ζην, ὀνόματι Τζανίχον Κουτ τζόν, χαὶ ἐχατάστη- 

σεν ὁ ἄνωθεν ᾿Αντόνης τὸν ἄνωθεν Τζανίχον νὰ παγῇ εἰς τὸ 

καστέλλιν νὰ συντύχῃ μὲ τὸν τασσθλλάνον, καὶ ἦτον ὁ Φα- 
͵ ᾿ Ἥ "“, ᾽ »Ὶ ,ὔ 

ραντέτος καστελλάνος, νὰ τοῦ προυμουτιάσῃ ἀπὸ τὴν μερίαν 
πῸ - , δ, ἊΝ ὯΝ " ᾿ Ν,, ; 

τῆς ἀφεντίας ὁῦο χόβμαι ςς δουχάτα, Χαὶ νὰ τοὺς δώση τὸ χα- 

στέλλιν τῆς ᾿Αμμοχούστου. -Καὶ ἐσύντυχεν μετά του, καὶ ἐ- 

χουσεντίασεν χαὶ Εν: τον. Καὶ τὸ Ἐρρνὸν ὁ χκαστελλᾶνος 
» “ τὴ 7, , ΝΣ »ν Η Ε σε] - 

ἐπῆγεν χαὶ εἶπέν το τοὺς χουθερνούριδες, χαὶ ἐπέψαν μοναῦτα 

χαὶ ἐπιάσαν τον χαὶ ἐῤάλαν τον εἰς τὴν φυλακήν, διὰ νὰ μά- 

θουν τὸ πρᾶμαν καθαρά. Καὶ ὁ ᾿Αντόνη τὲ Λόρσας ἔφυγεν καὶ 

Ἣν εἰς τὸ κάτεργον τῶν Βενετίκων 

τὴν ρήγαινα ,χαὶ ἐχαιρέτησέν τὴν, καὶ ἐποῖχέν του καλὸν πρό- 

σῶπον, καὶ εἶπέν τῆς: χυρά μου, ἐμήνυσέν μου 1 

καὶ ἦρτα χατὰ τὸν δοισμόν σου. Τοοιχῶντα ρήγαινα, ὥρισεν 

τὸν ἀρχιεπίσχοπον νὰ τὸν ἀπολογιάσῃ, καὶ εἶπέν του: ἀπὸ τὲ 

ἔλα σου χαλῶς ἦρτες, καὶ ἄμε εἰς τὸ σπίτιν σου ρ:ποζίασε, 

ὅσ᾽ ὥς που νὰ ᾿ρίσῃ ἡ ἀφεντία τῆς κυρᾶς μας, καὶ ἔχει πολλὰ 

ριχουμαντάδον χαὶ ἐμπιστὸν χαὶ χαλόν τῆς 

ποχαιρέτησεν χαὶ ᾿πῆγεν (4). 

Καὶ τῇ α΄ διχεορίου ο γ΄ Χριστοῦ ἐμήνυσεν ἡ οήγαινα τοῦ 

Μοραπίτου νὰ εὑρεθῇ εἰς τὴν δεν τῆς" καὶ ἐπῆγεν, χαὶ ἐ- 

(1) ρεσπόσταν.. (2) δισπιργιασμένος. (8) ἐμεῖναν. (4) ἐπῆγεν. ἐ 

ΜΕῈΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 32 
ΞῈΞ 
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μπῆχεν εἰς τὸ παλάτιν χαὶ ἐχαιρέτησέν την, χαὶ ὥρισέν τον νὰ 

πάγῃ καπετάνος εἰς τὴν Κερινίχν, διατὶ ἄλλον δὲν θέλει νὰ 

τὴν ἀποθυρρήσῃ (1) ---- διότι ὁ ρήγας εἶχέν σε πολλὰ ἀκριθὸν 
5 " “ 4 " 

χαὶ ἐμπιστὸν δουλευτήν, καὶ θέλω νὰ πάγὴς μοναῦτα νὰ τὸ 
᾽ 

πάρης εἰς τὸ γέριν σου τὸ χαστέλλιν ἀπὲ τὸν Λοῆς (2) ᾿Αλ- 

ί 

βου εἶναι ὁρισμός σου νὰ πάγω; ᾿Σ ΩΝ του: ἤτζου εἶναι 

ὁρισμός μου (9). Καὶ ἐφίλησεν τὸ χέοιν τῆς, χαὶ ἐποῖκεν μ. ἡτὥε 

διὰ τὸν υἱόν του τὸν Γιάχουμον, καὶ ἔδωκέν του καὶ τὸ βισχουν- 

τάτον εἰς ὅλην του τὴν ζωήν, χαὶ νὰ θάλλῃ εἰς τὸν τύπον τοῦ 
. τ ε ΡΞ ἢ“ ᾿ 5 , ͵ ἢ ἀμ’ 
ἐχεῖνον ὁποῦ νὰ θέλῃ (4). Καὶ ἀποχαιρέτησέν τὴν χαὶ ἐπῆγεν" 

χαὶ ὠοδινίχσεν ἡ οήγαινχ τὸν Ρί τον, νὰ πὸ ἐ τὸν Μορά- ᾿ς ο0: (σε Ἢ ρηγα" ΤΟ ς-ς παγ ἢ με 0 

Κ Ν ᾽ Α ΄ .] » ε 

πιτοὸν εἰς τὴν Κερινίαν, διὰ νὰ πάρῃ τὸ χαστέλλιν ἀπὲ τὸν 
ςῳ "» 9 - . ᾽ Α " 

Λοῆς (9) ᾿Αλπερὶκ καὶ νὰ τὸ δώση τοῦ Μοραπίτου χατὰ τὸν 

ὁρισμόν τῆς. 
᾿ “ὮΝ , ᾿ ἢ τ ᾽ , 

Καὶ ἔδωχέν τους χαὶ χαρτία καὶ ἧρταν εἰς τὴν χώραν, 
" ᾽ ͵ ᾿ 

καὶ ἐγύρισαν τὴν χώραν καὶ ἐκουφερτιάσαν τοὺς ἀνθρώπους (6), 

αἱ εἰπάν τους, πῶς ἡ κυρὰ ἡ ρήγαινα ἔρχεται γλήγορα εἰς 
΄ .»;; Ν 

τὴν χώραν. Καὶ ἐξέόησαν χαὶ ἐπ’ ἥγαν εἰς τὴν Κερινίαν. Καὶ 

ρ ἀφῆκεν βισχούντην (7) τὸν πεθερόν του τὸν Παλία Φρασές. 

-- " ο [9 [φῚ « .) [Ὁ] ὥ- “ὺ ΓΝ : ἴῃ Ω τῶ .-- ΟἽ ι] ΝΣ Ω ΟἹ « [ὩὉ υἱσὲρ ᾿Αλοῆς (8), ἐσφάλισεν τὴν 

Κερινίαν, καὶ ἐσύντυχέν τους, χαὶ κεῖνοι δὲν τοῦ ἔδειξαν τὸν 
- Ὁ , ᾽ "- 

ὁρισμὸν τῆς ρήγαινας. Καὶ θωορῶντά τον, μοναῦτα ἄνοι 
Ν᾽: 5 23 Ξ" Ὶ ἣν " ᾿" ἜΒΕν κὶ ᾿ Υ)) , 

τὸ σώχκαστρον, χαὶ ἔμπασεν τὸν Ρίτί(ον, χαὶ ἐσύντυχὲν του, 
( 5 ᾽ . ἜΝ 

χαὶ ἐχοιμήθησαν ἀντάμα εἰς τὸ καστέλλιν. Καὶ ὁ Μοράπ τιτος 
᾿ τ᾿ ᾿ ᾿ γχ , ῃ ᾽ 

ἔμεινεν ἔξω εἰς τὸ χάστρον. Καὶ ᾿πισχυρίου (9) ἀνοῖξαν τὸ ᾿σώ- 

(1) δὲν θέλω νὰ τὸ ἀποθαρρήσω τὸ χαστέλλιν. (2) Δογῆς. (8) 

δρισυός μου. (4) δποῦ θέλει. (ῦ ) Δογῆς. (6) ἀθρ ώπους. (1) βισχούντην 

εἰς τὸν τόπον του. (8) Λογῆς. (0) πιθαυρίου. 
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καστρον χαὶ ἔμπασαν τὸν Μοράπιτον, χαὶ ἐπαραδῶχάν τοῦ τὸ 

καστέλλιν (1). Καὶ ὁ μισὲρ ᾿Αλοῆς (2) ἀνοῖξεν τὴν πόρταν τῆς 

ἢ ἢ εν; ΠΝ τε ᾽ Δ ἜῊΡ χε αξκις ἐ᾿ 
τὸν Μοράπιτον ἡμέραις, καὶ ἦρτεν εἰς τὴν χῶρᾶν. Και τὴν 

γύχταν ἧἦοτεν ἕνας δουλευτὴς το τζου ἀπὸ τὴν ᾿Αρμ- ῦ 

όχουστον, χαὶ ἔφερέν του ἕναν χαρτίν, πῶς ἐθγῆχαν ἀπὸ τὰ 
5 , 5 δι ,4 δὴ ᾿ , 

χάτεργα γ᾽ ἀνομάτοι ἀρματωμένοι διὰ νὰ τὸν πιάσουν. Τροι- 
τστα» - γ ὙΝ ΤΕ ΄ Νιι ᾿ ; Ἂν ττν τες ΟΡ 
χῶντα ὁ Ριτίος, ἐπίασεν ν ἀνομάτους διὰ νὰ τὸν βλεπήσουν 

ὅλην τὴν νύχτα (9), καὶ τὸ πωρνὸν ἐκαοαλλίκευσεν ἕναν κα- 
Ν 4 ἢ λας - 

λὸν ἄλογον, χαὶ οἱ δέλοιπο! καὶ ΡΝ εἰς τὴ 
ὙΞ ΝΟι "“Ὦ “ ΝΣ ε , “ Ά. "»"Ὁ- 

Καὶ δὲν ἐδιχοησᾶν ὁ ἡμέραις, κα ἰ οἱ Σ«λχθοῦνοι (4) ἐσχοτῶσχν 
, . χῃν - ψ κὖ [4 

ἕναν ἄνθοωπον τοῦ χούντη τῆς Τρίπολης ἔξω τῆς Αμμοχου- 
Ω ἐπ Α ΤΥ Γ » ΄ - Ρ ὅδ 

στου. Η ἀφορμὴ ἦτον τουτὴ (9) ὅτι ἐξεοὴην ὁ χούντης τῆς 
᾿ ΝΥ : Ξ- Ξ᾿ ; τὼ ν᾿ ν 
Γρίπολης, ὁ ποῖος ἦτον καπετάνος τῆς ᾿Αμμοχούστου, χαὶ ἄ- 

- . , ΕΣ ἀν ΤῊΣ ᾽ ν 
νοιξεν τὴν πόρταν τοῦ γιχλοῦ χαὶ ἐσύντυχεν μὲ τὸν πρεοε- 

, " 3 “ ἐ Α ᾽ ᾿ ᾿ .“ ΠΝ κύ 

τατούρην, καὶ ἐστράφην εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον" χαὶ ὅσον ἐξη- 
ΕΝ ποθεν πο Στ λὸ Γ ΕΡΕΟΣ νν χα μέρωσεν, ἔμαθεν τὸ ὁ Σχπλάνας χαὶ ἐφάνην του πολλὰ καχὸν, 

ποῖχαν ἘΌΝ. ἕναν δὰ: 'σμον τοῦ Σχπλάνα ἀπὸ τὴν ν μερίαν 
΄ ᾿ (Ἷ Ξ ΤΟΝ 7 Ν " 5 

τῆς ρηγῦινας Χαὶ τοὺς χουοξρνουριὸξς, γα μὲν σχαλει ἀπὲ τὸ 

΄ » ͵ ᾽ ; να ΄, ᾿ Ἐ 19 
σπίτιν του, ἄπανὼ εἰς τὴν (ὧὴτν τοῦ Χαὶ εἰς οὗλζ του τὰ χα- 

, ι 5 .» » κ " ΄ ἣν ὃς ΄, 

λα. Καὶ ἤτζου ἐποῖχεν χατὰ τὸν ὃρι5 σμόν τῆς. Καὶ διχθχίνοντα 

ὕο μέραι:, ἐμνηνυσέν τῆς παραχαλέμχτα (6), νὰ τὸν ἀφήσῃ νὰ ο μέραις, ἐμὴ ᾿ς παραχαλεματαὰ (0), νὰ τ ΚΟ νὰ 
΄ὔ , ᾽ ᾿ δ πῇ , Ἄ 

παγῊ εἰς “τὴν Λευχουσίαν. Καὶ ἐδῶχάν του ὁρισμὸν" ὁ ποῖος 
τ ἡ ᾿ », ᾿ κ , ᾿ , ς ΄“ὠ “« ἢ “ἰ 

Ὥντϑν, καὶ Ξ΄ ξῶξεν χι τοὺς λ“ξ ανοματοὺυς αποὺ πῆρξν χχι πὴ- 

6) ξώχαστρον. 2) ᾿Αλογῆς. (3) νύχταν. (4) καὶ Σ χλχθοῦνοι. 

ο 
᾿ 

(Ὁ) τοῦτον. (6) πχραχαλήματα. 
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γεν μὲ τ ἄλογά τους. Καὶ ἦοτεν εἰς τὴν πόρταν, χαὶ οἱ “ἄν- 
Ὁ ΄“- δὴ 

ὑρυπνι (1) τῆς χώρας δὲν τὸν ἀφῆχαν νὰ 
«ὖν . ἂΝ , Δ Ἢ ΣΝ 

νὰ στραφῇ νὰ φέρῃ τὴν οἥγαινα. Καὶ εἰς τοῦταις τὰ 

ἿΣ Ν ξ “ Ὧ ζ" “ ; εἰ- Ξ ΑΝ “Ὁ “ - χατωχίαις, εἰχὲν ἕναν Ἰένιχον Λαχανᾶν, χα! εἰχεν ἕναν παστάρ 
Υ Νο, ΝΜ ι 

δον, καὶ εἶπέν του ---α δός μου χαρτὶν καὶ χχλαμάρι νὰ γράψω, 
" ,ὔ .Ὶ ͵,ὕ ᾿ Α . 7 ᾿ , 

χαὶ θέλω νὰ ποίσω λογαριασμὸν μὲ τὸν φούντιχαν, χαὶ θέλω 

Ν᾽ ᾿ δι ἐπ... Σέ ΩἋ τεὶ δ ΩΣ Ὁ ΠΝ: γὰ πάγω γλίγορ α, διχτὶ (2) ὁ Ρίτζος εἶνκ! ἔσω μᾶς χωσμένος, 

χαὶ θέλει νὰ γράψῃ (39) χαρτὶν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. Καὶ τὸ 
, Ω 90 ν “τ , ι ᾿ ᾿ ὁ τ Υ ᾿ 

οπέλλιν ἐδιαοαζεν εἰς τοῦ Σμερλίου, χαὶ ἐπῆγεν καὶ εἰπεν που 
Ξ ε ε κ᾿ , " ᾿ Ν »Ά 

το. Καὶ ὁ Σμε θλίους εὑρίσκε! τὸν Στέφανον τὸν Κουδουνᾶν 

χαὶ εἶπέν του ---- ὁ Ρίτζος ἦρτεν εἰς τὴν χώραν, χαὶ εἶναι χω- 

σμένος εἰς τὸ σπίτιν τοῦ Μενίχου τοῦ Λαχανᾶ, καὶ πιστεύγω 

ἐν ἦρτεν ἄλλο, παρὰ νὰ σὲ φουρχίσῃ, ὄχ: σὲν (4) μοναχά νὰν , παρᾶ σε φουρχ!σὴ, 09γχ! σὸν ( υ. χα, 

3, ε γ» Ν “Φ 

παρὰ χαὶ ἄλλους πολλούς. Καὶ γροικῶντα ὁ Κουδουνᾶς, ἐπῆγεν 

χαὶ ἐσώρευσεν (5) πολλούς, καὶ ἐπῆγεν εἰς τοῦ Μενίκου (6), καὶ 
» ᾿ τ - 5 , 
ἐγυρέψαν χαὶ δὲν τὸν ηὗραν. Καὶ τἄπισα ἐχράτησαν στράταν 

.] ἄ Α ᾿ ᾽ 7ὔ 

διὰ ν νἄρτῃ ἡ ρήγα! ιγα, ἀλλοίως νὰ ὑὲν ἀφήσουν πιὸ νἄρτῃ τίναν 

ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον, οὐδὲ ἀπ᾿ ἄλλον τόπον. 

Καὶ μοναῦτα ἐσημάνχν τὴν χχμπάναν ἄομιε, καὶ ἐσωρεύ- 
᾿ Ἢ .᾽ ᾿ Υ “ ΄ Ν “- 3 Ὡ- [6 ΑἹ τῆσαν οὗλοι εἰς τὸ σπίτιν τοῦ Κουδουνᾷ χχὶ ἐποῖχαν βουλὴν 

χαὶ ἐποῖχαν χζθους μέσον τους, τὸ Στέφανον καὶ τὸν 

νὴν τὸν Μαῦρον χαὶ τὸν Χάνναν τὸν Χό ὄψιμον (7), καὶ ἄλλους 
5 , Γ΄ , ΓΞ ὔ Ἂν νες 

πολλούς. Καὶ ἐποῖχαν τὴν παντιέραν τῆς οἥγαινας, χαὶ ἐπῆ- 

γᾶν εἰς τὴν χὐλὴν τὴν Εν (8)..χὰς εὐ: ταίνοντα τους, 

ρήἤγαινας, νὰ μὲν σχαλέψῃ ἀπὲ τὸ σπίτιν του: καὶ οὕτως ἐγί- 

νετον" καὶ εἶπάν του --- θέλομεν νἄρτῃ ἡ κυοά μας ἡ ρήγαινα 

- 

(4) πονῶν (9) διότι. (3) θέλω νὰ τράψω. ({) ἐσ ΡῈ (5) ἐτώ- 

ρησεν. (6) ἐπῆγαν εἰς τὸν Μένιχον. (7) Χουμὸν. (8) οηάτικην. 
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τὸ θέλετε! χαὶ μοναῦτ Σ΄ “ - ΟΥ̓») 2 9 ' --ἂ:ε 4 » ὃ Α Ν ἔχετε! χαὶ μ τα ἔγραψεν χαρτὶν τῆς ρήγαινας, διὰ νὰ 
, Ε - . Ὶ Ἅ ι δ΄ Ε οἰσῃ στρόταν νδὄοτῃ εἰς τὴν Λευχουτίχν. Καὶ ὅσον ἔπεψεν 

κ Π . "ἃς ΕΥ̓ ΄ " ᾿ . ΄ “- 1.) Ν ᾽ 

τὸ γαρτὶν ὁ ἀμιράλης, ἦρτεν ὁ σὶρ Τζουὰν Γερρᾶς νὰ ᾿μπῇ. εἰς 

τὴν χώραν, χαὶ δὲν τὸν ἀφῆκαν, ὅσ᾽ ὥς που καὶ ᾽ποῖκέν τοὺς 

ὅρχον (1), ὅτι νὰ ζήσῃ καὶ ν᾽ ἀποθάνῃ (2) μετά τους, καὶ τό- 

τες τὸν ἐμπάσαν. Τάπίσον ἦρτε εν. ὁ Πενέτο Καρτεζ ζήνας, καὶ 

δὲν τὸν ἀφῆχαν νὰ ᾿μπῇ, ὅσ᾽ ὥς που καὶ ποῖχεν καὶ κεῖνος 

ὅρχον. 
΄ ᾿ τὸ ἐν ἣν "4 3: ᾽ ε 

Καὶ τῇ κθ διχεόρίου ἦρτεν εἰς τὴν Λευχουσίχν ὁ χούν- 

τῆς τῆς Τρίπολης καὶ ὁ" Πέτρο Τάσιλας, διὰ νὰ συντύχουν μὲ 

τοὺς ἀνθρώπους (9) τῆς Λευχουσίας. Καὶ γροικῶντα ὁ λαὸς 

ἐσωρεύτησαν οὗλοι ἀντάμα καὶ μὲ ἄλογα καὶ ἀπεζοί, καὶ ἦρ- 
᾿ 

ταν εἰς τὴν πόρταν τοῦ Φόρου χαὶ ἐσφαλίσαν τὴν, καὶ ὠρδι- 

νιάσαν καπετάνον τὸν σὶρ Τζουὰν Τερρᾶς. Καὶ οἱ ἄρχοντες 
» , 7 κ “- , γι 5 ἢ ", ε ,ὔ, “-Ὡ ,ἅ 

ἐστάθησαν ἔξω τῆς γώρας. Καὶ ἔπεψεν ὁ κούντης τῆς Τρί- 

πολὴς τὸν καπετάνον τῆς Σίθουρης τὸν μισὲρ Φίλιππον Συν- 
ι , 

γαλητικὸν (4), καὶ ἐσύντυχεν μὲ τοὺς ἀνθρώπους τῆς χώρας 

χαὶ μὲ τὸν μισὲρ Τζουὰν Τερρᾶς χαὶ μὲ. τοὺς υβαρτώρανς, καὶ 
ΤΙ ὙΡΉΕ Ἐπ ΣΙ ἩΡΟΙ ΣΑ στας τς ἼΒΒ εἶπέν τους ---- ἀφένταις, ἠξεύρετε ὅτι ἡ χυρὰ ἡ ρήγαινα ἔπε- 

εν τὸν χούντην τῆς Τρίπολης χαὶ τὸν Πέτ τρο Τάοσιλα, καὶ 

ἦρτα ν νὰ συντύχουν μετά σὰς, ἀπουχάτω εἰς τὸ σταντάριν τῆς 
-" τὰ 5 ΄ ὃ " . κι ᾽ ππῶχ Σ -" τ 

κυρᾶς μᾶς τῆς ρήγαινας, διὰ νὰ -τοὺς ᾿πῆτε ἵντα͵ (ζητᾶτε. Καὶ 

οὗλοι μίαν φωνὴν --- θέλομεν τὴν κυρά μᾶς χαὶ τὸν ΩΣ 

μᾶς νἄρτουν εἰς τὴν. χώραν, καὶ νὰ ζήσωμεν καὶ ν ἀπε ὄνωμιεν 

εἰς. τ ὄνομάν τῆς! Καὶ λαλεῖ τους --α θέλετε. νὰ πάγω γὰ τοὺς 

᾿πῶ νἄρτουν ᾿ συντύχουν μετά σας, διὰ νὰ ᾿δοῦν τὸ θέλημά 

σας; Καὶ εἰπάν του --- ἀς ἔρτουν! Καὶ ἐπῆγεν ὁ ἄνωθεν μισὲρ 
ΑἹ 

Φίλιππος χαὶ ὁ Περέτο Καρτεζήνας, χαὶ ὁ μισὲο Φιλίππου τὲ 

Νόρες, καὶ ὁ Στέφανος ὁ Κουδουνᾶς, χαὶ ὁ Χόννας ὁ Χοῦμμος (9), 

(1) ὄρχο. (:1ἡ ἀπεθάνν. (-) ἀθρώπους. (4) Συνχριτικόν. (5) Χούμους. 
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καὶ ὁ μάστρε Νικολὸ τὲ Πῆς, χαὶ ὁ ᾿Αντώνης ὁ Κυλαθᾶς, χαὲ 
-“ τ Ω , τ 6έ τος εἰ ε ΓΞ -Ξ τα τον 4 

ὁ Πιέρο Σαθόγιας, τοῦτοι ἦτον οἱ μαστόροι, κοντοσταῦλοι, διὰ 

γὰ συντύχουν μὲ τοὺς ἄρχοντες ἁποῦ ἦρταν ἀπὸ εὰ ̓ Αμμό- 
“ἢ » “- ε .Ὶ δ . ΟΞ -- - χουστον. Καὶ ἐπῆγεν ὃ μισὲρ Φίλιππος χαὶ εἰπεν τους, πῶς 

᾽ , » Α 

θέλουν τὴν κυράν τους χαὶ τὸν ἀφέντην τοὺς νἄρτουν εἰς τὴν 
᾽ ε ᾽ τ ι 

χώρα. Καὶ εἴπασι ---- νὰ πάγῃ ἡ ἀφεντιά σας! Καὶ ἦρταν χον- 

ζὲ ο 
᾿ Α , , ᾽ -ἢ 

τὰ εἰς τὴν πόρταν τοῦ Φόρου, ἐπῆγαν καταπροσωπά τοὺς οἱ 

9 ἄνωθεν μαστόροι χαὶ οὕλη ἡ χώρα, χαὶ ΡΟ ΟΝ ἱ ἄρχοντες 

τὸν λαόν, ἀπεζεῦσαν χαὶ ἐχαιρετίστησαν (1), καὶ λαλοῦν ---- ἡ 

χυρά μᾶς ἡ ρήγαινα, γροικῶντα τὴν ἀγάπην τὴν μα. ἐχάρην 
Ὁ 

Μ ἥ κ᾿ 

πολλὰ καὶ ἔχει σας πολλὰ ριχουμαντ τάδους, καὶ ἔπεψέν μας νὰ 

Καὶ γροικῶντα οἱ ἄνωθεν μαστόροι χαὶ ὅλος ὁ λαὸς εἰ- 
; ᾿ , ΕΣ Ἁ ᾿ Μ "- » " 7 

πάν τοὺς -- ἀφ ταῖς ἀπὲ τὸ ἔλα σας, χαλῶς ἤρτετε" χαὶ θέ- 

λομεν νὰ ξεύρωμεν ἂν ἦστε καλοὶ χαὶ ἐμπιστοὶ τῆς κυρᾶς 

τῆς ρήγαινας (29)! θέλομεν νὰ μᾶς ᾽μόσετε εἰς τὸ χγιον εὐαγ- 
- , ᾽ ὟΥ) υ. 

γέλιον, πῶς νὰ ἔθεε. χαὶ νὰ ἀποθάνετε (9) ὀικαῖχ χαὶ ἐμ- 

ν .»» »; ΄ ΞΕ Και; ;, Ν τ ἢ 5 » 2, ς ΄ Ἃ πιστὰ μετά μας, ἀποκάτω εἰς τὴν παντιέρχν τῆς χυρᾶς μᾶς τῆς 

ρήγαινας, χωρὶς νὰ μᾶς τζενιάσετε μὲ λογίχ- καὶ πολομῶντα 

τοῦτον, θέλομεν σᾶς ἔχειν δι’ ἀφένταις μας ἀχριθούς, χαὶ θέλο- 

μὲν σᾶς ἀνοίξει νὰ μπῆτε εἰς τὴν Λευχουσίαχν. Καὶ τοῦτον 

εἶναι τὸ θέλημάν μας! 

σωμεν ὅρχον, εἴμεστεν ὅτοιμοι. Καὶ ἐπέψαν χαὶ ἐφέοαν τὸν 

μάστρε τζαπέλλαν τὸν σὶρ Σιμοὺ Ταντιότζου, χαὶ τὸ εὐαγ- 

γέλιον, καὶ ἔμοσεν ὁ χούντης χαὶ ὁ Πέτρο Τάθδιλας. Καὲ μο- 

γαῦτα ἀνοῖζάν τους τὴν πόρταν χαὶ ἐνέδησαν. Καὶ μοναῦτα 
» . “, ᾿ τὺ ᾿ ε ἀν αλε - ἵϑε; 

ἐφέραν τὸν μισὲρ Τζουὰν Τερρᾶς καὶ οὕλους τοὺς χαδαλλάρι- 

σαν. (9) μὲ τὴν χυράν μας τὴν ρήγαινα. (3) ἄπε- 
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δ δὰ 1 9 ἣν , ἈΝ ΦΆΡ ὙῸΑ Ἔεϑν ̓ Ξ γὰ ᾿ ἢ ΧΑ ᾿ ἌΡ ΕΙΝ 
ες, χαὶ ὠρδινιάσαν διὰ χαπετάνον τὸν σὶρ Τζουαν Τερρᾶς 
ς » “ ἊΝ 7 ἌΝ ΣᾺ 

οὕλην τὴν νύχταν ἐπολομοῦσαν καλαῖς βίγλαις, καὶ ἐδῶχαν 
τ νῶς . ἊΞ ΟΥΜ Ξ- ὙΦ. 

ὄρδινον τὸ εἶχαν νὰ πολομοῦν" χαὶ ἐχαθχλλιχκεῦσαν χαὶ ἐπῆ- 

γαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον" χαὶ ὅσον ἐχχοαχλλιχεῦσαν, ἦρτεν 

ἕνας βαχλιώτης τοῦ κούντη τὲ Ρουχᾶς, ὁ Λούχα Χαρέρης, 
᾽ 5 , ἔΟνς ΟΕ ΑΝ -“ “ 2 τ εν δὶ ᾽ 

χαὶ εἶπέν τους ---- ἀφένταις ἠξεύρετε, ὅτι ὅσον ἐογήχετε ἀπὸ 

΄ ΡῚ 

ὸ "Αι ! ῥ. ο͵ὐστον ὁ μισὲ 'ΓΖιζυ: Σ χπ να: Ξὑρίσχετον πἶα 
ἘῺΝ 1 μμολχ σῚ ὃ ᾿ 'σξρ ἰάμξ «ἀπλανας ξυρισὰλε Ξ:ω 

ἧς ᾿Αμμοχούστου χωσμένος, χαὶ ὅσον ἤρτετε, μοναῦτα ἐμή- 

ς τοῦ ἀογιεπισχόπου χαὶ τοῦ Ρίτζου, νἀὀγοῦν ἔξω τῆς ᾿Α γυασξ τοὺ αργ"ΞπιῸᾺ, ἐν ν΄ Φ υ, χογοῦν ξΞζω τῆς μ- 

Α ,ὔ , ἡ ᾳς ἃ ᾽ . ρ 

μοχούστου νὰ συντύχουν μετά του, καὶ ἂν ἐμπορήσουν νὰ 9γά- 
᾿ Ἁ .Ὶ - , ᾿ ᾽ ΄ 

λουν χαὶ τὸν χούντη τὲ Ρουχᾶς μετά τους" χαὶ ἐπῆγαν μο- 
΄σω ) 4, ΝΣ ᾽ ᾿. , ᾿ς ς ᾿ δὶ ΩΣ ΡΞ [2 2 ἴοι τς 

γνγαῦτα ἔξω τῆς ᾿Αμμοχούυστου" καὶ μὲ ὀλίγην ὥραν ἐογῆχε 
ς κ - ἀν πε ἃ δ τ πτὰλ Ξ ὩΣ 

καὶ ὁ χούντης τὲ Ρουχᾶς, καὶ ὁ Τζὰν τὲ Νάδες, ὁ ποῖος εύ- 

Ἵ ἢ δ᾽ σ-ήο- -: ΓἊ. " Ί ΔῊΝ Ἂ ΒᾺ ἀ.»»»» ρισχετον εἰς τὴν πόρτᾶν τῆς Ἀμμοχουττου δ}ὺχ τὴν βλέπησιν 

ΡΝ πρλυδευξί ον αιφτξρε τρια ὴ ἀποσ σα πε στ ως τῆς γῶρας, χαὶ ὃὲν τὸν ἀφῆκεν νὰ γῇ, πσορὰ ἔστρεψέν ΟΥ 

τἀμπρὸς ὀπίσω, καὶ μοναῦτα ἐσφαλίσχν ταῖς πόρταις (αὶ 

Φ 
, Νι ΚΙ Φιῦ : πΣ ᾽ δὲ ὦ ἊΣ Σ 

ἄλλα μαντάτα δὲν ἠξεύρω νὰ σᾶς ᾿πῶ᾽ καὶ ὅσον ἐτραθενίχσεν 

ἐπέψαν με νὰ σᾶς φέρω μαντάτα (2). Καὶ γροιχῶντα, ἐπῆγαν 

ν 
.] - ᾿ ᾿ Α 

γὰ περισχοπᾷ τὴ" χώραν, τὸν σὶρ Τζουὰν 1 

τῆς ρήγαινας, καὶ τὸν Πέτρο Καρτεί(ναν καὶ ἐστράφησαν εἰς 

ν «σξδην ν" ΐ ν ὲ ὕλ ς ντὸ ὲ ᾽ ; ΞΕ ΑΚ; τὴν ἁγίαν Σοφίαν μὲ οὕλους ἀντάμα μὲ ἄλογα καὶ ἀπεί(οί. 

Καὶ εἶπέν τους τὸ σπερνύν ---- ποίσετε γὰ ορεθῆτε εἰς τὸ (9) 

χάμπον τοῦ Τραχόνου ὅλοι ἀντάμα. Καὶ τὸ ᾿σπερνὸν ἐχαόαλ- 

λιχεῦσαν χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὸν (4) κάμπον τοῦ Τραχόνου, καὶ 
4, εἷς , ᾿ ᾽ , Η " ᾿ ῷΛωΡ "5 ' Β ἣν 

ὠρδινιάσαν τὸν Αντῶνη τε [ἰοὺς μὲ κε ἄλογα, καὶ ὁ μισὲρ 
χε" “" - " ᾿ Ν ᾽ , . διὸ ΠΣ " 

Τζουὰν Γερρᾶς ὑξ τοὺς προδελοίπους, χχὶ ἐδῷχαν ὄρδινον νὰ 

γυρίζουν τὴν νύκταν πᾶσχ κχαπετανίχιν τὴν βίγλαν του. 

1) πόταις.- "13) παντάτονε. [3] εἰς τὸν: 14}; εἰς τὸ. 
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Καὶ τὸ σχόδάτον (1), τὴ “' ἰχνουχρίου ογ΄ Χριστοῦ, ἠρ- 

τὲν μαντάτον ἀπὸ τὴν ΡΣ πῶ: ὃ ἀρχιεπίσκοπος 

χαὶ ὃ μισὲο Τζιάμες χαὶ ὁ Ρίτζος ἐμπῆκαν εἰς ἕναν κάτεργον 

φορεστιέριχον τοῦ ρὲ Φχαράντου, χαὶ ἐπεράσαν. Καὶ ὅσον τὸ 

᾿᾽μάθαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, μοναῦτα ο μος δύο χάτεργα 

Βενέτικα χαὶ ἐπέψαν ὀπίσω τους, διὰ νὰ τοὺς πιάσουν. Καὶ 

ὅσον τὸ μάθαν εἰς τὴν χώραν, ἐδῶκαν ὄρδινον τον ναὔρουν 

τοὺς δουλευτάδες τους νὰ τοὺς πιάσουν καὶ νὰ τοὺς φέρουν 

τοῦ μισὲρ Τζουὰν Τερρᾶς (2). 
, 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡυέραν ἦρτεν ἀπὸ τὴν Αμμόχουστον ὃ 
ν 

" » 

ἀδελφοτέχνος τοῦ ἀοχιεπισχόπου μὲ γαρτίν, ἁποῦ ἐμήνυσεν ἡ 

ἥγαινα, ὅτι τινὸς γὰ μὲν δώσ χατιδίον τοὺς δουλευτάδες θ ἰ ἢ ͵ 

-" ν 
τοῦ ἀρχιεπισχύπου, χαὶ τοῦ Τζουὰν ᾿Αλπερήκ, ᾿Ξ τοῦ Ρίτζου, 

᾽ , ε » " “ { χε ΑἹ 

ὅσ᾽ ὥς που νὰ ᾿οίσῃ ἡ ἀφεντιά τῆς τὸ ποῖον. Ὃ υἱισὲρ Γζουὰν 
᾿ 

Τερρᾶς ἐρώτησεν ἀνὲν χαὶ τὰ ξύλα τὰ Βενέτικα ἐπῆγαν τά- 

πίσον τους, χαὶ εἴπάν του --- ὠρδινιάσαν τα, χαὶ πάλιν ἀφῆ- 

χὰάν τὰ. 

Καὶ πισαυρίου ἧοτεν ὁ π στάρδος ὁ ᾿Αλφοῦντζος τοῦ 

τὸ πρᾶμα (9) ---- τς δὲν ἠξεύρω νὰ ᾿πῶ, παρὰ ὅσον εἶ- 

δα- εἶδα τὸν ἀρχιπίσχοπον καὶ ἐξέδην ἔξω τῆς χώρας τῆς 

Αἰμμογούστου, χαὶ ὁ ες ς διὰ νὰ συντύχουν μὲ τὸν Σαπλά- 

νες, χαὶ ὅσον ἐογῆχαν, μοναῦτα ἐσφαλίσαν ταῖς πόρταις (4), 

χαὶ ᾽χεῖνοι μοναῦτα ἐπῆγαν εἰς τὸν γιχλόν, καὶ ἀπέζευσεν ὃ 

Σαπλάνες χαὶ οἱ προδέλοιποι, χαὶ ἐόάλαν τὰ χαλιναργία εἰς 

ουνίχ χα! ἀξαπολύσαν τ λογα  χαὶ λαλεῖ μου ὁ ΣχΕ 

πλᾶνες: ἔρχεσαι μετά μου; Καὶ εἴπουν του: ὄχι! καὶ λαλεῖ 

βου: ἔδγαρ᾽ μου τὴν χουρόσαν μου καὶ τὴν τζαλλάδαν μὸὺ! 
ΕΡΑΒΑΝ ᾿ ; ἣν ῊΝ 

Κα! ἐπῆρεν τὰ χι! ἔρρι ψέν τα εἰς τὴν βάρκαν, γα! ὃ ιίγον ἀσἢἣ- 
ἱ 

(1) σαδδάτο. (3) Τερρὰν. (3) πρᾶμαν. (4) πόταις. 
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μιν ἁποῦ τοῦ ἐχράτουν᾽ χαὶ ἀποχαιρέτησά τον" χαὶ λαλεῖ μου: 

ἄμε ᾽ς τὸ σπίτιν μου, καὶ ᾿πὲ τῆς κυρᾶς, νὰ μὲν ἔχῃ κχαχὴν 

χαρδίαν! Καὶ ἄλλον δὲν ἠξεύρω νὰ σᾶς ᾿πῶ. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν μαντάτον, ὅσον ἐπῆγεν ὁ 

Πέτρο Τάοφιλας εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, ηὗρεν ταῖς πόρταις (1) 

ΠΡ : εν τγεν τὸ μαντάτον εἰς τὴν ρήγαινα, πῶς 

ἦο τῶν ὁ Πέτρο Τάθιλας χαὶ ὁ χούντης τῆς Τρίπολης, χαὶὸὺ ὃ- 

μοναῦτα ὃ χούντης τὲ Ρουχᾶς ἐχαδαχλλίχευσεν χαὶ οὗλοι ἀν- 

τάμα ἀρματωμένοι, καὶ ἀνοῖξαν καὶ ἐμπάσαν τους. 

Καὶ. τῇ β΄ ἰανουχρίου ἐπιάσαν τὸν σεκρετάοιον τοῦ ἀρ- 

ϑαμιᾶν ᾿ χιεπισχόπου (2), διὰ νὰ τὸν σύρουν νὰ μάθουν πᾶσα πὶ 

χαὶ ἔδειξέν τους πολλὰ χαρτίχ τὰ ἐπολομοῦσαν, χαὶ ἐμολό- 

γῆσεν καὶ περισσοὺς ὁποῦ ἦσαν μετά τους χαὶ ἐπῆραν τὰ 

ροῦχά τους χαὶ τ᾽ ἄλογά τους, καὶ ἐσηχῶσαν καὶ τὰ χωργιά 

τους, χαὶ ἐογάλαν τοὺς διὰ παρχαθούλους. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ἕναν χαοτὶν ἀπὸ τὴν οἤή- 

γαινα εἰς τὸν μισὲρ Τζουὰν Τερρᾶς, ὅτι νὰ πέψῃ μοναῦτα νὰ 

βουλλώσῃ τὰ χωργία τῆς ἀρχιεπισχοπῆς καὶ τοῦ Σαπλάνα καὶ 

τοῦ Λοῆς ᾿Αλπεοίχ᾽" χαὶ ἤτζου ἐποῖχεν. 

Καὶ τῇ ὮΝ ἰχνουχρίου ἔπ τεψεν ὁ πρεῦςε τατούρης τοὺς Βέ- 

νετίχους εἰς τὴν Λευχουσίχν δύο χαρτία, τὸ ἕναν τοῦ σῷ 

Τζουὰν Ἱερρᾶς, καὶ τὸ ἄλλον τοὺς ἀνθρώπους (8) τῆς χώρας, 

λαὶ ἔπεψέν τοὺς χαὶ λ΄ δουχάτα ποῦ ᾿λουστρένχ (4). 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐπερίλαδεν ὁ μισὲρ Τζουὰν Τερ- 
-“ « ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ΄ ἂς 4 

ρᾶς ἕναν γαρτὶν ἀπὸ τὴν οἡγαινα .) χαὶ δηλοπ οιᾷ -- διὰ πολ- 

λαῖς δούλεψχις χαὶ ἐμπιστοσύναις ὁποῦ μοῦ ἐποῖκες εἰς τὸ 
' " 

, ε » , " . 

ρηγάτον ὁ ἀκριθός μας χούντης τὲ ῬούχΟ; Ὁ Μόρφου τε Γρι- 
Ἵ .5.ἷἷὰ , ΄ , " 

νιέρ, ὠρδινιάσαμέν τὸν διὰ βιζόρε, χαὶ ἐδώχαμέν του χαὶ τὸ 

ψουμίν του ταῖς Μαρχαθάσαις, καὶ τὴν ᾿Αλεξάντραν, καὶ τὴν Δε- 

(1) πόταις. (3) ἀρχιπισκόπου. (8) ἀθρώπους. (4) ̓ λουστρέναν. 
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τίμπουν, καὶ τὸ Διορίμιν" χαὶ ἐποίκαμεν χαὶ τὸν Πέτρο νι 

Οιλα χοντοσταύλην τῆς Κύπρου, καὶ ἐδώχαμέν του τὰ 

τοῦ Ρίτζου, τὰ Γέναγρα καὶ τὰ Στρέμματα, καὶ τὰ δύο προα- 

χ 
ἘΞ ΜΞ “- τ δὴν , ᾿ " ἘΞ 

στεῖα τῶν [ΠΞ κεντρίων, δὶς ἐδώχαμέν του καὶ τὰ σπιτία τοῦ τῆς 
» , ἢ .Ν , " , ἘΞ ἘΞΙ Ὁ ν δῶν οὗ 

Α᾽μμοχούστου, χαὶ ἐδώχαμέν του χαὶ τὰ σπιτία τοῦ Σαπλα- 
᾿ ΄, « -Ὁ γ ᾽ λ -“ , Η Ρ 

γες εἰς τὴν Λευχουσίχν, ὁποῦ ἦτον χἀποτὲ τοῦ χούντη τῆς 
Ἔν « Ξ: γ ᾿ τῶν τς ΣΝ 7 ἶλ 
Γρίπολης, τὰ ποῖα εἶναι χαταπρόσωπα τοῦ χαστελλίου, χαὶ 

΄ἷὦ ἮΝ , ; ᾿ ἘΝ, , . “ Ε ᾿ 

ἐδώχαμέν του καὶ τὸ ἀμπέλιν τὸ ᾿Αρμένιχον ὁποῦ εἶνα: εἰς τὸν 

. ἃ ῃ ς , δ -, 5 ᾿ ϑιχλεν Δ ᾽ 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ἕναν χαρτιν ἄπο τὴν ἂμ- 

ἜΕ  ΡΝ “ζ ἐσυυποῇτσεν πᾶ χνθοώ 4 υστον, πῶς ἡ ρήγαινα ἐσυμπαῦησεν πᾶσα ἀνθρώπου (1) μόγχο ᾿ 
4. τ τ " Ν ΝΟ, 

π᾿ ὅ,τι ἐποῖκεν νὰ μὲν τοὺς δώσῃ τινὰς φαστιδίον " καὶ ἐγίνη 
γος 1 ; Ρρι, 2. ἡ ᾿ ᾿ : ΞΡ ἢ 
διαλαλημός, ἐογάλλοντα ἐχείνους ὁποῦ ᾿φύγαν. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ἕναν χαρτὶν ἀπὸ τὴν κυρὰν 
᾿ ἢ ι , ἘΥΤΕ-- , ἢ 

τὴν ρήγαινα, καὶ ἐπῆγαν εἰς τὸ σπίτιν τοῦ Σαπλάνες, καὶ εἴ τι 

πρᾶμαν τοῦ εὑρεθὴν ἐπῆοάν τὰ οἱ ἀνθοῶπο Ὄ Ἢ 
ὃ 

“ν ᾿- ἘΞ ΓΞ Ὁ "Ἕ ο ς 
Π 

στου, χαὶ τοῦ Λοῆς (9) ᾿Αλπερίχ, νὰ τὰ μοιραστοῦν 
Α χ Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέρ Ἂν ἔπεψεν ὃ Πέτρο Καρτεζήνας εἰς 

᾿ ς " ,- ἐς , δεν τί 
τὸ σπίτιν τοῦ Σχπλανες, Χαὶ ἐπῆρεν τὰ φαρχονίχ του, χαὶ τοῦ 

, 

Αἰλπερίχ, χαὶ ἐποῖκαν ρικουνισ σάντζαν ἀπὸ τὴν μερίαν τοῦ Πέ- 

τρο Τάθιλα. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν μαντάτον εἰς τὴν Λευχου- 

σίαν, πῶς ἦρτεν ἕναν χάτεργον εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ εἷ- 

πεν, πῶς ἡ ἀρμάδα ἔρχεται γλήγορα. καὶ εἶπεν, πῶς ἐμπλά- 

σεν χαὶ τοῦ χατέργου τοῦ ρὲ Φαράντου, ἁποῦ ᾽τον ἀπάνω ὃ 

Σαπλόνες Ὧα! ὁ ΧΙ ἱεπίσχοπος χαὶ ὁ Ρίτζος, καὶ εἶπαν πῶς 

ΠΡ οὶ ὀγανου, ἑξιτος σα ν᾿ ανε ΣΝ Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ἔεναν χαρτιν ἄπο τὸν χον- 

(1) ἀθρώπου. (9) ἀϑρῶποι. (3) τὸν Λογῆς. (4) καὶ μοιραστῇ- 
χάν τα. 
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,, ΕΣ “ ι “ 4 

τοστούλην εἰς τὸν βισχούντην, ὅτι τὰ σπιτία τοῦ Γαῤριὲλ Φα- 
ι “ Α 

ρές, χαὶ τὸ δικόν του, καὶ τοῦ Πουνάστρου (1), καὶ τὰ σπιτία 
, ᾿ ΠΑΡΑ ἢ σὴς ἄδὴηδ ΦΗΈΡΥΝ - σα " του, νὰ τὰ πόρῃ ὁ αὐτὸς φρέρης. Καὶ γροιχῶντα οἱ ἀνθρῶποι (2) 

ΞΞ - “ι͵ι.ν - Ἐπ δΧ τὸ 

τῆς χώρας ἀναμίχτηπαν, λαλῶντα --- ἐμᾶς δὲν μᾶς φαίνεται νὰ 
Ν δὰ ᾿ δνΝ , 

πέρνουν τὸ διχὸν τοὺς Κυπριώταις, νὰ τὸ δίδουν τοὺς Φρανγ- 
4 

χους! Καὶ ἀφῆχα αν τὰ βουλλωμένα, νὰ υμηνύσ ουν τῆς ρηγαινας. 

[ΓΕῚ ͵ 

, 

τὸ 

Καὶ τῇ 1τ0΄ ἰανουαρίου ἡ ρήγαινα ἐποῖκεν χαπετάνον εἰ 

τὴν ᾿Αμμόχουστον τὸν Κουσάλθο Πέρες, χαὶ ἐογάλα τὸν κούν- 

τὴν τῆς Τρίπολης. Καὶ ἐποῖκεν καὶ τὸν Φιλίππον τὲ Νόρες 
ἄνα, ἢ ᾽ ᾿ ᾿ - 

χαδαλλόρην, καὶ ἐδῶχέν του τὴν ᾿Αγρίνουν (9), καὶ ἐποῖκεν 
τ γχ" Α “ 

χαὶ τὸν μισὲρ Γζουὰν 

χαὶ τὸ ἄλλο μερτικὸν τῆς ᾿Απαλέστρας 

τὸ σενίχσμον ἁποῦ ἐπλέρονεν τὸν ἀμιράλην" καὶ τὸν Μαστράν- 
, κ να ᾿ , ᾿ 4 , τς , 

τωνὴν τὸν Καρτζίαν τὸν ρφαφτὴν, τὸν σύντροφον τοΐ Πέτρο 

Τάθιλα, ἅνταν ἔφυγεν ἀπὸ τὴν Κεροινίαν χαὶ ἐτίμιησέν τον ὁ 
ῃ Α -. κ - , 

τίμησεν χαὶ τοὺς ἄλλους, καὶ ἐχάρισεν του... τὴν ὌΝ ρήγας, χαθὼς 
: 

-» Ἷ ι « , ΕἾ ,ὔ » ,, ᾽ὔ 

Ε πιχον, και ἀούσσεν τὸν ξ μιζχν χογοντιῦσῖν ,χηρὰν 
᾿ : : ᾿Ἰν 2.2 ὍΝ 

7 

, 
ι 

- -“ ᾽ ΑΔ ν ,ὔ βνε: Ὰ το οἴ ὈΣΘεΣν, ΠΩ, ΚΞῚ ἃ ἘΟ 

Ἐν τοῦ γε! Γιλιᾶμ, Στρᾶμπαλη, χαὶ ἐποῖχέν τον ἡ ρή- 

Ἢ ὥχεν του τὸν φούντιχαν τῶν Πωρίχων 
ι - ᾿ γ᾽ - γ᾽ ᾽ 

τῆς Λευχουσίχς, χαὶ ὁὺο πραστεῖχ τὰ εἶχεν ὁ Γιᾶχουμος εἰς 

ἈΠ τ΄ Π ἢ ΝΣ ἀλοε ἘΡΗΣΕ,  ἥνις τ ΠΣ ρ τὴν Κιθρίαν, τὰ ποῖχ τοῦ ἐσηχῶσεν, ὀιατὶ ἦτον παράθουλος. 
χ. ᾿ ε δον ε “ 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐδῶχεν ἡ ρήγαινχ τοῦ Κουδουνᾷ 

τοῦ Στεφάνου εἰς τὴν Πόρτα νὰ ἔγη ὀνομίσματα α΄ τὸν γρό- “τεφὰ εὐσατη ΐ εχ κα Χρϑ ῃ 

ἢ , ; δι , 
νο, χαὶι σιταριν μο. ιχ ῦ, Ν . “Ὡ- [9] Ἐπ «. ς ω.-ὄ «ἢ 

“Ὁ 
᾽ 

ἢ 
-- 

᾿ ΓΑ , ᾽ ΄, ῶ ὼν ἢ 

Καὶ τὴ κα ἰανο Ύ .0}Ὸ ἔῃ ἄλαν τὸν χαστελλᾶνον τὴς 

ἀν δ Αἰμμοχούστου, χαὶ ἐθάλεν Βενετζιάνον τὸν Γαλημπέρτον. 
Ρ;, Τζο 4 Α » Ω , 5 - ᾿ 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐποῖκαν τὸν ουὰν ᾿Ανχοσρον 

ΓΝ ἘΞ σινεσχάρδον τῶν “Ἱεροσολύμων (4), χαὶ ἄν του τὰ χωργία 

τοῦ φρὲ Κόμες. 

ου. (2) ἀυρῶποι. (᾽ς Αγρίνον. (4) τοῦ εροσολυμάτου. 
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Καὶ τῇ κβ΄ ἰχνουχρίου ον τὺν σὶρ Τζουὰν τὲ Ραού- 

να χαὶ τὸν Πάτην Σάλαχαν, καὶ ὙΠ. εἰς τὰ χωργία τοῦ 
ν - “- “ο« “7 

Σαπλάνες καὶ τοῦ Λοῆς (1) ᾿Αλπερίχ , νὰ τὰ περιλά ἀθουν διχ 

ὄνομαν τῆς ρήγαινας, χαὶ νὰ ποίσουν οἰκουλτδι Ὁ εἴ τι ἔχουν" 

χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὸ Κολόσσιν χαὶ εἰς τὰ Καστελλία, χαὶ ηὗραν 

τὸν λιχτινέντον τὸν πρὲ Φραντζῆν υὲ ἄλλους φρέριδες, χαὶ 
ὮΝ Φφρὶ) . Α ,ὔ .“ ᾿ ΡΨ" ͵- 

ὀεξιξόν του τὸν ὁρισμὸν τῆς ρήγαινας, ὅτι νὰ τοῦ δείξουν εἴ 
-“ ε Ῥ , ᾽ ᾿ ΄, 

τι πρᾶμαν εὑρίσχετον τοῦ Σχπ τλάνες μέσχ εἰς τὸ καστέλλιν 
ι 

τ Ἐν, ὁ" ΜΉ ΙΑ ᾿ Ἄ Ἐν δὲ ὃς Ζρ ̓ θέ τοῦ Βολοχίου καὶ εἰς τὸ γωργίον, χαὶ ἂν δὲν τὰ δείξουν, θέ- 

λουν εἶστεν Ἐπ λ ὐπει: Καὶ γροιχῶντχ ὁ λιχτινέντος τὸν ἄ- 

νωθὲν ὁρισμόν, εἶπέν τους, ὅτι δὲν νὰ ᾿βρεθῇ καὶ ὁ Σαπλάνες 

ἔχῃ εἰς τὸ Κολόσσι (2) κανέναν πρᾶμαν διχόν του. Γροικῶντα 
“ ε ; 4 ᾿ λ } , ΦΘΩΣ τΝ Ε εαῆς Ἂ Η 

ὁ μισὲρ Ἴζουαν τὲ Ραούνας, εἶπεν τοῦ λιχτινέντου χαὶ τῆς 
-“-Η ἘΞΞ ἢ 

συντροτιᾶς του --- εἶνχι χρῆσι νὰ γίνῃ μίχ λειτουργι, χχὶ νὰ 
; Δι ΤῚΣ, Ἂ - 

μᾶς ᾿μόσετε πῶς δὲν εὑρίσχουνται ροῦχα ἢ πράματα τοῦ Σα- 

πλάνες ὡὃς. Καὶ γροιχῶντα τὸν ὅρχον, ἦτον νὰ ᾿ποῦν τὴν ἀ- 
»»Ἥ "᾿ “- Ν ) Ὁ , 

είξη πᾶσα πρᾶμαν τὸ εἶχεν ὁ Σαπλάνας, καὶ 
» ὩΡ.} - Ἂ ἂν κα δι δ. - -- Ρ. " ΡΨ. 

ανοιζεν τοὺ ἔἕνᾶν σὲἕν τοῦχιν, ΧΑ! δῶν εναν ρο),μοὸν χρυσον Ἁ 

(Ἶ [2 ι αἷ Ὶ “ 

ὑιξε καὶ ἕνα γρουσὸν (3) βένετον, χαὶ πολλὰ ροῦχα β'ιλουσένα, 

χχὶ ἀσῆμιν πολύν, χαὶ πϑὴ πρηον, τρίψητον, τὰ ποῖα ἐ- 

στιυίασαν ὃ χιλιάδ ὃς: δουχ : 
᾽ ᾿ ἀν ΄ὔ Μ φ , 
“} -᾿ ." ΩἹ ΠῚ [5.0 . . . Καὶ τῷ χΧΎ ἰχνουχρίου ξγρχ Ψεν ἡ ρή αινα ἕναν γαρτίὶν 

“ ι “.ν ᾿ ΠῚ ἃ ε ᾿ » δ ᾿ , 

τοῦ σιρ Γζουὰν Γεοοᾶ-:, ὅτι νὰ ὀρδινιζση (4) εἰς τὸν τόπον 
ει ἱ 

Ν , "ἢ, - ἂς Α ΄“" “ " “ , ’ ᾽ κ 

του τὸν σὶρ Γιλιαμ Γερρᾶς, χαὶ χεῖνος νὰ παγῚ εἰς τὴν 
᾽ ᾿ ΄ ᾿ Ἁ Ἃα΄ω -»" 

ΑἸ μυόγουστον" γχαὶ νὰ ποίσῃ χαὶ ἕναν ὁρισμὸν τοὺς Χχᾶξ τοῦ 

ἀοχιεπισχόπου καὶ τοῦ Σχπλόνες χαὶ τοῦ Ρίτζου νὰ πᾶν εἰς 
; » Ι , Β , ᾽ 

ματα, ἀπάνω εἰς φούρχαν. 
᾿ , » 1 ᾿ -“ ΄ Ζ 5 ͵ ᾿ 

κα. ἐγρψεν καὶ ἕναν γαρτῖν τοῦ Κουρτέση, ἀπάνω εἰς 
᾽ , , ΠΝ - ᾽ 

τὴν (ωὴν του, νὰ βοεηῇ χαὶ χεῖνος εἰς τὴν Αμμόχουστον χω- 
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ρὶς ἄρματα " ὁ ποῖος ἀπὸ τὴν ἀντροπὴν του ἐθγῆχεν πρὶν νὰ 
, [7 " ι 

ζμιερωσῪ δύο ὥραις καὶ πῆρεν καὶ τὴν γυναῖχάν του μετά 

του, μήπως χαὶ λυπηθῇ τὴν ἡ ρήγαινα, χαὶ λυπηθῇ τον. Καὶ 

ἔγραψεν χαὶ τοῦ σὶρ Γιλιὰμ γὰ βρεθῇ καὶ χεῖνος εἰς τὴν ᾿Αμ- 

μόχουστον, χωρὶς ἄρματα, καὶ τοῦ Λοῆς ᾿Αλπερίχ, καὶ τοῦ Πέ- 

τρο Τάοιλα, καὶ τοῦ Γιάκουμου Μιαλτέζη, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς 

τοῦ Ματαίου. Καὶ γροικῶντα ὁ Γιάχουμος Μαρτέζης τὸν ὁρι- 
ἘΡ ΤΝ , ες προς πὰρ τς δ Ὸ ἐπε σες ΕἾΘ τ σμόν, εἶπεν -- μα ἀπάνω εἰς τὴν κεφαλήν μου, μὰ φοοερί- 

Ξ ἘΞ ᾿ : ΝΥ ν᾿ 

ζουν υς ὁποῦ νὰ μ' εὕρουν νὰ μὲ σκοτώσουν! χαὶ τώρα ὁρίζουν 
, » ΜΕ ΤΟ “ 

με νὰ πάγω εἰς τὴν ἐλ βήναν φοὴ χωρὶς ἰὄρμάξιαι χαὶ ἂν μοῦ 

υπλάσουν εἰς τὴν στράταν, θέλουν μ5 σ σχοτώσειν. Καὶ γϑοιχῶν- 

΄ » ᾿ " ᾿ Η͂ » , 

σιγουργιάσω ἀπε τὴν ζωήν σου, νὰ ὑὲν ἔχης χανεναν χα- 
᾿ " . ᾿ ᾿ ε κ 

Χ, μΔψχι ποῖσε νὰ π- Ύ ὩΞ κατὰ τον ὥρισμον τὴς ρη- 

:: , Ἢ 

μοναῦτα ἐχαδαλλίκευσαν χαὶ οἱ γ΄ καὶ ἐπῆγαν εἰς γᾶινας. Κα 

ἘΝ Μ᾿ ΤΣ : σέ" σ ΚΑΙ ἦ ῃ ἜΣ ἘΣ: - τὴν ᾿Αμμοχουστον χαὶ ἔυπλι σὲν τους ὁ Γίορτι ἧς ὁ Πουστροῦς 
Ζ -- Ἀ Ω͂ΒΕ Ἶ ε ΠΟΑ͂ΨΝ δὲ. τὰ δ ς 

εἰς τὴν λαξίαν τοῦ Λευχομιάτη, χα! ἔρχετον ἀπὸ τὴν Αμμο- 
1 ὩΣ , - » ε , Ἂς -" 

χουστον, χα! θωρῶ γτὰ τοὺς ὁ ΠΙὮουστοοῦς ((); ς γίον ἐκεῖνος 
ε " τ » ᾿ " , ε Ν,ὔἤ ΄ “Ὡ ᾽ ε 

ἁποῦ ἦτον ἀφοομιὴ χαὶ ἐχάθησαν οἱ παιδίοι ἁποῖ ἔχοψεν ὃ 
" 
ξ 

π- 4 Α “ Η τ᾿ 

ρήγας, καὶ διὰ τὸ χαχὸν τοὺς ἄλλους ἔλαθεν ἐκεῖνος χαλόν, 
Α ᾿" ε ΑΥΞῸ ε δ΄, αἰἘν νυ ἌΙ Β “ 

χαὶ ὃ ὕεος ὡς ὁΐκαιος -ἐποῖχεν τὴν χρι ίσιν του ἀπάνω εἰς ὅλους ψΨ 

ὄ 8 ΡΝ δέδδδσι δὰ ΝΣ μὴ καὶ ἐχάθησαν, χαὶ θωοῶντά τον χωρὶς ὁποῦ ἦτον ἡ ἀφορι 

υὰ 
,ὔ ς 7ὔ 

ίασεν ὁ Πουστροῦς (2) τίποτες. 
᾿ Ὶ ΜΝ ΔΝ» ,ὔ ΚΟΥ ἘΞ . , ᾽ Α 

αν τὸ χὸ ἰχνουχρίου ἦρτεν ἕναν μαντάτον εἰς τὴν Λευ- 
- ᾿ -" , 

χουσίαν, ὅτι ὁ χούντη τὲ Ρουχᾶς ὃ ΠΣ ΕΞ ἀ δρε τοῦ ρηγάτου 
" λ »" νΝ ε - ᾽ , γ - 

ἔδωχεν νὰν ἀλοῶγον νομ. ατι ΘΕΡΊ ππανοῦ, τοι ποῖον -Ὥτον. τυ 

9} 

᾿ “. - τ ΕῚ 

χαὶ “εῖνος παράθουλος, καὶ βωβκο χαὶ χεῖνον, καὶ δ νὸν που- 

Ξὴ λήσειν τὸ ἄνωθεν ἄλογον ἕνο μουχουστιανοῦ ὀνόματ' Παρ- 

(1) Μπουστροῦς. (2) Μπουστροῦς. (9) εὑρήθην 
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᾿ 

περό όττου διὰ δουχάτα δέχχ: χαὶ διχτὶ τὸ ᾿πῆοεν ὃ χούντης 
ι , ΤᾺ ἐξ, ᾽ τε ᾿ ᾽ , ΄ ᾽ 

χα! τἰνλον τὸ τοῦ Θεργιανοῦ, ἐπῆγεν χαὶ ἀγκᾶλεσεν τον εἰς 

τὸν χυπετάνον τὸν Κουσζλόο Πέρες᾽" καὶ ἐπῆγεν ὁ αὐτὸς Χα- 

πετᾶνο: ὧν τὴν αὐλὴν τῆς ρήγχινας, χαὶ οὖρεν τὸν χούντη τὲ 
-" ᾿ -“ - ΓΑΚΤΣΣΝ, ᾿ " 

Ρουχᾶς, καὶ ἄρχεψε γὰ τοῦ συντύχῃ. τοῦ χούντη μὲ πολλὴν 

σουπερπίαν, χαὶ λαλεῖ του ---ο ἐγὼ εἰμαι χαπε ἄνος τῆς Αμ- 
Π .» ,ὕ 7, Ι 

μοχούστου, χαὶ ἔχω ἐξουσίαν νὰ ποίσω δίχαιον πᾶσα ᾿νοῦ! ἡ 
᾽ Η ; 5 ν Α »"“ ᾿ "ἦἷΝἮ 5 πῶς “ , 

ἀφεντιά σου ἐπῆρες τὸ ἄλογον χαὶ ἔδωχές τὸ ἐχεῖ ὁποῦ θέλες! 
δ -“" ς -“ -“φ Σ .) ; 
Καὶ θωρῶντα ὁ χούντης πῶς τοῦ ἐσύντυχεν (1) πολλὰ χοντρᾶ, 
» ; " .} ᾿ ε 

ἐσηχώθην ἀπὲ τὴν φούρμαν χαὶ ἐστάθην εἰς τὰ ποδίχ του, ὃ 
σ΄ - " ᾽ [ ᾿ 

Κουσάλῴος χαὶ ἐτάνισεν εἰς τὸν πουνιάλλον τοῦ χαὶ ὃ σιρ 
᾿ κῃν -“ “ἮΝ , ι ᾿ 

Τζουὸν Γερρᾶς ἔδωχέν του μίαν λαχτίαν (2), καὶ ἔπεσεν, καὶ 
ε , Ω “ ᾿ ᾽, ; οὐδ « - 

ὁ χούντης ἔμεινεν πολλὰ χαιργιασυένος. Καὶ γροικῶντα οἱ λᾶς 
᾿, “ο“7-΄ ᾽ » ΔΝ τ ᾽ , 

τῆς Αμυοχούστου, ἐτρέζν οὗλοι εἰς τὸ σπίτιν τοῦ χούντη τὲ 5 

΄“-. ὮΝ δ , ΄ ᾽ὔ Α 

Ρουχᾶς, διὰ νὰ σχοτώσουν τοὺς Φράνγχους. Καὶ ὁ χούντης διὰ 

ἐπῆγεν εἰς τὸ κάτεργον χαὶ ἐσύντυχεν ὃ 
" ᾿ -( , ε ΄ ᾿ ΘΞΉῚ »" »" - ἢ 

μὲ τὸν πρεοξτατουρὴν, ὡΞ γον ετρχοξνίχσασξν τὸ νας, χαι 

ὁιὰ νὰ τῆς συντύ: ΧΉ; χαὶ δὲν τὸν ἀφῆκαν. 
γ " ᾿᾽ ας ν ο » . 

Καὶ εἰς ὀλίγην ὥραν ἔπεψεν ὁ π εθετατούρης χ Ξ Σχλαθούνους ΐ 3 9 

καὶ ἐπῆραν τὸν Κουσάλοον εἰς τὸ χά ἄτεργον. 
γ ᾿" “ , ῃ ᾽ δ, Καὶ τῇ χε (9) ἀνθ ογ΄ ἦρταν δύο κάτεργα Βενέ- 

Β . . Ν ὩΣ , ᾽ » 

τιχὰ ἀπὸ τὴν ἀρμάδαν τῆς Βενετίας (4) εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, 

καὶ ἐφέραν μέσχ τους τὸν Τζιαδιλὸτ (5) μὲ τὰ σίδερα, καὶ 
͵ ὶ 

Σ Ἷ ᾽ Ν ΡΞ Π 

υρᾶν τον ξις τὸ Ἀατεργον τοὺ οξ Φαράντου ὁποῦ ἐφύγαν οἱ 

Μ ΕΥ , » ͵7ὔ 

αοχοντες" χαὶ εἶπέν τοὺς, ἡ ἐννοίχ τοῦ ἀρχιεπισχόπου χαὶ τοῦ 
᾿ 

Σχπλάνες χαὶ τοῦ Ρίτζου ἦτον εἰς τὸν σουλτάνον, χαὶ τὸ 

χρίμαν τοὺς χαὶ ὁ καιρὸς ἔροιψέν τοὺς εἰς τὴν Ρόδον χαὶ ἀπε- 

. 

(1) ἐσυντύχανεν. (3) λαχτίαν. (3) χς΄. (4) τὴν Βενέτιχην. (6) 

Ἐζανόιλώι. 



ΧΡ ΟΝ ΓΕ ΟΝ ΠΡΟ: Ὁ11] 

᾿ ὮΣ ΖΡ τ στὴ ἐδ ου  ΣΣϑὶ 
ζεῦσχν" χαὶ ἀπέζευσεν χαὶ ὁ Τ ιοηλώτ, χαὶ ηὗραν μόδον χαὶ 

» 

ἐπιάσαν τὸν χαὶ ἐφέραν τὸν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. Καὶ εἶπαν 
“-“ » « , ΄, Α ΄ 

πῶς ἡ ἀρυάδα ἡ Βενετιχὴ ε εὑρίσ; χεται εἰς τὴν Ρόδον, κάτεξ Χ 

7 

ιὡς": Καὶ ὁ ἀρχιξπίσχοπος () ἔγραψε ν χαρτὶν τῆς ρήγαινας, 

λουλῶντα --- ἡ πῶ ἁποῦ ᾽φύγα (2) δὲν ἦτον ἄλλον, παρὰ 

διὰ νὰ μὲν τοχύεν!ζ ἀσῃ χακχκόν, χαὶ ρεχουμχνυτόρε! τὴν (9) κουν- 
, 

τέσσαν. Καὶ τὸν αὐτὸν μήναν (4) ἐφουρχ Ἧ σαν τὸν δίχστίχην 
Α ᾿ τ - , Ν, ᾽ 

διὰ παράθο ουλον, χαὶ τὸν Νιχολὸν τὸν Σπετζιέρην, διότι ἐμο- 
-- “- Ε “ Ν δὴ 2 Ἷὰ ΄ κ᾿ ᾿ ι Α 

λογῆσαν πῶς ἐσχοτῶσχν τὸν μισὲρ ᾿Αντρίχ Κορνὰρ καὶ τὸν 
᾿ ι ΝΥ " Η͂ 

υἱσὲρ Μάρχο Πέμπον, χαὶ ἄλλα πολλὰ τὰ ἐννοιάζουνταν, χαὶ 

ἐ 

πομπ Ξῷ Ξ ε ἜΝ ᾽ ᾿ 
Καὶ τῇ χς΄ ἦρτεν ὁρισμὸς ἀπὸ τὴν ρήγαιναν εἰς τὸν σὶρ 

κ 7 , ᾳ’ 

νὰ πέψη τὸν Τζουᾶν ΠεριῸ οἴολο εἰς τὴν 
Ε , κ 

Αἰμμόχουστον καλὰ βλεπημένον. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέοαν ἠοτ πὸ τὴν ᾽᾿λυμόψουστ ὶὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρταν ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον 
μἢ 55: Ἐν ι Ά ἜΣΤΕ ΟΥΣ ε ἘΣ ᾿ . , 7.2 

ἀπὸ τοὺς χαστελλιάνους ἁποῦ ἦσαν μὲ τὸν Πέτρο Ταῦιλα, 

διότι ἐόγάλαν τοὺς ἀπὸ τὴν ᾿ς π᾿ χαὶ ἐπῆγαν ᾿ εἰς 

ς ἀφεντιᾶ: σας, ὅτι νὰ λείψουν ἀπὸ τὴν ᾿Αυμό- 
͵ δι. 

᾿ "᾿ " " Ν' ε Ἀ ἘῸ 5 “Ὃ γ΄ 

χουστον, χαὶ ἃ δὲν ἔναι, δός υχς ὁρισμὸν νὰ πᾶμεν ἐμεῖς: Καὶ 
ν - ', , ' δ“ 

»ὥδλυ)“- δου ὐξῳ ) χορη ΡΞ -κῇὐὁἍὋ δ Α ") } θωρῶντα οἱ μι ἦτον χρῆσι νὰ τοὺς ἐόγάλουν ἀπὸ τὴν 
ν ͵ 

᾽ 3: χς ἘΡΤΑ » Δ ΓᾺΡ , αἰ ὁ ἣν Ὁ Ἂν 
Αἰμμόχουστον χαὶ νᾶ ἄρτ τοὺῦν εἰς τὴν Λευχουσίωυν. Καὶ ἔρχοντά 

7] ΕΣ Α ᾿ " ἣ 

τοὺς εἰς τὴν Λευχουσῖαν, Χαὶ δὲν τοὺς ἀφῦχτν νὰ ᾿νποῦν εἰ 
τε ἐ 

͵ 

5 “- Α [4 5 “ ᾽ » 

τὴν χωρὰν χαὶ ἐδῶξαν (9) τοὺς, “χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὸν Λευχομιά 

: Κ γράζοδι ὐων ἃ τ πονος ἀρ τακο ιν τὴν, καὶ ἐστέχαν μὲ πολὺν φόῤον, χαὶ ἐγράψαν γαρτὶν καὶ 
νὰ 
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ἐπέψαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον τῆς ρήγαινας καὶ τοὺς χουύςο- 

νούριδες: χαὶ ἐγράψαν χαῤτὶν ἡ ρήγαινα χαὶ οἱ χουθερνούρ!:- 

δες, χαὶ ἐμπάσαν τους εἰς τὴν Λευχουσίαν. 

ρτζου Κον- Καὶ τῇ χζ' ἰανουαρίου ἐποῖκαν τὸν μισὲρ Τζό 
ΐ 

ταρὴῆν κούντη τὲ Τζὰφ εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ ἐδῶκάν του 

χαὶ ρένταν (1) τὴν βαδατζινίαν μὲ τὴν ἀπαρθενάσαν τῆς, καὶ 

τὸ Δάλην χχὶ τὴν Πλατανιστάσαν χαὶ τὴν Καλοψίδα. 

Καὶ τῇ κη΄ ἰανουαρίου ἐπῆγεν καπετάνος εἰς τὴν Κερι- 

νίαν ὁ μισὲρ Πὸλ Κονταρῆς, καὶ ἐογῆχ χεν ὁ Νικολὸ Μοράπιτος. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἔπ ̓ Ὰ ἡ ρήγαινα ἕναν χαρτὶν τοῦ 

ἀμιράλη τοῦ Μαουτζίου τὲ Κοστάντζου, διὰ νὰ πάγῃ εἰς τὴν 

Αἰ μμόχουστον, καὶ μήνυσεν καὶ τοὺς ἀνθρώπους τῆς χώρας νὰ 

μὲν τοῦ ποίσουν κανέναν δισπλαζίριν, χαὶ νᾶναι χαὶ τὸ σπί- 

τιν του πολλὰ ρικουμαντάδον, διότι θέλω τον διὰ δουλείαις 

᾽διχαῖς μου. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἔπεψεν ὁ πρε 

ρὲν τὸν βῖσθῃ Καμοὺς εἰς τὴν ο 

εἰς τὸ κάτεργον μὲ τοὺς προδέλοιπους. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐμήνυσεν ἡ ρήγαινα γὰ πέψουν 

τὸν Φαραντέτον εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, ὃ ποῖος ἦτον πρῶτα 

χαστελλάνος εἰς τὸ χαστέλλιν τῆς ᾿Αμμοχούστου, ἅνταν ἐσχο- 

τῶσαν τὸν μισὲρ ᾿Ανδρία αν, διὰ νὰ μάθουν ἀληθινὰ πῶς ἦτον 

ἡ ἀφορμὴ καὶ δὲν ἀνοῖξεν τοῦ μισὲρ ᾿Αντρία νὰ ᾿᾽μπῇ εἰς τὸ 

χαστέλλιν. Καὶ ὅσον ἐπῆγεν, ὥρισεν ἡ ρήγαινα νὰ τὸν ἀξαμι- 

νιάσουν " καὶ ἀξαμινιάζοντά τον, εἶπεν οὕτως: ᾿Αφένταις, ἔχετε 

μεγάλον ἄδιχον μετά μου! ἠξεύρετε, ὅτι ἐχείνην τὴν νύχταν 

ὁποῦ ἐσχοτῶσαν τὸν ὑισὲρ ᾿Αντρίαν, ἦρτεν ὁ χούντης τῆς Τρί- 

πολής, ὁ ποῖος ἦτον χαπετάνος τῆς ᾿Αμμοχούστου, καὶ ἔρισέν 
’ “ ᾽ ,ὔ ᾽ " ᾽ , ᾿ 

με Ὑ φοραῖς ἀπάνω εἰς τὴν ζωήν μου, νὰ μὲν ἀνοίξω τὸ χκα- 

(1) ρένταις. 
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στέλλιν νὰ μπάσω τὸν υνἱσὲρ Αντρίαν, χαὶ ἂν τὸ ἀνοίξω, 

θέλω εἶστεν παράθουλος" καὶ ᾽γὼ μὴ ξεύρωντο τὴ ΣΙΣ : 
“Ὄ»Ζ 
Ὡὲ ἿΣ Φ «- 

Ψ ΄ .] ν Χ “ ἢ » , ᾿ ἘΕΕ Α- 
Ὥτον νὰ ποίσω χαθὼς Δ) ὠρισὲν. Και ἐπὶ θν τον χα: ξπρὲς- 

“ 
ἐεντίασάν τὸν τοῦ πί εὐετατούρη, καὶ ἔπεψέν τον εἰς τὸ κάτερ- 

γον, ὅσ᾽ ὥς που νὰ τὸν ἁ 

προδέλοιπους 

Καὶ τῇ λα΄ ἰανουχρίου ἦτον νὰ γένῃ μέγαν σχάνταλον 

μὲ τὸν Καοτζία Ναδάρρον χαὶ τὸν Χάνναν τὸν Χοῦμο (1)" 

ὃ Καρτζίας ἦτον εἰς τὴν συντροφίαν τοῦ Πέτρο Τόδιλα, καὶ 

ἦτον ράφτης, χαὶ ἐλθόντα (2) του εἰς τὴν Κύπρον ἐτίμιησέν 

τὸν ὁ ρήγας, καὶ ἐδῶχκέν του καὶ ρένταις, καὶ εἰς τὸν θάνα- 

τὸν τοῦ ρηγὸς ἐποῖκεν ὁ Πέτρο Τάοιλας χαὶ ἐποῖκέν τον ἡ 
ἥ , ᾿ Νὰ» , ἢ ε , , , 

ρήγαινα χαθαλλάρην, χαὶ ἐδῶκέν του καὶ ἑτέρην ρένταν τ 

δουχάτα, καὶ δὲν τὸν ἐμερετιάζαν, καὶ δὲν ἐχόρτασεν ὁ ποῖος 

εἶχεν ἕναν χανοῦτιν ἔξω τῆς πόρτας τοῦ σὶρ Γιλιὰμ Στράμπα- 

λη, χαὶ διατὶ ὁ ρήγας ἅρμασέν τον μὲ τὴν γυναῖχάν του, ἐ- 
᾿ . “» ι , κ “ δι 

πῆρεθν χαὶ τὸ γανοῦτιν. Και πογέριν τὸ χανοῦτιν (3) δὲν 

εἶχε νὰ σφάξη, χαὶ ὁ Καρτζίας ἐθέλησε νὰ τὸ ποίσῃ, γωοὶς Χ φ ΚῪ 5 ρτ Φ σε ἡ Ο ΟὟ, δ: οις 

χανέναν δίχαιον: χαὶ ὁ Χάννας ἦτον παχτονάρης (4), καὶ ἐ- 

γύρεψε νὰ τὸ διαφεντέψῃ ἀπὸ τὴν μερίαν τῆς ρήγαινας, νὰ 
η Ὶ 

μὲν τορμήσῃ νὰ ποίσῃ πρᾶμαν ἁποῦ δὲν ἦτον συνήθιν. Καὶ 

ἦρταν εἰς λογία, καὶ ἔόγαλεν ναχαῖριν νὰ δώσῃ τοῦ Χούμ- 

μου, χαὶ ἂν εἶχαν λείπειν οἱ ἀνθρῶποι (Ὁ), ἐγινίσκετον με- 
, , ι ““᾿᾽ - , » πῶ » Ἁ 

γάλον σχάνταλον. Καὶ μοναῦτα ὁ Χάννας ἐπῆγεν εἰς τὸν 
; 
ἢ- 

γαινας, χαὶ εἶπέν του τὸ πρᾶμαν καὶ μοναῦτα ἐχαῤδαλλίχευσεν 

μισὲρ Τζουὰν Τερρᾶς, ὁ ποῖος ἦτον εἰς τὸν τόπον τῆς 
--» 

χαὶ ἐμήνυσέν το τοῦ Νιχολὸ Μρρσπίτοι χαὶ ἦρτε ν ὃ Μοράπι- 
ἐὰν “ 

τος εἰς τοῦ ὑισὲρ Γιλιὰμ, Τερρᾶς᾽ χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν πόρταν 

(1) ΣΧοῦμον. (2) ἐλθόντος. (8) τὸ πογέριν τοῦ χανουτίου. (4) πα- 

χτονάρης. (5) ἀθρῶποι. 
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΄, 
νὰ ποίσουν ἐγχέσταν᾽ χαὶ θωρῶντα τὸ πρᾶμαν Ν- τοῦ φόρου, δι 

πῶς ἦτον νὰ γίνῃ χοντρόν, ἐποῖκαν στράταν χαὶ ἐποῖχάν τους 

ἀγάπην 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐφέραν τὸν ᾿᾽γούμενον τοῦ Σταυ- 

ροῦ εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, ὀνόματι φρὲ Σιμὸν τὲ Σαντατρέα, 

χαὶ ἐθάλχν τον εἰς τὸ χαστέλλιν χαὶ εἶπαν πῶς ἐπιάσαν ἕναν 

χαρτὶν τὸ ἔπεμπεν τοῦ ἀδελφοῦ του εἰς τὸν Πάπαν, τὸ ποῖον 
᾿ ΚΣ: 

ἔγραφεν" « ἠγαπημένς μου ἀδελφέ, πολομῶ σε νὰ ζεύρῃς, ὅτι 
᾿ ᾿ Ν, ᾽ , ε ,᾽ δ ε , 

μὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ ἐπέθανεν ὁ παστάρδος ὁ τύραννος 

τ ἧ ἣ ᾽χ - Ἵ ὔπῶν - - »ῃ, ἡ» ὌΝΕ ΄ } ᾿ τ, ὁποῦ ᾽χράτεν τὸ ρηγάτον μὲ μεγάλαις τυραννίδαις, καὶ ἐμεῖ- 

γεν τὸ ρηγάτον εἰς μεγάλαις πρέχαις" χαὶ ἐγέννησεν ἡ ρή- 
Νι τ ᾿ Ξ ἢ Α 

γᾶινα παιδὶν ὩΣ χαὶ εἰς τὸ χρυφὸν γυρεύγει τὸ ρη- 

Σ Φαράντος, χαὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην υὑερίαν γυρεύγει το 

Καὶ εἶναι εἰς μεγάλα κακά. Καὶ τώρα στέχει 

εἰς ἃ χεργία τοὺς Βενετίχους. Καὶ ἐογήχαμεν ἀπὲ τὰ χϑερ- 

ΠῚ τοῦ σχύλλου, χαὶ ἐπέσαμεν εἰς τὸ χουχοῦτιν ». Καὶ ἄλλα 
, ΄ “ “- 3. ! ᾿Ξ ὶ " ΄ ᾿ 

περίσσα ἁποῦ τοῦ ἔγραψεν. Καὶ ηὗραν χαὶ ἄλλα χαρτία εἰς 
, ΡΞ , ἴ ..ν} Ἁ " 

τὰ χέργια τοῦ ἀρχιεπισχόπου, καὶ ἔγραφεν πολλὰ καὶ περισσά, 
Ν "4 Η , ΄ Η ἘΝ αι Ε Β Ξ- 

χαὶ ἐπε αν χαὶ ἐφέραν τα. Καὶ ἐδουλλῶσχν εἴ τι εἰχεν ὁ Σταυ- 

; ίο 

ἌΝ τῇ α' φευρουχρίου ἔῤγαλαν τὸν Κουσάλχο Πέρες ἀπὲ 

Καὶ τῇ β΄ φευρουαρίου ἐπιάσαν τὸν Γαδριὲλ Φερὴλ ὁ 

Στέφανος ὁ Χιῴτης ὁ ποῖος ἦτον τζηδιτάνος τοῦ Χρυσοχοῦ, 

χαὶ ηὗραν ἀπάνω του ρ ε΄ (1) δουκάτα, χαὶ ἐπέψαν (2) τα τῆς 

ρθἥγαινας, καὶ τὸν ἄνωθεν Γαύρι ιὲλ, καὶ ὅσον ἐπῆγεν, ἐθάλαν τον 

ταῖς γ φευρουαρίου ἦρτεν ὁ καπετάνος τῆς ἀρ- ς 

μάδας εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον ὁ μισὲρ Πιὲρ ὁ Μοτζενίχος μὲ 

(1) ρν΄. (2) ἐπῇράν τα. 
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ιβ΄ (4) κάτεργα καὶ δ΄ γαλιάτζαις, καὶ εἰς πᾶσα χάτεργον ἄ- 

λογα δέχα. Ὶ 
᾽ ε ε Φ᾿ Ὧς , Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἔφεραν οἱ τουρχοποῦλοι τῆς Πά- 

ι 7 ΄ὔἄ ᾿ 

φου τὸν Περίχο τὲ Βιλαφράνγκα χαὶ τὸν Πέτρο Τερμινῆ, καὶ 
5» , Ε] »" , ᾿Ὶ ᾿ ΄ΝδΝ 

ἐθάλαν τους εἰς τὸ κάτεργον μὲ τὰ σίδερα. 

Καὶ εἰς ταῖς ε΄ φευρουαρίου ογ΄ ἔφεραν τὸν σεχρετάριον 

τῆς ἀρχιεπισχοπῆς, χαὶ ἐθάλαν τον εἰς τὸ χαστέλλιν (2) τῆς 

Α᾽ ὑμοχούστου ὶ 

Καὶ τ» αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ὁ Τζουάνης ὁ Μαῦρος μὲ 

τρεῖς ἄνομ. τους, χωρὶς τὸν ὀρισμὸν τῆς ρήγαινας, εἰς τὴν Λευ- 

χουσίαν, ΕΝ τεν τοὺς μαστόρους καὶ τοὺς ἀνθρώπους νὰ πᾶν 
᾿ “ ᾽ δ 2 ν“ ᾽ 

νὰ χαιρετήσουν τὸν χαπετάνον τῆς ἀρμάδας" χαὶ ἐπῆγαν εἰς 

τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ ἐχαιρετῆσάν τον χαὶ ἐστράφησαν. 

Καὶ εἰς ταῖς ς΄ φευρουαρίου ἐποῖχαν (39) ἕναν διαλαλημὸν 

ἀπὸ τὴν μερίαν τῆς ρήγαινας, νὰ μὲν βαστάξη ἄρματον οὐδὲ 

μικρὸς, οὐδὲ μεγάλος. 
΄ ι “δ 2 “Ὁ « , 2 " «. Α ε »Ἅ 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐποῖχεν διαλαλημὸν ὁ χαπετὰα- 

τεργὰ δ 

θ γα; ὁ π 

«ἢ Ξ -«. Ν Ἑ [φἹ δὶ Ὶ ᾿ 
Ο- - 5Ὲ- -ςφ- (ῳ) Θ7 Ν- τὴ ταὶς τὰν: 

τε Ω ο᾽- “-Ὄ ;»: - τὶ “Ὁ οι ἘΞ « ο) ̓ - 

φερεν καὶ ο΄ ἀνομάτους καὶ λς΄ ἄλογα. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐπῆραν τὸν υόστρε Παρτελεμὲν τὸν 

ἰατρὸν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ ἐθάλαν τον εἰς τὸ καστέλλιν" 

χαὶ ἐπῆραν (Ὁ) τὴν μούλαν του ὁ μάστρος στάλλης τοῦ χούν- 

τὴ τὲ Ρουχᾶς, καὶ ἐπέψεν τὴν εἰς τὸ σπίτιν τοῦ χούντη᾽ χαὶ 
ν 

μανθάνοντά τὸ ἀπὸ τὴν αὐλήν, ἐπέψαν καὶ ἐπῆράν τὴν. Καὶ 

(1) ιθ΄, (3) χαστέλλον. (3) ἐποῖκεν. (4) αἱ τῇ ζ΄. τοῦ αὐτοῦ. 
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τότες ἐόγάλαν τον ἀπὲ τὸ χαστέλλιν χαὶ ἐθάλαν τον εἰς τὸ 

κάτεργον, καὶ ἀξαμινιάσαν τον, καὶ ἀξαπολύσαν τον. 

Καὶ τῇ η΄ φευρουαρίου ἦρτεν ὁ πρεθετατούρης χαὶ ὁ χα- 

πετάνος τῆς ἀρμάδας εἰς τὴν χυρὰν τὴν ὠμῶς καὶ ἐχαιρε- 

τῆσάν τὴν καὶ εἶπαν τῆς: ἂν ἔχῃς ὁρισμὸν (1) νὰ ποίσωμεν διὰ 

ο 
« ’ὔ » 3 ΑἹ 

τοὺς παράθουλους εὑρίσχουνται εἰς τὸν τόπον σου, ἀπὲ 

[ο τοὺς ποίους ἔχομεν εἰς τὸ χέριν μας, ὑερτικὸν εἰς τὰ κάτεργα 

καὶ μερτικὸν εἰς τὸ καστέλλιν! Καὶ γροικῶντα ἡ ρήγαινα χαὶ 
ΗΠ δὶ ὁπ , ε " πΥ̓ 

οἱ χουδερνούριδες, ἐπολογήθην ὃ ἀνηψιός τῆς ὃ μισὲρ Τζόρτζου 

Κονταρῆς, χαὶ εἶπέν τους: ἀφένταις, ἐγροίκησεν ἡ ἀφεντιά τῆς, 

χαὶ ἅνταν νάναι (2) καιρὸς, θέλειν μηνύσειν τῆς τέθος σας. 

Καὶ γροιχῶντα, ἀποχαιρετῆσαν καὶ ἐπῆγαν εἰς τὸ κάτεργον μὲ 

μεγά λὴν συντροφίαν. 
Ὁ », » “ “ δ, τὼ “1 ε ᾽, ᾿ ᾿ 

Καὶ εἰς ταῖς γ΄ ὥραις τῆς νυχτοῦ ἐπέψεν ἡ ρήγαινα καὶ 
ν ΡΣ ΕΘΗ τὶ δε » ἔφερεν τὸν καντζηλιέρην ἐχείνη καὶ ἡ βουλή τῆς, καὶ ἐγράψαν 

. ᾿ δὰ αὐν ΔΙ τε ον ἡ ἕῳ γα , Σ οὐ πω Κ 
ἐκεῖνον τὸ ἐθέλαν, χαὶ ἐδῶκάν το τοῦ καντζηλιέρη, καὶ ἐπῆγέν 

τὸ (9) τοῦ καπετάνου χαὶ τοῦ πρεθετατούρη. Καὶ τὸ πωρνὸν 

Ἣν ὁ χούντη τὲ Ρουχᾶς, καὶ ὁ εἰσὲρ Τζόρτζου Κονταρῆς, καὶ 

ὁ Πέτρο Τάῤιλας καὶ ὁ μισὲρ Τζουὰν Τερρᾶς, καὶ ὁ χαντζηλιέρης 
Α γε" ’ “ "ὦ Νδ “- ᾽ Α 

μισὲρ Τουμάζο Φιχάρδος, καὶ ἐπῆγαν εἰς τὸ κάτεργον καὶ ἐ- 

συντύχαν μὲ τὸν χαπετάνον χαὶ τὸν πρεθετατούρην" χαὲνξ- 

στρέψαν ἀντίλογον τῆς ρήγαινας, χαὶ ὅσον ἀποφάγαν, ἐπῆγαν 

πάλες (4) εἰς τὸ κάτεργον, χαὶ ἐσυντύχαν μὲ τὸν καπετάνον 
κ “] Η͂ ι Η , κ , “-“ 

χαὶ τὸν ΤΣ πεθύρω χαὶ ἐκεῖνοι (Ὁ) ἐχράξαν τὸν κόμην τοῦ 

χατέργου, Ὁ ὧν ἅλουν τοὺς κάτωθεν νὰ τοὺς βάλλουν εἰς τὸ κα- 

στέλλιν: τὸν ; σὲρ Τζουὰν Κουρτέσην, χαὶ τὸν μισὲρ ᾿Εγχαμοὺς, 
,ὔ Ν 

χαθαλλάριξ ες, χαὶ τὸν ᾿᾽γούμενον τοῦ Σταυροῦ, χαὶ τὸν Πέτρο 

τὲ Ληνιέμ, καὶ τὸν τζανούνην πρὲ Τζουὰν Περιόλα, καὶ τὸν 

(1) ἵντά ᾽ναι ὄρισμός σου. (23) ἂν νᾶναι. (3) ἐπῆρέν το. (4) πά- 

λε. (5) κεῖνοι. 
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μάστρον Περνάρδον (1) τὸν ράφτην τοῦ ρηγός, καὶ τὸν Φοαν- 

σζηχέτον Λιμπάρδον, καὶ τὸν Πέτρο τὲ Μαρῖνον μὲ τὰ σίδερα, 
Ν 

- 

καὶ τὸν Περίχο τὲ Βίλα, καὶ τὸν Φραντζέ σχο μὲ τὰ στὺ ΕΡΒ:; 

καὶ τὸν Φεραντέτον. Καὶ περνῶντά τους εἰς τὸ καστέλλιν, ἦο- 

τεν ὃ χχπετάνος χαὶ ὁ πρεθετατούρης χαὶ ὃ χούντη τὲ Ρου- 

χᾶς καὶ ὃ ἐμπῇ Γζόιλας καὶ ὁ ΟΡ τΠ ἘΡῊΣ μισὲρ Τουμάζο 

Φικάρδος (2), καὶ ἀξαμινιάσαν τους. Καὶ ἀξαμινιάσαν πρῶτα τὸν 
χζ ΣΑΣ ΕΠΞΩΣ ΖΦ ΔΩ͂Σ τζανούνην τὸν Περιόλχ (9), τὸν ὁποῖον εἶχεν ὁ ᾿ς ρώροο: 

πολλὰ ἀκριθόν, χαὶ ἦτον ἐδὼ ναι εἰς τὰ χωργία τῆς ἀρχιε- 

πισχοπῆς, χαὶ εἶχέν τον πέψειν χαὶ μαντατοφόρον ὁ ἀρ; ιξΞπίσχο- 
» ν » ᾿Ὶ Ἀ " » 

πος εἰς τὸν ρὲ Φαράντον᾽ χαὶ ἀρκέψαν νὰ τὸν ἀρωτήσουν ἀπὸ 
Α 

τὴν ὥραν ἁποῦ ἐπέθανεν ὁ ρήγας, χαὶ λαλοῦν του: ἐσοὺ εἰσα «-- 

φρόνιμος ἄνθρωπος (4) καὶ ποῖσε ταῖς δουλίαις σου φρένιμα, καὶ 
. “-“ - -“ . » τ ᾿ , νὰ μᾶς πῇς πᾶσχ πρᾶμαν τὸ ξεύρεις, μὲ τὸ θέλημά σου 

λοίως τὰ χόχκαλά σου μεινίσχουνται () εἰς τὸ καρίν! Καὶ εἰς 

πέν τους : ἀφένταις, ἀς πιόσῃ χαρτὶν ὁ χαντζηλιέρ ρης, καὶ εἴπὶι 

πρᾶμαν ξέρω θέλω τὸ ᾿πεῖν. ᾿Αφένταις, “ἢ τὴν ἀφεντιάν 
Ὁ Ἥλ ,ὔ 

ΤῈ Μπέ- σᾶς, πεθανίσχοντα ὁ ρήγας, ὁ κούντη τὲ ζὰφ ὁ 
, ,ὔ ρες (6) μοναῦτα ἔγραψέν μου ἕναν χαρτὶν χαὶ ἔπεψέν μού τὸ 

εἰς τὴν Λευχουσίαν, διὰ νἄρτω εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστο᾽ χαὶ χατὰ 

Ν ᾿ “»" “ Ξ “2 ἄπσὴς “ ἘΞ τὸν ὁρισμόν του ἦρτα, καὶ ἔγραψέν ου χαρτὶν καὶ ἐπῆγα εἰς 

τὴν Νάπολιν. Καὶ ἄλλα πολλὰ τὰ ἐμολόγτσεν, χαὶ ἔγραψεν 

ὃ χαντζηλιέρης μίαν κόλλαν χαρτίν. Καὶ τοὺς ἄρχοντες ἐῤάλαν 

τοὺς εἰς τὸν πύργο. 

Καὶ εἰς τοῖς ε΄ φευρουαρίου ἦρταν ἀπὺ τὴν Λευχουσίαν 

μὲ τὸν Ἡζουάνην τὸν Μαῦρον χαὶ μὲ τὸν Στέφανον τὸν Κου- 
“ἧς , τ ; ὦ Η Ν - ΠΧ. 

δουνᾶν θ0ν ἄνοματοι Ρωμαῖοι χαὶ Ἀρμένιδες (1), καὶ ἐπῆγα 

χαὶ ἐχαιρετῆσαν τὸν χαπετάνον καὶ ἐρρεχουμανταρίστηκαν. 

(1) Ὑζουάνην. (8) Φικάρδος, καὶ ὃ χαντζιλιέρης τοῦ πρεύδετατού- 

ρθη. (3) Περιθόχχ. (4) ἄθρωπος. (5) μεινίσχουν. (6) Περες. (7)] ἀνομά- 

τους Ρωμαίους χαὶ ᾿Αρμένιδες. 
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Καὶ τῇ η΄ φευρουαρίου ὅσον ἐξημέρωσεν, ἐχαδαλλίκεσεν ὁ 

χούντη τὲ Ρουχᾶς καὶ ὁ χούντη τὲ Τζάφ, καὶ ὁ χοντοσταύλης 

χαὶ ὁ Τουμάζο Φικάρδος, καὶ ἐπῆγαν εἰς τὸ κάτεργον, χαὶ 

ἐχατέθην ὁ χαπετάνος χαὶ ὁ τλτρ τι ἐρύρτς ἧς, καὶ ἐπῆγαν εἰς 

ποοδέλοιπους. Καὶ τὴν 
ὶ 

τὸ καστέλλιν, διὰ ν ἀξαμινιάσουν τοὺς 

αὐτὴν ἡμέραν ἦρταν δύο γαλιάτζαις καὶ ἐφερᾶν ρ΄ ἄλογα στρα- 

τιώτιχα. 

Καὶ εἰς ταῖς θ΄ φευρουαρίου ἐσύραν τὸν Πέτρο Τερμη- 

νὸ (1) καὶ τὸν Περίκο τὲ Βιλαφράνγκα, καὶ ἐμολόγησαν πῶς 
“ 

ἐχεῖνοι ἐσχοτῶσαν τὸν μισὲρ ᾿Αντρίαν " χαὶ πρὶν νὰ τὸν σχο- ς 

τώσουν, εἶχεν δύο κόρπους (2): καὶ εἶπέν τὸ ὁ Πέτρο Τερμινὴ 

πῶς τὸν ἐσχοτῶσεν ἐχεῖνος, χαὶ ἐσχοτῶσέν τον μὲ ἀφορμὴν τοῦ 

μισὲρ Ρίτζου καὶ τοῦ μισὲρ Τ Γξιάμε Σαπλάνα, διατὶ εἶπάν τους 

πῶς εἶνα: (39) παράθδουλοι" χαὶ ᾽γὼ ξεύρωντα τὸ πρᾶμαν, καὶ τῶς εἶναι ( ( ᾿γὼ μὴ ξεύρωντα τὸ πρᾶμαν, 

θωρῶντα χαὶ τὸν χαπετάνον τῆς ᾿Αμμοχούστου χαὶ τὸν μισὲρ 

Ρίτζουν (4) πῶς ἐλαλοῦσαν νὰ σχοτώσουν τοὺς παράθουλους, 

ἦτον χρῆσι νὰ ποίσω ἐκεῖνον τὸ μὲ ὡρίσαν" χαὶ τοῦτο εἶναι 

ὅσον (Ὁ) σᾶς λαλῶ. Καὶ ὁ Βιλαφράνγχκας εἶπέν τους: ὅτι ἐγὼ 

ἀνὰ τον σχοτωμένον, καὶ ἐφόρεν ἕναν δαχτυλίδιν (6), καὶ ἔσυρα 

νὰ τὸ ἐθγάλω ἀπὲ τὸ χέριν του, καὶ δὲν ἠμπόρησα, καὶ ἔκοψα 

τὸ δαχτύλιν του. Καὶ ἄλλα πολλὰ ἁποῦ τοὺς εἶπεν. Καὶ ἐό- 

γάλαν τοὺς ἀπὲ τὸ χαστέλλιν, χαὶ ἐῤάλαν τους εἰς τὴν φυ- 

λαχήν. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν οἱ ἀφένταις ἐ πέψαν ν χαὶ ἐπῆραν 
ἕ ΓἾ } , ΟῚ 

μέσα εἰς τὸ χαστέλλιν τὰ παιδία τοῦ Φραντ(ιχῆ τὲ Παντές, τὸν 

Γαδριὲλ καὶ τὸν τ ἤρου (7), καὶ εἶπάν τους : ἴντα. χαρτία σᾶς 

ἐδῶκεν ὁ ἀργιεπίσχοπος (8) καὶ ἐπήρετε (90) εἰς τὴν Κερινίαν; δ. ξ ἣ ί ᾽ 

(1) Τερμινῇ. (2) κόπους. (3) ἦτον. (4) Ρίτζον. (5) ὅσα. (6) δα- 

χτυλίδιν. (7) τὸν Γαύριὴλ χαὶ τὸ Κτόρουν. (8) ἀρχιπίσχοπος. (9) ᾽πή- 

ρετε. 
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«- 

᾽ τς κι 5» “ 

χαὶ εἶπαν: ἀφέντη, ἄλλον δὲν ἠξε ὕρομεν, παροὺ ἐμεῖς εἴμεστεν 

ἃ 

μὲ τὴν μάναν μας χαὶ μὲ τὴν χουντέσαν τὴν ἀδελφήν μας -εἰς 

τὸ σπίτιν της, καὶ ΕἾ το ὃ ἄρχι [57 ἘΠῚ πος Ἵ σι ὠμοὶ ἐμὲν 

μου, ποῖσε μοναῦτα νὰ τὰ πάρῃς εἰς τὴν κύρίυἰο χαὶ δός τὰ 

εἰς τὸ χέρι (38) τοῦ καπετάνου τοῦ σὶρ Λοῆς ᾿Αλπερίχ, καὶ 

ἘΣ δ ν δ ἡ .Ζ. σῦε ᾿ Ν γ᾽, ᾿ ; ., ἜΝ ΣᾺ δι έή ᾿ εἶναι ὁιὰ ὁουλίαις τῆς ρηγαινας᾽ χαὶ χατὰ τὸν ὁρισμὸν του 
- , ψ ὮΝ 

ἐπὴρά τα χαὶ ἐδῶκά τού τα" καὶ ἔδωκέν μου ἀντίλογον, καὶ ἔ- 

φερά τον εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον τοῦ ἀρχιπισχόπου " χαὶ ἄλλον 
» γ » , 

ἐν ἠξεύρω. Καὶ ΤΠ Ελετοῦθα πῶς δὲν ἦτον φχλίχ, ἀπολογιά- 

Ἁ , δ Δ ι Α ὕ Γ᾽. Σ ἔδ 

τὸν Περίχο τε Βιλαφράνγχα χαὶ τὸν Πέτρο Τερμηνέρ. 

Καὶ εἰς ταῖς ιβ΄ το μιοῦ ἦρτεν χαρτὶν ἀπὸ τὴν ρή- 

γαιναν εἰς τὸν (Ὁ) Μοράπιτον, νὰ σηχῴώση μοναῦτα τ 

καὶ τὰ ἄλογα τοῦ Κάρλου Καλέργη, καὶ νὰ τὸν ὁρίσῃ καὶ 
Α 

χεῖνον καὶ τὸν ἀδελφόν του τὸν Τζουάνην μοναῦτα νὰ πᾶν εἰς 
ι » , ι ᾿ ὃ , ι », ,ὔ 

τὴν ᾿Αμμόχουστον, χαὶ τὸ δικόν τους χαὶ τ᾽ ἄλογά τους νὰ 
.] , ἢ ᾽ 

τοὺς τὰ σηχώσῃ. Καὶ μήνυσέν τους καὶ ἦοταν ὀμπρός του, καὶ 
ΕΥ̓ Ψ ᾿ ΄ ᾿ τ Α ς -“ἤ -“" Η 
ἔδειξέν τους τὸ χαρτίν, καὶ εἶπαν : (6) δρισμὸς τῆς κυρᾶς μας εἰς 

᾿ “. λ΄ ,} ᾽ ᾿ ; ἫΝ εἦ ᾿ Φ᾿)πΙ ν ἾΞ ὃ; ) “κε, δ τὴν χεφαλήν μας! ἀπὲ τὸ μηνᾷ ἡ ἀφεντιά τῆς διὰ τὰ ἀλογα, 
ε -" δι 3 ο ’ Ἃ ε 
ἑμεῖς ἄλλα δὲν ἔχομεν νὰ χασαλλικεύσωμεν" καὶ ἂν ἦναι ὁρι- 

σμός σου, νὰ χκαθαλλικεύσωμεν νὰ πᾶμεν, καὶ ᾽χεῖ ἀς τὰ πά- 

Μ 

βουν. Καὶ λαλεῖ τους ὁ Μοράπιτος: εἰς τὸ φέ σα 

ἄλλα ἄλογα; Καὶ ἐμόσαν πῶς δὲν ἔχουν ἄλλα. Κα 

ἐπάρτε τὰ ἄλογά σας. Καὶ ἐδῷχέν τοὺς χαὶ χαρτίν. Καὶ ἐογῆχαν 

χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν ἀδελφήν τους τοῦ σὶρ Φιλίππου ᾿Απ δοχά- 

τορου, καὶ θωρῶντά τους ἐγίνην μέγαν κλάμαν. Καὶ ἀπ᾽ ἐκεῖ (7) 

(1) ἀρχιπίσχοπος. (2) εἰπέν μου. (3) χαὶ νὰ 

(4) ἀξαπολύσαν. (δ) εἰς τὸ. (0) εἶπάν του. (7) ἐπὶ ἐχεῖ. 
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ἐπῆγαν ν᾿ ἀποχαιρετήσουν χαὶ τὴν μάναν τους χαὶ θωρῶντά 

τους, τίς ἐμπορεῖ (1) γὰ γράψῃ τὸ ἀκ κὸν τῆς; ἔχοντα καὶ ἔ- 

χασεν τὸν ἄντραν τῊς, χαὶ τὰ χωργιά τῆς χαὶ τὸ διχόν τῆς, 
ι » , Ὧ᾽Ἤ » 

καὶ ἀπάνω εἰς ὅλα νὰ χάσῃ χαὶ τὰ παιδία της! καὶ ποτὲ ἀπὲ 
ῃ " , Ἀ τὶ ᾽ ι Δ , 

τὸν πατριόν τους κανέναν καλὸν δὲν εἶδαν, χαὶ διὰ λόγου του 

ἄζαν τὴν μάναν τους, γὰ ἔχουν κακόν! Καὶ ἐχεῖνον ἐχουφορτι 

καὶ ἐλαλοῦσάν τῆς: στάθου μὲ χαλὴν χαρδίαν, χαὶ θαρροῦμεν 
᾿ ᾿ ᾿ ᾿ Σ Ἧ δε Ν ὔ Ἀ 

εἰς τὸν θεὸν νὰ μὲν ἔχωμεν κακόν, διότι χανέναν κακὸν δὲν 

ἐποίχαμιεν" καὶ ἡ ἀφεντία τῆς Βενετίας εἶναι πολλὰ φρόνιμη, 

“-Ἐ χαὶ θαρροῦμεν νὰ ἔχωμεν πᾶσα ὁίκαιον. Καὶ ᾿᾽χείνη ἡ πτωχὴ 

ἔκλαιεν καὶ ἐρριχουμαντιάσεν τους εἰς τὴν Θεοτόχον, χαὶ εὐ- 

χήθην τους. Καὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ ἐπῆγαν (Ἢ 7 ὴ 9) . ι ξ Υ τ μμ. χ' στον, ΤΥ 

Ν, 5 

χαὶ ἄλλοι δύο χαὸ οαλλάρι δὲς μετά τους. Καὶ ἐμήνυσεν ἡ ρή- 
“» » ᾽ δῷ, ὙΠῈΣ ΟἋ γαινα τοῦ βισχούντη, νὰ πάρῃ τ' ἄρματα καὶ τ' ἄλογα τοῦ Τζὰν 

Γουλὲμ χαὶ νὰ πέψουν χαὶ χεῖνον εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. Καὶ 

εὑρίσχετον εἰς τὸ Κολόσιν, καὶ ἐπέψαν νὰ τὸν φέρουν. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ὁρισμὸς ἀπὸ τὴν ρήγαιναν, 

ὅτι πᾶσχ χουντετζιοὺν ἄνθρωπος (2), ἀπάνω εἰς φούρχαν, νὰ 

μὲν βαστάξῃ ἄρματα (9). Καὶ ἐποῖχε ν. διαλαλῳβὰ ν ὃ βισκούν- 

τῆς" χαὶ γροικῶντα οἱ ἄνθρωποι (ἀγες ς χώρας, ἐ ἐ πον εἰς τὸν 

σὶρ (9) Ἰζουὰν Τερρᾶς καὶ ἜΣ Ἔ Ε χαὶ εἶτ πᾶν του: φαί- 

νεταί μας καὶ δὲν εἶναι ὁρισμὸς ἀπὲ (6) τὴν κυρὰν τὴν ρήγαινα, 

παρὰ εἶναι ὁρισμὸς διχός του! χαὶ ἡ ἀφεντιά σου ὁποῦ εἶσαι 

εἰς τὸν τόπον τῆς, θέλομεν νὰ τοῦ μηνύσῃς νὰ μᾶς δείξῃ τὸν 

ὁρισμόν τῆς! Καὶ μέσα εἰς τοῦτα τὰ λογία ἀνάφανεν χαὶ ὁ 

βισχούντης καὶ ἦρτεν εἰς τοῦ ὑισὲρ Τζουὰν Τερρᾶς. Καὶ «πὸ 

νὰ ἰδῇ τὸν βισχούντην, ἐκατέθην ὁ σὶρ Τζουὰν Τερρᾶς καὶ ᾿ς 

πὸ περοῦνιν, καὶ εἶπέν τον τὴν ἀφορμὴν τοῦ βισχούντη. Καὶ 

(ἢ ἐμπόρησε. (3) ἄθρωπος. (3) ἄρματον. (4) ἀθρῶποι. (5) σὲρ . 

(6) ἀπὸ. 
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ὃ βισχούντης ἔδειξέν τους τὸ χαρτὶν τῆς ρήγαινας, καὶ ἐδιάαόα- 

σέν το ὁ σὶρ (1) Τζουὰν Τερρᾶς, καὶ εἶπέν τους: παιδία 

τοῦτον τὸ ον τὶν (2) ς χυρᾶς τῆς ρήγαινας, χαὶ ποί- 

Ξἀφέντη τοῦ βισχούν- 

τη. Καὶ οὗλοι εἶπαν: “ 19) τῆς ἀπάνω εἰ: τὴν χεφαλήν 

ὑας! καὶ ἝἜ 
[Ὁ - ́ν φ- ο)- "Ὁ [Ὁ] .Ξ ο) 

- -ὦ ἐζς ἘΞ ε- 
ν χαρτίν, καὶ θέλομεν τὸ υμηνύ- 

σειν τῆς ἀφεντιᾶς τῆς, μὴ π ϑν, δεῖν διὰ τίντα ἀφορμὴν 

νὰ μὲν βαστοῦμεν τ' ἄρματά μας! Καὶ ἐγράψαν χαρτὶν καὶ ᾽μη- 

γύσαν (4) το τῆς ρήγαινας. Καὶ ἔγραψεν χαὶ ὁ βισκούντης, ἀπὸ 

δ κοί - ὺ ς θ ΄ θὼ ΄ ΕΝ δὲ Γ ; “το ει ΤῊΝ μερίαν τοὺς ἂν ρώπους καθὼς ξἐοισοὴν τὸ πρᾶμιι. 

Καὶ τῇ ἐἢ] φευρουαρίου ἦρτεν τὸ κά τεργον ὁποῦ πῆρεν 
᾿ ἢ "» Ν ; " ΄ ΄, 

τὸν μισὲρ Φίλιππον (Ὁ) τὸν ᾿Αποδοχάτορον εἰς τὴν Κερινίαν, 
. ε - ᾿ » Υ ᾿ Α . 

χαὶ ἦτον ὡρισμένον ἀπὸ τὴν ἀφεντίαν νὰ μὲν ἀπε Σ 
᾽ ΠῚ ᾽ , ᾿ τ ᾿ Δ ΝΝ ᾿ 

εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ τὰ χαρτία τὰ ἐράστα νὰ τὰ ὀωσῃ 

εἰς τὸ χέριν τοῦ καπετάνου τῆς ἀρμάδας. Καὶ ἐπὶ Ἵ 
ΒΩ] -: Ο᾽) Ἂς ο) Ὡς “νυν ᾿ ὧν» «-. 

᾽ , ᾿ ἣΝ , 

Αἰ μμόχουστον, χαὶ ηὗρεν τὸν χαπετόάνον χαὶ ἔδωχέν τοῦ τὰ 
, ᾿ ΕΥ “ Ψ ΄“ω 3 ἂν “4 “,η οϑ 

χαρτία, καὶ εἶπεν πῶς ἀφῆκεν τὴν ἀρμάδαν τὴν Βενέτιχην εἰς 
, 3 , - , Ἔξ 5 "δὰ - 

τὴν Μοθώνην, χαὶ ἔμαθέν τὸ ὁ καπετάνος τῆς ἀρμάᾶδας πῶς 

ἐσχοτῶσαν τὸν μισὲρ ᾿Αντρίαν χαὶ τοὺς προδέ λοιπους. Καὶ μο- 
,΄ ὯΝ Οζ 

ναῦτα ὅπου ἐπερί) ίλαθεν τὰ χαρτία, χωρὶς νὰ τὰ διαοάσγῃ, ἐθοούλ- 
, δον Α 

λωσέν τα, χαὶ ἐδῶχέν τὰ τοῦ χαπετάνου τῶν χοατέργων νὰ τὰ 
Γ Ἴ δὶ - δ; ΞΉΈΝ .«“ Π " Ὃ ἜΘΟΥ ἡ ΦῸ- ἐὐδος 

πάρῃ εἰς τὴν Βενετίαν. Καὶ ὅσον τὰ ἐπεριλάοαν, ἐκάτσαν εἰς 

βουλὴν καὶ ἐδῶκαν ὁρισμόν, μοναῦτα νὰ στραφῇ τὸ κάτεργον 

τὰἀμπρὸς ὀπίσω εἰς τὴν Κύπρον. Καὶ ἈΝ ΙΝ, κῶς πῶς ὁ Φίλιπ- 

ἘῚ ος ὁ Ε το ὐχοτορος ἐρίσαν τον. εἰς γ΄ ὥραις νὰ μὲν εὑρεθῇ εἰς 
᾿ [2 ᾽ 

τὴν Βενετίαν, καὶ ἂν τὸν ξυρόὺν, τὸ χορμίν του νὰ ἦνα! εις: 

τὸν ὁρισμὸν τῆς ἀφεντίας, καὶ εἰς γ΄ ἡμέραις νὰ μὲν εὑρεθῇ 
Η 2 ΡΨ » ᾽, Ψ. ᾿ , 4 

ξις καμμίαν χῶραν τῆς ἀφεντίιας, χαὶ εἶπαν: ἐποίχαμιεν του 

(1) "μισὲρ. (2) τοῦτος ὃ δρισμὸς. (3) δ᾽ δρισμός της. (4) ἐμηνύ- 

σαν. (Ὁ) Φίλιππο. 
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ὁρισμὸν νὰ διαθῇ πολλὰ ἀλαφρά, μὰ ἔχοντα καὶ ἐτε 
ἜΣ Ἔ Ξ ΕΝ Ω ὩΣ ͵

 

μεν, δὲν ἠμποροῦμεν νὰ ποίσωμεν ἄλλον! Καὶ ὁ μισὲρ Φίλιπ- 

πος χατὰ (1) τὸν ὁρισμόν τους. Καὶ μανθάνοντα ἡ ἀφεντίχ τὸν 

σχοτωμὸν τοῦ υἱσὲρ ᾿Αντρίχ χαὶ τοῦ μισὲρ Μάρχου, ἐπῆραν 
, - 2 ΝΝ . ὔ κο ᾿ Η , 

μεγάλον δισπλαζίριν, διότι ἑτανίσαν εἰς τὸ αἷμαν τῆς ἀφεντίας. 
ε γ ι νὴ 2 Α ᾽ Α , , 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρταν εἰς τὴν Πενταγίαν Υ χα- 
Α Ω ,ὔ 

! 

τεργα Βενέτικχα, χαὶ ἐπεζεῦσεν τοὺς ἀνθρώπους (2) ὁποῦ ᾿φέρεν 
Ε ᾿ Σ ΟΥΤΩΣ . " 
ὁ Μάρχο Μενέριος ἀπὸ τὴν Κρήτην, χαὶ ἐπῆγαν τὰ χάτεργα 

εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ οἱ ἀνθρῶποι (9). 
,κ ῃ » Α ,ὕ » , ᾿ , “ γ “ 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐπιάσαν τὸν χούντη τῆς Τρίπο- 

λης καὶ τὸν σὶρ Τζουὰν Ταφουρὲς καὶ ἐπ Ὁ τὸν εἰς τὸ χα- 
, - ΝΥΝ ᾽ 

στέλλιν διότ' ἐσύραν τὸν Φαραντέτον, ὁποῦ ᾽τον χαστελλάνος 

τῆς ᾿Αμμοχούστου, καὶ εἶπέν τους: ἀφένταις, τὴν νύχταν ἁποῦ 

ἐσχοτῶσαν τὸν μισὲρ ᾿Αντρίαν, ἦρτεν ὁ χούντη τῆς Τοίπολης 

καὶ ὁ μισὲρ Ρίτζος εἰς τὸ χαστέλλιν χαὶ ἐδάλαν μου φωνήν, 
' "» -; » - ῬΩΝΣΞ ἜΝ γόνα , ᾿ ὉΥΕΙ 

καὶ εἴπουν τοὺς --α ἴντα ὁρίζετε ἡ ἀφεντιά σὰς; Καὶ εἶπάν 
ΝΑ “-- δὲς Ν ΓΕ να Ξ 5: πὰ δ ΄ “ε ἐξ 

μου --- δὲ πῶς σὲ ὁρίζομεν ἀπὸ τὴν μερίαν τῆς ρήγαινας, 
5 ἢ ᾽ νι ᾿ , Ρ “,ι,΄} ᾿ 
ἀπάνω εἰ: τὴν ζωήν σου χαὶ εἰς πέναν παραοουλίας, νὰ μὲν 

9 » κ , Ὁ ἡ , ε Ω 

ἀνοίξζης τὸ καστέλλιν νὰ ᾽μπάσῃς τινάν, χωρὶς νἄρτῃ ἡ κυρὰ ἡ 
Α . , ἢ ᾽ ᾿ » » , 

ρήγαινα μὲ τὸ κορμίν της, καὶ ἀνὲν καὶ ἀνοίξῃς τινός, θέλει 
" . , ΔΌΡΝ , ἢ ΕΣ 

σὲ ἐδγάλει (4) διὰ παράθουλον. Καὶ εἴπουν τους --- ἂν ἔρτῃ 
᾿ 5 ᾿ δ 6 , ἿΝ ᾿ " ᾿ς 5 »" ᾿ ᾽ 

τινας ἀπὸ τοὺς χουσερνούριδες νὰ μὲν τοῦ ἀνοίξω; Και εἰ- 

Ἂ --Υθ τᾷ δι ᾿ν , ε " ΝΥ ᾿ "Ζ ῬΔᾺ, ἐν παν ---ς ἂν ἔρτωμεν ὅλοι μὲ τὰ χορμιά μᾶς, μηδὲν ἀνοίξῃς, χω- 
. γ᾽ Δ α, , ᾿" , γχγντνὦω φὰ Ἰὼ 

οἷς γὰ ᾿δῇς τὴν ρήγαιναν υὲ τὸ χορμίν τῆς. Καὶ ὅσον μοῦ ποῖ- 

χαν τὸν ὁρισμόν, ἐπήγασιν (5). Καὶ διχθαίνοντα τὸ μεσανυχτι- 

χὸν γροιχῶ τὴν χκαμπά αν χαὶ σημανίσχει ἄρμε, χαὶ μοναῦτα 
» ἢ. νι. ἊΝ [Εν ΜᾺ "ν ΞῈΡ τωι Η ΄ 
ἀρμοατώθημαν (6), μὴ ζεύροντα ἴντα πρᾶμαν εἶναι. Καὶ μέσα 

εἰς ὀλίγην (7) ὥραν ἦρτεν ὁ μισὲρ ᾿Αντρίας, χαὶ βάλλει μου 

(1) ἐποῖκεν χατὰ. (2) ἐπεζεῦσαν οἱ ἀθρῶποι. (3) ἀθρῶποι. (4) θέ- 

λειν σὲ ἐόγάλλειν. (5) ἐπῆγαν. (6) ἀρμχτώθημα. (7) καὶ μὲ ὀλίγην. 
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ΕΣ ι - ᾿ » Ξῇ » 

φωνὴν νὰ τοῦ ἀνοίξω τὸ χαστέλλιν, διὰ νὰ ᾽μπῇ μέσα. Καὶ 

ὡς ἐχεῖνος ἁποῦ μοῦ ποῖκαν ὁρισμὸν ἀπὲ τὸν χούντη τῆς Τρί-. 

πολῆς, ὁποῦ τον (1)] χαπετάνος τῆς ᾿Αμμοχούστου, καὶ τοῦ 

Ρίτζου, καὶ ἤξευρα καὶ ἦσαν χουθερνούριδες τοῦ ρηγάτου, ἦτον 

γὰ ποίσω χαθὼς μὲ ὡρίσαν" χαὶ ἀπολογοῦμιαι τοῦ μισὲρ ᾿Αν- 
» ,ὔ 3, ς Α "» Ἑ 

τρία καὶ εἴπουν του ---α ἀφέντη, ἔχω ὁρισμὸν νὰ μὲν ἀνοίξω 

τινός, χωρὶς γἄρτῃ ἡ χυρά μᾶς ἡ ρήγαινα μὲ τὸ κορμίν τὴς, 
᾿ διὸ τ δὲ . ᾽ὔ ΓᾺΣ ΡΞ ᾿: ΧΡ ΞΘ. ᾽ εἰ 

καὶ διὰ τοῦτο δὲν ἀνοίγω τῆς ἀφεντίας σου. Καὶ ἐθίασέν με 
Α. , ὭΣΤ ᾿ δ ς Χ οτα δὲ “2͵ἮῆὌΠ. »Ξ 

πολλε, χαι γο κατὰ τὸν ορισμον τον ειχῦ, ον τοὺ ανοϊζα, 

[δ διὰ νὰ μὲν ἦμαι παράοουλος τὴ. πυοδιξε μουν (2) προ ἐμπᾶσα 
, ᾽ Ν , τῷ ΓΝ ΠΡῸΣ ἌΝ 

τὸν μέσα εἰς τὸ ριστέλλον τοῦ χαστελλίου, διατὶ ἐχεῖ διαφεν- 

τεμὸν (3) δὲν εἶχα. Καὶ μὲ ὀλίγην ὥραν ἦρτεν ὁ χούντης τῆς 

Τρίπολης χαὶ ὃ μισὲρ Ρίτζος, χαὶ βάλλουν μο) φωνὴν χαὶ ἀ- 
“- "᾽ ΠΥ , " , ᾿ 

ρωτοῦν με, ἂν ἦρτεν τινὰς νὰ ᾽μπῇ εἰς τὸ χαστέλλιν καὶ εἴς 
Α ( 

ποὺν τους: ὄλλος τινὰς δὲν ἦρτεν, παρὰ ὃ ΠΠ “ Κορ 
ι Ἂ 

ὶ 

ἊΣ χαὶ ἐγονρα χαὶ τ ὑβίσβιν ὅτε Ξ5 ἂς 

Ὑ ι [) ΡΞ 3: ,ὔ ’, - ᾿ ΄ τ 

νοῖξα. Καὶ ᾿᾽κεῖνοι εἰπάν μου -α- ποίαν μεργίαν ἐπῆγαν; Και 

εἴπουν τοὺς πῶς εὑρίσχεται μέσα εἰς τὸ ροστέλλο. Καὶ ὁ χούν- 
"Ὁ ͵ ι ε Ἂ ᾽ 7, ᾿ “- 7, ΜΙ ι 

τὴς ἔοαλεν φωνήν, καὶ ὁ μισὲρ ᾿Αντρίας ἀπολογήθην του χαὶί 

εἶπέν του ---- χουμπόρε, ἔλα, χράζει σε ἡ ρήγαινα. Καὶ λαλεῖ 

τοῦ ὁ μισὲρ ᾿Αντρίας -- τὶ υξ ὧδε ὅσ᾽ ὥς που νὰ ξημερώσῃ, 
Ν 

γὰ πάψῃ τὸ πρᾶμαν. Καὶ κεῖνοι δὲν τὸν ἀφῆκον, καὶ ἐσιγουρ- 

γιάσαν τον, χαὶ ἐογάλαν τον ἀθι τὸ ροστέλλο (4). Καὶ ὅαον 
« ͵ ν᾿ - 

ἐθγῆχεν, ὁ χούντης ἀχτυπᾷ τοῦ ἀλόγου του καὶ ᾿πῆγεν, καὶ τὸν 
7 ν᾽ , . 

μισὲρ ᾿Αντρίαν ἀφῆχέν τον μὲ τὸν ΡΒί ἰτζον. Διὰ τοῦτον εἶπέν 
» " ᾿ “Σ“«᾿7, ΄ ᾿ Ν 

τοὺς --α ἀφένταις, ἂν (9) ἐφαλίασα ἐγὼ ὃ πτωχος! Καὶ ὃδ}ιὰ 

κεῖνον τὸ εἰπεν ὁ Φαραντέτος, ἐφέραν τὸν κούντην τῆς Τρί- 

πολὴς καὶ ἐπέψαν τον εἰς τὴν Βενετίαν. 

(1) ἦτον. (2) μας. (8) ὁρισμόν. (4) ροστέλλον. (5) ᾿δὲ ἂν. 
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΄ ᾿ τς ΄ὔ ἐδ, Ξ [ἢ ᾿ .: "ΔΕ . » Α "᾿ 

Καὶ τῇ τη΄ φευρουχρίου ἦρτεν ἕναν χαρτὶν ἀπὸ τὴν ρή- 
᾽ ᾿ ) ᾿ . ,ὔ 

γαιναν εἰς τὸν βισχούντην, γὰ μὲν τορμήσῃ τινὰς νὰ δώσῃ 
δ, ᾽ ᾿ “ »"» 2 Μ Ξ 

φαστιδίον εἰς τὸ σπίτιν τοῦ χούντη τῆς Τρίπολης 
» “-» Ἄ 

Καὶ τῇ χ φευρουαρίου ἐμήνυσεν ἡ ρήγαινα τὸ ὃ βισχούντη 
᾿ , ἊΝ Ἑ ΄ “- Α ρ - τ , 

γὰ ποίσῃ διαλαλημόν, πᾶσα ἄνθρωπος (1) νὰ βαστᾷ τ' ἄρματα 
7 ᾿ ΠῚ ,ὔὕ 

ὶ εἴ τις πταίσει νὰ τὸν παιδέψῃ (2). 
Κ ; πο Ν Ἐ ἌΠΡΕΙΝ ᾿ « τι ῖς ν᾽ ΔΚ με ὥς ἜΑΡ ᾿ ἌΣ ἐὶ ἘῸ ἤ 

Και τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐμήνυσεν ἡ ρήγαινα τοῦ βισχούντη, 

ἢ τὸ ἄλογον τοῦ Τζὰν Καλέργη τὸ μαῦρον 
ἘΕΙΥ » δὲὰ Ἀεὶ ΤΡ ΤΑῚΣ "Ε ὩΣ " ξὺν Η δὲ 

εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον: χαὶ ἔπεψεν εἰς τὸ σπίτιν του, καὶ δὲν 

τὸ ηὗρεν, χαὶ εἶπόν του πῶς τὸ ἔχει (9) ὁ μισὲρ Φίλιππο τὲ 
τ γ ᾿ » τὰ ΄ Α » ωἙ Ω 

Νόρες. Καὶ ἐπ γεν ὃ βισχούντης χαὶ ἐδεῖξεν (4) τὸν ὁρισμὸν 

τοῦ μισὲρ Φιλίππου, καὶ εἶπέν του ---- ἀληθεία εἶναι καὶ ἔχω 
᾿ 5», “᾿ 5 ἣ . Α » , , ᾽ " ᾿ Δ 

τὸ ἄλογον, ἀμμὲ ἐγὼ ἀγόρασά το ἀπὲ τὸν μισὲρ Τζουὰν Κα- 

λέργη, χαὶ ἔχω μαρτυρίαν. Καὶ ὁ βισκούντης εἶπέν του -- ἐγὼ 

Καὶ τὴν ΠὐτῊν ἡμέοαν ἤοτεν χαρτὶν τοῦ βισκούντη ἀπὸ 
᾿ς Α Α -« ᾽ “ 

τὴν κυρὰν τὴν ρήγαιναν, ὅτι νὰ πέψῃ εἰς τὸ σπίτιν τοῦ μισὲρ μ 

Φιλίππου ᾿Αποδοχάτορου, καὶ νὰ πάρῃ τὴν χαραδάναν του καὶ 
. , ᾿ . , ᾽ ᾽ , 

τὸν στρατοχόπον, χαὶ νὰ τὰ πέψουν (9) εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. 
νι ἢ Ἶ ἐ ᾿ ᾿ “ ε 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ὁ ᾿Αντωνέλλο Τάδιλας, ὁ 
, ποῖος ἦτον χαπετάνος εἰς τὴν Πάφον, καὶ ἐπέψαν Βενετζιάνον 

τὸν Τζουὰν Πετινάλ. 
᾽ Ὄ ΕΡΕῚ δι. ἐλ τ , - "ρ', ἢ 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν μαντάτον πῶς ἐδσάλαν εἰς 
ἢ ἔεα ἣ ᾿Ξ ᾿ " 

τὸν πύργον τῆς ᾿Αμμοχούστου τὸν Τζουὰν Καλέργην, χαὶ τὸν 
Ρ ΤΥ τ ι ; Ν ᾿" 

ἘΠῚ ἢ, Φερλῆν, χαὶ τὸν μάστρε Περνάρδον τὸν ράφτην, χαὶ 

“ ὅ- « »» ἜἝ ργίουν (6) Καρέργην, καὶ τὸν ᾿γούμενον τοῦ Σταυροῦ 

εἰς ἄλλον πύργον. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐόγάλαν τὸν Στέφανον τὸν Χιώ- 

(1) ἄθρωπος. (3) παιδεύσῃ. (3) τὥχει. (4) δεῖξεν. (6) πέψῃ. 
(6) Χαρίουν. 



νιάσω μὲ τὸ σπαθὶν εἰς τὸ χέριν: καὶ χεῖνον τὸ εἴπουν, 

ΧΡ ΟΥ̓ ἢ ΚΊΎΟΣΝ ΠΡ ΟΟῪΥ: ὈΦῸ 
, 

τὴν ἀπὸ τοῦ Χρουσοχοῦ χαὶ ἐθάλαν τὸν ᾿Αντρία Προόη- 

τζιάλην. 

Καὶ τῇ κδ΄ φευρουαρίου ἦρτεν ὁ Νικολὸ Μοράπιτος ἀπὸ 

τὴν ᾿Αμμόχουστον εἰς τὴν Λευχουσίαν, χαὶ ἐν ἃ του ὅλο: 

μεγάλην τιμὴν χαὶ μεγάλα ἀπλαΐ ιρία καὶ μὲ ὑεγαάλην λι πέρτ τα. 
Ξ ᾽ , 
Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρταν εἰς τὴν ᾿λμμόχουστον ὃ 

ἐἰξν ας ἜΡΕς 4 νὴ ΑΚ ΤΣ , , Ξ , 

γαλιάτζαις Βενέτιχαις, καὶ ἐφέραν μετά τους σ΄ ἀνομάτους Τα- 

λιάνους μὲ τ' ἄλογά τους, καὶ εἶχαν καὶ Κρητικούς, ὅλοι χαλὰ 

ἀρματωμένοι. 
᾿ - , ΠΝ ΤΣ ᾽ 

Καὶ εἰς ταῖς χ ς΄ φευρουαρίου ΟὙ Χριστοῦ ἦοταν εἰς πολ- 
, “ἦι ε γε Α ᾿ ᾿ γῇ ᾽ Α ᾽ 

λὰ λογία ὁ Πέτρ ΤΩ ἣν μὲ τὸν μισὲρ Τζουὰν ᾿Αττὰρ εἰ 

9 Α ὑετι “- “ ᾿ 

Αἰ ττὰρ --- ἔξευρε πῶς "“: πὰ λογία διὰ λόγου μου, καὶ 
᾿ ᾽ Η Η ἘΣ τϑι ΝΗ 

δὲν εἶμαι ἐμπιστὸς τῆς χυρᾶς τῆς ρήγαινας, καὶ 2 

ἔσῳ τὸ πολλὰ πουροάξενον" χαὶ δὲν ἐθέλησο δ Ξλν ὧς ΕΝ 
ξχω ν πολλὰ π (ρᾶάζενον Καὶ ὁδν ἐὐελησοα νὰ τὸ Ξχω Ἀουφῦν, 

πῶ ὀμπρὸς εἰς ὅλους τοὺς ἀφένταις 
ε ““ θεν ἡ “ ᾿ .Ὶ - -“" δ 

ὁποῦ εὑρίσχουνται ὑξδέ μας" καὶ διὰ τοῦτον, παραχαλῶ σε, ἂν 

εἴπουν τίποτες, ᾿πέ μού ύ το ὦδα ὀμπρός τους! Καὶ ἀπολογήθην 

του ὁ μισὲρ Ῥζουὰν ᾿Αττὰρ --- μεδὸρ Πέτρο Τάθιλα, ἀπὲ τὸ 
ι 

λαλεῖς καὶ ᾿γὼ λαλῷ πολλὰ χαχὰ διὰ λόγου σου, ἀθιζιάζω σε 
ν 

χαὶ χεῖνον τὸ εἴπουν πάλε λαλῶ το, χαὶ νὰ σοῦ τὸ μαντε- 
Α 

᾿ . 5» Ν ᾿ ., » ᾽ὔ 

τὸ εἴπουν χρυφά, εἴπου τὸ φανερὰ ὀμπρὸς εἰς ὅλους τοὺς ἀφέν- 7 ὦ 

ε ε 
ταις ὅποῦ εὑρίσχουνται εἰς τὴν αὐλὴν τῆς χυρᾶς μας, χαὶ ἔ- ς 

χοντα νὰ τὸ θέλῃς τ᾽ ὁμ λοδε σειν χαὶ σοὺ πῶς τὸ εἶπες μὲ 
᾿ , ᾽ , ΠπΠέ 6 ! Ψ . Ν 

τὸ στόμα σου. τ ὔτμν ὑὶσ ὲρ Πέτρο Τάσιλα ! ἄνταν ἔφυγαν οἱ 

παράθουλοι, δὲν εἶπες τῆς χυρᾶς μας μὲ τὸ στόμαν σου, ὅτι 

εἴχασιν εἰς τὴν συντροφίαν τους τ᾽ ἀνομάτους; καὶ ἡ κυρά μὰς 

ἐγύρεψεν καὶ δὲν ηὗρεν παρὰ ξ΄: καὶ οἱ προδέλοιποι ποῦ εὑ- 
ρίσχουνται; Καὶ ἐλάλες ---- χαὶ εἶναι Κατελάνοι! Τώρα νέρθϑ: 

" 

μεν, ὅτι πᾶσα ἕναν γυρεύγεις νὰ τοὺς βάλλῃς παραμπρός! ὡς 



26 ΓΈ ΡΕΎ ΘΥ ΒΟΥ ΣΡ ΘΥ. 
7 τ Γ΄ ᾿ -“ ΕΥ » ,ὔ -- 

γίον ἦτον. Καὶ ᾿λάλες --- ὅλοι εἶναι ἐμπιστοί! Διὰ τοῦτον εἴ- 
“ ΄, 7ὔ “ ἢ» . 

ἰνεταί μου, ὅτι ἄλλοι Φράνγχοι δὲν εἶναι, παρὰ Ὁ ς- « ν᾿ ος: « «-] Ν 

ποῦ ἔχεις ἐσού. Καὶ εἴπουν το καὶ λαλῶ τὸ πᾶσα χαιρὸν ὁποῦ 

νὰ θέλῃς! Καὶ εἰς ἄλλα πολλὰ λογίατα εἰν χαὶ ἐνέθην 
ς ΠΑΥΘ ΤΙ ΟΣ μας τ κα, ἢν ἈΣῚ ΔΑΠ ΝΑ " ον τοὺς ὁ χούντης τὲ Ρουχᾶς, καὶ ἔμειναν μὲ τὸ ἀγγρίσμιν. 

Καὶ τῇ ΧΟ φευρουαρίου ἡ ρήγαινα ἐποῖχεν ν καθηλλάρην 

τὴν ᾿Αμμόχουστον. 

Καὶ τῇ χη φευρουαρίου ἐπέθανεν ἡ γυναῖκα τοῦ Κου- 
ε 

σάλθου Πέρες, ἡ ποίχ ἦτον χόρη τοῦ ᾿Αλοΐζου τὲ Νόρες, κα 
ζ 

᾿ τ ε " 

ἦτον χαπετάνος ὁ ἄνωθεν Κουσάλθος εἰς τὴν ἤτον ἐν 

καὶ ἐθάψαν τὴν εἰς τὸν ἅγιον Νικόλα 
, Καὶ τῇ ε΄ μαρτίου ἐπῆγαν ἀπὸ τὴν Κύπρον δ' ὑρβο νοῦν». 

καὶ ἐπῆραν πολλοὺς Κρητικοὺς μέσα τους χαὶ Ταλιάνους μὲ 

τ ἄλογά τους, τοὺς ποίους ἐφέραν τους χαὶ θαρροῦσαν γὰ τοὺς 

ἔχουν χρῆσι, καὶ ἐστρέψαν τους. 
΄ ι «“ ᾽ , ε , « 

Και ἅνταν ἐφύγαν οἱ ἄρχοντες, μέσον τους οἵ χοπέλλοι 

ὐϑὸ “νυ »- 
ξ 

τὸ 
δ ὧν ΓΝ τ ποῖχαν μεγάλα κούρση εἰς τὰ σπιτία τους, χαὶ ἐ- 

ΡΞ ᾿ Ν , : ᾿ νζ; Ἂ 

πῆραν τὸ διχόν τους, καὶ πᾶσα εἷς ἐπῆρεν εἴ τι ἐμπόρησεν " καὲ 
Ν,; . , ᾽ -“ . τὰ δέλοιπα ἐδῶκάν τα εἰς τὸ χέριν 6) τοῦ μισὲρ πλΩΣ Τερ- 

νυ 

ρᾶς, διότι ἦτον εἰς τὸν τόπον τῆς ρήγαινας, ὅσ᾽ ὥς που γὰ ᾿᾽ρίσῃ 

ἡ ἀφεντιά τῆς. Καὶ εἰς ὀλίγαις ἡμέραις ἔγραψεν ἡ ρήγαινα 
κ᾿ ᾿ 5“) “-ο ῦὕὍὁὔ ) ) “εχ - - σ-οἱ᾽ ) ξ- χαρτὶν τοῦ σὶρ (2) Γιλιὰμ Τερρᾶς, ὅτι τὰ πράματα τὰ ἔχει 

εἰς τὸ χέριν του νὰ τὰ πάρουν οὗλα ἀντάμα, χατὰ τὸ γράψι- 

ον τὸ ἔχει ὁ σὶρ Τζὰκ ὁ Γούρρης, χομμάτιν πρὸς χομμάτιν έ βρης ΚΟΙΠΙ Σ τ ᾽ 
Α Ἁ “Ὁ ᾿ 

ὰ εἰς τὸ χέρι (3) τοῦ σὶρ Τζάχου Γούρρη, νὰ 
ι ὮΝ ᾽ - 

τὰ πουλήσῃ χαὶ νὰ τὰ δώσῃ τοὺς ἀνθρώπους (4) τῆς Λευχου- 
᾿] , " " , Ν᾽, ᾽ , Ψ» 

σίας, νὰ τὰ μοιράσουν, διότι ἐχάρισέ τούς (ὅ) τα. Καὶ κατὰ τὸν 

(1) τὰ χεργία. (2) μισὲρ. (8) χέριν. (4) ἀθρώπους. (5) ἐχάρι- 
σέν τους. 
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Ω , “» , γ ἣὰ ὦ , δ , ᾽ κι 

ὁρισμόν τῆς ἐπῆράν τὰ χαὶ ἐδῶχάν τὰ εἰς τὸ χέριν τοῦ ᾿Αντώνη 
-“ σ΄ -“ ΟΡδΝ, ἐν . ΡΝ, τΡῶρε 

τοῦ Καλαθᾶ, ὅσ᾽ ὥς που νὰ πουληθοῦν. Καὶ ἐπῆγεν ὁ Τζάχος 

τοῦ Πιφάνη, ὁ ποῖος ἦτον χοντοσταύλης ἀπὸ τὴν συντροφίαν, 

υὲ ιε΄ (1) ἀνομάτους συντρόφους του καὶ εἶπαν τοῦ Καλχθᾶ ---- ΠῚ 

Ἁ “- , “ ᾽ Ν , ι “«- , 

ος μου τα θυ) μα τα οὐ εις τὸ χξριν ΟΟὺ, “1: θέλομέν τὰ 

- " ᾿ " ἘΞ 
νὰ πουληθοῦν, νὰ τὰ μοιράσ μὲν χατὰ τὸν ὁρισμὸν τῆς ρήγαι- 

΄᾿΄ κι γ΄ ι δ ι ᾽ ΄ἷ΄ » , " , 

γας! Καὶ ἐδῶχέν τούς τα. τὰ ὅσον τὰ ᾿πῆραν ἐμοιράστησὰν τα 
ὁ ,ὔ ε Γ΄ Ν " ε 

μονάχο! τους. Μανθάνοντά το ὁ Στέφανο: ὁ Κουδουνᾶς χαὶ οἱ 
όο - » 7] ως ο ι » 

δέλοιποι μαστόροι, καὶ ὅλοι ἀναμίκτησαν, καὶ ἐπῆγαν καὶ ἀγ- 

χάλεσαν εἰς οα βισκούντην καὶ εἶπάν του τὸ πρᾶμαν, χαὶ εἰ- 
᾿Α 

βισχούν- (2) νὰ γίνῃ μέγαν σκάνταλον. Καὶ λαλεῖ του ὁ 

τῆς --- μάστρε Στέφανε τίναν ἀγχαλίες; Καὶ εἶπέν τοῦ --α- ἀ- 
Ν ΠΩ , 5}. ; κεν - ““ 

φέντη, τὸν Τζουάνην τὸν Χάλα (39) χαὶ τὸν Γζορτζςῆν τοῦ 
, ΒΞ ᾽ - γ᾿ Π ἘΣ 

Παπᾷὰ Μανώλη, διότι τοῦτοι εἶναι ὅπου πολομοῦν τὰ σχάν- 
Γ΄ ε Π ἢ , 

ταλα. Καὶ ὁ βισχούντης ἔπεψεν καὶ ἔφερέν τοὺς ὀμπρός του 

χαὶ χεῖνος ὥρισε νὰ τοὺς πάρουν (4) εἰς τὴν φυλαχήν, καὶ εἰ- 
, " “Ὃ εΥ 

πὲν τοὺς ---- ἐσεῖς εἶστε ἅπο 
ἢ κ ι - , ῃ ι 

ὄκάνταλα, χαὶ εἶναι νὰ τραοενίάσῃ πολὺν καχόν! Καὶ χατὰ τὸν 

α 

Ἁ ᾿ 5 ᾿ Α 7 ᾽ ᾽ 

τοὺς τὰ πράματα τα Ξπηρν γὰ τὰ στρέψουν ταμποος πίσω 

λοι. ἀντάμα. Καὶ θω- 

, » ᾽ ᾿ ᾿ γ᾽ “- ΄ 

ἐπῆγεν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον χαὶ λων το τῆς ρήγαινας" χαὶ 

ἔφερεν ὁρισμὸν εἰς τὸν βισχούντην, εἴ τι πρᾶμαν εὑρ οὺς 
"Ἢ ἣ ι ᾿ » 

παράθουλους νὰ τὰ πουλήσῃ καὶ νὰ τὰ μοιράσῃ οὕλους τοὺς (Ὁ) 

(1) ις΄. (2) ἦτον. (8) Χάλαν. (4) βάλλουν. (5) ἀντάμα τοὺς. 

(6) ε΄. 



528 ΤῊ ΡΙ ΘΟΙΎΣ ΒΟΣ ΟΝ ΘΥ 
" 

διὰ νὰ τὸν σύρουν᾽ χαὶ περνῶντά τον ὄὃμπρ 
᾿" 

᾿ 

ς 

εἶπέν τους --α ἴντα θέλετε νὰ μάθετε ἀπὸ ἐξ αὑτῆς μου (1); 
- ΄ Ν᾿ , ΄ὔ κ᾿ ,ὔ "- - "- » 

Καὶ εἶπάν του --- ᾽πέ μας τὰ πράματα τοῦ Σαπλάνες πῶς ἐ- 
-ὔὔ "» μῦν ν ἐϑελας 

διάθησαν. Καὶ εἶπέν τοὺς ---- ἴντα ξεύρω νὰ σᾶς ᾿πῶ; Καὶ ἀ- 
Ν ΠῚ --Ἅ Ω) τέ Ὑδο, . ῃ Ω } “χὶ ΧΑ Ἂ “ ξαμινιόζοντά τους, εὑρέθησαν καθαροὶ καὶ ἀξαπολύσαν τους. 

᾿Εν Ὁ) τς (2) μαρτίου ἐογάλαν τὸν Γαλημπέρτον ὁποῦ 

τον χαστελλάνος εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ ἐθάλαν Βενετζιάνον. 

ἂν ἐπέψαν «τ ἀνομάτους Ταλιάνους 

εἰς τὴν Κερινίαν, καὶ ἐογάλαν Κυπριώταις. 

Καὶ τῇ ζ μαρτίου ἦρτεν εἰς τὴν Λευχουσίαν ὁ Τζουὰν 

Πατζίχος χαὶ ἔφερεν χαρτὶν ἀπὸ τὴν ρήγαιναν, ὅ,τι (9) πρᾶ- ἰχος αὶ ξῴξερε (τ χπ ΤῊ ρηγᾶ: ἐν; ΟΥΕ πρ 

ν ᾿ 

οίσκεται τοῦ Πουνάστρε (4), τὰ σπιτία του καὶ εἴ τι 
" ἈΝ -“ ν αὐ ΄ ΝΎ Π 

ἔχει, νὰ τὰ δώσουν τοῦ Πατζίκου. Καὶ ἐδῶχέν του χαρτὶν νὰ 
Ν . λα Ὁ 

χ τις ἐπῆρεν πράματα 

τοῦ Σχπλάνες ἀπὸ τὸ σπίτιν του, τόσον χαὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους 
-. ν᾽ , ᾿ , “ 

ουλους, νὰ τὰ στρέψουν εἰς τὸ χέριν τοῦ βισχούντη, καὶ 

ἰπιασῃν ε ἐμήνυσεν (Ὁ), ὅτι πέρνοντά τα νὰ τὰ 

“- , 9 κ Ν ε 

Καὶ τῇ «τ μαρτίου εἰ Εν εἰς τὸν διαλαλημὸν ὁ Πατῆς 

ἄλαχας χαὶ ὁ Καρτ ζίχα Νὰ δάρρος χαὶ ἦρταν εἰς μεγάλα λο- 

γία' ἔχοντα χαὶ εἶχεν πέψειν ἡ ρήγαινα τὸν ΜΝ πατῇ Σαλάχαν 

διὰ νὰ βιττουαλιάσῃ τὴν Κιρινίαν καὶ τοὺς προδέ ἔλοιπους τό- 

πους, καὶ ἐδῶκέν του δοισ αὐόν ρισμόν, ὥτινος πάρῃ ἄλογον, νὰ τὸ πλε- 
- 

ρὦσῃ᾽" χαὶ χεῖνος ἐπῆγεν εἰς τὸ χωργίον τοῦ Καρτζία Ναθάρ- 

ρου χαὶ ἐπῆρεν ἀνθρώπους (() καὶ ἐδΟΘ ΣΤῸΝ, του ψουμίν, καὲ 

δὲν τοὺς ἐπλέρωσεν τὸ ἀγῶγί (7) τους " ἃ τοῦτον ἦρταν 
εἰς λογία: ἬΞΕΡΕ δι ΜΤΝ Ἐν τ ᾽ 6αλί εἰς λογία, χαὶ εἰπὲν τοῦ --- Ἢ ρηγᾶινα ἔπευξ σε νὰ κουοσαλί- 

σῆς ψουμὶν καὶ νὰ πλερόνῃης τοὺς ἀνθρώπους (8), καὶ ἐσοὺ (9) 

(3) ε΄. (8) εἴτι. (4) Πουνάστρου. (5) ἐμήνυσέν του. 
ϊ ͵ 

, 

ν. (8) ἀθρώπους. (9) σού. 
΄σ:-- ς: ως φ- 

“Ὁ 
»Ξ ω ΩΣ [Ὁ ς “ -- 

-. -- “ -Ξ ΕΞ: --ὦ -- 
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χρατεῖς τὸν χόπον τους! Καὶ εἶπέν τοῦ ὁ Σάλαγας --α δὲν τὸ : ἫΝ ν 

λαλεῖς χαλά, οὐδὲ νὰ τὸ προῦ ιάσῃς, ἀμμὲ λαλεῖς το εἰς τὰ 

ψέματα, εἰς τὸν λαιμό σουϊἱ Καὶ ἐμπῆκαν μέσον τους, καὶ ἐπάψαν. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐμάλλωσεν ὁ ἸὙζὰν Πατίχο: μὲ 

τὸν χοντοσταύλην τῶν ἐν ρφν κῶν μέσα εἰς τὸ παλάτιν, τὸν 

Σασοὺν τὲ Νόρες, διὰ τὰ σπιτία τὰ ἐθέλεν : ῳ- 
το τόσον 

«ἢ [ἴω ὩΣ Ξ [9] ς Ι 

νάστρε, καὶ ἔθελε νὰ τὰ διαφεντέψῃ διὰ τὸν τζάκον τὸν Μιχ- 

τᾷ ὃ Τζὰν Πχτζί- 
δὲ Υ “ , 5 . τ ταί ΕΣ 

χος ὃεν εἰναι τοῦ Πουνάστρε, ἄμμε εἰναι τοῦ Τζάχου. τοῦ 

τάφαν (1), λαλῶντα, ὅτι τὰ σπιτία τὰ 

Μιχτάφα (2). Καὶ γροικῶντα ὁ Πατζίκος τοῦ Σασοὺν τὲ Νό- 

[0] «-ὐὐ Σὴ ο).- Ὁ ΡΞ Ὴ ἐδ 4 Ξ})"» 7 ς - εἰς, πολ) λους “Δ ρες πῶς τὰ ε ἰχφεντξυγξν, ἦρτ αν ξἰς πὸ λὰ ΟΥ:5, “αὰ 

" κ ς Ἢ ΝῚ 

τοῦ --- μισὲρ Σασοὺν, ἡ χυρά μας ἡ ρήγαινα, ἂν θέλη νὰ 
͵ 

- , Ὰ ᾿ ,7ὕ [2 Α 

χαλά, εἶναι χρῆσι νὰ χαθαρίσῃ οὕλους τ παρά 

τὸ σπίτιν τῆς, ἀλλοίως ποτὲ δὲν θέλε. ζήσειν ἀναπαμένα! 
ι ΣΝ ρ’ Ἄ ’ὔ 

Καὶ τῇ ιβ μαρτίου ο 
ι ᾿ ᾿ » Α Α ᾽ὔ , εὖ 

χαὶ ἔφερεν πολλὰ μαντάτα ἀπε τὴν Βενετίαν᾽ χαὶ ἦοτεν χα 

, Α ᾿ " κΥ ᾿ γ΄ , 

τε δων τὸ ἜΠΗΣ του, τὴν Δορο, χαὶ εἴπεν, εἰς τὴν Κρητὴν 
ἌΓ τι 

- 
Οὺ 

ω Α , . “ 

γᾶλεν τοὺς Κυπριωταις ὁποῦ χοι- 
΄ω Σ ᾿ »{ " ι "- »Ὑ 

μοῦνταν εἰς τὸ παλάτιν, χαὶ ἔοχλεν Γαλιάνους χαὶ ἀλλάξαν 
Α σ΄ ͵ Ω ΄“« 5» , ᾿ , .Ἅ,; ΄ 

τοὺς Κυπριῶταις ὁποῦ ἐόλέπαν τὴν πόρταν, χαὶ ἐοάλαν Κρη- 
« ᾿ 

“ ,ὔ " " Ν ν 

τιχούς: χαὶ ἀλλάξαν χαὶ τὸν χχπετάνον τῆς τζαρτζαγάνας 

ὃν σὲρ Τζουὰν τὸὺν Φραντζόζην, χαὶ ἐθάλαν τὸν Νιχολὸ Πε- ᾿ 

΄ῷ ε πὰ ᾽ 

Καὶ τῇ τε μαρτίου ἐμήνυσεν ἡ ρήγαινα τοῦ βισχούυντη, 

(1) Μιφτάχαν. (2) Μιφτάχα. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β. 34 
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ὅσοι Φράνγχοι εἶναι γραμμένοι εἰς τὸ χαρτίν, εἰς γ ἡμέραις 

ναὐρεθοῦν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐμήνυσεν ἡ ρήγαινα τοῦ βισχούν- 

τὴ, ὅτι τὸν Περῆν τοῦ Γιάχουμου Μαρτέζη, τὸν ἐπῆρεν ὁ ᾿Αν- 

τώνη Ταρχκᾶς, χωρὶς τὸν ὁρισμόν της, νὰ τὸν δώσῃ τοῦ ἀδελ- 

φοῦ του τοῦ Γιάχουμου, διότι ἡ ρήγαινα ἐσυμπάθησέν τους νὰ 

μείνουν εἰς τὴν Κύπρον. 
"ἢ .] ἊΝ 7, ἐετ ᾿ ᾿ Ξι » Α ΆῚ εὐ. ; 

Καὶ τῇ ιζ μαρτίου ἦρτεν χαρτὶν ἀπὲ τὴν ρήγαιναν εἰς 

τὸν βισχούντην, μοναῦτα νὰ ποίσῃ ρικουνισάντζαν μὲ χαρτὶν 
ι , » ν 7 “«-φφ ΚΓ ᾿ ,ὔ, ᾿ » Μ 

καὶ χαλαμάοιν εἰς τὸ σπίτιν τοῦ Τζουὰν Τερχές, καὶ τ' ἄρμα- 

τά του καὶ τ᾽ ἄλογά του, καὶ νὰ τὰ παραδώσῃ εἰς τὸ χέριν 

τῆς γυναίχας του, καὶ τ᾽ ἄλογα καὶ τ᾽ ἄρματα νὰ τὰ πέψῃ εἰς 

τὴν ᾿Αμμόχουστο. 

Καὶ εἰς ταῖς τ΄ μαρτίου, ἐθάλαν τὸν αὐτὸν Τζουὰν Τερ- 

χὲς εἰς τὸ καστέλλιν, διατὶ ἡ ρήγαινα ἐπέψεν τον διὰ δουλεί- 
Ν ἮΝ ΡΣ “- γ᾽ ᾿ . ᾿ , 

αἰς ᾿᾽διχαῖς τῆς, χαὶ ᾿χεῖνος εἶπεν πολὺν χαχὸν διὰ λόγου τὴς» 
ι Η͂ ἘΞ , τ 9 κ᾿ Π δ ᾿ 

καὶ ἐσηχῶσέν του εἴ τι εἶχεν ἀπὸ τὴν ρηγάδα (1}: 

Καὶ τῇ ιθ΄ μαρτίου, κατὰ τὸν ὁρισμὸν ὁποῦ ᾿ποῖκεν τοὺς 
Ἷ ᾿ Ζ ἐῤ -- ΑῚ Ὁ» δ,.παλ »" ᾽ ΣᾺ τ - 

Φράνγχους, ἐθγῆχαν νὰ πᾶσιν ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ ἐ- 
᾽ ἈΠ Ω ε 

γίνην μεγάλη λύπη εἰς τὴν Λευχουσίαν, διότι οὗλοι οἱ περίτ- 

του ἦτον ἁρμασμένοι, καὶ μὲ παιδία" χαὶ ἔχοντα καὶ ὡρίσαν 

τοὺς νὰ πᾶσιν, ἐπῆγαν προτήτερα εἰς τὸ παλάτιν, καὶ ἐπρο- 

τεστιάσαν ὅλους (2) ἀπὸ, τὴν μερίαν τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ πάπα, 
Ἁ 

(νας, νὰ μὲν τοὺς χωρίσουν ἀπὸ α 

τὴν γυναῖκάν τους (3), οὐδὲ ἀπὸ (4 ) τὰ παιδία τους, λαλῶν- 
ε ( Α »ὔ -- ᾿ Να ὅς ι ε "» 

τὰ --- ὁ θεὺς ἔσμιξέν μας χαὶ δὲν μᾶς χωρίζει, χαὶ ἡ ἀφεν- 

τιά σας θέλετε νὰ μᾶς χωρίσετε; ἀφῆτέ μας εἰς τὰ απιτία μας, 

καὶ δὲν θέλομεν τίποτες ἀπὸ τὴν χυράν μας, καὶ θέλομεν ζή- 
, 

σειν μὲ τὰ χεργία μας, καὶ ἂν ἤμεστεν φαλιασμένοι ποίσετέ 

μᾶς δ΄ χο μμάτια. Καὶ ὅσα ἐχοῦζαν, ἔθαλάν τους καὶ ἐπῆγαν. 

(1) ρηάδαν. (2) οὕλους. (8) ταῖς γυναϊκές τους. (4). ἀπὲ. 
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Καὶ τῇ χ δ΄ μαρτίου ἐσήκωσεν ἡ ρήγαινα τὴν κομμεντα- 

ρίαν τῆς Κύπρου ἀπὲ τὸν σὶρ Νικὸλ Σχπλάνες, ὁ ποῖος ἦτον 

χουμεντούρης τῆς Κύπρου, δι τὴν παραθουλίαν τὴν ἐποῖχεν 

ὁ μισὲρ Τζουὰν Σαπλάνες, χαὶ ἔογαλάν τον διὰ παράθδουλον, 

χαὶ διὰ τὴν ἀφορμήν του ἐσηκῶσαν του τὴν χουμενταρίαν, χαὶ 
"» 7) ᾽ τὰ ε ᾿ ε , ες 

ἐπῆρέν τὴν ἡ κυρὰ ἡ ρήγαινα. Καὶ ἐπέψεν χαρτὶν ἡ ρήγαινα 

τοῦ μεγάλου μαστόρου, διὰ νὰ ὀρδινιάσῃ χουμεντούρην. 

:0 Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐ γάλαν ἀπὲ τὸ χαστέλλιν τὸν 

μισὲρ ἐο βοῦς χαὶ ὥρισάν του νὰ πάγῃ εἰς τὸ σπίτιν του, καὶ 

νὰ μὲν σχαλέ έψῃ, ὥστη νὰ τὸν ὁρίσῃ ἡ χυρὰ ἡ ρήγαινα. 

Καὶ τῇ α΄ ἀποιλίου ἐογάλαν τοὺς ΕΌΣΝΝ [ἀπὸ τὸ κα- 

στέλλιν, τὸν ᾿᾽γούμενον τοῦ Σταυροῦ καὶ τὸν ζουὰν Περιόο- 
, 

λᾶ, τὸν σεχρετάριον τοῦ ἀρχιξπι ἰισχόπου, χαὶ τὸν Γαύριὴλ Φε- 

ριὲλ, καὶ τὸν μάστρε Περνάρδον τὸν ράφτην τοῦ ρηγός, καὶ ἐ- 

φάλαν τους εἰς τὸ κάτεργον. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐογάλαν τὸν Κουρτέσην ἀπὲ τὴν 

φυλαχὴν χαὶ ἐπ τέψαν τον εἰς τὸ παλάτιν τῆς ᾿Αμμοχούστου, 

χαὶ ἐπήγαινεν χαὶ ἡ γυναῖχά του χαὶ ἐθῶρέν τον. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἡ ρήγαινα ἐσυμπάθησε τοῦ Τζουὰν 

Τζερχίες, καὶ ἐδῶχάν του χαὶ τὸ δικόν του. 

Καὶ τῇ δ΄ ἀπριλίου εὑρέθην τὸ ἀσῆμιν τὸ ἐκλέψχν τοῦ 

Κάρμε, χαλίσαι ς ὃ΄, χαὶ ἕναν ταπερνάχουλον χρυσταλλένον, καὶ 

ἕνον χανάπην, χαὶ ἔχλεψέν τὰ ὁ Πιφάνης ὁ υἱὸς τοῦ παπᾶ 

Στεφάνου τοῦ Φλαγχῆ, ὁ ποῖος ἦτον διάχος, καὶ ἐθάλαν τον 

εἰς τὴν σχάλαν εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν. 

Καὶ τῇ κα' ἀπριλίου ἔπεψεν ἡ ρήγαινα χαρτὶν τοῦ βιο- 

χούντη, ὅτι τοὺς κε΄ Φράνγχους, ὅπου ᾽μήνυτε, νὰ πᾶν εἰς τὴν 

Αἰμμόχουστον, ἀπάνω εἰς τὴν ζωήν τους: χαὶ ἐπῆγαν, καὶ μο- 

ναῦτα ἐξώρισέν τους 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ἕνας ὁρισμὸς ἀπὸ τὴν ρή- 

γᾶιναν τὸν Χαρίουν Καλέργην καὶ τὸν Τζουὰν Καλέργην, εἰς 
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ς΄ ἡμέραις ΣΑΡΡεθ αν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον νὰ ἦναι ᾽δηγημέ- 

διὰ νὰ πᾶν ἔξω τῆς Κύπρου. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ὁ Κάρλο Γουνέμες χαὶ εἷ- 

πεν τοῦ ἀφέντη τοῦ βισχούντη ---- ἦρτεν ὁ Χάννας ὁ Χοῦμος 

χαὶ εἶπέν μου νὰ ᾿πῶ τῆς ἀφεντίας σου, νὰ τΝ τορμήσῃς νὰ 

χαθαλλιχεύσῃς, διότι λαλοῦν οἱ ἀνθρῶποι τῆς χώρας θέλουν νὰ 
(6 

"» 

σὲ σχοτώσουν. Καὶ γροιχῶντα ὁ βισχούντης ἐν δ τλοι:. Ἢ 
᾿" » » τ ΞΓΞ Ἀ ᾿4 δ Ἂ ι Ξ ΒΞ ΟἿ .ν 

καὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Μέσην, καὶ ηὗρεν τὸν Στέφανον τὸν Κου- 

δουνᾷ, χαὶ λαλεῖ του -- μάστρε Στέφανε, τώρα ἦρταν χαὶ εἶπά 

μου πῶς οἱ ἀθρῶποι τῆς χώρας θέλουν νὰ μὲ σχοτώσουν, χαὶ 
Ὕ' δ κ ἢ ε ᾽ -»ὝὋ ε 

ἦρτα νὰ μάθω ἴντα εἶναι ἡ ἀφορμή! Καὶ γροιχῶντα ὁ Στέ- 

φανος, λαλεῖ του --- τώρα τὸ γροικῷ ἀπὸ τὴν ἀφεντίαν σου! 

Καὶ πάγει ὃ βισχούντης, καὶ εὑρίσχει τὸν Χόμμον καὶ λαλεῖ 
Ν , , Α - » κα. ΕΥ ε » 4 " 

του ---- κὺρ Χάννα, θέλω νὰ μοῦ ᾿πῆῇς, ἴντα εἶναι ἡ ἀφορμὴ καὶ 

" χοτ μήνυσές μου πῶς οἱ ἀθρῶποι τῆς χώρας θέλουν νὰ μὲ σ 

τ Ω ,ὕ δι » -“ ᾿ » ᾿ ΦᾺΣ τν, το σουν; ----᾿ Ἀφέντη, δὲ ναὐρεθῇ χαὶ ἐγὼ ἐσύντυχα τίτοιον πρᾶ- 

μαν καὶ παρακαλῶ τὴν ἀφεντίαν σου, νὰ μοῦ εἰπῇς τὶς εἶναι 
Σ “" ε “ τ ἢ “- » ΡΞ Νια ᾿ 
ἐχεῖνος ἁποῦ τὸ εἶπεν τῆς ἀφεντιᾶς σου, διὰ νὰ ποίσω τὴν 

λαλεῖ του-- πρόθαν! Καὶ ὁ βισκούντης κράζε: τὸν Γουνέμεν κα 

δὲν ἦρτες ἐσοὺ ἔσω μου καὶ εἶπές μου τοῦτα τὰ λόγια; Καὶ 

ἀπολογήθην ὁ Κάρλος, χαὶ εἶπέν του ---- ἀφέντη, ὡς γίον μοῦ 

εἶπεν, ἤτζου σοῦ εἴπουν. Καὶ ἦρταν εἰς πολλὰ λογία" χαὶ οἷ- 

δαν οἱ ἀθρῶποι καὶ ἀγρωνίσαν, πῶς τὰ πράματα καταστήνουν 
- 

τὰ γἄτινες ἁποῦ θέλουν νὰ ποίσουν δισπλαζίριν τοῦ βισχούντη, 

καὶ ἀγρών!ο σέν τὸ χαὶ ἡ υἱα ὑμεργία χαὶ ἡ ἄλλη, καὶ εἰς τὸ 

στερον ἐπαρακαλέσαν τὸν βισκούντην νὰ τοὺς συμπαθήσῃ, καὶ 

εἶπόν του ---- ἀφέντη, ζητοῦ ὕμεν συμπαθίον χαὶ ἐμεῖς χομέν σε 
, ᾽ Ὁ“ Φ) ᾿ “ 

διὰ ἀφέντην μᾶς, χαὶ ὡς τς ἐχεῖ γος ποὺ εισᾶι ΟΟμον τῆς 

᾿ ε ΄, , ΕΥ « , γ» ΥΥ , 

τιμήν, ὡς γίον νὰ ἦτον ἡ κυρά μας. Καὶ εἶπέν τοὺς --- παι- 
“ », δεν 0.9 Φι,.ἡ "» - - 

δι βου, ἔχω σὰς ὃι ἀχριθοὺς χαὶ ἐμπιστικοὺς τῆς κυρᾶς μας, 
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χαὶ θέλω σᾶς ἔχειν διὰ πάντοτε, μόνον θέλω νὰ ἦστε φρενί- 

μΟΥ! (1), νὰ πολομᾶτε τὸ πρέπει, ὡς γίον πολομοῦν οἱ καλο- 

πέΐχεροι ἀνθρῶποι. Καὶ ἐσυντροφία χσέν τοὺς ὅλος ὁ λαός, χαὶ ἐ- 

ποῖχέν τοὺς χαλὸν πρόσωπον. Ἷ 

Καὶ τῇ κη΄ ἦρτεν εἰς τὴν Λευχουσίαν ἀπὸ τὴν ᾿Αμμό- 

χουστον ὁ μισὲρ Πιέρο Πέμπος χαὶ ὁ μισὲρ Λούχα Κορνέρ᾽ καὶ 

μανθάνοντά το οἱ ἀφένταις ἁποῦ ἦσαν εἰς τὴν Λευχουσίαν χαὶ 

ὅλη ἡ χώρα, ἔχοντα χαὶ ἦτον συγγενάδες τῆς ρήγαινας, πᾶσχ 

εἷς ἐπῆγεν καὶ ἰδ τους, χαὶ νὰ τοὺς ποίσουν πᾶσα 

τιμὴν διὰ τὴν κι τῆς ρήγαινας, χαὶ θωρῶντά τους, ἐπῆρα 

μεγάλη χαρὰ χαὶ εὐχαριστήσανε. 

Καὶ τῇ λ' ἀπριλλίου ἐποῖκεν ὁρισμὸν χαὶ ἦρταν ὀμπρὸς 

τοῦ μισὲρ Πιέοου ὅλοι οἱ κοντοσταῦλοι τοῦ τζαχρατόρους χαὶ 

Αὐρμένιδες (2) καὶ εἶπέν τους ---- ποίσετε ἕναν ὁρισμὸν ὅλους (3) 

τοὺς συντρόφους σας, γὰ ποίσουν αὖρι μούστραν μέσα εἰς τὴν 

αὐλὴν ὅλοι (4) ἀρματωμένοι. Καὶ τὸ πωρνόν, κατὰ τὸ συνῆθιν, 

ἐπῆγαν καὶ ἐκόψαν τὸν μάν, καὶ τὸ ᾿σπερνὸν ἐποῖκαν μούστραν. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν εἰς λογία ὁ Φιλίππου τὲ 

Νόρες υὲ τὸν Τζουάνην τὸν Μαῦρον, καὶ λαλεῖ τοῦ Φιλίππου 

τὲ Νόρες --- θέλω νὰ μοῦ ᾿πῇς τὶς ἦτον ἡ ἀφορμὴ καὶ ἐμ- 

πῆχεν ἡ ρήγαινα εἰς τὸ ρηγάτον! Καὶ ὁ μισὲρ Φίλιππος εἶ- 

πέν του ---- Τζουάνε, ἀπο μα σε τοῦτα τὰ πράματα μὲν τὰ 

ἀναχατόνεις πᾶσα ὥρα ' Καὶ εἰς πολλὰ λογία ἤρτασιν (5). ᾿Α- 

πολογᾶται ὁ Τζουάνης, χαὶ λαλεῖ --- ἀφένταις (6), ἀθιζιάζω 

σὰς [1], ὅτι μέσον μὰς εὑρίσκουνται πολλοὶ χαὶ περίσσοι πα- 

ράδουλοι (8), καὶ εἶναι χρῆσι νὰ χαθαριστοῦσιν (9). Γροικῶντα 

(1) Τὸ μεταξὺ παρενθέσεων ἀπόσπασμα, ἐλλεέϊπον ἐχ τοῦ μιχροῦ 

χώδιχος, ἐλήφθη ἐκ τοῦ μεγάλου. (3) οὗλοι οἵ χοντοσταῦλοι, τζαχρα- 
, το “ τ΄ ιε στ δα τόροι, χχὶ ᾿Αρμένιδες. (3) οὕλους. (4) οὗλοι. (5) ἦρταν. (6) ἀφέντη. 

(1) σε. (8) καὶ περισσαῖς παραθουλίαις. (9) καθαριστοῦν. 
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ὁ μισὲρ Γιλιὰμ Τερρᾶς λαλεῖ του ---- παράῤουλος ἐγὼ εἶμαι; 

Λαλεῖ του --- ὄχι, ἀφέντη! ᾿Απολογᾶτα!ι ὁ μισὲρ Τζουὰν Τερ- 

ρᾶς, χαὶ λαλεῖ του -- παράθουλος εἶνα.! παράοουλος ὃ μισὲρ 

Τζουὰν ὁ Μόρφου τὲ Γρινιὲρ ὁ χούντης τὲ Ρουχᾶς; Λαλεῖ 

του --- ὄχι! Καὶ λαλεῖ τοὺς ὁ Τζουάνης --- ἐχεῖνοι ὁποῦ εἶἷ- 

ναι, θέλουν εὑρεθῆν. Γροικῶντα οἱ χαθαλλάριδες, λαλοῦν τοὺ ---α 

᾿πέ τους, νὰ τοὺς μάθωμεν καὶ ᾿μεῖς! Καὶ εἶπέν τους ---- θέλετε 

τοὺς μάθειν, ὅνταν ἦναι καιρός. Καὶ ἄλλα περισσὰ λογία ἐσύν- 

τυχεν. Καὶ μέσα εἰς τὴν αὐλὴν εὑρίσκετον ἕνας Πουρτουαλέ- 

ζης, ὀνόματι Τζανίκος, ὁ ποῖος ἦτον χαθαλλιέρης χαὶ χαλὸς 

ἀπὲ τὸ κορμίν του, καὶ λαλεῖ τοῦ ΤἩζουάνη --- δὲν πρέπει νὰ 

λαλῇς, ὅτι ἀχόμη εὑρίσχουνται πολλοὶ παρά ἄθουλοι εἰς τὴν 
Δ 

δούλευσιν τῆς κυρᾶς μας τῆς ρήγαινας, ὅτι Ἰώ τὲ τὸ χορμίν μου 

» 

θέλω σοῦ τὸ προδιάσειν (1) μὲ σπαθὶν εἰς τὸ χέριν, πῶς εἶμαι 

καλὸς χαὶ ἐμπιστὸς τῆς κυρᾶς μου, ὡς γίον ἐσένα Ι Καὶ ἐμπῆ- 

χαν μεσόν τους, χαὶ ἐπόψαν. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ὁ μισὲρ Πιέρο Πέμπος ἐθέλησε 

νὰ πάγῃ νὰ προσχυνήσῃ εἰς τὸν Σταυρὸν τὸν μέγαν" καὶ ὅσον 

ἐκαδαλλίκευσεν, ἦρταν καὶ εἶπάν του, ὅτι ὁ Περρέτο Κυρτεζή- 

νας ἐκαθαλλίκευσε νὰ πάγῃ εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, λαλῶντα, 

πῶς ἐχατάστησεν ἡ ἀφεντιά σου νὰ τὸν σχοτώσουν! Καὶ γροι- 

χῶντα ὁ μισὲρ Πιέρο Πέμπος ἐθαυμάστην, λαλῶντα -- ἐχτὲς 

ἐφάγαμεν ἀντάμα, καὶ τίποτες δὲν μοῦ εἶπεν, παρὰ εἶπέν μου, ν᾿ 

ὑπάγω εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον- τώρα πῶς ἐγίνην τοῦτον τὸ 

πρᾶμαν; Καὶ μοναῦτα ἐμήνυσεν τοῦ βισχούντη χαὶ τοῦ ἀμι- 

ράλη χαὶ τοῦ υισὲρ Γ Γιλιὰμ, Τερρᾶς, καὶ εἶπέν τους τὸ πρᾶμαν. 

Καὶ μοναῦτα ἐπέψεν (2) τἀπίσα του νὰ τὸν στρέψῃ (8) μὲ δ’ 

ἀνομάτους, τὸν Νιχολῆν τὸν ᾿Αλαμάνον, χαὶ τὸν Φαράντο Τά- 

Οιλα (4) καὶ τὸν μάστρε Τζουὰν τὸν ᾿Αλγουζήρ- καὶ εἶπάν 

(1) νὰ σοῦ τὸ προδιάσω. (9) ἐπέψαν. (8) στρέψουν. (4) Νικολὸ 

Πατζίχον. 
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του νὰ στραφῇ, καὶ θέλει σε ὁ μισὲρ Πιέρο Πέμπος νὰ συντύχῃ 

μετά σου᾽ χαὶ εἶπέν τοὺς ---- ἄμε ᾿πέτε του πῶς δὲν πολομῷ 
ε 

διὰ λόγου του, χαὶ πάγω ἐχεῖ ὁποῦ εὑρίσκεται ἡ κυρά μου μὲ ῦ 

χαλαῖς μαρτυρίαις: καὶ ἂν μὲ θέλῃ ὁ μισὲρ Πιέρος, ᾿πές του 

νἄρτῃ ὧδά, χαὶ ἐγδέχομαί τον, χαὶ θέλειν συντύχειν (1), χαὶ 

νὰ τοῦ συντύχω καὶ ᾽γὼ δὲν στρέφομαι! Καὶ ἐστράφησαν χαὶ 

εἶπάν του ὅ,τι τοὺς εἶπεν. Καὶ γροικῶντα ὁ μισὲρ ᾿Αντρίας», 

ἐξηφόρτωσεν τὰ ροῦχα καὶ ἔγραψεν χαρτὶν τῆς ρήγαινας, ὡς 

γίον ἐδιάθην τὸ πρᾶμαν, χαὶ ἔπεψέν τὸ μὲ τὸν Μαρῆν τὸν 

Ποναύθεντούρα 3 

Καὶ διαθαίνοντα δύο ὥραις, ἦρτεν ἄλλο μαντάτον εἰς τὸν 

μισὲρ Πιέρο Πέμπον, πῶς ὅλοι οἱ Φράνγχο!: ἦτον ᾿δηγημένοι 

νὰ ποίσουν μέγαν ριμοῦριν. Γροικῶντα ὁ μισὲρ ᾿Αντρίας ἐογά- 

λεν μοναῦτα τὸν Τζουάνην τὸν Μαῦρον μὲ χαρτία νὰ πάγῃ 

εἰς τὴν ρήγαιναν, καὶ ἐδῶχέν του χαὶ ἄλλους ς΄ ἀνομάτους 

συντροφίαν. Καὶ τὴν αὐτὴν νύχταν ἐπορεύτησαν πολλοὶ ἄν- 

θρωποι εἰς τὴν αὐλήν, διὰ νὰ συντροφιάσουν τὸν μισὲρ Πιέρο 

Πέμπον. 

πῶς ἐσχοτῶσαν τὸν Τζουάνην τὸν Μαῦρον χαὶ τὴν συντροφιάν 

του. Καὶ γροιχῶντα τὸ μαντάτον εἰς τὴν χώραν, ὅλοι ἀναμί- 

χτησαν, καὶ ἀρματώθησαν χαὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν πόρταν τῆς χώ- 

ρᾳς, ἂν ἔρτουν οἱ Φράνγχοι, νὰ τοὺς καταχόψουν. Τἀπίσα ἐ- 

πῆγαν εἰς τὴν αὐλὴν, καὶ ἔθχλαν φωναῖς --- ἀφένταις, ἁποῦ 

εὐρίσχεστε εἰς τὸν τόπον τῆς ρήγαινας, θέλομε γὰ ἔχωμεν 
᾿Ὶ 

δίχῃον ἀπὸ τοὺς Φράνγχους, ἁποῦ ἐσκοτῶσαν τὴν συντροφιάν 

μὰς, ἁποῦ ἐπέψετε μὲ χαρτὶν εἰς τὴν χυρὰν τὴν ρήγαιναν, εἰς 

τὴν δτράταν᾽ χαὶ θέλομεν χαὶ ᾽μεῖς νὰ σχοτώσωμεν τοὺς 

Φράνγκχους ὁποῦ εὑρίσκουνται εἰς τὴν χώραν! Γροικῶντα ὁ μι- 

(1) θέλειν μοῦ συντύχειν, χαὶ θέλω τοῦ συντύχειν. 
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ρᾶς, καὶ ἄλλοι πολλοὶ ἄρχοντες εἰς τὴν συντροφιάν τους. χαὶ 

λαλεῖ τους τὸ πρᾶμαν ὁ μισὲρ Πιέρο Πέμπος, καὶ λαλεῖ τοὺς λᾶς 

τῆς χώρας -- παιδιά μου, μηδὲν θελήσετε εἰς τὸ ἔλα μου νὰ 

γίνῃ τοῦτον τὸ κακόν, διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ! ἐγὼ δὲν 

ἧρτα εἰς τὴν χώραν, παρὰ γὰ σᾶς ἰδῶ καὶ νὰ πάρω ἀπλαζίριν 

ὑετά σας, γροικῶντα τὴν καλὴν συντροφίαν χαὶ καλὴν δούλευ- 

σιν τὴν πολομᾶτε τῆς κυρᾶς μας. Καὶ διὰ τὰ γραψίματα ἁποῦ 

ἔπεψα, ἐτραδινίασεν τὸ σχάνταλον διὰ τὸ ροιζικόν μου. Ἔχετε 

ὀλίγην ἀπομονήν, καὶ νὰ ποίσωμεν πᾶσα πρᾶμαν ἁποῦ νὰ 

στέκῃ εἰς τιμήν σας ὅλους ἀντάμα. Καὶ ἄλλα χαλὰ λογία ἁ- 

ποῦ τοὺς εἶπεν, χαὶ καμμία ρεμέδα δὲν ἧἥτον νὰ γροικήσουν. 

Γροικῶντα ὁ σὶρ Τζουὰν Τερρᾶς, λαλεῖ τους -- παιδιά μου, ᾽πέτε 

μου ἴντα θέλετε; ἐχείνην τὴν δούλευσιν τὴν ἐδουλεύσετε, θέ- 

λετε νὰ ἦναι χαμένη (1); Καὶ λαλοῦν του ---- θέλομεν γὰ σχο- 

τώσωμεν ὅλους τοὺς Φράνγχους ὁποῦ εἶναι εἰς τὴν χώραν, 

διχτὶ εἶναι παράθουλοι, χαὶ ἐσχοτῶσαν τοὺς διχούς μᾶς ὁποῦ 

πηγαῖναν εἰς τὴν ρήγαινα. Τροιχῶντά τους ὃ μισὲρ Τζουὰν 

Τερρᾶς, λαλεῖ τους --- παιδιά μου, ἐπάρτε σχοπόν, χαὶ ἡ κυρά 

μας εἶναι ζωντανή, χαὶ ἂν τὸ μάθη, καὶ ᾿ποῖκαν χαμμίαν πα- 

ραθουλίαν, θέλειν τοὺς παιδεύσειν. Καὶ εἴ τι τοὺς ἐλάλεν, δὲν 

ἦτον ρεμέδα νὰ μουλλώσουν. Καὶ θωρῶντα πῶς δὲν ἦτο νὰ 

μουλλώσουν, λαλοῦν τους ---- ᾽πέτε μας, ἴντα ζητᾶτε; Καὶ λα- 

λοῦν τους ---- θέλομεν ὅλους τοὺς Φράνγκους καὶ τ' ἄρματά τους 

χαὶ τ' ἄλογά του:, καὶ τὸ ᾽δικόν τους. Καὶ θωρῶντα ὁ μισὲρ 

Πιέρο Πέμπος χαὶ οἱ δέλοιποι ἀφένταις, λαλοῦν τοὺς ---α τώρα 
ε 

νὰ μηνύσωμεν χαὶ τῆς κυρᾶς μας πᾶσα πρᾶμαν, ὡς γίον ἐδιά- 
- “ 6Ὡν, καὶ ᾿κείνη θέλει ποίσειν ὡς γίον νὰ τῆς φανῇ. Καὶ οἱ 

ἐ ͵ 

(1) νὰ τὴν χάσετε. 
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ἀθρῶποι λαλοῦν τους --α θέλομς νὰ πᾶμε ἐμεῖς νὰ τὰ πάρω- 
᾿ 

μεν, καὶ τω χαὶ ὁ βισχούντης μετά μας, καὶ ὁ μισὲρ Ἵ 
" 

οᾶς. Καὶ ᾿θέλαν καὶ οὐκ ἠθέλαν ἐπῆγαν μετά τους οἱ ἀρ- 

χοντες, ΠῚ τ γὰ πάρουν τὰ πράματα μὲ γράψιμον χαὶ νὰ 

τὰ πάρουν εἰς τὴν αὐλήν. Καὶ ᾿χεῖνο! οὐδὲ διὰ τὸν βισχούν- 
᾿ “- » νὴ Α κ ι γχχν με γῃν » ΦύωΘ 7 

τὴν ἐποῖχαν, οὐδὲ διὰ τὸν σὶρ Τζουὰν Τερρᾶς, ἀμμ: ἐσχορπί- 
. 

στῆσαν εἰς τὰ σπιτία τοὺς Φράνγχους (1) χαὶ ἐπῆραν χαὺ πὶ 

ἄλογα, χαὶ τ᾽ ἄρματά τους, χαὶ μὴ ξεύρωντα τίποτες ὁ μισὲρ 

Πιέρο Πέμπος. Καὶ μοναῦτα ὁ μισὲρ Πιέρο Πέμπος χαὶ ὁ βι- 

σχούντης ἔγραψεν χαρτὶν τῆς ρήγαινας χαὶ τοῦ χαπετάνου τῆς 

ἀρμάδας, χαθὼς ἐδιάόην τὸ πρᾶμαν. 

Καὶ τῇ θ΄ μαΐου ἦρτεν ἕναν χαρτὶν ἀπὸ τὴν ρήγαινα πῶς 

ἔῤαλεν τὸ ἀγκάλε ὀμποός, διὰ νὰ μάθη πόθεν εἶναι ἀ- ξ χγκάλεμαν ὀμπρός, διὰ νὰ μάθῃ πόθεν εἶναι ἡ 
" 

φορμὴ τοῦ σχαντάλου, χαὶ ὁποῖος ἦτον ἡ ἀφορμὴ νὰ παιδευ- 

τῇ, καὶ ἐμήνυσε τοὺς χοντοσταύλους γὰ πᾶν εἰς τὴν ᾿Αμμό- 

χουστον, διὰ νὰ ποίσῃ ταῖς: πρόθαις. 

Καὶ τῇ ι δ΄ μαΐου ἦρταν β χατὲ ἐργὰ ἀπ τὸ τὴν ἀρμάδ χα χαὶ 

ἐφέραν χαρτὶν τοῦ χαπετάνου, μοναῦτα γὰ σηχωθῇ νὰ πάγη 

εἰς τὴν ἀρμάδαν. 

Καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἦρτεν ὁ Παλίαν τὲ Νόρες ἀπὸ 

τὴν ᾿Αμμόχουστον καὶ ἔφερεν ἕναν ὁρισμόν, οὗλοι οἱ Φράνγχο! 

ὁποῦ εἶναι ἀπεζοὶ τὰ πᾶν εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, δρισμὼν τῆς 

ρήγαινας. 

Καὶ εἰς ταῖς ις΄ ηὗραν τοὺς Φράνγχους ἁποῦ ἀπήδησαν 

τοῦ Τζουάνη εἰς τὴν στράτα, καὶ ἄλλους τε΄ ἀπεζούς, καὶ 

ἐξωρίσαν τους. 

Καὶ τὴν ιζ΄ υαΐου ἦρτεν εἰς μεγάλα λογία ὁ Τιΐζχουμος 

ὁ Ναρτέζης μὲ τὸν Πέτρο Τάόιλα, διότ: ἅνταν ἐθγῆκεν ὁ μι- 

σὲρ Τζιάμες ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον, ἐθγῆχεν καὶ ὁ Γιάχουμος 

(1) ἐνταῦθα τελευτᾷ ὃ μέγας χώδιξ. 
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μετά του, χαὶ ᾿᾽κεῖνοι ἐσηχῶσαν εἴ τι εἶχεν ὁ Γιάχουμος καὶ 

ἐδῶχάν το τοῦ Κορε α Ναδάρρου, τοῦ ποίου Γιάχουμου ἐσυμ- 

πάθησέν του ἡ κυρὰ ἡ ρήγαινα, καὶ ἔγραψε νὰ πάρῃ τὰ πρά- 

ματά του ἀπὲ τὸν Καρτζία Ναδάρρον. Καὶ εἰς πολλὰ τὰ ἤρ- 

τασιν, λαλεῖ του ὁ Τάδιλας τοῦ Γιά ἄχουμου --- παράθουλε, ἁ- 

ἔπρεπε νἄσουν ἀποθαμένος ἀποὺ πολὺν χαιρόν! Καὶ λα- 

λεῖ του ὁ Πυλ ΘΉμοΣ -- εἶσαι ἐσοὺ χαλὰ παράῤουλος, χαὶ ἅν- 

ταν θέλῃς, ὀμπρὸς τῆς κυρᾶς μας καὶ τοὺς ἄρχοντες νὰ σοῦ τὸ 

ἰς προθιάσω, μὲ τὸ σπαθὶν εἰς τὸ χέριν, καὶ ἂν δὲν τὸ προδιάσω, 
-- 

ἀς κόψουν τὴν κεφαλήν μου. Νὰ ξε ρῃς, ἅνταν ἐποῖκεν τὸν ὅρ- 

᾿ ὃ μες, καὶ ὃ χούντης τῆς 
Τοίπ “» ἢ ῃ ἕ ἌΗ͂ Ρί Ψ ς Ψ ι ἼΕ ὶ , "Ξ δι νν , 

ρίπολης καὶ ὁ μισὲρ Ῥίτζος, χαὶ ἐσοὺ μετά τους, χαὶ ἐμό- 

σετε εἰς τὸ χορμὶν τοῦ Χριστοῦ πῶς νὰ ἦστε ἕναν θέλημαν! 

ἅνταν ἐσχοτῶσαν τὸν μισὲρ ἜΤ 
ι . ιν ,ὕ 

χαὶ τοὺς προδέλοιπους, ἐσοὺ τοὺς ὠρὸδινίασες ἐκείνους πᾶσα ᾿νοῦ 
Μ ν] , Μ » Α 

ἄλογ τοὺς καὶ τὰ ἄρματὰ τους, ἀπὸ 

σὰ ὥραν ἁποῦ γὰ θέλῃς. ᾿Ακόμη 

ἀπὲ τὸ λαλεῖς καὶ ἐξέθηκα ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον μὲ τὸν 
. γην ΄ . ᾿ "- ΕΥ 

ὑισὲρ Γζιάμες χαὶ μὲ τὴν συντροφιάν του, διὰ ᾿᾽χεῖνον εἶμαι 

παράθουλος, ἔχω νὰ σοῦ προθιάσω, ὅτι ἅνταν ἐξέθηχα, δὲν ἐξέ- 

όηχκα παρὰ διατὶ εἶχα μεγάλον φόῤον διὰ νὰ μὲν μὲ σχοτώ- 

σουν, διὰ τὴν ἀφορμὴν ἁποῦ ἐτραδενίασεν, καὶ διὰ ᾽κείνην τὴν 
, ᾿ ο ἢ ᾿ Α 

μὴν νὰ ἦμαι καλὰ συντροφιασμένος, ἐξέθηχα μὲ τὸν μισὲρ 
» Α » , Π το ᾿ - .] ’ 

μες ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ πᾶσα φορὰν ὁποῦ νὰ θέ- 

λῃς νὰ σοῦ τὸ προδιάσω! Καὶ ἐμπῆχαν μεσόν τους, ὅσ᾽ ὥς που 

τὸ πρᾶμαν ἐχαθαρίστη. Καὶ ὁ Πέτρο Ταδρέμες εἶπεν χαὶ κεῖ- 

γος τοῦ Πέτρο Ἡάδιλα πολλὰ χοντρὰ λογία. 

Καὶ εἰς ταῖς ιζ΄ μοαΐου ἐσηκώθην ὁ καπετάνος τῆς ἀρμά- 

δας ἀπὸ τὴν ᾿Αμμόχουστον, καὶ ἀφῆκεν δέκα χάτεργα καὶ δύο 
,ὔ 

χαράθιχ ἀρματωμένα, διὰ βλέπησιν τοῦ νησίοι οά ρματωμένα, δι πῆσιν τοῦ νησίου. 
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“4 

Καὶ τῇ ιθ΄. μοΐου ἐγίνην σκάνταλον, ὅτι οἱ Φράνγχοι οἱ 

ΑὐἸμμοχουστιανοὶ ἧρταν εἰς μεγάλα λογία μὲ τοὺς Ῥαλιάνους, 
Ε σα ; Ξ : 

καὶ ἐπῆραν ἄρματα καὶ ἐλαοώθησαν μέσον τους. Καὶ ἐφυλακχί- 

σαν καὶ τοὺς Φράνγκους καὶ τοὺς Κυπριώταις. Καὶ ἐποῖχαν 
- ΄ ᾿ ᾿ ᾿ »»»Ἁ Γ΄ ᾽ » 

διαλαλημόν, τινὰς νὰ μὲν βαστάξῃ͵ ἄρματα. Καὶ εἰς ὀλίγην 

ἑτατούρης καὶ ἔογαλε εν τοὺς Φράνγχους, καὶ 
ι 

(τ ΘΗ ΝΣ ἣ ὥραν ἔπεψεν ὁ 
᾽ -“ Α ’ Αι Κ Ἷ , 

ἀφῆχαν τοὺς Κυπριώταις εἰς τὴν φυλακήν" χαὶ μανθάνωντά τὸ 

ὃ χαπετᾶνος ὁ Κουσάλοος, ὁποῦ τον χαπετάνο:ς τοὺς Φοάν- 

γχους, καὶ ν ἀφήσῃ τοὺς Κυπριώταις εἰς τὴν φυλαχήν, καὶ ἔ- 

ὑπλασεν τοῦ Τζουάζνη τοῦ Μαύρου" γροιχῶντα το ὃ Τζουά ἁνῆς 
- ἘΞ "Ῥ 5 , ᾿ ᾽ - Ὲ , 

ἐπῆρξν πεντεζὴ ανομιατοῦς, “αὶ πηγϑν Ἐς ποὶ πρεοξτατουρὴ 

Α κ᾿ ᾿ ἌΣ Ὁ Α ᾿ 6 "« , ᾿ ι Σ 

γὰ τον πυρανα ᾿Ξ σ΄ ἢ ν ποῦς Ὁ γλλη τοὺς Κυπριώτα!ς, καὶ ξ- 

! , Ξ 7, ι “᾿ δι ᾿ ᾿ ᾿ 20 7 « ᾿ 

πεὲν τὸν ὁ χκαπετανος, χαὶ ἂν δὲν θελήσῃ νὰ τοὺς ξἑογάλῃ, νὰ 
᾽ Γ΄ . τῷ , . Ὁ ιν δι ἃ 

τὸ ᾿πῇ τῆς ρήγαινας. Καὶ ἐπῆγαν μὲ τὸν Τί(ουάνην πολλοὶ 
“»- “- τε - »“οῸ ι 

Κυπριῶταις. Καὶ θωρῶντά τους, εἶπεν τοῦ πρεοετατούρη καὶ 
ΗΒ ε , Ἃ ᾿  ΞΌ, πῶς , σαν.) Ν » 

λαλεῖ του ὁ χουντὴς τε Ρουχᾶς χαὶ ὁ Πέτρο Γάδιλᾶς ---- ἔφου- 

σάτευσεν ὁ Τζουάνης ὁ Μαῦρο ἃ τὴν συντροφιάν του, πι- “᾿ ᾿ « 

3 ΗΠ ᾿ ον ς 

στεύγω ἔρχουνται νὰ σὲ σχοτώσου! Καὶ γροικῶντα ὃ πρεύε- 
Ὁ" 

τατούρης, ἐπίασεν τὸν Τουάνην χὰ ο [9] ΩΣ » ο «-« “) [ὩἹ «Ὁ Ο᾽ ὧν τὴ ο΄ Ν Ὡς «ἢ ο) 
το 

͵ 

Α ᾿ ΤΙΝΑ ᾿ 4 Μ ἜΣ ᾽ ἐεδν 5 , 

γον μὲ τὰ σίδερα. Καὶ μέσα εἰς τοῦτον ἀναμίκτην ἡ Αμμοὸ- 
Ἂ ᾿ ᾽ τῶϑθ: ἊΝ" ι δε .. φι Ῥριν ν ᾿ ᾿ 

χουστο, καὶ ἀρματώθησαν" καὶ τρέχει ἕνας Σκλαθοῦνος μὲ τὸ 

σπαθὶν ἀρματωμένος, καὶ ἐμπαίνει μέσα. εἰς τὴν τζάμπραν τῇ 

ΣΝ καὶ θωρῶντά τον οἱ ἄρχοντες ἐράλαν φωναῖς, χα 

τρέχει ὁ μισὲρ ζορεξου Κονταρῆς, ὃ χούντης τὲ Τζάφ, χαὶ 

λαλεῖ του -- ἴντα θέλεις ὦδε; Καὶ χεῖνος λαλεῖ του ---Ξ γυρεύ- 

γὼ τὴν ἀθεντούραν μου. Καὶ πάγει νὰ τὸν πιάσῃ ὁ κούντης, 
Η ᾽ -" ' " ᾿» »" , ᾿ δ, -" , ᾿- 

χαὶ ᾿χεῖνος τανεῖ εἰς τὸν πουνιάᾶλλον νὰ δώσῃ τοῦ χοὐυντη. 
ε ΄ , - 7 . Ὕ Ὁ 

εὑρίσχετον ὁ Χάννας ὁ Χόμος καὶ ὁ Τζάχος τοῦ Πι- «πὸ Καὶ ἐχε 
»" ᾽ ΓΕΡῸ ἀπειεῖσε ὺν Σχλχῥοῦ χαὶ ἐῤάλχν τον - χ᾿ χαὶ φάνη, χαὶ ἐπιάσαν τὸν ὡχλαοούνον χαὶ ἐοαλᾶν τὸν χάμαι κα 

Η “" 9 ἐν ι ᾿" ᾿ ᾿ Ν τ ᾿ ν», 
ἐπῆραν τ ἄρματα χαὶ τὸ σπαθὶν χαὶ τὸν πουνάλλον, χαὶ ἐσά- 

ι ς ᾽ κ᾿ ἊΣ ᾽ , 

λαν τον εἰς τὴν φυλακὴν μὲ τὰ σίδερα. Καὶ ἡ εὐ αν ἐδιά- 
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(ασεν μέγαν φόθον. Ἰαὶ ἐόγῆχεν ὃ λόγος, χαὶ νων. 

ὅλοι οἱ ἀνθρῶποι τοῦ ξύλου χαὶ οἱ ἄνθρωποι τῇ ς ᾿Αμμοχού- 

στου, καὶ ἦτον νὰ γίνῃ μεγάλον σχάνταλον᾽ χαὶ ΟΝ ἐπα- 
, ΝΟ Α ε 

ραχάλεσαν διὰ νὰ ἐόγάλουν τὸν Τζουάνην, γαὶ ὁ πρεδετατούρης 
' 

δὲν ἐθέλησε νὰ τὸν ἐῤγάλη, καὶ εἶπεν -ἶ;’ θέλω νὰ τὸν χαστη- 
͵ 1,3 

, ὯΝ ᾿ “Ὁ - , ᾿ » " 

γαρίσω, διατὶ τοῦτος ἀναχατόνει τοὺς ἀνθρώπους, χαὶ γινίσκουν- 

᾿ γ΄ ἘΓ.2 πὸ Ν' 

Καὶ ᾿ς ταῖς “ς΄ μαῖϊοῦ δ" ἢ οταν ξύλα ἀπὸ τὴν Βενετίαν 

χαὶ χαπετάνος, χαὶ χαρτία πολλὰ χρυφά, χαὶ ἐφέραν χαὶ σ 
- , διν 7 " .“ » ΄ 

ἀνομάτους διὰ βλέπησιν τοῦ νησίου" καὶ ὅσον ἀπέζευσεν, ἔπε- 
ἧς δὐ κεῖ, , παν ΕΝ ας ἐπ, ψῆνν. σὴν -“ 

ψεν χαὶ ἐπῆρεν τὸν Πέτρο Τάόιλα, καὶ ἔδειξέν του ἕναν χαρ- 

τὸ ἐφέρεν ἀπὲ τὸ χουσέλιο τὲ Διέζε, πῶς μοναῦτα νὰ 

Ἢ εἰς τὴν Βενετίαν, ὡς γίον τὸν ὁρίζουν, χαὶ τὴν μᾶναν :] Ὁ τὸ 

τοῦ ρὲ Ὑζὰκ χαὶ τοὺ: παστάρδους τοῦ ρηγός, χαὶ τὸν κούντη 

τὲ Ρουχᾶς, χαὶ πολλοὺς ἄλλους καθαλλάριδες, χαὶ ἐξωρίσαν 

τους ἀπὸ τὴν ἘΠ ΤΡΟΣΕ Καὶ ἀφ᾽ ὃν τ ὔτοησον τοῦτα οὗλα τὰ 

σχάνταλα, ἦρτεν ἡ ἡ ρήγαινα εἰς τὴν χώραν καὶ ἐποῖκεν εἰς τὴν 

Αἰμμόχουστον χρόνους 1. ὧφ ὃν ἤοτεν ἀπὲ τὴν Βενετίαν χαὶ 

εἰς τὴν χώραν Ἴ τ τ ιγ͵, ὥστε καὶ ἐπῆγεν ἀπὸ τὴν Κύπρον 

Καὶ εἰς τοὺς αυπέ ἑτραθενίχσεν ἕνα σκάνταλον χαὶ ἐ- 

ἂν εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν' ἔχοντα χαὶ ἐσυντυχάναν οἱ χα- 

6 δλλ' “2 ἰδὲς σύ ᾽)Ζ Σκσην σύ" νξ , ; , κα ἐπ ,- ᾿ ἷ αλλαριὸξ μέσων τους, ἐσυντύχανεν χαὶ ὁ ουξττο: μὲ τὸν 

[7 Ἁ . Γ, ας δῇ ᾿ τὰ ᾽ - , ᾿ ε . 

Τριστὰν τὲ Ζηπλέτ, χαὶ ἦρταν εἰς λογίχ, καὶ ὁ Κουέττος ἐ- 

δῶχεν τοῦ Τριστὰν μίαν σφοντυλίχν- καὶ διχόχίνωντα χαιρός, 
αἴανοῦ Ν ; τψχυε ΠΥ, " 

ἐμπῆκαν οἱ χαδχλλάριδες μεσόν τους χαὶ ἐποῖκαν τους ἀγάπην 

καὶ ὁ Τριστὰν ἔμοσεν τοῦ Κουέττου εἰς τὸ χορμὶν τοῦ Χρι- 

ἐποῖχέν τὴν ἐμπ ιστὴν χαὶ 
΄, Νιι , - ᾿ ᾽ » 7 » “« 

δικαίαν διὰ πάντοτε. Καὶ εἰς ὀλίγον καιρὸν ὁ Κουέττος ἐπῆ- 

τ ζαν μετ ὀλίγον ἐπῆγεν χαὶ ὃ Τρίσταξ. 
“᾿" “ ΄ Ε : ᾿ ΝῊ : 

καὶ ὁ Γριστᾶς- παντα εἰχεὲ τὸν πόνον εἰς τὴν Χ χαρὸδί χν τοῦ διὰ 



ὑρέν τον" χαὶ ὡς γίον ἐπαρπερεύγετον, ἐπῆρεν τὴν σχαρτ 
. , Π "Ἐ ΄ , Ἔξ. ᾽ Ρ 

χαὶ ἐχόψεν τὴν χεφαλὴν τοῦ Κουέττου, χαὶ υονχῦτα ἐμπῆχεν 

εἰς τὴν βάρχα καὶ ἐπῆγεν εἰς τοῦ ρὲ Φαράντου. Καὶ ἡ ἀφεν- 
δ ὔ “- " - Ν ᾿ ᾿  Ὰ ἘΞ ΒΕ 5 “ 

τία μοναῦτα ἐποῖκεν ὁὀιαλαλημὸν, νάνχι παντίδος ἀπ ὅλα!:ς 
» » ΔΝ " “- » » " « “-7 Ἀ , 

ταῖς χώραις τῆς ἀφεντίας, καὶ ἁποῦ τὸν πιάσῃ νἄχῃ αὶ ὁου- 
, Ταῦ ΝΕ Ξωσος , ἘΠΕῚ ΤῊΣ χάτα, χαὶ χείνου νὰ χόθγουν τὴν χεφαλήν του. Καὶ χεῖνος τὸ 
ἤν . »Ὑ{ “. » ᾿ τ , ᾿ ᾿ " 

πρᾶμαν ἐννοιάζετον πῶς ἔθελε νὰ τὸ ποίσῃ, καὶ πρὶν νὰ πάγη 
» Ἂ Α ωγ , ᾽ δύ ᾿ Α , ι ᾿ , 

ἀπὸ τὴν Κύπρο, ἐγόύθην τὰ χωργία τοῦ χαὶ ἐδῶχέν τὰ 
ΓᾺ ᾿] ΝΣ τῳ ᾿ χὰ Η » Πὰν κα Νινι 

γυναίκας τοῦ χατὰ τὸ πῶς τὸ εἶχεν" καὶ ἐχράζαν τὸν ὁιὰ πα- 
Ὧ Ἧι. ᾽ ῃ Ἂν " Γ ΄ 

ράθουλον, διατὶ ἔμοσεν εἰς τὸ χορυΐν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὁ Κουέτ- 
. ᾿» λἱ - “- - 

τος ἀποθαρρίστην. Και τοῦτος θωρῶντα, “πῶς 
ι “ἢ 5 ᾿ ἢ ἣ 

τὴν Κύπρο πιόν, ἐτρχχτίχσεν ν ἁομάσῃ τὴν ρήγαιναν μὲ τὸν 

υ ο 
Ὁ Α , ᾿ ᾿ , , δις 

τοῦ ρὲ Φαραντου" καὶ ἐντυθὴν καλόγηρος τοῦ Σὰν Φραν- 
“2 " ὃς ΝΈΕΣ » -“ . , ἢ ᾽ ἐΣ 

τζέσχου, χαὶ ἦρτεν μὲ ἕναν ξύλον τοῦ ρὲ Φαραντου, χαὶ ἐπῆ- 

γεν εἰς τὴν Συρίχν, χαὶ ὖρεν τὸν Ρίτζον, ὁ ποῖο: ἦτον γχχ- Φ φὺς- ν΄, “9 0}. 40, ν 1. ἐῶ ρϑ "ἢ νυν" ᾽ ω. Ὡνς ἐν . 2. 

ἜΝ, τὸν ΘΝ ΣΝ πο ολι ΠΟ ΤΠ ἍᾺ ον Εἰ τε Θαλλάρ Ἰς Κυπριώτης χαὶ ἦτον ᾿ξωρισμένος, χαὶ ἔφερξν τον, χαὶ 
ΕῚ » ᾿ 7 ε -" ι - 

Ὥρταν εἰς τὴν Κύπρον, ὁ ποῖος ἤτον χαὶ χεῖνος 
" » , Ν ξ,-" ἡ αι ᾿ ε χε" - 

χαὶ ἐστάθην τὸ ζυλον μεσοπέλχγα, χαὶ ὁ Τριστᾶς “δ 

ὲ - ᾽ ᾿ Ν ᾿ " ΕΣ » ι ᾿ 

χρυφὰ χαὶ ἤοτεν χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν αὐλὴν τῆς ρήγαινας" χαὶ 
᾿ ἱ 

ΤῊΣ » ΚΆΞΩΣ: Α Κ »Ξ ΥΣ δ ΟΝ .ς 3, ἣν ΔΘΕΞ ες ἌΣ τς 

εἰχεν ἀμίστα μὲ τὴν ρήγαιναν, ὀὁιότι ἀδελφή τοῦ ἡ Βεέρα 
ΕΥ , ΡΞ ,ὔ ᾿2 ᾿ » , ,ὔ «οὶ ,᾿ὟἮἯκ 

ἦτον ταμιτζέλλα τῆς ρήγαινας. Καὶ ἐστάθην μίαν ἑοδομάδαν 
, ΗΝ ν ΨῸ 

εἰς τὴν αὐλήν, χαὶ ἐποῖχεν ἐχεῖνον τὸ ἐθέλεν μὲ τὴν ρήγαιναν, 
᾿ ,ὕ ἊἋ » δ ν ᾿ ἄχ» ᾽ δὴν ὡς δα Ἅ ΩΝ ΄ 

καὶ τότε ἐπῆγεν νὰ ᾿᾽μπῇ εἰς τὸ ξύλον χαὶ τὸ ξύλον ἁποῦ 
σὶ : ᾿ ; , ; 
ἦρτεν, ἐστάθην εἰς τὸν Κολλιόχρεμον, χαὶ ἐποσχέπασαν το τὰ 
ϑὰ δε ν. Ἢ ΤΩ, τὰν 2 , ἢ τΝ ὡς τ 

ξύλα τὰ Βενέτιχα, χαὶ ἐπῆγαν ἀπάνω του, χα! εἰόαν πῶς ἥτον 
“-“, , ᾿ ζω Ν , ἢ -- ᾽ ͵ 

ξύλον φορεστιέριχον, χαὶ μοναῦτα ἐπιάταν το, καὶ ηὗραν ἀπά- 

ἜΑ ΞΕ φυ)ν πρ ἡ ΣΑΣ ΟΝ εν ει πΈτς ΤΠ ἢ ἜΑΡ τὸν Ῥίτζον, χαὶ ἐσφίξαν τους καὶ εἶπαν, πῶς ὁ Τριστᾶς ᾿- Φ- ς 

Ἔ. ᾽ κι ’ 5 Ν,, , , ᾽ Η - 

ἤρτεν εἰς τὴν χώραν, χαὶ ἐγόέχουνταν τὸν νὰ παγὴ εἰς τὸ ζυ- 
ι ἤν. ἢ ᾿ ᾿ἮΝδΡ ᾿ , ΄ - π - 

λον, χαὶ εἰπὲέν τους τὸ σημιαὸιν τὸ θέλει νὰ ποίσῃ ὁ Γριστᾶς 
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ν «“ ,] , ΟῚ "»Ἥ» ἢ , , - ͵ ᾿" 

ἅνταν νὰ πάγῃ νὰ ᾿μπῇ ᾿ς τὸ ξύλον" χαὶ χεῖνοι πέρνοντα τὸ 

ξύλον, ἐσιδέρωσαν τὸν Ρίτζον, καὶ ἐδάλαν ἀνθρώπους ᾿διχούς 

τοὺς εἰς τὸ ξύλον. Καὶ τὸ οὐ τοῦ Τριστᾶ ἦτον γὰ περ- 

ιοδολήση εἰς τὸν γιαλὸν, γιὰ νὰ πάγη ἡ βάρχα, νὰ τὸν πάρῃ ᾿ Ἷ 1} ρον ρῚ ͵ 

εἰ: Ὁ εἰς τὸ ξύλον" καὶ ὅσον ἐμπῆκεν εἰς τὴν βάρχα, ἐπῆράν τον εἰς 
Ν ν ,ὔ -“ ἽΡ 

τὸ ξύλον: χαὶ τὸ νὰ γρωνίσῃ, πῶς δὲν ἦτον εἰς τὴν συντρο- 
-“ Ω ᾽ Α 

φία του, μοναῦτα τὰ χαρτία τὰ ἐθάσταν ἔρριψέν τα εἰς τὴν 

θάλασσαν" χαὶ ἐσιδερῶτάν τον χαὶ κεῖνον. Καὶ ὁ Τριστᾶς ἐ- 
δ, σὰς « δ ἃ (δ ὃ , ἣν ἐν , , ἣν. 

χράτεν ἕναν δαχτυλίδιν διαμάντιν, καὶ ἐτσάχισέν τὸ χαὶ ἐκα- 

τάπεν τὴν πέτραν χαὶ ἐπόθανεν. Καὶ τὸν Ρίτζον ἐπῆράν τον, 
᾿ ᾿ δὲ 6 ΝΝ » ΚΕΝ 

χαὶ φωνὴ δὲν ἐογῆκεν ἴντα ἐγίνην 
ΦῬΗ τ  Ρ ἘλΥ τ ἍΣ, Ἂ ἮΝ ἧ ἰωνς .2 ΡΨΈ,» 
Καὶ ἡ ἀφεντίχ ἔπεψεν τὴν μάναν τῆς ρήγαινας καὶ ἠρ- 
᾽ ; σ᾽ ὃ .) ᾿ Δ ΄ δ , ᾽ : 

τεν εἰς τὴν Κύπρον, διὰ νὰ τὴν ποίσῃ νὰ πάγῃ εἰς τὴν Βενε- 

τίαν, αυπο' Χριστοῦ" καὶ μὲ πολλαῖς στραταῖς ἁποῦ εἶχεν νὰ 
7 , ΤΑΡΕΙ ὦ Α -“ Δ »" 5 )ὔ - ,ὔ 

ποίσῃ, εἰπὲν τῆς πῶς τὴν παρακχλεῖ ἡ ἀφεντία τῆς Βενετίας 
κ᾿ ,ὕ ΡΨ 

νὰ πάγῃ νὰ ποίσῃ κανέναν χρόνον, καὶ πάλε νὰ στραφῇ. Καὶ 
, Ν ,ὔ ε 

μουτίασέν τῆς νὰ πάγῃ" γχαὶ πηγαίνοντα ἡ μάνα τῆς 

εἶπέν τῆς -- πάγω, χαὶ πέμπω τὸν ἀδελφόν σου νἄρτῃ νὰ 

σὲ συντροφιάσῃ εἰς τὴν Βενετίχν. Καὶ ἦρτιν ὃ ἀδελφός τῆς 
᾽ Ά νιν ε ΒΚ . 2 Ξ 

εἰς τοὺς αὐπο; ὃ μσερ Τζόρτζους εἰς τὴν Κύπρον. Καὶ 
,ὔ 5 Ἁ ᾽ “ ’ - ε 

τῇ α΄ φευρουχρίου ἔπῆγεν ἡ ρήγαινα νὰ προσχυνήσῃ εἰς τὰ 

Ψυηθίχ, χαὶ ἐπῆγεν χαθαλλαρίχ, χαὶ ἐποῖχάν τῆς συντροφίαν 

ὅλαις ἡ καδαλλαρίαις καὶ ὅλο! οἱ χαδαλλάριδες, καὶ δ΄ χα- 
3 ᾿ ᾽ ε 

Οαλλάοιδες εἰς τὸ ἄλογόν τὴς ἀπεζοί, χαὶ ὁ πρεδετατούρης 

υξτά τῆς. 
“ , 

Καὶ εἰς ταῖς ιε΄ φευρουασρίου «υπζ' ἐπῆγεν ἀπὸ τὴν 
᾿ ἿΩ Ἂὦ , ἐν ᾽ Ἂ ᾽ , ᾿ 

Λευχουσίαν νὰ παγ εἰς τὴν Αμμόχουστον διὰ ν 

ΕΝ 

Ἁ 

ὰ 

χαὶ ἔ1 πῆγεν κασχλλαρία, χαὶ ὅλαις ἡ χαθαλλαρ ίχις χαὶ ὁ 
Ν, " 

δαλλάριδες εἰς τὴν συντροφίαν τῆς, καὶ ς΄ καόα ἀν ριδες εἰς τὸ 

χαλινάριν τὴς καὶ εἰς τὸ ἄλογόν τῆς. Καὶ ἐφόρησεν ἕναν ροῦ- 
, Ὑ τῷ 3). ὉΠ δὲ ᾽ -Ψ 5. ΤΙΝ ΄, 

χον ράζον μαῦρον" καὶ ἀφ᾽ ὃν ἐσγῆκεν ἀπὸ τὴν Λευχουσίαν, τὰ 
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δάκρυα ἀπὲ τὰ ᾿μάτιά τῆς δὲν ἐπάψαν. Καὶ εἰς τὸ 
» ,7ὔ 7 ἐγίνην μέγαν κλάμαν (1). 

[Καὶ τῇ α΄ μαρτίου αυπηη Χριστοῦ ἐμπῆχεν εἰς τὸ κά- 

τέργον, χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Βενετίαν. 
᾽ ες ’ “ 3: 5. ἃ 

Καὶ εἰς τὴν θ᾽ ἰουνίου αυπθ Χοιστοῦ ἦρταν ἀπὸ Καρ- 

[0] “ [ΟἹ ς 
] πάσιν ς΄ φούσταις ἐν ήμθι χαὶ ἕναν περγαντίν, χαὶ ἐπ 

᾽ - ᾿ ι 
σανε εἰς ταῖς Χελώναις, χαὶ ἐπ εν ἀνθρώπους χαὶ γυναῖκες χαὶ 

, ΤΕ ας - τ ΜΗ » 
χοπέλιχ, χαὶ ἐξηλεῖψαν καὶ τὰ χωργίχ, καὶ ἐσχοτῶσαν λς ἀ- 

γομάτους, χωρὶς τοὺς ἄνωθεν τοὺς ἐπῆραν. Καὶ εὑρίσχουνταν 

(τ κάτεργα εἰς τὸ νησίν, καὶ μοναῦτα ἀρματῶσάν τὰ διὸ ταῖς 

ἄνωθι φούσταις, καὶ ἐκάναν καπετάνους τὸν μισὲρ Γιάχομο 

Μοράπιτον χαὶ τὸν μισὲρ Πιέρο Γούρην, καὶ ἐόγῆκαν γυρεύ- 

γόντα ταῖς φούσταις, χαὶ ἐτριγυρίζαν εἰς τὸ νησὶν ἡ υἷἦνες καὶ 

δὲν ἠμπόρεσαν γαὐροῦν τινάν, χαὶ ἀφαρμα τῶσάν τα. 

Καὶ τῇ ιδ΄ ἰουνίου ᾳφ α΄ ὙΠ π|} 5. πεθάνεν ὃ κούντη τὲ 
» 

Ρουχᾶς ὁ Μόρφου τὲ Γρινιὲρ, καὶ ἐποῖχάν τὸν μέγαν θαφίον, καὶ 
" , ΡΝ 5 ᾿ "ὶ ι Δ ἘΞ Ζ ἜΣ δ: 

ἐόγάλαν ι ἄλογα ἀρματωμένα χαὶ μ' μὲ τὰ μαῦρα. τὰ μα 

χρία, καὶ ἐθάφτην ἀπάνω ἀπὸ τὸν πατέρα του τὸν Τζάχκο τὲ 

Γρινιὲρ εἰς τὴν ἁ ἁγίαν Σ Σοφίαν, ὁ ποῖος ἐπέθανεν γροόνων ξ 6]: 

(1) Ἢ περιχοπὴ αὕτη ἔχει ὡς ἑξῆς ἐν τῷ τελευταίῳ ἡμιξσχιτμένῳ 

τῷ τοῦ μεγάλου χώδικος : « οὗλαις μὲ τ᾽ ἄλογα, χαὶ οἵ καδαλλάρι 
᾿ 

Ν 

. 

ὃ 

ὀμπρός τη: χαὶ ὀπίσω της ἀπεζοί. Καὶ στρέφοντα ἀπὸ τὰ Ψηθία ἐθέ- 
Ν ᾽ Ζς )γρσ- ἈΝ ΩΝΝ ἌΣ ΑΝ ΣΝ ΦΛΆ λησαν νὰ τὴν ΠΕ θΘῸΣ εἰς τὴν ᾿Αμμόχουστον, διὰ νὰ περάση, καὶ ἐφό- 

ρθησεν ἕναν σωφόριν ράζον μαῦρον ἀλλ Καὶ ἅνταν τὴν ἐόγά - 

λαν, ἦτον ἐλοὶ οἵ στρατιῶταις, τ΄ ἀνομάτοι, χαὶ πάλε μετά της οὗλοι 
᾿ ς - , 3 , » 

χαδαλλάριδες πεζὰ χαὶ οὗλαις ἣ χαδαλλαρίχις " χαὶ ἐπηγαίνοντα εἰς τὴ 

ἔσςς 

ν 

2 -ν ᾿, ,ὔ - 

Αἰμυόχουστον, ἐποῖκαν τζούσταις- χαὶ τὴν α΄ μαρτίου χυπη΄. Χριστοῦ 
Φ ᾿ , ΕΣ ἐπ Ν Ν ͵ 

ἐνέύην εἰς τὸ κάτεργον χαὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Βενετίαν ». 
ἱ 

σον ΕΣ πο δ᾽ εἰκὸς ΣΩΣΙΕΣ Ἐνταῦθα τελευτᾷ χαὶ ὁ μιχρὸς χῶσιξς 

»Ἥ} 5 “ « ἴω ςὲ » ει Ὁ} 
ἴω - Θ᾽ φ 

“Ὄ 
φς- μ- -- 

Ι ] Ἱ Σ Χ ἴω ς φου ἐλήφθη ἐκ τοῦ ἐν τῇ βιόλιοθήχη τοῦ 

μουσείου χειρογράφου, προθύμως ἀντιγραφὲν 
ὶ 

Δ: Βικέλα. 

ὑπὸ τοῦ χαλοῦ φίλου Ἂ: 



Π 
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ἜΘ. 

Π. ΛΑΜΠΡΟΥ͂ 

β 

ΜΕΣΑΤΩΝΙΚΟΥ͂ ΒΑΣΙΛΔΕΙΟΥ͂ 

ΤΙΣ ΚΥΠΡΟῪΥ. 
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᾿Ανέχδοτα νομίσματα 

τοῦ μεσαιωνιχοῦ βασιλείου 

τῆς Κύπρου. 

Κατὰ τὸν παρελθόντα αἰῶνα δύο μόνον νομίσματα τῶν 

Φράγχων βασιλέων τῆς Κύπρου ἦσαν γνωστά, ἀμφότερα δὲ 
- 

χρυσᾶ τούτων τὸ μὲν φαίνεται ἀπεικονισμένον ἐν τῇ ἱστορίᾳ 

ὕπρου ὑπὸ Βοἰπηαγὰ (α), τὸ δ᾽ ἕτερον, χκοπὲν ὑπὸ Οὕ- 

γῶνος τοῦ Τ ἐδημοσιεύθη ὑπὸ τοῦ ῬΕ]]ΘγΊη (β), ὅστις ἐσφαλ- 

μένως ἀπέδωχεν αὐτὸ εἰς Ἔρρῖκον, ἕνα τῶν Γάλλων αὐτοχρα- 

τόρων τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ αἰῶνος 

τούτου ὁ Δανὸς Μαηίο᾽ (γ) ἐξέδωκε τέσσαρα ἄλλα ΤΠ τ τς, 

μετὰ ταῦτα δὲ ὁ ΒαοσΠοη, πε ἐἐτγ βου: χαὶ διχφωτίσας τὰ μέ- 

χρ' τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ γνωστὰ γομίσματα, μετεδημοσίεξυσεν 
7 αὐτὰ τῳ 1840 (ὃ), δὲν ηὐτύχησεν ὅμω; νὰ ἀνεύρῃ εἰμὴ τρία 

(.) γο!!δίδηάἀϊσε Οοβομίοηῦθ νοπ ΟΥρθιη. Τόμ. Δ΄, σελ. 292. 

(0) ᾿ωϑὐίγθ8 ἀ6 1᾽κυΐφαν 465 Βθημ1618 46 τπηθά81}165 46 οἱ 8 
ἀθ ῬΘΡ]98 οὐ Ὧ6 1168. σελ. 184, Πίν. ΠΙ, ἀρ. 16. 

(Υ) Θὰ ΕΡδπ Κϑῦπο8 Μυπύϑγ ἱ Οὔ ϑηΐϑτη. Κα Ἰοθθηπανθη, 1806. 

(δ) ἈΘοΆΘΡο 68. οἱ τηϑίὀγιϑῈΧ ΡΟῸΡ ΒΘΡΥΪΡ ἃ πη6 Βἰδίοϊγθ 

ἀθ 18 ἀογηϊπαίϊοη ἔγδηςαῖβο ἀδη8 168 ΡΓΟΥΪΠ665 ἀθιη τη "688 ἀφ 

Ἰ᾽ διηρίγ αγϑο, 1840. 
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μόνον ἀνέκδοτα. Ὃ χ. ἀ6 Μδβ [1,αἰτίθ (α), ἐγκύψας ἐκ νέου 

εἰς τὴν μελέτην τῶν χυπριαχῶν νομισμάτων, οὐδὲν προσέθηχε 

νέον γόμισμα. Τέλος πάντων ὁ κ. ἀα ΒοζΖίὰγο συναγαγὼν ἅπαντα 

τὰ ὑπὸ διαφόρων προεχδοθέντα νομίσματα τῶν βασιλέων τῆς 

Κύπρου, διεφώτισεν αὐτά, ἐπ ΦΡΕῚ τ εν 2): ἐσφαλμένας γνώ- 

μας, καὶ ἐπλούτισε Τὸ ἔργον του διὰ πλείστων ἄλλων νεοφανῶν 

"ὡς νομισμάτων, ἅτινα ἔκειντο ἀνέ ἐΡυ ΘΙ ἐν διαφόροις συλλογαῖς. 

Τὸ πόνημα τοῦ χ. Ἔ Ἐοζίὸγθ χατεχωρίσθη ἐν τῷ περὶ τῶν 

νομισμάτων τῶν σταυροφόρων ων συγγράμματι τοῦ πε- 

ριφανοῦς ἀχαδημαϊκοῦ κχ. 46 σ'δα]ου (β), ἐκ τούτου δὲ ἐτυπώ- 

θησαν χαὶ χωριστὰ ἀντίτυπά τινα φέροντα ἴδιον τίτλον (γ)- Ἐν 

συνόλῳ δὲ τὰ ὑπὸ τοῦ κ. 46 Βοζιὸγα περιγραφόμενα νομί- 

ο σματα ἀνέρχονται εἰς τεσσαράχοντα τὸν ἀριθμόν. Κατὰ τὸ 

[Ὁ “ ΠῚ ᾿»υ- ΟΘ μὰ. συ ο᾽) ΓΟ ὃΝ Ο᾽ 
Ο᾿᾽ Φ ἝἜ [Ὁ [9] Ὁ ς- Ω φῷ ὮΝ ἘΒ [Ὁ] ἝΝ "πῇ "- Γ ς ὮΝ Ὁ [4 με ς᾽ [π6Ὁ} Ώ- ΟΡ 

νος ὦ 
ο - -. ο ἝἜ .-- 

' 

σμα τοῦ βασιλέως Γουΐδωνος, ὅπερ ἀγνοῶν ὁ χ. 46 ΒοΖίὰγδ 

' 
δὲν συμπερ ἐλχύεν ἐν τῇ πραγματείᾳ αὑτοῦ. 

χ ὋὉ κ. Κοβὶλιηβ ἐξέδοτο τῷ 1851 (ε) ἐκ τῆς συλλογ ᾿ ἧς τοῦ 

ἐν Πέτρουπόλει Β 6Ι6Π6] ἕν ἕτερον χρυσοῦν νόμισμα τοῦ Οὕ- 
, ΠῚ ᾽ , -»Ὕ ΚΑ ΄ὔ 

γῶνος Α΄, ἕν Ἐρρίκου τοῦ Β ἐκ χράματος, χαὶ τρίτον τι ἀργυ- 
ω ᾿ δ ᾿ ΓΕ ᾽ ,ὔ ε νῚ 

ροῦν χαὶ μοναδικὸν τῆς Αἰχατερίνης Κορνάρου: ὁ ὃξε προώρως 
7 

χαταθὰς εἰς τὸν τάφον νετὸς Βικέντιος Τιαζατὶ διεφώτιζε 
» ᾿ ΕΣ Α ε Ἅ »- ες -Ὁ ͵ Α ᾿ Ψ, 

ὺ αὐτὸ ἔτος τὰ ὑπὸ τῶν Ἑνετῶν χοπέντα διὰ τὴν Κύ- 

(α) Νούϊοθ 5Ὰ}Ρ 198 ἸὩοηπᾶῖθϑ δὖ 168 βοθᾶιχ (68 ΓῸΪδ ἀ6 
ΟὨΥΡΓΟ 4θ 1ὰ τηδίβοῃ ἀθ [μβίσπδη. Βι οι ὸηα6 ἀθ8 1᾽ οο]ε 

ἀθ8 Ομδγίϑβ. Τόμ. Ν. 1843-44, σελ. 118, 418. 

(β) Νιυταϊβυηαίϊααθ 465 Ογοίϊβδάθβ, 1847. 

(Υγ) Ναταϊβταδίϊααθ ἀ68 ΓΟῚΒ [μαίϊπβ ἀθ ΟἾγρΓθ, 1847. 

(ὃ) Οπ 8 οοἷη οὗ αὺν 46 1νυδίρηδη, Κίηρς οὗ Ογργὰρβ. Νὰ- 

τη ἰβυηδίϊο ΟἸΓΟΠΙο16, Τόμ. ὙΠ], 1840, σελ. 1971. 

(ε) Μέτηοϊγϑβ ἄς 1ἰὰ ϑοοϊθίὁ [πὰρ γῖ8]6 ἀ᾽ Αγομόο]ορίὶθ, Τόμ. 

Υ. σελ. 359-360. Πίν. ΧΙ], ἀρ. 8 καὶ 9. 



ΤΤΉΣ ΠΡ  : θ4Ὁ 

πρὸν νομίσματα (α). Ἕνδεκα ἔτη μετὰ ταῦτα ὁ κ. 6 ΒΑΓ- 

ἐμόϊθιην () ) διεχοίνωσς δύο ἀργυρᾶ νομίσματα Αουδοσίχου τοῦ 

ἐκ Σούδαυδίας καὶ ἕν Πέτρου τοῦ Α΄, ὁ δὲ κ. ἀ6 Ψορᾷέ προ- 

σήνεγχε τοῖς γομισματοφίλοις πλουσιώτατον ἔρανον χυπριαχῶν 

νομισμάτων, ἐχδοὺς τῷ μὲν 1864 (γ) εἴκοσι χαὶ ἑπτὰ ὡς ἐπὶ 

τὸ πλεῖστον σπανιώτατα νομίσματα τῶν βασιλέων τῆς Κύπρου, 

τῷ δὲ 1865 (δ) δύο κοπέντα ὑπὸ τὴν ἑνετιχὴν κατοχήν. ᾿Εκ 

τῆς πραγματείας τοῦ χ. ἀ6 νορῖιό λαοὼν ἀφορμὴν ἐδημο- 

σίευσα καὶ ἐγὼ ἕν νόμισμα τοῦ ἅρπαγος ᾿Αμαλρίχου, ἐξ τοῦ 

Ταχώσου Α΄, ἕν τῆς Καρλόττης χαὶ ἕν τῆς Αἰχατερίνης Κορ- 

νόρου (ε), περὶ ὧν γενήσεται λόγος κατωτέρω. ᾿Εν τέλει δὲ 

ἐξεδόθη χαὶ ὑπὸ τοῦ χ. ἀ6 Ῥίοβοπμοῆθη ἕν ἄλλο νόμισμα 

Πέτρου τοῦ Α΄ (ζ). Ὥστε τὰ υέχρ' τῆς σήμερον ἐχδοθέντα 

σχ 
΄,ὔ 

νομίσματα τῆς Κύπρου, χαθ᾽ ὅσον γινώ ὦ, συμιποσοῦνται εἰς 

ἐννενήχοντα χομμάτια. 
-Ὁ- Μ Ν Πρὸ εἴκοσι καὶ δύο ἐτῶν ἔχων ὑπ᾽ ὄψιν τὸ σύγγραμμα 

τοῦ 46 ϑδυ]ου συνέλαθον καὶ ἐγὼ τὴν δέ ἔαν τοῦ σχηματίσαι 

συλλογὴν τῶν νομισμάτων τῶν σταυροφόρων, ὡς πυρὴν δὲ μοὶ 

ἐχρησίμευσαν τέσσαρα χοινὰ κυπριαχὰ νομίσματα, ἀποχτηθέντα 

ἐν Τεργέστῃ κατὰ τὸ 1850: ἀλλὰ τότε οὐδὲ κατ᾽ ὄναρ ἠδυ- 

γάμην νὰ φαντασθῶ ὅτι ἡ συλλογή μου αὕτη ἤθελε λάθει ἡ- 
᾽ὔ Α , ,7ὔ ὔ Γ - - “- 

μέραν τινὰ τόσῳ γιγαντιαίας διαστάσεις. Τῶν λοιπῶν τῆς συλ- 

τὶ λογῆς ὕου σειρῶν μὴ περιλαμθανομένων ἐν τῇ παρούσῃ πραγ- 

(α) 1.9 τηοποίθ ἀδὶ ροββϑαϊταθηθ Ὑ πο χίαπὶ αἱ οἰ ΓΘΙΠ ΓΘ 

6 αἱ ἐουνδίοντηδ. 
(0) ον Νατχηϊβτηδίϊᾳθ, 1862, σελ. 369-879. Πίν. ΧΙΥ, 

ἀρ. 2, 8 χαὶ 4. 

(Υ) δν. Ναπι. 1864. σελ. 279-293. 

(ὃ) ον. Ναπι. 1865, σελ. 295-296. 
(ε) ον. Νυτὰ. 1866. σελ. 125-199. 

(7) Κδν. Νύτω. 1867, σελ. 58. 



500 ἈΝΕ ΔΟΊΤΑΆ ΝΟΜΤΣΜΑΤᾺ 

ματείᾳ, περιορίζομαι εἰς τὴν σειρὰν τῶν χυπριαχῶν, λέγων ὅτι 

ἔχω τεθησαυρισμένα ἐν τῇ συλλογῇ μου 912 διαφέροντα ἀλ- 

λήλων νομίσματα πολλὰ τῶν ὁποίων εἶναι μοναδικά. Ἔχ τού- 

τῶν δὲ δημοσιεύονται νῦν τὰ χυριώτερχ ἀνέχδοτα. 

Περὶ τοῦ εἴδους καὶ τῆς ἀξίας τῶν ἐν Κύπρῳ ὑπὸ τῶν 

Λουσινιανῶν βασιλέων χοπέντων νομισμάτων ὀφείλομεν γὰ συμ- 

Θουλευθῶμεν τὸ ἀξιόλογον σύγγραμμα τοῦ Ῥϑροϊοίἐϊ (α)" κα- 

ταχωρίζομεν δ᾽ ἐγταῦθα υξτὰ τῆς υεταφράσεως χαὶ ἐν πρω- 

τοτύπῳ τὸ διαφέρον ἡμῖν χωρίον τοῦ ρηθέντος συγγραφέως, 

ἔχον ὡς ἕπεται. 

Ιη ΟἾΡΡΙ 81 βρθηάοπο δίϑαηϊ Ὀίδποιὶ ἀ᾽ ἀγίθηΐο, οἢ18 
50Π0 αἱ Ιαρὰ ἀπο 11 ἀ᾽ ἀυϊθηΐο ἤπθ ρ8ὺ ᾿ἰρΌΓΡἃ, 6 ΘΟὴ6 

ἃΠ6 ἰὰ Ζοοοα 46}10 δ ἀἱ ΟἸΡΡῚ ἀἱ ἀπθ τηδηΐθι 8, σγΌ582 

»ίσοϊοῖϊϊ οἶ6 μ᾿ θπίγαηο 96 ἵγὴ τρῖὸ ἡλαγοο εἰ (ἀργὴ, αἰθ᾽ 

γμαῖϊ 4 αἰο᾽ ἀοἰἰὲ σγοδοὶ ρισοϊοίϊ, οἱοὸ 1᾿χηᾶ πιδη]θΡὰ σΡΟΒϑὶ 

βΥδηαΪ, οΠ6 π᾿ Θη Γᾶ Π0 48 η6] πη} αἱ ΟἸρΡΙ, 6 σοηΐαϑβὶ 1 μ2710 

ἀφ᾽ ἀου] ργοϑϑὶ ρρᾶπαὶ ἀπὸ Ὀἰδαηΐίθ ᾿ίαποο, οἱοὰ βο]άϊ 4. 

ΑἸ] ΑΙ γα τηδηϊθῦα αἱ ρουοϑϑὶ Ῥ]ΘΟΊ0}1, οἷιθ. η᾽ Θηύγᾶηο 96 
ἴῃ ὯΠῸ πηᾶ αἰ ΟἾΡΓΙ, ἀθ᾽ φιλ] 4 ἀθ᾽ ἀϑϊ! φγοϑϑὶ φί οΙ0]1 5] 

σοηΐδηο ῬῸΙ ἀπὸ θἰβαηΐίθ θίληθο, 6 1ἰ Ὀιβαηΐθ δίδποο νδὶθ 

5014] 4 αἱ ΡΙοΟΙΟ]1, 6 1 ἀθηδῦὶ 2 ΡΙσΟΙΟ] 5 σομΐδηο ὑη0 

οαγαΐο αἱ οαγραίϊ 24 ρῈ ἀπὸ Ὀἰδαηΐθ Ὀίδηοο. 

ἘΞ ΒΡ πάθϑι ἅπῸΠ6 ἴῃ ΟἿρυὶ τποηθία ρίσοοϊα, οὁμ6 ὁ αἱ 
Ιορᾶ ἀ Ὅη086 2. 6 ΠΊ62Ζ0 ἀἰἀγρϑηΐο ἤπ6 ρ6} ὈΌγὰ, οἀ θῃίγᾷ- 
Π6 Ρ6Ρ ΠΡΌΓα 5014] 96 ἃ οοπίο, 6 οριὶ 80.141 4 46}1ὰ ἀοίζα 

ταοηϑία ρίοοοα 8ἱ οοηῃΐδηο ΡῈ" ᾿ῆὴοὸ Ὀβδηΐθ ᾿ίδῃσο, 68 1] 

Ὀἰϑδηΐθ ὁ οαγαίὶ 24, βἰσοῃὸδ ορῃϊ οαραΐο νὰ]θ ἀθηδυὶ 2 ρὶο- 

6010. 

() 9114 ϑοίτηδ 6 αἱ αἱύρθ σγαυϑζζθ ἱπιροϑί ἀ8ὶ Οοπι- 

η8 ἀϊ ΕἾΓΘηζσθ. ΤοῖηΟ ἰθῦζὸ οοῃίοπθηΐθ 18 ργαύίϊοα 46118 τὴ 6 Γ- 

οδίηρα βογιἐΐα ἀδ ΕΡαποθβοο Βδιάμοοὶ Ῥϑρο]ούϊ, σελ. 68. 

ν 



ΤΕΣ ΚΥΎΥΏΉἊΝΙΓΡΌΟΣΥ. 55] 

» χράματος ἕνδεχα οὐγχιῶν χαθαροῦ ἀργύρου ἀνὰ ἑχάστην 

» λίτραν - ἔχει δὲ τὸ νομισματοχοπεῖον τοῦ βασιλέως τῆς Κύ- 

» πρου δύο εἴδη, γρόσσα μικρὰ ἐξ ὧν 96 περιλαμό ἅ- 

» νονται ἐν τῷ μάρχῳ τῆς Κύπρου, τέσσαρα δὲ 

» τῶν ρηθέντων μιχρῶν γρόσσων, τοὐτέστι τὸ μὲν 

» ἕν εἶδος εἶναι γρόσσα μεγάλα, ἐξ ὧν 48 περιλαμθάνονται 

» ἐν τῷ μάρχῳ τῆς Κύπρου: ἕν δ᾽ ἐχ τῶν εἰρημένων γρόσσων 

» ἀναλογεῖ πρὸς ἕν βυζάντιον λευχόν, δηλαδὴ τέσσαρα σολδία. 

« Τὸ δ᾽ ἄλλο εἶδος εἶναι γρύσσα μιχρὰ ὧν 96 περιλαμ- 

» Θάνοντα: ἐν τῷ μάρχῳ τῆς Κύπρου, τέσσαρα δὲ τῶν ρηθέν- 

» τῶν μιχρῶν γρόσσων ἀναλογοῦσι πρὸς ἕν λευχὸν βυζάντιον᾽ 

» καὶ τὸ λευχὸν βυζάντιον ἰσοδυναμεῖ πρὸς τέσσαρα σολδία ἐκ 

» μικρῶν (δηναρίων), δύο δὲ μικρὰ δηνάρια ἀναλογοῦσι πρὸς ἕν 

» χεράτιον καὶ 24 κεράτια ἀποτελοῦσιν ἕν λευχὸν βυζάντιον. 

«᾿Εξοδεύονται πρὸς τούτοις ἐν Κύπρῳ καὶ μιχρὰ νομί- 

» σματα χράματος ὦ 1Δ οὐγχιῶν καθαροῦ ἀργύρου ἀνὰ ἑχά- 

» στὴν λίτραν καὶ 86 σολδία ἐξ αὐτῶν περιλαμθάνονται ἐν 

» ἑκάστῃ λίτρᾳ, τέσσαρα δὲ σολδία τοῦ μιχροῦ τούτου νομί- 

« σματος ἀναλογοῦσι πρὸς ἕν λευχὸν βυζάντιον, καὶ τὸ βυζάν- 

» τιον εἶναι 24 κεράτια ὥστε ἕκαστον χεράτιον ἀξίζει δύο 

» μιχρὰ δηνάρια ». 

᾿Αλλ εἶναι προφανὲς ὅτι ἐν τῇ πρώτῃ παραγράφῳ πάρει- 

σέφρησαν χατὰ λάθος εἰς τὴν ἀντιγραφὴν ἐκ τοῦ ἀμέσως ἑπο- 

μένου ἐδαφίου αἱ ἠρσαιωμέναι χεξειεν φρονῶ δ᾽ ἐπίσης ὅτι μετὰ 

τὰς λέξεις ὈΙϊδδης ὈΙΔΠΟΙΪ παρελείφθησαν αἱ λέξεις ἀ᾽ ΟΥῸ 6 

ΘΊΡΟΒΒΙ ἂν λοιπὸν προσθέσωμεν ταῦτα, ἀφαιρέσωμεν δὲ τὰς 

παρεισφρησάσας λέξεις, χαὶ διορρώσωμεν τὸ προφανές, ὡς θὰ 

ἴδωμεν παραχατιόντες, λάθος οοηῃξαβδὶ ΠἼώι0 ἀ6᾽ ἀδἐ{1 ρστοϑ5ὶ 

εἰς τὸ.... ἄτι... .., ἔχομεν συμπεπληρωμένην καὶ διωρθω- 

μένην τὴν ὅλην παράγραφον ὡς ἕπεται. 

ἴῃ ΟἸΡΙΪ 51 βρεπάοῃο θιβαμί Ὀἰδηοϊ αὐ ΓΟ 6 ο,Οϑβὶ 
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ἀ᾽ ἀτ'θμΐο, ομθ 8000 αἱ Ἰερὰ αἀ᾽ ὁποθ 1] ἀ᾽ ἀῦϑηΐο ἢπ8 Ῥ6Γ 

ΠΡΡΓα, 6 σΟΠ16 ἃΠ6 ἴὰ Ζθοοᾶ 6110 πὶ αἱ ΟἸρὺὶ ἀϊ ὅπθ τηᾶ- 

ηΐδγο, οἱοὰ 1 Ὧπᾶ τηδΔηϊοῦὰ οΙΌΒΘΙ ΘΥΔΏΔΙ, οἢ6. π᾿ Θδη ΡᾶΠῸ 48 

Π6] τηᾶγ΄ 4 ΟΙρυῖ, 6 δὶ σοηΐᾶπο ἀπε ἀθ᾽ ἀθε{1 σγοβϑϑὶ συδηάιὶ 

ΠῸ Ὀἰβαηίθ ὈΙᾶποο, οἱοὰ 50]4] 

«᾿Εξοδεύονται ἐν Κύπρῳ βυζάντια λευχὰ ἐχ χρυσοῦ καὶ 

» γρόσσα ἐξ ἀργύρου ἐκ κράματος ἕνδεχα οὐγχιῶν χαθαροῦ 

" ἀργύρου ἀνὰ ἑχάστην λίτραν " ἔχει δὲ τὸ νομισματοχοπεῖον 

» τοῦ βασιλέως τῆς Κύπρου δύο εἴδη, ὧν τὸ μὲν εἶναι γρόσσα 

» μεγάλα, ἐξ ὧν 48 περιλαμθάνονται ἐν τῷ μάρχῳ τῆς Κύ- 

» πρου" δύο δ᾽ ἐκ τῶν εἰρημένων γρόσσων ἀναλογοῦσι πρὸς ἕν 

» λευχὸν βυζάντιον, δηλαδὴ τέσσαρα σολδία». 

Τὸ παρεισφρῇῆσαν ἐν τῇ πρώτῃ παραγράφῳ λάθος ἐν οἷς 

λέγεται ὅτι ἕν γρόσσον, καὶ οὐχὶ δύο, ἀποτελεῖ ἕν βυζάντιον, 

χαταδείκνυται ἐκ τοῦ ἀμέσως ἑπομένου ἐδαφίου, ἔνθα ὁ Πε- 

12. ὅτι λέγει ὅτι τέσσαρα μικρὰ γρόσσα ἀναλογοῦσι πρὸς ἕν 

βυζάντιον. ᾽Αν λοιπὸν τέσσαρα μιχρὰ γρόσσα ἀποτελοῦσιν ἕν 

βυζάντιον, ἕπεται ὅτι δύο μεγάλα γρόσσα ἀναλογοῦσι πρὸς τὸ 

αὐτὸ νόμισμα. Καὶ οὐδὲ εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποθέσωμεν ὅτι τὸ 

λάθος ὑπάρχει ἐν τῇ δεὺυτ τέρᾳ παραγράφῳ, ἐπειδὴ ὁ Πεγολόττης 

λέγει ὅτι 4δ γρόσσα ἀπετέλουν ἕν μάρχον, ὀλίγον δ᾽ ἀνωτέρω ἐν 

τῇ αὐτῇ σελίδι ἀναφέρει ὅτι ἂν ἤθελέ τις δώσει εἰς τὸ νομι- 

σματοχκοπεῖον τῆς Κύπρου ἕν μάρχον χαθαροῦ ἀργύρου, ἐλάμ- 

θανεν 26 βυζάντιχ καὶ 9 χεράτια. Εἶναι λοιπὸν ἀναντίρρητον, 

ὅτι τὸ βυζάντιον εἶχε διπλασίαν ἀξίαν τοῦ μεγάλου Ὑρόσσου. 

Ὅθεν ἐχ τῶν γενομένων διασαφηνίσεω ξων προκύπτει διὰ τὰ 
᾽ 

νομίσματα τῆς Κύπρου ἡ ἀκόλουθος ἀναλογία. 

2 Δηνάρια ΞΞΞ 1 Κεράτιον. 

6 Κεράτιαάα -Ξ 1 Μιχρὸν γρόσσον ἢ ἡμίγροσσον. 

ὦ Ἡμίγροσσνχ -ξΞ 1 ΤΓρόσσον 

ὦ Γρόσσα ΞΞΞΞ Βυζάντιον λευχύν 



αὐ μα ΝΕ  ΡἝΡΑΝΨΕοΕΨέΕΨψΨἔἘσἜΨοἪ“ῬΥττὔτὧ2ξτὐὔὔτὔ"-Ὺ' ΌὉΔΑΔΜΝΝ 

ΠΕΣ Ἰ Υ ΠΗΡΜΘΥΎῪ: σοὺ 
᾿ “Ὡ , Ν ᾽ 

Εν τῷ ἀνωτέρω χαταχωρισθέντι χωρίῳ δὲν προσδιορί 
ε , “-“ 

ται ἡ ποιότης τοῦ γρυσοῦ χαὶ ἡ ὁλχὴ τοῦ βυζαντίου, ἀλλ᾿ ῖ- 

- οὗ τὶ ἐν σελίδι 291 λέγει ὁ Πεγολόττης περὶ τοῦ ἐν λόγῳ 

νομίσματος. 

ΒΙΧΘΗδΙ α᾽ΟΥῸ σοΡΟ]αΤ] ἀϊ ΟἸΡΥΙ ἃ οδΡ δ! 4, 6 ρϑϑὰ 1 100 
ΟΔΡΑΙ 22. αἱ ΟἸρΡΥΙ, αἱ οδνρδί! 24 ρΡε}" ὰῃ ρ650, 6 αἱ με8ὶ 6 

6 ἄρῃ. 14 ΡῬ6Γ ὑπ᾿ οποία αἱ ΟἾΡΡΪ, ἀθ᾽ 48}} 22. σαν! ΟἿ 6 
ρ6ϑἃ 1 ὍΠΟ, Π8 80η0 αἱ σᾶΓαίϊ 4 ΤΠ8Πη0 ὑῃ αἀαδῦίο ἀ᾽ ΟΓῸ ἢπδ6: 
6 αἱ σᾶγδί! 4 6 ὰἂῇ απδῦίο αἱ Γ8Π16, 6 αἱ οᾶγαίϊ 14 ἢ8 5000 

α᾽ ἀὐρϑηΐο Πη6. 

« Χρυσᾶ βυζάντια σχυφωτὰ τῆς Κύπρου πρὸς 4 χερότια, 
“Ὁ 

» ἕχαστον δ᾽ αὐτῶν ζυγίζει χεράτια Φῷ τῆς Κύπρου ἐξ 24 

ν χερατίων πρὸς ἕν πέζον καὶ ἐχ πέζων 6 χαὶ ὃ 

» πρὸς μίαν οὐγκίαν τῆς Κύσῆους ἐχ δὲ τῶν 29 χ ΒΘΤῊΣ 

» ἅπερ ζυγίζει τὸ καθὲν, 4 μὲν κεράτια παρὰ 12,, εἶναι ἀπέφθου 

» χρυσοῦ, 4 δὲ χαὶ Ίλι χαλχοῦ χαὶ 14 χαθαροῦ ρνὰ ». 

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι μόνον τὸ ἕκτον τοῦ βυζαντίου ἦτο 

χρυσός, τὰ δὲ τέσσαρα σχεδὸν ἕχτα ἄργυρος, ὡς ἐκ τοῦ πολ- 

λοῦ δ᾽ ἀργύρου εἶχον λευχὴν τὴν χροιάν᾽ διὸ χαὶ ἐλέγοντο 
- 

λευχὰ τὰ τῆς Κύπρου βυζάντιχ. 

Τὰ διὰ τὸν χρυσὸν χαὶ ἄρ γύρον σταθμὰ τῆς Κύπρου εἰ- 
᾿" ς-. 

χον τὸ ἑξῆς σύστημα. 

Ἡνολίτρα ος Ξξξὶ, .1.:1.,8. Μάρκον ἢ 12. οὐγχίας. 

1 Μάρκον ΞΞΞ-- ἃ Οὐγχίας 

1 Οὐγκίχ ΞΞ Θ Πέζχ χαὶ 14 χερατιχ 

ἡ ἸΠ  ον. «τ. 24 Κεράτιχ 

Καὶ ἄλλως 

1. Οὐγκία. Ξξξ. 20 Στερλίνα. 

Ἅ » Ξε. 24 Δηνάρια 

Ἵ » ξξΞ-. 168 Κεράότια 



904 ἈΝΕ ΘΓ ΝΟ ΜΙΣΉΗΓΑΤ, 

“ τὰ , ᾿ , ΡΞ ΄ δᾺ , 
τῶν γομισμόάτων τῆς Ῥόδου (α), τὸ μάρκον τῆς "θ.. ἢ Ρο- 

δου ἀναλογεῖ πρὸς χόκχους ἑνετιχοὺς 4321 1Λρ, ἡ δὲ οὐγκία 

πρὸς χόκχους ὅ40 148. 
᾽ ΨΑ "» Φίν 6 Α 

Εξετάσωμιεν ἤδη τὰ νομίσματα καθ᾽ ἑχυτὰ χαὶ κατὰ τὴν 

πρὸς ἄλληλα σχέσιν. 

Υπέρπυρα ἢ βυζάντια. 

" ’ κα 

Πρὸ τῆς φραγχικῆς κατακτήσεως ἐχυκλοφόρουν βεθαίως 

ἐν Κύπρῳ νι βυζαντινὰ γομίσμοατα, ὧν βάσις ἦτο τὸ χρυσοῦν 
᾿ Ὥο ε , ε Ἁ "" 

ὅπερ ὑπὸ τῶν ἡμετέρων ὠνομάζετο ὑπέρπυρον, ὑπὸ δὲ τῶν 
“ 

ράγχων βυζάντιον ὡς ἐκ τῆς πόλεως εἰς ἣν ἐχόπτετ ᾿Αλλὰ 
-Θ 

΄ .. -“ , ε , : » .] , 

προνὴντ ς του χρόνου αἱ ὃν σίσι αὐτα!ι ὙΜΑΝ τοις διὰ τὰ κι οὐς 
" “Ὁ δ κΚκ , » ΤΑΣ, , 

ἐν γένει χρυσᾶ νομίσματα" διὸ θλῥό κοι ὅτι ἐν μὲν τῇ Δύσει 
. ᾽- ,ὔ ι , -“᾿ » 

ἀπεχάλουν βυζάντια χαὶ τὰ τῶν Αράθων χρὺσ ἃ νομίσματα, 
» ἣΝ » ἘΞ ᾽ ν “- ε , ἐν δὲ τῇ ᾿Ανατολῇ, ἐχτὸς τῶν βυζαντινῶν, ὑπέρπυρα ἐλέγοντο 

χαὶ ἄλλα τῆς Δύσεως χρυσᾶ νομίσματα. Μετὰ τὴν χατάχτη- 

σιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Φράγκων, ὅτε διεμε- 

λίσθη τὸ βυζαντινὸν κράτος καὶ τ ὐ μῦς τοσαῦται ἡγε- 

μονεῖαι, εἰσήχθησαν διάφορχ νὸ νομισματιχὰ συστήματα ἐκ τῆς 

Δύσεως" χαὶ ἐν μὲν τῇ ἡγξεμιονείᾳ τῆς Πελοποννήσου, τῷ δου- 

χότῳ τῶν ᾿Αθηνῶν, τῇ δεσποτείχ τῆς Ἡπείρου χαὶ ἀλλαχοῦ 

ἐκόπτοντο δηνάρι ιχ τορνέσια χατὰ τὸ σύστημα τῆς Γαλλίας, 

ἐν δὲ Ρόδῳ, Χίῳ καὶ Μυτιλήνη χπεμιμοῦντο τὰ χρυσᾶ δου- 

χάτα χαὶ τὰ ἀργυρᾶ γρόσσα τῆς Ἑνετίας, ἢ τὰ γιλιάτα τῶν 
πῶ ἢ Ἂς τ , πη ς , Ἂ 

βασιλέων τῆς Νεαπόλεως. Τὸ μον λοιπὸν ἢ βυζάντιον 

ὶ 

« 

δὲ" ἘΣ ἐν πλέον π τιχὸ" ἀλλὰ διέμειως ΓΑ ς ἐν ἦτο μὲν πλέον πρχγματιχὸν νόμισμα, ἀλλὰ διέμεινεν ὡς 

ποσόν τι ὡρισμένον τῶν ἐν 
,Ῥ; 

ὀνομαστικὴ ἀξία, ἀναλογοῦσα πρὸς 
, ᾽ γὶ ,ὔ [2 » ἃ 

χυχλοφορίᾳ πραγματικῶν νομισμάτων. ᾿Εν Κύπρῳ ὅμως καθ᾽ ἣν 
» Α ΕΣ Ἁ “Ὡ » 

ἐποχὴν ἔγραφεν ὁ Πεγολόττης, δηλαδὴ πρὸ τοῦ ἔτους 1940, 

(.) ᾿Ανέχδοτα νομίσματα τῶν Μεγάλων Μαγίστρων τοῦ ἐν “Ῥόδῳ 

Τάγυατος τῶν ᾿Ιωχννιτῶν. Πανδώρα, τόυ. Θ΄, σελ. 502. 



ΕΙΣ ΠΡ ΘΣ .: 19}. 

ε , γ κ ἥῷ 

τὰ ὑπέρπυρα ἢ βυζάντια ἦσαν πραγματιχὰ νομίσματα " τοιαῦ- 

δὲ ὑπάογουσιν ἡμῖ στὰ τῶν βασιλέ Οὕγωνος Α΄ τα δὲ ὑπάρχουσιν ἡμῖν γνωστὰ τῶν βασιλέων Οὕγωνος Α΄, 
ἊΡ ᾽ » , ᾿ 

Εἰρρίκου Α΄, Ἰωάννου Α΄ καὶ Ἐρρίκου Β΄, καὶ τὰ νομίσματα 

ταῦτα εἶναι σχυφωτὰ χαὶ τελεία ἀπομίμησις τῶν βυζαντινῶν 

ἢ τῶν νομισμάτων τοῦ ᾿Ισαακίου δεσπότου τῆς Κύπρου, ὅστις 

εἶναι γνωστὸν ὅτι ἔκοψε νομίσματα ἀργυρᾶ χαὶ χαλχᾶ, πιθα- 

γῶς δὲ των ὅτι ἔχοψε χαὶ χρυσᾶ. 
ΕΣ ἊΘ “ “ » “Ὁ Ν 

Εχ τῆς μαρτυρία τοῦ Πεγολόττη χαὶ ἐχ τοῦ προσὸ!ιο- 

ρισθέντος ἤδη βάρους τοῦ Μά κι μάρχου, συγχειμένου ἐκ κόχ- 
ΙΝ 

χῶν ἑνετιχῶν 4321 1,7, ὁδηγούμενο!, δυνάμεθα ἐπαχρι 
.] ΡῈ δ ᾿Ξ , τὸς θ0 . " ι Α Φ.Ψ 6, ὁ “ γιά ΄, 

να ορίσοωμιξν τον τὲ στα μον χα: τὴν αζίαν τοὺ ἔς αντίου τῆς 

817 
ὩΣ Τροῦ 

ΡΞαμὴ ΕΝ ὶ 52 ἢ “859 δ ' Ξ ᾿ ΧΟΧ) “ΞΞ χχ- ἀπέφθου, χόχχο! δὲ 14 τον χαλκοῦ καὶ κόχχοι 47 πον 

θαροῦ ἀργύρου .“ Ζυγίσας ἐννέα χαλῶς- διστ ετηρημένα ὑπέρπυρα 

χόχχων ἑνετιχῶν ὧν χόχχοι υὲν ἼΣ, χρυσοῦ 

τῶν βασιλέων Οὕγωνος Α΄, ᾿Ερρίκου Α΄ χαὶ ᾿Ερρίκου Β΄ εὗρον 

αὐτὰ ἕλκοντα βάρος κόχκων ἑνετιχῶν 71 15, μέχρις Τ0 7,8, 

ς τὸ ἄνω προσδιο ισθὲ αροὺς ν χόχχων ΤΌ (58 ἐπ ὥστε τὸ ἄ προσοιορισθεν θάρος τῶν χόχχων ΤΌ τοοῦ τ’ 
,ὔ 

Θαιοῦτα! πληρέστατα χαὶ διὰ τῶν σωζομένων νομισμάτων. ᾿Α}- 
δ Ν ᾿ 

λ' ἐξετάσωμϑν ἤδη ὃν χαὶ ἡ ἀξία τοῦ βυζαντίου ἀγαλογεῖ 
στρ , . - « 

πραγματικῶς πρὸς δύο γρόσσα. [) σξαθμδεος τοῦ γρόσσου, ὡς 

θὰ ἴδωμεν παραχατιόντες, εἶνα! χόχχων 90 - δύο λοιπὸν 
᾿ β ἐ Τοῦῦ 

γρόσσα φέρουσι χόχχους 180 --ς, ἐὰν δ᾽ ἀφαιρέσωμεν ἐκ τοῦ 
4 

ποσοῦ τούτου τὸ δωδέκατον, ὅπερ εἶναι χαλκός, ἐναπομένουσι 

χόχχοι χαθαροῦ ἀῤγύρου τ ΠΩΣ Ἔν τῷ βυζαντίῳ ἐμπεριέ- 

χονται χόχχοι ἀργύρου 417 -"- ὩΣ, "τοῦτοι δὲ μέχρι τῆς 

φδυμπληρώσεως τῶν χόχχων 16 ΠΝ χοχχοι 117 ΡΟ: οἵ τι- 

γες ἀναλογοῦσι πρὸς τὴν ἀξίαν τῶν ἐν τῷ βυζαντίῳ ἐμπεριε- 
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8417 τοῦ ἀπέφθου χρυσοῦ" ἡ σχετιχὴ λοιπὸν χομένων χόκχων 12 

᾽ “- 7 - » ἣν ε "ἢ 45 

ἀναλογία τοῦ χρυσοῦ πρὸς τὸν ἄργυρον εἶναι ἕν πρὸς ο 

οιἰχύτη δὲ ὡς ἔγγιστα ὑπῆρχεν ἡ ἀναλογία τοῦ χρυσοῦ 1 πρὸς 

τὸν ἄργυρον περὶ τὸ ἔτος 1940 καὶ ἐν τοῖς νομίσμασι τῶν 

ἐμπορικωτάτων πόλεων ὭΝ ̓ Ιταλίας, ὡς ἀναφέρει ὁ ᾿Ιταλὸς 
Ω - - κ᾿ ε ΝΡ ΓΑ τὴ - 

ΟΔ}]}-ἜΌΌΡΙ (α). Ὅτι δὲ ἡ παρ ἡμῶν ὑπολογισθεῖσα ἀξία τοῦ 
0. 
Ἰοῦῦ 

δ: » ,ὔ φ ἢ ᾿ » - - 

γύρου εἶναι ἀκριθής, ἐξάγεται χαὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ Πεγολόττη, 

βυζαντίου ὡς ἀναλογοῦσα πρὸς κόχχους 160 χαθοροῦ ἀρ- 

- 

Ὶ 
λέγοντος ὅτι ἂν ἤθελέ τις δώσει εἰς τὸ μονοο τῆς 

βυζά ΄ ἀν πὰς ᾽ - 
Κύπρου ἕν μάοχον χαθαροΐ ἀργύρου ἐλάμθανεν 9 Ὁ ζάντιαχ 

πὸν τοῦ μάρχου ἐκ χόχκων 4921 1Λρ, ἂν ἐτίιῖ τὴν 

ποτότητα ταύτην εἰς βυζάντια 2Ὁὅ καὶ ζκ εὖ ἀμ ἢ ὅτι εἰς 
“88 

4000 " 

᾿Ἰξα βυζαντίου 

χαὶ 9 χεράτια ἤτοι 9," τοῦ βυζαντίου (β). ΒΡΉΡΥ δ λοι- 

ἕχαστον βυζάντιον ἀναλογοῦσι χόκχοι καθαρο 
Α ᾿ » - ὃ θ , “ »»», 

Ἀ ΔΛλΛ ὃν ΤῊ 0075 ιοϑιο ει σὴ πρυγματιχ αςζι ίχ 
ῃ 

, 914 « ἐλλείπουσι κόκχοι ὅ --ὀ οὖς πρέπει νὰ ὑῶν, ὡς χρη- 
» ᾽ Α - “ 

σιμεύοντας εἰς τὰ ἔξοδα τῆς κατασχευῆς τῶν νομισμάτων. ᾽Εχ 

τῶν ἀνωτέρω ἐχτεθέντων ἀποδείκνυται ἩΜΚῚ α) ὅτι ἡ ἀξία 

τοῦ βυζαντίου ἢ ὑπερπύρου ἰσοδυναμεῖ πρὸς ἑνετικοὺς κόκκους 

165 -. χχθαροῦ ἀργύρου καὶ β) ὅτι τὸ περὲ οὗ ὁ λόγος νό- 
1000 κι ἷ Υ ν ' ἢ 

μισμα ἦτο χρυσοῦν χαὶ οὐχὶ ἀργυροῦν, διότι οὐδὲν ἀργυροῦν 

νόμισμα τῆς Κύπρου ἀνευρέθη ἄχρι τοῦδε ἔχον τὴν διπλασίαν 
 Ῥ, “ , 2 ᾽ » ͵ , , 

ἀξίαν τοῦ γρόσσου. "Αρα εἰς ἐσφαλμένον συμπέρασμα χατέλη- 
ν κ ε 4 . ε - ᾿ 

ξεν ὁ σοφὸς χ. ἀ6 Μαβ [αἰνῖθ καὶ πάντες οἱ ἄχρι τοῦδε ἐγ- 

χύψαντες εἰς τὴν μελέτην τῶν νομισμάτων τῆς Κύπρου, οἵ- 

τιγες- ἐξέλ 6 Υ τινες ἐζέλαοον τὸ γρόσσον ὡς βυζάντιον. 

Μὴ ἀνευρεθέντων ἄγρι τοῦδε θυζαντί δ χ τὸν ᾿ ευρεθέντων ἄχρι τοῦδε βυζαντίων τῶν μετὰ τὸ 

(α) 6116 πηοπϑίβ ὁ 40]18 1ηϑύςαζίοηθ 46}16 Ζθοοῃθ ἀ᾽ 18- 

118, Τόῦ: Β΄. σελ- τ) 99: 

(0) Ῥναύῦϊοα ἀ61}1ὰ τι ϑυσαίμῃνα, σελ. 68. 
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ΕἸ ρρῖχον Β΄ βασιλέων δὲν δυνάμεθα νὰ βεθαιώσωμεν ἂν καὶ οἱ 
) Ἢ ιλεῖς ἐξηχολούθο ν χήπτως οιχῦτα νομΐί- μετὰ ταῦτα βασιλεῖς ἐξηκολούθουν νὰ χόύπτωσι τοιαῦτα νομί- 

-" 

σματα. Πλὴν δυνάμεθα ν᾽ ἀποφανθῶμεν ὅτι καὶ ἐν τοῖς μετα- 
- - πού τς διέ ξινξ ὶ βυζάντιο" ἡ ὑσιε ὟΝ σ' . γενεστέροις χρόνοις διέμεινε τὸ βυζάντιον ἡ βάσις τῶν συναλ- 

λαγῶν, εἴτε ὡς πραγματικὸν νόμισμα εἴτε ὡς ὀνομαστικὴ ἀ- 
᾿Ν ) 5, ἊΝ 

ξία, ἀνελόγει δὲ πάντοτε πρὸς δύο γρόσσα. Καὶ μέχρι μὲν τοῦ 
ΘΥ Σ τῷ “ Ν “ 

Πέτρου Α΄ τὸ τδ ροῦν διετ τήρει τὴν παρ᾿ ἡμῶν προσδιορ!σθεῖ- 
» 2 7 7 δὲ 9 Ω Ἔ δῆς ὩΣ ἘΣ ᾽ ᾿Ν , 

σαν ἀξίαν, τρία δὲ βυζάντιχ χαὶ τοίχ τέταρτα ἰσοδυνάψουν 
ι 

Ἂ ἄλσος ἫΝ ΤΣ ΤΥ ΡΣ ἧς Ἕνετίχε (} ΞΟ ΚΕ ΠΑ ΖΙΑ πρὸς ἕν χρυσοῦν δουχάτον τῆς βνετίας (α), ἢ πρὸς ἕν φλωρι- 

γιον - ἐπὶ δὲ Πέτρου τοῦ Β΄, ἀνελόγουν τέσσαρα βυζόάντια πρὸς 

ἘΞ , πη ᾿ κ᾿ 

Ὁου τοῦ α ἃ Θλόγουν πρὸς τὸ ὁου- 
ι 

, ᾿ ῃ Ἧι " ᾿ ἃ ᾿᾿ ΝΟ ᾽ νιν ὃν 

χκάτον τεσσαρα βυζαντιὰα χαὶ ἔν ὀγόοον (Υ) ἐπὶ ὃς [Ιωάννου 
' 

-“ ω “ “ " » , ν , ᾿ 5 , 
τοῦ Β΄, ἕν χρυσοῦν δουκάτον ἀντεστοίχξι πρὸς πέντε καὶ ἐπέ- 

χεινα βυζάντια (δ). 

Γρόσσα . 

Ἣν 7, Χ ἼΩ; « 
Τὸ ὑπέρπυρον ἢ βυζάντιον, ὡς εἴρηται ἀνωτέρω, ἦτο ἀπο- 

αἵμιησις τῶν βυζαντινῶν νο σμάτων, ἀλλὰ τὸ γρόσσον 5 - 

᾿ δ , . , ᾿ , 

μίγροσσον καὶ τὸ δηνάριον ἐκόπτοντο χατὰ μίμησιν τῶν νομ'- 

(α) ΕἸοτίο Βιιβίροπίο, ϑίουια ἀϊ Οἷρτο, Μ8.. «1 ἀποδίϊ 81- 

ΠΟΥ νυϑδιϑούδῃο Ὀιβδηίὶ 3, οδγαίὶ 18ὃ ᾿Ἶ ἀπο ». --- «Εἰ ἀποεαίο 

γοηοίϊδη δ᾽ίιογα (1949) ναϊθνα Ὀϊβδηςὶ γα, οἂραὺ! αἰβιαοὐΐο, οἵ 

6] ΟΓΌΒΒ50 Αἱ ἀγρϑῃίο υἱηΐ αἀυδΡ Ο8Γ2]». Απιδαϊ, ϑίονα αἱ 

Οἴργο, Μ5. ἢ. 248 ν. 
(β) “Χρονιχὸν Μαχαιρᾶ, σελ. 3217: « δέχχ “χιλιάδες δουχάτα διὰ μ’ 

Ὄπ ἄσπρα τῆς Κύπρου »»- 

(Υγ) Συνθήχη μεταξὺ ᾿Ιχχώδου Α΄ χαὶ τῶν ἐν Κύπρῳ Γενουηνσίων 

(80 Μαΐου, 1391). θ6 Μ88 [ιδύγ]6, Ηἰβύοιγ. 48 1116 46 Οὔ γρτθ; 

Τόυ.. Β΄, σελ. 422. 

(ὃ) θουγπαὶ ἀ5 Βογίρδηα [ϑϑσαῦα αὐτόθι, σελ. 400-452. 



δθδ ΑΝΈΤΙΑΥΘ ΕΑ ΝΟΥ ΜΟΣΜΑΙ ΠΑ, 

σμάτων τῆς Γαλλίας. Ὃ Πεγολόττης λέγει ὅτι ἐξ ἑνὸς μάρ- 

χου τῆς Κύπρου ἐχόπτοντο 48 γὙρόσσα᾽ ὄντος δὲ τοῦ κυπρίου 

μάρχου ἴσου πρὸς χόκχκους ἑνετιχοὺς 4921 ΙΛρ, ἕπεται ὅτι ὃ 

ἀχριοὴς σταθμὼὺς τοὶ Ὑούσσου ἀνχγχαίως εἰνα!: χόχχων ἑἐνγετι- 

{1 

1000 " 
δι “-- ε “Φριἢ . ᾽ ψ γ᾿ , » 

μα ὃε τοῦτο, ὡς ἐξάγεται ἐξ αὐτῶν τῶν νομισμάτων, ἐφηρ- 

Τὸ σύστη- 
ἱ 

χῶν 90 :-ὅὅ-͵, τοῦ δὲ ἡμιγρύσσου κόχχων 40 - 

μόσθη χατὰ πρῶτον ἐπὶ ᾿Ερρίχου Β΄. Ἔχ τριάκοντα χαὶ τριῶν 

Ὑρόσσων τῆς ἐμῆς συλλογῆς, ἀνηκόντων εἰς ᾿Ερρῖκον τὸν Β΄, ἕν 

μόνον, τὸ ἐλαφρότατον, ζυγίζει κόκχχους 81, ἐνῷ τὸ βαρύτε- 

ρον ἀναθαίνει εἰς χόχχους 93 ὅλῃ, Ὅ,τι εἴπομεν περὶ τῆς ἀξίας 

τοῦ βυζαντίου, ἐφαρμόζεται ἐπίσης καὶ εἰς τὸ γρόσσον" οὕτω 

χαὶ τὸ γρόσσον ἀπὸ ᾿Ερρίχου τοῦ Β΄ μϑ έχρι Πέτρο υ τοῦ Δ΄ δια- 
; 

τελεῖ ἔχον ἀκριθῇ τὸν σταθμὸν αὐτοῦ, ἀλλ ἀπὸ τῆς βασιλείας 

Πέτρου τοῦ Β΄, καὶ πρὸ πάντων ἀπὸ ᾿Ιχχώδου τοῦ Α΄ ἄρχεται 

ὃ σταθμὸς ἐχπίπτων καὶ βαθμηδὸν ἐλαττοῦται μέχοι τῆς βα- 

σιλείας τῆς Αἰχατερίνης Κορνάρου, ὅτε καταντᾷ εἰς χόχχους 48. 

τι τὰ περὶ ὧν ὁ λόγος νομίσματα ὠνομάζοντο ἐν Κύπρῳ 

μέχρι τῶν τελευταίων χρόνων γρύσσα, πληροφορούμεθα ἐχ δια- 

φόρων ἐγγράφων καὶ ἰδίως ἐκ τοῦ Χχρονογρεροῦ τοῦ Βουσ- 

τρωνίου λέγοντος τάδε: «᾿Αὐιζιάζω σας, ὅτι ἅνταν ἦρτεν ὁ 

» ρήγας (Ἰακώδος Β΄) δὲν εἶχε νὰ ποίσῃ ἔξοδον καὶ ἐποῖκεν 

» μονέδαν χαρχῆν, καὶ ἐπῆρεν τὰ γαρχία τῶν λουτρῶν" χαὶ 

» χεῖνος ἦτον ἡ ἀφορμὴ καὶ ἐχαλάσαν τὰ λουτρά. Καὶ ἐπῆς 

» ρὲν τὰ γαρκωματικὰ τοὺς γοιχοχυροὺς ᾿καὶ ἐποῖχεν καρτζὰ 

» χαὶ σιζίνια - χαὶ πᾶσχ σιζίνιν ἐπ τήγαινεν ς χαρτζά. Καὶ ἐξ 

» τρέχεν γ΄ χρόνους (τὸ χαλκοῦν νόμισμα): χαὶ τότες ἔρῤι- 

» ψάν τὴν καὶ ἐποῖχεν γροχία ἀργυρᾶ, καὶ κεῖνος. κα- 

«δαλλάρης » (1). 

(1) σελ. 461. 
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Κεράτια. 
! 

᾿ , , » 2ῷ τ ᾿ κ ᾿ὲ ζ 
Τὸ χεράτιον, νόμισμα ἀργυροῦν, ἦτο τὸ εἴχοστον τέταρ- 

“«ἦ ᾿ς ᾿Ξ ᾿Ὶ 

τὸν τοῦ ὑπερπύ ρου Ἔν Κύπρῳ χοπέντων νομισμάτων χατὰ 

“ ε ε φῦνι .] 

τὸ σύστημα τοῦ ΣᾺ ὑπερπύρου, ἔπρεπεν ὡς εἰχὸς νὰ 

διατηρηθῇ χαὶ ἡ εἰς 24 χεράτια δισίο ρεσις αὐτοῦ. ἽἝκχαστον 

κεράτιον ἀντεστοίχει χατὰ ἡ το ἀ τίν ἜΠῸ δύο δηνάρια, οὐ- 

δὲν ὅμως γμισιια τῆς Κύπρου ἐκ τῶν ἀνευρε έντων ἄχρι τοῦδε 

ΩΝ νὰ θεωρήσωμεν ὡς χεράτιον" ἕπεται λοιπὸν ὅτι τὸ 

χεράτιον διέμεινεν ἐν ταῖς συνχλλαγαῖς ὡς ὀνομαστικὴ ἀξία, 

χωρὶς νὰ ὑπάοχῃ πραγματικὸν νόμισμα. 

Δηνάρια. 

Τὸ δηνάριον ἦτο τὸ τεσσαρακοστὸν ὄγδοον τοῦ βυζαν- 

τίου ἢ τὸ εἰκοστὸν τέταρτον τοῦ γρόσσου. Κατὰ τὸν Πεγο- 

λόττην 36 σολδία ἤτοι. 432. τῶν νιχρῶν τούτων νομισμάτων 

ἀπετέλουν μίαν λίτραν τῆς Κύπρου, ἐμπεριείχοντο δ᾽ ἐν αὐ- 

τοῖς δύο χαὶ ἡμισεῖχ οὐγκίαι καθαροῦ ἀργύρου. Ἕκαστον λοι- 

πὸν τῶν νομισμάτων τούτων ἀναλογεῖ πρὸς χόχκους ἑνετικοὺς 
3 ἼΤΩ, ΄, ἐδ ᾿ ε ΨΩ 5 ἀν χ.5 ὔ 16. τ, ἐξ ὧν μόνον κόχχοι 3 15 ὑπάρχουσι χαθαροῦ ἀργύ- 

“ Ν. ᾽ “ " 

ρου. Εἴπομεν ὅτι 48 δηνάρια ἰσοδυναμοῦσι πρὸς ἕν βυζάντιον, 
δ 

οὗ τινος τῆνε ἀξίαν προσδιωρίσαμεν ὡς ἀναλογοῦσαν πρὸς χόχ- 

χους 105 ΠΝ χαθαροῦ ἀργύρου. ἀλλ ὁ ἐν τοῖς 48 δηναρίοις 

περιεχόμενος ἄργυρος εἶναι χόκχοι 150, ὥστε ἐλλείπουσι κόχ- 

4 » Ὀν “ χοι 1Ὁ ---ς. ᾿ΕἘὰν ὅμως λόδωμεν ὑπ 

δηναρίοις περ εχ. ενος χαλκὸς ἔχει 

ὄψιν ὅτι χαὶ ὁ ἐν τοῖς 
»» Α ᾿ “ ε ᾽ 

ἀξίαν τινὰ χαὶ ὅτι ἡ ἐν 

τῷ νομισματοχοπείῳ ἀπαιτουμένη δαπάνη τ χατασχευὴν 

ζων, βλέπομεν 
ο ε » -» , ᾿ ὅτι καὶ ἡ ἀναλογίχ τῶν δηναρίων πρὸς τὸ εὐ ΠΝ ἢ τὸ 

γρόσσον εἶναι ἀχριθής. 

φὰς, οὐ ὐ 

οὐχὲ ἑνός, ἀλλὰ 48 χομματίων, ἦτο πολλῷ μείς 



οὔθ ἈΝΈΕΈΚΔΟΤΑ ΟΣ ΕΊΣ ΝΜ Α ΤᾺ 
γῃν ΝΟ Ἤν ΣΕ κα ΑΝ ᾿ . κ ᾽ , 

Γὰ δηνάρια καὶ ἀπ ἀρχῆς μὲν μιχρὸν ποσὸν ἀργύρου πε- 
ΝΟ “ . ΄, » ᾿ , " ᾿ 

ριεῖχον, ἐζηυτελίσθησαν δ᾽ ἔτι μᾶλλον ἐπ ᾿Ιαχώδου Α΄ καὶ πρὸ 
, ἢ γ᾽ “ ι ; . 5 τὸ 

πάντων ἐπὶ ἴάνου ὅστις ἠλάττωσΞξς χαὶ τὸν σταθμὸν αυτῶν. 
Ν , 

Διὸ χχὶ ὁ λαὸς ἐν Κύπρῳ ὠνόμαζε τὰ δηνά ρια χαρτζία χαὶ ῃ 

χαρτζά, ἤτοι χαλκία καὶ χαλχᾶ. Ὃ βασιλεὺς ᾿Ιάνος ἔκοψε 

Ν ΓῸΣ «ἢ ὡ- :Ὶ 

΄κ 
᾿ς 

πὰ ᾿ , , , -« ᾿ 

θῶτον καὶ νξῶν τι γομῖσμια ὀνομιασθὲν σιζίνιον, οπὲερ 12)-- 

Ν ἂὰ- ᾿ ε , 

δύνατο ἕξ δηνά ἄρια, ὡς πληροφορούμεθα ἐκ τοῦ ἑπομένου χω- 

ρίου τοῦ Μαχαιρᾶ. « Καὶ εἰς τὴν ἐχρονίου αυγ΄ πάλε ἀρχέ- 

' 
ὑχν εἰς μεγάλην ) Ο οὺςε αυς : ἐξ δί Ξ , "» ψαν εἰς μεγάλην Ὑκάρραν ὡς τοὺς αὖυς΄, καὶ ἐξωδίασεν (ὃ 

- , ὮΝ ΓΙ 

» βασιλεὺς Ιάνος) πολὺν βίον χαὶ πολλὰ δανεικὰ ἔθδαλεν. 
ἌΡ ΟΎΨΙ: Ξ 5. , γα. 7 

» Καὶ ἐποῖκαν χαράγιν (νόμισμα) ἀπὸ ς χαρτζὰ καὶ ἐλέγαν 
γραῦς ᾿ ον » πῇ » - . ᾿ 

» το σιζίνιν, χαὶ μικρὰ καρτίά. Καὶ ἔοαλεν ἕναν ἐφφίκιν χαὲ 
Ν ; 

» ἸῸΝ δύο καρτζὰ εἰς τὸ νόμισμα ( βυζάντιον) ἁποῦ πᾶσα 

» πρᾶμαν νὰ πουληθῇ (α) ». Ἢ μαρτυρία αὕτη ἐπιδεδαιοῦται 

χαὶ δι ἀναχρίσεως τοιούτων νομισμάτων, ὧν χέχτημαι τρία 

ἐν τῇ ἐμῇ συλλογῇ, ὄντα φαυλοτάτ ου χράματος. Σιζίνια χαὶ 

ἡνάρια τοῦ ᾿Ιωάννου Β΄, Καρλόττης χαὶ Λουδοοίχου τοῦ ἐκ 

Σαθχυδίας δὲν εἶναι γνωστά" ἀλλ ᾿Ιάχωόος ὁ Β΄, ὡς μανθάνο- 

μὰν καὶ ἐκ τοῦ ἀνωτέρω χαταχωρισῆέντος χωρίου τοῦ Βου- 

στρωνίου, ἔχ οψε υέγαν ἀριθμὸν σιζινίων χαὶ χαρτζίων ἐξ ἀ- 

χράτου χαλκοῦ, πονησάμιενος χρῆσιν τῶν χαρκίων τῶν λου- 
“- 

τρῶν χαὶ τῶν χαρκωομχτι χῶν τῶν νοιχοχυρῶν. 

ν Φ.2)})" ““- -- ΘΥΞΕ ἐἀ- ᾿ Η Η τέχνη τῶν νομισμάτων τῆς 1 ὑπρου μέχρι τοῦ Πέτρου 
, “Ὁ 7 Ὁ Ἃ “- 5» ἘΞ Ω ὔ γ 

Β συγχριτικῶς πρὸς ἄλλα τῆς ἐπογῆς ἐκείνης νομίσματα εἰναι: 

μετρίως χαλή. Τιν ὰ ὅμως νομίσματα τοῦ Πέτρου Α΄ δύνανται: 

γὰ θεωρηθῶσιν ὡς ὡραῖα. ᾿Απὸ τοῦ ᾿Ισχώδου Α΄ μέχρι Λου- 

δοίχου τοῦ ἐχ Σχύαυδίυς ἐχπίπτει ἡ τέχνη καὶ πρὸ πάντων 

γομίσματά τινχλ τοῦ ᾿Ισαχώδου Α΄ χαὶ ᾿Ιωάννου Β΄ εἶνα! Ρ 
- 

“ γχυ" Ψ - , Φ 9 Ὕ " 

βάροαρος. Τὰ ἀργυρᾶ νομίσματα τοῦ Ιχσχώῤου Β΄ ἔχουσι βελ- 

(.) σελ. 8577. 
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« Ὡ- "δὲ τιωμένην τὴν τέχνην, ἥτις χαὶ πάλιν ἐχπίπτει εἰς 

Αἰχατερίνης Κορνάρου. 

᾿Εξετάσαντες ἀνωτέρω τὰ νομίσματα τῆς Κύπρου χαὶ χα- 

θ᾽ ἑαυτὰ καὶ χατὰ τὴν πρὸς ἄλληλα σχέσιν χαὶ ὑφ᾽ οἱανδή- 

ποτε ἔποψιν, δυνάμεθα νῦν νὰ παραθέσωμεν μετ᾽ ἀσφαλοῦς 

ἀχριθείας χαὶ τὴν ἀναλογίαν αὐτῶν πρὸς τὰ νῦν χυκλοφοροῦντα 

ἡμέτερα νομίσματα, δηλαδὴ τὴν νέαν δραχμὴν ἢ τὸ Ὁβάγκον: 

Τὸ βυζάντιον ἀναλογεῖ πρὸς Δραχμὴν 1, 90 --- 
τοῦ 

ΠΣ 4 
ΤῸ γρόσσον » » » 0, 9ὅ τίς 

Ν ε , 50 

Τὸ ἡμίγροσσον » » » Ὁ 57 τ 

ν ἣν , ἱ'ἠ 99 Τὸ χεράτιον » » » κ 1 τοῦ 

Τὸ δηνάριον ᾽ " » 05 ΕΣ 

᾿Ισαάχιος Δούχας Κομνηνὸς 

δεσπότης τῆς Κύπρου. 

β (:184 --- 1191). 

1. ᾳΟάάκιοσ. Ὁ δεσπότης ᾿Ισαάχιος ὄοθιος καὶ ἀν- 

τωπὸς χρατῶν ἐν τῇ πὰ" ΡΝ 

Ὄπ. ΜΗΡ --- Θ(). οτόχκος ἀντωπὸς περιδαλλομένη 

τὴν κεφαλὴν ὑπὸ στεφάνης χαὶ οαθν αν ἐπὶ θρόνου, κρατοῦσα 

δ᾽ ἐπὶ τοῦ χόλπου τὴν εἰχόνχ τοῦ Χριστοῦ ἐντὸς χύχλου. ---- 

ΑὌγυρος. Ζυγίζει γραμμάρια 8, 190. 

2. ἸΟΛΑΚΙΟΟ ΔΕ. Ὁ δεσπότης ὄρθιος χαὶ ἀντωπὸς χρα- 
““ ως , : “ ᾽ “- ε 

τῶν ἐν μὲν τῇ δεξιὰ σταυρύόν, ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ εἱλιτάριον. 

Ὄπ. 10 --- ([ἀ0). Ο ἘΜΜΑ(ΝΟΥΗΔ). Ὁ ἢ 

ἔχων ὑψωμένην τὴν δὲεξ ξιὰν χαὶ χαθήμιενος ἐπὶ θρόνου. ---Οα Χαλχός. 

Ψ ριστὸς ἀντωπὸς 

9. ἸΟΘΛΑΚΙΟΟ ΔΕ. Ὁ δεσπότης ὄρθιος καὶ ἀντωπὸς χρα- 

τῶν ἐν μὲν τῇ δεξι δ σταυρὸ ἦν, ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ εἱλιτάριον. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΑΙΟΘ. Β. 90 
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Αἴνω ἡ χεὶρ τοῦ Θεοῦ εὐλογοῦσα αὐτόν. Τὸ ὅλον ἐντὸς διπλοῦ 

χύχλου ἐκ σφαιριδίων. 

Ὄπ. 1Ὸ --- ΧΟ Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Προτομὴ ἀντωπὸς τοῦ 
Χριστοῦ περιθαλλομένου τὴν κεφαλὴν ὑπὸ στεφάνης χαὶ τῇ 

μὲν δεξιᾷ εὐλογοῦντος, τῇ δὲ ἀριστερᾷ χρατοῦντος εἱλιτάριον. 

Τὸ ὅλον ἐντὸς διπλοῦ χύχλου ἐκ σφχιριδίων. - Χαλχύξ. 

4. ἸΟΑΑΚΙΟΟ. Ο ΓΕΩΡΓΙΟῸ Ὁ ἅγιος Γεώργιος περιθαλ- 

λόμενος τὴν κεφαλὴν ὑπὸ στεφάνης καὶ ὁ δεσπότης ἀντωποὶ 
Ψ »ω 

χαὶ ὄρθιοι, κρατοῦντες ὁ μὲν διὰ τῆς δεξιᾶς ὁ δὲ διὰ τῆς ἀ- 

ριστερᾶς δόρυ ἐφ᾽ οὗ διπλοῦς σταυρός. 0; ἅγιος χρατεῖ διὰ τῆς 

ἀριστερᾶς τὸ ἑχυτοῦ ξίφος, ὁ δὲ δεσπότης διὰ τῆς δεξιᾶς εἱ- 

λιτάριον. Τὸ ὅλον ἐντὸς διπλοῦ κύχλου ἐχ σφαιριδίων. 

Ὄπ. ΜΗΡ --- ΘΥ. Ἡ Θεοτόκος ἀντωπὸς περιδαλλομένη 

τὴν χεφαλὴν ὑπὸ στεφάνης χαὶ καθημένη ἐπὶ τι χρατοῦσα 

δ᾽ ἐπὶ τοῦ χόλπου τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἐντὸς χύχλου. Τὸ 

ὅλον ἐντὸς διπλοῦ κύχλου ἐχ σφαιριδίων. ---- Χαλχός 

Ὁ. ΜΗΡ --- (ΘΥ]. ΙΘΛΑΚΊΙΟΟ ΔΕΟΠΟΤΙ. Ἢ Θεοτόχος ὀρ- 

θία χαὶ ἀντωπὸς εὐλογοῦσα διὰ τῆς δεξιᾶς τὸν δεξιᾷ αὐτῆς 

ἱστάμενον δεσπότην, κρατοῦντα τῇ δεξιᾷ σταυρόν, τῇ δὲ ἀρι- 

στερᾷ εἱλιτάριον. Τὸ ὅλον ἐντὸς χκύχλου ἐκ σφαιριδίων. 

Ὄπ. Ι΄ -- ΧΟ ἘΜΜΑ-ΝΟΥΗΛ. Ὁ Χριστὸς ἀντωπὸς πε- 

οιθαλλόμενος τὴν κεφαλὴν ὑπὸ στεφάνης, εὐλογῶν δὲ διὰ τῆς 

δεξιᾶς καὶ καθήμενος ἐπὶ θρόνου. Τὸ ὅλον ἐντὸς κύκλου ἐκ 

σφαιριδίων. --- Χαλχός. 

6. ΙΘΑΑΚΙΟΟ. Προτομὴ ἀντωπὸς τοῦ δεσπότου χρατοῦν- 

τας ἐν τῇ δεξιᾷ σταυρόν. Τὸ ὅλον ἐντὸς χύχλου ἐχ σφαι- 

ριδίων. 

Ὄπ. 1 --- ΧΟ. Προτομὴ ἀντωπὸς τοῦ Χριστοῦ περιθαλ- 

λομένου τὴν χεφαλὴν ὑπὸ στεφάνης καὶ τῇ μὲν δεξιᾷ εὐλο- 

γοῦντος, τῇ δὲ ἀριστεοᾷ χρατοῦντος εἱλιτάριον. παν Χαλχός. 

ΠΙΘΑΕΙΘΟ: Προτομὴ ἀντωπὸς τοῦ δεσπότου χρατοῦν- 
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τος τῇ δεξιᾷ σταυρὸν τῇ δ᾽ ἀριστερᾷ σφαῖραν σταυροφύρον. 

Τὸ ὅλον ἐντὸς κύχλου ἐκ σφαιριδίων. 

Ὄπ. (ΔΗΡῚ -- ΘΥ. Προτομὴ ἀντωπὸς τῆς Θεοτόχου π8- 

ριδαλλομένης τὴν κεφαλὴν ὑπὸ στεφάνης καὶ ἐχούσης. ἀνατε- 

ταμένας τὰς χεῖρας. --α Χαλχός. 

Ὃ ϑαρδίϊορΡ (χ) ἀποδίδει εἰς Ἰσχάκιον τὸν δεσπότην τῆς 

Κύπρου νόμισμα χαλκοῦν, ὅπερ βεοαίως ἀνήχει αὐτῷ: δὲν Ῥ- 

σαν δ᾽ αὐτῷ ἄγνωστα καὶ τὰ ὑπ' ἀριθμὸν 3, 4 καὶ 7 νομίσμα- 

τα, ἀλλὰ συγκχαταλέγει ταῦτα ἐν τοῖς νομίσμασιν ᾿Ισαακίου 

Β΄ τοῦ ᾿Αγγέλου, αὐτοκράτορος τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Πα- 

ρατηροῦμεν ὅμως ὅτι ὁ τρόπος τῆς τέχνης. τῶν ἀνωτέρω πα- 

ριγραφέντων νομισμάτων διαφέρει ἐπαισθητῶς τῆς τέχνης τῶν 

τοῦ αὐτοχράτορος ᾿Ισααχίου. Ἡ διαφορὰ δὲ αὕτη χαὶ ἡ ἐν Κύ- 

πρῳ ἀνεύρεσις ἁπάντων τῶν περὶ ὧν ὁ λόγος. νομισμάτων πεί- 

θουσιν ἡμᾶς ν᾽ ἀποδώσωμεν αὑτὰ ἀνενδοιάστως εἰς Ἰσαάκιον 

δεσπότην τῆς Κύπρου. 

Γουΐδων. 

(1192 .---1104). 

8. (ὦ ΒΕΧ.ο ΑΥ̓ΙΡΟ. Σταυρός: ἐν τῇ πρώτῃ. καὶ τε- 

τάρτῃ τούτου γωνίᾳ ἡμισέληνος, ἐν δὲ τῇ δευτέρα χαὶ τρίτῃ 

σφαιρίδιον. 

Ὄπ. ἢ: ὉΒᾺ ΟἸἑῬΕΟ. Πύργωμχ, ἐν μέσῳ δὲ τούτου 

ἀστήρ. --α Κρᾶμα. Δηνάριον. 

9. (ἦν ΒΕΧ ΟΥΤΌΟ. Πύργωμα, ἐν μέσῳ δὲ τούτου ἀστήρ. 

Ὅπ. ἥν ὉῈ ΟἹΟΡΕΟ. Σταυρός: ἐν τῇ πρώτῃ καὶ τε- 

τάρτῃ τούτου γωνίᾳ ἡμισέληνος, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ καὶ τρίτῃ 
ὮΝ ΡΞ Ξ ΄ 

σφχιρίδιον. -- Κρᾶμα. Δηνάριον. 

(.) Τοβογὶρύϊοη ρϑπόγδ]θ 468 ᾿Ἰηοηηδῖ85 ὈγΖϑηΐπη95. Τόμ. Β΄, 
σελ. 277. Πίν. ΥΤΠ], ἀρ. 9. 



δ 4 ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤᾺΑ 

10. «(ἡ ΒΕῈΧ αΥἼΡΟ. Πύργωμα, ἐν μέσῳ δὲ τούτου 

ἀστήρ. 

Ὄπ. «-Ὁ ΠΕ ΟἸΟΡΗΟ. Σταυρός: ἐν τῇ πρώτῃ καὶ τε- 

τάρτῃ τούτου γωνίᾳ σφαιρίδιον, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ καὶ τρίτῃ 

ἡμισέληνος. -- Κρᾶμα. Δηνάριον. 

11. ἥν ΒΕΧ ΑΥ̓ΙΡΟ. Πύργωμα, ἐν μέσῳ δὲ τούτου 

ἀστήρ. 

Ὄπ. ΟἾ4919 ἨᾺΑ Φ Σταυρός᾽ ἐν τῇ πρώτῃ καὶ τετάρ- 

τῇ τούτου γωνίᾳ σφαιρίδιον, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ καὶ τρίτῃ ἧ- 

μισέληνος. --α Κρᾶμα. Δηνάριον. 

Ὁ κ. ἀθ Νοριό (α) ἐδημοσίευσε δύο νομίσματα τοῦ Γουΐ- 

δωνος, ὧν τὸ πρῶτον εἶναι ὅμοιον τῷ ὑπὸ ΕἸ ΖροΓΑ]ὰ προεχ- 

δοθέντι (β), φέρει δὲ ἐν μὲν τῷ ἔμπροσθεν ἀστέρα ἔχοντα 

ὀχτὼ ἀκτῖνας μετὰ τῆς ἐπιγραφῆς ΒΕῈΧ αὕ100, ἐν δὲ τῷ 

ὄπισθεν σταυρὸν μετὰ τεσσάρων σφαιριδίων ἐν ταῖς γωνίαις καὶ 

τὴν ἐπιγραφὴν Ὁ ΟἹ ΟΡΕΟ. Τὸ ἕτερον εἶναι ὅμοιον τῷ ἀνω- 

τέρω ὑπ᾽ ἀριθμὸν 8 περιγραφέντι" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ παρὰ τῷ κ. ἀθ 

γορὰέ ὑπάρχει μόνη ἡ περιγραφή, περιέλαόα αὐτὸ ἐν τῇ πα- 

ρούσῃ πραγματείᾳ ἵνα ἐχδώσω καὶ τὸ ἀπειχόνισμα τοῦ νο- 

μίσματος. 

ὋὉ Γουΐδων ἐτιτλοφορεῖτο βασιλεὺς τῆς ᾿Ιερουσαλήμ,, τῆς 

δὲ Κύπρου ἦτο ἁπλῶς ἡγεμών, διότι ἡ νῆσος αὕτη δὲν εἴχεν 

ἔτι ἀνιδρυθῇ εἰς βασίλειον. Καὶ ἀποκαλεῖται μὲν διὰ τοῦτο 

ὑπὸ τῶν χρονογράφων ὁ Γουΐδων Βδχ αυἰάο, ΠοΠΙΪΠῈ8 Ογρτΐ. 

ἀλλ᾽ ἐν τοῖς νομίσμασι δὲν γίνεται ἡ τοιαύτη διαφορά. 

(.) ἄϑνιθ Νατηϊβυλαίϊα 8, 1804, σελ. 979-80, ἀρ. ὃ. χαὶ 4. 

(8) Νιαχηϊδυλαίϊο ΟὨγοπΙο]6, Τόμ. ὙΠ], 1846. σελ. 501. 
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᾿Αμάλριχος. 

(1194 -- 1205). 
Νομίσματα τοῦ ᾿Αμαλρίχου, ἀδελφοῦ χαὶ διαδόχου τοῦ 

Γουΐδωνος, δὲν ἀνευρέθησαν ἄχρι τοῦδε, Τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ χ. ἀθ 

Βοζίὸγα ἀποδιδόμενον εἰς τὸν βασιλέα τοῦτον νόμισμα δὲν 

ἀνήκει αὐτῷ, ἀλλ εἶναι νόμισμα τῆς Γενούης οὗτινος παραθέ- 

τομεὲν ἐνταῦθα τὸ ἀπεικόνισμα. 

Οὕγων Α.. 

(1 θ οὕ: 342}. 

12. «(ἩΥ͵αΟ. ΒΕΧ. ΟΥ.ῬΕΙ. ὋὉ βασιλεὺς ὄρθιος καὶ 

ἀντωπός, φέρων ἐν τῇ κεφαλῇ στέμμα, χρχτῶν δὲ τῇ μὲν δε- 

ξιᾷ δόρυ ἐφ᾽ οὗ σταυρός, τῇ δὲ ἀριστερᾷ σφαῖραν σταυροφόρον. 

Εν τῷ πεδίῳ ἐπὶ τοῦ δόρατος ἡμισέληνος, σύμθολον τοῦ νο- 

μισματοχοπείου. Τὸ ὅλον ἐντὸς διπλοῦ κύχλου ἐκ σφαιριδίων. 

Ὄπ. 1 - ΧΟ Ὁ Χριστὸς ἀντωπὸς περιδαλλόμενος τὴν 

χεφαλὴν ὑπὸ στεφάνης χαθήμενος δ᾽ ἐπὶ θρόνου, χαὶ τῇ μὲν 

δεξιᾷ εὐλογῶν, τῇ δὲ ἀριστερᾷ κρατῶν τὸ εὐαγγέλιον. Τὸ ὅλον 

ἐντὸς διπλοῦ χύχλου ἐκ σφαιριδίων. --- Χρυσός. 

Βυζάντιον. Ζυγίζει κόκχους ἑνετικοὺς 12 144. 

Τὸ βυζάντιον τοῦτο ἔχει μιχρὰν διαφορὰν τῶν προεχδο- 

θέντων ὑπὸ Βοἰηπαγὰ, Κοθῆπο καὶ ἀ6 ορᾷέ᾽ καὶ ἡ διατή- 

ρῆσις δὲ τοῦ γομίσματος εἶναι ἐντελεστέρα, χαὶ δύναταί τις νὰ 
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σχηματίσῃ πλήρη ἰδέαν περὶ αὐτοῦ ἐκ τοῦ παρατιθεμένου ἀ- 

πειχονίσματος. 

1383, (ἩΥ6Ο. ΕΕΧ.. Σταυρός᾽ ἐν τῇ πρώτῃ χαὶ τετάρτῃ 

τούτου γωνίᾳ ἡμισέληνος μετὰ μιχροῦ σφαιριδίου, ἐν δὲ τῇ 

δευτέρᾳ καὶ τρίτῃ σφαιρίδιον. 

Ὄπ. Ξε «ΟὙΡΕΙ. Πύργωμα. --- Κρᾶμα. Δηνάριον. 

14, (ε ΨΘΟΟΝΙΒ ΒΕ. Σταυρὸς ὡς ἐν τῷ ἄνωθι νομίσματι. 

Ὄπ. - .«ὈῈ ΟἹΡΕΟ.. Πύργωμα. --α Κρᾶμα. Δηνάριον. 

Ἐρρῖχος Α΄. 

(218 --- 1259). 

415. ΠΕΝΕΙΟΥΒ ΒΕΧ ΟΥΡΕΙ. ὋὉ βασιλεὺς ὄρθιος χαὲ 

ἀντωπός, φέρων ἐν τῇ κεφαλῇ στέμμα, χρατῶν δὲ τῇ μὲν δε- 

ξιᾷ δόρυ ἐφ᾽ οὗ σταυρός, τῇ δὲ ἀριστερᾷ σφαῖραν ἐφ᾽ ἧς διπλοῦς 

σταυρός. ᾿Εν τῷ πεδίῳ μιχρὸς χρίκος, σύμθολον τοῦ νομισμα- 

τοχοπείου. Τὸ ὅλον ἐντὸς διπλοῦ. χύκλον ἐκ σφαιριδίων. 

Ὄπ. [Ὁ - ΧΟ Ὃ Χριστὸς ἀντωπὸς περιθαλλόμενος τὴν 

κεφαλὴν ὑπὸ στεφάνης, καθήμενος δ᾽ ἐπὶ θρόνου, καὶ τῇ μὲν 

δεξιᾷ εὐλογῶν, τῇ δὲ ἀοιστερᾷ χρατῶν τὸ εὐαγγέλιον. Τὸ ὅλον 

ἐντὸς διπλοῦ κύχλου ἐν σφχιριδίων. ---α Χρυσός. ἷ 

Βυζάντιον. Ζυγίζει κόκκους ἑνετιχοὺς 72 7,8. 

16. ΒΕΝΕΙΟΙ: ΒΕΧ ΟΥὙΡΕΙ. Ὃ βασιλεὺς ὄρθιος καὶὲ 

ἀντωπὸς φέρων ἐν τῇ χεφαλῇ στέμμα, χρατῶν δὲ τῇ μὲν ὃδὲε- 

ξιᾷ δόρυ φέρον σταυρὸν ἄνω χαὶ κάτω, τῇ δὲ ἀριστερᾷ σφαῖ- 

ρᾷν σταυροφώρον. ᾿Εν. τῷ πεδίῳ ἡμισέληνος. 

Ὄπ. ἸῸ - ΧΟ Ὁ Χριστὸς καθήμενος ἐπὶ θρόνου, ὡς ἐν 

τῷ ἄνωθι. νομίσματι. --α Χρυσός. 

Βυζάντιον. Ζυγίζει κόκκους ἑνετικοὺς 12 8,48. 

17. 4. ἨΕΝΕΙΟΥΘ: Κεφαλὴ ἀντωπὸς τοῦ βασιλέως φέ- 

ρόντος στέμμα. 
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Ὄπ. τὸ ΒΕΧ: ΟΥ̓ΡΕῚ Σταυρός: ἐν ἑκάστῃ δὲ τούτου 

γωνίᾳ σφαιρίδιον. --α Χαλχός. 

18. (κ ἨΕΝΕΙΟΥΘ: Κεφαλὴ ἀντωπὸς τοῦ βασιλέως φέ- 

ροντος στέμμα. ᾿ 

Ὄπ.  ΒΕΧ ΟΥΡΕΙ. Σταυρός. --- Χαλχός. 

19. ἧς ἨΕΝΕΙΟΥΘ : Σταυρός. 

Ὄπ. ἧξ ΒΕΧ ΟὙΡΕΙ: Πύργωμα (πύλη;) ὡς ἐν τοῖς 

γομίσμασι τῆς Γενούης. --- Κρᾶμα. Δηνάριον. 

20. «(ἡ ἩΒΝΕΙΟΥΒ: Σταυρός: ἐν τῇ πρώτῃ χαὶ τετάρ- 

τῇ τούτου γωνίᾳ σφαιρίδιον. 

π. ἐς ΒΕῈΧ ΟὙΡΕΙ: Ὁ αὐτὸς ὡς ἐν τῷ προηγουμένῳ 
͵ὔ ὦ - ,ὔ 

νομίσματι τῦπος. --- Κρᾶμα. Δηνάριον. 

Ἔρρῖχος Β΄. 

(1286 --- 1910). 

21. Η’ ΒΕῚ: Ὀ᾽ΊΗΕΙ, Ἐ(Ρ᾽ ΗΠΡ. Ὁ’ βασιλεὺς ὄρθιος καὶ 

ἀντωπός, φέρων ἐν τῇ κεφαλῇ στέμμα, χρατῶν δὲ τῇ μὲν δε- 

ξιᾷ δόρυ ἐφ᾽ οὗ σταυρός, τῇ δὲ ἀριστερᾷ σφαῖραν σταυροφύρον. 

Εἶν τῷ πεδίῳ ροδοειδὲς κόσμημα. Τὸ ὅλον ἐντὸς διπλοῦ χύκλου 

ἐκ σφαιριδίων. 

Ὄπ. Ι΄ - ΧΟ. Ὁ Χριστὸς ἀντωπὸς περιθαλλόμενος τὴν 

χεφαλὴν ὑπὸ στεφάνης, χαθήμενος δ᾽ ἐπὶ θρόνου, καὶ τῇ μὲν ὃε- 

ξιᾷ εὐλογῶν, τῇ δὲ ἀριστερᾷ χκρχτῶν τὸ εὐαγγέλιον. Τὸ ὅλον 

ἐντὸς διπλοῦ χύχλου ἐκ σφαιριδίων. -- Χρυσός. 

Βυζάντιον. Ζυγίζει χόχχους ἑνετιχοὺς 69. 

Ὃ κ. 46 Βοχίὸγ ἐδημοσίευσε δύο ὅμοια βυζάντια φέ- 

βοντα ἐν τῷ πεδίῳ ὡς πάρεργον σύμθολον ροδοειδὲς κόσμημα" 

ἀλλ ἐπειδὴ ἀμφότερα εἶναι καχῆς διατηρήσεως, ἔν τινι ἐξ αὐ- 

τῶν παρεμορφώθη χαὶ τὸ σχέδι ον τῆς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ, 
Ν , ἘΞ ᾿ »“ 

ὅστις παρίσταται χρατῶν διὰ τῶν δύο χειρῶν ἐπὶ τῶν γονάτων 
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σταυροφόρον σφαῖραν. Ὅθεν τὸ ἄνωθι βυζάντιον ἐπέρχεται 

συμπληροῦν τὸν τύπον τῶν δύο ἄλλων τῶν ὑπὸ τοῦ εἰρημέ- 

νου ἐχδοθέντων. Ὁ δὲ χ. ἀ6 νορ6 ἐδημοσίευσε δύο ἕτερα 

φέροντα ἐν τῷ πεδίῳ σταυρὸν ἀντὶ τοῦ ροδοειδοῦς χοσμήμα- 

τος. Καὶ ὁ μὲν κ. ἀ6 Ποζίόγα ἀποδίδει τὰ βυζάντια ταῦτα 

εἰς Οὕγωνα τὸν Γ΄, ὁ δὲ κι δ γορίό φρονεῖ ὅτι ἕνεχα τῆς 

γαλλικῆς ἐπιγραφῆς δὲν δύνανται ταῦτα ν᾽ ἀνήχωσιν εἰς Οὕὔ- 

γωῶνα τὸν Γ΄, ἀλλ εἰς Ἐρρῖκον Β΄ ἢ Οὕὔγωνα Δ΄, ὧν ἐπίσης 

τὰ ὀνόματα ἄρχονται ἐκ τοῦ στοιχείου Η, τεχμαιρόμενος δὲ ἐκ 
“ ᾿- ᾿ Ξε ΠΝ , , 

τοῦ οοδοειδοῦς χοσμήματος καὶ τοῦ σταυροῦ, παρέργων συμθό- 

λων εὑρισχομένων ἐπὶ μόνων τῶν γρίστων τοῦ Ε᾽ ρρίκου Β᾽, ἀπο- 

δίδει εἰ: τοῦτον τὸν βασιλέα τὰ περὶ ὧν ἡμῖν ὁ λόγος βυζάντια. 

Τὸ ζήτημα φαίνεται χαθ᾽ ἡμᾶς λελυμένον, ἀσπαζόμεθα δὲ πλη- 

ρέστατα τὴν γνώμην τοῦ διαχεχριμένου νομισματολόγου. 

ὁ. ἨΕΝΗῚΙ .. ΒΕῚ: ὉΕ.. Ὃ βασιλεὺς ἀντωπὸς φέρων 

ἕν τῇ χεφαλῇ στέμμα χαὶ καθήμενος ἐπὶ πολυτελοῦς θρόνου, 

χρατῶν δὲ τῇ μὲν δεξιᾷ σκῆπτρον, τῇ δὲ ἀριστερᾷ σφαῖραν 

σταυροφόρον. 

Ὄπ. Ξε ἹΕΕΥΒΑΙῈΜ ἘΠ᾿ ΟΙΡΕ. Ὃ λέων τῶν ΛΔου- 

σινιανῶν ἀνορθούμιενος πρὸς ἀριστερά. Ἔν τῷ πεδίῳ ὄπισθεν 
ι 

τῆς οὐρᾶς τοὺ λέοντος τρία μικρὰ ον. -- [Αργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει χόχχους ἑνετιχοὺς 99 ὅλ. 

29. ΗΕΝΗΕΙ .. ΒΕῚ θ᾽. Ὁ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρό- 

νου ὡς ἐν τῷ ἄνωθι νομίσματι. 

Ὄπ. τῷ ἹΕΕΥΒΑΙΕῈΜ ΕΠ’ ΟΗΙΡΕ. ὋὉ λέων τῶν Λου- 

σιγιαγῶν ἀνορθούμενος πρὸς ἀριστερά. Ἔν τῷ πεδίῳ μεταξὺ 

τοῦ σώματος τοῦ λέοντος χαὶ τῆς ἀνορθουμένης οὐρᾶς μέγα 

σφαιρίδιον, τρία δὲ ἄλλα μιχρὰ ὄπισθεν αὐτῆς. ---οἴλργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει χόκχους ἑνετιχοὺς 91 7,8. 

24. ἨΕΝΕΙ. ΒΕῚ ΠΕ. ὋὉ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρό- 
ε » γ ὯΝ ι , 

νου ὡς ἐν τοῖς ὁυσὶ προηγουμένοις νομίσμασιν. 
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Ὄπ. ὁ ΒΕΌΘΑΙ, Μ ἘΠ᾿ ΟΗΙΡΕ᾽. Λέων ὡς ἐν τῷ προη- 

γουμένῳ νομίσματι. ---ο ΓΑργυρος. 

Ἡμίνροσσον. Ζυγίζει χόχχους ἑνετιχοὺς 39 5,8. 

Ὃ ὈἘρρῖχος Β΄, ἀναδὰς τὸν θρόνον τῷ 12) 80, ἐδασίλευσε 

μέχρι τοῦ ἔτους 1924, ἀλλ᾽ ἡ βασιλεία αὐτοῦ διχχόπτεται καὶ 

διαιρεῖται εἰς δύο περιόδους. Διότι ὁ ἀδελφὸς αὑτοῦ ᾿Αμάλρι- 

χος, ἁρπάσας τὴν ἐξουσίαν, ἐχυδέρνα ἀπὸ τοῦ ἔτους 1904 μέ- 

χρι τοῦ 1910, ὅτε τούτου δολοφονηθέντος ἀνεχτήσατο τὴν 
Σ " ἈΤΕΣ - “ . ,ὕ ΄, , 
ἀρχὴν ὁ Ἔρρῖκος, ὅστις καὶ ἐθασίλευσε μέχρι θανάτου. 

Καὶ χατὰ μὲν τὴν πρώτην περίοδον τῆς βχσιλείας τοῦ 

Ερρίκου Β΄ φρονῶ ὅτι ἐχόπησαν τὰ ἄνωθι ὑπ᾽ ἀριθμὸν 22 χαὶ 

20 περιγραφόμενα γρόσσα καὶ τὸ ὑπ᾽ ἀριθμὸν 24 ἡμίγροσσον, 

κατὰ τὴν πρώτην ἢ τὴν δευτέραν περίοδον, ἀδιαχοίτως, ἅπαντα 

τά τε βυζάντια καὶ δηνάρια, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν ἀποκλει- 

στιχῶς τὰ Ὑοόσσα χαὶ ἡμίγροσσχ, τὰ φέροντα ἐν τῷ ὄπισθαν 5 γί ΓΕ ΞΡ ᾿ 
τὸν σταυρὸν τῆς ᾿Ιερουσαλήμ, ἅπερ παραχατιόντες θέλομεν πα- 

ριγράψει. 
3 

Αμάλριχος. 

2ὅ. ἄς ΜΑΙΒΙΟ᾽ ΑΟΥ̓ΒΝΑΤΟΕΒ ΟΙΡΕΙ. Λέων ἀνορ- 

θούμενος πρὸς ἀριστερά. 

Ὄπ. ἀν ΠΕΝΕΙΟ ΙΒῊΜ Εὶ ΟΙἹΡΕΙ ΒΕΧ. Σταυρός" ἐν 

ἑκάστῃ δὲ τούτου γωνίᾳ μιχρὸς σταυρός. --α ΓΑργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει χόχχους ἑνετιχοὺς 86 544 ἢ 

26. ᾿Επιγραφὴ ἐν δυσὶ χύχλοις" ἐν μὲν τῷ ἐξωτεριχῷ 

“ξὸ ἈΜΑΙΕΙΟ ΤΙΒΕΝΘΒΙΘ ΠΟΜΙΝΙΒ, ἐν δὲ τῷ ἐξωτεριχῷ : ΟἹΡῚ 

ΟΑΥΒΝΑΤΟ ΚΕ ΒΕΤΟΒ: ᾿Εν τῷ μέσῳ λέων ἀνορθούμενος πρὸς 

ἀριστερά. 

Ὄπ. «Ὁ 1ΒΠ᾿Μ: ΕΤ ΟἹΡΕΙ ΒΕΟΙῚΒ ΕἸΠΙΥΒ : Θυρεὸς 

διηρημένος εἰς δύο μέρη καὶ φέρων τὰ ἐμολήματα τῆς ἹἹερου- 
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σαλὴμ. χαὶ τῆς Κύπρου, ἤτο. τὸν σταυρὸν μετὰ τεσσάρων μι- 

χρῶν σταυρῶν ἐν ταῖς γωνίαις χαὶ τὸν ἀνορθούμενον λέοντα. 

Εἱκατέρωθεν τοῦ θυρεοῦ καὶ ὑπὲρ αὐτὸν ἀνθέμια. --λργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει χόχχους ἑνετιχοὺς 19 84 Σ 

ΩΣ ᾿Επιγραφὴ ἐν δυσὶ χύχλοις“ ἐν μὲν τῷ ἐξωτεριχῷ 

ΞΞ ἈΜΑΙΕΙΟ᾽ ΤΙΒΕΝΘΙΒ ΠΟΜΙΝΌΒ, ἐν δὲ τῷ ἐσωτερικῷ 

ΟἸΡΕΙ ΟὙΒΝΑΤΟ᾽ Κ᾿’ ΒΕΤΟΗΒ. Ἔν τῷ μέσῳ λέων ἀνορθού- 

μένος πρὸς ἀριστερά. 

Ὄπ. - ΗΕ (Μ:Ὲ ἘΤ΄: ΟἹΡΕΙ ΒΕΟΙΒ: ΕἸΠΙΨΘ. Θυρεὸς 

ὡς ἐν τῷ προηγουμένῳ νομίσματι. -- ἴλργυρος. 

Γρύσσον. Ζυγίζει κόχκχους ἑνετιχοὺς 80 3ζχῳ. 

28. ΓΑλλο, κατά τε τὰς ἐπιγραφὰς καὶ τοὺς τύπους ὅ- 

μοιον τῷ προηγουμένῳ νομίσματι, διαφέρον δὲ μόνον χατὰ τὴν 

διευθέτησιν τῶν μερῶν τοῦ πρὸς ἀριστερὰ τοῦ θυρεοῦ ἀνθε- 

μίου. ---- ΓἌργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει χόκχους ἑνετιχοὺς ὃ4 4. 

29. ᾿Επιγραφὴ ἐν δυσὶ κύκλοις ἐν μὲν τῷ ἐξωτερικῷ 

᾿Ξ ΑΜΑΙΕΙΟΘ᾽ ΤΙΒΕ. 51 ΠΟΠΝΙ͂ΝΙ, ἐν δὲ τῷ ἐσωτερικχῷ ΟἹΡΕῚΙ 

ΟΥΒΝΑΤ Εὶ ΒΕΤ. Ἐν τῷ μέσῳ λέων ἀνορθούμιενος πρὸς ἀ- 

ριστερά. 

Ὄπ.  ΙΒΠΜ ΒΕ’ ΟΙΡΕΙ ΒΕΘΙ᾽ ΕἸΠ15. Θυρεὸς ὡς ἐν 

τοῖς τρισὶ προηγουμένοις νομίσμασι, φέρων τὰ ἐμόλήματα τῆς 

Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς Κύπρου ἄνευ τῶν περὶ τὸν θυρεὸν ἀνθε- 

μίων. --- [Λργυρος. 

Ἡμίγροσσον ἐκ τῆς ἰδιαιτέρας συλλογῆς τῆς Α. Μ. τοῦ 

βασιλέως τῆς ᾿Ιταλίας ἐν Ταυρίνῳ. 

Ὃ ᾿Αμάλριχος, ἀδελφὸς τοῦ ᾿Βορίκου Β΄ χαὶ ἐπίτιτλος ἡ- 

γεμὼν τῆς Τύρου, κατορθώσας διὰ πολλῶν οαδιουργιῶν ν ἀ- 

νακηρυχθῇ τῷ 1904 ὑπὸ τῆς ὑπερτάτης αὐλῆς χυθερνήτης τῆς 

Κύπρου, ἥρπασε τὴν ἐξουσίαν. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἀφῆκεν ἐπὶ 

ψιλῷ ὀνόματ' τὸν τίτλον τοῦ βασιλέως εἰς τὸν Ἔρρῖκον, πε- 
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ριορίσας αὐτὸν εἴς τι χωρίον παρὰ τὴν Λευχωσίαν᾽ μετὰ ταῦτα 

ὅμως ἐσφετερίσατο ὅλως τὴν ἀρχήν, καὶ τὸν μὲν ᾿Ερρῖκον ἐξώ- 

ρίσεν εἰς ᾿Αρμενίαν, αὐτὸς ὃ δ᾽ ἐκυδέρνα ὡς ἀπόλυτος κυριάρχης 

μέχρι τοῦ 1910, ὅτε ἐδολοφονήθη. 

Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμὸν 2ὅ γρύσσον ἐδημοσίευσε χατὰ πρῶτον ὁ 

χ. ἀ6 Βοζίάγ, ἀλλὰ τὸ νόμισμα, ὅπερ εἶχεν ἴδε: ἐν Σμύρνῃ 

εἰς χεῖρας τοῦ ΒΟΙΙΕΙΙ, ἦτο καχῶς διατετηρημένον χαὶ δὲν ἀ- 

νεγινώσχοντο ὁλόκληροι αἱ ἐπιγραφχί" διὸ ὁ χ. ἀ6 ψοριὸ ἐ- 

ξέφρασεν ἀμφιδολίας ὡς πρὸς τὴν ὑπὸ τοῦ χ. 46 Βοζίὁγ6 ὀρ- 
᾽ , 

θὴν ἀνάγνωσιν τῶν ᾿ἐπιγραφῶν (α). Τὸ νόμισμοι ἐχεῖνο ἀνῆχον 

οὐχὶ εἰς τὸν ΒΟΙΓΩΙ], ἀλλ᾽ εἰς τὸν ἐν Λάρναχι κ. Δ. Πιερίδην, 

οὗ τινος ἀπέχτησα τῷ 1890 ὁλόκληρον τὴν συλλογὴν τῶν χυ- 

πριαχῶν νομισμάτων, περιῆλθεν εἰς τὴν ἐμὴν κατοχήν. Καὶ 

χατ ἐκείνην τὴν ἐποχὴν ἦτο μονχδιχόν, ἀχολούθως ὅμως ἀπέ- 

χτησα δύο ἄλλχ χομμάτια ἐντελεστάτης διατηρήσεως πρὸς 

διασαφήνισιν λοιπὸν τοῦ ζητήματος χαὶ ὧα βεθχιωθῇ ἡ ὀρθὴ 

ἀνάγνωσις τοῦ κ. 46 Βοχίὸγα ἐδημοσίευσαλ τῷ 1866 ἐντελὲς 

ἀπεικόνισμα ἑνὸς τῶν τῆς ἐμῆς συλλογῆς, ἐξέδωχα δὲ ταὐτο- 

χρόνως χαὶ τὸ ἄνωθι ὑπὶ ἀριθμὸν 29 ἡμίγροσσον (β). Πρὸς δὲ 

Ὑρόσσον τι ὅμοιον τοῖς ἀνωτέρω ὑπ᾽ ἀριθμὸν 26, 27 χαὶ 28 

περιέγραψεν ὁ χ. 46 Νορὰ χωρὶς νὰ συνεχδώσῃ χαὶ τὸ ἀπει- 

κόνισμα αὐτοῦ. ἔΑν, ὡς δὲν ἀμφιθάλλομεν, εἶναι: ἀχριθὴς ἡ πε- 

ρ'γραφή, τὸ νόμισμα εἶναι διάφορον, διότι ἐν πενΝ ἴω τὸ 

τι ὄνομα ἀναγινώσχεται συντετμιημένον ΑΜΑΙ, ἐν δὲ ϊς ἡμέε- 

τέροις ΑΜΑΤΕΙΟ. 
᾿'Ως πρὸς τοὺς χρόνους παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ὑπ᾽ ἀριθμὸν 

Ὁ γρόσσον ἐκόπη πιθανῶς χατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ἡγεμο Ὶ Ι 
ε, ΤᾺ , Ἶ 

νείας τοῦ ᾿Αμαλρίχου, ὅτε οὗτος δὲν εἰχεν ἀκόμη το ολμ υνῆσξει νὰ 

(.) ον. Νυτη. 1864, σελ. 287. 

(.) ον. Ναχαίβιη. 1860. σελ. 125. 
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ωἼΦ “{ : Γαι ᾽, διὲὶ ᾿ » , » ᾿ . νὰ 
σφετερισθῇ ὅλως τὴν ἐξουσίαν, διὸ καὶ ἐνεχάραξε μὲν τὸ ἴδιον 

ὄνομα ὡς κυδερνήτου, δὲν παρέλειψεν ὅμως καὶ τὸ τοῦ ᾿Ερρί- 

χου ὡς βασιλέως: ἀκολούθως δ᾽ ἔκοψΞ τὰ ἄλλα γρόσσα καὶ τὸ 

ἡυίγροσσον ἅπερ φέρουσι μόνον τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

"Ἐρρῖχος 

(4310 -- 1394). 

90. ΠΕΝΕΙ" ΒΕῚ ΠΕ}: ὋὉ βασιλεὺς ἀντωπὸς φέρων ἐν 

τῇ κεφαλῇ στέμμα χαὶ καθήμενος ἐπὶ θρόνου, οὗτινος οἱ πό- 

δὲς παριστῶσι τὸ πρόσθιον λέοντος" χρατεῖ τῇ μὲν δεξιᾷ σχῆ- 

πτρον, τὴ δὲ ἀριστερᾷ σφαῖραν σταυροφόρον. Ἔν τῷ πεδίῳ 

πρὸς ἀριστερὰ Ε᾿ 

Ὄπ. Φ- ἹΕΕΥΒΑΙΝ Ἐ ΒΚ ΟΗΙΡ. ὋὉ. σταυρὸς τῆς ἹἸς- 

ρουσαλήμ, ἤτοι μέγας σταυρὸς μετὰ τεσσάρων μιχρῶν ἐν “ταῖς 

γωνίαις. ---- Αργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζ ει χόχχκους ἑνετ. 89. 

91. ἸΗΕΝΕΙ: :ΒΕῚ: ΠΕ: ὋὉ βασιλεὺς καθήμενος 
, ε ᾽ “ ἣΝ 

θρόνου ὡς ἐν τῷ ἄνωθι νομίσματι. ᾿Εν τῷ ΘΝ πρὸς δὲ 
ῃ 

υὲν ἕν, πρὸς ἀριστερὰ δὲ δύο χρίνα. 

Ὄπ. -ῷἪἬ ΙΕΕΥΒΑΙ,Μ Ε ἢ ΒΗΙΡΗ. Ὁ σταυρὸς τῆς Ἱε- 

ρουσαλήμ.. --α ἼΑργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει κόχχους ἑνετ. 82 'χ8:: 

82. ἩΒΝΗΙ ΠΒΕῚ ΕΠ. Ὁ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρό- 

νου. ᾿Εν τῷ πεδίῳ πρὸς ἀριστερὰ ἀστήρ. 

Ὄπ. -ῷὸἪἮ ἹΒΕΥΒΑΙ ὟΝ Ἐ Ρ’ ΟΗΙΡΕ. Ὃ σταυρὸς τῆς ἽἹε- 
ρουσχλήυ.. -- ΓΑργυρος 

Γρόσσον. Ζυγίζει χύχχους ἑνετ. 87 ΓΑ 

89, ΠΕΝΗΕΙ ΒΕῚ ΚΒ: ὋὉ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρό- 
. 2 γπ δ: “»ἤ ἣ ᾿ 

γου. Εν τῷ πεδίῳ πρὸς ἀριστερὰ Ἐ᾿ 
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Φ ΙΕΒΥΒΑΙ ἊΜ Εὶ Ὁ ΟῊΙΡ. ὋὉ σταυρὸς τῆς Ἱε- 

ρουσαλήμ. --- ΓΑργυρος. 

Ἡμίγροσσον. Ζυγίζει κόκκους ἑνετ. 42 5... 

94. ἃ ΠΕΝΕΙ: ΒΕῚ ΠΕ. ὋὉ βασιλεὺς χαθήμενος ἐπὶ 

θρόνου. Ἔν τῷ πεδίῳ πρὸς ἀριστερὰ ἀστήρ. 

Ὄπ. τ ἹΒΕΥΒΑΙΝΜ Εὶ θ᾽ ΘΗΙΡΕ. ὋὉ σταυρὸς τῆς Ἱε- 
ρουσαλήμ.. ---- ΓἌργυρος. 

Ἡμιίγροσσον. Ζυγίζει χόχχους ἕνετ. 43 ὅκ. 

90. ΗΕΝΒΙῚ ΒΕῚ ῬΕ. ὋὉ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θοό- 

γου. Ἐν τῷ πεδίῳ πρὸς ἀριστερὰ σταυρός. 

Ὄπ.  ΤἸΕΕΥΒΑΤΙΝ Εὶ Ῥ᾽ ΟΗΙΡΕ᾽. Ὃ σταυρὸς τῆς Ἱε- 

ρουσαλήμ.. ---α ἴΛλογυρος. 

| Ἡμιίγροσσον. Ζυγίζε: χόχχους ἕνετ. 41 5,5. 

96. ὦ’ ΠΕΝΕΙ: ΒΕῚ: ΠΕ. Σταυρός: ἐν ἑκάστῃ δὲ τού- 

του γωνίᾳ σφαιρίδιον. 

Ὄπ. -Ὦ 1Ε1ΓΜ Εὶ Ρ᾽ ΟΗΙΡΗ᾽. Λέων ἀνορθούμενος πρὸς 

ἀριστερά. -- Κρᾶμα. Δηνάριον. 

Ὃ Ἔρρῖκος ἀναχτήσας τὸν ἁρπαγέντα θρόνον ἐτροποποίησε 

ῶ- 

4 » ᾿ -“» , “«- [ ἮΝ “- ,ὕὔ 

τὴν ἐπὶ τῶν νομισμάτων τῆς πρώτης περιόδου τῆς βασιλείας 

αὐτοῦ ὑπάρχουσαν εἰκόνα τοῦ χαθημένου βασιλέως, ἀπεμιμήθη 

δὲ τὴν ἐν τοῖς γιλιάτοις τῶν βασιλέων τῆς Νεχπόλεως Καρό- 
“-" “ , ε -" , ε ἴω 

λου τοῦ Β χαὶ Ροδέρτου, τὰ ὁποῖα ἔχαιρον μεγάλην ὑπόλη- 

ψιν εἰς τὸ ἐν ᾿Ανατολῇ ἐμπόριον. Ἔν δὲ τῷ ὄπισθεν διετή- 
᾿ Ν “Ξ ε , ἃ δῷ ε » , 

ρὴσε τὸν σταυρὸν τῆς Ἱερουσαλήμ, ὁν πρῶτος ὁ ᾿Αμάλριχος 

ἐνεχάραξεν ἐπὶ τῶν ἑχυτοῦ νομισμάτων. 

Οὕγων Δ΄. 

(1924 --- 1958). 

91. ΗνΝαΥΙ ΒΕῚ ὉΠ. Ὃ βασιλεὺς ἀντωπὸς φέρων ἐν τῇ 
τ ΄ ἢ , εχ ῃ φυνν τ νος 

χεφαλῇ στέμμα καὶ καθήμενος ξεπι θρόνου, Οὐτινος Οἱ ποὸες 
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παριστῶσι τὸ πρόσθιον λέοντος " χρατεῖ τῇ μὲν δεξιᾷ σκῆπτρον, 

τῇ δὲ ἀριστερᾷ σφαῖραν σταυροφόρον. Ἔν τῷ πεδίῳ πρὸς ἀ- 

ριστερὰ Β. 

Ὄπ, τῷ ἹΕΒΕΥΒΑΙ Μ Εὶ ΡῈ ΟΗΙΡΕ᾽. Ὁ σταυρὸς τῆς 

Ιερουσαλήμ.. ---α [Αργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει χόχχους ἑνετιχοὺς δ8ὃ 14 Ξ 

98, ἩΝΟΥΝΕ ΒΕῚ ΠΕ. ὋὉ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρό-- 

νου ὡς ἐν τῷ προηγουμένῳ νομίσματι. ν τῷ πεδίῳ πρὸς ἀ- 

ριστερὰ μὲν 8, πρὸς δεξιὰ δὲ μικρὸς. σταυρός. 

Ὄπ. τῷ ἹΕΕΥΒΑΙ Μ Εἰ ἢ ΟΗΙΡΕ. Ὁ σταυρὸς τῆς Ἱ1ε- 

ρουσαλήμ.. ---Αργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει κόκκους ἑνετ. 84 844. 

99. ΗΕ ΒΕῚ ὉΕ. Ὁ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρό- 
ψση ΞΞ- Ν, ᾿ ᾽ Α -“ ε ΄ὔ « ζ΄, 

νου. Ἔν τῷ πεδίῳ πρὸς ἀριστερὰ (6, τοῦ ὁποίου ὑπέρχειται 

μιχρὸς σταυρός. 

Ὄπ. -ῷἪ ἹΒΕΥΒΑΙΜ Εὶ θ᾽ ΟῊΙΡΕΕ. ὋὉ σταυρὸς τῆς 

Γερουσχλήμ.. --- Αργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει κόκκους ἑνετ. 86 7,5. 

40. ΗΝΟΝΕ ΒΕῚ ΠΕ. Ὃ βασιλεὺς χαθήμενος ἐπὶ θρό- 

γου. Ἔν τῷ πεδίῳ πρὸς ἀριστερὰ μὲν Β, πρὸς δεξιὰ δὲ σφαι- 

ρίδιον. 

Ὄπ. - ἹΕΕΥΘΑΙ Μ Εὶ Ρ̓ ΘΗΙΡΗΕ. Ὁ σταυρὸς τῆς Ἱε- 

ρουσαλήμ.. --Άργυρος. 

Ἡμίγροσσον. Ζυγίζει κόκχους ἕνετ. 44 ὅ,. 

41. ἩΝΟΥΝΕ ΒΕῚ ΡῈ. Ὁ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρό- 

γου. ᾽Εν τῷ πεδίῳ πρὸς ἀριστερὰ Β. 

Ὅπ. - ΙΒΕΥΒΑΙ ΜΕ Ῥ᾽ ΟἩΙΠΡΕ᾿. Ὁ σταυρὸς τῆς Ἱε- 
ρουσαλήμ.. --οἼΑργυρος. 

Ἡμίγροσσον. Ζυγίζει κόκχους ἕνετ. 44 1,4.. 

42. ὅς ἩΥΘΥΕ: ΒΕῚ: ΠΕ). Σταυρός ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ 
, 7ὔ "ὮΝ 

τούτου γωνίᾳ σφχιρίδιον. 
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Ὄπ. -Ὦ ἸΕΠΝ Εὶ θ᾽ ΟἬΗΙΡΗΕ. Λέων ἀνορθούμενος πρὸς 

ἀριστερά. - Κρᾶμα. -- Δηνάριον. 

Πέτρος Α΄. 

(1998 ---1909)-: 

43, ὅς ΡΙΕΒΕ ΒΟΙ-: ΕΒ ΟΕΒΥ.. Ὁ βασιλεὺς ἀντωπὸς 

φέρων ἐν τῇ χεφαλῇ στέμμα καὶ χαθήμενος ἐπὶ θρόνου γοτθι- 

χοῦ ρυθμοῦ: χρατεῖ τῇ μὲν δεξιᾷ ξίφος, τῇ δὲ ἀριστερᾷ σφαῖ- 

ρᾶν σταυροφύρον. Παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ πρὸς δεξιὰ θυρεὸς 

ἐν ᾧ λέων ἀνορθούμενος. 

Ὄπ. τ ΖΑΙΕΜ. Ε ΡΕ ΒΗΙΡΕΕ. Ὁ σταυρὸς τῆς Ἱε- 

ρουσαλήμ.. --ο΄Αργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει χόχχους ἕνετ. 70. 

44. ἢ ῬΙΝΒΗ ῬΑ ΤᾺ ΘΕΆ" ΚΠ ἜΟΙ. 

Οἱ βασιλεὺς γενειάτης χαὶ ἀντωπός, φέρων ἐν τῇ κεφαλῇ στέμ- 

μα χαὶ χαθήμενος ἐπὶ πολυτελοῦς θρόνου γοτθιχοῦ ρυθμοῦ᾽" 

κρατεῖ τῇ μὲν δεξιᾷ ξίφος, τῇ δὲ ἀριστερᾷ σφαῖραν σταυροφό- 

ρον. Παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ πρὸς δεξιὰ θυρεὸς ἐν ᾧ λέων ἀ- 

νορθούμενος. 

Ὄπ. - ΠΕ ΙΒΕΥΖΑΙΕΜ: Ἐ ΡῈ ΟΗΙΡΕΕ;. Σταυρὸς 

τῆς ᾿Ιερουσαλήμ.. ---- Ἄργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει κόκκους ἑνετ. 88 ὅψε. 

46. ς ΡΙΒΕΕ ΡΑΒ τὰ ΟΕΑΟ᾽ θ᾽ ΙΕ ΒΟΙ. Ὁ βα- 

σιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρόνου ὡς ἐν τοῖς προηγουμένοις νομί- 

σμασιν. Ἔν τῷ πεδίῳ πρὸς ἀριστερὰ Ι. 

Ὄπ. ἐ- ΡῈ ΙΕΕΥΒΑΙῈΜ Ζ: ΠΕ ΟΗΙΡΕΕ ὁ Ὁ σταυ- 

ρθὸς τῆς ᾿Ἱερουσαλήμ.. --λογυρος. 

Γρόσσον. Δυγίζει χόχχους ἕνετ. 84 8 : 

46. οο ΡΙΕΒΕ ΠΟΙ ο Ὁ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρόνου. 
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Ὄπ. -ῷὁ ΡῈ ΒΥ ΖΑΙΕΝΜ : ΚΕ ΠΕ ΟΗΙΡΕΕ. ὋὉ σταυρὸς 

τῆς ᾿Ἱερουσαλήμ.. --- [Αργυρος. 

Ἡμίγροσσον. Ζυγίζει κόκκους ἑνετ. 40 ΤΛ,. 

47. ῬΙΕΒΕ ΠΟΙ Ὁ. ὋὉ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρόνου. 

Ὄπ. τὸ ΒΕ ΖΑΙΕΜ ἘΕὶ ΡῈ ΟΗΙΡΕΒΕ. ὋὉ σταυρὸς τῆς 

Ἰἱερουσαλήμ. ----Αργυρος. 

Ἡμιίγροσσον. Ζυγίζει χόχχους ἕνετ. 98 χὰ 

48. ΡΙΒΗ  ἜΒΟΙ ΕΗ Ὃ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ 

θρόνου. 

Ὄπ. τ ΠΕ ΙΕΒΥΘΑΙΕΜ. Ζ. Ὁ ΟΙΡΒΕ. Ὁ σταυρὸς 

τῆς Ἱ᾿Ιερουσαλήμ.. -αΑργυρος. 

Ἡμίγροσσον. ΖΔυγίζει χόχχους ἕνετ. 48 845. 

49. ἡ ΡΙΕΒΕ ΠΕ - Ὁ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρόνου. 

Ὄπ. ᾧ Ρ᾿ἸΕΕΥΖΑΙΕΝ Καὶ θ᾽’ ΟΗΙΡΕΕ. ὋὉ σταυρὸς τῆς 

᾿ἱερουσαλήρ. --- [Αργυρος. 

Ἡμίγροσσον. Ζυγίζει κόκκους ἑνετ. 42 ὅλο. 

ὋὉ υἱὸς τοῦ Πέτρου Α΄, ὁμώνυμος ὧν τῷ πατρί, ἐθασί- 

λευσεν ἀμέσως μετ' αὐτόν" ἐπειδὴ δὲ τὰ νομίσματα ἀμφοτέρων 

τῶν βασιλέων τούτων φέρουσι τὸ αὐτὸ ὄνομα, εἶναι δυσχερὲς 

γὰ σαφηνισθῇ τίνα ἐξ αὐτῶν ἀνήχουσιν εἰς Πέτρον τὸν Α΄ χαὶ 

τίνα εἰς Πέτρον τὸν Β΄. Οἱ χκ. 46 Μ45-]1, αἰγὶ χαὶ 46 Βοζίὰ-- 

ἴ6, πραγματευθέντες τὸ ζήτημα, εἰς οὐδὲν ὁριστικὸν συμπέ- 

ρασμα κατέληξαν, ὁ δὲ κ. 46 Νορὸ ἕν μὲν νόμισμα, λατινι- 

χὴν φέρον ἐπιγραφὴν ἀποδίδει δημοσιεύσας εἰς Πέτρον τὸν Β΄, 

περὶ δὲ τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν γαλλικὰς φερόντων ἐπιγρα- 

φὸς ἀποφαίνεται ὅτι ἀνήχουσιν εἰς Πέτρον τὸν Α΄. Καθ᾿ ἡμᾶς 

εἶναι εὐχερὴς ἡ διάκρισις Πέτρος ὁ Α΄, ὧν ἔτι κόμης τῆς Τρι- 

πόλεως, συνέστησε τὸ τάγμα τοῦ ξίφους, ἤτοι ἑταιρείαν σχο- 

ποῦσαν τὸν χατὰ τῶν ἀπίστων πόλεμον" μετὰ δὲ τὴν εἰς τὸν 

θρόνον ἀνάθασιν αὐτοῦ, ἡ ἑταιρεία αὕτη χατέστη ἀληθὲς ἱππο- 

τιχὸν τάγμα, διατηρηθὲν χαὶ ἐπὶ τῶν διαδόχων βασιλέων, οἵ 

“τᾷ σσους-- -- -τ-- 
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" τινες ἐχορήγουν τὰ παράσημα αὐτοῦ εἰς ἄνδρας ἐξαιρετικῆς 

τιμῆς. Ὁ Πέτρος ἵνα. ὑι μείζονα ἀξίαν εἰς τὸ τάγμα τοῦτο 

ἔθετο τὰ παράσημα αὐτοῦ ἐν τῇ ἰδίχ σφραγῖδι (α)" ἀφ᾽ ἑτέρου 

δὲ τρέφων ἄσπονδον χατὰ τῶν Μουσουλμάνων μῖσος χαὶ ἐργα-᾿ 

ζόμενος ἀνενδότως: ὅπως: διοργανώσῃ νέαν σταυροφορίαν πρὸς 

ἀνάχτησιν τῶν ἁγίων τόπων, ἵνα υὴ ψυχρανθῇ ἐν αὑτῷ ὁ δια- 

λογισμὸς οὗτος, συνείθιζε νὰ φε ΡῊ ἀνηρτημιένον ἀπὸ τοῦ λαι- 

μοῦ γυμνὸν ξίφος (β). Παρατηροῦμεν λοιπὸν ὅτι τὰ νομίσμια- 

τὰ τὰ φέροντα τὸ ὄνομα Πέτρος διαιροῦνται εἰς δύο χατηγο- 

ρίας, καὶ εἰς τὰ μὲν ἐξ αὐτῶν παρίσταται ὁ βασιλεὺς χρατῶν 

ξίφος, εἰς ἄλλα δὲ χρχτῶν σχῆπτρον. ᾿Επειδὴ δὲ εἰς οὐδενὸς 

ἄλλου βασιλέως τὰ νομίσματα εἰχονίζεται ὁ βασιλεὺς κρατῶν 

ξίφος, ἀλλὰ πάντοτε σχῆπτρον, δικαιούμεθα, πέποιθα, πληρέ- 

στατα ἀποδίδοντες τὰ φέροντα τὴν εἰκόνα τοῦ βασιλέως μετὰ 

ξίφους εἰς Πέτρον τὸν Α΄, τὰ δὲ παριστῶντα τὸν βασιλέα μετὰ 

σχήπτρου εἰς Πέτρον τὸν Β΄. 

Πέτρος Β΄. 

(1369 --- 1382}. 

50. «ὦ ΡΙΕΒΕΙ ΡΑΒ ΤᾺ ΟΘΒΑΟΘΒ Ὁ ΠΕ ἘΟ. Ὁ βα- 
- 

σιλεὺς ἀντωπὸς φέρων ἐν τῇ χεφαλῇ στέμμα καὶ καθήμενος 
. ᾿ , ἘΣ ΞΕ ι Δι: ς, πρὶ - - 

ἐπὶ θρόνου: κρατεῖ τῇ μὲν δεξιᾷ σκῆπτρον, τῇ δὲ ἀριστερᾷ 
σοχῖοΣ σ ῃ οόρ ΠΠ , σοὺς δας ἢ ὃ πρὸς δεξιὰ 90 φαῖραν σταυροφόρον. Παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ πρὸς δεξιὰ θυ-- 

ρεὸς ἐν ᾧ λέων ἀνορθούμενος, 

Ὄπ. τς ἢ ΙΕΒΥΖΑΙΕΜ ΚΕ θΒ ΟΗΙΡΕΕ. ὋὉ σταυρὸς 
τῆς ᾿Ἱερουσαλήρ.. ----Αργυρος. 

(α) Μαβ8 [ναὐρίθ, Βι οίμ. 46 1 Ἔδο]β ἀο5 οματγέ. 1.δ6 βόγίϑ. 
ΠΡ. Ὁ: 42]. 

(β) Ῥᾷραπο, 1)8116 ἱγχῦρυθϑθ 9 46] ἀοῃιπΐὶο 46] ἀδῃπουθϑὶ 

Π61}18 ατθοΐβ. σελ. 2923. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 97 
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Γρόσσον. Ζυγίζει κόκκους ἕνετ. 88 ὅκ. 

51.  ΡΙΕΕΙΝ ΡΑΒ 1ὰ ΘΟΕΑΟΘᾺΒ Ὁ ΙΒ ΒΟ. Ὁ βα- 

σιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρόνου ὡς ἐν τῷ προηγουμένῳ νομίσμα- 

τι. Ἐν τῷ πεδίῳ πρὸς ἀριστερὰ Ὁ. 

Ὄπ. - ΤῈ ΙΒΕΥΖΑΙΜ Εὶ Ῥ’ ΟΕΙΡΕ: Ὁ σταυρὸς τῆς 
[ερουσαλήμ.. -- ΓἌργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει χόχχους ἕνετ. 87 2, ᾿ 

Ὁ. ἡ ΡΙΈΒΕ ΡΑΒ ΤᾺ ΘΒΑΟῈ Ὁ ΙΕ. Ὁ βασιλεὺς 

καθήμενος ἐπὶ θρόνου. Ἔν τῷ πεδίῳ πρὸς ἀριστερὰ Β. 

Ὄπ. Ὁ ΕΚ ΙΕΕΥΖΑΙΕΜ Εἰ ΠΕ ΟΗΙΡΕ: Ὁ σταυρὸς 
τῆς ἹἹερουσαλήμ.. ----Αργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει χόκχχους ἕνετ. 81 5κ. 

99. ΡΙΕΒΕ ΒΟΙ. Ὃ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρόνου. 

Ὄπ. - ἹΕΕΥΖΑΙΕΜ Ε Ῥ᾽ ΟΗΙΡΕ. ὋὉ σταυρὸς τῆς 

Γερουσαλήμ.. --οἼΑργυρος. 

Ἡμίγροσσον. Ζυγίζει κόχκους ἕνετ. 48 1.4. 

54. ῬΡΙΕΒΕ ΒΟΙ. ὋὉ βασιλεὺς χαθήμενος ἐπὶ θρόνου. 

Ὄπ. -Ὁ ὉΕ ΕΒ ΖΑΙΕΝ Εὶ ΠΗ. 0 σταυρὸς τῆς Ἱ1ε- 

ρουσαλήμ.. ---- Αργυρος. 

Ἡμίγροσσον. Ζυγίζει χόχχους ἕνετ. 41 ΟΡ 

ὅ0. «Ὁ ΡΙΕΕΕ ΒΟΙ. Ὁ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρόνου. 

Ὄπ. ἐ- ΒΙΒΕΥΒΑΙΕΝ Ρ’ ΟΗΙΡΕΕ. Ὁ σταυρὸς τῆς Ἱ-- 
ρουσαλήμ.. ---Αργυρος. 

Ἡμίγροσσον. Ζυγίζει χόχχους ἕνετ. 42 1,4.. 

Ἰάχωξος Δ΄. 

(4382. 1898}. 
56. ΙΑΟΨΕ ΒΟΙ Ὁ. Ὁ βασιλεὺς ἀντωπὸς φέρων ἐν τῇ 

χεφαλῇ στέμμα χαὶ χαθήμενος ἐπὶ θρόνου, οὗτινος οἱ πόδες 

παριστῶσι τὸ πρόσθιον λέοντος" χρατεῖ τῇ μὲν δεξιᾷ σχῆπτρον, 

τῇ δὲ ἀριστερᾷ σφαῖραν σταυροφόρον. 
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Ὄπ. - ΙΒΕΥΧΑΙΕΝΜ Εὶ ΠΕ ΗΘΙΡΕΕ,. Ὁ σταυρὸς τῆς 
Ἱερουσαλήμ... ---Αργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει κόχχους ἕνετ. ὃ6 ϑκ, Ἵ 

ὅ1. ΤΑΟΥΕ ΒΟΙ ᾳ. Ὁ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρόνου. 

ἔπ: τ ΖΑ τος: Ὃ σταυρὸς τῆς ἹἹερουσα- 

λήμ. --- Ἄργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζε: χόχχους ἕνετ. 70 ΊΛ Η 

ὅ8. ΙΛΟΥΕ ΒΟΙ. Ὃ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρόνου. 

ἡ πο τ Ι ἸΘΕΥΖΑΤΟΜο Ὁ. ΒΕ: Ὃ σταυρὸς τῆς 

ΤΙ ερουσαλήμ. ---Αργυρος. 
ἱ 

Γρόσσον. “Ζυὴ ίζει χόχχους ἕνετ. 82. 

ὅ9. ΙΑΘΕχ ΕΟ. ὋὉ βχσιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρόνου. 

Ὄπ. - ἢ ΙΕΕΥΖΑΙΕΜ ΕΒ Ο. Ὃ σταυρὸς τῆς Ἵερου- 
σαλήμ.. ---- [Ἄργυρος. 

Ἡμίγροσσον. Ζυγίζει κόχχους ἕνετ. 44 ὅλ. 

60. ὦ ΤΙΑΘΝῈ ΒΟῚ ὈΕῚ 1. Λέων ἀνορθούμενος πρὸς ἀ- 

ριστερά. Ἔν τῷ πεδίῳ ὄπισθεν τῆς οὐρᾶς τοῦ λέοντος δύο 

σφαιρίδια. 

Ὄπ. “ὦ Εἰ ἹΒΕΥΖΑΙΙΕΜ: Σταυρός. - Κρᾶμα. Δη- 

νάριον. 

61. «ὦ ΙΑΘΟΝΕ ΒΟΙ Ὁ. Λέων ἀνορθούμενος πρὸς ἀρι- 

στερά. 

Ὄπ. - ἸΕΒΥΖΑΙΜ ΟΗ. Σταυρός. ---- Κρᾶμα. Δηνάριον. 

62. ᾿Ὦὸ ἸΑΟΝΕ ΒΟΙῚ Ὁ. Λέων ἀνορθούμενος πρὸς ἀρι- 

στερά. 

Ὄπ.  Εὶ ΙΒΕΥΖΑΙΚΕΙ. Σταυρός" ἐν τῇ δευτέρᾳ τού- 

του γωνίᾳ μιχρὸς σταυρός. --- Κρᾶμα. Δηνάριον. 

Όε 

Μέχρι τοῦ 1866 οὐδὲν νόμισμα τοῦ ᾿Ιχκώδου Α΄ ἦτο 
, 3, Ὁ ΝΜ ᾿ "᾿ ᾿ν ΝΣ ,ὕ ι ΝῬ, 

γνῶστον- χατ ἐχεῖνο ὃς τὸ ἔτος πρῶτος ἐδημοσίευσα τὰ ὃύυο 

ἄνωθι ὑπ ἀρ. 96 χαὶ 7 γρόσσα καὶ τὸ ὑπ᾽ ἀο. ὅ9 ἡμίγροσ- 
Ξ Α Ἂ ᾿ ΠΕΣ δῚ αἰ δι , “ »Ἄ θι 

σον. μετα χαὶι τρῶν ἡνάριων, ἰφοόρῶν τῶν ἀνων!: περιγρᾶ- 
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φέντων (α). Τούτων ἀναδημοσιεύω ἐνταῦθα τὰ δύο γρόσσα καὶ 

τὸ ἡμίγροσσον, προστιθεὶς χαὶ τὸ ἀπειχόνισμα τοῦ ἑτέρου τῶν 

γρόσσων ὅπερ τότε εἶχον παραλείψει. Εἶναι δὲ τὰ γρόσσα τοῦ 

᾿αχώδου Α΄, τοσοῦτον σπάνια, ὥστε ἀμφιόάλλω ἂν ὑπάρχωσι 

χαὶ ἐν ἄλλῃ συλλογῇ πλὴν τῆς ἐμῆς. 

Ἴάνος. 

(1998 -- 1492}. 

68. -ῬὮ ΊΑΝΥς. ΡΑΒ Τὰ ΟΕ ΑΟΘΕ- ΒΕ: ΠΕ" ΒΟΙ. 

Οἱ βασιλεὺς 
Ξ ΕΥ̓́ΞΘῚ, ῃ , ΓΕ ΒΕ ΡΝ Ἂς δεξιᾷ ΓΕΑ Ύ ΞΕ, Ξ - δὲ ᾿ 

μενος επ θονου Ἄρατε" τὴ μεν ξζια σ  ὩΠΊΡΟΝ, τὴ ξ αρι- 

ἀντωπὸς φέρων ἐν τῇ χεφαλῇ στέμμα καὶ καθή- 

-" - ἰφ Α "" , ᾿ “ νΝ 

στερᾷ σφαῖραν σταυροφόρον. Παρὰ τὸν θρόνον πρὸς δεξιὰ θυ- 
᾽ ΄ δ τ ᾿ Αὴ Ὁ 

θεὸς διηρημένος εἰς τεσσαρα διαμερίσματα ὧν τὸ μὲν πρῶτον 

χατέχει σταυρός, τὰ δὲ λοιπὰ τρία λέων ἀνορθούμενος. 

Ὄπ. - θ᾽ ΙΕΕΥΖΑΙΕΜ: Ὁ ΟἸΡΕΕΙ" Ὁ ΑΈΆΜΕΝΙ. Ὁ 

σταυρὸς τῆς ἹἹερουσαλήμ. --Αργυρος. 

Γρύσσον. Ζυγίζει χόχχους ἑνετιχοὺς δΊ1. 

64. ἡ ἸΑΝὼ ΡΑΒΡ̓ΤΑ ΘΟΕΆΑΟΘΙ θῈ ΓΕ ἘΟΙ. Ὁ 

βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρόνου ὡς ἐν τῷ προηγουμένῳ νομίσματι. 

Ὄπ. - Ρ᾽ΙΕΒΕΥΖΑΙΕΜ Ὁ’ ΟΗΙΡΕΕ πὶ Ὁ᾽ ἈἈΜΕΝΙ, 

Οἱ σταυρὸς τῆς ᾿Ἱερουσαλήμ.. ---Αργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει χόχχους ἑνετιχοὺς 84. 

θό. ΤΑΝ γε. ΡΑΒ. ὋὉ βασιλεὺς χαθήμενος ἐπὶ θρόνου 

ἄνευ τοῦ θυρεοῦ. Ἔν τῷ πεδίῳ πρὸς ἀριστερὰ ς. 

Ὄπ. ΤΑ ΟΒΑΟΘΕ ΠΕ" ὉΙΕΙ. Ὁ σταυρὸς τῆς ᾿Ἱερου- 
σαλήμ.. ---Αργυρος. 

Ἡμίγροσσον. Ζυγίζει κόκκους ἑνετ. 36 ὅχ. 
, , 

Ὃ κχ. 46 Βοζίάγ, ἐχδοὺς ἡμίγροσσόν τι διάφορον τοῦ 
ἱ 

(.) ον. Ναχμῃ. 1860, σελ, 128. 

γε  ανππνι,..ὕβ. .- Ὁ σοῖς ἃ 
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ἡμετέρου, ἀπέδωχεν αὐτὸ ὀρθῶς εἰς τὸν ᾿Ιάνον᾽ ἀλλ' ὁ χ. 46 

γορὸ διὰ τὴν ἐν τῇ ἐπιγραφῇ τ εν τοῦ τίτλου βασι- 

ἀμφισόητεῖ τὴν ἀπόδοσιν καὶ φρονεῖ ὅτι 

ἀνήχει εἰς ᾿Ιωάννην τὸν Β΄, εἰ: ὃν ἀποδίδει καὶ ἕτερον ἡμί- 

ηϑῦσσον ἀνῆχον ἐπίσης εἰς τὸν ᾿Ιάνον (α). 

ἡμιγρόσσῳ εὐχρινὴς ἀνάγνωσι: τοῦ ὀνοόμοσιϑς τοῦ ᾿Ιάνου αἴρει 

μὲν πᾶσαν ἀμφιθολίαν, ἐπιθεύχιοῖ δὲ ὅτι χχὶ τὰ ἄλλα δύο 

ἡμίγροσσα ἀνήχουσιν εἰς τὸν αὐτὸν βασιλέα. Ἡ παράλειψις δὲ 

τοῦ τίτλου ὡς βασιλέως τῆς ᾿Αρμενίας οὐδεμίαν σημασίαν ἔχει, 

ἐπειδὴ παρελείφθησαν ὡσχύτως, καὶ τοῦτο ὃν ἔλλειψιν χώρου, 

χαὶ οἱ λοιποὶ τίτλοι αὐτοῦ, ὡς βασιλέως τῆς ᾿Ιερουσαλὴμ. καὶ 

Κύπρου. 

66.  ἸΑΝΥ. 5. ΒΙῸ ῬΕΣ. Λέων ἀνορθούμενος πρὸς ἀξ 

ἰστερά. Ἔν τῷ πεδίῳ μεταξὺ τῶν δύο ὀπισθίων ποδῶν σύμ.- 
“Ὦ 

Θολον ἄγνωστον. 

Ὄπ. τῷ ΕΕΠΝ Εἰ ΠΕ ΟἹΡ. ὋὉ σταυρὸς τῆς “Ἱερουσα- 

λήν.. -“ Ἐρᾶμα. Σεζίνιον. 

617. ὦ ΤΑΝΥΒ ΒΟῚ Ὁ. Λέων ἀνορθούμενος πρὸς ἀριστερά. 

Ὄπ. ΕΒ ΖΑΙΕΜ. Σταυρός. -- Κοᾶμα. Δηνάριον. 

68. - ΙΑΝΥ͂Β ΒΟῚ Ὁ. Λέων ἀνορθούμενος πρὸς ἀριστερά. 

Ὁ ᾿ΕΗΥΖΑΙ Ε. Σταυρός. --- Κοᾶμα. Δηνάριον. 

69. ὦ ΤΑΝ ΕΟΙ ΠΕ. Δέων ἀνορθούμενος πρὸς ἀ- 

ριστερά. 

Ὄπ. - ἹΒΕΖΑΙΕΝ Ἐ. Σταυρός. --- κρᾶμα. Δηνάριον. 

10. Ὁ ΙΑΝΥΘ. ΒΟῚ ὈᾺ ΟΕ. Ὁ σταυρὸς τῆς Ἱερουσαλήμ. 

Ὄπ. -Ὁ ΡῈ ΟΗΙΡΕΒ ἢ ΕΒΙ. Λέων ἀνορθούμενος πρὸς 

ἀριστερά. --- Κρᾶμα. Δηνάριον. 

Ξ 

() ον. Ναχμη. 1864, σελ. 289 χαὶ 290. 



82 ἈΝΕ ΑΘΟΙ ἈΞ Ν ΟΜ ΣΦ ΜΝΑ ΤΑ 

Ιωάννης Β 

(1482 --- 1458). 

11. ἸΟΗΑΝΕΒ: ΡΕῚ ΟΕ Α. Ὃ βασιλεὺς ἀντωπὸς φέρων 

ἐν τῇ κεφαλῇ στέμμα καὶ καθήμενος ἐπὶ θρόνου, οὗτινος οἱ 

πόδες παριστῶσι τὸ πρόσθιον λέοντος. χρατεῖ τῇ μὲν δεξιᾷ 

σχῆπτρον, τῇ δὲ ἜΠΡ ΤΗΣ σφαῖραν σταυροφόρον. 

Ὄπ. τ ΗΙΒΙ(Μ: ΕΤ: ΟἹΙΡΕΙ: ΒΕΧ. Ὁ σταυρὸς τῆς 

[ερουσαλήμ.. ---- Ἄργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζε: χόχχους ἕνετ. ΤΌ. 

12. ἸΟΗΑΝΕΒ: ΠΕῚ ΟΕ Α. ὋὉ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ 

θρόνου ὡς ἐν τῷ προηγουμένῳ νομίσματι. 

π. ἐσ ἸΙΗΕΠΝ ΕΤ ΟἸΡΕΙΕ: ΒΕΧ. Ὃ σταυρὸς τῆς 
[ἱερουσαλήμ.. ---- Αλργυρος . 

Γρόσσον. Ζυγίζει κόχκους ἑνετ. 75 ὅ48. 

19. ΙἸΟΔΑΝ ΒΕΧ: ἢ. Ὃ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρόνου 

ὡς ἐν τοῖς προηγουμένοις νομίσμασιν. ᾽Εν τῷ πεδίῳ πρὸς ἀρι- 

στερὰ σύμθολον ἄγνωστον. 

Ὄπ. 4» ΙΕ ΖΑΙ Μ: ΒΕ: Ὁ: ΟΕΙΡΕ. Ὃ σταυρὸς τῆς 

Γερουσαλήμ.. --- ΓΑργυρος. 

Γρόσοον. Ζυγίζει χόκχους ἑνετ. 617 5,8. 

14. ΤἸΤΕῊΉΑΝ ΒΕῚ Ὁ. Ὁ βασιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρόνου 

ὡς ἐν τοῖς προηγουμένοις νομίσμασιν. ᾿Εν τῷ πεδίῳ πρὸς ἀρι- 

στερὰ ροδοειδὲς χόσμημα. 

Ὄπ. ᾧ ΙΕΕΎΥΘΑΙΜ Καὶ Ὁ ΟἩΙΡΕ. Ὃ σταυρὸς τῆς Ἵε- 

ρουσαλήμ.. πε. 

Γρόσσον. Ζυ γίζε ι χόχχους ἕνετ. 79. 

10. ΠΗ ΛΝ. ΒΟΙ. ὋὉ βασιλεὺς ἀντωπὸς φέρων ἐν τῇ χε- 

φαλῇ στέμμα καὶ καθήμενος ἐπὶ θρόνου χρατεῖ τῇ μὲν δεξιᾷ 
" - . ἊΝ - - ἰ γγ. “ὍὋ δ,’ 

σχἥπτρον, τῇ δὲ ἀριστερᾷ σφαῖραν σταυροφόρον. ᾿Εν τῷ πεὸίῳ 
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πρὸς δεξιὰ Ρ, παρὰ δὲ τοὺς πόδες ταῦ βασιλέως θυρεὸς ἐν ᾧ 

λέων ἀνορθούμενος. 

Ὄπ. ἐ- Ὀ᾿ΤΕΕΎΥΒΑΙΕΜ. ’᾿ ΗΠΡΕΕ,. ὋὉ σταυρὸς τῆς 

ἱ'ερουσαλήμ.. ---Αργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει κόκκους ἕνετ. 74 1Λ,. 

16. : ΙΕΗΛΑΝ. ΡΑΒ [ἃ 6ΒΑΟΘΕ. ΡῈ ΠΙΕ. ΚΕ. Ὁ βα- 
σιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρόνου, παρὰ δὲ τὸν θρόνον πρὸς δεξιὰ 

θυρεὸς ἐν ᾧ λέων ἀνορθούμενος. 

Ὄπ. - ὉΞ ΙΒΕΥΘΑΤΙΕΜ. Ε ῬΒῈ ΟΠ ΡΕΕ,. Ὃ σταυ- 

ρὸς τῆς Ἱερουσαλήμ... ----Αργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει κόκκους ἕνετ. 79 ΕΣ 

11. ἧς ΤἸΠΗΒΑΝ ΡΑΒΝ Τὰ 6ΒΑ. Ὃ βασιλεὺς καθήμε- 
δ 

νος ἐπὶ θρόνου. Ἔν τῷ πεδίῳ πρὸς δεξιὰ Ρ, παρὰ δὲ τὸν θρό- 

γον θυρεὸς ἐν ᾧ λέων ἀνορθούμενος. 

Ὄπ. -ἃ ΟἿ; ΗΕ ὮΠΕ. ΠΟΙ. ὉἢΊΕ. Ὃ σταυρὸς τῆς Ἱε- 

ρουσαλήμ.. --οἴΑργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει κόκκους ἕνετ. 68 848. 

18. «ὦ ἸΕΗΑΝ. ΡΑΒ ΤΑ ΟΒΑΟΘᾺΕ ΠῈ; ὨΙΕ ΒΟ. Ὁ βα- 

σιλεὺς καθήμενος ἐπὶ θρόνου, παρὰ δὲ τὸν θρόνον πρὸς δεξιὰ 

θυρεὸς ἐν ᾧ λέων ἀνορθούμενος. 

Ὄπ. Φ- ΡΕ ΙΒ ΘΑΙΜΕΜ. Εἰ ΤΕ Ὁ... . Ε. Ὃ σταυρὸς 

τῆς Ἱερουσαλήμ... -- ἴΑργυρος ι 

Γρόσσον. Ζυγίζει κόχχους ἑνετ. 61 ἼΔ : 

Τὰ ὑπ ἀριθμὸν 71, 12 καὶ 19 γρόσσα διαφέρουσιν οὐ- 

σιωδῶς τῶν λοιπῶν τοῦ Ιωάννου Β΄ χαὶ χατὰ τὴν τέχνην χαὶ 

κατὰ τὸ σχῆμα τῶν γραμμάτων χαὶ διότι ἔχουσι λατινιχὰς 

ἐπιγραφᾶς. ον ἢ δὲν εἶναι δυνατὸν ν᾿ ἀποδοθῶσι ταῦτα εἰς 

Τ᾽ ωὡάννην τὸν ἐπειδὴ ὁ σταθμὸς αὐτῶν εἶναι Ἀπτς πολὺ 

ἐλάσσων τοῦ Ἰπ50Ὰ σθέντος σταθμοῦ χόχχων 90 το» ὅσον 

ἔπρεπε νὰ ἕλκωσιν ἂν ἀνῆχον εἰς ἐχεῖνον “ πρὸς δὲ διότι ὁ ἐν 

τῷ ὄπισθεν αὐτῶν ὑπάρχων σταυρὸς τῆς ᾿Ιερουσαλὴμ. παρου- 
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ι σιάζεται χατὰ πρῶτον ἐν τοῖς νομίσμασι τοῦ ἅρπαγος ᾿Αμαλ- 

ρίχου, καὶ τέλος διότι ἡ τροποποίησις τῆς εἰκύνος τοῦ χαθη- 
7 “- 

μένου βασιλέως κατὰ μίμησιν τῶν γιλιάτων τῶν βασιλέων τῆς 

΄ ΕΣ 

ΕἸρρίκου Β΄. Ὃ κ. ἀ6 Μα5-1ἰτὶο ἀναφέρει ὅτι ὁ ᾿Ιωάννης Β΄ 
Ψἤ . 7 “» ᾿ ἣ 7 “ « 

ἔχοψε τὰ νομίσματα ταῦτα ὑιμηθεὶς τὰ γρόσσα τοῦ Οὕγωνος 

Νεαπόλεως ἐγένετο ἐν τῇ δευτέρᾳ περιόδῳ τῆς βασιλείας τοῦ 

ὃ 

, “ " ν᾿, ᾽ - 

Δ΄, ὅπως ἐξαπατήσῃ τοὺς Γενουηνσίους ἀπαιτοῦντας τὴν πλη- 

ρωμὴν τοῦ ὀφειλομένου αὐτοῖς φόρου εἰς παλαιὰ νομίσματα" 
» ᾽ ε , » 7, ᾿ Ν᾿; » Ὡς ᾽ , 

ἀλλ᾽ οἱ Γενουήνσιοι, ἐννοήσαντες τὸν δόλον, ἐν τῇ ἀνανεώσει 

πῶς τῆς πῆς ας τῆν ΝΣ τραν ἐσθ Ῥ λ χα εβ ἧς συνθήχης ἀπήτησαν ἕνα ἡ πληρωμὴ γίνηται εἰς παλατὰ 

γνήσια νομίσματα (α). Ὁ δὲ χ. ἀδ γορὸ προστίθησιν ὅτι 

ἡ εὐφυὴς αὕτη ἐξήγησις ἐπιδεθαιοῦτα! διὰ τῆς ἀνευρέσεως 

τῶν νομισμάτων, ἐν οἷς φαίνεται ὅτι πρὸς ἐντελεστέραν ἀπο- 
7 “ , δῷ ᾿ 7 γ' ᾿ “ ’ 

μίμησιν τῶν γρύσσων τοῦ ᾿Ερρίκχου Β΄ χαὶ Οὕγωνος Δ΄ παρε- 

λείφθη καὶ ὁ τίτλος τοῦ ᾿Ιωάννου ὡς βασιλέως τῆς ᾿Αρμενίας (β). 

Παρατηροῦμεν ὅμως ὅτι ἐν τῇ ἀνανεωθείσῃ συνθήχῃ τῷ 1440 
᾽ὔ Ψ ,ὕ Π » ᾿ ΄ 3 ᾿ ι ᾿ 

(γ) γίνεται μνεία βυζαντίων καὶ οὐχὶ γρόσσων, ἀλλὰ καὶ περὶ 

γρόσσων ἂν προέκειτο, ἡ ρήτρχ ἐτέθη οὐχὶ ἐπειδὴ ὁ ᾿Ιωάννης 

Β΄ παρεχάραξε τὸν τύπον τῶν νομισμάτων τοῦ ᾿Ερρίκου Β΄ καὶ 

Οὕγωνος Δ΄, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ, ὡς ὑπεδείχθη ἀνωτέρω, ἡ ἀπὸ 1α- 
γχῷ , " , " “ “- “Ὁ ’ 

χώδου τοῦ α ἀρξαμένη ἐλάττωσις τοῦ σταθμοῦ τῶν νομισμά- 
ἘΣ ὅῳ ἊΨ» “ ῳ.. ἥν , Ἤ , Ν « 

τῶν εἰχε προθῆ ἔτι μᾶλλον ἐπὶ ᾿Ιωάννου τοῦ Β, διὸ χαὶ οἱ 

Γενουήνσιοι ἀπήτησαν ἵνα ἡ πληρωμὴ γίνεται εἰς παλαιὰ 

νομίσματα. 

(.) ΒΙΡΙΙοἰμ. ἀδ 1᾽ ἶθοἹθ 465 ομαγί. 1. ϑόγίο, τόμ ΟΝ: 

(β) ον. Νὰ. 1864, σελ. 290. 

(Υ) θὲ Μαβ- αὐνιθ, Ηἰβίοῖρθ ἀθ 1116 ἀθ Οἤνρτγο, τόμ. Γ', 
σελ. 29-80. 
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Καρλόττα. 

(1488 --- 1464). 

79. ῷ ΟΛΒΙΌΤΑ. ὉῚ ΟΒΔ ΒΗΟΝΑ. Θυρεὸς ἔχων 

ἐπικείμενον στέμμα χαὶ διηρημένος εἰς τέσσαρα διαμερί 

ὧν τὸ μὲν πρῶτον χαὶ τέταρτον κατέχει ὁ σταυρὸς τῆς 1ε- 

ρουσαλήμ, τὸ δὲ δεύτερον καὶ τρίτον λέων ἀνορθούμενος. 

Ὄπ. ὦν ἹΒΕΥΖΑΙΜ: Εὶ. Ὁ. .... ΕΙ. Ὃ σταυρὸς τῆς Ἵ1ε- 

ρουσαλήμ.. --- Αργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει κόκκους ἑνετ. 62 1Δλ. 

80. ὦ ΟΑΒΙΟΤΑ ΠῚ 6ΒΑ. ΒΒΟΝΑ. Θυρεὸς ὡς ἐν 

τῷ προηγουμένω νομίσματι. 

Ὄπ. - ΙΒΕΥΖΑΙΜΝΜ. Εἰ Ὁ ΟΗΙΡΕ. ὋὉ σταυρὸς τῆς [ε- 

ρουσαλήμ.. -- Αργυρος. " 

Γρόσσον. Ζυγίζει χόχχους ἕνετ. 690 14. 

Οὐδὲν τῆς Καρλόττας νόμισμα ἦτο γνωστὸν μέχρι τοῦ 

1866, ὅτε ἐδημοσίευσα πρῶτος τὸ ἄνωθι ὑπ᾽ ἀριθμὸν 79 γρόοσ- 

σον (χ), τὸ ὁποῖον ἀναδημοσιεύω καὶ ἐνταῦθα ἵνα χεῖνται παρ 

ἀλλήλοις τὰ δύο μέχρι τοῦδε γνωστὰ νομίσματα τῆς βασιλίσ- 

δὴς ταύτης, ἅτινα σπανιώτατα ὄντα ἀγνοῶ ἂν χέκτηται χαὶ 

ἄλλη συλλογὴ πλὴν τῆς ἐμῆς. 

δ ΄ Ν 
Λουδοδῖχος ὁ ἐχ Σαῤδαυὸδίας 

σύζυγος τῆς Καρλόπτας. 

(1458 --- 1463). 

81. (ἡν' ΤΟΡΥΨΙΟΥΘ: ΡΕῚ: ΟΒΑΟΙΑ: ΒΕΧ. Ὁ βα- 
σιλεὺς ἀντωπὸς φέρων ἐν τῇ χεφαλῇ στέμμα καὶ καθήμενος 

(.) ον. Νυτηΐβιη. 1800, σελ. 128. 
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ἐπὶ θρόνου - χρατεῖ τῇ μὲν δεξιᾷ σκῆπτρον, τῇ δὲ ἀριστερᾷ 

σφαῖραν σταυροφόρον. 

Ὄπ.  ΙΕΕΘΑΙΝ Ὲ ΟἹΡΕΙ: ΕΤ. ΑΕΜΙ, Ὃ σταυρὸς 

Ἱερουσαλήμ... ----Αργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει χόχχους ἑνετιχοὺς 64 14. 

82. «(ἃ ΤΟΡΥΥΙΟΥΘ: ΡΕῚ: ΟΒΑΟΙΑ: ΒΕΧ. Ὁ βασι- 

λεὺς καθήμενος ἐπὶ θρόνου. 

Οπ. «-Ὁ ΙΕΒΎΘΑΙΜ: ΟἹΡΕΙ ΕἸ ΑΒΜΙΝΙ. ὋὉ σταυρὸς 

τῆς Ἱερουσαλήμ. ----Αργυρος. 

Γρύσσον. Ζυγίζει χόκχους ἕνετ. 68 1κ. 

89. ΤΥΡΟΥΙΟΥΒ ΡΕῈ ἃ ΒΕΙΧ. Ὁ βασιλεὺς καθήμενος 
ἐπὶ θρόνου. 

Ὅπ....-. ΑΙΝ: ΟἹΡΕΙ͂. ΒΤ. Α......ὄ Ὁ σταυρθεὶ τὴς 

Ιἱερουσαλήμ.. --- Αργυρος. 

᾿ Γρόσσον. Ζυγίζει κόκκους ἕνετ. 72 ὅκι. 

84. ΠΥΠΟΥΊΙΟΥ͂Ξ. ΡΕῚ. ΘΒΛΔΟΙΑ. ΒΕΧ. Ὁ βασιλεὺς 

καθήμενος ἐπὶ θρόνου. Ἔν τῷ πεδίῳ 9 .--- ΠΟ. 

ἔα δες ΑἸΕΜ. ΟἸΡΕΙ. ΕΤ. ΑΕΜΕΝΙ. ὋὉ σταυρὸς 

ἧς Ἱερουσαλήμ.. --Ἄργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει κόκκους ἑνετ. 57. 

80,1... ΠΟΥΙΟ..5. ῬΕῚ.... ἈΘΙᾺ οὐ. Ὁ Βεε λεὺς 
καθήμενος ἐπὶ θρόνου, παρὰ δὲ τὸν θρόνον πρὸς δεξιὰ θυρεὸς 
διηρημένος εἰς τρία ὙΡΒΈΙΝΟΣΙ ὧν τὸ μὲν πρῶτον κατέχει 
σταυρὸς, τὰ δὲ λοιπὰ τρία λέων ἀνορθούμενος. Ἔν τῷ μέσῳ 
προσημον, ἐν ᾧ ὁ ἀριθμὸς 1, ἐν δὲ τοῖς ἄχροις τέσσαρα ἄλλα 
ἐς ἐν οἷς ὁ ἀριθμὸς 9. 

π.  ἸΒΕΥΒΑΙΜ. ΟἹΡΒΙ ΕΤ’ ΑΒΜΕΝΙΕΙ. Ὁ σταυ- 
βρτἰς Η ,,.2 » ΧΤΘΝΣ ἱερουσαλήμ.. --- Ἄργυρος. τε 9. 

Θ΄ ΓΑ] 

Γρόσσον. Ζυγίζει χόχκους ἑνετ. 74 18: 
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᾿Ιάχωόος Β΄. 

(1464 --- 1479). 

Ἦ . β᾿ κ ςνεν ΤῊ : τς. 

δεξιά" εἶναι ἐστεμμένος, χρατεῖ δὲ τῇ μὲν ὙΠ: τ μὰ τῇ 

ἀριστερᾷ τὰς ἡνίας τοῦ ἵππου 

Ὄπ. εξ 99 ΙΕ ὃς ΟἹΡΕΙΞ ΒΤ ΑΒΜΙᾺΑς Ὃ σταυ- 
“δ “- «ε ᾽ Ψ] 

ρὸς τῆς Ἱερουσαλήμ. --α Αργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζ ει χόχχους ἕνετ. δὃ Δ . 

817. 1Ὰς ΟΟΒΞ ΦΏΕΙ ας Ὁ βασιλεὺς ἔφιππος ὡς ἐν 

τῷ προηγουμένῳ νομίσματι. Ὑπὸ τὴν κεφαλὴν τοῦ ἵππου Ἐ. 
Ἁ ΡΞ Ξ8, ΝΞ - Ξ- « 

Ὄπ “ἘΞ πη 5-:- ΟἹΡΕΙΞ ἯΠΞ, Αἰο  ο.Ν0ο. Ὁ 

σταυρὸς τῆς ἹἹερουσαλήμ.. --- ἴΑλργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει κόκκους ἕνετ. 84 Ἴχθος 

88. 3 .ο ΙΑΟΟΒϑ8ο ΡΕο ἅο Βο [ΕΒ ο Κεφαλὴ ἐστεμ- 
, τ ,ὕ Α ἢ) 

μένη τοῦ βασιλέως πρὸς δῪεξιά. 
Ἂν, Θ Θ Θ Ἑ 
πὲ τὸ Ξ ῊΞ ΡΠ νος. ΟΡ: ἘΠ ΑΕΜΤΙΑ:: Οἰσταυ- 

ρὸς τῆς Ἱερουσαλήμ. --- Αργυρος. 

Ἡμιίγροσσον. Ζυγίζει χόχχους ἕνετ. 26 1... 

Περι ιγραφὴν τοῦ μο οναδιχοῦ τούτου ἡ μιγρύσσου ἐδημο σιξ 

σεν ὃ χ. 46 γορὰ (α), ἀλλ αὕτη Ὁ εἶνα! ἀχριθὴς χαὶ δύ- 
͵, ᾿ ε , -, δ ᾿ ΕΥ ἊΝ 

γαταί τις νὰ ὑποθέσῃ ὅτι τὸ ὑπ ἐκείνου δημοσιευθὲν εἶναι διά- 

φορον τοῦ ἡμετέρου. Γινώσχω ὅμως θετιχῶς ὅτι ὁ κ-. ἀ6 ο- 
Δ Ύ »᾿Ν ν ν Ἐκ , 3 " ἢ 

εὐ εἶχεν ἴδει αὐτὸ τὸ ἡμέτερον νόμισμα ἐν Κύπρῳ καὶ προ- 

Ἱ 
ς - ΘᾺ, ο᾽- σεπάθησς μὲν ἀλλὰ δὲν ἠδυνάθη νὰ ἀποχτήσῃ, βραδύτερο 

τοῦτο περιῆλθεν εἰς τὴν ἐμὴν κατοχήν 

89. ὦ ΙΑΟΟΒΥΞΘ: ΡΕῚ: ΟΕΑΘΙΑ: ΒΕΧ. λέων ἀνορ- 

θούμενος πρὸς ἀριστερά. 

(.) βου. Ναυη. 1864, σελ. 292. 
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Ὄπ. - ἹΕΕΥΘΑΙΕΜΝΜ: ΟἹΡΕΙ: ἈΕΜΕΝΙΕΙ. Ὁ σταυρὸς 
τῆς Ἱερουσαλήμ.. --α Χαλχός. Σεζίνιον. 

90. ΤΙΑΟΥΘ. ΠΕ]. ΒΕΧ. λΛέων ἀνορθούμιδνος πρὸς ἀρι- 

Ὄπ. τ ἹΒΕΈΒΙ ΕΜ. ΟΙΡΕΙ. Ὁ σταυρὸς τῆς Ἵερουσα- 

λήμ.. -- Χχλχός. ἘΠΕῚ 

χαὶ Ιάχωόος Γ΄. 

(1478--ὄ 1175). 

94.0 ἐῬ ΚΑΤΗΕΙΝ: θὲ: ας ΒΞ ΤΕΜ5 ΟΡ... ᾿ς Θύσεῦς 
Ν , ᾽ ἣ Ν 

χὼν ἐπικείμενον στέμμα καὶ διῃρημένος εἰς τέσσαρα διχμερί- 
ῃ 

Οὐ ς- 

σματα, ὧν τὸ μὲν πρῶτον χατέχει σταυρὸς, τὰ δὲ λοιπὰ τρία 

λέων ἀνορθούμενος. 

Ὄπ. 4 ἸΙΑΟΟΒϑς Ὡς ας ΙΒΜ-9. ΟἹΡΕ ἈΦ τ 

ἴερου σαλήμ. «--- ἼΔρ ογυρος. δὲ . 

Γρόσσον. Ζυγίζει κόχχους ἑνετ. ὅ9 ἽΔ ι 

ὍὋ ἸἸάχωῤος Γ' ἐγεννήθη μῆνάς τινας μετὰ τὸν θάνχτον 

μ. πληρώσῃ τὸ 
. " ,ὕ δι δὼ - ᾿ 

τοῦ πατρὸς, ἀπεοίωσς δὲ τῷ 1470 πρὶν ἢ συμ 

δεύτερον ἔτος τῆς ἡλικίας του" κατὰ τὸ βραχὺ δὲ τοῦτο διά- 

στημα ἡ Αἰχα ἐὰν νχ Κορνάρου ὡς ἐπίτροπος τοῦ υἱοῦ ἔχοψε 
, . , 

τὸ ἄνωθι γρόσ γράψχσχ καὶ τὸ ἑαυτῆς ὄνομα. Τοῦ γρύσ- 
΄' 

σοὺ τούτου τ μόνην τὴν περιγραφὴν τῷ 1866 (αχ), 

᾿ νῦν δὲ ἀνχδημοσ ιξύω χὐτὴν ἐπισυνάπτων χαὶ τὸ ἀπειχόνισμα. 

(1) νυ. Ναῃ. 1866, σελ. 199. 
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Αἰχατεοίνα Κορνάρου. 

(1475 -- 1189). 

ΘΝ ΚΑΤΕΕΙΝΕ Ὁ5. 65 [ἘΞ ἸΕΜ 5. Ὁ: ΟἈΒ.. Θυ- 
᾿ , » ἊΝ 

ρεὸς ἔχων τιχείμενον στέμμα καὶ δα τῶν ξἰς τέσσχρα δια- 
᾽ὔ 

ἰ 

τρία λέων ἀνορθούμενος. Ἐν τῷ κα πρόσηυον ἐν ᾧ ὁ ἀρι- 

θμὸς 9, ἐν δὲ τοῖς ἄχρο!ις τέσσαρα ἄλλα ποόσημα ἐν ο 

ἴπ' Ἢ ἽΒΕΝΟΞ ΟἸΡΕΙ͂Σ ΕΤ ΑἙΜΙΑΣ Ὁ. σταὺ- 

ρὸς τῆς ἹΙερουσαλήμ.. --- "ΛΑργυρός. 

Γρόσσον. Ζυγίζει κόκκους ἑνετ. 41 1κς. 

ΘΟ τ ΟΝ ας ΕἸΝ ΕΘ ΕΠ ΕΞ ἈΠ Θὺ- 

ρεὸς ὡς ἐν τῷ προηγουμένῳ νομίσματι. 

Ὅπ. τς Ης ΠΕ )ς ΟἹΡΕΙΞ ΕΤ ΑΒΜΙᾺΔΞ Ὁ σταυ- 

ξι ΤΠ με)Σ ἑἕνετ, 48 845. 

94. τ ΑὙΤΉΝ.  Ν ἘΠ ἈΓΕΕΝ. Ἢ βασίλισσα Ἔ 

᾽ Ν , “ ιν ᾿ 
χντῶπος, φεροῦσα ξν τῇ Ἀξῷ χλῆ μὰ χει πέπλον, κχθημένη 

ὦ ὃν -.«Νδ "» 
ὁξζια σΧὴ [ν ἧπ 

βὰν σταυροφόρον. Ἔν τῷ μέσῳ δύο πρύίσημχ χα 

Μ τ ᾿ Ὁ 

πὲ τ ΠΡ .... 510: ΕΠ δ τς δὰ Αι.: Ὁ. σταυρὸς. τῆς 
ε “7 " ΠΣ ,-ν: 

᾿ερουσαλήμ. ---- ργυρος. 

Γρόσσον. Ζυγίζει χόκκους ἕνετ. 42 ϑζᾳ. 
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Νομίσματα 

ἄνευ ὀνόματος βασιλέως. 

θ9ὅ. Φ- . 5. ῬΕ ΟΗΙΡΕΕ .".. Λέων ἀνορθούμενος πρὸς ἀ- 

ριστερά. 

Ὄπ. ἐν. 5. ΡῈ ΙΕΕΎΥΖΑΙΜ. Ὃ σταυρὸς τῆς ἱἹερουσα- 
λήμ. - Κρᾶμα. Δηνάριον. 

96. ὦ Κὶ ΒΒ ΟΗἸἹΡΒΕ. Ν. Λέων ἀνορθούμενος πρὸς ἀ- 

ριστερά. 

Ὄπ. -Ὦὁ 5 ΡΒ ἹΒΕΥΖΑΙΕΜ. Ὃ σταυρὸς τῆς ἹΙερουσα- 

λήμ. -- Κρᾶμα. Δηνάριον. 

97. ὅς 5. Ὁ ΙΕ ΥΖΑΙΕΜ: Λέων ἀνορθούμενος πρὸς ἀ- 

ριστερά. 

Ὄπ. ᾿᾿ 5 ἢ ΕΕΥΖΑΙΕΜ Ὁ. ὋὉ σταυρὸς τῆς ἹἹερουσα- 
λήμ.. -- Κρᾶμα. Δηνάριον. 

98, «ἡ 5. ΡῈ ΙΕ ΕΥΖΑΜ. Λέων ἀνορθούμενος πρὸς ἀρι- 

στερά. 

Ὄπ. 5 ΕΒ ΒΗ ΖΑΙ. Ὃ σταυρὸς τῆς Ἱερουσαλήμ. 

--. Κρᾶμα. Δηνάριον. 

Οἱ βασιλεῖς ὧν δὲν ἀνευρέθησαν μέχρι τοῦδε δηνάρια εἷ- 

ναι Πέτρος ὁ Α΄ καὶ Β΄, Ἰωάννης ὁ Β΄ χαὶ οἱ τούτῳ ἑπόμενοι, 

πόνχων δὲ τῶν λοιπῶν εἶναι γνωστὰ δηνάρια, φέροντα τὸ ὄ- 

μα τοῦ βασιλέως ἑχάστου εἰς ὃν ἀνήχουσιν. Τὰ ἄνωθι ἄνευ 
5» ὔ Ν , . "ἜΣ , ὀνόματος βασιλέως δηνάρια, ἐκ τῆς τέχνης χρίνοντες δὲν δυνά- 

“ » , ε 7 “ 

μεθα νὰ πιστεύσωμεν ὅτι ἐχόπησαν ὑπὸ ᾿Ιωάννου τοῦ Β΄ ἢ ὑπό 
» “΄ ᾿ “ 

τινος τῶν διαδόχων αὐτοῦ: χατὰ πᾶσαν πιθανότητα λοιπὸν 
ΕΣ Ἐν ἘΝ , -“ , ε ἊΣ 

ἐχόπησαν εἴτε ὑπὸ Πέτρου τοῦ Α εἴτε ὑπὸ Πέτρου τοῦ Β΄. 
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᾿Αμμόχωστος. 

99. -ὰ ΟἸΥΙΤ. ΕΑΜΑΟ. Πύλη ὡς ἐν τοῖς νομίσματι 

τῆς Γενούης. 

Ὄπ. -ῷὸἪ ὌΥΧ. ΙΑΝΕΝ. Σταυρός. -- Κρᾶμα. 

Δηνάριον. Ζυγίζει χόχχους ἑνετ. 10 544. 
, 

Οἱ Γενουήνσιοι, κυριεύσαντες τὴν ᾿Αμμόχωστον ἐπὶ Πέ- 

ἢ 
τρου τοῦ Α' τῷ 1373, ἐκράτησαν αὐτῆς μέχρι τοῦ 1464 ὅτε 

ἀνεχτήθη χαὶ πάλιν ὑπὸ Ἰαχώοου τοῦ Β΄. Τὺ νόμισμα τοῦτο 

λοιπὸν ἐχόπη ὑπὸ τῆς ἀποιχίας τῶν Γενουηνσίων ἐν ᾿Αμμο- 
; Ἃ “ 7ὔ -“»- ,ὔ Ὁ σ 

χώστῳ χατὰ τὸ σύστημα τῶν δηναρίων τῶν βασιλέων τῆς Κυ- 
“ἃ ᾿ ᾿ ἃ ὅςι κ ; Ἂς ι 

πρου. ᾿Αν χρίνωμεν ἐκ τοῦ σταθμοῦ, τὸ νόμισμα τοῦτο δὲν 

φαίνεται ἀρχαιότερον τῆς βασιλείας τοῦ ᾿Ιάνου, πιθανώτερον 
το 

Ἁ 

μάλιστα θεωροῦμεν αὐτὸ χοπὲν ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ ᾿Ιωάν- « 

νου Β΄. Δύο ἄλλα τοιαῦτα νομίσματ α ἐδημοσιεύθησαν πρότερον 

τὸ μὲν ὑπὸ τοῦ χ. 46 Κόμηθδ (α , δ δὲ ὑπὸ τοῦ κ. ΡΓο- 

ταΐβ (β), ἀλλὰ τὸ ἄνωθι περιγραφὲν ἔχει τινὰ διαφορὰν τῶν 
,ὔ δι Ω2 

δύο προειδοθέντων. 

Ἕνετιχὴ χατοχή : 

Συνεπείᾳ τῆς ὑπὸ τῆς Αἰκατερίνης Κοργέρου τῷ 1489 

γενομένης παραχωρήσεως τῆς Κύπρου ἡ ἕνετι ιχὴ πολιτεία ἔλα- 

6ε χατοχὴν τῆς νήσου χαὶ ἐνέμετο αὐτὴν υέχρι τοῦ 1511, 
“ ,ὔ δὴ “-“᾿ Γ ᾿΄' 

ὅτε χατεχτήθη ὑπὸ τῶν Ταύρεων. 

Καθ᾿ ὅσον ἐξάγεται ἐκ τῶν ἐγγράφων τοῦ νομισματιχο- 

(α) ΒουΙπ ον ΒΙδἰου πὰρ Μάη -- 516656] - ππα ΝΥ ΔΡρθηκαπάθ. 
Πόρ- Β΄. σελ. 100. πίν. ΧΙΧ, ἄρ. 1. 

(β) Μοποὲβ ἀΐ ζϑοϑομθ 1ἰ8]|18π6 ἱπθάϊθ ὁ οογγθίϊθ. ΤΌΠΟ, 
1867. σελ. 80--38, πίν. 11, ἀρ. 25. 
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πείου τῆς 'Ἑνετίας τὸ πρῶτον ἐχύπησαν ἐν ἱΕνετίᾳ νομίσματα 

διὰ τὴν Κύπρον τῷ 1093 (α)" τοῦτο δὲ ἐπιθεθαιοῦται καὶ 

ἐξ αὐτῶν τῶν νομισμάτων, διότι τὸ ἀρχαιότερον τῶν γνωστῶν 

εἶναι τὸ δηνάριον ἢ χαλκίον (6811) τοῦ Μαρχαντωνίου Τρι- 

ΟΘιζάνου, δουχεύσαντος ἀπὸ τοῦ ἔτου: 1559 μέχρι τοῦ 1594, 

Οἱ 1ἅΖΖζαῦρὶ ἐγνώριζε δηνάρια μόνον τῶν δουχῶν Φραγχίσκου 

Βενερίου καὶ ἱἹερωνύμου Ποιόλου, μετὰ ταῦτα δὲ ἀνευρέθησαν 

χαὶ τὰ τοῦ Μαρκχαντωνίου Τριόιζάνου χαὶ Λαυρεντίου Πριόλου. 

Ε᾽νταῦθα δημοσιεύω τὸ δηνάριον τοῦ Πέτρου Λωρεδανοῦ χαὶ 
ἣδΝΟ “ Ν ὦ , 

διάφορα σεζίνια τοῦ αὐτοῦ δουχός. 

Πέτρος Λωρεδανός. 

(1507 --- 1670). 

100. «ἡ ῬΕΤΗΝΘ. ΤΠΑΎΒΕΡΑ. ὈΥ͂Χ. Σταυρὸς ἔχων 

ἐν ταῖς Ὑρ τς ἀκτῖνας ρομΌ οοειδεῖς. 

Ὄπ. 9: 5. ΜΑΒΟΥ͂Β. ΨΕΝΕΤΥΒ. Ὁ λέων τοῦ ἁγίου 
Μάρχου Νὰ Ἐτ᾿ πρὸς ἀριστερά. --- Κρᾶμα. 

101. « ΡῬΕΤΕΆΥΘ. ΠΑΥΕΕΒΒΤΑ. ὮΥ͂Χ. Σταυρὸς ἔχων 

ἐν ταῖς γωνίαις ἀκτῖνας οομθοειδεῖς. 

Ὄπ. -ὮἪ  ΘΆΑΝΟΤΥΘ ΜΑΒΟΥΒ ΨΈΝΕΤ. Ὁ λέων τοῦ ἁ- 

γίου Μάρκου περι αλλόμενος τὴν χεφαλὴν ὑπὸ στεφάνης καὶ 

Σεζίνιον. ἜΗΝ χόκχους ἑνετ. 40 1Δ).. 

102. ὦ ΡΕΤΥΘ. ΠΑΥΒΕΡΑ. ὈΥ͂Χ. Σταυρὸς ὡς ἐν 

τοῖς προηγουμένοις νομίσμασιν. 

Ὄπ. -ῷὸ ΒΑΝΟΤΥΘ ΜΑΉΟΥΘ ΨΈΝΕΤ. Λέων ὡς ἐν τῷ 

προηγουμένῳ νομίσματι. --α Κρᾶμα. 

(.) 1 δεφαρὶ, Π6 τηοποίθ ἀϑὶ ροββϑαϊμηθηθὶ γοποζίδπὶ ἀϊ 0]- 

ὑγοῶδρο 6 αἱ ἐϑγγαΐογηηδ, σελ. 129. 
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Σεζίνιον. Ζυγίζει χόκχους ἕνετ. 41 1Λ.. 

105. ᾿ῷ ῬΕΤΕΥΘΒ. ΤΑΥΒΕΡ. ὈΥ͂Χ. Σταυρὸς ὡς. ἐν 

τοῖς προηγουμένοις νομίσμασιν. : 

Ὄπ. - ΒΑΝΟΤΥΞ ΜΑΒΟΥΞ ΝΕΈΝΕΤ. Λέων ὡς ἐν τοῖς 

προηγουμένοις νομίσμασιν. - Κρᾶμα. 

Σεζίνιον. Ζυγίζει κόκκους ἑνετ. 401,. 

104. τ ῬΕΤΗΙ. ΠΑΥΒΕΡΑ. ΟΥ̓͂Σ. Σταυρὸς ὡς ἐν 

τοῖς προηγουμένοις νομίσμασιν. 

Ὄπ. ΦΞ ΒΑΝΟΤΥΘ ΜΑΒΟΥΘ ΝΕΈΝΕΤ. Λέων ὡς ἐν τοῖς 

προηγουμένοις νομίσμασιν. -- Κρᾶμα. 

Σεζίνιον. Ζυγίζει κόκχους ἑνετ. 40 145. 

106. ὦ ῬΕῚΤ. ΠΑΥΒΕΡΑ. ὈΥ͂Χ. ΝΕΝ. Σταυρὸς ὡς 

ἐν τοῖς προηγουμένοις νομίσμασιν. 

Ὄπ. ῷἢἘ ΒΑΝΟΤΥΒ ΜΑΒΟΥΘ ΝΈΝΕΤ. Λέων ὡς ἐν τοῖς 

προηγουμένοις νομίσμασιν. -- Κρᾶμα. 

Σεζίνιον. Ζυγίζει κόχχους ἑνετ. 40 545. 

106. .« ΡΕΗ͂Τ. ΠΑΥΒΕΡΑ ΟΥ̓Χ. ΝΕΈΝΕ,Τ. Σταυρὸς κε- 

χοσμημένος χατὰ τὰ ἄχρα ἑκάστου βραχίονος διὰ τριῶν σφαι- 

ριδίων " ἐν ἑχάστῃ δὲ γωνίᾳ τοῦ σταυροῦ ἀχτὶς καὶ ὑπὲρ αὐ- 

τὴν σφαιρίδιον. 

Ὄπ. ῷ ΒΑΝΟΤΥΘ ΜΑΒΟΥΒ ΨΕΝΕΤ. Λέων ὡς ἐν τοῖς 

προηγουμένοις νομίσμασιν. -α Κρᾶμα. 

Σεζίνιον. Ζυγίζει χόχχους ἑνετιχοὺς 96 ϑ.4, : 

Ὡς παρετηρήσαμεν ἐν τῷ περὶ δηναρίων χεφαλαίῳ, τὰ 

γομίσματα ταῦτα ἐπὶ τῆς βασιλείας ᾿'Ερρίχου τοῦ Ι΄ καὶ Οὔ- 

γῶνος τοῦ Δ΄ ἐζύγιζον κόχχους ἑνετικοὺς 10 --ὃς, ἐν ἑχάστῃ 

δὲ λίτρᾳ περιείχοντο δύο οὐγκίαι χαὶ ἡμισεῖα χαθαροῦ ἀργύ- 

ρου. Παρετηρήσαμεν προσέτι ὅτι προϊόντος τοῦ χρόνου ἤρξατο 

βαθμηδὸν ἐλαττούμενος ὁ ἐν αὐτοῖς παριεχόμενος ἄργυρος, ἡ- 

λαττοῦτο δ᾽ ὡσχύτως χαὶ ὁ σταθμὸς αὐτῶν. ᾿Επὶ ἑνετοχρατίας 

ὃ μὲν τεθεσπισμένος τῶν δηναρίων ἦτο κόχκων ἑνετιχῶν 10, 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΑΙΟΘ. Β΄. 38 
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ἐν ἑκάστῳ δὲ μάρχῳ, συγκειμένῳ ἐκ χόχκων 4608, περιείχον- 

το μόνον χόχχοι 468 χαθαροῦ ἀργύρου, δηλαδὴ οὐδὲ τὸ δω- 

δέχατον, ὥστε τὰ περὶ ὧν ὁ λόγος χερμάτια εἶχον χαταντή- 

σες πραγματικῶς χαλχία. Τῶν δουχῶν Μαρκαντωνίου Τριθιζά- 

νου, Φραγχίσχου Βενερίου, Λαυρεντίου καὶ ᾿ἹΙερωνύμου Πριολῶν 

τὰ δηνάρια ἔχουσιν ἀχριδὲς τὸ νενομισμένον βάρος, τὸ τοῦ 

Πέτρου Λωρεδανοῦ ὅμως ζυγίζει μόνον χόκκους 7 ἵζλᾷᾳ, ἔτι δὲ 

πλέον ἠλαττώθη ὁ σταθμὸς ἐν τοῖς σεζινίοις τοῦ αὐτοῦ δου- 
Ν - Ὁ ᾽ ,ὔ » , 2 γν . ν ᾿ 

χὸὺς, ὧν ἕκαστον ἠδύνατο ὃξ δηνάρια. Εν ἀναλογισθῶμεν τὰς 
᾿ [ά ᾽ ΠΣ 7 « Γ: κ 7 

δεινὰς παριστάσεις, εἰς ἃς εἶχε περιέλθει ἡ ἑνετικὴ πολιτεία 
᾽ ι ,ὔ “ Ν τ ᾿ ι , ᾽ , ΠῚ τ 

ἐπὶ Πέτρου τοῦ Λωρεδανοῦ, χαὶ τὴν υὑξγάλην ἀνχγχὴν ἣν εἶχε 
΄ 4 ι ε , “- ὔ ᾽ , , 

χρημάτων διὰ τὴν ὑπεράσπισιν τῆς Κύπρου, εὐκόλως δυνάμεθα 

γὰ ἐξηγήσωμεν τὸ μὲν διὰ τίνα λόγον ἠλαττώθη ὁ σταθμὸς 

τῶν νομισμάτων, τὸ δὲ διὰ τὶ ἀντὶ δηναρίων ἐχόπησαν σεζίνια, 

ἅ τινα ὡς μεγαλείτερα νομίσματα ἐν τῇ χατασχευὴ ἀπέφερον 

καὶ πλειότερον χέρδος " διὰ τοῦτο δὲ τὰ μὲν δηνάρια τοῦ Λω- 

ρεδανοῦ εἶναι σπανιώτατα, ὥστε χαὶ τὸ ἄνω περιγραφὲν εὕ- 

ρηται μοναδικὸν ἐν τῇ ἐμῇ συλλογῇ, χοινότατα δὲ εἶναι τὰ 

σεζίνια. 

ὋὉ 1,82Ζαῦὶ δὲν συμπαριλαμθάνει τὰ σεζίνια μεταξὺ τῶν 

νομισμάτων τῆς Κύπρου, διότι πρὸ αὐτοῦ πάντες οἱ περὶ τὰ 

ἑνετιχὰ νομίσματα ἀσχολούμενοι χατέτασσον τὰ νομίσματα 

ταῦτα ἐν τῇ σειρᾷ τῶν διὰ τὴν ᾿'Ἑνετίαν χοπέντων νομισμά- 

των. Κατὰ τὸ ἔτος 1856 ἔλαθον ἐκ Κύπρου 1000 περίπου 

σεζίνια εὑρεθέντα ἐχεῖ ἦτε δὲ πρῶτος ἐγὼ ὑπέδειξ ἴς ρεθέντα ἐκεῖσε, τότε δὲ πρῶτος ἐγὼ ὑπέδειξα τοῖς 

Ε'νετοῖς νομισματολόγοις ὅτι τὰ νομίσματα ταῦτα ἀναγκαίως 

ἐκόπησαν διὰ τὴν Κύπρον ἔκτοτε λοιπὸν χατατάσσονται μὲν 
« ᾿ ’ » " " , » »ἍΨ » , 

ὑπὸ πάντων ἐν τοῖς χυπριαχοῖς νομίσμασιν, ἀλλ᾽ ἄλλοι ὀνομά- 

ζουσιν αὐτὰ ἁπλῶς οανΖί6, ἄλλοι δὲ οαΥ 26. αὐδάΡυρ 6, ἀγνο- 
οὔντες ὅτι εἶναι σεζίνια ἤτοι ἑξαπλᾶ δηνάρια, χοπέντα κατὰ 

τὸ ἐπιχρατοῦν ἐν Κύπρῳ νομισματικὸν σύστημα. Εἰς συμπλή- 
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ϑωσιν τῶν ἄνω ρηθέντων σημειούσθω ὅτι ἐν τοιαύτῃ πληθύϊ 

σεζινίων μοναδικὰ εὑρέθησαν τὰ ἀνωτέρω ὑπ᾽ ἀριθμὸν 10 καὶ 

106 περιγραφέντα, τρία δὲ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ 101. 

Νο μίσματα 

,ὕ 5 9 ΄ 

χοπέντα ἐν Αμμοχώστῳ 

ΦΈΕΝ ΝΗ “ 

ἐπὶ τῆς πολιορχίας. 

Πλησιάζομεν ἤδη εἰς τὸ τέρμα τῆς φραγχοχρατίας. Μετὰ 

τὴν ὑπὸ τῶν Τούρκων κατάχτησιν τῆς Λευχωσίας ἤρξατο κατὰ 

Σεπτέμόριον τοῦ 1070 ἡ ἀξιομνημόνευτος καὶ τρομερὰ πο- 

λιορχία τῆς ᾿Αμμοχώστου, ἥτις διήρχεσε μέχρι τῆς 4 Αὐ- 

γούστου τοῦ ἑπομένου ἔτους 1511. Οἱ πολιορχούμενοι ἀντέ- 

στῆσαν μετ᾽ ἀπαραδειγματίστου ἡρωϊσμοῦ, ἀλλ᾽ ἀνωφελῶς, ἀ- 

ναγκασθέντες ἐπὶ τέλους γὰ παραδοθῶσιν. Ὃ φρούραρχος τῆς 

Αἰμμοχώστου Μαρχαντώνιος Βραγαδῖνος, ὅστις μετὰ τὴν πα- 

ράδοσιν τῆς πόλεως ὑπέστη παρὰ τὰς συνθήχας τὸν μαρτυριχὸν 

θάνατον, ἐκδαρεὶς ζῶν, ἐπὶ τῆς πολιορχίας ἔχοψε διὰ τὰς ἀνάγ- 

κας τοῦ στρατοῦ νομίσματα χαλκᾶ ἔχοντα τὴν ἀξίαν βυζαν- 

τίου. Τὰ νομίσματα ταῦτα γνωστὰ χαὶ πρότερον ὄντα περιε- 

γράφησαν χαὶ ὑπὸ τοῦ 1,27 γ, πρὸς συμπλήρωσιν δὲ τῶν 

ἤδη γνωστῶν δημοσιεύομεν ἐνταῦθα δύο ἀνεκδότους ποικι- 

λίας. 

107. ΡΕΘΟ « ΒΕΟΝΙ κα ΟΥΡΕΙΑΚ ΡΒΑΒΘΙΠΌΙΟ. ὋὉ πτε- 

ρωτὸς λέων τοῦ ἁγίου Μάρχου περιθαλλόμενος τὴν χεφαλὴν 

ὑπὸ στεφάνης χαὶ καθήμενος πρὸς ἀριστερά, χρατῶν δὲ διὰ 

τῶν δύο ἐμπροσθίων ποδῶν τὸ εὐαγγέλιον. Κάτωθι αὐτοῦ α 

1970 «-. 

Ὄπ. ΥΕΝΕΤΟΕ --- ΕἸΠΕ α ἸΝΥ͂Ὶ --- ΟΑΒΙΠΙ15 -- 
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ΒΙΘΑΝΤΕ. ἔλνω τῆς ἐπιγραφῆς ᾿Ερωτιδεὺς ἱστάμενος πρὸς δε- 

ξιὰ, χάτωθι δὲ ΑΙ κ. Χαλκχός. 

108. ΡΗΟΘκ ΒΕΟΝΙΑ ΟὙΡΕΙΚ ΡΗΕΘΘΙΠΙΟ κα. Ὁ πτε- 

ρωτὸς λέων τοῦ ἁγίου Μάρχου ὡς ἐν τῷ προηγουμένῳ νομί- 

σματι, χάτωθι δ᾽ αὐτοῦ α 1570 α. 

Ὄπ. ΚΔΨΕΝΕΤΟΕ ν « --- ΕἸΠΕ Α ΙΝΥῚ --- ΟἸ.ΑΒΙ115 -ς 

ΔΒΙΒΆΝΤΕ,. ἔλνω τῆς ἐπιγραφῆς Ερωτιδεὺς ἱπτάμενος πρὸς 

δεξιὰ, κάτωθι δὲ ΑΙκ Εἶκ, Χαλχός. 



ΓΛΑΛῸΣΣΗΝ ΑἹ 

ἃ, ἂν. 

ἀδαντζιάζω, ἀΥ̓ΔΠΖΆΓΘ, προσαυ- 

ξάνω. 

ἀδγάλλω, ἀόρ. ἀδγῆχκα, ἐχόάλ- 

λω, ἀποδειχνύω. 

ἀδεντούρα, ἀγϑπίαγδ, τύχη. 

ἀδικάρης, ἕνετ. αν]οῦΓὶο, ἀντι- 

πρόσωπος. 

ἀδίς, ανὶβ, εἴδησις. 

ἀθιτζιάλης, αϑοΐα]6, ἀξιωμα- 

τιχός. 

ἀδροχία, ἀνομόρία. 

ἀδρωμισμένος, βρωμερός, αἰσχρός. 

ἀγαναχτῶ, ὀργίζομαι, ἐξαντλοῦ- 

μαι. 

ἀγγάρα, ἀγγαρίον, βιαία δημό- 

σιος ὑπηρεσία. 

ἀγγαστρωμένος - ἡ, ἔγχυος. 

ἄγγονας, ἀγγόνισσα. ἔγγονος- όνη. 

ἀγγρίζομαι, δυσαρεστοῦμαι, ἐρε- 

θίζομαι. 

ἄγγρισις, ἄνγχρισις, 

δυσαρέσχεια, ἐρεθισμός. 

ἀγγρίσμιν, 

ἀγγοῦμαι, ὀγχοῦμαι, ὀργίζομα!. 

ἀγδέχομαι, ἀναμένω. 

ἀγελάρχης, ταχυδρόμος. 

, Ε, ἀγιουμάτιστος, ἄγευστος. 

ἁγιοσαδδάτο, ἣ παραμονὴ τοῦ 

Πάσχα. 
Εν Ω Ἵ ἄγιτα, αἰΐδ, βοήθεια. 

ἀγιτιάζω, αἰαΐαΓα, βοηθῶ. 

ἀγιτιάζομαι, ἐξασφαλίζομαι. 

ἀγχαλειῶ, ἀγχαλίω, ἀγκαλῷ, ἐγ- 

χαλῶ εἰς δίκην. 

ἀγχάλεμα, ἀγχάλεμοαν, ἐγχάλε γχύλεμαν αγχολεμον,  εγχίθλε- 
μα, διένεξις. 

3 λίζ ἊΣ , Σ λ ἀγχαλίζω, περιπτύσσω, περιλαμ- 
θάνω. 

.« ὃ Ν ΓῊ ζει λος ἊΝ ἀγχαρδιαχὸς, ἐγχάρδιος. 
ἀγχαροῦμαι, ἀγγοῦμαι. 

ἀγχούρα, ἄγχυρα. 

ἀγλυχέϊα, γλυχέϊα, προσφιλής. 

ἄγουρος, ἄωρος. 

ἀγῶγι τὸ, χόμιστρον 
Ἷ ὴ τς, ι ρ μ 

ἀγρελλίον, ὃ ἀσπάραγος. 

ἀγρίος, ἄγριος. 

ἀγροιχονίζω, ἐννοῶ. 

ἀγροιχῶ, ἀχροῶμαι, ἐννοῶ. 
3 2 “7. 7 ἀγρωνίζω, γνωρίζω. 
9 ΠΕΟΝΣ κδ Ζ 
ἀγρωνιζάμενος, εἰδήμων. 

ἀγυρεύγω, γυρεύω, ἐρευνῶ. 

ἀδήγητος, ἀπαράσχευος. 
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ἀδειάσι ἥ, ἄδεια, εὐχαιρία. 

ἀδείπνητος, ἄδειπνος. 

ἀδελφοσύνη ἣ, ἀδελφιχὴ ἀγάπη. 

ἀδελφότεχνος -- τέχνος, ἀνεψιὸς 

ἐξ ἀδελφοῦ ἢ ἀδελφῆς. 

ἀδετούρης, ἕν. Δυά!ίο», εἷς τῶν 

ἀνωτέρων ἀξιωματιχῶν.. 

ἀδιάντροπος, ἀναίσχυντος. 

ἀδικὴ, ἣ ἄδιχος. 

ἀδυναμιὰ, ἀδυναμία. 

ἀζητῶ, ἐχζητῶ. 

ἀθασία, ἀμυγδαλέα. 

ἀθέλω, ἐθέλω. 

ἀθελῶς, ἀκουσίως. 

ἀθυμοῦμαι, προστ. ἀθυμοῦ, ἐν- 

θυμοῦμαι. 

ἀθρῶποι, ἀνθρῶποι, ἄνδρες. 
Υ͂ » , 

ἄθρωπος, ἄνθρωπος, θεράπων. 

αἰμαλωτεύω, αἰχμαλωτίζω.. 

αἱρεσία, αἱρετικία, αἵρεσις. 
32 32 Ἂ, ἄχ, ἀπὸ. 

ἄχαγος, μὴ καείς. 
3 ᾿, 32 

ἀχάθετον, ἐχάθητο. 
5 Ν - ᾽ὔ ἀχανετὸς, ἱκανὸς, ἀρχετός. 
9 Ν Ν μδλ 

ἀκανὶ -- τὸν - ετὸν, ἵχανόν. 

ἀκανῶ, ἱκανῶ, ἀρχῶ. 
ἮΝ ᾿, Α 

ἄχλερος, ἄχληρος, πένης. 

ἀκλουθῶ, ἀχολουθῶ. 
2 Ων -} ,ὔ ἊΝ ἔ ἀχομὶ, ἀκόμη, πρὸς ἔτι. 

ἀχουμπῶ - ίζω, προσαρμόζω, ἐ- 

ρείδω. 
5 , Υ ἀκράτος͵ ἄχρατος. 
.} Ν Ν, , 

ἀχριθὸς, προσφιλὴς, πολύτιμος, 

φιλάργυρος. 

ἀχροθῆν, ἀχροαθῆναι. 

ἀχροθῶ, ἀχροαθῶ. 

ἀχτυπῶ, χτυπῶ, χρούω. 

ἀλαμᾶς συνδ. ἀλλὰ μή. 

ἀλαφρὸς, ἐλαφρός. 

ἀλεγρέτζα, 8|1Θρ 6 ζᾶ, χαρὰ, 
εὐθυμία. 

ἀλεγριάζομαι, Δ1|100 786, τέρ- 

πομαι, εὐθυμῶ.. 

ἀλιστερὸς, ἀριστερός. 

ἀλλάγιν, στρατιωτιχὸν σῶμα, 

παράταξις. 

ἀλλάματον, ἀλλαγή. 

ἀλλίως, ἄλλως. 

ἀλλοῦ, γεν. ἄλλος. 

ἀλόγον, ἄλογον, ἵππος. 

ἀλλῶνας. ἄλλος εἷς. 

ἀμάλωτον τὸ, αἰχμάλωτον. 
, 32 , 2 -᾿ ᾿ 

ἀμαχεύω, ἐνεχυράζω, ἐνοικιάζω. 
2 ͵ὔ 

ἀμάχιν, 
-» Α Α͂ 5, ι ἐνέχυρον, ὅμηρος. 

ξ, [- ᾿ὺ κὰ 

μαξίον τὸ, ἁμάξιον. 

με, προστ. ὕπαγε. 
“ ΡῚ Ἵ 

ἄμε τὸ, ἣ ἀναχώρησις. 

ἀμηνῶ, γνωστοποιῶ. 

ἀμιράλης, ἀΙΔΪΡΑ], ναύαρχος. 

ἀμιρᾶς, 8121}, τοῦρχος ἡγεμών. 
3 ,ὔ ἕ Ὁ  νΝῇ ,ὔ δον 
ἀμίσταἕνετ. ἃτηπύδ,φιλία σχεσι:. 
»} ἣν 9 , 

ἀμμὲ, ἀλλά. 

μουροῦζα ἣ, δηηοῦΡθαδο, ἐ- 
: 

᾽ 

ἅ 

ρωμέγη.. 
5 

ᾶ 

ἀναύράχωτος, ἄνευ ἀναξυρίδος. 
μ} γα τω 5 "» 

ἀναγελῶ, ἐμπαίζω. 

ἀναγιοῦμαι, ἀνδροῦμαι, ἀνατρέ- 

φομαι. 



ἀναγχάζουμαι, σπεύδω. 

ἀναγχαστὸς, σπεύδων, δρομαῖος. 

ἀναγνώνομαι, ἀνχτρέφομαι. 

ἀναχατόνομαι, ταράττομαι. 
»} ͵ὕ » ὔ ἀναχατωχία, ταραχή, θόρυύος. 
ἐΨ, ΄ π᾿ ΞῚ ’ “Ὁ. , 

ἀναχέφαλος͵ ἀχέφαλος͵ ἀδέσποτος. 

ἀνχλογίον, Δ ηΔΙΟσΊττα, ἐχχλ. 

ἀναλοχὴ, θόρυδος. 
ἘΣ ,ὔ 5 Ψ Σ 

ἀναμιγή, ἀνάμιξις. 

ἀναμίγομαι, ἀναμίγνυμι, θοουδῶ υθικαις ιγνομοινορυθῶ: 
ἀναξηλείφω, ἐξαλείφω. 
2 ’ ς , Ἂ  ΎΣ 
ἀναπάγη ἥ, θάλαμος πρὸς ἀνά- 

παυσιν. 

᾿ 4 
ἄνχπαμένος, ἥσυχος. 

: ) 

ἀναπαύω, περιποιοῦμαι εἰς βιω- 

τιχὴν ἀνάπαυσιν. 

ἀναπίλημα, ἀπειλή, ὕόρις. 

ἀναπιλῶ - μαι. προπηλχχίζω 7 μ. ) προπηλα ) 

ἀπειλῶ. 

ἀνασχελόνω, λαμθάνω διὰ τῶν 

σχελῶν. 

ἀνασχούφωτος, ἀσχεπὴς τὴν χε- 
», 

φαλήν. 
-) τ ,ὔ , ἕ 4 ΤΕΣ 5 ἀνασταίνω -- ἥνω, ζωογονῶ, ὁ- 

χυρῶ. 

ἀναυλῶ, ἐχμισθῶ πλοῖον. 
»} ΞῚ ἱ} 2 "5 ἀναφαίνω, ἐνεφαίνω, ἐμφανίζο- 

μαι. 

ΠΡ ἐεν τος; 
Ὁ 7 

ἀδέσποτος. 

ἀνὲν, ἄν. 
ἊΨ 7 

ἀνήμπορος, ἀσθενής. 
-} ΄ὔ 

νη εὐρος, 

ἀνηψίος - ἃ, ἀνεψιὸς, ἐ ἐξα δελφος. 

ἀνίδεος. 

ἀνθύμισις, ἐνθύμισις. 

99 
ἫΣ ΓΩῚ Ὑ ει ἀνισῶς. ἄν ἴσως. 

ἀνχαλῶ, ἀναχαλῷ εἰς τὴν μνήμην. 
3 4 ΠῚ , 
ἀνχρίζω -- ομαι, ἀγγρίζομαι. 

ἀνοιχτάριν τὸ, χλεῖς φρουρίου. 
“} 7» 9 , 
ἀνοματίζω, ὀνομάζω. 

μ᾿, . Ν οἵ 
ἄνταν, ἅνταν. ὅταν. 
3 , 50» τῆνος 
ἀντιχάνισχον. αντιοῶρον - 

ἀντριὰ, ἀνθραγάθημα. 
: ᾿ 

ΕῚ , 

ἀντρο ππσβενρς,; χατ Ἰὐχυμένρρ. 

ἀντρωμένος, ἀνδρεῖο 
ΖΝ 

ἀνυπόλητος, ἀνυπόδητος. 

ἀνυψηλότατος, ὑψηλότατος. 
5 » Ν 3 Ν 7] 

ἀνωρᾶς, ξνώρις, εγχαιρος. 

ἘΠΕ πα εξ, ἀπό. ι 

ΦἸΡῚΡ ΡΥ ες 3 Ὁ ΝΠ, 

ἀξάγχωνα, ἐξ ἀγχῶνος δέω 
5» ΞΘ, Σ 9Ὶ Θ - 
ἀξαὕτης, ἀφ᾽ ἑχυτῶν. 
᾿Ξ ΄ Ἷ ΠΝ, ἀξαυινιάζω, ΕΧΘΙΙΠΘΓ, ἐξετά- 

ι 

ζω, παπρυὸ 

ξαζόμενος, πολύτιμος. 

Ὡυ ὯὩυ ῶς Ὧυ Ὡυ 

ΨΥΥ νὴ νι υὑνὲ ὕὑνὲΥ υὕνύὲ υτύ 

φυ ργῶ, ἐξαργῶ. 

μάτωτος, ἄοπλος. ζυ ΕΣ 
(πο τ ΟῚ 

ΦὩυ 

ὔὉ ΄ ͵ὔ 

πολῶ, ἀπολύω, ἀφίημι. Ὡ "Ἔ 
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, -ἸἾ 

ἀξάφνου, ἐξαίφνης. Ι 
Μ 

ἀξίος͵ ἄξιος. 
“Ὶ - μυ - »} ΄ 

αἁπαντῶ, διάρχῶ, ἄντεχω. 

ἀπάνω, ἐπάνω, ἐπὶ ποινῇ 
3 . ᾿ Υ̓ 
ἀπανωθιὸν, ἄνωθεν. 

ἀπαρθενάσα, ροΥἐη6η 28, πε- 

ριοχὴ χτήματος. 
΄ 

ἀπαύγομαι, ἀναπαύομαι. 
» Ξ᾿ 5.-: (4. Ὁ - 
ἀπαῦτα, ἀπ᾽ ἐντεῦθεν. 
᾿ ὔ 2 ! ἀπχφήνω, ἐγχαταλείπω. ] 
2 ἊΝ - ᾿ ἀπὲ, ἀπό. | 
“, ᾿ 

ἄπεζ, ἐπιρ. πεζὴ. 
2 , ἀπεζεύω, πεζεύω, ἀπούαίνω ε 

ως ἐφορμῶς. . 

ἀπιδιάζω, ονοάϊρο, ὑπχχούω. 

ἀπίλωτος, ἀκα τερ ΟΣ τόνν 
5 τ πο ͵ 
ποῦν - ίριν, Ρ]4]51ν, χάρις, 

ἀ ἀπλήχιον. 

ἀπλιχεύω, ΔΡΡΊΪσαΓ6, στρατο- 
πεδεύω, κιτοιχῶ. 

ἀπλῆχιν -- κοον, χατοιχίχ. 

ἀπλιχεμένος, χχτοιχῶν. 
ς 7 2 Ἂς - ἁπλόνω, ἐχτείνω τὴν χεῖρα. 
32 7 - Ἂς - ἀπόδγα, ἔπιρ. μετὰ ταῦτα. 

ἀποὐθγαίνω, ἐξέρχουχι, ἀπαλλάτ- 
' " ͵ 

τουχι. 

ἀποδγάλλω, ἐχδάλλω, σώζω, ἐκ- 

θρονίζω. 

ἀπόδγαρυαν τὸ, ἀπόζασις. 

ἀποδικηοῦμαι, δικάζομαι. 
Α Ν , 32 ΄ , ἀποδιχθάζω, ἀποτρέπω, παρέρ- 

χουαι . 

ἀπογιόμαν, ἀπόγευμα, μετὰ τὸ 

γεῦ μα. 

ἢ οθαρρῶ - ίζομαι͵ ἐμπιστεύομαι. 

ἀπὸ θανάτου, μετὰ θάνατον 

ἘΞ ἀπόθεν, πόθεν. 

ἀποχάμισον - ίσον τὸ, ΧΊΟΝ; 

ἀποχλισιάρος, ἀποχρισιάρης. 

ἀποχόπτω, διαχόπτω, χωλύω, 

] ἐχτιμῶ χατ᾽ ἀποχοπήν. 
“ἢ ΄, ἀπόχουππα, ἔπιρ. πρηνηδόν. 

ἀποχουπίζω, βοηθῶ. 

ἀποχρατῶ, χαταχρατῶ. 

ἀποχρισιάρης, ἀπεσταλμένος πρὸς 

ἀπόχρισιν.. 
εἰ , Φ 7 ἀποχρήαις, αἵ ἀπόχρεῳ. 
3 , , ἀποχρυχίνω, δειλιάω. 

ἀπολογιὰ, ἀπολογία. 

ἀπολογιάζω, ἀποχρίνομαι, ἔξα- 

πατῶ. 
5: ΕΝ ΕΘΝ, ἀπομοχρίζω - ύνω, ἀποφεύγω. 

ἀπομεινίσχω - ομαᾶι, 
Ψ' 

ἀπομένω.. 

διατελῶ ἁπλοῦς θεατής. 
»} ΄Νς «ς , ἀπομονὴ, ὑπομονή. 
9 ΨῈΥ; 3 Ὁ ἀπόπα, ἀόρ. ἀπεέϊπον. 
᾽ 7 ἀπόπαπας. ὃ παρεχτρεπόμενος 

τῶν χαθηχόντων αὐτοῦ ἱερεύς. 

ἀποπιστεύομαι, ἀπιστῶ 

ἀποριμνάω - νίζω, ἀπομεριμνῶ.. 
32 , , ΕῚ “ 
ἀποσχεπάζω, διαχρίνω, ἀναχαλύ- 

, Ἔ “ ΕΝ πτω ἐχμυστηρεύομαι. 

γοητιχὴ 

- ομαι, 
9 , 

ἀποσχότισις - οὕτισις. 

χαθησύχασις. 



, 

ἀποσταίνω, ἀπαυδῶ βαδίζων. 

ἀποστιρνιάζω, ἀποστρηνιάω (ἐπὶ 

ζώου. 
2 Ψ , ἀποστριγγίζω, χραυγάζω. 
3 ΄, ΄ - 

ἀπότε, πόθεν. 

ἀπότης, ἀφ ὅτου. 

ἅτ ἢ, ἡγεμονιχὴ θεραπεία ἀποταγὴ, ἥγεμονικὴ θερὰπ 

ἀποτορμιὰ, τόλμη. 

ἀπότορμος - τόρμος; τολμηρός. 

ἀποτζαχίζω, ἀποτρέπω. 

ἀποὺ, ἀπὸ. 
τ - Αἵ ΟοΛΑ 

ἁποῦ, ὅπου, ὅθεν. 

ἀποὺ γῆς, ἐκ θεμελίων. 

ἀπουχάτω, ὑποχάτω. 
Ρ ΄ 2» Ν 2 ,ὔ ἀπουφουσχόνω, ἐξοιδαίνω, ὀργί- 

ζομαι. 
32 ΄ ς Ν 7 ἀπόφα - αν ἥ, ἀπόφασις. 
3 ἣν, 4.7 ΡΣ ΄ 

ἀπόφαν, ἀόρ. ἀπέφαγε. 

ὰ ίζομαι. διαλύω ἀφορισμόν ἀποφορίζομαι; διαλύω ἀφορισμόν. 

ἄπραχτα, ἐπιρ. ἀπρεπῶς. 
“ 5Ψ. 

ἄπρεπος ὃ, ἄτοπος. 

ἁπτούμιενος, ἅπτων, πυριφλεγής. 
5. τ δὲ ΡΣ. 15 - 
ἄπωδε, ἀπ ἐντεῦθεν. 
3 λεῖ λε Ν Ἄ ᾿ς ἀργαλεῖον, πολεμιχὴ μηχανή. 

ἀργάλιον -- ιν, ἀργαλεῖον. 
5 ,ὕ " 7 ἀργάτης, ἐργάτης. 

ἄργισμα τὸ, βραδύτης. 

ἀργῶ, ἀποσύρομαι. 

ἀρεσχῶ, ἀρέσχω. 
, 

ἀρέστα, δ’ΓαδΒίο, χράτησις, χα- 

τηγορία. 

ἀρεστιάζω, ἀΡΡΘπίαΓθ, συλλαμ- 
θάνω, σπῶ τὴν σπάθην. 

ἀρέτινον τὸ, ΤΘαΪη8, χαλινὸς 

ππου. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Β΄. 

3 , νον ἀρχεύω, ἄρχομαι. 
πολύτιμον πρᾶγμα. 

ομα - αἀτον, δΙΊη8, ὅπλον. 

ἀρμάδα, ἕν. ΔΡΙΏ868, στόλος. 
«ς , “ιν ») ἁρμάζω -- ομαι, ἀόρ. 

γυμφεύω -- ομαι. 

ἁρμασία, γάμος. 

ἕρμασα, 

ἀρματόνω, ΔΓΡΠΊΔΡ6. ἐξοπλίζω. 
3 Ζ γ᾽ Ν 

ἀρμάτωμαν -- ματον, πολεμιχὴ 

παρασχευή. 

ἀρμάτωθεα - οχία, ἐξόπλισις. 

ἄρμε, πρόσχλησις εἰς τὰ ὅπλα. 
" -- ἀρμενίζω, ἄρμενον - νὰ ποιῶ, 

ἀρνᾶται, ἀρνεῖται. 

ἀρσηνάᾶλλιν, ΔΓ56Π816. ναύσταθ- 

μος. 

ἀρτία, ἣ πολιτεία : 

ἀρτιλαρία -- λερία, ἢ δΡ[6116- 

Γᾶ, πυρούολιχόν. 
32 Ν Ν 2 Ν 2 

ἀρτυμᾶτιχον το. αἀρωμᾶτιχη ου- 

ὔ 

σία πρὸς ἄρτυμα τροφῶν. 

ἄρτζα ἥἣ, ἕν. ἃΡοΔ, θόλος. 
3 ͵ὔ Ν , 

ρε τζουνίον τὸ, ρώθων. 

ἄρ 

ΕῚ 

χιπίσχοπος ἀρχιεπίσχοπος. 

ἀρχοντινίσχω, πληυδ: 

ἀρχοντολόγιν τὸ, ἀρχοντιχὴ (εὖ- 

γενὴς) τάξις. 

ἄρχος, ἄρχοντας - χόντισσα, εὖ- 

γενὴς, ἰσχυρός. 

ἀρωτῶ, ἐρωτῶ. 

ἀσενιδίχ ἢ. ϑϑορῃηδιηθηΐο, 

τηματικὴ πρόσοδος χατ᾽ ἀποχοπήν. 

39 
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ἀσῆμιν τὸ, ἄργυρος. 
Ἂ , ᾿ ᾿Ν 32 -“ Ν ἀσημοχρούσαφον τὸ, ἀργυρᾶ χαὶ 

χρυσὰ σχεύη. 

ἀσίζα ἢ. ἀ581ξ6. νόμος. 

᾿Ασίζαι αἵ, 8ἃ.551568, οἵ γνωστοὶ 

τιμαριωτιχοὶ νόμοι τῶν ἐν τῇ ᾿Α- 

νχτολὴ λατίνων. 

ἄσχημα, ἐπιρ. ἀπρεπῶς. 

ἀσχὶν τὸ, ἀσχός. 

ἀσχοφύσιν τὸ, ἀσχοφυσητύρ. 

] 

Ι 
!|Π 

΄ Ν ἁσπέρας τὸ, ἑσπέρας. . 

ἄσπρος, λευχός. -- Γενουόίσος, ὃ 

γνήσιος Γενουήνσιος.. 

ἄσπρον τὸ, νόμισμα. 
»- Ν, 2 , 

. ἀἄστενὴς, ἀσθενής. 
ΕῚ , , . ῃ 
ἀστένεια -- εία, ἀσθένεια. 

ἀστηνεμένος, ἀσθενής. 
Ἂ -Ὕ “-) ῃ ῸτὋο 

αστενῶ, ἀσθενω. 
μ᾿ ἷ, 3 ,ὔ 

ἀστοχίζω, ἀστοχέω. 

ἄσχημος, ἀπρεπής. 

ἀτζάλην τὸ, δοοίαϊο, ὃ χάλυψ. 

ἄτζαλος. ἀτάσθαλος, ἄταχτος. 
τισιν τ ἩΡ ἼΡα ἈΝΕ ἀτζετιάζω, δοσοίθαν 6, δέχομαι, 

συναινῶ. 
“Σ , - ΄ 

ἀτζίπωτος, ἀναιδής. 
᾿ν ἷΝ Ν 9...ἃ 3 ΄, 

ἀτὸς - ἢ, αὐτὸς, αὐτή. 
Υ͂ ΄ὔ 

ἄττον, δίϊο, χατόρθωμα, στρα- 

τήγημα. 
τᾶν ἘΦ ΚΠ ΑἿΣ ἃς 3 ἌΣ 
ἄτυχος. ἀτυχὴς, ἀνωφελής. 

2 , ,ὔ αὐλή, θεραπεία. 
Ὑ Ν Ύ 

αὔρι τὸ, αὖριον. 

αὐταρχετὸς - ητὸς, αὐτάρχης. 

αὐταρχίζω, ἐπαρχῶ.. 

ἀφάλι τὸ, ὀμφαλός. ] 

ἀφελοῦμαι, ὠφελοῦμαι. 

ἀφέντε ὃ, αὐθέντης. 

5" 7 Ε} 7] "} , Ἀν 

ἀφεντία, αὐθεντία, εὐγένεια, χαὶ 

ἣ “Ἐνετικὴ δημοχρατία, ΞΙΊρπο- 

"]ἃ . 
΄ “ Γ 

ἀφέντης, αὐθέντης, πατήρ. 

ἀφιτζιάλης, οΟἤοΙΔ]6, ἀξιωμα- 

τιχός. 
Υ ΝΜ 

γ.κἃ νος Σ ΄ 9: Δ ὧν 

ἀφὸν, ἀφ ὃν (χρόνον), ἀφ᾽ ὅτου. 

ἀφοράω, ὑποπτεύω - παθ. ἐφο- 

ι 
Ν 

ἀφορμολογῶ, ἀφορμὰς (προφά- 

«ἢ ο ξῶν Ξ «“ “- Φ “- δὸλ Ἔ [τ “- ζο “Ὁ γ. πυριφλε- 

ΩΡ 

ἄχαμνος. ἀδυνᾶτος. 

βάγια ἢ, Ὀ4118, τροφός 4 - : ὴν : 

βαδίος δ, βυζ. βαδιστὴς ἵππος. 

βαλέντε - ἕντης δ, να]θηΐο, ἵ- 

χανὸς. ἐμπειροπόλεμος. 

βαλῆς, ἐμπαλῇῆς, Ὀ41}11, εἷς τῶν 

ἀνωτέρων ἀξιωματιχῶν. 
͵ ͵ Ἀ 

βαπτιστήρα ἧ, χκολυμδήθρα πρὸς 

βάπτισμα. 
ἣν “ ,ὔ 

βαρετὸς, ὀχληρός. 

βάρχα ἣ, Ὀᾶγοᾶ, λέμύος. 

βάρτε, προστ. βάλλετε. 

βαρυνίσχω, βαρύνω. 
,ὔ -ἀὶ Ν Δ 

βαρύνομαι, ἀηδιαζω. 

βαρὺς, πολύτιμος. 



βχασιλειώτης (ἅπαξ μόνον ἐν σελ. 

178) βαχλιώτης. 

βαχλιώτης -- ίτης (ἐκ τοῦ βασι- 
΄ ῃ 

λειώτης) θεράπων ἡγεμόνος ἢ τι- 

μαριούχου.. 
ΣΟΙ βαστῶ, βαστάζω, ὑποφέρω. 

βγία ἥ, βία. 

βγιάζω, βιάζω. 

βεντέττα, βεττέττα, ναπάοίζα, 
32 , 
ἐχδίκησις. 

βέργα ἥ, νσοῦρᾷ, ράδδος. 

εορεττοῦνιν -- ουνίον τὸ, βερετου- 

γία ἢ, νον ϑίΐζοπθ, μέγα βέλος ἐχ- 

σφενδονιζόμενον ἰδίως διὰ πολεμι- 

χῆς μηχανῆς. 
βελουσένος -- η; ον, γχλ. γΠ|π86, 

ἥ ἐχ μεταξοπτίλου (βελούδου) ἐ- 

σθής. 

βένετον τὸ, χυανοῦν χρῶμα. 
: 

Ν “ 

βῆμαν, γεν: βημάτου, τὸ ἅγιον 

τοῦ νχοῦ βῆμα. 

βίδα, ἐπιφ. νἷνα, ζήτω. 

βίγλα ἣ, ν]ρ1}}18, σχοπός, φρουρά 

βιγλῶ, γ]ρΊ "6, φρουρῶ. 

βιζάκα ἢ, (ἣ ἐν ἄλλοις βίτζα) 

ἕν. ν]56 18, μάστιξ. 

βίος ὃ, τὸ, χρήματα, περιουσία. 

βισχουντάτον τὸ, ἀξίωμα τοῦ βι- 
σχούντη. 

βισχούντης, λατ. νἱΟΘΟΟΙΊ68, 

εἷς τῶν ἀνωτέρων ἀξιωματιχῶν. 

βιστιρίζω, βιστιρῶ, συναράσσω 

(ἐπὶ πλοίων]. 

βιττουαλίχ -- γαλίχ ἢ, νἱτπ8- 

6118, ζωάρχεια, τρόφιμα - βιττουα- 

λίζω, ζωοτροφῶ. 
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βιτζεχαντζηλιέρης, ν]66-68686]- 

1166, ἀντικχγγελάριος, ὅπογραῳ.- 

ματεύς. 

βλεπα Εθρῦς; φρουρὸς ἐπιτηρητής. 

βλεπάω -ἔω - ζω, θεωρῶ, φρουρῶ. 

βλέπησις ς; φρούρησις. 

βλέπ ἘΠῚ - τυ τὸ φρουροῦμαι, 

προφυλάτ τ ἄορ. προστ, βλε- 

ὑπο ̓ 

βλέπω, ἐπιτηρῶ. 

βοηθίζομαι, βοηθοῦμαι. 

βοθειὰ ἣ, ἐξασφάλισις. 

βολάω, χαταποντίζω. 

βολίκιν τὸ, ἣ δοχός. 

βοσχαρίδιος 

βοσχός. 

βοσχὸς, ἀρχηγός. 

βόσχουμαι, βοσυδι 

ὃ - ἰδιν τὸ, μιχρὸς 

βόρόορα τὰ, ἣ βόρδορος. 

βορδόνιν τὸ, ἣ ἡμίονος - 

βότα, γαλ. νοΐο, ἀποθήχη, κα- 

τοιχίαχ. 

βοτάνιν τὸ, 

βουθῶ, 

βούλλα, Ὀ.118, σφραγὶς, 

χὸν ἔγγραφον. 

΄ - 
βότανον, ἣ πυρῖτις. 

βοηθῶ. 

βουλλόνω, σφραγίζω, χατάσχω.. 

βουλεύω, συμδουλεύω - βουλεύο- 

μαι, διανοοῦμαι, ἀποφασίζω.. 

τὸ, βουνός. 
5 

ζῆης ὈΟΡΡΊΉ 686, ἄ- 

ζ΄ 

βουνίν -- ἄριν 

βουργέσης - 
7ὔ στός. 

" 
βουτζὶν -- ττὶν τὸ, πίθος. 

βυθίζω. 
͵ 

Ν Ὁ Ν 

βραστιχὸν (δραστιχὸν; 

βουτῶ. 

βότανον 

μαγευτιχόν. 
' 
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βρὲ (μόρε) ἐπὶ ὕόρεως. 

βρέδος τὸ, βρέφος. 

βρουθέω - ἰζω - ίζομαι, δρμῶ με- 

τὰ βοῆς. 

βρῶμος ὅ, χκαχοσμία. 

βυζαστρία ἣ, τίτθη, 

γαύρὸς δ. γαμόρός. 

γάλαν γεν. γαλάτου, τὸ γάλα. 

γαλεύω, ἀμέλγω. 

γαλευτῆριν τὸ, ὅ γαυλός. 

γαλιάτζα, ἕν. ρα]ϊα:εα, εἶδος 

πολεμιχοῦ πλοίου. 

γάλιν, γάλιν, ἐπιρ. βραδέως, λά- 

θρα. 

γανόνω, ἀλείφω διὰ χασσιτέρου 

χαλχᾷ σχεύη. 

γαρισούρα ἥ, εἶδος ἀσθενείας (π:- 

θανῶς ἐχ τοῦ γάργαλος, γαργάλη 

ΞξΞ- μητρομανία). 

γαρδενάλε -- ἅλες - ἄλης, οδραὶ- 

η8]16, ὁ χαρδινάλης. 

γγόνιν τὸ, ἐγγονός. 

γδὶν τὸ, ἰγδίον. 

γδέρνω, ἐχδέρω. 

᾽γείρω, ἐγείρω.. 

γεῖς, εἷς. 

γὙεϊτος δι γείτων. 

γελίον τὸ, γέλως. 

γελῶ, ἐξαπατῶ.. 

γεμάτος, πλήρης. 

γεμόνω, πληρῶ, ἑτοιμάζω. 

γεναῖχα ἣ, γυνή. 

γενεία ἣ, γενεά. 

γενήσιμος, ὃ εὐγενής. 

γέννα τὰ, Χριστούγεννα. 

γενουάριος, ἰανουάριος μήν. 

γεραχάρης ὃ, ἱεραχοτρόφος. 

γέρνα ἣ, λατ. ρθ 018, μέτρον 

χωρητιχότητος. 

γερόντως αἶτ. γέροντας. 

γερὸς ὅδ, ἰσχυρός, ἀνδρεῖος. 

γέρρα ἣ, ρΌΘΡΡΔ, πόλεμος. 

γεύομαι, τρώγω, ἀπολαύω. 

γῇ» ἢ. 

γιαίνω, θεραπεύω. 

γιαλὸς δ, αἰγιαλός, θάλασσα. 

γιάση ἥ; ἴασις. 

γιατὶ, ἐπειδή. 

γιατρεύω, θεραπεύω. 

γιλλοῦ ἣ, γελὼ, μάγος. 

γινίσχομαι, γίνομαι. 

γιόμαν, γιῶμαν τὸ, γεῦμα. 

γιοματίζω, γευματίζω. 

Υἱον, οὖν, λοιπόν. 

γιστέρνα, οἰβύογῃδ, δεξαμενή. 

γίτζαν, γίτζαν ἐπιρ. (ἐκ τοῦ ἴσα :) 

χατ᾽ εὐθεῖαν. 

γχαλῶ, ἐγχαλῶ. 
, ς ΖᾺ γχάρρα ἣ, βΌΘΡΡδ, πόλεμος. 

γχίζω, ἐγγίζω. 

γληγόρα, ἐπιρ. γρήγορα .- 

γλυτόνω, διασώζω. 

᾿γνάζεν (ἀντὶ νᾶζεν, νὰ ἔζη). 

γνώθω -- ομαι, ἐννοῶ. 

γνωστιχὸς, φρόνιμος. 

ὙΟΕ Οἷς 
- ἤὰ ᾿ δ Ἢ Ἰομάοιον “ςΝν “- ἄργιον το. φορ- 

, 
τιον. 

γόνατον τὸ, γόνυ. 

γονίος ὃ, γονεύς. 

γορεύομαι (ἐκ τοῦ ἀγορά :) συ- 

ναθροίζομαι. 



γουζιάζω, 586, συνειθίζω. 

γούλας ὃ, (βυζαντινὴ ἢ μᾶλλον 

τουρχιχὴ λέξις) πύργος. 

γούμενος -- ἕνη, ἡγούμενος. 

γουνάρης, ὃ κατασχευάζων μη- 

λωτὰς (σα η8). 

γοῦππος ὃ, ὑὕπόγειον χοίλωμα 

(ἐκ τοῦ γύπη --- χοίλωμα γῆς, θα- 

λάμη, γωνία]. 

γουργιάζω - ριάζω (ἐπὶ γλαυχὸς 

χαὶ χυνὸς) ὠρύομαι. 

γούρνα ἣ, }η8, χοῖλον μέτρον. 

γούφα ἥ, κοίλωμα γῆς (βλ. γοῦπ- 

πος). 

γράφος τὸ, ἔγγραφον. 

γράψιμον - ίλατον τὸ, γραφὴ, 

ἔγγραφον. 

γρίζα ἢ, γαλ. 6.158, λευχόφαιος 

ὀθόνη. 

γριππαρία, γρίππος (ἐχ τοῦ γρι- 

πεὺς ἁλιεὺς, γρῖπος --Ξ- δίκτυ Ξξ ἁλιεὺς, γρῆπος -ΞΞ- δίκτυον) 

ἁλιευτιχὸν, χαὶ πολεμιχὸν πλοῖον, 

γαλ. φῦρρθ, φιρρθυῖο. 

γρίσιον, γρόσιον, γροχίον, δ, ΟΒ- 
ἢ 50, νόμισμα. 
, ἴ. ὙΦ γροίχκησι ἣ, εἴδησις. 

᾽ὔ ". 

γρωνίζω, γνωρίζω. 

γύρισυνχ τὸ, στροφή - φεγγαρίου, 

τέταρτον σελήνης. 
͵ 

γυοφύριν, γειοφύριν τ 
ἰ 

ο΄ ὥ - [0] -Θ Ὲ -Ό Ξ 
᾽, 

γυρὸς ὅ,) γῦρος. 

γὼ, ἐγώ. 
ἈΝ 9 ὃ΄., δὲν; οὔ". 

δαχτύλιν -- υλίον τὸ, ὃ δάχτυλος. 
Ψ. 

δαχτύλιν -- λίον, -- υλίδιν, ὃ δαχ- 

τύλιος. 

.........ο.-Οο-..Ξ-.-.--αςς-ἘΞ-.-.-..ς-ς--“ 
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δαμάλιν - λίον τὸ, δάμαλις. 
μὴ Ν “ δανειχὸν τὸ, φόρος. 

δάσχαλος. διδάσχαλος. 

δὲ, οὐδέ. : 

δειλιάζω, ἀόρ. ἠδειλίασα, δειλιῶ. 

δειλιγὸς ὃ. δειλός. 

δεϊλις τὸ, ἣ δείλη. 
ῳ-.͵ δεῖν τὸ, ἢ θέαν: 

ἣν “ δελοιπὸς -- ἢ, - ὃν, ὑπόλοιπος -ον. 

δεντρὸν τὸ, δένδρον. 

δεσποτικὸν τὸ, οἴχημα δεσπότου 
Ῥ» 

(ἀρχιερέως :) 

δέτε, προστ. ἴδετε. 

δετιποτένος ὃ (οὐδὲ τιποτένος) 

οὐτιδανός. 

δηγῶ, μέλ. δηγήσων, δδηγῶ, ἐ- 
}ΝὃΟΡ ᾿Υ͂ «ς ᾿ 

φοδιάζω, ἑτοιμάζω. 
μν ΄ δ᾿ , 
δηλημένος δεδηλωμένος. 

Ν 
δῆμαν τὸ, δεσμὸς, συνθήχη. 
“ς ΄ 

δημένος, 

δήνομαι, 

διαδάζω, 

διάθαν τὸ, διάθδυσις. 

δι; ὃς ψ 

δεδεμένος. 

συνδέομαι. 

ἀναγινώσχω, μαθητεύω. 

ων ,ὔ ς᾽ ἢ" διαδαίνω, διέρχομαι. 

διαδαινωμένος, διαόὰς, παρελθών. 

ιαδατὸν τὸ, ἣ διάδασις. διχό γ) ἢ 

διαδοῦσα ἣ, διαύᾶσα ἡμέρα. 
Ν , ᾿ ͵ ν᾿ » ΄’ 
διαζύγιν τὸ, βᾶρος πρὸς ἰσοζυ- 

γίον χινητῆς γεφύρας. 

διαχονήτης ὃ, ἐπαίτης. 

διακόνιον τὸ, ἣ ἐπαιτεία. 

διάχος ὃ, διάχονος. 

διαλαλημὸς, κήρυγμα, δημοπρα- 

σία. 

διαλαλητὴς, κῆρυξ. 

διαλαλῶ, κηρύττω. 
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διαλεχτὰ ἐπιρ. κατ᾽ ἐχλογήν. 

διαφεντεμὸς δ, ἀπαγόρευσις. 

διαφεντεύω, ἀ 6 ἔθ πα 6 Γο (ἣ διαυ- 

θεντεύω) ἀπαγορεύω, ὑπερασπίζω. 

διαφορεύω, ὠφελοῦμαι. 

διάφορος τὸ, διαφέρον, ὄφελος. 

διδόω, διδῶ, δίνω, δίδωμι δίδω 

μέσον -- αι εἰσορμῶ. 
Ν -- : 

διὰ δ, (ἴσως ἐχ τοῦ ἀΪ65) ἐφη- 

μέριος. 
᾿ ἤΞ: ΕἸ ᾿ ͵ 
δικαῖϊα ἐπιρ. ὀιχαίως. 

δικήόριος, δεχέμόριος μήν. 

διχιμάζω, δηχιμάζω, δοχιμάζω.. 
Ὁ Ν [τῇ ν» ͵ 

διχημ ἢ ἢ) δοχιμᾶσιχ. 

ΟΥ ιχῆος δ, δίχχιος. 
᾿Ν 
ΝΥ 

, Ν ῳ" ἣΝ ,ὔ 

ιχὴον το, οιἰχαιον,. οιχχιωμά. 

ἣν ἈΝ 2. ΟἿ Ξ ΠΝ 

ικὸν τὸ, ἐδικὸν, περιουσία. 
2.02 
διλαλημὸς, διαλαλημός. 

δισπλαζίρ -- ἔριν - ίριν τὸ, ἀ6- 
. . ᾿- ΄ 

Ῥ]8 810, δυσαρέσχεια. 
.. 7] 3 Α 

διπρόσωπος, ἀνειλιχρινής.. 
᾿Ω ὕ 7 φι ος τΨ 

διπλαρίχ ἢ, χτύπημα διὰ τοῦ 

πλατέος (διπλοῦ) τῆς σπάθης. 

δισπιργιασμένος, 4656 5ρ6Γό, ἀ- 

πηλπισμένος - ταὐτὸν παγιασμένος. 

δισφατιάζω, αἰδίανο, αἸΒ[Δο18- 

Γ6, δυσαρεστῶ, χαχοποιῶ.. 
Ὁ -Ὡ» »., 3, διχὸς - ὥς, δίχα, ἄνευ. 
Ἂ ἊΝ μυ ,ὔ 

δοχιμὴ ἣ, δοχιμασία.. 

δόχιμος ὃ, ἱκανός, πλούσιος. 

δοντάχρα ἥ, χολαστήριον ἐργα- ἢ (χρα Ἢ) . ριον “ 

2 Ν Ν Ε -Ὡ [(ὀδοντωτὸν τὰ ἄχρα:) νῦν 

ἐ χαλεῖται ἐν Κύπρῳ ζωντάγρα- 

0 
᾿ 

δοντίον τὸ, ὀδούς. 

δόξα ἣ, τιμὴ, ματαιότης. 

δόσιον τὸ, ἣ δόσις, παραχώρησις. 

δούχας, δουχέσσα, ἄπο, ἀυ- 

σα 6888, δοὺξ, δούχησσα. 

. δουχάτον, ἀποαίο, ἑνετικὸν φλω- 

ρίον. 

δουλευτὴς, θεράπων. 

δουλωμένος, ὑπόδουλος, ὕποτε- 

λής. 

δράζω -- ἄσσω, ἁρπάζω. 

δράππα ἥ, καταπαχτὴ, ἀπόχρυ- 

φος θύρα. 

δρόσος τὸ" ἢ δρόσος. 

δυνχστεύγω, βιάζω. 

δυνάτος, ἰσχυρός. 

δύνομαι, δύναμαι. 

δυσίχος, ὅ ἐχ τῆς δυτιχῆς Εὐ- 

ρώπης 

δυσπλαζέρης, δυτμενής. βλ. δι- 

σπλαζέριν. 

δῶ, ἴδω. 

δώχω, δώχνω, διώχω.. 

ἐθάρτησαν, ἤρχισαν. 

ἐδγαρμένος (ἐκδεόλημένος, ἀ- 

πηλλαγμένος.. 

ἔδγαρ᾽ προστ. ἔχύαλλε. 

ἐδλέπισις ἣ, φρούρησις. 

ἐόράσαν (ἀόρ. τοῦ βράσσω) ὥρ- 

μησαν. 

ἐγγαστόνω, ἀνασχολοπίζω. 

ἔγγαστος, (ἄγγατος παρὰ Δου- 

χαγγίῳ λ. χλιματερὴ) ἣ δοχός. 
2 " 5. δ 
ἐγγίζει, ἀνήχει. 



5 ,ὔ ΞῚ ( Κι ΘᾺ Ἢ ἿΑΣ ἐγγυμασία -- χία ἧ, ἐγγύησις. 

ἐγγυτὴς ὃ, ἐγγυητής. 
- “' “4. Ἃς, ἡ 

ἐγδέρω, ἐχδέρω. 
2..Ὁ 2 , Ἐστοσα δὲ 
ἐγδέχομαι, περιμένω (ἐχδέχομαι). 

ἐγδύνομαι, ἀπογυμνοῦμαι- ἐγδύ- 

θη τὰ χωργιά του, παρεχώρησεν εἰς 

ἄλλον τὰ χωρία. 
2 (ζ » ἐγρωνίζω, γνωρίζω. 

ἐγχέστα ἧἣ, ἱπομϊεδία, ἀνάχρι- 

σις. 

ἐγχλέγω, ἐχλέγω. 
ν Ν ΕΝ ἔγραφος τὸ, ἔγγραφον. 
2 Υ͂ΡΕΙ «- δ ΤᾺ ἐγροίχησις ἧ, συνεννόησις. 
5 ΄, , Ὁ μἢ , Ν"ἤἵἤἉἝ 

ἐδέρες (β΄ πρ. ἐνεστ. ἐδέρω) δέ- 

ρεις. 
δου τ ἢ) Ὁ τῶν τε ς , 
ἐδηγία ἧἣ, (ὁδηγία) ἑτοιμασία. 

΄ 

ἐδήχτησαν, ἐδέχθησαν. 
ΕΥ ἸᾺΣ ε . ῃ 
ἐζήτησις - τῆσις ἢ, ἐχζήτησις. 
52) .7 2 Ι 

ἐθάφτην, ἐτάφην. 
Ε Ν :0 εἴμεσταν, εἴμεθα. 

εἴπουν (α' πρ. ἀορίστου) εἶπον" 

προστ. εἰπέν. 
3 ς ΕΙΣΞΞ. 2 ΄ εἰς ὅλον ἐπιρ. ἐν συνόλῳ. 

εἰσόδεμα τὸ, εἰσόδημα, εἴσοδος. 

εἴσοδος ὃ. ἢ ἐτησία εἴσοδος. 
᾿ 3 ξεῚ 
εἰστην (ἀπαρ.) εἰσθχι. 

εἶτι; ὅ,τί.. 

εἶχαν (ἁ' πρ. παρ. χαὶ ἄορ." 

εἰχον. 

ἐχανέω (ἱκανέω) ἐξαρχῶ. 
ΠῚ , 9-ἢ ΄ ἐχατάπεν (ἀόρ.) χατέπιεν. 

ἔχατζα -- ἀτσχ (ἀόρ. τοῦ χάθη- 

μαι}: ἐχάτσαν εἰς τὸ λ ὃν. ἔ ι ἂν εἰς τὸ λαμπρὸν, ἔρ- 

ριψαν εἰς τὰς φλόγας. 
»" ΩΣ 5} - 

ἐχδεχῶ, ἐχδιχῶ.. 
2 [4 (: Ψ 

ἐχδέχομαι, ἀναμένω. 

παρχόντων. 
μΣ ἤ, »} “τ 5 , 

ἐχλέω, ἐχλέγω, εἰσπράττω. 
2 Ν “4. γῶν 
ἔχχρυμμαν τὸ, ἐνέδρα. 

- " “«ὸ Ω 2 7 , 
ἐχχλησοῦδιν τὸ, (ἐχχλησείδιον) ναΐϊ- 

σχος. 

ἐχου-πήθην (ἀόρ. τοῦ χομπέομαι) Ομ πὴ (ορ. τ (Ομ. μὰ, 

2 ΄ τ 7 
ἀπέτυχον, ἤπατήθην. 

ἐχοῦνταν. ἔχειντο. 
ΝᾺ “] 
ἔλα τὸ, ἢ ἄφιξις, 

,, ἔλαψεν, ἔλαμψεν. 
- 

ἐλεμονοῦμαι, παθ. 

νήθην, πρ. ἐλεμονήθου, 
Ε ,ὔ ε Ε , 
ἐλεμοσύνη ἧἣ, ἐλεημοσύνη. 

ἐλευθερίζω, ἐλευθερῶ.. 

ἐλήα ἢ, ἐλαίχ (τὸ δενδρον]). 

ἐλίγη ἣ, ὀλίγη. 
φ )ὔ 6 ( ,7ὔ ἑλικία ἢ, ἡλικία. 

ἐλλιγοῦμαι, λειποθυμῶ. 
3 7) ε 7 
ἐμαυτον του, ελυτον. 

ἐμπαλῆς - αμῆς δ. Ὁ41111, εἷς τῶν 

ἀνωτέρων ἀξιωματικῶν τοῦ βασι- 
, 2 ͵7 λείου, ἐπίτροπος. 

, 

ἐμπεραδούρης δι ΠΡ ΌΡΔαΟΓΡΟ, 

ἐμπιστὰ ἐπιρ. πιστῶς 
5 

ἐμπιστικὸς ὃ, πιστός 

ἐμπιστιοσύνη ἣ; πίστις. 

«ὦ ἐμπλάζω, ἀπαντῶ (φιλικῶς 

ἐχθρικῶς Ἰ 
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ἐμπόδισμαν τὸ, ἐμπόδιον. ᾿ 

ἔμπρο- :) ᾿ ἐμπρόσθεν, ἔμπροστεν, 

σθεν. 
2 “, 5 ἵ ἐνάφανεν, ἀνεφάνη. 

ἐνγχρίζω (ἀγγρίζω) δυσαρεστοῦ- 

μαι, ὀργίζομαι. 
2 Ἷ -} “γᾳ - 
ἐνεπνιάζομαι, ἐνυπνιάζομαι. 

, 

ἐνεφάνισχα, ἀνεφάνην. 
-» 

ἔνχρυμμαν τὸ; ἔγχρυμμια, ἐνέδρα. 

ἐννοία, ἔννοια. | 
3 ὰὦ-» Ξ μο - ᾿ 

ἐννοιάζομαι, διανοοῦμαι. 

ἐνοικάτορος ὃ, ἐνοιχιαστής: 

ἐντεχάμενος, ἐνδεχόμενος, εὐπα- 

ράδεκτος. 
2 ὔ 32 ,ὔ ἐντυμασία ἣ, ἐνδυμασία. 

άζω, τιμῶμαι. 
΄ , 

αναδιαλαλῶ, ἐχ νέου χηρύττω. 

ωυ Οὐ (ὦ αναλογῶ, μεταμελοῦμαι. 

ου 
7] 3 ᾿ 

αρματόνω, ἀφοπλίζω. 

[0] σὺ υνύ ἐφν ὩΣ Ὥς ύρω, γινώσχω. 

ορτόνω, ἐχφορτόω. [᾿ 
“οσ 

εἶς 
Ὡ- {μὴ 

Σάτητ α 

δὲ δὲ ο 
- 

Ὡ ο ςὲ «Ὡυ 

“ὗν 

δὲ »» [ω] στο ξε 

ἡμερόνει ΣΡ τίει ἣ ἡμέρα. 

. (0 (“υ ὦ (ὦ (νυ Ὺ “ὙΥ ΨΥ τὺ υὕνΥ 

- 

στ τρί, ἐξοιδαίνω.. 

ἐξιππάζομαι, ἀφηνιάζω (ἐπὶ ἴπ- 

ἐξωδίδω, ὑπεχφεύγω, ἀνχχωρῶ ξωδίδω, ὑπεχφεύγω, ἀναχωρῶ.. 

ἐξωμέρου ἐπιρ. ὕστερον 5 με ρ 7 ρ. ξρ " 

(προστ. ἄορ. τοῦ παίρνω) 

ΡῚ ͵ὔ Γ- Σ δι ἴδς Ν ,ὔ 

επᾶρχιὰ Ὡς προζεν!ΧῊ οιχαιοδοσία. 

Ὺ ΕΥΝΆ - , » 
ἔπγα (ἀόρ. τοῦ πίνω) ἔπιον. 
ἘΣ ἣν ᾽ς , 2 6 κ 

ἐπεζεύω, πεζεύω, ἀποθδαίνω εἰς 

τὴν ξηράν. 

ἐπειδὴν, ἐπειδή. 

ἐπετάξα (ἀόρ. τοῦ πετῶ ἔρριψα. 

ἐπῆα, ἐπῆγα (ἀόρ. πηγαίνω) ἐ- 

πορεὐθῆν, χαὶ παρέλαύον (ἀντὶ τοῦ 

ἐπῆρα). 
3 ᾿᾿ ͵ 

ἐπ τήτιος δ, ἐπαίτιος. 

ἐπεσώθησαν, ἀφίχθησαν.. 
5 5 , 

ἐπῆχα, ἐνέθην 

ἐπόθανα (ἀορ. τοῦ ποθαίνω) ἀ- 

πέθανον. 
- ͵ὕ 

ἐποστάθην (ἀορ. τοῦ ἀποσταίνω) 

ἐχουράσθην. 

ἐπῶ (ἀόρ. ὕποτ.) εἴπω. 

ἔργατον τὸ, ἔργον, κακὴ πρᾶξις. 

ἐρημιάζω, ἐρημόω, ἀφανίζω. 

ἔρισα (ἀόρ. τοῦ δρίζω), διέταξα. 

ἑρμάζω (ἁρμάζω) γυμφεύω. 

ἐρματόνω (ἀρματόνω) δπλίζω. 

ἔρχουμαι, παρ. ἔρχουμουν, ἔρ- 

χομαι. 

ἔρχεψα (ἀόρ. τοῦ ἀρχεύω) ἤρ- 
ἱ 

χισα. 

τὰ 7 ξν ἐρχόμενος δι μέλλων χρόνος. 

ἐσήμερον, σήμ. ΤΟΝ 
1 
σμιξις ἣ, σμίξις͵ συνουσία. 

οὗ, ἐσὺ, σύ. 

Ω Ξ 
{τ , ΑῬΎ. τιον (σπίτιον), οἰχία. 

. ὦ ἧὧὐ (ὦ 

σὴ 

ἐσύμπαψα (ἀόρ. τοῦ συμπαύω), 

ἀπέλυσα. 

ἐσπλαγνίζομαι. εὐσπλαγχνίζομιαι 
ιν, ι ) Χ ᾽ 

λυποῦμαι. 

τυ τὰ ἣ, οἰὰ, ἡλιχία. 
5 

ἐτζουρία ἣ (ἐκ τοῦ ζούρα ΞΞ ΞΞΞΞ ρύ- 

ποςὶ Ἐκ δϑλέ : 
2 , 5.59 μ] ’ 

ἐτιμάζω - ομαᾶι, ἀόρ. ἐτιμᾶσα, 
Σ ᾿ 

ἀτιμάζω. 



ὋΝ 
ΟῚ - 

ἕτοιμος, πρόθυμος, εὐπειθής. 

ἔτον. ἦτο χαὶ ἧσαν. 
ΤΟΝ 5. ὐὑχγγελιχὴ ἀλή- Ν 

εὐαγγέλιον τὸ, εὖ 

θεια. 

εὐχγγελιστὴς ὅ, ἐχχλησιχστιχὸν 
ΟΝ ἀξίωμα. 

3 " 3 Ξ ΦΙΡΊΡ 

εὐγατίζω (χὐγάζω) αὐξζάνω. 

εὔχαιρα ἔπιρ. ματαίως 
Υ͂ ς Ν ΡΣ χα δ ὁ εὔχαιρη ἥ, χενὴ, ἀφύλαχτος. 

εὐχαιρῶ -- όνω, ἐχχενῶ, ἐγχατα- 

λείπω. 

εὐχαρίζομαι, εὐχαριστῶ. 

εὐχαρισία ἧ, εὐχαριστία. 

εὔχομαι, εὔχομαι. 

εὕρισχα (παρ. τοῦ εὑρίσχω) εὕ- 

ρισχον. 
« Υ ΤΜΣ Σ Ἂ ᾿ ᾿ εὑρισχόμενος ὅ, παρὼν χρόνος. 
5 7" 3 Φ ,ὕ εὐχαρίζομαι, πρ. ἐν. εὐχαρίστου, 

ἀόρ. εὐχάρην, τ ρ ἣ 
Ὑ γ 2 ἔφαν (γ΄ πρ. ἄορ.) ἔς 
Ἅ ὦ ῃ ΟΝ 
ἔφεν (γ΄ πρ. παρ!) 

ἔφηχα (ἀόρ. τοῦ φτιάνω) χατε- 

σχεύασα. 

ἐφίορχος ὅ, ἐπίορχος. 
2 , “ 

ἐφτάνω, φθάνω. 

ἐφφικάτορος (ὃ ἔχων ἐφφίχιν), ὅ- 

πάλληλος. 

ἐφφίχιν τὸ, αἱῆ οἷο, ἀξίωμα - ὁφ- 
ἜἘ φίχιον.. 

ἔφφιτον τὸ, αἰβοίαπ, ἐνοιχία- ννν ᾽ 
σις. 

ἔχαν {γ΄ πλ. πρ. παρατ.) εἶχον. 
: Αἱ 0 ἌΣ Ερ ΡῈ 0 , ἐχθρὴ ἣ, ἐχθρά. 

ἔχοντα, ἔστοντα, ἄχλ. μετοχαὶ 

ὡς μόρια συνδετιχὰ τιθέμεναι, ἀφ᾽ 
τπ ἡ τὰ τε οὗ, ἐν ᾧ. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Μ΄. 
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2 7 ͵ ΝΜ 

ἐχρονία ἣ, χρονία, ἔτος. 

ἔμ )ό.. Ψαύ χων σ. ἔψα (ἀόρ. ψανω), ἤγγισα. 
΄ ς 7 

ζάλη ἣ, καταιγίς. 

ζαυμμὸς ὃ (ἐκ τοῦ ἅμμα :), ἣ λα- 
6. ΣΈΕΙ “ λ ! -Ὁ ς ΄ τς 

ις πρὸς συλληνιν τῶν Ἡμμένων 
2 ,’ὔ 

ἀνθράχων. 

ζήλα ἣ, ζηλοτυπία. 

ζηλεύγω, ζηλόω. 

ζημιὰ - μνιὰ, ζημία. 

ζημίνω -- ιόνω. ζημιῷῶ, 

ζηντηλόμος, σΘ ΗΠ ΠΟΠΊτα 6, εὖ- 

γενής. 

ζηποῦνιν τὸ, σΊΌρΡΟΠΘ, ἐσωφό- 

ριος ἐσθής Ο ςς . 

Δ 

ὅς, σαπι}, εὐγενής. 

ζιῶ. ζῶ. 

ζώση ἣ, ζωή. 
ζῶντα, ζῶντος. 

ἢ, αἵ. 

ἡλιαχὸς δ. στοὰ 

τῆς οἰχίας. 

ἤλθαμαν, ἤλθομεν. 

ἕν. τοῦ ἠξεύρω), 

40 
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ἠξηγήθην (ἀόρ. τοῦ ἐξηγοῦμαι). 

ἐξηγήθην. 
ἦνι τὸ, (------Ῥ ἣ συγχέντρωσις. 

ἠπόρισα (ἠμπόρισα) ἠδυνήθην. 

ἧρτα; ἦλθον. 

ἤτζου. οὕτως. 

ἠφελῶ, ὠφελῶ. 

θαλάσσου τῆς, θαλάσσης. 

θανατήσιμος, θανάσιμος. 

θανατιχὸν τὸ, ἐπιδημικὴ θανα- 

τιχὴ νόσος. 

θανάτοι οἵ, θάνατοι. 

θαύγω, θάφτω, θάπτω. 

ϑαυμάζουμεθαν, θαυμάζομεν. 

θαφίον τὸ, ταφὴ, τάφος. 

θειορχίζω, ἐξορχίζω.. 

θειὸς ὃ. πληθ. θειοῦδες, θγειοῦ- 

δες, θεῖος, θεῖοι. 

θέλημαν - λῆμαν τὸ, θέλημα. 

θεσμένος, συντεθειμένος. 

θεωρῶτα (μετ. ἄχλ.)) θεωρῶν. 

ἵντα, τίνα. 

ἴχια - ἰχία (ἴσια), κατ' εὐθεῖαν. 

χαδαλλάρης, ΟΑν ΔΘ Ρ , ἱππεὺς, 

ἱππότης. χαδαλλαρία ἣ, ἱππότις. 

χαδχλλαρόπουλος, ὃ υἱὸς τοῦ ἵπ- 

ποτου. 

χαδαλλίχεμαν τὸ, ππευμὰ. 

χαδαλλιχεύω, ἱππεύω. 

χάύοι οἵ, δᾶγο, δεσμὸς φιλίας. 

χάθα, χάθε, χαθ᾽ ἕν. 

χαθαιρῶ, χαθαρίζω -- ομαι, χα- 

θαῴω, ἐχλέγομαι. 

χαθαρὸς, γνήσιος, ἀθῶος. 

χαθημένος δ, ἐφαρμοζόμενος, ἐ- 

ρειδόμενος. 

χαθημέρι τὸ, χαθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν. 

χαθολιχὴ ἥ, μητροπολιχὸς ναός. 

χαθολιχὸς, γνήσιφς. 

χαθόρδινα (κατὰ οΥ 0) χατὰ 

τάξιν. 

χαιρὸς δ, χρόνος, ἄνεμος. 

χαδαλχάριον τὸ, ΟΔΙΥΔΓΙΟ, ὅ 

Γολγοθᾶς. 

χαχοδιχῷῶ, ἀδικῶ, βλάπτω. 

χαχοθανατίζω, χαχοθανατῶ τινα. 

χαχόχαρδος ὃ, τεθλιμμένος. 

χαχονώθω. χαχὰ διαλογίζομαι. 

χαχόποτον τὸ, ἀηδές. 

χαχὸς -. χαὶ ἄσημος τὸ γένος. 

χαχότυχος, ἀτυχὴς, μοχθηρός. - 

καχουργία, χαχὴ πρόϑεσις. 

χαχουχίζω, ἀσθενῶ. 

χαχοψυχέω -- χίζω, ἀσθενῶ βα- 

ρέως : 

χαχόψυχα ἐπιρ. ἀσθενῶς. 
Ν καλὰ τὰ, ἀγαθὰ, χτήματα. 

χαλὰ ἐπιρ. καλῶς, λίαν. 

χαλαμάριν τὸ, χκαλαμάριον’ μὲ 

χαρτὶν χαὶ χαλαμάριν, ἐγγράφως. 

χαλαμερὰ τὰ, σιτηρά. 

χαλάμιν ζαχάριτος, ὃ σαχχαρο- 

χάλαμος. 

χαλαφατίζω, οδἰαἰαίανο, ἐπι- 

διορθῶ πλοῖον διὰ στυπείου χαὶ 

πισσασφάλτου. 

χάλεσμαν τὸ, πρόσχλησις εἰς συμ- 

πόσιον, χαὶ αὐτὸ τὸ συμπόσιον. 

χαλεσμένοι οἵ, συνδαιτυμόνες. 

χαλίσα ἣ, ἕν. 681106, ἱερὸν σχεῦος. 

χαλλιτερίζω, τρέπομαι ἐπὶ τὰ 

βελτίω (ἐπὶ ἀσθενοῦς). 



χαλόγρηα (χαλογραΐχ) ἣ μο- 

ναχή. 
ἣΝ ο-τᾧὖὕν ᾿ετὄ, 3 ΄- 

χαλοδηγοῦμαι, χαλῶς οἰχονομοῦ- 

μαι. 
-- Ν [4 χαλοχαῖΐριν τὸ, θέρος. 

χαλοπίχερος, ἀγαθὸς, φιλήσυχος. 
"ὔ" 2 εν ρ 

χαλορροίζιχος, εὐτυχής. 

χυμαχεύω, περῶ διὰ χάμαχος, 

ἀχοντίζω. 

χαμήλα ἣ, χαμηλίον τὸ, χάμης- 

χαμίνιν τὸ, χάμινος. 
Ν .- ΧΣ - χαμὸς ὃ, καῦμα, φλὸξ τῆς χαρ- 

δίας. 

χαμουμένον τὸ, πεπραγμένον. 

χαμπάνα, σϑιηρᾶπδ, ὃ χώδων 

τοῦ νχοῦ. 

κάμπος δ, οΔΤηρΟ, πεδίον, στρα- 

τόπεδον. 
7 7ὔ 7 

χάμωμα τὸ, χατόρθωμα, γιγνό- 

μενον. 

χάνυ ἥ, ΘΔηπᾶ, χάλαμος, μέ- 

τρον ὕψους. 
Ν Ν 3 7 

χανενεὶς, χανεὶς, οὐδείς. 

χανίσχιν -- νίσχιον τὸ, δῶρον (ὡς 

προσφερόμενον ἐπὶ χανισχίου). 

χανοὺ ἐπιρ. (κἄν οὐ) ἄλλως, μά- 

τὴν. 

χανοῦνιν -- νίον τὸ, ἣ θερμαστρίς. 

χαντάριον τὸ, οδηΐαγο, ὅ στα- 
΄ τήρ. 

καντζηλέρης Ξ λιέρης ὃ. 68 Π66]- 

1166, χαγγελάριος, γραμματεύς. 

χαντήλα ἣ, οΔη46]8, λυχνία. 

χαντιτὰ, απδηὐ ὰ, ποσότης. 

χκάντουνον, τετρὰ -- τὸ (τετρὰ “- 

, ,ὔ 

8ΠΡ.]1:.5) τετράγωνον, μέγιστον. 

χἄπγοι, χἄποιοι. τινές. 
, 235, - 

χαπετανίκιν, τὸ ἀξίωμα τοῦ χα- 
7 

πιτάνου, χαὶ ἣ ναυαρχίς. 

χαπετάνος - πητᾶνος ὅ. χαπιτά- 

χαπνὸς. ὃ 
υ: 

πνοδόχης) 
Υ̓͂ 

χἄποσος -- πόσος, μεριχός. 

7 

3 Σ χάποτε, ποτε. 

τίον χαπουτζετ τὸ. - πολεμιχὸν 

ὄργανον. 

χκαραδάνα ἥ, στρατιωτικὸν σχεῦος. 

χαραδέλλα ἣ, χαράόδιν -- βίον τὸ, 
ἱ 

πλοῖον. 
. το Ἁ 

χαραύδοχύρης - χῦρις - χυρὸς, ὃ 

πλοίαρχος. 

χάρθουνον τὸ, ΟΔΡΌΟΠΘ, ἄν- 

θραξ. 

χαρδία ἣ, τὸ μέσον, ὃ μυχός. 

χαρεντιάζω, ΟἈΓΡΘΖ218Ρ6, ἐχτι- 

τιμῶ, λαμθάνω ὕπ᾽ ὄψιν τὰ λεγό- 

μενα. 
Ν ,Ἤ 

χαρὴ ἢ, βλάξ; 
7 [ Π. 9. ᾿ ἢ ἀκ" 

χάρινος (χαρυΐνος) ὃ ἐχ ξύλου 

χορμοῦ χαρύας. 

χαρὶν τὸ, ΟΑΡΙΠΟ, ἀναχριτιχὸν 

ἢ βασανιστιχὸν ἑδώλιον τῶν “Ἐνε- 

τῶν ἐν Κύπρῳ. 

χαρίον τὸ, ΟΔΓΓΟ, ἁμάξιον. 

χαρτάνα ἣ, ΄φυαᾶγίδηδ, (6 ὈΓ13). 

τεταρταῖος πυρετός. 

χαρτσὰ τὰ; (πιθανῶς ἐκ τοῦ παρ᾽ 

Η΄ συχίω χέρσα, ἀσιανὸν νόμισμα) 

χρήματα. 

χαρφίν -- φίον τὸ, Ὦλος. 
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χαρφόνω, ἡλῶ. 

κάσα, ὁ48588, ταμεῖον. 

χαστελλάνος, οαϑύ6118η0, φρού- 

ρᾶρχος.- ᾿ 
χχστέλλιν - λίον τὸ, οδείθ]]ο, 

φρούριον. 

χαστηγαρίζω, οδϑιραγ6.) τι- 

μωρῶ.. 

χάστρον, οαβίτατη, φρούριον. 
Φ΄,, ἣ 7 

χαταύγδίον τὸ, χατευόδιον. 

χαταύγοδοῦμαι, κατευοδοῦμαι. 

χαταγνώνω, χατηγορῶ, 

χατάδικα ἐπιρ. ἐναντίον. 
δ. πὸ , ,ὔ 

χατάδικος, ἐναντίος, πολέμιος. 

χαταχουρσεύω, διαρπάζω. 

χατάλος ὃ, χατάλυσις, χατα- 

στροφή. 
, " 7 , 

χαταλύω, ἀφανίζω, φονεύω. 

χαταμαχελεύω, χατασφάττω. 

χατἄμματα (χατὰ ὄμματα) χα- 

τὰ πρόσωπον. 

χχαταυασσῶ, συζητῶ. 

χαταμπλέχω, διχδάλλω. 

χαταπατητὴς, χατάσχοπος. 

χαταπρόσωπα ἐπιρ. ἀντιχρὺ, ἐ- 

ναντίον. 

χαταπροσωπίζω, ἀντεπεξέρχομαι; 

ἐναντιοῦμαι. 

χαταρίτιον - ἄρτιν τὸ, ἱστὸς τοῦ 

πλοίου. 

, ο-᾽ ᾿ 

χατάστημαν τὸ, πρᾶξις, χατόρ- 

θωμα. 

χαταστήνω, ἀόρ. ἐχαταστῆσα, 
“ἢ Ε , ἄρες “- 

χυϑίστημι, ἐργάζομαι ἐπὶ χαχοῦ. 

χαταφύγιν τὸ, χαταφύγιον. 

χαταχερὸς ἐπιρ. ἐντελῶς. 

χάττα, οαἰΐα, ἣ γαλῆ Σᾷἀἄρσεν. 

ὃ χάτος. 

χατεύγῶ (ὅπ. ἄορ.) χαταδῶ. 
χάτερον -- τεργον τὸ, τριήρης. 

χατζουρίζω, -- περιχαίω.. 

χατηγόρησις, κατηγορία, μομφή. 

χατήφορος ὃ, κατωφερὴς τόπος. 

χἄτις. χἀτὶς, πλ. χἄτινες, χάτι- 

γές, τίς, τινές. 

χάτοθεν τὸ, χαθ᾽ ἕν, ἕχαστον. 

χατ᾿ ὀλίγου, χατ᾽ ὀλίγον. 

᾽χατὸν. ἑχατόν. 

χάτσιμον τὸ, διατριθή: -- πέτρας, 

θεμελίωσ!:ς λίθου. 

χατούνα ἣ, στρατόπεδον. 

χατῶγιν τὸ, χατώγαιον οἰχίας. 

χαύω, χαύγω -- ομαι, ἀόρ. ἐχά- 

γὴν, καίω -- ομαι. 

χαύχα ἣ, (βαῦχος -- χίς:) παλ- 

λαχίς. 

χαφιζίον τὸ (ἐχ τοῦ παρὰ Σουΐ- 

δᾳ χάδος, μέτρον σιτιχόν) 

μέτρον ξηρῶν χαρπῶν. 

χεῖ, χεῖα, χείω, ἐκεῖ. 

χκελλάριν τὸ, 661] Ρίατη, ἀπο- 

θήχη ζωοτροφιῶν. 

χελλίν -- ἰον τὸ, 66}18, δωμάτιον, 

ἀποθήχη. 

χεντῷ (κενῶ)" ἐχεντῶσαν τὸν τοῖ- 

χον, ἔρριψαν -. 

χερχτζιὰ - τζία ἢ, χεράτιον τὸ 

δένδρον. 

χεράτζιν τὸ, χεράτιον ὃ καρπός. 

χεργὶν, χερὶν τὸ, χηρίον. 

Κερεχή - ρικὴ ἢ, Κυριακὴ ἡμέρα. 

χερένος ὃ, χήρινος. 



7 

χεστίουν ἢ, (αϑϑίϊοη, διένεξις. 
ΨεΣ 
ςΞ χεφάλαιον τὸ, χεφαλαιῶδες 

τημα. 

χεφάλη; πλ. χεφαλάδες, χεφαλή. 

χεφαλιάτιχον τὸ, χεφαλιχὸς φό- 

ρος. 
χεφάλιν τὸ, ἀρχηγός. 

χηνουργίον τὸ, χαινὸν, χαινουρ- 

γές. 

χιδοῦριν τὸ, (ἐκ τοῦ παρ᾽ Ἥσυ- 

χίῳ χύδας ἣ σορὸς) τάφος. 

χιλιτρία (ἐχ τοῦ 66118 :) ὑπηρέ- 

τρια. 

χιλιούρης (πιθανῶς ὃ παρὰ βυ- 

ζαντινοῖς κελλάριος), εἰσπράχ- 

τωρ. 

χιλλάχιν τὸ, προχάλυμμα τῆς 

χεφαλῆς᾽ ἐχλήθη δὲ οὕτως (ὡς ἐ- 

ἐρίων τῶν τράγων 

τῆς Κιλικίας. θα σ8ηρ6, κιλιάκιον, 

χιλίκιον). 

ξειργασμένον ἐξ 

χινητιχὸν τὸ, χινητὴ περιουσία. 

χιντυνεύω -- νεύγω, χινδυνεύω. 

χίντυνος ὃ, χίνδυνος. 

χιτάσσα ἣ, ααἰΐαη6, ἐξόφλη- 

σις χρέους. 

χιτιάζω, 4αϊίδι6, ἐξοφλῶ. 

χιτρομηλίχ ἣ, περσικὴ μηλέα, 

γεραντσία. 

χιτρομηλόφυλλον τὸ, φύλλον τῆς 

χιτρομηλίας. 

χλαππωμένος (χλάπα --Ξ- ποδο- 

χάχη) ἀλυσόδετος. 

χλερονόμος -- νόμνησσα. ὃ, ἣ χλη- 

ρονόμος. 

᾿χλεψία ἢ, χλοπή. 

018 

χλήμα ἣ, (καλῶ) εὐωχία. 

χλῆρος τὸ, ὃ ἐχχλησιαστιχὸς 

χλῆρος. 

χλησιχστιχὸς, ἐχχλησιαστιχὸς, ἴε- 

ρωμένος. 

χλιάρος ὃ, χριός. 

χλορονόμος ὃ, χληρονόμος. 

χλόστην τὸ; ΟἸΟΙ ΓΘ. μοναστήριον. 

χλουδὶν τὸ, χλωδός. 

χλουθῶ, ἀχολουθῶ. 

χλωθογυρίζω, περιχυχλῶ.. 

χοιμιητῆριν τὸ, χοιμητήριον. 

χοίταμαι - τομὰς, χέϊμαι.. 

χοιτιάζω βλ. χιτιάζω. 

χολαχίον τὸ, χολαχείχ. 
χ 
ι χόλλα χαρτὶν, φύλλον χάρτου. 

χόλφος ὃ, χόλπος θαλάσσης. 
5 

χόμμαν τὸ, ἀποχοπὴ, ἀχρωτη- 

ριασμὸς " -- χεφαλῆς; 

χομματίον τὸ, 
΄ Ε Η χομματίον, ἕν πρὸς 

χομμοχεφαλιάζω, ἀποχεφαλίζω.. 
7 

χομμοχέφαλος, ὃ ἔχων χεχομμέ- 

γὴν τὴν χεφαλήν. 

χομπόνω., χονμπόνω, χονπόνω. 
᾿ά 2Ἐ “- 

(κομπόω) ἐξαπατῶ. 

χόμπος ὃ, πνιγμός. 

χομποτὴς, πλ. κομποτάδες, ἀπα- 

τεών. 
ἣν ΓΑ χόνμαν, χόμμαν. 
΄ Ν 2 ͵ 

χόντα (κοντὰ) ἐπιρ. πλησίον. 

χοντάριον, ἀχόντιον. 

χοντῆσιν - ὄσιν τὸ, μιχρότερον 

ξύλον τοῦ σταυροῦ. 

χοντολογίχ (κοντὸς λόγος) βρα- 
7 

χυλογία. 
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χοντοχρατοῦμαι, ἐνδοιάζω. 

χοντοσταύλενα ἣ, σύζυγος 

χοντοσταύλη. 

χοντοσταύλης ὃ, οσοηΐαεύδὈ116, 
“- 

τῶν εἷς ἀνωτάτων ἀξιωματιχῶν. 
͵ Ἂς 3», -Ὁ 

χοντοσταυλίχιν τὸ, ἀξίωμα τοῦ 
Ἂ 

χοντοσταύλη. 
4 Ν 

χοντοστέχομαι, βραδυπορῶ, πα- 

ραμένω. 
Ζ , 

χοντότερος ὃ, πλησιέστερος. 

χοντοφθάνω, προσεγγίζω. 

χόπια ἢ, οσορὶδ, ἀντίγραφον. 

χοπέλλα ἢ; παιδίσχη. 
λΙ ἐοπι ΡΊΖΣΝ πεέλλιν, ὑπηρέτης. 

ΠΩ ΄ 

χοπίδιν τὸ, ἣ χοπὶς τοῦ χατέρ- 

» ͵ 3 ΜΝ Ὁ 

ζω, (χοράχιον) ἀγχιστρῶ. 
΄ὔ᾿ δε Ν ῈἍ 

γὼ - όνω, χορδόω τὸ τό- 
ἕξ ξον. 

-Ὁ Σ ,ὔ ,ὔ εν 2 ὃ οΥ 

χορμίν - [ον τὸ, σῶμα ἄνόρος, 

χαὶ χορμὸς δένδρου. 

χορνιαχτὸς δ, χονιορτός. 

χόρπος; κόπος ὃ. 601]ρο, τραῦμα. 

χορπωμένος, τετραυματισμένος. 

χορφὴ ἣ; χορυφή. 

χορτέσικα βλ. χουρτέσιχα. 

χοτεύω, χοντεύω, προσεγγίζω.. 

χόττα ἧ, οοὐΐα, ἐπανωφόριον. 

χοττένος ὃ, (οοίοῃο), βαμόά- 

χινος. 

χουδαλίω -- ὦ - λίζω, μεταφέρω, 

σωρεύω. 

χουδαλητὸς ὃ, δί ἄλλου μεταφε- 

ρόμενος. 

χουδέρτα ἣ, οουνοΡίθ, χατά- 

τρωμα πλοίου. 

............θὃῦὖϑΘΦ ΦὩ4Ε7ἉἭ.,.,..  ................ν.ν.΄΄ΠὃΠ .........ο-΄......ς-.-. .͵.-ς...΄ς.. -βιε.ὲθϑει;,͵....-᾿-- 

5 ͵ . χουζεντιάζω, ΘΟΠΥΘΙΓΡΘ, συν- 

ὄμνυμι κατά τινος. 

χουύδερνιάζω, χυδερνῶ. 
»’ ἮΝ μος ς 6Ξ: ΕΞ 

χουδέρνος -- νούρης ὃ, χυδερνήτης. 
ἘΕΣ τι ως ὦ ἈΕΥΞ Ὴ χουδερτιάζω, χουφερτιάζω. 

χουδοῦχλιν τὸ, Οσ ὈΙΟ.] πη. σβέ- 

πασμο, τοῦ ναοῦ. 
ἡ 

χουζὶν τὸ. πίθος. 

χούζω, βοῶ. 

χουχοῦτιν τὸ, ὅ χοῖρος. 

χουχουφὰ πλ. ἣ χουχουφάδες, 

(δ χουχούφας παρ᾽ Ὦραπόλλωνι) 
Σ 

γλαυξ. 
,ὔ ΄ 

χουμενταρία ἣ, ΘΟΙΆΤΩΔΠἀ6Υ]10- 
σ Ὁ ν, 2 , ΄ οὕτω χαλοῦνται τὰ ἐν Κύπρῳ τέσ- 

σαρα χωρία Πλατανιστὸ, Φινίκι, 

Μοναγροῦλι χαὶ Κολόσι τὰ ὅπὸ τοῦ 

Οὕὔγου Α΄ (1210) δωρηθέντα εἰς τὸ 

τάγμα τῶν ᾿Ιωαννιτῶν, ὡς ὑπὸ τα- 

ξιάρχου (σοτϊητηδηἀ θα) διοιχού- 
-Ὁ [ ὯΔ ͵ Ἀ μενα - ἐχ τούτων δὲ παρήγετο χαὶ 

᾽ὔ -Ὸ , , 

δ μέχρι νῦν͵ περιώνυμος ΚΚύπριος 

οἶνος χομμανταρία. 

χουμεντούρης, ὃ διοικητὴς τῆς 
2 , ,ὔ 
ἐν Κύπρῳ χομενταρίας. 

χουμέρχιν τὸ, ὃ ἐπὶ τῶν ἐμπο- 

ρευμάτων (ΟΠ 6610) φόρος, τε- 

λωνεῖον.. 

χουμερσάρης ὅ, ΘΟΙΏΙΩΪΒ5ΔΙΓΘ, 

ἐπίτροπος. 
Ν Ν ἈΝ , χουμνὶν τὸ, μιχρὰ λάγηνος. 

χουμούνην - οὔνιν τὸ, ΘΟΠΊΙΗΙ- 

6, χοινότης (πολιτεῖαι “Ἑνετίας 

χαὶ Γενούης). 

χουμπάρος δ, ΘΟἸ)ΡΆ6, ἐχ βα- 

πτίσματος συγγενής. 



ὄν «Ἁ 

χουμπίζω, χουμπῶ, 

χουμπλεζιάζω, ΘΟἸΩΡ]οὗ6Ρ, ραᾳ- 

ἐρεί ἴδομαι. 

διουργῷ. 

χουντέτε - ος ὃ. οσοῃταηίο, εὖ- 

χαριστημένος. 

χουντεντιάζω, χουσεντιάζω, οοπ- 

οηΐᾶνρο, εὐχαριστοῦμαι, συναινῶ. 

χουντεστριάζω. ΘοηὐΓαϑίδΓα, ἀν- 

τιλογῶ, ἀνθίσταμαι 

χουντετζιοὺν ἧἣ. οοπηΪ 2105, τά- 

ξις χοινωνικὴ ἀνθρώπων. 

χούντης -- τέσσα. οοηΐα - 6588, 

χόμης “ ἡσσα. 

χουντουμάσα - ματζιὸν, οοηΐα- 

τηδοῖϑ, πρόστιμον. 
"ΠΥ - 

χουντουνάντζχα ἧἣ. Οοπαδηηδ- 

210η8, ἘΠ οἰὸς 

χοῦντρα, οοπίγϑ, ἐναντίον. 

χουπανίζω, διὰ χοπάνου τρίδφω. 

χουπίον τὸ, ἣ χώπη. 

χουράσα ἢ, ουἱΡᾶ886, θῶραξ. 

χουργιάζω; ΘΌΓΡΔΓΘ, φροντίζω, 

διανοοῦμαι. 

χουρουνιάζομιαι, ΘΟΌΡΟΠΠΘΙ, στέ- 

φομαι. 

χουρούνιασμαν τὸ, ἣ στέψις. 

χουρσάρος ὃ, σΟΥ̓βᾶΓΘ, χατα- 

δρομεύς ἡ 

χουρσάρικος, χαταδρομιχός. 

χουρσεύω -- τζεύω, χουσεύω, λεη- 

λατῶ. ἀφανίζω 

χοῦρσος τὸ, λεηλασίχ. 

χουρτέλλα ἧ, ἕν. οογί618, πλα- 

τεῖα μάχαιρα. 

χουρτεσία -- χία, οογία818, εὖ- 

γενὴς συμπεριφορά. 

σιοπαρόχως. 

χουσέλιο τὲ Διέζε, ἕν. ΘΟ" 5ΘΟῚΟ 

ἐν Βενετίχ συμόού- 

λιον Ξ 
΄- 

5 60η8ο0Ι6, πρόξε- 

ἘΡΕΗ ἘΝ Ἐπ ΕΙ χουστουμίον τὸ, οοδύμπτησ, ἔθι- 

χνος - φάνος - φανὸς ὃ. ρσοῦ- 

ἌΠΟΠΘ, βασιλικὴ σημαία. 

χρυ ΦΕρΙμ5: Φ: σΟΠΥΘΡΕΡΕ, προσ- 
ἂν 

ἡλυτίζω. διανοοῦμα!: 

χοι φέττ ν, σοηΐούίο, ἐπιδόρπιον. 

χουφορτιάζω, ἀναχουφίζω, πα- 

βηγόορῷ 
χουφὸς, χωφός. 

“- ὅν. , 2 - 

χοχλὴν τὸ, εἶδος ἐρίου, (ἐχ τοῦ 

χόχλω --Ξ- γυρίζω :) χεχλωσμένο όχλω ΞΞΞ γυρίζω :) χεχλωσμένον : 

γαλ. σ0}}16 (Μ88 ἰναίγι ΠΙ|, 

ΘΠ}. 

χοψιάρης (ἐκ τοῦ χόπτω) λειπο- ψιᾶρης (ἐχ τοῦ χόπτω ξί πο 

ὕφ ασμα μάλλινον. 

τκπιης:- 

ον. λοῦμυα' ἘΠ Αμ τὰ χαλοῦμα! 

ρασὴ ἥ, χράσιν -- σὶν τὸ, οἶνος. 
Π 

τὸξ τήματα τὰ, χτήματα. 
5. 

χράτησις ἥ, ἰδιο τησία. 

ΣΡ εῖρ ἘῸΝ - χρᾶ- 

τούμενος ὃ, ὑπύχρεως: 

Ὅες ζω -- υμάζω, χρεμῶ, ἀπαγ- 

χονίζω ᾿ 
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Β Ψ 7 Σ 7ὔ 

χρεμίζω - ᾿αμίζω, χρημνίζομαι. 

χρεμμὸς 
, Υ 7 , 

χρήας τὸ, πλ. χρήατα - ἄτα; 

ς ΄ 

ὃ), χρημνός. 

΄ 

χρέας. 
ὕ Ν δ 20. Ε χρίμαν τὸ, οΡίτηἃ, ἀδιχία, ἐγ- 

[-᾿ ͵ὔ 

χλημα, ἁμαρτία, 

χρινέλλια τὰ, ὁορόηδαυχ, ἐπάλξεις 

φρουρίου. 

χρινίσχω, χρίνω. 

χρίνω, διχάζω, διαικῶ. 
7 ς μ μὰ ἤ ΡΑΑΟΥ α χρίσις ἥ, δίκη, δικαιοσύνη, ἐχδί- 

χησις. 
Ν ΟΝ Ὁ 7, 

χριτὴς, πλ. χριτάδες, διχαστής. 

χριτηρεύγω, βασανίζω. 

χρόναχα ἢ; ΟΥΟμδοδ, χρονιχόν. 

χρουδὲλ δ, 6Ρ46]6, σχληροχάρ- 

διος. 
, 5 “ ΄ 

χρούω, ἀποχρούω, πλήττω. 

χρύόγουμαι, χρύπτομαι. 

χρύόγω, χρύπτω. 

ἤνη. 

ο μω; 

ἂν Ἂν χτηνὰ τὰ, χτ 
"4 2 Ν 5 Ν ᾿ 

χτίζω., οἰχοὸ ἀναόεξιχνυὼ 

τινά. 
, - Ὁ , Ε] ΄ὔ 

χύρης, χῦρις δ, χύριος, αὐθέντης" 

θηλ. χυρά. 

χυδεντίζω, πομπεύω. 
, , 

χωλοσέρνω - σύρω, θανατῶ σύ- 
-“ 5 μὰ ΩΣ 3 

ἀπὸ τῆς οὐρᾶς ου 
“᾿ 

τοὺ ἵππου" ἐν 

ἸΞῸΞ μαρτυρίῳ Κυπρίων (σελ. 38) Ὑρ 

λαδόνω, τραυματίζω. 

λαγῆνιν τὸ, λάγηνος. 

λαγηνόπουλον τὸ; μιχρὰ λάγηνος. 
. Ν οὺ Δ λαγιχὸς ὃ. λαῖχός. 

λαγχία ἢ, διὰ λαγκίας (λόγχης) 

πλῆξις. 

λαγωνιχὸν τὸ, θηρευτιχὸς χύων. 

λάδιον τὸ, ἔλαιόν. 

λαχτία, λαχτία ἣ, λάχτισμα. 

λάμνημαν (ἐκ τοῦ ἐλαύνω) χου- 

πίων, χωπηλασίχ. 

τὸ, χεραυνός: λαμπρὸς 

πῦρ λαμπρὸν Ἕλ.- 

ληνιχὸν, τὸ “Ελληνιχὸν πῦρ. 

λαυπαχίον (ἐκ τοῦ χυπρ. λαμ- 

πάζω ΞξΞ παραφρονῶ) παραφροσύνη. 

λᾶς οἵ (λαὸς) ὄχλος, θεράποντες - 

λᾶς τῆς μέσης, ὑδριστικὸν ἐπώνυ- 

μον τῶν Γενουηνσίων " λᾶς τῶν ἀο- 

μάτων, δπχῖται, ἀρματωλοί. 

λάσσω (δλάσσω) δλαχτῶ (ἐπὶ ἀν- 

θρώπου ἀπέλπιδος). 

λεθερῷ, ἐλευθερῶ. 

λειτουργιὰ, λειτουργία ἐχχλ. 

λειτοῦργος, λειτουργὸς ἐχχλ. 

λειχοῦσα ἣ, λεχώ. 

λευμεντιάζομαι, Ἰατη ΘηὐδΓ6, πα- 

ρᾳαπονοῦμαι. 

λεσμονῶ, λησμονῶ. 

λευθέρος, λευτέρος, ἐλεύθερος. 

λευτερῶ -- ρόνω, ἐλευθερῶ. 

ληὰ ἥ, ἐλαία τὸ δένδρον. 

ληγάτος, Ἰοραΐίιβ, παπιχὸς ἔ- 

ξαρχος. 

ληστάδες οἵ, πλ. τοῦ ληστής. 

λιζάτον τὸ, ἀξίωμα τοῦ λιζίου. 

λίζιος -- ιὸς δ, ΠΙρία5, ὑποτελὴς 

τιμαριοῦχος. 

λιχουδριάζω, ΤΘΟΟΌΥΡΘΙ, σύνα- 

θροίζω. 
« 

λιχτινέντος ὃ. Ἰυαορσοίθποπίο. 

τοποτηρητὴς, ἐπιστάτης. 



λιανιόνας, λιμένας ὃ, λιμήν. 

λιπέρτα ἧ, Ἰδογίδ, ἐλευθερία. 

λογάριν τὸ, πολύτιμα εἴδη, χρή- 

ματα. 

λογὴ, λοὴ ἧἣ, τρόπος, εἶδος. 

λογίατον τὸ, λόγος, ἔρις. 

λόγου μου, σου, του, ἐγὼ, σὺ, 
9, 7 δι .- Ὁ, 

αὐτός (ἐν γενιχὴ ἰδίως) . 

λοιπονὶν, συνὸ. λοιπὸν, οὖν. 

λοχότενον, λοχοτίνην -- ἰνιν τὸ, 

(ὁλοχοτίνιν, ἐχ τοῦ ὅλον οοἰὐίο --Ξ 

πεπυραχτωμένον, ἢ χόττη --Ξ ἐρυ- 

θρὰ λοφιὰ τοῦ ἀλέχτορος), ταὐτὸν 

τῷ ὑπεοπύρῳ, χρυσοῦν νόμισμα. 

λόντζα, λότζα ἣ, Ἰορία, θάλα- 

μος, αἴθουσα, χαὶ τὰ ἐ 

προξενεῖα τῆς Γενούης 

τίας. 

λοσύρω, ἀπαύστως (δλοὲν) σύρω 

τινά. 

λοσμένος (ἐκ τοῦ λῷστος:) ἀγα- 

πητός. 

λουξουρίχα ἣ, ἸαχαΓία, λαγνεία. 

λουσεργίον -- ἐριν τὸ, (πᾶ ν]8 1α- 

ΒΌΓΡΙΔ) εἶδος πολεμικοῦ πλοίου. 

λουστρένω, ᾿α5ΓΓΔΓΡ6. λαμποχο- 

πῶ. (ἐπὶ χαινουργοῦς νομίσματος). 
7 λουχέρης ὃ, - ὅπασπιστὴς ἥγεμό- 

νος. 

λυγχναψία, λυχναπίχ ἣ, λυχνα- 
7] μὰ Ν " 2 7 Ἀ " 

ψία, δωρεὰ εἰς ἐχχκλησίαν πρὸς λυ- 

χναψίαν. 

λυχὴ ἥἣ, λυχοφιλία. 
δ, Ε2 7 λῦχος. δ, ἄνθρωπος φερόμενος 

τ “ 

ὡς λύχος. 
δ μ᾿ ς ΡΞ λυμπὰ τὰ, οἵ ὄρχεις. 

ὙΌΣ. ΒΙΡΑΙΟΘ. ΙΝ". 
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λυπούμεθαν. λυπούμεθα λυπή- 

θου, λυπήθητ' - 
“ἢ 

λύπησις ἣ, λύπη. 

λυχνάριον τὸ, λυχνία. ᾿ 

λῶ, λύω. 

λωδὸς ὅ, λεπρός. 

μάγγανον, μάνγχανον, πολεμιχὸν 

ἀμυντικὸν ὄργανον πρὸς ἀποτροπὴν 

τῶν πετροδόλων. Μαυρικ. Στρχτηγ. 
Ν ͵ὔ 

μάγιος, μὰς 

πτω τὸν μάν, ἑορτὴ τῆς πρώτης 

Ὸ 

ὃ. μάϊος μήν: χό- ! 

ΝΡσοι ΡΣ . 35 ἃ - Ν μαΐου, καθ᾽ ἣν εἰς τὰς πεδιάδας ἀ- 
“ἢ - 

πὸ πρωΐας ἐξερχόμενοι ἀνθολο-- 

γοῦσι. 

μάγγιπος, τηδ 6608, ἀρτοποιός. 

μαθητεύγω, μαθητεύομαι, ἐχπαι- 

δεύομαι. 
“ μαχάρι, (τὸ μαχάρι τῶν ἄἅπαι- 

εὐχτικὸν ἐπίρρημα, 5. ΠΝ 
αντι 

Τὴ 8- 

Γαν; 
δεύτων 

τοῦ εἴθε χαὶ αἴθε. Σουΐίδας) ἰτ. 

581. 

μαχελλέϊον, Τη866]]0, σφαγή. 

μαχελλεύω, τη866]18Γ6, σφάζω. 

μαχζενίον τὸ, ἀρχ. γαλ. τη8}- 

Ζ6Π. ἀποθήχη ἐμπορευμάτων. 

μαχοεία ἧ, μαχρά. 
, ΧΩ “ 

μαχρύσιν τὸ, μαχρὸν ξύλον τοῦ 

σταυροῦ. 

ἄχρυσμαν τὸ, μάκρος, ἀνχδολή 
μ ἴ μὰν .) μ τὸ ς) ἄν Ὥ- 

μαλαχτιαίνω, μαλάσσω, χατα- 

πραΐνω. 
μαλλὶν τὸ, ἔριον. 

μάλλωμαν, μαλλώματον τὸ. σύγ- 

χυσις, ἔρις. 

μάλωτος δ, μάλωτον τὸ, αἰχμά- 

λωτος - ον. 

41] 
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μαμαλοῦχος, μαμουλούχης - λοῦ- 

χος ὅ, Αἰγύπτιος ἱππεύς. 

μαμμοῦ ἣ, μαῖα. 

μάνα, μήτηρ᾽ μάνας υἱὸς, ἀρει- 

μάνιος νεανίας. 
μανίχιν τὸ, ᾿αΔη10ἃ, χειρὶς ἐν- 

δύματος. 

μαντάτον, τηἀπάδίο, ε 

μαντάτα, συμφωνία. 

μαντατοφορία, ἐπίσημος ἀπο- 

στολή. 

μαντατοφόρος, ὃ φέρων μαντά- 

τον, βασιλικὸς ἀπεσταλμένος. 

μαντενιάζω, τηληΐθηϊγΓα, δια- 

τηρῶ. 

μάντζε, μάτζε τὸ, Ποιητη δ σΡΊΟ, 

ἐχδήλωσις σεθασυοῦ χαὶ ὑποταγῆς 

πρὸς ἡγεμόνα. 

μαντύλιον τὸ, χειρόμαχτρον. 

μαούνα ἣ, Τηᾶῆοπξ, ἐμποριχὴ 

ἑταιρία τῶν Γενουηνσίων. 

μαππεμοῦντι τὸ, ΙΠΔΡΡΟΙΊΟη- 

ἄο, γεωγραφιχὸς ἄτλας. 

μάργαζε τὸ, εἶδος μαλλίου, (ἐχ 

τοῦ μάργαρος ;) πλυμένον; μαργα- 

ζάνης, ὃ λευχαντής: 

μαριτζᾶς, τηὰΡόσῃ δ], στρατη- 

γός. 

μαρχὶς, ΙηΔΓΡ4 18, μαρχήσιος. 

μαρμαρένος ὃ, ἐκ μαρμαροχο- 

νίας. 

μαρτζάσιον. τὸ, 108 ΤηΔΓ2850- 

Ὠἷ8, ὃ ὑπὸ τῶν δουλοπαροίχων 

τιόμενος φόρος ἐπὶ τῶν χατεχομέ- 

γων χτηνῶν. 

μᾶς, ἡμᾶς. 

μασαρία ἣ, Ἰηϑ 8856 Γῖ18, λεπτὸν 
ἐμπόρευμα. 

μαρτυρία ἣ, βάσανος. 

μαστοργίχ, συντεχνία. 

μαστορεύομαι, παραδάλλομαι. 

μάστορος, μάστρος, μάστρε, τ28 6- 

βύγο; αὐθέντης, ἀρχηγὸς συντεχνίας, 

ἀρχιοιχοδόμος, μουσικὸς, ὃ ἐπὶ τῶν 

φρουρῶν προϊστάμενος, τίτλος ἰα- 

τροῦ, χαὶ ὃ μέγας μάγιστρος τοῦ 

ἐν Ῥόδῳ τάγματος τῶν ᾿Ιωαννιτῶν. 

μάστρε τζαπέλλα (ΘΔρὈ6|]8η0),, 

ὃ προϊστάμενος τῶν ἐφημερίων ’ 

μάστρος στάλλης (Ἰηϑεδίρο 5.8]- 

Ἰὰ) σταυλάρχης. 

ματζαχάνα ἣ, τ᾿ηὰ22ϑοδηᾶ, εἰ- 

δος οἰχοδομίῆς τείχους. 

μάτιν τὸ, ἱμάτιον. 

ματίνα ἣ, τηδίί᾽ πη, ἣ ἐν τῷ ναῷ 

Ψαλλομένη ἀχολουθία τοῦ ὄρθρου. 

μάτιον τὸ, (ὀμμάτιον) ὀφθαλμός. 

μαυλίστρια « μαστρωπὸς, πορνο- 

θοσχὸς » Κύριλ. παρὰ Δουχαγγίῳ. 
μαῦρος, μέλας, Αραψ. μαῦρα 

χόπτω, μελανοφορῶ (ἐπὶ πένθους). 

μαχαιργίον τὸ, μαχαίριον. 

μαχανιάζομαι, ἀποχάμνω μαχό- 

μενος. 

μαχίον τὸ, ἐνέχυρον: βλ. ἀμάχιν. 

μεγαλιόνοστου τὸ, (μέγαν ὀσ- 

τοῦν ;) ὄνυξ ἀντίχειρος. 

μεγαλυνίσχω, μεγαλύνω. 

μεθυσμένος, ὃ πράττων ὡς μέ- 

θυσος. 

μεθυστάδες πλ. τοῦ μεθυστής. 

μεινίσχω, ἄορ. ἐμείνισα, μένω εινίσχω, ἄορ. ἐἱ : Σ 



μένπρινος, ΤΠ] 910 11:18) περγὰ- 
ὰ 

γαμηνὸς χάρτης. 

μερέα, μερία, μεργίχ, ἣ, μέρος. 

μερίᾳ, ἐπιρ. δοτικοφανὲς, χατὰ μέ- 

βοςς 
μερετιάζω, τηθΡ έα το, ἀνταμεί- 

όω. εἰὶ ἄξιος. 
᾽ ᾿ 

Ν Ν Ψ΄' 

μερὶν τὸ, ὃ μηρός. 

μέριτον τὸ, τρϑυρϊΐο, ἀνταμοιβή ἸὙΣῚ ἢ ε "᾿ Ἵ μι ᾿ 

μερόνυχτον τὸ, ἥυερονύχτιον. 
7ὔ “΄ ἄν 

μερόνω (ἡμερόνω) μαλάσσομαι, 

συμφιλιοῦμαι. 

μερτικάρης, μερολήπτης, συνένο- 

χος- 
κ᾿ ΄, “ ΄, 

μερτιχὸν τὸ; μέρος, διαμέρισμα 

τῆς Κύπρου. 

μεσανυχτιχὸν τὸ, μεσονύχτιον. 
, Κ᾿ , 

μέση ἣ, ἀγορά. 

μεσίον τὸ, μέσον. 

μεσομέριν τὸ, μεσημόρίχ. 

μεσὸν ἐπιρ. ἐν τῷ μέσῳ. 

μεσοπέλαγα ἐπιρ. ἐν μέσῳ τοῦ 

πελάγους. 
΄ 

μεσοπεντήχοστον, τὰ μέσα τῆς 

Πεντηχοστῆς. 

μεταγνώθω, μετανώθω, ἀόρ. ἐ- 

μετάνωσα, μεταμελοῦμαι. 
Σ ς , , μεταγράφω, μεταφράζω. 
’, Τ, 

μέφω, μέμφω.. 
, ΝΝ "-Ὃ᾿ 

μηνιάζω, μισθοδοτῶ.. 

μηνίζω, μηνύω. 

μηνίον τὸ, μισθός. 

μηνίσχω, μεινίσχω. 

μηπῶς, μήπως. 
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μητὰ, μετά. 

υμητροπόλεος αἵ, υιητροπόλεις. 

μηχανὸ: ὅ. συνεργός. 

μιαμούνης ὅ, μὴ τίων τελωνια- 

χὸν φόρον. 
, Ν . . ΄ 

μιλούνιον τὸ, τα! ΠΟ, ἕχατομ- 
, 

μύριον. 

μιράλης, ἀμιράλης. 

αἱσὲρ, ΤῊΡΒ51Γ6, τίτλος εὖγε- 
νείας. 

μισιτίχ -- εἰχ ἢ, τὸ υἷσος. 

μισίζομαι, μισοῦμαι. 

μισοχαμένος δ, ἡμίκχυστος. 

μίσος ὃ, μίσχος. 

μοδιάζω, τηοαγο]", χινοῦμαι, 

διεγείρω . 

μόδι τὸ, δ᾽ υόδιος, μέδιμνος. 

μόδος δ, τησᾶο, τρόπος. 

μοιράζομαι, μοιράομαι. 

«όληνος, εἶδος μετάξης (ἐκ τοῦ 

μολύνω), ἀχάθαρτος. 

μολογίζω, δμολογῶ. 

μοναξία (μόναξ), ἐρημία. 

μονάχος, μοναχός. 
- μόνχυτα, μοναῦτα ἐπ, παρα- 

χρῆμα. βλ. ὁμοναῦτα. 

μονέδα ἣ, τηοηϑίδ, νόμισμα. 

μονόχοιλος (μόνη χοιλία) δίδυμος. 

μονοχόμματος, ἐξ ἑνὸς χομμα- 
, 

τιον. 

μονὸς, μόνος. 
͵͵ Ὶ 

μόνω. ὀμόω. 

μόπιλε, τη0Ὀ 116, οἰχιαχὰ ἔπι-- 
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μορέττης, πηοΡαἰίο, ὃ ἐχ Μαύ- | 

ρων (᾿Αράῤδων). Ι 
μορίζω, τηοΥ ρα, ἀποθνήσχω. 

μουζόνω, μολύνω. 

μούλα ἣ, ταῦ], ἡμίονος. 

μουλόνω - λλόνω, σιωπῶ. 

μουλωτὸς, σιωπηλός. | 

μουρμουρίζω, μορμυρίζω. | 

μουρουπᾶς ὃ, εἶδος ὑφάσματος. 

μουσθλουμανίζω, ἐχμουσουλμα- 

νίζω χριστιανόν. 

μουσθλουμανίον τὸ, ἣ μουσουλ- 

μανιχὴ φυλή. 

μοῦσχος ὃ, μόσχος (εὐωδία). 

μούστρα ἥ, τηοδίτϑ, στρατιω- 

τιχὴ ἐπιθεώρησις -- τζενερὰλ, γε- 

γιχή. 

μούττη (μύτη) ρίς " - καρφίου, 

χονταρίου, αἰχμὴ ἥλου, δόρατος" 

πολεμῶ μούτταις, περιγελῶ. 

μπέσω (μελ. τοῦ ἐμπίπτω), ἐμ.- 

πέσω. 

ὑποῖος, ὁποῖος. 

μπορῶ (ἐμπορῶ) δύναμαι. 

μπουντουλλιέρης (ἐκ τοῦ ἕν. ροη- 

ἰο" 6} ΞξξΞ ἐπὶ τῶν γεφυρῶν :) εἷς 

τῶν ἀνωτέρων ἀξιωματιχῶν τοῦ 

βασιλείου. 

νάδα ἢ, πᾶγνϑ, εἶδος πολεμιχοῦ 

πλοίου. “Ο Ἔγχλειστος (σελ. 2 γρά- 

φει « πλοῖα μεγάλα λεγόμενα νά χ- 

“-“ ἰῇ ν ΣΙ 2 ᾽ , 
γὰτε (νὰ ἡτε:) ἐπιρ. ἰδού. 

ς 

γερὰ τὰ. θάλασσα. ρ ᾽ 

γευρία ἣ (νευρίον) πολεμικὸν ὄρ- 

γᾶνον, μοχλός. 

γέψω (μέλ. τοῦ) νεύω. 
νηστιχὴ ἣ, νήστιμος ἡμέρα. 

νίζω (ἐχ τοῦ τανίζω;) λχαμδάνω. 

νίχου, νίκος τὸ, νίχη. 

νοιχοχυρεύω, ἐξουσιάζω. 

γοματολόγιον, ὀνοματολόγιον. 

νομεύγω, νομεύω, νέμομαι. 

νομὴ ἣ, χατοχή. 

νότα ἣ, ποίδ, σημείωσις. 

νοτάρης, πλ. νοτάριδες, πούδ!ν6, 

συμδολαιογράφος. 

ντὲ, ἀθ, πρὸ τῶν χυρίων ὄνο- 
, Ν Ν μάτων. βλ. τὰ, τοὺμ.. 

,ὕ μὴ ΩΝ 

νυχταρία (ἢ μᾶλλον νοιχταρία) 

βλ. ἀνοιχτάριν. 

γυχτοῦ ἐπιρ. νυχτὸς, νύχτωρ. 

γῶμος ὃ, ὠμος. 

γῶσις ἣ, γνῶσις, εἴδησις. 
, 5» ω 

ξάζω, ἀξιῶ. 

ξαναγοράζω, ἐξαγοράζω. 
Ἑ λί ᾿τὦ 5}Κ ΓΑ 

ξαπολύω - ὥ, ἐξαπολύω. 

ξαὐτῆς (ἐξ ἑαυτῆς), ἀφ᾽ ἑαυτοῦ. 

ξενιάζω, δωροδοχῶ.. 

ξενιχὸς ὃ, ἀλλοδαπός. 
τ ,] -Ὁ- ξένιον -- νίον τὸ, δῶρον. 

ξενον ποιῶ, ἀποξενῶ τινα. 
 αὐν ὁ ξ , ΦΡΡ Τἢ " 

ξέρω, ξεύρω (ἠξεύρω) γνωρίζω. 

ξευράμενος, εἰδήμων. 

ξηγόρευσις ἥ, ἐχχλ. ἐξομολόγη- 

σις. 

ξηγορευτὴς ὃ, ἐξομολογητής. 

ξηγορεύω, ἐξομολογῶ ἐχχλ. 

ξήχαμπα ἐπ. (ἐχ ΘΔ1ηρΡ0) ἐν τῷ 

πεδίῳ. 



ξηχληρίζω -- ρόνω, ἀποκληρῶ. 

ξηλείφομαι, ἄορ. ὕποτ. ξηλειφθῶ, 

ἐξαλείφομαι. 

ξηλοθρεμὸς ὃ, ἐξολόθρευσις. 

ξηλοθρεύω, ξολοθρεύω, ἐζολο- 

θρεύω. 

ξηλόνω, ξυλόνω, διαλύω, ἀπο- 

σύρω. 

ξημέρωμαν τὸ, ἀνατολὴ τῆς ἥ- 

μέρας, τὸ πρὸς ἡμέρωσιν δῶρον. 

ξηντωτὸν τὸ (ὀξύνω), ἔχον ὀξεῖαν 

αἰχμήν.. 

ξηπορτίζω, ἐξέρχομαι τῆς πόρτας 

(πύλης). 
 Α Ν 3 πϑ ᾽ν 

ξηστιχὸς. ἐχστατιχός, 
μ᾿} 
ες 

προφοριχῶς. 

ξητζιπόνω, ἀναιδῶς προσδάλλω. 

ξηφτιάζω, ἀπαλάττω. 

ξηφτιάνω, θανατῶ. 

ξηφτίασμαν τὸ, ἀπαλλαγή. 

ξηφωτίζει, φωτίζει ἣ ἡμέρα. 

ξιναρίον τὸ, ἥ ἀξίνη. 

ξόμπλι -- ιτν τὸ, ΘΧΘΙΏΡ]6, πα- 

βάδειγμα. 

ξορίζω, ἐξορίζω.. 

ξορισμὸς ὃ, ἐξορία 

ξορτόνω (ἐξ 

ξοχνιάζω (ἐξιχνιάζω) ἐρωτῶ. 

ξυλαλᾶς ὃ (ξυλαλόη), εἶδος ἀρω- 

ματιχοῦ ξύλου. 

ξυλένος ὃ, ξύλινος. 

ξυλόκαστρον, ξύλινος πύργος. 

᾿ ξύλον τὸ, πλοῖον τὸ ξύλου, ξύ- 

λον. 
»" » Ἀ - 
ξυστερὰ (ἐξ ὕττερον), μετὰ ταῦτα. 
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ΤῸ Ν' ΞἌΨΡΙ τ “-. 

ξώχαστρον τὸ, ἐξωτεριχὸν τεῖχος 

φρουρίου ἢ 
ξ ,ὔ ( Ε κα , 
ξωπέτζιν ἐπιρ. (ἔξω πετσίν ΞΞΞ 

δέρμα), ἐπιπολαίως (ἐπὶ τραύμα- 

τος). 
Πὰς 3 ͵ 

οὐχ, οὐχί. 

ὅγιον, ὅπου, οἴτινε ψὺν 

ΡΣ) Φίος. 

ὁδ᾽. οὐδέ. 

δδγιάζω, ΟὈΘαΪΡ6, 
δὸ᾽ ,ὔ φς Ῥὲ ,7ὔ 55 7] ͵ 

δηγία, ἑτοιμασία, ἐφόδιον, φρουρὰ. 
Ν ΡῚ Υ, 

δδὸηγῶ, διοικῶ, ἐφοδιάζω.. 

δχάμποσος, ἀρχετός. 

δχαποτὲ (ὃ καί ποτε), πρῴην. 

ὀχτρεύομαι, ἐχθρεύομαι. 

ὀκτρὸς, ἐχθρός. 

ὅλαι, πλ. αἰἶτ. ὅλας. 

ὅλης ἐπιρ. ἐντελῶς : 

ὀλιγάνω - γανίσχω, μειοῦμαι. 

ὀλίγοιν πλ. ὀν. ὀλίγοι. 

ὀλιγόζωτος, ὀλιγόθιος. 

δλικὰ ἐπιρ. 

ὀλίον. ὀλίγον. 

δυάδα ἣ, δμάς. 

δαιλίζιος, ὨΟΤΆΤΩη6 Ἰἰρ6, ὅποτε- 

τελὴς τιμαριοῦχος. 

δμοῖον ἐπιρ. δμοίως. 

ὄμνοστος, νόστιμος. 
Ἁ 

παρευθὺς. δμοναῦτα ἐπιρ. ( μο- 

ναῦτα. 

ὀμοστιχὸς δι δι᾽ ὅρχου ὑποτελής. 

ὄμορφος, ὡραῖος. 

ὀμπρὸς, ἔμπροσθεν. 

ὀνέστε, ἐπιρ. Ποπο8ΐ6, ἐντίμως. 

ὀνοματία, ἀριθμὸς ἀνδρῶν. 

ὀνόμισμα (χρυσοῦν νόμισμα); 

βυζάντιον. 
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ὅνταν, ὅταν. 

ὄξοδος ὃ. ἔξοδος, δαπάνη. 

ὀξόμπλι τὸ, ΘΧΘΙΏΡ]6, παρά- 

δειγμα. βλ. ξόμπλι. 

ὄξυπνος͵ ἔξυπνος. ἀγρύπνως φρου- 

ρῶν. 
“ὍΝ 3 οι Ψ, « 

ὀξὺς, λεπτὸς (ἐπὶ ποιότητος ὃ- 

φάσματος). 

ὀπενιοὺν ἧ, ΟρΙηΐοπ, γνώμη. 

ὀπιδιάζω, ὀπεγιάζω. οΟὈΘ41Ρ6, 

ὑπαχούω. βλ. δὸγιάζω.. 

ὁπλὴ ἢ, τάξις πολεμικὴ; τρόπος. 

ὀπνὰ ἣ, πνοή. 

δὁποίγα, δποίχ. 

ὅπολλὰ, πολλά. 
Ὶ 2 9.3 Ἄ) ΝΜ 

ὀπουπάνω. (ἀπ ἐπάνω) ἄνωθεν. 

ὅπω (ὅπου), ἔνθα. 

ὀργίον τὸ, ἀποθήχη χριθῆς. 

ὄρδινον τὸ, οΓαΪπ6, τάγμα ἐχχλ. 

ὃ ὄρδινος, τάξις - ὀρδινιάζω, οΓΡαϊ- 

Π8Γ6. διχτάσσω. 

ὄρεξη -- ι, διάθεσις, ζῆλος. 

δρμάζω -- ομαι, νυμφεύω - ομαι. 
Φ. ἐῳ 

βλ. ἅρμάζω. 
Ν ͵ 

ὅρομαν τὸ, ὅραμα. 
! ᾿ ᾿ 

ὄρου τοῦ (γεν. τοῦ ὄρος) ὄρους. 

ὀρπίδα ἣ, ἐλπίς. 

ὀρπίζω, ἐλπίζω. 
-ΦΞ Ὁ. [τς ὅσ᾽, ὅσον. 

ὅσε. ὅθεν. 

ὀσχία ἣ, σχιά. 

ὅστα, οϑίϊα, μετάληψις ἐχχλ. 

ὅτοιμα ἐπιρ. ἀμέσως ὅτοιμος 

(ἕτοιμος) εὔχολος. 

ὅὁτοσαῦτα, τοσαῦτα. 
[4 ε 7 

ὅτοσο, ὅτι: ὅτόσον, τόσον. 

...ΌϑϑΡ...νϑὃ».-ς-.:ΟΞ.»ὕ3»73;ἅς...-..-.:-- 

οὔ, συνδ. ἤ: θαυμ. ἐπιφ ὦ. 
Ὑ »΄-ὦ ἢ 

οὔδε, οὐοέ. 

οὗλος, ὅλος. 

οὐριστερὰ ἐπιρ. ἀριστερά. 
ΕῚ ΄ 2 ΄. ͵ 
ὀφφίκιον, ἐφφίκιν, φφίκιν τὸ, ΟἿ- 

. Σ} 510, ἀξίωμα. 

ὀφφιτζιάλης, οἵ 21416, ἀξιωμα- 

τιχός. 

ὀχράδες (ὠχρὸς), χουχούλια με- 
" 

τάξης. 

παθιέρα ἣ. ρανίογδ, στρατιωτι- 

χὴ σχηνή. 
,ὔ Ὡς ,ὔ 

πάγα ἥ. ρΡισὰ, πληρωυὴ, μισθός. 

παγαίνω. πηγαίνω, δπάγω. 

παγιασμένος, ταὐτὸν τῷ δισπιρ- 

γιχσμένος 

πάγιλος, υπάϊλος, 4110. ἄντι- 

πρόσωπος τῆς “Ἑνετίας. 

παγιδεύω, παρασύρω, ἐξαπατῶ. 

παγίσιον - σίον τὸ, ΡΆΥ8, τό- 

πος, χράτος. 
ςε 

πάγχος δι Ὀδη6ο, τράπεζα, ἕ- 

δώλιον χωπηλάτου. 

παζάγιν - ζάντζιν τὸ. ρΡ8888- 

86. διαπόρευσις, ἐχστρατεία. 

παθάνω, πάσχω. 

παῖδας ὃ, παῖς. 
Ν«, 

παιδεύω - ομαι, διδάσχω - ομαι͵ 

τιμωρῶ - οὔμαι. 

παιδίον, υἱὸς, παλληχάριον. 

παιδίος ὃ. αἰτ. παιδίως. παλλη- 

χάριον. 
, , . νυ, 

παίζω, ρίπτω (τὴν τζάχραν),͵ ση-. 

μαίνω (σάλπιγγα, κώδωνα, μουσι- 

χὸν ὄργανον]. 



παίνα ἣ 
Ὑ 

ἔπαρσις. 
Ξ 

ἐ πχίνω, ἐμδαίνω, εἰσέρχομαι. 

πάχτη τὰ, ῥδοίαιϊη, ἐνοικίασις 

χτήματος χαὶ ὃ ἐπ᾽ αὐτῆς φόρος. 

παχτονάρης,παχτονάρης (ὃ ἐπὶ τῶν 

πάχτων), εἰσπράχτωρ, ἐνοιχιχστής. 
- Ι πακτόνω. ἐνοιχιάζω. 

παλαμάρα ἢ; - ἄριν τὸ, [8]18- 

ταδρΊ]Ϊο, τὰ πρυμνήσια. 
, Ν 3. Ὁ παλάτιν τὸ, ρα]δίλαϊη, ἥγεμο- 

γικὸν ἀνάχτορον. 

πάλε -- λες, πάλιν. 
Ν ο7ὖρῳοὠ 7 

παληὸς -- ἦἧος, παλαιός. 

παλληχάριον (πάλληξ) νεανίας. 

Ρᾶ- 
τοῦ 

πανέλλιν τῆς σέλλας, γαλ. 

ηθᾶι χαὶ Ρ6Π61, τὸ χάτω 

ἐφιππείου. 

πανιέρης ὃ. ΒΑ ΠΘΡΙᾺΒ, γαλ. θᾶ- 

ὨΪ61, ὃ χῆἤρυξ. 

πανὶν τὸ, πανίον. 

πανπάχιν τὸ, βάμόαξ- πανπα- 

χερὸς, δ ἐχ βάμόχχος. 

πάντα διὰ, διὰ παντός: παρὰ τὰ 

πάντα, πρὸς ταῦτα. 

παντέχω, προσδοχῶ.. 

παντίδος, Ὀδπαϊίο, φυγάς. 

παντιέρα, Ὀ8η 168, σημαία. 

παντίζω, παντῶ (ἀπαντῶ), ἀν- 

τέχω, διαρχῶ. 

παντολεύθερος, πανελεύθερος. 

παντοῦ πανταχοῦ: ἀπὸ - παν- 

ταχόθεν. 

παντρεύομαι, ὑπανδρεύομαι. 
πάνω, ἐπάνω. 

πάπλωμα (ἐφάπλωμα; νυχτερινὸν 

χάλυμμα. 

παπποῦς ὃ, πάπτος. 

παραθουλίαχ - λιὰ, ἀπιστία, προ- 

δοσίχ. 

παράθουλος - βοῦλος. ἄπιστος, 

προδότης. 

πχραγιαλίον (παρ᾽ αἰγιαλὸν), πα- 

ράλιον, πλ. τὰ παραγιαλίαν. 

παραδέρνομα:, περιφέρομαι τῇδε 

χαχεῖσε. 

παραδιάδχσις ἢ, ἀχμὴ ἡλικίας. 

παραδιαύαστῷ,, περιέρχομαι. 

παραδιδοῦμαι -- δόνουμαι, παρὰ- 

δίδωμι. 

παραθύριον, παράθυρον. 

παραχαθαλλάρης, ὃ ἐν ἥγεμονι- 

χῇ θεραπείχ ἱππότης. 

παραχκάθημαι, πολιορχῶ. 

παραχάλεμα, - μα τὸ, παραχά- 

λεσις, παράχλησις, ἱχκεσία. 

παραχαλητὴς, πλ. - ἄδες, ἐχέ- 

της. 

παραμπρὸς ἐπιρ. πρότερον. 

παρανόμιν τὸ, ἐπώνυμον. 

παραπίσω, πρότερον. 

παραπονάω, θλίοφω. 

παραπόνησις͵ θλίψις. 

παρασχάρμος (ἐκ τοῦ σχαλμὸς) 

λατ. ΡϑΡ ΒΟ 6] μλ18, γαλ. 56}8]- 

1086, λέμδος χωπήλατος. 

παρασπίτιον . ἀγροτιχὸς οἶχος 

(μετόχιον). 

παραταγίζω, τρέφω χατὰ κόρον. 

παραῦτα, ἐπιρ. παρευθύς. 

παρδέσκα βλ. περδεσχία. 

παρδιαδάζω, διασχεδάζω, δια- 

τρέχω - 
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ἄν ἢ 7 2 

παρδιάδασις ἣ, περίπατος, ἐχ- 

δρομή. 
,ὕ , παρχατεθαίνω, συγχαταθδαίνω. 

παρχάτω, ἔλαττον. 

πάροικος - οἴχος -- οίχισσα, δου- 

λοπάροιχος. 
Ν ὋΣ Πα. παροὺ, παρ᾽ ἤ. 

παρούνης ὅ, ὈΔΡΟΩΘ’ παρουνία, 

τὸ τιμάριον τοῦ βαρόνου. 

παροῦτιν τὸ, χόνις. 

παρπαχάνα ἣ, ὈΔΡΌΘΟΔΏδ, 

ξωτεριχὸς προμαχὼν φρουρίου. 

ΓΝ 

παρπατῶ, περιπατῶ. 

παρπερίον τὸ, ὈΒΓΌΘΓΡ18, χου- 

ρεῖον. 

παρπερεύγομαι, ὈΔΡΌΪΗ͂ΘΓ, ξυ- 

ροῦμαι ἐν τῷ χουρείῳ. 

παρτζαμιάζω (βαλσαμῶ) ταρι- 

χεύω ἰδίως γεχρόν. 

παρχατώτερος (παρὰ -- χατώτε- 

ρος) ὑποδεέστερος. 

πὰς, μήπως: τὸ πὰς, ρᾶ3, δίο- 

δος. 

πᾶσα ὃ, ἣ, τὸ, ἕχαστος -- ἡ - ον. 

πασαεῖς -- γεῖς - νέϊς - σάνας, (ἐκ 

τοῦ πᾶς εἷς) ἕχαστος. 

πασανέττιν, πασινέττιν τὸ, -- πο- 

λεμιστοῦ προσωπίς: 

παστάρδος -- δα. Ὀαδίδγαο - Δ, 

δ. ἢ νόθος. 

πασχάτου γεν. τοῦ Πάσχα. 

παταλία ἣ, Ὀαίίαρ]α, μάχη. 

πατέρας ὃ, πατὴρ, χαὶ τίτλος 

μοναχοῦ. 

πατζιάζομαι, ρδφεορρίδνθ, ἐ- 

νοχοποιοῦμαι. 

πατριὸς ὃ, πατρυιὸς,. ὃ παρ ἣ- 

μὴν μητρυιός. 
, ᾿ 3᾿ 

παφεζίον τὸ, ρΡᾶγ686, εἶδος ξυ- 

λίνης ἀσπῖδος, χαὶ ὃ ἐξ αὐτῆς συγ- 
, Υ ς 

χροτούμενος στρατιωτιχὸς φραγμός. 

πάφιλος δι Ρ8 ηΠ 68, εἰδος πλοίου. 

παχίας ὅδ, τουρχ. πασᾶς. 

πγξϊν τὸ, ποτόν. 

πγὸς, πγοῖφς, ποῖος. 

πεγέριν, πογέριν. 
3 ,ὔ 

πεθανίσχω, ἀποθνήσχω. 

πεθερὸς -- ρὰ, πενθερὸς - οά. 

πεθυμία, ἐπιθυμία [25 ες 
πεῖν, εἰπεῖν τὸ -- λόγος. 

Ὁ Ψ Ν 7, πεέϊον, πίον, πιὸ, πλέον. 
“ ’ 

πειρασμένος, πεπειραμένος. 
Ξ΄ν ) Η͂ ὔ Ν μυ τ 

πελατίκιν τὸ, ράδδος διαχριτιχὴ 

ἀξιώματος. 

πελεχάνος, ξυλουργός. 

πελελὸς, πελλὸς δι (ἐχ τοῦ πέλ- 

λος:) παράφρων. 
ψἀβεϑδ Ξὸ Ν ἐρράνι 

πῖνα ἣ, Ῥθη8, ποινὴ, ρήτρα. 

πένπω, πέμπω" ὅπ. ἀορ. πέψω, 

γ΄. πρ.. πὲ ΞΞΞ πέψῃ: 

πενταχόχιες αἵ, πενταχόσιαι. 

πεντῆντα. πεντήχοντα. 

πέπτη - φτὴ ἢ, πέμπτη ἡμέρα. 

περατιχὸς - στιχὸς ὃ, ἀλλοδαπός, 

περθολάρης, κηπουρός. 

περγάντιν τὸ, ἕν. ὈΓΡΘρΑπίΐη, 

εἰδος πλοίου. 

περδεσχία ἥ, ροΡαϊοοίδα, πολε- 

μικὴ μηχανὴ, χαταπέλτης. 

περιδαρύνω, ἐνοχλῶ. 

περιδάρυσις, βαρεῖα χατηγορία. 

περιδόλαιον - λιον τὸ, χῆπος. 



περιθυμία, ἐπιθυμία. 

περίχουλον τὸ, Ρ6ΡΊ6ο]ο, χίν- 

δυνος. 

περιλαμδάνω, δεξιοῦμαι. 

περιποιθῶ, περιποιηθῶ. 

περισσὸς ὅ, πολύς. 

περιστερίον τὸ, εἶδος πλοίου. 

περίττον -- του, ἔπιθ. χαὶ ἐπιρ. 

πλεον. 

περνιέρα ἣ, θήχη ; 

πέρνουν τὸ, ῬΘΡΠΟ, (πέρων:) 

σιδηροῦς Ὦλος ἐφαρμοζόμενος ἐπὶ 

τοῦ τείγους καὶ χρησιμεύων ὡς 

βάθρον τῶν ἐφορμώντων στρατιω- 

τῶν. 

περοῦνιν τὸ, ρΘΙΡΟΠ, βάθρον 

τῆς χλίμαχος. 

πέρπυρον (ὅπέρπυρον), βυζαντινὸν 

χρυσοῦν νόμισμα - περπεριάρης ὅ, 

δοῦλος τίων χεφαλιχὸν φόρον ἑνὸς 

ὑπερπύρου. 

πεσώνω, φθάνω. 

πετζίχ ἣ, ρ622Ζ8, ἐμπόρευμα, 

ἰδίως ὕφασμα. 
πέτρα ἥ, λίθος, πολύτιμος -. 

πετροχόπος ὃ, πολ. μηχανὴ, πε- 

τρούδόλος. 

πέφτω, πίπτω, μεταδαίνω. 

πηγάδιον τὸ, φρέαρ. 

πηγὴ ἣ; ἀποθήχη: αἵ πηγαὶ, 

χρῆναι. 

πηδάω, ἐφορμῶ. ἀπηδάω. 

πηληγρίνος, Ῥ6]]ΘρΤηο, προ- 

σχυνητής. 

πήσω - σσω, πήγνυμι. 

πιάνω, χρατῶ, λαμδάνω ὑπ᾽ ὄὅ- 

ὙΕΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. Μ΄. 

02 

ψιν" πιάνομχι, πάσχω ἀποπλη- 

ξίαν. 

πιθαμὴ ἢ, σπιθαμή. 

πιθαυρίου, πισαυρίου. 

ΡΊΘ6ΟΠ6, σχαπάνη. 

τὸ, παραστάτης τοῦ ἧ- 

πιχούνιον τὸ. 

πιλερίον 

λιαχοῦ. 
, “ 

πιλωμένος (πιλέω), χατειργα- 
,ὔ 

σμένος. 
, - ΄ ὦ "Ἅ- πινάχιν τὸ, μέτρον ξηρῶν χαρ- 

πῶν. 
΄ ᾿ ἐν αι πιντόνω, αὐξάνω. 

πίντωμα τὸ, αὔξησις. 

πίπτω, προσπίπτω. 

πισαύριον -- αυρίου τὸ, ἐπαύριον. 

πίσχοπος ὃ. ἐπίσχοπος. 

πιστεύγω, πιστεύω. 
“- 9 2 Ν 

πισωχάπουλα ἐπιρ. ἐπὶ τῶν ὄὅ- 

πισθεν τοῦ ἵππου. 

πλαγιόνω, πλχγιῶ (ἐπὶ πλοίου), 

πλάζομαι -- ζουμαι, συνχαντῶμαι, 

συμπλέχομαι. 

πλάκα ἣ, πλὰξ μετάλλου. 

πλαχόνω, χαταφθάνω. 
- τς - πλανῶ. ἐξαπατῶ. 
-Ὁ 32 5 ,ὔ 

πλατεῖα, ἐπιρ. ἀφθόνως. 

πλέρωμαν - ρώματον τὸ, πλη- 
ἊΝ 3 ,ὔ 3 53: 

ρωμὴ, ἀποζημίωσις, ἀμοιθη. 
΄ 

πλευρὸν, μέρος. 

πλέω. χολυμοῶ. 

πληθαρένος, πλίνϑινος. 

πλημμελείχ -- λιὰ, διένεξις, ἀδι 

χία. 

πλημμελῶ, ἐνεργῶ, βλάπτω. 

πληξίζομαι, στενοχωροῦμαι. 
-Ἐ ,ὔ , 

πλῆξις, στενοχωρία, λύπη. 

42 
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πλήσσω, ταὐτὸν τῷ πληξίζομαι. 

πλιχεύω, βλ. ἀπλιχεύω.. 

πλουσιότης ἣ. πλοῦτος. 

πλώρη ἥ, πρώρα πλοίου. 

πογέρι - τιν τὸ, ΡοῦνΟΙΓ, ἰσχὺς, 

δικαίωμα. 
ποδέστας -- στὰς, Γοἀο5ΐἴδ, ὃ ἐν 

Κύπρῳ πρόξενος τῆς Γενούης. 

πόδιν τὸ, ποῦς, στήριγμα σχεύ- 

ους " πόδιν, πόδιν, βραδεϊ βήματι. 

ποζητῶ, ἀποζητῶ, προσαιτῶ. 

ποῖγος θηλ. ποιγὴ. ποίγοια, ποῖος, 

ποίχ. 

ποιπῆκχ παρ. πεποίηχα. 

πολεμέω - μίζω, μάχομαι. 

πολεμιχὸν τὸ, πολεμιχὴ μηχανή. 

πολεμίστης, πολεμιστής. 

πολλοθαύμαστος,πολυθαύμαστος. 

πολογιάζω (ἀπολογιάζω) ἐξα- 

πατῶ. 

πολομῶ, ποιῶ, ἐνεργῶ. 

ποντίζω, μολύνω - ἐν ἀρχαιοτέ- 

ροις Κυπριαχοῖς μνημείοις τὸ πον- 

τίζω σημαίνει διαχορεύω. 

ποντισμένος, βεδλαμμένος. 

ποξομάτιν (παξαμᾶς, δ δίπυρος 

ἄρτος. Σουΐδας). 

πονῶ, φοδοῦμαι. 

ποπλᾶνοι «τὸ χοινὸν τοῦ λχοῦ ». 

πόπουλον τὸ, ΡΟΡΪα8, λαός. 

πορεύγομαι, ζῶ. 

πορνιχὸς, νόθος. 

πόρτα ἣ, ρογΐα, πύλη. 

πορτάντος ὃ, (πόρταξ) ἱππάριον. 

πορφυρένος ὃ, πορφυροῦς. 

ποσέσον τὸ, ΡΟ0856580, χατοχή. 

πόσος ὃ, ποσότης. 

ποσχάδα ἣ, ἱιηθοβοαία, ἐνέ- 

ὃρα. 

πόταπος, ποτάπος, ἡλίχος. 

πόταμος ὃ, ποταμός. 

ποτζουχίζω, βιάζω : 

πουχλέριν τὸ, ὈΟΠΟ]16:, ἀσπίς. 

πουλέττον, Ὀο]] οἰΐδ, ἔγγραφον. 

πουλῶ, πωλῶ. 

πουμπάρδα, ὈοηθαΓΡᾶδ, εἶδος 

τηλεθόλου. 

πουνιάλλον, ΡΈρη816, ἐγχειρί- 

διον πουνιαλία, τραῦμα διὰ που- 

γιάλλου. 

ποῦντος ὅ, ροπίθ, γέφυρα. 

πουντουλιέρης (ὃ ἐπὶ τῶν γεφυ- 

ρῶν:) εἷς τῶν ἀνωτέρων ἀξιωμα- 

τικῶν. μπουντουλιερης. 

πούποτες, οὐδιμοῦ -- ὅθεν. 

πουρζέζης, πλ. - ἔζιδες - ἥδες, 

ἀστός. βουργέζης. 

πούρπουρη ἣ, πυρῖτις χόνις. 

πουτουαλία βλ. βιττουαλία. 

πραχτιχὸς, ἔμπειρος. 

πράκτορος ὃ, εἰσπράχτωρ φόρων. 

πράχτορας. 

πραμάτεια - εἰὰ, πραγματεία, ἐμ- 

πόρευμα- πραματεύομαι, πραγμα- 

τεύομαι, ἐμπορεύομαι - πραματευ- 

τάριχος, ἐμποριχός. 

πραματευτὴς, ἔμπορος. 

πράστειον -- εἴον τὸ (προάστειον), 

ἐξάρτημα τιμαρίου, μετόχιον. 

πράἄχτορας - χτόρας δ, εἷς τῶν 
ἐ τῆ ἐπὶ ἀνωτέρων ἀξιωματιχῶν τῶν 

φόρων. 



πρὲ δ. ΡΓ6 (κατὰ συγχοπὴν τοῦ 

ΡΓΘθίθ) ἱερεὺς, μοναχός. 

πρεδετατούρης, ργογγνθάϊἑοΓΘ, 

προνοητὴς, ἀνώτερος ἀξιωματιχὸς 

τῆς ἑνετιχῆς Δημοχρατίας. 

πρεζεντιάζω - ομαι, ρΡαΞξοηΐδ- 

6, παρουσιάζω - ομαι. 

πρεζουνιέτης δ, ἕν. ῬΡΕΒΟΠΪΘΓ, 

αἰχμάλωτος. 

πρέχα ἣ, πιχρία. 

πρέχιος, θηλ. πρέκια, πιχρὸς - ἅ. 

πρεπάμενος, ἁρμόζων. 

πρετζιοῦζος, ρΡ621ο80, πολύτι- 
μος. 

πρήζομαι (πρήθω) ἐξοιδαίνω. 

πρὶ, πρίν. 

πριμοχιόνιν, προμοχιόνιον -- νιν 

τὸ, προμαχών. 

πριντζάτον τὸ, ἀξίωμα τοῦ πρίν- 

τζῆ;: 

πρίντζης δ, ῥΓίΐῃησθ, πρίγχηψ' 

πρίντζενα - αἰνχ, πριγχηπέσα. 

πριούρης δ, ὈΓΙΟΡΘ, ἡγούμενος 

ἐχχλ. 

πρόδα ἣ, ῥγονϑ, ἀπόδειξις. 

προδιάζω, ΡΓΟΥΔΡΘ, ἀποδειχνύω. 

προθιδιάζω, ἐχχινῶ.. 

προδιζιοὺν ἣ, ρΓον βίο, προ- 

μήθεια. 

προδιλήζιον -- λίζιον -- λίζιν τὸ, 

ΡΓΙνόρ, προνόμιον. 

προγονίον τὸ, προγονός. 

προδέλοιπος, ὑπόλοιπος. 

προθυμῶ, προτιμῶ. 

προχορούρης ὅδ, ῬΓΟΘΟΓΘΏΡ, ἐ- 
πίτροπος. 

6927 

"τς , , Ψ “ Ἀ 

προξενάω -- εὔύω, ἐνεργῶ πρὸς 

συνομολόγησιν συνοιχεσίου.. 

προποτίζομιαι, πίνω (ἐπὶ ἰαμχτι- 
-« ὦν 

χοῦ ὕδατος). 

προσδάλλω, προτείνω, ὑόρίζω .! 

πρὸς τοῦ, πρὸς ἔτι. 

προτεστιάζω, ργοὐοϑδίαρθ, ὃδιχ- 

μαρτύρομαι. 

προυμουτιάζω, ὑγοπηρίΐρο, ὑ- 

πόσχουαι. 

προυυμουτίχτμα τὸ, ὑπόσχεσις. 
οὐ ἦν 7] 

προυσουδιάζω, προσοδεύω- διάζω. 
φο 5 7, 

πρω: επίρ. προτερον - 

-ρ Σ» 
πρωτανηψιὸς, πρῶτος ἐξάδελφος, 

πρωτοχποστολάριος, πρωτονοτά- 

ρίιος; πρωτοψάλτης, ἐχχλ. ἀξιώ- 

ματα. 

πρωτόγερος (πρῶτος γέρων) προε- 

στώς. 

πρωτομάστορας, ἀρχιτέχτων. 

πρωτόπνιν τὸ, πρωτοὕὔπνιον. 

πταίει τὸ ἄλογον, προσχόπτει ὅ 

ἵππος. 

πταίσθης δ, πταίττης. 

πτερνιστηρίον τὸ, πτερνιστήρ. 

πτωχούλιχος, πενιχρός. 

πυρὰ ἣ, καῦμα θερινόν. 

Υ 
ι 

πύρεξις ἥ, πυρετός 5 

) εἴπω. πῶ (ὕπ. ἀορ.) ε 

πωρίχον τὸ, ὁπώρα. 

ράδγω, ράπτω. 

ρχθδὶν τὸ, ράδδος. 

ραύδουχὸς ὃ, ρχθδοῦχος. 

ΓΆΒΟ, εἰδος ὅφ Ὡ- Ω Ἐ [Ὶ οἣ Θ ΓΑΙ 
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ρἄφτης; ράπτης : 

ραψίματον τὸ, ράψιμον (ράψις). 

ρεθελιάζω, Ῥ6 0616, ἐπανίστη- 

μι’ ρεθελιχσμένος, ἀντάρτης. 

ρεμέδα ἣ, Τατηδᾶθ, θεραπεία. 

ρέντα ἧ, ρέντον τὸ, Τεπίθ, ἐ- 

τησίχ χτηματιχὴ πρόσοδος. 

ρὲ, ρὲξ δι. ΤαΧ, βασιλεύς. 

ρεποζιάζω, ΤΘΡΟΒ6Ι, ἀναπαύο- 

μαι. 

ρεσπόστα ἣ. ἕν. Γαϑροβία, ἀπό- 

χρίσις. 

ρέστον τὸ, ταϑίο, ὑπόλοιπον. 

ρέτινον τὸ, ΓΘαΪηδ, χαλινός. ἀ- 

ρέτινον. 

ρεύγω (ὀρέγω), ὀρέγομαι, ἐπιθυμῶ. 

ρήας, ρήγας ὃ (ΤΕΣ, Γ6518)., βα- 

σιλεύς - ρήγαινα ἣ, βασίλισσα - ρη- 

γάδα ἥ, βασιλικὴ πρόσοδος - ρηγά- 

τον τὸ, βασίλειον " ρηάτιχος, ρηγά- 

τιχος, βασίλειος. 

οἰόγω, ρίπτω. 

ριθιέρα ἣ, ΤΙ νΊ6Γ8, ποταμός. 

ριζικὸν τὸ, (ΓΙ8150, ἢ ροιζεω) 

χίνδυνος, τύχη. 

ρίζω (δρίζω), ἄρχω, διατάσσω. 

ρ'χουμαντιάζομαι, τη 8 ΓΘΟΟΙΏ- 

Ιη8η 46, συνίσταμαι ριχουμαντά- 

δος, συνιστάμενος, εὐνοούμενος. 

ρικουνισάντζα ἧ, ΓΙΟΟΠΟΒΟ6Πη28, 

ἐπιθεώρησις, ἰδίως ἀναχριτιχή,. 

ριμοῦριν τὸ, ΓΆΠΤΩΟΡΘ, θόρυθος, 
διαρπαγή. 

ρἰστέλλον, ροστέλλο -- ον τὸ, ἕν. 

Ροϑία (ΓΙ ρ8Γο) προτείχισμα φρου- 

οἴου : 

ριφιαχὸν, ρίφιον τὸ, ἐρίφιον. 

ρόγα ἣ, μισθός ρογεμένος, μι- 

σθωτός. 

ροιζικὸν βλ. ριζιχόν. 

ρόμα, ὅραμα. 

ροματίζομαι, δροματίζομαι. 

ροπάρουν τὸ, ΓΙρΡΆΡΟ, προμαχών. 

ρότζα ἢ, γοοοΐδ, βράχος. 

ροῦχον (ἐχ τοῦ ἐριοῦχον :) ἔνδυ- 

μα τὰ ροῦχα, ἐνδύματα, χτήσεις. 

ρωμαῖχα τὰ, ἣ ρωμαϊχὴ (ἕλλη- 

νιχὴ) γλῶσσα. 

ρωμανίζομχι (ἐχ τοῦ ρωμανίσιον 

Ξ-Ξ- μοχλὸς τῆς θύρας), χυρίως κλείω 

τὴν θύραν διὰ μοχλοῦ, ἀνδροῦμαι, 

ὀχυροῦμαι πρὸς ἀντίστασιν. 

σαγίττα ἧ, βαρ!ἰΐα, βέλος. 

σάζω, μελ. σασῶ, εὐθύνω. 

σχχχουμάνος, ΞΔΟΘΟΙΏΙΩΔ8ΠηΟ, λα- 

φυραγωγός. 

σχχρίχσμαν τὸ, ΒδΔοΡοιηθδηΐ, ἧε- 

ροσύνη. 

σαλθιάζω, βαϊνᾶΓγα, διασώζω. 

σαλθοχουντοῦτον, ΞαΪγοοοπαοὐ- 

ἰο, ἔγγραφον πρὸς ἐλευθέραν διά- 

βασιν. 

σανίχ ἣ, (σανίς) δίσχος. 

σάντες (ἴσως ᾽σάν ταις -ΞΞ ὡσὰν 

αὐταῖς). 
Ν “-- σαούνα. ταὐτὸν τῷ μαούνα. 

σαπούνιον τὸ, σάπων.-.. 

σαραχοστὴ ἣ, ἁγία τεσσαραχοστή. 

σαρτζόνω (σχρόω), χαθχρίζω οἰ- 

χίαν. 

σασμὸς δ (ἰσασμὸς), συμφωνία, 

συμφιλίωσις. 

! 



, ς ΞΩ ΡΝ σατία ἣ. εἶδος πλοίου. 

σγάφω - φτω, σχάπτω. 

σέλλα ἢ, 56118, ἐφίππιον. 

σελλόνω, τίθημι τὸ 

σεχρετάριος, ΒΟΟΡΘίΔΓΡΙΟ, γραμ- 

ματεύς. 
7 Ν - ᾿ 

σένιχσμα -- αν τὸ, βλ. ἀσενίχσμα. 

σέντε τὸ, (βυζ. σεντιχὸν -ΞΞ ἴπ- 
Ν Ὥ 5 7 τω ς 

ποδρόμιον), ἀποθήχη σχευῶν ἵππο- 
ἣΝ ͵ὕ 
ὁρουίας : 

σέντζης -- τζην. σιέζιν -- ιον. σι- 
΄ Ν 5 Ἂ ,ὔ 

ρέντζην τὸ, 5ἰὰρ6, πολιορχία. 
͵ὕ μὴ (τὶ ’, 

σεντονίον τὸ, ἣ σινδόνη. 
- Ν λει ἡ 

σεντοῦχιν τὸ (σανὸυς παρ᾽ Ἥσυ- 

χίῳ) κιδώτιον. 

ΩΣ σεπτέῤρης. σεττέδρης -- ἰὸς 

σεπτέμύριος μήν. 

σὲρ, σὶρ, σίρα, σέρα, 5Ι'ΧΓ6, αὐ- 

θέντης. 

σεραφίον τὸ, σάπφειρος. 

σεργέντης, σιργέντης, σουργέντης, 

βϑορθηΐθ, θεράπων τιμαριούχου, 
δήμιος. 

σημαδεύω, σφραγίζω, ὑπογοά- 

φω. 

σημάδιν - δίον τὸ, σημεῖον, σης- 

μχία, οἰωνός. 

σημανίσχω, σημαίνω, χρούω. 

«ημεῖον, ἐμόλημα, σημαία. 

σημεροψυχία ἡμεροψυχία: 

σἥμιν τὸ, (ἀσήμιον) ἄργυρος. 

σημόνω. ἐπαργυρῶ. 

φσηρπηντίνα ἣ, ΒΟΓρΘΠίΪη8, εἰ- 

δος τηλεθολίσχου. 

σιγουργιάζω, βΒίουραγΓο, ἐξασφα- 

λίζω - σιγούρου, βίδσιαγο, ἐπιρ. ἀσ- 

φαλῶς " σιγουρτὰ. βΒσυγίς, ἐξασφά- Ὥς γϑυρδα; ΣΡ ΤΕ. 
λισις. 

μ Ψ. ἣΝ -- 

σιδερένος, σιδηροῦς. 

Ἶ λοίου. ῶ «- ΓῸ] [᾿ 

"Ὦ ΣΡ "Ὁ 

σιεχᾶς, σιέχης, ἱερεὺς μουσουλ- 

υάᾶνος. 
΄:-" ᾿Ν Ψ «Σ χω ᾿ 

σιζῆνιν τος, νόψμ. ἐξζαπλοῦν ὃη- 

νάριον. 
Ν "Ψ 3 

σιμὰ, ἐπιρ. ἐγγύς. 
δ ἂν 2'Ἐν ΄ ΕῚ ΓΝ 

σχάζω (ἐπὶ τόξου), ἀπολύω τὸ 
᾽ὔ 

βέλος. 

σχάλα ἣ, 868], κλίμαξ. σχαλὶν 

τὸ, βαθμίς. 

σχαλεύω -- ομαι, σαλεύω - ομαι. 

σχχλόνω. ἀναθαίνω διὰ σχάλας. 

σχανταλίζομαι, σχανδαλίζομαι. 

σχαπιάζω, ΞΟΒΡΡΆΡΘ, διχφεύγω. 
σχάρδα ἣ, ΒαιϑάΓδ, στρατιωτι- 

χὸν σῶμα, ναυτιχὴ μοῖρα. 
, , 

σχαρλάτος, σχαρλάτος ὃ, 568Γ- 

Ἰαΐρ, ἐρυθροῦς. 

σχαρτζήνα ἣ, (ἕν. ΒαυδΡοὶηϑ, 

εἶδος μαχαίρας) ξυράφιον. 
ΓΑ ἃ , 

σχιάδιν τὸ, σχιάδειον. 

σχίζω, σχίζω. 

σχίρση - σι ἣ (σκίρρων), σφοδρὸς 
θη ' ρρ 0 φῸ ρ 

ἄνεμος. 

σχλάθρος δ, 6ϑβοϊδνο, 

σχλαθολογία, σύλληψις δούλων " 

σχλαθοποῦλον τὸ, μιχρὸς δοῦλος. 
“4 ,ὔ , 

σχλεριά -- ρίχ, (σχληρία ) τριχυ- 

μία. 

σχλερὸς, σχληρός. 
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, ἊΝ ,ὔ 

σχλερύνω., σχληρύνω. 
Ὅν 

σχοινοπλόχος. σχοινοπλόπος. 

σχολίζομαι, ἀσχολοῦμαι. 

σχοντυλάω - λίζω (χκονδυλίζω :}) 

προσχρούω, ὀλισθαίνω.. 
“- 

σχοπίζω, σχοπῶ, ἐξετάζω. 

σχοπὸν πέρνω, προφυλάττομαι. 

σχοτανὸς. σχοτεινός. 

σχοτεινιάζει, σχοτίζει (ἢ ἡμέρα). 

οἵ ὀφθαλμοὶ σχοτίζονται, θολοῦν- 
Γὴ ας 3 ται ἐξ ὀργῆς. 

Ν ,ὔ 

σχοτισμὸς, σχοτοδινία. 

σχουζιάζω,. 5οῦδαΡθ, δικαιολο- 

γῶ - οὔμαι, συγχωρῶ - οὗμαι. 

σχουλλίζομιαι, ἐνδύομαι (Σαχελ. 

σχουλλίζω .) 

σκούτελλον τὸ, 96α6}184, ἀγ- 

γεῖον. 
΄ , ε 

σχουτιέρης ὅ, ΒΟΙΔΙ6ΡΘ, ὑὕπα- 

σπιστής. 

σχρόφα ἣ, ΒοΡοίὰ, ὗς. 

σχυλλομάγγος, χυνοτρόφος. 

σχύφω, χύπτω. 

σμίγω - ομᾶι, συναντῶ, πολεμῶ. 
, Ἂν “᾿ Ν 

σοδίον τὸ, εἴσοδος. 

σορδάτος, σορδιέρης, 5ο]ἀδΐο, 

τιμαριωτιχὸς στρατιώτης. 

σοὺ ἀντ. σὐ. 

σουλλουρισμένος, ραχένδυτως (Σα- 

χελ. συλλουρχάζω). 

σοῦυμα, σύμα, ΞΤηΠ|8, δλότης. 

σουπερπία. ΒΡ ΘΙ], ἀλαζονεία. 

σουπερπιάζουνι, ἀλαζονεύο τερπ ᾿ αἰς φονεὺυ μαι. 

σουπέρπος ὃ, ΒΌΡΟΓΡΟ, ἀλαζών. 

σουσπέττος, κοβροίίο, ὕποπτος. 

σουρτάνος, σουλτάνος. 

! ᾿ 

᾿“ 5 « ᾿ 

σουφριάζω, Βου ᾽ν, ὑποφέρω" 

πιέζω. 

σοφιχὰ ἐπιρ. σοφῶς. 

σπαγιασμένος, δυσηρεστημέγος. 
΄ὔ » ᾿ 

σπαθόπουλον τὸ, ξιφίδιον. 

σπαρμένος, συλληφθεὶς (ἐπὶ τέ- 

χνουῚ). 

σπερὸν - ρνὸν τὸ, ἑσπέρας" μι- 
Ν Ζ 

χρὸν σπερνὸν, λυχόφως. 

«πιτάλιν, ἕν. Βρ648]6, νοσοχο- 

μέϊον. 

σπίτιν τὸ, οἰχία. 
πὶ ϑψῳ 

σπλαγχνιχὸς, ἐγχάρδιος. 

σπλιδέριν τὸ, (Σαχελ. σχλουθέριν! 

σταλαματία ἣ, στάλαγμα. 

στανιὸ τὸ, ἣ βία - ἐπιρ. βιαίως. 

σταντάριν τὸ, βΒίαπάδγαο, ση- 

μαία. 

στασιδίον τὸ, ἑδώλιον ἐχχλησια- 

στάτον τὸ, βίδίο, χράτος, στρα- 

τόπεδον. 
. 

στε, εἰσθε. 

στεγὴ ἣ, στέγη. 

τεγνόνω (στεγνόω). ξηραίνω. 

γνὸς, στυγνός. 

στέχω, ἵστημι. 

στενοχοπῶ - πίζω -- ποῦμαι. στε- 

νοχωρῶ - οὔμαι. 

στενοχοπημὸς δ, στενοχωρία. 

στενὸν τὸ, ἣ πρὸς τὴν ὁδὸν εἴς 

σοδος τῆς οἰχίας. 

στενὸς, στενόχωρος. 

στεντιάζω (ἐκ τοῦ στένω), στε- 

γογωροοῦμαι, πολιορχῶ 



στεργία ἥ, (στερεὰ γῆ) ξηρά. 

στερεόνω, μέλ. στερεονῶ. στερ 

προσδάλλω. στερεωμένος; στερε 
, Ν .ς , στεψίματον τὸ, ἣ στέψις. 

στηνοχωρῶ, στενοχωρῶ. 

στηρνιάζω, (στρηνιῷ) ὀργῶ πρὸς 

συνουσίαν (ἐπὶ ζώου) τὸ ἐναντίον 

“- 

΄ 
ιν 

ἀποστιρνιάζω. 

στιμιάζω - ομαι, 5 ΠΠΠΓ6, ἐχ- 

τιλῦ - μαι. 

στοίχημα τὸ, τίμημα, ὅρος συν- 

θήχης. 

στοχάδα ἣ, ἕν. βίοοϑα8, πλῇ- 

ξιξ' διὰ στόχου (ξιφιδίου). 

στόλος τὸ, ὃ στόλος. 

στομαχιχὸν τὸ, ὀρεχτιχὸν πο- 

τόν. 

στουπόνω, φράσσω, χλείω. 

στράτα ἥ, οἰγαΐη, δδὸς, τρόπος: 

«τράταν ποιῶ, φροντίζω. 

στρατία ἥ, στρατὸς, φόρος πρὸς 

διατήρησιν Στρατιωτῶν. 

στρατιώτης, ἔψμισθος φρουρὸς, ὃ 

ἀρματωλός- ἄλογον στρατιώτιχον, 

ἵππος Στρατιώτου. 

στρατοχόπος ὃ, στρατιωτιχὸν σχεῦ- 

ὡς (κλίνη :) 

στραχδίον τὸ, ὃ στάχυς. 

στρέμμα τὸ, στροφή. 

στρέφω, ἐπιστρέφω. 

στρονγχύλη ἣ, στρογγύλη . 

συγγενατρίχ ἣ, συγγενής. 

συγχνὰ (συχνὰ) ἐπιρ. συνεχῶς. 

συμδουλάτορος - τὼρ ὃ, σύμ- 

δουλος. 

συμθουλεύομαι -- γουμαι, προσ. 
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ἄορ. συμθουλεύτου, συσχέπτομαι, 
διανοοῦμαι. 

συυπαθίον τὸ, (συμπάθειχ) συγ- 

χώρησις. 

συμπαμμὸς ὃ. συμθιβασμός. 

συμπαύω» -- αὔγω, συγχατανεύω. 
ῇ «ἢ 1 ἣν 

συμπεθερεύω, χηδεύω τινι (ἐπὶ 
͵ , ᾿ , 

συγγενείας)" συμπεθερία, χηδεστεία. 

συμπιάζω -- ομαι, συναθροίζω - 

ομαι. 
λῆς. -"» ὩΣ" 

συνγγενὴς -- νᾶς, πλ. συγγενάδες, 

συγγενής " θηλ. συγγενχτρία. 

συνεπαντῆς, συνεμπλαστῆς, ἐπιρ. 

εἰς προὐπάντησιν. 

συνεσχάρδος, συνασχάρδος, 5]η]- 

Β0ΆΊ6ο, εἷς τῶν ἀνωτάτων ἀξιω- 

ματικῶν τοῦ βασιλείου - συνεσχαρ- 
, ΝᾺ »»ΤἜ “Ὁ Ὰ 

ὀίχιν τὸ, ἀξίωμα τοῦ συνεσχὰρ- 

δου. 
, 

συνπιάζω, συμπιᾶζω. 

σύνγχριτον, σύνχριτον, 560Γ86- 

ἔχη, βυζ. σεχρέτον, λογιστήριον - 

συνχριτιχὸς, ὅ ἐν τῷ συνχρίτῳ ὕ- 
, [ 

πάλληλος, γραμματεύς. 

συντροὰ, συντροφία, συνοδεία. 

συντροφία, συνοδεία. 

συντροφιάζω, συνοδεύω. 

συντυχάνω, συνομιλῶ : συντυχία. 

συνδιάλεξις. 
ἣν ᾽ 

συριάνιχα, ἣ συριαχὴ διάλεχτος. 

συρματία ἣ, ἴχνος ἐπὶ βορδόρου 

ἐχ σύρματος. 
΄ , Ἵ ὃ 2 3 Ἀ 

σύρνω, σύρω, ἐχσφενδονίζω [ἐπὶ 

ὅπλου). 

σύρομαι, ἀποσύρομαι. 
7, “ 

σύρω, χολάζω. 
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, »} Ὁ ΟΥ̓ “ 

σοτζαχισμένη, ἀπηυδηχυῖα ἐξ ὃ- 
-» ,ὔ δοιπορίας. 

συχαρηχίον τὸ, συγχαρητήριος 

εὐχὴ, χαὶ τὸ δι’ αὐτὴν δῶρον. 
,ὔ 

σφαλίζω (ἀσφαλίζω), χλείω. 
ν» ἣν 

σφαχτὰ, τὰ πρὸς σφαγὴν χτή- 

νη. 
Ν Δ 

σφαμὸς δ, σφαγή. 

σφηνοχοποῦμαι, στενοχωροῦμιαι. 

σφίγγω, ἐλαύνω τὸ ζῶον. 
- 

σφιχτὰ πιρ. στερεῶς. 
Π 

" (υ ΄ 
σφοντυλία ἢ. χονδυλισμὸς, γρον- 

θοχόπημα. 
Ν Ν ᾿, σφυρὶν τὸ, σφυρίον. 

σχελίον τὸ, σχέλος. 

σωζυγάζω, ἰσοζυγίζω.. 
΄ ͵ Ν, 

σώνω, φθάνω, δύναμαι. 

σωρεύω - γὼ - οὐχ! συναθροι- 

ζω - ομαι. 

σωστὸς, σῶος. 
7 Ν 5 » - ͵ 

σωφόριν τὸ, ἐσωφόριος ἐσθής. 

τὰ, τὲ, ντὲ, ἀ8, ἀ6, μόρια προ- »τξ, νῖξ, Π ἮΡΕ ρ πρ 

τασσόμενα τῶν ἐπωνύμων εἰς 

λωσιν εὐγενοῦς χαταγωγῆς. 

ταύερνάρης, ὑΔΥΘΓΠ16, οἰνοπώ- 

γῆς- 
τάδλα, ταύλα ἣ, ἰανοΐα, τρά- 

πεζα, δέϊπνον, μέτρον μήχους : 

ταθλὶν τὸ, εἶδος παιγνιδίου.. 

ταγίζω, τρέφω. 

τάζω; τάσσω, τασσόμα:, διατάτ- 

τω - οὐαι, ὑπόσχομαι. 

ταιργίαζω (ἑταιριάζω), ἁρμόζω. 

ταλία ἣ, ἰΔ4σ]18, χεφαλιχὸς χαὶ 

ἐπ τῆς προσόδου φόρος. 
Ν ἄμαν τὸ ᾿Ιτάγμα), ἣ τασσομένη 

ἅγιον δωρεὰ ἐπὶ διαφυγῇ χιν- 

δύνου. 
, Ν [ 

τάμε, ταμὲ, τάμου ἣ, ἄδτηθ, 

χυρία - ταμιτζέλλα, ἀδτη166118, δε- 

σποτύνη, χυρία τῆς τιμῆς ἥγεμο- 

νίδος. 
͵ 

τάμου; ἐπιρ. ἄδηη6, κἶ - σ δ᾽ τάμε, ταμὲ, τάι 

ὅμως, ἐν τούτοις, βεύδαίως. 

ταμπρὸς ὀπίσω ἐπιρ. ἐχ νέου, 

κατ᾿ ἐπανάληψιν. 

τανύω - ύζω, τανῷῶ, τείνω τὴν 
ὉἸῊν ἯΣ ἘΣ γ. 
ξῖρα, προτείνω (ζήτημα). 

τανπούλλιον -- λίον τὸ, στρατιω- 
, “Ὁ ΕῚ , 

τιχὸν τύμπανον τῶν Αἰγυπτίων. 

ἃ Ὡς 5 ΤΞ ον τὸ, ὑπόσχεσις. 

τάξις ἢ, διαδοχὴ τοῦ θρόνου. 

ταπερνάχουλον τὸ, ἕνετ. {86 Γ- 

Ώ860]ο. ἱερὸν σχεῦος ἐν τῇ λατι- 

νικἢ ἐχχλησίχᾳ πρὸς τήρησιν τοῦ 

χαθιερωμένου ἀζύμου ἄρτου. 

τἄπισον, τἀπίσον, τἀπισὰ, τά- 

πίσα, ἔπιρ. ὕστερον. 

ταφουρέτζα -- ρέντζα ἥ, ἑαἴογό- 
Ἅν " Ν 

56, εἶδος πλοίου πρὸς μεταφορὰν 
Ὁ ) “-Ὅ 

ἰδίως ἱππιχοῦ. 

τατᾶς δι ἀνάδοχος (ἐν τῷ βα- 

πτίσματι). 
,ὔ 5 ͵ 

ταυρίζω, ἐχτείνω. 
ΕῚ . 

ταχία ἐπιρ. ἐνωρὶς, πρωϊ.᾿ 
Ψ 2 7 3 , ταχυράτον (ἰσχυρόν :) ἰσόδιον. 

- Ἂν 2 ,ὔ τ 

(ἐπὶ ἀξιώματος). 

τειχίον τὸ, τεῖχος πόλεως, φρου- 

΄- τειχόχαστρον - κάστρον τὸ; γεν. 
- 
ι τεῖχος φρουρίου. τοῦ τειχοχάστρον͵ 



τεχόνταν, ἐπιρ. 46 οοηΐο, ἀ- 

χριδῶς. 

τελέϊα ἐπιρ. τελείως. 

τελειωμένος, τέλειος. 

τελεπεργιασμένος (ἐκ τοῦ ταλαι- 

πωροῦμαι:) ἄπελπι:. 

τέμπλον τὸ, ἐθτηρ ] απ, πρόναον. 

τέντα ἥ, ἰοηΐα, σχηνή᾽ 

γω, σχηνέω. 

7 
τεντο- 

τερεπιάζω, συλλαμόάνω. 

τερμίζω, τολμῶ. 

τερμινιάζομαι, ὑοΥἹΔΪΠ8 ΓΘ, δια- 

τάσσω. 

τερμένου τὸ. 
σμία. 

ὑΘΡΙΏΪΠ 6, προθε- 

τέσσαρης, τέσσαρες. 

τετραχάντουνον, τετράγωνος θέὲρ 

μαστρίς. βλ. χάντουνον. 

τζαγχάρης ὃ, ὑποδηματοποιός 

τζαχίζω - ομαι, θρχύω -- ομαι, 

συγχατανεύω, χατατροπῶ - οὔμαι, 

παραύαίνω ὑπόσχεσιν. 

τζάχκρα ἢ, (τζάγρα, τόξον βχρ- 

ὀαρικόν. Αννα ΙΚομν.) τόξον, εἶδος 

παιγνιδίου.. 

τζαχράτωρ - τορος ὃ; τοξότης. 

τζαλαπατῶ, 

τζαλλάδα ἣ, εα]8Δ48, περιχεφα- 

λαία. 

χαταπατῶ. 

τζαμιλλοτίον τὸ; ἣ χαμηλωτὴ 

ἐσθὴς, ἕνετ. Ζϑτηο]οίο, ΕΝ οἃ- 

τη 6]οἵ. 
τζαμπερλάνος ὃ, τ ἀοοναβο, 

θαλαμηπόλος ἡγεμόνος. 

τζαμπεροῦνιν τὸ, στρατιωτιχὸν 

χράνος. 

ΜΕΣ. ΒΒ ΛΔΙΟΘ. Μ΄. 
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ΦΕΤΊΌΤα, θά- 

ζανούνης δ, οΠδποὶ τζανουνήῆς ὁ, ΟΠ ΔΠΟΙ]ΠΘ6, Ο8Π0- 
᾿ τ ΡΟΣ ΑΤΩΣ 

πΐοο, ἀξίωμα τῆς λατιν. ἐχχλης 
͵ ͵ὔ ,»: τω 

σίας - τζανουνία ἣ, τὸ ἀξίωμα τοῦ 
͵ 

ότονον Ἶ 

ζαν τζηλι ἔρης Ὡς νσι μερης, 

τζιλιέρης . 

ΡΥ νὰ ἘΣ ΥΣ ΟΡ ΕΣ τζαρδαγᾶνα 

ΖΡ άδομδγ8ἃ 

-λ Γγγ τὸ, φορεῖον. 

τζενιάζω - ομὰᾶι, 28 η86. ἀπα- 

τζεντούρης ὃ. οΘΘαη ΌΓΊΟΠη6. ἕχα- ΕῚῚ ᾽ ) 

ΠΑ ἐν πε σης, δ " ΠΡΟΣ ἣ, βλ. τ αβοι 

φι 
τζηδιλιασμένον., τ [ΩΣ Φ- Γω] « ς [ω] - ο - [ω “ 

τζηθάλια ΞξΞ σάχχους. 

τζηυνίχ ἣ, χάμινος. 

ζ . οἸν απ, 
Ἶ, ΄ 

κητὴς διαμερίσματος, χατέργου. 
,ὔ 

ι 

μὴ 

διοι- 

; 

ς » 

χνα ἢ, χνιδη. 

ιμπῶ, χεντῶ διὰ χολαστηρίου 

τῆς (ἐπὶ ἀλλοεθνοῦς πολιτογραφου- 

μενου). 

τζογία ἥ, 2οἷδ, χαρά. 

τζουελλίον τὸ, σἼ016110, κόσμη- 

να. 

40 
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τζουριάζω, χαταισχύνω. 

τζούρμα - μὰν ἣ; ΟἸΡΙηἃ, ναυ- 

τικχὸν πλήρωμα. 

τζουρτζουμάνος, τζουτζουμάνος 

ἕν. ἰὰνοϊηδη, γαλ. γα ΟΠ ΘΙΏΔΠ, 

διερμηνεύς. 

τὴ (αἰτ. θηλ. ἄρθ.) τήν. 

τιμάζω, ἀτιμάζω. 

τιμχσία, ἀτιμωτιχὸς λόγος. 

τιμίου τὸ, τίμιον. 

τίντα ἐπιρ. οὕτω. 

τιποτένος ὃ. οὐτιδανός. 

τίποτες - πότες (τίποτε), οὐδέν. 

ἣ περιουσία. 

τίποτο, τίποτες, τι, κἄτι. 

τίτοιος - τοῖος - τοία, ὃ. ἣ, τοιοῦ- 

τος, τοιαύτη, τηλικοῦτος" ἐπιρ. τι- 

τοίως, οὕτως. 

τοιχὸς ὃ, τοῖχος. 

τολιάζω, ἰο61}198Ρ}0, παραχωρῶ. 
τοπιχὸς ὅ, ἐγχώριος. 

τοποχράτωρ - τορος ὅ, τοπάρ- 

Χ 15: 
τορμῷῶ - μίζω, τολμῶ. 

τορτίσιον τὸ, ἰοΓΟΠΐο, πυρσός. 

τόσουν, ἐπιρ. τόσον. 

τουέριν τὸ, 4316, χληρονομία. 

τούζης δ. ἀο86, πρόεδρος τῆς 

ἑγετιχῆς δημοχρατίας. 

τοὺμ, ἀση, βλ. τά. 

τουρχόπουλος - ποῦλος ὃ, ἐλα- 

φρὸς ἱππεὺς --- χωροφύλαξ, ἀρμα- 

τωλός. 

τουρχοπουλιέρης - λίζης ὃ, ἀρ- 

χηγὸς τῶν τουρχοπούλων, εἷς τῶν 
ἀνωτέρων ἀξιωματιχῶν. 

τοῦς, τοῦ (γεν. δηλ. ἄρθ.) τῆς, 

τοῦτος, τούτη, οὗτος, αὕτη. 

τουχιάνα ἢ, ἀορᾶπδ, τελωνεῖον. 

τραδαρσάνιν, τραδερσίον τὸ, ἕν. 

ἰγάυθυϑϑρηο, ἣ διὰ μέσου (ἰδίως 

τῶν ποδῶν τῶν χχταδίχων) τιθε- 

μένη δοχός. 

τραθενιάζω, γᾶν η8 8, ὑὕποφέ- 

ρο) " τραδενιάζει, συμδαίνει. 

τραχτιάζω, τραχτιάζω, ἐρδοία- 

ΓΘ, συμφωνῶ, διαπραγμαχτεύομαι. 

τραπουτζέττιν, τριμπουτζέττιν τὸ, 

ἰγοθυ ἢ δίαιι,, πετροδόλος υηχανή. 

τρανὸς, μέγας. 

τρασινάλλιν, τρασηνάλιον τὸ, ἃΓ- 

86 η816, νχύσταθμος. βλ. ἀρσηνάλ- 

λιν. 

τράτα ἣ, ὑραϊΐα, προθεσμία, ἄ- 

δεια. 

τραχάτος, τρεχάτος, δρομιχῖος. 

τρέχω, διώχω, ἀχολουθῶ. 

τριδολίον τὸ, σιδηροῦν ἄγχιστρον. 

τριγυριάζω -- ρίζω -- ομαι, περι- 

χυχλῶ - οὔμαι. 

τριζόρης δ, ὑΡό80}, θησαυρός. 

τρίπχτος ὃ, τρίστεγος. 

τρισαχριδὸς δ, προσφιλέστατος. 
τριστέλλιον τὸ, ὑρ᾿ Εἰ 61] π τὴ, χη- 

ροστάτης. 

τρίψητος, λειοτριδὴς (ἐπὶ σαχχά- 
ρεως). 

τρόχ, τριῶχ ἣ, ἰγοΐα, ὗς. 
τρουμπέττιν - ττίον τὸ, τρου- 

πέτα ἣ, ἰγοτηθοίία, σάλπιγξ. 
τρουφαρίζω, ἐλ ΔΓ 6, στενοχω- 

ροῦμαι. 



τρυπὰς τὸ, πρόδομος αἰθούσης. 
ΕῚ , Ν - Ζ 

τυλιμένος εἰς τὸ αἷμα, αἷματό- 

φυρτος. 
» « ,͵ὔ 

τυραννίδα ἣ, τυραννίς. 

τῶναν, τὸ ἕν. 
«ς Ν ,ὕ ς ΄, ὑποταγὴ, θεραπείχ ἡγεμόνος 
΄ - ἐς 2 λ᾽ ΕἈ ἢ ὑποψήφιος, ἐχχλησ. ἀξίωμα. 

φαγούρα ἣ, ζωοτροφίχ. 

φαλαχὴ ἣ, φυλαχή. 

φάλδχ ἢ, ἕν. 1[4]48, χκάλυμῳυκχ 

εἰς προφύλαξιν τῆς γαστρὸς (ποδιά). 

φαλίχ ἢ, [41118, πταϊΐσμια" 

πταίστης. 
φι- 

λιασμένος. 

φαλίζω (σφάλλω", κλείω (ἐπὶ θύ- 

ρας). 

φαλχόνιν, φαρχονίον τὸ, ἴδ]6ο- 

Π6, ἱέραξ. 

φάμα ἣ σὰς δωριχῶς, ἢ μᾶλ- 

λον [ἀ128) 

φαμιλία, [τ ]6}14, οἰκογένεια. 

φὰν, φᾶν τὸ (φαγητὸν), βρῶμα. 

φανὸς ὃ, δήλωμα, δεξίωσις. 

φήμη. 

φαρμαχοῦσα ἣ (φαρμαχοῦσσα) 

φαρμαχεύτρια. 

φαρράσης (ἐχ τοῦ φάρας --Ξ ἀρα- 

Οιχὸς ἵππος, ἱπποκόμος), θαλαμη- 

πόλος. 

φαστιδίον τὸ, [απ] 1ο, ἐνόχλη- 

σις, προτϑολή. 

φὸ; φέδε τὸ, 646, πίστις. 

φέγγει (ἣ ἡμέρα), ἐξημερόνει. 

φελέσιμος ὃ, ὠφέλιμος. 

φελῶ, ὠφελῶ.. 

φεριάζομαι (φέρομ. 
μαι. 

φέρμε 

αι), συνίστα- 

ἐπιρ. ἔθ για, 
-ὃ 

Ξ, 

σὺ ἴω) οι 

φευγὸς ὃ, φυγάς 

φευρουά ὃ. φεθρουΐριο ΐ ευρουάρης δ, φεύρουάριος μήν. 
͵ὔ πῇ 

ξίφους. 

φίλης τοὺς (πλ. αἰτ.) φίλους. 

φιμιατὸν τὸ (εὐφημίχ), ἅγιον 

χρίσμα. 

φινιάζω, βηΐΓ6, περχτῶ. 

φίορχος ὃ, ἐπίορχος. 

δ ἀποῦρον; ΦΑΑΡΈΟΡΟΥ τὸ, (ἀπὸ 

ῦ Ἔτυ- τοῦ ΠΣ Ἴνου χρώματος, Μ. 

Ἴσην: μαίχ. 

φοράδα ἣ, φοράς 

φορᾶτον, τέρας: τοῦ ἐφορῶμαι, 

φορεσίχ - χίχ ἥἣ, ἐνδυμασίχ. 

φορεστιέριχος ([ὉΓ6 5.166), ξένι- 

χός- 

φόρημα τὸ, ἔνδυυα. 

φορίζω (φορῶ), ἀναλαμδάνω ἀρ- 

χήν. 

φορχίζω ([ὉΓ68), ἀπαγχονίζω 

φορμὴ ἢ, ἀφορμή. 
φόρος τὸ, ὃ φόρος 

»} ΤΥ 

τ ἐπιφορτίζω. 

Τρ --ομαι, εὐφημῷ - οὔμαι. 
. Ν, ἴοπάδοο, ἀγορὰ, 

ἰδίως λαχᾶνοπ πωλεέϊον χχὶ ὀπωροπω- 

φούντιχος δ. 

λεῖον - φούντικας ὃ, λαχανοπώλης. 
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φοῦντος τὸ, οπ40, πυθμὴν θα- 

λάσσης. 

φουργία ἣ, ἰυγία, ὁρμή. 

φουργιάζω, [ΟΌΡΓΘΡ, ἐπιτειχίζω 

(ὑποστηρίζω διὰ γέου τείχους τὸ 

παλαιόν). 

φούρχα ἣ, ἴογΓοδ, ἀγχόνη. βλ. 

φορχίζω. 

φούρμα ἣ, [ογηηϑ, θρόνος. 

φοῦρνος δ, ἴογπο, χλίθανος. 

φουρτούνα ἣ; ἰογύππᾶ, τρικυμία. 

φουσάτον τὸ, ἐοβϑαίιπ,), στρά- 

τευμα: φουσατεύω, στρατολογῶ. 

φούσχα ἧ, ράπισμα. 

φουσχόνω, οἰδαίνω ἐξ ὀργῆς. 

φούστα, ἕν. ἐιϑ5ύδ, εἶδος πλοίου 

πρὸς φυλαχὴν τῶν χαταδίχων, λι- 

δυρνὶς πειρατιχή. 

φραγχομάτος δι, ἔρᾶη6 ΠΟΙΏΠΊ6, 

Δγδπ οὶ, ἀπελεύθερος. 

φραντζήζα -- ἰζα ἣ, ἔΡΒΠΏΘΠ186, 
προνομία ἐλευθερίας. 

φρένιμος - μος ὅ, φρόνιμος. 

φρέρε - ρῆς πλ. φρέριδες, Γγὸ ΓΘ, 

μοναχὸς, ἰδίως δ᾽ ωαννίτης ἴπ- 

πότης. 

φρονίμος, φρόνιμος, εὐφυής. 

φτάνω, φθάνω. 

φτιάνω, ποιῶ, χατασχευάζω. 

φτερνιστηρίον τὸ, πτερνιστήρ. 

φτηνὸς (εὐθύνω), δ ἀντὶ μιχροῦ 

τιμήματος πωλούμενος, σπάταλος. 

φτὶν τὸ, οὺς. 

φυλακάδες πλ. αἵ φυλαχαί, 

φυσιχὸς δ, γνήσιος, ἐπιστήμων 

(ἐπὶ ἰατροῦ). 

φυσῶ, φύω ἐφύσησεν ἀχρίδα, 
ἐφύη ἀχρίς. - 

φωτίζω, ἐχχριστιανίζω διὰ τοῦ 

βαπτίσματος. 

᾽χα (α΄ πρ. ἐνεστ. καὶ ἀορ.) εἰ- 

χον, ἔσχον. 

χαϊργιάζομαι, χαιργιάζομαι, μετ. 

παραχ. χαϊργιασμένος, χαιργιασμέ- 

νος, ἐχπλήττομαι. 

χαλινάριν - ναργίον τὸ, χαλινὸς 

ἵππου. 

χαλινόνω, χαλινῷ. 

χαλῶ, φθείρω, χαταστρέφω. 

χαλχωματᾶς ὅδ, χαλχουργός. 

χαλθούσης -- φούσης, Αἰγύπτιος 

πεζὸς στρατιώτης. 

χαμίλος, χαμηλός. 

χανάπην τὸ, ἐχχλησιαστιχὸν 

σχεῦος. 

χανοῦτιν τὸ, ἐργαστήριον. 

χαντάχιν τὸ, τάφρος χανταχό- 

γω; περιταφρῷῶ - χαντάχωμα, τὸ ἀ- 
ποτέλεσμα τοῦ χανταχόνω. 

χάνω -- ομαι, ἀπόλλυμι « λυμιαι" 

χαμένος, ἀπολωλώς. 

χαραγὴ ἣ, νομισματοχοπεῖον. 

χάριτα ἥ, χάρις. 

χαρχὶν -- ἰον τὸ, χαλχοῦν σχεῦος, 

λέθης. 

χάρμιζε -- ιζηὴ τὸ, ΟΔΡΙΙΠ, τὸ 

χρῶμα τοῦ ἐρυθροδάνου. 

χαρχόπουλον, μιχρὸν χαρχίν. 

χαρχὸς ὃ, χαλχοῦς. 

χαρχῶ, χαλχῶ. 

χάρχωμα, χαρχωματιχὸν, χάλ- 

χωμα. 



χαρούμενα ἐπιρ. χαριέντως. 

χαρτὶν τὸ, χάρτης, ἔγγραφον. 

χαρτόνω (ἐκ τοῦ χαρτὸς) ἀρρα- 

δωνίζω. 

χαρύνω͵ χαρίζω. 

χέρα ἣ, χεργίον τὸ, χείρ. 

χειλίση τὰ, χείλη. 

χειροτερίζω, ἐπὶ τὰ χείρω τρέ- 

πομαι. 

χενοῦμαι, χενοῦμαι. 

χερομύλης ὃ, χειρόμυλος. 

χεροτεχνίτης, χειροτέχνης. 

χηράτος, χῆρος. 

χοιρίδιν τὸ, χοιρίδιον. 

χολέτρα (χολέδρα), ἀγωγὸς, ὀπή. 

χολλιάζομαι, ἀλείφω τοὺς ὀφθαλ- 

μούς. 

χοντρὸς, παχὺς, βάναυσος: χον- 

τρὸν πρᾶγμα, σπουδαία ὑπόθεσις. 

χοντροσύνη, βαναυσότης. 

χορταίνω, χορέννυμι. 

χουχλουμίζω, χοχλάζω. 

χρέος τὸ, πρόστιμον" τὰ χρὲ -ΞΞ 

χρέη, ἣ ὀφειλή. 

χρῆσις ἣ, χρεία. 

χρήζομαι, ἔχω χρείαν. 

χρουσὸς ὅ, χρυσοῦς. 

χρυσάφιν, χρουσάφιν τὸ, χρυσός. 

χρυσοχὸς ὃ, χρυσοχόος. 

χρυσταλλένος ὅδ, χρυστάλλινος. 

χωργίον τὸ, χωρίον ᾿ χωργιάτης, 

χωρίτης - χωργιατόπουλον - ποῦλιν 

τὸ, μιχρὸς χωρίτης. 
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χώνομαι, ἐνεδρεύω, ἐφορμῶ.. 

χώστρα ἣ, ἐνέδρα. 

ψατίχα ἣ, λήθαργος (νόσος). 

Ψαράρης πληθ. -- ριδες, ἁλιεύς. 

ψαρεύω - εύγω, ἁλιεύω. 

ψαροπούλης πλ. -- ιδες, ὃ παρ᾽ ἧ- 

μῦν ψαρόμυαλος (ὃ ἔχων τὸν μυε- 

λὸν τοῦ ψαρίου --Ξ ἰχθύος), εὐήθης. 

ψέμα τὸ, ψεῦδος, ματαιότης " 

ψέματα ἐπιρ. ματαίως. 

ψεματάρης πληθ. -- ιἰδες, ψευδο- 

λόγος. 

ψεματηνὸς -- τινὸς ὅδ, ψευδής. 

ψεματολογῶ, ψευδολογῶ.. 

ψηλόνω, δψῶ ψηλὸς δ. ὑψηλὸς, 

σεθαστός: Ψψῆλος τὸ, ὕψος. 

ψήνω, ἕψω. 

ψηφίζω -- ομαι, ἐχτιμῶῷ - ὦμαι. 

ψῆφος τὸ, ἐχτίμησις. 

ψιλοχοπεύομαι, λεπτολογῶ. 

ψιλὸς, λεπτὸς, πολύτιμος. 

ψουμὶν τὸ, ἄρτος, τὸ πρὸς ζωάρ- 

χειαν χορηγούμενον ὑπὸ τοῦ ἣγε- 

γόνος τιμάριον" ψουμάτος ὃ, τιμα- 

ριοῦχος. 

ψοφῶ, ἀποθνήσχω (ἰδίχ ἐπὶ χτή. 

νους). 

ψυσιχὸν (ψυχικὸν), τὸ πρὸς ψυ- 

χικὴν σωτηρίαν ἔλεος. 

ψωριάρης, Ψωσχλέος Σ 

ὧὡδα (ὦὧδὶ), ἐνταῦθα. 

ὧδε, ὡδὲ, τότε. 

ὠχρὰ, ἣ, χηλίς. 
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