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Έδημοσιεύθη καί ό τέταρτος τόμ,ος τής γνω
στής συλλογής του κ. Σάθα (Monumerita hi— 
storiæ Hellenicæ) περιέχων τούς νόμους καί 
τά προνόμια τών ελληνικών κοινοτήτων (1337 
— 1582). Εις διαφώτισιν τών εγγράφων τού
των προτάσσεται μακρά γαλλική εισαγωγή, 
ήτις διά τήν ποικιλίαν τών εξεταζόμενων ζη
τημάτων, καί τήν πρωτοτυπίαν τών νυν πρώ
τον εξαγομένων ιστορικών πορισμάτων δύναται 
νά θεωρηθή ώς αληθής άποκάλυψις του μεσαιω
νικού βίου τού ήμ.ετέρου έθνους.

Τον βίον τών έλληνικών κοινοτήτων δεν διέ- 
πει έν καί τό αύτό σύστημα, διότι έν άλλαις 
μεν έπικρατούσι καθαραί οημοκρατικαί ίδέαι, 
έν άλλαις ή ολιγαρχία, καί έν άλλαις ή τιμο
κρατία, ήτοι ό λεγόμενος τιμαριωτισμός, όστις 
ούτε ΰπό τών Φράγκων, ούτε ύπ’ άύτών τών 
Βυζαντινών είσήχθη εις τήν ‘Ελλάδα.Περί τών 
άλλων κοινοτικών πολιτευμάτων θέλομεν ομι
λήσει προσεχώς, νύν δέ άνακεφαλαιούμεν τά 
περί τού τιμαριωτικού συστήματος συμπερά- 
σμ.ατα τού ιστορικού.

Όπου έν τή άρχαιότητι έπεκράτησε τό Δω
ρικόν στοιχείον , ή τιμοκρατία έξακολουΟεΐ 
ίσχύουσα καί έν τώ μέσω αίώνι, ώς έν Λακω
νία, Κρήτη καί αλλαχού. Τό αύτό σύστημα έ- 
πικοατεΐ ετι άπαραμείωτον έν ’Αλβανία, μέ
χρι δέ τής ελληνικής έπαναστάσεως καί παρά 
τοΤς Μαλειάταις, τοΐς κοινότερο·/ λεγομένοις 
Μανειάταις1. Έν Κερκύρα τό ολιγαρχικόν πο
λίτευμα, μετατραπέν έπί Μανουήλ τού Κομνη- 
νού εις τιμαριωτικόν,έπολεμήθη ύπό τού λαού
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μετά πεισμονής καί παρεκτροπών,άναπολουσών 
τάς αίμ.ατηράς σκηνάς,αΐτινες έν τή αύτή νή- 
σφ διεδραματίσθησαν έν τή έκρήξει τού ΓΙελο- 
ποννησιακού πολέμ.ου· καί αύτό δε τό εις τούς 
Ινερκυραίους δουλοπαροίκους ύπό τού Χωνιά- 
του άπονεμόμενον έπώνυμον Γ υμνοΙ υπενθυμί
ζει τούς παλαιούς Γυμνόποδας. Ή ύπό τής 
γαλλικής δημοκρατίας καταργηθεΐσα Κερκυ- 
ραϊκή τιμοκρατία,έπαναλαβούσα τήνέξουσίαν. 
έπισήμως διεκήρυξεν ότι κατ’ ούδέν ένόει νά 
προδώση τήν παλαιάν αυτής σημαίαν, άλλ’ 
ότι θέλει μέχρις έσχατων προμαχήσει τών προ
νομίων άπειλουμένων ΰπό τής κοινοκτημοσύνης 
καί τής οχλοκρατίας . Ό τιμαριωτικός όρος 
’Αναγραφή έν τή σημ.ασία στατιστικής τιμ,α- 
ρίου καί δουλοπαροίκων, ό ές Έπτανήσου εις 
τήν Βενετίαν είσαχθείς, άποδεικνύει ότι ή έν 
Κερκύρα τιμοκρατία έχει πολύ παλαιοτέραν 
τήν άρχήν ή άπό τών σταυοοφορικών χρόνων, 
ώς έπιστεύθη.

Ό τιμ.αριωτικός βίος τών Κρητών, ’Αλβα
νών καί Μανειατών παρουσιάζει τοιαύτην ό- 
μοιότητα, ώστε άν ή ιστορία έμνημόνευεν εισ
βολήν τινα’ΙΙπειρωτών καί εις Κρήτην.εύλόγως 
θά έξηγεΐτο ή κοινότης τών έθών καί έθίμων 
τών τριών τούτων λαών ώς φυσική συνέπεια 
τού ιστορικού γεγονότος. Έξ έναντίας όμως 
βλέπομεν Κρητικάς αποικίας έν Μακεδονία , 
τούς δέ Λάκωνας διεσπαρμένους άνά τήν Ή
πειρον, Θεσσαλίαν, Ακαρνανίαν, Κέρκυραν καί 
ιδία άνά πάσαν τήν άλλην Πελοπόννησον.

ΙΙρός διάκρισιν τού βαθμού τής έπιμιξίας 
τών λαών τούτων ό κ. Σάθας, θεωρών σπου- 
δαιοτάτην τήν ά.νάλυσιν,ή μ.άλλον τήν άνατο- 
μίαν τών πατρωνυμικών ονομάτων, έλαβε τήν 
υπομονήν νά έξετάση ολα τά ονόματα τών κα
τοίκων τής Ελλάδος έπί τή βάσει τών επισή- 
μ.ων έκλογικών καταλόγων. Τά ονόμ.ατα ταύ- 
τα, συμποσούμενα εις άρκετάς μυριάδας, άπο- 
δεικνύουσι τρανότατα οτι πλήν εύαρίθμων Βλά
χων καί ’Αλβανών, ούδείς έτερος λαός είσήλθέ 
ποτε καί έγκατέστη έν Έλλάδι. II αναγραφή 
τών πατρωνυμικών καταλήξεων άπάσης τής 
ΙΙελοποννήσου είναι περιεργοτάτη.

Έπί 177,174 Πελοποννησίων εκλογέων οί 
44,501 φέρουσι τήν κατάληξιν πουλος. Τό 
πουλος τούτο δυνατόν νά προέρχήται έκ τού
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ελληνικού πώ.έης, η του λατινικού ριιΐιΐδ, διότι 
άμφότεραι αί λέξεις αύται σημαίνουσιν, ώς ό 
Πελοποννησιακός πουλος, τον υιόν έπειδή ό
μως ούδέν παλαιόν όνομα φέρει τοιαύτην κα- 
τάληξιν, ό ιστορικός θεωρεί τό πουλος τοϋτο 
ώς Γετοθρακικήν κατάληξιν, άφοϋ επιπολάζει 
εις παλαιά Γετοθρακικά ονόματα, ώς Ρησκού- 
πορις, Γυπαίπυρις, Μουκάπορης, Δερζίπουρος, 
Ρασκόπουοις- γνως-όν δέ ότι οί Σφακιανοί Κρι
τές προφέρουσι τό Ιίελοποννησιακόν πουλος, 
.·τοι>/>ος, ώς άρχοντόπουρον. Οί Γετοθράκες, δν- 
τες όμοεθνεΐς καί ομόγλωσσοι πρός τούς Δακας, 
αντιπροσωπεύονται ύπό των σημερινών Βλά
χων. Οί Βυζαντινοί άπεκάλουν αυτούς Σκλα- 
βίνους, τό δέ λατινικόν τοϋτο όνομα οϋδεμίαν 
εχει σχέσιν πρός τούς σημερινούς Σλάβους, διό
τι οί Σκλαβίνοι κατώκουν τήν Μυσίαν καί 
Θράκην πολύ πρό τής έμφανίσεως των Σλάβων 
έν τή ιστορική σκηνή,.

Άλλ’ άν ή κατάληξις πουλος έπιπολάζη έν 
τή Πελοποννήσω, έν τή σημερινή Μάνη εΐνε 
σχεδόν άγνωστος. Έπί 11,637 Μανειατών έκ- 
λογέων άπαντώσιν 105 μόνα ονόματα κατα- 
λήγοντα εις πουλος, ώς ύ’ έκ τοϋ έπαγγέλμα- 
τος δηλοϋται, πάντες ούτοι έγκατέστησαν πρό 
μικρού έν ταίς κυριωτέραις τής Μάνης κώμαις. 
Τά Μανειατικά ονόματα φέρουσι δύο ιδίας κα
ταλήξεις, έξ ών ή μέν, α*ος, ιδιάζει εις τούς 
πρός τόν Λακωνικόν κόλπον έστραμμένους, ή 
δέ ετέρα ¿ας. εις τούς παρά τόν Μεσσηνιακόν 
κόλπον οίκοϋντας. Έπί 7377 πατρωνυμικών
ονομάτων έκλογέων των δήμων ΓυΟείου, Μα- 
λεβρίου, Καρυουπόλεως, Κολοκυθιού, Λαγείας, 
Μέσης καί Οίτύλου, τά 4,513 καταλήγουσιν 
εις άκος. Έπί 5651 έκλογέων των δήμων Λευ- 
κτρου, Καρύαμύλης καί Άβίας, οί 3496 φέ
ρουσι τήν κατάληξιν ¿ας. Έν Λεύκτρω άπαν- 
τώσι καί 302 όνόμ.ατα καταλήγοντα εις άκος. 
Έκ τής αναγραφής ταύτης άποδεικνύεται ότι 
ή κατάληξις άκος έπικρατεϊ παρά τοΐς Μα- 
νειάταις, ώς ή άκης παρά τοΐς Κρησί, καί ή 
ά τος  παρά τοΐς Κεφαλλήσιν. Έπί 23737 έκ
λογέων τής νήσου Κεφαλληνίας οί 7391 φέ
ρουσι τήν κατάληξιν ταύτην.

11 κατάληξις άκος είνε παλαιά Λακωνική, 
διότι συνηθέστατα άπαντα καί εις ονόματα πα
λαιών Σπαρτιατών, ώς Δεινάκων, Εύδαιμάκων. 
Ξενάκων, Ιΐασάκων, Φυλάκων καί τό έας δέ 
άπαντά εις παλαιά Λακωνικά ονόματα, ώς 
Δημέας, Άριστέας Καλλέας, Σωτέας, Φιλέας, 
Άγέας.

Τελευταϊον όριον τών Μανειατικών κατα
λήξεων είνε πρός άρκτον ό Σπαρτιατικός δή
μος τών Γερυνθρών,καί πρός άνατολάς ό 'Ασω
πός τής Τσακωνιάς.Οί σημερινοί Μανειάται ά- 
ποκαλοϋντες Β .Ιάχαυς  πάντας ανεξαιρέτως τούς 
πέραν τοϋ Ταΰγετου οίκοϋντας Πελοποννησίους.

διατηροϋσι τήν άνάμνησιν τής προσημειωθεί- 
σης Τ'ετοθρακικής εισβολής. Ή έκ Μονεμβασί- 
ας καί Κυνουρίας παντελής απουσία τών Μα- 
νέιατικών καταλήξεων είνε νέον έπιχείρημα 
σπουδαίως ένισχΰον τήν γνωστήν δοξασίαν τοϋ 
κ. Σάθα ότι οί σημερινό! Τσάκωνες ούδέν κοι
νόν έχουσι πρός τούς πάλαι Λάκωνας.

Ή παράδοξος έτυμολογία τοϋ Τ σά χω χ  έκ 
τοϋ Λ ά χω γ  άπαντά έν τή ΙΓ’ έκατονταετη- 
ρίδι, καί έπλάσθη πρός άπλήν κολακείαν τού 
τότε μαχίμου τούτου λαοϋ, όστις, πρώτος ά- 
ναγνωρίσας τήν έν Νικαία ίδρυθεΐσαν αύτοκρα- 
τορίαν γενναίως,ήγωνίσθη πρός τούς πολυαρίθ
μους αυτής έχθρούς. Είνε δέ περίεργον ότι ή 
περί τοιαύτας έθνολογικάς έτυμολογίας βυζαν
τινή έλαστικότης, δι’έναντίους λόγους, πρότε- 
ρον έπλασεν άλλην ούχ ήττον παράδοξον πα- 
ράδοσινπερί καταγωγής τών Τσακώνων έκ Σκυ- 
θών καί Σκλάβων. Έν τούτοις είς σύγχρονος 
συγγραφεύς, πολλά παθών έκ τών Τσακώνων, 
διαρρήδην λ.έγει ότι οί διά τοϋ αύτοκρατορικοϋ 
βαπτίσματος εις απογόνους τού Λυκούργου με- 
ταβληθέντες Τσάκωνες ήσαν μίγμα Άρβανιτο- 
βλάχων καί ιθαγενών, «τήν άσέβειαν χείρους 
τοϋ τών Τούρκων άθεωτάτου συστήματος». 
Τούτο αληθώς πρεσβεύουσιν έτι καί αυτοί οί 
Τσάκωνες, μαρτυρούσι δέ καί Λαόνικος ό Χαλ- 
κονδύλης καί ό ’Αθηνών Μελέτιος.

'Αλλά τότε τί σημαίνει τό όνομα Τσάκων; 
Τό όνομα τούτο ούτε έθνος,ούτε φυλήν ιδίαν δη- 
λοΐ,άλλ’άπλώς στρατιωτικόν τάγμα,τοϋ όποιου 
ή τακτική συνίστατο είς τήν τσά χα χ , ή τήν 
ένέδραν’- διά. τόν αύτόν λ,όγον οί Τσάκωνες 
λέγονται καί Μαρδαίται, διότι μ α ρ ό ά ΐ λέγου- 
σιν οί ’Αλβανοί τήν παγίδα, τόν δόλον. Ή 
τακτική τών ένεδρευτών έκαλεΐτο ύπό τών βυ
ζαντινών, ζά χα . σάχα , είδικώτερον δέ «δίκην 
Μαρδαϊτών,» καί Π αρα ιιοχή . Ούτως εξηγείται 
καί τό νέον όνομα τών Τσακώνων, Π α ρ α ιιο -  
η ν τ α ί .

Δεινώς ήπατήθησαν οί έκλαβόντες τούς Πε- 
λοποννησίους Μαρδαιτας ώς βάρβαρον φυλήν, 
είσβαλοϋσαν προ τής I έκατονταετηρίδος, καί 
συμπληρώσασαν τήν άστείαν πανωλεθρίαν τού 
ελληνικού γένους. ΙΙερί Μαρδαϊτών διά μα
κρών έγραψαν πολλοί σύγχρονοι χρονογράφοι, 
Βυζαντινοί. Σύροι καί ’Αρμένιοι, ούδείς όμως 
ουδέποτε είπεν ότι οί Μαοδαίται ήσαν ίδιον 
έθνος, ένώ άπαντες άποκαλοϋσιν αυτούς «τάγ
μα». Ό πατριάρχης Νικηφόρος δέν όνομ.άζει 
αυτούς ώς οί άλλοι «τάγμα τών Μαρδαϊτών», 
άλλ’ άπλώς «λοχούντας όπλίτας», ήτοι ι π -  
{Ιρευτάς. Ό  σχολιαστής τής Historia Miscella 
διακηρύττει τήν ελληνικήν καταγωγήν τοϋ πε-

1. "Ο τ ι  τά όνομα Τσάχων έσήμαινε τά γμ α  σ τσα τιω - 
τιχον μχρτυρε’  χα'ι ά Κωδιυά; γραφών « τ ώ ν  εις τά  κά
στρα φυλάξεων, χ ίτινε; Τσάκωνε; όνομά ζόντά ι■.
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ριφήμου τούτου τάγματός, όπερ οί βυζαντινοί 
άποκαλούσι «χάλκεον τείχος».

Κατά τόν Εύόδιον, πρώτος ό Ηράκλειος ι- 
δρυσεν έν Λιβάνω τό τάγμα τών Μαρδαϊτών 
πρός άναχαίτισιν τοϋ ’Αραβικού χειμάρρου- οί 
Μαρδαίται έλευθερώσαντες πολλάς χώρας διέ
νειμαν ταύτας είς ανεξάρτητα τιμάρια (δε
σποτείας) , καί έπαυσαν άναγνωρίζοντες τήν 
βυζαντινήν κυριαρχίαν διά τόν λόγον τούτον 
οί μεταγενέστεροι βυζαντινοί άπεκάλεσαν αυ
τούς Μουρταίτας, ήτοι άντάρτας (έκ τοϋ μοϋλ- 
τος=άνταρσία)- τό όνομα τοϋτο παραμένει έτι 
παρά Τούρκοις καί "Ελλησιν είς δήλωσιν τού 
άρνησιθρήσκου (μουρδάρης, μουρτάτος)- είδομεν 
δέ οτι καί οί Τσάκωνες ώνομ-άζοντο «άθεώ- 
τεροι τών Τούρκων». Σπουδαίος κύκλος τής 
δημοτικής ήμών ποιήσεως άφορά είς τούς έν 
Συρία ελληνικούς πολέμους κατά τών ’Αράβων. 
Έντοΐς ποιήμασι τούτοις βλέπομεν ότι ό χρι
στιανισμός ουδόλως ένέπνεε τούς ύμνουμένους 
μαχητάς, ο'ίτινες δυσφημοϋσι μάλιστα ότι ό 
χριστιανικός ταξίαρχος, άγιος Γεώργιος, συμ
μαχεί πρός τούς Σαρακηνούς, καί τό περιερ- 
γότερον ότι οί Μαρδαίται δέν μάχονται ύπέρ 
τής έν Βυζαντίω άρχής, άλλ’ έν όνόματι αύτοϋ 
τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου-

Ό  β ια ιλ εΰ ; ’ Λ λέζχνορας Ά λ ΐς χ ν ο ρ ο Λ ο λ ίτη ;»

Έν τών δημοτικών τούτων ασμάτων, πρό 
μικρού άνευρεθέν έν τή βιβλιοθήκη τής ΙΙετρου- 
πόλεως ύπό τοϋ κ. Δεστούνη, εξιστορεί τούς 
παρά τόν Ευφράτην πολέμους ένός Μαρδαίτου, 
τοϋ όποιου τό όνομα φέρει τήν ΙΙελοποννησια- 
κήν κατάληξιν, Άρμουρόπουλος-
— Μά τάν κυρ "Ιίλ ιον τάν γλυχϋν, μά την γλυκειάν του

,  Ιι**ν ι »
όπου καί άν βοώ Σχρακηνάν τά  αιμά του νά πίνω., 
χχί άν μ ! πχραμχνιώσωσι μέσ ;  τήν Συριάν θά πέσω, 
τά  στενορρϋμνια τή ; Συριά; κεφάλια Οχ γεμ ίσω ...
—  Καρτέρευε, Άρμούρημου, κχρτέρεσε ολίγον, 
νχ δώσουν τα  όργανα βαρεία, τά  βούκινα μεγάλα, 
νχ μχζευ/Οή ή Βαβυλωνία και όλη ή Καππαδοκία...

Τάγματα Μαρδαϊτών, πλήν τών έν Πελοποννή
σω, έδρεύουσιν έν Κρήτη, Τήνω, Κέω, Κεφαλ
ληνία καί Πρεβέζη- είς τών ορεινών τής Αλ
βανίας λ.αών φέρει έτι τό όνομα, Μ ιρ δ ΐτα ι .

Οί Μαρδαίται ήσαν τιμαριώται άνώτεροι 
τών λεγομένων Ταξάτων,καί υποδεέστεροι τών 
Στραθιωτών. 'Γό όνομα Ταξάτοι έδήλου τούς 
εγγεγραμμένους έν τή αύτοκρατορική τάξει,καί 
υποκειμένους είς τό λεγόμενον ταξείδιον (έκ- 
στρατείαν), έπί άπωλεία τοϋ τιμαρίου, έν πε- 
ριπτώσει άπειθείας. Οί Μαρδαίται δέν ύπε- 
χρεοϋντο νά δεχθώσι τήν συνήθη αύτοκρατορι- 
κήν ρόγαν (μισθόν) , άλλ’ έξεστράτευον ή έξ 
ίόίας προαιρέσεως. ή έπί τή βάσει ιδιαιτέρων 
συμφωνιών. Όπως προσελκύσή τούς Μονεμβα- 
σιώτας ή έν Νικαία αυτοκρατορία ύπέστη βα

ρείας θυσίας. Πλήν τών απειραρίθμων είς τάς 
κοινότητας προνομίων, τά αξίωμα τοϋ Σεβα
στού έπεδαψίλεύθη τοσοϋτον άφθόνως, ώστε έκ 
τών αίχμαλωτισθέντων Τσακώνων έν μια μά
χη ύπό τών Φράγκων οί 354 ήσαν Σεβας-άόες- 

Ό σπουδαιότερος τής ΙΙελοποννήσου καί τής 
άλλης Ελλάδος τιμαριούχος είνε ό λεγόμενος 
Στραθιώτης, ή Στραδιώτης- τό δνομ.α τοϋτο 
οΰδεμίαν έχει σχέσιν πρός τόν σ τ ρ α τ ιώ τ η ς  εί 
καί πολλάκις τά δύο ονόματα συγχέονται. άλ- 
λά παραγόμενον έκ τοϋ στρά βα  ή σ τρ ά ιίχ  (όδός), 
δηλοΐ τόν ύπό τών Βυζαντινών λεγόμενον Τα- 
ξειδάριον. Τά ένετικά έγγραφα ρητώς λέγουσι 
τούς Στραθιώτας ότέ μέν Βλάχους, ότέ δέ ’Αλ
βανούς, ότέ δέ Έλληνας, όπερ άποδεικνύει οτι 
οί τιμαριώται ούτοι ήσαν μϊγμ,α τών λεγομέ
νων ’Λρβανιτοβλάχων καί Ελλήνων.

’Ίδιος κύκλος τής δημοτικής ήμών ποιήσεως 
έξυμ.νεί τούς πρός τούς "Αραβας καί Φράγκους 
άγώνας τών Στραθιωτών- ό κύκλος ούτος φέρει 
έτι έν Κρήτη τό όνομα «τραγούδια τσή Στρά
τας». Άκούσωμεν έν τών ποιημάτων τούτων, 
έξιστοροϋν τούς κατά τών Ενετών πολέμους 
τοϋ Κρητάς Στραθιώτου :
X ijfx ;  ύγιά; ίγ ίύ γετο  σε ¡χαρμαοίνια τάβλα, 
χρυσά -ταν τά  πηροϋνιά του χή όλάργυρα τά  π ιάτχ, 
χ ή κόρη άποΟ τόνε κερνά άσημοκουχλωμένη·
Κ- ή μάνα του τή  μιά μερηά φθάνει ’ξαγριγεμίνη.
—  Γεύγεσαι, γ ι ί  μου, γεύγεσαι, καί οί Φ ράγκο; σε

[πλκ/.ώσαν.
—  Πρόβχλε, μάνα μου, ν ά ’ δής πόσαι; χιλιάδες είνε, 
καί άν ήνε δυά, νά χα ίρωμαι, καί άν ήνε τρε ί; νά πίνω, 
καί άν ήνε περισσότεροι«, σελλώσετε τάν μαΟρο.
—  Εβγήκα,γιί μου,καί είδα τσοι, μά μέτρημά δεν έ'χουν.
—  Σελλώσετε τάν μαύρο μου, καλυγιγλώσετέ τον, 
και δό; μου, μάνα, τά σπαθί, τ '  ά γιοκωνστχντινχτο . 
νά ’ δγώ  νά ΐδώ  τάν πόλεμο, πού κάνουνε ο! Φράγκοι.
—  Μχύρέ μου, γοργογόνατε καί άνεμοχυχλοπόδη, 
πολλα ί; φοραί; μ 'έγλύτωσες άπά βχρειαί; φουρτούναις; 
καί άν μέ γλυ τώ ση ; καί άπ’ αυτή, 0ά σ ί μχλαμματώσω , 
τ ά  τέσσερά σου πέταλα χρυσά Οά σοΰ τά  κάμω,
τά  δακτυλίδια τή « ξανθή; σκάλαι; καί χαλινάρια.
’ Σ τά ίμπα χ ίλ ιου ; ίκοψε, τά  ίδ γα  δυά χ ιλ ιάδε;, 
α 'ε ’ ς τ '  άλλο στριφογύρ'.σμα δέν ηϋρηκε νά κόψη.
Καί ά οάρχνά; έσείστηκε, καί ή θάλασσα 'μουγκίστη...

Ούτω τά ώραΐα δημοτικά ήμών άσματα άνυ- 
ψοϋντα.ι είς περιωπήν καί ιστορικών μνηυ.είων. 
Ώς γνωστόν, ό κ. Σάθας πρώτος άνέδειςε τόν 
γνωστόν άκριτικάν κύκλον, αί δέ σημερινά! με- 
λέται καθιστώσι πλέον άπαραίτητον τήν ιστο
ρικήν ταξινόμησιν τών έθνικών τούτων μνη
μείων, άλλά τό Ιργον τούτο ούδείς έτεοο: δύ-

» . - . ρ  \ * ’  ‘ ’ναται ν άνκλάόη πλην αυτού τού δημιουργού 
αύτοϋ.

Τά δημοτικά άσματα δύναντκι νά συμ.πλη- 
ρώσωσι την εικόνα τοϋ έν Ίόλλάδι τιμαριωτι
κού βίου, άλλά ταϋτα καί μόνα δέν ίκανοποι- 
ούσι τήν αόστηράν τής ίστοοίας άπαίτησιν. 
Ευτυχώς έν Ένετία διεσ«ί>θησαν πάμπολλα έγ
γραφα άφορώντα είς τούς Πελοποννησίους τι
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μαριούχους, καί ττρό πάντων αύτό τό παλαιόν 
τιμαριωτικόν άρχεϊον τής Κρήτης. Τά δέ επί
σημα ταύτα μνημεία αρκούντως διαφωτίζουσι 
την άγνωστον ταύτην σελίδα του μεσαιωνικού 
ελληνισμού.

Διωχθέντες ύπά των Τούρκων οί Ελληνες 
τιμαριούχοι διεσπάρησαν άνά την δυτικήν Ευ
ρώπην, καί υπό τό όνομα 5 ΐΓ3 (]ίθ Ιϊ και Μ ογ-  
(ΙβΙί,περιφανή κατέχουσι θέσιν εις τά πολεμικά 
χρονικά τής ΙΕ καί ΚΤ' έκατονταετηρίδος.Έξ 
έπαγγέλμ.ατος μισθοφόροι, περιήοχοντο τάς πό
λεις εις άναζήτησιν πολέμου, έν ω συνεκεντρώ- 
θη άπας αυτών ό βίος. Ή νεωτέρα τακτική έ- 
πιστήμ-η πολλά οφείλει εις τούς Στραθιώτας, 
έξ ών διακρίνονται έπί στρατηγική συνέσει καί 
ριψοκινδύνω άνδρία οί Λακεδαιμόνιοι καί οί 
Άργεϊοι. ’Αλλά καί πρά τής Τουρκικής επι
δρομής ή Δύσις ¿γνώρισε τούς Πελοποννησίους 
μαχητάς, καί έξετίμ.ησε τ ’ άποτελέσματα τής 
τακτικής των. Ή έν ΤηρΙϊαοοζζο (1299) πε
ριώνυμος νίκη Καρόλου τού έξ Άνδηγαυών εινε 
καθαρόν έργον των ήμετέρων ό Δάντης καί οί 
δυτικοί χρονογράφοι παρεσιώπησαν τούς Πε
λοποννησίους Στραθιώτας, άλλά τά πρό μικρού 
άνακαλυφθέντα. δύο χρονικά τής Κουγκέστας 
διά μακρών έξιστορούσι τό στρατήγημα, δι’ ού 
κατεστράφη ό πολυάριθμος γερμανικός στρατός 
τού τελευταίου τών Όφενστάουφεν.

Έν τή εξαχρειώσει τής μισθοφοράς, καί τή 
άεννάω περιπλανήσει τά τέκνα ταύτα τών μα- 
χών δεν λησμονούσι τήν Ελλάδα καί τούς 
προγόνους- ή 'Ελλάς -ηλεκτρίζει τά τάγματα 
ταύτα πρό τής συμπλοκής, καί άποτελεΐ τό 
σύνθημα τής σφαγής. Ό έν Σκωτία.καί τή βο- 
ρείω Γαλλία ύπέρ τού βασιλέως τής ’Αγγλίας 
'Ερρίκου Η μαχόμενος Θωμάς ό ’Αργείος α
ποτείνει τήν έξής προσλαλιάν πρός τούς υ.ετ’ 
αύτού άγωνιζομένους 558 Πελοποννησίους, τήν 
οποίαν ύιέσωσεν ό έν τή μάχη, παρών Νούκιος 
Νίκανδρος. «Άνδρες συστοατιώται, ήμεΐς μέν, 
ώς όράτε, έν έσχάτοις τής οικουμένης τανύν 
οίκούμεν μέρεσι, στρατευόμεθα δέ βασιλεΤ καί 
έθνει τών ΰπ’ άρκτον τελευταίων ούδέν δ’ έκ 
τής ημεδαπής ένταύθ’ έτερόν τι φερόμ.ενοι ή- 
κομεν, ή τήν εύτολμον ήμ.ΐν άνδρίαν καί γεν
ναιότητα. Διο πρός τούς πολεμ.ούντας ήμάς 
γενναίως άντιπαραταξόμεθα, ούδ’ εί καί πλείο- 
νες ήμών οί έναντίοι φαίνονται, ούδέν πρός 
ήμάς καί τήν ήμ.ετέραν αρετήν. Ελλήνων γάρ 
έσμέν παΐδες, καί βαρβάρων σμ.ήνος ού πτοού- 
μ.εθα' τοίνυν τήν πρέπουσαν ήμΐν αρετήν καί 
έν τώ πολέμω καρτερίαν έπιδείςομεν, ΐν' άπαν- 
τες λέγειν εχοιεν, ώς οί έξ Ελλάδος έν τοϊς 
Εύρωπαίοις μέρεσιν εύρεθέντες, έργα χειρός ά- 
ρίστης έπεδείξαντο' οθεν παρά μέν τοΐς βασι- 
λεύσι κλέοςάποληψόμεθα, παρά δ' άπασιν έσπε- 
ρίοις καί παρωκεανίοις αείμνηστον δόξαν κτη-

σόρ.εθα. Τοιγαρούν, ώ άνδρες, άνδρείως καί συν- 
τεταγμένως τοϊς έχθροΤς έπιβάλωμεν, καί τήν 
ώκεάνειον άκτήν αΐμασιν έναντίων φοινίξωμεν, 
καί τήν πάλαι θρυλλουμένην Ελλήνων άν
δρίαν έργοις αύτοίς φανεράν ποιήσωμεν».

Τά έν τή Δύσει άνδραγαθήματα τών ήμετέ
ρων, πλήν τών ξένων, έψαλλον καί αυτοί οί 
Στραθιώται έν πολλοΐς ποιήμασιν έκδοθεϊσιν 
έν Ένετία.Ή στραθιωτική αύτη ποίησις,πολύ 
κατωτέρα τής γνησίας ελληνικής, διακρίνεται 
διά τό πλήθος τών ιταλικών λέξεων, καί πολύ 
ομοιάζει πρός τά καί νύν έτι ψαλλόμενα άσματα 
υπό τών έν τή μεσημβρινή Ιταλία έλληναλ- 
βανών άποίκων.

Έν τούτοις τό μέλος τής στραθιωτικής ποι- 
ήσεως έπέσυρε τήν προσοχήν πολλών περιφα
νών τότε μουσικοδιδάσκαλων, καί ολόκληρον 
τεύχος έξεδόθη (1564) καί μ.ετά μουσικών χα
ρακτήρων. "Εν τών ύπό τού Ναυπλιέως Μα
νόλη Βλέσση συντεθειμένων ποιημάτων είνε διά 
πολλούς λόγους άξιοοημείωτον διά τούτου ά- 
ποτεινομένου πρός τόν σουλτάναν Σελίμ, μ.ετά 
τήν έν Ναυπάκτω ναυμαχίαν,έν ή καί ό Στρα
θ ιώ της ποιητής μετά πολλών άλλων ¿πολέ
μησε, προσκαλούνται οί Τούρκοι νά έπιστρέψω- 
σιν εις τούς Έλληνας τά άρπαγέντα τιμάρια, 
διότι άλλως οί στοατιώται δέν θά παύσωσι μα- 
χόμ.ενοι' «άλλά καί άν όλοι ήμεΐς άποθάνω- 
μεν, εξακολουθεί ό Βλέσσης, νέος Έλλην Κων
σταντίνος θά παρουσιασθή, όστις έπί κεφαλής 
τών έλληνοπαίδων (Greccbctti) θά έλΟγ νά σάς 
άποδιώξη τής Κωνσταντινουπόλεως' τούτο θά 
γίνη, όταν σύ (ό σουλτάνος) πτωχύνας, έγκα- 
ταλειφθείς ΰπό πάντων τών ισχυρών φίλων καί 
τότε, δυστυχή, θ’ άποθάνης έκ πείνης, διότι 
ούδείς θά σού δώσν) ούτε ψωμ.ί , ούτε κρέας, 
ούτε όρύζι :

de m e g n l o t »  resterai 
si m i c r o s ,  che nitin d i amisi 
tié p e o r a · ·  e r l ö s ,  m e l l  o  r i e l  
no te la vorrá piíi dari.

O  S t r n l h l o l t l  p n l l r e r i .

Άλλ’ απαντες oí Στραθιώται δέν άφήκαν 
τήν Ελλάδα' αρκετοί τούτων ύποκύψαντες ε’ις 
τούς Τούρκους,διετήρησαν τά οικογενειακά τι
μάρια ώς αμοιβήν μ,άλλον έξωμοσίας τού πα
τρίου θρησκεύματος, ή ώς άναγνώρισιν άπαρα- 
γράπτου δικαιώματος. Οί Στραθιώται ούτοι 
είνε οί γνωστοί μ-ουσουλμάνοι Σπαχίδες. Τά 
υπόλοιπα τιμάρια περιήλθον εις τήν σουλτα- 
νικήν κυριότητα, καί σώζουσι μέχρι σήμερον 
τά ονόματα τών παλαιών κατόχων, Ελλήνων 
καί Αλβανών, ώς τά πελοποννησιακά χωρία 
τού Πόθου, τού Σκληρού, τού Δούκα, τού 'Ρα- 
ψομμάτη, τού Λαδικού, τού Βελιμ.ά.χη, τού 
Μαυρομμάτη, τού Γεροπέτρου, τού Σούλη, τού 
ΙΙέτα, τού Σπάτα, τού Σγουρού, τού Γολέμη, 
τού Ματαράγκα, τού Κομποθέκρα κλπ.Έκ τού
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όνόμ.ατος τού τελευταίου Σπαή κτήτορος προσ- 
έλαβον καί τήν νεωτέραν έπωνυμίαν τά λεγό- 
μενα χωοία τού Άλή-Τζελεπή, Άλή-Κοντού- 
ση, ’Λζίζαγα, 'Ρείζαγα, Δαούτ-η, Μουσταφά- 
πασά, Άβδήμπεη, Μουσουλόμπεη, 'Ρομουστα- 
φά, καί τοσαύτά άλλα καταγραφόμ,ενα ύπό 
τού ιστορικού. Ούτως εξηγείται πλέον ίστορι- 
κώς ή μετωνυμ.ία τών ελληνικών κωμών, καί 
καταστοέφετκι ή έπικρατήσασα παράδοξος θεω
ρία περί τής έκβαρβαρώσεως τής ελληνικής γής. 
Καί έπ’αυτών τών βυζαντινών πολλάκις καί χω
ρία καί ποταμοί καί λίμναι καί όρη μετέβαλ- 
λον δνομ.α διά τών αλλεπαλλήλων κτητόρων.

Έπί τή αυτή βάσει ό ιστορικός ερμηνεύει 
καί τινας καταλήξεις έπισυνημμ.ένας εις τά ο
νόματα τών κωμών, ώς τήν β ί ισ α ν  καί τήν 
ω β α ν  ή πρώτη κατάληξις είνε αυτό τό λατι
νικόν vicus, vicia,δηλούν τήν εύτελεστέραν κώ
μην, ώς λέγει ό ΙΙαπίας.Έν ΙΙελοποννήσω λό
γου χάριν μνημονεύονται δύο χωρία, ή άνω καί 
ή κάτω Λουκαβίτσα, κείμενα έγγύς τής κα- 
λουμένης κώμης roû AooxCi. Τά χρονικά τού 
Μωρέως μνημονεύουσι τόν τιμαριούχον Λουκάν 
συμμετασχόντα τού έπί τών Γάλλων γενομέ- 
νου αναδασμού τής χώρας’

τοΟ μισίρ Λούκχ ΙοόΟησαν τέσσαρι φίε *· καί μόνον-
Ή κατάληξις ώβα είνε αυτή ή παλαιά λα

κωνική λέξις, ή δηλούσα τήν φυλήν καί τήν 
κώμην οί Μανειάται ελ.εγον τά τιμάρια καί 
γενεάς. ’ Οτι ή ώβα ίσοδυναμεΐ τή κώμη,, άρ- 
κεΐ τό όνομ.α τού Βραχωρίου,γραφόμενον έν ΰλω 
τφ μεσαιώνι, Βράχωοα. Οότω τά Πελοποννη- 
σιακά χωρία Άναστάσωβα, Νίκωβα, Ινυρίτσω- 
βα, Χρύσωβα, δηλούσι τιμάρια τού ’Αναστα
σίου, τού Νίκου, τού Κυρίτση,τού Χρυσού.

Είνε αληθές ότι εις ώβα καταλήγουσι καί 
Σλαβικαί τινες πόλεις, άλλά τούτο ούδέν ση
μαίνει, άφού ή αυτή κατάληξις άπαντά εις α
πειράριθμα παλαιά ελληνικά, ισπανικά,δακικά, 
καί κελτικά ονόματα κωμών. Ή Mantova, ή 
Padova, ή Genova καί τόσαι άλλαι τής Ευρώ
πης πόλεις δέν ελκουσι βεβαίως έκ Σλαύων 
τήν άρχήν αύτό τά περίφημον τών Σέρβων Κο- 
σουφοπέόιον Α'υσοόα, είνε καθαρά τουρκική λέ
ξις, διότι καί οί Τούρκοι έχουσι τήν οβα έν τή 
σημασία τού πεδίου. Διά τής αυτής ιστορικής 
μεθόδου έξηγεΐται καί ή μυστηριώδης τών Κρη
τικών χωρίων κατάληξις, μ υνρ ι, ώς Γαβαλο- 
μούρι, Άργυρομοϋρι, κλπ.Τό μ ο ϋ ρ ι τούτο, πα- 
αγόμ,ενον έκ τού λατινικού murus (τείχος), 
ηλοΐ την οχυράν τού τιμαριούχου κώμην, ά- 

παραλλάκτως ώς το αντίστοιχον αύτού χ α - 
ο τέ .Ι . ί ι, Φουρνηκαστέλλι, Φουτηκαστέλλι, Κα- 
νηκαστέλλι.Έν τή Στερεά Έλλάδι καί τή Ή - 
πείρφ αί κρητικαί καταλήξεις άντικαθίσταν-

1. Γαλλιστί Π θί= ιιμ άρ ιον.

ται διά τού χάατρον , ώς Άγγελόκαστρον,θω- 
μόκαστρον, ’Αργυρόκαστρου , Λαχανόκαστρον.

Ό τιμαριωτισμός έπικρατήσας έν ταϊς χώ- 
ραις ταΐς ύπό τών Δωριέων οίκηθείσαις, άναν- 
τιρρήτως οφείλει την μεσαιωνικήν αύτού άρ
χήν εις ένα τών τριών τούτων λαών, τούς Κρή- 
τας, τούς Λάκωνας ή τούς ’Αλβανούς· άλλ’ά- 
κριβώς ποιον ; ΙΙαρά τοΐς λαοΐς τούτοις τοι- 
αύτη έπικοατεΐ καταπληκτική όμοιότης ήθών 
καί έθίαων, ώστε δυσχερέστατη παρίσταται ή 
έξακρίβωσις οίασδήτινος έπηρείας τού ενός έπί 
τού άλλου. Κρητικαί αποικία-, μνημονεύονται 
έν Μακεδονία, καί Λακωνικαί έν Ήπείρω, άφ’ 
ετέρου δέ ’Αλβανοί έπικρατούσιν έν Έλλάδι. 
Ή έκδίκησις τού συγγενικού αίματος, καί ό 
πυρρίχιος χορός παρουσιάζονται έν όλω τώ με- 
σαιώνι ώς ίδιάζοντα έθιμα εις τούς Κρήτας, 
τούς Μανειάτας, καί τούς ’Αλβανούς. Τό πρώ
τον Ιθιμον,ή λεγομένη vendetta, έπικρατεί καί 
έν ταΐς ίταλοελληνικαΐς κοινότησιν, αϊτινες έ- 
λαβον τήν άρχήν έκ Μανειατών καί ’Αλβανών 
ώς καί έν τώ Λιβάνω, έν ω εϊδομεν στρατοπε- 
δεύοντας τούς Μαρδαίτας· άλ.λά καί έν αυτή 
τή άρχαιότητι ή άντίποινος αύτη τιμωρία έ- 
πικρατεϊ παρά μόνοις τοϊςΚρησί καί τοΐς Σπαρ- 
τιάταις· αύτός ό 'Ραδάμανθυς ¿θεωρείτο ύπό 
τών Πυθαγορείων ώς ό νομοθέτης τής έκδική- 
σεως τού συγγενικού αίματος.Ώς γνωστόν περί 
τής εύρέσεως τής πυρρίχης δέν συμφωνούσιν οί 
άρχαΐοι, θεωρούντες ώς εύρετάς τούς Κρήτας 
ή τούς Ήπειρώτας· τό παράδοξον δέ ÓTt ό αύ
τός χορός φέρει έτι παρ’ήμΐν τά ονόματα Τσά
μικος ή Άρβανίτικος, Σφακιανός ή Κρητικός 
Χ°Ρόί·

Τήν σύγχυσιν έπαυξάνει αύτή ή ερμηνεία 
τών διασωθέντων τιμαριωτικών όρων. Κρήτες, 
Λάκωνες καί Αλβανοί τιμαοιούχοι άποκαλούσι 
τους ύποτελ.εΐς φ α μ ίγ ιου ς ’ τ ί  όνομα τούτο εινε 
αύτός ό πάλαι άψ αμιώτης  (ύποτελής) τών Δω
ριέων. Οί Λάκωνες άπεκάλουν τούς παρά τόν 
Εύρώταν οίκούντας υποτελείς Σελειώτας καί 
Σκληρινούς. Ή πρώτη λέξις είνε αύτός ό πα
λαιός Εΐλως, ή δέ δευτέρα ό δωρικός Κλαρώ- 
τας, ήτοι ό διά κλήρου (σκλήρου) διανεμηθείς. 
Οί Βυζαντινοί άπεκάλουν τά τιμάρια καί 
ροος. ’Αλλά καί αύτοί οί έν Έλλάδι ’Αλβανοί 
άποκαλούσιν έτι τούς Έλληνας Σ χ .Ιε ρ Ισ τ  καί 
Σ κ .Ιά β , ένώ οί έν ’Αλβανία μ.άς όνομάζουσιν 
Έ .Ι.Ια δ Ιχ  καί Γ ρ έχ .

Τά γνωστόν άρματωλ.ικόν σύστημα διέσωσε 
μέχρις ήμών πολλούς όρους τού μεσαιωνικού τι
μαριωτισμού.Τό όνομα ά ρ ιια τω .Ιός  παραγόμενον 
έκ τού λατινικού armatura ή annatus δέν είνε 
τόσον νέον,ώς ύπετέθη,άφού ήδη μνημονεύεται 
έπ’ αύτού τού ’Ιουστινιανού ό άρματος, τού ο
ποίου ό ύπασπιστής φέρει τό λατινικόν επίσης 
όνομα ποΰερ  (ριιβΓ),άντιστοιχούν πρός τό παιδί



ή παληκάρι'τό τελευταΐον τούτο όνομα φέρου- 
σιν οί ύπασπισταί των Στραθιωτών. Το χαρα
κτηριστικόν των παλαιών άρμάτων έπώνυμ.ον 
Κανδιδάτοι (λατ. candidatus =  λευχείμων, ά- 
σπροφόοος) υποδεικνύει ο τι ή φουστανέλλα ήν 
τύ ίδιάζον αύτοΐς ένδυμα.Ό αρχηγό; των Μαρ- 
δ αϊτών έφερε τύ ελληνικόν όνομα Κατεπάνω, 
πρός ον άνταποκρίνεται ό Καπετάνιος των άρ- 
ματωλών. Τα παιδιά ή παληκάρια των άρμα- j 
τωλών ύπεδιαιρούντο εις σώματα,φέροντα τό ό
νομα μ ά γ γ α ι ' ή 7,έξις αϋτ·/ι παραγομένη έκ 
τού αλβανικού μάγγ, έδήλου κυρίως τήν άγέ- 
λην, καί παραμένει έτι παρά τώ λαώ εις δήλω- 
σιν λγ,στρικής συμμορίας ή τού άγυιόπαιδος· 
έκ τής μάγγας τού Δωριέως σωματάρχου Μό
σχου,παρεκτραπείσης έν ΑΙγίνφ (1827) εις βι
αιοπραγίας καί διαρπαγάς,προήλθε καί τό δεύ
τερον των άγυιοπαίδων έπώνυμον, ή μοσχο- 
μάγγα, ό μοσχομάγγας' τό δνομα τούτο δέν 
ήσχύνθη να οίκειοποιηθή καί σπουδαία πολι
τική φατρία έν χρόνοις, καθ’οϋς το ψεύδος καί 
ή βία έθεωρήθησαν πολίτικα· άρεταί. Εϊς ά- 
γέλας διγ,ρούντο καί οί στρατιωτικώς άνατρε- 
φόμενοι παΐδες των Σπαρτιατών,καί εις κατέρ- 
γ«ς (λατ. 08ΐεΓν8=πλήρωμα) οί εν τώ στόλω 
ύπηρετοϋντες Μαρδαίται, φέροντες διά τούτο 
καί τό δνομα "ό λαός των γαλέων». Τήν έκ- 
φαυλιστικήν κατάπτωσιν τής λέξεως μάγγα 
παραδόξως παρακολούθησαν καί ό γαλιώτος 
καί ό κατεργάρας, λέξεις έν άρχή δαλούσαι τό 
ναυτικόν πλήρωμα. Τοιαύτην έξαχρείωσιν ύπέ- 
στησαν καί άλλαι τιμαριωτικαί λέξεις, ώς ή ι 

φουστανέλλα καί ό λεβέντης. Ή φουστανέλλα 
παραγομένη έκ τού νεολατινικού φούστα, έδή- 
λου τό έκ βαμβακίνου υφάσματος (τού i l h r -  j 
νιστί λεγομένου φώσωνος) ένδυμα. ’Επειδή δε I 
οί τότε φουστανελλάδες ευκόλως παρεξετρέ- 
ποντο καί εις λγστρικάς πράξεις, ή φούστα 
προσέλαβε τήν σημασίαν πειρατικού πλοίου, ό | 
δέ φουστάριος την τού λγ,στού. Τό δνομα . i t -  
όέ)·Τί/ς, όπερ τοσούτον έλαφρώς ώκειοποιήθη- ι 

σαν οί σλαβολόγοι, προέρχεται έκ τού λατίνι- | 
κού levis, levendus καί οηλοϊ τόν εϋζωνον ο
πλίτην· τά άρματωλικά τάγματα εκαλούντο I 
διά τόν ψιλόν οπλισμόν των levis armatura, οί 
δε Στραθιώται ψιλοί ιππείς, cavallieri leg - 
gieri. Οτι δέ ό λεβέντης ούδέν έτερον δηλοΐ 
ή τό εϋζωνον παληκάρι, διδάσκει καί ή των 
Λευκαδίων διάλεκτος, ή τήν λεβεντειάν άντι- ! 
καθιστώσα δι" έτέρας ταυτοσήμου νεολατινι- 
κής λέξεως, ι) ά .Ιεστοαΰνη , καί πρό πάντων τό 
μεσαιωνικόν δνομα τής πυρρίχης, ό Αεβέντιχοα  
γορ ι)ς . έκ μεταφράσεως τοϋ παλαιού ονόματος 
τού χορού τούτου »ευκίνητος». Ά λ λ ’ ό λεβέν- j 
της δέν σημαίνει μόνον τόν εϋζωνον ή ευκίνη
τον νεαρόν οπλίτην, άλλά καί τόν πειρατήν, 
επί τέλους δέ καί τόν αντάρτην,διέσωσε δηλο

νότι πάντα τά χαρακτηριστικά τού παλαιού 
Μαρδαίτου- ό λαός λέγει έτι λεβεντειά έν τή 
σημασία τής νεότητος, τής εύκαμψίας καί τής 
παληκαριάς, άλλά συγχρόνως λέγει καί Χε6έγ- 
τιχυχ έν τή σημασία τής άπειθείας καί άνταρ- 
σίας, ώς «τό βαρώ εις τό λεβέντικον » =έπανί- 
σταμαι.

Ώς δηλούται έκ τών δημοσιευομένων Τη- 
νιακών έγγράφων, οί έν τή νήσω Μαρδαίται 
τιμαριούχοι ΰπεχρεούντο εις φρουράν ήμερησίαν 
καί νυκτερινήν, λεγομένας μεροβίγλι και νυ- 
κτοβίγλι’ οί τήν ημέραν φρουροϋντες εκαλούντο 
καί Μεριάριοι, ήτοι ημερήσιοι’ πάντες γινώ- 
σκουσιν ότι τό φυλακεϊον τών άρματωλών έλέ- 
γετο 'λημέρι (=δλήμερος φρουρά).

Εϊδομεν ότι ό πυρρίχιος χορός παρέμεινε 
παρά τοΐς Άλβανοϊς καί τοϊς Κρησίν ήδη πρέ
πει νά προσθέσωμεν καί τούς άρματωλούς,τών 
όποιων τό δνομα κατέστη συνώνυμον αύτώ τώ 
χορώ, διότι άρματούρας έλέγετο ό όπλορχη- 
στής· καί σήμερον έτι ή πυρρίχη καλείται Κλέ
φτικος χορός.

Ώς γνωστόν μεταξύ ’Αρματολού καί Κλέ
φτου έπικρατεϊ λεπτοτάτη τις διαφορά. Κλέ
φτης έπί τουρκοκρατίας ώνομάσθη ό μή άνα- 
γνωρίζων τήν κυβέρνησιν αρματολός, επομένως 
μή φέρων έπίσημον διορισμού δίπλωμα, ήτοι 
τόν λεγόμενον μουρασελέν ΰποτασσόμενος έκα- 
λεΐτο ήμερος Κλέφτης, πρός διάκρισιν του άν- 
τάρτου, όνομαζομένου άγριου κλέφτου. Τούς 
κλέφτας οί βυζαντινοί άπεκάλουν Άπελάτας 
(άπελαύνειν=διώκειν)ήτοι δεδιωγμενους. Αλλ 
ώς έπί τουρκοκρατίας ΰπήρχον άγριοι καί ήμε
ροι Κλέφται , οϋτω καί έπί τών βυζαντινών 
μνημονεύονται άγριοι καί ήμ.εροι Απελάται οί 
τελευταίοι ούτοι προσερχόμενοι εις τήν έξου- 
σίαν κατετάσσοντο εις τά συγγενή τάγματα 
τών Τσακώνων ή Μαρδαϊτών, καί έλάμβανον 
στρατιωτικά άξιώματα. Ή τακτική τών ’Α
πελατών συνίστατο ομοίως εις τήν ένέδραν, ή
τοι τήν τσάκαν, ό χορός δέ αύτών εις μονήν 
τήν πυρρίχην. Έκ τίνος άπελατικοϋ άσματος 
διασωθέντος ύπά Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρο- 
γεννήτου δηλούται οτι καί τό μέτρον τού α- 
πελατικοϋ στίχου ήν αύτό τό έπιπολάζον έν 
τή δημοτική ήμών ποιήσει, ήτοι ό δεκαπεν
τασύλλαβος τονικός στίχος. Τά σιδηροϋν ρό- 
παλον δι’ ού οί ’Απελάται έμάχοντο, τό άπ 
αύτών ώνομασμένον Άπελατίκιον, φερουσι καί 
οί Τσάκωνες.

Άλλ' όποϊαι αί πρός τήν έν Βυζαντίω κεν
τρικήν κυβέρνησιν σχέσεις τών Ελλήνων τιμα
ριούχων ; Κατά τόν κ. Σάθαν οί βυζαντινοί 
πολλάκις προσπαθήσαντες, ουδέποτε κατόρθω
σαν νά ύποτάξωσιν έντελώς τήν κυρίως Ελλάδα 
καί τήν ’Αλβανίαν . Μέχρι τής άλώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων, τό τυ
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πικόν τής βυζαντινής αυλής καταγράφει έν έ- 
πισήμω θέσει τούς άντιπροσώπους τών ελληνι
κών πολιτειών, καί τούς άπεσταλμένους τών 
στρατιωτικών γενών. Ό στρατοπεδάρχης τών 
Μαρδαϊτών, άντικαταστάς ύστερον ύπό τού 
στρατοπεδάρχου τών Τσακώνων,έξουσιάζει τάς 
φρουράς τών κάστρων.

Διά τής εις τήν Πελοπόννησον εισβολής τών 
Σταυροφόρων έμάθομεν οτι ή Λακωνία ειχεν ί
διον ήγεμόνα, Λέοντα τόν Χαμάρετον, ή Άρ- 
γολίς καί Κορινθία τόν φοβερόν Στρατιώτην 
Λέοντα τόν Σγουρόν, ή Μεσσηνία καί Πυλία 
τόν Βρανάν, τά Σκορτά τόν Βουτσαράν,τόν έ- 
πιλεγόμενον Δοξαπατρήν, ή Θεσσαλία τόν Γα- 
βριηλόπουλον, καί άλλα τής Ελλάδος καί Η 
πείρου διαμερίσματα άλλους τοπάρχας. Ούτοι 
δεν ήσαν βεβαίως έφήμεροι υπάλληλοι τού Βυ
ζαντίου, ώφεληθέντες τής περιστάσεως ΐνα οί- 
κειοποιηθώσι τήν έξουσίαν, άλλά παλαιοί τι
μαριούχοι κατέχοντες ώς γοκιχά  κτήματα τάς 
χώρας, τών οποίων τήν κατοχήν διά τών ο
πλών διεξεδίκησαν πρός τούς ξένους επιδρομείς.

Είνε αληθές, ότι οί Βυζαντινοί πρεσβεύον- 
τες μέχρις αύτής τής τελικής διαλύσεως τού 
κράτους τήν παράδοξον άρχήν,οτι ήσαν οί ά- 
ναντίρρητοι κληρονόμοι τής 'Ρωμαϊκής κοσμο- 
κρατορίας, έπίτηδες άπεσιώπησαν τάς πρός 
τήν 'Ελλάδα καί τήν ’Αλβανίαν άληθεΐς αυτών 
σχέσεις- πολλαί όμως παλαιαί ενδείξεις συνδυ- 
αζόμεναι πρός νεώτερα έπίσημα γεγονότα χει- 
ραγωγοϋσι τήν ιστορίαν εις άνεύρεσιν τής πραγ
ματικής άληθείας.

Καί πρώτον αύτά τά περισωθέντα χρονικά 1 
τής ’Ηπείρου ρητώς λέγουσιν ότι μέχρις Ίου- 
στιανοϋ τοϋ Α’ ή χώρα,ψιλω όνόματι (μακρό- 
θεν) άναγνωρίζουσα τήν έν Βυζαντίω κυβέρνη- 
σιν, εζη ίδιον αύτόνομον βίον. Ή εισβολή τών 
Γότθων ήνάγκασε τούς Ήπειρώτας '¿να αίτή- 
σωσι δι’ επισήμου πρεσβείας τήν άμεσον προσ
τασίαν τού αύτοκράτορος· έκτοτε, έςακολουθεΐ 
τό χρονικόν, ήρχισεν άποστελλόμενος εις βα
σιλικός πρωτοσπαθάριος, πρός ψιλήν αντιπρο
σωπείαν τής βυζαντινής άρχής έν Ήπείρω.Έν 
τούτοις ό αύτοκράτωρ Καντακουζηνός ρητώς 
λέγει τούς ’Αλβανούς άΰασιΧεύτους  καί ύπό ι
δίων φυλάρχων κυβερνωμένους.

Ό Νικηφόρος Γρηγοράς ομολογεί οτι τά 
Φραγκικά κράτη,εις ά διγρέθη ή Ελλάς, ώ; τό 
δουκάτον τών ’Αθηνών , τό πριγκιπάτον τής 
Πελοποννήσου, τά μεγακυράτον τών Θηβών 
κλπ. δέν έ δ η μ ι ο υ ρ γή θ η σ α ν ύπό τών κατακτη- 
τών, διότι ή ϊδρυσις τών κρατών τούτων χρο
νολογείται άπ’ αύτών τών 'Ρωμαϊκών χρόνων. 
Είνε άληθές ότι ό Δουκάγγιος,έκλαβών ώς άνυ- 
πόστατον τήν μαρτυρίαν τού βυζαντινού χρο
νογράφου, άπέδοτο εις τούς Σταυροφόρους τήν 
ϊδρυσιν τών κρατών τούτων, άλλά τά ύστερον

άνακαλυφθέντα δύο χρονικά τού Μοραίως πα
ραδόξως ένισχύουσι τά ύπό τού Γρήγορά λεχ- 
θεντα, διότι πρός τοις άλλοις έξιστορούσιν ότι 
αυτός ό πρώτος Γάλλος κατακτητής τών ’Α
θηνών, Γουΐδος Δελαρός, βλέπων διεκδικου- 
μένους τούς τίτλους του ύπό τού πρίγκιπος 
τής Πελοποννήσου,έπορεύθη εις Ιίαρισίους διά 
νά ύποβάλλ·/) τό ζήτημα εις τόν βασιλέα άγιον 
Λουδοβίκον , ό'στις, πραγματικώς βεβαιωθείς 
οτι ό τίτλος τού δουκός άνήκων εις τάς ’Αθή
νας έφέρετο ύπό τών κατά καιρούς διοικητών 
τής πόλεως, άνεγνώρισεν εις τόν Δελαρός τό 
δικαίωμα τού νά τιτλοφορήται δούξ τών ’Α
θηνών.

Ώς έν Ήπείρω μνημονεύεται ό πρωτοσπα
θάριος, ώς άπλή βασιλική σκιά, οϋτω καί έν 
Πελοποννήσω άπαντά ό αύτός «?χων άπό τών 
είκονομαχικών Ιδίως χρόνων. Ή άμάθεια Κων
σταντίνου τού ΙΙορφυρογεννήτου έν τή περι
γραφή τής Πελοποννήσου, τής ’Ηπείρου καί τής 
Στερεάς Ελλάδος, άποδεικνύει οτι ό αύτο
κράτωρ ήγνόει τήν μακρόθεν άναγνωρίζουσαν 
τό σκήπτρόν του χώραν. Έκ τών ασυνάρτητων 
ειδήσεων, τάς όποιας συνήγαγε,μανθάνομεν οτι 
οί μεν ΙΙελοποννήσιοι τιμαριούχοι ύπεχρε- 
ούντο ΐνα προσφέρωσιν εις ύπηρεσίαν τού βα- 
σιλέως τακτόν τινα αριθμόν οπλιτών, αί δέ πο
λιτεία'. ώφειλον νά δεχθώσι τόν ύπό τοϋ πρω- 
τοσπαθαρίου χειροτονούμενον άρχοντα- άλλ’αί 
ύποχρεώσεις αύται πολλάκις ήθετήθησαν- αύ
τός ό Βασίλειος Μακεδών '¿να πείσ·/) τούς Στρα- 
θιώτας καί Μαρδαίτας νά συμπληρώσωσι τά 
πληρώματα στόλου,προωρισμένου νά πλεύσγ εκ 
Μεθώνης μέχρι Ζακύνθου, καταφεύγει εις γε- 
λοϊον στρατήγημα. Έν τοϊς διασωθεϊσι κατα- 
λόγοις διαφόρων έκστρατειών βλέπομεν τούς 

I Μαρδαίτας πολύ ίδιοτρόπως έκπληρούντας τάς 
1 πρός τόν αύτοκράτορα ύποχρεώσεις των. Ή 

ύπό Βασιλείου τού Μακεδόνος διαταχθεϊσα η
γεμονική δεξίωσις τής χήρας μεγάλου τιμα- 
ιούχου τών Πατρών, τής Δανιηλίδος, άπο- 
εικνύει ότι ή 'Ρωμαϊκή πορφύρα πολλάκις έ- 

ταπεινώθη Ϊνα προσοικειωθή τούς διαβοήτους 
έπί πλούτω, άνδρία, άλλά καί άπειθεία ύπη- 
κόους. Ό αύτός αύτοκράτωρ διαβιβάζων πρός 
τόν έν Μεθώνν) ναυλοχούντα ναύαρχον περίερ
γόν τι στρατήγημα,αύστηρώς παραγγέλλει ΐνα 
μη γνωσθή τό μυστικόν οϋτε ύπό τών έντοπί- 
ων αρχόντων, οϋτε ύπό τών κοινοτήτων τού 
λαού.

Αί πρός τούς Πελοποννησίους τιμαριούχους 
σφοδραί διενέξεις τής βασιλείας οϋτε άπό Νι
κήτα τού 'Ρεντακίου, οϋτε άπό τού Πλήθω- 
νος χρονολογούνται, άλλ’ άνέρχονται εις πολύ 
άρχαιοτέρους χρόνους. Έπ’ αύτοϋ τού 'Ηρα
κλείου ή έν Βυζαντίφ κυβέρνησις έπί τοσούτον 
ύπωπτεύετο την πίστιν τών ΙΙεϋ,οποννησίων τι-
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μαριούχων, ώστε είς τά χρησμολογικά αύτής 
βιβλία τυχαία φυσικά σημεία, ώς έκλειψις ή
λιου βρονταί καί άστραπαί, αναγράφονται ώ; 
όιΛσημεϊαι έπικειμένου μούλτου (ανταρσίας) 
Στραθιωτών . Εΐδομεν ότι ό Εύόδιος ιστορεί 
ότι οί έν ονόματι του αύτοκράτορος καταλα- 
βόντες τόν Λίβανον Μαρδαίται έκηρύχθησαν ά- 
σέμως άνεξάρτητοι δεσπόται, καί ύπέπεσαν εις 
τήν οργήν κυβερνήσεως, ήτις έθεώρει τήν ττρος 
τόν βασιλέα άπιστίαν Γσην ττρος τήν χριστια
νικήν αποστασίαν. Ή αμοιβαία υποψία έξε— 
τράπνι επί τέλους είς μίσος έκδηλωθέν διά πολ
λών ύβρεων καί συκοοαντιών. Ό Κωνσταντίνος 
Πορφυρογέννητος άποκαλεϊ τους Πελοποννη- 
σίους απογόνους ΣΟλάβων, καί δούλους των 
Ρωμαίων* κατά ιστορικούς τινας θρύλλους πε- 
ρισωθέντας παρά τοϊς "Αραψι χρονογράφοις καί 
αύτός ό οικος τού Πορφυρογέννητου έσυκοφαν- 
τεΐτο ώς ΣΟλαβικός. Λύτη ή νύμφη του αύτο- 
κράτορος, Θεοφανώ ή Σπαρτιάτις,έξυβρίζουσα 
τούς βυζαντινούς υπουργούς άπεκάλει αύτούς 
Σκύθας. ’Αθηναίοι καί ΓΙελοποννησιοι έπισκε- 
πτόμενοι τό Βυζάντιον τοσοϋτον ύπεβλέποντο, 
ώστε ό ψελλός, θελήσας νά συστήση είς συνά
δελφον υπουργόν ύπόθεσίν τινα ’Αθηναίων οι
κογενειακών φίλων,δικαιολογεί την συστατικήν 
διά τών φράσεων «μη θαυμάσης, οτι φίλ.ος ’Α
θηναίων καί Πελοποννησίων καθέστηκα». ’Α
φού δέ τόν παρακαλεΐ ϊνα έξομαλύνγ την ύπό- 
Οεσιν οχάριν αύτής της σκιάς τού Κίμωνος 
καί Μιλτιάδου», προσθέτει, οτι άν καί τά ο
νόματα τών ενδόξων προγόνων δεν άρκούσιν 
ϊνα τόν έξευμενίσωσιν, έξαιτεϊται την έζομά- 
λυνσιν της διαφοράς, ώς ίδιαν προσωπικήν χά- 
ριν. Ό μίαν μετά τόν Ψελλόν εκατονταετη
ρίδα άκμάσας Τσέτσης δυσφορεΐ οτι επισκέ
πτονται τό Βυζάντιον τοσούτοι Xtot, 'Ρόδιοι 
καί Κρήτες, οΰς μετά τών Τούρκων καί Άλα- 
νών άναθεματίζει ώς βδελυρούς άνθρώπους. Τό 
κατά τών Έλλαδικών μίσος επί τοσούτον έκο- 
ρυφώθη, ώστε καί αύτός ό δυστυχής Άχιλλεύς 
άποκαλεΤται αίμοβόρος καί κακούργος Σκύθης, 
οί δέ Μυρμιδόνες καί οί Έλληνες παρουσιάζον
ται ιός απόγονοι τών Οϋνων,Τούρκων καί Βουλ
γάρων. Την άληθή άφορμήν τού κατά τών ’Αλ
βανών καί Ελλήνων μίσους τής έν Βυζαντίω 
αυλής άποκαλύπτει περίεργον έγγραφον συντε- 
ταγμένον ΰπό θεοδώρου τού Μετοχίτου, τού 
γνωστού υπουργού ’Ανδρονίκου τού Β’. Τό έγ
γραφον δεν έγράφη βεβαίως διά νά δημοσιευθή, 
διότι είνε μυστική πρός τόν θεόν δέησις τού J 
υπουργού έν μέσω τών φοβερών κινδύνων οΰς 
διήρχετο τότε τό κράτος * επειδή όμως διε— 
σώθη . δημοσιεύεται ώς άξιόλογον ιστορικόν 
μνημεΐον. Έν τή δεήσει ταύτνι ό Μετοχίτης ι
κετεύει τόν θεόν τών Χριστιανών ϊνα εξαφά
νιση, άπό προσώπου τής γής καί κρημνίση είς

τού βαθυτάτους τού Ταρτάρου κευθμώνας τούς 
"Ελληνας καί ’Αλβανούς, οϊτινες καί τό κρά
τος καί τήν πίστιν πολεμούσιν, έτοιμοι '¿να 
συμμαχήσωσι πρός πάντα εχθρόν τών έν Βυ- 
ζαντίιρ ¿ ¡ιο ιθχ& χ ' αύτοί οί πανάθλιοι καί τρί- 
δουλοι τών 'Ρωμαίων είνε ή μόνη αιτία τής 
έπικειμένης τελικής καταστροφής ! ·

Τό άμοιβαΐον μίσος κορυφούται έπί Μανουήλ 
Β ', καί βδελυραί πλάσσονται ύβρεις καί συκο
φαντία·. κατά τών Πελοποννησίων ένοούντων 
ν’ άποοιώςωσι τής χερσονήσου και τους τελευ
ταίους Βυζαντινούς,έκ μέρους τών Βυζαντινών, 
διεκδικούντων τήν κατοχήν όλης τής Πελο
πόννησου έπί τώ άληθώς γελοίο» τίτλω, ότι ή- 
σαν οί κληρονόμοι τών 'Ρωμαίων.Είνε γνωστόν 
τό πρός τόν αύτοκράτορα τούτον υπόμνημα 
τού Σπαρτιάτου ΓΙλήθωνος καί ή πρότασις τού 
τιμαριούχου φιλοσόφου περί διανομής τής Πε- 
λοποννήσου είς τέσσαρας τιμαριωτικάς κλά- 
σεις, ώς καί ό περίφημος περί τού άνοθεύτου 
τής ελληνικής φυλής άφορισμός* έν τώ ΰπο- 
μνήματι τούτω χωρίζονται οί Βυζαντινοί τών 
κυρίο»ς Ελλήνων, καί αύτό δέ τό Βυζάντιον 
θεωρείται ώς Δωρική άποικία. Είς τών γραμ
ματέων τού Μανουήλ Β' έξεσφενδόνισε νέαν 
καί δριμυτέραν κατά τών Πελοποννησίων σά- 
τυραν* μή δυνάμενος όμως ν’ άνατρέψή τούς 
περί γνησιότητος τής καταγωγής τών Πελο
ποννησίων λόγους τού ΓΙλήθωνος, άποκαλεϊ αύ
τούς βδελυρούς, αγροίκους καί αίμοβόρους,σφά
ζοντας ιδία χειρι τάς ίδιας γυναίκας καί τέ
κνα έν τοϊς διαβολικούς αύτών συμποσίοις, καί 
άφίνοντας τά πτώματα άταφα πρός άπλήν 
τέρψιν. Έτερος σατυρογράφος, ό Μάζαρις, συν- 
τάςας νεκρικόν διάλογον κατά μίμησιν τού 
Λουκιανού, διεκωμώδησεν όνομαστί τούς πρω
τεύοντας τών τιμαριούχων.

Άλλ’ είς τάς κωμικοτραγικάς ταύτας συζη
τήσεις εθετο τέρμα ό τουρκικός χείμαρρος. Έν 
τή προβλεπομένη προσεχεϊ καταστροφή, ό καρ
δινάλιος Βησσαρίων διηύθυνεν έκ 'Ρώμης πρός 
τόν δεσπότην τής Σπάρτης, Κωνσταντίνον ΙΙα- 
λαιολόγον, τόν μετ’ ού πολύ τελευταϊον τού 
Βυζαντίου αύτοκράτορα, σπουδαΐον υπόμνημα 
δι’ ού τόν έξορκίζει όπως άναλάβη σπουδαίως 
τήν άναμόρφωσιν καί τήν σωτηρίαν αύτού τού 
ελληνισμού* πρός τούτο θεωοεϊ συντελεστικά ό 
φιλόπατρις Έλλην τά έξής : ά) τήν κατάργη- 
σιν τού βυζαντινισμού μετά τών παρεπομένων 
αύτώ ‘Ρωμαϊκών παραδόσεων, καί τήν άνάδει- 
ξιν αύτού τού περισωζομένου Σπαρτιατικού πο
λιτεύματος, ώς τής μόνης ελληνικής νομοθε
σίας* β') τήν άπόδοσιν τών άφαιρεθέντων έκ 
τού Πελοποννησιακού λ.αού οπλών,καί τήν σύν
τονον στρατιωτικήν διοργάνωσιν τής χώρας, 

! συγχρόνως δέ τήν γενναίαν ΰποστήριξιν τής 
έκπαιδεύσεως καί τήν έκ Δύσεως άνάκλησιν
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τών σοφών Ελλήνων, οϊτινες μή εΰρίσκοντες 
στάδιον έν τή ιδία πατρίδι πλανώνται τήδε 
κάκείσε έκπαιδεύοντες τούς ξένους* »είνε αι
σχρόν, έπιλέγει, νά διατελή έν τοιαύτγ άμα- 
θία τό ήμέτερον γένος, καί νά προπηλακιζώμε- 
θα ύπό τών ξένων, οϊτινες άδρώς ήγόρασαν τά 
ήμέτερα φώτα»* γ') τήν κήρυξιν τής Πελοπόν
νησου άσύλου ιερού είς πάντας τούς ΰπό τών 
Τούρκων διωκομένους ομοεθνείς καί άλλοεθνεΐς, 
καί τήν συγκέντρωσιν τών δυνάμεων καί πό
ρων τής χώρας είς καταρτισμόν ναυτικού, τό 
όποιον ένούμενον μετά τών άλλων χρις-ιανικών 
στόλων εύχερώς θά καταστρέψη το τών Τούρ
κων, οϊτινες ούτως άποβάλλοντες τό νεύρον 
τής δυνάμεώς των θέλουσιν έκλίπει * «οϋτω 
δέ, έπιλέγει ό Βησσαρίων, βαθμηδόν άνακτών 
καί τάς άλλας έλληνικάς χώρας θά έγκατα- 
λείψγ,ς μνήμην καί εργον άθάνατον».

Δυστυχώς όμως έπέπρωτο τό Βυζάντιον νά 
άποθάνη ώς έπί τοσούτους αιώνας έζησεν* είνε 
γνωστόν ότι έν τή τελευταία πρός τούς Κων- 
σταντινουπολίτας προσλαλιά ό αύτοκράτωρ 
Κωνσταντίνος διστάζει άν πρέπη ν’ άποκαλέ- 
ση τούς υπηκόους αύτού ‘Ρωμ.αίους ή Έλλη
νας. Οί άνά τήν Εύρώπην διασπαρέντες Στρα- 
θιώται απέδειξαν οτι τό έθνος έσωζεν ετι άο- 
κούσας ζωτικάς δυνάμεις, τάς οποίας παρα- 
δόξως περιεφρόνησαν οί βασιλείς του, έξετίμη- 
σαν όμως καί ¿θαύμασαν οί ξένοι.

Είνε άξιοπαρατήρητον οτι ούόείς τών φυ- 
γάδων λογίων ή πολεμιστών Ελλήνων προσέ- 
λαβέ ποτε τό όνομα Βυζαντινός ή 'Ρωμνγός, 
άλλ' άπαξάπαντες ύπερηφάνως διεκήρυξαν οτι 
ήσαν αληθείς Έλληνες, καί ούδέν πλέον. Έν 
όνόματι τής Ελλάδος οί Στραθιώται όρμώσιν 
είς τάς μάχας, τό δέ ύπό τής βυζαντινής πα- 
ραδόσεως άτιμασθέν όνομα άνυιύούται ού μό
νον διά. τής λόγχης, άλλά καί διά τής Στρα- 
θιωτικής γραφΐδος. Τύπος γενναίου πολεμι- 
στού καί διαπρεπούς λογίου παρίσταται ό 
Στραθιώτης ’Ιάκωβος Διασωρϊνος, τιτλοφορού- 

ενος «πάλαι ποτέ εύτυχής κύριος τής Δωρί- 
ος». Οί παλαιογράφοι γινώσκουσι τόν δεξιόν 

τούτον καλ.λιγράφον καί σωτήρα πολλών αρ
χαίων κωδίκων* σήμερον δέ γινώσκεται ότι ό 
Διασωρϊνος μετά τής αύτής εύχερείας χειριζό- 
μενος τό δόρυ ώς καί τόν κάλαμον, ύπηρέτησεν 
έπί πολλά έτη ώς ίλαρχος τού ιππικού τού 
αύτοκράτορος Καρόλου Ε . Άκούσας τόν Ίλ- 
λυριόν Φράγκοβιτζ ύβρίσαντα τήν Ελλάδα, ό 
Διασωρϊνος έδημοσίευσεν έν ίδίω τεύχει (1558) 
δριμυτάτην σάτυραν κατά τού ύβριστού καί 
τού έθνους αύτού, καί έξυμνών τά πρός τόν 
πολιτισμόν δικαιώματα τού ελληνικού γένους 
έπιλέγει οτι ή Εύρώπη θά κατεδικάζετο ώς ά- 
χάριστος άν παρεγνώριζεν ό,τι οφείλει είς τήν 
Ελλάδα «τήν κλεινήν ταύτην μητέρα πάσης
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σοφίας καί ήμερώσεως». Καί δέν ήτο άπλή 
κομπορρημοσύνη τών ελληνικών στρατοπέδων 
ή δόξα οτι ή 'Ελλάς δέν άπέθανεν, άλλά γε
γονός όμολογούμενον ύπό τών διάσημοτέρων 
αντιπροσώπων τής γερμανικής διανοίας τού 
τότε καιρού , ώς τού Μελάγχθωνος καί τού 
Καμεραρίου.'Ο τελευταίος ούτος έπιστέλλων έκ 
Λειψίας πρός τόν διαληφθέντα Στραθιώτην έ- 
γραφεν «ήν δ’ άρα έμοί παρά τήν άνάγνωσιν 
τών ύμετέρων έπιστολών πρόχειρον τή μνήμη 
τό περί τών ’Αθηνών χοησθέν ποτε «άσκάς βα- 
πτίζη, δύναί γε μήν ού θέμις έστιν», έγώ γάο 
έκδέχομαι τούτο, ώς περί άπαντος τού έθνους 
προενεχθέν».

Τά έν τή ξένη ανδραγαθήματα τών Στρα- 
θιωτών έπί τό ύπερβολικώτερον φημιζόμενα έν 
τή δούλη Έλλάδι,ήλέκτριζον τάς καρδίας καί 
ήνώρθουν τό φρόνημα. Έλληνες στιχουργοί έξ- 
ύμνουν τά Στραθιωτικά τρόπαια «διά νά τ’ά- 
κούσγ ή 'Ανατολή καί όλος ό Λεβάντες» .Αύτή 
ή δημοτική ποίησις ψάλλει ετι τούς έν Κύπρω 
καί Ναυπάκτω αγώνας τών Στραθιωτών. Έκ 
τών διηγήσεων τούτων Έλληνες καί ’Αλβα
νοί ήντλησαν θάρρος καί ένθουσιασμόν, καί έ
παυσαν έκλαμβάνοντες τόν Τούρκον ώς θηρίον 
δυσκαταγώνιστον* πάντες άνέμενον τήν έξ Εύ- 
ρώπης έπάνοδον τών άγγέλων καί προμάχων 
τούτων τής έλευθερίας* άδημονούντες έπί τή 
βραδύτητι τής έπιστροφής των, γράφουσιν α
ναφοράς πρός τόν Πάπαν, δι’ ών ζητούσι τήν 
αποστολήν τών αδελφών, έπί τή βεβαιώσει καί 
αύτής τής έξωμοσίας τού πατρίου θρησκεύμα
τος1. Έπί τή προσδοκία τής έπικειμένης έπα- 
νόδου τών Στραθιωτών οί μάλλον ανυπόμονοι 
έλ,αβον τά όπλα καί πρώτοι ένεκαίνισαν τό μέ
χρι τού 1821 παραταθέν αιματηρόν δράμα τών 
ελληνικών έπαναστάσεων.

Άλλ'ή μισθοφορία καταστάσα τό μόνον βι
οποριστικόν έπάγγελμα τών φυγάδων τούτων, 
σύν τώ χοόνω κατέπνιξε πάν αίσθημα φιλο
πατρίας, καί οί Στραθιώται έν ’Ιταλία λαβόν- 
τες τιμάς καί γαίας μετά τής γλώσσης άπέ-

1 . Άφελιΰς ίξειχονίζει τ *  τ ό τ ι  ίν  Έ λλά δ ι α’ αΟό' 
μχτα  ή έξής ¿ναφορχ προς ιο ν  πάπαν Γρηγίρ ιον 11'’ 
(1 5 8 1 ):  ·Ν 'χ  άναγχάοής τόν χαΟολιχόν £ 0 ΐχν »όριον 
Φ ίλιππον να μδς ατεϊλ^ βοήθειαν από τό  γένος ήμών 
Ρωμαίους χαϊ Άρβανϊτα ς, χα\ ήμ ιϊι θέλομε σ^χώσει 
φλάμπουρο, χαϊ εϊ; τό  ό'νομα τής Π α ν α γ ιίτη τ ίς  οου 
Οέλομιν πάρει όλην τήν Άρδανη τίαν χαϊ τόν Μοραία, 
έπειδη εϊμεοΟε πλήθος ΡωμαΤοι χαϊ Ά ρ δ α ν ίτχ ις ... Καϊ 
άν αότό ή Μαχαριότης σου χάμ7) χαϊ ΙλευθιρωΟοΟμεν, 
άπό τώ ρα  χχι έμπροσθεν δποτχσσόμεσθεν τή  άγίφ χα* 
Οολιχή έχχλτισία τής πρεσδυτέρας Ρώμης. Μόνον ή Ηχ- 
νχ γ ιό τη τχ  σου νχ μάς χίμης τήν χ.άριν, ό τι ο! ιερείς, 
αρχιερείς, έπισκόποι χαϊ πχτρι^οχ_αι, καϊ άλλοι τοΟ ίε- 
ροΟ τά γμ ατος όμοιοι," νχ  ϊερουργοΟνε χαϊ νά λειτουρ
γούνε χα τχ  τήν τχ ξιν  ήμών, ίσ τω ν τα ς  τό  πλήθος χαϊ δ 
λαός ϊνε Ρωμαίοι, χαι δίν ήξεύρουνε τήν γλώσσαν τήν 
Φ ράγχιχην».
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βαλον καί τήν άνάμνησιν τών γονικών τιμα
ρίων. "Αμα δ' ό Στραθιώτης έλησμονήθη και 
έν αυτή τή Ευρώπη, άνεφάνησαν έν Έλλάδι 
ό άρματωλό; καί ό λεβέντη;, οί’τινε; έπί τή 
αύτή βάσει διοργανώσαντες τό έθνος,άνέδειξαν 
αύτό κατά ξηράν τε καί θάλασσαν άντάζιον 
τή; ελευθερίας.

Τοιαύτη έν συνόψει ή περί τιμαριωτισμού με
λέτη τού κ. Σάθα, έν προσεχεϊ δε φύλλω τής 
«'Εστίας» θέλει άναλυθή καί ή περί τής διορ- 
γανώσεως τών ελληνικών κοινοτήτων έν τή αυ
τή μεσαιωνική περιόδω. Κ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΕ
ΜιιΟιιςορίαΌνωρίου Βχλζάχ.— Μ ίτχφρ-Αγγέλου Βλχ-/ου|.

Συνίχιι«* <·ΪΙ !€«;.

'Ενώ ταύτα συνέβαινον έν Σωμύρη, ό Κάρο
λος έπλ.ούτει έν Ίνδίαις.

Ή μικρά έμπορική του προμήθεια είχε πω- 
ληθή εξαίρετα έν άρχή, είσέπραξε δ’ έκ τής 
πωλήσεως έξ χιλιάδας ταλλήρων.Ύπερβάς τόν 
τροπικόν, πολλάς αυτού άπώλεσε προλήψεις. 
ΙΙαρετήρησεν, ότι το κάλλιστον μέσον πλουτι
σμού έν ταΐς χώραις τών τροπικών, ώς καί έν 
Ευρώπγι, ήτο ή τών ανθρώπων αγοραπωλησία. 
Μετέβη επομένως είς τάς άκτάς τής ’Αφρικής 
καί ήσκησε τήν σωματεμπορίαν, ένεργών συγ
χρόνως καί τό έμπόριον αντικειμένων δυναμέ- 
νων ν’ άνταλλαχθώσιν έπικερδώς είς όσα; αγο
ράς τόν ώδήγουν τά συμφέροντα του. Κατά 
τάς ένεργείας του ανέπτυξε δραστηριότητα α
σχολούταν πάσας αύτού τάς στιγμάς. Ούδέν 
άλλο διελογίζετο κ’ έπόθει ή πώς ν’ άναφανή 
πάλιν έν Παρισίοις έν πάση τή λαμπρότητι 
μεγάλης περιουσίας, καί ν'άνακτήση θέσιν έτι 
μείζονος περιωπής ή έκείνην οθεν ειχεν έκπέ- 
σει. Φερόμενος δέ διά μέσου ανθρώπων καί χω
ρών καί τά αντίθετα αύτών έθιμα σπουδάζων, 
μετέβαλε βαθμηδόν τάς ιδέας του καί έγένετο 
σκεπτικός. Λί περί δικαίου καί άδικου γνώσεις 
του συνεκλονίσθησαν καί διεταράχθησαν, οτε 
παρετήρησεν οτι τά έν τινι χώρα ώς έγκλημα 
θεωρούμενον ΰπελαμβάνετο αλλαχού ώ; άρετή. 
Ό αδιάκοπος πρός συμφέροντα συγχρωτισμός 
του έψύχρανε, συνές-ειλε καί άπεξήρανε τήν καρ
διάν του. Τό αίμα τών Γρανδέ άνεφάνη ουτω 
οίον είχε προορισθή, καί ό Κάρολος έγένετο 
τραχύς καί πλεονέκτης.’Επώλησε Σίνας, μαύ
ρους, χελιδόνων φωλεάς, παιδία, καλλιτέχνας, 
καί ήσκησε μεγαλωστί τήν τοκογλυφίαν. Συν- 
ειθίσας νά ΰποκλέπτη διά δόλου τά τελωνι- 
ακά δικαιώματα, κατέστη όλιγώτερον εύσυνεί- 
δητος ώς πρύς τά δικαιώματα τού ανθρώπου. 
Μετέβαινε τότε είς άγιον Θωμάν τών Άντιλ-

πορεύματα κλοπιμαία έκ πειρατείας καί μετέ- 
φερεν αύτά είς τά; αγοράς ένθα έσπάνιζον.

Καί κατά μέν τόν πρώτον αύτού πλούν συ- 
νώδευσεν αύτάν ή εύγενής καί παρθενική μορφή 
τής Εύγενίας, ώ; ή είκών εκείνη τής Πανα
γίας, ήν άναρτώσιν έν τοϊς πλοίοις αύτών οί 
'Ισπανοί ναύται* άπέδωκε δέ ό Κάρολος τάς 
πρώτα; αύτού επιτυχίας είς τήν μαγικήν έπί- 
δρασιν τών εύχών καί τών ικεσιών τής νεάνι- 
δος. Βραδύτερον όμως αί αίθιοπίδες, αί μιγά- 
δες καί αί λευκαί, αί κιτρινωπαί καί αί άοά- 
βιαι όρχηστρίδες, τά παντοδαπά αύτού όργια 
καί αί πανταχού τής γής περιπέτειαί του έςή- 
λειψαν έντελώς τήν μνήμην τής έξαδέλφης του, 
τή; Σωμύρης, τής οικίας,τού σκάμνου, καί αύ
τού έτι τού έν τώ διαδρόμω ληφθέντος φιλή
ματος.Ενθυμείτο μόνον τό κηπάριον, οπερ πε- 
ριέβαλλον τοίχοι γηραιοί, διότι έκείθεν είχεν 
αρχίσει ή τυχοδιωκτική του μοίρα' άλλ’άπηρ- 
νεϊτο τήν οίκογένειάν του, καί τόν θεΐόν του 
έθεώρει ώς άνθρωπον έν κακία γηράσαντα,όστις 
είχε γ ά γ ιι τά πολύτιμα' του κοσμήματα. Ή 
Εύγενία ούτε τόν νούν ούτε τήν καρδίαν του 
κατείχε πλέον, μετείχε δέ μ,όνον τών εμπορι
κών του επιχειρήσεων, ώς πιστωτής £; χιλιά
δων φράγκων.

II διαγωγή καί αί ίδέαι αύται έξηγούσι τήν 
σιωπήν τού Καρόλου Γρανδέ. Έν ταϊς Ίνδίκις, 
έν Άγίω Θωμά, κατά τάς άκτάς τής 'Αφρι
κής, έν Λισσαβώνι καί έν τή Βορείω ’Αμερική, 
ό κερδοσκόπος είχε λάβει τό ψευδώνυμον Σ Ι -  
yepif, ϊνα μή έκθέσγ τό όνομά του. Ό Κάρολος 
Σέφερδ ήδύνατο άκινδύνως νά φανή παντ αχού 
ακάματος, τολμηρός, άπληστος, ώς άνθρωπος 
όστις, άπόφκσιν έχων νά πλουτήσγ διά παν
τός τρόπου, σπεύδει νά έξοφλήσγ πρός τήν α
τιμίαν, ϊνα μείνη τίμιος κατά τόν υπόλοιπον 
βίον του. Ύπό τό σύστημα τούτο ή τύχη του 
υπήρξε ταχεία καί λαμπρά.

Οϋτω δέ έν έτει 1827 έπανήρχετο είς Βορ- 
δώ, έπί τής M a p i'a c -K a p oJ ira c , ώραίου πά- 
ρωνος, άνήκοντος είς βασιλόφρονα έμποοικόν οί
κον. 'Έφερε δέ περιουσίαν ένός εκατομμυρίου 
καί έννεακοσίων χιλιάδων φράγκων, περιεχομέ
νων έντός τριών πίθων μεστών χρυσοκόνεως, ές 
ής ΰπελογιζε νά κερδήσή έπτά μέχρι; όκτώ 
τοϊς έκατόν, νομισματοκοπών αύτήν έν ΙΙαρι- 
σίοις. Έπί τού πάρωνος αύτού έπλεεν επίσης 
γέρων εύπατρίδης, αύλικός τή; Α. Μ. τού 
βασιλέως Καρόλου τού 1’, 6 κύριος Λωβριών, 
όστις άνοήτως πράττων, είχε νυμφευθή γυ
ναίκα τινα τού συρμού, καί ούτινος ή περιου
σία έκειτο εί; τάς Άντίλλας. Οπως θεραπεύση 
δέ τά; σπκτάλας τής κυρία; Λωβριών είχε με- 
ταβή νά πωλήσν] τά κτήματά του.

Ό κύριος καί ή κυρία Λωβριών, έκ τή; οί-
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λών, όπως άγοράσγ άντί εύτελούς τιμής έμ-
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κογενείας Λωβριών Δεβούχ, ής ό τελευταίος 
τών κορυφαίων άπέθανε πρό τού 1789, εί
κοσι μόλις χιλιάδων φράγκων εχοντες εισό
δημα, είχον καί κόρην άσχημοτάτην, ήν ή- 
Οελεν ή μήτηρ νά νυμφεύσνι άνευ προικός, 
διότι ή περιουσία της μόλις έπήρκει είς αύτήν 
νά ζή έν Παρισίοις. Τής έπιχειρήσεως ταύτης 
ή επιτυχία ήθελε φανή προβληματική είς οΐ- 
ονδήποτε άνθρωπον τού κόσμου, καίτοι αί γυ
ναίκες τού συρμού θεωρούνται γενικώς ώς έπι- 
τηδειόταται. Διά τούτο δέ καί αύτή ή κυρία 
Δωβριών ήτο σχεδόν άπηλπισμένη, βλέπουσα 
την θυγατέρα της, οτι ήθελε κατορθώσει νά 
την φορτώσ·/) είς οίονδήποτε, έστω καί άνθρω
πος διψών συγγένειαν εύπατριδών. Ί Ι  δεσποι
νίς Δωβριών ήτο κόρη υψηλή καί ισχνή, πέρι- 
φρον έχουσα τό στόμα, έφ' ού κατήρχετο ρίς 
λίαν μακρά, άδρά είς τό άκρον, στιλπνή μέν 
πάντοτε,άλλά περιπόρφυρος μετά τό γεύμα,—  
είδος φυσικού φαινομένου, λίαν δυσαρέστου τήν 
θέαν έν μέσω προσώπου ωχρού καί κεκμηκότος. 
Ήτο άπλώς είπεϊν τοιαύτη, οίαν ήδύνατο νά 
έπιθυμήσνι αύτήν μήτηρ όκτώ καί τριάκοντα 
ετών, ήτις, ώραία ετι, διετήρει καί τάς άξιώ- 
σεις της. Ώς άντίρροπον όμως τοιούτων μειο
νεκτημάτων,ή μαρκησία Δωβριών είχε διδάξει 
την θυγατέρα της τρόπους έξαιρέτους. Είχεν 
υποβάλλει αύτήν είς δίαιταν υγιεινήν,ήτις πα
ρείχε προσωρινώ; είς τήν ρίνα της εύπρόσωπον 
σαρκώδες χρώμα, καί είχε μάθει αύτήν τήν 
τέχνην νά ένδύεται κομψώς, νά φέρηται επιχα- 
ρίτως, καί ν’ άκοντίζν) τά μελαγχολικά εκείνα 
βλέμματα, άτινα συγκινούσι τόν άνδρα, κ’ έμ- 
πνέουσιν είς αύτόν τήν ελπίδα ότι θά συνάν
τηση τόν άγγελον ον έπί τοσούτον ματαίως έ- 
ζήτησεν.Είχε προσέτι διδάξει αύτήν νά μετα
χειρίζεται προσηκόντως τόν πόδα της, καί νά 
προβάλν] αύτόν εύκαίρως. ϊνα θαυμάζηται μέν 
ή μικρότης του,παραβλέπεται δέ ή άτόπω; έ- 
ρυθριώσα ρίς της. 'Απλώς είπεϊν είχε μορφώ
σει τήν θυγατέρα της εύπροσώπως. Τή βοή
θεια δέ πλατειών χειριδών,έσθήτων απατηλών, 
άναπεφυσημένων καί περικόσμων, στηθοδέσμου 
σφιγγομένου μέχρι πνιγμού, είχε κατορθώσει 
αριστοτέχνημα γυναικεϊον, όπερ, πρός διδαχήν 
τών μητέρων, έπρεπε νά έκτεθή έν μουοείω.

Ό Κάρολος συνεδέθη μεγάλως μετά τής κυ
ρίας Δωβριών, ήτις τούτο ακριβώς ήθελε, νά 
συνδεθή μετ’ αύτού. Πολλοί μάλιστα ισχυρί
ζονται, ότι διαρκούντο; τού πλού ούδέν παρέ- 
λιπε μέσον, όπως άγκιστρώση τοσούτον πλού
σιον γαμβρόν. Άποβιβασθέντε; εί; Βορδώ, τόν 
'Ιούνιον τού 1827, κατέλυσαν πάντες, ό κύ
ριος, ή κυρία, ή δεσποινίς Δωβριών καί ό Κά
ρολος, έν τώ αύτώ ξενοδοχείο», καί άνεχώρη- 
σαν όμού είς Παρισίους.

Τό μέγαρον Δωβριών ήτο βεβαρημένον δι'

υποθηκών ό δέ Κάρολος έμελλε νά τό άπαλ- 
λάξγ. Ή μ.ήτηρ είχεν ήδη ύπαινιχθή πόσον 
εύτυχής θά ήτο κατοικίζουσα τήν κόρην καί 
τόν γαμβρόν της είς τόν ισόγειον όροφον τού 
μεγάρου της. Μή συμμεριζομένη δέ τάς περί 
εύγενείας προλήψεις τού κυρίου Δωβριών, εί
χεν ΰποσχεθή είς τόν Κάρολον Γρανδέ νά έπι- 
τύχη παρά τού άγαθού βασιλέως Καρόλου τού 
Γ διάταγμα βασιλικόν, έπιτρέπον εί; αύτόν, 
τόν Γρανδέ, νά φέρν) τό όνομα Δωβριών καί τό 
οϊκόσημόν του,καί νά διαδεχθή τόν μαρκήσιον, 
καθιστών όμως διαρκή πρωτοτόκιον κλήρον έν 
τή οικογένεια, εισοδήματος τριάκοντα ίξ χιλι
άδων λιβρών. Ένούντες τάς περιουσία; των, 
ζώντε; έν κοινώ καί τή βοήθεια μισθών τινων 
άπό θέσεων άμερ ιμν ομερ ίμ.ν η ; , ήδύναντο ουτω 
οί κάτοικοι τού μεγάρου Δωβριών ν’ άποτελέ- 
σωσιν εισόδημα έκατόν περίπου χιλιάδων λι
βρών.

—  Καί όταν κανείς, έλεγεν ή μήτηρ εί; τόν 
Κάρολον, εχει έκατόν χιλιάδων λιβρών εισόδη
μα, καί όνομα, καί οικογένειαν, καί πηγαίνγ 
εί; τήν αύλήν, διότι θά ενεργήσω νά διορισθής 
αύλικός εύπατρίδης τού Βασιλέως, γίνεται ο, 
τι θέλει, θά γείν-ρς λοιπόν, κατ’ άρέσκειαν, ή 
εισηγητής τών αναφορών είς τό συμβούλιον τού 
κράτους,ή νομάρχης, ή γραμματεύς πρεσβείας, 
ή καί πρέσβυς. Ό Βασιλεύς άγαπή πολύ τόν 
Δωβριών, γνωρίζονται άπό μικροί.

Μεθυσθείς φιλοδοξίας ΰπό τής γυναικός ε
κείνης, ό Κάρολος έλικνίσθη καθ' ολον αύτού 
τόν πλούν ύπό τών ελπίδων,άς ή επιδέξιος χείρ 
της τώ προσέφερεν ύπό τήν μορφήν εγκαρδίων 
εκμυστηρεύσεων. ΙΙιστεύων δέ, οτι αΐ πατρικαί 
του ύποθέσεις είχον τακτοποιηθή ύπό τού πα- 
τρός του, έφαντάζετο οτι είχεν ήδη αγκυρο
βολήσει έν τή συνοικία τού Αγίου Γερμανού, 
όπου τότε πάντες έπεθύμουν νά είσχωρήσωσι, 
καί ότι άνέτελλε πάλιν έν αύτή ύπό τήν αι
γίδα τής κυανής ρινός τής δεσποινίδος Ματ- 
Οίλδης, ώς άνεφάνησαν ποτέ ε’ν Βρεζέ οί μετα- 
νάσται τών Dreux απόγονοι.

Θαμβωθείς ΰπό τής εύημερίας τής ΙΙαλινορ- 
θώσεως, ήν είχεν αφήσει κλονουμένην, κατα- 
πλαγείς ύπό τής λάμψεως τών άριστοκρατι- 
κών ιδεών, έξηκολούθησε μεθύων καί έν Παρι
σίοις, οπού άπεφάσισε νά ποάξ·ρ παν ό,τι δυ
νατόν εί; έπίτευξιν τή; ύψηλής θέσεως, ήν ύ- 
πεδείκνυεν αύτώ ή πενθερά του.

Οϋτω δέ ή έξαδέλφη του ούδέν πλέον άλλο 
ήτο δι’ αύτόν ή άπλούν σημεϊον, μ.όλις δια- 
στίζον τήν άποπτον έκείνην λαμπρότητα.

Έν Παρισίοις έπανεϊδε τήν ’Αννέταν, ήτις, 
ώς γυνή τού κόσμου, συνεβούλευσεν έπιμόνως 
είς τόν παλαιόν της φίλον νά συνάψη τό συν- 
οικέσιον εκείνο, καί ύπεσχέθη αύτώ τήν συν
δρομήν της είς πραγματοποίησιν τών φιλοδό
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ξων αύτού σχεδίων. 'II Άννέτα έχαιρε μεγά- I 
λως συντελούσα νά νυμφευθή άσχημον καί πλη
κτικήν νεάνιδα ό Κάρολος, όν ή έν Ίνδίαις 
διαμονή του είχε καταστήσει έπαγωγότατον.
Ή μορφή του είχε γίνει μελάγχρους, το ήθός 
του δε τολμηρότερου καί άποτομώτερον,ώς τών 
άνθροόπων οΐτινες συνείθισαν νά δεσπόζωσι ,ν’ά- 
ποφασίζωσι καί νά βπιτυγχάνωσιν.

Ό Κάρολος άνέπνευσεν άνετώτερον έν Πα- 
ρισίοις, βλέπων δτι ήδύνατο νά διαδραματίσγι 
σπουδαίου αυτόθι πρόοωζον."Ο Αέ Γρασέν, [λ α 

θών τήν έπιστροφήν αύτού, τον πλούτον του 
καί τον προσεχή του γάμον, μετέβη νά τον ί- 
δη, ΐνα όμιλήσνι μετ' αύτού περί τών τριακο- 
σίων χιλιάδων φράγκων, δι’ ών Ϋιδύνατο νά έ- 
ξοφλήσ-ρ του πατρός του τά χρέη. Εύρε δέ τον 
Κάρολον συνδιαλεγόμενον προς άδαμαντοπώ- 
λην, εις ον είχε παοαγγείλει κοσμήματα ώς 
νυμφικά δώρα τής δεσποινίδος Δωβριών, καί 
όστις ΰπέβαλλεν αύτφ τά σχέδιά του. Καίτοι 
ό Κάρολος είχε φέρει έξ 'Ινδιών μεγαλοπρεπε- 
οτάτους άδάμαντας, τό δέσιμον όμως αυτών, 
καί τά εις τούς νεονύμφους χρήσιμα, αναγκαία 
■δ περιττά, χρυσά καί αργυρά σκεύν) έμελλον 
ν’ άποοροφήσωσι πλέον τών διακοσίων χιλιά
δων φράγκων. Ό Κάρολος έδέχθη τόνΔέΓρα- 
σέν, δν δέν άνεγνώρισε, μετά πολλές ίταμότη- 
τος, ώς νεανίας του συρμού, όστις έν Ίνδίαις 
είχε φονεύσει έν μονομαχ ίαις τέσσαρας ανθρώ
πους. Ό κύριος Δέ Γρασέν είχεν ήδη έλθει τρις 
κατ’ έπανάληψιν, ό δε Κάρολος ήκουσεν αύτύν 
ψυχρώς, καί τώ άπήντησεν έπί τέλους, χωρίς 
καλώς νά τόν άκούση :

—  Αί υποθέσεις του πατρός μου δεν ιχε έν- 
διαφέρουν διόλου. Σάς ευχαριστώ, κύριέ ¡χου, ι 
διά τήν φροντίδα την όποιαν έλάβετε, καί άπό 
την όποιαν δεν δύναμαι δυστυχώς νά ώφεληθώ' 
τό κατ’ έμέ, δεν έσύναξα βέβαια δύο έκατομ- 
[λύρια, έν ίδρώτι του προσώπου ¡χου, διά νά τά 
προσφέρω εις τούς δανειστάς του πατρός ¡χου.

—  Καί αν ό κύριος πατήρ σας έκηρύσσετο 
έντός ολίγων -/¡¡χερών εις κατάστασιν πτωχεύ- 
σεως ;

—  ’Εντός ολίγων -/¡¡χερών, κύριέ ¡χου, θά ό- 
νομάζωμαι μαρκήσιος Δωβριών. Εννοείτε λοι
πόν, ότι θά μού είνε έντελώς άδιάφορον. Ε 
κτός δέ τούτου γνωρίζετε καλλίτερά ¡χου, ότι 
όταν έχη κανείς εκατόν χιλιάδας φράγκων ει
σόδημα, δέν είνε δυνατόν νά ε γ γ  πατέρα όσ- 
τις νά έπτώχευσε.

Καί ταϋτα λέγων ώθησεν εΰγενώς πρός την 
θύραν τόν κύριον Δέ Γρασέν.

Περί τάς άρχάς Αύγούστου του έτους τού
του ή Ευγενία έκάθητο έπί τού μικρού ξυλί- 
νου σκάιχνου, έφ’ οϋ ό έξάδελφός της είχεν ό- 
¡λόσει εις αυτήν αιώνιον έρωτα, αυτή δέ ήρ- 
χετο κ’ έπρογευμάτιζεν οτε ήτο ώραΐος καιρός.

Ή ταλαίπωρος κύρη έτέρπετο την στιγμήν έ- 
κείνην, —  ήτο δοοσώδης καί φαιδοά πρωία—  
αναπολούσα εί; τήν ¡χνή;χην αυτής τά τε ¡κε- 
γάλα καί ¡χικρά τού έρωτός της γεγονότα καί 
τάς έπελθούσας καταστροφάς. Ό ήλιος έπέ- 
λαμπε τόν παλαιόν τοίχον,διερρωγότα καί σχε
δόν ετοιμόρροπου, ον ή ιδιότροπος κληοονό;κος 
είχε ρητώς απαγορεύσει νά έγγίσωσι, καίτοι ό 
Κορνουαγέ έπανελάμβανε συνεχώς πρός τήν σύ
ζυγόν του, οτι -/¡¡χέραν τινά ήθελε π .Ια χώ σει 
άνθρω πον.

Τήν στιγμήν εκείνην εκοουσεν εις την θύ
ραν 6 γραμματοκομιστής κ’ έπέδωκεν εις τήν 
κυρίαν Κορνουαγέ έπιστολήν, ήν έδραμεν εκείνη 
κομίζουσα εις τόν κήπον καί κραυγάζουσα :

—  Κυρία ! γράμμα !
"Εδωκε δ’ αϋτό εις τήν κυρίαν της λέγουσα :
—  Αυτό δέν έπεριμένατε ;
Αί λέξεις αύται αντήχησαν τοσούτον ΐσχυ- 

ρώς εις τήν καρδίαν τής Ευγενίας όσον καί 
¡κεταξύ τών τοίχων τής αυλής καί τού τοίχου.

—  Παρίσια ! Ίδικόν του. είνε ! Έπέστρεψε!
Ή Ευγενία ώχρίασε κ’ έκράτησεν έπί στιγ

μήν τήν έπιστολήν. ‘Η καοδία της έπαλλε τό
σον βιαίως, ώστε αδύνατον ήτο εις αυτήν νά 
τήν άποσφραγίσ·/) καί άναγνώση. Ή Άννέτα 
έ;κεινεν όρθία, στηρίζουσα έπί τών ισχίων τάς

εϊράς της, ή δέ χαοά της έφαίνετο έξατικι- 
0[χένη ούτως είπεϊν διά τών ραγάδων τής με- 

λαψής της ¡/.ορφής.
—  Διαβάστε το λοιπόν, κυρία !
—  Ά χ , Άννέτα, διατί έπιστρέφει εις τό 

Παρίσι ένώ έφυγεν άπό τήν Σω;κύρην ;
—  Διαβάστε, νά ίδήτε !
Ή Ευγενία άπεσφράγισε τήν έπιστολήν τρέ- 

¡χουσα. 'Έπεσε δ' έξ αυτής έπιταγή έπί τού Ιμ- 
πορικού οίκου Α1 Γ ρ α α ιχ  καί Κ ο ρ μ ί τής
Σωμύρης. Ή Άννέτα έκυψε καί τήν έλαβε.

« 'Α γ α π η τ ή  μ ου  έζαδέ-Ιψη  . . . »
—  Δέν είμαι πλέον Ευγενία, διελογίσθη, καί 

ή καρδία της συνεστάλη.
«Θά ¡κάθετε . . . »
—  "Αλλοτε δέν ;κοϋ ώμίλει ε’ις τόν πληθυν

τικόν, είπεν ή νεάνις, καί σταυρώσασα τους 
βραχίονας δέν έτόλ;κησε ν’ άναγνώση περαι
τέρω,ένώ οί οφθαλμοί της έπληρούντο δακρύων.

—  Άπέθανεν ; ήρώτησεν ή Άννέτα.
—  Δέν θά ¡κ’ έγραφεν, άπήντησεν ή Ευγενία, 

καί άνέγνω ολόκληρον τήν έπομένην έπιστολήν.
«Α γ α π η τ ή  μου  έζα ύ ι.ίφ η ,

• Θά ¡κάθετε πιστεύω ¡κέ εΰχαρίστησιν τήν 
έπιτυχίαν τών έπιχειρήσεών ¡χου. Μού έφέρατε 
τύχην, καί εγεινα πλούσιος. Ήκολούθησα τάς 
συμβουλάς τού θείου ¡χου, τού οποίου, καθώς 
καί τής θείας ¡χου, πρό ¡κικρού έ;χαθον τόν θά
νατον άπό τόν κύριον Δέ Γρασέν. Ό  θάνατος 
τών γονέων ¡κας είνε πράγμα φυσικόν' καί ή

¡κεϊς θά τούς άκολουθήσωμεν. Ελπίζω ότι σή
μερον είσθε παρηγορη[κένη. Τίποτε δέν άνΟί— 
σταται εί; τόν χρόνον, τόρα τό αισθάνομαι. 
Ναι, άγαπητή μου έξαδέλφη- δυστυχώς δι’έμέ 
ό καιρός τών ονείρων παρήλθε. Τί νά γείνγ, ! 
Έπέρασα πολλούς τόπους κ’ έσκέφθην πολύ 
περί τής ζωής. Άπό παιδίον,— οτε άνεχώρησα 
—έγεινα άνθρωπος ώριμος, καί σκέπτομαι σή
μερον περί πραγμάτων, τά οποία ούδ'έσυλλο- 
γιζόμην καν άλλοτε. Είσθε έλευθέρα, έξαδέλφη 
μου, καί είμαι άκόμη έλεύθερος. Τίποτε κατά 
τά φαινόμενον δέν ¿μποδίζει τήν πραγματοποί- 
ησιν τών παιδικών μας σχεδίων. Άλλ’ ή χρη- 
στότης τού χαρακτήοός μου δέν μού έπιτρέπει 
νά σάς κρύψω τήν σημερινήν μου θέσιν. Δέν έ- 
λησμόνησα, οτι έχω δώσει λόγον. Ένθυμήθην 
πάντοτε , καθ’ ό’λας μας τάς οδοιπορίας, τόν 
μικρόν ξύλινον σκάμνον . . . »

Ή Ευγενία ήγέρθη, ώς άν εύρισκετο έπί ά- 
νημμένων άνθράκων,καί μεταβάσα έκάθισεν έπί 
μιάς τών βαθμιδών τής αύλής.

« . . τόν μιχ.ρον ξύλινον σκάμ.νον, έπί τού ό
ποιου ώρκίσθημεν ν’ άγαπώμεθα πάντοτε, τόν 
διάδρομον, τήν στακτόχρουν αίθουσαν, τόν μι
κρόν μου κοιτώνα, καί τήν νύκτα έκείνην,κατά 
τήν όποιαν μέ τόσην εύγενή μεγαλοδωρίαν μού 
κατεστήσατε τό μέλλον μου εύκολώτερον. Ναί, 
αί άναμνήσεις αύταί μού ΰπεστήριξαν τό θάρ
ρος μου, κ’ έλεγον κατ’ έμαυτόν ότι μέ συλλο- 
γίζεσθε πάντοτε, όπως σάς έσυλλογιζόμην πολ- 
λάκις, κατά τήν ώραν τήν οποίαν είχομεν συμ
φωνήσει. Έκυττάζπτε πολλάκις τά σύννεφα τήν 
έννάτην ώραν ; τά έκυττάζατε , βέβαια. Δέν 
θέλω λοιπόν ν' άπαρνηθώ αγάπην τόσον ίεράν 
δι’ έμέ' οχι, δέν πρέπει νά σάς άπατήσω. Πρό
κειται δι’ έμέ, αυτήν τήν στιγμήν, νά συνάψω 
συγγένειαν, ήτις άνταποκρίνεται εις τάς περί 
γάμ,ου ιδέας μου. Ό έρως έν τώ γάμω είνε χί
μαιρα. Ή πείρά μου σήμερον μού λέγει , οτι 
πρέπει κανείς νά ύποταχθή εις όλους τούς κοι
νωνικούς νόμους, καί νά προσέξν),νυμφευόμενος, 
εις ολας τάς άπαιτήσεις τού κόσμου . Μεταξύ 
μας υπάρχει διαφορά ηλικίας, ήτις θά είχεν, 
έξαδέλφη μου, μεγάλην έπιρροήν καί έπί τού ι- 
δικού μου καί έπί τού ίδικού σας μέλλοντος. 
Δέν ομιλώ περί τών έξεών σας, τής άνατροφής, 
τών ήθών σας, τά όποια πάντα εινε όλοις διά
φορα τής ζωής τών Ιίαρισίων, καί δέν ήθελον 
άνταποκρίνεσθαι εις τά μέλλοντα σχέδιά υ.ου. 
’Εγώ έχω σκοπόν νά άνοίςο» την οικίαν μου, 
νά δέχωμαι κόσμον πολύν, . . νομίζω δέ, κα
θόσον ενθυμούμαι, ότι σείς προτιμάτε τόν ή- 
συχον καί άτάραχον βίον. Είμαι ειλικρινής, 
καί θέλω νά σάς κάμω κριτήν τής θέσεώς μου. 
Πρέπει νά τήν μάθετε, καί εχετε δικαίωμα νά 
τήν κρίνετε. Σήμερον έχω όγδοήκοντα χιλιά
δας λιβρών εισόδημα. II περιουσία αύτή μού
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έπιτρέπει νά συνδεθώ μετά τής οικογένειας Δω
βριών, τής οποίας ή κληρονόμος, νεάνις δεκα
εννέα έτών. μού φέρει προίκα τό όνομά της, 
ένα τίτλον, τό αξίωμα αύλικοΰ ευπατρίδου τού 
Βασιλέως, καί λαμπράν θέσιν κοινωνικήν. Πρέ
πει νά σάς ομολογήσω, άγαπητή μου έξαδέλφη, 
ότι δέν άγαπώ διόλου τήν δεσποινίδα Δωβριών. 
Άλλά νυμφευόμενος αύτήν, έξασφαλίζω εις τά 
τέκνα μου κοινωνικήν θέσιν,τής όποιας τά πλε
ονεκτήματα θά είνε άνυπολόγιστα μίαν -¡¡μέ
ραν. Αί μοναρχικαί ίδέαι ένισχύονται καθ’ έ- 
κάστην ώστε μετά τινα έτι ό υίός μου, γινό
μενος μαρκήσιος Δωβριών, έχων εισόδημα δι
αρκές καί άναπαλλοτ ί̂ωτον τεσσαράκοντα χι
λιάδων φράγκων, θά όύναται νά καταλάβγ οί- 
ανδήποτε θελήσ·/) δημοσίαν θέσιν. Έχομεν κα
θήκον νά φροντίζωμεν διά τά τέκνα μας. Βλέ
πετε λοιπόν, έξαδέλφη μου, μέ πόσην ειλικρί
νειαν σάς έκθέτω τήν κατάστασιν τής καρδίας 
μου, τών έλπίδων μου καί τής περιουσίας μου. 
Σείς έλησμονήσατε ίσως τά παιδικά μας παί- 
γνια μετά έπτά έτών άπουσίαν. Τό κατ’ έμέ, 
ούτε τήν εύμένειάν σας ούτε τούς λόγους μου 
έλησμόνησα.Τούς ένθυμούμαι ολους, και αυτούς 
τούς πλέον άπερισκέπτους, τούς όποιους νέος 
όλιγώτερον έμού ευσυνείδητος, μή έχων καρ
δίαν τόσον νέαν καί τόσον χρηστήν όσον έγώ, 
ούδέ θά έσυλλογίζετο ίσως πλέον. Όταν λοι
πόν σάς λέγω, ότι σκέπτομαι νά συνάψιο γά
μον συμφέροντα,καί ότι ενθυμούμαι άκόμη τούς 
παιδικούς μου έρωτας, τί άλλο έννοώ, ή ότι εί
μαι πάντοτε εις τήν διάθεσίν σας, ότι σάς κα
θιστώ κυρίαν τής τύχης μου, καί ότι, άν πρό
κειται νά παραιτηθώ πάσης κοινωνικής μου φι
λοδοξίας, είμαι έτοιμος ν' άρκεσθώ εις τήν α
πλήν εκείνην καί ήρεμον ευδαιμονίαν, τής ό
ποιας μού παοέσχετε τόσην συγκινητικήν ει
κόνα ;»

—  Τάμ, τα, τά, Τάμ., τα, τά, . . . έτραγφ- 
δησεν ό Κάρολος, κατά τόν σκοπόν τού Non 
piu andrai, περαίνων τήν έπιστολήν αυτού, καί 
ύ-έγραψε κατευχαριστημένος :

■ Ό  άοω5ΐω;κένο5 αα; ίξάδελφο;
» ΚΑΡΟΛΟΣ».

—  'Σ τήν οργήν ! έψιθύρισε, πολύ ευγενικά, 
μου φαίνεται, τής τά είπα.

Καί ζητήσας τήν επιταγήν, προσέθηκεν
«Τ. Γ. Σάς έσωκλείω επιταγήν έπί τής οι

κίας Δέ Γρασέν, ές οκτώ χιλιάδων φράγκων εις 
χρυσόν, εις διαταγήν σας, εις έξόφλησιν τού 
κεφαλαίου καί τών τόκων τού ποσού, τό ό
ποιον είχατε τήν καλωσύνην νά μού δανείσετε. 
Περιμένω άπό τό Βορδώ έν κιβώτιο·/, περιέχον 
μερικά πράγματα, τά όςτοία θά μού επιτρέψετε 
νά σάς προσφέρω, εις δείγμα τής αίωνίας μου 
ευγνωμοσύνης. Τήν κομμοθήκην μου ήμπορείτε 
νά ρ.ού στείλετε διά τής ταχυδρομικής άμάξης,
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εις Παριβίους, εις τό μέγαρον Δωβριών, όδός 
Ίλλερέν-Βερτέν».

—  Διά τής ταχυδρομικής άμάξης ! είπεν ή 
Ευγενία. Πράγμα διά τό όποιον θά έδιδα χι- 
λιάκις τήν ζωήν μ,ου !

Εντελής καί φοβερά καταστροφή !
Τό σκάφος έβυθίζετο άρδην έν μέσω τώ ώκε- 

ανώ των ελπίδων.
ΙΙολλαί γυναίκες, έγκαταλειπόμεναι ύπά του 

έραστού των χάριν αντιζήλου, φονεύουσιν αυ
τήν καί φεύγουσιν εις τό άκρον του κόσμου,κα- 
ταλήγουσαι είς τό ίκρι'ωμ.α ή ε’ις τον τάφον. 
Είνε δέ ώραϊον τούτο βεβαίως καί ποιητικόν .Τό 
έλατήριον του εγκλήματος είνε υψηλόν καί βί- 
αιον πάθος, έπιβάλλον είς την ανθρώπινον δι
καιοσύνην.

“Λλλαι κλίνουσι την κεφαλήν καί ύποφέρου- 
σιν έν σιγή,- διέρχονται δέ οϋτω τόν βίον έγ- 
καρτερούσαι καί θνήσκουσαι,κλαίουσαι καί συγ- 
χωρούσαι, προσευχόμενα·, καί ένθυμούμεναι μέ
χρι του τελευταίου των στεναγμού. Τούτο είνε 
έρως- ερως άληθής, έρως αγγέλων, έρως υπερή
φανος, ζών καί θνήσκων έκ τής οδύνης του.

Τοιούτον δέ υπήρξε τό αίσθημα τής Ευγε
νίας μετά τήν άνάγνωσιν τής φοβερής εκείνης 
επιστολής.

"Εστρεψε τά βλέμ.ματά της πρός τόν ουρα
νόν, ν ' ένθυμήθη τούς υστάτους τής ρ.ητρός της 
λόγους, ήτις διά βλέμματος μαντικού είχε διί- 
δει τό μέλλον,ώς δίάβλέπουσιν αυτό ενίοτε οί έ- 
πιθάνατοι. Είτα δέ, άναμιμνησκομένη τού προ
φητικού θανάτου καί τού προφητικού βίου τής 
μητρός της, άνεμέτρησε δι' ενος βλέμματος ό- 
λην αυτής τήν μοίραν καί είδεν, ότι ούδέν άλ
λο τή άπέμενε πλέον ή νά τανύση τάς πτέρυ
γας πρός τόν ουρανόν καί νά ζήση έν προ
σευχή μέχρι τής ημέρας τής άπελευθερώσεώς 
της.

—  Ή μήτηομου είχε δίκαιον,είπε κλαίαυσα. 
Ή μοΐρά μου είνε βάσανος καί θάνατος.

Βραδυπατούσα μετέβη άπό τού κήπου είς 
τήν αίθουσαν. Δέν διήλθε, παρά τήν συνήθει
άν της, τόν διάδρομον- άλλ’ άνεύρε τήν ά- 
νάμνησιν τού έξαδέλφου της έν τη γηραια έ- 
κείνγ, τέφρα αιθούση, έν ή έκειτο πάντοτε επί 
τής εστίας μικρόν πινάκιον, όπερ μετεχειρί- 
ζετο κατά τό πρόγευμά της μετά τής έκ πα- 
λαιάς άργίλλου των Σεβρών σακχαροδόχης.

■Unit«. το-.,Ι

Ό  κακός έκχύνει κατά των άλλων τό όλι- 
γώτερον μέρος τής χολής του καί τό άσθενέ- 
στερον. Τό πλεϊστον τής κακίας του μένει έν ! 
έαυτώ καί τόν πνίγει.

Μ Α Ρ Τ Ι Ε

Απανταχού σχεδόν τής 'Ελλάδος έπικρα- 
τεΐ συνήθεια νά προσδένωσι άνω τού καρπού 
τής αριστερής ή καί άμφοτέρων των χειρών των 
παιδιών κεκλωσμένα νημάτια έρυθρά καί λευ
κά. ΙΊοιούσι δέ τούτο διά  ret /η) τά  π ιη ν η  ή 
διά  νά ¡ ιή  τά  κάψα ( ¡ t avplap)  ό η .Ιιος , ώς 
λέγουσι.Τά κλωσμάτια προσδένονται τή πρώτγι 
τού Μαρτίου, άποσπώνται δέ τή τελευταία η
μέρα τού αυτού μ.ηνός, καί διά τούτο καλούν
ται κοινώς Μ ά ρ τ ις .

Ή άνά πάσαν τήν Έλλ.άδα έξάπλωσις τού 
έθους τούτου τεκμηριοΐ τήν παλαιότητα αύ- 

I τού. "Αν παραδεχθώμεν τήν υπό τής συμ,βολι- 
κής σχολής των μ.υθολόγων προτεινομ.ένην έρ- 

j μηνείαν, έπειδή τό λευκόν χρώμα εινε κατ'αύ- 
I τήν σύμβολον τού πρωινού καί έν γένει τού ά- 
I σθενεστέρου φωτός τού ήλίου, τό δ’ έρυθρόν τού 

μεσημ.βρινού καύματος1, έπεται ότι κατά τόν 
έν ταϊς δεισιδαιμονίαις συχνάκις έφαρμοττό- 
μενον νόμον τής όμοιοπαθείάς, τά έρυθρά καί 
λευκά κλωσμάτια σκοπούσι τήν άπέλασιν παν
τός έκ τού ηλιακού θάλπους κακού. Πάντως 
δέ έθεωρούντο αποτρεπτικά τών δεινών,ώς συν- 
άγομεν καί έκ τής χρήσεως αυτών έν μαγγα- 
νείαις, ής ποιούνται μνείαν άρχαΤοί τινες συγ
γραφείς. Ό Άρτεμίδωρος έν τοίς Όνειροκρι- 
τικοϊς (Λ’, 79) συσχετίζει τούς ποικίλους ε
ρίων στεφάνους τή, σκευή τών μαγισσών ό Βιρ- 
γίλιος έν τοΐς ΒουκολικοΤς (VIII, 73 κε) ανα
φέρει πολυχρώμ.ους μίτους περιδενομένους τρις 
περί εικόνα έρωμένου πρός σαγήνευσιν αυτού, 
καί άλλ.αχού ΰποτίθησι ποεσβύτιδα ένούσαν 
διά τριπλού κόμβου τρεις πολυχρώμους στή
μονας πρός τέλεσιν φίλτρων'’ · ό δέ Πετρώνιος 
μέμνηται όμ.οίας μ.αγγανείας, τής περί τόν 
τράχηλον δέσεως πολυχρώμου στήμ.ονος3.

’Αλλά καί ρητώς άναφέρεται ύπό βυζαντια- 
I κών συγγραφέων ή χρήσις βεβαμμένων κλω- 

σμ.ατίων ώς αποτρόπαιων ή προβασκανίων. Ό 
τής έκκλησίας πατήρ Ιωάννης ό Χρυσόστομ.ος 
λέγει έπί λέξει ταύτα : «Τί άν τις είποι τά 
»περίαπτα, καί τούς κώδωνας τούς τής χει- 
ορός έζηρτημένους καί τό ν  κόχχινον στήμονα  
»καί τά άλλα τά πολλής άνοιας γέμοντα,δέον 
»μηδέν έτερον τώ  π α ιδ ί π ε ρ ιι ιθ έ ν α ι άλλ' ή 
»τήν άπό τού σταυρού φυλακήν ;'» . Ό δέ σχο-

1 . Ιΐλ· Nork, Ely m. niylli. Real -  Wörterbuch λ. 
F a r b e ,  X. I I ,  o. 1 1 .  Πρός Ιϊίσχυσιν τής γνοίρ,η; χαί
της υέριχαι καί ό ιχαρα χιϊΐ Ύγίνω μϋΟος (13G) περί 
χοΟ μόσχου χοΟ Μίνω, τοϋ Εναλλάαοονχοί χρί; xíj; ή- 
μίρας /ρώμα, ήχοι λευκόν Ερυθρόν καί μίλαν, είκονί- 
ζονχο; ίί τόν ήλιον.

2. Vergil., Dir. 371.—ιιλ. καί Nemes , Eel. I V .

3 .  P e l r o n . ,  S a l y r .  1 3 1 .
4. Ί ω .  Χρυσοαχ. εις Α ’  "ρ ό ;  ΚορινΟ. 12, 7 χ. Γ ,  ο. 
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λιαστής Γρηγοοίου τού Ναζιανζηνού Βασίλειος 
γράφει ομοίως : «Περιάμμ.ατα κατά τά ς  χ ε ιρ  ας 
»κ α ί τους β ρ α χ ίο ν α ς  καί τους αυχένας, χ .Ιώ - 
ισ μ ά τ ιά  τ ιν α  β εδα μμενα . . . τά ύπό τών γρα- 
»ιδίων το ΐς  β ρ έ γ εσ ιν  έπ ιδεσμοΰμενα  έπι(ψι)θυ- 
»ριζουσών είς αποτροπιασμόν»'.’’Εν τινι δ’άν- 
εκδότφ λεξικώ φέρονται ταύτα : «Πέριάμ.ματα 
»τά κατά τούς τραχήλους καί τά ς  χ ε ϊρ α ς  καί 
»τούς πόδας βεδαμμένα  χ2 ω σμ ά τια , άτινα αί 
»γυνα ίκες π ε ρ ιά π το υ σ ι»2. Ούδεμία νομίζομεν 
υπάρχει αμφιβολία περί τής ταύτότητος τής 
βυζαντιακής μετά τής σημερινής έλλ.ηνικής 
δεισιδαιμονίας τών περιάπτων τού Μαρτίου. 
Ού μόνον δέ παρά τοΐς βυζαντίνοις, άλλά καί 
παρά τοΐς άρχαιοτέροις Έλλησιν άνευρίσκομ,εν 
αυτήν ταύτην τήν δεισιδαιμονίαν, ή τουλά
χιστον συνήθειαν όμοιοτάτην αυτή. Έν τοΐς 
Έλευσινίοις μυστηρίοις, κατά τήν μαρτυρίαν 
τού Φωτίου, »οί μύσται, ώς φασι, κοόκγ τήν 
»δεξιάν χεΐρα καί τόν πόδα άναδούνται’ καί 
»λέγεται τούτο κροκοΰν»3. Ώς είκ.άζουσιν οί 
αρχαιολόγοι, έγίνετο ϊσως ή περίδεσις έν Κρό
κων. τής Έλευσΐνος ύπό τών Κροκωνιδών, τών 
απογόνων τού υιού τού Τριπτολέμου Κροκω- 
νος1.

Έν τή Έ ο ρ το ^ ο γ ία  αύτού (σ. 256), πρα
γματευόμενος τά περί τών Έλευσινίων, ό Αύ
γουστος Μόμμσεν φρονεί, ό’τι ίσως ή τών πο
λύ χρ ώμων στημόνων δεισιδαιμονία εχει τήν 
αρχήν έκ τής κρόκης τών μυστηρίων. Τό αν
τίθετον φαίνεται ήμϊν πιθανώτερον, ότι μάλ
λον ή έν τοΐς Έλευσινίοις συνήθεια προήλθεν 
έκπαλαιτάτης δημώδους δεισιδαιμονίας.Τούτο 
δέ συνάγομεν έκ τής ύπάρξεως όμοίων ή ανα
λογών έθίμων παρά διαφόροις λαοΐς. Οί Ρω- 
μούνοι περιδένουσι τή πρώτη Μαρτίου πειί τόν 
αριστερόν βραχίονα έρυθράν καί λευκήν μ.ετα- 
ξίνην κλωστήν, είς ήν είνε προσδεδεμένον άρ- 
γυρούν νόμ.ισμα. Τή δέ τελευταία ήμερα τού 
μηνάς άποκόπτουσιν αύτήν,άγοράζουσι διά τού 
νομίσματος τυρόν καί έρυθρόν οίνον, τρώγουσι 
δε καί πίνουσι ταύτα ύπό ροδήν, είς τής όποιας 
τους κλώνας ρίπτουσιν είτα τήν κλωστήν3. 
άλλ’ Γσως τήν συνήθειαν ταύτην παρέλαβον οί 
’Ρωμούνοι έκ τών Ελλήνων. Δυσκόλως όμως 
δύναταί τις νά παραδεχθή, ότι έκ τής έν τοΐς 
Έλευσινίοις μυστηρίοις τελετής προήλθαν ή 
τε χρήσις πολύχρωμων μίτων έν μαγγανείαις 
καί ή τά μάλιστα διαδεδομένη παρά τοΐς βο-

1. Έν Ικδόσιι Γρηγορίου τοΟ ΚορινΟίου υπό Basl 
κ α ί  S c h a e f e r  σ .  8 7 4 .

2 .  Λ ό χ .  α .  8 7 4 - 5 .  —  U e m s t c r l i u s i u s  ε ί ;  ϋ - / ο λ .  Ά -  
ρ ω χ ο = .  Ι ί λ ο υ χ .  51IU a. 1 9 ( 1  κ .

3 .  Φ ω χ .  λ .  κροκυϋν  π .  1 8 0 ,  7 .

4 .  S c l i o e m a n i i ,  G r i e e h  A l l e r l h .  3 η  ί '*δ .  χ Β ' s . 3 9 0 .

5 .  D c r b l i c h ,  Land u. L e u t e  in  M o l d a u  und W a 
l a c h e i .  1 8 5 9  3 -  1 6  1 .

ρείοις λαοΐς πρόληψις, ή άποδιδούσα έξαιρετι- 
κήν δύναμιν είς τήν έρυθράν κλωστήν1. Κατά 
τά δανικά δημ,οτικά άσμ,ατα, οί ήρωες εδενον 
περί τό κράνος έρυθράν μεταξίνην κλως-ήν πρός 
αποτροπήν κακών έν τ·7ί μάχη2. Έν Βενδική 
περιδένουσι τήν χε'ίρα τών παιδιών κατά τό 
βάπτισμα δι’ έρυθράς μετάξης3. Τήν κεφαλήν 
τών νηπίων ευθύς γεννωμένων καλύπτουσιν ε
νιαχού τής Σουηδίας διά λινού σκούφου, έχον- 
τος έρυθράς καί κιτρίνας ταινίας1. Έν Άβελ- 
λάνδη ή νύμφη φέρει περί τόν τράχηλον έρυ
θράν κλωστήν5. Έν Βελγική περιδένουσι δι’ έ
ρυθράς κλωστής έπίσης τόν τράχηλον τών φα- 
γόντων δηλητηριώδη χόρτον κτηνών πρός θε
ραπείαν0. Έδυνάμεθα καί άλλα πλείονα νά 
παραθέσωμεν μαρτύρια, άλλά νομίζομεν ότι 
τά μνημονευθέντα άρκούσι πρός κατάδειξιν τής 
παλαιότητος τής τοιαύτης συνήθειας καί τής 
μεγάλης διαδόσεως αυτής.

Ν .  Γ .  Π ο Λ ίΤ Η ε .

ΓΑΜΟΙ ΕΝ ΕΓΡΩΠΙΙι

Κατ' έπίσημον τινά άπογραφήν τής ιταλικής 
Κυβερνήσεως περιλαμβάνουσαν περίοδον 15 έ- 
τών 1865— 1880, ό μέσος ό’ρος τών τελουμ,έ- 
νων γάμ.ων έτησίως έπί 1000 κατοίκων έν τοΐς 
διαφόροις Ινράτεσι τής Ευρώπης έχει ώς εξής· 
έν ’Ιταλία 7 , έν Γαλλία 8, έν Σκωτία 7, έν ’Ιρ
λανδία 5, έν Γερμανία 9, έν Αυστρία 8, έν Ουγ
γαρία καί Τρανσυλβανία 10, έν Κροατία καί 
Σλαβονία 10, έν Ελβετία Τ’, έν Βελ.γίω 7, έν 
Όλλ.ανδία 8, έν Σουηδία 7, έν Νορβηγία 7, 
έν Δανία 7, έν Ισπανία 7 έν ‘Ρουμανία 7, έν 
Ελλάδι 6, έν Σερβία 11, έν Φιλανδία. 8, έν 
τή Ευρωπαϊκή 'Ρωσσία 10, έν τή ρωσσική Πο
λωνία 8. Ως φαίνεται έκ τών ανωτέρω αρι
θμών, πλήν τινων εξαιρέσεων ή αναλογία τών 
γάμων πρός τόν πληθυσμόν έκαστου Κράτους 
ολίγον ποικίλλει έν Εύπώπη. Οί έξαιρετικώς 
μικροί άριθμοί,οί παρατηρούμενοι έν ’Ιρλανδία, 
Σουηδία καί Νορβηγία οφείλονται πιθανώς είς 
τήν ίσχυράν μετανάστευσιν τών νέων άνδρών έκ
τών -/ωρών τούτων. Οί έκ τοϋναντίου έκτά- '  » *
κτως μεγάλοι άριθμοί έν Αυστροουγγαρία έξη— 
γούνται έκ τής έπικρατούσης είς τούς δύο τού
τους τόπους μεγάλης θνησιμότητος, καθότι

1 . R o e h l m l z ,  D e u l s e h e r  G l a u b e .  1 8 G 7  σ .  2 0 4  2 1 2  

( D e r  r o l l t e  F a l t e n ) . —  F .  L i e b r e c l i t ,  Z u r  V o l k s k u n d e .  
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r..i. ( D e r  l i e g e n d e  F a d e n ) .
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5 -  W o l f ,  H e i l  r a g e  z u r  d e u t s c h e n  M y t h o l o g i e  I ,  
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γνωστόν είνε ότι οί πρόωροι των γονέων θά
νατοι γίνονται άφορμή πολλών γάμων, τούτο 
δ’ άποδεικνύεται /.ατά τά ϊτη, άτινκ έπακο- 
λουθοΰσιν, ίσχυράν τινα επιδημίαν.

Σχεδόν απανταχού ή γυνή νυμφεύεται με
ταξύ τού 20 καί 25 έτους τής ηλικίας αυτής. 
Έν Βαυαρία ό άνήρ έρχεται εις γάμον συνήθως 
μεταξύ τού 30 καί 40 έτους' τό οριον δέ τούτο 
τής ηλικίας όμολογεΐται ώς τό άνώτερον έξ ό
σων άναφέρουσιν αί διάφοραι άπογραφαί. Περί 
τής Βαυαρίας όμως προκειμένου, ανάγκη νά ση- 

ειωθή ότι μόνον άπό τού 18ΰ8 ό μεταξύ έν- 
εών γάμος έγένετο όλως ελεύθερος, πρότερον 

δέ κάτοικοι ενδεείς δέν ήδύναντο νά έλθωσιν 
εις γάμον άνευ άδειας τής δημοτικής αρχής' 
σημειωτέον πρός τούτοις ότι είνε ή γερμανική 
χώρα, ήτις αριθμεί τά πλείονα νόθα. Έν Αυ
στρία ενώ οι άνδοες νυμφεύονται μ,εταξύ τού
24 καί 30 έτους, αί γυναίκες πράττουσι τούτο 
μεταξύ τού 34 καί 40 έτους. Έν Ουγγαρία αί 
γυναίκες νυμφεύονται μεταξύ τού 24 καί 30 
έτους, έν Σουηδία μεταξύ 20 καί 30 έτών, έν 
Δανία οί πλεΐστοι τών άνδρών καί γυναικών 
μεταξύ 25 καί 30 έτών, ίσος δ’ αριθμός γυ
ναικών μεταξύ 30 καί 35 έτών. Ή Ευρωπαϊκή 
'Ρωσσία παρουσιάζει τό μοναδικόν φαινόμ.ενον 
ότι έν αυτή οί πλειότεροι άνδρες νυμφεύονται 
έν ηλικία κατωτέρα. τών 20 έτών, ή μεταξύ 
τού 20 καί 30 έτους. Μήπως άρά γε έπ’ έλ- 
πίδι απαλλαγής άπό τής στρατιωτικής υπη
ρεσίας ·, Καί αί γυναίκες δ’ έν Ρωσσίγ νυμφεύ
ονται έν ηλικία κατωτέργ τών 20 έτών, κατά 
τά δύο τρίτα. Έν Έλβ ετία άνδρες καί γυναί
κες νυμφεύονται έν τή αυτή ηλικία, τουτέστιν 
άπό 21 μέχρι 31 έτών. Έν 'Ρουμανία οί μέν 
άνδρες νυμ.φεύονται κατά τό πλεΐστον μεταξύ 
18 καί 25 έτών, όλιγώτεροι δέ μεταξύ 25 καί 
35' αί γυναίκες νυμφεύονται μεταξύ 18 καί
25 έτών.

Έν κεφαλαίω είπεΐν ό γάμος έν ηλικία κα- 
τωτέρα τών 20 έτών είνε έξαίρεσις δι’ άμφό- 
τερα τά γένη, ό μέγιστος δ’ αυτών άριθμός 
παρατηρεΐται μεταξύ τού 20 καί 30 έτους. 
Γνωστόν δ’ άλλως ότι οί πρόωροι λεγόμενοι 
γάμοι γίνονται άφορμή καί προώρου θανάτου 
εις τούς συζύγους. Εις τινα; χώρας ή οίκονο- 
ικη καί κοινωνική κατάστασις φαίνεται έπι- 
ρώσα έπαισθητώς έπί τού γάμου' έν γένει ό- 

μ.ως ό πλεΐστος τών γάμ.ων άριθμός παρατη- 
ρεΐται έν τή ηλικία, τή ύπαγορευομένη ύπά 
τού φυσικού νόμου. Γεγονός ένδιαφέρον, οπερ 
σημειοί ή άπογραφή ήν έχομεν ύπ’όψει, είνε ή 
αΰξησις τής ηλικίας έκατέρων τών μερών κατά" 
τήν σύναψιν τού γάμ.ου' τούτο δέ βεβαίως προ
έρχεται έξ αιτίων οικονομικών.Ό όσημέραι δα
πανηρότερος καθιστάμενος βίος έχει ώς συνέ
πειαν τήν άναβολήν τού γάμου μέχρι τής

στιγμής, καθ’ ήν οί σύζυγοι θά είνε εις θέσιν 
νά ύφίστανται τά βάρη αυτού.

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Ή κυρία*** παρατηρεί ότι τά υποδήματα, 
άτινα τή έφερεν ό υποδηματοποιός, έσχίσθη- 
σαν μετά μιας ημέρας χρήσιν. Όθεν καλεΐ αυ
τόν ΐνα τού κάμν) τάς "δεούσας παρατηρήσεις. 
Ούτος λαμ.βάνει τά υποδήματα, τά έξετάζει 
καί μετά τινα σκέψιν λέγει'

—  ’Κατάλαβα τί συμβαίνει. Η κυρία θά 
τά ’φόρεσε καί ’βγήκε ’ς τόν περίπατο !

*
* ¥

Πρός άπόδειξιν τής ταύτότητος κακούργου 
τινός έρωτάται έν τώ κακουργιοδικείφ ό μάρ- 
τυς X.

Λ ιχα στν τ. Ητο μεγαλόσωμος ;
Μ ά ρ τ ιχ .  Όχι καί τόσιρ. ’Σάν τήν άφεντειά 

σας.
Λιχαπτής. Πώς ήτον έπάνω κάτω τά πρό

σωπό του;
Μ ά ρ τ ιχ .  Δέν είχε τίποτες ξεχωριστό. Έ

πάνω κάτω ’σάν τής εύγενείας σας, κύρ δικα
στή.

κ/ιχαστι}ζ. Δέν ήτον άλλοίθωρος ;
Μ ά ρ τν ΐ ·  Όχι δά καί τόσω πολ,ύ ’σάν τήν 

εύγενεία σας.
*

* *

Διάλογος οικογενειακός :
—  Αγαπητέ μου άνεψιέ. είμαι γραία, καί 

είσαι ό μόνος κληρονόμος μου. Δι’ εμέ είνε τό 
αύτό νά σού παραχωρήσω τήν περιουσίαν μου 
τόρα άμέσως, μέ τόν όρον νά μού χορηγής μέ
χρι τού θανάτου μου σύνταξίν τινα μικράν.

Ά ι·ε γ ιό ς . (Μετά ζέσεως). Βεβαιότατα, θεία 
μ.ου, όσον μικράν άγαπάτε.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Ο έρως σήμερον είνε κεκρυμμένος έντός τών 
παχειών προικών καί έκεΐθεν έκτοξεύει τά βέ
λη του.

Τών προγόνων ή δόξα είνε λάμψις φωτίζου- 
σα ε’ις τά ομματα πάντων τά ελαττώματα 
ή τάς άρετάς τών απογόνων.

Τό πρώτον έυ.πόδιον καθ’ οΰ ποοσκοούει ό 
οκνηρος εινε η οκνηρία του.

Α Θ ΙΚ Ε Σ Ι . "ΛΟί , . ’ ϊ ΚΗϊ "  Ε Α Δ Τ Ε ΙΑ  Ο ί-Ν Ο ΐΑΣ-


