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Πάν άντίτυπον μή φέρον τήν Ιδιόχειρον ΰπογραφήν τοΰ συγγραφέως είναι κλοπιμαίον 

καΐ καταδιώκεται κατά τόν νόμον. 



ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

Άφιερώθη τό παρόν σύγγραμμα προς τους έν Αμερική "Ελληνας 

άφ' ενός μέν προς τιμήν αυτών, διότι καίπερ έλθόντες είς τήν μεγάλην 

ταύτην χώραν δ'λως άπαράσκευοι καί άνευ τών αναγκαίων εφοδίων 

τής εκπαιδεύσεως κατώρθωσαν δμως διά τής εντίμου δραστηριότητος 

των και τής κληρονομικής ιδιοφυΐας των νά παλαίσωσι νικηφόρως έν 

τφ άγώνι τοΰ βίου καί καταλάβωσιν επιφανή μεταξύ τών εποίκων ξέ

νων θέσιν καί νά τιμώνται καί τιμώσι τό έλληνικόν Ονομα, άφ' έτερου 

δέ ινα κεντρισθή ή επιθυμία καί δ ζήλος αυτών είς τήν σπουδήν καί 

μελετην τών πατρίων, διότι ιοϋτο είναι-πλέον άναγκαίον, δηλαδή ό έν 

Αμερική Ελληνισμός διά τής ενδελεχούς καί αδιάκοπου. σπουδής τών 

πάτριων να άνέλθη καί εις ύψηλοτέρας πνευματικάς σφαίρας καί κα-

ταλαβη την έμπρέπουσαν είς τήν ποργονικήν του δόξαν θέσιν ώς στοι-

χείον προόδου καί πολιτισμού. 

Επειδή ή συγκομισθείσα υλη διά τό σύγγραμμα άνήλθεν είς σε

λίδας 1400 περίπου κατά τόν τύπον τών μέχρι τοΰδε έκδοθεισών ελλη

νικών ιστοριών, δ'στις είναι ό τής Μαρασλείου βιβλιοθήκης, κατά τόν 

όποιον έκαστη σελίς περιέχει 32 σειράς, εκάστη τών οποίων αποτε

λείται έκ 45-50 γραμμάτων, καί επειδή τό βιβλίον έκτυπούμενον κα

τά τόν τύπον 'τοϋτον θά έγίνετο πολύ ογκώδες καί δυσμεταχείριστον, 

εάν δέ πάλιν διηρείτο είς δύο τόμους, τό μέν θά έγίνετο δαπανηρότε-

ρον,-το δέ σπουδαιότερον θά έδιχοτομείτο καί θά έ'χανε τήν άναγκαίαν 

ενότητα του διά τόν μελετώντα, δ'στις ήδη διά τοΰ λεξιλογίου έν τω 

τέλει καίτοΰ πίνακος τών περιεχομένων άνατρέχων άπό σελίδος είς σε

λίδα ευκόλως μελετόί οιαδήποτε κεφάλαια αύτοΰ αποτελούντος πλέον 

ένιαίον καί άδιαίρετον σύνολο·^, διά ταΰτα πάντα έδώκαμεν μείζον 

σχήμα κατά πλάτος καί μήκος είς τάς σελίδας, ώστε εκάστη αντί 

τών 32 σειρών νά περιλάβη 38, εκάστη δέ σειρά αντί τών 45-50 γραμ

μάτων νά περιλάβη 55-60. Έτυπώσαμεν δέ πολλά έγγραφα διά στοι

χείων τών 8) δπερ ύπεβίβασε κατά 50 περίπου σελίδας τό δλικόν πο

σόν τών σελίδων. Οΰτω δέ έγένετο μονότομαν καί εύμεταχείριστον καί 

αί 1000 περίπου σελίδες αύτοΰ ίσοδυναμοΰσι προς 1400 τών άλλων 

ελληνικών Ιστοριών. Επομένως το παρόν σύγγραμμα είναι εύθηνότε-

ρον πάντων τών μέχρι τοΰδε έκδεδομένων τοΰ εί'δους του, διότι αί άλ-
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λαι έλληικαι Ιστορίαι, ώς δύναται τις να παρατήρηση εις το τψολό-

γιον τοΰ βιβλιοπωλείου "Ατλας, ϊσου περιεχομένου τιμώνται άντι 8 

και 10 δολλαρίων άνευ ουδεμίας εικόνος ή τοπογραφικού χάρτου και 

άδετοι, έν φ το ήμέτερον σύγγραμμα τιμάται άντι πέντε μόνον δολλα

ρίων, είναι χρυσόδετον έ δε χάρτης υπέρτερος, των δε εικόνων 6 χάρ

της της πολυτελείας και αΐ είκονογραφίαι ολοσέλιδοι και μόνον έπι 

της μιας προσόψεως των φύλλων τοϋ χάρτου επί της οποίας έ'χει την ει

κόνα ένος αντικειμένου ή συμπλέγματος αντικειμένων και τους χάρ

τας παντός ε'ίδους και άρα είναι και το τελειότερον και υπο έ'ποψιν καλ-

λιτεχνικήν, αναμφισβητήτως δε τελειότερον και ως προς το περιεχο-

μενον, ώς περιλαβον πάντα τα πορίσματα τών νεωτέρων επιστημονι

κών. Ιστορικών και αρχαιολογικών ερευνών, έτι δε και άλλας ανέκδο

τους άχρι τοΰδε πηγάς, πλείστας και άγνωστους εις τους προ ημών 

ιστορικούς. Αί δε 100 ολοσέλιδοι φωτογραφίαι περιέχουσι περί τάς 

πεντακόσιας εικόνας προσώπων, ζώων και άλλων διαφόρων αντικει

μένων. 



ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
«Ό συγγραφών την ΐστορίαν της έαυ-

τοδ πατρίδος ΐερον ίχπΧτι^οΐ π^ος αυ

τήν καθήκον. 

ΝΙΕΒυπη 

«Μείζον' οστ!ς άντ της αΰτοΰ πάτρας 

φίλον νομίζει το^το·/ ούδαμοΰ λέγω». 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ 

Ό αείμνηστος καθηγητής της ιστορίας εν τω Έθνικφ Πανεπιστημίφ 

Σπυρίδων Λάμπρος, προτιθέμενος να συγγράψη Ιστορίαν τοϋ δεσποτάτου 

Π ελοποννησου^ οΰτινος πρωτεύουσα έπΙ διακόσια έ'τη ΰπηρξεν ό Μυστράς, 

έπεζήτησε^ δια παρορμήσεώς του, δημοσιευθείσης εΙς το Σπαρτιακόν ήμερο-

λόγιον τοΰ 1909 ετους^ προς τους διδάσκοντας έν τη Λακωνική καΐ τους λοι

πούς έν αύτη λογίους και φίλους τών πατρίων δπως έπιδοθώσι πάση σπουδή 

εΙς την περισυναγωγήν και μελέτην τών λακωνικών τοπωνυμιών, δυναμέ

νη ν μεν ίΐαΐ άλλως πολλαχώς να συντέλεση εις τήν πλήρωσιν τών πολλών κε-

νών^ τα όποια παρουσιάζει ή μεσοχρόνιος Ιστορία τών Λακώνων, άλλα καΐ 

προς λύσιν τοίϊ ιστορικού ζητήματος, αν δ δεσπότης Έμμ. Καντα^ίουζηνός καΐ 

οί μετ' αυτόν διάδοχοί του εκαμον χρήσιν τοΰ συστήματος τών προνοιών έν 

Λακωνίςι^ ώς καΐ έν τη οίλλη ιΠελοποννήσφ, περί τών δποίων θα ιστορήσωμεν 

έν τφ οΐκείφ τόπφ. 

ίΕΓις τήν παρόρημησιν ταύτην τοΰ σοφοΰ ανδρός εΐχον ύποχρέοοσιν υπέρ 

πάντα άλλον ου μόνον ως λόγιος Λάκων καΐ εραστής τών πατρίων^ άλλα καΐ 

διότι γυμνασιάρχης ών τότε έν Σπάρτη ήδυνάμην εΐπέρ τι; καΐ όί^ος να αν

ταποκριθώ τόσφ μάλλον^ οσφ επρόκειτο περί ενισχύσεως έ'ργου, δι' οΰ έμελ

λε να άρθτ) ό πέπλος^ δστις έίίάλυπτε τόσον έκλάμπρους Ιστορικάς σελίδας 

της ιδιαιτέρας μας πατρίδος καΐ έσπευσα ου μόνον αύτοπροσιώπως και έπιτο-

πίως να λάβω πολλαχόθεν πληροφορίας, άλλα καΐ δια τών Επιθεωρητών της 

Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Λακεδαίμονος και Λακοίνικής, πέντε επαρχιών δηλ. 

μετά τών Κυθήρων^ έκοινοποίησα έγκύκλιον παραγγελίαν έκ μέρους τών Ε 

πιθεωρητών προς απαντάς τους δημοδιδασκάλους τών περιφερειών των, δπως 

έκαστος εξ ασφαλών πηγών περισυλλέξωσι πάσας, οΙασδήποτε τοπωνυμίας 

και τάς συνδεδεμένας τυχόν μετ' αυτών ίστορικάς παραδόσεις ή αρχαιότητας^ 

προσέτι δε άναφιέρωσι περί ών ηθών καΐ έθίμίον, ασμάτων, μοιρολογίων, πα

ροιμιών της έαυτοΰ περιφερείας έκαστος και ύποβάλλωσι δι' εκθέσεως των. 

Και τφ δντι άπετελέσθη, διά της περισυλλογής τούτων πολύτιμος θησαυρός^ 

έξ οΰ ποικίλα ζητήματα ήδύνατό τις να πραγματευθί;, διότι μας εισήγε 

καΐ εΙς στάδια ανεξερεύνητα καΐ ήνοιγε νέους ορίζοντας έν τη αναζητήσει τής 

Ιστορικής αληθείας. 'Έκ τούτων δε άντλήσαντες και έξ άλλων σχετικών ιστο

ρικών πηγών συνετάξαμεν πραγματείαν «Περί έποικήσεως Σλάβων, Αλβα

νών καΐ Βυζαντίνων έν Λακωνί(? καΐ τής επιδράσεως τών έποικων τού-
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των εΙς τους εθνικούς δρους τών κατοίκϋϊν»^ δι' ής διελευκαίνοντο σπουδαία 

κεφάλαια τής μεσαιωνικής ιστορίας της Λακωνίας. Το δε σπουδαιότερον ανα

τρέπονται αί περί έκσλαβισμοϋ τής^;*Πελοποννήσου θεωρίαι τοΰ άπαισίου 

μίσέλληνος Γερμανού Φαλμεράϋερ δί' άκαταγωνίστων έπιχείρημάτων, στηρι

ζόμενων έπι τών σλα;6ικών τοπωνυμιών άρδην πλέον και τελειωτικώς, τάς 

οποίας ατελώς έγνώρμζον σΐ προ έμοΰ ιστορικοί̂  οΐ άντιδράσαντες εις τάς μισ-

ελληνικάς έκείνας θεωρίας. 

Επειδή δμως παρετήρουν δτι, πλην τής αρχαίας ιστορίας τής Σπάρτης, 

ήτις ώς διδασκόμενη έν τοΤ» σχολείοις μετά τής άλλης ελληνικής ιστορίας, ήτα 

όπως δήποτε γνωστή, τόσον ή ιστορία τοΰ Μυστράς δσον και ή ιστορία τής 

Σπάρτης οΰ μόνον εις τους πολλούς, αλλά και εις αυτούς ακόμη τους λογίους 

καΐ διανοουμένους Σπαρτιάτας ήτο άγνωστος από τής ρωμαϊκής κατακτήσεως 

Ιδίως καΐ έντεΰθεν, καθ' δσον αΐ ένθεν κάχζΐ^εγ διεσπαρμέναι περί αυτών 

εϊιδήσείς δεν περισυνελέγησαν ύπ' ούδενός ώστε να άποτελέσωσβν εύσύνοπτόν 

τι ένιαϊον σύνοί.ον έπεδόθην διά ταΰτα εις τήν συναγωγήν τής τοιαύτης ΰλης. 

Έ ν τη προόδφ δμως τής εργασίας ταύτης επήλθε μοι κατά νουν νά συν

τάξω πλέον συνοπτικώς δσον τα δυνατόν, δλην τήν ιστορίαν καΐ άρχαιολογίαν 

τής Σπάρτης, καθ' δλας τάς περιόδους τοΰ βίου αυτής από τών αρχαιοτάτων 

χρόνων, βαρέως φέρων δτι, έν φ τών άλλων επισημότερων πόλεων τής "Ελλά

δος Αθηνών, "Λργους, Πατρών, προ πολλών χρόνων εΐχον δημοσιευθη ει-

δικαι ίστορίαι, τής ένδοξοτέρας πατρίδος μου Σπάρτης ουδεμία τοιαύτη εΐχεν 

ΐδει τό φώς, ώστε νά δύναται τις ώς έν κατόπτρφ νά §χη προ οφθαλμών τήν 

ολην σταδιοδρομίαν και έξέλιξιν τοΰ ιστορικού βίου αυτής κατά πάσας αύτοΰ 

τάς εκφάνσεις, τοΰ τόσον διδακτικού και θαυμάσιου. Άποσκοπών δμως εις τό 

δυσχερές τοϋ έ'ργου και μάλιστα διά τήν έ'λλειψιν -ένταϋθα αξιόλογων βιβλιο

θηκών προς έ'ρευναν τών αναγκαίων ιστορικών πηγών κατελαμβανόμην υπό 

Ιλλίγγου και άπέβαλλον τό θάρρος τόσφ μάλλον, δσφ έγνώρυζον, δτι εις τήν 

πρό εικοσαετίας περίπου γενομένην κατ' επανάληψιν πρόσκλησιν διαγωνισμοΰ 

προς συγγραφήν τής ιστορίας τής Σπάρτης ύπό τοΰ σεβαστοϋ συμπολίτου 

κ. Άθαν. Ματάλα, καταθέσαντος έν τη Τραπέζη χρηματικόν ποσόν ώς αθλον 

τοϋ συγγραφέως, οΰδεις προσήλθε νά συναγωνισθή διά τό εργώδες και δυσ

χερές τής τοιαύτης συγγραφής. 

Αναλογιζόμενος δ'μως τους κόπους,, ους μέχρι τοΰδε εΐχον καταβάλει, δτι 

θά άπέβαινον εις μάτην δέν παρητούμην εντελώς τής ιδέας καΐ έπι τέλους έπε-

κοινώνησα προς τους καθηγητάς τής ιστορίας έν τφ Έθνικώ Πανεπιστημίφ 

Κον Κον Καρολίδην, Σωτηριάδην, Αδαμαντίου, τους αείμνηστους Σ. Λάμ-

προν, Ν. Πολίτην, τόν συγγραφέα τής ιστορίας Ά θ η ώ ν καΐ πρώην διευθυν-

τήν τής Βι6λιο·&ήκης τής Εθνικής κ. Γ. Κωνσταντινίδην, τόν Βυζαντινολό

γο καθηγητήν κ. /.ησίου άλλους, προς τους οποίους άνεκοίνωσα τήν μέχρι 

τοΰδε έργασίαν μου καΐ τάς σκέψεις καΐ προθέσεις μου, αλλά και τους δισταγ

μούς μου. Ούτοι δμως πάντες οΰ μόνον ενθουσιωδώς έπεδοκίμασαν, αλλά καΐ 

πάση δυνάμει μέ ενεθάρρυναν, παράσχοντες δσας ήδύναντο έκαστος συμβου-

λάς προς εΰρεσιν αγνώστων εις έμέ πηγών καΐ συμπλήρωσιν τής Ιστορικής 

ί̂ ης έξ αυτών. 
Οΰτω δέ διαρκώς καΐ επιμόνως μερίμνων και συλλέγων και μελετών και 
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.τάντοτε είς τάς βυβλιοθήκας 'Βθνικήν και τής Βουλής καταφεύγων, κατώρ-

θιοσα νά άνεύρω πάσας μέν τάς αρχαίας πηγάς, πλείστας δέ τών νεωτέρων 

αμέσων καΐ εμμέσων, ώστε συγκομίζων και συναρμολογών, τακτοποιών και 

άποκαθαίρων, έκφέρων κρίσεις και πορίσματα συνάγων νά καταρτίσω, δσον 

μοι ήτο δυνατόν δλον συναφές και τελειότερον τό έργον. Είναι δέ ευτυχώς αΐ 

πηγαΐ αύται άφθονοι, ήτοι έκ τών αρχαίων δ "Ομηρος, Πίνδαρος, Τυρταί

ος, ΊΑλκμάν, Σιμωνίδης, Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Πλάτων, Αριστοτέλης, 

Ξενοφών, Ισοκράτης, Πολύβιος, Έφορος, Στράβων^ Πλίνιος, Πλούταρ

χος, Διονύσιος Άλικαρνασεύς, Διόδωρος, Αθηναίος, Διογένης Λαέρτιος, 

χ\ίβιος, 'Μισηπος, Παυσανίας, Ησύχιος, Στέφανος, Ζώσιμος, έ'τι δέ Λεώνι-

κος, Χαλκοκονδύλης, Μ. Δούκας, Γ. Φρατζής, Γ. Άκροπολίτης, Πολυμερής, 

Ζωναράς, Νικήτας Χωνιάτης^ Κωνστ. Πορφυρογέννητος, Λέων. Σ Τ " Ά-

λάτιος, και έκ τών νεωτέρων οΐ Γ. Φίνλεϋ, Ραφενέλ Πουκδβίλλ, Κούρτιος, 

Μίλλερ, Χέρτσβεργ, Χόπφ, Γύλμπερτ, Γρηγορόβίος Μενδελσών, Πελλέ, 

Στόλλ, Μ'πουρσιάν, Μπουσσόν, Λήκ καΐ οί ημέτεροι 'Λβρόσ. Φραντζής, Πα-

παρρηγόπουλος, Λάμπρος, Καρολίδης, Σάθας, Σωτηριάδης, Αδαμαντίου, 

Ζησίου καΐ εϊ τίνες οίλλοι. Έτι δέ αί έγθέσεις τής έν Αθήναις Αγγλικής Σχο

λής περί τών εν Σπάρτη άναοίκαφών 1906—1909, ή 'Λρχαιολογική 'Εφημε-

ρίς, τά πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τό Άρχαιολογικόν δελτίον 

τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας, αί άρχαιολογίαι Ρουσοπούλου, Καβαδίου και 

τά πορίσματα δλων τών μέχρι τοΰδε γενομένων ανασκαφών, πλεϊσται είδικαι 

πραγματεϊαι, μονογραφίαι και Ιδιαίτεραι διατριβαι σχετικαι προς τήν Σπάρ-

την και τήν άλλην Λακωνίαν, πλείστα περιοδβκά, έγγραφα, κώδίκες, έπίγρα-

φαί, τοπωνυμίαι, άσματα κτλ. Εις τάς πλείστας δέ τών πηγών τούτων πολλά-

κίς παραπέμπω δπως διευκολύνω τόν άναγνώστην εΙς περαιτέρω έρευνας. 

Σημεωτέον δμως ένταϋθα δτι, ή Ιστορία τής Σπάρτης, ώς καΐ τών άλλω» 

επισήμων πόλεων, παρουσιάζει ούχΙ ολίγα χάσματα, ώστε παρίσταται ενίοτε 

ανάγκη νά διέρχηταί τις διά μέσου Ιρημίας εΙδήσεων καΐ Ιδίως κατά τους 

μεσαιωνικούς χρόνους. 

Βεβαίως έ'ργα τοιαύτης επιβολής και σπουδαιότητος δέν αναλαμβάνονται 

ύπό Ιδιωτών ευκόλως άνευ τής αρωγής εκείνης, τήν δποίαν είτε τό δημόσιον 

εϊτε δ δήμος είτε άλλος τις παρέχουσι προς έπιτέλεσιν αυτών, προς α και χρό

νος πολύς και δαπάνη· μεγάλη και χείρες πολλαι απαιτούνται, καΐ πολλά μέσα 

προς συστηματικήν έξερεύνησιν τών πηγών και τών ίστορικών ερευνών, έ'τι 

δέ προς άπαρτισμόν βιβλιοθήκης, ήτις νά περιέχη πάντα τά βιβλία τά 

πραγματευόμενα διά πολλών ή ολίγων τήν ίστορίαν τής πόλεως, καΐ τής χώ

ρας, τά περισφζόμενα έγγραφα ή κώδικας έν Μοναστηρίοις ή έν Ίδιωτικαϊς 

συλλογαϊς, ακόμη δέ και πρ'δς συλλογήν επισήμων αντιγράφων τών είς τήν 

μεσαιωνικήν ίστορίαν τής πόλεως αναφερομένων, έν ταϊς βιβλιοθήκαις καΐ έν 

τοις άρχείοις καΐ τής Ευρώπης ακόμη άνεκδότο)ν εγγράφων. "Ετι δέ προς 

έπιμεμελημένην συλλογήν τών σωζόμενων ετι τοπικών παραδόσεων παρά γε-

οόντων, τήν καταγραφήν τών διανοητικών προϊόντων τοΰ λακωνικού λαοΰ, 

παραμυθιών, παροιμιών δημοτικών ασμάτων, ηθών και εθίμων κλπ., τά όποια 

πάντα θά έχρησίμευον είς τόν μέλλοντα νά συγγράψη εκτενή και άπηκρυβωμέ-

νην ίστορίαν. Εΰκολον δέ ήτο ταΰτα νά γίνωσιν, εάν οΐ αρμόδιοι εΐχον τήν 
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συναίσθησιν τής χρησιμότητας τοιούτου έ'ργου, διά τής ιάναγραφής Ιν τφ προ-

ί5πολογιαμώ τοΰ Δήμου Σπαρτιατών και τών άλλων κοινοτήτων τοΰ Νομοΰ 

Λακωνίας κατ' έτος αναλόγου ποσοΰ, διά τοϋ όμοιου θά έγίνετο εκάστοτε ή 

προμήθεια τών δσων ανωτέρω άναφέρομεν και ή άλλη απαιτουμένη δαπάνη 

διά τήν σύνταξιν καΐ εκδοσιν τοϋ έργου, εΰκολον θά ήτο τότε δπως ελθη επί

κουρος καί ή αρωγή τοϋ Δημοσίου σύν τή τοΰ Δήμου. 

Διά νά ϊδη δέ τό φώς ή ίστορία τής πόλεως Αθηνών από τοϋ έτους 1873, 

ό Δήμος 'Λθηναίων προεκήρυξε διαγωνισμόν και τω 1876 έδημοσιεύθη ή 

βραβευθείσα ύπό τοϋ Δήμου Αθηναίων και δαπάναις αύτοΰ έκτυπωθεϊσα ίστο

ρία τών Αθηνών ύπό Γ. ΚωνσταντινΙδου περιλαμβάνουσα έν ένι τόμφ είς 8ον 

έκ σελ. 570 τήν ίστορίαν τών Αθηνών μόνον από Χριστού γεννήσεως μέχρι 

τού 1821. Βραδύτερον πάλιν αρωγή τοΰ Δήμου Άθηναίο>ν έξέδωκεν ό κ. Δ. 

Καμπούρογλους συλλογήν πηγών τής ίστορίας τών Αθηνών έπΙ Τουρκοκρα

τίας συμπεριλαμβανομένης καί τής Ελληνικής Επαναστάσεως καΐ ταυτοχρό

νως ίστορίαν τών Αθηνών. 

Επίσης δέ γενναίαν χορηγίαν παρέσχεν δ Δήμος Αθηναίων προς τόν 

ιστορικόν Λάμπρον διά τήνσυλλογήν τών ύπό τοΰ Φερδινάνδου Γρηγοροβίου 

νεωτέρων ερευνών καΐ συνέχειαν τής ύπ' αύτοΰ ήδη έκδεδομένης είς τήν Γερ-

μανικήν ίστορίαν τών Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας μέχρι τής ύπό τών 

Τούρκων κατακτήσεως. "Αλλη δέ εκδοσις έγένετο τής ίστορίας τών 'Λθηνών 

άπό τοϋ 1400—1800 ύπό τοϋ Θ. Ν. Φιλαίδελφέως κατά τό 1902 έκ σελ. 800 

και τέλος κατά τό 1904 εξεδόθη; δαπάναις τής βιβλιοθήκης Μαρασλή μετα-

φρασθεϊσα έκ τής Γερμανικής μετά προσθηκών καΐ διορθώσεων ύπό Σπυρ. 

Λάμπρου ή ίστορία τής πόλεως Αθηνών άπό τοϋ Ιουστινιανού μέχρι τής ύπό 

τών Τούρκων κατακτήσεως είς τόμους τρεις έκ σελ. 1800 έν δλφ περίπου τοΰ 

Φερδινάνδου Γρηγοροβίου. 

Ωσαύτως δέ πρό πολλών ετών εξεδόθη ή ίστορία τών Πατρών ύπό τοΰ κ. 

Στεφ. Θωμοπούλου, δικηγόρου, αρωγή τοΰ Δήμου δμως αυτών ώς καί ή ίστο

ρία τοΰ "Αργούς αρωγή τοΰ Δημοσίου καί εκείνη ύπό τοΰ κ. 'Ιωάν. Κοφινι-

ώτου, γυμνασιάρχου. 

Έ ξ δλων λοιπών τών ανωτέρω δύναται δ αναγνώστης νά κατανόηση τί

να εφόδια υλικά καί επιστημονικά καί οποία δύναμις εργασίας καί τεραστίας 

καί χαλύβδινης υπομονής απαιτούνται ί'να τοιαύτα έ'ργα συντελεσθώσιν άξια 

τής εκτιμήσεως τοϋ άναγνωστικοΰ κοινοϋ καΐ τών λογίων. Καί έ'χω μέν πλή

ρη συνείδησιν της επιβολής καί σοβαρότητας τοϋ έπιχειρηθέντος ύπ' έμοϋ έρ

γου ίσως ανωτέρου τών μέσων, τά δποϊα διέθεταν κατά τήν σύνταξιν αύτοΰ, 

έ'χω δμως ήσυχσν τήν συνείδησιν μου δτι έπραξα ώς καθήκον έπιστήμονος καί 

Σπαρτιάτου πολίτου δ,τι ήδυνάμην κατά τόν ποιητήν «καί δύναμιν έ'ρδειν». 

Έκτος δέ τούτου εΐχον ύπ' δψιν μου καί τό τοϋ Στράβωνος «'Υπολαμβάνομεν 

δέ άλλων άλλο τι κατορθωσάντων, άλλο πολύ μέρος ετι τοΰ έ'ργου λείπεσθαι», 

καί τό τοΰ Ξενοφ. άπομ. «χαλεπόν ούτω τι ποιήσαι ώστε μηδέν εξαμαρτείν». 

Ού'τω δέ καίπερ τούτων ούτως εχόντων μή άποδυσπετήσαντες, άλλ' άψη-

φίσαντες πάντας τους κόπους καί τάς δαπανάς καί τάς παλλάς δυσχέρειας 

προέβημεν είς τήν άποπεράτωσιν τής παρούσης συγγραφής, τήν δποίαν πα-

ραδίδομεν είς τήν δημοσιότητα προς χρήσιν παντός φ/λαρχαίρυ καΐ φίλίστο-
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ρος, καθ' δσον ή έπίδρασις τής Σπάρτης έπΙ τής παγκοσμίου ίστορίας γενι
κώς υπήρξε τοσούτον αποτελεσματική, ώστε ή ίστορία της ενδιαφέρει δλην τήν 

ά\·θρο>πότητα καί επομένως πάντα άνθρωπον, ιδίως δέ τό Πανελλήνιον καί 

κατ' ιέξοχήν τους εκ τής Πελοποννήσου, τής δποίας ή ίστορία κατ' ανάγκην 

περιλαμβάνεται, έφ' δσον κατά πάσας σχεδόν τάς περιόδους τοΰ βίου της ύπήρ-

ξεν ή Σπάρτη ή πρωτεύουσα τής Πελοποννήσου, δμοίως δέ καί τους Λάκιο-

νας, διότι κατά τήν σοφήν ρήσιν τοΰ Γκιζώτου «δ λαός δ μελετών τήν ίστορίαν 

του κρίνει σχεδόν πάντοτε άσφαλέστερον καί δρθότερον περί τών παρόντων 

αύτοΰ πραγμάτων καί περί τών δρων τής προόδου καί περί τής μελλούσης 

αύτοΰ τύχης». "Επειτα δέ δ σκοπός τής συντάξεως τοϋ συγγράμματος δέν 

αποβλέπει μόνον είς τό παρελθόν, δπως δικαιωθώσιν οί συντελεσταί τοΰ μεγα

λείου τής χώρας, άλλ' αποβλέπει καί εις τό μέλλον πρό πάντων, διότι κληρο

δοτείται είς τους απογόνους παραδειγματικώτατος έν ταύτώ δ ζήλος καί διε

γείρεται έν παντί καιρφ ζέουσα ή πατριωτική φιλοτιμία καί ή μετ' αύταπαρ-

νήσεως άπόφασις προς ύπηρεσίαν τής Πατρίδος. Τούτο δέ αναγιγνώσκοντες 

οί νέοι Σπαρτιάται καί "Ελληνες θά έμπνέωνται δμοίων συναισθημάτων φιλο

πατρίας γεναιότητος καί καρτερίας καί τών άλλων εκείνων αρετών καί ώς οί 

παίδες τών άρχαίοη» αυτών προγόνων θά λέγωσιν: «"Αμες δέγ' έσόμεθα πάλ

λω κάρρονες». 

"Ητο δέ φυσικά άπαραίτητον γράφοντες περί Σπάρτης νά άσχολώμεθοι 

επίσης καί περί δλης τής Πελοποννήσου καί ίδίως δλης τής Λακωνίας ώς ανα

πόσπαστου συνόλου μετά τής πρωτευούσης της Σπάρτης καί φυσικώς καί 

φυλετικώς καί πολιτικώς δέ κατά πάσας σχεδόν τάς περιόδους. 

Επομένως έν τω πονήματι τούτφ περιλαμβάνεται πλην τής ίστορίας καί 

ή αρχαιολογία δλων τών περιόδων δλης τής Λακωνίας καί δή καί τής Μάνης 

καί Μονεμβασίας. 

Επειδή ή Σπάρτη έπρωτοστάτησεν έν τή σταδιοδρομία τής Ελλάδος, κα

θίσταται ωσαύτως άπαραίτητον είς τόν γράφοντα περί ΣπάρτηΓ νά γράι|)η 

καί γενικώτερον περί Ελλάδος, τής δποίας ή ίστορία είναι τοσοΰ.ον συνυφα

σμένη μέ τήν τής Σπάρτης, ώστε πολλάκις δ,τι λέγεται περί Ελλάδος νά λέ

γεται καί περί Σπάρτης καί τανάπαλιν. Ώ ς προς δέ τήν έ'κτασιν τοΰ περιεχο

μένου εσχομεν κατά νουν «πάν μέτρον άριστον» καί τό «μηδέν άγαν τοΰ σο

φοΰ Σπαρτιάτου ΧεΙλωνος. 

Αποβλέποντες δέ μόνον είς τήν έξακρί'βίοσιν τής ιστορικής αληθείας 

έφροντίσαμεν δι' επιστημονικών ερευνών καί συμπερασμάτων πάση, δυνάμει 

νά μή θυσιάσωμεν σύδαμοΰ τήν ούσίαν καί την πραγματικότητα υπερβάλλοντες 

τι ή άποκρύπτοντες ε'νεκα ηθικών συναισθημάτων ή φυλετικού εγωισμού, αλλά 

τάς κρίσεις μας πάνττοτε διαπνέει σφοδρός έ'ρως προς τό δίκαιον καί τήν ίστο-

ρικήν άλήθειαν, τήν αντικειμενικώς έκπηγάζουσαν καί βασιζομένην έπί έπι-

στημνοικών καί άπηκριβωμένων ερευνών καί πορισμάτων. 

Άνάλογον δέ εκτασιν έδώκαμεν καί είς τήν άρχαιολογίαν πραγματευθέν-

τες περί τής τοπογραφίας τής Σπάρτης καί τών πορισμάτων έκ τών τελευ

ταίων ανασκαφών αϊτινες σαφώς πλέον έλυσαν τό ζήτημα τό σκάτε ινόν εο>ς 

τότε τής τοπογραφίας τής αρχαίας Σπάρτης, άλλα καί τό σπουδαιότερον απε

δείχθη ε| αυτών δτι ή 'Αχαϊκή Σπάρτη τοϋ Μενελάου δέν είναι ή αυτή ώς 
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έπιστεύετο άρχαιόθεν, προς τήν Δωρικήν Σπάρτην, άλλ' δτι έκειτο είς τά Με-

νελάεια, δπου δ τάφος τοΰ Μενελάου και τής Ελένης, καί δτι επομένως πλεϊ

σται ίστορικαί ειδήσεις καί παλαιόταται παραδόσεις καί αί γνώμαι απεδείχθη

σαν μυθεύματα πεπλασμένα ύπό τών Δωριέων, επιθυμούντων νά συνδέσωσι 

τήν Άχαϊκήν Σπάρτην καί τό έ'νδοξον αυτής παρελθόν προς τήν ύπ' αυτών 

ίδρυθεΐσαν πόλιν τοΰ Λυκούργου. 

"Ετι δέ αναλόγως έπραγματεύθημεν καί περί τής περιηγήσεως τοΰ Παυ-

αανίου κατά τήν πόλιν καί άπασαν τήν Λακωνίαν, ωσαύτως περί τών σωζό

μενων αρχαιοτήτων κατά χώραν έν Σπάρτη καί έν τω Μουσείφ αυτής ώς καί 

περί τών ευρημάτων τοΰ Τάφου τοΰ Βαφείου καί τής Άρκίνας, περί τών ευ

ρημάτων έκ τοϋ έν Άμύκλαις ίεροΰ τοϋ Απόλλωνος, περί τών Βυζαντιακών 

άρχαίοτήτων καί τοϋ Μυστρά, τοΰ Γερακείου, τής Μονεμβασίας, τής Μονής 

τών Άγιων 40, τής ΖερμπΙτσης, τής Γόλας μετά πλείστων εικόνων καί τοπο

γραφικών χαρτών προς ζωηροτέραν παράστασιν τών περιγραφομένων αντικεί

μενων καί έν γένει ίστορουμένων γεγονότων. 

'̂ Ητο δέ απαραίτητος ή γνώσις τούτων εις τους Σπαρτιάτας ίδίως καί 

πάντας τους "Ελληνας, καθ' δσον άφ' ού έκ τών περάτων τοΰ κόσμου προσ

έρχονται ξένοι, κορυφαίοι έν τοις γράμμασι, διαπρεπείς πολιτικοί, επιφανείς 

καλλιτέχναι, επίσημοι τέλος καί άσημοι καί κλίνουσι γόνυ ευλάβειας πρό τών 

Ιερών τής αρχαιότητος καί μετά δακρύων ασπάζονται τό καθηγιασμένον έδα

φος, έκ τοϋ όποιου απερχόμενοι άποκομίζουσι χώμα καί τεμάχια λίθων καί 

νομίζυσιν δτι προσεκύνησαν τόν άγιώτερον τόπον καί έλαβαν τά ίερώτερα λεί

ψανα καί δτι άποκομίζουσι τάς γλυκυτέρας αναμνήσεις τοϋ δλου βίου των, θά 

ητο ασέβεια αϊσχίστη είς τους Λάκωνας καί τους άλλους "Ελληνας νά άγνα-

ώσι τάς γεραράς αρχαιότητας τής πατρίδος των, αΐτινες είναι οί δαπρύσιοι 

κήρυκες τής προγονικής των εύκλείας καί τίτλοι τήν εαυτών ευγενείας χρυσοί. 

Δυνάμεθα δέ νά διακρίνωμεν εξ κυρίως ίσταρικάς περιόδους, καθ' ας 

ύπό διαφόρους συνθήκας εξελίσσεται έ βίος τής Σπάρτης διάφορος, διά τού

το δέ καί τό δλον έ'ργον διηρέσαμεν είς εξ βιβλία. Καί ή μέν πρώτη είναι ή 

προϊστορική,ή Ηρωική λεγομένη, ή πρό τής καθόδου τών Ηρακλείδων, τής 

Αχαϊκής κυρίως Σπάρτης. Ή δέ δευτέρα ή τής Δωρικής Σπάρτης, άπό τής 

καθόδου τών Ηρακλείδων 1104 π. Χ. ή μάλλον άπό τής αρχής τών πρώτων 

βασιλέοον Εύρυσθένους καί Ηρακλέους 1073 π..Χ. μέχρι τής ρωμαϊκής κυρι

αρχίας 146 π. Χ. Ή δέ τρίτη εντεύθεν μέχρι τής καταστροφής τής Σπάρτης 

ύπό τοΰ ΆλαρΙχου 396 μ. Χ. Ή δέ τετάρτη εντεύθεν ώς Λακεδαιμόνιας τής 

Σπάρτης άνακυι|Κϊσης μέχρι τοΰ 1207 μ. Χ., δτε έκυριεύθη ύπό τών Φράγ-

κο3ν καί μετ' ολίγα έ'τη 1262 άπωκίσθη είς Μυστράν. Ή δέ πέμπτη ή τοΰ Μυ

στρά ώς πρωτευούσης τοΰ δεσποτάτου Πελοποννήσου μέχρι τής ύπό τών 

Τούρκων κατακτήσεως αυτής καί ή έκτη ή έπί Τουρκοκρατίας μέχρι τών πα

ραμονών τής Επαναστάσεως τοϋ 1821. 

Κατά πάσας δέ τάς περιόδους ταύτας καίτοι καί αύτη υπέστη τήν τύχην 

καί τάς περιπέτειας τών άλλων ελληνικών πόλεων, περισσότεραν πολλάκις δυσ

μενώς ή έκεΐναι καί έξ άλλων λόγων, αλλά κυρίως έκ καταστρεπτικωτέρων σει

σμών, καθ' δσον είναι μάλλον εΰσειστος ή Λακωνική, καί έκ λοιμωδών νόσων 

συχνότερον διά τήν γειτονίαν τού ιΒύρώτα καί τών λιμναζόντων έξ αύτοΰ καί 
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έξ άλλων καταρρεόντων εχ τε τοΰ Ταϋγέτου καί τοΰ Πάρνωνος κατερχομέ

νων είς τήν κοιλάδα τοΰ Ευρώτα υδάτων, έν τούτοις διετήρησε τό άξίωμά της 

καί τήν ύπεροχήν της, νΰν μέν ώς ήγεμών, νΰν δέ ώς δευτέρα μετά τό Βυζάν-

τιον πόλις τής Ελλάδος, πάντοτε σχεδόν δμως βασιλίς καί πρώτη τών πόλεων 

τής Πελοποννήσου. 

Τ ω οντι δέ άπό τής εμφανίσεως της διεδραμάτισε πρωτεϋον πρόσωπον 

καί παρέσχε μεγάλους άνδρας είς πάντα καί κατά πάσας τάς περιόδους, δι' ών 

συνετέλεσεν εΐπέρ τις καί άλλη είς τό μεγαλεϊον τής Ελλάδος. 

Έ ξ αρχής εμφανίζονται οί μεγάλοι βασιλείς, δ Λακεδαίμων, δ Άμύκλας, 

ό σοφός Τυνδάρεως, καί οί ημίθεοι οίοι του Κάστωρ καί Πολυδεύκης. Οί 'Λ-

τρεϊδαι, ποιμένες λαών καί άνακτες, Μενέλαος καί 'Ορέστης, δτε 1800'—1200 

π. Χ. δ πολιτισμός έν τε τω δημοσίω καί πολιτικφ βίφ ήτο μέγας έν Σπάρτη, 

ώς αποδεικνύεται έκ τών ευρημάτων τοΰ τάφου τοϋ Βαφείου, άτινα ύπερέχου-

σιν ού μόνον πάντων τών μέχρι τούδε γνωστών μνημείεων τής Μυκηναϊκής 

εποχής, αλλά καί έν τη τέχνη τών ανατολικών λαών δυσκόλως άπαντώσιν έ'ρ

γα εφάμιλλα προς αυτά. 

Αύτη ανέδειξε τόν μέγιστον ναμοθέτην τοΰ κόσμου, τόν Λυκοΰργον, καί 

τόν πρώτον τών επτά σοφών τής Ελλάδος κατά τήν σαφίαν, τόν Χείλωνα, ώς 

καί τόν έτερον σοφ>όν, τόν περιώνυμον διαλλακτήν καί σωτήρα τής Κρήτης 

Χαρμίδην. Αύτη έγέννησε τάς γενεάς έκείνας τών ανδρών, οϊτινες ήσαν οί 

πρώτοι λόγφ κάλλους καί γενναιότητας καί οί άριστεϊς τής πολεμικής τέχνης. 

Αύτη έγέννησε τόν περίφημον λυρικόν ποιητήν Τυρταΐον τόν έξ 'Αφιδνίον 

τής Λακεδαίμονος καί εξέθρεψε τους όμοιους αύτφ έξοχους ποιητάς Αλκμά

να καί Τέρπανδρον. Αύτη έγέννησε τους ονομαστότατους καλλιτέχνας Δορυ-

κλείδαν καί Δόνταν καί Σίάρδαν καί Χάρταν καί Θεοκλέα καί Γίτίάδαν, δι' 

ών προηγήθησαν πρωτότυπα έ'ργα έν Σπάρτη καί ιδιόρρυθμα καί τοσούτον 

ήνθησαν αί τέχνααι αί καλαί, ώστε ή έν Σπάρτη σχολή μεταξύ τών πέντε ή 

εξ σχολών τής 'Ε)λλάδος ού μόνον καλλιτέχνας, αλλά καί διδασκάλους τών κα

λών τεχνών παρήγαγεν. Αΰτη δέ εΰημερήσασα έκ τής Λυκουργείου νομοθε

σίας ώς καί δλη ή Λακωνική καί πληθυνθεΐσα εξέπεμψε πλείστας αποικίας 

καί κατεπλημμύρησε δι' αυτών τάς νήσους καί τάς οκτάς τής Καριάς καί τήν 

Σικελίαν ώς καί κάτω Ίταλίαν, αΐτινες ΐδιαζόντοίς διεκρίθησαν διατηρήσασαι 

τά πάτρια ήθη. 

Αΰτη είναι ή πατρίς καί μητρίς τών ήρωϊκών στρατηλάτων Λεωνίδου, 

Αγησιλάου, Βρασίδου, Καλλικρατίδου, "Αγιδος καί Κλεομένους καί τής λοι

πής χορείας τών άριστέων στρατηλάτων, τών κλεϊσάντων τό ονμα αυτής καί 

τής Ελλάδος. 

Αΰτη ύπήρξεν ού μόνον ή πρώτη, ήτις καταλύσασα τάς τυραννίδας καί 

άποκαταστήσασα τα άρχαϊον καθεστώς είς τά πολιτεύματα διεφύλαξε τό έλ-

?.ηνικόν "Εθνος άπό επικινδύνου εκφυλισμού καί άπέ'βη σε,μνότατον πρότυπον 

/οσμιότητος καί κανών έννομου τάξεως καί οΰτω απέκτησε πανελλήνιον αξί

ωμα καί ύπήρξεν είς τήν κλασικήν έποχήν δ ετέρας οφθαλμός τής Ελλάδος 

καί αΰτη κυρίως μετά τών Αθηνών έσωσεν αυτήν καί δλην τήν Εύρώπην άπό 

τοΰ ιβαραβαρικοΰ κατακλυσμοΰ τής 'Ασίας, διά τών κοσμοϊστορικών μαχών 

τών Περσικών Πολέμων, αλλά καί τό σπουδαιότερον αΰτη πρώτη συνέλαβε 
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καί πρακτικώτερον επεδίωξε τήν έκπλήρωσιν τής Πανελληνίου ενότητας διά 

τοΰ Βρασίδου καί Καλλικρατίδου καί τοϋ Αγησιλάου, οϊτινες έξήρθησαν 

πρώτοι τών Ελλήνων είς τήν Π ανελλήνιον μεγάλην ίδέαν, τήν δποίαν δι' έ'ρ-

γων δ Αγησίλαος δ μέγιστος ώς καί δ Έπαμειινώνδας, άνήρ τής Ελλάδος, 

έμελλε νά φέρη είς αΐσιον πέρας καταλύων τό μέγα Περσικόν κράτος καί άνε-

γείρων παγκόσμιον έλληνικήν κυριαρχίαν, έάν ή Σπάρτη δέν άνεκάλει αυτόν 

κινδυνεεύαυσα έκ τής κατ' αυτής συμμαχίας αντιζήλων πόλεων τής Ελλάδας. 

Ούτω δέ καί αποτυχών έγένετο δμως δ Σπαρτιάτης Αγησίλαος δ πρόδρομος 

τοϋ μεγάλου Αλεξάνδρου, δστις έπί τά ίχνη εκείνου βαδίσας ίδρυσε κοσμο-

κρατορίαν Έλληνικήν ού μόνον έδαφικώς, άλλα μάλιστα ηθικώς, διότι παν

ταχού έκυριάρχησε τό Έλληνικόν πνεύμα καί δ ελληνικός πα?νΐτισμός καί έμε-

σουράνησεν δ ελληνικός ήλιος, δστις φωτίσας άπασαν τήν ανθρωπότητα διέ

λυσε τά σκότη τής βαρβαρότητας. Καί υπέκυψε μέν βραδύτερον διά τάς εμ

φυλίους διχόνοιας έξαντληθεϊσα ή Ελλάς είς τους Ρωμαίους ύλικώς, άλλ' 

ύπεδούλωσεν αυτούς πνευματικώς, μέχρις ού διά τής βυζαντιακής Αυτοκρα

τορίας τελείως ύπεσκέλισεν αυτούς. 

Αΰτη δέ πάλιν ή αιωνόβιος Σπάρτη άπαλλαγεϊσα κατά τήν κυριαρχίαν 

τής Ρώμης τών πολέμων καί άναπτύξασα βίομηχανίαν καί έμπόρίον καί 

πλουτήσασα καί εύημερήσασα έξετέλεσεν έ'ργα σπουδαία δημόσια καί ιδιω

τικά καί ηΰξησε τόν πληθυσμόν της είς 100 χιλιάδας, αλλά καί τάς τέχνας 

προήγαγε καί τήν ρηταρικήν καί τήν φιλοσοφίαν έκαλλιέργει 361 μ. Χ. ώς γρά

φει αυτός δ αυτοκράτωρ Ιουλιανός, «ή φιλοσοφία ούκ άπέλιπε τάς Αθήνας, 

ουδέ τήν Σπάρτην, ουδέ τήν Κόρινθον, ήκιστα δέ "Αργός πολυδίψητον», καί 

φιλοσόφους δέ καί ιστορικούς άνδρας άνέδειξεν ώς τόν 'Ονάσιαν καί άλλους 

λογίουςυ ώς τόν διακεκριμέναν Όμηριστήν Νικοκλέα, δστις ήτο «άνήρ Λα

κεδαιμόνιας, ίερεύς δικαιοσύνης, ήγεμών παιδείας είδώς εΐπέρ τις τή; Ό μ η 

ρου γνώμης τά απόρρητα». 

Καί ώς Λακεδαιμόνια δέ άπό τής καταστροφής αυτής ύπό τοϋ Γότθοχ' 

'Αλαρίχου 396 μ. Χ. άνακύψασα υπήρξε καθ' δλον τό μέχρί τής ύπό τών 

ΦράγκΛ3ν κατακτήσεως αυτής 1207 διάστημα πάλιν πρώτη τών πόλεων τής 

Πελοποννήσου ιέμ.παρική, καί μεγάλη καί εύτείχιστος χρησιμεύσασα καί ώς 

προηεύουσα τής έν Πελποννήσφ Φραγκικής δυναστείας 1207—1262, δτε 

η αυλή τοΰ ηγεμόνας έν Λακεδαιμόνια έθεαιρεΐτο ή άριστη σχολή ίπποτισμοϋ 

έν τή Ανατολή «λαμπρότερα ή ή αυλή μεγάλου Βασιλέως». 

Καί έπί τής βυζαντιακής Αυτοκρατορίας αΰτη ύπήρξεν έπί διακόσια έ'τη 

1260—1460 πρωτεύουσα τοΰ δεσποτάτου τής Πελοποννήσου καί δευτέρα 

μετά τήν Κωνσταντ/,νούπολίν τοϋ Κράτους πόλίς δτε καί δίά δευτέραν φο

ράν άνενέωσε τά άρχαϊα κλέα άναστήσασα καί πάλιν έν Μυστρά τόν πεπτιο-

κότα 'Ε3.ληνισμόν καί άνιδρύσασα αρχήν έλληνικήν έπί τών ερειπίων τής κα-

ταλυθείσης Φραγκοκρατίας καί άναδείξασα τότε άφ' ενός τόν μέγαν φιλόσο-

φαν Γ. Γεμιστόν ή Πλήθωνα, ούτινος κατά τόν πολύν αυτού μαθητήν Βησσα

ρίωνα μετ' 'Αριστοτέλην καί Πλάτωνα ούκ έ'φυσεν άλλον ή Ελλάς μείζονα 

άνδρα διαπρέποντα τών ά'λλων δσον δ ήλιος τών αστέρων», άφ' ετέρου δέ καί 

άλλους συγχρόνους πολλούς λογίους ώστε δ Μ\)στράς τότε ήδύνατο νά πάρα-

βληθή προς εν τών μεγάλων κέντρων πολιτισμού ύπό έ'ποψιν παιδεύσεως. "Ετι 
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δέ τότε ανέδειξε καί τόν εθνομάρτυρα Αυτοκράτορα Κωνσταντϊνον Παλαιο-

λόγον χρισθέντα τοιοΰτον έν Μυστρί καί Ελληνοπρεπέστατα καί σπαρτιατι-

κώτατα πολεμήσαντα καί ήρωϊκώτατα πεσόντα καί σώσαντα τήν τιμήν καί τά 

δικαιώματα τοΰ "Εθνους. 

'Αλλά καί έπί Τουρκοκρατίας ή Σπάρτη άπέδειξεν δτι ήτο ώς πάντοτε 

εύανδρος και δτι δέν διέκοψε τάς πατροπαράδοτους αρειμάνιους έξεις καί τόν 

προς τήν άνεξαρτησίαν έρωτα υπέρ πάσαν άλλην χώραν τής "Ελλάδος. Τ φ 

δντι δέ δέν εΐχον παρέλθει τρία έ'τη άπό τής ύποδουλώσεως καί Ιδού ή έπανά-

στασις έν Λακωνία 1463 καί ιδού ό ήρως Σπαρτιάτης Μιχ. Ράλλης αρχηγός 

τών έν Πελοποννήσφ Ελλήνων εξεγείρει αυτήν πάσαν καί νικών καί θριαμ-

βεύων καί θαυμαζόμενος μέχρι τού θανάτου του. Καί ιδού ή έν Μ ά ν ^ Ιπανά-

στασις τοΰ 1479, έργον τοΰ Σπαρτιάτου ήρωας Κορκοδείλου Βίλαδά, δστις έν 

μι^ μάχη 700 "Οθωμανούς κατασφάξας ήνάγκασε κατησχυμένον τον Βηλέρ-

βεην νά άπέλθ^ τής Μάνης. 

Καί είς τάς άποτυχούσας δέ προσπάθειας τοΰ δουκός τής Νοβερσίας, τοϋ 

επικαλουμένου Κ. Παλαιολόγου 1609 πάλιν ή Λακωνία έπρωτοστάτησε διά 

τοΰ Μηιτροπολίτου Λακεδαίμονος Χρύσανθου τοϋ Αασκάρεως καί τοϋ Επι

σκόπου Μάνης Νεοφύτου και τοΰ Μονεμβασίας Μητροφάνους. 

Και είς τά 1659 δέν έπανεστάτησεν ή Μάνη καί δέν συνετέλεσεν είς τό

σους θριάμβους κατά τών Τούρκων είς όφελος τών Ενετών; 

Μήπως δέ καί ή άλωσις τής Πελοποννήσου ύπό τοΰ Μιοραζίνη δέν οφεί

λεται είς τήν έπανάστασιν καί τήν συνδρομήν πρώτης τής Λακωνίας; 

'Αλλά καί ή άνάκτησις τής Π ελοποννήσου ύπό τών Τούρκων δέν οφείλε

ται είς τήν δυσμένειαν τών Λακώνων κατά τών 'βνετών, τήν προκληθεΐσαν 

εκ τής τυραννικωτέρας αυτών διαγωγής άποδεχθέντων διά τούτο μάλλον τους 

Τούρκους ή τους Ενετούς; 

Καί έπί τής Ενετοκρατίας ταύτης μέχρι τού 1715 αΰτη ύπήρξεν ή πρω

τεύουσα τοΰ Βασιλείου τής Πελοποννήσου καί έδρα τοΰ Γ'ενικοΰ Προβλεπτού 

τοϋ στρατού έν τφ βασιλείφ τοΰ Μωρέως. 

'Αλλά καί είς τήν έπανάστασιν τοΰ 'Ορλωφ δέν έπρωτοστάτησεν ή Λα-

κωνίαδιά τών προεστώτων Μητροπολίτου Λακεδαίμονος 'Ανανίου, τοΰ Κρεβ-

βατά, τοϋΜελιτάκη, τοΰ Καφετζή καί τών έν Μάνχ> Μαυρομιχαλών αδελφών; 

Τότε, έπΙ Τ<χυρκοκρατίας^ ή Σπάρτη άνέδειξ* τους ήρωϊκωτέρους κλέ-

φτας άρματωλούς, τόν παλαιότερον Γεώργιον Βελίγκητον καί βραδύτερον τόν 

περιφημότερον πάντων τών συγχρόνων του Παναγιώταρον καί κατόπιν τού

του τόν περιΰόηίτον Ζαχαριάν, τόν ήρωϊκώτερον καί ύπερφυέστερον πάντων 

τών καπεταναίων κλεφτών^ τοΰ οποίου ή ίστορία αποτελεί τάς λαμπρότερος σε

λίδας τής έπί Τουρκοκρατίας ίστορίας τής Λακωνίας, τόν άνεγνωρισμένον 

εκείνον άρχηγόν πάντων καί ύπ' αυτών τών Κολοκοτροοναίων καί ΠετμεζαΙ-

ων Ανδρούτσου κλπ. άρματωλών καί κλεφτών Μωρηά καί Ρούμελης, δστις 

αν δέν έδολοφονεΐτο τόσον ενωρίς, θά ήτο ό ενδεδειγμένος αρχιστράτηγος 

τών Ελλήνων έν τφ άγώνι τοϋ 1821 καί επομένως θά διεξήγετο ύπό εύνοϊκω· 

τέρας συνθήκας ό άγων εκείνος καί δέν θά διεκινδύνευεν έκ τών περί φιλο-

πρωτίας ΙρΙδαχν τών διαφόρων οπλαρχηγών. 
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Καθ' δλον τό διάστημα αυτό έλέγετο καί ήτο «ό Μυστράς ή μόστρα του 

Μωρηά». "^Ητο δέ πάντοτε πόλις αριστοκρατική τό μέν, διότι οί κάτοικοι αυ

τής έκαυχώντο οτι ήσαν απόγονοι τών αρχαίων Σπαρτιατών, τό δέ, διότι ή 

πόλις διοικηθεΰσα έπί μακρόν άπ' ευθείας ύπό μελών τών αυτοκρατορικών οι

κογενειών άπήλαυσε προνομίων τά όποια ώς καί πολλά άλλα αξιώματα αυ

τών έσεβάσθησαν οί Τοΰρκοι, τό δέ καί διότι πολλοί Όσμανλήδες τιτλοΰχοι 

έπροτίμησαν νά έγκατασταθώσιν έν Μυστρά καί οΰτω άπετελέσθη αρχοντική 

τάξις εξαίρετος έξ Ελλήνων καί Τούρκων, ύπελείπετο δέ τοΰ Μυστρά ή Τρί-

πολις καίτοι ήτο ή πρωτεύουσα καί έδρα τοϋ Διοικητοΰ τής Πελοποννήσου, 

δτε πλέον μετά τήν Έπανάστασιν τοΰ Έλληνικοϋ Κράτους 1832 κατά τό λα-

κόν παράπονον «τόν περίφημον Μυστράν έχάλασεν ή νέα Σπάρτης», μεταφερ

θείσης τής πρωτεούσης είς τήν νέαν πόλιν κατά κακήν τών τότε αρχόντων 

άντίληψιν. 

Αί πόλεις είναι μέν καλλιεχνικά δημιουργήματα τών λαών^ είναι δμως 

κυρίως άπεικόνισμα τοΰ πνεύματος αυτών. Επομένως έφ' δσον μεγαλοφυά 

πνεύματα έθεσαν εΙς τά έ'ργα λαών τίνων τήν σφραγίδα τής αθανασίας καί 

αί πόλεις αύται οίασδήπατε περιπέτειας καί αν ύποστώσιν αύται, έξαφανιζό-

μεναι, μεταμορφούμεναι καί άνανεαύμεναι μένουσιν αθάνατοι. Μεταξύ δέ 

τούτων ή Σπάρτη, ήτις κατ' επανάληψιν διετράνωσε τούτο καί ήδη βαδίζει 

καί πάλιν είς νέον ιστορικόν βίον άντάξιον τών παρελθόντων. 

Εύχομαι δέ δπως έπιχέη άείποτε λαμπρότερον τό φώς είς τάς επιγενόμε

νος γενεάς ή ίστορία τής Σπάρτης καί τής άλλης Λακωνίας καί καθοδηγή 

καί φρονιματίζ-υ τάτέκνα αυτής είς άμιλλαν τών προγονι·κών αρετών καί εΙς 

μίμησιν αυτών προς διαιώνισιν τής άκιμής καί τής δόξης τής αθανάτου πα

τρίδος. 

Αισιοδοξώ δέ οτι αί εύχαί μου αύται θά πραγματωθώσι καί ή γνώσις τής 

ίστορίας τής Σπάρτης ύφ' δλων τών Σπαρτιατών Λακώνων καί τών άλλων 

Ελλήνων θά τονώσχ) καί έξυψώσχι τό φρόνημα αυτών καί έξαισίθ)ς θά συντε-

λέσχι είς τήν πρόοδον αυτών καί τής πατρίδος τατν^ διότι ιβλέπω καί σήμερον 

δτι πανταχού δια·κρίνεαι έξαιρ^κή καί λίαν αισιόδοξος ή δράσις τών Σπαρτια

τών, καθ' δσον καίτοι δυσμενείς συνθήκαι ώς ή παράλογος μετάθεσις τής 

προϊτευούσης τοΰ Μυστρά καί ή έντεΰθεν διασκόρπισις τών κατοίκων και ίδί

ως τών βιοτεχνών, ή άστοργος έγκατάλειψις τής Λακωνίας ύπό τής Πολιτεί

ας, στερησάσης αυτήν έπί παλλάς ήδη δεκαετηρίδας πάσης συγκοινωνίας, ήτις 

αποτελεί τους πνεύμονας καί αρτηρίας παντός τόπου, διά τών δποίων ανα

πνέει καί κυκλοφορεί τό αίμα καί ή ζωή του^ καίτοι ταΰτα δλα συνετέλεσαν 

εΙς τήν πτωχείαν καί τήν έκ ταύτης μετανάστευσιν καί τήν μείωσιν τοΰ πλη

θυσμού καί τήν νέκρωσιν καί άφάνειαν σχετικής προόδου, άλλ' δμως ή πα

τροπαράδοτος ί&ι|>ηλοφροσύνη, τό θαυμάσιον έκεϊνο Σπαρτιατικών φρόνημα, 

ανέδειξαν τόν μετανάστην Σπαρτιάτην πανταχού τόν δραστηριώτερον καί έν-

τιμώτερον παράγοντα πάσης προόδου. Αποβλέψατε είς τόν Πειραιά, είς τάς 

Αθήνας, είς τήν Ρωσσίαν, είς τήν Αϊγυπτον, είς τήν Άμερικήν καί πανταχού 

τής υφηλίου καί θά ΐδετε ύπερόχως διαπρέψαντας τους μετανάστας Σπαρτά 

άτας καί τιμώντας τήν πατρίδα, αλλά καί μή λησμονοϋντας τήν γλυκεΐαν μη· 



15 

τέρα ώς μαρτυροϋσι πλεϊσται άγαθοεργίαι αυτών έ'ν τε τή πάλει καί κατά δή

μους καί κώμας. 

Επειδή λοιπόν ή ακμή τής Σπάρτης πάντοτε ώς αποτέλεσμα προήλθεν έκ 

τής δραστηριότητος καί τοΰ ύψηλοΰ φρονήματος τών κατοίκων καί τής φιλο

πατρίας των, τά όποια προήλθαν έκ τής επιδράσεως τών αυτών ίστορικών πα-

παραδόσεων, έκ τοΰ αύτοΰ περιβάλλοντος, τοϋ αύτοΰ κλίματος, τά όποια πάν

τοτε γεννώσι τάς αΰτάς εντυπώσεις καί τά αυτά συναισθήματα, καί ακόμη προ

ήλθεν ή ακμή αυτής έκ τοΰ αύτοΰ εδάφους καί τής γονιμότητας αύτοΰ, εκ τών 

αυτών τέλος γεωγραφικών δρων καί συνθηκών, πώς κατά τους αυτούς φυσι

κούς νόμους τους άτέγκτωζ αναλλοίωτους καί αμετάβλητους, καθ' ους τά αυτά 

αίτια παράγουσι τά αυτά αιτιατά, ήτοι αποτελέσματα, πώς δέν θά προέλθωσι 

καί διά τήν Σπάρτην έκ τών αυτών αίτιων τά αυτά αποτελέσματα καί έπομέ-

νο>ς καί ή αυτή πάλιν ακμή; 

"Ηδη δέ συνεκομίσθη έν Λακεδαίμονι πρό πάντων καί έν τή άλλη Λακω

νία τοσοΰτος πλούτος, δσας είς ολίγους άλλους νϋμούς καί ήρξατο καταφανής 

πλέον ή κίνησίς καί τό σφρίγος προς έπίχείρήσείς καί πάσαν πρόοδον έκδη-

λα)θησαμένην δί' έργων μετά τήν άποκατάστασιν τής ειρήνης καί τής σιδηρο

δρομικής συγκοινωνίας. 

Οί Σπαρτιάται λοιπόν καί οί άλλοι "Ελληνες απόγονοι τοιούτων ήρωϊκής 

ιιεγαλοπρογμωσύνης προγόνων καί τοιούτων πατριωτικών αισθημάτων ακραι

φνούς Έλληνισμαϋ κληρονόμοι, δσφ γλχηιυτέρας συγκεντραΰσιν έν έαυταΐς 

ελπίδας καί δσφ δικαιότερσν μεγαλοφρονοϋσι καί σεμνύνονται, τόσφ μείζο

νος υποχρεώσεις καί καθήκοντα έ'χαυσιν. Βίς τήν έκπλήρωσιν δέ τούτων ας 

έ'χωσι φωταγωγόν τήν παροϋσαν ίστορίαν τής πατρίδος το>ν. 

Γένοιτο. 

"Εγραφον έν Σπάρτη 1921. 

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΎΣ 
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ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 

Γ ε ω γ ρ α φ ί α , "Ορια, "Ορκ], '.ακρωτήρια, α ο τ α μ ο ί 

Ή Λακωνική ή Λακεδαίμων είναι χώρα ορεινή εις τά νότια τής 

Πελοποννήσου^ δύο δέ σειραι ορέων φέρονται άπο βορρά προς νότον καί 

άπολήγουσιν ή μέν 'Λνατολική είς τήν Μαλέαν άκραν, ή δέ Δυτι

κή και ή ήψηλοτέρα, ή τοΰ Ταϋγέτου, είς το Ταίναρον άκρω-

τήριον. Μεταξύ τών ορέων τούτων εκτείνεται μεγάλη κοιλάς, ην 

έκ τοϋ σγΊ]]).α,τος αυτής ονομάζει ο "Ομηρος κοίλην (1) κητώεσσαν 

(μεγάλην) και εύρύχωρον (2). Ταύτην διαρρέει ό ποταμός Ευρώτας. 

"Εχει δέ έ'κτασιν ε'ικοσι περίπου τετραγωνικών μιλλίων. Επειδή δέ ή 

χώρα είναι έκ φύσεως ώχυρωμένη δι' υψηλών ορέων, τά όποια, έχουσιν 

ο'Κί'γας και στενάς διαβάσεις, καθίσταται δυσείσβολος τοις πολεμίοις, 

δηλαδή δυσκόλως οί πολέμιοι δύνανται νά είσβάλωσιν είς αυτήν. Ό 

Ευριπίδης λέγει περί αυτής οτι «έ'χει πολλήν μέν άροτόν, έκπονείν δέ 

ού ράδιον κοίλη γαρ ό'ρεσι περίδρομος, τραχεία τε δυσείσβολός τε πολε

μίοις»* Αί κοιλάδες αυτής είναι εΰκαρποι, τά φυτά πολλά και ποικίλα, 

εύδοκιμοΰσι δέ πλην τοΰ σίτου και ή Έλαία και "Αμπελος και Συκέα 

και Μωρέα και πάντα τά εσπεριδοειδή, λεμονέα, πορτοκαλέα, κιτρέα 

κ. τ. λ. Τρέφει ζωα καί ποίμνια πολυάριθμα, τά δέ ίίδατα είναι άφθονα 

και διαγεύστατα. Το δέ έ'αρ έν αύτη είναι τερπνότατον, άναγγελλόμενον 

υπο τής γλυκείας φωνής τής άηδόνος καί τής εύωδίας τών ανθέων καί 

(1). 'Ιλ. Β. 681. (2). Όδ, 11 κώ 414. 
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το θέρος παρέρχεται διά τά πολλά φυτά καί τά ΰδατα έν συνέχει δροσψ, 

είναι όμως εύσειστος ή Λακωνική, πολλάκις παθοΰσα ύπό σεισμ.ων, ο 

δέ Στράβων σ. 367 λέγει «εύσειστος δ' ή Λακωνική καί δή τοΰ Ιαΰ-

γέτου κορυφάς τινας άπορραγήναι μνημονεύουσιν, είσί δέ λατομιαι λί

θου πολυτελούς, τοΰ μέν Ταιναρίου έν ϊαινάριρ παλαιαί, νεωστι οε και 

έν ϊαϋγέτφ μέταλλον άνέφξάν τίνες ευμέγεθες χορηγον έχοντες τήν 

τών Ρωμαίων πολυτέλειαν». Τοιοΰτον δέ ευμέγεθες λατομείον υπάρχει 

έν Γοράνοις, οτίου σώζονται κατά χώραν ημιτελή κιονόκρανα καί κίονες 

μεγάλου μεγέθους, έ'χει δέ γίνει μεγάλη αοΐ:οϋ έκμετάλλευσις καί δεί-

κνυται και ή οδός, ήτις είς ήμίσειαν περίπου ώρας άπόστασιν έδιχαζετο 

και έβαινεν ή μέν διά τής Μονής Ζερμπίτσης καί Ξηροκάμπου είς Σπάρ

την, ή δέ διά Ποταμιάς είς τους κάτω δήμους τής Λακεοαιμονος. 

"Ετερον δέ μικρότερον λατομείον μαρμάρου λευκού και τούτου 

ώς καί τοΰ προηγουμένου ευρίσκεται παρά τά Καλύβια τής Σοχάς έν 

θέσει Πλατυβούνιον. Το δέ άρχαΐον έν Ταινάρψ λατομείον παρείχε μάρ

μαρα ερυθρά καί άλλα πολύχρο^μα «το δέ Ταίναρον ακτή έκκειμενη, 

τό ιερόν έχουσα τοϋ Ποσειδώνος έν άλσει ίδρυμένον, τ:7νησιον ο' έστιν 

ά'ντρον, δι' ού τόν Κέρβερον άναχθήναι μυθεύουσιν, ύφ' Ήρακλέουο έξ 

"Αδου» (3). 

Περιορίζεται δέ ή Λακεδαίμων, ώς έρρήθη, ύπό τοΰ Ταϋγέτου και 

τοϋ Πάρνωνος καί τό μέν Ταΰγετον είναι μ.ήκους μέν 40 χμ,., ύψους 

δέ είς τήν ύψηλοτέραν κορυφήν μ.. 2,409, ήτις έκαλείτο Ταλετον 

καί ήτο ιερόν τοϋ Ηλίου «καί άλλα τε έ'θυον ττρός τιμήν τοϋ 

"Ηλίου καί 'ίππους, έ'περ εποίοον καί οί Πέρσαι (4). Σήμερον δέ είναι 

ιερόν τοϋ τόν "Ηλιον άντικαταστήσαντος προφήτου Ήλιου, θύουσι δέ 

καθ'· ολην τήν νύκτα τής παραμονής τής εορτής τοϋ προφήτου, τήν 

20ήν Ιουλίου, κατά σωρούς καίοντες πολλάς όκάδας λιβάνου έκ προσ-

•φο̂ ρών Ι('ταμάτων) ,|οί ιέορτασταί. Έτερα δέ κορυφή τοϋ Ταϋγέτου ού 

μακράν τοΰ Ταλετοϋ ώνομάζετο Εύόρας, θηρία καί άλλα τρέφων καί αί

γας μ.άλιστα αγρίας «παρέχεται δέ καί δι' Ολου τό Ταΰγετον αιγών τού-

τοιν άγραν καί ύών, πλείστο̂ ν δέ καί έλάφων καί άρκτων. Τα

λετοϋ δέ τό μεταξύ καί Εύόρα θήρας όνομάζουσι» (5). Σήμε

ρον δέ μόνον λύκοι καί αλωπεκές καί λαγωοί ύπάρχουσι καί ούτοι ολίγοι 

διά τήν άποψίλωσιν τοϋ ό'ρους καί τήν ύπό τών άνθρώπο)ν δίωξιν 'Τπάρ-

χει όμως άμφισβήτησις αν ή κορυφή τοϋ προφήτου Ήλιου είναι ή τοϋ 

Γαλετοϋ ή τοΰ Εύόρα (6), ήμεϊς δ'μ.ως αναμφισβητήτως πιστεύομεν δτι 

(3). Στράβ. σ. 363. (4). Παυσ. 3, 20,5. (5). Παυσ. 3,20,5. 

(6). "Ορα πρακτ. Άρχαιολ, "Ετοαρ. 1909, σελ. 295, 
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είναι το Ταλετόν, ό'περ κατά τό χρυσόβουλλον τοΰ Ανδρόνικου Παλαιο-

λογυϋ τοϋ 1292, ό'περ αΚΚαιοϊι καταχωρίζομεν, έκαλείτο πενταδάκτυ-

λον, ό δέ Εύόρας ήδη καλείται Παξημάδι. 

Ό δέ Πάρνων κατά παράλληλον τοϋ Ταϋγέτου διεύθυνσιν 

εκτεινόμενος έ'χει υψος κατά τήν ύψηλοτέραν κορυφήν, ήτις καλείται 

νΰν Μαλευό ώς καί τό δλον ό'ρος, μέτρα 1957, καταλήγει δέ είς τήν 

Μαλέαν άκραν. Παραφυάς τοϋ Πάρνωνος είναι οί πρό τής Σπάρτης 

και κατ' ανατολάς λόφοι, οί'τινες έκ τοϋ έκεΐ ευρισκομένου ναοϋ τοϋ Με

νέλαου καλοΰνται Μενελάεια, ο'ίτινες είναι τραχείς καί δύσβατοι καί 

οιαφερόντως υψηλοί καί παρά τήν ρίζαν αυτών φέρεται ό ποταμός Ευρώ

τας (7). Επίσης καί ο λόφος Εύας καί "Ολυμπος παρά τήν Σελλασί-

αν καί ό Θάρναξ (Ιωάννης Θεολόγος»)· 

' Ακρωτήρια 

Τό Ταίναρον άκρωτήριον, ή μεσημβρινωτάτη άκρα τοϋ Ταϋγέτου καΐ 

τής Πελοποννήσου, δπου ύπήρχεν άλσος καί ναός Ποσειδώνος και λα-

ζοιι,ίοί^ λίθου (πολυτελοϋς. "Ενταϋθα ύπάρχουσι βαθύτατα σπήλαια και 

χάσματα, άπό τών οποίων έπίστευον οί αρχαίοι δ'τι έγίνετο ή είς "Αδου 

κατάβασις καί οπόθεν έμυθεύετο δτι ό Ηρακλής άνήγαγεν έξ "Αδου 

τόν Κέρβερον (8). 'Εν Ταινάρω δέ υπήρχε καί είκών χαλκή τοΰ περί

φημου κιθαρφδοϋ Αρίωνος, καθήμενου έπί Δελφίνος, προσέτι δέ υπήρ

χε πηγή, ήτις πρότερον παρεΐχεν είς έμβλέψαντας είς τό ύδωρ αυτής 

νά αντανακλώνται είς τάς ό'ψεις αυτών οί λιμένες καί τά πλοία, τό ό

ποιον έπαυσε γυνή τις πλύνασα έν αύτφ έσθήτα μεμολυσμένην (9). 

Μαλεαί, ή έσχατη άκρατου Πάρνωνος, ή διάβασις τοΰ οποίου εθε

ωρείτο επικίνδυνος, δ'θεν καί ή παροιμία «Μαλεάς κάμψας έπι7ιαθοΰ 

τών ο'ίκαδε». 

ΟοταμοΙ 

Ό διαρρέων τήν κοιλάδα ποταμός Ευρώτας, πηγάζων έκ τών αρ

καδικών ορέων καί δεχόμενος τά ύδατα υπο·γείο\) πηγής τοΰ Βιβαρίου, 

ή αρχαία Λάγκεια, ήτις θέσις καλείται νΰν Ζωρόν και Κεφαλόβρυσον 

Κονιδίτσης, τής οποίους τάς ύδατα κατά τήν παράδοσιν προέρχονται έκ 

τής λίμνης Τάκας τής Αρκαδίας καί άλλων πολλών δεξιόθεν έκ τοΰ 

Ταϋγέτου καί άριστεροθεν έκ τοΰ Πάρνωνος καταρρεόντων παραποτα-

(7) Πολύβ, 5,22. (8). 2τρά6. 6,8 σ, 363. (9). Παυσ. 3, &2, 5, 
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μίων, χύνεται είς τόν Λακωνικόν κόλπον «μεταξύ Γυθείου του της Σπάρ

της επινείου (ναυστάθμου παρά τά τρίνησα) και̂ ^ Ακριών» (10)^. ^ 

"Ηδη καλείται Ευρώτας καί "Ιρις κατά το ανω ήμισυ, ,κατά όε^τας 

Ιγ&ο'Καζ και Βασιλοπόταμον ήτοι μέγας ποταμός, διότι εκεί τό^υδωρ 

έξογκοΰται έκ τών παραποτά^μύν αύξανόμενον, συχνότατα δέ κατά τάς 

χειμερινάς έπομβρίας και καταιγίδας μετά πάταγων καί μηκυθμών συμ

παρασύρει είς τήν δίνην του δένδρα, βράχους, ζψα και ανθρώπους καί 

επιφέρει πλημμύρας κατά τους δήμους Τρινάσσου καί "Ελους καί παν

τοίας καταστροφάς. Οΰτω παρέσυρε καί τήν άρχαίαν γέφυραν τήν Βα-

.δΰκαν ώς καΐ'τήν μεσαιωνικήν και κατά τό 1902 τήν έτέραν γέφυραν 

τοΰ Κόπανου παρά τήν ό'δόν Σπάρτης-Καστανιάς, ήτις έκτίσθη τό 1749 

και έ'χει λάβει τό ό'νομα έκ τοΰ άρχιεργάτου, ώς εφαίνετο έκ τής επιγρα

φής «1749 Ιωάννης Κόπανος Άρχιμάστορας», άναρπασθείσαν και ταύ

την μετά τοΰ νοτίου τής γέφυρας, εις δ αύτη ήτο έντετειχισμένη. Άρ-

χαιότερον ό Ευρώτας ήτο ποταμός μείζων, δι' δ και κατά τόν πλείονα 

νρόνον έγίνετο άβατος διά τό μέγεθος (11) διότι εσωΖ,οντο τα, 

περί τόν Ταΰγετον καί Πάρνωνα δάση καί αί πηγαι ήσαν άφθονώ-

τ^αζ, Ινώ ήδη 'διά τήν άποψίλωσιν πλείστων έξ αυτών, έλαττωθεισών 

•τών πηγών, απέβη μικρότερος και όρμητικώτερος έν έπομβρίαις, διότι 

άκωλύτως πλέον έκ τών ορίων κατέρχονται τα ύδατα καί επομένως κα-

ταστρεπτικώτερος. Ώ ς δέ καί νΰν και τό πάλαι έτρεφε δόνακας (καλά

μια) παρά τάς ογβαζ διά νά εμποδίζεται ή έξάπλωσις τοϋ ρεύματος καί 

διά τοΰτο ό θέογνις καλεί αυτόν δονακοτρόφον καί ό Ευριπίδης καλλι-

δόνακα, είχε δέ καί άλλα κοσμητικά επίθετα, π· χ. εύρους, δινήεις, 

γονόεις. 

Ο Παυσανίας αναφέρει μι,εταξύ Σπάρτης καί Αμυκλών παραπό-

ι^ταμον "τοϋ Ευρώτα, Χίασαν, όστις δεν είναι άλλος ή ό Μυστριώτης ή 

Παντελεήμων, κακώς δέ ύπό τίνων νομίζεται οτι Τίασα είναι τό Τρυ-

πιώτικον ποτάμι ή ποτάμι τής Μαγούλας (12) διότι εν τώ 

ρείθρω αύτοΰ έξεχώσθησαν είς διάφορα μέρη σαρκοφάγοι καί 

άλλαι αρχαιότητες καί διότι μέρος τής ήδη κοίτης αΰτοΰ και 

πέραν αυτής περιελαμβάνετο είς τό τείχος τής πόλεως, ό δέ Παυσανίας 

ούδεμίαν μνείαν ποιείται τούτου, αλλά τής Τιάσης, του Μυστριωτίκου 

διότι αν ούτος ό παραπόταμος τοΰ Ευρώτα δέν ήτο ή Τίασα, ώς μείζων 

τοΰ πρώτου, θά ώνομάζετο ύπό τοΰ Παυσανίου δι' άλλου ονόματος, τό 

(10), Στράβ. σελ. 843. (11). Πολύβ. 5,2·5. (12). Ό ρ α Νεστορ. τοπογρ. Σπάρτ. σ. 46 
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όποιον θά ειχεν. Επομένως τό αληθές είναι οτι έπί Παυσανίου ούτος ό 

χείμαρρος τό Τρυπιώτικον ή τής Μαγούλας δέν υπήρχε καί τό βεβαιότε-

ρον είναι οτι βραδύτερον κατά τό 375 μ. Χ. κατά τόν μέγαν σεισμον, ότε 

καί τά τείχη τής Σπάρτης καί άλλων πόλεων τής Ελλάδος κατέπεσαν 

έξ αύτοΰ, οτι έκ καθιζήσεως τοΰ εδάφους ή μεγάλης τινός έπομβρίας 

άπεχωρίσθη τής Τιάσας, ής ήτο παραπόταμος τό Τρυπιώτικον, άνωθεν 

τής παρά τήν όδόν Σπάρτης—Μυστρά Αγίας Ειρήνης (13). 

Κατερχόμενος δέ ό Παυσανίας προς νότον μετά τάς Άμύκλας προς 

τήν άρχαίαν Φάριν διέβη τόν ποταμόν Φελλιαν, όστις βεβαίως και ασφα

λώς δέν είναι άλλος ή τό 'Ανωγειάτικον ποτάμι τοΰ Κάκαρη, διότι ευθύς 

μετά τοΰτο φθάνομεν είς τήν άρχαίαν Φάριν, νΰν "Αγιος Βασίλειος, οπού 

αμέσως ό Παυσανίας μεταβαίνει. Έσφαλμένω^ δέ έθεωοήθη ώς Φελλία 

ό έκ Γοράνων κατεχόμενος παραπόταμος τοΰ Ευρώτα Γερακάρης, δίω-

ρον περίπου απέχων προς νότον, έξ ου κακώς ώνομάσθη καί δ Δήμος Φελ

λία, ούτινος πρωτεύουσα οι Γοοάνοι. Τό δέ Ονομα Φελλία έκ τοΰ φέλλη== 

τόπος πετρώδης, ουδέν άλλο δύναται νά σημαίνη ή ποταμόν καταβιβά-

ζοντα ποΧΚους λίθους ώς τοΰτο γίνεται έξαιρετικώΰ εις τόν ποταμόν 

τών Ανωγείων καί εντεύθεν δ Παυσανίας άπό τής Φελλίας εκτραπείς 

είς δεξιάν, έβάδισε προς τόν Ταΰγετον και τάς Βρυσέαο, ήμίσειαν ώραν 

ζορειότερον τών Καλυβίων Σοχάς, οπού τό έκκλησίδιον 'Αγίου Ιωάννου 

τοΰ Ριγανά (Κάτω "Αγιος Ιωάννης) καί τό κεφαλάρι (14). 

Είς μίαν δέ τών ρητρών τοΰ Λυκούργου αναφέρεται καί ποταμός 

Κνακιών καί ή Βαβύκα, περί ών πολλή άμφισβήτησις υπάρχει (15). 

Ή δέ αλήθεια είναι οτι δ Κνακιών είναι δ προς βορράν τής Ακροπόλεως 

χείμαρρος τής Μούσγας λαβών τό όνομα έκ τοΰ κνακός καί κνηκός «ύ-

πόξανθος, ωχρός, ύπόλευκος», έκ τοΰ χρώματος τό όποιον προσδίδει είς 

τό ρεΰμά του τό μετά τών υδάτων παρασυρόμενον έκ τών πέριξ τοϋ 'Αλ-

πίου λόφων χώμα τοιοΰτον ύπόξανθον έχον χρώμα, δ'στις έκβάλλει είς 

τόν Εύρώταν περί τά 200 μέτρα άνωθεν τής γέφυρας, ήτις ήτο παρά 

τήν σ·ημερινήν γέφυραν καί ετ.α'λεϊτο Βαβύκα, τό δέ μεταξύ τούτων διά

στημα έχρησίμευε διά τάς Εκκλησίας τής Βουλής τοϋ Δήμου καί τής 

(13). Είναι άπορον πώς ό αείμνηστος Π. Κομνηνός έν τοις «Λοίΐωνικοϊς» αΰτοΰ, 

σελ. 317, γράφει οτι άπεστράφη τό Τρυπιώτικον προς Εύρώταν κατά τόν μέν<*ν σει

σμον τοΰ 466 π. Χ., ένφ ό ϊδιος, σελίς 231, παραδέχεται δτι μέχρι Παυσανίου τό Τρυ-

.Ίίώτικον ήτο παραπόταμος της Τιάσης »αΙ επομένως δέν εΓχεν άποστραφχί εΙς Εύρώ

ταν καΐ δέν ΰπηρχεν. 

(14). Παυσ. 3,20,3. 

(15). "Ορα τοπογρ. Σπάρτης Κ. Νεστορ. σελ, 18 καΐ Λακωνικά Π. Κομνηνού σ. 2ι35. 
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Γερουσίας (16). «Αριστοτέλης δέ τόν μέν Κνακιώνα ποταμόν, 

τήν δέ Βαβύκαν γέφυραν καλεί», διότι καί τους χείμαρρους και 

τους ρύακας ακόμη οί αρχαίοι ποταμούς έκάλουν. Βαβύκα οε εκλήθη εκ 

τοϋ βύζειν «παταγείν», διά τόν πάτα^γον, ον έποιουν τα κατερχόμενα και 

άντίστασιν έπί τής γέφυρας εύρίσκοντα ύδατα. 

Οίνους δέ ποταμός είναι ή σημερινή Κελεφίνα, ό έκ τοΰ Δήμου Οί-

νοΰντος διά τής Σελλασίας κατερχόμενος άριστεροθεν είς Εύρώταν (17). 

"Ετερος ποταμός χείμαρρος αναφέρεται πλησίον τής Σελλασίας 

και τοΰ Οίνοΰντος πόταμου, ό Γοργύλος, νΰν Ζο>ρός παρά τήν ρίζαν τοΰ 

'Ολύμπου λόφου, μεταξύ τοΰ οποίου καί τοϋ ετέρου λόφου Εύα καί τών 

εκεί ποταμών Οίνοϋντος καί Γοργύλου έγένετο ή έν Σελλασίςι μάχη, καθ' 

ην ένικήθη ό Κλεομένης ύπό τοϋ Αντιγόνου και τοϋ Άράτου (18)' 

"Ετερος ποταμός Σμήνος πηγάζων έκ τοϋ Ταϋγέτου έκβάλλει 

είς τήν θάλασσαν παρά τήν άρχαίαν πόλιν Λάν πέντε αρχαία στάδια 

μακράν αυτής· απείχε δέ ή Λάς τοϋ Γυθείου 40 αρχαία στάδια· ό δέ πο

ταμός ούτος παρείχεν ύδωρ, ώς καί νΰν, ήδύ πιείν εί'πέρ τις και άλλος 

ποταμός (19). Περί τά 250 μ. Χ. οί Γϋθεάται μετέφερον έκ τών πηγών 

άπό πενταώρου αποστάσεως τά ΰ^ατα. τοΰ πόταμου τούτου διά κτιστοϋ 

υδραγωγείου, έ'ργου κολοσσιαίου, είς Γύθειον. Ού μακράν δέ τοΰ Σμή-

νου έτερος πο'ταμός χύνεται είς τήν θάλασσαν ό'νομα Σκύρας (20). 

"Ετι δέ δ Στράβων σελ. 361 καί Παυσαν, 3, 25 αναφέρουν οτι περί 

το Λεΰκτρον υπάρχει ποταμός χαραδρώδης μικρός, καλούμενος Παμισ-

σός, έτι δέ έν Λεύκτρφ καί πηγή υποβρύχιος (21). 

(16). Πλουτ. Λυκ. 6. 

(17). "Ορα Πολύβ. 1,65,9. καΐ 2, 66,7. "Οσα δέ λέγονται έν «Λακωνικοϊς» Κο-

μνηνοΰ, σελ. 23Β κ. έ. καΐ έν τοπογραφίςι Σπάρτης Κ. Νεστορίδου, σελ. 19 καΐ 20, είναι 

πεπλανημένα. 

(18) Πολύβ. 2,615,66. 

(19). Παυσ. 3,24,6. 

(20). "Ηδη ποτάμιον Καυρουπόλεως ή ΔΙκοπον, έξ οδ απέχει ή Ήύρριχος έν μεσο-

ναίςι 40 σταδίους (ίΠαυσ. 3,2ι5,7ι3), Α δέ Λήκιιος αναφέρει Ιοτι ό τάφος τοϋ Λα Εκείτο 

έν δρμφ Άραΐνφ (Άγεράνφ), δπου έκβάλλει εΙς θάλασσαν ό ποταμός Σκύρας. 

(21). Κούρτ. Πελοπ. 2,5«5. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 

ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Οΐ ηρώτοκ κάτοικοι της 'Ε^λλάδος 

Οί πλείστοιρών Ελλήνων έκαυχώντο δτι ήσαν αυτόχθονες, γεννη

θέντες έξ αυτής τής γης ήτοι μή έλθόντες έξωθεν, ουδέ αντικαταστα

θέντες ποτέ ύπό άλλων. Επομένως δέν εΐχον συναίσθησιν μακρινής τί

νος πατρίδος ούτε κοινών αδελφών, μεθ' ών νά συνέζησάν ποτέ όμοϋ έν 

παλαιοίς χρόνοις μακράν τής Ελλάδος. Άλλ' δμως ή συγκριτική γλωσ

σολογία έ'φθασεν είς τοιοΰτον βέβαιον συμπέρασμα καί διέχυσεν άπροσ-

δόκητον φώς οτι συνέζησάν λαοί είς έποχήν παλαιοτάτην, περί τής όποι

ας ούτε οι λαοί ούτοι έ'χουσι σαφείς αναμνήσεις ούτε ή ίστοοία διεφύλα-

ξεν ειδήσεις. 

Είς τάς τελειοτάτας τών ανθρωπίνων γλωσσών, τών λαλουμένων 

παρά τών λαών τής καυκάσιας φυλής, τής κατοικούσης τήν Εύρώπην, 

την 'Ασίαν καί Άφρικήν, ή νεωτέρα επιστήμη έδωκε τά ονόματα τών 

τριών υίών τοΰ Νώε: Χάμ, Σήμ, Ίάφεθ καί ονομάζονται χαμιτικαί, ση-

μιτικαί καί Ίαπετικαί. Έ κ τούτων δέ πάλιν αί άριστα άνεπτυγμέναι 

είναι αί Ίαπετικαί καί οί λαλοΰντες αύτάς λαοί άποτελοϋσι τήν λεγο-

μένην 'Αριανήν ή 'Ινδογερμανικήν οίκογένειαν. Έ κ τής συγκρίσεως δέ 

καί εξετάσεως τών γλωσσών τούτων εξάγεται δ'τι ύπήρξεν εποχή, καθ' 

ην δλαι αί τόσον σήμερον άπ' αλλήλων διαφέρουσαι γλώσσαι άπετέλουν 

μίαν καί μόνον καί οί λαοί οί τόσον σήμερον άπ' αλλήλων μεμακρυσμένοι 

συναπήρτιζον έ'να λαόν καί εΐχον τάς αύτάς χώρας ώς κάτοικοι και οχι 

μόνον τοΰτο, άλλα συμπεραίνομεν καί τήν κοινωνικήν κατάστασιν, είς 

ην εύρίσκοντο, δ'τε ήσαν ηνωμένοι. Βλέποντες λ. χ· δ'τι κοιναί είναι είς 

τους 'Αρίους λαούς αί λέξεις αί σημαίνουσαι τόν πατέρα, τήν μητέρα, 

τήν θυγατέρα, τό γένος, συμπεραίνομεν βεβαίως δ'τι έν τή τότε κοινή 

πατρίδι των είχον τήν ίδέαν τής οικογενείας καί οτι αί οίκογένειαι δέν 

ήσαν κεχωρισμέναι άπ' αλλήλων, άλλ' είχον τήν κοινωνικήν πρόοδον 

ώστε πλείονες οίκογένειαι ν' άποτελώσιν άθροισμα. Εύρίσκοντες δέ κοι-

νάς τάς λέξεις διά τών οποίων σ-ημαίνεται ό βοΰς, δ ίππος, δ ταΰρος, τό 

πρόβατον, δ κύων, δ χήν, έννοοΰμεν οτι είχον ζώα κατοικίδια καί δτι έζεύ-



24 Η Σ Π Α Ρ Τ Η ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 

γνυον είς άμαξας βόας καί ίππους, άφ' ου ύπήρχον έν χρήσει, αί λέξεις 

άξων καί ζυγός. Ουδέ ήσαν πλέον νομάδες, άφ' ού είχον κοινήν τήν γνώ

σιν τοϋ δόμου, τοΰ οϊ^ίου, τής θύρας, τοΰ άστεως. Είχον κοινάς επίσης 

τάς λέξεις ναϋς, έρετμός, έσθής, νήθειν. Εΐχον τήν λέξιν άλας, έξ οΰ 

εξάγεται ότι διά τοϋ πυρός παρεσκεύαζον τάς τροφας. 

Ήσαν λοιπόν οί "Δριοι κατά τους χρόνους τής συμβιώσεως λαός 

ποιμένων γινωσκόντων τήν γεωργίαν καί τήν ναυτιΛιαν καί ίκανώς προ

ηγμένων έν τφ πολιτισμφ. Είχον δέ πλέον καί τάς αρχάς τής θρησκείας, 

έχούσης βάσιν τήν μονοθεΐαν καί τήν λατρείαν υπέρτατου τινός Θεοϋ, 

άλλ' ύπό διαφόρους, ιδιότητας ώστε εκάστη άπετέλει ιδίαν ύπόστασιν 

καί οΰτω έπρωσοποποιείτο ιδιαιτέρως καί έντεΰθεν τά στοιχεία καί ό χα-

ρακτήρ τής πολυθεΐας. 

Φαίνεται δέ, καίτοι δέν διεσώθη άνάμνησις τής χώρας, έν ή συμβι-

ώσαντες έφθασαν είς τοιοΰτον πολιτισμόν, δ'τι κοινή κοιτίς ύπήρξεν έν 

τή κεντρική 'Ασίί̂ ι προς βορράν που τής Ινδικής χώρας. Εκείθεν ήρχι-

σαν άποσχιζόμενοι προς δυσμάς διά λόγους άγνωστους καί κατ' έποχήν 

άγνωστόν τίνες τών λαών τών αποτελούντων τήν Ίαπετικήν οίκογέ

νειαν. Έ κ τούτων οί προπάτορες τών Ελλήνων μετά τών Ιταλών συ

νέζησάν ακόμη έπι μακρόν χρόνον ώς διδάσκει ή συγκριτική έξέτασις 

τών δύο λαών. Πότε δέ έγένετο ό χωρισμός τών δύο λαών καί διά τίνος 

δρόμου οί πανάρχαιοι "Ελληνες ήλθον είς τήν Ελλάδα δέν γνωρίζομεν. 

Πιθανόν δέ είναι δτι διεπεραιώθησαν έκ τής Μικράς 'Ασίας καί εΰρον 

είς τήν Ελλάδα εγκατεστημένα άλλα τινά φύλα επίσης 'Αριανά συγ

γενή προς αυτούς, πιθανόν δέ πολύ αρχαιότεροι νά κατώκησαν είς τήν 

Ελλάδα καί λαοί μή ανήκοντες είς τήν 'Αριανήν οίκογένειαν. 

Ασαφείς δέ καί συγκεχυμέναι ειδήσεις διεσώθησαν ύπό τών αρχαί

ων περί τής παλαιάς εθνολογίας τής Ελλάδος. Τό έπικρατέστερον δέ 

τών αναφερομένων πρώτων κατοίκων τής Ελλάδος είναι τό ό'νομα τών 

Πελασγών, τους οποίους έΤ-εγον κατοικοΰντας τήν "Ηπειρον, τήν Θεσ-

σαλίαν, τήν Βοιωτίαν, τήν 'Αττικήν, τήν Αργολίδα καί τήν 'Αρκαδίαν, 

χώρας περί ών έπιστεύετο οτι ούΒεποτε ήλλαξαν κατοίκους. Άλλ' δμως 

καί είς δ'λην τήν Ελλάδα άπεδόθη τό ό'νομα Πελασγία, ό'νομα περιλη-

πτικον και επικρατήσαν κατόπιν τών διαφόρων λαών τών κατοικούντα)ν 

τήν παναρχαίαν Ελλάδα. 

Αί δε παραδόσεις περί τών Πελασγών παριστώσιν ώς έχοντας μο

νίμους κατοικίας καί επιδιδομένους κυρίως είς τόν γεωργικόν βίον καλ-
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λιεργοϋντας μάλιστα εύφορους πεδιάδας, τάς δποίας έκάλουν άργη. 

Είχον δέ καί θρησκευτικώς προοδεύσει, έχοντες ώρισμένους θεούς καί 

κανονισμένην λατρείαν. Μεγάλως δέ έσέβετο ό έν Δοδώνη τής Ηπείρου 

λατρευόμενος Πελασγικός Ζευς, οπού καί μαντεϊον υπήρχε καί ιερείς 

«άνιπτόποδες καί χαμαιεϋναι» υπηρετούν τόν ύψιστον θεόν καί μαντικαί 

ίέρειαι ήρμήνευον τά βουλεύματα του έκ τής κινήσεως τών φύλλων τής 

ιεράς δρυός καί έκ τοϋ ψλοίσ&ου τής -γείτονος ψυχράς πηγής. Ή δέ λα

τρεία αύτοΰ τοΰ Πελασγικοϋ Διός έξηκολούθησε καί βραδύτερον καθ' 

δλην τήν αρχαιότητα καί παρά τοις "Ελλησιν, δ'ταν πλέον είχον έκλίπει 

οί Πελασγοί. 

Τής έν Ελλάδι έγκαταστάσεο^ς τών Πελασγών έ'χομεν παντοία 

ίχνη, τά θαυμάσια λείψανα τειχών καί ακροπόλεων, είς τάς οποίας φαί

νεται δ'τι έ'διδον τό ό'νομα Λάρισα, δ'περ διέσωσαν τίνες τών άρχαιοτάτο.)ν 

πόλεων. Έθαυμάσθησαν δέ καί ύπό τών αρχαίων τά μνημεία ταΰτα τών 

Πελασγών καί τά ώνόμασαν, κυκλώπεια τείχη, λέγοντες δτι έκτίσθησαν 

ύπό τών έκ Λυκίας εμπειροτεχνών κυκλώπων. Τά πελασγικά δέ ταΰτα 

τείχη ευρισκόμενα πολλαχοϋ τής Ελλάδος είναι συνήθως ώκοδομημένα 

άνευ συνδετικής ύλης, έπί βράχων απότομων, τών οποίων παρακολουθοΰ-

σι τό σχήμα έκ λίθων πελωρίων άλλοτε μέν ακατέργαστων, άλλοτε έχον 

των πολλάς γωνίας προσαρμοζομένας ακριβώς προς άλλήλας, άλλοτε 

δέ τετραγωνικώς καί κατά σειράς οριζοντίους διατεταγμένων. Μεταξύ 

δέ τών Πελασγικών λαών έξείχον οί Δρύοπες, οί Κραναοί καί οί Μινύαι. 

Καί τών μέν Δρυόπων κυρία έ'δρα φαίνεται δτι ύπήρξεν ή μεταξύ τής 

Οίτης καί τοϋ Παρνασοϋ χώρα, οπόθεν διεσπάρησαν καί είς άλλας χω

ράς τής Ελλάδος, ώς δέ βλέπομεν έκ τών οικήσεων αυτών, ούτοι υπήρ

ξαν ναυτίλοι καί μεταλλείς. 

Οί δέ Κραναοί ύπΎΐρζ,αν οι αρχαιότατοι Πελασγικοί κάτοικοι τών 

Αθηνών, άφήκαν δέ ούτοι ίχνη τής οίκήσεως αυτών σφζόμενα άπό τοΰ 

Αρείου Πάγου καί τών λόφων τών νυμφών, Οπου σ-ημερον κείται τό Ά-

στεροσκοπείον, μέχρι καί τοϋ Μουσείου ήτοι τοϋ λόφου, δπου τό μνημείον 

τοΰ Φιλοπάπου. Είναι δέ ταΰτα θεμέλια οι-/.οΒομών, τάφοι, λείψανα οδών 

καί κλιμάκων, υπόγειοι άποθήκαι καί τίνες βωμοί, αί δέ οικήσεις με

τρούνται περί τάς ένεακοσίας δηλ. ολόκληρος πόλις έκτεινομένη έπί τών 

βραχωδών λόφων. 

Έξοχώτατοι δμως τών Πελασγών υπήρξαν οί Μινύαι, τών οποίων 

κυριωτάτη έδρα ύπήρξεν ή Βοιωτία ήτοι ή πλουσία μητρόπολις τών Μι-
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νυών δ Όρχομενός, ήτις έδέσποζεν δ'λης σχεδόν τής Βοιωτίας καί ηρχε 

καί αυτών τών Θηβών. Εύρίσκομεν δέ διεσπαρμένους τους Μινύας έν τή 

Θεσσαλική 'Ιωλκφ, έν Τριφυλία, έν τή Λακωνική, έν Λήμνω καί Θήριχ. 

'Ή-σχολοΰντο δέ είς τήν ναυτιλίαν καί τήν γεωργίαν, έξ ών εξαιρετικώς 

έπλούτισαν οί Μινύαι καί ό Όρχομενός έγένετο έδρα ίσχυρών καί πλου

σίων βασιλέων καί ό πλούτος τής πόλεως παρεβαλλετο προς τον πλοΰ-

τον τής Αιγυπτιακής πολεο^ς Θηβών. 

Τοιοΰτοι λοιπόν ήσαν οί Πελασγικοί λαοί, όταν οι "Αριοί "Ελληνες 

χωρισθέντες άπό τους Ιταλούς ήλθον είς τήν Ελλάδα. Επειδή δέ ανή

κον καί ούτοι ώς οί "Ελληνες είς τήν αυτήν Ίαπετικήν οίκογέ

νειαν, δέν εύρίσκομεν διάκρισιν αύστηράν Ελλήνων καί Πελασγών ώς 

δύο εντελώς διαφόρων φύλων, διά τοΰτο μάλλον βλέπομεν τους Πελασ

γούς νομιζομένους έθνος παλαιότερον ήτοι πρό τών Ελλήνων οίκησαν 

τήν χώραν. Έ κ τής προϋπάρξεως δέ έν ταίς Έλληνικαίς χώραις φύλων 

συγγενών προς τους "Ελληνας έκ τής Μικράς Ασίας έπελθόντων καί 

μετά λαών Άσιανών πρότερον έπί μακρόν οίκησάντων εξηγείται ή κατά 

τας πρώτας αρχάς τής Ελληνικής ίστορίας παρατηρούμενη αναντίρ

ρητος καί προφανής σχέσις τών κατοίκων τής Ελλάδος προς τους κά

τοικους τής Ασίας καί Αιγύπτου, ή εύν.6λος καί πυκνή έπίδρασις τοϋ 

εκείθεν πολιτισμού έπί τής Ελλάδος ώς καί άφ' έτερου ή ευχερής έν 

ταίς άκταίς τής Μικράς Ασίας έγκατάστασις τών Ελληνικών αποι

κιών ώς έαν ή Ελλάς καί Μικρά Ασία ν.ατοίν.οΰντο ύπό αδελφών λαών. 

Κάρες, Λ.£λεγες καΐ 4^£νικες εν Ελλάδι 

Είς τών λαών τής Μικράς Ασίας σχετίζεται μετά τής Ελληνικής 

ίστοριας πλειότερον πάντων τών άλλων, οί Κάρες οίκοΰντες έν Μικρά 

Ασία μεταξύ τής τών Λυδών καί Λυκίων χώρας, ανήκοντες δέ είς τήν 

'Αριανήν οίκογένειαν, συνανεμείχθησαν κατόπιν μετά τοΰ σημιτικού λαοΰ 

τών Φοινίκων. Είς τήν άδιαφιλονίκητον δέ μαρτυρίαν δύο μεγάλων Έλ-

ληνοίν ίστορικών τοϋ Ηροδότου καί τοΰ Θουκιδίδου χρεωστοϋμεν τήν 

ειδησιν δ'τι Κάρες κατώκησαν τάς πλείστας τών νήσων τοϋ Αιγαίου 

Πελάγους, κατά τους Μινωικούς χρόνους. 

Αδιαχώριστοι δέ άπό τών Καρών ήσαν οί Λέλεγες, λαός σύμμεικτος 

ώς έ'λεγον οί αρχαίοι, όστις κατά τους αρχαιότατους χρόνους ττο διαδε

δομένος κατά τήν Ελλάδα καί τήν Μικράν Άσίαν. Έ ν Ελλάδι δέ άνα-
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φέρονται κατοικοΰντες έν Άκαρνανίςι, έν Αίτωλίίΐι, έν Βοιωτίί)ΐ, έν Με-

γαρίδι, έν "Ηλιδι, έν Λακωνία καί Μεσσηνία. 

Οί δέ Φοίνικες, μεθ' ών εϊπομεν δ'τι συνανεμείγησαν οί Κάρες, ήσαν 

εις τών σπουδαιότατων λαών τής αρχαιότητος, άναπτύξαντες πλείστα 

είδη βιομηχανίας, προήγαγον δέ τό έμπόρίον μεταφέροντες τά προϊόντα 

τής Ανατολής είς τήν Ελλάδα καί σύν αύτοίς τόν πολιτισμόν τοϋ πα

λαιοτέρου εκείνου καί πλέον προηγμένου κόσμου. Κατοικοϋντες κατά τάς 

ύπωρείας τοϋ Λιβάνου δισχίλια ήδη ετη εΐχον προαχθή είς τόν πολιτι

σμόν και είχον πόλεις πολυάνθρωπους ώς τήν Σιδώνα, τήν Τύρον, τήν 

Βυρητόν κλπ· Έπιδοθέντες άκατασχέτως είς τήν ναυτιλίαν καί πολύ

τροποι καί ταχυκίνητοι καί κερδομανείς οντες ώς οί Εβραίοι, μεθ' ών 

συγγενεύουσι, μετέφερον τά προϊόντα τής βιομηχανίας των άνταλάσον-

τες μέ τάς πρώτας ύλας τών χωρών τής Μεσογείου, χρησίμους είς τήν 

βίομηχανίαν των. Διαπλέοντες δέ τό Αιγαίον Πέλαγος συνεκόμιζον μέ

ταλλα, ξυλείαν, έ'ρια, δέρματα, Βούλ.ους καί άντήλλασσον διά τών υφα

σμάτων, αγγείων, δ'πλων, δακτυλίο^ν, ύέλων καί άλλων μικροκομψοτε-

χνημάτων. Μικρόν καί κατ' ολίγον ίδρυσαν σταθμούς κατά τά ελληνικά 

παράλια, δπου έφρόντιζον κυρίως διά τήν εύρεσιν βαφικής ΰλης, τήν 

δποίαν παρείχον πλην τών βαλανιδιών αί κογχύλαι, έξ ών έξήγετο ή πορ

φύρα, δ αξιόλογος χυμός αυτών, δστις έχρησίμευεν είς τήν βαφήν τών 

βαρυτιμοτάτων υφασμάτων, άτινα έφόρουν οί πλούσιοι καί οί ισχυροί τής 

Ανατολής. Ίδρύοντο λοιπόν πορφυρεία ήτοι ή πλησίον τών τόπων τής 

αλιείας τών κογχυλίων κατασκευή καταστημάτων, ένθα διά βράσεως 

παρεσκευάζετο ή βαφή έκ ζωντανών κογχυλίων. Τοιαύτα δέ πορφυρεία 

είχον ίδρύσει καί έν Κυθήροις καί έν Γυθείψ ώς κατωτέρω έκτενέστερον 

ρηθήσεται. 

Οί Φοίνικες έπεκταθέντες πολλαχοϋ τής Ελλάδος κατεχόμενης έτι 

ύπό τών Πελασγών υπήρξαν ευεργετικοί μεταδίδοντες τόν πολιτισμόν 

τής Ανατολής. Καθ' δ'μοιον δέ τρόπον υπήρξαν διδάσκαλοι τών πρώτων 

κατοίκων τής Ελλάδος περί τήν ύλοτομίαν, τήν δδοποιΐαν, τήν μεταλ-

λευτικήν καί ήνοιξαν τους θησαυρούς τής Ελληνικής γής είς τους κα

τοίκους τους αδαείς· Φυσικόν δέ ήτο δ'τι μετά τών εμπορευμάτων καί τών 

τεχνών εμελλον νά είσαχθώσι κατ' ολίγον καί λατρείαι τών φοινικικών 

θεών τους οποίους ύστερον διεμόρφωσαν κατ' ίδιον τρόπον οί "Ελ

ληνες (22)· 

(22). Σ. Λάμπρου 'Ιστορ. Τόμ. Αος σελ. 19. κ. έ. Παπαρ. Τ<5μ. Αος 1881 σελ. 1 κ. έ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

ΙΙρώτοι κάτοικοι της Λακεδαίμονος 

Οί κατά τήν παράδοσιν τών αρχαίων Λακεδαιμονίων πρώτοι κάτοι 

κοι τής Λακεδαίμονος ήσαν οί Πελασγοί καί πρώτος αυτών βασιλεύς 

αυτόχθων δ Λέλεξ καί άπό τούτου καί αυτοί Λέλεγες ώνομάσθησαν καί 

ή χώρα Λελεγία. Ούτος δέ άφήκε διάδοχον τόν πρωτότοκον υίόν αύτοΰ 

Μύλην, δστις έπενόησε τόν μΰλον όνομασθέντα ούτως έξ αύτοΰ. Άλέσας 

δέ πρώτος ώνόμασε καί τόπον Άλεσίας. Ούτος δέ δ Μύλης έγέννησε 

τόν Εύρώταν καί τήν Τίασαν, άφ' ών ώνομάσθησαν οί δύο ποταμοί. Ε

πειδή δέ ή κοιλάς έλίμναζεν, δ Ευρώτας άποκόψας τόν βράχον καί άνοί-

ξας οΰτω διέξοδον, κατήγαγε τό ύδωρ είς τήν θάλασσαν ευκόλως καί 

ώνόμασε τόν ούτω πως σχηματισθέντα ποταμιόν Εύρώταν έκ τοϋ ονό

ματος του ή μάλλον διότι έγένετο εύρους ήτοι έρρεεν ευκόλως πλέον προς 

τήν θάλασσαν. Έγέννησε δέ δ Ευρώτας τήν Σπάρτην, τήν οποίαν έδωκε 

σύζυγον είς τόν Λακεδαίμονα τόν υίόν τοΰ Διός καί τής Ταϋγέτης θυ-

γατρός τοΰ 'Άτλαντος. Επειδή δέ δ Ευρώτας δέν είχεν άρρενα τέκνα 

περιήλθε μετά τόν θάνατον τούτου ή βασιλεία είς τόν γαμβρόν 

του Λακεδαίμονα, έξ αύτοΰ δέ πλέον ώνομάσθη ή χώρα Λα

κεδαίμων καί οί κάτοικοι Λακεδαιμόνιοι. Έ κ δέ τής μητρός ώνομάσθη 

τό ό'ρος Ταΰγετον. "Εκτοτε δέ καί συνώκησεν δ Λακεδαίμων καί πόλιν, 

τήν δποίαν ώνόμασεν έκ τής συζύγου του Σπάρτην. Μετά δέ τόν θάνατον 

τοΰ Λακεδαίμονος, έβασίλευσεν ό υίός αύτοΰ Άμύκλας, δ'στις Οέλων καί 

ούτος νά καταλίπη τι είς μνήμην του έκτισε τήν δμώνυμον πόλιν Άμύ

κλας· ούτος δέ έγέννησε πολλά τέκνα, έξ ών δ νεώτατος καί ωραιότα

τος Υάκινθος έφονεύθη ύπό τοϋ Άπόλληνος, ζώντος έ'τι τοΰ Άμύκλα. 

Τόν δέ Άμύκλαν διεδέχθη δ πρωτότοκος υίός 'Άργαλος καί τούτον, άτε-

κνον όντα, διεδέχθη δ αδελφός αύτοΰ Κυνόρτας καί τούτον ό υιός Οί'βα-

λος, δστις λαβών σύζυγον τήν Γοργοφόνην, τήν θυγατέρα τοϋ Περσέως 

έξ 'Άργους έγέννησε τους Τυνδάρεων, Ίκάριον καί "Ιπποκόοντα. Επειδή 

δέ δ Ίπποκόων ήμφισβήτει τήν βασιλείαν κατά πρεσβείαν, έ'λαβε δέ έπί-
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κουρον τόν "Ικαρον καί είχε δώδεκα υιούς, υπερίσχυσε τοΰ Τυνδάρεω, 

τόν δποίον ήνάγκασε νά φύγη είς Πελλάνην ή είς Μεσσήνην έ'ως ού 

βραδύτερον δ Ηρακλής κατήγαγεν αυτόν καί ανέλαβε πάλιν τήν βασι

λείαν έν Λακεδαίμονι. Έβασίλευσαν δέ καί οί παίδες τοΰ Τυνδάρεω Κά

στωρ καί Πολυδεύκης, οί Τυνδαρίδαι. (23). Ούτοι δέ καί Διό

σκουροι λέγονται ώς δήθεν γεννηθέντες δίδυμοι έκ τοΰ Διός, μεταμφι-

εσθέντος είς Κύκνον καί τής μητρός Λύδας, ήτις έγέννησε καί τήν Έ -

λένην, τήν σύζυγον τοΰ Άτρείδου Μενελάου, ένεκεν τής δποίας καθ' "0-

μηρον, έγένετο δ Τρωικός πόλεμος, καί τήν Κλυταιμνήστραν, σύζυγον 

τοΰ Αγαμέμνονος, άδελφοΰ τοΰ Μενελάου. Ούτοι οί Διόσκουροι ε·^ίνοντο 

στρατηγοί έμπειροι καί δεινοί πολεμισταί καί βασιλεύοντος έ'τι τοΰ πα

τρός Τυνδάρεω, περιέπλευσαν μετά στόλου τήν θάλασσαν, καταδιώκον

τες τους ληστάς καί έκαθάρισαν τό Αιγαίον πέλαγος. "Ησαν δέ τόσον 

ήγαπημένοι ώστε ούΒεποτε έφιλονίκησαν ούτε ήδύναντο νά ζήσουν κεχω-

ρισμένοι. Έτίμησαν δέ αυτούς ώς θεούς πανταχού κτίσαντες ναούς καί 

βωμούς καί μάλιστα οΐ Λακεδαιμόνιοι έπεκαλοΰντο αυτούς καί είς τους 

πολέμους &ο·φούς καί είς τάς τρικυμίας οί πλέοντες. Έζωγράφιζον δέ 

αυτούς έφ' ίππων λευκών, πίλον φοροϋντας έν τή κεφαλή, έχοντας εν τή 

κεφαλή αστέρας καί κρατοΰντας δόρατα, έξεπροσώπουν δέ ώς θεοί καί 

τόν άστερισμόν τών Διοσκούρων καί έκαλοΰντο ύπό τήν έ'ννοιαν ταύτην 

καί "Ανακες καί αγαθοί δαίμονες, ίδίως δέ σωτήρες νηών καί θαλασσο-

πορούντων. Επειδή δέ ούτοι έφονεύθησαν έν τοις προς τους υιούς τοΰ 

Άφοφέως "Ιδαν καί Λυγκέα πολέμους, δ Τυνδάρεως έκάλεσεν είς τήν 

βασιλείαν τόν γαμβρόν αύτοΰ Μενέλαον, άγνωμονήσας προς τόν Ή -

ρακλέα. 

' ;%τρειδαι 

Οΰτω δέ ή βασιλεία περιήλθε προς τους Άτρείδας Αγαμέμνονα καί 

Μενέλαον, οίτινες έ'δραν έχοντες τάς Μυκήνας έβασίλευσαν έπί πολύ 

μέρους τής Άργολιδοκορινθίας, έφ' δλην δέ τήν Λακεδαίμονα καί έπί 

πλείστον τής Μεσσηνίας. Τόν δέ Μενέλαον αποθανόντα άπαιδα διεδέχθη 

δ έπι τή θυγατρί αύτοΰ Ερμιόνη γαμβρός 'Ορέστης, δ υίός τοΰ Αγαμέ

μνονος. Τόν δέ 'Ορέστην διεδέχθη δ Τισσαμενός, υίός αύτοΰ, έπί τοΰ οποί

ου έγένετο ή κάθοδος τών Ηρακλείδων (24). 

(23). Παυσ. 3,1. (24). Παυσ. 3, 1-ι5. 
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ΑΧΑΙΟΙ ΚΥΡΙΟ! ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΛΙυκϊΐναϊκϊίς τϊολιτισμΐίς 

Ταΰτα μέν ή παράδοσις αναφέρει, ήτις δμως πεπλεγμένη μετά μ-ύ-

θων έπισκοτίζει τήν ίστορικήν άλήθειαν, τήν οποίαν δυσκόλως πλέον 

διακρίνομεν, καθόσον καθ' άπασαν τήν άπό τής εμφανίσεως έν Ελλάδι 

τών Ελλήνων περίοδον μέχρι τής καθόδου τών Ίΐρακλειδών, τήν οποίαν 

καλοΰμεν προϊστορικήν ή Ήρωϊκήν, διετηρήθησαν πλεϊσται μυθικαί πα

ραδόσεις άναφερόμεναι είς τήν περίοδον ταύτην, έκ τών οποίων ουδέν 

σχεδόν θετικόν δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν. Πορίσματα μόνον ίκανά περί 

τών αρχαιοτάτων κατοίκων δυνάμεθα νά συναγάγωμεν έκ τής συγκρι

τικής γλωσσολογίας καί μυθολογίας τών διαφόρων εθνών καί έκ τών 

ευρημάτων τών ανασκαφών, αϊτινες ε^ενοντο είς τε τάς Μυκήνας καί 

τήν Τίρυνθα, είς τε τό Βαφειόν τών Αμυκλών καί είς τάς Άρκίνας τής 

Λακεδαίμονος καί είς τόν Όρχομενόν καί άλλας πόλεις τής Ηπειρωτι

κής Ελλάδος ώς καί είς τήν Τροίαν, τάς Κυκλάδας καί μάλιστα τήν 

Κρήτην. Καί περί τούτων εϊπομεν εις τό προηγούμενον κεφάλαιον γε

νικώτερον, ήδη δέ θά είπωμεν ειδικώς δ'σα μαρτυροϋνται μετά βεβαιότη-

τος περί τής ίστορίας τής Λακωνικής. Ό Στράβων σελ. 366 λέγει: 

«Αχαιούς τους Φθιώτας συγκατελθόντας Πέλοπι είς τήν Πελοπόννη-

σον, οίκήσαι τήν Λακωνικήν. Τοσούτο δέ αρετή διενεγκείν ώστε τήν 

Πελοπόννησον έκ πολλών ήδη χρόνων "Αργός λεγομένην, τότε Άχαϊκόν 

"Αργός λεχθήναι καί ού μόνον γε τήν Πελοπόννησον, άλλα καί ίδίως 

ήλθεν έκ τής Ασίας έ'χων είς ανθρώπους άπορους (τους "Ελληνας) δύ

ναμιν περιποιησάμενον τήν έπωνυμίαν τής χώρας έπηλύτην Οντα δαω-

ίχειν καί ϋστερον^τους ετ,^ονους έ'τι μείζω ξυνενεχθήναι. Εύρυσθέως μέν 

έν τή Αττική ύπό Ηρακλείδων αποθανόντος, Άτρέως δέ μητρός άδελ

φοΰ δντος ' " ' ' " ~ 

τε καί τήν 

....„ ^^,.^.,,.^.^^^ >Λ.,ν«ν;Λ,/υ7·.,ι>ι,, π'ΐ,ρδως οε μητρος αόεΛ-

αύτοΰ καί έπιτρέψαντος Εύρυσθέως, δτ' έστράτευε, Μυκήνας 

> αρχήν κατά τό οΐ-χ,είον Άτρεί, τόν Χρυσίππου θάνατον καί ώς 
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ούκέτι άνεχώρησεν Εύρυσθεύς, βουλομένων καί τών Μυκηναίων φόβφ 

τών Ηρακλείδων καί άμα δυνατόν δοκοΰντα είναι καί τό πλήθος τεθε-

ραπευκότα, τών Μυκηναίων τε καί δσων ήρχεν Εύρυσθεύς τήν βασιλείαν 

τ.αραλαβεϊν καί τών Περσειδών τους Πελοπίδας μείζους καταστήναι». 

Ό όέ Ελλάνικος αναφέρει δτι μετά τόν θάνατον τοϋ Πέλοπος ό υί-

ος αύτοΰ Άτρεύς έπελθών είς Πίσαν συν στρατώ πολλφ έκράτησε τών 

τόποίν. Ταΰτα οέ πάντα συνάδουσι προς τήν κατάστασιν τών πραγμάτων, 

τήν οποίαν είκονίζουσι τά Όμηρικά έ'κη· δυστυχώς δμως ουδεμία περι-

εσώθη λεπτομερής είδησις περί τών περιπετειών, δι' ών κατωρθώθη ή 

έπικράτησις εκείνη τών Αχαιών. 

Ώ ς ήτο δέ φυσικόν καί επόμενον οι Αχαιοί ούτοι ήλθον είς σύγκρου-

σιν προς τους χατοίΐίους καί άλλους μέν έξετόπισαν, μετ' άλλων δέ συνε-

χωνεύθησαν ίδρύσαντες είς πολλά μέρη ισχυρά Ελληνικά βασίλεια, μά

λιστα δέ τό τών Μυκηνών. Ούτοι δέ παρέλαβον παρά τών κατακτηθέν-

των τον πολιτισμόν το^ν τροποποιήσαντες αύτον συν τω χρόνω, τόν όποι

ον όνομάζομεν Μυκηναϊκόν πολιτισμόν (1800—1200 π. Χ.) Τότε δέ 

κατεσκευάσθησαν τά πολυτελή ανάκτορα τών Μυκηνών καί τής Τίρυν-

0ος καί οί μεγαλοπρεπείς θολωτοί τάφοι (θησαυροί) τών τε Μυκηνών 

/.αί τοΰ Όργ^ομενοΰ ό)ς καί οί άνακαλυφθέντες διά τών ανασκαφών έν 

Βαφειώ καί Άρκίνα τής Λακεδαίμονος ώς καί οί είς βράχους λελαξευ-

μένοι τοιούτοι. 

Περί τους δύο ίσως αίώνας προ-η^τιθ-η ό λεγόμενος Κρητικός πολι

τισμός (25) διότι έν Κρήτη πρωϊμ,ώτερον άνετττύχθη πυκνή επικοινωνία 

προς τάς Κυκλάδας καί τάς παραλίους τής Μικράς Ασίας καί μάλιστα 

τής Αιγύπτου, τών οποίων ό πολιτισμός έπέδρασεν έπί τής Κρήτης, ήτις 

τροποποιήσασα αυτόν είς ίδιον τύπον πρωτότυπον έ'φθασεν είς τήν μεγί-

στην αυτής άκμήν. Τότε αί πόλεις αυτής Κνωσός καί Φαιστός απέβησαν 

κέντρα μ,εγάλου πολιτισμού καί μοναρχικού κράτους, το όποιον έξετεινετο 

ού μόνον έφ' δ'λης τής Κρήτης, αλλά καί έπί τών νήσουν τοΰ Αιγαίου 

Πελάγους καί τών παραθαλασσίων τής Ηπειρωτικής Ελλάδος, δτε 

φαίνεται δ'τι ήκμασε καί ό περίφημος βασιλεύς αυτής Μίνως. Τότε'κα-

τεσκευάσθησαν. ώς άτέδειΕαν αί άνασκαφαί καί τά μεγαλοπρεπή και 

κολοσσιαία ανάκτορα τής Κνο>σοΰ καί Φαιστού καί τά παρά τήν Άγίαν 

Τριάδα, τά οποία ήσαν κοσμημένα διά ζωγραφιών πολυχρόμων, δι' αγαλ

μάτων έκ πυρίνου λίθου χρωματισμένου ή μαρμάρου καί δι' αγαλμάτων 

(25). 2000—1600 π. Χ. 



32 Η ΣΠΑΡΤΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 

έξ ελεφαντοστού καί γύψου, τέχνης τέκπληττούσης. Τότε δέ Κρήτες, δια

σχίζοντες τό Αιγαίον διά τών πλοίο3ν των είσήγον πανταχού τά προϊόντα 

τής τέχνης των. Κρήτες δέ τεχνίται μεταβαίνοντες είς πολλας χωράς 

τής Ελλάδος έξήσκουν καί διέδιδον τήν τέχνην των καί ίγενοντο ούτως 

οι διδάσκαλοι είς τους εγχώριους τεχνίτας. Είς τήν έποχήν δέ ταύτην 

άνήκουσι τόσον οί έπί τής Ακροπόλεως τών Μυκηνών, ώς έρρήθη, τάφοι 

ώς καί δ τοΰ Βαφείου Λακεδαίμονος, εντός τοΰ όποιου ευρέθησαν 

αγγεία έκ χρυσού καί αργύρου, χαλκού, πηλού, ώσαύτω ςποτήρια, καί 

μεγάλη ποσότης κομψοτεχνημάτων (βραχιόνια, περιδέραια, καρφίδες, 

διαδήματα, πολύτιμοι λίθοι), πλείστα φύλλα χρυσού, πλείστα ξίφη καί 

εγχειρίδια κομψότατα καί πολυτελέστατα. Ευρέθησαν δέ νεκροί έχοντες 

προσωπίδας έπί τοΰ προσώπου έκ φύλλων χρυσοΰ. "Ετι δέ άνδρες μετα-

χειριζόμενοι κάτοπτρα, φοροϋντες Ορμους, ψέλια καί πλείονας τοΰ ένος 

δακτυλίους καί άλειφομένους διά μύρων (26). Ταϋτα δέ πάντα μετεκο-

μίσθησαν είς τό Μουσείον τών Αθηνών προς άσφάλειαν. Οί Αχαιοί ό'μως 

έπικρατήσαντες έν τή Ηπειρωτική Ελλάδι έξέτειναν τήν έπικράτειαν 

αυτών καί έπί τών νήσων καί μ.άλιστα τής Κρήτης καί κατέλυσαν τό 

κράτος τοϋ Μίνωος, οπότε πλέον ή Κρήτη έπαυσε νά άποτελή ένιαίον 

•/.ράτος καί διεσπάσθη είς πολλά κατά πόλεις τοιαϋτα (27) καί έ'κτοτε 

δλον τό μεταξύ τής Ανατολής καί τής Ελλάδος έμπόρίον περιήλθεν 

είς χείρας τών Φοινίκων, οίτινες αναζητούντες είς τάς νήσους καί τάς 

παραλίους τής Ελλάδος μέταλλα καί κογχύλια προς κατασκευήν πορφύ

ρας, ήτοι χρώματος ερυθρού καί πολυτίμου τότε, ίδρυσαν είς αύτάς προς 

έκμεταλλευσιν τούτων καί μονίμους εγκαταστάσεις ήτοι κατοικίας μετ' 

αποθηκών, λιμένος διά τά πλοία των καί ναών διά τήν λατρείαν τών' 

θεών των. Τριαϋται δέ εγκαταστάσεις έ'γειναν καί άλλαχοΰ πολλαχοϋ 

τής Ελλάδος, είς Θήραν, Θάσον, Κρήτην, Σαλαμ.ίνα, 'Αττικήν, Κόριν

θον, άλλα καί είς Κύθηρα και Γύθέιον τής Λακο:)νίας. Ανωτέρω δέ εϊπο

μεν οτι ονομάζεται προϊστορική ή Ήρωϊκή εποχή άπασα ή πρό τής καθό

δου τών Ηρακλείδων περίοδος, διότι τά κατ' αυτήν συμβάντα παρεδό

θησαν έπί τό μυθϋίδέστερον καί στερούνται ασφαλών ίστορικών βάσεων 

ώς τό πολύ, Ήρωϊκή δέ, διότι κατά τήν αυτήν περίοδον παραδίδεται δτι 

υπήρξαν άνδρες ανώτεροι τών άλλων ανθρώπων καί κατά τήν σωματικήν 

δύναμιν καί κατά τάς άλλας άρετάς, οίτινες καταβαλόντες θηρία καί 

τέρατα, καταπολεμήσαντες ληστάς ε·γενοντο μεγάλοι εύεργέται καί 

(26). "Ορα τάφον Βαφείου. (27). 1600 η. Χ. 
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προήγαγον τόν πολιτισμόν. Τους άνδρας δέ τούτους ό λαός ώνόμαζεν 

ήρωας καί μετά θάνατον έλάτρευεν ώς ημιθέους. Πάσα δέ πόλις καί 

πάσα φυλή είχεν ιδίους ήρωας, οίτινες έπιστεύετο δτι κατήγοντο έκ 

θεών καί μάλιστα έκ τοΰ Διός. Επιφανέστατοι δέ τούτων είναι ό Βελλε-

ρεφοντης, δ Περσεύς, δ Ηρακλής, δ Θησεύς, δ Ιάσων, οί Διόσκουροι 

έκ Λακεδαίμονος Κάστωρ καί Πολυδεύκης καί άλλοι.Θά όμιλήσωμεν δέ 

ένταϋθα περί τών εχόντων σχέσιν προς τήν παλαιοτάτην ίστορίαν τής 

Σπάρτης ηρώων. Τοιούτος δέ είναι ό Ηρακλής, δ επιφανέστατος τών 

μυθικών ηρώων τών Ελλήνων Είκωνίζεται δέ έν τφ μύθω ώς εισηγητής 

τής τάξεως καί τής ευνομίας καί εργάτης τοΰ χαλοΰ διά μυρίων κινδύ

νων έν μέσω φύσεως εισέτι αγρίας καί βλαβεράς καί κοινωνίας είσέτι 

αμόρφωτου καί πολλάκις σκληράς καί κακουργούσης. Έλέγετο δέ υίός 

τοΰ αθανάτου Διός καί τής θνητής Αλκμήνης, θυγατρός τοΰ Ήλεκτρύ-

ωνος, γυναικός δέ Άμφιτρύωνος, εγγονού δέ τοϋ Περσέως. Έπιστεύετο 

δέ έ'χων στάδιον τής Ήρωϊκής αύτοΰ ενεργείας ού μόνον άπασαν τήν Ελ

λάδα, άλλα καί άπαντα σχεδόν τόν είς τους αρχαίους γνωστόν κόσμον. 

Οί δέ λεγόμενοι δώδεκα αύτοΰ άθλοι είναι τά γνωστότερα καί έξοχώτερα 

τών παράτολμων αύτοΰ κατορθωμάτων. Παρουσιάζεται δέ είς τους μύ

θους ότε μέν φονεύων άγρια ή κακοποιά θηρία καί ληστάς, δτέ δέ άπο-

τρέπο)ν ποταμούς έκ τοΰ ρεύματος αυτών ή προκαλών τήν πλήμμυραν 

λιμνών, δτέ δέ έκπορθών πόλεις καί καίων λαούς ολόκληρους καί γενό

μενος παρ' άπασι τοις "Ελλησιν δ τύπος τής καρτερίας καί τής ρώμης. 

Οί μύθοι δέ άναφέρουσιν δτι ήλθον είς τήν Ελλάδα καί ξένοι έποικοι, 

ίδρυταί σπουδαίων κέντρων πολιτισμού, τόν όποιον αυτοί μετέφερον δι' δ 

καί έτιμώντο ώς ήρωες. Επισημότεροι δέ τούτων είναι δ Κέκρωψ έξ Αι

γύπτου έλθών είς τήν 'Αττικήν, δ Δαναός επίσης έξ Αιγύπτου είς τό 

"Αργός, δ Κάδμος έκ Φοινίκης είς Θήβας καί δ Πέλοψ δ υίός τοΰ πλου

σίου λιδοΰ Ταντάλου, βασιλέως τής Φρυγίας δστις έλθών έκ Σιπύλου 

είς τήν Πελοπόννησον έφερε πολύν πλοΰτον είς τους πτωχούς αυτής 

κατοίκους καί ένυμφεύθη τήν θυγατέρα τοΰ βασιλέως τής Π ίσης Οινόμα

ου, νικήσας αυτόν έν μακρά αρματοδρομία καί έδωσε τό ό'νομα του είς την 

Πελοπόννησον πρότερον καλουμένην Άπίαν, γενόμενος γενάρχης επιφα

νών καί πλουσίων βασιλέων, οϊτινες άπό τοΰ ονόματος αύτοΰ καλοΰνται 

Πελοπίδαι, ήτο δέ πατήρ τοϋ Άτρέως τοϋ βραδύτερον έν Μυκήναις βα-

σιλεύσαντος, πάπος δέ τών πο7^υθρυλήτο^ν Ατρειδών Αγαμέμνονος, τοϋ 

στρατηγήσαντος άπάσης τής Ελλάδος είί τόν Τρωϊκόν πόλεμον καί τοΰ 

Μενελάου, ένεκα τής συζύγου τοΰ οποίου Ελένης έγένετο δ Τρωικός πό

λεμος. Ό Πέλοψ δέ ούτος Οχι μόνον ττο ε·γ·{ονος τοΰ Διός καί τής Όκε-
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ανίδος Πλούτους, άλλα φονευθείς ποτέ ύπό τοΰ πατρός Ταντάλου είχεν 

άναστηθή ύπό τοϋ υπέρτατου τών θεών Διός. 

Αί δέ είς τους ήρωας άναφερόμεναι σπουδαιότεραι μυθικαι παρα

δόσεις είναι: ή Αργοναυτική εκστρατεία, ό πόλεμ-ος τών επτά έπί Θή

βας ό)ς καί ό τών Επιγόνων αυτών έπί Θήβας, αί Εποικήσεις ςενων εις 

τήν Ελλάδα καί τέλος ό Τρωικός πόλεμος. Άλλ' αί πράξεις αί άποδι-

δόμεναι είς τους "Ηρωας ανήκουν μάλλον είς μυθοπλαστίας καί πολλά

κις είς άλληγορικάς παραστάσεις, αυτά δέ τά προσο^πα τών ήρο^ων ή 

δέν υπήρξαν ποτέ ή δέν έπραξαν οσα ή ευπιστία τού λαού άπέδωκεν 

είς αύτα. 

Τ ρ ω ϊ κ ο ς 7(6λεμ.ος 

Άλλα έκ τών συμβάντων τούτων κατά τους χρόνους εκείνους παρα-

στατικώτερον γνωρίζομεν τά κατά τόν Τρωϊκόν πόλεμον, διότι περιεσο';-

Οησαν είς ημάς τά αριστουργήματα τοϋ Όμηρου, Ίλιάς καί 'Οδύσσεια, 

ποιήματα καίτοι ολίγον ύστερώτερον ποιηθέντα, άλλ' δμως φέροντα έν 

αύτοίς τόν τύπον τής αληθείας καί αρμονίας οΰτω καθαρόν ώστε, καθ' 

δλου ειπείν, δύνανται νά θεωρηΟώσιν ώς πιστή είκών τών χρόνων, τους 

οποίους είκονίζουσι, καί ώς προς τόν ίδιωτικόν καί δημόσιον βίον, άτινα 

έπικυροϋνται καί έπιβεβαιοϋνται καί ύπό τών γενομένων ανασκαφών καί 

περί αύτοΰ θά άσχοληθώμεν διά ταύτα καί διότι έν αύτώ χαρακτηρίζεται 

ώς αίτία τοϋ πολέμου ή αρπαγή τής βασιλίσσης τής Λακεδαίμονος, τής 

οποίας ό τότε ιδιωτικός καί δημόσιος βίος έξεικονίζεται λαμπρώς· Τά 

ποιήμ.ατα δέ ταϋτα είναι οΰτω τέλεια καί άπηκριβωμένα, ή δέ γλώσσα, 

είς ην εγράφησαν, ή κοινο̂ νία, ην άπεικονίζουσιν, ή τέχνη, δι' ής έδημι-

ουργήθησαν, προϋποθέτουσι μακράν προηγουμένην πνευματικήν καί πολι-

τικήν έργασίαν καί είναι μέν μυθική ώς προς τά πρόσωπα καί τάς περι-

πετείας ή διήγησις, είναι δ'μως πραγματική ώς προς τά ηθικά καί θρησ

κευτικά αισθήματα καί ώς προς δλον τοϋ έθνους τόν βίον, ήτοι ό Τρωϊκός 

πόλεμος ώς πραγματικόν γεγονός δέν δύναται νά άμφισβητηθή καί τό 

δτι συνέβη σύγκρουσις τών συντεταγμένων δυνάμεο^ν τών Έλλήνο)ν 

προς τους κατέχοντας τήν Μικράν Άσίαν λαούς, οίτινες ήσαν κατά 

πολλά συγγενείς προς τους "Ελληνας, καί μόνον τά καθέκαστα τοϋ πο

λέμου τούτου άνήκουσιν είς τήν φαντασίαν τής ποιήσεως. Καί ή μέν 

Ίλιάς ύμνησε τόν Τρωϊκόν πόλεμον, ή δέ 'Οδύσσεια περιέγραψε τάς περι

πλανήσεις τοϋ 'Οδυσσέως, ενός τών ήρώο^ν τοΰ πολέμου, δτε επεχείρησε 

νά έπανέλθη μετά τήν καταστροφήν τής Τροίαςείς τήν πατρίδα του Ί-

θάκην. Κατά ταύτα λοιπόν δτε έβασίλευεν ό Πρίαμος είς τήν Τροίαν, 
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κειμένην είς τά Β. Δ. παράλια τής Μικράς Ασίας καί έχουσαν προ̂ τεύ-

ουσαν τό "Ιλιον, ό υίός αυτού Πάρις ή Αλέξανδρος έλθών είς Σπάρτην 

έφιλοξενήθη ύπό τού βασιλέως αυτής Μενελάου έπί πολύν χρόνον. Κατά 

δέ τίνα άπουσίαν τοϋ Μενελάου ό Πάρις έπεισε τήν σύζυγον εκείνου, 

τήν ώραιοτάτην Έλένην, νά τόν άκολουθήση είς Τροίαν. 

Ή Ελένη ήτο θυγάτηρ τοϋ Διός έκ τής Λήδας, τής συζύγου τοϋ 

Τυνδάρεω, αδελφή τοϋ Κάστορος καί Πολυδεύκους. Ταύτην δέ έπεθύμουν 

νά λάβουν πολλοί γυναίκα έκ τών επισήμων ηρώων καί βασιλέων τής 

Ελλάδος διά τήν ϊ^οχον καί παροιμιώδη αυτής καλλονήν. Ό δέ πατήρ 

της Τυνδάρεως, άφ' ού έξώρκισε πάντας τους μ.νηστήρας ίνα βοηθώσι τόν 

μέλλοντα νάέκλεχθή σύζυγον αυτής κατά παντός, Οστις μετά τήν έκλο-

γήν ήθελεν αδικήσει αυτόν ώς προς τόν γαμον καί, άφ' ού πάντες συνή

νεσαν είς ταϋτα, έ'δωκε τήν Έλένην είς τόν ξανθόν Μενέλαον, τόν άδελ-

φόν τοϋ Αγαμέμνονος· 

Ό δέ Μενέλαος άμα μαθών τήν άρπαγήν τής συζύγου του ευθύς 

έγνωστοποίησε ταύτην προς τόν άδελφόν αύτοΰ ^Κ'^αμεμνονα, τόν βασι

λέα τών Μυκηνών καί είς τους λοιπούς ηγεμόνας τής Ελλάδος. Ούτοι 

δέ θεωρήσαντες τήν άρπαγήν ταύτην ώς κοινήν προσβολήν καί υβριν κατά 

πάσης τής Ελλάδος απεφάσισαν νά τιμωρήσωσι τόν άρπαγα. 'Τπό τήν 

άρχηγίαν δέ τοϋ Αγαμέμνονος, δστις ισχυρότερος τών βασιλέων τής 

Ίίλλάδος ών έπεκράτει τών άλλο̂ ν, έξεστράτευσαν κατά τής Τροίας οί 

επιφανέστεροι τών ηγεμόνων τής Ελλάδος, δ Μενέλαος, δ γηραιός βα

σιλεύς τής Πύλου Νέστωρ, ό πολυμήχανος τής Ιθάκης βασιλεύς Όδυσ-

σεύς, ό τοΰ βασιλέως τής Φθίας Πηλέως καί τής θεάς Θέτιδος, υίός 

Άχιλλεύς, δ άνδρειότατος Ολων τών Ελλήνων, έτι δέ ό βασιλεύς τοΰ 

"Αργούς Διομήδης, δ υίός τοϋ βασιλέως τής Σαλαμίνος Τελαμώνιος 

Αίας, ό υίός τοϋ Οίλέως ό λοκράς Αίας, ό Μενεσθεύς μετά τών Αθηναίων 

καί δ Ιδομενεύς έκ Κρήτης. 

Είναι δμως γνωστόν, δ'τι πρό πάντο̂ ν ττο αναγκαία ή συμ.μ.ε-

τοχή τοϋ άνδρειοτάτου τών Ελλήνων Άχιλλέως, δστις έγεννήθη έκ τοϋ 

γάμου τής θαλασσίας θεάς Θέτιδος καί τοϋ βασιλέως τής Φθίας Πηλέ

ως. Ή θεά δέ μήτηρ του έγνώριζε τόν χρησμόν, καθ' όν ό Άχιλλεύς έμελ

λε νά ζήση έν τώ ο'ίκψ μέχρι βαθέος γήρατος ή νά άποθάνη είς τό "Ιλιον 

νέος μέν, άλλ' ενίο^ος καί διά ταϋτα ή Θέτις έστειλε τόν Αχιλλέα είς 

τόν βασιλέα τής Σκύρου Λυκομήδην, δπου ένδεδυμένος γυναικεία ενδύ

ματα άνετρέφετο μετά τών θυγατέρων τοϋ βασιλέως άγνωστος. Ό πο-

λυμ.ήχανος δμως 'Οδυσσεύς δπως άναγνωρίση ποιος ήτο μετεχειρίσθη 

τό εξής τέχνασμα: Έξήπλωσε πρό τών γυναικών γυναικεία κοσμήματα 
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ποικίλα καί λαμπρά ενδύματα, μεταξύ τών όποιων ήσαν καί διάφορα είδη 

λαμπρών δπλων, έπειτα δέ διέταξε νά σαλπίσωσΐ διά πολεμικών σαλ-

πίγκων, ώς αν είσήρχετο είς τήν πόλιν ό εχθρός· Τότε δέ αί μεν θυγατέ

ρες τοϋ Λυκομήδους έτράπησαν έκ φόβου είς φυγήν, δ δέ Άχιλλεύς άπο-

βαλών τά όχληρά γυναικεία ενδύματα ένεδύθη ώς πολεμοχαρής κράνος 

καί θώρακα καί έλαβεν άνά χείρας τό δόρυ. Οΰτω δέ ανακαλυφθείς ήκο-

λούθησε πλέον τόν 'Οδυσσέα έκλέξας βίον βραχύν, άλλ' έ'νδοξον. 

Οί "Ελληνες λοιπόν ανερχόμενοι είς 135 χιλιάδας έξέπλευσαν έκ 

τής Αυλίδος τής Βοιωτίας έπί 1186 πλοίων, φθάσαντες δέ είς Τροίαν 

καί νικήσαντες έπολιόρκησαν τό, "Ιλιον, ή πολιορκία δμως παρετάθη έπι 

δεκετίαν 1194—1184 π. Χ., διότι καί τά τείχη τής πόλεως ήσαν υψη

λά καί οχυρά καί τήν πόλιν ύπερήσπιζεν δ πρωτότοκος υίός τοΰ Πριάμου 

"Εκτωρ, ό άνδρειότατος τών Τρώων, άλλα καί διότι οί "Ελληνες μή 

έχοντες τρόφιμα καί τρεπόμενοι είς τήν γεωργίαν καί τάς ληστείας δέν 

έλάμβανον πάντες μέρος είς τήν πολιορκίαν. Τό δέκατον έτος δέ συνέβη 

καί ή πολυθρύλητος έ'ρις μεταξύ Αγαμέμνονος καί Άχιλλέως, διότι δ 

Αρχιστράτηγος Αγαμέμνων αφήρεσε διά τής βίας άπό τοΰ Άχιλλέως 

τό γέρας ήτοι τό βραβείον αύτοΰ κατά τήν διανομήν τών λαφύρων, τήν 

ώραίαν Βρισηίδα, τήν θυγατέρα τοΰ Βρισέως, καθ' Οσον ήναγκάσθη δ 

Αγαμέμνων νά έπιστρέψη τήν Χρυσηίδα, τήν θυγατέρα τοΰ έν χρύσ·}) 

Ιερέως τοΰ Απόλλωνος ίνα εξιλέωση τόν θεόν καταπέμψαντα νόσον 

δεινήν είς τό στρατόπεδον τών Αχαιών. "Ενεκα δέ τούτου όργισθείς δ 

Άχιλλεύς έμενε κεχολωμένος είς τό στρατόπεδον μή λαμβάνων μέρος 

είς τάς μάχας καί ένίκων οί Τρώες ύπό τόν άνδρείον "Εκτορα, ό'στις έφό-

νευσε καί τόν Πάτροκλον, τόν άγαπητόν φίλον τοΰ Άχιλλέως. "Εκτοτε 

πλέον δ Άχιλλεύς εκδικούμενος τόν θάνατον τοϋ Πατρόπλου καί άνα-

λαβών τόν αγώνα ένέκλεισεν είς τά τείχη αύθις τους Τρώας καί έφόνευσε 

τόν άνδρείον "Εκτορα καί δέσας τόν νεκρόν δι' ίμάντος είς τό δίφρον τοΰ 

άρματος του άπό τών τρυπηθέντων κάτω άκρων τών ποδών ώστε ή κε

φαλή τοΰ νεκροϋ καί ή χαίτη νά σύρωνται κατά γής είς τόν κονιορτόν, ε

πανήλθε μετά τών άλλων Αχαιών είς τό στρατόπελον τών πλοίων άδον-

τες τόν πολεμικόν παιάνα, ένώ δ Πρίαμος καί οί Τρώες ώδύροντο έπί τοΰ 

τείχους. Καί δ μέν Άχιλλεύς θάψας τόν Πάτροκλον έθυσίασεν έπί τής 

πυράς τοΰ νεκροϋ τοϋ Πατρόκλου προς τιμήν αύτοΰ, δύο κύνας, τεσσάρας 

ίππους καί δώδεκα αιχμαλώτους Τρώας καί κηδεύσας μεγαλοπρεπώς ού

τως τόν φίλον του έτέλεσεν αγώνα νεκρικόν. Ό δέ Πρίαμος έτόλμησεν έν 

συνοδείίΐι ενός μόνου πρεσβύτου κήρυκος νά προσέλθη μετά πλουσίων δώ

ρων είς τό στρατόπεδον τών Αχαιών διά νυκτός καί είσελ6ών είς τήν 
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σκηνην τοΰ Άχιλλέως ίκετικώς έφίλησε τάς χείρας αύτοΰ, αίτι-

νες τοσούτους υιούς αύτοΰ είχον φονεύσει. Ό δέ Άχιλλεύς καμφθείς 

έκ τών δακρύων καί παρακλήσεων τοΰ γέροντος Πριάμου καί είς τράπε-

ζαν έκάλεσεν αυτόν καί τόν νεκρόν τοΰ "Εκτορος άπέδωκεν ίδίαις χερσί 

θέσας αυτόν έπί τής αμάξης, άφ' ου προηγουμένως διέταξε καί έλουσαν 

και έχρισαν αυτόν διά μύρων καί έπέτρεψεν είς τους Τρώας 11 ήμερων 

άνακωχήν δπως θάψωσιν αυτόν. 

Καί ταΰτα μέν καλώς, άλλα καί τοϋ Άχιλλέως πλέον ή ώρα 

έ'φθασε, διότι περί τάς σκαιάς πύλας έπλήγωσεν αυτόν καιρίως δ Πάρις 

διά βέλους ύπό τοΰ Απόλλωνος καθοδηγούμενος καί γενομένης δεινής 

πάλης περί τον νεκρόν αύτοΰ κατώρθωσαν οί Αχαιοί νά παραλάβωσι τόν 

νεκρόν είς τα πλοία πολλά καί θερμά χύνοντες δάκρυα καί κείροντες τάς 

κώμας έπί δέκα επτά ημέρας καί νύκτας κλαίοντες τόν ήρωα, τήν δέ 

δεκάτην όγδόην παρέδωκαν είς τό πΰρ καί άθροίσαντες τά λευκά αύτοΰ 

οστά ίνε&αλον όμοϋ μετά τοϋ Πατρόκλου εντός χρυσοΰ άμφορέως καί 

έθηκαν αυτά είς τύμβον, τόν οποίον μέγαν καί ύψηλόν κατεσκεύασαν 

διά νά είναι καταφανής είς τους έκ τοΰ πόντου προσερχόμενους. 

Ά λ λ α τό "Ιλιον δέν ήτο δυνατόν νά κυριευθή, έφ' δσον ύπήρχεν έν 

αύτφ τό Παλλάδιον ήτοι άγαλμα τής Αθηνάς, ήτις έκαλείτο καί Παλ

λάς, τό όποιον είχε δώσει αυτός δ Ζευς είς τόν Δάρδανόν, τόν πρόγονον 

τών Τρώων καί τό όποιον ούτοι μετά πολλής προσοχής προεφύλαττον 

άλλ' δ πολυμήχανος 'Οδυσσεύς μεταμφιεσθείς είς έπαίτην είσήλθεν είς 

τήν πόλιν καί έκλεψε τό Παλλάδιον Μόνη δέ ή Ελένη άνεγνώρισεν 

αυτόν, άλλ' επειδή έπόθει νά έπανέλθη είς τήν Ελλάδα, ό'χι μόνον δέν 

τόν έπρόδωκεν, άλλα καί συνεννοήθη μετ' αύτοΰ προς έξεύρεσιν τρόπου 

προς άλωσιν τής πόλεως καί απεφασίσθη ή κατασκευή τοΰ δουρείου Ίπ

που, δηλ. ξυλίνου ίππου κενοΰ καί ευρύχωρου, δυναμένου νά περιλάβη 100 

άνδρας, εντός τοΰ οποίου έκρύβησαν οί άριστοι τών Αχαιών ηρώων, ο 

Νεοπτόλεμος υίός τοΰ Άχιλλέως, ό 'Οδυσσεύς, δ Μενέλαος καί άλλοι, 

ένώ δ στρατός τών Αχαιών άπέπλευσεν είς τήν Τένεδον, απέναντι τής 

Τροίας καί έκρύβη Οπισθεν αυτής προσποιηθέντες δ'τι διέλυσαν τήν πολι

ορκίαν, άφήσαντες δέ έν Τροία τόν προΒότιγ) Σίνωνα ίνα διευκολύνη τό 

έ'ργον των. Οί δέ Τρώες έν αγαλλιάσει διαρρήξαντες τάς πύλας τοΰ τεί

χους των είσήγαγον τόν έλέθριον ϊππον ίνα άναθέσωσιν αυτόν είς τους 

θεούς ώς δείγμα τής κοινής ευγνωμοσύνης διά τήν άπολύτρωσιν αυτών 

μηδέν ύποτΓτευόμενοι. Έ ν ω λοιπόν καθ' δλην τήν νύκτα έπανηγύριζον 

θορυβωδώς, δ Σίνων άνάψας τους συμπεφωνημένους προς τους εν Τε-

νέδω Αχαιούς πυρσούς εξήγαγε καί τους έν δουρείφ ίππίρ κεκλεισμένους 
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ήρωας. Ούτω δέ έσωθεν καί έξωθεν προσβληθείσα ή πόλις ήλώθη καί έλε-

ηλατήθη καί κατεστράφη ολοσχερώς. 

Ό δέ γέρων Πρίαμος καίτοι ίκέτης τοϋ 'Έιργ,είου Διός έφονεύθη διά 

τών χειρών τοΰ Νεοπτόλεμου καί πάντες οί ηγεμόνες τών Τρώων έφο

νεύθησαν πλην τοϋ Αντήνορος καί τοϋ Αίνειου, Οστις μυ6εύεται δ'τι με-

ταβάς είς Ίταλίαν ύπήρξεν δ πρόγονος τών ίδρυτών τής Ρώμης, τοΰ 

Ρωμύλου καί τού Ρώμου. Οΰτω δέ καί ή πόλις καί οί ναοί καί οί βωμοί 

καί οί κάτοικοι αυτής άπωλέσθησαν. Άλλ' ή θεία δίκη, ή θεά Νέμεσις, 

έτιμώρησε τους νικητάς Αχαιούς διότι έν τή ύπεροψίςι τής νίκης δέν 

έσεβάσθησαν τά ιερά τοϋ Ιλίου. Καί ό μέν Αγαμέμνων άμα φθάσας είς 

Μυκήνας ε^ολοφονηθ-ί] ύπό τής απίστου συζύγου του Κλυταιμνήστρας 

καί τοΰ εξαδέλφου του Αιγίσθου, δ δέ Μενέλαος μετά πολλάς περιπλανή

σεις έ'φθασε μετά τής Ελένης είς Σπάρτην, Οπου εδέχθη τήν έπίσκεψιν 

τοΰ Τηλεμάχου, τοΰ υίοΰ τοΰ 'Οδυσσέως έλθόντος δπως μάθη τι περί τοΰ 

πατρός του. Είσελθών δέ είς τά ανάκτορα δ Τηλέμαχος έξεπλάγη διά 

τήν μεγαλοπρέπειαν τοΰ χαλκοΰ, αργύρου, χρυσοΰ καί ήλεκτρου, έξ ών 

έ'λαμπον οί τοίχοι καί είπε θαυμάσας δ'τι δ οίχος τοΰ βασιλέως λάμπει ώς 

ναός τοΰ 'Ολυμπίου Διός. Ό δέ Μενέλαος άπεκρίθη δτι ουδείς υίός τής 

γής δύναται νά παραβληθή προς τους αθανάτους θεούς· δ'τε είσελθοϋσα 

ή ωραία Ελένη μετά υπηρετριών φερουσών τήν χρυσήν άτρακτόν της 

καί τό πορφυροϋν έ'ριόν της εντός μικρών καλάθων έξ αργύρου, άνεγνώρι

σεν έκ τής φυσιογνωμίας τοΰ πατρός του 'Οδυσσέως τόν υίόν αύτοΰ Τη-

λεμαχον 

Ό δέ 'Οδυσσεύς περιπλανηθείς έπί δέκα έ'τη έ'φθασε τέλος είς Ίθάκην, 

δπου τή βοηθεία τοϋ υίοΰ του Τηλεμάχου έφόνευσε τους αυθάδεις καί 

αλαζόνας μνηστήρας τής πιστής καί ενάρετου συζύγου του Πηνελόπης. 

"Αλλοι δέ μόλις πατήσαντες τόν πόδα είς τήν γενέθλιον γήν ήναγκά-

σθησαν αύθις νά άποδημ-ήσωσιν, ώς δ Διομήδης καί ό Τεύκρος, ό αδελφός 

τοΰ Τελαμο^νίου Αίαντος. Έ ν γένει δέ πολλαι έπεκράτησαν καθ' δ'λην 

τήν Ελλάδα εμφύλιοι διχόνοιαι, αίτινες μετά τών μετ' ολίγον έπελθόν

των γεγονότων ήτοι τών μεταναστεύσεων ήλλοίωσαν καΰ' ολοκληρίαν 

τήν προηγηθείσαν τών πραγμάτων κατάστασιν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' 

Ορν^σκεία. 

Αρχαιότατα οί "Ελληνες έκ τών διαφόρων φυσικών φαινομένων 7.Ά 

στοιχείων συνέλαβον τήν έ'ννοιαν τοΰ θείου καί έφαντάσθησαν αυτό ώς 

μ.υστηριώδη δύναμιν καί έλάτρευσαν αυτήν ύπό τάς σπουδαιοτέρας μορ-

φάς της, τοΰ Ουρανού καί τής Γής, άμφοτέρας δέ εύεργετικάς καί συγ

χρόνως καταστρεπτικάς, καθ' δσον ό μέν λάμπων Ουρανός, παρέχει τό 

φώς, τήν θερμότητα, τήν βροχήν, τους άνεμους προς τό καλόν τοϋ άν

θρωπου, αποβαίνει δμως ενίοτε διά τούτων βλαβερός, ώσαύτω ς οε ή 

Γή μήτηρ παράγουσα τά φυτά, τους καρπούς, τά ζώα, δι' ών τρέφει κα'. 

ευεργετεί, είναι επίσης ή δεχόμενη ταϋτα καί τους ανθρώπους θνήσκον-

τας ήτοι είναι ή θεά καί τής γεννήσεως καί τοΰ θανάτου. Βραδύτερον 

δμως έλάτρευσαν πολλάς θείας δυνάμεις πιστεύοντες δτι δ'λα τά μέρη 

τής φύσεως, δ αίθήρ, δ ήλιος, ή θάλασσα, οί ποταμοί, τά ό'ρη, τά δάση, 

τά ακρωτήρια, προσέτι δέ αί άρεταί καί αί κακίαι, αί τέχναι, αί περιπε-

τειαι τού ανθρωπίνου βίου λ. χ. ή φρόνησις, τό κάλλος, ή άγρα, ή γεωρ

γία, ό θάνατος, ή βία είχον τόν ίδιον θεόν καί οί θεοί ούτοι έλατρεύοντο 

ώς όντα έχοντα άνθρωπίνην μορφήν (άνθρωπομορφισμός) καί διάγοντα· 

βίον άνθρώπινον, είναι δ'μως αθάνατα, ισχυρότερα τών ανθρώπων καί 

διευθύνοντα τήν τύχην τοΰ κόσμου. Δώδεκα δέ έξ αυτών εθεωρούντο ώς 

οί πάντων μέγιστοι θεοί καί ώνομαΧ,οντο 'Ολύμπιοι, ώς κατοικοϋντες είς 

τάς κορυφάς τοΰ 'Ολύμπου, αίτινες έπιστεύετο δτι έφθαναν μέχρις Ουρα

νού καί συνεχέοντο μετ' αύτοΰ. Έ κ τούτων δέ οί μέν έξ ήσαν άρρενες· 

ό Ζευς, δ θεός τοΰ αιθέρος ίδίως, ό κατ' εξοχήν εκπροσωπών τήν θείαν 

δύναμιν, δ Ποσειδών, ό θεός τής θαλάσσης, ό Απόλλων τοΰ Ηλίου, ό 

"Αρης τοΰ πολέμου, δ "Ηφαιστος τοϋ πυρός καί τών τεχνών, ό Ερμής 

τοϋ Εμπορίου καί τοϋ λόγου, καί έξ θήλεις· ή "Ηρα ή σύζυγος τοϋ Διός, 

θεά τοϋ αέρος καί τοϋ συζυγικού βίου, ή Αθηνά τής φρονήσεως, ή "Αρτε

μις τής Σελήνης καί τοϋ κυνηγίου, ή Αφροδίτη τής γονιμότητος καί τοΰ 

"Ερωτος, ή Εστία τοΰ οίκιακοϋ βίου καί ή Δήμητρα τής γεωργίας. Άλ

λα καί τών άλλων θεών πολλοΧ δέν ήσαν κατώτεροι τών Όλυμπίων κατά 

τήν δύναμιν καί τήν άξίαν. Λ. χ. ό Πλούτο^ν, δ θεός τοϋ "Αδου, ή Εκά

τη έ'φορος τών τοκετών, τής ζωής και τοϋ θανάτου, ό Διόνυσος ό θεός 
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τοΰ οϊνου, ή Περσεφόνη, αί Μοΰσαι, αί Χάριτες κλπ. Τελευταίοι δε 

ύπήρχον καί τερατώδεις τινές τών θεών γόνοι, οϊτινες ούτε άνθρωπίνην 

μορφήν είχον ούτε συνεδυάζοντο μετά στοιχείου τινός τοΰ φυσικοΰ ή ηθι

κού κόσμου λ. χ. οί Έκατόγχειρες, αί "Αρπυαι, αί Γοργόνες, ή Χίμαιρα, 

ή Σφίγξ, οί Κένταυροι κλπ. Έ ξ δ'λων δέ τών θεών ανώτατος ττο δ Ζευς, 

δ πατήρ τών τε θεών καί τών ανδρών, ύπό τήν προεδρίαν δε τούτου, έπι

στεύετο οτι οι θεοί συνερχόμενοι είς τάς ύψίστας χορυφάς τοΰ 'Ολύμπου 

συνεζήτουν τάς υποθέσεις τοΰ κόσμ-ου καί ελαμ&ανον αποφάσεις περί 

αυτών (28). 

Λ-ατρεία 

Αρχαιότατα ίνα άξιο^θώσι τής εύνοίας τοϋ θείου έκαμνον προσφοράς. 

Αύται δέ ήσαν προσευχαί, σπονδαί υγρών χυνομένων προς τιμήν τών θε

ών ή προσφοραί καρπών ή θυσίαι ζώων ή άγαλμάτοιν παριστανώντων τό 

θείον ή δμοιομάτια ανθρώπων καί ζώων, ναοί δέ παλαιότατα δέν ύπήρχον 

καί ή λατρεία έγίνετο είς τό ΰπαιθρον καί προς τοΰτο έχρησίμευον φυσικά 

σπήλαια, βωμοί ή ιεροί περίβολοι (τέμενος), είς τους οποίους ύπήρχον 

σύμβολα τοΰ θείου, τοιαύτα δέ ήσαν ιερά δένδρα, στύλοι, βωμοί, θρόνοι, 

σταυροί, ζωόμορφα ειδώλια. Σύν τώ χρόνω δ'μως τά σύμβολα τοΰ θειου 

ήσαν άνθρωπόμορφα, κατεσκευάζοντο δέ καί 'ίδιοι ναοί προς λατρείαν καί 

αί προσφοραί συνωδεύοντο ύπό χορού μετ' ασμάτων καί αγώνων γυμνα

στικών, αί δέ σπονδαί καί θυσίαι συνωδεύοντο μέ προηγουμένους καθαρ

μούς καί νίψιμον χειρών. Ύπήρχον δέ και ιδιαίτεροι ιερείς, προσέτι δέ 

μάντεις, οίτινες έκ σημείων έμάντευον λ. χ. έκ τής βροντής καί αστρα

πής ή τής φο^νής και πτήσεως τών πτηνών ή τών ονείρων. Εύρίσκομεν 

δέ καί τινας ίερατικάς οικογενείας, είς τάς οποίας τό αξίωμα ήτο κλη-

ρονομικόν. Καί μαντεία δέ μνημονεύονται ώς τό παλαιότατον τοΰ Διός 

έν Δοδώνη τής Ηπείρου, δπου δ θεός έχρησμοδότει έκ δρυός ύψικόμου, 

καί τό έν Δελφοίς τοΰ Πυθείου Απόλλωνος. 

(28). "Ορα πίνατία Α^Λ. . . . συνεδρίου Όλυμπίων ΰεών). Σηιμ. Έ ν τφ μεσφ κάθηται 

ίπΐ θρόνου ό Ζευς, κρατί&ν τχ[ δεξι^ σκήπτρον και, π,ρό αύτοΰ κάτω ό Ιερδς τοϋ Διός όρ

νις αετός, προς άοιστεράν τοί3 Διός κάΌ-ηται ή γυνή 'αΰτοϋ "Ηρα, κρατούσα τη «ριστεροί 

ιτκηπτρον ώς 6ασί?ισ(τα τοί οι'ηανοϋ, ποο' αΰτη έπειτα ή Άοοροδίτη ιμετά τοϋ "Ερωτο;, 

είτα ή Αθηνά μετά της πανοπλίας της, 6 Απόλλων μέ τήν λύρα του, ή Δημήτηρ μέ τους 

«ττάχεις καΐ άλλη τις ·Οεά, άνευ χαρακτηρισμοί, προς δεξιΛν δέ τοϋ Διός ετάχθησαν Θ^ 

μις, Εστία, Διόνυσος, "Αρης, Ποσειδών, "Ηφαιστος, έν τφ ιμέσφ βέ ϊσταται ή "Ηβη 

κερνώσα διά πρόχου καΐ φιάλης νέκτο,ρ, τό ποτόν των αθανάτων, γενομένη δέ ή εΙκών 

κατά φαντασίαν χρησιμεύει ίνα δώση Ιδέαν τινά καΐ της αγοράς τών ίν Τροίςι ιήρώων. 
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Τοί) "Εκτοοος το σώμα συρόμενον ύπό τοϋ Άχιλλέως 
^ (σελ. 36) 
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Ή ταιφί} κα,Ι ή μετά θάνατον κατάσταοις 

Σχεδόν όμοια προς τους θεούς λατρεία άπενέμετο είς τους νεκρούς, 

οιοτι έπιστεύετο ότι ε^τιχολού^ουν νά ζώσιν ύπό τήν γήν καί οτι είχον 

θείαν δύναμιν καί διά τοΰτο πολλήν φροντίδα κατέβαλλον δπως έκτελέ-

σωσιν πάντα τά νομιζόμενα καί δ'ταν τις έξέπνεεν, ευθύς οί συγγενείς καί 

φίλος ωφειλον νά κλείσωσι τους οφθαλμούς του καί τό στόμα, νά λούσωσι 

μέ χλιαρόν ύδωρ καί άλείψωσι μέ μύρα, νά καλύψωσι δέ μέ σινδόνην λευ-

κήν (φάρος, ταφήιον λευκόν), καί θέσαντες αυτόν έπί νεκρικής κλίνης τε-

τραμμένης προς τήν θύραν νά τόν κλαύσωσι, κόπτοντες τάς τρίχας τής 

κεφαλής των καί θέτοντες αύτάς έπί τοΰ νεκρού. Ούτος δέ δ 6ρήνος διήρ-

κει έπι πολλάς ημέρας ενίοτε καί μετά ταΰτα έ'θαπτον τόν νεκρόν ή εν

τός απλών λάκκων ή εντός τάφων κτιστών έκ λίθων ή λελαξευμένων 

είς βράχον ή εις θολωτούς τάφους, είς ους είσήρχετο τις οριζοντίως διά 

θύρας καί έφ' ών έπεσώρευον ή λίθους ή χώμα καί κατεσκεύαζον τεχνη-

τόν ύψωμα, έθετον δέ εντός τοΰ τάφου, δσα κατά τήν ζωήν τοΰ αποθα

νόντος ήσαν αύτφ προσφιλή πράγματα (κτέαρα, κτερίσματα) ή έ'καιον 

δμοΰ μέ τά προσφιλή πράγματα καί άλλα θύματα καί τόν νεκρόν, δστις 

ετίθετο έν μεσφ τΎ\ς πυράς, τήν δποίαν, αφού ή φλόξ έμαραίνετο, έ'σβυνον 

μέ οΊνον καί συλλέξαντες τά οστά ένέβαλλον αυτά είς λάρνακα ή αμφο

ρέα ή καί άλλην θήκην καί ή τά έφύλαττον καλύψαντες μέ σινδόνας 

λινάς ή πορφυρούς πέπλους ή τά έθαπτον εντός τοΰ τάφου τοΰ υψώματος 

(τύμβου), τόν όποιον άνήγειρον συνήθως έπί λόφου ή προεχούσης ακτής 

διά νά είναι άπό μακράν ορατός, προσέτι έπί τοΰ τύμβου ΰψωνον καί στή-

λην συνήθως καί προσέτι διακριτικόν τι τής αρετής τοΰ τεθνεώτος· Έάν 

δέ τις έμάνθανε τόν θάνατον φίλου ποθΎ\τοΰ ή συγγενοΰς έρριπτεν έπι τής 

κεφαλής του στάχτην ή έμάδα τήν κόμην του ό'πως καί αί γυναίκες έμά-

δων τάς κόμας των, έ'τυπτον τά στήθη καί έξέσχιζον τάς παρειάς των 

καί έμοιρολόγουν μετά τοΰ νεκροϋ καί τά ίδια παθήματα ώς καί παρ' 

ήμίν συμβαίνει (29) καί ή ταφή έτελείωνε μέ τό περίδειπνον, παρηγοριάν, 

ενίοτε δέ καί μέ αγώνας καί άθλα. 

Ανεξαιρέτως δέ υπό πάντων έπιστεύετο δ'τι έκ τών δύο συστα

τικών τοΰ άνθρωπου τό κυριώτατον έν τή ζωή είναι ή ψυχή, διότι αΰτη 

•ζωογονεί τό σώμα, άλλα μετά θάνατον εξερχόμενη τοΰ σώματος ή έκ 

τοΰ στόματος ώς καπνός υπάρχει μέν, άλλ' ατελεστέρα καί γνωρίζει 

μέν τόν προορισμόν της δ'τι πρέπει νά καταβή είς τόν "Αδην (έρεβος), 

(29), 'Ιλ. 2. 13, Β. 393 καΐ Τ. 232. 
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άλλα δέν δύναται νά είσέλθη πρίν ταφή τό σώμα της κατά τά νόμιμα, 

κύων δέ φυλάττει τάς πύλας τοΰ 'Άδου, ή δέ ψυχή έ'χει μέν είδωλον δηλ. 

ομοίωμα τής έν τή ζωή μορφής τοΰ σώματος, άλλα περιπλανάται ώς 

σκιά καί δέν έχει φρένας ουδέ 6υμόν, τά δποία είναι ό'ργανα τής διάνοιας, 

διό ουδέ συναίσθησιν τής μετά τοΰ σώματος προϋπαρξάσης ζωής έχει 

ί 30) έκτος αν πίη αίμα θύματος, δπότε πλέον ένθυμείται τήν προτέραν έν 

τω κόσμφ εύδαιμονίαν καί τήν παρούσαν δυστυχίαν καί δ "Αδης είναι 

τόπος σκοτεινός καί είς αυτούς ακόμη τους θεούς (31) καί ευρίσκεται 

είς τά πέρατα τοΰ βαθυρρόου ΏκεανοΟ. Και δ μέν πολύς όχλος ούτω 

παρέτεινεν άνωφελώς τήν ματαίαν ταύτην υπαρξιν, μεγάλοι δμως τίνες 

ένοχοι άνομημάτων έτιμωροΰντο ώς δ Σίσυφος, δ βασιλεύς τής Κορίνθου, 

διά τά πολλά άνομήματά του έκύλιεν άδιακόπως έπί μεγάλου ό'ρους βα-

ρύν λίθον, δστις μόλις έ'φθανεν είς τήν κορυφήν έκυλίετο πάλιν κάτω καί 

έβασάνιζε τόν δυστυχή Σίσυφον. Ό Τάνταλος, βασιλεύς τής έν Φριγύα 

Σιπύλου, ΐστατο αιωνίως βυθισμένος έν τώ ύδατι μέχρι τοΰ πώγωνος 

καί, ένώ κατεφλέγετο ύπό δίψης καί πείνης, οσάκις ήθελε νά σβύση τήν 

δίψαν του, τό ύδωρ έφευγεν, οσάκις δέ νά κορέση τήν πείναν έκ τών πλη

σίον αύτοΰ καρποφόρων δένδρων, οί κλάδοι τών δένδρων έτρέποντο προς 

τό άλλο μέρος. Ά φ ' ετέρου δέ ευάριθμοι μάκαρες ήρωες άντι νά κατέλθω-

σιν είς τόν "Αδην μετεβιβάζοντο είς πεδίον ήλύσιον, είς τήν νήσον τών 

μακάρων τοΰ Ωκεανού ύπό άϊδίιον ζέφυρων καταπνεομένην, άπηλλαγμέ-

νην δέ πάσης όχληράς τών ωρών τοΰ έτους μεταβολής, ένθα ήκμαζε 

δηλ. διαρκώς έ'αρ. 

ΤΓδ «ολίτευμα 

Τό πολίτευμα δέ τών προϊστορικών χρόνων κατ' αρχάς ήτο απόλυτος 

μοναρχία. "Οπως δέ είς έκάστην οίκογένειαν δ πατήρ ήτο απόλυτος 

κύριος καί αί διαταγαί αυτού ούδεμίαν έπεδέχοντο άμφισβήτησιν, ούτω 

καί είς έκάστην πόλιν δ βασιλεύς ήτο απόλυτος μονάρχης, οί δέ ευγενείς 

καί δ λαός ωφειλον εις τούτον τυφλήν ύπακοήν καί εθεωρείτο πρόσωπον 

ιερόν, διότι έπιστεύετο δ'τι θεία ήτο ή δύναμις καί ή καταγωγή αυ

τών (32) έξαιρέτως δέ δ Ζευς ένομίζετο προστάτης τοΰ βασιλέως (33) 

καί ήτο μέν ή βασιλεία συνήθως κληρονομική, άλλ' άπητείτο νά εχη 

προσέτι καί δ βασιλεύων προσωπικήν ρώμην καί άξίαν. 'Εν πολέμφ δέ 

(30). Νεκροί'άφραδέες. Όδ. Λ. 476, Ίλ. Ψ. 104. 

(3ι1). 2τυγέουσι θεοίπερ ,Ιλ. Υ. 65. 

<32).' Ίλ. 1,98. (33). Διοτρεφέες, ιδιογενείς '&ασιληες. "Ομ. 
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ττο δ αρχιστράτηγος καί τών θυσιών δέ, δσαι δέν ήσαν ίερατικαί, ήτο 

κύριος· σύμ&ολον δέ τού βασιλικού αξιώματος του ήτο τό σκήπτρον, τό 

όποιον είναι καθόλου σύμ&ολον παντός ̂ τιμοσίου ύπηρέτου, έφερον δέ 

αυτό και οί κήρυκες καί οί στρατηγοί ρητορεύοντες καί οί δικασταί, άλλα 

τό σκήπτρον τών βασιλέων είναι δώρημα τών θεών. Κήρυκες δέ παρηκο-

λούθουν τους βασιλείς καί αί τιμαί, ας άπελάμβανον, ήσαν προεδρία είς 

τάς συνελεύσεις, γή προς ιδίαν τινά χρήσιν χωρισμένη (τέμενος), δώρα 

καί δασμοί (δωτίναι, θέμιστες), είς δέ τόν διαμοιρασμόν τών λαφύρων 

έξαίρετον καί εκτακτον μερίδιον. 

Βραδύτερον δέ δ βασιλεύς δέν ήτο απόλυτος μονάρχης· διότι ή έν 

καιρφ ειρήνης δύναμις αύτοΰ περιωρίζετο ύπό τών ευγενών, οίτινες μ.ε-

γάλοι καί ούτοι γαιοκτήμονες καί σπουδαίοι πολεμισταί ό'ντες ελε·γοντο 

άριστοι, "γέροντες, βουληφόροι καί βασιλήες, εθεωρούντο δέ καί ούτοι ιε

ροί. 'Οσάκις δέ δ βασιλεύς έμελλε νά λάβη άπόφασιν σπουδαίως ένδια-

οέρουσαν τήν πόλιν, έκάλει τους ευγενείς είς συμπόσιον καί μετά τοΰτο 

συνδιεσκέπτετο μετ' αυτών (βουλή γερόντων). Ενίοτε δέ συνεκαλει 

κατόπιν καί τόν λαόν έπί τής δημοσίας αγοράς (αγορά δήμου) καί κρα

τών είς τήν χείρα τό σκτιπτρον έξέθετεν είς αυτόν τά άποφασισθεντα και 

τότε μόνον είς τους αρίστους έπετρέπετο νά λάβωσι τόν λόγον Ό δέ 

παριστάμενος λαός έπεδοκίμαζε διά βοής, έάν δμως ή άπόφασις δέν ή-

ρεσκεν είς τούτον, έσιώπα. 

Ή Αικαεοούν»! 

Τό δέ δίκαιον δέν έστηρίζετο είς γραπτούς νόμους, άλλ' είς τάς δίκας 

καί θέμιστας ήτοι είς πατροπαράδοτους τινάς συνηθείας, αίτινες εθεω-

ροΰ^ηο καί έτηροϋντο ώς νόμοι καί ώς παρά τών θεών δεδομένοι και ώς 

παρά τοΰ Διός καί τής Θέμιδος προστατευόμενοι, (34) αί σπουδαιότεραι 

δέ υποθέσεις έδικάζοντο ύπό τοΰ βασιλέως καί τής βουλής τών γερόντων 

(δηλ. τών ευγενών) κατά τά ανωτέρω ισχύοντα δίκαια (θέμιστας). 

Αί πλεϊσται δέ τούτων ήσαν φονικαί καί, αν ό φονεύς δέν κατώρθωνε νά 

εξιλέωση τους συγγενείς τοΰ φονευθέντος πληρώνων άποζημίωσιν χρημα-

τικήν (ποινήν), ήτο ανάγκη νά φύγη είς ξένας χώρας διά νά έξασφαλι-

σθή άπό τήν έκδίκησιν τών συγγενών, τήν οποίαν ούτοι ατιμωρητί πλέον 

έπέβαλλον θανατοΰντες τόν φονέα. 

(34), Ίλ. Α. 239. 



44 Η ΣΠΑΡΤΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 

Ιδιωτικός Βίος 

Ή κυριωτέρα προς εύδαιμονίαν πηγή είναι ή κτηνοτροφία καί οί 

πλούσιοι ώνομάζοντο πολυβοΰται άνδρες, πολύαρνες, πολύμηλοι. Ά λ λ α 

καί τήν γεωργίαν έθεώρουν ώς κύριον πόρον τοΰ βίου καί μετεχειρίζοντο 

προς άροσιν βοΰς ή ήμιόνους καί επεμελοΰντο καί τής φυτείας καί μάλι

στα τής αμπέλου, έτι δέ μνημονεύεται καί ή θήρα καί αλιεία. Καταγί

νονται δέ καί οί ενδοξότατοι ακόμη ήρωες είς τε τήν γεωργίαν, την 

κτηνοτροφίαν καί είς πάσαν έργασίαν, λ. χ· δ 'Οδυσσεύς κατασκευάζει 

μόνος τήν κλίνην του καί ναυπηγεί πλοίον. Ωσαύτως δέ καί αί γυναίκες 

και αί θυγατέρες τών βασιλέων ύφαίνουσι, ράπτουσι, κεντώσι καί πλύ-

νουσιν ώς ή Ελένη, ή Πηνελόπη, ή Ναυσικά κλπ. Είχον όμως και διά 

τάς εργασίας αιχμαλώτους καί δούλας (δμώες, δμωαί, άμφίπολοι) αί 

δποίαι ήσαν ή εντόπιοι ή άγορασμέναι αιχμάλωτοι και πτωχούς μισθω

τούς, θήτας, ή δέ ταμίη ήτο ή εντιμότατη υπηρέτρια. Ό γάμος δέ έλο-

γίζετο τίμιος, «δστις άνήρ αγαθός καί έχέφρων τήν εαυτού άλοχον φιλέει 

καί κήδεται» (35), ή νόμιμος δέ γυνή έλέγετο άλοχος κουριδίη άκοι-

τις, προς διάκρισιν τών παλλακίδων. Ό δέ γάμος έγίνετο μέν κατ' ιδί

αν κλίσιν, άλλα μέ τήν συγκατάθεσιν τών γονέων καί δ γαμβρός έ'διδεν 

είς τους γονείς τής νύμφηςδώρα (έδνα), ενίοτε δέ καί οί γονείς προς 

τήν κόρην, τά οποία έπεστρέφοντο έν διαλύσει τοΰ γάμου, τό δέ έ'χειν 

τέκνα έλογίζετο αγαθόν, έτιμωροΰντο δέ τά παραμελοΰντα τά προς τους 

γονείς καθήκοντα ύπό τών θεών τέκνα. 

Διασκεδαστικά δέ άπασχολήματα μνημονεύονται οί πεσσοί, ή βολή 

τοΰ δίσκου καί τοΰ άχοντίου (36) καί προσέτι αρματοδρομία, πυγμή, πά

λη, δρόμος, οπλομαχία, τοξεύσεις, ακοντισμοί (37).,Έκτος δέ τούτων τά 

συμπόσια, καθ' α δ βασιλεύς έσφαζε πρό τοΰ βωμοΰ τοΰ θεού βοΰς ή 

πρόβατα καί τά μέν εντόσθια, τό λίπος καί τά οστά έ'καιον έπι τοΰ βωμοΰ 

προς τιμήν τοΰ θεοΰ, τό δέ κρέας έψηνον καί οί προσκληθέντες έτρωγον 

καθήμενοι διά τών χειρών τά διανεμόμενα κρέατα και τόν έκ σίτου άρτον, 

έ'πινον δέ καί κράμα οίνου καί ύδατος παρεσκευασμένον εντός μεγάλων 

δοχείων καλουμένων κρατήρων τέλος δέ έτέρποντο διά μουσικών ασμά

των καί χορών. Αί συνήθεις δέ τροφαί ήσαν δ σίτινος άρτος ή καί κρίθι

νος (άλφιτα), τυρός καί όπτόν κρέας βοών, προβάτων, χοίρων καί αίγών, 

άτινα ελε^οντο ο'Ιιον. Οί δέ ίχθΰς κατά τους ηρωικούς χρόνους έθεω-' 

ροΰντο ώς ευτελής τροφή καί δέν άπαντώσιν είς τάςόμηρικάς έορτάς. 

(3'5). Ίλ. Ι. 341. (36). ΑΙγανέη, Ίλ. Β. 774. (37). Ίλ. Ψ. 257. 
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Και το μέν πρωϊνόν φαγητόν έλέγετο άριστον, τό δέ περί τήν δύσιν τοΰ 

ήλιου δόρπον. 'Ιδιαίτερον όμως χαρακτηριστικόν τής κοινωνίας τών χρό

νων τούτων είναι ή ευγενής προθυμία, μέ τήν δποίαν έγένετο δεκτός πάς 

άνθρωπος ζητών φιλοξενίαν, διότι έπροστατεύετο δ ξένος ύπό τοΰ Διός 

Ηενιου, ενίοτε δέ δ φιλοξενών και δ φιλοξενούμενος άντήλασσον δώρα, 

τά δποία έχρησίμευον ώς δεσμός οχι μόνον αυτών, αλλά καί τών απογό

νων. "Σεβαστότερος δέ ακόμη ήτο δ ίκέτης, δστις ήθελε παρακαθήσει 

είς τον βωμον ή τήν έστίαν τής οικίας καταδιωκόμενος καί ζητών προ-

στασίαν. 

Ένδίϊμαιτα καΐ Όΐτλισμος 

Τών ανδρών σύνηθες έ'νδυμα ττο δ χιτο'ίν, τόν όποιον ένεδύοντο έσο^τε-

ρικώς συνήθως μέν βραχύς φθάνων μέχρι τών μηρών μέ μικράς χειρίδας 

καί ζώνην περί τήν όσφύν, ενίοτε όμως καί χιτών μ,ακρός ποδήρης (τερ-

μιόεις), όστις ητο άνευ χειρίδων καί είς τάς εργασίας τόν άνέζωνον διά 

ζωστήρος, εφερον δέ καί υποδήματα (πέδιλα) συγκρατούμενα εις τήν 

κνήμην δι' ιμάντων κάλυμμα δέ έπι τής κεφαλής δέν έ'φερον, τήν δέ 

κόμην ή ετρεφον μακράν (καρηκομόοντες), ή καί έ'κειρον. 'Εξύριζον δέ 

συνήθως τό γένειον καί σχεδόν πάντοτε τόν μύστακα. Γυναικείον δέ φό

ρεμα εκτός τοΰ χιτώνοςπροσαρμοζομένου έπί τοΰ στήθους καί πλουσίαν 

έσθήτα κατερχομένην άπό τής όσφύος μέχρι τών ποδών βαθμηδόν εύρυ-

νομένην. Έφόρουν δέ ενίοτε καί μακρόν έπενδύτην, ή δέ κόμη κατέπιπτε 

συνήθως είς μικρούς πλοκάμους καί έκοσμείτο διά καρφίδων, ταινιών και 

άλλων κοσμημάτων. 

Τής δέ κεφαλής τών γυναικών κάλυμμα ή κόσμος ητο 

τό κρήδεμνον είδος διαδήματος ή σκέπης καί ή καλύπτρα. Έφόρουν 

δέ αί γυναίκες καί βραχιόνια, περιδέραια, δακτυλίδια και ένώτια καί 

έπί τών ενδυμάτων έπέρραπτον διάφορα χρυσά χοσμ-ηματα. Κατά τους 

αρχαιότερους δέ χρόνους καί οί άνδρες εφερον δακτυλίδια, βραχιόνια καί 

περιδέραια. 

Ό δέ οπλισμός επιθετικός μέν ήτο τό ξίφος, τό έγχειρίδιον, τό δόρυ, 

τό τόξον καί ή σφενδόνη, αμυντικός δέ ή ασπίς, τό κράνος, δ θώραξ και 

αί κνημίδες, άπαντα δέ τά ο-Αλα δμοΰ λέγονται τεύχεα, έντεα καί όπλα. 

Τό δέ σύνηθες προς κατασκευήν μέταλλον ήτο δ χαλκός, έκ δέ τοΰ σιδή

ρου μόνον κατεσκεύαζον πελέκεις, προς έξωραϊσμόν δέ τών δπλων μετε

χειρίζοντο χρυσόν, άργυρον καί κασσίτερον (38). 

(38). Σημ. "Οπως λάβη τις Ιδέαν έν πίνακι ... φαίνονται δύο δπλϊται, δ μέν έτοιμος 

Λθδ? μάχττν, ό δέ έτερος γονατιστός ώς ιιληγωμένος. 
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Τέχναι 

"Οτι οί "Ελληνες άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων έγνώριζον πολλας 

τέχνας μανθάνομεν έ'κ τε τοϋ Όμηρου καί έκ τών ανασκαφικών ευρη

μάτων. Ούτως έκ τών ακροπόλεων, ανακτόρων καί τάφων βλέπομεν δ'τι 

ή αρχιτεκτονική ήτο πολύ ενωρίς προωδευμένη, επίσης ή αγγειοπλαστική 

άπό τής 2ας π.Χ. χιλιετηρίδος λαμβάνει μεγάλην έπίδοσιν καί τά αγγεί

α γίνονται διά πολυχρο)μο3ν κοσμημάτο^ν έκ τοϋ φυτικοϋ ή ζωϊκοϋ βασι

λείου. Ωσαύτως ήλειφον διά στίλβοντος λευκού κονιάματος τους τοίχους 

τών οίκιών καί έπ' αυτών έζωγράφιζον διά ζωηρών χρωμάτων ανθρώ

πους, ζφα καί ποικίλα κοσμήματα. Καί ή γλυπτική δέ ασχολείται κυ

ρίως είς τάς έπί μαλακοΰ ή σκληρού λίθου, οστών ζώων καί μετάλλων 

άναγλύπτους παραστάσεις. Ά λ λ α καί είς αυτοτελή έ'ργα δλόγλυφα 

παριστώντα μορφάς ανθρώπων καί ζώων είχον τά επιτήδεια εργαλεία, 

δι' ών έξειργάζοντο τους πολυτίμ-ους λίθους καί έσκάλιζον έπ' αυτών 

'(,ζ;)α καταπληκτικής φυσικότητος. Τήν δέ κατεργασίαν τοϋ χρυσοΰ άνή-

γαγον είς μεγάλην τελειότητα. 

Ό τάφος τοΰ Βαφείου και αΕ εί>ρεθεΐοαι αρχαιότητες ΛΙυκ»}-
ναϊκ^ς περιόδου 

Ό τό 1805 ύπό τοΰ ΟΕ,ΟΡΙϋδ ανακαλυφθείς καί ύπό πολλών άλ

λων ύστερον επισκεφθείς θολωτός τάφος παρά τό Βαφειόν άνεσκάφη 

κατά τό έτος 1889 ύπό τοΰ Κου Χ. Τσούντα δαπάνη τής Αρχαιολογικής 

Εταιρείας. Ό δρόμος τοϋ τάφου έχει μήκος 29,80 μ· δ δεξιός δ'μως τφ 

είσιόντι τοίχος σώζεται είς μήκος μόνον 23,10 μ,., πλάτος δέ τοϋ δρόμου 

πρό μέν τοΰ στομίου 3,45 μ. προς τό πέρας ό'μως τοΰ δεξιοΰ τοίχ^ίυ 3,18. 

Οί τοίχοι είναι έκτισμένοι διά μικρών ακατέργαστων πλακών. Τό στό-

μιον έχει βάθος κάτω 4,56 μ., πλάτος δέ είς μέν τό έσωτερικόν άκρον 

προς τόν θόλον 7,65, είς δέ τό έξωτερικόν 1,93. Οί τοίχοι (παραστάδες ) 

ε̂ ναι ώκοδομημένοι διά μεγάλων πελεκητών λίθων, αί δέ άρμογαί αυτών 

κεκαλυμμέναι ύπό άσβεστου. Έ ν τω έδάφει δέ τοϋ στομίου υπάρχει 

έσ/αμμένος λάκκος, ουχί λίαν κανονικός,· έ'χων μήκος πλευρών 1,60— 

1,90 καί βάθος 1,90, στενούμενος δέ προς τά κάτω. Ή δέ θόλος έχει 

διάμετρον 10,5—10,35, είναι δέ έκτισμένη ώς καί οί τοϋ δρόμου τοίχοι, 

διά μικρών πλακών οί δόμοι αυτής σώζονται ένιαχοϋ μέχρι ύψους τριών 

μετρούν. Τό δέ έδαφος αυτής δ'περ αποτελεί ό φυσικός βράχος, ήτο έπε-

στρο^μένον πλην όλίγο̂ ν μερών, διά στρώματος γής μελανής καί τίνων 

ανθράκων έκ πυράς προερχομένων, έν τφ στρώματι δέ τούτφ εύρίσκοντο 
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διεσπαρμένα τά κτερίσματα. Ό τάφος δέ ούτος τοΰ Βαφείου διαφέρει τών 

έν Μυκήναις δ'τι δέν είναι έκτισμένος έπί τής πλευράς υψώματος ακα

νόνιστου, άλλ' έπί τής κορυφής λόφου, δ'στις καί έκ φύσεως έ'χει τό 

σχήμα κωνικόν, διά δέ τής έπισωρεύσεως τών έκ τοϋ τάφου χωμάτων 

έγένετο κανονικώτερος· Έ κ τών έν τω τάφω ευρεθέντων κτερισμάτων 

ήδύνατό τις νά ύποθέση δ'τι ήσαν τεθαμμένοι δύο ευγενείς νεκροί, άνήρ 

καί γυνή, διότι άλλα μέν αρμόζουν μάλλον εις γυναίκα, άλλα δέ μόνον 

είς άνδρα. Επειδή δ'μως ό τάφος έχει πλάτος μόνον 1,10 μ. δέν ήτο δυ

νατόν να ταφώσιν έν αύτώ τώ χώρφ δύο άνθρωποι καί επομένως έγένετο 

παραδεκτόν οτι πάντα τά κτερίσματα άνήκουσιν είς έν πρόσωπον, δ'περ 

αναμφιβόλως ήτο άνήρ ε'νεκα τών μαχαιρών καί αιχμών καί αναπαρί

σταται ούτως ήμίν ή είκών τών άριστέων καί άνάκτων (διότι ο τάφος 

δέν είναι βεβαίως κοινού άνθρωπου) ζωηρά μέν καί μεγαλοπρεπής, ά).λά 

λίαν ξενότροπος. Οί άνδρες δηλαδή μεταχειρίζονται κάτοπτρα, φοροϋσιν 

όρμους, ψέλια κ,αί πλείονας τοϋ ενός δακτυλίους, αλείφονται διά μύρων 

καί οΰτω καθεξής· Παρίστανται δηλαδή ώς μεγιστάνες τής Ανατολής, 

δπου άπό άρχαιοτάτο^ν χρόνων οί άνδρες συνείθιζον νά στολίζωνται ώς 

γυναίκες· προς άπόδειξιν δέ τούτου αρκεί νά άναμνησθώμεν δ'σα γράφει 

ό Ξενοφών περί Μήδων, τών όποίβ^ν ό πολιτισμός ήτο Ασσυριακός. Ά λ λ α 

καί πολύ πρότερον ό "Ομηρος (39) εξέφρασε τήν έ'κπληξίν του διά τήν 

φιλαρέσκειαν τών ανατολικών λαών αναφερών βασιλέα τινά τών Καρών 

φοροϋντα χρυσά κοσμ.ήμ.ατα καί προσθέτων: «ήϋτε κουρη»· έξ ού έπεται 

δτι οί "Ελληνες τής εποχής τοϋ Όμηρου δεν έφόρουν τοιαύτα. Είς αρ

χαιότερους δμως τοϋ Όμηρου, χρόνους καί έν Ελλάδι οί άνδρες, ώς απο

δεικνύεται έκ τών τάφο^ν τούτων τής Μυκηναϊκής περιόδου, δέν άπηξίουν 

νά κοσμώνται ώς κόραι. "Αλλως τε δέ έ'χομεν εντελώς ιστορικόν παρά

δειγμα έπιβεβαιοϋν τά είρημένα, τους Γαλατάς, τών οποίων ή αγάπη 

προς τά χρυσά χοσμ-ηματα έξέπληττε τους "Ελληνας τοΰ τρίτου π. Χ. 

αιώνος ούχ ήττον ή ή τών Καρών τόν "Ομηρον. 

Τα είιρεΟέντα κτερίβμ,ατα 

Πίναξ 1. Έγχειρίδιον χρυσοκόλ7;ητον· ή λαβή ήτο προσηλωμένη διά 

τριών χρυσών ήλων. 2). Επίχρυσος λεπίς ανήκουσα είς μαχαιρίδιον. 

3) Δύο καρφίδες χαλκοί, τό μεν νήμα έκ χαλκοΰ, ή δέ κεφαλή έκ λίθου 

δεδεμένοι δι' ελασμάτων χρυσών κεκοσμ-ημένων διά κοκκιδίων. 4) Τρείς 

καρφίδες άργυραί μή άρτιαι. 5) Δύο ίχθύδια χρυσά τού αύτοΰ μεγέθους 

(39). Ίλ. Β. 872. 
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καί τής αυτής κατασκευής. 6) Δισκάριον κυρτόκοιλον, ίσως έχρησίμευεν 

ώς κεφαλή καρφίδος. 7) Ψήφος χρυσή διάτρητος, διηρημένη διά δύο 

σειρών κοκκιδίων είς δύο ημισφαίρια. 8) Δακτύλιος χρυσούς. 9) άλλος 

χρυσοΰς δακτύλιος. 10 καί 11) Ψήφοι χρυσαί, έν δλφ είκοσι τοιαΰται 

εύρεθείσαι. 12) Σφαιρίδιον διάτρητον ίκανώς βαρύ. 13) Σκεύη πήλινα 

λυχνοειδή τρία, έξ ών τεκμαίρεται δτι καί κατά τήν πρό Όμηρου έποχήν 

έγίνετο χρήσις ελαίου εισαγομένου έ'ξωθεν, έάν ή έλαία δέν έκαλλιερ-

γείτο λίαν ενωρίς έν Ελλάδι, δ'περ δέν είναι πολύ πιθανόν, άλλως τε 

δέν αποκλείεται ή χρήσις τοϋ λίπους. 14) Κύκλος έξ ελάσματος χρυ

σοΰ, δστις περιέβαλλε ξύλον. 15α καί 15β) Φιάλη αργυρά έχουσα διά

μετρον 0,117, ευρεθείσα είς τεμάχια, έξ ών συγκολληθέντων συνεπλη-

ρώθη μέρος τής γάστρας διά γύψου έπί τής λαβής 15α καί τών χειλέων 

15β· είναι προσηλωμένον διά μικρών αργυρών ήλων έλασμα χρυσοΰ, έφ' 

ού ύπάρχουσιν έ'κτυπα κοσμήματα· δύναται δέ ή φιάλη αύτη νά δώση 

ίδέαν τοΰ κρατήρος, τόν όποιον ό Μενέλαος προσφέρει εις τόν Τηλέμα-

χον (40) καί περί τοΰ όποιου ό "Ομηρος λέγει: «άργύρεος δέ έστιν άπας, 

χρυσφ δέ έπί χείλεα κεκράανται». Ευρέθησαν καί άλλη μία φιάλη καί 

δύο αργυρά ποτήρια κακώς διατηρούμενα, δι' ό καί δέν απεικονίζονται. 

16) Έργαλείον άργυροΰν μήκους 0,155 άγνωστου χρήσεως. 17) Δύο 

αλαβάστρινα αγγεία, άτινα είναι μικροδοχεία διαφόρου μεγέθους. 18) 

Τέσσαρα πήλινα αγγεία ευρέθησαν εντός τοΰ λάκκου, τό δέ δημοσιευό-

μενον έχει ύψος άνευ τής λαβής 0,112. 19) Σκεΰος λίθινον έχον ύψος 

0,112 άγνωστου προορισμοϋ, μετ' αύτοΰ δέ ευρέθη καί δεύτερον όλί-γον 

διάφορον τό σχήμα· πιθανότατα έχρησίμ.ευον ώς άκόναι εργαλείων. 

Πίναξ 2. 1) Πέλεκυς χαλκοΰς πλ. 0,145 καί ύψους 0,145. 

2) "Αλλος χαλκούς πέλεκυς 3. 4, 5. Τά τρία ταΰτα αντικείμενα ευ

ρέθησαν πλησίον αλλήλων καί ίσως έ'χουσι στενωτέραν σχέσιν και τό 

μέν ύπ' αριθ. 3 είναι λαβή χαλκή έχουσα πλάτος 0,052 μεθ' ής ευρέθη 

καί άλλη μία τοϋ αύτοΰ μεγέθους. Τό δέ ύπ' αριθ. 4 είναι δίσκος χαλχοΰς 

έξ ελάσματος λεπτού, κυρτόκοιλος καί έ'χει τεσσάρας μικράς όπάς είς 

τήν περιφέρειαν ίσον άπ' αλλήλων απέχουσας, ευρέθησαν δέ έν ολφ 

δέκα τοιούτοι δίσκοι αποτελούντες προφανώς πέντε ζεύγη. Τό δέ ύπ' 

αριθ. 5 είναι ήλος χαλχοΰς ύψους 0,095 καί φέρει κατά τήν περιφέρειαν 

τής κεφαλής του όπήν, έν ή σώζεται είς κρίκος άλύσεως, παρ' αυτόν δέ 

ευρέθησαν τρείς άλλοι ακριβώς δ'μοιοι. Ό δέ προορισμός τών αντικειμένων 

τούτων δέν είναι ακριβώς βεβαιωμένος. 6) Κοχλιάριον χαλκοΰν. 7) 

(40)· Όδ. Α'. 615 
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Έργαλείον ή μάχαιρα έκ χαλκού αμφίστομος, ή δέ λαβή προσηλοϋτο διά 

τριών ήλων. "Ομοια έκ μετάλλου εργαλεία μεταχειρίζονται πολλαχοϋ 

στ^μερον οι κρεωπώλαι αντί άκονών, άλλα τοΰτο μάλλον μάχαιρα ή άκόνη 

φαίνεται. 8) Σωλήν χαλκοΰς μήκ. 0,78 συγκείμενος έξ ελάσματος λε

πτού συνηλωμένου διά σειράς μικρών ήλων καί που μεγάλων χρησιμευ

όντων προς στερέωσιν τοϋ ύπό τοϋ σωλήνος περιβαλλόμενου ξύλου, δ'περ 

ίσως ήτο το δόρυ, τοΰ οποίου ό σωλήν έχρησίμευεν ώς σαυρωτήρ, τόν 

όποιον έπί τής Μυκηναϊκής εποχής δέν μετεχειρίζοντο, άλλα τοιούτους 

σοΑήνας. 9) Μάχαιρα μήκους 0,50, πλ. τής λεπίδος μέγιστον 

0,05· ευρέθησαν εντός τοϋ λάκκου επτά καί τεμάχιον ογδόης καί είναι 

διαφόρων διαστάσεων ένταϋθα απεικονίζεται ή πρώτη. 10, 10α καί 11· 

Τά δύο πρώτα αντικείμενα έχουσιν, ώς φαίνεται, στενωτέραν σχέσιν, 

είναι δέ πρωτοφανή καί ή χρήσίς το̂ ν επομένως άγνωστος, δπλα βεβαίως 

δέν είναι, αμφότερα δέ εΐχον στελεούς, ήτοι ξυλίνους λαβάς. Τό μέν ύπ' 

αριθ. 10 έχει πλάτ. 0,43 καί ό στελεός είσήρχετο είς σωλήνα προσηλω

μένον διά τριών ίσχυρών ήλων. Τό δέ ύπ' αριθ. 11 έχει μ.ήκος 0,45 περί

που καί είναι όλος έξ ενός τεμαχίου. 

Πίναξ 3. Τό ύπ' αριθ. 1 ποτήριον τοϋ οποίου τό σχήμα παράκειται 

Ια έχει υψος 0,083, διάμετρον άνω, 0,098 εως 0,104 καί βάρος 276 

γραμ. Ή δέ παράστασις ορίζεται άνω καί κάτω ύπό ουδετέρου εδάφους, 

τών δποίων εδαφών τό μέν κάτω αποτελεί οιονεί βάσιν, τό δέ άνω κορω

νίδα. Τό δέ έ'τερον τών ποτηρίων, τό όποιον έχει ύψος 0,08, διάμ. άνο) 

0,104 καί βάρος 280,5 γραμ., είναι άπλούστερον κατά τοΰτο ότι ή παρά-

στασις καλύπτει δ'λην τήν έπιφάνειαν καί δέν άφίνει ούδέτερον έδαφος. 

Κατά δέ τά άλλα είναι αμφότερα δμοιοτρόπως πεποιημένα: αί λαβαί μέν 

σύγκεινται έκ δύο ελασμάτων οριζοντίων προσηρμοσμένων είς τήν γά-

στραν δι' ήλων μικρών καί ενός καθέτου γόμφου, τοϋ όποιου τά άκρα 

φαίνονται συγκεκολλημ.ένα μετά τών ελασμάτων. Αί δέ παραστάσεις 

είναι έκτυποι, οί τύποι ό'μως δέν φαίνονται έσωθεν, διότι έκάτερον τών 

ποτηρίων σύγκειται έκ δύο ελασμάτων εχόντων ακριβώς τό σχήμα καί τό 

μέγεθος τοϋ ποτηρίου. Τούτων τό μ.έν έξω φέρει τήν παράστασιν τό δέ 

έσο) απλούν όν ενέχει ολίγον τοΰ ετέρου καί τά χείλη του καμπτόμενα 

προς τά έ'ξω σκεπάζουσι τά χείλη τοϋ τήν παράστασιν φέροντος.Τοΰτο κα

ταφαίνεται μ-άλιστα έπί τοΰ ύπ' άρ. 1. Έ ν τω μέσω αύτοΰ φαίνεται δί-

κτυον προσδεδεμένον άπό τών κορμών δύο δένδρων, τών δποίων τό είδος 

δέν δύναται νά δρισθή μετά βεβαιότητος, άλλ' έκ τοϋ κορμοΰ καί τοΰ 

φυλλώματος ομοιάζει μάλλον προς έλαίαν. Έ ν τφ δικτύφ συνελήφθη 

βοΰς, δ'στις περιπλακείς καί μή δυνάμενος νά σωθή, μυκάται· αριστερά 
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δέ άλλος βούς φοβηθείς φεύγει δρομαίως, δεξιά δέ παρίσταται τρίτος, 

τοΰ όποιου οι πόδες κρύπτονται ύπό τοϋ δικτύου. Τοΰτον προσεπαθησαν 

νά συλλάβωσι δύο άνδρες, άλλ' ό άγριος ταϋρος τόν^μέν ένα άνατρέψας 

έν τφ δρόμφ, τόν δέ έτερον συγκρατούμενον, ώς φαίνεται, ισχυρώς απο 

τοΰ άριστεροΰ κέρατος άναρρίψας φεύγει καί ούτος μεθ' ό'λης τής ταχύ-

τητος προς τά δεξιά. Οί άνδρες φοροΰσι ζώνην περί τήν όσφύν καί περί-

ζωμα έξαρτώμενον άπ' αυτής, ούτινος τά πτερύγια άναπετάννυνται ένε

κα τών ζωηρών κινήσεων ή κόμη των είναι μικρά, περί δέ τους πόδας 

φοροΰσι δι' ιμάντων περιδεδεμένων μέχρι τοΰ μεσοκνημίου πέδιλα, τών 

οποίων τά πρόσθια άκρα είναι όλί-(ον ανεστραμμένα προς τά άνω, 

Έπί δέ τοΰ έτερου ποτηρίου ή παράστασις είναι ήρεμωτέρα. Αριστερά 

φαίνεται βοΰς βόσκων, έν τω μεσφ δέ δύο άλλοι ήσυχοι ιστάμενοι καί δε

ξιά τέταρτος, οντινα έλκει άνήρ δέσας άπό τοΰ ποδός διά παχέος σχοινι

ού· μόνον ούτος φαίνεται τεταραγμένος, (ϊλλά καί αυτός δέν προσπαθεί 

νά φύγη, άλλα μυκάται υψών τήν κεφαλήν. Ό μέν άνήρ είναι ένδεδυ

μένος δπως καί οί έπί τοΰ έτερου ποτηρίου, φορεί δ'μως ψέλλια περί τάς 

χείρας, προς τούτοις καί ή κόμη του είναι έσφηνωμένη έπί τοΰ τραχήλου, 

έν φ έπί τής κόμης τών άλλων δέν παρατηρείται τοιοΰτον τι. Καί έπί 

τούτου τοΰ ποτηρίου ύπάρχουσι δύο δένδρα δυσκόλως οριζόμενα, άλλα 

λείπουσιν ένταϋθα οί έπι τοΰ πρώτου φοίνικες. Τό άνώμαλον τοΰ εδάφους 

έπ' αμφοτέρων δηλοϋται κατά τόν αυτόν τρόπον, τά δέ άνωθι τών παρα

στάσεων όγκώματα δηλοΰσι θάμνους ή ό'ρη. Τους ταύρους δέ δυνάμεθα 

νά φαντασθώμεν ήμιαγρίους ή εντελώς αγρίους διότι ό'χι μόνον έν Αίγύ-

πτφ καί έν 'Κσία., αλλά καί έν Ελλάδι κατά τους ηρωικούς χρόνους ύ

πήρχον έτι άγριοι βόες. "Οπως δήποτε ήπαράστασις τοϋ πρώτου ποτηρίου 

έμποιεί τήν έντύπωσιν δ'τι πρόκειται περί θήρας αγρίων βοών καί ή μόνη 

αμφιβολία είναι δτι οί άνδρες δέν φέρουσιν δπλα, ένφ ή παράστασις τοΰ 

δευτέρου ποτηρίου είναι ευκρινεστέρα, διότι έδώ προφανώς πρόκειται 

περί απαγωγής βοός βόσκοντος έν αγέλη ήσύχως. 

Έ ν τή παραστάσει δέ τών ζώων πρό πάντων δέν παρατηρείται σχη

ματισμός καί δουλική παραδεδεγμένων τύπων άπομίμησις, άλλ' άμεσος 

άπο τής φύσεως έμπνευσις καί διά τοΰτο τά ποτήρια ταϋτα ού μόνον 

πάντο^ν τών μέχρι τοΰδε γνωστών μνημείων τής Μυκηναϊκής εποχής 

ύπερέχουσιν, άλλα καί έν τή τέχνη τών ανατολικών λαών δυσκόλίυς 

άπαντώσιν έ'ργα εφάμιλλα προς αυτά. Ή τέχνη είς αμφότερα είναι ή 

αύτη, ή εργασία όμως τοΰ δευτέρου έν ταίς λεπτομερείαις είναι επιμε

λεστέρα. Ούτω δέ έκ τών ευρημάτων καί ίδίως τής παραστάσεως τών 

δύο ποτηρίων διδασκόμεθα τόσον περί τοϋ μεγάλου πολιτισμού τών άνά-
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κτων τοϋ Όμηρου τής άπό τοΰ 1800—1200 εποχής, όσον καί περί τοΰ 

ίδιο)τικοϋ βίου τών κατοίκων τής εποχής εκείνης έν Αακεδαίμονι. 

Οολύτιμ.οι λίθοι 

Πίναξ 4. Οί περιγραφησόμενοι έν τώ πίνακι τούτφ πολύτιμοι λίθοι 

άπετέλουν οί πλείστοι ίσως ψέλλια ή περιβραχιόνια καί ώς τό πολύ ήσαν 

χρυσόδετοι, είχον δηλαδή χρυσοϋν σωλήνα διήκοντα διά τοϋ τρήματος 

καί κεκοσμημένον τά πέρατα διά κοκκιδίων. 

1) Σαρδόνυξ χρυσόδετος· ή παράστασις άρμα έλκόμενον ύπό δύο 

ίππων, έφ' ου επιβαίνει άνήρ κρατών δόρυ έπ' ώμου. Έν δέ τή γωνία 

μεταξύ τοΰ άκρου τοΰ δόρατος καί τών νώτων τοΰ ανδρός άντικείμενόν 

τι υπάρχει ώσεί φύλλον καρδίας έχον σχήμα ή ό'στρεον. 2) "Ιασπις χρώ

ματος κιτρίνου χρυσόδετος. Δύο δελφίνες. 3) "Ιασπις μέλαινα μετά 

ταινιών λευκών χρυσόδετος. Αέων όκλάζων έπί τών οπισθίων, τήν κεφα

λήν στρέφων προς τά οπίσω. 4) Σάρδιος. Δύο λέοντες όκλάζοντες ή 

δρομαίως φεύγοντες κατά τόν γνωστόν τρόπον τής παραστάσεως τοΰ 

ταχέως δρόμου έν τή αρχαϊκή τέχνη. 5 καί 6) Αμέθυστος χρυσό

δετος· Είναι δέ τρίεδρος άλλα μόνον αί δύο πλευραί φέρουσι γλυφάς. Έπι 

τής μιας δέ (αριθ. 5) γυνή φορούσα τό έ'νδυμα τής εποχής της κρατεί 

δι' έκατέρας τών χειρών πτηνόν τι άπό τοΰ λαιμοΰ. Ή κόμη της δέ είναι 

μακρά κα ίκατέρχεται μέχρι τοϋ άγκώνος. 7) Μάζα υαλώδης μέλαινα 

βεβλαμμένη κατά τόν ώμον τοΰ ανδρός. Άνήρ σκεπαζόμενος ύπό άσπίδος 

πο^τίρους, μάχεται προς λέοντα ό'ρθιον ίστάμενον. Ό άνήρ έν τή δεξιά 

υψωμένη υπεράνω τής κεφαλής του κρατεί έγχειρίδιον άμφίστομον λίαν 

αίχμηρόν. 8) Σαρδόνυξ χρυσόδετος· λέων κατακείμενος προς δεξιάν. 

Έπί τοΰ μέσου δέ τοΰ σώματος του φαίνεται έμπεπηγμένον βέλος πτε-

ρωτόν. προσάγει δέ τό θηρίον τόν δεξιόν όπίσθιον πόδα προς τήν πληγήν 

ώς διά νά απόσπαση τό βέλος. Μεταξύ τής κεφαλής καί τής ουράς είναι 

σταγόνες αίματος ώς φαίνεται. 9) Σαρδόνυξ· Βοΰς κατακείμενος προς 

άριστεράν, άνωθι τών νώτων αύτοΰ φαίνεται κεφαλή δευτέρου βοός όπι

σθεν δρώμενη. Κάτω δέ δύο γραμμαί δηλοΰσι τό έδαφος. 10) Σάρδιος. 

"Ομοιος καθ' δ'λα σχεδόν προς τόν προηγούμενον, πλησιέστατα τοΰ όποιου 

ευρέθη. 11) "Ονυξ χρυσόδετος. Δύο βόες κατ' αντιθέτους διευθύνσεις 

καί άντιγάστορες· 12) Σάρδιος. Γυνή όρχουμένη καί κρατούσα διά τής 

μιας χειρός Ί'σως πλόκαμον τής μακράς κόμης της, διά δέ τής ετέρας 

μικρόν δυσδιάκριτον άντικείμενόν (έγχειρίδιον;) 13) Αχάτης. Γυνή 

φοροΰσα χειτώνα κεκοσμημένον διά χρυσών στολίδων κρατεί διά τής 

δεξιάς ζφον, τοΰ οποίου ή κεφαλή κείται επί του άριστεροΰ ώμου της. 
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δ δέ μακρός τράχηλος σκεπάζει τήν κεφαλήν τής γυναικός, δ δέ αριστε

ρός βραχίων αυτής καταπίπτων παρά τήν πλευράν άπτεται, ώς φαίνε

ται τοΰ χιτώνος. Είναι δέ ύπερβολικώς παχύς και κοσμείται διά περι-

βραχιονίου. 14) "Ιασπις πρασίνη. Βοΰς προς τά αριστερά άνατεινων την 

κεφαλήν καί μυκώμενος. 15) Χαλκηδόνιος. Άνήρ γυμνός τά λοιπά 

πλην ζώνης περί τήν όσφύν βάλλει κάπρον διά δόρατος· άνω δέ λογχο-

ειδείς έξοχαί παριστώσι πιθανώς τήν λόγχην. 16) Σαρδόνυξ. Ζφον, 

πιθανώς δέ λέων, φέρων έπί τών νώτων άλλο "^ώον, όπερ κρατεί διά τών 

οδόντων άπό τών οπισθίων ή κεφαλή ή τοΰ δευτέρου ζώου συγχεομένη 

μετά τοΰ σώματος τοΰ λέοντος δέν διακρίνεται καλώς. 17) Σάρδιος. 

Κοσμήματα διάφορα καί δυσδιάκριτα. 18) Σαρδόνυξ Χρυσόδετος· λέων 

ούτινος μόνον ή κεφαλή καί μέρος τοΰ σώματος φαίνεται, σπαράσσει 

βοΰν, είς τόν τράχηλον τοϋ οποίου ένέπηξε τους οδόντας. Κάτω δέ έδα

φος άνώμαλον. 19) Σαρδόνυξ. Δύο πτηνά χηνοειδή προς άριστεράν 

βαίνοντα. 20) Σάρδιος χρυσόδετος· Βοϋς προς άριστεράν βαίνων, τήν οε 

κεφαλήν στρέφων προς τά οπίσω καί κάτω καί μυκώμενος. Κάτοί δέ 

•γραμμτι τοΰ εδάφους. 21) Σαρδόνυξ. Αέων σπαράσσει βοΰν, είς τήν 

κοιλίαν τοΰ οποίου ένέπηξε τους οδόντας. Ό βοΰς έ'πεσεν έπί τών προσθί

ων ποδών, το δε όπίσθιον ήμισυ τοϋ σώματος του διευθύνεται καθέτως 

προς τό τοϋ λέοντος. 22) "Ονυξ γρυσόδετος. Ζφον ίσως βοϋς, προς αριστε

ρά κύπτων τήν κεφλαήν μεταξύ τών προσθίων ποδών. 23) Σαρδόνυξ. 

Ζφον, ίσως λέων προς δεξιάν, κάτω δέ γραμμή ανώμαλος τοΰ εδάφους. 

24) Σάρδιος. Βοΰς όκλάζων προς δεξιάν, κάτω δέ γραμ,μή ευθεία τοϋ 

εδάφους. 25) Αμέθυστος. Τέσσαρες κεφαλαί κριών. 26) Σαρδόνυξ· 

Άνήρ, έν ίματίφ μακρφ σχηματίζοντι πτυχάς λοξάς βαίνει προς δεξιάν 

φέρων έπ' ώμου πέλεκυν. Ή έτερα τών χειρών ύψοΰται άπό τοϋ άγκώνος, 

άλλα δέν κρατεί τι. 27) Σορδόνυξ. Αέων όκλάζων προς άριστεράν, τήν 

κεφαλήν στρέφιον προς τά όπίσο). Κάτω δύο γραμ,μαί τοΰ εδάφους εύθείαι, 

ύπό δέ τόν δεξιόν πρόσθιον πόδα λεπτότερα μικρά γραμμή άπολήγουσα 

είς κόμβον. 28) Σαρδόνυξ χρυσόδετος. Τρία ζφα προς δεξιάν φαίνονται 

οτι είναι βόες, δέν έχουσιν όμως κέρατα. Τό πρώτον μέν κύπτει τήν κε

φαλήν προς τά κάτω, τό δέ μεσαϊον στρέφει αυτήν προς τά οπίσω καί τό 

τρίτον βαίνει κατ' ευθείαν. 29) Σάρδιος, ήτο χρυσόδετος. Αέων προς δε

ξιάν, κάτω δέ γραμμή εδάφους. 30) Σάρδιος· "Αρμα ύπό δύο ίππων 

έλκόμενον. Επιβαίνει άνήρ κρατών διά μέν τής μιας χειρός τά ηνία, διά 

δετής ετέρας μάστιγα ίσως, οπίσω τών νώτων αύτοΰ τρείς γραμμαί αο

ρίστου σημασίας. 31) "Ιασπις κεραμόχρους χρυσόδετος. Αί-

γαγρος γονατίζων προς δεξιάν, άνεγείρων τήν κεφαλήν ώσει 
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τετρωμένος· οπίσω αύτοΰ φύεται δένδρον, παρά δέ τόν δεξι

όν πόδα τόν πρόσθιον υπάρχει άντικείμενόν τι, κλάδος ή βέλος. 32) 

"Ιασπις κεραμόχρους. Άνήρ έν ίματίφ κρατεί διά τής δεξιάς σχοι-

νίον προσδεδεμένον περί τόν λαιμ.όν γρυπός φέροντος έπί τής κορυφής 

λοφιάν δ τρόπος δέ τής δηλώσεως τών πτερών τών τε πτερύγων καί τών 

περί τόν τράχηλον είναι δ συνήθης είς τά μνημεία τής εποχής ταύτης 

33) Χαλκηδόνιος. Δύο γυναίκες προς αριστερά· ή πρώτη χρατεί διά τής 

ετέρας τών χειρών ζφόν τι· ή δέ δευτέρα άνατείνει τήν χείρα ώσεί θαυ-

μάζουσα ή απλώς ομιλούσα* άμφότεραι φοροΰσι περί τήν κόμην στεφάνην 

άκτινωτήν, περί δέ τόν άριστερόν βραχίονα περιβραχιόνιον καί ψέλιον, 

κατά τήν θέσιν τοϋ ώτός τής δευτέρας φαίνεται μικρά έξοχη, ήτις είναι 

ίχνος τοΰ τρυπάνου, ίσως δέ υποτίθεται ή γυνή φέρουσα ένώτιον. 34) 

Σάρδιος χρυσόδετος· Γυνή κρατεί διά τής ετέρας κριόν, ή δέ περιβάλλουσα 

τό Ζώον χείρ δέν φαίνεται, ή δέ έτερα χείρ στηρίζεται έπί τής όσφυος. 

Έπί ούδενός τών μέχρι τοΰδε γνωστών μνημείων τής μυκηναϊκής εποχής 

ό σχηματισμός τής έσθήτος ήτο τόσον ευκρινής. Έπι τοΰ στήθους δέ τής 

γυναικός ύπό τόν τράχηλον τοϋ κριοΰ διακρίνεται Ί'σως περιδέραιον, έπι 

δέ τής κορυφής τής κεφαλής ταινία τις ή πλόκαμος τής κόμης κατερ-

χόμ-ενος οπίσω τοΰ βραχίονος μέχρι τοΰ γόνατος περίπου. 35) Αχάτης. 

Δύο λέοντες όρθιοι εκατέρωθεν δενδρυλλίου κρατοΰντες έκάτερος υψηλά 

πρόχουν δι' άμ-φοτέρων τών προσθίων σκελών, περί δέ τήν όσφύν φοροΰσι 

ζώνην, έπί δέ τών νώτων Βοράν περίεργον. Τό δε δενδρύλλιον είναι φοί

νιξ, έκφύεται δέ, ώς φαίνεται, έξ αγγείου έπί βάσεως. Ή παράστα-

σις ώς καί άλλαι παρεμφερείς έ'χουσι πιθανώτατα μυθολογικήν έ'ννοιαν, 

οί δέ λέοντες οί υπεράνω δενδρυλλίου κρατοΰντες αγγεία δέν δύνανται 

νά ερμηνευθώσι πιθανώτερον άλλως ή δ'τι είναι δαίμονες τών υδάτων. 

.Ί6) Σαρδόνυξ. Τέρας καί αυτό κρατοΰν καί αυτό πρόχουν διάφορος εί

ναι ολίγον ή δορά, δέν διακρίνεται αν φόρτι ζώνην αί δύο δέ έπί τοΰ τρα

χήλου 'γραμμαι δηλοΰσι τήν περιβάλλουσαν τό πρόσωπον εκατέρωθεν 

χαίτην. 37) Σάρδιος, δυσερμήνευτος παράστασις. Πιθανώς παριστήι 

πίλον κεκοσμημένον διά δύο κεράτων κριού και φέροντα ταινίας όπως πε-

ριδένεται έπί τής κεφαλής. 38) "Ιασπις κεραμόχρους χρυσόδετος. Δύο 

άνδρες γυμνοί τά άλλα πλην ζώνης καί περιμαζώματος, ίσως περί τά αι

δοία, ασχολούνται περί λέοντα, τόν όποιον κατέβαλον κατά γής. Ουδέ

τερος αυτών κρατεί μάχαιραν ή άλλο τι οπλον, διακρίνεται όμως τι ώς 

σχοινίον έλισσόμενον διά τών χειρών των καί τών σκελών τοΰ λέοντος. 

"Ωστε 'ίσως προσπαθούν νά δέσωσιν αυτόν έκ τών ποδών ίσως νεκρόν ό'ντα. 

39) Δακτύλιος χρυσοΰς έ'χων διάμ. 0.013 και βάρος 6,8 γραμ· Τό μέν 
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σχήμα του είναι δ'μοιον προς τά έκ Μυκηνών πλην δ'τι δ κύκλος του έπι 

τής εξωτερικής επιφανείας είναι διά γραμμών διηρημένος ώς σώμα σκω-

ληκος· Αριστερά δέ παρίσταται δένδρον ώς άπό αγγείου επιμήκους έκ-

φυόμενον, άνήρ δέ φορών μόνον ζώνην καί πέδιλα περιδεδεμένα δι' ιμάν

των έπί πετρώδους βαίνων εδάφους άνατείνει τήν χείρα προς τό δέν

δρον ώσεί θέλων νά δρέψη καρπούς* Περαιτέρο) δέ γυνή φαίνεται όρχου-

<Λτνη, δλο̂ ς δεξιά δέ άντικείμ.ενόν τι ώσεί εντομον αναλόγως υπερμέγεθες 

καί υπεράνω τής κεφαλής τής γυναικός δύο δυσδιάκριτα άντικείμ,ενα 

καί τρίτον τι σταυροειδές ώσεί πέλεκυς, εκατέρωθεν τοΰ οποίου δύο αντι

κείμενα εξαρτώνται κατερχόμενα μέχρι τοΰ μέσου τοΰ στελεοΰ. Ή παρά-

στασις αύτη πιθανώς είναι θρησκευτική καί ή ό'ρχησις έχει βαθυτέραν 

τινά θρησκευτικήν έ'ννοιαν, δ'τι δέ δ χαρακτήρ τής θρησκείας ταύτης πρέ

πει νά ήτο οργιαστικός. 40) Δακτύλιος χαλν,οΰς διαμ. 0.02. Ή σφεν· 

οοντι είναι προσηλωμένη έπί τοΰ κύκλου διά δύο ήλων. Ζφον ούτινος το 

σώμα ομοιάζει προς τό τοϋ λέοντος, ή κεφαλή δμως άρπακτικοϋ όρνέου, 

όρθιον έπί τών οπισθίων ποδών Ιστάμενον σπαράσσει άλλο τετράπουν, έπί 

τοΰ τραχήλου τοΰ οποίου θέτει τους προσθίους. Όπίσω τοΰ σπαρασσόμενου 

φοίνιξ καί είς τό δεξιόν άλλος (41). 

Ό τάφος τ^ς Άρκίνας ·Λαι τα άναακαφικα ε^ρήμ,ατα 

Ή Άρκίνα ή Άρκίναι κειμένη έν τφ Ταϋγέτφ έ'ξ ώρας σχε

δόν έκ τής Σπάρτης Ν. Δ· μεταξύ τοϋ χωρίου "Αρνας καί τής μονής Γό

λας και προς δυσμάς τής κώμης Γοράνων. Τό μ.έρος είναι βουνώδες, περι

βάλλεται δέ πανταχόθεν ύπό υψηλότερων κορυφών καί μόνον προς ανατο

λάς υπάρχει διέξοδος τών ένταϋθα άναβρυόντων υδάτων, τά δποία σχη

ματίζοντα τόν ποταμόν Γερακάρην (Γορανίτικον ποτάμιον) έκρέουσι 

διά μακράς καί στενής φάραγγος προς τήν πεδιάδα καί χύνονται εις τόν 

Εύρώταν. Ά π ό τών Γοράνων απέχει ή Άρκίνα περί τήν ώραν, έξ ίσου δέ 

σχεδόν καί άπό τής "Αρνας καί τής Γόλας. Ένταϋθα άνεσκάφη ύπό τοϋ 

Κου Χ. Τσούντα τό 1889 έτος, δτε καί δ τοΰ Βαφείου, θολωτός τάφος 

ώς δ τοϋ Βαφείου έ'χων δρόμον μήκ. 2,65 μ. μόνον στόμιον βάθους 2,80, 

πλ. 0,78 καί ύψους 1.16 έ'ως 1,30· διότι αί τό ύπέρθυρον άποτελοΰσαι 

τρείς πλάκες δέν κείνται έπί τής αυτής όριζοντίας επιφανείας, τής δέ θό

λου ή διάμ. είναι 4,70, σώζονται δέ είς ύψος περ. 3,75. Ή κατασκευή 

τοϋ τάφου είναι πενιχρά, ανάλογα δέ προς τήν πενιχρότητα τής κατα

σκευής αύτοΰ ήσαν καί τά έν αύτφ ευρεθέντα κτερίσματα. Απέναντι τοΰ 

(41). "Ορα Άρχαιολ. Έφημ. 1889—1890 σελ. 136—171 
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στομίου παρά τόν τοΊχον τής θόλου ευρέθησαν πέντε ψηφίδες δ'ρμου εκ 

λίθου λευκού, είς λίθος ελλειψοειδής διάτρητος άνευ γλυφής, μικρός 

χαλκοΰς ήλος καί κόσμημα χ^ρυσοΰ. Πλην δέ τούτων ευρέθησαν 

καί τίνα τεμάχια αγγείων έκ πηλού έρυθροΰ άνευ τοΰ ελαχίστου κοσμή

ματος. "Ανθρακες δέ δέν ύπήρχον, οστά δ'μως ίκανά ατάκτως, ώς συ

νήθους, έρριμένα, αριστερά δέ τοΰ στομίου καί έν μικρφ σωρφ ύπήρχον. 

"Εξω δέ περί τόν τάφον ύπήρχον έν κύκλφ λίθοι δ'πως συγκρατώσι τα 

έκ τοΰ τύμβου χώματα. "Αλλα λείψανα τής μυκηναϊκής εποχής δέν 

ευρέθησαν έν Άρκίναις. Ευρίσκονται δ'μως πολλαχοϋ κέραμοι καί τών 

ύστερωτέρων χρόνων, πρό πάντων όλί·γον προς Δ. τής Άρκίνας έν θέ

σει ό «Σπαρτιάς»' 

Έ ξ αυτών δέ καταφαίνεται δ'τι τό μέρος κατφκήθη έν τή 

άρχαιότητι ώς καΐ ή 'Άρνα, ένθα καί τάφοι χρόνων Έλλην. ευρίσκονται 

καί νομίσματα καί αγάλματα καί οί Γοράνοι, διότι καί τάφοι ανακαλύ

πτονται προς Δ. τών Γοράνων παρά τήν μνημονευθείσαν φάραγγα, δι' ής 

ρέει τό Γορανίτικον ποτάμιον. Άναφμιβόλως λοιπόν κατφκούντο εν τή 

άρχαιότητι καί μάλιστα ύπό πληθυσμοΰ πυκνότερου ή νΰν. Ή Άρκίνα, 

ώς εϊπομεν, είναι βουνώδης καί ουχί λίαν πρόσφορος προς τήν γεωργίαν, 

άλλα μάλλον προς τήν κτηνοτροφίαν. Σπουδαιότητα τίνα δμως πιθανώς 

είχεν ή θέσις αύτη, διότι παρ' αυτήν διήρχετο μία τών ολίγων άπο τής 

κοιλάδος τοΰ Ευρώτα υπέρ τόν Ταΰγετον είς Μεσσηνίαν δδών. Τ φ ό'ντι 

δέ έν φ διά τής λαγκάδας τής μεγάλης φάραγγος παρά τό άνατολικόν 

άκρον τής δποίας κείται δ Μυστράς, συγκοινωνεί συνήθως ή Σπάρτη με

τά τών Καλαμών, πάντα τά μεσημβρινώτερα τής Σπάρτης κείμενα χω

ρία προτιμώσι τήν μεταξύ τοΰ Ταλετοϋ, τής υψίστης τοΰ Ταϋγέτου κο

ρυφής, καί τής Άνίνας, είς τάς ύπωρείας τής δποίας κείται ή Άρκίνα, 

ά-γουσα·^ όδόν, ήτις ώς προκύπτει έκ τίνος χρυσοβούλλου τοΰ Άνδρ. Πα

λαιολόγου τοΰ έτους 1292 έκαλείτο βασιλική δδός ήτοι μεγάλη, δημοσία· 

καί σήμερον δέ τό παρ' αυτή δάσος καλείται βασιλική. Καί έν τή άρχαι

ότητι λοιπόν οί Σπαρτιάται διά τής αυτής δδοΰ συνεκοινώνουν μετά τής 

Καρδαμύλης, τοϋ έπί Αυγούστου επινείου της, ώς αποδεικνύει ή παρά τό 

Ξηρόκαμπον σωζόμενη γέφυρα (42). "Ετι δέ άρχαιότερον διά τής αυτής 

δδοΰ είναι πιθανόν δ'τι είσέβαλεν δ Αριστομένης είς τήν Λακωνίαν καί 

διήρπασε τήν πόλιν Φάριν ή Φαράς (43) διότι διά τής Λαγκάδας έπρεπε 

δις νά διέλθη πλησίον τής Σπάρτης, δ'περ ήτο αδύνατον νά γείνη χωρίς 

νά παρατηρηθή εγκαίρως. Τά αμέσως δέ εκείθεν τοΰ Ταϋγέτου μέρη, είς 

(42)' Ό ρ α Κούρτ. Πελοπον. 11 σελ. 265 καΐ 287. (43). Παυσ. 4,16,8. 
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τά δποία ή οδός αΰτη άγει, ήτοι ή ανατολική παραλία τοϋ Μεσσηνιακού 

κόλπου κατφκήθησαν κατά τους προϊστορικούς χρόνους ύπό λαών έκ Βοι

ωτίας έλθόντων, διότι άπαντώμεν αυτόθι τήν λατρείαν θεών και ήρωο^ν 

ιδίων είς τους Μινύας. Καί ονόματα βοιωτικών πόλεων, λ. χ. Λεΰκτρον, 

δ'περ κατά Στράβωνα (44) είναι αποικία τών έν Βοιωτίςι Λεύκτρων, καί 

περί τών Θαλαμών δέ ό Στράβων λέγει αυτόθι δτι είς τους χρόνους του 

έκαλοΰντο Βοιωτοί. Έ ξ άλλου δέ αναφέρονται Μινύαι καί περί τάς Άμύ

κλας, τό ό'νομα δέ τοΰ χωρίου 'Άρνα εύρίσκομεν πάλιν έν Βοιωτίί̂ ι καί 

θεσσαλίςι ώς ό'νομα πόλεων τοΰ λαοΰ τών Βοιωτών, οίτινες έκ Θεσσαλίας 

κατελθόντες (45) κατέστρεψαν τήν δύναμιν τών Όρχομενίων Μινυών. 

Παρίστανται λοιπόν οΰτω Βοιωτοί καί Μινύαι έν τή Λακωνική συνοι-

κοΰντες, έν ω έν Βοιωτίςι μάχονται προς αλλήλους· ή σύγχυσις δέ τών 

δύο τούτων συγγενών άλλως λαών έν τή Λακωνική είναι προφανής μά

λιστα είς τάς περί τής έν Σπάρτ·}] φυλής τών Αίγειδών παραδόσεις τών 

αρχαίων, ήτις καθ' Ήρόδοτον (4,149) φυλή μεγάλη έν Σπάρτη κατή-

γετο κατά Πίνδαρον, 'Αριστοτέλην καί "Εφορον έκ Θηβών. Βέβαιον λοι

πόν φαίνεται δ'τι Μινύαι μετ' άλλων Βοιωτικών λαών κατελθόντες είς 

Λακωνίαν κατέλαβον ό'χι μόνον τήν κοιλάδα τοΰ Ευρώτα καί τήν Λακο)-

νικήν τοΰ Μεσσηνιακοϋ κόλπου παραλίαν, άλλα καί τόν μεταξύ αυτών 

Ταΰγετον ή τουλάχιστον μίαν τών παρόδων αύτοΰ τήν παρά τήν Άρκί-

ναν. Τήν ύπόθεσιν ταύτην έπικυρεί καί ή παρ' Ήροδότφ (46) μυθική 

διήγησις περί τών έκ Λήμνου έκδιωχθέντων Μινυών, έκ τής οποίας δυ

νάμεθα νά είκάσωμεν οτι οί Δωριείς μετά τήν κατάκτησιν τής περί τήν 

Σπάρτην χώρας ήναγκάσθησαν νά άγο)νισθώσι καί προς τους έπί τών 

προβούνων τοΰ Ταϋγέτου οίκοϋντας Μινύας μέχρις ου ύποτάξωσιν ή έξώ-

σωσιν αυτούς. Ουδέν δμως μέρος τοϋ Ταϋγέτου φαίνεται καταλληλότε-

ρον δ'πως άντισταθή έν αύτφ λαός κατά τών έκ Σπάρτης κατακτητών 

ή έσον τό άνωθι τοΰ Ξηροκαμπίου προς τους Γοράνους καί τήν Άρκίναν 

Ά φ ' ου λοιπόν καθίσταται πιθανόν δτι τά περί τήν Άρκίναν μέρη κατεί-

χοντο ύπό Μινυών, δυνάμεθα πλέον νά άποδώσωμεν είς τόν λαόν τοΰτον 

καί τόν άνασκαφέντα τάφον, καθ' δσον μάλιστα δ'μοια μνημεία κατέλιπον 

οί Μινύαι καί έν Θεσσαλίοι καί έν Βοιωτία. Είναι δέ βέβαιον δ'τι κατά 

τους πανάρχαιους τούτους χρόνους ό πολιτισμός αυτών δέν διέφερε τοϋ 

τών Αχαιών ήτοι τοΰ Μυκηναίου (47). Ό ένεργήσας τάς άνασκαφάς 

αρχαιολόγος κ. Τσούντας νομίζει δ'τι τό ό'νομα 'Αρκίνα, μάλιστα δέ τό 

"Αρνα δ'τι είναι αρχαία Ελληνικά· άλλα δυστυχώς, ώς άποδεικνυόμεν 

(44)' Σελ. 860. (45). ©ουκ 1,12,8. (46). 4. 145. 

(47). Όρα Άρχ. Έφημ. 1889—1890 σελ. 132—186 
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άλλαχοΰ τής παρούσης ίστορίας τόσον τό ό'νομα Άρκίνα Οσον καί τό "Αρ

να καί Άνίνα καί τά περί αυτά "Αβορνα, Χομορίνα, Κωτσαντίνα, Λιαντί-

να, Κουρτσούνα δ'σον καί τό Γοράνοι καί Γόλα καί Πολοβίτσα καί Κουμού-

στα καί Ρασίνα καί πολλά άλλα δ'μοια εϊνε σλαβικά τοΰ 8ου μ.Χ. αίώνος· 

"Οτι δμως κατφκήθησαν άπό τής απώτατης αρχαιότητος καί κατά την 

κλασικήν αρχαιότητα καί τήν τών ρωμαϊκών χρόνων καί εφεξής μαρτυ

ροϋσι πλην τών ανωτέρω καί τά κατά καιρούς ευρισκόμενα έ'ν τε Γοράνοις 

καί "Αρνς: αγαλμάτια καί νομίσματα τών εποχών τούτων. "Ετι δέ τό 

παρά τήν Άρκίναν λατομείον τών Γοράνων, ούτινος έκμετάλλευσις μεγί

στη έχει γείνει καί παρά τών αρχαίων καί μάλιστα τών ρωμαϊκών χρό

νων, δπου κατά χώραν σώζονται ακατέργαστοι κίονες καί κιονόκρανα 

ημιτελή ύπάρχουσιν ακόμη· άτ.έχουσι δέ έξ ίσου ήμίσειαν ώραν άπό Γο

ράνων καί άπό Άρκίνας. 

' Αγαλμάτιον έκ 2ί«άρτης 

Η παράστασις τοΰ απεικονιζόμενου έν τφ πίνακί μας αγαλματίου, 

τό όποιον έ'χει ύψος 0,305 καί πλάτος κατά τους ώμους 0,135, είναι 

νεανική τις μορφή κάλλους καί ρώμης έξ ίσου μετέχουσα. Ό νεανίας δέ 

ούτος κλίνει ήρεμα τήν κεφαλήν είς άριστεράν κεκοσμημένος διά ταινίας 

τήν κόμην, τής όποιας πλόκαμοι έπι τους ώμους καί τόν αυχένα καθέρ-

πουσι. Τών κάτω άκρο^ν καί τών χειρών λείπει τό πλείστον μέρος, έκ τής 

καταστάσεως δ'μως τών υπαρχόντων έ'τι μερών τών άκρο^ν τοΰ σώματος 

είκάζοντες δυνάμεθα ευκόλως τό σχήμα τοϋ όλου αγάλματος 

νά άναπαραστήσωμεν δηλαδή δ νεανίας ΐστατο τήν βάσιν τής ισορρο

πίας έπί τά αριστερά έπικλίνων, τον δεξιόν δέ πόδα μικρόν προβάλλουν, 

συγκάμπτων ήρεμα πως καί τό γόνυ, τάς χείρας είχε παρακαθειμένας, 

τήν έτέραν τούτων, ίσως τήν δεξιάν κατά λόγον προς τόν δμώνυμον πόδα 

μικρόν κάμπτον, ώστε καί ρυθμός τις τής περιγραφής τών άνω καί κατο; 

άκρων νά ύπαρξη. '^Ητο δέ τό κάτω μέρος τοΰ ποδός καθ' εαυτό είργα-

σμένον καί διά σίδηρου τίνος όβελοΰ προς τό δλον άγαλμα προσηρμοσμέ-

νον. Ευρέθη δέ τό άγαλμα, κτήμα ήδη τής Αρχαιολογικής Εται

ρείας (48) έν Σπάρτη. 

Ό ς προς τήν τέχνην δέ τό άγαλμάτιον τοΰτο έχει καθ' 

δλου τόν χαρακτήρα τής Πελοποννησιακής τέχνης, οίος ήμίν, τε

λειότερος δμως, έν τοις κατά Πολύκλειτον έργοις φαίνεται. Είναι δέ 

ίσως χρονών τών τής μεταβάσεως τής τέχνης άπό τής αρχαϊκής είς 

(48). Άρι*μός Μο» 4107. 
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τήν έποχήν τοΰ 5ου αίώνος, δηλαδή πρό τής 85 'Ολυμ. Τό έ'ργον φαίνε

ται δτι είναι άντίγραφον καί μ-άλιστα αγάλματος χαλκού, ώς μαρτυρεί 

ή δλη τής εργασίας μέθοδος, ήτις είναι κατά τρόπον οιχεϊον εις την φυ-

σιν τοΰ μετάλλου, ώς τό ελικοειδές τών πλασμάτων σχήμα, δ'περ είναι 

προφανώς άπομίμησις τής έκ μετάλλου εργασίας. "Οτι τό άντίτυπον 

είναι χρόνων μεταγενεστέρων, δτε ήτο ξένη ή τέχνη αύτη· τοΰτο δέ τεκ

μαίρεται έκ τής ξηράς εργασίας τών τε περί τόν όφθαλμόν καί τών περί 

τό στόμα μερών τοΰ προσώπου καί έκ τής περιγραφής τής όσφύος καί 

είναι φανερόν δ'τι ό τεχνίτης τών χρόνων τής κατασκευής δέν είχεν έτι 

αίσθησιν τής τέχνης ταύτης, έφιλοτιμήθη δ'μως νά παράσχη ώς οιόν τε 

πιστόν τοΰ πρωτοτύπου άντίγραφον. 

Έ κ τής άναδέσεως δέ τής κόμης φαίνεται δ'τι δέν είναι άνδριάς έφη

βου τινός έν άγώσι νικητοΰ, μόνον δέ κατά τήν λίαν άρχαϊκήν τέχνην 

παρισταντο καί οί έφηβοι κομώντες, ή κόμωσις δέ έν τοις μετέπειτα 

χρόνοις παρέμεινεν ώς γνώρισμα τών θεών. Τοΰτο δέ τής κόμης τό σχήμα 

τοΰ Απόλλωνος μάλιστα ίδιον νομίζεται· άλλ' Ομως τό πρόσωπον δέν 

έχει ϊδιόν τι τού θεοΰ, αλλά τόν συνήθη τύπον έφηβου (49). 

(49). Ό ρ α πλείονα έν Άρχαιολ. Έφημερ. 1885 σελ. 110—117 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 

Ή κάθοδος τών /λωριέων καΐ ή εδρυαίς 'εης Αωρεκτ^Ι 
Σπάρτης 

Ή τίάθο^ος τών Δωριέων είναι τό πρώτον βέβαιον γεγονός τών ίστο

ρικών χρόνων. Ιστορείται δέ δ'τι ό Ηρακλής και ό Εύρυσθεύς ήσαν αμφό

τεροι απόγονοι τοΰ περιωνύμου βασιλέως τής Τίρυνθος Περσέως, άλλα 

μετά τόν θάνατον τοΰ 'ΡΙρακλέους ό Εύρυσθεύς έξεδίωξεν έκ τής πατρί

δος τους παίδας τοΰ Ηρακλέους, οϊτινες ήναγκάσθησαν νά ζητήσωσι 

καταφύγιον καί συμμάχους μακράν τής Πελοποννήσου καί δ μέν υίός 

τοΰ Ηρακλέους "ϊλλος έπιχειρήσας έξ Αθηνών ορμώμενος νά ανάκτηση 

τήν πάτριον χώραν άπέτυχεν, αποθανόντος δέ τούτου οι άλλοι Ήρακλεί-

δαι άπήλθον είς τους Δωριείς καί τή συνδρομή τούτων ύπό τόν Πάμφι-

λον καί τή συμπράξει τών Αιτωλών ύπό τόν "Οξυλον διεπεραιώθησαν είς 

Πελοπόννησον καί έπετέθησαν κατά τοΰ μεγίστου τών τότε ηγεμόνων 

τής Πελοποννήσου, Τισαμενοΰ τοΰ υίοΰ τοΰ 'Ορέστου, τοΰ υιού τοΰ Αγα

μέμνονος καί συγκροτήσαντες μάχην κρίσιμον ένίκησαν τόν Τισσμενόν 

καί γενόμενοι κύριοι οί Δωριείς τής Πελοποννήσου επεχείρησαν τήν δια

νομήν αυτής καί τήν μέν εύφορον "Ηλιδα έδωκαν είς τόν "Οξυλον καί 

τους Αιτωλούς, δ δέ Τήμενος έλαβε τό "Αργός, δ Κρεσφόντης τήν Μεσ

σηνίαν, επειδή δέ δ Αριστόδημος διαρκούσης τής στρατείας είχεν απο

θάνει, ή Σπάρτη εδόθη είς τους δύο διδύμους αύτοΰ υιούς, τόν Εύρυσθένην 

καί Προκλέα καί έ'κτοτε έπεκράτησεν ή Σπάρτη νά βασιλεύεται ύπό δύο 

βασιλέων. 

Επειδή δέ, ώς ανωτέρω εϊπομεν, μετά τόν Τρωϊκόν πόλεμον έπήλθον 

πολλαί συμφοραί έν Ελλάδι και εμφύλιοι διχόνοιαι, ή μετανάστευσις 

αύτη προστεθείσα έπροξένησε γενικήν άναστάτωσιν καί ίδίως είς τήν 

Πελοπόννησον. Έ κ δέ τών παλαιών κατοίκων αυτής μόνον οί Άρκάδες 

ώς έκ τής ορεινής χώρας των ήδυνήθησαν νά διασώσωσι τήν άνεξαρτη

σίαν των, οί δέ λοιποί κάτοικοι τής Πελοποννήσου ή ύπετάγησαν είς 

τους επιδρομείς ή έξεπατρίσθησαν άλλοι. Πόλεις δέ μέχρι τοΰδε άνθοΰ-

σαι κατεστράφησαν, ακροπόλεις ίσχυραί μετεβλήθησαν είς ερείπια καί 
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μεγαλοπρεπή ανάκτορα έπυρπολήθησαν ύπό τών τραχέων καί απολίτι

στων κατακτητών. Ωσαύτως ό πολιτισμός καί ή τέχνη ή Μυκηναϊκή 

έξηφανίσθησαν, δ'λον τό έξαγωγικόν έμ,πόριον τοΰ Αιγαίου κατεστράφη, 

ή δέ ναυτιλία εξέπεσε καί σύν τφ χρόνφ περιήλθεν είς χείρας τών Φοι 

νίκων, Τπάρχουσιν δ'μως οί άμφισβητοΰντες δτι ή μετανάστευσις αΰτη 

έγένετο ε'νεκα τών απογόνων τοΰ Ηρακλέους, άλλ' δ'τι αύτοΧ οί κατα-

κτηταί ή μάλλον οί αρχηγοί τών Δωριέων έπλασαν τόν μύθον δ'τι είσέ-

βαλον είς Πελοπόννησον βοηθοΰντες τους έξ αυτής διωχθέντας απογό

νους τοϋ Ηρακλέους δ'πως άνακτήσωσι τους πατρώους θρόνους δ'τι καί 

ταϋτα έπλασαν δ'πως νομιμοποιήσωσι τήν κατάκτησιν. τής Πελοποννή

σου θεωρούντες εαυτούς ώς απογόνους τών παλαιών ηγεμόνων αυτής 

έπανελθόντας καί άνακτησαμένους τήν πάτριον γήν. Έ κ τούτου δέ ή 

μετανάστευσις τών Δωριέων ώνομάσθη καί ν,άθο^ος τών Ηρακλείδων. 

Έπί τοϋ Τισαμενοΰ λοιπόν 80 έ'τη μετά τήν άλωσιν τής Τροίας 

(1104 π. Χ.) οί Δωριείς καί τήν Λακωνικήν κατέλαβον κατά μικρόν 

καί κατόπιν πολλών καί μακροχρονίων αγώνων καί κατ' αρχάς ίδρυσαν 

τήν Λακωνικήν Σπάρτην έπί τών πρώτων βασιλέων Εύρυσθένους καί 

Προκλέους, τήν δέ Άχαϊκήν Σπάρτην παρέδωκεν εις αυτούς Σπαρτιάτης 

τις Φιλόνομος λαβών ώς άμοιβήν, ώς λέγεται, τάς Άμύκλας, αίτινες 

έμεναν αυτόνομοι μέχρι Τηλέκλου, οπότε έκυριεύθησαν ύπό τών Δωριέων 

και αί Άμύκλαι καί ή Φάρις καί αί Γερόνθραι εχόντων Αχαιών αύτάς 

300 έτη άπό τής χαθόΐου, βραδύτερον δέ έπί Αλκαμένους έκυριεύθη 

καί τό έ'λος Αχαιών έ'τι εχόντων αυτό (50), 

Ή μετανάστευσις δ'μως τών Δωριέων δέν ήτο γεγονός μεμονωμένον, 

άλλ' αποτέλεσμα γενικωτέρας κινήσεως συνταραξάσης τήν Ελλάδα 

άπό τής Ηπείρου καί τής Μακεδονίας μέχρι τοΰ Ταινάρου· ή δέ πρώτη 

ύπό τής παραδόσεως μνημονευομένη ώθησις εδόθη ύπό τών Θεσσαλών, 

οίτινες ωθούμενοι καί ούτοι, τίς οίδεν ύπό τίνων, υπερέβησαν τήν Πίνδον 

άπό τής Ηπείρου ερχόμενοι καί έκδιώξαντες τους Βοιωτούς κατέλαβον 

αυτοί έ'κτοτε τήν Βοιωτίαν, οί δέ Βοιωτοί πάλιν έτράπησαν προς μεσημ-

βρίαν καί έγκατεστάθησαν περί τήν Κωπαίδα, κατόπιν βεβαίως άγώνο^ν. 

Ύπό τοϋ ρεύματος δέ τούτου παρασυρθέντες καί οί Δωριείς προήλασαν 

προς τήν Πελοπόννησον έκδιώκοντες ή καί ύποτάσσοντες τους αρχαιότε

ρους κατοίκους. Τών ούτω δέ έκ τών πατρίδων των άπό τής Θεσσαλίας 

μέχρι τής Λακωνίας έκβαλλομένων πολλοί έτρέποντο προς τήν Άσίαν 

(50). Παυσανίας. 
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ώς προς γήν τής Επαγγελίας, καί συνέρρεον εκεί λαοί πανταχόθεν τής 

Άνατολ. Ελλάδος, έκ Θεσσαλίας, τής Βοιωτίας, τής Αττικής, τής 

Πελοποννήσου καί έκαστος τούτων τών λαών έφερε τους μύθους καί 

τάς παραδόσεις τής πατρίδος του. Οΰτω δέ καί αύτοι συνεχωνεύοντο 

έν τή νέ(^ πατρίδι των καί τους μύθους καί τάς παραδόσεις των συνανε-

μείγνυον. Έκεΐ δέ έκ τής ζυμώσεως ταύτης έμορφώθησαν ή θρησκεία καί 

ή ποίησις ιδιάζουσα. Τά Όμηρικά δέ ποιήματα ύμνοΰσι τήν ήρωϊκήν 

έποχήν, ήτις συμπίπτει προς τόν Μυκηναϊκόν πολιτισμόν έν τοις πλεί-

στοις καί οί έξοχώτεροι τών ηρώων εκείνης είναι άνακτες Μυκηναϊκών 

λαών. Είς τό αποτέλεσμα τοΰτο συνετέλεσεν ουχί ολίγον καί τό οτι αί 

παραδόσεις τής Μυκηναϊκής εποχής είχον λάβει κατά πάσαν πιθανότητα 

ήδη πρό τών μεταναστάσεων ποιητικήν μορφήν καί ώς άσματα δηλονότι 

μετηνέχθησαν είς τήν Άσίαν. "Ισως μάλιστα καί αυτής τής Ίλιάδος δ 

αρχαιότερος πυρήν έν Ελλάδι έσχηματίσθη καί δή έν Λακωνία· διότι ή 

μήνις τοϋ Άχιλλέως κατά τών Ατρειδών είναι κυρίως ειπείν εντελώς 

ανεξάρτητος τοϋ Τρωϊκοϋ πολέμου. Τά αποτελέσματα αυτής, ό φόνος 

πολλών Αχαιών ύπό τοϋ "Εκτορος, ό θάνατος τοϋ Πατρόκλου καί τελευ-

ταΐον ό θάνατος αύτοΰ τοΰ "Εκτορος, ούδεμίαν έπίδρασιν έχουν έπί τήν 

έκβασιν τού πολέμου. Διότι οί Τρώες καί μετά ταϋτα άντέχουσι πολιορ-

κούμενοι, μόνον δέ μετά τόν θάνατον τοΰ Άχιλλέως ύποκύπτουσιν είς το 

πεπρωμένον. 

Ή έ'ρις λοιπόν τού πρώτου τών Ελλήνων ήρωος καί τοϋ 

πρώτου αρχιστρατήγου Άγαμέμ,νονος δύναται νά θεωρηθή ώς ανήκουσα 

και έν παντί άλλφ πολέμφ καί πρό πάσης άλλης πολιορκουμένης πό

λεως. Ά φ ' ετέρου δέ ό Άχιλλεύς δέν παρουσιάζεται μόνον ώς ήρως έκ 

Φθίας, άλλα καί ώς Λάκων. Τοΰτο δέ άποδεικνύουσι τά πολλά ιερά καί 

οί μύθοι, οϊτινες περί αύτοΰ καί τοΰ οϊχου του εν Καχωνία, έσώζοντο. Δι

ότι κατά τήν παράδοσιν τής αρχαιότατης καί ενδοξότατης έν τοις μύθοις 

πόλεως τής Λακωνίας Λατόν έπώνυμον αυτής ήρωα έφόνευσεν δ Άχιλ-

λεύς. Έ ν Γυθείφ δέ έλατρεύοντο ή Θέτις καί δ Νηρεύς, όν οί Γϋθεάται 

γέροντα ώνόμαζον. Έ ν δέ Βρασιαίς ύπήρχεν ιερόν τοΰ Άχιλλέως καί 

κατ' έτος οί Βρασιάται ήγον εορτψ προς τιμήν τοΰ ήρωος· Έ ν τφ Ται-

νάρφ δέ υπήρχε λιμήν Αχίλλειος καλούμενος. Έ ν αυτή δέ τή Σπάρτη, 

έν ή κατά τόν Άναξαγόραν έλατρεύετο ό Άχιλλεύς ώς θεός, αναφέρει δ 

Παυσανίας ιερόν τής Θέτιδος καί άλλο τοϋ Άχιλλέως, έν φ, ώς είδομεν̂  

έΟυον οί έφηβοι πρό τής έν τφ Πλατανιστφ μάχης. Ιδρυτής δέ αύτοΰ 

τοΰ ίεροΰ εθεωρείτο δ Πράξ, δ επώνυμος τών Πρακών ή Πρακηνών, οϊτι· 
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νες ήσαν έθνος ή φατρίαι ανδρών διαβεβλημένων έπί μοχθηρίςι (51). Τοΰ

το δέ σημαίνει δ'τι ήσαν υπόδουλοι είς τους Σπαρτιάτας, αυτός δέ ό Πραξ 

έλέγετο τρίτος απόγονος Περγάμου, υιού τοΰ Νεοπτόλεμου τοΰ Άχιλ-

λέως. Επίσης δέ τρανώς αποδεικνύει τήν Λακωνικήν Ίθαγένειαν τοΰ 

Άχιλλέως ή έν τή Ίλιάδι μνημονευομένη προσφορά προς αυτόν ύπό τοΰ 

Άγσ,μέμνονος έκ τών πόλεων, κειμένων πασών κατά τήν παραλίαν, προσ

φορά, ήτις δέν εξηγείται άλλως παρά έάν δεχθώμεν δτι δ πρώτος περί 

αυτής ποιήσας αοιδός έφαντάζετο τόν Αχιλλέα Λάκωνα καί γείτονα 

τών Ατρειδών. 

Ά λ λ α καί άνευ τής προσφοράς ταύτης καί άνευ τής περί Πρακών 

παραδόσεως ήδυνάμεθα κάλλιστα νά παραδεχθώμεν δτι ήτο Λάκων ό 

Άχιλλεύς, διότι καί άλλαχοΰ λέγομεν κατά τάς ειδήσεις τών αρχαίων 

καί κατά τά λείψανα τής Μυκηναϊκής πολλά μέρη τής Λακωνίας πρό 

τής μεταναστάσεως τών Δωριέων είχον κατοικηθή ύπό Μινυών, λαοΰ 

Αιολικού (52) έκ Θεσσαλίας κατελθόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 

'ΙΙ δ(πλη βαβκλεία καΐ ή Λ.αΜων6Μ^ 'ΟξάΉΟλίς 

Επειδή δ'μως τήν βασιλικήν αρχήν δέν περιβάλλονται έν Σπάρτη 

Εύρυσθενίδαι καί Προκλείδαι, άλλ' 'Αγιάδαι καί Εύρυποντίδαι, αποδει

κνύεται δ'τι αί δύο βασιλεύουσαι δυναστείαι έν Σπάρτη δέν απέρρευσαν 

έκ τών έπιδραμόντων Δωριέων, άλλ' έξεπήγασαν έκ τής τροπής, ην 

έλαβον τά πράγματα έν τή Λακωνική μετά τήν έπιδρομήν καί δτι του

ναντίον έ'χομεν ενώπιον μας δύο διάφορα γένη συνομολογήσαντα άμοι-

βαιαν άναγνώρισιν δικαιωμάτων καί καθορίσαντα διά συνθήκης κοινήν 

τήν έξάσκησιν τής βασιλικής εξουσίας. "Οτι δέ οί δίδυμοι δήθεν εκείνοι 

βασιλείς αντιτάσσονται προς αλλήλους ώς ξένοι καί δυσμενείς, δ'τι ό 

τραχύς εκείνος ανταγωνισμός παρατείνεται άπαύστως διά πασών τών 

γενεών, οτι έκάτερος τών οίκων έχει ίδίαν ίστορίαν, ιδίαν κατοικίαν, ιδίαν 

ύπαρξιν, ιδίους τάφους, ούτε δι' έπιγαμίας ούτε διά κοινής κληρονομιάς 

συνδεόμενος προς τόν έτερον. Κοινόν δέ έ'χουσιν αμφότεροι τοΰτο μόνον, 

ότι ή δύναμις αυτών δέν άπέρρεεν έκ τοΰ δωρικοΰ λαοΰ, άλλ' έξεπήγαζεν 

έκ τών αρχαιοτέρων χρόνων. Καί διά τοΰτο βλέπομεν τους βασιλείς τη-

ροΰντας απαραβίαστα καί δ'λο)ς ξένα προς τά δωρικά ήθη δικαιώματα 

(51). Ήσύχ. «αΙ Στεφ. Βϋζ. (52). Ό ρ α %α.Ι Τσούνταν, Μυκήναι σελ. 268. 
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απέναντι τοΰ λαοΰ. Πάσαι δέ αί βασιλικαί προνομίαι, ή άρχιστρατηγία 

καί ή αρχιερατεία, ή τιμ.ητική διπλή μερίς είς τάς θυσίας, ή πανηγυρική 

ταφή καί ή κατ' αυτήν θορυβώδης έπί τφ θανάτφ θρήνοι ύφίσταντο, 

ακόμη δέ καί τά ιερατεία τών αρχαίων έπιχωρίων θεών καί τά (ττρατιιο-

τικά καί αυλικά αξιώματα τής Αχαϊκής πολιτείας. Οί Ταλθυβιάδαι, 

οίτινες ανήκον είς τό γένος τοΰ κήρυκος τοϋ Αγαμέμνονος Ταλθυβίου, 

οιετήρουν έν τφ οίκφ των ώς καί πρότερον τήν τιμήν τοΰ ̂ τιμοσίου κήρυ

κος. Οί κατά τήν Λυδίαν άρμονίαν αύληταί, οί βασιλικοί μάγειροι έξη-

χολούθουν έξασκούντες τά έργα αυτών κατά κληρονομίαν. Είναι δέ πάντα 

ταΰτα λείψανα χρόνων προγενεστέρων τής καθόδου τών Δωριέων. Εντεύ

θεν δέ άναμφιρήστως εξάγεται δ'τι δ έτερος τουλάχιστον τών βασιλέων 

χαττιγετο έκ τών αυτών γενεών, έξ ών κατά τους ηρωικούς χρόνους έξήρ-

γοντο οι διογενείς ποιμένες λαών. Καί διά τοΰτο καί δ Άγιάδης Κλεο

μένης άπετάχθη τφ Δωρισμφ ειπών: «ού Δωριεύς ειμί, άλλ' Ά 

χαιός» (53). 

"Οτι δέ ούτω πως προέκυψε τό πολίτευμα τής διπλής βασιλείας απο

δεικνύεται έκ τής μελέτης τών παραδόσεων περί τών προγενεστέρων 

χρόνων, μαρτυρουμένων ύπό αξιόπιστων αρχαίων ερευνητών, έξ ών μαν

θάνομεν ότι μετά τήν έπιδρομήν τών Δωριέων ή δ'λη χώρα διηρέθη είς 

έξ μέρη, ών κύριαι πόλεις ήσαν ή Σπάρτη, αί Άμύκλαι, ή Φάρις, προς 

δέ ή Αίγυς παρά τά σύνορα τής Αρκαδίας, ή Λάς παρά τόν κόλπον τοϋ 

Γυθείου καί έκτη τις πιθανώς παρά τό έπίνειον Βοιαί, αϊτινες διφκοϋντο 

καί πρότερον ύπό βασιλέων υποτελών είς τους Άτρείδας (54). Ούτοι δέ 

οί υποτελείς βασιλείς ήσαν οί συνομολογήσαντες συνθήκας προς τους κα-

τακτητάς Δωριείς καί παραδόντες μέν είς αυτούς τάς γαίας, άντ' αυτών 

?έ τυχόντες τής αναγνωρίσεως τών κυριαρχικών αυτών δικαιωμάτιον 

καί τής υποστηρίξεως τής δυνάμεως αυτών, καί οΰτω άπετελέσθη συμ-

μαχικόν κράτος συγκεκραμένο^ν έξ αρχαίων καί νέων στοιχείο^ν Ά λ λ ' 

ή συμμαχική αύτη σχέσις τής έξαπόλεο)ς δέν διετηρήθη,διότι οί ηγεμόνες 

τών πόλεων έξ αμοιβαίας αντιζηλίας καί έξ άλλων αφορμών κατεπολέ-

μησαν αλλήλους, οί ασθενέστεροι δέ κατεπαλαίοντο ύπό τών ίσχυρών, 

επί τέλους δέ ύπελείφθησαν βασιλικοί οίκοι ισόπαλοι προς αλλήλους έπι 

τοσούτον ώστε προετίμησαν έκ τοΰ αντιπάλου δέους καί τών κινδύνο)ν 

τοΰ πολέμου νά διαλλαγώσιν είρηνικώς. 

Εύρίσκομεν δέ έν Σπάρτη ίχνη χρόνων, καθ' ους ήξίουν επίσης τήν 

('53). Ήρόδ. 5,7β -̂ αΐ Κούρτ. μτφ. Κ«ρ. β. 254 κ. έ. 

(.54). "Ιδε περί τής Λακων. ΈξαΛολεω; τόν "Εφορον παρά Στράβ. 8, β. 364. 
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ήγεμονίαν τρία βασιλικά γένη οί Αίγιάδαι, οί Εύρυπωντίδαι καί οί Αίγεί-

δαι, ών οί Αίγείδαι άπώσθησαν κατά μικρόν καί ήναγκάσθησαν νά ύπο-

χωρήσοισιν ε'̂ς τους άλλους οϊ%ους ή είς τόν έτερον έξ αυτών. Έ κ τούτων 

δέ οί Αίγιάδαι έθεωροΰντο οί αρχαιότεροι καί οί επισημότεροι, διότι ήσαν 

γένος Άχαϊκόν έξ αρχαίων χρόνων έγκατοικοΰν έν τή χώρα. Περί δέ τής 

καταγωγής τών Εύρυπωντιδών υπάρχει άμφισβήτητις τών μέν αποδε

χόμενων δ'τι άμφότεραι αί δυναστείαι προήλθον έκ τών έξ βασιλέων τής 

έξαπόλεως, διότι άμφότεραι αί δυναστείαι έ'χουσι τους αυτούς θεσμούς 

τών Αχαϊκών προϊστορικών χρόνων, τών δέ δ'τι οί Εύρυπωντίδαι ανήκον 

είς τόν βασιλικόν οΊχον τόν συνεισελάσαντα μετά τών Δωριέων είς τήν 

χώραν. Βραδύτερον δέ παρεισήχθησαν τά ονόματα τών διδύμων δήθεν 

υίών τοΰ Αριστοδήμου, τό τοΰ Προκλέους καί τό τοΰ Εύρυσθένους πρό 

τών ονομάτων τοΰ "Αγιδος καί τοϋ Εύρυπώντος χάριν μυθικής έξηγή-

σεως τής διπλής βασιλείας, προς έπικάλυψιν δέ τών.προηγηθεισών τής 

νέας τάξεως τών πραγμ-άτων ταραχών καί προς είρηνικήν άναγωγήν 

αμφοτέρων τών οίκων είς ένα καί τόν αυτόν γενάρχην, τόν Ήρακλέα. 

Άλλ' δμως ουδέποτε άπετολμήθη αντιθέτως προς τήν γνησίαν παράδο

σιν ή μετονομασία τών βασιλέων τήςΣπάρτης κατά τήν ανωτέρω σχε-

τικήν συνάρτησιν είς Προκλείδας καί Εύρυσθενίδας(55). Καί κατελύθη 

μεν ή βασιλεία τών Πελοπιδών, άλλα διετηρήθησαν οί αρχαίοι θεσμοί 

καί αί άρχαίαι σχέσεις καί συνέμειναν ίσχυραί αί καθιερωμέναι παρα

δόσεις, οί δέ βασιλικοί οίκοι σπουδάζουσι διηνεκώς περί τής ανανεώσεως 

τών ένδοξων αναμνήσεων τών χρόνων τών Πελοπιδών, είς ους άνάγουσι 

τήν δύναμιν αυτών καί διά ταύτα άπεκομίσθησαν είς Σπάρτην τά οστά 

τοϋ Τισαμενοΰ καί τοϋ 'Ορέστου καί έπλάσθησαν πολλοΧ μύθοι διά νά 

συνδεθώσι καί πάλιν τά διά βιαίων επαναστάσεων διασπασθέντα νήματα 

τής έπιχωρίου ίστορίας. Τό καθεστώς δ'μως τοΰτο τής διπλής βασιλείας 

(ίεν επετεύχθη βεβαίως άνευ μόχθων καί αγώνων, άφ' ου προαπητείτο νά 

καθυποταχθώσιν ηγεμόνες ανεξάρτητοι, νά καταλυθώσιν αύτονομίαι πό

λεων, να άρθή ή ίσότης καί τά δικαιώματα τά παραχωρηθέντα ύπό τών 

κατακτητών Δωριέων είς τους αρχαίους οίκήτορας. Διά ταΰτα δέ αί 

πόλεις αί θεωρούμεναι ώς κέντρα τοΰ Λακωνικοΰ κοινοΰ, ή Αίγυς, ή Φά

ρις, έπεσαν ή μέν μετά τήν δέ ύποβιβασθείσαι είς κώμας υποτελείς, ή δέ 

ισχύς τών δύο βασιλικών οίκων υπερέβη τά δρια τής κοιλάδος τοΰ Ευ

ρώτα μέχρι παραλίας έν μεσφ αιματηρών αγώνων. Άλλ' ένφ συνετε-

λείτο ή αύξησις αύτη δέν έ'λειπαν αί έσωτερικαί διχόνοιαι μεταξύ τών 

(56) Κουρτ. μτφ. Καρ. σελ. 257. 
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βασιλέων καί τών Δωριέων, διότι πάσα επιτυχία παρήγεν είς τους βα

σιλείς τόν πειρασμόν νά μειώνωσι τά δικαιώματα εκείνων στηριζόμενοι 

είς τους ιθαγενείς αυτών υπηκόους καί έντεΰθεν εμφύλιοι διχοστασίαι 

αίματηραί. 

ΚιΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' 

Το πολίτευμα τ^ς 3δ«άρτης καΐ ό Λ.υκοΰργος 

'^Οποίον δέ ήτο τό πολίτευμα τών Δωριέων μετά τήν χάθο^ον αυτών 

δέν είναι ιστορικώς γνωστόν, ή δέ διαμόρφωσις αύτοΰ διήλθε βεβαίως 

μακρόν στάδιον αναπτύξεως καί έδημιουργήθη διά τής ανάγκης, διότι 

οί Σπαρτιάται ευρισκόμενοι έν μ.έσφ λαών πολύ υπέρτερων αριθμητικώς 

ωφειλον νά διατηρώσι τήν ύπεροχήν των διά τής ισχύος καί επομένως 

ήσαν πόλις στρατιωτική. Έ ν τούτοις ή παράδοσις επιμόνως αποδίδει 

τήν διοργάνωσιν τής Σπαρτιατικής πολιτείας είς τόν Α.υν.οΰργον, όστις 

άνήρ σοφός και αγαθός φοβηθείς τήν καταστροφήν τής Σπάρτης ώς έκ 

τών διχονοιών καί ερίδων, αίτινες έγεννήθησαν, ώς έρρήθη, μεταξύ τών 

κατακτητών βασιλέων καί τοϋ δωρικοϋ λαοΰ καί τής έντεΰθεν ανομίας 

καί αταξίας έπανήγαγε τήν τάξιν τών πραγμάτων είσαγαγών ουχί δλως 

νέαν νομοθεσίαν, αλλά μάλλον τήν ύπάρχουσαν μεταρρυθμίσας καί στε-

ρεώσας έπί τών πατροπαράδοτων εθίμων. 

Γραπτήν δέ νομοθεσίαν δέν έδωκεν δ Λυκοΰργος, άλλα ρήτρας ήτοι 

συνθήκας διά λόγων μεταξύ τών διαφερομένων βασιλικών οίκων καί τοΰ 

λαοΰ. Μάλιστα μία τών ρητρών έλεγε νά μή έ'χωσιν οί Σπαρτιάται 

γραπτούς νόμους. Κατά τάς ρήτρας δέ ταύτας, τάς οποίας άπό μικράς 

ηλικίας άπό στήθους έμάνθανον, τόσον σαφώς συνεφιλίωσεν δ Αυτουρ

γός τά διαφερόμενα μέρη ώστε προς τόν αύτον σκοπόν πάντα τά μ.έρη 

τείνοντα έ'σφζον καί τιύίανον τήν πολιτείαν. 

Κεφάλαια δέ τούτων τών ρητρών ήσαν: ομόνοια, πειθαρχία καί αν

δρεία. "Ολη δέ ή κατ' αύτάς αγωγή τών Σπαρτιατών απέβλεπε «προς 

τό άρχεσθαι καλώς καί καρτερείν πονοΰντα καί μαχόμενον νικάν ή άπο-

Ονήσκειν». Κατά Πλούταρχον (56) «περί Λυκούργου τοΰ νομο

θέτου γ,αθόλου μεν ουδέν έστιν ειπείν άναμφισβήτητον, ού καί γένος 

καί αποδημία καί τελευτή, ήκιστα δέ οί χρόνοι, καθ' ους γέγονεν ό άνήρ 

ομολογούνται». Καί τίνες μέν παραδέχονται το έτος 888 π. Χ. οί δέ 

τό 884 π. Χ. άλλοι δέ τό 820. Καί οί μέν 'Αγιάδαι, ών τήν γενεαλογίαν 

(56) Έ ν 6ί<ρ Λυκ. Α' 
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παρεδέχθη δ Ηρόδοτος (57) έ'λεγον τόν Λυκοΰργον έπίτροπον τοΰ Κεω-

βώτου, άλλοι δέ δ'τι έπετρόπευσε τόν άνεψιόν αύτοΰ Χάριλον ή Χαρίλαον 

ανήκοντα είς τό γένος τών Εύρυπωντιδών καί έντεΰθεν δυνάμεθα νά εί-

κάσωμ-εν δ'τι καθ' όμόφωνον γνώμην διαρκούσης τής νομοθετικής δρά

σεως τοΰ Λυκούργου ή ίσχύς τών δύο βασιλικών οίκων είχεν άνασταλή. 

"Οτι δέ ό Λυκούργος δέν άνήκεν είς τήν δωρικήν φυλήν εξάγεται έκ 

τής εύρύτητος τών γνωμών αύτοΰ καί τής παραδόσεως περί τών υπερ

πόντιων αύτοΰ πλόων καί σχέσεων καί δ'τι έν τή νομοθεσΐ(3ΐ αύτοΰ δέν 

έξυπηρετοϋνται δωρικά δικαιώματα καί συμφέροντα· καί ή μίμησις δέ 

τών πολιτικών καί νομοθετικών καί θρησκευτικών νομίμων τής Κρήτης, 

ής οί νομοθέται δέν ήσαν Δωριείς πιστοποιεί τοΰτο· Ή περιεσκεμμένη δέ 

πε''ρα καί σύνεσις ή πολιτική, ή υποκείμενη είς τήν νομοθεσίαν τού Λυ

κούργου δέν είναι ιθαγενές προϊόν τής Σπάρτης. Ό Πλούταρχος έν βίφ 

Λυκούργου ιστορεί τήν παράδοσιν δ'τι ό Α,υχοΰργος ττο υιός τοΰ Εύνόμου 

φονευθέντος κατά τίνα ταραχήν τοΰ λαοΰ. Επειδή δέ ό πρεσβύτερος 

τούτου υιός Πολυδέκτης άπέθανεν άτεκνος ενωρίς, παρέλαβε τήν βασι

λείαν δ Λυκοΰργος. Ή χήρα δ'μως τοϋ άδελφοΰ του έμεινεν έγκυος, φιλό

δοξος δέ γυνή ούσα προέτεινεν είς τόν Λυκοΰργον κρυφίως, έάν άποφα-

σίση νά τήν λάβη σύζυγον, νά φονεύση τό παιδίον. Ό δέ Λυκούργος ίνα 

εξασφάλιση τήν ζωήν τοϋ παιδίου προσεποιήθη δτι δέχεται τήν πρότασιν 

και προσέτι συνεβούλευσε νά μή δοκιμάση νά φονεύση τό παιδίον πίνουσα 

φάρμακα, διότι θά έβλαπτε τήν ύγείαν της καί θά έκινδύνευε νά άπο

θάνη, άλλ' δ'τι αυτός έχει τρόπον νά θανάτωση αυτό άμα γεννηθέν. "Οτε 

δέ έπλησίασεν δ τοκετός έστειλεν ανθρώπους διατάξας, αν τό γεννηθέν 

είναι άρρεν, νά τό φέρωσι πάραυτα προς αυτόν. "Οτε δέ εφερον αυτό οι 

άνθρωποι, δ Λυκοΰργος έδείπνει μετά τών αρχόντων, λαβών δέ τό τέκνον 

παρουσίασεν αυτό προς τους άρχοντας λέγων: «Σπαρτιάτης έγεννήθη 

ήμίν βασιλεύς», καταθέσας δέ αυτό έπί τοΰ βασιλικοϋ θρόνου ώνόμασε 

Χαρίλαον δ'τι προς χαράν τοϋ λαοΰ έγεννήθη. 

"Εκτοτε πλέον δ Λυκοΰργος κατείχε τήν βασιλείαν ώς επίτροπος 

τοϋ ανηλίκου άνεψιοΰ του, άλλ' ή χολωθεϊσα χήρα τοϋ Πολυδέκτου, 

οιοτι περιεφρονηθη ώς προς τόν γάμον, συνεννοηθείσα μετά τών συγγε

νών και άλλο^ν κακόβουλων έμηχανάτο διαβολάς κατά τοΰ Λυκούργου 

και ίδιως οιαβάλλουσα αυτόν δ'τι έπεβούλευε τήν ζωήν τοϋ νέου βασιλέ

ως. "Οθεν δ Λυκοϋργος άποφεύγων τήν κακίαν τών εχθρών του έγκατέ-

λιπε τήν χώραν έως ου ήλικιωθείς δ Χαρίλαος ήθελεν αποκτήσει διάδο-

(57) 1,65. 
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χον τοΰ θρόνου. Μετέβη δέ είς Κρήτην, ένθα διέμεινεν έπί πλείττον χρό

νον καί έσπούδασε τους νόμους τών εκεί Δωριέων, καθ' Οσον οί έν Κρήτη 

Δωριείς διετήρησαν περισσότερον τών άλλων τήν άρχαίαν δωρικήν άγω-

γήν καί τά έ'θιμα καί ανέπτυξαν τους θεσμούς τής δωρικής φυλής· 

Εκεί δέ έν Κρήτη πλην άλλων σοφών συνανεστράφη καί προς τόν 

ποιητήν Θάλητα, τόν όποιον διά πολλών παρακλήσεων κατώρθωσε νά 

στείλη είς Σπάρτην δπως διά τών ωδών του προτρέπη τους Λακεδαιμο

νίους είς πειθαρχίαν καί δμόνοιαν καί άποτρέπη άπό τάς αταξίας καΐ 

τά πάθη, δπερ καί έγένετο- καί ούτως δ Θάλης έγένετο, ώς ειπείν, δ 

πρόδρομος τοΰ Λυκούργου ώς προς τήν παίδευσιν τών Λακεδαιμο

νίων (58). 

Έ κ τής Κρήτης δέ δ Λυκοΰργος μετέβη είς τάς πόλεις τών τής 

Μικράς Ασίας Ελλήνων καί ακόμη μάλιστα μέχρι τής Αιγύπτου, ήτις 

εθεωρείτο δτι ήτο ή έδρα τής αρχαιότατης σοφίας, διά νά σπουδάση καί 

άλλους ανθρώπους καί άλλα έθιμα. Έ ν δέ τή Ιωνία τής Μικράς Ασίας 

έγνώρισε τά ποιήματα τοΰ Όμηρου καί λέγεται δ'τι ήτο δ πρώτος, δ'στις 

μετέφερεν αυτά είς τήν Εύρωπαϊκήν Ελλάδα· 

"Οτε δέ έπέστρεψεν ό Λυκοΰργος είς Σπάρτην εύρε τήν πολιτείαν 

είς έτι μεγαλυτέραν ταραχήν καί τόν Χαρίλαον κατέχοντα τυραννικήν 

ούναμιν καί απεφάσισε νά διόρθωση τά κακώς έχοντα δίδων νομοθεσίαν 

άλλην. Πρώτον δμως μετέβη είς Δελφούς ίνα έρωτήση τό μαντεϊον τοΰ 

Απόλλωνος, άνευ τής συμ-βουλής τοΰ όποιου εν Σπάρτη ουδέν σπουδαίον 

έγίνετο. Έ ν φ δέ είσήρχετο είς τόν ναόν ή Πυθία χαιρετίζουσα αυτόν 

δίά τών έξης στίχων έ'δειξεν οτι οί θεοί έγκρίνουσι τάς παρ' αύτοΰ μελε-

τωμένας μεταρρυθμίσεις τοΰ πολιτεύματος. 

«"Πκεις, ώ Λυκόοργε, έμόν ποτί πίονα νηόν 

Ζηνί φίλος και πάσιν Όλύμπια δώματα έ'χουσι. 

Δίζω, ή σε θεόν μαντεύσομαι ή άνθρωπον 

Άλλ' έτι καί μάλλον θεόν έ'λπομαι, ώ Αυκόεργε» (59). 

"Πτοι: 

«Ήλθες, ώ Λυκούργε, είς τόν πλούσιον ναόν μου 

προσφιλής είς τόν Δία καί είς όλους τους Όλυμπίους θεούς, 

ώς θεόν ή ώς άνθρωπον άρά γε νά σε χαιρετίσω; 

Ά λ λ α μάλλον νομίζω, ώ Λυκούργε, οτι είσαι θεός». 

(58) Πλουτ. Λυκ, 4. (59) Ήρόδ. 1,65. 
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Έ κ τών λόγων δέ τούτων τής Πυθίας ενθαρρυνθείς ήλθεν είς Σπάρ

την μέ τήν άπόφασιν νά εκτέλεση τήν μεταρρύθμισιν. Ά φ ' ου δέ κατώρ

θωσε νά λάβη τινάς έκ τών προυχόντων συμβοηθούς είς τό σχέδιόν του, 

μετέβη μετά τριάκοντα ώπλισμένων εις τήν άγοράν ίνα φοβίση τους 

εναντίους· γενομένης δέ ταραχής ό Χαρίλαος φοβηθείς έπιβουλήν κατέ-

φυγεν είς τόν ναόν τής χαλκιοίκου Αθηνάς. 'Τποσχεθείσης δ'μως είς αυ

τόν ασφαλείας έξήλθεν αποδεχθείς τήν ύπό τοΰ Λυκούργου μ.εταρρύθμι-

σιν τοΰ πολιτεύματος δ'πως καί οί πλείστοι τών ευγενών, άφ' ού είχεν 

όρισθή ούτος ύπό τοΰ Δελφικού Απόλλωνος νά μεταρρύθμιση καί τακτο

ποίηση τήν πολιτείαν τής Σπάρτης. Καί οί θεσμοί δέ τοΰ Λυκούργου ε

θεωρούντο ώς χρησμοί καί ώρίσθη συνέδριον Ιερέων εντεταλμένων τήν 

έρμηνείαν τούτων τών θεσμών, οίτινες έκαλοΰντο ρήτραι. 

Κατά τάς ρήτρας δέ ταύτας διεμ,οιράσθη ή δύναμις τής πόλεως είς 

τά τρία αυτής συστατικά στοιχεία: τήν βασιλείαν, τήν γερουσίαν, καί 

τήν έκκλησίαν μετά τών λοιπών έν τέλει, τήν δέ κυβερνητικήν έξουσίαν 

τής πολιτείας είχον τά δύο μόνον, ή γερουσία καί ή βασιλεία μετά τών 

εφόρων, οίτινες πάντες δμοΰ τά τέλη ώνομάΧ,οντο Τό πολίτευμα δέ τής 

Σπάρτης, ώς καί πάν δωρικόν, είναι άριστοκρατικόν άμα καί δημοκρα-

τικόν, διότι, καθόσον τής πολιτείας μ,ετέχουσι μόνον οί Σπαρτιάται, οί 

δέ περίοικοι καί είλωτες αποκλείονται, αποβαίνει άριστοκρατικόν, καθό

σον δέ έκαστος Σπαρτιάτης έχει ίσα δικαιώματα, είναι δημοκρατικόν, 

μέ τήν διαφοράν δτι είς τάς άλλας δημοκρατίας οί νόμοι μεταποιοΰνται 

ύπό τοΰ Δήμου, έν φ έν Σπάρτη οί θεσμοί είναι αμετακίνητοι καί ουδείς 

δύναται νά άκυρώση αυτούς. Βασιλικόν δ'μ.ως δέν είναι, διότι οί βασι

λείς μόνον τό Ονομα είχον, άλλως δέ ήσαν κυρίως στρατηγοί διά βίου, 

ώς λέγει δ Αριστοτέλης: «στρατηγία κατά γένος άΐδιος». 

ΟερΙ της βασιλείας 

Ώς δέ είς τάς άλλας πόλεις τής Ελλάδος καί έν Σπάρτη οί βασι

λείς συνεκέντρουν δλας τάς εξουσίας, θρησκευτικήν, στρατιωτικήν καί 

δικαστικήν. Καί έν πολέμφ κατ' αρχάς έξεστράτευον αμφότεροι, άλλα 

οιά τάς διχόνοιας αυτών ετέθη νόμος μόνον δ έτερος αυτών νά ήγήται 

τοΰ στράτοϋ έν πολέμφ, «μή έξείναι έπεσθαι αμφότερους τους βασιλέας 

έξιούσης τής στρατιάς» (60). Ώ ς ύπασπισταί, σύσκηνοι τοΰ βασιλέως 

ήσαν τρείς έκ τών δ μ ο ί ω ν , εκατόν δέ έκ τών γενναιότατων νέων 

άπετέλουν τήν βασιλικήν φρουράν κατά τάς εκστρατείας. Παρηκολού-

(60) Ήρόδ. 5,75. 
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θουν δέ τόν βασιλέα και δύο έφοροι ώς έπιτηρηταί τών πράξεων αύτοΰ, 

άνευ δικαιώματος επεμβάσεως είς τά έργα του, Οστις μ.ετά τόν πόλε

μον ώφειλε νά δώση λόγον αυτών. Ούτοι δέ προσέτι οί βασιλείς διώριζον 

4 Πυθίους, ών έργον ήτο νά μεταβαίνωσιν είς Δελφούς καί νά συμβουλεύ-

ωνται τόν θεόν. Ά λ λ ' ή εξουσία τών βασιλέων ώς προς τάς έξωτερικάς υ

ποθέσεις ήτο μεγάλη, διότι ούτοι ήσαν οί αρχηγοί τών Σπαρτιατικών δυ

νάμεων, διώριζον έκ τών πολιτών τους προξένους, δηλαδή τους προστα

τεύοντας καί δεξιουμένους τους ξένους, τους είς τήν Σπάρτην ερχόμενους. 

Πρό πάντων δ'μως ή έν πολέμφ δύναμις αυτών ήτο μεγίστη, διότι δταν 

διέβαινον τά δ'ρια τής Λακωνικής ή εξουσία των ήτο απόλυτος, ήδύ

ναντο νά συλλέγωσι στρατόν καί νά άποστέλλωσιν επιτρόπους προς 

χρηματολογίαν. Έκτος τών άνω εξουσιών ήσαν καί μέλη ίσόψηφα τής 

γερουσίας, ής καί προήδρευον. Ό: Ηρόδοτος δ'μως λέγει δ'τι έκάτερος 

τών βασιλέων είχε δύο ψήφους καί κατά Λουκιανόν (61) «οί τών Λακε

δαιμονίων βασιλείς, τών άλλων εκάστου μίαν ψήφον εχόντων, εκείνοι 

μόνοι έκάτερος αυτών δύο έφερον». Ό Θουκυδίδης δ'μως (62) διαφωνών 

λέγει δ'τι έκάτερος αυτών έφερε μίαν ψήφον. Άλλ' ή αλήθεια ευρίσκεται 

παρά τφ σχολιαστή τοΰ Θουκυδίδου λέγοντι: «Οί Λακεδαιμόννιοι βασι

λείς ψήφους έφερον έκαστος έν τή γερουσία», ίνα διπλήν έχοντα δύναμιν»· 

"Αλλαι δέ τιμαί (γέρα) άπέδιδον είς τους βασιλείς τάς έξης: γήν έκ 

τής χώρας τών περιοίκων, σκηνήν δημοσίαν, προεδρίαν είς τά δείπνα 

καί διπλασίαν μερίδα, τά δέρματα τών θυομένων προβάτων, ίερείον δέ 

κατά μήνα καί μέδιμνον άλφίτων καί οϊνου τετάρτην Λακωνικήν καί 

τό τρίτον τών λαφύρων κατά τόν πόλεμον. 'ΈλογίΧ,οντο δέ ίεροι ώς καί 

ήσαν, δ μέν ίερεύς τοΰ Διός Λακεδαίμονος, ό δέ τοΰ Διός Ουρανίου. Καί 

κατά τήν άναγόρευσιν τοϋ βασιλέως εγίνοντο άποκοπαί χρεών προς τήν 

πόλιν ή προς τόν βασιλέα. Αποθνήσκοντες δέ έθάπτοντο μέ μεγίστας 

τιμάς. Ιππείς άνήγγελον τόν θάνατον κατά πάσαν τήν Λακωνικήν, 

κατά δέ τήν πόλιν γυναίκες περιφερόμ,εναι έκρότουν λέβητας. Έ ξ δ'λης 

δέ τής Λακωνικής συνήρχοντο πολλαί χιλιάδες ανδρών καί γυναικών 

ελευθέρων καί μή καί έθρήνουν καί έτύπτοντο. Μετά δέ τήν σεμνοτέραν 

ή κατ' άνθρωπον ταφήν αύτοΰ δέκα ημέρας έπένθει ή πόλις παύουσα τών 

δημ-οσίων έ'ργων. Έπί τρείς ημέρας ουδέν έπωλείτο καί ή αγορά έστρώ-

νετο μέ άχυρα. Άλλ' δμως παρ' δ'λας τάς τιμάς ταύτας ή πραγματική 

δύναμις αυτών ήτο περιωρισμένη, ώστε δέν δύναται τις νά θεώρηση 

τούτους αποτελούντος εν όλον στοιχείον τής πολιτείας. Βραδύτερον δέ 

(61) Άρμονίδ. 8. (62) 1,20. 
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ή δύναμις αυτών περιωρίσθη έ'τι μάλλον, διότι καί ή στρατηγία έδίδετο 

είς άλλους καί έδημιουργήθη καί ή ναυαρχία ισοδύναμος τή βασιλείί^ 

σχεδόν καί άπηγορεύθη ή άνάθεσις αυτής είς βασιλέα μετά τήν προδο-

σίαν τοΰ Παυσανίου. Ά λ λ α προτοΰ νά περιορισθή ή βασιλική εξουσία 

έμειοϋτο αύτη διά τής κατανομής μεταξύ δύο βασιλέων έλκόντων τήν 

καταγωγήν έκ δύο βασιλικών οίκων τών Άγιδών καί Εύρυπωντιδών 

αντιζήλων Τήν δέ άντιζηλίαν ύπεδαύλιζον οί Σπαρτιάται, οίτινες άπη-

γόρευσαν τους μεταξύ τών δύο οίκων γάμους ώς καί τό νά μετέχωσι τής 

αυτής εκστρατείας καί οί δύο βασιλείς, διότι ένόμιζον ώς λέγει ό Αριστο

τέλης: «σωτηρίαν τή πόλει τό στασιάζειν τους βασιλείς». 

Περί τ^ς ΙΓ'ερουαίας 

Η Γερουσία άπετελείτο έξ είκοσιν καί οκτώ (28) γερόντων έκ τών 

υπέρ τά έξήκοντα έ'τη γεγονότων προεδρευομένων ύπό τών δύο βασιλέων 

καί οΰτω τά μέλη τής γερουσίας ήσαν τριάκοντα, έξελέγοντο δέ οί γέ

ροντες ύπό τοΰ λαοΰ βοή καί ού ψήφφ διά βίου έκ τών εχόντων άμεμπτον 

βίον καθ' δ'σον κατ' 'Αριστοτέλην τό αξίωμα τοΰτο ήτο άθλον αρετής. 

Ώ ς ανωτάτη δέ διοικητική δύναμις ήσαν ανεύθυνοι τεθειμένοι ώς μεσό-

τοιχον μεταξύ τοϋ Δήμου καί τών βασιλέων ίνα κρατώσιν είς ίσορροπίαν 

τήν πολιτείαν, διότι οσάκις μέν ό δήμος έκλινε προς όχλοκρατίαν, προσε-

τίθεντο είς τό μέρος τών βασιλέων, οσάκις δέ πάλιν οί βασιλείς ώρέ-

γοντο τυραννίας προσετίθεντο είς τό μέρος τοΰ Δήμου, είχον δέ καί τήν 

άνωτάτην διοικητικήν έξουσίαν δικάζοντες τάς μεγίστας δίκας λ. χ. 

τάς φονικάς καί τών βασιλέων τά αμαρτήματα· Έφρόντιζον δέ μετά 

τών εφόρων καί περί τών λοιπών πραγμάτων τής πολιτείας, μετά τών 

βασιλέων δέ προεβουλεύοντο περί τών υποθέσεων, τάς οποίας εμελλον 

ν' ανακοινώσουν είς τήν Έκκλησίαν τοΰ Δήμου, δ'στις μόνος κατά τάς 

ρήτρας είχε τό δικαίωμα τής κυρώσεως. Αί δέ συνεδριάσεις τής γερου

σίας έγινοντο, αί μέν ίδίπι, παρόντων Ομως καί τών αντιπροσώπων τοΰ 

Δήμου Εφόρων, αί δέ δημοσία μεταξύ,τοϋ πόταμου Κνακιώνος καί τής 

γέφυρας Βαβύκας έν ύπαίθρφ. Φαίνεται δέ δ'τι δπως και έν Αθήναις 

δ "Αρειος Πάγος ούτω καί έν Σπάρτη ή Γερουσία είχε καθόλου τήν έπι-

τήρησιν τής διαγωγής καί τών ηθών τών πολιτών. 

Περί τής Έκκληβίας τοίϊ Λήμ,ου 

Ή Εκκλησία τοΰ Δήμου ώνομάζετο Άπέλλα, ήτις είς τάς άλλας 

δωρικάς πόλεις έκαλείτο Άλία καί τό έκκλησιάζειν έκαλείτο άπελλά-
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ζειν. Συνήρχετο δέ έν τφ αύτφ τόπφ μεταξύ τής γέφυρας Βαβύκας καί 

τοΰ ποταμού Κνακιώνος, κατά δέ τους μετέπειτα χρόνους έν τή στο^ 

Σκιάδι, κανονικώς μέν κατά πάσαν πανσέληνον, εκτάκτως δέ κατά τήν 

χρείαν. Έλάμ-βανον δέ μέρος είς αυτήν κατά δικαίωμα, μόνον οί υπέρ τά 

τριάκοντα έ'τη γεγονότες επίτιμοι ό'ντες ήτοι μή άποβαλόντες τά πολιτι

κά των δικαιώματα, οί τέλειοι πολίται. "Εκρινε δέ βοή καί ού ψήφφ τά 

παρά τελών ήτοι άρχων προβαλλόμ.ενα, έδικαιοϋτο δέ νά έκλέγη τήν γε

ρουσίαν, τους εφόρους καί ιερείς, νά κρίνη τάς περί διαδοχής έριδας τών 

βασιλέων, νά άποφασίζη περί μεταβολών έν τφ πολιτεύματι, νά άπο-

φασίζη περί πολέμου καί ειρήνης, νά άκούη τους πρέσβεις ξένων πόλεων 

καί νά άποφασίζη περί ελευθερώσεως ειλώτων, χωρίς περί τούτων δ'λων 

νά γίνεται συζήτησις, άλλα μόνον διά τοϋ ναι ή ού έπεκυροϋντο ή ήκυ-

ροϋντο τά προτεινόμενα. Μίαν τών ρητρών διέσωσεν ό Πλούταρχος έν 

βίφ Λυκούρ. Ε' λέγουσαν ούτω: «Διός Έλλανίου καί Αθηνάς Έλλα-

νίας ιερόν ίδρυσάμενον φυλάς φυλάξαντα καί ώβάς ώβάξαντα τριάκοντα, 

γερουσίαν καταστήσαντα ώρας έξ ώρας άπελλάζειν μεταξύ Βαβύκας 

καί Κνακιώνος ούτως είσφέρειν τε καί άφίστασθαι, δήμφ δέ τήν κυρίαν 

είμεν καί κράτος». "Αλλον δέ χρησμόν διέσωσεν δ Διόδωρος (Σικ.) καί ό 

Τυρταίος έν Εύνομίςι λέγοντα: 1) "Αρχειν μέν Βουλής θεοτιμήτους 

βασιλήας (2) οίσι μέλει Σπάρτας ήμερόεσσα πόλις 3) πρεσβυγενείς 

μέν γέροντσ,ς, έπειτα δέ δημότας άνδρας 4) εύθείαις ρήτραις άνταμει-

^ομένους 5) δήμόν τε πλήθει νίκην καί κράτος έπεσθαι 6) πάσα γάρ 

περί τών ώδε αν έ'φηνε πόλει». 

Είς τήν πρώτην ταύτην ρήτραν τήν παρέχουσαν πλήρη 

έξουσίαν τού άπορρίπτειν τά προτεινόμενα, εκρίθη άναγκαίον έπι 

τών βασΛέων Θεοπόμπου καί Πολυδώρου 770 π, Χ. και 742 

π· Χ. νά προστεθούν είς τήν άρχικήν ρήτραν τά εξής: '·.αί δέ σκολιάν ό 

Δήμος έ'λοιτο τους πρεσβυγενέας καί άρχαγέτας άποστατήρας είμεν», 

δ'περ εξηγεί ό Πλούταρχος ούτω: «τοϋτ' έστι μ.ή κυροϋν, άλλ' δ'λως 

άφίστασθαι καί διαλύειν τόν Δήμον ώς έκτρέποντα καί μεταποιοϋντα 

τήν γνώμην παρά τό βέλτιστον». Έκτος δέ τής ανωτέρω εκκλησίας είς 

τους μεταγενεστέρους χρόνους εύρίσκομεν καί άλλην έκκλησίαν μικράν 

λεγομ-ένην (63). Ή μάλλον εκλεκτή αύτη εκκλησία συνεκροτείτο πιθα

νώτατα έκ τών λεγομένων ομοίων καί τίνων αρχόντων καί τών Έφορων 

ήτοι ανωτέρας τάξεως πολιτών μετ' αρχόντων τινών, οίτινες ελέγοντο 

έ'κκλητοι ώς καί ή δ'λη έκκ7^ησία καί, ώς φαίνεται, αΰτη συνελέγετο 

(63) Εενοφ. "Ελλ. Γ' 
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συχνότερον ή ή μείζων εκκλησία καί ήτο ούτος πρόσθετος κωλασμος εις 

τήν δύναμιν αυτής καί τά έ'ργα τής μεί'ζονος έπετηροΰντο ύπό τής μι-

κράς ταύτης. 

Περί τών ' Εφόρων 

Πότε ίδρύθη ή αρχή τών εφόρων είναι άμφισβητούμ-ενον, τό δέ βέ

βαιον είναι δ'τι κατ' αρχάς ούτοι πέντε τόν αριθμόν είχον περιωρισμένην 

έξουσίαν, άλλα σύν τφ χρόνφ απέβησαν παντοδύναμοι συγκεντρώσαντες 

πάσαν έξουσίαν. Ούτοι εκλεγόμενοι κατ' έτος ύπό τοΰ Δήμου ήρχον άνευ-

θύνως μέχρι τής λήξεως τής αρχής αυτών, δπότε ήσαν υπεύθυνοι είς 

τους διαδόχους των. Εισερχόμενοι δέ είς τήν αρχήν προεκήρυττον είς 

τους πολίτας «προσέχειν τοις νόμ.οις» ήδύναντο δέ καί ίδιώτας καί άρ

χοντας καί αυτούς τους βασιλείς νάέμβάλλωσιν είς είρκτήν καί νά 

στραγγαλίζωσι διά βρόγχου ώς τοΰτο έπραξαν άποπνίξαντες τόν βασι

λέα Άγιν (64). Είχον δέ τήν έν γένει έπίβλεψιν τών πολιτών καί τής 

αγωγής τών νέων. Είχον προεδρίαν είς τήν γερουσίαν καί τήν έκκλησίαν 

καί τιμάς ανωτέρας τών βασιλέων, οίτινες ύπεγείροντο ενίοτε εμφανιζο

μένων τών Εφόρων, ένφ ούτοι δέν έκινοΰντο άπό τών έφορικών αυτών 

εδρών, άλλα καί προσκαλούμενοι ύπό τών εφόρων οί βασιλείς ήσαν ήναγ-

κασμένοι νά βαδίσωσι προς αυτούς μέχρι τής τρίτης προσκλήσεως (65)· 

Ειχον τήν διοίκησιν τών οικονομικών καί εξωτερικών πραγμάτων, έ'πεμ-

πον τάς διαταγάς αυτών είς τους ναυάρχους καί στρατηγούς μακράν 

ό'ντας διά τής σκητάλης, έφύλαττον τους θησαυρούς καί παρείχον καί 

τόν έπώνυμον ώς έν Αθήναις (66). Τά τέλη δέ, είτε οί έν τέλει, ελέγοντο 

κυρίως οί άρχοντες διά τό «αύτοίς τά τέλη, τοις πράγμασι τιθέναι», ελέ

γοντο δέ καί μόνοι οί "Εφοροι τά τέλη, διότι κατά τους μετέπειτα χρό

νους αύτοι μόνοι εθετον τά τέλη είς τά πράγματα. Ό Κλεομένης δ γ' 

τφ 226 π. Χ. έ'τει κατέλυσε τήν άφόρητον έφορείαν άντικαταστήσας 

αυτήν διά τής αρχής τών πατρονόμων, έξ τόν αριθμόν, τούτων δέ ό πρεσ

βύτερος ητο πλέον δ επώνυμος άρχων, ήδύναντο δέ νά άρχωσι καί πολλά

κις. Βραδύτερον δέ άνασυνεστάθη καί ή αρχή τών Εφόρων, άλλα οί "Ε

φοροι πλέον έτάσσοντο μετά τους πατρονόμους. Τίνα δ' έ'ργα είχον οί "Ε

φοροι δέν γνωρίζομεν τότε πλέον. Κακώς δ' δ Παυσανίας άνέφερεν δ'τι οί 

έφοροι παρείχον τόν έπώνυμον, δν παρείχον, ώς εϊπομεν, οι πατρονόμοι, βε-

βαιοΰται δέ ύπό πλείστων επιγραφών (67). Εισήγαγε δέ τήν πάλαιαν 

(64) Πλουτ. 'Άγις 10 καΐ Θουκ. Ι,ηΐ. (65) Πλουτ Κλεομ. Ε'. 
(66) Παυσ. 3,11,2. (67) Γίλβερτ σελ. 30. 
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άγωγήν και ισότητα τών πολιτών, άλλ' ένικήθη τφ 221 έν Σιελλασία^, 

ύπό τοΰ Αντιγόνου και τών συμμάχων αύτοΰ Αχαιών καί έφυγεν είς 

Άλεξάνδρειαν, οί δέ άποκατασταθέντες έ'φοροι κατέστησαν βασιλέα 

ίδιώτην τινά Λυκοΰργον, καταργήσαντες τους Ήρακλείδας, τόν όποιον 

διεδέχθησαν οί ωμοί τύραννοι Μαχανίδας καί Νάβις, περί ών παρακα-

τιόντες θά γράψωμεν 

Π ε ρ ί τών κατωτέρων ά ρ χ ω ν 

Κατώτεροι δέ άρχοντες ήσαν οί Βιδιαίοι έπιμελούμενοι μετά τών 

Εφόρων καί τών Παιδονόμων τήν άγωγήν τών νέων. "Ετι δέ οί Άρμό-

συνοι φροντίζοντες διά τά ήθη τών γυναικών. Οί Έμ,πέλωροι, οί άλλαχοΰ 

λεγόμενοι άγορανόμοι, έπιστάται τής αγοράς δ'πως πωλώνται δικαίως 

πάντα (68) καί ούτοι μέν ήσαν αστυνομικοί, ήσαν δέ καί άλλοι τής πολι

τείας έπιμεληταί, λ. χ. οί στελλόμενοι είς τάς ύποτεταγμένας πολι

τείας Άρμοσταί, οίτινες κατέλυον τά πολιτεύματα ιδρύοντες άριστοκρα-

τίαν, έκαστος δέ έξ αυτών προσελάμ-βανε 10 πολίτας τής ύποτεταγμέ-

νης πόλεως έκ τών φρονούντων τά τών Λακεδαιμονίων, έξ ού δεκαδαρ-

χίαι καλοΰνται ύπό τών συγγραφέων τά τοιαύτα πολιτεύματα. "Αλλοι 

δέ άρχοντες ήσαν οί πέντε Νομοφύλακες καί άλλοι πέντε Αγαθοεργοί 

έκ τών ιππέων κατ' έτος εκλεγόμενοι καί πεμ.πόμενοι είς έκτακτους 

υπηρεσίας. 

/^(αίρεσ&ς τών κατοίκων 

Ώς έκ τού τρόπου τής κατακτήσεως καί οί κάτοικοι τής Λακωνικής 

διηρέθησαν είς τρείς τάξεις, τους Σπαρτιάτας, τους περιοίκους ή Λακε

δαιμονίους καί τους Είλωτας. 

Σπαρτιάται δέ ώνομαζοντο οι κατοικούντες τήν δωρικήν Σπάρτην, 

οίτινες και Λακεδαιμόνιοι έκαλοΰντο, διότι ή Σπάρτη καί Λακεδαίμων 

έλέγετο, ώς καί ή χώρα Λακεδαίμων. Δι' ό καί πάς Σπαρτιάτης λέγε

ται καί Λακεδαιμόνιος, ουχί δέ καί πάς Λακεδαιμόνιος Σπαρτιάτης. 

(69). Βραδύτερον δ'μως συνεχύθησαν τά τοιαύτα καί έλαμβάνετο τό έ'τε

ρον άντι τοΰ έτερου καί δή πάς Αακεδαιμ,όνιος ή Λάκων λέγεται καί 

Σπαρτιάτης. Ούτοι λοιπόν οί Σπαρτιάται Δωριείς κατακτηταί έ'χουσι 

τό δικαίωμα νά κυβερνώσι τήν πολιτείαν καί είναι μ,εταξύ των δ'μοιοι, 

ανατρέφονται ομοίως και ζώσιν ομοίως, δέν επιτρέπεται δέ είς αυτούς 

άλλη ασχολία πλην τοΰ νά παρασκευάζωνται διά τόν πόλεμον καί νά 

(68) Παυσ. 3,11,2. (69) Εενοφ. Έλλ. 4,45. 
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άσχολώνται ε'̂ς τάς ̂ τιμοσίας υποθέσεις. Καί γαίας μέν έχουσιν, άλλα 

ταύτας δέν εργάζονται οί ίδιοι καί άπέζων έκ τοϋ κλήρου, τον όποιον 

έκαλλιέργησαν οί Είλωτες, καί ό όποιος ώς ανήκων είς τήν οίκογένει

αν δέν ήδύνατο ούτε νά πωληθή ούτε νά ύποθηκευθή. Διαιροϋνται δέ ώς 

παντοΰ οί Δωριείς είς τρείς φυλάς, τους Τλλείς, τους Δυμάνας και 

τους Παμφύλους, τά οποία ονόματα δεικνύουσι τά τρία φΰλα, τα δ

ποία απετέλεσαν τό δωρικόν "Εθνος. Καί οί μέν Τλλείς ήσαν ή κυρία 

φυλή καί ή κατ' εξοχήν τιμώμενη, οίτινες κατώκουν κατά πρώτον τά 

βόρεια τής Ηπείρου κατά τά Άκροκεραύνεια ό'ρη, οί δέ Δυμάνες ή· 

νώθησαν μέ τους Τλλείς, δ'ταν οί τελευταίοι έφθασαν είς τήν Θεσσα-

λίαν, οί δέ Πάμφυλοι ήνώθησαν μετά τών δύο προτέρων κατόπιν, κατά 

τήν χάθο^ον μετά διαφόρων φύλων. Τήν δέ κοινήν όνομασίαν Δωριείς έ'-

}\α&ον, ώς φαίνεται, έκ τής Δωρίδος, τήν οποίαν κατώκησαν πρό τής 

χαθό^ου εις τήν Πελοπόννησον. Αί τρείς δέ αύται φυλαί διηροϋντο είς 

τριάκοντα ώβάς, αίτινες καί φατρίαι ελέγοντο, δ'περ δηλοί έ'νωσιν οίκων, 

λόγφ συγγενείας, ή ένεκα πολιτικών λόγων άσχετων προς τοιοΰτον 

σύνδεσμον, κατόπιν δ'μως αί φυλαί εγένοντο πέντε(70). 

οι Περίοικοι 

Οί δέ περίοικοι ήτοι οί αρχαίοι Λακεδαιμόνιοι, Αχαιοί τήν κατα

γωγήν, ούτως όνομασθέντες ώ'ς πέριξ τής Σπάρτης κατοικοΰντες, έ-

τήρησαν μέν τήν έλευθερίαν αυτών, συμβιβασθέντες κατά μικρόν προς 

τους Δωριείς καί συγκατατεθέντες νά διαμοιρασθώσι καί τήν εαυτών 

γήν, δμως εγένοντο φόρου υποτελείς εις τους Σπαρτιάτας, μεθ' ών δ'λα 

τά βάρη τής πολιτείας κοινώς εφερον, άλλα τής διοικήσεως αυτής δέν 

μετείχον, δπερ, ώς εϊπομεν, ήτο έ'ργον μόνον τών Σπαρτιατών, δέν ή' 

ουναντο δέ νά νυμφευθώσι Σπαρτιάτιδα, ούτε νά άποκτήσωσι κτήματα 

έν τή κοιλαδι τοΰ Ευρώτα, ενέμοντο δέ γαίας παραχωρηθείσας είς αυ

τούς κληρονομικώς· έν πολέμφ δέ είχον ίσοτιμίαν συνεκστρατεύοντες 

και συμπολεμούντες μετά τών Σπαρτιατών, ήσχολοΰντο δμως είς όλα 

τά διάφορα επαγγέλματα καί τήν έμπορίαν, τά δποία ήσαν άπηγορευ-

μένα είς τους Σπαρτιάτας. Έτέρωθεν δ'μως αί βιοτικαί άνάγκαι έπίε-

σαν τους Σπαρτιάτας νά δεχθώσιν έν αύτη τή Σπάρτη βιοτέχνας πε

ριοίκους, έξασκοΰντας τάς απαραιτήτους καί είς στοιχειώδη συνοικι-

σμόν τέχνας, καπήλους, αρτοποιούς, μαγείρους, μικρεμπόρους κλπ. Σύν 

τω χρόνφ δέ αυξανομένων τών αναγκών καί έλαττουμένου τοϋ αριθμού 

(70) Ό ρ α περί φυλών 94αΙ κωμών κατωτέρω 
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τών Σπαρτιατών κατέστησαν οί περίοικοι τό κυριώτερον άστικόν στοι

χείον. Είχον δέ καί ιδίας κοινότητας, ών τήν διοίκησιν είχον αύτοι μό

νοι καί ούτω δέν κατίθ}.ίβοντο, ούτε επομένως ήσαν δυσ'Γρεστημένοι, 

διότι δέν συμμετείχον είς τήν διοίκησιν τής Σπαρτιατικής πολιτείας. 

Γνωρίζομεν δ'μως δτι κατ' έτος έστέλλοντο είς Κύθηρα προς διοίκησιν 

τών τής νήσου Κυθηροδίκης, δ'στις έν εύρεθείση επιγραφή έν Κυθήροις 

λέγεται Αρμοστής «Μέανδρος Άρμοστήρ». Καί δ Θουκ. Δ' 53 γράφει 

«καί Κυθηροδίκης αρχή εκ τής Σπάρτης διέβαινε κατ' έτος. Όπλιτών 

τε φρουράν διέπεμπον άεί καί πολλήν έπιμέλειαν έποιοΰντο». Καί δ Η 

σύχιος: «Κυθηροδίκης αρχή τις τά ξενικά διοικούσα. Επειδή δέ καΐ 

άλλοθεν γνωρίζομεν δ'τι τσαν είκοσιν Άρμοσταί Λακεδαιμονίων έκ τής 

μαρτυρίας τού σχολιαστού είς Πίνδαρον Όλυμπ- Σ Τ ' 154: «ήσαν δέ 

Άρμοσταί Λακεδαιμονίων ε'ίκοσΐ», συνδυάζοντες ταϋτα συνάγομεν με

τά πολλής πιθανότητος, δ'τι οί εί'κοσιν άρμοσταί ήσαν μόνιμοι καί τακτι

κοί προς διοίκησιν τών περιοίκων πόλεων, άλλοι ούτοι διάφοροι τών εκ

τάκτως αποστελλομένων είς τάς εκτός τής Πελοποννήσου συμμάχους 

πόλεις, οι' ών διώκουν οί Σπαρτιάται ταύτας μετά φρουρών καταλύ-

οντες τά πολιτεύματα καί καθιστάντες ολιγαρχίας ύπό τύπον δεκα-

δαρχιών. 

Ο ί Είλωτες 

Οί δέ Είλωτες είναι μεταξύ ελευθέρων καί δούλων, διότι ήσαν δού

λοι τής γής καί τού Βτιμοσίου καί ουχί τών ιδιωτών, διά τοΰτο δέ καί 

είς τόν άναδασμον τής γής συνδιεμοιράζοντο καί ούτοι και ανήκον είς 

εκείνον τόν Σπαρτιάτην, είς όν άνηκε καί ό κλήρος, άλλ' δμως δέν εί-

χον έξουσίαν ούτε νά πωλήσωσιν αυτούς, ούτε νά απελευθέρωση τις, ού

τε νά φονεύση, ώς είχεν έξουσίαν δ κύριος τών δούλων έν άλλαις πόλε-

σιν. Ή τύχη δέ τών ειλώτων ττο ούτω πικρά, ώστε τίοτέ μεταξύ τών 

ειλώτων καί τών Σπαρτιατών δέν υπήρξε φιλία, διότι οί μέν έθεώρουν 

τους Σπαρτιάτας ώς τυράννους στερήσαντας αυτούς τήν έλευθερίαν καί 

τά αγαθά καί έπεθύμουν έκδίκησιν, οί δέ έθεώρουν τους είλωτας ώς έκ 

γενετής εχθρούς το^ν καί φοβούμενοι αυτούς έζήτουν διά φόβου καί τρό

μου νά καταδαμάζωσιν πολλάκις δ'μως καί ήλευθέρωσαν οί Λακεδαι

μόνιοι, ή τόν μέγαν αριθμόν αυτών ίδόντες, ή εαυτούς αδυνάτους, συναι-

σθανθέντες ή ώφεληθέντες παρ' αυτών σημαντικώς ή πωλήσαντες είς 

αυτούς τήν έλευθερίαν, ώς συνέβη τοΰτο έπί Κλεομένους ώς λέγει ό 

Πλούτοιρχος (71). «Κλεομένης τών ειλώτων τους πέντε μνάς άττικάς 

(71) Κλεομ. 22. 
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καταβαλόντας ελευθέρους έποίει». Πολλοί δέ τών ειλώτων ήσαν ευπο-

ρώτεροι τών κυρίων των, διότι έκ τών προϊόντων τής γής ήσαν υπόχρε

οι νά καταβάλλωσι «άνδρί μέν έβδομήκοντα κριθής μεδιμνους, γυναικι 

δέ δώδεκα καί τών υγρών καρπών αναλόγως τό πλήθος». Τα δε λοιπά 

διέθετον κατ' άρέσκειαν (72). 'ΐίσχολοΰντο δέ είς διάφορα έ'ργα οΊχοοο-

μοΰντες οϊ-χ,ους καί διάφορα οικιακά καί αγροτικά σκεύη κατασκευαζον-

τες. Έ ν πολέμφ δέ συνεξεστράτευον μετά τών κυρίων ώς ψιλοί, είς 

έκτακτους δέ περιστάσεις και ώς δπλίται. Πάντοτε προσείχον οί Σπαρ

τιάται μή άποστατήσωσιν οί είλωτες, δ'περ καί συνεβαινεν ένιοτε. 

Επειδή δέ, ώς φαίνεται, κατά γενικήν γνο')μην ή αρχαία πόλις "Ε

λος ύπήρξεν ή Εστία έπί τίνα χρόνον τών αποστάσεων, έλαβον το ό

νομα τών ειλώτων άπό τής πόλεως εκείνης, τό όποιον Ονομα έχρησι-

μευσεν έκτοτε προς δήλωσιν απάντων τών διά τών δ'πλων ύποταχθεν-

των καί τήν έλευθερίαν άποβαλόντων αγροτών. Οί κάτοικοι δμως τής 

πόλεως "Ελους εχαλοΰντο Έλείται ή Έλεάται ή "Ελειοι. 

Έκτος δέ τών ανωτέρου τριών τάξεων άνεπτυχθησαν κατά μικρόν 

καί διάφοροι άλλοι βαθμοί. Ούτως οί Σπαρτιάται διηρέθησαν είς ομοί

ους καί ύπομείονας· καί είς μέν τους ομοίους ανήκον δ'σοι ύπέμεναν α

κριβώς τήν άγωγήν τών πολιτών, είς δέ τους ύπομείονας, δσοι έκόν-

τες ή άκοντες άπέφευγον τήν άγωγήν τών πολιτών. 

Μοθακες δέ ήσαν ελεύθεροι μέν, ουχί δ'μως Λακεδαιμόνιοι, άνα-

τρεφομενοι μετά τών υίών τών Σπαρτιατών καί μετέχοντες τής αυ

τής αγωγής· διά τοΰτο δέ καί σύντροφοι ή τρόφιμοι αυτών λέγονται. 

Οί τοιοΰτοι λοιπόν ήσαν πολίται διά μόνης τής αγωγής καί ήσαν υι

οί ξένων ή Ειλώτων ή νόθοι έξ Είλωτίδων καί είχε τό δικαίωμα έκα

στος Σπαρτιάτης νά τρέφη ένα ή πλείονας έν τή οικία του. Άνδρα-

γαθήσαντες δέ εφθανον εις μεγάλας τιμάς ώς δ Λύσανδρος, Καλλι-

κρατίδης καί Γύλιππος οί στρατηγοί· 

"Ομοιοι δέ προς τούτους ήσαν οί Μόθονες, υιοί δούλο^ν έν τή οικία 

γεννώμενοι και οίκογενείς καί τρόφιμοι καλούμενοι καί άνατρεφόμε-

νοι κατά τήν Σπαρτιατικήν άγωγήν ώς οί Μόθακες. Νεοδαμώδεις δέ 

ήτοι νέοι πολίται ελέγοντο όσοι τών ειλώτων άπηλευθερούντο παρά 

τής πόλεως ένεκα άνδραγαθίας ή καί ανάγκης, ώς συνέβη έπί τοϋ 

Πελοποννησιακοΰ πολέμου καί βραδύτερον, δ'τε οί συχνοί καί πολυχρό

νιοι πόλεμοι είχον όλιγοστεύσει τους πολίτας. 

(72) Πλουτ. Λυκ. 4 
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' Αναδαβμδς της Γ η ς 

Ό Λυκοΰρκος ίνα είσαγάγη τήν ισότητα είς τήν Σπάρτην συν-

έπεισε τους κατοίκους νά διανεμηθώσιν έξ αρχής τήν χώραν καί οΐ μέν 

τών Σπαρτιατών κλήροι άνέβησαν είς 9000 χιλιάδας, οί δέ τών περίοι

κων είς τριάκοντα χιλιάδας πάντες ι'σοι ώς μερίδες αδελφών. Ή τ ο δέ 

άπηγορευμένον διά νόμου νά πωλήση ή νά διανείμη ή νά υποθήκευση τις 

τόν κλήρόν του, δστις μετέβαινε μόνον είς έ'να, ό όποιος ήτο ύπόχρεως νά 

συντηρή καί τά λοιπά μέλη τοϋ οϊχου φέρων καί τό άνάλογον του εις τά 

συσσίτια. 

Η ίσοτης όμως αΰτη δέν διετηρήθη έπί πολύ, διότι τινές τών ο'ίκων 

διά πολυτεκνίαν έπτώχευσαν, άλλοι δέ πάλιν πολύ έπλούτισαν κληρονο-

μοΰντες κλήρους εκλιπόντων οίκων, ώστε συνέβη νά μείνη ή χώρα ιδιο

κτησία ολίγων, μάλιστα μετά τόν μέγαν σεισμον τοΰ 466 π. Χ. και τήν 

έπακολουθήσασαν τφ 464 έπανάστασιν τών ειλώτων καί τόν ύστερον 

Πε7νθποννησιακόν πόλεμον. Καί μέτρα μέν προληπτικά ύπήρχον ή υιο

θεσία καί ή άδεια τοΰ νά νυμφεύωνται τήν αυτήν γυναίκα περισσότεροι 

αδελφοί ώς λέγει δ Πολύβ. 12, 6 «παρά μ.έν γάρ τοις Λακ. καί πάτρι

ον ήν καί σύνηθες τρείς άνδρας έ'χειν γυναιχα καί τεσσάρας, ποτέ δέ καί 

πλείους αδελφούς Οντας καί τέκνα τούτων είναι κοινά». Προσέτι δέ ή 

άποστ6}·.τ\^ αποικιών καί δ περί έπικλήρων νόμος δηλ. έπίκληρος έλέγετο 

ή ορφανή καί μή έχουσα αδελφούς, τήν οποίαν μετά τών κτημάτων αυ

τής έκληρονόμουν οί πλησίον συγγενείς, οίτινες τσαν υπόχρεοι νά τήν 

νυμφευθώσι και νά τεκνοποιήσωσιν έξ αυτής, τά δέ τέκνα δέν ανήκον ε\ς 

τόν οίχον τοΰ ανδρός, άλλα τής γυναικός, ίνα μή έξαφανισθή δ οίχος, κα

τά δέ τόν Μύλλερον, τάς τοιαύτας ένυμφεύοντο καί οί μή έχοντες ιδί

ους τύάιρους. 

Ά λ λ α πάντα τά μέτρα ταΰτα ευρέθησαν ανεπαρκή καί έπι Αριστο

τέλους δ αριθμός τών πολιτών ήλαττοΰτο περισσότερον καί εξέπεσε και 

ή πολιτεία, διότι ή άνισότης τής περιουσίας επέφερε τήν ανισότητα τών 

πολιτικών δικαιωμάτων, καθ' Οσον, ώς εϊπομεν, μόνοι μετείχαν τής πο

λιτείας όσοι μετείχον καί τής Σπαρτ. αγωγής καί τής λοιπής διαίτης, 

άλλ' ή πτώχεια -ήνάγκασε πολλούς νά μ-εταβάλωσι δίαιταν, νά μή μετέ-

χωσιν είς τά συσσίτια, ώς μή έχοντες νά καταβάλωσι τό άνάλογον αύ-

τοΐς, νά μή άπέχωσι τών άπηγορευμένων τοις Σπαρτιάταις βάναυσων 

τεχνών, όπως ασχολούνται μόνον εις τά πολεμικά γυμνάσια και δηρέθη-

σαν εις ομοίους καί ύπομείονας ήτοι τελείους καί μή τελείους πολίτας. 
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Ή άγωγη τών τιολετών 

Οί Σπαρτιάται, επειδή ήσαν ξένοι κατακτηταί, πολύ όλιγωτεροι 

τών περιοίκων καί τών ειλώτων καί ήσαν μισητοί προς τους Ιθαγενείς 

καί ίδίως προς τους Είλωτας, εΐχον ανάγκην νά στηρίξωσι την ύπαρ-

ξίν των καί τήν άσφάλειαν των και τήν όλιγανΟρωπίαν των διά τής 

πολεμικής υπεροχής καί είς αυτό ετεινεν ή αγωγή τών πολιτών καί 

ή πόλις των ήδύνατο νά θεωρηθή ώς έν πολεμικόν στρατόπεδον. Ή 

αγωγή δέ τοΰ Σπαρτιάτου ήρχιζεν ευθύς ώς έγεννάτο τό βρέφος, διότι 

ελουον αυτό δι' οϊνου καί έπί άσπίδος εφερον αυτό εις τήν Λέσχην, Οπου 

οί πρεσβύτατοι τών φυλετών έξήταζον αυτό καί, αν μέν εύρίσκετο κα-

χεκτικόν, έρρίπτετο είς τους άποθέτας ήτοι τόπον βαραθρώδη παρά τόν 

ΐαυγετον «ώς ούτε ζήν αύτώ άμεινον ούτε τής πόλεως τό μή καλώς 

ευθύς έξ αρχής προς εύεξίαν καί ρώμην πεφυκώς» (73). Τήν γνώμην 

ταύτην ουχί άπιθάνως άποκρούουσι πολλοί ιστορικοί παραδεχόμενοι δτι 

τά μή αρτιμελή νεογνά παρεδίδοντο είς φιλάνθρωπους περιοίκους προς 

άνατροφήν. "Εζων έν μέσφ αυτών διότι ή σκληρότης αΰτη καί απαν

θρωπιά δέν συμβιβάζονται προς τό πνεύμα τής Λυκούργου πολιτείας, 

και μόνον άπεμακρυνοντο οί ανάπηροι τού στρατοπέδου τής πόλεως, 

το όποιον έξεπροσώπει τήν ύγείαν καί τήν ρώμην. "'Άν δέ εύρίσκετο 

αρτιμελές καί υγιές παρεδίδετο είς τους γονείς ίνα άναθρέψωσιν αυτό 

μέχρι τού 7ου έτους μέ έπιμέλειαν και τέχνην άνευ σπάργανων καί κα

θιστών αύτο εύκίνητον καί εύμορφον καί σ.φοζον εις σκότος καί έρημίαν. 

Μετά δέ τήν πάροδον τών 7 ετών παρελάμβανε τόν παίδα ή πόλις καί 

κατέτασσεν αυτόν είς τάς άγέλας, βούας καλουμένας, Οπου άνετρέφετο 

υπο αύστηράν καί σκληράν δίαιταν. Δηλαδή παρελάμβανεν αυτούς ό 

παιδονόμος καλούμενος, δ'στις κατέτασσεν αυτούς είς τίνα ί'λαν, ήτις 

ήτο μέρος τής βούας ήτοι τής αγέλης, τής οποίας ήρχεν ό βουαγός, τής 

δέ ίλης δ ίλαρχος εκλεγόμενος έκ τών ύπέ ρτά 20 έ'τη γεγονότων. 'Ε-

χωρίζοντο δέ οί έν τοις βούαις τεταγμένοι είς τρείς τάξεις, τους παίδας 

τους άγοντας άπό 7—18 ετών ήλικίαν, είς τους μελείρενας, τους άπό 

18 μέχρι τοΰ 20 καί είς τους είρενας, τους ύπερβάντας τό είκοστόν έτος 

μέχρι τοΰ 30οΰ, έκ τούτων δέ τών τελευταίων οί μέν νεώτεροι έκαλοΰν

το πρωτειρενες, οί δέ πρεσβύτεροι σφαιρείς. 

Καίτοι δέ οί προεστώτες τών βουών καί τών ίλών είρενες έπεσκό-

πουν τους ύπ' αυτούς παίδας καί έφηβους νουθετούντες καί κολάζοντες 

(73) Πλουτ. Λυκ. 16. 
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τους άμαρτάνοντας, δ'μως κατά κανόνα μεθ' έκαστου παιδός συνανε-

στρέφετο εις τών νέων π̂ ός παιδείαν αύτοΰ. Οΰτω δέ συνήπτον αμφό

τεροι φιλίαν άδελφικήν παρατεινομένην καί πέραν τού τεταγμένου χρό

νου τής αγωγής. Καί δ μέν νέος έκαλείτο διά τήν σχέσιν του ταύτην 

προς τόν παίδα είσπνήλας δ δέ παίς άΐτας καί έθεώρουν μέν τήν τοιαύ-

την σχέσιν ώς τήν τοΰ έραστοΰ προς τόν έρώμενον, άλλ' ήθελον ταύτην 

άγνήν καί άμεμπτον, τήν δέ διαφθοράν αίσχίστην ένόμιζον και αυστη

ρώς έτιμώρουν. Ό Πλούταρχος (74) λέγει: «δ δέ έγκληθείς ώς έπ' 

αισχύνη πλησιάζων άτιμος διά βίου ήν» καί δ Αιλιανός: «είτε γάρ 

μειράκιον έτόλμησεν ΰβριν ύπομείναι είτε εραστής ύβρίσαι, άλλ' ούδε-

τέροις έλυσιτέλεισεν τή Σπάρτη καταμείναι· ή γάρ τής πατρίδος 

απηλλάγησαν, ή, καί τό έτι θερμότερον, καί τοΰ βίου αύτοΰ (75). Ό 

δέ Κικέρων: «ΟΜΝΙΑ ΟΟΝΟΕΟϋΝΤ ΙΝ ΑΜΟΕΕ ^υVΕΝυΜ 
Ρ Ε Α Ε Τ Ε Κ δΤυΚΡΠΜ». Άπόδειξις δέ τής άθωότητος τοϋ πράγ

ματος είναι δ'τι κατά Πλούταρχον καί μεταξύ παρθένων καί γυναικών 

έπεκράτει τοιούτος έρως· Άλλα καί είς τήν πόλιν ήτο συμφέρων 

ό τοιούτος έ'ρως, δι' ο καί Ονειδος έλογίζετο, αν τις τών παί

δων δέν ήδύνατο νά κερδίση τήν άγάπην πρεσβυτέρου ώς λέγει δ Κι

κέρων έν ά: Ο Ρ Ρ Ε Ο Β ώ Ο ΕϋΙ88Ε ΑΝΤυΐ.ΕΝ8 ΟΕΝΤΙΒϋδ 

81 ΑΜΑΤ0ΪΙΕ8 Ν Ο Ν ΗΑΒΕΡΕΝΤ». Ό δέ εραστής ήτο υπεύθυνος 

διά τά αμαρτήματα τοΰ μ,ειρακίου ύπό τής πόλεως, ήτις ήθελε τοΰτον 

ύπεύθυνον έπιτηρητήν τών πράξεων εκείνου· δ'τι δέ καί είς τάς μάχας 

πολύ ωφέλιμος ύπήρξεν ό τοιούτος έ'ρως μαρτυροϋσι πολλοί τών πα

λαιών ώς Αθηναίος ΙΓ' «πολλάκις ή τών νέων ακμή καί τό προς 

αλλήλους έταιρικόν συμφρονήσαι πολλάς τυραννίδας καθείλεν». "Ο

θεν καί οί Λακεδαιμόνιοι πρό τών παρατάξεων έ'θυον είς τόν "Ερωτα 

νομίζοντες «θεόν είναι ελευθερίας, έ'τι δέ καί ομονοίας παρασκευαστι-

κόν». "Ετρωγον δέ πάντοτε λιτήν τροφήν καί έκοιμώντο έπί στρω-

μνής έκ στιβάδων έκ χόρτων καλαμωδών έν ύγρφ μόνων φυομένων 

καί καλουμένων σίδη, διό καί σιδήναι ελέγοντο άπό τοΰ χόρτου, έφ' 

ου έκοιμώντο, τάς στιβάδας δέ ταύτας άνευ μαχαίρας διά τών χειρών 

οί ίδιοι νά θραύωσιν είθίζοντο συλλέγοντες έκ τών παρά τάς ό'χθας τοΰ 

Ευρώτα φυομένων καλάμων, έφόρουν δέ τό αυτό έ'νδυμα θέρους καί χει-

μώνος καί περιεπάτουν ασκεπείς μέ κομμένην τήν κόμην καί ανυπόδητοι. 

'ΐίσκούντο δέ νά ύπομένωσι τήν πείναν, τήν δίψαν, τό ψΰχος, τόν 

καύσωνα ώς καί τάς ανηλεείς μαστιγώσεις μέχρις αίματος, τάς έπιφε-· 

(74) Λακ. ΈΛίτηδεύμ. σελ. 248. (75) Ξενοφ. συμπόσ. 8,35 
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ρούσας τόν θάνατον ενίοτε έπί τοΰ βωμοΰ τής Όρθείας Αρτέμιδος. 

Ό άγων δέ ούτος έπί τοϋ βωμού διαμαστίγωσις καλούμενος έγίνετο 

δι' δ'λης τής ημέρας- άμιλλωμένων προς αλλήλους τίς ήθελεν υπομείνει 

έπι πλείονα χρόνον τάς πληγάς. Οστις καί βωμονίκης άνεκηρύσσετο 

καί έστεφανοΰτο. Καί επομένως άπέβαινον οΰτω λιτοί καί καρτερικοί 

καί άτρομοι. 

"Ητο δέ συγχωρημένον είς αυτούς νά κλέπτωσι φαγώσιμα και 

είς αυτά τά συσσίτια πανούργως παρεισδύοντες· καί συλλαμ,βανομε-

νοι μέν έπ' αύτοφώρφ έτιμωροΰντο ουχί διά τήν κλοπήν, άλλα οια την 

αδεξιότητα· καί ταϋτα ίνα συνειθίζοντες κατορθώνουν νά εξαπατούν 

έν πολέμφ τους πολεμίους καί επομένως διά τής ασκήσεως ταύτης 

άπέβαινον πανούργοι και πολυμήχανοι. "Ενεκα δέ τών μακρών επίπο

νων ασκήσεων είχον τό σώμα ρωμαλέον, νευρώδες καί χαλύβδινον. 

Επειδή τισν.οΰντο διαρκώς είς τά δπλα καί τάς στρατιωτικας ασκή

σεις καί έπί 40 ετη άπό τοϋ 20 έως τοΰ 60 στρατευόμενοι, διεξήγον 

πλείστους πολέμους, οϊτινες έν τή άρχαιότητι ήσαν πολύ περισσότεροι 

τών σημερινών, άπέβαινον εμπειρότατοι πολεμισταί. Πρό τής μάχης 

δέ έκτενίζοντο καί έφόρουν στέφανον έπί τής κεφαλής καί ίμάτιον 

πορφυροϋν, διότι κατά Πλούταρχον λακ. «άμα μέν γάρ χρόα (ή ερυ

θρά) έδόκει αύτοίς ανδρική είναι, άμα δέ τό αίματώδες τοϋ χρώματος 

πλείονα τοις άπείροις φόβον παρείχεν αν δέ τις πληγή διαλανθάνειν». 

Καί έν γένει έκαλλωπίζοντο επιμελώς δι' εορτάσιμου στολής, ήδον 

άσματα εύθυμα θεωροΰντες τόν πόλεμον ώς έορτήν καί πανήγυριν. Τοι

ούτοι δέ ό'ντες κατεφρόνουν τους άλλους λαούς, οϊτινες δέν είχον τάς 

αύτάς σωματικάς καί πολεμικάς άρετάς. 

Πνεομ,ατικί] μόρφωβις 

Ώς προς τήν πνευματικήν μόρφωσιν και τό ήθος έδιδάσκοντο νά 

είναι σεμνοί, νά σέβωνται καί ,τιμώσι τους γέροντας έγειρόμενοι, έάν 

έκάθηντο καί ίσταντο σεμνοί, άφωνοι καί ακίνητοι, οσάκις συνήντων 

γέροντας καί άπεκρίνοντσ μόνον ερωτώμενοι δι' αποκρίσεων βραχειών 

καί ευφυών, είς τόν όποιον τρόπον άποκρίσεως έδιδάσκοντο καί τοΰτο 

συντόμως καί εύφυώς άποκρίνεσθαι έλέγετο λακωνίζειν ή λακωνι-

σμός. Τήν δέ εύφυά καί έπίκαιρον μετά πικρίας καί χάριτος μεμειγμέ-

νην βραχυλογίαν, έγυμνάζοντο ό'χι μόνον είς αποκρίσεις καί έν λόγοις 

καΐ έν ταίς δμιλίαις ταίς κοιναίς, άλλα καί είς τά συσσίτια φοιτών-

τες χωρίς νά λαμβάνωσι μέρος.ήκουον πολιτικούς λόγους, τους οποίους 

άπηγορεύετο νά κάμωσι γνωστούς εξερχόμενοι καί ούτω εξηγείται ή 
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μεγάλη τών Σπαρτιατών εχεμύθεια είς τό κρυπτόν τής πολιτείας. 

Έγυμνάζοντο δέ καί νάσκώπτωσιν άνευ βωμολοχίας καί σκωπτώμε-

νοι νά μή άγανακτώσι. Καί τό άνέχεσθαι σκώμματος λακωνικόν ήτο. 

Καί ώς λέγει δ Πλάτων είς Πρωταγόραν: «τό λακωνίζειν πολύ 

μάλλον έστι φιλοσοφείν ή φιλογυμναστείν»· Άπό παιδικής ηλικίας 

διδασκόμενοι μόνον γραφήν καί άνάγνωσιν, ύστερότερον δμως καί ύψη-

λοτέρας γνώσεις, άπεστήθιζον τμήματα τών ποιημάτων τοϋ Όμη

ρου καί πάν ο,τι εμπνέει τήν άγάπην προς τήν πατρίδα καί τόν υπέρ 

αυτής θάνατον, τήν περιφρόνησιν δέ προς τους δειλούς καί άφιλοπά-

τριδας καί άπεστήθιζον τάς ρήτρας τοΰ Λυκούργου ίνα άπό τής τρυ-

φεράς ηλικίας μάθωσι νά ύπακούωσιν τυφλώς είς αύτάς· διότι δ νο

μοθέτης δέν άπέβλεψε προς τήν τελείαν άρετήν καί τήν τελείαν δι-

καιοσύνην, άλλα μόνον προς μέρος αρετής, προς τήν πολεμικήν και 

ώς λέγει δ Αριστοτέλης «έσώζοντο μέν πολεμοΰντες, άπώλλυντο δέ 

άρξαντες διά τό μή έπίστασθαι σχολάζειν μηδέ ήσκηκέναι μηδεμ-ίαν 

άσκησιν έτέραν κυριωτέραν τής πολεμικής», καί κατά τόν ίδιον 'Αριστο

τέλην ή πολυέραστος αρχή έχει τοιαύτην φύσιν «χείρους απαντάς 

ποιείν τους χρωμένους αύτη». Διά ταΰτα καί οί Λακε

δαιμόνιοι οί πρότερον διώκται τών τυράννων καί τής κακοηθείας τοΰ 

Δήμου εγένοντο αυτοί τύραννοι καί ακρατείς καί κατεπάτουν τους νό

μους καί κατεφρόνουν τά πάτρια ήθη καί ανομία καί φιλοχρηματία κα

τέλαβε τους πολίτας. 

Ή ΙΜΕουβΕίκη καΐ ή Ποίησκς 

Ώς πάντες οί "Ελληνες οΰτω καί οί Σπαρτιάται έθεώρουν τήν 

μουσικήν σπουδαιότατον μάθημα, άλλ' ττο ή μουσική πάντοτε ή αρ

χαία καί πάτριος δωρική «ήπερ μόνη εστίν Ελληνική αρμονία» κατά 

Πλάτωνα. Γενναία ούσα καί διεγερτική θυμού καί φρονήματος μ.ετά 

λέξεως αφελούς. Είναι δέ τά μέλη τών Σπαρτιατών ή έπαινοι τών άγα-

θώς ζησάντων καί υπέρ πατρίδος αποθανόντων ή ψόγοι τών τρεσάντων 

ή παρορμήσεις τών ζώντων προς άρετήν ή εμβατήρια παρορμητικά είς 

θάρρος και περιφρόνησιν τοΰ θανάτου ή ύμνοι καί εύχαί προς τους θε

ούς, 'ϊπήρξαν 'δέ εκτός τών ξένων Τερίτάνδρου, Αλκμάνος, Θαλήτα, 

Τιμοθέου κλπ. καί ποΧλοΧ έπιχώριοι μελών ποιηταί ώς δ είς τών επτά 

σοφών τής Ελλάδος Χείλων δ Λακεδαιμόνιος καί δ έξ Άφΐ'δνών τής 

Λακωνικής καί ουχί έξ Άφιδνών Δήμου τής Αττικής, ώς κακώς λέ

γεται, δ περίφημος Τυρταίος καί άλλοι. Έδιδάσκοντο δέ πάντες νά 

αύλώσι και κιθαρίζωσι «διετήρησαν δέ μάλιστα τών Ελλήνων Αακε-
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μόνιοι τήν μουσικήν πλείστη αυτή χρώμενοι καί συχνοί παρ'̂  αύ

τοίς εγένοντο μελών ποιηταί, τηροΰσι δέ καί νΰν τάς αρχαίας ώδας 

επιμελώς πολυμαθείς τε είς ταύτας είσί καί ακριβείς» (76). Πλείο

νας δέ τών επτά χορδών δέν έπέτρεπον είς τήν κιθάραν ουδέ μετα&ο-

λάς άλλας εις τήν μουσικήν των «ούδαμοΰ γάρ κινούνται μουσικής 

τρόποι άνευ πολιτικών νόμων τών μεγίστων» (77). Διά ταϋτα και οι 

Σπαρτιάται μή άνεχόμενοι ούδεμίαν καινοτομίαν περί τήν κιθαρφοιαν 

έκρέμασαν ε'̂ς τήν Σκιάδα τήν τού Τιμοθέου τοΰ Μιλησίου, διότι προσ-

έθηκεν είς τήν έπτάχορδον κιθάραν καί άλλας τεσσάρας χορδάς (78). 

Επίσης δέ καί ό "Εφορος Έκπρέπης τό αυτό έπραξε τοϋ διασήμου κιθα-

ρωδοϋ Μυτιληναίου Φρύνιδος «σκεπάρνφ τάς δύο τών εννέα χορδών 

έξέτεμεν ειπών: «Μή κακούργει τήν Μουσικήν» (79). Ό Κος Κ. Ζη

σίου έν Σπαρτ. ήμερολογίφ τοΰ 1909 γράφει τά εξής: «Οί Σπαρτι

άται, ών ή πόλις νομίζεται στρατόπεδον πολεμιστών άξεστοιν πάρα 

τής χαλκιοίκου Αθηνάς τόν ναόν «ιερόν ίδρύσαντο τών Μουσών ότι 

τάς εξόδους έπί τάς μάχας ού μετά σαλπίγκων έποιοΰντο, άλλα προς 

τε αυλών μέλη καί ύπό λύρας καί κιθάρας κρούσμασι». Καί τους νέους 

έπαίδευον διά γενναίας ποιήσεως καί τής Δωριστί αρμονίας, τής πε-

οισέμνου ώστε κατά τά φειδίτια ποιητών ύψίφρονες ν' άκούωνται λό

γοι καί μουσική, χοροί δέ νά πληρώσι τήν Περσικήν στοάν καί τήν 

Σκιάδα καί τόν Πλατανιστάν έκ θαυμαστής έμμελείας. Έ κ τούτου 

και δ Τέρπανδρος έ'λεγε τήν Σπάρτην έπαινών δ'τι εκεί «αίχμά τε νέ

ων θάλλει καί Μ ώ σ α λίγεια» καί δ Πίνδαρος δ'τι «εκεί βουλαί γερόν

των καί νέων ανδρών άριστεύουσιν αίχμαί καί χοροί καί Μοΰσα καί 

Άγλ.αία-)^. Ποιούμενοι δέ τάς στρατείας ύπό τής λύρας καί τής κιθά

ρας τά κρούσματα πρό τών μαχών ούτε εις τόν "Αρην ή τήν Ένυώ 

•ούτε είς τήν Άθηνάν, τάς πολεμικάς θεότητας, προσέφερον θυσίας, 

άλλα είς τάς Μούσας ουχί μόνον ίνα τών ύμνων αυτών άξια πράξωσιν, 

άλλ' ίνα μηδαμώς ταράσσοντες τής τάξεως τό εύρυθμον δ.εξαγάγωσι 

τόν αγώνα τηρούντες αυτήν ώς τελείαν χορού άρμονίαν. 

Ό Όρχίίίοτικί} 

Καί τήν όρχηστικήν έδιδάσκοντο πενταετείς ό'ντες· έκτος δέ τής 

πυρίχης, ήτις ήτο πολλών είδών, έμάνθανον καί άλλα είδη χορών Κρη

τικών καί πατρίων πραρορμητικών προς άρετήν καί ώς αναφέρει δ 

Πλάτων Νόμ. β' «τριών χορών κατά τάς τρείς ηλικίας συνισταμέ-

(76) ΆΦήν. 14,33. (77) Ε. Πλάτ. πολιτ. Δ' (78) Παυσ. 3,12,8. 

(79) Πλουτ. •'Ανι,ς καΐ ιάηοφ*. λακ. σελ. 220. 
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νων έν ταίς έορταίς δ μέν τών αρχόντων αρχόμενος ήδεν: «άμμες 

ποκ' ήμεν άλκιμοι νεανίαι», ό δέ τών ακμαζόντων άποκρινόμενος έλε-

γεν: «άμμες δέ γ' είμέν είς δέ λής πείραν λαβε», ό δέ τρίτος τών παί

δων έλεγεν: «άμμες δέ γ' έσσόμεθα πολλφ κάρρονες». 

Τοΰ Τυρταίου παραθέτομεν έμβατήριον ποίημα καί ρυθμόν άναπαι-

στικόν: 

"Αγετ' ώ Σπάρτας ευάνδρου 2) κούροι πατέρων πολιητών 3) 

λαιςί μέν "Ιτυν προβάλλεσθε 4) δόρυ δ' εύτόλμως βάλλετε 5) μή φει-

δόμενοι τάς ζωάς 6) ού γάρ πάτριον τα Σπάρτί^. 

Τ α συαβίτςα 

Οί Σπαρτιάται συνενούμενοι είς ομίλους άπό 10—15 άντρων συν-

έτρωγον είς μίαν κοινήν τράπεζαν καί τά κοινά ταΰτα δείπνα έκαλοΰν

το συσσίτια ή φειδίτια, είς τά δποία έκαστος παρείχεν ίσην μερίδα, 

αλεύρου, τυροΰ, σύκων καί οϊνου. Ή κυρία τροφή δέ ήτο δ μέλας ζωμός 

συνιστάμενος έκ χοιρείου κρέατος μετά ο'ςους καί άλατος. Έλάμβα

νον δέ μέρος άδειπνοι είς τά συσσίτια υποχρεωτικώς άπαξ τής ημέρας 

πάντες οί έχοντες πολιτικά δικαιώματα πολίται καί αυτοί οί βασιλείς, 

οϊτινες διπλήν μερίδα έλάμβανον. «"Αγιδος γοΰν τοΰ βασιλέως ώς 

έπανήλθεν άπό τής στρατείας καταπεπολεμηκώς Αθηναίους, ^ουλο-

ιχένου παρά τή γυναικί δειπνείν καί μεταπεμπομένου, τάς μερίδας ούκ 

έπεμψαν οί Πολέμαρχοι» (80). Οί πολέμαρχοι δέ ήσαν καί τών συσσιτίων 

έπιστάται, οί δέ φαγόντες ο'ίκοι δέν ήδύναντο νά έ'λθωσιν είς τά συσσίτια, 

διότι επιμελώς άλλοι παραφυλάσσοντες τόν μή πίνοντα μηδέ εσθίοντα 

μετ' αυτών έκάκιζον ώς άκρατη καί προς τήν κοινήν άπομαλακιζόμε-

νον δίαιταν, έζημιοΰτο δέ καί ό φανερός γινόμενος (81). Ώ ς δέ εϊπομεν, 

εάν τις απέβαινε πτωχός ώστε νά μή δύναται νά παρέχη τά διά τά 

συσσίτια ώρισμένα άπέβαλε τά πολιτικά του δικαιώματα. Οί δέ συσ-

σιτοΰντες είς κοινήν τράπεζ^χν ελέγοντο σύσκηνοι καί συνεδέοντο διά 

στενής φιλίας. Οί δέ εξερχόμενοι είς κυνήγιον άπέστελλον μέρος είς 

τό συσσίτιον αν δέ τυχόν έθυσίαζον, άπέστελλον τεμάχια έκ τοϋ θύμα

τος. "Ινα δέ συσσιτώσι μέ εύχαρίστησιν καί εύθυμίαν προσελάμβανον 

ενίοτε ώς σύσκηνον καί άλλον τινά, αν ούτος κατόπιν εξετάσεως ήτο 

ευπρόσδεκτος ύπό όλων. '^Πσανδέ οί σύσκηνοι καί έν πολέμφ συμμαχη-

ταί αποτελούντες μετ' άλλων ομάδων τοιούτων συσκήνων ένωμοτίαν. 

Συμπόσια δέ δέν έπεδίωκον οί Σπαρτιάται, διότι τό μεθύειν καί κω-

(80) Πλοντ. Λυκ. 12. (81) Πλουτ. Λυκ. 10. 
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μάζειν εθεωρείτο αμάρτημα καί αυστηρώς έτιμωρείτο, δ δε μ.αγειρο̂ ;, 

τοΰ οποίου τό επάγγελμα ήτο διαδοχικόν έν Σπάρτη δ'πως και των 

αυλητών καί τών κηρύκων (82) μόνον ό'ξος καί άλας ελάμβανεν εις 

άρτισιν τοϋ κρέατος καί παρασκευήν έξ αύτοΰ ζωμού καί ουδέν άλλο, 

είδε μή έξεδιώκετο. «Οΰτ' αν άπ' αγρών ίδοις ούτ' έν άστεσιν δσων 

Σπαρτιάταις μέλει συμπόσια» (83). 

Καί δέν παρείχον τά συσσίτια μόνον τοΰ σώματος την άρμοζουσαν 

τροφήν είς τόν στρατιωτικόν βίον τοΰ Σπαρτιάτου, άλλα καί πνευμα

τικήν σωφροσύνης διδασκαλίαν, διότι καί περί τών τής πόλεως πολύς 

λόγος έγίνετο. Διά τοΰτο δέ καί άπηγορεύετο ρητώς νά διακοινώσωσί 

τι τών εκεί είρημένων οί μετέχοντες αυτών, καί είς τους παίδας δέ 

συνεχώρουν τήν είς αυτά εϊσοΒον ίνα γυμνάζωνται είς τήν άκρόασιν 

καί τήρησιν τών πολιτικών λόγων. « Ό Λυκούργος έν τή Σπάρτη άνέ-

μειξε παιδευεσθαι τά πολλά τοις νεωτέροις ύπό τής τών γεραιτέρων 

εμπειρίας καί γάρ δή επιχώριον ήν έν τοις φιλιτίοις λέγεσθαι, ο,τι αν 

καλώς τις έν τή πόλει ποιήση» (84). «Είς δέ τά συσσίτια καί παίδες 

έφοιτων ώσπερ είς διδασκαλεία σωφροσύνης αγόμενοι καί λόγων ήκρο-

ώντο πολιτικών καί παιδευτάς ελευθερίας έώρων, αυτοί τε παίζειν 

είθίζοντο καί σκώπτειν άνευ βωμολοχίας καί σκωπτόμενοι μή δυσχε-

ραίνειν. Σφόδρα γάρ Λακωνικόν και τοΰτο έδόκει είναι· σκώμματος 

άνέχεσθαι· μή φέροντα δέ έξήν παραιτείσθαι καί δ σκώπτων πέπαυτο, 

Τών δέ είσιόντων δείξας δ πρεσβύτατος τάς θύρας: «Διά τούτων (φη-

σίν) έ'ξω λόγος ούκ εκπορεύεται». Έκαλοΰντο δέ τά συσσίτια, ώς εί-

πομεν, καί φειδίτια καί φιλίτια, έν δέ τή Κρήτη έκαλοΰντο άνδρια. 

Βεβαίως είς τάς γυναίκας άπηγορεύετο ή συμμετοχή εις τά συσσί

τια (85). Ό τοιοΰτος θεσμός, καθ' ό θεσμός -Βημοσίου δικαίου, έπρεπε 

νά υπάγεται είς τάς δημοσίας δαπανάς, δπως έγίνετο έν Κρήτη. Έ ά ν 

τά ̂ συσσίτια ύπτιγοντο εις τάς δημοσίας δαπανάς, δ δι' αυτών επιδι

ωκόμενος σκοπός ήθελεν έπιτευχθή, άνευ επιβλαβών αποτελεσμάτων 

άλλων. Δυστυχώς δμως^είχεν δρισθή δ'τί έκαστος τών συσκήνων ώφ 

λε νά είσφέρη τό μερίδιον του. Επειδή δυιωο ά'παντεί ο? Αηο̂ Λ/ί̂ =·'' Ξίσφ̂ ερη το μερίδιον του. Επειδή όμως άπαντες οί δμοτράπεζι 

δέν ήσαν έξ ίσου πλούσιοι, ή απόλυτος ίσότης τοΰ βάρους χατέληξ 

είς άδικίαν, πιεζοίχένων τών ε·νόντων ί1.̂ νηο-Γ̂ Λ«Μ .̂^̂.̂  .' .. ?. 

ωφει-

,01 

εν 
IV, πιεζόμενων τών εχόντων μικροτέραν περιουσίαν ή μεγα-

λειτέρας οίκογενειακάς^ύποχρεώσεις, άφ' οδ ήτο ανάγκη νά τρέφωνται 

έκ τών προσόδων τοϋ κλήρου καί οί έν τφ οίκφ (γυναίκες, θυγατέρες, άνή-

(82) Ήρόδ. 6,60 (83) Πλάτ. Νόμ. 1,637. 

(84) Ξενοφ. πολιτ. ΰ,ΰ-6 χαΐ Πλουτ. Λυκ. 10. (85) Πλάτ. Ν6ιμ. σελ. 781. 
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λικα τέκνα). Τήν δέ άδικίαν έκορύφωνε τό σχετικώς βαρύ τής εισφο

ράς, καθότι έκαστος Σπαρτιάτης «έφερε κατά μήνα άλφίτων μέδι

μνον, οϊνου χοάς οκτώ, τυρού πέντε μνάς, σύκων ήμιμναία πέντε, προς 

δέ όψωνίων μικρόν τι κομιδή νομίσματος» (86). Ά φ ' ου δέ ούτως 

είχον όργανωθή τά φειδίτια, ήσαν ασφαλείς τρόποι νά γίνωνται οί μή 

εύποροι πένητες καί οί πένητες πενέστεροι. Αποτέλεσμα δέ ή απώλεια 

τών πολιτικών δικαιωμάτων καί τά ατοπήματα αυτά οφείλονται δι

ότι ή πολιτεία δέν ανέλαβε τάς δαπανάς καί ε'νεκα τούτου τοΰ λόγου 

τά συσσίτια εγένοντο μία τών κυριωτέρων αιτιών τής παρακμής τής 

Σπάρτης, όπου ή οικονομική άνισότης επέφερε τήν πολιτικήν ανισότη

τα, τήν έλάττωσιν τών πολιτών καί τάς εμφυλίους διχόνοιας. 

Άγωγ»! τών ηαρθένων και ντ>να6κών 

Καί αί παρθένοι Σπαρτιάτιδες άνετρέφοντο δημοσίςι ώς οί παίδες 

σχεδόν, διότι έξησκοΰντο κατά ομάδας είς τόν δρόμον, τήν πάλην, είς 

τό πήδημα, είς τήν βολήν δίσκων καί ακοντίων καί έσκλήρυνον τά 

σώματα αυτών, ώστε καί τά τέκνα έξ αμφοτέρων ίσχυρών, ανδρών 

και γυναικών, νά γεννώνται, ισχυρότερα. Ώ ς δέ οί νέοι οΰτω και αί 

παρθένοι γυμναί έγυμνάζοντο καί είς τινας έορτάς γυμναί έχόρευον 

καί έψαλλον παρόντων μάλιστα τών νέων καί θεωρούντων. Ά λ λ α καί 

ένδεδυμέναι. ήσαν σχεδόν γυμναί, διότι έφόρουν χιτώνα βραχύν μέχρι 

τοΰ γόνατος καί άρραφον προς τά πλάγια συγκρατούμενον μέ περόνας, 

διό περονήτις καί περονατρίς λέγεται δ σχιστός χιτών καί έ'ξωμος. 

"Ωστε δταν έβάδιζον έσηκώνοντο αί πτέρυγες αύτοΰ καί έγύμνωνον 

τους μηρούς, έξ ου καί φαινομηρίδες ελέγοντο αί Σπαρτιάτιδες κόραι. 

Διά δέ τήν πνευματικήν μόρφωσιν αυτών έδιδάσκοντο μουσικήν καΐ 

βραχυλογίαν εύφυά, τής δποίας δείγματα ήσαν σκώμματα προς τους 

άμαρτάνοντας καί εγκώμια μετά ωδής εις τους άξιους. Διά τοΰ τρό

που δέ τούτου ένέβαλλον ζήλον καί φιλοτιμίαν περισσότερον είς τους 

νέους παρά αί συμβουλαί τών γεροντότερων ενώπιον πάντων καί αυ

τών τών βασιλέων κατά τάς έορτάς. Οΰτω δέ άνατρεφόμεναι άπέβαλ

λον καί τόν φόβον καί τήν αίδημοσύνην τήν φυσικήν τοΰ θήλεος προς 

τό άρρεν καί έπληροΰντο άνδρικοΰ φρονήματος αληθείς άνδρογυναΐκες 

ένθουσιώσαι υπέρ πατρίδος καί πολεμικήν άρετήν είς τους άνδρας έμ-

πνέουσαι. «ή τάν ή έπί τάς» έ'λεγον είς τους προς πόλεμον έξερχομιέ-

νους υιούς παραδίδουσαι τάς ασπίδας, δηλ. ή ταύτην νά φέρης πάλιν 

(86) Πλουτ. Λυκ. 12. 
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νικητής ή έπί ταύτης νά σέ φέρωσιν ενΒο'ζ,ον νεκρόν. Ή δε ϋρασιόου 

μ.ήτηρ Άργιλεωνίς έπαινούντων τινών ξένων τόν Βρασιοαν οτι απε-

θανεν άξίως τής Σπάρτης άπεκρίθη: «καλός μέν καί αγαθός ήν Βρα

σίδας, πολλούς δέ άνδρας Λακεδαίμων έχει τήνου κάρρονας», καλυ

τέρους εκείνου δηλαδή (87). 

Μόνον τους άδόξως άποθανόντας έθρήνουν ώς ανάξια εαυτών και 

τής πατρίδος τέκνα. 

Ή καλλονίι τών γυναικών 

"Πσαν περίφημοι διά τήν καλλονήν αυτών αί Σπα^τιάτιδες καί 

ό "Ομηρος καλεί τήν Λακεδαίμονα καλλιγύναικα καί ουδείς αγνοεί 

τήν ώραίαν Έλένην. Ό Αριστοφάνης κάλλος καί ρώμην αυτών 

περιέγραψεν έν Λυσιστράτη στ' 78 «ώ φιλτάτη Λάκαινα, χαίρε, 

οίον τό κάλλος, γλυκύτατη, σου φαίνεται, ώς δέ εύχροείς, ώς δέ 

σφριγςί τό σώμα σου καν ταΰρον άγχοις». Καί χρησμός δέ, όν αναφέρει 

ό Στράβων σελ. 449 λέγει: «"Ιπττον Θεσσαλικήν, Λακεδαιμονίην δέ 

γυναίκα, άνδρας θ', οί πίνουσιν ύδωρ ιερής Άρεθούσης». Ό δέ Αθηναίος 

1 3,20 λέγει δ'τι «κατά τήν Σπάρτην θαυμάζεται μάλλον δ κάλλιστος 

καί γυνή ή καλλίστη, καλλίστας γεννώσης τής Σπάρτης τάς γυ

ναίκας». 

Διά τήν τοιαύτην δέ άγωγήν αυτών καί διά τήν συχνήν άπουσίαν 

τών άντρων εις τους πολέμους, ού μόνον ήρχον τοΰ οίχου αυτών απο

λύτως, άλλ' έξέτεινον τήν ίσχύν των καί είς τά πολιτικά καί έγένετο μι

κρόν καί κατ' ολίγον γυναικοκρατία(88)· Εξέπεσαν δέ καί είς άκολασίαν 

καί τρυφερότητα(89). Ενδύματα δέ αί ύπανδροι γυναίκες έφόρουν ταύτα 

προσθέτουσαι σκέπην ή καλύπτραν καί δέν έφρόντιζον πολύ περί ενδυ

μάτων καί κοσμημάτων καί μέχρι μέν τοΰ γάμου ετρεφον κόμην, 

μετά δέ τόν γάμον έκείροντο έν χρφ· «ού -κομάν έξεστιν, ουδέ 

•/ρυσοφορείν» κατ' αντίθεσιν προς τους άνδρας, οίτινες μέχρι 

μ.έν τοΰ 20οΰ έτους έκείροντο έν χρφ, στρατευόμενοι δέ ε

τρεφον κόμην καί πώγωνα καί μύστακα καί σιδηροϋν δα-

κτύλιον καί βακτηρίαν έφόρουν, προσέτι δέ τόν κοινόν τών Ελλή

νων κόσμον, τόν στέφανον καί μάλιστα πρό τής μάχης. Τό τρέφειν 

δέ καί έπιμελείσθαι κόμης εθεωρείτο καλλονή, δ'θεν καί ή λέξις εύ-

πλόκαμ-ος, έπίθετον τής ,Ηούς, τής Αρτέμιδος καί τών νυμφών, ξαν

θός δέ τής Δήμητρος, τοϋ Άχιλλέως, τοΰ 'Οδυσσέως, τοΰ Μενελάου. 

(87) Πλουτ. Λυκ. 25. (88) Πλοΰτ. 'Άνις Ζ'. (80) Πλάτ. Νόμ. Α'. 637. 
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Ό μέν Αριστοτέλης λέγει: «έν Λακεδαίμονι κομάν καλόν· ελευθέριας 

γάρ σημείον»· Ό δέ Πλούταρχος: «ή κόμη τους μεν καλούς ευπρεπέ

στερους δράσθαι ποιεί, τους δέ αισχρούς φοβερωτέρους». Κατά δια-

ταγήν δέ τών Εφόρων «κείρεσθε τόν μύστακα», εχοπτον τάς προς 

τό στόμα κατερχομένας τρίχας τοΰ μύστακος ίνα μή παρέχωσιν άη-

δίαν είς τους συνδειπνοΰντας κατά τά συσσίτια αί τρίχες έμβαπτό-

μεναι είς τόν μέλανα ζωμόν, άφ' ού μάλιστα δέν εΐχον ούτε κοχλιά-

ρ·α ούτε άπόμακτρα (πετσέτας). Φαίνεται δέ καί έκ παλαιών είκό-

νων οτι τόσον οί Σπαρτιάται, όσονκαί άλλοι φιλόκαλοι "Ελληνες έ'κει

ρον έμπροσθεν τόν μύστακα, ούχι δ'μως Ολον, είς τά άκρα αύτοΰ. 

Περί 2Ιτρατοΰ 

Τόνστρατόν δέ τών Λακεδαιμονίων άπε

τέλουν ού μόνον οί Σπαρτιάται, άλλα καί οί άλλοι Λακεδαιμόνιοι καί 

οί είλωτες, τήν καρδίαν δμως τοΰ στρατοΰ άπετέλουν οί Σπαρ

τιάται, οίτινες έστρατεύοντο άπο τοΰ 20οΰ μέχρι τοΰ 60οΰ έτους 

ττ\ς ηλικίας των, λεγόμενοι έμφρουροι καί έξεστράτευον ή πάντες ή 

τίνες κατά τήν ανάγκην. "Οπλα δέ τών Σπαρτιατών όπλιτών ήσαν, 

στολή ερυθρά, ώς έρρήθη, θώραξ χαλκοΰς, ασπίς χαλκή μεγάλη, ώς 

τήν περιγράφει ό Τυρταίος λέγων: «μηρούς τε κνήμας τε καί κάτω 

καί στέρνα καί ώμους δι' άσπίδος εύρείης γαστρί καλυψάμενος» δόρυ 

μακρόν. Ό δέ Κλεομένης έδίδαξεν αυτούς έπειτα «αντί δόρατος χρή-

σθαι σαρίσση» (ήτις ήτο μακρότατον δόρυ μακεδονικόν) «καί τήν 

ασπίδα φορείν δι' όχάνης μή διά πόρπακος», (90) ξίφος δέ βραχύ ξυή-

λη λεγόμενον καί περικεφαλαίαν έπί τής κεφαλής. Οί Σπαρτιάται 

έχώρουν είς τήν μάχην μετά έρρύθμου βήματος κατά πυκνούς στίχους 

συνήθως έπι 8 μακρών στίχων περιμένοντες ακίνητοι τήν διαταγήν 

τού βασιλέως. Οστις εύρίσκετο είς τήν τιμητικήν προς τά δεξιά θέ

σιν, έσταφανωμένος δέ έθυσίαζεν έλαφον προς τιμήν τών θεών, έπειτα 

έτόνιζε πολεμικόν άσμα, τόν παιάνα, τόν οποίον έπανελάμβανον έν 

χορφ οί πολεμισταί καί ύπό τους ήχους εμβατηρίου παιζομένου ύπό 

τών αυλητών έπροχώρουν μέ βήμα ρυθμικόν καί δρμητικόν. Έβάδιζον 

μέ τό δόρυ είς τήν δεξιάν καί τήν ασπίδα είς τήν άριστεράν και συ-

νεσφιγμένοι κατά στίχους ό είς έπί τοϋ άλλου ώστε νά προφυλάτ-

τωσιν αλλήλους καί μόνον οί τοποθετημένοι είς τά άκρα τής φάλαγ-

γος έμενον άπροφύλακτοι έχοντες τό έν μέρος άκάλυπτον καί διά τού-

(90) Πλουτ. Κλεομ. 11. 
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το εκεί ετασσον τους ισχυρότερους. Ούτω δέ έπέπιπτον κατά τοΰ εχ-

θροϋ συμπλεκόμενοι μετ' αύτοΰ σώμα προς σώμα μέχρις ου συνέτριβον 

αυτόν ή έ'τρεπον είς φυγήν, άλλ' δμως δέν κατεδίωκον έπί πολύ τους 

φεύγοντας ίνα μή κατά τήν δίωξιν διασπασθή ή φάλαγξ καί δεν εί

ναι δυνατόν νά προφυλάσσωνται αμοιβαίως. Μετά δέ τήν μάχην κατά 

τήν Έλληνικήν συνήθειαν άφήρουν τά δ'πλα τών νεκρών και συνη-

Οροιζον εϊς τι μέρος καί έστηνον ούτω τρόπαιον, δ'περ ήτο το σημείον 

τής νίκης. Καί οί άλλοι "Ελληνες έμιμήθησαν τους Σπαρτιατας είς 

τόν τρόπον τού μάχεσθαι, άλλ' ούτοι ήσαν γενναιότεροι καί ρωμαλεω-

τεροι έκ τής συνεχούς ασκήσεως. "Ωφειλε δέ δ Σπαρτιάτης η να φο-

νευθή ή νά νικήση, δ δέ φεύγων έκ τής μάχης ή ρίπτων τήν ασπίδα 

επανερχόμενος είς τήν Σπάρτην έγίνετο άτιμος καί δέν ήτο δεκτός 

ούτε εις τήν Έκκλησίαν ούτε εις τά συσσίτια, ώφειλε καθ' όδόν νά 

παραμερίζη καί πρό τών νεωτέρων, πάντες δέ περιεφρόνουν αυτόν και 

άπέφευγον ού μόνον νά τοις δίδωσι πΰρ καί ύδωρ, άλλ' ουδέ νά όμι-

λώσι προς αυτούς καί νά κάθηνται πλησίον. Τβρίζοντο δέ καί έκτυ-

ποΰντο χωρίς νά δύνανται νά καταφύγουν είς τήν δικαιοσύνην, και ή 

οικογένεια του δέ συνεμερίζετο τήν άτιμίαν καί αί θυγατέρες του δέν 

εύρισκον συζύγους. Ούτοι δέ είναι οί λεγόμενοι τρέσαντες. Τουναντίον 

οί άνδραγαθήσαντες έτιμώντο, αί δέ τιμαι τών ζώντων ήσαν έπαινοι, 

προεδρία, στέφανοι καί ζώνη σκυτίνη. Τών δέ αποθνησκόντων τσαν 

μνημεία, ατήλαι μετά γραφών, ανδριάντες καί κενοτάφια. 

Λκακρεσις του Χτρατοΰ 

Διηρείτο δέ δ στρατός είς 5 ή έξ μόρας, εκάστη μόρα είς πέντε 

λόχους, έ'καστος λόχος είς τεσσάρας πεντηκοστίας, έκαστη δέ πεν-

τηκοστύς είς τεσσάρας ένωμοτίας (91), Βραδύτερον δμως 404 π. Χ. 

έγένετο τις μεταβολή ώστε είς έκάστην μόραν ήσαν δύο λόχοι, 4 

πεντηκοστύες είς τόν λόχον καί δύο ένωμοτίαι είς τήν πεντηκοστύν. 

Επειδή δέ δ αριθμός τών έκστρατευομένων ηλικιών δέν ήτο πάντοτε 

δ αυτός διά τοΰτο δ αριθμός τών μορών κυμαίνεται άπό 600-1000 

άνδρας (92). Τό δέ ίππικόν άσήμαντον δν διηρείτο είς ούλαμούς, ών 

ίκαστος συνέκειτο έκ πεντήκοντα ιππέων προς φύλαξιν τών πτερύ

γων τοϋ στρατού. Οί δέ περί τόν βασιλέα τριακόσιοι εκλεκτοί έφηβοι, 

ιππείς καλούμενοι, ήσαν μάλλον πεζοί μαχόμενοι ώς δπλίται ώς οί 

έν Θερμοπύλαις περί τόν Λεωνίδαν. Περίφημον δέ τάγμα πεζών ήσαν 

(91) θουκ. 6,68. (92) Γίλβερτ σ. 87. 
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καί οί Σκιρίται λεγόμενοι έκ τής κατά τά δρια τής Λακεδαίμονος 

καί Αρκαδίας χώρας αυτών Σκιρίτιδος λαβόντες τό Ονομα, οίτινες 

ήσαν εξακόσιοι τόν αριθμόν εκλεκτοί καί είς τό άριστερόν τής φαλαγ-

γος κατατασσόμενοι. Σύσκηνοι τοϋ αρχιστρατήγου βασιλέως αποτε

λούντες τό πολεμικόν συμβούλιον, ήσαν οί εξ ηγεμόνες τών μορών, 

πολέμαρχοι ονομαζόμενοι, οί λοχαγοί, οί πεντηκοστήρες, οί ένωμο-

τάρχαι και οί ηγεμόνες τών ιππικών ταγμάτων, ίππαρμοσταί καλού

μενοι ώς καί οί τρείς ίππαγρέται, δηλ. οί ηγεμόνες τών περί τόν βα

σιλέα τριακοσίων ιππέων, έτι δέ οί δύο έφοροι, οϊτινες κατ' αρχάς πα-

ρηκολούθουν μόνον τό στράτευμα ούτε συσκηνούντες τφ βασιλεί ούτε 

πορευόμενοι προς αυτόν απρόσκλητοι. Προσέτι σύσκηνοι δύνανται νά 

θεωρηθώσι καί οί πύθιοι, οί μάντεις καί ιατροί, αύληταί και όλυμπιο-

νίκαι. 

Ουσίαί, σφάγια καΐ ίερα 

Πρό τοΰ δέ νά έκστρατεύσωσιν έ'θυον Διί τφ Άγήτορι 

καί έρωτήσαντες οΰτω έξεκίνουν, αν τά ιερά ήσαν καλά, άλλως δέ 

δέν έξεστράτευον καθώς καί όταν έτέλουν έορτήν καί μάλιστα τά 

Καρνεία, περί ών κατωτέρω θά γράψωμεν. Ίερεύς δέ τις τοΰ "Αρεως, 

πυρφόρος καλούμενος λαβών πϋρ άπό τοϋ βωμοΰ προηγείτο έπί τά 

δρια τής χώρας διατηρών άσβεστον τό πΰρ, εκεί δέ πάλιν θύσας δ βα

σιλεύς Διί καί Άθηνςί, αν καί ταύτα τά ιερά, άτινα ελέγοντο διαβα

τήρια, εγίνοντο χαλά, τότε ό βασιλεύς διέτασσε τήν διάβασιν τών 

δρίων ύπό τοϋ στρατού έ'χων μεθ' έαυτοΰ καί τόν πυρ̂ ιόρον Ιερέα, όστις 

καθ' δ'λην τήν έκστρατείαν διετήρει άσβεστον τό πΰρ άπό τών ιερών 

τούτων. Ιερά δέ ή σφάγια ελέγοντο μεν και αυτά τά σφαζόμενα προς 

θυσίαν ^φα, άλλ' ενταύθα δηλοί τά σημεία έκ τών κινήσεων τών 

σφαζομένων ζώων ή έκ τών σπλάγχνων αύτώ-̂ ;, τά δποία ήρμηνεύοντο 

ώς καλά ή ουχί. Έ ά ν δέ οί πολέμιοι δέν εφαίνοντο, οι μέν Σκιρίται 

καί μέρος τοϋ ιππικού έπορεύοντο προσκοπούντες τους πολεμίους, τό 

οε λοιπόν τοΰ στρατοΰ έστρατοπέδευεν έν κύκλφ, οπού δ βασιλεύς δι

έτασσε καί έγυμνάζοντο μέχρι τής ενάρξεως τής μάχης· "Οτε δέ 

ένεφανίζοντο οί πολέμιοι, δ βασιλεύς διέτασσε πάντας νά στεφανών-

ται καί αυτός έθυεν είς τάς Μούσας καί είς τήν άγροτέραν "Αρτεμιν 

κατά τήν συνήθειαν χίμαιραν ήτοι αίγα, οι δέ αύληταί ηύλουν τό 

έμβατήριον, συνήθως δέ Καστόρειον λεγόμενον μέλος και ψάλλοντες 

τόν πολεμικόν παιάνα ήρχιζον τήν μάχην ώς προηγουμένως έξεΟέ-

σαμεν. 
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Τί> ναυτικον τών ΙΕπαρτιατών 

Τό δέ ναυτικόν τών Λακεδαιμονίων ήτο ώς καί τό ίππικόν άσή

μαντον διότι έπί τών Μηδικών πολέμων οί Σπαρτιάται παρέταξαν 

κατά τήν έν Σαλαμίνι ναυμαχίαν μόνον δέκα έξ (16) νήας. Ά ν δέ 

έπί τών Μηδικών είχον τήν δ'λην ήγεμονίαν, αίτιον ήτο διότι τότε 

τσαν έν ακμή καί δύναμιν μείζονα είχον καί διότι οί Αθηναίοι έκ 

σωφροσύνης καί χάριν τής πατρίδος ηθέλησαν νά θυσιάσο^σι τήν φι

λοτιμίαν των. Άλλ' δ'μως καί οί Σπαρτιάται μετά τήν προδοσίαν τοΰ 

Παυσανίου 476 π. Χ. ήναγκάσθησαν νά άφήσωσι τήν ήγεμονίαν τής 

θαλάσσης είς τους Αθηναίους καί κατ' ολίγον νά περιορίσο̂ σι τήν 

δύναμίν των μόνον εντός τής Πελοποννήσου. Έπί δε τοϋ Πελοπον

νησιακού πολέμου απέκτησαν άξιόλογον ναυτικόν καί πολεμ,ικον λι

μένα είχον μετά φρουρίου αξιόλογο»», δ'στις ώνομάζετο μέν Γύθειον 

καί αυτός ώς καί ή πόλις, άπείχεν δ'μως τής πόλεως κατά Παυσα-

νίαν τριάκοντα σταδίους καί ήτο απέναντι τών τριών νησίδων είς 

τήν θέσιν Τρίνησα. Καί τό μέν φρούριον έχρησίμευε προς φύλαξιν 

τοΰ ναυστάθμου καί δπως κρατή είς ύποταγτ\ν τους πέριξ είλωτας. 

Τά δέ ερείπια έπί Παυσανίου ενομιζοντο ύπό τών περιοίκων δτι ήσαν 

ερείπια πόλεως Τρινάσου λαβούσης δήθεν τό όνομα έκ τών τριών απέναν

τι νησίδων. Οί Σπαρτιάται δ'μως καίτοι απέκτησαν στόλον, ήσαν χερσαίοι 

μόνον, διότι δέν έξεπαιδεύοντο είς τά κατά θάλασσαν καί διά τοΰτο 

τό πλήρωμα τών νηών άπετέλουν είλωτες καί άλλοι μισθοφόροι, ναύ

αρχοι δέ ήσαν οί βασιλείς μέχρι τοΰ προδότου Παυσανίου, έ'κτοτε 

δέ άφηρέθη τό αξίωμα τοΰτο άπό τους βασιλείς. Είχον δέ οί ναύαρχοι 

καί άντιναυάρχους, έπιστολείς λεγόμενους, είσεβίβαζον δέ έπί τών 

νηών δπλίτας Σπαρτιάτας καλουμένους έπιβάτας καί, δ'ταν συνεπλέ-

χοντο εις μάχην έπιβάλλοντες σιδηράς χείρας έπί τών πλοίων τών 

πολεμίων, έπολέμουν άπό τών καταστρωμάτων μεταβάλλοντες ούτω 

τήν ναυμαχίαν είς πεζομαχίαν. 

Καταχωρίζομεν δέ ένταϋθα προς συμπλήρο^σιν τών κατά τό ναυτι

κόν τής"Σπάρτης τήν έν τή τεσσαρακονταετηρίδι τοΰ Κ. Κόντου δημοσι-

ευθείσαν πραγματείαν ημών, έ'χουσαν ώς εξής: 

Περί τής θέσεως τών νεωρίων ?ι τοΟ ναυστάθμου τών 
αρχαίων ϋϊταρτιατών 

"Οτε πρό ετών τίνων υπηρετών έν Γυθείφ άνέλαβον νά διδάξω κα

τά τάς κατά Πέμπτην ώρισμένας έκδρομάς περί τών αρχαιοτήτων τοΰ 

Γυθείου, ήναγκάσθην νά συμβουλευθώ πάντας τους συγγραφείς άρ-
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χαίους τε καί νεωτέρους. Οσους έγίνωσκον δ'τι ήσχολήθησαν δ'πωσδή· 

ποτέ περί τοΰ αρχαίου Γυθείου, άλλ' έν τή έρεύνη μου ταύτη καί είς 

άλλα μέν πολλά ώς προς τήν τοπογραφίαν προσέκοπτον, ώς ήτο επό

μενον, ένεκα τής μεγάλης δυσκολίας, ήν παρέχει ή τοπογραφική με

λέτη, δπου δέν έ'χουσι γείνει συστηματικαί μελέται καί άνασκαφαί, 

μάλιστα δέ προσέκοπτον είς τόν προσδιορισμόν τής θέσεως τών Νεω

ρίων ή τοΰ Ναυστάθμου τής αρχαίας Σπάρτης, τό μέν διότι δέν άνε-

κάλυπτον ούδαμοΰ ίχνη αυτών, τό δέ διότι έκ τών περιηγητών δ μέν 

Παυσανίας ούδένα λόγον περί τούτων ποιείται, έκ δέ τών νωτέρων 

ξένων καί ημετέρων ουδείς περί τής θέσεως τών Νεωρίων τών Λακε

δαιμονίων είπε τι ώρισμένον καί πως διεξοδικόν, πάντες δ' απλώς άνα

φέρουσιν δ'τι ταϋτα ύπήρχον έν Γυθείφ. Καί έκ τών άρχαιολογούντων 

δέ οί μέν εθετον αυτά εις τόν Άνεμόμυλον κάτωθεν τής οικίας Μυλω-

νάκου, έτεροι δέ είς τόν Παλαιόμυλον, πάντες δέ εντός που τοΰ μεταξύ 

τούτων χώρου. 

"Οτε δέ έαρινήν τίνα ήμέραν μετά φίλου μού τίνος διεβιβάσθημεν 

διά λέμβου είς Τρίνησα προς διασκέδασιν καί διημηρεύσαμεν εκεί, πα-

ρετήρησα δ'τι μεταξύ τών τριών νησίδων καί τής ξηράς υπήρχε λιμήν 

ασφαλής καί έρωτήσας εμαθον δ'τι τφ ό'ντι πολλάκις τά πλοία προς 

άσφάλειαν εκεί καταφεύγουσι, μάλιστα δέ αί Άγγλικαί μοίραι οσάκις 

κατά τους άνά τήν Μεσογειον περίπλους αυτών είσέλθωσιν είς τόν 

Λακωνικόν κόλπον, δ'τι εκεί σταθμεύουσι καί διά τό βαθυλίμενον καί 

ασφαλές καί διά τήν εύχολον ΰδρευσιν έκ τοΰ εγγύς Βασιλοποτάμου· 

προσέτι δέ δτι είς τήν απέναντι παραλίαν ύπήρχον ίχνη προκυμαίας καί 

έπί τοΰ άνωθεν καί ανατολικώς αυτής υπερκειμένου λόφου ίχνη αρχαί

ων τειχών καί οικοδομημάτων. "Εκτοτε δέ εστράφη ή προσοχή μου είς 

τό μέρος εκείνο καί άπό ημέρας είς ήμέραν ένίσχύετο έν έμοί ή γνώμη 

δτι εκεί θά ήσαν τά περίφημα τών Λακεδαιμονίων Νεώρια καί διηνοί-

γοντο οι οφθαλμοί τής διανοίας μου καί ήρμήνευον πλέον σαφώς τίνα 

άσαφτ] πρότερον φαινόμενα χωρία αρχαίων συγγραφέων, ά κατωτέρω 

θά μνημονεύσωμεν. Μάλιστα δέ έτι μάλλον ένισχύθη ή γνώμη μου, 

'δτε έλθών κατά σύμπτωσιν τότε είς Γύθειον καί δ αξιότιμος συμπολί

της ημών κ. Γ. Στρατηγάκος, τέως δήμαρχος Κροκεών, μέ έβεβαίω-

σεν δτι καί ό λιμήν είναι ασφαλής καί ή αρχαία αμαξιτός οδός εκεί 

καταλήγει καί δ'τι τά ίχνη ταύτης πλεισταχού είναι καταφανή (93). 

(93) 2ηιμ. "Οτι δέ ή οδός η άπό Σπάρτης διά ταύτης της Μβεως παραλιακώς έ

βαινεν εΙς Γύ&ειον διέκρινε και δ ΡΟδΓΓΕβ, ενβα κατωτέρφ, γράφων: « Ή αρχαία 

οδός έκ Γυθείου εϊς Σπάρτην, άς άνο>τέρω παρετηρήΌη, ήκολοόΟει τήν διεύθυνσιν τής 
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"Οτι δέ έκείσε μετεφέρετο καί- εκείθεν έπεβιβάζετο δ έκ τοΰ κτήματος 

του είς θέσιν Ψ η φ ή λατομούμενος ονομαστός Κροκεάτης λίθος, ούτινος 

τεμάχια πολλά καί μέχρι τοΰδε έν τή παραλίςι εκείνη έ'κτοτε κατά τήν 

έπιβίβασιν άπομείναντα ύπάρχουσι, Τοΰ Κροκεάτου δέ τούτου λίθου 

έγίνετο πολλή χρήσις ύπό τών Ρωμαίων, δ'στις λίθος κατά Παυσα-

νίαν ήτο ουχί μία πέτρα συνεχής, άλλα πολλοί έχοντες σχήμα ποτα

μίων λίθων καί ό'ντες δυσεξέργαστοι, άν δέ άπαξ έξειργάζοντο, καθί-

σταντο επιτήδειοι καί είς έπικόσμησιν ναών, κολυμβηθρών καί λου

τρών, ώς τό όνομαστότατον τών έν Κορίνθφ Λουτρών ήν έπικεκοσμη-

μένον καί έξ άλλων λίθων καί έκ τοΰ Κροκεάτου. "Ινα δέ καί έξ αύτο-

ψίας βεβαιωθώ περί τούτων, μάλιστα δέ ίνα εξετάσω τά ίχνη τών έπι 

τής παραλίας τειχών, ετι δέ ίνα καταστήσω κοινωνούς τής γνώμης 

μου καί τόν σύλλογον τών καθηγητών καί μετ' αυτών συζητών καί 

εξετάζων έπιτοπίως καί παραβάλλων τά σχετικά τών αρχαίων συγ

γραφέων χωρία ή νά πεισθώ ασφαλώς καί εγώ καί πείσω καί τούτους 

καί οΰτω προσδώσω μείζον κύρος είς τήν γνώμην μου ταύτην ή του

ναντίον διακρίνων δυσκολίας καί αμφιβολίας αφήσω είς τόν χρόνον 

νά λύση τό ζήτημα τοΰτο δι' άλλου ευτυχέστερου είς τάς έρευνας άρ-

χαιοδίφου, προς τόν σκοπόν τοΰτον λέγω παρακαλέσας τόν σύλλογον 

τών καθηγητών μετέβημεν ήμέραν τινά καί διημερεύσαντες εκεί είδο-

μεν καί τά ίχνη τής αρχαίας όδοϋ τής καταληγούσης είς τήν θέσιν, 

ένθα ίχνη προκυμαίας σώζονται, καί τεμάχια Κροκεάτου λίθου εΰρο-

μεν, ων καί τίνα μεθ' ημών αυτών έλάβομεν, καί έπί τοΰ υπερκειμένου 

ανατολικώς λόφου ίχνη πλείστα τειχών καί άλλων οικοδομημάτων 

καί λατομείον, έξ ου προήρχετο τό ύλικόν τοΰ τείχους. Ή δέ θέσις τοΰ 

λατομείου, τό οποίον είναι πέτρα συνεχής καί τό όποιον ένεκα τής απο

κοπής καί αφαιρέσεως τού ύλικοΰ έσχηματίσθη είς κοίλωμα περιβαλ-

λόμενον ύπό τοϋ περικεκομμένου καί ανεκμετάλλευτου βράχου, ονομά

ζεται άγελαδόμανδρα καί φοραδόμανδρα, διά τό κλείειν εκεί αγελάδας 

καί φορβάδας ή διά τό νομίζειν τους απλοϊκούς δτι διά τοιαύτην τινά 

χρήσιν κατεσκευάσθη· καί πάντα δέ δσα προς τόν σκοπόν, δι' δν έξε-

δράμομεν, έχρησίμευον ήμίν, μετ' έπιστάσεως έκ τών ενόντων έμελε-

τήσαμεν καί άπήλθομεν άποκομίσαντες τάς μάλιστα ευχάριστους εν

τυπώσεις έκ τής επισκέψεως τής θέσεως ταύτης, ήτις άπεκάλυψεν 

ήμίν, ώς κατωτέρω ρηθήσεται, άποψιν απαράμιλλου γοτ]τείας καί θέλ

γητρων. Μετά δέ τήν έπιτόπιον ταύτην έξέτασιν ουδεμία πλέον άμφι-

Λρός ανατολάς ακτής προς τήν Τρινοσόν. Τό πρώτον δέ άξιόλογον σημείον κατά τήν 

άνατολικήν ταύτην άκτήν καΐ Β. Α. τοϋ Γυΰ̂ είου είναι τά ερείπια τής Κακής Σκάλας κλπ.» 
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βόλια έμεινεν είς ημάς περί τής αληθείας τής γνώμης ημών "Εκτοτε 

δέ άνεκοίνωσα ταύτην είς πλείστους φίλους μου καί έν Γυθείφ καί εν

ταύθα, τους οποίους διά τών κατωτέρω έκτεθησομένων επιχειρημάτων 

έπεισα περί τής αληθείας αυτής, είμαι δέ ευτυχής άν διά τών αυτών 

επιχειρημάτων πεισθώσι καί οί άρχαιοδίφαι. 

Είναι δέ άναγκαίον προς πληρεστέραν κατανόησιν νά γίνη ή ερ

μηνεία καί ή διάκρισις τών λέξεων Νεώριον, Ναύσταθμον, Νεώσοι-

κος καί νά δρισθή ή χρησιμότης τούτων. 

Καί Ναύσταθμον μέν ούδετέρως καί ποτέ δ Ναύσταθμος άρσενι-

κώς, ώς παρ' ήμίν, είναι κυρίως μέν δ τόπος, ένθα τά πλοία προσορμί

ζονται, ενίοτε δέ λαμβάνεται καί αντί τοΰ Νεώριον ή Νεώρια. Έλέ

γετο δέ ούτως άπας δ έν τή παραλία τόπος, ένθα έναυπηγοΰντο νέα 

πλοία καί έπεσκευάζοντο παλαιά καί ένθα είναι καί κατοικίαι τών 

ναυτών, εργατών, μεταπρατών, εργαστήρια καί άλλα προς άλλας 

χρείας οΊκο^ομ-ηματα. Νεώσοικοι δέ ήσαν οικήματα αποτελούντα μέ

ρος τών Νεωρίων πλησίον τής θαλάσσης προς ύποοοχτιν τών νεών, 

ας άνέσυρον οσάκις δέν έθαλάττευον ωσαύτως καί προς ύποοοχτιν 

πάντων τών προς έξάρτυσιν τών νεών αναγκαίων, έ'καστος δέ νεόσοι-

κος περιελάμβανεν έν ή καί ενίοτε περισσότερα πλοία· οί τρείς δέ τοϋ 

Πειραιώς πολεμικοί λιμένες, Μουνυχίας, Ζέας καί Κανθάρου είχον 

367 Νεωσοίκους, είς κατασκευήν δέ τών έν Πειραιεί Νεωρίων έδα-

πανήθησαν χίλια τάλαντα. 

Σήμερον οί πολεμικοί Ναύσταθμοι δέν κατασκευάζονται είς ο'ιον-

δήποτε λιμένα, άλλα είς λιμένα ού μόνον ασφαλή, άλλα καί δ'σον οίον 

τε άποκεκρυμμένον καί άπρόσιτον είς τά τηλεβόλα τών εχθρικών πλοί

ων, τότε δ'μως τηλεβόλα δέν ύπήρχον, επομένως εκείνο. Οπερ σήμερον 

είναι ελάττωμα, τότε ήτο προτέρημα, έάν ήσαν είς μέρος άποπτον, 

έξ ου νά δύνανται μακρόθεν νά κατασκοπεύωσι τάς έχθρικάς ναύς καί 

τάς κινήσεις αυτών καί λαμβάνωσι πάντα τά προφυλακτικά μέτρα είς 

αιφνίδιας έχθρικάς προσβολάς, ώς ακριβώς άποπτος είναι ή περί 'ής 

δ λόγος θέσις. 

"Ινα δέ δ αναγνώστης λάβη σαφεστέραν ίδέαν τής θέσεως εκεί

νης, δημοσιεύοντες ενταύθα τοπογραφικόν χάρτην, άρκούμεθα 

μόνον νά σημειώσωμεν ότι ή θεσις αύτη, ή όποια λέγεται 

Μανδηλοϋ ή Μαυρομανδηλοΰ ή Τρίνησα, ώς έκ τών απέναντι 

αυτής τριών νησίδων, κείται βορειοανατολικώς τοΰ Γυθείου, απέχουσα 

αύτοΰ μίαν καί ήμίσειαν περίπου ώραν και άνί]κουσα εις τήν έπαρχίαν 

Λακεδαίμονος καί είς τόν δήμον αυτής Κροκεών άπό δέ τοϋ Γυθείου 
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διά θαλάσσης καί διά λέμβου φθάνει τις είς ήμίσειαν ^ ώραν σχεδόν 

Β. Α. δέ αυτής είναι οί δήμοι Τρινάσου καί "Ελους. Ά π ό τής παραλί

ας δέ Μανδηλούς, ένθα, ώς εϊπομεν, ύπάρχουσι καί ίχνη προκυμαίας, 

είς άπόστασιν ού μεγάλην ευρίσκονται τρείς νησίδες, αίτινες άπ' αλ

λήλων άπέχουσιν ολίγας δεκάδας μέτρων. Πρό τούτων θραύονται τά 

έκ τοϋ Λακωνικοΰ κόλπου κύματα καί ούτω ό μεταξύ τής ακτής και 

τών νησίδων χώρος τής θαλάσσης γίνεται υπήνεμος καί είναι άρκετα 

ασφαλής, άπό δέ τής παραλίας ταύτης διά λέμβου προς ανατολάς καί 

ολίγον προς βορράν πλέων τις φθάνει εντός ολίγων λεπτών τής ο̂ ρας 

είς τάς έκβολάς τοΰ Βασιλοποτάμου. Ταΰτα δέ μόνον έστωσαν ίκανά 

ώς βοηθητικά, άφ' ου καί έκ τής δ'λης πραγματείας δύναται τις νά 

λάβη σαφή ίδέαν τής θέσεως ταύτης, προς κατανόησιν τοΰ ζητήμα

τος. "Ηδη δέ έξεταστέον τά χωρία τών αρχαίων συγγραφέων, έξ φν 

δειχθήσεται δ,τι έν αρχή ύπεστηρίξαμεν. 

Ό Πολύβιος ίστορών τήν είσβολήν Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος (94) 

είς Λακωνικήν γενομένην τφ 218 έ'τει π. Χ. λέγει έν § 19: « Ό δέ 

Φίλιππος τή μέν πρώτη κατεστρατοπέδευσε περί τάς Άμύκλας· αί 

δέ Άμύκλαι καλούμεναι τόπος εστί τής Λακωνικής καλλιδενδρότατος 

καί καλλικαρπότατος, απέχει δέ τής Λακεδαίμονος ώς είκοσι σταδίους, 

υπάρχει δέ καί τέμενος Απόλλωνος έν αύτφ σχεδόν έπιφανέστατον 

τών κατά τήν Λακωνικήν Ιερών. Εκείθεν δέ έπιπορευόμενος τό λοι

πόν έφθειρε τήν χώραν έ'ως Ταινάρου· Μεταβαλλόμενος δέ Φίλιππος 

αύθις έποιείτο τήν πορείαν παρά τό Ναύσταθμον τών Λακεδαιμονίων, 

ο καλείται μέν Γύθειον, έ'χει δέ ασφαλή λιμένα, τής δέ πόλεως απέχει 

περί τά 30 στάδια. Τοΰτο δέ καταλιπών κατά πορείαν δεξιόν κατε-

στρατοπεδεύσατο παρά τήν Ελείαν, ήτις εστίν ώς προς μέρος τής 

Λακωνικής θεωρούμενη πλείστη καί καλλίστη χώρα». 

Τό χωρίον τοΰτο, καί άν άλλο δέν ύπήρχεν, ήτο άρκετόν νά εξήγη

ση ήμίν τά πάντα. 

Τό Ναύσταθμον, λέγει, καλείται μέν Γύθειον, απέχει δέ τής πό

λεως, ήτοι τής έχούσης τό αυτό ό'νομα Γύθειον, τριάκοντα σταδίους. 

"Εχει δέ καί ασφαλή λιμένα. Τίνα άλλα θέλομεν; άπό τής πόλεως 

Γυθείου μέχρι τής θέσεως ταύτης είναι περίπου 1 1)2 ώρα, δσον σχε

δόν καί τά τριάκοντα στάδια. Εκείθεν δέ πορευόμενός τις προς τό "Ε

λος έχει αυτό έν δεξκ^ καί αμέσως μετά τοΰτο κατέρχεται είς τήν Ε 

λείαν χώραν. Δήμους νΰν Τρινάσου καί "Ελους· διότι, άν δεχθώμεν τό 

(94) Φίλιππος Γ' 221—179 π. Χ., υιός Δημητρίου τοϋ Β' καΐ πατήρ τοϋ Περσέως. 
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Ναύσταθμον τοΰ Πολυβίου έν τή πόλει Γυθείφ, ού μόνον δέν δυνάμεθα 

νά έχωμεν αυτό κατά πορείαν δεξιόν, άλλ' Οπισθεν, κατερχόμενοι είς 

τήν Έλείαν χώραν, άλλα καί δέν δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν ποίαν 

πόλιν εννοεί, τής οποίας απέχει 30 στάδια καί πώς γίνεται ή άντίθε-

σις: καλείται μέν Γύθειον, απέχει δέ τής πόλεως. Ή δέ ομωνυμία 

τής πόλεως καί τοΰ Ναυστάθμου εξηγεί καί διαλευκαίνει ήμίν τά έκ 

τής συγχύσεως ταύτης ασαφή τίνα τών αρχαίων χωρία. "Ινα δέ κρί

νη τις πόσον έπιπολαίως πολλάκις κρίνοντες τίνες ξένοι φιλόλογοι 

προβαίνουσιν εις άσυγγνώστους διορθώσεις τών κειμένων παρατίθεμεν τήν 

έξης διόρθωσιν: -̂  \̂ί.-'' / 

Ό Τ. ΒυΤΙ;ΝΕΙΙ ΒΟΕ,δΤ έν τή ύπ' αύτοΰ έκδόσει τοΰ Πολυβί

ου (2 β.) ού δυνάμενος νά κατανόηση τό περί ού δ λόγος χο̂ ρίον τοΰ 

Πολυβίου δέν έδυσκολεύθη νά προτείνη παράτολμον διόρθωσιν, ήν καί 

είσήγαγεν έν άγκύλαις είς τό κείμενον νομίζων δηλ. δ'τι δ Πολύβιος 

λέγων «δ Φίλιππος έποιείτο τήν πορείαν παρά τό Ναύσταθμον τών Λα

κεδαιμονίων, δ καλείται μέν Γύθειον, απέχει δέ τής πόλεως 30 σταδί-

ους», εννοεί ώς πόλιν «τήν Σπάρτην» καί επειδή ή Σπάρτη δέν απέ

χει τριάκοντα σταδίους, άλλα κατά Στράβωνα διακόσιους τεσσαρά-

κοντα, προέτεινε και είσήγαγεν είς τό κείμενον τήν προσθήκην πρό τοϋ 

τριάκοντα «διακόσια καί» ουδαμώς διϊδών οτι ή άντίθεσις «καλείται 

μέν Γύθειον, απέχει δέ τής πόλεως» γίνεται ώς προς τήν αυτήν όνο

μασίαν τοϋ Ναυστάθμου προς τήν αυτήν όνομασίαν τής πόλεως Γυ

θείου· ώσανεί έλεγε: καλείται μέν καί τό Ναύσταθμον Γύθειον δ'πως 

καί ·ή πόλις Γύθειον, απέχει δέ τής πόλεως Γυθείου 30 σταδίους· καί 

διά τοΰτο ορίζει καί τήν άπόστασιν τών δύο ομωνύμων θέσεων καί διά 

τοΰτο γράφει τής πόλεως μετ' άρθρου προς δήλωσιν τής γνωστής πό

λεως ύπό τό ό'νομα Γύθειον, ουχί δέ τής Σπάρτης, ήν, επειδή δέν πρού-

μνημόνευσεν, έ'δει νά όνομάση, άν προύκειτο περί αυτής, δπως ποιεί 

ολίγον ανωτέρω έν τφ αύτφ χωρίφ περί τών Αμυκλών ορίζων τήν άπό

στασιν αυτής άπό τής Λακεδαίμονος ήτοι τής Σπάρτης ώς είκοσι στα

δίους καί γράφων: «Αί δέ Άμύκλαι καλούμεναι τόπος εστί τής Λα

κωνικής κλπ. απέχει δέ τής Λακεδαίμονος (Σπάρτης) ώς είκοσι στα

δίους». "Οθεν, άν προύκειτο περί τής πόλεως Σπάρτης, θά έγραφεν: 

«έποιείτο τήν πορείαν παρά τό Γύθειον, τό ναύσταθμ.ον τών Λακεδαι

μονίων, τό δέ Γύθειον καλούμενον πόλις εστίν, απέχει δέ τής Σπάρτης 

ή τής Λακεδαίμονος ώς διακόσιους τεσσαράκοντα (ή τριάκοντα) στα

δίους· 

'^ δέ Ξενοφών τήν τοΰ Έπαμεινώνδου είσβολήν είς τήν Λακωνι-
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κην ίστορών γράφει: «έξ Αμυκλών μέν τοι άπάραν τό στράτευμα 

έπορεύετο τήν έφ' "Ελος τε καί Γύθειον καί τάς μέν ατείχιστους τών 

πόλεων ένεπίμπρασαν, Γυθείφ δέ, ένθα τά Νεώρια ήν, καί προσέβαλλον 

τρείς ημέρας, ήσαν δέ τίνες τών περιοίκων, οί καί έπέθεντο καί συνε-

στρατευοντο τοις μετά Θηβαίων». Έ κ τοΰ χωρίου το\τζου γίνεται κα-

ταδηλον δ'τι τό στράτευμα πορευόμενον τήν έφ' "Ελος καί Γύθειον έ'φθα

σε πρώτον είς Τρίνησα, ένθα τά Νεώρια, άτινα προστατευόμενα ύπό 

φρουρίου προσέβαλλεν έπί τρείς ημέρας καί έκυρίευσε μέν, έν φ τάς 

ατείχιστους τών πόλεων κατέκαιον. Ό αυτός δέ Ξενοφών ιστορεί δ'τι δ 

Επαμεινώνδας έγκατέστησεν αύτοίς φρουράν Θηβαίων ίνα ένισχύη τους 

είλωτας καί τους άλλους περιοίκους είς άποστασίαν καί οΰτω κατέστη-

σεν άλλην Δεκέλειαν έν τή Λακωνική κατά τών Σπαρτιατών. Δέν προσέ

βαλε δέ τήν πόλιν Γύθειον, διότι θά εκαμνέ τίνα λόγον περί αυτής καί δέν 

θά ήρκείτο είς τό «έ'νθα τά Νεώρια ήν», άλλα προσεβάλετο τό Γύθειον έν

θα τά Νεώρια τ ν, δπερ ήτο τετειχισμένον καί δ κατά Πολύβ. καλείται μέν 

Γύθειον, απέχει δέ τής πόλεως (Γυθείου βέβαια) 30 σταΐίους καί έγγύ-

τερον τοΰ "Ελους εστί κατά 30 στάδια. Προσέτι δέ καταφαίνεται έκ 

τοΰ ιδίου χωρίου δ'τι ήτο ανάγκη νά προστατεύηται ύπό φρουρίου, άφ' 

ου έκ τών περιοίκων τινές και έπέθεντο καί συνεστράτευον μετά τών 

Θηβαίων οί δέ εγγύς Είλωτες ήσαν άείποτε ύποπτοι καί επικίνδυνοι, 

οί δέ άλλοι Λάκωνες ήσαν κατήκοοι τών Σπαρτιατών, ύφ' ών πιεζό

μενοι έκαιροφυλάκουν νά έπιτεθώσιν έν πάση ευκαιρία, ώς βλέπομεν 

δτι καί έπραξαν κατά τήν είσβολήν ταύτην τών Θηβαίων. Επομένως 

οί Σπαρτιάται δέν ήτο δυνατόν νά άφήσωσι τόν ναύσταθμον εαυτών 

έκτεθειμένον καί άφρούρητον καί νά διακυβεύσωσι μέγιστα συμφέρον

τα. Διά τους αυτούς δέ λόγους δέν ήτο δυνατόννά είναι έν τή πόλει 

Γυθείφ άφρούρητος δ Ναύσταθμος έν μέσφ λαοΰ έχθρικώς διακειμένου 

καί καιρόν έκζητοΰντος ν' ανάκτηση τήν έλευθερίαν του καί τους οποί

ους κατά Παυσανίαν «δ βασιλεύς Αύγουστος δουλείας άφήκε Λακε

δαιμονίων των έν Σπάρτη κατηκόους ό'ντας»· 'δι' Ι καί Έλευθερολά-

κωνες ώνομάσθησαν. Πρώτη δέ μεταξύ τών πόλεων τών Έλευθερο-

λακώνων ήτο τό Γύθειον μετ' άλλων είκοσι τριών (23) πόλεων, έν 

αίς δ'λη ή Επαρχία Επιδαύρου Λιμηράς καί αί Βρασιαί, Γερόνθα/καί 

Μάριος, καί έ'κτοτε τό Γύθειον ήλθεν είς άκμήν ού μόνον δέ προς άσφά

λειαν τοΰ ναυστάθμου έχρησίμευε τό φρούριον, άλλα καί ίνα κρατή είς 

αύστηράν ύποταγήν τους εγγύς Είλωτας καί τους άλλους περιοίκους. 

Ο Παυσανίας έπισκεψάμενος τους τόπους τούτους τφ 171 έ'τει μ 

Χ. ήτοι 392 έ'τη άπό τής εισβολής τοΰ Φιλίππου καί 544 σχεδόν άπό 
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τής εισβολής τών Θηβαίων ούδένα περί Νεωρίων ποιείται λόγον, διότι 

τότε καί ή Σπάρτη είχε παρακμάσει καί κατ' άκολουθίαν Νεώρια δέν 

ύπήρχον, εύρε δέ μόνον ερείπια, τά δποία οί μέν έπιχώριοι ένόμιζον ώς 

ερείπια πόλεως Τρινασοΰ, λαβούσης τό ό'νομα έκ τών παρακειμένων 

τριών νησίδων, δ Παυσανίας όμως νομίζει δτι τσαν ερείπια φρουρίου 

καί ιδού τί λέγει: «Έν αριστερά δέ Γυθείου προελθόντι ώς τριάκοντα 

στάδια έστιν έν τή Ήπείρφ Τρινασοΰ καλούμενης τείχη, φρουρίου ποτέ 

έμοί δοκείν καί ού πόλεως· προελθόντι δέ άπό τής Τρινασοΰ στάδια ώς 

όγδοήκοντα τοΰ "Ελους τά ερείπια υπόλοιπα ήν». 

Ό Παυσανίας λοιπόν διέκρινεν δ'τι δέν ήσαν ερείπια πόλεως, άλλα 

φρουρίου καί ούτως δ Παυσανίας καίτοι ουδέν περί νεωρίων λέγει, 

επικουρεί όμως σπουδαίως τή γνώμη ημών, καθ' Οσον τά ερείπια τότε 

ήσαν καταφανέστερα, άλλα καί νΰν πάς οπωσδήποτε έμπειρος περί 

τά τοιαΰτα διακρίνει ασφαλώς δ'τι δέν ήσαν ερείπια πόλεως ώς έκ 

τής μικράς αυτών εκτάσεως, ήτις ού μόνον πόλεως, άλλ' ουδέ κώμης 

τά οικήματα δύναται νά περιλάβη· πλην δέ τούτου, άν δέν ήτο φρού

ριον, άλλα πόλις περιτετειχισμένη καί τόσον ισχυρά, πώς δέν κάμ-νει 

ούτε δ Πολύβιος λόγον περί αυτής κατά τήν είσβολήν τοΰ Φιλίππου 

ούτε δ Ξενοφών κατά τήν είσβολήν τών Θηβαίων, περί ών λέγει δ'τι 

ένεπίμπρασαν τάς ατείχιστους πόλεις, τάς τετειχισμένας δέ προσέ

βαλλον καί, έν φ μνημονεύει τά Νεώρια, περί Τρινασοΰ κειμένης μά

λιστα έγγύτερον προς τό "Ελος, είς δ είσέβαλον, ουδέν λέγει; Έ ά ν δέ 

μεθ' δ'λα ταΰτα δεχθώμεν καί πόλιν Τρινασόν, τότε πού θά τοποθετή-

σωμεν τό κατά Πολύβιον Ναύσταθμον τών Λακεδαιμονίων, δ καλείται 

μέν Γύθειον, απέχει δέ τής πόλεως 30 σταδίους; 

Βεβαίως" οί έπι Παυσανίου άπλ^^^xοι έπιχώριοι, παρ' ών ούτος ήρύ-

σθη τάς πληροφορίας, βλέποντες τήν πληθύν τών ήρειπωμένων οικοδο

μημάτων ευκόλως ήδύναντο ν' άπατηθώσι καί νά νομίσωσι ταΰτα ερεί

πια πόλεως· διότι πλείστα έπρεπε νά ήσαν ταύτα προς χρήσιν τών 

ναυτών, τών φρουρών, τεχνιτών, εργατών, μεταπρατών, οίτινες ήσαν 

αναγκαίοι· άλλ' δ οξυδερκής οφθαλμός τοΰ εμπείρου περιηγητοΰ διέ-

γ,ρινεν ότι δέν ήσαν ερείπια πόλεως, άλλα φρουρίου καί ούτως τό χω

ρίον τοΰ Παυσανίου εύαρμοστοΰν προς τά παρατεθέντα ανωτέρω χωρία 

τοΰ Πολυβίου καί τοΰ Ξενοφώντος σπουδαίως συμβάλλει είς πίστωσιν 

τής γνώμης ημών. 

Τή γνώμη δέ ημών ταύτη επικουρεί καί δ Ε. Ε 0 Κ 8 Τ Ε Κ έν Β β ο -

Τ Ι 8 Η ' 8 0 Η 0 Ό Ι . Α Ν Ν ϋ Λ Ι . 1907, Ε Α Κ Ο Ν Ι Α , Τ Ο Ρ Ο Ο Ε Α Ρ Η Τ , σελ. 

229 κ. ε· γράφων: «Έπί τοΰ λόφου ανατολικώς τής κοιλάδος είναι 
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μεγάλα αρχαία λατομεία. Απέναντι δέ κείνται τρείς βραχώδεις νησίδες 

δίδουσαι τό ό'νομα είς τό άρχαΐον φρούριον, τήν Τρινασόν(96). Τοΰτο έ-

ταυτισθη ύπο τοΰ ΙιΕΑΚΕ τό πρώτον προς περίβολον τείχους 400μ. πε

ρίπου περιφερείας· ώς δέ ό Παυσανίας περιέγραψεν, ήτο φρούριον μάλ

λον ή πόλις χρησιμεΰον προς έπίβλεψιν τών Ειλώτων, οίτινες έγεώρ-

γουν τήν πεδιάδα τοΰ "Ελους, άφ' ού είχον καί τό ό'νομα. Τό φρούριον 

τής Κακής Σκάλας προς δυσμάς έχρησίμευε πιθανώς διά τόν αυτόν 

σχοπον εις νεωτέραν έποχήν. Ανατολικώς δέ τής Τρινασοΰ άπλοΰται 

ή μεγάλη πεδιάς τών προσχώσεων τοΰ Ευρώτα. Ενταύθα ή αρχαία 

οδός προς τήν Σπάρτην έστρέφετο βορείως προς τάς Κροκεάς» (97). 

Γαΰτα δε καί ώς προς τήν έ'κτασιν τοΰ φρουρίου καί ώς προς τόν προο

ρισμόν αύτοΰ είναι σύμφωνα προς τήν γνώμην ημών, ούδεμίαν Ομως 

ύπόνοιαν περί τής θέσεως τοΰ Ναυστάθμου συνέλαβεν δ Ρ 0 Ε 8 Τ Ε Κ 

ού λαβών, ώς φαίνεται, γνώσιν τής γνώμης ημών, τής έν τφ Σπαρ-

τιατικφ ήμερολογίφ τοΰ 1903 δημοσιευθείσης. 

"Εχομεν δέ ακόμη καί άλλο χωρίον τοΰ Διόδωρου (11, 84) προσε-

πιμαρτυρούν δ'τι ήσαν άλλαχοΰ τά Νεώρια καί ουχί έν Γυθείφ, τόδε 

«καί παραπλεύσας Τολμίδης (στρατηγός Αθηναίων έπί τοΰ Πελπον. 

πολέμου) εις τό Γύθειον, έπίνειον τής Λακωνικής, χειρωσάμενος δέ 

και ταύτην τήν πόλιν καί τά νεώρια έμπρήσας τήν χώραν έδήωσεν». 

Νομίζομεν δέ δτι διά τοΰ καί ταύτην τήν πόλιν θέλει νά κάμη διά

κρισιν τής πόλεως προς τά Νεώρια, ώς ό'ντα ουχί παρ' αυτήν, άλλ' 

άλλαχοΰ· διότι άλλως θά έγραφε: «χειρωσάμενος δέ τήν πόλιν καί 

τά Νεώρια έμπρήσας»· κατά τήν γνώμην μου δέ ώσανεί έ'λεγε: καί 

ταύτην τήν πόλιν, τό έπίνειον τής Λακωνικής, χειρωσάμενος καί τό 

Γύθειον, τά Νεώρια, έμπρήσας έδήωσε τήν χώραν» άφοβως πλέον 

άφ' ου καί τήν πόλιν έχειρώσατο καί τά Νεώρια ένέπρησε* τοΰτο δέ 

κάλλιον δηλοϋται έκ τοΰ εξής χωρίου τοΰ θουκυδίδου (1,108) γρά

φοντος περί τοϋ αύτοΰ πράγματος: «Καί Πελοπόννησον περιέπλευσαν 

Αθηναίοι, Τολμαίου του Τολμίδου στρατηγούντος καί τό Νεώριον τών 

Λακεδαιμονίων ένέπρησαν καί Χαλκίδα, Κορινθίων πόλιν, είλον καί 

Σικυωνίους έν άποβάσει έκράτησαν». Έ κ τούτων βλέπομεν ότι ούδε

μίαν μνείαν ό Θουκυδίδης ποιείται περί τής πόλεως, καίτοι κατά Διό-

δωρον χειρωθείσης, άτε ουδέν άξιον λόγου κακόν παθούσης, άλλα μό

νον περί τοΰ^Νεωρίου, άτε έμπρησθέντος καί άσχετου καί διαφόρου τής 

πόλεως, περί ής άφεύκτως θά έποιείτο λόγον, άν προύκειτο περί Νεω

ρίου ό'ντος παρά τόν λιμένα αυτής. Προσέτι δέ εχομεν καί έ'τερον χω-

(96) Παυσ. 8,22,3. (97) Παυσ. 3,27,4 Κούρτιος Πελοπον. 2,266. 
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οίον τοΰ Ξενοφώντος τόδε (98): «Αλκιβιάδης έκ τής Σάμου έ'χων τά 

χρήματα κατέπλευσεν είς Π άρον ναυσίν είκοσιν, εκείθεν δέ άνήχθη 

ευθύ Γυθείου έπί κατασκοπήν τών τριηρών, ας έπυνΟάνετο Λακεδαιμο

νίους παρασκευάζειν τριάκοντα». Τό χωρίον τοΰτο διττώς επικουρεί 

τή γνώμη ημών: πρώτον μέν δτι δέν ήτο δυνατόν νά κατασκόπευση 

έκ τοΰ Λακωνικοΰ κόλπου ό Αλκιβιάδης τάς ποφασκευαζομένας τρι

ήρεις, άν τά Νεώρια ήσαν έν Γυθείφ, άτε κωλυούσης τής νησίδος 

Κρανάης τήν Οψιν, τουναντίον δέ άριστα ήδύνατο νά κατασκόπευση 

καί μακρόθεν άπό τής εισόδου είς τόν Λακωνικόν κόλπον τάς είς Τρίνη

σα παρασκευαζομένας τριήρεις καί τήν πληθύν τών εργατών διά τόσον 

μέγαν αριθμόν πολεμικών πλοίων θά έ'βλεπεν ευκόλως καί τάς κινή

σεις αυτών δ'λας καί τάς μετά σπουδής βέβαια γιγνομένας παρα-

σκευάς διά τήν ανάγκην τοϋ πολέμου· δεύτερον δέ δ'τι ή κατασκευή το

σούτων τριηρών συγχρόνως υποδεικνύει ήμίν τίνα χώρον έδει νά έ'χωσι 

τά νεώρια καί πόσα άλλα οικοδομήματα έπρεπε νά ύπάρχωσιν είς τάς 

άνάγκας τοσούτου πληθυσμού χρησίμου είτε είς κατασκευήν είτε είς 

έπισκευήν τών νεών είτε είς φύλαξιν τού Ναυστάθμου είτε είς άλλας 

αύτοΰ χρείας· τοιούτος δέ ανάλογος χώρος εν τή αρχαία τοϋ Γυθείου 

παράλια 'όεν υπάρχει· οτι οε ουοε ευλιμενον ητο το 1 υσειον ουοεις αμ.-

φισβητεί, μάλιστα δέ δ γνωρίζων αυτό πρό τής κατασκευής τών λιμε

νικών έ'ργων. Προσθετέον δέ δ'τι ώς καί έν Πειραιεί ήσαν ιδιαίτεροι 

πολεμικοί λιμένες, οΰτω κατ' άναλογίαν πρέπει νά συμπεράνωμεν δτι 

καί τά Νεώρια τών Σπαρτιατών ήσαν είς ίδιαίτερον λιμένα τόσφ μάλ

λον, δ'σφ ώς θά είπωμεν, ούτος συγκεντροί Ολα τά προς τοΰτο προσόν

τα. Καί σήμερον δέ οί πολεμικοί Ναύσταθμοι ιδρύονται παρ' ασφαλείς 

ιδιαιτέρους λιμένας καί ούχι παρ' οιουσ^τιποτε λιμένας έμ.πορικούς. 

"Ετερον δέ χωρίον έ'χομεν τοϋ Στράβωνος (99) έχον ώδε: «Γύθειον τό 

τής Σπάρτης έπίνειον, έ'χει δ' ώς φασι τό ναύσταθμον όρυκτόν». 

Ή λέξις Ναύσταθμος, ώς εϊπομεν, άρσενιχώς καί συνήθως Ναύ

σταθμον ούδετέρως λαμβάνεται καί άντι τού Νεώριον ή Νεώρια, έ'νθα 

καί οί νεώσοικοι καί πιθανώτατα διά τής φράσεως Ναύσταθμον ό Στρά

βων εννοεί τόν εν τή παραλί(3ΐ τόπον, ένθα ήσαν οί νεώσοικοι καί έ'νθα 

κατεσκευάζοντο καί έπεσκευάζοντο αί τριήρεις· Τό όρυκτόν λοιπόν Ναύ

σταθμον τοΰ Στράβωνος δυνάμεθα κατά βεβαιότητα νά έρμηνεύσο^μεν 

ώς εξής: Ή απέναντι τών νησίδο^ν καί τοϋ λιμένος ακτή ητο άπόκρη-

μνος καί ήναγκάσθησαν δι' έκβραχισμοϋ νά καταστήσωσι μέρος τής 

(98) Ελληνικά, 1,4,11. (99) 2,263. 
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παραλίας έπίπεδον καί δμαλόν δπως ευκόλως άνελκύωσι είς τους νεω

σοίκους τάς τριήρεις καί πάσα έπιβίβασις καί άποβίβασις νά γίνηται 

άνευ δυσκολίας. Καί τφ ό'ντι τοιαύτη τις χειροποίητος φαίνεται ή έπί 

τής προκυμαίας παραλία, κοιλάς περιοριζόμενη ύπό υψωμάτων, μά

λιστα δέ τού προς ανατολάς ουχί ήρεμα επικλινούς λόφου, άνωθεν τού 

όποιου είναι τό φρούριον, τό προστατεύον τόν τε λιμένα καί τόν ναύ

σταθμον ή τά Νεώρια. Ή κοιλάς εκείνη έχει μήκος μέν 200-250 μ., 

πλάτος δέ περί τά 70, προς δέ τό βόρειον μέρος αυτής συνέχεται μετ' 

άλλης επιπέδου- εκτάσεως. Έ φ ' δ'λης δέ τής κοιλάδος καί τής συνε

χόμενης, ώς εϊπομεν, άλλης επιπέδου εκτάσεως παρατηρείται πλη-

θυς συντετριμμένων κεράμων δ μαρτυρεί δ'τι ύπήρχον έν αύτφ οικο

δομήματα, άτινα θά ήσαν οί νεώσοικοι καί άλλα δι' άλλας ίσως χρεί

ας προστατευόμενοι ύπό τοϋ έν τφ προς ανατολάς ύπερκειμένφ λόφφ 

φρουρίου, δεσπόζοντος πάντων τών πέριξ τόπων. Κατά παράδοσιν δέ 

και άχρι τοϋ νΰν ή κοιλάς αύτη διατηρήσασα τήν δηλωτικήν τοΰ προ

ορισμοϋ αυτής προσωνυμίαν καλείται κοινώς «Καραβοστάσι» καί «Σοΰ-

δα τής Μανδηλοϋς ή Μαυρομανδηλοϋς» (100). 

Έ κ δέ τών νεωτέρων οί μέν ξένοι λ. χ. Ι Ε Α Κ Ε , ΙΟΕΙ,ΙΝΟ παρά 

Β Α Ό Ε Κ Ε Κ γράφουσιν, δ'τι κείνται παρά τόν Αίγιαλόν τής πόλεως 

Γυθείου τά ερείπια τής προκυμαίας, τών Νεωρίων, τών λουτρών, δ δέ 

Ο υ Κ Τ Ι ϋ δ (101) λέγει, δτι είδεν έπί τενάγους τής ακτής ίχνη τοϋ 

κοιτά Στράβωνα ορυκτού λιμένος· άλλ' ό κ. Σκιάς διά δοκιμαστικών 

τάφρων^έ'δειξεν ότι μέχρι τοΰ βράχου δέν υπάρχει ικανή γή· δτι δέ μετά 

τοΰτο είναι δήλον δ'τι είναι αδύνατος ή τοποθέτησις τοΰ όρυκτοΰ ναυ

στάθμου έν Γυθείφ (102). Ουδέ δ νεώτερος τοΰ Κουρτίου ιστορικός γεω

γράφος Β ϋ Ε δ Ι Α Ν αναφέρει τι περί τής θέσεως τών Νεωρί^ 
πων. 

Καί έκ τών^ ημετέρων δέ δ Ραγκαβής τοποθετεί ταΰτα παρά τό 

Γύθειον καί ποιούμενος μνείαν τών ερειπίων τής Τρινασοΰ αναφέρει καί 

, (100) Σημ. Νεώτερη όμως παρατηρήσεις μου μέ Ιπεισαν δτι τό χωρίον ποέπει νά 

ε&μηνευΰ;η οτι δηλ. οι Σπαρτιάται «ια δύο σπουδαίους λάγους ενήργησαν έκβραχισμούς 

και έ|ορυξεις εΙς την ακτην του λι,μένος τοϋ ναυστάθμου, τό μέν 6'πως εύούνωσΓτό μετα

ξύ της ακτής καΐ των απέναντι νησίδων διάστημα, τό δέ «αΐ νάκατα^ήσωσιν αυτόν 

υπηνεμον φρά|αντες δια των έξορυσσομένων ογκολίθων τά μεταξύ τών τριών νησίδων 

διαστήματα (δστε να ένω^ωσιν αύται καΐ άποτελέοωσιν Ισχυρόν κυματο»ραύστην άποκω-

λυοντα τα πελώρια και ογκωδέστατα κύματα τά σχηματιζόμενα κατά τό μένα μτίκοο 

του λακωνικού κόλπου δσακις πνέη σφοδρός ό νότιος άνεμος. Και σήμερον δέ έν και 

«Φ νηνεμιας καΐ γαλήνης .δύναται τις νά παρατήρηση εΙς τόν 6υ&όν τήν σειράν τών 

διασφζομενων ογκο,λΛων των συνδεόντων άλλοτε τάς νησίδας καΐ οϋτως έΙηνεΓτη, 

και τό όρυκτόν του ναυστάθμου πλέον σαφώς καΐ Μ λόγοι οΐ προκαλέσαντες τήν α

νάγκην της έ|ορυξεως. >̂ νι,ο̂  ι,,ν (Ι 

(101) Πελοπ. 2,268. (102) Σκιάς, πρακτικά Άρχ. Έταιρ. 1891 σελ 75 κ έ 
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τήν γνώμην τοϋ Παυσανίου δτι ταϋτα δέν ήσαν πόλεως ερείπια, άλλα 

φρουρίου. Καί ώς φαίνεται πάντες άνευ επισταμένης εξετάσεως ανέ

γραψαν τήν γνώμην αυτών άκολουθήσαντες δ είς τφ έτέρφ καί ούτως 

ή γνώμη αυτών 'δέν παρέχει ουδέν κύρος. 

Μετά τά ρηθέντα νομίζομεν δ'τι επιτρέπεται νά μή έχωμεν καμ-

μίαν άμφιβολίαν καί άδιστάκτως πλέον πρέπει νά παραδεχθώμεν δ'τι 

εκεί είς τά Τρίνησα ήσαν τά περίφημα τών αρχαίων Λακεδαιμονίων 

Νεώρια. Πάντες δέ οί γνωρίζοντες τήν θέσιν θά συμφωνήσωσι μετ' 

έμοϋ δτι μόνη αΰτη ήδύνατο νά χρησιμεύση ώς πολεμικόν έπίνειον καί 

ώς Νεώριον τών Σπαρτιατών, διότι τά προς τούτο φυσικά πλεονεκτή

ματα ήσαν έν πλήρει αρμονία προς τόν σκοπόν, δν εξυπηρετούν. 

Συντομωτέρα τοϋ Γυθείου κατά δύο σχεδόν ώρας έκ τής Σπάρτης, 

λιμήν ασφαλής καί βαθύς, οχυρά θέσις έ'κ τε φύσεως καί τέχνης, τό

σον εξαίρετος είς φυσικήν καλλονήν, ώστε καταμαγεύει τόν θεατήν 

έ'χδντα έμπροσθεν ολην τήν Λακωνικήν καί τήν Έπίδαυρον Λιμηράν, 

δλον τόν Λακωνικόν κόλπον μετά τών Κυθήρων καί δ'λην τήν κατ' 

αντικρύ καί πέριξ μεσογειον θάλασσαν, τάς ύψηλάς καί μεγαλοπρε^ 

πείς κορυφάς τοΰ Ταϋγέτου μέχρι Ταινάρου προς Δ·, τόν Πάρνωνα 

μέχρι Μαλέα προς Α., επιτήδεια επομένως ώστε ού μόνον κατοπτεύ-

οντες εκείθεν δ'λον τόν Λακωνικόν κόλπον νά λαμβάνωσι προφυλάξεις 

είς αιφνίδιας έχθρικάς κατά γήν ή κατά θάλασσαν προσβολάς, άλλα 

καί ώς έ'φθημεν είπόντες, διά τού φρουρίου είς τόσον περίοπτον καί όχυ-

ράν θέσιν νά κρατώσιν είς αύστηράν ύποταγήν τους πέριξ Είλωτας 

καί τους άλλους περιοίκους κατηκόους Οντας. Ευήλιος δέ καί ευάερος 

δσον όλίγισται άλλαι. Π δέ ΰδρευσις ή τόσον δύσκολος, ώς γνωστόν, 

έν Γυθείφ, εκεί εύκολος διά τήν εγγύτητα τοϋ Βασιλοποτάμου καί διά 

τήν πλησίον ύπάρχουσαν πηγήν τής Μανδηλοΰς. 

Ό διαπρεπής παρ' ήμίν ιατρός κ. Γ. Οικονόμου, δ'στις έν Γυθείφ 

έπί πολύν χρόνον παραμείνας έμελέτησε τά περί τοϋ αρχαίου Γυθείου 

καί πολλάκις καί τά Τρίνησα έπεσκέψατο καί τάς πέριξ τοποθεσίας, 

μοί γράφει τά έξης: 

Φίλτατε Κύριε Δούκα, 

« Ή μελέτη σας μοί ήρεσε πολύ καί πείθει. Βεβαίως δέν είναι δυ

νατόν νά έξηγηθή άλλως ή παρουσία τών ερειπίων τοϋ φρουρίου απέ

ναντι τών τριών νησίδων, αίτινες μετά τοΰ κολπίσκου τής Μανδηλοΰς 

σχηματίζουσιν εύρύν ύπήνεμον χώρον κατάλληλον είς άγκυροβολίαν 

πλοίων κατά τό μάλλον και ήττον ασφαλή. Είναι δέ επίσης σπουδαίον 

προτέρημα δτι κείται κατά δύο ώρας περίπου πλησιέστερον τής Σπάρ-
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της ή τό Γύθειον ή οδός δέ θά ήτο όμαλωτέρα, διότι καί τό έδαφος 

προς εκείνο τό μέρος είναι όμαλώτερον καί άπόδειξις δτι και ή έκ 1υ-

Οείου άγουσα είς Σπάρτην διήρχετο μέχρις έσχατων διά τής Μανδη

λοΰς πρίν γίνη ή αμαξιτός οδός. θεωρώ δέ επίσης σπουδαίον επιχείρη

μα υπέρ τής γνώμης σας τήν έν Γυθείφ έλλειψιν γλυκέος ύδατος, ήτις 

έ'λλειψις κατά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν έπληρώθη διά τής μεταφοράς 

τοΰ ύδατος τοϋ ποταμού Σμήνου άπό πενταώρου αποστάσεως, έ'ργου 

κολοσσιαίου, δ'περ κατά τήν άκμήν τής Σπάρτης δέν ήδύνατο νά έκτε-

λεσθή. Είς Τρίνησα δέ έκτος τού πλησίον Βασιλοποτάμου θά είχον βε

βαίως καί τήν γλυκείαν καί δροσεράν πηγήν τής Μανδηλοΰς ολίγον 

άπεχούσης τοΰ φρουρίου καί ής σήμερον τό ύδωρ ήλαττώθη έκ τής 

καταστροφής τών πέριξ δασών». 

Καί έχει πολύ δίκαιον δ κ. Οικονόμου, διότι τό Γύθειον άποσπασθέν 

τής Σπάρτης καί έλευθερωθέν έβαινε μέν είς πρόοδον, άλλ' αΰτη επε

τεύχθη καί είς τόν μέγιστον βαθμόν έξίκετο μετά πάροδον 4 αιώνων 

άπό τής ελευθερώσεως καί μετά τήν έπίσκεψιν τοΰ Παυσανίου ώς άπο^ 

δεικνύεται έκ τοΰ θεάτρου, ό έπί Παυσανίου δέν υπήρχε, δι' δ καί ού

δένα περί αύτοΰ λόγον ποιείται καί δ ή πόλις ϊδρυσεν ώς καί τό χολοσ-

αίον τής υδρεύσεως έ'ργον βραδύτερον έν τή μεγίστη αυτής ακμή. Καί 

δίά τούτους τους λόγους καί όσους προηγουμένως είπον ή θέσις αΰτη 

συγκεντροί πάντα τά προσόντα, δι' ών ήδύνατο νά έξυπηρετηθή δ σκο

πός τών Σπαρτιατών καί άτινα δέν ήτο δυνατόν νά διαλάθωσι τους 

έμπειρους καί πονηρούς τούτους δορυκτήτορας· άν δέ τίνες έξήνεγκον 

διάφορον κρίσιν καί έπιμένουσιν έχοντες τοιαύτην καίπερ λαβόντες 

γνώσιν τής ημετέρας γνώμης, ευρίσκονται έν πλάνη είτε έκ παρερμη

νείας τών συγγραφέων είτε έκ προκαταλήψεως άκολουθήσαντες τή 

«χρι τούδε κοινώς παραδεδεγμένη γνώμη τών προγενεστέρων. 

Ή θρηακείίχ, τών ΧπαρτΕατών 

Οί Δωριείς κατ' αντίθεσιν προς τους άλλους "Ελληνας, οίτινες 

έτίμων ώς άνώτατον θεόν τόν Δία, ούτοι καί δή οί Σπαρτιάται έτίμων 

μάλλον τόν Απόλλωνα καί τήν άδελφήν αύτοΰ "Αρτεμιν καί τοΰτον 

έθεώρουν ώς προστάτην τών Δωριέων καί δέν έπεχείρουν τίποτε άνευ 

τής συγκαταθέσεώς του, άλλ' έκτος τούτου έλάτρευον καί τόν Δία, 

τήν "Ηραν καί τήν 'Αθηνάν, τόν Ποσειδώνα, τήν Δήμητρα, τόν "Α

ρην καί Διόνυσον, 'Αφροδίτην, τήν ενοπλον, τάς Μούσας και τόν "Ε

ρωτα. "Ετι δέ είχον καί πολλούς πατρώους ήρωας, τών δποίων έπι-
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σημότεροι ήσαν δ Ηρακλής, δ Υάκινθος, Κάστωρ καί Πολυδεύκης, 

δ Μενέλαος καί δ Λυκοΰργος μετέπειτα. 

Έ π ι σ η μ ό τ ε ρ α ι δ έ έ ο ρ τ α ί ήσαν μάλιστα αί εξής: 

Τά ' Τ α κ ί ν θ ι α τελούμενα έν Άμύκλαις προς τιμήν τοΰ Απόλ

λωνος καί τοΰ φίλου αύτοΰ Υακίνθου, τόν οποίον έφόνευσε τυχαίως ό 

',Απόλλων διά δίσκου, κατά τριετίαν, καί κατά τόν μήνα Έκατομβέα 

ή 'Αττικώς Έκατομβαιώνα αντιστοιχούντα προς τόν Ίούλιον σχεδόν 

καί διήρκει ή εορτή έπί τρείς ημέρας. Καί κατά μέν τήν πρώτην καί 

τελευταίαν έπένθουν τόν ήρωα καί δέν εύθύμουν, άλλα καθ' ήσυχίαν 

καί εύταξίαν δειπνήσαντες άπήρχοντο, τήν δέ δευτέραν έγένετο πα-

νήγυρις αξιόλογος και μεγάλη καί θέα ποικίλη, διότι ολη ή πόλις 

ελάμβανε μέρος είς τήν έορτήν καί κίνησις μεγάλη καί χαρά καί ευ

θυμία έγίνετο καί πολλά σφάγια έθυσιάζοντο καί νέοι καί γέροντες, 

άνδρες καί γυναίκες, δοΰλοι καί ελεύθεροι συνδειπνοϋντες εύφραίνοντο, 

παίδες και νεανίσκοι έκιθάριζον καί ήδον τόν θεόν έν ρυθμφ άναπαι-

στικφ, άλλοι έχόρευον καί έ'ψαλλον έπιχώρια άσματα, αί δέ παρθένοι 

έφέροντο έπί πολυτελών αρμάτων. Φαίνεται δ'τι ή εορτή αύτη ήτο έπι-

χώριος τών 'Αμυκλαίων, τήν οποίαν μετ' άλλων τής θρησκείας τελε

τών παρεδέχθησαν οί Σπαρτιάται. Ή μεγάλη δέ σπουδαιότης, τήν 

δποίαν άπέδιδον είς τήν έορτήν ταύτην οί 'Αμυκλαίοι καί οί Λακε

δαιμόνιοι φαίνεται καί έκ τοΰ δ'τι οί 'Αμυκλαίοι καί έν εκστρατεία 

ευρισκόμενοι έπανήρχοντο οϊκα8ε κατά τάς παραμονάς τών 'Τακιν-

θίων, ίνα μετάσχωσι τής εορτής ταύτης. Καί οί Λακεδαιμόνιοι εκα

μον τεσσαρακονθήμερον άνακωχήν προς τους έν Είρα Μεσσηνίους ίνα 

άναχωρήσαντες οίκαδε έορτάσωσι τά Τακίνθια. Προίτέτι δέ καί έν 

τή συνθήκη Αθηναίων—Σπάρτης (472 π. Χ.) , ίνα οί Αθηναίοι 

δείξώσι τήν προς τους Λακεδαιμονίους εύμένειαν ύπεσχέθησαν νά πο-

ρεύωνται κατ' έτος είς Λακεδαίμονα διά νά συμμετέχωσι τών 'ϊα-

κινθίων (103). 

Τ ά Κ α ρ ν ε ί α . Καί ή εορτή αΰτη έτελείτο έν Σπάρτη προς 

τιμήν τοΰ Απόλλωνος Καρνείου, έ'να μήνα μετά τήν προηγουμένην 

κατά τήν έβδόμην ήμέραν τοΰ μηνός Καρνείου (Μεταγειτνιώνος 'Ατ

τικώς) κατά τόν τρυγητόν πανηγυριζομένη έπί εννέα ημέρας· Ίδρύ

θη δέ κατά τήν 26ην 'Ολυμπιάδα 676 π. Χ. άν καί δ Απόλλων ύπό 

τό ό'νομα Καρνείος έλατρεύετο έν Πελοποννήσφ είς διάφορα μέρη 

καί ίδίως έν Άμύκλαις πρό τής χαθόΒου τών Ηρακλείδων Δωριέων 

(103). Θοχτκ. ΰ,ι23. 
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του 

τελε-

Ή τ ο δέ εορτή πολεμικού κυρίως χαρακτήρος προς άνάμνησιν 

στρατιωτικού βίου κατά τήν χάθοΒον τών Δωριέων. Κατά τήν τι 

την καθίστων έν τή πόλει εννέα σκιάδας ήτοι σκηνάς καί έν εκάστη 

έοειπνουν εννέα άνδρες ώς έν σταρτοπέδφ ύπαχούοντες εις πάντα τά 

προστάγματα τοΰ κήρυκος. Ά φ ' εκάστης δέ φυλής τών_^Σπαρτιατών 

πέντε άγαμοι άνδρες, Καρνεάται λεγόμενοι, έκληρούντο διά τήν λει-

τουργιαν τοΰ Καρνείου, ήν διετήρουν έπί τετραετίαν, καθ' ήν δέν έπε

τρέπετο είς αυτούς νά νυμφευθώσι. Πρώτος δέ δ Τέρπανδρος νικήσας 

έν μουσικφ άγώνι έ'λαβε τό άθλον, τελευταίος δέ νικητής έν τφ άγώνι 

τουτφ έκ τών μουσικών τής σχολής τοΰ Τερπάνδρου αναφέρεται ύπό 

τοΰ Πλουτάρχου (104) δ Περίκλειτος. Δικαίως δέ αποδίδεται ή άνανέ-

ωσις τών Καρνείων είς τόν Τέρπανδρον τόν Λέσβιον, άοιδόν, όστις 

προσεκλήθη ύπό τών Σπαρτιατών δ'πως διά τής σωτηρίας δυνάμεως 

τής λυρικής τέχνης καί μουσικής καταδαμάση τάς έσωτερικάς δι

χόνοιας καί εύρύνη τόν κύκλον τής έπιχωρίου παιδεύσεως, και τφ 

δντι ή αύξησις τής λαμπρότητος τών Καρνείων διά τοΰ Τερπάνδρου 

προεκάλεσε τήν συνδιαλλαγήν τών φατριών καί τήν λήθην τοΰ πα

ρελθόντος καί έγένετο αφετηρία νέας ευημερίας τής Σπάρτης. Ό ς 

δέ καί κατά τάς άλλας έορτάς καί κατά ταύτην οί Σπαρτιάται δέν 

έξεστράτευον. 

Α ί γ υ μ ν ο π α ι δ ί α ι Εορτή γυμνών παίδων αγομένη έν 

Σπάρτη κατ' έτος προς τιμήν τοΰ Πυθαέως Απόλλωνος, τής Αρτέ

μιδος καί^ τής Λητοΰς, τών δποίων τά αγάλματα ήσαν ιδρυμένα είς 

τόπον εντός τής αγοράς καλούμενον χορόν. Πέριξ δέ τών αγαλμάτων 

τούτων οί παίδες ολόγυμνοι έξετέλουν χορούς, διήρκει δέ ή εορτή αυ

τή έπί 10 ημέρας. Τήν δέ τελευταίαν ήμέραν έτέλουν χορούς έν τφ 

πλησίον θεάτρφ καί άνδρες. Τελουμένων δέ έν αρχή τοΰ" μηνός ίκα-

τομβαιώνος ή Σπάρτη διετέλει έν εύθυμί(3ΐ μεγάλη καί ευφροσύνη καί 

''\'Γ°'ί'''°' ί̂ Ρ̂̂ Ϊ̂ Τ̂ "̂ "̂ έ^ Σπάρτη χάριν τής ίορττις. Κατά'θου-

κυόιόην όε οι ξενηλαται Σπαρτιάται συνεχώρουν είς τους ξένους νά 

παρευρισκωνται διά νά παρακινώσι και τους άλλους "Ελληνας εις 

μίμησιν. "Οπερ μετ' ού πολύ κατορθώθη, διότι οί απανταχού "Ελληνες 

ολόγυμνοι πλέον τοΰ λοιπού έγυμνάζοντο καί ήγωνίζοντο Ό τοΰ χο 

ρο_ΰ προστάτης έ'φερε στέφανον θυρεατικόν καλούμενον είς άνάμνησιν 

της εν (ίΐυρεςι νίκης τών Σπαρτιατών καί φαίνεται δ'τι ή ίορττ] αύτη 

είναι στενώς συνδεδμένη μέ τήν νίκην ταύτην καθ' Οσον οί πεσόντες 

(104) Μουσικ.. 6. 
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Σπαρτιάται έν τή μάχη ταύτη έπευφημοϋντο είς τάς ώδάς τής εορ

τής. Οί παίδες έχόρευον διά ζωηράς καί ρυθμικής κινήσεως τών χει

ρών καί τών ποδών, δτέ μέν πάνοπλοι, δτέ δέ γυμνοί δ'πως διατρανώ-

σι χαρμιοσύνως τήν ύγείαν τοΰ σώματος καί τής ψυχής αυτών. Καί 

μουσικήν είχον τήν αύστηράν έθνικήν τών Δωριέων, μετά ταΰτα δμως 

κατά τό παράδειγμα τής Κρήτης παρέλαβον τήν συνήθη κατά τάς 

έορτάς τοΰ Διονύσου μουσικήν μαλακόν και εύθυμον χαρακτήρα έ'χου

σαν Ή εισαγωγή δέ τών γυμνοπαιδιών έγένετο ύπό τοΰ δεινού ποιη-

τοΰ έκ Γόρτυνος τής Κρήτης Θαλήτα άκμάσαντος περί τά 620 π. Χ. 

τόν όποιον οι Σπαρτιάται προσεκάλεσαν δ'πως κατάπαυση εσωτερικώς 

τάς διχόνοιας καί επίρρωση καί αναπτέρωση τό κλονηθέν φρόνημα τών 

Σπαρτιατών έκ τής φθοράς, ήν υπέστησαν κατά τους μακρούς Μεσσην. 

πολέμους καί ένεκα φθοροποιού επιδημίας, δποίαι πολλάκις μετά με

γάλης επιμονής ένεφώλευσαν έν τή έγκεκλεισμένη καί θερμή κοιλάδι 

τοΰ Ευρώτα. 'Π Εορτή αΰτη έσκόπει είς τήν δημοσίαν άγωγήν καί πο

λιτικήν τάξιν προς συντήρησιν τής στρατιωτικής αρετής, τήν έπίρρω-

σιν καί τήν σκλήρυνσιν τών σωμάτων, τήν άναπτέρωσιν τοΰ γενικού εν

διαφέροντος καί τήν συνένωσιν τών καρδιών έν φαιδροί χαρςί Εορτής. 

Κ α ρ υ ά τ ε ι α .— Ό Παυσανίας (105) αναφέρει: «Τό γάρ 

χωρίον Αρτέμιδος καί νυμφών έστιν αί Κάρυαι καί άγαλμα έ'στηκεν 

Αρτέμιδος έν ύπαίθρφ Καρυάτιδας, χορούς δέ ενταύθα αί Αακεδαιμόνι-

αι παρθένοι ίστάσι κατ' έτος καί έπιχώριος καθέστηκεν αύταίς ορχη-

σις» (106) «καί ώδάς καί ύμνους άδουσιν». Έ κ δέ τών πα

ρατηρήσεων καί μαρτυριών αρχαίων συγγραφέων συνάγεται δτι αί Κά

ρυαι ή Καρύαι ήσαν πόλις τής Αρκαδίας είς τά Λακωνικά μεθόρια 

καί οτι οί κάτοικοι αυτής μετά τήν έν Θερμοπύλαις μάχην προσεχώρη-

σαν προς τους Πέρσας καί δ'τι μετά τήν ήτταν τών Περσών οί "Ελλη

νες, καταστρέψαντες τάς Καρύας, τους μέν άνδρας έφόνευσαν, τάς δέ 

γυναίκας έξηνδραπόδισαν καί δτι έν τή αρχιτεκτονική καθώς μετεχει-

ρίσθτ^σαν τά ομοιώματα ανδρών Περσών άντι κιόνων ώς έν Σπάρτη τήν 

δροφήν τής Περσικής στοάς ύπεβάσταζον κίονες παριστάνοντες τόν 

Μαρδόνιον και άλλους άρχοντας τών Περσών καί τήν βασίλισσαν τής 

ΆλικαρνασοΟ Άρτεμισίαν, ούτως ό Πραξιτέλης καί άλλοι Αθηναίοι 

τεχνίται μετεχειρίσθησαν προς τόν αυτόν σκοπόν ομοιώματα γυναικών 

δπως διαμνημονεύσωσι τήν συμφοράν τών Καρυάτιδων γυναικών (107). 

Μετά δέ τήν καταστροφήν ή χώρα περιήλθεν είς τους Σπαρτιάτας, ή 

(106) έν Γ'. Ι,β. (106) Πολιίδ. 104. (107) Βιτρούβιος καΐ Πλίνιος. 
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δέ Ακρόπολις, χωρίον τι, άφιερώθη είς τήν θεάν "Αρτεμιν καί τό ά

γαλμα ώς είρηται ήτο ίδρυμένον έν ύπαίθρφ καί ή εορτή έλέγετο Κα-

ρυάτις, ή δέ έκτέλεσις τής έπιχωρίου όρχήσεως έλέγετο καρυατίζειν. 

Τ ά Χ α λ κ ι ο ί κ ι α.—"Αλλη εορτή κατ' έτος τελούμενη έν 

Σπάρτη μετά θυσιών προς τιμήν τής Χαλκιοίκου Αθηνάς, ήτο τά Χαλ-

κιοίκια (108). Περί τής εορτής δέ ταύτης δ Πολύβιος Δ. 35 λέγει τά ε

ξής: «Κατά γάρ τίνα θυσίαν πάτριον έδει τοις μεν εν ταίς ήλικίαις 

μετά τών δ'πλων πομπεύειν έπί τόν τής Χαλκιοίκου Αθηνάς ναόν, τους 

δέ Εφόρους συντελείν τά περί τήν θυσίαν αύτοΰ περί τό τέμενος διατρί-

βοντας»· 

Ή Λεχαικοσύν»] 

Εφ δσον το πολίτευμα τοΰ Λυκούργου έ'μενεν άκλόνητον, ούτε γρα

πτοί νόμοι, ώς εϊπομεν, ήσαν, ούτε δικαστήρια, άλλ' έ'καστος τών αρ

χόντων έκρινε κατά τά πάτρια νόμιμα καί τήν εύσυνείδητον αύτοΰ γνώ

μην δ'ταν δ'μως τό πολίτευμα έξέκλινε τών αρχικών αύτοΰ δρίων καί 

έκαστος άπέβλεπεν είς τήν ίδιοτέλειαν και νόμους πλέον γραπτούς συν

έταξαν καί αρχεία ώκοδόμησαν λαμπρά καί οί μέν γέροντες εοίχαζον 

τάς μεγίστας δικας λ. χ. τάς περί θανάτου καί τά εγκλήματα τών βα-

\ ,Λ , . . . . - την 

άγοραν αδικήματα έ'κρινον, ώς εϊπομεν, οι έμπέλωροι. Αί δέ τ ι μ ω ρ ί

α ι ήσαν ζημία χρηματική, ατιμία καί θάνατος. Καί ή μέν ζημία χα-

τάτά εγκλήματα ήτο μικρά ή μεγάλη, μάλιστα δέ είς τους στρατη

γούς, βασιλείς καί άρμοστάς· καί ώς αναφέρει ό Θουκ. (109): «^Αγι 

, . μετά τήν .. „ 

ταιαίς μαχην έ'λαβεν ώς λάφυρα δέκα τάλαντα». Ή δέ ατιμία καί επο

μένως^ ή απώλεια τών πολιτικών δικαιωμάτων έπεβάλλετο ού μόνον 

είς τους παραβαίνοντας τήν δημοσίαν, ώς εϊπομεν, άγωγήν, άλλα πο-

(108) Παιτσ. 3,17. (109) Ε'. 63 
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λυ βαρύτερα είς τους δειλιάσαντας έν τφ πολέμφ, τους τρέσαντας, καί 

τους υφισταμένους τήν καταδίκην άγαμίου· Τήν δέ ποινήν τοΰ θανάτου έ

πέβαλλον άποπνίγοντες διά βρόχου είς τήν καλουμένην Δεχάδα, δ'περ ή

το οίκημα τής είρκτής, έν ή έθανάτουν άποπνίγοντες τους κατάδικους 

ή έκρήμ,νιζον αυτούς είς τόν Καιάδα, δ'στις ήτο βάραθρον σπηλαιώδες 

«ουπερ τους κακούργους είώθεσαν έμβάλλειν» (110). Έλαφρότεραι 

δέ τιμωρίαι ήσαν ή φυγή, ήτις εθεωρείτο πολύ μεγάλη καί σπανί

ως έγίνετο μνεία περί αυτής. 

Οικονομικά 

Επειδή έν Σπάρτη άπεκλείετο πάσα πολυτέλεια καί μαλθακότης, 

έπεκράτει παντοΰ λιτότης καί άπλότης καί ή πόλις ώς λέγει δ Πλού

ταρχος διήγε βίον ανδρός ασκητού καί σοφοΰ «δίκαι δέ, ώς δ εικός, έξέ-

λιπον άμα τφ νομίσματι μήτε πλεονεξίας μήτε απορίας αύτοίς παρού

σης, ίσότητος δέ έν εύπορίςι καί ραστώνης δι' ευτέλειας γεγενημέ-

νης» (111). Διά ταύτα περί προσόδων καί εξόδων δέν έμερίμνων, άφ' ού 

ό νομοθέτίΓ̂ ς καί τήν χρήσιν τοϋ χρυσοΰ καί αργύρου κατήργησε και τάς 

τέχνας άπηγόρευσε καί τ·ήν έμπορίαν επίσης, διά δέ τάς απαραιτήτους 

τής πόλεως άνάγκας ήρκουν αί παρά τών δημοσίων γαιών πρόσοδοι καί 

οί παρά τών περιοίκων φόροι προς το κοινόν τής Σπάρτης, οίτινες ηύ-

^άνοντο ενίοτε χατά τήν χρείαν τής πόλεως. Προσέτι δέ είχον καί τά 

έκ τών πολέμων λάφυρα, έκ τών οποίων ολίγα μόνον έφερον πρότερον,διά 

νά κοσμ,ήσωσι ναόν τίνα ή νά στήσωσι τρόπαιον, καθώς λέγει δ Ξενο

φών (112). '^Πσαν δέ οί Λακεδαιμόνιοι τοσούτον μέτριοι 

κατ' αρχάς, ώστε ουδέ φόρους έζήτουν παρά τών συμμ-άχων ώς μαρτυ

ρεί δ Θουκ. Α. ΙΘ' λέγων «Οί Λακεδαιμόνιοι ούν υποτελείς έχοντες φό

ρου τους συμμάχους, τ\γοΰντο, μετά ταϋτα ό'μως έπί θύρας μέν πορεύε· 

σθαι Περσών, φόρους δέ τοις νησιώταις έπιτάττειν, άργυρολογείν δέ 

πάντας τους "Ελληνας προύδωκαν έκδοτους τάς Ελληνίδας πόλεις 

κατά τήν έπ' Άνταλκίδου γενομένην είρήνην χάριν τών χρημάτων εύ-

πορήσαι προς τήν κατά τών Ελλήνων δυναστείαν». Καί μέχρι μέν τοϋ 

Πελοποννησιακού πολέμου χρήματα δέν είχον, έχοντες δέ τήν ήγεμονί

αν καί κατά γήν καί κατά θάλασσαν καί ναύαρχον τόν Λύσανδρον κα-

ταστήσαντες καί άρμοστάς και δεκαδάρχας εις τάς πόλεις δπως διοι-

κώσι όλιγαρχικώς, τάξαντες δέ φόρους συνήθροιζον κατ' έτος πλείω 

τών χιλίων ταλάντων(113). Έκάλουν δέ άρμοστάς «διά τό άρμόζειν τά 

(110) θουκ. Α'. 135. (111) ΠΙουτ. Λυκ. 24. (112) έν Πολιτ. Λακεδαιμονίων. 

(113) Διόδ. 2ικελ. 14, 1. 
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ήθη τους τών Λακεδαιμ.ονίων φοβούμενοι τυράννους ή βασιλείς αυτούς 

χαλεϊν ώς ούδ' Οσια σφίσιν υπάρχον, ας κατέλυσαν εξουσίας, δ'ρκους καί 

άραίς επιθέσει πάντων τών θεών ταύτας πάλιν έμπεδοΰν»(114). Ή άπα-

γόρευσις δ'μως τοΰ χρυσοΰ καί άργυροΰ νομίσματος απέβλεπε βεβαίως είς 

τους ίδιώτας, διότι ή πόλις δεν ήτο δυνατόν νά μή μεταχειρίζηται τοι

οΰτον νόμισμα και οί ίδιώται δέ θά μετεχειρίζοντο σιδηροϋν, άφ' ου ή

σαν υπόχρεοι είς τά συσσίτια νά συνεισφέρωσι καί νόμισμα ό'πως καί οί 

περίοικοι καί οί είλωτες θά μετεχειρίζοντο, άφ' ου περί τάς τέχνας καί 

τό έμπόρίον τισχολοΰντο. 'Τστερώτερον δέ καί αυτή ή Σπάρτη έκοψε νό

μισμα «προσεδείτο γάρ τά πράγματα κοινού νομίσματος καί γενικής πα

ρασκευής (115). Έπί δέ τοϋ Πελοποννησιακού πολέμου έγένετο κοινόν τό 

χρυσοΰν καί άργυροΰν νόμισμα καί διεφημίσθησαν μάλιστα ώς φιλοχρη-

ματότατοι πάντων οί Λακεδαιμόνιοι. 

2&χέαεες 2ίπαρτεατων κακ,Ι ΐευμμ,άχων 

Αί μέν άλλαι αί έκτος τής Πελοποννήσου συμμαχίδες πόλεις, έν 

δσφ είχον τήν ήγεμονίαν οί Λακεδαιμόνιοι, ήσαν απλώς υπήκοοι αυ

τών, πειθόμενοι είς τά κελεύσματα των. Ό ς προς δέ τους Πελοποννη-

σίους συμμάχους υπήρχε διαφορά. Διότι άν καί δέν γνωρίζωμεν ακρι

βώς, άν αί προς αυτούς σχέσεις έστηρίζοντο είς συνθήκας ή απλώς είς 

παλαιά άγραφα νόμιμα, έν τούτοις είναι γνωστόν πρώτον μέν οτι πάσαι 

αί έν Πελ. πόλεις, μικραί καί μεγάλαι, έπρεπε νά είναι αυτόνομοι, έπει

τα δέ δ'τι ωφειλον άπό κοινού νά άμύνωνται πάσαν ξένην είσβολήν είς 

την Πελοπόννησον. Όμοίως ωφειλον νά βοηθώσι καί πάσαν σύμ^μαχον 

πόλιν κινδυνεύουσαν έκ πολεμίων. Τάς δέ αμφιλογίας και τάς διαφοράς 

ωφειλον νά λύουν αί σύμμαχοι πόλεις είρηνικώς, άν δέ εφθανον εις έ

ριδας, έπρεπε νά άναθέσωσι τήν κρίσιν εις τίνα έκκλητον πόλιν, τήν 

δποίαν άπό κοινοΰ άμφότεραι αί έρίζουσαι πόλεις έξέλεγον. Ά λ λ ' δμως 

συνεβαινεν ενίοτε πόλεις τινές συμμαχικαί νά κηρύττωσι προς άλλήλας 

πόλεμον, διότι τοΰτο, φαίνεται, δέν άπηγορεύετο παντελώς παρά μόνον 

οσάκις συμμαχική στρατιά έπολέμει έξω τής Πελοποννήσου, λ· χ. πο-

λεμούντων Κλειτορίων προς τους Όρχαμενίους, δ Αγησίλαος λαβών 

τους μισθοφόρους, τους οποίους ειχον εκείνοι, διότι είχε χρείαν αυτών 

διά τήν κατά των Θηβών έκστρατείαν, είπε προς τους Όρχομενίους «ε-

ωζ ή εκστρατεία είη παύσασθε τοΰ πολέμου, είδε τις πόλις στρατιάς 

ούσης έ'ξω έπί πόλιν στρατεύσει έπί ταύτην, έφη, ΐέναι πρώτον κατά 

δόγμα τών συμμάχων». 

(114) Δίον. Άλικαρνασεύς. (115) Πολύβ. 6.46. 
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Ή Σπάρτη δέ ώς προστάτις τής συμμαχίας προσεκάλει σύνολον προς 

πάσαν άπόφασιν, εις τήν οποίαν αί σύμμαχοι άπέστελλον πρέσβεις, έ'ν

θα άπεφασίζετο περί πολέμων, ή ειρήνης. 'Έ&ουλεύοντο δέ περί πάν

των οί πρέσβεις τών συμμάχων ενώπιον τής άπέλλας τών Σπαρτιατών. 

Αποχωρούντων δέ τών πρέσβεων ή άπέλλα έψήφιζε περί τών συζητη-

θέντων, είτα δέ κατ' ίδίαν οί πρέσβεις έψήφιζον, τών Σπαρτιατών ψη

φιζόντων κατά τά δόγματα τής άπέλλας (116). Αί δέ συμμαχίδες πό

λεις ήσαν πάσαι ίσόψηφοι(117). Ή δέ έκτέλεσις τών αποφάσεων, ώς ή

το επόμενον, άνετίθετο είς τήν προστάτιν τής συμμαχίας Σπάρτην ώ-

ριζε δέ επομένως τήν πολεμικήν σύνταξιν, παρήγγελλε κατά πόλεις 

τήν προμήθειαν τών επιτηδείων καί τήν άποστολήν νηών καί τήν κα

τασκευήν τών άνα-ριαίων εργαλείων προς τάς πολιορκίας και έν ταίς 

έκστρατείαις έπεμπεν είς τάς συμ.μαχίδας πόλεις τους λεγόμενους ξενα

γούς ίνα παραλαβόντες τά στρατεύματα, φέρωσι προς τόν στρατηγόν 

τών Λακεδαιμονίων. ̂ Αν δέ τις πόλις δέν είχε συναποφασίση μετά τών 

άλλων τόν πόλεμον δέν είχεν ύποχρέωσιν νά άκολουθήση, άν καί οί Λα

κεδαιμόνιοι, έχοντες τήν δύναμιν, ήνάγκαζον ενίοτε τους μή συναποφα-

σίσαντας συμμάχους τόν πόλεμον είς στρατείαν. Αί δέ πολεμικαί είσ-

φοραΐ έκανονίζοντο αναλόγως προς τό μέγεθος έκαστης πόλεως καί είς 

μέν τόν εκτός τών δρίων πόλεμον έ'στελλεν εκάστη πόλις τά 2)3 τών 

στρατευσίμων της, είς δέ τόν εντός τής Πελοποννήσου πάσαν τήν μά-

χιμον δύναμιν. Βραδύτερον δέ οτε ήκμαζεν έν Ελλάδι τό μισθοφορικόν, 

συνέβη ενίοτε πόλεις τινές αντί ανδρών να καταβάλλωσι χρήματα. Ό 

Ξενοφ. Έλλ. Ε*̂  β' 21 γράφει: «λόγοι δέ εγένοντο {εν τή συνόδφ τών 

συμμάχων) άργύριόν τε άντ' ανδρών έξείναι διδόναι τή βουλομένη τών 

πόλεων, Τριόβολον Αίγιναίον κατ' «νδρα, ιππέας δέ εί τις παρέχοι τετ-

τάρων όπλιτών τόν μισθόν τφ ίππεί διδόναι». Ό δέ Διόδ. ΙΕ' 31 γρά-

γει: «ήν δέ αύτοίς δ μέν οπλίτης προς δύο ψιλούς, δ δέ ίππεύς προς τέτ-

ταρας δπλίτας ίσαζόμενος» (118)· 

Ίδιωτ^κϊ^ς βί*? 

Επειδή οί Σπαρτιάται είναι μέλη μιας οικογενείας, τής πόλεως, 

διά τοΰτο δέν χωρίζεται δ ιδιωτικός βίος τοΰ δημοσίου, πάσα δέ πρά-

ξις τοΰ Σπαρτιάτου αποβλέπει προς το καλόν τής δλης πόλεως, και ε

πιδιώκει πάν δ,τι είναι συμφέρον τής πόλεως καί δέν έχει θέλησιν ίδίαν, 

άλλα τής πόλεως καί δσα είς άλλας πόλεις γίνονται κατά βούλησιν έ-

(116) θουκ. 1,12!6. (117) θουκ. 1,141. (118) "Ορα Γίλβερτ σελ. 110. 
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κάστου, έν Σπάρτη, γίνονται κατά βούλησιν τής πολιτείας, λ. χ. ο γα-

μος δέν εξαρτάται έκ τής προαιρέσεως εκάστου, άλλα προσδιορίζεται 

ύπό τής πολιτείας, τά τέκνα δέν θεωρούνται τών γεννησάντων Ί'δια, άλ

λα τής πόλεως κτήμα καί διά τοΰτο αΰτη μόνη αναλαμβάνει τήν άνα

τροφήν αυτών καί έν γένει δ Σπαρτιάτης δέν ζή ώς άνθρωπος ελεύθε

ρος καί αυτεξούσιος, άλλ' ώς τυφλόν Οργανον τής πολιτείας καί έφ' Ο

σον μέν ό λαός ένθουσιών έπίστευεν είς τήν ιερότητα τοΰ πολιτεύματος 

καί αυστηρώς ύπήκουεν είς τους νόμους καί έτήρει τά έθιμα, ήκμαζεν 

ή Σπάρτη, καί διά τής στιβαράς δυνάμεως της προέβαινεν νικηφόρος 

κατά τών άλλων πόλεων 'Αλλά τά παρά φύσιν δεσμά, τά οποία έπε-

βαλλεν ή πολιτεία είς τήν έλευθερίαν τοΰ ίδιώτου έλύθησαν βραδύτε

ρον σύν τφ χρόνφ καί άμετρος τις επιθυμία δυνάμεως καί πλούτου κατέ

λαβε τους ποΊΙτας, εως ού καί τήν πολιτείαν έξέφθειραν. 

Ό Νομοθέτης λοιπόν έ'ταξεν «έν άκμαίς τών σωμάτων τους γάμους 

ποιείσθαι» (119) «ίνα τά γεννώμενα ισχυρά ώσιν έκ τελείων», κατά δέ 

Πλάτωνα Πολ. Ε' μέτριος δέ χρόνος ακμής έστι τά 20 έ'τη γυναικί, 

άνδρί δέ 30—35», κατά δέ 'Αριστοτέλην «τάς μέν γυναίκας άρμόττει 

περί τήν τών 18 ετών ήλικίαν συζευγνύναι, τους δέ άνδρας επτά και 

τριάκοντα ή μικρόν» (120). "^στις δέ ελάμβανεν ώς σύζυγον γυναίκα 

σ.νά.ρμοστον, δηλαδή μικράν τό σώμα ή τήν ήλικίαν ύφίστατο τήν δί-

κην κακογαμίου καί βασιλεύς άν ήτο· ώς λ. χ. 'Αρχίδαμον τόν βασιλέα 

έζημίωσαν χρήμασιν οτι μικράν τό μέγεθος γυναίκα γάμφ λαβείν ύπέμει-

νεν έπειπόντες ώς ού βασιλέας, άλλα βασιλίσκους παρασχείν αύτοίς 

διενοείτο (121). 

Έ ά ν δέ τις πάλιν αργά υπέρ τήν ώρισμένην ήλικίαν ένυμφεύετο, 

ήτο υπεύθυνος είς δίκην όψιγαμίου, οί δέ μή νυμφευόμενοι ύπέκειντο είς 

δίκην άγαμίου καί δέν άπήλαυον τών νομιζομένων τιμών. Οΰτω νέος τις 

δέν προεσηκώθη είς τόν στρατηγόν Δερκυλίδαν καί τοι εύδόκιμον, ει

πών: «ουδέ γάρ έμοί τόν ύπείξοντα γεγέννηκας». 'Απεκλείοντο δέ οί ά

γαμοι καί τής θέας τών παρθένων έν ταίς γυμνοπαιδίαις καί έν καιρφ 

χειμώνος Τινα,γχαί,οντο νά περιέρχωνται γυμνοί κύκλφ τής αγοράς καί 

νά ψάλλωσιν ώδήν πεποιημένην δι' εαυτούς «ώς δίκαια πάσχοιεν οτι 

τοις νόμοις άπειθοΰσιν». 

Ταΰτα δέ διότι έ'καστος Σπαρτιάτης ώφειλε νά παράσχη είς τήν 

πόλιν ένα τουλάχιστον διάδοχον, ό δέ γεννήσας τρείς υιούς ήτο ελεύ

θερος τοΰ στρατεύεσθαι, δ δέ τεσσάρας ή πέντε πασών τών λειτουργι-

(119) Ξενοφ. πολ. Λακ. Α'. 6. (120) Άριστοτ. πολιτ. Ζ'. 14,6. (121) Πλούτ. 
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ών, ήτοι τών προς τήν πόλιν υποχρεώσεων. Ό δέ γάμος δέν έκώλυε ή 

μάλλον δέν άπήλασσε τόν νυμφίον τής ημέρας καί νυκτός συναναστρο

φής μετά τών δμηλίκων. 

Και κατ' αρχάς βεβαίως προίκα δέν έλάμβανον, ύστερον δμως με

γάλην. Μίαν δέ μόνην σύζυγον έ'καστος ελάμβανεν, έάν δμως ήτο στεί

ρα ήναγκάζετο ή ν άτήν χωρίση, ή νά λάβη καί άλλην τεκνοποιόν. Με

γάλα δέ εμπόδια συζεύξεως δέν ύπήρχον, λ. χ. Άλεξανδρίδης δ βασι

λεύς, έ'χων γυναίκα έαυτοΰ αδελφής θυγατέρα στείραν φαινομένην, ή-

να"ρίάσθη ύπό τών εφόρων καί τής γερουσίας, μή θέλων νά χωρισθή, 

νά προσλάβη άλλην τεκνοποιόν (122). 

Καί δ Αριστοφάνης έν Νεφ. «δ μέν Αθηναίος Σόλων όμοπατρίοις 

έφιείς άγεσθαι τάς δμομητρίους έκώλυσεν, ό δέ Λακεδαιμόνιος νομο

θέτης έμπαλιν τόν έπί τοις όμογαστρίοις γάμον έπιτρέψας τόν προς 

τους δμοπατρίους άπείπεν». Ή δέ μοιχεία ήτο σπανιώτατον καί άπί-

στευτον καί δ γάμος ένομ.ίζετο καί έτηρείτο τίμιος καί μακράν πάσης 

ύβρεως καί αταξίας καί προς τοΰτο ιδιαιτέρα αρχή ύπήρχεν ή τών Άρ-

μοσύνων καί άλλαχοΰ ή τών γυναικοκόσμων λεγομένη, εχόντο^ν φρον

τίδα περί τά ήθη τών γυναικών. Ό δέ μ.οιχός έτιμωρείτο δι' αυστηρό

τατων τιμωριών, κατά δέ τόν ΡοΐΙ^ΙΙβνϊΙΙβ έν τή Ελληνική Ιστο

ρία δ μοιχός έτιμωρείτο κατ' αρχάς μέν μέ τήν έξόρυξιν τών οφθαλ

μών, έπειτα δέ μέ μεγάλην χρηματικήν ποινήν. Ό δέ έπί κέρδει παρέ

χων τήν γυναίκα του έτιμωρείτο μ.έ θάνατον, ή δέ μοιχαλίς έβιάζετο νά 

ένδύηται χονδρά ενδύματα καί άπεκλείετο τών ιερών, αί δέ μή ύπαγό-

μεναι είς τήν έξουσίαν τοΰ ανδρός έπωλοϋντο ώς δούλαι. 

Περί των οίκκών καί έπίηλων 

Και πάντες μέν οί "Ελληνες, ώς ανήκοντες είς τήν πόλιν μόνον, 

τά δημ-όσια καταστήματα κατεσκεύαζον μεγάλα καί λαμπρά, τά δέ 

ίδια απλούστατα καί μικρά, πολύ δέ μάλλον έν Σπάρτη, δπου ή πολι

τεία εις τόν τέχτονα προς κατασκευήν οικίας παρείχε μόνον πέλεκυν 

διά τήν όροφήν καί πρίονα διά τήν θύραν. Επομένως ώς καί ή οχία ττο 

απλούστατη, οΰτω καί τά έπιπλα αυτής καί τά σκεύη, άφ' ού καί διά 

νόμου έκωλύθη ή χρήσις χρυσού καί αργυρού. Κλίνη λοιπόν καί στρώ

ματα καί ενδύματα καί σκεύη ήσαν απλούστατα ώς ή οικία, βεβαίως έν 

αρχή, σκεύη δέ μνημονεύονται δ κώθων, ποτήριον, το όποιον καί είς 

τάς στρατείας εφερον ίνα πίνωσιν ύδωρ δι' αύτοΰ· πρόχειρα δέ καί ά-

Ήρόδ. 5,39. 
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ναγκαία σκεύη τής οίκίας .ήσαν, κλιντήρες καί. δίφροι καί τράπεζαι ά-

πλαί καί κομψαί^ κατασκευαζόμεναι ώς και τά υποδήματα και ήσαν 

διά τοΰτο έπιζήτητα- καί είς τήν ξένην, είδη δέ. υποδημάτων ήσαν αί ά-

πλαί, ώς τά σημερινά .άπλά;τσαρούχΐ:α< "Ετι δέκαί αί Λακωνικαι έμ-

βάδες, έρυθραΓ.τό χρώμα· καί;πολυτελέστεράι.·_ήσαν αί Άμυκλάδες «έ-

λευθεριώτερονμέν υπόδημα, δηλοί δέ τή κλήσει.τόν τόπον» (123). Προ

σέτι δέ έξήγοντρ είς τήν ξένην καί πίλοι καί εγχειρίδια φημιζόμενα καί 

ταΰτα. "Ετι δέ καί. είς τήν κυνηγεσίαν περίφημοι Λακωνικαι κύνες, 

αϊτινες κατ' Άριστοτ. Ίστ· Ζώων 8, 26 «έκ μείξεως μή ομοφύλων γεν-

νηθείσαι», ήτοι έξ αλώπεκος καί κυνός. 

'ΙΙ τέχννι 4ν Χηάρτγ] 

""Αν καί ήτο ευτελής ή τέχνη έν Σπάρτη ώ'ς προς τους ίδιώτας, 

δ'μως ή συντελεστική είς τήν λατρείαν δέν παρημελείτο καί δέν έκωλύ-

ετο καί πρό τήςΐ βΟής 'Ολυμπιάδος, μνημονεύονται δέ δύο ονομαστοί Λα

κεδαιμόνιοι τεχνίται, Δορυκλείδας καί Δόντας, αδελφοί μαθηταί Διποί-

νου καί Σκύλλιδος, οϊτινες ήσαν οί πρώτοι περιώνυμοι καλλιτέχναι καθ' 

άπασαν τήν Ελλάδα, μαρμαρογλύφοι έκ Κρήτης, οίτινες έδωκαν νέ

αν ωθησιν είς τήν άρχαίαν τέχνην καί δ'πως πρότερον ήλθον έκ Κρήτης 

ή μουσική ή γυμναστική καί ή πολιτική τάξις, ούτω καί τώρα διά Κρη-

τών τεχνιτών μετεφυτεύθη καί ή πλαστική καί ή νέα τέχνη, συνδυα-

σθείσα προς τήν έπιχωριάζουσαν χαλκοτυπίαν, άνήλθεν είς μεγάλην 

άνάπτυξιν. 

Έ κ τούτων δέ δ Δόντας έποίησε διά τους Μεγαρείς αγάλματα 

χρυσοΰ καί έλέφαντος άνατεθέντα έν 'Ολυμπία, τοΰ δέ Δορυκλείδου μνη

μονεύονται άγαλμα Θέμιδος μητρός τών ωρών έν τφ ναφ τής "Ηρας 

έν 'Ολυμπία, χρυσελεφάντινων καί τοΰτο. 

Καί Θεοκλής ήτο υίός Ήγύλου τοΰ Λακεδαιμονίου καί μαθητής 

και ούτος Σκύλλιδος καί Διποίνου, δστις έποίησε τάς Εσπερίδας έν τώ 

Ήραίφ τής 'Ολυμπίας πέντε τόν αριθμόν καί δ περίφημος Γιτιάδας, 

έπιχώριος καί̂ ούτος (124), δ'στις ού μόνον'αγάλματα έποίησεν, άλλα 

καί άσματα δώρεια καΐ'ψο πλάστης, αρχιτέκτων καί ποιητής· έποίησε 

δέ τόν τε ναόν όμοίως καί τό άγαλμα τής Αθηνάς χαλκοϋν έν τή Άκρο-

πόλει τής Σπάρτης καί άλλα αξιόλογα έ'ργα έν Άμύκλαις (125)· 

Καί ΣυάρΒα:ς καί Χάρτας οί χαλκοτύποι, ήσαν Σπαρτιάται. Έ κ 

τοϋ Ηροδότου δέ γνωρίζομεν (Α. 0.) δ'τι οί Σπαρτιάται έπεμψαν είς 

(123) Πολυδεώί. δνομασ. Ζ. 88. (124) 540 η. Χ. (125) Παυσ. Ζ'. 16-18. 
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τόν Κροίσον κρατήρα μετά ζφδίων κεκοσμημένον. Μνημονεύονται δέ 

καί άλλα έργα ύπό ξέχνων τεχνιτών ποιηθέντα έν Σπάρτη καί έν Ά-

μύκλαις, Οπου ό θρόνος τοΰ Απόλλωνος εθεωρείτο ώς έν έκ τών θαυμά

των τής Ελλάδος. Καί τά ύπό τοΰ Παυσανίου δέ αναφερόμενα δημόσια 

οικοδομήματα καί ναοί καί ιερά καί τά άνακαλυφθέντα έκ τών άνασκα^ 

φών, μαρτυροΰσιν δτι ή τέχνη έ'κπαλαι καί μέχρι τών έσχατων Ρωμαϊκών 

χρόνων (396 μ. Χ.) έκαλλιεργείτο έν Σπάρτη. 

Ή προκατάληψις περί τοΰ οτι δέν ύπήρχεν έν Σπάρτη καλλιτεχνία 

καί δτι τό αίσθημα τοΰ καλοΰ ήτο ξένον προς τους Σπαρτιάτας είνα; 

εντελώς εσφαλμένη καί αντίθετος προς τήν πραγματικότητα καί προς 

τοΰτο παραθέτομεν κρίσεις τοϋ σοφοΰ αρχαιολόγου Γάλλου Ε. Ρβΐΐΐβ' 

είς τάς Πελοποννησιακάς αύτοΰ μελετάς: «Νομίζω Οτι συνέλεξα δ'

λας τάς περί τής σπαρτιατικής τέχνης ενδείξεις, τάς οποίας ή ίστορία 

άφήκε νά διαφύγουν ώς άθελήτως καί μέ κάποιαν λησμοσύνην. Ό Παυ

σανίας δέ πρό πάντων, παρ' δλον τό βιαστικόν τής διηγήσεώς του, μάς 

διδάσκει ν' άποδώσωμεν δικαιοσύνην είς πόλιν συκοφαντηθείσαν. Ταξι-

θετών δ'μως τά πράγματα είμαι υποχρεωμένος νά μή υπερβάλω τήν 

σπουδαιότητα των καί νά μή συμπληρώσω τά κενά, τά δποία διακόπτουν 

τήν συνοχήν μέ υποθέσεις καί θεωρίας. Πιθανόν δέ νά εΐχον δικαίωμα, 

έάν είναι αληθές δ'τι είς ύπερβολήν χρειάζεται υπερβολή καί δτι ή δυσ-

φήμησις δίδει δικαίωμα είς άπολογίαν. Άλλ' ας άρκεσθώμεν είς τήν 

εύγλωττίαν τόσων ενδείξεων. "Οχι, τό σπαρτιατικόν πνεύμα δέν υπήρ

ξε ζάναυσον καί βάρβαρον. "Οχι, τό πολεμικόν πάθος δέν είχε καταπνί

ξει τά υψηλά ιδεώδη καί τήν καλαισθησίαν. "Οχι, ή αγωγή δέν ετει

νεν, δ'πως έπιστεύθη, νά εξαφάνιση πάσαν πνευματικήν προαγωγήν καί 

πάσαν ψυχικήν χαρμονήν. "Οχι, τά γράμματα δέν ήσαν αδιακρίτως 

έξωρισμένα καί περιφρονημένα, δ'πως έπί μακρόν συνέβη είς τήν Ρώ

μην. Ή ηθική δέ καί ό'χι ή βαναυσότης, αί πολιτικαί άνάγκαι καί ό'χι ή 

άγνοια υπήρξαν αίτίαι αποκλειστικοτήτων τινών. Έ ά ν δέ ή πολιτεία 

ύπήρξεν αύσττιρός τιμητής, υπήρξε συγχρόνως καί φωτισμένος προστά

της. Αΰτη έταξε τους ποιητάς συγκαθέδρους μέ τους νομοθέτας ή τους 

διέταξε νά τίθενται έπί κεφαλής τών στρατιών. Αΰτη διέταξε τήν άρ-

χιτεκτονικήν νά έγείρη τά μεγάλα έ'ργα καί έχορήγησεν είς τήν γλυπτι-

κήν τά πολύτιμα μέταλλα, τά δποία καί άπό τήν 'Ασίαν ακόμη έμελ

λε νά φέρη. Αύτη μετεκάλεσε τους έξοχους ξένους, τους οποίους έπλή-

ρωσεν άπό τιμάς. Λάκωνες δέ ή απελεύθεροι, Κρήτες, Σάμιοι ή Μαγνή

τες ένεθαρρύνοντο είς παραγωγήν έ'ργων, χάριν τής δο̂ ρικής αριστο

κρατίας. "Οργανα δεξιώς διοικούμενα τισχολοΰντο εις Ολα τά βά-
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ναυσα έ'ργα. Αύτη δέ έδρεπεν όλους τους καρπούς· Οΰτω πως ή Σπάρ

τη, ού μόνον παρηκολούθησε τήν πρόοδον τής άλλης Ελλάδος, άλλ' έ

λαβε καί μέρος άξιοζήλευτον άπό τάς άλλας πόλεις είς τήν ίστορίαν 

τής προόδου αυτής. Εξαιρουμένων τών 'Λθηνών, αί δποίαι είς δλα έ'λαμ.-

ψαν μέ λάμψιν άπαράμιλλον καί τών Θηβών, αί δποίαι δπως και ή 

Σπάρτη κατηγορήθησαν τόσον, πού ευρίσκει τις τόσην γενικήν πρόοδον 

είς τήν ποικίλην παραγωγήν τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος; Ή Αίγινα, ή 

Σάμος, ή Σικιών ήσαν φημισμέναι διά τήν γλυπτικήν των. Ή Κώς, ή 

Ρόδος έγέννησαν ζωγράφους αθανάτους, άλλα τί παρήγαγον διά τήν 

ποίησιν καί τά γράμματα; "Αλλη πόλις θά καυχηθή διά τήν φιλοσοφι-

κήν της σχολήν, άλλη διά τους μουσικούς της, ή μία τιμάται διά τόν 

μέγαν ποιητήν της, ή άλλη δέ διά τόν εν^ο'^ον ιστορικόν της, άλλ' ή 

ποίησις αυτή φαίνεται ώς νά έξήπλωσε τάς δυνάμεις των και αί άλ

λαι όψεις τοΰ πολιτισμού απομένουν είς τό σκότος. 

Ή Σπάρτη δ'μως τουναντίον παρουσιάζει σύνολον πλήρες αναλόγως 

τών παραδόσεων της. Δέν διαφιλονικεί βέβαια τά πρωτεία είς τίποτε, 

άλλ' δ'μως είς δ'λα έχει τιμητικήν θέσιν καί ενίοτε μάλιστα ίδιάζουσαν. 

Παρήγαγεν άπό τών πρώτων αυτής χρόνων όπως καί οί λοιποί λαοί, 

τους ποιητάς της, τους διδακτικούς καί τους γνωμικούς· ήλθεν είς ά

μιλλαν προς τήν "Εφεσον διά τήν δάφνην τής ελεγειακής ποιήσεως, εί-

όε δέ τήν λυρικήν ποίησιν γεννωμένην συγχρόνως μέ τήν δημιουργίαν 

τής γλώσσης της. Τους πολεμικούς της δέ χορούς έθαύμασαν καί έμι

μήθησαν καί άλλοι λαοί καί ή Μουσική της έδίδαξε διά πρώτην φοράν 

τους νόμους της, οί οποίοι άνυψώθησαν είς έπιστήμην έν αύτη καί ή 

Αρχιτεκτονική, άν καί απέμεινε πιστή είς τάς δο̂ ρικάς παραδόσεις, 

παρήγαγεν δ'μως ιδιόρρυθμα έ'ργα καί οί περιηγηταί, δ'σοι περιέτρεξαν τόν 

άρχαίον κόσμον καί είδον τά θαυμάσια του δ'λα, έθαύμαζον ακόμη τό δεί

να μνημείον τής Σπάρτης, ή τό τάδε μέγα άρχιτεκτονικόν σύνολον. Ή 

γλυπτική τέλος ήνθοβόλησεν αρκετά, ώστε, ό'χι μόνον καλλιτέχνας, 

άλλα καί διδασκάλους νά παραγάγη. Ή δέ σχολή τής Σπάρτης μεταξύ 

τών πέντε ή έξ σχολών τής Ελλάδος, ύπήρξεν έκ τών παλαιοτέρων καί 

έπί πολλούς αίώνας ή τέχνη δέν έ'παυσε νά παραδίδεται άπό γενεάς είς 

γενεάν καί νά τελειοποιήται καί οί μή γειτονικοί λαο\ παρήγγελλον έ'ρ

γα είς τους μεταλλοχόους της καί τους τορνευτάς της, οί δέ ξένοι ήρ-

χοντο νά διδαχθούν άπ' αυτούς. Τέλος δέ οί Σπαρτιάται, άν καί ήσαν 

τόσον πτωχοί καί τόσον αυστηροί, έδωκαν είς τήν λοιπήν Ελλάδα τό 

παράδειγμα τής μεγαλοδωρίας. Πρώτοι αυτοί αφιέρωσαν είς τους θε

ούς τά κολοσσιαία έ'ργα των τά χρυσελεφάντινα, είς τά οποία τό μέγα-
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λείον τών αναλογιών δέν ύπεχώρει ειμή είς τόν πλοΰτον τών υλικών 

καί μή λησμονώμεν οτι δ θρόνος τοϋ 'Αμυκλαίου προηγήθη κατά έ'να αι

ώνα τής Αθηνάς, τού Παρθενώνος καί τού 'Ολυμπίου Διός· 'Ολίγαι έκ 

τών Ελληνίδων πόλεων παρουσίασαν άνάπτυξιν τοιαύτην καί όλίγαι 

έκαλλιέργησαν τό ώραίον ύπό τόσας μορφάς, δ'πως ή Σπάρτη. Άληθι-

νόν είναι δτι τοΰτο έ'γεινε μέ κανόνας τινάς αποκλείοντας τό άσχοπον καί 

τό πάθος. Άλλ' οί κανόνες αυτοί, συγκρατοϋντες τό άπαραβίαστον τών 

ηθικών νόμων, προσλαμβάνουν αληθές μεγαλείον. Είς τήν Σπάρτην μό

νον έλύθη το πρόβλημα, τό όποιον έβασάνιζε τήν άρχαίαν φιλοσοφίαν 

και το όποιον φαίνεται δ'τι ποτέ δέν θά ύπερβή τά σύνορα τής θεωρίας. 

«Δύναται νά έχη έπιρροήν δ νομοθέτης έπί τών τεχνών και τών γραμ

μάτων;» 

Καί δ ίδιος πάλιν έν τω αύτφ συγγράμματι γράφει τάδε: «Δέν δια

τείνομαι δτι ή Σπάρτη ητο πλήρης αριστουργημάτων καί ή τέχνη έν 

αύτη είχεν άναπτυχθή είς βαθμόν ύπέροχον. Ά λ λ ' είναι βέβαιον δ'τι ή 

πόλις τοϋ Λυκούργου δέν ττο άθροισμα οίκιών άτέχνων καί άκομψων. 

"Οτι ή αρχιτεκτονική δέν ήτο έξωρισμένη, άλλ' έτιμάτο έξ ίσου καί έν 

ταίς πλεισταις πόλεσι τής Ελλάδος. Άπαγορευομένη είς τους ίδιώ

τας ελάμβανε μείζονα άνάπτυξιν, υπηρετούσα τό κράτος, δ'περ παρήγ-

γελλεν αυτή μεγάλα έ'ργα, Ή αρχιτεκτονική έδημιούργησε κατά τάς 

δημοσίας άνάγκας καί ύπό τήν έπίδρασιν ηθών αυστηρών έ'ργα ενίοτε 

ωραία, πάντοτε σπουδαία, τά όποϊα έξ αυτής τής φύσεως αυτών άπαι-

τοΰσι την συμμ,ετρίαν, τό καλόν καί έν ένί λόγφ πάν δ',τι αποτελεί τήν 

τέχνην. Στοά τις π. χ. ή ναός. Οσον άπλα καί άν φαντασθή τις αυτά, 

έ'χουσι κατ' ανάγκην τους κίονας, τά έπιστύλια, άτινα άπαιτοΰσι τά 

στοιχεία τής τέχνης καί τήν εύφυΐαν τοΰ άρχιτέκτονος καί δ δωρικός 

δέ ρυθμός δ ήκιστα πλούσιος τών τριών άλλων ρυθμών, είναι δ άριστος, 

διότι τό αύστηρόν αύτοΰ κρύπτει λεπτότητας μεγάλας καί άρμονίαν, ής 

τό μυστικόν έ'σχεν ή ελληνική μεγαλοφυία. Ή σπουδή τοΰ ρυθμ.οΰ τού

του εν Σπάρτη έξίκετο μέχρι τής τελειοποιήσεως, διότι βλέπομεν δ'τι οί 

αρχιτέκτονες αυτής ύψώθησαν είς τήν κατασκευήν πρωτοτύπων έ'ργων. 

Ή Περσική δέ στοά, ήν δ Παυσανίας έθαύμασε και περιέγραψεν αρ

κούντως, ώστε καί ημείς νά θαυμάζωμεν αυτήν, άφήκεν έποχήν έν τή 

άρχαιότητι άξιομνημόνευτον. Καί ό Βιτρούβιος ομολογεί ότι πολλοί τε

χνίται έμιμήθησαν αυτήν καί έγένετο τύπος κλασσικός. Οί Λακεδαιμό

νιοι δέ αρχιτέκτονες τήν Περσικήν στοάν, ής τήν στέγην ύπεβάσταζον 

Πέρσαι άρχοντες ποδήρη χιτώνα φέροντες, προηγήθησαν τών έν Αθή

ναις Άρρηφόρων καί τινών τών Ιν Άκράγαντι ατλάντων καί έλυσαν ίσως 
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πρώτοι έν τών σπουδαιότατων προβλημάτων τής Ελληνικής τέχνης, 

τήν έ'νωσιν τής γλυπτικής μετά τής αρχιτεκτονικής. Είναι εύχολον 

καί διά τής διανοίας νά αποκαταστήσω τήν Περσικήν στοάν: αύτη 

είχε δύο όροφάς, ών ή πρώτη κατεσκευάσθη διά μακράς κιονοστοιχίας 

δωρικού ρυθμού. Οί κίονες δέ τ\νοΰντο διά τών έπιστυλίων, έπί τών 

οποίων καί αναλόγως προς έ'καστον κίονα ίσταντο τά αγάλματα, τά 

ύποστηρίζοντα τά έπιστύλια, έχοντα μείζονα χόσμον, τοΰ δευτέρου ορό

φου ώς καί τήν κορωνίδα καί τήν στέγην. Τοιοΰτον μνημείον, δποία 

καί άν είναι ή αξία τής εκτελέσεως, είναι ήδη λίαν άξιοσημείωτον διά 

τήν καινοτομίαν του. 

« Ό ναός τής χαλκοοίκου Αθηνάς παρείχεν επίσης διττήν καινοτο

μίαν, ένθεν μέν τήν κατασκευήν, ής δέν δυνάμεθα νά λάβωμεν ίδέαν, 

άλλ' ήτις έδει νά έπινοηθή τελείως διάφορος τοΰ συνήθους συστήματος, 

ένθεν δέ τόν σπουδαίον χαρακτήρα, δν παρέστησεν ή γλυπτική ού μόνον 

νά κόσμηση τό οιχοΖόμτιμα, άλλα καί νά κατέχη τήν κυριωτάτην θέσιν. 

Γα δύο δέ ταϋτα οικοδομήματα έλυσαν ίσως τό πρόβλημα, ού ήδη έμ,νη-

μ-ονευσα, την έ'νωσιν τής γλυπτικής μετά τής αρχιτεκτονικής· Διότι 

ή ιστορία ολίγα παραδείγματα αναφέρει τής ενώσεως ταύτης, ής τό 

'.Ερεχθείον τών Αθηνών παρουσιάζει ήμίν καί σήμερον τό ίδανικόν. 

«Τί δέ νά είπωμεν περί τοΰ ναοΰ τής ενόπλου Αφροδίτης καί τών 

δύο ορόφων αύτοΰ οικοδομής, ήν δ Παυσανίας δ τήν Άραβίαν, Αίγυπτον, 

Συρίαν καί Ίταλίαν περιηγηθείς ούδαμοΰ ευρεν; '^Ητο άρά γε ή άπλό

της παραστάσεως τέχνης πρωτοτύπου ή ή τόλμη ακριβέστατης γνώ

σεως; Έμνημονεύσαμεν δέ τής Σκιάδος, ήτις ήτο αίθουσα συνελεύ-

σεων εκτεταμένη καί άπομίμησις σκηνής. Τό τοιοΰτον τής οΊχο'Βομτις 

είδος υποθέτει περίβλημα έκ μετάλλου, δ'περ είναι άλλη καινοτομία, 

καί επειδή γιγνώσκομεν δ'τι αρχιτέκτων αυτής ητο ΟεόΖωρος ό Σά-

μιος, ό πρώτος έφευρων τήν χώνευσιν σιδήρου, ή ύπόθεσις αύτη μετα

βάλλεται είς βεβαιότητα. Καί τό έπί τής Ακροπόλεως δέ σκήνωμα 

δέν ητο άρά γε άπομίμησις τής Σκιάδος; Οί ανεπτυγμένοι,, οίτινες 

θέλγονται έπί τφ παραδόξφ, δύνανται νά έ'χωσι πεποίθησιν είς τά επα

ναλαμβανόμενα ταΰτα γεγονότα καί νά διϋσχυρίζωνται δτι έν Σπάρ-

'^ΤΙ ή αρχιτεκτονική είχε ρίψει τόσην λάμψιν, δ'σον σκότος προσάπτου-

σιν είς αύτην κοινώς. Ή έν Σπάρτη αρχιτεκτονική αντί νά μένη ξένη 

τής καθόλου προόδου τής Ελληνικής τέχνης, αύτη προηγήθη ενίοτε. 

"Οταν δέ ή τέχνη δημιουργή έ'ν τινι πόλει άξια λόγου ή πρωτότυπα, 

νομίζω δτι ταΰτα δέν ήσαν τά μόνα, ουδέ περιεστοιχίζοντο ύπό μνημείων 

τ{:τονος λόγου, αλλά προέρχονται έκ τεχνιτών επίσης σοφών. Και 
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δταν δ μάλλον αδιάφορος τών ανθρώπων Παυσανίας αισθάνεται έπι 

τή θέα τής αγοράς αίσθημα θαυμασμού, δέν διστάζω νά φαντασθώ 

άγοράν μεγαλοπρεπή, ής ή Ποικίλη στοά δέν είναι το μόνον κόσμη

μα, άλλα καί άλλα έν αυτή οικοδομήματα κείμενα κατά σχέδιον κα-

ταπλήττον συνετέλουν διά ποικίλων καλλονών είς έξεγερσιν θαυμα

σμού. "Οταν δέ ό αυτός Παυσανίας λέγει δ'τι έκ τών ναών τοΰ Άσκλη-

πιοϋ δ παρά τοις Βοωνήτοις ττο δ επιφανέστατος, φαντάζομαι δτι αυ

τός ήτο δμοιος προς άλλους ναούς τής Ελλάδος καί τής Σικελίας έξ 

ίσου ωραίους. "Οταν δέ άναγινώσκω οτι στοαί ύψοΰντο έν τή άκρο-

πόλει έστραμμέναι προς Β. καί Μ . δηλαδή προς τήν εύφορον τής Σπάρ

της πεδιάδα καί τόν μεγαλοπρεπή Ταΰγετον, νομίζω δ'τι τοιαύτη θε-

σις θαυμασττι εξελέγη ύπό τεχνίτου καί αί προωρισμέναι είς τήν άνα-

ψα^χήν τοΰ κοινοΰ οιχοΒομαι άνταπεκρίνοντο είς τήν τοιαύτην έκλογην 

τοποθεσίας. 

«"Αλλαι δέ στοαι άπετέλουν τάς τεσσάρας πλευράς μιας πλα

τείας. Είναι δέ πλέον δυνατόν νά άποδεχθώμεν δ'τι τοιαΰται οίκοδομαί 

μετά σχεδίου αρχιτεκτονικού ήσαν άκομψοι καί οί κίονες αυτών δέν ει

χον ρυθμόν; Είναι άκόμ,η δυνατόν νά δεχθώμεν, δ'τι αί λέσχαι, είς ας 

•ηρχοντο οι γέροντες καί οί άρχοντες νά άναπαύωνται έστεροΰντο κομ-

ώότητος ώς ή λέσχη εκείνη, ήτις ήτο έστραμμένη προς τόν Πλατανι

στάν καί τους έν αύτφ αγώνας; Ή δέ τοΰ Θεομ.ηλίδα πλατεία πλήρης 

τάφων όλης δυναστείας βασιλέων δέν θά είχε θέσιν σοβαράν καί ποι

ητικήν; 'Ή μήπως τά μνημεία ταΰτα ήσαν συσπειρωμένα ατάκτως 

και ή συμμετρία αυτών άναξία λόγου και τό σχήμα των άχομ^Ι/ον; 

«Οί ναοί τέλος, ών ό Παυσανίας αναφέρει αριθμόν ούχι μικρόν 

(57 ναούς έκτος τών σιωπηθέντων ύπ' αύτοΰ, 22 οικοδομήματα, δη

μοσίας λέσχας, στοάς, γυμνάσια, θέατρον, 32 δέ μνημεία ηρώων καί 

τάφους βασιλέων καί αναρίθμητα αγάλματα) δέν δύναμαι νά πιστεύ-

σω δτι ήσαν όλοι άσημοι καί ταπεινοί. "Οτι υπήρξαν τινές αυτών αρ

χαίοι καί εποχής άγροίκου, άλλοι δέ μικρότατοι, τοΰτο είναι φυσικόν 

Ά λ λ α πώς νά πεισθώ οτι αί μεγάλαι θεότητες δέν είχον οικοδομή

ματα άξια εαυτών; Ό Ζευς, δ Απόλλων, ή Αθηνά θά είχον ναούς 

ήττον επιφανείς τοΰ Άσκληπιοΰ καί ή αρχιτεκτονική ή τόσον ίκανή 

νά απαθανάτιση νίκην καί νά ικανοποίηση ανάγκην κοινήν, θά ήτο 

ανίκανος είς τήν ύπηρεσίαν τών θεών; "'Άς ύποθέσωμεν λοιπόν τολμη-

ρώς ναούς αληθείς έδώ καί έκεΐ, τους μέν έχοντας περιστύλια και προ

σόψεις μεγαλοπρεπείς, τους δέ μικρότερους μέν, άλλα διακρινόμενους 

έ'κ τε τής ποικιλίας τοΰ σχεδίου καί τής κομψότητος τής συμμετρίας. 
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Τινές δέ τών ναών τούτων ανέρχονται είς τους πρώτους χρόνους τής 

δωρικής τέχνης καί τά 'έξωγκωμένα αυτών κιονόκρανα, οί βραχύτε-

ροι αυτών κίονες, τά βαρύτερα αυτών έπιστύλια, δίδουσιν αύτοίς χα

ρακτήρα ισχύος ογκώδους μέν, άλλα αναλλοίωτου, άλλοι δέ είναι νεω

τέρων χρόνων, καί παριστώσι τελειότητα, ήτις αντικαθιστά τήν ίσχύν 

διά του μεγαλείου καί τής αρμονίας ουδόλως βλαπτούσης τό σοβαρόν 

τοΰ ρυθμοΰ. Ή γλυπτική δέ έν Σπάρτη έκαλλιερεγείτο μετά τοιαύτης 

επιτυχίας, ώστε έδημιούργησεν ό'χι μόνον επιφανή έργα, άλλα καί 

σχολήν κατέχουσαν θέσιν διαπρεπή έν ταίς πέντε ή έξ σχολαίς τής 

Ελλάδος. Έπί τής εποχής τοϋ Θουκυδίδου ή Σπάρτη ύπελείπετο τών 

Αθηνών ώς προς τά δημόσια οικοδομήματα, διότι ούτε Παρθενώνα 

ούτε Προπύλαια είχε νά επίδειξη, διότι δέν είχεν είς τήν διάθεσίν της 

θησαυρούς έκ συμμαχικών χρημάτο^ν, άλλ' έν τοις μετέπειτα χρόνοις 

φαίνεται δ'τι τά πράγματα ήλλαξαν καί έπί Παυσανίου τοΰ περιηγη

τοΰ θά ήδύνατό τις νά ίσχυρισθή δ'τι πλείονα ή αί Αθήναι δημόσια κτί

ρια άξια λόγου είχε, κατά τήν περιγραφήν αύτοΰ μάλιστα τοϋ Παυσα

νίου, "Αλλως τε έν τή συγκρίσει, ήν κάμνει ό Θουκυδίδης περί Σπάρ

της καί Αθηνών (126) άπέβλεπεν ουχί είς τόν δημόσιον, άλλα τόν ί-

ίιωτικον βίον τών Σπαρτιατών. 

Π ε ρ ί τ^ς ταφής τών Λ.α.κώνων 

Και τα περί τήν ταφήν λιτά καί άπλα διέταξεν ό Λυκοΰργος ώς καί 

περί πάντα τ άλλα. Τόν νεκρόν περιετύλισσον εντός έρυθροΰ σαβάνου, 

θέτοντες δέ καί φύλλα έλαίας έ'θαπτον ή έ'καιον έπί άσπίδος, ουδέν 

ίιε άλλο, έκ τών προσφιλών τοΰ νεκροϋ πραγμάτων, ώς έγίνετο άλλαχοΰ 

τής Ελλάδος, συνέθαπτον, άλλ' ουδέ έπιγραφαί είς τά μνημεία έπε-

τρέποντο πλην τών πεσόντων έν πολέμφ, ουδέ όδυρμός είς τήν έκφο-

οάν έγίνετο πλην είς τήν ταφήν τών βασιλέων, ουδέ τό πένθος πολύν 

χρόνον διήρκει, άλλ' ένδεκα μόνον ημέρας προσδιώρισεν ό Κυχοΰργος. 

Τήν δέ δεκάτην έπρεπε νά θυσιάσωσιν είς τήν Δήμητραν και νά λύ-

ο·ωσι τό πένθος. 

Ό ς λέγει ό Πλούταρχος (127) «συνθάπτειν δέ ουδέν έπέτρεψεν, 

άλλ^' ̂εν φο̂ ινικίδι καί φύλλοις έλαίας θέντες τό σώμα περιστέλλειν 

κατ' ίσον απαντάς, άνείλε δέ καί τάς έπιγραφάς τάς έπί' τών μνη

μείων πλην τών έν πολέμφ πεσόντων καί τά πένθη καί τους όδυρμούς». 

Τστερον δμως καί τό νόμιμον τοΰτο κατεπατήθη ώς έπιγραφαί νεκρί-

(126) 1,10. (127) Λακα)ν. Έίΐιττϊδεύμ. καΐ Λυκ. 
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κών στηλών μαρτυροϋσι. Καί λόγους δέ επιταφίους δέν έξεφώνουν, 

έπειτα δέ μετακομίσαντες τά οστά τοΰ Λεωνίδου έ'λεγον κατ' έτος 

λόγον έπιτάφιον προς μνήμην τών έν Θερμοπύλαις πεσόντων καί έθε

σαν καί αγώνα, έν ώ μόνον οί Σπαρτιάται ήγωνίζοντο. Ανήγειραν 

δέ καί τάφον τοΰ Λεωνίδου καί στήλην, έν ή άνεγράφοντο πατρόθεν 

τά ονόματα τών πεσόντων έν Θερμοπύλαις (128). 

Τά δέ μνήματα ή νεκροταφεία ούχι ώς είς τάς πλείστας Ελλη

νίδας πόλεις εκτός τών τειχών, άλλ' εντός τής Σπάρτης ήσαν καί τοΰ

το ίνα συνειθίζωσιν οί νέοι είς τήν ό'ψιν τών νεκρών καί νά μή ταράσσων-

ται ή φοβώνται άπτόμενοι νεκρών σωμάτων ή διά τάφων διερχόμενοι. 

Κ.ρίβε&ς περί της νομ.οθεβ£(χς τοΐΐ Λυκούργου 

Περί τής νομοθεσίας τού Λυκούργου ώς εξής συνοψίζει δ γλαφυ

ρός καί εμβριθής κάλαμος του Σπυρ. Παγανέλη, άτινα κρίνομεν άξια 

παραθέσεως ένταϋθα ώς άνακεφαλαίωσιν συνοπτικήν περί Λυκούργου 

καί τής νομοθεσίας αύτοΰ. «Ασαφής έγένετο καθ' δλα δ βίος τοΰ Λυ

κούργου, ή γέννησις καί δ θάνατος του. "Επλευσεν είς Κρήτην καί 

άπό ταύτης διεπεραιώθη είς Άσίαν. Εκεί ανευρίσκει τά έπη τοΰ Ό-

μήρου,τήν κιβωτόν ταύτην πάσης Ελληνικής σοφίας καί ηθογραφίας 

καί εισάγει τήν ποίησιν είς τήν πατρίδα του, αποβαίνει σύν τή θεμε-

7>ιώσει τής νομοθεσίας του δ ύπατος ευεργέτης τής Σπάρτης καί δ 

πρώτος καλλιεργητής τοΰ αισθτιματος καί τοΰ χρηστού ήθους τών 

συμπολιτών του. 

Τήν παιδείαν έθεώρησε πολυτρόπως ώς τό μέγιστον παντός νομο

θέτου καί κάλλιστον έ'ργον, αίσθημα δέ άπορροφητικόν παντός άλλου 

αισθήματος, αϊσθτιμα δεσπόζον άμειώτως καί κατακυριεΰον ένεφύσησε 

διά τής δαιμόνιας νομοθεσίας του τήν λατρείαν καί τόν έ'ρωτα τής 

πατρίδος. Μέ ευρείας δέ καί πολύ διαφόρους τάς ιδέας ένομοθέτησεν 

έπί κεφαλαίο̂ ν τινών ειδικών, άφορώντο3ν είς τόν ίδιωτικόν βίον μετά 

τοσαυτης πρωτοτυπίας καί τόλμης, ώστε τό ύψος τοΰ σχοποΰ, τοΰ 

ύπαγορεύσαντος τά ασυνήθη καί έκπλήξαντα τάς μεταγενεστέρας κοι

νωνίας νομοθετήμ.ατά του, νά θεωρήται ώς κατάφοιρος ύπέρβασις πά

σης αίδ-̂ μοσύνης καί ευπρεπείας. 

Άλλ' δ Λυκοΰργος έθεώρει τους παίδας ώς ανήκοντας ουχί είς 

τους γονείς αυτών, άλλ' είς τήν πολιτείαν, τοιαύτα δέ φρονών έπε-

θύμει ρωμαλέαν, άρτίαν, εύμελή τήν νεότητα καί έλεγεν οτι έκρινε 

(128) Παυσ. 3,14. 
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παράλογον νά ταύτίζωσι τά ζφα, τους ίππους, τους κύνας μετά τών 

αρίστων τοΰ είδους, νά έγκαταλείπωσι δέ τήν αύξησιν τοΰ σπαρτι

ατικού πληθυσμοΰ είς ασθενείς γέροντας καί νοσοΰντας. Ή Πατρίς, 

•ή πολιτεία έπιφαίνεται πανταχού έν τή νομοθεσία τοΰ Λυκούργου, 

διέπουσα δέ τήν Σπάρτην συνεκέντρου τά πάντα είς έαυτήν, ήξίου τά 

πάντα υπέρ εαυτής, καί νομιμοποιούσα συνεχώς τά αθέμιτα και ύπεισ-

ερχομέντι εν ονόματι τοΰ συμφέροντος τής πολιτείας και άχρι τής ίε-

ρότητος τοϋ απαραβίαστου τοϋ συζυγικού θαΚάμου. Διά δέ τής συνήθειας 

έβουλεύθη νά κατάπνιξη τήν αιδώ καί τήν συστολήν. Γυμναί δέ ήσκούν-

το είς τόν δρόμον αί Σπαρτιάτιδες παρθένοι τρέχουσαι ύπό τάς Οψεις 

τών εφήβων καί τών ανδρών. 

Είς τους έρωτας δέ αυτών καί τους μάλλον θεμιτούς ή νομοθεσία 

και ή συνήθεια είχον τάξει απόκρυφα γόητρα είς τήν προφύλαξιν καί 

είς τήν άποστέρησιν θεμελιούμενα. Ή ρώμη δέ τού μέλλοντος πολίτου 

άπησχόλει σοβαρώς τόν νομοθέτην δ'πως καί ή καλλονή αύτοΰ. Προς 

τοΰτο τά περίεργα εκείνα έθιμα τά κρατούντα έν Σπάρτη καί άτινα 

μετά πονηροϋ καί είρωνικοΰ μειδιάματος ακούει σήμερον δ σύγχρονος 

κόσμος. Προς τοΰτο ή ύποχρέωσις τής αναγγελίας τοΰ πατρός δ'τι 

τέκνον θά γεννηθή αύτφ καί ή ύπό τής πολιτείας τοποθέτησις ποιρά 

τήν κλίνην τής μελλούσης μητρός, εικόνων καί αγαλμάτων έξοχου 

πλαστικότητος δ'πως τό πνεύμα αυτής καί ή ό'ρασις τρέφηται είς θεω

ρίας εξαίρετου κάλλους καί τρεφόμενη οΰτω μεταδίδη καί είς τό κυο-

φορούμενον μερίδιον τών ωραίων εντυπώσεων της. 

Προς τοΰτο ετι καί τό άπάνθρωπον αίτιον τών αποθετών, οίτινες 

έδέχθησαν τοσαϋτα ανάπηρα ή μή άρτια εντελώς, νήπια τών Σπαρ

τιατών 

Ουσία καί διατύπωσις τής Λυκούργου νομοθεσίας ήτο ή πατρίς 

καί μόνη αύτη, ύπό τό κύρος δέ τής φωνής ταύτης δ Λυκούργος έ'γνω 

νά ύποτάξη πάντα τά αισθήματα τής ανθρωπινής αίδούς καί φιλαν

θρωπίας, να πνίξη καί αυτήν ακόμη τής φύσεως τήν φωνήν και νά 

θέση φραγμόν είς πάντα παλμόν τής καρδίας, έφ' δ'σον δ παλμός ούτος 

οεν έσκόπει αποκλειστικώς τήν πατρίδα. Τους δέ λακωνικούς δεσμούς 

άπετέλεσεν ισχυρότερους καταστήσας τά συσσίτια, έ'νθα πάσα ή άρ-

ρην Σπάρτη άπό τοϋ βασιλέως μέχρι τού τελευταίου πολίτου, είστιάτο 

ουναπτουσα φιλικωτέρους τους δεσμούς τής αγάπης, καί διά τής άφη-

γησεως ήρωϊκών πράξεων καί μεγαλουργημάτων ύποκαιομένη είς τήν 

άπόφασιν τοΰ καθήκοντος καί τής τιμής. Ό πελιδνός δέ φθόνος καί 

ή άϋπνος μνησικακία, τοΰ χρυσοΰ, ή ταλανίζουσα δίψα, τής ψίυχής 
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ή τής καρδίας τ' αγενή πάθη, ούδεμίαν εϊσοΒον είχον, εκεί, διότι έμ-

)φρων και οξύς νομοθέτης έθωράκισε τήν Σπάρτην άπό τής επιβουλής, 

τής διαφθοράς καί τής απληστίας. Ή πολιτεία ττο ή παιδαγωγός τών 

πολιτών καί πάς πολίτης ήσκει έκ περιωπής έπί τής νεολαίας τα 

υψηλά τοΰ παιδονόμου χρέη. Έξάπτων δέ τήν ψυχήν τής νεολαίας, 

σφυρήλατων αυτήν είς τόν άκμωνα τής περιφρονήσεως προς τόν θά

νατον, έμφυσών άχαλίνωτον τόν έ'ρωτα τής πατρίδος, έβουλεύθη νά 

κρατύνη καί τό σώμα, έν φ τοιαύτη κατώκει ψυχή. "Ησκει δέ ανυπό

δητους τους εφήβους, αντί δέ πλούτου ή βάρους ιματίων έν ώρισε τοι

οΰτον τό αυτό πάντοτε κατά τάς ώρας τοΰ θάλπους καί τοΰ ψύχους. 

Τό προσφιλέστατον δέ έδεσμα ήτο ό μέλας ζωμός. Τίς στόμαχος 

θά τιΒύνατο σήμερον νά τόν άνεχθή; Τήν δέ έ'ντεχνον κλοπήν, ήν άτέ-

χνως φωραθείσαν ή άσκηθείσαν, πληγαίς έτιμ,ώρει, ώς άσκησιν επέ

βαλλε καί μέσον επικουρίας έν στιγμή λιμοΰ. Ό σκοπών δέ νά αφαί

ρεση καί νύκτας αγρυπνεί καί είς τά ψύχη εκτίθεται καί είς ενέδρας 

λοχεύει καί είς εδάφους κατασκοπίαν καί άναγνώρισιν άφίεται. 'Τπό 

το αγαθόν δέ τοΰ σχοποΰ, όστις ήλαυνε τόν Λυκοΰργον, περιείδεν ού

τος τήν πράξιν αυτήν καθ' έαυτήν κακήν ούσαν άπιδών είς τήν άσκη

σιν. Ή είς μάχην παράταξις καί διαρκής αγρυπνία ώς νά έπέκειτο 

άμυνα ή εφοΒος αίφνιδία ήτο τής Σπάρτης τό σύνηθες καθεστώς καί, 

δταν έτι δέν ένίκα τόν έχθρόν της. Ή Σπάρτη μακράν τών δρίων της, 

έδημιούργει φαινομενικώς τοιαύτας έκ τών σπλάγχνων της καί συνι

στά αγώνας επίμονους καί ενίοτε δρμητικωτέρους ή δ'σον έπρεπε νά 

είναι αγώνες ασκήσεως καί δοκιμής. Οί αντίπαλοι τότε στρατοί, τέ

κνα αμφότεροι τής Σπάρτης συνεπλέκοντο πεισμόνως παρά τους λό

φους τών Θεραπνών, παρά τάς δχθας τοΰ Ευρώτα ή τάς δειράδας τοΰ 

Ταϋγέτου· "Οταν δέ έκορυφοϋτο ή μήνις, δ'ταν ή οργή καί τό πάθος 

ήστραπτον είς τους οφθαλμούς καί άκατάσχετον μένος συνήρπαζε τάς 

καρδίας, παρενέβαινον οί τεταγμένοι πολίται καί κριταί μεταξύ τών 

αντιπάλων καί αδελφών στρατών καί ή έ'ρις καί ή οργή έπραΰνοντο 

παραχρήμα καί τοϋ νόμου ή φωνή έφυγάδευε τήν φωνήν τοΰ πάθους 

καί τής στιγμιαίας έκδικήσεως. Καί ή πειθαρχία κατά τήν στιγμήν 

έκείνην τής ακάθεκτου παραφοράς ανελάμβανε τό κϋρος αυτής· και 

είς τοΰτο ήθελε νά έθίση τά τέκνα του δ Λυκούργος καί τοΰτο επέτυχε 

νομοθετών. Τής δέ φιλοτιμίας τό οξύ αίσθημα αδιαλείπτως καί σκο

πίμως συνεδαυλίζετο έν Σπάρτη. "Οτε δέ οί Ίππαγρέται έξέλεγον 

τους άχολούθους αυτών σαφηνίζοντες τίνος έ'νεκεν προετίμων αυτούς, 

άπεδοκίμαζον δέ τους άλλους, έμπλεοι πάθους και οργής οί άποδοκι-
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μασθέντες φιλότιμου καί ευγενούς, συνήπτον μάχας προς τους προτι-

μηθέντας, άποδεικνύοντες είς τό στάδιον εκείνο τής επιδοκιμασίας 

πόσον άδικον είχον οί Ίππαγρέται παριδόντες τήν άρετήν καί τήν τόλ-

μην των. 

Είς ούΒεμίαν δέ χώραν τό άκηλίδωτον γήρας ετύγχανε τηλικαύ-

της τιμής ή έν Σπάρτη καί είς ούδεμίαν πόλιν ή δειλία καί ατιμία 

έστιγματίζετο ούτως άπεινώς καί πανδήμως, δσον έν Σπάρτη. Έκεΐ 

δ άτιμος ή δ δειλός έζη βίον πολύ άνιαρόν, διότι έν φ οί άνδρες άπη

ξίουν ν' άτενίσωσι τόν άναδρον, αί γυναίκες άπηξίουν νά έπικοινωνή-

σωσι προς την σύζυγον του καί κατέστρεφε τόν έπώδυνον βίον του έν 

τή γενική περιφρονήσει καί μόνον διά τοΰ θανάτου έλυτροΰτο τής άφο-

ρ-ί]του ταύτης ζωής». 

Ό δέ Πλούταρχος έν Λακεδαιμονίων έπιτηδεύμασι λέγει τά εξής 

κατά το τέλος τοΰ λόγου, ον αύτολεξεί παραθέτομεν ώς έπίλογον: 

«Τοίς μέν ούν Λυκούργου χρωμένη νόμοις ή πόλις και τοις δ'ρκοις έμ-

μεινασα, έπρώτευε τής Ελλάδος εύνομίοι, καί δόξη χρόνον ετών πεν

τακοσίων κατ' ολίγον δέ παραβαινομένων καί φιλοπλουτίας καί πλεο

νεξίας παρεισδυομένης, καί τά τής δυνάμεως ήλαττοΰτο· καί οί σύμ

μαχοι διά ταΰτα δυσμενώς είχον προς αυτούς, άλλ' όμως ούτως έχον

τες μετά τήν Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος έν Χαιρώνεια νίκην, πάντων αυτόν 

τών Ελλήνων ηγεμόνα κατά τε γήν καί θάλασσαν άναγορευσάντων 

καί μεταξύ δέ Άλέξανδρον τόν υίόν μετά τήν Θηβαίο^ν καταστροφήν, 

μόνοι οί Λακεδαιμόνοι καίπερ άτείχιστον πόλιν έχοντες καί ολίγοι 

πάνυ δντες διά τους συνεχείς πολέμους καί πολύ ασθενέστεροι καί 

εύχείρωτοί γενόμενοι, πάνυ βραχέα ζώπυρα σώζοντες τής Λυκούργου 

νομοθεσίας, ούτε συνεστράτευσαν ούτε τούτοις ούτε τοίς μεταξύ Μα-

κεδονικοίς βασιλεΰσιν, ούτε είς συνέδριον κοινόν συνήλθον, ουδέ φόρον 

ήνεγκαν, εως ου παντάπασιν ύπεριδόντες τήν Λυκούργου νομοθεσίαν 

υπό τών ιδίων πολιτών έτυραννεύθησαν μηδέν έτι σώζοντες τής πατρί

ου αγωγής· καί παραπλήσιοι τοίς άλλοις γενόμενοι τήν πρόσθεν εύ-

νλειαν καί παρρησίαν άπέθεντο και είς δουλείαν μετέστησαν καί ύπό 

Ρωμαίους καθ' άπερ οί άλλοι "Ελληνες εγένοντο». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' 

ΤΓΟίϊογραφεα τ^ς άρχαίαις Χηάρττις 

Τά αποτελέσματα τών γενομένων έπί τέσσαρα έ'τη άπό τοΰ 1906 

έως τοΰ 1909 ανασκαφών έν Σπάρτη ύπό τών διευθυντών τής έν Α 

θήναις Αγγλικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. κ. Μπόζανκετ καί 

Δώκινς καί άλλων συνεργατών αυτών εταίρων τής σχολής ταύτης 

δύναται τις νά είπη δ'τι διεφώτισαν κατά τό πλείστον τήν τοπογρα

φίαν τής αρχαίας Σπάρτης, διότι διά τής ανευρέσεως τών τεσσάρων 

γωνιών τοΰ τείχους καί τής διευθύνσεως τών πλευρών αυτού καθωρί-

σθη ή περίμετρος τοΰ περιβόλου τής πόλεως. Τοϋ δέ περιβόλου τής Α 

κροπόλεως, δ'στις κατεσκευάσθη κατά τήν έπιδρομήν τοΰ 'Αλαρίχου 

396 μ· Χ. άνευρέθη ή μεσημβρινή πύλη έπί τής Άφεταΐδος δδοΰ και 

ή βορειανατολική πύλη τής δδοΰ Σκιάδος τής άγούσης προς τήν γέ

φυραν Βαβύκαν καί τήν Σελλασίαν. Απεκαλύφθη δέ δ χώρος, έ'νθα 

ευρέθησαν τά θεμέλια τοΰ ναοΰ τής Χαλκιοίκου Αθηνάς καί άλλα ευρή

ματα μαρτυροϋντα δ'τι ό χώρος ούτος ττο ιερός άπό τής εγκαταστάσεως 

τών Δωριέων έν Σπάρτη καί μή άφίνοντα ούδεμίαν άμφιβολίαν δ'τι τό άν-

ευρεθέν ιερόν άνήκεν είς τήν Χαλκίοικον Άθηνάν. 

Προσέτι άνευρέθη καί απεκαλύφθη δ ναός τής Όρθείας Αρτέμιδος 

παρά τήν δεξιάν ό'χθην τοϋ Ευρώτα καί καθωρίσθη ή τοποθεσία, ή μέχρι 

τοϋδε άγνωστος μιας τών κωμών τής πόλεως, τών Λιμνών καί απεδεί

χθη δτι δ χώρος ούτος ήτο ιερός ευθύς άπό τής εγκαταστάσεως τών 

Δωριέων είς τήν κοιλάδα τοΰ Ευρώτα, δ'στις χρόνος καθορίζεται ύπό 

τών εύρημ.άτων τού κατωτάτου στρώματος, τά όποια είναι γεωμετρικά, 

δηλ. κοσμούμενα μόνον μέ γεωμετρικά σχήματα, τά δποία πανταχού 

διαδέχονται τά μηκυναϊκά και αναφέρονται είς τήν έποχήν, καθ' ήν 

έγένετο ή κάθοδος τών Δωριέων. Διά δέ τών παρά τό θέατρον ανασκα

φών έβεβαιώθη ή άξοπιστία τοΰ Παυσανίου δ'τι αντικρύ τοΰ θεάτρου 

Ικειντο τά μνημ.εία τοΰ Παυσανίου καί τοΰ Λεωνίδου, διότι άνευρέθη-

σαν εγγύς που τού θεάτρου έπιγραφαί άναθηματικαί τών νικητών τών 

προς τιμήν τοΰ Λεωνίδου τελουμένων αγώνων καί εκεί που ήγείρετο 

καί ή στήλη, έν ή άνεγράφοντο τά ονόματα τών πεσόντων έν Θερμοπύ

λαις ήρώο^ν. Όμοίως παρά τήν γέφυραν τοϋ Ευρώτα απεκαλύφθη μεγα

λοπρεπής βο>μός καί ναός, έν ή θέσει δ Παυσανίας τοποθετεί τόν ναόν 

τοϋ θεοεικέλλου Άχιλλέως. Ωσαύτως δέ καί είς διάφορα άλλα σημεία 

άνευρέθησαν άλλα ευρήματα, τά όποια καθορίζουσιν άκριβέστερον πλέ-
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ον τήν τοπογραφίαν τής περιωνύμου πόλεως καί καταρρίπτουσι πεπλα-

νημένας γνώμας περί αυτής προγενεστέρων τοπογράφων καί άποκαθι-

στώσιν έν πλείστοις τήν άλήθειαν καί άποτελοϋσι σπουδαίαν άφετη-

ρίαν διά τήν περαιτέρω ασφαλή άνεύρεσιν καί άλλων περίφημων ναών, 

ιερών καί οικοδομημάτων τή βοηθεία τής πολυτίμου περιγραφής τοΰ 

Παυσανίου. Τά δέ ευρήματα τά ποικίλα έδωκαν άφορμήν νά έρευνηθή 

καί έξακριβωθή ύπό ποικίλας επόψεις, δ τε δημόσιος καί δ ιδιωτικός 

βίος τών Σπαρτιατών κατά τάς διαφόρους αύτοΰ εκφάνσεις. Άφήρεσαν 

όέ πολλάς έσφαλμένας ιδέας περί τοΰ λαοΰ εκείνου τοϋ υπέροχου καί 

ιδιότροπου. Διά ταϋτα είναι δίκαιον καί καθήκον παντός Σπαρτιάτου 

να αισθάνεται καί έκδηλοί μεγάλην εύγνωμοσύνην προς τους ευγενείς 

"Άγγλους διά τό μέγιστον ενδιαφέρον, τό οποίον επέδειξαν προς άνα-

κάλυψιν τών αρχαιοτήτων τής Σπάρτης, διότι άπό αιώνος καί πλέον 

οί "Αγγλοι πρό πάντων περιηγηταί ήρεύνων τά κατά τήν Σπάρτην 

μετά πόθου καί ιδιαιτέρας αγάπης, καθ' δ'σον έν τή άρχαίςι Σπάρτη 

διέβλεπον τόν άντιπρόσωπον τοΰ Αγγλικού αθλητισμού, καί γενικώτε

ρον τοΰ Άγγλικοΰ χαρακτήρος καί ήθελον νά γνωρίσωσιν ακριβέστατα 

τα κατ' αυτόν, νά γνωρίσωσι τό ίδανικόν εκείνο τής σωματικής αγω

γής καί ψυχικής ηρεμίας καί αφοβίας καί νά χαιρετίσωσιν ώς αληθή 

πρόγονον αυτών τόν άρχαΐον Σπαρτιάτην. Δι' ό καί άπό τοΰ Λήκ καί 

τοΰ Γέλλ, άπό τοΰ Βαλδστάϊν, τοϋ Φραίζερ καί τοϋ Τόδ καί μέχρι τοΰ 

Μπόζανκετ, τοΰ Δώκινς καί Ούέϊς διακρίνομεν τόν αυτόν σταθερόν πό-

θον είς τάς έρευνας καί εργασίας αυτών προς άποκάλυψιν τής αρχαίας 

Σπάρτης. Διά τής εκδηλώσεως δέ τής ευγνωμοσύνης μας δέν άποδί-

δομεν ώς ευγενής λαός όφειλομένην μόνον χάριν προς τους ευγενείς 

"Αγγλους, άλλα διά τής αναγνωρίσεως ταύτης κεντρίζομεν έ'τι μάλ

λον τό ευγενές καί ύπερήφανον Άγγλικόν έθνος, ίνα άγάγωσιν είς πέ-

οας δ'σον οίον τε ταχύτερον τό έπιχειρηθέν έ'ργον των, δ'περ είναι αγαθόν 

ύπέρτατον διά τήν νέαν Σπάρτην ηθικώς καί ύλικώς, μέλλον νά άσκη

ση ίσως ουχί μικράν ροπήν διά τήν σταδιοδρομίαν της καί τονίζομεν 

τοΰτο ίνα έξεγείρωμεν τήν κοινήν συνείδησιν περί τής σπουδαιότητος 

καί τής σημασίας τών άρχαιοτήτο^ν διά τήν Σπάρτην. 

Τό σπουδαιότερον δ'μως δ'περ απεδείχθη έκ τών ανασκαφών είναι, 

δτι ή Αχαϊκή ή Όμηρική Σπάρτη τοΰ Μενελάου καί τής Ελένης δέν 

έχει ούδεμίαν συνάφειαν μέ τήν Δωρικήν Σπάρτην, διότι ούδαμοΰ τών 

γενομένων ανασκαφών καί μετά πολυάριθμους μικράς άνασκαφάς πα-

,οετηρήθη καί τό ελάχιστον Μυκηναϊκόν σύντριμμα έπί τής δωρικής 

Σπάρτης. Έ κ τών γενομένων δέ κατά τό τελευταίον έ'τος 1909 άνα-
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σκαφών ύπό τών αυτών "Αγγλων έπί τών Μενελαείων λόφων όχι μό

νον απεκαλύφθη εντελώς δ αρχαίος ναός τοΰ Μενελάου καί τής Ελέ

νης μετά αξιόλογων αφιερωμάτων, άλλ' έπέτυχον εκεί καί έν τοίς πέ

ριξ ίκανά ίχνη μυκηναϊκής εποχής ώστε ήχθησαν είς τό σπουδαιότα

τον συμπέρασμα οτι συνεχιζόμενων τών ανασκαφών θά έλθωσιν είς 

φώς ερείπια βασιλικών ανακτόρων ή μεγάλοι τάφοι βασιλέων ώς οί 

τοΰ Βαφείου καί δτι επομένως εκεί πρέπει νά άναζητηθή ή Σπάρ*υη τοΰ 

Όμηρου καί τών ωραίων παλαιών θρύλων, οτι εκεί έκειτο ή Σπάρτη 

τών Αχαιών τοΰ 1500 απονέμουσα λατρείαν εις τό ζεΰγος τών μεγά

λων τοπικών θεοτήτων τοΰ Μενελάου καί τής Ελένης, δ'τι δέ ή Ελένη 

δέν ήτο ή ωραία άπιστος, ουδέ τό σκάνδαλον τό προκάλεσαν τόν Τρωϊ

κόν πόλεμον καί δτι δέν είχε τι τό κοινόν προς τήν πτερόεσαν φαντασίαν 

καί μυθοπλαστίαν τών επικών ποιητών τής Μ. Ασίας, άλλα κατά τήν 

λαϊκήν θρησκείαν ή Ελένη ήτο μεγάλη καί σεμνή θεά ώς ή "Αρτεμις, 

προστάτις τών παρθένων καί νυμφευομένων καί αρχικώς θεά τής παρά

γωγου φύσεως. Ό δέ Μενέλαος ήτο ανάλογος θεότης προς τόν Διόνυ

σον. Ή δέ λατρεία τών θεοτήτων τούτων διετηρήθη ώς καί τό ιερόν 

καί μετά τήν κάθοδον τών Δωριέων καί τήν ϊδρυσιν τής δωρικής Σπάρ

της καί τήν έρήμωσιν τής άρχαιοτέρας, ης οί κάτοικοι έγκατέλειπον 

αυτήν καί άπήλθον είς Άμύκλας ή συνανεμείγησαν μετά τών νέων κα

τοίκων (129). 

Οΰτω δέ πόσαι ίστορικαί άρχαιόταται πλάναι δέν ανατρέ

πονται καί πόσαι παραδόσεις καί γνώμαι διασωθείσαι διά τών συγγρα

φέων δέν αποδεικνύονται μυθεύματα πεπλασμένα προς τίνα σκοπόν; 

Ό Παυσανίας διηγείται (130) δτι ή Άφεταίς οδός ώνομάσθη ούτω 

διότι δ 'Ικάριος, δ πατήρ τής Πηνελόπης, προέθηκεν αγώνα δρόμου 

είς τους μνηστήρας αυτής καί ήρξατο δ δρόμος άπ' αυτής τής δδοΰ, 

τά όποια αναφέρονται εις χρόνους, οτε ή δωρική Σπάρτη δέν ύπήρχεν. 

Ό αυτός δέ Παυσανίας (131) διηγείται τήν παράδοσιν δ'τι είς τήν πλα-

τείαν Έλλήνιον συνεκάλεσεν δ Μενέλαος τους "Ελληνας, τους κατά 

τής Τροίας μέλλοντας νά στρατεύσωσι καί νά τιμωρήσωσι τους Τρώας 

διά τήν άρπαγήν τής Ελένης καί διά τοΰτο ό χώρος ώνομάσθη Έλλή

νιον. Ό αυτός αναφέρει (132) την παράδοσιν δτι έπί τής δδοΰ Σκιάδος 

ήτο ή οικία τοΰ Κρίου τοΰ μάντεως, τοΰ οποίου τήν θυγατέρα γεμίζου-

σαν ύδωρ συνήντησαν οί Δωριείς κατάσκοποι καί έλθόντες προς τόν 

Κρίον έδιδάχθησαν τήν ά'λωσιν δήθεν τής πόλεως, ήτις βέβαια δέν 

(129) "Ορα Κ. Ρωμαίου περί τών έν Σπάρτη άνασκ. έν Σπαρτ. ήμερ. 1910 σελ. 86. 

(130) 3,12,1-2. (131) 3,12,6. (132) 3,13,3. 
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ύπήρχεν. Επίσης αναφέρει (133) δτι έκτος τοΰ δρόμου ύπήρχεν οικία 

τότε μέν ίδιώτου, τό δέ άρχαίον Μενελάου. Επίσης (134) δ'τι ύπήρχεν 

οικία, έν ή έξ αρχής κατώκησαν οί Τινδάρεω παίδες, Κάστωρ καί Πολυ> 

δεύκης καί ήτις ύστερον περιήλθεν είς τήν κυριότητα Φορμίωνος τοϋ 

Σπαρτιάτου. 

Ταΰτα δέ καί άλλα πολλά έ'πλαττον οί Σπαρτιάται Δωριείς, διότι 

δέν έπεθύμουν νά έπέλθη ρήξις προς τό παρελθόν, άλλ' έσπούδαζον διη

νεκώς περί ανανεώσεως τών ένδοξων αναμνήσεων τών χρόνων τών 

αχαϊκών καί τών Πελοπιδών καί διατηρήσεως τών καθιερωμένων πα

ραδόσεων καί τών αρχαίων σχέσεων καί θεσμών. 

Είς έπιβεβαίωσιν τής γνώμης ταύτης δυνάμεθα νά προσθέσωμεν 

πλέον καί μαρτυρίας αρχαίων συγγραφέων, ώστε νά άρθή πάσα αμφι

βολία καί δοθή ή προσήκουσα λύσις τοΰ ζητήματος άπό τοΰδε, άφ' ου 

τίς οίδε πότε θά γείνωσιν άνασκαφαί, αϊτινες θά έδιδον τήν άναμφισβή

τητον λύσιν. 

Ό Τηλέμαχος μετά τοΰ Πεισιστράτου διά τής δδοΰ Φαρών (πό

λεως εγγύς τής νΰν Καλαμάτας), ήτις διά τής Λαγκάδας τοΰ Ταϋ

γέτου ήγεν είς τήν άχαϊκήν Σπάρτην διερχόμενη προς βορράν τοΰ λό

φου τής Ακροπόλεως Σπάρτης καί τής Βαβύκας καί τής όποιας πολ-

ι.αχ^οΰ σώζονται είσέτι ίχνη χαί άμαξοτροχιαί (135) έφθασαν εις τήν 

άχαϊκήν Σπάρτην, τήν ύστερον Θεράπνην, έν ή ήσαν καί τά ανάκτορα 

τοΰ Μενελάου, τά δποία ό "Ομηρος περιγράφει μετά θαυμασμού (136). 

Ο αυτός δέ "Ομηρος (137) αναφέρει καί κρήνην Μεσηίδα έν τή αχαϊκή 

Σπάρτη καί λέγει ό "Εκτωρ προς τήν Άνδρομάχην «καίκεν ύδωρ φο-

ρέοις Μεσηίδος», τήν οποίαν κρήνην είδεν ό Παυσανίας έν Θερά

πνη (138). Κατά δέ Στέφανον «Θεράπναι πόλις λακωνική, ήν τίνες 

Σπάρτην φασίν, έστι καί τόπος έ'χων ναόν τών Διοσκούρων διά τό έκείσε 

τούτους τιμάσθαι». Ό δέ Στράβων λέγει (139) «ήνίκα Προκλής τήν 

Σπάρτην συνώκιζε, Λυκοΰργον δ' δμολογείσθαι παρά πάντων έκτον 

άπό Προκλέους γεγονέναι». "Ωστε αποδίδει είς τόν Προκλέα τόν συ-

νοικισμόν τής Σπάρτης τής δωρικής. Επίσης ό Θουκυδίδης αποδίδει 

τήν κτίσιν τής Σπάρτης είς τους Δωριείς λέγων: (140) «ΊΤ Λακεδαί

μων μετά τήν κτίσιν τών νΰν ένοικούντων Δωριέων έπι πλείστον χρό

νον στασιάσασα δ'μως καί εύνομήθη καί άεί άτυράννευτος ήν» καί (141) 

«δτε τό πρώτον Α.αχεΒαίμονα κτίζοντες τους βασιλέας καθίσταντο»· 

(133) 3,16,3. (134) 3, 16,3. (135) "Ορα Π. Κομνηνού Λακων σελ. 127. 

(136) Όδύσ. 1,244. (137) Ίλ. Ζ, 4ι57. (188) 3, 20, 1. (139) σελ. 481. 

(140) 1, 18. (141) 5, 16. 
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καί δ Ισοκράτης (142) τους Δωριείς καλεί οίκιστάς τής Σπάρτης· «καί 

οί πρόγονοι μέν τών νΰν έν Λακεδαίμονι βασιλευόντων, έκγονοι δ' ΊΙρα-

Ύλέους κατήλθον μέν έν Πελοποννήσφ, οίκισται δέ τής Σπάρτης εγέ

νοντο». 

Κατά Παυσανίαν έλαβε τό Ονομα Θεράπνη άπό τής Λέλεγος θυ

γατρός, άλλα τοΰτο δέν έχει σημασίαν, διότι οί Σπαρτιάται ύστερον 

δπως έξαλείψωσι πάσαν άνάμνησιν τής αρχαίας Σπάρτης καί πάσαν 

ρήξιν προς τό παρελθόν άποφεύγοντες άπέδωκαν τό ό'νομα τοΰτο, τό 

όποιον διετηρήθη καθ' απαντάς τους ιστορικούς χρόνους έ'κτοτε. Ό δέ 

Παυσανίας τήν πεπλανημένην ταύτην παράδοσιν παραδέχεται άβα-

σανιστως όπως άβασανίστως παραδέχεται άγαν εύπιστος ών πλείστας 

πεπλανημένας παραδόσεις προφανώς ανυπόστατους, τάς δποίας ύπέ-

βαλλον είς αυτόν οί κατά τόπους διερμηνείς. "Αλλως τε καί δ Παυσα

νίας λέγων δτι είδε τήν Μεσσηίδα κρήνην τί άλλο καθ' εαυτόν παρα

δέχεται ή δτι εκεί ήτο ή αναφερομένη ύπό τοΰ Όμτιρου Σπάρτη τοΰ 

Μενελάου καί τής Ελένης; Άλλα πλην τούτων δλων, άφ' ου άπαξ 

έπιστώθη δτι ή αχαϊκή Σπάρτη δέν ήτο Οπου καί ή δωρική Σπάρτη, 

ούΖαμοΰ πλέον άλλαχοΰ δυνάμεθα νά τοποθετήσωμεν τήν άχαϊκήν 

Σπάρτην ή έν Θεράπνη, ή τοποθεσία τής οποίας ώς έκ τής φυσικής 

δχυροτητος ητο έπιτηδειοτάτη ώστε μετά τής πρωτευούσης αυτών 

Αμυκλών έπροτίμησαν αυτήν καταστήσαντες άκρόπολιν εαυτών πάν

τες οί προϊστορικοί βασιλείς τής Λακωνικής. Φαίνεται δέ οτι δ υψηλός 

τής Θεράπνης λόφος είχε τείχος διπλοΰν, τοΰ οποίου εσώ'^,οντο 'ίχνη κα

ταφανή μέχρις έσχατων, δι' δ καί ύπό τοΰ Αλκμάνος καλείται «Εύ-

πυργος Θεράπνη». 

'ΈΚ Λωριχη Χπάρτη καΐ ή τοίτογραφία αύτης 

Ός ε'ίδομεν ή δωρική Σπάρτη έκτίσθη ύπό τών Δωριέων άμα τή 

έγκαταστάσει αυτών εν τή κοιλάδι τοΰ Ευρώτα, ήτις έχρησίμευεν ώς 

στρατόπεδον αυτών Οντων χατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Ισοκράτους (143) 

ούχι περισσοτέρων τών δισχιλίων, δπλιτών εννοείται, ήτοι περί τάς 

10 χιλ. έν δλφ. Εξέλεξαν δέ τοιαύτην θέσιν ώστε πάσαι αί πάροδοι νά 

περατώνται είς αυτήν ώς είς χέντρον καί ούτως ώστε άπείχεν έξ ϊσου 

άπό πάντων τών πέριξ δρίων αυτής. Περί δέ τοΰ σχήματος τής πόλεως 

ό Πολύβιος (144) λέγει τά εξής: «τής γάρ Σπάρτης τφ μέν καθόλου 

σχήματι περιφερούς ύπαρχούσης καί έκτισμένης έν τόποις έπιπέδοις, 

(142) Ίσοκ. Πανηγυρ. 16. (143) Παναθην. 55. (144) 5.22. 
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κατά μέρος δέ περιεχούσης έν αυτή διαφόρους ανωμάλους καί βουνώ-

δεις τόπους, τοϋ δέ ποταμού παραρρέοντος, δς καλείται μέν Ευρώτας, 

γίγνεται δέ τόν πλείω χρόνον άβατος διά τό μέγεθος, συμβαίνει τους 

&ουνούς, έφ' ων τό Μενελάειόν έστι πέραν μέν είναι τοΰ πόταμου, ό'ντας 

δέ τραχείς καί δύσβατους καί διαφερόντως υψηλούς κλπ.». 

^Πτο λοιπόν περιφερής, διότι περιεβάλλετο σχεδόν πανταχόθεν ύπό 

λόφων καί τοϋ ποταμού προς ανατολάς. Κατά τόν αυτόν Πολύβιον (145) 

είχεν ή πόλις περίμετρον τοΰ τείχους 48 σταδίων μαρτυρία, ήτις άπε-

οείχθη ακριβής έκ τών τελευταίων ανασκαφών. 

Ή Σπάρτη διά τήν άνδρείαν τών κατοίκων αυτής έ'μεινεν ατείχι

στος «διά τό άνυπότακτον καί γενναίον φρόνημα ουδέ τείχη περιεβάλ-

λοντο νόμοις πει'θομένη»(146). Ό Λυκούργος ερωτηθείς περί τών τειχών 

εϊπεν: «ούκ άν είη ατείχιστος-πόλις, ά τις άνδράσι καί ού πλίνθοις έστε-

φάνηται» (147). Καί ποτέ Λάκων ερωτηθείς πού τά τείχη τής Σπάρ

της «ένταϋθα, έφη, τό δόρυ άνατείνας». "Εμεινε δέ ατείχιστος μέχρι 

τοϋ 311 π. Χ., δ'τε διά τόν κίνδυνον εισβολής τοΰ Κασσάνδρου ώχυ-

ρώθη έν μέρει. Βραδύτερον δέ έπί Δημητρίου τοΰ πολιορκητοΰ 296 

π. Χ. καί κατόπιν έπι τής επιδρομής τοΰ Πύρου κατεσκεύασαν τά

φρους βαθείας, χαρακώματα καί περιτειχίσματα είς τάς επικίνδυνους 

θέσεις· Ά λ λ α διά τείχους ισχυρού ώχυρώθη έπί Νάβιδος 207-192 

π. Χ. τό οποίον κατέρριψαν κατόπιν οί 'Αχαιοί, άλλ' άνηγέρθη πάλιν 

ύπό τοΰ Ρωμαίου.Κοΐντου Άππίου (148) μέχρις ου τό 375 μ. Χ. κατέ-

πεσεν ύπο σεισμού. Έπί Νάβιδος δέ είχε κατασκευασθή καί τάφρος 

περί τό τείχος (149). Ό Λίβιος ίστορών τά χατά Φιλοποίμενα (150) α

ναφέρει δύο πύλας τήν μέν προς τό ό'ρος Βαρβοσθένην, τήν δέ είς Φεράς. 

Βαρβοσθένης δέ είναι μία τών δυτικών παρειών τοΰ Πάρνωνος πλησίον 

τής Σελλασίας. 

Όνομασί* τ̂ ς Χπάρτης 

Περί τής προελεύσεως τής ονομασίας τής πόλεως Σπάρτης έ'χουσι 

γραφτι πάρα τε ημετέρων καί ξένων αρχαιοτέρων καί νεωτέρων γνώμαι 

διάφοροι, τών δποίων αί·πλείσται είναι παράδοξοι καί δύναται τις νά εί

πη αλλόκοτοι, τάς δποίας δ'μως, καίτοι δέν άσπαζόμεθα, θά τάς μνημο

νεύσωμεν μόνον χρονογραφικώς. 

Ό μέν Παυσανίας λέγει δτι ώνομάσθη άπό τής Σπάρτης, τής 

(145) Θ' 21. (146) Λίβ. 34, 38, 39. (147) Πλουτ. Λυκ. 19 

(148) Π. 7,8,5 καΐ Λίβ. 39,36. (149) Λίβ. 34,27. (150) 35,30. 
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γυναικός τοΰ Λέλεγος, δ δέ Στέφανος Βυζάντιος έκ τοΰ Σπάρτου, υίοΰ 

τοΰ Λέλεγος· ό δέ σχολιαστής τοΰ Εύριπίδου (151) δ'τι ώνομάσθη άπό 

τών έν Θήβαις Σπαρτών, οϊτινες έλθόντες εκείθεν είς Λακεδαίμονα 

έκτισαν τήν έξ αυτών όνομασθείσαν Σπάρτην έκ δέ τών ξένων ό μεν 

Κούρτιος παράγει αυτήν έκ τοϋ σπαρτή ήτοι έσπαρμένη νομίζων ότι 

κατά κώμας οικουμένη είχεν αγρούς καί κήπους· ό δέ Μπουρσιάν νομίζει 

δτι ώνομάσθη,, διότι είχε διεσπαρμένας τάς οίκίας καί κατά κώμας οι

κουμένη· ό δέ Στέϊν δ'τι ώνομάσθη έκ τού φυομένου δένδρου τής σπάρτου, 

ώς καί άλλαι πόλεις έ'λαβον ονόματα έκ τών φυτών δ δέ Γιεβέλ δ'τι πα

ρήχθη έκ τής λέξεως σπαρτή σημαινούσης τό χοίλον καί έχει σχέσιν 

προς τό Λακεδαίμων, ήτις σημαίνει κατ' αυτόν τό αυτό δι' δ καί δ " 0 -

μ.ηρος καλεί αυτήν κοίλην καί άλλοι άλλας πλέον παραδόξους γνώ

μας. Ημείς δέ παραδεχόμεθα τήν γνώμην τοΰ Παυσανίου ή τοϋ Στε

φάνου Βυζαντίου, ή άν ταΰτα είναι μυθώδη, δ'τι παρήχθη έκ τής φυο-

μένης σπάρτου, καθ' δ'σον κατά τά Μενελάεια, όπου είχε κτισθή κατά 

πρώτον ή αχαϊκή Σπάρτη θά έφύετο είς τους λόφους εκείνους ή σπαρ

τός, άφ' ου καί σήμερον ακόμη φύεται εκεί. Καί παρά τήν Άρκίναν δέ 

ονομάζεται θέσις Σπαρτιάς, έκ τής άφ'θόνως φυομέ,νης σπάρτου. Έ κ 

τών Σπαρτών δέ δέν είναι δυνατόν νά ώνομάσθη, καθ' δσον αί έκ Βοι

ωτίας είς τήν Λακεδαίμονα γενόμεναι αποικήσεις ήσαν μεταγενέστε-

ραι τής αχαϊκής Σπάρτης, τής δποίας τό ό'νομα παρέλαβε καί ή μετά 

χιλιετηρίδα σχεδόν ιδρυθείσα δωρική Σπάρτη. Άσύστατοι δέ είναι καί 

αί γνώμαι δτι ώνομάσθη ούτω διότι εΐχεν αγρούς καί κήπους, τό όποι

ον δέν είναι γνωστόν άν άληθεύη, ουδέ καί άν ύπήρχεν ήτο δυνατόν έ

νεκα τούτου νά λάβη τήν όνομασίαν ταύτην. Ουχί δέ όλιγώτερον άσύ-

στατος είναι καί ή γνώμη οτι ώνομάσθη έκ τοΰ σπαρτή==κοίλη, διότι 

κοίλη δέν ττο ή πόλις, άλλ' ή χώρα, ή Λακεδαίμων. 

Περί 4&υλων 9) Ι^ωμίον 

Παρά τοίς Δωριεΰσεν ώς και έν "Αργεί καί Μεγάροις καί έν 

Σπάρτη αί φυλαί έκαλοΰντο και κώμαι, διεκρίνοντο δέ τών ώβών ώς 

γενικωτέρα έ'κφρασις, έν φ ή ώβή είναι μερικωτέρα σημαίνουσα γένος, 

φατρίαν. Επομένως αί φυλαί αύται ή κώμαι ήσαν καί πολιτειακαι 

(151) Φοίν. 159. 
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καί τοπικαί διαιρέσεις. Και έν φ αί φυλαί ή κώμαι ήσαν έν Σπάρτη 

πέντε, έξ ών ελαμ&άνοντο οί πέντε έφοροι καί αί άλλαι τών αρχόντων 

πεντάδες, ή τών πέντε μιορών, τοΰ στρατοΰ καί ή τών πέντε λόχων 

εκάστη αυτών κ. λ. π. Είναι δ'μως γνωσταί αί παρά Παυσαν (152) 

τέσσαρες: Πιτάνη, Λίμναι, Μεσσόα, Κυνόσουρα· περί δέ τής πέμ

πτης υπάρχει άμφισβήτησις, άλλ' ή μάλλον βεβαία γνώμη είναι ή 

συμφωνούσα προς τήν μαρτυρίαν τοϋ Ησυχίου λέγοντος «Δύμη έν 

Σπάρτη φυλή καί τόπος» καί ώς πέμπτην καΐ ημείς δεχόμεθα τήν 

Δύμην 
Έ κ τών ανασκαφών προσδιωρίσθη, ώς εϊπομεν, ή θέσις τών Λι

μνών διά τής άποκαλύψεως τοϋ ναοΰ τής Λιμνάτιδος Αρτέμιδος, τής 

Όρθείας.—Ή δέ Πιτάνη κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Παυσανίου (153) 

.έκειτο προς Β. καί Β.Δ. τής πόλεως καί ητο ή μεγίστη τών κωμών. 

— Ή δέ Κυνόσουρα εκείτο προς τά Ν. Δ. τής πόλεως. Έν Άγίφ Νι-

κολάφ δέ ευρέθησαν δύο έπιγραφαί μνημονεύουσαι Κ υ ν ο σ ο υ ρ έ -

ω ν, δπερ έπιβεβαιοί τήν άλήθειαν τής γνώμης.—Περί δέ τών άλ

λων φυλών ή κωμών πού ακριβώς έ'κειντο δέν έ'χομεν ασφαλή δεδο

μένα καί οί διάφοροι τοπογράφοι έκφέρουσιν ιδίας γνώμας καί συμπε

ράσματα αντιφατικά, καί διά τοΰτο πρέπει νά άναμείνωμεν νά βεβαι-

ωθώμεν έκ τών ανασκαφών, δ'ταν ποτέ αύται συνεχισθώσιν. 

Τ ο ϊϊληθος τών κατοίκων 

Πρό τών Μηδικών χρόνων, ή Ελλάς μή δυναμένη νά έκθρέψη 

τους κατοίκους εκπέμπει αποικίας είς άπάσας σχεδόν τάς νήσους καί 

τά παράλια τοΰ Ευξείνου Πόντου. Ή Λακωνική δέ έξ άπασών τών 

χωρών τής Πελοποννήσου λέγεται πολυανθρωποτάτη έχουσα κατά 

Στράβωνα (154) έν τή ακμή της 100 πόλεις, συμπεραίνεται δέ οτι 

ήρίθμει περί τάς 500 χιλιάδας κατοίκων, ώς μαρτυροϋσι καί αί πολ

λαί άποικίαι, ας οί έν Σπάρτη Δωριείς έπεμψαν άπό τής 9ης π. Χ. 

Ικατονταετηρίδος είς Κρήτην, Ρόδον κάί τάς παρακειμένας νήσους 

και τάς άκτάς τής Καρίας, έτι δέ είς Θήραν, Μήλον και Σικελίαν 

καί κάτω Ίταλίαν, οίον Τάραντα, Κρότωνα καί άλλας· Ό Τάρας 

μάλιστα αποικία τών Παρθενίων Σπαρτιατών τοσούτον ηύδοκίμησεν 

ώστε διά τοΰ σοβαροΰ ναυτικού του, τής λοιπής δυνάμεως του καί τής 

άλλης έν γένει ισχύος ήμφισβήτησε προς τήν Ρώμην τήν ήγεμονίαν 

τής Ιταλικής Χερσονήσου. 

(152) 8,16,9 (153) 8,14,2. (164) οελ. 262. 
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Κατά δέ τους μηδικούς χρόνους ή Σπάρτη είχε 40 έως 50 χιλ. 

κατοίκους, άφ' ου τό πλήθος τών μαχίμων πολιτών ήτο περί τάς 8-10 

χιλιάδας, ώς βεβαιοί παρ' Ήροδότφ (155) ό Δημάρατος, ό εξόριστος 

βασιλεύς τής Σπάρτης, τόν Ξέρξην έρωτήσαντα αυτόν περί τοΰ αρι

θμού τών Σπαρτιατών πολεμιστών. Καί μαρτυρία δέ τοΰ Αριστοτέ

λους (156) είς δέκα χιλιάδας αναβιβάζει τούτους, παλαιότερον όμως 

ίσως ήσαν και περισσότεροι πρό τών αποικιών. Τό πλήθος δέ τών Δω

ριέων τών καταλαβόντων τήν Σπάρτην δέν ήτο κατά 'Ισοκράτην (157) 

περισσότερον τών δισχιλίων ανδρών μαχίμων. Έπί δέ Λυκούργου 

άνήλθεν είς 9 χιλιάδας ανδρών, εννοείται μαχίμων, στρατευομένων 

άπό ηλικίας ετών 20—60 είς Οσους κλήρους 9 χιλ. ώρισε τους κλή

ρους τής χώρας διά τους Σπαρτιάτας καί είς 30 χιλ. διά τους περί

οικους (158). "Ωστε υπολογιζόμενου έ'τι έ'καστος έξ αυτών ήτο αρχη

γός οϊχου έκ πέντε ατόμων, γυναικών, ανηλίκων, αρρένων καί γερόν

των κατά τάς αρχάς τής στατιστικής αναβιβάζεται τό μέν δ'λον πλήθος 

τών Σπαρτιατών είς 45 χιλιάδας, τών δέ τών περιοίκων είς 150 χιλ. 

Επειδή δέ τό πλήθος τών ειλώτων ήτο ύπερδιπλάσιον πάντοτε τοΰ 

τών περιοίκων άνερχόμενον είς 300 περίπου χιλιάδας, έ'χομεν τό δ'λον 

πλήθος τής Λακωνίας είς 500 περίπου χιλιάδας. 

Κατά τήν αυτήν δέ άναλογίαν έστρατεύθησαν οί Σπαρτιάται 

καί οί άλλοι περίοικοι καί είλωτες είς τήν έν Πλαταιαίς μάχην, διότι 

παρετάχθησαν έν αύτη 5 χιλ. Σπαρτιάται, 10 χιλ. περίοικοι καί 35 

χιλ. είλωτες πλην τών ναυτών, οίτινες ύπό τόν Λεωτυχίδην μετά 

όέκα έξ τριηρών έκ τών 110 τοΰ Ολου άριθμοΰ καί έκ τών τριών τά

ξεων είς τήν έν Μυκάλη ναυμαχίαν, γενομένην τήν αυτήν ήμέραν 

τής έν Πλαταιαίς μάχης. "Εμειναν δέ και κάτοικοι στρατεύσιμοι, 

οιοτι βέβαια δέν έξήλθον πανστρατια, τά 3)8 περίπου αυτών άτινα 

παρέμειναν έν τή χώρα. 

Καί ή περίμετρος δέ τοΰ τείχους τής Σπάρτης, ήτις ήτο 48 

στάδια, δύο περίπου ωρών, ήτοι χωρητικότητος όκταπλασίας τής ση

μερινής Σπάρτης (159) τοσούτον αριθμόν καί διπλάσιον ακόμη πολιτών 

'φύνατο νά περιλάβη έν αναλογία, προς τάς Αθήνας, άφ' ου ή περίμε

τρος τού τείχους τών Αθηνών ήτο 60 σταδίων καί περιέλαβε πλη

θυσμόν 150 χιλ. καί περί τάς 200 χιλ. μετά τοΰ Πειραιώς καί 600 

χιλ· ή δ'λη Αττική ελευθέρων, δούλων καί μετοίκων, ακόμη δέ καί έν 

αναλογία προς τάς Θήβας, ής ή περίμετρος τοΰ τείχους ήτο 45 στα-

(155) 7,28. (156) Πολιτ. 2 6,12... (157) Πάνα·», σελ. 55. (158) Πλουτ. Λυκ. 8. 

(159) αραιότατα κατοικουμένης καΐ περιεχοΰσης περί τάς 5 χιλ. κατοίκους. 
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οίων καί περιέλαβε περί τάς 70 χιλ. κατοίκους κατά τους αυτούς χρό

νους. Δέν έχει δέ σημασίαν οτι τό τείχος έκτίσθη μεταγενεστέρως έπί 

Νάβιδος δπότε ήδύνατό τις νά νομίση δτι ό πληθυσμός θά είχεν έτι 

μάλλον άραιωθή διά τάς αδιάκοπους εμφυλίους σφαγάς καί κατα

στρεπτικούς προς τους Αχαιούς και Μακεδόνας πολέμους καί ίδίο̂ ς 

διά τήν έπί Κλεομένους 221 μ. Χ. έν Σελλασίί^ συμφοράν. Άλλ' ό 

Νάβις, ώς θά ίδωμεν, φονεύσας ή διώξας τους ολιγαρχικούς διένειμε 

τους μεγάλους κλήρους είς τους περιοίκους καί είλωτας καί άλλους 

άνδροφόνους καί ληστάς, τους οποίους πανταχόθεν προσείλχυσε καί 

ούτως ηύξησε τόν πληθυσμόν τής πόλεως. 

Άλλ' όμως αναλόγως προς τόν πληθυσμόν τοΰτον καί έ'τι μείζονα 

ήτο ή χωρητικότης τοΰ έν Σπάρτη θεάτρου, τό οποίον ήτο τό μεγαλύ-

τερον τών έν Ελλάδι μετά τό τής Μεγάλης πόλεως καί τοΰ τών 

Αθηνών, ών τό πρώτον έχώρει περί τάς 45 χιλιάδας θεατάς, τό δέ 

τών Αθηνών περί τάς 30 χιλ. καί τό κάλλιστον τών θεάτρων τό τής 

Επιδαύρου έχώρει 16 χιλ. ον μικρότερον τού τής Σπάρτης. 'Άν 

δεχθώμεν λοιπόν δτι τό θέατρον τής Σπάρτης έχώρει περί τάς 20 

έως 25 χιλ. θεατάς έγένετο διά πληθυσμόν 100 περίπου χιλ. δπως τό 

Αθηνών διά 150 χιλ. Άλλ' ό πληθυσμός ούτος τής Σπάρτης ήλατ

τώθη κατόπιν έπί τοσούτον, ώστε έπί τής εισβολής τών Θηβαίων είς 

τήν Λακωνικήν, γενομένην τφ έ'τει 369 π. Χ. ύπό τόν Έπαμεινών-

δαν, γράφει ό Ξενοφών δ'τι ήτο όλιγανθρωποτάτη πόλις. Έπί δέ Στρά

βωνος, δστις έγεννήθη τφ 25 π. Χ. έ'τει έκ τών 100 πόλεων τής Λα

κωνίας μόλις εσώ'ζοντο τριάκοντα πολίχναι και ή Σπάρτη έν Λακω

νία· (160) «δ'ποι γε καί ή Λακωνική λιπανδρεί κρινομένη προς τήν πά

λαιαν εύανδρίαν. "Εξω γάρ τής Σπάρτης, αί λοιπαί πολίχναι τ,ινές είσι 

περί τριάκοντα τόν αριθμόν τό δέ παλαιόν έκατόμπολίν φασιν αυτήν 

καλείσθαι καί τά έκατόμβοια διά τοΰτο θύεσθαι παρ' αύτοίς κατ' έ'τος». 

Έ ν τούτοις ό ίδιος Στράβων ομολογεί (161) δτι ή Σπάρτη ήτο ή πρώτη 

πόλις τής Πελοποννήσου καί δευτερεύουσα τό "Αργός «τών κατά Πελ. 

πόλεων ένδοξόταται γεγόνασι καί μέχρι τοΰ νΰν είσί "Αργός τε, Σπάρ

τη τε. .καί νΰ^ συνέστηκε τό "Αργός δευτερεύουσα τή τάξει μετά τήν 

Σπάρτην». Ή ολιγανθρωπία δέ αύτη οφείλεται καί είς τόν έπισυμβάν-

τα κατά τό 466 π. Χ. μέγαν σεισμον έν Σπάρτη, καθ' δν έφονεύθησαν 

περί τους δισμοιρίους καί οί είλωτες μετά τών Μεσσηνίων ένωθέντες 

έπανέστησαν καί έπί δεκαετίαν πολεμοΰντες τους Σπαρτιάτας πολλά 

(160) Στράβων σελ. 862. (161) σελ. 376. 
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δεινά έπροξένησαν προς αυτούς, κυρίως δμως οφείλεται ή ολιγανθρωπία 

είς τόν είκοσιοκταετή Πελοποννησιακόν πόλεμον καί τους μετά ταϋτα 

εμφυλίους προς τους Θηβαίους και προς τους Μακεδόνας καί τους τής 

αχαϊκής συμπολιτείας σπαραγμούς· 

Παράγοντες δ'μως μονιμώτεροι τής ελαττώσεως τοϋ πληθυσμού ή

σαν ή αθεράπευτος πενία· διότι δ Σπαρτιάτης δέν έπετρέπετο νά έπιδο-

θή είς ούδεμίαν πλην τών πολεμικών έργασίαν τοΰτο δέ είχεν ώς απο

τέλεσμα τόν περιορισμόν τών γεννήσεων καθ' Οσον έκαστος πατήρ άνε-

λογίΧ,ετο ότι, έάν έγέννα πολλούς, ό κλήρος του θά κατεκερματίζετο 

καί τά τέκνα του δέν θά ήσαν είς θέσιν νά διατηρήσωσι την κοινωνικήν 

τής οικογενείας θέσιν καί μάλιστα τήν ιδιότητα τοϋ πολίτου διά τής 

αναλόγου εισφοράς είς τά συσσίτια. Καί είναι μέν αληθές δ'τι ή νομοθε

σία τοΰ Α,υχούργου είχε λάβει πρόνοιαν θεσπίσασα άτιμίαν είς τους ά

γαμους καί χορηγούσα προνόμια είς τους γεννώντας πολλά τέκνα «εστί 

γάρ αύτοίς νόμος τόν μέν γεννήσαντα τρείς υιούς άφρουρον είναι, τόν δέ 

τεσσάρας ατελή πάντων» (162), άλλ' δ'μως τά προνόμια ταϋτα έξουδετε-

ροΰντο υπό τοΰ προρρηθέντος νομοθετικού μέτρου, χαθόσον έ'καστος έ-

φρόντιζε νά γενν^ δσον έ'νεστι όλιγωτέρους, διότι δ γεννών πολλά τέ

κνα έγέννα πολλούς πένητας ώς λέγει δ Άριστοτ. πολ. «πολλών γινομέ

νων άναγκαίον πολλούς γενέσθαι πένητας». "Ετερος δέ παράγων ήτο, 

διότι διεγράφοντο έκ τών πινάκων τών πολιτών Σπαρτιατών οί δείξαν-

τες δειλίαν πρό τού εχθρού, οί τρέσαντες· έ'τι δέ οί μή δυνάμενοι νά συν-

εισφέροισιν είς τά συσσίτια, δπερ υπήρξε καί τό συχνότερον. Τήν πολι-

τογράφησιν δέ τών περιοίκων προς αύξησιν τών πολιτών άπέστεργον 

οί Σπαρτιάται, οίτινες (κατά Καβαινιάκ) (163) έξώθουν είς τά άκρα 

τήν τάσιν, τήν δποίαν είχε πάσα αριστοκρατία νά περιορίζη τόν αριθμόν 

τών προνομιούχων, δ'πως τά προνόμια καθίστανται έντιμώτερα καί επι

κερδέστερα· διά τοΰτο δέ προετίμησαν είς έξαιρετικάς περιστάσεις, απαι

τούσας τήν αύξησιν τοϋ πληθυσμοΰ νά έπαναφέρωσι είς τάς τάζεις αυ

τών τους τρέσαντας. Ή Σπάρτη δ'μως έπί Στράβωνος, ώς είδομεν, ήτα 

ή πρώτη πόλις τής Πελοποννήσου καί δευτερεύουσα τό "Αργός. Καί 

έπί Παυσανίου 174 μ. Χ., δτε έπεσκέφθη τήν Σπάρτην, φαίνεται δ'τι 

είχε περισσότερον πλ.ηθυσμόν, άφ' ού ύπήρχον επτά πλατείαι, πλην τής 

πλατείας τής αγοράς, ήτις ήτο πολύ μεγάλη καί δεύτερον γυμνάσιον 

είχεν ίδρυθή έν τφ Δρόμφ έπί Εύρυκλέους. "Οτι δ'μως μετά τήν έπί

σκεψιν τού Παυσανίου δ πληθυσμός τής πόλεως έ'βάινεν αυξανόμενος 

(162) Άρΐίϊτ. πολιτ. Β' 6,13. (183) σελ. 347. 
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ίσως καί μέχρι τοϋ 396 πρέπει νά θεωρηθή άναμφισβήτητον διά τους 

εξής λόγους: διά τήν έπέκτασιν τής πόλεως προς νότον μετά τους χρό

νους τούτους, ώς μαρτυρούν τά αναρίθμητα Μωσαϊκά τά εγκατεσπαρ

μένα είς άπασαν σχεδόν τήν νέαν πόλιν, τά όποια έχρησίμευον προς χό

σμον τοΰ δαπέδου τών αιθουσών, τών τε δημοσίων καί ιδιωτικών οικοδο

μημάτων, τών οίκιών και βαλανίιον ή λουτρώνων καί μάλιστα τούτων, 

διότι παρετηρήθη δτι πλησίον τούτων τών Μωσαϊκών ευρέθησαν καί υ

δραγωγοί σωλήνες διαβιβάζοντες τό ύδωρ τό άναγκαίον διά τά λουτρά· 

Ταϋτα δέ τά Μοισαϊκά δαπανηρά ό'ντα καί πολλά μαρτυροϋσι τήν άκ

μήν τής πόλεως καί τήν έπικρατήσασαν εύμάρειαν κατά τους χρόνους 

τούτους καί επομένως καί τήν αύξησιν τοϋ πληθυσμού. 

Άλλ' άψευδέστατον μαρτύριον τής αυξήσεως ταύτης μάς παρέχει 

τό ύδραγωγείον τό κατασκευασθέν προς πλήρωσιν τών αναγκών τοϋ 

πληθυσμού, δι' όν δέν έπήρκει τό ύδωρ τοϋ αρχαίου υδραγωγείου. Καί 

σήμερον δέ διατηρείται έν μέρει τοΰτο διερχόμενον διά σηράγγων έν μέ

σφ τών λόφων καί διά υψηλών πολλάκις γεφυρών έν μέσφ ρευμάτοιν 

καί κοιλάδων χθαμαλών, μεγάλης περιεκτικότητος, διεβίβαζε δέ είς 

τήν πόλιν άπό δύο καί ημισείας περίπου ωρών αποστάσεως ύδωρ πολ

λών οκάδων έκ τών θερινών πηγών τού Ευρώτα, έ'ργον κολοσσιαίον, τό 

οποίον είναι μεταγενέστερον τής επισκέψεως τού περιηγητοΰ Παυσανί

ου, διότι ούτε περί αύτοΰ ούτος ομιλεί ούτε περί τοϋ κυκλοτεροϋς θεά

τρου, είς τό όποιον έπεσκευάσθη δ πέριξ τοϋ ναοϋ τής Όρθείας χώρος, 

ήτις επισκευή πέμπτη αύτη τοϋ Ναοϋ τούτου, έγένετο χατά τό 250 

μ. Χ. Διά τόν αυτόν δέ λόγον, ένφ ομιλεί περί τών αρχαίων αγώνων 

καρτερίας, δέν λέγει τίποτε περί τών νεωτέρων αγώνων Μώας==Μουσι-

κής καί Καιλύας==Ώδής· δ'πως δέν ομιλεί καί περί τοϋ κολοσσιαίου 

υδραγωγείου καί τοϋ έκ λευκοΰ μαρμάρου θεάτρου τής πόλεως Γυθείου, 

έ'ργων σπουδαιότατων, συγχρόνων προς τό ύδραγωγείον τής Σπάρτης 

καί προς τήν μεταρρύθμισιν τοϋ πέριξ τοϋ ίεροΰ χώρου τής Όρθείας Αρ

τέμιδος̂ , τά οποία μαρτυροϋσι τήν σύγχρονον άκμήν καί τοϋ Γυθείου, ού

τινος ό πληθυσμός γνωρίζομεν δ'τι άνήλθεν είς 70 περίπου χιλιάδας, 

ώς μαρτυρεί καί ή χωρητικότης τοΰ θεάτρου άλλως. 

Έ κ πάντων δέ τούτο^ν φθάνομεν εις τό άναγκαίον συμπέρασμα δ'τι 

ό πληθυσμός τής Σπάρτης κατά τους χρόνους τους μετά τόν Παυσα

νίαν καί μ.έχρι τοΰ 396 μ. Χ. έδιπλασιάσθη είς 8 0 — 1 0 0 χιλ. κατοί

κους. Ά φ ' οΰ δέ βεβαίοκ τά υδραγωγεία τής Σπάρτης, έπαρκοΰντα πα

λαιότερον είς πληθυσμόν 50 χιλ. ίσως καί περισσότερον δέν έπήρκουν 

πλέον καί εδέησε διά κολοσσιαίου έ'ργου νά μεταφερθή τόσον πολύ ύδωρ, 
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έπρεπε κατά πολύ νά ηύξησεν δ πληθυσμός· λίαν δέ φυσικόν ήτο νά συμ-

βή τούτο, άφ' ού ή Σπάρτη άπό τοΰ Αυγούστου κυρίως έπί 400 καί πλέ

ον έτη δέν άνεμείχθη είς πολέμους, ουδέ άλλο τι κακόν έπαθεν, ώστε νά 

διακοπή ή έν ειρήνη πρόοδος αυτών, πλην κατά τό έ'τος 267 μ. Χ., δ'τε 

έπί αύτοκράτορος Γαληϊνού ενέσκηψαν οί Γότθοι καί έπροξένησαν ούχι 

πολλάς ζημίας είς τάς Αθήνας καί τήν Κόρινθον, τήν Τεγέαν καί τήν 

Σπάρτην και δέν ανέκοψαν τήν πρόοδον αυτής. Ούτω δέ οί Σπαρτιάται 

διά τήν μακράν είρήνην, άποβαλόντες τόν άρχαίον αύστηρόν στρατιωτι

κόν βιον καί τραπέντες είς τά έ'ργα τής ειρήνης καί πλουτήσαντες εγέ

νοντο άβροδίαιτοι αστοί, προσθέσαντες είς τους αρχαίους αγώνας προς 

λατρείαν τής Όρθείας Αρτέμιδος καί τους τής Μουσικής, ώς εϊπομεν, 

καί Ωδής καί άλλα γυμναστικά καί μιμητικά θεάματα, είς ά έλάμβα

νον μέρος καί γυναίκες ίσως καί παρθένοι ώς τά σφζόμενα επιγραφικά 

μνημ.εία τεκμηριοϋσι καί διά τής μετασκευής τοϋ χώρου μετέβαλον τήν 

άρχαίαν αύστηράν λατρείαν αυτής είς εύφρόσυνον έορτήν θεαματικήν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 

Α,ος ]Μεββνιν6αικδς ηόλ&μος ( ' ^ > 4 3 — Ύ ^ ^ ) 

Οί Σπαρτιάται,· προϊόντος τοϋ χρόνου αυξανόμενοι, έστενοχωροΰντο 

οικονομικώς, διότι ήναγκάζοντο πολλοί αδελφοί καί απόγονοι αυτών νά 

ζώσιν έκ τοΰ αύτοΰ κλήρου. Μ ή δυνάμενοι δέ ούτω πως νά συνεισφέρω-

σιν είς τά συσσίτια τό άνάλογον μέρος, άπέβαλλον τά πολιτικά δικαι

ώματα, ώς είδομεν ανωτέρω, καί επομένως ουδεμία άλλη διέξοδος υ

πήρχε πλην τής κατακτήσειος καί νέου αποικισμού. Επειδή δέ προσέτι 

δέν ήδύναντο νά ύπομένωσι τόν μονότονον βίον τής ειρήνης, άνδρες φιλο

πόλεμοι και περιφρονηταί τών άλλων στρατών, έν τή πεποιθήσει τής 

υπεροχής το^ν έν τοίς πολεμικοίς καί τής νίκης των, έτράπησαν έκόν-

τες άκοντες τήν όδόν τών κατακτήσεων καί δή τής γείτονος καί πλούσι

ας Μεσσηνίας, καθ' δ'σον μάλιστα οί κάτοικοι αυτής Δωριείς, τής Μεσ

σηνίας, είχον αποβάλει τάς πολεμικάς άρετάς συγχωνευθέντες ταχέ

ως μετά τών εγχωρίων, διότι είχον καταλάβει τήν πλουσίαν Μεσσηνί

αν δι' ειρηνικής μετά τών ιθαγενών συμβιώσεως. Επειδή δέ ίσως οί 

κατακτηταί ήσαν ολιγάριθμοι καί οί παλαιοί κάτοικοι επομένως διετή

ρησαν τά πολιτικά των δικαιώματα μέ τους κατακτητάς, έκ τής ευ

μάρειας δέ τοΰ βίου κατέστησαν άπόλεμοι· 
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Πρόφασιν δέ είς τόν πόλεμον έδωκαν αί έριδες τών συμπανηγυρι-

ζόντων έν τή κοινή εορτή τής Λιμνάτιδος Αρτέμιδος, τής όποιας το 

ιερόν ήτο έπί τής κορυφής τοΰ Ταϋγέτου προς φύλαξιν τών συνορο̂ ν τών 

δύο χωρών καί ό κατ' αύτάς γενόμενος φόνος τοΰ βασιλέως τών Σπαρτια

τών Τηλέκλου άπό μέρους τών Μεσσηνίων (164). Έ ν έ'τει λοιπόν 743 

π. Χ. οί Σπαρτιάται κατέλαβον αιφνιδίως τήν όχυράν πόλιν τών Μεσ

σηνίων "Αμφειαν καί ταύτην έχοντες όρμητήριον έλεηλάτουν τήν Μεσ

σηνίαν καί οί μέν Μεσσήνιοι κατ' αρχάς απέκρουσαν τάς έπιδρομάς, άλλ' 

έπί τέλους ήττηθέντες καί μή δυνάμενοι νά διαφυλάξωσι τήν ύπαι-

θρον χώραν, έκλείσθησαν είς τό όχυρόν φρούριον τής Ιθώμης καί άνθί-

σταντο. Κατά τίνα δέ έ'φοδον τών Σπαρτιατών έφονεύθη δ βασιλεύς τών 

Μεσσηνίων Εύφάης καί άντ' αύτοΰ εξέλεξαν οί Μεσσήνιοι ομοφώνως 

βασιλέα τόν άνδρείον Άριστόδημον, άπόγονον τοΰ Κρεσφόντου κατά τό 

έ'τος 729 π· Χ., λέγεται δέ δ'τι ούτος χάριν τής πατρίδος του έθυσίασεν 

ίδίί̂ι χειρι τήν θυγατέρα του είς τους θεούς· άλλα κατόπιν ταρασσόμε-

νος έν όνείροις ύπό τοΰ φάσματος τής θυγατρός του, ηύτοκτόνησεν έπί 

τοΰ τάφου της, δ'τε πλέον καί ή Ιθώμη έ'πεσε μετά εικοσαετή αγώνα 

καί κατηδαφίσθη τό φρούριον καί δ'λη ή χώρα κατεκτήθη ύπό τών Λακε

δαιμονίων καί έκ τών λαφύρων οί Σπαρτιάται άνέθηκαν τφ Άμυκλαίφ 

Άπόλλωνι τρίποδα χαλκοΰν. 

Μέρος δέ τών αγρών έδημεύθη ώς επίκτητος χώρα καί ή γή έκληρώ-

θη κατά το μετρον τών δωρικών κλήρων καί ούτω κατέστη δυνατή ή 

έλάφρυνσις τοΰ βάρους τών Λακωνικών κτημάτων, έν οίς έζων δμοΰ 

πολυάριθμοι οίκοι. Έ κ δέ τών κατοίχων τής Μεσσηνίας, οί μέν εύπατρί-

δαι μετηνάστευσαν είς τήν 'Αρκαδίαν, Αργολίδα καί Σικυώνα καί τήν 

κάτω Ίταλίαν καί έγκατεστάθησαν είς τό Ρήγιον. 

Οί δέ εναπομείναντες ύποχρεωθέντες μήτε νά άποστατήσωσι μή τε

τ ι νεωτερον νά πράξωσι, έμειναν μέν κύριοι τών οίκων καί τών 

κτημάτων αυτών, αλλά ταΰτα ήσαν κτήματα τής σπαρτιατικής πο

λιτείας, είς τήν οποίαν ωφειλον νά παρέχωσι τό ήμισυ τών προσόδων, 

περί τούτων δέ δ Τυρταίος έποίησεν ώδε: 

Ώσπερ ό'νοι μεγάλοις άχθεσι τειρόμενοι 

Δεσποσύνοισι φέροντες άναγκαίοις ύπό λυγρής 

"Ημισυ πάν, δ'σσον καρπόν άρουρα φέρει (165). 

Ούτω δέ ή Σπάρτη απέβη ή πρωτεύουσα αυτών, είς τήν δποίαν έ

πρεπε να μεταβώσιν έν περιπτώσει θανάτου τινός τών βασιλέων ή καί 

(164) ,Παυσ. 5,4. (166) Παυσ. 4.13,5. 
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τών άλλων έν τέλει Ηρακλείδων τής Σπάρτης, ίνα συμμετάσχωσι με-

λανειμονοΰντες άνδρες τε καί γυναίκες τοΰ κοινοΰ, ώς τό περιεγράψα-

μεν, πένθους 

Δέσποτας οίμώζοντες δμώς άλοχοί τε καί αυτοί 

Εύτε τίν' ούλομέντι μοίρα τύχα θανάτου (Τυρταίος). 

Κατά τάλλα δέ υπεβλήθησαν καί έν πολέμφ καί έν ειρήνη είς τάς 

αύτάς υποχρεώσεις είς τάς όποιας καί οί περίοικοι τής Σπάρτης. 

Βος ]Μ[&ββν]νκα,χ5ς πόλ&μος (6^δ—β^δ) 

Έπί όγδοήκοντα έτη παρέμειναν οί Μεσσήνιοι ύπό τόν σπαρτιατι

κόν ζυγόν. Ή άνω δ'μως Μεσσηνία ελάχιστα είχε πάθη ύπό τών Σπαρ

τιατών καί εκεί διετηρήθη άθραυστος ή δύναμις τών Μεσσηνίων. Έκεΐ 

λοιπόν συνηθροίσθησαν πάντες οί μή θέλοντες νά κλίνωσι τό γόνυ καί 

τόν αυχένα είς τόν ξένον ζυγόν καί ή αρχαία βασιλική πόλις Άνδανία, 

κειμένη κατά τήν ε^οΒον τών ορεινών στενών τής Αρκαδίας, απέβη ή 

εστία τής Εθνικής αναστάσεως. 

Οί ορεσίβιοι λοιπόν έδραξαν τά δ'πλα ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ Αρι

στομένους ελχοντος τό γένος έκ τοΰ βασιλικοϋ οϊχου τών Αίπυτιδών, 

δστις ύπήρξεν ή ψυχή τής επαναστάσεως καί διά τοΰτο άπεκλήθη δ 

δε'̂ τερος Μεσσηνιακός πόλεμος Άριστομένειος. Κατ' αρχάς δέ οί Μεσ

σήνιοι έτόλμησαν νά άντιταχθώσι προς τους Σπαρτιάτας, στηριχθέντες 

μόνον είς τάς ιδίας δυνάμεις καί κατώρθωσαν νά νικήσωσι τους Σπαρ

τιάτας εις τίνα μάχην καί ό Αριστομένης είσελθών έν καιρφ νυκτός 

είς τήν Σπάρτην έκρέμασεν είς τόν ναόν τής χαλκιοίκου Αθηνάς ασπί

δα μέ τήν έπιγραφήν «Αριστομένης έκ τών λαφύρων τών Λακεδαιμο

νίων». Τής επιτυχίας δέ ταύτης μεγάλη ύπήρξεν ή έπίδρασις, διότι οί 

μέν Σπαρτιάται άπέβαλον τό θάρρος, οί δέ Μεσσήνιοι, έπωφεληθέντες 

τής επελθούσης άνακο^χής, έξαπέστειλαν αγγέλους είς πάσας τάς γει-

τονικάς χ()')ρας, αί δποίαι είχον φόβους δμοίων κατακτήσεων, καλούντες 

αυτούς δ'πως ένιοθώσι καί περιορίσωσι τήν φιλοκτημοσύνην τών Σπαρ

τιατών, παριστώντες τόν αγώνα ώς υπέρ τής ελευθερίας τής Πελοπον

νήσου γινόμενον. 

Ή Σπάρτη λοιπόν είδεν έαυτήν περιβαλλομένην ύπό πολλών καί ί

σχυρών πολεμίο^ν, ένφ) μόνους συμμάχους είχε πλην τών Ηλείων, τους 

Λεπρεάτας καί τους ύπό έχθρας προς τους Σικυωνίους αγομένους Κο

ρινθίους. Πάντας δέ τους άλλους Πελοποννησίους εχθρούς· Άλλ' δ έ-

πιφοβώτατος εχθρός εύρίσκετο εντός τής Σπάρτης, δηλ. αί έσωτερικαί 
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έριδες και στάσεις άφ' ενός μέν, διότι αί διά τών μεγάλων θυσιών έπι-

τευχθείσαι νίκαι ήσκησαν βλαβεράν έπίδρασιν έπί τοΰ θάρρους και τοΰ 

φρονήματος αυτών, άφ' ετέρου δέ διεταράχθη ή εξουσία τών δημοσίων 

εξουσιών καί διεσαλεύθησαν αί σχέσεις τών διαφόρων τής πολιτείας τά

ξεων, άφ' ού μάλιστα τότε τό αξίωμα τών βασιλέων ηύξησε, διότι οί 

βασιλείς Πολύδωρος καί Θεόπομπος είχον καταπαύσει τόν άρχαίον άν-

ταγωνισμόν τών δύο βασιλικών οίκων, τόν όποιον οι Σπαρτιάται δικαί

ως ένόμιζον ώς έγγύησιν τής εαυτών ελευθερίας καί συνέπραττον καί 

έπολιτεύοντο άπό κοινού καί ούτως επήλθε διάσπασις μεταξύ βασιλέων 

καί Δήμου καί έριδες, ή έ'κβασις τών δποίων απέβη υπέρ τών βασιλέων 

τγ συμπράξει τής γερουσίας. Τούτο δέ βλέπομεν έν τή προσθήκη, τήν 

όποιαν έκαμαν είς τήν Ρήτραν τοΰ Λυκούργου, παρεγγράψαντες είς αυ

τήν τά εξής: «αί δε σκολιάν δ Δάμος έλοιτο τους πρεσβυγενέας καί άρ

χαγέτας άποστατήρας είμεν» (166). 

Ούτω τό κράτος τού Δήμου σχεδόν κατελύθη, διότι οί βασιλείς καί 

ή γερουσία τι^ύναντο νά μή κυρώσι τάς αποφάσεις τοΰ Δήμου καί νά 

διαλύωσι τήν Έκκλησίαν. 

Άλλ' ή νίκη ήτο πρόσκαιρος, διότι δ άγων τοΰ Δήμου έξηκολούθη

σε σφοδρός καί ό μέν Πολύδωρος, καίτοι τύπος Ήρακλείδου βασιλέως 

και δημοφιλέστατος, ε^ολοφοντιθτι, άλλ' ό φονεύς Πολέμαρχος, ευγε

νής Σπαρτιάτης, ού μόνον δέν έθεωρήθη κακούργος, άλλ' ήξιώθη έν 

Σπάρτη μνημείου (167) ώς εκδικητής τοΰ Δήμου καί σωτήρ τών ελευθε

ριών του. Ό δέ Θεόπομπος έσώΟη, άφ' ού παρεδέχθη νεωτερισμούς περι

ορίζοντας τάς βασιλικάς προνομίας διά τής αυξήσεως τής εξουσίας τών 

εφόρων, οίτινες, ένφ πρότερον ήσαν υπάλληλοι τών βασιλέων, απέβη

σαν ήδη οί φύλακες τής καθεστώτης τάξεως, λαβόντες έντολήν νά έ-

λέγχωσι πάσαν ύπερβασίαν καί νά παρακωλύωσι τους επιχειροΰντας αυ

τήν, οΰτω δέ ή εφορεία απέβη τό κέντρον τοΰ Ολου πολιτικού οργανι

σμού. Ταύτα δέ εκατόν τριάκοντα έτη άπό τής Λυκουργείου νομοθεσί

ας συνέβησαν έπί τών βασιλέων Πολυδώρου καί Θεοπόμπου. 

Ά λ λ α καίτοι ό άγων ούτος μεταξύ βασιλείας καί Δήμου έσχε πέρας 

τοιοΰτον δέν έπερατώθησαν καί αί αλλαι έσωτερικαί άνωμαλίαι, αίτι

νες έξηκολούθησαν μετά τόν πρώτον Μεσσηνιακόν πόλεμον, διότι οί 

Σπαρτιάται είχον άναγκασθή νά ύποσχεθώσιν είς τους γενναίως συμπο-

λεμήσατας αρχαίους κατοίκους Αχαιούς νά συμμετάσχωσι είς τόν ά

ναδασμον καί νά συμπληρώσωσι τάς άραιωθείσας τάξεις τών πολιτών 

(166) "Ορα ανωτέρω περί εκκλησίας. (167) Παυσ. 3,3,2 καΐ 11,10. 
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Σπαρτιατών ένεκα τοΰ πολέμου καί είχον λάβει καί γυναίκας Σπαρτι-

άτιδας παρθένους καί ταύτα ηύνόουν οί βασιλείς, διά νά γίνωνται δη

μοφιλείς προς τους Αχαιούς. Ά λ λ ' οί Δο̂ ριείς έξανέστησαν καί ήκύρω-

σαν τάς δοθείσας υποσχέσεις καί δέν ανεγνώρισαν τους μετά Σπαρτιατί-

δων συναφθέντας γάμους και δέν άπεδέχθησαν τους έξ αυτών γεννηθέν-

τας αστούς είς τήν κοινότητα τών Δωριέων, θέλοντες ούτω νά διατηρή-

σωσιν άμεικτον τήν γνησιότητα τού δο̂ ρικοΰ γένους. 

Σκωπτικώς δέ άπεκλήθησαν οί ούτω γεννηθέντες Παρθενίαι, ήτοι 

τέκνα παρθένων ούχι συζύγων έκ νομίμου γάμου, άρα νόθοι. Οί παρθενί

αι ό'μως έβυσσοδόμησαν συνωμοσίαν καί εφερον εις κίνδυνον τήν δλην 

πολιτείαν. Μ ή δυνάμενοι δέ οί Σπαρτιάται νά καταπαλαίσωσιν αυτούς 

κατηλλάγησαν μετ' αυτών, είσηγουμένου τού Δελφικού Μαντείου, διά 

συνθήκης, καθ' ήν οί Παρθενίαι μετώκησαν είς Ίταλίαν ύπό τήν ήγε-

σίαν τοΰ Ήρακλείδου Φαλάνθου (168) άλλ' ύπό τόν ρητόν δ'ρον, άν ή με-

τανάστευσις αύτη ήθελεν άποτύχη νά έ'χωσι τό δικαίο^μα τής καθό

δου είς τήν πατρίδα καί τής συμ-μετοχής είς τό πέμπτον τής Μεσση

νίας. Π μετανάστευσις έπέτυχεν δ'μως συνοικησάντων τόν Τάραντα, 

τοΰ οποίου τι ακμή μαρτυρεί τήν άποΆειαν μεγάλης καί πολλής ανδρι

κής δυνάμεως, τήν δποίαν διά τής μεταναστεύσεως εκείνης υπέστη ή 

λακωνική πατρίς. 

"Ενεκα δέ όλων τούτων επήλθε φθορά έν τφ δημοσίφ βίφ καί πάρα-

μέλησις πνευμ.ατικής μορφώσεως, ή δποία προφυλάττει άπό τής αγροι

κίας, καί οί Σπαρτιάται έπειράθησαν νά θεραπεύσωσι τήν καθυστέρησίν 

εαυτών, συνδέσαντες σχέσεις μέ ξένας πόλεις, οπού ή Ελληνική τέχνη 

εΐχεν άναπτυχθή, μετεκάλεσαν δέ καί ποιητάς ίνα διά τών άσμ.άτων 

διαλλάξωσι τά διεστώτα μέρη. 

Τοιούτος δέ ήτο δ μνημονευθείς ανωτέρω Τέρπανδρος δ Λεσβίος, τοΰ 

οποίου τι μέν τέχνη έ'γεινε δεκτή καί κατέστη θεσμός τής πολιτείας καί 

ή έπτάχορδος αύτοΰ λύρα έκυρώθη διά νόμου, ή δέ δημ-οσία λατρεία τών 

Θεών άνεζωογονήθη διά τών υψηλών αύτοΰ μελφδιών καί, ώς εϊπομεν, 

άνενεώθη ή μεγάλη εορτή τών Καρνείων. Ά λ λ α δέν παρήλθον πολλά 

έτη μετά τήν μεταρρύθμισιν τών Καρνείων, τών δποίων ή αύξησις τής 

λαμπρότητος προεκάλεσε τήν συνδιαλλαγήν τών φατριών καί έγένετο 

αφετηρία νέας ευημερίας, ένέσκηψεν έν Σπάρτη επιδημία φθοροποιός 

καί είς τήν νόσον έπηκολούθησεν ή δυσαρέσκεια καί αταξία καί στάσις 

καί έκ τής διχόνοιας στενοχωρούμενοι οί Σπαρτιάται, έστρεψαν τήν προ-

(168) 708 π. Χ. 
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σοχήν των προς τήν Κρήτην, ένεκα τής μεγάλης προς αλλήλους συγ

γενείας τών Λακωνικών καί Κρητικών θεσμών καί τής συμμαχίας τής 

Κρήτης καί τής Σπάρτης κατά τους τελευταίους πολεμικούς κινδύ

νους, καθ' δ'σον Κρήτες τοξόται ήσαν μισθωτοί τών Λακεδαιμονίων έν 

τφ πρώτφ Μεσσηνιακφ πολέμφ (169) καί έκάλεσαν τόν δεινόν είς τήν 

τέχνην τών Μουσών Θαλήταν, τόν έκ Γόρτυνος τής Κρήτης (170). Ώ ς 

δέ δ Τέρπανδρος άνενέωσε τά Καρνεία, ούτω καί δ Θαλήτας εισήγαγε 

τάς γυμνοπαιδίας (171). 

Ά λ λ α καί μεθ' δλα ταΰτα διότι είχε κλονισθή, ώς έρρήθη, τό θάρ

ρος τών Σπαρτιατών, ώς έκ τών επιτυχιών τοϋ Αριστομένους, προσετέ

θη δέ είς τήν άποθάρρυνσιν ταύτην καί ή έκ τής προσχωρήσεως τών 

γειτόνων προς τους Μεσσηνίους καί τής εξεγέρσεως είς δ'λην τήν Πε

λοπόννησον άντισπαρτιατικοΰ ρεύματος, αδυναμία καί αμηχανία κατέ

λαβε την Σπάρτην καί προεκάλουν νέον κίνδυνον τά κατά τήν διανομήν 

τής γής έν ήμέραις, καθ' ας έπεβάλλετο ή άνάπτυξις τής μεγίστης δυ

νάμεως. Καί ειχον μέν λάβει πλείστοι δ'σοι Σπαρτιάται κλήρους έν Μεσ-

σηνίοτ, άλλ' ούτοι μετά τήν έκρηξιν τού δευτέρου πολέμου έστερήθησαν 

παντός πόρου προς συντήρησιν καί άπήτουν έπανόρθωσιν τής ζημίας 

δια νέου άναδασμοϋ. Επειδή δέ ή εποπτεία τής εγγείου κτήσεως ήτο 

έ'ργον τών βασιλέων, ώς ανωτάτων κυρίων τών κλήρων, ή δυσαρέσκεια 

εστράφη κατ' αυτών καί ήπείλησε καιρίως τόν θρόνον τών Ηρακλεί

δων. Ευρέθη δ'μως δ Τυρταίος, δστις λέγεται μέν δτι ήτο έκ τών Άφιδ

νών, Δήμου τής Αττικής καί διά τοΰτο επικαλείται Αθηναίος, είναι 

δ'μως αληθές, δ'τι ούτος ήτο έξ Άφιδνών τής λακωνικής, δ'στις διά τών 

ελεγειών αύτοΰ εξύψωνε τήν ώς άπό τής Θείας Προνοίας ίδρυθείσαν 

αρχήν τών Ηρακλείδων καί τήν διά κυρώσεως τοΰ Πυθικοϋ μαντείου 

τελεσθείσαν διανομήν τής αρχής μεταξύ βασιλείας, γερουσίας καί τοϋ 

Δήμου. 

Ή στρατιωτική τιμή, ή πίστις προς τόν πάτριον βασιλικόν θρόνον 

ήσαν τά έξυμνούμενα ύπό τοϋ Τυρταίου αισθήματα καί διά τοΰτο τά 

άσματα αύτοΰ έψάλλοντο ύπό τών μαχητών πρό τής σκηνής τών βασι

λέων̂ . Εγγραφείς δέ ούτος εις τους δημότας τής Σπάρτης ανεδείχθη 

έν τή ποιήσει αύτοΰ αντιπρόσωπος τών Σπαρτιατών. Παραθέτομεν δέ 

στοίχους τινάς τών ελεγειών του υπέρ τών βασιλέων. 

«Λυτός γάρ Κρονίων καλλιστεφάνου πόσις "Ηρης 

Ζευς Ήρακλείδαις τήν δέ δέδωκε πόλιν 

(169) Παυσ. 4,8,2. (170) δρα ανωτέρω περί τέχνης. (171) περί δν ίδε ανωτέρω. 
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οίσιν άμα προλιπόντες Έρινεόν ήνεμόεντα 

εύρεϊαν Πέλοπος νήσον άφικόμεθα» 

Καί ύμνων τόν βασιλέα θεόπομπον λέγει: 

«δν διά Μεσσήνην εϊλομεν Εύρύχωρον 

Μεσσήνην άγαθήν μέν άρουν, άγαθήν δέ φυτεύειν». 

Καί άλλο απόσπασμα τών ασμάτων τού Τυρταίου έχον ούτως: 

Τεθνάμεναι γάρ καλόν έπί προμάχοισι πεσόντα 

άνδρ' αγαθόν περί ή πατρίδι μαρνάμ-ενον, 

τήν δ' αύτοΰ προλιπόντα πόλιν καί πίονας αγρούς 

πτωχεύειν πάντων εστίν άνιαρότατον 

πλαζόμενοι σύν μητρί φίλη καί πατρί γέροντι 

παισί τε σύν μικροίς, κουριδίητε άλόχφ 

εχθρούς μέν γάρ τοίσι μετέσσεται, ους κενίκητε 

χρησμοσύνητε είκων καί στυγερή πενίη. 

Καταχωρίζομεν δέ κατ' έλευθέραν μετάφρασιν τοΰ Σπυρίδωνος Τρι

κούπη δλόκληρον τό λαμπρότατον τοΰπο ποίημα, δι' ού ύ'^οΰτο τό φρόνη

μα τών νέων Σπαρτιατών: 

Τί τιμή στο παλληκάρι, δ'ταν πρώτο στή φωτιά 

σκοτωθή γιά τήν Πατρίδα μέ τή σπάθα στή δεξιά! 

Πόσφ λυπηρό ν' άφήση τήν πατρίδα τήν γλυκεία, 

τά καλά του τά χωράφια καί νά ζή μέ διακονιά 

μέ γονειό νά παραδέρνη μέ γυναίκα εύμορφονειά 

μέ γερόντισσα μ-ητέρα καί μ' ανήλικα παιδιά. 

Κι' άπ' τή στέρησι καί φτώχεια, δπου πάη, Οπου σταθή, 

νά γνωρίζη δτ' είναι σ' όλους ή ζωή του μισητή· 

νά ντροπιάζη τή γενειά του, νά ντροπιάζεται κι' αυτός 

καί ποτέ νά μή τοΰ λείπη άπ' τά χείλη δ στεναγμός! 

Τέτοιον άνθρωπον καθένας ζωντανόν καταφρονά, 

μηδ' άφ' ου στον τάφο πέση τ' ό'νομα του μελετςί. 

Είς τήν μάχην άς χυθοΰμεν δλοι μ' άφο^ον καρδιά 

δ καθένας άς πεθάνη γιά πατρίδα γιά παιδιά, 

σ' τή φωτιά παλληκαράδες, γενήτε όλοι έ'να κορμί, 

σ' τή φωτιά μή ντροπιασΟήτε σαν φυγάδες, σαν δειλοί. 

Λεοντόκαρδο τό στήθος καθενός σας άς φανή, 

τους εχθρούς σας πολεμοΰντες μή ψτηφάτε τή ζωή. 
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Ν ά μή φύγετε κι' αφήστε τά σεβάσμια γηρατειά 

πώχουν αχαμνά τά χέρια καί τά γόνατα βαρεία. 

Έντροπή σας έντροπή σας άπ' όπίσω νάν' δ νειος 

κι' δ αδύνατος δ γέρος νά πεθάνη 'μ.προσθινός, 

πώχει κάτασπρα τά γένεια, κάτασπρη τήν κεφαλή 

κ' είς τά χώματα ν' άφήνη τήν αδούλωτη ψυχή. 

"Ολ' οί κίνδυνοι, οί πόλεμοι, δ'λοι πρέπουν είς τόν νειο, 

είς τό νειό πόλεμοι πρέπουν, πού τό σώμα έ'χ' ανθηρό. 

Σεβαστός είναι στους άνδρας, 'ς ταίς γυναίκες ποθητός 

εύμορφος άν πρωτοπέση κ' είς τόν πόλεμο νεκρός. 

""Ας ριφθή μπροστά στο γέρο κι' άσειστος άς στυλωθή 

καί τά δόντια του άς σφίξη μέσ' 'ς τό αίμ' άς κυλισθή. 

Ύπήρχον δέ καί εμβατήρια αύτοΰ πληρούντα τόν στρατόν πολεμ.ι-

κού ενθουσιασμού κατά τάς έρρύθμως τελουμένας εφόδους (172). Ούτω ό 

Τυρταίος διά τών φλογερών πολεμικών ασμάτων ήνόρθωσε τό φρόνημα, 

κατέπαυσε τάς εμφυλίους διχόνοιας καί έξήγειρε μεγάλως τήν φιλοπατρί-

αν τών Σπαρτιατών. Μετά τινας δέ μάχας, καθ' άς κατώρθωνεν ό Α 

ριστομένης νά είσελαύνη διά τολμηρών επιδρομών είς τά ενδότερα τής 

λακωνικής, ήδυνήθη νά έπιστρέψη κάποτε κατάφορτος λαφύρων και έξ 

αυτής τής έν άσφαλεί κειμένης Φάριδος, έν ή ή Σπαρτιατική πολιτεία 

έφύλασσε τά επιτήδεια αυτής καί τους θησαυρούς· Οί κλεπτοπόλεμοι δέ 

ούτοι έστενοχώρουν καί έλύπουν τους Σπαρτιάτας, συνειθισμένους είς 

τάς έκ παρατάξεως μάχας, βλέποντας δέ κατ' έ'τος δηουμένους τους α

γρούς αυτών ύπό τών επιδρομέων Μεσσηνίων, ήνάγκασαν τους Μεσση

νίους νά άποσυρθώσιν είς τά ορεινά σύνορα τής Αρκαδίας, ή δέ απότο

μος καί απρόσιτος Είρα κατέστη τό γενικόν στρατόπεδον τών Μεσστι-

νίων. 

Έπι ένδεκα δλα έ'τη ύπερήσπιζεν δ Αριστομένης τήν Είραν απο

κρούων πάσας τάς προσβολάς τών Σπαρτιατών, άλλα τό Ιΐον έτος τής 

πολιορκίας οί Σπαρτιάται κατώρθωσαν νά γίνοισι κύριοι τής Είρας καί 

δ'λης τής Μεσσηνίας, οί δέ Μεσσήνιοι ήναγκάσθησαν νά έγκαταλίπω-

σι την πατρίδα το^ν. Καί άλλοι μέν έγκατεστάθησαν είς 'Αρκαδίαν, άλ

λοι δέ άπώκησαν είς τήν έν Σικελία Μεσσήνην, άλλοι δέ μείναντες ε

γένοντο είλωτες τών Σπαρτιατών, δ δέ ηρωικός Αριστομένης μετέβη 

είς Ρόδον, δπου καί απέθανε πλησίον του γαμβρού του Διαγόρα, βασιλέ

ως τής νήσου. 

(172) "Ιδε ανωτέρω περί άγω-^ής τίον πολιτίδν εμβατήρια τοΰ Τυρταίου. 
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Μετά δέ τήν προσάρτησιν τής Μεσσηνίας προέβησαν οί Σπαρτιά

ται είς νέον άναδασμον τής χώρας. Ό ς δέ ή αρχαία Κρήτη ούτω καί 

νΰν ή Λακωνία ήρίθμει εκατόν πόλεις. Χάριν δέ τής εύρυνθείσης ούτω 

χώρας έτέλουν κατ' έ'τος οί βασιλείς τήν μεγάλην θυσίαν τών έχατομ-

βαίων, ήτοι εκατόν βοών, δεόμενοι τών Θεών δ'πως διατηρώσιν άμείο̂ -

τον τό μεγαλείον τής ίσχυράς Σπάρτης ύπό τήν αιγίδα τών Ηρα

κλείδων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'. 

Οόλέμ.ο& πρ^ς '^%.ρκάδαις 

Άλλα κατά τους Μεσσηνιακούς πολέμους έξεδηλώθησαν αί έχθρι-

καί τάσεις τών πολεμίων τής Σπάρτης έν Πελοποννήσφ καί έδει αύτη 

νά σκεφθή περί τής καταπαλαίσεως αυτών καί τής παγιώσεως καί επ

εκτάσεως τής ισχύος εαυτής. Επειδή δέ τής δλης αποστασίας τών 

Μεσσηνίων στήριγμα ύπήρξεν ή Αρκαδία καί αί διάφοροι πόλεις αυτής 

είχον παράσχει είς τους Μεσσηνίους φυγάδας φιλόξενον δεξίωσιν καί 

πολιτικά δικαιώματα, αί δέ θυγατέρες τού Αριστομένους εΐχον συζευ-

χθή έν Φιγαλείοί καί έν Ήραί(>ι καί άνέτρεφον τά τέκνα αυτών μετ' α

διαλλάκτου μίσους κατά τής Σπάρτης. Διά ταΰτα καί άλλα οί Σπαρτι

άται, άπαιτήσαντες τήν έκ τής Αρκαδίας έ'ξωσιν τών Μεσσηνίων καί 

άποκρουσθείσης τής απαιτήσεως ταύτης, είσήλασαν είς τήν Τεγεάτιν 

προς έκδίκησιν παλαιοτέρων παθημάτων άπό μέρους τών Τεγεατών. 

Οί Σπαρτιάται, δ'τε τό 776 π. Χ. έπί Χαριλάου πολεμοΰντες προς 

τους Άργείους έδήωσαν τήν Άργείαν χώραν καί έξηνδραπόδισαν καί 

τήν πόλιν Αίγυν, κειμένην έν τοίς όρίοις τών Λακεδαιμονίων καί Άρ-

κάδων, έξεστράτευσαν καί κατά τών Τεγεατών, πειθόμενοι είς ύπου-

λον τής Πυθίας μάντευμα, διότι δταν ήρώτησαν τό μαντεϊον τών Δελ

φών πώς γενήσονται κύριοι άπάσης τής τών Άρκάδων χώρας, ή Πυ

θία έχρησμοδότησε τάδε: (173). 

Άρκαδίην μ' αιτείς μέγα μ' αιτείς· ούτοι δώσω. 

Πολλοί έν Άρκαδίη βαλανηφάγοι άνδρες έασιν, 

Οί σ' άποκωλύσουσιν. Έ γ ώ δέ τοι ούτι μεγαίρω. 

Δώσω τοι Τεγέην ποσσίκροτον όρχήσασθαι 

καί καλόν πεδίον σχοίνφ διαμετρήσασθαι. 

(173) Ήρόδ. 10,66. 
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Ταΰτα οί Λακεδαιμόνιοι άκούσαντες τών μέν άλλων Άρκάδων άπ-

έσχον, κατά δέ τών Τεγεατών εστράφησαν ώς νικήσοντες αυτούς. Άλλ' 

ή λέξις ποσσίκροτον έχει διπλήν σημασίαν ένεργητικήν καί παθητικήν 

καί οί Σπαρτιάται έρμηνεύσαντες ώς παθητικήν έπλανήθησαν καί συγ

κροτήσαντες μάχην ήττήθησαν. '"Εκτοτε δέ συνεχώς ήττώντο κατά 

Παυσανίαν 3,3,5. «Άναξάνδρου δέ υίός Εύρυκράτης γίνεται, Εύρυ-

κράτους δέ τοΰ δευτέρου Λέων. Έπί τούτων βασιλευόντων Λακεδαιμό

νιοι προσέπταιον έν τφ προς Τεγεάτας πολέμφ τά πλείονα. Έπί δέ Ά-

ναξανδρίδου τοΰ Κέοντος επικρατέστεροι Τεγεατών γίνονται τφ πολέ

μφ» ώς εξής (174): Πέμψαντες οί Σπαρτιάται Θεοπρότους είς Δελ

φούς ήρώτων τίνα θεόν έξιλεώσαντες ήδύναντο νά γείνωσι υπέρτεροι τών 

Τεγεατών. Ή δέ Πυθία έχρησμοδότησεν: έάν φέρωσιν έν Σπάρτη τά 

οστά τοΰ 'Ορέστου. Επειδή δέ δέν ήδύναντο νά εύροισιν αυτά, έπεμπον 

πάλιν είς Δελφούς καί ήρώτησαν τό.μαντεϊον πού έ'κειντο τά οστά, ή 

δέ Πυθία πάλιν άπήντησεν ούτο)ς: 

"Εστι δέ τής Άρκαδίης Τεγέη λευρφ ένί χώρφ 

"Ενθ' άνεμοι πνείουσι δύο κρατερής ύπ' ανάγκης 

Καί τύπος άντίτυπος, καί πήμ' έπί πήματι κείται 

Τόν σύ κομισάμενος Τεγέης έπιτάρροθος έ'σση. 

Ταΰτα άκούσαντες οί Λακεδαιμόνιοι ήρεύνων, άλλ' ουδέν άνεκάλυ-

πτον, μέχρις ου Λίχας τις Σπαρτιάτης άνευρε ταΰτα τυχαίως καί έξ 

ίδιας άγχινοίας. Είσελθών δέ δ Λίχας είς τι έργαστήριον σιδηρουργοϋ 

Τεγεάτου, παρετήρει τόν σφυρηλατούμενον σίδηρον καί έθαύμαζε θεω

ρών τά πραττόμενα, δ δέ σιδηρουργός ίδών αυτόν θαυμάζοντα, διακόψας 

τήν έργασίοιν, είπε: «Πόσον, ώ ξένε Λάκων, θά έθαύμαζες, άν έβλεπες, 

δ'περ έγώ είδον. Ηθέλησα έν τή αυλή νά κατασκευάσω φρέαρ, όρύσ-

σων δέ έπέτυχον φέρετρον επτά πήχεων, άνοίξας δέ τοΰτο, επειδή δέν 

ήδυνάμην νά πιστεύσω δ'τι ύπήρχον ποτέ άνθρωποι μείζονες τών νΰν, εί

δον δ'τι τό σώμα ήτο ίσον κατά τό μήκος καί μετρήσας κατέχωσα πά

λιν»· Ό δέ Λίχας σκεψάμενος καλώς τά λεχθέντα είκασεν, δ'τι κατά 

τόν χρησμόν έπρεπε νά είναι ούτος ό νεκρός τοΰ 'Ορέστου. Καί παρατη-

ρών τά δύο φυσητήρια έ'κρινεν δ'τι ήσαν οί δύο άνεμοι εξερχόμενοι έξ 

ίσχυράς ανάγκης καί τό έργαστήριον έκειτο έν έπιπέδφ χώρφ. 'Εν δέ τή 

σφύρα καί τφ άκμονι έγνώρισε τόν κτύπον καί τόν άντίκτυπον καί έν τφ 

σφυρηλατουμένφ σιδήρφ κακόν, δ'περ κείται έπί τοΰ κακοΰ κρίνων, δτι τόν 

σίδηρον μεταχειρίζονται είς τάς μάχας καί άνεκαλύφθη προς δυστυχίαν 

(174) Ήρόδ. 1,67. 
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τών ανθρώπων. Ό Λίχας δέ μισθώσας τήν αύλήν καί συλλέξας τά ο

στά, έφερε ταϋτα εσπευσμένως είς Σπάρτην καί έ'κτοτε πλέον ένικών-

το οί Τεγεάται, οσάκις έγίνετο πόλεμος μέχρι τοΰ έτους 560 π. Χ., δτε 

έπί τών βασιλέων Άναξανδρίδου και Άρίστωνος ένίκησαν οί Λακεδαι

μόνιοι καί εγένοντο καί κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Ηροδότου 1,67 καθυ-

πέρτεροι τφ πολέμφ καί ούτως οί Σπαρτιάται αναφαίνονται κύριοι τής 

προς τήν Τεγέαν συνορευούσης Σκιρίτιδος καί τής Βελεμίνης καί Μα-

λεάτιδος προς δυσμάς καί τών Καρυών προς ανατολάς, πάλαι κατεχο

μένων υπό τών Τεγεατών. Διέσωσαν δμως οί Τεγεάται τήν ίδίαν άνε

ξαρτησίαν ώς καί ή λοιπή Αρκαδία καί σεβασμόν έμποιήσαντες προς 

τους Σπαρτιάτας έσυνθηκολόγησαν προς αυτούς καί παρά τό Μεθύδρι-

ον εκεί, ένθα κείνται εγγύς αλλήλων αί πηγαί τοΰ Αλφειού καί τοΰ 

Ευρώτα, ίδρύθη ή στήλη, έφ' ·ί)ς άνεγράφησαν αί μεταξύ Σπαρτιατών 

καί Τεγεατών συνθήκαι. Κατά ταύτας δέ οί Τεγεάται προσεχώρησαν 

εις τήν πολιτείαν τής Σπάρτης, ύποσχεθέντες νά άκολουθώσιν έν πολέ

μφ τους Ήρακλείδας. 

Καί ή μέν Σπάρτη τιμώσα τάς άρετάς τών Τεγεατών παρεχώρη

σε τήν τιμητικήν θέσιν τής είς τό άριστερόν παρατάξεως τής συμμαχι

κής στρατιάς, ή δέ πίστις, μεθ' ής ή Τεγέα ένέμεινεν είς ταύτην τήν 

συμμαχίαν, είναι τεκμήριον τής αρετής τών πολιτών αυτής, ούχι ό

λιγώτερον έντιμον τής τε7̂ εσφόρου καρτερίας καί ανδρείας τήν οποίαν 

επέδειξαν έν τφ υπέρ τής ελευθερίας αυτών άγώνι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. 

2!χέβεις 2<η(χ.ρτ&(χτών καΙ Ηλείων 

Επειδή δέ έν Πελοποννήσφ πλην τής δωρικής φυλής είχεν άξίαν 

λόγου δύναμιν ή αίτωλική έκ τών έπιδραμουσών φυλών, ήτις είχεν έπ-

εκταθή είς τά δυτικά τής Πελοποννήσου, ύπήρχον δύο κέντρα βαρύ

τητας έν τή χερσονήσφ ταύτη καί έπρεπε νά συνδεθώσιν αύται προς 

είρηνικήν καί μόνιμον άνάπτυξιν, άλλα προς τοΰτο ήτο ανάγκη θρη

σκευτικού κέντρου τιμωμένου καί παρά τών έπιδραμουσών φυλών καί 

παρά τών αρχαίων κατοίκων. Τπήρχε δέ πανάρχαιον ιερόν τοΰ Πελα

σγικού Διός έν 'Ολυμπία έν τή κοιλάδι τοΰ Αλφειού, τό όποιον είχεν 

άποβή θρησκευτικόν κέντρον δλων τών πόλεων τής δυτικής παραλίας 

καί έχρησίμευσε τοΰτο καί ώς κέντρον προσχωρήσεως καί διά τήν Σπάρ

την. Διότι δ Ζευς ήτο κατά τήν άντίληψιν τών Αχαιών, δ ποιμήν ο-
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λιον τών λαών, ό αρχαιότατος συμμαχικός θεός πάντων τών Ελλήνων 

καί προσάτης τών κτήσεων τών έν Πελοποννήσφ Ηρακλείδων. 

Είς δέ τήν έν 'Ολυμπία λατρείαν αύτοΰ προσεχώρησεν ή Σπάρτη, 

τόσφ μάλλον προθύμως, καθ' δ'σον μετά τής λατρείας ταύτης συνεδεε-

το ή λατρεία τοϋ Πέλοπος ώς τοϋ ιδρυτού τών Όλυμπιακών Άγωνων, 

ή δέ διά παντός τρόπου τιμή τοϋ γένους τών Πελοπιδών ήτο πολιτικον 

μέλημα έν τφ οίκφ τών Ηρακλείδων Τά συμ.φέροντα δέ τά πολιτικά 

τής "Ηλιδος καί τής Σπάρτης συνηντώντο καί διά τοΰτο χάριν αμοι

βαίας υποστηρίξεως συνωμολόγησαν συνθήκην καί τότε σύν τή νίκη τοΰ 

Κοροίβου, 776 π. Χ. ήρχισεν ή τακτική αναγραφή τών Όλυμπιονικών 

καί μετ' αυτής ή μεμαρτυρημένη ίστορία τού συμμαχικοΰ Ίεροΰ. Βά-

σις δέ τής συμμαχίας ήτο ή κοινή άναγνο̂ ρισις τοϋ ίεροΰ τοϋ Όλυμπί-

ουΔιός καί ή κοινή συμμετοχή είς τήν έορτήν αυτού. 

Ή δέ Σπάρτη άνήλθεν ούτω είς θέσιν ύπέροχον άξιούσα τήν ήγεμο

νίαν καί διαρρύθμισιν τών πραγμάτων τής δ'λης Πελοποννήσου καί ώς 

αντιπρόσωπος τών Δωριέων τής δ'λης χερσονήσου, διέταξε δέ μετά τών 

Ηλείων, οίτινες άφήρεσαν παρά τών Πισατών τήν προεδρίαν τών Ό

λυμπιακών Αγώνων, τά Όλυμπιακά νόμιμα κατά τά έθιμα τών Δω-

ριέίον. Γυμνοί δέ άπό τής 15ης Όλυμπιάδος έ'τρεχον οί σταδιοδρόμοι 

παρά τον Άλφειόν ώς καί παρά τόν Εύρώταν καί άπ' αρχής δ στέφανος 

τοΰ χοτίνου ύπήρξεν τό έ'παθλον τών νικητών. 

IIόλε|^.ο^ Πισαιιτων καΐ Ηλείων 

Επειδή δ'μως ή προεδρία εΐχεν άφαιρεθή άπό τους Πισάτας, ήν 

δικαιωματικώς εΐχον, άφ' ού τό Ιερόν ήτο έν τή χώρα των, βαρέως 

έφερον τό πράγμα καί έζήτουν εύκαιρίαν δ'πως άνακτήσωσι τά δικαιώ

ματα αυτών καί συμμαχήσαντες προς τους Αρκάδας, δ'τε οί Σπαρτιά

ται περιεσπώντο ύπο εσωτερικών ανωμαλιών καί τών Μεσσηνιακών πο

λέμων, κατώρθωσαν νά άνακτήσωσι τά δικαιώματα των καί έτέλεσαν 

τους αγώνας έπί τοίς ίσοις καί όμοίοις προς τους Ηλείους τής 27ης 

Όλυμπιάδος 672 π. Χ.„ ολίγον δέ βραδύτερον τφ 668 π. Χ., βοηθού

μενοι ύπό τοΰ βασιλέως τοϋ "Αργούς Φείδωνος, έτέλεσαν αγώνας, είς 

τους οποίους δέν έδέχθησαν ούτε τους Ηλείους ουδέ τους Σπαρτιάτας, 

άλλ δμως οί Σπαρτιάται κατϋ')ρθο)σαν μέ όλους τους περισπασμούς νά 

βοηθήσο̂ σι τους Ηλείους καί νά νικήσωσι τόν Φείδοίνα καί είς τό εξής 

οί αγώνες έτελούντο ύπό τήν προεδρίαν τών Ηλείων, ή δέ 28η Όλυμ-

πιάς, ή τελεσθείσα ύπό τήν προεδρίαν τών Πισατών, απόντων τών 'Π-
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λείων καί Σπαρτιατών, άπεκηρύχθη ώς Άνολυμπιάς καί ούτω έξηκο-

λούθησεν ή διχόνοια τών Πισατών καί τών Ηλείων. 

Π π ίσα λοιπόν πάλιν έ'δραξε τήν εύκαιρίαν τής στενοχώριας, είς 

τήν δποίαν ευρέθη ή Σπάρτη κατά τό δεύτερον έτος τής ενάρξεως τοΰ 

δευτέρου Μεσσηνιακοϋ πολέμου καί συγκροτήσασα στρατιάν έκ Πισα

τών, Άρκάδων καί Τριφυλίο^ν, έτέλεσαν οί Πισάται καί πάλιν τους 

αγώνας ύπό τήν προστασίαν των κατά τό έτος 644 π. Χ. τής τριακο

στής τρίτης Όλυμπιάδος, άποκρούσαντες διά τής βίας τους Ηλείους· 

Ά λ λ α μετά τήν πτώσιν τής Είρας, οί Σπαρτιάται έσπευσαν καί διερ-

ρύθμισαν τά τών Ηλείων προς τό ίδιον εαυτών συμφέρον, άλλα προς τήν 

Πίσαν έφέρθησαν επιεικώς, μή θέλοντες νά μολύνωσι τό ιερόν τέμενος 

διά τού αίματος εκείνων, είς τους όποιους άνήκεν ή χώρα καί έμειναν οί 

Πισάται ανεξάρτητοι καί διετήρησαν έπί είκοσι τρείς Όλυμπιάδας τήν 

συμμ.ετοχήν των είς τήν τέλεσιν τών αγώνων. Άλλ' ή αρχαία έχθρα 

μεταξύ Πισατών καί Ηλείων δέν εξέλιπε καί έκ τής αμοιβαίας δυσ

πιστίας συνήφθη πόλεμος, καθότι δέν ήδυνήθησαν οί Πισάται καί οί 

σύμμ,αχοι αυτών Τριφύλλιοι καί άλλοι νά άντιστώσιν είς τάς ήνωμένας 

δυνάμεις τών Σπαρτιατών καί τών Ηλείων, επειδή δέ οί Πισάται εί

χον παραβιάσει τήν έκεχειρίαν, δέν ελήφθη πλέον ύπ' ό'ψιν ή αρχαία ίε-

ρότης τής πόλεο)ς αυτών καί ουδεμία έπεδείχθη πλέον επιείκεια καί ή 

Π ίσα κατεστράφη τελείως καί συστηματικώς, ώστε ουδέ τά ίχνη αυ

τής έσώθησαν, οί δέ εναπομείναντες τών κατοίχων εν τή χώρα εγέ

νοντο υποτελείς τοΰ ναοΰ τοΰ Διός. Ταΰτα δέ συνέβησαν μ.ετά το πρώ

τον έ'τος τής 52ας Όλυμπιάδος 572 π. Χ. καί έ'παυσεν έ'κτοτε ή συμ

μετοχή τών Πισατών είς τήν τέλεσιν τών αγώνων. 

Ή Χτιάρτνι «ροστατες τών 'Ολυμηιαικών αγώνων 

Ή Σπάρτη δέ είχε μέν επιτρέψει είς τους Ηλείους τό θρησκευτι

κόν μέρος τής περί τήν Όλυμπίαν συμμαχίας καί πάντα τά μετ' αύτοΰ 

συνδεόμενα, άλλ' δ'μως τά πολιτικά δικαιώματα έκράτησεν ή ιδία. Ε 

πειδή δέ έκ τής αντιστάσεως τής Αρκαδίας έδιδάχθη δ'τι δέν είναι εύ

κολος ή κατάκτησις έπροτίμησεν άντι τής κατακτήσεως καί καταδυ-

ναστεύσεως νά άποβή ήγεμών τών ασθενέστερων πόλεων. Ώ ς δέ παν

ταχού καί πάντοτε προσεπάθει νά έξεγείρη καί νά συντηρή τάς αναμνή

σεις τών αχαϊκών χρόνων ούτως ήθελε νά άποκαταστήση καί αύθις τήν 

ήγεμονίαν τοϋ Αγαμέμνονος διά τών Ηρακλείδων τής Σπάρτης καί 

προς τοΰτο ή Σπάρτη μετεχειρίσθη τό θρησκευτικόν κϋρος τοΰ εθνικού 

ίεροΰ καί διετήρησε παραλλήλως προς τους Ηλείους θέσιν προστατών 
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τής Όλυμπίας καί φρουρών τών ενόρκων συνθηκών καί δή έπώπτευον 

δι ατών δπλων αυτών οί Σπαρτιάται τήν έκεχειρίαν κατά τους αγώνας, 

δ δέ Απόλλων δ θεωρούμενος ώς δ καταστήσας τήν πολιτείαν έν Σπάρ

τη έλατρεύθη μετά τοΰ Διός καί ώς θεός τών Όλυμπιακών θε

σμών (175). 

Τήν δέ αύξουσαν δύναμιν τής Σπάρτης παρηκολούθησεν ή άναγνώ-

ρισις τής ηγεμονίας αυτής, διότι απέβη ή κορυφαία πόλις τής χερσο

νήσου ή τά πάντα επισκοπούσα, δραστηρίως διευθύνουσα. Εχέγγυα δέ 

κατά πάσης καταχρήσεως τής δυνάμεως της ήσαν ένορκοι συνθήκαι τάς 

οποίας έπώπτευεν δ Όλύμπιος Ζευς. 

ΙΙ%νελλήν(θ6 αγώνες 

Πάντες οί "Ελλτ^νες, περισσότερον δέ οί Σπαρτιάται, μετά ιδιαζού

σης φροντίδος καί επιμελείας τισχολοΰντο περί τάς γυμναστικάς ασκή

σεις, διότι ή γυμναστική ενισχύει καί διαμορφώνει τό σώμα, καλλύνει 

τά μέλη αύτοΰ καί παρέχει είς αυτό εύρυθμίαν καί εύεξίαν. Διά ταΰτα 

πάσαι αί πόλεις είχον γυμνάσιον κατάφυτον καί πολλάκις πλουσίους καί 

λαμπρώς κεκοσμημένον, έν τφ δποίφ έξησκοΰντο οί νέοι ύπό τών προς 

τοΰτο τεταγμ.ένων είς τάς γυμναστικάς ασκήσεις, αιτινες έθεωροΰντο 

ώς απαραίτητος εισαγωγή είς τάς πολεμικάς τών νέων ασκήσεις. Κα

τά τάς ίορτάς δέ τών θεών, πλην τών θυσιών καί τών πομπών, πλην τών 

ασμάτων καί τών μουσικών χορών ίτελοΰντο καί αγώνες, κατά τους ο

ποίους οί άγο)νιζόμενοι έπεδείκνυον τήν ίσχύν τών μελών των, τήν εύ

ρυθμίαν τών μελών τοΰ σώματος των καί τήν εύστροφίαν καί* ταχύτη

τα είς τόν δρόμον. Πλεϊσται δέ τοιαΰται έορταί ήσαν είς τάς διαφόρους 

πόλεις τοπικαί, κατά τάς οποίας, πλούσιοι καί πένητες, ελεύθεροι καί 

δούλοι παρεδίδοντο είς φαιδράν καί εύφρόσυνον άπόλαυσιν τής ανθρωπι

νής δεξιότητος καί ευγενούς τέχνης καί παρείχον οί κάτοικοι είς τους 

κατ' αυτούς παριστάμενους γένους έξαιρετικάς τιμάς, ή δέ λαμπρότης 

τών εορτών τούτων έγίνετο έπιφανέστατον δείγμα τής ακμής τών πό

λεων, έν αίς έτελούντο, έχρησίμευον δέ όπως παρασκευάζωσι καί τους 

άγοίνιστάς εκείνους, οίτινες εμελλον νά άναδειχθώσι νικηταί είς .τους 

μεγάλους πανελληνίους αγώνας καί οΐτιν,ες εμελλον νά τιμήσωσιν εαυ

τούς καί τήν οίκογένειαν καί τήν πόλιν ήτις ανέθρεψε τοιαύτα τέκνα. 

(175) Παυσ. 6,ΰ,17. 
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ΠανελλήνίΟί Α γ ώ ν ε ς 

Οί δέ -'ανελλήνιοι αγώνες ήσαν τέσσαρες, τά "Ισθμια, τά Νέμεα, 

τά Πύθια, καί τά Όλύμ.- ια- Καί τά μέν "Ισθμια έτελούντο κατά τό έαο 

έκαστου τρίτου έτους παρά τόν Ίσθμόν τής Κορίνθου πλησίον είς τό ση-

μερινον Καλαμάκιον, εντός άλσους τών πιτύων Γυμναστικοί δέ αγώνες 

νεανιών καί ανδρών, μουσικοί άγώνές, ίπποδρομ.ίαι καθίστων λαμπράν 

τήν έορτήν. Οί δέ νικηταί έλάμβανον θαλερόν «στέφανον έκ σελίνου», 

έπί δέ τών Ρωμαίων αυτοκρατόρων δ στέφανος έδίδετο έκ κλάδων πί-

τυος. Τήν προκήρυξιν δέ καί διάταξιν τών αγώνων καί τόν διορισμόν 

τών κριτών είχον οί Κορίνθιοι. Οί δέ επίσημοι αντιπρόσωποι τής πόλεως 

τών Αθηνών, οί θεωροί καλούμενοι, είχον έν ταύτφ τήν προεδρίαν καί 

παρείχετο είς αυτούς εν τιμητική θέσει τόσος χώρος, όσον κατελάμ-

βανεν άπλωθέν τό ίστίον τής θεωρίδος νηός, ήτοι του πλοίου 

έπί τοΰ οποίου ή επίσημος αύτη πρεσβεία είχε πλεύσει είς Κόρινθον. 

Τά δέ Πύθια έτελούντο έν Δελφοίς καθ' εκαστον τέταρτον έτος κατ' 

Αύγουστον ή Σεπτέμβριον. Κατά δέ τήν τελουμένην θυσίαν είς τόν Πύ-

θιον Απόλλωνα εγίνοντο αγώνες κιθαρφδών, άδόντων παιάνα είς τόν 

θεον, έτι δέ καί αυλητών καί γυμνικοί καί ιππικοί αγώνες τελούμενοι 

είς τόν παρά τήν πεδιάδα τής Κίρρας κτισθέντα ίππόδρομον, οπού 

πρώτος ένίκησε διά τεθρίππου δ τύραννος τών Σικυωνίων Κλεισθέ

νης. Έ ν φ δέ κατ' αρχάς δ άγων ήτο χρηματίτης, ήτοι έδίδοντο χρή

ματα είς τους νικώντας ώς άθλον ύστερον έδίδετο άντι χρημάτων στέ

φανος έκ τής ιεράς δάφνης τοΰ Απόλλωνος κατά τά Τέμπη, άτινα συν

εδέοντο έν τή λατρείοι προς τόν Δελφικόν Απόλλωνα καί ούτω καί εν

ταύθα, ώς καί έν τοίς λοιποίς άγώσιν ή ευγενής άμιλλα τών Ελλήνων 

έγίνετο χάριν αυτής τής νίκης καί ουχί χάριν κέρδους. 

Τά δέ Νέμεια, άτινα έτελούντο έν τή κοιλάδι τών Κλεωνών, ήτις 

εκάλεΙτο Νεμέα, ήτο καθιεριομένη είς τόν Νέμειον Δία. Κατ' αυτά δέ 

έτελοΰντο αγώνες μουσικοί, γυμνικοί καί ιππικοί. Τήν δέ άγωνοθεσίαν 

είχον οί Άργείοι καί έπί βραχύν χρόνον οί Κλεωναίοι, τιγοντο δέ τά Νέ

μεια κατά τριετίαν, δ δέ διδόμενος στέφανος ήτο συνήθως έκ σελίνου. 

Τ ά 'Ολύιι,ηια 

Έ κ τών -πανελληνίων δμως αγώνων δ λαμ-πρότερος πάντων ήτο 

τά Όλύμπια, διότι έν αύτοίς έλάμβανον μέρος πάντες οί "Ελληνες άπό 

περάτων τής γής, -ηγοντο δέ είς τήν πεδιάδα τής Όλυμπίας, Οπου δ 

Κλάδεος ποταμός έκ δυσμών τοΰ ό'ρους 'Ολύμπου καί τοΰ Κρονίου κα

ταρρέων ένοΰται μετά τοΰ Αλφειού. 
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Έπί δέ τφ άκούσματι τής εορτής, τήν οποίαν κατά πάν πέμπτον 

έτος οί Ηλείοι κήρυκες τοϋ Κρονίδου Διός περιφερόμ.ενοι άνά τάς Ελ

ληνίδας πόλεις έ'φερον τό άγγελμα τών σπονδών καί έκήρυσσον τήν ίε-

ραν έκεχειρίαν, τήν διακοπήν τών πολεμικών έπιχειρήσεο^ν, υποσχό

μενοι άσυλιαν καί άσφάλειαν είς τους άγωνιστάς τών έπικειμένο̂ ν αγώ

νων. Έπί δέ τφ άκούσματι τούτφ πάσα ή Ελλάς κατέθετε τά δ'πλα, 

άναμένουσα τήν μεγάλην τοΰ μεγάλου Διός έορτήν. Οί δέ κατά τήν οι-

αρκειαν τών Όλυμπιακών σπονδών τολμώντες κατά παράβασιν τών 

νομίμων τούτων νά πολεμήσωσι κατά πόλεως Έλληνίοος έτιμωροΰντο 

υπο τών Ηλείων διά προστίμου καί άπεκλείοντο μέχρι τής πληρο^μής 

αύτοΰ άπό τοΰ εν Όλυμπία. Ίεροΰ. Είδομεν δέ δ'τι καί ή Σπάρτη έκ πα

ραλλήλου προς τους Ηλείους τής Όλυμπίας καί φρουρός είναι τών ένορ

κων συνθηκών καί διά τών δ'πλων οί Σπαρτιάται έπώτυτευον τήν έκεχειρί

αν κατά τους αγώνας. Ή εορτή δέ έτελείτο κατά τήν πρώτην πανσέλη

νον μετά τάς θερινάς τροπάς, οτε έσπευδον οί άγωνισταί καί αί επίση

μοι τών διαφόρων πόλεων θεωρίαι καί τά πλήθη τών θεατών καί τών 

έμπορων είς τήν Ήλιν, οπόθεν κατά τόν χρόνον τής εορτής μετέβαινε 

οια τής ιεράς όδοϋ είς τήν Όλυμπίαν ή ιερά πομπή, παρακολουθούμενη 

ύπό αναρίθμητου πλήθους εκλεκτών σφαγίων, τών προωρισμένων διά 

τας θυσίας, ήτο δέ ή 'Ολυμπία πλήρης μεγαλοπρεπών κτιρίων καί πε-

ρικαλλών αγαλμάτων, αληθές μουσείον τών Πανελλήνων. "Ητο δέ 

ή Όλυμπία ίχόύο μερών,έξ ών τό έτερον ή "Αλτις λεγομένη καί θεω

ρούμενη τό̂  ιερόν τέμενος τοϋ Διός περιεστοιχίζετο ύπό τείχους. Εκεί 

δέ έκειτο τό μεγαλοπρεπέστατον κτίριον τής Όλυμπίας, δ ναός τοΰ Διός 

όστις έξωτερικώς μέν είχε καλλυνθή άριστουργηματικώς ύπό τών δια

πρεπέστερων καλλιτεχνών, οποίοι ̂ σαν ό Π αιώνιος καί Αλκαμένης, 

εσωτερικώς δέ άπήστραπτεν έν τφ μέσφ έπί ύψηλοϋ βάθρου ό καλλιτε

χνικός χολοσσός τοΰ Άθτιναίου άριστοτέχνου Φειδίου, τό χρυσελεφάντι-

νον άγαλμα τοΰ Ολυμπίου Διός, δ'στις μετά θείας μεγαλοπρέπειας έκά-

θητο επι του κατακοσμήτου εκείνου θρόνου, παρείχε δέ τήν έντύπωσιν δ'τι 

ηϋελεν^αποτιναςει την στέγην τοϋ ναοϋ, άν ποτέ ώρθοϋτο. Πλην δέ τού

του και άλλη πληθύς κτιρίων καί καλλιτεχνημάτων, ναοί, βωμοί, στο

αι, ηρφα, πυλαι, αναθήματα καί ανδριάντες έκόσμουν τόν ιερόν εκείνον 

χωρον εν μεσφ των δποίων έτελοΰντο αί θυσίαι, αί τε επίσημοι καί αί 

των ιδιωτών και αλλαι θρησκευτικαί τελεταί, περιεσώθησαν δέ τά αρι

στουργήματα εκείνα τά οποία προκαλοϋσιν ήδη τόν θαυμασμόν πάντων 

ητοιηΝικητουκαλλιτεχνουΠαιωνίου, ήτις πετά ύπό χαράς, και 

οι αναθεσαντες αυτήν Μεσσήνιοι οί μετά τών Αθηναίων νική-
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σαντες τους Στταρτιάτας έν τή νήσφ Σφακτηρία τφ 424 π. Χ. καί δ 

καλλίμορφος Ερμής τοϋ Πραξιτέλους, ό πλήρης εύμελείας καί μεστός 

γλυκύτητος καί χάριτος θεός άκτινοβολών τής θεϊκής αύτοΰ μορφής 

το θεσπέσιον κάλλος. 

Ό παλαιότατος δέ καί έπί τινας Όλυμπιάδας μόνος άγων ήτο δ 

δρόμος έν τφ σταδίφ ή έν τφ ίπποδρόμφ, κατά τόν οποίον οι διαγο̂ νιζό-

μενοι διέτρεχον κατά μήκος έ'κτασιν εξακοσίων ολυμπιακών ποδών ήτοι 

180 περίπου μέτρων αποτελούντων εν στάδιον. Άργότερον δέ προσετέθη 

ό δίαυλος ήτοι δ διπλούς δρόμος καί κατόπιν ό δόλιχος, κατά τόν όποιον 

οι άγωνισταί ωφειλον νά διατρέξωσι τό στάδιον έπτάκις φέροντες κατ' 

αρχάς οεμα περί τα ισχία, έπειτα οε ολο̂ ς γυμνοί. Ιελος οε προσετέθη 

καί δ οπλίτης δρόμος, δ'τε ήγωνίζοντο φέροντες ασπίδα, κράνος καί κνη-

μίδας, άργότερον δέ μόνον ασπίδα. 

Κατά δέ τό έ'τος 208 π. Χ. προσετέθησαν καί ή πάλη καί τό πέν-

ταθλον. Καί ή μέν πάλη ήτο συμπλοκή τών αγωνιζομένων εχόντων τό 

σώμα γυμνόν ήλειμμ.ένον δι' ελαίου, διήρκει δέ μ-έχρι τής καταρρίψεως 

τοΰ έτερου. Διά τής πυγμής δέ παίοντες τόν άντίπαλον οί αγωνιζόμενοι 

ήτοι πυκτεύοντες δέν είχον πάντοτε γυμνάς τάς χείρας, άλλα περιέβαλ-

λον αύτάς καί δι' ιμάντων έκ σκληροΰ δέρματος καί ενίοτε εχόντων 

μεταλλίνους ήλους προξενοϋντας πληγάς είς το σώμα τού αντίπαλου· 

Ή δέ συνένωσις τής πυγμής, ήτις εισήχθη τφ 688 π. Χ. καί τής πά

λης έκαλείτο παγκράτιον καί οί αγωνιζόμενοι παγκρατιασταί. Έτελέ-

σθη δέ τό παγκράτιον τφ 648 π. Χ. Μετά δέ τό τέλος τοϋ αγώνος οί 

παλαισταί άπέξυον τό έπί τοϋ σώματος έ'λαιον τό άναμιχθέν μετά τοΰ 

έκ τής πάλης ίδρώτος καί τής κόνεως διά μεταλλίνης ξύστρας καλού

μενης στλεγγίδος. 

Τό δέ πένταθλον ήτο αγώνισμα, έκ τοϋ άλματος, τοϋ δίσκου, τοΰ 

άκοντισμοΰ, τής πάλης καί τοϋ δρόμου ήτοι έκ πέντε αγωνισμάτων. Νι

κηταί δέ άνηγορεύοντο οί νικήσαντες τουλάχιστον είς τρία τών αγωνι

σμάτων τούτων. 

Πλην δέ τών ανδρών ήγωνίζοντο κατά τους γυμνικούς αγώνας άπό 

τοϋ τέλους τού έβδόμ,ου αίώνος καί παίδες μετέχοντες κατ' αρχάς μέν 

μόνον τού δρόμου καί τής πάλης, έ'πειτα δέ τής πυγμής καί τοϋ πεντά

θλου. Έτελοΰντο δέ καί μεγαλοπρεπώς ιππικοί αγώνες καί άρματοδρο-

μίαι ιδίοις διά τεθρίππων αρμάτων. Έθεώρουν δέ ώς μεγίστην τιμήν 

καί οί επισημότατοι τών ηγεμόνων νά τύχωσι τοϋ στέφανου τούτου, όστις 

έδίδετο είς αυτούς καί ό'χι είς τόν ψίοχον τοΰ άρματος, ύπεβάλλοντο δέ 
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είς μεγάλας καί συνεχείς δαπανάς, τάς οποίας άπήτει ή διατροφή καί 

ή περίθαλψις ευγενών ίππων. 

Πλην δέ τών γυμνικών καί ιππικών αγώνων διηγωνίζοντο έν Ό -

λυμπίςι κήρυκες καί σαλπιγκταί, καλλιτέχναι, ρήτορες, συγγραφείς καί 

έ'σπευδον δπως έπιδείξωσι πρό τών ομοεθνών των τά αριστουργήματα 

τού λόγου ή τά καλλιτεχνήματα τής τέχνης. 

Έπί έξ έως επτά ημέρας διήρκουν οί αγώνες, είς τους οποίους ειχον 

δικαίωμα συμμετοχής άπαντες οί "Ελληνες οί έξ ελευθέρων γεγονότες 

καί έχοντες πλήρη τά πολιτικά αυτών δικαιώματα, χωρίς νά έπιβαρυ-

νωνται άπό άσεβήματα προς τους θεούς ή άπό φόνον. Οί δέ μή "Ελληνες, 

οί βάρβαροι μόνον ώς θεαταί ήσαν δεκτοί καί είς τάς έγγαμους γυναίκας 

ήτο άπηγορευμένη ή θέα. 

Οί άγωνισταί παρουσιαζόμενοι πρό τών αγώνων ώμνυον έν τφ βουλευ-

τηρίφ οτι εμελλον νά άγωνισθώσι τιμίως, παρισταμένων δέ τών Ελλα

νοδικών κατά τους αγώνας, οίτινες εφερον πορφυρά ιμάτια καί ήσαν 

εστεμμένοι διά δάφνης, κήρυξ έκήρυττε τό ό'νομα καί τήν πατρίδα έκα

στου άγωνιστοϋ καί ήρώτα άν δέν ύπάρχωσι λόγοι παρακωλύοντες αυ

τόν τών αγώνων. Προηγείτο δέ τών αγώνων κλήρωσις, διά τής οποίας 

ώριζοντο οί άγωνισθησόμενοι, Μεγάλαι δέ ήσαν αί τιμαί τών νικητών 

Ό κήρυξ έξεφώνει ~τό Ονομα αυτών καί τήν πατρίδα, ή κεφαλή αυτού 

περιεβάλλετο ύπό ταινίας καί έδίδετο ενώπιον πάντων δ έξ άγριελαίας 

στέφανος, όστις έκόπτετο διά χρυσής μαχαίρας άπό τοΰ ίεροΰ δένδρου 

τοϋ θεοϋ ύπό παιδός, τού οποίου έζων αμφότεροι οί γονείς. 'Έιπτιχολούθουν 

δέ ευχαριστήριοι θυσίαι τών νικητών καί έν φαιδροίς συμποσίοις έπανη-

γυρίζετο ή νίκη καί εγκώμια καί ύμνοι προς τους νικητάς. Έπηκολούθει 

δέ ή μεγάλη Εκατόμβη θυομένη έπί τοϋ μεγάλου βωμοΰ τοΰ Διός καί 

πανηγυρικόν συμπόσιον τών Ηλείων, Οπου παρεκάθηντο οί θεωροί τών 

πόλεων καί οί νικηταί καί ούτως έτελείωνεν ή εορτή ώς αλησμόνητος 

πανελλήνιος πανήγυρις. 'Αλλά νέαι καί λαμπρότεραι τιμαί περιέμενον 

τους νικητάς είς τάς εαυτών πατρίδας, τάς οποίας ούχι όλιγώτερον 

έτίμα ή νίκη παρά τους νικήσαντας καί τήν οίκογένειαν αυτών. '^Πτο 

αθάνατος ή δόξα τοΰ Όλυμπιονίκου, δστις φέρων πορφύραν καί επιβαί

νων τεθρίππου συρομένου ύπό λευκών ίππων είσήρχετο είς τήν πόλιν τής 

οποίας μέρος τοΰ τειχίσματος έρρίπτετο προς ύποΒοχψ καί μετέβαινε 

συνοδευόμενος καί άχολουθούμενος ύπό τοΰ πλήθους είς τόν ναόν τοϋ πο

λιούχου θεοΰ, δπου κατέθετε τόν στέφανον τής νίκης καί ύστερον επευ-

φημούμενος άπό τά έπινίκια άσματα τών αρίστων ποιητών τής Ελλάδος 

προσήρχετο είς τό χάριν αύτοΰ τελούμενον συμπόσιον, τό όποιον έγίνετο 
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φαιδρότατον έκ τής χαράς τών συμπολιτών καί έκ τών ύμνων τών ποι

ητών καί πρό πάντων τοΰ περίφημου Πινδάρου. 

Έ κ τών αγώνων όμως τής Όλυμπίας ό παλαιότατος, δ δρόμος, 

έξηκολούθησε νά θεωρήται ό κυριώτερος άγων καί οί σταδιοδρόμοι Ό -

λυμπιονίκαι ήσαν οί επώνυμοι τών Όλυμπιάδων άπό τοϋ πρώτου Όλυμ

πιονίκου, τοΰ οποίου άνεγράφη ή νίκη, δηλ. τοΰ έν έ'τει 776 π. Χ. νική

σαντος έν τφ δρόμφ Ηλείου Κοροίβου. Αί Όλυμπιάδες ήτοι αί τετραετείς 

περίοδοι τών αγώνων τούτων έχρησίμευον καί διά τήν χρονολογίαν τών 

Ελλήνων, αρχομένου τοΰ άριθμοΰ αυτών άπό τής νίκης τοΰ Κοροίβου 776 

π. Χ, καί οριζομένου τοϋ πρώτου, δευτέρου, τρίτου ή τετάρτου έτους τής 

Όλυμπιάδος, καθ' δ συνέβη τό άναγραφόμενον γεγονός. Διετηρήθη δέ 

δ αριθμός τών Όλυμπιάδων μέχρι τής διακοσιοστής έννενηκοστής τρί

της ήτοι μέχρι τοϋ 393 μ. Χ., οτε δ αυτοκράτωρ Θεοδόσιος κατήργησεν 

αύτάς άπαγορεύσας τήν τέλεσιν τών Όλυμπίων. 

ΚΕίίΑΛΑΙΟΝ Η'. 

Ή Χηάρτιο καΙ ή ΤυραννΙς 

Κατά τόν 7ον αιώνα π. Χ. άνέτειλαν έν Πελοποννήσφ νέοι χρόνοι 

καί πλήρης άνάπτυξις ναυτιλίας, εμπορίας καί χρηματισμού παρά τοίς 

κατοίκοις αυτής καί τών παρακειμένων νήσων, τότε δέ άνεφάνησαν καί 

οί δνομασθέντες βασιλείς τύραννοι, οϊτινες προσεταιριζόμενοι τόν δήμον 

συνεκέντρουν τήν έξουσίαν καταλύοντες τά καθεστώτα νόμιμα τών δια

φόρων πολιτειών καί μεταβάλλοντες τό πολίτευμα είς τυραννίδα. Προσε-

ταιρισθέντες δέ τό νέον πνεύμα λαμπρώς καί μεγάλως συνετέλεσαν είς 

τήν άπόλυσιν τών δεσμών, οίτινες άνεχαίτιζον ή έκώλυον τήν άνάπτυ

ξιν τοΰ δήμου είς τήν έλευθερωτέραν συνένωσιν λαών καί χωρών καί 

είς τήν έπέκτασιν τής ευημερίας καί είς τήν προαγωγήν τής τέχνης, 

τής επιστήμης καί βιομηχανίας, άλλ' δ'μως ούτοι πανταχού ήλθον είς 

σύγκρουσιν προς αυτόν τόν δήμον, δ'στις τους ενίσχυσε καί προς συντή

ρησιν τών θρόνων των μετήρχοντο μέσα αυθαίρετα καί τυραννικά και 

αγόμενοι υπό κοσμοπολίτικου πνεύματος παρεδίδοντο ακράτητοι είς τα 

θέλγητρα παντός ξένου ή όθνείου νεωτερισμού. Ούτω δέ είς τά επίνεια 

καί τάς έμπορικάς πόλεις έκ της μεγάλης επικοινωνίας μετά ξένων 

χωρών επήλθε μεγάλη μεταβολή. Ή διαφορά μεταξύ βαρβάρων καί Ελ

λήνων δσημέραι εξέλιπε, τήν κατά φύσιν δίαιταν, τήν απλότητα καί 

συμμετρίαν άντικατέστησεν ή πολυτέλεια, ή χλιδή καί ή φιληδονία 



154 Η ΣΠΑΡΤΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 

και ή αυλική έθυμοτυπία τών δυναστών τής Ανατολής. Καί οί μέν 

ευγενέστατοι τών οίκων έξώσθησαν καί οί δυνατώτατοι άνδρες ετέθησαν 

εκποδών, οί δέ ύποπτοι έκρατούντο έν ταίς αύλαίς καί έπετηροΰντο, μυ-

στικαί δέ κατασκοπίαι διέλυον πάντα σύνδεσμον εμπιστοσύνης καί κα-

τεπνιγον πάν φρόνημα. Ά ν δέ έπεκράτει αύτη ή κατάστασις, δ'ταν έξε

στράτευσαν οί Πέρσαι κατά τής Ελλάδος, θά εύρισκον λαόν έκνευρισμέ-

νον καί διεφθαρμένον, πρόθυμον νά ύποταχθή είς τόν μέγαν βασιλέα ώς 

έπικυρίαρχον προστάτην. 

Τούτων ούτως εχόντων, ή Σπάρτη, ήτις είχε τήν ήγεμονίαν, ώς 

είρηται, είχε καί κάποιαν ύποχρέωσιν, δ'πως άντιστρατευθή προς τους 

κίνδυνους τους άπειλοϋντας τήν ήσυχίαν καί τήν άσφάλειαν τής χερσο

νήσου. Αί δέ βίαιαι μεταβολαί τοϋ πολιτικοϋ καθεστώτος καί ή έξωσις 

οίκων έξ Ηρακλείδων καί ή ταπείνωσις καί ό χλευασμός τών δωρικών 

φυλών τσαν ά'ρνησις υπακοής καί κήρυξις πολέμου προς τήν Σπάρτην 

ώς δωρικήν μητρόπολιν. Τό ενδιαφέρον τοΰτο υπέρ τοΰ καθεστώτος επέ

φερε τήν σύμπραξιν τών Σπαρτιατών μετά τών αριστοκρατικών Οίκων, 

οιτινες αντετίθεντο προς τάς στάσεις τών δήμων, έξ ών προήλθεν ή τυ-

ραννίς, ήτις ανεφύη καί προήχθη καί έπεξετάθη, καθ' όν χρόνον οί Μεσ

σηνιακοί πόλεμοι άπησχόλουν σοβαρώτατα τήν Σπάρτην καί δέν ήδύ

νατο νά αντίδραση καί νά προφύλαξη τάς άκτάς τής χερσονήσου άπό 

τής μολυσματικής επιδράσεως τών άντίπεραν ακτών τών παραλίων πό

λεων. "Οταν δμως άπηλευθερώθη τών επικινδύνων εκείνων ασχολιών 

ανέλαβε τήν καταπολέμησιν τής τυραννίδος καί τήν είς τό άρχαίον 

καθεστώς έπάνοδον. Τό έ'ργον δέ τοΰτο διηυκόλυνεν ή άρξαμένη εσωτε

ρική άντίδρασις κατά τών τυράννων άφ' ενός καί άφ' ετέρου ή φιλαυτία 

των τυράννων, διά τήν οποίαν ούτοι δέν ήδυνήθησαν νά συμπήξωσιν ίσχυ-

ράν συμμαχίαν και μόνιμον έ'νωσιν κατά τής αντιπάλου Σπάρτης, άλλ' 

άπενοιντίας ήσαν εχθροί προς αλλήλους, ώς οί τύραννοι τής Σικυώνος 

καί της Κορίνθου, καί έπρόδιδον αλλήλους, ώστε ήδυνήθη μεμονωμένους 

νά τους καταπαλαίση ή Σπάρτη. Ό δέ έπικινδυνωδέστατος ήτο ό Φεί-

δων τοϋ "Αργούς, δ'στις δραστήριος καί νεωτεριστής ίδρυσεν ιδίαν συμ

μαχίαν μετά τών αντιπάλων τής Σπάρτης καί διημφισβήτησε τήν ήγε

μονίαν αυτής. Άλλ' ούτος ένικήθη, ώς είδομεν, ύπό τών Σπαρτιατών 

βοηθούντων τους Ηλείους. Ένισχύθη δέ τοσούτον ή κατά τών τυράννων 

αντίδρασις καί τό αξίωμα τής Σπάρτης, ώστε ηρκει ή έμφάνισις ενός 

επίσημου εχ^οντος έντολήν παρά τής Σπάρτης δ'πως προκληθή ή παρά 

του τυράννου κατάθεσις τής αρχής καί ή επάνοδος τών πόλεων εις τήν 

ήγεμονίαν τής Σπάρτης. Περί τούτου δέ Πλουτ. έν βίω Λυκούργου 30 
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λέγει: «ούτως ή Σπάρτη άπό σκυτάλης μιας καί τρίβωνος άρχουσα τής 

Ελλάδος έκούσης καί βουλομένης, κατέλυε τάς αδίκους δυναστείας καί 

τυραννίδας έν τοίς πολιτεύμασι καί πολέμους έβραβευε, καί στάσεις κατέ-

παυε, πολλάκις ούδ' ασπίδα κινήσασα μίαν, άλλ' έ'να πέμψασα πρεσβευ-

τήν, φ πάντες ευθύς εποιουν τό προστασσόμενον, ώσπερ αί μέλισσαι φα-

νέντος ήγεμόνος, συντρέχοντες καί κατακοσμ,ούμενοι». 

Ό δέ άγων ούτος προς τους τυράννους περιλαμβάνεται είς τους έν-

δοξωτάτους χρόνους τής Ίστορίας τής Σπάρτης, διότι ό'χι μόνον έξετέ

λεσεν ούτω τό πολιτικον πρόγραμ.μα αυτής καί έσωσε τόν δωρικόν χαρα

κτήρα καί τήν ίδίαν ήγεμονίαν, άλλα καί διεφύλαξε τό έλληνικόν "Ε

θνος άπό επικινδύνου έκφυλισμοϋ, απέβη δέ σεμνότατον πρότυπον κοσμι-

ότητος καί κανών έννομου τάξεως. 

ΓΙανελλήνεον άζίωμα, τ^ς Χπάρτν^ς 

Μετά τήν καταπάλαισιν τών τυραννίδων καί τήν άποκατάστασιν 

είς τό άρχαίον καθεστώς, απέβη ή Σπάρτη αναμφισβήτητος πλέον μη

τρόπολις τής δλης χερσονήσου καί κέντρον συμμαχίας. Καί επεδίωκε 

μέν τήν άπομάκρυνσιν παντός νεωτεριστικού πνεύματος έκ φο&ου μολύν

σεως καί δηλητηριάσεως ύπό τών ξένων εθίμων καί κακιών, άλλα δέν 

άπέκρουε καί πάσαν έξωθεν ροπήν, τουναντίον δέ πάσα τεχνουργία οπου

δήποτε αναπτυχθείσα καί δυναμένη νά χρησιμεύση είς τόν πνευματικόν 

βίον τής Σπάρτης παρελαμβάνετο μετά τιμής, οί δέ τεχνίται οί έπιθυ-

μοϋντες νά εύδοκιμήσωσιν είς πάν έθνος έπεδείκνυον εαυτούς προς θέαν 

καί άκρόασιν έν Σπάρτη. Ούτως ό Σαρδιανός Αλκμάν, ό σύγχρονος τοΰ 

Τυρταίου καί τοΰ Τερπάνδρου έκαυχάτο υπερηφάνως δ'τι άνήκεν είς, τήν 

πολυτρίποδα Σπάρτην, έν ή έδιδάχθη τάς Έλικωνιάδας Μούσας. Άλλ' 

οί Σπαρτιάται προσείχον είς πάντα τά σπουδάσματα νά τηρήται σταθε

ρόν κέντρον σύμφωνον προς το σύνολον τών θεσμών τής πολιτείας καί 

μετ' επιμελείας έμελέτων πάν δ,τι ξένον καί δέν είσήγον αυτό άνευ έπι-

μ.εμελημένης εξετάσεως δ'τι ήθελεν άποβή προς ώ'φέλειαν. 

Μετά τήν τοιαύτην επιτυχή έκβασιν τών αγώνων τής 

Σπάρτης καί τήν προσάρτησιν τής Μεσσηνίας, τήν προσ-

χώρησιν τής Αρκαδίας είς τήν συμμαχίαν, μετά τήν κα

ταπάλαισιν τής τυραννίδος καί τήν παραίτησιν πάσης αξιώσεως έπί 

τής ηγεμονίας, τοΰ τελείως παραλυθέντος "Αργούς, τό αξίωμα τής νι

κηφόρου πόλεως έπεξετάθη καί πέραν τών ορίων τής Πελοποννήσου. 

Οί δέ Σπαρτιάται, ώς έκ τής ηγεμονίας αυτών, είχον αποκτήσει περί 

τε τά εσωτερικά καί τά πολιτικά πράγματα καί τήν διεξαγωγήν τών 
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εξωτερικών υποθέσεων πείραν ύπερτέραν πάσης άλλης πόλεως και δια 

τοΰτο ύπό μέν τών άλλων Ελλήνων εχαλοΰντο εις διαιτησίαν, άπώτα-

ται δέ χώραι έζήτουν τήν συμβουλήν αυτών καί τήν συνδρομήν. Ούτω 

δέ ήδη κατά τόν ογδοον ακόμη αιώνα π. Χ. έπί τοΰ βασιλέως Αλκαμέ

νους μετέβη δ σοφός Σπαρτιάτης Χαρμίδας είς Κρήτην δ'πως έπαναφέρη 

τ·ήν τάξιν καί λύτρωση τών στάσεων, αύτάς έκείνας τάς πόλεις, αίτινες 

έχρησίμευσαν ώς πρότυπον τοΰ Σπαρτιάτικου πολιτεύματος. Όμοίως δέ 

μετά πολυετή αγώνα Αθηναίων καί Μεγαρέων περί κτήσεως τής Σαλα-

μίνος ανετέθη ή κρίσις είς πέντε Σπαρτιάτας διαιτητάς, δ'περ μαρτυρεί 

δτι καί είς τοιοΰτον αγώνα μεταξύ πόλεως Ιωνικής καί Δωρικής αμφό

τεροι οί διαμαχόμενοι είχον έμπιστοσύνην είς τήν δικαιοσύνην καί τό 

άδέκαστον τής πρώτης τών δωρικών πόλεων. Καί αυτοί δέ οί Πλα-

ταιείς πιεζόμενοι ύπό τών Θηβαίων παρά τήν έ'μφυτον αυτών συμπάθειαν 

προς τους ομοφύλους των Αθηναίους έθεώρησαν πρέπον ν' άποταθώσι 

προς τους Σπαρτιάτας καί νά κηρύξωσιν δ'τι ήσαν πρόθυμοι νά προσχω-

ρήσωσιν είς τήν συμμαχίαν αυτών (176). Περί τό 547 π· Χ. δ βασιλεύς 

τής Λυδίας Κροίσος έζήτησε τήν βοήθειαν τής Σπάρτης κατά τοΰ βασι

λέως τών Περσών Κύρου, τήν οποίαν ήτοίμαζον οί Σπαρτιάται νά άπο-

στειλωσιν, δτε έ'μαθον δ'τι ό Κύρος προλαβών κατέλυσε τήν αρχήν τοϋ 

Κροίσου, δ'στις επικαλούμενος τήν συμμαχίαν έγραφε προς τους Σπαρ

τιάτας: «Τμέας γάρ πυνθάνομαι προεστάναι τής Ελλάδος». Καί μετά 

τρία έ'τη αί έλληνικαί άποικίαι τής Ιωνίας κινδυνεύσασαι ύπό τοΰ Κύ

ρου πάλιν τής Σπάρτης έπεζήτησαν τήν έπικουρίαν. Ούτω δέ κατά μι

κρόν ή πελοποννησιακή συμμαχία απέβη υπέρτατη τις ηγεμονία πάν

των τών εθνικών πραγμάτων τών Ελλήνων καί ή Σπάρτη απέκτησε 

πανελλήνιον αξίωμα. 

Χτίάρτη καΐ 'Άργος 

Επειδή κατά τήν χάθοΒον εις τό "Αργός οί Δωριείς δέν ήδυνήθησαν 

νά έπικρατήσωσι διασπαρέντες έν τή Αργολική, έ'νθα δ πληθυσμός τών 

αρχαίων κατοίκων Ιώνων ήτο υπέρτερος, διετήρησε τό Ίωνικόν στοι

χείον τά φυλετικά αύτοΰ έθιμα πιστώς καί τάς έμφυτους κλίσεις καί 

τήν δίαιταν τοΰ βίου καί έχθρότης προτ^λθε μεταξύ τών δύο χωρών, 

Σπάρτης καί "Αργούς. Αφορμή δέ τής έριδος ύπήρξεν ή μεθόριος προς 

άμφοτέρας ̂Κυνουρία, τήν δποίαν έπεδίωκον νά κατακτήσωσιν έκάτεροι. 

"Ηρξατο δέ άπό τής εποχής πρό τοΰ Λυκούργου καί έξηκολούθησεν έπί 

(176) Ήρόδ. 6,108. 
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πολύ δ άγων υπέρ τών Σπαρτιατών επωφελούμενων τών εμφυλίων διχο

νοιών τοΰ "Αργούς. 

Τό πρώτον δέ κατέλαβον οί Σπαρτιάται τήν Κυνουρίαν ύπό τόν βα

σιλέα Έγχέστρατον 1030 π. Χ. έπί τή προφάσει δ'τι οί Κυνουρείς έκα

μνον ληστρικάς έπιδρομάς κατά τών Άργείων, τών εαυτών συγγε

νών (177). Τό δέ "Αργός έπέπεσε κατά τής Κυνουρίας καί άπεστάτησε 

τους περιοίκους τής Σπάρτης καί έκ τούτου οι Σπαρτιάται ύπό τόν βα

σιλέα Λαβώταν 995 π. Χ. έκήρυξαν φανερόν κατά τοΰ "Αργούς πόλε

μον (178). Κατόπιν δέ δ τής ετέρας οίκίας τής Σπάρτης βασιλεύς Χά-

ριλλος 884 π. Χ. έξεστράτευσε κατά τοΰ "Αργούς καί κατέκτησε τήν 

Αίγυν, παρά τά σύνορα τής Αρκαδίας, μετά δέ τήν Αίγυν κατέκτησαν 

οί Σπαρτιάται τάς Άμύκλας και Φάριν καί τάς Γερόνθρας. Βλέποντες 

δέ οί Άργείοι τάς προόδους τών Σπαρτιατών έφοβήθησαν περί τής εαυ

τών ασφαλείας καί πέμψαντες βοηθητικά στρατεύματα είς τό "Ελος 

ένικήθησαν ύπό τών Σπαρτιατών, οϊτινες ύπό τόν Άλκαμένην 779 π. Χ. 

κατέκτησαν τό "Ελος(179). Οΰτω δέ καθυποτάξαντες τήν Λακωνικήν 

οί Σπαρτιάται προσέβαλαν τά Κύθηρα, τήν δποίαν νήσον κατείχον οί 

Άργείοι καί κυριεύσαντες αυτήν άπώκισαν διά Λακώνων Δωριέων καί 

έντεΰθεν ένήργουν έπιδρομάς κατά τοΰ "Αργούς. Κατά τίνα δέ τών επι

δρομών δ Νίκανδρος δ βασιλεύς υίός τοΰ Χαρίλλου συνδεθείς μετά τών 

χατοίχων τής Ασίνης, κώμης τινός πλησίον τής Ναυπλίας, έπέδρα-

μεν είς τήν Άργείαν χώραν καί ήρήμωσεν αυτήν, άλλα μετά τήν άνα-

χώρησιν τών Σπαρτιατών οί Άργείοι έπετέθησαν κατά τής Ασίνης, οί 

δέ Άσιναίοι άντιστ?ντες, γενναίως ά'έκρουον τάς έφό̂ ονς έκ τοΰ τεί

χους, άλλα κινδυνεύσαντες έγκατέλιπον τήν χώραν ενθεμένοι είς τά 

τ,λοία παίδας καί γυναίκας, όσοι δέ έσώθησαν κατέφυγον είς τους Σπαρ

τιάτας, οίτινες έκτισαν νέαν πόλιν χάριν αυτών είς τήν Μεσσηνίαν 

πλησίον τής Καρδαμύλης όνομασθείσαν καί ταύτην Άσίνην. (180). 

Άλλα βραδύτερον κατά τόν 7ον αιώνα στερεωθείσης τής ένότητος 

τών Άργείων άνέλαβον ούτοι μετά μείΧ,ονος δραστηριότητος τόν αγώνα 

κατά τής Σπάρτης καί ήμφισβήτησαν τήν ήγεμονίαν τής Πελοποννή

σου προς αυτήν καί γενομένης μάχης παρά τάς 'Τσιάς ήττήθησαν οί 

Σπαρτιάται. "Ηδη ού μόνον ή Κυνουρία, άλλα καί σύμπασα ή παραλία 

μ.έχρι Μαλέα περιήλθεν είς τους Άργείους. Άλλα περί τά μέσα τοΰ 

επομένου αιώνος ήτοι περί τό 546 π. Χ. οί Σπαρτιάται άνέκτησαν τήν 

δλην θυρεάτιδα, ώς έκαλείτο τό βόρειον τής Κυνουρίας διά τής πολυ-

(177) Παυσ. 8,2,2. (178) Παυσ. 8,2,3. 1179) Παυσ. 8,2,7. 
(180) Στράβ. 8,378. Ή«όδ. 7,78. 
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θρηλύτου εκείνης μάχης, προς τήν δποίαν είναι συνδεδεμένον το ό'νομα 

τοΰ Σπαρτιάτου ήρωος Όθρυάδου. 

Οί Σπαρτιάται καί οί Άργείοι προς αποφυγήν αιματοχυσιών συνε-

φώνησαν δ'πως πολεμήσωσιν εκατέρωθεν 300 λογάδες περί τής κυριό

τητος τής Θυρεάτιδος καί άφ' ού απεχώρησαν οϊχα^ε οι στρατοί, ίνα 

μή έπέλθη δι' οΊον^τιποτε λόγον σύρραξίς τις τών στρατών, έγένετο 

μεταξύ τών λογάδων τοσούτον πεισματώδης άγων, ώστε έφονεύθησαν 

πάντες πλην τριών, έκ μέν τών Άργείων δ Άλκύνωρ καί ό Χρόμ.ιος, τών 

Σπαρτιατών δέ ό Όθρυάδας, Οστις, άφ' ού άπέκτεινε πλείστους, έτρώθη 

και αύτος πολλάκις καί έ'κειτο μεταξύ τών νεκρών. Απελθόντων δέ τών 

δύο Άργείων ό'πως άναγγείλωσι τήν νίκην είς τό "Αργός ό Όθρυάδας 

έσκυλευσε τους νεκρούς τών Άργείων καί στήσας τρόπαιον ανέγραψε 

διά τοΰ αίματος του τήν έπιγραφήν «κατ' Άργείων», μή θέλων δέ νά 

ζήση μόνος αυτός ηύτοκτόνησεν έπί τών άλλων Σπαρτιατών (181). 

"Οτε δέ μετά δύο ημέρας έπανήλθον οί στρατοί έπί τού πεδίου τής 

μάχης ύπήρξεν άμφισβήτησις περί τής νίκης, τών μέν Άργείων άντι-

ποιουμένων αυτήν, διότι περιεσώθησαν δύο έξ εαυτών, τών δέ Σπαρτια-

τών,διότι ό Όθρυάδας παρέμεινε καί σκυλεύσας τους νεκρούς έστησε 

το τρόπαιον Διά ταΰτα έπανελήφθη ό άγων σφοδρότατος κατά τόν όποι

ον υπερίσχυσαν οί Σπαρτιάται περιφανώς καί εγένοντο κύριοι τής Κυνου

ρίας δ'λης μετά τής Θυρεάτιδος. 

Τήν ήτταν δέ ταύτην καί τήν έντεΰθεν άπώλειαν τής Κυνουρίας 

βαρύτατα συναισθανθέντες οί Άργείοι διά νόμου ώρισαν μηδείς Άργείος 

νά φέρη κόμην μηδέ αί γυναίκες χρυσά κοσμήματα, πρίν άνακτήσωσι 

την Κυνουρίαν, τουναντίον δέ οί Σπαρτιάται πανηγυρίζοντες τήν νίκην 

κατά τάς γυμνοπαιδίας, έθεσαν νόμον νά κομώσιν οί άνδρες, έν φ έως 

τότε δέν έ'φερον κόμην (182). Σώζονται δέ πολλά επιτύμβια ποιηθέντα 

προς άνάμνησιν τοΰ πολέμου τούτου, έξ ών παραθέτομεν ταϋτα: 

«Οίδε τριηκόσιοι Σπάρτα πατρί τοίς συναρίθμ,οις 

Ίναχίδαις Θυρέαν άμφί μαχεσάμενοι 

αυχένας ού στρέψαντες όπα ποδός ίχνια πρώτον 

άρμόσαμεν ταύτα καί λίπομεν βιοτάν. 

Καί: 

Ζεϋ πάτερ Όθρυάδα τίνα φέρτερον έ'δρακες άλλον 

"Ος μόνος έκ Θυρέας ούκ ηθέλησε μολείν 

(181) Θουκ. 6,41. (182) Ήρόδ. 1,82. 
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πατρίδα έπί Σπάρταν διά δέ ξίφος ήλασε πλευράν 

δούλα καταγράψας σκύλα κατ' 'Ιναχιδών (183). 

"Αλλη δμως αφορμή εδόθη προς συνέχισιν τών κατά τού "Αργούς 

αγώνων τών Σπαρτιατών, διότι οί Άργείοι απέστειλαν είς τόν τύραν-

νον Πεισίστρατον ενόπλους επικούρους καί ούτοί δέν εγένοντο ανεκτοί 

είς τους Σπαρτιάτας, θεωρηθείσης τής ανεξαρτήτου ταύτης τών Άρ

γείων πολιτείας άντισπαρτιατικής. Διά τοΰτο δέ έτιμώρησαν τους Άρ

γείους. Διότι δ Κλεομένης δ Αος δ υίός τοϋ Άναξανδρίδου κατά τό έτος 

496-495 μετά καλλίστου στρατοΰ έξεστράτευσεν κατά τοϋ "Αργούς καί 

παρετάχθη μεταξύ Ναυπλίας καί Τύρινθος, εκεί δέ άντιπαραταχθέντες 

καί οί Άργείοι πλησίον τοϋ άλσους τοϋ "Αργούς έ'πραττον δ,τι καί οί 

Σπαρτιάται, ήτοι δ'τε έδείπνουν ή άνεπαύοντο ή έγυμνάζοντο οί Σπαρτιά

ται, ταΰτα έ'πραττον καί οι Άργείοι. Μαθών δέ ταϋτα Κλεομένης παραγ

γέλλει είς τό στράτευμα του κρυφίως νά όπλισθώσι καί νά έπιτεθώσιν, 

δταν αυτός θά κηρύξη διά τοϋ κήρυκος νά λάβωσι τό άριστον. Καί οί 

μέν Άργείοι άκούσαντες τόν κήρυκα έτράπησαν καί αυτοί είς τό νά άρι-

στησωσι καταθέσαντες τά δ'πλα, οί δέ Σπαρτιάται μεθ' ορμής έπιτεθέ-

τες, τους μέν έφόνευσαν, τους δέ διασωθέντας ήνάγκασαν νά καταφύ-

γωσιν είς τό άλσος τού "Αργούς, τό όποιον εθεωρείτο ιερόν καί άπαραβί

αστον, τό οποίον Ομως ό Κλεομένης περιεκύκλωσε καί έφύλαττε. Μα

θών δέ παρ' αυτομόλου τινός τά ονόματα τών εν τω άλσει, έκάλει άνά 

πεντήκοντα έξ αυτών όνομαστί, ούτοι δέ άπατώμενοι έξήρχοντο καί έφο-

νεύοντο, μέχρις ου τις τών έν τφ άλσει άναβάς έπί δένδρου καί ίδών τά 

γινόμενα ανήγγειλε καί είς τους λοιπούς καί ούτως ουδείς πλέον έξήρ-

χετο καλούμενος. Οί μετά τοϋ Κλεομένους δ'μως είλωτες θέσαντες πϋρ 

μετά τοϋ "Αλσους συγκατέκαυσαν καί τους έν αύτφ Άργείους ό'ντας 

κατά τόν Ήρόδοτον έξακισχιλίους. Μεταβάς δέ είς τό Ήραίον τοϋ 

"Αργούς καί θέλων νά θυσιάση έκωλύθη ύπό τοϋ ιερέως είπόντος, δτι 

δέν είναι δ'σιον τοΰτο εις ξένον, άλλ' δ Κλεομένης διατάξας τους είλωτας 

νά μαστιγώσωσι τόν ιερέα διά τό θράσος του έθυσίασε διά τής βίας, έξέ-

λαμψεν δ'μως έκ τού στήθους τοϋ αγάλματος τής "Ηρας φοβερά φλόξ 

πυρός, τό οποίον έθεώρησεν ώς σημείον δ'τι ή "Ηρα έμελλε νά προστα-

τεύση τήν πόλιν καί διά τοΰτο ουδέν επεχείρησε κατά τοϋ "Αργούς. Έ -

πανελθών δ'μως είς Σπάρτην κατηγορήθη ύπό τών φίλων τοΰ συμβασι-

λεύοντος Δημάρατου δ'τι δωροδοκηθείς δέν έκυρίευσε τό "Αργός, δ'περ ήτο 

εύχολον μετά τήν νίκην. 

(183) Έλλ, Άνθολ. τόμ. Αος, σελ. 298. 
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Ούτος δμως δικαιολογηθείς δτι μετά τό σημείον τής φλογός έκ τοΰ 

στήθους καί ουχί έκ τής κεφαλής έπείσθη δ'τι δέν έ'πρεπε νά επιδίωξη 

νά κυρίευση τό "Αργός, καί γενόμενος πιστευτός ήθωώθη (184). 

Μετά ταΰτα δέ δ Κλεομένης στρατηγός δεδοκιμασμένης πλέον ικα

νότητος έξεστράτευσε κατά τών Αθηνών και ενωθείς μετά τών Άλκμαι-

ωνιδών καί τών φυγάδων καί τών ευγενών, τών εχθρών τών τυράννων, 

ένίκησεν αυτούς παρά τό ιερόν τής Παλλήνης καί άπέκλεισεν αυτούς 

έν τή άκροπόλει, οπόθεν δ Ιππίας ήναγκάσθη νά αποχώρηση μετά τών 

θησαυρών του καί ούτω κατελύθτη ή τυραννία τών Πεισιστρατιδών καί 

εΐπέρ ποτέ έκρατύνθη ή δύναμις τής Σπάρτης, άλλ' ή αυθαίρετος δια

γωγή τοΰ βασιλέως Κλεομένους άπέτυχεν οίχτρώς εις τόν χατά τών 

Αθηνών πόλεμον, τήν οποίαν μετά τήν έ'ξωσιν τών τυράννων ήθελε νά 

κρατή ύπό τήν έπίδρασιν τών Σπαρτιατών. Ή αποτυχία δέ αύτη καί ή 

επακολουθήσασα τήν έ'ξωσιν τών τυράννων καταπληκτική έπίδοσις τών 

Αθηνών έκίνησαν τήν δυσθυμίαν καί τήν άντιζηλίαν τών Σπαρτιατών. 

Καί έπεδόθησαν ανεπιτυχώς άντιδρασάντων τών συμμάχων τής Πελο

ποννήσου καί ίδίως τών Κορινθίων είς τήν έπαναφοράν τοΰ έκπτωτου 

τυράννου Ίππίου καί τήν κάθοΒον τών Πεισιστρατιδών. Καί αύτη ή 

αστάθεια τών άρχων των άπεμάκρυνε τήν παρά τοίς συμμάχοις ύπάρχου

σαν γοητείαν. "Εκτοτε πλέον έστρεψαν τήν προσοχήν των οί Σπαρτιάται 

εναντίον τών Αθηνών καί ούδένα άλλον σκοπόν είχον ή τήν ταπείνωσιν 

τής αντιζήλου πόλεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ'. 

Χείλων 6 βοφΐις 

Κατά τόν δον αίώνοι π. Χ. ήκμασεν έν Σπάρτη δ Χείλων, δ'στις 

ητο ό πρώτος κατά τήν σοφίαν έκ τών επτά σοφών τής Ελλάδος ώς 

μαρτυρεί τό έπί τής εικόνος αύτοΰ επίγραμμα τόδε: 

«Τόνδε δορυστέφανος Σπάρτα Χείλων' έφύτευσεν, δς τών επτά σο

φών πρώτος έ'φυ σοφίη». 

Ούτος ήτο υίός Δημαγέτου Λακεδαιμόνιος, έποίησε δέ ελεγεία είς 

έπη διακόσια, έγένετο δέ καί έ'φορος έν Σπάρτη κατά τήν 56ην 'Ολυμ

πιάδα, έθαυμάσθη διά τήν βραχυλογίαν του ώστε δ Άρισταγόρας δ Μι-

λήσιος έκάλει τόν τρόπον τοΰτον τής εκφράσεως Χειλώνειον. Απέθανε 

δέ έν Όλυμπίι^ έξ υπερβολικής χαράς χαί έκ σωματικής ασθενείας ενε-

0184) Ήρ. 6,83. 
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κα γήρατος, διότι ήσπάσθη τόν υίόν του Όλυμπιονίκην είς τό αγώνισμα 

τής πυγμής. Καί αυτόν πάντες οί χατά τήν πανήγυριν εντιμότατα πα

ρέπεμψαν , υπάρχει δέ καί είς τοΰτο επίγραμμα: 

«Φωσφόρε σοι Πολύδευκες εχω χάριν, οΰνεκα υίός Χείλωνος πυγμή 

χλωρόν έλεν κότινον. 

Είδ' δ πατήρ στεφανοϋχον ίδών τέκνον ήμυσεν ήσθείς ού νεμεσητόν. 

Έμοί τοίος Ί'τω θάνατος». 

Καί τά εξής δέ παραγγέλματα έ'διδεν δ Χείλων: 

«Γλώττης κρατείν καί μάλιστα έν συμποσίιρ. Μ ή κακολογείν τους 

πλησίον είδε μή άκούσεσθαι, έφ' οίς λυπήσεσθαι. Μ ή άπειλείν μηδενί. 

γυναικώδες γάρ. Ταχύτερον έπί τάς ευτυχίας τών φίλων ή έπί τάς 

ατυχίας πορεύεσθαι. Τόν τεθνηκότα μή κακολογείν. Γήρας τιμάν. Φυ-

λάττειν εαυτόν. Ζημίαν αίρείσθαι μάλλον ή κέρδος αίσχρόν ή μέν γάρ 

άπαξ έλύπησε, τό δέ διά παντός. Άτυχοΰντι μή έπιγελςίν. 'Ισχυρόν ό'ντα 

-ράον είναι όπως οί πλησίον αίδώνται μάλλον ή φοβώνται. Μανθάνειν 

τής εαυτού οίκίας καλώς προστατείν. Τήν γλώτταν μή προτρέχειν τοΰ 

νοΰ. θυμού κρατείν. Μαντικήν μή έχθαίρειν. Μ ή έπιθυμείν αδυνάτων. 

Έ ν δδφ μή σπεύδειν. Λέγοντα μή κινείν τήν χείρα· μανικόν γάρ. 

Νόμοις πείθεσθαι· ηρεμία χρήσθαι». Έ κ δέ τών ποιημάτων αύτοΰ τά 

οποία Τιγοντο περισσότερον έγένετο άρεστόν τόδε: 

«Εν λιθίναις άκόναις 

δ χρυσός εξετάζεται, 

διδους ζάσανον φανεράν 

ε Ο έ χρυσφ αν

δρών αγαθών τε κακών τε 

νους εδωκεν έ'λεγχον 

Δηλαδή δπως ή γνησιότης τοΰ χρυσοΰ έξακριβοΰται έν λιθίναις άκό

ναις, ούτως ή τιμιότης τοΰ ανδρός έξακριβοΰται έν τή διαχειρίσει του 

χρυσοΰ(185). Ό δέ Διόδωρος δ Σικελιώτης(186) αναφέρει δτι ό βίος τοΰ 

Χείλωνος ήτο καθ' όλου σύμφωνος προς τους λόγους του, τό όποιον 

είναι σπάνιον νά εύρη τις γινόμενον διότι, λέγει, οί πλείστοι φιλόσοφοι 

λέγουσι μέν τά κάλλιστα, πράττουσι δέ τά χείριστα. "Οτι έλθών είς 

Δελφούς ώς φόρον τής συνέσεως αύτοΰ εις τόν Απόλλωνα έπέγραψεν 

έπί τίνος χίονος τά τρία ταΰτα: «γνώθι σαύτόν» καί «μηδέν άγαν και 

τρίτον «έγγύα παράΒ' άτα»· Τούτων δέ εκαστον, άν καί είναι σύντομον, 

έ'χει μεγάλην τήν ακριβή έξέτασιν διότι τό γνώθι σαύτόν παραγγέλλει 

(1»5) Διογ. Ααέοτ. 8̂ 16. (186) 9,13. 
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νά παιδεύηταί τις καί νά γίνη φρόνιμος· διότι τοιουτοτρόπως δύναται 

νά γνωρίση τόν εαυτόν του καί δ'τι οί άμοιροι παιδείας καί αλόγιστοι 

κατά τό πλείστον εαυτούς συνετωτάτους νομιζουσι, το όποιον κατά 

Πλάτωνα είναι ή αμαθέστατη έκ τών άμαθιών Τό δέ «μηδέν άγαν» 

παραγγέλλει νά είναι τις μέτριος είς πάντα καί μηδενός πράγματος έκ 

τών ανθρωπίνων νά μή έπιβεβαιώνη ώς τελείως όριστικόν ώς έ'παθον 

οί Έπιδάμνιοι, οίτινες κατοικοΰντες τόν Άδρίαν καί προς αλλήλους δια-

φερόμενοι ώρκίσθησαν, άφ' ού έρριψαν μύδρους διαπύρους είς τόν βυθόν 

τοΰ πελάγους, νά μή διαλύσωσι τήν έ'χθραν πρό τοΰ νά άνασυρθώσι θερ

μοί οί ριφθέντες μύδροι. Καί έν φ οΰτω σκληρώς ώρκίσθησαν ουδόλως 

κατά νουν θεσαντες το «μηδέν άγαν», ύστερον ύπό τής ανάγκης τών 

πραγμάτων διέλυσαν τήν έ'χθραν προς αλλήλους άφήσαντες ψυχρούς 

τους μύδρους έν τφ βάθει τής θαλάσσης. Τό δέ «έγγύα, παρά δ' άτα» 

άλλοι μέν έξηγοϋσιν δ'τι απαγορεύει τήν έγγύησιν, ήτοι ή έγγύα==έγγύ-

ησις φέρει λύπην, άλλοι δ'μως όρθότερον δ'τι έγγύα==έγγύησις είναι ή 

ύποσχεσις καί βεβαίωσις περί τών ανθρωπίνων, τά όποια είναι ευμετά

βλητα καί απαγορεύει ταΰτα· ώς έ'πραξαν οί "Ελληνες, δτε ένίκησαν έν 

Πλαταιαίς νά παραδώσωσι τήν προς τους Πέρσας έ'χθραν είς τους έπι-

γιγνομένους, έ'ως Οτου οί ποταμοί ήθελον ρέει είς τήν θάλασσαν καί ήθε

λεν υπάρχει τό γένος τών ανθρώπων καί ή γή ήθελε φέρει καρπούς. Καί 

έν φ ήγγυώντο μετά βεβαιότητος τό εύμετάβλητον τής τύχης, μετά 

τίνα χρόνον έ'πεμπον πρέσβεις προς Άρταξέρξην τόν υίόν τοΰ Ξέρξου περί 

φιλίας καί συμμαχίας. Λέγονται δέ τά αποφθέγματα ταΰτα ώφελιμώ-

τατα προς τόν,άριστον βίον τοϋ άνθρωπου παρά τά χρυσά έν Δελφοίς ανα

θήματα: «αί μέν γάρ χρυσαί Κροίσου πλίνθοι καί τά άλλα τά κατασκευ

άσματα ήφανίσθη καί μεγάλας άφορμάς παρέσχε τοίς άσεβείν είς τό 

Ιερόν έλομένοις, αί δέ γνώμαι τοΰ Χείλωνος τόν άπαντα χρόνον σώζον

ται έν ταίς τών πεπαιδευμένων ψυχαίς τεθησαυρισμέναι καί κάλλιστον 

έ'χουσι θησαυρόν, προς δν ούτε Φωκείς ούτε Γαλάται προσενεγκείν τάς 

χείρας σπουδάσειαν» (187). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'. 

ΜίΥίδικοΙ πόλεμοί.— Ή έν ]1ΐ;&ιιρανων& μάχ»ι 

Καί ή μέν άτυχης πολιτεία κατά τά τελευταία ταύτα έ'τη τής 

Σπάρτης, δέν ένέπνε μέν αισθήματα εμπιστοσύνης τών συμμάχων, άλλ' 

δμως διετήρει ακόμη τήν πρωτεύουσαν θέσιν καί οί Σπαρτιάται έθεω-

(187) Διόδ. 9,15. 
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ροΰντο οί πρώτοι λόγφ κάλλους καί γενναιότητας, άριστείς δέ τής πο

λεμικής τέχνης, δ δέ φόβος έκ τής αύξανούσης επεκτάσεως τής δυνάμε-

οίς τών Περσών καί τής ελλείψεως ασφαλείας είς τους "Ελληνας, 

ήνάγκαζεν αυτούς ν' άποβλέπωσιν είς τήν Σπάρτην, ήτις καί έν αύτη 

τή Μικροί Ασία ήξιοΰτο τιμής ώς ισχυρά καί ευνομούμενη καί πολλοί 

κάτοικοι αυτής κατά τάς εκεί ταραχάς μετενάστευσαν έν Σπάρτη και 

οί έμποροι έξ αυτών κατέθετον τά χρήματα των εκεί έν ασφάλεια. Έ ν φ 

δμως οί Πέρσαι δσημέραι έχώρουν έγγύτερον, ή Σπά^ τη κατετρίβετο 

είς διαμάχας προς τάς πόλεις καί τάς φατρίας, αίτινες έχώριζον τήν 

Ελλάδα τότε άπό τής φατρίας τών ευπατριδών, ήτις έμίσει τάς Αθήνας, 

Οεωρουμένας ώς έστίαν τής δημοκρατίας τής ύπ' αυτών θεωρούμενης, 

ώς φθειρούσης τους υγιείς θεσμούς τοΰ Έλληνικοϋ λαοΰκαί έν γένει ύπό 

πάντων έμισοϋντο αί Αθήναι, δσοι προέβλεπον τήν σωτηρίαν τής πολι

τείας έν τή διοικήσει τών κοινών ύπό μελών τών αρχαίων οίκων τών 

ευγενών. Αντιθέτως δέ οί Αθηναίοι καί οί όμόφρονες αυτών δημοκρα

τικοί ουδέ νά άκούσωσιν ήθελον πλέον περί προνομιούχων τάξεων. 

Είς τοιαύτην λοιπόν αντίθεσιν εύρίσκοντο τά έν Ελλάδι, δ'τε ένέ

σκηψεν δ Περσικός κίνδυνος τής κατακτήσεως τής Ελλάδος, διότι 

οί Πέρσαι λαβόντες άφορμήν έκ τής βοηθείας, τήν οποίαν οί Αθηναίοι 

έδωκαν προς τους άποστατήσαντας "Ελληνας τής Ιωνίας, επεδίωξαν 

τήν καθυπόταξιν τής Ελλάδος, ώς είχον καθυποτάξει καί τάς έν Μικρά 

Ασία Έλληνικάς πόλεις καί, άφ' ου κατά τό έ'τος 493 π. Χ. έσταλη 

ό γαμβρός τοϋ Μεγάλου βασιλέως Μαρδόνιος μετά στρατού μεγάλου καί 

στόλου νά ύποτάξη τήν Ελλάδα καί, άποτυχούσης τής εκστρατείας 

ήναγκάσθη νά έπιστρέψη άπρακτος, ό Δαρείος απέστειλε τφ 490 

π. Χ. τους στρατηγούς Δάτιν καί Άρταφέρνην μετά στρατού 100 χιλ. 

οίτινες άποβιβασθέντες είς Μαραθώνα συνεκρότησαν τήν περιλάλητον 

μάχην, καθ' ήν κατετροπώθησαν ύπό τών Αθηναίων 10 χιλ. Οντων καί 

χιλίων Πλαταιαίων, καί είς ήν δέν προέλαβον οί Σπαρτιάται κωλυθέν-

τες έκ τής εορτής τών Καρνείων, καθ' ήν δέν ήτο έπιτετραμμένον νά 

έκστρατεύωσιν, ήλθαν δμως τρείς ημέρας μετά τήν μάχην 2 χιλ. Σπαρ

τιάται διανύσαντες 240 χιλιόμετρα. Μετέβησαν έν τούτοις είς τό πε

δίον τής μάχης ίνα ϊδωσι τους νεκρούς τών Περσών καί συνεχάρησαν 

τους Αθηναίους. 

Δέν έλλείπουσι δέ οί κρίνοντες δτι ή Σπάρτη έξ υστεροβουλίας καί 

τής διαιρέσεως καί αντιζηλίας προς τάς Αθήνας, τών οποίων τήν προ-

ϊούσαν αύξησιν εφο^ε'ιτο καί επεδίωκε νά άνακόψη, δέν άπέστειλεν 

επίτηδες εγκαίρως έπίκουρον στρατιάν προς τους Αθηναίους είς τόν 
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Μαραθώνα καί κατόπιν δτι ένεκα τών αυτών λόγων, αμφιταλαντευό

μενη, απέστειλε μέν τόν Λεωνίδαν είς τάς Θερμοπύλας, άλλα μετά 

δυσαναλόγου μικράς στρατιάς καί καθ' όλου δτι έσκόπει νά διακινδύ

νευση τάς δυνάμεις της προμαχοΰσα μόνον τής Πελοποννήσου μέχρι 

τής έν Σαλαμίνι ναυμαχίας. 

ααραιβκ&^>^ιιι Ε λ λ ή ν ω ν 

Οί "Ελληνες λοιπόν πρό τού έπικρεμαμένου κινδύνου ήναγκάσθησαν 

νά λάβωσι πρόνοιαν καί συνελθόντες έν τφ Ίσθμιφ παρά τό ιερόν τοΰ 

Ποσειδώνος ώρκίσθησαν οί αντιπρόσωποι τών ένωθεισών πόλεων έξ 

ονόματος αυτών όπως καταπαύσαντες τάς μεταξύ των έριδας άντιστώ

σιν ηνωμένοι κατά τών βαρβάρων, άναγνωρίσαντες δέ τήν ίσχύν καί 

τήν ύπεροχήν τών Σπαρτιατών άνέθηκαν είς αυτούς τήν άρχηστρατη-

γίαν καί τοΰ κατά γήν καί θάλασσαν στρατοΰ. 

Ό δέ Περσικός στρατός συγκεντρωθείς ήδη έν Σάρδεσιν έπορεύθη 

κατά τό θέρος τοΰ 480 π. Χ. προς τόν Έλλήσποντον, δν διέβη είς επτά 

ημερονύκτια, δδηγοΰντος αύτοΰ τοΰ Ξέρξου βασιλέως άπό γέφυρας συν

δεδεμένης δι' ίσχυρών κάλων έκ πλοίων, έφ' ών έπέθηκαν κορμούς δέν

δρων καί χώμα. Ό δέ στρατός, δν ώδήγει δ Ξέρξης, ανήρχετο είς έν έκα-

τομμύριον μετά τών βοηθητικών, δ δέ στόλος πλην τών φορτηγών έκ 

1200 πολεμικών τριηρών Ό Στρατός δέ ούτος ευρεν άντίστασιν μόνον 

έν Θερμοπύλαις, δπου είχε ταχθή δ βασιλεύς τής Σπάρτης Λεωνίδας 

μ.ετά τών τριακοσίων (300) εκλεκτών Σπαρτιατών καί άλλων Πελο-

ποννησίων έν δ'λφ 4 χιλιάδων, είς ους προσετέθησαν καί δύο χιλ. Θε-

σπιείς, Φωκείς, Λοκροί καί 300 Θηβαίοι ώς όμηροι ούτοι ίνα μή οί Θη

βαίοι έπιχειρήσωσιν έχθρικόν τι ώς ύποπτοι Μηδισμοΰ. 

Ή Ιν Οβρμοηύλακς μάχν̂  

(Ιούλιος 480 π. Χ.) 

Τό στενόν τών Θερμοπυλών σχηματίζεται μεταξύ τής θαλάσσης 

καί τής οροσειράς τοΰ Καλλιδρόμου καί είς τά δύο άκρα ή ΒίοΒος ήτο 

στενή ώστε δέν ήδύναντο νά διασταυρωθώσι δύο άμαξαι, έν τφ μέσφ 

δμως έπί εκτάσεως δύο χιλιομέτρων ή ΒίοΒος ττο ευρύτερα σχηματίζου

σα μικράν πεδιάδα καί κατά τήν εξο^ον υπήρχε τείχος μετά πύλης διά 

νά κλείεται ή ΒίοΒος, περί τό μέσον δέ τής διόδου ύπήρχον θερμαί πηγαί, 

έξ ου καί τό ό'νομα Θερμοπύλαι. Ό Ξέρξης πλησιάσας πρό τών Θερμοπυ

λών παρέμεινεν έπί τεσσάρας ημέρας άπρακτος, νομίσας οτι οί "Ελληνες 

θά άπεχώρουν αμαχητί έκ φόβου βλέποντες τό αενάως έπερχόμενον πλή-
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θος τών Περσών, εκείνοι δμως έμενον καί έξήρχοντο έκ τών όχυρωμάτων 

επιδιδόμενοι είς Γυμναστικάς ασκήσεις καί κοσμοΰντες τήν μακράν των 

κόμην ώς προς έορτήν. 

Έ ν τφ μεταξύ δέ χωρικός τις είπε είς τους "Ελληνας δ'τι οί Πέρσαι 

είναι τόσοι πολλοί, ώστε τά δόρατα αυτών ριπτόμενα θά καλύπτωσι τόν 

ήλιον. «Τόσον τό καλλίτερον, άπήντησεν δ γενναίος Σπαρτιάτης Διη

νεκής θά πολεμώμεν ύπό σκιάν». 

"Οταν δέ δ Ξέρξης έστειλε καί άλαζονικώς έζήτησε νά τφ παρα-

δώση τά δπλα, δ Λεωνίδας άγερώχως καί Αακωνικώς απήντησε: «Μό

λων Λαβε». 

Άπελπίσας δέ δ Ξέρξης διέταξε τήν μέν πρώτην ήμέραν τους Μ ή -

δους, οίτινες άπεκρούσθησαν, άΧεπαλλήλως επερχόμενοι μετά μεγίστων 

απωλειών, δμοίως δέ καί οί τάς άλλας ημέρας έπιτεθέντες αθάνατοι, 

τό άνθος αποτελούντες τοΰ Περσικού στρατού, άπεκρούσθησαν διότι οί 

"Ελληνες ένεκα τοΰ στενού χώρου μαχόμενοι ίσοι προς ίσους καί έχοντες 

μεγαλύτερα ακόντια καί ξίφη έπεκράτουν. Ό δέ Ξέρξης, όστις έθεάτο 

άπό υψηλής σκοπιάς, έβλεπε μετ' απελπισίας τό ποταμηδόν χυνόμενον 

αίμα τών αρίστων αύτοΰ ανδρών έπί ματαίω καί εύρίσκετο είς πολλήν 

άμηχανίαν. Ερωτών δέ τόν έ'κπτωτον βασιλέα τής Σπάρτης Δημάρα-

τον περί τοΰ πλήθους τών Λακεδαιμονίων καί άν Ολοι είναι πολεμισταί 

τοιούτοι έμάνθανεν δ'τι έν μόνη τή Σπάρτη ύπήρχον 8 χιλ. δμοιοι, συνε-

βούλευε δέ τόν Ξέρξην δ Δημάρατος ίνα δι' ίσχυράς μοίρας καταλάβη 

τά Κύθηρα καί εκείθεν έπιτεθή κατά τών παραλίων τής Λακωνικής πε-

ρισπών ούτω τήν προσοχήν τών Σπαρτιατών καί παρακωλύων τήν σύμ

πραξιν αυτών μετά τών άλλων Ελλήνων, διότι άλλως θά κατελάμβα

ναν τόν Ίσθμόν, δπότε δυσκόλως θά κατετροπούντο(188). Ευτυχώς δέ 

έλθών ό Άχαιμένης έπολέμησε τήν γνώμην, ήτις, άν έπεκράτει, θά έπέ-

'ίφερε πιθανώτατα τόν ολεθρον τής Ελλάδος· 

Τότε δμως δ προδότης Εφιάλτης, δ Μαλιεύς έξήγαγεν αυτόν τοΰ 

απελπισμού καί τής αμηχανίας ύποδείξας άτραπόν τίνα διά τοΰ ό'ρους 

προς κατάληψιν τών νώτων τών Ελλήνων. "Οταν δέ έν καιρφ νυκτός 

ακόμη ό Λεωνίδας έμαθε τήν προδοσίαν καί τήν έξ αμελείας τών Φωκέ-

ιον, είς ους ήτο ανατεθειμένη ή φρούρησις τής θέσεως, ΒίοΒον τών ατρα

πών ύπό τών Περσών καίτοι ήτο ακόμη δΐ)νατή ή άποχώρησις έκ τοΰ 

στενού τών φρουρούντων, ό Λεωνίδας έκπληρών Σπαρτιατικόν καθήκον 

άδιστάκτως απεφάσισε νά θυσιασθή γενναίως αγωνιζόμενος υπέρ πα-

(188) Διο·/. Λαέρτ. 8,4,71. 
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τρίδος καί προς αποφυγήν ματαίας αιματοχυσίας απέλυσε τους άνορας 

τών λοιπών πόλεων. "Εμειναν δέ μόνοι οί Θεσπιείς έξ ηρωισμού καί έθε-

λοθυσίας έκτιμηθείσης καί θαμασθείσης ύπό πάντο̂ ν. Οί δέ Θηβαίοι έκρα-

τήθησαν ύπο τοϋ Λεωνίδα, διότι έγνώριζεν δ'τι άν ήθελον επιζήσει θά 

έχρησίμευον είς ένίσχυσιν τών Περσών. Άλλ' ήπατήθη διότι ούτοι πο-

λεμήσαντες ακουσίως δ'ταν οί Σπαρτιάται ύπεχώρησαν άπειρηκότες εν

τός τών πυλών χωρισθέντες έπλησίασαν τους Πέρσας καί προτείναντες 

τάς χείρας καί αιτούντες συγχώρησιν λέγοντες δ'τι φίλοι οντες έξεβιά-

σθησαν νά έπιτεθώσιν είς Θερμοπύλας περί ών έμαρτύρησαν καί οί Θεσ

σαλοί. Ό δέ Ξέρξης συνεχώρησε μέν αυτούς, άλλ' έστιξε διά βασιλείων 

στιγμάτων καί πρώτον τόν στρατηγόν αυτών Λεοντιάδην προς τιμωρίαν 

καί όνειδος, διότι έθεώρησε καί αυτούς ένοχους τής αντιστάσεως. 

Άποκοπείσης δέ πλέον τής ύποχωρήσεο^ς είσώρμησαν άπειροπλη-

θείς έξ έκατέρου μέρους οί Πέρσαι. Ό δέ Λεωνίδας εξήγαγε τους άν

δρας έξω τοϋ στενού καί είς τό μέσον τών πολεμίων, δ'πως πωλήσωσι 

τήν ζωήν των μέ Οσον τό δυνατόν μεγαλύτερον τίμημα. Απειράριθμοι 

δέ Πέρσαι φονεύονται καί άλλοι φεύγοντες ρίπτονται είς τήν θάλασσαν 

καί πνίγονται. Άφ' ού δέ έθραύσθησαν τά δόρατα τών Ελλήνων έμά-

χοντο πλέον διά τών ξιφών, δ'τε πίπτει νεκρός ό Λεωνίδας καί περί τόν 

νεκρόν αύτοΰ διεξάγεται πεισματώδης μάχη, καθ' ήν τετράκις οί "Ελ-

νες έτρεψαν είς φυγήν τους βαρβάρους, επειδή δέ απέμειναν ολίγοι, εί-

σελθόντες είς τό στενόν συνεκεντρώθησαν έπί τίνος εκεί υψώματος, δπου 

αγωνιζόμενοι μέ τά ξίφη καί μέ δ,τι έκαστος ήδύνατο, έ'πεσον ό είς μ.ετά 

τόν άλλον πάντες κοινή ώς αδελφοί ύπό τά βέλη τών Μήδων! «Μαχαί-

ρησι τοίσιν αυτών έτύγχανον περιεοΰσαι καί χερσί καί στόμασι», λέγει 

ό Ηρόδοτος. 

Είς δέ καί μόνος έκ τών 300, δ Αριστόδημος, δέν έ'λαβε μέρος είς 

τήν μάχην ώς πάσχουν τους οφθαλμούς καί έπανήλθεν είς Σπάρτην, δπου 

περιεφρονηθη δεινά, μέχρις ού κατά τήν έν Πλαταιαίς μάχην έξεπλυνε 

τό όνειοος τής ατιμίας ταύτης διότι έ'πεσεν ύπερτερήσας απαντάς 

τους συναγωνιστάς έπ' αρετή καί ανδρείοι. Καί ό Αριστόδημος δέν έλα

βε μέρος διότι καί ούτος καί έτερος Σπαρτιάτης ό Εύρυτος όφθαλμιών-

τες άπουσίαζον έκ τού πεδίου έν Άλπηνφ κατακείμενοι, άλλ' δμο̂ ς δ Εύ

ρυτος μαθών δτι οί συμπολίταί του απεφάσισαν νά άποθάνωσι ζητήσας 

τα όπλα καί ενδυθείς διέταξε τόν είλωτα αύτοΰ νά τόν φέρη μεταξύ τών 

μαχόμενων, δπου έ'πεσε γενναίως πολεμήσας· δ δέ Αριστόδημος λιπο-

ψυχήσας ένεκα τής σωματικής άλγηδόνος έπανήλθεν είς Σπάρτην. 

Ό Ξέρξης άφ' ού έφρόντισε νά θάψη τους νεκρούς αύτοΰ συμποσουμέ-
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νους είς 20 χιλιάδας άφείς μόνον χίλια πτώματα, έν φ έπιδεικτικώς 

τάς 4 χιλ. νεκρούς, "Ελληνας, άφήκεν εκτεθειμένους· 

Ή μάχη δέ τών Θερμοπυλών αύτη καί ή έθελοθυσία τών Ελλήνων 

ύπήρξεν, είς μέν τους "Ελληνας παράδειγμα, είς δέ τους Σπαρτιάτας 

παρόρμησις προς έκδίκησιν, είς δέ τους Πέρσας έπίδειξις τής ελληνι

κής ανδρείας. Ό δέ τάφος τών πεσόντων υπήρξε μνημείον αρετής πολι

τών εκτεθέντων είς βέβαιον θάνατον προς τήρησιν τοΰ δρκου καί τοϋ κα

θήκοντος. 

Ό Λεωνίδας δέ έτιμήθη ώς ήρως καί βραδύτερον είς τήν εϊσοΒον 

τοΰ στενού ίδρύθη προς τιμήν τών Σπαρτιατών, μνημείον καί έχαράχθη 

έπ' αύτοΰ το ύπο τοΰ Σιμωνίδου ποιηθέν επίγραμμα: 

«Ώ ξείν' άγγέλλειν Λακεδαιμονίοις δ'τι τήδε 

κείμεθα τοίς κείνων ρήμασι πειθόμενοι». 

"Ητοι: "Αγγειλον, ξένε διαβάτη, είς τήν Λακεδαίμονα δ'τι ένταϋθα 

εύρομεν τάφον, πιστοί είς τους πατρίους θεσμούς. 

Καί άλλως: 

Έσύ διαβάτη, πού περνάς, πές είς την Σπάρτη κάτω 

δτι είμεθα θαμμένοι έδώ, πιστοί στό θέλημα της. 

"Ετι δέ υπέρ δ'λων τών Ελλήνων, τών έν Θερμοπύλαις αποθανόν

των συνετάχθη καί έχαράχθη ή εξής επιγραφή καί αύτη ύπό τού Σιμω

νίδου: 

«Μυριάσιν ποτέ τήδε τριακοσίαις εμάχοντο 

έκ Πελοποννήσου χιλιάδες τέτορες». 

Σώζεται δέ καί περικοπή άλλου εγκωμίου τού Σιμωνίδου έχουσα 

ούτω: 

«Τών έν Θερμοπύλαις θανόντων 

εύκλεής μέν ά τύχα καλός δ' ό πότμος 

βωμός δ' δ τάφος προγόων δέ μνάστις ό δ' οΊχτος έπαινος 

έντάφιον δέ τοιούτον ούτ' εύρως 

ούθ' δ πανδαμάτωρ αμαύρωση χρόνος 

ανδρών δ' αγαθών δδε σηκός οίκέταν εύδοξίαν 

Ελλάδος εϊλετο, μαρτυρεί δέ καί Λεο^νίδας 

ό Σπάρτης βασιλεύς, αρετής μέγαν λελοιπώς 

κόσμον άέναόν τε κλέος». 
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Ό μάντις Μεγιστίας όστις ίδών τά θύματα είπεν έκ τής προτε

ραίας δτι θά άποθάνωσιν, απέθανε καί αυτός έν Θερμοπύλαις, διότι δέν 

ηθέλησε νά έγκαταλίπη τόν φίλον του Λεωνίδαν καί τους είς τον θά

νατον πορευομένους ήρωας. Ό δέ φίλος του Σιμωνίδης έποίησε διά τόν 

τάφον του τήν εξής έπιγραφήν: 

«Μνήμα τόδε κλειτοίο Μεγιστία, ον ποτέ Μήδοι 

Σπερχειόν ποταμόν κτείναι άμειψάμενοι, 

Μάντιος, δς τότε κήρας έπερχομένας σάφα είδώς 

Ούκ έτλη Σπάρτης ηγεμόνας προλιπείν». 

Τά πλήθη τοϋ Ξέρξου έχύθησαν διά τής ανοικτής ήδη πύλης τών 

Θερμοπυλών ώς άγριοι τίγρεις έπί τήν μέσην Ελλάδα έρημοΰντα τήν 

χώραν καί ήπείλησαν είς δλους τους Αθηναίους, οίτινες είχον τά δπλα 

εναντίον αυτών καταστροφήν ή αίσχράν δουλείαν. Άλλ' ή ήρωϊκή άφο-

σίωσις τοΰ Λεωνίδου καί τών στρατιωτών του έχρησίμευσεν είς τους 

απειλούμενους ώς παράδειγμα θάρρους καί ενθουσιασμού είς τό νά δια

κυβεύσωσι καί αυτήν τήν ζωήν των υπέρ τών υψίστων αγαθών καί μέ

νοντες πιστοί είς τό καθήκον των νά πολεμήσωσιν υπέρ ελευθερίας καί 

πατρίδος. Τά ονόματα δέ Λεωνίδας καί Θερμοπύλαι διέμενον έ'κτοτε 

ιερά πάντοτε έν τφ Έλληνικφ "Εθνει καί ήσαν έ'τι έν μεταγενεστέροις 

πολύ χρόνοις καί έτι καί νΰν είναι τό σέμνωμα αύτοΰ. Διότι ή δόξα τών 

έν θερμοπύλαις άγωνισαμένων ούΒέποτε θά έξαλειφθή έφ' δσον θά ύπάρ-

χη άνθρώπινον γένος ώς λέγει και δ μελοποιός Σιμωνίδης, δ ποιήσας τό 

ανωτέρω καταγραφεν έγκώμιόν του υπέρ τών έν Θερμοπύλαις πεσόντων. 

Ό Ηρόδοτος αναφέρει τινάς έξαιρέτως διαπρέψαντας έν τφ άγώνι 

ώς τών αρίστων τους αρίστους, τους Σπαρτιάτας Διηνέκην, Άλφεόν, 

Μάρωνα καί τόν Θεσπιέα Διθύραμβον. Ό Ηρόδοτος έρωτήσας είχε μά

θει τά ονόματα ενός έκαστου τών 300 καί μετά εξακόσια έτη δ Παυσα

νίας άνέγνωσε ταϋτα έπί στήλης έν Σπάρτη άναγεγραμμένα. 

Τρείς ήδη λόγοι δύνανται νά ύποβληθώσιν είς έξέτασιν ώς παρακι-

νήσαντες τόν Λεωνίδαν είς τήν άπεγνωσμένην ταύτην άμυναν άνευ 

ουδεμιάς ελπίδος. Ό μέν πρώτος είναι δ'τι δέν ήδύνατο άλλως νά πράξη 

πειθόμενος είς τους νόμους τής πατρίδος αύτοΰ δστις «ούκ εϊα .φεύγειν 

ουδέν πλήθος ανθρώπων έκ μάχης», άλλα «μένοντας έν τάξει έπικρατέ-

ειν ή άπόλλυσθαι». Δεύτερος δέ οτι καθ' Ήρόδοτον δ Λεωνίδας παρωρ-

μήθη είς τήν ήρωϊκήν αύτοΰ άπόφασιν καί ύπό τοϋ χρησμοϋ τής Πυ-

θείας, παριστώντος ώς άναγκαίαν τήν θυσίαν ενός.βασιλέως τής Σπάρ

της προς σωττιρίαν τής πατρίδος, κατά τήν παρ' "Ελλησιν έπικρατοΰ-
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1) "Εφηβος κραδένων αλτήρας. 2) Ακοντιστής 
(σελ. 151) 
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σαν θρησκευτικήν καί ήθικήν δόξαν δτι ή θυσία τοϋ βασιλέως σώζει τόν 

λαόν. Ό χρησμός δέ έ'λεγεν: 

«'Χμίν δ', ώ Σπάρτης οίκήτορες εύρυχόροιο, 

ή μέγα άστυ ερικυοες υπ ανορασι Ιίερσειόησι 

πέρθεται, ή τό μέν ουχί, άφ' Ηρακλέους δέ γενέθλης 

πειθήσει βασιλή φθίμενον Λακεδαίμονος ουρος». 

"Ωστε δ χρησμός έτίθει τό δίλημμα περί καταστροφής ή τής Σπάρ

της ή ενός τών βασιλέων της. Άλλ' όμως δέν πρέπει νά δεχθώμεν τον 

πρώτον λόγον καί οΰτω έλαττώσωμεν τό κάλλος τής αειμνήστου εκεί

νης θυσίας, καθ' όσον δ νόμος τής Σπάρτης εκείνος δέν έφηρμόζετο πάν

τοτε καί πολύ ορθώς ώς συνέβη είς τόν στόλαρχον Σπαρτιάτην Εύρυ-

βιάδην, δστις είχεν ήδη άπαξ αμαχητί μάλιστα τήν ταχθείσαν περί τό 

Άρτεμίσιον είς αυτόν θέσιν καί μετ' ολίγον έγκατέλιπεν αυτήν καί έκ 

δευτέρου, διότι ύπενδίδων είς άνωτέραν βίαν διέσωσε τόν ύπ' αύτον τε-

ταγμένον στρατόν ίνα χρησιμεύση είς τήν πατρίδα είς εύθετωτεραν πε-

ρίστασιν. Διά τοΰτο ού μόνον ούδεμίαν άτιμίαν έ'παθεν, άλλα τουναντίον 

παρέμεινεν αρχηγός τής ό'λης τών Ελλήνων ναυτικής δυνάμεως κατά 

τήν έν Σαλαμίνι ναυμαχίαν. Επίσης δέ καί ό δεύτερος λόγος δέν έπέ

δρασεν έπί τοσούτον είς τήν ήρωϊκήν άπόφασιν. Οσον διότι δ "Ηρώς εκεί

νος Λεωνίδας απεφάσισε νά μείνη φλεγόμενος ύπό τοΰ ίεροΰ εκείνου τής 

φιλοτιμίας πυρός, διά τοΰ οποίου μάλλον παρά προς έκπλήρωσιν οιασδή

ποτε άλλης υποχρεώσεως μεγαλουργοΰσιν οί άνθρωποι έν τφ κοσμφ 

τούτφ. Απεφάσισε νά μείνη καί νά πέση πεποιθώς 0τ\, ή θυσία αυτή 

έμελλε νά περιποίηση μέν είς τό ό'νομα του κλέος άΐδιον, νά συντέλεση 

δέ πλειότερον καί αυτής τής λαμπρότατης νίκης είς τήν σωτηρίαν τής 

Ελλάδος διά τής ευγενούς άμίλλης, τήν οποίαν ή θυσία αύτη έμελλε 

νά έξαψη έν τή καρδία παντός "Ελληνος. 

Κατά τόν αυτόν δέ χρόνον τών μαχών καί ό Ελληνικός στόλος ύπο 

τήν άρχηγίαν τού Σπαρτιάτου Εύρυβιάδου, εύρίσκετο παρά τό άκρωτή

ριον τής Ευβοίας Άρτεμίσιον υπερασπίζων τους μαχόμενους έν Θερμο

πύλαις άπό πάσης έκ πλαγίου προσβολής τών Περσών καί έπι δύο ημέ

ρας αγωνισθείς προς τόν στόλον τών Περσών απέκρουσε τάς εφόδους 

αύτοΰ καί έκυρίευσε μάλιστα καί τριάκοντα περσικά πλοία, άλλ δταν 

έμαθε τά έν Θερμοπύλαις συμβάντα άπέπλευσεν είς τήν μέσην Ελλάδα. 
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Ή εν :ε%λΐίΐμ(ν( ναυμαχία χαΐ οΐ ΙΕίταρτιαταε 

(Σεπτέμβριος 480 π. Χ.) 

"Αμα τφ άγγέλματι τοΰ θανάτου τοΰ Λεωνίδου καί τής διόδου τών 

Θερμοπυλών ύπό τών Περσών, οί μέν Σπαρτιάται καί οί άλλοι Πελο-

ποννήσιοι άπτισχολοΰντο ημέρας καί νυκτός περί τήν άνοικοδόμησιν 

τοϋ τείχους, ό δέ στόλος μετά τήν άποχώρησιν έκ τού Αρτεμισίου συνε-

κεντρώθη έκ 378 πλοίων είς τόν κόλπον τής Σαλαμίνος. Ό δέ στόλος 

τών Περσών έ'φθασε καί ούτος συγκείμενος έξ ύπερχιλίων πλοίων. Έ ν ώ 

6ε χρόνω τό πολεμικόν συμβούλιον τών συμμάχων Ελλήνων συνεσκέ-

πτετο καί διεφώνει καί άμφέρρεπε περί τοϋ πρακτέου εφθασεν ή είδησις 

τής ύπό τών Περσών καταλήψεως τών Αθηνών καί τής Ακροπόλεως 

καί συνετέλεσε τοΰτο νά έμ,ποιήση μείζονα φόβον είς τους Πελοποννησί

ους θέλοντας νά άναχωρήσωσι προς ύπεράσπισιν τής Πελοποννήσου είς 

τόν Ίσθμόν διότι καί ό Αρχιστράτηγος Ευρυβιάδης έστερείτο οδηγιών 

καί διότι δ Κορίνθιος στρατηγός Αδείμαντος έξ αντιδράσεως προς τόν 

Θεμιστοκλέα καί τάς Αθήνας επέμεινε σφόδρα είς τήν γνώμην τής ανα

χωρήσεως, ή δέ συζήτησις έγίνετο μετά τοσαύτης σφοδρότητος ώστε ό 

αγέρωχος Ευρυβιάδης ήγειρε τήν ράβδον του δ'πως κτυπήση τόν Θεμι

στοκλέα, ούτος Ομως μέ άταραξίαν καί μέ μεγάλην σύνεσιν είπε τους 

αξιομνημόνευτους λόγους: «πάταξον μέν, άχουσον δέ». 

Ό Θεμιστοκλής ό'μως ύπεστήριξεν εντόνως υποστηριζόμενος επίσης 

καί ύπό τών Μεγαρέων καί Αιγινητών δ'τι δέν ύποχωροΰσιν είς τόν 

Ίσθμόν καί δ'τι μεθ' δ'λων τών πλοίων των οί Αθηναίοι θά άποπλεύσωσιν 

είς Ίταλίαν δ'πως ίδρύσωσι νέας Αθήνας καί ή ευθαρσής καρτερία τοϋ 

Θεμιστοκλέους επέφερε τό εύχάριστον αποτέλεσμα, διότι άν άπεχώρουν 

οί Αθηναίοι πάσα άντίστασις ήτο αδύνατος. Οΰτω δέ συνεκροτήθη έν 

καταλλήλω στενφ χώρω ή περιλάλητος εκείνη ναυμαχία, Οπου τό πλή

θος τών περσικών τριηρών επέφερε μάλλον τήν άταξίαν διά τήν στενό

τητα τοΰ χώρου καί ό περσικός στόλος τρέπεται είς άτακτον φυγήν, 

υφίσταται μεγάλας άπωλείας καί ή νίκη τών Ελλήνων γίνεται περι

φανής καί πλήρης. Οί Αθηναίοι δέ ήδη έσωσαν τήν Ελλάδα διά τής 

έν Μαραθώνι μάχης καί τής ναυμαχίας ταύτης καί δ κατ' εξοχήν αίτιος 

γενόμενος τής νίκης Θεμιστοκλής τά μέγιστα έτιμήθη ύπό πάντων τών 

Ελλήνων. 

Μετά τήν ενοοξον ταύτην ναυμαχίαν καί τήν περιφανή ήττάν του 

δ Ξέρξης απήλθε διά τοΰ Ελλησπόντου αύθις είς Άσίαν με τά οικτρά 

λείψανα τής στρατιάς του, άφείς έν Ελλάδι τόν γαμβρόν του Μαρδόνιον 
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μ-ετα 300 χιλ. λογάδων Περσών. Οί δέ "Ελληνες έώρτασαν τά έπινίκια 

και κοινά αναθήματα αφιέρωσαν είς τους σωτήρας θεούς έν Όλυμπία 

καί έν Δελφοίς καί διένειμαν τά λάφυρα. Άλλ' δ'μως δποία τσαν τά κρα

τούντα αισθήματα τής αντιζηλίας καί τής διχόνοιας, τά οποία δυστυ

χώς πάντοτε έχαρακτήρισαν τους "Ελληνας, μαρτυρεί τό γεγονός δ'τι 

το στρατηγικον βραβείον είς ούδένα απενεμήθη, άν καί αναμφισβητήτως 

πάντες άνεγνώριζον δτι τοΰτο ώφείλετο εις τόν άξιώτατον πάντων άνα-

όειχθέντα Θεμιστοκλέα, άλλα καί αυτά τά δευτερεία, διά τά δποία ή 

ψήφος απάντων τών στρατηγών συνέπεσεν ομόφωνος δέν άπενεμήθησαν 

είς αυτόν καί τό άρίστείον διά τήν έν τή μάχη έπιδειχθείσαν άνδρείαν 

δέν εδόθη είς ους άνήκεν Αθηναίους, άλλα είς τους Αίγινήτας καί μό

νον τά δευτερεία είς δύο Αθηναίους. 

Καί υπήρξαν μέν αί τιμαί τών οποίων ήξιώθη έν Σπάρτη ό Θεμιστο

κλής μεγάλαι, διότι έστεφανώθη δημοσία μετά τού Εύρυβιάδου, έδωρήθη 

δέ είς αυτόν πολυτελής άμαξα καί οί τριακόσιοι ιππείς τής Σπάρτης 

ήκολούθησαν αυτόν επισήμως μ.έχρι τών συνόρων τής χώρας, καί αύται 

ήσαν τιμαί, τάς οποίας είς ούδένα ουδέποτε ξένον ειχον αποδώσει, άλλ' 

δμως ήσαν ήκιστα προωρισμέναι νά έμποιήσωσιν άγαθήν αίσθησιν είς 

τους Αθηναίους, ών ή φιλοτιμία ώς καί τοΰ Θεμιστοκλέους είχον τρωθή 

κατά τήν διανομ.ήν τών αριστείων. Έ ν τούτοις έν Αθήναις έπεκράτη

σεν ή δύναμις τοΰ Αριστείδου καί έξελέχθη ούτος αρχιστράτηγος τής 

•ηπειρωτικής στρατιάς τών Αθηναίων μετ' έκτακτων προνομίων, ή δέ 

αρχηγία τοΰ στόλου ανετέθη είς τόν Ξάνθιππον. 

Ό Βϋαρδόνεος καΐ ή έν Πλαταιαΐς μάχνι 

Ό δέ Μαρδόνιος διαχειμάσας έν Θεσσαλία έπωφελήθη τόν χρόνον 

νά έ'λθη είς διαπραγματεύσεις προς τάς έλληνικάς πόλεις καί τά Ιερά 

καί μετά μέν τών Άργείων συνεφώνησεν δ'πως δι' εχθρικής επιδρομής 

παρακωλύσωσι τήν εξοΒον τών Σπαρτιατών, προς δέ τους Αθηναίους διά 

τοΰ Αλεξάνδρου τοΰ Βασιλέως τής Μακεδονίας εξεδήλωσε τάς διαλ-

λακτικάς του διαθέσεις, υποσχόμενος ν' άνακτίση τήν πόλιν αυτών καί 

τά Ιερά καί έπεκτείνη τό κράτος αυτών αρκεί μόνον νά προσχωρήσωσι 

προς τήν συμμαχίαν αύτοΰ καί χωρίς ταΰτα ποιοΰντες νά στερηθώσι 

τής ανεξαρτησίας των. Ταύτα ήσαν δέλεαρ ούχι μικρόν διά τους Αθη

ναίους, στερούμενους οίκιών, μέ τήν χώραν τήν λεηλατημ.ενην καί άνευ 

ουδεμιάς συγκομ,ιδής τών προς τό ζήν αναγκαίων καί προσέτι αίσθανο-

μένους προφανώς ότι ύπεβλέποντο ύπό τών Σπαρτιατών, επρόκειτο δέ 

μ,ετά τάς τοσαύτας ταλαιπωρίας καί αύθις νά έγκαταλίπωσι τήν χώραν 
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των. Έ ν δέ τή Σπάρτη ήσθάνθησαν δ'λην τήν σοβαρότητα τής κρισίμου 

εκείνης ώρας καί έσπευσαν ν' άποστείλωσιν είς τάς Αθήνας πρέσβεις, 

υποσχόμενους πιστοτάτην συμμαχίαν καί βοήθειαν είς τόν έπικείμενον 

πόλεμον καί πάσαν δυνατήν άνακούφισιν τών Αθηναίων έκ τών δεινών 

τοΰ πολέμου, εν αγωνία, δέ καί άνησυχίι^ άνέμενον τήν άπόφασιν τοΰ 

Δήμου Αθηναίων, έξ ής έξηρτάτο ή τύχη τής Ελλάδος. Κατά πρότα

σιν δέ τοΰ Αριστείδου εδόθη είς τους πρέσβεις τών Σπαρτιατών ώς καί 

τους ύπό τοΰ Αλεξάνδρου, υποστηριζόμενους πρέσβεις τών Περσών, ή 

άπάντησις εκείνη, ήτις θά μείνη εσαεί αξιομνημόνευτος, έφ' δσον ή ίστο

ρία θά διατήρηση έπί τής γής τήν άνάμνησιν τοΰ παρελθόντος: δτι δέν 

θά διανοηθώσι ποτέ νά πωλήσωσι τήν έλευθερίαν αυτών αντί πάντων 

τών θησαυρών τής γής καί δ'τι θά μείνωσιν εχθροί τών Περσών, έφ' δ'σον 

δ ήλιος διατρέχει τήν αυτήν τροχιάν τών κατασκαψάντων τά Ιερά 

αυτών δπως δέ δεσμεύσωσιν εαυτούς επισημότατα είς τήν ύπόσχεσιν 

αυτών, διέταξαν τους ιερείς νά κηρύξωσι τάς βαρυτάτας τών άρών κατά 

παντός πολίτου, όστις ήθελε φανή άπιστος προς τήν Έλληνικήν συμ

μαχίαν. 

Δυστυχώς δ'μως οί Σπαρτιάται ευθύς ώς απηλλάγησαν τοΰ φόβου 

απέβησαν πάλιν ράθυμοι καί φίλαυτοι καί αδιάφοροι καί δτε οί πρέσβεις 

τών Αθηναίων έσπευσαν είς Σπάρτην όπως άναγγείλωσι τήν έκ Θεσσα

λίας έκκινησιν τοΰ Μαρδονίου καί παρορμήσωσιν είς τήν ταχείαν έκπλή

ρωσιν τών στρατιωτικών υποχρεώσεων, έκρατούντο άπρακτοι ύπό τών 

αρχόντων τής Σπάρτης έπί διαφόροις προφάσεσιν έπι εβδομάδας ολό

κληρους· μή δυνάμενοι δέ έπί πλέον νά παρατέίνωσι τήν άναβολήν διέ

ταξαν κρυφίως τήν έν νυκτί εξοΒον τοΰ στρατοΰ και ταΰτα όπως δυνη-

θώσι την ύστεραίαν, δτε παρέστησαν οί Άθηναίαι άπό κοινοΰ μετά τών 

Πλαταιέων καί Μεγαρέων,άπειλοΰντες τήν διακοπήν πάσης περαιτέρω 

οιαπραγματευσεως, δπως δυνηθώσι νά φωνάξωσι προς αυτούς μετ' εί-

ροίνείας: «διατί όργίζεσθε ούτω; δ στρατός τής Σπάρτης ευρίσκεται καθ' 

όδόν, πορευόμενος προς τόν Ίσθμόν»· Τό ύστερόβουλον όμως σχέδιον απέ

τυχε, διότι οί Αθηναίοι μή δυνηθέντες διά τήν καθυστέρησίν τής βοή

θειας νά ύπερασπίσωσι τά σύνορα τής Αττικής ήναγκάσθησαν μετά 

έννεάμηνον μόνον διαμονήν έν τή χώρςι των νά έγκαταλίπωσι καί αύθις 

αυτήν καί υπέστησαν καί αύθις τά δεινά τής μετοικεσίας, έν φ οί Σπαρ

τιάται έώρταζον οίκοι καθ' ήσυχίαν τά Τακίνθια. Καί δ μέν Μαρδόνιος 

είσβαλών είς τήν 'Αττικήν μεσούντος τοΰ Ιουλίου ανήγγειλε μέν τήν 

έκ δευτέρου ά'λωσιν τών 'Αθηνών είς τάς Σάρδεις διά φρυκτωριών, άλλ' 

έφείσθη τής χώρας κατ' αρχάς έλπίζων ακόμη είς τήν μεταβολήν τής 
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γνώμης τών ,Αθηνών πεποιθώς δτι ή διαγωγή προς αυτούς τών Σπαρ

τιατών ήθελεν επιδράσει εύνοϊκώς καί προς τόν σκοπόν τοΰτον άπέστει-

Λεν είς Σαλαμίνα τόν έλλησπόντιον Μουριχίδην μέ τόσον ευπρόσδεκτους 

προτάσεις, ώστε αυτός δ Λυκίδης δ Αθηναίος Αρεοπαγίτης έκηρύχθη 

υπέρ τής άποΒοχτις αυτών, άλλα μόλις έγνώσθη ή γνώμη αύτοΰ ό δήμος 

ώργίσθη καί έλιθοβόλησεν αυτόν μέχρι θανάτου, άλλα καί αί γυναίκες 

ακόμη είσήλασαν είς τόν οίχον τοΰ Λυκίδου καί έλιθοβόλησαν τήν γυ

ναίκα καί τά τέκνα αύτοΰ. Καί δ μέν Μαρδόνιος ίδών ματαιωθείσας 

τάς ελπίδας του, έδήωσεν ανηλεώς τήν 'Αττικήν καί άπεχώρησεν είς 

Βοιωτίαν έν τή κοιλάδι τοΰ Ασωπού παρά τάς Πλαταιάς. Οί δέ Πε-

λοποννήσιοι είχον ένωθή μετά τών Αθηναίων έν Έλευσίνι, κοινός δέ 

απάντων αρχηγός ήτο δ Παυσανίας, στρατηγών, ώς επίτροπος τοΰ ανη

λίκου Πλειστάρχου, υίοΰ τοΰ Λεωνίδου. Όδήγει δέ πεντακισχιλίους 

Σπαρτιάτας, ών έκαστος ήκολουθείτο ύπό επτά ειλώτων ήτοι 35 χιλι

άδων, έτι δέ καί 5 χιλιάδας δπλίτας Λακεδαιμονίους μετ' ισαρίθμων 

ψυχών έν δλφ 50 χιλιάδας. 

"Ως ήτο δέ επόμενον ήναγκάσθησαν οί Λακεδαιμόνιοι νά πε-

ριμένωσιν είς τόν Ίσθμόν τής Κορίνθου τους άλλους Πελοποννησίους 

καί έφθασαν βραδέως. Είς τόν Ίσθμόν δέ προσήλθον καί ήνώθησαν μετά 

τών Λακεδαιμονίων δπλίται Τεγεάται μέν 1500, Κορίνθιοι 5000 καί 

σύν τούτοις 300 Ποτιδαιάται, Κορινθίων άποικοι, Άρκάδες Όρχομένιοι 

600, Σικυώνιοι 3000, 'Επιδαύριοι 800, Τροιζήνιοι 1000, Λεπρεάται 

200, Μυκηναίοι καί Τιρύνθιοι 400, Φλιάσιοι 1000, Έρμιονείς 300, 

Έρετριείς καί Στυρείς 600, Χαλκιδείς 400, Άμβρακιώται 500, Λευκά-

διοι καί Άνακτόριοι 800, Παλείς Κεφαλλήνες 200, Αίγινήται 500. 

"Οτε δέ έφθασαν είς Μέγαρα ήνώθησαν καί Μεγαρείς 3000 καί είς τήν 

Ελευσίνα ήνώθησαν 8000 Αθηναίοι καί 600 Πλαταιείς ύπό τόν Άρι-

στείδην. Είς τούτους δέ προσθετέον καί 1800 Θεσπιείς δπλίτας κακώς 

ώπλισμένους. Τό σύνολον δέ τοΰ στρατοΰ μετά τών λοιπών ψυχών άπε

τελέσθη έξ 110,000 περίπου ανδρών. 

Ό Παυσανίας λοιπόν άπελθών είς Βοιωτίαν έξ Έλευσίνος καί ίδών 

τους Πέρσας έστρατοπεδευμένους παρά τόν Άσωπόν ποταμόν, έστρατο-

πέδευσε καί αυτός απέναντι μεν τών Περσών, άλλα κατ' αρχάς είς τά 

πλευρά τοϋ ό'ρους, παρά τάς Ερυθράς, έκ προνοίας μή θέλων νά κατέλθη 

είς τήν πεδιάδα, διότι εφο^είτο τήν έπίθεσιν τοϋ ίππικοΰ τών βαρβάρων, 

δ'περ ήτο καί άριστον καί πολυάριθμον, ένφ ή θέσις έν ή έστρατοπέδευσε 

δέν γρο έπιτηδεία είς ίππικήν έ'φβδον τοΰ έχθροΰ, έκ τών πραγμάτων δέ 

απεδείχθη οτι ορθώς είχε σκεφθή δ Παυσανίας, καθ' Οσον τό ίππικόν τοΰ 
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Μαρδονίου όδηγούμενον ύπό τίνος τών επιφανέστατων αξιωματικών, 

ήτοι ύπό τοΰ Μασιστίου, έπιτεθέν κατά τών Μεγαρέων έπίεσε πολύ αυ

τούς καί ήνάγκασε μέν αυτούς νά ζητήσωσιν επικουρίας παρά τοΰ Παυ

σανίου, άλλ' άμα έλθούσης επικουρίας έκ 300 λογάδων Αθηναίων, απέ

κρουσαν τους πολεμίους φονεύσαντες καί αύτον τόν γενναίον Μασίστιον, 

περί τό πτώμα τοϋ οποίου γενομένης πεισματώδους συμπλοκής έπεκρά

τησαν οί "Ελληνες καί παραλαβόντες έφ' αμάξης περιήγαγον τόν νε

κρόν, φέροντα ετι την χρυσοκόσμητον αύτοΰ πανοπλίαν, ώς τρόπαιον 

λαμπρόν καθ' δ'λον τό Έλληνικόν στρατόπεδον. Ό θάνατος δέ τού Μα

σιστίου ούτω γενόμενος είς μέν τους Πέρσας έπροξένησε βαθυτάτην 

θλίψιν, είς δέ τους "Ελληνας μεγάλην εύχαρίστησιν καί ένεθάρρυνεν 

αυτούς καί άνεπτέρωσε τό φρόνημα των. Έ κ τοϋ τοιούτου δέ φρονήματος 

τοϋ στρατοΰ ενθαρρυνθείς ό Παυσανίας καί προσέτι έκ τοϋ δ'τι, έν ή εύ

ρίσκετο έστρατοπεδευμένος θέσει, δέν ύπήρχεν αφθονία ύδατος αρκετού 

διά τάς άνάγκας τοϋ στρατοΰ, κατήλθεν έκ τής ορεινής θέσεως έξ Ερυ

θρών· προς δυσμάς καί διά τής ύπωρείας τού Κιθαιρώνος έστρατοπέδευ-

σεν έν τή γή τών Πλαταιών είς τήν μεσημβρινήν τοϋ Ασωπού όχθτγ), 

καί προς τό δεξιόν μ.έν ετάχθησαν οί Λακεδαιμόνιοι, Οπου ύπήρχεν ή Γαρ-

γαφιη κρήνη προς ύδρευσιν, προς δέ τό άριστερόν οί Αθηναίοι, δπου υπήρ

χε τό τέμενος τού Πλαταιέως ήρωος Άνδροκράτους. Ό δέ Μαρδόνιος 

μαθών τήν μετακίνησιν ταύτην τοϋ στρατού τών Ελλήνων παρετάχθη 

και αύτος αντικρύ αυτών χωριζόμενος μόνον ύπό τοΰ Ασωπού ποταμού. 

Κατά προτροπήν δέ τών συμμάχων του Θηβαίων αυτός μέν μετά τοϋ 

κρατίστου στρατοΰ του τών Περσών καί τών Μήδων κατέλαβε τήν άρι

στεράν πτέρυγα τής παρατάξεως, απέναντι δηλαδή τών Λακεδαιμονίων 

ώς μάλλον επικινδύνων πολεμιστών, οί δέ σύμμαχοι αύτοΰ "Ελληνες 

μετά τών Μακεδόνων περί τάς 50,000 τήν δεξιάν, απέναντι τών Αθη

ναίων, τά δέ άλλα βαρβαρικά. Ασιατικά καί Αιγυπτιακά στρατεύματα, 

κατέλαβον τό μέσον τής παρατάξεως, απέναντι τών άλλων Ελληνικών 

στρατευμάτων. Έ ν φ δέ ούτω ήσαν έτοιμοι νά δρμήσωσι κατ' αλλήλων 

καί έ'θυον έκάτεροι είς τους θεούς των, τά ιερά δέν άπέβαινον αίσια ούτε 

είς τους Πέρσας ούτε είς τους "Ελληνας ίνα έπιπέσωσι πρώτοι διαβάν-

τες τον ποταμόν καί μόνον έάν έμενον αμυνόμενοι τά έκ τών θυμάτων ση

μεία ήσαν αίσια καί προεδήλουν νίκην είς έκατέρους. "Ωστε εκατέρωθεν 

έτηρείτο άμυνα καί άνεβάλλετο ό άγων. ΊΙ αναβολή δμως παρ ολίγον 

νά^άποβή είς μεγίστην βλάβην τών Ελλήνων διά τους εξής λόγους: 

Διότι καί έν τή νέα. θέσει οι "Ελληνες μετά δυσκολίας ύΒρεύοντο, άπο-

κρουομενοι νά ύδρεύωνται άπό τοΰ Ασωπού ποταμού ύπό τών πολυαρι-
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Ομων άκοντισμάτων καί τοξευμάτων ύπό τών απέναντι έχθρων καί ήναγ

κάζοντο νά λαμβάνωσι τό άναγκαιοΰν ύδωρ άπαντες έκ τής Γαργαφίης 

κρήνης, προς τούτοις δέ κατά συμβουλήν τοΰ Θηβαίου Τιμηγενίδου δ 

Μαρδόνιος μετά παρέλευσιν οκτώ ήμερων, κατέλαβε δι' ιππικού τάς έκ-

βολας τοΰ Κιθαιρώνος, συνέλαβε πεντακόσια υποζύγια μεταφέροντα 

τροφάς έκ Πελοποννήσου είς τους "Ελληνας καί ούτως άπέκλεισεν αυ

τούς είς τήν Βοιωτίαν. "Ωστε τά τών Ελλήνων είχον ήδη κάκιστα, τό-

σω μάλλον, δ'σω, άν άληθεύη δ Πλούταρχος, οί πλουσιώτατοι τών Α 

θηναίων πολιτών είχον αρχίσει νά μελετώσι τήν κατάλυσιν τοΰ δήμου 

καί τήν ίδρυσιν ύπό τήν κυριαρχίαν τών Περσών ολιγαρχίας όμοίας τής 

έν Θήβαις τότε επικρατούσης. Καί τούτον μέν τόν φοβερόν κίνδυνον άπέ-

τρεψεν ό ισχυρός άμα καί συνετός βραχίων τοϋ Αριστείδου, άλλ' έάν δ 

Μαρδόνιος ήκουε τόν Άρτάβαζον καί τους Θηβαίους καί άποφεύγων 

πάντα έκ παρατάξεως αγώνα, ωφελούμενος δέ έκ τής αμηχανίας είς 

τήν οποίαν περιήλθον οί "Ελληνες, έποίει έπιτηδείαν χρήσιν δώρο^ν καί 

υποσχέσεων, πιθανώτατα ήθελεν επιτύχει ολέθριας διαιρέσεις τών Ελ

λήνων Ευτυχώς δ'μως δ Μαρδόνιος δυσανασχετήσας κατά τήν δεκάτην 

ήμέραν απεφάσισε νά μή άναβάλη πλέον τήν κρίσιμον μάχην καί πείσας 

τους περί αυτόν Πέρσας καί τους "Ελληνας αξιωματικούς έκ τών συμ

μάχων του διά βεβιασμένης τινός τών χρησμών ερμηνείας διέταξεν ίνα 

άπό πρωίας τής έπιούσης έπιτεθή δ στρατός του κατά τών Ελλήνων. 

Ευτυχώς κατά τήν νύκτα έκείνην δ βασιλεύς τών Μακεδόνων Αλέξαν

δρος τοϋ Άμύντου καί στρατηγός σύμμαχος κατ' ανάγκην τών Περσών 

μεταβάς έφιππος είς τό στρατόπεδον τών Ελλήνων καί ζητήσας τους 

στρατηγούς αυτών άνεκοίνωσε τήν άπόφασιν τοϋ Μαρδονίου είπώΐν με

ταξύ άλλων τά έξης αξιομνημόνευτα: «ού γάρ άν έ'λεγον, εί μή μεγάλως 

έκηδόμην συναπάσης τής Ελλάδος. Αυτός τε γάρ "Ελλην γένος είμ.ί 

τ' άρχαίον καί άντ' έλευθερίης δεδουλωμένην ούκ άν έθέλοιμι όράν τήν 

Ελλάδα. Έθέλω δέ ύμίν δηλώσαι τήν διάνοιαν τοϋ Μαρδονίου, ίνα μή 

έπιπέσωσιν ύμίν οί βάρβαροι μή προσδοκωμένοισί κω. Ειμί δέ Αλέξαν

δρος δ Μακεδών» (189). 

Ευθύς δέ δ Παυσανίας ένόμισεν άναγκαίον νά προτείνη είς τους 

Αθηναίους νά άνταλλάξωσι θέσιν αμοιβαίως καί οί Λάκωνες άπό τοϋ 

δεξιοΰ κέρατος τής παρατάξεως νά μεταβώσιν είς τό άριστερόν δ'πως 

έ'χωσιν αντιμέτωπους νά πολεμήσωσι τους Βοιωτούς καί τους Θεσσα

λούς προς τους οποίους καί άλλοτε είχον πολεμήσει καί έγνώριζον ένεκα 

τούτου πώς νά πολεμήσωσιν, δ'πως αντιθέτως οί Αθηναίοι πολεμήσαν-

(189) Ήρρδ. 9,45. 
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τες καί άλλοτε έν Μαραθώνι προς τους Πέρσας καί Μήδους έγνώριζον 

επίσης αυτούς πώς πολεμοΰσι και ούτως Λμφότεροι ήθελον ευδοκιμήσει 

Σπαρτιάται και Αθηναίοι. Προθύμως δέ οί Αθηναίοι άποδεχθέντες τήν 

πρότασιν άντήλλαξαν κατά τά έξημερώματα τάς θέσεις των, άλλα καί 

ό Μαρδόνιος άμα μαθών τήν μεταβολήν ταύτην έπραξε τό αυτό άντιτά-

ξας πάλιν τους Πέρσας απέναντι τών Λακεδαιμονίων. Τότε πλέον ίδών 

ό Παυσανίας δτι είς ουδέν ωφέλησε τό στρατήγημα του έπανήλθεν πά

λιν είς τήν δεξιάν πτέρυγα ώς καί οί Πέρσαι είς τήν προτέραν θέσιν καί 

ή παράταξις έγένετο όπως καί έν αρχή ήτο. Ό δέ Μαρδόνιος νομίσας δτι 

ταΰτα εγίνοντο έκ δειλίας τών Σπαρτιατών ένεθαρρύνθη, άλλ' όμως δέν 

επεχείρησε τήν ήμέραν έκείνην τήν άποφασισμένην έκ παρατάξεως μά

χην, άλλ' ήρκέσθη μόνον νά πιέση διά τοΰ ίππικοΰ του τους "Ελληνας 

καί άκοντίζων καί έκτοξεύων ήνάγκασεν αυτούς νά έγκαταλίπωσιν τήν 

Γαργαφίην κρήνην έξ ής μόνον ύδρεύοντο άπαντες, ώς προείπομεν "Οθεν 

δ Παυσανίας βλέπων πλέον τό στρατόπεδον του παντάπασιν έστερημέ-

νον ύδατος καί προς τούτοις πάσχον έλλειψιν τροφών διά τόν άποκλει-

σμόν τοΰ Κιθαιρώνος, ένόησεν δτι είναι αδύνατον νά εξακολούθηση περι-

μένων ενταύθα τήν γενικήν μάχην καί διά ταΰτα έκάλεσεν είς συμβού

λιον όλους τους στρατηγούς είς τήν σκηνήν αύτοΰ καί μετά σφοδράν 

συζήτησιν απεφασίσθη ίνα μεταστρατοπεδεύσωσι τήν άκόλουθον νύκτα 

είς άπόστασιν δέκα περίπου σταδίων προς δυσμάς είς τίνα χώρον, δστις 

έχαλείτο νήσος, διότι περιεκλείετο ύπό δύο βραχιόνων τοΰ πόταμου τής 

Ώερόης, οίτινες αμφότεροι πηγάζοντες άπό τοΰ Κιθαιρώνος ρέουσιν έπί 

τίνα χρόνον χωριστά απέχοντες αλλήλων περί τά τρία στάδια καί έπει

τα ένοΰνται είς ένα ποταμόν. Ένταϋθα δέ όχι μόνον ασφαλώς εμελλον 

νά ύδρεύωνται άπό τοΰ Οπισθεν αυτών βραχίονος τοΰ ποταμού, άλλα ήθε

λον έχει καί μέτωπον όλιγώτερον ευρύ καί επομένως όλιγώτερον έκτε

θειμένον είς τά βέλη τών πολεμίων. 

'Τπό τού συμβουλίου λοιπόν απεφασίσθη προς τούτοις, άμα 

καταλαβόντος τοϋ στρατοΰ τήν νήσον, τό ήμισυ αύτοΰ νά βαδίση προς 

τάς έκβολάς τοϋ Κιθαιρώνος ίνα ανάκτηση αύτάς καί διάνοιξη ούτω 

τήν ΒίοΒον, δι' ής ήδύνατο τό στρατόπεδον νά λαμβάνη τάς τροφάς του. 

Κατά τήν έκτέλεσιν ό'μως τοΰ σχεδίου συνέβησαν άταξίαι, αϊτινες παρ' 

ολίγον νά άποβώσιν όλέθριαι είς τους "Ελληνας. Επελθούσης δηλαδή 

τής νυκτός έξεκίνησαν πρώτοι, κατά τά άποφασισθεντα, οί έν τφ μέσφ 

ιστάμενοι τής παρατάξεως Κορίνθιοι, Μεγαρείς καί λοιποί, οϊτινες δμως 

άντι νά βαδίσωσι προς τήν νήσον, έπορεύθησαν προς αυτήν τήν πόλιν 

τών Πλαταιών περί τήν οποίαν καί έστρατοπέδευσαν. Είς τήν άταξίαν 
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δέ αυτήν προσετέθη καί άλλη. "Οτε δηλ. ό Παυσανίας μαθών τήν δια-

χώρησιν τοΰ κέντρου καί υπόθετων δ'τι τοΰτο διηυθύνετο προς τήν νήσον, 

όιέταξε τήν δεξιάν πτέρυγα ήτοι τους Λακεδαιμονίους καί τους μετ' 

αυτών Τεγεάτας νά έτοιμασθώσιν ό'πως άπέλθωσιν είς τόν αυτόν χώρον, 

πάντες μέν οί άλλοι αξιωματικοί έφάνησαν πρόθυμοι, δ Άμομφάρετος 

δμως δ Σπαρτιάτης λοχαγός τοΰ Πιτανάτου λεγομένου λόχου μή πα

ρευρεθείς είς τό συμβούλιον καί κατά πρώτον άκουσας μετ' απορίας του 

περί ύποχωρήσεως, ήρνείτο νά ύπακούση ισχυριζόμενος δτι δέν ήθελε 

νά καταισχύνη τήν Σπάρτην φεύγων τους πολεμίους. Είς μάτην δέ ό 

Παυσανίας καί ό μετ' αυτόν υπαρχηγός τών Λακεδαιμονίων Εύρυάναξ 

ήγωνίσθησαν διά μυρίων λόγων νά μεταπείσωσι τόν πείσμονα λοχαγόν, 

είς μάτην δέ ήπείλησαν δ'τι θά έγκαταλείψωσιν αυτόν μόνον ίνα άντι-

ταχθή, έάν έπιθυμή, είς τους Πέρσας καί δτε έπί τέλους παρετήρησαν 

προς αυτόν δ'τι ή άπόφασις τήν δποίαν παραβαίνει έγένετο διά κοινής 

δλων τών αξιωματικών ψήφου δ Άμομφάρατος άρπάσας δι' αμφοτέρων 

τών χειρών λίθον μέγαν καί ρίψας αυτόν πρό τών ποδών τοΰ Παυσανίου 

άνέκραξε: «διά ταύτης τής ψήφου ψηφίζω έγώ δτι δέν πρέπει νά φύ-

γωμεν τους πολεμίους». Ή άκαιρος αύτη φιλοτιμία έ'φερε τόν Παυσα

νίαν είς δεινήν άμηχανίαν, διότι ή μέν νύξ προέβαινε, τό δέ κέντρον τού 

στρατοΰ είχεν απέλθει πρό καιροΰ, οί δέ έν τή αριστερά πτέρυγι Αθηναίοι 

•ήσαν έ'τοιμοι προς ύποχώρησιν άναμένοντες νά μάθωσι τήν έκκινησιν 

τής δεξιάς ποφατάξεως. Ίδών δέ πλέον δ'τι ήρχισαν τά χαράγματα απε

φάσισε νά έγκαταλίπη τόν ίδιότροπον λοχαγόν είς τήν τύχην του καί 

έ'δωκε τό σύνθημα τής ύποχωρήσεως, φθάσας δέ εις τίνα χώρον καλού

μενον Άργιόπιον, Οπου υπήρχε καί ιερόν τής Ελευσίνιας Δήμητρος 

έστάθη εκεί ινα δώση καιρόν μετανοίας είς τόν Άμομφάρετον, δ'στις τφ 

οντι ίδών εαυτόν έγκαταλειφθέντα άπεφάσισεν έπί τέλους νά άκολουθή

ση τόν άλλον στρατόν καί κατέφθασεν αυτόν είς τό Άργιόπιον. Συγχρό

νως δέ μετά τοΰ Παυσανίου άνεχώρησαν καί οί Αθηναίοι βαδίσαντες 

έκ παραλλήλου προς αυτόν, άλλα δι' δμαλωτέρου χώρου προς τήν νήσον. 

^Ητο δμως άμφίβολον άν οί τε Λακεδαιμόνιοι καί Αθηναίοι προφθάσωσι 

πλέον νά έγκατασταθώσιν είς τό σημείον τοΰτο πρίν ή προσβληθώσιν 

ύπό τών πολεμίων, έπειτα δέ δλόκληρον τό κέντρον τοΰ στρατοΰ, ώς εϊ

πομεν, είχε πορευθή άλλαχοΰ, ώστε δ Ελληνικός στρατός διετέλει είς 

έπισφαλεστάτην άταξίαν, καί άν οί Πέρσαι έγνώριζον νά έπωφεληθώσιν 

έκ τούτων, δ κίνδυνος τών Ελλήνων ήτο μέγας. 

Άλλ' δ Μαρδόνιος άμα μαθών τους "Ελληνας διά νυκτός ύποχωρή-

σαντας, κατελήφθη ύπό παραλόγου θάρρους καί περιφρονήσεως προς 
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τους αντιπάλους καί καλέσας τους αδελφούς Θεσσαλούς Άλευαΰας 

Θώρακα, Εύρύπηλον καί Θρασυδαίον είπεν: «αύτοΙ λοιπόν είναι οί περί

φημοι σας Σπαρτιάται, οϊτινες κατ' αρχάς μέν άντήλλαξαν τάς τάξεις 

ίνα μή πολεμήσωσι προς τους Πέρσας, έπειτα δέ δ'λως είς φυγήν έτρά

πησαν;» Καί αμέσως διέταξε τον στρατόν αύτοΰ νά διαβή τόν Άσωπον 

ποταμόν καί νά επιχείρηση τήν καταδίωξιν, νομίζων οτι έ'χει βεβαίαν 

πλέον τήν νίκην καί διά τούτο προελαύνων εν πολλή αταξία. Ό δέ Παυ

σανίας ττο έτι είς Άργιόπιον, δτε προσβληθείς πρώτον ύπό τού ίππικοΰ 

καί μετ' ολίγον ύφ' όλου τοΰ στρατοΰ τών Περσών, άπέστειλεν εσπευ

σμένως προς τους Αθηναίους ιππέα ζητών βοήθειαν, άλλ' οί Αθηναίοι 

δέν ήδυνήθησαν νά έκτελέσωσι τήν αίτησιν διότι μετ' ολίγον συνεπλά

κησαν καί αυτοί προς τους επερχόμενους Θηβαίους, ώστε,οί Λακεδαι

μόνιοι καί οί Τεγεάται έν δ'λω 53,000 ανδρών όπλιτών καί ψιλών, ήναγ-

χάσθτισαν νά άντιταχθώσι προς Ολους τους βαρβάρους πολλαπλασίους 

όντας. Οί δέ προπορευόμενοι τών πολεμίων Πέρσαι, Μήδοι καί Σάκκαι 

άμα φθάσαντες είς βολ·ην τοξεύματος έστάθησαν καί πήξαντες είς τήν 

γήν τά έχοντα όξείαν τήν άκραν γέρρα αυτών ήτοι τάς μακράς καί 

πλεκτάς αυτών ασπίδας έσχημάτισαν συνεχές προτείχισμα Οπισθεν τοϋ 

οποίου τοποθετηθέντες ήρχισαν νά ρίπτωσι κατά τών Ελλήνων χάλαζαν 

βελών, τά δέ τόξα αυτών ήσαν μέγιστα καί μετά πολλής ισχύος καί 

δεξιότητος έντεταμένα. Ό δέ Παυσανίας άν καί έπασχε δεινά δ στρα

τός πολλά λαμβάνων τραύματα, προετίμησε πρώτον τήν έκπλήρωσιν 

τοϋ θρησκευτικοΰ καθήκοντος τελέσας θυσίαν καί συμβουλευόμενος τά 

σφάγια καί ήτο φοβερόν δ'τι δέν άπέβαινον αίσια έπί τίνα χρόνον καί δτι 

επομένως δέν τφ έπετρέπετο νά διάταξη τήν τόσον ποθητήν είς τους 

"Ελληνας εφοΒον, οίτινες στερούμενοι τοξοτών έξαιρέτως ευδοκιμούν 

είς τήν ανδρός προς άνδρα μάχην. "Οθεν παρετείνετο ή αγωνία τών Έλ-

λήνωνκαί πολλοί έπληγώνοντο καί άλλοι έφονεύοντο, έν οίς δ γενναίος 

Καλλικράτης δ κάλλιστος καί ρωμαλαιότατος τοΰ στρατοΰ Σπαρτιάτης 

ιστάμενος έν τή τάξει καί καιρίως τραυματισθείς είς τά πλευρά διά το-

ςεύμ,ατος έ'λεγε μετ' ολίγον, ότε επνεεν ό δυστυχής τά λοίσθια, προς τόν 

Πλαταιέα Άρίμνηστον, δ'τι δέν τόν μέλλει διότι αποθνήσκει υπέρ τής 

Ελλάδος, λυπείται δμως μόνον διότι δέν ήδυνήθη νά διάπραξη έ'ργον τι 

άξιον τής προθυμίας του. Τελευταίον δ'μως ό Παυσανίας ύψώσας τους 

οφθαλμούς προς τό καταφανές εκείθεν ΊΙραίον τών Πλαταιών παρεκά-

λεσε τήν θεάν νά φανή ευμενής προς τους αγαπητούς αύτη "Ελληνας 

και ώ τοΰ θαύματος απέβησαν αίσια τά σφάγια προαγγέλλοντα νίκην. 

Οί Τεγεάται μάλιστα προμαντεύσαντες δ'τι ή θεά ήθελεν έπακούσει είς 



ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.—Ύπό Π. Χ. ΔΟΥΚΑ 179 

τας προσευχάς τοΰ Παυσανίου ώρμησαν έτι αύτοΰ ευχόμενου, κατά τών 

πολέμιων, διατάξαντος δέ τοΰ Παυσανίου έπετέθησαν καί οί Λακεδαι

μόνιοι. Τό δέ περιτείχισμα τών γέρρο)ν ανετράπη έν ριπή όφθαλμοΰ, άλλ' 

οί Πέρσαι καίτοι άποστερηθέντες ούτω τοΰ προμαχώνος αυτών τούτου, 

επέμειναν ούχ ήττον ανταγωνιζόμενοι μετά θαυμαστής ανδρείας, τόσφ 

μάλλον θαυμαστής καθ' δ'σον εμάχοντο ατάκτως καί διά βραχέων δορά

των η ξιφών, έν φ οί "Ελληνες έπετίθεντο έν παρατάξει εύρύθμως βαί

νοντες καί άπό κεφαλής μέχρι ποδών κατάφρακτοι ό'ντες καί διά μα

κρών δοράτίον ώπλισμένοι. Έ ν τή συρράξειταύτη πολλοί μέν Πέρσαι 

συλλαμβάνοντες τά δόρατα τών Λακεδαιμονίων έθραυον αυτά, πολλοί 

δέ πυκνωθέντες είς σπείρας δέκα ή πλειοτέρων ή όλιγο^τέρων ανδρών 

καί προσπαθοΰντες νά διασπάσωσι τό τείχος τής Ελληνικής παρατά

ξεως, έθυσιάζοντο έν τφ άνίσφ τούτφ άγώνι. Αυτός δέ δ Μαρδόνιος άπό 

ίππου λευκοΰ μαχόμενος διέπρεπεν έν τοίς πρώτοις μαχόμενος μετά χι

λίων λογάδων σωματοφυλάκων αύτοΰ καί πολύ ενταύθα έπίεσε τους 

"Ελληνας. Καί έφ' δ'σον μέν δ Μαρδόνιος έμάχετο άντείχον οί Πέρσαι 

καί πολλούς τών Λακεδαιμονίων κατέβαλλον, ώς δέ δ Μαρδόνιος έφο

νεύθη καί τό περί εκείνον συντεταγμένον σώμα τών λογάδων υπέκυψε καί 

ούτω καί οί λοιποί Πέρσαι έτράπησαν είς φυγήν. 

Τότε δέ ή έκδίκησις τοΰ φόνου τοΰ Λεωνίδου κατά τόν δοθέντα 

είς τους Σπαρτιάτας χρησμόν έξετελείτο καί ό Παυσανίας ήρατο καλ-

λίστην νίκην έξ δσων τότε είχον γείνει. Ό δέ Μαρδόνιος έφονεύθη ύπό 

Άριμνήστου ανδρός έκ Σπάρτης λογίμου, όστις ύστερον μετά τά Μηδικά 

έχων άνδρας 300 συνεπλάκη έν Στενυκλήρφ πολέμου ό'ντος προς Μεσ

σηνίους καί αυτός έφονεύθη καί οί 300. Οί δέ Πέρσαι ώς έτράπησαν 

έφευγον δ'λως ατάκτως καί κατέφυγον είς τό ώχυρωμ-ένον αυτών στρα

τόπεδον καί διά ξυλίνου τείχους περιβεβλημ-ένον δπου προσήλθον καί οί 

άλλοι βάρβαροι, οίτινες άμα ίδόντες τους Πέρσας νικηθέντας έτράπησαν 

είς άτακτον φυγήν χωρίς ποσώς νά πολεμήσωσιν. Οί δέ Αθηναίοι έν 

τή αριστερά πτέρυγι συνεπλάκησαν πεισματο^δώς προς τους Βοιοίτούς 

καί μάλιστα προς τους Θηβαίους όπλίτας, οίτινες ήγωνίσθησαν γενναι

ότατα, άλλ' άποβαλόντες 300 άνδρας έτράπησαν είς φυγήν προστα

τευόμενοι ύπό τοϋ ίππικοΰ τών Βοιο^τών καί έσώθησαν ύπ αύτοΰ προκιν-

δυνεύσαντος όπως δήποτε άπαθώς είς Θήβας, έ'νθα ήσαν ασφαλέστεροι 

ή είς τό ώχυρωμένον στρατόπεδον Οί δέ άλλοι μηδίσαντες "Ελληνες 

ουδόλως έβοήθησαν τους Βοΐίοτούς, άλλα αμαχητί παρηκολούθησαν τήν 

φυγήν τούτο>ν. "Ωστε έξ έκατέρου τοΰ στρατού πολλοί παντάπασι δέν 

μετέσχον τής μάχης ένταϋθα καθ' δ'σον έκ μέν τών πολεμίων ήγωνίσθη-
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σαν ίδίως οί Πέρσαι, οί Μήδοι καί οί Σάκκαι έν τή αριστερά αυτών πτέ

ρυγι, μόνοι δέ οί Βοιωτοί έν τή δεξιά. Ό δέ Άρτάβαζος πάντοτε διαφω

νών καί αντιπολιτευόμενος τόν Μαρδόνιον, διέταξε μέν άπό πρωιαν τον 

ύπ' αυτόν στρατόν συγκείμενον έκ 40,000 νά παρασκευασθή δπως άκο

λουθήση τόν άλλον στρατόν τοΰ Μαρδονίου, άλλα άπο μακράν παρακο-

λουθών ώς είδε τους Πέρσας τραπέντας άντι νά δράμη είς βοήθειαν 

εστράφη κατεπειγόντως προς τά όπίσω καί ούτε είς τό ξυλινον τείχος 

ούτε είς τό τείχος τών Θηβών καταφυγών τροχάδην έφευγε διά Φωκί

δος δπως ώς τάχιστα φθάση είς τόν Έλλήσποντον καί διεπέρασεν είς 

Άσίαν. 

Έ κ δέ τών Ελλήνων έπολέμ.ησαν μόνοι οί Λακεδαιμόνιοι καί οιί 

Τεγεάται έν τή δεξιά πτέρυγι καί μόνοι οί Αθηναίοι καί οί Πλαταιείς 

έν τή άριστερςί. Οί δέ άλλοι "Εληνες τοΰ κέντρου, ώς εϊπομεν, ειχον 

άποχωρισθή είς Πλαταιάς, εκεί δέ μαθόντες συγχρόνως καί τήν μάχην 

καί τήν νίκην ώρμησαν καί αύτοι ούχι όμως έν τάξει έκ τής βίας καί 

τής χαράς καί ένεκα τούτου προσβληθέντες ύπό τοΰ ίππικοΰ τών Θηβαί

ων, τό όποιον, ώς εϊπομεν, προεκινδύνευε ύποστηρίζον τήν ύποχώρησιν 

τών Βοιωτών, άπεκρούσθησαν άποβαλόντες καί 600 άνδρας. Οί Λακε

δαιμόνιοι δ'μως καταδιώκοντες έφθασαν εις τό ώχυρωμένον στρατόπε

δον έν φ κατέφυγον οί Πέρσαι καί έφορμήσαντες μετά τών αφιχθέντων 

Αθηναίων, οίτινες ήσαν έπιτηδειότεροι είς τήν τειχομαχίαν τών Λακε

δαιμονίων εγένοντο κύριοι τοΰ ξυλίνου εκείνου τείχους μετά πεισματώδη 

άντίστασιν. Καί πρώτοι μέν είσέβαλον είς τό τείχος οί Τεγεάται ακατά

σχετοι καί διαρπάσαντες τήν πλουσίαν σκηνήν τοΰ Μαρδονίου έ'λαβον 

καί τά άλλα έξ αυτής καί τήν χαλκήν τών ίππων αύτοΰ φάτνην, τήν 

δποίαν αφιέρωσαν είς τόν έν Τεγέα ναόν τής Αλέας Αθηνάς, οί δέ 

Αθηναίοι έ'λαβον τόν άργυρόπουν τοΰ Μαρδονίου θρόνον καί τόν άκινάκην 

αύτοΰ ώς καί τον θώρακα τοϋ Μασιστίου καί τά αφιέρωσαν είς τόν ναόν 

τής Αθηνάς Παρθενώνα έν τή άκροπόλει τών Αθηνών. Κυριεύσαντες 

δέ οί "Ελληνες ούτω τό τείχος προέβησαν είς τοιαύτην σφαγήν ώστε 

έκ τών 300 χιλιάδων τοΰ Μαρδονίου, πλην τών μετά τοΰ Άρταβάζου 

διαφυγόντων, έσώθησαν μόνον περί τους 3,000 άνδρας ώς μαρτυρεί δ 

Ηρόδοτος (190). Έ κ δέ τών Λακεδαιμονίων έφονεύθησαν 91, Τεγεάται 

δέ 16 καί Αθηναίοι 52. Είς τούτους δέ προσθετέον καί 600 έκ τών άλ-

(190) 9,58-70. 
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"Εριδες δεα τ6 άριατ&ϊον.—Έλ&οθέρκα 

Έν τή μάχη εκείνη είχον πρωτοστατήσει οί Σπαρτιάται καί οί Α

θηναίοι, διότι οί μέν Αθηναίοι είχον επιφέρει τής μάχης τήν ροπτ\νχα\ 

χατά τήν αρχήν καί τό τέλος, έν τή ίππομαχία καί τειχομαχίςι καί έδεί-

χθησαν πάντοτε πρόθυμοι νά καταλάβωσι τήν πλέον έπικίνδυνον θεσιν, 

μόνοι έκ πάντων τών συμμάχων πειθαρχοΰντες άπ' αρχής μέχρι τέλους. 

Οί δέ Σπαρτιάται διεξεδίκουν τά αριστεία, διότι αύτοι ένίκησαν τους 

λογάδας τής εχθρικής στρατιάς καί αυτόν δέ τόν Μαρδόνιον, άνήρ λό-

γιμος. Σπαρτιάτης, ονόματι Άρίμνηστος έφόνευσεν ιδία χειρί μαχόμε

νον μετά χιλίων λογάδων Περσών, έξ ών πλείστοι έφονεύθησαν, οί δέ 

άλλοι έδωκαν τό σύνθημα τής τροπής φεύγοντες πανικόβλητοι, έξ ου και 

ή δλη τροπή επήλθε καί ή ολοσχερής τών Περσών ήττα. 

Αί δέ έκτακτοι θυσίαι, άς υπέστησαν οί Σπαρτιάται ώς καί οί Αθη

ναίοι χάριν τής εκστρατείας ταύτης ώς καί ή αξία θαυμασμού άνδραγα-

Οία ή έπιδειχθείσα παρά τίνων Σπαρτιατών, διέθετον τήν στρατιάν τών 

συμμάχων υπέρ αυτών έκατέρων καί αί γνώμαι έδιχάζοντο. Ούτω δέ ή 

χαρά έπί τή διασώσει τής πατρίδος καί έπί τή νίκη ήμαυρούτο ύπό τής 

διχόνοιας καί πάλιν ήπειλείτο ρήξις όλεθριωτάτη, δ'τε πάλιν δ Αριστεί

δης έπεφάνη δ αγαθός δαίμων τών Ελλήνων, διότι ήγειρε φωνήν άφι-

λοκερδούς φιλοπατρίας καί ανωτέρας ηθικής καί κατώρθωσε νά πειση 

τους φιλόδοξους συστρατήγους Αθηναίους, Λεωκράτην καί Μυρωνίδην 

καί ύπεχώρησαν είς τήν διαλλακτικήν πρότασιν τοΰ Κορινθίου Κλεο-

κρίτου, καθ' ήν τό άρίστείον δέν εδόθη ούτε είς τους Αθηναίους ούτε 

είς τους Σπαρτιάτας, άλλ' είς τους Πλαταιείς. Έ κ τής αποφάσεως 

δέ ταύτης έκερδήθη ή σχεδόν δυσκολωτέρα νίκη. Έ ν τφ στρατοπέδφ 

τών Συμμάχων καί έν κοινή συμπνοία διενεμήθησαν τά αναρίθμητα λά

φυρα είς τους Θεούς, τους στρατηγούς καί τους στρατιώτας καί έπηκο

λούθησεν ή πανηγυρική ταφή τών πεσόντων καί ή τιμωρία τών Θηβαίων. 

Καί τά μέν περί τής έριδος διά τό άρίστείον αναφέρει δ Πλούταρ

χος, ένφ δ Ηρόδοτος δέν λέγει άν έγένετο ψηφοφορία τις περί τοΰ αρι

στείου. Βέβαιον δμως φαίνεται δτι ή κοινή γνώμη τής Ελλάδος άνεκη-

ρυξεν ώς έξαιρέτως διαπρέψαντας τους Λακεδαιμονίους καί τόν Παυσα

νίαν ώς κατατροπώσαντας τους αρίστους πολεμίους Πέρσας, Μήδους, 
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Σάκκας καί φονεύσαντας καί αυτόν τόν Άρχιστράτηγον Μαρδόνιον. Οί 

δέ Λακεδαιμόνιοι ανεγνώρισαν τεσσάρας Σπαρτιάτας έξοχως όιαπρέ-

ψαντας τόν Παυσανίαν, τόν Άμομφάρετον, τόν Φιλοκύωνα καί τόν Καλ-

λικράτην. Τόν δέ Άριστόδημον άλλοτε έν Θερμοπύλαις τρέσαντα καί 

λιποτακτήσαντα καί διά τοΰτο δεινώς περιφρονηθέντα καίτοι διαπράξαν-

τα μεγάλα έργα δέν έθεώρησαν άνώτερον τών λοιπών, διότι ούτος ήθελε 

νά άποπλύνη τό αίσχος καί μ.ετά λύσσης έπολέμησεν, ένφ οί άλλοι έπι-

τελοϋντες καθήκον. 

Ό δέ Παυσανίας καί οί άλλοι σύμμαχοι ώρκίσθησαν δ'τι εγγυώνται 

τήν αύτονομίαν τών Πλαταιών καί τήν άσυλίαν τής χώρας των, ώρισαν 

δέ νά τελήται πενταετηρικός άγων καί νά πανηγυρίζεται εορτή 

Ε λ ε υ θ έ ρ ι α . Απεφάσισαν δέ νά έξαχόλουθτιστι ή συμμαχία κατά 

τών Περσών καί έπί τούτφ νά συντηρήται διαρκώς ποικίλη δύναμις 

10 χιλ. όπλιτών, χιλίων ιππέων καί 100 τριηρών, νά συνέρχωνται δέ 

κατ' έ'τος έν Πλαταιαίς οί πρόβουλοι τών Ελληνικών πόλεων, οί επιτε

τραμμένοι τήν έπιμέλειαν τής συμμαχίας. 

Τά λάφυρα και ή διανάμν^ αυτών 

Τά λάφυρα δέ υπήρξαν αναρίθμητα καί ποικίλα· χρυσός, άργυρος 

είς δαρεικούς, είς σκεύη, είς κοσμήματα, τάπητας πολυτελείς, ιμάτια 

και δπλα, ίπποι, κάμηλοι. Προς τοίς άλλοις δέ ευρέθη καί ή μεγαλοπρε

πής σκηνή τοΰ Ξέρξου, τήν οποίαν απερχόμενος είχε καταλίπει είς τόν 

Μαρδόνιον Ό δέ Παυσανίας άνέθηκεν είς τους είλωτας νά συναθροί-

σωσιν δ'λα τά λάφυρα είς έν μέρος, άλλ' ούτοι έν τή συλλογή πολλά μέν 

άπέκρυψαν πωλήσαντες κρυφίως προς τους Αίγινήτας, οίτινες ύπερε-

πλουτισαν αγοράζοντες αντί χαλκοΰ τόν χρυσόν παρά τών άγνοούντιον 

τήν άξίαν των ειλώτων, πολλά δέ άνεκαλύφθησαν αμέσως διότι ήσαν 

κεκρυμμένα ύπό τήν γήν καί βραδύτερον έπί πολύν χρόνον άνευρίσκοντο 

υπο τών Πλαταιέων. Έ κ τών λαφύρων δέ τούτων οί "Ελληνες αφιέ

ρωσαν είς τόν έν Δελφοίς ναόν τήν δεκάτην, έξ ής ανετέθη εκεί τρίπους 

χρυσοΰς έπί τρικέφαλου ό'φεως ιστάμενος χαλχοΰ. Ό δέ Παυσανίας έξα-

φθεις ύπο τής δόξης έπί τή νίκη έγραψεν έπί τοΰ τρίποδος έλεγείον ποι

ηθέν μέν ύπό Σιμωνίδου, άποΒίΒον Ομως εις τόν Παυσανίαν δ'λην τήν 

τιμήν τής νίκης, τούτο: 

«Έλλάνων άρχαγός, έπεί στρατόν ώλεσε Μήδων 

Παυσανίας, Φοίβφ μνάμ' άνέθηκε τόδε». 

Άλλ' δ'μως οί "Εφοροι τής Σπάρτης μή άνεχόμενοι τήν άλαζονικήν 
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τα'^την άξίωσιν τοϋ Παυσανίου, διέταξαν αμέσως καί άφηρέθη τό έπί-

"ΐ'ραμμα εκείνο καί άνεγράφησαν δ'λα τά ονόματα τών πόλεων εκείνων, 

δσαι συνετέλεσαν είς τήν κατατρόπωσιν τοϋ βαρβάρου. Ό δέ τρίπους 

ούτος μεταφερθείς ύπό τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου είς Κωνσταντινού-

πολιν σώζεται ακόμη κεκολοβωμένος ώς έν τών πολυτιμότερων κειμη

λίων τής Ελληνικής έθνότητος. Είναι δέ είς αυτόν άναγεγραμμένοι 

κατά σειράν πρώτοι μέν οί Λακεδαιμόνιοι, κατόπιν δέ οί Αθηναίοι, οί 

Κορίνθιοι, οί Σικυώνιοι, οί Αίγινήται, οί Μεγαρείς, οί 'Επιδαύριοι, οί Τε

γεάται καί οί άλλοι. Πλην δέ τής είς τόν έν Δελφοίς ναόν τοΰ Απόλ

λωνος άφιερωθείσης δεκάτης, ανετέθη καί πλούσια μερίς τών λαφύρων 

είς τόν έν Όλυμπία ναόν τοΰ Διός καί κατεσκευάσθη αυτόθι δεκάπηχυς 

;^αλκοΰς Ζευς καί άλλη μερίς είς τόν έν τφ Ίσθμφ ναόν τοϋ Ποσειδώ-

•ιος, έξ ού κατεσκευάσθη έπτάπηχυς χαλκούς Ποσειδών. "Επειτα άπε

δόθη καί είς τόν Παυσανίαν ώς άρχηγόν όλου τού στρατού δεκάτη τών 

λαφύρων, ή δέ λοιπή λεία διενεμ-ήθη μεταξύ τών πόλεων (κατά τόν τών 

στρατιωτών αριθμόν) ώς βεβαιοί ό Διόδωρος, ένφ ό Ηρόδοτος απλώς 

λέγει: «έ'λαβον έκαστοι τών άξιοι ήσαν». Ώ ς λάφυρα δέ διενεμήθησαν 

7.αί αί παλλακαί τών στρατηγών τοϋ περσικοϋ στρατοΰ, πολλαί δμως 

έξ αυτών ώς Ελληνίδες απεδόθησαν είς τους οικείους. Είς δέ τους Πλα

ταιείς πλην τής άναλογούστις μερίδος τών λαφύρων απενεμήθη έκτα

κτος αμοιβή 80 ταλάντων ήτοι περί τό ήμισυ έκατομ.μύριον περίπου 

δραχμών. 

ΤΊμωρία τών Ον]6αίων 

"Ενδεκα λοιπόν ημέρας μετά τήν νίκην ενεφανίσθη ό Παυσανίας 

πρό τών Θηβών καί άπήτησε τήν έ'κδοσιν τών Μηδισάντων αρχηγών τών 

Θηβαίων, άλλα μόνον μετά πολιορκίαν 20 ήμερων επετεύχθη διά τής 

βίας ή παράδοσις αυτών, τους οποίους έφόνευσαν χατά διαταγήν τοΰ 

Παυσανίου, ώς προδότας μετά τήν διάλυσιν τοΰ συμμαχικοΰ στρατοΰ 

πάντας πλ·ήν τοΰ Άτταγόνου άποδράσαντος. 

Τα άηοτελέοματα τ^ς νίκης 

Επειδή δέ διά τής νίκης τών Πλαταιών δέν συνετρίβη μόνον τό 

θάρρος τών Περσών ώς έν Μαραθώνι καί Σαλαμίνι, άλλ' έξωντώθη 

καί αυτή ή στρατιά αυτών, διά ταΰτα θεωρείται δικαίως ώς κατ' έξο-

•(ζήν ήμερα τής σωτηρίας τής Ελλάδος καί επομένως χαί τοΰ πολιτι-
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σμού. Πληρέστατα δμως συμφωνούμεν μετά τού Πλάτωνος λέγον

τος ότι έν τοίς περιδόξοις έκείνοις πολέμοις συνέβησαν πολλά ήκιστα 

εύσχήμονα, άξια δέ κατηγορίας καί οτι δέν είναι ορθόν νά γίνεται λό

γος περί αμύνης συμπάσης τής Ελλάδος, επειδή μόνον ή σύμπραξις 

Αθηναίων καί Λακεδαιμονίων άπεμάκρυνε τήν έπερχομένην δουλοσύ-

νην. Ή πλήρης δμως νίκη μένει γεγονός άναμφισβήτητον καί έκπλήτ^ 

τει έτι μάλλον, δσον είλικρινέστερον όμολογοΰμεν τήν έλλειψιν ένότη

τος καί άποφασιστικότητος παρά τοίς "Ελλησιν. Άλλα καί οί Πέρ

σαι πλην τών άλλων σφαλμάτων, είς ά υπέπεσαν, κατέστρεψαν τά 

: Ελληνικά ιερά καί έξήγειραν τήν άγανάκτησιν τών Έλλ-̂ νο̂ ν καί 

τό θάρρος δτι τιμύνοντο υπέρ τών θεών καί ούτω διά τής πυρπολήσεως 

καί καταστροφής τών ναών προσέδωκαν είς τόν πόλεμον χαρακτήρα 

θρησκευτικόν καί επομένως φανατικού πολέμου. Ούτω δέ αί έκστρα· 

τείαι τών Περσών επέφεραν άντίθετον τοΰ ποθούμενου αποτέλεσμα, 

διότι έξηγέρθη καί πάλιν ή ιδέα τής κοινής πατρίδος καί ή Ελλάς 

ούΒέποτε άλλοτε ύπήρξεν ισχυρότερα, όμοφρονεστέρα καί ασφαλεστέ

ρα. Προσέτι δέ ή νίκη ή τελική ττο καί νίκη τών ελευθέρων πολιτει

ών, καθ' δ'σον μόνον αί δημοκρατούμεναι πόλεις διεκρίθησαν, έν φ αί 

όλιγαροχούμεναι δέν συμμετέσχον καί ή Σπάρτη δέ απεδείχθη φίλαυ

τος καί δέν ώκνησε χάριν τής μυωπαζούσης αυτής πολιτείας νά θυ

σιάση τόν βασιλέα αυτής Λεωνίδαν έκπέμψασα τοΰτον μετ' άναξίας 

λόγου στρατιάς. Καί άν δέ απέστειλε στρατόν πέραν τοΰ Ισθμού τό 

α'ίτιον ύπήρξεν δ φόβος τής προσχωρήσεως τών Αθηναίων είς τους 

Πέρσας. Διά τοΰτο τι δύναμις τών δημοκρατικών καί δή τών Αθη

ναίων ηύξήθη καί ή νίκη υπήρξε συγχρόνως καί νίκη τής δημοκρατίας 

κατά τής αριστοκρατίας και επομένως νίκη τών Αθηνών καί δικαίως 

ύπό τοϋ Πινδάρου ώνομάσθησαν «Ελλάς Ελλάδος καί έρεισμα αυ

τής αί Αθήναι». 

'ΙΙ 4ν ]λΙ^>κάλν) μάχη 

Έάν μετά τήν έν Πλαταιαίς νίκην έγνώριζον οί "Ελληνες δτι 

κατ' αυτήν τήν ίδίαν ήμέραν ή ναυτική αυτών δύναμις είχε κατατρο

πώσει κατά κράτος τους πολεμίους παρά τό άκροιτήριον τής Μικράς 

Ασίας Μυκάλην πανηγυρικώτερον καί μετά πλείστης χαράς θά πα· 

νηγύριζον τάς περίλαμπρους ταύτας νίκας των. Ό Ελληνικός στό-

λος συμποσούμενος έξ 110 τριηρών καί τεταγμένος ύπό τήν άρχηγί

αν τού βασιλέως τής Σπάρτης Λεωτυχίδου έ'μενεν έν Δήλφ. Ώς δέ ίστο-
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ρεί δ Ηρόδοτος (191) ήλθον προς Λεωτυχίδην απεσταλμένοι έκ Σάμου 

Λάμπων τε δ Θρασικλέους καί Άθηναγόρας Άρχαστρατίδου καί Ήγησί-

στρατος Αρισταγόρου καί παρεκάλουν αυτόν νά προχώρηση μέχρι 

Μικράς Ασίας διαβεβαιών δ Ήγησίστρατος δ'τι αρκεί νά έμφανισθή 

δ στόλος εκείνος καί θά άποστατήσωσι τών Περσών δλαι αί Ίωνικαί πό

λεις καί δτι ή έπιχείρησις ασφαλώς θά έπιτύχη καί προς άσφάλειαν 

τών λεγομένων προσεφέρθησαν νά μείνωσιν ώς δ'μηροι είς τά πλοία 

τοϋ Λεωτυχίδου. Μαθών δέ δ Λεωτυχίδης δ'τι ώνομάζετο Ήγησίστρα

τος ό αρχηγός τής πρεσβείας καί θεωρήσας τό ό'νομα ώς καλόν οίωνόν 

ένέδωκεν είς τάς αξιώσεις των καί έπέπλευσεν είς Σάμον Οπου ήτο 

δ Περσικός στόλος ίνα έπιτηρή τους "Ιωνας καί προλαμβάνη πάσαν 

αυτών άπόπειραν προς άποστασίαν. Ό δέ στόλος τών Περσών ώς ή-

κουσεν έπερχόμενον ύπεχώρησεν έκ Σάμου αμέσως είς τήν αντικρύ 

τής Μικράς Ασίας στερεάν παρά τό ό'ρος Μυκάλης, Οπου έστρατοπέ-

δευον 60,000 Πέρσαι τών δποίων έστρατήγει δ Τιγράνης «κάλεϊ καί 

μεγέθεϊ ύπερφέρων Περσέων» (192)· Εκεί λοιπόν καταφυγόντες οί 

Πέρσαι έκ Σάμου καί άνελκύσαντες είς τήν ξηράν τά πλοία κατεσκεύ·» 

ασαν έκ λίθων καί ξύλων όχυρόν περιτείχισμα. 

Οί δέ "Ελληνες φθάσαντες είς Σάμον έκ Δήλου καί μαθόντες τήν 

ύποχώρησιν τών Περσών είσήλθον κατόπιν αυτών είς την παραλίαν 

τής Μυκάλης καί απέβησαν είς τήν ξηράν ό'ντες περί τάς 25,000 

ανδρών έν φ οί Πέρσαι συνεποσοΰντο εις 120,000 καί ήσαν ώχυρω-

μένοι. Ώ ς δέ διηγείται ό Ηρόδοτος, ώς ήρξαντο τής επιθέσεως οί "Ελ-

νες φήμη διεδόθη είς τόν στρατόν τών Ελλήνων δ'τι τήν ώραν έκεί

νην οί "Ελληνες κατετρόπουν έν Βοιωτία τόν Μαρδόνιον καί ένεκα 

τούτου άναθαρρήσαντες οί "Ελληνες έξώρμησαν ακατάσχετοι χατά 

τών πολεμίων. Οί Λακεδαιμόνιοι έχοντες τό δεξιόν διήλθον διά λόφων 

καί χαραδρών καί έβράδυναν καί διά τοΰτο οι Αθηναίοι ύπό τήν στρατηγί-

αν τοΰ Ξανθίππου, οί Κορίνθιοι, οί Σικυώνιοι, οί Τροιζήνιοι καί λοιποί συ

νεπλάκησαν πρότερον προς τους Πέρσας, οίτινες έ'πραξαν ώς και εν 

Πλαταιαίς πρό τοΰ στρατοπέδου σχηματίσαντες διά τών γέρρων προ

μαχώνα τιμύνοντο διά τόξων, άλλα δ προμαχών έ'πεσε καίτοι ήγωνί

σθησαν γενναίως καί ύπεχώρησαν διωκόμενοι είς τό στρατόπεδον το 

ώχυρωμένον, Οπου ήμύνθησαν καρτερικώς μέχρις ου φθάσαντες οί Λα

κεδαιμόνιοι καί οί άλλοι μετ' αυτών έπέφερον τήν τροπήν καί τήν ήτταν 

(191) 9,90̂ 92. (192) Ήρόδ. Ι. ά. 
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τών Περσών, τήν οποίαν συνεπλήρωσαν οί άποστατήσαντες Σάμιοι, "Ιω-

νες καί Αιολείς καί οί Μιλήσιοι· Έ ν τή μάχη ταύτη έ'πεσον πλεί

στοι Πέρσαι, έν οίς καί οί στρατηγοί Τιγράνης καί Μαρδόντης καί δ 

μέν στρατός διελύθη, τά πλοία δέ άπαντα έπυρπολήθησαν. Οί δέ "Ελ

ληνες παρέλαβον ύπό τήν προστασίαν των καί ώς συμμάχους Ολους 

τους νησιώτας Χίους, Σαμίους, Λεσβίους κλπ. οίτινες πρότερον ήσαν 

υπήκοοι τών Περσών. Ακριβώς δέ είς τόν αυτόν πορθμόν τόν σχημα-

τιζόμενον μεταξύ τής Σάμου καί τοΰ ακρωτηρίου Μυκάλης ό Ελλη

νικός στόλος κατ' Αύγουστον τοϋ 1824 διά τριών ναυμαχιών ύπό τόν 

Γεώργιον Σαχτούρην κατετρόπωσεν έτερον βαρβαρικόν στόλον τών 

Τούρκων καί διεκώλυσε νά διαβή είς τήν Σάμον πολυάριθμος Τουρκι

κός στρατός. 

διαφωνία Οελο«οννησίων και'αθηναίων περί της Ιωνίας 

Ήτο καιρός πλέον νά σκεφθώσιν οί "Ελληνες περί τών Ιωνικών 

πόλεων καί κατά μέν τήν γνώμην τών Πελοποννησίων δέν ήτο δυ

νατόν νά διατηρήται στόλος καί στρατός δ'πως προστατεύη τάς πό

λεις τάς Ίωνικάς άπό τών Περσικών επιθέσεων καί οτι ήτο προτι-

μ.ότερον νά έγκατασταθώσιν έν Ελλάδι είς τάς πόλεις τών Μηδισάν

των έκδιωκομένων, ήτοι τών Άργείων, Βοιωτών, Λοκρών καί Θεσ

σαλών καί ούτω θά άπετελείτο Ελλάς συμπαγής καί ισχυρά. Ά π ε 

ναντίας δέ οί Αθηναίοι συμφώνως καί προς τάς διαθέσεις τών Ιώ

νων, οιημφισβήτησαν είς αυτούς τό δικαίωμα νά σκέπτωνται περί 

Αθηναϊκών αποικιών, διότι δέν έ'πρεπε ούτω νά παραδώσο^σιν είς τους 

Πέρσας τά άριστα κατά τής Ελλάδος ορμητήρια, άλλα τουναντίον 

έπρεπε νά είναι κύριοι τής Ιωνίας, δ'πως έξασφαλίσωσι τόν πλουν 

τοΰ Αιγαίου καί τών ακτών αύτοΰ. Ούτω δέ διαφωνήσαντες, οί μέν 

Πελοποννήσιοι απέπλευσαν οίκαδε, οί δέ Αθηναίοι ύπό τήν ήγεσίαν 

τοΰ Ξάνθιππου άνέλαβον τήν συνέχισιν τού αγώνος. 

Τα τείχη τών Αθηνών -Λαι ή Ζεπάρτη 

Επειδή αί μ,εγάλαι επιχειρήσεις τών Αθηνών καί ή προϊούσα 

αύξησις τής ισχύος καί προόδου αυτών, διήγειραν καί πάλιν τόν άρ

χαίον φθονον και τήν δυσμένειαν τών γειτονικών ναυτικών πόλεων 

κατά τών Αθηνών καί ίδίως τής Αίγίνης καί τής Κορίνθου, επειδή 

έβλεπον έγκαθιδρυμένην τήν δύναμιν τών Αθηνών κατά τε τά βόρεια 

και τα ανατολικά τού Αιγαίου πελάγους, έσπευσαν νά έπιστήσωσι 
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τήν προσοχήν τής Σπάρτης κατά τής παρασκευαζόμενης όχυρώσεως 

τών Αθηνών, ισχυριζόμενοι δ'τι έξασφαλιζομένης τής πόλεως τών Α 

θηνών διά τών τειχών οί Αθηναίοι δέν ήθελον πλέον αναγνωρίσει την 

•ήγεμονίαν τών Σπαρτιατών, ήθελον δέ διαρρήξει τάς προς τους συμ

μάχους συνθήκας. Επειδή δέ καί ή Σπάρτη ούδαμοΰ ήνείχετο περι

βόλους τειχών καί επειδή έγνώριζεν δτι πόλις καλώς ώχυρωμένη ήτο 

απόρθητος ύπό στρατοΰ Σπαρτιατικού μή εμπείρου τής τειχομ-αχιας, 

απεφασίσθη ή διά πάσης θυσίας παρακώλυσις τής τειχίσεως το;ν 

Αθηνών καί προς διατήρησιν τών προσχημάτων ίσχυρίσθησαν δτι είχε 

γείνει φανερόν έκ τών πραγμάτων δ'τι ή μέση Ελλάς δέν είναι δυνα

τόν νά σωθή καί οτι πάν ίσχυρόν χωρίον πρό τοΰ Ισθμού εις ουδέν 

έμελλε νά χρησιμεύση έν καιρφ νέας εχθρικής επιδρομής ή ώς έπικίν

δυνον όρμητήριον τής εχθρικής δυνάμεως, ώς τοΰτο είχε συμβή έν 

Θήβαις καί ήξίωσαν μάλιστα παρά τών Αθηναίων νά συμμετάσχω-

σιν είς τήν καθαίρεσιν πάντων τών τειχών τής κεντρικής Έλλαοος. 

Ε^^ τ·ήν Σπάρτην λοιπόν τήν προτείνασαν τοΰτο εδόθη ή εντολή νά 

μεριμνήση περί τής εκτελέσεως τής αποφάσεως καί προσέτι νά αξί

ωση μετά πάσης δραστηριότητος τήν παΰσιν τής τειχίσεως τών Ά-

ϋτ^νών. Αί δέ 'Αθήναι μή δυνάμεναι νά σκεφθώσι περί άντιστάσειος, 

άν καί υπέστησαν τά πάνδεινα, περιέπεσαν είς μεγίστην άμηχανίαν 

καί κίνδυνον τής ανεξαρτησίας των. Άλλ' ό Θεμιστοκλής ύποκρινό-

μενος ύποχώρησιν είς τάς δεσποτικάς αξιώσεις τών Σπαρτιατών, οι-

έταξε τήν άμεσον παϋσιν τών έ'ργων καί ύπεσχέθη δτι θά μετέβαινεν 

αυτός είς Σπάρτην, δπως διαπραγματευθή τό ζήτημα. Φθάσας δέ 

είς Σπάρτην έπροφασίζετο παρ' ήμέραν δ'τι ανέμενε τους συμπρέσβεις, 

έν Αθήναις δέ πάντες ανεξαιρέτως έ'κτιζον άδιακόπως, μεταχειριζόμε-

νοι αδιακρίτως πάντα άκατέργαστον ή κατειργασμένον λίθον. "Οταν 

δέ τό ύψος τοϋ τείχους έ'φθασε τόσον ώστε νά είναι δυνατή ή ύπερά-

σπισις αυτού, τότε άνεχώρησαν οί συμπρέσβεις τοϋ Θεμιστοκλέους 

είς Σπάρτην, άλλα καί τότε μετά θράσους ό Θεμιστοκλής καί οι συμ-

πρέσβεις ήρνούντο τά διαδιδόμενα περί τής οΊκοΒομτισεως τοΰ τείχους 

καί προεκάλεσε τους Σπαρτιάτας νά πέμψωσιν είς Αθήνας άνδρας 

αξιόπιστους επισήμως καί βεβαιωθώσι περί τής αληθείας τών ύπ' αυ

τού λεγομένων καί προς έγγύησιν έδήλωσεν δ'τι θά μείνη μετά των 

συμπρέσβεων έν Σπάρτη. Ά λ λ ' οί πρέσβεις τών Σπαρτιατών έκρατή-

θησαν ώς είχε προσυμφωνηθή, ύπό τών Αθηναίων προς έξασφάλισιν 

τοΰ Θεμιστοκλέους, δ'στις ευθύς ώς έ'λαβε γνώσιν τής επιτυχίας τών 

σχεδίων αύτοΰ άπο&αλών τό προσωπείον ώμολόγησεν άπεριφράστως 
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πλέον δτι οί Αθηναίοι δίς θυσιάσαντες τήν εαυτών πόλιν καί τους αγρούς 

ύπο πάντων εγκαταλελειμμένοι έτείχισαν τώρα αυτοβούλως τήν πόλιν 

των προς άσφάλειαν αυτής καί προς μεγίστην ώφέλειαν συμπάσης τής 

Ελλάδος. Οί δέ Σπαρτιάται ποιήσαντες τήν ανάγκην φιλοτιμ.ίαν προ-

σεποιήθησαν δ'τι δέν ήθελον νά έκβιάσωσιν, άλλα νά δώσωσιν άγαθήν 

κατά τήν γνώμην των συμβουλήν καί ούτω έπηκολούθησεν ή ειρηνική 

επιστροφή οίκαδε τών εκατέρωθεν πρέσβεων. Φαίνεται δ'μως δ'τι δ δό

λος ούτος δέν θά έπετύγχανεν, άν δέν διέθετεν ό Θεμιστοκλής τίς οιοβ 

ποία μέσα παραμένων έν Σπάρτη, Οπου είχε συνδέσει αξίας λόγου φι-

λικάς σχέσεις άπό τοΰ χρόνου τής προτέρας αύτοΰ διατριβής προς τά 

τέλη τών Σπαρτιατών. Άλλ' οιαδήποτε καί άν ήσαν έδικαιολογοΰντο 

υπό τής ανάγκης καί τού δικαίου τών προσπαθειών του. 

'Έκτέλεβις τών 4ν Ολαταιαΐς άποφάβεων 

Είς τοιαύτας έριδας καί αντιζηλίας ασχολούμενοι οί σύμμαχοι 

"Ελληνες καί είς τήν διαρρύθμισιν τών εσωτερικών πραγμάτων καί 

την παλινόρθωσιν τών κατεστραμμένων πόλεων δέν ήδυνήθησαν νά 

σκεφθώσι περί κοινών εξωτερικών στρατειών. Οί Αθηναίοι δμως μό

νοι, ώς ε'ίδομεν, ύπό τήν ήγεμονίαν τοΰ Ξανθίππου έσυνέχισαν τόν 

αγώνα καί είχον αποτελέσει μετά τών Ιώνων μίαν καί τήν αυτήν 

ναυτικήν δύναμιν, πολιορκήσαντες δέ τήν Σηστόν, τό όχυρόν παρά τόν 

Έλλήσποντον φρούριον καί κυριεύσαντες αυτήν καί έλευθερώσαντες 

δλόκληρον την Χερσόνησον έμεστώθησαν φρονήματος καί έπίστευον 

εφεξής πάντα ευχερή καί κατορθωτά, έθεώρουν δέ τήν πόλιν των χέν

τρον τών Ελληνικών παραλίων χωρών. 

Άλλ' ούχι όλιγώτερον καί ή Σπάρτη είχεν ανέλθει, είς ήν περι-

ωπην ούΒέποτε άλλοτε πρότερον, διότι ύπό τήν ήγεμονίαν της είχον 

διεξαχθή καί κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν πόλεμοι υπέρ τών Ελλη

νικών δυνάμεων μετά δόξης καί επιτυχίας, ή δέ ηγεμονία ή διπλή αυ

τών είχεν έπικυρωθή έν ταίς νέαις συνθήκαις τής συμμαχίας, είχον 

δέ τήν ήγεμονίαν δύο Ήρακλείδαι, οί νικηταί τών Πλαταιών καί τής 

Μυκάλης, οί βασιλείς Παυσανίας καί Λεωτυχίδης, ικανοί νομιζόμε-

νοι δ'πως διαφυλάξωσι τό αξίωμα καί τήν τιμήν τής Σπάρτης. 

Ούτως εχόντων τών πραγμάτων απεφασίσθη ή κοινή έκτέλεσις 

τών έν Πλαταιαίς αποφάσεων περί απελευθερώσεως τών Ελληνίδων 

πόλεων και προς τον σκοπόν τοΰτον οί μέν Πελοποννήσιοι παρέσχον 

23 τριήρεις, οί δέ Αθηναίοι 30 ύπό τους στρατηγούς Άριστείδην καί 

Κίμωνα. Προσήλθον δέ καί έκ τής Ιωνίας καί άλλα πλοία, ώστε δ 



Τ Ω Ν Α Ι Ω Ν Ω Ν . — Ύ π ό Π. Χ. Δ Ο Υ Κ Α 189 

όλος δ στόλος άπετελέσθη έξ 100 περίπου πλοίων κατά τά έν 

Πλαταιαίς άποφασισθεντα. Ήγείτο δέ τού όλου στόλου ό Παυσανίας 

καί δ απόπλους έγένετο τό έαρ τοΰ 476 π. Χ., έν φ περί τόν αυτόν 

χρόνον δ έτερος βασιλεύς τής Σπάρτης Λεωτυχίδης έξηκολούθει τήν 

έν Θεσσαλίοι έκστρατείαν δ'πως θραύση τήν δύναμιν τών Άλευαδών, 

οϊτινες μέχρις έσχατων είχον συμπράξει μετά τοΰ έθνικοΰ έχθροΰ. Άλ

λα καί ούτος ό βασιλεύς έδωροδοκήθη καί εξελεγχθείς έν μέσφ τοΰ 

στρατοπέδου συνελήφθη έ'χων τόν χρυσόν τής δωροδοκίας· καί ούτος 

μέν έφυγεν είς Τεγέαν, ό δέ οιχος αύτοΰ κατηδαφίσθη καί καταραι 

έξετοξεύθησαν κατά τής μνήμης αύτοΰ. 

Επειδή δέ ό σκοπός τής εκστρατείας ήτο ού μόνον νά έλευθερω-

σωσι τό Αιγαίον καί τάς άκτάς αυτού, άλλα καί νά προλάβωσι και 

καταφράξωσιν είς τους βαρβάρους τάς τε κατά ξηράν καί θάλασσαν 

οδούς, δι' ών είχον έπιδράμει τ-ήν Εύρώπην, έστρεψαν τήν προσοχήν 

των καί προς βορράν, προς τόν Βόσπορον καί προς νότον, προς τήν Κυ-

προν. Επειδή δέ προς τόν Βόσπορον οί Πέρσαι κατείχον τό Βυζάντιον 

καί τόν άπαράμιλλον λιμένα του καί ναι μέν διά τής αλώσεως τής 

Σηστού ήλευθερώθη δ διάπλους τού Ελλησπόντου, άλλα τό Βυζάν

τιον ήτο όχυρώτερον τής Σηστοΰ, οί δέ Πέρσαι διά τήν όχυροτητα 

οίύτοΰ είχον μεταφέρει πλήθος θησαυροϋ πολύ καί είχον καταστήσει 

-'ενικόν άρχηγείον τών σταρτιών αυτών καί διαμονήν πολλών επιφα

νέστατων Περσών, διά ταΰτα έσπευσαν καί έπολιόρκησαν αύτο και 

πρίν οί Πέρσαι δυνηθώσι νά διασώσωσι τους θησαυρούς αυτών καί 

πρίν νά φύγωσιν οί συγγενείς τοϋ μεγάλου βασιλέως έπέβησαν τών 

τειχών καί αναρίθμητα λάφυρα περιήλθον είς τους νικητάς. 

Ή «ροδοβία τοΐί Παυαανίου 

Άλλ' ή τοιαύτη ευτυχία υπερέβαινε πάσαν προσδοκίαν και δ 

Παυσανίας δέν είχε τήν δύναμιν νά τήν φέρη έμφρόνως, διότι ήτο 

άνήρ φιλόδοξος καί αυταρχικός καί διά τήν δ'λην αύτοϋ διαγωγήν εί

χεν επισύρει πολλήν έ'χθραν καί παρά τών Εφόρων καχύποπτον έπι-

τήρησιν, άλλα πάσα άντίστασις καί πάσα δυσπιστία έξηρέθιζεν έτι 

μάλλον τήν φιλαυτίαν τοΰ Παυσανίου. Τό δέ θέαμα τής λαμπροτητος 

τοΰ βίου τών ,Ασιανών ηγεμόνων, οίον προσέπεσεν εις τάς ό'ψεις αύτοΰ εν 

Πλαταιαίς, βπου γυναικωνίτης παλλακίδων καί ευνούχων, βασιλικόν μα-

γειρείον, ίπποστάσιον, πολύτιμοι σκηναί καί σκεύη, δούλοι καί δούλαι 

περιήλθον είς τους νικητάς, είχεν υποδαυλίσει τάς ματαιόδοξους έπι-
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θυμίας του. "Οτε δέ τελευταίον ώς αρχηγός τού στόλου νικηφόρος δι

επέρασεν δ'λην τήν άπό Συρίας μέχρι Πόντου θάλασσαν, τότε πλέον 

άπέβαλε πάν μέτρον, τότε ή σκέψις δ'τι είχε καθήκον νά ύποστή 

τόν έ'λεγχον τών Εφόρων άπέβαινεν δσημέραι είς αύτον μ.άλ7̂ ον αφό

ρητος καί απεφάσισε πάση θυσία νά έπιθέση πέρας χαί νά γείνη ελεύ

θερος κύριος καί δεσπότης ού μόνον έν Σπάρτη, άλλα καί καθ' δλην 

τήν Ελλάδα, τοϋ έχρειάζετο δμως προς τούτο ή ύποστήριξις δυνάμε

ως ξένης προς τήν Ελλάδα. Καί δσφ μάλλον έπείθετο δ'τι το καθε

στώς έν Ελλάδι πολιτικον σύστημα θά μετεβάλλετο, τοσφ όλιγώτε

ρον έθεώρει άνόσιον πράξιν τήν συνενόησιν μετά τοϋ εθνικού έχθροΰ 

χάριν τών έγωϊστικών του σκοπών. Προς έκτέλεσιν λοιπόν τοϋ σχο

ποΰ τούτου περιέβαλε διά τής εμπιστοσύνης του Γογγύλον τινά Έρε-

τριέα, είς δν παρέδωκε τήν διοίκησιν τοϋ Βυζαντίίιυ και τους επιφα

νείς αιχμαλώτους δώσας τήν κρυφίαν έντολήν δ'πως άφήση αυτούς 

νά άποδράσωσιν αβλαβείς καί μετά τήν έκτέλεσιν τούτων έγραψε προς 

τόν μέγαν βασιλέα έπιστολήν, έν ή έβεβαίωνεν αυτόν δ'τι ήτο προθυ

μότατος νά καταστήση είς αυτόν ύποχείριον τήν Ελλάδα καί νά λά

βη σύζυγον τήν θυγατέρα του. Παραθέτομεν δέ τήν ύπό τοϋ Θουκυ

δίδου (193) παραδιδομένην έπιστολήν του έ'χουσαν ούτω: «Παυσανίας 

ό ήγεμών τής Σπάρτης τους δέ τε σοι χαρίζεσθαι βουλόμενος αποπέμ

πει δορί ελών καί γνώμην ποιοϋμαι, εί σοι δοκεί, θυγατέρα τε τήν σήν 

γήμαι καί σοι Σπάρτην τε καί τήν άλλην Ελλάδα ύποχείριον ποιήσαι· 

δυνατός δέ δοκώ είναι ταΰτα πράξαι μετά σοΰ βουλευόμενος. Εί ούν 

τί σε τούτων αρέσκει άνδρα πέμπειν πιστόν έπί θάλατταν, δι' ού τό 

λοιπόν τους λόγους ποιησόμεθα».*Ό δέ μέγας βασιλεύς εύγνωμόνως 

αποδεχθείς τήν διάσωσιν τών συγγενών του ανέλαβε μετά ζήλου τήν 

έκπλήρωσιν τών σχεδίων τοϋ Παυσανίου καί κατέστησε σατράπην 

έν Μυσίςι προς διεξαγωγήν τών διαπραγματεύσεων τόν Άρτάβαζον, 

αυτόν εκείνον τόν στρατηγόν τόν διασώσαντα τάς 40 χιλ. Περσών, 

διότι έφυγε πρό τής μάχης τών Πλαταιών, επειδή άπέτρεψεν άπό τής 

συγκροτήσεως τής μάχης καί δέν είσηκούσθη, φρονών δτι ωφειλον 

νά πολεμήσωσι τους "Ελληνας διά τών Ελλήνων ήτοι διά δεκασμού 

καί διαπραγματεύσεων, γνώμη ήτις απεδείχθη έκ τών πραγμάτων 

ορθή καί διά τοΰτο έτύγχανεν ό Άρτάβαζος τώρα τής πλήρους εύνοίας 

τοϋ Ξέρξου (194). 

(193) 1,128. (194) θουκ. 1,128 και Διόδ. Σικ. 11,44. 
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'Οτε δέ δ Παυσανίας έ'λαβε τάς έπιστολάς τοΰ μεγάλου βασιλέ-

'ος φέρουσας τάς σφραγίδας καί έπεκοινώνησε προς τόν κραταιότατον 

οεσποττιν τής γής ώς ίσος προς ίσον, έξέστη τών φρενών καί έφαντά-

σθη ήδη εαυτόν γαμβρόν τοϋ μεγάλου βασιλέως καί υπάρχον αύτοϋ 

έν ταίς Εύρωπαϊκαίς σατραπείαις. Έπεδείκνυε δέ μετά περισσής ένο

χου κουφότητος τάς προθέσεις του μιμούμενος τήν ένδυμασίαν καί έν 

τοίς συμποσίοις τήν μεγαλοπρέπειαν τών Περσών άχολουθούμενος ύπό 

.\ίγυπτίων καί Μήδων δορυφόρων καί μετ' αλαζονείας δεσπότου φε

ρόμενος προς τους ιδίους στρατιώτας ώστε προύκάλεσεν ούτως δυσα-

ρέσκειαν καί δυσμένειαν βιαιοτάτην παρά τοίς συμμάχοις καί πρό 

πάντων παρά τοίς "Ιωσι. Κατ' αντίθεσιν προς τόν ύπερφίαλον τοΰτον 

εύρίσκετο ό πράος καί δίκαιος καί φιλόπατρις Αριστείδης άφ' ενός 

καί άφ' έτερου ό ελευθέριος καί προς πάντας προσηνής καί προσήγο-

ρος, μεγαλόφρων δέ Κίμων οί Αθηναίων στρατηγοί, είς ους αμφότε

ρους έχρεωστοϋντο κατ' εξοχήν πάσαι αί έπιτυχίαι τών κατά θάλασ

σαν εκστρατειών. Φοιτώντες λοιπόν προς τους Αθηναίους οί δυσηρε-

στημένοι ήξίουν νά άναλάβωσιν άντι τών Σπαρτιατών τήν κατά θά

λασσαν ήγεμονίαν καί νά μή έπιτρέπωσι τάς βιαιότητας τοΰ Παυσα

νίου. Οί δέ Αθηναίοι άπεδέχθησαν τάς προτάσεις αυτών τό μέν, διότι 

έθεώρουν άποικίδας εαυτών τάς Ίωνικάς πόλεις, το δέ φοβούμενο-, 

μήπως άποστώσι τοΰ κοινού αγώνος έκ τής δυσαρέσκειας. Ούτω δέ 

γενομένης ρ-ήξεως άπεχωρίσθησαν οί δύο στόλοι τών Αθηναίων καί 

Ιώνων καί άφ' έτερου τών Σπαρτιατών, ό δέ Παυσανίας μόνον κατ 

όνομα ήτο πλέον αρχιστράτηγος (195). 

Οί δέ Σπαρτιάται μαθόντες ταϋτα άνεκάλεσαν τον Παυσανίαν 

είς άπολογίαν, δστις ήναγκάσθ-η νά ύπακούση, διότι δέν κατείχεν ακό

μη τά μέσα προς φανεράν άντίστασιν Έλθών λοιπόν είς Σπάρτην καί 

απολογηθείς διά μέν τά προς τινας κατ' ίδίαν εγκλήματα κατεδικά-

τθη, διά δέ τά μέγιστα έπί μηδισμφ, απελύθη. Οί δέ Σπαρτιάται ανέ

στειλαν ώς διάδοχον αύτοΰ άλλον, χαλούμενον Δόρκτιν, άλλ' έν τφ 

μεταξύ οι άποστατ-ησαντες σύμμαχοι εΐχον ταχθή ύ-ό τήν ήγεμονίαν 

τών Άθηναίο^ν καί ό Δόρκης ήτο ήναγκασμένος ή νά ύποταχθή είς τήν 

ήγεμονίαν τών Αθηναίων ή νά έπιστρέψη οίκαδε, δ'περ καί έπροτίμη

σεν. Ή δέ έπονείδιστος αΰτη επάνοΒος τού αρχιστρατήγου έν Σπάρ

τη προεκάλεσε μεγίστην άγανάκτησιν καί πολλοί άπήτησαν τήν 

(195) Θουκ. 1,94. 
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στράτευσιν κατά τών Αθηνών καί τήν έπιβολήν διά τής βίας τής αρ

χαίας συμμαχίας, άλλ' υπερίσχυσαν οί μετριοπαθείς, οίτινες υπεστή

ριζαν δτι δέν άφηρέθη ή ηγεμονία άπό τήν Σπάρτην, άλλ δτι κατα-την 

έπιθυμίαν τής Σπάρτης καί κατ' έντολήν αυτής άνέλαβον αί Αθήναι 

τήν περαιτέρω διεξαγωγήν τού πολέμου, προσέτι δέ έφρονουν ότι δέν 

συνέφερε τήν Σπάρτην ή κατά θάλασσαν ηγεμονία, διότι άπητει με

γάλας θυσίας, διελύοντο δέ καί οί συνεκτικοί τής πολιτείας δεσμοί 

καί διεφθείροντο- οί πολίται, ώς συνέβη μέ τόν Παυσανίαν και δτι ή 

Σπάρτη καίτοι άφισταμένη τής κατά θάλασσαν ηγεμονίας, θά ήδύ

νατο νά έπιβάλη τά εύλογα αυτής δικαιώματα. 

Ό δέ Παυσανίας μή δυνηθείς μετά τήν άπόλυσιν τής κατηγο

ρίας του νά άποσταλή είς τό Βυζάντιον μετά τοΰ προτέρου αξιώματος, 

έπλευσε καί πάλιν είς τό Βυζάντιον ώς ιδιώτης τφ 470 π. Χ., έ'χων 

δέ χρήματα, πιθανώς περσικά, προέβη είς στρατολογίαν έν Θράκη καί 

έγκατεστάθη είς τό Βυζάντιον, άλλ' οί Αθηναίοι έσπευσαν καί έξε-

δίωξαν αυτόν διά μ.άχης, διαπεραιωθέντα είς Κλέωνας τής Τρωάδος 

καί έντεΰθεν πέμπων χρήματα άφθονα εις διαφόρους πόλεις τής Ελ

λάδος επεδίωκε τήν έκτέλεσιν τών σχεδίων του, δ'τε οί "Εφοροι, μα-

θοντες τα συμβαίνοντα άνεκάλεσαν καί αύθις αυτόν, άπειλούντες δ'τι. 

άν μή έ'λθη, θά θεωρήσωσιν αυτόν ώς πολέμιον. Ό δέ Παυσανίας βλέ

πων δτι, άν δέν ήθελεν ύπακούση, δέν θά ήδύνατο νά εξακολούθηση 

τας ενέργειας του, μετέβη είς Σπάρτην, άλλ' άμα φθάσας, έφυλακί-

σθη. Άλλ' δμως επειδή είχε πολλούς φίλους καί πολλήν δύναμιν έν 

Σπάρτη χατώρθωσε νά κινήται ελεύθερος καί τότε ήδυνήθη νά επιχεί

ρηση ύποκίνησιν στάσεως έκ μέρους τών ειλώτων, υποσχόμενος είς 

"ύτους έλευθερίαν και πολιτικά δικαιώματα καί σκευωρών άνατροπήν 

τοϋ Λυκουργείου πολιτεύματος, τήν κατάλυσιν τών Εφόρων έπί τφ 

σκοπώ νά άρξη αυτός έν Σπάρτη καί τή συνδρομή τών Περσών νά 

δεσποση τής όλης Ελλάδος. Καί παρετάθησαν μέν έπί μήνας αί ανα

κρίσεις τών Εφόρων, μαθόντων τά τεκταινόμενα παρά τίνων ειλώτων 

καί εξτιχολούθουν συγχρόνως αί σκευο^ρίαι τοΰ Παυσανίου, έως ου 

τέλος δ τελευταίος άγγελος, δ'στις έμελλε νά παραδώση τήν τελευ

ταίαν έπιστολήν προς τόν Άρτάβαζον, προδούς τόν κύριον αύτοΰ, πα

ρέδωκε τήν έπιστολήν προς τους Εφόρους. Ούτοι θέλοντες νά άκούσω-

σι τήν όμολογίαν τής ένοχης έξ αύτοΰ τοΰ στόματος τοΰ κατηγορουμέ

νου, κρυβέντες παρέστησαν αύτήκοοι συνδιαλέξεως τοϋ Παυσανίου 

μετά τοϋ μηνυτοΰ έν τφ κατά τό Ταίναρον ιερόν τού Ποσειδώνος καί 

ευθύς προέβησαν είς τήν σύλληψιν αύτοΰ. Εκείνος δέ φυγών τής 



ΑΙ Θερμοπύλαι. 
(σελ. 164) 





ω 

Τοπογραφικός χάρτης τής έν Θερμοπΰλαις μάχης. 
(σελ. 166) 





ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.—Ύπό Π. Χ. ΔΟΥΚΑ 193 

δδοΰ ευρεν άσυλον έν τφ ναφ τής Χαλκιοίκου Αθηνάς έπί τής Ακρο

πόλεως τής Σπάρτης. Εκεί δέ επειδή δέν έπετρέπετο νά θέση τις χεί

ρα έπ' αύτοΰ, κλεισθείσης τής εισόδου, δ'τε λέγεται δ'τι τόν πρώτον λιθον 

έβαλεν ή μήτηρ του, ύπέκυψεν είς τόν έκ τής πείνης θάνατον καί μό

λις ακόμη άναπνέων έξεκομίσθη τοΰ ναού, ίνα μή μολύνη διά τοΰ θα

νάτου τό Ιερόν έδαφος· 

Καθ' δν δέ χρόνον ένήργουν τάς ανακρίσεις κατά τοϋ Παυσανίου οί "Ε

φοροι περιήλθον είς χείρας το>ν έπιστολαί προς τόν Άρτάβαζον τοϋ Παυ

σανίου, άποδεικνύουσαι συνενοχήν τοϋ Θεμιστοκλέους είς τήν προδοσίαν 

τοΰ Παυσανίου. Επειδή ό Θεμιστοκλής τότε είχεν έξορισθή είς τό 

"Αργός καί έβυσοδόμει κατά τών Σπαρτιατών, δέν ήτο δυνατόν νά 

άφήσωσιν άκαταδίωκτον τόν Θεμιστοκλέα, άσπονΒον έχθρον καί φιλον 

τών άσπονδων έχθρων των τών Άργείων καί έσπευσαν νά κατηγορή-

σωσιν αυτόν εις Αθήνας έπί έσχατη προδοσία καί κατά τό σχέδιον 

τής Σπάρτης προσεκλήθη νά προσέλθη ενώπιον Ελληνικού δικαστη

ρίου έν Σπάρτη δ'πως δικασθή ώς προδότης τής κοινής πατρίδος, μη 

εμφανισθείς δέ κατεδικάσθη καί ή δίωξις αύτοΰ ανετέθη είς τήν Σπάρ

την καί τάς Αθήνας ώς ύπόθεσις ενδιαφέρουσα τους "Ελληνας πάν

τας. Παρέστη δέ ήΈλλάς είς οίκτρόν θέαμα. Ό σωτήρ τής ανεξαρ

τησίας αυτής, δ μέγιστος τών μετά Σόλωνα πολιτικών, ό ελευθερω

τής τής Ελληνικής θαλάσσης, δ έν τοίς συγχρόνοις ευφυέστατος καί 

τών μεγίστων αξιωθείς εγκωμίων κατεδιώκετο ώς κοινός κακούργος 

ύπό δημοσίων ιχνηλατών κατά γήν καί κατά θάλασσαν άπό κρυσφυ-

γέτου είς κρυσφύγετον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'. 

Τρίτος ΜΛεσσηνια-Λδς «όλεμος 

(464—454 π. Χ.) 

Αί σχέσεις τών δύο πόλεων Αθηνών καί Σπάρτης έκ τής αμοι

βαίας αντιζηλίας καί τής συγκρούσεως τών συμφερόντων είχον έκ-

τραχυνθή καί οί Σπαρτιάται είχον υποσχεθή κρύφα τών Αθηναίων, 

είς τους πρέσβεις τών Θασίων πολιορκουμένων ύπό τών Αθηναίων δτι 

θά έξεστράτευον κατά τών Αθηνών δ'πως έκβιάσωσιν αυτούς νά λύ-

σωσι τήν πολιορκίαν καί προς τοΰτο παρεσκευάζοντο 464 π. Χ., δ'τε 

έπήλθεν έν Σπάρτη φοβερά θεομηνία διακόψασα τάς παρασκευάς, 

σεισμός φοβερώτατος, οίος ούΒέποτε είχε κλονίσει τήν κοιλάδα τοΰ Εύ-
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ρώτα, διέσεισεν αυτήν καί χάσματα γής ήνοίχθησαν, βράχοι κατε-

•κρημνίσθησαν έκ τών άπορρώγων κορυφών τοΰ Ταϋγέτου, οίκίαι δέ 

καί ναοί πλείστοι κατέπεσαν, Λακεδαιμόνιοι έθανατώθησαν περί τάς 

20 χιλιάδας, έν οίς καί ούκ ολίγοι Σπαρτιάται, καί μεγάλαι περιουσί-

αι κατεστράφησαν, πάσα δέ τάξις διεσαλεύθη, άφ' ού πολιτείας οία 

ή Σπαρτιατική συνέχει μόνον ό δεσμός τοϋ φόβου. Οί δέ είλωτες, οίτινες 

ήσαν πάντοτε πρόθυμοι προς άποστασίαν καί τελευταίως εΐχον ροιδι-

ουργηθή ύπο τοΰ Παυσανίου καί μετά τήν άνακάλυψιν τής συνωμο

σίας αύτοΰ εΐχον ύποστή διωγμούς, νομίσαντες δ'τι ή φοβερά αυτή θε

ομηνία ήτο ένδειξις οργής καί τιμωρίας τοΰ θείου κατά τών Σπαρτια

τών καί ώς τις πρόσκλησις προς έκδίκησιν, καί συνενωθέντες μετά 

τών Μεσσηνίων έδραξαν τά δ'πλα καί έστράτευσαν κατά τής Σπάρ

της, την οποίαν ένόμιζον δ'τι θά εύρισκον έ'ρημον καί παρ' ολίγον εγί

νοντο κύριοι αυτής, έάν μή ό νέος βασιλεύς αυτών, δ διάδοχος τοϋ 

Λεωτυχιοου, Αρχίδαμος δέν ώπλιζεν ευθύς μετά τόν σεισμον τους 

ύπολειφθεντας καί συντεταγμένους δέν παρέτασσεν είς τήν πεδιάδα, 

όπου απέκρουσαν αύτους. Καί έπί τίνα μέν χ^ρόνον έπέμενον άνθιστά-

μενοι έκ τοΰ συστάδην προς τους Σπαρτιάτας, έπί τέλους δέ κατανι-

κηθέντες έκλείσθησαν είς τό άρχαίον φρούριον τής Ιθώμης καί όχυρώ-

σαντες αυτό έξηκολούθησαν τήν άμυναν τόσον καρτερικώς άστε οί 

Λακεδαιμόνιοι μετά πάροδον 2 ή 3 ετών άπελπισθέντες νά δαμάσωσιν 

αύτους έζητησαν την έπικουρίαν τών συμμάχων αυτών καί ίδίως τών Αι

γινητών, τών ,Αθηναίων καί τών Πλαταιέων, διότι άν καί ή Σπάρτη πα-

ρητήθη τής έξακολουθήσεως τού κατά τών Περσών πολέμου, άν καί 

οί Αθηναίοι συνεκρότησαν ίδίαν συμμαχίαν, ή αρχαία συμμαχία ή έπί 

τής επιδρομής τών Περσών συνομολογηθείσα εθεωρείτο ισχυρά! 

Καί είς μέν τάς Αθήνας ήτο έν ακμή ή αδιάλλακτος έρις μεταξύ 

Κίμωνος καί Περικλέους, έχθρων έξ οικογενειακών παραδόσεων καί 

αντιθέτων πολιτικών κατευθύνσεων Καί ό μέν Περικλής άπεστρέ-

φετο τήν Σπάρτην, προς τοίς άλλοις καί ώς πολεμιωτάτην πάσης 

δημοκρατικής αναπτύξεως, ό δέ Κίμο^ν είχε φιλικώς προς αυτήν, ώς 

τύπον καί ύπογραμμόν τής τών αρίστων πολιτείας. Καί δ μέν Πε

ρικλής έξώρκιζε τους συμπολίτας του νά μή συντελέσωσιν είς τήν 

άνόρθωσιν καί ένίσχυσιν τοϋ φοβερωτάτου αυτών αντιπάλου, ό δέ Κί-

μϋ^ν έξ εναντίας ύπεστήριζεν ένθέρμως τήν αίτησιν, έπί τφ λόγφ δ'τι 

ήτο άτοπον νά έγκαταλειφθή έν τή άμηχανίίΐι αυτής ή πόλις εκείνη, 

ήτις το πλείστον μετά τών Αθηνών συνετέλεσεν εις τήν διάσωσιν τής 

ανεξαρτησίας τοΰ "Εθνους. Καί ή γνώμη αΰτη τοΰ Κίμωνος ύπερί-
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σχυσε καί απεφασίσθη νά στράτευση ούτος ό ίδιος μετά 4 '/,ιλ. ανδρών 

είς βοήθειαν τών Λακεδαιμονίων. Ή εκστρατεία δέ αύτη υπήρξε λαμ

πρά νίκη τής φατρίας τοϋ Κίμωνος καί ή Σπάρτη ώφειλεν ευλόγως 

νά άποδείξη τήν διά τους μόχθους αύτοΰ εύγνωμοσύνην προς αυτόν. 

Δυστυχώς δ'μως συνέβη τό άντίθετον, διότι, άφ' ού παρετείνετο ή πο

λιορκία τού φρουρίου άνευ αποτελέσματος, έν τφ κοινφ στρατοπέδφ 

παρετηρήθη ή μεταξύ τών Δωριέων καί Ιώνων άποξένωσις, καί έρι

δες καί δυσπιστίαι έπηκολούθησαν. Έφοβήθησαν δέ οί Σπαρτιάται μη 

έπέλθη συνενόησις μεταξύ Ιώνων καί Μεσσηνίων καί δ'τι ή παρουσία 

ή μακρά στρατιάς Αθηναίων, δπου έξεδηλούτο μ,εγάλη καί ανυπόμονος 

διάθεσις προς νεωτερισμούς ήδύνατο νά άποβή είς αυτούς επικίνδυνος. 

Έβασάνιζε δέ αυτούς ή σκέψις δτι οί Αθηναίοι εμελλον νά άποκομί-

σωσιν άκριβεστάτην γνώμην πασών τών αδυναμιών τής Σπάρτης καί 

δτι είς τους Δωριείς πολίτας ήδύνατο νά μεταδοθή τό μόλυσμα τών 

έλευθεριωτέρων περί βίου καί πολιτείας ιδεών τών συσκήνων αυτών 

καί διά ταΰτα καί έπί τή προφάσει δ'τι δέν είχον πλέον χρείαν, απέπεμ

ψαν τους Αθηναίους, έν φ οί άλλοι επίκουροι παρέμειναν καί ή πολι

ορκία έξηκολούθησεν. 

Ούτω δέ οί μέν Αθηναίοι ήσθάνθησαν εαυτούς δεινώς υβρισμένους 

καί μετά τήν άσύνετον έγκατάλειψιν ύπό τής Σπάρτης τής φατρίας 

τών Λακωνιζόντων έθριάμβευσεν ή αντίθετος φατρία, ό δέ Περικλής 

καί οί περί αυτόν έπωφεληθέντες δεξιώς τήν τοιαύτην διάθεσίν τών 

πνευμάτων, τόν μέν Κίμωνα έξωστράκισαν καί άλλους νεωτερισμ.ούς 

κατά τής μερίδος αύτοΰ καί τής Σπάρτης είσήγαγον, απεφασίσθη δέ 

ή διάλυσις τής αρχαίας συμμαχίας προς τους Σπαρτιάτας καί ή σύναψις 

συμμαχίας προς τους Άργείους (196) τους αδιαλλάκτους εχ

θρούς τής Σπάρτης, ήτις ύπήρξεν ή πρώτη χωριστή συμμα-

•/ία ή διαρρήξασα τήν πολιτικήν ενότητα τοϋ Ελληνικού λα

ού. Ταύτην δέ έπηκολούθησεν ή άπό μέρους τής Μακεδονίας έκ δυσ

μένειας προς τους Αθηναίους σύναψις συμμαχίας προς τους Σπαρτι

άτας καί ή παροχή εγκαταστάσεως είς τους φυγάδας, ύπό τοϋ "Αρ

γούς τών Μυκηναίων. 

Έ ν τούτοις οί Μεσσήνιοι δέν ήδύναντο νά άντιστώσιν έπί μακρό-

τερον χρόνον. Επειδή δέ ή Σπάρτη έπεθύμει νά τερματίση τό ταχύτε

ρον τόν πόλεμον ώς ευρισκομένη είς πολλούς εξωτερικούς άντιπερι-

— (196) 461 π. Χ. 
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σπασμούς, εδόθη μετά δεκαετή πόλεμον είς τους πολιορκουμένους ά

δεια ελευθέρας εξόδου σύν γυναιξί καί τέκνοις, έπί τφ δ'ρφ νά μή έπα-

νέλθωσιν έν Πελοποννήσφ, άν δέ τις συλλαμβάνεται νά είναι Βοΰλος 

τοΰ συλλαβόντος, άφ' ου καί τό μαντεϊον τών Δελφών είχε διατάξει 

επιεική διαγωγήν προς τους ίκέτας τοΰ Διός (197). « Ή ν δέ τι 

καί χρηστήριον τής Λακεδαίμονος Πυθικόν πρό τοΰ, τόν ίκέτην τοΰ 

Διός Ίθωμάτα άφιέναι». Οί δέ Αθηναίοι κατ' έ'χθραν προς τους Λα

κεδαιμονίους έφρόντισαν ού μόνον νά δώσωσιν άσυλον προς τους φυγά

δας, άλλα καί νά κατοικίσωσιν αυτούς εκεί, έ'νθα τβύναντο αξιόλογα 

νά προαγάγωσι τά συμφέροντα τά πολιτικά τών Αθηνών καί στρατη

γός Αθηναίος περιπλεύσας τά παράλια τής Πελοποννήσου παρέλαβε 

τους Μεσσηνίους καί μετώκισεν αυτούς είς Ναύπακτον καί έξησφά-

λισεν ούτω τήν κυριαρχίαν τών Αθηναίων έν τφ Κορινθιακφ κόλπφ 

είς βάρος τών Κορινθίων και τών συμμάχων αυτών Σπαρτιατών 

Μετά τήν σύναψιν ιδιαιτέρας συμμαχίας προς τό "Αργός ό αντα

γωνισμός τών Αθηνών καί τής Σπάρτης ηύξησεν, άλλ' αί περιστά

σεις διά τάς Αθήνας ήσαν εύνοϊκαί, επειδή τά έν Πελοποννήσφ άπό 

τής δίκης τοΰ Παυσανίου άπέβαινον δυσμενέστερα διά τους Σπαρτι

άτας. 

Τό "Αργός είχε κατορθώσει νά έξεγείρη κατά τής Σπάρτης τάς 

δύο κυριωτέρας πόλεις τής Αρκαδίας, τήν Τεγέαν καί τήν Μαντί-

νειαν. Καί οί μέν Τεγεάται είχον περιέλθει είς ρήξιν προς τους Σπαρ

τιάτας, δτε δ Λεωτυχίδης δ βασιλεύς διωκόμενος έπί δωροδοκία καί 

προδοσία έ'τυχε δεξιώσεως καί προστασίας έν Τεγέοι. Δίς δέ ήναγκ-

σθησαν νά είσβάλωσιν οί Σπαρτιάται είς τήν 'Αρκαδίαν, τό μέν πρώ

τον κατά τών συμμαχούντων Άργείων καί Τεγεατών, έ'πειτα δέ κατά 

τής στρατιάς τών Άρκάδων συνηνωμένων πλην τών Μαντινέων, έπί 

τοΰ Μενελάου παρά τήν Δίαιπαν καί ένίκησαν μέν κατ' άμφοτέρας 

τάς στρατείας, άλλ' αί σχέσεις προς τους Αρκάδας δέν τσαν πλέον 

ασφαλείς καί ή ανεπιφύλακτος αυτών εύπείθεια είχεν έκλίπει, οί δέ 

Μαντινείς κατ' έπίδρασιν επίσης τοΰ "Αργούς, συνφκίσθησαν είς μίαν 

πολιν δ'πως δύνανται μετά μείζονος ανεξαρτησίας νά άντεπεξέρχωνται 

κατά τών αξιώσεων τών Σπαρτιατών. 

Καί αυτή δέ ή Ήλις ή πιστότατη σύμμαχος τών Σπαρτιατών 

κατά τό 476 π. Χ. έν φ ανέκαθεν διώκουν αυτήν τά αριστοκρατικά 

(197) θουκ, 1,103. 
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'.4.θηναίων καί ήναγκάσθησαν νά άποσυρθώσι προς τήν Βοιο̂ τίαν καί 

γένη στηριζόμενα καθ' δλα έπί τής Σπάρτης, είδε στάσεις τοΰ δήμου 

καί διατάραξιν τοΰ προαιώνιου τούτου καθεστώτος καί τήν είσαγωγήν 

δημοκρατικού πολιτεύματος, σύν τή επικρατήσει τοΰ οποίου επήλθε 

καί ή παράλυσις τής επιδράσεως τών Σπαρτιατών, καί άφηρέθη τών 

κυριωτέρων ερεισμάτων αυτών έν Πελοποννήσφ. Είς τήν έ'κπτωσιν 

δέ τοΰ αξιώματος τής Σπάρτης συνετέλεσεν ουχί όλιγώτερον, δ σει

σμός καί αί έξ αύτοΰ καταστροφαί, ώς καί ό έπακολουθήσας δεκαετής 

Μεσσηνιακός πόλεμος. 

Ή 4ν ΤΓανάγρο}, μι.άχη 

Επειδή δέ οί Φωκείς έπέδραμον κατά τών παρά τόν Παρνασσον 

Δελφικών πόλεων, ή Σπάρτη καίτοι δ Μεσσηνιακός άγων δέν είχε 

λήξει συνέλεξεν ένδεκασχιλίους καί 500 άνδρας, έξ ών χίλιοι πεντα

κόσιοι δπλίται ήσαν έκ Λακωνίας, οί δέ λοιποί είχον σταλή ύπό τών 

συμμάχων. Ή δέ αρχηγία αυτών ανετέθη είς Νικομήδην, τόν υίόν 

τοΰ Κλεομβρότου, δ'στις ήγείτο τής στρατιάς ώς επίτροπος τοΰ ανηλί

κου βασιλέως Πλειστοάνακτος τοΰ υίοΰ τοΰ Παυσανίου. Καί διελθών 

τόν Ίσθμόν ήνάγκασε τους Φωκείς νά άποδώσωσι τά κατακτηθέντα, 

άλλα κατά τήν έπάνοΒον εύρε τάς διόδους κατειλημμένας ύπό τών 

έστρατοπέδευσαν έν Τανάγρα, δπου εγένοντο ευμενώς δεκτοί ύπό τών 

Θηβαίων, εχθρών τών Αθηναίων. Προστατευόμενοι δέ οί Θηβαίοι ύπό 

τών Λακεδαιμονίων έκτισαν τόν περίβολον τών νέων τειχών, δπως 

καταστήσωσι τήν πόλιν των όρμητήριον κατά τών Αθηνών. Ήναγ

κάσθησαν δέ οί Αθηναίοι νά άντεπεξέλθωσι καί έξεστράτευσαν μετά 

τών Άργείων καί άλλων συμμάχων 14 χιλ. ανδρών καί σώμα Θεσ

σαλών ιππέων καί συνεκρότησαν προς τους Σπαρτιατας έκ τοΰ συστά

δην καί έν άναπεπταμένη πεδιάδι μάχην κρατεράν καί αίματηράν καί 

έπί τίνα μέν χρόνον ύπήρξεν αμφίρροπος, άλλ' έν τή κρισίμφ ώροι, ηύ-

τομόλησαν οί Θεσσαλοί ιππείς προς τους Σπαρτιάτας, είσηγουμένης 

ίσως τής έν Αθήναις φατρίας τών Λακωνιζόντων, καί ούτως ή μάχη 

άπέληξεν υπέρ τών Σπαρτιατών κατά τό 457 π. Χ. έ'τος καί απεχώ

ρησαν είς Σπάρτην. Διελθόντες δέ διά τής Μεγαρίδος έδήωσαν αυτήν 

τιμωρήσαντες τους Μεγαρείς, διότι είχον αποστατήσει. 

Οερίπλους τοΰ Τολμίδου. —Έμπρηομος τοΰ νεωρίου Γύ
θειον 

Οί Αθηναίοι μετά τήν άναχώρησιν τών Λακεδαιμονίων, έκστρα-

τεύσαντες κατά τών Θηβαίων ένίκησαν αυτούς καί προσείλκυσαν είς 
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τήν συμμαχίαν των τάς Βοιωτικάς πόλεις, είχον δέ νικήσει καί τους 

Λίγινήτας καί είχον περατϋ')σει τήν άνοικοδόμησιν τών σκελών τών 

τειχών, τών ένούντων τάς Αθήνας καί τόν Πειραιά καί είχεν ούτως 

έξασφαλισθή κατά ξηράν καί θάλασσαν, έν φ τά τής Σπάρτης ήσαν 

τεταραγμένα καί άπησχολοΟντο ακόμη είς τόν Μεσσηνιακόν πόλεμον 

Γότε είδε πλέον καί τής ιδίας αυτής χώρας άπειλουμένην τήν άσφά

λειαν. Διότι ό Τολμίδης ό στρατηγός τών Αθηναίων περιπλεύσας 

μετά τοϋ στόλου του τά παράλια τής Πελοποννήσου ένήργει αποβά

σεις άνευ αντιστάσεως, κυριεύσας δέ καί τήν πόλιν Γύθειον καί τά 

νεώρια τών Λακεδαιμονίων παρά τά Τρίνησα έμπρήσας, έσκόπει νά 

παρακώλυση τήν κατάπνιξιν τής αποστασίας τών Μεσσηνίων καί νά 

παράσχη εμμεσον συνδρομήν είς τους έν Ιθώμη τό Βέχατον έτος πο-

λιορχουμένους. 

Τριακονταετείς βϊϊονδαι και ή 2!πάρτη 

Οί Αθηναίοι θέλοντες νά έξασφαλίσωσι τήν έπί τών ναυτικών 

κτίσεων αυτών κυριαρχίαν θαλασσοκρατοΰντες απεφάσισαν νά θυσι-

ασωσι τάς ήπειρωτικάς κτήσεις αυτών, τάς οποίας δυσκόλως ήδύ

ναντο νά Βιαττιρώσι καί συνωμολόγησαν προς τους Σπαρτιάτας τρια

κονταετείς σπονδάς άποστείλαντες είς Σπάρτην 10 πρέσβεις, έν οίς 

ό Ανδοκίδης καί Καλλίας, γενομένου δεκτού εκατέρωθεν τοϋ δ'ρου τής 

οιατηρησεως τών πρότερον κεκτημένων, δυνάμει τοϋ οποίου άπέδωκαν 

είς τους Σπαρτιάτας τήν Νίσαιαν, τάς Πηγάς, τήν Τροιζήνα, τήν 

Άχαΐαν καί συνήνεσαν ώστε ή Μεγαρίς νά ταχθή μέ τήν συμμαχίαν 

τών Λακεδαιμονίων 445 π. Χ. Ούτω δέ ή Ελλάς ενεφανίσθη διηρη

μένη είς δύο αντίθετα κράτη, αί μέν Αθήναι ήγούμεναι παραλίων 

πόλεων καί νησιωτικών ήσαν διά τού ναυτικοΰ των κύριαι τής θαλάσ

σης, έπεκράτει δέ τό δημοκρατικόν πολίτευμα καί το Ίωνικόν στοι

χείον έν αυτή. 'ΐί δέ Σπάρτη ηγουμένη πόλεων ηπειρωτικών έδέσποζε τής 

•ηπειρωτικής Ελλάδος διά τοϋ ανωτέρου κατά ποιόν καί ποσόν στρατοΰ 

της καί έπεκράτει τό άριστοκρατικόν πολίτευμα καί τό δωρικόν στοι

χείον έν αυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'. 

ΠελΟΛΟννησιακος Πόλεμος 

(431—404 π. Χ.) 

Άλλ' οί μέν Σπαρτιάται έ'βλεπον μέ ζηλοτυπίαν καί φθόνον τήν 

αύξησιν τήν δλονέν τής δυνάμεως τών 'Λθηνών καί συνείχοντο ύπό 

φο&ου τής διατηρήσεως τής άκεραιότητος τοϋ χράτους των. Αί οε 

Αθήναι τήν έπί τών συμμάχων αυτών ήγεμ-ονίαν μετέβαλον είς δε-

σποτειαν καί ώς έκ τούτου πικρά τικούοντο παράπονα τών συμμαχιών. 

"Ενεκα δέ τούτου μικρός σπινθήρ τβύνατο νά άνάψη τήν πυρκαϊάν τού 

πολέμου. Οπως δέν έβράδυνε νά συμβή. Άφορμαί δέ υπήρξαν αί έξης: 

Ή Κόρινθος πρό πολλού εύρίσκετο εις διάστασιν προς τήν Κέρκυραν, 

διότι ώς αποικία δέν έτίμα τήν Κόρινθον ώς μητρόπολιν. Διά τοΰτο 

ότε εις Έπίδαμνον, τό νΰν Δυρράχιον, ήτις ήτο αποικία τών Κερκυ

ραίων, εξερράγη στάσις καί ή δημοκρατική μερίς έζήτησε τήν βοή

θειαν τών Κορινθίων, ούτοι προθύμως έπεμψαν τριήρεις τινάς είς βοή

θειαν, έν φ τουναντίον οι αριστοκρατικοί έζητησαν τήν βοήθειαν τής 

μ·ητροπόλεως αυτών Κερκύρας. Ούτω δέ ήλθον είς πόλεμον Κερκυ

ραίοι καί Κορίνθιοι. Άλλ' είς τόν πόλεμον τοΰτον άνεμείχθησαν υπέρ 

τών Κερκυραίων κατά παράβασιν τών τριακονταετών σπονδών και 

οί Αθηναίοι· Έν τούτφ ένίκησαν οί Κερκυραίοι καί ή Έπίδαμνος 

•ήναγκάσθη νά παραδοθή είς αυτούς. Οί δέ Κορίνθιοι εκδικούμενοι τους 

Αθηναίους έκίνησαν είς άποστασίαν τήν έν τή Χαλκιδική Χερσο

νήσφ κειμένην Ποτίδαιαν, ούσαν μέν σύμμαχον τών 'Αθηναίο)ν, άποι-

κίαν δέ τών Κορινθίων. Οί Αθηναίοι δέ πέμψαντες στρατόν καί στό

λον έπολιόρκουν τήν Ποτίδαιαν. 

Χυνέδριον εν :5;«άρτη τών :ευμμά·/ων 

Οί Κορίνθιοι δ'μως, οίτινες καί άλλως πολύ έμίσουν τους Αθηναί

ους, διότι ή κατά θάλασσαν προϊούσα αύξησις αυτών καιριώτατα είχε 

βλάψει τά εμπορικά συμφέροντα των ώς ναυτικής δυνάμεως είς το 

δυτικόν πέλαγος. Οπου οι Κορίνθιοι έπεθύμουν νά έχουν άντίρρο~ον 

προς τους Αθηναίους έπικράτησιν, έπεμψαν πρέσβεις είς Σπάρτην 

καί δεινώς κατηγορούν έν τφ συνεδρίφ τών άντιπροσώπο̂ ν τών συμ-
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μάχων τους ,Αθηναίους ώς λύσαντας τάς τριακονταετείς σπονδάς, οί 

δέ Σπαρτιάται αποχωρησάντων τών συμ,μάχων, ώς έ'θος ήν αύτοίς, 

έβουλεύθησαν κατ' ίδίαν «καί τών πλειόνο^ν έπί τό αυτό αί γνώμαι 

έ'φερον, άδικείν τε τους Αθηναίους καί πολεμητέα είναι έν τάχει (198). 

Άλλ' δ γηραιός καί συνετός Αρχίδαμος άντέστη συμβουλεύσας δ'τι 

δέν συμφέρει δ'λως άπαράσκευοι προς παρεσκευασμένους έν αφθονία 

τών προς τόν πόλεμον, διά πλοίων, χρηματο^ν, ίππων, άλλα νά έπι-

χειρήσωσι διά διαπραγματεύσεων μετριοπαθών, άλλ' αξιοπρεπών, προς 

έπανόρθο^σιν τών αδικημάτων καί συγχρόνως νά παρασκευασθώσι. Τε

λευταίος ό'μως ήγόρευσεν ό "Εφορος Σθενελαΐδας ύποστηρίξας δ'τι τών 

Αθηναίων μή άντειπόντων είς τά άποΒοθέντα αδικήματα καί επομέ

νως δμολίγησάντων αυτά, οί Σπαρτιάται ωφειλον άνευ σκέψεων καί 

αναβολών νά πολεμ-ήσωσιν υπέρ τών συμμάχων αδικούμενων καί νά 

μή άφήσωσι τους αντιπάλους νά γίνωσι μάλλον ισχυροί. Υπέβαλε δέ 

το ζήτημα είς την άπόφασιν τής εκκλησίας αποφαινομένης κατά τόν 

νόμον διά βοής καί ούχι διά ψήφου. Καίτοι δέ ή υπέρ τοΰ πολέμου 

κραυγή ύπήρξεν ισχυρότερα προσεποιήθη δτι δέν διέκρινε τήν βοήν 

σαφώς καί διέταξε τόν διαχωρισμόν τής εκκλησίας, ειπών: «δτφ 

μέν υμών, ώ Λακεδαιμόνιοι, δοκοΰσι λελύσθαι αί σπονδαί άναστάτω 

είς εκείνο τό χωρίον, δ'τφ δέ μή δοκοΰσιν είς τά έπί θάτερα» (199). 

Μετά ταΰτα προσκαλέσαντες καί πάλιν είς τήν έκκλησίαν τους άπο-

χωρήσαντας αυτής συμμάχους άνεκοίνωσαν τήν άπόφασιν, προσθέ

σαντες δ'τι θέλουσι παρακαλέσει τους πάντας συμμάχους, δπως άπό 

κοινής σκέψεως έπιχειρήσωσι τόν πόλεμον, έάν έγκριθή. "Εσπευσαν 

δέ καί ήρώτησαν πρό πάντων καί τόν έν Δελφοίς θεόν Απόλλωνα 

«εί πολεμοΰσιν άμ.εινον έ'σται», ό δέ άπήντησεν: «δ'τι κατά κράτος 

πολεμοΰσι νίκην έσεσθαι καί αυτός έφη ξηλλήψεθαι (βοηθήσαι) καί 

προκαλούμενος καί άκλητος». Μετ' ολίγον δέ χρόνον συνήλθον αύθις 

οί σύμμαχοι έν Σπάρτη καί τελευταίον τών Κορινθίων καί πάλιν άγο-

ρευσαντων καί παροτρυνάντων έκ παντός τρόπου τους Σπαρτιάτας, 

ούτω ύπέζσ^λον τό ζήτημα είς ψηφοφορίαν καί οί πλείονες σύμμαχοι 

έψήφισαν τόν πόλεμον, δ'στις έπί μίαν γενεάν ανθρώπων διήρεσεν Ολον 

τό Έλληνικόν εί ςδύο αντίθετα μέρη, διέσεισεν έκ θεμελίων δ'λην 

τήν Ελλάδα άπ' άκρου είς άκρον, παρώξυνεν είς σφοδρότητα τά πά

θη, τα τε ευγενέστατα καί τά άγριώτατα, καί ανέδειξε μεγάλας άρε-

(198) Θουκ. Α' 79. (199) Θουκ. Α' 87, 
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τάς καί μείζονας κακίας καί διά τής εξαντλήσεως τών υλικών καί 

ηθικών δυνάμεων παρεσκεύασε τήν παρακμήν τοΰ αρχαίου Ελλη

νισμού, 

Πρώτηηερίοδος τοΰ πολέμου 

(431—421 π. Χ.) 

Οί Σπαρτιάται άν καί απεφασίσθη δ πόλεμος δέν έσπευσαν είς τήν 

κήρυξιν αύτοΰ, τό μέν διότι ήθελον νά κερδίσωσι καιρόν χάριν τών πα

ρασκευών εαυτών καί τών συμμάχων, τό δέ δπως έ'χωσιν υπέρ εαυτών 

πάντα τά προσχήματα καί τάς δικαιολογίας. Δι' δ εστελλον είς Αθή

νας επανειλημμένως και ήγειρον αξιώσεις καί ύπέβαλον κατηγορίας, 

καί κατ' αρχάς άπήτησαν νά έξορίσωσι τους Άλκμαιωνίδας, τους 

ιερόσυλους ώς φονεύσαντας τους όπαΒούς άλλοτε τοΰ Κυλωνος, τους 

καταφυγόντας είς τόν έν Άκροπόλει βωμόν τής Αθηνάς, καί ό'ντας άσυ-

λους καί απαραβίαστους, τοΰτο δέ ήτο τό Κυλώνειον άγος. 

Ό σκοπός δέ τής αξιώσεως ταύτης ήτο νά έκδιωχθή έξ Αθηνών δ 

Περικλής ώς Άλκμαιωνίδης ών έκ μ.ητρός, διότι «δυνατώτατος ών 

τών καθ' εαυτόν καί άγων τήν πολιτείαν ήναντιοΰτο πάντα τοίς Αακε-

δαιμονίοις καί ούκ εϊα ύπείκειν, άλλ' είς τόν πόλεμον ώρμα τους Αθη

ναίους» (200). 

Συγχρόνως δέ ή άξίωσις είχε καί τόν σκοπόν νά καταστήση έχθρι

κόν προς τόν Περικλέα τό ίερατικόν στοιχείον. Άλλ' είς τήν άξίωσιν 

ταύτην άντέταξαν οί Αθηναίοι δ'τι έ'πρεπε καί οί Λακεδαιμόνιοι νά άπε-

λάσωσι τό άγος τοΰ Ταινάρου, δ'τε δηλαδή έπί τής προδοσίας τοΰ Παυ

σανίου τους καταφυγόντας είς τό έν Ταινάρφ ιερόν τοΰ Ποσειδώνος 

είλωτας άπαγαγόντες έφόνευσαν, ώς καί τό άγος τής Χαλκιοίκου 

Αθηνάς, δ'τε δηλαδή δ Παυσανίας μέλλων νά συλληφθή κατέφυγεν 

ίκέτης είς τόν ναόν τής Χαλκιοίκου Αθηνάς καί κλεισθείς εξήχθη δτε 

άπέθνησκεν έτι έμπνους ών (201)· ό'περ έθεωρήθη άγος καί ύπό τοΰ 

Δελφικού μαντείου, έξ ου ένομίζετο δ'τι προήλθεν ό φοβερός σεισμός 

καί ή αποστασία τών Ειλώτων καί Μεσσηνίων. Έπι δέ τής δευτέρας 

πρεσβείας οί Σπαρτιάται ήξίωσαν παρά τών Αθηναίων τήν λύσιν τής 

πολιορκίας τής Ποτίδαιας, τήν άπόδοσιν αυτονομίας είς τήν Αί'γιναν, 

(200) Θουκ. Α' 127. (201) Θουκ. Α' 134. 
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κατ' εξοχήν δέ ήξίουν νά άνακαλέσωσι τό περί Μεγαρέων ψήφισμα, 

καθ' δ άπεκλείοντο οί Μεγαρείς τών λιμένων τοΰ κράτους τών Αθη

νών καί τής αγοράς τής Αττικής, έξαρτήσαντες έκ τής τελευταίας 

αξιώσεως τόν πόλεμον ή τήν είρήνην. Οί δέ Αθηναίοι έδικαιολόγησαν 

τήν προς τους Μεγαρείς διαγωγήν των διά τών αδικιών, άς είχον 

ύποστή ύπό τών Μεγαρέων. Τέλος δέ τρείς επιφανείς πρέσβεις τών 

Σπαρτιατών έ'φερον τελεσίγραφον έν Αθήναις άξιοΰντες δ'πως άφήσω

σι τους "Ελληνας αυτόνομους αποδίδοντες τήν έλευθερίαν είς τους 

συμμάχους. Εξέλεξαν δέ τήν άξίωσιν αυτήν ώς σύνθημα τοΰ πολέμου, 

διότι αύτη έμελλε νά φανή είς τους "Ελληνας πολύ άφιλοκερδής καί 

πολύ μεγάθυμος καί επομένως ήθελεν έφελκύσει υπέρ εαυτών τήν 

συμπάθειαν τών Ελλήνων καί κατά τών Αθηναίων τήν άντιπάθειαν. 

Έ ν δέ ταίς Αθήναις διηρέθησαν αί γνώμαι, άλλ' έξενίκησεν ή τοϋ 

Περικλέους γνώμη κατόπιν τής περισπούδαστου είς σύνεσιν, είς δύ

ναμιν καί είς πειθώ δημηγορίας του καί απήντησε διαρρήδην αρνητι

κώς μόνον δεχόμενος δίκας έπί τοίς ίσοις καί δμοίοις καί έκτοτε πλέον 

οιεκοπη πάσα διαπραγμάτευσις, αί δέ σπονΒαΙ έθεωρήθησαν λελυμέ-

ναι καί συμμαχία κοινή δέν υπήρχε πλέον έν Ελλάδι. 

Τόν σπινθήρα δέ τής επικείμενης πυρκαϊάς τοΰ πολέμου ήναψαν 

οί Θηβαίοι, οίτινες βλέποντες τόν πόλεμον έπικείμενον ηθέλησαν νά 

προλάβωσι τους Πλαταιείς, συμμάχους τών Αθηναίων καί συνενοη-

θέντες μετά τών έν Πλαταιαίς ολιγαρχικών κατ' Άπρίλιον τοΰ 431 

είσήγαγον νύκτωρ είς Πλαταιάς 300 άνδρας καί προσεκάλεσαν τους 

Πλαταιείς νά έπιστρέψωσιν είς τήν συμμαχίαν τών Βοιωτών. Άλλ' 

οί Πλαταιείς διαγνόντες δ'τι ήσαν ολίγοι έπέπεσον κατ' αυτών καί 

τους μέν έξέβαλον, 180 δέ έξ αυτών συλλαβόντες έθανάτωσαν άπαν-

θρώπως καί δολίως καί ούτως ήρξαντο εκατέρωθεν έχθροπραξίαι διά 

προδοσίας καί δολοφονίας, προμήνυμα τών αποτελεσμάτων τοΰ απαί

σιου τούτου πολέμου. "Αμα δέ τή άφίξει τών αγγελιών περί τών έν 

Πλαταιαίς συμβάντων, εκλήθησαν οί σύμμαχοι τής Σπάρτης ό'πως 

αποστειλη έκαστος είς τόν Ίσθμόν τά δύο τρίτα τοΰ στρατοΰ του. Ε

κεί δε άναλαβών δ βασιλεύς Αρχίδαμος τήν άρχηγίαν καί βραδέως 

προχωρών έ'φθασεν είς τόν δήμον Αχαρνών τής 'Αττικής, διελθών διά 

τής Έλευσίνος καί τοϋ Θριασίου πεδίου, τάς οποίας χώρας έλεηλάτη-

σεν. Εκεί δέ στρατοπεδεύσας ήρχισε τάς δηώσεις· Οί δέ εντός τών 

τειχών έγκεκλεισμένοι ίδιοκτήται, οίτινες είχον κάποιαν ελπίδα δτι δ 

Αρχίδαμος δέν θά είσήρχετο είς τήν 'Αττικήν καί δ'τι θά ύπεχώρει ώς 

επραξεν άλλοτε ό Πλειστοάναξ, ώς είδον δ'τι κατεστρέφοντο αί οίκίαι 
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αυτών και αι επαύλεις, τά καρποφόρα δένδρα, αί συγκομιδαί των νά 

κοπτωνται καί νά πυρπολώνται ήγανάκτουν σφόΒρα καί ώργί'ζοντο 

κατά τοΰ Περικλέους ουδέν πράττοντος προς άμυναν. Ό δέ Περικλής 

έλεγεν: "Αφετε τά δένδρα υμών νά καίωνται καί νά κο

πτωνται, ταχέως πάλιν φύονται, άλλ' ή πόλις δέν εί

ναι εύχολον νά τύχη πάλιν ανδρών δ'ταν φονευθώσι». Καί 

ό μέν Αρχίδαμος διατρίψας 30 — 40 ημέρας είς Άττιχ.ήν 

απεχωρησεν είς Πελοπόννησον πιθανώς βιασθείς νά σπεύση προς ύπε

ράσπισιν τής Πελοποννήσου,άφ' ου είδεν δ'τι στόλος τών Αθηνών έξ 

100 τριηρών περιπλεύσας τήν Πελοπόννησον προσέβαλε τήν Μεθώ-

νην, την όποιαν δ'μως έ'σωσεν ή έτοιμότης τοΰ Σπαρτιάτου Βρασίδα, 

Εκείθεν δέ ενωθείς ό στόλος μετά τών 50 τριηρών τών συμμαχούν 

Κερκυραίων προσήγγισεν είς διάφορα παράλια δηών καί καταστρέφο>ν 

καί αποδίδων τά αντίποινα, ίδίως δέ κατά τά παράλια τής "Ηλιδος. 

Περί δέ τά τέλη τοΰ Σεπτεμβρίου έπανελθών δ στόλος είς Αθήνας 

διέτριψε περί τους τρείς μήνας. Επειδή δέ ή Αίγινα είχεν έπίκαιρον 

θέσιν, οί δέ Αίγινήται αντίπαλοι τσαν τών Αθηναίων, έξέβαλον αυ

τούς εκείθεν καί μετεκόμισαν σύν γυναιξί καί τέκνοις είς Πελοπόν

νησον, οπού οι Σπαρτιάται έδωκαν είς αυτούς τήν Θυρέαν προς οίκη-

σιν. Είσέβαλον καί είς τήν Μεγαρίδα καί προύξένησαν δεινήν λεηλα-

σίαν. 

Εισβολή Αρχιδάμου εις '.%ττικήν 

Κατά τάς αρχάς δέ τοΰ Απριλίου τοΰ επομένου έτους 430 π. Χ. 

ό Άρχίδα]Λος ηγούμενος άπάσης τής πεζικής δυνάμεως τής Πελο

ποννήσου είσήλασεν αύθις είς τήν 'Αττικήν καί επεχείρησε τήν ολο

σχερή αυτής δήίοσιν μ.έχρι Ααυρείου έν διαστήματι 40 ήμερώ^' κα·. ή 

Αττική ήρημώθη τών κατοίκων κεκειλσμένων εντός τών τειχών. Τό

τε,δέ επήλθε κατ' αυτών νέα συμφορά ανεξάρτητος παντός ανθρωπί

νου υπολογισμού, δ φοβερός καί γνωστός έν τή Ίστορία λοιμός, δστις 

εύρε τά πάντα παρεσκευασμένα είς τεραστιαν αύτοΰ έξάπλωσιν έν άκα-

ρεί, τής οποίας τήν περιγραφήν παρέχει δ Θουκυδίδηί (202). Πλην 

τής έ'ξωθεν καταστροφής έπασχον δεινοτέραν φθοράν οί Αθηναίοι υπο

κύπτοντες είς τήν νόσον ώς άοπλα σφάγια, πάσα εμπορική έπικοινω-

(202) Β' 48. 
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νία είχε παύσει καί αί τιμαί τών επιτηδείων είχον ύπεραυξηθή καί ή 

Σπαρτιατική φατρία έπέρριπτε τήν συμφοράν είς τόν Περικλέα, ώς 

α'ίτιον τοΰ πολέμου καί ώς Άλκμαιωνίδην ένεχόμενον, είς τό Κυλώ

νειον άγος καί δ'τι δ λοιμός είναι έ'ργον τοϋ Απόλλωνος συμμαχοΰντος 

προς τους Σπαρτιάτας, άφ' ού ή Πελοπόννησος σύμπασα ητο άπηλ-

λαγμέντι τοΰ λοιμοΰ. Κατηγόρησαν λοιπόν τόν Περικλέα καί καθή-

ρεσαν αυτόν τής αρχής δ'τε καί άπέθανεν ύπό τής νόσσου δ πρεσβύτε

ρος αύτοΰ υιός, ή αδελφή του καί πλείστοι εγγύτατοι συγγενείς αύ

τοΰ καί άφωσιωμένοι εκλεκτοί φίλοι καί τέλος αυτός ό νεώτερος υιός 

του Πάραλος. Καί εξερράγη τότε δ ακλόνητος καί απαθής ούτος εις 

γόους καί μέχρι τρυγός έ'πιε τό ποτήριον τό πικρόν τής συμφοράς, άλλα 

ταχέως δ δήμος έπόθησεν αυτόν καί έπανέφερεν είς τήν αρχήν. Οί δέ 

Σπαρτιάται φοβηθέντες μή προσβληθώσιν ύπό τοΰ λοιμοΰ άπήλθον. 

Τέλος δέ καί δ Περικλής προσβληθείς ύπό τοΰ λοιμοΰ απέθανε τώ 

429 π. Χ· 

Τό δέ τρίτον έ'τος τοΰ πολέμου χατά Μάρτιον 429 π. Χ. οί Λακε

δαιμόνιοι έστράτευσαν καί έπολιόρκησαν τάς Πλαταιάς, τάς οποίας 

μετά διετή πολιορκίαν έκυρίευσαν καί αποδίδοντες τά αντίποινα είς 

τους Πλαταιείς διά τήν Βολοφονίαν τών 180 αιχμαλώτων Θηβαίων, 

έφόνευσαν πάντας τους 200 παραδοθέντας υπερμάχους Πλαταιείς 

και 25 Αθηναίους, έξηνδραπόδισαν δέ τάς γυναίκας καί τήν πόλιν 

παρέδωκαν είς τους αμείλικτους Θηβαίους, οίτινες κατέσκαψαν μέχρις 

εδάφους αυτήν κατά τό θέρος τοΰ 427 π. Χ. 

Κατάληψις της Πύλου 

Κατά τό έ'αρ τού 425 ε&Βομον τοΰτο έτος τοΰ πολέμου οι Σπαρτι

άται ύπο τον βασιλέα Άγιν είσέβαλον κατά τό σύνηθες σχέδιον είς 

την 'Αττικήν έπί 15 μόνον ημέρας, διότι ήναγκάσθησαν νά απέλθω· 

σιν ύπο τοΰ έξης απρόοπτου συμβάντος: 42 νήες ύπό τους στρατηγούς 

τών Αθηναίων Εύρυμέδοντα καί Σοφοχλέα πλέουσαι είς Σικελίαν, όπως 

βοηθήσωσι τους οπαδούς τών Αθηναίων, άφ' ου διήλθον πρώτον έκ 

Κέρκυρας ύποστηρίξασαι τους εκεί δημοκρατικούς, έστάθμευσαν πρό 

τής Πύλου ένεκα τρικυμίας, δ δέ έξοχος στρατηγός τών Αθηναίων 

Δημοσθένης, όστις επέβαινε τοΰ στόλου ώς απλούς ιδιώτης, κατέλαβε 

μ.ετα πέντε πλοίων την Πύλον, άφ' ου πρώτον ώχύρωσαν αυτήν καί 

απέπλευσαν. Οί δέ Σπαρτιάται μαθόντες τά συμβάντα έπεμψαν στό

λον και προσέβαλον τόν Δημοσθένην κατά ξηράν καί θάλασσαν, συγ-
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χ^ρονως δε άπεβίβασαν τετρακόσιους ε'ίκοσιν δπλίτας έκ τών αρίστων 

Σπαρτιατών έπί τής έμπροσθεν τοΰ λιμένος τής Πύλου κειμένης νή

σου Σφακτηρίας. Έ ν φ δέ ή μικρά φρουρά τοΰ Δημοσθένους άντέτασσε 

κραταιάν άμυναν, αί έν Ζακύνθφ εύρισκόμεναι 50 νήες τών Αθηναί

ων είδοποιειθείσαι εγκαίρως έφθασαν είς έπικουρίαν τών Αθηναίων 

•και προσβαλοΰσαι τόν στόλον τών Σπαρτιατών, άλλας μέν τών νηών 

έκυρίευσαν, άλλας δέ εξώθησαν είς τήν ξηράν, τους δέ 420 Σπαρτι

άτας έπολιόρκησαν έν Σφακτηρία. Τοΰτο μαθόντες οί Σπαρτιάται απε

φάσισαν νά καταβώσιν αμέσως οί "Εφοροι είς τό στρατόπεδον καί άπο-

φασισωσι περί τοΰ πρακτέου, δ,τι άν κρίνωσι, φθάσαντες δέ εκεί 

και πεισθέντες δτι δέν υπάρχει τρόπος σωτηρίας τών πολιορκουμένων, 

έδέχθησαν άνακωχήν έπί βαρυτάτοις δ'ροις. Πάσαι αί τριήρεις δπου-

όήποτε εύρισκόμεναι είς τους λιμένας τής Λακωνικής, 60 τόν αριθ

μόν, παρεδόθησαν είς τους Αθηναίους μέχρι τής επιστροφής τών πρέσ

βεων έξ Αθηνών. Οί δέ Αθηναίοι άντι τούτζου επέτρεψαν είς τους Λα

κεδαιμονίους τήν είς τήν νήσον είσαγωγήν τροφίμων ποσοΰ ώρισμένου 

καθ' έκάστην. Οί πρέσβεις δέ τών Σπαρτιατών μεταβάντες είς Αθή

νας έπρότειναν είρήνην έπί τή άποδόσει τών πολιορκουμένων. Αί προ

τάσεις αύται έντιμοι μέν διά τους Σπαρτιάτας, συμφορώταται δέ διά 

τους Αθηναίους, διότι έξήρχοντο νικηταί καί τροπαιούχοι, άσυνέτως 

δέν εγένοντο δεκταί ύπό τοΰ δήμου παραπλανηθέντες ύπό τοΰ δημα

γωγού Κλέωνος νά ζητήσωσι πόλεις, αίτινες δέν ανήκον είς τους 

Σπαρτιάτας, άλλ' είς τους συμμάχους των. Μετά είκοσιν ήμερων 

λοιπόν άνακωχήν ήρχισαν καί πάλιν αί έχθροπραξίαι περί τήν Πύλον 

καί οί στρατηγοί τών Αθηναίων παρασπονδήσαντες δέν άπέδωκαν 

τάς τριήρεις έπί τή προφάσει δτι είχον παραβή οί Λακεδαιμόνιοι τήν 

άνακοίχήν και ή πολιορκία παρετείνετο, διότι τολμηροί είλωτες ύπό 

γενναίο^ν αμοιβών ένθαρρυνόμενοι κατώρθωσαν νά είσάγωσιν έκ δια-

λειμμ.άτων τροφάς, καθίστατο δέ επίπονος εις τους Αθηναίους πάσ

χοντας έξ ελλείψεως τροφών καί ύδατος καί οί Αθηναίοι ώργίζοντο 

κατά τοΰ Κλέο^νος, ώς αιτίου τής απορρίψεως τών προτάσεων περί 

ειρήνης τών Σπαρτιατών, ό δέ Κλέων κατηγόρησε τους στρατηγούς 

έπί δειλία καί ανέλαβε καυχηθείς νά φέρη εντός είκοσιν ήμερων ζών

τας είς Αθήνας ή νά φονεύση τους πολιορκουμένους καί ή τύχη ηύ-

νόησεν, ώστε νά έκπληρωθή ή αλαζονική ύποσχεσις τοΰ δημαγωγού, 

διότι κατ' έκείνας τάς ημέρας πυρκαϊά εκραγείσα κατέκαυσε μέγα μέ

ρος τοΰ δάσους τής Σφακτηρίας, δ δέ Δημοσθένης είχε παρασκευάσει 

πάντα τα απαιτούμενα διά τήν εφοΒον. "Οτε δέ εφθασεν δ Κλέων καί 
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ήνώθττ] μετά τού Δημοσθένους προσέβαλον πανταχόθεν τους Σπαρτιά

τας, τους άποβάντας είς Σφακτηρίαν, καί ήναγκάσθησαν νά παραδο-

θώσι τόν αριθμόν 292, διότι άλλοι 128 είχον φονευθή, οίτινες καί 

άπήχθησαν είς Αθήνας καί έφυλακίσθησαν, μείναντες έν τή νήσφ 

άποκεκλεισμένοι έπί 72 ημέρας. 

'Άν καί οί Σπαρτιάται πιεζόμενοι δεινώς από τ"ής Πύλου /,αί τής 

Σφακτηρίας, θέλοντες δέ καί νά άναλάβωσι καί σώσωσι τους άνδρας 

των έζητησαν επανειλημμένως είρήνην, δέν έπέτυχον, διότι δ δημα

γωγός Κλέων παραπείθων τους Αθηναίους έκώλυε τήν σύναψιν τής 

ειρήνης, προσέτι δέ οί Αθηναίοι καταλαβόντες τά Κήθυρα καί όρμη

τήριον αυτήν καταστήσαντες, έχοντες καί τήν Πύλον καί συνεργούς-

τους Μεσσηνίους διαρκώς έδήουν τά παράλια καί άπήγον τους είλω

τας καί νέον Μεσσηνιακόν πόλεμον παρεσκεύαζον. 

θρίαμβος Βρασίδου 

Ούτω δέ οί Σπαρτιάται εύρίσκοντο έν δεινή θέσει, έξ ής έξήγαγεν 

αυτούς Βρασίδας ό Τέλλιδος, δ'στις πολ}.ά-/,ις εΐχεν άρ^στεύσει κατά 

τον πόλεμον ώς δευτερεύων στρατηγός καί είχεν αποκαλύψει στρατι-

ωτικάς άρετάς υπέροχους καί ούχι συνήθεις, άλλα καί πολιτικάς άρε

τάς έξαιρετικάς καί ανεδείχθη μεγαλεπήβολος άνήρ καί ακριβώς διά 

ταΰτα δέν ήτο αρεστός είς τους διευθύνοντας τά τής Σπάρτης ολιγαρ

χικούς, διότι έθεώρουν αυτόν έπικίνδυνον είς τήν όλογαρχίαν των. 

Επειδή οε δ Βρασίδας πάντοτε προς τους συμμάχους προσεφέρθη είλι-

κρινώς και χρηστώς, είχε προσελκύσει τήν εύνοιαν καί τήν έμπιστο

σύνην αυτών, ού μήν άλλα καί έφαίνετο πανελλήνιος, καί παρά τήν 

άνατροφήν, ήν παρείχε τό Σπαρτιατικόν πολίτευμα, λίαν μεγαλοφυής 

καί εύγλωττος. 'ύνόμαΧ,ον δέ αυτόν διά τήν άνδρείαν του Αχιλλέα 

τού Πελοποννησιακοΰ πολέμου. Τό πρώτον δέ πολεμικόν αύτοϋ Ιργον, 

δείγμα τής μεγίστης ανδρείας του, ητο δ'τε κατά τό 431 οί Αθηναίοι 

έπολιόρκουν τήν Μεθώνην τής Λακωνίας, ό Βρασίδας τυχών είς τά 

περίχωρα, οιασχίσας τό στρατόπεδον τών Αθηναίων έρρίφθη μετά 

σαλπιγκτών είς τήν πόλιν, ήτις ύπ' ολίγων ανδρών έφρουρείτο, ολί

γους δέ πολεμιστάς άπολέσας καί τήν Μεθώνην έ'σωσε καί έν Σπάρτη 

επηνεθη ώς πρώτος τών ανδρείων. 

Ως λοιπόν ό Δημοσθένης διά τής καταλήψεως τής Πύλου καί 

τής μεταθεσεως τών πολεμικών επιχειρήσεων είς αυτήν τήν χώραν 

τών Λακεδαιμονίων κατέφερε καιριώτατον τραύμα, οΰτω καί δ Βρασί-
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δας τολμηρότατα διά ξηράς μετέφερε τό θέατρον τοΰ πολέμου εις τάς 

περί τά παράλια τής Μακεδονίας συμμάχους πόλεις τών Αθηναίων, 

άφ' ού μάλιστα ό βασιλεύς τής Μακεδονίας Πέρδικας καί οί κάτοικοι 

τής Χαλκιδικής ζητήσαντες τήν έπικουρίαν τής Σπάρτης, τόν Βρα-

σίδαν υπέδειξαν ώς άρχηγόν τής επιχειρήσεως καί διότι ένέπνεεν ή 

φήμη αύτοΰ μεγάλην έμπιστοσύνην καί διότι ίσως έγένετο έκ συνενο-

ήσεως. Τά δέ τέλη τών Λακεδαιμονίων ανέθεσαν μέν είς αυτόν την 

έπιχείρησιν, άλλ' ύποβλέποντες, ώς εϊπομεν, αυτόν δέν παρέσχον άπο-

χρώσαν δύναμιν προς τήν σοβαρότητα τοΰ έ'ργου καί παρέδωκαν είς 

αυτόν μόνον 700 όπλίτας έκ τών ειλώτων, έστρατολόγησε δέ καί αυ

τός περί τους χιλίους άλλους Πελοποννησίους έκ τών άποσταλέντων 

άπό τής Χαλκιδικής χρημάτων. Μέ τήν μικράν ταύτην δύναμιν τών 

1700 δπλιτών άναχωρήσας δ Βρασίδας τό έ'αρ τοΰ 424 π. Χ. καί διά 

τής Θεσσαλίας κατόπιν πολλών δυσκολιών, άς αντεπεξήλθε μετά πολ

λής τόλμης καί συνέσεως εφθασεν είς Μακεδονίαν καί ενωθείς μετά 

τοΰ Πέρδικα άπέσπασεν άπό τών Αθηνών πολλάς πόλεις καί έπέτυ

χεν εξόχως σπουΒαίαν έπιτυχίαν κυριεύσας τήν κυριωτάτην κτήσιν 

τών Αθηνών, τήν Άμφίπολιν. Αί έπιτυχίαι δέ αύται τού Βρασίδα κα-

τετάραξαν τους Αθηναίους, άλλ' ούτοι δημαγωγούμενοι ύπό τοΰ Κλέ

ωνος άντι νά στρέψωσι τήν δλην των προσοχήν είς τόν άπό τής Χαλ

κιδικής κίνδυνον. Οστις ήδύνατο νά έπεκταθή καί είς τάς νήσους, απε

φάσισαν κατά τά μέσα τοΰ 424 π. Χ. νά άνακτήσωσι τάς Βοιωτικάς 

πόλεις καί μετά στρατοΰ 75 χιλ. ψιλών καί 7 χιλ. όπλιτών ύπό τόν 

στρατηγόν Ίπποκράτην κατέλαβον τό Δήλιον, λιμένα τής Ταναγρι-

κής, πλησίον τών Αττικών συνόρων, άλλα πρίν όχυρωθώσι προσεβλή

θησαν ύπό τών Βοιωτών καί είς μάχην πεισματωδεστάτην και λίαν 

φονικήν ήττήθησαν οί Αθηναίοι κατά κράτος, άποβαλόντες πολλας 

•χιλιάδας ανδρών. 

Μετά δέ τήν καταστρεπτικήν ταύτην ήτταν οί Αθηναίοι, καί 

τήν άποστασίαν τών συμμαχίδων πόλεων, έπικρατήσαντος τοϋ συνε

τού στρατηγού αυτών Νικίου, απεφάσισαν νά έλθωσιν είς λογούς εί-

ρήνηςπρό τοΰ νά κρημνισθή τό οικοδόμημα τών προτέρων επιτυχιών. 

Ή δέ Σπάρτη επιθυμούσα νά ανάκτηση τους κρατουμένους έν Αθή

ναις άνδρας της καί ή ολιγαρχία αυτής μή βλέπουσα ευχαρίστως τά 

κατορθώματα τοϋ Βρασίδα, δι' ό καί άπεποιήθη νά πέμψη εσχάτως ζη-

τηθείσαν οιανδήποτε έπικουρίαν, απεδέχθη τάς προτάσεις καί συνωμο-

λογήθη έν αρχή τοϋ έτους 423 ανακωχή ενός έτους. 
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Άλλ' αί μέν πόλεις τής Χαλκιδικής ή μία μετά τήν άλλην διά 

τήν πολεμικήν έμπειρίαν τοϋ Βρασίδου καί τους μ,ειλιχίους αύτοϋ τρό

πους καί τήν χρηστήν πολιτείαν αύτοΰ εξτικολούθουν άφιστάμεναι. Ό 

δέ Βρασίδας δέν έπείθετο νά εγκατάλειψη αυτούς απροστάτευτους πα

ραβαίνων τάς προς αυτούς προτέρας επαγγελίας. "Ενεκα τούτου δέ 

οί φιλοπόλεμοι Αθηναίοι δέν έφρόντισαν περί τής ειρήνης καί τό έ'τος 

τής ανακωχής παρήλθεν άπρακτον. Οί δέ Λακεδαιμόνιοι έστειλαν 

άξιόλογον έπικουρίαν προς τόν Βρασίδαν, ήτις δ'μ.ως δέν εφθασεν είς 

Μακεδονίαν, κωλυθείσα ύπό τών Θεσσαλών τή ενεργεία τοΰ Περδίκα 

διχονοήσαντος έν τφ μεταξύ προς τόν Βρασίδαν Τότε δέ πάλιν δ δη

μαγωγός Κλέων κατακρίνων τους Αθηναίους στρατηγούς ώς ανικά

νους, έπεισε τάς Αθήνας νά πέμψωσιν αυτόν, οί μέν συνετοί τών Α 

θηναίων έπί τή έλπίδι νά άπαλλαγώσιν αύτοΰ, οί δέ πολλοί τοΰ δήμου 

έπι τή πεποιθήσει δτι θά νικήση ώς καί έν Πύλφ. Κατά τόν Αύγου

στον δέ τοΰ 422 μετά αξιόλογου στρατοΰ καί 30 τριηρών πλεύσας είς 

Μακεδονίαν καί συγκροτήσας μάχην προς τόν Βρασίδαν παρά τήν 

Αμφίπολιν υπέστη έπονείδιστον ήτταν καί αυτός φονευθείς, έν ώ 

ίφευγεν αίσχρώς, άποβαλών έξακισχιλίους άνδρας, έν φ οί Πελοπον

νήσιοι, λέγεται, δ'τι άπέ&αΧον μόνον 7 άνδρας, ούτω λαμπρώς γενομέ

νης τής νίκης τοϋ Βρασίδου. Άπέθανεν δμως καί δ Βρασίδας ενΒοξον 

θάνατον, καθ' δν χρόνον έξησφάλισε τήν νίκην καί έτιμήθη ύπεραν-

θρώπως διά τήν βαθυτάτην έντύπωσιν, ήν έπροξένησαν είς τους "Ελ-

νας αί πολλαπλαί αύτοΰ άρεταί. Πάντες δέ οί σύμμαχοι σύν δπλοις 

προέπεμψαν τόν νεκρόν αύτοΰ καί έθαψαν Βτιμοσία έν τή άγορςί τής 

Αμφιπόλεως. Οί δέ Άμφιπολίται περιφράξαντες τό μνημείον αύτοΰ 

έτίμησαν έ'κτοτε αυτόν ώς ήρωα δι' αγώνων καί θυσιών ετησίων καί 

σωτήρα οίκιστήν τής πόλεως άνηγόρευσαν. Οί δέ Σπαρτιάται τους 

μετά τού Βρασίδα συμπολεμήσαντας είλωτας καί μετά τοϋ Κλεαρί-

δου έπανελθόντας άπηλευθέρωσαν καί έδωκαν τό δικαίωμα νά κατοι-

κώσιν δπου θέλουσιν. Εκλήθη δέ δ Βρασίδας διά τάς πολεμικάς άρε

τάς του δ Άχιλλεύς τοΰ Πελοποννησιακού πολέμου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (421—413 Π. Χ.) 

ΛΓικίειος ειρήνη «εντηκονταέτης και συμμαχία 

Χηάρτης Α θ η ν ώ ν 

Εκλιπόντος δέ οΰτω αίσχρώς τοΰ Κλέωνος ή ειρηνική μερίς τοΰ 

Νικίου έπεκράτησεν έν Αθήναις καί έλθών ούτος εις διαπραγματεύ-
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Λεωνίδας ό βασιλεύς της Σπάρτης. 
(σελ. 169) 
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σεις προς τόν φίλον επίσης τής ειρήνης βασιλέα τής Σπάρτης Πλει-

στοάνακτα κατώρθωσε τό έ'αρ τοΰ 421 π. Χ. νά συναφθή ειρήνη πεν

τήκοντα ετών. Ό Πλειστοάναξ δέ ούτος ήτο υίός τοΰ βασιλέως Παυ

σανίου, τοΰ οποίου Πλειστοάνακτος πρό πολλών ετών τήν άπειρίαν 

εκμεταλλευθείς δ Περικλής καί τήν φιλοχρηματίαν τοϋ Εφόρου Κλε-

ανδρίδου, δν οί "Εφοροι είχον συναποστείλει ώς σύμβουλον τοΰ νεαρού 

βασιλέως, παρέπεισεν αυτόν δ'πως άποσύρη τήν Π ελοποννησιακην 

στρατιάν έξ Αττικής άνευ αξίων λόγου εχθροπραξιών. Τούτον δέ οί 

Λακεδαιμόνιοι είχον καταδικάσει διά ταΰτα καί έπί 10 έ'τη έ'μενεν 

εξόριστος ίκέτης τοΰ Λυκαίου Διός έπί τ-ής κορυφής τοϋ ομωνύμου Ο

ρους τής Αρκαδίας, τελευταίον δέ τόν είχον καταγάγει έπί τοΰ βασι

λικοϋ θρόνου καί μετά τόσας περιπέτειας σφόδρα έπεθύμει τήν είρήνην, 

•ήτις ώνομάσθη Νικίειος ειρήνη καί ήτις έπεκυρώθη μέν έν Σπάρτη, 

κατά πλειονοψιηφίαν δμως τών συμμάχων, διότι οί Βοιωτοί, οί Ηλεί

οι, οί Κορίνθιοι καί οί Μεγαρείς ήρνήθησαν νά συναινέσωσιν ώς μή 

ικανοποιούμενοι διά ταύτης. 

Επειδή δέ ένεκα τής δυσαρέσκειας ταύτης έπήλθεν ή διάλυσις 

τής συμμαχίας τών Σπαρτιατών καί διείδον έπικίνδυνον άπομόνωσιν 

οί Σπαρτιάται, βουλομένων καί τών Αθηναίων μετέβαλον τήν Νικί-

ειον είρήνην είς πεντηκονταετή συμμαχίαν, δι' ής άνελάμβανον αμ

φότεροι τήν ύποχρέωσιν αμοιβαίας ^οτιθείας χατά πάσης πολέμιας επι

θέσεως. Καί ή μέν Σπάρτη ύπισχνείτο νά άποστέλλη θεωρούς εϊς τάς 

Διονυσιακάς έορτάς τών Αθηνών, αί δέ Αθήναι είς τήν έν Άμύκλαις 

τής Λακεδαίμονος τελουμένην έορτήν τών 'Τακινθίων δπως διά τής 

θεωρίας ταύτης ένισχυθή ή ένοπλος συμμαχία, δι' ης αί δύο μεγάλαι 

τής Ελλάδος δυνάμεις προσεδόκων νά θεμελιώσωσι τήν καθολικήν 

είρήνην άντιστρατευόμεναι προς τάς δευτερεύουσας πόλεις. 

ιΛευτέρα περίοδος τοΰ Πολέμου 

Οί Λακεδαιμόνιοι έσπευσαν μέν νά άποδώσωσι τους αιχμαλώτους 

τών Αθηναίων άνδρας, άλλα δέν ήδυνήθησαν νά πείσωσι τάς άποστα-

τησάσας πόλεις τής Χαλκιδικής καί τήν Άμφίπολιν ίδίως ώστε νά 

έπανέλθωσιν ύπό τήν ήγεμονίαν καί αύθις τών Αθηνών, περιορισθέν-

τες νά άνακαλέσωσι τά στρατεύματα των μόνον, δέν ήσαν δέ πρόθυ

μοι νά έκτελέσωσι καί τινας άλλους ορούς καί διά τοΰτο καί οί Αθη

ναίοι δέν έξεπλήρουν άλλους δρους καί ίδίως δέν άπέδιδον είς τους 

Σπαρτιάτας τήν Πύλον, δ'περ πολύ ένδιέφερεν αυτούς καί όπως έπι-
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τύχωσι τήν άπόδοσιν τής Πύλου έφρόντισαν νά πείσωσι τους Βοιω

τούς ίνα άποδώσωσιν είς τους Αθηναίους τό Πάνακτον φρούριον. 

Οί δέ Βοιωτοί θέλοντες νά διαλυθή ή μεταξύ Αθηνών καί Σπάρτης μι

σητή δι' αυτούς συνθήκη έδέχθησαν μέν, άλλ' έπί τφ δρφ νά συνά-

ψωσι συνθήκην συμμαχίας καί έπιμαχίας μεταξύ των Οί δέ Σπαρτι

άται έχοντες σφοδράν έπιθυμίαν τής ανακτήσεως τής Πύλου, νομί

ζοντες δέ δτι θά έκρατείτο μυστική ή συνθήκη προς τους Αθηναίους, 

συνωμολόγησαν κατά τό έαρ τοΰ 420 π. Χ. τήν συμμαχίαν ταύτην 

προς τους Θηβαίους. Οί δέ πρέσβεις τής Σπάρτης μεταβάντες πάραυ

τα είς Αθήνας άπήτησαν τήν παράδοσιν τής Πύλου, άφ' ου προηγου

μένως παραδοθώσιν είς αυτούς τό Πάνακτον καί οί έν Βοιωτία ευρι

σκόμενοι αιχμάλωτοι Αθηναίοι. Επειδή δ'μως οί μέν Βοιωτοί είχον 

κατεδαφίσει τό φρούριον καί ή τοιαύτη παράδοσις δέν ήτο έντιμος έκ-

πλήρωσις τής συνθήκης, ή δέ συναψις τής προς τους Βοιωτούς συμ

μαχίας τής Σπάρτης, τήν δποίαν είχον μάθει οί Αθηναίοι, επέφερε 

φανερώς τήν ρήξιν τής ειρήνης, διότι καί οί Αθηναίοι καί οί Σπαρτι

άται είχον αναλάβει τήν ύποχρέωσιν νά μή συνομολογήσωσι χωριστήν 

είρήνην προς τρίτους, διά τοΰτο οι Αθηναίοι έδήλωσαν εαυτούς άπηλ-

λαγμένους πάσης υποχρεώσεως καί απέπεμψαν τους πρέσβεις. 

Καί έν Σπάρτη μέν έπεκράτησεν ή φατρία τών φιλοπόλεμων, 

ωσαύτως δέ καί έν Αθήναις έπεκράτησεν δ φιλοπόλεμος Αλκιβιάδης, 

δστις κατ' αρχάς μέν έφρόνει φίλα προς τους Σπαρτιάτας, επειδή 

δμως ούτοι προετίμ.ησαν τόν Νικίαν, ώς έχοντες μείζονα έμπιστοσύ

νην, ούτος έγένετο σφόΒρα προς τους Σπαρτιάτας εχθρός καί διά παν

τός τρόπου έξώθει τους ,Αθηναίους προς πόλεμον καί έπεζήτησε τήν 

συμμαχίαν τών Άργείων, οίτινες τή προτροπή αύτοΰ έπεμψαν πρέσ

βεις είς Αθήνας, Οπου μαθόντες τά τεκταινόμενα έπεμψαν καί οί 

Σπαρτιάται, άλλα ούτος χατώρθωσε νά εξαπάτηση τούτους καί δο

λίως έπεισε νά είπωσιν άλλα είς τήν βουλήν καί άλλα είς τήν έκκλη

σίαν και αντί, ώς ύπεσχέθη, νά τους υποστήριξη, έξηρέθισε τόν δήμον 

διά την παλιμβουλίαν τών πρέσβεων καί κατώρθωσε νά άποπεμφθώσιν 

οί πρέσβεις τών Σπαρτιατών καί νά συναφθή ή προς τους 'Αργείους 

συμμαχία. Επειδή δέ οί Άργείοι κατέλαβον τήν Έπίδαυρον όπως διά 

τών λιμένων ταύτης έπικοινωνώσιν άσφαλέστερον καί συντομώτερον 

προς τους 'Αθηναίους, οί Κορίνθιοι καί πάλιν άπέβλεψαν προς τήν 

Σπάρτην καί μετά τών Έπιδαυρίων έπεζήτησαν τήν βοήθειαν αυτής, 

ήτις συνεπάθει προς τήν πιστοτάτην αυτή σύμμαχον Έπίδαυρον. Τόν 

δέ χειμώνα τοΰ 419-418 άπεβίβασαν οί Λακεδαιμόνιοι έπιτηδείως διά 
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θαλάσσης, παρά τήν θαλασσοκρατορίαν τών Αθηναίων, είς Έπίδαυ

ρον στίφος ανδρών 300 ύπό τόν Άγησιππίδαν καί εξέπληξαν καί έστε-

νοχώρησαν τους Άργείους καί τους Αθηναίους. Ούτοι όμως παρακι

νούμενοι καί υπό τών Μαντινέων καί Ηλείων επιθυμούντων νά κατα

βάλωσι τήν δύναμιν τών Σπαρτιατών έπί τά ενδότερα τής Πελοπον

νήσου, κατέλαβον τήν όχυράν Άρκαδικήν πόλιν Όρχομενόν σπουδαι

ότατον στήριγμα τών Λακεδαιμονίων. Οί δέ Σπαρτιάται υπό τόν βα

σιλέα ^Αγιν μετά τών πέντε έ'κτων τής δυνάμεως αυτών έξώρμη

σαν είς Άρκαδίαν καί συνκρότησαν προς τους αντιπάλους συμμάχους, 

έν οίς καί χίλιοι δπλίται Αθηναίοι ύπό τους στρατηγούς Λάχητα καί 

Νικόστρατον μάχην λυσσωδεστάτην, καθ' ήν προσέβαλον πρώτον το 

κέντρον, οπού οι Άργείοι, οίτινες ουδέ τήν εφοΒον ήδυνήθησαν νά ύπο-

στώσι τών Σπαρτιατών καίτοι διεκδικοΰντες προς τους Σπαρτιάτας 

τήν ήγεμονίαν. "Επειτα δέ ένίκησαν καί τους είς τό άριστερόν Άθη* 

ναίους καί τελευταίους τους Μαντινείς μετά μείΧ,ονος κόπου καί μετ' 

απωλειών. Τά δέ επακόλουθα τής μάχης εγένοντο αισθητά έν "Αρ

γεί, διότι οί Λακωνίζοντες ολιγαρχικοί, οτε τόν χειμώνα ήλθον πρέσ

βεις άπό Σπάρτης προσφέροντες είρήνην καί συμμαχίαν, συγχρόνως 

δέ άπειλοΰντες διά στρατιάς ήτις είχεν ήδη προχωρήσει μέχρι Τεγέ-

ας κατώρθωσαν νά πείσωσι τόν δήμον τών Άργείων καί ώμολόγησαν 

μετά τής Σπάρτης πεντηκονταετή συμμαχίαν και άπό κοινοΰ έ'πεμψαν 

πρέσβεις είς τά έπί Θράκης όπως έ'λθωσιν είς διαπραγματεύσεις προς 

τάς άποστατησάσας άπό τών Αθηναίων πόλεις καί προσελκύσωσι πά

λιν τόν Περδίκαν. Ή δέ Μαντινεία προσεχώρησε προς τους Σπαρτιά

τας καί έν Αχαΐα μετεβλήθη τό πολίτευμα κατ' άρέσκειαν τής Σπάρ

της, άλλ' έν τφ μεταξύ διά τήν διαίρεσιν τών έν "Αργεί φατριών καί 

τήν δολοπλοκίαν τοΰ Άλκιβιάδου κατά τό θέρος τοΰ 417 πάλιν τό 

Άργος συνεδέθη είπέρ ποτέ πιστώς προς τάς Αθήνας. Καίτοι δέ έπη

κολούθησαν μετά τήν Νικίειον είρήνην, ώς εϊπομεν, πολλαί έ'μμεσοι 

έχθροπραξίαι, δέν έλογίζετο ακόμη αύτη διαλυθείσα μέχρι τοΰ 416 

π. Χ., δτε έπήλθεν οριστική ρήξις ε'νεκα τών έν Σικελίίΐι πραγμάτων. 

Ή είς Χικελίαν εκστρατεία 

Οί Αθηναίοι κατά προτροπήν τοΰ Άλκιβιάδου επεχείρησαν, τή 

προφάσει δτι θά βοηθήσωσι τους Έγεσταίους, έκστρατείαν κατά τόν 

Άπρίλιον τοΰ 415 π. Χ· "Εχουσαι κύριον σκοπόν τήν κατάκτησιν τής 

Έγέστης ύπό τους στρατηγούς, αυτόν τόν Άλκιβιάδην καί τόν Λά-
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μαχον ΧΟΛ Νικίαν μετά στόλου έξ 134 τριηρών, 30 σιταγωγών πλοί

ων, 100 ά'λλων φορτηγών καί 35,000 στρατοΰ, φθάσαντες δε εκεί 

δέν ευρον πρόθυμους τάς Έλληνικάς πόλεις νά βοηθήσωσιν αύτους, 

διαφωνήσαντες δέ περιέφερον έπί πολλούς μήνας τόν στόλον των ανα

ποφάσιστοι. Έν 'δέ τφ μεταξύ έ'φθασεν έξ Αθηνών ή Σαλαμινία κομί

ζουσα τήν διαταγήν είς τόν Άλκιβιάδην όπως έπανέλθη είς Αθήνας 

και δικασθή διά τήν κατ' αύτοΰ κατηγορίαν έπί άσεβεί(χ διά τήν γνω-

στήν έν τή ίστορία άποκοπήν τών Έρμων. Ούτος δέ προσποιηθείς δτι 

υπακούει έδραπέτευσεν είς Πελοπόννησον καί κατεδικάσθη είς Αθή

νας εις θάνατον ερήμην. Ή δέ περιουσία του έδημεύθη καί υπό τών 

Ιερέων κατηράσθη ώς προδότης τής πατρίδος. Τφ οντι δέ είς Σπάρ

την ούτος καταφυγών συνεβούλευσε μετά πλείστης άναιδείας, δ αί-

σχιστος ούτος προδότης, νά πέμψωσιν είς Σικελίαν τόν ιχανον στρα

τηγόν Γύλιππον προς βοήθειαν τών ύπό τών Αθηναίων πολιορκούμε 

νων Συρακουσών μετά 3 χιλ. στρατοΰ, πείσας δτι ή άπόκτησις τής 

Σικελίας ήτο άμεσος κίνδυνος διά τήν Σπάρτην, νά τειχίσωσι δέ τήν 

Δεκέλειαν τής Αττικής καί νά έγκατασταθώσιν έν αυτή μονίμως, 

αί δποίαι συμβουλαί απέβησαν όλέθριαι διά τους Αθηναίους. Μετά δέ 

τήν άφιξιν τοΰ Γυλίππου είς Συρακούσας, ανδρός τά μέγιστα εμπείρου 

και πολυμήχανου, τά έν Σιχελίι^ πράγματα διευθυνόμενα μόνον ύπό 

του συνετού Νικίου φονευθέντος έν τω μεταξύ, τοΰ Λαμάχου, άπέβαι

νον παρ ήμέραν κακώς, διότι καίτοι έπεμψαν έπικουρίαν έν αρχή τοΰ 

413 π. Χ. προς τόν Νικίαν υπό τόν στρατηγόν Δημιοσθένην 70 τριη

ρών καί 5 χιλ. δπλιτών οί Αθηναίοι, δέν κατωρθώθη νά έπιτύχη ή 

κατά τών Συρακουσών Ιπίθεσις, δ δέ στόλος αυτών είς 4 ατυχείς ναυ

μαχίας κατεστράφη, δ δέ στρατός βιασθείς προς τά ενδότερα τής νή

σου εν μέρει μεν ,εξωλοθρεύθη, εν μέρει δέ ήχμαλωτίσθη, ώς καί οί δύο 

στρατηγοί Νικίας καί Δημοσθένης, τους οποίους ό Γύλιππος πάση δυ

νάμει προσεπάθησε νά σώση καί κατακοσμήση δι' αυτών τόν έν Σπάρ

τη θρίαμβόν του, άλλ' οί Συρακούσιοι άμειλίκτως έθανάτωσαν αυτούς, 

και ούτως εδόθη πέρας είς τήν όλεθριωτάτην διά τους Αθηναίους ταύ

την έκστρατείαν. 

Τρίτη περίοδος τοΰ Οολέμου 

(413—404) 

, 0| Σπαρτιάται λοιπόν κατά συμβουλήν τοΰ Άλκιβιάδου ένέβαλον 

ύπο τόν Άγιν, τόν υίόν του Αρχιδάμου, κατά τάς αρχάς τοΰ 413 είς 
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τήν 'Αττικήν χαί έχυρώσαντες τήν Δεκέλειαν κατέλιπον εκεί διαρκή 

φρουράν, ήτις έπί εννέα δλα έ'τη παραμείνασα, έλεηλάτει διαρκώς, 

άπήγε μυριάδας δούλων διακόπτουσα τήν διά ξηράς συγκοινωνίαν 

προς τήν Εύβοιαν, έκώλυε τήν καλλιέργειαν καί άπέκλεισεν ούτως 

ειπείν τάς Αθήνας διά ξηράς καί τό φοβερώτερον, δτε έν τφ μεταξύ 

εφθασεν ή ειδησις τής έν Σικελίίΐι πανωλεθρίας, οί σύμμαχοι τών Α 

θηναίων και διά τήν προς αυτούς · δεσποτικήν συμπεριφοράν καί τή 

προτροπή τών Σπαρτιατών καί τοΰ Άλκιβιάδου, τοΰ προς τοΰτο έξε-

πίτηδες άποσταλέντος υπό τών Σπαρτιατών, ήρχισαν δ είς μετά τον 

άλλον νά άποστατώσιν ώστε δ'λαι αί Ίωνικαί πόλεις μετέστησαν είς 

τήν συμμαχίαν τής Σπάρτης. Καί αύτοι δέ οί Πέρσαι διά τών ενερ

γειών τοΰ Άλκιβιάδου συνεννοηθέντες μετά τοΰ σατράπου τής Μι-

χράς Ασίας Τισσαφέρνους ήλθον είς συνενόησιν προς τους Σπαρτιά

τας δπως οί μέν Πέρσαι παρέχωσι χρήματα προς συντήρησιν τοΰ απαι

τουμένου χατά τών Αθηναίων στόλου, οι δέ Σπαρτιάται δ'πως άποδώ

σωσιν είς τους Πέρσας τάς είς Μικράν Άσίαν πόλεις καί νήσους. Οί 

δέ Αθηναίοι συνελθόντες ήδη έκ τών συμφορών παρεσκεύασαν στόλον 

καί έπεμψαν είς τήν Σάμον, τήν δποίαν κατέστησαν όρμητήριον 

ΙλΧεταβολη της καταστάσεως.—'Κ,άθοδος τοΰ Άλκιβιάδου 

Ό Αλκιβιάδης, δ ωραιότατος ούτος και μεγαλοφυέστατος Αθη

ναίος, δ συγκεντρών πλείστας καί μεγίστας άρετάς, άλλα καί δλας 

τάς κακοηθείας τοΰ χαρακτήρος, έδωκεν εύλογους άφορμάς, ώστε νά 

αυξηθούν έν Σπάρτη αί υπόνοιαι προς τήν προδοτικήν φύσιν τοΰ αν

δρός καί ήσθάνοντο τόν κίνδυνον διά τών δολοπλοκιών αύτοΰ νά πά-

θωσι συμφοράς ανάλογους προς τάς ωφελείας, άς έξ αύτοΰ καί τών 

ενεργειών του απεκόμισαν. Έγένετο δέ καί μισητότατος είς τόν βασι

λέα '^Αγιν, διότι άπεπλάνησε τήν σύζυγον του Τιμαίαν, τής δποίας 

ή μοιχεία έγέννησε σκάνδαλον κίνησαν μεγίστην άγανάκτησιν καί 

άπ' αυτής τής Αττικής κωμφδίας έχλευάζετο, αυτός δέ δ Αλκιβι

άδης μιετά θράσους και αλαζονείας έκαυχάτο οτι οι διάδοχοι αύτοΰ θά 

καταλάβωσι τόν θρόνον τών Ηρακλείδων. Διά ταΰτα εδόθη ύπό τών 

Λακεδαιμονίων διατα-^ή είς τόν έν Άσίί̂ ι ναύαρχον Άστύοχον, όπως 

φονεύση τόν Άλκιβιάδην, άλλ' ούτος είδοποιήθη εγκαίρως καί, ώς 

λέγεται, υπό τής Τιμαίας και δ πονηρός ούτος, επειδή προέβλεπε τοι

αύτην περίπτωσιν, είχε παρασκευάσει ώστε νά τύχη αξιώματος παρά 

τώ Τισσαφέρνει καί κατέφυγεν είς τόν σατράπην τοΰτον, όστις μετά 

χαράς υπεδέχθη έν τή ίδίϋΐι αυλή τόν ίσχυρόν τοΰτον φυγάδα. Έκεΐ 

δέ χατώρθωσί να πείση τόν Τισσαφέρνην δτι δέν συμφέρει είς τους 
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Πέρσας ή παντελής ταπείνωσις τών Αθηνών καί ή απόλυτος υπε

ροχή τής Σπάρτης, άλλα προς συγκράτησιν τής ισορροπίας και τής 

συμφερούσης τοίς Πέρσαις εξαντλήσεως τών δύο πόλεων νά διατη

ρώσιν αύτάς είς διηνεκείς έριδας. Είς δέ τους αρχηγούς τοΰ στόλου 

τών Αθηναίων ύπεσχέθη οτι δύναται νά απόσπαση τόν Τισσαφέρνην 

άπό τής συμμαχίας τής Σπάρτης ύπό τόν δρον νά έγκριθή ή κάθοδος 

αύτοΰ είς Αθήνας, άφ' ου μεταρρυθμισθή τό πολίτευμα αυτής προς 

άσφάλειαν του. Αί προτάσεις δέ αύτοΰ αύται κατά συμβουλήν τών έν 

Σάμφ τριηράρχων καί αξιωματικών τοΰ στόλου εγένοντο δεκταί καί 

δ στόλος τών Αθηναίων τόν μέν Ίούλιον τοΰ 411 π. Χ. κατεναυμά-

χησε τους Πελοποννησίους πλησίον τής Σηστοΰ, τον δέ Σεπτέμβριον 

τοΰ ιδίου έτους κατετρόπωσεν αυτούς περί τήν "Αβυδον. Κατά δέ τόν 

Άπρίλιον τοΰ 410 έγένετο ή έν Κυζίκφ ναυμαχία, καθ' ήν ένίκησαν 

οί Αθηναίοι νίκην περιφανή καί καθ' ήν ανεδείχθη εί'πέρ ποτέ ή μεγα

λοφυία τοΰ Άλκιβιάδου, διότι κατεστράφησαν καί ήχμαλωτίσθησαν 

άπαντα τά πλοία τών Πελοποννησίων καί έ'πεσε γενναίως μαχόμενος 

δ ναύαρχος τών Λακεδαιμονίων Μίνδαρος. Ό δέ γραμματεύς αύτοΰ 

Ιπποκράτης άγγέλλων τό αποτέλεσμα τής μάχης ταύτης δι' επιστο

λής προς τας αρχάς τής Σπάρτης πεμπομένης καί συλληφθείσης καθ' 

όδόν ύπό τών Αθηναίων, έγραφε περί τής πανωλεθρίας ταύτης Λα-

κωνικώτατα τά εξής: «έ'ρρει τά κάλα, Μίνδαρος άπεσσούα, πεινώντι 

τωνδρες, άπορείομες τί χρή δράν». Δηλαδή κατεστράφησαν τά πλοία 

(ξύλα), οί άνδρες πεινώσι, ευρίσκομαι είς άπορίαν τί πρέπει νά πρά-

ξωμεν. 

Ή έντύπωσις δέ τοΰ δυστυχήματος τούτου ήτο ισχυρότατη έν 

Σπάρτη καί οί "Εφοροι ύπέ&αλον προτάσεις περί ειρήνης, τάς οποίας 

όμως οι Αθηναίοι παρακινηθέντες ύπό νέου δημαγωγού, τοΰ Κλεοφών-

τος απέρριψαν. 

Ούτω δέ έξηκολούθησεν δ πόλεμος καί περί τό τέλος τοΰ 410 π. 

Χ. δ μέν Αλκιβιάδης κατέλαβε τήν Χρυσόπολιν, τό απέναντι τοϋ Βυ

ζαντίου νΰν Σκουτάρι, τό δέ άκόλουθον έ'τος οί Σπαρτιάται άνέκτησαν 

την Πύλον καί τήν Νίσαιαν, άλλα τό 408 δ Αλκιβιάδης ανέκτησε 

τό Βυζάντιον καί τήν Χαλκηδόνα καί απεφάσισε περί τά μέσα του 

407 νά έπανέλθη είς Αθήνας επτά έ'τη μετά τήν άνάκλησιν Ικ τής 

έξορίοις του καί̂  λαμπρώς δεξιωθείς ύπό τών Αθηναίων άνηγορεύ'θη 

ήγεμών αυτοκράτωρ απάντων 

Κατά κακήν δμως τύχην τών Αθηναίων, τότε σατράπης τής 

Ασίας άντι τοΰ Τισσαφέρνους διωρίσθη δ αδελφός τοΰ μεγάλου βα-
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σιλέως νεώτερος Κΰρος, άνήρ ευφυέστατος, αρχικός έκ φύσεως, έχων 

ρώμην πνεύματος καί σώματος, ήσθάνετο οτι ήτο προωρισμένος προς 

έπιτέλεσιν μεγάλων έργων. Ούτος δέ διεκαίετο ύπό μεγάλης φιλοδο

ξίας υποστηριζόμενος καί ύπό τής μητρός Παρυσάτιδος νά βασιλεύση 

άντι τοΰ πρεσβυτέρου άδελφοΰ του Άρταξέρξου και έμίσει μεν τους Α 

θηναίους, δι' δσα πολλά κακά έπροξένησαν προς τό έθνος του, είχε δέ 

συμπαθώς προς τους Σπαρτιάτας καί διότι δι' αυτών ήθελε νά έκδι-

κηθή τους Αθηναίους καί διότι έσκέπτετο νά μεταχειρισθή τούτους 

προς έκπλήρωσιν τών φιλοδοξών σκοπών του. 

Ά φ ' έτερου δέ τότε ανέλαβε τήν άρχηγίαν τοΰ στόλου τών Λακε

δαιμονίων (Δεκέμβριος 408 π. Χ.) δ Λύσανδρος, δστις ώφειλε τά 

πάντα είς εαυτόν, επειδή δ μέν πατήρ αύτοΰ καίτοι άνήγε τό γένος 

είς τους .Ηρακλείδας ουδέ ήτο ένεκα τούτου επίτιμος πολίτης ώς μή 

δυνάμενος ύπό πενίας νά συμμορφωθή προς τά Λακωνικά νόμιμα, ή 

δέ μήτηρ του δέν κατήγετο έκ Δωριέων, ίσως ήτο Είλωτίς, άλλ' ήξι

ώθη μετά τοΰ δμομητρίου του άδελφοΰ Λιβύου γνησίας Σπαρτιατικής 

αγωγής ώς καί δ στρατηγός Γύλιππος, έξ ου αποδεικνύεται ορθότατη 

ή διάταξις εκείνη τής Λυκουργείου νομοθεσίας, καθ' ήν έπετρέπετο 

δπως ευφυείς άνδρες, καίπερ μή έχοντες τά προσόντα, δύνανται νά 

μετάσχωσι τής δωρικής αγωγής δ'πως έπιρρώσωσι τήν πολιτείαν διά 

νέου αίματος. '^ άνήρ ούτος έ'λαβεν εξαίρετα παρά τής φύσεως προ

τερήματα. '^Ητο ανώτερος χρημάτων καί πάσης υλικής ηδονής εγ

κρατής. Είχε μάθει παρά τοΰ Άλκιβιάδου έν Σπάρτη δ'τι χάριν επι

τυχίας μεγάλων σκοπών ώφειλε νά είναί τις άριστος καί ώς στρα

τηγός καί ώς διπλωμάτης, εκείνον δέ έπιτηρών είχε διδαχθή πώς 

έ'πρεπε νά μεταχειρίζηται τους Πέρσας καί πώς νά έπωφελήται τήν 

δύναμιν καί τήν διαίρεσιν τών πολιτικών φατριών. Καί ήτο μέν δεξι-

ώτατος καί πολυπράγμων, φίλαρχος δέ καί ακάθεκτος ώς δ Αλκιβι

άδης, δέν είχεν δ'μως τό δαιμόνιον πνεύμα καί τήν ύπερηφάνειαν, ου

δέ τά ευγενή χαρίσματα τοΰ χαρακτήρος εκείνου. Άλλ' άν καί έστε

ρείτο τής τόλμης καί τής πεποιθήσεως, ήτις ένεψύχωνε τόν Άλκι

βιάδην, έγίνωσκε πολύ περισσότερον μετά πανουργίας νά ένεδρεύη τους 

εχθρούς δπως έπωφελήται τών σφαλμάτων εκείνων καί ήτο ανώτε

ρος ώς προς τήν νηφαλιότητα καί τήν ψυχραιμίαν, τήν εύστάθειαν, 

τήν έγκράτειαν καί τήν άγρυπνον προφύλαξιν. Διά ταύτα καίτοι δέν 

•ήτο μεγαλοφυέστερος τοΰ Άλκιβιάδου 'ίσχυσεν δμως πολύ περισσότε

ρον τούτου καί παρά τοίς "Ελλησι καί τοίς Άσιανοίς. 
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Κ,ΰρος και Λ,ύσανδρος.—'^Ηττα 'Λ.θην«£(ον 

Όπλισμένος λοιπόν μέ τοιαύτας άρετάς δ Λύσανδρος, τέλος δέ συν

δεθείς διά μεγίστης οίκειότητος προς τόν Κΰρον, κατώρθωσε συμφώ

νως προς τάς πεποιθήσεις αύτοΰ καί τοΰ βασιλέως νά συνάψη προς 

τους Σπαρτιάτας άξιόπιστον τώρα πλέον συνθήκην περί χρηματικής 

βοηθείας, άλλα καί δεξιώτατα άπέσπασεν άπό τόν Κΰρον τήν ύπόσχε

σιν αύτοΰ περί αυξήσεως τοΰ μισθού τών ναυτών άπό τριών όβολών είς 

τεσσάρας καθ' ήμέραν, δ'περ συνετέλεσεν ώστε νά μεταστώσιν έκ τοΰ 

στόλου τών Αθηναίων ποΧλοΧ ναΰται. Ταΰτα δέ έθεσαν είς πολλήν 

άνησυχίαν τόν Άλκιβιάδην, δστις έ'χων απόλυτον ανάγκην χρημάτων, 

άνεχώρησεν έπ' άργυρολογίοι είς τήν έχθριχήν παραλίαν, άμα δέ καί 

νά συμβουλευθή μετά τοΰ στρατηγοΰ Θρασυβούλου, ευρισκομένου είς 

Φώκαιαν. Καταλιπών δέ τήν προσωρινήν άρχηγίαν είς τόν χυβερνή-

την 'Κντίοχον παρήγγειλε ρητώς νά μή επίπλευση έπ' ούδενί λόγφ 

κατά την άπουσίαν του εναντίον τών πολεμίων, παρακούσας όμως δ 

Άντίοχος έναυμάχησε παρά τήν "Εφεσον προς τόν Λύσανδρον κατά 

τό φθινόπωρον τοΰ 407 καί νικηθείς απώλεσε 15 πλοία και έ'πεσε καί 

αυτός έν τή μάχη. 

'Άν καί δ Αλκιβιάδης ήτο ανεύθυνος διά τήν ήτταν ταύτην, άλλ' 

δ'μως ή διαγωγή αύτοΰ παρείχεν εύλογον άφορμήν δυσπιστίας, διότι 

τοιαύτη είναι ή τύχη τοΰ προδότου. Ό στρατηγός δέ Θρασύβουλος 

πλεύσας ε^ς Αθήνας κατηγορεί δ'τι ουδείς άλλος ήτο αίτιος πλην τοΰ 

Άλκιβιάδου τής νωθράς διεξαγωγής τοΰ πολέμου. Οστις έντρυφών έν 

άβροίς συμποσίοις μετά Ίωνίδων εταίρων ανέθετε τήν στρατηγίαν είς 

άνικανωτάτους ομοτράπεζους, έ'τι δέ κατηγορεί δτι δ Αλκιβιάδης δι

αρκώς εύρίσκετο είς λόγους προς τους Λακεδαιμονίους και τόν Φαρνά-

βαζον, έχοντας σκοπόν τήν παράδοσιν είς τους πολεμίους τής στρατι

άς καί τοΰ στόλου καί τήν έπιτυχίαν μοναρχικής εξουσίας εν Αθή

ναις. Προσέτι πρέσβεις τών έν Μικρςί Άσίςι πόλεων έλθόντες παρε-

πονοΰντο έπί τή πανουργία αύτοΰ. Καθηρέθη λοιπόν ένεκα τούτου τό 

δεύτερον ήδη απών μετά τών συστρατήγων, τους οποίους ώς ήγεμών 

αυτοκράτωρ είχεν εκλέξει πλην τοΰ Κόνωνος καί τοΰ Άριστοκράτους 

καί άπεχώρησεν είς τά έν Θρίζκική Χερσονήσφ κτήματα του. 

τνι^αανδρος «αΙ Καλλιχρατίδας 

Ό χρόνος δέ ούτος συνέπεσε (τέλη (407) προς τόν χρόνον τής 

λήξεως τής ενιαυσίου ναυαρχίας τοϋ Λυσάνδρου καί κατ' ανάγκην 
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απεστάλη διάδοχος αύτοϋ δ Καλλικρατίδας, δ'στις ήτο δ'λως αντιθέ

του χαραχτήρος προς τόν Λύσανδρον. Ό μέν Καλλικρατίδας ώς καί 

ό Βρασίδας ήσαν πανελληνίων φρονημάτων καί έπεδίωκον τήν έκπλή

ρωσιν τών αρχικών επαγγελιών τής Σπάρτης άναλαμβανούσης τόν 

πόλεμον, τήν άποκατάστασιν τής ισονομίας καί ελευθερίας τών Έλ-

.ληνίδων πόλεων. Ό δέ Λύσανδρος καί οί τής φατρίας τών ολιγαρχι

κών έν Σπάρτη έφρόνει δτι ή Σπάρτη ώφειλε νά άνταμειφθή διά τους 

αγώνας της κληρονομούσα τήν κυριαρχικήν τών Αθηναίων ήγεμονίαν. 

Καί κατ' αρχάς μέν δ Καλλικρατίδας εύδοκίμησεν έν τή στρατηγία 

καίτοι καταρραδιουργηθείς ύπό τοϋ Λυσάνδρου πηλσίον τών ηγεμό

νων τοΰ στόλου, οίτινες άντέπραττον πρό τοϋ νά γνωρίσωσι τήν έξαί

ρετον αύτοΰ άρετήν και φιλοτιμίαν, ωσαύτως διαβληθείς ύπό τοΰ Λυσ

άνδρου δ Κΰρος δέν εδέχθη τόν Καλλικρατίδα έλθόντα δ'πως ζητήση 

τήν μισθοδοσίαν τών ναυτών, όργισθείς δέ δ Καλλικρατίδας είπεν: 

«άθλιωτάτους είναι τους "Ελληνας, δ'τι βαρβάρους κολακεύουσιν ένε

κα αργυρίου, φάσκων τε ήν σωθή οίκαδε κατά γε τφ έαυτφ δυνατόν 

διαλλάξειν Αθηναίους καί Λακεδαιμονίους». Γενόμενος δέ κύριος τής 

επί τής Λέσβου Μηθύμνης, έδωκε λαμπράν άπόδειξιν τών πανελλ·ηνί-

ων του αισθημάτων, μή δεχθείς τήν πρότασιν τών συμμάχων όπως 

πωληθώσιν ώς άνδράποδα οί αίχμαλωτισθέντες Μηθυμναίαι, έλευθερώ-

σας δέ αυτούς «ούκ, έφη, εαυτού γε άρχοντος ούδένα Ελλήνων είς τό εκεί 

νου δυνατόν άνδραποδισθήναι». Μετά δέ τήν άλωσιν τής Μηθύμνης 

καταδιώξας τόν ε'̂ς βοήθειαν αυτής έλθόντα στρατηγόν Κόνωνα μέχρι 

Μυτιλίνης ήνάγκασεν αυτόν νά ναυμαχήση εντός τοΰ λιμένος αυτής 

κυριεύσας τριάκοντα έκ τών έβδομήκοντα αύτοΰ τρι·Γ|ρων καί άπέκλει

σεν αυτόν έν τφ λιμιένι, δ δέ έτερος ναύαρχος τών Αθηναίων δ Διομέ-

δων προσελθών μετά δώδεκα τριηρών προς βοήθειαν τοϋ Κόνωνος κα-

τετροπώθη ύπό τοΰ Καλλικρατίδα κυριεύσαντος δέκα πλοία αύτοϋ. 

'ΙΙ «αρα τας Άγρινούσας ναυμαχία 

Οί δέ Αθηναίοι μετά πικρίας μαθόντες τήν δεινήν άμηχανίαν τοϋ 

Κόνωνος ανέπτυξαν έκπληκτικήν δραστηριότητα καί εντός 30 ήμε

ρων παρεσκεύασαν στόλον 130 τριηρών, δ'στις ενωθείς μετά τοϋ τών 

Σαμίων και άλλων συμμάχων συνεποσώθη είς 150 τριήρεις καί συνε-

•/.ρότησε χατά Ίούλιον τοΰ 406 παρά τάς Άργινούσας νήσους μεταξύ 

Λέσβου και Μικράς Ασίας τήν μεγίστην τών έν τφ παρόντι πολέμφ 

ναυμαχιών. Ό κυβερνήτης τής ναυαρχίδος τοϋ Καλλικρατίδου "Ερ-
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μων δ Μεγαρεύς συνεβούλευσεν αυτόν νά υποχώρηση, διότι αί τριή

ρεις τών Αθηναίων 'ήσαν πολύ περισσότεραι, άλλ' αυτός είπεν: « Ή 

Σπάρτη ουδέν μή κάκιον οίκιείται αύτοΰ αποθανόντος, φεύγειν δέ αίσ

χρόν είναι, έφη». Καί έ'δωκε τό σημείον τοΰ αγώνος, δ'τε γενομένης 

τής ναυμαχίας καί έπιτηδείως οκτώ έκ τών δέκα στρατηγών τών Α 

θηναίων διευθυνόντων αυτήν ένίκησαν οί Αθηναίοι νίκην λαμπράν 

«άπωλοντο δέ τών μέν Αθηναίων νήες πέντε καί είκοσιν αύτοίς άν-

όρασιν, εκτός ολίγων, τών προς γήν προσενεχθέντων, τών δέ Πελο

ποννησίων Λακωνικαι μέν εννέα πασών ούσών 10, τών δέν άλλων συμ

μάχων πλειους ή 60». "Επεσε δέ έν τή μάχη ήρωϊκώς μαχόμενος καί 

ό Καλλικρατίδα ς, ώς προείπε προς τόν Κυβερνήτην. Οί νικηφόροι δ

μως στρατηγοί τών Αθηναίων αντί ευγνωμοσύνης κατεδικάσθησαν 

ε'ς Αθήνας είς θάνατον, επειδή, ένεκα τής επελθούσης μετά τήν ναυ

μαχίαν τρικυμίας, δέν ήδυνήθησαν νά περισυλλέξωσι τους ναυαγούς. 

Ουδέποτε δ'μως έτιμωρήθη μετά τοσαύτης ταχύτητος καί αύστηρότη-

τος αμάρτημα. Οσον τοΰτο τών Αθηναίων, διότι οί Χίοι καί οί άλλοι 

τής Σπάρτης σύμμαχοι συνήλθον αμέσως μετά τήν ναυμαχίαν έν συμ-

βουλιφ είς "Εφεσον καί απεφάσισαν άπό κοινού μετά τοΰ Κύρου νά 

ζητήσωσι παρά τών Εφόρων τόν διορισμόν καί πάλιν τοϋ Λυσάνδρου 

ώς υποναυάρχου πλέον επειδή δέν έπετρέπετο νά έκλεχθή δίς δ αυτός 

ναύαρχος. Οί δέ "Εφοροι άποδεχθέντες τήν αίτησιν διώρισαν ναύαρ

χον μέν, άλλ' έπί ψιλφ ονόματι "Αρακόν τίνα, τόν δέ Λύσανδρον έπι-

στολέα αύτοΰ, ήτοι άρχηγόν τοϋ Επιτελείου καί κύριον απάντων. Ή 

ά'φιξις δέ αύτοϋ γενομένη έν αρχή τοϋ έτους 405 είς "Εφεσον ένεψύ-

χωσε τους συμμάχους καί άνεπτέρωσε τό φρόνημα αυτών. "Επειτα 

σπεύσας είς Σάρδεις προς τόν Κΰρον έ'λαβε προθύμως άφθονα χρήματα 

καί κατασκευάσας καί έξοπλίσας νέας τριήρεις, ωφελούμενος δέ καί 

εκ τής αδρανείας τών νέων στρατηγών τών ,Αθηναίων, τών διορισθέν

των άντί̂  τών θανατωθέντων, έκυριάρχησε τής θαλάσσης καί μέχρι 

τών πρόθυρων τοΰ ̂ Πειραιώς καί τέλος είσελθών είς τόν Έλλήσποντον 

έπολιόρκει τήν Λάμψακον. Αργά δέ έξυπνήσαντες οί Αθηναίοι στρα-

•τηγοί̂  είσήλθον καί αύτοΙ μετά τοΰ έξ 180 τριηρών ισχυρού στόλου των, 

άλ' εύρόντες τήν Λάμψακον κυριευμένην προσωρμίσθησαν είς τους Α̂ -. 

γός ποταμούς έπί τής Ευρωπαϊκής παραλίας, απέναντι τής Λαμψά

κου. 'Εντεΰθεν δέ οί Αθηναίοι αναγόμενοι καθ' έκάστην είς τό πέλα

γος είς μάτην προεκάλουν τόν ΑύσανΒρον προς ναυμαχίαν καί επι

στρέφοντες είς Αιγός ποταμούς άπεβιβάζοντο είς τήν ξηράν άψηφοΰν-

τες και περιφρονοΰντες τους πολεμίους μή άνταναγομένους καί άπο-
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φεύγοντας τήν ναυμαχίαν καί διεσκορπίζοντο προς εύρεσιν τροφών είς 

τήν 3-4 ώρας άπέχουσαν Σηστόν, επειδή είς τους Αιγός ποταμούς ούτε 

ασφαλής λιμήν ύπήρχεν, ούτε ο̂ κ̂ίαι καί κάτοικοι καί τρόφιμα. Επομέ

νως ή εκλογή τής θέσεως εκείνης ήτο αμάρτημα άσύγνωστον. Ό δέ 

πανούργος Λύσανδρος παρακολουθών ταύτα καί ών έν λιμένι άσφα

λεί καί έ'χων άφθονα άπαντα τά επιτήδεια εντός πόλεως καί στρατόν 

πεζικόν διά νά τόν υποστήριξη ώφελήθη έκ τοϋ αμαρτήματος εκείνων. 

Ό Αλκιβιάδης εκεί που παραμένων προσήλθε καί συνεβούλευσεν είς 

μάτην τους στρατηγούς δ'πως μεθορμισθώσιν είς Σηστόν, Οπου θά είναι 

εί ϊσου ασφαλείς προς τόν Λύσανδρον καί νά ναυμαχ-ησωσιν οπόταν 

θέλωσιν. Άλλ' αυτοί απέπεμψαν αυτόν είπόντες δ'τι αύτοΙ είναι στρα

τηγοί καί ουχί εκείνος καί έξηκολούθησαν προκαλούντες τόν Λύσαν

δρον. Τήν δέ πέμπτην ήμέραν δ Λύσανδρος διέταξε τους ναύτας τών 

επιτετραμμένων ταχειών τριηρών νά παρακολουθώσι τά συμβαίνοντα 

έν Λίγος ποταμοίς, δ'ταν δέ ϊδωσι τους Αθηναίους άποβάντας καί δι-

εσκορπισμένους νά ύψώσωσι σύνθημα ασπίδα λαμπράν. Τούτου δέ γε

νομένου απέπλευσε κατά τών Αττικών τριηρών καί εύρων άλλας μέν 

εντελώς κενάς, άλλας δέ μέ μίαν μόνον ή μέ δύο σειράς κωπηλατών 

έγένετο άκόπως καί ακινδύνως κύριος 170 τριηρών. Έξελθών δέ ε'̂ς 

τήν ξηράν ήχμαλώτισε τό πλείστον τών πληρωμάτων, μόνη δέ ή ύπό 

τόν Κόνωνα μοίρα έξ 8 τριηρών διαφυγοϋσα έσώθη είς Σαλαμίνα τής 

Κύπρου καί ή Πάραλος είς Αθήνας κομίσασα τήν άγγελίαν τοΰ ολέ

θρου καί τρείς άλλαι κατά μόνας, έν δ'λφ 12. Τρείς δέ χιλιάδες Αθη

ναίων αιχμάλωτοι έσφάγησαν έν Λαμψάκφ καταδικασθέντες ύπό πο

λεμικού συμβουλίου τών συμμάχων. Επιτείνει δέ τήν άγανάκτησιν 

καί εγείρει μάλλον τήν φρίκην καί ή διαταγή εκείνη τοΰ Λυσάνδρου, 

καθ' ήν ουδέ αυτήν τήν ταφήν έν τιμή τών πεσόντων επέτρεψε. Τοι

αύτη δέ απανθρωπιά ουδέ έν τφ μεταξύ βαρβάρων καί Ελλήνων πολέ

μ φ είχεν έπιδειχθή ποτέ. 

αολίορκία τών Αθηνών και ηαράδοσις 

Μετά δέ τήν έπιτυχίαν τής ολοσχερούς καταστροφής τοϋ στόλου, 

αί Αθήναι έμενον πλέον είς τήν διάκρισιν τών νικητών, άλλ' δ Λύσ

ανδρος καθυπέταξε πρώτον τάς προς Ανατολάς συμμάχους πόλεις 

τών Αθηνών έγκαταστήσας δεκαρχίας καί άρμ.οστάς Λακεδαιμονί

ους, πολλαχοϋ δέ οί Άττικίζοντες ή έσφάζοντο ή άπεστέλλοντο ε'̂ς 

Αθήνας καί εξαιρέσει τής Σάμου δ'λον τό κράτος τών Αθηναίων ύπέ-
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•κυψε, τόν δέ Δεκέμβριον τού 405 δ Λύσανδρος μετά στόλου 200 τρι

ηρών καί άπάσης τής συμμαχικής στρατιάς διοικούμενης υπό τών 

βασιλέων "Αγιδος καί Παυσανίου έπολιόρκησε τάς Αθήνας και τόν 

Πιεραιά καί διά ξηράς καί διά θαλάσσης. Ό Λύσανδρος δέ έξεπίτη-

δες επεδίωξε πρότερον τήν καθυπόταξιν τών συμμαχίδων πόλεων ίνα 

οί κληροΰχοι τών Αθηνών καί οί άλλοι Άττικισταί καταφεύγωσιν είς 

Αθήνας προς έπαύξησιν τοϋ πληθυσμού καί ταχυτέραν έξάντλησιν 

τών τροφίμων. Καί μετά τίνων μ-ηνών άντίστασιν καί μεγαλειώδη 

καρτερίαν, επειδή ήρχισαν νά άποθνήσκωσι τής πείνης, ύπέβαλλον 

προτάσεις ειρήνης, έντιμους δμως, «βουλόμενοι ξύμμαχοι είναι Λακε

δαιμονίων έχοντες τά τείχη καί τόν Πειραιά». Επειδή δέ οί Σπαρ

τιάται απέρριψαν τους δ'ρους τούτους απαιτούντες κυρίως τήν καθαί

ρεσιν τών τειχών, καίτοι τά πάνδεινα πάσχοντες, έξηκολούθησαν τήν 

άμυναν. Έπεδή δ'μως ό λιμός ηύξανεν δσημέραι, οί δέ ολιγαρχικοί έπε

θύμουν τόν θρίαμβόν τών Λακεδαιμονίων διά νά άρξωσιν αυτοί, συνε-

χαλεσαν τόν δήμον καί έ&ουλεύοντο άποροΰντες περί τοΰ πρακτέου. 

Τότε δέ έν τή άμηχανίοι τοΰ δήμου ανήλθε τό βήμα δ Θηραμένης, αύ

τος δ γενόμενος αίτιος τοΰ θανάτου τών έν Άργινούσαις στρατηγών, 

και προέτεινεν δπως άποστείλωσιν αυτόν προς τόν Λύσανδρον υπο

σχόμενος δ'τι θά έπιτύχη ελαφρότερους δρους, ούτω δέ έπλευσε προς 

τήν Σάμον δπου πιθανώς ήτο δ Λύσανδρος καί παρέμεινεν έχεί έπι 

τρείς μήνας, τό μέν όπως παύση ή συνέλευσις τοΰ δήμου περί τοΰ ζη

τήματος τής ειρήνης, τό δέ διά τής παρατάσεως έπαυξήσωσι τά δεινά 

καί γείνη ή παράδοσις άνευ δ'ρων. Έπανελθών δέ τον τέταρτον μήνα 

προσεποιήθη δτί τόν έκράτησεν δ Λύσανδρος άκοντα και κατόπιν οτι 

τον παρέπεμψε προς τους Εφόρους όπως μάθωσι τους ορούς τής ει

ρήνης. Έ ν τή ανάγκη δέ ταύτη ή πρότασις τοΰ Θηραμένους έγένετο 

οεκτη και εξελεχθη καί πάλιν αυτός εκείνος δ προδότης πρεσβευτής 

αυτοκράτωρ μετά εννέα συμπρέσβεων. Εκεί δέ συγχληθείσης εκκλη

σίας παρόντων καί πρέσβεων τών συμμάχων έδιχάσθησαν αί γνώμαι 

των μεν Κορινθίων καί Θηβαίων άξιούντων τόν παντελή έξαφανισμόν 

της πόλεως προκαλεσάσης τόσας συμφοράς, ή δέ χώρα νά μεταβληθή 

ες νομην και οι κάτοικοι νά πωληθώσιν ώς άνδράποδα. Οί Λακεδαι

μόνιοι όμως «ούκ, έ'φασαν, πόλιν Ελληνίδα άνδραποδιείν μέγα αγαθόν 

ειργασμενην εν τοίς μεγιστοις κινδύνοις γενομένοις τή Ελλάδι» Τήν 

γνώμην ταύτην ύπεστήριξαν οί Φωκείς καί α"λλοι χαί έγένετο" απο

δέκτη και συνωμολογήθη έπί τέλους συνθήκη, ήτις καίτοι βαρύτατη 

επεκυρωθη υπο των άπηλπισμένων Αθηναίων πρέσβεων χατ"λΙρΙ 
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λιον τοΰ 404 π. Χ. έχουσα ούτως: Καθαίρεσις τών τειχών, τών λι

μένων και τών Μακρών σκελών, παράδοσις τών τριηρών πλην 12, πε

ριορισμός τής αρχής τών Αθηναίων εντός τής Αττικής μόνον, κάθο

δος τών φυγάδων, προσχώρησις είς τήν Π ελοποννησιακην συμμαχί

αν μέ ύποχρέωσιν τοΰ άκολουθείν τους Λακεδαιμονίους έν πολέμφ κα

τά γήν καί κατά θάλασσαν. Έλθών δέ έκ Σ«μου δ Λύσανδρος είς 

Αθήνας διέταξε τους στρατιώτας νά στεφανωθώσιν ώς προς έορτήν, 

έν μέσφ δέ ασμάτων καί μελφδιών κατεσκάφησαν τά τείχη καί έπυρ

πολήθησαν αί νήες. "Επειτα δέ συγκληθείσης τής εκκλησίας τοΰ 

δήμου, είς ήν παρέστη καί δ Λύσανδρος υπεβλήθη ύπό τίνος Δρακον-

τίδου πρότασις ύποστηριχθείσα ύπό τοΰ Θηραμένους, καθ' ήν ή διοίχη-

σις τής πολιτείας άνετίθετο είς τριάκοντα άνδρας. Επειδή δ'μως ή 

πρότασις, ώς ε'κός, προεκάλεσε σφοδράν άγανάκτησιν, λαβών τόν λό

γον ό ίδιος Λύσανδρος, υπέβαλε τους Αθηναίους είς τήν αίρεσιν με

ταξύ τής αποδοχής τής προτάσεως καί έξολοθρεύσεως τοΰ δλου δήμου 

καί ούτως ήναγκάσθησαν νά ύποκύψωσιν είς τήν σκληράν ανάγκην. 

Εκείθεν δέ δ Λύσανδρος πλεύσας είς Σάμον έξεπολιόρκησεν αυτήν 

τελευταίαν καί καταλύσας τήν δημοκρατίαν έγκατέστησεν όλιγαρχίαν. 

Έντεΰθεν δέ δ Λύσανδρος έπανήλθεν έν θριάμβφ είς Σπάρτην συν

επαγόμενος 470 τάλαντα αργυρίου, δσα ύπελείφθησαν έκ τών 

δοθέντων ύπό τοΰ Κύρου προς αυτούς προς διεξαγωγήν τού πολέμου 

καί ήξιώθη λαμπρότατης δεξιώσεως έν Σπάρτη, οίας ουδείς άλλος 

πρότερον καί ύστερον, άλλα καί παρά τής Ελλάδος έτυχεν ύψιστων 

τιμών, διότι είς διαφόρους πόλεις καί χρυσούς στεφάνους έψήφισαν 

καί βωμούς ίδρυσαν καί παιάνας καί ύμνους εις τιμήν του εποίησαν 

πλείστοι σύγχρονοι ποιηταί, ώς δ Χοιρίλος, ό Άντίοχος, ό Αντίμαχος 

καί δ Νικήρατος έγκωμιάσαντες τήν δόξαν αύτοΰ καί πλουσιοπαρό-

χως βραβευθέντες ύπ' αύτοΰ. Οί Έφέσιοι έστησαν ανδριάντα εντός τοΰ 

ναοΰ τής θεάς αυτών Αρτέμιδος, οί δέ Σάμιοι ήγειραν έν Όλυμπία. 

ανδριάντα καί τήν κυριωτάτην έορτήν των, τά Ηραία, είς Λυσάν-

δρεια μετωνόμασαν. 

Λϋγα αξίωμα της Σπάρτης.—"Ενωσις Έλληνικοϋ "Εθνους 

.,Αλλά καί ουδεμία πόλις έν Ελλάδι απέκτησε τό

σον μέγα αξίωμα, δσον τότε ή Σπάρτη διά τών κατορθωμάτων τοΰ 

Αυσάνδ(3ου, ήτις πλέον επέβαλλε τόν νόμον καί τήν θέλησιν αυτής 

είς δλην τήν Ελλάδα καί έφάνη δ'τι έξεπλήρωσε τό ύπό τών Ελλήνων 
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πολλάκις έπιδιωχθέν ό'νειρον τής ενώσεως τοΰ Έλληνκοΰ "Εθνους. 

Καί τφ ό'ντι άπό τών Κυθήρων μέχρι τών ανωτάτων δρίων τής Θρά

κης, δέν υπήρχε πόλις μή άναγνωρίζουσα τήν ήγεμονίαν τής Σπάρ

της καί τήν ύπ' αυτήν διοίκησιν τών κατά τους "Ελληνας πραγμά

των. 

Δυστυχώς δ'μως ή τιγεμονία εκείνη μόλις δεκαετίαν μόνον διήρ

κεσε, τό μέν διότι δέν έστηρίζετο έπί ισοπολιτείας καί ήτο επαχθεστέ

ρα τής ηγεμονίας τών Αθηνών, τό δέ καί διότι οί έν Σπάρτη ολιγαρ

χικοί, οϊτινες, ώς είδομεν, έφθόνησαν τόν ύπέροχον Βρασίδαν, δέν ήτο 

δυνατόν νά άνεχθώσι τό ύπέροχον αξίωμα καί τήν ίσχύν, τήν δποίαν 

είς δλην τήν Ελλάδα άπέκτησεν δ Λύσανδρος, δ'στις άποτελειώσας 

τόν πόλεμον καί ρυθμίσας κατά τό Βοκοΰν τά πράγματα δ'λης σχεδόν 

τής ναυτικής Ελλάδος ήξιώθη έν αυτή υπεράνθρωπων τιμών. Διά τους 

λόγους δέ κυρίως τούτους έγεννήθη διχόνοια μεταξύ τοΰ Λυσσάνδρου 

προς τους βασιλείς καί τους Εφόρους καί παρελύθη μέν ή δύναμις τοΰ 

Λυσάνδρου, άλλα καί τής Σπάρτης, καί διελύθη ώς ονειρον μετά δε

καετίαν ή ηγεμονία αύτη, καθ' Οσον, όταν χατά τό εαρ τοΰ 403 δ Α

θηναίος Θρασύβουλος καταλαβών μετά τών οπαδών του φυγάδων τόν 

Πειραιά κατέλυσε τους τριάκοντα, οί Σπαρτιάται τών δποίων τήν 

βοήθειαν έζητησαν, απέστειλαν τόν μέν Λύσανδρον ώς άρμοστήν μετά 

στρατοΰ καί στόλου δ'πως πολιορκήσωσι τόν Πειραιά καί έφαίνετο βε

βαία ή καταστροφή τών μετά τοΰ Θρασυβύλου έν Πειραιεί Αθηναίων, 

οί έν Σπάρτη δ'μως ολιγαρχικοί φθονήσαντες τήν προσγενησομένην μεί

ζονα δόξαν καί δύναμιν τοΰ Λυσσάνδρου, κατά δέ τόν 'Αρι

στοτέλην, διότι καί ή Σπάρτη διετέθη διαλλακτικώτερον 

προς τους Αθηναίους, έπεμψε τόν βασιλέα Παυσανίαν μετά 

στρατοΰ είς τήν 'Αττικήν. Ούτος δέ συνεννοηθείς προς τους 

επαναστάτας τοΰ Θρασυβούλου άπεκατέστησε τήν είρήνην τόν Σεπτέμ

βριον τοϋ 403 καί οί μέν Λακεδαιμόνιοι απεχώρησαν τής Αττικής, 

οί δέ Αθηναίοι επανέφεραν τό δημοκρατικόν πολίτευμα καί εδόθη άμνη-

στεία, τής δποίας έξηρέθησαν μόνον οί τριάκοντα καί δσοι 'εγένοντο τυ

φλά αυτών ό'ργανα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'. 

πόλεμος της 2πάρτης ηρος τους Πέρσας 

Μετά τόν θάνατον τοϋ Κύρου, γενόμενον είς τήν παρά τά Κούναξα 

μάχην κατά τοϋ άδελφοΰ του Άρταξέρξους, κατά τοϋ οποίου έξεστρά

τευσεν δπως άντικαταστήση αυτόν είς τον περσικόν θρόνον, αί Ίω

νικαί πόλεις, αίτινες είχον κηρυχθή υπέρ τοϋ Κύρου, προσεβλήθησαν 

ύπο τοϋ σατράπου τής Ιωνίας Τισσαφέρνους, άντικαταστησαντος είς 

τήν σατραπείαν τόν Κϋρον καί έπιδιώξαντος τήν ύποταγήν αυτών εις 

τό βασίλειον τών Περσών. Αί πόλεις αύται έ'πεμψαν πρέσβεις είς τήν 

Σπάρτην, ώς εχουσαν τήν ήγεμονίαν τών Ελλήνων καί έπεζήτησαν 

τήν προστασίαν κατά τών προσβολών τού Τισσαφέρνους. Ή δέ Σπαρ. 

τη φοβούμενη μήπως αί Ελληνίδες πόλεις πέσωσι καί πάλιν ύπό τόν 

περσικόν ζυγόν καί άπολέση τους έν Μικρά Ασία λιμένας, έχουσα δέ 

ήδη σχηματίσει πεποίθησιν περί τής μηδαμινής στρατιωτικής αξίας 

τοΰ περσικοϋ κράτους μετά τήν θριαμβευτικήν χάθοΒον τών μυρίων, δέν 

έδίστασε νά άναλάβη καί πάλιν πανελλήνιον πρόγραμ.μα άνευ κινδύ

νου καί άνευ θυσιών, ώς διδαχθείσα δ'τι ό πόλεμος τρέφει τον στρατι-

ώτην, άλλα καί μέ τήν ελπίδα νά φέρωσιν είς τήν πόλιν θησαυρούς, 

ώς άλλοτε διά τοΰ Λυσάνδρου· Παρήγγειλε λοιπόν προς τόν Τισσα

φέρνην νά μή πολιορκ·ή τάς πόλεις, άλλ' ούτος έξηκολούθ'ησε τό έ'ργον 

του άνευ απαντήσεως. Τότε καί ή Σπάρτη απέστειλε στρατιάν κατά 

τοΰ Τισσαφέρνους συγκειμένην έκ χιλίων Λακεδαιμονίων νεοπολιτών, 

τρισχιλίων Πελοποννησίων καί τριακοσίων ιππέων Αθηναίων ύπό τόν 

στρατηγόν Θίμβρωνα τφ 400 π. Χ. τάξασα τήν πανελλήνιον ταύτην 

στρατιάν έπι τή προσδοκί(3ΐ νά λάβωσιν ενισχύσεις έν Μικρά Άσί(^ πα

ρά τών Ελληνίδων πόλεων, άλλ' ήπατήθησαν καί ήναγκάσθη δ Θίμ-

βρων νά έπωφεληθή τής ευκαιρίας καί νά προσκαλέση τους ύπό τήν 

ήγεσίαν τού Ξενοφώντος ύπολειφθέντας μυρίους, ους ευρισκομένους τό

τε έν Θράκη διεπέρασε πάλιν ό Ξενοφών είς Άσίαν καί παρέδωκεν 

αυτούς παρά τήν Πέργαμον είς τόν Θίμβρωνα, μετά πολλής χαράς 

όρμήσαντας καί μετ' άγανακτήσεως είς τόν αγώνα κατά τοΰ μισητοδ 

Τισσαφέρνους, Οστις έπροξένησεν είς αυτούς πολλά χαί μεγάλα κακά 

κατά τήν κάθοΒον αυτών καί προσήλθον μέν ίκαναί πόλεις είς τήν 

στρατιάν τών ελευθερωτών, άλλ' έν τφ συνόλφ αί έπιτυχίαι ήσαν άνά-

ξιαι λόγου, διότι δ Θίμβρων δέν ήτο αντάξιος τής εντολής του καί απε

στάλη διάδοχος αύτοΰ τφ 399 δ Δερκυλίδας έκ τής σχολής τοΰ Λυσ-
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άνδρου, ένεκεν τής πανουργίας επονομαζόμενος Σίσυφος. Ούτος δέ άνα

λαβών μετά δραστηριότητος τόν αγώνα καί επωφεληθείς τήν μεταξύ 

Τισσαφέρνους καί τοΰ Φαρναβάζου διχόνοιαν καί έξασφαλίσας τήν ου

δετερότητα τού Τισσαφέρνους είσήλασεν είς τήν Αίολίδα άνήκουσαν 

είς τήν σατραπείαν τοΰ Φαρναβάζου καί κυριεύσας έν τή πυκνώς χα-

τφκημένη ταύτη χώρα πολλάς πόλεις έγένετο κύριος τών έν αύταίς 

άποχειμένων θησαυρών καί πολύ στενοχωρήσας τόν σατράπην συνω-

μολόγησε προς αυτόν άνακωχήν. 

Πόλεμοι :εηάρτης «ρος τους Ηλείους 

Καθ' δν χρόνον ό ρηθείς πόλεμος έγίνετο προς τους Πέρσας, οί 

Σπαρτιάται διεξήγον καί άλλον πόλεμον προς τους Ηλείους, προς τους 

οποίους, έν φ ήσαν παλαιότερον φιλικώτατα συνδεδεμένοι, είχον περι

έλθει είς έ'χθραν καταλήξασαν είς τό νά προσχωρήσωσιν οί Ηλείοι είς 

τήν συμμαχίαν τοΰ "Αργούς καί έ'πειτα είς τήν άλλην συμμαχίαν τών 

Αθηνών, "Αργούς, Μαντινείας καί πλην τών άλλων εχθρικών πρά

ξεων κατά τής Σπάρτης, άπηγόρευσαν τό δωδέκατον έ'τος τοϋ πολέμου 

την συμμετοχτιν τών Σπαρτιατών είς τους πανελληνίους αγώνας 

καί διέταξαν τήν μαστίγωσιν επιφανούς Σπαρτιάτου συμμετασχόντος 

τοΰ αγώνος παρά τήν κηρυχθείσαν άπαγόρευσιν, απέκρουσαν δέ τόν 

βασιλέα Άγιν, θέλοντα νά θύση έν Όλυμπία νικητήρια, είσήγαγον 

οημοκρατικον πολίτευμα καί καταρτίσαντες στόλον ύπεστήριζον τους 

Αθηναίους. Διά τήν τοιαύτην δέ στάσιν τών Ηλείων οί Σπαρτιάται 

άπαλλαγεντες τοΰ προς τους Αθηναίους πολέμου, απεφάσισαν νά προ-

βώσιν είς παραδειγματικήν καί απέναντι τών άλλων πόλεων τιμωρίαν 

τών Ηλείων, έχοντες καί έν αυτή τή "Ηλιδι λακωνίζοντας ολιγαρχικούς 

έπιθυμοΰντας τήν έπιστροφήν είς τό πρότερον καθεστώς. Έξεστράτευ

σε λοιπόν ό βασιλεύς "Αγις τό έαρ τοΰ 401 καί έ'φθασε μέχρι τοΰ ίεροΰ 

εδάφους τής "Ηλιδος, δ'τε αίφνης συνέβη σεισμός, δ'στις εκρίθη ώς 

οιοσημία άποτρέπουσα άπό τής έξακολουθήσεως εναγούς πολέμου, καί 

δ στρατός άπεχώρησεν άπρακτος· Οί δέ Ηλείοι άναθαρρήσαντες προέ-

βαινον είς παρασκευάς προσελκύσαντες ώς συμμάχους καί τους ομοφύ

λους αυτών Α'ΐτωλούς. Άλλ' δ "Αγις είσέβαλεν άπό τής Μεσσηνίας 

διά τής Τριφυλίας είς τήν Όλυμπίαν δεχόμενος τήν προσχώρησιν τών 

πόλεων προθύμων κατ' έ'χθραν προς τους Ηλείους, καί εύρε μέν έν 

Όλυμπίί^ ίσχυράν άντίστασιν, άλλ' επεκράτησε καί έτέλεσεν έπί τοΰ 

μεγάλου βωμοΰ τοΰ Διός θυσίαν καί άπεκατέστησε καί πάλιν τό άξί-
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Τοπογραφικός χάρτης τής έν Σαλαμίνι ναυμαχίας. 
(σελ. 170) 
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ωμα τής- Σπάρτης έν τφ πανελληνίφ έκείνφ ίερφ. "Επειτα δέ έπέπε

σον αί στρατιαί είς τήν ύπαιθρον χώραν καί εύφορωτάτην καί επιμελέ

στατα καλλιεργημένην διά τήν άδιάλειπτον είρήνην τών Ηλείων, δ'τε 

έπωφεληθέντες οί Άρκάδες καί οί Αχαιοί τήν εύκαιρίαν παρέλαβον 

ά,φθονα καί παντοία λάφυρα. "Οτε δέ δ "Αγις προσέβαλε τήν Κυλλή-

νην, έπίνειον τής "Ηλιδος, έστασίασαν οί ολιγαρχικοί Λακωνίζοντες 

γαιοκτήμονες καί μετά τής φρουράς, τήν δποίαν έγκατέλιπεν δ ^Αγις 

συνεργαζόμενοι φυγάδες ολιγαρχικοί, τών δποίων ή στάσις είχεν απο

τύχει, συνετέλεσαν ώστε δ πόλεμος νά διεξαχθή όλεθρίως διά τήν "Η

λιν καί νά έξαντληθή ή δύναμις αυτής καί ήναγκάσθησαν οί Ηλείοι 

μετά άγονους διαπραγματεύσεις, τά μέν νεώρια καί τάς τριήρεις νά 

παραδώσωσι, τά τείχη των νά κρημνίσωσιν είς έδαφος, άπέβαλον τήν 

παραλίαν καί τά προασπίζοντα τήν χώραν στενά καί τάς πλείστας πε-

ριοικίδας πόλεις ανεγνώρισαν ώς ισοτίμους· Ούτω δέ ή Σπάρτη διά 

τοΰ έλευθερωτικοΰ αυτής προγράμματος μετέβαλε πόλιν ίσχυράν έχ-

θράν είς άκίνδυνον πόλισμα καί ήγείτο τών παρά τόν Άλφειόν αρχαί

ων πόλεων ώς απόλυτος κυρίαρχος καί έδέσποζε τής νοτίου παραλίας 

τής Πελοποννήσου, αί δέ λοιπαί δυσμενώς προς τήν Σπάρτην έ'χουσαι 

έπτοήθησαν, έπωφεληθεΐ-σα δέ τήν νέαν ταύτην έπιτυχίαν, επεδίωξε 

νά ένισχυθή καί έν τφ Ίονίφ πελάγει καί έξεδίωξεν έ'κ τε τής Κεφαλ

ληνίας καί τ'ής Ναυπάκτου τους ύπο τών Αθηναίων εγκατασταθέν

τος Μεσσηνίους. 

©άνατος "Αγιδος.—"Εριδες ηερι διάδοχης 

"Οτε δέ δ Άγις έπέστρεψεν έκ τής στρατείας ταύτης ήσθένησεν 

έν Ήραίςι καί, έν φ άπέθνησκε μετ' ολίγον έν Σπάρτη άνέδειξεν ενώ

πιον πολλών μαρτύρων διάδοχον τοΰ θρόνου τόν υίόν Λεωτυχίδ·ην, άλλ' 

δ Λύσανδρος, δ'στις συνεδέετο διά φιλίας μετά τού άδελφοΰ τοϋ "Αγι-

δος Αγησιλάου, νομίζουν δ'τι ήθελεν επιτύχει δι' αύτοϋ τους φιλόδο

ξους σχοπούς του, αντέδρασε καί επήλθε διχογνωμία συνταράξασα τήν 

Σπάρτην, διότι δ Λύσανδρος μετά τών περί αυτόν διέδιδον δ'τι δ Λεω

τυχίδης δέν ήτο γνήσιον τέκνον τοϋ "Αγιδος, υπαινισσόμενοι τάς σκαν

δαλώδεις σχέσεις τής μητρός του Τιμαίας προς τόν Άλκιβιάδην. Ά φ ' 

ετέρου δέ δ βασιλεύς Παυσανίας άντέδρα ώς εχθρός τού Λυσάνδρου, 

θεωρών όπαδόν εκείνου τόν Άγησίλαον διά τάς φιλικάς σχέσεις των 

καί ή ιερατική φατρία επωφελούμενη το φυσικόν ελάττωμα τής χω-

λότητος τοΰ Αγησιλάου, έ'φερεν είς τό μέσον άρχαίον χρησμόν προ-

λέγοντα μέγιστα κακά είς τους Λακεδαιμονίους, άν ποτέ ήθελεν άρ-
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ξει αυτών βασιλεύς χωλός καί έξητείτο ή ερμηνεία τοΰ χρησμοΰ έκ 

Δελφών, άλλ' δ πανούργος Λύσανδρος φοβούμενος πάσαν άναβολήν 

απεδέχθη μετ' επικαίρου άγχινοίας τήν γνησιότητα καί τό κΰρος τοΰ 

χρησμοΰ ύποστηρίξας δ'τι χωλή βασιλεία είναι ή τοΰ μή γνησίου βα

σιλέως καί δ'τι άπό τοιούτου κακοΰ άπέτρεπεν δ θεός και ή έπινοια 

αύτη επέφερε τήν λύσιν τοΰ ζητήματος καί δ δήμος εξέλεξε βασιλέα 

τόν Άγησίλαον καί άνηγόρευσεν αυτόν τό θέρος τοΰ 399 π. Χ. 

'Η: στάσις τοΰ Κινάδωνος 

Καί έξωτερικώς μέν ή Σπάρτη ούΒέποτ^ε άλλοτε ήτο ισχυρότερα 

η κατά τόν χρόνον τοΰτον ττις άναρρήσεως είς τόν θρόνον τοΰ Αγησι

λάου, εσωτερικώς δ'μως έφαίνετο ή διχόνοια τών φατριών καί ίδίως 

τών άποβαλόντων τά πολιτικά δικαιώματα, ένεκα πενίας, πολιτών 

έτι δέ τών περιοίκων καί ειλώτων, ώστε ελεύθεροι καί δούλοι έπεδί

ωκον νά άποσείσωσι τόν ζυγόν τών προνομιούχων οίκων. Τήν δέ ήγε

σίαν τής ανατροπής άνέλαβεν δ Κινάδων ανήκων είς πτωχεύσαντας 

δωρικούς οϊχους, άνήρ μεγάλων εμφύτων χαρισμάτων καί διαπύρου 

φιλοτιμίας, καί παρεσκεύασε τά πλήθη ύποδείξας τά μέσα καί ήτοί-

μασεν άξιόμαχον δύναμιν προς έπιτυχίαν τοϋ επιχειρήματος τοΰ σκο-

ποΰντος τήν κατάλυσιν τών προνομιούχων δ μ ο ί ω ν . Άλλ' ή περί 

τής νίκης του πεποίθησις κατέστ-ησεν αυτόν άσύνετον καί οί κατάσκο

ποι τών άγρυπνούντων Εφόρων ανήγγειλαν είς αυτούς εγκαίρως τά 

πάντα. Ούτοι δέ φοβούμενοι δέν έτόλμησαν νά συλλάβωσι τόν Κινά-

δωνα έν Σπάρτη καί έδωκαν κατά τό φαινόμενον είς αυτόν έντολήν 

σπουδαίαν, νά μεταβή ε'·ς Αυλώνα κατά τά σύνορα τής Μεσσηνίας 

καί Ηλείας, διέταξαν δέ καθ' όδόν τήν σύλληψιν αύτοΰ καί διά βα

σάνων απέσπασαν τά ονόματα τών συνωμοτών του, τους οποίους συλ-

Λαβόντες παρεκώλυσαν τήν έκρηξιν τής στάσεως. Μετέφεραν δέ είς 

Σπάρτην δέσμιον τόν Κινάδωνα καί οΰτω δεδεμένον περιαγαγόντες έ

χοντα τόν τράχηλον έν σιδηρφ κλειφ καί τάς χείρας καί μαστιγωθέντα 

καί άλλας ύποστάντα βασάνους, έφόνευσαν μετά τών συνωμοτών. Οΰ

τω δέ τά πνεύματα τής Σπάρτης ήσαν είπέρ ποτέ έξημμένα, δτε άπέ

σπασεν αυτά δ προσωρινώς, ένεκα τής ανακωχής, προς τόν Φαρνάβα· 

ζον διακοπείς πόλεμος έν Μικρά Ασία. 

'Εζακολούβησις τοΰ πολέμου «ρδς τους Πέρσας 

Ό Φαρνάβαζος μετά τήν άνακωχήν άναβάς είς Σούσα έπεισε τόν 

βασιλέα Άρταξέρξην, μετά πολλάς προς τόν Κόνωνα διαπραγματεύ-
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σεις, όστις μετά τήν ητταν τής έν Αιγός ποταμοίς ναυμαχίας κατα

φυγών είς Κύπρον παρέμενεν εκεί, έπεισεν δ Φαρνάβαζος δ'τι προς διε

ξαγωγήν αίσίαν τοϋ πολέμου έ'πρεπε νά παρασκευασθή στόλος, τοϋ 

οποίου ή αρχηγία νά άνατεθή είς τόν Κόνωνα καί παρεχωρήθησαν (τφ 

397) 500 τάλαντα καί ήρξατο ή παρασκευή, άλλα μυστικώς φοβού

μενου τοΰ βασιλέως καί τών περί αυτόν νά έρεθίσωσι τήν Σπάρτην 

προώρως. 

Ά λ λ α άνήρ Συρακούσιος, Ηρώδης καλούμενος, επανερχόμενος έκ 

Φοινίκης ήλθεν είς Λακεδαίμονα καί ανήγγειλε τάς παρασκευάς. Τότε 

οί Σπαρτιάται συναισθανόμενοι τόν κίνδυνον συνεκάλεσαν αντιπροσώ

πους δλων τών συμμάχων, δ'πως σκεφθώσι περί τοΰ απειλουμένου νέου 

περσικού πολέμου καί περί έθνικοΰ αγώνος καί ληφθώσιν αποφάσεις 

άπό κοινοΰ. Ό Λύσανδρος δέ, όστις διεδραμάτισε πρωταγωνιστούν 

έκεΐ πρόσωπον καί είχε πεποίθησιν δ'τι θά ήτο σύμφωνος προς αυτόν δ 

Αγησίλαος, άφ' ού ούτος τά πάντα ώφειλεν εις αυτόν, ένίιργησε μετά 

δραστηριότητος άφ' ενός μέν νά πείση τους Σπαρτιάτας, δ'πως έξακο· 

λουθ-ήσωσι τόν πόλεμον, άφ' έτερου δέ νά στείλωσιν είς Σπάρτην πρέσ

βεις αί Άσιατικαί πόλεις παρακαλοϋσαι δπως άποσταλή στρατηγός δ 

Αγησίλαος. Καί αυτός δέ δ Αγησίλαος επεδίωκε τήν στρατηγίαν 

καί έζήτησε μόνον τριάκοντα Σπαρτιάτας, ώς άκολουθίαν, οϊτινες θά 

άπετέλουν τό κατ' έ'τος μεταβαλλόμενον πολεμικόν συμβούλιον, τών 

δποίων πρόεδρος ώρίσθη δ Λύσανδρος, όστις ούτω ένόμιζεν δ'τι θά 

διηύθυνε τά πάντα καί θά εξυπηρετεί όλους τους φίλαρχους σχοπούς 

του· 

Πανελλήνιος έδέα Αγησιλάου, πρόδρομος ΙλΙεγάλου 
' Αλεξάνδρου 

Καίτοι δέ τά πράγματα είχον ύποστή μεταβολήν καί οί Αθηναίοι 

γινώσκοντες τά τεκταινόμενα διά τοϋ Κόνωνος, άπέφυγον προσποιηθέν

τες έξάντλησιν νά συμμετάσχωσιν, οί δέ Θηβαίοι διαρρήδην ήρνήθη

σαν, άλλ' δ'μως ό Αγησίλαος άνήρ μεγαλεπήβολος έμελέτησε πανελ

λήνιον πρόγραμμα, τήν παντελή κατάργησιν τού περσικού κράτους 

καί έγένετο δ πρόδρομος τοϋ Φιλίππου καί τοϋ μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Επειδή δέ οί βασιλείς τής Σπάρτης ένησμένιζον καί ήξίουν νά λέ-

γωνται κληρονόμοι τοϋ Αγαμέμνονος καί τοϋ 'Ορέστου, ευλόγως ό 

Αγησίλαος συλλαβών τήν πανελλήνιον ταύτην ίδέαν, εξωμοίωσε τόν πό

λεμον προς τόν Τρωϊκόν φιλοτιμούμενος νά άνακαλέση τάς ένδοξοτά-

τας αναμνήσεις τοΰ παρελθόντος καί νά επίδειξη εαυτόν στρατηγόν 
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δευτέρου ϊρωϊκοΰ πολέμου ώς κοινοΰ τής δλης Ελλάδος αγώνος. Καί 

όπως πάλαι ποτέ δ Αγαμέμνων έξέπλευσεν έπί Τροίαν έκ τής Βοιωτι

κής Αυλίδος οΰτω καί αυτός έκ τής Αυλίδος έξέπλευσε κατευθυνθείς 

ίίς "Εφεσον κατά τάς αρχάς τοΰ 396 π. Χ. '"Αν καί προς έπιτυχίαν 

τοΰ μεγαλεπήβολου τούτου έργου ήτο απαραίτητος ή ομόνοια, έν φ 

έξ αρχής διά τών αρνήσεων τών Αθηναίων καί Θηβαίων έξεδηλώθη 

διχοστασία, άλλ' δμως δ Αγησίλαος δέν έδίστασε περί τής επιτυχίας 

μετά τήν σχηματισθείσαν έκ τής καθόδου τών μυρίων πεποίθησιν περί 

τής παντελούς άνικανότητος τοΰ περσικοϋ κράτους, νά άντισταθώσιν 

είς δ'σον δήποτε έλληνικόν στρατόν, έάν σρατηγήται ύπό ανδρός ικα

νού. Έκεΐ δέ παρετάθη ή ανακωχή ένεκα άρξαμένων νέων διαπραγμα

τεύσεων προς τόν Πέρσην σατράπην επί τφ λόγφ νά πείση τόν βασι

λέα νάάφήση ελευθέρας τάς Ίωνικάς πόλεις. Καθ' δν δέ χρόνον δ σταρ-

τός διετέλει άπρακτων έν Έφέσφ, έ'λαβε καιρόν δ Λύσανδρος καί άνε

νέωσε τάς προτέρας φιλίας καί οί πολυάριθμοι αρχαίοι αύτοΰ φίλοι συν-

έρρευσαν είς "Εφεσον καί έχαιρέτισαν τήν άφιξίν του καί έπέβαλον ποι

κίλας αιτήσεις, άδιακόπως δέ πολυπληθής Οχλος ήκολούθει αυτόν «ώ

στε δ μέν Αγησίλαος ιδιώτης έφαίνετο, δ δέ Λύσανδρος βασι

λεύς» (203). 

ΠροστριβαΙ Λυσάνδρου—Αγησιλάου 

Επειδή άπελάμβανε πολλήν έκτίμησιν δ Λύσανδρος διά τάς προη-

γουμένας στρατείας καί υπήρχε πεποίθησις δ'τι ώς έκ τών σχέσεων 

του έμελλε νά έξασκή μεγάλην έπίδρασιν έπί τοΰ Αγησιλάου, εθεωρεί

το αυτός ώς πραγματικώς αρχηγός. Ταΰτα δμως προσέβαλλον τόν Ά

γησίλαον, τόν οποίον έξηρέθιζον έ'τι μάλλον οί τριάκοντα σύμβουλοι 

πικραινόμενοι διά τήν προς αυτούς καί τόν βασιλέα έπιδεικνυομένην 

φιλοπρωτίαν. Διά ταΰτα δ Αγησίλαος θέλων νά απαλλαγή τής όχλη

ράς αύτοΰ επιδράσεως άπέκρουεν δ'λας τάς προτάσεις καί συστάσεις 

τοΰ Λυσάνδρου καί τέλος προέβη είς δημοσίαν αύτοΰ ταπείνωσιν άνα-

θέσας είς αυτόν έν τών αυλικών αξιωμάτων τοΰ κ ρ ε ο δ α ί τ ο υ , 

τό δέ αξίωμα τοΰτο, έάν δι' άλλον τινά ήτο τιμητιχόν, διά τόν Λύσ

ανδρον δμως έπεδείκνυε περιφρόνησιν πλήττουσαν βαρύτερον παντός 

άλλου αυτόν. 

(203) Ξεν. 
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Προσελθών δέ προς τόν βασιλέα ούτος περιωρίσθη είς παράπονο·» 

«ω Άγησίλαε, είπε, μειοΰν μέν άρα σύ γε τους φίλους ήπίστως». 

«Ναί, μά Δία, έφη δ Αγησίλαος, τους γε ^ουλομένους έμοΰ μείζονας 

φαίνεσθαι. Τους δέ γε αΰξοντας, εί μή έπιστάμην άντιτιμάν, αίσχυ-

νοίμην άν». Ό δέ Λύσσανδρος άναγνωρίσας τό δίκαιον τοΰ βασιλέως 

παρεκάλεσεν όπως άναθέση είς αυτόν άλλην άποστολήν καί απεστάλη 

ε̂ ς Έλλήσποντον, αντικατέστησε δέ αυτόν διά τοΰ Ξενοφώντος τοΰ 

Αθηναίου, ενδόξου στρατηγοΰ τοΰ δδηγήσαντος τους ύπολειφθέντας 

μυρίους κατά τήν χάθο^ον αυτών, όστις ήδύνατο νά παράσχη μεγά

λας υπηρεσίας χωρίς καμμίαν ένόχλησιν καί μείωσιν τοϋ αξιώματος 

του, τό δποίον πολύ έπηύξησεν άποκαλύψας άπροο^δόκητον δύναμιν 

βουλήσεως. 

Ή "Εφεσος. ηολεμικον έργαστήριον.—Χύλληψις και 
θάνατος Τισσαφέρνους 

Ό Τισσαφέρνης δέ έν τφ μεταξύ λαβών επικουρίας διέρρηξε τάς 

σπονδάς παραγγείλας πρό τής λήξεως αυτών είς τόν Άγησίλαον νά 

εγκατάλειψη τήν Άσίαν. Ούτος δέ τό 396 π. Χ. προαναγγείλας οτι 

αί στρατιαί του θά βαδίσωσι προς τήν Καρίαν, δπου συνήθως ύδρεύετο 

δ Τισσαφέρνης όπως συγκράτηση τόν άντίπαλον έν τή γραμμή τοϋ 

Μαιάνδρου. "Επειτα έτράπη τήν άντίθετον διεύθυνσιν προς βορράν 

χαί έμβαλών είς τήν Φρυγίαν κατά τοΰ σατράπου αυτής Φαρναβάζου 

κυριεύει διαφόρους πόλεις καί κώμας καί συνήθροισεν άφθονους τροφάς 

χαί πολλούς δούλους καί άπειρα άλλα λάφυρα. Επιδεικνύων δ'μως τήν 

φιλανθρωπίαν του παρήγγειλεν είς τους στρατιώτας νά μή μεταχει-

ρίζωνται τους αιχμαλώτους, ώς κακούργους, «άλλ' ώς ανθρώπους 

όντας φυλάσσειν». Διαχειμάσας δέ έν Έφέσφ κατέστησεν αυτήν μέγα 

έργαστήριον πολέμου και στρατόπεδον ασκήσεων καί ^συμπληρώσας 

τάς παρασκευάς του καί ίδίως τήν συγκρότησιν αξιόλογου ιππικού, 

ούτινος στερούμενος, είχεν άπαραίτητον ανάγκην. Έτέλει δέ καί αγώ

νας χαι δ παρά τόν Εύρώταν βίος καί ή έν τή Λακωνική δίαιτα εφαί

νοντο μετενεχθέντα είς τήν Μικράν Άσίαν καί ουδέν παρημελείτο προς 

άναζωπύρωσιν τοΰ φιλοπόλεμου μένους έν ταίς πόλεσιν. Εξέθετε δέ 

γυμνούς τους αιχμαλώτους, δ'πως οί πολίται θεωρώσι τα άπαλα σώ

ματα τών Ασιατών, έ'λεγε δέ δ'τι τό μάχεσθαι προς τοιούτους πολεμί

ους ήτο άγων ανδρών προς γυναίκας. Τό δέ εαρ τοΰ έπιοντος 395 έπα-

νελθόντων χαί τών τριάκοντα συμβούλων, διότι έληγε τό έ'τος τών 
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πρώτων, δ Αγησίλαος μετά στρατοΰ βέλτιον συντεταγμένου, άλλα 

καί πολυαριθμοτέρου προανήγγειλεν δτι θά βαδίση κατά τών Σάρδεων. 

Ό δέ Τισσαφέρνης νμίσας δ'τι πρόκειται πάλιν περί άπατης, τό μέν 

ίππικόν έ'πεμψεν είς τά περί τόν Μαίανδρον πεδία, τό δέ πεζικόν συνε-

κέντρωσε μεσημβρινώτερον εντός τής Καρίας, άλλα καί πάλιν δ Τισ

σαφέρνης ήπατήθη, διότι δ Αγησίλαος ώρμησε κατ' ευθείαν εναντίον 

τών Σάρδεων καί εύρων τήν χώραν έ'ρημον προμάχων έπί τρείς μέν 

ημέρας έλεηλάτησεν αυτήν άκωλύτως, τήν δέ τετάρτην συνεκρότησε 

μάχην προς τό ίππικόν τών Περσών, καθ' ήν δι' επιτηδείου συνδυασμού 

τοΰ ίππικοΰ καί τής δεξιάς χρήσεως τών διαφόρων δπλων, ακολουθών 

ίσως καί τά έκ τής πείρας κτηθέντα διδάγματα του Ξενοφώντος ήρε 

λαμπράν καί τελείαν νίκττ]ν κατά τήν συμβολήν τοΰ "Ερμου καί τοΰ 

Πακτωλοΰ, είς τόν οποίον πολλοί φεύγοντες ριφθέντες έπνίγησαν. Τό 

δέ στρατόπεδον άπαν κατελήφθη ώς καί τά πλουσιώτατα έν αύτφ- λά

φυρα. Ό δέ Τισσαφέρνης διατριβών ήδη έν Σάρδεσι δέν έτόλμησε νά 

έκπλύνη διά τών έ'τι άμαχων δυνάμεων του τήν έπαίσχυντον ταύτην 

ήτταν; Τούτο δέ τής νίκης τό ανδραγάθημα έπέφερεν αμέσως τήν κα

ταστροφήν τοΰ Τισσαφέρνους, δστις διαβληθείς καί ύπό τοΰ αντιπάλου 

σατράπου Φαρναβάζου καί τής Παρυσάτιδος μισούσης αυτόν διά τήν 

προς τόν Κΰρον έ'χθραν του, ώς δειχθείς ανίκανος καί προδότης εκλή

θη είς Κολοσσάς χάριν συ-ρ{ροτήσεως δήθεν πολεμικοΰ συμβουλίου καί 

συλληφθείς δολίως έν τή πόλει αυτός ό άριστοτέχνης έν τφ δόλφ, πα

ρεδόθη είς τόν διάδοχον αύτοΰ Τιθραύστην, δ'στις απέστειλε πάραυτα 

τήν κεφαλήν αύτοΰ εις Σούσα προς τόν βασιλέα. Οί δέ "Ελληνες κα

τελήφθησαν ύπό άγαλλιάσεως έπί τφ όλέθρφ τοΰ μισητοτάτου έχ

θροΰ καί τό αξίωμα τοϋ Αγησιλάου ηύξήθη εί'πέρ ποτέ καί ή Σπάρτη 

συνήνωσεν έν τφ προσώπφ αύτοΰ τήν στρατηγίαν καί τήν ναυαρχίαν,. 

δπερ άπο τής προδοσίας τοϋ Παυσανίου αυστηρώς άπηγορεύετο· Ό 

δέ Τιθραύστης, πολιτευθείς έπιτηδειότερον, διεμήνυσεν δτι τιμωρηθέν-

τος τού Τισσαφέρνους τοϋ παραιτίου τοΰ πολέμου, ό μέγας βασιλεύς 

είναι πρόθυμος νά άναγνωρίση τήν αύτονομίαν τών έν Ασία Ελληνί

δων πόλεων έπί μόνη τή πληρωμή τοΰ ανέκαθεν δασμού καί προεκάλει 

έπί τούτοις νά άπέλθη τής Ασίας. Ό δέ Αγησίλαος άπήντησεν δτι 

μή δυνάμενος μόνος νά άποφασίση θά έρωτήση τάς έν Σπάρτη αρχάς, 

άλλ' δ Τιθραύστης κατώρθωσε νά πείση τόν Άγησίλαον χο'ρηγήσας 

αύτφ τριάκοντα τάλαντα προς προσωρινήν συντήρησιν τοΰ στρατοΰ 

νά έπιτύχη έξαμηνιαίαν άνακωχήν καί έκχωρήσας έκ τής σατραπείας 

του νά έπιπέση κατά τής σατραπείας τοϋ Φαρναβάζου, κατάδηλον τοϋ-
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το δείγμα τής έσχατης παραλυσίας τοϋ περσικοϋ κράτους. Καί είσ

βαλών είς τήν ύπό τόν Φαρνάβαζον Φρυγίαν έλεηλάτησε τήν χώραν 

καί κατέλαβε πολλάς πόλεις, τάς μέν διά τής βίας, τάς δέ μέ τήν 

θέλησιν των. Διαγνώσας δέ δτι δ Ολεθρος τοΰ περσικοϋ Κράτους ήδύ· 

νατο εύχερέστερον νά έπιτευχθή διά τοΰ στασιασμοϋ τών σατραπών, 

οίτινες έπεθύμουν άνεξαρτησίαν άπό τής αυλής τών Σούσο̂ ν είργάζετο 

κατά τό πρόγραμμα τοΰτο καί έπεισε τόν επιχώριον βασιλέα τής Πα-

'φλαγωνίας "Οτιν διά τίνος Σπιθριδάτου μεγιστάνας, δν δ Λύσανδρος 

ζίχε πείσει νά προσχώρηση προς τους "Ελληνας, καί έξηκολούθησε τόν 

έν τή σατραπείοι τοΰ Φαρναβάζου πόλεμον γενόμενος κύριος τής παρά 

τό Δασκύλειον πλουσιωτάτης χώρας. Οπου ήσαν καί τά άνάκ,τορα τοΰ 

Φαρναβάζου, καί μετ' ολίγον κατέλαβεν εκεί άπαν τό στρατόπεδον τού 

σατράπου τούτου μετά άφθονωτάτων λαφύρων, έ'πειτα δέ παρακληθείς 

ύπό τοΰ Φαρναβάζου, τόν οποίον ήλπιζεν δ'τι ήτο δυνατόν νά προσέλκυ

ση είς τά σχέδια του, εγκατέλειπε τήν σατραπείαν αύτοΰ καί στρα̂  

τοπεδεύσας περί τό Ιερόν τής Άστυριανής Αρτέμιδος έν τή λεγομέ

νη Αίολίδι ήσχολήθη είς τήν συγκρότησιν ισχυρότερου στρατοΰ καί 

τήν ρύθμισιν τών εκεί πραγμάτων έπί τφ σχοπφ όπως τό προσεχές 

έτος είσβάλη είς τά ενδότερα τής Μικράς Ασίας, δ'τε, έν φ είχε πάν

τα παρασκευάσει, προσεκλήθη υπό τής Σπάρτης ε'νεκα τών εξής 

αιτίων: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'. 

Ό Τιθραύστης δωροδοκων εγείρει ηόλεμον έν Ελλάδι 

χατα τής ̂ ^πάρτης 

Ό Τιθραύστης επιτυχών διά χρημάτων τήν έξάμηνον άνακωχήν, 

έσκέφθη οτι ήτο προτιμότερον νά δαπανηθώσι ταΰτα ουχί διά τοΰ Α

γησιλάου προς παράτασιν τοΰ πολέμου έν Ασία, άλλ' έν Ελλάδι προς 

άπομάκρυνσιν αύτοΰ έκ τής Ασίας. Έγνώρισε δέ τά έν Ελλάδι πράγ

ματα και δέν διέφυγεν αυτόν οτι έν Ελλάδι υπήρχε δυσαρέσκεια με

γάλη κατά τής Σπάρτης καί επομένως υπήρχε πολλή ύλη εύφλεκτος 

προς έκρηξιν πολεμικής πυρκαϊάς, ήτις ήτο άσφαλέστατον μέσον τής 

απαλλαγής τών Περσών τού Αγησιλάου. "Οθεν ευθύς μ.ετά τήν άνα

κωχήν άπέστειλεν είς Ελλάδα τόν Ρόδιον Τιμοκράτην μετά πεντή-

χοντα ταλάντων. Ούτος δέ διαμοιράσας ταΰτα εις τους πρωτεύοντας 
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άνδρας τών Θηβών, τής Κορίνθου καί τοΰ "Αργούς κατώρθωσεν δ',τι 

επεδίωξε διά τών χ ρ υ σ ώ ν τ ο ύ τ ω ν τοξοτών Πρό πάν

των δμως οί Θηβαίοι ήσαν προθυμότεροι κατά τών Σπαρτιατών και 

αυτοί έδωκαν άφορμήν είς τήν έκρηξιν τού πολέμου ενεργούντες ώς ηγε

μόνες τότε τών Βοιωτών. Οί Όπούντιοι δηλαδή Λοκροί παραχινηθέν-

τες ύπό τών Θηβαίων ήγειραν αξιώσεις έπί τίνος εδάφους αμφισβη

τουμένου ύπό τών Φωκέων καί είσήλασαν είς αυτό επειδή καί οί Φο)-

κείς άντεισήλασαν είς τήν Λοκρίδα. Τότε δέ οί μέν Θηβαίοι έβοήθ-ί]-

σαν προθύμως τους Λοκρούς, έν φ οί Φωκείς έζητησαν τήν συνδρομήν 

τών Σπαρτιατών, οϊτινες ευχαρίστως εύρον άφορμήν όπως ταπεινώ-

σωσι τους Θηβαίους διά τάς προς αυτούς πρότερον γεννηθείσας έχ

θρας, έσπευσαν καί έστειλαν τόν Λύσσανδρον υπέρ τών Φωκέων καί 

οΰτω ήρξατο άπό τού 395 έν Ελλάδι πόλεμος, όστις έπεκλήθη Βοιω

τικός. Οί Θηβαίοι δέ πέμψαντες πρέσβεις είς Αθήνας, αϊτινες μή λα-

βοΰσαι χρήματα Περσικά διετήρουν ουδετερότητα όκνούντες νά τολμή-

σωσι φανερώς εχθροπραξίας, έπεισαν αύτάς δ'τι είναι συμφορωτέρα ή 

συμμαχία μεταξύ Βοιωτών καί Αθηναίων μάλλον διά τάς Αθήνας Ί] διά 

τάς Θήβας χαί δραστηρίως συνεργαζομένου τοΰ Θρασυβούλου υπέρ τών 

Θηβαίων διά τήν προς αυτόν άλλοτε έπιδειχθείσαν εύεργεσίαν απεφάσι

σαν παμψηφεί τήν προς τους Βοιωτούς συμμαχίαν καί δ Θρασύβουλος συ

νέταξε τό περί ταύτης ψήφισμα τοΰ δήμου, δπερ ύπήρξεν ή πρώτη εχθρική 

πράξις κατά τών Σπαρτιατών. Τό δέ φθινόπωρον τοΰ 395 ώρμησεν ό 

Θρασύβουλος επίκουρος μετά στίφους είς Θήβας έ'μπλεως χαράς, οτι 

ήδυνήθη νά άνταποδώση εύγνωμοσύνην προς τους εύεργέτας του, καί 

οί Αθηναίοι ήρχισαν τήν έπισκευήν τοΰ περιβόλου τών τειχών τήν 

συντελεσθείσαν βραδύτερον, ώς θά ίδωμεν, ύπό τοΰ Κόνωνος. Έ ν δέ 

τή Σπάρτη δ Λύσσανδρος κατώρθωσε νά διορισθή αρχιστράτηγος καί 

ανέλαβε νά συγκέντρωση προς βορράν τών Θηβών συμμαχικήν στρα

τιάν. Ό δέ βασιλεύς Παυσανίας ανέλαβε νά συνάθροιση τάς Πελοπον-

νησιακάς στρατιάς, αμφότεροι δέ νά συνενωθώσιν είς τά νότια τής Βοι

ωτίας. Καί δ μέν Λύσσανδρος μετά σπουδής καί δραστηριότητος στρα

τολογεί έν Φωκίδι καί Θεσσαλίίξΐ καί φθάνει είς Άλίαρτον μή εύρων 

τον Παυσανίαν, ανυπόμονων δέ νά κατορθώση τό πρώτον πολεμικόν 

κατόρθωμα, έ'χων ύπερβολικήν είς εαυτόν πεποίθησιν, παρεσύρθη είς 

το άφρον τόλμημα χωρίς νά άναμείνη τόν προσεγγίζοντα Παυσανίαν, 

να προσβάλη τήν καλώς ώχυρωμένην Άλίαρτον, δπου προσβληθείς ύπό 

υπέρτερων δυνάμεων τών σπευσάντων Βοιωτών φονεύεται καί αυτός 

και ηττάται δ στρατός του. Ούτω έ'λαβεν άνάξιον έαυτοΰ τέλος δ Λύσ-
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σανδρος, όστις βεβαίως μέν ύπήρξεν δ ευφυέστατος τών πολιτευτών 

ους άνέδειξεν ή Σπάρτη καί απέβη έφ' ίκανόν χρόνον ό ισχυρότερος παν

τός πρό αύτοΰ "Ελληνος καί άπήλαυσε θείων τιμών καί ομολογουμένως 

παρέσχε μεγίστας υπηρεσίας είς τήν Σπάρτην, άλλ' δμως ή έ'λλειψις 

αγαθής προαιρέσεως, ή φιλαρχία του ή υπέρμετρος καί ή φιλοδοξία 

μετά υπερβολικού έγωϊσμοΰ εγένοντο αίτια παρά πάσαν τήν εύφυΐαν 

του νά παραλύσωσι τήν πατρίδα, νά καταστήση τους συμπολίτας φι

λοχρήματους χαί μνησίκακους καί νά διαφθείρη τό πνεύμα τής Σπάρ

της. 

ΒΟΙΩΤΙΚΌΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

'^%.νάχλησις Αγησιλάου 

Τήν ύστεραίαν δέ τής μάχης φθάσας ό Παυσανίας είδε τους νε

κρούς τών πεσόντων αφύλακτους, τους Φωκείς διασκορπισθέντας και 

φυγόντας μετά τήν ήτταν είς τήν πατρίδα νύκτωρ, απειλούμενος δέ 

υπό υπέρτερου ίππικοΰ καί ύπό τών ήδη άφικνουμένων Αθηναίων κα

τελήφθη χαί αυτός μετά τοΰ στρατοΰ ύπό άπογνώσεως καί ήναγκάσθη 

μετά γνωμοδότησιν χαί τοΰ πολεμικοΰ συμβουλίου νά ζητήση άνακω

χήν προς ταφήν τών νεκρών, ήτις εδόθη μέν, άλλ' ύπο τον ρητον δρον 

νά αποχώρηση τής Βοιωτίας. Φθάσας δέ είς Σπάρτην κατηγορήθη 

έπί δειλίΐ!ΐ χαί βραδύτητι χαί ή φατρία τοΰ Λυσάνδρου έπωφεληθείσα 

τήν προξενηθείσαν δυσμένειαν συνετέλεσεν δ'πως τιμωρηθή αυτός διά 

τήν άπρονοησίαν τοΰ Λυσσάνδρου καί θεωρηθή υπεύθυνος τοΰ θανάτου 

αύτοΰ. Εισαχθείς είς δίκην δέν έτόλμησε νά έμφανισθή είς τό δικαστή-

ριον και καταδικασθείς είς θάνατον έφυγεν εις Τεγέαν. Ή απροσδό

κητος δέ αΰτη επιτυχία τών εχθρών τής Σπάρτης, ήνω'σεν αυτούς 

ώστε οί Άργείοι καί Κορίνθιοι προσχωρήσαντες είς τους Θηβαίους καί 

Αθηναίους συνωμολόγησαν φανεράν συμμαχίαν κατά τής Σπάρτης 

χαί χαλέσαντες τους "Ελληνας είς Έλευθερίαν προσείλκυσαν πολλάς 

δημοχρατιχάς πόλεις καί συνεκρότησαν ίσχυράν συμμαχίαν άντίπα

λον τής τυραννίδος τής Σπαρτιατικής συμμαχίας καί απεφασίσθη καί 

ή σύνοδος τών πολεμίων τής Σπάρτης έν Κορίνθφ, Οπου συνήλθον τόν 

Μάρτιον τοΰ 394 π. Χ. καί απεφάσισαν τήν συγκρότησιν μεγάλου 

στρατοΰ προς ολοσχερή κατάλυσιντής ηγεμονίας τής Σπάρτης. Αΰτη 

δέ διαγνοΰσα τόν δεινόν κίνδυνον προσεκάλεσεν επειγόντως τόν Άγη

σίλαον δπως δράμη είς βοήθειαν άνευ αναβολής χαί πρίν ούτος έπα-
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νελθη ίνα προλάβωσι καί άλλας αποστασίας έξεστράτευσαν οι Σπαρ-

άται υπο τον βασιλέα Άριστόδημον κατά Ίούλιον τοΰ 393 π. Χ· άγον

τα 13,500 δπλίτας Αακεδαιμ,ονίους καί Πελοποννησίους καί 600 

ιππείς και 700 τοξότας καί άντιπαραταχθέντες παρά τήν Νεμέαν προς 

δ'! χιλιάδας τών αντιπάλων συμμάχων καί 1550 ιππέων ένίκησαν, 

διότι οί Θηβαίοι έξορμήσαντες έν σπουδή διέλυσαν τήν συνοχήν τής 

παρατάξεως τών συμμάχων των. Οΰτω δέ οί Αθηναίοι ύπό τόν Θρασύ-

ζουλον ανερχόμενοι εις έπτακισχιλίους έχυκλώθησαν, οί δέ λοιποί άπε

κρούσθησαν έν ταραχή καί ταλαιπωρίαις, αίτινες ηύξήθησαν, δταν 

φθασαντες είς Κόρινθον εύρον κεκλεισμένας τάς θύρας ύπό τών Λα

κωνιζόντων καί μόλις μετά χρόνον έκβιάσαντες τήν εϊσοΒον εύρον άσυ

λον εντός τοΰ περιβόλου τών τειχών χαί, άν καί είχον ύποστή μεγάλας 

άπωλείας, κατώρθωσαν νά άνασυγκροτηθώσι καί χρατήσωσι τάς θέ

σεις των κυριαρχοΰντες τών στενών. Ό δέ Αριστόδημος μή θεωρών 

συνετόν νά διακινδύνευση άποτολμών έπίθεσιν καί αναμένων βελτίωσιν 

εκ τής αναμενόμενης άφίξεως τοΰ Αγησιλάου άπέσχε πάσης επιχει

ρήσεως. 

Ό δέ Αγησίλαος λαβών διά τοΰ φθάσαντος αγγέλου τήν παραγ

γελίαν, περί ταχείας επιστροφής, τών Εφόρων χατά τό έ'αρ τοΰ 394 

π. Χ. είδεν έν μέσφ τής νίκης εαυτόν ήττηθέντα ύπό τών έκηβόλων 

χρυσών τόξων τοΰ Τιθραύστου, διότι έ'βλεπεν δτι οί μέν πολέμιοι άπηλ-

λάσσοντο διά μιας παντός κινδύνου τής εισβολής του είς τά ενδότερα 

τής Ασίας, δ'λας δέ τάς ύπ' αύτοΰ συνδεθείσας συμμαχίας ματαιου-

μένας, εαυτόν δέ καί τήν στρατιάν του αναλαμβάνοντας νέους αγώ

νας ̂βαρείς άλλ' άνευ δόξης καί μόχθους μεγάλους άνευ λαφύρων καί 

μετά μεγίστης θλίψεως ήναγκάσθη νά υποχώρηση, άλλ' έφρόντισε 

νά συγκράτηση τάς αποκτηθείσας ωφελείας καί πλην τοΰ στόλου προς 

ύπεράσπισιν τών παραλίων πόλεων έγκατέλιπε τετρακισχιλίους άν

δρας ύπό τόν Εύξενον, στρατιώτας αξιόπιστους έξ Ευρώπης καί μετά 

μεγάλης ̂ δεξιότητος, άφ' ου ύπεσχέθη οτι θά έπανέλθη μετά τήν ρύθμι

σιν τών έν Ελλάδι καί συλλέξας άξιόμαχον στρατιάν άνεχώρησε καί 

όιά της Θεσσαλίας καί τών Θερμοπυλών έ'φθασε παρά τήν Κορώνειαν, 

άφ' ου διερχόμενος παρέλαβεν επικούρους καί τους Φωκείς καί τους 

Όρχομενίους εχθρούς τών Θηβαίων. Εκεί δέ συνήφθη ή περιβόητος 

μάχη τον Αύγουστον τοΰ 394 πεισματωδεστάτη πασών ώς λέγει δ 

Ξενοφών αυτόπτης «οία ούκ άλλη τών γ' έφ' ήμίν». Καί έν τή μάχη 

όε ταύτη πρώτον έξώρμησαν οί Θηβαίοι καί απέκρουσαν τό εύ'ώνυμον 

κέρας. Οί δέ Άργείοι δέν άντέστησαν παντάπασι καί εφυγον, ύπεχώ-
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ρησαν δέ καί οί έν τφ κέντρφ σύμμαχοι καί οί περί τόν Άγησίλαον 

έστεφάνουν αυτόν ώς νικητήν, δ'τε άνηγγέλθη δ'τι οί Θηβαίοι κατα-

κόψαντες τους Όρχομενίους έπεζήτησαν νά ένωθώσι μετά τών συμ

μάχων των. Τότε δέ δ Αγησίλαος παρά τήν γνώμην τοΰ Ξενοφώντος 

όπως κύκλωση αυτούς έκ πλΰ(,γίου προσέβαλεν αυτούς κατά μέτωπον 

δι' δλης τής στρατιάς, άναγκάσας οΰτω είς άπεγνωσμένον αγώνα καί 

επήλθε πλέον ή φοβερά συμπλοκή καθ' ήν «συμβαλόντες τάς ασπίδας 

εμάχοντο, έωθοΰντο, άπέκτεινον, άπέθνησκον «καί κραυγή μέν ουδε

μία παρήν ού μήν ουδέ σιγή, φωνή δέ τις ήν τοιαύτη, οϊαν οργή τε καί 

μάχη παράσχοι άν» (204). Αυτός δέ δ Αγησίλαος ήγωνίζετο λαμπρό

τατα έν τοίς πρώτοις καί πολλά έκ παντοίων δ'πλων τραύματα έλαβε 

καί κατεπατήθη καί έσώθη μόνον διότι μετ' αύταπαρνήσεως προεκιν-

δύνευσαν οί περί αυτόν πεντήκοντα λογάδες Σπαρτιάται δορυφόροι. 

Καί οί μέν Θηβαίοι πολλάς άπωλείας ύποστάντες διήλασαν ένωθέν

τες μετά τών άλλων, οί δέ Λακεδαιμόνιοι έμειναν κύριοι τοΰ πεδίου 

τής μάχης. Ό δέ Αγησίλαος άφ' ου έδέθησαν αί πληγαί του μετεκο-

μίσθη έπί τών ώμων τών στρατιωτών προς τήν φάλαγγα καί έ'δωκε 

τάς έσπερινάς διαταγάς διά τήν έπερχομένην νύκτα, άφ' ου δέ μετά 

τής διακρινούσης αυτόν μεγαλοφροσύνης διέταξε τους στρατιώτας νά 

σεβασθώσι τό θείον καί νά άφήσωσι τους καταφυγόντας Θηβαίους 

ενόπλους είς τόν ναόν τής Ίτωνίας Αθηνάς περί τους 80, καίτοι έβα-

σανίζετο ύπό πολλών τραυμάτων, διέταξε νά τόν περιαγάγο^σι καθ' 

δ'λον τό θέατρον τοΰ αγώνος. "Ητο δέ ή ό'ψις τοΰ πεδίου τής μάχης 

φοβερά, διότι ή μέν γή ήτο πεφυρμένη μέ αίμα, οί νεκροί δ είς έπί τοΰ 

ετέρου φίλων δμοΰ καί έχθρων, ασπίδες καί δόρατα συντετριμμένα, 

εγχειρίδια γυμνά κουλεών τά μέν χαμαί, τά δέν έν χερσί, τά δέ έν 

σώματι· Ό Αγησίλαος δμως δέν ήδυνήθη νά ώφεληθή τοΰ κατορθώ

ματος ένεκα τών τραυμάτων, άλλα τήν πρωΐαν τής έπιούσης διατα-

ξας τόν πολέμαρχον Γΰλιν «παρατάξαι τό στράτευμα καί τρόπαιον 

ίστασθαι και στεφανοΰσθαι πάντας τφ θεφ καί τους αύλητάς πάντας 

αύλείν». Καί έπιτρέψας είς τους Θηβαίους κατ' αίτησιν των άνακωχήν 

δπως θάψωσι τους νεκρούς μετέβη είς Δελφούς προς θεραπείαν τών 

πληγών του καί δ'πως άναθέση είς τόν θεόν τήν δεκάτην τών έξ Ασίας 

λαφύρων έξ 100 ταλάντων, έτελοΰντο δέ τότε έν Δελφοίς καί τά Πύ

θια, έπειτα δέ άπολύσας τους άλλους συμμάχους έπανήλθεν είς Σπάρ-

(204) Ηεν. "Ελλ.' 3,19. 
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την, δπου έ'τυχεν ευγνώμονος καί λίαν εντίμου υποδοχής άρμο'ζ,ούστις 

εις το μέγα αξίωμα, τό όποιον προσεπόρισαν είς εαυτόν τά πολλά καί 

ένδοξα καί δι' εαυτόν καί τήν Σπάρτην κατορθώματα του. 

Καίτοι δέ οί Λακεδαιμόνιοι ένίκησαν κατ' άμφοτέρας τάς μάχας 

ταύτας, δέν έπέτυχον δ'μως τήν ολοσχερή τών αντιπάλων κατατρό

πωσιν καί τήν άνάκτησιν τής δ'λης ηγεμονίας τής Ελλάδος. Τό δέ 

οεινοτερον οτι έν τφ μεταξύ τών δύο μαχών τούτων περί τάς αρχάς 

Αυγούστου συγκροτηθείσης είς τά παράλια τής Μικράς Ασίας ναυ

μαχίας κατεστράφη ό στόλος τών Λακεδαιμονίων. 

Ά φ ' ου δηλαδή δ Αγησίλαος ήναγκάσθη νά αποχώρηση προσκλη

θείς είς τήν Ελλάδα, άνέθηκε τήν έν Άσίςι ναυαρχίαν είς τόν άδελ

φόν τής συζύγου του Πείσανδρον, περί ου δ Ξενοφών λέγει: «φιλότι-

μον μεν καί έρρωμένον τήν ψυχήν, άπειρότερον δέ τοΰ παρασκευάζε-

σθαι ώς δεί». Ό δέ Κόνων ό 'Αθτιναίος είχε πλέον προσελθών αυτοπρο

σώπως προς τόν μέγαν βασιλέα εξασφαλίσει πάσαν συνδρομήν καί γε

νόμενος άρχων τοΰ στόλου απήλθε μετά έννενήκοντα τριηρών είς Κνί-

οον, δπου συνεκρότησε προς τόν Πείσανδρον, τοΰ οποίου ή δύναμις ήτο 

πολύ μικρότερα καί τόν οποίον ευθύς αρχομένης τής μάχης έγκατέλι-

πον οί Άσιανοί σύμμαχοι. Καί έπολέμησε μέν γενναίως δ Πείσανδρος 

καί έπεσε μέν ήρωϊκώς καί δή ώς ήγεμών Σπαρτιάτης, δ δέ Κόνων 

μετά του συνάρχοντος Φαρναβάζου καί τοΰ νικηφόρου στόλου παρα

πλέοντες τά παράλια καί τάς νήσους, ύπισχνοΰντο καί ήγγυώντο έλευ

θερίαν χαί αύτονομίαν τών πόλεων, ούτε ξένον στρατόν, οΰτε ξένον δι-

οιχητήν είς ούδεμίαν αυτών έπιβάλλοντες. Οΰτω δέ άπεστάτησαν πά

σαι πλην τής Αβύδου, τήν δποίαν συνεκράτησεν δ γνωστός Δερχυλ-

λίδας, αρμοστής έ'κτοτε αυτής καί είς τήν δποίαν κατέφυγον πάντες 

οί ύπό των πόλεων έκδιωχθέντες άρμοσταί τών Λακεδαιμονίων. Κατά 

δέ τό επόμενον έ'τος ό Φαρνάβαζος καί δ Κόνων μετά ίσχυροΰ στόλου 

έπήλθον τάς Κυκλάδας νήσους καί καταλαβόντες τά Κύθηρα έλεη-

λάτησαν τά παράλια τής Λακωνικής και Μεσσηνίας καί διά τοΰ Σα

ρωνικού ̂  κόλπου είσέπλευσαν είς τόν Ίσθμόν. Εκεί δέ δ Φαρνάβαζος 

ελθων εις φιλικάς συνεννοήσεις προς τους συμμάχους ύπεσχέθη πάσαν 

συνδρομήν καταλιπών καί ίκανά χρήματα· πεισθείς δέ ύπό τοΰ Κόνω

νος οτι δια τής άνοικοδομήσεως τών τειχών τών Αθηνών χαί τών περί 

τον Πειραιά καταφέρεται καίριον τραύμα είς τους Σπαρτιάτας, παρέσχεν 

ικανά χρήματα προς τόν σκοπόν τοΰτον καί παραδούς καί τόν στόλον 

εις τον Κόνωνα άπέπλευσεν. Ό δέ Κόνων πλεύσας είς Αθήνας μετά 

«υ τριηρών και εκμισθωθέντων τεκτόνων χαί λιθουργών καί Ικατον-
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τάδων εργατών έξ δλων τών συμμάχων συνετέλεσεν είς τήν άνοικο̂  

δόμησιν τών τειχών διά τών χρημάτων τοΰ Μεγάλου Βασιλέως. 

Καταστροφή μι&ς μόρας Λ-αχεδαιμονίων 

Ό άγων έξηκολούθησε παρά τήν Κόρινθον, τόν όποιον είχεν ανα

λάβει δ Αγησίλαος καί ών κύριος τοΰ Λεχαίου, τοΰ λιμένος τής Κο

ρίνθου, κατέλαβε κατά Μάϊον τοΰ 392 καί τό Πείραιον (Πέρα χώρα 

•νΰν) χαί τήν Οίνόην χαί πλείστα λάφυρα καί αιχμαλώτους λαβών καί 

πανταχόθεν άποκλείσας τήν Κόρινθον, έξέπληξεν έπί τοσούτον τους 

αντιπάλους συμμάχους, ώστε άπαντες καί μάλιστα οί Θηβαίοι, έζή

τουν είρήνην παρ' αύτοΰ· Έ ν φ δέ παρετήρει σειράν αιχμάλωτων έν 

συνοδείίΐι Λακεδαιμονίων διερχομένων, αίφνης ήλθεν άγγελος κομίζων 

θλιβεράν ειδησιν, δτι οί πελτασταί τοΰ Αθηναίου στρατηγοΰ Ίφικρά-

τους είχον καταστρέψει δλόκληρον Λακεδαιμονίων μόραν. Οί έξ Αμυ

κλών Λακεδαιμόνιοι δηλαδή άνεχώρησαν έκ Λεχαίου δ'πως μεταβοϋν 

είς Άμιυχλας προς εχτέλεσιν, κατά τά είωθότα, τών 'Τακινθίων, καί, 

επειδή επρόκειτο νά διέλθωσιν ύπό τά τείχη τής Κορίνθου, δ έν Λε-

χαίφ πολέμαρχος συνώδευσεν αυτούς μετά 600 δπλιτών καί τινοίν ιπ

πέων προς έξασφάλισιν τής πορείας των καί, άφ' ου έφθασαν πλησίον 

τής Σικυώνος, έπέστρεψεν αύθις είς Κόρινθον μή φανταζόμενος οτι ήθε

λε διατρέξει κίνδυνον ή ύπ' αυτόν μόρα. Άλλ' ήδη δ Ιφικράτης προ

σέβαλεν αυτούς διά πλειόνων πελταστών καί μετά σφοδρας καί πολ

λάς αλλεπάλληλους μάχας προσβαλλόμενοι ύπό τών πελταστών και 

τών έπελθόντων ύπό τίνα Καλλίαν δπλιτών, καί πλείστων φονευθέν

των, έτράπησαν οί ύπολειφθέντες ολίγοι είς Λέχαιον καί άλλοι είς 

τάς πλησίον παραλίας παραληφθέντες ύπό άχατίων άποσταλέντων 

έκ Αεχαίου. Καί οί μέν σύμμαχοι ούδένα πλέον περί ειρήνης λόγον 

εχαμον, οι δέ Σπαρτιάται διετήρησαν κατά τήν συμφοράν ταύτην τό 

άρχαίον φρόντιμα, διότι, ώς λέγει δ Ξενοφών, οί υίοι, οί πατέρες και 

αδελφοί τών πεσόντων «ώσπερ νικηφόροι λαμπροί καί άγαλλόμενοι τφ 

οίκείφ πάθει περιήεσαν». "Εκτοτε όμως δ μέν Αγησίλαος έπανήλθεν 

είς Σπάρτην, δ δέ Ιφικράτης πλείστα έκ τών περί τήν Κόρινθον επι

καίρων χωρίων χατέλαβεν. 

Οΰτω δέ εχόντων τών τής Σπάρτης, ή ύπό τόν Άνταλκίδαν φα

τρία έν Σπάρτη θεωροΰσα μωρόν νά κατατρίβεται ή Σπάρτη είς μικράς 

καί άσημους στρατείας, έπρότεινε νά άσπασθώσι τό πρόγραμμα τοΰ 

Λυσσάνδρου καί ήδη εστάλη πρότερον ούτος ύπό τών Εφόρων είς τάς 

Σάρδεις προς συνδιαλλαγήν καί νέαν συμμαχίαν προς τους Πέρσας. 

Ό ς δέ δ Λύσανδρος τόν Κΰρον, οΰτω καί δ Ανταλκίδας εύρε τόν Τι-
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ρίβαζον πρώην σατράπην τής Αρμενίας, δ'στις τφ 392 διεδέχθη τόν' 

Γιθραύστην ώς αρχιστράτηγος τών βασιλικών στρατιών, δ δέ Τιρί-

βαζος καί άλλως φιλικώς διακείμενος προς τους Σπαρτιάτας πεισθείς 

ύπό τοΰ Άνταλκίδου ύπερεμάχει ώς πιστός τοΰ βασιλέως άπό χρηστής 

συνειδήσεως υπέρ τής συμμαχίας μετά τής Σπάρτης. Άρξαμένων 

δμως τών διαπραγματεύσεων ήλθε πρεσβεία ηγουμένου αύτοΰ τοΰ Κό

νωνος έξ Αθηνών δ'πως αντίπραξη προς τόν Άνταλκίδαν καί οΰτω ή 

αυλή τών Περσών απέβη δυστυχώς παλαίστρα εξευτελιστική διά τους 

"Ελληνας. Μετά πολλάς δέ διαπραγματεύσεις καί αντιδράσεις εκα

τέρωθεν ύπερίσχυσεν ό Ανταλκίδας διά τοΰ Τιριβάζου, δστις έφυλά-

κισε τόν Κόνωνα αποθανόντα τότε έν τή φυλακή, ή έν τή Κύπρφ κατ' 

άλλους, όπου είχε δυνηθή νά,καταφυγή καί τέλος μεταβάς ό Τιρίβα-

ζος μετά τοΰ Άνταλκίδου είς Σοΰσα έπεισε τόν Μέγαν βασιλέα, όστις 

έμίσει τους Σπαρτιάτας διά τά κακά, τά δποία τφ είχον προξενήσει, 

νά επικύρωση τήν συνθήκην, ήτις έταπείνωσε καί ύπεδούλωσε σχεδόν 

τήν Ελλάδα. 

Έ ν έαρι λοιπόν τοϋ 387 έπανήλθον δτε Τιρίβαζος καί δ Ανταλ

κίδας ού μόνον φέροντες τήν συνθήκην κεκυρωμένην, άλλα καί άφθονα 

χρήματα, δι' ών δ Ανταλκίδας συνεκρότησε στόλον ύπέρτερον τοΰ τών 

Αθηναίων. Επειδή δέ δ Ανταλκίδας έγνώριζεν δτι, έάν άπεδέχοντο 

ευμενώς τήν είρήνην οί Αθηναίοι, ήθελον πάντως οί άλλοι αμέσως 

υποκύψει, έφρόντισεν, δπερ πολύ τους ενδιέφερε, νά άφήση είς αυτούς 

τάς νήσους Λήμνον, "Ιμβρον καί Σκύρον. Ό δέ Τιρίβαζος καλέσας είς 

Σάρδεις τους πρέσβεις δλων τών πόλεων άνέγνωσε τό πρωτότυπον τού 

βασιλικού διατάγματος έχον ώς έξης: «Αρταξέρξης βασιλεύς νομί

ζων δίκαιον τάς μέν έν Ασία πόλεις εαυτού είναι καί τάς νήσους Κλα-

ζομενάς και Κύπρον, τάς δέ άλλας Ελληνίδας πόλεις καί μικράς και 

μεγάλας αυτόνομους είναι πλην Λήμνου καί "Ιμβρου καί Σκύρου, ταύ

τας δέ ώσπερ τό άρχαίον είναι Αθηναίων Όπότεροι δέ ταύτην τήν 

είρήνην μή δέχονται τούτους πολεμήσω μετά τών ταΰτα βουλομένων 

καί πεζφ καί κατά θάλασσαν καί ναυσί καί χρήμασιν». Καί προσκα-

λέσας τους πρέσβεις παρήγγειλε νά γνωστοποιήσωσι ταύτην είς τάς 

πόλεις των καί νά συνέλθωσι μετά τοΰτο εις Σπάρτην ίνα άποφασίσωσι 

περί τής παραδοχής ή απορρίψεως. Καί πάντες μέν ανεγνώρισαν τους 

ό'ρους τής ειρήνης χαί μόνον οί Θηβαίοι ηθέλησαν νά άποφύγωσιν, ίδόν

τες δμως οτι δ Αγησίλαος επέρχεται μετά δυσκαταμαχήτου στρατοΰ 

έπεκυρωσαν και ούτοι ενόρκως τήν αύτονομίαν τών άλλων Βοιωτικών 

πόλεων. 



Τ Ω Ν ΑΙΩΝΩΝ.—Ύπό Π. Χ. ΔΟΥΚΑ 239 

Ή ειρήνη αΰτη ύπήρξεν ύπό πάσαν έ'ποψιν νίκη τής Περσίας καί 

ήττα τών Ελλήνων, άπαρνηθέντων τους αρίστους χρόνους τής εθνι

κής των ίστορίας καί άτιμασάντων τήν μνήμην τών μεγίστων τοΰ 

"Εθνους ηρώων, τοσούτφ μάλλον, καθ' Οσον δέν είχον ήττηθή, άλλα 

τουναντίον υπέκυψαν είς πολέμιον, δ'στις είχε κατά γήν τε καί θάλασ

σαν ήττηθή άπανταχοΰ παρ' αυτών καί τοΰ οποίου ή αδυναμία ήτο 

είπέρ ποτέ μεγαλύτερα. Καί ταΰτα διότι επεδίωκαν τήν άμοιβαίαν 

εαυτών καταστροφήν. Καί ήτο μέν βαρεία ή ηθική αΰτη ήττα, άλλα 

τά υλικά επακόλουθα δέν ήσαν ανάλογα προς τήν άλαζονικήν γλώσσαν 

τοΰ περί τής συνθήκης δόγματος τοΰ μεγάλου βασιλέως, διότι δέν ήδύνα

το νά έπιβάλη τήν φαινομένην έν τή συνθήκη έπικυριαρχίαν του καί διά 

τοΰτο τά εσωτερικά πράγματα τής Ελλάδος αφέθησαν, ώς καί πρότε

ρον, είς τάς δύο κυριωτέρας πόλεις αυτής, είς τήν Σπάρτην καί τας 

Αθήνας. 

Κατά τά διαρρεύσαντα δέ οκτώ έ'τη μετά τήν Άνταλκίδειον εί

ρήνην βλέπομεν μόνον τήν Σπάρτην δρώσαν καί εκτελούσαν την συν

θήκην κατά τό συμφέρον της καί έπιδιώκουσαν τήν τιμωρίαν εκείνων 

τών πόλεων, αϊτινες συμμετέσχον άμμέσως ή εμμέσως είς τήν κατ' 

αυτής συμπηχθείσαν συμμαχίαν. Καί κατά πρώτον διέσπασαν την 

ουμμαχίαν μεταξύ Κορίνθου καί "Αργούς προσλαβόντες σύμμαχον τήν 

Κόρινθον καί ίνα προλάβωσιν άνανέωσίν τίνα τής έπί τών Βοιωτών 

-ηγεμονίας τών Θηβαίων διωργάνωσαν είς δλας τάς Βοιωτικας πόλεις 

όλιγαρχίαν καί πολλαχοϋ έ·ρ{ατέστησαν φρουράς καί άρμοστάς, συ-

νώχισαν δέ αύθις τήν πόλιν τών Πλαταιέων άνοικοδομήσαντες αυτήν 

καί έμβαλόντες έν αύτη φρουράν καί άρμοστήν Αακεδαιμόνιον καί έχώ-

ρισαν άπό τών Αθηνών τάς Θήβας περιζώσαντες ούτως αύτάς. Θέ

λοντες δέ οί Σπαρτιάται νά ταπεινώσωσι τό "Αργός εστράφησαν πρώ

τον χατά τής Μαντινείας ώς λίαν επικινδύνου καί ώς έπιδειξάσης, 

καίτοι έδεσμεύετο ύπό τριακονταετών σπονδών, πάντοτε έχθρικάς δια

θέσεις προς τήν Σπάρτην. 

Έπί διαφόροις λοιπόν προφάσεσι έπολιόρκησαν αυτήν ηγουμένου 

τοΰβασιλέως 'Αγησιπόλιδος, υιού τοϋ Παυσανίου εκείνου, όστις^ παρά 

τήν θέλησιν τοΰ Λυσσάνδρου συνεβίβασε τους Αθηναίους καί άπεκα

τέστησε τό άρχαίον έν Αθήναις πολίτευμα καί δστις τότε, ώς είδομεν, 

ήτο εξόριστος έν Τεγέςι. Ό δέ Άγησίπολις καί ̂ άλλως ακολουθών τό 

φιλειρηνικόν πρόγραμμα τοΰ πατρός του καί ύπ' αύτοΰ καθοδηγούμε

νος ώς έχοντος έκ τής μακροχρονίου έν Τεγέί̂ ι διαμονής τελείαν γνώ

σιν τών κατά τήν χώραν, κατώρθωσεν ώστε άνευ φόνων καί θυσιών 
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εκατέρωθεν νά άναγκάση είς παράδοσιν τους πολιορκουμένους, διατά-

ξας τήν άπόφραξιν διά χώματος τού ποταμού "Οφεως, τοΰ διερχομέ

νου διά μέσου τής πόλεως. Οΰτω δέ ύψωθέντων τών υδάτων κατέπι-

πτον τά έξ ωμών πλίνθων τείχη βρεχόμενα καί πολλαχοϋ έκρημνίζον-

το άθεραπεύτως. Επειδή δέ έξήκοντα έκ τών πολιτών ώς αιτίων τών 

συμφορών εμελλον νά σφαγώσιν ύπό τών έχθρων αυτών συμπολιτών 

έξησφάλισε τήν έλευθέραν 'ίξοΒον αυτών, τάξας ε·^οπλον φρουράν. Άλλ' 

δμως κατά διαταγήν τών Εφόρων ύπεχρέωσε τους Μαντινείς νά έπα-

νέλθωσι καί πάλιν είς άς κώμας κατώκουν πρό τοΰ συνοικισθώσιν είς 

μίαν ταύτην πόλιν καί απετέλεσαν πάλιν πέντε χώμας ασθενείς καθ' 

έαυτάς. 

2<τρατε£α ε£ς "Ολυνθον 

Κατά δέ τό έαρ τοϋ 383 π. Χ· ήλθον είς Σπάρτην άπό μέρους τής 

Απολλωνίας καί Ακάνθου πόλεων τής Χαλκιδικής καί άπό μέρους 

τοΰ βασιλέως τής Μακεδονίας Άμύντου τοΰ Β' πρέσβεις ζητοΰντες 

βοήθειαν κατά τής 'Ολύνθου, ήτις είχε συμπήξει όμοσπονδίαν ίσχυράν 

έκ τε τών παραλίων καί Μακεδόνικων πόλεων έν ίσοπολιτείί̂ ι έπιτυ-

χούση κατά τοσούτον ώστε ήπείλει νά λάβη έ'κτασιν καί δύναμιν έπι

κίνδυνον διά τής αδιάκοπου καί προθύμου προσχωρήσεως τών πόλεων 

είς αυτήν. Είς τήν αίτησιν δέ ταύτην διεφώνησαν αί αντίθετοι φα

τρίαι καί οί βασιλείς Αγησίλαος καί Άγησίπολις, άλλ' ένίκησεν ή 

φιλοπόλεμος τού Αγησιλάου γνώμη καί τών Εφόρων, οίτινες έπί

στευον δτι παρουσιάσθη ευκαιρία δ'πως άποκαταστήση πάλιν τήν Σπαρ

τιατικήν ήγεμονίαν έν τή μέση καί βορείφ Ελλάδι καί μετά σύσκεψιν 

γενομένην έν Σπάρτη παρόντων καί τών συμμάχων πρέσβεων, έψη· 

φισθη άποστολτι στρατιάς δεκακισχιλίων ανδρών καί ώρίσθη ή συμ

μετοχή τών συμμάχων είς άνδρας καί χρήμα καί ήρξατο ή στρατο

λογία. Επειδή δμως οί Χάλκιδείς πρέσβεις έπέμενον είς ταχείαν έπι-

στρατευσιν, απεφάσισαν πρώτον τήν άποστολήν δισχιλίων ανδρών ύπό 

τόν Εύδαμίδαν, δ'στις διά ταχύτατων πορειών άνέβη είς τήν Θράκην, 

δ δέ Φοιβίδας αδελφός τούτου έπηκολούθησε μετά τής υπολοίπου στρα

τιάς μεσοΰντος τοϋ θέρους καί φθάσας είς Βοιωτίαν έστρατοπέδευσε 

πρό τών τειχών τών Θηβών, έν φ χρόνφ ήτο οξύτατος δ προς αλλή

λους ανταγωνισμός τών έν Θήβαις φατριών. Έ κ τών πολεμάρχων δέ 

δ μέν δημοκρατικός Ίσμηνίας έπεκράτει, έν φ δ ολιγαρχικός καί Λα-

κωνίζων Λεοντιάδης ήσθάνετο καταπίπτουσαν τήν δύναμιν αύτοΰ χαί 

επομένως έθεώρησε" άρίστην εύκαιρίαν νά έπικαλεσθή τήν συνδρομήν 
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τών Σπαρτιατών καί συνενοηθείς προς τόν,Φοιβίδαν καί προσποιηθείς 

δτι ήθελε προπέμψει αυτόν έφιππος κατά τήν μεσημβρίαν, δ'τε ένεκα 

τής θερμοτητος είχον αποχωρήσει είς τάς οίκίας των οί πολίται καί 

έν ήμερα, καθ ήν έτελείτο εορτή τις, είς ήν έλάμβανον μέρος αί γυναί

κες μόνον έπί τής ακροπόλεως κεκλεισμένων τών θυρών, άντι νά προ-

πέμψη είσήγαγεν αυτόν μετά τής στρατιάς είς τήν πόλιν καί κατέλα

βον την Καδμείαν μετά τών γυναικών ούδενός έναντιωθέντος διά τό 

άπροσδόκητον. Επειδή δέ δ Αγησίλαος είχε μίσος κατά τών Θηβαίων 

διά τόν τελευταίον πόλεμον, είς τόν όποιον έπρωτοστάτησαν καί επειδή 

διά τής βίας υπέκυψαν είς τήν συνθήκην καί εφαίνοντο πρόθυμοι πάν

τοτε τυχούσης ευκαιρίας νά άντιταχθώσι κατά τής Σπάρτης καί πά

λιν, επειδή δέ εκστρατεύοντες είς "Ολυνθον καί φοβούμενοι τους Θη

βαίους ήθελον νά έξασφαλίσωσι τήν είς Θράκην όδόν καί μάλιστα έν 

περιπτώσει ατυχίας, δέν είναι άπίθανον δ'τι μυστικά είχε συνεοηθή δ 

Λεοντιάδης έκ τών προτέρων μετά τών έν Σπάρτη καί δ Φοιβίδας εί

χε λάβει έντολήν είς τακτήν ήμέραν νά στρατοπέδευση έν Θήβαις. 

Είς τήν γνώμην ταύτην επικουρεί δ'τι τή υποστηρίξει τοΰ Αγησιλάου 

δ μέν Φοιβίδας έτιμωρήθη είς πρόστιμον καί άφηρέθη άπ' αύτοΰ ή στρα

τηγία διά τά προσχήματα προς σεβασμόν τής συνθήκης, άλλ' δμως 

ή Καδμεία έκρατήθη, δ δέ Ίσμηνίας έθανατώθη, άφ' ου εκλήθη συ

νέδριον δικαστών έξ δ'λων τών συμμάχων καί κατεδικάσθη ώς υπαί

τιος τοΰ δ'τι προεκάλεσε τόν Κορινθιακόν πόλεμον καί δ'τι ήλθεν είς 

κρυφίαν συνενόησιν προς τόν βασιλέα τών Περσών. Ούτω δε τον μεν 

Φοιβίδαν έτιμώρησαν διά δέκα μυριάδων δραχμών, τήν πράξίν του 

όμως έπεδοκίμασαν ώς προκληθείσαν ύπ' αυτών τών Θηβαίων. Απέ

στειλε δέ ή Σπάρτη ύπό τόν Τελευτίαν, τόν άδελφόν τοϋ Αγησιλά

ου, μυρίους άνδρας κατά τής 'Ολύνθου, άλλ' οί Όλύνθιοι μετά γεν-

ναιότητος καί δεξιότητος άντιστάντες κατετρόπωσαν τήν στρατιάν 

φονεύσαντες καί αυτόν τόν Τελευτίαν. Οί δέ Σπαρτιάται εξέπεμψαν 

καί πάλιν ύπέρτερον στρατόν ύπ' αυτόν τόν έ'τερον βασιλέα Άγησιπο-

λιν, δστις διά τούτου επέτυχε τοΰ σχοποΰ νικήσας τους Όλυνθίους, 

άπέθανεν όμως καί αυτός έξ ασθενείας. Ό δέ άναλαβών τήν άρχηγίαν 

Πολυβιάδης ήνάγκασε τους Όλυνθίους, τφ 379 νά ζητήσωσιν είρή

νην, καθ' ήν διέλυσαν τήν όμοσπονδίαν, ενεγράφησαν δέ είς τήν συμ

μαχίαν τών Σπαρτιατών αυτοί τε καί δλαι αί πόλεις, αί άποτελοΰσαι 

τήν πρώτην όμοσπονδίαν πλην τών ανηκουσών _είς τό Μακεδονικόν 

κράτος τοΰ Άμύντου, είς τό οποίον έπανήλθον αύθις. 

Κατά τους αυτούς δέ χρόνους επειδή έν Φλιούντι οί δημοκρατικοί 
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έπίεζον τους ολιγαρχικούς χαί ούτοι κατέφυγον είς Σπάρτην αιτούν

τες βοήθειαν, πάλιν δ φιλοπόλεμος Αγησίλαος κατώρθωσε νά έπιτύχη 

τήν συγκατάθεσιν τών Εφόρων, νά έκστρατεύση είς Φλιούντα καί 

ήνάγκασε τους Φλιασίους νά παραδοθώσιν είς τήν διάκρισιν αύτοΰ καί 

καταλαβών τήν πόλιν έπέβαλεν είς αυτήν τους Λακωνίζοντας ολιγαρ

χικούς ώς κυβερνήτας. 

Ουδέποτε όμως άλλοτε είχεν έκδηλωθή τοσαύτη άγανάκτησις τοΰ 

Έλληνισμοΰ κατά τής Σπάρτης διά τήν τυραννικήν καί δεσποτικήν 

αυτής πολιτικήν. Ή Άνταλκίδειος δέ ειρήνη είχε παραδώσει τάς Ελ

ληνίδας πόλεις καί τήν Κύπρον είς τήν έπιρροήν τοΰ βαρβάρου, οί έν 

Μεγάλη Ελλάδι "Ελληνες έ'πασχον πολύ ύπό τοΰ τυράννου τών Συ

ρακουσών Διονυσίου τοΰ πρεσβυτέρου, δ'στις ήτο σύμμαχος τής Σπάρ

της, ή κατά τών Θηβών διαγωγή των, ή κατά τής 'Ολύνθου, τού 

Φλιούντος, τής Μαντινείας, διήγειραν τήν άγανάκτησιν τοΰ Έλλη

νικοϋ κόσμου κατά τής Σπάρτης ώς συνεργαζόμενης μετά βασιλέων 

καί τυράννων καί προδιδούσης τήν έλευθερίαν καί άσφάλειαν τής δλης 

Ελλάδος, ή δέ κοινή αΰτη άγανάκτησις καί αποδοκιμασία έξέσπασε 

μετ' ού πολύ χαί έπροξένησε μεγάλας καί ανεπανόρθωτους πλέον συμ

φοράς είς τήν Σπάρτην, αϊτινες προήλθον έξ αυτής πλέον τής ύπ' αυ

τής άδικηθείσης πόλεως τών Θηβών, ώς θεία καταδίκη, ώς εικονίζει 

ταύτας δ Ξενοφών συμμεριζόμενος τήν κοινήν άναγνώρισιν τοΰ αδική

ματος κατά τών Θηβών καί στηλιτεύων αυτός καίτοι διέκειτο συμπα

θώς προς τους Σπαρτιάτας καί άπεστρέφετο τους Θηβαίους καί 

λέγων: «Πολλά μέν ούν άν τις έ'χοι καί άλλα λέγειν καί Ελληνικά 

καί βαρβαρικά ώς οί θεοί ούτε τών άσεβούντων ούτε τών ανόσια ποι-

ούντων άμελοΰσι, νΰν γε μέν λέξω τά προχείμενα. Λακεδαιμόνιοι τε 

γάρ οί όμόσαντες αυτόνομους έάσειν τάς πόλεις τήν έν Θήβαις ά-κρό-

πολιν κατασχόντες, ύπ' αυτών μόνων τών άδικηθέντων έκολάσθησαν, 

πρώτον ούδ' ύφ' ενός τών πώποτε ανθρώπων κρατηθέντες, τους τε τών 

πολιτών είσαγαγόντες είς τήν άκρόπολιν αυτούς καί βουληθέντας Λα

κεδαιμονίους τήν πόλιν δουλεύειν, ώστε αυτοί τυραννείν τήν τούτων 

αρχήν, επτά μόνον τών φυγόντων ήρκεσαν καταλΰσαι». 

'^%.πελευθέρωσις τολν Οηβ&ν 

Μετά τήν έγκατάστασιν τής ολιγαρχίας έν Θήβαις οί εκπρο

σωπούντες αύτην λόγφ μέν πολέμαρχοι, έ'ργφ όμως τύραννοι, περιε-

βάλλοντο έκ περιτροπής τά αξιώματα, καί οί μεν Λακεδαιμόνιοι διά 
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•"ής έν τή Άχαδημείςι φρουράς καί τοΰ άρμοστοΰ ήγον καί έ'φερον τήν 

δλην Βοιωτίαν ώς χώραν υποτελή, οί φίλοι αυτών πολέμαρχοι διώ-

νουν ώς τύραννοι, φυλακίζοντες τους άντιφρονούντας, οίτινες καί τής 

περιουσίας καί τής τιμής τήν άσφάλειαν δέν είχον, κατέφυγον δέ περί 

τους τριακόσιους τών διωκομένων είς Αθήνας, Οπου έ'τυχον ευμενούς 

δεξιώσεως χαί ευγνώμονος περιθάλψεως, τό μέν διότι άνταπέδιδον, 

οσα ύπερ τών Αθηναίων φιλοπατρίδων πρό είκοσιν ετών είχον πράξει 

οί Θηβαίοι, τό δέ και διά τήν κατά τών Σπαρτιατών κοινήν άγανά

κτησιν. Καί οί μέν κρατοΰντες Θηβαίοι ολιγαρχικοί διά κατασκόπων 

έπέβλεπον τους συνωμότας καί έδολοφόνησαν ένα έξ αυτών τόν Άν-

δροχλείδαν, τόν ήγέτην τών αντιπάλων, τόν διαδεχθέντα τόν θανατω-

θέντα Ίσμηνίαν. Ά λ λ α καί οί φυγάδες είχον έν Θήβαις φίλους μεμυ-

ημένους χαί συνεργαζόμενους, έξ ών είς δ Φυλλίδας, έπιτηδείως κερδί-

σας τήν έμπιστοσύνην τών πολεμάρχων καί διορισθείς γραμματεύς 

αυτών. Τόν Δεκέμβριον λοιπόν τοΰ 379 δ Πελοπίδας, άνήρ πλούσιος 

Θηβαίος, ανδρείος καί μεγαλόφρων μετά 15 άλλων εξόριστων συνω

μοτών Θηβαίων έξεκίνησε μετά κυνηγετικής ενδυμασίας έξ Αθηνών 

χαί έν σκοτεινή νυκτι διά διαφόρων πυλών εισέρχονται είς τήν πόλιν 

καί συνέρχονται είς τήν οίκίαν τοΰ Χάρωνος. Τήν δέ έπιοΰσαν είς τήν 

οίκίαν τοΰ Φυλλίδου, δπου είχε προσκαλέσει ούτος τους πολεμάρχους 

εις συμπόσιον, εισαχθέντες οί συνωμόται έφόνευσαν αυτούς καί κατό

πιν τόν Λεοντιάδην είς τήν οίκίαν του, καί άνοίξαντες τό δεσμωτήριον 

έκάλεσαν τόν λαόν είς Έλευθερίαν. Έλθόντων δέ έξ Αθηνών τήν έπι

οΰσαν καί άλλων φυγάδων καί εθελοντών Αθηναίων ύπό δύο στρατη

γούς αυτών, έπολιορκήθησαν οί έν τή Καδμείςι Λακεδαιμόνιοι καί ήναγ

κάσθησαν νά φύγωσι μετά τών ολιγαρχικών διά τήν έ'λλειψιν τροφών 

διά συνθήκης, κατερχόμενοι δέ είς τήν Σπάρτην συνήντησαν έν Με-

γάροις Σπαρτιατικήν στρατιάν, ήτις έμελλε νά λύση τήν πολιορκίαν 

μετά μίαν ή δύο ημέρας. 

Ή αίφνιδία αΰτη άπελευθέρωσις τών Θηβών εξέπληξε τους "Ελ-

νας διά τά επακόλουθα αυτής, ή ταπείνωσις τής Σπάρτης άνεγνωρί-

σθη ώς δικαία τιμωρία τής ύπερφροσύνης καί τυραννίας αυτής και 

πάντες άνέμενον τήν έξέλιξιν μετά εξαίρετου- προσοχής τής γενομέ

νης μεταβολής. Οί δε Σπαρτιάται βαρέως φέροντες τό πράγμα καίτοι 

έν μέσφ χειμώνι έσπευσαν νά άποστείλωσι τόν βασιλέα Κλεομβροτον 

πρό ολίγου διαδεχθέντα τόν αποθανόντα άδελφόν Άγησίπολιν, Ούτος 

δέ έλθών είς Βοιωτίαν καί παραμείνας έπί τινας ημέρας έπέστρεψεν 

δλως άπρακτος. Διερχόμενος δμως έχ τών συνόρων τής Αττικής έπεμ-
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ψε πρέσβεις είς Αθήνας ζητών ίκανοποίησιν, διότι οί Αθηναίοι διά 

δύο στρατηγών καί πολλών εθελοντών έβοήθησαν τόν Πελοπίδαν καί 

τους περί αυτόν Θηβαίους κατά τών έν Θήβαις Σπαρτιατών καί ήνάγ

κασε τους ,Αθηναίους αποφεύγοντας έκ τού εμφανούς τήν ρήξιν προς 

τήν Σπάρτην ώστε τόν μέν έ'να στρατηγόν παρόντα έθανάτωσαν, τον 

δέ δραπετεύσαντα έ'τερον κατεδίκασαν είς άειφυγίαν. Φυγών δέ δ Κλε-

όμβροτος κατέλιπεν ηγεμόνα τοΰ κατά τών Θηβών στρατοΰ τον άρμο

στήν Σφοδρίαν, Οστις έν μέσφ τής προς τους Αθηναίους ειρήνης επε

χείρησε νά καταλάβη τόν Πειραιά δ'πως καί δ Φοιβίδας τάς Θήβας, 

καί απέτυχε μέν ή παρασπονδία αΰτη, άλλ' οί Σπαρτιάται καίτοι κα-

θήρεσαν τόν "Εφορον αυτόν καί έκάλεσαν δ'πως δικασθή ενώπιον τής 

γερουσίας, ήθώωσαν αυτόν ερήμην καίπερ μή τολμήσαντα νά παραστή 

είς τήν δίκην. Οί δέ Αθηναίοι, οϊτινες καθ' δν χρόνον έ'γινεν ή παρα

σπονδία, απέλυσαν τους πρέσβεις τών Σπαρτιατών αυτούς εκείνους 

τους οποίους είχεν αποστείλει ό Κλεόμβροτος δ'πως λάβωσιν ίκανο

ποίησιν, μέ τήν πεποίθησιν δ'τι δ Σφοδρίας θά έτιμωρείτο διά θανάτου 

ήγανάκτησαν ήδη σφόδρα, καί έν πρώτοις μέν συνωμιολόγηιαν προς 

τάς Θήβας συνθήκην συμμαχίας καί έπιμαχίας, μετά γοργότητος 

δέ καί θάρρους έπεδόθησαν είς τάς πολεμικάς παρασκευάς, συνετέλε

σαν τήν τείχισιν τοΰ Πειραιώς, έφρόντισαν νά άνανεώσωσι τό σχέ

διον τής κατά θάλασσαν αρχής καί έκάλεσαν τάς άλλας πόλεις είς 

κοινόν αγώνα κατά τής αυθαιρεσίας τής Σπάρτης. 

Έ ν Θήβαις πλην τοΰ Πελοπίδου είχεν αναλάβει τήν διεύθυνσιν 

τής όχυρώσεως τής πόλεως καί τών περιχώρων δ Επαμεινώνδας, 

άνήρ διακρινόμενος έπί στρατηγική όξυνοίοι, μεγαλοφυΐ()ΐ καί μετριο

φροσύνη, δ κυριώτερος συντελεστής τοΰ μεγαλείου τών Θηβών καί 

τοΰ πανελληνίου αξιώματος αυτών, τό οποίον απέκτησαν τότε αί 

Θήβαι. 

Πλην τών παρασκευών τών Θηβαίων ήλθεν είς έπικουρίαν αυ

τών δ Αθηναίος στρατηγός Χαβρίας, μεγάλης πολεμικής πείρας καί 

μεγάλης φήμης μετά πεντακισχιλίων πεζών καί 200 ιππέων Οί δέ 

Σπαρτιάται μετά τήν άκαρπον έπάνοΒον τοΰ Κλεομβρότου έκ Βοιω

τίας έπεισαν τόν Άγησίλαον τφ 378 π. Χ. καί ανέλαβε τήν κατά 

τών Θηβών έκστρατείαν, έκστρατεύσας μετά 18 χιλ. πεζών καί 1500 

ιππέων. Φθάσας δέ είς Θήβας είδε μετ' εκπλήξεως τάς εξαίρετους πα

ρασκευάς, κατά τών δποίων ή χρήσις τής ύπερτέρας αύτοΰ στρατιάς 

ητο αδύνατος. Καί κατώρθωσε μέν νά είσελάση είς τά χαρακώματα, 

άλλ' ή ισχυρά τών Θηβαίων καί Αθηναίων άντίστασις δέν επέτρεψε 
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να φερη άλλο αποτέλεσμα, παρά νά λεηλατήση τά πέριξ τής πόλεως. 

Περιορισθείς δέ είς τό νά όχυρώση τήν πόλιν τών Θεσπιών καί έγκα

ταστήσας έν αύταίς άρμ,οστήν τόν Φοιβίδαν απήγαγε τό στράτευμα 

οίκαδε, άλλα μετά τήν άναχώρησίν του προσέβαλον οί αντίπαλοι τάς 

Θεσπιάς καί νικήσαντες έφόνευσαν καί τόν Φοιβίδαν. Οί δέ Σπαρτιά

ται ήναγκάσθησαν οΰτω νά πέμψωσι καί αύθις τό 377 τόν Άγησίλα

ον, όστις καί ένεκα τής ύπερτέρας δυνάμεως καί ένεκα επιτυχών εσπευ

σμένων πορειών καί άλλων στρατηγημάτων ήξιώθη επιτυχιών τίνων, 

αλλ έν τφ συνολφ δέν έπέτυχεν. Ά φ ' ου δέ έξέκοψεν οπωροφόρα δέν

δρα, κατέκαυσεν άγροτικάς επαύλεις καί κατέστρεψε τόν θερισμόν σιτο-

φορων αγρών, έγκατέλιπε τήν Βοιωτίαν. Ά λ λ α κατά τήν έπιστροφήν 

έρράγη μία αύτοΰ φλέψ καί έκ τούτου έβλάβη καί τό υγιές σκέλος ώστε 

έπί πολύν χρόνον παρέμεινεν ασθενής, ένεκα δέ τούτου ανέλαβε καί πά

λιν τήν στρατηγίαν ό Κλεόμβροτος, δ'στις στρατεύσας τό έπιόν έ'τος 

376 ουδέ τόν Κιθαιρώνα αυτόν ήδυνήθη νά διαβή, εύρων τάς παρόδους 

κατειλημμένας ύπό τών συμ.μάχων καί επανήλθε καί πάλιν άπρακτος. 

Οί δέ Αθηναίοι άναθαρρήσαντες έκ τών επιτυχιών τής μετά τών Θη

βών συμμαχίας των έσπευσαν διά πολλών επαγγελιών καί υποχωρή

σεων νά προσοικειωθώσι τάς νήσους καί νά συμπήξωσι καί άνανεώσω

σι τήν κατά θάλασσαν άρχαίαν συμμαχίαν. Τότε δέ οί Πελοποννήσιοι 

σύμμαχοι καί ίδίως οί Κορίνθιοι άπήτησαν νά κατασκευασθή στόλος 

ισχυρός προς παρακώλυσιν τής θαλασσοκρατορίας τών Αθηνών, διότι 

καιρίως αυτής τά συμφέροντα έβλαπτεν, ώς ναυτικής πόλεως, ίσχυρι-

ζόμ.ενοι δ'τι διά τοΰ αποκλεισμού κατά θάλασσαν τών Αθηνών θά έβλά-

πτοντο ού μόνον αύται διά λιμοΰ, άλλα καί οί Θηβαίοι διά θαλάσσης 

θά έπιέζοντο. Οί δέ Σπαρτιάται άναστείλαντες προσωρινώς τάς έπί 

τήν Βοιωτίαν στρατείας, έστρεψαν τήν προσοχήν των δ'λην είς τήν 

θάλασσαν, ταχέως δέ παρασκευάσαντες στόλον εξέπεμψαν τόν Αακε

δαιμόνιον ναύαρχον Πόλλιν μετά έξήκοντα τριηρών είς τό Αιγαίον 

πέλαγος καί συνελάμβανε τά σιταγωγά πλοία, ώστε δ Πειραιευς έπο-

λιορκείτο καί έπέκειτο λιμός. Τότε πλέον οί Αθηναίοι άναπτύξαντες 

(Λεγάλην δραστηριότητα κατεσκεύασαν στόλον, δ'στις ύπό τόν Χαβρίαν 

διέλυσε τόν άποκλεισμόν καί πλεύσας είς Νάξον έπολιόρκησε τήν πό

λιν. Ό δέ Πόλλις παρακολουθών συνήντησε τους Αθηναίους μεταξύ 

Νάξου καί Πάρου, ών τίνων δστόλος υπερτερεί κατά είκοσι τριήρεις 

καί συνάψας ναυμαχίαν τόν Σεπτέμβριον τού 376 καί ηττηθείς απώ

λεσε τάς ήμίσεις τών τριηρών του, δ δέ Χαβρίας συλλαβών καί 8 τρι

ήρεις έπέστρεψεν είς Πειραιά, συναποκομίζων 3 χιλ. αιχμαλώτων 
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καί λάφυρα 110 ταλάντων. Οί δέ Θηβαίοι, επειδή οί Σπαρτιάται είχον 

στρέψει τήν προσοχήν των κατά θάλασσαν πολεμοΰντες προς τους Α 

θηναίους, ένισχύοντο δσημέραι πολεμοΰντες μόνον προς τους Λακεδαι

μονίους φρουρούς καί άρμοστάς καί έπεκράτουν. Ό δέ Πελοπίδας συμ-

πλακείς προς δύο μόρας τών Λακεδαιμ.ονίων ύπό τους πολεμάρχους 

Γοργολέοντα καί Θεόπομπον, καίτοι ήσαν διπλάσιαι τόν αριθμόν κα

τώρθωσε, συγκροτήσας μάχην έν χώρφ στενφ έ'χων καί τόν ιερόν λό

χον, νά φονευθώσιν ευθύς έξ αρχής οί δύο πολέμαρχοι καί δ στρατός 

αυτών νά τραπή είς φυγήν Καί ήτο ή πρώτη μάχη, καθ' ήν ήττήθησαν 

οί Σπαρτιάται έκ παρατάξεως ύπό δυνάμεως μικροτέρας, καί διά τοΰτο 

έπροξένησε καθ' δλην τήν Ελλάδα έντύπωσιν καί άνεπτέρωσε τάς 

ελπίδας τών Θηβαίο^ν. Οί Αθηναίοι δ'μως μή βλέποντες μέ καλόν Ομ

μα τάς επιτυχίας καί τό αξίωμα τών Θηβαίων, ύπέβαλον προτάσεις 

ειρήνης προς τήν Σπάρτην, ήτις αμέσως παρεδέχθη ταύτας, άλλα 

κατ' εύτυχίαν τών Θηβαίων ή ειρήνη αΰτη δέν διήρκεσε, διακοπείσα 

ένεκα τών εξής: Οί Αθηναίοι είχον έξαποστείλει τόν Τιμόθεον μετά 

ίσχυροΰ στόλου τό έ'αρ τοΰ 375 π. Χ. εκ πεντήκοντα τριηρών, δστις 

περιπλευσας τήν Πελοπόννησον καί έπιχειρήσας αποβάσεις καί δηώ-

σεις είς τήν Λακωνικήν, έπλευσεν είς Ίόνιον, δ'πως προσλάβη είς τήν 

νέαν ναυτικήν συμμαχίαν της καί τάς εκεί νήσους καί προσείλκυσε 

τήν Κεφαλληνίαν καί τήν Κέρκυραν. Άλλ' έν φ γενομένης τής συμ

μαχίας τών Αθηνών προς τήν Σπάρτην διετάχθη νά έπανέλθη είς τά 

ίδια, δταν διήρχετο τής Ζακύνθου, άπεβίβασε πρόσφυγας Ζακυνθίους 

εχθρούς τών Λακωνιζόντων κυβερνητών αυτής, οϊτινες παρεπονέθη-

σαν διά τοΰτο προς τήν Σπάρτην. Επειδή δέ οί Αθηναίοι δέν είσήκου-

σαν τήν άξίωσιν τής Σπάρτης περί διορθώσεως τών πραγμάτων ήρ

ξαντο καί αύθις αί έχθροπραξίαι καί οί Σπαρτιάται ήττήθησαν ύπό τοΰ 

άποσταλέντος μετά ισχυρού στόλου Ίφικράτους. Έ ν τή άθυμία δέ εκεί

νη τών Σπαρτιατών διά τάς αποτυχίας ενέσκηψαν καί φοβεροί σεισμοί 

και κατακλυσμοί έν έ'τει 372, δεινότεροι πάσης άλλης εποχής τοιοΰ

τοι, δύο δέ πόλεις έπί τοΰ Κορινθιακού κόλπου, ή Ελίκη καί ή Βούρα, 

καίτοι 40 στάδια άπέχουσαι τής θαλάσσης καί ή τελευταία μάλιστα 

κείμενη έπί λόφου, κατεποντίσθησαν μετά τών πλείστων κατοίκων. 

Δέκα δέ τριήρεις τών Λακεδαιμονίων κατά τύχην εύρεθείσαι επίσης 

αΰτανδροι κατεποντίσθησαν. Ταΰτα δέ έθεωρήθησαν ώς σημεία οργής 

τοΰ θεοΰ Ποσειδώνος καί έπηύξησαν τήν άθυμίαν αυτών. "Οθεν οί 

Σπαρτιάται, μετά ποικίλα ατυχήματα, απέστειλαν πάλιν τόν Άνταλ

κίδαν είς Σοΰσα, ίνα ζητήσωσι χρήματα καί νέαν τοΰ βασιλέως έπέμ-
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βασιν. Άλλ' οί Αθηναίοι οίτινες έξησφάλισαν τήν νέαν αυτών ναυτι

κήν ήγεμονίαν δέν είχον συμφέρον νά παρατείνεται δ πόλεμος καί νά 

ένισχύωνται έπιφόβως οί Θηβαίοι, έθεώρησαν επιβλαβές νά δαπανώσι 

πλέον τους πόρους των καί νά έξαντλώσι τάς δυνάμεις των προς έξα

σφάλισιν τής' έφ' δ'λης τής Βοιωτίας επιζήμιου δι' εαυτούς ηγεμονίας 

τών Θηβαίων καί απεφάσισαν κοινή μετά τών συμμάχων των νά ύπο-

βάλωσι προς τήν Σπάρτην προτάσεις ειρήνης καί γενομένων δεκτών, 

συνεκροτήθη έν έαρι τοΰ 371 π. Χ. συνέδριον έν Σπάρτη, είς δ προσε-

κλήθησαν καί οί Θηβαίοι. Οί μέν Αθηναίοι έπρότεινον, άφ' ου ή μέν 

Σπάρτη έ'χη τήν ήγεμονίαν κατά ξηράν καί αί Αθήναι κατά θάλασ

σαν, νά άρκεσθώσιν είς ταύτα καί νά συνομολογηθή ή ειρήνη έπί τή 

βάσει τής αυτονομίας τών Ελληνίδων πόλεων καί οί Λακεδαιμόνιοι 

έδέχθησαν. «Έφ' φ τους τε άρμοστάς έκ τών πόλεων έξάγειν τά τε 

στρατόπεδα διαλύειν καί τά ναυτικά καί τά πεζικά τάς τε πόλεις αυ

τόνομους έάν. Εί δέ τις παρά ταΰτα ποιοίη, τόν μέν βουλόμενον βοη-

θείν ταίς άδικουμέναις πόλεσι, τφ δέ μή βουλομένφ μή είναι έ'νορκον 

συμμαχείν τοίς άδικουμένοις». Έπί τούτοις δέ πάντες ώς αντιπρόσω

ποι τών πόλεων ώρκίσθησαν Ό Επαμεινώνδας δμως ηθέλησε νά ύπο-

γράψη ώς αντιπρόσωπος δ'λων τών Βοιωτών, ώς Βοιωτάρχης και ούχι 

μόνον τών Θηβών, τό οποίον άπήρεσεν είς τους λοιπούς καί επειδή επέ

μενε διεγράφη τό ό'νομα τών Θηβών έκ τοΰ καταλόγου τής ειρήνης ύπό 

τοΰ προεδρεύοντος τοΰ συνεδρίου Αγησίλαου (371). 

Ή έν Λ.ε·<5κτροις μάχη 

Επειδή δέ δ Κλεόμβροτος εύρίσκετο μετά στρατοΰ 10 χιλ. έν Φω

κίδι, διετάχθη νά είσβάλη είς τάς Θήβας δ'πως έξαναγκάση αύτάς νά 

παραιτήσωσι τήν έπί τών Βοιωτικών πόλεων ήγεμονίαν. Οί δέ Θη

βαίοι ύπό τόν Έπαμεινώνδαν κατέλαβον τήν περί τήν Κορώνειαν στε-

νήν πύλην (τά στενά τής πέτρας) Οπου τό 1829 δ Τψηλάντης ένί

κησε τήν τελευταίαν νίκην προς τους Τούρκους. Ό Κλεόμβροτος έπι-

τηδειότατα αποφυγών τήν έν τοίς στενοίς συμπλοκήν καί τραπεις άλ

λας οδούς αφύλακτους, έ'φθασεν είς τόν Κρισσαίον κόλπον Οπου άπροσ-

δοκήτως κατέλαβε δώδεκα τριήρεις τών Θηβαίων καί καταλιπών φρου

ράν προς φύλαξιν τοϋ λιμένος έξηκολούθησε νικηφόρως τήν πορείαν 

καί έστρατοπέδευσεν είς τι χωρίον παρά τά Λεύκτρα. Τούτο δέ έξέπλη

ξεν έπί τοσοΰτον τους Θηβαίους καί άπεθάρρυνεν ώστε ό Πελοπίδας 

καί δ Επαμεινώνδας μετά δυσκολίας πολλής έπεισαν νά έπιστρατευ-

σωσιν, άλλα καί φθάσαντες παρά τά Λεΰκτρα έδίσταζον νά πολεμη-
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σωσι. Συγκροτηθείσης δέ έπί τέλους τής μάχης απεδείχθη ή στρατηγι

κή μεγαλοφυία τού Επαμεινώνδα, δ'στις έπολέμησε διά λοξής τής 

φάλαγγος, έπινοήσας ταύτην δ ίδιος τήν ήμέραν έκείνην, δηλαδή άντι 

ή παράταξίς του νά έ'χη τό αυτό βάθος παντού μετερρύθμισεν αυτήν 

συμπηκνώσας είς έν σημείον τής παρατάξεως μείζονα δύναμιν τής 

τών αντιπάλων ίνα ευκόλως διάρρηξη αυτό κάί φέρη σύγχυσιν είς τάς 

τάξεις τοϋ εχθρού. Τοΰτο δέ έ'πραξεν δ Επαμεινώνδας συμπηκνώσας 

τήν άριστεράν αύτοΰ πτέρυγα είς βάθος 50 ανδρών έν φ τοΰ Κλεομ

βρότου ήτο είς δώδεκα. Προς μείζονα δέ άσφάλειαν τής έπιτελέσεως 

ταύτης προέταξε τό άριστον ίππικόν τών Θηβαίων, τοΰ όποιου την ύπε

ροχήν έγνώριζεν έκ τών προτέρων, νά εφόρμηση, καί άρξαμένης τής 

μάχης μεταξύ τοΰ εκατέρωθεν ίππικοΰ κατετροπώθη το μικρότερον είς 

αριθμόν καί κατώτερον είς τό ποιόν ίππικόν τών Λακεδαιμονίων, δπερ 

υποχωρούν επέφερε μεγίστην σύγχυσιν είς τήν φάλαγγα, είτα δέ έπι-

πεσόντες οί Θηβαίοι κατά τοΰ κέντρου καί τοΰ δεξιού τών Σπαρτιατών 

• δπου εύρίσκετο δ Κλεόμβροτος, διά τετραπλασίου ό'γκου καί τού νικη

φόρου ίππικοΰ των διέσπασαν αυτά κατόπιν φοβέρας συρράξεως και 

λίαν πεισματώδους μάχης, καθ' ήν τραπέντος καί τοΰ άλλου μέρους 

τής παρατάξεως είς φυγήν έφονεύθη καί αυτός δ Κλεόμβροτος καί οί 

πολέμαρχοι Δείνων καί Σφοδρίας καί άλλοι ποΧλοΧ αξιωματικοί καί 

έκ τών 700 Σπαρτιατών οί 400 καί άλλοι χίλιοι Λακεδαιμόνιοι. Οί 

δέ επιζήσαντες πολέμαρχοι, ζητήσαντες άνακωχήν έ'θαψαν τους νε-· 

κρούς, έν φ οί Θηβαίοι έστησαν τρόπαιον καί έκράτησαν τά δ'πλα τών 

πεσόντων, τά πολυτιμώτερα τών δποίων δ περιηγητής Παυσανίας 

μετά 500 έτη είδεν έν Θήβαις σφζόμενα. 

Καί ή κατάπληξις έκ τοΰ άποτελέσμ,ατος τής μάχης είς τους "Ελ

ληνας υπήρξε μεγίστη ώς απροσδόκητος, διότι ή Σπάρτη εθεωρείτο 

καί ήτο πάντοτε αήττητος καί έν Σπάρτη ή συμφορά αΰτη άγγελθείσα 

δέν έγένετο πλέον ανεκτή καί δέν έτηρήθη πλέον ή πάτριος εκείνη υπο

μονή, καθ' ήν οί συγγενείς τών πεσόντων έχαιρον καί ήγαλλίων, άκού-

οντες τόν θάνατον τών υίών, πατέρων καί αδελφών, ώστε οί "Εφοροι 

ήναγκάσθησαν νά έπιβάλωσι τήν ύπομοντ)ν διά προστάγματος «προ-

είπον δέ ταίς γυναιξί μή ποιείν κραυγήν, άλλα σιγή τό πάθος φέρειν». 

Απέστειλαν δέ εσπευσμένως τήν ύπολειπομένην αυτών δύναμιν ύπό 

τόν 'Αρχίδαμον, τόν υίόν τοΰ Αγησιλάου, προς βοήθειαν τών πολιορ

κουμένων έν Βοιωτίςι, άλλ' έν τφ μεταξύ οί Θηβαίοι μή τολμώντες νά 

οιακινδυνεύσωσι τήν κτηθείσαν νίκην, προσβάλλοντες αυτούς εντός 

τών χαρακωμάτων καί μή εύρίσκοντες συμμάχους επικούρους έπέτρε-
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ψαν διά συνθήκης τήν άναχώρησιν. Τούτους δέ συναντήσας είς Μέγαρα 

δ Αρχίδαμος παραλαβών έπέστρεψεν είς Σπάρτην διαλύσας κατά πό

λεις τό στράτευμα. 

Επειδή δέ ό αριθμός τών έν Σπάρτη πολιτών είχεν έλαττωθή κατά 

πολύ κατά πρότασιν τοΰ Αγησιλάου δ'τι «τους νόμους δεί σήμερον χα-

θεύδειν», άπήλλαξε τους Σπαρτιάτας τους έπιζήσαντας τής ήττης 

άπό τής ατιμίας καί τής στερήσεως τών πολιτικών δικαιωμάτων ώς 

ήτο νόμιμον. Ό δέ Επαμεινώνδας έξασφαλίσας τήν ήγεμονίαν τών 

Θηβών έν δ'λη τή Βοιωτίοι διά τής υποταγής τών πόλεων καί έπε-

κτείνας τήν κυριαρχίαν τών Θηβών καί έπί τους Φωκείς καί Εύβοείς 

καί Λοκρούς καί Άκαρνάνας καί άλλους πέριξ λαούς, έστρεψε τήν 

προσοχήν του πλέον καί είς τά έν Πελοποννήσφ τό 370, Οπου τι έν 

Αεύκτροις ήττα τών Σπαρτιατών έ'φερεν είς άνατροπήν τής δλης 

πολιτικής καταστάσεως καί οί μέν άρμοσταί εξεδιώχθησαν έκ τών 

πόλεων καί αί όλιγαρχικαί κυβερνήσεις κατεβλήθησαν Έ ν δέ τή 

Μαντινείςι τής Αρκαδίας ήνορθώθη ή έ'νωσις αυτών εις μίαν πόλιν 

καί αύθις ώχυρώθη δι' ασφαλέστατων τειχών καί πύργων καί μετά 

πλείστης δραστηριότητος καί φανατισμού, ένεργήσαντες οί Μαντι-

νείς συνεκρότησαν Άρκαδιακήν ΌμοσπονΒίαν καί συνέδριον είς δ συμ

μετέσχον πάσαι αί πόλεις καί αυτή ή άείποτε πιστή είς τους Λακε

δαιμονίους Τεγέα πλην τοΰ Όρχομενοΰ καί τής Ήραίας καί συγχρό

νως ζητήσαντες παρά τών Αθηναίων συνδρομήν κατά τής Σπάρτης 

καί μή εύρόντες προθύμ.ους τούτους, άπετάθησαν προς τόν Έπαμει-

νοάνδαν. Ούτος δέ προθύμως παραλαβών τους Βοιωτούς, είς ους προσ

ετέθησαν προθυμότατα καί οί Άργείοι καί Ηλείοι καί μετά τών Άρ

κάδων συγκροτήσας στρατόν έκ 40 χιλ. άρειμάνιον καί ύπέροχον τό 

πολεμικόν φρόνημα διά τά πρόσφατα κατορθώματα καί προ πάντων 

διά τήν άρχηγίαν τοΰ Έπαμεινώνδου. Καίτοι δέ δ Επαμεινώνδας εί

χε τήν γνώμην οτι έ'πρεπε πρώτον νά ανόρθωση τήν αύτονομίαν τών 

Μεσσηνίων καί νά διοργάνωση τους Αρκάδας χατά τής Σπάρτης 

καί περιορίση αυτήν εντός τών ίσχυρών τούτων προμαχώνων, άλλ 

δμως ήναγκάσθη ύπό τής επιμονής τών συμμάχων Άργείων, Ήλεί-

ων καί Άρκάδων, ο'ίτινες κατείχοντο ύπό πάθους έκδικήσεως και 

επεχείρησε τήν προσβολήν μετά τής συνήθους περινοίας διαιρέσας 

τόν στρατόν του είς τεσσάρας μοίρας, αϊτινες έκ διαφόρων διόδων 

είσορμήσασαι, συνηντήθησαν έν Σελλασίςι. Τήν δέ έπιοΰσαν πρωΐαν 

φθάσαντες είς τάς γέφυρας τοΰ Ευρώτα καί εύρόντες ταύτας φυλασ-

σομένας παρηκολούθησαν τήν άριστεράν ό'χθην τοΰ ποταμού παρά τά 
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Μενελάεια μέχρις Αμυκλών, δπου εύρόντες πόρον διεπεραιώθησαν είς 

τήν δεξιάν ό'χθην αύτοΰ καί δ μέν Επαμεινώνδας έξηκολούθησε βρα

δέως καί μετά προσοχής μετά τών Θηβαίων, τών Άρκάδων καί τών 

άλλων συμμάχων, λεηλατούντων τήν χώραν καί έπλησίασε προς τήν 

Σπάρτην, δπου μεγάλη ταραχή έπεκράτει καί ού μόνον έκ τής καθαι-

ρέσεως καί ταπεινώσεως τοΰ φρονήματος, άλλα καί διότι ζητήσαντες 

πολλαχόθεν έπικουρίαν ούδαμόθεν έ'λαβον πλην έξ Όρχομενοΰ καί Φλι

ούντος, έκινδύνευον δέ έκ τής επικείμενης προσβολής τοσούτων πολε

μίων μόνοι αυτοί άνευ συμμάχων καί διότι, τό σπουδαιότερον, πολλοΧ 

περίοικοι καί Είλωτες προσεχώρουν προς τους Θηβαίους καί έν Σπάρ

τη δέ οί υπομένοντες καί οί έστερημένοι τά πολιτικά δικαιώματα των 

έπολιτεύοντο ύπόπτως δι' δ καί έθανατώθησαν τινές έν τοιαύτη κρισί

μφ ώρα. Μάλιστα πάντων δέ έθλίβετο ό γηραιός βασιλεύς Αγησίλα

ος, Λστις άνελογίζετο δτι πρό 25 ετών θριαμβευτής μετά τοΰ στρατοΰ 

έθραυε τήν μίαν μετά τήν άλλην τάς έν 'Ασίας, δυνάμεις τών Περσών, 

τάς όποιας ολοσχερώς θά κατέλυεν, έάν δέν άνεκαλείτο καί ήδη ήναγ

κάζετο νά φροντίση περί τής σωτηρίας αυτής τής παρτίδος άπό τοΰ 

έσχατου κινδύνου, είς τήν δποίαν ούΒέποτε εχθρικός πους έ'ως τότε είχε 

πατήσει, άλλ' δ'μως δέν κατεβλήθη τό θάρρος καί ή μεγαλοφυία του 

καί διέταξεν οΰτω τήν άμυναν ώστε δ Επαμεινώνδας δέν ηθέλησε νά 

προσβάλη τήν Σπάρτην καί νά εξώθηση αυτήν είς άπεγνωσμένον αγώ

να καί νά διακινδύνευση τά πάντα· Άλλ' αρκεσθείς νά έκφοβίση αυτήν 

προήλασε μέχρις "Ελους καί Γυθείου λεηλατών, καίων καί ,τάς τετει-

χισμένας πόλεις έκπολιορκών. Τό δέ'Γύθειον, τά νεώρια απέναντι τών 

τριών νησίδων, μετά τριήμερον πολιορκίαν έκυριεύθη μετά τών νεω

ρίων και Αποθηκών καί έν τφ φρουρίφ εισήχθη φρουρά έκ Θηβαίων 

όπως εξακολούθηση τάς επιθέσεις, καί δηώσεις καί δ'πως προστατεύση 

τους άποστατήσαντας είλωτας χαί περιοίκους. Ούτω δέ κατέστησε 

τό φρούριον τοΰτο άλλην Δεκέλειαν έν τή Λακωνική· Θέλων δέ ήδη δ 

Επαμεινώνδας νά εκπλήρωση τους κυρίους σκοπούς του καί δή πρώ

τον τήν άνάστασιν τής Μεσσηνίας έ'σπευσεν εκεί οπού ήτο ανάγκη 

τής παρουσίας του δ'πως άχθη είς αί'σιον πέρας τό Βύσκολον έργον, εξέ

λεξε δέ τόπον κατάλληλον τήν δασώδη Ίθώμην, τήν άκρόπολιν τοϋ 

Αριστοδήμου, προς ήν συνεδέοντο ένδοξόταται αναμνήσεις τοΰ παρελ

θόντος. Προσκαλέσας δέ πάντας τους Μεσσηνίους τους περιπλανώμε

νους τήδε κάκείσε φυγάδας, έκτισε τήν Μεσσήνην, τής οποίας τό Ίσχυ

ρόν τείχος περιέλαβε τήν κορυφήν τής Ιθώμης μετά τοΰ έν αυτή αρ

χαίου ίεροΰ τοΰ Διός, κάτω δέ είς τήν πεδιάδα κατά μήκος ρυακίου 
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τινός έξετείνοντο αί δημόσιοι πλατείαι καί τά κτίρια τής πόλεως. Έκτί

σθη δέ δι' άφθονων πόρων καί μετά πάσης τέχνης επιβλέποντος τοΰ Έπα

μεινώνδου, συναγείραντος πανταχόθεν συνεργάτας επιτηδείους προς προα

γωγήν τοϋ έ'ργου καί έργάτας αρκετούς έκ τών γειτονικών λαών, επιθυ

μούντων τήν άναγέννησιν τής Μεσσηνίας καί διαγιγνωσκόντων έν 

αύτη τήν δικαιοσύνην τών θεών, διήρκεσε δέ κατά τινας έπί τέσσαρα 

έτη ή άνάκτισις, μεθ' ήν έτέλεσεν έορτήν, είς ήν συμμετέσχον καί 

οί Άρκάδες, κομίσαντες ίερεία, ώς καί οί Άργείοι. Άνεκτίσθησαν 

δέ κατά μικρόν καί ή Πύλος καί ή Είρα καί ή Μεθώνη, ώς μαρτυροϋσι 

τά μέχρι τοΰδε σφζόμενα τών τειχών. Άπελθών δέ διήλθεν έκ Μεγα

λουπόλεως δπου είχεν αρχίσει ή κτίσις τής πόλεως καί συνεπλήρωσεν 

αυτήν καί ώχυρώσας διά τειχών καί μητρόπολιν τής Αρκαδικής ομοσ

πονδίας καταστήσας, ούτως έξεπλήρωσε καί τους δύο κυρίως σκοπούς 

αύτοΰ, άφαιρέσας άπό τής Σπάρτης πάσαν τήν πλουσιωτάτην Μεσ-

σ-ηνίαν καί τάς δυσπρόσιτους διόδους τής Αρκαδίας, άφ' ου έξηυτέ- . 

λισε τήν Σπάρτην καί έλεηλάτησεν δ'λην τήν Λακωνικήν. Έπετάχυ-

νεν δμως ήδη τήν άναχώρησίν του διότι οί Αθηναίοι παρακληθέντες 

ύπό τών Σπαρτιατών καί φοβηθέντες τήν μεγάλην άνάπτυξιν τής δυ

νάμεως τών Θηβών, ήτις ήθελεν έκσπάσει κατ' αυτών, έκάλεσαν μετά 

σπουδής σύμπασαν τήν στρατιάν αυτών, δ'πως σώσωσι τήν Σπάρτην 

άπό τού ολέθρου καί απέστειλαν τόν Ίφικράτην, τόν διακριθέντα έν 

προτέραις μάχαις, είς Κόρινθον, συμπράττουσαν διά τους αυτούς λό

γους χατά τών Θηβαίων, ίνα άντιταχθή είς τήν ΒίοΒον τοΰ Έπαμει

νώνδου, άγγελθέντος δ'μως έν τφ, μεταξύ δτι έσώθη ή Σπάρτη, προσε

ποιήθη μέν δ Ιφικράτης δτι ήθελεν άποκλείση τους Θηβαίους άλλ' 

άφήκεν άφύλακτον τήν καλλίστην παρά τάς Κεγχρεάς πάροδον είς 

τό άνατολικόν τοΰ Ισθμού, ώστε δ Επαμεινώνδας ήδυνήθη νά έπιστρέ-

•ψη ακινδύνως καί νικηφόρως είς Θήβας. Άλλ' οί Αθηναίοι, οίτινες 

έφο&οΰντο μάλλον τους γείτονας Θηβαίους συνήψαν συμμαχίαν προς 

τήν Σπάρτην, δπως άπό κοινού πολεμήσωσι κατά τών Θηβών, άρχον

τες έκάτεροι τοΰ συμμαχικοΰ στρατοΰ άνά πενθήμερον καί προς τοΰτο 

κατέλαβον τήν Κόρινθον καί τό "Ονειον. Άλλ' ό'μως δέν ήδυνήθησαν 

νά κωλύσωσι τόν Έπαμεινώνδαν νά έμβάλη καί πάλιν επανειλημμέ

νως έν έ'τει 368 καί 367 π. Χ. είς Πελοπόννησον χαί νά άποδείξη καί 

πάλιν τάς τε πολεμικάς καί πολιτικάς αύτοϋ άρετάς. Έ ν τούτοις καί 

ή ηγεμονία τών Θηβών δέν έπέπρωτο έπί πολύ νά διαρκέση, διότι άπό 

τοϋ 368 οί Άρκάδες άναθαρρήσαντες έκ τών επιτυχιών αυτών ήξίω

σαν νά συμμερισθώσι τήν αρχήν δ'πως ώρίσθη μεταξύ Αθηναίων καί 
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Σπαρτιατών άνά πενθήμερον. Ό Αρχίδαμος όμως, ωφελούμενος τής 

απουσίας τού Έπαμεινώνδου έπί τοσοΰτον ολοσχερώς έτιμώρησε τήν 

ύπεροψίαν αυτών, κατατροπώσας περί Μιδέαν τους Αρκάδας, ώστε 

έν φ έν τή μάχη έπεσαν δεκακισχίλιοι Άρκάδες καί Ηλείοι, ουδείς 

δμως Λακεδαιμόνιος ώστε έπανηγυρίσθη ή νίκη αύτη έν Σπάρτη ώς 

άδακρυς μάχη. 'Αλλά καί έν Θήβαις έγεννήθη ισχυρά άντιπολίτευσις 

κατά τοϋ Έπαμεινώνδου καί έπί τή προφάσει δ'τι έκράτησε τήν Βοιω-

ταρχίαν τεσσάρας μήνας έπί πλέον εισήχθη είς δίκην καί απηλλάγη 

μέν τότε, βραδύτερον Ομως τή είσηγήσει τών Άρκάδων δι' άλλην αί-

τίαν άπεκλείσθη τοΰ αξιώματος τοϋ Βοιωτάρχου κατά τό έπιόν έτος. 

Πλην δέ τούτων οί Θηβαίοι περιεπλάκησαν είς πολέμους προς βορ

ράν κατά τοΰ βασιλέως τών Φερρών Αλεξάνδρου καί τών Μακεδόνων 

καί είς άλλας τινάς εκστρατείας έπί τό Βυζάντιον καί τάς άλλας υπο

τελείς τών Αθηναίων πόλεις τό 363. 

Τά δέ έν Πελοποννήσφ είχον δεινώς διότι οί Αχαιοί καί οί Ηλείοι 

καί οί Μαντινείς τών Άρκάδων συνεμάχησαν μετά τής Σπάρτης, οί 

δέ Τεγεάται μόνον ένέμενον είς τήν συμμαχίαν τών Θηβαίων. Έ κ τού

του δέ ό Επαμεινώνδας έξεστράτευσεν αύθις είς τήν Πελοπόννησον, 

ίνα ενίσχυση τους ύπολειφθέντας οπαδούς καί καταβάλη τους αντιπά

λους του, ή εκστρατεία δέ αΰτη ήτο ή τελευταία καί λαμπρότερα τών 

στρατιών αύτοΰ, όδηγήσαντος πολυάριθμον καί φοβερόν στρατόν συγ-

κροτηθέντα έκ πάντων σχεδόν τών εκτός τοΰ Ισθμού Ελλήνων καί 

προσλαβόντος έν Πελοποννήσφ τους περί τους Τεγεάτας Αρκάδας, 

τους Μεσσηνίους καί Άργείους. Ά φ ' ετέρου δέ τσαν συγκεντρωμένοι 

οί περί τους Μαντινείς Άρκάδες, οί Αχαιοί καί Ηλείοι, περιμένοντες 

τους Σπαρτιάτας καί Αθηναίους. 'Εν φ δέ ό Επαμεινώνδας εύρίσκετο 

έν Τεγέοι έδοκίμασε νά συνάψη μάχην πρό τής άφίξεως τών Σπαρτι

ατών χαί Αθηναίων. Άλλ' οί Μαντινείς άπέφυγον καί έπανελθών είς 

Τεγέαν καί δειπνήσας μετά τοϋ στρατοΰ άνεχώρησε διά νυκτός είς 

Σπάρτην, επειδή ένόμιζεν δ'τι θά εύρισκε τήν πόλιν έ'ρημον, άφ' ου έγνώ

ριζεν δτι δ Αγησίλαος είχεν ήδη εκκινήσει καί θά έκυρίευεν ασφαλώς 

αυτήν, άν μή Κρής τιςδέν έσπευδεν ίδών τήν λοξοδρομίαν τοϋ 

Έπαμεινώνδου νά άναγγείλη είς τόν καθ' όδόν εύρισκόμενον Άγησί

λαον τό κίνημα. Ούτος δέ προαποστείλας άγγελον καί αμέσως έπιστρέ-

ψας καί προλαβών έ'σωσε τήν πόλιν. Ό δέ Επαμεινώνδας επεχείρησε 

νά προσβάλη τήν πόλιν καί είσώρμησε μέν μέχρι τής αγοράς καί κατέ

λαβε λόφους τινάς προς τόν Εύρώταν καί άλλα μέρη, τά είσορμήσαντα 

στίφη άπεκρούσθησαν ύπό τής ορμής τών Σπαρτιατών άκρατήτως 



ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.—Ύπό Π. Χ. ΔΟΥΚΑ 253 

μέχρι τοΰ ποταμού χαί μετά μεγάλων απωλειών, διότι δ Αρχίδαμος 

ευρισκόμενος έν τή πόλει είχεν άποτειχίσει τάς στενωτέρας όΒούς καΧ 

έπί τών στεγών ίσταντο οί γέροντες καί αί γυναίκες καί τά παιδία 

πολεμοΰντες διά λίθων καί τοξευμάτων. Είχον δέ καταρρίψει τους οί

κους καί τους τοίχους τών κήπων καί αυτών δέ τών ιερών τριπόδων 

δέν είχον φεισθή δ'πως έμφράξωσι τάς παρόδους. Ό δέ Αγησίλαος διε-

μέρισε τους άνδρας είς τά έπικαιρότατα σημεία καί μετά τοΰ υίοΰ τοΰ 

Αρχιδάμου ήμιλλάτο δι' ιδίας έθελοθυσίας χάριν τής σωτηρίας τής 

πατρίου πόλεως. Οΰτω δέ δ Επαμεινώνδας ηττηθείς άνεχώρησε κατε

πειγόντως, συλλαβών νέον σχέδιον νά προλάβη τήν έκπολιόρκησιν τής 

Μαντινείας έρημου καί ταύτης ούσης, διότι οί Μαντινείς καί άλλοι 

σύμμαχοι είχον φθάσει είς Σπάρτην προς βοήθειαν καί θά έπετύγχανε, 

διότι θά έπορεύετο διά τής ευθείας δδοΰ, έν φ οί Μαντινείς θά έπέστρε-

φον διά τής πλαγείας καί μακροτέρας, άν δ στρατός αύτοϋ κατάκοπος 

έκ τών αδιάκοπων διημέρων πορειών άπό Τεγέας έως Μαντινείας καί 

εκείθεν είς Σπάρτην καί τανάπαλιν δέν είχεν ανάγκην απολύτου ανα

παύσεως. Καί λοιπόν έσπευσε ν' άποστείλη μόνον τό ίππικόν του ίκα

νόν νά φέρη τό αύτο αποτέλεσμα, χατά κακήν δμως τυχην αύτοΰ είχε 

προλάβει τό ίππικόν τών Αθηναίων, δ'περ ήδυνήθη νά απόκρουση τό 

παραλελυμένον έκ τών μακρών πορειών ίππικόν τών Θηβαίων. Έ ν τή 

ίππομαχίοι εκείνη έ'πεσεν δ "Ιππαρχος τών Αθηναίων Κηφισόδωρος 

καί ό υιός τοΰ Ξενοφώντος Γρύλλος. 

Ή έν Λίαντινείο̂  μάχη χαι θάνατος 'Ε^παμεινώνδου 

Ό μέν λοιπόν Επαμεινώνδας εύρίσκετο έν Τεγέα, οί δέ αντίπαλοι 

έν Μαντινείςι, οϊτινες εξελθόντες έστρατοπέδευσαν είς τό στενώτερον 

τοϋ οροπεδίου μέρος, εξήλθε δέ καί ό Επαμεινώνδας έκ Τεγέας μετά 

τοΰ στρατοΰ συντεταγμένου ώς είς μάχην καί έπορεύετο κατ' ευθείαν 

έπί τήν Μαν^τίνειαν, έτράπη δ'μως μετ' ολίγον προς αριστερά καί φθά

σας δπου σήμερον ή Τρίπολις πάλιν εστράφη προς βορράν καί πλησι

άσας προς τήν δεξιάν τών πολεμίων πτέρυγα προσεποιήθη δ'τι έστρατο

πέδευσεν δ'πως εξαπάτηση τους πολεμίους, ρϊτινες τόν παρηκολούθουν 

έκ Τεγέας άπερχόμενον καί νομίσαντες δ'τι δέν έσκόπει νά πολεμήση 

τήν ήμέραν έκείνην, άλλ' δ'τι αποθεμένος τά δ'πλα, έσκόπει νά στρατο

πέδευση, έλυσαν τάς τάξεις καί έπαυσαν πάσαν παρασκευήν. Άλλ' δ 

Επαμεινώνδας έκλέξας τό άπώτερον τοΰτο χωρίον Οπως εξαπάτηση 

καί παρασκευάση απαρατήρητος τήν έπίθεσιν, άφ' ου οί αντίπαλοι του 

έπλανήθησαν καί περιήλθον είς άταξίαν καί άπροθυμίαν, εξαίφνης δι

έταξε τόν συντεταγμένον αύτοΰ στρατόν, ν' άναλάβη τά δπλα καί βα-
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δίση εμπρός, οί δέ αντίπαλοι διά τό άπροσδόκητον έταράχθησαν καί 

άπέβαλον μέρος τοΰ ηθικού των καί βεβιασμένως άνελάμβανον τάς τά

ξεις των. 'Αν δ Αγησίλαος ή άλλος Σπαρτιάτης βασιλεύς ήγείτο 

τοΰ στρατοΰ δέν αναφέρεται, λέγεται δέ ύπό τοΰ Διόδωρου τοΰ Σικελι-

ώτου, τοΰ Ξνοφώντος μή κάμνοντος λόγον περί τοΰ άριθμοΰ, οτι δ μέν 

στρατός τοΰ Έπαμεινώνδου ήτο 30 χιλ. πεζών καί 3 χιλ. ιππέων, ό 

δέ τών αντιπάλων 20 χιλ. πεζών καί 2 χιλ· ιππέων. Καί δ μέν Επα

μεινώνδας παρέταξε τόν στρατόν του δπως καί εν Λεύκτροις είς λοξήν 

φάλαγγα, οί δέ αντίπαλοι κατά τά είθισμένα είς βάθος 12 ασπίδων. 

Καί τό μέν ίππικόν τών Θηβαίων έπιπεσόν κατά τοΰ άριστεροΰ τών Η 

λείων ιππέων χαί τρέψαν αυτό είς φυγήν έπανήλθεν είς τό άριστερόν 

τοΰ πεζικοΰ πάλιν. Οπου δ Επαμεινώνδας δι' δλου τοΰ ό'γκου τής φά

λαγγος είχεν έπιπέσει έν πεισματώδη συμπλοκή χαί ήνάγκασεν είς ύπο

χώρησιν αυτούς παρασύραντας καί τους λοιπούς, έκπλαγέντας έκ τής 

τροπής τούτων. Έ ν φ δμως δ Επαμεινώνδας έμάχετο έκθυμότερον 

μεταξύ τών προμάχων δ'πως ένθαρρύνη καί συμπλήρωση τήν νίκην, 

έτραυματίσθη καιρίως έπί τοΰ στήθους διά δόρατος. Τούτου δέ γνω-

σθέντος οί Θηβαίοι ήθύμησαν καί έπαυσαν τήν μάχην καί τήν δίωξιν, 

ώστε οί αντίπαλοι συνεπυκνώθησαν καί πάλιν καί μάλιστα οί Αθη

ναίοι, οίτινες ήδυνήθησαν νά άνθέξωσι καί νά καταβάλωσι πολλούς 

τών αντιπάλων, ίσχυρίσθησαν δέ δ'τι ένίκησαν καί έστησαν καί ούτοι 

τρόπαιον. Ό δέ Επαμεινώνδας μεταφερθείς ζών είς τό στρατόπεδον 

παρά τήν θέλησιν τών ιατρών, διέταξε νά έξαχθή τό δόρυ έκ τοΰ στή

θους καί έκ τής επελθούσης ακατάσχετου αιμορραγίας έξέπνευσεν είς 

ήλικίαν 56 ή 57 ετών κατά Ίούνιον ή Ίούλιον τοΰ 362, «μέγιστος 

άνήρ τής Ελλάδος», κατά Κικέρωνα. Καί δ ιστορικός δέ Πολύβιος, 

τοΰ οποίου καί ή εμβρίθεια καί ή ειλικρίνεια είναι αναμφισβήτητος, ευ

ρίσκει έν συγκρίσει προς τους άλλους άνδρας τής Ελλάδος ύπέρτερον 

πάντων. Αύτοΰ δέ πεσόντος έν τή μάχη καίτοι δ στρατός έπεκράτει, 

άπέβαλε τό θάρρος καί άφήκε τήν νίκην άμφισβητήσιμον, αί δέ θήβαι 

εξέπεσαν τής δυνάμεως, είς ήν είχεν αναγάγει εκείνος. Είναι δέ χαί τοΰ

το τεκμήριον δ'τι, άν καί οί μεγάλοι άνδρες είναι προϊόν τοΰ "Εθνους 

των καί μαρτύριον τής ακμής αύτοΰ, άλλ' δμως οί μεγάλοι άνδρες εί

ναι εκείνοι, οϊτινες συγκεντροΰντες είς εαυτούς άπασαν τήν ήθικήν 

τοΰ "Εθνους δύναμιν, ώθοΰσιν αυτό είς μεγαλουργίας. Τούτων δέ εκλι

πόντων, οί αυτοί λαοί παύουσι μεγαλουργοΰντες ού μήν, άλλα χαί περι

έρχονται πολλάκις είς άφάνειαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'. 

θάνατος Αγησιλάου 

Μετά ταΰτα δ 'Αγησίλαος μή έ'χων στάδιον δράσεως καί βλέπων 

δτι τό Περσικόν Κράτος εύρίσκετο είς παραλυσίαν είπέρ ποτέ καί πλεϊ

σται σατραπείαι είχον επαναστατήσει καί δ βασιλεύς τής Αιγύπτου δ 

Τάχος ύπεστήριζε τάς επαναστάσεις τών σατραπειών, ένόμισεν εύ-

καιρον τήν περίστασιν νά έπιφέρη καιρίαν πληγήν κατά τοΰ περσικοϋ 

κράτους καί νά έφαρμόση έκ νέου τό πρόγραμμα, τό οποίον έν ακμή τής 

ηλικίας του δέν ήδυνήθη νά εκτέλεση, ανακληθείς είς Ελλάδα καίτοι 

είχεν ύπερβή τό 80όν έ'τος τής ηλικίας του. 

Μετά χιλίων λοιπόν Λακεδαιμονίων καί άλλων Πελοποννησίων 

όπλιτών άπήλθεν είς Αίγυπτον επίκουρος τοΰ Ταχώ, δ'στις καί άλλους 

πολλούς είχεν "Ελληνας μισθοφόρους. Έ ν Αίγύπτφ δ'μως έστασίασε 

μετ' ολίγον δ ανεψιός τοΰ Ταχώ Νεκτεναβώ καί δ Αγησίλαος είχε 

λόγους νά προτίμηση τόν δεύτερον καί άφ' ου άνέδειξεν αυτόν νικητήν 

απεφάσισε νά έπανέλθη είς Σπάρτην και άνεχώρησε διά ξηράς προς 

τήν Κυρήνην, άφ' οπού έμελλε νά έχπλεύση, άλλα πρίν προφθάση νά 

έ'}νθη είς Κυρήνην απέθανε καθ' δδόν είς ήλικίαν 84 ετών, οί δέ περί 

αυτόν Σπαρτιάται μετέφερον τόν νεκρόν αύτοΰ είς Σπάρτην, όπου έτυχε 

τών προσηκουσών τιμών είς -ιό άξίωμά του χαί τήν δράσίν του τών με

γίστων. 

Ό Αγησίλαος ύπήρξεν είς τών μεγίστων ανδρών τής Ελλάδος, 

στρατηγός έξοχος καί χρημάτων κρείσσων, είς άκρον δέ δραστήριος και 

φιλότιμος καί φιλόδοξος. Τό δέ σπουδαιότερον δτι μεταξύ τών πρώτων 

χαί πρακτικώτερον συλλαβών τήν έκπλήρωσιν τής πανελληνίου ένο-

τητος επεδίωξε δι' έ'ργων τήν πραγμάτωσιν αυτής καί ούτως δύναται 

τις νά είπη οτι ύπήρξεν ό πρόδρομος τοΰ Αλεξάνδρου. Αυτός μετά τοΰ 

Βρασίδου καί Καλλικρατίδου έξήρθησαν είς τάς πανελληνίους ιδέας 

καί είναι άξιοι θαυμασμού τόσφ μάλλον οσφ ε'ίπέρ τι και άλλο το πολί

τευμα τής Σπάρτης και ή ανατροφή ήτο τά μάλλον άνεπιτήδεια δπο̂ ς 

ύποθάλψωσι τοιαύτας ιδέας. Ή τύχη δμως κατεδίωξε τόν Άγησίλα

ον, δστις έν φ πάντοτε επεδίωξε τά μέγιστα, ευρέθη είς τήν ανάγκην 

νά κατατρίβεται προς ομοφύλους πολέμων περί ύποδουλώσεως αυτών 

εις τήν πατρίδα του ή περί σωτηρίας αυτής. Βεβαίως είς ταΰτα δέν 

πταίουσιν οί άνδρες οί έπιδιώξαντες τήν ήγεμονίαν τών πόλεων αυτών 

Σπαρτιάται, Αθηναίοι καί Θηβαίοι, γαλουχούμενοι ύπό τής μεγάλης ίδέ-
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ας τής πανελληνίου ενώσεως, άλλ' έ'πταιεν ή «γνοια τοΰ δτι ίνα έπέλθη 

έ'νωσις έ'πρεπε νά έ'χη ώς βάσιν τήν Ίσονομίαν καί ίσοπολιτείαν καί ουχί 

τήν τυραννίαν τών συμ,μάχων πόλεων ώς συνέβαινε κατά τάς ηγεμονίας 

καί τής Σπάρτης καί τών Αθηνών καί τών Θηβών. Καί δέν ήδυνήθη 

τό "Εθνος αυτό τό ύπέροχον νά κυριάρχηση τοΰ κόσμου καί ύλικώς όπως 

έκυριάρχησε καί ηθικώς, διότι τής βάσεως τής ένότητος αύτοΰ έστε

ρείτο καί έντεΰθεν οί εμφύλιοι σπαραγμοί καί οί διηνεκείς ανταγωνι

σμοί μεταξύ τών πόλεων τούτων, αίτινες έξαντληθείσαι καί χαταστά-

σαι ανίσχυροι παρεχώρησαν έκούσαι καί άκουσαι τήν ήγεμονίαν είς τους 

Μακεδόνας "Ελληνας βασιλείς, τόν ΦΛιππον καί Άλέξανδρον, δ'στις 

απερίσπαστος πλέον έξεπλήρωσε τό ό'νειρον, τό οποίον συνέλαβον μέν 

εκείνοι, δέν ήδυνήθησαν δμως νά τό φέρωσιν είς πέρας διά τους έκτε-

Οέντας λόγους. 

Μετά τήν έν Μαντινείί^ μάχην καί τόν θάνατον τοΰ Έπαμεινών

δου έπί είκοσιπενταετίαν ή Ελλάς περιήλθεν είς άναρχίαν πολιτικ-ήν 

καί ήθικήν, ήτις έ'παυσε μέ τήν Μακεδονικήν ήγεμονίαν. Ή αναρχία 

δέ αΰτη προέκυψεν έκ τών καλουμένων έν τή Ίστορίοι ιερών πολέμων, 

περί ών δέν πραγματευόμεθα, καθ' δσον ούτοι όλίγην σχέσιν έχουν προς 

την Σπάρτην καί τήν Ίστορίαν αυτής. 

Ά φ ' ού δέ δ Φίλιππος έπεμβάς είς τά τής Ελλάδος κατά τους 

Ιερούς πολέμους έγίνετο κύριος τοΰ Άμφικτυονίκοΰ συνεδρίου τφ 340 

π. Χ., απεφάσισε πλέον νά άναλάβη τήν ήγεμονίαν τής Ελλάδος καί 

Οέλων νά προσέλκυση τους Μεσσηνίους, τους Αρκάδας χαί Άργείους 

έπροστάτευσεν αυτούς έν έ'τει 344 κατά τών αδιάλειπτων επιθέσεων 

τών Σπαρτιατών, ούτω δέ συναποτελέσας στρατιάν μεγίστην έκ Πελο

ποννησίων, Μακεδόνων καί άλλων Ελλήνων επικούρων του, έπέδραμε 

μεθ' δρμής είς τήν κοιλάδα τοΰ Ευρώτα. 'Άν καί ή Σπάρτη είχε κατα-

βληθή ύπό τών αλλεπαλλήλων ατυχιών διέσωζεν ακόμη λείψανα τοΰ 

αρχαίου μεγαλείου καταφανέστατα, έκδηλούμενα έν ήμέραις κινδύνου 

καί τώρα απέδειξαν άκλόνητον άγάπην προς τήν πατρίδα των καί στα-

Οεράν ενότητα καί ουδείς ευρέθη προδότης καί πρό ουδεμιάς υποσχέσε

ως έκάμφθησαν, άλλ' άφήκαν νά λεηλατηθή ή χώρα μέχρι θαλάσσης 

και μετά ματαίας απόπειρας άποκρουσεως τών πολεμίων συνεκεντρώ

θησαν περί τά υψώματα τής πόλεως, οπόθεν δίς επιτυχώς είχον απο

κρούσει τόν Έπαμεινώνδαν, τέλος δέ έσκέφθησαν έν τή ανάγκη περί 

ειρήνης. Άλλ' δ'ταν δ Φίλιππος ήξίωσε νά παραιτήσωσι τήν περί ηγε

μονίας άξίωσιν καί νά ύποχρεωθώσι νά έκστρατεύσωσιν ύπό τόν ξένον 

βασιλέα απέρριψαν τήν τοιαύτην είρήνην. Ό δέ Φίλιππος μή θέλων 
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την έξολοθρευσιν τής πόλεως καί σπεύδων προς έκπλήρωσιν τοΰ σχο· 

πού του, ήρκεσθη νά καταστήση άβλαβη, περιορίζων έτι μάλλον τήν 

Σπάρτην. Έκάλεσε δέ συνέδριον δ'λων τών Ελλήνων, καθ' δ απεφα

σίσθη να περιορισθώσιν οί Σπαρτιάται είς τά αρχαιότερα δρια αυτών 

και ούτως οί Μεσσήνιοι άνέκτησαν δ'λην τήν πέραν τής κορυφής τοΰ 

Ταϋγέτου χώραν, οί Άργείοι τήν Θυρεάτιν καί Κυνουρίαν, οί Μεγαλο-

πολίται τήν Βελεμίναν καί οί Τεγεάται τήν Σκιρίτιδα. 

Καί άφ' ού διά τής έν Χαιρωνία νίκης του τφ 338 π. Χ. κατέβαλε 

τους Θηβαίους καί Αθηναίους, πάντες πλέον έφάνησαν πρόθυμοι νά 

άναγνωρίσωσι τήν ήγεμονίαν τοΰ Φιλίππου τόσφ μάλλον, δ'σφ επέτρε

ψε την αύτονομίαν τών πόλεων άνευ επεμβάσεων εις τόν καταρτισμόν 

τών πολιτευμάτων. Συγκαλέσας δέ κοινόν τών Ελλήνων συνέδριον έν 

Κορίνθφ καί παραστάς καί κηρύξας δ'τι διανοείται νά έκστρατεύση χα

τά τοΰ Μεγάλου βασιλέως καί νά ελευθέρωση μέν τους έν Άσίίΐι αδελ

φούς "Ελληνας νά εκδίκηση δέ τήν έπιδρομήν τοΰ Ξέρξου άνεκηρύχθη 

παμψηφεί έπί τφ σχοπφ τούτφ στρατηγός αυτοκράτωρ τής Ελλάδος 

(337 π. χ.)· Μόνη δέ ή ψήφος τής υπερήφανου καί αγέρωχου Σπάρ

της έΤ-ειπεν. Άλλ' δ Φίλιππος φρονίμως ποιών καί πεπεισμένος δτι δέν 

ήδύνατο αΰτ'η νά ματαίωση τόν σκοπόν του παρέβλεψε ταύτην. Κατά 

τό επόμενον δέ έτος 336 δτε πάλιν δ υίός τοΰ δολοφονηθέντος Φιλίπ

που Αλέξανδρος δ Μέγας συγχαλέσας συνέδριον πάντων τών Ελλή

νων έν τφ Ίσθμφ έξελέχθη ύπό πάντων στρατηγός αυτοκράτωρ τών 

Ελλήνων κατά τών Περσών, πάλιν οί πρέσβεις τών Σπαρτιατών ήρ

νήθησαν καί είπον έκδηλοΰντες τήν δυσαρέσκειάν των είς τήν κοινήν 

άπόφασιν: «Οί Σπαρτιάται ήσαν συνειθισμένοι νά ηγούνται είς ένδο

ξους επιχειρήσεις, ουχί δέ νά έ'πωνται άλλοις». Μετά δέ τήν έν Ίψφ 

γενομένην μάχην μεταξύ τών διαδόχων τοΰ Μ. Αλεξάνδρου, Αντιγό

νου καί Δημητρίου άφ' ενός καί τοΰ Λυσσιμάχου καί Σέλευκου άφ' έτε

ρου, γενομένην έν θέρει τοΰ 301 π. Χ. ό Δημήτριος δ πολιορκητής υίός 

τοΰ Αντιγόνου, θέλων νά κατάκτηση τήν Ελλάδα καί νά ένωση προς 

τό κράτος του τήν Κύπρον καί τήν Φοινίχην, έπλευσεν είς Ελλάδα καί 

έγένετο κύριος τής Αττικής, επεχείρησε δέ νά γείνη κύριος καί τής 

Λακεδαίμονος. Συναντήσας δέ περί Μαντίνειαν τόν βασιλέα τής Σπάρ

της 'Αρχίδαμον καί ύπερισχύσας αύτοΰ είσέβαλεν είς τήν Λακωνικήν, 

παρά δέ τήν Σπάρτην γενομένης έκ παρατάξεως μάχης ένίκησεν δ Δη-

μ,ήτριος καί συνέλαβε περί τους πεντακόσιους αιχμαλώτους, φονεύσας 

περί τους διακόσιους, καί ήλπιζεν δ'τι μετ' ού πολύ έμελλε νά γείνη 

κύριος τής Σπάρτης, ήτις έως τότε διετέλεσεν άνάλωτος καίτοι άνω-
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χύρωτος, τότε δμως πρώτην φοράν οι Σπαρτιάται επί Κασσάνδρου φο

βηθέντες τήν είσβολήν αύτοΰ εις Λακωνίαν ώχύρωσαν έχ τοΰ προχεί

ρου τφ 316 π. Χ. καί ήδη τό δεύτερον (296) διά τείχους έν μέρει. 

Άλλ' έν τφ μεταξύ ήλθον άγγελίαι είς τόν Δημήτριον δ'τι δ μέν Λυ

σίμαχος άφήρεσεν αύτοΰ τάς έν Ασία πόλεις, δ δέ Πτολεμαίος κατέ

λαβε τήν Κύπρον καί οΰτω έματαιώθησαν τά σχέδια τοΰ Δημητρίου, 

άναγκασθέντος ν' άπέλθη τής Σπάρτης. Μετά πάροδον δέ ολίγων ετών 

έπανελθών δ Ηπειρώτης βασιλεύς Πύρρος έκ τής κατά τήν Σικελίαν 

καί Ίταλίαν στρατείας του έσκέφθη νά κατάκτηση τήν Ελλάδα· Εύ

ρων δέ άφορμήν προς έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου του έκ τής προσκλήσεως 

τοΰ Σπαρτιάτου Κλεωνύμου, δ'στις ήτο υίός τοΰ βασιλέως τής Σπάρ-

τ·ης Κλεομένους καί είχεν άποκλεισθή τής διαδοχής τοΰ θρόνου τοΰ πα

τρός του διά τό βίαιον τοΰ χαρακτήρός του καί άντ' αύτοΰ ειχεν έκλεγή 

βασιλεύς δ ανεψιός του Άρεύς. Ούτος δέ δ Κλεώνυμος, άφ' ου περιε-

πλανήθη είς Ίταλίαν καί άλλαχόσε ώς αρχηγός μισθοφόρων, έπανελ

θών είς Σπάρτην έσκέφθη διά τής βίας νά ανάκτηση τά έπί τοΰ θρόνου 

δικαιώματα του καί προσέτι νά έκδικηθή τήν γενομένην είς αυτόν άτι

μίαν έκ τής απιστίας τής γυναικός του, τής ωραίας Χιλωνίδος, τήν 

δποίαν είχεν αποπλανήσει δ υίός τοΰ Άρεως Ακρότατος. Ό Πύρρος 

λοιπόν προθύμως αποδεχθείς τήν πρόσκλησιν αύτοΰ ώρμησεν ευθύς μεθ' 

ικανής πεζικής καί ιππικής δυνάμεως καί ελεφάντων είς τήν Πελο

πόννησον καί είσέβαλεν είς τήν Λακωνικήν. Έπιχειρήσας δέ τήν έξ 

εφόδου άλωσιν τής πόλεως όχυρωθείσης μέ τάφρους βαθείας καί μέ 

χαρακώματα καί περιτειχίσματα έπί τών επικινδύνων θέσεων (1), 

άπήντησεν άπροσδοκήτως άντίστασιν άκαταμάχητον καί ήναγκάσθη 

νά αναχώρηση άπρακτος (272 π. Χ.) καί μεταβάς είς "Αργός συνήψε 

μάχην προς τους Άργείους, ̂ οτιθουμένους ύπό τοΰ Αντιγόνου τοΰ Γό

νατα καί έφονεύθη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ'. 

π ό λ ε μ ο ς Χηάρτης χαΙ *^%.χαϊκίίς 2!υμπολιτείας 

Έ ν φ κατά τήν έποχήν ταύτην έπεκράτει εντελής παράλυσις καί 

παρακμή, διότι καί ληστρικά σώματα ύπό τολμηρούς αρχηγούς διέτρε

χον τήν χώραν καί παρέλυον τήν εννομον τάξιν καί τύραννοι έπεκρά

τουν είς τάς πλείστας πόλεις γενόμενοι ανεκτοί, διότι παρείχον κά-

(1) Παυσ. 1,13,«. 
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ποιαν έμπιστοσύνην δτι θά άσφαλίζωσι τήν τάξιν κατά τών πονηρών 

καί άνεστίων ληστών. Άλλ' όμως έν τφ αύτφ χρόνφ άνεβίωσαν δύο 

Έλληνικαί συμπολιτείαι, ή Αίτωλική καί ή Αχαϊκή καί προήχθησαν 

είς νέαν άνέλπιστον δύναμιν διά τοΰ πνεύματος έξοχων τινών ανδρών. 

Δυστυχώς δμως αντί αύται νά συνεργασθώσι προς άμοιβαίον Οφελος 

καί τής δλης Ελλάδος τουναντίον έξ αντιζηλίας κατήντησαν είς με

γάλην έχθραν καί εγένοντο όργανον τών έπιβουλευομένων τήν Ελλά

δα. Έ κ τούτων ή Αχαϊκή συμπολιτεία προαχθείσα είς μεγίστην εκ

τασιν καί δύναμιν άφ' ού προσεχώρησαν είς τόν σύνδεσμον αυτής καί 

ή Κόρινθος καί τό "Αργός καί ή Μεγαλόπολις χαί Σικυών καί Φλιοΰς 

καί κατόπιν χαί ή Αίγινα καί Ερμιόνη, έγένετο επικίνδυνος είς τήν 

Σπάρτην, προς τήν δποίαν περιεπλέχθη είς πόλεμον άσυμβίβαστον προς 

τόν άρχικόν σκοπόν τής συστάσεως της, ένεκα τοΰ οποίου επήλθε με

γάλη φθορά τών δυνάμεων έκατέρων καί ή έντεΰθεν παρακμή αυτών. 

Άγις Α '(«>4»—«>41.) καΐ Λ.εων£δας {^ΑΎ «. Χ.) 

Ώς είδομεν άπό τής εποχής τοΰ Λυσάνδρου τά τής Σπάρτης 

έβαινον άεί έπί τό χείρον διότι, ώς λέγει ό Πλούταρχος έν βίφ "Αγι-

δος, είσεχώρησεν είς τήν πόλιν αργύρου καί χρυσοΰ ζήλος καί τά επα

κόλουθα τούτων πλεονεξία καί μικρολογία καί τρυφή καί πολυτέλεια, 

χαί ή έκπτωσίς αΰτη τής Σπάρτης έξηκολούθησε μέχρις ου έβασίλευ

σεν ̂ Αγις Δ' δ Εύρυποντίδης καί Λεωνίδας δ Άγίδης. Έχ τούτων δ 

μέν Λεωνίδας ήτο προβεβηκώς τήν ήλικίαν, διατρίψας δέ είς αύλάς 

σατραπικάς καί ύπηρετήσας παρά τφ Σελεύκφ τφ βασιλεί τής Συ

ρίας, είχεν άπομακρυνθή άπό τά Σπαρτιατικά ήθη χαί τήν δίαιταν καί 

εθεωρείτο ένεκα τής τρυφής ώς Ασιάτης μάλλον ή "Ελλην. Ό δέ 

^Αγις μήπω είσέτι εικοσαετής βασιλεύς, υπερείχε καί κατά τό φρόνη

μα καί κατά τήν εύφυΐαν σχεδόν απαντάς τους μετά τόν Άγησίλαον 

βασιλεύσαντας, άν καί ήτο άνατετραμμένος έν τρυφή καί πλούτφ_, δι

ότι καί ή μήτηρ του Άγησιστράτη καί ή μάμη του Άρχιδαμία ήσαν 

έκ τών πλουσιωτάτων έν Λακεδαίμονι, άλλ' δμως έκηρύχθη εχθρός τής 

πολυτελείας χαί δλων τών ηδονών καί ήρέσκετο μόνον είς τήν Σπαρ

τιατικήν δίαιταν καί άγωγήν. Επειδή δέ αί περιουσίαι είχον περιέλθει 

είς ολίγους καί ένεκα τούτου ειχον όλιγοστεύσει οι επίτιμοι πολίται, 

καθ' όσον 700 ήσαν τοιούτοι Σπαρτιάται, καί έκ τούτων μόνον περί 

τους εκατόν ήσαν οί έχοντες γήν χαί κλήρον, οί δέ άλλοι Οχλος άπορος 

καί άτιμος παρεκάθητο έν τή πόλει έπιτηρών πάντοτε καιρόν πολιτι-
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κής μεταβολής. Διά ταΰτα δ Άγις μετ' ενθουσιασμού καί ζήλου συ

νέλαβε τήν άπόφασιν νά άποκαταστήση τήν ισότητα τής περιουσίας 

καί νά έπαναφέρη τά αρχαία, άπλα καί αυστηρά ήθη καί τήν Λυκούργειον 

άγωγήν. "Εχων δέ αρωγούς τήν νεολαίαν τής Σπάρτης, προσελκύσας 

δέ καί τήν μητέρα καί μάμην του είς τά σχέδια του καί πείσας αύτάς 

νά θυσιάσωσι χάριν τής σωτηρίας τής πατρίδος τά μεγάλα πλούτη 

των, έτι δέ καί έκ τών πρεσβυτέρων επιφανών τρείς, τόν έκ μητρός 

θείον Άγησίλαον, τόν Λύσανδρον καί Μανδροκλέα παρορμήσας είς 

τήν άποΒοχτιν τοΰ φιλότιμου βουλεύματος του, καίτοι δ έτερος βασιλεύς 

μετά τών πλουσίων άντέπραττε καί διέφθειρε τήν πράξιν τοΰ "Αγιδος 

διαβάλλων τόν ̂ Αγιν κρύφα καί ούχι έκ τοΰ έμφανοΰς, διότι έφο&είτο 

τόν δήμον έπιθυμοΰντα τήν μεταβολήν, κατώρθωσεν δ Άγις νά έκλε

γή "Εφορος δ Λύσανδρος καί υπέβαλε δι' αύτοΰ εις τήν Γερουσίαν 

τά έξης προς κύρωσιν: 1) "Αφεσιν δ'λων τών χρεών, 2) άναδα

σμον τής γής ώστε ή μεταξύ τής κοιλάδος τής Πελλήνης, τοΰ Ταϋ

γέτου, τής Μαλέας καί τής Σελλασίας νά διαιρεθή είς τετρακισχιλί-

ους καί πεντακόσιους κλήρους, ή δέ έ'ξω τούτων είς μυρίους καί πεντα-

κισχιλίους, καί ή μέν πρώτη νά δοθή είς τους Σπαρτιάτας, οίτινες 

έ'πρεπε νά συμπληρωθώσιν έκ περιοίκων καί ξένων, δσοι μετέσχον ελευ

θερίου αγωγής, δσοι ήσαν εύμορφοι τά σώματα καί καθ' ήλικίαν ακμά

ζοντες, δ'λοι δέ όμοϋ νά διανεμηθώσιν είς δέκα πέντε φιδίτια κατά τε

τρακόσιους καί διακόσιους καί νά διαιτώνται κατά τήν τών προγόνων 

δίαιταν. Οί δέ μύριοι καί πεντακισχίλιοι κλήροι νά δοθώσιν είς τους πε

ριοίκους. Επειδή δέ ή Γερουσία έδιχογνώμισεν είσήγαγεν δ Λύσανδρος 

τήν πρότασιν είς τήν έκκλησίαν τού Δήμου, Οπου προσελθών ό "Αγις 

έδήλωσεν δ'τι χάριν τής πολιτείας έσκόπει νά θυσιάση δ'λην τήν μεγά

λην αύτοΰ κτηματικήν περιουσίαν καί προσέτι εξακόσια τάλαντα είς 

νόμισμα, τό όποιον εμελλον νά πράξωσι καί ή μήτηρ καί μάμη καί άλ

λοι πολλοΧ φίλοι και οικείοι πλουσιώτατοι ό'ντες τών Σπαρτιατών. Οί 

πλούσιοι δ'μως μετά φρίκης ήκουσαν τά ανατρεπτικά ταϋτα βουλεύ

ματα καί έχοντες προστάτην καί τόν άντιπράττοντα έ'τερον βασιλέα 

Λεωνίδαν κατώρθωσαν νά άπορριφθή ή πρότασις αΰτη διά μιας περι-

πλέον ψήφου. Ό δέ "Εφορος Λύσανδρος βαρέως φέρων τό πράγμα ενή

γαγε τόν Λεωνίδαν δικαστικώς ώς παραβιάσαντα τάς αρχαίας περί 

γάμου διατάξεις καί έπεισε τόν γαμβρόν αύτοΰ νά άντιποιηθή τήν βα

σιλείαν. Ό δέ Λεωνίδας μή εμφανισθείς είς τήν δίκην καί καταφυγών 

ίκέτης είς τόν ναόν τής Χαλκιοίκου Αθηνάς, έκηρύχθη έκπτωτος τοϋ 

θρόνου καί αντικατεστάθη ύπό τοΰ Κλεομβρότου. Έ ν φ δέ τά πράγματα 
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έβαινον αισίως, δ ρηθείς Αγησίλαος έ'χων μέν περιουσίαν κτηματικήν, 

οφειλών όμως πάμπολλα κατώρθωσε διά τής προσποιητής άφοσιώσεώς 

του είς τά σχέδια τοϋ συγγενούς του "ΑγιΒος νά. πείση τόν ειλικρινή 

μέν καί γενναίον, άλλ' άπειρον είς τό νά άντιπαλαίση είς τάς δυσχέ

ρειας, τάς οποίας ήτο φυσικόν νά προκαλέση τό άνατρεπτικόν του βού

λευμα βασιλέα Άγιν ώς καί τόν Λύσσανδρον ώστε πρώτον μέν νά 

γείνη ή άφεσις τών χρεών, νά άναβάλωσι δέ τήν διανομ.ήν τών γαιών 

έπί τή προφάσει δ'τι αμφότερα συγχρόνως γενόμενα θά διαταράξωσι 

τήν πόλιν. Καθ' δν δέ χρόνον δ "Αγις προσκληθείς ύπό τών Αχαιών 

έξεστράτευσε κατά τών Αιτωλών, ό Αγησίλαος προσεταιρισθείς μα-

χαιροφόρους έσφετερίσθη δλην τήν έξουσίαν καί έξετράπη ύπό τοΰ πά

θους τής φιλοχρηματίας του είς αυθαιρέτους ύπο&ολάς φόρων καί πιέ

σεων, ώστε οί εχθροί του υποστηριζόμενοι ύπό τοΰ ήγανακτημένου λα

οΰ άντιγαγον τόν Λεωνίδαν είς τήν βασιλείαν καί τόν μέν Άγησίλαον 

καί τόν βασιλέα Κλεομβροτον ήνάγκασαν είς φυγήν, δ δέ 'Άγις κατέ

φυγεν ίκέτης είς τόν ναόν τής Χαλκιοίκου Αθηνάς, άλλα διά τής προ

δοσίας τών ιδίων του φίλων παρεδόθη είς τήν έξουσίαν τών Εφόρων 

καί τού Λεωνίδου καί έρρίφθη είς τό δεσμωτήριον. Εκεί δέ ερωτηθείς 

«έάν είς τά παρ' αύτοΰ πραχθέντα έβιάσθη ύπό Λεωνίδου καί Αγησι

λάου», άπεκρίθη δτι «ύπ' ούδενός μέν βιασθείς, ζηλών δέ καί μιμούμε

νος τόν Λυκοΰργον ηθέλησε ν' άποκαταστήση τό άρχαίον πολίτευμα». 

Είς δευτέραν δέ έρώτησιν έάν μετανοή διά τά πεπραγμένα, άπήντησεν 

δτι «δέν μετανοεί ούδαμ-ώς διά τά κάλλιστα βεβουλευμ-ένα καί άν ακό

μη ήθελεν ύποβληθή είς τήν έσχάτην τών ποινών». Τότε δέ αμέσως 

άπήχθη είς τό οίκημα τής είρκτής τήν καλουμένην Δειχάδα, Οπου οι 

κατάδικοι άπηγχονίζοντο. Εκεί δέ σπεύσασαι ή μήτηρ του καί ή μάμη 

του δ'πως σώσωσιν αυτόν άπηγχονίσθησαν καί έκεΐναι έπί τοΰ νεκρού 

αύτοΰ στραγγαλισθείσαι έν έ'τει 241 π· Χ. Τοιαύτη δέ έπονείδιστος 

καί στυγερά πράξις ούΒέποτε είχε μιάνει τήν Σπάρτην, άφ' ότου οι Δω

ριείς κατώκησαν αυτήν, ήτις ενέπνευσε τήν φρίκην Χ-αί τό μίσος προς 

τόν Λεωνίδαν καί τους περί αυτόν φονείς. 

Ι£λεομενικ6ς πόλεμος («»Τ—««1 η. Χ.) 

Μετά τόν θάνατον τοΰ "Αγιδος δ Λεωνίδας ήνάγκασε τόν υίόν του 

Κλεομένην καίπερ νέον πολύ ό'ντα νά συζευχθή τήν περικαλλή καί ένά-

ρετον τοΰ "Αγιδος χήραν Άγιάτιδα διότι ήτο έπίκληρος μεγάλης πε

ριουσίας. Ό Κλεομένης δ'μως έκ τών ανακοινώσεων τής Άγιάτιδος 

τών συνεχών ένθουσιασθείς ύπό τών σχεδίων τοΰ "Αγιδος έθετο κατά 
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νουν ευθύς άμα λαβών τήν βασιλικήν αρχήν μετά τόν θάνατον τοΰ πα

τρός του έπισυμβάντα κατά τό έ'τος 235 νά πραγματοποίηση τά μαται

ωθέντα ύπό τής επιβουλής τοΰ πατρός του βουλεύματα τοΰ "Αγιδος. 

Ό Κλεομένης είχεν άπαντα τά προτερήματα δι' ων ήδύνατο νά φέρη 

είς πέρας τό έ'ργον τού "Αγιδος. Άνήρ μεγαλεπήβουλος καί ατρόμητος 

καί περί τά πολεμικά έμπειρος καί περί τήν χρήσιν τών ανθρώπων επι

τήδειος καθ' δσον ήτο πεπροικισμένος ύπό τής φύσεως ό'χι μόνον νά 

μεγαλουργή, άλλα καί νά προσελκύη τήν εύνοιαν καί τήν προς εαυ

τόν άγάπην καί έν γένει ητο δ λαμπρότερος τών αστέρων δσοι διέλαμ-

ψαν κατά τους χρόνους τούτους εις τό Έλληνικόν στερέωμα. Κύρια δέ 

βουλεύματα τοΰ Κλεομένους ήσαν νά άνυψώση τήν διά τής παντοδυ

ναμίας τών Εφόρων έκπεσοΰσαν βασιλικήν ίσχύν καί νά φέρη τήν πά

τριον άγωγήν καί τήν ένίσχυσιν τής Σπάρτης εσωτερικώς. Ά φ ' έτε

ρου δέ νά προσαγάγη τήν Σπάρτην είς τήν Άχαϊκήν συμπολιτείαν 

μέ τόν σκοπόν νά έ'χη ή Σπάρτη τήν ήγεμονίαν καί προς έκπλήρωσιν 

τών σκοπών του τούτων έθεώρησεν εύ'καιρον μάλλον έν πολέμφ ή έν 

ειρήνη νά ένεργήση. "Εδωκαν δέ είς αυτόν άφορμήν τά τολμηρά σχέ

δια τοΰ Άράτου, δ'στις προΐστατο τής Αχαϊκής συμπολιτείας, ήτις 

περιελάμβανεν δ'λην τήν Πελοπόννησον πλην τής "Ηλιδος καί τής 

Λακωνικής. Ό "Αρατος δέ νομίσας εύκαιρίαν μετά τόν θάνατον τοϋ 

Λεωνίδα νά άναγκάση διά τών δπλων τους Αρκάδας καί αυτήν τήν 

Λακωνίαν νά προσχωρήσουν είς τόν Άχαϊκόν σύνδεσμον, ένήργησεν 

επανειλημμένως έπιδρομάς είς τήν Άρκαδικήν χώραν καί μέχρι τών 

ορίων τής Λακωνικής καί οΰτω προεκάλεσε τήν άμυναν τών Σπαρτια

τών καί κατά παραγγελίαν τών Εφόρων έξεστράτευσεν ό Κλεομένης 

έν έτει 227 κατά τών Αχαιών καί κατέλαβε πρίν δ "Αρατος λάβη 

γνώσιν τό παρά τήν Βελεμίναν Αθήναιον, ιερόν τι άξιόλογον τής Α

θηνάς κείμενον μεταξύ τών ορίων τής Λακωνικής καί τότε άμφισβη-

τούμενον ύπό τε τής Σπάρτης καί τής Μεγάλης πόλεως. Οί δέ 'Αχαιοί 

μαθοντες ταϋτα έν κοινή συνόδφ απεφάσισαν τόν προς τους Σπαρτιά

τας πόλεμον καί κατ' αρχάς δ "Αρατος απόντος τοϋ Κλεομένους κα

τέλαβε τάς είς τους Σπαρτιάτας ανήκουσας Καφύας. Προσελθόντος 

δμως τού Κλεομένους μετά 5,000 μόνον στρατοΰ, καίτοι αυτός είχε 

21,000 ύπεχώρησεν άπό τής Τεγέας καί τοΰ Όρχομενοΰ, έν φ δ Κλε

ομένης έκυρίευσε τό Μεθύδριον, κατέδραμε τήν άργολικήν καί άφ' ου 

αμαχητί ήνάγκασε περί τό Παλλάντιον τους Αχαιούς νά ύποχωρή-

αωσιν, ένίκησεν εντελώς περί τό Λύκαιον ό'ρος. Βραδύτερον δ'μως δ "Α

ρατος κατέλαβε τήν Μαντίνειαν καί δ Κλεομένης πείσας τους Έφό-
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ρους νά άνανεώσωσι τόν πόλεμον ένέβαλε είς τήν Άρκαδίαν, κατέλαβε 

τα Λεύκτρα, χωρίον τής Μεγαλοπολίτιδος, καί συνάψας Ινταΰθα μά

χην προς τον "Αρατον ένίκησε μεγάλην καί τελείαν νίκην καί έ'τρεψεν 

δλον τόν Άχαϊκόν στρατόν είς φυγήν. Τότε πλέον δ Κλεομένης ένόμισε 

καταλλτιλον τήν περίστασιν νά επιχείρηση τήν έσωτερικήν μεταρρύ

θμισιν, άφ' ού μάλιστα αποθανόντος τοΰ ετέρου βασιλέως Αρχιδάμου 

άδελφοΰ τοΰ "Αγιδος έμενε μόνος βασιλεύς. "Οθεν καταλιπών έν Άρ-

καδιςι έκοντας τους έκ τών πορειών χεκοπιακότας Λακεδαιμονίους, 

όσους ύπώπτευεν δτι ήσαν ενάντιοι τής μεταβολής, απήλθε μετά τοΰ 

υπολοίπου στρατού τό πλείστον συγκειμένου έκ μισθοφόρων είς Σπάρ

την το 225 έτος π· Χ. καί φονεύσας διά τίνων προαποσταλέντων εμπί

στων τους Εφόρους είς τό συσσίτιον δειπνοΰντας, πλην ενός διαφυγόν

τος, και τους είς βοήθειαν αυτών προσδραμόντας Σπαρτιάτας, συνε-

χαλεσε την έπιοΰσαν έκκλησίαν τοΰ δήμου καί άφ' ου προέγραψεν όγδο-

τ^χοντα τους πλέον αντιδρώντας είς τήν μεταρρύθμισιν, έδικαιολόγησε 

την πράξίν του καί εξήρε τήν άναπόδραστον ανάγκην, είς ήν ευρέθη 

να αντίδραση κατά τής αδίκου άντιποιήσεως πάσης εξουσίας ύπό τών 

Εφόρων, οίτινες διέφθειραν τό πολίτευμα καί ήγγυάτο νά πράξη τό 

πάν δπως έπαναφέρη τό πάτριον πολίτευμα καί πρώτος έ'θηκεν είς μέ

σον τήν περιουσίαν του ώς καί δλοι οί φίλοι του καί διέταξε τήν έξίσω-

σιν τών περιουσιών, τόν άναδασμον τής χώρας, τήν άφεσιν τών χρε

ών καί τών πάντων σπουδαιότερον τήν αύξησιν τών πολιτών διά τής 

παραδοχής είς αυτούς τών χρηστότερων περιοίκων χαί κάθοδον είς 

τους φυγάδας. Προσέτι δέ μετερρυθμίσθη ή Γερουσία, κατελύθη τό 

αξίωμα τών Εφόρων καί απεφασίσθη διά κενοτομίας, πρώτην φοράν 

έφαρμοσθείσης, ή πρόσληψις συμβασιλέως τοΰ άδελφοΰ του Εύκλείδου, 

ώστε έκ τοΰ αύτοΰ οϊκου νά άρξωσι δύο βασιλείς ώς ούΒέποτε πρότερον 

είχε συμβή. Τελευταίον δέ προνοητικώτατα έγύμνασε 4 χιλ. άνδρας 

περί τήν χρήσιν τής σαρίσσης, τοΰ μακρού εκείνου Μακεδόνικου δόρα

τος, ώστε νά δύνανται νά άγωνίζωνται καί προς Μακεδόνας καί ό'χι 

μόνον προς Αχαιούς. 

Μεταρρυθμίσας οΰτω τό πολίτευμα δ Κλεομένης είσέβαλεν είς 

τήν Άρκαδίαν καί στρατοπεδεύσας παρά τήν Μεγαλόπολιν διήγειρε 

τόν κοινόν θαυμασμόν διά τήν θαυμασίαν τάξιν τοΰ στρατοΰ του, διά 

τήν αφελή καί σώφρονα διαγωγήν αύτοΰ καί διά τους χαρίεντας τρό

πους του, ώστε είλκυσε τους Μαντινείς πρώτους, οίτινες διά τής βο

ηθείας του έξέβαλον τους Αχαιούς, καί άπεκατέστησαν τό άρχαίον 

αυτών πολίτευμα. Άπελθών δέ είς Τεγέαν καί εκείθεν καταβάς είς 
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τάς Άχαϊκάς Φεράς καί περί τήν Δύμην, συνήψε παρ' αυτήν μάχην 

προς τους Αχαιούς, καθ' ήν ένίκησεν αυτούς χατά κράτος. Μετρίως 

δέ φερόμενος προς αυτούς άπήτησε μόνον νά παραδώσωσι τήν ήγεμο

νίαν καί τόν Άκροκόρινθον καί ύπέσχετο νά μή έ'χη άλλας αξιώσεις, 

ν' άποδώση δέ καί τους αιχμαλώτους καί δ'σα χωρία αυτών είχε κυ

ριεύσει. Έ ν φ δέ οί Αχαιοί έφάνησαν πρόθυμοι νά δεχθώσι μόνος δ 

"Αρατος φθονών τόν Κλεομένην εύτυχοΟντα καί νομίζων φοβερόν νά 

τοϋ αφαίρεση τριάκοντα καί τριών ετών δόξαν καί δύναμιν άνήρ νέος, 

άντέστη πεισμόνως καί άφ' ου δέν τιΒύνατο νά έμποδίση τους Αχαι

ούς έτράπη προς τό έργον τό οποίον ό Πλούταρχος χαρακτηρίζει ώς 

αίσχιστον, λέγων: «ουδέν μέν τών Ελλήνων προσήκεν, αϊσχιστον 

δ' έκείνφ καί τών πεπραγμένων ύπ' αύτοϋ καί τών πεπολιτευμένων 

άναξιώτατον ήν». Διότι άπεφάσισεν, αρνούμενος νά άναγνωρίση ώς 

ηγεμόνα τόν άφ' Ηρακλέους καταγόμενον καί βασιλεύοντα έν Σπάρ

τη έγχώριον, νά καλέση έξωτερικόν τόν Άντίγονον Δόσωνα, διάδοχον 

τοΰ Δημητρίου Β', δστις ένέπλησε τήν Ελλάδα Μακεδόνων, τους 

όποιους αυτός δ "Αρατος άλλοτε μειράκιον ών έξεδίωξε διά τής ελευθε

ρώσεως τοΰ Ακροκορίνθου καί δέν εύρεν έν έαυτφ τήν μεγαλαψυχίαν 

καί τήν σοβαράν αύταπάρνησιν, ίνα χάριν τής Ελλάδος υποχώρηση 

εις τον μεγαν άντίπαλον του, τόν μεγαλοφυέστατον άνδρα, τόν οποίον 

ή γηρασκουσα Ελλάς έγέννησε καί νά συναίνεση είς τήν ήγεμονίαν, 

τήν δποίαν υπέρ έαυτοΰ ήξίου δ Κλεομένης, έν φ αυτός δ "Αρατος έν 

τφ αίώνι τούτφ τοΰ σιδήρου καί τοϋ ξίφους, ούτ' αυτός ήτο στρατηγός 

μεγαλοφυής ούτε άλλον τινά είχεν άνδρα στρατηγικον, ώς ακριβώς 

μετά ήμισυ αιώνα έπεφάνη είς τους Αχαιούς δ Φιλοποίμην, μεθ' ού 

συναγωνιζόμενος νά δυνηθή νά άντιστή εναντίον τοΰ Κλεομένους. 

Άλλ' δμως είς πάσας τάς Άχαϊκάς πόλεις άνεφάνη ορμή προς νεω

τερισμούς καί οί δήμοι κατά τό παράδειγμα τής Σπάρτης έπεδίωκον 

διανομήν τής γής καί χρεών άποκοπάς καί καταφορά έγεννήθη πολλα

χοϋ κατά τοΰ Άράτου ώς έναντιουμένου είς τό κοινόν συμφέρον. 

Έ ν φ δέ τά κατά τους Αχαιούς είχον ούτως δ Κλεομένης είσβα

λών είς Άχαΐαν έκυρίευσε τάς Καφύας, τήν Παλλήνην, Φενεόν καί 

Πεντέλειον καί έπανελθών είς Άρκαδίαν έκυρίευσε τινάς πόλεις καί 

τραπείς εις Αργολίδα κατέλαβε τό "Αργός καθ' δν χρόνον έτελοΰντο 

τά Νέμεα (1). «Ούτως τους ανθρώπους έξέπληξεν ώστε μη-

(1) Πλοιη. Κλ. 17. 
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δένα τραπέσθαι προς άλκήν, άλλα καί φρουράν λαβείν καί δούναι πολι

τών ομήρους είκοσι καί γενέσθαι συμμάχους Λακεδαιμονίων, έχοντος 

εκείνου τήν ήγεμονίαν». Οΰτω δέ διά τής όξύτητος καί τής όξυνοίας 

τοΰ Κλεομένους τό πρώτον ήδη τό "Αργός υπήχθη ύπό τ·ήν ήγεμονίαν 

τής Σπάρτης (2). «Ού μικρόν ούν τοΰτο προς δόξαν αύτφ καί δύ

ναμιν ύπήρχεν. Ούτε γάρ οί πάλαι βασιλείς Λακεδαιμονίων πολλά 

-ραγματευσάμενοι προσαγαγέσθαι τ^ "Αργός βεβαίως, ήδυνήθησαν, 

δτε δεινότατος τών στρατηγών Πύρρος είσελθών καί βιασάμενος ού 

κατέσχε τήν πόλιν, άλλ' απέθανε καί πολύ συνδιεφθάρη μέρος αύτφ 

τής δυνάμεως». Ευθύς δέ μετά τήν άλωσιν τοΰ "Αργούς προσεχώρη

σαν είς αυτόν καί αί λοιπαί πόλεις τής Αργολίδος, ή Φλιοΰς, ή Επί

δαυρος, αί Κλεωναί, ή Ερμιόνη καί ή Τροιζήν Μετά ταϋτα δέ έβάδι

σε προς τήν Κόρινθον, τής οποίας έγένετο κύριος, δέν ήδυνήθη δ'μως νά 

•κυρίευση τό φρούριον, τό οποίον ήθελεν εξασφαλίσει είς αυτόν τήν κα-

τοχήν τών κυριευθεισών πόλεων. Είς μάτην δέ έφρόντισε νά συνενοηθή 

μετά τοϋ Άράτου, είς μάτην δέ προσέφερεν είς αυτόν μεγάλην χρημα

τικήν ποσότητα έπί τή παραχωρήσει τοϋ Ακροκορίνθου. "Ενεκα δε 

τούτων δ Κλεομένης έπολιόρκησε τήν Σικυωνίαν, δ δέ "Αρατος συγκα

λέσας είς Α'ίγιον κοινήν σύνοΒον, ήτις ήτο ύπό τήν έπίδρασιν καί το 

κράτος αύτοΰ, απεφάσισε νά ζητήση κατά τοϋ Κλεομένους τήν συμμ-

χίαν τοϋ Αντιγόνου τοϋ Δόσωνος καί απεστάλη προς τοΰτο ό υίος τοΰ 

Άράτου, δ'πως ανακοίνωση τήν άπόφασιν τής συνόδου καί παραμείνη 

παρ' αύτφ ώς δμηρος. Ταϋτα δέ μαθόντες οί Κορίνθιοι ώργίσθησαν, 

ώστε ευθύς τά μέν τών κτημάτων τοϋ Άράτου διήρπασαν, τά δέ έδώ-

ρησαν είς τόν Κλεομένην, δ'στις λύσας τήν πολιορκίαν τής Σικυώνος 

έ'σπευσεν είς τόν Ίσθμόν. 

Ό Αντίγονος είς Πελοηόννησον 

Ό Αντίγονος συνενοημένος πρό πολλού μετά τοΰ Άράτου, έμενεν 

έτοιμος έν Θεσσαλίίΐι αναμένων τήν πρόσκλησιν τών Αχαιών. Άνε

χώρησε δέ τό 223 π. Χ. μετά δισμυρίων πεζών καί 1400 ιππέων είς 

Πελοπόννησον. Ό δέ "Αρατος συνήντησεν αυτόν είς τάς Πηγάς, δπου 

συνήφθη ή τελική συνθήκη, καθ' ήν ουσιωδώς περιήλθε πάσα ή δύ

ναμις είς χείρας τού βασιλέως Αντιγόνου. Ό δέ Κλεομένης χαρακώ-

(2) Πλουτ. Κλ. 18. 
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σας τά "Ονεια και καταλαβών πάσας τάς παρόδους έματαίωνε τήν 

ΒίοΒον τοΰ Αντιγόνου, όστις μαθών δ'τι τό "Αργός αποστάτησαν άπό 

τών Λακεδαιμονίων έπολιόρκησε τήν φρουράν αυτών, έπεμψε θαλασ-

σίως είς έπικουρίαν τών Άργείων 1550 στρατιώτας καί ή φρουρά τών 

Λακεδαιμονίων έκινδύνευε, μαθών δέ παρ' απεσταλμένων δ Κλεομένης 

ταΰτα, απέστειλε τόν Μεγιστόνουν μετά δισχιλίων ανδρών είς "Αρ

γός, άλλ' ούτος έφονεύθη μαχόμενος. Φοβηθείς δέ δ Κλεομένης μή τοΰ 

"Αργούς οί πολέμιοι κρατήσαντες καί τάς παρόδους άποκλείσαντες 

πολιορκήσωσι τήν Σπάρτην έ'ρημον ούσαν, ήναγκάσθη νά άφήση τήν 

έπίκαιρον θέσιν τοΰ Ίσθμιοΰ καί απήλθε μετά σύμπαντος τού στρατοΰ 

καί κατώρθωσε μέν είσπηδήσας εντός τών τειχών τοΰ "Αργούς νά ένω

θή μετά τών έαυτοΰ άνθισταμένων, έτι καί νά χαταλά^τι θέσεις εντός 

τής πόλεως, άλλ' Οταν είδε τόν Άντίγονον μετά τών Μακεδόνικων 

φαλαγγών κατερχόμενον, άπηλπίσθη περί τής νίκης καί άνεχώρησε 

μετά σύμπαντος τοΰ. στρατοΰ του διά τής Μαντινείας είς Σπάρτην. 

Ό Αντίγονος εΙσβάλλει είς την Άρκαδίαν 
και Λ,ακωνικν^ν 

Καί δ μέν Αντίγονος έκ τοΰ "Αργούς άνήλθεν είς τήν Μεγάλην 

πολιν καί έξέβαλε τήν Σπαρτιατικήν φρουράν, άφήσας δέ τόν στρα

τόν του νά παραχειμάση έν Σικυώνι καί Κορίνθφ, ήλθεν είς Αϊγιναν, 

δπου άνεγνωρίσθη ύπό τής κοινής τών Αχαιών συνόδου στρατηγός, 

καί έμβαλών αύθις είς τήν Άρκαδίαν έγένετο κύριος τής Τεγέας, τοΰ 

Όρ_χομενοΰ καί τής Μαντινείας, τής δποίας τους κατοίκους φονεύσας 

η έξανδραποδίσας διά τήν άποστασίαν των άπό τών Αχαιών καί έκ 

νέου συνοικίσας, ώνόμασεν Άντιγόνειαν καί έδώρησεν αυτήν είς τους 

Άργείους (222 π. Χ.). '^ δέ Κλεομένης έζήτησε νά εξαγόραση τήν 

βοήθειαν τοΰ βασιλέως τής Αιγύπτου Πτολεμαίου καί απέστειλε τήν 

μητέρα και τα τέκνα του ώς ομήρους προς αυτόν, συγχρόνως δέ ίνα 

αύξηση έκ τοΰ προχείρου τόν στρατόν καί πορισθή χρήματα, άνεκήρυξεν 

ελεύθερον, ώς περίοικον, πάντα Είλωτα, δστις ήθελε καταβάλει πέντε 

μνάς, είσπράξας δέ 500 τάλαντα καί προσθέσας δισχιλίους στρατι

ώτας είσέβαλεν είς τήν Άρκαδίαν καί έκυρίευσε τήν Μεγαλόπολιν, 

τής όποιας οί κάτοικοι έντρομοι προλαβόντες εφυγον μετά γυναικών 

καί παίδων είς Μεσσηνίαν, πλην χιλίων, οϊτινες άσφαλίσαντες τήν 

ζωην τών συμπολιτών των άπέδρασαν καί εκείνοι. Τότε δέ δ Κλεομέ

νης έπρότεινεν είς τους φυγόντας Μεγαλοπολίτας νά έπανέλθωσιν 

ελευθέρως, έάν συγκατετίθεντο νά γίνωσι φίλοι και σύμμαχοι. Άλλ' 
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Ή «αρά τήν ϋελλασίαν μάχη (θέρος ίϊ»1 η. Χ.) 

Κατά τό άκόλουθον δμως έ'τος δ Αντίγονος άθροίσας στρατόν έκ 

30 χιλιάδων έξεστράτευσε κατ' αυτής τής Λακωνίας. Ό δέ Κλεο

μένης μετά 20 χιλ· μόνον στρατοΰ κατέλαβε τά στενά τής Σελλα

σίας. Ά ν δέ έγνώριζεν δ'τι πρό μικρού οί Ιλλυριοί είχον εισβάλει είς 

τήν Μακεδονίαν καί ήνάγκασαν τόν Άντίγονον νά έπιστρέψη τάχιστα 

είς αυτήν, ήδύνατο νά άποφύγη τήν κρίσιμον μάχην παρατείνων τόν 

αγώνα, δπότε θά έμενε κύριος δ Κλεομένης τής Πελοποννήσου καί θά 

παρείχετο ή ευκαιρία νά συνδιαλλαγή μετά τών Αχαιών καί νά άνα-

κηρυχθή ήγεμών τών συμμάχων όλης τής Πελοποννήσου. Έπειδη 

δμως δέν έγνώριζε ταΰτα, επειδή είχε μισθοφόρους καί δέν είχε χρήμα

τα, έπειτα δέ έφοβείτο μήπως οί έν Σπάρτη εχθροί νεωτερίσωσι, δυση-

ρεστημένοι έκ τών μεταρρυθμίσεων αύτοΰ, καί ακόμη μήπως ευρη δ 

Αντίγονος έν Αακωνίςι πολλούς είλωτας καί περιοίκους συμμάχους, 

ήναγκάσθη νά δώση τήν κρίσιμον μάχην, έλπίζων είς τήν όχυροτητα 

τής Σελλασίας καίτοι δ στρατός του ήτο κατά τό τρίτον μικρότερος. 

Γενομένης δέ τής συμπλοκής, ήγωνίσθη γενναιότατα καί ούτος καί ό 

στρατός τής πτέρυγος αύτοΰ ένίκα, άλλ' δ αδελφός αύτοΰ συμβασιλευς 

Ευκλείδης, άρχων τής ετέρας πτέρυγος, ανεδείχθη παντάπασιν άνε-

πιτήδειος χαί έ'πραξαν μέν χαί οί αντίπαλοι προς τοΰτο τό μέρος σφαλ-
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ματα, άλλ' ευρέθη δ Μεγαλοπολίτης Φιλοποίμην, δ'στις άφ' έαυτοΰ 

έπηνόρθωσε τά ήμαρτημένως πραχθέντα, έν φ ουδείς ευρέθη περί τόν 

Εύκλείδην, ικανός νά αναπλήρωση τάς ελλείψεις τοϋ βασιλέως τού

του, καί ένεκα τούτου πίπτει μέν δ Ευκλείδης καί πολλοΧ τών περί 

αυτόν, οι δέ λοιποί τρέπονται, τότε πλέον δ Κλεομένης, καθ' ού επετέθη 

αυτός ό Αντίγονος, άνθίστατο μέν ισχυρώς, άλλα βλέπων τό ύπόλοι-

πον στράτευμα διαλυθέν καί δεινώς ύπό τής μακεδόνικης φάλαγγος 

πιεζόμενον καί άποβαλών άνδρας Λακεδαιμονίους πάντας ό'ντας έξα-

κισχιλίους πλην διακοσίων σωθέντων καί έκ τών μισθοφόρων πλείστους 

ήναγκάσθη νά υποχώρηση καί μετά τίνων ιππέων διεσώθη είς Σπάρ

την. Είς δέ τους ύπαντήσαντας πολίτας συμβουλεύσας νά δεχθώσι 

τόν Άντίγονον άνευ αντιστάσεως, αυτός ειπών δτι τό καθ' εαυτόν θά 

πράξη δ',τι είς τήν Σπάρτην ήθελε συμφέρει, έσπευσε μετά τών φίλων 

του είς Γύθειον καί εκείθεν έπιβάς νηός άπέπλευσεν είς Αίγυπτον, δπου 

έπί πολύν χρόνον ένήργει, έλπίσας ματαίως, νά λάβη τήν έπικουρίαν, 

ήν είχεν υποσχεθή αύτφ ό Πτολεμαίος δ Γ' ό ευεργέτης ονομαζόμενος, 

καί ή Σπάρτη προσεδόκα έξ αύτοϋ τήν σωτηρίαν αυτής, άλλ' αποθα

νόντος τούτου δ διάδοχος βασιλεύς τής Αιγύπτου ό ανάξιος Πτολε

μαίος δ Δ', ό κληθείς Φιλοππάτωρ, όστις ψυχής αγενούς ών καί πάν-

τη διεφθαρμένος άντι νά άγαπα έμίσει καί άπεστρέφετο τήν άρωγήν 

τοΰ Κλεομένους, τοιοΰτοι δέ κακοηθέστατοι ήσαν καί οί περί αυτόν καί 

μή υποφέροντες τήν Λακωνικήν μεγαλοψυχίαν, ού μόνον δέν τόν έβο

ήθησαν είς τήν συμφοράν του, άλλα καί διαβάλλοντες αυτόν προς τόν 

Πτολεμαίον ώς κακά φρονοϋντα κατά τής βασιλείας του τόν έφυλά-

κισαν. Ούτος δέ μή άνεχόμενος τού Πτολεμαίου τήν άδικίαν άπεφά

σισεν ή νά άποθάνη άξίως τής Σπάρτης ή νά έλευθερωθή. "Οθεν συνε

νοηθείς προς τους συντρόφους του Σπαρτιάτας τόν αριθμόν δέκα τρείς, 

είς πρώτην εύκαιρίαν διαφεύγει μετ' αυτών έκ τών φυλακών αιφνι

δίως καί τρέχοντες ένοπλοι διά τών άγυιών τής πόλεως παρεκίνουν 

τον λαον είς έλευθερίαν άλλα τόσον άνανδροι ήσαν οί Άλεξανδρείς 

ώστε τήν μέν τόλμην τού Κλεομένους έθαύμαζον, δέν είχεν δμως ου

δείς τό θάρρος νά τόν άκολουθήση καί τόν βοηθήση. "Οθεν μόνοι οί περί 

τον Κλεομένην άπαντήσαντες πρώτον ένα τών αυλικών, Πτολεμαίον 

καλούμενον, έθανάτωσαν αυτόν, έλθόντος δέ κατ' αυτών τοΰ φρουράρ

χου τής πόλεως, Πτολεμαίου καί αύτοΰ καλουμένου, ώρμησαν όμοίως 

και προς αύτον και τους μέν ύπηρέτας διεσκόρπισαν, αυτόν δέ άποσπά-

σαντες άπό τής αμάξης κατέκοψαν ανηλεώς. Ό δέ Κλεομένης μή 

δυνάμενος νά παρασύρη είς βοήθειαν τους μικρόψυχους Άλεξανδρείς 
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«ουδέν ήν άρα θαυμαστόν, είπε, γυναίκας αρχειν ανθρώπων φευγόν-

των την έλευθερίαν» καί παρεκάλεσε τους περί αυτόν νά άποθάνωσιν 

αύτοκτονοΰντες, δόντος τούτου τό παράδειγμα. Είπε δέ τους λόγους 

περί αρχής γυναικός, διότι διά τήν κακοήθειαν καί άσέλγειαν Πτο

λεμαίου τοΰ Φιλοπάτορος είχε τήν διοίκησιν δ'λων τών πραγμάτων τής 

πολιτείας Άγαθόκλεια ή ερωμένη του. Έφάμιλλον δέ προς τόν ήρω-

ϊσμον τών άλλων Σπαρτιατών υπήρξε καί τό θάρρος τής μητρός τοΰ 

Κλεομένους Κρατησικλείας, δ'τε κατά προσταγήν τοΰ Φιλοπάτορος 

έσφάγη μετά τών τέκνων τοΰ Κλεομένους, έπισφραγίσασα διά τοΰ αί

ματος της τόν θάνατον τοΰ μεγάλου υίοΰ. 

Οΰτω δέ ή ελευθερία τής Σπάρτης συνετελεύτησε μετά τοΰ Κλε

ομένους, διότι μετά τόν θάνατον αύτοΰ έβασίλευσεν ή εμφύλιος 

διχόνοια καί ή άθλιότης καί δ μέν Μαχανίδας ήρπασε τά σκήπτρα 

τής βασιλείας καί ανέλαβε κράτος άπεριόριστον δ δέ Νάβις έγένετο 

τοΰτον διαδεχθείς τύραννος απάνθρωπος· δ δέ Φιλοποίμην κατηνάγκα-

σε τους Σπαρτιάτας νά ταχθώσιν ύπό τήν συμμαχίαν τών Αχαιών καί 

οιά νά ταπείνωση τήν Λακωνικήν αυτών μεγαλοφροσύνην κατέλυσε 

τά λυκούργεια νόμιμα, διαπράξας καί αυτός, ώς λέγει δ Πλούταρχος, 

έργον ώμότατον καί παρανομώτατον καί τέλος πάντων οί Λακεδαιμό

νιοι άλλοτε είς άλλον ύποπτίπτοντες δυνάστην καί υποφέροντες κατέ

φυγον είς τήν προστασίαν τών Ρωμαίων καί προεκλήθη εκείνος δ πό

λεμος, δστις έτελεύτησε διά τής καταλύσεως τήν Αχαϊκής συμπο

λιτείας, ώς ρηθήσεται, άλλα καί διά τής υποταγής τών Ελληνικών 

πόλεων όλων ύπό τόν Ρωμαϊκό ν ζυγόν. 

Ό δέ Αντίγονος μετά τήν μάχην καταλαβών τήν Σπάρτην, διά 

σέβας προς τό άρχαίον αυτής αξίωμα, μετεχειρίσθη φιλανθρώπως τους 

πολίτας καί άφ' ου θύσας προς τους θεούς κατήργησε τους νεωτερι

σμούς τοΰ ήττηθέντος αντιπάλου καί ήνόρθωσε τό τών Εφόρων αξίω

μα, καταλιπών δέ έπιστάτην τής Σπάρτης τόν Βοιωτόν Βραχύλ-

λην, έσπευσε ν' αναχώρηση μετά τρείς ημέρας έπί τή αγγελία δτι 

έπορθείτο ή Μακεδονία ύπό τών Ιλλυριών χαί έξέβαλε μέν έκ ταύτης 

τούτους, αλλά μετ' ού πολύ άπέθενεν έκ φθίσεως καταλιπών τήν βα

σιλείαν είς τόν άνεψιόν του Φίλιππον τόν τού Δημητρίου υίόν. 

Οΰτω λοιπόν ή διχόνοια ή επικρατούσα μεταξύ τών ελληνικών 

πολιτειών καί τό πάθος τοΰ πρωτείου τών κυριωτέρων πόλεων, ή δι

χόνοια εκείνη, ύπό ουδεμιάς πικράς πείρας έμετριάσθη ποτέ, ή αύτη 

αυτή παρεσκεύασε τό οίκτρόν τέλος τής νέας ευέλπιδος εξεγέρσεως 

καί έν Άχαΐςι καί έν Σπάρτη καί κατέρριψεν άρδην καί τάς σπαρτ ια-
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τικάς, άλλα καί τάς άχαϊκάς δυνάμεις. Έ ν φ άν συνεβιβάζοντο καί 

διηλάσσοντο αί απότομοι αντιθέσεις, τάς δποίας έν τφ μέσφ έαυτοΰ 

παρήγεν δ θαυμάσιος ούτος λαός, έάν συνησπίζοντο αί διεσπαρμέναι 

δυνάμεις αύτοΰ, θά ήδύνατο έπί πλείστον χρόνον νά άπομακρύνη τόν 

έκ τής Ρώμης κίνδυνον χαί νά διαφύλαξη άκεραίαν τήν έλευθερίαν 

του, δ κακός δμως δαίμων τής διχόνοιας καί διαιρέσεως πάντοτε ήγα-

γεν είς τους εμφυλίους σπαραγμούς καί τήν έξάντλησιν καί τήν έντεΰ

θεν είς τους ξένους ύποδούλωσιν καί ταπείνωσιν 

Ά ν δ "Αρατος ύπεχώρει είς τάς δικαίας αξιώσεις τοΰ μεγαλοπράγ-

μονος Κλεομένους καί άνελάμβανεν ούτος τήν ήγεμονίαν τής Πελο

ποννήσου, θά συνεκροτείτο δυσκαταγώνιστος δύναμις, άν δέ πάλιν συ-

νήπτετο συμμαχία εμπνευσμένη ύπό πανελληνίων ιδεών τοΰ Κλεομέ

νους προς τόν συνετόν καί άντάξιον αύτοΰ Άντίγονον, δ'στις ττο άνήρ 

άρτιος έν πάσιν, οποίους ολίγους είχε νά έπιδείξη τότε ή Ελλάς καί 

δστις ε'ίπέρ τις καί άλλος άν δέν άπέθνησκε προώρως τεσσαρακονταε

τής, ήδύνατο νά καταστή άξιος ηγέτης τής ύπ' αύτοΰ μετά τήν μάχην 

τής Σελλασίας ιδρυθείσης Έλληνο-Μακεδονικής συμμαχίας, άν λέγω, 

ο\ δύο ούτοι μεγάλοι άνδρες τής τότε Ελλάδος, συνειργάζοντο έν πνεύ-

ματι πανελληνίφ, θά άπεμάκρυνον τήν κοσμοκρατορίαν τής Ρώμης καί 

θά διέσφζον τήν άνεξαρτησίαν τής Ελλάδος. 

Ά φ ' ου δέ οΰτω τραγικώς έτελεύτησεν δ μάτην προσδοκώμενος 

μετά πόθου πολύνΧαυστος Κλεομένης, οί Σπαρτιάται έπί τριετίαν μεί

ναντες άβασίλευτοι κατά τό εαρ τοΰ 219 π. Χ. άνεβίβασαν είς τόν 

βασιλικόν θρόνον τόν έκ τοΰ οϊκβυ τών Εύρυσθενιδών Άγησίπολιν τόν 

Γ', τήν δέ έτέραν θέσιν τής βασιλείας έδωκαν οί "Εφοροι έπί άδρφ τι-

μήματι, παροραθέντων τών γνησίων απογόνων τών Προκλειδών εις 

τίνα Λυκοΰργον (3) «δς Βούς έκάστφ τών Εφόρων τάλαντον, Ήρα-

•κλέους απόγονος καί βασιλεύς έγεγόνει τής Σπάρτης. Ούτως εύωνα 

πάντα τά κακά γέγονε. Τοιγαροΰν ού παίδες παίδων, άλλ' αυτοί πρώ

τοι τής άνοιας άπέτισαν τους μισθούς οί χαταστήσαντες». Ούτος δέ 

ενωθείς μετά τών Αιτωλών καί Ηλείων έπολέμησε χατά τοϋ αχαϊκού 

συνδέσμου καί είσβαλών είς πολλάς πόλεις τής Λακωνικής παραλίας, 

ήτις, ώς είδομεν, άπό τοΰ 338 άνηκε πάλιν είς τό κράτος τών Άργεί

ων καί προσπεσών αιφνιδίως, αφύλακτων Οντων τών Άργείων, κατέ-

(3) Πολύβ. 4,35. 
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λαβε τάς πόλεις Πολίχναν καί Πρασιάς καί Λεύκας καί Κύφαν-

τα (4). Έμβαλών δέ είς τήν Άρκαδίαν έκυρίευσε τό Αθήναιον τών 

Μεγαλοπολιτών. 

Κατά δέ τους χρόνους τούτους Χείλων δ Λακεδαιμόνιος ύπολαμ-

βάνων δτι άνήκεν είς αυτόν κατά γένος ή βασιλεία τών Προκλειδών 

καί βαρέως φέρων τήν άδικον άπόφασιν τών Εφόρων είς τήν προτίμη-

σιν τοΰ Λυκούργου, απεφάσισε νά μεταβάλη τό καθεστώς τής Σπάρ

της. Νομίσας δέ δ'τι άν ήθελεν ακολουθήσει τήν αυτήν ό'δόν τοΰ Κλεο

μένους καί ήθελεν υποδείξει είς τόν δήμον τήν ελπίδα τής κληρουχίας 

καί τών αναδασμών δτι ταχέως ήθελεν ακολουθήσει αυτόν τό πλήθος, 

ώρμησε προς τήν πράξιν χαί συνενοηθείς προς τους φίλους καί λαβών 

κοινωνούς τής τόλμης περί τους διακόσιους, θεωρών δέ μέγιστον έμ-

πόδιον τόν Λυκοΰργον καί τους περιθέσαντας είς αυτόν τήν βασιλείαν 

Εφόρους έτράπη πρώτον κατ' αυτών, καί τους μέν Εφόρους καταλα

βών δειπνοΰντας πάντας εκεί κατέσφαξε (5). «Τους μέν Εφόρους 

δειπνοϋντας καταλαβών πάντας αύτοΰ κατέσφαξε, τήν τύχην τήν άρ-

μ.όζουσαν αύτοίς έπίθήσας δίκην, καί γάρ ύφ' ου και υπέρ ου ταΰτα 

έ'παθον, δικαίως άν τις φήσειεν αίτοίς πεπονθέναι». Μετά τοΰτο δέ δ 

Χείλων έλθών είς τήν οίκίαν τοΰ Λυκούργου, κατέλαβεν αυτόν έ'νδον, 

άλλα δέν ήδυνήθη νά τόν συλλαβή διότι τή βοηθείοι τών οίκετών καί 

τών γειτόνων έκχλαπείς άπέδρασεν απαρατήρητος είς Πελλήνην. 

Ό δέ Χείλων έλυπήθη μέν καί ήθύμησε έπί τή άποτυχίοι. ταύτη, έξη

κολούθησεν δμως τό έ'ργον του καί έλθών είς τήν άγοράν είς μέν τους 

εχθρούς έ'διδε τάς χείρας, τους δέ οικείους καί φίλους παρεκάλει, είς 

δέ τους λοιπούς ύπεδείκνυε τάς ρηθείσας περί κληρουχίας και αναδα

σμού ελπίδας· Επειδή δέ δέν προσείχον είς τους λόγους του, άλλα 

τουναντίον εγίνοντο συνενοήσεις εναντίον του, 'έφυγε κρυφίως είς τήν 

Άχαΐαν, οί δέ Λακεδαιμόνιοι φοβηθέντες τόν Φίλιππον, τοΰ οποίου τήν 

συνδρομήν είχον έπικαλεσθή οί Αχαιοί, έγκατέλιπον τό τών Μεγαλο

πολιτών Αθήναιον κατασκάψαντες αυτό. Βραδύτερον δέ δ Λυκοΰργος 

έστράτευσεν είς τήν Μεσσηνίαν καί ουδέν άξιον λόγου πράξας επανήλ

θε. Μετά δέ ταΰτα πάλιν όρμτισας έχ Λακεδαίμονος έπολιόρκησε τήν 

Τεγέαν καί μή δυνηθείς νά έκπολιορκήση ταύτην πάλιν άνεχώρησεν 

είς Σπάρτην (6). 

(4) Πολύβ. 4, 36. (δ) Πολύβ. 4,81. (6) Πολύβ- 5.17. 
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Ό δέ Φίλιππος, άφ' ού πρώτον έπροξένησε μεγίστας καταστροφάς 

είς τους Αιτωλούς έμβαλών είς τήν χώραν των, διά συντόμου πορείας 

ήλθε διά τών ορεινών μερών δ'πως απαρατήρητος είσβάλη είς τήν Λα

κεδαίμονα καί δεξιόν έ'χων τό Μενελάειόν έ'φθασεν είς Άμύκλας 218 

π. Χ. Οί δέ Λακεδαιμόνιοι έξεπλάγησαν καί περίφοβοι έ'βλεπον. Ό δε 

Φίλιππος άφ' ού έπί δύο ημέρας έπέδραμε καί έδήωσε τους εγγύς τόπους, 

έφθειρεν εφεξής τήν χώραν μέχρι Ταινάρου καί εκείθεν μεταβλών τήν 

πορείαν κατεστρατοπέδευσεν είς τήν χώραν τοΰ "Ελους, ήτις είναι 

πλείστη καί καλλίστη χώρα τής Λακωνικής καί πυρπολήσας καί 

διαφθείρας τους καρπούς καί έως είς τάς Άκρυάς καί Λεύκας καί είς 

τήν τών Βοιών χώραν. Έ ν τφ χρόνφ δέ τούτφ οί Μεσσήνιοι προσ

κληθέντες ύπό τοΰ Φιλίππου απέστειλαν δισχιλίους πεζούς καί 200 

ιππείς πάντας τους ακμαιότατους αυτών άνδρας, άλλα μή προφθά-

σαντες αυτόν είς Τεγέαν ήπόρουν τί έ'πρεπε νά πράξωσιν "Επειτα δέ ίνα 

μ.ή φανώσιν ύποπτοι προς τόν Φίλιππον ώρμησαν διά τής Άργείας είς 

τήν Λακωνικήν δ'πως ένωθώσι μετ' αύτοΰ, φθάσαντες δέ είς Γλύμπεις, 

χωρίον κείμενον είς τά δρια τής Άργείας καί τής Λακωνικής, έστρα

τοπέδευσαν άπροφυλάκτως πιστεύοντες είς τήν εύνοιαν τών κατοίκων. 

Ό δέ Λυκοΰργος μαθών ταΰτα καί άναλαβών τους μισθοφόρους καί 

τινας τών Λακεδαιμονίων επήλθε κατ' αυτών, οϊτινες ίδόντες τόν κίν-

δυνον προσέφυγον μετά σπουδής είς τό χωρίον καταλιπόντες τά πάντα 

καί δ Λυκούργος έγένετο κύριος τών πλείστων καί τών αποσκευών, ίπ

πων καί έκ τών ιππέων έφόνευσεν οκτώ. Υπερήφανος δέ έπί τούτοις 

έπανελθών είς Σπάρτην παρεσκευάζετο συνενοούμενος μετά τών φίλων 

νά μή άφήση τόν Φίλιππον νά άπέλθη έκ τής χώρας ακινδύνως καί 

άνευ συμπλοκής. Ό δέ Φίλιππες πορθών τήν χώραν, επανήλθε τεταρ-

ταίος έκ τής Έλείας χώρας είς Άμύκλας περί τήν μεσημβρίαν, δτε 

ό Λυκούργος μετά δισχιλίων ανδρών κατέλαβε τους λόφους τών Μενε

λαείων. Επειδή δε δ Φίλιππος έ'πρεπε νά διέλθη μεταξύ τοΰ πόταμου 

καί τής πόλεως, ούσης τής δυνάμεως αυτής παρατεταγμένης, οί Λα

κεδαιμόνιοι φράξαντες τόν ποταμόν ανωτέρω κατέστησαν τόν μεταξύ 

τής πόλεως καί τού ποταμού τόπον διάβροχον, ώστε ού μόνον τό ίππι

κόν, άλλ' ουδέ οί πεζοί ήδύναντο νά διέλθωσι καί δέν ύπελείπετο ΒίοΒος 

ετέρα ή ή μεταξύ τού ποταμού καί τών Μενελαείων στενή παρώρεια 

επικίνδυνος προς διάβασιν, άφ' ου οί πολέμιοι κατείχον τά άκρα τών 

λόφων "Οθεν δ Φίλιππος επετέθη κατά τών ύπό τόν Λυκοΰργον φυλασ-

σόντων τά Μενελάεια καί διαβάς τόν Εύρώταν κατ' αρχάς διά τών 

μισθοφόρων, τους οποίους απέκρουσαν οί περί τόν Λυκοΰργον, έπελθόν-
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των δμως τών έφεδρων πελταστών καί έκ πλαγίου τών Ιλλυριών, κα-

ταπλαγέντες οί περί τόν Λυκοΰργον τήν εφοΒον τών βαρέο^ν δ'πλων, 

ύπεχώρησαν φονευθέντες περί τους εκατόν καί περί άλλους τοσούτους 

συλληφθέντες. Ά φ ' ού δέ όΦίλιππος κατέλαβε τους λόφους, έπλησί

ασε δέ καί δ "Αρατος έξ Αμυκλών άγων τήν φάλαγγα, διεβίβασε τόν 

στρατόν του έκ τής δυσχωρίας ασφαλώς καί έστρατοπέδευσε πέντε λε 

πτά μακράν τής πόλεως προς βορράν παρά τόν Εύρώταν καί τήν έπι

οΰσαν απήλθε, φθάσας δέ είς Σελλασίαν έστρατοπέδευσε καί παρατη-

ρήσας τους τόπους έ'νθα συνεκροτήθη ή μεταξύ Αντιγόνου καί Κλεο

μένους μάχη καί θυσιάσας είς τους θεούς έφ' έκατέρων τών λόφων, 

ών δ μέν καλείται "Ολυμπος δ δέ Εύας, άπήλθεν είς Τεγέαν, έ'νθα πω-

λήσας τά λάφυρα διά τοΰ "Αργούς εφθασεν εις Κόρινθον. Ό δέ Λυ

κοΰργος φοβηθείς τους Εφόρους κατέφυγεν είς Αίτωλίαν, διότι ούτοι 

έκ ψεύδους διαβολής, μαθόντες δ'τι ούτος έμελλε νά νεωτερίση συνα-

θροίσαντες τους νέους έν καιρφ νυκτός ήλθον είς τήν οίκίαν αύτοΰ, ού

τος δέ προαισθανόμενος τό πράγμα κατώρθωσε νά φύγη μετά τών ιδίων 

οίκετών. Τό επόμενον δμο̂ ς έ'τος οί "Εφοροι εύρόντες ψευδή τήν διαβο-

λήν, διά τήν δποίαν έφυγε, μετεκάλεσαν αυτόν είς Σπάρτην. Συνενο-

τβεΧς δέ μετά τοΰ Αίτωλοΰ Πυρρία τοΰ στρατηγοΰ τών Ηλείων νά 

είσβάλωσι συγχρόνως έκάτερος είς Μεσσηνίαν έξώρμησε μετά τοϋ 

στρατοΰ, δ δέ "Αρατος στρατηγός τών Αχαιών, κατά δόγμα τής συ

νόδου αυτών συγκροτήσας στρατόν έξ όκτακισχιλίων μισθοφόρων καί 

πεντακοσίων ιππέων, έκ δέ τών Αχαιών συναγαγών επίλεκτους πε

ζούς μέν τρισχιλίους, ιππείς δέ τριακόσιους ήλθεν είς Μεγαλόπολιν 

προς βοήθειαν τών Μεσσηνίων. Ό δέ Λυκοΰργος καταλαβών διά προ

δοσίας τάς Καλάμας, έσπευδε νά συνενωθή μετά τού Πυρρία, άλλα 

τούτου κωλυθέντος ύπό τών Κυπαρισσέων νά προχώρηση είς τήν Μεσ

σηνίαν, δ Λυκούργος, μή έ'χων επαρκή δύναμιν άνευ τοΰ Πυρρία, έπα

νήλθεν είς Σπάρτην άπρακτος. Έξώσας δέ βραδύτερον τόν έ'τερον βα

σιλέα Άγησίπολιν χαί αποθανών καί αυτός τό 211 έ'τος άφήκε διά

δοχον αύτοΰ τόν άνήλικον υίόν του Πέλοπα. Έ ν τοιούτφ καιρφ μετά 

τινας ανταγωνισμούς τών πολεμικών μερίδων ετάχθησαν οί Σπαρτά 

άται μετά τής Αίτωλικής συμμαχίας, άλλα τότε εύρων εύκαιρίαν ό 

νεαρός χαί πολεμικός Μαχανίδας, ίσως αρχηγός τής έν Σπάρτη Αί

τωλικής μερίδος, παρηγκώνισε τόν άνήλικον Πέλοπα, καταλαβών αυ

τός τήν ύπερτάτην αρχήν καί εντεύθεν ή Σπάρτη, ήτις πρότερον παν-

ταχοΰ είχε καταπολεμήσει τήν τυραννίδα, έτυραννήθη αΰτη ή ιδία. 

Ούτος λοιπόν δ τύραννος Μαχανίδας έρειδόμενος έπί τής δυνάμεως 

Ο 
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τής Σπάρτης καί έπί πλήθους μισθοφόρων ώς σύμμαχος τών Αιτωλών 

μεγάλως ήνώχλει τους Αχαιούς. Τό δέ 208 καί τής Τεγέας κύριος 

γενόμενος έλυμαίνετο διά συχνών εισβολών καί τήν περί τήν Μαντί

νειαν χώραν. Τότε αποθανόντος τοΰ Άράτου τό 213 εξελέγη τό 208 

στρατηγός τών Αχαιών δ Φιλοποίμην, οποίον εξαιρουμένου μόνον τοΰ 

Κλεομένους Γ' δέν είχον Ϊδει οί έν Πελοποννήσφ "Ελληνες άπο τών 

χρόνων τοΰ Αγησιλάου, ουδέ έν τφ έπειτα χρόνφ είδον, δι' δ χαί ώνο

μάσθη δ έσχατος τών Ελλήνων, διότι είχε καί έξοχα στρατιωτικά προ

τερήματα καί άρετήν παντοειδή χαί διά τοΰτο όχτάκις εξελέγη στρα

τηγός τών Αχαιών καί σπουδαίως ενίσχυσε τήν Άχαϊκήν συμπολι

τείαν. Ούτος λοιπόν έπεξελθών κατά τοΰ Μαχανίδου έν φονικωτάτη 

μάχη γενομένη πιθανώτατα τό θέρος τοΰ 207 ένίκησεν αυτόν παρά τήν 

Μαντίνειαν, ούτως ώστε αυτός μέν δ Μαχανίδας έφονεύθη ίδιοι χειρί 

ύπό τοΰ Φιλοποίμενος, έκ δέ τοΰ στρατοΰ αύτοΰ έφονεύθησαν τετρακισ-

χίλιοι, έτι δέ πλείονες ήχμαλωτίσθησαν, μετά δέ τήν μάχην έκυριεύθη 

ή Τεγέα, ή δέ Λακωνία μέχρι τών πυλών τής Σπάρτης παρεδόθη εί; 

δήωσιν καί καταστροφήν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'. 

Ό (Ιλεθρος τοΰ ΐνάβιδος 

Ό θάνατος δέ τοΰ Μαχανίδου δέν έ'θηκε τέρμα είς τήν άθλίαν κα

τάστασιν τής Σπάρτης, άλλα τουναντίον μετά τίνα χρόνον άπό τοΰ 

θανάτου τοΰ Μαχανίδου, ήρπασε τήν αρχήν άνήρ τις καλούμενος Νά

βις, δστις έφυγάδευσεν ή έφόνευσε πάντας τους χατά τόν πλοΰτον ή 

δόξαν διαφέροντας πολίτας, τάς δέ περιουσίας χαί τάς γυναίκας καί 

τάς παρθένους διεμοίρασεν είς τους μισθοφόρους, άνδροφόνους όντας 

και ληστάς καί παντός είδους κακούργους. Έν γένει δέ ήτο είς τών 

φαυλότατων κακοποιών. Καί δ'μως άν καί ήτο τοιοΰτος απέκτησε με

γάλην σημασίαν έν τή Ίστορία τής Σπάρτης. Ό Νάβις ήτο χυδαία 

τις κατ' ούσίαν καί διά τό αίματηρόν τοΰ χαρακτήρος μυσαρά γελοιο

γραφία τοΰ Μεγάλου Κλεομένους τοΰ Γ'. Κατέλυσε δέ κατά τρόπον 

βαναυσότατον τήν άρχαίαν δωρικήν όλιγαρχίαν, γενόμενος εκδικητής 

πάντων συλλήβδην τών αδικημάτων, δ'σα έπί αίώνας είλωτες καί 

περίοικοι έ'πασχον καί δ'σα έπ' έσχατων ασεβώς διεπράχθησαν κατά τοΰ 

"Αγιδος Δ' ύπό τής διεφθαρμένης ολιγαρχίας τοΰ 3ου π. Χ. αίώνος 
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και έθηκε τέλος είς τήν μακράν καί ενΒοξον καί μεγαλουργόν ίστορίαν 

"ήζ αρχαίας ταύτης δωρικής στρατιοίτικής πολιτείας, συστήσας άντ' 

αυτής αίματηρόν ληστρικόν κράτος τοΰ χειρίστου είδους. "Άν καί δέν 

είναι γνωστή ή καταγωγή του, είναι πιθανόν οτι ήτο Σπαρτιάτης έκ 

τών είς πενιαν περιελθόντων καί σφοδρώς μισούντων τους πλουσίους 

ολιγαρχικούς. "Εχων δέ γυναίκα δμοίαν έαυτοΰ, τήν όνομαστήν Άπήγαν, 

στηριζόμενος δέ έπί ίσχυροΰ μισθοφορικού στρατοΰ έχ παντός είδους 

ώς εϊπομεν, φαυλοβιων, κατέστησεν εκποδών τόν νεαρόν βασιλέα Πέ

λοπα και τα κτήματα τών έκδιωχθέντων ή φονευθέντων ολιγαρχικών 

καί τους μεγάλους κλήρους διένειμεν είς τους περιοίκους Βούλους χαί 

ειλίοτας χαί άλλους άνδροφόνους καί ληστάς, ους πανταχόθεν τής 

Ελλάδος είλκυσε. Μετά κυνικής δέ άναιδείας έκαυχάτο δτι άνεζφο-

γόνησε τάς ιδέας τών αρχαίων Σπαρτιατών, έν φ αληθώς κατεσκεύα-

σεν άλλόκοτόν τίνα καί τερατωδώς παραμεμαρφωμένην εικόνα τών 

σχεδίων τοΰ ευγενούς Κλεομένους. Ό ανάξιος δέ ούτος διάδοχος τών 

μεγάλων πολεμικών ηρώων τής Σπάρτης, δ στηρίξας τήν αρχήν του 

έξ αίματος καί βδελυρίας, ών άλλως ικανός καί εύτολμος στρατιώτης, 

άνεμείχθη τολμηρώς είς τά πράγματα τών άλλων Ελλήνων. Άλλ' 

ώς αρχηγός ληστρικής συμμορίας μηδαμώς αποβλέπων είς υψηλότερα 

πολιτικά συμφέροντα, άποκτήσας δέ καί ναυτικόν καί συμμαχήσας με

τά τών Κρητών πειρατών έλυμαίνετο τήν Λακωνικήν θάλασσαν. "Ενε

κα δέ τής πλεονεκτικής του δρμής ήλθεν είς σύγκρουσιν έξ ανάγκης 

προς τους Αχαιούς, τών οποίων προΐστατο, ώς είδομεν, δ Φιλοποίμην, 

δστις άπό τής καταστροφής τής πατρίδος του Μεγαλοπολεως, ύπο 

σφοδρού μίσους κατεχόμενος κατά τής Σπάρτης, έτι δέ θέλων να προσ

αγάγη είς τήν άχαϊκήν συμμαχίαν δ'λην τήν Πελοπόννησον καί αυ

τήν τήν Σπάρτην, κατά τό σχέδιον τοΰ Άράτου, καί νά καταστή άρ

χων ήγεμών τής συμπολιτείας ταύτης ττο φυσικός εχθρός τοΰ Να-

βιδος. ,Επετήρει λοιπόν καιρόν όπως έπιτεθή κατ' αύτοΰ· "Οτε δέ δ 

Νάβις, καίτοι οί Μεσσήνιοι ήσαν συνδεδεμένοι προς τους Αιτωλούς χα» 

τους Ρωμαίους, μεθ' ών οί Σπαρτιάται συνέπραττον, έπιπεσων είς την 

Μεσσηνίαν έπόρθει τήν χώραν καί καταλαβών τήν Μεσσήνην έπολι

όρκησε τήν Ίθώμην, δ Φιλοποίμην έπιθυμών νά άποκαταστήση και 

τάς άποξενωθείσας σχέσεις προς τους Μεσσηνίους επενέβη ώς σωτηρ, 

συναθροίσας δέ πλήθος εθελοντών καί έπελθών είς τήν Μεσσηνίαν δια 

μόνης τής παρουσίας αύτοΰ, ήνάγκασεν είς ταχείαν άποχώρησιν τον 

Νάβιν (201 π. Χ.). Βραδύτερον δέ (200 π. Χ.) γενόμενος τό τρίτον ήδη 

στρατηγός τών Αχαιών δ Φιλοποίμην, είς τίνα μάχην παρά τό δάσος 
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Σκοτίτα είς τά μεθόρια τής Τεγέας, Αργολίδος καί Λακωνικής έπρο

ξένησε μεγάλην είς τους Σπαρτιάτας ήτταν. "Οταν δέ βραδύτερον οί 

Αχαιοί μεταστάντες είς τους Ρωμαίους έπολέμουν προς τόν Φίλιππον 

τόν Μακεδόνα, ούτος έλπίζων δ'τι ή ένο̂ σις αΰτη τών Ρωμαίων καί 

Αχαιών θά καθίστα τόν Νάβιν πολέμιον προς τους Ρωμαίους καί θέ

λων νά δελεάση αυτόν προς τοΰτο παρέδωκεν είς αυτόν τό "Αργός (κα

τά τό έ'αρ τοΰ 197 π. Χ.). Ό Νάβις δ'μως μετεχειρίσθη τήν πόλιν κα

τά τόν ώμον έαυτοΰ τρόπον. Καί άπό μέν τους επιφανείς καί πλουσίους 

άφήρει τάς περιουσίας αυτών κατά τρόπον έπονείδιστον, κολάζων πά

σαν άντίδρασιν, προσείλκυσε δέ τήν εύνοιαν τοΰ ακτήμονος Οχλου, διά 

τής αφέσεως τών χρεών καί τής διανομής τών γαιών καί τάς μηνύ

σεις κατά τών άμαρτησάντων άκυρώσας. ΊΊ δέ γυνή αύτοΰ Άπήγα 

υπερέβη κατά τήν ωμότητα τόν Νάβιν, διότι σταλείσα ύπ' αύτοΰ είς 

"Αργός δπως έξεύρη πόρους χρημάτων, άνακαλέσασα τάς γυναίκας, 

μετεχειρίσθη πάσαν αίκίαν καί βίαν, ώστε ού μόνον τόν χρυσοΰν κόσμον 

άφήρεσεν, άλλα καί τόν ίματισμόν τόν πολυτελέστατον (1). Έν τού

τοις καί προς τόν Φίλιππον δέν έμεινε πιστός, άλλα ήλθεν είς συνενό

ησιν προς τόν Φλαμινίνον τόν ΰπατον τών Ρωμαίων καί άπέστειλεν 

εξακόσιους μισθοφόρους Κρήτας προς τόν ρωμαϊκόν στρατόν. Άλλα 

καί οΰτω δέν έδίστασεν δ Νάβις νά συλλαμβάνη έν τή Λακωνική θα

λασσή διά τών πειρατικών του πλοίων τά ρωμαϊκά μεταγωγικά καί 

νά φονεύη τά πληρώματα αυτών (2). Άλλ' ή ρωμαϊκή Σύγκλητος 

μετά τήν ητταν τοϋ Φιλίππου, φοβούμενη μή δ Νάβις παράσχη έν τφ 

μέλλοντι πράγματα είς αυτήν διά τήν άστάθειάν του καί έξωθουμένη 

ύπό τών Αχαιών επιμόνως κατά τοϋ Νάβιδος, δστις κατηγορείτο καί 

διά τήν άδικον κατά τής Μεσσήνης έπίθεσιν καί διά τήν κατά τών 

ρωμαϊκών πλοίων πειρατείαν, περί ων ανωτέρω εϊπομεν, έψήφισε πό

λεμων κατά τοΰ Νάβιδος καί δ Φλαμινίνος συγκαλέσας σύνοΒον τών 

Ελλήνων συμμάχων τό έ'αρ τοΰ 195 π. Χ· έπί τή προφάσει όπως ελευ

θέρωση τό "Αργός άπό τοΰ Τυράννου, έκήρυξε τόν πόλεμον συναινεσάν-

των τών Ελλήνων προθύμως πλην τών Αιτωλών. Οΰτω δέ στρατός 

ρωμαϊκός πεντήκοντα χιλιάδων καί δέκα χιλιάδων πεζών καί χιλίων 

ιππέων Αχαιών, έστρατοπέδευσαν πλησίον τοΰ "Αργούς. Άλλ' επει

δή τό "Αργός ύπερησπίζετο μετά δυνάμεως ίσχυράς καί αίματηράς 

αύστηρότητος εύτόλμως ύπό τοϋ γυναικάδελφου τοΰ Νάβιδος καί γαμ-

(1) Πολύβ. 18,1Τ. (2) Λίβιος 32,39-40 καΐ 34, 31-«2. 
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^ροΰ έπί θυγατρί αύτοΰ Πυθαγόρου καί δέν ήτο δυνατόν νά κυριευθή 

ταχέως, δ Φλαμινίνος έπιθυμών τό ταχύτερον νά προσβάλη τόν Νά

βιν έβάδισε προς τήν Λακωνικήν. Παρά δέ τάς Καρυάς ήνώθησαν καί 

αί λοιπαί Έλληνικαί έπικουρίαι (πλην τών Αιτωλών), έν ταίς όποί-

αις ύπήρχον καί Μακεδόνες πολεμισταί, πεμφθέντες ύπό τοΰ Φιλίπ

που, δ οποίος μετά τήν ήττάν του έν Κυνός Κεφαλαίς, συνομολογήσας 

είρήνην προς τους Ρωμαίους συνήψε συμμαχίαν προς αυτούς καί ύπό 

χόλου έκδικήσεως κατά τοΰ απίστου Νάβιδος κινούμενος μετά προθυμίας 

έπεμψε τήν έπικουρίαν ταύτην. Ό Φλαμινίνος λοιπόν έ'χων μεθ' έαυ

τοΰ καί τόν πρό πολΧοΰ, ώς έρρήθη, έκπεσόντα ύπό τοΰ Νάβιδος βα

σιλέα τής Σπάρτης Άγησίπολιν έ'φθασεν είς Σπάρτην μετά τής φοβε-

ρωτέρας άπό τής εποχής τοΰ Έπαμεινώνδου έξ όσων κατέκλυσαν την 

Λακωνίαν στρατιάς. Άλλ' δ Νάβις αύξήσας τόν στρατόν του είς δε-

καπεντακισχιλίους καί καλώς όχυρώσας τήν Σπάρτην καί διά φοβέρας 

τρομοκρατίας πατάξας πάσαν καθ' έαυτοΰ έξεγερσιν άντείχεν έπί πο

λύν χρόνον μετά μεγάλης επιμονής. Ά φ ' ου όμως δ αδελφός τοΰ Φλα-

μινίνου μετά τών στρατευμάτων τοϋ συμμαχικοΰ στόλου κατέλαβε τας 

παραλίους πόλεις τής Λακωνικής καί μετά σφοδράν μάχην ήνάγκασε 

τό Γύθειον είς παράδοσιν, έπείσθη δ Τύραννος νά έ'λθη είς διαπραγμα

τεύσεις προς τους Ρωμαίους. Επειδή δ'μως αί μετριοπαθείς προτάσεις 

τών Ρωμαίων πεισματωδώς κατεπολεμήθησαν ύπό τής Εκκλησίας 

τοΰ δήμου τής Σπάρτης, συγκροτούμενης ύπό μισθοφόρων καί τών τής 

ισοπολιτείας τυχόντων δούλων καί ειλώτων καί επειδή καί δ Νάβις 

ένισχύθη διά τριών χιλιάδων ανδρών, νεωστι έλθόντων έξ "Αργούς 

μετά τοΰ Πυθαγόρου, δ'στις παρέδωκε τήν φύλαξιν τοΰ "Αργούς είς 

τόν Τιμοκράτην Πελληνέα, απερρίφθησαν αύται καί δ Φλαμινίνος με-

τακαλέσας καί τους έπί τών πλοίων τοΰ στόλου στρατιωτας άνενέωσε 

τόν αγώνα, μετά πάλην δέ άγρίαν είσήλασαν οί Ρωμαίοι είς τήν Σπάρ

την. Άλλ' ή δεξιότης καί τό θάρρος τοΰ Πυθαγόρου άπεμάκρυνε τους 

Ρωμαίους, διότι ούτος διατάξας τά πλησιέστατα προς τό τείχος οι

κοδομήματα νά καύσωσιν, ίνα καταπέσωσι ταΰτα έπί τών Ρωμαίων, 

είς δέ τά άχολουθοΰντα στρατεύματα νά έμφράξωσι τήν εϊσοΒον και 

ούτω διακοπή ή συγκοινωνία τών άκολουθούντων καί τών ήδη είσελ-

θόντων, ήνάγκασε τόν Φλαμινίνον νά εγκατάλειψη τόν αγώνα έν τή 

πόλει. Κατά τάς τρείς δ'μως έπομένας ημέρας έστενοχώρησε τόν Νάβιν 

τόσον πολύ έπί στενού χώρου, ώστε κατέπεσε τό φρόνημα του καί έζή

τησε ταπεινώς είρήνην παραχωρηθείσαν, ύπό αυστηρότατους μέν καθ' 

εαυτούς δ'ρους, άλλα καί πάλιν κατά τά γενόμενα άπροσδοκήτως με-
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τρίους. Ύπεχρεώθη λοιπόν ό Τύραννος νά εκχώρηση έκτος τοΰ ' Αργούς, 

τό οποίον χατά τάς τελευταίας ημέρας είχεν άφ' έαυτοΰ έλευθερωθ-ή 

τής σπαρτιατικής φρουράς (3) καί πάσας τάς έν Κρήτη και τας εν 

άπάση τή παράλιοι τής Λακωνικής κτήσεις του, νά περιστείλη δε την 

ναυτικήν του δύναμιν είς δύο άφρακτα πλοιάρια, ν' άποδώσ"ί) οε εις 

τους ύπ' αύτοΰ έχΒιωχθέντας Σπαρτιάτας άπασαν τήν ύπ' αύτοΰ άρ-

παγείσαν περιουσίαν αυτών, περιλαμβανομένων καί τών γυναικών και 

παίδων, νά στερηθή δέ καί τού δικαιώματος νά κηρύττη οϊχοθεν πόλε

μον καί νά συνομολογτι έξωτερικάς συμμαχίας (4). 

^Αν καί οΰτω τό κράτος τοϋ Νάβιδος περιωρίσθη είς τήν πόλιν 

καί είς τήν μεσόγαιαν τής Λακωνικής, άλλ' δμως δέν έμειναν ευχα

ριστημένοι πολλοΧ τών Ελλήνων άπό τής τοιαύτης έκβάσεως τοΰ πο

λέμου, καθ' δσον καί αί ελπίδες τοΰ βασιλέως Άγησιπόλιδος διεψεύ-

σθησαν καί οί έκδίκησιν ποθούντες Δωριείς ολιγαρχικοί φυγάδες τά 

μέγιστα δυσηρεστήθησαν, διότι παρεχο^ρήθησαν προς άποζημίωσιν μιό-

νον χώραί τινε* άπομεμ.ακρυσμέναι. Ά λ λ α καί οί Αχαιοί καίτοι άπε

δόθη είς αυτούς τό "Αργός, καίτοι ετέθησαν ύπό τήν προστασίαν αυ

τών είκοσι καί τέσσαρες πόλεις, αί άποτελέσασαι έ'κτοτε τό χοινόν τών 

έλευθερολακώνων (5), έκ τών νΰν Επαρχιών Οιτύλου, Γυθείου, Ε

πιδαύρου Λιμηράς καί μέρους τής Λακεδαίμονος, δέν έμειναν ευχαρι

στημένοι, διότι οΰτε δ Νάβις ετέθη όλως εκποδών οΰτε υπήχθη ή Σπάρ

τη ύπό τήν Άχαϊκήν συμπολιτείαν. 

Ό Φλαμινίνος δμως, άφ' ενός διότι ήθελε τό ταχύτερον νά φέρη 

είς πέρας τόν πόλεμον δπως μή καταλίπη είς άλλον διάδοχον του τό 

άθλον τοΰτο, άφ' ετέρου δέ μή θεωρών συμφέρον τήν ένίσχυσιν τών Α

χαιών είς τήν Ρώμην χαί προσέτι φρονών οτι θά διήνοιγεν ελεύθερον 

στάδιον είς τά πολιτικά πάθη τών Αχαιών χαί τήν άγρίαν έκδικη-

τικήν τών φυγάδων Δωριέων έπιθυμίαν δέν ηθέλησε νά επιδίωξη τήν 

ολοσχερή κατάλυσιν τοΰ Νάβιδος διά τής καταστροφής τής Σπάρτης 

καί τοΰ τότε λίαν πολυαρίθμου καί πιστότατα άφωσιωμένου προς αυ

τόν Λαοΰ αυτής (6). Ά λλ' δ Νάβις παρακινηθείς ύπό τών Αιτωλών 

διά τοΰ πρέσβεως αυτών Δημοκρίτου, έχθρικώς διακειμένων τότε προς 

τε τους Ρωμαίους καί τους Αχαιούς χατά τό έαρ τοΰ 192, αιφνιδίως 

(3) Λίβ. 34, 40. (4) Λίβ. 34,22-40καΙ 35,12-13 καΐ Πλούτ. Φλαμ. 13 καΐ Στράβ. 8 36'5 

(5) Λίβ. 36,13. * ) Μόμμσεν Β. (τόμ. Α') σελ. 728. 
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έπέπεσε προς άνάκτησιν τών έν τοίς παραλίοις τής Λακωνικοίς πόλε

ων τών άποτελεσασών, ώς είδομεν, τό χοινόν τών έλευθερολακώνων, 

κατά πρώτον εναντίον τής σπουδαιοτέρας πόλεως αυτών, τοΰ Γυθεί

ου, χαι συντόνως είργάζετο είς τήν έκπολιόρκησιν αύτοΰ, άλλα καί 

την έπικράτειαν τών Ά^ιών διά ληστρικών επιδρομών έλυμαίνετο. 

Ό Φιλοποίμην δμως εκλεγείς τότε στρατηγός τών Αχαιών διά μέν 

τοΰ στόλου αποπειραθείς νά ματαίωση τήν πολιορκίαν τοΰ Γυθείου άπέ

τυχεν, έπέτυχεν δμως ύστερον άπό τοΰ "Αργούς ορμώμενος, κατά θά

λασσαν να είσπλεύση μετά στίφους ελαφρών ώπλισμένων είς Λακωνί

αν παρά τάς Άκριας καί επιτεθείς κατά ίσχυράς παρά ταίς Πλειαίς 

στρατοπεδεούσης Σπαρτιατικής μόρας νά εξολόθρευση αυτήν. Έντεΰ

θεν διελάσας δ Φιλοποίμην διά Λακωνίας λεηλατών, άνήλθεν είς Τε

γέαν καί συνήγαγε στρατόν ίσχυρόν δπως έπιτεθή κατά τής Σπάρτης 

χαί άναγκάση τόν Νάβιν ν' αποχώρηση τοΰ Γυθείου. Έν τφ μεταξύ 

δμως τό Γύθειον επεσεν είς τάς χείρας τοΰ Νάβιδος, άλλ' δ Φιλοποί

μην χατώρθωσε τόν ταχέως προς βορράν έλαύνοντα Νάβιν παρά τό 

όρος Βαρβοσθένην, (μίαν τών δυτικών παρειών τοΰ Πάρνωνος εγγύς 

τής Σελλασίας· μήπως ένταϋθα κατά παραφθοράν καί ή ονομασία τής 

κώμης Βρέσθενα;) ούτως ολοσχερώς νά νικήση καί οΰτω μετά τήν 

νίχην συντδνως νά καταδίωξη ώστε μόλις τό τέταρτον τοΰ στρατοΰ 

του έπανήγαγεν δ Νάβις είς Σπάρτην, Οπου αποκλεισθείς έ'βλεπεν έν 

άπραξίοι έπι πολλάς εβδομάδας έπακολουθήσασαν δήωσιν τής κοιλά

δος τοΰ Ευρώτα. Καί θά ήδύνατο νά καταστραφή ολοσχερώς δ Νάβις, 

άλλ' έν τώ μεταξύ επενέβη πάλιν επιεικώς υπέρ αύτοΰ δ Φλαμινίνος, 

διότι τά έ'ργα ίσως τοΰ Φιλοποίμενος έκίνησαν τήν άντιζηλίαν αύτοΰ 

χαί ήναγκάσθη δ Φιλοποίμην νά συνομολογτισ-τι άνακωχήν καί ν' άπο

σύρη τόν στρατόν του άπό τής Λακωνίας (7). 

Ό τύραννος Ι«Γά6ος (»ΟΤ—19» η. Χ.) 

Ό δέ Νάβις κατά τόν χρόνον τής ανακωχής έπεχαλέσθη τήν βο

ήθειαν τών Αιτωλών, οϊτινες απέστειλαν τόν στρατηγόν αυτών Άλε-

ξαμένον τόν Καλυδώνιον μετά χιλίων δπλιτών χαί τριάκοντα ίτυπέων 

καί μετά μυστικών διαταγών. Έλθών δέ είς Σπάρτην κατώρθωσε νά 

άπβχτήση τήν πλήρη έμπιστοσύνην τοΰ Νάβιδος, εύρων δέ εύκαιρίαν, 

δτε έγύμναζε τόν στρατόν αύτοΰ δ Νάβις, νά περικύκλωση αυτόν μετά 

(7) Λίβ. 8ΰ,80 »αΙ 47. 
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τών ιππέων πρό τής πόλεως, νά κατάρριψη αυτόν άπό τόν ϊππον και 

διά πολλών λογχισμών νά τόν φονεύση, μέ σκοπόν ευθύς ύστερον να 

καταλάβη τήν άκρόπολιν τού Τυράννου. Έάν δέ οί Αιτωλοί ένήργουν 

μετά φρονήσεως νά έ'λθωσιν είς συνενόησιν μετά τών πολιτών έν τή 

καταπλήξει καί ταραχή εκείνη αυτών, θά ήδύναντο νά διατηρήσωσι τήν 

Σπάρτην έν τή συμπολιτείιΐιι αυτών. Άλλ' ούτοι, ύποχύψαντες είς 

τήν ίδιάζουσαν είς τήν φυλήν αυτών κλίσιν, έτράπησαν προς άρπαγήν 

καί λεηλασίαν καί έξήγειρον οΰτω τήν όργήν τών Σπαρτιατών, ώστε 

συναχθέντες καθ' ομάδας πολίται καί στρατιώται κατέσφαξαν τόν 

άχρεΐον ληστήν μετά τοΰ πλείστου μέρους τοΰ στρατοΰ αύτοΰ. Ευθύς 

δέ ώς έ'φθασεν ή αγγελία τών αιματηρών τούτων σκηνών είς τους 

Αχαιούς, έ'σπευσεν δ Φιλοποίμην καί διά τής έμφρονος διαγωγής του 

προσήγαγε τους έν παντελή συγχύσει διατελοΰντας Σπαρτιάτας είς 

τήν άχαϊκήν συμπολιτείαν τόσφ μάλλον, οσφ κατ' εκείνον τόν χρόνον 

{θέρος τοΰ 192 μ. Χ.) είχε φανή πρό τοΰ Γυθείου ισχυρά μοίρα ρωμα

ϊκού στόλου ύπό τόν ναύαρχον Άττίλιον καί είχε καταπέσει τό θάρρος 

τών Σπαρτιατών πλέον προς περαιτέρω αγώνα. 

ΤαραχαΙ έν ΖΕπάρτγ) 

Άλλ' οί Σπαρτιάται φοβούμενοι άφ' ενός μήπως οί Αχαιοί έπα-

ναφέρωσιν έν Σπάρτη τους ύπό τοΰ Νάβιδος έκδιωχθέντας ολιγαρχι

κούς, οίτινες τότε έζων κατά τό πλείστον έν ταίς πόλεσι τών Έλευ

θερολακώνων (8), έξ άλλου δέ ώργισμένοι διότι αί παράλιοι πόλεις 

τών έλευθελακώνων άποκλείουσαι αυτούς πάσης προς τήν θάλασσαν 

συγκοινωνίας, είχον βλάψει αυτούς βαρέως πολιτικώς καί οικονομι

κώς, άπέστησαν πάλιν άπό τών Αχαιών κατά τό εαρ τοΰ 191 π. Χ. 

άλλα διά τής τολμηράς μεσολαβήσεως τοΰ Φλαμινίνου έσώθησαν άπό 

τήν παρασκευασθείσαν ύπό τοΰ Φιλοποίμενος καί τοΰ Αχαιού στρατη

γοΰ Διοφάνους αίματηράν τιμωρίαν καί άνευ ζημίας συνωμολόγησαν 

αύθις είρήνην προς τήν Συμπολιτείαν. 

Άτ.όϊϊειρα :Χπαρτΐ(χτών κατά τών Έλευθερολακώνων 

'Αλλά καί ούτω έν Σπάρτη διήρκει ή ταραχώδης κατάστασις καί 

κατά τό φθινόπωρον τοΰ 189 π. Χ. δπότε δ Φιλοποίμην ήτο τό πέμπτον 

(8) Λίβ. 38,30. 
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ήδη στρατηγός τών Αχαιών, έπετέθησαν οί Σπαρτιάται έν ώρα νυ

κτός κατά τής νοτιοδυτικώς τοΰ Γυθείου κειμένης παραλίου πόλεως 

Αά, μέ τον σκοπόν νά καταλάβωσι λιμένα κείμενον έν καλή θέσει, 

νά φονεύσωσι δέ πλήθος ένταϋθα οίκούντων φυγάδων Σπαρτιατών ολι

γαρχικών. Άποτυχούσης δ'μως τής επιχειρήσεως αυτών οι έλευθερολά-

χωνες έζητησαν τήν βοήθειαν καί έπέμβασιν τών Αχαιών. "Οταν δέ 

δ Φιλοποίμην καί ή κοινή σύνοδος τών Αχαιών άπήτησαν παρά τών 

Σπαρτιατών τήν παράδοσιν τών πρωταιτίων καί συνεργών τοΰ τολμή

ματος εκείνου, έγένετο έν Σπάρτη αγρία έ'κκρηξις τής λαϊκής μανίας 

καί πέραν τών τριάκοντα έσφάγησαν ώς τά τοΰ Φιλοποίμενος φρονοΰν-

τες καί ώς φίλοι τών φυγάδων ολιγαρχικών, έκήρυξαν δέ φανερώς τόν 

άπό τής Συμπολιτείας χωρισμόν καί απέστειλαν πρέσβεις προς τόν τότε 

έν Κεφαλληνία διαμένοντα ΰπατον Ρωμαίον Φλάβιον, ίνα θέσωσι τήν 

Σπάρτην ύπό τήν προστασίαν τών Ρωμαίων. Καί δ μέν Φλάβιος έπι-

τάξας αμφότερους νά παύσωσι τάς εχθροπραξίας, προέτρεψε νά πέμ

ψωσι πρέσβεις προς τήν ρωμαϊκήν σύγκλητον ίνα αύτη άποφανθτι περί 

τής διαφοράς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ !Η'. 

πόλεμος Αχαιών κατά :£πάρτης και αγριαι «ιφαγαι 

Ή Σύγκλητος δ'μως έδωκεν άπάντησιν διφορουμένην καί ό Φιλοποί

μην, δ'στις παρά τά είθισμένα είχε κατασταθή ό στρατηγός, ήτοι υπέρ

τατος αρχηγός τής Συμπολιτείας, κατά τό επόμενον έ'τος 188 ήγαγε 

τό έαρ τόν στρατόν του είς τήν κοιλάδα τοϋ Ευρώτα. Επέτρεψε δέ ατυ

χώς καί τώρα είς τους φυγάδας Σπαρτιάτας νά μετάσχωσιν άθροοι τής 

εκστρατείας. "Οτε δέ έ'φθασεν είς τήν θέσιν Κομπάσιον (9) άπήτησε 

διά πρεσβείας παρά τών Σπαρτιατών νά παραδοθώσιν αμαχητί, νά παρα

δώσωσι δέ καίτούς πρωταιτίους τής απιστίας καί τούτων γενομένων 

ύπισχνοΰντο δ'τι δέν έμελλε νά διαταραχθή ή ειρήνη καί αυτοί δέ οί παρα-

διδόμενοι ουδέν ήθελον πάθει πρό τού τέλους τής δικαστικής ανακρίσεως. 

Οί Σπαρτιάται δέ πιστεύσαντες είς ταΰτα ούδεμίαν άντέταξαν άντίστα

σιν, πολλοΧ δέ τών βαρέιυς ένοχων εκουσίως ήκολούθησαν είς τό στρατό

πεδον τών Αχαιών. Άλλ' ευθύς ώς έφθασαν είς τό στρατόπεδον έπέ-

(?) Πολύβ. 23,1,7. Λίβ. 39,36, 
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πεσαν λυσσώντες κατ' αυτών οι Σπαρτιάται φυγάδες παρασύραντες είς 

τήν έχδικητικήν μανίαν των χαΧ τους άλλους στρατιώτας είς δμοιαν 

ωμότητα καί έφόνευσαν δέκα επτά έκ τών παραδοθέντων, τους υπολοί

πους έξήκοντα τρείς σώσαντος προς τό παρόν τοΰ Φιλοποίμενος. Ά λ λ α 

τήν έπιίΟσαν καί ούτος έκηλίδωσε τό τετιμημένον στρατιωτικόν άξίωμϋχ, 

διότι τούτους τους 63 καταδικασθέντας θορυβωδώς ύπό τοΰ στρατιωτι

κού δικαστηρίου είς θάνατον, έθανάτωσαν ευθύς προς άγρίαν χαράν τοΰ 

μαινόμενου πλήθους (10), πλείστους δέ εγκαίρως άποδράντας^πολίτας 

κατεδίκασαν είς θάνατον ή είς έξορίαν. 

ΚΙατάπτωβις τελεία -^^ς Χηάρτν^ς 

Πάντα δμως ταΰτα δέν ήρκεσαν όπως έπαναφέρωσι τήν ήσυχίαν 

τό μεν διότι οί φυγάδες Σπαρτιάται ένεκα τών παθημάτων των και τοδ 

έντεΰθεν αδιαλλάκτου μίσους των κατείχοντο υπό φανατισμού έχδι-

κήσεως, τό δέ διότι καί οί Αχαιοί άναμιμνησκόμενοι τά τελευταία κα

κουργήματα τών Σπαρτιατών καί τάς βαρείας συμφοράς, τάς δποίας 

έπροξένησεν είς αυτούς δ Κλεομένης, δ Μαχανίδας χαί δ Νάβις έπί 

τεσσαράκοντα περίπου «τη, προς τούτοις δέ διότι καί οί Μεγαποπολίται 

έξ^αίοντο μετά τοΰ Φιλοποίμενος ύπό ιδιαιτέρου κατά τών Σπαρτια

τών φυλετικοΰ μίσους καί ακόμη, διότι οί Αχαιοί ήσαν βέβαιοι δτι ή 

Σπάρτη ή αδάμαστος αΰτη πόλις έφ' Οσον δέν έταπεινοΰτο μέχρις ολέ

θρου διά βεβαίου κτυπήματος, πάντοτε έμελλε νά διατελή είς άπότομον 

αντίθεσιν προς τήν Άχαϊκήν Συμπολιτείαν. Διά ταϋτα πάντα δ Φιλο

ποίμην καί ή Συμπολιτεία έξετέλεσαν κατά τής Σπάρτης τοιαΰτα 

έπονείδιστα έ'ργα, παράσχοντα τήν άπόδειξιν έκ τών υστέρων δ'τι είχε 

δίκαιον δ Φλαμινίνος νά φανή επιεικής προς τόν Νάβιν καί τους Σπαρ-

τιατας· Οΰτω λοιπόν καί τά περί τήν πόλιν όχυρώματα κατεσκάφησαν 

καί άπαντες οί Ιπί μισθφ ύπό τοΰ Μαχανίδου καί τοΰ Νάβίδος συλλεγέν-

τες στρατιώται άπελύθησαν καί πάντες οί δούλοι χαί εί'λωτες οί με

τάσχοντες πολιτείας έπί Νάβιδος έξηλάθησαν έχ τής χώρας, άλλαχοΰ 

κατοικισθέντες· άλλα καί τό δεινότερον προς έκδίκησιν και είς τους φυ

γάδας επετράπη ή έπάνοΒος μεθ' δ'λων τών παλαιών πολιτικών χαί 

οικονομικών αξιώσεων καί πλείστοι τών ειλώτων, τών αρνουμένων νά 

έκχενώσωσι τήν χώραν, έπωλήθησαν ώς άνδράποδα χαί διά τών χρη

μάτων τούτων άπεκατεστάθη ή έπί Κλεομένους καταστραφείσα έν Με-

(10) Λίβ. 38,33 καΐ 39,36. 
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γαλοπόλεί στοά. Περιπλέον δέ κατηργήθησαν αί μέχρι τοϋδε ίσχύουσαι 

διατάξεις τής Λυκουργείου νομοθεσίας καί εισήχθησαν άντι τούτων 

θεσμοί άχάϊχοί. Έ ξ άλλου δέ ύπεχρεώθη ή ταπεινωθείσα Σπάρτη νά 

παραχώρηση είς τήν Μεγαλόπολιν τήν περιμάχητον Βελεμίναν μετά 

τών ερεισμάτων αυτής «τήν κλείδα τοϋ Ευρώτα», ήτις έδέσποζεν ολο

σχερώς τής είς τήν κοιλάδα τού Αλφειού άγούσης κυριωτάτης όδοϋ. 

Οί Αχαιοί δμως καίτοι διέπραξαν σειράν άδικ-ί)μάτων καί βαρέα έτέ

λεσαν άνοσιουργήματα εναντίον τών Σπαρ'κατών οΰτε έν Σπάρτη έδη-

μιούργησαν σταθεράν τίνα κατάστασιν ούτε άπό τους φυγάδας Σπαρ

τιάτας είχον διαρκώς εύγνωμοσύνην διά τήν έπαναφοράν των, καθ' 

δσον βλέποντες τήν παντελή έξασθέν·ί)σιν τή}|. πολιτείας αυτών καί 

τήν κατάργ"ί]σιν τών σωτηρίων νόμων τοϋ Λυκούργου διετίθεντο δυσ

μενώς καί αί αιτιάσεις τών Σπαρτιατών κατά τών Αχαιών έδωκαν 

άφορμήν είς τους Ρωμαίους ν' άναμιχθώσιν ώς προστάται. 

Έ}ηέμ.βαβις τν^ς Ρώμ-ν^ς {>πέρ της 22πάρτης 

Άφ' ου δέ έφθασαν αί κατά τών Αχαιών κατηγορίαι είς τήν Σύγ

κλητον τών Ρωμαίων διά τά κατά τών Σπαρτιατών διαπραχθέντα, 

άπηύθυνεν αΰτη εντονον άποδοκιμασίαν είς τους Αχαιούς διά τήν δια

γωγήν αυτών ταύτην τό 187 έ'τος. Βραδύτερον δέ εστάλησαν έκ τής 

Συγκλήτου τρείς πρέσβεις, οίτινες ήλθον είς συνδιάσκεψιν έν "Αργεί 

προς τάς αρχάς τής Αχαϊκής Συμπολιτείας τό έ'τος 186 π. Χ., καθ' 

ήν επελθούσης διαφωνίας έξετραχύνθησαν αί σχέσεις τής Ρώμης προς 

τους Αχαιούς, οίτινες διότι οί Σπαρτιάται "Αρευς καί Αλκιβιάδης 

καίτοι δ Φιλοποίμην είχε καταγάγει αυτούς, άγνωμόνως κατηγορούν 

κατηγορούν τους Αχαιούς ώς μόνους αιτίους τών προξενηθεισών συμ

φορών είς τήν Σπάρτην καί έξητήσαντο τόν χωρισμόν τής Σπαρτιατι-

κ·ής πολιτείας, ελευθέρας άπό τών Αχαιών, στιφηδόν δέ μετέβαινον οί 

δυσηρεστημένοι έκ Σπάρτης είς Ρώμην. Οί δέ Αχαιοί κατεδίκασαν 

ερήμην είς θάνατον τόν Άρέα καί Άλκιβιάδην, άλλα τήν άπόφασιν 

ταύτην ήχύρωσεν δ απεσταλμένος τής Ρώμης "Αππιος Κλαύδιος, ή δέ 

λύσις τοΰ κυρίου ζητήματος συνεφωνήθη νά γίνη έν Ρώμη, δπου τό 184 

π. Χ. πρέσβεις τών Αχαιών καί άπεστα){μ.ένοι τών διαφόρων πολιτι

κών μερίδων τής Σπάρτης ενεφανίσθησαν πρό τής Συγκλήτου. Έ)θεί 

δέ οί διάφοροι αρχηγοί τών πολιτικών μερίδων προέτεινον διαφόρους 

λύσεις τής αποκαταστάσεως τών φυγάδων καί τής αποδόσεως τών 

κτημάτων καί ήξίουν άλλοι άλλην διαρρύθμισιν τής Σπαρτιατικής πο-
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λιτείας, ή Σύγκλητος διά τό περίπλοκον τοϋ ζητήματος καί έκ πολιτι-. 

κών υπολογισμών έδωκεν έπιπολαίαν θεραπείαν τών ταραχών τούτων 

διά τής άποσταλείσης ύπ' αυτής επιτροπείας έκ τριών πολιτικών αν

δρών τού Φλαμινίνου, τού Καικιλίου Μετέλλου καί τοϋ Άππίου Κλαυ

δίου, οίτινες απεφάσισαν ή μέν Σπάρτη νά μείνη είς τήν άχαϊκήν συμπο

λιτείαν, άπό τής δποίας δ'μως άφηρείτο ή ποινική δικαιοδοσία έπι τών 

Σπαρτιατών, είς τους όποιους έπετρέπετο νά άνοικοδομήσωσι τά τείχη 

των καί νά άποκαταστήσωσι τους Λυκουργείους νόμους, πάσαι δέ αί 

άπό τοΰ 188π. Χ. έτους έκδοθείσαι θανατικαί καταδίκαι ήκυρώθησαν 

καί επετράπη ή χάθοΒος εις τους φυγάδας, άλλα τό δυσχερές ζήτημα 

τής διαρρυθμίσεως τών κτίσεων δέν καθωρίσθη καί οΰτω οί Αχαιοί 

ήναγκάσθησαν νά άναγνωρίσωσιν δτι ένεκα τών σφαλμάτων των ή 

Ρώμη έ'κρινεν ώς κυρίαρχος έπί τών πραγμάτων τής Πελοποννήσου. 

Πόλεμος Αχαιών «ρος ]1ΐ:εαβ'*ινίο\>ς 

Οί Σπαρτιάται δέν ήσαν οί μόνοι έν Πελοποννήσφ εχθροί τής Α

χαϊκής συμμαχίας, άλλα καί έν Μεσσηνίοι, τήν δποίαν είχον προσαρ

τήσει οί Αχαιοί πιστοί είς αυτούς έμενον μόνον οί δημοκρατικοί, διότι 

ή εξακολουθούσα υφισταμένη .ισχυρά ολιγαρχική φατρία εμπνεόμενη 

ύπό τοΰ Ρωμαίου Φλαμινίνου έξανέστη κατά τών Αχαιών ύπό τήν 

άρχηγίαν τοΰ Μεσσηνίου Δεινοκράτους. 

Ό Φιλοποίμην δέ. Οστις πρό μικρΰ είχεν έκλεγή στρατηγός τών 

Αχαιών δι' όγδόην φοράν, καίπερ πυρέσσων έν "Αργεί έσπευσε διά τής 

Μεγάλης πόλεως μετά τών ιππέων είς τήν Μεσσήνην όπως κατά

πνιξη τήν άποστασίαν συνενοούμενος μετά τών Μεσσηνίων εκείνων 

δσοι είχον μείνει πιστοί. Καί τό μέν πρώτον οί περί τόν Φιλοποίμενα 

συναντήσαντες τόν Δεινοκράτην κατά τήν όδόν τήν άγουσαν είς Μεσ

σήνην έτρεψαν τους μετ' αύτοΰ εις φυγήν, άλλ' έπειτα προσβληθέντες 

ύπό δυνάμεων υπέρτερων, ήναγκάσθησαν νά ύποχωρήσωσιν δ'πως μή 

κυκλωθώσι. Κατά δέ τήν ύποχώρησιν ταύτην, έν φ έξηκολούθει γεν

ναίως μαχόμενος δ γηραιός τών Αχαιών στρατηγός, δ ίππος αύτοΰ 

όλισθήσας ερριψεν αυτόν χαμαί· Πληγείς δέ κατά τήν κεφαλήν ένο

μίζετο νεκρός, έως ού προσελθόντες αθρόοι έναντίοι συνέλαβον αυτόν 

καί δέσαντες αύτοΰ τάς χείρας είλκυσαν έν μέσφ ύβρεων καί λοιδωριών 

αίχμάλωτον είς Μεσσήνην. 

Τό δέ πλήθος βλέπον τόν έβδομηκοντούτη γέροντα πάσχοντα ανά

ξια τής δόξης καί τών προτέρων έ'ργων καί τροπαίων ηύσπλαγχνίσθη 
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τόν άνδρα, δστις είχε σώσει πρό ετών τήν πόλιν άπό τοΰ Νάβιδος τάς 

χείρας καί έμελέτα περί αύτοΰ φιλάνθρωπο, Οτε οι περί τόν Δεινοκρά

την φοβούμενοι μή διαφυγή κατέκλεισαν αυτόν είς τόν λεγόμενον θη

σαυρόν, οίκημα κατώγειον ούτε άεριζόμενον ούτε φώς δεχόμενον έξω

θεν ούτε θύρας έχον, άλλα κατακλειόμενον διά μεγάλου λίθου περια-

γομένου. Εκεί δέ έ'πιεν δ ένΒοξος στρατηγός τήν αυτήν έκείνην νύχτα 

τό σταλέν δι' αυτόν ύπό τοΰ Δεινοκράτους κώνειον, έρωτήσας μόνον 

καί μαθών ευχαρίστως δ'τι είχον σωθή οί πλείστοι τών μετ' αύτοΰ 

ιππέων (10· 

Μετ' ολίγους δέ μήνας δ διάδοχος έν τή στρατηγείίχ Λυκόρτας 

έξεδικήθη τόν φόνον τοϋ φίλου καταπνίξας τήν άνταρσίαν τών Μεσ

σηνίων καί τιμωρήσας τους φονείς αύτοΰ, έν φ δ Δεινοκράτης είχε προ

λάβει τήν ποινήν αύτοκτονήσας. Καύσαντες δέ οί νικηταί τό σώμα 

τοΰ στρατηγοΰ καί παραλαβόνντες τήν τέφραν εντός υδρίας έκόμισαν 

τό λείψανον είς τήν Μεγάλην πόλιν, τήν πατρίδα τοϋ μεγάλου νεκρού, 

έ'νθα πανηγυρική ύπήρξεν ή νεκρώσιμος πορεία, ήτις ήτο συγχρόνως 

καί έπινίκιος πομπή. Οί Μεσσήνιοι δέ αιχμάλωτοι τιγοντο δέσμιοι, ώπλι

σμένοι δέ έβαινον οί στρατιώται κεκοσμημένους έχοντες τους ίππους 

καί έστεφανωμένους καί δακρύοντες περί τήν ύδρίαν, τήν δποίαν μόλις 

δρωμένην ύπό τοΰ πλήθους τών ταινιών καί τών στεφάνων έκόμιζεν δ 

υίός τοΰ Λυκόρτα, Πολύβιος, έ'χων περί αυτόν τους πρώτους τών Αχαι

ών. Έ κ δέ τών κατά τήν πορείαν πόλεων καί κωμών προσέτρεχον είς 

τόν νεκρόν ώσεί δεξιούμενοι επιστρέφοντα έκ νίκης καί έφήπτοντο τής 

υδρίας καί συμπροσήγον είς τήν Μεγάλην πόλιν. Εκεί δέ έν μέσφ γε

νικού δλοφυρμού έ'θαψαν οί συμπολίταί έν'δόξως τόν στρατηγόν καί έφό

νευσαν περί τό μνημείον αύτοΰ διά λιθοβολισμού τους αιχμαλώτους 

τών Μεσσηνίων, έν φ ή Ελλάς σύμπασα έτίμα τόν νεκρόν δι' επιγρα

φών καί αγαλμάτων, τρόπον τινά αποδεχόμενοι τήν όνομασίαν τήν 

οποίαν έδωκαν είς αυτόν οί Ρωμαίοι προσαγορεύσαντες αυτόν τ ό ν 

έ σ χ α τ ο ν τ ώ ν Ε λ λ ή ν ω ν . 

Αναντιρρήτως δέ οί όνομάσαντες τόν Φιλοποίμενα τόν έσχατον 

τών Ελλήνων δέν είχον άδικον, διότι ήτο ή μόνη Ελληνική δύναμις, 

'?)τις ήδύνατο νά άνταγωνισθή προς τήν Ρώμην έν συγκρίσει προς τήν 

Μακεδονίαν ττο ή Αχαϊκή συμπολιτεία. Άλλ' οί Αχαιοί δέν ανέδει

ξαν μετά τόν Φιλοποίμενα καί τους περί αυτόν άλλον άνδρα δυνάμενον 

καί θέλοντα νά διεκδίκηση τελεσφόρως τά δικαιώματα τής Αχαΐας 

(11) 184 π.Χ. 
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και τής Ελλάδος. Κατά ταΰτα δέ δ έσχατος τών Αχαιών υπήρξε 

καί τών Ελλήνων δ έσχατος. 

Διά τοΰ θανάτου δέ τοΰ Φιλοποίμενος έξέλιπεν δ γενναίος αρχηγός 

τής φατρίας, ήτις έπεθύμει τήν δσον έ'νεστι βραδυτέραν καθυπόταξιν 

τής Ελλάδος ύπό τους Ρωμαίους καί ένισχύοντο εκείνοι οίτινες άπο-

καρτεροΰντες τιύχοντο τήν Οσον τό δυνατόν ταχυτέραν άπαλλαγην άπο 

τής μετεώρου θέσεως, είς τήν δποίαν εύρίσκετο ή Ελλάς, εκείνου δε 

εκλιπόντος έμεινεν ή πατριωτική φατρία άνευ πτιΒαλίου χαι εκτεθει

μένη άφ' ενός μέν είς τήν άντιπάθειαν τών Ρωμαίων, άφ' έτερου δέ 

είς τήν άντίδρασιν τών αντιπολιτευομένων, οϊτινες έθρασύνθησαν πα

ρέχοντες τάς υπηρεσίας των είς τήν Ρώμην καί υποστηριζόμενοι ύπ' 

αυτής. 

Έ ν τούτοις ή πατριωτική αΰτη μερίς δέν διελύθη άμα τφ θανάτφ 

τοΰ αγνού Μεγαλοπολίτου, ουδέ άργότερον ήνέχθη νά διαλυθή έν άπρα-

ξί<̂  καί άποκαρτερήσει, άλλα διεσπάσθη καταπονηθείσα ύπό τής με

γάλης άντιπράξεως τής Ρώμης καί τής εμφυλίου προδοσίας, ή δποία 

ήγειρε τήν κεφαλήν, δτε είδε τους οπαδούς τοΰ Φιλοποίμενος χατά τά 

πρώτα μετά τόν θάνατον αύτοΰ έ'τη βαίνοντας έπί τά 'ίχνη αύτοΰ χαί 

διά τής ενεργείας αυτών άνακτώσαν νέας δυνάμεις τήν άχαϊκήν συμ

πολιτείαν, διότι ό Λυκόρτας εκλεχθείς στρατηγός άντι τοΰ Φιλοποίμε

νος μετά τόν θάνατον αύτοΰ ανέλαβε τόν κατά τών Μεσσηνίων αγώνα 

παρ' όλος τάς αντιπράξεις τής Ρώμης καί διεξήγαγεν αυτόν αισίως, 

δηώσας μέν τήν χώραν, καταχτήσας δέ τάς Μεσσηνιακάς πόλεις χαί 

άναγχάσας τους άποστάτας νά παραδώσωσι τήν πολιορκουμένην Μεσ

σήνην άνευ δρων. 

'ίΕηιείκεια Λ,υκόρτα.—2!υμφιλί<ύσις τ^ς ;Χηάρτ«)ς 

Ό Λυχόρτας προσηνέχθη μετά πολλής επιεικείας προς τους ύπο-

ταχθέντας Μεσσηνίους, μόνον τών θρασυτάτων ολιγαρχικών, τών αι

τίων τοΰ πολέμου, φονευθέντων χαί άλλων τινών φυγαδευθέντων. Ή 

επιείκεια δέ αΰτη προεκάλεσε καί τήν μετά τών Αχαιών συμφιλίωσιν 

τής Σπάρτης, κατορθώσαντος τοΰ Λυκόρτα νά ρυθμίση τάς προς τήν 

Σπάρτην σχέσεις τών Αχαιών, διότι διείδε καί ή Σπάρτη δτι ή Σύγ

κλητος έ'δειξεν άδιαφορίαν διά τά πράγματα τής Πελοποννήσου καί 

έ'κρινεν ώφέλιμον νά συμβιβασθή χαί νά είσέλθη χαί αύθις είς τήν 

Άχαϊκήν συμμαχίαν, ήτις ήδη καί αΰτη έφαίνετο μετριοπαθής καί συ

νέδραμε νά καταπαύσωσιν αί στάσεις έν Σπάρτη, ύπό τόν δρον τής 
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οριστικής επανόδου είς τήν πόλιν τών φυγάδων εκείνων έκ τών αρχαί

ων φυγάδων, όσοι δέν έδείχθησαν αγνώμονες είς τους Αχαιούς, άλλα 

καί τής διηνεχοΰς εξορίας τών τά εναντία πραξάντων. Άλλ' ή φυγα-

δευσις τών ολίγων τούτων δέν ετύγχανε τής επιδοκιμασίας πάντων 

τών Αχαιών. Έ ν γνώσει δέ ό'ντες οί φυγάδες τής περί εαυτών διχο

γνωμίας ταύτης άπετάθησαν προς τήν Ρωμαϊκήν σύγκλητον. Επειδή 

δέ αΰτη πεπεισμένη πλέον περί τής ανάγκης τής δραστηριωτερας επεμ

βάσεως είς τά ελληνικά πράγματα καί υποκινούμενη υπό τών φρονούντων 

τά τών Ρωμαίων Αχαιών, μόνον άφορμήν έζήτει δπως διατάραξη τήν 

διά τής πολιτείας τοΰ Λυκόρτα εύημεροΰσαν Άχαϊκήν συμπολιτείαν 

καί σύγχυση έκ νέου τά κατ' αυτήν, τό σκανδαλώδες τοΰτο ζήτημα 

υπήρξε λίαν εύπρόσδεκτον είς τους Ρωμαίους. 

Ή Ρώμη λοιπόν εξέφρασε τφ 182 π. Χ. είς τους Αχαιούς τήν έπι

θυμίαν τής είς τήν πατρίδα επιστροφής τών Αακεδαιμονιο^ν φυγά

δων, χαί δέν είσηκούσθη μέν ή εύγή αΰτη, άλλα τής Ρώμης έπιμ,ε-

νούσης, τό ζήτημα εισήχθη τφ 180 π. Χ. είς τήν σύνοΒον τών Αχαι

ών. Έχεί δέ κατεφάνη ή άντίθεσις τών δύο Αχαϊκών φατριών, διότι 

δ μέν Λυκόρτας ίσχυρίσθη δτι οί Ρο)μαίοι παρακαλούμενοι δέν θά έπι-

μείνωσιν είς άπαίτησιν έπιφέρουσαν αίσχύνην καί βλαβην είς τους 

Αχαιούς, οίτινες δέν δύνανται νά πειθαρχήσωσιν είς την έντολήν τής 

συγκλήτου χωρίς νά παραβώσι τάς στήλας, τους όρχους, τους νομούς 

τους συνέχοντας τήν κοινήν συμπολιτείαν. Οί δέ αντίθετοι, οί περί τον 

στρατηγόν .Υπέρβατον καί τόν Καλλικράτην, παρήνουν πλήρη ύποτα-

γ·ην είς τά γραφόμενα τής Ρώμης λέγοντες οτι ούτε νόμοι ούτε συνθήκαι 

ήσαν έπιβλητικώτερα τή^ προσταγής εκείνης. Τοιαύτης δέ ούσης τής 

άντιλογίας απεφάσισαν οί Άγαιοί νά στείλωσιν εί<: Ρώιχην πρεσβευτάο 

δπως έχθέσωσιν είς αυτήν τά ύπό τοΰ Λυκόρτα λεχθέντα καί εστά

λησαν τρείς, ων επισημότατος Καλλικράτης έκ Αεοντίου τής Αχαΐας· 

Πρεσβεία τών Αχαιών εές Ι»ώμ»ιν 

Οί πρέσβεις λοιπόν τών Αχαιών είχον έντολήν ώρισμένην παρά 

τής Συνόδου. Ό Καλλικράτης δ'μως παρέβη τήν έντολήν ταύτην άναι-

σχύντως, τοΰτο μόνον έπιδιώξας, πώς νά γίνη αρεστός είς τους ισχυ

ρούς τής Ρώμης καί νά στηρίξη έπί τής φιλίας αυτών ίδίαν αρχήν, 

αδιαφορών άν έπετάχυνε τήν ύποδούλωσιν τής Ελλάδος καί ήξιοΰτο 

τής επωνυμίας τοΰ προδότου. Είσελθών δέ είς τήν Σύγκλητον ουδέν 

άλλο έ'πραξεν ή νά δμολογήση τήν διαίρεσιν τών Αχαιών καί νά προ-
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τρέψη τους Ρωμαίους δ'πως ύποστηρίξωσι χάριν τοΰ ιδίου έαυτοΰ συμ

φέροντος τους ιδίους φίλους διά φανερού δείγματος συμπάθειας προς 

αύτους άποσπώντες τόν λαόν άπ' εκείνων, οίτινες ύπερείλάνοντο τών 

νόμων καί τών συνθηκών. Ή δέ Σύγκλητος, ώς ήτο επόμενον, έπείσθη 

είς τά διδάγματα τοΰ Καλλικράτους καί τήν μεν αίτησιν τών φυγάδων 

υπεστήριξε πάση δυνάμει θέλουσα νά σύντριψη τους Αχαιούς, εις οε 

τόν Καλλικράτπν Ιδωκε τό άριστον τής εύνοίας πιστοποιητικόν, εύχη-

θείσα έν ταίς προς τους Αχαιούς προσταγαίς αυτής νά είναι άπαντες 

οί έν ταίς Έλληνικαίς πόλεσι πολιτευόμενοι ώς εκείνος. Ά π ' εκείνης 

δέ πλέον τής ημέρας επέρχεται πλήρης πράγματι καί τελεία παρακμή 

τής Αχαϊκής συμπολιτείας, τής μέν συγκλήτου προστατευούσης συ

στηματικώς τους συνηγορούντας υπέρ τών διαταγών αυτής καί τα-

πεινούσας τους αντιλέγοντας, τοΰ δέ Καλλικράτους, τοΰ είσηγ·ητοΰ 

τής προδοσίας ταύτης ζώντος δι' αυτής καί χάριν αύτ·ής. Ή δέ κατά-

πτωσις αΰτη τών πνευμάτων ώδήγησε κατά τάς αρχαιρεσίας τοΰ επο

μένου έτους (170 π. Χ.) είς τήν έκλογήν τοΰ Καλλικράτους ώς στρα

τηγοΰ, ήτις ουδέν άλλο πλέον έσήμαινε παρά τήν παράδοσιν τής Αχα

ΐας είς τήν Ρώμην. 

Ό προδότης Κ,αλλί'^^ράτης 

"Εκτοτε δέ δυνάμεθα νά είπωμεν δ προδότης ούτος Καλλικράτης 

είναι έπι έτη δ'λα δ διέπων τάς τύχας τής συμπολιτείας, ήτις σχεδόν 

όεν έχει ίστορίαν. Καί δέν εκλείπει μέν εντελώς ή άντίδρασις τών αν

τίπαλων, άλλ' ή ίσχύς αυτών είναι τόσον μικρά ώστε δ μέν Λυκόρτας 

έφ' δσον έζη συνεβούλευε τήν ουδετερότητα, οί δέ Αχαιοί δέν ώκνησαν 

νά ψηφίσωσι ττν σύμπραξιν μετά τών Ρωμαίων. Αυτός δέ δ Πολύβιος, 

ό υίός τοΰ Λυκόρτα εκλεχθείς ίππαρχος τών Αχαιών έλαβε τήν έντο

λήν νά προσφέρη είς τόν ΰπατον Μάρκιον τφ 169 π. Χ. τάς υπηρεσίας 

τής συμπολιτείας, έν φ συγχρόνως έν 'Ιλλυρίοι δ "Αππιος Κλαύδιος 

ανέμενε τήν άποστολήν πεντακισχιλίων Αχαιών επικούρων. Άλλ' ό 

Μαρκιος άφ' ενός έξ άγερωχείας καί φιλυπόπτου έφεκτικότητος, άφ' 

έτερου δέ έκ διπλωματικής πονηρίας κατώρθωσε νά άναστείλη πάσαν 

είς τον κατά τοΰ βασιλέως τής Μακεδονίας Περσέως πόλεμον συμμε-

τοχήν τών Αχαιών, ή δέ Μακεδονία καί Ιλλυρία έ'πεσον άνευ τής 

συμπράξεως αυτών. 

Μετά δέ τήν έν Πύδνίΐι ήτταν του Περσέως άρχεται τό οεύτερον 

στάδιον τής προδοσίας τοΰ Καλλικράτους· Έ ν φ δέ ή ύπ' εκείνου καί 
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τών περί αυτόν αγομένη καί φερομένη Άχαια είχε περιστή είς τοιού

το σημείον ταπεινώσεως ώστε είς ημέρας αγώνος, δ'στις ήδύνατο νά 

άποβή εθνικός, νά άποκαρτερήσωσι καί αυτοί οί αρχηγοί τής έΟνι-

•λής φατρίας, έν φ δέ οί Αχαιοί είχον πολιτευθή ούτως ώστε πάς άλ

λος πλην τών Ρωμαίων, ήδύνατο νά έ'χη παράπονα κατ' αυτών, ό Καλ-

Λικράτης παρ' δ'λα ταύτα δέν ήσχύνθη έν ταίς ήμέραις τής φοβέρας 

διώξεως τών άνά τήν Ελλάδα έχθρων τής Ρώμης νά γίνη καταδότης. 

Καί παρίστανε λοιπόν ώς υπόπτους εκείνους, τών δποίων μόνον έγκλη

μα ήτο δ'τι συμπαθούντες κρυφίως προς τόν "Ελληνα Περσέα καί τόν 

αγώνα αύτοϋ προσέκρουον είς τά συμφέροντα τών προδοτών καί ώς 

τοιοΰτοι έ'πρεπε νά έκλίπωσιν έκ τοϋ μέσου. Ό Καλλικράτης λοιπόν 

παρουσίασε τόν τοιοΰτον κατάλογον είς τους Ρωμαίους. Καί δέν ήσαν 

δύο, ούτε τρείς ούτε δέκα, άλλ' υπέρ τους χιλίους άνδρας έκ τών έπι-

;φανεστάτων καί τιμιωτάτων τής δημοκρατικής φατρίας, αί κορυφαί 

δηλαδή τής Αχαϊκής συμπολιτείας. 

Απεσταλμένοι δέ τής Ρωμαϊκής συγκλήτου παραστάντες είς τήν 

σύνοΒον τών Άχα·'> ν, άπήγγειλαν τήν κατηγορία; δτι επιφανέστατοι 

Αχαιοί είχον υποστηρίξει τόν Περσέα διά χρημάτων καί άλλως καί 

άπήτησαν τήν είς θάνατον καταδίκην αυτών ύπό τής συνόδου. Ερωτη

θέντες δέ τίνες ·ήσαν κατ' Ονομα ούτοι, είπον δτι κίντε:, οι χατά τήν διάρ-

κειαν τοΰ προς τό- Περσέα πολέμου προστάντες τ'')/ΐ\χ^αιών άνόρες ήσαν 

ύποπτοι είς τους Ρωμαίους. Τότε δέ είς έκ τών κατά τόν τότε χρόνον 

στρατηγησάντων, ό Ξένων, είπεν δ'τι καί αυτός υπήρξε στρατηγός τών 

Αχαιών, άλλ' δ'τι ουδέν έ'χει πράξει υπέρ τοΰ Περσέως καί ουδέν κατά 

τών Ρωμαίων, τήν δέ άλήθειαν αυτήν τών λόγων του δύναται νά άπο

δείξη έν τή συνόδφ τών Αχαιών καί έν αυτή τή Ρώμη. Τούτο δέ ήρ-

κεσεν είς τους αποστόλους τής συγκλήτου καί μετ' ολίγον οι έκ τοΰ χα-

-αλόγου τοΰ Καλλι^ράτους τιγοντο προς τήν Ίτζλιαν οήθεν δπ.ος άπο-

λογηθώσιν, άλλα πράγματι δ'πως άποστερουμένη αυτών μείνη ακέφα

λος ή Πελοπόννησος. Μεταξύ δέ αυτών ήσαν δ "Αρχων, δ Ξένων, δ 

Στράτιος, δ Πολύβιος. 'Αλλά μετά τήν είς Ίταλίαν άφιξίν των μάτ·ην 

παρεκάλουν οί εξόριστοι καί μάτην έζήτουν δι' επανειλημμένων πρεσ

βειών οί Αχαιοί τήν έκδίκασιν τής εναντίον αυτών καταγγελίας. 'ΡΙ 

Ρώμη έμενε κωφή είς τάς παρακλήσεις έπί δέκα επτά δ'λα έ'τη χαί οί 

φυγάδες αφέθησαν άκριτοι κατά τό διάστημα αυτό καί έφυλάσσοντο 

άνά τάς πόλεις τής Τυρρηνίας, άπαγορευομένης είς αυτούς επί ποινή 

θανάτου τής αναχωρήσεως. 
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Ό Πολύβιος έν Ι»ώμγι 

Είς μόνον έ'τυχε τής εξαιρετικής αδείας νά ζήση έν Ρώμη, και μά

λιστα έν τιμή, ό Πολύβιος δ ιστορικός. Ούτος δέ δ υίός_τοΰ Λυκόρτα 

καί θαυμαστής τοΰ Φιλοποίμενος φίλος έν τφ οίκφ τοΰ Αίμυλίου Παύλου 

και τών Σκιπιώνων είχε τήν εύκαιρίαν νά γνωρίση έκ τοϋ σύνεγγυς 

τήν Ρώμην έκείνην, τής οποίας έφο&είτο τήν έπί τής Ελλάδος σκιάν 

δ πατήρ του χαί δ μέγας αύτοϋ συμπολίτης Φιλοποίμην Ό δέ κατ' 

ολίγον έν τή ψυχή αύτοΰ γεννώμενος θαυμασμός τών στρατιωτικών 

αρετών χαί τής πολιτικής πείρας καί συνέσεως τών έπί τής δημοκρα

τίας έδραζομένων αριστοκρατικών οίκων τής Ρώμης καί ή παρατη

ρούμενη άντίθεσις προς τήν έξηυτελισμένην Ελλάδα, ήτις έν μεγίστη 

διχονοιςι προέβαινε μέχρι προδοσίας, έπεισαν αυτόν περί τής αναπόφευ

κτου τύχης τής πατρίδος του. 

"Ηρχισε λοιπόν δ φιλόπατρις Μεγαλοπολίτης νά σκέπτηται φιλο

σόφων ουχί περί τής αμύνης άπό τοΰ μοιραίου κακού, άλλα περί τής 

πραγματικής καί ιστορικής δικαιολογίας λησμονών δτι ύπήρξεν ίππαρ

χος τών Αχαιών καί παρασκευαζόμενος νά γίνη ιστορικός τής καθό

λου χαί συλλήβδην οικονομίας τών γεγονότων, τά δποία ώδήγησαν εί̂  

τήν παντοκρατορίαν τών Ρωμαίων. Ή δέ μέλλουσα αύτοϋ μετά τό 

μοιραίον τέλος διαγωγή έμελλε νά δείξη δτι δ Πολύβιος γενόμενος 

φίλος τών Ρωμαίων μάλλον έξ εκτιμήσεως, ουδαμώς άπέβαλε 

τήν προς τήν πατρίδα άγάπην, τήν δποίαν είχε λακτίσει δ Καλλικρά-

της άγαπήσας τους Ρωμαίους έκ συμφέροντος. Διά τοΰτο περί μέν τοΰ 

Πολυβίου δικαίως είπον οί "Ελληνες ιδρύοντες ανδριάντα αύτοΰ δτι 

συμμαχήσας μετά τών Ρωμαίων κατηύνασε τήν κατά τών Ελλήνων 

όργήν των καί δτι ή Ελλάς έν τή πτώσει της είς εκείνον μόνον εύρε 

καταφυγήν, τόν δέ Καλλικράτην χαί είς αύτο τό ΰψος τής δυνάμεως 

του παρηκολούθει τό κοινόν μίσος καί τό Ονομα αύτοΰ ύπεδέχοντο κατά 

τάς κοινάς πανηγύρεις τών Ελλήνων συριγμοί καί χλευασμοί καί τά 

παιδάρια κατά τάς οδούς επιστρέφοντα έκ τοΰ σχολείου άπεκάλουν 

αυτόν χατά πρόσωπον προδότην. Άλλ' ή Ελλάς δέν θά ήτο οΰτω δυσ

τυχής άν οί μαθητεύοντες παίδες τσαν όλιγώτερον θρασείς καί ιταμοί, 

01 οε ανορες ολιγοηερον προοοται. 

Ή επάνοδος τών έζορίστων 

Μετά τάς προηγηθείσας απόπειρας τών Αχαιών δπως έπιτραπή 

υπό τών Ρωμαίων ή είς τάς πατρίδας χάθοΒος τών εξόριστων χατώρ-
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θωσε τοΰτο δ Πολύβιος διά τών έν Ρώμη ίσχυρών αύτοΰ φίλων. Εδόθη 

λοιπόν τφ 150 π. Χ. ή άδεια τής επανόδου μετά δέκα επτά έ'τη άπό 

τής ημέρας τοΰ έξορισμοΰ, άλλα μόνον τριακόσιοι είχον απομείνει τών 

λοιπών εκλιπόντων ενεχα τοΰ γήρατος χαί τών έν τή έξορίςι ταλαι

πωριών καί στερήσεων. Επιστρέφοντες δέ οί εξόριστοι ευρον τήν μέν 

Άχαϊκήν συμμαχίαν παραλελυμένην, τήν δέ Πελοπόννησον έν φοβε

ροί έχπτώσει. Ή δέ έπί μακρά έ'τη απουσία τών επιφανέστατων χαί 

τιμιωτάτων πολιτών είχεν όλεθρίας συνεπείας. Διότι οχι μόνον ή πολι

τική διοίχησις είχε παραδοθή είς χείρας τών ανικάνων καί τών προ

δοτών καί έμεινεν άποπνιγμένη καί βωβή πάσα άντίδρασις κατά τών 

Ρωμαίων, άλλα χαί ή ελληνική κοινωνία έ'πασχεν, έπει'δή άπελύθη

σαν αχαλίνωτα τά πάθη καί τά μίση καί εξέλιπε πάσα κοινωνική ισορ

ροπία, άφ' ενός μέν σχηματιζόμενων μεγάλων κτηματικών περιουσιών, 

διά τών δποίων άπερροφώντο τά μικρά χτήματα, άφ' έτερου δέ διότι 

έπήρχετο ακατάσχετος άντίδρασις τών πενήτων καί οφειλετών κατά 

τών πλουσίων. 

'Εηάνοδος τοί! Πολυβίου εές Ρώμην 

Άφ' ού τοιαύτη ήτο ή κατάστασις τής Πελοπ. έν έ'τει 150 π. Χ. εί

ναι κρίμα οτι δ μετά τών εξόριστων έπιστρέψας Πολύβιος, Οστις ήδύ

νατο μετ' επιτυχίας νά άναλάβη τήν διοίκησιν τών πραγμάτων τής 

αχαϊκής συμπολιτείας, δέν απεφάσισε νά παραμείνη έν Ελλάδι, άλλ' 

άνεχώρησε πάλιν προς τους Ρωμαίους. Διότι τό φιλοσοφικόν πνεΰμα 

τοΰ υίοΰ τοΰ Λυκόρτα δέν διελάνθανεν ή μέλλουσα ή άφευκτος προσε

χής πτώσις τής Ελλάδος καί προετίμησεν άντι νά παραδ-τή είς ταύ

την τήν ταπείνωσιν, νά παράσχη τάς υπηρεσίας αύτοΰ είς τους Ρω

μαίους, αναλαμβάνοντας τόν όριστικόν κατά τής Καρχηδόνος αγώνα 

καί νά γίνη διά των υπηρεσιών του τούτων άξιος δ'πως άκουσθή ή φωνή 

του κατά τήν διοργάνο̂ σιν τής Ελλάδος ύπό τών μελλόντων νικητών 

«ύτής. 

'Αλλά καί παρά τήν άποχώρησιν τοΰ Πολυβίου φυσικόν ήτο δτι 

•ή χάθοΒος τών λοιπών φυγάδων έμελλε νά έπιφέρη κίνησιν έν Πελο

ποννήσφ καί νέαν άντίδρασιν κατά τών Ρωμαίων, τους οποίους έμίσουν 

οί έπί πολλά έ'τη ύπ' αυτών καθειργμένοι είς τάς διαφόρους πόλεις τής 

Ιταλίας. "Ανευ δέ δυσχερειών ή διοίκησις τών τής συμμαχίας πραγ

μάτων περιήλθεν είς τους ισχυρότερους τών έπιστρεψάντων εξόριστων. 

Άλλα τότε κατεφάνη δυστυχώς οτι οί τοιούτοι δέν ήσαν άνδρες δυ-
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ναμενοι νά ύψωθώσι μέχρι τών περιστάσεων εκείνων, δ'τι δέ ήσαν έστε

ρημένοι τών πολιτικών καί στρατιωτικών εκείνων αρετών, τών οποί

ων είχε χρείαν ή Ελλάς δ'πως άν μή νικήση, τουλάχιστον νά πεση 

αξιοπρεπώς καί δ'τι ακόμη δέν είχον τό ηθικόν εκείνο αξίωμα, το οποί

ον παρέχει αίγλην τινά καί είς αύτ-ήν τήν ήτταν. Πολιτική δέ απε

ρισκεψία καί δημεγερτική διαγωγή μεγάλα προσχήματα καί τίμια 

ονόματα καλύπτοντα ώς έπί το πλείστον τήν έπιδίωξιν ταπεινών συμ

φερόντων καί φιλοκέρδειας είναι πλην μικρών εξαιρέσεων τά συνήθη 

χαρακτηριστικά τής πολιτείας τών δημαγωγών, οϊτινες προέστησαν 

τής Αχαϊκής συμπολιτείας κατά τά τελευταία αυτής έ'τη, τά δποία 

υπήρξαν καί τά τελευταία έ'τη τής Ελληνικής ελευθερίας. 

Ά ν οί ύστατοι πολιτικοί τών Αχαιών είχον τό ευρύ πολιτικον 

πνεΰμα τοΰ Πύρρου ή τοΰ Αντιγόνου ή καί αύτοΰ τοΰ Φιλίππου Ε' καί 

Άντιόχου τού μεγάλου ή τουλάχιστον τήν αληθή φιλοπατρίαν τοΰ Φι

λοποίμενος καί τοΰ Λυκόρτα δέν είναι εντελώς άπίθανον δτι ήδύνατο 

νά σωθή ή συμμαχία καί μετ' αυτής ή Ελλάς. Διότι, καθ' οΰς χρό

νους ή άρτιπαγής Ρωμαϊκή δύναμις διέτρεχε νέους καί μεγάλους κιν

δύνους έκ τής πατριωτικής αντιδράσεως έν Ίσπανίοι καί Αφρική, ήδύ

ναντο οί Αχαιοί νά περιπλέξωσι τους Ρωμαίους καί έν Ελλάδι είς 

αγώνα έπικίνδυνον καί ίσως νικηφόρον, άν υπήρχε σύνεσις καί ομόνοια 

μεταξύ τών Ελλήνων, τουλάχιστον δέ μεταξύ τών Αχαιών. Καί ή 

μέν έ'λλειψις τών αγαθών τούτων έγένετο αίτία αντί τής νίκης νά φθά-

σωσιν είς τήν πτώσιν. "Οτι δέ άγων γινόμενος ύπό τοιούτους δρους 

τιΒύνατο νά είναι Ολως διάφορος τού άτυχους εκείνου, είς τόν οποίον 

ένέπλεξαν τήν Ελλάδα οί στρατηγοί τών Αχαιών δεικνύουσιν επαρ

κώς αί δυσχέρειαι, τάς δποίας απήντησαν οί Ρωμαίοι προς κατανίκη-

σιν τής έν έ'τει 149 π. Χ. έκραγείσης έν Μακεδονίίΐι αποστασίας, τήν 

οποίαν κατέβαλεν δ αποσταλείς στρατηγός τών Ρωμαίων Κόϊντος 

Καικίλιος Μέτελλος, δστις καί ε'νεκα τούτου έπεκλήθη Μ α κ ε δ ο ν ι 

κ ό ς κατά τό έαρ 148 μ. Χ. 

'Π ηαραμονή τ̂ ς καταατροφ^ς 

Κατά τό αυτό εκείνο έτος χατά τό οποίον επέστρεψαν έξ Ιταλίας 

οί εξόριστοι Αχαιοί, εξερράγη μεταξύ τών Αθηναίων καί τών κατοί

κων τοϋ Ώροπού, οϊτινες μ-άλιστα πρό ολίγων ετών είχον συμβιβασθή 

διά τής συμβάσεως τής Ρώμης, νέα έ'ρις, τής οποίας τά επακόλουθα 

υπήρξαν ολέθρια διά τήν Άχαϊκήν συμπολιτείαν. Διότι δ στρατηγός 

τής συμπολιτείας Μενακλείδας κληθείς ύπό τών Ώροπίων είς βοή-



ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.—Ύπό Π. Χ. ΔΟΤΚΑ 293 

θειαν έπί αμοιβή χρηματική καί μή καταστήσας συμμέτοχον αυτής, 

καθ' ά ύπεσχέθη, τόν Καλλικράτην, όστις είχεν ενεργήσει είς τήν παρά 

τών Αχαιών άποστολήν τής ζητηθείσης επικουρίας, κατηγορήθη ύπ' 

αύτοϋ μετά τήν κατάθεσιν τής στρατηγίας ώς ένεργήσας ποτέ έν Ρώ

μη προδοτικώς καί αποπειραθείς νά απόσπαση άπό την συμμαχίαν την 

πατρίδα του Σπάρτην. Ό δέ Μεναλκίδας έσπευσε νά εξαγόραση δια 

τριών ταλάντων τήν ύποστήριξιν τοΰ διαδόχου του Διαίου, όστις εί

χεν έκλεγή τφ 149 π. Χ. στρατηγός τών Αχαιών. Άλλ' ή οργή τών* 

Αχαιών έπί τή αισχρά δωροδοκίςι έχώρισεν έκ νέου τόν δεκάσαντα καί 

τόν δωροδόκον καί μετ' ολίγον τά τρία άνομα εκείνα τάλαντα εγένοντο 

αφορμή νέας αδιεξόδου έριδος μεταξύ Σπάρτης καί τής Αχαϊκής συμ

πολιτείας, ή δποία έπί τής στρατηγίας τοΰ διαδόχου τοΰ Διαίου, τοΰ 

Δαμιοκρίτου 148 π. Χ., ώδήγησε παρ' δλην τήν προς τους Σπαρτιάτας 

έπιδειχθείσαν εύνοιαν ύπό τών Ρωμαίων, είς τήν κήρυξιν πολέμου τών 

Αχαιών χατά τών Λακεδαιμονίων. Χίλιοι Σπαρτιάται έπεσαν έν τή 

συγκροτηθείση μάχη καί μόνον ή Σπάρτη δέν έκυριεύθη έν φ εύκολος 

ήτο ή άλωσις αυτής. Ή άνικανότης δέ του Δαμοκρίτου έτιμωρήθη 

ύπό τών Αχαιών διά καταδίκης είς πληρωμήν πεντήκοντα ταλάντων, 

•ήτις ήνάγκασεν αυτόν νά φύγη έκ τής Πελοποννήσου. 

Ό διάδοχος δέ τοΰ Δαμοκρίτου Δίαιος, 147 π. Χ., ύπεσχέθη μέν προς 

τόν Μέτελλον τήν παΰσιν τοΰ προς τους Σπαρτιάτας πολέμου, άλλ 

όμως δέν έλειψαν άμοιβαίαι μεταξύ Σπαρτιατών καί Αχαιών αντεγ

κλήσεις καί δηώσεις τής χώρας τών αντιπάλων. 

Έν τούτοις δέ οί Ρωμαίοι δέν είχον παύσει παρακολουθούντες έ'κ 

τε τής Ρώμης καί τής Μακεδονίας τήν νέαν ταύτην έ'ριν τών Σπαρ

τιατών καί Αχαιών, ή δποία ένεκα τών παλαιών συμπαθειών ήδη προς 

τήν Σπάρτην έδιδε νέαν άφορμήν είς αυτούς αναμείξεως είς τά τής 

Πελοποννήσου καί εύπρόσδεκτον άφετηρίαν προς κατάπνιξιν τής Α

χαϊκής συμμαχίας. Έπιστάντος δέ τοΰ έαρος τοΰ 147 π. Χ. έ'φθασεν 

είς τήν Κόρινθον πρεσβεία τής Ρωμαϊκής συγκλήτου, τής δποίας προ

ΐστατο ό Αυρήλιος Όρέστης. Συνελθούσης δέ είς Κόρινθον τής συνό

δου τών Αχαιών άνήγγειλεν είς αυτούς δ τραχύς καί αγέρωχος απε

σταλμένος δτι ή Σύγκληρος θεωρεί πρέπον νά μή άνήκωσι πλέον είς 

τ-ήν συμμαχίαν ή Σπάρτη χαί ή Κόρινθος χαί ή προς Οίτη Ηράκλεια, 

τό "Αργός καί δ Αρκαδικός 'Ορχομενός, αί κυριώτεραι δηλαδή τών 

πόλεων δσαι δέν ήσαν αυτόχρημα άχαϊκαί χαί είχον προσαρτηθή είς 

τήν συμμαχίαν άπό τοΰ δευτέρου πολέμου τών Ρωμαίων προς τους 

Μακεδόνας. 
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Η άπαίτησις αΰτη τής συγκλήτου, διά τής δποίας ή Άχαϊκη 

συμπολιτεία έταπεινοΰτο καί έξησθενίζετο περιριζομένη είς μόνην τήν 

Άχαΐαν, εξήγγειλε μόλις εξαγγελθείσα τήν όργήν καί θύελλαν άγα-

νακτ-ήσεως έν τή συνόδφ ώστε οί άρχοντες τής συμπολιτείας χωρίς να 

άκροασθώσι μέχρι τέλους τους λόγους τών πρέσβεων έγκαταλιποντες 

τήν σύνοΒον έκάλεσαν τόν λαόν είς έκκλησίαν, είς τήν δποίαν μετά 

πολλής σφοδρότητος κατέκριναν τήν κρίσιν τής συγκλήτου. Έντεΰθεν 

δέ τά πλήθη έκμανέντα καί έν τή πεποιθήσει δτι τήν εύθύνην τής όλε

θρίας καταστάσεως έ'φερον μόνοι οί μισητοί Σπαρτιάται, έπέπεσον κα

τά τών έν Κορίνθφ ευρισκομένων Σπαρτιατών καί τών οπωσδήποτε 

συνδεομένων προς τήν Λακωνικήν διά τοΰ ονόματος αυτών ή τής ενδυ

μασίας συνελήφθησαν καί έκακοποιήθησαν, τινές δέ καί έφονεύθησαν· 

Καί αυτούς δέ τους Ρωμαίους πρέσβεις έν τή μανία των δέν έσεβάσθη

σαν καί αυτός δ Όρέστης περιΰβρίσθη χαί ήναγκάσθη νά έπιστρέψη 

είς Ίταλίαν έ'μπλεως άγανακτήσεως διότι παρεβιάσθη τό ύπό τοΰ δικαί

ου τών εθνών άπαραβίαστον καί ήγιασμένον αξίωμα τοΰ πρέσβεως (12). 

Τά συμβεβηκότα δέ ταϋτα δ Όρέστης είχεν εκθέσει έν Ρώμη λίαν 

ύπερβολικώς καί αυστηρότατα καί ύπεστήριξεν οτι ή έξύβρισις τών 

πρέσβεων έ'πρεπε νά θεωρηθή ώς έκ κακόβουλου προνοίας κακούργημα 

καί σφόδρα είχε παροργίσει τήν σύγκλητον τής Ρώμης. Καί δέί̂ ; εκήρυξε 

μέν ευθύς τόν πόλεμον ή σύγκλητος, άλλ' έπεμψε νέους πρέσβεις έν 

πνεύματι πραότητος νά διαπραγματευθώσι προς τους Αχαιούς μή θέ

λουσα ακόμη νά έ'λθη είς φανεράν ρήξιν άπησχολημένη είς πολέμους 

έν Ισπανία καί Αφρική προς τους Καρχηδονίους. Ή δευτέρα δέ αΰτη 

πρεσβεία απεστάλη ύπό τόν Σέξτον Ίούλιον Καίσαρα 147 π. Χ· Αί 

απαιτήσεις τών Ρωμαίων ήσαν μετριοπαθείς καί ώς μιόνη ίκανοποίη-

σις διά τάς έν Κορίνθφ σκηνάς έζητήθη ή παράδοσις τών ενόχων. Κυ

ρίως δέ παρεκαλεσαν οί πρέσβεις να παύσωσιν αί προς τους Ρωμαίους 

καί προς τους Λακεδαιμονίους άδικίαι καί αντεγκλήσεις. Καί οί μέν 

σωφρονοΰντες τών Αχαιών άπεδέχοντο τά λεγόμενα έντρεπόμενοι διά 

τά πεπραγμένα, άλλ' οί πλείστοι παροξυνόμενοι ύπό τοΰ Διαίου καί 

Κριτολάου, δ'στις εξελέγη στρατηγός τής συμπολιτείας κατά τό 146 

π. Χ., προσέτι δέ καί ύπό τών περί αυτούς, οίτινες κατά Πολύβιον 

«καθ' δ'λα καί συλλήβδην παρέπαιον τοίς λογισμοίς» ύπό κενών ελπί

δων ούτοι θρασυνόμενοι ένέπαιζον τους πρέσβεις παραπέμποντες αυτούς 

(12) Παυσ. 7,14,2 καΐ Πολΰβ. 68,1,6. 
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άπό πόλεως είς πόλιν χαί άπό συνεδρίου είς συνέδριον, συμπεριεφέρ-

θησαν δέ έν τή συνόδφ τής συμπολιτείας τοσοΰτον βαναύσως, ώστε 

δ όχλος μέχρι μανίας χαί αύθις έξωργισμένος διέκοψε μετ' αγρίων 

φωνών τους λόγους τών πρέσβεων καί έξεδίωξαν τούτους άπό τής 

συνόδου μετά παντοίων χλευασμών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'. 

πόλεμος ' Λχαιών και Ι·ωμαίων 

Οί Αχαιοί περιφρονοΰντες τάς επιεικείς προτάσεις τών Ρωμαί

ων, έμπαίζοντες καί έξυβρίζοντες τους πρέσβεις αυτών δέν ήδύναντο 

πλέον νά ύποχωρήσωσι. Κακοί υπολογισμοί καί κακώς εννοούμενη 

ίφιλοτιμία ώθουν τόν τότε προϊστάμενον τής αχαϊκής συμπολιτείας 

στρατηγόν Κριτόλαον είς τά έσχατα τών μέτρων. Ούτος κατά τόν 

χειμώνα τοΰ 147 προς τά 146 μετήλθε πάν μέσον δ'πως έξερεθίση 

τά πλήθη κατά τών Ρωμαίων καί προσέλκυση περί εαυτόν τους Οχλους 

παραγγείλας μέν είς τους άρχοντας νά μή είσπράττωσι τά χρέη και 

νά μή καταδιώκωσι τους όφειλέτας, δελεάζων δέ διά τής καθ' ήμέ

ραν ρςιστώνης καί τής δημαγωγίας τό περί τοΰ μέλλοντος άφροντι-

στούν πλήθος. 

Είς τοιοΰτον δέ σημείον αδιεξόδου είχον φθάσει τά πράγματα οτε 

επήλθε τό έ'αρ τοΰ 146 π. Χ. Ή μέν Πελοπόννησος έμαίνετο κατά τής 

Σΐϊάρτης καί τής Ρώμης, είχον δέ ήδη τήν σύμπραξιν αυτών υποσχεθή 

οί Θηβαίοι καί οί Χαλκιδείς, έχοντες άφορμάς παραπόνων κατά τών 

Ρωμαίων. Έφαίνετο δέ πλέον επικείμενος δ πόλεμος, δ'τε δ Μέτελλος 

δστις καταστείλας τήν άποστασίαν τοΰ Άνδρίσκου έν Μακεδονία 

εύρίσκετο ακόμη εκεί διαρρυθμίζων τά κατ' αυτήν, απεφάσισε νά προβή 

είς τελευταίαν άπόπειραν συνδιαλλαγής. Παρέστησαν λοιπόν καί πά

λιν τών Ρωμαίων είς τήν σύνοΒον τών Αχαιών. Ά λ λ α τά πνεύματα 

ήσαν τοσοΰτον έξημμένα καί ή πόλις, έν τή δποία έγίνετο τό συνέδριον 

πλήρης ματαιοφροσύνης, ώστε ή πρεσβεία τοΰ Μετέλλου έ'τυχεν αί-

σχίστης υποδοχής. '^Ησαν δηλαδή συνηγμένοι οί Αχαιοί έν Κορίνθφ, 

πόλει βιομηχανική καί πλήρει εργαστηριακού καί βάναυσου Οχλου έμ-

φορουμένου τών δημαγωγικών ιδεών τοΰ Κριτολάου, εξάλλου δέ προς 

τους μεγάλους αύτοΰ λόγους καί τάς τολμηράς υποσχέσεις καί ουδέ 

ίδέαν καν 'έχοντος τής συνέσεως, τήν δποίαν άπήτουν αί περιστάσεις· 
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Όλίγοι μόνον -τσαν οί έπιδοκιμάζοντες τά λεγόμενα ύπό τών πρεσβευ

τών, τό δέ πλήθος έβόα, έκραύγαζεν, έθορύβει. Ό δέ Κριτόλαος αίσθα-

νόμενος δ'τι εκείνος ήτο δ ήρως τής θεατρικής εκείνης σκηνής κατεξα-

νίστατο μέν κατά τών άντιπολιτευομένο^ν, λαβών δέ τόν λογον έκηρυσ-

σεν δτιθέλει μέν τήν φιλίαν τών Ρωμαίων, άλλα δέν ανέχεται αύτους 

ώς δέσποτας καί παρώξυνε τους Οχλους λέγ(ϋν δ'τι, άν μέν είναι άνδρες 

δέν θά μείνωσιν έστερημένοι συμμάχων, άν δέ είναι ανδρόγυνοι θα πε-

ριπέσωσιν έξάπαντος είς κυρίους. Φορών δέ ούτοί τό προσωτείον πατρι-

ώτου καί ύποκρινόμενος τόν άτρομον προς πάσαν προσωπικών κίνδυνων 

προσβολήν, κατώρθωσε νά πείση δ'τι ήτο ήρως δυνάμενος νά δδηγήση 

είς νίκας καί δάφνας καί έν τοιαύτη άσυλλογίστφ πεποιθήσει ή συνε-

λευσις τρόπον τινά άπαντώσα είς τους χλευαζομένους τοΰ Μετέλλου 

πρεσβευτάς, έψήφισε τόν πόλεμον λόγφ μέν προς τους Λακεδαιμονίους, 

πράγματι δμως προς τους Ρωμαίους καί παρέδωκε τ·ήν πάσαν ίσχύν 

προς τόν Κριτόλαον περιβαλοΰσα αυτόν ούτως ειπείν διά μοναρχικής 

εξουσίας. Ό νέος ούτος δικτάτωρ είχε δείξει σαφώς διά τής μέχρι τοϋ

δε διαγωγής του, τής άσυνεσίας, τής έμπαθείας, δ'τι δέν ήτο άνήρ δυ

νάμενος νά καθοδήγηση τό κλυδωνιζόμενον σκάφος είς λιμένα σωτη

ρίας. Τό δέ πρώτον διάβημα τοΰ Κριτολάου μετά τήν ψήφισιν τοΰ πο

λέμου άνέδειξεν μέν άνώτερον εαυτού ώς προς τό θάρρος, άλλ' έπισης 

άσύνετον έν τή στρατηγία ώς καί έν τή πολιτική. Άντι δέ νά περιμενη 

τόν έχθρόν έν Πελοποννήσφ, ήτις ήδύνατο νά άντιτάξη καλώς ώργα-

νωμένης τής αμύνης τήν άντίστασιν τής απελπισίας, έτόλμησε να 

προ€τι έκτος τοϋ 'Ισθμοϋ δ'πως συνάντηση τους Ρωμαίους έν τή βορείφ 

Ελλάδι. 

Ό δέ στρατηγός, καθ' ου έπορεύετο, ήτο αυτός εκείνος δ Μέτελλος 

ό Μακεδόνικος, τοΰ οποίου τους πρεσβευτάς έξεδίο̂ ξε μετά χλεύης ή 

Ιν Κορίνθφ σύνοΒος τών Αχαιών. Είχε μεν ή Ρώμη ψηφίσει τόν πό

λεμον καί είχεν αναθέσει τά κατ' αυτόν είς τον έ'τερον τών υπάτων 

Λεύκιον Μόμμιον. Άλλ' επειδή ούτος ούδεμίαν είχε δείξει σπουδήν 

προς διεπεραίωσιν είς τήν Ελλάδα, δ Μέτελλος άμα τή αναγγελία 

τής άποφάσεο^ς τής Ρωμ,αϊκής συγκλήτου άνέπτυξεν εκτακτον δρα

στηριότητα έν Ελλάδι δ'πως, προλαμβάνων, εί δυνατόν, τόν διάδοχον 

στρατηγόν πρόσθεση νέας δάφνας είς τά Μακεδόνικα του τρόπαια. 

Έ κ πασών δέ τών πόλεων, τών οποίων ό πρέσβυς τών Ριομαίο^ν 

Αυρήλιος Όρέστης είχεν απαιτήσει παρά τών Αχαιών τήν έκ τής 

Αχαϊκής συμπολιτείας εξοΒον, μόνη μία, ή παρά τήν Οίτην Ηράκλεια 

είχε·̂ ί εκουσίως εκτελέσει τήν άπαίτησιν τών Ρωμαίων. Κατά ταύτης 
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Αοιπον τής άποστάτιδος πόλεως εστράφη έν τή προς βορράν πορείϋ̂ ι 

του προ τής προς τον Μέτελλον συναντήσεως δ ύπό τόν Κριτόλαον 

στρατός τών Αχαιών. 

"Ηδη δέ έπολιόρκει τους γενναίως άνθισταμένους Ήρακλεώτας 

ό Κριτόλαος μετά τών Βοιωτών καί τών Χαλκιδέων συμμάχων, δτε 

ήγγελθη αίφνης παρά τών κατασκόπων αύτοϋ, δ'τι δ Μέτελλος είχε 

6ιαβή τόν Σπερχειόν Ή φυγή δέ είς τήν δποίαν έτράπη τότε δ στρατη

γός τών Αχαιών λησμονήσας δ'τι εκεί πλησίον έκειτο τό στενόν τών 

Θερμοπυλών, δπου ή άμυνα ήτο τόσον εύκολος καί δ θάνατος τόσον 

ενΒοξος, έδείκνυε τόν αίσχρόν αύτοϋ χαρακτήρα καί τήν πλήρη αντί

θεσιν τών έ'ργων προς τους λόγους χαί τάς καυχήσεις. Δι«βΛί.ίνει λοι

πόν τάς Θερμοπύλας καί σπεύδει προς νότον άλλ' ολίγον πρό τής Λο-

κρικής Σκαρφείας οί περί τόν Μέτελλον καταφθάνουσι τους φεύγον

τας αρχομένου ήδη τού θέρους τοΰ 146 π. Χ. ΣυγΧροτηθείσης δέ άτα

κτου μάχης πολλοΧ μέν υπήρξαν οί έκ τών Αχαιών φονευθέντες, περί 

τους χιλίους δέ οί ζωγρηθέντες. Τόν δέ Κριτόλαον ούτε ζώντά τις 

είδε μετά τήν μάχην ούτε τό πτώμα του ευρέθη μεταξύ τών νεκρών 

καί δ θάνατος αύτοΰ έμεινε μυστηριώδης. Ά ρ ά γε είχεν δ καυχημα-

τίας τήν ύστάτην φιλοτιμίαν νά ριφθή είς τά τέλματα τής προς τή 

Οίτη θαλάσσης; 

Ή περί τήν Σκάρφειαν δέ συμφορά δέν ήτο ή μόνη τήν δποίαν υπέ

στησαν οί Αχαιοί. Χίλιοι μέν λογάδες Άρκάδες στελλόμενοι ώς έπί-

•κουροι τοΰ Κριτολάου δέν έπρόφθασαν νά ένωθώσι προς αυτόν, επιστρέ

φοντες δέ είς Πελοπόννησον μετά τήν ήτταν τοΰ στρατηγοΰ έσφάγη

σαν περί τήν Χαιρώνειαν ήττηθέντες ύπό τοΰ Μετέλλου. Οί δέ Πα-

τρείς καί οί μετ' αυτών περισωθέντες έκ τής έν Σκαρφεία πανωλεθρίας 

κατεστράφησαν κατά τήν Φωκίδα. Οί δέ Θηβαίοι έντρομοι καταλιπόν

τες τήν πόλιν έπί τή αναγγελία δ'τι δ Μέτελλος μετά τήν έν Χαι-

ρωνίοι νίκην του έβάδιζε κατ' αυτών έ'φευγον είς τάς άκρας τών όρέ-

£))ν φοβούμενοι τήν έκδίκησιν τών Ρωμαίων. Άλλ' δ Μέτελλος άνεκα-

λεσεν αυτούς προσενεχθείς μετά πολλής πραότητος προς την πόλιν 

καί αρκεσθείς είς τόν φόνον τοΰ μετά τών Αχαιών συμπράξαντος, τοΰ 

Πιθίου. 

Έ ν τούτοις δέ μετά τόν άφανισμόν τοΰ Κριτολάου κατά τά παρ' 

Άχαιοίς νόμιμα ή στρατηγία περιήλθε μέχρι τής εκλογής ύπό τής 

νέας συνόδου άλλου στρατηγού είς τόν Δίαιον, τοϋ οποίου γνωρίζομεν 

τόν βίαιον χαρακτήρα καί τόν ώνιον Ό Δίαιος λοιπόν παρέλαβεν αύθις 

τήν αρχήν, οτε ή Πελοπόννησος Ϊστατο εκ νέου έχπεπληγμένη πρ^ 
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τών κατορθωμάτων τού Μετέλλου. Καί οί μέν συνετώτεροι διέβλεπον 

τό αδύνατον τής έξακολουθήσεως τοΰ αγώνος, όστις ουδέν άλλο ήδύ

νατο νά προξενήση παρά καταστροφάς καί συμφοράς καί φοβέρα ήτο 

πανταχού ή σύγχυσις καί δ απελπισμός. Καί τίνες μέν έ'φευγον κατε-

πτοημένοι είς τά όρη, άλλοι δέ παρεσκευάζοντο νά παραδώσουν αλλή

λους είς τους Ρωμαίους ώς ύπάρξαντας εχθρούς αυτών, άλλοι δέ πα

ρουσιάζοντα μηνυταί καί κατήγοροι άνευ ουδεμιάς ανάγκης καί τίνες 

τέλος ηύτοκτόνουν παραβόλως δπως διαφύγωσι τά 'δεινά, τα δποία 

έβλεπον άπειλοΰντα τήν Ελλάδα. Ούτως εχόντων τών πραγμάτων 

δέν ήσαν άπαντες οί Αχαιοί πρόθυμοι νά έξακολουθήσωσι τόν αγώνα, 

υπήρξαν δέ καί τίνες τών επιφανών άποπειραθέντες νά έ'λθωσιν είς 

συνεννόησιν προς τόν Μέτελλον, όστις έφάνη πρόθυμος νά συνομολό

γηση είρήνην ύπό δρους επιεικείς. Ά λ λ ' ή ορμή τοΰ Διαίου χαί τών 

περί αυτόν ανέστειλε πάσαν άπόπειραν συμβιβασμού, διότι καλώς γι

νώσκοντες δτι αυτοί δέν ήδύναντο νά τύχωσι χάριτος παρά τών Ρω

μαίων έξώθουν τά πράγματα είς τό έσχατον, δημοκοποΰντες καί χα-

ριζόμενοι είς τους Οχλους καί ύποκρινόμενοι μέν τους εθνικούς ήρωας, 

άλλα κατ' άλήθειαν ουδέν άλλο πράττοντες ή νά έπισπεύδωσι τόν ολε

θρον διά τής ίδίας αυτών απρονοησίας. 

Τά δέ μέτρα, τά δποία έλαβεν δ Δίαιος δύνανται νά θεωρηθώσιν^ 

ώς επιτρεπόμενα έν ώρα έσχατου κινδύνου δταν συμπαρομαρτή ειλικρί

νεια, ομόνοια καί θέλησις πραγματική. Ά λ λ ' δταν άναλογισθή τις δ'τι 

τά μέτρα ταΰτα ελήφθησαν άνευ συστήματος, άνευ δικαιοσύνης καί 

ίσότητος, όφείλομεν νά δμολογήσωμεν δ'τι έστεροΰντο πάσης σοβαρό

τητας καί συνετέλουν μόνον είς αύξησιν τής συγχύσεως καί τής δυσα

ρέσκειας. 

Ό Δίαιος ενεργών τάς παρασκευάς έκ τοΰ "Αργούς έκάλεσεν είς 

τά δ'πλα πάντας τους Αχαιούς χαί ού μόνον τοΰτο, αλλά χαί έπέβαλεν 

είς πάσας τάς πόλεις τήν συμπλήρωσιν τών τάξεων τοΰ στρατοΰ διά 

τής απελευθερώσεως δούλων μέχρι δωδεκακισχιλίων. Άλλ' ήδη έν 

τή επιστρατεύσει ταύτη κατεφάνη ή έ'λλειψις συστήματος και δικαι

οσύνης έν ταίς ένεργείαις τοΰ Διαίου, επειδή εική χαί άνίσως διενεμή

θησαν είς τάς πόλεις τά βάρη τής νεοσυλλεξίας. Διετάχθη δέ ή συγ-

κέντρωσις τών ένοπλων έν Κορίνθφ, χωρίς ουδεμία άλλη νά ληφθή 

φροντίς περί τής προμηθείας τών αναγκαίων. Επειδή δέ τό ταμείον 

τής Συμπολιτείας έστερείτο χρημάτων, διετάχθησαν οί εύποροι, τους 

όποιους ούχι ολίγον είχε ζημιώσει ή άπελευθέρωσις τών είς τόν στρα

τόν καταταχθέντων δούλων, νά καταβάλωσι χρήματα, αί δέ γυναίκες 
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τών ευπόρων ήναγκάσθησαν νά συνεισφέρωσιν υπέρ τής γενικής ανάγ

κης, ήτις είχε τόσον άθλιον άντιπρόσωπον χαί προστάτην, τά χοσμ-η-

ματα αυτών. 

Έ κ δέ τών έν Κορίνθφ συλλεχθέντων στρατιωτών τετρακισχιλίων 

ύπό τόν Άλκαμένην εστάλησαν είς Μέγαρα, δπως παρακωλύσωσι τήν 

υπό τών Ρωμαίων διάβασιν τοΰ Ισθμού. Άλλ' δ Μέτελλος προχωρή-

σας είς νότον μετά τήν δριστικήν διαρρύθμισιντών έν Θήβαις πραγ

μάτων, ουδέ χάν άντίστασιν εύρε παρά τοΰ κομπορρήμονος, άλλα δει

λού, Αλκαμένους, δστις, οτε δ ρωμαϊκός στρατός έ'φθασε πλησίον τών 

Μεγάρων, έσπευσε παραυτίχα νά φύγη μετά τών περί αυτόν είς τό έν 

Κορίνθφ στρατόπεδον τών Αχαιών, άναγχάζων οΰτω τους εγκαταλε

λειμμένους Μεγαρείς νά παραδώσωσι τήν πόλιν είς τους Ρωμαίους 

αμαχητί. 

Ό Μέτελλος λοιπόν ήδη εύρίσκετο πρό τοΰ Ίσθμιοΰ καί ήδύνατο 

νά προχώρηση. Άλλ' αί νέαι προς τους φίλους τής ειρήνης διαπραγ-

μ,ατεύσεις, αί άποτυχοΰσαι ενεχα τής εναντιώσεως τοΰ Δικαίου, άνε-

χαίτισαν αυτόν κωλυώμενον πιθανώς έκ τών οδηγιών, τάς όποιας εί

χε λάβει έκ Ρώμης. Έ ν τοσούτφ δέ επήλθε τό φθινόπωρον τοΰ 146 

π· Χ. καθ' δ διαρρεούσης τής ενιαυσίου στρατηγίας τοΰ έν τφ μεταξύ 

αποθανόντος Κριτολάου, τόν οποίον ειχεν αντικαταστήσει δ Διαιος ώς 

προκάτοχος αύτοΰ, εμελλον πλέον νά γίνωσιν αί νέαι ύπό τών Αχαι

ών άρχαιρεσίαι καί ή σύνοΒος ανέδειξε καί πάλιν στρατηγόν τόν Δί

αιον. Ή δέ νέα αΰτη εκλογή ήτο ή έπικύρωσις τής μωράς πολιτείας 

τοΰ στρατηγοΰ τών Αχαιών, άπεθράσυνε δέ αυτόν έπί τοσοΰτον ώστε 

διενήργησε τήν έπί προδοσίςι καταδίκην τών μετά τοΰ Μετέλλου συ-

νενοηθέντων, σώζων άναισχύντως μόνον εκείνους, όσοι δι' άδράς προς 

αυτόν χρηματικής δωρεάς έξηγόραζον τήν ζωήν. Ή αποτυχία δέ τών 

τελευταίων διαπραγματεύσεων ήτο τό έ'σχατον στάδιον τής ενεργείας 

τοΰ Μετέλλου χαί ή Ρώμη εύρίσκετο πλέον ήναγκασμένη νά προχώρη

ση. Άλλ' ή δόξα τής άποπερατώσεως τοΰ πολέμου δέν έπεφυλάσσετο 

είς τόν Μέτελλον, διότι δ Μόμμιος έ'λαβε παρά τής ρωμαϊκής συγκλή

του τό κέλευσμα νά σπεύση είς τήν Ελλάδα. 

'Π αλωβις της Κ,ορίνθοΌ 

Ό Μόμμιος άπεβιβάσθη είς τήν Ελλάδα τελευτώντος τοΰ 146 

π. Χ. ακολουθούμενος ύπό μέρους μόνον του έν Ιταλία παρασκευαζο

μένου στρατοΰ, δστις έμελλε νά διαπεραιωθή είς Ελλάδα βραδύτερον. 

Άποπέμψας δε δ Μόμμιος είς τήν Μακεδονίαν τόν Μέτελλον χαί τήν 
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μετ' αύτοΰ δύναμιν άνέμενεν έν τφ Ίσθμφ τήν συγκέντρωσιν τής ύπα-

τικής αύτοΰ στρατιάς, ήτις ήθροίσθη κατ' ολίγον περί αυτόν. Ανήλθε 

δέ δ στρατός τοΰ Μομμίου είς ιππείς μέν τρισχιλίους καί πεντακόσιους, 

πεζών δέ χιλιάδες είκοσι τρείς, προσήλθον δέ καί Κρήτες τοξόται καί 

στρατιώται σταλέντες έκ Περγάμου ύπό Άτταλου τοΰ Β', Προς την 

τοιαύτην δέ στρατιάν ό Δίαιος ήδυνήθη νά άντιτάξη περί τους δέκα 

τρείς χιλιάδας δπλίτας καί εξακόσιους ιππείς, παρ' δ'λην τήν πυρετώ

δη ένέργειαν, διότι οί Αχαιοί δέν είχον πεποίθησιν είς τόν στρατηγόν 

των καί ή φιλοπατρία εκλείπει ύπό τήν πίεσιν τής τρομοκρατίας. 

"Ισταντο λοιπόν παρά τόν Ίσθμ-όν τής Κορίνθου αντιμέτωπα τά 

δύο στρατόπεδα, έκ τοΰ αγώνος τών οποίων έμελλε νά κριθή ή τύχ·ί) 

τής Ελλάδος· δ μέν στρατός τοΰ Μομμίου ήσκημένος καί πλήρης 

πεποιθήσεως είς τήν ίδίαν έαυτοΰ ύπεροχήν, οί δέ περί τόν Δίαιον 

ήθροισμένοι τρόπον τινά διά τής βίας καί έτοιμοι νά πανηγυρίσωσι 

μέν πάσαν εύχολον νίκην, νά έγκαταλίπωσι δέ έν πρώτη αποτυχία 

τόν αγώνα, υπέρ τοΰ οποίου έλειπε πάσα πεποίθησις καί πάς ενθου

σιασμός. 

Ο Μόμμιος είχε τάξει τήν προφυλακήν συνισταμένην έκ τών ξέ

νων επικούρων καί ολίγων Ιταλών έν αποστάσει δώδεκα σταδίων, 

ήτοι ημισείας περίπου ώρας, άπό τοϋ κυρίως στρατεύματος· Ά λ λ α 

•Ί] ενεχα αλαζονείας άπροφυλαξία τοϋ αποσπάσματος εκείνου προεκά

λεσε τήν κατ' αύτοΰ έπίθεσιν τών έν Κορίνθφ Αχαιών. Τό δέ αίφνί-

διον είς τήν έπίθεσιν ταύτην ύπήρξεν όλέθριον είς τήν προφυλακήν 

έκείνην τών Ρωμαίων, τών δποίων τινές μέν έφονεύθησαν, οί δέ πλεί

στοι κατεδιώχθησαν ύπό τών περί τόν Δίαιον μέχρι τοΰ στρατοπέδου 

τών Ρωμαίων. Πεντακόσιαι δέ ασπίδες τών φευγόντων έκυριεύθησαν 

ύπό τών Αχαιών. 

Ή ανέλπιστος αυτή νίκη ενεθάρρυνε τόν Δίαιον καί κατέστησεν 

αυτόν προκλητικόν. 'Τπερτιμών δέ τάς ίδίας δυνάμεις εξήλθε τών 

ασφαλών αύτοΰ χαρακωμάτο^ν καί προσεχώρησεν είς τόν μεταξύ τών 

στρατοπέδων χώρον, ό'ντα κοίλον. Μεταγενέστερος τις ρωμαίος συγ

γραφεύς, τοΰ οποίου τήν μ.αρτυρίαν διαφιλονικοΰσι πολλοΧ τών νεωτέ

ρων, καλεί τήν θέσιν ταύτην Λευκόπετραν. Ό δέ Μόμμιος ίδών τήν 

παρακεκινδυνευμένην ταύτην εξοΒον τοΰ Διαίου παρευθύς απέστειλε 

λάθρα τινάς τών ιππέων δ'πως έπέλθωσιν έκ πλαγίων κατά τοϋ εχ

θρού. Οί δέ ιππείς τών Αχαιών δέν ήδυνήθησαν νά ύπομείνωσιν ουδέ 

τήν πρώτην έ'φοδον τοϋ ίππικοΰ τών Ρωμαίων, άλλ' έτράπησαν είς 

φυγήν. Μετά δέ τήν τροπήν τοΰ ίππικοΰ δ πεζός στρατός τών Άχαι-
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ών άντέσχε μέν, δ'σον ήδυνήθη, είς τήν δρμήν τών δπλιτών τοΰ ρωμα-

ϊκοϋ λεγεώνος, άλλα τέλος χίλιοι λογάδες Ρωμαίοι έπιπεσόντες είς 

τά πλάγια έπροξένησαν τοιαύτην συντάραξιν, ώστε οί Αχαιοί έτρά

πησαν είς τελείαν φυγήν. 

Οΰτω λοιπόν ή εξοΒος καί έπίθεσις τοΰ Διαίου γενομένη εική καί 

άνευ σχεδίου άπέτυχεν ώς εικός οίτκρώς, ώς πάσα πράξις τοΰ ασύ

νετου στρατηγοΰ. Άλλ' δ'μως ή ήττα τής Λευκοπέτρας δέν συνεπέ-

φερε την άμεσον πτώσιν τής Κορίνθου καί τήν κατάλυσιν τής Αχα

ϊκής συμπολιτείας. Ό δέ Δίαιος ουχί μόνον δέν ήτο δ κατάλληλος 

άνήρ, άλλα, άφ' ού είχε καταντήσει τά πράγματα είς τό έ'σχατον, 

έγκατέλιπεν έπαισχύντως τόν αγώνα, τόν οποίον ούτος είχεν υποκι

νήσει χαί έλεεινώς είχε διεξαγάγει. "Αμα δέ άρξαμένης τής ύποχω

ρήσεως τών Αχαιών ό Δίαιος έτράπη φεύγων τήν άγουσαν εις τήν 

πατρίδα του Μεγαλόπολιν. Άποκτείνας δέ διά τών ιδίων χειρών τήν 

γυναίκα του ίνα μή αίχμαλωτισθή έτελεύτησε τόν βίον του πιών φάρ-

μακον. Τοσοΰτον δειλός καί προδοτικός ύπήρξεν δ θάνατος εκείνου, δστις 

είς τάς έσχάτας ώρας τής αχαϊκής συμπολιτείας ύπεκρίνετο τόν ήρωα 

καί τόν πατριώτην. 

Τό παράδειγμα δέ τοΰ φυγομαχήσαντος στρατηγοΰ έπενήργησεν 

όλεθρίως είς τους μετ' αύτοΰ στρατευόμενους καί κατ' αυτήν έκεί

νην νύκτα τής ημέρας, καθ' ήν συνεκροτήθη ή μάχη, οί έξ αυτής πε-

ρισωθέντες τών Αχαιών είς τήν Κόρινθον άπεδίδρασκον είς τάς πα

τρίδας των άφίνοντες άνυπεράσπιστον τήν πόλιν 'Αλλά καί αυτοί 

οί Κορίνθιοι μείναντες μόνοι καί άπηλπισμένοι περί σωτηρίας διεσκορ· 

πίσθησαν έν καιρφ νυκτός κατά τήν ΰπαιθρον χώραν. 

Ό "Ηλιος δέ τής έπιούσης έφώτισεν ανατέλλων έ'ρημον τήν πό

λιν, αφύλακτα τά τείχη καί άναπεπταμένας αυτών τάς πύλας. Άλλ' 

δ Μόμμιος μή δυνάμενος καν νά φαντασθή τοιαύτην άνάδρον έγκατα 

λειψιν έ'μενεν εφεκτικός, φοβούμενος ένέδραν. Μόλις δέ τήν τρίτην άπό 

-•ής μάχης ήμέραν πεισθείς δ'τι ή πόλις ήτο εντελώς ανυπεράσπιστος 

είσήλασε διά τών πυλών. Ή Κόρινθος διετήρει ακόμη παρ' δλην τήν 

έ'κπτωσιν τής Ελλάδος μέγα μέρος τής παλαιάς αυτής εύκλείας, διά 

τήν δποίαν είχεν έπονομασθή έ'κπαλαι άφνειός—πλουσία. Έξηκολούθει 

δέ νά είναι μία τών πλουσιωτάτων, έμπορικωτάτων καί ωραιότατων 

πόλεων τής Ελλάδος. "Εκθαμβοι δέ είδον οί είς αυτήν είσελάσαντες 

Ρωμαίοι τόν πλοΰτον τών αναθημάτων καί τά πολυπληθή κοσμήματα 

τά κοσμοΰντα τήν πόλιν. Άλλ' δ Μόμμιος, δ'στις ήτο άνήρ έκ τών τά

ξεων τοΰ λαοΰ προαχθέντων, δέν είχε τήν παίδευσιν τοΰ Φλαμινίνου^ 
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τοΰ Αιμιλίου Παύλου καί τοΰ Μετέλλου, ουδέ τήν προς τόν έλληνικόν 

πολιτισμόν χαί έλληνικήν τέχνην λατρείαν τοΰ οϊκου τών Σκιπιώνων. 

Τραχύς καί άγριος λοιπόν είσήλθεν δ στρατηλάτης είς ήρημωμένην 

πόλιν τοΰτο μόνον ζητών καί έπιδιώκων, πώς νά καταστρέψη τήν Κό

ρινθον χατά τά κελεύσματα τής συγκλήτου. Οί ολίγοι δέ κάτοικοι όσοι 

ευρέθηκαν ακόμη έν αυτή έφονεύθησαν, αί δέ γυναίκες καί οί παίδες 

καί οί διασωθέντες τών άπελευθερωθέντων δούλων έπωλήθησαν ώς 

άνδράποδα. Ή πόλις έλαφυραγωγήθη ανηλεώς, τά δέ καλλιτεχνήμα

τα, άλλα μέν εδόθησαν ώς δώρον είς τους έχ Περγάμου επικούρους, 

τους μόνους δυναμένους νά έκτιμήσωσι τήν άξίαν αυτών, άλλα δέ 

διηρπάγησαν. Ό Πολύβιος δέ οίκτείρων τήν όλιγωρίαν τών περί τά 

έ'ργα τών τεχνών καί τά αναθήματα έγραψεν οτι είδε περιφανείς πί

νακας ονομαστών ζωγράφων έρριμένους έπί τοΰ εδάφους καί τους στρα

τιώτας παίζοντας έπ' αυτών τους πεσσούς. Άλλ' ουδείς τβύνοτο νά 

απαίτηση παρά τών απαίδευτων τής Ρώμης δπλιτών καλυτέραν τών 

ελληνικών αριστουργημάτων έκτίμησιν, οτε αυτός δ Μόμμιος, λέγε

ται, άπευθύνας προς τους άναλαβόντας τήν μεταφοράν τών καλλιτε

χνικών λαφύρων είς τήν Ρώμην τήν χαρακτήριστικήν άπειλήν νά 

προσέξωσι μή άπολέσωσιν αυτά, διότι άλλως θά άναγκάση αυτούς νά 

άντικαταστήσωσιν αυτά δι' άλλων δμοίων 

Μετά δέ τό πέρας τής οίκτράς λαφυραγωγίας τά μέν τείχη κατε

σκάφησαν, φοβερά δέ πυρκαϊά υπό τόν ήχον τών πολεμικών σαλπίγ

κων άναδίδουσα τάς πύρινους αύτοΰ φλόγας άπετέφρωσε τήν πόλιν, 

τρόπον τινά άποτεφροΰσα αυτήν τήν έλευθερίαν τών Ελλήνων, συνα-

ποσβεννυμένην μετά τής Κορίνθου εκείνης, τήν οποίαν δ μέγιστος τών 

Ρωμαίων ρήτωρ, δ Κικέρων, μετά ενα καί ήμισυ αιώνα άπεκάλει λαμ

πάδα τής Ελλάδος. 

Τά μετά την άλωβιν της Κ.ορ£νθο\> 

Ή υλική καί ηθική έκλυσις, είς τήν οποίαν είχε περιέλθει τότε ή 

Ελλάς, ήτο μεγάλη. Ώς δέ αναφέρει δ Πολύβιος τοιαύτη επεκράτη

σε χατά τάς πόλεις είς τάς παραμονάς τής αλώσεως τής Κορίνθου 

ακρισία, ταραχή καί δυσθυμία, ώστε πολλοί τών ανθρώπων παρεφρό-

νησαν, πολλοί εγένοντο αύτόχειρες, άπαντες δέ υπελάμβανον ώς ευερ

γέτημα τήν Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν καί είχον διά στόματος τήν παροι-

μίαν: «εί μή ταχέως άπωλόμεθα, ούκ άν έσώθημεν». Αληθώς δέ τά 

πράγματα είχον φθάσει είς τό άπροχώρητον καί ήτο καταφανής πλέον 

δσημέραι ή διάλυσις τής συμπολιτείας καί παρακμή τής κοινωνίας. 
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ή αδυναμία καί έξάντλησις τοΰ έλληνικοϋ "Εθνους, τό δποίον κατανά

λωσαν τάς δυνάμεις του είς μακρούς εμφυλίους αγώνας, ήσθάνθη μέν 

τέλος τήν ανάγκην τής πολιτικής ενώσεως, άλλα δέν έ'παυσε χαί χατά 

τάς τελευταίας τοΰ κινδύνου ώρας σπαράσσον εαυτό διά τών ιδίων αύ

τοΰ χειρών. 

Κατά τήν τελευταίαν δέ ώραν ύπό μυρίων φερόμενοι περισπασμών 

ένόησαν οί "Ελληνες δ'τι ή μορφή, ύπό τήν δποίαν είχε παρουσιασθή 

καί ζήσει έν Ελλάδι ή πολιτεία ήτο πλέον ανεπαρκής καί οτι ή πόλις 

ώς πολιτική μονάς ήτο, ώς είχεν άποδειχθή, ανίσχυρος νά παλαίση 

κατά τους δύο τελευταίους αίώνας προς τάς μεγάλας μακεδονικάς 

βασιλείας, προς τήν ίσχύν τών Καρχηδονίων έν Σικελίι:̂  καί προς την 

δσημέραι κατά τών τελευταίως χραταιουμένων δυνάμεων τής Ρώ

μης. Παρέστη λοιπόν είς τήν Ελλάδα τό νέον φαινόμενον τής συγ

κροτήσεως πολιτικών μονάδων άγνωστων έν τή χώροζ, κατά παλαιο

τέρους χρόνους. Άλλ' ε'ίδομεν δτι αί πολιτικαί αύται νέαι ομάδες ή 

αίτωλική καί ή αχαϊκή συμπολιτεία, άντι νά συντελέσωσιν είς την 

σωτηρίαν τής Ελλάδος, ώς ήδύναντο καί ωφειλον, έπροκάλεσαν διά 

τάς προς άλλήλας αντιζηλίας καί τών περί τήν ίδίαν διοίκησιν σφαλ

μάτων τήν όλεθρίαν άνάμειξιν τής Ρώμης είς τά ελληνικά πράγματα 

καί τό τέλος τής ελληνικής ελευθερίας· καί οί μέν Αιτωλοί ήδη 189 

π· Χ. ήναγκάσθησαν νά άναγνωρίσωσι τήν ρωμαϊκήν κυριαρχίαν, ή 

δέ πτώσις τής Κορίνθου συνεπέφερε τήν διάλυσιν τής αχαϊκής συμ

μαχίας. 

Ή σκληρά δέ τύχη, τήν δποίαν υπέστη ή Κόρινθος ύπό τοΰ Μομ

μίου κατά ρητήν προσταγήν τής συγκλήτου ττο προμελετημένη τι

μωρία επιβαλλομένη εις τήν πλουσίαν πόλιν, ήτις παραβλάπτουσα διά 

τοΰ ανταγωνισμού αυτής τό έμπόρίον τών Ρωμαίων, είχε τολμήσει 

ακόμη καί τήν καρτερίαν τής αντιστάσεως γενομένη χέντρον τών αν

τιδρώντων χατά τών Ρωμαίων, τών Αχαιών. Ά λ λ α ή καταστροφή 

τής Κορίνθου ήτο συγχρόνως καί καταστροφή τής συμπολιτείας, διότι 

εκλιπόντος τοΰ ανικάνου αρχηγού Διαίου καί πεσόντος τοΰ κυριωτάτοι* 

προτειχίσματος, τής Κορίνθου, ήτο πλέον ευχερές είς τόν Μόμμιον ή 

συμπλήρωσις τοΰ έ'ργου τής χαταπαλαίσεως τών Αχαιών. Αί δέ φλό

γες τής καιομένης Κορίνθου υπήρξαν τρόπον τινά ή δάς ή φωτίζουσα 

τήν δδόν κατά τήν προς τά πρόσω νικηφόρον αύτοΰ πορείαν. Καί ή μέν 

άντίστασις δέν ήτο δυνατόν νά είναι αξία λόγου ιδίως έν Πελοπον

νήσφ. Άλλ' δ μέν Μόμμιος εφήρμοσε χαί είς τάς άλλας πόλεις, οσαι 

είχον συμμετάσχει τοΰ αγώνος, αυστηρότητα κατ' ολίγον μόνον διαφέ-
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ρουσαν τής έπιδειχθείσης εναντίον τής Κορίνθου. Ώ ς κατεσκάφησαν 

τής Κορίνθου τά τείχη, ούτως έκρημνίσθησαν καί τά τών άλλων πό

λεων, δσαι είχον πολεμήσει κατά τής Ρώμης καί άφηρέθησαν τών 

πολιτών τά δπλα καί πολλοΧ μέν τών επιφανών πολιτών τής φιλοπό

λεμου φατρίας έσφάγησαν καί τά υπάρχοντα αυτών έδημεύθησαν, πολ

λοΧ δέ έπωλήθησαν ώς δοΰλοι έκ τών Ελλήνων. Τέλος δέ ύπεχρεώ-

Οησαν οί Αχαιοί νά πληρώσουν διακόσια τάλαντα ώς άποζημίωσιν 

είς τους φίλους τών Ρωμαίων Λακεδαιμονίους. Καί δέν περιωρίσθη 

ή αύστηρότης τοΰ Μομμίου μόνον κατά τών Αχαιών, άλλ' έξ ϊσου 

χαί χατά τών άλλων Ελλήνων, δσοι είχον επιδείξει έχθρικάς κατ' 

αυτών διαθέσεις. Τά τείχη τής Χαλκίδος καί τών Θηβών έκρημνί

σθησαν, Χαλκιδεΐς ιππείς έφονεύθησαν καί οί Βοιωτοί διετάχθησαν 

νά πληρώσωσι εκατόν τάλαντα είς τους Εύβοείς καί τους προς τή 

Οίτη Ήρακλεώτας, τους οποίους είχον λαφυραγωγήσει βραχύν χρό

νον πρό τής ενάρξεως τοϋ μεταξύ τών Ρωμαίων καί Αχαιών πολέμου. 

'Άν καί τοιαΰται υπήρξαν αί τιμωρίαι τοΰ Μομμίου αύστηραί, καθ' 

άς ελάμβανεν ύπό τής συγκλήτου διαταγάς, άλλ' δ'μως καίπερ στε

ρούμενος, ώς είρηται, παιδεύσεως καί τής προς τόν έλληνικόν πολιτι

σμόν λατρείας, τήν οποίαν εΐχον οι μεγάλοι αύτβΰ συμπολίταί, τών 

δποίων ή νίκη είχε στέψει πρότερον τά δ'πλα έν Ελλάδι, δέν έφάνη δ'λως 

αδιάφορος πρόςτά μνημεία καί τους ιερούς χώρους τής ήττηθείσης 

χώρας. Διότι κατά τόν λοιπόν χρόνον τή διαμονής του έν Ελλάδι βλέ

πομεν αυτόν τόν μέν έν τφ Ίσθμφ Κορίνθου ήρημωμένον τόπον έπισκευ-

άζοντα, κοσμοΰντα δέ τους έν Όλυμπίίΐι καί Δελφοίς ναούς. Έ ν γένει 

δέ τοιαύτη ύπήρξεν ή μετά τήν φρικτήν καταστροφήν τής Κορίνθου 

διαγωγή τού Μομμίου ώστε κατά τήν άνά τάς Ελληνίδας πόλεις πε-

ριοδείαν του ού μόνον προς όργήν δέν εκίνησε τά πλήθη, άλλα καί τι

μής καί χάριτος έ'τυχεν άρμοζούσης. Άλλ' όμως επιστρέφων είς Ρώ

μην δέν έλησμόνει δ'τι μεγάλην είχε προσφέρει είς τήν πατρίδα του ύπη

ρεσίαν, τήν μέν ύπέρφρονα Άχαΐαν καθυποτάξας, τήν δέ Κόρινθον 

καταστρέψας· καί τής μέν Αχαΐας τήν καθυπόταξιν ύπεμίμνησκε τό 

έπίθετον «Αχαϊκός», τοΰ οποίου εκλήθη άξιος, τής δέ Κορίνθου ή κα

ταστροφή άνεγράφη ύπ' αύτοΰ έν επιγραφή, τήν δποίαν έχάραξεν άφι-

ερώνων έν Ρώμ η ναόν είς θεόν. Οστις άντεπροσώπευε τήν σκαιάν δύ

ναμιν, είς τόν Ήρακλέα τόν νικηφόρον. 

Ή διοργάνωσις τής χώρας 

Ευθύς μετά τήν άλωσιν τής Κορίνθου δέκα αντιπρόσωποι τής ρω-
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μαϊχής συγκλήτου έφθασαν είς Πελοπόννησον έχοντες έντολήν ίνα 

συνενοούμενοι μετά τοΰ Μομμίου προβώσιν είς τήν διαρρύθμισιν τής 

κατακτηθείσεης χώρας, διότι ή άλωσις τής Κορίνθου καί ή ήττα τών 

'.Αχαιών καί τών φίλων αυτών ουδέν άλλο έσήμαινεν ή πραγματικήν 

κατάκτησιν τής Ελλάδος συμπληρούσαν τό έ'ργον τής καθυποτάξεως, 

τό όποιον ύπό διαφόρους τύπους καί λεληθότως διενήργει ήδη άπό δε

καετηρίδων ή Ρώμη. Πράγματι ήδη άπό τοΰ 201 π. Χ. παρουσιάζον

ται πρώτοι οί Αθηναίοι ώς σύμμαχοι τής Ρώμης, τής δποίας ήσαν 

φίλοι άπό 208 π. Χ. Δεύτερον δέ ανεγνώρισαν τήν Ρωμαϊκήν κυριαρ

χίαν οί Άκαρνάνες 197 π. Χ., ολίγον δέ μετ' αυτούς τφ 185 οί Αιτω

λοί κατά τό αυτό εκείνο έ'τος, καθ' δ προσήλθεν είς τους Ρωμαίους και 

•ή Σπάρτη. Τά πράγματα λοιπόν είχον λάβει τοιαύτην τροπήν έ'κτοτε 

έν Ελλάδι, ή δέ προσχώρησις προς τους Ρωμαίους είχε περιβληθή 

μάλιστα άπό τής χαθυποτάξεως τοιοΰτον χαρακτήρα ώστε δ τελευ

ταίος πόλεμος τών Αχαιών ολίγον διέφερεν αποστασίας καί διά ταΰτα 

ή καταστολή αύτοΰ ισοδυναμεί προς έξασφάλισιν καί πλήρη τελείω-

σιν τής κατακτήσεως καί εφεξής ύπεφαίνετο δ καθορισμός τής σχέ

σεως τών ύποταχθέντων προς τους κατακτητάς καί τοΰτο υπήρξε τό 

έ'ργον τών δέκα απεσταλμένων. 

Ή Κόρινθος ώς αμέσως καί κατ' ευθείαν κυριευθείσα ύπό τοΰ Μομ

μίου καί καταστραφείσα ύπ' αύτοΰ άπετέλεσεν άδιαφιλονίκητον κτήμα 

τοΰ ρωμαϊκού λαοΰ καί έκηρύχθη ρ ω μ α ϊ κ ό ς α γ ρ ό ς , ανήκων 

είς τήν ρωμαϊκήν πολιτείαν κυρίαν τής γής καί διοικούσαν ταύτην 

κατά τους κείμενους νόμους της. 

Έκτος δέ τούτου φαίνεται άναντίρρητον δ'τι ή Ελλάς υπεβλήθη 

καί είς τήν πληρωμήν ετησίου φόρου, δ'στις έκανονίσθη ίδία δι' έκά

στην πόλιν. Ά λ λ α τοιοΰτος φόρος πιθανώτατα επεβλήθη κυρίως είς 

τάς πόλεις τάς έχθρικώς διακειμένας προς τους Ρωμαίους. Τοΰ φόρου δέ 

τούτου ήσαν άπηλλαγμ,ένοι ού μόνον οί Αθηναίοι, τών δποίων ή πόλις 

ήτο φίλη καί σύμμαχος τών Ρωμαίων έπί ίσοις καί δμοίοις, ώς καί ή 

Σπάρτη, άλλα καί άλλαι πόλεις, οσαι τυχοϋσαι τών μεγίστων προνο

μίων έκηρύχθησαν αυτόνομοι καί ατελείς. Ά λ λ α καί αύταί αί μή πλη-

ρώνουσαι τακτικόν φόρον δέν ήσαν έλεύθεραι εκτάκτων χορηγιών ουδέ 

άπηλλαγμέναι τών πιέσεων καί καταχρήσεων τών μέγα δυναμένων 

έκ τών Ρωμαίων. Τήν πλήρη καί αληθή δέ αύτονομ-ίαν άπετέλει τό 

δικαίωμα τής αύτοδιΰικήσεως κατά τήν ίδίαν θέλησιν εκάστης πόλεως 

καί κατά τους ιδίους νόμους. Άλλ' οί Ρωμαίοι, άν καί δέν προσέβαλ

λον καιρίως πανταχού τό πολίτευμα τών ελληνίδων πόλεων, μιετερρύ-

10 
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θμισαν αυτό κατά τό ίδιον εαυτών συμφέρον. Καί αυτών δέ τών συμ

μάχων χαί αυτονόμων καί ατελών Αθηναίων τό πολίτευμα δέν έμεινεν 

άθιχτον ύπό τών Ρωμαίων. Ή δέ κυρία αυτών ενέργεια ύπήρξεν η κα-

τάλυσις ή δ περιορισμός τοϋ δημοχρατιχοΰ πολιτεύματος είς τιμοκρα-

τικόν, δπου τής πολιτείας μετείχον μόνον οί εύποροι, αποκλειομένων 

τών ακτημόνων καί έπέβλεπον οί Ρωμαίοι τήν τήρησιν τών τοιούτων 

πολιτευμάτων καί έτιμώρουν τους παραβάτας. "Αλλος δέ περιορισμός 

επιβληθείς ήτο ή άπαγόρευσις κοπής αργυρών νομισμάτων, πλην είς 

τους Αθηναίους, οίτινες διετήρησαν ακόμη τό δικαίωμα τοΰτο επί τι· 

νας δεκαετηρίδας. Έσήμαινε δέ καί τοΰτο στέρησιν μέρους τής ελευ

θερίας, τής δποίας ή πλήρης έννοια συνεδέετο προς τήν τελείαν έξά

σκησιν τοΰ δικαιώματος τής νομισματοχοπίας (1). 

Προς πλήρη δέ έφαρμογήν τού σχεδίου τών Ρωμαίων «διαίρει καί 

άρχει» δέν ήρκει νά έκλίπη ή πολιτική δύναμις τών πόλεων, άλλα χαί 

ή δύναμις τής χοινοπραγίας καί προς τόν σκοπόν τοΰτον διετάχθη ή 

διάλυσις πασών τών συμπολιτειών καί πασών τών κοινών συνελεύσε

ων. Οΰτω κατελύθη ή αχαϊκή συμπολιτεία, τό κοινόν τών Βοιωτών 

καί τό κοινόν τών Φωκέων καί εί τι που άλλο ύφίστατο έν τή χώριχ, 

καί διεσπάσθη πάλιν ή Ελλάς είς πόλεις άσχετους προς άλλήλας χαί 

ανίσχυρους. Καί επετράπη μέν έπειτα πάλιν δ σύνδεσμος διαφόρων 

πόλεων χαί βλέπομεν υφιστάμενα κοινά τών Αχαιών, τών Βοιωτών, 

τών Φωκέων, τών Λοκρών, τών Εύβοέων, τών Έλευθερολακώνων, τών 

Νησιωτών, τών Άμφικτυόνων, άλλα τά συνέδρια ταύτα είς τό εξής 

έ'χουσι μόνον κοινόν χαρακτήρα καί στερούνται πάσης πολιτικής ση

μασίας. 

Τοιοΰτοι τσαν οί θεσμοί τους οποίους επέβαλαν οί δέκα απεσταλ

μένοι τής συγκλήτου, κατά δέ τήν πιθανωτέραν γνώμην ευθύς μετά 

τήν άλωσιν τής Κορίνθου έγεινεν επαρχία ρωμαϊκή ή Ελλάς, λαβοΟσα 

τό όνομα Αχαΐα άπό τής χώρας, ήτις προΐστατο κατά τήν άλωσιν, 

άλλ' δ'τι οί Ρωμαίοι δέν ήρχισαν αμέσως νά στέλλωσιν ίδιον ηγεμόνα 

είς τήν Ελλάδα, δ'τι δέ διώκουν τήν χώραν έπί αιώνα καί πλέον αυτοί 

οί ανθύπατοι τής Μακεδονίας. 

'Π έη£δρααις τοΰ Πολυ6£οο 

Ευτυχώς, καθ' ους χρόνους ήλθον οί απεσταλμένοι τής συγκλήτου 

είς τήν Ελλάδα προς διαρρύθμισιν τών κατ' αυτήν, άφίχθη καί δ Πο-

(1) "Ορα Ιστορ. Λάμπρου Τώμ. 3ος σελ. 7. 
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λύβιος, δστις τήν πατρίδα του Ελλάδα ήγάπα ώς μητέρα, τήν δέ 

Ρώμην έθαύμαζεν. Ό Πολύβιος, ώς είδομεν, πεπεισμένος δτι ή Ελ

λάς δέν ήδύνατο νά άποφύγη τό μοιραίον τέλος, τήν ύποταγήν αυτής 

είς τους Ρωμαίους, προετίμησε νά έπιστρέψη πάλιν είς Ρώμην έχ Π ε; 

λοπονντισου. Οπου μετά τών άλλων εξόριστων είχεν έλθει, άλλ' ήδη 

έθεώρησεν άναγκαίον νά παρουσιασθή καί πάλιν είς τήν Ελλάδα, τήν 

δποίαν τώρα τιΒύνατο νά ώφελήση διότι είχε κερδίσει τήν εύνοιαν τών 

ίσχυρών τής Ρώμης. Είς τήν εύνοιαν δέ ταύτην καί είς τήν έπ' αυτόν 

πεποίθησιν τών συμπολιτών του στηριζόμενος ήγωνίσθη χαί κατώρθω

σε πολλά νά πράξη Οπως εις μέν τους "Ελληνας καταστήση τήν δου

λείαν όλιγώτερον αίσθητήν, τους δέ νικητάς τρέψη είς ΐλεον προς 

τους ηττημένους και είς έπιείκειαν. 

Ό Πολύβιος κληρονομήσας παρά τοΰ πατρός Λυκόρτα τήν αλη

θή φιλοπατρίαν καί συνδυάσας χατά τόν μακρόν χρόνον τής έν Ίταλίί^ 

διατριβής του τάς έλληνικάς άρετάς προς τήν ρωμαϊκήν έμβρίθειαν, 

έμφορούμενος δέ αγάπης κοινής προς τε τους "Ελληνας καί τους Ρω

μαίους ητο τότε δ άρμοδιώτερος μεσίτης μεταξύ τών νικητών καί τών 

ηττημένων. Έντεΰθεν ήδυνήθη ούχι μόνον προς τους Ρωμαίους νά φα

νή εύάρεστος, άλλα χαί είς τήν Ελλάδα νά παράσχη χατά τάς πο-

ν̂ ιράς έκείνας ημέρας αληθείς υπηρεσίας. 

Άναχωροΰντες δέ έξ Ελλάδος οί δέκα άνέθηκαν είς τόν Πολύ

βιον τήν έντολήν νά περιόδευση άνά τάς πόλεις διευχρινών μέν πάσαν 

τών πολιτών άμφιβολίαν, συνειθίζων δέ κατ' ολίγον αυτούς είς τήν 

ρωμαϊκήν κυριαρχίαν καί τους νέους νόμους. Τρανή δέ άπόδειξις τής 

τιμής τής άποδοθείσης υπό τών Ελλήνων είς τόν χρηστόν άνδρα είναι 

οί ανδριάντες, τών δποίων αί ελληνίδες πόλεις έ'κρινον άξιον αυτόν, 

όστις μή δυνηθείς νά σώση τήν πατρίδα παραπαίουσαν ήγωνίσθη πά

ση δυνάμει νά καταστήση άνετώτερον τόν βίον αυτής έν τή δουλείι:;ι. 



ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 

'Π :£πάρτν2 ύηί» τους Ρωμαίους 

Ούτω δέ οί Σπαρτιάται έμειναν καί τοΰ λοιπού κεχωρισμένοι και 

παντελώς ελεύθεροι άπό τών άλλων Πελοποννησίων, ευνοούμενοι ιδι

αιτέρως ύπό τών Ρωμαίων ώς σύμμαχοι τής Ρώμης, βραδύτερον δέ 

διατελούντες ύπό τήν προστασίαν τοΰ ίσχυροΰ ρωμαϊκού οϊχου τών 

Κλαυδίων καί διακρινόμενοι μεταξύ τών άλλων Ελλήνων, οϊτινες δι-

ετέλουν ύπό τήν ύπερτάτην αρχήν τοΰ έν Μακεδονίίΐι ρωμαϊκοΰ διοικη

τοΰ, διά τοΰ προνομίου τής άτελείας τοΰ οποίου άπήλαυον μόνον αί Α 

θήναι καί ίσως καί οί Δελφοί (1). Οί ελεύθεροι Σπαρτιάται πλην τών 

Φιλικών λειτουργιών ουδέν άλλο συνετέλουν τοίς Ρωμαίοις (2), 

διετήρουν δέ τους τύπους τής παλαιάς αυτών πολιτείας, έφ' Οσον ήτο 

δυνατόν μετά τήν άπό Κλεομένους τού Γ' κατάλυσιν τής μοναρχίας 

καί τήν έπακολουθήσασαν ολοσχερή συγχώνευσιν τών αρχαίων λαϊ

κών στοιχείων τής πολιτείας ταύτης. Τά αρχαία έν Σπάρτη αξιώματα 

τών ,Εφόρων, τών Νομοφυλάκων, τών Βιδιαίων, μετά πολλών άλλων 

αξιόλογων έν μέρει άγνωστων είς αρχαιότερους χρόνους, άρχων ποικι-

λωτάτων, άγορανόμων (έμπέλωροι, σπονδοφόροι, ίερομνήμονες, γυμνα

σίαρχοι, άγωνοθέται, έπιμεληταί τής πόλεως καί άλλοι αναλόγου φύ

σεως άρχοντες διετηρήθησαν. (3). "Ετι δέ ή ανέκαθεν σεβάσμια 

γερουσία, μέ τήν διαφοράν δ'τι οί γέροντες δέν ήσαν ισόβιοι, άλλ' ενι

αύσιοι καί ή ύπό τοΰ Κλεομένους συσταθείσα αρχή τών εξ πατρονόμων, 

οίτινες αντικατέστησαν τους Εφόρους καί τήν έξουσίαν τής γερου

σίας, ουσιωδώς μετέστησαν είς εαυτούς. Καί οΰτω καίτοι μετά τήν 

πτώσιν τοΰ Κλεομένους έπανήλθον τά πράγματα είς τό παλαιόν κα

θεστώς, διετηρήθησαν καί κατά τήν ρωμαϊκήν περίοδον καί εμφανί

ζονται ώς υπέρτατη αρχή τής πολιτείας καί τό έ'τος καλείται τότε 

κατά το ό'νομα τοΰ πρώτου πατρονόμου ώς πρότερον χατά τό Ονομα τοΰ 

(1) 2^Γρώ6. 8,365. (2) ΗβΓΐ8ΐ)βΓΚ Μτφ. Καρ. σελ. 39ΰ. (3) £. ά. σ. 396. 
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πρώτου Εφόρου (4). Ό Παυσανίας δ'μως λέγει οτι έπ' οιύτοΟ τό 

έτος καλείται έκ τοΰ πρώτου Εφόρου καί περί πατρονόμων ούδένα λο

γον κάμνει, ώς αρχόντων τής εποχής, καίτοι βλέπομεν έκ πλείστων 

επιγραφών καί πρό τοΰ Παυσανίου καί μετ' αυτόν πρώτους πατρονό

μους ώς επωνύμους άρχοντας τής Σπάρτης, δ'περ σημαίνει δτι διετη-

Ρ'ηθη άνευ δμως τών παλαιών προνομίων, δ'πως καί ή γερουσία χατά 

τους ρωμαϊκούς χρόνους, δέν ήτο ισόβιοι, άλλ' οί γέροντες ήσαν ενι

αύσιοι. Ωσαύτως δέ καί ή Εκκλησία συνήρχετο έν τή Σκιάδι καί ή 

αρχαία τής πόλεως κατά κώμας ή τοπογραφικάς περιφερείας διαίρεσις 

έτηρείτο καί ή ανατροφή τής νεότητος μετά ζήλου διαρκώς έξετελείτο 

κατά τους θεσμούς τοϋ Λυκούργου. 

Ή Ίστορία τής Σπάρτης ώς καί δ'λης τής Ευρωπαϊκής Ελλά

δος άπό τής καταλύσεως τής αχαϊκής συμπολιτείας 146 π. Χ. μέ

χρι τοϋ πρώτου Μιθριδατικοΰ πολέμου 89 π. Χ. έπί 57 έτη είναι πολύ 

ενδεής καί ατελής, καθ' δσον ουδέν άξιον λόγου πολιτικον γεγονός 

αναφέρεται ύπό τών συγγραφέων καί μόλις δυνάμεθα νά σχηματίσω-

μεν γενικήν ίδέαν δ'τι ή χώρα άνέκυψεν οπωσδήποτε ύλικώς, ίδίως 

διά τήν κατάπαυσιν τών εμφυλίων στάσεων καί πολέμων. Κατά δέ 

τους Μιθκδρατικούς πολέμους ή Σπάρτη δέν υπέστη τάς βαρείας πλη

γάς, άς υπέστησαν αί Αθήναι ύπό τοϋ Σύλλα καί πολλαί Εύρωπαϊκαί 

τής Ελλάδος χώραι καί δ'λη ή έν Άσίςι Ελλάς, ώς μή άναμειχθείσα 

είς αυτούς· Περί τους χρόνους δέ τούτους έπεσκέφθη καί δ Κικέρων 

τήν Σπάρτην καί μετ' εκπλήξεως είδεν έ'τι ένταϋθα έν πλήρει ισχύει 

καί ένεργείςι διατελούσας τήν παναρχαίαν άνατροφήν καί τάς αύστη-

ράς ασκήσεις τής Σπαρτιατικής νεότητος (5). Έπηκολούθησεν 

δμως δ μεταξύ Πομπηίου καί Καίσαρος εμφύλιος πόλεμος έν αρχή 

τοΰ 49 π. Χ. έτους, καθ' δν άνεμείχθη σχεδόν πάσα ή Ελλάς υπέρ του 

Πομπηίου, δστις έξέλεξεν αυτήν ώς κέντρον τών πολεμικών αύτοΰ επι

χειρήσεων. Τότε δέ, ώς βεβαιοί δ Άππιανός, καί οί Λάκωνες (Σπαρ

τιάται) ύπό τους ιδίους βασιλείς ετάχθησαν μετά τοΰ Πομπηίου, έξ 

ου συμπεραίνεται δτι προς τήν χρείαν τοΰ πολέμου ήνωρθοΰτο τό βασι

λικόν αξίωμα, τό οποίον λέγεται οτι πρό πολλού είχε χαταλυθή. Άλλ' 

δ Πομπήιος τή 20ή Ιουνίου τοΰ 48 π. Χ. ήττήθη ολοσχερώς έν Φαρ-

σάλφ χαί επέδειξε μέν δ νικητής Καίσαρ προς τους "Ελληνας πάντας 

σχεδόν άμνησικακίαν, δι' ήν έδειξαν προς αυτόν δυσμένειαν, άνφκοδό-

(4) Ι. ά. σ. 396. (5) αίοΐαεουΐ. V. 27. 
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σε δέ μετά εκατόν περίπου έ'τη άπό τής καταστροφής της ύπό τοΰ Μομ

μίου τήν Κόρινθον 44 π. Χ. κατά νέον σχέδιον καί διά την προστασίαν 

αύτοΰ καί τοϋ Αυγούστου κατόπιν κατέστη χαί αύθις κάλλιστη καΐ 

πλουσιωτάτη. Άλλ' δ έπί διετίαν σχεδόν διαρκέσας έπί ελληνικού εδά

φους πόλεμος ούτος έπεδείνωσε τήν παρακμήν καί τήν χαχεξιαν ετι 

μάλλον τής Ελλάδος καί δή καί τής Σπάρτης, δεινώς κακωθείσης 

διά στρατολογίας ανδρών καί δι' εισφορών, τά πλείστα δε μ-ερη τής 

Ελλάδος άπό Δυρραχίου καί άπό Αλιάκμονος μέχρι τοΰ Κορινθιακού 

Ισθμού, άτινα έχρησίμευσαν ώς θέατρον τοΰ πολέμου, ύπό αμφοτέρων 

τών στρατών έ'παθον δεινάς συμφοράς καί έβλεπε τις πανταχού μόνον 

ανάστατους πόλεις χαί άλλας έγκαταλελειμμένας. Τά δέ δεινά ταϋτα 

έξηκολούθησαν έφ' δ'σον καί οί μεγάλοι εμφύλιοι τών Ρωμαίων πόλεμοι. 

Μετά τόν δολοφονικόν θάνατον τοΰ Ιουλίου Καίσαρος τή 15η 

Μαρτίου τοΰ 44 π· Χ. γενόμενον ύπό τών περί τόν Μάρκον Βρούτον καί 

Γάϊον Κάσσιον εντός τής Συγχλ-ψου, ούτοι άνέλαβον τόν αγώνα χατά 

τοΰ υίοΰ τοϋ Καίσαρος Όκταβίου καί τοΰ συμμάχου αύτοΰ Αντωνίου, 

έν ώ δέ ή άλλη Ελλάς συνεμμάχησε προς τους πρώτους, οί Λακεδαι

μόνιοι συνετάχθησαν προς τους τελευταίους καί ούτως, άφ' ού κατε

τροπώθησαν δ Βρούτος χαί δ Κάσσιος περί τους Φιλίππους τής Μακε

δονίας έν τέλει τοΰ 42 π. Χ. οί Σπαρτιάται ευρέθησαν μετά τών νικη

τών καί δέν ευρέθησαν εκτεθειμένοι είς τήν όργήν αυτών ώς οί άλλοι 

"Ελληνες. Ά λ λ α μετ' ού πολύ διχονοήσαντος τοΰ 'Οκταβίου προς τόν 

Άντώνιον πάλιν τό πλείστον τής Ελλάδος έτάχθη μετά τοΰ Αντωνί

ου καί υπεβλήθη είς στρατολογίας καί καταπιέσεις όλεθρίας χαί άλ

λας πολλάς συμφοράς πάλιν, διότι έγένετο τό θέατρον τών πολεμικών 

επιχειρήσεων τών αντιπάλων. Οί Σπαρτιάται δμως ετάχθησαν μετά 

τοΰ Όκταβίου, δ'στις κατατροπώσας τόν Άντώνιον τή 2 Σεπτεμβρίου 

31 π. Χ. κατά τήν περιώνυμον περί τό "Ακτιον ναυμαχίαν, πολλαχώς 

εύηργέτησε τους Λακεδαιμονίους, ώς ρηθήσεται. 'Εν τή ναυμαχίςι δέ 

ταύτη διεκρίθη δ Λακεδαιμόνιος Εύρυκλής, πολεμήσας κατά τοΰ Αν

τωνίου μετά πολλού πάθους, ένεκα προσωπικών αφορμών καί διά τήν 

γενναιότητα του έκείνην κατέστη ύπό του 'Οκταβίου ήγεμών τών Λα

κεδαιμονίων, ήτοι βασιλεύς χαί οΰτω καί πάλιν ήνωρθώθη είς τό πρό

σωπον του τό βασιλικόν αξίωμα, ώς μάς διδάσκει ή Ίστορία τούτου. 

Ίβτορία τοίϋ Έύ^ρυχλέους 

Τούτου^ δ πατήρ Λαχάρης είχε καταδικασθή είς θάνατον ύπό τοΰ 

Αντωνίου ένεκα επιδρομής τίνος αύτοΰ είς τάς περιοικίδας πόλεις τής 
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Σπάρτης. "Οταν δέ κατόπιν έπήλθεν δ μεταξύ Αντωνίου καί 'Οκτα

βίου πόλεμος καί οί Σπαρτιάται συνετάχθησαν μετά τοΰ 'Οκταβίου, 

δ Εύρυκλής εκδικούμενος καί τόν θάνατον τοΰ πατρός τόσον γενναίως 

έπολέμησε καί τόσον επιμόνως κατεδίωκε τόν Άντώνιον κατά τήν έν 

Άκτίφ ναυμαχίαν, ώστε μικροΰ εδέησε νά καταβάλη διά τοΰ πλοίου 

του τήν ναυαρχίδα. Οπου ήτο δ Αντώνιος, όστις άγανακτήσας διά τήν 

τόλμην του άνέκραξε «τίς ούτος δ διώκων Άντώνιον;» δ δέ «έγώ, εί

πεν, Εύρυκλής δ Λαχάρους τή τοΰ Καίσαρος τύχη τόν τοΰ πατρός έχ-

διχών θάνατον». Έκυρίευσεν δμως τήν δευτέραν ναυαρχίδα κτυπήσας, 

περιστρέψας καί πλαγιάσας αυτήν, συνέλαβε δέ καί άλλο πλοίον, εν

τός τοΰ οποίου εύρίσκοντο πολυτελή σκεύη καί πράγματα. Διά τήν 

λαμπράν νίκην άντήμειψεν αυτόν ό Όκτάβιος, δούς μέν αύτφ ώς ίδιον 

•χτήμα τά Κύθηρα, καταστήσας δέ ηγεμόνα τών Λακεδαιμονίων αυ

τόν. Τό αξίωμα τοΰτο, επιτρέπεται νά είχάσωμ,εν, δ'τι έπείχε τόν τό

πον τοΰ βασιλέως. Επειδή δ'μως ή Σπάρτη πόλεμον τίνα κατά γειτό

νων, πολλφ δέ μάλλον κατ' απωτέρων δέν ήδύνατο νά κάμη, δέν πα

ρείχεν επομένως είς τόν Εύρυκλέα, άνδρα δραστήριον καί πολυπράγμο

να, θέλγητρα τό αξίωμα τού βασιλέως καί διά τοΰτο μετέβη ίνα ζητή

ση τύχην είς τήν Ίουδαίαν προτιμήσας αυτήν, διότι πρό πολλού οί έν

ταϋθα "Ελληνες διετήρουν φιλικάς σχέσεις προς τους Ιουδαίους λ. χ. 

έν έ'τει 144 π. Χ· οί Σπαρτιάται συνωμολόγησαν συνθήκην φιλίας μετ' 

αυτών, έν έ'τει δέ 136 π. Χ. έ'πεμψαν συγχαρητηρίους έπιστολάς προς 

τόν τότε Αρχιερέα Σίμωνα, Άλλα καί παλαιότερον ώς αναφέρει δ 

Φλάβιος Ίώσηπος αντηλλάγησαν αί εξής έπιστολαί έπί βασιλέως 

Άρειο? τής Σπάρτης 310 π. Χ. 

«Βασιλεύς Λακεδαιμονίων "Αρειος Όνίςι ίερεί μεγάλφ χαί-

ρειν». 

«Έντυχόντες γραφή τινι, ηΰρομεν ώς έξ ενός είσι γένους Ιουδαίοι 

καί Λακεδαιμόνιοι, έκ τής προς Αβραάμ οίκειότητος. Δίκαιον ούν εστίν 

αδελφούς υμάς ό'ντας διαπέμπεσθαι προς ημάς περί ών άν βούλησθε, 

ποιήσομεν δέ χαί ημείς τό αυτό καί τά τε υμέτερα 'ίδια νομιοΰμεν καί 

τά αυτών κοινά προς υμάς έξομεν. Δημοτέλης δ φέρων τά γράμματα 

διαπέμπει τάς έπιστολάς, τά γράμματα έστι τετράγωνα· ή σφραγίς 

έστιν αετός δράκοντος έπειλημμένος». 

Είς τήν έπιστολήν δέ ταύτην υπάρχει ή εξής άπάντησις ύπό 

Ίωνάθαν τοΰ Άρχιερέως έχουσα ωδε: 

«Ίωνάθαν Άρχιερεύς (τοΰ "Εθνους) καί ή γερουσία τοΰ "Εθνους 

καί οί ιερείς καί δ λοιπός δήμος τών Ιουδαίων Σπαρτιάταις τοίς άδελ̂  
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φοίς χαίρειν. "Ετι πρότερον απεστάλησαν έπιστολαί προς Όνιαν τον 

Αρχιερέα παρά Δαρείου τοΰ βασιλεύοντος έν ύμίν, δ'τι έστε αδελφοί 

ημών, ώς τό άντίγραφον υπόκειται καί άπεδέξατο Όνίας τον ανόρα 

τον άπεσταλμένον ένδόξως καί έ'λαβε τάς έπιστολάς, έν αίς διεσα-

φείτο περί συμμαχίας καί φιλίας. Καί ύμείς ούν άπροσδεείς τούτων ον

τες, παράκλησιν έχοντες τά βιβλία τά "Αγια τά έν ταίς χερσίν ημών 

έπειράθημεν άποστείλαι τήν προς ημάς αδελφότητα καί φιλίαν ανανε-

ώσασθαι προς τό μή έξαλλοτριωθήναι ύμίν Πολλοί γάρ καιροί διήλ

θον, άφ' ου άπεστείλατε προς ημάς. Ημείς ούν έν παντί καιρφ αδιαλεί

πτως έν ταίς έορταίς καί έν ταίς λοιπαίς καθηκούσαις ήμέραις μιμνη-

σκόμεθα υμών, έφ' ών προσφέρομεν θυσιών καί έν ταίς προσευχαίς. Ώ ς 

δέ εστί χαί πρέπον μνημονεύειν αδελφών εύφραινόμεθα δέ έπί τή δόξη 

υμών. Η μ ά ς δέ έκύκλωσαν πολλαί θλίψεις καί πόλεμοι πολΧοΧ καί έπο-

λέμησαν οί βασιλείς οί κύκλφ ημών, ούκ ήβουλόριεθα ούν ιΐαρενοχλείν 

ύμίν καί τοίς λοιποίς συμμάχοις καί φίλοις ημών έν τοίς πολέμοις τού

τοις. νΕχομεν γάρ τήν έξ ουρανού βοήθειαν βοηθούσαν ήμίν, καί έρύσθη-

μεν άπό τών έχθρων ημών καί έταπεινώθησαν οί εχθροί ημών. Έπε-

λέξαμεν ούν Νουμίνιον Άντιόχου καί Άντίπατρον Ίάσωνος καί άπε-

στάλκαμεν προς Ρωμαίους άνανεώσασθαι τήν προς αυτούς φιλίαν χαί 

συμμαχίαν τήν προτέραν. Ένετειλάμεθα ούν αύτοίς καί προς υμάς πο-

ρευθήναι καί άσπάσασθαι υμάς καί άποδοΰναι ύμίν τάς παρ' ημών έπι

στολάς περί τής ανανεώσεως καί τής άδελφότητος ημών. Καί νΰν 

καλώς ποιήσετε άντιφωνήσαντες ήμίν προς ταΰτα». 

Πλην τούτων ή Ιουδαία εύρίσκετο έπί Εύρυκλέους είς περιστά

σεις, άπό τών δποίων ήδύνατο πολύ νά ώφεληθή άνήρ πανούργος, ώς 

ό Εύρυκλής, δ ήγεμών τών Λακεδαιμονίων διότι έβασίλευε τότε αυ

τής δ ΊΤρώδης κατατρυχόμενος ύπό πολλών συμφορών καί ίδίως ύπό 

τής αμοιβαίας αντιζηλίας δύο υίών, ους έγέννησεν έκ δύο συζύγων. 

Ό Εύρυκλής λοιπόν φθάσας έν μέσφ τής οίκειακής εκείνης άνεμοζά-

λης παρεμβαίνει ώς φίλος καί σύμβουλος δτέ μέν τούτου, ότε δέ εκεί

νου, φορολογεί νΰν μέν τόν πατέρα, νΰν δέ τους δύο υιούς, φορολογεί 

τόν βασιλέα τής Καπαδοκίας Άρχέλαον, πενθερόν ό'ντατοϋ ενός τών 

δύο αδελφών καί συλλέξας οΰτω χρήματα πολλά επανέρχεται είς 

Σπάρτην. Ένταϋθα δέ έζησε κατ' αρχάς πολυτελώς καί έχτισε πολλα

χοϋ τής Πελοποννήσου κτίρια λαμπρά, έξ ών ονομαστότατα μάλιστα 

ήσαν τά έν Κορίνθφ λουτρά έκ Κροκεάτου λίθου, τά όποια ελέγοντο 

μεγαλοπρεπέστερα τών λουτρών, τά δποία δ Αυτοκράτωρ Αδριανός 

βραδύτερον έν τή αύτη πόλει κατεσκεύασεν. Άλλ' οί θησαυροί του άφει-
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δώς δαπανώμενοι καί μή αναπληρούμενοι έξηντλήθησαν τελευταίον 

καί τότε δ Εύρυκλής έξετράπη είς τήν καταπίεσιν τών Σπαρτιατών 

καί τών άλλων Πελοποννησίων. Ούτοι δμως παρεπονέθησαν προς τόν 

Αύγουστον, δ'στις, άφ' ού μάτην ήγωνίσθη νά συνετίση τόν άρχαίον 

σύμμαχον, ήναγκάσθη νά έξορίση αυτόν διά νά κατάπαυση τάς ταρα

χάς, τάς οποίας ή πλεονεξία τοΰ ανδρός έπροξένησε καθ' άπασαν τήν 

Πελοπόννησον καί ούτως δ Εύρυκλής άπέθνησκεν εξόριστος καταλι

πών τόν Γάϊον Ίούλιον, Οστις δέν έκληρονόμησεν ούτε τήν άρχαίαν 

προς τόν πατέρα εύνοιαν τοΰ Όκταβίου Αυγούστου, ούτε τό έν Σπάρτη 

αςιωμα. Αλλ όμως οεν φαίνεται οτι εζησεν όλως άσημος, οιοτι ευ

ρέθη έν Ταινάρφ επιγραφή λέγουσα: «Τό κοινόν τών Έλευθερολαχώ-

νο3ν Γάϊον Ίούλιον Λάκωνα, Εύρυκλέους υίόν, τόν ίδιον εύεργέτην». 

Καί ίσως καί δ περί Ταίναρον λιμήν Πορτοκάγιο έκ τοΰ Γαΐου τούτου 

έ'λαβε τό ό'νομα· "Αλλοι δμως παράγουσι τήν λέξιν έκ τοΰ ΡΟΕ,ΤΟ 

ΰτΑΟτΕΙΟ—λιμήν τών όρτύγων. 

Ούτος δ Εύρυκλής ίδρυσε καί δεύτερον γυμνάσιον έν Σπάρτη έπί 

τής πλατείας Δρόμου, Οπου υπήρχε καί άλλο παλαιότερον, δπερ, ώς 

είδομεν, καταστραφέν έκ τοΰ μεγάλου σεισμού 466 π. Χ. άνηγέρθη βε

βαίως καί αύθις. 

Επειδή λοιπόν, ώς εϊπομεν, οί Λακεδαιμόνιοι είχον συναγωνισθή 

μετά τοΰ Όκταβίου Αυγούστου είς τήν περί τό "Ακτιον ναυμαχίαν, 

καθ' ήν χατατροπωθέντος τοΰ Αντωνίου έγένετο μόνος αυτός κύριος 

τοΰ ρωμαϊκού Κράτους, επειδή δέ είχον ακόμη δώσει άσυλον πρότερον 

και είς τήν σύζυγον αύτοΰ Αιουΐαν, δτε είχεν άναγκασθή νά φύγη έκ 

Ρώμης, διά τοΰτο πολυειδώς εύηργέτησε τους Λακεδαιμονίους δ Όκ

τάβιος παραδώσας μέν, ώς είδομεν, τά Κύθηρα, έτι δέ τήν Καρδαμύ-

λην, τάς Φαράς καί τήν Θουρίαν, πόλεις Μεσσηνιακάς, αίτινες είχον 

βοηθήσει τόν Άντώνιον, τιμήσας δέ τήν Σπάρτην διά τής έαυτοΰ πα

ρουσίας καί παρακαθήσας είς τά συσσίτια, χτισας δέ περί το ' Ακτιον 

τήν Νικόπολιν καί ίδρύσας πενταετηρικούς αγώνας χαί άναθέσας τήν 

προεδρίαν αυτών είς τους Λακεδαιμονίους. Τότε δέ έκανονισε καί τάς 

σχέσεις τής Σπάρτης καί τών Έλευθερολακώνων δ Όκτάβιος ώστε 

νά μή είναι ώς πρότερον τραχεΐαι καί τότε ώρίσθη ώστε διαρκώς πλέον 

αί υπόλοιποι πόλεις, αϊτινες άπετέλουν τό κοινόν τών Έλευθερολακώ

νων νά μετέχωσι τής συμπολιτείας ταύτης και τότε ώρίσθη καί ή Καρ-

δαμύλη έπίνειον τής Σπάρτης άντι τοΰ Γυθείου. Ό δέ Παυσανίας ανα

φέρει δτι έπ' αύτοΰ 174 μ. Χ. 18 μόνον πόλεις έκ τών έπί Αυγούστου 

24 άπετέλουν τήν συμπολιτείαν ταύτην. '^Ησαν δέ: Γύθειον, Τευθρώ-
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νη, Λάς, Πύρριχος, Καινήπολις, Οίτυλος, Λεΰκτρον, Θαλάμαι, Άλα-

γωνία, Γερηνία, Ασωπός, Άκριαί, Βοιαί, Ζάραξ, Επίδαυρος ή Αιμη-

ρά, Πρασιαί, Γερόνθραι, Μαριός, Ό αυτός Παυσανίας όμως ανα

φέρει δτι ούτος δ χωρισμός έγένετο έπί Αυγούστου, άλλα τοΰτο δέν εί

ναι αληθές, διότι μόνον, ώς είδομεν, έκανονισε τάς σχέσεις τών Σπαρ

τιατών καί Έλευθερολακώνων καί δέν ήτο δυνατόν δ Όκτάβιος Αύ

γουστος δ θερμώς ύποστηρίξας τους Σπαρτιάτας οτι έπί τοσοΰτον ήθε

λε κολοβώσει τήν χώραν αυτών, άλλως είναι μεμαρτυρημένον δτι έγέ

νετο δ χωρισμός ύπό τοΰ Τίτου Φλαμινίνου 197 π. Χ. καί τών συμμά

χων του Αχαιών κλπ. Ελλήνων έπί Νάβιδος τυράννου τής Σπάρτης, 

άφ' ου δηλαδή δ αδελφός τοΰ Φλαμινίνου μετά τών στρατευμάτων τοΰ 

συμμαχικοΰ στόλου κατέλαβον δ'λας τάς παραλίους πόλεις καί μετά 

σφοδράν μάχην τό Γύθειον, καί, άφ' ου είσήλασαν είς τήν Σπάρτην οί 

πολέμιοι, ήναγκάσθη ό Νάβις νά ύποκύψη είς ταπεινωτικήν είρήνην, 

ώστε παρεχώρησεν είς τους Αχαιούς τό "Αργός, έχωρίσθησαν δέ άπό 

τής Σπάρτης καί ετέθησαν ύπό τήν προστασίαν τών Αχαιών οί περί

οικοι και Είλωτες καί απετέλεσαν τό κοινόν τών Έλευθερολακώνων 

και περιωρίσθη το Κράτος τών Σπαρτιατών μόνον είς τήν πόλιν καί 

τήν μεσογειον τής Λακωνικής, ή δέ ναυτική δύναμις μόνον είς δύο 

ά'φρακτα πλοιάρια (6). "Ωστε άπό τοΰ έτους 197 μ. Χ. μέχρι τής 

επισκέψεως τοΰ Παυσανίου 174 μ· Χ, διέρρευσαν τέσσαρες σχεδόν αι

ώνες καί διετηρήθη πολύ ακόμη βραδύτερον ή συμπολιτεία αΰτη καί 

τοΰ Γυθείου δέ ή ακμή συνετελέσθη μετά τήν έπίσλεψιν τού Παυσα-

Μου συγχρόνως προς τήν τής Σπάρτης. 

Οί Έλευθερολάκωνες είχον έν Ταινάρφ τό ιερόν τής συμπολιτείας 

καί το πλησίον τούτου κείμενον πολιτικον κέντρον αυτών 'Γαίναρον ή 

Καινήπολιν. Προΐστατο δέ τοΰ κοινοΰ στρατηγός επώνυμος ών άρχων, 

έχων παρ' έαυτφ καί ταμίαν. Τό δέ πολίτευμα εκάστης ίδίςι τών είς 

τό κοινόν συντελουσών πόλεων ήτο συντεταγμένον, καθ' δ'σον γνωρί

ζομεν, κατά τόν τύπον τής Σπαρτιατικής πολιτείας. "Οθεν αναφέρον

ται εν Καινηπόλει μέν "Εφοροι, Επιμελητής, Ταμίας, άγορανόμος καί 

βουλή. Έ ν δέ Οίτύλφ, Γερόνθραις, Κοτύρτίΐι καί Έπιδαύρφ "Εφοροι, 

έν Γυθείφ^δέ άγορανόμος, ταμίας, οί τής πόλεως σύνεδροι, βουλή, με

γάλαι άπέλλαι. Άκριβέστερον δ'μως δέν γνωρίζομεν περί τών πολι-

(6) "Ορα Λίθ. 8©, 18 καΐ Χέρτσίεργ ιμ,τφ. Καρ. σ. 187. 
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τειών τούτων ένεκα τής ανεπαρκείας τών περιελθουσών είς ημάς μαρ

τυριών (7). 

Έπί Αυγούστου δέ ή Σπάρτη, ώς είδομεν, είχε τήν Καρδαμύλην 

ώς έπίνειον, είς ήν ήγεν δδός διά τής αρχαίας γέφυρας Ξηροκαμπίου 

σφζομένης άκεραίας έ'τι καί διά τής δδοΰ τής άγούσης είς τό άρχαίον 

λατομείον Γοράνων καί τής θέσεως Άρκίνας, έ'νθα δ Κος Τσούντας 

ένεργήσας άνασκαφάς άνεκάλυψε Μηκυναϊκούς τάφους καί αξιόλογα 

ευρήματα, καί διά τοΰ δάσους τής Βασιλικής, δπερ ώνομάσθη έκ τής 

οτιμοσίας ταύτης δδοΰ, ήτις έκαλείτο τότε, ώς καί σήμερον καλοΰνται, 

πάσα δημοσία οδός Βασιλική, ήτοι μεγάλη, αναφερομένη οΰτω (Βα

σιλική οδός) είς τι χρυσόβολλον τού 1292 μ. Χ. τοΰ Αύτοκράτορος 

Ανδρόνικου Παλαιολόγου. 

Διά τάς ευεργεσίας δέ ταύτας τοΰ Αυγούστου καί οί Σπαρτιάται 

άκολουθοΰντες τό παράδειγμα τών άλλων Ελλήνων, οίτινες διά την 

βαθείαν κατάπτωσιν τής αρχαίας θρησκείας καί διά τήν δουλοπρεπή 

κολακείαν, εί? ήν είχον εξοκείλει, άπένεμον θείας τιμάς είς τους αυ

τοκράτορας ζώντας έ'τι, άνήγειρον καί οί Σπαρτιάται έν τή αγορά το)ν 

ναούς τοΰ Αυγούστου καί τοΰ θετού πατρός αύτοϋ Ιουλίου Καίσα-

ρος (8). 

Είδομεν ανωτέρω τήν έπί Αυγούστου 21 π. Χ. διάταξιν περί τής 

οροθετικής γραμ-μής μεταξύ Σπαρτιατών καί Μεσσηνίων. Άλλ' οί 

Μεσσήνιοι θεωρούντες εαυτούς βαρέως έκ τής διατάξεως ταύτης ζη-

μιουμένους είχον άποπειραθή καί έπί Αυγούστου ακόμη ίνα έπιτύχωσι 

συμφορωτέραν λύσιν. Επρόκειτο δέ περί τής αμφισβητούμενης Δενθε-

λ'.άτιδος χώρας τής κειμ.ένης κατά τήν δυτικήν κλιτύν τοϋ Ταϋγέτου 

καί τόν άνω ρουν τοΰ πόταμου Νέδωνος καί περί τοϋ Ιεροΰ τής Λιμι-

άτιδος Αρτέμιδος καί τής επιστασίας τοΰ Ίεροΰ τούτου, τοΰ αύτοΰ 

εκείνου, περί τοϋ οποίου είχεν ανάψει ή έ'ρις εκείνη παλαιότατα, ήτις 

βραδύτερον επέφερε τόν πρώτον μέγαν μεταξύ Σπαρτιατών καί Μεσ

σηνίων πόλεμον. Έπί τέλους έπί Τιβερίου Αύτοκράτορος έπέτυχον οί 

Μεσσήνιοι ώστε τφ 25 μ· Χ. νά άχθη ή ύπόθεσις ενώπιον τοΰ Τιβερίου 

καί τής Συγκλήτου καί πρέσβεις εκατέρωθεν προσήλθον είς Ρώμην 

δ'πως ενώπιον αυτών άποδείξωσι τά δίκαια τών πατρίδων των. Οί Σπαρ

τιάται δέ ύπεστήριξαν δ'τι ή χώρα άνήκεν είς αυτούς καί πρό τοΰ πρώ

του Μεσσηνιακοϋ πολέμου καί έπί μακρόν χρόνον άνήκεν είς αυτούς 

(7) Χέρτσβεργ 8. ά. σ. 395 χαΐ Γίλμπερτ σ. 34. (8) Παυσ. 3,11,4. 
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καί δτι πρώτος δ.βασιλεύς τών Μακεδόνων Φίλιππος Β' μετά την έν 

Χαιρώνεια νίκην του 338 π. Χ. αφήρεσε παρά τών Σπαρτιατών την 

άμφισβητήσιμον χώραν καί τόν ναόν παραδούς αμφότερα είς τους φι

λικώς διακειμένους προς εαυτόν Μεσσηνίους καί ή έ'ρις μόνον έπί μι

κρόν έ'παυσε, διότι πάλιν οί Σπαρτιάται άνέκτησαν τήν χώραν, άλλα 

Αντίγονος δ Δώσων μετά τήν μάχην τής Σελλασίας 221 π. Χ. χαί 

ό Μόμμιος μετά τήν πτώσιν τής Κορίνθου 146 π. Χ. έφάνησαν εύνοι 

προς τους Μεσσηνίους, έν φ δ Ιούλιος Καίσαρ, ό Μάρκος Αντώνιος 

καί τελευταίον δ Αύγουστος ήσαν πάλιν υπέρ τών Σπαρτιατών έως ου 

τέλος ή άπόφασις τοϋ Τιβερίου καί τής Συγκλήτου απέβη υπέρ τών 

Μεσσηνίων καί ή αμφισβητήσιμος χώρα (πιθανώς δέ καί ή Άβία, αί 

Φαραί χαί ή θουρία) εδόθησαν πάλιν είς τους Μεσσηνίους. Τά δέ δρια 

τά μεταξύ Μεσσηνίας καί Σπάρτης άπετελέσθησαν ύπό τοϋ Ταϋγέτου 

καί τής χοιρίου νάπης, μεταξύ Άβίας καί Καρδαμύλης, χαί έπί τής 

οφρύος τοϋ δ'ρους ίδρύθησαν δύο ενεπίγραφοι στήλαι προς άσφαλεστέ-

ραν σήμανσιν τών δρίων, καί έπί Παυσανίου δέ ή χοίριος νάπ·/] ήτο τό 

μεθόριον. Τάς μεθόριους έκείνας στήλας κατά τό έ'τος 1835 οί ορεινοί 

τής Λακωνίας ανέτρεψαν χαί κατεκύλησαν, διότι έφο&οΰντο ότι διά 

τών μνημείων τούτων ή τότε ελληνική κυβέρνησις έμελλε" νά ένισχυ

θή έν τφ σχεδίφ αυτής νά πρόσθεση τάς κώμας ταύτας παρά τους πό

θους αυτών εις τόν νομόν Μεσσηνίας καί έπί τής γής ταύτης διετηρή

θη τό σπέρμα τής έριδος άπό τών μυθικών χρόνων μέχρι τών ημετέρων. 

Οΰτως ή έ'ρις ένεκα τής δποίας πρό αιώνων είχον ρεύσει ποταμοί αί

ματος, ζήτημα, δ'περ κατά τους αρχαιότερους αίώνας τής τών Ελευ

θέρων Ελλήνων ίστορίας είχε προσλάβει άπειρον ίστορικήν σημασίαν, 

έλύθη νΰν μακράν τής Ελλάδος ενώπιον ξένου δικαστηρίου ώς μυρίαι 

άλλαι δίκαι. Ό Αριστομένης, δ Θεόπομπος καί δ Τυρταίος, τό ήρωϊκόν 

φρόνημα τών αρχαίων Μεσσηνίων καί ή πολεμική δόξα τών Σπαρτια

τών ήσαν ήδη άπλ.αί μόνον σκιαί παρελθόντος πρό πολλού έξηφανι-

σμένου (9). 

Κατά τους επόμενους χρόνους ή ίστορία τής Σπάρτης είναι σκο

τεινή καί ασαφής καί μόνον έξ επιγραφών δύναται νά καταρτισθή σύν 

τφ χρόνφ. 

(9) Χέρτσβεργ £. ά. Τόμ. Β' σ. 42. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β . 

Είδομεν ανωτέρω δτι καί μέχρι τοϋ τέλους τού 4ου μ. Χ. αίώνος 

πολλαί λατρείαι καί αγώνες πανηγυρικοί ύφίσταντο, άλλα πανταχοϋ 

τής Ελλάδος καί έν Σπάρτη διετηρήθησαν σχεδόν οί τύποι, διότι τό 

πνεΰμα τό ζωογοννήσαν ποτέ αυτά πρό πολλού είχε διαφύγει· Χαρα-

•χτηριστικόν όλης τής τοιαύτης τάσεως καί ύπό άλλας τοΰ βίου έπό-

•ψεις είναι πρό πάντων τά γινόμενα έν Σπάρτη. Είς τήν άρχαίαν ταύ

την πολιτείαν, ώς είδομεν, είχεν επέλθει σειρά καταστρεπτικών επα

ναστάσεων. Καί δμως μεθ' δ'λα ταύτα οί Σπαρτιάται μετά πολλής επι

μονής έπέμενον είς τήν σκιώδη πλέον Λυκούργειον νομοθεσίαν. Ό αρ

χαίος Σπαρτιατικός λαός συγχωνευθείς μετά τών πρώην περιοίκων 

ειλώτων χαί πολλών άλλων ξένων είχεν άλλοιωθή ριζηδόν καί οί πο

λίται τής Σπάρτης έπεζήτουν μετά ιδιαζούσης προθυμίας δικαίωμα Ρω

μαίου καί έλάμβανον όνόμ,ατα ρωμαϊκά. Τό άρχαίον δέ σύνταγμα τής 

πολιτείας είχε κατά μέγιστον μέρος μεταβληθή είς ερείπια. Καί δ'μως 

ύπήρχον έτι καί νΰν οίκοι έν Σπάρτη μεθ' υπερηφάνειας άνάγοντες τήν 

γενεαλογίαν αυτών μέχρι τών ηρώων τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, 

μέχρι τοΰ Βρασίδου καί Καλλικρατίδου (10). Τό άρχαίον ήτο? τοΰ 

λαοΰ, τουλάχιστον ώς προς τήν μεγάλην πλειονότητα τής τάξεως 

τών γαιοκτημόνων καί πλουσίων είχεν άλλοιωθή σφόδρα. Έ ν τούτοις 

δ κατώτερος λαός διετήρει έ'τι καί νΰν τόν άρχαίον άγροτικόν βίον. 

Άλλ' ή αρχαία τών ηθών αύστηρότης είχεν είς τοιοΰτον βαθμόν έκλί

πει παρά τοίς πολλοίς, ώστε πολλοΧ Σπαρτιάται κατά τους χρόνους 

τοΰ Νέρωνος ύπερέβαλλον σχεδόν τους άλλους "Ελληνας κατά τήν 

μεγαλοπρέπειαν καί τήν αβρότητα έν τή στολή καί τή διαίτη (11). 

«Λακωνικόν δέ ουδέν περί αύτους έφαίνετο, άλλ' άβροτεροι αυτών καί 

συβάριδος μεστοί ήσαν. Ίδών δέ άνδρας λείους τά σκέλη, λιπαρούς τάς 

κόμας καί μηδέ γενείοις χρωμένους, άλλα χαί τήν έσθήτα μαλακούς». 

Οΰτω δέ οί απόγονοι τών αρχαίων γενών μετήρχοντο έμπορίαν, ναυκλη-

ρίαν καί εργατικά επιτηδεύματα ώς οί πρώην περίοικοι. Καί δ'μως μετ' 

αδιάσειστου καί άκρας υπερβολικής επιμονής είς τάς παραδόξους έξω

τερικάς συνηθείας ένέμενον, άφ' ού τότε έτι οί Σπαρτιάται δέν ήδύναν

το νά τρέφωσι μύστακας κατά τό άρχαιότατον έθιμον. 

(10) Πλοντ. άποφβ-. (11) Φίλόστρ. Β' χαΐ Απολλώνιος Τιανιεύς Δ' 27. 
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Ακόμη καί τώρα χαί βραδύτερον πολύ διετήρουν τά συσσίτια και 

αί άρχαί έν τοίς έπισήμοις διατάγμασι διετήρουν άναλλοιωτον το άρ

χαίον ύφος τών ήμερων τοΰ Αγησιλάου καί Λυσσάνδρου. Ουδαμώς 

δέ προσέχοντες είς τήν άπ' αιώνων ήδη όλως άλλοιωθείσαν θεσιν τοΰ 

κόσμου έπαίδευον έ'τι τους παίδας κατά τόν άρχαίον τρόπον έν σκλη-

ραγωγία καί μετ' αυστηρών περί τά πολεμικά ασκήσεων, τούθ όπερ 

άπετέλει τουλάχιστον ώφέλιμον άντίρροπον χατά τής άλλως διαδε

δομένης τρυφηλότητος χαί άσωτείας. Περί τών χρόνων τοΰ Αυγούστου 

παρατηρεί δ Δίων Κάσσιος δ'τι: «Οί Λακεδαιμόνιοι γυμνούσθαί τε έν 

τφ τότε χρόνφ καί λίπη άσκείν μάλιστα έδόχουν». 

Έπί μακρόν δέ έτι διετηρήθη καί τό άρχαίον άπάνθρωπον έ'θιμον 

τής αίματηράς μαστιγώσεως τών νέων πρό τοΰ βωμοΰ τής Όρθείας 

Αρτέμιδος, επέχον έν ταύτφ θέσιν θρησκευτικής ίεροτελεστίαί. 

Καί τό έθιμον τοΰτο μετ' απορίας είδεν δ Πλούταρχος, δστις έγεννήθη 

περί τά μέσα τοΰ πρώτου μ. Χ. αίώνος (12). «Πολλούς τών νΰν έφή« 

βων έωράκαμεν έπί τοΰ βωμοΰ τής Όρθείας Αρτέμιδος αποθνήσκοντας 

ταίς πληγαίς». Ό δέ Νέρων 54 μ. Χ. έν ω έπεσκέφθη πάσας τάς όνο· 

μοστάς πόλεις τής Ελλάδος κατά τήν μεγάλην καλλιτεχνικήν πε-

ριοδείαν του, τήν Σπάρτην απέφυγε, διότι έλειτούργουν ακόμη οί νό

μοι τοΰ Λυκούργου, οϊτινες δέν έτύγχανον τής εύνοίας του (13). 

"Οταν δέ έ'σχεν αίματηρόν τέλος δ Νέρων 69 μ. Χ. εγένοντο επανα

στάσεις έν τφ ρωμάίχφ κράτει μέχρι τής έπικρατήσεως τοΰ Ούεσπε-

σιανοΰ 70 μ. Χ. Αί δέ μηδαμώ? έτι πανταχοϋ έξαφανισθείσαι αντιθέσεις 

μεταξύ τών διαφόρων πόλεων τής Ελλάδος έπεκράτησαν, αιφνιδίως. 

Λί αιώνιοι περί ορίων έ'ριδες επέφεραν μερικήν τίνα άνανέωσίν τών αρ

χαίων τοπικών ερίδων καί δή καί μεταξύ τής Σπάρτης καί Μεσσηνί

ας, άλλ' ή έπικράτησις τοΰ Ούεσπεσιανοΰ έ'θηκε ταχέως τέρμα είς τάς 

τοιαύτας έριδας. 

Αί περί τής πολιτικής ίστορίας τής Ελληνικής χερσονήσου καί 

δή καί τής Σπάρτης, ώς εϊπομεν, ειδήσεις είναι πολύ ενδεείς, παρατη-

ρούμεν μόνον δτι ή μεταξύ τών Ρωμαίων καί Ελλήνων άφομοίωσις 

διαρκώς μεγάλας έ'καμε προόδους. Διότι οχι μόνον τά ρωμαϊκά ήθη καί 

ιτθιμα έπεκράτησαν, άλλα χαί, διότι διαρκώς ηύξάνετο ή σπουδή τών 

Ελλήνων είς τό λαμβάνειν δικαιώματα πολίτου Ρωμαίου πρό πάν-

(12) Λυκ. 20,18. (13) Δίων. Κάσ. 68,14. 
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των ίνα διά τής δδοΰ ταύτης είσελαύνωσιν είς τήν πολιτικήν ύπηρε

σίαν τοΰ Κράτους. 

Είναι δέ γνωστή ή ανέκαθεν αρχαιότατη αγάπη τών Ελλήνων 

προς αποδημίας. Καί έν οσφ μέν έτι έζη παρά τοίς "Ελλησιν καί εντός 

καί έχτός τής Ελλάδος τό άρχαίον έλληνικόν πνεΰμα, δέν έ'λειπον 

•χαί οί τολμηροί θαλασσοπόροι, οίτινες ώς καί νΰν χαί τότε διέπλεον 

τους Ωκεανούς. Ά λ λ α καί πεπαιδευμένοι "Ελληνες περιηγοΰντο καί 

άνεζήτουν έν Άσίςι καί έν Αίγύπτφ τάς μυθικάς χαί ίστοριχάς ανα

μνήσεις, τά έ'ργα τής τέχνης, τά φυσικά τών χωρών κάλλη καί τους 

τόπους τους έχοντας ελκυστικότητα. Ό Πλούταρχος (14) ζήσας 

άπό τοΰ 50-120 μ. Χ. διηγείται ήμίν περί τίνος τών πεπαιδευμένων 

γνωρίμων αύτοΰ, τοΰ πλουσίου Σπαρτιάτου Κλεομβρότου, όστις προ 

πάντων έκ φιλοθεάμονος καί φιλίστορος δρμής προς μόρφωσιν τοΰ έαυ

τοΰ πνεύματος έ'καμε μεγάλας δδοιπορίας είς τάς χώρας ταύτας, δι

ότι δέν έπεσκέψατο μόνον τήν Αίγυπτον, άλλ' έπορεύθη καί είς τήν 

χώραν τών λεγομένων τρωγλοδυτών καί άναπλέων τήν Έρυθράν έπρο-

χώρησε πολύ προς νότον. Τέλος δέ έπεσκέφθη χαί τήν ό'ασιν χαί τό 

μαντεϊον τοΰ Αμμωνίου Διός. 

Πλην δέ τούτων παρατηροΰμεν οτι τουλάχιστον παρά τοίς πεπαι-

δευμένοις τών Ελλήνων αί παλαιαί χατά τόπους χαί φυλάς αντιθέ

σεις έξέλειπον διηνεκώς έπί μάλλον. Καί είναι μέν αληθές δτι αί κατ' 

ίδίαν φυλαί χαί πόλεις μετ' άπαύστου σχεδόν επιμονής ένέμενον όπως 

έν ταίς ίδιαιτέραις λατρείαις αυτών, μύθοις χαί παραδόσεσιν, οΰτω καί 

έν τοίς διαλέχτοις και έν τοίς ίδιαιτέροις έθίμοις αυτών. Είναι επίσης 

αληθές δ'τι έπί μεγάλης μερίδος τοΰ πλήθους έζων έτι έπί μακρόν αί 

άρχαίαι τοπικαί εχθραι καί τυγχάνουσαι ευκαιρίας έξεδηλοΰντο κατά 

τρόπον δυσάρεστον. Ά λ λ ' όμως παρά τοίς πεπαιδευμένοις τοιαύτα κλη

ρονομικά αμαρτήματα τοΰ Ελληνικού χαρακτήρος καθίσταντο κατά 

μικρόν εκποδών. Καί βλέπομεν άνδρας Βοιωτούς, ώς δ Πλούταρχος, 

δτι έλάμβανον δικαιώματα πολίτου εν ταίς πρότερον έχθρικώς διακει-

μέναις προς τους Βοιωτούς Αθήναις, άνδρες δέ Φωχείς εγίνοντο πο

λίται εν τή παλαιόθεν αύτοίς έχθρικώς διακείμενη Βοιωτία περιβαλ-

λ,όμενοι έν αυτή τά μέγιστα τοπικά αξιώματα. Ή άντίθεσις ή μεταξύ 

Σπάρτης καί τών Έλευθερολακώνων έξέλειπε διηνεκώς. Ό δέ έν τοίς 

λακωνικοίς ό'ρεσι χαι έν τή κοιλάδι τοϋ Ευρώτα κάτοικων σταθερός 

(14) Περί ίκλ. χρηστηρίων 20,2. 
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είς τά πάτρια λαός άπέβαλλεν έπί μάλλον τήν έπί τών άλλων Ελλή

νων δύσκαμπτον τραχύτητα αύτοϋ. Έ ν δέ τοίς μεγάλοις άγώσιν έν 

Σπάρτη έδιδάσκοντο νϋν καί τραγφδίας, υπήρχε δέ έν Σπάρτη καί θέ

ατρον μεγαλοπρεπέστατον τό σχήμα καί, ώς φαίνεται, μάλιστα καί 

ώδεΐον (15). 

Μεγάλως ήθελε τις έκπλαγή βεβαίως βλέπων τους τότε Λακε

δαιμονίους νεανίσκους, ώς ήτο δ Τυνδάρης δδιατρίβων μετά λογιωτά-

των Ελλήνων καί Ρωμαίων καί δ Ζεύξιππος, δ'στις ώς φιλόσοφος είχε 

συνταχθή είς τόν περί τόν Πλούταρχον δμιλον καί επισκέπτεται τά έν 

Θεσπιαίς Έρωτίδια, πολλφ δέ μάλλον -ηθελέ τις έκπλαγή βλέπων τόν 

τολμηρόν εκείνον περιηγητήν Κλεομβροτον, δ'στις ήτο χαί φιλόσοφος 

Σπαρτιάτης, δυνάμενος νά συζητή μετ' εύγλωττίας καί διαλεκτικής 

χάριτος περί τών δυσχερέστατων προβλημάτων, τό οποίον βεβαίως 

ήτο παντελώς άνήκουστον περί αρχαίου Σπαρτιάτου. 

ΤιβέρίΟς 

Τόν Αύγουστον αποθανόντα διεδέχθη έπί τού θρόνου τφ 14 μ. Χ. 

δ ύπ' αύτοϋ είσποιηθείς τής Λιβίας καί τοϋ πρώτου αυτής συζύγου 

Τιβερίου Κλαυδίου Νέρωνος υίός, δ Τιβέριος έν ήλικίςι ετών πεντήκοντα 

καί έ'ξ, σκληρώς δέ έθανατώθη έπί τής ίδίας του κλίνης μετά βασι

λείαν είκοσι καί τριών ετών (37 μ. Χ.) Εξετάζων δέ τις τήν χατά 

τους χρόνους αύτοΰ διοίκησιν τών ελληνικών επαρχιών οφείλει νά δμο

λογήση δ'τι αί τιμαί αί άπονεμηθείσαι είς τόν Τιβέριον ύπό τών Ελλή

νων είναι ύπερβολικαί μεν κατά τό ταπεινόν έθιμον τής έποχή?, άλλ' 

δμως δικαία έκδήλωσις τών ευχαριστιών τών Ελλήνων προς αληθή 

εύεργέτην τής χώρας. 

Είναι αληθές δ'τι ή διαρρύθμισις τών κατά τάς Επαρχίας ύπό τοΰ Αυ

γούστου έπαισθητώς έβελτίωσε καί τής Ελλάδος τήν θέσιν καί δτι 

μεγάλως περιωρίσθησαν αί καταχρήσεις τής διοικήσεως. Άλλ' επί

σης άναντίρρητον είναι δ'τι αί ενιαύσιοι διοικηταί τών συγκλητικών 

Επαρχιών δέν ύφίσταντο τους περιορισμούς εκείνους καί τήν αύστη

ράν έξέλεγξιν, είς τάς δποίας ύπέκειντο οί διοιχοΰντες επαρχίας χαι-

σαρικας, τών όποιων ή μακροτέρα ή συντομωτέρα αρχή συνεδέετο προς 

την εύνοιαν τοΰ Καίσαρος έξαρτώντος αυτήν άπό τής εύχαριστήσεως 

(15) Χέρτσβεργ ε. ά. Τ. Β' β. 3β9. 
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τών υπηκόων. Εντεύθεν έν ταίς καισαρικαίς έπαρχίαις ήσαν όλιγώ-

τεραι αί καταχρήσεις χαί ελαφρότερα τά βάρη τών υποτελών. Ή δέ 

Ελλάς ταχθείσα κατά τήν έπί Αυγούστου γενομένην διανομήν είς 

τάς συγκλητικάς επαρχίας δέν έ'τυχε κατά ταύτα πλήρους τής βελ

τιώσεως τής διοικήσεως· Καί διά τοΰτο βλέπομεν κατά τά τελευταία 

έτη τοΰ Αυγούστου στασιάζοντας αυτούς τους άλλως αυτόνομους Ά-

θ'ψαιους. Η αποστασία δέ αύτη τών Αθηναίων, παρέχει άπόδειξιν 

τών πιέσεων, αϊτινες έστενοχώρουν τους "Ελληνας, έφ' δσον ύπέκειν

το είς τους απεσταλμένους τής Συγκλήτου. Έ χ τών πιέσεων δέ τού

των εξηγείται καί ή αίτησις, τήν δποίαν ύπέβαλον είς τόν Τιβέριον, 

ολίγον χρόνον μετά τήν είς τόν θρόνον άνοδόν του (15 μ. Χ.) έξαιτού-

μ-ενοι τήν βελτίωσιν τής θέσεως αυτών χαί τήν έλάφρυνσιν τών βαρών, 

άτινα ύφίσταντο. Ή Ρώμη δέ είσήκουσε τής δεήσεως τών υπηκόων 

καί κατ' άπόφασιν τής συγκλήτου ή Αχαΐα καί ή Μακεδονία έκηρύ

χθησαν άπό τοϋ προσεχούς έτους Έπαρχίαι καισαριχαί, δποίαι καί έ

μειναν μέχρι τοΰ 44 μ. Χ· έπί τοΰ αύτοχράτορος Κλαυδίου. Μετά δέ 

τής επελθούσης μεταβολής συνεπήλθε καί αξία λόγου βελτίωσις τής 

διοικήσεως, μαρτυρουμένη καί ύπό τής μακράς διαρκείας τής αρχής 

τών στελλομένων προς διοίκησιν τών δύο Επαρχιών ύπατικών πρεσ

βευτών, οίτινες ήδυνήθησαν νά διατηρήσωσιν έπί μακρόν τό άξίωμά 

των, εύχαριστοΰντες τόν τε εντολοδότην αυτοκράτορα καί τους υπη

κόους αύτοΰ. Οΰτω καθ' δλον τόν χρόνον, καΌ' δν ή Αχαΐα καί Μα

κεδονία ήσαν έπαρχίαι καισαρικαί, ήτοι έπί 28 έ'τη, δύο μόνον άνδρες 

διώκησαν αύτάς καί τούτων δ πρώτος, δ Παππαίος Σαβίνος, αντι

κατεστάθη μόνον μετά τόν θάνατον του, άρξας 19 δ'λα έ'τη. 

Άλλ' ή αγαθή αΰτη διοίκησις έπί Τιβερίου δέν προέβαινε μέχρι 

παραμελήσεως τών συμφερόντων τής βασιλείας καί τής ασφαλείας 

τής χώρας καί αυστηρός έφάνη δ Τιβέριος προς τάς καταχρήσεις, 

αίτινες είχον αρχίσει νά συνδέωνται έν ταίς Έλληνικαίς χώραις προς 

τό παλαιόν δικαίωμα τής ασυλίας, τό όποιον είχον ώρισμένα ιερά. Οί 

άσυλοι ούτοι ναοί είχον καταντήσει νά παρέχωσι καταφυγήν ού μόνον 

είς Βούλους αύτομολοΰντας, άλλα καί είς κοινούς κακούργους έκφεύ-

γοντας ούτω τήν καταδίωξιν τής δικαιοσύνης. "Ετι δέ μάλλον έπικίν

δυνον απέβαινε τό κακόν διά τήν αύθαιρετον έπέκτασιν τών άσυλων. 

Έθεώρησε λοιπόν δ Τιβέριος άναγκαίον τήν άναθεώρησιν τών δι

καιωμάτων τής ασυλίας καί τόν περιορισμόν καί τήν διαρρύθμισιν αυ

τής. "Αλλως δέ πλην τών αναγκαίων τούτων αυστηρών μέτρων κατά 

τόν πλείστον τουλάχιστον χρόνον τής αρχής τοΰ Τιβερίου ή διοίκησις 
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τών ελληνικών Επαρχιών υπήρξε πατρική καί ευεργετική. Οί δέ τυ

χόν πιέζοντες τους "Ελληνας υπηκόους Ρωμαίους άρχοντες έτιμω

ροΰντο, ώς τοΰτο συνέβη είς τόν άνθύπατον τής Κρήτης καί Κυρήνης 

κληθέντα ένεκα καταχρήσεων πρό τής συγκλήτου χαί καταδικασθέντα, 

ώς επίσης έτιμωρήθη ανθύπατος τις τής Ασίας διά τόν αυτόν λόγον 

έξορισθείς είς Κύθνον. 

Ή δέ αγαθή διοίκησις τών Ελληνικών χωρών έν τοίς χρόνοις τοΰ 

Τιβερίου κατεφάνη έχτός τής επιδιώξεως τής ασφαλείας καί τής τι

μωρίας τών καταχραστών καί διά διαφόρων άλλων μέτρων ληφθέντων 

ύπ' αύτοΰ προς συμβιβασμόν ερίδων μεταξύ γειτόνων λαών καί προς 

άνακούφισιν ζημιών έπελθουσών έκ φυσικών καταστροφών. 

Τοιαύτη λύσις έριδος επελθούσα διά τής διαιτησίας τών Ρωμαί

ων έπί Τιβερίου ύπήρξεν ή περί τών συνόρων τής Μεσσηνίας καί τής 

Λακωνικής, έν οίς έ'κειτο καί ή χώρα εκείνη ή Δενθελιάτης, ήτις άπό 

αιώνων ήτο τό μήλον τής έριδος μεταξύ τών δύο λαών, ώς καί άλλα-

•χοΰ εϊπομεν, καί έ'ληξεν ή έ'ρις αΰτη διά τής είς τους Μεσσηνίους ορι

στικής παραχωρήσεως τοΰ αμφισβητουμένου εδάφους. 

Εύκαιρίαν δέ παρέσχον εις τόν αυτοκράτορα Τιβέριον προς έπίδει-

ξιν φιλανθρωπίας οί φοβεροί σεισμοί, οίτινες έδόνησαν τήν Άσίαν καί 

τήν Ελλάδα κατά τά έτη τής βασιλείας αύτοΰ, ίδίως δέ κατά τά 17, 

23 καί 29 μ. Χ. προσθέτοντες νέας καταστροφάς είς τάς επελθούσας 

ήδη κατά τό 24 π. Χ. έπί Αυγούστου. 

Τόσον φιλανθρώπως δ Τιβέριος πολιτευθείς προς τους "Ελληνας 

δικαίως άφήκε παρ' αύτοίς μνήμην άγαθήν. 'Αλλά πολύ προσφιλεστέ

ρα διέμεινεν ή άνάμνησις τοΰ ευγενούς καί γλυκύτατου εκείνου νεα-

νίου, δστις διά μέν τών στρατηγικών κατορθωμάτων του έξήγειρε τήν 

ζ·ηλοφθονίαν τοΰ Τιβερίου, δ διά τάς επιφανείς αύτοΰ άνδραγαθίας, 

διά τήν προσήνειαν καί μεγαλοφροσύνην προσελκύσας τήν άγάπην Ρω

μαίων καί Ελλήνων. Ούτος δέ ήτο δ υίός Δρούσου τοΰ άδελφοΰ τοΰ 

Τιβερίου, δ'στις διά τά κατά τών Γερμανών κατορθώματα του αξιωθείς 

παρά τής ρωμαϊκής συγκλήτου τοΰ επωνύμου Γερμανικός, ύπό τό 

οποίον είναι γνωστός έν τή ίστορία. 

Ό Γερμα,νεκος 

Ό Γερμανικός ανακληθείς τφ 16 μ. Χ. έκ Γερμανίας ύπό τοΰ Τι

βερίου φθονοΰντος τήν πολεμικήν αύτοΰ δόξαν καί φοζουμένου τήν προς 

αυτόν άγάπην τών στρατιωτών εστάλη είς τήν Άνατολήν μετ' απο

λύτου εξουσίας. Διατρέξας δέ τφ 18 και 19 μ. Χ. τήν Ελλάδα καί 
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Άσίαν καί Αίγυπτον είλκυσε προς εαυτόν τήν άμέριστον συμπάθειαν 

τών λαών Επιδεικνύων δέ αφελώς τήν άγάπην καί τόν θαυμασμόν 

του προς τήν Ελλάδα, προσηνής πάντοτε προς τους "Ελληνας, πα

ρουσιαζόμενος ώς διαιτητής δπου έ'ρις, ώς κολαστής, δπου κατάχρη-

σις, ώς γενναίος χορηγός, οπού ανάγκη βοηθείας, άφινεν ό'πισθέν του 

αναμνήσεις συμπαθείς καί ευλογίας. Διετήρησαν δέ οί "Ελληνες τόν 

πόθον τοΰ ευγενούς νικητοΰ τών Γερμανών καί έθρήνησαν τόν άωρον 

θάνατον αύτοΰ πίπτοντος τόν Όκτώβριον τοΰ 19 έν Συρία θΰμα τοΰ 

Πείσωνος καί τοΰ Τιβερίου, τόν οποίον δέν ήδυνήθη νά σώση άπό τοΰ 

μοιραίου τέλους ή έπί μακρά ετη έπιδειχθείσα προς τήν ρωμαϊκήν άρι-

στοκρατίαν ώμότης. 

Κ^αλκγόλοιις κκΐ Κ.λα'όδίος 

Ό τόν Γερμανικόν διαδεχθείς Γάϊος Καλιγόλας (37-41 μ. Χ.) 

δέν είχε τάς άρετάς τοΰ πατρός Γερμανικού. Καί κατ' αρχάς έπ' ολί

γον χρόνον καί "Ελληνες καί Ρωμαίοι ήπατήθησαν νομίσαντες δ'τι δ 

υίός έμελλε νά είναι αντάξιος τοΰ πατρός, άλλα δέν ήργησαν νά πει-

σθώσιν δτι ήτο τραχύς καί βίαιος νεανίας τά πάντα θέλων νά ύποτάξη 

εις τήν κατέχουσαν αυτόν μανίαν παντοδυναμίας καί τών παραλόγων 

παρεκτροπών του. 

Παρά τοιούτου λοιπόν δυνάστου δέν ήδυνήθη νά ώφεληθή ή Ελ

λάς, άλλα τουναντίον βαρείαν ήσθάνθη τήν αρχήν αύτοΰ. Επειδή δέ 

δουλικώς οί Πανέλληνες επέδειξαν τήν χαράν των διά τήν σωτηρίαν 

αύτοΰ άπό τής καταλαβούσης αυτόν κατά τό πρώτον έ'τος τής βασι

λείας του νόσου, έφάνη μετριόφρων ένεκα τών προσφερομένων είς αυ

τόν μεγάλων τιμών χαί έχ τής προτεινομένης κατασκευής απείρων 

αύτοΰ ανδριάντων δεχθείς τήν ίδρυσιν τοιούτων μόνον είς τους χώρους, 

έ'νθα έτελοΰντο οί τέσσαρες μεγάλοι αγώνες τών Ελλήνων. "Επειτα 

δμως έξεδηλώθη ή ενδόμυχος αύτοΰ κακία καί έξέσπασεν ή κατέχου

σα αυτόν ανίατος μανία τοΰ μεγαλείου καί, έν φ πρότερον μόλις έδέ-

χετο τιμάς, κατόπιν έπέβαλλεν είς τους "Ελληνας τοιαύτας χαί 

άπαιτών θεϊκήν λατρείαν ήθελε νά ίδρύσωσι ναούς είς αυτόν ώς θεόν. 

Τότε μετεκλήθησαν έκ τής Ελλάδος είς τήν Ρώμην παίδες έκ 

τών ευγενέστατων οικογενειών, δ'πως άδωσιν ύμνους εις αυτόν πε-

ποιημένους. Τότε διετάχθη ή μεταφορά είς τήν Ρώμην παμπληθών 

ελληνικών αγαλμάτων καί ώρίζετο έν παντελεί άδιαφορίίΐι προς τήν 

προσβολήν τών ίερωτάτων αισθημάτων τών Ελλήνων δ'πως ή κεφαλή 

τοΰ άποθεουμένου Καλιγόλα άντικαταστήση έπί τών αριστουργημάτων 
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τής ελληνικής τέχνης τήν κεφαλήν τοΰ "Ερωτος τοΰ Πραξιτέλους 

καί τοΰ Διός τοΰ Φειδίου. Καί δ μέν "Ερως ήρπάγη προς τον σκοπόν 

τοΰτον έκ Θεσπιών, τήν δέ άπαγωγήν τοΰ έν Όλυμπίςι χρυσελεφάν

τινου Διός ήμπόδισε μόνη ή χεραυνοβόλησις τοΰ ναυπηγηθέντος πλοί

ου προς τόν σκοπόν τής μεταφοράς αύτοΰ, προσέτι δέ καί άλλα έπι-

φανέντα, ώς έπίστευον, έκ θεών σημεία. 

Αί πιέσεις αύται καί ή κακή διοίχησις τών ολίγων ετών κατά τα 

δποία ήρξεν ό Καλιγόλας κατέστησαν όλιγώτερον αίσθητήν είς τους 

"Ελληνας τής Αχαΐας καί τής Μακεδονίας τήν έχ νέου άπόδοσιν τών 

δύο τούτων Επαρχιών είς τήν σύγκλητον κατά τό τρίτον έτος τής 

βασιλείας τοΰ Κλαυδίου μετά τήν ύπό τών πραιτωριανών Βολοφονίαν 

τοΰ Καλιγόλα διαδεχθέντος αυτόν είς τόν θρόνον. 

Ή διοικητική δέ αύτη μεταβολή έγένετο πιθανώς χάριν περιποι

ήσεως τής συγκλήτου, τής δποίας τήν εύνοιαν έπεδίωκον οί πράγματι 

διοικούντες άντι τοΰ έκ παίδων ασθενικού καί σχεδόν βλακός Κλαυ

δίου, δηλαδή ή ασελγής καί ώμή σύζυγος αύτοΰ Μασσαλίνα καί οί 

μ,ετ' αυτής ισχύοντες δούλοι καί απελεύθεροι, οί χρησιμεύοντες είς τόν 

άνίσχυρον αυτοκράτορα ώς υπουργοί. ̂ Ησαν δέ τά ό'ργανα ταΰτα τής 

Μασσαλίνας οί παντοδύναμοι ούτοι αυλικοί κυρίως "Ελληνες. Τήν δέ 

μεγίστην δύναμιν έκ τούτων είχον δ Κάλλιστος καί δ Π άλλας, ό Νάρ

κισσος καί δ Πολύβιος. "Ισως δέ ή έπίδρασις τών Ελλήνων τούτων 

παρέσυρε τόν Κλαύδιον, δ'τε έ'γεινεν ή είς τήν σύγκλητον νέα παραχώ-

ρησις τής Αχαΐας ήτοι τής Ελλάδος, ώς έλέγετο τότε ή ρωμαϊκή 

αΰτη Επαρχία, ώστε νά κάμη σύστασιν προς τους συγκλητικούς νά 

φανώσιν επιεικείς προς ταύτην τήν Έπαρχίαν. Τήν αυτήν δέ συμπά

θειαν έπέδειξεν δ Κλαύδιος προς τους "Ελληνας άποπέμψας μέν είς 

τάς πατρίδας τους ύπό τοΰ Καλιγόλα είς Ρώμην μετακληθέντας παί

δας, άποδώσας δέ είς τήν Ελλάδα τά αγάλματα, τά δποία είχε μετα

φέρει είς Ρώμην δ Καλιγόλας. 

Ή Ελλάς δ'μως εδέχθη τόσον τους έπιστραφέντας παίδας δ'σον 

/.αί τά άποδοθέντα αγάλματα μετά τής αυτής αδιαφορίας, μετά τής 

οποίας είχεν ί'δει καί τήν είς Ρώμην μ,εταφοράν των. Διότι πνεΰμα 

νάρκης καί ηθικής καταπτώσεως είχε καταλάβει αυτήν, δουλικώς δέ 

τιμί̂  καί γεραίρει μετά τοΰ αύτοΰ αναλλοίωτου αισθήματος τους έπί 

τοΰ θρόνου ανερχόμενους αυτοκράτορας είτε άγαθοΧ ήσαν είτε κακοί, 

είτε ωφελούν τήν Ελλάδα, είτε έ'βλαπτον αυτήν. 

Ουδεμία δέ διαφορά μεταξύ Τιβερίου καί Καλιγόλα, μεταξύ Γερ

μανικού καί Κλαυδίου. Τά θυμιάματα, τά δποία καίουσιν, αί τιμαί. 
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τάς δποίας αφειδώς άπονέμουσιν, έξ ίσου άποβαίνουσιν ώς τι σύνηθες 

καί καθημερινόν ένασχόλημα καί διατριβή καί τρόπον τινά έξοΒος άπό 

τοΰ άσημου επαρχιακού βίου, τόν οποίον έ'ζη τότε ή Ελλάς, διατη-

ροΰσα μέν τους παλαιούς θεσμούς έν τοίς έχ τοΰ παρελθόντος έπισή-

μοις κέντροις, άλλα κατά τά άλλα διαβιούσα έν ήρεμίί^ καί νάρκη., 

Όλίγαι δέ ήσαν αί έλληνικαί πόλεις, είς τάς οποίας παρετηρείτο με

γαλύτερα κίνησις, ώς είς τάς Αθήνας, Σπάρτην, Κόρινθον, Πάτρας, 

Νικόπολιν κλπ. Μόνον δέ διέκοπτον τήν μονοτονίαν τών Ελλήνων 

αί έξακολουθοΰσαι συνεχείς επισκέψεις επιφανών Ρωμαίων καί άλ

λων ξένων είς τά μεγάλα κέντρα καί τάς έκ φυσικών καλλονών ή 

τών μνημείων τοΰ παρελθόντος ή τών σχολών αυτών διάσημους 

πόλεις. 

Μεταξύ δέ τών πολλών ξένων, καθ' δν χρόνον έξέπνεεν ό Κλαύ

διος δηλητηριασθείς, ύπό τής δευτέρας αύτοΰ συζύγου, Άγριππίνης 

τής νεωτέρας, ήλθεν είς τήν Ελλάδα έκ Συρίας δ μέγας απόστολος 

Παύλος, τοΰ οποίου τι επίσκεψις ττο προωρισμένη νά έ'χη αποτελέ

σματα μεγάλα θρησκευτικής αναπλάσεως χαί ηθικής άναμορφώσεως 

τών Ελλήνων. 

Ό ΐνέρων 

Ή βασιλεία τοΰ ασελγούς χαί ώμου, τοΰ μητροκτόνου καί συζυ-

γοχτόνου Νέρωνος (54-68 μ. Χ.) κατέστη αισθητή είς τους "Ελλη

νας, ώς ουδεμία ίσως άλλη τών προτέρων. Καί όμως δ αίμοχαρής 

εκείνος τύραννος, όστις τρόπον τινά έτρέφετο διά τοΰ φόνου καί τής 

πυρκαϊάς χαί έκυλίετο είς ήδονάς χυδαίας, είχεν άγάπην άλλόκοτόν 

προς τάς καλάς τέχνας. Καί, έν φ έκόσμει τήν Ρώμην, τής δποίας 

μέγα μέρος ύπ' αύτοΰ κατεστράφη διά πυρκαϊάς, μέ νέας οικοΒομάς, 

ίδίως δέ μετέτρεπε τόν χρυσοΰν οίκον του είς αληθές μουσείον τής 

ελληνικής τέχνης, ηύχαριστείτο νά άσχολήται είς τήν ζω· 

γραφικήν, τήν γλυπτικήν, τήν ποίησιν καί παρουσιαζόμενος 

είς τά πλήθη ώς αοιδός, ώς υποκριτής, ώς αθλητής, ώς άρματη-

λάτης. 

Ή δέ Ελλάς ήναγκάσθη νά πλήρωση φόρον βαρύν είς τάς τοι

αύτας ορέξεις τοΰ φαντασιοπλήκτου τυράννου, άφ' ου προς διακόσμησιν 

τής ύπ' αύτοΰ έμπρησθείσης Ρώμης ήναγκάσθη μετά τών άλλων καί 

ή Ελλάς νά προσφέρη θησαυρούς πολύτιμους. Δύο δέ τοΰ Νέρωνος 

απόστολοι, δ Ρωμαίος Σεκοΰνδος Καρράνας καί δ "Ελλην απελεύθερος 
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"Ακρατος, έγύμνωσαν τους ελληνικούς ναούς καί τά Ιερά άπο τα έν 

αύτοίς υπάρχοντα αναθήματα καί άπό αυτά τά αγάλματα τών θεών 

άφαιροΰντες αυτά. Τινά δέ τούτων έχ τών άπό μετάλλου χατεσκευα-

σμένων άνελύθησαν προς άποχοπτγ) νομίσματος, τινά δέ έκοσμησαν 

τήν Ρώμην καί τόν χρυσοΰν τοΰ Νέρωνος οίχον. Έ κ μόνων τών Δελφών 

ήρπάγησαν περί τά πεντακόσια χαλκά αγάλματα. Καί αυτή δέ ή Ό 

λυμπία έστερήθη λαμπρών αυτής κοσμημάτων, καί αί Θεσπιαί άπέ

βαλον τόν "Ερωτα τοΰ Πραξιτέλους, τόν δποίον είχεν άρπάσει μέν δ 

Καλιγόλας, είχεν αποδώσει δμως είς τάς Θεσπιάς δ Κλαύδιος. 

Ά λ λ α ούχι όλιγώτερον βαρύς ύπήρξεν δ φόρος τόν οποίον έπλήρω-

σεν ή Ελλάς είς τόν Νέρωνα ώς άθλητήν καί άγωνιστήν τών πα

τρίων αυτής αγώνων. Διότι ό τύραννος, άφ' ου πρώτον επέδειξε τάς 

καλλιτεχνικάς καί άγωνιστικάς αύτοΰ άρετάς είς στενούς κύκλους 

έν Ρώμη, έ'πειτα δέ ενθαρρυνθείς ύπό τών επευφημιών τών περί αυτόν 

χολάκων, παρουσιάσθη καί δημοσίςι έν Ρώμη καί άλλαχοΰ τής Ίτα 

λίας ώς άοιδό? καί ρήτωρ, ώς υποκριτής καί αθλητής, άφ' ου δέ είς 

τους Νερώνειους τής Νεαπόλεως αγώνας, ίδρυθέντας κατ' άπομίμη-

σιν τών Ελληνικών, έ'τυχε τοΰ ρητορικού στεφάνου, απεφάσισε νά 

έπισκεφθή καί αυτήν τήν Ελλάδα, τήν πατρίδα τών θείων αοιδών καί 

τών μεγάλων αθλητών. Θαυμάζων δέ κατ' ίδιον τρόπον τόν Έλληνι-

σμόν, τοΰ οποίου τήν γλώσσαν ήρέσκετο λαλών, ήλθεν είς τήν Ελλά

δα, διότι είχε δίψαν νά άκούση επευφημίας άπό τοΰ στόματος τοΰ λα

οΰ εκείνου. Οστις είχεν έπευφημίσει Μίλωνα τόν Κροτωνιάτην καί τους 

άλλους διάσημους νικητάς καί εδίψα νά στεφανώνεται έκ τής χειρός 

τών άγωνοδικών εκείνων, οίτινες παρείχον τά άθλα κατά κανόνας ιε

ρούς· καί πατροπαράδοτους είς τους τοπικούς καί πανελληνίους 

αγώνας. 

Τοιαύτας διαθέσεις έχων δ Νέρων έ'δωχεν είς τήν περιοδείαν του 

άνά τήν Ελλάδα, τήν δποίαν ανέλαβε κατά τό 66 έ'τος μ. Χ. τόν τύ

πον εκστρατείας άχολουθούμενος ύπό μεγάλης αυλικής καί στρατιω

τικής συνοδείας, ύπό πολλών ευνοουμένων καί έξοχοτήτων τής ύψτη-

λής κοινωνίας τής Ρώμης, ύπό ικανού πλήθους πραιτωριανών στρατι

ωτών καί ύπό τοΰ ιδιαιτέρου εκείνου σώματος τοΰ ύπ' αύτοΰ τοΰ ιδίου 

ίδρυθέντος έκ πεντακισχιλίων Αύγουστείων κληθέντων, οίτινες έ'ργον 

είχον νά κάμνωσι πρώτοι αρχήν τών επαίνων καί τών επευφημιών έξα-

ναγκάζοντες χαί τους άλλους άκροατάς καί θεατάς τοΰ παραδόξοί 

αύτοΰ άγωνιστοϋ νά χροτώσι τάς χείρας καί νά έπευφημώσι μεγάλως 

υπέρ αύτοΰ. Οί πλείστοι δμως τών ακολούθων τών στρατιωτών τοΰ 
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Νέρωνος ήσαν σύντροφοι αύτοΰ φέροντες άντι δ'πλων κιθάρας καί πλήκ

τρα χαί προσωπεία. 

Τής δέ καλλιτεχνικής του περιοδείας έ'ναρξις έγένετο έχ Κερκύ

ρας, δπου ήκούσθη τό άσμα του παρά τόν βωμόν τοΰ Κασσίου Διός, 

έπειτα δέ καί είς άλλας πόλεις καί μόνον δύο πόλεις απηλλάγησαν 

τής αισχύνης νά έκπορνεύσωσι χάριν αύτοΰ τους άγώνάς των, αί Α 

θήναι χαί ή Σπάρτη. Καί τήν μέν πόλιν τοΰ Λυκούργου δέν έπεσκέφθη, 

επειδή εΰρισκε τους νόμους αύτοΰ εναντίους εις τήν προαίρεσίν του, 

είς δέ τάς Αθήνας δέν έτόλμησε νά πατήση τόν πόδα φοβούμενος ώς 

μητροκτόνος τήν έκδίκησιν καί τήν τιμωρίαν τών Έρινύων, αίτινες 

εΐχόν ποτέ καταδιώξει τόν 'Ορέστην, τόν φονέα τής μητρός του Κλυ

ταιμνήστρας χαί άπό πολλού έλατρεύοντο έν τή πόλει ώς Εύμενίδαι. 

Ά λ λ α πλην τών δύο τούτων πόλεων δλαι αί άλλαι τής Ελλάδος ήνοι

ξαν είς αυτόν τάς πύλας καί τάς αγοράς των καί τά στάδια των καί 

τους ιπποδρόμους χαί τά θέατρα καί τά γυμνάσια καί μετέθεσαν χάριν 

αύτοΰ τόν χρόνον τοΰ πανηγυρισμού τών πατρίων εορτών καί συνέχυ-

σαν τήν άρχαίαν τάξιν, καθ' ήν έτελοΰντο οί πανελλήνιοι αγώνες, όπως 

τελέσωσιν αυτούς, καθ' δν χρόνον ηύδόκει δ αλλόκοτος τύραννος. 

Είς χιλίους οκτακόσιους δέ ανήρχοντο οί στέφανοι, τους οποίους 

άπεκόμισεν δ Νέρων έχ τών νικών του. Ουδείς δέ θεατής ήδύνατο νά 

τολμήση ώστε νά αποχώρηση έκ τοΰ θεάτρου, δ'ταν εκείνος ύπεκρίνετο 

ή ήδεν, άλλ' ουδέ νά χασμηθή καν έκ τής ανίας τών έπι'δείξεων τών 

διαρκουσών πολλάκις άπό πρωίας μέχρις εσπέρας ή νά μή προσποιηθή 

θαυμασμόν χαί έκφραση αυτόν διά βοής. 

Δυστυχώς οί "Ελληνες άνεχόμενοι τήν γελοιοπίησιν τών πατρίων 

αγώνων δέν ήσαν μόνον θεαταί τής άποθεώσεως τοΰ ψευδοαθλητοΰ 

καί ψευδοκαλλιτέχνου άλλα παρέστησαν καί μάρτυρες τών οργίων αύ

τοΰ. Έξηντλήθη ή Ελλάς παρέχουσα άφθόνως τά μέσα τής συντηρή

σεως τής μεγάλης τοΰ Νέρωνος άχολουθίος, υπέστη τάς πιέσεις καί 

τάς ωμότητας αύτοΰ, διαρπάζοντος τά ιερά, καταδιώκοντος έκ πλεο

νεξίας τους εύδαιμονεστάτους τών οίκων τής χώρας, φονεύοντος καί 

δημεύοντος τάς περιουσίας καί έξορίζοντος τά τέκνα αυτών, καταλύ-

οντος τό έν Δελφοίς μαντεϊον έξ άγανακτήσεως προς τόν Απόλλωνα, 

διότι προείπεν αύτφ λυπηρά τίνα, καί σφάζοντας χαι βυθίζοντος ανθρώ

πους είς τό στόμιον έξ ου εξ-ηρχοντο τά ιερά αέρια, άτινα είσπνεόμενα ύπό 

τής έπί τοΰ Τρίποδος καθήμενης Πυθίας ένεθουσίαζον αυτήν χαί παρείχε 

τους χρησμούς, τέλος δέ επιδεικνύοντος άσέλγειαν κτηνώδη, άπερίγρα-

τχτρν. Καί δ'μως ή Ελλάς έξηντλημένη χαί παρακμάζουσα έκρότει τάς 
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χείρας καί έπεδαψίλευε στεφάνους είς τόν κωμφδόν Νέρωνα, όστις 

πρίν ν' άπέλθη έκ τής Ελλάδος, τήν οποίαν έπί έν έ'τος είχε μετα

βάλει είς θέατρον τών νικών καί τών οργίων του, έπέθηκε την κορω

νίδα είς τό θέαμα διά τής ανακηρύξεως τής Ελευθερίας τών 

Ελλήνων. 

'Η: έλευθερί» τ<δν Έλλιό^νων 

Κατ' αντίθεσιν προς τους "Ελληνας, οίτινες δικαίως ήδύναντο 

νά έ'χωσιν άφορμάς παραπόνων, διότι έποδοπάτησε τά πάτρια αυτών 

έ'θιμα, εξευτέλισε τους αγώνας καί τους άγωνιστάς, τους ιερείς καί 

τά ιερά των, προσέθηκε δέ είς ταύτας τάς ύβρεις τήν πλεονεξίαν καί 

τήν άκολασίαν, δ Νέρων αντιθέτως μόνον ευχαριστίας ήδύνατο νά 

αίσθανθή προς αυτούς, οίτινες επευφημούν τάς μωρίας του. θέλων 

δέ νά άνταμείψη τήν ε ύ γ ε ν ε σ τ ά τ η ν Έ λ λ ά δ α, ώς είπε, 

διέταξε νά προσέλθωσιν δσον τό δυνατόν πλείστοι έκ τής Επαρχίας 

ταύτης είς τήν Κόρινθον τή 28η Νοεμβρίου 67 μ. Χ. Μέγα δέ υπήρ

ξε τό συρρεΰσαν πλήθος είς τό κέλευσμα τοΰ αύτοκράτορος. Τότε δέ 

άναβάς αυτός δ 'ίδιος δ Νέρων 'έπί τοΰ βήματος έδημηγόρησε προς 

τόν παρεστώτα λαόν διά τρόπου, δ'στις έμελλε νά συναρπάση δικαίως 

τάς έπευφημίοις τοΰ πλήθους. 

«Άπροσδόκητον ύμίν», είπεν αύτολεξεί δ Νέρων, «ώ άνδρες "Ελ

ληνες, δωρεάν, εί καί μηδέν παρά τής έμής μεγαλοφροσύνης άνέλ

πιστον, χαρίζομαι, τοσαύτην δσην ούκ έχωρήσατε αίτείσθαι. Πάν

τες οί τήν Άχαΐαν καί τήν έ'ως νΰν Πελοπόννησον κατοικοΰντες "Ελ

ληνες λάβετε έλευθερίαν, άνεισφορίαν, ήν ούδ έν τοίς εύτυχεστάτοις 

υμών πάντως χρόνοις έσχατε· ή γάρ άλλοτρίοις ή άλλήλοις έδουλεύ-

σατε». 

Τό αληθώς δέ άνέλπιστον δώρημα συνέδεσεν δ Νέρων άποπερατών 

τόν λόγον του τόν σύντομον δι' ευχών τίνων χαί παρατηρήσεων. Ηύ-

χήθη νά ήτο δυνατόν νά παράσχη τήν δωρεάν ταύτην άκμαζούσης τής 

Ελλάδος ίνα πλείονες άπολαύσωσι τής χάριτος, καί εξέφρασε τήν 

λύπην του δ'τι έστερήθη ταύτης τής ευτυχίας έλθών είς τόν κόσμον 

αργά. Ώμολόγησε δέ δτι καί νΰν δ'πως δήποτε τήν εύεργεσίαν παρέχει 

ούχι δι' έ'λεον, άλλα δι' εύνοιαν καί ευχαρίστησε τους ελληνικούς θε

ούς δτι. επέδειξαν είς αυτόν πάντοτε καί διά γής καί διά θαλάσσης πρό

νοιαν άγαθήν, ούτως ώστε νά δυνηθή νά παράσχη είς τους "Ελληνας 

τήν μεγάλην έκείνην εύεργεσίαν. 
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Ό λόγος δέ ούτος τοΰ Νέρωνος, τοΰ οποίου τό κείμενον ευρέθη έπ' 

εσχάτων, μαρτυρεί πλην τοΰ οτι ούτος επαρκώς έγνώριζε τήν Έλληνι

κήν χαί πολλά άλλα διδάσκει εμφανώς δεικνύων τόν άκρατον έγωϊσμόν 

τοΰ τυράννου, όστις ψάλλει αυτός είς εαυτόν διθύραμβον δόξης καί εξυ

μνεί διά τών ιδίων έαυτοΰ χειλέων τήν μεγαλοφροσύνην χαί τό μέγε

θος τής παρεχομένης ευεργεσίας. Καί αληθώς ήτο μεγάλη ή ευεργε

σία αΰτη, δταν άναλογισθώμεν δτι δ κοσμοκράτωρ ούτος δέν προσφέρει 

είς τους "Ελληνας μόνον τήν έλευθερίαν άπό τής πλήρους απαλλαγής 

άπό τών φόρων, άλλα παρέχει καί είς τους έλευθερουμένους τήν εύχα

ρίστησιν νά όνομάση αυτούς ούχΧ διά του ονόματος τών Αχαιών, τό 

οποίον υπενθύμιζε τήν ύπό τους Ρωμαίους δουλείαν, άλλ' "Ελληνας, 

ώς ώνομάζοντο κατά τους χρόνους τής ακμής καί τής ελευθερίας, τήν 

δέ χώραν αυτών νά προσαγορεύση « Ε ύ γ ε ν ε σ τ ά τ η ν Έ λ 

λ ά δ α». 

Οί δέ "Ελληνες χαίροντες έδέχθησαν τήν αύτοκρατορικήν δωρεάν 

καίτοι ήκουσαν άπό τοΰ βασιλικοϋ στόματος τήν παρακμήν τής Ελ

λάδος, ήτις είχεν ανάγκην έλέου δ'σον χαί εύνοίας καί είπεν άπροκα-

λύπτως είς τους έλευθερουμένους δ'τι καί είς τους χρόνους τής ακμής 

•ή ελευθερία εκείνη ούΒέποτε υπήρξε πλήρης, διά τήν διάσπασιν τών 

Ελλήνων δουλευόντων είς αλλήλους. 

Οΰτω δέ πλέον οί "Ελληνες άπό τής 28ης Νοεμβρίου τοΰ 67 μ. 

Χ. τσαν ελεύθεροι καί ασύδοτοι καί ισόνομοι προς τους Ρωμαίους καί 

τήν Έλευθερίαν διετήρησαν επί πέντε έ'τη μέχρι τών χρόνων τού αύτο

κράτορος Ούεσπεσιανοΰ. Έλατρεύθη δ Νέρων, δ Ζευς ελευθέριος παρά 

πο'λΧοίς τών Ελλήνων καί πολλαί τών ελληνίδων πόλεων ίδρυσαν 

αγάλματα καί βωμούς καί άνεστήλωσαν δημοσίοι τό κείμενον τοΰ έν 

Κορίνθφ έκφωνηθέντος λόγου. 

Πρίν δέ αναχώρηση έξ Ελλάδος δ Νέρων ηθέλησε νά σύνδεση 

τό ό'νομα του προς τήν μεγάλην έπιχείρησιν τής διωρύξεως τοΰ Ισθμού 

τής Κορίνθου, τήν δποίαν μάτην είχον φαντασθή πρό αύτοΰ δ Περίαν

δρος, Δημήτριος δ Πολιορκητής, δ Ιούλιος Καίσαρ, δ Καλιγόλας. 

Πλήθος δέ εργατών εκλήθη έ'κ τε τής Ελλάδος καί έξ -άλλων μερών. 

Ίο σχέδιον δέ προφανώς ήτο πρακτικώς ώφέλιμον διά τήν εύκολίαν 

τής ελληνικής ναυτιλίας, άν καί πολλοί ύπήρχον οί έν Ελλάδι αντι

φρονούντες, άφ' ενός μέν ε'νεκα τής κρατούσης ιδέας δ'τι αί εκατέρω

θεν τοΰ Ίσθμοΰ θάλασσαι δέν ήσαν ισόπεδοι, άφ' έτερου δέ ε'νεκα φό

βου έκ δεισιδαιμονίας τοΰ πλήθους. Ά λ λ ' δ Νέρων απεφάσισε νά προ

χώρηση είς τό έ'ργον μάλλον ποθών νά μεγαλουργήση χαί υπερνίκηση 
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τους πρό αύτοΰ, παρά είς τήν ώφέλειαν τών Ελλήνων αποβλέπων και 

αδιαφορών προς τάς μεμψιμοιρίας τών πολλών. 

Κατά δέ τήν τεταγμένην ήμέραν προς έ'ναρξιν τοΰ έ'ργου, αφ ου 

έψαλεν ΰμνον προς τήν 'Αφροδίτην χαί τόν Ποσειδώνα καί βραχύ άσμα 

είς τόν Μελικέρτην χαί τήν Λευκοθέαν, έ'λαβε δίκελλαν χρυσήν έχ τών 

χειρών τοΰ μέχρις εκείνου τοΰ χρόνομ ανθυπάτου τής Αχαΐας και έπλη

ξε τήν γήν τρΧς δι' αυτής. "Επειτα δέ παραχελεύσας τους εντεταλμέ

νους τήν έπιστασίαν τής τομής νά έπιληφθώσι συντόνως χαί δραστη

ρίως τοΰ έ'ργου απήλθε τοΰ Ίσθμοΰ. 

Καί έν φ έπροχώρουν μετά δραστηριότητος αί έργασίαι, αίφνης 

μετά τινας ημέρας εστάλη διαταγή τής διακοπής τοΰ έ'ργου· Καί ώς 

πρόφασις μέν έφέρετο ό λόγος εκείνος τών Αιγυπτίων γεωμετρών, οι-

τινες έθεώρουν ύψηλοτέραν τήν χατά τόν κορινθιακόν κόλπον θάλασ

σαν, άλλ' δ αληθής λόγος ήτο ή «φιξις είς τό Λέχαιον, τόν λιμένα, 

τοΰ έν Ρώμη επιτρόπου τοΰ Νέρωνος, τοΰ Απελεύθερου Ηλίου, Οστις 

άνήγγειλεν είς τόν Νέρωνα τήν είς τήν Ρώμην έπιστροφήν του, διότι 

δ θρόνος αύτοΰ, έχλονίζετο καί δ Νέρων έ'σπευσεν αρχομένου τοΰ 68 

έτους είς τήν Ίταλίαν, δπου μετά τινας μήνας, εγκαταλελειμμένος 

ύπό τών πραιτωριανών, φυγάς έκ Ρώμης, καταδικασμένος ύπό τής 

συγκλήτου ώς προδότης τής πατρίδος, άπέκτεινεν εαυτόν τή 11 Ιου

νίου, πρίν νά φθάση είς τό 40όν έ'τος τής ηλικίας του έπιφωνών προς 

τόν Δία: « Ώ Ζεΰ, οίος τεχνίτης παραπόλλυμαι». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 

Ή Έλλας έ«1 τών ή&λαι6£ων 

Έπί τών πρώτων διαδόχων τοΰ Νέρωνος ή ελευθερία καί ασυδο

σία, τήν οποίαν ούτος έδώρησε προς τους "Ελληνας, έ'μεινεν άθικτος, 

διότι αί επαναστάσεις αί κλονίσασαι τόν θρόνον καί άναβιβάσασαι είς 

αυτόν τρείς αυτοκράτορας εντός δέκα οκτώ μηνών δέν άφήκαν καιρόν 

είς αυτούς, τόν Γάλβαν, τόν "Οθωνα καί τόν Βιτέλλιον νά διατάξωσιν 

άλλως τά τής Ελλάδος. Άλλ' δτε ανακηρυχθείς ύπό τών λεγεωνών 

έγεινεν αυτοκράτωρ δ Ούεσπεσιανός (69-79 μ. Χ.) έπείσθη δτι μεταξύ 

τών άλλων μέτρων τά δποία έπεβάλλοντο προς άποκατάστασιν τών 

διασαλευομένων οικονομικών τοΰ Κράτους καθίστατο απαραίτητος καί 
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ή άφαιρεσις τής χορηγηθείσης είς τους "Ελληνας άνεισφορίας ύπό 

τοΰ Νέρωνος. "Αλλως δέ ή Ελλάς ολίγον ή μάλλον ουδόλως είχεν 

ώφεληθή έκ τής νέας ελευθερίας, διότι έπεδόθη πάλιν είς τήν προτέραν 

διχόνοιαν χαί τήν έμφύλιον στάσιν, δ δέ Ούεσπεσιανός είχε πλήρη γνώ

σιν τής καταστάσεως ταύτης έξ αυτοψίας, δ'τε επισκεφθείς τήν Ελ

λάδα κατά τόν πλουν του άπό Αιγύπτου είς Ρώμην, δ'τε ανήρχετο προς 

κατάληψιν τού θρόνου. Άφηρέθη λοιπόν άπό τών Ελλήνων τό δώρον 

τοΰ Νέρωνος τό άδωρον κατά τό έ'τος 74, ήτοι μετά έπταετίαν άπό τής 

•Λ-ηρύξεως τής Ελευθερίας. Ή δέ Ελλάς έγένετο πάλιν φόρου υποτε

λής πλην τών καί πρό τοΰ Νέρωνος ελευθέρων πόλεων καί άπεδόθη 

ώς ρωμαϊκή Επαρχία είς τήν σύγκλητον, τού αύτοκράτορος απολα

ύοντος καί πάλιν άντ' αυτής τήν Σαρδηνίαν, τήν δποίαν δ Νέρων ελευ

θέρων τήν Ελλάδα είχε παραχωρήσει είς τήν σύγκλητον άντι τής 

Ελλάδος. 

Διά τής διατάξεως τοΰ Ούεσπεσιανοΰ, ήτις έφάνη αυστηρά χαί 

δυσηρέστησε πολλούς "Ελληνας, άπεδόθη μέν ή Ελλάς ώς Επαρχία 

είς τήν σύγκλητον, άλλ' οί έκ τοΰ Φλαβίου οίκου αυτοκράτορες δέν 

έπαυσαν έπιτηροΰντες τήν διοίκησιν τών συγκλητικών ανθυπάτων. 

Ίδίως τοιαύτην αυστηρότητα επέδειξε προς τους διοικητάς τής Έλ· 

λάδοςό τραχύς καί προς τήν ρωμαϊκήν άριστοκρατίαν ωμός υίός τοΰ 

Ούσπεσιανοΰ Δομιτιανός άνελθών είς τήν αρχήν (81-96) μετά τήν 

βραχείαν βασιλείαν τοΰ πρεσβυτέρου άδελφοΰ του Τίτου (79-81). Ό 

Δομιτιανός δέ ούτος. Οστις μετείχε πως ελληνικής παιδείας ώς δ πα

τήρ καί δ αδελφός, μετ' ιδιαζούσης τινός στοργής καί επιδείξεως άπέ-

νεμε λατρείαν προς τήν Άθηνάν, δι' ης συνεδέθη καί προς τήν πόλιν 

τών Αθηνών, άξιώσασαν αυτόν έν έ'τει 93 καί τής τιμής νά άναδείξη 

έπώνυμον άρχοντα. Καί τάς μέν τοιαύτας τιμάς δέν άπέκρουεν δ δύσ

κολος μονάρχης, άλλα καίπερ καλλιεργών τήν έλληνικήν ποίησιν καί 

λογοτεχνίαν, δέν επέδειξε προς τους "Ελληνας ίδιαιτέραν τινά συμ

πάθειαν, πολύ δέ μάλλον βλέπομεν αυτόν ήκιστα άγαπώμενον ύπό τών 

Ελλήνων διά τάς βιαίας αύτοΰ διατάξεις καί τάς δημεύσεις, τάς 

οποίος έξετέλει. 

]1Γέρβ%ς καΐ Τραιϊανϊις 

Τόν Δομιτιανόν διεδέχθη άπό τόν Σεπτέμβριον τοΰ 96 μέχρι τέλους 

τοΰ Ιανουαρίου τοΰ 98, δ Νέρβας, κατά τήν μικράν δέ διάρχειαν τής αρ

χής του ύπήρξεν αγαθός ήγεμών καί είναι δ πρώτος σειράς όλης έξαιρέ-
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των βασιλέων οίτινες έτίμησαν μέν τόν θρόνον τής Ρώμης, άλλα χαι εις 

τους "Ελληνας έφάνησαν πολλαχώς χρήσιμοι καί ευεργετικοί. Οί Έ λ 

ληνες άπέδωκαν πολλάς τιμάς είς τόν Νέρβαν, άνιδρύσαντες ανδρι

άντας καί άναθηματικάς έπιγραφάς καί είσήγαγον ιδίους επωνύμους 

αύτοϋ αγώνας, μετά δέ τόν θάνατον άπεκάλουν θεόν καί ώς φαίνεται 

δέν ήσαν αυτών συνήθων δουλικών ενδείξεων τής εποχής εκείνης προς 

τους ισχυρούς, άλλ' αληθή δείγματα συμπαθείας προς τόν αγαθόν μο-

νάρχην. Τρανήν δέ άπόδειξιν τής άγαθότητος αύτοΰ καί δικαιοσύνης 

κατ' αντίθεσιν προς τήν πλεονεξίαν άλλων ρωμαίων αυτοκρατόρων 

καί πολλών ανθυπάτων παρέχει τό έπεισόδιον τής πολιτείας αύτοΰ 

προς τόν έξ Αθηνών Άττικόν, τόν υίόν τοΰ Ίππαρχου. Ούτος δέ δ Α τ 

τικός άνήκεν είς οίκογένειαν πάλαιαν καί εύπορον, άλλ' ή περιουσία 

τοΰ πατρός του είχε δημευθή έπι Δομιτιανοΰ. Άλλ' αίφνιδία καί απροσ

δόκητος εύνοια τής τύχης παρουσιάσθη είς τόν Άττικόν διότι είς τίνα 

οιχίαν αύτοΰ παρά τό θέατρον ευρεν ύπό τήν γήν μέγαν θησαυρόν, τού 

όποιου τήν άνακάλυψιν άνήγγειλεν είς τόν αυτοκράτορα, φοβούμενος 

τής ρωμαϊκής διοικήσεως τήν συνήθη πλεονεξίαν. Άπροσδοκήτως δ 

αυτοκράτωρ δμως απήντησε νά κάμη ελευθέρως οιανδήποτε χρήσιν 

θέλει τοΰ θησαυρού. Επειδή δ'μως παρέστησεν είς τόν αυτοκράτορα 

δτι δ θησαυρός ήτο πολύ μέγας δι' αυτόν, ώς ίδιώτην, έλαβε τήν άπάν

τησιν νά κάμη κατάχρησιν τοΰ ευρήματος, διότι δπως δήποτε άνήκεν 

είς αυτόν. 

Ούχι δέ όλιγώτερον αγαθή ύπήρξεν είς τους "Ελληνας ή βασιλεία 

τοΰ θετού υίοΰ καί διαδόχου τοΰ Νέρβα, Τραϊανοΰ (98-117 μ. Χ.) "Ο

σον όλίγαι καί άν ύπάρχωσιν ειδήσεις περί τής έπ' αύτοΰ διοικήσεως 

τής Αχαΐας, είναι αδύνατον νά μή παραδεχθώμεν οτι ήγεμών αγαπών 

τήν Ελλάδα δέν έπεδαψίλευσε καί είς αυτήν τά αγαθά τής βασιλικής 

του μερίμνης διά τήν οποίαν ευλογούν αυτόν αί «λλαι έπαρχίαι. Ό Τρα

ϊανός εί'πέρ τις καί άλλος διεκρίθη διά τάς επωφελείς οΊχοΒομάς καί 

τά δ"ίΐμόσια έ'ργα, τά δποία έκτισε καθ' άπασαν τήν αύτοκρατορίαν, 

τήν άπέραντον Αί δέ μεγάλαι τοΰ Τραϊανοΰ νίκαι κατά τών Δακών 

καί Πάρθων ωφέλησαν τάς έλληνικάς χώρας· διότι ή μέν ταπείνωσις 

τών Δακών καί ή καθυπόταξις τής Δακίας γενομένης ρωμαϊκής επαρ

χίας, άπήλλαξε παντός κινδύνου άπό τών βαρβάρων εκείνων τήν Θρά-

•Λην καί τήν Μακεδονίαν καί ανέστειλε τήν δρμήν αυτών, ήτις τιΒύνατο 

πιθανώς νά έ'χη ανυπολόγιστους συνεπείας δι' δ'λην τήν χερσόνησον 

τοΰ Αίμου. 
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Ό Άδριανδς (Αίίγουβτος τοί4 1 1 ^ — 1 3 » μ. Χ . ) 

Ό μέγας αυτοκράτωρ Αδριανός, δ μετά τόν Τραϊανόν άνελθών 

τον ρωμαϊκόν θρόνον, έπέδειξεν ίδιαίτρεον δ'λως ενδιαφέρον υπέρ τής 

Ευρωπαϊκής Ελλάδος, διότι ή προς τά γράμματα καί τάς τέχνας αγά

πη αύτοΰ καθίστα είς αυτόν πολυτίμητον καί προσφιλή τήν άπό Ται

νάρου μέχρις 'Ολύμπου κλασικήν χώραν. Έντεΰθεν μυριοτρόπως διη-

ωνισε την μνήμην αύτοΰ έν τή χώρο;, ταύτη διά πολλών ευεργεσιών, 

6ι' ων ηθέλησε νά διανοίξη νέας πηγάς ευημερίας, νά σταματήση τήν 

κατάπτωσιν καί νά καταστήση ταχυτέραν τήν βραδέως προϊοΰσαν 

άνόρθωσιν τής χώρας χαί ίνα έ'χη πλήρη άντίληψιν τών αναγκών τής 

χώρας διέδραμεν δ Αδριανός ούχι άπαξ τάς επαρχίας τοΰ Κράτους, 

τήν δέ Ελλάδα πρό πάντων πολλάκις έπεσκέψατο καί πλεονάκις έν 

τή έπαρχίςι ταύτη διέμεινε καί τάς πλείστας τών ευεργεσιών αυτών 

διέπραξε μετά τό 120 μ. Χ. δτέ μέν διά τής κατασκευής υδραγωγείων 

καί λιμένων, δδών καί άλλων δημοσίων κοινωφελών ή απλώς μεγαλο

πρεπών κτιρίων, δτέ δέ διά βοηθημάτων παρεχομένων είς σίτον ή άρ

γύριόν, άλλοτε δέ δι' άπονομτις τιμών ή δι' ευμενών διαταγμάτων. 

Έν ταίς όδοιπορίαις δέ αύτοΰ είς τήν Ελλάδα παρηκολουθείτο 

ύπό αληθούς στρατοΰ ολοκλήρου καλώς ώργανωμένου, οικοδόμων, τε

κτόνων, λιθοδρόμων καί τεχνιτών, οίτινες βοηθούμενοι καί ύπό τών πο

λυπληθών έκ τών επαρχιών εργατών έπελαμβάνοντο ευθύς τής εργα

σίας τών κοινωφελών ή απλώς μεγαλοπρεπών έ'ργων, τά δποία πλην 

τής έν τή ίστορίςι τής τέχνης σημασίας αυτών καί τής πρακτικής 

χρησιμότ·ί]τος συνετέλουν ώστε ποταμοί χρήματος νά εισρέουν είς τόν 

άπορον νΰν κατασταθέντα λαόν. Ό Παυσανίας αρκούντως σα

φώς λέγει δτι ουδεμία σχεδόν πόλις ελληνική έ'μεινεν αμέτοχος τής 

φιλόστοργου επιμελείας τοΰ Αδριανού. 

Διά ταΰτα πολλών τιμών έτύγχανεν έν Ελλάδι καί διά πάντα τά 

εύεργετ·ί)ματα τά μή γνωστά ήμίν έν τοίς καθέστατα δαψιλέστατα 

επέδειξαν οί "Ελληνες τήν εύγνωμοσύνην αυτών προς τόν Άδριανόν, 

άλλ' έ'πραξαν τοΰτο μάλλον χατά τρόπον δουλοπρεπή καί ηθικώς κα-

ταπεπτωκότα χαρακτήρα. Έκτος τών συνήθων ευχαριστηρίων και 

τιμητικών επιγραφών, έν αίς μετά θάνατον ώς «θεός» ή θεός μετά θά

νατον, αυτός ούτος συμφώνως δλως προς τόν χαρακτήρα τοΰ αιώνος, 

ζών ετι, πολλάκις τιμάται ώς «θεός», δτέ μέν απλώς ώς «θεός», δτέ 

δέ άφομοιούμενος προς ταύτην ή έκείνην τήν θεότητα. Καθ' δμοιον δέ 
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τρόπον καί ή γυνή αύτοΰ Αύγούστα Σαβίνα ζώσα έ'τι έτιμήθη ώς «θεα». 

Πλην δέ τούτων δ αυτοκράτωρ ούτος έτιμήθη έν ποΧλοίς τόποις τής 

Ελλάδος διά τιμητικών ανδριάντων μετ' επιγραφών καί διά μνημείων 

μετά τιμητικών πομπωδών επιγραφών καί άλλοτε διά κοπής νομι

σμάτων 

Οί Σπαρτιάται οϊτινες έώρταζον έν ΰμνοις τήν καί διά πανηγυρι

κών ασμάτων λαμπρυνθείσαν δίς παρουσίαν τοΰ Αδριανού εξυμνούν 

αυτόν ώς εύεργέτην καί ώς Σωτήρα («γνωστόν διά ποίας ευεργεσίας 

καί ποίαν σωτηρίαν). "Ετι δέ καλείται έν Σπάρτη Ζ ε υ ς Σ ω τ ή ρ . 

(2). Καί νόμισμα μεταξύ άλλων πόλεων καί ή Σπάρτη έ'κοψε προς 

τιμήν αύτοΰ. "Εχομεν δέ έκ τών έν Σπάρτη ύπό τών "Αγγλων γενο

μένων ανασκαφών έπιγραφάς: «Αύτοκράτορος Αδριανού Καίσαρος 

Σωτήρος, καί: «Αύτοκράτορι Καίσαρι Σεβαστφ Τραϊανφ Άδριανφ 

Σωτήρι», καί: «Αύτοκράτορος Αδριανού Καίσαρος Σωτήρος καί Ευ

εργέτου τής Λακεδαίμονος». 

Άντίδνιος ό Εύβεβίις 

Ό μέγας δέ ούτος φιλέλλην αυτοκράτωρ απέθανε τή 1η Ύουλίου 

\ 38 μ. Χ. καί διεδέχθη δ ευγενής θετός υίός αύτοΰ δ έπωνομαζόμενος 

Αντώνιος δ Ευσεβής, δ'στις καί πρό τής ανόδου του είς τόν θρόνον είχεν 

ελκύσει τήν άγάπην τών Ελλήνων, διότι έπί Αδριανού συγκλητικός 

ών έτι καί μετά ζήλου επόμενος τφ τοΰ Άδριανοΰ παραδείγματι είχεν έπι-

δαψιλεύσει μετ' άληθοΰς ηγεμονικής έλευθεριότητος ευεργεσίας πολυ-

ειδείς είς τους "Ελληνας, καί τής εύνοίας του δέ ταύτης καί αυτο

κράτωρ γενόμενος παρέσχε πολλάκις τεκμήρια καί εξαιρετικώς προς 

τους Αθηναίους. Έπί τοΰ Αντωνίου δέ έπεκράτησεν έ'ν τε τφ έσωτε-

ρικφ καί έν τοίς δρίοις τοΰ τεραστίου ρωμαϊκού κράτους βαθύτερα καί 

εύδαιμονεστέρα ειρήνη ή έπί Αυγούστου καί Άδριανοΰ, έκ τής οποίας 

δαψιλώς ώφελήθησαν καί οί "Ελληνες. 

Είναι πλέον αύτόδηλον οτι οί "Ελληνες κατά τόν συνήθη τρόπον 

είς αυτούς εξύμνησαν τόν Άντωνίνον καί πλήθος επιγραφών ευρέθη, 

έν αίς δ ευγενής ήγεμών, κατά τόν είθισμένον τότε τρόπον ζών έτι 

τιμάται ώς θεός ήτοι υμνείται ύπό τό Ονομα θεότητός τίνος. Τιμητι-

(2) Χέοτσβεργ Τ. Βδ. σ. 376 κσΐ 405 ύποσημ. 
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ΙλΙάρχος ^Ιι.ύρήλκος 

Άλλα τήν 7ην Μαρτίου 161 μ. Χ. άπέθανεν δ Άντωνίνος καί 

διεδέχθη αυτόν δ Μάρκος Αυρήλιος, δ'στις έπί τοΰ Αδριανού ακόμη 

διετέλει έν οίκειόττοτι προς τους "Ελληνας φιλοσόφους καί προς τόν 

έκ τοΰ Πλουτάρχου καταγόμενον Σέξτον, έ'πειτα δέ άπό τοΰ 140 μ. 

Χ. καί ύπό Ήρώδου τοΰ Άττικοΰ παιδευθείς, άπό δέ τοΰ 138 μ. Χ. 

γενόμενος θετός υίός τοΰ Άντωνίνου έγένετο πιστός συνεργάτης προς 

τόν πατέρα του, άλλα μετά ζήλου έτι ήσχολείτο είς τά γράμματα άφω-

σιωμένος είς τάς μετά τοΰ Στωϊκοΰ φιλοσόφου Απολλώνιου τοΰ Χαλ-

κιδέως μελετάς· άλλα άπό τοΰ 161 πλέον έστρεψε τήν προσοχήν αύ

τοΰ διαφερόντως είς τά έ'ργα τής Κυβερνήσεως του. Τό δέ βάρος τών 

φροντίδων αύτοΰ ολίγον άνεκούφιζεν ό θετός αύτοΰ αδελφός καί άπό 

τοΰ 161 συνάρχων αυτοκράτωρ Λεύκιος Ούήρος ούτε κατά τά φυσικά προ

τερήματα ούτε χατά τόν χαρακτήρα καί τόν βίον δμοιος προς τόν Μ . 

Αύρήλιον. "Ενεκα δέ τών προς τους λογίους "Ελληνας σχέσεων του 

καί τής δλης έλληνικιστικής πνευματικής αύτοΰ ροπής έδείκνυε με

γάλην εύνοιαν προς τους "Ελληνας δ Μ . Αυρήλιος καί διά τοΰτο ήγα-

πάτο παρά πολύ καί διά τοΰτο έτίμησαν αυτόν καί τόν συνάρχοντά του 

πολλαχοϋ τής Ελλάδος δι' επιγραφών καί θείων τιμών διά τήν προς 

κολακείαν τότε ροπήν τών Ελλήνων. Οΰτω δέ καί έν Σπάρτη έ'ν τινι 

επιγραφή άριθ· 1316 καλοΰνται «'Ολύμπιοι θεοί καί νέοι Διόσκουροι». 

Τήν δέ είς τό αξίωμα αύτοκράτορος καί συνάρχοντος ΰψωσιν τοΰ Λευ

κίου Ούήρου έώρτασεν ή επαρχιακή σύνοΒος τφ 161 μ. Χ. δι' άνδρι-

άντος καί επιγραφής προς τόν ηγεμόνα τοΰτον έν Σπάρτη· 

(3) Χέρτσβεργ Τ. Β'. ο, 4151. 
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Ό Κόμμοδος 

Άλλ' οί "Ελληνε? δέν εμελλον έπι μακρόν νά διατελώσιν ύπο 

τήν σκέπην τοΰ κρατίστου τούτου ήγεμόνος, διότι τήν 17ην Μαρτίου 

τοΰ 180 μ, Χ. έτελεύτησεν είς τάς παρά τόν Δούναβιν χώρας. Είχε δέ 

προηγουμένως τελευτήσει τφ 169 μ. Χ. δ Λεύκιος Ούήρος καί είχεν 

ανέλθει έπί τοΰ θρόνου άπό τοΰ Αυγούστου τοΰ 177 μ. Χ. δ ανάξιος 

αύτοΰ υιός Κόμμοδος, δ'στις έν τή άχιλινώτφ αύτοΰ φιληδονία καί έν 

τή αίματηρώς άκολάστφ καί άσώτφ διαίτη αύτοΰ ούτε νουν ειχεν ούτε 

χρήματα δ'πως έπιδαψιλεύση ευεργεσίας είς τους "Ελληνας, οίος δ 

πατήρ του. Ή αρχή δέ αύτοΰ σπανίως μνημονευομένου είς τάς έπιγρα

φάς έληξε τήν 31ην Δεκεμβρίου τοΰ 192 μ. Χ. διά τοΰ φόνου αύτοΰ 

ύπό τών ιδίων του ανθρώπων. 

Ό Οαυβανίας χαΙ ή Χηάρτη 

Ευτυχώς κατά τους χρόνους τούτους ήκμασεν δ περιηγητής Παυ

σανίας, δστις καταγόμενος έχ τής Λυδιχής Μαγνησίας πλην τής Λι

βύης, Αιγύπτου, Αραβίας, Ιταλίας, Σικελίας, Σαρδούς καί Κύρνου, 

περιηγήθη ίδίως δ'λην τήν Ελλάδα, τήν λεγομένην τότε Άχαΐαν καί 

περιέγραψε τάς χώρας αυτής έν ακριβέστατη λεπτομέρεια χάριν τών 

αναγνωστών τού τότε κόσμου. Οΰτω δέ έ'χομεν μεγάλης σημασίας έ'ρ

γον ώς προς τήν γεωγραφίαν καί ίστορίαν καί τήν γνώσιν τοΰ πνευμ,α-

τικοΰ βίου καθ' δ'λα τής Ελλάδος καί τής ελληνικής τέχνης καί έν 

γένει ώς προς τήν γνώσιν τής Ελλάδος καί δή και τής Σπάρτης κατά 

τήν χρονικήν ταύτην περίοδον· Αί περιηγήσεις δέ τοΰ Παυσανίου συμ-

πίπτουσιν είς τους χρόνους τοΰ αύτοκράτορος Άδριανοΰ καί τών δύο 

πρώτων Άντωνίνων. Ώ ς τελευταία δέ θετική χρονολογία έν τφ συγ

γράμματι αύτοΰ υπολογίζεται περίπου τό έ'τος 174 ή 175 μ. Χ. Ώ ς 

είδομεν κατά τόν δεύτερον μ. Χ. αιώνα ύπό καθ' δλου έ'ποψιν πολλαί 

υπήρξαν περιστάσεις εύνοϊκαί ώστε νά έπιφέρωσι σχετικήν έν Ελλάδι 

εύημερίαν χαί άνέλαβεν ή χώρα ύπό έ'ποψιν ύλιχήν, ευρισκομένη έν 

πολλφ κρείττονι θέσει ή κατά τους χρόνους τοΰ Αυγούστου καί αυτούς 

ακόμη βραδύτερον τους χρόνους τοΰ Πλουτάρχου. 

Άσυγκρίτως δέ βέλτιον είχον τά πράγματα έν τή Λακωνική, Οπου 

εύρίσκομεν τήν πάλαιαν πρωτεύουσαν Σπάρτην μετά τής τότε επικρα

τείας αυτής, τής πλούσιας μεσογείου Λακωνίας καί τής μόνης παρά 

τήν θάλασσαν υπολειπόμενης αυτής ταινίας γής καί τής πόλεως Καρ· 
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οαμύλης διατελούσαν έν ιδιαζόντως καλή καταστάσει. Αΰτη δέ ή άσυ-

νηθως συχνή μνεία τής πόλεως ταύτης έν ταίς έπιγραφαίς καί έν ταίς 

μνημειακαίς πηγαίς συνηγορεί υπέρ τής διηνεκούς σημαντικότητος 

τής παρά τον Εύρώταν λαμπράς ταύτης πόλεως. Ή δέ ύπό τοΰ Παυ

σανίου περιγραφή αναφέρει οτι ή Σπάρτη αΰτη μετά τοΰ τεραστίου 

"λήθους τών λαμπρών οικοΒομών αρχαίων τε ελληνικών καί νεωτέρων 

ρωμαϊκών χρόνων καί τών αναρίθμητων αξιόλογων μνημείων καί τής 

άείποτε ρωμαλέας νεότητος αυτής κατείχε τότε μεταξύ τών αρχαί

ων πόλεων τής Πελοποννήσου καί κατά τόν πλοΰτον καί κατά τόν 

πληθυσμόν τών κατοίκων τήν πρώτην θέσιν καί πολύν χρόνον μετά 

την έκλειψιν τής πολιτικής αυτής υπεροχής ύπερέβαλε κατά τε τήν 

δύναμιν καί τ·ήν σημασίαν τάς άλλας πόλεις τής Πελοποννήσου. Ό 

Παυσανίας δέ έκ τών είς τήν περιοχήν τής Σπάρτης ανηκουσών πό' 

λέων πλην τής Καρδαμύλης αναφέρει καί τάς Καρίας, Πελλάναν, 

θεράπνην, Άμύκλας, Κροκέας. 

Ωσαύτως καί ή μικρά συμπολιτεία τών Έλευθερολακώνων διε

τέλει έν συγκρίσει προς πολλάς άλλας χώρας έν εύαρέστφ καταστά

σει. Έ κ τών 18 δέ πόλεων, αϊτινες τότε συνεκρότουν τήν συμπολι

τείαν επιφανεστέρα ήτο τό Γύθειον, έχουσα ζωηράν έμπορίαν τών είς 

βαφήν τής πορφύρας χόχλων χαί πολλά βαφεία καί μεγαλοπρεπείς 

οίκοδομάς. Προς τούτοις δέ ή Ασωπός, αί Βοιαί, ή Καινήπολις χαί 

•ή Οίτυλος, έ'τι δέ δ Λάς χαί Ζάραξ. 

Έν Σπάρτη δέ αναφέρεται μέγα πλήθος Επωνύμων πατρονόμων 

καί Εφόρων, ωσαύτως δέ χαί ή γερουσία χαί τό μέγα πλήθος τών 

αξιωμάτων διετηροΰντο, ώς ή Εκκλησία τοΰ λαοΰ, ή Άπέλλα καί 

ή είς φυλάς διαίρεσις ήσαν έν ίσχύϊ, οίον: Πιτάνη, Κυνόσσουρα, 

Μέσόα καί Λίμναι. Περιπλέον δέ ή Σπάρτη, έ'νθα δ ρωμαϊσμός είχεν 

επικρατήσει καί έν τή τών αυτοκρατόρων λατρείςι καί έν τοίς όνό-

μασιν, έσώζοντο όμως καί τά αρχαία ονόματα, δι' ών έκόσμουν εαυ

τούς υπερηφάνως οί Σπαρτιάται, οίοι Αγησίλαος, Βρασίδας καί ακό

μη περισσότερον εμφανίζονται άνθρωποι ισχυριζόμενοι δτι είλχον 

τό γένος άπό τοΰ Ποσειδώνος ή τοΰ Ηρακλέους ή άπό τών Διοσκού

ρων. Οί Σπαρτιάται δέ ίδίως σταθερώς διετήρουν τά αρχαία ήθη καί 

έθιμα καί άξιον αναγραφής εθεωρείτο, άν τις πιστώς έτήρει τήν Λυ

κούργειον άγωγήν. Έμαστιγοΰντο δέ οί νέοι κατά τρόπον αίμάσσοντα 

έν τφ βωμφ τής Όρθείας Αρτέμιδος καί ή έν τή δοκιμασίοι νίκη αΰτη 

ναροΰ Σπαρτιάτου έμνημονεύετο καί έν τιμητιχαίς έπιγραφαίς. "Ετι 

διετηροΰντο πιστώς ή σχληραγωγία τών νέων και οί πολεμικοί καί 

1 1 
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γυμναστικοί αγώνες γινόμενοι έν τή Πλατανιστά καί έν τφ^ Δρό

μφ. Προσέτι δέ επιμελώς διετηροΰντο καί τά αρχαία πολεμικά άσ

ματα καί ίδίως τά καλούμενα εμβατήρια. "Ετι δέ καί οί αρχαίοι χο

ροί, έν οίς καί δ πολεμικός χορός πυρρίχη, δ ένόπλιος, δστις εν τφ 

πολεμικφ αύτοΰ σχήματι διετηρήθη έπί μακρόν ακόμη έν Σπάρτη. 

Ωσαύτως δέ καί τά συσσίτια διετηροΰντο ετι πιστώς, τα και άλ

λως φειδίτια καλούμενα. Προς τούτοις έτελοΰντο έτι πλην άλλων 

τά αρχαία Ουράνια, εορτή τοΰ Διός τοΰ Ουρανίου (4). Άπηγγέλ-

λοντο δέ λόγοι είς τους τάφους τοΰ Λεωνίδου καί Παυσανίου καί 

ετίθετο άγων, έν φ πλην Σπαρτιατών είς ούδένα άλλον έπετρέπετο 

νά αγωνίζεται. Ωσαύτως έτελοΰντο καί τά νεωτέραν αρχήν έχοντα 

Ευρύκλεια καί τά αρχαία 'Τακίνθια καί ή πανάρχαια λατρεία τοΰ 

Λυκούργου ώς καί οί Όλυμπιακοί αγώνες καί δ στέφανος τού Όλυμ

πιονίκου εθεωρείτο χτήμα πολυτιμώτατον καί ή δόξα τού Όλυμπιονί

κου χαί τής οικογενείας του έξετιμάτο ώς δίπλωμα ευγενείας. Ωσαύ

τως χαί τά Πύθια χαί τά Νέμεα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 

Ό Χ.ρ(ατοιχνιαι«.ος 

Ό Χριστιανισμός ολίγας είχεν επιτελέσει προόδους έν Ελλάδι, 

έν Σπάρτη δέ ίδρύθη χριστιανική εκκλησία περί τά 150 μ. Χ. Τόν κύ

ριον δέ πυρήνα τών "εκκλησιών τούτων άπετέλουν κατ' αρχάς έκτος 

τών έξ Ιουδαίων γινομένωνχριστιανών καί δούλοι καί απελεύθεροι χαί 

άνθρωποι μικροί. "Ετι δέ άφωσιώθησαν είς τήν νέαν θρησκείαν έξ δλης 

τής καρδίας αυτών πρό πάντων αί γυναίκες. Βραδέως δέ έπεκράτησεν 

δ Χριστιανισμός μεταξύ τών ανωτέρων καί πεπαιδευμένων τάξεων. 

Ή μεγαλύτερον αξίωμα έχουσα τότε Εκκλησία ήτο τής Κορίνθου, 

είς τό οποίον συνετέλεσεν ό έπί Μάρκου Αυρηλίου διατελέσας επίσκο

πος αυτής Διονύσιος, δ'στις έπεμψε παραινετικάς έπιστολάς προς πολ

λάς άλλας Εκκλησίας, μεταξύ τών δποίων καί προς τήν τής Σπάρτης 

Χριστιανικήν Έχχλησίαν. 

(4) Χέρτσ6ερ·ί Τ. Β' σ. 579. 
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Ο ί δϊωγμ-οΐ τών Χρεστιανών 

Ό Χριστιανισμός μέχρις ού έμπεδωθή καί επικρατήσει δέν είχε 

μόνον νά διεξαγάγη αγώνας κραταιούς προς τάς παλαιάς θρησκείας 

καί νά άντιπαλαίση προς έρριζωμένας άπό μακρών αιώνων πεποιθήσεις 

τών λαών, άλλ' επρόκειτο νά έ'λθη αντιμέτωπος καί προς αυτήν τήν 

ρωμαϊκήν έξουσίαν. Διότι παρά τοίς Ρωμαίοις δ Χριστιανισμός δέν 

έθεωρήθη ώς θρησκεία, άλλ' αίρεσις τής θρησκείας τών Ιουδαίων καί 

δ Χριστός ώς τις κοινός αίρεσιάρχης καί αποστάτης άπο τής πάτριου 

θρησκείας· καί κατ' άκολουθίαν οί Ρωμαίοι έθεώρουν τους Χριστιανούς 

τους διατρίβοντας έν Ρώμη ώς τοιαύτης τινός αίρέσεως στασιώτας. 

Καί κατ' αρχάς μέν, έφ' δ'σον εθεωρείτο δ Χριστιανισμός ώς καχόδοξος 

αίρεσις, ή πολιτεία δέν ελάμβανεν αυστηρά μ.έτρα κατ' αυτών, άλλ' 

δτε ήρξαντο χρατούσαι περί χριστιανών παράδοξοι προκαταλήψεις, δτε 

πλέον διεδίδετο οτι κατά τάς συνελεύσεις καί τάς άγάπας αυτών έφο

νεύοντο βρέφη άρτιγενή, τών δποίων έπίνετο τό αίμα, δ'τι κατά τά 

νυκτερινά των δείπνα αδελφοί καί άδελφαί, υιοί και μητέρες έτέλουν 

ό'ργια ακατονόμαστα καί πολύ περισσότερον, δτε έγεννήθη ή ιδέα δτι 

οί χριστιανοί άπετέλουν κοινωνίαν συνωμοτών, έκ τής δποίας έκινδύ-

νευεν αυτή αΰτη ή ασφάλεια τής Ρώμης, τότε ή πολιτεία ήρξατο νά 

γίνεται έκ τοϋ έμφανοΰς έχθρα τοΰ Χριστιανισμού. 

Ή φοβερά δέ πυρκαϊά ή κατά τό δέκατον έ'τος τής βασιλείας τοΰ 

Νέρωνος ύπ' αύτοΰ τεθείσα καί είς τέφραν μεταβαλούσα δέκα έκ τών 

δεκατεσσάρων τμημάτων, έξ ών άπετελείτο ή πόλις, παρέσχον είς τόν 

ώμόν τύραννον εύλογον δικαιολογίαν φοβερού κατά τών έν Ρώμη Χρι

στιανών διωγμού, χαθ' δ'σον ή βοή τοΰ ρωμαϊκού λαοΰ έγκαλοΰντος 

αυτόν τόν Νέρωνα ώς τόν α'ίτιον τής πυρκαϊάς ήνάγκασαν αυτόν προς 

διασκέδασιν τής τοιαύτης ύπονοίας νά έπιρρίψη τό αίτιον τής πυρκα-

ϊάς είς τους όπαΒούς τοΰ Χριστού. Καί ολίγοι μέν ήσαν οί πεισθέντες 

δτι οί Χριστιανοί υπήρξαν οί έμπρησταί τής πόλεως, άλλ' Ιδόθη 

οπωσδήποτε αίτία νά έκραγή αχαλίνωτος ή οργή τοΰ πλήθους έκλαμ-

^άνοντος αυτούς ώς μισοΰντας τό άνθρώπινον γένος καί οί διώκται 

υπήρξαν αμείλικτοι φονεύοντες έν μέσφ βασάνων καί μαρτυρίων. Οί 

δέ μάρτυρες ούτοι άπέθνησκον έπί τοΰ σταυροΰ ή τιθέμενοι εντός δο

ράς ζώων συρραπτομένων έρρίπτοντο βορρά είς τους κύνας ή άλειφό-

μενοι δι' εμπρηστικών υλών έπυρπολούντο, χαί αί ανθρώπινοι Ιχείναι 

λαμπάδες έφώτιζον τάς ιπποδρομίας τοΰ Νέρωνος, όστις παρίστατο 
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είς τό άπάνθρωπον θέαμα ένδεδυμένος ώς διφρηλάτης. Τοιαύτη δέ ήτο 

ή φρίχη, τήν δποίαν ενέπνευσαν είς τους Χριστιανούς αί άπανθρωπιαι 

τοΰ Νέρωνος, ώστε χαί μετά τόν θάνατον αύτοΰ, έπίστευον οτι ειχεν 

αποχωρήσει πέραν τοΰ Εύφράτου, οπόθεν έμελλε νά έπανέλθη ώς αντί

χριστος. 

Μετ' ολίγα δέ έ'τη νέους υφίστανται διωγμούς οί Χριστιανοί έπί 

Δομιτιανοΰ (81-96) είσαγαγόντος τό σύστημα τή? καταγγελίας τών 

υπόπτων ή εκείνων, τών δποίων τάς περιουσίας ήθελε νά δήμευση χαί 

κατηγγέλλοντό τίνες τών χριστιανών, οίτινες ·ή κατεδικάζοντο είς 

θάνατον ή έξωρίζοντο, αφαιρούμενης τής περιουσίας το^ν. Έπι δέ Τρα

ϊανοΰ δ διωγμός ήρχισε νά γίνεται συστηματικώτερος, δτε έθεσπίσθη 

νά θεωρήται δ Χριστιανισμός ώς θρησκεία άπηγορευμένη ύπό τοΰ Κρά

τους, και οί οπαδοί αυτής νά κολάζωνται κατηγορούμενοι ενώπιον τών 

άρχων. Ώ ς χοινή δέ τιμωρία έπεβάλλετο δ θάνατος, τοΰ οποίου άπηλ-

λάσσοντο οί μετανοοΰντες χαί άπαρνούμενοι τόν Χριστόν. Ούτω δέ εί

χε κηρυχθή επισήμως ή άντίστασις τών πολιτικών άρχων προς τόν 

Χριστιανισμόν καί εξήπτετο δ φανατισμός δ θρησκευτικός τοΰ Οχλου, 

οσάκις ήθροίζοντο έν τοίς άμφιθεάτροις τών μεγάλων πόλεων ή οσάκις 

έπήρχοντο φυσικά φαινόμενα έπιφέροντα καταστροφάς. 

Τών δέ διωγμών οί σκληρότατοι μετά τους πρώτους υπήρξαν δ 

έπί Μάρκου Αυρηλίου (161-180), δστις έξηκολούθησε καί έπί τοΰ υί

οΰ Κομμόδου (480-192), δ έπι Σεπτιμίου Σεβήρου (193-211) έξα-

κολουθήσας καί κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας τού Καρακαλλ 

(211-217), δ έπί Δεχίου (249-251) καί δ έπί ΟύαλεριανοΟ (253-

260). Τό δέ χαρακτηρίζον τους άπό Μάρκου Αυρηλίου καί εφεξής δι-

ωγμούς είναι ή εισαγωγή τοΰ μαρτυρίου καί τών βασάνων πρό τής 

θανατώσεο^ς, δ'πως οί Χριστιανοί έξαναγκάζωνται είς άπάρνησιν τής 

τοΰ Χρίστου πίστεως. 

Πολλοί δέ υπήρξαν οί παραδοθέντες είς βοράν τών αγρίων θηρίων 

ή κατασπαραχθέντες έν τοίς άμφιθεάτροις ή άλλως τιμωρηθέντες διά 

τήν εμμονήν αυτών είς τήν πίστιν τοΰ Χρίστου· δ κατάλογος δέ τών 

μαρτύρων τούτων είναι μακρός. Πόθος δέ τις άλλης ζωής αιωνίου και 

νοσταλγία προς άλλην άφεστώσαν άπό τών εγκόσμιων νοητήν πατρίδα 

ένεπνεον είς τους ενθουσιώδεις τοϋ Χρίστου οπαδούς άφροντισίαν περί 

τής προσωρινής ταύτης ζωής καί περιφρόνησιν προς τόν θάνατον Οΰ

τω δέ διά τοΰ μαρτυρίου αυτών εγένοντο οί ίεροφάνται νέων αληθειών 

χαι πρωτουργοί μεγάλης κοινωνικής, αναπλάσεως. 
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2<εητ£μίθς 2!ε6ηρος 

Μετά δέ τόν θάνατον τού Κομμόδου έπηκολούθησεν εμφύλιος πόλε

μος έν τφ ρωμαϊκφ Κράτει περί τής διαδοχής τοΰ αύτοκράτορος καί 

έκ τής φοβέρας εκείνης πάλης έπεκράτ·/]σεν δ Σεπτίμιος Σεβήρος κατά 

τό έτος 194 μ. Χ., δ'στις ύπήρξεν ευεργετικός προς τους "Ελληνας 

χαί διά τοΰτο πλείστα τιμητικά ψηφίσματα έξεδόθησαν καί νομ.ισματα 

έκόπησαν προς τιμήν του καί πλείστοι ανδριάντες πολλαχοϋ ήγέρθη-

σαν ώς καί προς τιμήν τής οίχογενείας του, ήτοι προς τιμήν τής άλ

λης φιλολόγου συζύγου Ιουλίας Δόμνας καί τών υίών αύτοΰ, χάριν 

τών δποίων ίδρυσαν αί πόλεις νέαν έορτήν τά Φιλαδέλφεια, τής οποίας 

τό όνομα ουδόλως ήρμοζεν είς τά προς αλλήλους αισθήματα τών αδελ

φών, ώς απεδείχθη μετά τόν θάνατον τοΰ Σεβήρου γενόμενον τφ 211, 

διότι δ Κόμμοδος έφόνευσε τόν άδελφόν του Γέταν. Καί έν Σπάρτη 

δέ ευρέθη τιμητική επιγραφή τοϋ Σεβήρου ύπ' άριθ. 1320. 

Ό Ι£αιραιιχ(χλλ%ς 

Ό Καρακάλλας άνέβη έπί τόν θρόνον τοΰ πατρός του μόνος άφ' ου 

έφόνευσε τόν άδελφόν αύτοΰ Γέταν, το Οδποίου τόν θάνατον προς ύπο

στήριξιν τοΰ θρόνου ήκολούθησαν κατά χιλιάδας πολλάς, διότι ούτος 

ώσεί κατεχόμενος ύπό κρυφίας τινός νόσου καί ώς έξερεθιζόμενος ύπό 

τίνος μανίας διαλειπούσης έτρύφα είς τό αίμα καί είς τά όργια και 

κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Δίωνος Κασσίου απεδείχθη δ'τι ούδένα ποτέ 

ήγάπησεν, άλλ' έμίσησε πάντας τους έ'ν τινι διακρινόμενους καί μάλι

στα εκείνους, τους οποίους προσεποιείτο οτι άγαπςί. Ταΰτα δέ έπραττε 

στηριζόμενος έπί τοΰ στρατού, διά τόν όποιον έθυσίαζε τά πάντα, διότι 

χρήματα, τιμαί, εύκολίαι, διαφθορά ήσαν τά μέσα δι' ων συνεκρατει 

τόν στρατόν. Τοιαύτη δέ σπάταλος διοίκησις ήτο φυσικόν νά φέρη οί-

κονομικήν καταστροφήν. Χάριν δέ άργυρολογίας πλην τών άλλων με

τρούν έ'λαβε καί τό σπουδαιότατον τοΰ νά έπεκτείνη τό δικαίωμα τής 

εγγραφής είς τους Ρωμαίους πολίτας. Καί φαίνεται μέν δ'τι ή πράξις 

αΰτη ττο μεγαλόψυχος άπονομτι ίσότητος προς τά διάφορα έ'θνη τά 

υποκείμενα είς τό άπέραντον ρωμαϊκόν Κράτος, διότι έξέλειπε πάσα 

διαίρεσις μεταξύ τών τάξεων τών πολιτών, πράγματι Ομως τό φαινό

μενον τοΰτο ώς ευεργέτημα ήτο νέα έπιβάρυνσις αυτών, διότι οί νέοι 

εγγραφόμενοι είς τους πολίτας Ρωμαίους πλην τών άλλων υποχρεώ

σεων είχον καί τήν πληρωμήν εκείνων τών φόρων, τους οποίους κα-
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τέβαλλον οί απελεύθεροι δοΰλοι ώς καί οΐ παραλαμβάνοντες κλ-ηρονο-

μίας είς είδικάς περιστάσεις. Καθ' Ολου όμως έξεταζόμενον τό μέ

τρον του Καρακάλλα δέν έμεινεν άνευ έπακολουθημάτων, ίδίως δέ 

διά τους "Ελληνας μεγάλα υπήρξαν ταΰτα. Διότι μετά τήν έξίσωσιν 

ταύτην τών πολιτών Ελλήνων προς τους Ρο^μαίους μεγάλη ύπήρ

ξεν ή αύξησις τής δυνάμεως τών Ελλήνων δικαιουμένων ήδη νά 

άνέλθωσιν είς τάς άνωτάτας αρχάς καί νά άσχήσωσι τήν βαθείαν 

έκείνην έπίδρασιν ώς έκ τής ύπερτέρας αυτών μορφώσεως καί τής 

υπέροχου δεξιότητος. Άλλ' ή ώιφέλεια αΰτη τών Ελλήνων δέν προ

ήλθεν έκ τής προαιρέσεως τοΰ Καρακάλλα, διότι ούτος, καίτοι δέν 

ήτο άγευστος ελληνικής παιδείας, καθ' Οσον πολλά έχρεώστει είς 

τόν έν τή αυλή τοΰ πατρός του Σεβήρου παντοδύναμον σοφιστήν Άν

τίπατρον, τόν έξ Ίεραπόλεως τής Φρυγίας, όστις υπήρξε διδάσκαλος 

του, δέΐ/ είχεν Ιμπνευσθή φιλελληνικά αισθήματα δ βίαιος καί αλλό

κοτος τέλος εκείνος χαρακτήρ. Μόνον αί στρατιωτιχαί αναμνήσεις 

τοΰ ελληνικού παρελθόντος προσείλκυον αύτόνκαΧ ό Άχιλλεύς καί δ 

Αλέξανδρος ήσαν οί δύο ιδεώδεις τύποι, οί'τινες προσείλκυον αυτόν, 

καί τους οποίους έλάτρευεν, ώς καί οί Σπαρτιάται. Συνέστησε δέ τήν 

φάλαγγα τοΰ Αλεξάνδρου, συγκειμένην έκ 16 χιλιάδων Μακεδόνϋ)ν 

όπλισθέντων διά τών αυτών δ'πλων, τά δποία έ'φερον οί στρατιώται 

τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου, συνέστησε δέ καί δύο σπαρτιατικούς λό

χους, τόν Πιτανάτην καί τόν Λακωνικόν, οϊτινες έφερον δπλα χαι 

στολ'ήν ένθυμίζουσαν τους χρόνους, καθ' οΰς ήκμαζεν ή Σπάρτ-η. Αυ

τός δέ έφόρει κατά προτίμησιν τήν μακεδονικήν χλαμύδα καί έφαντά

ζετο δτι ήτο αυτός δ Αλέξανδρος καί έ'γραψέ ποτέ είς τήν σύγκλητον 

δτι ή ψυχή τοΰ Αλεξάνδρου είχεν εισέλθει πάλιν είς τό σώμα αύτοϋ 

ίνα ζήση μακρότερον χρόνον έπί τής γής, άφ' ού είχε ζήσει μόνον ολί

γον χρόνον κατά τήν πρώτην αυτής έμφάνισιν. Έγέμισε δέ τήν Ρώ

μην καί τά στρατόπεδα έκ τών αγαλμάτων τοΰ Μ. Αλεξάνδρου, απέ

λυε δέ καί αυτούς τους κακούργους, ήρκει νά εφερον τό Ονομα τοΰ Αλε

ξάνδρου καί προήγεν είς τάς άνωτάτας αρχάς τους καταγόμενους 

έκ Μακεδονίας. "Αγων δέ τήν μακεδονικήν φάλαγγα καί τόν Πιτα

νάτην καί λακωνικόν λόχον κατά τών Πάρθων καί πορευόμενος τήν 

αυτήν δδόν καί δ Αλέξανδρος καί φανταζόμενος ^μοια τρόπαια έδολο-

φονήθη κατά τήν άπό Εδέσσης είς Κάρρας άγουσαν τή 8η Απριλίου 

217 είς ήλικίαν 29 ετών. 
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]1Ι«κρ6νος κοιΐ Ήλδογάβαλος 

Είς τόν φόνον δέ τούτου συμμετείχε καί δ Μακρίνος Μαυριτανός 

νεανίας, όστις έκ μικρών άνελθών είς αξίωμα παρά τφ στρατφ, έπι

τηδείως δέ κρύψας τήν συμμετοχήν του άνεκηρύχθη τήν τετάρτην 

•ήμέραν ύπό τοϋ στρατού αυτοκράτωρ. Τούτου δέ πάλιν φονευθέντος 

:ίατά τά τέλη Ιουνίου 218 μ. Χ. άνήλθεν είς τόν θρόνον δ Ήλιογάβα-

λος μειράκιον ών έκ Συρίας καί έπί τρία έ'τη διετηρήθη ή άπαισία και 

φρικώδης χυβέρνησις τούτου, καθ' ο ή τοΰ- αίματος δίψα καί ή προς άρ

παγήν δρμή άνεμείχθησαν έν Ρώμη κατά τρόπον άνήκουστον. Ταΰτα δέ 

καί δ ακόλαστος καί ασυνείδητος τρόπος, καθ' δν διωρίζοντο οί διοικη

ταί τών Επαρχιών, ή έκφρων σπατάλη καί ή έντεΰθεν προερχομένη 

νέα φορολογική πίεσις επέδρασε βεβαίως καί έπί τάς έλληνικάς χω

ράς χαί δή χαί έπι τής Σπάρτης. 

Χεβηρος Ά,λέξανδρος 

Έκπεσόντος δέ τοΰ έπονειδίστου βασιλέως, τοΰ Ήλιογαβαλου 11 

Μαρτίου 222, άνήλθεν είς τόν θρόνον δέξάδελφος τούτου Μάρκος Αυ

ρήλιος Άλεξιανός, Σε^τιρος Αλέξανδρος κληθείς άπό τής ανόδου του 

είς τόν θρόνον. Ούτος δέ τυχών ελληνικής αγωγής καί παιδεύσεως 

ήθελεν εκδηλώσει ζωηροτάτας προς τήν Ελλάδα συμπαθείας κατά 

τό υπόδειγμα τοΰ Άδριανοΰ καί Μάρκου Αυρηλίου, άλλα ήναγκάσθη 

νά στρέψη τήν προσοχήν του καί νά άντιταχθή κατά τής ηθικής κα

ταπτώσεως τοΰ Κράτους, είς τήν διοίκησιν τοΰ στρατοΰ καί την πει

θαρχίαν αύτοΰ καί είς τήν παραμέλησιν τών οικονομικών καί την 

ύπάρχουσαν τότε νομισματικήν κρίσιν. 'Προσέτι δέ ήγέρθη δ χατα 

τών Περσών πόλεμος κατά τό 231 έως 233 μ· Χ. Καί ούτος ώς χαι 

δ λεγόμενος πατήρ του Καραχάλλας συνεκρότησε φάλαγγα έχ 30 

χιλιάδων Ελλήνων, ήν ώνόμασε φάλαγγα Αλεξάνδρου, καί οί στρα

τιώται ούτοι πιθανώτατα ήσαν ώπλισμένοι κατά τό άρχαίον υπόδειγ

μα. Οί "Ελληνες δέ καί οί Ρωμαίοι παρά πολύ έλυπήθησαν δ'τι τό έαρ 

τοΰ 235 παρά τόν Ρ-ήνον έγένετο εκποδών διά χειρός φονικής, διότι 

ίχτοτε ήρξαντο νέαι όλέθριαι είς τό Κράτος έριδες περί τοΰ θρόνου 

καί οί "Ελληνες, έν οίς καί οί Σπαρτιάται, υπέστησαν εμμέσως δει

νά ενεχα τής αυξήσεως τών φόρων χαί τών ταραχών καί τής έχ μέ

ρους τοΰ Κράτους παραμελήσεως αυτών. 
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Γάέος, Ιούλιος, Ο·ί>ίίρος, Λία^εμΐνος 

Τοΰτον δολοφονηθέντα ύπό τών ιδίων του στρατευμάτων διεδέ

χθη δ ρηθείς υίός του, κατά δέ τόν Φεβρουάριον τοϋ 238 ή σύγκλητος 

άνεκήρυξεν αυτοκράτορας τόν Μάρκον Κλώδιον Πουενηνόν Μάξιμον 

καί τόν Δέκιμον Καίλιον Βαλβίνον, καταγόμενον έξ ελληνικού οϊκου 

έκρωμαϊσθέντος. 

Τούτους δ'μως κατά Ίούνιον τοΰ 238 ύπό τών έν Ρώμη στασια-

στικών πραιτωριανών φονευθέντα^ διεδέχθη δ Γορδιανός Γ', δ'στις ήτο ί

σως "Ελλην καί διά τοΰτο δέν λείπουν εκδηλώσεις συμπαθειών έκ μέρους 

τών Ελλήνων προς τόν νεαρόν τοΰτον αυτοκράτορα. "Αξιον δέ λόγου 

προς ταΰτα είναι πολλαί έπιγραφαί, έν αίς καί έκ Σπάρτης ή ύπ' άρ. 

1382 περιέχουσα ψήφισμα τοΰ δήμου προς τιμήν τοΰ Μάρκου Αυρη

λίου Δημοκράτους σταλέντος ποτέ ώς πρεσβευτού προς τόν «θ ε ο ε ι -

δ έ σ τ α τ ο ν , ε υ σ ε β ή , ε υ τ υ χ ή β α σ ι λ έ α Γ ό ρ 

δ ι α ν ό ν ». Οί δέ "Εφοροι τής πόλεως τών Έλευθερολακώνων Ται

νάρου ή Καινηπόλεως ύπ' άριθ. έπιγρ. 1322 ηγουμένου τοΰ Μ. Αυρη

λίου Θαλιάρχου ίδρύουσιν ανδριάντα είς τον Γορδιανόν. Τό αυτό ποι-

οΰσιν (άριθ. 1323) οί τής Οιτύλου ηγουμένου τοΰ Μ. Αυρηλίου Νι

κηφόρου. 

Τοΰτον δέ έφόνευσε τφ 244 μ. Χ. , Μ· Ιούλιος Φίλιππος καί έγέ

νετο αυτοκράτωρ τφ 244 μ. Χ. Ά λ λ α καί τοΰτον φονευθέντα κατό

πιν επαναστάσεως τοΰ στρατοΰ τοΰ Δεκίου, διεδέχθη αυτός δ στρα

τηγός Δέκιος τό φθινόπωρον τοΰ 249 μ. Χ., δτε Γοτθικά στίφη άσυ-

νήθως πολυπληθή είσήλασαν είς τάς βορείους χώρας καί ήρξατο μέ

γας πόλεμος, δν διεξήγε προσωπικώς δ Δέκιος τφ 250 μ. Χ. εναν

τίον τοΰ Γότθου βασιλέως Κνίβα· Άλλ' ή ήττα τών Ρωμαίων παρά 

τήν Θρακικήν Βέρροιαν καί ή παράδοσις είς αυτούς τής Φιλίππου 

πόλεως επέφερε φοβερούς κινδύνους καί είς τά? προς νότον έλληνικάς 

χώρας. Απεριόριστος δ'μως ήτο ό τρόμος έν Ελλάδι, δ'τε περί τά τέλη 

τοΰ 251 π. Χ. ήλθεν ή αγγελία δ'τι παρά τήν Δοβρουτσάν έ'πεσεν ήρω-

ϊκώς μαχόμενος δ αυτοκράτωρ Δέκιος, άλλ' δ διάδοχος τοΰ Δεκίου Γά-

ϊος Τραβωνιανός Γάλλος συνωμολόγησε τφ 252 είρήνην προς τόν 

Κνίβαν. Άλλ' δ'τε άνεκηρύχθη ύπό τοΰ στρατοΰ αυτοκράτωρ δ Μάρ

κος Αιμιλιανός εναντίον τοΰ Γάλλου τόν Μάϊον τοΰ 253 διεπεραιώθη

σαν αύθις τόν Δούναβιν οί Γότθοι καί έξέτεινον μέχρι τής κυρίως Έλ-

>άδι5ς τάς ληστρικάς αυτών στρατείας. Άλλ' οί λεγεώνες, άφ' ού άλ-
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τόμενη παρ' ανδρός. Έ κ τής Όρθείας Αρτέμιδος. 

(σελ. 417—418) 
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λεπαλλήλως έφόνευσαν αμφότερους τους αντιμαχόμενους αυτοκράτο

ρας καί ύψωσαν είς τόν θρόνον τόν παρά πάσιν άγαπητόν συναινούσης 

καί τής συγκλήτου τόν μέχρι τοΰδε Άρχιστράτηγον Πόπλιον Λικί-

νιον Ούαλεριανόν, άπαντες οί λαοί άνέπνευσαν έξ άνακουφίσεως. Άλλ' 

οί εχθροί τοΰ ρωμαϊκοΰ Κράτους μ.ετά τήν ήτταν τοΰ Δεκίου είχον ανα

θαρρήσει καί έπέπεσαν είς τάς ρωμαϊκάς μ,εθορίους Επαρχίας, ώς οί 

Πέρσαι, Μαρκομάννοι, οί Αλαμανοί κλπ· "Ετι δέ άπό τοϋ 251 ή 253 

ένέσκηψεν είς τό Κράτος άπο τοϋ "Ανω Νείλου διά τής Αιγύπτου ό 

λοιμός, δ'στις έπί 15 έ'τη ένοημήσας φοβέρας επέφερε καταστροφάς 

καί επέτεινε τάς θλίψεις τής βαρέως παθούσης έκ τής έρημώσεως τών 

βαρβάρων καί τής έκ τούτο^ν πείνης καί άθλιότητος τής χερσονήσου. 

Τά κυριώτερα δέ συμτττώματα τοΰ λοιμού τούτου τοΰ γνωστού ύπο το 

όνομα Κ υ π^ ρ ί ο υ λ ο ι μ ο ΰ έν τή ίστορία τών επιδημιών ήσαν 

ισχυρός πυρεττός, εξανθήματα, διάρροιαι, εμετοί, ισχυρά παθησις τοϋ 

λάρυγγος, ερύθημα τών οφθαλμών, γαγγραινώδης πάθησις τών ποδών 

καί παράλυσις τών κάτω άκρων, κωφότης καί τύφλωσις, έτι δέ δίψα 

ακατάσχετος (1). 

Άλλ' δ έπαπειλών τήν Ελλάδα κίνδυνος αφύπνισε τάς μεγάλας 

τοϋ παρελθόντος αναμνήσεις καί έδράξατο τά δ'πλα. Καί οί μέν Αθη

ναίοι ανήγειραν τά τείχη αυτών, οί δέ Πελοποννήσιοι κατά το είωθος 

έν πάσι τοίς χρόνοις έκτισαν καί ώχύρωσαν τό τείχος τοΰ Κορινθιακού 

Ίσθμοΰ. Έ ν τή λοιπή δέ Ελλάδι έτίθεντο φυλακαί καί φρουραί έν τοίς 

πολυαρίθμοις προς άμυναν έπιτηδείοις τόποις τής ορεινής χώρας, ίοι-

ο)ς δέ έλαμβάνετο πρόνοια ίνα αί Θερμ-οπύλαι φρουρηθώσι διά μεγάλου 

πλήθους πολεμιστών. Κατώρθωσαν δέ κατά τά επόμενα έ'τη οί τοΰ 

Ούαλεριανοϋ καί τού υιού αύτοϋ καί συνάρχοντος τοϋ Γαλιηνοΰ, έξο

χοι στρατηλάται νά περιορίσωσι καί νά άναχαιτήσο^σι τους γερμανι

κούς λαούς. Άλλ' ούτοι βραδύτερον έτράπησαν προς τήν Μικράν Ά

σίαν καί τάς χώρας τοϋ Ευξείνου Πόντου καί δεινοί πόλεμοι έπηκο

λούθησαν, άλλα καί ό αυτοκράτωρ Ούαλεριανός τφ 260 μ. Χ. συνε

λήφθη αιχμάλωτος ύπό τοϋ Πέρσου βασιλέως Σαπώρου. Εύρόντες δέ 

νέαν εύκαιρίαν οί Γερμανοί μετά τό πάθημα τού Ούαλεριανοϋ έπέδρα

μον πάλιν είς τάς έλληνικάς χώρας κατά τό έτος 267 μ. Χ. κυριεύ

σαντες τό Βυζάντιον καί τήν Χρυσόπολιν. Εκεί δέ ήττηθέντες ύπο 

(1) Χέρτσβεργ Τ. 3. σ. 189. 
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τών Ρωμαίων καί Βυζαντίνων δπλιτών, απεχώρησαν θαλασσιως εκεί

θεν χαί φθάσαντες είς τήν κυρίως Ελλάδα καί διαιρεθέντες είς διαφό

ρους μοίρας διεχύθησαν είς διάφορα σημεία τής χώρας ταύτης καί δή 

καί τής Πελοποννήσου. 'Αλλά πλέον αί ήθιχαί καί στρατιωτιχαί δυ

νάμεις τών επιγόνων τούτων τοϋ αρχαίου έλληνικοϋ ήρο̂ ίκού χοσμου 

ήσαν άσθενέστεραι ή Οσον νά άντιστώσιν εις τους αγρίους τούτους ήρω

ας τοΰ Βορρά. 

Οΰτω δέ καί ή Σπάρτη ή ούΒένα έχουσα Άγησίλαον, άλλ' ουδέ 

Νάβιν ή Πυθαγόραν καί τό "Αργός καί ή κάτω πόλις τής Κορίνθου 

έπεσαν είς τάς χείρας τών Γότθων. Λεηλασία δέ καί φόνος καί εμπρη

σμός έμαίνετο τώρα είς τάς πανάρχαιας ταύτας κοιτίδας τοΰ Ελλη

νικού πολιτισμοϋ· "Ητο δέ ή πρώτη τών πολλών εκείνων καταιγίδων, 

αί δποίαι προσέβαλον τό έ'τι είς τό γήρας του τοσοΰτον πιστόν χαί το

σοΰτον συγκινητικόν κάλλος τής Ελλάδος. Ά λ λ α τής γενομένης 

εις τά έ'ργα τής τέχνης καί τά μ,νημεία καταστροφής στερουμεθα ει

δήσεων ό'πως ύπολογήσωμεν παντελώς. 

Μέχρι τών Γοτθικών επιδρομών αί έλληνικαί χώραι καί πόλεις 

διετήρουν ακόμη τόν πλήρη λαμπρόν στολισμόν τών αρχιτεκτονικών 

μνημείων καί τών έ'ργων τών πλαστικών τεχνών τών ύπό τοΰ Παυσα

νίου μετά τόσου θαυμασμού περιγραφέντων. Κατά τους χρόνους δέ τού

τους ένεκα τής πανταχόθεν ροπής προς τήν πολυτέλειαν διετηρήθ·Γΐσαν 

έν ζωηρά ακμή πλείστοι κλάδοι έπί τών ενδυμάτων έν Ελλάδι. Ό ευ

γενής πορφυρίτης τής Λακωνικής έξήγετο είς Ρώμην κατά μεγάλας 

ποσότητας. Ό ακόλαστος Ήλιογάβαλος προετίμα τό κυανούν μάρμα-

ρον καί τόν πορφυρίτην τής Λακωνίας καί διά τοιούτου λίθου έστρώ-

θησαν αί αύλαί τοΰ έν Ρώμη παλατιού αότοϋ. Ωσαύτως δ εξάδελφος 

αύτοϋ Σεβήρος Αλέξανδρος, δ'στις καί άλλως παρείχεν έργασίαν είς 

τους "Ελληνας τεχνίτας, πλείστας παραγγέλλων είς αυτούς έργα· 

σίας, ώς προς τά λακωνικά μάρμαρα καί τόν πορφυρίτην τάς αύτάς 

προς τόν προκάτοχόν του είχε κλίσεις καί ευχαρίστως συνεδύαζε πλά

κας έξ άμφοτέρου είδους τών μαρμάρων τούτων. Έ κ τούτου εξηγείται 

διατί έν Ελλάδι ίδίως έξειργάζοντο έτι πλαστικά έ'ργα παντοίας ΰλης 

άποκείμενα έν έργοστασίοις προς πώλησιν είτε προς έξαγωγικήν έμπο

ρίαν, είτε προς πώλησιν έν αυτή τή Ελλάδι, έ'νθα ίδίως έζήτουν οί 

πολλοΧ νά χατέχωσιν Οσον τό δυνατόν πιστάς απομιμήσεις τών γνω

στότατων καί τά μάλιστα περιζήτητων έ'ργων τής ελληνικής τέχνης. 

Κατά τόν αυτόν τρόπον ήκμαζεν είς τάς έλληνικάς θάλασσας καί 

τότε ώς καί πρότερον ή αλιεία πορφυρών κόχλων καί ή κατασκευή τής 
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πολυτίμου ΰλης χρωματιστικής (πορφύρας), διαφερόντως δέ περιζή

τητος ήτο ή Λακωνική καί ή Άμυκλαϊκή πορφύρα, έξηκολούθει δέ ώς 

καί πρότερον ή είς τάς ρωμαϊκάς επαρχίας εισροή Ελλήνων τεχνιτών 

καί χειροτεχνών, έτι δέ μάλλον τών πλαστικών καλλιτεχνών ή τών 

ζωγράφων, έφ' δ'σον έ'τι φιλοτεχνία καί καλαισθησία καί πρό πάντων 

επαρκείς χρηματικοί πόροι διετηροΰντο. Πάσαι δέ αί ειδήσεις αί περί 

τοΰ εσωτερικού βίου καί τοϋ τρόπου τής εξελίξεως τοΰ χαρακτήρος τών 

Ελλήνων κατά τους χρόνους τούτους είναι λίαν ενδεείς, τό πιθανώ-

τατον δέ είναι δτι μικρά αναλόγως επήλθε μεταβολή έν τή Ολη κατα

στάσει τών πραγμάτων έν σχέσει προς τήν προηγουμένην εκατονταε

τηρίδα. Καί περί τής Σπάρτης επομένως δέν είναι δυνατόν νά γνωρί

ζωμεν πλείονα ή περί τής άλλης Ελλάδος καί βεβαίως χαί αύτη ύπό 

τάς αύτάς συνθήκας ευρεθείσα συμμετέσχε τής εξελίξεως τοΰ χαρα-

•χτήρος χαί τοϋ έσωτεριχοϋ βίου τής άλλης Ελλάδος. 

Άλλ' αί τών Γότθων επιθέσεις ουδόλως περιωρίσθησαν είς τήν 

Άχαΐαν, διότι δ στόλος των εστράφη προς τάς πλούσιας καί άνθηράς 

νήσους Κρήτην, Ρόδον καί Κύπρον, άλλα πανταχοϋ αί επιθέσεις των 

άπέτυχον άποκρουσθείσαι έως ου δ στόλος τών Ρωμ,αίων έξεδίωξεν αυ

τούς έχ τοϋ Αιγαίου πελάγους χαί λοιμός δέ φοβερός τότε έπισκήψας 

καί συχνή έ'λλειψις επιτηδείων κατέστρεψαν τους Γότθους καί απεχώ

ρησαν. Καί οΰτως κατά τό έ'τος 270 μ. Χ. έτερματίσθη είς τάς έλλη

νικάς χώρας ή Γοτθική τρομοκρατία καί δ αυτοκράτωρ Αύρήλιο? συ

νωμολόγησε προς αυτούς έμπεδον είρήνην παραχωρήσας είς αυτούς 

τήν Δακίαν χαί τότε πλέον έπανήλθον καί έν Ελλάδι ήμέραι ησυχίας 

πολυποθ-ψου καί διαρχοΰς. 

'Αλλά φαίνεται πλέον δτι τό νέον χαί νεαρόν πνεύμα, δ'περ αφύ

πνισαν έν Ελλάδι τά ύπό τών Γότθων δεινά συνετέλεσε κατ' ούσίαν 

ίνα ή Ελλάς έν τφ μέσφ τοϋ τετάρτου αίώνος νά άνέλθη είς σχετι

κήν τίνα άκμήν. Είναι δέ λίαν άξιοσημείωτον δ'τι καί αύταί αί μεγάλαι 

καταστροφαί τών χρόνων τούτων μόλις καί μέχρι τινός μόνον παρε

σκεύασαν έδαφος είς τόν Χριστιανισμ.όν, διότι υπέρ αιώνα δλόκληρον 

έτι δ ελληνικός λαός έν τή μεγάλη αύτοΰ πλειονότητι έν πάσι τοίς 

τόποις μετ' απαρέγκλιτου επιμονής έ'χεται τής τοπικής αύτοΰ λατρεί

ας τών μυστηρίων αύτοΰ χαί μαντείων καί τής τελευταίας ροδίνης 

αυγής, τών πολλών αύτοΰ πανηγυρικών αγώνων, ών τήν άπλετον λαμ

πηδόνα έγνωρίσαμεν. Καί τότε ώς καί πρότερον βλέπομεν τήν θαυμα

σίαν έπιμονήν, μεθ' ής καί έπί τών δεινών έτι κλειδώνων τών Γοτθι

κών επιδρομών, οί "Ελληνες έμενον πιστοί είς τήν έορτήν τών Όλυμ-
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πίων αυτών καί "Ελληνες αλλοδαποί μετέβαινον χάριν τών αγώνων 

είς τά Όλύμπια ώς έάν βαθύτατη ειρήνη έπεκράτει πανταχοϋ. 

Κατά τους χρόνους τούτους ή Σπάρτη παρήγαγε τόν ίστοριογρα-

φον Σπαρτιάτην Όνάσιμον, Οστις έν ταίς ήμέραις τοΰ Κωνσταντίνου 

τοΰ μεγάλου καί τοΰ Κωνσταντίου Β' ήκμαζεν ώς φαίνεται έν Αθή

ναις ώς σοφιστής καί ιστορικός καί έγραψε καί έγκώμιόν τοΰ στρατη

γοΰ τών Ρωμαίων Πρόβου καί κατόπιν αύτοκράτορος. Μετά τόν θά

νατον δέ τοΰ μεγάλου τούτου αύτοχράτορος Πρόβου φονευθέντος έν τινι 

στάσει κατά τό φθινόπωρον τοΰ 282 μ. Χ. άνήλθεν είς τόν θρόνον ό 

αυτοκράτωρ Μάρκος Αυρήλιος Κάρος, δ'στις έτελεύτησεν έν τφ κατά 

τών Περσών πολέμφ τφ 283 μ. Χ., φονευθέντος δέ καί τού άνακηρυχ-

θέντος αύτοκράτορος νεωτέρου υίοΰ του Μάρκου Αυρηλίου Νουμεριανοΰ 

ό στρατός άνηγόρευσεν αυτοκράτορα 17 Φεβρουαρίου 284 μ. Χ. τόν 

Γ ά ϊ ο ν Ο ύ α λ έ ρ ι ο ν Δ ι ο κ λ η τ ι α ν ό ν , έπί τής αρχής 

τοΰ οποίου νέα σπουδαία περίοδος ήρξατο διά τους "Ελληνας, διότι ή 

έδρα τοΰ αύτοκράτορος καί τής κυβερνήσεως του διαρκώς άπεμακρύν-

Οη άπό τής Ρώμης χαί έν αρχή μέν έχυβέρνα άπό τής Νικομήδειας 

καί διετέλει αΰτη έπί μαχρόν τι κυρία έδρα τής Κυβερνήσεως καί δι

ότι προέβη είς νέας διαιρέσεις τών Επαρχιών τού Κράτους καί είς 

νομισματικάς μεταρρυθμίσεις καί διότι καθ' δλου ύπό τήν συνετήν οί-

κονομικήν διοίκησιν καί επιμελή καί ασφαλή κυβέρνησιν τού Διοκλη-

τιανοΰ δ βίος κατέστη έν Ελλάδι μάλλον ευφρόσυνος, καθ' Οσον καί 

ή πρότερα επικερδής εργασία τών πολυτίμων μαρμάρων έπανήλθεν 

είς τήν άκμήν της συντελούντων ισχυρώς καί τών μεγάλων ύπό τοΰ 

Διοχλητιανοΰ χαί τοΰ συνάρχοντος Μαξιμιανοΰ επιχειρούμενων οικο

δομικών έ'ργων καί διότι ακόμη τά ευγενέστατα είδη λίθων έν μεγά

λη ποσότητι έλατομήθησαν καί εξήχθησαν χάριν αρχιτεκτονικών καί 

πλαστικών έ'ργων. 

Έπί Διοχλητιανοΰ έγένετο διωγμός κατά τών Χριστιανών, δστις 

έξηκολούθησε καί έπί τών διαδόχων αυτού μέχρι τοΰ έτους 313, δτε 

έπικρατησάντων τοΰ Λικινίου και Κωνσταντίνου εξεδόθη ύπ' αυτών 

το περίφημον διάταγμα τής ελευθερίας καί άνεξιθρησκείας, δι' ού 

κατηργείτο ή ίδιότης ή μέχρι τοΰδε τής παλαιάς θρησκείας ώς θρη

σκείας τοΰ Κράτους, έκηρύσσετο δέ ή γενική ελευθερία καί λατρεία, 

και ούτω αποκαθισταντο οί Χριστιανοί είς τήν προτέραν αυτών έλευ

θερίαν χαί τά δίκαια. "Οτε δέ κατά τό φθινόπωρον τοΰ 314 δ Κων

σταντίνος ήνάγκασε τόν άντίπαλον αύτοΰ Λικίνιον διά πολέμου νά 

•συνομολόγηση είρήνην καί νά πρόσθεση είς τάς μέχρι τότε κτήσεις τοΰ 
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Κωνσταντίνου σύμπασαν τήν χερσόνησον τοΰ Αίμου, πλην τής Θρά

κης, χαί τήν Ελλάδα αυτήν, δ Κωνσταντίνος έλθών πλέον είς έγγυ-

τάτας σχέσεις προς τους "Ελληνας προσείλχυσε τάς συμπαθείας χαι 

τών οπαδών τής αρχαίας θρησκείας καί τάς τών Χριστιανών, προς 

τους οποίους ή εύμένειά του δριστικώτερον καθίστατο· δι' δ έ'κτοτε 

πλέον δ Χριστιανισμός διεδίδετο άσυγκρίτως ταχύτερον ή μέχρι τοΰ 

νΰν έν Ελλάδι. Ήσθάνετο δ Κωνσταντίνος προς τάς απαράμιλλους 

έλληνικάς «ναμνήσεις τήν θερμήν έκείνην συμπάθειαν, τήν δποίαν 

καί πάντες οί πεπαιδευμένοι άνδρες τοΰ αρχαίου κόσμου καί προσε

φέρθη προς τους "Ελληνας, χαθ' δν τρόπον καί οί ευμενείς καί φιλέλ

ληνες ηγεμόνες οί χαθήσαντες έπί τοΰ ρωμαϊκοΰ θρόνου. Άλλ' αί 

σχέσεις τοΰ Λικινίου καί Κωνσταντίνου κατέστησαν αύθις λίαν ψυ-

χραί μέχρις ου κατά τάς συγκροτηθείσας παρά τήν Άδριανούπολιν 

3 Ιουλίου 323 καί τήν 18ην Σεπτεμβρίου ιδίου έτους παρά τήν Χρυ

σόπολιν φονικωτάτας μάχας, καθ' άς ήττήθη ολοσχερώς δ Λικίνιος 

χαί παρεδόθη είς τόν Κωνσταντϊνον, γενόμενον ήδη μονοχράτορα έν 

άπαντι τφ έλληνικφ κόσμφ καί τής Ανατολής ωσαύτως χαι άρα 

έν άπαντι τφ Κράτει. 

Ή νέα δέ περίοδος ή επελθούσα διά τής ολοσχερούς νίκης τοΰ Κων

σταντίνου εναντίον πάντων τών πολιτικών αύτοΰ αντιπάλων, ώς καί 

εναντίον τών εσχάτων προμάχωντής αρχαίας θρησκείας είναι ώς προς 

τήν χώραν ταύτην περίοδος αδιάκοπου ειρήνης. Άλλ' ή νέα διαρρύθμι-

σις τής ρωμαϊκήξ πολιτείας, ώς ήρξατο αΰτη άπό τοΰ Διοχλητιανοΰ 

καί συνεπληρώθη ύπό τοΰ Κωνσταντίνου, ένίσχυσεν είς μέγιστον βαθ

μόν τόν ανέκαθεν έν τή ρωμαϊκή αύτοκρατορίςι επικρατούντα χαρακτή

ρα πολιτικής ίσοπεδώσεως. Οΰτω δέ αί πόλεις τής Ελλάδος έ'λαβον 

διοικητικήν όργάνωσιν ρωμαϊκήν ώστε άπό τοΰ 4ου ακόμη αίώνος μέ

χρι τών μέσων τοΰ 5ου έξέλιπον οριστικώς κατά τό πλείστον τά παν

άρχαια έχεΐνα ίδιοφυά πολιτεύματα τών πόλεων τής Ελλάδος. Πο

λύ δμως πιθανόν είναι αί πάλαι σεβασταί μητροπόλεις τοΰ παρελθόν

τος, ή Σπάρτη χαί αί Αθήναι, δ'τι ήδυνήθησαν νά διατηρηθώσιν έτι 

μέχρι τής εισαγωγής τοΰ Θεοδοσιανοΰ κωδικός τφ 438 μ. Χ. 

Αποθανόντος δέ τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου τή 21η Μαΐου 337 

μ. Χ. ή Κωνσταντινούπολις έγένετο θέατρον φοβερών αιματηρών δυ

ναστικών σκηνών καί βιαίων διαταράξεων μέχρις ού επεκράτησε τφ 

340 μ. χ. δ έκ τών υίών τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου νεαρός ήδη Κών

στας, κύριος τής Ελλάδος γενόμενος. Επειδή δέ ούτος θερμός ορθό

δοξος ηύνόησεν έτι μάλλον τους Χριστιανούς καί Οπου έπέτρεπον αί 
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περιστάσεις, έκλείοντο οί ναοί τών Εθνικών, οϊτινες ήσαν πολλφ ύπέρ-

,ιτεροι τών Χριστιανών κατά τόν αριθμόν καί μονιμωτέραν είχον όργά

νωσιν. Έ ν τούτοις ύπό καθόλου έ'ποψιν ηύνόει δ Κώνστας τους "Ελλη

νας καί ή εύμένειά, ήν έπέδειξεν προς τους ορθοδόξους λεληθότως επέ

δρασε και έγένετο έ'ν τινι μέτρφ αφορμή ωφελείας καί είς τους εθνι

κούς. Διά ταΰτα έν φ άπό τών χρόνων τοϋ Καρακάλλα έλάχισται εί

ναι αί έν Ελλάδι διασφζόμεναι έπιγραφαί, τουναντίον δ οίκος τοΰ 

Κωνσταντίνου εξυμνείται ύπό μεγάλου πλήθους επιγραφών. Οΰτως 

Κωνσταντίνος δ μέγας εξυμνείται έν Τεγέα ώς «μ έ γ ι σ τ ο ς κ α ί 

θ ε ι ό τ α τ ο ς » αυτοκράτωρ, Έ ν δέ τοίς λειψάνοι? επιγραφής 

τής Σπάρτης εύρίσκομεν ψήφισμα τοϋ δήμου τούτου τιμ'ΐγτιχόν (ώς 

φαίνεται μετά τόν θάνατον τοϋ μεγάλου αύτοκράτορος ψηφισθέν) υπέρ 

τών έχ τής Φαύστας υίών αύτοϋ, ήτοι Κωνσταντίνου Β', Κωνσταντί

ου καί Κώνσταντος(2) καί άλλαχοΰ πολλαχοϋ. 

Τά πράγματα δμως τής Ελλάδος απέβησαν δυσάρεστα, δτε κα

τά Ίανουάριον τοΰ 350 αποθανόντος τοΰ Κώνσταντος κατέστη από

λυτος κύριος άπαντος τοΰ ρωμαϊκοΰ Κράτους άπό τοΰ Αυγούστου 353 

μ. Χ. δ Κωνστάντιος Β'. Διότι κατά τά επτά έ'τη τής τοΰ Κωνστάν

τιου Β' μοναρχίας έγένετο είς τους "Ελληνας περίοδος χαλεπών χρό

νων, χαθ' όσον χαί οί ορθόδοξοι καί ή πλειονότης τών εθνικών έ'παθον 

ούκ ολίγα ένεκα τής ίσχυράς τοΰ αύτοκράτορος τούτου προς τάς θρη

σκείας αυτών αντιπάθειας. Οΰτω δέ ή αρχαία αίγλη τής εθνικής λα

τρείας έν Ελλάδι εύρίσκετο έν τφ τέρματι αυτής. Αί δημόσιαι θυσίαι 

έπαυσαν, αίπομπαί, αί μεγάλαι τών θεών έορταί, τά επίσημα μαντεία 

κατερρεον, οί ναοί έκλείοντο, τέλος τά μυστήρια συνεκαλύπτοντο έξ 

ανάγκης βαθύτερον καί μυστικώτερα έτελοΰντο. Ά λ λ α καί ή θέσις 

τών ορθοδόξων Χριστιανών ήτο δυσάρεστος, ένεκα τών ερίδων προς 

ΐούς αιρετικούς Άρειανούς. Έ ν τούτοις καί ή τοΰ Κωνσταντίου Β' 

κυβέρνησις δέν ύπήρξεν δ'λως άνευ ευεργετημάτων, διότι δ ανθύπατος 

τής κυρίως Ελλάδος Άμπέλιος καί έν Αθήναις καί έν Σπάρτη καί έν 

αλλαις τής Ελλάδος πόλεσιν ίνα έμποδίση τήν πτώσιν τών οΊχοΒομών 

αξιόλογους δαπανάς έποίησε προς τόν σκοπόν τοΰτον. 

Γενικώς δ'μως δέν ύπήρξεν αγαπητή έν Ελλάδι ή διοίκησις Κων

σταντίου Β'., διά τοΰτο έχαιρετίσθη μετά ζωηράς χαράς ή άπό τοΰ 

έαρος τοΰ 361 έτους άρξαμένη νέα πολιτική μεταβολή. "Οτε δηλαδή 

(2) Χέ^ίχοδεργ Τ. 3. ο. 34ίΙ. 
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ό Ιουλιανός, υίός ετεροθαλούς τίνος αδελφού τοϋ μεγάλου Κωνσταν

τίνου έλθών είς ρήξιν προς τόν αυτοκράτορα προήλασεν άπό Γαλατί

ας, οπού ήτο διοικητής είς Ίλλυρίαν, κατά τού-Κωνσταντίου τοϋ Β' 

'Επεμψεν μακράς εντεύθεν έπιστολάς ίδίως είς τά ελληνικά κοινά, είς 

τους όημους Σπάρτης, Κορίνθου καί Αθηνών καί προσεκάλει τους "Ελ

ληνας νά προσχωρήσωσι προς αυτόν, έξηγών καί τους κινήσαντας αυτόν 

λόγους· Δέν έψεύσθησαν δέ αί προσδοκίαι του, διότι πρεσβείαι έχ πάν

των τών μερών τής Ελλάδος προσήλθον προς αυτόν καί ενθουσιωδώς 

έκηρύσσοντο υπέρ τοϋ άγώνός του, άλλ' έπήλθεν δ θάνατος έξ ασθε

νείας τοϋ Κωνσταντίου Β' τή 3η Νοεμβρίου 361 καί τή 11η Δεκεμ

βρίου είσήλθεν δ Ιουλιανός ώς αυτοκράτωρ είς τήν Κωνσταντινού-

πολιν. Ό Ιουλιανός έν νεαρά ηλικία σπουδάζουν έν Κωνσταντινου-

πόλει παρά τφ καθηγητή Νικοκλεί, δ'στις ήτο Λακεδαιμόνιοι γραμ

ματικός, χριστιανός καί διακε'Λριμένος δμηριστής « ά ν ή ρ Α α χ ε-

δ α ι μ ό ν ιος, Ί ε ρ ε ύ ς δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς , ήγε^ι 

μ ώ ν π α ι δ ε ί α ς ε ί δ ώ ς ε ί π έ ρ τ ι ς τ ή ς Ό 

μ η ρ ο υ γ ν ώ μ η ς τ ά ά π ό ρ ρ η τ α». Συνεδέθη προς αυ

τόν διά προσωπικών σχέσεων καί πολύ τόν έξετίμησε καί ήγάπησε. 

Κατά δέ τό θέρος τοϋ 355 έλθών είς Αθήνας έξηκολούθησε τάς σπου-

δάς του· έμφορούμενος δέ ένταϋθα διηνεκώς ακατάσχετου ενθουσιασμού 

προς τό μέγα παρελθόν τής Ελλάδος καί προς τους πνευματικούς ήρω

ας τής χώρας ταύττις καί δή καί προς τήν ζώσαν τότε γενεάν τών 

Έλλ·ήνων μετά σφοδράς αγάπης παρεδόθη είς πάν δ'περ έδέσμευε τό 

πνεΰμα καί τήν φαντασίαν αύτοΰ είς την άγαπητην ταύτην '/ώραν 

προσεχώρησε κρυφίως εις τήν έθνικήν θρησκείαν, μυηθείς καί είς τά 

Έλευσίνεια μυστήρια. Διά ταύτα ώς αυτοκράτωρ εξεδήλωσε πλέον 

δημοσία τήν είς τήν έθνικ·ήν θρησκείαν τών Ελλήνων έπάνοδον του· 

δι' δ εκλήθη καί « π α ρ α β ά τ η ς». Έσκέφθη δέ ούτος νά απόκρου

ση τόν Χριστιανισμόν καί αναζωογόνηση τήν έθνικήν θρησκείαν καί διορ

γάνωση τήν λατρείαν της καί διά δωρεών μεγάλων καί συνετών διατάξε

ων έπαρκέση είς τάς ύφισταμένας πολυειδείί άνάγκας. Πανταχοϋ δέ οί 

εθνικοί "Ελληνες ήνοιξαν ενθουσιωδώς τους κεκλεισμένους αυτών ναούς, 

άνενέωσαν τάς παλαιάς αυτών λατρείας καί έξετέλεσαν θυσίας και 

εύχάς υπέρ τοΰ Ιουλιανού. 

Ταΰτα δέ έ'πραξεν δ Ιουλιανός δπως αναζωογόνηση τόν κατα

πίπτοντα Έλληνισμόν καί ανακαίνιση αυτόν ηθικώς καί δογματικώς· 

Λέγεται δέ οτι έκ τών οίκειοτάτων τοΰ Ιουλιανού δ ιατρός αύτοΰ Όρει-

βάσιος έπέμφθη είς Δελφούς ί'να καί ένταϋθα αναζωογόνηση τό μαν-
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τείον, άλλ' απέτυχε τό έ'ργον καί μεταγενέστερος Βυζαντινός συγγρα

φεύς, δ Κεδρηνός, διέσωσε τήν τελευταίαν άπάντησιν τήν δοθείσαν 

τότε, κατά τά λεγόμενα, είς τόν Όρειβάσιον: «είπατε β α σ ι λ ε ί 

χ α μ α ί π έ σ ε δ α ί δ α λ ο ς α ύ λ ά , 2 ) ο ύ κ έ τ ι 

Φ ο ί β ο ς έ χ ε ι κ α λ ύ β α ν ο ύ μ ά ν τ ι δ α δ ά φ ν η ν 

3 ) ο ύ π α γ ά ν λ α λ έ ο υ σ α ν , ά π έ σ β ε τ ο κ α ί λά

λ ο ν ΰ δ ω ρ». Έν τούτοις ή γνησιότης τοϋ χρησμοϋ τούτου αμ

φισβητείται θεωρουμένου ώς έπινοήμ-ατός τίνος τών έκ τών μεταγε

νεστέρων αίώνο̂ ν. "Ηρχισαν άνοικοδομούμενοι καί καλλωπιζόμενοι πο

λυάριθμοι ναοί πανταχοϋ τής Ελλάδος καί δ μηδέποτε εκλιπών αρχαί

ος βίος έφαίνετο λαμβάνων νέαν ζωήν. Οί αγώνες καί οί τέσσαρες με

γάλοι πανηγυρικοί τών Ελλήνων, τά Όλύμπια, τά Πύθεια, τά Νέ

μεα, τα "Ισθμια, έ'τι δέ τά "Ακτια καί οί τοπικοί αγώνες τών ονομαστό

τερων πόλεων έτελέσθησαν μεγαλοπρεπώς κατά τό πάλαι έ'θος καί τά 

γυμν«σια έπληρώθησαν αθλητών. Ίδίως δέ έπροστατεύθησαν αί φιλο-

σοφί'Λαι σχολαι ύπο τοΰ Ιουλιανού, όστις γράψας έγκώμιόν τής βασι

λίσσης Ευσέβειας παραβάλλει έν αύτώ τήν σπουδήν τής φιλοσοφίας 

έν Ελλάδι προς τάς ούΒέποτε έκλειπούσας πηγάς τοϋ Νείλου καί επι

λέγει: «ούκ ούν ουδέ έξ Ελλήνων παντελώς οίχεται ή φιλοσοφία, ούδ' 

άπέλιπε τάς Αθήνας, ουδέ τήν Σπάρτην, ουδέ τήν Κόρινθον, ήκιστα δέ 

έστι τών πηγών έ'κητι τό "Αργός πολυδίψιον»· 

"Ωστε βλέπομεν δ'τι τότε έν Σπάρτη έκαλλιεργείτο ή φιλοσοφία 

ακόμη δέ καί ή ρητορική, καί αί σπουΒαΧ τής Αρχαιότητος προστα· 

-ευόμεναϊ υπό τοϋ Ιουλιανού. Προς τους Χριστιανούς δέ προσεφέρθη 

μετριοπαθώς καί δικαίως καυχάται λέγων έν τή 34η επιστολή: «, Ε γ ώ 

μ ε ν κ έ κ ρ ι κ α τ ο ί ς Γ α λ ι λ ' α ί ο ι ς (χριστιανοίς) 

ά ' π α σ ι ν ο ύ τ ω π ρ ά ω ς κ α ί φ ι λ α ν θ ρ ώ π ω ς 

ώ σ τ ε μ η δ ε μ ί α ν μ η δ α μ ο ύ β ί α ν ύ π ο μ έ

ν ε ι ν,̂^ μ η δ έ είς Ι ε ρ ό ν έ λ κ ε σ θ α ι , μ η δ έ 

ε^ίς ά λ λ ο τ ι τ ο ι ο ΰ τ ο έ π η ρ ε ά ζ ε σ θ α ι πα

ρά τήν οικεί αν πρόθεσιν». Άλλ'δ Ιουλιανός τήν άνά

στασιν τοΰ αρχαίου βίου όνειρευθείς άπέκλεισεν άφ' δ'λων τών ανωτέ

ρων πολιτικών καί στρατιωτικών αξιωμάτων τους Χριστιανούς καί 

άπηγόρευσεν είς αυτούς τήν σπουδήν τής γραμματικής, τής ρητορι-

•/.ής, τής Ιατρικής καί αυτών τών ωραίων τεχνών παραδούς άπασαν 

τήν έκπαίδευσιν̂  είς τους Εθνικούς. Δέν έμονάρχησεν δμως ουδέ δύο 

δλα έ'τη, διότι, άφ' ού έδάμασε τά Γερμανικά φΰλα, εστράφη κατά τών 

Περσών, εκεί δέ πολέμων έφονεύθη τή 25η Ιουνίου 363 είς ήλικίαν 
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32 ετών. Λέγεται δέ δτι πνέων τά λοίσθια έλαβε διά τής χειρός αίμα 

έκ τής πληγής του καί έ'ρρανεν είς τόν αέρα άνακράζων: «ν ε ν ί κ η-

κ ά ς μ ε Χ ρ ι σ τ έ · Κ ο ρ έ σ θ η τ ι Ν α ζ ω ρ α ί ε». 

Άπό τοϋ θανάτου δέ τοϋ Ιουλιανού μέχρι θεοΒοσίου τοΰ μεγάλου 

379 έπί τών τριών μεταξύ βασιλέων Ίοβιανοΰ, Ούαλεντιανού καί Ού-

άλεντος τά πράγματα έπανήλθον είς ήν ήσαν θέσιν, και άνεξιθρησκεία 

έπεκράτησεν ώς προς τήν έθνικήν λατρείαν, δ δέ Αρειανισμός έπί μα

χρόν ταπεινωθείς άνέκυψεν αύθις καί κατίσχυσε τής ορθοδοξίας, ήτις 

έκηρύχθη ύπό τοϋ Ίοβιανοΰ ώς ,κρατούσα θρησκεία, διότι δ Ούάλιος 

ήσπάσθη τήν τών Άρειανών αίρεσιν καί αναφανδόν έπροστάτευεν 

αυτούς κατά τών ορθοδόξων. Καθ' δν δέ χρόνον άπέθανεν ό Ούαλεντι-

ανός τφ 375 μ. Χ. σεισμός μέγας κλονίσας τήν Κρήτην, άπασαν τ"ήν 

Πελοπόννησον καί άπασαν τ·Γΐν βόρειον Ελλάδα εξαιρέσει μόνης τής 

Αττικής, ανέτρεψε τάς πλείστας τών έτι σφζομένων πόλεων καί κα-

τέστρεψεν ολοσχερώς. Καί είς τόν σεισμον τοΰτον καί είς τήν έξ.αύ

τοϋ προελθούσαν καταστροφήν πολλών οχυρών θέσεων πρέπει νά άπο-

δοθή καί ή σχεδόν τελεία έ'λλειψις οπωσδήποτε αμυντικής δυνάμεως 

καί αλκής, ίδίως έν Πελοποννήσφ, δ'τε μετά 20 έτη προσεβλήθη αΰ-

ΤΓ. ύπό τών Γότθων τοΰ Άλαρίχου, διότι αί δυνάμεις τών Ελλήνων 

μόναι χαθ' έαυτάς δέν έξήρκεσαν ώστε νά θεραπεύσωσι τοχέίος συμφο

ράν τοσοΰτον γενικήν, ουδεμία δέ μαρτυρία υπάρχει δ'τι έδοθη άρωγη 

τις είς τους "Ελληνας έκ τών πόρο^ν τοϋ Κράτους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. 

Άλλ' οί αυτοκράτορες ολίγον είχον καιρόν νά φροντίζουν περί Ελ

λάδος, διότι τότε κατά τά τέλη τοΰ 376 ό -ήγεμών τών Ούησιγότθων 

Φριτιγέρνης έφάνη κατά τόν κάτω Δούναβιν ίνα ζητήση προστασίαν 

παρά τών Ρο^μαίων εναντίον τών φοβερών Ούννων, καί έν τοίς Ούη-

σιγότθοις τούτοις, οϊτινες είχον άσπασθή τό Άρειανόν δόγμα ύπήρχον 

200 χιλ. πολεμιστών, τών δέ Ρωμαίων μή άποδεξαμένων τάς προτά

σεις των, ήρξατο δ πόλεμος τών Ούησιγότθων τούτων, μεθ' ών ήνώθη

σαν καί' στίφη τινά Όστρογότθων, κατά τών Ρωμ.αίων φοβερός και 

φρικαλέος, διότι τά γοτθικά στίφη ύπερβάντα τόν Αίμον πανταχού ήρή-

μουν δεινώς τήν χώραν διά φόνου χαί πυρός, πανταχοϋ δέ οί δούλοι, δ 



354 Η1 ΣΠΑΡΤΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 

πένης Οχλος καί οί δυσηρεστημένοι καί ύπό φόρων καταπιεζόμενοι κά

τοικοι ηύτομόλουν προς τους Γότθους καί συνεπλήρουν τήν έρήμωσιν 

φθάσαντες μέχρι τών δρίων τής Θεσσαλίας, τή δέ 9η Αύγουστου 378 

παρά τήν Άδριανούπολιν γενομένης προς τόν αυτοκράτορα Ούάλεντα 

φονικής μάχης, ήττήθη δ Ούάλης καί έφονεύθη, δ 'δέ έτερος αυτο

κράτωρ Γρατιανός έν τή φοβερά αγγελία τής ήττης. προέβη είς σωτη-

ριον έ'ργον παραλαβών άντι τοϋ Ούάλεντος συνάρχοντά τόν πολλάκις 

εύδοκιμήσαντα στρατηγόν θεοδόσιον. Οστις ώνομάσθη κατόπιν μέγας. 

Ούτος δέ εντός τεσσάρων ετών καθυπέταξεν αυτούς δι' επιτήδειας 

πολιτικής άποφεύγων κρίσιμον αγώνα καί διαιρών καί περιποιούμενος 

τους πολεμίους τούτους, χατέπεισε τελευταίον αυτούς νά είρηνεύσωσι 

συντελέσαντος προς τοΰτο τοΰ θανάτου τοΰ περιφανοΰς ήγεμόνος των 

Φριτιγέρνου καί οί Ούησιγότθοι έ'λαβον προς κατοικίαν διάφορα τμήμα

τα τής Θράκης. Ά λ λ ' ό Θεοδόσιος ήναγκάσθη νά δεχθή πολλούς τών 

αρχηγών τούτων είς ανώτατα άξιώμ.ατα τοϋ τε στρατού καί τής διοι

κήσεως καί τής Αυλής, έξ ών καί μάλλον επικίνδυνοι απέβησαν, διότι 

αύτοι ξένοι είχον ίδια συμφέροντα, αλλότρια προς τά συμφέροντα τοϋ 

Κράτους, καί οΰτω ήρχισαν νοθεύοντες τά έν αύτφ σφζόμενα στοιχεία 

τοδ ελληνικού πολιτισμ.οΰ. 

Ό Θεοδόσιος βαπτισθείς ύπό τού επισκόπου Θεσσαλονίκ-ηςΆχολί-

ου, φλογερού υπερμάχου τής ορθοδοξίας καί τοΰ συμβόλου τής Πίστεως 

τής έν Νικαίοι συνόδου, έξέδωκεν ευθύς, μετά τήν βάπτισίν του 28 Φε

βρουαρίου 380 τό περίφημον εκείνο διάταγμα τής Θεσσαλονίκης, δι' ου 

καθιέρωσε τόν θρίαμβόν τής Όρθοδοξίας καί έκήρυξε τό δόγμα τής Νι

καίας ώς τό μόνον αληθές, παύσας δέ τάς άλλας εξηγήσεις καί διδα

σκαλίας έκήρυξεν ώς έ'κφρονα αίρεσιν, πάντας δέ τους αιρετικούς 

•ήπείλει μέν διά τής θείας δίκης, άλλ' ήπείλει καί διά ποινής. "Αμα 

δέ φθάσας είς Κωνσταντινούπολιν ευθύς ήνάγκασεν είς άποχώρησιν 

τόν αίρετικόν Άρειανόν έπίσκοπον Δημόφιλον χαί ένεχείρησε τόν θρό

νον είς τόν έπίσκοπον τών Όρθοδόξων Γρηγόριον τόν Νανζιαζηνόν διά 

στρατιωτικής παρατάξεως, παρέδωκε δέ πάντας τους ναούς άπό τους 

Άρειανούς, προς τους οποίους είχε πρότερον παραδώσει δ αυτοκράτωρ 

Ούάλης, άφαιρέσας άλληλοδιαδόχως αυτούς. Ού'τω δέ οί Άρειανοί 

έ'πασχον ήδη άπό τών όρθοδόξων, οσα άλλοτε χατά τών όρθοδόξων έ'πρα

ξαν. 

Ά λ λ' δ Θεοδόσιος δέν περιωρίσθη νά άποδώση είς τους ορθοδόξους 

δ'λας ̂ τάς Εκκλησίας καί δ'λα τά ιερά ιδρύματα καί κτήματα, άλλ' 

δσημέραι αυστηρότερος προς τους αιρετικούς δεικνύμενος άφήρεσεν 
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άπ' αυτών πάντα τά πολιτικά δικαιώματα, άπεστέρησεν αυτούς τοΰ 

δικαιώματος τοΰ νά διαθέτωσι χαί κατεδίκασε πολλούς είς έξορίαν 

έπιβαλών είς τινας καί θανατικήν ποινήν. Συγχρόνως δέ σχεδόν ήρξατο 

καί δ διωγμός τών Εθνικών, ήτοι τοΰ αρχαίου έλληνικοϋ βίου χαί ίδίως 

τοϋ θρησκεύματος. Άπηγορεύθησαν έπί βαρυτάταις χρηματικαίς ποι-

ναϊς καί ύστερον έπί ποινή θανάτου αί έν ήμερα καί νυκτί θυσίαι, αί ίε-

ροσκοπίαι, ή τών ειδώλων λατρεία, ή είς τους ναούς εϊσοΒος καί έν γέ

νει πάσα δημοσία καί απόρρητος τελετή τοΰ αρχαίου θρησκεύματος, 

έπί τέλους εδόθη καί τό μέγιστον πλήγμα είς τους "Ελληνας. Αυτο

κρατορική επιταγή επέβαλε τήν διά παντός κατάργησιν τών Όλυμ

πιακών αγώνων. Οί τελευταίοι δέ Όλυμπιακοί αγώνες εγένοντο χατά 

τό θέρος τοΰ 393, τελευταίος δέ Όλυμπιονίκης ύπήρξεν δ γιγάντιον 

ρώμην κεκτημένος Αρμένιος Άρσακίδης έν τή αυλή τοΰ θεοΒοσίρυ 

φυγάς, μνηστήρ τοϋ αρμένικου θρόνου, δστις βραδύτερον έβασίλευσεν 

έν Άρμενίςι έπί τίνα ετη. Ή εσχάτη δέ αΰτη Όλυμπιάς ήτο κατ' 

αριθμόν ή 293η άπό τοΰ 776 π. Χ. Τότε δέ ώς φαίνεται, άφηρέθη καί 

τό τοΰ 'Ολυμπίου Διός άγαλμα, τό ύπό τοΰ Φειδίου ποιηθέν καί μετη-

νέχθη είς Κωνσταντινούπολιν, έ'νθα έφαίνετο έπί μακρά έ'τη έν τφ με-

γάρφ τοΰ ίσχυροΰ Πατρικίου Ααύσου, διότι είναι μεμαρτυρημένον δτι 

μέχρι τοΰ 384 μ. Χ. δ Ζευς δ 'Ολύμπιος ήτο ιδρυμένος είσέτι έν τφ 

ναφ του. Οί "Ελληνες δέν άντετάχθησαν είς τήν πράξιν ταύτην τοΰ 

βασιλέως φοβούμενοι μέν τήν τιμωρίαν έξ αύτοΰ, άλλα καί έλπίζοντες 

δτι ήδύνατο έ'τι νά έ'λθη καιρός ώστε επιεικώς καί σιωπηλώς τουλάχι

στον νά έπιτραπή ή τέλεσις τών Όλυμπιακών αγώνων καί ίσως θά 

ήδύναντο νά χατορθώσωσι τοΰτο, όπως ή Αντιόχεια διετήρησε τους 

Όλυμπιαχούς της άγώναξ μέχρι τών μέσων τοΰ 6ου αίώνος μ. Χ., 

άν μή έπήρχετο δ θάνατος τοΰ ΘεοΒοσίου, 17 Ιανουαρίου 395, καί 

ή επακολουθήσασα συμφορά είς τήν Ελλάδα έν έτος μετά τόν θάνα

τον αύτοΰ. Οστις άνεκηρύχθη δικαίως μέγας καί ήθελεν είς άλλους 

χρόνους κατορθώσει μείζονα καί γενναιότερα πράγματα τών δσων 

επραξεν. 

Ό Άρκάδδος καΐ ό 'Ονώριος 

Τόν Θεοδόσιον διεδέχθησαν είς μέν τήν Άνατολικήν βασιλείαν 

ό δεκαοχταετής υίός Άρκάδιος, είς δέ τήν τής Δύσεως ό ένδεκαετής 

'Ονώριος, άνθρωποι γνωστοί ώς ούδεμίαν έχοντες σπουδαιότητα καί 

ή πραγματική εξουσία περιήλθεν είς τους δύο αυτών πρωθυπουργούς 

τόν έξερρωμαϊσμένον Βανδήλον Στελίχωνα έν τή δύσει καί τόν Γα-
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λάτην τό γένος Ρουφίνον έν τή ανατολή. Καί δ μέν Στελίχων διέπρε-

πε τουλάχιστον έπί στρατιωτική αρετή, δ δέ Ρουφίνος δέν διεκρίθη, 

εί μή έπί πονηρία καί μοχθηρία. Μ ή άρκούμενος δέ είς τους θησαυ

ρούς τους συλλεγόμενους ύπ' αύτοΰ διά τών έπονειδίστων καταχρή

σεων ηθέλησε νά σύζευξη καί τήν θυγατέρα του μετά τοΰ Αρκαδίου. 

Άλλ' δ ευνούχος έν τή αυλή Εύτρόπιος χαι άλλοι τινές περί τόν βα

σιλέα άντιπράττοντες τόν πρωθυπουργόν καί έπωφεληθέντες έ'κ τίνος 

αύτοΰ είς Άντιόχειαν αποδημίας πείθουσι τόν Άρκάδιον καί έ'λαβε 

σύζυγον τήν περιφανή έπί τφ κάλλει Εύδοξίαν, θυγατέρα Φράγκου 

τινός στρατηγοΰ. .Έντεΰθεν όργισθείς δ Ρουφίνος επεχείρησε δολίως 

τά αίσχιστα κατά τοϋ Κράτους άνοσιουργήματα, τό δέ μέγιστον. Ά-

λάριχος είς τών έπί γένει καί αξία εγκρίτων ηγεμόνων τών Ούησιγότ

θων τών εγκατεστημένων έν τφ κράτει, άρχων ήδη γοτθικού σώματος 

έπί ΟεοΒοσίου έπεζήτησεν ήδη καί έπί τών ρωμ.αϊκών στρατευμάτων 

αξίωμα, μή τυχών δέ τούτου, ύπεκίνησε στάσιν καί έλεηλάτησε μέχρι 

τών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως τήν Θράκην κατ' αυτό τό έ'τος 

395. Είς τό στρατόπεδον τούτου προσελθών δ Ρουφίνος έχαυχήθη παρά 

τφ βασιλεί δ'τι χατέπεισε τόν Άλάριχον νά άπομακρυνθή τής πρωτευ

ούσης, πράγματι δ'μως συνεβούλευσεν είς τόν Άλάριχον νά έπιδράμη 

μάλλον κατά τής κυρίως Ελλάδος εύπορούσης ήδη, διότι πρό αιώνος 

όλου δέν είχον εισβάλει είς αυτήν βάρβαροι, υποσχόμενος δ'τι διά παν

τός τρόπου ήθελεν ευκολύνει τήν είσβολήν του. Έ ν τφ μεταξύ δέ ό 

Στελίχων μαθών τά ύπό τού Άλαρίχου πραττόμενα έ'δραμεν είς Θεσ-

σαλονίκην μετά τών στρατευμάτων τής Ανατολής, δ'σα είχον παρα

κολουθήσει τόν Θεοδόσιον είς τήν τελευταίαν αύτοΰ έκστρατείαν έν 

τή Δύσει. Άλλ' δ Ρουφίνος, όστις ήγε καί έφερε τόν ασθενή Άρκά

διον πέμπει προς τόν Στελίχωνα διαταγήν βασιλικήν ρητώς άπαγο-

ρεύουσαν είς αυτόν νά πλησίαση προς τήν Κωνσταντινούπολιν. Καί 

ό μέν Στελίχων ύπακούσας έπέστρεψεν είς Ίταλίαν, άλλ' δ Γότθος 

Γαϊνάς, είς ον άνέθηκε τήν στρατηγίαν τών στρατευμάτων τής Ανα

τολής ̂ ανέλαβε νά τιμωρήση τόν Ρουφίνον έ'χων σύμφωνα προς τοΰτο 

καί τά περί αυτόν τάγματα. "Οταν λοιπόν πλησιάσαντος αύτοΰ είς 

Κωνσταντινούπολιν έξήλθον είς προϋπάντησιν δ τε Άρκάδιος καί ό 

Ρουφίνος, φονεύεται κατά διαταγήν τοΰ Γαϊνά δ Ρουφίνος, ό δέ άναν

δρος Άρκάδιος άναγνωρίσας τά γενόμενα παραδίδεται ήδη καθ' ολο

κληρίαν είς χείρας τοΰ ευνούχου Εύτροπίοι>, όστις υποστηριζόμενος 

έπί τίνα χρόνον χαί ύπό τοϋ Γαϊνά απέβη παντοδύναμος προαχθείς είς 

τα ανώτατα αξιώματα τοϋ πατρικίου καί τοΰ υπάτου. 
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Ούτος δέ δέν είχε παντάπασι τήν ορεξιν νά προλάβη τά ύπό τού 

Ρουφίνου συσκευωρηθέντα κατά τής κυρίως Ελλάδος δεινά. Ό δέ 

Ρουφίνος είχε διορίσει άρχηγόν μέν τής έν Θερμοπύλαις φρουράς τόν 

Γερόντιον, άνθύπατον δέ τής δ'λης Ελλάδος τόν Άντίοχον, αμφότε

ρους όντας χριστιανούς, καί ό Ρουφίνος περί τήν έκτέλεσιν τών προ

δοτικών αύτοΰ βουλευμάτων ώφελήθη πρό πάντων άπό τήν χατά τής 

είδωλολατρείας άντιπάθειαν τών χριστιανών, οϊτινες ολιγάριθμοι Ον-

τες είς τήν Ελλάδα καί μέχρι τών χρόνων τούτων βλέποντας άχω-

λύτως σχεδόν έκπλρροΰντας τά τής λατρείας αυτών ήσαν διατεθει

μένοι νά συμμαχήσωσι μετά τών Γότθων ίνα καταφέρωσιν έπί τέλους 

καιρίαν κατά τών αντιπάλων πληγήν. Καί ήσαν μέν οί Γότθοι, ώς 

εϊπομεν, Άρειανοί τό δόγμα, ουδέν ήττον δμως χριστιανοί καί έπιτή-

ΰειοι νά συντελέσωσιν είς τοΰτο χαί έντεΰθεν εξηγείται πώς ό Γερόν-

τιος χαί δ Άντίοχος επέτρεψαν είς τόν Άλάριχον τήν διά τών Θερ

μοπυλών είσβολήν αύτοΰ εις τήν Ελλάδα. Επειδή δέ κατ' αύτο τό 

έ'τος 396 δ Εύτρόπιος ού μόνον ουδέν έ-ίίήργησε κατά τοΰ Άλαρίχου^ 

άλλα καί ύπηγόρευσεν είς τόν Άρκάδιον νόμον, δι' ού άφηρέθησαν 

άπό τους ιερείς, τους προϊσταμένους καί ύπηρέτας τών εθνικών ιερών 

άπαντα αυτών τά προνόμια και προσέτι μετά τίνα έ'τη δ Άρκάδιος 

διέταξε ρητώς δι' ετέρου νόμου νά καταβληθώσιν είς έδαφος οί ναοί 

τών Εθνικών, τό δέ ύλικόν αυτών νά χρησιμεύση είς δημόσια οικοδο

μήματα, οδούς, κρήνας ,τείχη καί υδραγωγεία. Έκτος δέ τούτων καί 

οί θρησκομανείς μοναχοί διηυκόλυναν τ·ήν έπιδρομήν τοΰ Άλαρίχου. 

Ό Άλάριχος λοιπόν άναχωρήσας έκ Θράκης προήλασε διά τής 

Μακεδονίας είς τήν Θεσσαλίαν « π ά ν τ α χ α τ α σ τ ρ ε φ ό -

μένος τ ά έ ν μ έ σ φ » . Περί δέ τάς αρχάς τοΰ 396 έλθών πλη

σίον τών Θεθμοπυλών, ανήγγειλε λάθρςι τήν ά'φιξίν του προς τε τόν 

Άντίοχον καί τόν Γερόντιον χαί έν τφ άμα δ Γερόντιος άφήκεν άκώλυ-

τον καί έλευθέραν είς τους βαρβάρους τήν είς Ελλάδα είσβολήν καί 

ούτω οδηγούμενοι οί Γότθοι ύπό πολυαρίθμων μοναχών κατεπλημμύρη-

σαν πάσαν τήνΣτερεάν Ελλάδα λεηλατοΟντες καί καταστρέφοντεξ 

χώρας καί πόλεις καί τους μέν άνδρας ήβηδόν άποσφάττοντες, παί

δας δέ καί γυναίκας άγεληδόν συνεπαγόμενοι. Ή δέ συμφορά υπήρξε 

τοιαύτη, ώστε δ πεντηκονταετίαν βραδύτερον άκμάσας Ζώσιμος βεβαι

οί δτι μέχρι τών χρόνων αύτοΰ εφαίνοντο ακόμη τά στίγματα της. Αί 

Θήβαι, διότι ήσαν ασφαλώς όχυρωμέναι άπέφυγον τήν άλωσιν, διότι 

δ Άλάριχος μή έ'χων πολιορκητικάς μηχανάς καί σπεύδων είς πρό-

χειρον λείαν δεν έχρονοτρίβησε. Κατελθών δέ διά τού Κιθαιρώνος είς 
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'.4ττικήν πρώτον μέν κατέστρεψε τόν έν Έλευσίνι έτι σφζομενον 

μέγαν ναόν τής Δήμητρος, έ'πειτα έπολιόρκησε τάς Άθ-ηνας, αίτινες 

δμως ουσαι ώχυρωμέναι χαί μή παθοΰσαι έκ τοΰ πρό εικοσαετίας με

γάλου σεισμοΰ δ'πως αί άλλαι πόλεις τής Ελλάδος, ώς είδομεν, ήδυ

νήθησαν νά άντιστοΰν καί δ Άλάριχος πέμψας κήρυκας περί ειρήνης 

έσυνθηκολόγησε δούς καί λαβών όρκους καί είσελθών είς τήν πόλιν 

καί φιλοξεν/]θείς καί δώρα πολλά λαβών άπήλθεν άβλαβη καταλιπών 

τήν πόλιν, τήν χώραν δ'μως τήν ΰπαιθρον είχεν ερημώσει. Εντεύθεν 

δέ έτράπη προς τήν Μεγαρίδα καί λεηλατήσας αυτήν εφθασεν εις τόν 

Ίσθμόν, έ'νθα είχεν αποχωρήσει δ Γερόντιος, όστις και ενταύθα ώς έν 

Θερμοπύλαις άφήκεν ελεύθερον τόν Άλάριχον νά είσβάλη είς Πελοπόν

νησον γενόμενος άφαντος. "Οθεν αμέσως άλίσκονται ή τε Κόρινθος 

καί τά περί αυτήν χωρία, έτι δέ τό "Αργός καί πάντα τά μεταξύ αύτοΰ 

καί τής Λακεδαίμονος χωρία. Τελευταίον δέ καί ή Σπάρτη καίτοι όχυ^ 

ρωθείσα διά τοΰ έ'τι καί νΰν εν μέρει σφζομένου περιβόλου τής Ακρο

πόλεως, έκ τοΰ προχείρου καί μετά σπουδής, ώς φαίνεται καί έκ τοΰ 

παντοειδοΰς υλικού, δπερ μτεχειρίσθησαν έν τή οικοΒομία αύτοΰ, δέν 

ήδυνήθη νά άντίσχη καί παρεδόθη είς τήν λεηλασίαν καί τήν κατα

στροφήν Πάσα δέ ή κοιλάς τοΰ Ευρώτα μέχρι τοΰ Λακωνικοΰ κόλπου 

παρεδόθη είς δεινήν έρήμωσιν. «Ευθέως ούν ή Κόρινθος πρώτη χατά 

κράτος ήλίσκετο καί τά πρόσοικα ταύτη πολύχνια καί έπί ταύτη τό 

' Αργός καί δσα ήν αύτφ καί Λακεδαίμονος έν μέσφ χωρία καί αυτή δέ 

ή Σπάρτη συνεπήγετο τή κοινή τής Ελλάδος αλώσει» (1). Οί 

Σπαρτιάται δέν ήσαν πλέον πολεμικός λαός. Είχον δέ καταστή μαλθα

κοί έκ τής πολυτελείας και έκτεθηλυμένοι εκ τής τρυφής χαί παντε

λώς αδαείς τής πολεμικής τέχνης καί μόνον διετήρουν τά αισθήματα 

τά απορρέοντα έκ τών παραδόσεων τής ίστορίας των ώς καί τήν φιλο

πατρίαν, τά οποία δέν ήρκεσαν νά τους σώσουν. Τέλος δέ οί Γότθοι έπι

πεσόντες κατά τής Αρκαδίας καί "Ηλιδος χαί έπί πολλούς μήνας δια-

-τρίψαντες ανενόχλητοι επέφεραν δεινάς συμφοράς. Οΰτω δέ έν Πελο

ποννήσφ έκάησαν πόλεις καί κώμαι, άπήχθησαν τά ποίμνια καί πάν 

τό πολύτιμον. Ό άρρην πληθυσμός έν μέρει μέν έσφάγη, έν μέρει δέ 

ήναγκάσθη είς φυγήν, έν μέρει <δέ μετά γυναικών χαί παίδων άπήχθη 

είς δουλείαν. 

Έ ν τή διανοίίνΐ δέ τού Άλαρίχου έπεκράτησεν ή σκέψις νά κατα-

(1) Ζώβιμος 5,5. α. 255. 
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λαβή τινάς τών ωραίων νοτίων χωρών, απομεμακρυσμένοι δέ άπό τό 

κέντρον νά έξακολουθήσωσιν άταράχως οί Γότθοι διάγοντες τόν έθνιχόν 

αυτών βίον. Τοιαύτη δέ χώρα έφαίνετο αύτώ έπιτηδεία ή Πελοπόννη

σος χαί διά τοΰτο μετά πολλού ζήλου έπεζητείτο παντός τοΰ τέως καθε

στώτος βίου καί τών αρχιτεκτονικών μνημείων ή έξαφάνισις. Κατά 

τρόπον δέ οΰτω φρικώδη άπώλετο διά παντός ή αρχαία φαιδρότ·/]ς και 

λαμπρότης, άπώλετο δέ καί τό τελευταίον άνθος τής τών Ελλήνων 

χώρας καί έ'ληξεν ή ίστορία τής Ελλάδος ύπό τήν ύψηλοτέραν έ'ννοιαν 

τοΰ ονόματος καί ή Ελλάς ανήκει νΰν παντελώς είς τους μεγάλους 

νεκρούς καί είς τάς αθανάτους αναμνήσεις τοΰ παρελθόντος. Ά φ ' ου 

δέ έπί 400 καί πλέον έ'τη διετέλεσε μεγαλοπρεπές μουσείον τής μετα

γενεστέρας αρχαιότητος καθίσταται πλέον χώρα τών ερειπίων, άτινα 

μετά κάλλους συγκινητικού έξαγγέλλουσι τό ποιητικόν λόγιον τή? είς 

τό πεπρωμένον υποταγής. 

Πρέπει πρώτον νά έκλίπη άπό τής ζωής 

"Ο,τι διαρκώς νά ζήση μέλλει διά τής ωδής. 

Ουδέ πρέπει νά άπορώμεν διά τήν εύχολον ταύτην κατατροπϋ^σιν 

άπάσης τής ανατολικής χαί μεσημβρινής Πελοποννήσου, διότι τά τεί

χη τών πόλεων είχον καταπέσει πρό εικοσαετίας ύπο τοΰ σεισμοΰ, τα

χτικός δέ στρατός δέν ύπήρχεν. Ή άμυνα τής χώρας ττο ανατεθειμέ

νη είς έθνικήν τίνα φρουράν, συγκροτουμένην έκ γεωργών άγυμνάστων 

καί άπολέμων, οίτινες μεταβαλλόμενοι α'ίφνης, οσάκις έπήρχετο εχ

θρός, είς αυτοσχεδίους στρατιώτας, δέν είχον φυσικφ τφ λόγφ ούτε 

τήν πείραν ούτε τήν καρτερίαν τήν άπαιτουμένην ίνα άντισταθώσιν είς 

τά έξησχημένα χαι άτίθασσα γοτθικά στίφη· Έκτος δέ τούτου διηυκό-

λυνε τό έ'ργον τοΰ Άλαρίχου ή συνεννόησις αύτοΰ μετά τών πολιτικών 

καί στρατιωτικών αρχόντων καί ή σύμπραξις, ήν έ'λαβε παρά τοΰ χρι

στιανικού χλτιρου. Ό δέ Στελίχων μαθών τά γενόμενα δυστυχήματα 

διεπεραιώθη αυτόκλητος μετά δυνάμεως είς τήν Πελοπόννησον και 

έπιπεσων κατά τών τήδε κάκείσε διεσκορπισμένων Γότθων καί κατα

στρέψας ούκ ολίγους αυτών ήνάγκασε νά άπέλθωσι τής Πελοποννή

σου. 

Καί τώρα πλέον ωφειλον οι τελείως πτωχοί κάτοικοι, δσοι έκ τού

των έσώθησαν έκ τοΰ θανάτου ή τής αιωνίου αιχμαλωσίας φεύγοντες 

είς τάς γειτνιάζουσας νήσους καί είς τάς όλιγώτερον άπειλουμένας 

χώρας, είς παραλίους τινάς θέσεις χαί είς τάς εσχατιάς τών ορέων, 

τών φαράγγων καί τών δασών, ή δσοι δέν άπωλοντο ύπό απορίας, άπο

γνώσεως καί λοιμού νά συναχθώσι πάλιν έπί τών ερειπίων τών κατε-
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στραμμένων πόλεων αυτών χαί νά προβώσιν είς τήν δύσκολον άπόπει

ραν τοΰ νά έπανορθώσωσι τήν χώραν. "Οτι δέ τοΰτο οΰτως έγένετο 

μαρτυρεί ή ίστορία τών επομένων χρόνων, καθ' ους πόλεις ώς τό "Αρ

γός, ή Σπάρτη, ή Τεγέα μνημονεύονται έτι πολλάκις. "Ενεκα δέ τών 

εμφυλίων ερίδων χαί τών εξωτερικών πολέμων δέν έδίδετο καιρός είς 

τήν έν Κωνσταντινουπόλει κυβέρνησιν νά μεριμνήσουν προς έπανόρθω

σιν. Μόνον δέ έπί ΘεοΒοσίου Β' περιωρίσθησαν είς τό τρίτον οί πληρω-

νόμενοι φόροι, διότι ήτο αδύνατον νά συνεισφέρωσιν οί όλιγοι πλέον κά

τοικοι μέ τήν άκαλλιέργητον κατά τό πλείστον γήν κατά τό έ'τος 424 

καί χατά τό έτος 435 διά νέας χάριτος αφέθησαν πάντες οί μέχρι τοΰ 

428 οφειλόμενοι φόροι. Ά λ λ α έπί ΘεοΒοσίου τούτου τοΰ Β ' κατηργή

θησαν καί τά τελευταία λείψανα τοΰ αρχαίου έν Ελλάδι πολιτειακού 

βίου χαί επεκράτησε τό μονότονον σύστημα τής δημοτικής διοικήσεως. 

Οΰτω δέ χαί τά τελευταία λείψανα του αρχαίου πρωτοτύπου πολιτεύ

ματος καί τών λυκουργείων θεσμών έξηφανίσθησαν νΰν έν Σπάρτη, 

τής δποίας τό πολίτευμα ευχαρίστως είχον σεβασθή οι Ρωμαίοι. 

Δυστυχώς δέν ύπάρχουσιν ακριβείς ειδήσεις ίνα κρίνωμεν κατά 

πόσον οί τής χριστιανικής θρησκείας διδάσκαλοι ήδυνήθησαν νά άνορ-

θωσωσιν εσωτερικώς τόν ύπό τοΰ Άλαρίχου τοσοΰτον βαρέως καταβλη

θέντα έλληνικόν λαόν. Ά λ λ α πρέπει νά θεωρήσωμεν ώς ακριβές δτι 

μετά τήν διάλυσιν τών πλείστων αρχαίων Ιερών καί ύπό τήν διαρκή 

έκ μέρους τής κυβερνήσεως έπίδρασιν καί τό πλήθος τοΰ λαοΰ εστράφη 

τοΰ λοιπού κατά μικρόν ταχύτερον προς τήν νέαν θρησκείαν. Ταχεία δέ 

φαίνεται δτι έγένετο ή μεταβολή αΰτη είς τάς πόλεις έκείνας, αίτινες 

υπήρξαν εδραι χριστιανικών Εκκλησιών, ώς ή Κόρινθος καί άλλοι τό

ποι. Μαρτυρεί δέ τοΰτο καί ή αύξησις τών έν Ελλάδι επισκοπικών θρό

νων, οιτινες ονομάζονται είς τάς πράξεις τών μεγάλων συνόδων. 

Επειδή δέ κατά τόν δον καί περαιτέρω έτι κατά τόν 6ον αιώνα 

κατεβαλλετο σπουδαία προσπάθεια προς έκχριστιάνισιν τοΰ έλληνικοϋ 

7.αοΰ, οί χριστιανικοί ιερείς ήναγκάσθησαν επιεικώς προσφερόμενοι προς 

τήν άρχαίαν θρησκείαν καί έθεσαν τάς διδασκαλίας τοΰ χριστιανισμοΰ 

έν παραλλήλφ προς ανάλογους παραστάσεις τών Εθνικών καί ήρξαντο 

ούτω αρχαίους ναούς καί ήρωας νά άντικαθιστώσιν έν τή συνειδήσει 

τοΰ λαοΰ διά χριστιανικών αγίων ομοίων τήν φύσιν ή εχόντων ονόματα 

δμοηχα προς τά εκείνων καί πανάρχαιοι τόποι χαί ναοί εθνικών έχρησι-

μοποιήθησαν ύπό νέα ονόματα είς τήν χριστιανικήν λατρείαν. Οΰτω 

δέ ύπό τήν τών ονομάτων μεταβολήν ή κυρία σημασία τών λατρευομέ-

νων έμεινεν ή αυτή καί δ λαός λεληθότως έλάτρευεν Ιπί μακρόν έτι 
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Πλάξ έξ ελεφαντοστού μέ τόν Περσέα άποκόπτοντα τήν κεφαλήν τής 

Μεδούσης, έκ της Όρθείας Αρτέμιδος. 
(σελ. 417-418) 
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αρχαίας θεότητας ύπό νέα ονόματα καί μέρος τής αρχαίας μυστικής 

λατρείας μετέστη είς τήν νέαν, έν μορφή ολίγον παρηλλαγμένη, χαι μέ

γα μέρος τοΰ αρχαίου βίου έ'ν τε ταίς έορταίς καί ταίς τελεταίς χαί έν 

τή αισθηματική δεισιδαιμονία μετέστη, πολλάκις μέν έξηγνισμένη, 

πολλάκις δέ απλώς ώς είχεν είς τόν χριστιανικόν βίον καί μετά τούτου 

προσελήφθη ύπο τών νεωτέρων χρόνων ίνα ζήση μέχρι σήμερον. 

Ούτω πως δ έν τή Άκροπόλει Παρθενών τών Αθηναίων μετε

βλήθη είς ναόν τής Παρθένου Μαρίας· Ό έπί πυρίνου δέ άρματος έλαύ-

νων θεός "Ηλιος ύπό τοΰ Ήλιου τοΰ προφήτου φωνητιχώς συγγενούς 

προς τον "Ηλιον. Ό τοΰ Διονύσου, τοΰ θεοΰ τοΰ οϊνου, αντικατεστάθη 

ύπό τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου Διονυσίου. Ό τοΰ Ποσειδώνος, τοΰ θεοΰ τής 

θαλάσσης, ύπό τοΰ Αγίου Νικολάου τοΰ προστάτου τών ναυτιλομέ-

νων. Ό "Αγιος Ελευθέριος κατέλαβε τήν θέσιν τής Είλειθυίας, χαί 

πολλά άλλα. "Ετι δέ πολλαί έθιμοτυπίαι τής λατρείας τών Εθνικών 

παρελήφθησαν ύπό τοΰ Χριστιανισμού. Οΰτω δέ έξηκολούθησε παγιού-

μενος δ Χριστιανισμός. Ά λ λ α οι Εθνικοί, καίτοι πολυειδώς διωκόμε

νοι διά τε τών κατ' αυτών εκδοθέντων νόμων ύπό τε ΘεοΒοσίου τοΰ με

γάλου χαι τοΰ Αρκαδίου χαί ύπό τής καταδρομής τών μοναχών χαι 

τής μετά τούτων συμπράξεως τών βαρβαρικών εκδρομών, είς τάς ανω

τέρω επαρχίας εύρισκον άσυλον καί έτέλουν τά τής πατρίου λατρείας 

καί πλείστοι ύφίσταντο οπαδοί τής είδωλολατρείας. Ούκ ολίγα δέ αυ

τών έσώζοντο ιερά καί μάλιστα είς τήν κυρίως Ελλάδα, καί τοΰτο 

έξηκολούθησεν έπί πολύν ακόμη χρόνον εί καί δ αυτοκράτωρ Αέων Α' 

τφ 467 έ'τει άνενέωσε τους αυστηρούς τοΰ Θεοδοσίου Α' εναντίον τών 

θυσιών χαί τών άλλων εθνικών τελετών νόμους καί έτιμώρει διά θανά

του τους άποστάντας είς τήν Έθνικήν λατρείαν. Καί δ τοΰτον δέ δια

δεχθείς Ζήνων έξέδωκε νόμους αποβλέποντας είς τήν έξαφάνισιν τής 

Εθνικής λατρείας, άλλα τό καιριώτερον πλήγμα κατά τών Εθνικών 

εδόθη έπί Ίουστινιανοΰ αύτοκράτορος 527 μ. Χ., δστις είχε προσχω

ρήσει είς τήν όρθοδοξίαν ώς εμπαθής θεολόγος χαΧ δέν ήνείχετο πλέον 

νά ύπάρχη ουδέ ίχνος άλλης θρησκείας καί λατρείας. Αί προς τους 

θεούς θυσίαι τών Εθνικών έτιμωροΰντο διά θανάτου ώς καί πάς δστις 

εκών ή άκων ελάμβανε τό βάπτισμα χαί άνέμενεν έ'τι έν τή καχοδοξίςι 

καί πολλαί «λλαι ποιναί έπεβάλλοντο καί τέλος έτάσσετο τρίμηνος 

προθεσμία είς τους Εθνικούς καί αιρετικούς νά έπιστρέψωσιν είς τήν 

όρθοΒοξίαν καί τφ έ'τει 529 έκλεισε καί τό Πανεπιστήμιον Αθηνών. 

Οΰτω δέ μόνον έπί τά νότια μέρη τοΰ Ταϋγέτου καί τής Λακωνίας ήδυ-

νηθτ] νά διατηρηθή ακόμη ή ελληνική πολυθεΐα, ήτις διετηρήθη, ώς 
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καί παρακατιόντες θά έπαναλάβωμεν, μέχρι τοΰ αύτοκράτορος Βασι

λείου τοΰ Α' (867-886 μ· Χ.) δτε έδέξαντο οί εκεί Λάκωνες τόν Χρι

στιανισμόν. 

Είδομεν λοιπόν δ'τι ή Σπάρτη μετά τήν ύποταγήν τής Ελλάδος 

είς τους Ρωμαίους 146 π. Χ., δι' ους λόγους προηγουμένως έμνημο

νεύσαμεν καί μάλιστα διά τό ενΒοξον αυτής παρελθόν περισσότερον εύ-

νοηθείσα ύπό τών Ρωμαίων μεταξύ ολίγων άλλων πόλεων τής Ελλά

δος, ταχύτερον έ'βάινεν είς άναζωογόνησιν καί άκμήν καί μέχρι τοΰ 

Παυσανίου, ώς είδομεν, είχεν ανέλθει είς ού μικράν άκμήν, άλλ' ή ακ

μή της εφθασεν είς τόν κολοφώνά της μετά τήν έπίσκεψιν τοϋ Παυ

σανίου 174 μ. Χ. καί ήτις διήρκει αύξουσα μέχρι τής καταστροφής 

τής ύπό τών Γότθων τφ 396 έ'τει ώς τεκμαίρεται ασφαλώς έκ τοϋ κο

λοσσιαίου υδραγωγείου, ώς εϊπομεν ώς έκ τής μετασκευής τοΰ χώρου τής 

Όρθείας Αρτέμιδος είς άμφιθέατρον, γενομένην τφ 250 μ. Χ., καί 

ώς έξ αύτοΰ τοΰ Ιουλιανού τοΰ Αύτοκράτορος 361 μ. Χ. μαν

θάνομεν δ'τι έκαλλιεργοΰντο έν αυτή ή τε φιλοσοφία καί ή ρητορική, 

καθ' ά παρεθέσαμεν ανωτέρω. Καί άλλαχόθεν δέ μανθάνομεν δ'τι ήκμα-

ζον τά διάφορα είδη τών ωραίων τεχνών καί άλλαι βιοτεχνίαι, προσέτι 

δέ έκ τής αυξήσεως τοΰ πληθυσμοΰ αυτής, ώς άπεδείξαμεν, καί έκ τής 

ανάγκης τής μεταφοράς πολλού ακόμη ύδατος, έκ τής ευμάρειας, μεθ' 

ής έζων τότε οί Σπαρτιάται ώς άποδεικνύουσι τά πολλά καί πολυδά

πανα Μωσαϊκά καί οί πολλοΧ λουτρώνες, ετι δέ ή προέκτασις τής πό

λεως προς μεσημβρίαν καί άλλαι μαρτυρίαι καί τά ανασκαφικά ευρή

ματα. Άλλ' έκ τών σωζόμενων ίστορικών ειδήσεων δέν δυνάμεθα νά 

κρίνωμεν περί τοΰ βαθμοΰ τής ύπό τοϋ Άλαρίχου προξενηθείσης κατα

στροφής, έν τούτοις δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν πιθανώτατα ασφαλώς 

δτι οί Σπαρτιάται διδαχθέντες έκ τών παθημάτων, τά οποία υπέστησαν 

ύπό τών Γότθων κατά τήν πρώτην έπιδρομήν είς Σπάρτην τοΰ 267, 

θά έφρόντισαν, καίτοι όχυρωθέντες προχείρως, ώς εϊπομεν, διά τοΰ πε

ριβόλου τής Ακροπόλεως, νά άσφαλίσωσι τάς γυναίκας καί τους παί

δας είς τάς πλησίον τοΰ Ταϋγέτου χαράδρας καί «λλα ασφαλή μέρη, 

έπειτα δέ είναι πιθανώτατον δ'τι καί έκ τών άπαχθέντων αιχμαλώτων 

πολλοΧ έδραπέτευσαν, μάλιστα δέ κατά τήν κατ' αυτών τών Γότθων 

αίφνιδίαν έπιδρομήν τού Στελίχωνος καί τήν διασκόρπισιν καί τόν φό

νον καί τήν βιαίαν άπόκρουσιν αυτών έχ τής Πελοποννήσου, άφ' ού 

γνωρίζομεν δτι καί πάλιν αναφαίνεται ή Σπάρτη μεταξύ ολίγων πό

λεων τής Πελοποννήσου καί βραδύτερον άχμάσασα, ώς θά είπωμεν, 

καί γενομένη χαί μετά τήν καταστροφήν της ή βασιλίς τών πόλεων 
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τής Πελοποννήσου καί μέχρι τής Επαναστάσεως τοϋ Όρλώφ 1770 

μ. Χ. Είδομεν δέ οτι δ Χριστιανισμός χαί έν Σπάρτη είσεχώρησεν 

άπό τοΰ 150 μ. Χ. καί δ'τι υπήρχε χαί επίσκοπος τών Χριστιανών, άλλ' 

είναι σχεδόν βέβαιον δ'τι πολύ βραδείας προόδους έ'καμνεν ούτος, ένεκα 

τής πατροπαράδοτου έπί τά πάτρια εμμονής τών Λακώνων, μεθ' δλους 

τους αυστηρούς νόμους κατά τών Εθνικών καί τής λατρείας αυτών 

•χαι μεθ' όλους τους διωγμούς καί τάς ποινάς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'. 

'ΙΙ «ερδήγ^ιβις τοίϋ Οαυοανίοο καε αΐ άρχα,66ττ»ιτες 

Ευτυχώς μέχρι τοΰδε τουλάχιστον ώς προς τά Λακωνικά ή αξιο

πιστία τοΰ περιηγητοΰ Παυσανίου υπήρξε πλ·φης καί ή περιγραφή 

τών αρχαιοτήτων ύπ' αύτοΰ· πολύτιμος. Ημείς βασιζόμενοι έπί τών 

δεδομένων τών μέχρι τοΰδε ανασκαφών καί έπί ημετέρων επιτόπιων 

ερευνών καί παρατηρήσεων πολυχρονίων στηριζόμενων πιστώς έπί τής 

περιγραφής τοΰ Παυσανίου, θά προσπαθήσωμεν έχοντες πάντοτε προ 

οφθαλμών τοΰτον τόν Παυσανίαν νά περιγράψωμεν, δ'σα νομίζομεν 

αναγκαία προς τόν σκοπόν τοΰ παρόντος πονήματος, συμβουλευόμενοι 

και πάντας τους πρό ημών γράψαντας ξένους καί ημετέρους, έπιδοχι-

μάζοντες μέν δσας νομίζομεν όρθάς γνώμας αυτών, απορρίπτοντες δέ 

τάς χατά τήν κρίσιν ημών έσφαλμένας. Όφείλομεν δέ νά δμολογήσω

μεν δτι τινές ξένοι, οί γράψαντες χαί άσχοληθέντες περί τών άρχαιο-

τ·ήτων χαί τής τοπογραφίας τής Σπάρτης μή στηριχθέντες έπί ανα

σκαφικών μαρτυριών προέβησαν πολλάκις είς εικασίας καί γνώμας 

αυθαιρέτους και άντιφατικάς καί έπήνεγκον μάλλον συσκότισιν ή δια-

λεύκανσιν είς τά έπιπολαίως ύπ' αυτών έξετασθέντα ζητήματα. 

Έ κ τών ημετέρων δέ οί πλέον επιμελώς καί μετά ζήλου καί κόπου 

άσχοληθέντες καί προσωπικώς καί έξ αυτοψίας έξερευνήσαντες τά κα

τά τάς αρχαιότητας τής Σπάρτης είναι οί αείμνηστοι Κωνστ. Νεστο-

ρίδης καί Π . Κομνηνός, Γυμνασιάρχαι, έξ ών δ μέν πρώτος έγραψε 

τοπογραφίαν τής Σπάρτης 1892' δ δέ έτερος Λακωνικά μετά ιστορι

κής τοπογραφίας τής Σπάρτης 1896-1898. Έ κ τούτων δέ δ μέν πρώ

τος προσεκτικώτερος καί κριτικώτερος πιστώς παρακολουθών τόν Παυ

σανίαν, καίτοι υποπίπτει είς πολλά σφάλματα καί εκφέρει κρίσεις ενί

οτε μετά σπουδής αδικαιολογήτου καί άβασίμως, έν τούτοις έπιτυγχά-
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νει περισσότερον παντός άλλου, έν ώ δ έτερος πολυμερεστερος και επι

μελέστερος καί μετά μόχθων καί κόπων συλλέγων πλείστον άρχαιο

λογικόν ύλικόν προς ύποστήριξιν τών γνωμών του, μή παρακολουθών 

πιστώς τόν Παυσανίαν καί πειθόμενος μάλλον είς ίδίας αβάσιμους πα

ρατηρήσεις ή επηρεαζόμενος έκ τών εικασιών καί υποθέσεων προγενε

στέρων αρχαιολόγων προβαίνει είς τολμ.ηράς αποφάνσεις και επιφέρει 

άκατανόητον σύγχυσιν καί διατάραξιν είς τήν τοπογραφίαν τής Σπάρ

της ίδίως κατά τό πλείστον. Τό δέ άφθονον ύλικόν είναι οΰτω πολλά

κις ατάκτως έρριμμένον ώστε είναι έκτος τοΰ σκοπού, άσχετον προς το 

θέμα καί είς ουδέν χρήσιμ.ον. Σέβομαι τό άκαταπόνητον καί τήν άγα

θήν προαίρεσίν τοΰ σοφοΰ διδασκάλου μου καί αναγνωρίζω την ώφέλει

αν, τήν δποίαν επεδίωξε διά τήν πατρίδα μου Λακωνίαν, διά τών έπιμό-

χθων αρχαιολογικών μελετών του καί τών συγγραφών του, είμαι δμως 

υποχρεωμένος μετά σεβασμοΰ νά έπικρινο;, άν μ.η τι άλλο, τουλάχιστον 

τήν σπουδήν του είς παρατόλμ,ους κρίσεις καί συμπεράσματα επισφαλή 

έπισκοτίζοντα τήν ίστορικήν άλήθειαν. 

Ό Παυσανίας λοιπόν είσήλθεν είς τήν Λακωνικήν άπό τής Θυ

ρεάτιδος τής Κυνουρίας καί άνήλθεν εκείθεν είς τήν κορυφήν τοΰ Πάρ-

•νωνος, δπου ύπήρχον τά δρια τής Λακωνίας, τοΰ "Αργούς καί τής Τε

γέας καί έ'νθα είχον στηθή Έρμαί έκ λίθου (σύνορα). Προβαίνων δέ 

συναντά τόπον πλήρη δρυών όνομαζόμενον Σκοτίταν, διότι αριστερά 

τής δδοΰ είς άπόστασιν 8 σταδίων ύπήρχεν ιερόν Διός Σκοτίτα, σήμε

ρον δέ ή τοποθεσία αΰτη διασώζει τήν άρχαίαν προέλευσίν της ονομα

ζόμενη Σκοτινά καί Φονεμένοι· Έπανελθών δέ έκ τής επισκέψεως αύ

τοΰ έπί τής δδοΰ καί προχωρήσας ολίγον καί στραφείς αύθις ολίγον 

αριστερά τής δδοΰ ευρεν άγαλμα /Ηρακλέους καί τροπαίον, τό οποίον 

λέγεται δτι έ'στησεν δ Ηρακλής άποκτείνας τόν Ίπποκόοντα καί τους 

παίδας αύτοΰ. Είς άπόστασιν δέ δύο χιλιομέτρων άπό τους Φονεμένους 

δ Μιχ. Δραγάς σκαπτών έπί τοΰ άγροϋ του πρό 30 περίπου ετών ευρεν 

άγαλμα, πολύ βαρύ, ώς έ'λεγε, μή δυνάμενος δέ νά μεταφέρη τοΰτο, 

τό έκάλυψε διά χωμάτων. Πιθανώτατα δέ ήτο τοΰτο τό ανωτέρω άγαλ

μα τοΰ Ηρακλέους. Τρίτη δέ εκβολή έκ τής δδοΰ προς τά δεξιά, ώδή-

γησεν αυτόν είς Καρύας καί είς τό ιερόν τής Αρτέμιδος, έ'νθα καί άγαλ

μα έ'στηκεν έν ύπαίθρφ Αρτέμιδος Καρυάτιδος. «Χορούς δέ ένταϋθα 

αί Λακεδαιμόνιοι παρθένοι κατ' έτος ίστάσι καί έπιχόριος αύταίς κα

θέστηκεν ̂ό'ρχησις. Αί Καρύαι η Κάρυαι έ'κειντο παρά τήν νΰν Άρά-

χοβαν, έ'λαβον δέ τήν όνομασίαν έκ τών δένδρων καρυών, αίτι-

νξς άφθονοΰσιν, ώς καί ή νέα ονομασία ή Σλαβική Αράχοβα σημαίνει 
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τόπον έχοντα πολλάς καρύας. Περί δέ τής θέσεως αυτής πολλά εγρά

φησαν καί διάφοροι έξηνέχθησαν γνώμαι, άλλ' ή πιθανωτέρα μέχρι 

τής δι' ανασκαφών συστηματικών βεβαιώσεως, είναι δτι αύται έχειν-

το παρά τήν θέσιν Καρυές, συνέχειαν σχεδόν ούσαν τής Αραχόβης, τό 

μέν διότι καί ή διαφυλαχθείσα ονομασία επικουρεί, τό δέ διότι δ έχεί 

που χείμαρρος έ'φερεν είς φώς σπονδύλους καί θεμέλια αρχαίου οικοδο

μήματος καί είς τήν απέναντι δέ θέσιν ψηλά αλώνια πρό πολλών ετών 

κατά τήν κτίσιν τής οίκίας Εύστ. Βουκύδου, ευρέθησαν πλείστα πήλινα 

αγγεία αρχαία, έ'νθα πιθανώτατα πρέπει νά τοποθετήσωμεν τήν άρχαί

αν Άκρόπολιν τών Καρυών (1). Έπανελθών δέ έπί τής Λεωφόρου 

έφθασε πορευόμενος είς τά ερείπια τής Σελλασίας, ήν ήνδραποδίσαντο 

Αχαιοί Λακεδαιμονίους καί τόν βασιλέα Κλεομένην τόν Λεωνίδαν 

μάχη νικήσαντες. Ή είς θέσιν Λυμπηγάδι εΰρεσις χρυσών ένωτίων 

εντός τάφων, ή έν τοίς πέριξ εΰρεσις ακρωτηρίων ναΐσκων καί τμημά

των επιγραφών καί ή πληθύς τών άνευρισκομένων κτερυσμάτων πει-

θουσιν ημάς δτι εκεί που έ'κειτο ή αρχαία Σελλασία. Τά δέ μέλη τής 

ΕΧΡΕ0ΙΤΙ0Ν8 8^IΕΝΤIΕI^υΕ Ο Ε ΕΑ Μ Ο Ε Ε Ε τοποθετοΰσι τήν 

Σελλασίαν παρά τό χάνι Κρεββατά. Έν θέσει λοιπόν Παληογουλά 

χαί μεταξύ αύτοΰ καί χάνι Κρεββατά, θέσει Λυμπηγάδι, έ'κειτο ή Σελ

λασία. 

Εκείθεν δέ προϊών έ'φθασεν είς Θόρναχα (Ίωάννην Θεολόγον), 

ένθα ύπήρχεν άγαλμα Πυθαέως Απόλλωνος κατά τά αυτά τφ έν 

Άμύκλαις πεποιημένφ. Άπό δέ τοΰ Θόρνακος έ'φθασεν είς Σπάρτην 

καί διά τών πυλών τής Βαβύκας καί τής δδοΰ Σκιάδος ήλθεν είς τήν 

νέαν άγοράν τής Σπάρτης οπόθεν ήρξατο τής περιγραφής του, μνημο-

νεύων ουχί πάντων, άλλα τών κυριωτέρων καί μάλιστα αξίων μνήμης 

ώς μαρτυρεί δ ίδιος λέγων: «δ δέ έν τή συγγραφή τή Άτθίδι έπανόρ-

θωμα έγένετο μή τά πάντα με εφεξής τά δέ μάλιστα άξια μνήμης έπι-

λεξάμενον, άπ' αυτών είρηχέναι, δηλώσω δέ πρό τοΰ λόγου τοΰ είς 

Σπαρτιάτας, έμοί γάρ ήθέλησεν έξ αρχής δ λόγος άπό πολλών χαί ούκ 

άξίο>ν άφηγήσεως ά έκαστοι παρά σφίσι λέγουσι άποκρίναι τόν άξιο-

λογώτατον»· (3, 11, 1) 

Ή άγορα 
Αΰτη βέβαια είναι ή νέα αγορά τήν δποίαν οί Σπαρτιάται ίδρυσαν 

βραδύτερον, ίσως μετά τόν Β' Μεσσηνιακόν πόλεμον, δτε καί τό πολί

τευμα έπαγιώθη καί ευημερία καί αύξησις τοΰ πληθυσμού καί έπέκτα-

σις τής πόλεως έπηκολούθησεν. Αΰτη ήτο τετράγωνος ώς χαί αί αλ

ί!) "Ορα Ταΐδωνοξ Κουκουλέ Λινοιηττιαχά, σελ. 31. 
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λαι αί άγοραί τών Ελλήνων κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Βιτρούβιου Ρω-

μαίου'Άρχιτέκτονος γράφοντος: «Οί "Ελληνες σχηματίζουσι τάς αγο

ράς αυτών τετραγώνους, μετά διπλών πλατυτάτων περιστυλίων δια-

κοσμοΰσι δέ αύτάς διά κιόνων πλησίον αλλήλων ίδρυμ.ένων καί διά 

θρυγκών έχ πετρών ή λίθου λευκοΰ, χατασχευάζουσι δέ έν ταίς άνω 

όροφαίς υπερώους στοάς (περιπάτους). (5,1). 

Ο Κ. Νεστορίδης επικαλούμενος μ,αρτυρίαν τού Ξενοφώντος Έλ

λην. 3, 3, 5, ένθα λέγει δ'τι πλην 40 πάντες οί άλλοι πλέον 4'000 -Γσαν 

σύμ.μαχοι τού Κυνάδωνος, έκ παρερμηνείας τοΰ χωρίου τούτου, ισχυρί

ζεται δτι ή άγρίρά έχώρει πλέον τών 4,000 ανθρώπων, έν φ δ Ξενο

φών λέγει δτι τότε ήσαν έν τή άγορι^ τόσοι καί ουχί δτι έχώρει τόσους. 

Καίτοι δέ δέν εγένοντο άνασκαφαί κατά χώραν, έν τούτοις δύνα

ται πλέον άκριβέστερον νά δρισθή ή θέσις τής αγοράς, άφ' ου έγνώ-

σθησαν έκ τών ανασκαφών άλλα σ-ί]μ.εία, έκ τών δποίων ορμώμενοι κατά 

την περιγραφήν τοΰ Παυσανίου δυνάμεθα νά έ'χωμεν ασφαλή γνώμην 

κατά μεγίστην προσέγγισιν. Ό αείμνηστος Π . Κομνηνός έν τοίς Λα-

κωνικοίς αύτοΰ λέγει σελ. 260 αυθαιρέτως οτι ή αγορά ήτο παραλληλε

πίπεδος, πλατεία μέν άπ' αριστερών προς δυσμάς περί τά τριακόσια 

βήματα, μακρά δέ άπ' άρκτου προς μεσημβρίαν περί τά πεντακόσια». 

Έ ά ν δέ τοΰτο ήτο αληθές, τότε τό εμβαδόν αυτής θά ήτο 3 0 0 X 5 0 0 — 

150,000 βημάτων τετραγωνικών, ήτοι εκατόν περίπου χιλιάδων τε

τραγωνικών μέτρων, τά δποία είναι έκτασις εκατόν στρεμμάτων καί 

επομένως, δσον δήποτε χώρον καί άν αφαίρεση τις διά τά πολλά έν 

αυτή οικοδομήματα, πάλιν θά ύπελείπετο χώρος διά πολλάς χιλιάδας 

και όχι μόνον διά τεσσάρας. Επομένως ούτε τοΰ ενός ούτε τοΰ ετέρου 

ή γνώμη είναι ακριβής καί μόνον τά ανασκαφικά ευρήματα θά μάς δώ-

σωσι συν τοίς άλλοις καί τήν χωρητικότητα τής αγοράς. Έ κ παρατη

ρήσεων όμως, τάς οποίας κατ' επανάληψιν έπιτοπίως μεταβάς πολ

λάκις εχαμον, έσχημάτισα γνώμην στηριζόμενος καί έπί τής μαρτυρίας 

τοΰ Βιτρούβιου οτι ή αγορά δέν ήτο παραλληλόγραμμος, άλλα τετρά

γωνος και δτι μετρήσας ευρον δτι τό μήκος εκάστης πλευράς τής αγο

ράς ητο περίπου διακοσίων πεντήκοντα βημάτων ισοδυνάμων περίπου 

με διακόσια μέτρα, καί επομένως τό εμβαδόν ήτο περίπου τεσσαράκον

τα στρεμμάτων εντός τοΰ οποίου ύπήρχον πάντα τά ύπό τοΰ Παυσανί

ου μνημονευόμενα μνημεία καί χώρος αρκετός διά τήν άγοράν καί άλ

λας χρείας αυτής. 

^ Ώ ς δέ φαίνεται έκ τής αποκαλυφθείσης έπί τής Άφεταΐδος δδοΰ 

Πύλης ή αγορά ήρχιζεν ευθύς άπό τοΰ δυτικοΰ σκέλους τοΰ περιβόλου 
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τής ακροπόλεως, τό οποίον διά νά μή περιλάβη μέρος τής αγοράς είναι 

κατά είκοσι βήματα έσωτέρω προς τήν άκρόπολιν ή τό δεξιόν προς ανα

τολάς σκέλος καί ουδείς άλλος λόγος ήνάγκασε τους Σπαρτιάτας τοΰ 

396 μ. Χ. δτε έκτισαν τόν περίβολον τοΰτον, νά περιορίσωσι κατά 20 

βήματα τό δυτικόν σκέλος. Πλην δέ τούτων καί ή θέσις τοΰ κυκλοτε

ροϋς οικοδομήματος καί τής Σκιάδος καί τής ομωνύμου όδοϋ πείθουσι 

τόσον περί τής αγοράς όσον καί περί τής Άφεταΐδος όδοϋ δ'τι ήρχοντο 

άπό τής ευρεθείσης πύλης καί τοϋ δυτικού σκέλους τοΰ περιβόλου. 

Είσελθών δέ δ Παυσανίας άπό τής Ν. Α. εισόδου τής Α πλευράς 

ήρξατο τής περιγραφής ώς έξης: «Λακεδαιμονίων τοίς τήν Σπάρτην 

έχουσιν έστιν αγορά θέας αξία καί τής γερουσίας βουλευτήριον καί τών 

εφόρων χαί νομοφυλάκων, καλουμένων βιδιαίων άρχαίά έστιν έπί τής 

αγοράς». (3, 11, 2) 

«Έπιφανέστατον δέ τής αγοράς έστιν, ήν στοάν περσικήν όνομά-

ζουσιν άπό λαφύρων ποί'ηθείσαν τών μηδικών άνά χρόνον δέ αυτήν 

ές μέγεθος τό νΰν καί ές χόσμον μεταβεβλήχασιν οί δέ έπί τών κιόνων 

Πέρσαι λίθου λευκού χαί άλλοι χαί Μαρδόνιος δ Γωβρύου. Πεποίηται 

δέ καί Αρτεμισία, θυγάτηρ μέν Λυγδάμιδος, έβασίλευε δέ Άλικαρνα-

σοΰ. Ταύτην φασίν εκουσίως έπί τήν Ελλάδα στρατεϋσαι Ξέρξη καί έρ

γα έν τή ναυμαχίί3ΐ περί Σαλαμίνα άποδείξασθαι». (2). 

«Ναοί δέ είσιν έπί τής άγαράς Ιουλίου Καίσαρος καί Αυγούστου 

(σεβοιστοΰ) Καίσαρος, πλησίον τοΰ ναού τοΰ οποίου υπήρχε χαλκή εί

κών τοΰ Αγίου δστις Αγίας προεμάντευσεν είς τόν Λύσανδρον δ'τι 

θά κυρίευση τό ναυτικόν τών Αθηναίων περί Αιγός ποταμούς πλην 

δέκα τριηρών». (3,11,5). Προχωρών δέ προς Β.Δ, πλευράν έκτου πέρα

τος τής μεσημβρινής εύρε τά αγάλματα Απόλλωνος τοΰ Πυθαέως, τής 

Αρτέμιδος καί τής Λητοΰς καί λέγει: «Χορός δέ δ τόπος ούτος κα

λείται ότι έν ταίς γυμνοπαιδίαις (εορτή δέ εί τις καί άλλη καί αί γυ

μνοπαιδίαι διά σπουδής Λακεδαιμονίοις είσίν), έν τούτοις ούν χοροίς 

οί έφηβοι ίστάσι τφ Άπόλλωνι». (3). 

«Τούτων δέ ού πόρρω Γής ιερόν καί Διός έστιν αγοραίου καί Αθη

νάς αγοραίας καί Ποσειδώνος, δν όνομάζουσιν Άσφάλιον, καί Απόλ

λωνος αύθις καί "Ηρας· Άνάκειται δέ καί τοΰ Δήμου Σπαρτιατών άν

δριάς μεγέθει μέγας· Καί Μοιρών έστιν ιερόν. 'Ορέστου δέ τοΰ Άγα-

(2). Σημ.—Περί τώγ σιοίόν καΐ χ-ης χρησι,μότητος αυτών ορα Άρχ. λεξικόν Τζιβανο-

Λούλου έν λέξει «βτοά». (3). "Ορα περί τών -/υμνοπαιδιών Ιν οΙκείφ τόπφ. 
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μέμνονος προς αύτφ τάφος· κομισθέντα γάρ έκ Τεγέας τοΰ 'Ορέστου τά 

οστά κατά μαντεϊον θάπτουσιν ενταύθα». (3,11,8). Πλησίον δέ τοΰ 

τάφου τοΰ 'Ορέστου ήτο είκών Πολυδώρου τοΰ υίοΰ τοΰ Αλκαμένους, 

δστις μόνος ήξιώθη τοιαύτης τιμής, διότι ήτο αγαπητός είς τόν λαόν 

καί ανύψωσε τήν ίσχύν τών Εφόρων, οί δέ τάς αρχάς έχοντες είς 

τήν εικόνα τοΰ Πολυδώρου έκαμνον γνωστά, δ'σα έ'πρεπε νά γείνωσι 

γνωστά δημοσίςι. Καί άγαλμα δέ Έρμου αγοραίου, δστις φέρει Διόνυ

σον παίδα, έτι δέ καί τά αρχαία καλούμενα Εφορεία, προσέτι δέ καί 

μνήμα Έπιμενίδου τοΰ Κρητός καί τοΰ ήρωος βασιλέως τών Μεσση

νίων Άφαρέως τοΰ Περιήρους. "Ετι δέ καί άγαλμα Διός Ξενίου καί 

Αθηνάς Ξενίας, σύμβολα καί δείγματα τοΰ επικρατούντος πνεύματος 

τής φιλοξενίας παρά τοίς Σπαρτιάταις χαί ουχί μισοξενίας, ώς ύπό 

τίνων αποδίδεται αύτοίς. Ό Παυσανίας εξεδήλωσε τόν θαυμασμόν 

του διά τής φράσεως «θέας αξία» περί τής αγοράς. Οστις είναι φειδω

λός είς επαίνους. Έπιφανέστατον δέ τής αγοράς έφάνη ή Περσική 

στοά, περί ής θά γράψωμεν έν οίκείφ τόπφ. "Οτι δέ περιγράψας τά 

άξιολογώτατα, παρέλειψε καί άλλα πρέπει νά τό πιστεύωμεν. 

Τό έξης διάγραμμα είλημμένον έκ τής Τοπογραφίας τοϋ αειμνή

στου Νεστορίδουσυμφωνούν δέ προς τάς ίδικάς μας αντιλήψεις καθ' 

δλα παρέχει ίδέαν τινά τής αγοράς. 
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«'Ιόντι δέ έκ τής αγοράς κατά τήν όδόν, ήν Άφέταν (Άφετα'ίδα) 

όνομάζουσι τά καλούμενα Βοώνητά έστιν». ,Από τής ανατολικής πλευ

ράς τής αγοράς έξελθών ό Παυσανίας έβάδισε προς μεσημβρίαν διά 

τής συνεχόμενης προς τήν άγοράν όδοϋ Άφεταΐδος, ήτις ώνομάσθη 

ούτως χατά Παυσανίαν, διότι ό 'Ικάριος ό πατήρ τής Πηνελόπης 

προσέΰηχεν αγώνα δρόμου είς τους μνηστήρας αυτής καί άπ' αυτής 

τής όδοϋ ήρξατο ό δρόμος. Καί ταΰτα μέν ανάγονται είς τήν μυθολο-

γίαν, άφ' ού μάλιστα έπί Ίκαρίου ούτε Δωρική Σπάρτη ύπήρχεν ούτε 

Άφεταΐς οδός, τό δέ πραγματικόν είναι δτι έ'λαβε τό ό'νομα τοΰτο, δι

ότι έχρησίμευε καί ώς οδός καί ώς δρόμος, τοΰ οποίου ήτο αφετηρία 

αρχομένου άπό τοΰ κέντρου τής πόλεως, τής αγοράς· ήτο δέ καί δια 

τοΰτο ή καταλληλότερα καί διότι ήτο ή ευθύτερα καί μακροτέρα οδός 

συνεχόμενη κατά τό άκρον τής πόλεως μετά τής Τακινθίδος όδοϋ, 

ήτις έφθανε μέχρι τοϋ 'Αμυκλαίου Απόλλωνος. "Οτι δέ είναι ή σημε

ρινή οδός έπί τής οποίας ευρέθη ή πύλη ή μεσημβρινή τοΰ περιβόλου 

τής ακροπόλεως δύναται νά θεωρηθή άναμφισβήτητον, τό μέν, διότι 

αΰτη ή οδός συνέχεται μετά τής όδοΰ Σκιάδος, ώς θά εϊπωμεν, τό δέ, 

καί διότι άπό τής επισκέψεως τοΰ Παυσανίου 174 μ- Χ. μέχρι τοΰ 

396 δτε έκτίσθη ό ρηθείς περίβολος ουδέν γεγονός έμεσολάβησεν ώστε 

νά μεταβάλη τήν ό'ψιν τής πόλεως χαί τάς όΒούς, τουναντίον καί μετά 

ταΰτα όλονέν προώδευεν, ώς έρρήθη, ή πόλις, καί οί Σπαρτιάται τοΰ 

396 μ. Χ. έπί τής ίδίας εκείνης όδοϋ έκτισαν τήν πύλην. '^Πγε δέ ή 

οδός, ώς εϊπομεν, ευθεία συναντώσα τήν Τακινθίδα μεταξύ Αγίου Νι

κολάου καί τής νϋν γέφυρας τής όδοϋ Γυθείου. Περί τών Βοωνήτων 

λέγει ό Παυσανίας δ'τι ήτο άλλοτε οικία Πολυδώρου τοΰ βασιλέως 

χαί έπωλήθη παρά τής γυναικός του μετά τόν θάνατον του αντί βοών 

χαί διά τοΰτο ώνομάσθη βοώνητα. Τό όρθότερον δμως φαίνεται δτι ή 

ονομασία εδόθη έκ τών Βοωνών, οϊτινες ειχον χαθτιχον νά άγοράζωσι 

τους προς θυσίαν βόας. Απέναντι δέ τοϋ αρχείου τών Βιδιαίων ήτο 

τό ίερόν τής Αθηνάς Κελευθείας. Προχωρών δέ κατά τήν άγοράν εύ

ρε τά ήρφα τοΰ "Ιοπος τοΰ Αμφιάραου καί τοΰ Λέλεγος καί ού μακράν 

τούτων τέμενος Ποσειδώνος Ταιναρίου καί ού μακράν τούτου άγαλμα 

Αθηνάς, τό όποιον λέγουσιν οτι άνέθηκαν οί είς Ίταλίαν καί Τάραντα 

άποικίσαντες Σπαρτιάται. 

Μετά ταΰτα κατά τήν όδόν συνήντησε τήν πλατείαν Έλλήνιον 

1« 
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δσα δέ αναφέρει ό Παυσανίας περί τής ονομασίας αύτοΰ είναι μυθώδη, 

δι' δ καί παραλείπομεν ταΰτα. Πλησίον τοΰ Έλληνίου έδείκνυτο ό τά

φος τοΰ Ταλθυβίου, τοΰ κήρυκος τοΰ Αγαμέμνονος. "Ιδρυσαν δέ τόν 

τάφον προς έξιλασμόν διά τήν προς τους κήρυκας τοΰ Δαρείου άσεβει-

αν, τους οποίους έρριψαν είς φρέαρ. Προχωρών ευρίσκει βωμόν Α 

πόλλωνος Άχρείτα, καί περαιτέρω ίερόν Γής έπονομαζόμενον Γάση-

πτον, πέραν δέ αύτοΰ ήτο ίδρυμένον άγαλμα Απόλλωνος Μαλεατου. 

(4). , _ , 

«Έπί δέ τφ πέρατι τής Άφεταΐδος, εγγύτατα ήδη τοΰ τείχους, 

Δικτύννης έστιν ίερόν καί Βασίλειοι τάφοι τών καλουμένων Εύρυπων

τιδών. 

Κατά Παυσανίαν ή Δίκτυννα ήν φίλη τής Αρτέμιδος χαίρουσα 

δρόμοις τε καί θήραις (δικτύοις) επικαλούμενη έν Αίγίνη μέν Αφαία, 

έν Κρήτη δέ Δίκτυννα, επίθετα καί αυτής τής Αρτέμιδος. Ή οδός 

έφθανε μέχρι τοΰ τείχους, δπερ έθεεν ένιαχοϋ καί πέραν τοΰ Τρυπιωτίκου, 

τό δέ ίερόν τής Δικτύννης ώς καί οί τάφοι βεβαίως ήσαν εντός τοϋ τεί

χους καί πιθανώτατα Οπου τό παλαιόν νεκροταφείον άπό τών Βυζαντινών 

χρόνων άνατολικώτερον τοΰ Αγίου Νικολάου. 

Διά τής αυτής όδοΰ ό Παυσανίας επανερχόμενος είς τό Έλλή

νιον μνημονεύει πλησίον αύτοΰ ίερόν Αρσινόης, θυγατρός Λευκίππου 

καί αδελφής τών συζύγων Κάστορος καί Πολυδεύκους 'Ιλαείρας καί 

Φοίβης. 

Πλησίον δέ τών Φρουρίων, τά οποία ήσαν όχυρώμ,ατα έγερθέντα 

πρό τής άνοιχοδομήσεως τοΰ περιβόλου τής πόλεως χαί περιληφθέν-

τα ύστερον έν αύτη, ττο ναός τής Αρτέμιδος. Όλίγον δέ εκείθεν προ

χωρήσας εύρε μνήμα τών 'έξ "Ηλιδος μάντεων, καλουμένων 'Ιαμιδών. 

"Ετι δέ καί Μάρωνος ίερόν καί Άλφεοΰ, οί'τινες άνδρειότατα μετά τόν 

Λεωνίδαν έπολέμησαν έν Θερμοπύλαις (3,12,8). «Μετά δέ Λεωνίδαν 

άριστεΰσαι λέγονται Λακεδαιμόνιοι δύο άδελφεοί Άλφεός τε καί Μά-

ρων, Όρσιφάντου παίδες (5). Κατά τήν αυτήν όδόν εύρε προχωρών 

καί τό Ίερόν τοΰ Τροπαίου Διός, τό οποίον οι Δωριείς ίδρυσαν πολέμφ 

κρατήσαντες τους άλλους Αχαιούς, οΐτινες τότε τήν Λακωνικήν ει-

' λ Λ^""""*^ Κομνηνός ν Λακωνικοϊς, σελ. 272, λέγει 8τι τό Ίερόν Γάσηπτον ήτο πά

ρα τόν Αγιον Νικόλαον καΐ οτι. τό όνομα τοϋ παρακευμένου Χατηπίου είναι παραοΛορά 

^^ Γαν^'^Τϊ! ̂ '" πα.ντί)ζ τοΰ ?ονου του πςοσπαθεϊ 6 αείμνηστος νά έξελληνίση πάσας 

τος λέξεις, ές ώγαθής πάντως ιέ*νικίίς ποοαι θέσεως, άλλα τό δνομα μόνον ούχΙ φωνίιν 

αφίησιν δτι είναι χωρίον τοϋ Τούρκου Χατηπη. (5) Ήροδ. Ζ' 227. 
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χον χαι τους Άμυκλαιείς. Εγγύς δέ ήτο καί τό ίερόν τής μεγάλης 

μητρός (Ρέας), τό οποίον έτιμάτο λίαν περισσώς. Μετά δέ τοΰτο ήσαν 

τά Ή ρ φ α Ιππολύτου τοΰ υίοΰ τοΰ Θησέως χαί τοΰ έξ Αρκαδίας Λύ-

λώνος, υίοΰ Τλησιμένους. 

Νομίζομεν οτι τό φυσικώτερον είναι νά παραδεχθώμεν δ'τι ό Παυ

σανίας κατερχόμενος τήν Άφεταΐδα περιέγραψε τά έν δεξιοί τής όδοΰ 

ταύτης και επανερχόμενος διά τής αυτής όδοΰ τά έν αριστερά. Ήδύ

νατο βεβαίως νά περιγράψη πρώτον τά έν αριστεροί, άλλα τό πρώτον 

είναι τό συνηθέστερον και φυσικώτερον, ουδέ είναι δυνατόν άλλως νά 

παραδεχθώμεν δτι περιέγραφεν ότε μέν ταΰτα, ότε δέ εκείνα κατ' άρέ

σκειαν περιπλανώμενος ένθεν κάκείθεν. "Οθεν ζητητέον τά περιγραφό

μενα έν τή έπανόδφ μάλλον κατά τό άριστερόν τφ έπανερχομένφ άνα

τολικώτερον. 

1) Κ«τάστηιμα βιδιαίων. 2) Τά Βοώ

νητα. 3) Ήρφον "Ιοπος. 4) "Ηρφον "Αμ

φιάραου. 5) Ήρφον Λέλεγος. 6) Τέ.μενος 

Ποσειδώνος. 7) "Αγαλμα "Αθηνάς. 8) 

Έλλήνιον. 9) Τάφος Ταλβυθίου. 10) Βω

μός Απόλλωνος "Ακρείτα. 11) "Ιερόν 

Γής, Γάσηπτον. 12) νΑγαλμα "Απόλλωνος 

Μαλεάτα. 13)Ίερόν Δικτύννης. 14)Τόφοι 

Ρύρυπολιτιδών. 15) Ίερόν "Αρσινόης. 16) 

Φροί5ρια. 17) Ναός "Αρτέμιδος. 18) Ίε

ρόν "Αθηνά» Κελευθείας. 19) Μνήμα "Ια-

μιδών. 20) Ίερόν Μάρωνος καΐ Άλφεοΰ. 

21) Ίερόν Τροπαίου Διός. 23) Ίερόν με

γάλης Μητρός. 24) Ήρφον Ιππολύτου, 

25) Ή§φον Αϋλώνος. 26) Ίερόν "Αθη

νάς Κελευθείας. 

Ό Παυσανίας, άφ' ου επανήλθε διά τής αυτής όδοΰ 'Λφεταΐδος 

περατώσας τήν περιγραφήν τών ένθεν καί ένθεν αυτής αρχαιοτήτων 
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έβάδισε τήν συνεχομένην προς τήν Άφεταΐδα όδόν Σκιάδα, λαβοΟσαν 

τήν έπονομασίαν έκ τοΰ οικοδομήματος Σχιάδος χαί περιγράφει ώς 

έξης: «Έτερα δέ εξοΒος έχ τής αγοράς έστι, καθ' ήν πεποίηται σφίσιν ή 

καλούμενη Σκιάς, έ'νθα καί νΰν έ'τι έκκλησιάζουσι. Ταύτην τήν Σκιάδα 

φασίν είναι ποίημα Θεοδώρου τοΰ Σαμίου, δς πρώτος σίδηρον εύρε δια-

χέαι καί αγάλματα άπ' αύτοΰ πλάσαι. Ενταύθα έκρέμασαν Λακεδαι

μόνιοι τήν Τιμοθέου τοΰ Μιλησίου κιθάραν, καταγνόντες δτι χορδαϊς 

επτά ταίς άρχαίαις έφεΰρεν έν τή κιθαρφδίςι τεσσάρας χορδάς» (3,12,9). 

Ή οδός Σκιάς αρχομένη άπό τής αγοράς, ήτοι άπό τής ευρεθείσης πύ

λης είς άπόστασιν ολίγων μέτρων περί τά δέκα έως δέκα πέντε δια

κλαδίζεται είς δύο, καί ή μέν άγει προς τους βορείους Δήμους Πελλά-

νης καίΚαστορείου διά τής Ακροπόλεως, ή δέ στρέφεται προς ανατολάς, 

αριστερά τής οποίας προς βορράν καί προς ανατολάς τής άλλης τής 

άγούσης είς Βαβύκαν ύπήρχεν ή Σκιάς, ής και σήμερον ερείπια σώζονται 

κατά χώραν. Ή Σκιάς ήτο είΒος στοάς καί έ'ργον Θεοδώρου τοΰ Σαμί

ου κτισθείσα τω 668 π. Χ. καί έχρησίμευε κατ' αρχάς είς μουσικούς 

αγώνας, ώς μαρτυρεί καί τό δτι έν αύτη οί Σπαρτιάται έκρέμασαν τήν 

κιθάραν Τιμοθέου τοΰ Μιλησίου καταδικάσαντες τήν πράξιν δτι και-

νοτομήσας έκακούργησε περί τήν κιθαρφδίαν προσθέσας τεσσάρας ακό

μη χορδάς είς τάς άχρι τότε επτά. 

Ό ς δέ βεβαιοί ό Πλούταρχος (6) τήν αυτήν άποδοκιμασίαν 

επέδειξε καί ό 'Έφορος Ευπρεπής, δστις τοΰ διασήμου έκ Μυτιλήνης κι

θαρφδοϋ Φρύνιδος σκερπάνφ τάς δύο τών επτά χορδών έξέταμεν είπών: 

«μή κακούργει τήν μουσικήν». Έπί Παυσανίου ώς καί πρότερον έν τή 

Σκιάδι έγίνοντα αί έκκλησίαι τοΰ Δήμου, α?τινες αρχαιότατα, ώς εί

δομεν, εγίνοντο μεταξύ Κνακιώνος καί Βαβύκας. Ώνομάσθη δέ Σκιάς 

κατά τό Μ . Έτυμολογικόν, διότι ήτο μίμημα σκιαδίου ή οροφή και ήτο 

οίκος στρογγυλός. Καί καθ' Ήσύχιον Σκιάς «μίμημα σκηνής ώροφω-

μένης». 

«Προς δέ τή Σκιάδι οικοδόμημα έστι περιφερές, έν δέ αύτφ Διός 

καί Αφροδίτης αγάλματα έπίκλησιν Όλυμπίων. Τοΰτο Έπιμενίδην 

κατασκευάσαι λέγουσιν». Προς δυσμάς τής Σκιάδος καί τής δδοΰ 

προς βορράν καί είς ολίγων μέτρων άπόστασιν είναι τό περιφερές οικο

δόμημα- Τό οικοδόμημα τοΰτο έκτίσθη τφ 576 π. Χ. κατά συμβουλήν 

Έπιμενίδου τοΰ Κρητός καί είναι απέναντι καί προς δυσμάς τής Σχι-

(6) 'Άγις .Κεφ. 10. 
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αδος είς άπόσταοίν 30-40 μέτρων, δ'περ έχει διάμετρον 50 περίπου μέ

τρων καί πάχους τοίχον ενός καί ημίσεως μέτρου. Κατά πάσαν πιθα

νότητα τό οικοδόμημα τοΰτο έχρησίμευεν είς μουσικούς αγώνας, άφ' ου 

έν τή Σκιάδι εγίνοντο ήδη αί έκκλησίαι τοΰ δήμου, ϊσως δέ καί είς άλ

λας χρείας οί Σπαρτιάται τών αρχαιοτέρων καί νεωτέρων χρόνων έχρη-

σιμοποιουν τοΰτο εύρισκόμενον εις τό κέντρον εγγύτατα τής τε αγοράς 

καί τής Σκιάδος. 

Πλησίον δέ τού περιφερούς οικοδομήματος έ'κειτο ό τάφος τοΰ Κυ-

νορτου, τοϋ υίοΰ τοΰ Άμύκλα καί Κάστορος, έπ' αύτφ δέ καί ίερόν αύ

τοΰ. Πλησίον δέ τής Σκιάδος έδείκνυντ οί τάφοι "Ιδα καί Λυγκέως. 

Απέναντι δέ τοΰ αγάλματος τής Όλυμπίας Αφροδίτης, δ'περ άνεφέ-

ραμεν δτι έ'κειτο έπί τοΰ περιφεροΰς οικοδομήματος, ύπήρχεν ό ναός 

τής Κόρης Σωτείρας, ήτοι τής Περσεφόνης «ποιήσαι δέ τόν Θράκα 

Όρφέα λέγουσιν, οί δέ "Αβαριν άφικόμενον έξ 'ΐπερβορίων» (3,13,2). 

Καί σήμερον δέ τό μέρος τοΰτο καλείται Σωτείρα καί κατά παράδοσιν 

λέγεται δτι έχεί έκτίσθη ύπό τοΰ Αγίου Νίκωνος ό ναός τοΰ Σωτ%ος. 

Μετά τόν ναόν τής Κόρης Σωτείρας έπεσκέφθη ό Παυσανίας ναόν τοΰ 

Καρνείου Απόλλωνος δν έπωνόμαζον οίκέτην. Ούχι δέ μακράν τοΰ 

"Καρνείου Απόλλωνος υπήρχε τό άγαλμα τοΰ Άφεταίου Άπόλλω-

νος (7). 

Είναι δέ φανερόν δ'τι ή οδός Σκιάδος έ'βαινε προς βορράν μεταξύ 

Σκιάδος καί περιφερούς οι'κοδομ-ήματος, πρό δέ τοΰ ναοΰ τής Κόρης 

Σωτείρας έκλινε προς ανατολάς καί έφθανε μέχρι τής ανατολικής 

πύλης τοϋ περιβόλου (σιδηρόπορτα), ήτις τγε μέχρι Βαβύκας χαί τών 

βορείων δήμων διερχόμενη εγγύς τής αρχαίας αγοράς. 

Μετά δέ τό άγαλμα τοΰ Άφεταίου ό Παυσανίας αναφέρει τήν. 

άρχαίαν άγοράν. «"Εστι δέ τι χωρίον έχον τάς στοάς έν τετραγώνφ 

τω σχήματι, ένθα σφίσιν έπιπράσχετο ό ρώπος τό άρχαίον. Προς τούτφ 

Διός Άμ.βουλίου καί Αθηνάς Άμβουλίας έστι βωμός καί Διοσκούρων 

καί τούτων Άμβουλίων». Κατά τόν 8 Τ Ε Ι Ν σελ. ̂ Ι τό έπώνυμον τών 

(7) Σημ.—"Οσα 'δέ γράφει δ Παυσανίας τόσον περί τοΰ Καρνείου "Απόλλωνος όσον 

καί περί τοΰ "Αφεταίου "Απόλλωνος είναι μυθώδη και ανάξια Ιάναγραφής· διότι στερούν

ται παντάπασιν Ιστορικής αληθείας, καθ' δσον οδτε Ιμάντις Κριός ύπήρξεν ΙπΙ τής οΐ-

χίας τοΰ όποιου εκείτο τό δγαλιχα αΰτοΰ, οΰτε αγώνες δρόμου εγένοντο μεταξύ τών μνη

στήρων τής Πηνελόπης, άφ' οΰ πρό τών Δωριέων Σπάρτη έκεΐ δέν ΰπηρχεν. "Επίσης 

δσα γράφει ό Νεστορίδης έν τή τοπογραφίςι σελ. 49 αναφερών καΐ τάς γνώμας τοδ 

Ληκίου καΐ Κουρτίου ώς καΐ τοΰ Μπουρσιάν καΐ Στέϊν καΐ τών επιχειρημάτων του περί 

τής όδοΰ Σκιάδος δέν στηρίζονται έπΙ πραγματικών δεδομένων. 
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άμβουλίων δεικνύει δτι έν τή παρά τήν άρχαίαν άγοράν στοά εγίνοντο 

πολιτικαί συζητήσεις καί οί Άμβούλιοι ήσαν προστάται τών συνελεύ-

σεο)ν καί πιθανώς τής γερουσίας. "Οτι δέ οί βωμοί τοϋ Διός Άμδου-

λίου καί Αθηνάς ,Αμβουλίας ήσαν λείψανα τού ναοΰ τοΰ Έλλανίου 

Διός καί τής Έλλανίας Αθηνάς, τόν οποίον ί'δρυσεν ό Λυκοϋργος (8). 

Ή αγορά αύτη ττο ή αρχαιότατη, ήν οί Σπαρτιάται έχρησιμοποί-

ουν μέχρι τής ιδρύσεως τής νέας αγοράς. Ό Παυσανίας λέγει δ'τι έπι-

πράσκετο έκεΐ ό ρώπος τό άρχαίον. Ρώπον δέ έ'λεγον τά ευτελή πράγ

ματα καί εμπορεύματα καί ρωπικά τά ευτελή χαί ούδενός άξια, «ήγουν 

μίγματα, χρώματα, δ'σα ζωγράφοις, βαφεϋσι, Ίμυρεψοίς χρησιμεύει» 

καί ρωπικά ώνια (ψιλικά) «έπί τών ευτελών καί πολλού πιπρασκομέ-

νων». Ρωπογράφοι δέ έκαλοΰντο οί ζωγραφούντες ευτελή αντικείμενα 

κοινής χρήσεως. Τοιαύτα ήσαν ό'ψα, άγρεύματα, όπώραι, τραγάλια, 

εδέσματα, καλούμενα γενικώς ξένια. 

«Άπαντικρύ δέ (τής αγοράς) ή τε ονομαζόμενη Κολώνα καί Διο

νύσου Κολωνάτα ναός». Κολώνα δέ είναι ό απέναντι λόφος δεξιά τής 

σιδηροπόρτας καί έπ' αύτοΰ έ'κειτο ό Διονύσου ναός, δι' δ καί Κολωνά-

τας Διόνυσος έκαλείτο. 

Πλησίον δέ αύτοϋ υπήρχε τέμενος ήρωός τίνος, δ'στις έγένετο ήγε

μών τής όδοϋ τής είς Σπάρτην τφ Διονύσφ, είς τόν οποίον ήρωα αί 

ίέρειαι τοϋ Διονύσου, Διονυσιάδες έ'θυον πρότερον ή είς τόν Διόνυσον. 

Πλησίον δέ τοϋ ναοΰ τοΰ Διονύσου ύπήρχεν ίερόν Διός Εύανέμου καί 

δεξιά τούτου ήρφον Πλευρώνος. Ού μακράν δέ τοΰ ηρώου τούτου υπάρ

χει λόφος χαί έπί τούτου ναός Άργείας "Ηρας. Προφανώς δέ ό λόφος 

ούτος είναι ό αντικρύ τοΰ λόφου Κολώνα προς βορράν. Πλησίον δέ τού

του άλλο ίερόν "Ηρας ύπερχειρίας, τό οποίον έποιήθη κατά μαντείαν, 

διότι ό Ευρώτας κατέκλυζε πολύ τής χώρας τών Σπαρτιατών καί πα

ρά τω ίερφ τούτφ υπήρχε ξύλινον άγαλμα ξόανον, Αφροδίτης "Ηρας, 

είς τήν οποίαν αί μητέρες έθυσίαζον κατά συνήθειαν, οσάκις αί θυγα

τέρες αυτών τιρχοντο εις γάμον. Τού δέ λόφου κατά τήν είς δεξιάν 

όδόν Έτοιμοκλέους έστιν είκών, δ'στις ώς καί ό πατήρ αύτοΰ Ίππο-

σθένης ήσαν Όλυμπιονίκαι καί αμφότεροι μέν είχον νική

σει ένδεκα Όλυμπιαχάς νίκας, ό δέ υίός Έτοιμοκλής έσχε μίαν περισ

σότεραν τοΰ πατρός. 

(8) Π λ. Λυκ, 20,6). 
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Πορεία. δί«, της όδοΰ 2<>ι&άδος 

^^1 

1) Ή Σκιάς. 2) Τό περι

φερές οίκοδόμηιμα κί̂ Ι αγάλ

ματα Διός καΐ Αφροδίτης. 

3) Τάφος Κυνόρτα. 4) Μνή

μα καΐ ΪΛ' αύτφ ίερόν Κά

στορος Διοσκοΰρου. 5) Ναός 

Κόρης Σωτείρας. 6) Ναός 

Απόλλωνος Καρνείου. 7) 

"Αγαλμα Απόλλωνος Άφε

ταίου. 8) Αρχαία αγορά. 9) 

Λόφος καΐ ναός Διονύσου 

Κολωνάτα. 10) "Αγαλμα η-

ρωος ανωνύμου. 11) Ίερόν 

Διός Εύανέμου. 12) Ήρφον 

Πλευιρώνος. 13) Λόφος καΐ 

ναός "Ηρας 'Αργείας. 14) 

Ναός "Ήρας ύπερχειρίας. 

1ι5) "Αγαλμα "Αφροδίτης 

Ήρας. 16) "Αγαλμα "Εΐοι-

μοκλέους. 17) Νέα αγορά. 

18) Όδός Σκιάς. 

Άίτο τ^ς άγορας πρ6ς τους τάφους τών Αίγιδών 

Μετά τήν έπίσκεψιν τής όδοΰ Σκιάδος έπανελθών ό Παυσανίας 

αύθις είς τήν άγοράν έπορεύθη τήν προς βορράν τής αγοράς όδόν τήν 

άγουσαν προς τά δυτικά αυτής· «Έκ δέ τής αγοράς προς ήλιον ίόντι 

ουομενον τάφος κενός Βρασίδα τφ Τέλιδος πεποίηται, απέχει δέ ού 

πολύ τοΰ τάφου τό θέατρον λίθου λευκοΰ θέας άξιον. Τοΰ θεάτρου δέ 

άπ' αντικρύ Παυσανίου τοΰ Πλαταιέων ήγησαμένου μνήμα έστι, τό 

δέ έτερον Λεωνίδου καί λόγοις κατ' έ'τος εκαστον έπ' αύτοίς λέγουσι 

καί τιθέασιν αγώνα, έν φ πλην Σπαρτιατών άλλφ γε ούκ έστιν άγωνί-

ζεσθαι, τά δέ οστά τοΰ Λεωνίδου τεσσαράκοντα έ'τεσιν ύστερον άνελο-

μένου έκ Θερμοπυλών τοΰ Παυσανίου. κείται δέ καί στήλη πατρόθεν 

τά ονόματα έχουσα, οί προς Μήδους τόν αγώνα έν Θερμοπύλαις ύπέ-

μειναν». 

Τό θέατρον ήτο μετά τό τών Αθηνών καί τής Μεγάλης πόλεο̂ ς, 

ώς εϊπομεν, τό μεγαλύτερον τών έν Ελλάδι, περί τής χωρητιχότητος 

τοΰ οποίου ώμιλήσαμεν, ήτο δέ έχ λίθου λευκοΰ καί παρείχε θαυμασίαν 

θέαν «θέας άξιον». Αί άνασκαφαί δέ αί τελευταίαι απέδειξαν δ'τι δια

σώζεται ή ορχήστρα είς βάθος πολλών μέτρων ώς καί ή κατωτάτη σει

ρά τών εδωλίων, διαφυγοΰσαι τήν καταστροφήν καί δ'τι εκεί απέναντι 
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ήσαν τά μνημεία τοΰ Παυσανίου καί Λεωνίδου, ώς καί ή στήλη, περ\ 

ών ανωτέρω αναφέρει ό Παυσανίας, διότι ευρέθησαν παρά το θέατρον 

έπιγραφαί άναθηματικαί τών νικητών καί τών προς τιμήν τού Λεωνί

δου τελουμένων αγώνων. 

Προχωρών έκ τοΰ θεάτρου ό Παυσανίας συνήντησε τήν πλατείαν 

τοΰ Θεομηλίδα, πλησίον τής οποίας ήσαν οί τάφοι τών Άγιαδών ή 

Άγιδών βασιλέων, ήτοι τών καταγόμενων έκ τοΰ οϊκαυ τών Άγιδών 

καί πλησίον ήτο ή λέσχη τών Κροτανών, έν ή συνήρχοντο οί Κροτανοί, 

οϊτινες ήσαν μοίρα τών Πιτανατών, ήτοι οί γέροντες τής φυλής ή κώ

μης Πιτάνης συνήρχοντο όπως διέρχωνται τάς ώρας έπαινοΰντες μεν 

τά καλά, ψέγοντες δέ τά κακά «μετά παιδιάς καί γέλωτος ελαφρώς 

υποφέροντες είς νουθεσίαν καί διόρθωσιν». (9). 

Έντεΰθεν κλίνας δεξιά έπεσκέφθη τά προς τό Β. Δ. τής Ακροπό

λεως έν τή κοιλάδι μεταξύ αυτής καί τού Άλπίου ευρισκόμενα οικο

δομήματα καί μνημεία. Κατά τήν άπόκλισιν λοιπόν ταύτην ευρεν ού 

μακράν τής Λέσχης ναόν Ασκληπιού, έν Άγιαδών καλούμενον, και 

περαιτέρω μνήμα ήρωος Ταινάρου, έξ ου λέγουσιν οτι ώνομάσθη καί το 

άκρωτήριον Ταίναρον. 'Τπήρχον δέ πορρωτέρω χαί ίερόν Ποσειδώνος 

Ίπποχουρίου καί Αρτέμιδος Αίγινέας. Έντεΰθεν ό Παυσανίας θέλων 

νά έπιστρέψη προς τήν Λέσχην 'ίνα συνεχίση τήν προς τόν Βρόμον πο

ρείαν του έπεσκέφθη τό Ίερόν τής 'Ισσώρας Αρτέμιδος, δπερ πιθανο)-

τατον είναι δτι είναι ό ύπό τών συγγραφέων αναφερόμενος λόφος 'Ισώ-

ριον. άλλως πρέπει νά τοποθετήσωμεν τό Ίερόν πλησίον τής Λέσχης, 

διότι ή θέσις αύτη είναι μάλλον σύμφωνος προς τήν έ'χφρασιν τοΰ Παυ

σανίου «έπανελθοΰσι δέ όπίσω προς τήν Λέσχην έστιν Αρτέμιδος 

Ίσσώρας Ίερόν». Πλησιέστατα δέ προς τά μνήματα τών Αίγιαδών 

εύρε στήλην, έπί τής οποίας τσαν γεγραμμέναι αί νίκαι τοΰ Όλυμπιο

νίκου Χιόνιδος, ό οποίος Λακεδαιμόνιος ων ένίκησε καί άλλας νίκας 

καί Όλυμπιακάς, έξ ών επτά εγένοντο νίκαι Όλυμπιακαί, τέσσαρες 

μέν σταδίου, διαύλου δέ αί τρείς. Μετά τοΰτο έπεσκέφθη τό ίερόν τής 

Θέτιδος καί τής χθονίας Δήμητρος, έ'τι δέ τό ίερόν τοϋ Αιγυπτίου Σα-

ράπιδος, τό νεώτατον τών έν Σπάρτη ιερών, καί τό τοΰ 'Ολυμπίου 

Διός. 

(9) Πλ. Λυκ. 20,25. 
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'4ΐ<ΓίΛ· 

1) Ή αγορά. 2) 

Ό τάφος Βρασί

δου. 8) Τό Φέατρον 

4) Παυσανίου μνή

μα. 5) Λεωνίδου 

ιμνημα. 6) Στήλη 

τών ιέν Θερμοπύ

λαις πεσόντων. 7) 

Πλατεία θεομηλί-

δου. 8) Τάφος ΑΙ-

γιδών. 9) Λέσχη 

Κροτανών. 10) "Α

σκληπιού ναός. 11) 

Παυσανίου μνήμα. 

12) "Ιερόν Ποσει

δώνος. 13) "Ιερόν 

"Αρτέμιδος. 14) Ί

ερόν "Αρτέμιδος 

Ίσσώρας. 15) Στή

λη Χιονίδος. 16) Ί

ερόν Θέτιδος. 17) 

Ίερόν χθονίας Δή

μητρος. 18) 'ίερόν 

ΑΙγυπτίου Σαράπι-

δος. Πορε£(χ ά«5 το\1 τάφου τών Αίγεδών ηρος τϊ»ν δρόμ-ον 

Πορευόμενος δέ ό Παυσανίας άπό τοϋ τάφου τών Άγιδών προς 

τόν Δρόμον ευρεν έν αριστερά μνήμα Εύμήδους, δ'στις ήτο καί ούτος 

υίός τού Ίπποκόωντος, έτι δέ καί άγαλμα άρχαίον Ηρακλέους, είς 

τό οποίον έθυσίαζον οι σφαιρείς, δηλαδή οί πρεσβύτεροι τών Έφη

βων και μετά ταΰτα εφθασεν εις τόν Δρόμον «ένθα καί έφ' ημών έτι 

τοίς νέοις δρόμου μελέτη,καθέστηκε». "Ητοι τόπος ευρύς έν ψ εγίνον

το ασκήσεις καί αγώνες δρόμου καί έν φ ύπΊ\ρχ^>ν δύο γυμνάσια, έξ ων 

τό μέν έν άρχαίον, τό οποίον χατά τόν μέγαν σεισμών του 466 π. Χ. 

έπεσε καί συνέθαψε πάντας τους γυμναζομένους εφήβους, πλην τών 

νεωτέρων, οΐτινες ίδόντες λαγών ώσπερ ήσαν άληλιμμενοι μετά παιοι-

άς έδίωκον αυτόν καί ούτως έσώθησαν (10) καί έπ' αύτοΰ έκτίσθη 

έ'τερον, τό δέ δεύτερον γυμνάσιον έκτίσθη ύπο τοΰ Σπαρτιάτου Γαΐου 

Ιουλίου Εύρυκλέους χατά τους χρόνους του Καίσαρος Αύγουστου. 

Είναι δέ ή ιδρυσις τοΰ δευτέρου γυμνασίου τεκμήριον καί τοΰτο τής 

αυξήσεως τοΰ πληθυσμοΰ τής Σπάρτης, ώς εϊπομεν, κατά τους ρωμα-

ίχούς χρόνους. Εντός δέ τοΰ Δρόμου καί εγγύς τοΰ αγάλματος του 

(10) Πλ. Κ(ιιρ>\ 1β,5, 
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Ηρακλέους ύπήρχεν οικία τότε ίδιώτου· ή ευπιστία δ'μως τοΰ Παυσα

νίου παραδέχεται δτι τό άρχαίον ήτο τοΰ Μενελάου. Προχωρών δέ άπό 

τοΰ Δρόμου εύρε τά ιερά τών Διοσκούρων, τών χαρίτων, τής Εύλειθυίας, 

τού Απόλλωνος Καρνείου καί τής Αρτέμιδος ήγεμόνης· Έ ν 

δεξιςί δέ τοΰ Δρόμου ήτο το ίερόν τοΰ Ασκληπιού Άγνίτου, διότι 

τό ξόανον άγαλμα αύτοΰ ήτο έξ άγνου, ήτις άγνος είναι λύγος καί αυ

τή όμοί'α προς τήν Ράμνον. Πλησίον δέ τοΰ ρηθέντος ίεροΰ Ϊστατο 

τρόπαιον ύπό τοΰ Πολυδεύκους ιδρυθέν διά τήν νίκην τοΰ Λυγκέως. 

Έ ν τή αρχή δέ τοΰ Δρόμου ήσαν αγάλματα Διοσκούρων Αφετηριών 

καί όλίγον πορρωτέρω ήρφον "Λλκωνος, παιδός Ίπποκόωντος, πλη

σίον δέ ίερόν Ποσειδώνος επονομαζομένου ^οματίτου, δηλ. τοΰ φύλα-

κος καί προστάτου τοΰ οϊκου. Ό Παυσανίας αμέσως κάμνει μνείαν τοΰ 

Πλατανιστά καί δύναται τις ασφαλώς νά συμπεράνη δ'τι ού μακράν 

τοΰ Δρόμου ήτο. «Καί χωρίον Πλατανιστάς έστιν άπό τών δένδρων, 

άς δέ ύψηλαί καί συνεχείς περί αυτό αί πλάτανοι πεφύκασι. Αυτό δέ 

τό χωρίον έ'νθα τοίς έφήβοις μάχεσθαι καθέστηκε, κύκλφ μέν εύριπος 

περιέχει κατά ταύτα καί εί νήσον 'θάλασσα, έ'σοδοι δέ έπί γεφυρών είσι, 

γεφυρών δέ έφ' έκατέρα τή μέν έστιν άγαλμα Ηρακλέους, τή δέ Λυ

κούργου· νόμους δέ εϊς τε τήν άλλην πολιτείαν καί είς τήν μάχην τών 

Έφηβων έ'θηκεν ό Λυκοΰργος». "Ητοι ό Πλατανιστάς περιεβάλλετο 

ύπό τάφρου, ή οποία ήτο πλήρης ύΒοτος ώστε ώμοίαζεν ή πλατεία 

ώς νήσος. Ή δέ εϊσοΒος έγίνετο διά δύο γεφυρών, έπί τής μιας τών 

οποίων ύπήρχεν άγαλμα Ηρακλέους, έπί δέ τής ετέρας Λυκούργου τοΰ 

νομοθέτου, Οστις έ'θηκε καί τόν νόμον περί τής έν τώ Πλατανιστά γινο

μένης μάχης μεταξύ τών Έφηβων. Οί δέ έφηβοι έ'πραττον ώς εξής: 

"Εθυον πρό τής μάχης είς τό Φοιβαίον, τό όποιον ττο εξω τής πόλεοχ, 

ούχι πολύ άπέχον τής Θεράπνης, ήτοι ήτο παρά τήν στιμερον Κάλογω-

νιάν. Ένταϋθα οί νέοι διαιρούμενοι είς δύο μοίρας έ'θυον έκατέραμοίρα 

σκύλακα κυνός τόν Ένυάλιον. Κατά δέ τήν θυσίαν συνέβαλλον ήμερους 

κάπρους καί οποίας μοίρας ό κάπρος ένίκα, αΰτη ή μοίρα νά νικςί καί 

έν τω Πλατανιστςϊ ώς έπί τό πλείστον συνέβαινε. Τήν δέ έπιοΰσαν όλί

γον πρό τής μεσημβρίας άφ' ού προηγουμένως έ'θυον καί είς τό ίερόν 

τοϋ Άχιλλέως είσήρχοντο διά τών γεφυρών είς τόν Πλατανιστάν. 

Πρώτη δέ μοίρα, είσήρχετο είς τόν Πλατανιστάν εκείνης τής οποίας 

ό κλήρος έξήρχετο πρώτος έν τή κληρώσει, τή γινομένη έν τή προηγου

μένη νυκτί. Μάχονται δέ άνά είς προς ένα καί διά τών χειρών καί διά 

τών ποδών, πύξ καί λάξ, δάκνουσι δέ καί τους οφθαλμούς άντορύσ-

σουσιν Αθρόοι δέ πίπτουσι βιαίως καί είς τό ύδωρ ώθοΰσιν αλλήλους. 
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Πλησίον δέ τοΰ Πλατανιστά υπήρχε και Κυνίσκας ήρφον τής θυγα

τρός τοΰ Αρχιδάμου καί αδελφής τοΰ Αγησιλάου, ήτις πρώτη τών 

γυναικών ίπποτρόφησε χαί πρώτη ένίκησε δι' άρματος, χαί άρμα έχ 

χαλχοΰ καί είκών αυτής, έ'ργον Άπελλοΰ ύπήρχεν έν Όλυμπία. Επί

σης πλησίον τοΰ Πλατανιστά υπήρχε στοά καί όπισθεν ταύτης ήρφα, 

τό μέν Αλκίμου, τό δέ Έναραιφόρου, ού μακράν δέ τούτου τό τοΰ Δορ-

κέως καί πλησίον τούτου τό τοΰ Σεβροΰ. Άπό δέ τοΰ Δορκέως χαί ή 

πλησίον Κρήνη έχαλείτο Δορχεία. Ούτοι δέ έλέγετο δ'τι ήσαν παίδες 

τοΰ 'ίπποκόοντος. Άπό τοΰ Σεβροΰ δέ ώνομάσθη χαί ή πλησίον πλα

τεία Σέβριον. Έ ν δεξιά δέ τοΰ Σε'βρίου υπήρχε μνήμα τοΰ ποιητοΰ Αλ

κμάνος καί ίερόν τής Ελένης χαί περαιτέρω προς τό τείχος ίερόν τοΰ 

Ηρακλέους μετ' αγάλματος ώπλισμένου, διά τήν προς τόν Ίπποκό

οντα καί τους παίδάς του μάχην. 

Μετά τήν έπίσκεψιν τοΰ Πλατανιστά καί τών πλησίον αύτοΰ, 

τόν οποίον βέβαια δέν πρέπει νά ύποθέσωμεν δ'τι ήτο μακράν τού Δρό

μου, ό Παυσανίας έπανήλθεν είς τόν Δρόμον ί'να έπισκεφθή τους να

ούς, οϊτινες ύπήρχον είς τάς ατραπούς, τάς οποίας συνήντα τις άπό 

τοΰ Δρόμου προς άνατολά πορευόμενος καί άρχε3;αι ούτως: Ίόντι δέ 

έκ τού Δρόμου προς άνίσχοντα ήλιον ατραπός έστιν έν δεξιά καί Αθη

νάς αξιοποίνου καλούμενης Ίερόν. "Εστι δέ καί άλλο Ίερόν Αθηνάς 

ίόντι έτέραν όδόν άπό τοΰ Δρόμου». Τό δεύτερον τοΰτο ίερόν τής Αθη

νάς ίδρύθη ύπό τοΰ Θήρα δ'τε έστελλεν άποικίαν είς τήν ντισον, ήτις 

άπό τούτου ώνομάσθη Θήρα, έν φ πρότερον ώνομάζετο Καλλίστη. 

Πλησίον δέ υπήρχε ναός Ίπποσθένους καί άπαντικρύ τοΰ ναοΰ άγαλμα 

άρχαίον τοΰ 'Έινναλίου έχον πέδας, ήτοι δεσμά διά νά μή έγκαταλείπη 

ποτέ ό θεός τοϋ πολέμου τήν Σπάρτην χαί νά ύπερισχύη αΰτη έν 

πολέμοις, δ'πως οί Αθηναίοι παρίστων τήν νίκην άπτερον ϊνα μή φεύγη 

αύτη έξ Αθηνών. 

Εντεύθεν ό Παυσανίας επισκέπτεται τήν Ποικίλην Λέσχην χο* 

ρις νά άναφέρη προς ποίαν διεύθυνσιν και είς ποιαν περίπου άπόστασιν, 

φαίνεται δ'μως δ'τι ήτο πλησίον προς τό θέατρον καί τήν άγοράν έκ τών 

περαιτέρω επισκέψεων του καί άρχεται ούτως: «Έν Σπάρτη δέ Λέσχη 

τε έστι καλούμενη ποικίλη καί ήρωα προς αυτή, Κάδμου τοϋ Άγήνο-

ρος, τών τε απογόνων Οίολύκου τοΰ Θήρα· ποιήσαι δέ τά ήρωα λέγουσι 

Μαίσιν καί Λαίαν τε καί Εύρώπαν, είναι δέ αυτούς Τραίου παίδας του 

Αίγέως. Έπδοίησαν καί τό Ήρφον Άμφιλόχφ, οτι σφίσιν ό πρόγονος 

Τισσαμενός μητρός ήν Δημανάσσης αδελφής Άμφιλόχου». 

Ποικίλη Λέσχη ώνομάσθη ή διότι ήτο κεκοσμημένη διά γραφών 
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καί εικόνων, ώς ή ποικίλη λέσχη τών Αθηνών, ή διότι 

είχεν αύτη κατασκευασθή έκ μαρμάρου ποικιλοχρόου, έχρησί

μευε δέ, ώς καί ή λέσχη τών Κροτανών, διά τάς συνελεύσεις, 

έν αύτη φυλής τίνος τών Σπαρτιατών καί βεβαίως ίδρύθη μετά τόν 

Πελοποννησιακόν πόλεμον ώς καί άλλα πολλά δημόσια οικοδομήματα 

τότε καί βραδύτερον σύν τή προόδφ τοϋ μεγαλείου τής Σπάρτης καί 

τών τεχνών, καλλιτεχνικά έργα, τά οποία έπί Θουκυδίδου δέν ύπήρχον 

καί διά τοΰτο ούτος (1,10) εκφέρει περί τής Σπάρτης τήν έσφαλμένην 

έκείνην γνώμην. Τά νϋν δέ σφζόμενα λείψανα τά νομιζόμενα ώς τάφος 

τοΰ Λεωνίδου ύπό τού λαού, ό μέν Κομνηνός νομίζει δτι άνήκουσιν 

είς ήρφον τοΰ Βρασίδου, ό δέ 8ΤΕΙΝ είς τους Αίγείδας, ό δέ Νεστορί

δης συμπεραίνει δ'τι πρόκειται περί τού ανωτέρω μνημονευομένου ύπό 

τού Παυσανίου ηρώου τοΰ Άμφιλόχου (11). Τό τελευταίον τοΰτο 

προσεγγίζει μάλλον προς τήν άλήθειαν καί καθ' ήμετέραν γνώμην. 

Ά λ λ α τοΰτο θά βεβαιωθή μόνον άν γίνωσιν άνασκαφαί εύρείαι είς τους 

πέριξ χώρους αρχαιοτήτων. 

Μετά δέ τήν Ποικίλην Λέσχην επισκέπτεται ό Παυσανίας τό 

ίερόν τής Αίγοφάγου "Ηρας, δ'περ ίδρυσε τή θεςΐ ό Ίΐρακλής καί έ'θυ-

σεν αύτη αίγα, δ'ταν έπολέμει προς Ίπποκόοντα καί τους υιούς τού

του, δι' δ καί ώνόμασεν αυτήν αίγοφάγον. Μόνοι δέ τών Ελλήνων οί 

Σπαρτιάται τήν "Ηραν έπωνομάζουσιν Αίγοφάγον καί αίγας αύτη 

θύουσιν. 

Ουχί μακράν δέ τοΰ θεάτρου υπήρχε τό ίερόν Ποσειδώνος Γενεθλί

ου καί ήρφα Κλεοδαίου καί Οίβάλου. Μετά τοΰτο επισκέπτεται τό 

Άσκληπιείον, ήτοι τόν ναόν τοϋ Άσκληπιοΰ, δ'στις ήτο ό επιφανέστα

τος τών Ασκληπιείων καί παρά τά Βοώνητα, τά οποία, ώς εϊδομεν, 

ήτο έπί τής Άφεταΐδος όδοϋ έν δεξιά καί πρώτον οικοδόμημα έκτος τής 

αγοράς κατά τά δεξιά τής Άφεταΐδος. "Ωστε ή πορεία τοϋ Παυσα

νίου μ,ετά τήν έπίσκεψιν τών Ιερών τής Αθηνάς έγένετο προς ανα

τολάς καί έ'φθασε πλησίον τοϋ Θεάτρου καί τών Βοωνήτων, Οπου πλη

σίον ττο τό Άσκληπιείον προς τό άνατολικόν τής όδοϋ αντικαταστα

θέντος ύπό τού χριστιανικού ναοΰ τοΰ Αγίου Νικολάου, έν αριστερά 

δέ ήτο τό ήρφον Τηλέκλου. 

(11) Σελ. 70 Νεστορίδου τοπογρ. Σπας; 
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αορεία ά«ί^ τοΰ /:λδόμου ηρ5ς άνίσχοντα ίίλιον 

Μ 
α 
ι3 

α 
1% 

α 

α </% "ί-

1. Δρόμος.—2. Ίερόν 'Α-

Φηνάς 'ΑξιοποίΎου.—3. Ί

ερόν Ετερον "Αθηνάς.—4. 

Ναός Ίπποσθένους.—δ. "Α

γαλμα Ένυαλίου.—6. Λέ

σχη ποικίλη.—7. 8. 9. Ή 

ρφα Κάδμου, Οίολύκου, ΑΙ-

γέως.—10. Ήρφον "Αμφι

λόχου.—11. Ίερόν Ήρας 

_^^^ ΙΓ Α.ϊίνοφάφου.—12. Ί^ρόν Πο

σειδώνος^—13. 14. Ήρφα 

Κλεοδαίου καΐ Οίβάλου.— 

15. "Ασκληπιείον.—16. Βο

ώνητα.—17. Θέατρον.—18. 

Άγορι^. 

-α 

Ιίορείίχ ?τρος τϊ>ν λόφον τής '/ί̂ φροδίτνις ΙλΧορφοος και πρ6ς 

τας ΧΙύλας 

Έξακολουθών προς ανατολάς τήν πορείαν του ό Παυσανίας έ'φθα

σεν είς λόφον ού μέγαν, δ'στις είναι ό απέναντι τοΰ ληνοΰ Κορφιωτάκη 

καί παρά τό άριστερόν τής όδοϋ τής έκ Ττριπόλεως είς Σπάρτην άγού

σης. Έπί τούτου δέ υπήρχε καί ναός αρχαίος καί Αφροδίτης ξύλινον 

άγαλμα ώπλισμένης, καλούμενης Αφροδίτης Μορφούς. '̂ Ητο δέ ό 

ναός ούτος έξ όσων έγνώρισεν ό Παυσανίας διώροφος καί έπί μέν τής 

πρώτης ώροφής ΐστατο άγαλμα ξύλινον (ξόανον) Αφροδίτης ώπλι-

σμένης, έπί δέ τής δευτέρας οροφής επίσης ξόανον Αφροδίτης Μορ

φούς καθήμενης· Ώνομάσθη δέ Μορφώ ή Αφροδίτη ώς παρέχουσα 

τήν ωραιότητα έκάθητο δέ φέρουσα καλύπτραν καί δεσμούς είς 

τους πόδας. Καί ή μέν καλύπτρα ύπεδήλου τήν προς τους άνδρας 

όφειλομένην αιδώ τών γυναικών, αί δέ πέδαι τών ποδών, τήν προς 

τους άνδρας σταθεράν πίστιν αυτών. Έμυθολόγουν δέ δ'τι δ Τυνδάρεως 

δήθεν περιέθηκε τάς πέδας. 

«Πλησίον δέ Ίλαείρας καί Φοίβης εστίν ίερον ό δέ ποιήσας τά έ'πη 

τά Κύπρια θυγατέρας αύτάς Απόλλωνος φησιν είναι, κόραι δέ Ιερών 

ται σφίσι παρθένοι καλούμεναι κατά ταύτα ταίς θεαίς καί αύται λευ-

κιππίδες». Έν τώ ναφ τούτφ έκρεματο άπο τοϋ ορόφου ώόν περιβεβλη-

μένον διά ταινιών, τό οποίον μυθολογείται δτι ητο τό ώόν εκείνο τό 

όποιον έτεκεν ή Λήδα έκ τοϋ Διός μεταμορφωθέντος είς κύκνον. Τπήρ-
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χε δέ καί οίκημα, δ'περ έχαλείτο Χιτών ώνομασθέν ούτω διότι έν αύτφ 

αί γυναίκες ύφαινον κατ' έ'τος τόν χιτώνα τοϋ έν Άμύκλαις Απόλλω

νος. Πλησίον δέ τού Χιτώνος ύπήρχεν οΊχίο ανήκουσα είς τόν Σπαρ

τιάτην Φορμίωνα, έν ή έμυθολογείτο δ'τι κατώκησαν τό πάλαι δήθεν 

οί Διόσκουροι. 

«Ίόντι δέ ώς έπί τάς πύλας άπό τοϋ Χιτώνος Χείλωνός έστιν 

ήρφον τού σοφοΰ ονομαζόμενου». Έ κ τοϋ Χιτώνος στραφείς Β. Α. κα

τά τήν όδόν τήν άγουσαν έπί τής πύλης τής Βαβύχας έπεσκέφθη τό 

ανωτέρω ήρφον τοϋ σοφοΰ Χείλωνος καί περαιτέρω τόν ναόν τοΰ Λυ

κούργου, είς τόν οποίον ώς θεόν κατεσκεύασαν ίερόν. Καί όπισθεν μέν 

τοϋ ναοΰ τοΰ Λυκούργου ήτο τάφος τοΰ παιδός Εύκόσμου, πλησίον δέ 

τοΰ βωμού ήσαν καί οί τάφοι τών διδύμων αδελφών Λαθρίας καί Αλε

ξάνδρας, θυγατέρων Θερσάνδρου καί συζύγων τού Προκλέους καί Εύ

ρυσθέως διδύμων καί τούτων τών τοϋ Αριστοδήμου. Άπαντικρύ δέ 

τοΰ ναοΰ τού Λυκούργου ήσαν οί τάφοι τοϋ Θεοπόμπου, υίοΰ τοϋ Νι-

κάνδρου καί τοΰ Εύρυβιάδου τού στρατηγήσαντος έν Άρτεμισίφ καί 

Σαλαμίνι· πλησίον δέ τοϋ Άστραβάκου καλούμενον ήρώον. Προχωρ-ησα;, 

Β. Α. ό Παυσανίας έ'φθασεν είς τόν ναόν τής Όρθείας Αρτέμιδος. 

«Τό δέ χωρίον τό έπωνομαζόμενον Λιμναίον Όρθείας ίερόν έστιν 

Αρτέμιδος, τό δέ ξόανον εκείνο είναι λέγουσιν δ ποτέ Όρέστης καί 

Ιφιγένεια έκ τής Ταυρικής έκκλέπτουσιν, ές δέ τήν σφετέραν Λακε

δαιμόνιοι κομισθήναί φασιν 'Ορέστου καί ένταϋθα βασιλεύοντος». Ό 

ναός τής Όρθίας, ή Όρθείας ή Βορθείας καί Όρθοδοσίας Αρτέμιδος 

απεκαλύφθη έκ τών τελευταίων ανασκαφών καί δή καί ή κώμη Λίμναι 

καί Φυλή. Κατά Παυσανίαν τό άγαλμα ευρέθη ύπό Άστραβάκου καί 

τού Αλώπεκος, οϊτινες αμέσως παρεφρόνησαν, επειδή δέ ευρέθη μεταξύ 

λύγων, αϊτινες περιτυλιχθείσαι καί ύψο)θείσαι ήνώρθωσαν καί τό ξόανον 

διά τοΰτο δήθεν ώνομάσθη Όρθεία καί Λυγοδέσμα. 

Ά φ ' έτερου δέ εκ τών Σπαρτιατών οί Λιμνάται χαί Κυνοσουρείς 

καί οί έχ Μεσόας καί Πιτάνης θύοντες εις τήν "Αρτεμιν ήλθον είς 

διαφοράς καί άπό τής έ'ριδος ταύτης έϊφθασαν είς φόνους, άφ' ου δέ 

έφονεύθησαν πολλοΧ πλησίον τοϋ βωμού, τους λοιπούς έφθειρε νόσος 

καί προς παϋσιν αυτής ζητήσαντες έ'λαβον χρησμόν νά θυσιάζωσιν 

άνθρωπον διά κληρώσεως. "Οτι δέ τήν άνθρωποθυσίαν ταύτην ό Λυ

κοϋργος μετέβαλεν είς τάς μαστιγώσεις τών έφηβων μέχρις άφαιμά-

ξεως ώστε νά αίμάσση ό βωμός τής θεάς. Κατά δέ τήν μαστίγωσιν τών 

Έφηβων ή Ιέρεια φέρουσα τό ξόανον ϊσταται εγγύς, τό όποιον ητο έλα-

φοόν διά τήν σμικρότητα του, άν δ'μως οί μαστιγοΰντες ένεκα κάλλους 
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ή ένεκα αξιώματος εφήβου δέν έ'παιον ισχυρώς, τότε πλέον τό ξόανον 

έγίνετο είς τήν γυναίκα βαρύ χαί δέν ήδύνατο πλέον νά τό βαστάση 

καί κατεφέρετο κατά τών μαστιγούντων καί ίσχυρίζετο ότι έξ αιτίας 

των υποφέρει τήν πίεσιν τοΰ βάρους τοΰ ξοάνου. 

Ή λατρεία τής Αρτέμιδος άποβάσα εθνική έν Σπάρτη, 

άνεχομένη, ώς ή παράδοσις βεβαιοί, άνθρω'ποθυσίας άπςιδούσας 

ίπρός τό φιλάνθρωπον τοΰ "Ελληνος, είναι λατρεία ξενική. 

Ασιατική, έν ή θεοποιείται ή πανίσχυρος Φύσις και τό άτεγ-

κτον κράτος αυτής έπί τής ζωής. Οί "Ελληνες ώς καί οί Σπαρτιάται 

έλάτρευσαν τήν κυρίαρχον τών ζώων τήν «πότνιαν θηρών» ώς τήν 

ονομάζει ό "Ομηρος είς ύμνους καί τήν άπεικονίζουσι τά περισωθέντα 

μικρά αναθήματα τοΰ Ίεροΰ τής Όρθείας. Φέρεται δέ άγριωπός πτε

ρωτή θεά άσπλάγχνως άπό τοΰ λαιμού κρατούσα έν έκατέρα τή χει

ρί ή πτηνά ή σχήμνους λεόντων ή οφεις, συμβολίζουσα ούτω τό παν-

ίσχυρον κράτος της. Οί "Ελληνες δ'μως θά τήν ήμερώσωσι μετ' όλί

γον, θά τήν λατρεύσωσιν ώς άδελφήν τοΰ Απόλλωνος τοΰ Άρχηγέ-

του τών Μουσών, άγνήν παρθένον άεί, άρρενωπήν, ρεμβώδη, άρεσκομέ-

νην είς τήν μοναξίαν, έπιχαίρουσαν είς τό κυνήγιον καί είς τους χο

ρούς. Οί Σπαρτιάται δέ οί έν τφ τοιούτφ βίφ εύρίσκοντες καί θαυμά-

ζοντες τήν εύρωστίαν καί ύγείαν τήν συνέδεσαν μετά τοΰ Άσκληπιοΰ, 

τοΰ θεοΰ Ίατροΰ καί ώς εκείνον έκάλουν "Ορθειον ούτω καί αυτήν Όρ-

θείαν ίσως. Καί ό άγων δέ καρτερίας τοιαύτην δύναται νά δεχθή έρ

μηνείαν ίστορικήν. Έ ν δέ τοίς μετέπειτα μάλιστα χρόνοις τοίς μετά 

τοΰ αγώνος τούτου συνδεδμένοις, άλλοι όμοιοι ποικίλοι αγώνες τήν 

αυτήν εύνοοΰσιν έομηνείαν, αγώνες κυνηγίου μεταξύ παίδων καί 

έφηβων οί έν ταίς έπιγραφαίς αναφερόμενοι «κασσηρατόριν ή κατθη-

ρατόριν», δηλαδή καταθηρατόριον. Καί οί μουσικοί ύπό τό ό'νομα Μ φ α 

ήτοι Μοΰσα καί Κελία ήτοι ωδή μετά χαί άλλων γυμναστικών χαί 

μιμικών θεαμάτων, είς ά ϊσως χαί γυναίκες καί παρθένοι έλάμβανον 

μέρος, ώς τά σφζόμενα επιγραφικά χαί άλλα μνημεία έν τφ Μουσείφ 

τεκμηριοϋσι, μετέβαλον κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς ίδί(̂  χρόνους 

τήν αύστηράν λατρείαν είς εύφρόσυνον θεαματικήν έορτήν έμπρέπουσαν 

ουχί είς σκαιούς στρατιώτας, άλλ' είς άβροδιαίτους πλέον αστούς. Είς 

τήν τοιαύτην βεβαίως μεταβολήν οφείλεται καί ό μετασχηματισμός 

τοΰ πέριξ χώρου τοΰ Ίεροΰ είς μέγα κυκλοτερες θέατρον ρωμ.αϊκών χρό

νων 250 μ. Χ. 

Περί δέ τών αποτελεσμάτων τών γενομένων άπό 1 9 0 6 — 

1909 ανασκαφών έν τφ χώρφ τοΰ ναοΰ τής Όρθείας Αρτέμιδος δ 
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επιβλέπων 'Έφορος τών Αρχαιοτήτων Κος Κ. Ρωμαίος έγραψε κα

τά τό 1910 καί έδημοσίευσε τά εξής: « Ή σκαπάνη κατήλθε μέχρι 

τοϋ φυσικού εδάφους καί ό'χι μόνον τά κατά τους ναούς τών διαφόρων 

εποχών έξηρευνήθησαν λεπτομερώς, άλλα καί οί διάφοροι περίβολοι 

τοϋ τεμένους χαΧ ό λοιπός χώρος έξητάσθη μετ' ακριβείας. Έσαφηνί-

σθη δέ έν πολλοίς ή ίστορία τοΰ Ιεροΰ, αρχομένη άπό τοΰ 1000 περί

που π. Χ. καί καταλήγουσα, ϊνα εϊπωμεν στρογγύλον αριθμόν, είς τό 

έ'τος 400 μ· Χ. Άλλ' ϊνα σαφέστερον έκτεθώσι ταΰτα καί μετ' ασφα

λείας όδηγηθή ό επισκέπτης τοΰ χώρου είς τήν κατανόησιν τών πολύ

πλοκων καί δυσεξήγητων τοίχων καί τοιχαρίων, είναι ανάγκη τοΰτο 

μέν νά καταταχθώσι τά διάφορα κτίσματα είς διακεκριμένας έποχάς 

καί τάξεις, τοΰτο δέ ή άφήγησις νά είναι ακριβώς εποπτική. *Ας άνα-

βή λοιπόν μεθ' ημών ό φιλάρχαιος αναγνώστης έπί τοΰ υψηλότερου καί 

κεντρικωτέρου μέρους τοΰ Ολου έρειπιώνος,όπερ είναι ή ανατολική προς 

τον Εύρώταν βλέπουσα πλευρά τοΰ ναοΰ τής Όρθείας Αρτέμιδος. Πέν

τε είναι κυρίως αί διάφοροι έποχαΧ εις άς άνήκουσι τά ερείπια. Έ κ τού

των δέ αί δύο είναι παλαιότεραι τοΰ ναοΰ (έφ' ου ίστάμεθα), ούτινος 

ή ϊδρυσις αναφέρεται είς τό έ'τος 600 π. Χ. ώς έ'γγιστα. Πρό τοΰ 600 

καί χατά τό 900 π. Χ. ιδρυθείς ύπήρχεν ένταϋθα μικρότερος καί ευτε

λέστερος τήν κατασκευήν ναός τής Αρτέμιδος, ούτινος τά σημαντι-

κώτερα λείψανα είναι αί όρθαί ακατέργαστοι πλάκες αί όρώμεναι κατά 

το Ν. Δ. άκρον τού ναοΰ. Αί πλάκες αύται προεφύλασσον τάς έσωθεν 

πλίνθους τοΰ ίεροΰ, δ'περ κατά τήν πρώϊμον ταύτην έποχήν δέν είναι 

μεγαλοπρεπές τό έξωτερικόν, άλλ' ήτο μικρόν επίμηκες κτίσμα πλίν-

θινον, στερεούμενον διά πλακών κατά τήν βάσιν καί διά ξύλων άλλα

χοΰ. Ξύλινοι ήσαν επίσης καί οί κίονες αύτοΰ, ών έσώθησαν αί λίθιναι 

βάσεις. Έκτος τοΰ ναοΰ τούτου εις τήν αυτήν έποχήν τοΰ 900 π. Χ. 

ανήκει καί ό μέγας βωμός, μήκους 9 μέτρων, δν διακρίνομεν είς 15 

μέτρων άπόστασιν ανατολικώς. Ή εύρεσις τοΰ ναοΰ καί βωμιοΰ τής 

9ης π. Χ. έκατονταετηρίδος ήτο τό κύριον έ'ργον τής ανασκαφής τοΰ 

1908, άλλα κατά τό έ'τος 1909 ή είς μείζον βάθος έρευνα έ'δειξεν 

δτι καί προ τοΰ 900 π. Χ. ύπήρχεν έν τω χώρφ κατασκευή τις. Διότι 

άν τις προσέξη είς τό προς τόν ναόν έστραμμένον βόρειον άκρον τοΰ 

βωμοΰ, θά άντιληφθή ϊχνη κτιρίου, υπεράνω τοΰ οποίου είναι έκτισμέ-

(νος ό περιγραφείς βωμός. Τό ύποκάτω τοΰτο κτίριον θά είναι κατ' 

ανάγκην παλαιότερον δ'πως επίσης ό ανατολικώς τοΰ βωμοΰ στενός 

καί μακρός τοίχος. Οστις μόνον εις περίβολον πρέπει νά άνήκη. Ώ ς 

μέρος τοΰ αύτοΰ αρχαιοτάτου περιβόλου πρέπει νά δνομασθή καί ό 



ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.—Ύπό Π. Χ. ΔΟΤΚΑ 385 

Ν.Δ. τοΰ ναοΰ διευθυνόμενος μακρός τοίχος ό ό'πισθέν καμπυλούμ.ενος. 

"Εχομεν λοιπόν είς τά τοιχάρια ταΰτα τοΰ πρώτου καί παλαιότατου 

έν τφ χώρφ ίεροΰ, ίδρυθέντος κατ τό 1000 π. Χ. Π ώ ς ήτο ό ναός 

όεν γνωρίζομεν, άλλ' ϊσως νά μή υπήρχε καί τοιοΰτος, έν δέ τφ ίερφ 

τεμένει, τω περιοριζομένφ διά τοΰ περιβόλου νά υπήρχε μόνον βωμός. 

Ή τρίτη εποχή κατασκευής έν τφ Άρτεμισίφ είναι ή τής ιδρύσεως 

τοΰ ναοΰ τοΰ 6ου π. Χ. αίώνος. Τοΰ ναοΰ τούτου διατηρούνται μόνον 

τά θεμέλια, άπερ ημείς βλέπομεν σήμερον, ήτο ύπό τήν γήν κατά τήν 

αρχαιότητα καί πρέπει νά προσθέσωμεν μίαν τουλάχιστον σειράν λί

θων καλύτερον είργασμένων, ϊνα φθάσωμεν είς τό δάπεδον, έφ' ου 

ώρθοΰντο οί κίονες τής ανατολικής πλευράς καί οί τοίχοι· Σχετικώς 

προς τόν παλαιότερον ναόν καί βωμόν τό νέον κτίσμα ύψώθη πολύ, 

άλλα τοΰτο ύπήρξεν άναγκαίον. Ό χώρος αρχικώς ήτο κοίλος καί 

ήτο εκτεθειμένος ού μόνον είς τήν άπειλήν τοΰ παραρρέοντος Ευρώ

τα, άλλα καί είς τά πανταχόθεν όρμώντα ύδατα τών βροχών έκ τών 

πέριξ λοφίσκων. Προς θεραπείαν λοιπόν τοΰ χαχοΰ 'επεσώρευσαν άμ-

μον μετά χαλίκων εκ τοΰ ποταμού, τό στρώμα δέ τοΰτο έκάλυψε τόν 

κοίλον χώρον καί ύπήρξεν εύεργετικόν καθ' όλους τους αίώνας. Κατά 

τήν αρχαιότητα έ'σωζε τό Ίερόν άπό τών υδάτων, μέχρι δέ τών ήμε

ρων ημών διεφύλαξε τά διάφορα αφιερώματα έκ πηλού, όστοΰ, μολύβ

δου καί χαλκοΰ, άπερ έπλούτισαν τάς συλλογάς τοΰ Μουσείου. Έκτος 

τούτου τό στρώμα χρησιμεύει καί ώς θαυμάσιον χρονικόν δριον. Τά ύπ' 

αυτό πράγματα είναι αρχαιότερα τοΰ 600 π. Χ., τά δέ υπεράνω νεώ

τερα. Τής άμμου μέρος δύναται τις νά ϊδη επισκοπών τόν δυτικώς τοΰ 

ναοΰ όχθον χώματος. Τετάρτη περίοδος κατασκευής είναι ή τής έκ θε

μελίων επισκευής τοΰ ναοΰ κατά τό 180 π. Χ. Ή δέ πέμπτη καί τελευ

ταία περίοδος οίκοδομίας έν τφ ίερφ είναι ή κατά τό 250 μ. Χ. εποχή. 

Τότε κατεσκευάσθη τό περί τόν βωμόν καί τόν ναόν άμφιθέατρον, σχή

μα έχον πετάλου, ούτινος τά άκρα σκέλη εφθανον μέχρι τοΰ μέσου τοΰ 

ναοΰ. Τοΰ αμφιθεάτρου τούτου ίδρυθέντος ϊνα άνετώτερον θεώνται τους 

τελούμενους εκεί ανέκαθεν μουσικούς αγώνας ώς καί τόν περίφημον 

αγώνα τής διαμαστιγεύσεφς τών Έφηβων διετηρείτο πρό τών ανα

σκαφών μόνον τό θεμέλιον στρώμα μετά τίνων βάσεων αψίδων κατά 

τήν περιφέρειαν, άλλα καί τοϋ θεμελίου τούτου παρέστη ανάγκη νά 

διαλυθή μέγα μέρος ϊνα έξαχθώσιν έντειχισθείσαι έπιγραφαί ή έρευ-

νηθώσι τά ύποκάτω άρχαότερα στρώματα. Προορισμός δέ τοΰ μεγά

λου οχετού, δ'στις νοτίως τοΰ ίεροΰ διέρχεται καί όστις είναι έ'ργον 

σημαντικόν έκ τών έν τφ τοπφ, προορισμός ητο νά συλλέγη τά έχ 
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δυσμών καί νότου άπειλοΰντα τό πάντοτε χθαμαλόν έπίπεδον τοΰ Ίε

ροΰ ύδατα τών βροχών. Έ κ τών πολλών μικρών ευρημάτων άξια ση-

μ-ειώσεως είναι μάλιστα τά εξής: προσωπείον Σατύρου μετ' εκφρά

σεως υπέρτατης κτηνωδίας, μικρόν άνάγλυφον παριστών τήν Αρ

τέμιδα, τήν Είλείθουσαν, καί έν τφ μέσφ τόν Κάρνειον Απόλλωνα 

καί τεμάχια σημαντικών λακωνικών αγγείων. Νομίζομεν δέ άναγκαίον 

προς περαιτέρω έ'ρευναν καί προς έξακρίβωσιν τοΰ ονόματος νά εϊπωμεν 

δτι Λιμναίας ή Λιμνάτιδος Αρτέμιδος Ιερά ίέ'χομεν καί έν Έπι

δαύρφ Λιμηρςί καί έν τφ Ταϋγέτφ έν τοίς όρίοις Μεσσηνίας καί 

Λακωνικής. 

Ουχί μακράν δέ τής Όρθείας Αρτέμιδος υπήρχε καί Ίερόν τής 

Είληθυίας Αρτέμιδος, τής βοηθούσης τάς ώδινούσας κατά τους το

κετούς. 
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1. Τά Βοώνητα.—2. Ό 

ναός τοΰ Άσκληπιοΰ.—3. 

Ήρα>ον Τηλέκλου.—4. Λό

φος και ναός "Αφροδίτης 

Μορφοΰς.—ρ. Ίερόν Ίλα

είρας καΐ Φούβης.—6. Χι

τών.—7. Οί^ία Φορμίωνος. 

•—8. Ίερόν Χείλωνος.—9. 

Ίερόν Λυκούργου.—10. Τά

φος Έΰκόσμου.—11. Μνή

μα ΘεοπόμΛου.—12. Μνήμα 

Εύρυβιάδου.—13. Ναός 'Ορ-

•θείας "Αρτέμιδος.—14. "Ι

ερόν ΕΙλειθύτας "Αρτέμιδος. 

15. Πύλαι.—16. "Αφετα-

Οορε£(χ άνλ τίιν Ά κ ρ ό π ο λ ι ν 

,Εντεϋθεν ό Παυσανίας μετέβη είς τήν Άκρόπολιν καί δή είς τό 

ύψηλότερον καί περιφανέστερον αυτής μέρος, οπόθεν άρχεται τής επι

σκέψεως καί περιγραφής αρχόμενος ώδε: «Λακεδαιμονίοις δέ ή ακρό

πολις μέν είς ύψος περιφανές έξίσχουσα ούκ έστι, καθά δή Θηβαίοις ή 

Καδμεία χαί ή Λάρισσα Άργείοις· Οντων δέ έν τή πόλει λόφων χαί 

άλλων τό μάλιστα είς μετέωρον ανήκον όνομάζουσιν άκρόπολιν. Εν

ταύθα ίερόν Αθηνάς πεποίηται. Πολιούχου καλούμενης καί Χαλκιοί

κου τής αυτής. . . Γιτιάδας δέ είργάσατο τόν τε ναόν καί τό άγαλμα 

χαλκοΰν Αθηνάς, άνήρ έπιχώριος. Έποίησε δέ καί άσματα ό Γιτιά-

δας άλλα τε καί ύμνους είς τήν θεάν. Έπείργασται δέ τφ χαλκφ 

πολλά μέν τών άθλων τοΰ Ηρακλέους, πολλά δέ καί ών εθελοντής 
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κατώρθωσε. Τυνδάρεω δέ τών παίδων άλλα τε καί τών Λευκίππου θυ

γατέρων αρπαγή, καί "Ηφαιστος τήν μητέρα εστίν άπολύων τών 

δεσμών. Περσεί δέ είς Λιβύην καί έπί Μέδουσαν ώρμημένφ διδοΰσαι 

νύμφαι δώρα είσι, κυνήν καί τά υποδήματα, ύφ' ων οίσθήσεσθαι διά 

τοΰ αέρος έ'μελλεν. Έπείργασται δέ καί τά είς τήν Άθηνάν γένεσιν 

λαι Αμφιτρίτη καί Ποσειδών, ά δή μέγιστα καί μάλιστα ήν (έμοί 

δοκείν) θέας άξια». Μετά ποίου ό'ντως θαυμασμού περιγράφει τό έ'ργον 

τοΰ Γιτιάδα ό Παυσανίας διά τόσων σαφών επαίνων, αυτός ό λιτό

τατος είς επαίνους; έξ ού δυνάμεθα νά φαντασθώμεν ποίαν έντύπωσιν 

έπροξένησεν ή θέα αυτών είς τόν πολύπειρον περιηγητήν· Περί τού να

οϋ τής Χαλκιοίκου γράψαντες ώς καί περί τοΰ Γιτιάδα είς τό περί 

τέχνης έν Σπάρτη κεφάλαιον, άρκούμ.εθα είς ταΰτα. 

«"Εστι δέ καί έτερον αυτόθι Αθηνάς Εργάνης ίερόν, ώς δέ τήν 

προς μεσημβρίαν στοάν Κοσμητά έπίκλησιν Διός ναός καί Τυνδάρεω 

πρό αύτοΰ μνήμα έστιν, ή δέ προς δυσμάς έχει τών στοών αετούς τε 

δύο τους ό'ρνιβας καί ϊσας έπ' αύτοίς Νίκας, Λυσσάνδρου μέν ανάθημα, 

τών δέ έ'ργων υπόμνημα τών αμφοτέρων, τοϋ τε περί "Εφεσον, δ'τε 

Άντίοχον τόν Άλκιβιάδου κυβερνήτην καί Αθηναίων τριήρεις ένίκησε 

καί ύστερον έν Λίγος ποταμοίς καθελείν Αθηναίων τό ναυτικόν. Έ ν 

αριστερά δέ τής χαλκιοίκου Μουσών ίδρύσαντο ίερόν, δ'τι οί Λακεδαι

μόνιοι τάς εξόδους είς τάς μάχας ού μετά σαλπίγγων έποιοΰντο, άλλα 

προς τε αυλών μέλη καί ύπό λύρας καί κιθάρας κρούσμασιν. "Οπισθεν 

δέ τής χαλκιοίκου ναός έστιν Αφροδίτης Άρείας. Τά δέ ξόανα αρχαία, 

εΐπέρ τι άλλο έν "Ελλησιν». 

«Τής Χαλκιοίκου δέ έν δεξιά Διός άγαλμα υπάτου πεποίηται παλαιό

τατον πάντων όπόσα έστι χαλκού· δι' δλου γάρ ούκ έστιν είργασμένον, 

έληλασμένων δέ ίδία τών μηρών καθ' αυτό έκαστου συνήρμοσταί τε 

προς άλληλα καί ήλοι συνέχουσιν αυτά μή διαλυθήναι. Κλέαρχον δέ 

άνδρα Ρηγίνον τό άγαλμα ποιήσαι λέγουσιν, δν Διποίνου καί Σκύλ-

λιδος, οί δέ αύτοϋ Δαιδάλου φασίν, είναι μαθητήν. Προς δέ τφ Σκη-

νώματι καλουμένφ γυναικός έστιν είκών, νίκην δέ ϊππων συνωρίδι άνεί-'ι 

λετο Όλυμπικήν». 

«Παρά δέ τής Χαλκιοίκου τόν βωμόν έστήκασι δύο εικόνες Παυ

σανίου τού περί Πλάταιαν ήγησαμένου. Λακεδαιμόνιοι τε έκτελούντες 

πρόσταγμα έκ Δελφών τάς τε εικόνας έποιήσαντο τάς χαλκάς καί 

δαίμονα τιμήσαι. Έπιδώτην τό έπί Παυσανίοι μήνυμα τοϋ Ίκεσίου 

(Διός) άποτρέπειν τόν Έπιδώτην λέγοντες τοΰτον>-). (3,17,7)· «Τών δέ 

ανδριάντων τοϋ Παυσανίου πλησίον εστίν Άμβολογήρας Αφροδίτης 
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άγαλμα, ίδρυμ-ένον κατά μαντείαν, άλλα δέ "Τπνου καί Θανάτου, δι

δύμων αδελφών νομιζομένων» (12). 

Έντεΰθεν έκ τής Ακροπόλεως προς τό χαλούμενον Άλπίον διευ

θυνόμενος ό Παυσανίας συνήντησε ναόν Αθηνάς όφθαλμίτιδος, τόν 

οποίον ϊδρυσεν ό Λυκοϋργος, διότι "Αλκανδρος ό Σπαρτιάτης μή άρεσκό-

μενος είς τους νόμους τού Λυκούργου έπετέβη κατ' αύτοϋ καί έξέκοψε 

τόν έτερον τών οφθαλμών, ό δέ Λυκούργος διαφυγών κατέφυγεν είς τόν 

τόπον τοΰτον καί έσώθη ύπό τών προσδραμόντων είς βοήθειαν Σπαρ

τιατών νά μή άπολέση καί τόν έτερον όφθαλμόν καί έξ ευγνωμοσύνης 

ίδρυσε ναόν θεάς Όφθαλμίτιδος εκεί. Προχωρήσας δέ περαιτέρω συν

ήντησεν ίερόν "Αμμωνος, διότι φαίνεται άπ' αρχής οί Λακεδαιμόνιοι 

κατ' εξοχήν έκ τών Ελλήνων έκαμνον χρήσιν τοΰ έν Λιβύη μαντείου 

τοΰ Διός "Αμμωνος· Ηύξησε δέ ό προς τόν "Αμμωνα σεβασμός τών 

Σπαρτιατών διότι έλέγετο δτι, δτε ό Λύσσανδρος έπολιόρκει τήν έν 

τή Παλλήνη "Αφυτιν, ένεφάνη είς αυτόν νύκτωρ ό "Αμμων καί προ-

έτρεπεν αυτόν νά παύση τόν προς τους Άφυταίους πόλεμον, διότι τοΰτο 

θά άπέβαινεν ώφελιμώτερον είς τους Λακεδαιμονίους καί ούτω ό Λύ

σανδρος έλυσε τήν πολιορκίαν. Οί δέ Άφυταίοι τιμώσι τόν "Αμμωνα 

ουδέν ήττον ή οί Λίβυες. 

Εκεί δέ υπήρχε καί Ίερόν Κναγίας Αρτέμιδος. (Σημ.) 

'Έινταΰθο ό Παυσανίας έπεράτωσε τήν περιγραφήν τής Σπάρτης, 

άλλα ώς ό ϊδιος προείπεν δτι θά περιγράψη τά άξιολογώτερα ώς εϊδο

μεν έν τή ένάρξει τής περιγραφής του 3, 11, 1., παρέλειψε νά περι

γράψη πολλά ιερά καί άλλα μνημεία, εϊτε διότι δέν τά έθεώρησεν αξι

όλογα, εϊτε διότι τότε δέν ύπήρχον πλέον ώς ό Ιππόδρομος, εϊτε διότι 

(12) Σ η μ . — Ό Παυσανίας καΐ άλλως εδπιστος ών παρεΙδέχετο πάντα, δσα ηκουε πα

ρά τών έπιχωρίο)ν, μέ ολίγας εξαιρέσεις, μάλιστα δέ έν 2πάρτη, άφ' οΰ και ά έπ' αΰτοΰ 

Σπαρτιάται καΐ αυτός ό Γδιος άκραδάντως έπίστευον δτι αύτη αΰτη ή δωρική Σπάρτη, 

τήν όποιον έπεσκέφθη, ήτο καΐ ή αρχαιότατη αχαϊκή καΐ προϊστορική, παρεδέχετο πάν

τας τους μύθους, τους όποιους έπλασαν οΐ Δωριείς δπως διατηρήσωσι τάς αρχαίας πα

ραδόσεις τάς καθιερωιμένως προς τους αρχαίους κατοίκους, ώς καΐ τάς σχέσεις και τους 

θεσμούς. "Επομένως τά πλείστα τών υπό τοϋ Παυσανίου αναφερομένων προφανώς μυ-

θω:δών παρίϊλείπομεν έν τη περιγραφή. 

(Σημ.) Κατά πάσαν πιθανότητα 'Αλπίον είναι ό προς Β. τής Ακροπόλεως υψηλότε

ρος πάντων λόφος, ό όποιος χωρίζεται διά τής μεταξύ τής Ακροπόλεως ,μικράς κοιλάδος 

καΐ τοϋ χειμάρρου Μούσγας (Κνοκιώνος). Άλπίον σημαίνει λευκόν, ό δέ λόφος ούτος έν 

συγκρίσει προς τους παρακειμένους ?.όφους παρουσιάζει λευκότητα ί̂  μάλλον ωχρότητα, 

έξ οί "σως ώνοωάσθη καΐ ή "Αρτεμις Κναγία καΐ ό χείμαρρος Μούσγας Κνακιών, έκ τοϋ 

κνακός, κνηκός—ωχρός, ύπόξανθος, έ'κ τοΰ χρο!)ματος τοϋ εδάφους καΐ τοϋ χρώματος τοϋ 

ρεύματος τοϋ χειμάρρου, τό όποιον χρώμα προσδίδαυσιν εΙς τά ρεΰμα τά μετά τοΰ χώμοτ 

τος καταρρέοντα Οδατα έν ,έπομΐβρίαις. Δέν γνωρίζομεν αμως άν καΐ τά τρία ανωτέρω 

ιερά ήσαν έπΙ τοϋ λόφου ̂  καΐ έπΙ τής μεταξύ κοιλά'δος, δπου κατά τήν εκφρασιν τοϋ 

Παυσανίου αρμόζει μάλλον νά υπήρχε τουλάχιστον ό ναός τής "Οπτιλέτιδος "Αρτέμιδος. 
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δέν είχον ακόμη ίδρυθή τό άμφιθέατρον τού ιερού τής Αρτέμιδος καί 

άλλα, λ. χ. δέν μνημονεύει τών ιερών τοΰ Φόβου καί τοϋ Γέλωτος, 

άτινα γνωρίζομεν έκ τοϋ Πλουτάρχου. (Κλ. 8). Επίσης τό Ίερόν τών 

Έριννύων (Ήρ. 4,149). Επίσης τόν Ίππόδρομον, δστις ήτο πλατεία 

ιπποδρομίας καί εύρίσκετο παρά τόν ναόν τοϋ Γαιόσχου ούχι 

μακράν τοϋ Φοιβαίου, τό οποίον, ώς εϊδομεν, έ'κειτο παρά τήν νϋν Κα-

λογωνιάν, διότι άπό τής εποχής τοϋ Ξενοφώντος μέχρι τοϋ Παυσανί

ου είχον παρέλθει περί τάς έξ εκατονταετηρίδας καί δ'τε πλέον οί 

Σπαρτιάται δέν τισχολοΰντο εις ιπποδρομίας. Οΰτω δέν κάμνει μνείαν 

καί περί τοϋ ναυστάθμου τών Σπαρτιατών, διότι τότε πλέον δέν υπήρ

χε ναύσταυθμος, ούτε ναϋς είχον οί Σπαρτιάται έπί Παυσανίου. 

Λ̂'̂^̂^ 

1. Θέατρον.—2. Ναός 

Χάλκιοίΐκου 'Α-θηνάς.— 

3, Ναός Εργάνης 'Α-

θτ.νάς.—4. Ίερόν Μου

σών.—5. Ναός Άρείας 

"Αφροδίτης.—6. Άγαλ-

ιια Διός "Υπάτου.—-7. Εί

κών Εύρυλεωνίδος.— 8. 

Εικόνες Παυσανίου. •—· 

9. "Αγαλμα Άφροδίτη5, 

'̂* μβολογήρας.—10. "Α

γάλματα "Υίπνου ικα'ι Θα

νάτου.—11.Ναός "Αθηνάς 

ί'Όΐίρθαλίμίτίδος.—-12. "Ι

ερόν "Αμιμωνος. 

Μετά τήν άποπεράτωσιν τής περιγραφής καί τής Ακροπόλεως, 

ό Παυσανίας διά τής Άφεταΐδος καί Τακινθίδος όδοϋ μετέβη είς Ά

μύκλας, κατερχόμενος δέ συνήντησε ποταμόν Τίασαν. Ή δέ Τίασα 

ήτο, ώς ένόμιζον, θυγάτηρ τοϋ Ευρώτα, έξ ής έλαβε τό Ονομα καί ό 

ποταμός, όστις, δι' ους λόγους έν τφ πρώτφ κεφολαίφ εϊπομεν, είναι 

τό Μυστριώτικον ποτάμι, διότι τό σήμερον πρώτον ποτάμι τό Μάγου-
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λιώτικον ή Τρυπιώτικον τότε δέν ύπήρχεν, ήτο δέ παραποτάμιον τής Τι

άσης καί ή συμβολή έγίνετο άνωθεν τής Αγίας Ειρήνης, τής έπί τής 

όδοϋ Σπάρτης-Μυστρά. Πλησίον δέ τής Τιάσης ύπήρχεν ίερόν τών 

Χαρίτων Φαένας καί Κλήτας, καθώς αναφέρει καί έν τοίς ποιήμασιν 

αύτοϋ καί ό Αλκμάν. Ένόμιζον δέ δτι αυτός ό Λακεδαίμων ϊδρυσεν 

ένταϋθα τό ίερόν καί έ'δωκε τά ονόματα είς αυτό τών Χαρίτων Φαένας 

καί Κλήτας. Μετά ταϋτα έ'φθασεν είς Άμύκλας απέχουσας κατά 

Πολύβιον 5, 9 «περί τά εϊκοσι στάδια τής Λακεδαίμονος καί ούσας 

τόπον καλλιδενδρότατον καί καλλικαρπότατον, υπάρχει δέ καί τέμενος 

Απόλλωνος έν αύτώ σχεδόν έπιφανέστατον τών κατά τήν Λακωνικήν 

Ιερών». "Αρχεται δέ ό Παυσανίας αμέσως τής περιγραφής ώς εξής: 

«Τά δέ έν Άμύκλαις θέας άξια άνήρ πένταθλός έστιν έπί στήλης ό'νομα 

Αϊνητος. Τούτφ νικήσαντι Όλυμπίασι καί έ'τι στεφανουμένφ γενέ

σθαι τοϋ βίου τήν τελευτήν λέγουσι. Τούτου γε ούν εστίν είκών και 

τρίποδες χαλκοί (τους δέ αρχαιότερους δεκάτην τού προς Μεσσηνίους 

πολέμους φασίν είναι). 'Τπό μέν τφ πρώτφ-τρίποδι Αφροδίτης άγαλμα 

έστήκει. "Αρτεμις δέ έπί τφ δευτέρφ. Γιτιάδα καί αυτά τέχνη καί τά 

έπειργασμένα. Ό τρίτος δέ έστιν Αίγινήτου Κάλλωνος. 'Τπό τούτφ 

δέ άγαλμα Κόρης τής Δήμητρος έστηκενι Άρίστανδρος δέ Πάριος 

καί Πολύκλειτος Άργείος, ό μέν γυναίκα έποίησεν έ'χουσαν λύραν, 

Σπάρτην δήθεν, Πολύκλειτος δέ 'Αφροδίτην παρ' Άμυκλαίφ καλου

μένην. Ούτοι δέ οί τρίποδες μεγέθει τε υπέρ τους άλλους είσί καί άπό 

τής νίκης τής έν Αιγός ποταμοίς άνετέθησαν. Βαθυκλέους δέ Μάγνητος, 

δς τόν θρόνον έποίησε τοϋ Άμυκλαίου, αναθήματα έπ' έξειργασμένφ τω 

θρόνφ Χάριτες καί άγαλμα δέ Λυκοφρύνης εστίν Αρτέμιδος. "Οτου 

δέ ούτος ό Βαθυκλής μαθητής έγεγόνει ή τόν θρόνον έφ' Οτου βασιλεύ

οντος Λακεδαιμονίων έποίησε, τάδε μέν παρίημι, τόν θρόνον δέ είδόν 

τε καί τά είς αυτόν οποία ήν γράψω. Άνέχουσιν έμπροσθεν αύτον Χάρι

τες τε δύο καί '̂ Ωραι δύο· έν άριστερςϊ δέ "Εχιδνα έστηκε καί Τυφώς, έν 

δεξιςϊ δέ Τρίτωνες. 

Τά δέ έπειργασμένα καθ' έ'καστον έπ' ακριβές διελθείν οχλον τοίς 

έπιλεξομένοις παρέξειν έ'μελλεν. Ώ ς δέ δηλώσαι συλλαβόντι (έπει 

μηδέ άγνωστα τά πολλά ήν) Ταϋγέτην θυγατέρα "Ατλαντος καί 

άδελφήν αυτής Άλκιόνην φέρουσι Ποσειδών καί Ζευς. Έπείργασται 

καί "Ατλας καί Ηρακλέους μονομαχία προς Κύκνον καί ή παρά Φόλ(ο 

τφ κενταύρφ μάχη. Τόν δέ Μίνω καλούμενον Ταϋρον ούκ οιδα άνθ' 

ότου πεποίηκε Βαθυκλής δεδεμένον τε καί άγόμενον ύπό Θησέως 

Χώντο. Καί Φαιάκων χορός έστι τφ θρόνφ καί άδων Δημόδοκος· 



ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. -Ύπό Π. Χ. ΔΟΤΚΑ 391 

Περσέως τε τό έ'ργον πεποίηται τό είς Μέδουσαν παρόντος δέ Ηρα

κλέους μάχην προς Θούριον τών γιγάντων καί Τυνδάρεω προς Εύρυτον 

έστιν αρπαγή τών Λευκίππου θυγατέρων. Διόνυσον δέ καί Ήρακλέα, 

τόν μέν παίδα Οντα έτι είς Ούρανόν έστιν Ερμής φέρων, Αθηνά δέ άγου

σα Ήρακλέα συνοικήσοντα -άπό τούτου θεοίς· παραδίδωσι δέ καί Πηλευς 

Αχιλλέα τραφησόμενον παρά Χείρωνι, δς καί διδάξαι λέγεται. Κέφα

λος δέ τοϋ κάλλους ένεκα ύπό Ημέρας έστιν ήρπασμένος καί είς τόν 

γάμον τής Αρμονίας δώρα κομίζουσιν οί θεοί. Καί Άχιλλέως προς 

Μέμνωνα μονομαχία έπείργασται. Διομήδην τε Ηρακλής τόν Θρί̂ κα 

καί έπ' Εύήνφ τω ποταμώ Νέσσον τιμωρούμενος. Ερμής δέ παρ' Άλέ

ξανδρον ή Πάριν κριθησόμενος άγει τάς θεάς. "Αδραστος δέ καί Τυδεύς 

Άμφιάραον καί Λυκοΰργον τόν Πρένακτος μάχης καταπαύουσιν. "Ηρα 

δέ άφορα προς 'Ιώ τήν 'Ινάχου βοΰν ούσαν ήδη, καί Αθηνά διώκοντα 

άποφεύγουσά έστιν "Ηφαιστον. Έπί δέ τούτοις Ηρακλέους πεποίηται 

τάξις τών έ'ργων τών είς τήν "Τδραν καί ώς ανήγαγε τοϋ "Αδου τόν 

κύνα. Άναξίας δέ καί Μνασίνους, τούτων μέν έφ' ίππου καθήμενος 

έστιν έκάτερος, Μεγαπένθην δέ τόν Μενελάου καί Νικόστρατον ίππος 

εις φέρων εστίν. Αναιρεί δέ καί Βελλερεφόντης τό έν Αυχίίκ. θηρίον. 

Καί Ηρακλής τάς Γηρυόνου βοϋς έλαύνει. Τοΰ θρόνου δέ προς τοίς άνω 

πέρασιν έφ' ϊππων εκατέρωθεν είσιν οί Τυνδάρεω παίδες· καί σφίγγες 

τε είσιν ύπό τβίς ϊπποις καί θηρία άνω θέοντα, τή μέν πάρδαλις, κατά δε 

τόν Πολυδεύκην λέαινα. Άνωτάτω δέ χορός έπί τφ θρόνφ πεποίηται, 

Μαγνήτες οί συνειργασμένοι Βαθυκλεί τόν θρόνον. Ύπελθόντι δέ ύπο 

τόν θρόνον, τά έ'νδον άπό τών Τριτώνων, ύός έστι θήρα τοΰ Καλυδωνίου 

καί Ηρακλής άποκτείνων τους παίδας τοΰ "Ακτορος. Κάλαϊς δέ και 

Ζήτης τάς Άρπυίας Φινέως άπελαύνουσι. Πειρίθους τε καί Θησεύς 

ήρπακότές είσιν Έλένην, καί άγχων Ηρακλής τόν λέοντα. Τιτυόν δέ 

'Απόλλων τοξεύει καί "Αρτεμις. Ηρακλέους δέ προς 'Όρειον Κένταυ-

ρον μάχη πεποίηται καί Θησεύς προς Ταΰρον τόν Μίνω. Πεποίηται 

καί ή προς Άχελώον Ηρακλέους πάλη καί τά λεγόμενα είς "Ηραν 

ώς ύπό Ηφαίστου δεθείη, καί δν "Ακαστος αγώνα έ'θηκεν έπί πατρός, 

καί τά είς Μενέλαον καί τόν Αίγύπτιον Πρωτέα έν Ό'δυσσεία. Τελευ

ταία "Αδμητός τε ζευγνύων εστί κάπρον ύπό τό άρμα και λέοντα και οί 

Τρώες έπιφέροντες χοάς "Εκτορι». 

Τοΰ δέ θρόνου, ή άν καθίζοιτο ό θεός ού διά παντός κατά τοΰτο συνε

χούς ό'ντος άλλα καθέδρας παρεχομένου πλείονας, παρά δέ καθέδραν 

έκάστην υπολειπόμενης καί ευρυχωρίας τό μέσον εστίν ευρύχωρες μά

λιστα και τό άγαλμα ένέστηκεν. Μέγεθος δέ αύτοΰ μέτρφ μέν ούδένα 
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άνευρόντα οίδα, είκάζοντι δέ καί τριάκοντα εινύιι φαίνοιτο άν πήχεις. 

"Εργα δέ ού Βαθυκλέους εστίν, άλλ' άρχαίον καί ού σύν τέχνη πεποιη-

μένον δ'τι γάρ μή πρόσωπον αύτφ καί πόδες είσίν άκροι καί χείρες, τό 

λοιπόν χαλκφ κίονί έστιν είκασμένον. "Εχει δέ έπί τή κεφαλή κράνος, 

λόγχην δέ έν ταίς χερσίν καί τόξον. Τοΰ δέ αγάλματος τό βάθρον παρέ

χεται μέν βωμοΰ σχήμα, τεθάφθαι δέ τόν 'Τάκινθον λέγουσιν έν αύτφ, 

χαί 'Τακινθίοις πρό τής Απόλλωνος θυσίας είς τοΰτον 'Τακίνθφ τόν 

βωμόν διά θύρας χαλκής έναγίζουσιν έν άριστερςί δέ έστιν ή θύρα τοΰ 

βωμοΰ. Έπείργασται δέ τφ βωμφ τοΰτο μέν άγαλμα Βίριδος, τοΰτο δέ 

Αμφιτρίτης καί Ποσειδώνος. Διός δέ καί Έρμου οιαλεγομένων άλλή-

λοις πλησίον Διόνυσος έστήκασι καί Σεμέλη, παρά δέ αυτήν Ίνώ. Πε

ποίηται δέ έπί τοΰ βωμού καί Δημήτηρ καί Κόρη καί Πλούτων, έπί δέ 

αύτοίς Μοίραί τε καί ̂ Ωραι, σύν δέ σφίσιν καί Αθηνά, Αφροδίτη τε καί 

"Αρτεμις. 

Κομίζουσι δέ είς ούρανόν Ύάκινθον καί Πολύβοιαν Υακίνθου, καθά λέ

γουσιν, άδελφήν άποθανοΰσαν έτι παρθένον. Τοΰτο μέν δή τοΰ Υακίν

θου τό άγαλμα έχον ήδη εστί γένεια. Νικίας δέ δ Νικομήδους περισσώς 

δή τι έ'γραψεν ώραίον τόν έπί Ύακίνθφ λεγόμενον έρωτα ύποσημαίνων. 

Πεποίηται δέ έπι τοΰ βωμοΰ καί Ηρακλής ύπό Αθηνάς καί θεών τών 

άλλων καί ούτος αγόμενος εις ούρανόν. Είσί δέ καί οί Θεστίου θυγατέ

ρες έπί τφ βωμφ καί ΜοΟσαί τε καί '^Ωραι. Περί δέ άνεμου Ζέφυρου 

και ώς ύπό Απόλλωνος 'Τάκινθος άπέθανεν άκοντος, ή τά είς τό άνθος 

είρημένα τάχα μέν άν έ'χοι καί άλλως, δοκείτω δέ ή λέγεται. Άμύ

κλαι δέ ανάστατος ύπό Δωριέων γενομένη καί άπ' εκείνου κώμη διαμέ

νουσα θέας παρείχετο άξιον ίερόν Αλεξάνδρας καί άγαλμα. Τήν δέ 

Άλεξάνδραν οί Άμυκλαείς Κασσάνδραν τήν Πριάμου φασίν είναι. 

Καί Κλυταιμνήστρας εστίν ένταϋθα είκών καί άγαλμα Αγαμέμνονος 

νομιζόμενον μνήμα. Θεών δέ σέβουσιν οί ταύτη τόν τε Άμυκλαίον καί 

Διόνυσον, ορθότατα (έμοί δοκείν) Ψίλακα έπονομάζοντες. Ψίλα γάρ 

καλοΰσιν οί Δωριείς τά πτερά, άνθρώποις δέ οίνος έπαίρει τε καί ανα

κουφίζει γνώμην ουδέν ήσσον ή Ορνιθας πτερά καί Άμύκλαι δέ παρεί-

γ^οντο τοσούτο εις μνήμην». 

Τίς αναγιγνώσκων τήν ανωτέρω περιγραφήν τοϋ Παυσανίου τήν 

λίαν μέν λεπτομερή, άλλα καί λίαν δυστυχώς ασαφή περί τοΰ περιωνύ

μου αριστουργήματος τοϋ ύπό τοΰ Μάγνητος Βαθυκλέους κατασκεα-

σθέντος θρόνου τοϋ Άμυκλαίου Απόλλωνος δέν ήθελεδικαίως έκπλαγή 

έκ τοΰ μεγαλείου, τοΰ θαυμάσιου τούτου Οντως έργου, όπερ έπιστεύετο δτι 

ήτο έν τών έν Ελλάδι θαυμάτων; Ό Παυσανίας μετά θαυμασμού πε-
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ριγραφει αυτόν καί πολύ δικαίως προσείλκυσε τό ενδιαφέρον τών αρχαι

ολόγων καί εξαιρετικώς τοϋ μεγάλου τής αρχαιότητος ύποφτ]του 

Φουρτβαίγλερ, ούτινος πόθος ιερός ήτο ή άνεύρεσις τών τεμαχίων τοϋ 

θρόνου τοΰ Άμυκλαίου Απόλλωνος καί ή άναστήλωσις αύτοΰ, δι' δ 

κατ' έντολήν τής έν Μονάχφ Ακαδημίας τών Επιστημών κατήλθεν 

είς τήν Ελλάδα δ'πως ένεργήση τάς άνασκαφάς. Άλλ' άπροσδοκήτως 

άπέθανεν ό περιώνυμος άρχαιοδίφης καί ή Αρχαιολογική Εταιρεία 

τιμώσα τον άνδρα, δστις μετά στοργής καί λατρείας έμελέτα καί άνέ-

σκάπτε τό εΒαφος τής Ελλάδος καί θέλουσα νά δημιουργήση μ,νημείον 

άξιον αύτοΰ απεφάσισε συνεχίζουσα ίδίαις δαπάναις τό έ'ργον νά φέρη 

τοΰτο εις πέρας καί τά πορίσματα τής ανασκαφής νά δημοσίευση είς 

ϊδιον σύγγραμμα άφιερούμενον είς μνημόσυνον τοΰ αποθανόντος σοφοΰ· 

Καί τήν έκτέλεσιν άνέθηκεν είς τόν μαθητήν τοΰ Αδόλφου Φουρτβαίγ

λερ καί αρχιτέκτονα Φίκτερ ύπό τήν έποπτείαν τοΰ Εφόρου τών αρχαι

οτήτων κ. Σκιά καί ενήργησαν τάς άνασκαφάς έν τφ λόφφ τής αγίας 

Κυριακής παρά τό χωρίον Τσαούση (13). 

Π ο ρ ε ί α εές Οερά«ν»2ν 

Ό Παυσανίας έπανελθών είς τήν Σπάρτην έπορεύθη δι' άλλης 

ιδιαιτέρας όδοΰ είς Θεράπνην. Τοιαύτη δέ όδός νομίζομεν δ'τι είναι ή 

καί σήμερον διά τοΰ μύλου Ματάλα άγουσα καί ούχι ή διά τής Βαβύ

κας, τήν οποίαν ό Παυσανίας έβάδισε κατά τήν είς τό Άρτεμίσιον 

έπίσκεψιν του, διότι άν ήκολούθει καί αύθις τήν αυτήν όδόν, θά ανέφερε 

τοΰτο, διότι έν 3, 16, 4 γράφει: «Ίόντι δέ ώς έπί πύλας άπό τοΰ Χι-

τώνος. .» Έ ν φ ενταύθα άρχεται ούτως: «Έτερα δέ όδός είς Θε

ράπνην άγει έκ τής πόλεως· κατά δέ τήν όδόν Αθηνάς ξόανον έστιν 

Αλέας· πρίν δέ ή διαβήναι τόν Εύρώταν όλίγον υπέρ τής ό'χθης ίερόν 

δείκνυται Διός πλουσίου. Διαβάσι δέ Κοτυλέως εστίν Ασκληπιού να

ός, δν έποίησεν Ηρακλής καί Άσκληπιόν Κοτυλέα ώνόμασεν άκεσθείς 

τό τραύμα τό ές τήν κοτύλην γενόμενον έν τή προς Ίπποκόοντα και τους 

παίδας πρότερα, μάχη. Όπόσα δέ πεποίηται κατά τήν όδόν ταύτην 

έστιν άρχαιότατον αυτών ίερόν "Αρεως. Τοΰτο έστι μεν έπ αριστερά 

τής όδοϋ, τό άγαλμα δέ καί τους Διβσκούρους φασί κομίσαι έκ Κόχλων. 

Θεράπνη δέ ό'νομα μέν τό χωρίον γέγονεν άπό τής Λέλεγος θυγατρός, 

Μενελάου δέ έστιν έν αυτή ναός καί Μενέλαον καί Έλένην ενταύθα τα-

φήναι λέγουσιν (14). Έ ν Θεράπνη δέ, τή Αχαϊκή Σπάρτη (15), 

(13) "Ορο ευρήματα έκ τοΰ 'Αμυκλαίου. 

(14) Π. 3.19,7. (15) "Ορα τοπογραφία Σπάρτης. 
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είδεν ό Παυσανίας τήν Μεσσηίδα κρήνην, ήν ώς εϊδομεν αναφέρει και 

ό "Ομηρος, άλλα τίνες τών Λακεδαιμονίων είχον ειπεί οτι ή έπί Παυ

σανίου καλούμενη Πολυδεύκεια καί ούχι ή έν Θεράπνη κρήνη έκαλείτο 

τό άρχαίον Μεσσηΐς. Ή δέ Πολυδεύκεια είναι αυτή ή κρήνη και Πο

λυδεύκους ίερόν έν δεξιοί τής είς Θεράπνην όδοΰ. 

Έ κ τών Μενελαείων αύθιςδιαβάς τόν Εύρώταν ό Παυσανίας πά

ρα την νϋν Καλογωνιάν άρχεται τής περιγραφής ώδε: «Θεράπνης δέ 

ού πόρρω Φοιβαίον καλούμενον έστιν, έν δέ αύτη Διοσκούρων ναός καΐ' 

οί "Εφηβοι τω Ένυαλλίφ θύουσιν ένταϋθα. Τούτου δέ μετ' ού πολύ 

Ποσειδώνος άφέστηκεν ίερόν έπίκλησιν Γαιαόχου καί άπ' αύτοΰ προ

ελθόντι ώς έπί Ταΰγετον όνομαζόμενον Άλεσίας χωρίον, Μύλητα τόν 

Λέλεγος πρώτον ανθρώπων μύλην τε εύρείν λέγοντες καί έν ταίς Άλε-

σιαις ταύταις άλέσαι καί σφισι Λακεδαίμονος τοΰ Ταϋγέτης ένταϋθα 

έστιν ήρφον». Έντεΰθεν ό Παυσανίας έπορεύθη προς μεσημβρίαν κατ' 

ευθείαν προς τήν θάλασσαν, διέβη τόν ποταμόν Φελλίαν περί ου έν αρχή 

εϊπομεν δτι είναι τό 'Ανωγειάτικον ποτάμιον καί άρχεται οΰτω: «Δια

βάσι δέ αύτόθεν ποταμόν Φελλίαν ίοΰσιν ευθείαν ώς έπί θάλασσαν 

Φάρις πόλις έν τή Λακωνική ποτέ ώκείτο, άποτραπομένφ δέ άπό τής 

Φελλίας είς δεξιάν, προς τό δ'ρος τό Ταΰγετον έστιν όδός· "Εστι δέ έν 

τω πεδίφ Διός Μεσσαπέως τέμενος. Έντεΰθεν έστιν άπιοΰσιν έκ τοΰ 

Ταϋγέτου χωρίον ένθα πόλις ποτέ ώκείτο Βρυσέαι και Διονύσου τε 

ναός ενταύθα έτι λείπεται καί άγαλμα έν ύπαίθρφ. τό δέ έν τω ναφ 

μόναις γυναιξίν έστιν όράν γυναίκες γάρ δή μόναι καί τά είς τάς θυ

σίας δρώσιν έν άπορρήτφ». Άπό τής Φελλίας ό Παυσανίας στρέψας 

βορειοδυτικώς προς τά σήμερον Ανώγεια συνήντησε τό τέμενος τοΰ 

Διός Μεσσαπέως καί συνεχίσας τήν πορείαν προς βορράν έ'φθασεν είς 

τόν κάτω "Αγιον Ίωάννην, δπου τό κεφαλάρι καί τό έκκλησίδιον Ιω

άννου τοΰ Ρηγανά, καί Οπου ύπήρχεν ή πόλις Βρυσέαι καί ό ναός τοΰ 

Διονύσου (16). "Ακρα δέ τοΰ Ταϋγέτου Ταλετόν υπέρ Βρυσεών άνέ-

χει. Ταύτην ηλίου καλούσιν ίεράν καί άλλα τε αυτόθι 'Ηλίφ θύουσι καί 

ίππους· τό δέ αυτό καί Πέρσας οίδα θύειν νομίζοντας. Ταλετοϋ δέ ού 

πόρρω καλούμενος έστιν Εύόρας θηρία καί άλλα τρέφων καί αίγας μά

λιστα άγριας· παρέχεται δέ καί δι' δλου τό Ταΰγετον τών αίγών τούτων 

άγραν καί ύών, πλείστην δέ καί έλάφων καί άρκτων. Ταλετοϋ δέ τό 

(16) "Ιδε πρακτικά Αρχαιολογικής "Εταιρείας σελ. 295. 
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μεταξύ και Εύόρα Θήρας όνομάζοντες Λητώ φασιν άπό τών άκρων 

τοΰ Ταϋγέτου. . Δήμητρος έπίκλησιν Ελευσίνιας εστίν ίερόν. Έν

ταϋθα Ηρακλέα Αακεδαιμόνιον κρυφθήναί φασιν ύπό Ασκληπιού τό 

τραύμα ίώμενον και 'Ορφέως εστίν έν αύτφ ξόανον. Πελσγών ώς 

φασιν, έργον καί τόδε δέ άλλο δρώμενον ένταϋθα οίδα. Έπί θαλασσή 

πόλισμα "Ελος ήν έκ τούτου δέ τοϋ "Ελους ξόανο» Κόρης τής Δή

μητρος έν ήμέραις ρηταίς άνάγουσιν είς τό Έλευσίνιον». Έ κ Βρυ

σεών δέ όλίγον Μ . Δ. βαδίσας έ'φθασεν είς τά Καλύβια τής Σοχάς, 

όπου υπήρχε καί ό ναός τής Ελευσίνιας Δήμητρος (17). «Πέντε 

καί δέκα δέ τοΰ Ελευσίνιου σταΒίους άφέστηκε Λαπίθαιον καλούμενον 

άπό ανδρός εγχωρίου Ααπίΰου. Τούτο τε ούν τό Λαπίθαιον έστιν έν τφ 

Ταϋγέτφ καί ού πόρρω Δέρριον, έ'νθα Αρτέμιδος άγαλμα έν ύπαίθρφ 

Δερριάτιδος καί πηγή παρ' αυτό, ήν "Ανονον όνομάζουσι, μετά δέ Δέρ

ριον σταδίους προελθόντι ώς εί'κοσιν έστιν 'Άρπλεια καθήκοντα άχρι 

τοΰ πεδίου»· 

Π ο ρ ε ί α τ^ς έπ' Α ρ κ α δ ί α ς όδοΰ 

Ό Παυσανίας έπανελθών είς Σπάρτην έπορεύθη τήν είς Άρκα

δίαν σ.γουσαν όδόν: «Τήν δέ έπ' Αρκαδίας ίοΰσιν έκ Σπάρτης έστη-

κεν έπίκλησιν Παρείας άγαλμα έν ύπαίθρφ, μετά δέ αύτο ίερόν έστι> 

Άχιλλέως· άνοίγειν δέ αυτό ού νομίζουσιν όπόσοι δέ άν τών Έφη

βων άγωνιείσθαι μέλλουσιν έν τφ Πλατανιστςί, καθέστηκεν αύτοίς 

τω Άχιλλεί πρό τής μάχης θύειν. Προϊοΰσι δέ "Ιππου καλούμε

νον μνήμα έστιν, κίονες δέ επτά τοΰ μνήματος τούτου διέχουσιν ού 

πολύ κατά τρόπον είμαι τόν άρχαίον, ους αστέρων τών πλανητών φα

σιν αγάλματα. Καί Κρανίου τέμενος χατά τήν όδόν έπίκλησιν Στεμ-

ματίου και Μυσίας έστιν Ίερόν Αρτέμιδος. Τό δέ άγαλμα τής Αί-

δοΟς τριάκοντα που στάδια άπέχον τής πόλεως. Προελθόντι δέ αύτό

θεν σταδίους ε'ικοσι τοΰ Ευρώτα τό ρεΰμα εγγύτατα τής όδοΰ γίνε

ται. Και Λάδα μνήμα έστιν ταχύτητι ύπερβαλλομένου ποδών τοίς έπ' 

αύτοΰ· και δή καί Όλυμπίασιν έστεφανοΰτο δόλιχον κρατών». 

Ό Παυσανίας φαίνεται αριστερά τής Βαβύκας έβάδισε διά τής προς 

τους βορείους Δήμους Καστορείου καί Πελλάνης όδοΰ· και τό μέν 

μνημονευθέν άγαλμα τής Αίδοΰς έ'κειτο είς τοΰ Καραβά τό χάνιον 

ϊσως, εκείθεν δέ περί τά εϊκοσιν αρχαία στάδια, περί τά τέσσαρα σημε-

οινά, υπήρχε τό μνήμα, δπου τό ρεΰμα τοΰ Ευρώτα πλησιάζει προς 

(17). "Ιδε πρακτικά Άρχ. Εταιρείας σ. 294, περί δέ Ταλετοϋ και Εύόρα δρα έν αρχή 

Γεα»γραφία 
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τόν δρόμον. Ό δέ Λάδας υπερείχε πάντας κατά τήν ταχύτητα καί 

είς τήν Όλυμπίαν δέ έστεφανοΰτο νικών είς τόν δόλιχον. Εκείθεν δέ 

βαδίζων προς τήν Πελλάνην συνήντησε κώμην καλουμένην Χαρά

κωμα, καί έξ αύτοΰ έ'φθασεν είς τήν άρχαίαν Πελλάναν, δπου έμυθεύετο 

ότι κατέφυγεν ό Τυνδάρεως, δτε τόν Ίπποκόοντα καί τους παίδας 

αύτοΰ έφευγεν έκ Σπάρτης. Είς Πελλάνην δέ είδε «θέας άξιον» Ασ

κληπιού ίερόν καί τήν πηγήν Πελλανίδα· «ές ταύτην λέγουσιν ύδρευ-

ομένην έκπεσείν παρθένον, άφανισθείσης δέ τό κάλυμμα άναφανήναι 

τό έπί τής κεφαλής έν έτεροι, πηγή Λαγκείοι». Καί ή Πελλάνη μέν 

ήτο δπου σήμερον τά Καλύβια Γεωργιτσείου καί ή εκεί υπάρχουσα 

Πελλανίς πηγή άναβρύουσα άφθονον ύδωρ. Λάγκεια δέ είναι τό κε-

φαλάριον τής Κονιδίτσης, ήτοι αί θεριναί τοΰ Ευρώτα πηγαί. «Πελ-

λάνας δέ εκατόν στάδια απέχει Βελεμίνα καλούμενη, τής δέ χώρας 

τής Λακωνικής ή Βελεμίνα μάλιστα άρδεσθαι πέφυκεν, ήν τίνα διο-

δεύει μέν τοΰ Ευρώτα τό ύδωρ, παρέχεται δέ άφθονους καί αυτή πη

γάς». Βελεμίνα ήτο τό σήμερον Σχορτσινοΰ, κατέστη δέ περιώνυμος 

ή Βελεμίνα. διά τους προς Αρκάδας πολέμους τών Σπαρτιατών δι-

'εκδικουμένη άφ' ενός μέν διότι ήτο εύφορος, άφ' έτερου δ'μως διότι 

ήτο ή κλείς τής προς τήν Μεγαλόπολιν καί τήν άλλην Άρκαδίαν 

όδοΰ. 

Ο ο ρ ε £ α προς ]Μ[εβν]μ.6ρ£αν έπΙ θάλασσαν 

Έπανελθών δέ ό Παυσανίας είς Σπάρτην καί τήν προς τήν θά

λασσαν καί τό Γύθειον όδόν βαδίσας έ'φθασεν είς κώμην καλουμένην 

Κροκέας, οπού στιμερον λέγεται Ψηφή, «Έπί θάλασσαν δέ ές Γύθει

ον καταβαίνοντί έστι Λακεδαιμονίοις ή κώμη Κροκέαι, ής ή λιθοτο-

μία, μία μέν πέτρασυνεχής ού διήκουσα, λίθοι δέ όρύσσονται σχήμα 

τοίς ποταμιοις έοικότες, άλλως μέν δυσεργείς, ήν δέ έπεργασθώσιν 

έπικοσμήσειεν άν καί θεών Ιερά, κολυμβήθραις δέ καί ύδασι συντε-

λοΰσι μάλιστα είς κάλλος. Θεών δέ αυτόθι πρό μέν τής Κώμης Διός 

Κροκεάτου λίθου πεποιημένον άγαλμα έστηκε, Διόσκυροι δέ έπί τή 

λιθοδομίςι Χαλκοί». 

Μετά δέ Κροκέας αποτραπείς προς δεξιάν άπό τής είς Γύθειον 

ευθείας έπί πόλισμα ήξεις Αίγίας, "Ομηρον δέ έν τοίς έ'πεσι τό πόλι

σμα τοΰτο όνομάζειν λέγουσιν Αύγειάς· Ένταΰθά έστι λίμνη κα

λούμενη Ποσειδώνος, έ'στι δέ έπί τή λίμνη ναός καί άγαλμα θεοΰ, 

τους δέ ίχθΰς δεδοίκασιν έξαιρείν, τόν θηρεύοντα αλιέα γίγνεσθαι λέ

γουσιν έξ άνθρωπου», ήτοι δ θηρεύων τής λίμνης τους ίχθΰς έπίστευ

ον οτι μεταβάλλεται εΙς τό είΒος τοΰτο τών ιχθύων τό οποίον ώνο-
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μάζετο άλιεύς, έξ άνθρωπου. Είναι δέ αί Αύγειαί αυτή ή σημερινή 

Λίμνη (Παληαχοΰρα). Ό δέ "Ομηρος καλεί τάς Αύγειάς έρατεινάς 

μνημονεύων τών πόλεων, αϊτινες έ'λαβον μέρος είς τήν κατά τής Τροίας 

έκστρατείαν ούτως: Ίλιάδος Β στίχ. 581—590. 

«Οϊ δέ είχον κοίλην Λακεδαίμονα κοιτώεσσαν, 

Φάρίν τε Σπάρτην τε, πολυτρήρωνά τε Μέσσην, 

Βρυσεάς τε ενέμοντο καί Αύγειάς έρατεινάς, 

Οϊ τ' άρα Άμύκλας εΐχον, "Ελος τ' "Εφαλον πτολίεθρον, 

Οϊ τε Λάαν ειχον, ήδ' Οϊτυλον άμφενέμοντο. 

Τών οί άδελφεός ηρχε, βοήν αγαθός Μενέλαος, 

Έξήκοντα νεών άπάτερθε θωρήσοντο. 

Έν δ' αυτός κίων ήσι προθυμύησι πεποιθώς, 

Ότρύνων πόλεμον δε* μάλιστα δέ ϊετο θυμφ 

Τίσασθαι Ελένης όρμήματά τε στοναχάς τε». 

Εντεύθεν ό Παυσανίας μεταβαίνει είς Γύθειον, γράφων περί αύ

τοΰ: «Γύθειον δέ απέχει σταδίους 30 Αίγιών, έπί θαλασσή δέ ώκισμέ-

νον έστιν ήδη τών Έλευθερολακώνοίν. Κόχλους δέ είς βαφήν πορφύ

ρας παρέχεται τά έπιθαλάσσια τής Λακωνικής έπιτηδειοτάτας μετά 

γε τήν Φοινίκων θάλασσαν. . Γϋθεάται δέ τής πόλεως ανθρώπων μέν 

ούδένα οίκιστήν λέγουσι γενέσθαι. Ήρακλέα δέ καί Απόλλωνα ύπερ 

τοΰ τρίποδος είς αγώνα έλθόντας, ώς διελλάγησαν μετά τήν έ'ριν οίκί-

σαι κοινή τήν πόλιν καί έν τή άγορόί σφίσιν Απόλλωνος καί Ηρακλέ

ους είσιν αγάλματα, πλησίον δέ αυτών Διόνυσος. Έτέρωθι δέ (τής 

αγοράς;) Απόλλων Καρνίας καί ίερόν "Αμμωνος καί Ασκληπιού χαλ

κοΰν άγαλμα έστιν, ούκ έπόντος ορόφου τφ ναφ καί πηγή τοΰ θεοΰ και 

Δήμητρος Ίερόν αγιον καί Ποσειδώνος άγαλμα Γαιαόχου. Γυθείου δέ 

τρείς μάλιστα σταδίους απέχει αργός λίθος. 'Ορέστην λέγουσι καθε-

σθέντα έπ' αύτοΰ παύσασθαι τής μανίας. Διά τοΰτο ό λίθος ώνομάσθη 

Ζευς Καππώτας (ήτοι Καταπαύτης) κατά τήν γλώσσαν τήν Δωρί

δα. Ή δέ νήσος ή Κραναή πρόκεται Γυθείου, καί "Ομηρος Άλέξανδρον 

άρπάσαντα Έλένην ενταύθα εφη συγγενέσθαι οί (αυτή) πρώτον. Κατά 

δέ τήν νήσον (απέναντι τής νήσου) έν τή Ήπείρφ ίερόν έστιν Αφρο

δίτης Μειγωνίτιδος, και ό τόπος ούτος άπας καλείται Μειγώνιον (διά 

τήν μείξιν τοΰ Πάριδος καί τής Ελένης ένταϋθα ϊσως). Τοΰτο μέν δή 

τό Ίερόν ποιήσαι λέγουσιν Άλέξανδρον, Μενέλαος δέ "Ιλιον ελών καί 

έ'τεσιν ύστερον οκτώ μετά Τροίας πόρθησιν οϊκαδε άνασωθείς άγαλμα 

Θέτιδος καί θεάς Πραξιδίκας Ίδρύσατο εγγύς τής Μειγωνίτιδος». Ό 

Μενέλαος βεβαίως έστησε τό άγαλμα τής Πραξιδίκας, διότι ητο θεα 
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βοηθούσα πάντα έπιχειροΰντα δίκαια καί τούτου ή κατά τής Τροίας 

αίσία έπιχείρησις καί ή άπελευθέρωσις τής "Ελένης έ'τυχε βοήθειας 

ύπό τής θεάς ταύτης κατά τήν ύπό τών Γυθεατών παράδοσιν. Ό δέ 

χώρος τού Μειγωνίου είναι οπού στιμερον αί συνοικίαι Αγίου Γεωργίου 

καί Αγίου Νικολάου, ήνώθη δέ ήδη πρό πολλού μετά τής νήσου Κρα-

ναής ή Κρανάης καί εγένοντο εξαίρετα λιμενικά έ'ργα μετά βραχιονος, 

δστις μετά τής ένωθείσης νήσου κατέστησε ασφαλή τόν λιμένα Γυ

θείου, ούτινος ή πρόοδος βαίνει αύξουσα. 'Τπέρκειται δέ τοΰ Μειγωνίου 

τό όρος Λαρύσιον, ίερόν τοΰ Διονύσου καί καθ' εκαστον έ'αρ έτέλουν οί 

Γϋθεάται έορτήν «άλλα τε είς τά δρώμενα λέγοντες καί ώς βότρυν 

ενταύθα άνευρίσκουσιν ώραίον, ώριμον». Περί θεάτρου ώς καί περί τοΰ 

υδραγωγείου δέν κάμνει λόγον, διότι, ώς εϊπομεν άλλαχοΰ, δέν ειχον 

συντελεσθή έπί Παυσανίου. 

Έντεΰθεν ό Παυσανίας τρέπεται προς τά αριστερά καί έ'φθασεν 

είς Τρίνησα, οπόθεν άρχεται τής περιγραφής του ώς εξής: «Έν αρι

στερά δέ Γυθείου στάδια προελθόντι ώς τριάκοντα έστιν έν ήπείρφ 

Τρινασοΰ καλούμενης τείχη φρουρίου ποτέ (εμοί δοκείν) καί ού πό

λεως, γενέσθαι δέ δοκώ τό Ονομα άπό τών νησίδων αϊ ταύτη πρόσ

κεινται τής ηπείρου τρείς αριθμόν». Περί τοΰ ,φρουρίου τούτου, όπερ 

προεφύλασσε τόν παρ' αύτώ ναύσταθμον τών Σπαρτιατών έγράψαμεν 

τά δέοντα άλλαχοΰ, ώς καί έν ιδιαιτέρα πραγματεία «Περί τοΰ ναυ-

σταύθμου τών αρχαίων Σπαρτιατών». Ό δέ Παυσανίας καίτοι έμα

θε παρά τών έπιχωρίων δ'τι τά ερείπια ήσαν πόλεως Τρινασοΰ, έν τού

τοις διέκρινεν δ'τι ήσαν φρουρίου, άλλα περί τοΰ λιμένος τών Τρινή-

σων καί τής χρησιμοποιήσεως αύτοΰ ώς ναυστάθμου καλουμένου καί 

τούτου Γυθείου ώς καί περί τοϋ σκοπού τοΰ φρουρίου ούδεμίαν συνέ

λαβεν ίδέαν. 

«Προελθόντι δέ άπό Τρινασοΰ στάδια ώς όγδοήκοντα τοϋ "Ελους 

τά ερείπια υπόλοιπα ήν. Καί μετά ταΰτα τριάκοντα προελθόντι που 

σταδίους πόλις εστίν Άκριαί. Θέας δέ αυτόθι άξια Μητρός θεών να

ός καί άγαλμα λίθου· παλαιότατον δέ τοΰτο είναί φασιν οί τάς Άκρι

ας έχοντες, όπόσα τής θεάς ταύτης Πελοποννησίοις ιερά έστιν. Ά -

κριάται δέ καί άνδρα ποτέ Όλυμπιονίκην παρέσχοντο Νικοκλέα Ό 

λυμπίασιν άνελόμενον δρόμου νίκας πέντε. Πεποίηται δέ καί μνήμα 

τω Νικοκλεί τοΰ τε γυμνασίου μεταξύ καί τοΰ τείχους τοΰ προς τφ 

λιμένι. Ά π ό θαλάσσης δέ άνω Γερόνθραι σταδίους άπέχουσιν είκοσι 

Ήρακλείδας έλθείν είς Πελοπόννησον ανάστατους εποίησαν Δωρι

είς οί Λακεδαίμονα έχοντες, άναστήσαντες δέ Γερονθρών τους Ά -
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χαιούς παρά σφών (εαυτών) εποίκους απέστειλαν Κατά μέν τήν 

έξ Ακριών είς Γερόνΰρας όδόν έστι παλαιά καλούμενη κώμη, έν δέ 

αύταίς Γερόνθραις "Αρεως ναός καί άλσος. Έορτήν δέ άγουσιν τω 

θεώ κατ' έ'τος, έν ή γυναιξίν έστιν άπηγορευμένον έπελθείν είς τό 

άλσος. Περί δέ τήν άγοράν σφίσιν αί πηγαί τών ποτίμων είσίν υδά

των. Έ ν δέ τή Άκροπόλει ναός έστιν Απόλλωνος καί αγάλματος 

έλέφαντος (έξ ελεφαντοστού) πεποιημένη κεφαλή. Τά δέ λοιπά τοΰ 

αγάλματος πΰρ ήφάνισεν όμοΰ τφ προτέρφ ναφ. Μαριός δέ άλλο Έλευ

θερολακώνων πόλισμα, ό άπό Γερονθρών στάδια εκατόν άφέστηκεν ίε

ρόν έστιν αυτόθι άρχαίον κοινόν θεών απάντων καί περί αυτό άλσος πα-

ρεχόμενον πηγάς· είσί δέ καί έν Αρτέμιδος ίερφ πηγαί, ύδωρ δέ άφθονον, 

εϊπερ άλλο τι χωρίον, παρέχεται καί Μαριός. Κ ώ μ η δέ υπέρ τό πόλισμα 

έστιν έν μεσογαία καί αυτή, Γλυππία δέ ές κώμην έτέραν Σελινούντα 

έκ Γερονθρών έστιν όδός σταδίων εϊκοσι Τά μέν άπό Ακριών άνω προς 

ήπειρον, τά δέ προς θαλασσή πόλις Ασωπός Ακριών έξήκοντα απέχει 

σταδίους, έν αύτη δέ ναός Ρωμαίων βασιλέων καί ανωτέρω τής πόλεως 

δσον τε σταδίους δώδεκα ίερόν, έστιν Ασκληπιού. Φιλόλαον τόν θεόν όνο

μάζουσι. Τά δέ οστά έν τω γυμνασίφ τά τιμώμενα μεγέθει μέν υπερβάλ

λοντα, άνθρωπου δέ δμως έστι, καί Αθηνάς ίερόν έστιν έν τή Άκροπό

λει Κυπαρισσίας έπίκλησιν τής δέ Ακροπόλεως προς τοίς πο-

σί πόλεως ερείπια καλούμενης Αχαιών τών Παρακυπαρισσίων 

"Εστι δέ καί έν τή πόλει ταύτη καί ίερόν Άσκληπιοΰ στάδια 

άπέχον ώς πεντήκοντα Ασωπού. Τό δέ χωρίον έ'νθα τό Άσκληπιείον 

'Τπερτελέατον όνομάζουσιν». (Σημ.). "Ακρα δέ άνέχουσα είς θάλασσαν 

άφέστηκεν Ασωπού διακόσια στάδια· καλοϋσι δέ "Ονου γνάθον την 

άκραν—άκρωτήριον. Ένταΰθά έστιν Αθηνάς ίερόν άγαλμα ούκ έχον 

ουδέ όροφος έ'πεστιν αύτώ. Λέγεται δέ ώς ύπό Αγαμέμνονος έποιήθη. 

"Εστι δέ καί μνήμα Κινάδου, νεώς τής Μενελάου καί ούτος κυβερνήτης 

τν. Επέχει δέ μετά τήν άκραν Βοιατικός καλούμενος κόλπος καί Βοιαί 

πόλις προς τω πέρατί έστι τοΰ κόλπου. Ταύτην ώκησε μέν Βοιός τών 

'ίΐρακλειδών, συναγαγείν δέ άνδρας άπό τριών είς αυτήν λέγεται πό

λεων. Καί Απόλλωνος ναός έν τή Βοιατών άγαρά έστι καί έτέρωθι Ασ

κληπιού καί Σαράπιδός τε καί "Ισιδος. Ερείπια απέχει μέν Βοιών ού 

(Σημ.) Κατά Λήζιον ή κορυφή τοϋ Πάρνωνος ή ονομαζόμενη Κουρκοΰλα είναι ή κε

φαλή τών υδάτων τών μύλων Μολάων, οϋτινες οΰτως ώνομάσθησαν έκ τών μύλων αίο-

λικώς άντΙ Μυλάων ή Μυλώνων. Κείται δέ έν τη πείδιάδι ίίτις καλεϊτοα Λεύκη (2ΐτρά-

6ων σ. 363) η Αεϋκαι (Πολύβ. 5,19), καθ' δς ρέει καΐ ό ποταμός "Ασωπός, επώνυμος 

πόλεως 'Ασωποΰ ί\ 'Ασωπόλεως παρά Πορφυρογεννήτφ καΐ "ΙεροκλεΙ τόμ 3ος σελ. 

424, τής οποίας ή θέσις τώρα καλείται Βεζές. 
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πλέον ή ίίταδίους επτά, ίόντι δέ είς αυτά άγαλμα Έρμου λίθινον έστη-

κεν έν αριστεροί καί εν τοίς έρειπίοις ίερόν Άσκληπιοΰ καί ύγιείας εστίν 

ούκ αφανές». 

«Κύθηρα δέ κείται μέν άπ' αντικρύ Βοιών, ές δέ Πλαστανιστοΰντα 

τήν άκραν άπό άκρας τής Ηπείρου, καλούμενης δέ "Ονου γνάθου στα

δίων πλους τεσσαράκοντα έστιν. Έ ν Κυθήροις δέ έπί θαλασσή Σκαν-

δειά έστιν έπίνειον, Κύθηρα δέ ή πόλις άναβάντι άπό Σκανδείας στάδια 

ώς δέκα. Τό δέ ίερόν τής Ουρανίας άγιώτατον καί ιερών όπόσων Αφρο

δίτης παρ' "Ελλησιν έστιν άρχαιότατον. Αυτή ή θεός ξόανον ώπλισμέ-

νον, πλέοντι δέ έκ Βοιών τήν έπί τήν άκραν τής Μαλέας λίμνη έστιν 

όνομαζόμενον Νύμβαιον, καί Ποσειδώνος άγαλμα ορθόν καί σπήλαιον 

θαλάσσης εγγύτατα, έν δέ αύτφ γλυκέως ύδατος πηγή· καί άνθρωποι 

περιοικοΰσι ποΧλοί. Περιπλεύσαντι δέ τήν άκραν τής Μαλέας καί εκα

τόν στάδια άποσχόντι έπί θαλασσή χωρίον έν ό'ροις Βοιατών Απόλλω

νος μέν ίερόν έστιν. Έπιδήλιον δέ όνομαζόμενον τό γάρ τοΰ Απόλλωνος 

ξόανον, δ νΰν εστίν ενταύθα, έν^Δήλφ ποτέ ϊδρυτο. Τ ή δέ Βοια

τών δμορος Επίδαυρος έστιν ή Λιμηρά σταδίους ώς διακόσιους απέχου

σα άπό Έπιδηλίου, φασί δέ ού Λακεδαιμονίων, τών δέ έν Άργολίδι Έ 

πιδαυρίων είναι. . . Προελθόντι δέ έν δεξιςί δύο που σταδίους εστίν Ί-

νούς καλούμενον ύδωρ, μέγεθος μέν κατά λίμνην μικράν, τής γής δέ έν 

βάθει μάλλον. Είς τοΰτο τό ύδωρ έν τή εορτή τής 'Ινοΰς έμβάλλουσιν 

άλφίτων μάζας. Ταύτας έπί μέν αίσίφ τοΰ έμβάλλοντος καταδεξάμε-

νον έχει τό ύδωρ, εί δέ άναπέμψατο σφάς—τάς μάζας, πονηρόν κέκριται 

σημείον. . . Κατά δέ τήν όδόν τήν έκ Βοιών είς Έπίδαυρον τήν Λιμηράν 

άγουσαν Άρτέμ-ΐδος ίερόν έστιν έν τή Έπιδαυρίφ Λιμνάτιδος. Ή πόλις 

δέ απέχουσα ού πολύ άπο θαλάσσης έπί μετεώρφ μέν ώκηται, θέας δέ 

αυτόθι άξια, τό μέν Αφροδίτης έστιν ίερόν, τό δέ Άσκληπιοΰ καί άγαλ

μα ορθόν λίθου καί Αθηνάς έν τή άκροπόλει ναός, πρό δέ τοΰ λιμένος 

Διός (ναός) έπίκλησιν σωτήρος. "Ακρα δέ είς τό πέλαγος κατά τήν 

πόλιν άνέχει καλούμενη Μινώα καί ό μέν κόλπος ουδέν τι έχει διάφορον 

ή δσαι κατά τήν Λακωνικήν άλλαι θαλάσσης είσιν είσβολαί· αιγιαλός 

δέ ό ταύτη παρέχεται ψηφίδας σχήμα ευπρεπεστέρας καί χρόας παντο-

δαπής. 

Επιδαύρου δέ σταδίους εκατόν απέχει Ζάραξ, άλλως μέν εύλίμενον 

χωρίον, έν αύτφ δέ άλλο μέν ουδέν, προς δέ τοΰ λιμένος τφ πέρατι Α 

πόλλωνος ναός έστι καί άγαλμα κιθάραν έχον. Προελθόντι δέ άπό τοΰ 

Ζάρακος παρά τήν θάλασσαν Ιξ που στάδια καί έπιστρέψαντι αύτόθεν 

είς μεσόγαιαν καί έπαναβάντι σταδίους ώς δέκα Κυφάντων καλούμε-
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νων ερείπια έστιν, έν δέ αύτοίς Στήθεον ίερόν Άσκληπιοΰ, λίθου δέ τό 

άγαλμα, έστι δέ καί ύδατος ψυχρού κρουνός έκβάλλων έκ πέτρας. Άτα-

λάντην δέ φασιν ενταύθα, ώς ήνιάτο ύπό δίψης, τζαίσαι τή λόγχη τήν 

πέτραν (βράχον) καί ούτω ρυήναι τό ύδωρ- Βρασιαί δέ Κυφάντων άπέ-

χουσι πλουν σταδίων διακοσίων. . Ιερά δέ αυτόθι τό μέν έστιν Ασ

κληπιού, τό δέ Άχιλλέως καί έορτήν κατά έτος άγουσιν Άχιλλεί' "Α

κρα δέ έστιν έν ταίς Βρασιαίς μικρά προέχουσα ήρεμα είς τήν θάλασ

σαν καί έπ' αύτη χαλκοί ποδιαίων ού μείζονες έστήκασι πίλους έχοντας 

έπί ταίς κεφαλαίς, ούκ οίδα εί Διοσκούρους σφάς (αυτούς) ή Κορύβαν-

τας νομίζουσιν. Τρείς δ' ούν είσί, τέταρτον δέ Αθηνάς άγαλμα. 

Τά δέ έν δεξιςί Γυθείου Λάς έστι, θαλάσσης μέν δέκα στάδια, Γυθεί

ου δέ τεσσαράκοντα απέχουσα. "Ωκισται δέ νΰν μέν Ιλίου καλουμένου 

καί Ασίας και Κνακαδίου, τών ορέων τούτων τό μεταξύ επέχουσα, πρό

τερον δέ τής Ασίας τοΰ ό'ρους έ'κειτο τή κορυφή· καί νΰν έτι τής πόλεως 

τής αρχαίας ερείπια έστιν, καί πρό τών τειχών άγαλμα Ηρακλέους, 

και άπό τών Μακεδόνων τρόπαιον, οϊ μοίρα τής Φιλίππου στρατιάς 

ήσαν, ή νίκα είς τήν Λακωνικήν έσέβαλον, άποτραπόμενοι δέ άπό τών 

άλλων τά παραθαλάσσια έλεηλάτουν τής χώρας. "Εστι δέ έν τοίς έρει

πίοις ναός Αθηνάς έπίκλησιν Ασίας, ποιήσαι δέ Πολυδεύκην καί Κά

στορα φασιν άνασωθέντας έκ Κόλχων είναι γάρ καί Κόλχοις Αθηνάς 

Ασίας ίερόν, μετασχόντας μέν ούν οίδα 'Ιάσωνος στόλου τους Τυνδά

ρεω παίδας· δτι δέ Άθηνάν Άσίαν τιμώσιν οί Κόλχοι παρά Λακεδαι

μονίων άκουσας γράφω. Τής δέ έφ' ημών οικουμένης πόλεως κρήνη τε 

έστι πλησίον διά τήν χρόαν τοΰ ύδατος Γαλακώ καί προς τή κρήνη γυ-

μ-νάσιον. Έρμου δέ έστηκεν άγαλμα άρχαίον τών δέ ορέων έπί μέν τοΰ 

Ιλίου Διονύσου τέ έστι καί άπ' άκρας τής κορυφής Ασκληπιού ναός, 

προς δέ τφ Κνακαδίφ Καρνειός καλούμενος Απόλλων. Άπό δέ τοΰ Καρ

νείου σταδίους προελθόντι ώς τριάκοντα έστιν έν τφ χωρίφ "Τψους εν 

οροις ήδη Σπαρτιατών ίερόν Ασκληπιού καί Αρτέμιδος έπίκλησιν Δα-

φναίας. Προς θαλασσή δέ έπί άκρας ναός έστι Δικτύννης Αρτέμιδος 

και οΐ (αύτη) κατά έτος εκαστον έορτήν άγουσι. Ταύτης δέ έν αριστε

ρά τής άκρας (ακρωτηρίου) ποταμός έκδίδωσιν είς θάλασσαν Σμήνος, 

ύδωρ πιείν ήδύ εϊπερ άλλος τις παρασχόμενος ποταμός. "Εχει δέ έν τφ 

ορει τω Ταϋγέτφ τάς πηγάς, απέχει δέ τής πόλεως σταδίους ού πλέον 

πέντε. Έ ν δέ Άραΐνφ καλουμένφ χωρίφ τάφος Λ ά καί άνδριάς έπί τφ 

μνήματι έ'πεστι. Τοΰτον τόν Λάν οίκιστήν είναι λέγουσιν οί ταύτη (οί

κοΰντες) καί άποθανείν λέγουσιν ύπ' Άχιλλέως. 

Προελθόντι δέ άπό τοΰ μνήματος έκδίδωσιν είς θάλασσαν ποτάμιος 

13 
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Σκύρας. . Τοϋ ποταμού δέ σταδίους τεσσαράκοντα απέχει Ιΐύρρίχος 

έν μεσογαίίί. Τό δέ Ονομα φασι γενέσθαι άπό Πύρρου τοϋ Άχιλλέως, 

οι δέ φασιν είναι θεόν Πύρριχον τών καλουμένων Κουρητών "Εστι δέ 

έν τή Πυρρίχφ φρέαρ έν τή άγορ^ θεών δέ έν τή γή σφίσιν (αύτοίς) 

ιερά έστιν Αρτέμιδος τε έπίκλησιν Άστρατείας, δτι τής είς τό πρόσω 

στρατείας ενταύθα έπαύσαντο Αμαζόνες, καί Απόλλων Αμαζόνιος, 

ξόανα (ξύλινα) αμφότερα (τά αγάλματα) άναθείναι δέ λέγουσιν αυτά 

τάς έκ τοΰ Θερμόδοντος γυναίκας. 

Ά π ό δέ Πυρρίχου καταβάντι είς θάλασσαν έστι Τευθρώνη, τόν δέ 

οίκιστήν οί ταύτη (οίκοΟντες) Τεύθραντα Άθηναίον ό'ντα άποφαίνουσι· 

τιμώσι δέ θεών μάλιστα Ίσσωρίαν "Αρτεμιν καί πηγή σφίσιν (αύτοϊς) 

Ναΐα. Τευθρώνης δέ απέχει πεντήκοντα καί εκατόν σταδίους ές θάλασ

σαν άνέχουσα άκρα Ταίναρον καί λιμένας ο τε Αχίλλειος έστι καί Ψαμα-

Οοΰς έπί δέ τή άκρίΐι ναός είκασμένος σπηλαίφ καί πρό αύτοΰ Ποσειδώνος 

άγαλμα. Εποίησαν δέ Ελλήνων τινές ώς Ηρακλή άναγάγοι ταύτη 

τοΰ "Αδου τόν κύνα ούτε ύπό γήν όδοΰ διά τοΰ σπτϊλαίου φερούσης, ούτε 

έτοιμον ον πεισθήναι θεών ύπόγαιον είναί τίνα οϊκησιν, ές ήν άθροίζεσθαι 

τάς ψυχάς. . . Αναθήματα τε άλλα τε έστιν έν Ταινάρφ καί Αρίων ό 

κιθαρφδός χαλκούς Ιπί δελφίνος. . "Εστι δέ έπί Ταινάρφ καί πηγή 

νΰν μέν ουδέν ώστε καί θαύμα είναι παρεχομένη, πρότερον δέ τοίς ένοού-

σιν ές τό ύδωρ τους λιμένας, φασί, καί τάς ναϋς θεάσασθαι παρείχε. Τού

το έ'παυσε γυνή τό ύδωρ μή καί τοΰ λοιποΰ τοιαύτα έπιδείκνυσθαι, μεμι-

ασμένην έναποπλύνασα έσθήτα. Ταινάρου δέ τής άκρας πλουν δσον 

τχσσοιράκοντα σταδίων άφέστηκε Καινήπολις, ονομΜ δέ ήν πάλαι καί 

ταύτη Ταίναρον. Έ ν αυτή δέ μέγαρον Α-ημτ^ρος καί έπί θαλασσή να

ός έστιν Αφροδίτης καί άγαλμα ορθόν λίθου. Έντεΰθεν άποσχόντι τρι

άκοντα σταδίους θυρίδες άκρα καί πόλεως ερείπια Ίππόλας εστίν έν 

αύτοίς ίερόν Αθηνάς Ίππολαΐτιδος. Όλίγον 'δέ άπωτέρω Μέσσα πό

λις καί λιμήν, άπό τούτου στάδια τοΰ λιμένος πεντήκοντα Ιστι καί 

εκατόν έπί Οϊτυλον. Ό δέ ήρως άφ' ου τή πόλει τό Ονομα έγένετο Άρ

γείος τό ανέκαθεν Άμφιάνακτος υίός ών τοϋ Αντιμάχου, θέας δέ άξι

ον έν Οίτύλφ Σαράπιδός έστιν ίερόν καί έν τή αγορά Καρνείου ξόανον 

Απόλλωνος. 

Έ ς Θαλάμας δε έξ Οιτύλου μήκος τής όδοΰ στάδιοι περίπου 80 

εί̂ τι, κατά δέ τήν όδόν ίερόν έστιν Ίνοΰς καί μαντείον μαντεύονται μέν 

ούν καθεύδοντες, όπόσα δ' άν δεηθώσι πυθέσθαι, όνείρατα δείκνυσι σφί

σιν ή θεός. Χαλκά δέ έ'στηκεν αγάλματα έν ύπαίθρω τοΰ ίεοοΟ τ·^^ 

αφιης και Ηλιου το έτερον αυτό δε το εν τω ναφ σαφώς μέν ΐδείν 
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ούκ ην υπό στεφανωμάτων, χαλκοΰν δέ καί τοΰτο είναι λέγουσι· ρεί δέ 

καί ύδωρ έκ πηγής ιεράς πιείν μέν ήδύ. Σελήνης δέ έπίκλησιν. . και 

ού Θαλαμάταις έπιχώριος δαίμων -εστίν ή Παφίη. Θαλαμών δέ απέχει 

•σταδίους εϊκοσι καλούμενη Πέφνος έπί θαλασσή, πρόκειται δέ νησίς πέ

τρας τών μεγάλων ού μείζων, Πέφνος καί ταύτη τό ό'νομα. Τεχθήναι δέ 

ένταΰθά φασι τους Διοσκούρους οί Θαλαμάται. Ταΰτα μέν δή καί Αλκ

μάνα έν άσμασιν οίΒο είπόντα τραφήναι δέ ούκέτι έν τή Πέφνφ φασιν 

αυτούς, άλλα Έρμήν τόν ές Πελλάναν κομίσαντα είναι. Έ ν ταύτη τή 

νησίδι αγάλματα Διοσκούρο^ν χαλκά, μέγεθος ποδιαία, έν ύπαίθρφ τής 

νησίδός έστιν. Ταΰτα ή θάλασσα άποκινείν ούκ έθέλει κατακλύζουσα 

ώρςι χειμώνος τήν πέτραν. Τοΰτό τε θαΰμά έστι καί οί μύρμηκες αυτόθι 

λευκότερον ή ώς μυρμήκων τό χρώμα φαίνουσι. Τήν δέ χώραν οί Μεσσή

νιοι ταύτην εαυτών φασίν είναι τό άρχαίον, ώστε καί τους Διοσκούρους 

μάλλον τε έαυτοίς καί ού Λακεδαιμονίοις προσήκειν νομίζουσι. Πέφνου 

δέ στάδια εϊκοσιν απέχει Λεΰκτρα. Έ φ ' δτε μέν δή έστιν όνομα τή- πό

λει Λεΰκτρα ούκ οίΒα. , λίθου δέ έστιν Ασκληπιού άγαλμα καί Ίνοΰς 

έτέρωθι· πεποίηται δέ καί Κασσάνδρας τής Πριάμου ναός καί άγαλμα, 

'χ\λεξάνδρας ύπό τών εγχωρίων καλούμενης. Καί Απόλλωνος Καρνείου 

ξόανα έστι κατά ταΰτα, καθ' ά δή καί Λακεδαιμονίων νομίζουσιν οί 

Σπάρτην έχοντες. Έπί δέ τής Ακροπόλεως έστιν ίερόν καί άγαλμα Α 

θηνάς· καί "Έρωτος έστιν έν Λεύκτροις ναός καί άλσος· ύδωρ δέ έν ωραι. 

χειμώνος διαρρεί τό άλσος· τά δέ φύλλα τφ ηρι (εαρι) άπό τών δένδρων 

πίπτοντα ούχ άν ύπό τοΰ ύδατος ουδέ πλεονάσαντος παρενεχθείει (δέν 

παρασύρονται παρά τοΰ ύδατος). Ό δέ οίδα έν τή προς θαλασσή χώρίΐι 

τής Λευκτρικής ύπ' έμοΰ συμβάν γράφω· άνεμος πΰρ ές ύλην—εις Βά

σος—τά πολλά ήφάνισε τών δένδρων ώς δέ άνεφάνη τό χωρίον ψιλόν 

άγαλμα ενταύθα ίδρυμένον ευρέθη Διός Ίθωμ,άτα. Τοΰτο οΐ Μεσσήνιοι 

φασί μαρτύριον είναι σφίσι τά Λεΰκτρα τό άρχαίον τής Μεσσηνίας είναι. 

Δύναιτο δ' άν καί Λακεδαιμονίων τά Λεΰκτρα έξ αρχής οίκούντων ό 

Ίθωμάτας Ζευς παρ' αύτοίς έ'χειν τιμάς. 

Καρδαμύλη δέ, ής καί "Ομηρος μνήμην έποιήσατο έν Αγαμέμνονος 

ύποσχέσεσι δώρων Λακεδαιμονίων εστίν ύπ-ηκοος τών έν Σπάρτη, βασι

λέως Αυγούστου τής Μεσσηνίας άποτεμνομένου. Απέχει δέ Καρδαμύλη 

θαλάσσης μέν οκτώ σταδίους, Λεύκτρωνδέ καί έξήκοντα, Ένταΰθά ού 

πόρρω τοΰ Αίγιαλοΰ τέμενος ίερόν τών Νηρέως θυγατέρων εστίν ές γάρ 

τοΰτο τό χωρίον άναβήναι αύτάς φασιν έκ τής θαλάσσης Πύρρον δψομέ-

νας τόν Άχιλλέως, δτε είς Σπάρτην έπί τόν Ερμιόνης άπήει γάμον. 

Έ ν δέ τω πολίσματι Αθηνάς ίερόν καί Απόλλων έστι Καρνεΐος καθά 
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Δωριεΰσιν επιχώριον. Πόλιν δέ δνομαζομένην έν τοίς έπεσι του ̂ 1̂*̂ Ρ 

Ένόπην, Μεσσηνίους Οντας ές δέ τό συνέδριον συντελοΰντας το ΐ̂ Αευοε-

ρολακώνων, καλοΰσιν έφ' ημών Γερηνίαν έν ταύτη τή πόλει λέγουσι 

Νέστορα οί μέν τραφήναι, οί δέ ές τοΰτο έλθείν φεύγοντα τό χωρίον,, ηνι-

κα Πύλος ήλίσκετο ύπό Ηρακλέους. Ένταϋθα έν τη Γερηνί(? Μαχαο-

νος τοΰ Άσκληπιοΰ μνήμα καί ιερόν έστιν αγιον και άνθρώποις νόσων 

ίάματα παρά τω Μοχάονί έστιν εύρέσθαι· και Ρόδον μέν τό χωρίον τό ίε

ρόν όνομάζουσιν, άγαλμα δέ τοΰ Μαχάονος χαλκοΰν έστιν ορθόν. Επί

κειται δέ έν αύτη τή κεφαλή στέφανος, δν οί Μεσσήνιοι κίφος καλοΰσι 

τή έπιχωρίφ φωνή. Μαχάονα δέ ύπό Εύρυπύλου τοΰ Τηλέφου τελευτή-

σαί -φησιν ό τά έ'πη ποιήσας, τήν μικράν Ίλιάδα·.. Τής δέ χώρας τής 

Γερηνίας δρος Καλάθιόν έστι και έν αύτφ Κλέας ίερόν και σπήλαιον 

παρ' αύτφ τό ίερόν, έσοδον μέν στενήν, τά δέ έ'νδον παρεχόμενον θέας 

άξια. Γερηνίας δέ ώς ές μεσόγαιαν άνω τριάκοντα απέχει σταΒίους Ά-

λαγόνια· και τό πόλισμα κατηρίθμησα ήδη και τοΰτο έν Έλευθερολάκω-

σιν. θέας δέ αυτόθι δίξια Διονύσου καί Αρτέμιδος έστιν ιερά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. 

ΕΚιρήΐΑοιτα έκ τοΰ έν Ά.μιύκλ«.ες *Ι&ρο\4 τοί4 Απόλλωνος 

Πρώτος ό Λεάκ συνέλαβε τήν ύπόνοιαν βτι τό ίερόν τοΰτο εκείτο 

έπι τοΰ λόφου τής Αγίας Κυριακής, μετ' αυτόν δέ καί πολλοί άλλοι. 

Προς βεβαίωσιν δέ τοΰ πράγματος ή αρχαιολογική Εταιρεία απεφάσισε 

κατά το έτος 1890 νά εξακρίβωση τήν θέσιν δι' ανασκαφών, τών οποί

ων τήν διεύθυνσιν άνέθηκεν είς τόν άρχαιολόγον Κον Τσούνταν. Ό λό

φος δέ τής Αγίας Κυριακής ευρίσκεται μίαν ώραν προς μεσημβρίαν τής 

Σπάρτης, δεξιά τής όδοΰ, ήτις ήγεν είς Γύθειον πρό τής κατασκευής τής 

νΰν αμαξιτού όδοΰ, κειμένης περί τά δέκα λεπτά τής ώρας δυτικώτερον 

τής Αγίας Κυριακής και είναι ό λόφος πανταχόθεν ελεύθερος άπό δυσ

μών. Πρό τών ανασκαφών ουδέν άλλο ίχνος αρχαιότητος έφαίνετο έπί 

τοΰ λόφου πλην ογκολίθων τινών, έφ' ών εδράζεται τό άνατολικόν μέρος 

τοϋ Έκκλησιδίου τής Αγίας Κυριακής καί τοίχου τινός, άλλα και ό 

τοίχος ούτος καί τό κρηπίδωμα τοΰ Έκκλησιδίου είναι προφανώς χρόνων 

ούχι λίαν παλαιών. Πλην τούτων γνωστά ήσαν καί τίνα μάρμαρα έκ-

τετειχισμένα Ιν τη Έκκλησίοι, μεταξύ τών οποίων εν ένεπίγραφον. Διά 

τώνάνασχαφών δέ απεδείχθη αναμφισβητήτως οτι τφ δντι τόΤερόν τοϋ 

Απόλλωνος ένταϋθα έκειτο, διότι ευρέθησαν δέκα πέντε κεράμων τειιά-
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χια στέγης εις διάφορα τής ύψηλοτέρας χορυφτις τοΰ λόφου μέρη, ενε

πίγραφοι διάφοροι σφραγίδες, έκτετυπωμέναι έπιγραφαί, αϊτινες συμ-

πληρουμεναι άπασαι φέρουσι τήν όνομασίαν τοΰ ναοΰ «Απόλλωνος έν 

Άμυκλαίφ». Είς τήν άνατολικήν πλευράν τοΰ λόφου ειχον ϊδει διάφοροι 

περιηγηταί καί λείψανα περιβόλου, άλλα πρό τής ενάρξεως τών άνασκα-

Ιφών μόλις δύο ή τρείς ογκόλιθοι ήσαν ορατοί, διά τών ανασκαφών δέ 

απεδείχθη δτι ό περίβολος ήτο έκτισμένος έκ μεγάλων λίθων καλώς 

έςειργασμένων καί συνδεομένων διά σιδηρών συνδέσμων καί μολύβδου. 

Οί μέγιστοι δέ τών λίθων έ'χουσι μήκος 2 έ'ως 2:30 μ. καί ύψος 0,75* 

Σώζεται δέ ό περίβολος ε'ϊς τίνα μέρη μέχρις ύψους 1.90, τό δ'λον δέ σφ

ζομενον μήκος αύτοΰ είναι 104 περίπου μέτρων. Ό περίβολος δέ ούτος 

είναι κυρίως άνάλημμα ϊνα συγκρατή τά χώματα τοΰ βορειοανατολικού 

μέρους τοΰ λόφου, Οπου ύ^οΰτο άποτόμως. Οί περιοικοΰντες μετά τήν 

έπικράτησιν τοΰ Χριστιανισμοΰ ένταΰθά θά άνεζήτουν πρόχειρον ύλικόν 

προς οΊχοΒομτιν δημοσίων καί ιδιωτικών κτιρίων, ό δέ περίβολος έσώθη 

σχετικώς κάλλιον τό μέν, διότι οί πρώτοι αυτόθι οΊχοΒομτισαντες τήν 

Έκκλησίαν χριστιανοί ϊσως έ'κρινον καλόν νά τόν διατηρήσωσι, τό δέ, 

διότι ενωρίς, ώς φαίνεται, έκαλύφθη ύπό χωμάτων. Παρά τήν Άγίαν 

Κυριακήν ευρέθη κοιμητήριον Βυζαντινών χρόνων, τινές δέ έκ τών τά

φων ήσαν έκτισμένοι έκ πλίνθων όπτών καί κεκαλυμμένοι διά μεγάλων 

μαρμάρινων πλακών, τους πλείστους δμως είχον κατασκευάσει έξ ολο

κλήρου διά μαρμάρων είλημμένων έξ αρχαίων κτιρίων, τρείς τών πλα

κών τσαν ενεπίγραφοι μέ τάς λέξεις «γλαΰξ», «αρμός», επίσης ευρέθη 

σπόνδυλος χίονος δωρικού έκ μαρμάρου καί τμήμα 'Ιωνικοΰ διμερούς 

έπιστυλίου καί προς τούτοις δύο βάθρα ενεπίγραφα. Μεταξύ δέ καί άλ

λων τεμαχίων και μικρών ευρημάτων οίον έ'λασμα τετράπλευρον φέρον 

εντύπους ρόΒαχας, πους βοός, κύμβαλοι βεβλαμμένοι, καί τίνα άλλα 

άπαντα χαλκά. Ένώτιον επίσης χαλκοΰν και πτέρυξ σφιγγός έκ πώ

ρου, τέχνης αρχαϊκής. Ταινία όστεΐνη μετ' εγχάρακτου πλεγματώδους 

κοσμτιματος καί άλλη όστεΐνη ταινία μετ' εγχάρακτων τοξοειδών κοσ

μημάτων, εν περιβραχιόνιον, ούτινος τά άκρα άπολήγουσιν είς κεφά

λας ό'φεων. Καί τέλος τό έν πίνακι 1 άπεικονισθέν χαλκοΰν είδώλιον, 

δπερ παριστόί γυναίκα εντελώς γυμνήν κρατοΰσαν έν χερσίν κυμβαλα. 

Έ π ί δέ τοΰ στήθους της φαίνεται Τελαμών βαίνουν άπό τοΰ δεξιοΰ ώμου 

προς τήν άριστεράν μασχάλην, ορατός δέ καί έπί τών νώτων. Οί πόδες 

της λείπουσιν άπό τών γονάτων, όπισθεν δέ τής κεφαλής έκφύεται 

ίλασμα παχύ, ή βάσις άνθεμιου, ώς φαίνεται, έφ' οδ προσηλοϋτο αναμ

φιβόλως δίσκος κατόπτρου, είς τό οποίον ̂  ψορφτι έχρησίμευεν ώς λαβή. 
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απολήγει δέ τό άνθέμιον τοΰτο κάτω· περί τόν λαιμόν δέ φορεί ή γυνή 

περιδέραιον, δ δέ τελαμών αυτής έχει ένα κόμβον κάτωθι τών μαστών. 

Έπεδή δέ δμοιον ευρέθη καί έν Κύπρφ φαίνεται οτι τό έ'ργον η έποιή

θη εν Λακωνία κατ' άπομίμησ^ν τών Κυπρίων ή εισήχθη εκείθεν. Εκ 

τών ευρημάτων δέ, τά όποια ύπήρχον μεταξύ τών ημικυκλικών θεμε

λίων καί άλλων τοίχων, έ'νθα φαίνεται δτι ήτο τό κέντρον τοΰ Ίεροΰ, 

έξείχον διά τό μέγα πλήθος τά πήλινα χειροποίητα σκυφίδια σχεδόν 

άπαντα ούχι μείζονα δακτυλήθρας. Ένταΰθά ευρέθησαν και τεμάχια 

αγγείου ρυθμού γεωμετρικοΰ σχήματος ομοίου προς τους έν πίνακι 4 

ύπ' άριθ. 1 καί 2. Χαλκά δέ αντικείμενα άνεκαλύφθησαν αυτόθι τά 

έξης: "Ελασμα μετ' εντομής ώσεί θώρακος, μέρος τό ύπό τήν μασ

χάλην καί άλλα. Μ . Δ. δέ πήλινον γυναικείον είδώλιον άκέφαλον τοΰ μη-

•λυναίου τρόπου καί σφόνδυλος πήλινος, συνήθης τής μυκηναίας επο

χής, έτι δέ πους χαλκοΰς λέοντος έχ σκεύους, αιχμή χαλκή ακοντίου, 

έτι δέ πολλά χαλκά, ών τά σπουδαιότερα είναι: ζώα διάφορα, ίδίως 

'ϊπποι και βόες, ρυθμοΰ γεωμετρικού, πελέκεις αμφίστομοι έξ ελάσμα

τος χαλχοΰ τών οποίων τινάς μετά στελεών (πίναξ 3, άριθ. 2 είς τού

των). Βελόναι χαλκαί, ών ή κεφαλή απολήγει είς κρίκον, πλήθος 

δακτυλίων παχέων, έ'τι δέ ό έν πίνακι 4, άριθ. 3 έγγεγλυμμένος σάρδιος 

λίθος, Ιφ' ου παρίστανται τρείς ιχθΰς και τέλος χαλκοΰν είδώλιον αν

δρός ύψους 0,051 μ., κολο^όν τους πόδας άπο τών γονάτων, έχον τάς 

χείρας παρά τάς πλευράς καί φορούν έπι τών νώτων χλαμύδα μη σκεπα-

ζουσαν τό πρόσθιον σώμα, έπί δέ τής κεφαλής φέρον δίσκον όδοντωτόν. 

Αυτόθι ευρέθησαν καί έν πίνακι 4 ύπ' άριθ. 4, 4 α, 5 πήλιναι κεφαλαί 

και άρχαϊκώτατον άκέφαλον πήλινον είδώλιον γυναικός γυμνής, τής οποί 

ας είναι δεδηλωμένον καί τό αίδοίον. Τών δέ δημοσιευομένων κεφαλών 

πηλίνων ή ύπ' άριθ. 4 καί 4α, ήτις έ'χει ΰψος 0,115, είναι λευκή κεχρι-

σμένη, οί πλόκαμοι δμως τής κόμης, οί κύκλοι τών οφθαλμών και αί 

όφρΰς είναι μέλαιναι, τά δέ έπί τοΰ πίλου κοσμήματα μάλλον ερυθρά. 

'Η δέ δευτέρα κεφαλή ή ύπ' άριθ. 5 έχει υψος 0.08, είναι καί αυτή διά 

λευκής "ΐτής κεχρισμένη^καΐ φορεί έπί τής κόμης πιθανώς στεφάνην, 

είς. δέ τά ώτα ένώτια. "Οπισθεν δέ τοΰ δεξιού ώτός φαίνεται κατερχό

μενος πλόκαμος τής κόμης, τά δέ λοιπά είναι μέλανα ώς καί τοΰ 

πρώτου. 

.Παρά τάς διαφοράς, τάς οποίας παρουσιάζουσιν, ή πρώτη δέν εί

ναι̂  αρχαιότερα τής^ δευτέρας ουδέ άτεχνοτέρα, είναι μάλιστα επιμελε

στέρα ταύτης, άμφότεραι δέ βεβαίως έκ τών αρχαιοτάτων χρόνων τ-ής 
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λακωνικής τέχνης ούσαι δεικνύουσι τάς διαφόρους αρχάς, έξ ών αυτή 

έγεννήθη. 

Προς ανατολάς τής Αγίας Κυριακής άνεκαλύφθησαν πάλιν ολί

γα χαλκά,ζφα, μεταξύ τών οποίων μία έλαφος, έτι δέ άγγείον ρυθμοΰ 

γεωμετρικοΰ (πίναξ 4 άριθ. 1), τεμάχιον άλλου αγγείου ομοίου, έφ' ου 

παρίσταται χορός ανδρών πάλιν γεωμετρικοΰ ρυθμοΰ (πίναξ 4 άριθ. 2 ) , 

διάφορα δέ τεμάχια καί τίνες κεφαλαί ζώων (δείγματα έν πίν 3 άρ. 1, 

Ια, 3, 4) ρυθμοΰ μέν μυκηναίου, άλλα τής νεωτάτης περιόδου τής μυ

κηναϊκής τέχνης καί τέλος ή έν πίνακι 3 άριθ. 5 μικρά λύρα έξ ελά

σματος χαλκοΰ, ήτις έχει πέντε χορδάς (μήκος 0,08, πλάτ. 0,041) 

καί έν ξίφος σιδηρούν. Μεταξύ δέ άλλων πολλών τοιούτων καί τό έν 

πίνακι 2 χαλκοΰν άγαλμάτιον ύψ. 0,12 καί παριστςί νέον γυμνόν έπί 

βάσεως τετραπλεύρου έχούσης όπάς είς τάς γωνίας προς προσήλωσιν, 

οί βολβοί τών οφθαλμών είναι στρογγυλοί καί έξέχουσι, περί δέ τήν κό

μην φορεί στεφάνην, ή δεξιά χείρ άπό τοΰ καρπού λείπει, ή δέ έτερα 

είναι εντελώς ανοικτή και οί δάκτυλοι της δέν χωρίζονται άπ' αλλή

λων, έπι δέ τοΰ καρποΰ αυτής σώζεται ήλος εξέχων προς τά έσω, έπι 

δέ τής λαγόνος διακρίνεται ι'χνος .αντικειμένου, τό όποιον έκράτει 

προσηλωμένον έπι τής χειρός διά τοΰ ήλου καί στηριζόμενον διά τής 

λαγόνος. Τό δέ άντικείμενόν τοΰτο ώς έχ τής θέσεως του μεταξύ πλευ

ράς καί βραχίονος και διότι ή ύποβαστάζουσα αύτο χείρ είναι δλως 

ανοικτή, υποτίθεται οτι ήτο κιθάρα, ή δέ δεξιά βεβαίως έκράτει τό πλήκ-

τρον. Ή δέ περί τήν κόμην ασυνήθης στεφάνη αποδεικνύει 'ίσως δτι δέν 

πρόκειται περί κοινοΰ τίνος θνητοΰ, άλλα περί αύτοΰ τοΰ έν τφ Άμυ

κλαίφ λατρευομένου θεοΰ Απόλλωνος. Τέλος δέ άνεκαλύφθησαν καί 

δύο δωρικά κιονάκρανα μή ισομεγέθη, ών τό μείζον έχον διάμετρον υπό 

τους δακτυλίους 0,375 μ., φαίνεται δτι ανήκει είς καλήν έποχήν τής 

τέχνης, έπ' αύτοϋ δέ ευρέθη έγχάρακτον τό γράμμα Τ. Ένηργήθησαν 

δέ βραδύτερον άνασκαφαί ύπό τής αρχαιολογικής Εταιρείας διά τοΰ 

Γερμανού άρχιτέκτονος Φίκτερ και ύπό τήν έποπτείαν του Εφόρου τών 

Αρχαιοτήτων κ. Σκιά. Έ κ τούτων δέ προέκυψαν αί εξής αρχαιότητες: 

πολλά τεμάχια τοϋ θρόνου, ών τά σπουδαιότερα πάντων δύο κιονόκρανα 

μεικτού δωρικού και ιωνικού ρυθμοΰ τοΰ 6ου π. Χ. αίώνος, καθ' ους χρό

νους ουδέν έτερον παράδειγμα μείξεως τών ρυθμών τούτων έ'χομεν, έκ 

τών άνευρεθέντων όμως τεμαχίω̂ ι;, ών τίνα έ'χουσι καί δύο-τρία γράμ

ματα κατωρθώθη νά έ'χωμεν τήν βεβαιότητα οτι ό θρόνος άπετελείτο 

έκ δυο διακεκριμένων τμημάτων, ενός μικροΰ, τοΰ τάφου τοΰ Υακίνθου, 

και έτερου μεγαλυτέρου αύτοΰ, δηλ. τοΰ θρόνου. Όποίαν όμως μορφήν 
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είχον τά οικοδομήματα ταΰτα άγνοοΰμεν. Πολλάκις δέ ό Φίκτερ έλεγεν 

δτι ευτυχής θά ήτο, άν εύρίσκετο τις ε'ϊτε θεός εϊτε άνθρωπος τών αρ

χαίων νά άναπαραστήση τό θαυμάσιον έ'ργον τοΰ Μάγνητος Βαθυκλέ

ους (1). Ά ς έλπίσωμεν δέ δτι διά τής συνεχίσεως τών ανασκαφών 

θά άνευρεθώσι καί άλλα τεμάχια, δι' ών νά κατορθωθή νά άναπαραστα.-

Οή τό αριστούργημα τοΰτο (2). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'. 

Α.ί βοΛ^ύ\χζναί.ί (λρχοί,ιότνιτες Χπάρτν^ς και τά, είίρήματα 

ε·κ τών άναβκαφών 

Αίσθανόμεθα θλίψιν καί άνέκφραστον πικρίαν άναμιμνησκόμενοι 

εκάστοτε οποίων κακών πρόξενος έγένετο είς τήν νέαν Σπάρτην ή 

άγνοια τών ίδρυτών καί τών κατοίκων άπό τής αρχής τής ιδρύσεως 

της' μέχρι σήμερον ώς προς τήν μεγάλην σπουδαιότητα καί άξίαν τών 

αρχαιοτήτων δι' αυτήν τήν ύπόστασιν καί τό μέλλον τής πόλεως ταύ-

•της· διότι έξ αγνοίας πρώτον μέν έκτισαν τήν πόλιν είς χώρον ίερόν 

έπί τής αρχαίας Σπάρτης, ό'στις καί δι' άλλους λόγους καί διά τήν 

ύπαρξιν τών αρχαιοτήτων έν αύτη δέν ήτο επιτήδειος διά τήν ϊδρυσιν 

νέας πόλεως· δεύτερον δέ, διότι ευθύς έξ αρχής ή σκαπάνη τοΰ κτιστού 

καί ή πλεονεξία καί τύφλωσις τών κοιτοίκων δέν άφήκεν ούδεμίαν σχε

δόν αρχαιότητα άνέπαφον, πλείστα δέ άξια λόγου μνημεία άπεμπολή-

θησαν καί έξηφανίσθησαν, άλλα δέ έτάφησαν διά παντός ύπό τάς οί

κίας. Δυστυχώς δέ καί μέχρι σήμερον δέν δίδεται σοβαρά προσοχή καί

τοι εχομεν Μουσείον, σπανίως δέ ό διοριζόμενος εκάστοτε έ'φορος ή έπι-

μ,ελητής τών αρχαιοτήτων παραμένει έν τή περιφέρει*̂  του. Καί ταΰτα 

διότι πρυτανεύει ή άγνοια τών κατοίκων δτι αί αρχαιότητες αύται εί

ναι τά τιμαλφέστερα καί ίερώτερα κειμήλια τής πόλεως καί δ'τι αί σφ-

ζόμεναι αρχαιότητες έ'ν τε τή Σπάρτη καί τφ Μυστρά, θαυμάσια καί 

αμίμητα προϊόντα τής καλλιτεχνίας τών προγόνων μας δ'τι είναι εξαί

σια τεκμήρια τής προγονικής μας εύκλείας καί τίτλοι πολύτιμοι τής 

(1) "Οοα Άοΐ. Έφη-ιι. 1890 σελ. 1-18 καΐ πρακτικά Άβχοιολογνκης Εταιρείας 

1907, σελ. 104. 

(2) "Ορα καΐ περίήγησιν Πο.νσανίου ένταϋθα περί τοϋ έν Άμύκλαις Ιεροΰ. 
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Σπαρτιατικής μας ευγενείας καί δ'τι αύται είναι διά τήν Σπάρτην έκ-

μεταλλευσιμον χρυσωρυχείον διά τής προσελκύσεως ξένων επισκεπτών 

απο τών περάτων τοΰ κόσμου προς θαυμασμόν αυτών καί δ'τι επομένως 

είναι ή μεγαλύτερα ιεροσυλία καί ή αισχρότερα προδοσία κατά τών 

υλικών και ηθικών συμφερόντων αυτών τών πολιτών, αυτής τής πό

λεως ή αρπαγή ή καταστροφή τών αρχαιοτήτων ή καί ή αδιαφορία 

άκομη προς αύτάς τών χατοίκων καί ή έξ αυτής αμέλεια τών δεόντων 

γενέσθαι περί τής διασώσεως αυτών, δι' ών εξασφαλίζεται καί περι-

λαμπρως τεκμηριοΰται ή αθανασία τής αρχαίας Σπάρτης καί τοΰ 

Μυστρά. Τό προνόμιον τοΰτο τής πόλεως μας νά περικλείη κειμήλια 

άφθίτου δόξης καί τής μακραίωνος αυτής σταδιοδρομίας, τά οποία έπι-

βαλλουσιν εις τους έπισκέπτας αυτής τόν θαυμ-ασμόν προς αυτά καί 

τον σεβασμόν καί τήν συμπάθειαν προς ημάς καί τήν πόλιν μας καί 

προκαλοΰσι συρροήν τών ξένων καί ήθικήν καί ύλικήν ώφέλειαν αυτής, 

το προνόμιον τοΰτο, είναι σπανιον καί όλίγαι πόλεις τοϋ κόσμου έχουσιν 

αύτο. Καί δέν πρέπει νά είμεθα καί νά φαινώμεθα ανάξιοι τοιαύτης 

προνομίας οί Σπαρτιάται. 

Βεβαίως οί ίδρυταί τής Σπάρτης άπιδόντες είς τήν δόξαν καί τό 

μεγαλείον τής αρχαίας Σπάρτης καί νομίζοντες δ'τι, άν ϊδρυον τήν 

νέαν πόλιν έπί τών ερειπίων τής αρχαίας πόλεως, ήθελον προσδώσει είς 

αύτην αίγλην καί έκτίμησιν μείζονα καί φρόνημα σπαρτιατικόν είς τους 

κατοίκους εμπνεόμενους έκ τών μνημείων καί τών ίστορικών παραδόσε

ων έγκατέλιπον τον Μυστράν καί έν διαστήματι ολίγων ετών έγένετο 

ό. περίφημος Μυστράς, Παλαιομυστράς. 'Άν δ'μως δέν ίδρύετο ή νέα 

πόλις καί. έ'μενεν εκεί ή πρωτεύουσα τής Λακωνίας άεί επεκτεινόμενη 

διά νέας ρυμοτομίας προς τό άνατολικόν μέρος, δπου ήδη γίνεται ή πα-

νήγυρις, θά διετηροΰντο δ'λαι αί αρχαιότητες τοΰ Μυστρά ανέπαφοι, ουδέ 

τόσαι περιουσίαι θά έχάνοντο, ουδέ καί οί κάτοικοι θά έξεπατρίζοντο καί 

ό πληθυσμός θά διετηρείτο, ώς πρότερον, συνεχώς αυξανόμενος καί τό 

σπουδαιότερον δέν θά κατεστρέφοντο αί αρχαιότητες τής Σπάρτης, τής 

οποίας τό θέατρον καί τά περί τήν Άκρόπολιν τείχη καί οικοδομήματα 

έχρησίμευσαν ώς λατομείον χατά τήν κτίσιν τής νέας. Καί ύπό υγιει-

νήν δέ έ'ποψιν ή πόλις τοΰ Μυστρά θά ήτο είς κρείττονα θέσιν, διότι δέν 

είναι εκεί πλησίον ώς σήμερον τά έλη τοΰ Ευρώτα καί τών παραποτά

μιων του, έτι δέ τά πόσιμα ύδατα ήσαν άφθονώτερα καί υπέρτερα έν Μυ

στρά καί ή πανήγυρις θά διετήρει τήν πάλαιαν αυτής άκμήν, καθ' δ'σον 

ήτο ή πρώτη έν Ελλάδι παρατεινομένη έπί δεκαπενθήμερον, ένφ ήδη 

έξέπεσεν είς μικράν τοπικήν μακράν τής πόλεως, κατωτέραν πολλών 
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τοιούτων, παρατεινομένη μόνον τεσσάρας ημέρας. Άλλ' όμως και τα 

περισωθέντα αρχαία είναι άξια θαυμασμού καί ή σπουδή αυτών ενδια

φέρει πάντα σκεπτόμενον άνθρωπον καί περί ών θά διαλαβωμεν. 

Τά οίρ^όμ-ενα μ,ωοαεκά 5) ψηφςδωτά 

Ή Μωσαϊκή ή Μωσείωσις είναι πράγματι τέχνη διακοσμητική τών 

μεταγενεστέρων χρόνων, ανθούσα ίδίως άπό τών Ρωμαϊκών, αλλά οί 

"Έλληνες οί καλλιεργήσαντες είς τό άνυπέρβλητον τάς είκαστικάς τέ

χνας καί δή καί τήν ζωγραφικήν ώς διακοσμητικήν τών ναών, τών 

στοών καί τών οίκων των, ενωρίς έθεσαν είς έφαρμογήν καί τήν Μοισα-

ϊκήν, διότι ταύτης τά έ'ργα διαρκέστερα τυγχάνουσι και τους μέν τοί

χους έκόσμουν διά τής ζωγραφικής, τά δέ δάπεδα διά τής Μωσειώσεως 

καί σώζονται ευτυχώς Μθ3σαϊκά έκ τών χρόνων τής ακμής τών εικα

στικών τεχνών, δηλαδή έκ τοΰ 5ου καί 4ου αιώνος π. Χ. Διά τοιούτου 

Μοίσαϊκοϋ ττο έπεστρωμένον καί σώζεται τοΰτο είκονίζον Τρίτωνας τό 

πρό τοΰ περιπύστου αγάλματος τοϋ Φειδίου έν 'Ολυμπιςι δάπεδον. Ή 

μελανότης δέ τών ψηφίδων έθεωρήθη ώς καταλληλότατον νά έξάρη τήν 

χρυσελεφάντινον λάμψιν τοΰ καθήμενου Διός. Τοΰτο δέ τό Μωσαϊκόν 

θεωρείται τό άρχαιότατον πάντων Καί άλλαχοΰ δέ ευρίσκονται καί έν 

Έπιδαύρφ ί'χνη τοιούτων Μωσαϊκών, άλλ' ή τέχνη ακόμη είναι άτελης 

καί ευτελής τρόπον τινά, ολίγα χρώματα μεταχειριζομένη και περιορι

ζόμενη είς παραστάσεις ζώων ή γεωμετρικά τίνα σχήματα, άλλα μετ' 

όλίγον δέν έβράδυνε νά άκμάση και νά μεταχειρίζεται τήν ποικιλίαν τών 

χρωμάτων, ήν βλέπομεν είς τά Μωσαϊκά τής Σπάρτης. Εκλέγει δέ 

ποικιλώτερα καί δυσκολώτερα χρώματα καί δέν διστάζει νά διεκδίκηση 

προς τήν ζωγραφικήν ού μόνον τήν τελείαν μίμησιν, άλλα καί αύτην 

τήν γοητευτικήν έντύπωσιν. Δέν έ'χομεν πλέον άπλας γραμμάς είκονι-

ζούσας μόνον τό σχήμα, άλλα έ'ργα τέλεια, τά οποία εμψυχώνει τό συν-

ναίσθημα. 

Τδ ΛΙωαα'εκόν-—Ή άρπαγ}} της Ε]·6ρώηης 

Όταν άτενίσητε προς σιγμήν τό πρόσωπον τής Ευρώπης, θά δια-

κρινητε την αΐδήμονα χαράν οτι φέρεται αίρομένη έπί τών νώτων τοΰ 

υπέρτατου θεοΰ, ώς διαδηλοϋσιν οί εκατέρωθεν έρωτες. "Ετι δέ τήν φυ

σικότητα τών κινήσεων τοΰ όρμητικοΰ ταύρου, τοΰ οποίου ό οφθαλμός 

ανοίγεται ευρύς καί απαστράπτων ώς υπό ηδονής έκ του θηράματος του 

και ακράτητος φέρεται έπί τών κορυφών τών κυμάτων. Τό θέμα δέ τοϋ-
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το τής αρπαγής τής Ευρώπης ύπό τοΰ Διός μεταμορφωθέντος είς Ταΰ

ρον χαριέστατον ον, ήτο προσφιλές θέμα δ'λων τών εικαστικών τεχνών, 

πάμπολλα δέ έργα σώζονται καί τής τορευτικής καί τής γλυπτικής 

μέ τήν παράστασιν ταύτην ώς καί ούκ όλίγαι πυξίδες καί κάτοπτρα 

ιΒίαι. έξ Αλεξανδρείας προερχόμενα. 

Καί ή υφαντική δέ ακόμη μετεχειρίσθη τό θέμα τούτο καί γνωστό-

τατον είναι παραπέτασμα έξ Αιγύπτου προερχόμενον καί τών Αλε

ξανδρινών 'ίσως χρόνων, τό οποίον κοσμεί τό Μουσείον τοΰ Βερολίνου. 

Τό δέ Μουσείον τοΰ Λούβρου κατέχει μαρμάρινον τοιοΰτον σύμπλεγμα, 

άλλ' ουδέν έκ τούτων κατά τήν όμολογίαν πάντων τών αρχαιολόγων 

προξενεί έντύπωσιν τοΰ Μωσαϊκού Σπάρτης, μέ δ'λας τάς μικράς άνα-

τομικάς του άτελείας καί δυσαναλογίας. Τό δέ χρώμα τών ψηφίδων, 

δπερ μετά περισσής δεξιότητος καί δαψιλείας μετεχειρίσθη ό τεχνίτης 

προσδίδει περισσήν καί γοητεύουσαν φυσικότητα καί είς τόν αδαή 

ακόμη παρατηρητήν καί δικαίως θαυμάζεται καί αναγράφεται είς δ'λα 

τά εγχειρίδια τής αρχαιολογίας ώς έκ τών καλλίστων κειμηλίων τής 

Μοίσαϊκής τέχνης. 

Το ϋϋωααίί'κ&ν το^^ 'Ορφέως 

Ύπέρτερον ίσως είναι τό Μωσαϊκόν τοΰ 'Ορφέως, έπί τής μορφής 

τοΰ οποίου ό τεχνίτης διέχυσεν ολην τήν μυστικοπάθειαν καί τόν ρεμβα-

σμόν τοΰ μυθικοΰ ύμνων ποιητοΰ καί μουσικοΰ 'Ορφέως, τοΰ οποίου τι λύ

ρα καί αυτήν τήν άψυχον καί άλογον φύσιν συνεκίνει καί ταύτην τήν 

στιγμήν θέλει νά έξάρη ή σφζομένη παράστασις, διότι δέσμιοι είς τήν 

άρμονίαν τής λύρας του τόν περιβάλλουσι καί ούτοι οι άγριώτεροι αντι

πρόσωποι τοΰ ζωϊκίίΟ βασιλείου, ώς λ. γ. λέων καί πάνθηρ καί τίγρις καί 

κάπρος καί Οφις σύν τοίς άλλοις ζώοις έν έκστάσει καί γοητείίϊΐ ύπό τής 

άρμονείας τής λύρας τόν περιστοιχίζουσιν. Έ ν τφ Μωσαϊκφ δέ τούτφ 

διακρίνει τις ού μόνον τήν έντέλειαν τού σχήματος καί τήν λεπτότητα 

τής εκτελέσεως, άλλα καί τήν περισσήν τόλμην τοΰ τεχνίτου, δστις 

συνεκέντρωσεν είς τό έκ τής αρμονίας εύάρεστον συναίσθημα τόν σύν

δεσμον τής δλης παραστάσεως· 

Τ5 ΙΜΕωοαίκον τοΰ Άχελλέως 

Χαριέστατον επίσης είναι τό θέμα τοΰ Μωσαϊκοΰ τοΰ Άχιλλέως, 

καθ' δ ό μονογενής τής θεάς Θέτιδος υίός Άχιλλεύς κρύπτεται ύπό τής 

φιλόστοργου, μητρός του ώς κόρη μεταξύ τών θυγατέρων τοΰ φιλοξενούν-
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τος βασιλέως τής Σκύρου Λυκομήδους ϊνα άποφύγη τόν χρησμόν, όστις 

έν τω πολέμφ τφ Τρωϊκφ προανήγγειλεν είς τόν Αχιλλέα ενΒοξον μεν, 

αλλά βραχύν τόν βίον. Ανακαλύπτεται δέ διά τοΰ άφελοΰς^στρατηγή-

ματος τοΰ πολυμήχανου Όδυσσέως καί ταύτην τήν στιγμήν ηθέλησε 

νά είκονίση ό τεχνίτης. Μεταξύ δηλαδή τών θυγατέρων τοΰ Λυκομή

δους, ών ή προς τά αριστερά εντελώς γυμνή, τεκμηριοΰσα οΰτω διά 

σχήματος τρόπον τινά όμιλοϋντος τήν κατά τόν μύθον ύποταγήν καί 

θυσίαν τής παρθενίας αυτής είς τοϋ Άχιλλέως τό ύπέρτατον κάλλος. 

Ά π ό δέ τά παντοία περιτεχνήματα τού είς γυρολόγον κάπηλον μετα-

σχηματισθένος 'Οδυσσέως, ό πολεμοχαρής ήρως Άχιλλεύς γοητεύε

ται καί αφυπνίζεται ή πολεμοχαρής φύσις του, προτιμεί δέ καί αρπάζει 

ασπίδα καί έγχειρίδιον, ήν εικονίζεται έν τφ Μωσαϊκφ κρατών τρόπον 

τινά μετά πάθους, έν φ αί άπόλεμοι σύντροφοι του εκπλήσσονται. Ούτω 

δέ αναγνωρίζεται ύπό τοΰ Όδυσσέως καί πανηγυρικώς ούτως ειπείν είσ-

σέρχεται είς τόν νέον βίον έτοιμος άπροφασίστως νά άκολουθήση αυτόν 

είς τήν Τροίαν. Διά τους γνωρίζοντας δέ τόν μΰθον ή παράστασις καίτοι 

έχει τινάς άτελείας είς τήν έκτέλεσιν, αποτελεί εν τών χαριεστάτων 

ειδυλλίων τής αρχαίας μυθολογίας, είς τό οποίον ένησμενίζετο ή αρχαία 

τέχνη,-διότι διέβλεπεν εν τή σκηνή ταύτη τήν πάλην, τήν ύπέροχον είς 

ηθικόν κάλλος, μεταξύ τής αγάπης προς τήν ζωήν καί τής λατρείας 

προς τήν δόξαν. 

Τϊ> ΙΚωααΙ'κδν ή Κεφαλή τ^ς ]%Ιεδοι3β«]ς 

Περιεγράψαμεν οσα ή σκαπάνη ή αρχαιολογική έ'φερεν είς φώς, 

άλλ' ή υπερήφανος σπαρτιατική γή καί πολλά άλλα κρύπτουσα φυλάτ

τει ύπό τήν φιλόστοργον αυτής άγκάλην, διότι δύναται τις νά ε'ϊπη δτι 

είναι κατάστικτον τό έ'δαφος τής νέας πόλεως, όσον ουδεμιάς άλλης 

πόλεως έκ τών υπέροχων τούτων κοσμημάτων καί ό πλούτος τρόπον τι

νά ώς άλουργίς ηγεμονική έπί τών νώτων τής βασιλίδος τής Πελοπον

νήσου Σπάρτης. Κατά δέ τήν όδόν Νίκωνος εκεί παρά τήν οίκίαν τοΰ 

Φωκίωνος Αλεξοπούλου καί καθ' Ολον τό πλάτος τής όδοΰ υπόκειται 

έπισης θαυμάσιον Μωσαϊκόν, ώς Βύναταί τις νά συμπεράνη έ'κ τίνος 

τμήματος άποκαλυφθέντος, έν φ Ιν περισσή χλιδή καί πλυτελεία χρω

μάτων καί σχημάτων εικονίζονται δελφίνες παίζοντες, ποικιλόστικτοι 

ίχθϋς, κεφαλή Μεδούσης εν μέσφ ωραιότατων πλαισίων. Τίς δέ γνω

ρίζει ή εκσκαφή υπό ποίων υπέροχων σκηνών ποικιλίαν θά μάς παρου

σίαση εν τφ Μο^σαϊκφ τούτφ, ούτινος ή Ικτε'λεσις είναι αρίστη; Όλί-
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γον άπωτέρω παρά τήν όδόν προς τήν Τρίπολιν Ολος εκείνος ό λοφίσκος 

ό είς τό κτήμα τοΰ Κορφιωτάκη εδράζεται έπί αρχαίων Μωσαϊ

κών (1). 

Το έν ΙΜΕαγούλα ψϊίφεδίΰτϊιν 

Κατά τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1915 ευρέθη έν τφ κήπφ τής έν Μα-

γούλί̂ ι οίκίας τοΰ κ. Ψυχογυιοΰ τό εξής ψηφιδωτόν, σχήμα περίπου τε-

τραγωνικόν 7X6,50. Αί ψηφίδες είναι ευμεγέθεις μέχρι 0,03 μεγίστης 

διαμέτρου, τά δέ χρώματα αυτών λευκόν, έρυθρόν, έρυθροφαιον και πρα-

σινον. Αί 'δέ παραστάσεις είναι κατά ζώνας διατεταγμέναι περί τετρά-

γωνον κεντρικήν εικόνα έν τω μέσφ τοΰ όλου ψηφιδωτοΰ έντος τετρα

γώνου (1,065X1,065) πλαισιουμένου ύπό ζώνης Μαιάνδρου (πλάτους 

0,23) έρυθροφαίου έπί λευκοΰ, έδαφος πράσινον βαθύ καί έν αύτφ Τρί

των λευκός, ούτε προς τό σώμα βλέπων, βλέπων δέ κατά 3)4 προς δε

ξιά, μετά διπλής ουράς εκατέρωθεν έλισσομένης, άνέχει δέ υπέρ τήν 

κεφαλήν δι' αμφοτέρων τών χειρών κώπην έρυθράν. Ή κόμη καί αύτη 

λευκή παρίσταται, παρίσταται δι' όφιοειδών βοστρύχων. Οί οφθαλμοί 

είναι πράσινοι έν τφ συνόλφ διά μιας μόνης δεδηλωμένοι ψηφίδος, τα 

δέ χείλη ερυθρά. Αί θηλαί τών μαστών είναι ωσαύτως έρυθραί, γραμ

μαί δέ έρυθρόφαιοι χωρίζουσι μαστούς καί κοιλίαν μέχρι τής όσφύος. 

Πτερύγιον ήμισυ έρυθρόν καί ήμισυ έρυθροφαιον, χωριζόμενον διά λευ

κής γραμμής περί τους γλουτούς καί έμπροσθεν. Ή δλη είκών αδρά 

καί χαρακτηριτσική άνευ περιτέχνου λεπτολογίας. Περί δέ τό τετρα-

γωνον τού Τρίτωνος έ'χομεν τεσσάρας κεχωρισμένας παραστάσεις κα

τά ζώνας. 

'Χπό τόν Τρίτωνα δέ δύο λευκοί θαλάσσιοι Ταΰροι αντιμέτωποι αλ

λήλων, εκατέρωθεν δέ αυτών καί έν τή αυτή κατευθύνσει δύο ζωηρώς 

καλπάζοντες ιππόκαμποι· Δεξιά δέ τού τετραγώνου τοΰ Τρίτωνος σκιρ-

τώσιν αντιμέτωποι θαλάσσιος γρύψ καί θαλάσσια αϊξ λευκή, έν τή ζώ

νη δέ αριστερά δύο δελφίνες αντιμέτωποι εκατέρωθεν κοσμ,ήματος. Ή 

άνωθεν τοΰ Τρίτωνος ζώνη έχει έν τφ μέσφ δύο θαλασσίους τράγους 

αντιμέτωπους άλλήλοις, εκατέρωθεν δέ ιύτών όμορρώπως σκιρτών

τας δεξιόθεν μέν θαλάσσιον γρύπα, άριστεροθεν δέ Ίππόκαμπον πάντα 

(1) Δυστυχώς τούτων τών «.ωσαΐκών η φηίΓδιωτών δέν εχουσι ληφ^β εικόνες ύπό της 

Άρχ. "Εταιρείας, ούδ' ημείς ήδυνήθημεν νά λάβωμεν 6ιά τινοις βυοκολίας. 
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λευκά έν έρυθροφαίφ έδάφει, έχοντα δέ τους οφθαλμούς ερυθρούς. Κα

τά ταΰτα άπασα ή περί τό τετράγο̂ νον τοΰ Τρίτωνος διακόσμησις εκ

τός τών δελφίνων περιλαμβάνει μόνον θαλάσσια τέρατα. Ή είς τέσ

σαρα μέρη διηρημένη ζωφόρος αύτη πλαισιοΰται ύπό ζώνης πλάτους 

0,25, φερούσης έν λευκώ έδάφει εύθύν καί έσχηματοποιημένον κλάδον 
, ν . ~ ' \ 5 / 1 1 5 \ ' '·ν1 

κισσού, εξ ού κότα συμμετρικας αποστάσεις εκφυονται ανα τρία φυΛΛα 

όμορρόπως καί έν μικρί̂  άπ' αλλήλων άποκλίσει, ό κορμός δέ είναι έρυ-

θρό̂ ραιος, τά δέ φύλλα πράσινα. Μετά ταύτα υπάρχει τρίτον διακοσ-

μητικόν πεδίον καί τοΰτο χωριστάς φέρον παραστάσεις καθ έκάστην 

πλευράν τοΰ τετραγώνου καί προς τά έ'ξω βλέπουσας. Πλάτος οε τής 

ζώνης ταύτης είναι 0.82 μ. Τό έδαφος τών εικόνων έρυθροφαιον, αύταί 

δέ λευκαί. 

Καί ή μέν κάτωθεν τοΰ Τρίτωνος παράστασις έχει έν τφ μέ

σφ μέγαν πλατύστομαν αμφορέα, τοΰ όποιου αί κατά τήν κοιλίαν ραβ

δώσεις δηλοΰνται διά τής εναλλαγής λευκών καί ερυθρών κατακόρυ

φων ταινιών, αϊτινες άπολήγουσιν ούτω είς όξύ καί συγκλινουσιν άλλη-

λαις προπετώς δηλοΰσαι τόν Ογκον. Ό λαιμός δέ ερυθρός μετά λευκοΰ 

πλαισίου, κατά δέ τάς άρμογάς τών λαβών δισκία τήν άπό μεταλλί-

νών προτύπων μίμησιν δεικνύοντα. Οπισθεν τοΰ κρατήρος διακρίνονται 

δύο χιαστί διατεθειμένοι πράσινοι θύρσοι, συνδεόμενοι δι' ερυθράς στενής 

ταινίας, ής τά άκρα κρατοΰσι, πιθανώτερον δέ έλκουσι, δύο εκατέρω

θεν τοΰ κρατήρος ιστάμενοι σάτυροι, φέροντες καλαύροπα ό μέν δεξιός 

έρυθρόν εν τή αριστερά καί έπί τοΰ άριστεροΰ ώμου στηριζόμενον, ό δέ 

απέναντι πράσινον τανάπαλιν. Τά σώματα καί αί κεφαλαί είναι δλα 

λευκά εικονιζόμενα άδρομερώς κατά περίγραμμα άνευ εσωτερικών λε

πτομερειών, ουδέ διακρινουμένης δι' άλλου χρώματος τής κόμης ή τοΰ 

σφηνοειδοΰς πώγωνος ειμή μόνον τών οφθαλμών. Δεξιά δέ τοΰ μεσαίου 

συμπλέγματος Σάτυρος βαίνων προς δεξιά, έ'χων δέ έν τή δεξίι̂  πράσι

νον θύρσον, ου ό κόρυμβος δηλοϋται δι' έξ ψηφίδων (μιας έν κέντρφ, 

πέντε δέ κύκλφ περί αυτήν). Προτείνει δέ τήν άριστεράν, έν ή κρατεί 

βρόχον έρυθρόν, δι' ου ζητεί πιθανώς νά περιβάλη τόν άντίπαλον. Είναι 

δέ έζωσμένος περί τήν γλουταίαν χώραν ζώνην έρυθράν, άπό δέ τοΰ 

λαιμοΰ άνεμοΰται έρυθρόν χλαμύδιον. Εναντίον αύτοΰ έφορμςί Κένταυ

ρος πράσινον έ'χων χλαμύδιον, άπό τοΰ λαιμοΰ άναιμούμενον, έν δέ τή 

προτεινομένη̂  δεξίι̂  ράβδον , έν ή εναλλάσσονται λευκαί καί έρυθραί ψη

φίδες προς δήλωσιν ϊσως κόμβων τοΰ ξύλου, ύπό δέ τους πόδας τοΰ Κεν

ταύρου άνατετραμμένος όξυπύθμενος άμφορεύς. Αριστερά δέ τοΰ μεσαί

ου συμπλέγματος επαναλαμβάνεται ή αυτή Κενταύρου καί Σατύρου 
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σκηνή κατά συμμετρικήν προς τήν πρώτην άντιστροφήν. 'Η δέ δεξιά 

τοΰ τετραγώνου ζώνη περιλαβάνει δύο συμπλέγματα, ελλείπει δέ κατά 

τό άριστερόν αυτής άκρον ίκανόν μ.έρος τοΰ ψηφιδωτού. Αριστερά δέ 

παρίσταται ό Σάτυρος γυμνός, ού έκ τοΰ νώτου εκπίπτει μικρά ουρά, 

όρχούμενος προς αριστερά· "Οπισθεν αύτοΰ ίππεύς προς αριστερά ένέ-

χων διά τής δεξιάς τόν έρυθρόν χαλινόν τοΰ ίππου, έν δε τή αριστερά 

φέρων κλάδον πράσινον άπολήγοντα είς δίκρανον. "Οπισθεν δέ τοΰ ίπ-

πέως έν τω δεξιφ συμπλέγματι τής ζώνης ϊσταται άνήρ (;) ή Σατυ-

τυρος γυμνός προς δεξιά, ού δέν είναι σαφής ή δράσις. Κ ά τ ω δέ έν τφ 

έδάφει κατάκειται Καλαύροψ, απέναντι δέ ϊσταται άλλος άνήρ ή Σά

τυρος τείνων πρόσω τάς χείρας ώσεί είς πάλην προκαλών. "Οπισθεν 

κλείει τήν παράστασιν κλάδος κισσού ορθός, είς τον κλάδον τοΰτον άν-

"εστοίχει άλλος αριστερά απολεσθείς μετά τοΰ άφανισθέντος τεμαχίου 

τοϋ ψηφιδωτοΰ. 

Έ ν δέ τή αριστερά ζώνη τοΰ τετραγώνου παρίσταται 

έν τω μέσφ γελωτοποιός τις προς αριστερά άνάσιμος την ρίνα και όπι

σθεν έκ τής κεφαλής έχων δύο έκφυομένους βοστρύχους, άναρρίπτων 

δέ τήν κεφαλήν ύπτίαν ώσεί έκ μέθης. Φέρει έπί τοϋ άριστεροΰ ώμου 

οριζοντίως πράσινον θύρσον, έφ' ού στηρίζει τήν άριστεράν, προτείνει, όε 

κατά παράλλτϊλον σχεδόν κατεύΟυνσιν τήν δεξιάν, ής παρίστανται οί 

δάκτυλοι προτεταμένοι κατά τομήν. Μεταξύ τών ποδών υπάρχει μικρά 

ερυθρά ασπίς, έχουσα ώς έπίσημον αστέρα λευκόν έξ επτά άκτίνοίν. "Ο

πισθεν έν τφ έδάφει στέφανος ερυθρός μ.ετά λευκών ανθέων τριφύλλων, 

εκατέρωθεν δέ τοϋ γελωτοποιού Σατύρου ίππεύς προς αύτον βαίνων, 

Έ ν τή άνω δέ ζώνη τού τετραγώνου δύο τράγοι αντιμέτωποι εκατέρω

θεν ύψηλοϋ λιχνούχου σκιρτώντες. Αριστερά σύμπλεγμα ανδρός όρμών-

τος δεξιά προς πτηνόν γρυπόμορφον, ού προσπαθεί νά συλλαβή την κε

φαλήν διά τής έν τή αριστερά ερυθράς στεφάνης. 

Δεξιά δμοιον σύμπλεγμα γρυπός όρμώντος προς αριστερά καί αν

δρός άντεφορμώντος έπ' αυτόν καί άρπάσαντος ήδη διά τής αριστεράς 

τόν άριστερόν πόδα τοΰ πτηνοϋ, άπειλοϋντος δέ διά τοϋ έν τή δεξι,̂  

ακοντίου. Έ ν τφ έδάφει δέ ύπό τόν γρύπον κατάκειται δάς, αυτή μέν. 

λευκή, τήν δέ φλόγα έρυθράν έχουσα. Τό τετράγωνον πλαισιοί ζώνη κοσ

μήματος, συνεχούς σπείρας πλάτ. 0,265—0,285. Περί τό κόσμημα 

τοΰτο ακολουθεί άκόσμητος λευκή ζώνη έκ μεγάλων ψηφίδων, έχουσα 

πλάτ. 0,55, άποκεκαλυμμένη δέ μόνον προς ανατολάς καί βορράν. Κα

τά τήν άνατολικήν δέ πλευράν τελευταία τις πιθανώς ζώνη έκ μικκύ-

λο3ν όπτολίθων (0,07X0,02) κατεσκευασμένη καί κλείουσα τό δλον. 
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ψηφοθέτημα. 'Άν τό δάπεδον τοΰτο είναι μονήρες ή άν είναι μέρος λι

θόστρωτου διακοσμήσεως μεγάλου οικοδομήματος έκ πλείστων τοιού

των διαμερισμάτων αποτελουμένου, δύναται νά δείξη σκαφική έ'ρευνα 

τοΰ πέριξ χώρου. Παρ' δλην τήν απλότητα τής τέχνης τής εκτελέσε

ως τοΰ ψηφιδωτού είναι αξία προσοχής ή άδρότης τής εκφράσεως και 

ή ζωηρότης τής εικόνος, ήτις μετά τής λιτότητος τοΰ χρωματικοϋ 

πλούτου άναμιμνήσκει τήν άφέλειαν τών κλασικών άγγειογραφοιν. 

Τά παριστάμενα ό'ντα έκ τοϋ κόσμου τών μυθολογικών τεράτων το πλεί

στον είλημμένα είναι έν μέν τή περί τόν Τρίτωνα ζώνη έκ τοϋ βασιλεί

ου τής θαλάσσης, περιέχοντα δέ πάντας τους εκ θαλάσσιων και επι

γείων ό'ντας μειγάδας, έν δέ τή εξωτερική ζώνη έκ τών επιγείων μυθο-

λογουμένο^ν τεράτων τών κυριωτάτων σατύρων καί κενταύρων, ϊσως 

δέ συμφυρομένων μετ' ανθρώπων Έ κ τών παραστάσεων τό περί τόν 

κρατήρα τής εξωτερικής ζώνης σύμπλεγμα φαίνεται δ'τι παριστά παι-

διάν συγγενή προς τήν ύπό τό ό'νομα σκαπέρδα γνωστήν παρά τοίς άρ-

χαίοις παιδιάν. Ό Πολυδεύκης (9,116) λέγει: «ή δέ σκαπέρδα, δοκόν 

έν μέσφ τρυπήσαντες καταπηγνύουσι διά δέ τοΰ τρυπήματος διείρται 

σχοινίον, ού εκατέρωθεν εις έκδέδεται ού προς τήν δοκόν βλέπων, άλλα 

άπεστραμμένος· ό δέ τόν έτερον προς βίαν έλκύσας ώς τά νώτα αυτού 

τφ δοκώ προσαγαγείν νικ^ν ούτος δοκεί καί τοΰτο σκαπέρδαν έλκειν 

λέγουσιν έσθ' δτι μέντοι καί τά νώτα τινές προσθέντες αλλήλους άν-

θέλκουσιν ένί δεσμφ δεδέντες». Ή έν τώ ψηφιδωτώ άρα παράστασις 

είναί τις παιδιά μεταξύ σκαπέρδας κ,αί διελκυστύνδας. 

Τά εκατέρωθεν τοϋ κεντρικοϋ τούτου παιγνίου συμπλέγματα πα

ριστώσι σκηνήν θηρευτικήν, έν ή ό μέν κένταυρος είναι τό θήραμα, ό δέ 

σάτυρος ό κυνηγός. Ό μέν Σάτυρος κρατεί βρόχον, τόν οποίον προσπαθεί 

νά ρίψη περί τόν τράχηλον τοΰ Κενταύρου, δ'πως έν άρχαίαις παραστά-

σεσιν οί κυνηγοί προσπαθοΰσι νά συλλάβωσι τά θηράματα. Δυνάμεθα 

λοιπόν κατά τά ανωτέρω νά θεωρήσωμεν τό ψηφιδωτόν ώς ανήκον είς 

ελληνικούς ακόμη χρόνους ή είς τους πρώτους ρωμαϊκούς, τους ύπό τήν 

έπίδρασιν τής ελληνικής τέχνης καί τής ελληνικής παραδόσεως, έν 

έλληνικφ πνεύματι καί δπερ κατά σειράν, ούχι δέ κατά σημασίαν, τε

λευταίον έπί ελληνικού εδάφους εργαζομένης. Τά άλλα έν Σπάρτη ψη

φιδωτά είναι πολύ διάφορα καί κατά χρωματικόν πλοΰτον καί κατά σύν-

θεσιν καί άνήκουσιν είς νεωτέραν περίοδον καθ' ήν ή Μωσαϊκή τέχνη 

είχε λάβει τελειοτέραν έπίδρασιν. 
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.<<*** 

Νομίσματα αρχαία έκ τών ανασκαφών Σπάρτης. 
^ ^^ (σελ. 419—20) 
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Τ ά εί)ρήιι.(χτ», τοίΐ ναοΰ τ^ς ΆρτέΐΑΐδος 

Έκ τών Μωσαϊκών τούτων μάς γνωρίζεται μία άποψις τοΰ καλ

λιτεχνικού βίου τών αρχαίων Σπαρτιατών καί εμφανίζεται ό Σπαρτιά

της έστω καί τών νεωτέρων χρόνων δ'τι έθεράπευεν ού μόνον δημοσία πλέ

ον, άλλα καί έν τω ίδιωτικφ βίφ τάς τέχνας καί τό καλόν καί ούτως αί

ρεται ή αγροικία, ήν παρανοηθείσα αγωγή καί πολίτευμα διά την έ'λλει-

<1ιν πολλών συγγραφικών μαρτυριών ηθέλησε νά προσάψη άτοπως δλως 

καί αδίκως προς τους αρχαίους Σπαρτιάτας συγκρίνουσα μάλιστα κατά 

τοΰτο προς τόν Άθηναίον πολίτην.Αί άνασκαφαί τών αρχαιολόγων έρχον

ται επίκουροι παρασχοΰσαι πολλά τεκμήρια, δι' ών άψευδώς μαρτυρείται 

δτι ό βίος τών Σπαρτιατών δέν ήτο άξιος αποστροφής, ώς ήθελον νά δια-

σύρωσι πάντοτε οί άβροδίαιτοι αντίπαλοι των Αθηναίοι, ούτε άγευστος 

τοΰ καλοΰ ούΒέ ξένος προς τάς χάριτας καί τάς μούσας. 

Πλην δέ τών Μωσαϊκών αί άνασκαφαί καί μόνου τοΰ αρχαιοτάτου 

καί περισέπτου ναοΰ τής Όρθείας Αρτέμιδος διανοίγουσιν είς ημάς σε

λίδας δ'λας καινοφανοΰς βίου, δ'στις πάν άλλο ή βαρύς καί δυστράπελος 
>' .\ _ α.ι _..',.,«.,Λ-,'̂ ,, 5ί̂  ί,ττη^·ΐϊσ7 <ν«ηίΛ Ιττ' Γίητλν και 

' ήσαν ξένα προ . . . 

έορτάς τής Όρθείας Αρτέμιδος ή παλαιά σκληρότης τών αγώνων τών 

μαστιγώσεων καί τής καρτερίας, μόνον ώς ιερά θρησκευτική άνάμνησις 

κατείχε θέσιν (2). 

λαι σφίγγες, 

καί ζώων, πελέκεις καί 

λων χρυσοΰ καί αργυρού 

βραχυόνια καί μία καρφίς ̂  

(2) "Ορα «αΐ «ερί τής Τέχνης έν Σπάρτη. 
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ράριθμα ειδώλια ανθρώπων καί ζώων. 4) Έ κ χαλκοΰ δέ πλεϊσται καρ-

;φίδες καί βελόναι διά τής τεχνοτροπίας (κορινθιακοϋ καί γεωμετρικοΰ 

ρυθμοΰ) δακτύλιοι, πόρπαι, ειδώλια ανθρώπων καί ζώων καί άλλα ποι

κίλα αντικείμενα. 5) Έ κ πορσελάνης δέ καί άλλα τινά, μάλιστα δέ 

σκαραβαίοι (κάνθαροι), τινές τών όποίοίν διατηροϋσι τόν κυανούν χρωμα-

τισμόν των. 6) Έ κ πηλού δέ πολλά αγγεία μάλιστα άρύβαλλοι (είδος 

ποτηρίου) καί ειδώλια γυναικών συνήθως τοϋ αύτοΰ τύπου, μέ πίλον έπί 

τής κεφαλής, δύο πλοκάμους έπί τοϋ στήθους καί τάς χείρας συγκεκολ-

λημένας έπί τοϋ κορμοΰ καί πιθανώτατα είναι ομοιώματα τοϋ ξοάνου τής 

Αρτέμιδος. Έκτος δέ τούτων είς άρύβαλλος πρωτοκορινθιακοΰ ρυθμοΰ, 

έν πινάκιον τοϋ αύτοΰ ρυθμού μέ άναθηματικήν έπιγραφήν, μία συγκολλη-

θείσα κυρηναϊκη κυλιξ μέ ωραίας γραφάς καί έν σύμπλεγμα διά μίτρας 

(καλουπιού) κατεσκευασμένον έπί πηλίνης πλακός έκ τριών προσώπων, 

ανδρός έν τω μέσφ καί γυναικός εκατέρωθεν απάντων γυμνών· 7) Έξ 

όστοΰ τεμάχια αυλών καί ειδωλίων. 8) Έ κ πώρου δέ έκτος τοΰ πλή

θους τών πλοκών μέ άναγλύπτους καί εγχάρακτους κεχρωσμένας ποικί

λας παραστάσεις, πρό πάντων ϊππων, μία σφίγξ, τό άριστον δ'λων τών 

ευρημάτων καί έν ομοίωμα τοΰ άρχαϊκοΰ, φαίνεται, ναοϋ. 9) Έξ ήλεκ

τρου δέ εν είδώλιον ζώου έκ τών αρίστων ευρημάτων καί ελάχιστα κοσμή

ματα. 10) Έ κ μαρμάρου δέ έν βάθρον, τών χρόνων τοΰ Μάρκου Αυρη

λίου, άνδριάντος μετά μακράς επιγραφής τών συναρχόντων άγορανόμων, 

οϊτινες τιμώσι πατρονόμον τινά διά τήν εύνοιαν καί προστασίαν τών Λ_υ-

κουργείων έθών, έτι δέ δύο ανάγλυφα ϊππων ενεπίγραφα, εν άνάγλυφον 

λεόντο̂ ν αντιμέτωπων, μία αρχαϊκή κεφαλή γυναικός καί τεμάχιον κορ

μού λέοντος κεχρωσμένον. Έπί τών στρωμάτων δέ τών ρωμαϊκών χρό-

•Ηον άνευρέθησαν πολλαί ενεπίγραφοι έκ λίθου πλάκες, έφ' ών αύλαξ' έν ή 

ετίθετο ή δρεπάνη, τό αφιέρωμα τών νικητών έφηβων έν τοίς μουσικοίς 

άγώσι (Μώα—Κελοία) καί έν τοίς άθλητικοίς (Καθθηρατόριν), οϊτινες 

έτελοΰντο έχεί χατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, ώς διαλαμβάνουσιν.αί μα-

κραι, πολλάκις, έπιγραφαί. Ή θεά "Αρτεμις αναγράφεται έν ταίς έπι

γραφαίς Όρθία, Όρθεία, Βορθεία, Βορθαία, Βορθία. 

^%.ι άνοισκαφαΐ τοΰ να,οΰ τής Χαιλ^Λίοίκου Άθηνας 

Αί άνασκαφαί απεκάλυψαν τους τεσσάρας τοίχους τοΰ τεμένους καί 

ϊχνη τοίχων τριών άλλων οικοδομημάτων. Τά δέ ευρήματα άνήκουσιν είς 

διαφόρους περιόδους. Καί τής μέν γεωμετρικής περιόδου ευρέθησαν όστρα

κα τίνα αγγείων καί τίνα ειδώλια ζώων, ών κάλλιστα είς ίππος, τής δέ 
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6ης έκατονταετηρίδος δύο έκ χαλκοΰ αγαλμάτια τής Αθηνάς καί Αφρο

δίτης πιθανώτατα καί πολλά Οστρακα αγγείων καί κώδωνες καί ειδώλια 

ζώων, ών τίνα φέρουσιν έπιγραφάς άφιερωτικάς είς τήν Άθηνάν. Είς την 

5ην δμως εκατονταετηρίδα άνήκουσι τά κάλλιστα καί σπουδαιότατα, 

ήτοι: μία αναθηματική στήλη, τό κάλλιστον καί σπουδαιότατον τών ευ

ρημάτων έκ 53 στίχων, μνημείον τής εύστόμου Δωρίδος, του Δαμόνονος, 

άναγράφουσα τάς συγχρόνους νίκας αύτοΰ έν άρματοδρομίαις καί Ίππι-

κοίς άγώσι καί τοΰ υίοΰ έν δρόμοις (δολίχφ, διαύλφ) κλπ. Πολλά Οστρα

κα παναθηναϊκών αμφορέων, ών τίνα συγκολληθέντα άπήρτισαν εν μέγα 

τεμάχιον μέ θαυμασίαν μελανόμορφον παράστασιν αγώνων τεθρίππου καί 

έπιγραφήν «Άθήνηθεν άθλον». Τέσσαρα αγαλμάτια τής Αθηνάς καλλί

στης τέχνης, έτερον τής Άρείας Αφροδίτης, ήτις μή λησμονούσα δτι ή 

ίσχύς της έγκειται είς τά θέλγητρα της φορεί μέν κόρυθα, διευθετεί δμως 

τήν κόμην έσωπτριζομένη. "Ετερον σαλπιγκτοΰ ή κήρυκος, τό κάλλιστον 

πάντων πολλά ειδώλια ζώων καί κώδωνες έκ χαλκοΰ μέ έπιγραφάς, τα 

πλείστα, αφιερωτικά είς τήν Χαλκίοικον Άθηνάν. "Ετι δέ μία αρχαϊκή 

μαρμαρίνηστήλη μέ άνάγλυπτον κόρην καί τήν έκ δεξιών προς τά αριστε

ρά έπιγραφήν τής 6ης π. Χ. έκατονταετηρίδος Β α ν α ξ ί β ι ο ς . 

Τά χαλκά δέ αγαλμάτια, τά αφιερώματα, αί άφιερωτικαί τούτων 

είς τήν Άθηνάν έπιγραφαί, αί ενεπίγραφοι τής στέγης κεραμίδες, οί ευ

ρεθέντες ήλοι, δι' ών άνηρτώντο αί άπό τών τοίχων χαλκαί πλάκες, έξ 

ών καί Χαλκίοικος, πάντα ταΰτα θέτουσιν έκτος πάσης αμφιβολίας δτι 

τό άνευρεθέν ίερόν άνήκεν είς τήν χαλκίοικον Άθηνάν καί προσέτι δτι ό 

χώρος ούτος ύπήρξεν ιερός ευθύς άπό τής εγκαταστάσεως τών Δωριέων 

ώς άποδεικνύουσι τά Οστρακα τών αγγείων τής γεωμετρικής περιόδου. 

Λ.Ι «αρα, τίιν γέφυραν τοΰ Ευρώτα άνασκαφαί 

Αί άνασκαφαί αύται απεκάλυψαν 86 αργυρά νομίσματα της 4ης καί 

3ης π· Χ. έκατονταετηρίδος, άτινα χείρ φιλάργυρου τινός είχε κρύψει 

προς άσφάλειαν έν πενιχρψ πηλίνφ άγγείφ. Έ κ τούτων δέ πλην 42 ατ

τικών δραχμών καί τετραδράχμων, άτινα άνήκουσιν είς τους τελευταί

ους χρόνους τής μεταβατικής περιόδου έκ τής αρχαϊκής είς τήν άκμήν 

τής τέχνης, τά άλλα άνήκουσιν είς δύο περιόδους, δηλ^ τήν περίοδον τής 

μεταγενεστέρας καλής τέχνης 336-280 π. Χ. καί είναι κατάδηλος ή 

έπίδρασις τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου Λυσίππου, διότι καί αί κεφαλαί είναι 

άξιοσημείωτοιδιά τήν εκφρασιν τοΰ αισθήματος καί τό σφηνοειδές σώμα 

διά τους εύδήλους μΰς καί είς τήν περίοδον τής παρακμής τής τέχνης 
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280-146 μ. Χ., τής τελευταίας δέ περιόδου φερούσης τήν μορφήν τοΰ 

Βασιλέως, έφ' ού έκόπησαν, ή είναι τοΰ τύπου τών νομισμάτων τοΰ με

γάλου Αλεξάνδρου, Οστις είναι ό πρώτος θνητός, ώς γνωρίζομεν, τού 

οποίου ή κεφαλή άπεικονίσθη έπί τών νομισμάτων ώς υίοΰ τοΰ Διός "Αμ

μωνος κατά τήν άσιατικήν άντίληψιν περί θειότητος τών βασιλέων. Πρό 

τοΰ Μ. Αλεξάνδρου τά νομίσματα έφερον τήν κεφαλήν ή τά εμβλήματα 

τών θεών τών προστατών τής πολιτείας, έν ή έκυκλοφόρουν ώς έπίκλη

σιν τής μαρτυρίας τών θεών δτι ήσαν ακριβή κατά τό βάρος καί έκ γνη

σίου μετάλλου. Δύνανται δε ταΰτα τά νομίσματα κατά χρονολογικήν 

σειράν καί κατά πολιτείαν, έν ή έκόπησαν νά καταταχθώσιν ώς εξής: 

1) 42 Αττικά, 2) 18 Μακεδόνικα, έξ ών 15 τοΰ Μ. Αλεξάνδρου καί 

3 Δημητρίου τοΰ πολιορκητοΰ. 3) θρακικά 3 τοΰ Λυσσιμάχου. 4)' Αι

γυπτιακά 12. 6) Συριακά ή τών Σελευκιδών 4' 6) Λακεδαιμονιακά 7 

τετράδραχμα, τά οποία φέρουσιν έπί μέν τής εμπρόσθιας ό'ψεως τήν κε

φαλήν τής Αθηνάς, έπί δέ τής οπίσθιας τόν Ήρακλέα κρατούντα τό ρό· 

παλόν του καί καθήμενον έπι βράχου μετά δύο αστέρων, συμβόλων πιθα

νώτατα τών Διοσκούρων καί εκατέρωθεν τής μορφής τά γράμματα Λ. Α. 

Λ.ί άναακαφαΐ είς διάφορα αίλλα βηΐ3.εΐα 

Είς τόν περίβολον τής Ακροπόλεως τόν Βυζαντιακόν καί παρ' αυτόν 

ευρέθησαν πλεϊσται έπιγραφαί τών ρωμαϊκών χρόνων άναγράφουσαι τάς 

αρχάς καί τάς δημοσίας σιτήσεις διαφόρων ανδρών καί μαρτυροΰσαι τήν 

μ.αταιοφροσύνην τών ανθρώπων τής εποχής εκείνης. Έν δέ τφ κτήματι 

τών Λεωπούλων άνεσκάφησαν τάφοι της 3ης π. Χ· έκατονταετηρίδος, 

τά κτερίσματα τών οποίων ήσαν 23 λεπτότατα χρυσά κοσμημάτια καί 

ίκανά πήλινα αγγεία, λήκυθοι, οινοχόοι, λύχνοι κλπ., είς διάφορα άλ

λα μέρη αγγεία Μεγαρικά καί άλλα αλεξανδρινής εποχής (3). 

Επίσης παρά τήν γέφυραν τοΰ Ευρώτα άνεκαλύφθη μεγαλοπρεπής 

βωμός, δστις ατυχώς δέν ώμίλησε μηδεμιάς ευρεθείσης επιγραφής καί 

παρ' αυτόν ευρέθησαν τά ϊχνη ηρώου τινός, τό όποιον έπλούτισε τό μου

σείον μας μέ άκέφαλον άγαλμάτιον ανδρός καθήμενου έπί θρόνου καί μέ 

τεμάχια πίθων μέ θαυμάσιας έκτύπους παραστάσεις πολεμικών αρμάτων 

καί όπλιτών συγκρουόμενων τής 6ης π. Χ. έκατονταετηρίδος. "Ετερος 

δέ ναός ευρέθη εντός τών τειχών, έν ή θέσει ό Παυσανίας τοποθετεί τόν 

(3) "Ιδε άποτελέσαατα ανασκαφών έν 2παρτ. Ήμερολογίφ 1908-9. 
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ναόν τοΰ Άχιλλέως, είς δν ναόν έ'θυον οί "Εφηβοι πρό τοΰ είσέλθωσιν είς 

τόν Πλατανιστάν προς μάχην καθ' ομάδας (4). Ένταΰθά δέ άνευ

ρέθησαν ποικιλόχρωμα αγγεία πολυάριθμα τής 6ης καί 5ης π. Χ. έκα

τονταετηρίδος. 

Πλην δέ τών άλλων διαφωτιζόμεθα έκ τών ανασκαφών οτι ή αγγει

οπλαστική καί ή αγγειογραφία άπό τής εγκαταστάσεως τών Δωριέων 

έν Σπάρτη δέν έπαυσε καλλιεργούμενη καί δτι τά λεγόμενα γεωμετρικά 

αγγεία όνομασθέντα άπό τών γεωμετρικών σχημάτων άτινα κοσμοΰσιν 

αυτά καί τά όνομασθέντα άπό τοΰ τόπου έ'νθα τό πρώτον κατεσκευάσθη

σαν Κορινθιακά, Μεγαρικά, Άλεξανδριακά είναι άπαντα τής εγχωρίου 

τέχνης. 

ΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 

Τό Μουσείον τής Σπάρτης ιδρυθέν πρό πεντηκονταετίας περίπου κα

τά σχέδιον τοΰ άρχιτέκτονος τής Σιναίας Ακαδημίας Η Α Ν 8 Ε Ν καί 

εύρυνθέν κατά τό 1905 είναι διηρημένον είς τρία διαμερίσματα, περιέχει 

δέ τάς ύπό τοΰ πρώτου Εφόρου τών Αρχαιοτήτων Σπάρτης αειμνήστου 

Π. Σταματάκη συναχθείσας καί τάς κατωτέρας αξίας αρχαιότητας τών 

κατά τό έτος 1872 γενομένων έν Βαφειφ ανασκαφών ύπό τοΰ Εφόρου 

Κου Τσούντα, διότι τά σπουδαιότερα καί τω ό'ντι πολυτιμώτατα εύρημ-

τα μετεφέρθησαν προς άσφάλειαν είς τό Μουσείον Αθηνών, κατά δέ τό 

έτος 1902 έταξινομήθησαν ύπό τοΰ Εφόρου κ. Δ. Φίλιου. "Εκτοτε ύπό 

διαφόρων Εφόρων καί Επιμελητών έταξινομήθησαν καί άλλαι αρχαιό

τητες, ίδίως δέ μετά τάς τελευταίας 1906-1909 άνασκαφάς ύπό τών 

"Αγγλων, τάς οποίας άλλαχοΰ έμνημονεύσαμεν, έ'κ τε τής Σπάρτης καί 

τών Μενελαείων ώς καί έκ τοΰ Άμυκλαίου Απόλλωνος έπλουτίσθη τό 

Μουσείον άξιολογώτατα. 

Έ κ τών αναγλύφουν δέ τοΰ Μουσείου είναι πολλά αξιόλογα τής αρ

χαϊκής εποχής, κρινόμενα ώς άριστα δείγματα ιδιότυπου τέχνης των 

χρόνων εκείνων. 'Ενταύθα περιγράφομεν κατ' αριθμόν τάς έξης κατά τήν 

έκλογήν μας αρχαιότητας. 

(4) Παυσ. 3,20,8. 
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Άνάγλυφον (>«' άριθ. 1. 

Στήλη μετά διπλού ανάγλυφου. Είναι εν έκ τών περιέργων αρχαϊκών 

ευρημάτων γνωστόν ύπό τό Ονομα «τό άνάγλυφον τής Σπάρτης»· Συνί

σταται δέ έκ πλακός μαρμάρινης φαιοΰ χρώματος καί σχήματος πυραμι

δοειδούς, "ϊσταται έπί βάσεως συμφυούς, ύψος ανάγλυφου 0,57 καί μετά 

τής βάσεως 0,67, μήκος 0,46, πλάτος 0,35 καί πάχος 0,10. Έ φ ' έκα

τέρας τών στενωτέρων πλευρών έχει άναγεγλυμμένον οφιν άνέρποντα. 

Έκαστη δέ τών πλατυτέρων πλευρών τής στήλης παριστί^ σύμπλεγμα 

δύο μορφών. Έπί μέν τής μιας πλευράς ή λίαν περίεργος ανδρός πωγω-

νοφόρου, καθ' ήν στιγμήν πρόκειται νά φονεύση διά μεγάλου καί πλατέως 

ξίφους, δπερ κρατεί έν τή δεξιά χειρί, γυναίκα ένδεδυμένην καί έπί τής 

κεφαλής φέρουσαν πέπλον, διά δέ τής αριστεράς χειρός ό άνήρ προβάλλει 

τόν τράχηλον καί τό Οπισθεν μέρος τής κεφαλής τής γυναικός καί σύρει 

τό θΰμά του έπί τοΰ ξίφους, έν φ αύτη προσπαθεί προφανώς νά άπωθήση 

το δπλον, εκατέρωθεν δέ τοΰ στήθους του πίπτουσι βόστρυχοι καί ή ό'ψις 

του δεικνύει ζωηρότητα εκφράσεως καί αποτελεί αντίθεσιν μέ τήν άτάρα-

χον καί πραείαν φυσιογνωμίαν τοΰ θύματος, δπερ εδέχθη ήδη τήν αΐχμήν 

τοΰ ξίφους έν τφ τραχήλφ της. Ή σκηνή δέ υποτίθεται οτι παριστί^ τόν 

φόνον τής Κλυταιμνήστρας ύπό τοΰ 'Ορέστου, άμφισβητούμενον δ'μως. 

Έ ν δέ τή άντιθέτφ πλευρςί παρίσταται όμοίως σύμπλεγμα ανδρός καί 

γυναικός καί ό μέν άνήρ εικονίζεται αγένειος μέ κόμην πλήρη, απέναντι 

δέ είναι έστραμμένη προς αυτόν γυνή φέρουσα μακρόν έ'νδυμα μετά πτυ

χών, κρατεί δέ διά τής κεκαμμένης αριστεράς χειρός άντικείμενόν τι, 

ϊσως στέμμα. Τό δεύτερον τοΰτο σύμπλεγμα εικάζεται παριστών τόν 

'Ορέστην καί τήν Ήλέκτραν έπί τή υποθέσει δτι τό τής αντιθέτου πλευ

ράς παριστά τόν φόνον τής Κλυταιμνήστρας. Ή τεχνική δέ εξεργασία 

του όλου έργου πείθει δ'τι τοΰτο είναι κατεσκευαμένον έν αρχή ακόμη τής 

αναπτύξεως τής έπί λίθου εργασίας κατά τόν τρόπον τής ξυλογλυφίας, 

διά τοΰτο καί αί παρειαί τών μορφών είναι καθέτως σχεδόν άποτετμημέ-

ναι. Ευρέθη νοτίως τών ερειπίων τής Αρχαίας Σπάρτης παρά τήν Μα-

γοΰλαν, 

(«). Άνάγλυφον (>«' άριθ. 3. 

Άρχαϊκόν άνάγλυφον πεποιημένον καί τοΰτο χατά τόν τρόπον τής 

ξυλογλυφίας, λίθου ύπομέλανος ύψους 0,60, πλάτους 0,64. Παριστά δέ 
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έπί θρόνου καθημένας δύο θεότητας, πιθανώς "Αδην καί Περσεφόνην, 

έστραμμένας κατά δεξιάν τφ όρώντι. Ή μέν προς τά άνω καθήμενη διά 

μέν τής αριστεράς προτεταμένης άνυψοί καλύπτραν, διά δέ τής δεξιάς 

κρατεί σφαιριδοειδές τι, ί'σως καρπόν ροιάς· Ή δέ προς τά έ'ξω καθήμενη 

τήν μέν προς άριστεράν κατά λάθος ό τεχνίτης παρέστ-ησε καί αυτήν 

ώς δεξιάν προτείνων, διά δέ τής δεξιάς κρατεί κάνθαρον (άγγείον), ύπό 

δέ τόν κάνθαρον ϊστανται δύο ίκέτιδες φέρουσαι έπί τής κεφαλής πίλους 

καί χρατούσαι έν ταίς χερσίν ή μέν αλέκτορα, ή δέ σφαιριδοειδές τι. "Ο

πισθεν δέ τών καθήμενων έρπει ό'φις κρατών κάτι τι έν τφ στόματι. Ό 

θρόνος δέ έχει έμπροσθεν έρεισμα τής έδρας ζφόν τι έφησυχάζον έπί τών 

οπισθίων σκελών, ϊσως παριστά μάλλον κύνα ή λύκον παρά λέοντα. 

(3). Άνάγλυφον ί>«' άριθ. β. 

Άνάγλυφον μουσικής παραστάσεως άναθηματικόν λίθου λευκοΰ ύψ. 

0,48, πλάτ. 0,54, πάχ. 0,07. Εικονίζει δέ βράχον έπί τρείς ϊσας κοιλό

τητας διηρημένον, έν τή αριστερά δέ τω θεωμένφ παρίσταται άνήρ αγέ

νειος καθήμενος έπί βράχου κρατών διά τής δεξιάς όκτάχορδον κιθάραν 

στηριζομένην έπί τοΰ άριστεροΰ γόνατος, μακρόν δέ έ'νόυμα καλύπτει τον 

άριστερόν ώμον καί τους πόδας. "Εμπροσθεν δέ τής κιθάρας άναρριχάται 

έ'λαφος, άνωθεν δέ αυτής κεφαλή ίππου καί παρ' αυτήν προβάλλει κεφα

λή κριοΰ. "Εμπροσθεν δέ τοΰ καθήμενου έν τή δευτέρα κοιλότητι καθηται 

έτερος άνήρ βραχυπώγων φέρων μακράν καί εύθυτενή κόμην, τήν άρι

στεράν δέ χείρα έ'χει έπί του στήθους καί κρατεί κύλινδρον, έν δέ τή προς 

άνάγνωσιν υψούμενη δεξιά έκτετυλιγμένον κύλινδρον χειρόγραφον, Οπι

σθεν δέ καί άνω τής κεφαλής αύτοΰ φαίνεται μέγα πτηνόν (αετός ή κο-

ραξ;), δεξιά δέ τούτου έν τή τρίτη κοιλότητι ϊσταται έπί ύψηλοΰ στρογ

γυλού βράχου έτερος άνήρ κατ' ενώπιον χλαμύδι περιβεβλημένος κρατών 

έπί τοΰ στήθους περιφερή ασπίδα καί δύο δόρατα, τόν δεξιόν δέ βραχίονα 

περιβάλλει ή χλαμύς, ό δέ αριστερός γυμνός κείται έπί τής άσπίδος. 

(4ί). Άνάγλυφον ί>«' άρεθ. Ύ. 

Άνάγλυφον Διοσκούρων άναθηματικόν λίθου λευκοΰ ύψους 0,50, 

πλάτ. 0,49, πάχ. 0,05. Παρίστανται δέ οί Διόσκουροι έχοντες έπί τού 

άριστεροΰ ώμου μακράν χλαμύδα καί κρατοΰντες ό μέν διά τής δεξιάς 

ό δέ διά τής αριστεράς τόξον, έπι τής κεφαλής δέ φέρει πίλον, παρά δέ 
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τόν δεξιόν πόδα τοΰ ετέρου ϊσταται υδρία δίωτος μετά καλύμματος. Είς 

δέ τό έν τω μεταξύ κενόν υπάρχει ή εξής επιγραφή: 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 

ΤΤΝΔΑΡΙΔΗΣ 

Καί ή μέν τέχνη είναι ανεπτυγμένη, πλην αί μορφαί είναι όλίγον 

τραχείαι. 

(8). Άνάγλυφον ΰ«' άρεθ. 9. 

Λίθου φαιού ύψ. 0,33, πλάτ. 0,44, πάχ. 0,05. Παρίστανται οί Δι

όσκουροι φέροντες πίλους έπί τής κεφαλής, μακράν κόμην, μικράν χλα

μύδα έπί τών ώμων, παρά δέ τους πόδας των κεφαλαί ίππων μετά τοΰ 

τραχτιλου, έφ' ών στηρίζουσι τά δόρατα. 

(6). Άνάγλυφον ύπ' άρεθ. ΊΎ 

Άναθηματικόν λίθου λευκοΰ σχήματος ημικυκλίου, ου ή μέν διάμε

τρος είναι 0,39, πάχ. 0,08. Ευρέθη έν Ζαγάνφ χωρίφ μίαν ώραν μακρά> 

τής Σπάρτης. Παρίσταται δέ γυνή ένδεδυμένη ποδήρη χιτώνα καί κα

θήμενη έπί τράγου τρέχοντος έπί τών οπισθίων ποδών τοΰ οποίου πατεί 

έρως πτερωτός κρατών έπί αμφοτέρων τών χειρών αίωρουμενον πέπλον 

τής γυναικός. "Εμπροσθεν δέ καί Οπισθεν τής κεφαλής τράγου ρίπτεται 

προς τήν γυναίκα έτερος "Ερως πτερωτός,̂ ύπό δέ τόν τράγον κυνάριον 

τρέχον καί έμπροσθεν αύτοΰ ϊσταται πλαγίως κλίμαξ. Ή σύνθεσις καλή, 

(Τ). Ά.ρεθμος ϊ? 1 

Επίθεμα τάφου μ-έγα, λίθου φαιού μήκ. 1,77, ύψ. 0,58, πλάτ. 0,62, 

παρεμφερής προς πλοίον κατά δέ τάς μείζονας πλευράς φέρει ανάγλυφα· 

Έν τή μιά τούτων φέρει νεανίδα πτερωτήν Νίκην, άνέχουσαν διά τής κε

φαλής καί τών πτερών τό ύποτιθέμενον άνω κάλυμμα, διά δέ τών χειρών 

κρατεί ταινίον σχηματιζομένην έκ τοΰ χειτώνος αυτής. Έν δέ τή αντι

κείμενη μείζονι πλευρά φέρει γέροντα γυμνόν πωγωνοφόρον, "Ατλαντα, 

έχοντα έπί τών ώμων σφαίραν κρατουμένην δι' αμφοτέρων τών χειρών, 

δι' ης άνέχει καί ούτος τό ύποτιθέμενον κάλυμμα. Κοσμητική καθ' όλου 

τέχνη. 



4 2 4 — Α 

Έ ξ ελεφαντοστού εικόνες έκ τοί3 ίερ τής Όρθείας Αρτέμιδος, 

(σελ. 417—418) 
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(8). Άρεθ. β » . 

Το πρόσωπον κεφαλής ανδρός εστεμμένου κισσώ (Βάκχου) λίθου 

λευκοΰ ύψους 0,22. Έ ν τφ μέσφ ή κόμη είναι διηρημένη κυματοειδώς, 

άνωθεν δέ τοΰ μετώπου διακρίνεται ταινία, πρόσωπον στρογγύλον. Κα

λής τέχνης. 

(9). "Αγαλμα άρεθ. 8Κ 

"Αγαλμα ανδρός λίθου λευκοΰ ύψ. 1,78, άκέφαλον, ισταμένου έπί 

βάσεως κυκλοτεροΰς έχούσης έπιγραφήν τήνδε: Κ Λ Α Ϊ ΒΡΑΣΙΔΑΝ 

ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ, ήτοι κλαύσατε Βρασίδαν τόν πατέρα. Φέρει χλαμύδαν 

καθήκουσαν μέχρι τών αστραγάλων καί παρά τόν δεξιόν πόδα κιβώτιον, 

έξ ου εικάζεται δ'τι ό Βρασίδας ούτος ήτο Ταμίας. Τέχνης μετρίας. 

(ΙΟ). 'Άγαλμα άρεθ. 8β 

"Ομοιον άγαλμα ύψ. 1,70, είς δέ τόν παράμεσον δάκτυλον τής αρι

στεράς χειρός φέρει δακτύλιον, τήν δέ δεξιάν έχει ύπό τήν χλαμύδα έπί 

τοΰ στήθους, κρατεί δέ διά τής αριστεράς καθειμένης κύλινδρον 

(11). 'Άγαλμ-α άρεθ. β'Τ. 

Γυναικός άνευ κεφαλής, ύψ. 1,30. Φέρει ποδήρη χιτώνα, έν δέ τφ 

λαιμιφ κοιλότητα είς ήν άνετίθετο ή κεφαλή, "ϊσταται δέ έπι συμφυούς 

βάσεως έχουσα τήν άριστεράν καθειμένην καί κραοΰσαν άντικείμενόν 

τι, τήν δέ δεξιάν ύπό τήν χλαμύδα έπί τοΰ στήθους κακαμμένην. 

(1ί*). 'Άγαλμα άρεθ. 11^. 

Στήθος γυναικός Αρτέμιδος ένδεδυμένης καί έχούσης περί τό στήθος 

τελαμώνα διευθυνόμενον άνωθεν τοΰ δεξιού ώμου. "Οπισθεν τούτου σώζε

ται μέρος τής φαρέτρας λίθους λευκοΰ ύψ. 0,25, φέρει δέ άχειρίδιοτον χι

τώνα προσκεκολλημένον τφ σώματι, Οστις είναι έζωσμένος κάτωθι τοΰ 

στήθους καί συγκρατείται άνω τοΰ άριστεροΰ ώμου. Ή εργασία τοΰ εν

δύματος επιμελής, τό δέ γυμνόν μέρος φαίνεται έπιμελέστερον έξειργα-

σμένον. 
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( 1 3 ) . Ανάγλυφον άριθ. « Ο Ι . 

Στήλη πλατεία μετ' αετώματος έν τφ μέσφ τοΰ οποίου άνάγλυπτος 

χυκλοτερής ασπίς, λίθου ύπομέλανος ύψ. 0,70, πλάτ. 0,48, πάχ. 0,12. 

Έν τω μέσφ έν λεπτφ άναγλύπτφ παρίσταται γυνή έν μορφή ειδώλου 

ιστάμενη άντωπός έπί μικροΰ βάθρου ένδεδυμένη ποδήρη χιτώνα μετά 

οριζοντίων πτυχών προσκεκολλημένων τφ σώματι μετά βραχειών χει

ρίδων. Έπί δέ τής κεφαλής φέρει σκεΰος άκτινωτόν οιονεΧ κάνιστρον, 

δι' ου άνέχει τόν θριγκόν. Εκατέρωθεν δέ αυτής ϊστανται δύο άνδρες (Δι

όσκουροι) έστραμμένοι προς αυτήν, φέροντες έπί τής κεφαλής πίλους καί 

δόρατα εις τάς χείρας, άπό δέ τών δεξιών ώμων καί του στήθους είναι 

ανηρτημένη λοξώς περιδέουσα πλατεία ταινία (τελαμών). Κάτωθεν δέ 

τών άναγλύπτων τούτων παραστάσεων σώζεται ή εξής επιγραφή: ΟΙ 

ΣΙΤΗΘΕΝΤΕΣ Ε Π Ι ΑΝΣΕ... τής οποίας ή συνέχεια ύπήρχεν έπί 

έτερου λίθου. 

(1^). Ανάγλυφα άριθ. «Τ». 

Τμήμα λάρνακος λίθου πεντελικοΰ ύψ. 0,45, μήκ. 0,84. πάχ. 0,13, 

φέρον ανάγλυφα καλής εργασίας. Παρίσταται έν τφ μέσφ γυνή ένδε

δυμένη άχειρίδωτον χιτώνα πορπούμενον υπέρ τους ώμους, καθικνούμενον 

δέ μέχρι τών γονάτων"καί ζώνην περί τό στήθος, κάθηται δέ έπί ίππου 

αίροντας τους εμπρόσθιους πόδας, έγκλίνουσα τήν κεφαλήν προς τά ό'πι

σθέν. "Οπισθεν δέ αυτής ετέρα γυνή πεζή έχουσα τόν αυτόν χιτώνα, διά 

τής αριστεράς δέ λαμβάνει τήν έφιππον έκ τοΰ τραχήλου, έμπροσθεν δέ 

τής εφίππου ϊσταται άνήρ γυμνός έ'χων τά νώτα έστραμμένα καί προβάλ

λει διά τής αριστεράς ασπίδα, παρά δέ τόν άριστερόν πόδα τούτου πους 

ίππου ερχόμενος έκ δεξιών τφ θεωμένφ. Άμαζονομαχίαι τέχνης τών ρω

μαϊκών χρόνων, 

(1»). 'Άγαλμα άριθ. ^»^. 

Τά κάτω σκέλη ανδρικού αγάλματος γυμνού, λίθου φαιοΰ ύψ. 0,49, 

έπι συμφυούς στρογγυλής βάσεως έρειδόμενα έπί στελέχους δένδρου έχον

τος εκατέρωθεν τών πλευρών αυλούς δύο έν άναγλύπτφ· Ό προς τά αρι

στερά έχει τό σχήμα ποιμενικού αύλοΰ. Έπί δέ τής έμπροσθεν επιφανείας 

τής βάσεως φέρει έν άναγλύπτφ τρία ζφα. Έν τφ μέσφ κύων τρέχων 

προς δεξιά καταδιώκει κάπρον. Οπισθεν δέ τοΰ κυνός λαγωός δραπετεύων. 
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Είς δε τό κάτω μέρος τής βάσεως διακρίνονται θάμνοι. Ή παράστασις 

ανήκει είς τόν Διονυσιακόν κύκλον ή είς τήν Κυβέλην. 

(16). Άριθ. 30^ Α—Ε 

Πέντε τεμάχια σαρκοφάγου λάρνακος ήκρωτηριασμένα σώσαντα 

εννέα παίδας καί προσαρμοζόμενα προς άλληλα έ'χουσι μήκος 1,69, ύψ. 

0,40, παχ. 0,11, λίθου λευκοΰ. Ευρέθησαν έν τφ χωρίφ κάτω "Αγιος 

Ιωάννης. Ελλείπει τεμάχιον άποσπασθέν καί εύρισκόμενον ήδη έν τφ 

Έθνικώ Μουσείφ τών Αθηνών άριθ. 2005. Ή εικονιζόμενη δέ παράστα-

σις είναι ή εξής: Έν τω μέσφ τρείς παίδες γυμνοί καί έξ άμφοτέρωθεν 

τών μερών άνα τρείς δ'μοιοι, φέροντες μακρούς πλοκάμους κατερχόμενους 

έπι τών ωμών αυτών. "Ανωθεν τοΰ μετώπου των ύπάρχουσι τρείς μικροί 

κυκλοτερείς βόστρυχοι· ό δέ έν τω μέσφ ιστάμενος παίς έ'χει έν τφ μέ

σφ λεκάνην είς τήν όποίαν έκκενοί αμφορέα δίωτον. Αριστερά δέ τοΰ παι-

δος τούτου καί δεξιά τφ θεωμένφ ϊσταται έτερος παίς μικρόν κύπτο̂ ν, 

•^μνός, έστραμμένος κατά δεξιάν καί κρατών έν ταίς χερσί κρόταλα, 

Τοΰ παιδός τούτου έμπροσθεν όρχοΰνται τρείς παίδες ών οί δύο εναγκαλί

ζονται καί μειδιώσι· Κατά δεξιάν τοΰ έκκενοΰντος τόν αμφορέα ϊσταται 

παίς γυμνός παίζων Βίαυλον. "Εμπροσθεν καί τούτου όρχοΰνται τρείς 

παίδες, ών οί δύο εναγκαλίζονται. Ή εργασία είναι λεπτότατη καί ελευ

θερία τών μορφών έν τή τέχνη καί έν έξαιρέτφ εργασία. 

(Ι'Τ). 'Άγαλμα άρεθ. 3:^1. 

Γυνή ιστάμενη έπί του δεξιοΰ ποδός, άνευ κεφαλής, ένδεδυμένη χιτώ

να καί έπ' αύτοΰ πέπλον λίθου λευκοΰ ύψους 0,80. Διά μέν τής δεξιάς 

κρατεί δφιν, τήν δέ άριστεράν έχει ύπο τον πέπλον. 

(18). Άνάγλυφον ύπ' άριθ. 3ίί»~3ί2^3 

Τεμάχιον ανάγλυφου σαρκοφάγου λάρνακος, έκ τής μείζονος πλευ

ράς κατά τό άνω φέρον γείσον απλούν, λίθου λευχοΰ ύψ. 1,15, πλατ. 

0,90, πάχ. 0,12. Παριστά έν λίαν προεξέχοντι άναγλύπτφ δίφρον διευ

θυνόμενον ύπ' ανδρός ισταμένου έπ' αύτοΰ χαί κρατούντος διά τής αριστε

ράς κυκλοτερή ασπίδα, διά δέ τής δεξιάς τά ηνία. Έν τω μέσφ δέ τοΰ 

διευθύνοντος τόν δίφρον καί τών κεφαλών τών ϊππων ϊσταται άνήρ γυμνός 

έν ταπεινοτέρφ άναγλύφφ καί σχεδόν κατ' ενώπιον. Οστις καταγίνεται 

νά πρόσδεση τό λεπάδιον τοΰ ρυμού τοΰ άρματος είς τον λαιμον τοΰ ιπ-
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που. "Οπισθεν δέ τοΰ διευθύνοντος τό άρμα ϊσταται έτερος άνήρ έν Ασι

ατική περιβολή μετά φρυγικού πέτασου, ιματίου χειριδωτοΰ καί περι-

ΊχελίΒος, έχει τά νώτα προς τόν θεατήν καί φέρει έπί των ώμων σκεΰός 

τι έχον τό σχήμα θώρακος, όπερ κρατεί διά τής αριστεράς, διά δέ τής 

δεξιάς κρατεί προς τά κάτω ύδρίαν (1) Παρά δέ τήν άριστεράν σώζεται 

ή άκρα δεξιά ετέρας μορφής κρατούσης ύδρίαν. 

(1ί>). Άριθμδς 3!Φ3. 

"Ετερον τεμάχιον τής αυτής σαρκοφάγου γωνιαίον, ύψ. 0,84, κατά 

δέ τά άνω ή μέν τών πλευρών φέρει γείσον απλούν, ή δέ κεκοσμημένη 

οι' ώων καί λεσβίων αστραγάλων. Έπί τής μιας τούτων σώζεται έν λίαν 

έξέχοντι άναγλύφφ νεανίας γυμνός έ'χων μορφήν καί τήν κόμην όμοίαν 

τω Ήρακλεί κάτω νεύων. Κρατεί δέ δι' αμφοτέρων τών χειρών μέγα άγ

γείον. Έπί δέ τής γωνίας καί τής άλλης πλευράς ϊσταται γυνή μέ τά 

νώτα προς τόν θεατήν καί κρατούσα διά τής δεξιάς δόρυ. Διά θριαμβευ

τικής άψίδος, έν εϊδει πύλης, φαίνεται δτι εισέρχεται. Κατ' ίδιαίτερον 

δέ τρόπον ή είκών τής γυναικός χρησιμεύει συγχρόνως δι' άμφοτέρας τάς 

πλευράς τής σαρκοφάγου. Ή δ'λη δέ πομπή φαίνεται οτι εξέρχεται έκ 

τής πύλης τής πόλεως τοΰ Ιλίου. Τά δέ έπί τής δεξιάς πλευράς τής 

σαρκοφάγου τεμάχια παρίσταναν αναμφιβόλως τόν Πρίαμον κύπτοντα 

έ'μπροσθεν τοΰ Άχιλλέως ίκετικώς οπο̂ ς παραδώση έαυτφ τόν νεκρόν 

τοΰ "Εκτορος. 

(30). 'Άγαλμα άριθ. 330. 

"Αγαλμα γυναικός άνευ κεφαλής ένδεδυμένης χλαμύδα καί έχού

σης τήν μέν δεξιάν ύπό τήν χλαμύδα, τήν δέ άριστεράν προς τά κάτω κα

θειμένην λίθου λευκού, ύψ. 1, 25. 

(«1). Άνάγλυφον άριθ. 3^1. 

Λίθου λευκού ΰψ· 0,39. Παριστά Κυβέλην καθημένην έπί λέοντος 

προς δεξιάν έστραμμένου. Ή θεά ένδεδυμένη καί έζωσμένη χιτώνα και 

ίμάτιον καλύπτον τόν άριστερόν ώμον, τό στήθος καί τό γόνυ. Οί δέ πόδες 

στηρίζονται έπί ύποποΒίου, τήν χείρα δέ τού άριστεροΰ βραχίονος ανα

παύει έ'πι τών οπισθίων τοΰ λέοντος, ό δέ αριστερός βραχίων στηρίζεται 

έπι τοΰ τύμπανου κοσμουμένου ύπό οχτώ άκτινοειδών αστέρων. Τέχνη 

καλή. 
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(»«). Άνάγλυφον της Έλένν^ς άριθ. 3 6 Κ . 

Μικρόν άνάγλυφον αρχαϊκού αύστηροΰ ρυθμοΰ μετ' αετωμάτων λί

θου λευκοΰ. Παριστςί δέ έν τετραγώνφ κοίλη έπιφανείίΐι κατ' ενώπιον 

γυναίκα (κοινώς υποτίθεται ώς ή Ελένη) ίσταμένην, φέρουσαν ποδήρη 

χιτώνα μετά βραχειών χειρίδων, αί δέ πτυχαί τοΰ ενδύματος κατέρχον

ται σφηνοειδώς. Τάς χείρας έχει καθειμένας έπί τών μηρών καί δύο 

μακροί πλόκαμοι πίπτουσι συμμετρικώς έπί τό στήθος. 

(«3). Άνάγλυφον άριθ. ^1». 

Αρχαϊκής τέχνης λίθου λευκοΰ ύψ. 0,36, πλάτ. 0,35. Παρίστί^ δύο 

μορφάς έπ' άλλήλας καθημένας έπι θρόνου έν καταγραφή προς άριστε

ράν, μόνον δέ ή κεφαλή τοΰ ανδρός παρίσταται κατά μέτωπον. ' Εμπρο

σθεν δέ αυτής Οφις. Τό έπί τών νώτων δέ έρεισμα τοΰ θρόνου απολήγει 

είς ρόδακας έν καταγραφή, τά δέ τών πλαγίων έ'μπροσθεν είς κεφαλήν 

κριού, τόν δέ όπίσθιον πόδα τοΰ θρόνου αποτελεί προς τά έσω διευθυνομε-

νος πους ζώου. Τό πρόσωπον τής ανθρωπινής θεότητος δεικνύει άνδρα/ 

άγένειον Ό αριστερός βραχίων αναπαύεται έπί τοΰ πλευρικού ερείσμα

τος τοΰ θρόνου. Έν δέ τή ανοικτή παλάμη τής χειρός κρατεί τόν χάν-

θαρον {άγγείον). Ή δέ γυνή σώζεται έν λείφ άναγλύφφ, ό μέν δεξιός 

βραχίων κρατεί τόν πέπλον, διά δέ τής αριστεράς άναπαυομένης έπί τοΰ 

γόνατος κρατεί καρπόν ροιάς. Ή κεφαλή τοΰ ό'φεως, ήτις διευθύνεται 

έμπροσθεν αμφοτέρων τών θεοτήτων φθάνει μέχρι τοΰ ποδός τοΰ αγγείου. 

Ή τέχνη αρχαϊκή παρατηρούμενης αναπτύξεως τίνος ώς προς τήν έν

δυμασίαν. 

(«-4). Άνάκλυφον ί>η' άριθ. ^^1. 

Άνάγλυφον μετ' αετωμάτων λίθου ύπομέλανος. Κατά τό δεξιόν τφ 

θεωμένφ ϊστανται τρείς άνδρικαί μορφαί φέρουσαι χλαμύδα, τών οποίων 

αί μέν δύο ύψοΰσι τήν δεξιάν, ή δέ τρίτη κρατεί διά τής δεξιάς φιάλην. 

Κατ' άριστεράν κάθηται γυνή έπί βράχου κρούουσα κιθάραν, άνω καί 

κάτω δέ τοΰ ανάγλυφου υπάρχει επιγραφή αρχομένη: ΔΟΓΜΑΤΟΓΡΑ-

ΦΩΝ—ΪΣΙΝΙΚΟΤ—καί τελευτώσα Κ Α Λ Λ Ι Κ Λ Η . "Τψος 1,40, 

πλάτος 0,65, πάχος 0,15. Έ κ τής επιγραφής δέ μανθάνομεν δ'τι̂  είναι 

ψήφισμα τιμητικόν τοΰ Ιου ή τοΰ 2ου αίώνος μ. Χ. "Ιστοιτο δέ έν τώ 

Ίερφ τής Αλεξάνδρας, όπερ κατά Παυσανίαν 3, 19, 5, έ'κειτο έν Ά

μύκλαις καί ευρέθη έν τφ ναφ τής Αγίας Κυριακής δπου έβεβαιώθη 
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δτι άλλοτε ύπήρχεν ό ναός τοΰ Άμυκλαίου Απόλλωνος. Ή δέ έν τφ 

άναγλύφφ γυνή ή κρούουσα τήν κιθάραν εικονίζει αναμφιβόλως τήν 

Σπάρτην, διότι έκ τοΰ Παυσανίου 3, 18, 5 μανθάνομεν οτι «ό Αριστό

δημος ό Πάριος έποίησε γυναίκα έ'χουσαν λύραν, Σπάρτην δήθεν». 

ί»^). 'Άγαλμα Ηρακλέους άριθ. ^/4ί£. 

Ηρακλής κατά μέτωπον, λίθου ύπομέλανος, καταλήγει δέ είς στή

λην τετράγωνον Είναι ένδεδυμένος τήν λεοντήν, διά δέ τής δεξιάς κρα

τεί τό ρόπαλον ύψους 1,85. Ευρέθη έν Μαγούλίΐι καί ήγοράσθη άντι 300 

δραχμών. Κοσμητική εργασία. 

(»6). ,Α.νάγλυφον άρεθ. δΟ£$. 

Στήλη τετράγωνος λίθου. Εικονίζεται δέ άνήρ επί θρόνου καθήμε

νος μετά ύποποΒίου κρατών έν τή δεξιςί κάνθανρον, τήν δέ άριστεράν 

στηρίζει έπί τοΰ βραχίονος τοΰ θρόνου. Πρό τών ποδών αύτοΰ κύων τους 

εμπρόσθιους πόδας έπί τών γονάτων τοϋ καθήμενου φέρει υπεράνω τού

του είκών ζώου. Ό θρόνος δέ πόδας λέοντος έχων ώς κόσμημα απολήγει 

ό'πισθέν είς κάλυκα άνθους. Εργασίας αρχαϊκής. "Υψος 0,60, πλ. 0,40. 

(«"Τ). 'Άγαλμα άρεθ. ^30. 

Κορμός γυναικός άνευ κεφαλής, λίθου λευκοΰ, ύψ. 1,65. Στηρίζεται 

έπί βάσεως καί έπί τοΰ άριστεροΰ ποδός φέρει καλλίπτυχον χιτώνα καί 

ίμάτιον μετά χλαμυΒος έπι τοΰ άριστεροΰ ώμου Ιρριμένης πλαγίως κα-

τάπιπτούσης ό'πισθέν καί άφινούσης ούτω τόν δεξιόν ώμον καί τόν δεξι

όν μαστόν γυμνόν. Ή κεφαλή ήτο ένθετος ώς δεικνύει ή έπι του λαιμοΰ 

ευρισκομένη κοιλότης· Είναι τέχνης έπιμεμελημένης ρωμαϊκών χρόνων. 

(«β). Ά«όλλων καε 'Άρτεμες άρεθ. ^69. 

Πλάξ μαρμάρου λευκοΰ όρθογωνική 0,46X0,57 τετθραυσμένη κα

τά τήν κάτω γωνίαν τήν δεξιάν, έν τή όποίςι εικονίζεται άνήρ φέρων 

ποδήρη χιτώνα άχειρίδωτον, κρούων δέ λύραν διά τής αριστεράς, ήτις 

είναι μετ' έξοχου τέχνης έξειργασμένη καί τείνων κύλικα διά τής έκλι-

πουσης δεξιάς, εντός τοΰ οποίου προχέει κάτι διά πρόχου τόν οποίον κρα

τεί έπιχαρίτως διά τής δεξιάς γυνή εικονισμένη άντιμετώπως καί φέ

ρουσα επίσης άχειρίδωτον χιτώνα μέ μασχαλιστήρας καί ίμάτιον ή δέ 

μορφτι χαι ή στάσις τής γυναικός δσον καί τοΰ ανδρός ένέχουσι κάτι τό 
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άπεριγράπτως εύγενικόν καί άβρόν. Μεταξύ δέ τών δύο σωμάτων έπί τοΰ 

εδάφους εικονίζεται ομφαλός, εκατέρωθεν δέ αύτοΰ δύο αετοί, άπεικόνισις 

τοΰ Δελφικού χρυσού συμβόλου τοΰ ε'ιχονίζοντος τους δύο αετούς, οϊτι-

νες, κατά τον μΰθον, έξαποσταλέντες ύπό τοΰ Διός έκ τών δύο περάτων 

τοΰ κόσμου συνηντήθησαν είς Δελφούς, οϊτινες έθεωροΰντο έκτοτε οτι 

κατείχον το μέσον τοΰ κόσμου. Τό δέ έ'ργον τοΰτο θεωρείται ώς Άττικόν 

ανήκον είς τήν άκμήν τής τέχνης καί ποιηθέν κατά τους χρόνους τής 

ειρήνης τοΰ Νικίου. 

(39). Άμαζονομαχεα άρεθ. 'ΤΙΤ. 

Τμήμα ζωφόρου ναοΰ Δωρικού ρυθμοΰ μέ τρίγλυφον είς τό μέσον, 

εικονίζεται δέ είς μέν τό προς τά αριστερά τμήμα άνήρ γυμνός είς στάσιν 

προβολής κρατών πέτασσον διά τής αριστεράς, έν φ διά τής έκλιπούσης 

δεξιάς κατέφερε τό ξίφος κατ' άμαζόνος κεκλιμένης καί έπί τής δεξιάς 

άκουμβώσης καί 'διά τής υψωμένης αριστεράς προσπαθούσης νά άνα-

τρέψη τήν χείρα τοΰ αντιπάλου. Είς δέ τό προς δεξιάν τμήμα δύο γυναί

κες φέρουσαι χιτώνας φαινομηρίδων, έξ ών ή μέν προς τά αριστερά φέ

ρουσα καί φαρέτραν κρεμαμένην έπί τοΰ ώμου εικονίζεται ώς τείνουσα 

νά τρέξη προς τήν τρίγλυφον, ή δέ ετέρα κρατούσα αυτήν άπό τής αρι

στεράς εμποδίζει σύρουσα προς τό άντίθετον. Ή κίνησις δέ τοΰ δ'λου έ'ρ

γου ενέχει κάποιαν πνοήν πολεμικής ορμής ίσχυράς. 

(30). Εεδώλεον άρεθ. 1^11> 

Χαλκοΰν είδώλιον ύψ. 0,43, ελλείπει τό πέλμα τοΰ δεξιοΰ ποδός. 

Πιθανώς Έρμης ώς έκ τοΰ έπί τής κεφαλής πετάσσου, αποκλίνει δε 

όλίγον προς τά αριστερά, φέρεται στηριζόμενος έπί τοΰ όμωνύου ποΒος, 

είναι δέ εντελώς γυμνός, μόνον ή χλαίνα πτυχουμένη προς τά εμπρός 

άνακρέμαται έκ τοΰ άριστεροΰ ώμου. Είς τά όπίσω ή δεξιά καθειμένη 

κατά μήκος τής πλευράς φαίνεται κρατούσα τι άδιόρατον καί ύπερ τον 

άριστερόν ώμον εξέχει τι άπροσδιόριστον. Επίσης καί ύπό τήν άριστε

ράν μασχάλην. "Ισως έκ τών αναθηματικών εικονιδίων Έρμου έπιπεδό-

'τχημον Ευρέθη ύ^ό τοΰ Στυλιανοΰ Λαμπριανάκου παρά τό χωρίον "Αρ-

ναν τοΰ Δήμου Φελλίας είς θέσιν Σπηλιά, ήμίσειαν ώραν άπό τού χω-· 

οίου άπέχουσαν, έδωρήθη δέ ώς καί τό κατωτέρω ύπ' άριθ. 1416 είς τό 

Μουσείον Σπάρτης ύπό τοΰ τέως Γυμνασιάρχου Π . Χ. Αούκα τή 1η 

Μαίου 1916. 
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( 3 1 ) . Εέδφλεον άρεθ. 1 ^ 1 6 

'Ορειχάλκινον είδώλιον, ύψ. 0,066, νεανίσκου εντελώς γυμνού στη

ριζόμενου έπί τοΰ δεξιοΰ ποδός, όλίγον προβαλλομένου τήν όμώνυμον 

χείρα, έν φ τήν έτέραν έχει άφειμένην κατά μήκος τοΰ σώματος. Στρέ

φει δέ όλίγον τήν κεφαλήν προς δεξιάν καί έ'χει τήν κόμην καθειμένην 

μέχρι τοΰ ύψους τών ώμων κατ' άρχαϊκόν τρόπον έν εϊδει καταυχενίου. 

Τά εκατέρωθεν καί τό άκρον αυτής δηλοϋται δι' εντομών. Δέν στερείται 

πλαστικότητος ουδέ ανατομικής ακριβείας τελείως έξειργασμένον είς 

τά όπισθεν. Ή αριστερά δέ κνήμη έχει πάθει διαστροφήν είς τά εντός. 

Ευρέθη καί τοΰτο εντός τοΰ χωρίου "Αρνης καί παρά τήν οίκίαν τοΰ Χαρ. 

Π. Λιούνη ύπό τοΰ Παν. Π. Λαμπριανάκου καί έδωρήθη είς τό Μουσείον 

Σπάρτης ώς καί τό ανωτέρω ύπ' άριθ. 1415 ύπό τοΰ Π. Χ. Δούκα τέ

ως Γυμνασιάρχου τή 1η Μαίου 1916· 
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Ποικίλαι έξ έλεφατΓοστοϋ εΙκόνες έκ τοϋ ίεροΰ ̂ ζ Όρθείας.^ 
α̂ελ. 417—415) 





ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 

Η ΣΠΑΡΤΗ ΩΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΑ "Η ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ 

Μετά τήν ύπό τοΰ Άλαρίχου καταστροφήν τής Σπάρτης, αύτη 

αναφαίνεται ύπό τό Ονομα Λακεδαιμόνια ή Λακεδαίμων. Αί δέ ίστορι

καί ειδήσεις, τάς οποίας περί αυτής έ'χομεν είναι πενιχρόταται, ΊχαναΧ 

όμως μόνον Οπως άποδείξωσιν δ'τι αύτη ευθύς μετά τήν συμφοράν άνε-

κτισθη καί διετήρησε τήν ΰπαρξίν της ώς μητρόπολις τής Λακεδαίμο

νος, τής οποίας καί τό όνομα έ'κτοτε πρώσέλαβεν. Αναφέρεται δέ δτι 

κατά τήν 4ην Οίκουμενικήν σύνοΒον γενομένην τφ 451 μ. Χ. ή επισκοπή 

Λακεδαιμόνια ύπήγετο είς τήν άρχιεπισκοπήν Πατρών. Εις δέ τόν 

Συνέκδημον τοΰ Ίεροκλέους συνταχθέντα ολίγα έ'τη μετά τό 500 μ. Χ. 

αναφέρεται: «Λακεδαίμων, μητρόπολις τής Λακωνικής, ή πρίν Σπάρ

τη». Έ ν δέ τή Οικουμενική Συνόδφ τή γενομένη κατά τό 680 μ. Χ, 

μνημονεύεται επίσκοπος Λακεδαιμόνιας ύπογράψας ώς εξής: «Θεοδό

σιος επίσκοπος τής Λακεδαιμονίων πόλεως υπέγραψα.» Επίσης δέ κα

τά τήν Σύνι^ον τήν γενομένην έν Κωνσταντινουπόλει έπί Αέοντος τοΰ 

Ίσαύρου, βασιλέως Είκονομάχου, τφ 722 ή 730 μ. Χ. αναφέρεται επί

σκοπος Λακεδαιμόνιας "Οσιος, ανώνυμος (1). 

Επίσης μετά τήν άποστασίαν τών Ιν Πελοποννήσφ Σλάβων και 

μετά τήν έν Πάτραις ήτταν αυτών, ή επισκοπή Λακεδαιμόνιας χωρισ-

θείσα ποτέ άπό τής αρχιεπισκοπής τών Πατρών υπήχθη καί αύθις είς 

αυτήν προαχθείσαν είς μητρόπολιν, περί τών οποίων αμέσως κατωτέρω 

θά διαλαβωμεν. Ώ ς θά ϊδωμεν δέ αύτη βραδύτερον μέ τήν έπικράτησιν 

μακροχρονίου ειρήνης ανέκυψε πάλιν είς μεγάλην πόλιν καί έμπορικήν 

καί εύτείχιστον, διατηρήσασα τάς παραδόσεις τής ευγενείας καί τοΰ 

ηρωισμού τών προγόνων της. 

(1) Άλλάτιος περί 'Ε^κλησ. άνατολ. καΐ δυτ. 6ι6λ. Α' κεφ. 27. 

1^ 
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Ή έπεχοεβες των 2<λά6ων 

Ή έποίκισις τών Σλάβων έν Λακωνίςι έγένετο, καθ' δν χρόνον και 

έν τή άλλη Πελοποννήσφ, συμπίπτει δέ περί τά μέσα τής 8ης μ. Χ. 

έκατονταετηρίδος. 

Κατά τό έ'τος 746 μ. Χ. φρικτός καί ολέθριος λοιμός έπέσκηψε με

ταφερθείς έκ τής Σικελίας καί Καλαβρίας είς τήν Μονεμβασίαν κα^ 

εκείθεν είς τήν κυρίως Ελλάδα καί τάς νήσους τοΰ Αιγαίου Πελάγους, 

φθάσας μέχρι τής Κωνσταντινουπόλεως καί τών πέριξ αυτής χωρών. 

Ό λοιμός 'δέ ούτος έπί τριετίαν διαρκέσας έξώντωσεν υπέρ τό ήμισυ τών 

κατοίκων, καθ' ών ένέσκηψεν. Έν Κωνσταντινουπόλει δέ έν έ'τει 748 

μ. Χ. ή όξύτης τής όλεθρίας νόσου απέβη τοιαύτη ώστε αί πλεϊσται τών 

οικιών ήργιμώθησαν καί ό βασιλεύς Κωνσταντίνος Ε' ήναγκάσθη νά 

μεταφέρη νέους κατοίκους έκ τών Ευρωπαϊκών καί Ασιατικών Επαρ

χιών κατά τό 755 έ'τος καί δή καί έκ Πελοποννήσου. 

"Ενεκα λοιπόν τής ύπό τοΰ λοιμού φθοράς καί τής μετοικήσεως κα

τοίκων τής Πελοποννήσου είς Κωνσταντινούπολιν καί τά περί αυτήν 

ήραιώθη δ πληθυσμός αυτής έπί τοσοΰτον ώστε προς άναπλήρωσιν αύ

τοΰ επετράπη, ώς είναι βεβαιότατον, νά γίνουν εποικήσεις έν Πελοπον

νήσφ έκ τών πρότερον εγκατεστημένων περί τόν Παγασητικόν κόλπον 

και περί τόν Στρυμόνα ποταμόν Σλάβων, οϊτινες έπιέζοντο ύπό τών άνω

θεν επερχομένων Βουλγάρων. Καί είς τήν Λακωνικήν λοιπόν τότε εγέ

νοντο εποικήσεις Σλάβων κατά τε τάς ύπωρείας τού Πάρνωνος καί τοΰ 

Ταϋγέτου, ούτινος τήν άνατολικήν πλευράν κατώκησαν ή φυλή τών 

Έζεριτών, τήν δέ δυτικήν ή φυλή τών Μηλιγγών, έγκαταστάντων είς 

τους Δήμους Λεύκτρου, Οίτυλου καί Καρδαμύλης κυρίως, ένθα διασώ

ζεται και ή έκτασις «Ζυγός τοΰ Μελιγγοΰ». Ούτω δέ οί Μηλιγγοί εγ

κατέστησαν είς τά άγονώτερα μέρη, έν φ οί Έζερίται είς τά εύφορώτε-

ράκαί δΓ αυτόν τόν λόγον επεβλήθη, ώς θά ϊδωμεν, ελαφρότερος είς τους 

Μηλιγγούς φόρος ή είς τους Έζερίτας. Ώς δέ φαίνεται έκ τών Σλαβι

κών τοπωνυμιών, περί ών παρακατιόντες θά διαλαβωμεν έν έκτάσει, αί 

Σλαβικαί αποικήσεις εγένοντο χατά τά ορεινότερο μέρη, καθ' Οσον κατά 

τας πεδιάδας σπανιώτατα άπαντώσι τοιαΰται Σλαβικαί τοπωνυμίαι. Εϊ

πομεν ανωτέρω δ'τι βεβαιότατον είναι δ'τι επετράπη είς τους Σλάβους ή 

εγκαταστασις έν Πελοποννήσφ μάλλον ή οτι είσήλασαν βιαίως, διότι 

οχι μόνον συνέζων μέχρι τοΰ 807 έν συμπνοία μετά τών έν ταίς πόλεσιν 

Ελλήνων, άλλ' ήσαν καί έξηρτημένοι έκ τοΰ έν Κορίνθφ εδρεύοντος 
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στρατηγοΰ έν τώ θέμοτι τής Πελοποννήσου, διετέλουν δέ τρόπον τινά 

οί ορεσίβιοι ούτοι έποικοι ημιανεξάρτητοι υπήκοοι τοΰ Βυζαντιακοΰ Κρά

τους. *Αν δέ τουναντίον έπήρχοντο έχθρικώς θά κατελάμβανον κατά 

προτίμησιν τάς εύφορωτέρας πεδιάδας, έξ ών θά άπήλαυνον τους ιθαγε

νείς καί θά ·Γσαν πολέμιοι επομένως τοΰ Κράτους καί δέν θά διήγον έν 

ειρήνη έπί πολλά έ'τη. Καί ή κατόπιν δέ γενομένη ύπ' αυτών αποστα

σία αύτό' έπιβεβαιοί οτι δεν ήσαν ανεξάρτητοι, άλλ' υπήκοοι έξ αρχής 

καί ώς τοιοΰτοι επετράπη νά είσέλθωσιν έν Πελοποννήσφ καί καταλά

βωσι τά ορεινότερα και ακατοίκητα πλέον μέρη, άφ' ου δ διασωθείς έκ 

του λοιμού πληθυσμός κατήλθεν είς τάς πόλεις καί τάς εύφορους πε

διάδας καί τάς παραλίας. 

Πλην δέ τούτων ούΒεμία μαρτυρία κάμνει λόγον περί βίαιων κατα

κτήσεων καί περί ουδεμιάς πόλεως έ'χομεν εί'δησιν δτι έξεπολιορκήθη ή 

κατεστράφη ύπό Σλαβικών στιφών, ώς ποτέ παρά τών Γότθων, και ού

δενός ήγεμόνος Σλάβου γίνεται μνεία καί ουδείς ανεδείχθη εν Πελο

ποννήσφ ή εν Ελλάδι ιδρυτής σλαβικού Κράτους. Τουναντίον καθ' όλον 

τό διάστημα τής διαμονής των δέν έπεδείχθη έκ μέρους τών Σλάβων 

σοβαρά τις πολιτική ιδέα, έμειναν δέ πιστοί είς τήν νομαδικην αυτών 

δίαιταν καί δέν έτερπεν αυτούς ό έν ταίς πόλεσι βίος καί διά ταΰτα δεν 

κατώρθωσαν. νά ίδρύσωσι πολιτείαν, άλλ' έμειναν ανιστόρητοι, διότι ή 

άντίστασις τοΰ Έλληνικοϋ "Εθνους έκώλυσεν αυτούς νά μεταβώσιν 

έκ τής καταστάσεως ποιμένων καί γεωργών είς ύψηλοτέραν τάξιν, τοΰθ' 

δπερ θά κατώρθωναν άν ήθελον γείνει κύριοι τών οχυρών πόλεων καί τών 

επινείων τής χώρας (2). 

'Αλλά ώς αναφέρει ό αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος 

προς τόν 'ίδιον υίόν Ρωμανόν (3) 140 περίπου ετη πρό αύτοΰ, ,ήτοι 

περί τό έτος 807 οί Σλάβοι τής Πελοποννήσου έπί αύτοκράτορος Νικη

φόρου τοϋ Α'. κατ' αρχάς ήρπαζον τάς οΐχίας τών γειτόνων Γραικών, 

είτα δέ καί τών πόλεων καί τελευταίον καί τήν πόλιν τών Πατρών έπο

λιόρκησαν έπί πολύν χρόνον κατά ξηράν και θάλασσαν εύρόντες επικού

ρους Μωαμεθανούς εκ τε τής Αφρικής καί τής Συρίας έπελθόντας (4) 

έξ ου δεινή έπεκράτησεν έν αυτή σπάνις τροφών καί ύδατος, ήτις ήνάγ^ 

κασέ τους πολιορκουμένους νά σκεφθώσι περί υποταγής καί παραδόσεως 

(2). Ό ρ α Γρηγοροβίου Ιστορ. Άθτινων ̂ ιετφ. Λάμπρου τάμ. Α' σελ. 184, 

(3) "Βκδοσις Βον. β. 217. (4) Παπαρ. τ. 3ος α. 610. 
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τής πόλεως, άν έλάμβανον άποχρώσαν περί άπαθείας ύπόσχεσιν. Άλλ' 

ή έλπίς ταχείας καί απόχρωσης βοηθείας άπό μέρους τοΰ έν Κορίνθφ 

έΒρεύοντος στρατηγοΰ, παρ' ου εγκαίρως είχε ζητηθή, άΐτέτρεψεν αύ

τους προσωρινώς, μέχρις ου βεβαιωθώσι ασφαλώς περί τής αναμενόμε

νης όσημέραι σωτηρίου επικουρίας καί προς τοΰτο απέστειλαν σκοπόν 

προς τά άνατολικώτερα μ.έρη ϊνα επισκόπηση μήπως πλησιάζη ό στρα

τηγός, παρήγγειλαν δέ είς αυτόν, άν μεν 'ίδη έρχομένην τήν βοήθειαν, 

νά έπιστρέψη αμέσως κλίνων τήν σημαίαν, ήν έκράτει, άν δέ δέν ϊδη 

αυτήν έρχομένην νά έπιστρέψιη κρατών δρθήν τήν σημαίαν. Ό δέ σκο

πός άπελθών είς δ μέρος διετάχθη καί μή ίδών τήν βοήθειαν επέστρε

ψε κρατών δρθήν τήν σημαίαν, οτε αίφνης όλισθήσαντος τοΰ ίππου καί 

πεσόντος τοΰ έπιβάτου έκλινεν ή σημαία, οί δέ άρχοντες τής πολιορ-

κουμένης πόλεως οίτινες εναγωνίως κατώπτευον τήν έπιστροφήν αύ

τοΰ άπό τών ύψηηλοτέρων τοΰ φρουρίου πύργων, ίδόντες τό συμφοίνηθέν 

σημείον τής κατακλίσεως τής σημαίας ένόμισαν δτι είναι εγγύτατα 

ό στρατηγός μετά τής επικουρίας του και έμπλησθέντες θάρρους διέ

ταξαν έ'ξοδον κατά τών πολιορκητών καί ακατάσχετοι έπιπεσόντες 

κατ' αυτών έτρεψαν αυτούς εις φυγήν καί ένίκησαν κατά κράτοί., κα

ταφυγόντας προς σωττ}ρίαν εις τόν ναόν τοΰ Αγίου Ά·^ρέου. Τό κα

τόρθωμα ιδε τοΰτο άπεδόθη είς τόν προστάτην τής πόλεως Πατρών, 

τον πρωτοκλητον άπόστολον Άνδρέαν, διά πρεσβειών τοΰ όποιου ηύδό-

κησεν ό θεός νά ολίσθηση ό ίππος τοΰ άποσταλέντος σκονοΰ καί νά 

κλίνη ή σημαία, οτι δέ οί κάτοικοι τών Πατρών όφθαλμοφανώς ειδον 

τόν Άπόστολον, στρατηγοΰντα τής επιγενόμενης μάχης, ίππω έπικά-

θήμενον καί δρόμφ έπερχόμενον κατά τών βαρβάρων. "Οτι δέ ούτος 

έκλόνισε τάς τάζεις τών Σλάβων χαί -ήνάγκασεν αυτούς νά καταφύ-

γωσιν είς τόν ναόν του ώς άσυλον. Ό δέ έν Κορίνθφ στρατηγός όστις 

ανέβαλε τήν άφιξίν του προς συγκρότησιν απόχρωσης δυνάμεως, εφθα

σεν είς Πάτρας τήν τρίτην μετά τό τρόπαιον ήμέραν. 

Έκείδέ μαθών τά γενόμενα ακριβώς, έγραψε προς τόν βασιλέα Νι

κηφόρον Α'. έκθεσίν του, δι' ής ανήγγειλε τά 'διαδραματισθέντα και 

τήν ολοσχερή ήτταν τών βαρβάρων διά τής προστασίας και αρωγής 

τοΰ Αποστόλου Ανδρέου. Ό δέ βασιλεύς ταΰτα μαθών διέταξεν οτι 

«έπεί καί τό τρόπαιον καί ή κατά κράτος νίκη παρά τοΰ Αποστόλου γέ

γονεν δφειλόμενον καθέστηκε πάσαν τήν έκστρατείαν τών πολεμίων καί 

τά λάφυρα καί τά σκύλα αύτφ άποδοθήναι». "Οθεν πάντες οί Σλάβοι 

μεθ' δλων τών οικογενειών αυτών, τών συγγενών και τών υπηρετών, 

ετι δέ άπασα ή κινητή καί ακίνητος περιουσία αυτών άφωρίσθησαν είς 
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τόν ναόν τοΰ Αποστόλου έν τή μητροπόλει Πατρών ώς ιδιοκτησία αύ

τοΰ. Τότε δέ τό πρώτον ή Επισκοπή Πατρών ένεκα τοΰ είρημένου θαύ

ματος, προεβιβάσθη είς Μητρόπολιν καί ύπετάχθησαν είς αυτήν δλαι 

αί έπισκοπαί τών άποστατησασών Επαρχιών, έν αίς καί ή τής Ααχε-

Βαίμονος, όπερ ασφαλώς τεκμηριοί δτι είς τήν Έπανάστασιν ταύτην 

μετέσχον και οί έν Λακωνία Σλάβοι καί υπέστησαν καί ούτοι τήν τύχην 

τών άλλων μετά τήν ήτταν, ήτοι εγένοντο καί ούτοι δουλοπάροικοι είς 

τήν έκκλησίαν Πατρών. Είτα δέ κατά τό έ'τος 810 ολιγανθρω

πίας γενομένης έκ τής μεγάλης εκείνης φθοράς τών Σλάβων, τών οποί

ων, αν πιστευσωμεν είς τό χρονικόν τής Μονεμβασίας, συνεπλήρωσεν 

ό διορισθείς κατά τό 810 ύπό τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ τού Α' Λέων 

Σκληρός στρατηγός τής Πελοποννήσου, «δ'στις συμβαλών τφ Σλαβια-

κώ έ'θνει πολεμικώς είλε τε καί ήφάνισεν είς τέλος καί τοίς άρχήθεν 

οίκήτορσιν άποκαταστήσαι τά οΊχεία παρέσχε». Καί ατοΰτο μαθών,ό 

βασιλεύς Νικηφόρος καί χαράς πλησθείς διά φροντίδος έθετο.τάς, πό

λεις άνακαινίσαι καί άς οί βάρβαροι κατηδάφισαν εκκλησίας άνοικοδο-

μήσαι καί αυτούς τους βαρβάρους χριστιανούς ποιήσαι», διετάχθη ένε

κα τής ολιγανθρωπίας έποίκησις έξ Ελλήνων είς τάς έρημωθείσας. έκ 

τών Σλάβων έθνικάς χώρας, τών οποίων εποικήσεων έπεστάτησεν ό 

αυτός στρατηγός Λέων ό Σκληρός. 

Έ ά ν έρμηνεύσωμεν κυριολεκτικώς τό τοΰ χρονικού τής Μονεμ

βασίας «ειλε καί ήφάνισεν είς τέλος» σημαίνει δ'τι έξώντωσεν ολοσχε

ρώς χαί πανωλέθρως. Ά λ λ α τοΰτο είναι υπερβολή καί πρέπεΙ νά τό Ιρ' 

μηνεύσωμεν οτι έπηνέχθη μεγάλη φθορά, τό οποίον έ'πιβεβαιοΰται καί 

έκ τών κατά τό 810 γενομένων εποικήσεων έξ Ελλήνων είς τάς έρη

μωθείσας έκ τών Σλάβων χώρας. "Οτι δέ δέν έγένετο πλήρης ή έξαφά-

νίσις καί άλλα τε πολλά μαρτυροϋσι καί ή κατά τό έ'τος 845 γενομένη 

νέα έπανάστασις τών έν Πελοποννήσφ Σλάβων, καθ' ήν έτράπησαν 

είς λεηλασίαν τής χώρας και ήπείλησαν τάς πόλεις τής χερσονήσου, 

δτε ό πρωτοσπαθάριος Θεό-κτιστος Βρυένιος, διορισθείς στρατηγός .τής 

Πελοποννήσου, καθυπέταξε τους στασιαστάς, προς δέ τους είς τάς 

δυσπρόσιτους τοΰ Ταϋγέτου πλευράς κατοικοϋντας Έζεριτας καί Μ η -

λιγγούς Σλάβους συνωμολόγησε τήν πληρωμήν ετησίου φόρου έκ 300 

χρυσών νομισμάτων ύπό τών Έζεριτών καί 60 ύπό τών Μηλιγγών, 

ήτοι 'δραχ. 5400, υπολογιζόμενου τοΰ νομίσματος προς δραχμάς 15. 

Καί ή μηδαμινότης τοΰ φόρου αποδεικνύει καί τό όλιγάνθρώπον "αυτών 

και τό άγο^ον της κατοίκουμένης ύπ' αυτών χώρας μή δυναμένων νά 
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ύποστώσι μείζονα βάρη, ίδίως δέ τών Μηλιγγών. Άλλ' οί Μηλιγγοί 

και Έζερίται έν έ'τει 921 έπί αύτοκράτορος Ρωμανού άπεστάτησαν 

αύθις μή δεχόμενοι τόν παρά τοΰ στρατηγοΰ διωρισμένον άρχοντα, μη

δέ νά έκτελώσι τήν όφειλομένην στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, μηδέ τας 

άλλας προς τό δημόσιον υποχρεώσεις νά έκπλήρωσιν. Τότε δέ ό στρα

τηγός τής Πελοποννήσου Ιωάννης ό Πρωτεύων ανέφερε προς τον 

βασιλέα ταΰτα, άλλα πρίν νά φθάση ή έκθεσις είς Κωνσταντινούπολιν 

είχε διορισθή νέος στρατηγός τής Πελοποννήσου δ πρωτοσπαθάριος 

Κρηνήτης ό Άροτράς, δ'στις ανέλαβε νά καθυποτάξη τους στασιαστάς. 

Άρξάμενος δέ άπό Μαρτίου τοΰ 922 καί κατακαύσας τους καρπούς 

αυτών καί δηώσας τους αγρούς μέχρι τοΰ Νοεμβρίου κατηνάγκασεν 

αυτούς νά ζητήσωσι συγγνώμην δι' δσα πρότερον έπλημμέλησαν. Είς 

άπάντησιν δέ ό Κρηνήτης έδεκαπλασίασε τόν φόρον τών Μηλιγγών 

άπό 60 νομισμάτων είς 600, τών δέ Έζεριτών έδιπλασίασεν άπό 300 

είς 600 καί είσπράξας τόν φόρον τοΰτον είσεκόμισεν είς τό ταμείον. 

'Αλλά μετ' όλίγον αντικατασταθέντος τοΰ Κρηνήτου καί διορισθέντος 

στρατηγοΰ τοΰ πρωτοσπαθαρίου Βάρδα Πλατυπόδη, έταράχθησαν αύ

θις τά έν Πελοποννήσφ, διότι ούτος μετ' άλλων όμοφρόνων αύτοΰ 

πρωτοσπαθαρίων αρχόντων έστασίασε δι' άνεξήγητον αίτίαν, έγένετο 

δέ καί κατά τοΰ θέματος τούτου τής Πελοποννήσου έπίθεσις νέων τι

νών Σλαβικών φυλών, αϊτινες έπήλθον 'ϊσως έκ τής κυρίως Ελλάδος. 

Έ κ τής ανωμαλίας δέ ταύτης ώφεληθέντες οί Μηλιγγοί καί Έ 

ζερίται Σλάβοι τοΰ Ταϋγέτου ανεφέρθησαν προς τόν βασιλέα Ρωμανόν 

έξαιτούμενοι νά άπαλλαγώσι τής είς φόρον γενομένης προσθήκης, ού

τος δέ ίνα μή ένωθώσι μετά τών έ'ξωθεν έπελθόντων Σλάβων ένέδωκεν 

είς τήν αίτησιν αυτήν καί διά χρυσοβούλλου ώρισε τόν φόρον ώς καί 

πρότερον. "Εκτοτε δέ ό έκχριστιανισμός τών δύο σλαβικών φυλών καί 

ή μεγαλύτερα έπιμειξία προς τους "Ελληνας γείτονας, οϊτινες διαρκώς 

ένισχύοντο άπό τοΰ 9ου αίώνος, διά μεταναστεύσεων και άπό τοΰ Βυ

ζαντίου καί άπό τής Μ . Ασίας, άλλα καί έκ τών νήσων τοΰ Αιγαίου 

πελάγους, άλλοι μέν οντες πρότερον οίκήτορες Πελοποννήσου, ά'λλοι 

δέ νησιώται, οϊτινες νΰν έζήτουν έν τή Ηπειρωτική Ελλάδι σκέπην 

καί προστασίαν εναντίον τών έν Κρήτη Σαρακηνών, (5) επέδρασε 

περισσότερον έπί τους Έζερίτας Οντας έγγύτερον προς τάς πόλεις, 

(5) Χέρτοβεργ εν. ά. οελ. 307. 
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ώστε έ-νωρίτερον ούτοι έξωμοιώθησαν άποβαλόντες τήν γλώσσαν των 

καί συγχωνευθέντες προς τους "Ελληνας, ή καί είς τήν χώραν τών 

ομοφύλων των Μηλιγγών καταφυγόντες. Δι' δ καί ούδαμοΰ ούτοι είς 

τάς πηγάς μνημονεύονται έ'κτοτε, οί δέ Μηλιγγοί αναφέρονται κατά 

τό έ'τος 1205 ώς Σλαβομειγείς ήδη "Ελληνες (6) καί ώς συμμα-

χοΰντες προς τους ύπό τόν Αακεδαιμόνιον Λέοντα Χαμάραιτον "Ελλτφ 

νας τής Λακεδαίμονος, τοΰ Νύκλι καί τής Μεγάλης πόλεως καί τους 

ύπό τόν δεσπότην τής Ηπείρου Μιχαήλ τόν Α'. καί δτι έπολέμησαν 

κατά τών Φράγκων έ'ξωθεν τής Μεθώνης είς τόν Ελαιώνα τοΰ Κουν

δούρου, όπου, έν φ οι "Ελληνες ήσαν δεκαπλάσιοι τών Φράγκων κατε

τροπώθησαν ύπ' αυτών ολοσχερώς, διότι τότε οί Πελοποννήσιοι ήσαν 

άδεξιώτατοι περί τά πολεμικά καί άμαχοι. 

Άλλ' δμως, έν φ οί Φράγκοι εγένοντο κύριοι τής Πελοποννήσου, 

οί Μηλιγγοί διέφυγον τήν ξενικήν κυριαρχίαν διά τό δυσπρόσιτον τής 

χώρας των ώς καί ή Μονεμβασία καί ή Τσακωνία καί τά φρούρια τοΰ 

Ναυπλίου καί τής Κορίνθου. Άλλα αποθανόντος τού Γοδοφρείδου Βι-

λαρδουΐνου έγένετο ήγεμών τής Αχαΐας, ήτοι τής Πελοποννήσου, 

ό αδελφός αύτοΰ Γουλιέλμος Βελαρδουϊ'νος, δστις μετά τριετή πολιορ

κίαν 1246-1248 μ. Χ. κυριεύσας τήν Μονεμβασίαν προς εντελή ύπο

δούλωσιν τής Πελοποννήσου έκτισε τό 1249 μ. Χ. τρία όχυρα κάστρα, 

τό τοΰ Μυστρά, τό τής Μαΐνης παρά τό Ταίναρον καί προς δυσμάς αύ

τοΰ παρά τήν θέσιν Κυστέρνας ήγειρε τρίτον φρούριον δπερ οί "Ελληνες 

έκάλεσαν Λεΰκτρον. "Αμεσον δέ αποτέλεσμα τών τοιούτων ενεργειών 

ύπήρξεν ή καθυπόταξις τοΰ σλαβικού φύλου τών Μηλιγγών, οϊτινες 

έβλεπον δτι τά νέα φρούρια περιώριζον αυτούς είς τά γυμνά ό'ρη, έν οίς 

δέν ήδύναντο νά εΰρωσι τά προς ζωάρκειαν. Δι' δ ύπεσχέθησαν νά μεί

νωσιν υπήκοοι τοΰ ήγεμόνος τών Φράγκων καί νά ύπηρετώσιν έν τή 

στρατιά αύτοΰ έπί τοίς αύτοίς δροις, καθ' ους καί κατά τους χρόνους 

τών Βυζαντίνων αυτοκρατόρων, απαλλασσόμενοι παντός τέλους και 

ούτως έταυτίσθη έ'κτοτε ή τύχη αυτών προς τήν τών άλλων Μανια

τών, οϊτινες δέν έ'παυον νά έμμένωσιν είς τήν έμπόλεμον κατάστασιν 

κατά τήν διάρκειαν τής Φραγκοκρατίας καί βλέπομεν δ'τι κατά τό έτος 

1262, δτε παρεδόθησαν τά φρούρια τοΰ Μυστρά, τής Μονεμβασίας καί 

τής Μαΐνης είς τους "Ελληνας, οί Μηλιγγοί άποστατήσαντες ετάχθη

σαν μετά τών Μανιατών, τών Μονεμβασιτών καί Τσακώνων καί έπο-

(6) Ό ρ α Μίλλερ Ιστορ. Φραγκοκρατίας μτφ. Λάμπρου σελ. 60. 
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λέμων κατά τών Φράγκων. Ούτω δέ έγένετο αρχή τής ένότητος της 

Εθνικής συνειδήσεως καί τοΰ χρόνου προϊόντος ή άπο^ρλτ\ τής γλώσ

σης καί ό έκχριστιανισμός, δ'στις άρξάμενος άπό τής καθυποταξεως 

μετά τήν ήτταν τών Πατρών, συνεπληρώθη ϊσως τήν έννάτην εκα

τονταετηρίδα, τουλάχιστον ώς προς τους Έζερίτας, δ'τε καί τών άλ

λων Λακώνων ήτοι κατά τό 875 ώς αναφέρει Κωνσταντίνος ό Πορφυ

ρογέννητος. «'Ιστέον», λέγει, «δτι οί τοΰ Κάστρου Μαΐνης οίκήτορες 

ούκ είσίν άπό τής γενεάς τών Σλάβων, άλλ' έκ τών παλαιοτέρων ρω

μαίων, οί καί μέχρι τοΰ νΰν (950 μ. Χ.) παρά τών εντοπίων "Ελληνες 

πρασαγορεύονται διά τό έν τοίς παλαιοίς χρόνοις είδωλολάτρας είναι 

καί προσκυνητάς τών ειδώλων κατά τους παλαιούς "Ελληνας, οϊτινες 

έπί τής βασιλείας τοΰ άοιδίμου Βασιλείου τοΰ Α' (875 μ. Χ.) βαπτι-

σθέντες χριστιανοί γεγόνασιν, ό δέ τόπος, έν φ οΊχοΰσίν έστιν άνυδρος 

καί άπρόσοδος, έλαιοφόρος δέ, δ'θεν καί τήν παραμυθίαν έ'χουσιν». Άλλα 

ακόμη ύπήρχον είδωλολάτραι έν τοίς παρά τόν Ταΰγετον οίκοΰσιν Σλά-

βοις Μηλιγγοίς, ούτοι δέ έξεχριστιανίσθησαν έν μέρει διά τής ιεραποστο

λικής εργασίας τοΰ οσίου Νίκωνος τού μετανοήτε, ούτνος κυριωτάτη 

έδρα ήτο ή Λακεδαίμων (Σπάρτη) 968-998. 

Άλλ' δ'μως παρά τήν γνώμην τοΰ Γεμιστού, όστις είς τό σχέδιον 

αύτοΰ περί αναγεννήσεως τής Πελοποννήσου εξήρε τήν γλώσσαν καί 

τήν άγωγήν τοΰ λαοΰ, ώς αποδείξεις τής ελληνικής αύτοΰ καταγω

γής κατά τό έ'τος 1415 ό σύγχρονος αύτοΰ σατυρογράφος Μάζαρις 

είς τους νεκρικούς αύτοΰ διάλογους αναφέρει τήν ύπαρξιν έν Πελοπον

νήσφ καί άλλων Εθνών, έν οις καί Σλάβων, οί οποίοι δέν δύνανται νά 

είναι άλλοι παρά οί Μηλιγγοί, οϊτινες μόνοι έξ όλων άπομεμονωμένοι 

είς τάς Βυσπροσίτους κλιτύας τής δυτικής πλευράς τοΰ Ταϋγέτου διε

τήρησαν έπί μακρότερον χρόνον τήν γλώσσαν των καί περισσότερον 

τών άλλων άπέφυγον τήν άφομοιωτικήν έπίδρασιν τών Ελλήνων. Με

τά τήν κατάκτησιν δμως τής Πελοποννήσου ύπό τών Τούρκων ή Έλ-

ληνομειγής σλαβική φυλή τών Μηλιγγών ένεκα τής όμοθρτισχείας καί 

τής μεγάλης υπεροχής τοΰ Έλληνικοϋ πληθυσμοΰ είς αριθμόν καί πο

λιτισμόν καί δή είς άφομοιωτικήν δύναμιν, άποβαλόντες εντελώς τήν 

γλώσσαν των συνεχωνεύθησαν μετά του λαοΰ τής άλλης Μάνης είς 

μίαν τοπικήν ενότητα, ήτις έκρατύνθη καί έσφυρηλατήθη διά τής ταυ

τότητος τής θρησκείας καί τής γλώσσης, τής ταυτότητος τών παθη

μάτων καί τών κινδύνων, τής κοινοπραγίας και τής αλληλεγγύης καί 

απετέλεσαν ϊδιον ήμιανεξάρτητον πολιτικον κέντρον καί ούτω πως τό 
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όμογλωσσον, τό όμόθρησκον, τό όμοπαθές, τό όμόηθες καί προσέτι τό 

όμόχωρον, διότι ή ένότης τής χώρας είναι έκ τών κεφαλαιωδών στοι

χείων τής εθνικότητος, προεκάλεσε τήν ταυτότητα τών εντυπώσεων 

καί διανοημάτων, τών ορμών, κλίσεων καί ιδιοτήτων τοϋ πνεύματος, 

τών ηθών καί εθίμων, τών θεσμών καί παραδόσεων καί τών ασμάτων 

καί έν γένει τοΰ κοινοΰ βίου καί τήν ενότητα τής εθνικής επομένως συ

νειδήσεως, τής ψυχικής μορφώσεως καί διεμορφώθη διά τής κατεργα

σίας τών ίστορικών περιπετειών λαός ομοειδής καί αρειμάνιος διακρι-

'θείς καθ' όλους τους έπι Τουρκοκρατίας αγώνας μέχρι τής απελευθε

ρώσεως τής Ελλάδος συντελέσας εί'πέρ τις καί άλλος λαός τής Ελ

λάδος διά τών ήρωϊκών αρχηγών καί πολεμιστών του είς τήν άποκατά

στασιν τής ελευθερίας της. 

Ό αυτοκράτωρ Λέων Σ Τ ' ούτωσί περιγράφει τόν χαρακτήρα τών 

Σλ-άβων: «ακόρεστος ροπή προς τήν έλευθερίαν, αγογγύστως φέρουσι 

ζέστην, ψύχος, βροχήν, γυμνότητα, άσιτίαν». Ή φιλοξενία αυτών, ή 

προστασία, ήν χορηγοΰσιν είς πάντα ξένον, ή φιλανθρωπία προς τους 

αιχμαλώτους, ή άγνεία τών γυναικών περιγράφονται ύπ' αύτοΰ δια 

ζο)ηρών χρωμάτων, οί ύπό τής φυλής εκλεγόμενοι άρχτίγοΧ τρχον αυ

τών ούχι ώς απόλυτοι δυνάσται, άλλ' ώς κατά πατριαρχικον μάλλον 

τρόπον. 

'Άν δεχθώμεν δέ δτι καί πλέον τοΰ ημίσεως τό αίμα τοϋ πληθυσμοΰ 

τής δυτικής Μάνης ήτο Σλαβικόν, έξεμηδενίσθη σύν τω χρόνω υπό τοΰ 

κατά τε τήν ποσότητα καί ποιότητα μεγάλως υπερέχοντος Ελληνικού 

τής δλης Μάνης καί μάλλον ή άνάμειξις λαού τοιούτων προτερημάτων, 

οια περιγράφει αυτά ό αύτοκράτοίρ Λ ω ν ΣΤ'., ενίσχυσε καί έξηυγενι-

σεν, ώς εξευγενίζονται τά φυτά διά τοΰ εμβολιασμού, τους κάτοικους 

τής Μάνης. 

Έ ά ν δέ σώζωνται άθρόαι τοπωνυμίαι σλαβικαί είς άμφοτέρας τάς 

πλευράς τοΰ Ταϋγέτου ώς καί είς άλλας χώρας τής Πελοποννήσου, 

τοΰτο μαρτυροί ό'χι δ'τι ήδη κατοικοϋσιν, άλλ' οτι κατώκησαν ποτέ Σλά

βοι, οιτινες διά διαφόρους λόγους, ώς ανωτέρω γράφομεν, έξηφανίσθη

σαν καί άντικατεστάθησαν ύπ' άλλων Ελλήνων ή ένο)ρίτατα συνεχω

νεύθησαν οί ελάχιστοι σχετικώς προς τόν έλληνικόν πληθυσμόν εναπο

μείναντες, ώς σώζονται καί τουρκικαί καί φραγκικαί τοπωνυμίαι, άλλ' 

δμο)ς Τοΰρκοι καί Φράγκοι δέν απέμειναν έν τοίς τόποις τούτοις. "Οτι 

δέ ή έκ τής έποικήσεως τών Σλάβων έπίδρασις έπί τους κάτοικους είς 

ΐρύδ Ιθνικούς αυτών δρους ύπήρξιν άν μή μηδαμινή, τούλά-^ιστον έλ̂ ι-
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χίστη, καί έξ άλλων τεκμηρίων συνάγεται ώς λ. χ. έκ τών ηθών και 

εθίμων, άτινα άκραιφνέστερον ελληνικά διασώζονται είς όλοκληρον 

τήν Μάνην καί έκ τής γλώσσης, ήτις εί'πέρ που άλλοθι διετήρησε τους 

αρχαίους τύπους καί λέξεις καί φράσεις πλείονας τής αρχαίας ή άλλα

χοΰ που τής νέας Ελλάδος καί έκ τών καταλειφθέντων έλαχίστοίν 

ιχνών τής σλαβικής γλώσσης, άτινα είναι όλιγώτερα καί τής Τουρ

κικής καί πάσης άλλης γλώσσης ξένου λαοΰ, όστις χαθ' οΊονΒτμοτε 

τρόπον ήλθεν είς μακροχρόνιον έπικοινωνίαν μετά τοΰ ελληνικού λαοΰ. 

Ταΰτα δέ είναι άψευδή μαρτύρια δτι ή μειονότης τών Σλάβων ήτο 

τοιαύτη ώστε έξεμηδενίσθη ώς καί ή γλωσσά των έν φ είναι βεβαιω-

μένον ιστορικώς οτι. Οπου εγκατέστησαν Σλάβοι εντός γενεών τίνων 

άπερρόφησαν άπανταχοΰ Ολα καί αυτά τά έπικρατοΰντα στοιχεία, άν 

μή ύπήρχον πολυαριθμότερα καί υπέρτερα, ίδίως δέ ή γλώσία αυτών 

διά τό εύχολον τής εκμαθήσεως επεκράτησε καί όπου ό σλαβικός πληθυ

σμός ύπήρξεν ίσος ή καί μικρότερος ακόμη, δπως συνέβη είς τάς. βορει-

οτέρας Επαρχίας τής Ελληνικής Χερσονήσου (7). 

Μόνον κατά τόν Κον Σ. Λάμπρον παρέμειναν έν τή κοινή γλώσση 

αί σλαβικαί λέξεις: Ζουλάπι, Κοκκότα, Γουστερίτσα, Κουνάδι,. Κου

νέλι, Πιάτσικα, Παγανιά, Καρβέλι, Ροΰχα, Τσέλιγγας, Κλίτσα, 

Βεδούρα, Κοτέτσι, Βαγένι, Λόγγος, Λαγγάδι, Κούρκος, Πέστροφα, και 

εϊ τις άλλη πλην τών σλαβικών τοπωνυμιών, αϊτινες έκφράζουσι,γε-

νικάς ιδέας, δηλ. έλος, ό'ρος, κοιλάς, προεξοχή ό'ρους, κορυφή, ποταμός, 

τόπος δασώδης, τελματώδης ή τόπος παράγων ή περιέχουν ή έ'χων τοι

οΰτον ή τοιοΰτον χρώμα ή σχήμα καί τά τοιαΰτα. Έ κ τών διασωθεισών 

δέ σλαβικών λέξεων, αϊτινες σημαίνουσιν ώς τό πολύ σκεύη ποιμενικά 

ή αναφέρονται είς τόν ποιμενικόν καί όρεινόν βίον καί έκ τών ορεινών 

κατοικιών, άς εξέλεξαν, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δ'τι μάλλον ποι-

μενικώς ή γεωργικώς έ'ζη ό έποικήσας Σλαβικός λαός. 

Ό απαίσιος καί έπικατάρατος Γερμανός Φαλμεράϋερ κατά τά έ'τη 

1830-1836 δι' επανειλημμένων συγγραφών του έσυκοφάντησε τήν νέ

αν Ελλάδα ισχυρισθείς δτι αποτελείται έκ διαφόρων ξένων λαών καΐ 

ίδίως Σλάβων καί Αλβανών καί δ'τι ό αρχαίος Ελληνισμός έξωντώθη 

καί έξέλιπεν. 'Άν καί ή κακόβουλος αύτοϋ θεωρία αΰτη κατεπολεμήθη 

καί κατέπεσεν είς ράκη ύπό πολλών Ελλήνων καί ξένων, άλλ' οί έχ-

θοοι τοΰ Έλληνισμοΰ έ'κτοτε επωφελούνται τής άσυστάτου ταύτης θε-

(7) "Ορα Καρόλου Χόπφ Σλάβοι έν ΊΕλλάδι. 
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ωρίας ίνα διαβάλλωσι τήν γνησιότητα τοΰ Έλληνικοϋ γένους. Καί είναι 

μέν αληθές οτι τά νεώτερα έ'θνη καί αί νεώτεραι γλώσσαι είναι ώς έπι 

τό πλείστον προϊόν ενδελεχούς συγχρωτισμοΰ, τόν οποίον παρήγαγεν, 

ή ανένδοτος κατεργασία τών ίστορικών περιπετειών, δηλ. οί πόλεμοι, 

αί έπιδρομαί, αί μεταναστεύσεις, αί κατακτήσεις, τοσοΰτον έπενήρ-

γησαν είς τήν σύγκρασιν τών φύλων καί τών γλωσσών ώστε κατέστη 

δυσχερής ή κατ' ίδίαν διάκρισις αλλήλων. Λ. χ. τό άγγλικόν "Εθνος 

και ή αγγλική γλώσσα είναι είδος τι έθνικοΰ καί γλωσσικού ψ»ηφοθε· 

τήματος έκ γερμανικών καί γαλλικών στοιχείων καί συγκαταριθμοΰν-

ται έν αύτη πολλά εκατομμύρια Κελτών, Κίμβρων κτλ. διασώζοντα 

έτι καί σήμερον τήν επιχώριον λαλιάν Έ ν Γερμανίί̂ ι τό Σλαβικόν στοι

χείον αποτελεί ούχι άσήμαντον μέρος τοΰ πληθυσμοΰ. Οί Γάλλοι πα-

"ηγμένοι έκ στοιχείων Κελτικών, Ρωμαϊκών καί έν μέρει Γερμανικών 

περιλαμβάνουσιν έν έαυτοίς καί διακεκριμένας τινάς εθνικότητας, λα-

λούσας διάφορον γλώσσαν τής Γαλλικής. Τό Βέλγιον συνίσταται 

έκ δύο εθνών, διαφόρους γλώσσας λαλούντων. Οί Ισπανοί καί Πορτο

γάλοι έκ Κελτιβηρικής, Ρωμαϊκής καί Αραβικής ζύμης. 'Η όμοφυλία 

τών Σλάβων έχει τοσαΰτα ιδιώματα ώστε έπί τής έν Πράγίΐι τφ 1848 

σογκροτηθείσης πανσλαβικής συνόΒου τά πρακτικά αυτής εδέησε νά 

σ-υνταχθώσιν είς τήν Γερμανικήν όπως γίνωσι καταληπτά έξ ϊσου εις 

τους πολυγλώσσους αντιπροσώπους τοΰ σλαβισμοΰ. Χάριν συντομίας 

παραλείπω τους Ιταλούς, Αμερικανούς, Ρουμάνους και τά άλλα έθνη, 

τά οποία συνεκροτήθησαν εκ ποικίλων καί διαφόρων λαών κατά τό μάλ' 

λον καί ήττον. 

Τό Έλληνικόν δμως "Εθνος έν μέσφ τής παγκοσμίου 

θυέλης καί τών αναστατώσεων τών λαών δικαιούται νά σεμνύνεται 

δτι διετήρησεν άλώβητον σχεδόν καί τήν γλώσσαν καί τά αρχαία ήθη 

κ;αί έθιμα και τόν χαρακτήρα καί τάς αύτάς άρετάς καί ακόμη και τάς 

κακίας, εϊπέρ τις καί άλλος λαός πάντοτε συνησθάνθη τήν έπενέρ-

γειαν τής εθνικής συνειδήσεως καί τοΰ έθνικοΰ πνεύματος καί τήν άλ-

ληλεγγύην τής πολιτική'ς κοινοπραγίας καί ύπό τό κράτος τής θηριω

δεστέρας ακόμη δουλείας, δτι ή ξένη δεσποτεία ύπήρξεν ή άκόνη έν ή 

οί "Ελληνες έ'θηξαν τήν ψυχήν καί τό εθνικόν φρόνημα. Άρκούμεθα δέ 

νά παραθέσωμεν περικοπάς τινας έκ του επιφανούς ιστοριογράφου τής 

δούλης Ελλάδος τοΰ "Αγγλου Κου Γεωργ. Φίνλεϋ: «Η Ίστορία τής 

Ελλάδος», λέγει, ύπό ξενικήν κυριαρχίαν περιστρέφεται είς τήν τα

πείνωσιν καί τάς συμφοράς "Εθνους άναβιβασθέντος έν τή άρχαιότητι 

είς τό κατακόρυφον σημείον του πολιτισμοΰ. Δισχιλίων ετών παθήματα 
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δέν ίσχυσαν νά άμαυρώσωσι τόν έθνικόν χαρακτήρα, πολλφ δέ όλιγώ

τερον ίσχυσαν νά σβέσωσι τήν έθνικήν φιλοδοξίαν». Καί άΧλαχοΰ: «Οί 

"Ελληνες είναι οί μόνοι αντιπρόσωποι τοΰ αρχαίου κόσμου. Διετήρησαν 

τήν χώραν, τήν γλώσσαν καί τόν κοινωνικόν διοργανισμόν των εναντί

ον φυσικών καί ηθικών δυνάμεων, αϊτινες έξήλειψαν έκ τής επιφανείας 

τής γής πάντας τους πρώην συγχρόνους φίλους καί εχθρούς αυτών». 

Καί: «Ούτε οί Καίσαρες τής Ρώμης, ούτε οί αυτοκράτορες τοΰ Βυζαν

τίου, ούτε οί Φράγκοι ηγεμόνες, ούτε οί Τοΰρκοι Σουλτάνοι ήδυνήθησαν 

νά.διακόψωσι τήν άκατάπαυστον παράδοσιν πολιτικής τίνος κληρονο

μιάς, ήν πάσα γενεά τοϋ ελληνικού "Εθνους διεβίβαζεν είς. τήν αμέσως 

έπομένην»· Ταύτα νομίζομεν αρκετά καί τήν έλαχίστην. έπενέργειαν 

τής Σλαβικής έποικήσεως είς τους εθνικούς δ'ρους τών κατοίκων νά 

άποδείξωσι καί τήν βδελυράν θεωρίαν τοϋ Γερμανού Φαλμεράϋερ νά 

καταρρίψωσιν άρδην καί τήν άκατάβλητον καί αίωνόβιον δύναμιν τοΰ 

Έλληνισμοΰ νά πιστοποιήσωσιν, δ'στις ώς τό μυθικόν πτηνόν (ό Φοίνιξ) 

άναγεννάται έκ τής ίδίας τέφρας. 'Η αλήθεια άμαυροΰται ενίοτε, έπί 

τέλους δμως άναλάμπει καί μόνον οί κατ' έπίγνωσιν διαστροφείς καί 

λημώντες τήν ψυχήν δέν θέλουσιν ή δέν δύνανται νά άποβλέψωσι προς 

τήν-λαμπηδόνα αυτής. 

^λαβκχαΐ τοπονυμ.£%( Λ.%κο>ν£ας 

Αρχόμενοι άπό τοΰ δήμου Πελλάνης καί άπό τής άκρας προς βορ

ράν πλευράς τοΰ Ταϋγέτου εύρίσκομεν τάς σλαβικάς τοπωνυμίας Μ η -

λίχρβο"ν», Λογγανίκον, Χλεύενα, Μπουκοβίνα, Άρογόζενα. Εις δέ τόν 

δήμον Καστορείου τάς "Ικοβα, Λουσίνα, Άμόριανην, (τής Βορδωνίας) 

Σουλίνα, Ζίνοβα, Νίκοβα. 

Κατερχόμενοι τάς ύπωρείας τοΰ Ταϋγέτου νοτιώτερον εύρίσκομεν 

τάς Άογγάστρα, Βάρσοβα, Μιτάτοβα, Σουστιάνοι καί Μποσίλοβα, 

Μπαρτσινίκον, Λαντζινίκον, Αια^ίνα, Μπλιζίνα, Κάμπροβα, Ντόριζα, 

Πρλιάνα, Τ'^ούκα, Μαρματσούκα, Γκλέζενα, Ρασίνα, Ζερμπίτσα, 

Π ο λ ο β ί τ σ α , Γ ό λ α , Γ ο ρ ά ν ο ι , Β λ ο γ ι ά ν ν ο ι , 

Λιαντίνα, Κουρτσούνα, Κωντσαντίνα, "Αρνα, "Αβορνα, Άνίνα, Άρ

κίνα, Κοσελίνα, Φτιαλίνα, Χαμορίνα, Πιάλοβα, Ντερεβέτσοβα, Πρί-

τσα, Ζελίνα, Πετρίνα, Σίνα, Παλαβίνα, Μαγκουρίστοβα, Μαλτσίνα, 

Στροτζά, "Αλοβα, Ζάβλωκα, Σούλκα, Δεσφίνα, Κριτσιαντίνα, Βόχλεια, 

Ρόζοβα, Λιβοτίνα, Μακόστοβα,; Λεβέτσοβα, Χέρσοβα, Λισοβόν, 

Κουμάνοι (δρα καί σλαβικόν Κουμάνοβον) καί προχωροΰντες προς τόν 
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δήμον Μαλευρείου εύρίσκομεν τάς Πάνιτσα, Τσιχοβά, Πολιάνα, "Α

βορνα, Κασίνοβον, Τ'̂ εμπρέλιοβα, Παλοβά, Σταρελίτσα, Γκάρτσια, 

Π αντίκα. 

Προχωροΰντες νοτιώτερον τοΰ δήμου Μαλευρείου εύρίσκομεν κατά 

τόν δήμον Κυρυοπόλεως τάς τοπωνυμίας Χρυβίτσα, Μαγκοβά, Δίχο-

βα, Βελιάμιτσα, Κ^ούσοβα, Σπάνιτσα, Νιάμιτσα, Άσπέλιοβα, Γαρ-

δενίτσα, Γιαλίστοβες, Λίντζοβες, Νεμπρεβίτσα, Άστρόβα. 

Είς δέ τήν δυτικήν Μάνην, τήν χώραν τών Μηλιγγών, εύρίσκομεν 

τάς Τσίμποβα, Ναμπρεβίτσα, Μαρματσούκα, Πολύνιτσα, Προύκοβα, 

Τσερίτσα, Σπότσα, Πλάτσα, Στάνοβες, Ντρομποβά, Τσέρβες. 

Είς τήν θέσιν Καμπινάρη κατά πληροφορίαν τοΰ δημιοδιδασκάλου 

Πλάτσης κ. Β. Στυλιανέα υπάρχει μεσαιωνικός ναός αφιερωμένος είς 

τόν "Αγιον Νικόλαον εντός τοΰ οποίου υπάρχει ή έξης επιγραφή: 

«Δρόγγφ Μηλιγγών Κωνσταντίνφ», τό δέ ύπόλοιπον έχει καταστραφή 

ένεκα τής γενομ^νης έπιδιορθώσεως είς τό έσωτερικόν αύτοΰ. Έπί δέ 

τοΰ πλησίον υψώματος ύπάρχουσιν ερείπια φρουρίου καλουμένου κοινώς 

«Κάστρο τοΰ Μηλιγγοΰ». 'Χπάρχουσι προσέτι ερείπια οΊχοΒομών μεσαιω

νικών καί εγγύς κρήνη ονομαζόμενη «Έβραίϊκο πηγάδι». Πλησίον δέ 

τοΰ ανωτέρω ναοΰ ύπάρχουσιν ερείπια μικροΰ ναοΰ, έπί τής Αγίας Τρα

πέζης τοΰ οποίου υπάρχει κιονόκρανον 'Ιωνικοΰ ρυθμοΰ, μεταφερθέν ίσως 

έχ του πλησίον χωρίου Κουτήφοφη, ένθα ύπήρχεν ή αρχαία πόλις θα

λάμαι καί αρχαίος ναός τής 'Ινοΰς μετά μαρμάρινου αγάλματος τής 

αυτής θεάς. 

"Αλλαι τοπωνυμίαι: Σέλιτσα, Σελίνιτσα, "Οροβα, Τρικότσοβα, Γούρ-

νιτσα, Νίκοβον, Πρίπιτσα, Τρι°κονά, Λασνά (έκ I10^Ε—άμπελος, 

άμπελότοπος), Σβίνα, "Ισνα, Σουπλίτσα, Βριμπίτσα, Λοζίτα, Τσέρο-

βα, Γα'τσά. 

Είς δέ τάς ύπωρείας τοΰ Πάρνωνος καί πέραν τής αριστεράς όχ

θης τοΰ Ευρώτα εύρίσκομεν τάς Κονιδίτσα, Τζολίνα, Βουτιάνοι, Βαρ-

δούχα. Περαιτέρω δέ κατά τόν Οίνοΰντα τάς Αράχοβα, Βαρμπίτσα, 

Βρέστενα, Ρόζενα, είς τό δριον Βαμβακούς τάς Πιάστενα, Καστάνο-

βα, Σκούλεβα καί Τόμποβα. Είς δέ τό οριον Βασσαρά τάς Γκόγκινα καί 

Τσοΰκα, καί είς τόν δήμον θεραπνών τάς Ζούπενα, Πέρπενη, Άγριά-

νοι, Τσοΰκα, Σκουπίτσα, Ζουπάνου. 

Κατωτέρω κατά τόν δήμον Γερονθρών, Ζάρακος καί τους άλλους 

δήμους τής Επιδαύρου Λιμηράς κ. τ. λ. δέν εύρίσκομεν σλαβικάς το

πωνυμίας, άλλ' Άλβανικάς, περί ών παρακατιόντες έν ίδιαιτέρφ κε-

φαλαίφ θά διαλαβωμεν. 
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- "Ηδη κρίνομεν άναγκαίον νά παρατηρήσωμεν ώς προς τάς ονομα

σίας Γοράνοι όχι μόνον διότι παράγεται έκ τής σλαβικής λέξεως 

ΟΟΕΑ—δασώδες Ορος λ. χ. ΟΕΙΙΝΑ Ο Ο Κ Α — Μαυροβούνιον, 

δΥΕΤΑ ΟΟΚΑ—άγιον όρος καί Γόλα, τό οποίον σημαίνει βουνόν (και 

μισόγολα χθαμαλότερον βουνόν μεταξύ Γοράνων καί Γόλας) φαλαχρόν, 

άπεψιλωμένον, άλλ' δτι συγκροτούνται πέριξ ύπό ομάδος σλαβικών ονο

μάτων, οία ανωτέρω βλέπει ό αναγνώστης, άλλα καί δπου άλλου άπαν

τώσιν έν Λακεδαίμονι ονόματα τοιαύτην κατάληξιν έχοντα ώς τό Σου

στιάνοι, Βουτσιάνοι, Άγριάνοι, Κουμάνοι, Βλογιάνοι καί Σελιανοί ή 

Τζελιανοί ευρίσκονται μεταξύ συμπλέγματος καθαρών σλαβικών ονο

μάτων καί διά τοΰτο κατετάξαμεν καί ταϋτα ώς αναμφισβητήτως σλα

βικά. 

θά έπεθύμουν νά συνεφώνουν προς τήν γνώμην τοΰ σεβαστοϋ μοι 

φίλου καθηγητοΰ Κου Κ. Ζησίου διατεινομένου έν σελ. 15 τών Συμμίκ-

των .-αύτοΰ δτι τό Γοράνοι, ή πατρίς μου, έ'λαβε τήν όνομασίαν έκ τίνος 

άρχηγέτου Γοράνου, ού ή γενεά κατώκησεν εκεί. Τοΰτο δέ συμπεραίνει 

έχ τίνος έν τφ Μουσείφ Σπάρτης επιγραφής, έν ή αναγιγνώσκεται 

όνομα Γερανός, τό οποίον πιθανολογεί ότι πρέπει νά άναγνωσθή Γορά-

νος, άλλα δι' ους λόγους ανωτέρω εκθέτω τεκμαίρεται δ'τι είναι σλαβι

κά έξελληνισθέντα είς πληθυντικόν αριθμόν άρ'ϊενικοΰ, ώς πολλά είς 

ενα ουδετέρου πληθυντικού, λ. χ. Βρέστενα, Βέρβενα, καί ενα είς 

θηλυκον, Σούπενα, Ρόζενα, ώς καί πάντα τά είς ι ν α Σίνα, Σβίνα, 

Λιαντίνα κτλ. είς θηλυκά ενικού καί πάντα τά είς ν α ώς "Ισνα, 

"Αρνα, "Αβορνα, άλλα δέ είς ν η προπαροξύτονα είς θηλυκού ενικού 

ώς Άγόριανη, Βάριανη, Άμόριανη, "Ελσανη, καί είς άλλους νομούς 

άπαντώντα. Τό δέ άξιον παρατηρήσεως είναι δτι έν τή χώρί̂ ι τών Μη

λιγγών δέν υπάρχει τοιαύτη χατάληξις είς α ν ο ι σλαβικών τοπωνυ

μιών, ουδέ είς άλλο μέρος τής Πελοποννήσου, δπου ύπάρχουσι σλαβικά 

ονόματα τόπων, άλλ' ουδέ ελληνικά ονόματα έν Πελοποννήσφ τουλά

χιστον ευρίσκονται, καθ' δσον συμβουλευθέντες τους καταλόγους τών 

ονομάτων τών κοινοτήτων ήδυνήθημεν νά πληροφορηθώμεν πλην τού 

Γαργαλιάνοι, ού τήν προέλευσίν άγνοοΰμεν. Μετά τοΰ Γοράνοι ύπάρ

χουσι πέριξ αύτοΰ εις άπόστασιν περίπου ώρας αί τοπωνυμίαι, άς άνε-

φέραμεν, Βλογιάνοι καί Κουμάνοι (δρα καί σλαβικόν Κουμάνοβον) καί 

εγγύτατα αύτοΰ ή όξυτονουμένη Τζελιανοί έ, τοΰ ΖΕΕΕΝΕ—πράσι

νος ή τό έχον χρώμα πράσινον, ώς είναι πράγματι, πάσαι εύρισκόμεναι 

έντος συμπλέγματος τοπωνυμιών καθαρώς σλαβικών. 

Επίσης ώς προς τήν όνομασίαν "Αρνα έπιστεύομεν καί ημείς με-
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τά τοΰ αρχαιολόγου Κου Χρ. Τσούντα (8) δ'τι τουλάχιστον, άν ό'χι 

τα άλλα είς ν α ονόματα, τό "Αρνα, επειδή ομοιάζει προς τήν άρχαίαν 

θεσσαλικήν καί Βοιωτικήν "Αρνην, δ'τι ήτο έλληνικόν ό'νομα, άλλ' ό'μως 

δλαι αί εντός τοΰ χωρίου καί πέριξ αύτοΰ τοπωνυμίαι είς ν α λήγουσαι 

καθαρώς σλαβικαί, ώς ανωτέρω βλέπει τις, πείθουσιν άδιστάκτως οτι 

δ>>α τά είς ν α είναι σλαβικά, καθώς καί τό Πετρίνα ώς καί Βετρίνα 

καί Άρκίνα καί "Αβορνα κ.τ.λ. έν οις καί τό "Αρνα, δπερ έκ τοΰ σλα

βικού ΥΑΙΙΝΛ έκ θεμ. ΥΑΚ—άσβεστος, γή, έχουσα χρώμα τής 

άσβεστου, ώς τω ό'ντι ομοιάζει,. Τήν αυτήν παρατήρησιν έ'χομεν νά εϊ

πωμεν καί ώς προς τό Ονομα Βρέστενα, δ'περ επεχείρησαν νά εξελληνί

σουν είς Εύρύσθενα έκ τού Εύρυσθένους καί ό Επίσκοπος ποτέ ώνομά

σθη ό Εύρυσθένης δτι καί τοΰτο ώς καί τά δ'μοια άλλαχοΰ Κρέστένα, 

Πρέστενα, Τρέστενα, Βέρβενα, Δρέστενα καί άλλα είναι καθαρώς σλα

βικά. Τούτο δέ έπιβεβαιοϋσι καί άλλαι σλαβικαί τοπωνυμίαι πέριξ τών 

Βρεστένων, ώς είναι ή Αράχοβα, Βαρβίτσα, Ρόζενα, καί εί τις άλλη. 

Υπάρχει δέ καί κοινότης Βρέστενα τοΰ πρώην δήμου Κλειτορίας τής 

Αχαΐας καί "Ηλιδος. 

Ή κώμ»! ΙΙετρίνα. 

Περί τής Πετρίνας, ήτις έπί τών Παλαιολόγων ήκμασεν, αναφέρει ό 

'Ιωάν. Ευγενικός έν τή πραγματείοι του «Κώμης έκφρασις» άντιγραφείση 

έκ τοΰ περιέχοντος αυτήν κωδικός τής Συνοδικής βιβλιοθήκης της 

Μόσχας ύπό τοΰ Αρχιεπισκόπου Πατρών Νικηφόρου Καλογερά, ,δη-

μοσιευθείση δέ ύπό Κ. Νεστορίδου έν τφ Δελτίφ τής Ιστορικής καί 

Εθνολογικής Εταιρείας τόμ. Δ'· σελ. 627. Ούτος ό Ευγενικός νομίζει 

οτι τό όνομα Πετρίναπαράγεται έκ τοΰ πέτρα ή πέτρος καί γράφει δτι 

ώνομάσθη ούτως ούχι διότι είναι πετρώδης καί σκληρά, άλλα διότι εί

ναι εύθετος καί στερεά καί ασφαλής καί «καλώς έρηρεισμένη». Εϊπο

μεν δ'μως ανωτέρω δ'τι καί τό Ονομα τοΰτο είνε σλαβικόν απαντών όπως 

καί τό Βετρίνα καί είς άλλας ύπό Σλάβων κατοικηθείσας-καί κατοικουμέ-

νας χώρας καθώς καί πάντα τά είς ν α, ώς Σίνα, Σβίνα, Ζελινα, Χομο

ρίνα, Λιαντίνα, Κωνσταντίνα, Φτιαλίνα, Μπουκοβίνα καί "Αβορνα, 

"Αρνα Άρκίνα κλπ. Πλείστα δέ εγκώμια περί αυτής γράφει δ Ευγε

νικός: δτι συγκεντρώνει δ'λας τάς φυσικάς καλλονάς καί χάριτοις. « Ή 

(8) "Ορα Άρχαιολ. Εφημερίδα 1889 περί τοϋ τάφου τής Άρκίνας. 
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κιτρέα καλή καί χαρίεσσα δι' δ'λου τού έτους όργήί, πέριξ δέ οχναι (άγρι-

απιδέαι) και ροιαί καί συκέαι γλυκεραί καί μηλέαι άγλαόκαρποι καί 

αμπελώνες ωραιότατοι καί λειμώνων φαιδρότης καί ληΐων (άθερίστων 

καρπών) λευκότης καί θάμνων πυκνότης καί πόας χλωρότης και αν

θέων ποικιλία καί πηγών αφθονία καί μελισσών φιλεργία, πάντα καλά, 

πάντα ευώδη καί τόν μάλιστα ράθυμον είς έργασίαν προκαλούντα». 

« Η αυτή δέ γή έλαιοφόρος καί μελιττοφόρος υπέρ τόν Ύμηττόν, 

παράγει δέ καί λινάριον καί είναι παχεία μέ καλάς βοσκάς, μέ πολλά 

πρόβατα, με πολλά κρασιά, μέ πολλά σιτάρια, καί δτι επιχορηγεί πά

σαν. άφθονίαν τήν είς τόν βίον άναγκαίον». 

Επαινεί δε καί τήν τέχνην καί φιλεργίαν τών κατοίκων, οϊτινες 

είς το μέσον τής κώμης καί τοΰ λόφου είχον κτίσει πύργον ύψιηλόν προς 

άσφάλειαν, είχον δέ περικοσμήσει αυτόν καί μέ τρείς πέριξ αύτοΰ να

ούς,.τοΰ Σωτήρος Χρίστου, τοΰ προφήτου Ήλιου καί έν μέσφ τούτων 

ευθύς-ύπό τόν πύργον τοΰ μεγίστου μάρτυρος Γεωργίου. 

Εγκωμιάζει δέ τήν ύγιεινότητα του τόπου διά τήν εύκρασίαν τών 

αέρων κάί τό ψυχρόν καί ήδιστον καί ύγιεινότατον ύδωρ, διά τά οποία 

οί κάτοικοι χαίρουν άκραν ύγείαν «νόσος δ'̂ .ως τριταίων καί τεταρταίων 

(πυρετών) καί ρίγος καί βήξ ή κατάρρους ή δφθαλμία ή βάρος ώτων 

ή χόρυζα (συνάχι) ούδαμοΰ ουδαμώς αναφαίνεται, δι' δ καί οί γέρον

τες ολίγον τι ώς προς τους νεανίας διαφέρουσι κατά τήν ύγείαν». 

Προσέτι δέ αναφέρει δ'τι ύπήρχον λειμώνες καί πεδιάδες τερπνοί 

χαί πυκνοί σύνδενδροι τόποι άφθονοΰντες παντοίας θήρας καί κυνηγεσί-

ου καί δτι οί κάτοικοι δι' δ'λου τοΰ έτους θηρεύουσι πτώκας (λαγωούς) 

καί δορκάδας καί κάπρους καί έλάφους κερασφόρους καί ώτίδας (άγρι-

ογάλλους) καί περιστεράς καί πέρδικας καί ό'ρτυγας καί νήσσας (πά

πιας) καί φάσσας. 

Σήμερον όμως ού μόνον δορκάδες καί κάπροι καί κερασφόροι έ'λαφοι 

δέν ύπάρχουσι καί άγιόγαλλοι καί πάπιαι, άλλα καί λειψυδρία υπάρ

χει, διότι δέν ύπάρχουσι πλέον οί πυκνοί σύδενδροι τόποι (λόχμαι καί 

τέμπη καί βήσσαι). Πάντοτε όμως καί νΰν διατηρεί τάς φυσικάς της 

καλλονας καί τήν φιλεργίαν καί τό φιλοπρόοδον τών κατοίκων εί'πέρ 

τις καί ά'λλη πόλις τής Λακωνίας. 

'Ομιλών δέ περί τής εγγύς τής Πετρίνας παραλίας γράφει: «άλας 

το καλόν και νόστιμον καί αύτο μάλιστα τοΰ κόλπου τό άκμαιότατον^ 

-έ'νθα καί ίχνη παλαιώς καλοΰσι. Καί Μενέλαω φασί πάλαι καί τής Έ--

λένης διατριβάς. Καί τείχους ίχνη και πύργων γ,αί θεάτρου καί οίκημά'-
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των αρχαιοτάτων καί αγαλμάτων λείψανα. Μεθ' ο λόχμαι καί νάπαι καί 

σήραγγες καί ναμάτων αφθονία, έ'νθα καί λίμνη καλή, ή μικρά». 

Έχ. τούτων δέ κατάλληλον γίνεται δ'τι ομιλεί περί τής παραλίας 

και τών ερειπίων τβΰ αρχαίου Γυθείου, άλλα περί πόλεως ή κώμης Γυ

θείου δέν κάμνει μνείαν, έξ ου αποδεικνύεται δτι τότε Γύθειον δέν ύπήρ

χεν, άδηλον δέ ήμίν πότε έ'παυσε νά ύπάρχη. 'Η δέ λίμνη ή μικρά είναι 

εκείνη περί τής οποίας κάμνει λόγον ό Παυσανίας, δ'τι έλέγετο τοΰ Πο

σειδώνος, παρά τή οποίοι υπήρχε καί ναός καί άγαλμα τοΰ θεοΰ. Πλη-

τίον δέ τοΰ πολίσματος, τό οποίον ό μέν Παυσανίας καλεί Αίγίας ό δέ 

"Ομηρος Αύγειάς έρατεινάς. 

Ούτος δέ ό 'Ιωάν. Ευγενικός ήτο αδελφός του Αρχιεπισκόπου Ε 

φέσου Μάρκου τοΰ Εύγενικοΰ, όστις μόνος κατά τήν έν Φλωρεντία Σύν-

οΒον περί ενώσεως τών Εκκλησιών 1437 δέν ηθέλησε νά ύπογράψη, 

έν φ οί άλλοι επίσκοποι τής Ανατολής άκοντες μάλλον υπέγραψαν. 

Ούτος ό Ιωάννης ήτο νομοφύλαξ καί συνδέεται προς τήν καθ' όλου παι

δείαν καί τόν πνευματικόν βίον έν Πελοποννήσφ κατά τας ήμέρας' τών 

Παλαιολόγων καί είναι καί ούτος εν τών κοσμημάτων έν γένει τοΰ 

15ου αίώνος. "Εγραψε δέ ούχι μόνον περιγραφάς τής Κορίνθου καί τής 

χαριέσσης Πέτρινης, άλλα καί δι' υπομνημάτων καί παραμυθητικών 

λόγων προς τόν θεόδωρον καί Κωνσταντϊνον καί επιστολών προς-άλ

λους πολλούς καί προς τόν διακεκριμένον έν Πελοποννήσφ" πρίγκηπα 

Νικηφόρον Χειλάν αποδεικνύεται μετά μεγίστου πάντοτε ενδιαφέρον

τος παρακολουθήσας τά τής Πελοποννήσου καί τοΰ Βεσπόζόντος έν 

αύτη οϊκου τών Παλαιολόγων. 

Το Χκλαδοχώριον 

Ώς προς δέ τήν τοπωνυμίαν Σκάλβοχώριον, τάς αρχαίας Ά\}1ι-

κλας, ιστορικοί τίνες καί περιηγηταί μνημονεύουσιν ώς τοποινυμίας 

σλαβικής, δηλωτικής τής εγκαταστάσεως ένταϋθα Σλάβων. 

Άλλ' άν τήν τοπωνυμίαν τήν έ'λαβεν ε'νεκα αύτοΰ τοΰ λόγου, θά 

έ'λαβεν αυτήν ευθύς άπό τής έποικήσεως τών Σλάβων όπως καί αϊ λοι

παί σλαβικαί τοπωνυμίαι τότε εδόθησαν, ήτοι κατά 750 μ. Χ. Ά λ λ ' 

όμως τό ό'νομα τοΰτο δέν εύρίσκομεν ούΒαμοΰ πρό τοΰ 1432, οτε δ Τε-

(όργιος Φραντζής, ώς γράφει ό ί'διος, έ7.αβε «τήν ήγεμονίαν τής Σπάρ

της καί διοίκησιν πάντων τών πέριξ αυτής, ήγουν Κουλά, Εβραϊκής 

Τρύπης, Τσεραμίου, Παγκότων, Σκλαβοχο^ρίου καί πάτνων τών άλ-

λο)ν αυτής χωρίων καί πάντα τά εισοδήματα αυτών, ώς ούκ είχεν άλ-
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λος πώποτε τήν τοιαύτην διοίκησιν». Τούντναντίον δέ εύρίσκομεν τό 

άρχαίον ό'νομα αύτοϋ Άμύκλαι ώς βλέπομεν είς τόν βίον Νίκωνος τοϋ 

Μετανοείτε (968-998), έ'νθα αναφέρεται Άμύκλαι καί Άμύκλειον. 

Ό δέ βίος τοϋ Νίκωνος συνετάχθη μετά τό έ'τος 1142 ώστε καί έπί τών 

χρόνων τοϋ Νίκωνος, δ'στις είναι ό εγγύτερος προς τήν έγκατάστασιν 

τών Σλάβων 750 μ. Χ· έξηκολούθει νά φέρη τό όνομα Άμύκλας, δπερ 

ούτως αποδεικνύει σαφώς δ'τι τό ό'νομα Σκλαβοχώριον έ'λαβε μετά τό 

έ'τος 1142 μ. Χ. 

Ό δέ Κ. Ζησίου έν τοίς άτάκτοις αύτοΰ αναφέρει δτι αί Άμύκλαι 

ήτο έδρα επισκοπής, ήτις ύπό τήν έπωνυμίαν Άμύκλειον ύπήγετο είς 

τήν Μητρόπολιν Λακεδαιμόνιας, ήτις μέχρι τοϋ12ου αίώνος ώς Αρ

χιεπισκοπή ύπήγετο ώς πρώτη μετ' άλλων τεσσάρων, τής Μεθώνης, 

Κορώνης, "Ελους καί Βολαίνης είς τήν Μητρόπολιν παλαιών Πα

τρών. Άλλ' έπί Αέοντος τοΰ Σοφοΰ ή Αλεξίου Κομνηνοΰ πατριάρχου 

όντος Ευσταθίου 1082 μ. Χ. προαχθείσης είς Μητρόπολιν τής Λακε

δαιμόνιας ετάχθησαν ύπ' αυτήν αί έπισκοπαί Άμυκλείου, Πίσσης καί 

Έζερών. Έπί δέ Όνωρίου τοϋ Πάπα 1222 ήνώθησαν αί Άμύκλαι με

τά τής Λακεδαιμόνιας, τήν όποίαν διάταξιν έπεκύρωσε καί ό Πάπο.ς 

Ίνοκέντιος Δ'. καί υπήχθη καί ή Λακεδαιμόνια κατά μετάθεσιν είς 

τήν Άρχιεπισκοπήν Κορίνθου (9). Άλλ' ό Παλαιών Πατρών κατά 

τό έτος 1323 κατώρθωσεν έπί Πατριάρχου 'ΐίσαΐου Άθωνίτου ή επι

σκοπή αύτη τό Άμύκλειον νά άποσπασθή τής Λακεδαιμόνιας καί νά 

ταχθή ύπό τήν τών Παλαιών Πατρών μέχρι τοΰ 1340, δτε ό Μητρο

πολίτης Λακεδαιμόνιας έπί Πατριάρχου Ιωάννου τοΰ Καλέκα επέτυχε 

καί ώρίσθη «ή επισκοπή τό Άμύκλειον νά υπόκειται άναφαιρέτως καί ά-

ναποσπάστως είς τήν Μητρόπολιν Λακεδαιμόνιας». 

Καί ταΰτα μεν ορθά, άλλα σφάλμα είναι διότι δέν αναφέρονται είς 

τάς αρχαίας Άμύκλας τής Λακεδαίμονος, άλλα είς τό Άμύκλειον τής 

Τεγέας, ύστερον δέ Νύκλι ή Μουχλί. Καί έκ τοΰ βίου δέ τοΰ Νίκωνος 

φαίνεται οτι καί τότε τήν όνομασίαν Άμύκλειον είχεν ή Τεγέα ώς καί τό 

Σκλαβοχώριον, άλλα ή Επισκοπή ήτο είς τό Άμύκλειον τής Τεγέας, 

νΰν Παλαιά Επισκοπή. Δέν ήτο δυνατόν δέ άλλως τε είς μιας ώρας 

άπόστασιν άπό τής Λακεδαιμόνιας νά υπήρχε καί ά'λλη Επισκοπή 

είς τάς αρχαίας Άμύκλας. 

(9) "Ορα Μίλλερ Ιστορ. Φραγκοκ. Α' α. 49. 
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'Αλλά πλην τούτων, άν κατφκείτο ύπό Σλάβων, θά ελάμβανεν 

όνομα σλαβικόν δ'πως καί τά άλλα τά κατοικηθέντα ύπό Σλάβων, έτι 

δέ πέριξ αύτοΰ θά έσώζοντο καί άλλαι τοπωνυμίαι μαρτυροΰσαι τήν 

έχεί έγκατάστασιν Σλάβων, ώς συμβαίνει πανταχοϋ τών χωρίων τών 

φερόντων σλαβικά ονόματα, νά ύπάρχωσι πέριξ αυτών καί σλαβικαί 

τοπωνυμίαι κτημάτων ή τοποθεσιών δηλωτικαί γενικών ιδεών, ώς θά 

ϊδωμεν παρακατιόντες, άλλα καί έδώ καί είς δλην τήν κοιλάδα τοϋ 

Ευρώτα δέν εύρίσκομεν τοπωνυμίας σλαβικάς. 

Διά τους λόγους δέ τούτους συμπεραίνομεν οτι τό: Ονομα, τοΰτο 

Σκλαβοχώριον εδόθη βραδύτερον έπί Φράγκων ή Βυζαντίνων έκ τοϋ 

σκλάβος, δπερ έν τή νέα ελληνική σημαίνει ούχι Σλάβος, άλλα αιχμά

λωτος, Βοΰλος καί σκλαβιά ή ύποδούλωσις. "Οθεν φαίνεται δ'τι ή Εύ

φορος αύτη χώρα ή μάλλον ή εύφορωτάτη παρεδόθη είς σκλαβωθέν-

τας τίς οίδε πόθεν καί ύπό ποίων φεουδαρχών προς καλλιέργειαν ώς 

οούλους προς αυτούς ώς καί ή πεδιάς, ή ούχι μακράν, καλούμενη καί 

αύτη Σλαβική· "Ισως δέ καί δι' άγνωστους λόγους λ. χ. διά στάσιν 

τίνα οί αρχαίοι κάτοικοι νά ύπεδουλώθησαν καί διά τής ύποδουλώσεως 

ταύτης, τής σκλαβιάς, έ'σχε τήν έπωνυμίαν τό χωρίον. 

'Επειδή δέ υπάρχει καί οίκογενειακόν έπίθετον Σκλάβος (καί έν 

Κρήτη ήκμασε ποιητής τόν 15ον αιώνα) καλής οικογενείας δέν είναι 

άπίθανον νά ώνομάσθη ούτως έκ τοΰ επιθέτου τούτου, όπως έχ τοΰ Γα-

βαλά τό Γαβαλοχώριον, καί έκ τοΰ Πάγκαλος τό Παγκα-

λοχώριον, αμφότερα υπάρχοντα έν Κρήτη, χαί άλλα. 

Άλλ' δμως εκείνα τά οποία έξαίρουσι χαί καθιστώσιν άναμφισβήτητον 

τήν πρώτην έρμηνείαν μας είναι τό αντιθέτου σημασίας Έλευθοχώρι-

ον, πολλαχοϋ υπάρχον, χαί δ'πως ό λαός ώνόμασε τό Έλευθεροχώριον, 

διότι ήλευθερώθη έκ τής δουλείας ή δ'τι δέν ύπέπεσεν είς αυτήν, ούτω 

τό Σκλαβοχώριον, διότι έσκλαβώθη. Πολύ δέ προσεπικουρεί είς τήν 

γνώμην μας καί τό δ'τι χωρίον Σκλαβοχώριον έ'χομεν καί έν τφ δήμφ 

ίίεραίας τής Τήνου όνομασθέν ούτω διά τίνα τών ανωτέρω λόγων, δι

ότι ούΒέποτε έχεί έπάτησε πους Σλαβικός. 

Κατά τήν έποίκησιν δέ τών Σλάβων ή Σπάρτη ύπήρχεν, ώς εϊπο

μεν, ύπό τό όνομα Λακεδαιμόνια, τό οποίον εύρίσκομεν τό πρώτον είς 

τόν Συνέκδημον τού 'Ιεροκλέους, γραφέντα κατά τό 510-520, ήτις 

δέν κατφκήθη ύπό Σλάβων ού μόνον διότι δέν υπάρχει πέριξ αυτής ου

δεμία Σλαβική τοπωνυμία, άλλα καί διετήρησε τήν όνομασίαν ταύτην 

μέχρι τής μετοικήσεως τών κατοίκων αυτής είς Μυστράν τφ 1262, 

κακώς δέ ό ιστορικός Γερμανός Χέρτσμπεργκ (σ. 397) θεωρεί ήκιστα πι-
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θανόν δ'τι δέν κατελήφθη ύπό Σλάβων. Αναμφισβήτητος δέ άπόδειξις 

πλην τών ανωτέρω είναι δτι ή Λακεδαιμόνια κατά τήν έπανάστασιν 

τών Σλάβων 807 μ. Χ. ήτο πρωτεύουσα τής Λακωνικής καί έδρα αρ

χιεπισκοπής, ήτις υπήχθη είς τήν Μητρόπολιν Πατρών προαχθείσαν 

μετά τήν ήτταν τών Σλάβων, οϊτινες κατέστησαν δουλοπάροικοι τής 

εκκλησίας τών Πατρών. 

Παραθέτομεν δέ παρά πόδας πίνακα Σλαβικών τίνων τοπωνυμιών 

μετά ερμηνείας αυτών, τήν όποίαν έλαβον παρά φίλου μου Σλαβομα-, 

Οοϋς, δ'στις είχε τήν καλωσύνην τή ^οτιθείο καί Σλαβο-ελληνικοΰ λε-

ξικοϋ νά μοί παράσχη. 

1. "Αβορνα έκ τοϋ ̂ ΑVΟIι—πλάτανος, χαί "Αβορνα τόπος πλα

τάνων, καί δπου τοιαύτη τοπωνυμία, ύπάρχουσι πλάτανοι καί ΰδατα. 

2. Αράχοβα—τόπος καρυών, καρυότοπος. 

3. "Αρνα έκ τοϋ ΥΑΚ—άσβεστος καί ΥΑΙΙΝΛ—γή, όμοία κα

τά τό χρώμα ίΤρός άσβεστον (10). 

4. "Αλοβα έκ τοϋ ̂ ΑΕΟVΑ—στείρα, άγονος χώρα. 

5· Βαρμπίτα έκ ΥΛΙΙΒΛ—ίτέα καί ΥΑΙίΒΙΤδΑ—Έτίτσα, 

μικρά ίτέα. 

6. Βάρσοβα έκ τοϋ ΥΑΙΙΟΗΛ—αλωνίζω. ΥΑΕΟΗΟΥΑ—τόπος 

αλώνω ν ή άλωνί^εως. 

7. Γόλα έκ τοΰ ΟτΟΙι άρσεν. καί ΟΟΕΑ θηλ. γυμνός, ψιλός, φα

λακρός. 

8. Γοράνοι έκ τοΰ ΟΟΕ,Α—ό'ρος, ΟΟΚΑΝΟΙ—τόπος ορεινός. 

9. Γκλέζενα—τόπος άργυλώδης. 

10. Ζελίνα έκ τοϋ ΖΕΕΕΝ—πράσινος, ΖΕΕΕΝΙΝΑ-—πρασινά

δα καί: ΖΕΕΙΝΑ—τόπος πρασινώδης. Οΰτω καί ΖΕΕΙΑΝΙ—ό έ'χων 

πράσινον χρώμα τόπος. 

11. Κρούσοβα έκ τού ΟΚΟϋδδΑ—αχλάδι, άχλοΒότοπος τι 

Κρρύσοβον. 

12. Λοζίτσα έκ τού Ε08Ε—άμπελος, Ε0ΖΙΤ8Α—αμπελάκι. 

13· Λεσοβόν έκ τοϋ ΕΕ8—'Βάσος, Ορος καί ΕΕ80Υ0Ν—τόπος 

ορεινός, δασώδης. 

14. Μπάνιτσα—ΒΑΝΙΤ8Α—πλακούντιον, μπουρέκι, καί τόπος 

έχων τοιούτον σχήμα. 

15. Μπλιζίνα—ήκοντεινή, έκ τοϋ ΒΙιΙ8ΙΝ—πλησίον. 

(10) "Ορα καΐ σλαβικά ΥΑΕΝΑ ΚΑΥΑΠΝΑ. 
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16. Μαλτσίνα, Σλαβ. ΜΑΙΤ8ΙΝΑ—ολίγοι άνθρωποι, χωριδάκι. 

17. Μπαρσινίκος (ΒΑΕΟΗΙΝΙΚΑ)—λόφος, κλιτύς λόφου, 

όπως τφ οντι είναι. 

18. Μποσίλοβα (Β08ΙΙ0ΥΑ)—βασιλικός, άνθος, επομένως τό

πος παράγων τοιούτον. 

19. Πρίτσα, Σλαβ. ΡΕ1Τ0Η0Α—μύθος, παραβολή. 

20. Κ0^ΕΝΑ, Σλ. Ε08ΕΝ—ρόδον, θηλ. Ι108ΕΝΑ—τόπος 

ρόδινος-. 

21. Ε,0^0ΒΑ—Ι108Α—τόπος παράγων ρόδα. 

22. Σταροβα έκ τοϋ 8ΤΑΚ0—παλαιός, παλαιοχώριον. 

23. Στάνοβα—8ΤΑΝ—αργαλειός. 

24. Σταρελίτσα έκ τοΰ 8ΤΑΕ,0—παλαιός—παλαιοχώριον. 

25. Τσοΰκα—λόφος. 

26. Χλέβενα—ψωμότοπος, έκ τοϋ ΗΕΕΒ—ψωμί. 

Κατά τάς πιθανωτέρας γνώμας (δρα Λεάκ Πελ. σ. 326) έν Πελο

ποννήσφ τω μάλλα έσκλαβωμένφ μέρει, δέκα ελληνικά τοπικά ονόματα 

άναλογοΰσι προς έν Σλοϊβικόν, ήτοι τά Ελληνικά είναι δεκαπλάσια τών 

Σλαβικών. 

Έ κ πάντων τών ανωτέρω προκύπτουσι τά εξής πορίσματα: 1) δ'τι 

επειδή ό λοιμός τοΰ 746 μ. Χ., ώς ήτο φυσικόν, έπροξένησε μείζονα φθο

ράν είς τάς πόλεις. Οπου υπήρχε μείζων συγκέντρωσις πληθυσμοΰ καί 

συνωστισμός, ό πληθυσμός αυτών ήραιώθη ύπερβολικώς καί οί έν τοίς 

όρεινοτέροις καί μάλλον άγόνοις τόποις κατήλθον είς τάς πόλεις, βίο 

τάς πεδιάδας χαί τάς παραλίας, έξ ών πάλιν έπώχισεν είς θράκην 

ό Κο̂ νσταντίνος Ε' πολλούς προς πύκνωσιν τοΰ πληθυσμοΰ αυτής καί 

τής Κωνσταντινουπόλεως. 2) "Οτι οΰτω τοΰ πληθυσμοΰ τής Πελο

ποννήσου έλαττωθέντος, επετράπη είς τους Σλάβους, ώς υπηκόους, ή 

έγκατάστασις αυτών είς τά άκοτοίχτιτα μέρη καί διά τοΰτο βλέπομεν 

έν Λακωνία οτι κατέλαβον μόνον τάς ύπωρείας καί τάς χλιτύας τοΰ 

Ταϋγέτου καί Πάρνωνος, ώς αί σωζόμεναι εν αύτοίς τοπωνυμίαι μαρτυ

ροΰσιν, εις δέ τάς πεδιάδας καί τάς πόλεις καί τάς παραλίας, ούδεμίαν 

εύρίσκομεν σλαβικήν τοπωνυμίαν, λ. χ. περί τήν Σπάρτην καί ολην τήν 

πεδιάδα τοϋ Ευρώτα, είς τά γονιμώτατα εδάφη τών δήμων Σπάρτης, 

Σελλασίας, Παραποτάμιων, Τρινάσου, "Ελους, ώς καί είς τάς παραλί

ας δέν ευρίσκονται τοπωνυμίαι σλαβικαί; αϊτινες αντιθέτως πλημμυ-

ροΰσιν είς τάς ύπωρείας καί κλιτύας τών ορέων, έπί τών άγονωτέρων 

εδαφών μέχρι καί αυτών τών άγονωτάτων τής Δυτικής Μάνης. Έάν 

δέ τουναντίον δεχθώμεν δτι έπέδραμον βιαίως, θά έγκαθίσταντο είς τάς 
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πεδιάδας καί τους γονίμους τόπους, έκδιώχοντες τους "Ελληνας ή κα-

ταλαμβάνοντες τάς κτήσεις αυτών, καί θά έ'διδον, ώς καί άλλαχοΰ το

πωνυμίας σλαβικάς καί θά έγκαθίστων άρχοντας καί διοικητάς. 3) 

Ώ ς υπήκοοι μέν συνέζησάν έπί 50-60 έ'τη μετά τών Ελλήνων, δ'τε καί 

κατά τήν μετέπειτα συνήθειαν των ηθέλησαν νά λαφυραγωγήσωσι τάς 

πόλεις καί υπέστησαν τόν έν Πάτραις ολεθρον. 4) "Οτι σημεία ανυ

ποταξίας έδήλωσαν καί πρό τής στάσεως τοΰ 807, δι' δ έπί αυτοκρά

τειρας Ειρήνης 783 ό στρατηγός Σταυράκιος προσέβαλε τάς έν Πε

λοποννήσφ σλαβικάς φυλάς, χωρίς νά εύρη άντίστασιν άξίαν λόγου 

καί έπανήλθεν είς Κωνσταντινούπολιν τω 784 συναποκομίζων πλείστα 

λάφυρα (11). 5) "Οτι έν αρχή τοΰ 10ου αίώνος οί μέν Έζερίται έξε

χριστιανίσθησαν καί άφωμοιώθησαν εντελώς άποβαλόντες γλώσσαν 

καί ήθη καί μόνον οί Μηλιγγοί τής δυτικής Μάνηςέπί μακρότερον διε

τήρησαν τήν θρησκείαν των καί διά τοΰτο ό Νίκων ό Μετανοείτε είς 

τόν προσηλυτισμόν εκείνων εστράφη έπί μάλλον περιοδεύων συχνότε

ρον είς τάς χώρας των, ή δέ άφομοίωσις αυτών άεί προϊούσα συνετελέ-

.-θη πλήρης έπί Τουρκοκρατίας. 6) "Οτι ή Σπάρτη, Λακεδαιμόνια τό

τε, καί τό Γύθειον καί δλα τά παράλια ώς χαί ή επαρχία Επιδαύρου 

Λιμηράς δέν κατφκήθησαν ύπό Σλάβων, διότι ούΒομοΰ έν αύταίς ευ

ρίσκονται σλαβικαί τοπωνυμίαι, ή δέ Λακεδαιμόνια ούσα μ.ητρόπολις 

τής Λακωνικής ήτο έδρα τότε αρχιεπισκοπής τής ύπαχθείσης είς τήν 

μητρόπολιν Πατρών μετά τήν έν έ'τει 807 ήτταν τών Σλάβων, διότι 

χαΧοΙ^ερΧ τήν Λακεδαιμονίαν Σλάβοι έπανεστάτη'^αν, ώρίσθησαν μετά 

τών άλλων ώς δουλοπάροικοι τής Εκκλησίας τών Πατρών, ή δέ Λα

κεδαιμόνια ήτο τότε ώς καί έπί Φράγκων ώχυρωμένη, μνημονευομένη 

ώς εύτειχιστος καί ευρεία καί επομένως οί Σλάβοι δέν ήσαν ικανοί προς 

κατάκτησιν ή καθυπόταξιν ή έξαφάνισιν αυτής ώς καί τής Μονεμβα

σίας καί τοΰ Γυθείου. 

(11) Χέρτΰδερ·^ ϊ. η. α. 2β0. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 

ΝΙΚΩΝ Ο ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ 

Μετά τους χρόνους τών ανωτέρω περί Σλάβων ίστορηθέντων δέν 

εχομεν άλλας ειδήσεις κατά τόν 9ον αιώνα, ουδέ μέχρι χαί πέραν τών 

μέσων τοΰ δεκάτου αιώνος, οτε ενεφανίσθη είς τήν Λακεδαιμονίαν ή 

Λακεδαίμονα, ώς έλέγετο τότε ή Σπάρτη, ό δ'σιος Νίκων, δστις έπί 30 

έτη διαβιώσας 968-998 έν αύτη κατά τό πλείστον συνέδεσε τήν ίστο

ρίαν του μετά τής τής Σπάρτης τών χρόνων εκείνων, τήν όποίαν εύ

ρίσκομεν έν τφ βίφ αύτοΰ συνταχθέντι μετά τό έ'τος 1142 μ. Χ. ύπό 

τίνος νεωστι εκλεγέντος ηγουμένου τής έπ' ονόματι τού οσίου Νί

κωνος άφιερωθείσης μονής. Ό αείμνηστος δέ ιστορικός Λάμπρος κατά 

τό έ'τος 1880 εύρε τόν βίον τούτου έν τή έν Άγίφ ό'ρει μονή τοΰ Κουτλου-

μουσίου ελληνιστί συντεταγμένον καί έδημοσίευ'<'εν έν τω περιοδικώ Νέφ 

Έλληνομνήμονι, τόμας Γ', τεύχος Β', 30 Ιουνίου 1906. Πρό δέ τής 

δημοσιεύσεως αύτοΰ έν έ'τει 1901 έν τφ Σπαρτιατικφ 'Ή.μερολογίο;> 

συνώψισεν έπί τω δημωδέστερον τά έκ τοΰ βίου τούτου ιστορικά διδάγ

ματα. 

Έ κ τής πραγματείας δέ ταύτης παραλαμβάνομεν καί ημείς δσα 

είναι χρήσιμα προς τόν σκοπόν μας. Πράγματι ό βίος ούτος τοΰ οσίου 

Νίκωνος περιέχει πλείστος λεπτομέρειας περί τών κατά τήν Πε7νθπόν. 

καί ίδίως τήν Σπάρτην διαρκοΰντος τοΰ 10ου αίώνος, δ'τε έζησεν ό Νί

κων και μέχρι τών χρόνων τής συντάξεως τοΰ βίου του. Ό δ'σιος λοι

πόν Νίκων, τοΰ οποίου τήν μνήμην εορτάζει ή ΌρθόΒοξος Εκκλησία 

τή 26η Νοεμβρίου, κατήγετο έκ τής αρχαίας Παφλαγονίας. Μονά-

σας δέ έ'ν τινι μονή τής πατρίου χώρας παρά τά σύνορα τής Παφλα-

γωνίας καί τοΰ Πόντου, εκείθεν δέ έλθών έν ταίς χώραις τής έντεΰθεν 

Ελλάδος ήρξατο τής ιεραποστολικής διαδόσεως τοΰ Ευαγγελίου, έξ 

ής απέβη περιώνυμος. ^Ησαν δέ αί περιστάσεις λίαν πρόσφοροι προς 

τοιοΰτον έργον, διότι άν καί είχον παρέλθει εννέα ήδη αιώνες άπό τής 

κηρύξεως τοΰ θείου λόγου τοΰ θεανθρώπου, άλλ' δμο̂ ς εί'πέρ ποτέ πα

ρίστατο ανάγκη τής κηρύξεως τής χριστιανικής πίστεως ή τής είς τόν 

χριστιανισμόν επιστροφής, διότι άφ' ενός μεν ή παρανόησις και ύπερ-

βολαί τής εικονομαχίας είχον ψιυχράνει τόν θρησκευτικόν ζήλον, άφ' 

ετέρου δέ, διότι ειχον άποστή τοΰ Χριστιανισμού ολόκληροι έλληνικαί 
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χώραι ή δέν είχον προσέλθει ακόμη είς αυτόν. Μεταξύ δέ τών χωρών, 

εις τάς οποίας τελείως είχε νεκρωθή ή χριστιανική πίστις ήτο ή Κρή

τη, διότι, άφ' ου χρόνου είχον καταλάβει τφ 824 οί "Αραβες αυτήν, ό 

χριστιανισμός είχε συστηματικώς διωχθή έν αυτή. Δι' δ μετά τής λαμ

πράς ύπό Νικηφόρου τοΰ Φωκά έν έ'τει 960 ανακτήσεως τής Κρήτης 

ήτο ανάγκη νά άναζωπυρωθή τό χριστιανικόν αίσθημ,α καί ή διάδοσις 

τοΰ Ευαγγελίου. 'Η μετάνοια δέ ήτο τό κήρυγμα τοΰ οσίου διαδίδοντος 

τό Εύαγγέλιον είς τους άπ' αύτοΰ άποσκιρτήσαντας ή μ.ή φωτισθέντας 

ακόμη ύπ' αύτοΰ καί διά τοΰτο τό κήρυγμα εκείνο «Μετανοείτε» απέβη 

τό έπώνυμον, δι' ού είναι γνωστός έν τή ίστορία τής Εκκλησίας καί 

τοΰ "Εθνους. 

Ά φ ' ου έξετέλεσεν έν Κρήτη τό 'Ιεραποστολικόν αύτοΰ έρ

γον, ηλθεν είς τήν Ελλάδα καί ήρξατο τής περιοδείας του άπό 

τοΰ Δαμαλά, τής αρχαίας Τροιζήνος. Έντεΰθεν δέ μετέβη είς Αϊγιναν 

καί Σαλαμίνα, είς Άττιχήν, Εύβοιαν καί Θήβας. Εκείθεν δέ τρέπεται 

εις Κόρινθον, "Αργός, Ναύπλιον καί καταντά είς Λακεδαίμονα, ήτις 

ητο τότε ακμαία εμπορική πόλις, έν ή έπεδήμουν καί Ιταλοί έ'τι έμπο

ροι καί Ιουδαίοι. Αληθώς δέ ή Λακεδαίμων ύπήρξεν ή χώρα, έν ή έγ-

γάτεβιωσε το πλείστον καί άπέθανεν, ή χώρα, έξ ής άφορμώμενος διέ-

δο)κε τό κήρυγμα τής μετανοίας έν Πελοποννήσφ καί ή εγκόσμιος πα

τρίς, τήν όποίαν έξέλεξεν δπως στηρίξη αυτήν έν τή πίστει· Είχε δέ ή 

Λακεδαίμων ανάγκην περισσότερον τής διαδόσεως τού Ευαγγελίου, 

διότι, ώς ε'ίδομεν, εκεί βραδύτατα καί μετά δυσκολίας μείζονος διεδί

δετο ή χριστιανική θρησκεία. Πρό πάντων δέ τότε παρεκώλυον τήν δι-

άδοσιν καί έπικράτησιν τών χριστιανικών ιδεών, άφ' ενός μέν οί έν τή 

δυτική Μάνη Μηλιγγοί Σλάβοι, άφ' ετέρου δέ οί έν Σπάρτη χάριν εμ

πορίου Ιουδαίοι καί τίνες διεφθαρμένοι εύπατρίδαι συμπράττοντες 

μετ αυτών. Καί βεβαίως ύπό τους ορούς τούτους τό έργον τοΰ οσίου 

Νίκωνος απέβαινε δυσχερές καί ήθελεν ί'σως ναυαγήσει, άν έ7.ειπεν η 

ανένδοτος τοΰ Νίκωνος καρτερία καί ή ισχυρά ύποστήριξις δύο ανδρών 

εις τους όποιους ό βιογράφος τοΰ όσιου απονέμει δικαίως τους προσή-

κοντας επαίνους. Είναι δέ ούτοι ό στρατηγός τοϋ θέματος Πελοπον

νήσου Βασίλειος Άπόκαυκος, γενάρχης οίκου διακριθέντος έν Βυζαν-

τιφ έπι τών Παλαιολόγων, καί ό Αρχιεπίσκοπος Σπάρτης θεόπεμ-

πτος, ευσεβής ιεράρχης έξ Αθηνών καταγόμενος. Ά φ ' ου δέ ώκοδόμησεν 

έν Λακεδαίμονι δύο ναούς, έκήρυξεν απανταχού τήν μετάνοιαν, έ'φθασεν 

εις Μάνην καί είς Καλάμας, είς Κορώνην καί Μεθώνην καί έπί τοΰ 

Βουρκάνου ή Βουλκάνου, ώς έκαλεΐτί» ήδη έκτοτε ή Ιθώμη, πανταχού 



456—Α 

Ειδώλια έκ μολύβδου έκ τής Όρ#είας Αρτέμιδος. 

(ίΐ,ελ. 4 1 7 — ^ 1 ^ 1 





*ίΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.—'Ϋπό Π . Χ. Δ Ο Τ Κ Α 457 

κηρύττων τόν θείον λόγον καί στηρίζων τήν χριστιανικήν πίστιν. Ε 

πιστρέφων δέ καταλαμβάνεται ύπό ασθενείας έν χώρί̂ ι καλούμενη Μ ώ -

ρφ, έ'νθα είχε σκηνώσει έ'ν τινι σπηλαίφ. Άλλ' άναρρωνύει μετά οκτώ 

ημέρας καί καταπλήσσει τό άπειρον πλήθος, τό οποίον είχε συρρεύσει 

εκεί διά νά λάβη τήν εύλογίαν του, διότι μή ύπαρχούσης εκεί πηγής 

ουδεμιάς ύδατος, καί τών ανθρώπων ύπό δίψης πολύ πιεζόμενων, ό 

δσιος προσευχηθείς καί διά τής σταυροφόρου ράβδου του πλήξας 

τό έδαφος, ώς άλλος Μωϋσής, κατώρθωσε διά τής πίστεως καί άγιό-

τητός του ώστε νά ανάβλυση πηγή ύδατος διαυγούς. Ώ ς έξης περι

γράφει τό θαύμα ό βιογράφος τοϋ οσίου: «Τούτους δέ (τό συρρεΰσαν 

πλήθος) οΰτω δεινώς τή δίψη πιεζόμενους ό δσιος θεασάμενος έπαθε 

τήν ψυχήν έπ' αύτοίς καί τω έδάφει εαυτόν προκαταβαλών ηύξατο. 

Είτα καί τή σταυροφόρφ ράβδφ πλήξας τήν γήν ύπ' ό'ψει πάντων, πα

ραχρήμα τό ύδωρ κρουνηδόν άνέβλυσεν, οΰτω καθαρόν καί διαυγές, ού

τω πότιμον χαί νεκταρώδες ώς καί αυτήν τήν ό'ψιν εύφραίνειν τή κα-

θαρότητι καί αυτήν άποκρύπτειν τήν τοΰ 'Τμηττείου μέλιτος γλυκύ

τητα». Μετά ταύτα δέ άντι νά μεταβή είς Σπάρτην, μετέβη είς τάς 

Άμύχλας ή Άμύκλειον, ώς έλέγετο τότε ακόμη καί πολύ ύστερον τό 

νΰν Σκλαβοχώριον, ώς λέγει ό βιογράφος = «χαί τής νόσου ραϊ'σας, άπεί-

πατο τέως τήν παρά τήν Σπάρτην χάθοΒον καί τής προς Άμύκλειον 

φερούσης είχετο· ώς δέ άχηκόασιν οί τής Λακεδαίμονος έποικοι τήν έν 

Άμύχλαις τούτου επιδημίαν μετά πλείονος Οστις σπουδής οϊ τε πρού

χοντες καί ό λοιπός λαός απνευστί έκείσε έθεον»· "Εσπευσαν δέ είς Α 

μυκλάς οί Σπαρτιάται δ'πω? παρακαλέσωσιν αυτόν ό'πως σπεύση είς 

Σπάρτην καί διά τών προσευχών του λύτρωση τήν πόλιν άπό τοΰ δει

νού λοιμού, όστις έμάστιζε τότε τήν Σπάρτην χαί σωρηδόν έθάπτοντο 

οί θνήσκοντες έξ αύτοΰ. Καί έφάνη μέν πρόθυμος ό δσιος, άλλ' ύπό τον 

δρον νά έκδιώξωσι πρότερον τους Ιουδαίους άπό τής πόλεως. Ή άπαι-

τησις δέ αΰτη είναι σύμφωνος προς τήν κρατοΰσαν τότε άντιπάθειαν 

κατά τών σταυρωσάντων τόν Ίησοΰν Χριστόν Ιουδαίων, άλλα καί διότι 

ή διαμονή αυτών έν τή πόλει συνετέλει εί? παρακώλυσιν τής διαδόσεως 

τών χριστιανικών ιδεών. 

Οί δέ έκδιωχθέντες έκ τής πόλεως Ιουδαίοι φαίνεται, δ'

τι έ'κτοτε έγκατεστάθησαν μακράν τής Σπάρτης καί δή καί είς Τρύ-

πην, ήτις καλείται ύπό τών μετέπειτα χρονογράφων «Εβραϊκή Τρύπη» 

καί δπου καί σήμερον διακρίνεται έν τοίς κατοίκοις ό εβραϊκός τύπος 

καί τίνα οικογενειακά επίθετα. Όμοίως δέ και είς Άναβρυτήν ίσως 

άλλαχοΰ, οϊτινες σύν τώ χρόνφ έξεχριστιανίσθη'̂ αν καί τελείως άφωμοι-
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ώθησαν προς τους άλλους κατοίκους. Ά φ ' ού δέ διά τής παρουσίας τοΰ 

οσίου ίν Σπάρτη καί τής νόσου ήλευθερώθη ή πόλις και τών Ιουδαίων. 

«Τή δέ τούτου παρουσίςι χαί ή νόσος ήλαύνετο καί οί Ιουδαίοι έ'ξω τής 

πόλεως ά^φχίζοντο», εγκατασταθείς έν Σπάρτη καί ζο'φούμενος ύπό 

τοΰ Αρχιεπισκόπου θεοπέμπτου άρχεται τής οΊχοΒομ-ησεως Εκκλησίας 

μελλούσης νά άφιερωθή είς τόν Σωτήρα, τήν θεοτόχον χαί τήν Άγίαν 

Κυριακήν. Ευρέθη δ'μως άνήρ ευπατρίδης, ό Ιωάννης "Αρατος, όστις 

προστατεύων τους Ιουδαίους παντοίας έμηχανάτο αντιπράξεις παρα

κωλύων τήν κτίσιν τής Εκκλησίας. Άλλ' αί συκοφαντίαι καί ρςιδιουρ-

γίαι αύτοΰ δέν άνεχαίτιζον τόν ζήλον τοΰ οσίου Νίκωνος, τέλος δε προς 

έξερεθισμόν αύτοΰ καί 'Ιουδαίον έργάτην κατώρθωσεν ό "Αρατος νά πα-

ρεμβάλη μεταξύ τών εργατών τοΰ ναού· άλλα δεινός πυρετός καί θά

νατος έπακολουθήσας ύπήρξεν ή τιμωρία τοΰ έχθροΰ τούτου 

τοΰ οσίου Νίκωνος. Τό δέ θαύμα τοΰτο, όπερ διά μα

κρών περιγράφει ό βιογράφος, συνετέλεσε πολύ ώστε νά έπι-

στρέψω'^ιν οί Λάκωνες είς τήν πίστιν τοΰ Χριστού. Καί οΰτως ό Νί

κων ένίκησε καί τό «Μετανοείτε» έ'γεινε πράγμα, χαί άπό τοΰ Ταϋγέ

του μέχρις Ιθώμης έθριάμβευσε τό Εύαγγέλιον. Κατά τό έ'τος δέ 981 

άσθενήσας ό ρηθεί? στρατηγός Άπόκαυκος έν Κορίνθφ, μετεκάλεσε τόν 

δσιον είς Κόρινθον, δ'πως τόν άπαλλάξη τής δεινής νόσου, διότι μεγάλη 

είχε διαδοθή ή φήμη περί τών θαυμάτων τοΰ οσίου. Ό δέ Οσιος μετά προ

θυμίας σπεύσας είς Κόρινθον άπήλλαξε διά τών ευχών του τής ασθε

νείας τόν Άπόχαυκον καί έπανήλθεν είς Σπάρτην καί άλλα θαύματα 

καθ' όδόν ποιών. 

"Οτε δέ περί τό 998 κατέλαβε μετά βίον εύαγγελικώ-

τατον δ'λων δεκαετηρίδων τό τέλο9 τοΰ θανάτου, ή μονή τήν όποίαν είχε 

κτίσει καί ήτις έ'φερε τό ό'νομα αύτοΰ απέβη κέντρον ευεργετικής συνεχί

σεως τοΰ χριστιανικού έ'ργου τοΰ οσίου καί ή μνήμη αύτοΰ σώζει τήν μο-

νήν άπό παντοίων κινδύνων Καί νεκρός δέ ό δ'σιος Νίκων έπιχέει είς τήν 

Λακεδαίμονα αίγλην καί τό θνητόν αύτοΰ σκήνωμα αποβαίνει πηγή θαυ

μάτων. Οί δέ Πελοποννήσιοι ναΰται είς αυτόν ώς είς προστάτην άνέθε-

τον καί παρ' αύτοΰ έκαραδόκουν τήν διάσωσιν τών πλοίων αυτών έν ταίς 

τρικυμίαις. Ώ ς έξή? δέ ό βιογράφος περιγράφει τήν προστασίαν μετά 

θάνατον τοΰ Νίκωνος: «Οτι δέ καί λίαν ευμενώς ό μέγας άεί καί φιλο-

στόργως διάκειται κατά τήν ύπόσχεσιν έν πάσι τοίς τήν Σπαρτιάτιδα 

γήν οίκείν λαχοΰσι, καί πολλήν δσην ενδείκνυται κατά κοινόν τήν κηδε-

μονιαν, φρουρών αυτούς καί περιέπων καί παντοίων έπιφορών καί κινδύ

νων καί νόσων καί δεινών ανήκεστων ρυόμενος και θερμός άντιλήπτωρ 
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όσημέραι τοίς πάσι γενόμενος κατά τε θάλασσαν καί ήπειρον, αυτοί 

πάντες οί Λακώνων παίδες ϊσασι, τή πείρα διδασκόμενοι τήν τοΰ αγαθού 

τοΰδε μεσιτείαν καί προστασίαν. Τό δέ έξαίρετον δτι οί ταίς δημοσίαις 

διήρεσι καί τριήρεσιν εαυτούς πιστεύοντες, καί τόν θαλάττιον πλουν 

βαίνοντες, τφ βασιλικφ συνταττόμενοι στόλφ, ούκ άφανώς μόνον αι

σθάνονται τής παρά τοΰ αγίου αρωγής καί βοηθείας, άλλα καί αισθη

τώς ενίοτε όρώσιν αυτόν έν τφ ίδίφ σχήματι, ποτέ μέν πρωρέα μιμού-

μενον, ποτέ δέ κατά πρύμναν ίστάμενον καί κυβερνώντα καί πηδαλιου-

χοΰντα τάς τριήρεις καί κουφίζοντα μέν έκείνας, θάρσους δέ έμπιπλών-

τα τους πλωτήρας καί δέους παντός άπαλλάσσοντα». 

Ό βίος δέ τοΰ οσίου Νίκωνος δέν γνωρίζει είς ημάς μόνον τήν δρά

σίν αύτοΰ, άλλ' είναι καί αξιόλογος πηγή ιστορική διά τήν ίστορίαν 

τή? Λακεδαίμονος κατά τους χρόνους εκείνους, τήν όποίαν διά τών 

εξής περίπου συνοψίζει ό Χόπφ. «Έν Λακεδαίμονι έδρεύουσι πλούσιοι 

καί εύπαίδευτοι οίκήτορες, άλλα μεταξύ τούτων δέν είναι πρωτοφανείς 

καθ' ά καί έν τή λοιπή Ελλάδι, βιαιοπραγίαι. Ιδίως δέ, ώς ήτο επό

μενον, ύφίσταντο πολλά δεινά έκ τού φανατισμού τών Χριστιανών οί 

Ιουδαίοι, οϊτινες έν Λακεδαίμονι ώς καί είς άλλας πόλεις τής Πελο

ποννήσου άπετέλουν έν μέρει κοινότητας. Πλην δέ τούτων φθείρουσι 

τήν χώραν οί ληστρικοί καί άγριοι γείτονες, οί Σλάβοι Μηλιγγοί τοϋ 

Τα-ϋγέτου, οϊτινες καίπερ τασσόμενοι ύπό δούκα, διοριζόμενον ύπό τοϋ 

α-'τοκράτορος, ο̂ ος ό ύπό τοΰ βιογράφου τοΰ οσίου Νίκωνος μνημονευό

μενος Άντίοχος, διατηροϋσιν δ'μως τήν είδωλολατρείαν καί κάποιαν 

άνεξαρτησίαν καί αρέσκονται έπιχειροΰντες ληστρικάς έπιδρομάς εναν

τίον τών ποιμνίων τών Λακεδαιμονίων, ληστεύουσιν ειρηνικούς οδοι

πόρους ή καί προάγουσιν ώς μαχαιροβγάλται τους πλεονεκτικούς σκο

πούς έπιχωρίων αρχόντων. Παρήγορος δέ είναι ή μνεία Ιταλών έμπό-

8(ΰν έν Λακεδαίμονι, διότι βλέπομεν δ'τι ή πόλις ττο τόπος έπικαίρως '̂-

χων προς διεξαγωγήν εμπορίου. Οί δέ έξ Άκυληΐας έμποροι εκείνοι ήσαν 

πιθανώς τών Ενετών τών τότε άγεληδόν διατριβόντων έν τώ Βυζαν-

τιακώ κράτει καί σύν τφ χρόνφ διοργανούντων έν αύτώ αποικίας πραγ-

ματικάς καί τυχόντων μονίμου αποκαταστάσεως». 

Ό βιογράφος τού Νίκωνος αναφέρει δ'τι ό πρωτοσπαθάριος Ιωάννης 

ό Μαλακηνός, εις τών προυχόντων τής Λακεδαίμονος, όστις ήτο άνήρ τά 

πρώτα φέρων έπ' εύγενεία καί συνέσει ού μόνον εν Λακεδαίμονι, άλλα 

καί καθ' δ'λην τήν Πελοπόννησον καί τήν άλλην Ελλάδα καί όστις λο

γίζεται ώς πρόγονος τών μετέπειτα έν Μεσσηνία καί Φωκίδι μεγαλο-

κτημόνων Μελισσηνών, κατηγορήθη παρά τω βασιλεί έπί άποστασιο^, ύπο 
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συκοφαντών έχθρων του καί ό βασιλεύς Βασίλειος Β'. ό Βουλγαροκτονος 

έπεμψε δύο τουρμάρχας είς Λακεδαίμονα, οϊτινες προσήγαγον αυτόν 

δεσμιον είς Κωνσταντινούπολιν. Ούτος δέ καταφυγών είς τόν Νίκωνα 

κατώρθωσε διά τών ευχών αύτοΰ νά διάλυση τήν συκοφαντίαν καί άπο-

δείξας τήν αθωότητα του προεχειρίσθη συγκλητικώς άντι νά τιμωρηθή. 

Τ φ δέ έ'τει 1027, μοναχός τις Νικηφόρος, ίσως ώς διάδοχος τού 

αγίου Νίκωνος έν τή κάτω μονή, έκτισε νέαν έπί τοΰ Ευρώτα γέφυραν, 

έτι δέ καί νέαν έκκλησίαν τοϋ Σωτήρος Χρίστου, ενήργησε δέ έν Κων

σταντινουπόλει παρά τή αυλή τοΰ αύτοκρατορος καί κατώρθωσεν ϊνα 

ή εκκλησία αΰτη λάβη θέσιν προνομιοΰχον ώς «Εκκλησία Βασιλική», 

ήτοι εκκλησία απαλλασσόμενη τής δικαιοδοσίας τοΰ επισκόπου τής 

πό7.εως, ανατεθείσης τής επιστασίας τών κτημάτων πάντων τούτων 

είς τόν στρατηγόν τής Πελοποννήσου. Ό δέ Αλέξιος Α'. καί ό Πα

τριάρχης Ευστάθιος προήγαγον είτα τφ 1082-3 τήν Λακεδαιμονίαν 

είς Μητρόπολιν, άφαιρέσαντες αυτήν άπό τής ανωτέρας δικαιοδοσίας 

τής εκκλησίας τών Πατρών (1). "Εκτοτε δέ καί μέχρι τοΰ 1153 

δέν έ'χομεν άλλας ειδήσεις έκ τών Βυζαντίνο^ν χρονογράφων, άλλ' έχ 

τής γεωγραφίας τοΰ "Αραβος Έδρισή, συγγραφείσης κατά τό ρηθέν 

έτος 1153 κατά διαταγήν τοΰ βασιλέως τής Σικελίας Ρογήρου Β' είς 

τήν αύλήν τοΰ οποίου διέτριψε καί ήκμασεν ό "Αραψ εκείνος. Ούτος δέ 

ονομάζει τήν Πελοπόννησον Μπελπονέζι, δ'περ μαρτυρεί δ'τι δέν εΐχεν 

άχόμη λάβει τό ό'νομα Μωρέας καί δτι τοΰτο δέν είναι δυνατόν νά είναι 

λέξις σλαβική, άφ' ου είναι τοσοΰτον μεταγενέστερο τής τών Σλάβων 

έποικήσεως. Τήν δέ Λακεδαίμονα ονομάζει Έλκεδαίμονα, πόλιν άξιό

λογον. Έ ν φ δέ αναφέρει καί άλλας πόλεις τής Πελοποννήσου, μόνον 

περί τής Λακεδαίμονος λέγει οτι ήτο πόλις αξιόλογος καί περί τής 

Αρκαδίας δ'τι ήτο πόλις μεγάλη καί πολυάνθρωπος. Όλίγον δέ μετα

γενέστερος τοΰ Έδρισή είναι καί ό περιηγητής έξ Ισπανίας Ιουδαίος 

Βενιαμίν Τουδέλας, αποθανών τφ 1173, δ'στις περιώδευσε τήν οίκουμέ-

νην προς έπίσκεψιν τών άπανταχοΰ Ιουδαϊκών κοινοτήτων καί ήλθεν 

καί είς τήν Ελλάδα, ή οποία άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων, είχε με

γάλην έπί τους ΊουΒαίους έλκυστικήν δύναμιν. Άλλ' άπό τής άναβι-

ωσάσης ακμής τών ελληνικών χωρών, οι Ιουδαίοι αναφέρονται παν

ταχού τής Ελλάδος, ασχολούμενοι ζωηρώς είς τήν βίομηχανίαν και 

έμπορίαν. Μεταξύ δέ τών άλλων εβραϊκών κοινοτήτων, αναφέρει τοι

αύτην καί έν Λακεδαίμονι καί, ώς εϊδομεν προηγουμένως, άρχαιότοι̂ οι 

(1) Χέρισδερ-/ ϊ. ά. ο. 455, 
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αί σχέσεις Σπαρτιατών καί Ιουδαίων ήσαν φιλικώταται καί διά τής 

ανταλλαγής τών επισήμων εγγράφων, τά οποίο ανωτέρω κατεχωρί-

σαμεν, άνεγνωρίζοντο ώς συγγενείς λαοί τών Ιουδαίων καί Σπαρτι

ατών. 

Ή Λακεδαιμόνια ή Λακεδαίμων κατά τόν αυτόν χρόνον, ήτοι κατά 

τάς παραμονάς τής Φραγκοκρατίας αναφέρει ό Μίλλερ (2) οτι έ'κει

το πλησίον τής δεξιάς Οχθης τοΰ Ευρώτα ή μεγάλη Λακεδαιμόνια, ή 

Βυζαντιακή πόλις, ή διαδεχθείσα τήν άρχαίαν Σπάρτην, καί οτι άπό 

τοΰ 10ου αιώνος Ενετοί έμποροι έφοίτων είς τήν εύημεροΰσαν ταύτην 

άγοράν, ό αυτός δέ έν σελίδι 87 αναφέρει οτι ή Λακεδαιμόνια ή ευρεία 

και εύτείχιστος παρεδόθη είς τους Φράγκους μετά πενθήμερον πολιορκίαν 

τφ 1207 καί απέβη μία τών χαριεστέρων οικήσεων τοΰ Βιλαρδουΐνου. 

Αί δέ άνασκαφαί τής αγγλικής Σχολής 1906-1909 άνεκάλυψάν περί

εργα βυζαντιακά κεράμια καί νομίσματα καί ό περιηγητής δύναται 

ακόμη νά ϊδη τά λείψανα τών έντεχνων τειχών καί πύργων συμφώνως 

προς τό χρονικόν του Μωρέως περιβαλλόντων τήν Λακεδαιμονίαν έπί 

τής Φραγκοκρατίας. 

Κατά τάς παραμονάς τής Φραγκοκρατίας έπεκράτει ίδίως έν Πε

λοποννήσφ ιθαγενών ίδίως δυναστών, σφετεριστών, πολυαρχία. Τής 

μέν Κορινθίας καί Αργολίδος τρχεν ό Λέων Σγουρός, κατέχων τό Ναύ

πλιον καί τήν Κόρινθον, τής δέ Λακεδαίμονος καί αξιόλογου τής Λα

κωνικής μέρους ήρχεν ό τύραννος Αέων ό Χαμάραιτος, τής δέ Μεσση

νίας τά κυριώτατα κτήματα ήσαν είς χείρας τών Βρανάδων καί Κα-

τακουζηνών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 

ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Οί Φράγκοι μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπ' αυτών 

τφ 1204, 13 Απριλίου έτράπησαν είς τήν κατάληψιν καί τών άλλων 

Επαρχιών τοΰ κράτους καί δή καί τής Πελοποννήσου. 

Μετά 120 λοιπών Ιπποτών καί πολλών ακολούθων άρξάμενοι άπό 

(2) Ίβτορ. Φρογκοκρ. ιμτφρ. Δώμηρου, α. βί, 
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τών δυτικών επαρχιών κατέλαβον ευχερώς τήν "Ηλιδα καί πάσαν τήν 

δυτικήν παραλίαν μέχρι Μεθώνης, εξαιρέσει μόνης τής Άρκαοιας, 

ήτοι τής Κυπαρισσίας, ήτις άντέστη κατ' αρχάς κατ' αυτών. Ταύτα 

πληροφορηθέντες οί "Ελληνες τής Λακεδαίμονος τοΰ Νύκλι (τής 

Τεγέας) καί τής μεγάλης Πόλεως συνήχθησαν ιππείς καί πεζοί ύπο 

τόν Χαμάραιτον καί παραλαβόντες συμμάχους τους Σλάβους Μηλιγ-

γούς καί τόν δεσπότην τής Ηπείρου Μιχαήλ τόν Α' σπεύσαντα νά 

έ'λθη προς αυτούς έξ "Αρτης ώρμησαν άπαντες κατά τής Μεθώνης. 

Άλλ' οί Φράγκοι δέν περιέμενον αυτούς έκτος τής πόλεως εκείνης· 

άντεπεξελθόντες δέ περί τους 500-700 απήντησαν αυτούς είς τόν 

Ελαιώνα τοΰ Κουνδούρου κατά τό βορειανατολικόν τής Μεσσηνίας 

καί τους κατετρόπωσαν ολοσχερώς εί καί δεκαπλάσιους ό'ντας. Τοσοΰ

τον αδέξιοι προς τά πολεμικά πράγματα είχον καταντήσει τότε οί Πε

λοποννήσιοι. Ό Δεσπότης δέ Μιχαήλ έιφυγεν είς "Αρταν. Ίσχυράν δέ 

άντίστασιν άντέταξεν ό ήρως Δοξαπατρής Βουτσαράς, έ'λκων τό γένος 

έκ τής επισήμου οικογενείας λακωνικής τών Βουτσαράδων εντός τοΰ 

ίσχυροΰ κάστρου τοΰ Άρακλόβου τών Σκορτών, ήτοι τής Γορτυνίας, 

τό οποίον έδέσποζε στενοπωρίας τινός τών αρκαδικών ορέων. Ό δέ σπά

νιος αύτοΰ ηρωισμός, δ'στις μαρτυρείται ύπό τοΰ χρονιχοΰ τοΰ Μωρέως 

«λέγουν ό κάποιος τό κρατεί άπό τους Βουτσαράδες Δοξαπατρήν τόν 

λέγουσι. Μέγας πατριώτης ένι», ένεποίησεν ίσχυράν αϊ·°θησιν ώστε 

περί αύτοΰ έπλάσθησαν μυθοπλαστίαι δ'τι ουδείς ήδύνατο νά σηκώση 

τό ρόπαλον τού ήρωος καί δτι ό θώραξ αύτοΰ είχε &άρος 150 λιτρών, 

κατά τίνα δέ παράδοσιν ή θυγάτηρ αύτοΰ Μαρία έ'σχε τό άξιέπαινον 

θάρρος νά κρημνίση έαυτήν άπό τοΰ κάστρου παρά νά γίνη παλακίς 

τοΰ κατακτητοΰ. Έντεΰθεν δ δραματουργός "Ελλην Βερναρδάκης έμ-

οορηθείς ανέδειξε τήν Μαρίαν Δοξαπατρή ήρωί'δα τοΰ ομωνύμου αύτη 

δράματος. Κατά τόν Βερναρδάκην δέ ό ήρως ώνομάσθη Δοξαπατρής, 

διότι μαθητευόμ-ενός ποτέ παρά τινι μοναχώ έτόλμησε μόνος αυτός νά 

είσέλθη έν μεταμεσονυκτίαις ώραις είς τό χωνευτήριον του νεκροταφείου, 

έπαναλαμβάνων προς άπασχόλησιν τοΰ πνεύματος αύτοΰ διαρκώς τό «Δό

ξα Πατρί». "Αρχων δέ τών Σκορτινών πρό πολλού έκλείσθη είς τό Ά-

ραχλοβον, άλλα πολιορκηθείς στενώς ήναγκάσθη μετά ήρωϊκήν άμυ

ναν να παραδώση αυτό· Φέρεται καί άλλη παράδοσις αντίθετος προς 

την ύπο τοΰ Βερναρδάκη μνημονευομένην, δ'τι ή Μαρία τυχαίως ίδοΰσα 

τον πολιορκοϋντα τό κάστρον Καμπανίτην ήγάπησεν αυτόν περιπαθώς 

και άντεγαπηθη επίσης, ένεκα δέ τοΰ σφοδροϋ έρωτος έπεισε τόν ήρωα 

πάτερα της νά παραδώση τό κάστρον, άλλ' έν τφ μεταξύ ό Καμπανί-
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της μαθών τόν θάνατον τοΰ άδελφοΰ του έν Γαλλίςι τήν έγκατέλιπεν. 

Εκείνη δέ άπελπις παρεφρόνησε καί έπνίγη είς τόν Άλφειόν ποταμόν. 

Ούτω δέ ό Γουλιέλμος Α'. ό Σαμπλίτης 1205-1209 έπωνομάσθη 

έκτοτε πρίγκηψ τής Αχαΐας, ήτοι τής II ελοποννήσου, τής οποίας κα

τόπιν συνεπλήρωσε τήν κατάκτησιν δ'λης καί διήρεσεν αυτήν είς δώ

δεκα (12) βαρωνείας καί είς 94 φέουδα ή τιμάρια. Πλην δ'μως τών 

12 βαρώνων άνεγνωρίσθησαν καί στρατιωτικοί καί εκκλησιαστικοί 

άρχοντες κατέχοντες άνά έν ή δύο ιπποτικά φέουδα. Μεταξύ δέ τών 

ιπποτών ύπήρχον καί τίνες "Ελληνες έχοντες έ'καστος ίδίαν περιοχήν 

περιουσίας, ήτις άπήρτιζεν άνά εν φέουΒον. Ούτω δέ έκαστη τών με

γάλων βαρωνειών διηρείτο είς φέουδα δημόσια χαί ιδιωτικά, χαί δη

μόσια μέν ήσαν τά ύπό τών Φράγκων κατακτητών ανέκαθεν διά τών 

δπλων κτηθέντα, τά δέ ιδιωτικά ήσαν τά άφεθέντα είς τους μικρούς το-

πάρχας, είς τά αρχοντόπουλα τοϋ Μωρέως, τά εκουσίως ύποταχθέντα 

είς τους κατακτητάς καί διατηρήσαντα τάς περιοχάς των. Τό άθροισμα 

δέ τών φέουδων τούτων ανηκόντων κατά κυριότητα είς τιμαριώτας εγ

χώριους χαί ίππότας άπετέλει τήν βαρωνείαν διοιχουμένην ύπό τοϋ 

ανωτάτου πάντων κυριάρχου Βαρώνου ασκούντος έν σμιχρω μοναρχι-

κήν έξουσίαν ύπό τήν άπλήν έπικυριαρχίαν τοϋ πρίγκηπος. 

Τών βαρωνειών δέ τούτων αί μέγισται καί έπισημόταται ήσαν ή 

τής "Ακοβας καί τής Καρυταίνης. "Εκειντο δέ άμφότεραι έν Άρκαδίοι, 

ήτις έχαλείτο κατά τους μέσους αίώνας Μεσαρέα. Καί ή μέν "Ακοβα 

περιλαμβάνουσα τήν κοιλάδα τού Λάδωνος είχεν έδραν τό ώρας τινάς 

μακράν τών Λαγκαδιών κείμενον φρούριον "Ακοβα, δπερ οί Γάλλοι έκά

λουν Μεταγριφόν, καί βαρώνους έκ τοΰ Γαλλικοϋ οίκου Π Ε Ι108ΙΕ-

ϋΕ8, είς τους οποίους ύπέκειντο είκοσι καί τέσσαρα τιμάρια ή φέουδα. 

Ή δέ Καρύταινα επέχουσα πιθανώς τήν θέσιν τής αρχαίας Βρένθης 

είχεν ύποτεταγμένα ε'ικοσι καί δύο τιμάρια καί εδόθη είς τόν οίκον τής 

Καμπάνιας Β Ε ΒΚυΓΕΕ.Ε8. 'Αλλά καί άλλαι δύο μικρότεραι βα-

ρωνείαι ύπήρχον έν Αρκαδία, ή τού Νυκλίου, τής αρχαίας Τεγέας, 

μετά εξ τιμαρίων, καί ή τής Βελιγοστής, έπεχούσης τήν θέσιν τής 

αρχαίας Μεγάλης Πόλεως, μετά τεσσάρων τιμαρίων. 

Ή δέ Αχαΐα περιελάμβανε τάς φραγκικάς βαρωνείας τής Βοστίτ-

της (Αιγίου) έχούσης οκτώ τιμάρια καί υποκείμενης είς τόν οίκον 

ΣΗΑΚΡΙΟΝΤ, τοΰ οποίου τό Ονομα διέσωσε μέχρις ημών ή Κερπινή 

τής επαρχίας Καλαβρύτων. Τής Χαλανδρίτσας κειμένης παρά τάς 

όχθας τοΰ Πείρου μεταξύ τών ερειπίων τών αρχαίων Αχαϊκών πόλε

ων Φαρών καί Τριταίας καί περιλαμβανούσης τέσσαρα τιμάρια άνή-
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κοντά είς τόν ΒΕ ΤΟϋΕΝΑΪ, καί τής τών Καλαβρύτων, «κτισμένων 

έν τή θέσει τής αρχαίας Κιναίθης τής Αρκαδίας. Κατείχε δέ τήν βα

ρωνείαν ταύτην ό οίκος Β Ε ΒΑ ΤΕΕΜΕΥΙΕΒΕ, έ'χων υποκείμενα τι

μάρια δώδεκα· 

Έν δέ έπικαίροις τόποις τής Μεσσηνίας καί Λακωνίας έγκαθι-

δρύθησαν βαρωνείαι ή Γχριτζένα έν τή κοιλάδι τοϋ Λάκκου κατά τήν 

πεδιάδα τής Στενυκλάρου μετά τεσσάρων τιμαρίων, τό ύπό τοΰ Γουί-

δωνος Β Ε ΝΙΥΕΒΒΕΤ δχυρωθέν Γεράκειον, κείμενον ού μακράν τών 

Γερονθρών έπί νοτίων κλιτύων τοΰ Πάρνωνος μετά έξ τιμαρίων, καί ό 

Ιΐασσαβάς, δστις έπιστεύετο κληθείς οΰτως έκ τής πολεμικής παρα-

κελεύσεως τών Γάλλων ΡΑ88-ΑΥΑΝΤ—εμπρός. "Ητο δέ ό Πασ-

σαβάς φρούριον κτισθέν ύπό τοΰ ανδρείου Ιωάννου ΒΕ ΝΕΠΙΕΒΥ προς 

νότον τοΰ Γυθείου, έχον τέσσαρα τιμάρια, άλλ' ούδεμίαν πόλιν έν τή 

ύπαίθρφ ορεινή χώρι̂ . Δι' αύτοΰ δέ συνεπληρώθη μέν ή κατάκτησις 

τής Λακωνικής, συνεκρατούντο δέ τά δυσυπότακτα φΰλα τής Μάνης, 

έν οίς τά τελευταία λείψανα τών Μηλιγγών, προεφυλάσσοντο δέ τά 

νότια παράλια τής Πελοποννήσου ώς άπό σκοπιάς άπό τών τολμηρών 

αποβάσεων τών πειρατών. 

Ούτω δέ τήν φραγκικήν Πελοπόννησον απετέλεσαν δέκα τό κατ' 

αρχάς βαρωνείαι. Είχον δέ υποκείμενα έννενήκοντα καί τέσσαρα τιμά

ρια. Είς ταύτας δέ πρέπει νά προσθέσωμεν καί άλλας δύο, τήν περί τήν 

'Καλαμάταν χαί Άρκαδίαν χώραν καί τήν τής Ηλείας, τάς οποίας 

χώρας επεφύλαξε δι' εαυτόν ό Βιλαρδουΐνος χαί τήν τών Πατρών μετά 

τών περιχώρων, αϊτινες αρκετά μεγάλαι εδόθησαν είς τόν Γουλιέλμον 

Άλαμάνον, Γάλλον εύπατρίδην, έξ οϊχου λαβόντος έπειτα μεγάλην 

βαρωνείαν έν Κερκύρςι, έ'νθα χαί περιεσώθη μέχρις ημών τό οίκογενεια

κόν εκείνο Ονομα. 

Άλλα πλην τών ιπποτικών εκείνων φέουδων ή τιμαρίων τών είς 

τους βαρώνους ύποταχθέντων, ίδρύθησαν καί άλλα, ώς εϊπομεν, δο

θέντα είς τόν λατινικόν κλήρον. Καί ό μέν Αρχιεπίσκοπος Πατρών, 

δστις ήτο πρωθιεράρχης τής λατινικής Εκκλησίας έν τή ήγεμονίί>: 

έ'λαβεν οκτώ τιμάρια, άνά τέσσαρα δέ εδόθησαν είς τους υποκειμένους 

αύτώ επισκόπους, τους τής Ανδραβίδας, Βελιγοστής, Νυκλίου καί 

Λακεδαίμονος, ώς καί είς τους τής Μεθώνης καί Κορώνης, τών βποί*̂  

ων οί έπισχοποικοί θρόνοι έξηκολούθησαν υποκείμενοι είς τήν Άρχιεπι

σκοπήν Πατρών καί δτε αί πόλεις αύται παρεδόθησαν ύπό τοΰ Βιλαρ

δουΐνου είς τους Ενετούς. Άνά τέσσαρα δέ τιμάρια εδόθησαν χαί είς 

τά τρία έν Πελοποννήσφ εγκατασταθέντα λατινικά εκκλησιαστικά 
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τάγματα, τους γνωστούς Ναΐτας καί Ίωαννίτας καί Μαριανούς, ήτοι 

ίππότας τοΰ τεκτονικού τάγματος τοϋ ίδρυθέντος μέν έν Παλαιστίνη 

τω 1198, διαδοθέντος δέ καί έν ταίς έλληνικαίς χώραις μετά τήν άλω

σιν τοϋ Βυζαντίου ύπό τών Λατίνων 1204. Τέλος δέ καί είς ίππότας 

εδόθη άπ' ευθείας άνά έν τιμάριον, άλλ' άγνωστος είναι ό αριθμός τών 

τοιούτων τιμαρίων, μεταξύ τών οποίων ύπήρχον, ώς εϊπομεν, καί "Ελ

ληνες. 

Ή διοργάνωαις τ% 4^ρα.γκ6κ^ς κατακτήοεως 

Διά τών ίσχυρών φρουρίων τών καταχτηθέντων ύπό τών Γάλλων, 

ή χαί κτισθέντων ύπ' αυτών, είχεν έπεκταθή κατά τήν Πελοπόννησον 

άδιέξοδον δίκτυον περιβάλλον αυτήν, είς τό οποίον ήτο αδύνατον νά μή 

έμπέσωσιν δσοι έκ τών ιθαγενών ήθελον αποτολμήσει άποστασίαν, έφ' 

δσον διήρκει αδιάσπαστος ό συνασπισμός τών κατακτητών, δστις έγί

νετο αδιάρρηκτος έχ τού τιμαριωτικού τρόπου τής διοικητικής καί στρα

τιωτικής διοργανώσεως τής χώρας ύπό τους Γάλλους κυριάρχους. 

"Άπαντες δέ οί βαρώνοι καί οί ίππόται ήσαν υποτελείς τοϋ παρα-

δώσαντος είς αυτούς τους κλήρους έπικυριάρχου ήγεμόνος, υποχρεού

μενοι μέν νά άμύνωνται έκαστος τής ίδίας του χώρας, νά ύπηρετώσι 

δέ στρατιωτικώς τόν ηγεμόνα. Ή στρατιωτική δέ υπηρεσία αύτη ητο 

οκτάμηνος, διανυομένη καθ' όριζόμενον ύπό τοϋ ήγεμόνος χρόνον, τεσ

σάρας μέν μήνας έν στρατείςι, ετέρους δέ τεσσάρας έν φρουρά. Ά λ λ α 

καί κατά τους υπολοίπους τεσσάρας, χαθ' ους ήσαν ελεύθεροι νά φρον-

τίζωσι περί τών ιδίων, δέν ειχον τό δικαίωμα νά έξέρχωνται τής χώ

ρας. Καί οί μέν βαρώνοι οί κεκτημένοι πλέον τών τεσσάρων φέουδων 

ωφειλον αύτοι οί ίδιοι στρατευόμενοι νά παρέχωσι δύο σημαίας, ήτοι 

σπείραν στρατιωτών πεζών ύπό ϊδιον εκάστους ηγεμόνα τεταγμένους, 

προς δέ τούτοις ένα ίππότην καί δώδεκα εφίππους σεργέντους άνά εκα

στον τιμάριον Οί δέ έχοντες τέσσαρατιμάρια όμοίως συστρατευόμενοι 

ωφειλον νά παρέχωσιν έκαστος ένα λόχον πεζών, ένα ίππότην καί δύο 

σεργέντους, τέλος δέ οί έχοντες έν μόνον τιμάριον είχον ύποχρέωσιν νά 

στρατεύωνται αυτοί καί ώνομάζοντο ούτοι σεργέντοι τής χουγκέ-

στας (1). 

Πάντες δέ οί βαρώνοι ώμνυον πίστιν ώς καί οί ίππόται είς τόν ήγε-

(1) Ό ρ α Σ. Αόμηοου 'Ιστ. Τόμ. 6ος α. 2189, 

1» 
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μόνα ή πρίγκηπα ώς άπεκάλουν τότε οί "Ελληνες αυτόν. Ά λ λ α και 

ούτος ήτο υποχρεωμένος νά ώμόση πιστήν τήρησιν τών καθεστώτων 

νομίμων τής ηγεμονίας, τά οποία νόμιμα καλούμενα ύπό τών Ελλή

νων «συνήθεια» απετέλεσαν κώδικα, δ'στις ϊσχυεν έν Πελοποννήσφ 

χατά τόν 13ον αιώνα. Ό κώδιξ δέ ήτο διηρημένος είς δύο, περιλαμβά

νων τάς διατάξεις τάς άναφερομένας είς τήν ύψηλήν αύλήν ( Η Α ϋ Τ 

ΟΟΙΙΕΤ), διά τών οποίων έκανονίζοντο αί μεταξύ τών τιμαριούχων 

σχέσεις, καί είς τήν αύλήν τής μπουργεζίας ΟΟΙΠΙΤ Β Ε Β Α Β Ο υ ϋ -

(ιΕ8ΙΕ, δι' ών έρρυθμίζοντο τά τών πολιτών. 

Καί οί μέν τιμαριοΰχοι αποτελούντες τήν ύψηλήν αύλήν, ήτοι βου

λήν τίνα περί τόν ηγεμόνα, συνήρχοντο κατά πρόσκλησιν αυτού είς παρ-

λαμάν ( Ρ Α Ε Ι Λ Μ Ε Ν Ϊ ) καί προέβαινον είς παντοίας πολιτικάς απο

φάσεις ή είς τήν έκδίκασιν αμφισβητουμένων τιμαριωτικών υποθέσεων. 

Ή δέ αυλή τής Μπουργεζίας, τής οποίας μετείχον καί απεσταλμένοι 

τών κοινοτήτων, έδίκαζον μεταξύ τών υποτελών ή μεταξύ Φράγκων καί 

ιθαγενών διαφοράς. Πλήρη δέ πολιτικά δικαιώματα είχον μόνον οί γαι

οκτήμονες "Ελληνες τιμαριοΰχοι, οϊτινες ήσαν καί οί μετέχοντες του 

φράγκικου δικαίου. 

Κύριοι τής χώρας ήσαν οί κατακτηταί, οί δέ πλείστοι "Ελληνες ύπε-

βιβάσθησαν είς τήν τάξιν πάροικων καί ύποφόρων υπηκόων. Εί'ς τινας 

δ'μως έθελουσίως παραιτηθέντας, ώς είς τους κατοίχους τής Αρκαδί

ας, άφήκαν οί κατακτηταί πλείονα δικαιώματα καί άπαντα τά υποστα

τικά των κατά συνθήκην. Ά λ λ α καί δι' έπιγαμιών προς τους ισχυρούς 

οϊχους τών κατακτητών έβελτιούτο ή θέσις τών Ελλήνων, άφ' έτερου 

δέ καί οί δουλοπάροικοι έλευθερούμενοι ήδύναντο νά γείνωσι κάποτε κύ

ριοι προνοιών, ώς ελέγοντο Ελληνιστί άπό τών βυζαντιακών χρόνων 

οί κλήροι τών τιμαριούχων, τά τιμάρια ή φέουδα. 'Τπήρχον δέ προσέτι 

έξ αρχής τής ύποδουλώσεως, πολύ δέ μάλλον μετ' αυτήν, σύν τφ χρόνφ 

καί "Ελληνες ελεύθεροι πολίται καί άρχοντες, τών οποίων ή δύναμις ήτο 

μικρότερα μετά τήν έπικράτησιν τών Φράγκων κατακτητών. 

Τήν έξασθένησιν δέ τοΰ ελληνικού στοιχείου έπηύξανεν ή αποδημία 

πολλών ίσχυρών καί ή ύπονόμευσις καί καταδρομή κατά τών άπομεινάν-

των ύπό τών κατακτητών. Ούτω δέ πολλοΧ είχον καταφύγει.είς θεσσα-

λονίκην, δπου ήρχεν αυτής ώς βασιλεύς ό δεσπότης τής Ηπείρου Θεό

δωρος "Αγγελος Δούκας (1222-1230)· Μεταξύ δέ αυτών υπήρξε καί ό 

Σπαρτιάτης Χαμάρετος Ιωάννης, δ'στις έδέσποζεν έν τή Λακωνική καί 

•ήτο υίός πιθανώς Αέοντος Χαμαρέτου τοϋ άγωνισθέντος, ώς εϊδομεν, έν 

τή μάχη κατά τήν πεδιάδα τοϋ Κουντούρου. Έ ν δέ τή Μονεμβασίοι έκρά-
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τει ό Γεώργιος Δαιμονοϊωάννης. Τούτων δέ ό μέν Δαιμονοϊωάννης έκλινε 

προς τους Λατίνους, ό δέ Χαμάρετος έξηκολούθει νά είναι πρόμαχος τής 

εθνικής σημαίας, θέλων δέ ό Δαιμονοϊ'ωάννης νά θέση εκποδών τόν Χα-

μάρετον προσεποιήθη προσχώρησιν προς αυτόν καί διαβουκολήσας έ'δωχεν 

αύτφ είς γάμον τήν όμόφρονα θυγατέρα του καί όμοίως Λατινίζουσαν. 

Αύτη δέ πειραθείσα νά δηλητηρίαση τόν σύζυγον καί άποτυχοϋσα επανέ

λαβε και αύθις τήν έπιβουλήν. Ό δέ Χαμάρετος και πάλιν ώς έκ θαύμα

τος σωθείς έ'φυγε προς τόν θεόδωρον καί έζήτησε τήν άδειαν διαζυγίου 

καί νέου γάμου δπως απαλλαγή άπό τών επιβουλών τοΰ πενθεροΰ καί τής 

συζύγου. Ούτος δέ δ Θεόδωρος Δούκας άποτυχούσης τής προς τόν Δαιμο-

νοϊωάννην διαπρεσβείας του επέτρεψε τό διαζύγιον δοθέν ύπό τού Αρχιε

πισκόπου Βουλγαρίας. 

Ευτυχώς δμως οί κατακτηταί δέν έπεβούλευσαν τήν θρησκείαν τών 

Ελλήνων ιθαγενών τηροΰντες τήν ύπόσχεσιν τήν προς αυτούς δοθείσαν 

ύπό τοΰ Γοδοφρέδου Βιλαροδυΐνου. Διετηρήθησαν δέ καί τίνες τών επι

σκόπων .Ελλήνων, έκ τών οποίων ίδίως μνημονεύεται ό τής Μαΐνης. 

Καί είς τάς στρατιάς δέ τών Φράγκων έλάμβανον πιθανώτατα μέρος 

συστρατευόμενοι οί ιθαγενείς "Ελληνες, τοΰθ' όπερ συνετέλεσεν είς τήν 

κατά μικρόν άναθάρρησιν καί έξεγερσιν τοΰ φρονήματος τών έν τοίς χρό-

νοις τής Βυζαντιακής αρχής ταπεινωμένων καί άπολέμων Ελλήνων τής 

Πελοποννήσου, οϊτινες μόνον μικράν άντίστασιν, ώς ε'ίδομεν, ήδυνήθησαν 

νά άντιτάξωσιν είς τους ολιγάριθμους ίππότας τους κατορθώσαντας τήν 

καθυπόταξιν αυτών. 

"Οθεν τι ούΒέποτε έκλείψασα επικοινωνία μεταξύ κατακτητών καί 

κατακτηθέντων έπηύξανε τήν έπιγαμίαν Φράγκων και Ελλήνων, έξ ής 

προήλθον οί μειγάδες οί καλούμενοι, ώς είδομεν γασμοΰλοι. 

Τά μόνα δέ μέρη τά διαφυγόντα τήν κατάκτησιν είναι ή Μονεμβασία, 

ήτις διετ.έλει ύπό τους εγχώριους αυτής άρχοντας, διότι 3 ήσαν έν αύτη 

άρχό^/των γένη: ό Μαμωνάς, ό προρρηθείς Εύδαιμονογιάννης ή κατά συγ-

:ΐοπήν Δαιμονογιάννηο ή Μονογιάννης καί ό Σοφιανός, τοϋ οποίου κλάδος 

ήσαν οί Νοταράδες· Οί άρχοντες δέ ούτοι έπρώτευον τών συμπολιτών 

και έκυβέρνων τάς κοινότητας. Καί ήριζον μέν προς αλλήλους τά γέντ^ 

ταΰτα, μέχρις ου βραδύτερον οί Μαμωνάδες κατίσχυσαν τών λοιπών 

έπί τών Παλαιολόγων. Ά λλ' δμως οί τοπικοί ούτοι άρχοντες πολλά

κις απέκρουσαν τάς ξενικάς έπιδρομάς καί ίδίως έπί μακρόν άντέστησαν 

είς τους κυριαρχήσαντας Φράγκους. Προσέτι δέ άπέφυγον τήν κατά

κτησιν καί οί κατέχοντες τά δυτίρόσιτα τοΰ Ταϋγέτου Μηλιγγοί. "Ετι 

δέ τά είς χείρας τοΰ Αέοντος Σίγουρου ευρισκόμενα φρούρια του Ναυ-
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πλίου καί τής Κορίνθου. Ώ ς εϊδομεν δέ ανωτέρω έκυρίευσαν και την 

Λακεδαιμονίαν κατά το έτος 1207 μετά πενθήμερον πολιορκίαν, τήν 

όποίαν ό Γοδοφρέδος Βιλλαρδουΐ'νος, διαδεχθείς τόν Γουλιέλμον Α ., 

προσέθηκεν είς τά ίδια έαυτοΰ κτήματα καί πολλάκις ή πολις αυτή, 

τής οποίας τό ό'νομα παρεφθάρη ύπό τών Φράγκων είς Λακραιμονιαν 

( Β Α Ο Ε Ε Μ Ο Ν Ι Ε ) (2) αναφέρεται βραδύτερον ώς έδρα τών ηγε

μόνων Φράγκων τοΰ Μωρέως. Μέχρι δέ τής φραγκικής κατακτήσεως 

ή Λακεδαιμόνια ήτο πολυάνθρωπος καί καλώς ώχυρωμένη κατά Βου-

σόνα, κατά δέ Δωρόθεον «ή Λακεδαιμόνια ττο κάστρον μεγάλον καί 

δυνατόν χαί μέ τείχη στερεά καί μέ πύργους καί, ώς επήγαν, ήρχισαν 

πόλεμον μέγαν καί δυνατόν καί έπολέμων πέντε ημερονύκτια, διότι 

δέν ήθελον οί Λακεδαιμονίται νά παραδοθώσιν. Και σαν έγνώρισαν 

δτι θέλουν τους πάρει έκαμαν συμφωνίαν δτι νά μή έχουν πειρασμόν 

είς τά πράγματα των καί έπροσκύνησαν. Καί- έ'δωκε τους χρυσόβουλλον 

καί έβαλεν αύθέντην καί φυλακάτορα είς τήν Λακεδαιμονίαν».. 

Επειδή δέ μέχρι του 1209 οί Φρά·ριοι δέν είχον προχωρήσει προς Νό

τον, δ Γοδοφρέδος Βιλαρδουΐνος κατέλαβεν όχυράς τινας θέσεις καί τό 

μέν φρούριον Γεράκη έκτίσθη ού μακράν τών αρχαίων Γερονθρών όπως δι

ευκολύνη τήν προς τήν Μονεμβασίαν προσέλευσιν καί εδόθη είς τόν Γου-

ΐδιονα Δενιδελλέ μετά έξ φέουδων. Τελευταίον δέ κατέλαβε προς μεσημ

βρίαν καί τό φρούριον τοΰ Πασσαβά, τό οποίον έκτίσθη προς νότον τοΰ Γυ

θείου έπι τών ερειπίων τής αρχαίας πόλεως Λά. Σώζεται δέ μέχρι σήμε

ρον ώνομάσθη Πασσαβάς, έκ τής πολεμηστηρίου κραυγής τών Καμπα-

νιτών Ρ Α 8 8 Ε Α Υ Ε Ν Τ , δπερ σημαίνει «'έμπρός» (3) καί επετράπη 

εις τον Ίωάννην Δενελλύ μετά τεσσάρων φέουδων. Ό δέ, Γοδοφρέδος 

Α' Βιλαρδουΐνος αποθανών τω 1218 κατέλιπε δύο υιούς, τόν Γοδοφρέδον 

Β', δ'στις καί εδέχθη τήν αρχήν αύτοΰ 1218-1245, καί τόν Γουλιέλμον, 

δστις έ'λαβε τήν ήγεμονίαν τής Καλαμάτας, ήτοι τό άρχαίον τοΰ πατρός 

αύτοΰ φέουΒον, όπου και είχε γεννηθή δ Γουιέλμος, έξ ου ονομάζεται συνή

θους έν τοίς χρονικοίς Γουλιέλμος Καλαμάτης. Άποθανό·\^τος δέ καί τοΰ 

Γοδεφρέδου Β', τφ 1245, άτέκνου, ήρξε τής Πελοποννήσου Γουλιέλμος 

Β'. έτη τριάκοντα τρία 1245-1278, δστις υπήρξε καί διεκρίθη κυρίως ώς 

πολεμιστής. 'Εν φ ό Γοδεφρέδος Β' ανεδείχθη έπιτηδειότατα ώ^ Κυβερ

νήτης, ό δέ Γοδοφρέδος Α' ό πατήρ ύπήρξεν ώς ιδρυτής τοΰ Κράτους. 

Ό Γουλιέλμος είχε κατανοήσει έχ πείρας ώς ήγεμονόποιις, οτι ή έν 

(2) Παπαρ. Τάμ. 5ος, σ. 36. (8) Παπαρ. α. 37. 
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Πελοποννήσφ δυναστεία αύτοΰ διά νά έξασφαλισθή είχεν ανάγκην άμε-

σωτέρας προσεγγίσεως προς τό έλληνικόν στοιχείον, διά τοΰτο βλέπομεν 

αυτόν έκμανθάνοντα τήν έλληνικήν. Μετά δέ τόν θάνατον τών δύο πρώ

των συζυγών του, τών οποίων ή πρώτη ήτο θυγάτηρ Έλληνίδος μητρός, 

έ·χούσης πατέρα τόν κύριον τής Άδριανουπόλεως θεόδωρον Βρανάν, ήλθε 

τφ 1259 είς τρίτον γάμον προς τήν θυγατέρα τοΰ δεσπότου τής Ηπείρου 

Μιχαήλ Αγγέλου "Ανναν. 

'Αλλά παρά τήν έχ πολιτικού συμφέροντος φιλελληνικήν ταύτην πο

λιτείαν σθεναρώς έπεδίωξεν ό Γουλιέλμος τήν συμπλήρωσιν τής κατα

κτήσεως τής χώρας καί τήν έπέκτασιν τών κυριαρχικών αύτοΰ δικαιωμά

των έφ' ολοκλήρου τής Πελοποννήσου. 'Άν καί τίνα τών αρχοντικών γε

νών τής πόλεως άπέκλινον ενίοτε προς τους Λατίνους, οίοι ήσαν έπί Γοδε

φρέδου οί Δαιμονοϊωάνναι, άλλ' δ'μως τό φιλελεύθερον πνεΰμα τών Μο-

νεμβασιωτών και ή όχυρότης τών τειχών είχον καταστήσει δυνατήν τήν 

μέχρι τών ήμερων εκείνων διατήρησιν τής ανεξαρτησίας καί αυτονομίας 

τής πόλεως. Άλλ' ή καθυπόταξις τής αγέρωχου πόλεως ήτο επιτακτική 

ανάγκη διά τόν Γουλιέλμον, τό μέν διότι αΰτη θά έχρησίμευεν ώς όρμητή

ριον προς καθυπόταξιν τών δυσυποτάκτων Μανιατών, τό δέ καί προς έξυ-

π'ηρέτησιν τών συμφερόντων αυτής τής έν Βυζαντίφ λατινικής αυτοκρα

τορίας απαλλασσόμενης έκ τών κινδύνων, είς τους οποίους ένέβαλλον 

αυτήν οί Μονεμβασιώται, οϊτινες εξτιχολούθουν νά ύποστηρίζωσι τους 

αγώνας τής έν Νικαία ελληνικής αυτοκρατορίας, διά τών πλοίων τφν, 

τά οποία διέπλεον τό Αιγαίον πέλαγος υπερηφάνως. Άλλα τοιοΰτον ήτο 

τό φρόνημα καί τοιαΰτα τά εφόδια τής πόλεως, ώστε ήδυνήθη νά άντι

τάξη μαχράν καί κρατεράν άντίστασιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 

Πολ&ορχ£(Χ καΙ «αράδοβίς της ΛΙονεμβαοίαις 

"Οθεν ό Γουλιέλμος Β' άμα άναλαβών τήν αρχήν απεφάσισε νά κα

ταβάλη τό τελευταίον εκείνο τοϋ Έλληνισμοΰ όρμητήριον καί συμμαχή

σας χαί μετά τών Ενετών, παρ' ών έ'λαβε τέσσαρα πολεμικά πλοία, συγ

καλέσας δέ απαντάς τους υποτελείς, έν οίς καί τους δυνάστας τής Ευ

βοίας και τόν μέγαν Κύρην τών Αθηνών Γουΐδωνα συνεκρότησε δύναμιν 

μαρτυρούσαν τό μέγεθος τών πόρων αύτοΰ. Διότι, ό στρατός του άπετε

λείτο εκ τριών χιλιάδων ιπποτών χαί 8,000 ιππέων καί πολιορκητικών 
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μηχανών ίσχυρών. Ή πολιορκία δέ διήρκεσεν έπί τρία έ'τη 1246-1/ί-Ιο. 

Οί δέ Μονεμβασιώται απεδείχθησαν άξιοι τής αρχαίας των φήμης,^άλλά 

καί ή καρτερία Γουλιέλμου Β' ύπήρξεν επίσης θαυμαστή· Τό χρονικόν τοΰ 

Μωρέως περιγράφει τήν ανάγκην, είς ήν περιήλθον οί πολιορχουμενοι να 

παραδοθώσιν. 

«Εκείνοι τής Μονεμβασιάς ούκ είχον πώς νά ποισουν. 

Έφάγασι καί ποντικούς, ομοίως και γατιά. 

Τό τί νά φάν ούκ εϊχασι, μόνον ό είς τον άλλον. 

Καί ώς είδαν τήν στενοχωρίαν, τόν θάνατον εμπρός τους, 

βουλήν επήραν έν όμοΰ νά έχουν προσκυνήσει, 

συβίβασιν έζητησαν τοΰ πρίγκηπα Γουλιέλμου 

νά είναι πάντα μέ αυτόν, μέ τήν κληρονομίαν, 

έγγούσατοι, ελεύθεροι δλοι μέ τά εδικά τους, 

νά μή χρεωστούν είς δούλευσιν άνευ 'ς τά πλευστικά τους, 

έχοντες τήν ρώγαν τους καί τήν φιλοτιμίαν τους.» 

Έν άλλαις λέξεσιν οί Μονεμβασιώται καί αυτήν τήν έσχάτην ανάγ

κην περιελθόντες, δέν παρεδόθησαν άνευ δρων, άλλ' άπήτησαν νά μεί

νωσιν ασύδοτοι, ελεύθεροι πάσης υποχρεώσεως αυτοί τε καί τά κτήματα 

αυτών, νά μή ύπηρετώσιν ειμή κατά θάλασσαν καί έπί τών ιδίων το̂ ν 

πλοίων, λαμβάνοντες καί μισθόν. Ό δέ Γουλιέλμος έν τή συνέσει του πα

ρεδέχθη τάς προτάσεις ταύτας, υπέγραψε τά δι' αυτών απαιτούμενα προ

νόμια καί έπειτα παρέλαβε τάς κλείς του φρουρίου άπό τών αρχόντων τής 

πόλεως Μαμωνά, Μονογιάννη καί Σοφιανοΰ. Παρέμεινε δέ πιστός είς 

τόν λόγον του προσοικειωθείς διά δώρων καί τιμών τους άρχοντας δώσας 

και τιμάρια περί τά Βάτικα είς αυτούς, δι' επιεικείας δέ τόν λαόν. Εγκα

τέστησε δέ φραγκικήν φρουράν είς τό φρούριον καί επίσκοπος Λατίνος 

κατέλαβε τήν έπισκοπήν Μονεμβασίας. Τό παράδειγμα δέ τής Μονεμβα

σίας έμιμήθη καί ή πέριξ χώρα. Τά Βάτικα καί ακόμη καί οί Τσάκωνες 

ύπετάγησαν. 

«Καί ό πρίγκηπας ώς φρόνιμος όλους τους έχαιρέτα. Γλυκεία τους 

άπεδέχετο προς τήν ούσίαν τήν είχον». Καί δέν ήρκέσθη είς ταΰτα, άλλα 

άφ' ου διέλυσε τότε τόν στρατόν καί τόν στόλον καί διήλθε τόν χειμώνα 

τοΰ 1248-1249 έν Λακεδαιμόνια, Οπου ίδιαζότνως ήγάπα νά διατρίβη, 

έ'πειτα έκτισε τω 1249 τρία οχυρά φρούρια, τόν Μυζηθράν, τήν Μαΐναν 

καί τό Λεΰκτρον, περιζώσας οΰτω πανταχόθεν πάντας τους περιλειπομέ-

νους Σλάβους καί ίδίως τους άπό τών βυζαντιακών χρόνων γνωστούς Μ η 

λιγγούς τής Μάνης, οϊτινες ανυπότακτοι μέχρι τής εποχής εκείνης μεί

ναντες, έσυνθηκολόγησαν τότε καί διετέλεσαν μέν πάντοτε άφορολόγη-



ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.—Ύπό Π. Χ. ΔΟΤΚΑ 471 

τοι, ύπεχρεώθησαν όμως νά ύπηρετώσιν έν τφ στρατφ ώς ψιλοί στρατι

ώται, έφ' οίς δ'ροις καί κατά τους χρόνους τών Βυζαντίνων αυτοκρατό

ρων. Καί ή μέν Μαΐνη έκτίσθη παρά τό Ταίναρον, τό δέ Λεΰκτρον, δ'περ 

οί Φράγκοι έκάλουν ΒΟΕΠΕΟΚΤ. "Αμεσον δέ αποτέλεσμα ύπήρξεν ή 

άμεσος χαθυπόταξις τής Λακωνικής, ούτως ώστε πλέον ή εξουσία τοΰ 

Γουλιέλμου άνεγνωρίζετο χαθ' Ολον τόν Μωρέαν. Άλλ' όμως οί Μανιά-

ται έν τή άγόνφ χώρί^ των έκ διαλειμμάτων εξτιχολούθουν τήν έμπόλε

μον κατάστασιν, δι' ό βλέπομεν τόν καθολικόν έπίσκοπον τής Μάνης 

λαβόντα άδειαν τοΰ Πάπα νά διατρίβη έν Ίταλίςι, επειδή ή έμπόλεμιος 

χατάστασις έκώλυε τήν έν τή έδρα αύτοΰ διαμονήν. 

Ή τιγεμονία δέ τότε είχε φθάσει είς τό μεσουράνημα αυτής, οί δέ 

βαρώνοι είχον κτίσει καί αυτοί κάστρα χαθ' δ'λην τήν χώραν, έκ τών 

οποίων έλάμβανον καί τήν προσωνυμίαν καί έζων «τόν ώραιότατον τών 

βίων, τόν δυνατόν είς άνθρωπον». Ή δέ αυλή τοΰ ήγεμόνος έν τή πόλει 

Αακεδαιμονίΐ!}:, ήν οί Φράγκοι, ώς εϊπομεν, έκάλουν ΒΑ 0Ε.ΕΜΟΝΙΕ, 

έν ή τότε επίσκοπος "Αγγλος καλούμενος Γουλιέλμος ό έκ ΡΑΥΕΚ-

8ΗΑΜ, εθεωρείτο ώς ή αρίστη σχολή ίπποτισμοΰ έν τή Ανατολή χαι 

«λαμπρότερα αυλή μεγάλου βασιλέως». Οί γόνοι δέ τών μεγάλων υποτε

λών τοΰ Γουλιέλμου καί τών άλλων Φράγκων δυναστών ήρχοντο είς τήν 

αύλήν του δπως διδαχθώσι τόν πόλεμον καί τήν περί τό φέρεσθαι εύπρέ-

πειαν. Πολύτιμοι δέ ξένοι τοΰ Γουλιέλμου υπήρξαν ό Μάρκος Β' ό Σα

νούδος, ό έπειτα δούξ τής Νάξου καί ό Μάρκος Σανούδος, ό πρεσβύτερος, 

καί ό δούξ τής Βουργουνδίας Ουγων. Ουδέποτε δέ άπό τών ημερών τής 

αρχαίας Σπάρτης εΐχον έμφανισθή παρά τάς ό'χθας τοΰ Ευρώτα τοιοΰτοι 

λαμπροί πολεμισταί. 

ΟερΙ ]1Ιονεμ.@<χβ£%ς 

Ενταύθα νομίζομεν έπίκαιρον νά γράψωμεν συνοπτικώς περί τής 

ίστορίας τής πόλεως Μονεμβασίας, ήτις τοσοΰτον έδοξάσθη, άφ' ής ίδρύ

θη αΰτη μέχρι τής απελευθερώσεως τοΰ "Εθνους καθ' δ'λα τά στάδια τών 

αγώνων αύτοΰ προς διάσωσιν τής Ελευθερίας του, καθ' ους πρωτηγω-

νίστησεν ή Μονεμβασία. 

Ό χρόνος τής οίκήσεως τής Μονεμβασίας δέν είναι ακριβώς γνω

στός, οί δέ κάτοικοι προήλθον έχ τής αρχαίας πόλεως Επιδαύρου Αιμη-

ράς κειμένης βορειότερον κατά 4 μίλια, ή δέ Μονεμβασία ήτο παρά τοίς 

άρχαίοις γνωστή ώς έπιθαλάσσιος βράχος ύπό τό ό'νομα Μινώα, διότι δέ 

οί κάτοικοι τής Επιδαύρου Λιμηράς μετώκησαν είς Μονεμβασίαν διά 

τοΰτο αύτη ονομάζεται Παλαιά Μονεμβασία άντι Παλαιά Επίδαυρος 

Λιμηρά. 
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Ώνομάσθη δέ Μονεμβασία ή νέα πόλις, διότι είχε μίαν έμβασίαν, μιαν 

εϊσοΒον, καθ' όσον αΰτη είναι έκτισμένη έπί μικράς νήσου, ήτις απέχει 

τής ξηράς περί τά τετρακόσια μέτρα καί συνδέεται μετ' εκείνης δια μα

κράς άλυσσοειδοΟς γέφυρας, δι' ής χαί μόνης εισέρχεται τις είς την Μο

νεμβασίαν. Ή νήσος αΰτη έ'χει περιφέρειαν μέν ενός μιλίου περίπου, σχή

μα δέ άπιδίου, ούτινος τήν ούράν παριστι^ ή γέφυρα· είναι δέ πετρώδης 

καί ξηρά και στερείται παντελώς ύδατος, ή δέ περί αυτήν θάλασσα είναι 

άβαθης καί άλίμενος. Έ ν αντιθέσει προς τήν άρχαίαν Έπίδαυρον Λιμη

ράν, ήτις ώνομάσθη κατά Στράβωνα Λιμηρά άντι Λιμενηρά, ήτοι εύ-

λίμενος· άν καί άλλοι ούχι άπιθάνως παράγουσιν έκ τοΰ λιμός-πείνα, διά 

τό άγονον αυτής. Έ ν μέσφ δέ τής νήσου ταύτης ύψοΰται βράχος άπορ-

ρώξ καί άποτομώτατος είς μέγα ΰψος, αί δέ πλευραί είς δλην τήν περι

φέρειαν αυτής είναι καί κάθετοι σχεδόν καί απροσπέλαστοι, μόνον δέ προς 

τήν άνατολικήν πλευράν, καθ' ήν άπό τοΰ βράχου μέχρι τής θαλάσσης 

υπάρχει ή μεγαλύτερα άπόστασις χαί δπου μετά ταΰτα έκτίσθη ή πόλις, 

τό ύψος έλαττοΰται κάπως καί άπ' εκεί γίνεται δι' όδοΰ έλικοειδοΰς άνά-

βασις προς τήν άκρόπολιν. 

Αναφαίνεται δέ ή Μονεμβασία είς τόν ιστορικόν ορίζοντα έκκλησια-

στικώς περί τά τέλη τοΰ 6ου αιώνος έπί τοΰ αύτοκράτορος Μαυρικίου, 

χωρισθείσα τότε άπό τής Μητροπόλεως Κορίνθου, ύπό τήν όποίαν μετά 

πολλών άλλων διετέλει καί προβιβασθείσα είς Μητρόπολιν άνεξάρτητον, 

ταχθείσα δέ 34η κατά τήν τάξιν έδρα. Ταΰτα δέ «διά τάς άρετάς τών 

πολιτών καί τάς χάριτας τοΰ άστεως»· Τοΰτο δέ ήτο τό πρώτον δείγμα 

εύνοίας τών Βυζαντίνων αυτοκρατόρων προς τήν Μονεμβασίαν. "Εκτοτε 

δέ χαί ό αυτοκράτωρ Αλέξιος Κομνηνός καί άλλοι τών κατά καιρούς 

αυτοκρατόρων έβεβαίωσαν τά προνόμια τής Μονεμβασίας καί άνεβίβα

σαν μάλιστα ταύτα. Τ φ δέ έ'τει 1292 μ. Χ. ό αυτοκράτωρ Ανδρόνικος ό 

περσβύτερος έπί Μητροπολίτου Μονεμβασίας Νικολάου, ανδρός θεοσε-

βοϋς καί ενάρετου καί σοφοΰ έξέΒοτο χρυσόβουλλον λόγου ήτοι αύτο-

κρατορικόν διάταγμα, δι' ου άνεβίβασε τόν μητροπολιτικό ν θρόνον τής 

Μονεμβασίας άπό τής 34ης θέσεως είς τήν ΙΟην, έπεξέτεινε δέ τήν πε

ριοχήν τής δικαιοδοσίας αύτοΰ ώστε πλην τών επισκοπών Κυνουρίας, 

"Ελους, Μαΐνης, Ρέοντος καί Ζεμένου, αϊτινες άπό παλαιοτέρων χρόνων 

ύπτιγοντο εις αυτόν, προσετέθησαν είς αυτήν καί ή τής Μεθώνης, Κο

ρώνης καί Άνδρούσης. Ούτω δέ τό έκκλησιαστικόν κράτος του, χαί ήτο 

τώ ό'ντι κράτος, διότι ήδύνατο προσλαμβάνων δυο έ'τι τών κατά τήν περι

φέρειαν του επισκόπων νά χειροτονή χαί καθαιρεί όποιους άν ήθελεν επι

σκόπους, περιελάμβανε τους νομούς τής σήμερον Λακωνίας, Μεσσηνίας 
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χαί τήν έπαρχίαν Κυνουρίας τοΰ νομοΰ Αρκαδίας. Καί μέχρι τοΰ τέλους 

τοϋ 16ου αίώνος ή μεσοΰντος τοΰ 17ου διετήρησεν ή Μονεμβασία τήν έκ-

κλησιαστικήν ταύτην ύπεροχήν. Τού Χρυσοβούλλου δέ τούτου δημοσιεύο-

μεν άντίγραφον. Οπως τοΰτο άντέγραψεν έχ τών είς χείρας του ευρισκο

μένων τριών αντιγράφων ό κ. Κ. Παπαμιχαλόπουλος είς τήν ίστορικήν 

Γ-ραγματείαν του περί πολιορκίας καί αλώσεως τής Μονεμβασίας ύπό 

τών Ελλήνων τοΰ 1821. 

Έ ν αύτώ δέ τφ Χρυσοβούλλφ έκτίθενταιέν έκτάσει οί λόγοι τής εύ-

ποιας τοΰ αύτοκράτορος, ήτοι αί άρεταί τής θέσεως τής πόλεως καί τών 

πολιτών καί τοϋ Μητροπολίτου αί πολλαΧ καί μεγάλαι. Είς τόν Μητρο-

πολίτην δέ πλην τών άλλων προνομίων εδόθη καί ή άδεια δ'ταν γράφη 

είς τους ύπ' αυτόν επισκόπους καί προς πάσαν τήν έπαρχίαν άντι πάσης 

άλλης διασαφηνίσεως ϊνα υπογραφή Ένδικτιώνα, τό οποίον ήτο τεκμή

ριον μεγάλης ισχύος, διότι μόνον οί αυτοκράτορες ή άλλοι ηγεμόνες έκα

μνον χρήσιν τοιαύτης ύποσημειώσεως. 

Επίσης δέ δημοσιεύομεν κατωτέρω χαί έ'τερον χρυσόβολλον λόγον 

τού Ανδρόνικου Γ'., ή νέου, δ'στις ήτο διάδοχος τοϋ προρρηθέντος Ανδρό

νικου τοΰ πρεσβυτέρου, διά τοΰ οποίου προς τοίς άπονεμηθείσιν ύπο τοΰ 

πρεσβυτέρου απονέμονται έ'τι πλείονα προνόμια τοίς Μονεμβασιώταις. 

Τόν χρυσόβουλλον δέ τοΰτον λόγον παραλαμβάνομεν έκ τοΰ χρονικοΰ τοΰ 

Γεωργ. Φραντζή τοΰ ιστοριογράφου, όστις γενόμενος υπουργός τοϋ τελευ

ταίου αύτοκράτορος Κωνσταντίνου, χρηματίσας καί ώς πρεσβευτής αύ

τοϋ καί άλλως ύπ' αυτόν ύπηρετήσας, έ'γραψεν ίστορίαν 

τής Κωνσταντινουπόλεως άπό τοΰ έτους 1195 μέχρι τής 

αλώσεως αυτής ύπό τών Τούρκων, τής οποίος έγένετο αυτόπτης 

μάρτυς, καί τών μετά τήν άλωσιν μέχρι τοΰ 1488 καί τό σύγγραμμα 

του τοΰτο επιγράφει «Χρονικόν Γ. Φρατζή». Τόν Χρυσόβουλλον δέ τοΰτον 

λόγον καταχωρίζων έν τφ χρονικφ του ό Φρατζής συνοδεύει δια τών 

εξής: Πάντα τά ϊχνη τού πάππου επακολουθών καί βεβαιώνων ό βασι

λεύς καί αυτοκράτωρ ό νέος Ανδρόνικος, τό κάτωθεν χρυσόβουλλον τή 

αυτή πολιτεία έχαρίσατο, άνανεώνων καί βεβαιώνων τα πάλαια και έχ 

νέου καυτός τούτοις χαί τή αγία Έκκλησίςι έφιλοδώρησε. Καί ταΰτα 

πάντα μέν έγώ έν σεκρίτφ τω βασιλικφ είδον καί πολλάκις άνέγνωσα. 

Τό δέ παρόν Χρυσόβουλλον είς χείρας μοι μετά τήν αίχμαλωσίαν έ'τυχον 

έ'χειν. Τανΰν δέ ώς προείπρν, καλώς μοι έφάνη έν τώ ήμετέρφ βιβλίφ 

χαΧ ταΰτα εύρίσκεσθαι, ϊνα τάς ευεργεσίας γνγνώσκωμεν, άς οί Μονεμ-

β«σιώτα} ί-ίχον παρά τών βασιλέων διά τάς :̂ αλ<?>;αγαθίας καί άρετά; 
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αυτών, ϊνα ούκ είς λήθην διά τών χρόνων γεννήσωνται, όπως και βι ακρο-

αταί καί έ'τεροι μιμηταί καί ζηλωταί καλών έργων έσωνται». 

Ό Γεώργιος Φρατζής καττιγετο έκ Μονεμβασίας χαι έγεννήθη τφ 

1401. (Χέρτσβεργ Τ. Βος σ. 605). 

ΑΝΔΡΌΝΙΚΟΣ 

ΕΝ ΧΡΙ2ΤΏ ΤΏ ΘΕΩ Π ΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΑΥΫΌΚΡΑΤΒΡ 

ΤΩΙΝ ΡΩΜΑΙΩΝ 

ΚΟΜΝΗΝΟΣ Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

«Καν εΐ μήπω πρότερον εφιθη πλείστα δή παραπλήσια γενέσθαι βασιλεΰσί τε άλ

λοις καΐ οΰχ ήττον ήμίν καΐ νομκτ&ήναι τοΰ λοιποΰ γίννεσ·θ-οα, ίσως άν ίσως καΐ ή νΰν 

αίττη παροΰσα ν,αχ προτιθέμενη τχ) 6ασιλεί(3ΐ μου πρα|ις, έφεδρε τόν τοιούτου καλοΰ 

τύπου αιμέλει· καΐ έψ έαυττί κΈκίνηκεν αν ή μάλλον έρεϊν, ίι' έαυτήν έκοάνισε πάντως 

αρχήν ο&ιω λαβόντα καλλίστην, προς τόν έξης έπειτα χρόνον, ενεργή δείκνυσθαι· οΰ

τω πολύ πάντοτε έχει τό πείΐ̂ ον αΰτη καΐ καταναγκάζον εύλογον· τό γάρ δή κοαά τήν 

Πελοπόννησον περιώνυιμον άστυ Μονεμβασίας, εστι μέν ώς άληι&ως τών κατ' αυτήν 

δή ταύτην μακρφ προέχον καΐ τά πρώτα δή σαφώς απάντων φερόμενον ώς μηδένα 

μηδενι τών ταύτη γε άλλων, λείπεσ#αι λόγον, ώστε και παραβάλλειν έξείναι, εστι 

δ' αρα καΐ τών όίλλων δ}Λη πάντων πάντη καλλίστων, έπιδήλως έναρί-θιμιον· καΐ μή 

πολλών λείπεοΦαι ξυγχωροΰν νέον μέν επιεικώς όνομα καΐ κλέος· «αϊ ού πόρρωι9εν 

τών όπισθεν χρόνων ήκον, μυρίας δέ βμως καΐ παμμήκους τής ευφημίας και πανταχοϋ 

.τομπεϋον, ώς εϊ τι και όίλλο τών επιφανών και περιδόξων άκούειν οδτε έπΙ μόνως τη; 

βασιλικής ηγεμονίας καΐ ημετέρας, άλλα καΐ σχεδόν τής αλλότριας άπάσης· κοΙ γάρ 

6ή τά τε' άλλα κοσμεί τό ασττυ καΐ θέσεως ευκαιρία και προς άσφάλειαν έρυμνότης· 

καΐ πλήθος μάλιστα οίκητόρων καΐ πολυολιβία· καΐ πολυτεΐας ευγένεια· καΐ τεχνών 

ίΐσκησεις· και άγορας δαιίη'λλεια απάντων πάσα· εύεμπορώτατόν τε Α δή τι καΐ άλλο 

μάλιστα προς άπαντα πλουν καΐ •θαλάσσης έίπαντα μέρη, ^έαεως ευ έχον καΐ τοίνιιν 

πολύ τό τών οίκούντων ένταΰθά ίκανόπλοον καΐ θαλαττουργόν ρωμαλαιότης καΐ φρό

νημα δραστικόν τε καΐ εμπρα·»τον· «αΙ τό κάλλιστον τών δλλων μάλιοτα, ή .προς τήν 

βασιλείαν μου ενεργός τε καΐ ατρεπτος παντάπασιν εΐίνοια· καΐ ή προς τό γένος ανα

φορά τε ύπακοτι. πάντων άνάλωτοε Χαιοών τε καΐ ποαγμάτων εϊτε καΐ άλλως εχόν

των έν πολλοίς ηδη των προλσ]βοντων χρονών, τήν πεϊραν δοϋοα· καΐ τό πιστόν καθά-

παΙ, άσειστον έγγυωμένη. ΚαΙ τά μέν τοϋ άστεως ώς έν ολίγοις, ούτω· φεύγονιι τφ 

λόγω αηκος- ευλανγάνει 6έ τι καΐ τοΰτο νϋν εϊναι θαυιιιάσιον οίον· δτι τή κατ' αύτδ 

πα^ως αγιω^άτη ^κκληοίς., ποιμήν άρτίως πάντ' άριστος· ̂ ολύΓ το5 «ατά Θεόν έκ 

νέου πάνυ τε και ές γήρας ήδη βα-θύ τοΰτο νΰν ήδη καμάτου έγκαρτερήσας καΐ κατα-

κεκοσμημένος εις άκρον τής μονήρους αυτής βιοτής- άτρέπτως εΙς τοσούτο τη- έξ αρ

χής εντάσεως καΐ παντάπασιν άνειδότως, ό',ς περ εϊ τις νέος φεριιώς Α^οιτο καί ,ιή 

παρατοσουτο προκόη|.ας τε καΐ προκνυκώς· καΐ μήν πλείστον δσον ύπό της οΒτω γοο-

νίου και πολυετούς «αΐ βιαίου σφόδρα κατά τόν θείον λόγον βιώσεως καΐ σωματικής 

δαπανησεως καΐ προσΐαλαιπωρίας άπάσης εύηθληκώς καΐ σφόδρα έκτετηγιι^νοσ οΰ 

τφ γηρ? μάλλον ή τοίς γε τοιούτοις πόνοις &τι θαυμαστός έμιιένει καΐ διακαοτεοεί 

τήν έξ άρχης άκλινή^γνωμην· ̂ αΐ δς περ νΰν μάλλον έπειγόμενος καΐ σπουδαίοι δή

λος έστιν ώλλ ουχ ως δν ήδη τοσούτο προλαβών· καΐ καταστάς ήδη πως άσίφαλών 

έν λιμένι καΐ γήρας άμέλει καΐ τής περί τ' αγαθόν τοσαύτης ε|εως· καΐ σφόδρα 'ι'^ 
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σμφοϊν τοΰ*τε πανσέμνου τοΰδε γήρως ώς είρηται, καΐ τήν τοσούτων καμάιτων καΐ 

ασκητικών Ιδρωτών τό οώμα κατακαμπτόμενος, ούκ 6πει-θ' δμως κάμπτεται τήν καλ

λίστην ταύτην γνώμην ουδέ χαλ^. κατά βραχύ και τόν τόνον ούκ ένόίδωοιν ούύέ νικα-

ται το φρόνημα, άλλα τό μέν σώμα, ήΐτηται ήδη· καΐ ήττον δίδωσί τε και τρέπεται· 

έπι τοσούτων τών προλαβόντων καΐ πόνων καΐ χρόνων ό λογισμός δέ αήττητος, κό

ρον ούκ εχειν ούδέπω τών κοΛών άξιοι· οΙα δή έπΙ πάντων γίγνεται και μόνον τόν έπΙ 

τούτοις ερον άδαπάνητάν τε καΐ παντάπασιν άκάματόν τε καί άνεπίστροφον, οίεται 

δεϊν είναι· ταϋτ' άρα καί τοσαύτην καί έπί τοσούτοις ήδη τοις έτεσι ουλλεξάμενοί 

τήν .τΎευματικήν ώς έφην κατάστασιν καί .προειληφώς ούτω πάνυ τοι πόρρω καί γ.α· 

ταπεράνας εΰ μάλα τελεσιουργόν τοΰ βίου τήν πρόθεσιν ασφαλώς τε καί γενικώς, ώς 

καί τοΰ βίου τοϋδε καί τής υψηλής ταύτη οί παιδείαις παράδειγμα καί τύπος έμψυχος 

χρωμένων νϋν είναι δή καί χθες καί πρό τρίτης, καί αυτός άεί παρασκευάζεται, καί 

.τεριπολείν, ώς άληιθώς δέ καί είναι καί τοις πολλοίς ύπειλήφΒαι, ούκ άγαπ^ τοϋ λοι

πού· ό δέ, διά παντός έν τοίς αύτοϊς έχει· καί ώσπερ ού πλείοις μέν ουν τών εισαγωγή 

έοικεν ώσπερ άγωνιζομένφ καί δεδιότι καί πρΰδραμεϊν σπουδό.ζοντι· καταγυμναζόμενος 

τόν άπαντα χρόνον καί «ατατρύχον άπεραντακάμνον τό σώμα πόνοις άνενδότοις, άσι-

τίαις τε καί άγρυπνίιαις τε καί στάοεοι συντόνοις καί τήν τών είθισμένων καί καλλί

στων αγώνων ού καί νομίμων μάλλον δέ καί πλεϊν ή τέως νομίζεται τοις καλώς ήρ-

γμένοις καί περί τόν πνευματικόν δρόμον άκμάζουσιν, αυτός έ'τι πω καί νΰν, έπί το-

σούτακν τών ετών κοιτατηκόμενος. Καί μήν καί τ' άλλα κατά τό ήθος άπαντα τοΰ θαυ

μάσιου τοΰδε ποψ,ένος, αναλογεί τε καί συμβαίνει προς ταϋτά τε καί προς άλληλα· 

οίον ή τής αγάπης προς απαντάς ^λενθεριότης· τό άόργητον θαυμάσιον οίον τό φί-

λαυτον ή της ψυχής γαλήνη τό μήτε λογισμοίς μήιτε λόγοις, μήτί' οϊεσίθοα μήτε λέγειν 

ίίερί ότοιοΰν φλαΰρον ουδέν άλλα περί πάντων και βούλεσθαι καί δοκείν, καί λέγειν 

πάντ' αγαθά· έκ τών οϊκοι {Ηισαυρών ώς εοικε τό πιστόν έχοντα καί τ' άλλ' όμοΰ κα

θόλου συνελείν άπαντα· ών μεγίστης όντως έκπλησίαβ καί πολυ^ρέΙμμωνος άρχιερεϊ 

-/.οχ ποιμένι δεί, καί έστιν έργωδέστερον όμοϋ καί σφόδρα σπάνιον, ένί ξυλλαχείν ώσ

περ έπ' αύτφ δή προδήλως, περί οΰ νΰν ό λόγος εστί· καί μηκύνειν ώς εοικε ού δεί 

περαιτέρω πλην δπερ άνοϊθεν ό λόγος ξυνεωράμενος άπεφήνατο, τοσούτο δή τά τε τοΰ 

«νδρός κατά Θεόν εύδοκιμήματα καί τό τής πολιτείας καί τοΰ βίου περιφανές, καί 

ύπερηρμένον καί σχεδόν άπαράμιλλον καί τοΰ γε τής ύπ' αυτόν εκκλησίας άστεως αύ

θις τά προσόντα πανιτοΐα καλά, ώστε καν μόνα δήτ' ϊσως κτήσαι ταΰτα τήν βασιλείαν 

μου προς τό μεταποιήσαι καί προβιδάσαι, τήν τοιαύτην ύπ' αυτόν άγιωτάτην έκκλη

σίαν, εις κρείττω τινά καί ύψηλοτέραν κατάοτιασιν καΐ άξίαν καί βα'θμόν ύπερκείμε-

νον. Κάν εί μήπω πρότερον, ώς είρηται, τοιαΰτα παραπλήσια καί γεγένητο "/αί νενό-

μιστο γίγνεσθαι· καί ταύΐ' ϊσως ώσπερ εφην, ίκανώς αν εΙχεν άφορμήν τε δούναι, καΐ 

ύποφήναι τόν έν τούτοις τύπον καί νόμον δ δήτα καί παραπλήσια άττα ίσως έ'τερα 

πρότερον ώς έοικε καί εϊργασται καί τήν έν τούτοις αρχήν δέδωκεν έπεί δέ δ τε περί 

τούτων βασίλειος νόμος προλαβών ώς έφην έπαίρειν καί δίδωσι καΐ αυτά δή ταϋθ-' 

άπερ είρηται σφόδρα κινεί, σύν Θεφ δ' ειρήσθω καί τό τής ημετέρας βασιλείας φιλό-

καλον, τό πλείστον έν τούτφ μάλιστα συναίρεται καί ή περί τά κάλλιστα καί θεοφιλί] 

τών έ'ργων χάριτι τοϋ Θεοϋ καί προμήθ·εια ταύτης, συνιδείν τά δέοντα καί βουλεΰσαι 

καί .προθυμίςι τε καί σπουδή μάλα ενεργός έκτελέσαι τε καί περάνοα· έκ πάντων άρα 

τούίτων τό καινίσαι τι προς τό κρείττον καί προβιβάσαι τά τής τοιαύτης άγιωτάτης 

εκκλησίας Μονεμβασίας, έδοκιμάσθη τή βασιλεία μου· καί τοίνυν φθάνει μέν ήδη πρό

τερον προθεσπίσασα κοιί βαθμόν τινά τών υψηλότερων έχει ταύτην δή τών άγιωτάτων 

μητρόπολιν καί τόπον τινά εκκλησίας ετέρας καί τάξιν προεσβεσμένης καί ώσπερεί 

παρελθούσης. Ού μήν άλλα καί μεγίστης ενορίας έξαρχίαν τε καί έπισκοπάς, αναλό

γως δίαταξαμένης καί προσηκόντως· έπεί δέ αυτά δή ταΰτα καί χρυσοβούλλφ βεβαιώ-
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•Οήνοι καί τό πιστόν λέβείν καί άτρεπταν έξητήσατο δ ανωτέρω είρημενος ιερωτ , 

τής τοιαύτης εκκλησίας άγιωΐάτης άρχιερεύς, έτοίμως τε ή βασιλεία μου και τα τ 

αύτης αιτήσεως προσεδέξατο καί προς πέρας άγαγείν ηύδόκησε. Και τοινυν^ τον -

ρόντ« χρυσόβουλλον Λόγον αυτής απολύει· δι' οΰ και βούλεται σύν Θεφ και ευΟοκει 

καί θεσπίζει, τόν τε ώς εϊρηται νϋν προϊστάμενον αρχιερατικής της τοιαύτης αγιωτα-

της μητροπόλεως Μονεμβασίας καί τους καθεξής τόν αυτής διαδεξαμενους θρον.«τ, 

έπαπολαύειν τής ανηκούσης τφ τοϋ Σίδης θρόνφ τιμής έν άπασι καθεδραις τε δηλαδή 

καοελεύσεσί τε καί «τάσεσι· γραφαίς τε δλαις τοίς έθίμοις εργοις αρχιερατικοί; και 

λειτουργήμασιν άπασιν. "Εξαρχόν τε καί είναι καί λέγεσθαι τον τής τοιαύτης αγιω-

τάτης εκκλησίας έκκλησιαστικώς προϊστάμενον καί πάσης δή τής Πελοποννήσου, καί 

τής έντεΰθεν τιμής προσαπολαύοντα· ή δή καί τοίς άλλοις είθισται τών ίερωτάτων 

αρχιερέων τοίς ήξιωμένοις δυαφάρων έξαρχεύειν -θεμάτων τε κ«ί χωρών. Ωσαύτως 

δέ ,ιρός τοίς άλλοις καί τοΰτο θεσπίζει καί παρακελεύεται, πάντας δηλαδή τους ύπ' 

αυτόν επισκόπους έν τε φήμαις καί γραφαϊς, Παναγιώίτατον προσαγορεύειν καί όνο-

μάζεσθαι. Αυτόν δέ πάλιν έν τοίς σημειώμιασι καί γράμμαοιν Ίνδικτιώνα έμφαίνειν 

πρό: αυτούς καί προς πάσαν τήν αύτοΰ έπαρχίαν άνθ' ετέρας ύποσημάνσεως. Έπεί δέ 

έφθασαν προστεθήναι πρότερον τή τοιαύτη άγιωτάτη μητροπόλει καί έπισκοπαί αύται 

ή τής Κυνουρίας, ή τοΰ "Ελους, ή τής Μαΐνης, ή τοΰ Ρέοντος κ«ί ή τοϋ Ζεμένου, 

προσβεβαιοί μέν προηγοιίμένως καί προσεδράζει ταύτας αύτφ καί διά τοϋ παρόντος 

χρυσόβουλου Λ Ο Γ Ο Υ αυτής ή βασιλεία μου; και θεσπίζει καΐ διατάττεται εΙς τό εξής 

ύπ' αυτήν είναι καθώς ευρίσκονται μέχρι καί εξ τό νΰν. "Ετι μέν δι' αύτοΰ δή τούτου 

τό φιλότιμον προσεπαύξουσά τε ταύτη καί προσεπιτείνουσα ύπ' αυτήν είναι καί έτερος 

έπισκόπάς ταύτας· ήγουν, τήν τής Κορώνης, τήν τής Μεθώνης καί τήν της Άνδρούτ 

σης, καί ήποκείαθ-αι όμοίως καί ταύτας τή αυτή άγιωτάτιι έκκλησίςιι τής Μονεμβασίας, 

ώς καί τάς άλλας, ώς άρα Μητροπόλει αυτών, καί δέχεσθαι ώς αρχιερείς έαικιών, 

οί)ς δν δ έν τή είρημένη άγιωτάτη Μητροπόλει ευρισκόμενος άρχιερεύς χειροτονήσαι 

δκχκρίνοι καί έγκαταστήσαι έπ' αύταΐς. Ή δέ τής επαρχίας ταύτης περίοδος^ ώς έν. 

τύπφ περιγραφικφ έχει ούτω: Πρώτον μέν ουν "Επίδαυρος αρχαία, ή καλουμ,ένη Λι

μηρά· μετά δέ ταύτην έπί έώαν προϊόντι, ό Ζάραξ· προελθόντι δέ άΛό Ζάρακος παρά 

τήν θάλατταν, πόλισμα τι ή Κυπαρισσία, είτα ναός τοΰ αγίου Λεωνίδου· μετά δέ τό 

τοΰ αγίου θείον τέμενος, τό καλούμενον "Αστρος· έπαναβάντι δέ κώμη ή καλούμενη 

Κωνστάντζα· μετά δέ ταύτην απέρχεται είς έτέραν κώμην λεγόμενα Ζήτζινα· είτα ίίς 

ναόν τών άγιων Αναργύρων έπειτα εΙς τάς άλως τάς αρχαίας καΐ εΙς τό Ξηρόν φρέ

αρ· μεθ' δν κατέρχεται είς ναόν τοΰ αγίου Ευθυμίου· ένίθ' ούτως εΙς τήν σεβασμίαν 

μονήν τήν εΙς δνομα τιμωμένην τοϋ αγίου Γεωργίου, καί έπιχεκλημένην τοϋ Λυκαβού-

νου· άπό δέ ταύτης τής σεβασίμίας μονής διέρχεται δια τοΰ πεδίου καΐ κατάγεται εΙς 

τήν απέναντι θείαν μονήν τής ΰπεραγίας Θεοτόκου, τήν εΙς δνομα τιμωμένην καί αυ

τήν τής 'Ελεούσης, ούσαν πλησίον τής κώμης τοΰ Άρκασά· είτα απέρχεται είς έτέραν 

κώμην δνομαζομένην προς τοίς ποσΐ τοΰ δρους Ταϊ5γέτου· έντεΰθεν 

ανέρχεται εΙς τήν τούτου κορχ^φήν, ένθα ήν καί εύκτήριον τοΰ προφήτου Ήλιου, έπι-

κεκλημένου Πενταδάίκτυλον καί πάλιν κατέρχεται κατά δεξιόν εΙς! εύκτήριον έτερον 

τοϋ αύτοΟ προιρήτου 'Ηλιοΰ, δ επίκειται προς τφ τέλει τής κοιλάδος καί φάραγγός τί

νος σκληράς καί δύσβατου, έν φ καί Βδωρ ρεί- μετά τό είρημένον εύκτήριον αύθις κατά 

δεξιόν μέρος τφ καταβαίνοντί είσί ταϋτα τά λεχθησόμενα χωρία τε καί παλίσματα: 

Δυρράχιον, πόλις αρχαία ούτω καλούμενη· μετά δέ ταύτην κίττέρχεται εΙς χήν σωρόν 

τής ονομαζόμενης Γραός· είτα διέρχεται τής βασιλικής όδοΰ, καί καταντ$ εΙς τους 

Χοιοολάκκους· έπειτα ανέρχεται εΙς τήν Βουλ-κάνου, καί διέρχεται εΙς τό βουνόν τήν 

λεγομένην Ό π ή ν είθ' οΰτως εΙς τό δρος τό "Ορθιον, καί κατέρχεται εΙς τήν Πύλον. 

τόν καλούμενον Άβαρίνον, έν φ καί λιμήν μέγας. Πάντα ταΰτα καί δσα οΐ είρημένοι 
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τόποι προς τά νόίτια μέρη περικυκλοΰσι καί διορίζουσιν, αυτός έστιν, ώς εϊρηται, δ τής 

Επαρχίας περιοδικός τύπος, ώς έν συνόψει, τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Μονεμβα

σίας, άνευ τών δύο επισκοπών Κυνουρίας καί τής Ζεμενάς. Πλην εί καί άρτίως ευρί

σκονται τίνες τών είρημένων άγιωτάτων επισκοπών είς τό μέρος τών Λατίνων, άλλ' 

ούν καί νΰν καί όπηνίκα Θεός εύδοκήσειν έπανελθεΐν καί άνασωθηναι αύθις ταύτας 

είς τά μέρος τής βασιλείας, ύπό τήν τοιαύτην έσονται άγιωτάτην Μητρόπολιν Μονεμ

βασίας, έπ' αδείας τε εξει μετά τοϋ ανήκοντος άρχιερεϋσι δικαίου ό ταύτης δή προϊ

στάμενος χειροτονεί επισκόπους έν αύταίς ώς καί έν ταϊς δηλωθείσαις έτέ̂ αις έπισκο-

παίς. Ούτω γάρ δή περί τούτων καί δεδοκίμακεν ή βασιλεία μου, καί διά τής δεδο

μένης αύτφ χάριτι τοϋ Χριστού περί τών τοιούτων έννομου καί θείας δντως αδείας τε 

καί εξουσίας παρεκελεύσατο, προηγουμένως μέν δηλαδή, ώς εϊρηται, τόν τόπον δχειν 

τής προεσίβεσμένης καί πρό χρόνων άπολομένης εκκλησίας τής Σίδης τόν ταύτης δή 

τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Μονεμβασίας, άρχιερατικώς προϊστάμενον, καί τής τφ 

τοιούτφ θρόνφ ανηκούσης, ώς δεδήλωται, πάντη τε καί πάσης καί διά πάντων άπο-

λαύειν τιμής, ετι γε μήν καί έξαρχεύειν άπάσης τής Πελοποννήσου, ή άρα δή καί 

τοΰτο δεδήλωται· προς δ' αρα τούτφ καί ύπ' αυτόν έχειν καί τάς ανωτέρω διαλειφθεί-

σας έπισκοπάς, ας τε δηλαδή πρότερον ύποτεταγμένας είχε καί ας έν έπιΑοίποις προσ-

εκύρωσεν ή βασιλεία μου 3«ιί καιτ' όνομα πασαι δεδήλωνται. Είς γάρ δή τήν περί τού

των άπάνταχν βεβαίωσιν, άσφάλειαν τε καί διανομήν άτρεπτον, ώστε διά παντός άμε-

τατρέπτως οΰτως στέργειν καί μή κατά βραχύ μετατραπήναι καί μεταβολήν τίνα ούν 

έπ' αυτούς συμβήναι, καί δ παρών Χρυσόβουλλος ΛΟΓΟΣ τής βασιλείας μου ύπεδρα-

βεύθη. καί έκεχορηγήθη τφ νϋν ίερωτάτφ Μητροπολίτη τής τοιαύτης άγιωτάτης εκ

κλησίας Μονεμβασίας, ύπερτίμφ καί 'Εξάρχφ πάσης Π ελοποννήσου καί τόν τόπον 

έχοντι. τοΰ Σίδης, άλλα δή καί τοίς μετ' αυτόν διαδέξομένοις τόν αυτόν θρόνον απο

λυθείς κατά μήνα Ίούνιον τής ένιστσμένης Ίνδικτιώνος τοΰ έξακισχιλιοστοΰ όκτα-

κοσιοστοΰ έπους (ήτοι 1292), έν φ καί τό ήμέτερον εύσείβές καί θεοπρόβλητον ύπεση-

μήνατο Κράτος. 

ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΟΝΕ,ΜΒΑΣΙΩΤΑΣ 

ΑΝΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

'ΕπείοΙ Μνομβασιώται οί τε άπό τής θεοσώστου πόλεως Μνεμβασίας καί άπό τών 

Πηγών ευρισκόμενοι καί κατοικοϋντες άρτίως εϊς τε τήν θεοδόξαστον καί θεοφύλακτον 

•ΛοΧ θεομεγάλυντον Κωνσταντινούπολιν, αλλά δή καί εΙς άλλας πόλεις καί χώρας τής 

βασιλείας μου, είσίν άποτεταγμένοι δι άχρυσοβούλλων καί προσταγμάτων τών άγιων 

καί άοιδίμων καί μακαρίων μου αύθέντων καί βασιλέων, τοϋ τε πατρός καί πάππου 

καί προσπάππον της. βασιλείας μου, ίνα εφ' αίς άν ποιώσι πραγματείαις, άς τήν θεο-

δόξαστον Κωνσταντινούπολιν, τήν Σηλυβρίαν, τήν Ήρακλείαν, τό Ροδοστό, τήν Καλ-

λιούπολιν καί τάς άλλας τής Μακεδονίας καί δίδωσι χάριν κομερκίου είς ποσότητα νο

μισμάτων έκοιτόν νομίσματα δύο· εΙς δέ τους λοιπούς πάντας τόπους καί χώρας καί 

σκάλας τής βοιοιιλείας μου διαμένωσιν ανώτεροι απαιτήσεως κομερκίου παντελώς· δια-

τηρώνηαι δέ καί ένθα άν εύρίσκωνται καί κατοικώσιν ανενόχλητοι καί άπό πασών άλ-

λα>ν δόσεων καί, απαιτήσεων, παρεκαλεσαν δέ ϊνα τύχωσι καί έκ νέου ευεργεσίας παρά 

τής βασιλείας μου δι' ήν έχει αυτή τή χάριτι, τοϋ έφεσιν καί ορεξιν εύεργετεϊν πάντας 
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τους εις αυτήν αναφερομένους πιστούς καί ευυπόληπτους, προστάσσει κα ̂  

ήδη ή βασιλεία μου, άπολύουσα τόν παρόντα Χρυσόβουλλον Λ Ο Γ Ο Ν αυτής: '''"" """̂  

οΐ Μονεμβασιώται, οϊ τε έν τή θεοσώστφ πόλει Μονεμβασίας κατοικουντες· ^';ζ^ ζ^ 

καί έκ τών Πηγών καί οπού άρα εύρίσκωνται καί κατοικώσιν εϊς τε την θεο οξαστον 

Κωνσταντινούπολιν εϊτε καί άλλαχοΰ, άπολαύο)σι μέν τής, ήν είχον οΐ άπο των Πηγών 

ρηθέντες Μονεμβασιώται, κατεπέκεινα δέ τής τοιαύτης εξουσίας ευεργετεί η βασίλεια 

μου αυτούς κοινώς δλους τους Μονεμβασιώτας, τους τε έκ τών Π η γ ώ ν καί τους έκ 

Μονεμβασίας, ϊνα έφ' αίς αν ποιώσι πραγματείαις δίδωσιν είς τό Κομέρκιον τής θεο-

δοξάστου Κωνσταντινουπόλεως ύπερ εκβολής αγοράς ετέρας πραγματείας ποιότητος 

νομισμάτων εκατόν νόμισμα έν εϊτε δηλονότι διά σίτου έν τφ προφορίφ καί άλλαχοΰ 

έ'νθα βούλωνται εϊτε διά οίνους έάν έξ οιασδήποτε χώρας διακομίσωσι τούτους ή διά 

.προσφαγιών παστών ή τομαριών ή πετζίων ή πανιού ή λινοκόκκου ή τζοχαρικών ή τε

τραπόδων ή έτερων είδών ών άν βούλωνται, μηδόλως παρ' ούδενός κωλυόμενοι έν 

ιαίς διαπράσεσι τών τοιούτων πραγματειών αυτών, ή καΐτελκόμενοι εΙς απαιτήσεις 

καμ.τανιστικοΰ, μεσιτικού, ζυγιστικοΰ, μετριτικοϋ, πηχυαοιτικοΰ, χαμαριαστικοϋ-, όψω-

νίου, σκαλιατικοΰ, βιγλιατυκοϋ, δεκατείας, αλιευτικής τετραμοιρίας, ξυλαχύρου, όρει-

μής τής ένιάδος ώς τάς εΙς αυτήν άπάσας σκάλας, άλλα δή καστροκτισίας, κατεργο-

κτησίας, μαγειριάς, άντιναύλου, έξωπρασίας, κοσμιατικοΰ, καπηλιατικοϋ, μηνιατικοΟ, 

έργαστηριοικοϋ, μεταξοΛικοΰ, τής απαιτήσεως τοΰ πανιού τοΰ έν τφ φόρφ πωλουμένου· 

έτι δέ καί τοΰ κεφαλαίου τοΰ σιτηρίου τοΰ είσαποταχθέντος άπαιτείσθαι άπό τών κα

ραβιών ή έτέροιι τινός κεφαλαίου τών νϋν ενεργούμενων ή ̂ αί εΙς τό έξης μελλόντων 

έπινοηθήσεσθαι, άλλα διατηρώνται απάντων τούτων ανενόχλητοι καί αδιάσειστοι παν

τελώς· ωσαύτως ουδέ οΐ πωλοΰντες προς αυτούς ή έξωνούμενοι άπό τών πραγιι-ατειών 

αυτών εϊτε ζφα είσίν, εϊτε γεννηματικά είδη, ή καί άλλο τι έν τή θεοδοξάστφ Κων

σταντινουπόλει, ή έν έτέροις τόποις τής βασιλείας, άπαντώντες χάριν κομερκίου' ένε

κεν δηλονότι τής δεφενδεύσεως τών τοιούτων Μονεΐμβασιωτών. "Εσται δέ καί δταν 

διακομίζωσι διά καραβιών τάς τούτων πραγματείας, εϊτε άπό τής άνω θοώάσσης εϊτε 

άπό τής θεομεγαλύντου Κωνσταντινουπόλεως τόπων, εϊτε σίτος είη εϊτε οίνος εϊτε έτε

ρον τι είδος, Ισάζονται μέν οΐ δηλωθέντες Μονεμβασιώται έν τφ καμερκίφ τής θεοφύ

λακτου Κωνσταντινουπόλεως, καί ϊνα διδώσιν δσον ανωτέρω ορίζεται ή βασιλεία μου. 

ΟΙ δέ έχοντες τά καράβια διαμένωσιν ανενόχλητοι χάριν τών τοιούτων πραγματειών 

αυτών μήτε τετραμοιρίαν, ή άλλην άπαίτησιν τίνα, χάριν τής τοιούτων εξουσίας παρά 

τίνος απαιτούμενοι· έάν δέ διέρχωνται μετά πραγματειών αυτών ή άπό δύσεως εΙς 

«νατολήν, ή άπό ανατολής εΙς δύσιν ή άπό μέρους τής Ζαγοράς διαβιβάζοντες ζώα 

ή άλλο τι εϊτε εΙς τήν Σωζόπολιν, ή είς τήν Άγαθόπαλιν ή είς τήν Μηδείαν καί τ'άς 

άλλας χώρας τής βασιλείας μου όφείλουσι διατηρείσθαι άνενό^ζλητοι καί αδιάσειστοι 

εντελώς άπό τε τής απαιτήσεως καί τοΰ κομερκίου, τοϋ διαβατικού καί τοΰ ποριατικοο 

παρά τε τών κατά καιρούς ευρισκομένων εΙς κεφαλήν τών είρημένων κάστρων καί πα

ρά τών έ̂ ιείσε τά δημόσια διενεργούντων, έφ' αίς δείν ποιώσι πραγματείαις έν έτέροις 

τόποις τής βασιλείας μου γεννηματικάς τε καί λοιπάς, εϊτε κατά τήν άνατολήν είτε 

κατά τήν δύσιν, εϊτε έν νήσοις, εϊτε κατ' ήπειρον, εϊτε κάστροις καί πανηγύρεσιν εϊτε 

έν άλλοις τόποις· ετι δέ καί εΙς τάς τής Πελοποννήσου άπάσας χώρας καί κάστρα 

τής βασιλείας μου γινωσκομένας πανηγύρεις, δφείλωσι διατηρείσθαι μέν κοΙ άπό τών 

κεφαλαίων πάντων ανώτεροι, διατηρείσθαι δέ καί παντελώς ανενόχλητοι κα' ' 

δόσεως^ κομερκίου,^ μηδ' Ινεκεν ποριαστικοϋ δίδοντες τό τυχόν, δθεν όφείλωσι' δ!αΓ 

ρειν αυτούς εις την τοιαύτην άνενόχλησιν καί δεφένδευσιν εϊς τε τό κοωέ 

θεομεγαλύντου Κωνσταντινουπόλεως καί οί εΙς τάς άλλας πάσας σκάλας' καί'Ιώοα-

καΐ κάστρα τής βασιλείας μου ένοχοποιούμενοι κατά καιρούς- άλλα δή καί π' Χ 

έπικρατώσι καΐ κτήματα, ή ζευγολάτια ή κάστρα δρισμφ τής βασιλείας, εϊτε^τής^πεΤ 
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π(ϊθήτου μου αύγούστης ^σίν ούτοι, εϊτε τοΰ έρασμιωτάτου υΙοϋ τής βασιλείας μου 

βασιλέως, εϊτε τών προσμενών αρχόντων τής βασιλείας μου καί τών λοιπών αρχόντων 

καΐ αρχοντοπούλων αυτής, ουδέ αύτοΙ όφείλουσι χάριν μαγειριάς ή δψωνίου ή άλλου 

τινός ζητήματος άπαιτείν τι έξ αυτών ή άλλο τι έπάγειν αύτοϊς επιτίμιον καί επιβλαβές, 

αλλά ^Λ^ιι αύτοΙ οί κατά καιρόν μέλλοντες εχειν τήν έποχήν τής θεοδοξάίττου Κωνσταν

τινουπόλεως άφέξονται τελείως τοΰ έπάγειν έπειρίαν αύτοίς καί άπαίτησιν τήν τυχοΰ-

σαν ή δψωνίου ή μαγειριάς ή συγκαταλέγειν αυτούς τοίς λοιποίς: έποίκοις ταύτης· έπί 

τάς κατά καιρούς γινομένας κοινωφελείς ϊσης χρείας συ·/κροτήσεσιν ή ίδίως δλως 

άπαιτών τούτους τής τοιαύτης συγκροτήσεως ένεκα, άλλ' ουδέ είς ας έχουσιν ούτοι 

υποθέσεις ή μετ' αλλήλων ή μεθ' έτερων τινών κριθήσωνται παρ' αυτών, άλλ' έν τφ 

σεκρέτφ τής βασιλείας μου. Τή γοϋν ίσχύϊ καί δυνάμει τοϋ παρόντος Χρυσόβουλου 

Λ Ο Γ Ο Υ τής βασιλείας μου τά κατά μέρος περί αυτής διορίζεται, άπολαύσωσι ταύτης 

κατά τόν ϊσον καί δμοιον τρόπον καί οΐ έξ όσφύος παίδες καί απόγονοι τούτων, μέχρι 

δν ή τοΰ γένους αυτών διαρκώς ή σειρά· εΙς γάρ τήν περί ταύτην απάντων βεβαίωσιν 

ασφαλείας έγένετο καί έπεβρα'βεύθη καί έπεχορηγήθη. αύτοίς καί δ παρών Χρυσόβου-

λος Λ Ο Γ Ο Σ τής βασιλείας μου απολυθείς κατά μήνα Νοέμβριον τής ένισταμένης 'Ιν-

δικτιώνος ιε' έτους τούτου, έν φ καί τό ήμέτερον ευσεβές καί θεοπρόβλητον ύπεση-

μήνατο κράτος». 

Το δέ φρούριον τοϋ Μυστρά είς άπόστασιν τεσσάρων καί ημίσεως χι

λιομέτρων άπο τής Λαχεδαιμονίας, το οποίον έκτισεν ό Γουλιέλμος έπί 

τίνος λόφου απόκρημνου κατά τους πρόποδα? τοϋ Ταϋγέτου, επέχοντος 

ίσως τήν θέσιν τής Όμηρικής Μέσσας (,Ιλ. Β 582) ώνομάσθη ούτω έκ 

τίνος ιδιοκτήτου τοΰ τόπου εκείνου ονομαζόμενου Μυζήθρα. Περί τούτου 

δε ό Δωρόθεος τής Μονεμβασίας γράφει: « Ό Γουλιέλμος έκτισε είς το 

ζουνόν τής Λακεδαιμονίας εύμορφώτατον φρούριον καί το ώνόμασε Μυζη

θράν, διότι ό τόπος ούτος έτζι έλέγετο Μυζήθρας και ελληνικά λέγεται 

Σπάρτη». Το δέ χρονικόν ώς εξής διηγείται τήν κτίσιν τοΰ Μυστρά: 

«Καί δσον έγύρισε χαλά τά μέρη εκείνα ολα, 

εύρε βουνίν παράξενον απόκομμα είς όρος 

απάνω τής Λακεδαιμόνιας κανένα μίλλιν πλέον, 

διά τοϋ ά'ρεσε καλά νά ποίση δυναμάριν, 

ώρισε έπα είς τό βουνίν καί έκτισε ένα κάστρον 

και Μυζηθράν ώνόμασε^ διότι τό έκραξαν ούτως». 

Τά ερείπια δέ αύτοΰ είναι καί μέχρι σήμερον εν τών μεσαιωνικών καυ

χημάτων τοϋ ΐν^ρέως. Ό δέ επισκεπτόμενος το φρούριον απορεί πώς οί 

αρχαίοι Σπαρτιάται παρείδον στρατηγικήν θέσιν άσυγκρίτως καθυπερτέ-

οαν τής άτειχίστου αυτών πόλεως τής κτισθείσης κάτω έν τή κοιλαδι 

τοΰ Ευρώτα. 

'Εν Μυστρά'ευρέθη επιγραφή σφα γράφουσα τό έπώνυμον Κρεββατά, 

κτίσαντος κρήνας τινάς καί διατρήσαντο? τό ό'ρος καί ποιήσαντος υδρα-
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γωγείον προς διέξοδον τών υδάτων είς τήν πεδιάδα. "Εχει δέ κατά τήν 

άνάγνωσιν Γάλλων αρχαιολόγων έν μέτρφ αύτολεξεί ώδε: 

«Ζήθι κυρά κορών άνδράριστος Λακεδαίμο^ν, 

τούπίκλην Κρεββατάς κυδρός καγκίνους "Ανθας 

ρ̂οστατεύ̂ ι̂ ν χώρας· καί γάρ παρακλήσεσι παντο^ν, 

έκ βάθρων άνεγείρων κρουνούς τούσδε απαντάς 

συντρήσας είς ό'ρη τάδε έπήλασε θεοποίτιν τε (Γήν).» 

Έ ν έ'τει 1300 Αύγουστου. 

Ή δέ ερμηνεία τής επιγραφής είναι αύτη: «Ζήθι, ώ Λακεδαίμων, 

πατρίς τών παρθένων καί τών αρίστων ανδρών ό υίό? Σου ό καλούμενος 

Κρεββατάς προΐσταται τής χώρας, ό έρίτιμος και συνετός "Λνθας, 

ό'στις κατά παράκλησιν ό'λων τών πολιτών χατεσκεύασε ταύτας τάς κρή

νας πάσα? διατρήσας τά ό'ρη ταΰτα καί δούς διέξοδον είς τήν άνεκφρά-

στως καλήν γήν». 

'Λπόδειξις καί τοΰτο οτι οι Σπαρτιάται τής Λακεδαιμονίας μονίμως 

πλέον άπό τής άποικήσεως είς Μυστράν έγκαταστάντες έμερίμνων ήδη 

περί τών αναγκών τής νέας των πόλεως, προσέτι δέ έ'τι μετά τών κα

τοίκων χαί ή επισκοπή αυτών, μετετέθη είς Μυστράν, άφ' ού ή Λακεδαι-

μονία ήρημώθη τών αρχαίων κατοίκων της Ελλήνων καί συνφκίσθη πά

λιν ύπό τών Φράγκων. 'Λνηγέρθησαν δέ καί ναοί έν Μυστρά καί πρώτος 

ό τής Μητροπόλεως "Λγιος Δημήτριος 1302-1312 καί'δέν έ'παυσεν έκ

τοτε ό Μυστράς νά είναι ή πρωτεύουσα τής Πελοποννήσου μέχρι τής 

Τουρκικής κατακτήσεως. 

"Οθεν ό ρηθείς Κρεββατάς ύπήρξεν δημοτικός άρχων τοϋ Μυστρά 

ουχί δέ καί τής Σπάρτης (Λακεδαιμονίας) ώς νομίζει ό Κομνηνός έν 

«Λακο^νικοίς» σελ. 222· Διότι, άν κατά τό 1300 ή Σπάρτη ή Λακεδαι-

μονία κατφκείτο, θά κατφκείτο ύπό Φράγκων, οιτινες είναι άδηλον πότε 

ακριβώς εφυγον έκ Λακεδαιμόνιας, ήτις δέν κατφκήθη πλέον ύπό τών 

αρχαίων κατοίκων μονίμως έγκαταστάντων ήδη έν Μυστρά, ούτινος ή 

ακμή ηύξανεν. 'Αλλά καί άν δεχθώμεν ό'τι μέχρι τοϋ 1300 είχον έκτο-

πισθή οί Φράγκοι, δέν έπεται βεβαί̂ υς οτι οί πρό πολλών ετών έγκατα

στάντες έν Μυστρά Λακεδαιμόνιοι έπανήλθον είς αυτήν αύθις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. 

Ό Λ.ζαηύτνίζ της Ή π ε ε ρ ο υ Λϊιχαίϊλ κα,Ι ό Γουλιέλμος 

'Η μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Φράγκων 

ιδρυθείσα έν Νικαίίχ τής Μικράς Ασίας ελληνική αυτοκρατορία καθ' όν 

χρόνον άπέθνησκεν ό αυτοκράτωρ Θεόδωρος Δούκας Λάσκαρις, είχεν έπι-
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Προασπις έκ τοϋ ίεροΰ τής 'Ορ&είας Αρτέμιδος. 

(σελ. 41Τ-41Ρ^ 
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ι) ΕΊκών τής Άθηνης, έξ ορειχάλκου. 2) Έξ ορειχάλκου εΙκών, ϊ-

σω^ τής Αφροδίτης έκ Σπάρτης. 
(σ&λ. 418) 
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φο^ουξ εχθρούς τους Πέρσας καί τους Ταρτάρους τής Μικράς Ασίας, 

τους Λατίνους τής Κωνσταντινουπόλεως, τήν όποίαν κατείχον, καί τόν 

δεσπότην τής Ηπείρου Μιχαήλ "Αγγελον, άλλ' εκείνος έξ ου ήπειλείτο 

άμεσος κίνδυνος ήτο ό δεσπότης Μιχαήλ, όστις ήλπιζεν δ'τι καταβάλλων 

την μονην μεταξύ τών ομοφύλων Ίσχυράν δύναμιν, τήν τοϋ βασιλείου τής 

Νικαίας, ό'τι ήθελε καταβάλει χαί τους αδυνάτους Λατίνους καί ούτω 

γίνει αυτοκράτωρ Ολου τοΰ Βυζαντιακοΰ κράτους. Καί προς έπιτυχίαν 

τοΰ σκοπού τούτου συνεδέθη δι' έπιγαμιών προς δύο τών ισχυρότατων 

ηγεμόνων τών τότε χρόνων, τόν Γουλιέλμον Βιλλαρδουΐνον, λαβόντα, ώς 

εϊδομεν, τφ 1259 σύζυγον τήν περικαλλεστάτην 'θυγατέρα τοΰ δεσπότου 

τούτου Μιχαήλ, "Ανναν, καί προς τόν νόθον υίόν τοΰ Φρειδερίκου Β' καί 

βασιλέως τής Σικελίας Μαφρέδου, τόν όλίγον πρότερον νυμφευθέντα 

τήν έτέραν θυγατέρα του Έλένην, άδελφήν τής "Αννης^ ήτις έ'λαβε 

προίκα τήν νήσον Κέρκυραν, τό Δυρράχιον, τήν Αυλώνα, τά Βελεγραδα, 

ήτοι τό σημερινόν Βεράτιον, χώρας διεκδικουμένας ύπό τοΰ Βεσποτατου, 

κτήσεις δέ τής αυτοκρατορίας τής Νικαίας, τάς οποίας είχεν ήδη παρα

χωρήσει τφ 1258 ό δεσπότης Μιχαήλ είς τόν Μαφρέδον, θέλων νά προσ

έλκυση τήν φιλίαν καί συμμαχίαν αύτοΰ. 

Πόλεμοι Λεσϊϊότοο ΙΜιχαήλ.—Αΐχμαλωβία, Γουλιέλμου 

Καί έν φ αί έπιγαμβρίαι έκείναι ενίσχυσαν τόν δεσπότην, τον προ 

ολίγου χρόνου άναλαβόντα τήν βασιλείαν τής Νικαίας Μιχαήλ Παλαιο-

λόγον έφόβισαν έπί τοσοΰτον ώστε έθεώρησεν άναγκαίον νά προβή είς 

υποχωρήσεις προς τόν 'δεσπότην τής Ηπείρου, και προς τοΰτο απέστειλε 

πρεσβείας προς διαπραγμάτευσιν τόσον προς τόν δεσπότην, Οσον καί προς 

τόν Μαφρέδον, άλλα καί .οί δύο απέκρουσαν σκαιώς τάς προτάσεις του 

ώστε πεισθείς οτι πάσα απόπειρα ειρήνης άπέβαινεν άσκοπος, απέστειλε 

κατά τό θέρος τοΰ 1259 άξιόμαχον στρατιάν, τής οποίας προέστησεν ώς 

μέγαν δομέστικον τόν ϊδιον άδελφόν Ίωάννην Παλαιολόγον. Υπήρξε δέ 

-Γ είς Μακεδονίαν Ιπίθεσις τοΰ Ιωάννου τόσον ταχεία καί απροσδόκητος, 

ώστε ό περί τήν Καστορίαν μετά τής συζύγου του Θεοδώρας και τών οί-

κίων έστρατοπε'δευμένος δεσπότης έ'λως αιφνιδίως έμαθε τήν έπιδρομήν 

τής στρατιάς τών πολεμίων του, τοιούτος δέ ύπήρξεν ό καταλαβών τους 

περί τόν δεσπότην τρόμος, ώστε έτράπησαν ατάκτως είς φυγήν καί πολ

λοΧ υπήρξαν οί φονευθέντες, διότι έπηύξανε τήν σύγχυσιν ή νύξ. Μεταξύ 

δέ τών φονευθέντων ήτο καί ό αδελφός τής Θεοδώρας, ΒεόΒωρος Πετρα-

λίφας, χρημνισ^είς μετά τοϋ ίππου άπό τόπου βραχώδους. Ό δέ Ιωάννης 
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Παλαιολόγος προήλασεν ύποτάσσων τάς πόλεις χαί έπεξέτεινε τας κτή

σεις τής έν Νικαία αυτοκρατορίας καθ' ολην τήν Μακεδονίαν. 

Καί αί μέν ταχείαι αύται νίκαι έπέρρωσαν τήν αύτοκρατορίαν τής 

Νικαίας, άλλ' ή ήττα τοΰ δεσπότου Μιχαήλ δέν κατέβαλεν αύτον και 

έΤ-αβεν άπόφασιν νά συνεχίση τόν αγώνα καί νά εκτέλεση το προοιαγε-

γραμμένον πρόγραμμα αύτοΰ καί προς τοΰτο έζήτησε την βοήθειαν τών 

δύο γαμβρών αύτοΰ τοΰ Μαφρέδου καί τοΰ Γουλιέλμου Βιλλαρδουΐνου. 

Είναι βέβαιον ό'τι ό δεσπότης ούτος Μιχαήλ υπήρξε μέγα πρόσκομμα 

είς τήν αύτοκρατορίαν τής Νικαίας, ήτις έθεώρει έαυτήν έξόριστον καί 

τρόπον τινά θεματοφύλακα τής εθνικής ιδέας, διότι άν μή ύπήρχεν ό αν

ταγωνισμός τούτου ή ενωρίς έξασθενήσασα καί παρακμάσασα λατινική 

αυτοκρατορία τής Κωνσταντινουπόλεως ήθελε καταλυθή πολύ ένωριτε-

ρον ύπό τών όσημέραι είς άκμήν προβαινόντων Νικαέων. 

Είς τήν πρόσκλησιν προς βοήθειαν άνταπεκρίθησαν οί γαμβροί τοΰ 

δεσπότου τόσον ό Μαφρέδος Οσον καί ό Γουλιέλμος καί οί λοιποί έκ τή: 

νοτιωτέρας Ελλάδος σύμμαχοι καί έδωκαν νέον θάρρος αί φθάσασαι έπι

κουρίαι, αί'τινες παρουσίασαν τήν σύμπραξιν όλης σχεδόν τής λατινοκρα-

τουμένης Ελλάδος μετά τοΰ δεσπότου τής Ηπείρου εναντίον τής Νι

καίας καί άπετέλουν ό'γκον δυνάμεως άπροσμάχου έκ πρώτης ό'ψεως 

ήτις έφαίνετο μέλλουσα νά καταβάλη τήν στρατιάν τοϋ Ιωάννου Πα

λαιολόγου καί νά κρίνη μέν αυτήν τήν τύχην τής αυτοκρατορίας τής Νι

καίας, νά έπιλύση δέ καί τό ζήτημα τοΰ όσον ουπω χυρίου τής Κίονσταν-

τινουπόλεως. 

Άλλ' δμως ή συγκροτηΰείσα μάχη κατά τόν Όκτώβριον τοϋ 1259 

μεταξύ τών δύο αντιπάλων στρατών είς τό ύψίπεδον τής Πελαγωνίας 

δέν απέβη οια προσεδοκάτο υπέρ τοϋ δεσπότου Μιχαήλ, διότι προδοσία 

τις μεταξύ τών συμμάχων, ώς λέγεται, καί σύγχυσις έκ τών ετερόφυ

λων μερών τής στρατιάς τοΰ δεσπότου καί έ'λλειψις πάσης μεταξύ τών 

συμμάχων εμπιστοσύνης προς αλλήλους έπέφερον ού μόνον τήν άπροσ

δόκητον ήτταν, άλλα χαί επιφανή καί ολοσχερή τήν ήτταν, διότι ό'χι 

μόνον πολλοΧ τών πολεμίων έ'πεσον καί πλείστοι έζωγρήθησαν, άλλα καί 

διότι τό κάλλιστον τής νίκης αθλον διά τους αντιπάλους ήτο ή σύλληψις 

αύτοϋ τοϋ Βιλλαρδουΐνου, ό'στις δραπετεύσας έν τή φυγή είχε κρυβή περί 

τήν Καστορίαν ύπό τίνα άχυρμιάν, αναγνωρισθείς δέ ύπό τίνος τών στρα

τιωτών έκ τών υπερμεγεθών οδόντων, οιτινες έξήρχοντο τών φατνωμά

των, ήχθη δέσμιος προς τόν αυτοκράτορα Παλαιολόγον. "Εμεινε δέ αίχ-

μάλωτος έπί τρία ολόκληρα έ'τη, τό μέν πρώτον έν Νιχαίοι, έ'πειτα δέ με

τά τήν κατάλυσιν τής έν Κωνσταντινουπόλει λατινικής αυτοκρατορίας 
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καί τέλος άπελυτρώθη τώ 1262, ό'τε έστερξε νά παραδώση είς τους Βυ-

ζαντίνους τά φρούρια τής Μαίνης καί τής Μονεμβασίας τό Γεράκειον καί 

τόν Μυστράν. Τότε δέ συνεκλήθη έν Νυκλίφ παρλαμέντον συγκροτηθέν 

κατά τό πλείστον έκ γυναικών, τών συζύγων καί χηρών τών κατά τήν 

μάχην τής Πελαγωνίας ζωγρηθέντων ή πεσόντων βαρώνων. Τό δέ συ

νέδριον τοΰτο παρά τάς ενστάσεις τοΰ Γουΐδωνος Δελαρός ενέκρινε.τήν 

είς τόν Μιχαήλ Παλαιολόγον έκχώρησιν τών πελοποννησιακών εκείνων 

φρουρίων. Τότε πλέον απελύθη ό Βιλλαρδουΐνος έν Κωνσταντινουπόλει, 

άφ' ού πρώτον ώρχίσθη πίστιν είς τόν αυτοκράτορα ώς υποτελής αύτοΰ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'. 

Ή κατάληψις το\1 ΙΜυστρα.—Πόλεμοι εν Πελοηοννήβί{> 

Κατά τό τέλος τοΰ 1262 ό αυτοκράτωρ Μιχαήλ άπέστειλεν είς 

τήν Πελοπόννησον τόν όμομήτριον άδελφόν, τόν σεβαστοκράτορα Κων-

σταντίνον, Οπως παραλαβή τά παραχωρηθέντα φρούρια. Άλλ' ό σεβα-

στοχράτωρ, δστις έ'μελλεν ώς στρατηγός τής Πελοποννήσου νά έδρεύη 

έν Μυστρά, έθεώρησε τήν κατάληψιν τών οχυρών εκείνων έρυσμάτων ώς 

άπαρχήν τής ανακτήσεως τής δλης Πελοποννήσου. Τοΰτο δέ βεβαίως 

δέν ήτο αυθαίρετος γνώμη αύτοΰ, άλλ' ήτο πρόγραμμα προδιαγεγραμμέ-

νον έν Βυζαντίφ, τό οποίον επρόκειτο νά εκτέλεση καί διά τοΰτο βλέπο

μεν αυτόν άποβιβαζόμενον είς Πελοπόννησον μετά στρατιάς αξιόμαχου", 

συνισταμένης έκ τών έν τώ Βυζαντιακφ στρατφ Μακεδόνων καί έκ 

Τούρκων συμμάχων. 

Ευλόγως δέ ή άνάκτησις τής Κωνσταντινουπόλεως είχε θεωρηθή 

ύπό τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ Παλαιολόγου απλώς ώς απαρχή τής 

ανασυγκροτήσεως τοΰ διασπασθέντος διά τής τετάρτης σ';ραυροφορίας 

ύπό τών Λατίνων Βυζαντιακοΰ κράτους. Άφ' έτερου δμως καί ό Γουλι

έλμος ύπείκων είς σκληράν ανάγκην υπέστη τήν ταπείνωσιν τής απο

δόσεως τών προπυργίων εκείνων τής έν Πελοποννήσφ δυνάμεως τών 

Φράγκων καί επομένως τι ειρήνη δέν ήτο δυνατόν νά διατηρηθή έν Πε

λοποννήσφ, μόνον δέ αφορμή έζητείτο τής αναπόφευκτου συρράξεως. Ή 

αφορμή 'δέ αύτη εδόθη. Διότι έπιστρέψας είς Πελοπόννησον ό Γουλιέλμος 

εξήλθε προς έπιθεώρησιν συνοδευόμενος ύπό τής λαμπράς ακολουθίας 

του. Άπό δέ τοϋ βράχου τοϋ Μυστρά έ'βλεπεν ή αυτοκρατορική φρουρά 

τους υψηλούς Φράγκους ίππότας διϊππεύοντα? μετά τοΰ μεγαλοπρεπούς 
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αυτών κυρίου τήν πεδιάδα τοϋ Ευρώτα, δπως μεταβώσιν είς τήν προσφι

λή έδραν τοΰ ήγεμόνος, τήν Λακεδαιμονίαν. Ώ ς εικός δέ ύποπτεύσαντες 

ώς έχθρικήν έπίδειξιν τήν κομπαστικήν έκείνην διαδρομήν έν τφ φρου

ρίφ οί αυτοκρατορικοί ό'τι είχε σκοπόν τήν κατάληψιν τοΰ φρουρίου πα-

ρασπόνδως, άνευ αναβολής έκάλεσαν τους φιλοπόλεμους Μηλιγγούς 

να έγκαταλίπωσι τάς φάραγγας τοϋ Ταϋγέτου καί συνανθροισθώσι περί 

την σημαίαν τοϋ Βυζαντίου καί απεστάλησαν έν τάχει άγγελοι δπως 

άναγγείλωσιν είς τόν διοικητήν τής Μονεμβασίας τά γινόμενα, νομιζό

μενα ώς έπενεγκόντα τήν διάρρηξιν τής ειρήνης. Τά δέ αγγέλματα ταΰ

τα μετεδόθησαν ·έν τάχει άπό τής Μονεμβασίας προς τόν αυτοκράτορα. 

Είς δέ τήν ταχείαν έκείνην συναδέλφωσιν τών ιθαγενών τής νοτίου 

Πελοποννήσου καί τήν έξεγερσιν τοϋ έθνικοΰ φρονήματος αυτών έπηκο

λούθησε μετ' ού πολύ ή έκ Κωνσταντινουπόλεως άποστολτι μεγάλων επι

κουριών. Βυζαντιακός στόλος, τοΰ οποίου ή αρχηγία ανετέθη είς τόν Ά-

λέξιον Φιλανθρωπηνόν, έδήωσε τάς Ένετοκρατουμένας Κυκλάδας, αι-

τινες ήσαν ύπό τήν έπικυριαρχίαν τοϋ Γουλιέλμου καί άπεβίβασεν είς τήν 

Πελοπόννησον στρατιάν άξιόμαχον ύπό τόν μέγαν δομέστιχον Φιλήν καί 

τόν παρακοιμώμενον Μακρηνόν συνεννοηθέντας μετά τοΰ στρατηγοΰ τής 

Πελοποννήσου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καί τοΰ άρχοντος τής Μο

νεμβασίας Μιχαήλ Κανακουζηνοΰ. 

Συνέκειτο δέ ή στρατιά έξ έπικουρικοϋ σώματος πεντακισχιλίων 

Τούρκων μισθοφόρων ύπό τους αρχηγούς Μελίκ χαί Σαλίχ, οϊτινες ή κα

τήγοντο έκ τών ΣελσΒούχων τοΰ Ίχονίου ή ήσαν τών Τούρκων εκείνων 

δυναστών, οϊτινες μετά τήν κατάλυσιν εκείνων είχον πήξει ίδίαν δυνα

στείαν έν Μικρςί Άσίςι ή παρείχον είς ξένους ηγεμόνας τάς υπηρεσίας 

αυτών άντι μισθών. Άλλ' είς τήν στρατιάν εδόθη κυρίως χαρακτήρ εθνι

κός, διότι έθεωρήθη αΰτη ώς τις χάθοΒος τής Βυζαντιακής βασιλείας είς 

τήν Πελοπόννησον ύπό τήν αιγίδα αυτών τών Πελοποννησίων, όμοίως 

επιστρεφόντων είς τήν ύπό τό σκήπτρον τών Παλαιολόγων άπό τής ξέ

νης επικυριαρχίας άπελευθερουμένην πάτριον γήν καί διά τοΰτο βλέπομεν 

τά πληρώματα τοϋ έκ Κωνσταντινουπόλεως έχπλεύσαντος στόλου απο

τελούμενα έκ γασμούλων, ήτοι μειγάδων τό γένος άπό γάμων μεταξύ 

Ελληνίδων καί Φράγκων γεννηθέντων Πελοποννησίων, οϊτινες ήσαν 

ιδιαζόντως εξαίρετοι στρατιώται συνενοϋντες τήν πρόνοιαν τών Ελλή

νων μετά τής λατινικής εύθαρσίας, χαί έκ Τσακώνων. Οί δέ Τσάκωνες 

ούτοι, τους οποίους Λάκωνας συνήθως άπεκάλουν έπί τό άρχαιοπρεπέ-

στερον οί Βυζαντίνοι, διαφυλάξαντες καί άφ' ίκανώς μακροΰ χρόνου ήδη 

ύφιστάμενον Ονομα τοΰ γενναίου καί φιλοπόλεμου τούτου Πελοποννησι-
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ακοΰ λαοΰ είχον μεταναστεύσει τφ 1261 είςΚωνσταντινούπολιν, έν τή 

όποίί̂ ι είχον λάβει παρά τοΰ αύτοχράτορος οίκίας χαί χρήματα. 

Ή δέ χατά τό έαρ τοΰ 1263 είς τήν Πελοπόννησον άπόβασις τής 

στρατιάς τών ελευθερωτών έδωκε τό σύνθημα τής εξεγέρσεως καθ' ολην 

τήν Πελοπόννησον, ό'τε οί στρατηγοί τοΰ αύτοκράτορος άπό τής Μονεμ

βασίας ώς ορμητηρίου ήρχισαν διατρέχοντες τάς πελοποννησιαχάς χώ

ρας καί διαδίδοντες τό κήρυγμα τής απελευθερώσεως άπό τών Φράγ

κων. ' Οπόλεμος δέ πλέον άπέβαινεν εθνικός καί ό Γουλιέλμος εύρεθη 

ήναγκασμένος νά κάμη έκκλησιν προς τους ομοφύλους του καί προς τα 

κοινά συμφέροντα τών εκτός τής Πελοποννήσου ξένων δυναστών τής 

ηπειρωτικής Ελλάδος καί Ευβοίας καί τοΰ μαρκίωνος τής Βοδονίτσης 

προς συνομολόγησιν συμμαχίας καί διάταξιν τών τής κοινής συμπράξε

ως. Άλλ' αί προσπάθειαι αύτοΰ αύται απέβησαν άγονοι, ένεκα τοΰ έπελ-

θόντος έν τφ μεταξύ θανάτου τοΰ δουκός τών Αθηνών Γουί'δωνος Δελα

ρός, ϊσως δέ χαί δι' άλλους λόγους. 

Έ ν τούτοις δέ αί συγκεντρωθείσαι αύτοκρατορικαί δυνάμεις ύπο τον 

Κωνσταντίνον Παλαιολόγον, έκκλίνασαι τήν ύπό τών Φράγκων γεν

ναίως ύπερασπιζομένην εύτείχιστον Λακεδαιμονίαν έξεκίνησαν δπως είσ-

ελάσωσιν είς τό κέντρον τής δυνάμεως τών Φράγκων, τήν Άχαΐαν καί 

τήν "Ηλιν καί έπιτεθώσι κατ' αυτής τής πρωτευούσης τής φραγκικής 

ηγεμονίας, τής Ανδραβίδας. Καί λοιπόν είσορμήσαντες είς Άρκαδίαν 

κατέλαβον καί κατέστρεψαν τήν Βελιγοστήν, άλλα δέν ήδυνήθησαν νά 

έκπορθήσωσι καί τό φρούριον αυτής. Έ ν τούτοις δέ αί δηώσεις τών μετά 

τών αυτοκρατορικών τεταγμένων Τούρκων ήγαγον είς άποστασίαν άπο 

τών Φράγκων τους ορεινούς κατοίχους τών Σκορτών, μεταξύ τών όποιων 

δέν είχον έξαλειφθή αί αναμνήσεις τής γενναίας αντιστάσεως τοΰ Δοξα

πατρή κατά τών Γάλλων κατακτητών. Άναβαίνοντες δέ προς τήν 

"Ηλιν έκυρίευσαν τά Καλάβρυτα, τών όποιων ήτο κυρίαρχος ο Ιοόοφρε-

δος Δετουρναί, Ούτος δέ ήτο καί ό τελευταίος δυνάστης τών Καλαβρύ

των, άτινα έ'κτοτε έπανήλθον είς τήν κατοχήν τών Βυζαντίνων. Έ ν 

έ'τει δέ 1277 εύρίσκομεν μνημονευόμενον ώς Έλληνα φρούραρχον έν^αύ-

τοίς Γεώργιον τίνα, μετά τοΰ οποίου συμ.παρίσταται άνήρ τις καλούμε

νος Σγουρός, δστις είναι ϊσως συγγενής καί απόγονος τοΰ Αέοντος Σγου

ρού τοΰ ματαίως άγωνισθέντος νά ύπερασπίση τόν Άκροκόρινθον άπό τής 

επιδρομής τοΰ κατακτητοΰ τοΰ Μωρέως Γουλιέλμου Βιλλαρδουΐνου τοΰ 

πρώτου.Καί μέχρι μέν τίνος ουδέν ήτο γνωστόν περί τοΰ τέλους τοϋ Σγου

ρού τούτου ακριβές, άλλ' έλέγετο οτι φυσικώς απέθανε τω 1208 πρό τής 

έπειτα επελθούσης αλώσεως τής Αργολίδος ύπό τών Φράγ-κων. Άλλ' 
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έχ μεσσηνιακού χειρογράφου εσχάτως ύπό τοΰ μακαρίτου Σ. Λάμπρου με-

λετηθέντος μανθάνομεν ό'τι ό Λέων δέν άπέθανεν έκ φυσικοΰ θανάτου, 

άλλ' έπεράτωσε λιποψύχως μέν, άλλα ήρωϊχώς τόν βίον, καταρρίψας 

εαυτόν άπό τόν Άκροκόρινθον μετά τοΰ ίππου, Οτε έπείσθη δτι πάσα άντί-

στασις πλέον ήτο ματαία. 

'Εν φ δέ ή άλωσις τών Καλαβρύτων υπήρξε τό κορύφωμα τής ύπό 

τόν Κωνσταντϊνον Παλαιολόγον έν Πελοποννήσφ στρατιάς, αίφνης ή 

νικηφόρος αυτής πορεία άνεχαιτίσθη ύπό τοΰ Ιωάννου Καραμπά διαπε-

ραιωθέντος τόν Άλφειόν άπό τών Κρεστένων καί άντιταχθέντος προς 

αυτήν παρασκευαζομένην ό'πως άνέλθη παρά τό χωρίον Πρινίτσα εγγύς 

τίνος τών παραποτάμων τοΰ Άλφειοΰ. Τοιαύτη δέ ύπήρξεν ή ορμή τοΰ 

Καραμπά, τοϋ Κοίλου τούτου τοΰ Βιλλαρδουΐνου, καίπερ πάσχοντος υπό 

ποδάγρας καί μή δυναμένου νά κράτηση δια τής χειρός τό ξίφος καί τό 

όόρυ, ώστε μέ τήν φραγκικήν σημαίαν προσδεδεμένην είς τάς χείρας επε

τέθη κατά τών πολεμίων παρορμών είς λυσσώ'δη αγώνα τους περί αυτόν. 

Ανήρχοντο δέ ούτοι είς τριακοσίους χαί μόνον χατά τήν διήγησιν τοΰ 

χρονικού τοΰ Μωρέως, έν τω όποίφ διά μακρών περιγράφονται τά κατά 

τόν πελοποννησιακόν τοΰτον πόλεμον μεταξύ τών αυτοκρατορικών καί 

τών Φράγκων. Μεγίστη δέ καί απροσδόκητος υπήρξε τής επιθέσεως ταύ

της ή επιτυχία, διότι ό Καραμπάς προεχώρησε μέχρις αυτής τής σκη

νής τοΰ Παλαιολόγου, δστις άναβάς τόν τυχόντα ϊππον ίππευσε φεύγων 

προς τόν Μυστράν, χίλιοι δέ ϊπποι καί ύπερέκεινα περιήλθον είς τους νι-

κητάς. Τοιαύτη δέ ύπήρξεν ή έκ τής νίκης ταύτης τοΰ Καραμπά κατά-

^ληξις, ώστε πλησιάζοντος ήδη καί τοϋ χειμώνος έκριναν άναγκαίον νά 

διαχειμάσωσιν έν Μυστρόί δ'πως άνασυντάξωσι τάς ίδίας δυνάμεις. 

Ό δέ Γουλιέλμος άναθαρρήσας έχ τής νίκης ταύτης χαί παραλαβών 

καί άλλας έξ Αττικής καί Ευβοίας -έλθούσας προς αυτόν επικουρίας, 

έπορεύθη έκ τής Κορίνθου είς τήν "Ηλιν καί όχυρώσας τήν Άνδραβίδαν 

παρεσκευάσθη είς άμυναν γενναίαν. 

'Ο δέ στρατηγός τής Πελοποννήσου Κ. Παλαιολόγος λαβών επι

κουρίας παρά τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ Παλαιολόγου, έλθόντος δέ είς 

Πελοπόννησον καί τοΰ διακεκριμένου στρατιωτικοΰ Μιχ. Καντακουζη

νού, πάππου τοΰ κατόπιν αύτοκράτορος Ιωάννου Καντακουζηνού καί ιστο

ρικού, έξεκίνησε κατά τοΰ Γουλιέλμου. 'ΡΙγοϋντο δέ πλέον οί στρατηγοί 

τοΰ αύτοκράτορος έξακισχιλίων ιππέων καί μεγάλης πεζικής στρατιάς· 

Συνηντήθησαν δέ αί αντίπαλοι στρατιαί παρά τό έκκλησίδιον τοϋ Αγίου 

Νικολάου είς τό Μεσίσκλιν, ού μακράν τής Ανδραβίδας. Φράγκος δέ τις 

είχε παρατηρήσει δτι τών ιππέων τής Αχαΐας ήξιζε τριάκοντα Έ λ λ η -
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νας καί διά τοΰτο παρεκίνει νά μεταχειρισθή ό Παλαιολόγος μάλλον δό-

λον ή βιαν. Άλλ' ό Καντακουζηνός παρά τήν νουθεσίαν ταύτην έκ με-

γαλαυχιας επέμεινε νά έπιδείξη τήν ίππευτικήν αύτοΰ ικανότητα κατ' 

ενώπιον τών στοίχων τοΰ έχθροΰ καί έτιμωρήθη διά τήν όρμήν αύτοΰ άπο

βαλών τήν ζωήν του. Μετά δέ τήν συμφοράν ταύτην οί μέν "Ελληνες 

ύπεχώρησαν άνευ μάχης, ό δέ Γουλιέλμος σωφρόνως ανέστειλε τήν 

δίωξιν. 

Καταβάς δέ είς τήν Άρκαδίαν ό Παλαιολόγος επελήφθη τής πο

λιορκίας τοϋ ύπό τών Φράγκων κατεχομένου Νυκλίου. Παρατεινομένης 

δέ ταύτης άκάρπως είς τήν έκ τών επανειλημμένων ήττων πτόησιν καί 

άπογοήτευσιν προσετέθη καί ή στέρησις χρημάτων, ήτις προεκάλεσε τήν 

άποσκίρτησιν έκ τών Ελλήνων τών χάριν τοΰ μισθού υπηρετούντων παρ' 

αύτοίς Τούρκων Μελικ καί Σαλίκ καί τήν προσέλευσιν αυτών είς τόν 

πλειδοτήσαντα Γουλιέλμον. Προς τους Τούρκους τούτους καθυστερείτο 

'έξ μηνών μισθός καί κατείχοντο ύπό σφοδροϋ πόθου νά τιμωρήσωσι τους 

προτέρους έκμισθωτάς των χαί χατά παρακίνησιν αυτών ό Γάλλος ήγε

μών Γουλιέλμος είσήλασεν είς τήν Άρκαδίαν όπως έπιτεθή κατά τών 

Ελλήνων. 
Ά λ λ α τών Ελλήνων δέν ήγείτο πλέον ό Κωνσταντίνος ό Παλαιο

λόγος, δστις απογοητευθείς έχ τών επανειλημμένων αποτυχιών είχεν 

επιστρέψει είς Κωνσταντινούπολιν. Άντ' αύτοϋ δέ έστρατήγει τών Ελ

λήνων ό Αλέξιος Φιλής, ό Μακρηνός καί ό Αλέξιος Καβαλλάριος. Έ ν φ 

δέ ή στρατιά τών Φράγκων διευθυνθείσα κατ' αρχάς προς νότον προς τήν 

διεύθυνσιν τών Καλαμών, έπειτα ανήρχετο τό ώραίον στενόν τό Μακρυ-

πλάγιον, δι' ού άναρριχάται σήμερον ό σιδηρόδρομος Καλαμών-Τριπόλε-

ως, οί έλλοχεύοντες "Ελληνες έξώρμησαν έκ τής ενέδρας και έπετέθη

σαν κατ' αυτών. Δίς δέ άπεκρούσθησαν οί Φράγκοι προς τά όπίσω. Άλλ' 

ό Άνσελίνος, όστις ώδήγει τους Φράγκους, είπε προς αυτούς: (1) 

«Ουδέν έντρέπεσθε ποσώς νά παίζωμεν ώς κοπέλια, ωσάν παιγνιδιον παι-

ζομεν, τό λέγουσιν αμπάρες». Τότε πλέον ώρμησαν ακράτητοι κατά τής 

άκρωρείας, οί δέ Τοΰρκοι άκολουθοΰντες Οπισθεν συνεπλήρωσαν τήν ήτταν 

τών Ελλήνων καί οί ηγεμόνες αυτών καταφυγόντες είς τό σπήλαιον 

τοΰ Γαρδικείου άνεκαλύφθησαν ύπό τών Τούρκων καί ήχθησαν είς αίχμα

λωσίαν ενώπιον τοΰ ήγεμόνος Γουλιέλμου, δπου πλείστοι ζωγρηθέντες 

αιχμάλωτοι έκ τών οπαδών των είχον προσαχθή, καί ό μέν Φιλής στα

λείς δεσμώτης είς τό όχυρώτατον φρούριον τοϋ Χλουμουτσίου άπέθανεν, 

(1) Χρονικών Μοιρέως στίχ. 1321—1324 καΐ 5394—95. 
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ό δέ Μακρηνός απολυτρωθείς έπ' ανταλλαγή προς άλλον Ίππότην, έτυ-

φλωθη κατά διαταγήν τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου, προς δν διεβληθη ώς 

προδότης· 

Ή δέ νίκη τοΰ Μακρυπλαγίου αΰτη άπεμάκρυνε πάντα φόβον άπο 

μέρους τών Ελλήνων καί ό Γουλιέλμος πλέον ήδυνήθη νά προχώρηση 

προς τήν προσφιλή του Λακεδαιμονίαν, τής οποίας οι κάτοικοι είχον φύ

γει είς Μυστράν, αυτούς δέ αντικατέστησε διά πιστών Φράγκων, τους 

οποίου^ παρεκάλεσε νά άνακτίσωσι τήν ήρειμωμένην πόλιν. "Εστειλε δέ 

τόν στρατόν αύτοΰ νά δηώση τήν χώραν τών Τσακώνων καί διέταξε τους 

Τούρκους νά λαφυραγωγήσωσι τους Σλάβους τών Σκορτών (Γορτυνί

ας), οϊτινες συγχωρηθέντες άλλοτε, είχον αύθις αποστατήσει έπωφελη-

θεντες την άπουσίαν τοΰ βαρώνου τής Καρυταίνης. 

Οΰτως ό Γουλιέλμος ήδύνατο νά ήσυχάση βλέπων άποτυχοϋσαν, 

τουλάχιστον προς ώραν, τήν άπόπειραν τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου προς 

άνάκτησιν τής Πελοποννήσου καί διά τοΰτο άπέπεμψεν έκ τής Πελο

ποννήσου τους ύπό τόν Μελίκ Τούρκους, έκ τών οποίων ολίγοι παραμεί-

ναντες έγκατεστάθησαν έν τή χώρα καί βαπτισθέντες είς Χριστόν, εγέ

νοντο μετ' εύχαριστήσεως σύζυγοι γυναικών λατινίδων ένεκα τής παρά 

τοίς Φράγκοις προκληθείσης διά τους μακρούς πολέμους λειψανδρίας. 

Άλλ' άπό τοΰ 1270 ό Μιχαήλ Παλαιολόγος άνενέωσε τήν άπόπει

ραν περί ανακτήσεως τής Πελοποννήσου, άποστείλας πολυάριθμον στρα

τόν ύπό τον Άλέξιον Φιλανθρωπηνόν, Οστις δέν κατώρθωσε μέν μεγάλα 

πράγματα κατά τών Φράγκων, τών οποίων τάς κτήσεις ύπερήσπιζεν 

άγωνιωδώς ό Γουλιέλμος άπό τοϋ όχυροΰ "Χλουμουτζίου καί τής Ανδρα

βίδας ώς ορμητηρίων. Ά λ λ α καί οί Βυζαντίνοι άντείχον και προϊόντος 

τοΰ χρόνου παρετηρήθη απραξία εκατέρωθεν, ήτις μετεβλήθη άπό τοΰ 

1274 είς τελείαν σχεδόν είρήνην έν Πελοποννήσφ. 

Ούτως δέ 'εχόντων τών πραγμάτων έπήλθεν έν Καλάμαις ό θάνατος 

τοΰ Γουλιέλμου τή 1η Μαΐου 1278 ταφέντος παρά τόν τάφον τοϋ πατρός 

του καί τοϋ άδελφοΰ του έν Ανδραβίδα καί έν τή εκκλησία τοΰ αγίου Ια

κώβου. Θνήσκων δέ ό Γουλιέλμος τελευταίος τών Βιλλαρδουΐνων άνευ 

άρρενος τέκνου καταλείπων ό'πισθέν του μέγα κενόν καί σύν τφ θανάτφ 

αύτοΰ έλ,ηξε καί ή πρώτη περίοδος τής ίστορίας τής φραγκοκρατουμένης 

Πελοποννήσου χαί ή φραγκική χερσόνησος περιέρχεται άπο γυναικών 

είς γυναίκας καί κυριάρχους έπί ψιλφ ονόματι ξένους προς τήν χώραν, 

έν ώ άφ' έτερου ή άναβίωσις τοΰ έθνικοΰ φρονήματος τών Ιθαγενών Ελ

λήνων καί ή δραστηρία έκ Κωνσταντινουπόλεως έπεμβασις παρεσκεύα

ζον τήν έν Πελοποννήσφ ίδρυσιν ίδίας ελληνικής Αρχής. 



4 8 8 — Α 

ΕΙκόνες ζώων έκ τοΰ ίεροί5 τής Όρθείας. 
(σελ. 417—418 καΐ 382—6) 





ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 

ο ΜΥΣΤΡΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ως είδομεν μετά τήν παράδοσιν τών ρηθέντων φρουρίων ύπό τοϋ Γου

λιέλμου ό αυτοκράτωρ Μιχαήλ Παλαιολόγος ήξίωσε μεγάλης προσοχής 

τας νέας έν Πελοποννήσφ κτήσεις, διορίσας δέ τό πρώτον ώς άρχοντα 

Ινιαύσιον καλούμενον «κεφαλή τής κατά τήν Πελοπόννησον χώρας καί 

τών κάστρων τής βασιλείας», καθίδρυσε βυζαντιακήν Ίεραρχίαν περί τήν 

αύλήν τοΰ έν Μυστρί^ έπιτροπεύοντος τήν βασιλείαν, καθιδρύσας χαί αρ

χήν πρωτοστράτορος. Ή τ ο δέ ό επίτροπος ούτος τής βασιλείας πρώτος 

ίεραρχικώς μετά τόν αυτοκράτορα καί έξέδιδεν άργυρόβουλλα διατάγμα

τα άντι τών αυτοκρατορικών Χρυσοβούλλων (1). Ά π ό τοϋ χρόνου δέ 

τούτου ό Μυστράς έγένετο ή δευτέρα πρωτεύουσα τοΰ κράτους καί ή επι

κοινωνία πλέον μεταξύ Βυζαντίου καί Μυστρά, ήτις πρότερον διά τό άπό-

κεντρον τοΰ Μυστρά ήτο χαλαρά, έκρατύνθη καί έπυκνώθη καί διάφοροι 

λόγοι, περί ων κατωτέρω, συνετέλεσαν ώστε τι Λακωνία νά παραλαβή 

πλείστους έκ Βυζαντίου εποίκους, τών οποίων ή έπίδρασις έπί τους ιθα

γενείς υπήρξε μεγίστης σπουδαιότητος, ή δέ πρωτεύουσα ό Μυστράς 

έγένετο ή βασιλις τών πόλεων τής Πελοποννήσου καί ό έτερος ό οφθαλ

μός τής Βυζαντιακής αυτοκρατορίας μετά τής Κωνσταντινουπόλεως, 

δπως άλλοτε υπήρξε τοιοΰτος τής αρχαίας Ελλάδος μετά τών Αθηνών. 

Οΰτω δέ ή ενιαύσιος αρχή διετηρήθη μέχρι τοΰ 1308, δτε ό αυτο

κράτωρ Ανδρόνικος Παλαιολόγος παρεδέχθη τό συνετόν σχέδιον νά διο-

ρίζη ίσόβιον τόν έν Μυστρά εδρεύοντα αύτοκρατορικον έπίτροπον, ώστε 

νά δύναται έπί σειράν ετών διοικών νά άποκομίζη πραγματικήν γνώσιν 

τών κατά τήν χώραν καί τών αναγκών αυτής· Διωρίσθη δέ τοιούτος έπ' 

αόριστον ό Καντακουζηνός, υίός τοΰ έν τω προς τους Φράγκους, ώς εϊπο-

(1) Μίλλερ "Ιστορ. Φραγκοκρατίας. 
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μεν, τφ 1264 πολέμφ φονευθέντος Μιχαήλ Καντακουζηνού καί πατήρ 

τοΰ κατόπιν επιτρόπου τής βασιλείας καί αύτοκράτορος Ίω. Καντα

κουζηνού. Ούτος δέ ό Καντακουζηνός έπί όκταετίαν διοικήσας έφονεύθη 

τφ 1316. Τούτον δέ διείδέχθη ό δεξιώτατος στρατηγός Ανδρόνικος Πα

λαιολόγος Άσάνης, διαμείνας έν τή αρχή έπί δ'λην έξαετίαν, δ'στις ήτο 

υίός τοϋ αύτοκράτορος Ανδρόνικου Παλαιολόγου τοΰ Β'., έπί τοΰ 

οποίου ώς καί επί τοΰ διαδόχου αύτοΰ Άνδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ Γ'., 

διά χρυσοβούλλων τών ετών 1292 χαί 1317 παρεχωρήθησαν πολλά προ

νόμια προς τους Μονεμβασιώτας ώς τους δραστηριωτέρους προμάχους 

τής αυτοκρατορίας χατά τών Λατίνων καί δ Μητροπολίτης Μονεμβα

σίας άνεγνωρίσθη "Εξαρχος πάσης τής Πελοποννήσου, τά οποία χρυσό

βουλα ανωτέρω κατεχωρίσαμεν καί έχ τών οποίων συνάγεται δτι ή Μο

νεμβασία ήτο πολυάνθρωπος χα ίάκμαία καί ένήργει έξαίρετον έμπόρίον 

καί βίομηχανίαν. 

Τούτον δέ διεδέχθη είς τήν αρχήν αυτός ό κατόπιν αυτοκράτωρ Ιω

άννης Καντακουζηνός κατά τό έτος 1321, δστις γενόμενος αυτοκράτωρ 

άπέστειλεν είς τήν Πελοπόννησον ώς δεσπότην μετά τριηρών τόν υίόν 

Μανουήλ, ό'πως άρξη τής Πελοποννήσου. 'Η δέ είς τήν Πελοπόννησον 

άποστολτι δεσπότου, αντί τών τέως αποστελλομένων επιτρόπων, ήτο εν

δεικτική μεταβολής τής σχέσεως τής Πελοποννήσου προς τό Βυζάντιον. 

"Επαυε δηλαδή ή Πελοπόννησος νά είναι εξάρτημα απλούν τής αυτο

κρατορίας και καθίστατο ώς ϊδιον δεσποτάτον, κατά δέ τά άλλα δέν άπε-

ξενο.ΰτο τοϋ βασιλικού οϊκου, άλλ' άνετίθετο είς τόν μετά τόν πρωτότοκον 

υίόν, δστις ήτο διάδοχος τής αυτοκρατορίας είς τόν τά δευτερεία έχοντα 

έν τφ βασιλικφ οϊκφ. 'Ο θεσμός δέ ούτος διετηρήθη μέχρι τών έσχατων 

ήμερων τοΰ Βυζαντίου μετά μικράς' διαφοράς επελθούσης έπί τοϋ αύτο

κράτορος Ιωάννου Παλαιολόγου, δστις άτεκνος ών άπέστειλεν είς τήν 

Πελοπόννησον μετά τόν θάνατον τοΰ δεσπότου Θεοδώρου Παλαιολόγου 

τοϋ Β'., τοϋ υίοΰ τοΰ Μανουήλ, άντι υίοΰ, ώς έγίνετο πρότερον, τόν νεω

τερον άδελφόν Κωνσταντϊνον, τόν οποίον κατόπιν άναγορευθέντα αυτο

κράτορα καί επίσης άπαιδα ό'ντα διεδέχθη ό νεώτερος αδελφός Θωμάς. 

"Εργα έν Λΐυβτρι^ 

Έκ τών επιγραφών δέ τοϋ Μυστρά, αιτινες άρχονται άπό τούτων 

τών χρόνων, δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν τήν αύξουσαν πρόοδον αύ

τοΰ. Κατά τάς αρχάς τοΰ 14ου αίώνος (1305) άνεκτίσθη ή εκκλησία 

τών τεσσαράκοντα μαρτύρων χαί ώρύχθη φρέαρ, τφ δέ 1312 έκτίσθη ή 
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μητροπολιτική εκκλησία τοΰ Αγίου Δημητρίου, άρξαμένης τής οίκοδο-

μιας άπο τοϋ 1302. Τότε δέ ώκοδομήθη καί ή εξαίρετος εκκλησία Αύθεν-

τικον και ό αυτοκράτωρ παρεχώρησε προνόμια καί άτελείας είς τήν Μο

νην τής θεοτόχου τοΰ Βροντοχίου, τής οποίας αί ευρύτατα διεσπαρμέναι 

κτήσεις έξετείνοντο άπό Καρυταίνης μέχρι Πασσαβά. Κατά τους αυτούς 

δέ χρόνους έκτίίίθη χαί ή Ευαγγελίστρια· 

Ιϋανουήλ Καντακοΐί^νινος ΑεβΛοτης 

Οτε μετέβη είς Πελοπόννησον ώς δεσπότης ό Μανουήλ Καντακου

ζηνός, ή φραγκική έν Πελοποννήσφ κυριαρχία είχε περιστή είς τά'έσχα

τα, διότι ή αρχή τών επιτρόπων Ροβέρτου τοΰ ήγεμόνος τοϋ Τάραντος 

(1346-1364) είς τόν οποίον είχε περιέλθει ή ηγεμονία ή φραγκική τής 

Πελοποννήσου, είχε περιορισθή είς τήν περί τάς Πάτρας χώραν, τήν 

όποιαν οί Λατίνοι αρχιεπίσκοποι διώκουν ώς ανεξάρτητοι ηγεμόνες. Οΰ

τως εχόντων τών κατά τους Λατίνους έν Πελοποννήσφ, δέν ήτο πλέον 

Βύσχολος τι εντελής επαναφορά αυτής είς τους "Ελληνας καί ήθελε κα

ταστή τό έ'ργον εύκολώτερον, άν έ'λειπον αί εμφύλιοι έριδες μεταξύ αυ

τών τών Ελλήνων τής Πελοποννήσου. Διά ταΰτα είς τήν κατάπαυσιν 

τών ερίδων τούτων έστρεψε κατά πρώτον δικαίως τήν προσοχήν του ό 

Μανουήλ Καντακουζηνός. Ά φ ' ου δέ διέλυσε τάς εμφυλίους στάσεις 

διά τής προσηκούσης αύστηρότητος, ώμολόγησεν είρήνην προς τους Λα

τίνους, διότι ένόμισε κυριώτατον χοθτικον νά απαλλαγή άπό τάς έπιδρο

μάς τών Τούρκων ή Πελοπόννησος, τό οποίον και κατώρθωσεν αληθώς, 

τό δέ κατόρθωμα τοΰτο επέφερε ταχείαν άνόρθωσιν τής χώρας καί ή εί-

ρήνη επέτρεψε τήν αύξησιν τής παρ.ημελημένης γεωργίας χαι ήρξαντο 

πλέον νά υποφαίνωνται ελπίδες χρησταί μελλούσης ευεξίας τής χώρας. 

Μεταξύ δέ τών μέτρων τά οποία αναγράφει ό Ιωάννης Καντακουζη

νός, ό αυτοκράτωρ καί ιστορικός, έν τή ιστορική αύτοΰ συγγραφή, ώς τε

θέντα είς ένέργειαν ύπό τοΰ υίοΰ Μανουήλ προς άνύψωσιν τής Πελοπον

νήσου είναι καί αί ϊδιαι αύτοΰ ύπερ τών Πελοποννησίων εύεργεσιαι, αϊ-

τινες κατά τόν ιστορικόν Αάμπρον είναι αί εις ισχυρούς άρχοντος ή άφω-

σιωμένους είς τους δέσποτας πιστούς άνάθεσις κτημάτων κατά το σύ

στημα τών προνοιών αναλόγων προς τά τιμάρια τής Δύσεως, ήτοι τών 

έπί Τουρκοκρατίας τσιφλιχίων, περί τών όποιων ,3ΐαρακατιοντες θα κα-

μωμεν καί αύθις έκτενέστερον λόγον. Αί τοιαΰται δέ είς τους δυνατούς 

παροχαί καθίσταντο άναγκαιόταται άφ' ενός μέν προς παΰσιν τών στα-

σεων, άφ' ετέρου δέ ε'νεκα τής πλεονεξίας τών ίσχυρών. Καί αί μέν προς 
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αλλήλους στάσεις άνεκόπησαν, άλλα δέν ήδυνήθη ό Μανουήλ νά άπο

φύγη τήν κατ' αύτοΰ στάσιν τήν έξυφανθείσαν ύπό τίνος τών αρχόντων 

Λαμπουδίου, άν καί μεγάλως είχε προστατευθή ύπ' αύτοΰ. Ούτος δέ ό 

Λαμπούδιος συγκεντρώσας τους έν Πελοποννήσφ δυνατούς και άθροισας 

πανταχόθεν παμπληθείς πεζούς καί ιππείς ώρμησε χατά του Καντα

κουζηνού, ό'στις όμως άνταπεξελθών μετά τριακοσίων λογάδων αν

δρών, τους οποίους είχεν έκ Βυζαντίου, καί μετ' ολίγων μισθοφόρων Ά-

καρνάνων έ'τρεψεν είς φυγήν τους έπαναστάτας, οϊτινες καί διελύθησαν 

είς τάς πατρίδας των, τών οποίων τινές ύπετάγησαν αμέσως, άλλοι 

δέ βραδύτερον. 

"Οτε δμως τω 1355 μετά τήν άπό τοΰ θρόνου παραίτησιν τοΰ Ιω

άννου Καντακουζηνού, ό Ιωάννης Παλαιολόγος άπέστειλεν είς τήν 

Πελοπόννησον ώς επιτρόπους τους υιούς τοΰ άδελφοΰ τής γυναικός τοΰ 

Καντακουζηνού Ίσαακίου τοΰ Άσάνη καί πάλιν άπέστησαν οί Πελοπον

νήσιοι άπό τοϋ Μανουήλ Καντακουζηνοϋ. Τής δέ επαναστάσεως ταύτης 

μετέσχε σύμπασα ή Πελοπόννησος, 7:λήν τής Μνοεμβασίας πιθανώτα

τα, άλλα καί αΰτη ή έπανάστασις κατεπνίγη ύπό τοϋ Μανουήλ Καντα

κουζηνοϋ. Έκτοτε δέ ή Πελοπόννησος έπ' αύτοΰ διατηρήσαντος τήν 

αρχήν άσάλευτον μέχρι τοΰ θανάτου έπελθόντος έν έ'τει 1380, 25 Μαρ

τίου, ήτοι έπί 32 έ'τη, έ'τυχε πολλής ευημερίας, είς τήν όποίαν ούτος πολύ 

συνετέλεσεν. Ό δέ Μυστράς προσελάμβανεν όσημέραι μείζονα σημασίαν 

ώς έ'δρα μέλους τοΰ αυτοκρατορικού οίκου. Επειδή δέ οί Τοΰρκοι έστενο

χώρουν τήν Κωνσταντινούπολιν πυκνότερον, άπεδίδετο μείζων όσημέ

ραι αξία είς τόν όχυρόν εκείνον λόφον, δστις προήχθη πλέον αυτόχρημα 

είς βασιλικήν πρωτεύουσαν. Τά δέ ερείπια τοΰ φρουρίου τών ανακτόρων, 

τοΰ αρχιεπισκοπικοϋ μεγάρου, τών εκκλησιών καί τών μονών σωζόμενα 

μέχρι σήμερον καί πληροΰντα έ'να όλοκληρον τών προπόδων τοϋ Ταϋγέ

του κινοΰσι δικαίως τόν θαυμασμόν καί προκαλοΰσι τήν μελέτην τών 

βυζαντιολόγων. Ό Μανουήλ μιμούμενος τους προκατόχους του άνήγει-

ρεν έκ βάθρων τήν Άγίαν Σοφίαν προωρισμένην νά άνακαλή διά τοΰ ονό

ματος αυτής τόν στενόν σύνδεσμον μεταξύ Μυστρά καί Κωσταντινου-

πολεως και εύλαβώς κοσμηθείσα διά τών είκόνων τών γονέων τουκαί διά 

ποιήματος απευθυνόμενου προς τόν πατέρα του· 'Τπ' αύτοΰ δέ όμοίως έκ

τίσθη τφ 1365 καί ή εκκλησία τοϋ Ζωοδόχου Χρίστου, ήτοι ή σήμερον 

καλούμενη Παντάνασσα. Άργότερον δέ οτε ό Ιωάννης Καντακουζηνός 

καταλιπών τόν θρόνον περιεβλήθη τό ράσον τοϋ μοναχού διέτριψεν έν έτος 

μετά τοΰ υίοΰ Μανουήλ έν Μυστρςί καί απέθανε καί ετάφη έν αύτώ 

τφ έ'τει 1383. 
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'Ο δεαηότης ]λΙ(χτθ«ιθς ΚΙανταχουζιον^ς 

Τόν Μανουήλ αποθανόντα διεδέχθη ώς δεσπότης Πελοποννήσου ό 

πρεσβύτερος αδελφός αύτοΰ Ματθαίος, ό πρότερον συμβασιλεύσας μετά 

τοΰ πατρός καί παραιτηθείς αμέσως μετ' αυτόν τφ 1357. 

Καί έπειράθη μέν ούτος νά στασίαση κατά τοΰ αύτοκράτορος Ιω

άννου Ε' Παλαιολόγου, διά τήν όποίαν πράξίν του εβλήθη είς τάς φύ

λακας, άλλ' άπηλευθερώθη τφ 1364 μεσιτεύσαντος τοΰ Πατριάρχου 

Φιλόθεου καί συνδιελλάγη μετά τοΰ 'Ιωάν. Παλαιολόγου καί διά τοΰτο 

εκείνος επέτρεψε τήν άνάληψιν τής αρχής είς τόν Ματθαίον μετά τόν 

θάνατον τοΰ άδελφοΰ του Μανουήλ. Συνέπραττε δέ μετ' αύτοΰ οδηγών 

καί εύθύνων αυτόν καί ό πατήρ Ιωάννης Καντακουζηνός μέχρι τού θα

νάτου του, ώς εϊδομεν, έπισυμβάντος τφ 1383. Ό Ματθαίος ήρξε μό

νον έπί τριετίαν καθ' όν χρόνον ό αδελφός αύτοΰ σεβαστοκράτωρ Δημή

τριος έπί τοσοΰτον ίσχυσεν ώστε τά τοΰ Βεσποτατου περιήλθον είς άνω-

μαλίαν. 

Ό Αεβηότης ζΐιημήτριος Καντακουζνινος 

Διαδεχθείς δέ ό Δημήτριος τόν Ματθαίον αποθανόντα όλίγον πρό τοΰ 

πατρός Ιωάννου κατά τό αυτό έ'τος 1383 έφαίνετο διατεθειμένος νά δι

άλυση πάντα σύνδεσμον τού δεσποτάτου προς τόν αυτοκράτορα τής 

Κωνσταντινουπόλεως καί νά άποβή δλως ανεξάρτητος, άλλ' ό αυτο

κράτωρ Ιωάννης μή ανεχθείς ταΰτα άπέστειλεν είς Πελοπόννησον τόν 

τοιτότοκον υίόν Θεόδωρον μετά επαρκούς στρατιάς. Καί άντέστη μέν ό 

Δημήτριος μή θέλων νά κατάθεση τήν αρχήν καί προσπαθών νά στηρι-

χθή είς τήν σύμπραξιν τών Λατίνων χαί τών Τούρκων, άλλ' άφ' ετέρου 

οι πλείστοι τών Πελοποννησίων χαίροντες ύπεδέχθησαν τόν πορφυρο-

γέννητον καί ευέλπιδες ετάχθησαν μετ' αύτοΰ. Άλλ' άπό περαιτέρω πε

ριπλοκών καί δεινοΰ εμφυλίου σπαραγμού έσωσε τήν Πελοπόννησον έπι

καίρως συμβάς τφ 1384 ό θάνατος τοΰ Δημητρίου Καντακουζηνού, όπό-

' τε άδιαφιλονικήτώς κατέλαβε τήν αρχήν τού δεσποτάτου ό αυτοκρατο

ρικός οίκος έν τφ προσώπφ τοΰ Θεοδώρου Παλαιολόγου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 

Ό Αεβίχότης Οεόδωρος Α.'' Παλαιολόγος 

Άναλαμβάνοντες δέ οί Παλαιολόγοι τήν αρχήν τοΰ δεσποτάτου, 

τό οποίον έστερέωσαν οί Καντακουζηνοί, είχον ώς πρόγραμμα ού μόνον 

τήν συντήρησιν τών κεκτημένων, αλλά και τήν άνάκτησιν καί άπελευ-
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θέρωσιν τής Πελοποννήσου. Είχον δμως νά άντιπαλαίσουν 

προς τους Ενετούς καί τους Ναβαρραίους, άλλα καί τους προς τήν 

Πελοπόννησον ήδη καταβαίνοντας Τούρκους καί είναι άξιοι θαυμασμού, 

διότι άντιπαρερχόμενοι τοσαύτας δυσχερείας καί τόσον αντίξοους περι

στάσεις ήδυνήθησαν νά διατηρήσωσι τό δεσποτάτον έπί χρόνον μακρόν 

καί πέραν καί αυτής τής ύπό τών Τούρκων αλώσεως τής Κωνσταντι

νουπόλεως. Η ελληνική δέ εκείνη γωνία παρουσιάζει τό πολλάκις έν 

τή ίστορίοι τού Ελληνισμού έκπλήττον ημάς φαινόμενον τής άναβλα-

στήσεο^ς νέων κλάδων μετά τήν άποξήρανσιν άλλων καί τόν μ.αρασμόν 

αύτοΰ τοΰ κορμού· Καί αληθώς έν φ ή Κωνσταντινούπολις παρακμάζει 

καί φθίνει, ό Μυστράς παρουσιάζει ουχί άναξίαν λόγου άκμήν καί βίον 

λογοτεχνικον καί καλλιτεχνικόν άξιόζηλον καί προσέτι συνεχίζεται καί 

ό αρειμάνιος βίος, ό'στις είναι πρόδρομος τών άρματωλών τών χρόνων 

μετέπειτα τής δουλείας. 

Έγκατάοτασις Αλβανών έν Πελοηοννήαιρ 

Είς την άναβίωσιν δέ τής Πελοποννήσου καί τήν άναθάρρησιν πά

ρα το δυσχερές τών περιστάσεων συνετέλεσεν ουχί όλίγον καί ό Θεό-

οωρος Παλαιολόγος, διότι ούτος συνεδύαζε τό δραστήριον καί φιλοπό-

λεμον μετά τής διπλωματικής ικανότητος τοΰ νά συνδιαλάσσεται μετ' 

έκείνιον, τους οποίους προετίμα νά έ'χη φίλους μάλλον παρά εχθρούς 

προς άπόκρουσιν άπό τών δύο έπιφοβωτάτων έχθρων, τών Ναβαρραίων 

καί τών Τούρκων. 

Διά τοΰτο μία τών πρώτων πράξεων τής αρχής αύτοΰ ττο νά προσ-

•φύγη είς τό μέτρον, τό οποίον προσέφυγεν, άλλ' έν μικρότερα κλίμακι 

ό δεσπότης Μανουήλ Καντακουζηνός, δηλαδή είς τήν έγκατάστασιν 

έν Πελοποννήσφ Αλβανών εποίκων, οϊτινες ούχι όλίγον συνετέλεσαν 

είς έπούλωσιν τών δεινών, τά οποία προήλθον έκ τών μακρών έν Πε

λοποννήσφ εσωτερικών καί εξωτερικών έπί τής λατινοκρατίας πολέ

μων καί τής έξ αυτών παντοειδούς έρημώσεως ώς γεωργοί καί ώς 

κτηνοτρόφοι, άλλα καί ώς μάχιμοι- άνδρες. Ανήκον δε οί 'Αλβανοί ού

τοι είς τήν φυλήν τών Τόσκων, τών άρχήθεν οίκούντων παρά τό Δυρ

ράχιον προς νότον τοΰ πόταμου Γενούσου (Σκοΰμπι). Έγκατεστάθησαν 

δέ άπό τοΰ Μανουήλ Καντακουζηνοϋ κατά τά νοτιοδυτικά παράλια τής 

Πελοποννήσου καί ίδίως έν τή Αρκαδία, μάλιστα δέ κατά τά οροπέ

δια τής Μεγαλοπόλεως χαί τής Μαντινείας. Καί λριπόν κατώκησαν 

το Λεονταρη, πολυάνθρωπον δέ συνάμα καί ίσχυρόν απέβη κέντρον άύ-
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τών μετ' ολίγα έτη ή Ταβία, ή σήμερον Νταβιά. Δέν απέβη δέ μόνον 

ισχυρά ή Ταβία, άλλα καί έκοσμήθη δι' αξίων λόγου καλλιτεχνημάτοίν 

ύπομιμνησκόντων τά τοΰ Μυστρά, χαί αί άγιαι εικόνες αί κοσμοΰσαι 

τάς εκκλησίας τής Ταβίας έχρησίμευσαν ώς πρότυπον τών συγχρό

νων Πελοποννησίων ζωγράφων, έν τοίς όποίοις διεκρίνετο ό Άσπρέας. 

Έπί δέ τοϋ Θεοδώρου Παλαιολόγου δέκα χιλιάδες περίπου Άλβα-

νοίμετά τών παίδων χαί τών γυναικών, χαί τών θρεμμάτων χαί τής 

άλλης κινητής περιουσίας αθρόοι έπηξαν τάς σχηνάς αυτών παρά τόν 

Ίσθμόν τής Κορίνθου, χατελθόντες έκ τών έν Θεσσαλίί^ καί Άκαρνα» 

νί<ί οικήσεων, εκείθεν δέ έστειλαν αγγέλους προς τόν έν Μυστριφ δεσ

πότην Θεόδωρον ζητοΰντες τήν άδειαν νά έγκατασταθώσιν εις τας 

κτήσεις αύτοΰ. Καί πολλοΧ μέν τών συμβούλων αύτοΰ άντετάχθησαν 

είς ταύτην τήν πρότασιν έπί τφ λόγφ δτι τά ήθη καί έθιμα τών ξένων 

εκείνων δέν ήσαν οποία τά τών Ελλήνων. Άλλ' ό Θεόδωρος συνειδώς, 

ώς καί ό προκάτοχος αύτοΰ Μανουήλ, ό'τι οί ορεσίβιοι εκείνοι ήδύναντο 

νά παράσχωσιν είς αυτόν αρίστους μαχητάς, διά τών οποίων τιΒύνατο 

νά συγκράτηση είς τάξιν τους αντιζήλους ύπέρφρονας καί δυσπειθείς 

άρχοντας, τών οποίων οι πρόγονοι ήσαν επίσης αρχαίοι και γενάρχα·. 

τοΰ ιδίου αύτοΰ οϊκου καί έπί τών οποίων δέν ήδύνατο νά έπιβάλη τήν 

αρχήν του, καίτοι αδελφός τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ Παλαιολόγου. 

Προσέτι χαί δπως αύξηση τόν πληθυσμόν, δστις, ώς εϊρηται, ήτο ήλατ-

τωμένος ένεκα τής προηγηθείσης αναρχίας. Διά ταΰτα δέ πάντα απε

δέχθη τους Αλβανούς, οϊτινες έγκατεστάθησαν είς τόπους ακατοίκη

τους, έχ τών οποίων ή ληστεία είχεν εκδιώξει τους ιθαγενείς καί ήραι

ώθη ό πληθυσμός, καί έφύτευσαν δένδρα χαί έκαλλιέργησαν τήν 

γήν καί τήν κτηνοτροφίαν. Καί δέν είργάσθησαν μόνον ώς γεωργοί 

χαί κτηνοτρόφοι οί 'Αλβανοί ούτοι έποικοι, άλλα χαι ώς μαχηταί υπη

ρετούντες τόν δεσπότην χατά τών Ναβαρραίων καί τών άλλων αύτοΰ 

"εχθρών, 'ϊπήρξαν δέ καί επιτήδειοι θηρευταί διακρινόμενοι διά τήν 

άσκησιν χαί γύμνασιν τών θηρευτικών κυνών καί ώς μαχηταί άριστοι 

διά τών τόξων, θαυμαστοί διά τό εύστοχον τής τοξείας καί μετέδωκαν 

τήν τοιαύτην αυτών δεξιότητα ού μόνον είς τους μετ' αυτών έν Πελο

ποννήσφ αναστρεφόμενους, άλλα καί είς τους άλλοθεν παρεπιδημοΰν-

τας έν 'αύτή, τών ομοίων τινές, ώς ό Θεόδωρος Καρυστηνός, ετάχθη

σαν κατά τήν τελευταίαν μοιραίαν πολιορκίαν τής Κωνσταντινουπό

λεως ώς έμπειροι τοξόται άνά τά τείχη τής πολιορκουμένης πόλεως. 

Παρορμώντες δέ οί Παλαιολόγοι τής Πελοποννήσου τόν ζήλον καί 

αμείβοντες τάς υπηρεσίας τών Αλβανών τούτων παρεχώρησαν είς 
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τους αρχηγούς αυτών καί φυλάρχους ϊδια στρατιωτικά χτήματα ή 

προνίίας, ώς είχε γείνει ήδη άπό τών ήμερων τοΰ Μανουήλ Καντακου

ζηνού προς τους κυριώτατα ύπηρετήσαντας αυτούς έκ τών Ελλήνων. 

Οΰτω δέ διά τών Αλβανών ενισχυθείς ό Θεόδωρος Παλαιολόγος 

θαρραλεώτερον ανέλαβε τό έργον τής άνυψώσεως τοΰ δεσποτάτου διά 

τού ελληνικού στοιχείου τής Πελοποννήσου έν άνταγωνισμώ προς τάς 

αξιώσεις, τά συμφέροντα καί τάς έπιδρομάς τών αλλοφύλων 

Τότε λοιπόν ήλθον καί έν τή Αοχωνίο;. χαΧ έγκατεστάθησαν, ώς 

φαίνεται έκ τών αλβανικών τοπωνυμιών καί έχ τής διατηρήσεως ακόμη 

τής γλώσσης καί τών οικογενειακών ονομάτων καί τού αλβανικού τύ

που έν τοίς δήμοις Γερονθρών τής Λακεδαίμονος χαί έν τοίς Δήμοις 

"Ελους καί ίδίως Ζάρακος καί Ασωπού τής Επιδαύρου Λιμηράς. Τό 

δέ άξιον παρατηρήσεως είναι ό'τι έν τώ Δήμφ Ζάρακος. ό'που άθροώτεροι 

έγκατεστάθησαν οί Αλβανοί Ιπικρατεί είσέτι διγλωσσία, καθ' δσον καί 

οί άλλοι κάτοικοι "Ελληνες εϊτε προϋπάρξαντες τής εγκαταστάσεως 

τών Αλβανών, εϊτε μεταγενέστερον αυτών μετοικήσαντες εκεί, ώς είναι 

γνωσταί τοιαΰται οίκογένειαι, λ. χ. Κόκκορη, Αούχο, Καλκάνη, Μπέ-

λεση, Μανίκη καί άλλαι, πάντες όμιλοΰσιν άμφοτέρας τάς γλώσ

σας τήν τε άλβανικήν καί έλληνικήν καί περισσότερον τήν τελευταίαν 

οί ποιμένες. Πώς δέ δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τό φαινόμενον τοΰτο τής 

διατηρήσεως τής αλβανικής γλώσσης έπί έξ αίώνας, έν φ ή αλβανική 

γλώσσα ένωρίτερον, ή τουλάχιστον είς ίσον χρόνον, εντελώς έξηφανί-

σθη καί έν φ είναι ιστορικώς βεβαιωμένον δτι ή σλαβική φυλή Ιχει 

μεγάλην άφομοιωτικήν δύναμιν, ώς εϊδομεν ανωτέρω έν τω περί Σλά

βων κεφαλαίφ, χαί έν φ αί έν Λακωνία εποικήσεις τών Σλάβων ήσαν 

πολυπληθέστεραι; 

Καθ' ημάς δέ ή μόνη πιθανή έξήγησις είναι δτι ή άφομοίωσις τών 

Σλάβων ήρξατο καί έπερατώθη κατά τήν διάρκειαν τής βυζαντιακής 

αυτοκρατορίας, δτε χαί τοΰ κράτους ή επιβολή καί τών άτόμιον ή εκπο

λιτιστική επενέργεια, ώς πνευματικώς υπέρτερων, συνετέλεσεν εις 

τήν ταχυτέραν άφομοίωσιν, έν φ ή έγκατάστασις τών Αλβανών γενο

μένη κατά τάς παραμονάς τής πτώσεως τής αυτοκρατορίας καί τής 

κατακτήσεως τής χώρας ύπό τών Τούρκων καί τής άπομακρύνσεως 

τής κρεισσονος μοίρας τών κατοικούν καί τής κατά μικρόν ίσοπεδώσεως 

χαι έκβαρβαρώσεως ώς έκ τοΰ έπελθόντος πνευματικού σκότους έκ τής 

ελλείψεως σχολείων καί τής καταπαύσεως τοϋ κηρύγματος άπό τοϋ 

'Ιεροϋ άμβω'νος τών ναών, διά ταϋτα πάντα δέν έ'λαβε τό άλβανικόν 

στοιχείον τήν έπίδρασιν ομοίου περιβάλλοντος καί επομένως έπί μακρό-
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τερον χρόνον διετήρησε τήν άρχικήν ύπόστασιν, τής άφομοιο'^σεως άρ

ξαμένης άπό τής αποκαταστάσεως τοΰ ελληνικού κράτους χαί δέν θά 

παρέλθωσι μία ή δύο γενεαί οπότε θά έξαφανισθή πάν ϊχνος τής γλώσ

σης, έκτος τοπωνυμιών τινών. Οί Αλβανοί έποικοι, έν φ συνέπραξαν 

μετά τών ομοθρήσκων Ελλήνων καί άπό κοινοΰ συνεμερίσθησαν τάς 

-τύχας τού ελληνικού, ένέμειναν δμως έπί πολλούς αίώνας είς τήν έν 

τφ οϊκφ συντήρησιν τής πατρίου γλώσσης, τήν όποίαν συνεκράτησαν 

ίδίως αί φύσει συντηρητικαί γυναίκες, άλλ' ούχ ήττον ήναγκάσθησαν 

ύπό τής πυκνής καί καθημερινής επικοινωνίας προς τους συνοίκους 

"Ελληνας νά έκμάθωσι καί τήν έλληνικήν, στερούμενοι δέ άλλως τών 

προσόντων τής συμπήξεως ίδίας πολιτικής κοινωνίας υπέστησαν, ως 

ήτο φυσικόν, τήν έπίδρασιν τοΰ υπέρτερου έλληνικοϋ πολιτισμού. 

Ή σιωπηλή ίσχύς τής ελληνικής διανοίας καί τής ελληνικής 

γλώσσης υποτάσσει ώς καί πάλαι έτι καί νΰν τό είς τήν Ελλάδα είσ-

ελάσαν άπαίδευτον άλβανικόν στοιχείον καί άκατέργαστον καί απέ

ναντι τής θείας ελληνικής γλώσσης εξαφανίζεται ή μονότονος προφο

ρά τών Αλβανών. Είς πάντα δέ πατώντα τό πρώτον τό έδαφος τής 

Ελλάδος προξενεί αμέσως καί όφθαλμοφανώς έντύπωσιν ή διαφορά 

τών δύο φυλών, τής τών Ελλήνων καί τής τών Αλβανών. Διότι πολύ 

σαφώς διακρίνεται ό Αλβανός έκ τοΰ πλατέος μετώπου, τοΰ μεγάλου 

καί άχάριτος στόματος, τοΰ αγρίου βλέμματος, τών ευρέων ώμων καί 

τής σκληράς πυγμής. Πάντα δέ ταΰτα είναι χαρακτηριστικά τής 

καρτερίας είς τό νά ύποφέρωσι φυσικάς ταλαιπωρίας έτι δέ χαρακτηρι

στικά ρωμαλαιότητος καί δυνάμεως, άλλα καί πνευματικής συγχρό

νως αδρανείας. Τουναντίον δέ καί πόρρωθεν δύναταί τις νά διακρίνη 

τους γνησίους "Ελληνας έκ τής στάσεως των χαί τοΰ υπερήφανου καί 

σταθεροΰ αυτών βαδίσματος ώς τους έκ γενετής κυρίους καί έξουσα-' 

στάς τής χώρας ταύτης. Τό ανάστημα δέ αυτών κομψόν, πάν κίνημα 

εύρυθμον καί άνάλογον, έν δέ τφ βλέμματι αυτών έξαστράπτει άποφα-

σιστικότης καί πανουργία, κίνησις καί ζωή παιζουσι περί το λεπτον 

τοΰ στόματος αυτών διάγραμμα. Τά πάντα δέ ύποδηλοϋσιν άριστοκρα

τίαν, διανοητικήν χαί έπιτηδειότητα προς πνευματικάς απολαύσεις· 

'Έτι καί σήμερον δύναταί τις πολλαχοϋ τής Ελλάδος, δπου διετηρήθη 

ακέραιος καί καθαρώτατος ό ελληνικός τύπος, νά εύρη έ'τι άνδρας και 

γυναίκας δυναμένους νά χρησιμεύσωσιν ώς πρότυπα καλλονής κλασι

κής καί είς αυτόν τόν Φειδίαν, ήτοι τό μικρόν μέτωπον, ή συνεχής εύ-

θυγραμία, ή έλλειψις τής μεταξύ τοΰ μετώπου καί τής ρινός εντομής, 

τό στόμα μετά τοΰ άνω χείλους όλίγον τι παχέος, ίδίως δέ οί μεγάλοι 

16 
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καί ανοικτοί οφθαλμοί, πλήρεις αδιόριστου τινός καί αδιόρατου ψυχικού 

άλγους, άλλα καί σύναμα πλήρεις διαύγειας χαί ομοιάζοντες προς τήν 

ήρεμον λάμψιν κυμαινόμενης θαλάσσης. Καί ταΰτα μέν είναι βεβαίως 

έςωτερικά γνωρίσματα ύποδηλοϋντα τήν έσωτερικήν συνάφειαν τής 

σημερινής μετά τής παλαιάς Ελλάδος, άλλα καί ό βίος τοϋ ελληνικού 

λαοΰ καί είς τά ήθη καί είς τά έ'θιμα χαί είς τόν χαρακτήρα εξακολου

θεί νά είναι εκείνος τόν οποίον περιέγραψαν έ'κπαλαι οί ποιηταί καί φι

λόσοφοι, εϊτε αναλλοίωτος εϊτε μετά τίνων παραλλαγών. 

Πρό τοιούτων δέ φυσικών καί επίκτητων προτερημάτων καί ψυχι-

κοΰ καί σωματικοΰ κάλλους, τών οποίων ή έπίδρασις γίνεται ακατα

μάχητος διά τοΰ ανωτέρου πολιτισμού ύποχωροΰσι τά ξένα στοιχεία, 

τα κατώτερα φύλα καί ύποτασσόμενα ύποχωροΰσι καί άφοιμοιοΰνται 

καί συγχωνεύονται. 

Ά,λβανεκαΙ τοΐΐωνυμεαι 

Άλβανικάς καταλήξεις παρετηρήσαμεν καί πλησίον τού χωρίου 

Παλαιοπαναγιάς τής Φάριδος ώς τήν Δόριζα καί παρά τό χωρίον Τά-

ραψα τών Κροκεών, τά Γύριζα, Λάκιζα καί Τάραψα, καί είς τους δή

μους Σελλασίας τάς Κτόριζα καί Κότριζα καί Γκούρλιζα, χείμαρρος 

διχοτόμων τήν Καστανιάν τοΰ Καστορείου, καί δέν είναι παράδοξον νά 

κατώκησαν καί εκεί συγχρόνως Αλβανοί τίνες μεμονωμένοι διά τινας 

είδικάς αιτίας. 

Αρχόμενοι λοιπόν άπό τοΰ Δήμου Γερονθρών, εύρίσκομεν είς τήν 

πρωτεύουσαν Γεράκειον τάς άλβανικάς τοπωνυμίας: Λουρίδιζα, Χάρι

ζα, Κόκκιλα (καί τά Μπολιάνα καί Ζάρβενα, Σλαβικά), Γκουβέριζα, 

Βρίνιζα—^κλιτύς, πλεΰρα, Δρυστίλιζα—νεροτριβή, Λότσιδες, Πλιάκι-

ζα, Κλήσιζα—εκκλησία, Σπύρι—άμμος, είς δέ τόν Βρονταμάν τάς 

Πρέγγιζες καί Σίκιζες. Είς δέ τό Άλεποχώριον τήν Δάρδιζα—αχλα

διά, Κόλιζα, Πόριζα, ούδεμίαν δέ είς τό χωρίον Καρύτσα. 

Κατερχόμενοι είς τόν Δήμον Ζάρακος εύρίσκομεν είς μέν τό Κυπα-

ρίσσιον τήν Κλόκιζα μόνον, είς δέ τήν Κρεμαστήν τάς Δάρδιζα καί Λά

κιζα, είς δέ τόν Χάρακα, ό'που κατοικεί κλάδος τής γνωστής αλβανικής 

οικογενείας Λέκκα, Πετρολέκκα, εύρίσκομεν τάς Δάρδιζα, Κλήσιζα, 

Κιτζέλιζα, Πύλιζα, είς δέ τήν Ρηχέαν τάς Μάριζα, Γκόρτζιζα, Ντάσι-

ζα, Δάρδιζα, Λέχια, Κιόκια, Γράβιζα, Λύσιζες. 

Τοΰ δήμου "Ελους δυστυχώς δέν έ'χω τάς τοπωνυμίας, λ. χ. τών Νι-

ατων·καί τής Άπιδέας χαί μόνον τής Μυρτιάς, έν ή εύρίσκομεν τήν Ντα-
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βέρινζα. "Ετι δέ τοΰ δήμου Ασωπού ούδεμίαν εύρομεν έν Μολάοις, έν δέ 

Καταβόθραις τάς Καμάριζα, Βίγλυζα, Λάκιζα, Κέριζα, Κορδέλιζα, καί 

έν Φοινικείφ τήν Βάλεζα καί είς τήν Άγγελώνα τάς Σφίζες καί Μαύ-

ρεζα—φρέαρ. Είς δέ τήν Μονεμβασίαν τό Σέγκιζα καί ούΒεμία.ν εις τά 

λοιπά χωρία ώς καί Ολου τοΰ δήμου Βοιών. Νομίζομεν ό'τι ασφαλώς δυ

νάμεθα νά εύρωμεν τόν λόγον, δι' όν ή έγκατάστασις τών Αλβανών έγέ

νετο κατά τους δήμους Γερονθρών καί τής Επιδαύρου Λιμηράς, έάν άπο-

βλέψωμεν είς τόν σκοπόν, δι' όν οί ρηθέντες δεσπόται είσεδέχθησαν τους 

Αλβανούς. Έ ν Μονεμβασίοι ύπήρχον οί μεγάλοι οίκοι τών Δαιμονογιάννη, 

Μαμωνά καί Σοφιανού, οϊτινες ήριζον περί πρωτείων προς τους δέσπο

τας καί πλησίον αυτών έ'πρεπε νά έγκαταστήσωσιν οί είρημένοι δεσπό

ται τους Αλβανούς, δι' ών ήλπιζον δτι θά έπιβληθώσιν είς τους δυσ-

πειθείς χαί αντιζήλους τούτους άρχηγέτας. Έ κ τούτων δέ ό Μαμω

νάς περιεβάλλετο τήν αρχήν τοΰ μεγάλου Δουκός, ήτοι άρχιναυάρχου 

καί έφέρετο ώς άνεξάτητος ήγεμ.ονίδης καί δταν ό Θεόδωρος έστερεώθη 

καί έξώρισεν αυτόν, δέν έδίστασε νά εκχώρηση τό πατρφον δικαίωμα 

τής έπί τής πόλεως αρχής είς τόν Σουλτάνον (1). 

Έ κ τών είρημένων συνάγεται δτι ό έγκαταστάς έν Λακωνία Αλ

βανικός πληθυσμός ήτο ελάχιστος έν σχέσει προς τους ιθαγενείς κα

τοίκους τών τόπων, είς οΰς έγκατέστη, πολύ δέ μάλλον προς τον πλη

θυσμόν τής δ'λης Λακωνικής καί μόνον έν τω δήμφ Ζάρακος φαίνεται 

δτι υπήρξε κατά τι πυκνότερος καί διά τ€Λύτο εκεί πρό πάντων διατη

ρείται είσέτι καί ή διγλωσσία, κατ' άκολουθίαν δέ δτι ούΒεμίαν έπίδρα

σιν έ'σχεν έπί τών κατοίκων τής Λακωνικής ή αλβανική έγκατάστα-

σις, ή μόνον σταγόνες αίματος είσέρρευσαν σφριγώντος όμαιμονος και 

άδελφοΰ λαοΰ, ούτινος ή συγγένεια προς τόν έλληνικόν λαόν είναι ιστο

ρικώς αποδεδειγμένη καί πασίδηλος ώστε νά περιττευη πάσα περαιτέρω 

άνάπτυξις τού πράγματος· 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 

Ό ηερί τοδ 'Άργοος άγων ίϊρ5ς τους Ένετο\)ς 

"Οτε έ'ζη ακόμη ό Δημήτριος Καντακουζηνός, οί Ενετοί αντέδρα

σαν κατ' αύτοΰ ύποστηρίξαντες τόν θεόΒωρον Παλαιολόγον. Ώ ς αν

τάλλαγμα δέ τής υποστηρίξεως ταύτης καί ώς αρραβώνα ελληνικής 

(1) Μίλλερ Ίστορίία Φρα7ΐ!«»ορατίας Β ' σ. 50. 
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συμπράξεως μετά τών Ενετών έν τφ. μέλλοντι έθεώρησε χρέος αύτοΰ 

ό Θεόδωρος νά παραχώρηση είς τόν Ένετόν Πέτρον Γριμάνην τήν όχυ

ράν Μονεμβασίαν. Είς τήν πράξιν δέ ταύτην τοΰ δεσπότου τούτου πρέ

πει νά δεχθώμεν οτι προέβη αναγκασθείς έξ ίσχυρών λόγων καί δ'τι ή 

Μονεμβασία ήτο χέντρον ίσχυράς αντιστάσεως εναντίον αύτοΰ, όταν 

συλλογισθώμεν οτι έν τή πόλει ταύτη ύπήρχον ανέκαθεν ισχυρά επιτό

πια γένη, θέλοντα νά συγκρατήσωσιν άντι πάστας θυσίας τήν αρχήν, 

άκομη καί μετά τών Τούρκων πρόθυμα νά συμπράξωσι. Καί πράγματι 

τοιούτος ήτο έν Μονεμβασία ό Παΰλος Μαμωνάς, δστις έπεκαλέσθη 

τήν συνδρομήν τοΰ Τούρκου Βαγιαζίτ κατά τοΰ δεσπότου καί τών Ενε

τών, προς τους οποίους παρεχώρησε τήν Μονεμβασίαν ό Θεόδωρος καί 

δστις παρέστη έν Σέρραις τω 1391, όπου ό Σουλτάνος ούτος ήνάγκασε 

τόν επίσης παρόντα θεοΒωρον νά εκχώρηση καί πάλιν είς τόν Μαμο)-

νάν τήν Μονεμβασίαν, είς τήν όποίαν κΛι πράγματι άπέστειλεν ό Σουλ

τάνος Βαγιαζίτ στρατιάν προς ύποστήριξιν τοϋ προστατευομένου του 

Μονεμβασιώτου εύπατρίδου. 

Άλλ' δτε ό Μαμωνάς στενοχωρούμενος ύπό τοΰ δεσπότου έ'βλεπεν 

αδύνατον τήν συντήρησιν αυτής, προσέφερε τήν Μονεμβασίαν είς τήν 

Ένετικήν πολιτείαν, ήτις όμως έκ φόβου τοϋ Βαγιαζίτ απέρριψε τήν 

προσφοράν κατά τόν Μάρτιον τοΰ 1394. Άλλ' ό'μως ή Ένετία έξεμε-

ταλλεύθη τάς μετά τοΰ Μαμωνά διαπραγματεύσεις προς έκφοβισιν 

τοΰ Θεοδώρου Παλαιολόγου καί έπίεσεν αυτόν άναγκασθέντα νά συνο

μολόγηση συνθήκην προς την Ένετίαν, διά τής οποίας έλύετο μακρά 

έ'ρις μεταξύ τοΰ δεσποτάτου καί τής Ένετίας ώς προς τήν κατοχήν τοΰ 

"Αργούς. 

Ή Ένετία κατέχουσα ήδη τήν Μεθώνην καί τήν Κορώνην και 

σκοπόν έχουσα τήν έπέκτασιν τών κτήσεο^ν αυτής έν Πελοποννήσω 

έξηγόρασε τά δικαιο')ματα έπί τού Ναυπλίου- καί τοΰ "Αργούς τής Μα

ρίας, θυγατρός Γουΐδωνος Άγγιανού, άφ' ου άπέθανεν δ σύζυγος αυτής 

Πέτρος Κορνάρος τω 1383, χορηγήσασα έτήσιον επίδομα ώς έξαγο-

ράν καί απεφάσισε λτιγοντος τοΰ 1388 τήν κατάληψιν τής χώρας, 

αλλά προέλαβεν έν σπουδή ό Θεόδωρος υποστηριζόμενος ύπό τοϋ πενθε

ροΰ του, δουκός τών Αθηνών, Νερίου Άτζαϊώλη, τοΰ οποίου είχε νυμ-

φευθή προ τίνος χρόνου τήν ύπό υπέροχου κάλλους κεκοσμημένην πρωτό

τοκον θυγατέρα Βαρθολομ.αίαν. Καί ό γάμος δέ ούτος δεικνύει τήν πολι

τικήν όξυδέρκειαν τοΰ Θεοδώρου, δστις συνεδέθη οΰτω διά κηδεστίας, 

άφ' ενός μέν προς τόν κοινά έχοντα συμφέροντα κατά τών Ναυαρραίων 

καί Τούρκων άλλα καί κατά τών Ενετών δούκα τών Αθηνών Νέριον ώς 
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πενθερόν, άφ' έτερου δέ καί προς τόν ίσχυρόν κόμητα Κεφαλληνίας καί 

Ζακύνθου καί δοΰκα Λευκάδος Κάρολον Τόκκον, διότι ούτος ήτο σύζυγος 

τής δευτεροτόκου θυγατρός τοΰ ίδίου Άτζαϊώλη, Φραγκίσκας, καί επο

μένως έγίνετο σύγγαμβρος εκείνου ό Θεόδωρος. Έκτος δέ τούτου ό γάμος 

εκείνος τοΰ Θεοδώρου προσεπόρισεν είς αυτόν ώς προίκα τήν Κόρινθον, 

ήτις ούχι μικρόν ένίσχυσεν αυτόν. 

Καί κατέλαβον μέν οί Ενετοί κατόπιν τής εξαγοράς τό Ναύπλιον 

τόν Άπρίλιον τοΰ 1389, αλλά τό "Αργός είχεν ήδη καταληφθή ύπό τοΰ 

Θεοδώρου, δστις ρητώς ήρνήθη είς τόν Ένετόν προβλεπτήν τήν παράδο

σιν αύτοΰ. Καί έφ' δ'σον μέν τά τοΰ Νερίου Άτζαϊώλη, τοΰ πενθεροΰ τοΰ 

θεοΒώρου, έβαινον καλώς, ό δεσπότης έπέμενεν είς τήν κατοχήν τού "Αρ

γούς, παρά τά εχθρικά εναντίον αύτοΰ καί τοΰ Νερίου διαβήματα τής 

Ένετίας, τό κυριώτατον τών οποίων ήτο ή άφαίρεσις τής γέφυρας 

έπί τού Ευρίπου, διά τής οποίας παρεκωλύετο ή μετά τής Εύβοιας 

συγκοινωνία τούτου και τοΰ τών Αθηνών καί διεβουχόλει τους Ενε

τούς έπί δλους μήνας δι' αγώνων διαπραγματεύσεων καί ψευδών υπο

σχέσεων. Τέλος δμως ή Ένετία κατενόησεν οτι έ'πρεπε νά ένεργήση 

δραστηριώτερον συμπράττουσα μετά τών έν Πελοποννήσφ Ναυαρραί

ων. Καλέσας δέ ό αρχηγός τών Ναυαρραίων τότε Βόρδος Σουπερα-

νός τόν Βοΰκα τών Αθηνών Άτζα'^ώ|λη|ν είς'ισυνέντευξιν'έν Βοστίτση, 

ήτις είχεν ήδη περιέλθει είς χείρας τών Ναυαρραίων, προς τόν σκοπόν 

δήθεν διά τής συνεντεύξεως νά λύσωσιν είρηνικώς τάς προς αλλήλους 

διαφοράς, συνέλαβεν αυτόν παρασπόνδως χαί παρέδωκε προς φύλαξιν 

είς τόν μέγαν κοντόσταυλον Άσάνην Ζαχαριάν καί μόνον μετά δέκα 

πέντε μήνας κατόπιν μακρών ενεργειών χαι διαπραγματεύσεων έν Έ -

νετίί̂ ι κατωρθώθη ή άπελευθέρωσις τοΰ Νερίου τελευτώντος τοΰ 1390. 

Καί είς μέντούς Ναυαρραίους ήναγκάσθη νά πλήρωση βαρέα λύτρα, 

χάριν τών οποίων έγύμνωσε πολλάς τών εκκλησιών τοΰ δουκάτου, ούό 

αύτοΰ δέ τού Παρθενώνος έφείσθη άφαιρέσας άλλα τε κειμήλια καί 

αργυράς πλάκας, διά τών όποιων ήτο ό πυλών τής έν αύτώ λατινικής 

εκκλησίας τής Παναγίας. Είς δέ τους Ενετούς παρέδωκε μέν τά Μέ

γαρα, ύπεσχέθη δέ δεσμευθείς διά βαρύτατων δ'ρων νά πείση τόν γαμ

βρόν δπως παραδώση είς τήν Ένετίαν τό πολυπόθητον "Αργός, δπερ 

καί έγένετο τέλος μετά νέας ύπεκφυγάς καί παρελκύσεις τού θεοΒώ-

ρου μόλις τόν Μάρτιον τού 1396. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 

ΟΕ Λίατίαραϊοι καΐ οί Τοΰρκοι 

Οί Ενετοί μόλις έπί έν έτος καί ολίγους μήνας ήδυνήθησαν νά 

κρατήσωσι τό "Αργός, καταληφθέν ύπό τών έπιδραμόντων καί κατα-

κλυσάντων τήν Πελοπόννησον Τούρκων Μόνον δέ προς τόν Θεόδωρον 

Παλαιολόγων συμφιλιωθέντες κατόπιν μακρών ανταγωνισμών δέν 

ήδυνήθησαν νά κατορθώσωσιν είρήνην μεταξύ τοΰ δεσπότου τής Πε

λοποννήσου καί τών Ναυαρραίων. Ούτοι δέ ανήκον είς τήν Ναυαρρικήν 

λεγομένην Έταιρείαν, είσορμήσαντες δέ προς τόν σκοπόν καταχτήσε

ων κατά τό έ'τος 1380 είς Πελοπόννησον καί εγκατέστησαν κατά 

πρώτον έν "Ηλιδι, είτα δέ ένισχύθησαν καί έπεξετάθησαν εντός ολίγων 

ετών έν αυτή, κατ' αρχάς μέν ύπό τόν Κοκερέλ, μετά τόν θάνατον δέ 

αύτοΰ ύπό τόν Βόρδον Σουπερανόν. Ώ ς δέ ήτο επόμενον ό άγων αυτών 

περί επεκτάσεως τών κτήσεων των εφερεν αυτούς αντιμέτωπους καί 

κατέστησε πολεμίους προς τόν δεσπότην Θεόδωρον, δστις μ.ετά δυσθυ

μίας έβλεπε τους Ισπανούς τούτους τυχοδιώκτας παρακωλύοντας τήν 

ύπό τήν έλληνικήν αρχήν έ'νωσιν τής Πελοποννήσου, είς τήν όποίαν 

Ιτεινον αί προσπάθειαι τών Παλαιολόγων. Καί τήν μέν έν Κορώνη 

Μεθώνη καί Ναυπλίφ καί "Αργεί μετά τής περιχώρου κυριαρχίαν τών 

Ενετών ήνείχετο ό Θεόδωρος ώς άναγκαίον κακόν, πάση δέ δυνάμει 

άντεστρατεύετο προς τήν διάσπασιν τής Εθνικής ένότητος, ε'νεκα 

τών αυταρχικών τάσεων τών Μαμωνάδων καί Μελισσηνών τής Μο

νεμβασίας καί τών Καλαμών. Άλλ' ώς είχον τότε τά πράγματα ό 

άμεσος κίνδυνος προήρχετο έκ τής Εταιρείας τών Ναυαρραίων διότι 

ούτοι ταχυεργοί, ορμητικοί, πλεονέκται, απτόητοι προς αυτήν τήν πα-

ρασπονδίαν, ώς άπέδειξεν ή σύλληψις ύπ' αυτών τοΰ Νερίου Άτζαϊ

ώλη, προέβαινον όσημέραι αυξάνοντες τήν μικράν κατ' αρχάς στρατιο^-

τικήν αυτών πολιτείαν διότι κατ' αρχάς μέν άνεγνώριζον τήν έπικυ

ριαρχίαν τών Άνδηγαυών βασιλέων τής Νεαπόλεως καί τά έπί τής 

αρχαίας γαλλικής ηγεμονίας τής Αχαίας δικαιώματα αυτών, έπει

τα κατά μικρόν απέβησαν τελείως ανεξάρτητοι. Οΰτω δέ όσημέραι ένι-

σχυόμενοι είχον άποβή οί ύπό τόν Βόρδον Σουπερανόν Ναυαρραίοι επικίν

δυνοι αντίπαλοι τοΰ Θεοδώρου. Διότι έν έ'τει 1391 βλέπομεν τόν Σουπε

ρανόν κατέχοντα πλην τοΰ πλείστου τής "Ηλιδος μετά τοΰ Σανταμέρη' 

έ'χοντος πεντακόσιας οικίας χαί τήν Γλαρέντζαν, εχουσαν τριακοσίοις, 
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τήν 'χΑνδροΰσαν καί τήν Καλαμάταν, ών έκατέρα είχε τριακοσίας οικίας. 

τήν Βοστίτσαν διαχοσίας, τό Νεόκαστρον τριακοσίας χαί μέρος ακόμη 

τής Μάνης. Ά λ λ α καί ή Γαστούνη, ή επέχουσα τήν θέσιν αυτής τής 

αρχαίας "Ηλιδος καί τής Τριφυλίας, τά Χριστιανά, ή "Αχοβα, τό Φα-

νάριον καί άλλα ανήκον είς τήν Ναυαρρικήν Έταιρείαν, ύποκαταστα-

θείσαν είς τους κλήρους έκλειπόντων βαρώνων τής Πελοποννήσου. 

Προσέτι δέ έ'πασχεν έπί Θεοδώρου ή Πελοπόννησος, διότι έλυμαί-

νοντο αυτήν Καταλανικά καί Τουρκικά πειρατικά πλοία, ίδίως τάς πα

ραλίας τών Πατρών χαί τής "Ηλιδος. Είχον δέ ήδη αρχίσει και αί έπι

δρομαί τών Τούρκων, αϊτινες υπήρξαν μέν άραιαί καί παροδικαί κατ' 

αρχάς, άλλ' ένδεικτικαί τών κακών, τά οποία βραδύτερον επρόκειτο νά 

ύποστή ή Πελοπόννησος έξ αυτών. 

Τοΰτο δέ έφάνη πλέον καθαρά αμέσως μετά τήν έν έ'τει 1391 έν 

Σέρραις συνέντευξιν, περί ής ανωτέρω ώμιλήσαμεν, τού Σουλτάνου Βα

γιαζίτ χαί τού Θεοδώρου ώς καί τοΰ άποστάτου Μαμωνά, διότι ήνάγκα

σε τόν Θεόδωρον νά παραδώση τήν Μονεμβασίαν είς τόν Μαμωνάν, καί 

τό επόμενον έ'τος απέστειλε τόν Ένετόν βέην χαί έπέδραμε τήν Θεσσα

λίαν χαί τάς νοτίους έλληνιχάς χώρας χαί έδήωσε τήν Βοιωτίαν χαί 

τήν Άττιχήν. 

Επειδή δέ οί Ναυαρραίοι έξακολουθούντες τόν αγώνα χατά τοΰ Θε

οδώρου δέν ήδύναντο νά καταπαλαίσωσιν αυτόν μειονεχτοΰντες, έθεώ

ρησαν σκόπιμον νά ζητήσωσι τήν βοήθειαν τοΰ Βαγιαζίτ, δστις προθύ

μως απέστειλε τφ 1395 τό Έβρενόν, ό'στις πρό ολίγων ετών παράσχων 

είς τόν Σουλτάνον καί άλλας υπηρεσίας, μεγάλως έτιμάτο· "Αμα δέ 

φθάσας ό Έβρενός αρχομένου τοϋ 1395 είς Πελοπόννησον επετέθη κατά 

τοΰ Θεοδώρου καί περιέστησεν αυτόν είς δεινήν στενοχωρίαν, ώστε τό 

Λεοντάρειον καί αυτός ό Μυστράς έγκατελείφθησαν καί περιήλθον είς 

χείρας τών Τούρκων. Τήν δέ 9ην Φεβρουαρίου κατελήφθη άπό κοινού 

μετά τών προσδραμόντων Ναυαρραίων ή οχυρά "Ακοβα. Μετ' ού πολύ 

δμως μετεβλήθησαν τά πράγματα- διότι ό Έβρενός άνεχώρησε μετά 

τήν κατάληψιν τής Άκόβης καί οί Ναυαρραίοι άναλαβόντες μόνοι τόν 

αγώνα μέχρι μέν τίνος χρόνου ύπερίσχυον, άλλ' έπειτα οί έμπειροπόλε-

μοι κάτοικοι τοΰ Λεονταρη και οί Αλβανοί περί τόν Δημήτριον Ραούλ 

έπετέθησαν σθεναρώτατα εναντίον τοΰ άρχηγοϋ τών Ναυαρραίων Σου-

περανοΰ χαί τών περί αυτόν ευπατριδών καί ήραν περιφανή νίκην τό

σφ μάλλον δσφ, άν καί εμάχοντο όλιγωτεροι χατά πολυαριθμοτέρων 

χαί άντέταξαν μόνον ολίγους άγυμνάστους ιππείς κατά τοϋ πολυαρίθ

μου Ίππικοΰ τών Ναυαρραίων κατώρθωσαν οί περί τόν δεσπότην νά 
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συλλάβωσι ζώντας χαί τόν Σουπερανόν καί τόν Άσάνην Ζαχαρίαν τόν 

Γενουαίον, τους οποίους άντι αδρών λύτρων έπείσθη νά άφήση ελευθέ

ρους ό Θεόδωρος τελευτώντος τού 1395, ένεκεν τής επεμβάσεως τής 

Ένετίας καί τής απειλής τών Τούρκων. Πλην δέ τούτου έπεβάλλετο 

πλέον ή Ειρήνη έν Πελοποννήσφ τών Ελλήνων χαί Ναυαρραίων, επει

δή αμφότεροι ήπειλοϋντο ύπό σοβαρών κινδύνων ένεκα τών έν τφ με

ταξύ τουτφ μεγάλων προόδων τών Τούρχων πέραν τοΰ Ίσθμοΰ (1). 

'Ο ^ηο των ΧΌυρκων Μίνδ\>νος 

Ό έκ τών Τούρκων κίνδυνος ήνάγκασε τους Ναυαρραίους χαί "Ελ

ληνας νά καταπαύσωσι τάς εχθροπραξίας, άλλα συγχρόνως ό αυτός 

κίνόυνος έπεισε τόν Θεόδωρον δτι έ'πρεπε νά τηρήση διαλλακτικωτέραν 

πολιτικήν, ήτις ώδήγησεν είς τήν όριστικήν προς τους Ενετούς εν 

έτει 1396 παράδοσιν τού "Αργούς μετά τού γείτονος Κιβερίου καί τής 

Θερμησίας, ήτις απέβη σύν τω χρόνφ αξία λόγου είς εαυτούς ένεκα 

τών κατά τήν παραλίαν αυτής άλατοπηγείων, τά οποία καί μέχρι σή

μερον λειτουργοϋσιν. Ενίσχυσε δέ αυτά ή Ένετία σύν τφ χρόνφ-δι' 

αξιόλογου φρουρίου κτισθέντος ού μακράν τής παραλίας έπί τίνος 

λόφου. 

Θαρραλεώτερον δέ προέβη ό θεόΒωρος είς παραχωρήσεις προς τους 

Ενετούς, άφ' ού όλίγον χρόνον μετά τόν θάνατον τοΰ πενθεροΰ Νερίου 

Άντζα'ώλη 1394 γενόμενον έλαβε σπουδαίον άντισ?]κο)μα διά τής 

έπιτευχθείσης παραδόσεως προς αυτόν τής Κορίνθου ύπό τοΰ συγγάμ-

^ρου Καρόλου Τόκκου. "Αμα δέ τή παραλαβή αυτής έγκατεστάθη έν 

αύτη "Ελλην Μητροπολίτης, ό Θεόγνωστος, είς τόν οποίον χαί αί άλ

λαι έπί μακρόν είς τήν Έκκλησίαν Μονεμβασίας άνήχουσαι έπισκοπαί 

Μαΐνης καί Ζεμενάς ή Ζεμένου, τό οποίον Ομως έξήγειρε τάς διαμαρ

τυρίας τοΰ Μητροπολίτου Μονεμβασίας Άχακίου, αί όποίαι συνετέλε

σαν ώστε τω 1397 ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Αντώνιος 

μετά τής περί αυτόν συνόδου, τής οποίας μέλος ήτο καί ό Άκάκιος νά 

εΰρωσι διέξοδον, ϊνα «μέχρις άν ζή ό δηλωθείς μητροπολίτης Μονεμ

βασίας κΰρις Άκάκιος έ'χη καί καρπίζηται χαί νέμηται τάς τοιαύτας 

ούο έπισχοπάς ώς καί ό πρό αύτοΰ· τελευτήσαντος δέ αύτοΰ έπανα-

στρέφωνται αύται προς τήν άγιφτάτην τής Κορίνθου μητρόπολιν καί 

(1) Ίστορ. Λάίμιπρου Τόμ. 6ος σ, 714. 
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αναπόσπαστοι διαμένωσιν άπ' αυτής είς αίώνα τόν άπαντα, ώς άνή-

κουσαι ταύτη τό άπ' αρχής». 'Αλλά καί μετά τόν θάνατον τοΰ Άκα-

κιου δεν έξετελέσθη ή ταΰτα ορίζουσα συνοδική πράξις καί έξηκολού

θησε και μετά τριακονταετίαν ακόμη ό μεταξύ τών δύο μεγάλων μη

τροπόλεων περί τών επισκοπών εκείνων άγων, επειδή τά δίκαια τής 

εκκλησίας τής Μονεμβασίας σθεναρώς ύπερήσπιζεν ό Μητροπολίτης 

αυτής Ισίδωρος. 

Ά φ ' ού δέ ή Κόρινθος περιήλθεν είς τόν Θεόδωρον, ούτος επελήφθη 

και πάλιν τοΰ σχεδίου τής όχυρώσεως τού Ίσθμοΰ, τό οποίον μεγάλο)ς 

άπησχόλει τους "Ελληνας τής Πελοποννήσου, έπεκαλέσθη δέ προς 

οίκοοόμησιν τοΰ Τείχους καί τήν βοήθειαν τής Ένετίας, ήτις ύπεσχέθη 

πρόθυμον συνδρομήν ουχί μόνον διά τήν τείχισιν τού Ίσθμοΰ, άλλα καί 

διά τήν φύλαξιν τοΰ κτισθησομένου τείχους ώς έξασφαλίζοντος κοινά 

συμφέροντα· 'Αλλά τό έ'ργον άνεβληθη τότε καί έξετελέσθη μετά εϊ

κοσιν έτη ύπό τού αύτοκράτορος Μανουήλ Παλαιολόγου. Ή άναβο7νή 

δέ τής τειχίσεως τοΰ Ίσθμοΰ παρώρμησε τόν Βαγιαζίτ νά επιχείρηση 

νέαν έπίθεσιν κατά τής Πελοποννήσου, καίτοι έπήλθεν ειρήνη μεταξύ 

τοΰ θεοΒώρου και τών Ναυαρραίων, τής δέ νέας εκστρατείας τήν άρχη

γίαν άνέθηκεν ό Σουλτάνος πάλιν είς τόν Έβρενόν βέην, άγοντα έξή

κοντα χιλιάδας ανδρών, έχοντα δέ ύπ' αυτόν καί τους Γιαγούπ {Ίο-

:(;ώβ) πασσάν καί τόν Μουρτάσσην καί διηυθύνετο πλέον ή εκστρατεία 

εκείνη κατά τό 1397 έτος οχι μόνον κατά τών Ελλήνων, αλλά κ·χ1 

χατά τών Ενετών καί Ναυαρραίων. 

Καί ό μέν Έβρενός διηυθύνθη κατά τών έν τή "Ηλιδι καί τή Μεσ

σηνία κτήσεων τών Ναυαρραίων, δηώσας δέ τήν χώραν καί έκφοβίσας 

τόν- Σουπερανόν ήνάγκασεν αυτόν νά γείνη ύπόφορος τοΰ Σουλτάνου. 

ό δέ Γιαγούπ ώρμησεν εναντίον τοϋ "Αργούς, τοΰ οποίου ό Ενετός 

φρούραρχος Νικόλαος Βρεδάνηςούχί μόνον επαρκώς δέν είχε παρα

σκευάσει τήν άμυναν, άλλα καί ό'λως άπρονοήτιος αντί νά έτησιτιση 

τήν πόλιν, είχε προπωλήσει τά υπάρχοντα έν τή πόλει τρόφιμα. Ε μ 

φανισθέντων δέ τών Τούρκων πρό τής πόλεως τή 2α Ιουνίου οί πλεί

στοι τών Ενετών ούδεμίαν έδειξαν διάθεσίν αντιστάσεως, αυτός δέ ό 

ανίκανος Βρεδάνης προσελθών είς τό στρατόπεδον τών Τούρκων έσυν

θηκολόγησε μετά τοΰ Γιαγούπ καί παρέδο^κεν είς αυτόν τό "Αργός. Φο

βερά δέ ττο ή επακολουθήσασα δήωσις τής χώρας καί μέγα τό πλήθος 

τών άπαχθέντων αιχμαλώτων, άνελθόντίον εις δέκα τεσσάρας χιλι

άδας. 

Καίτοι δέ ταΰτα οΰτως είχον οί Ίοΰρηοι δέν Ιφαίνιρντο ουδέ αυτήν 
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τήν φοράν διατεθειμένοι δι' άγνωστόν λόγον νά έπιχειρήσωσιν οριστι

κώς τήν κατάκτησιν τής Πελοποννήσου, ώς αποδεικνύει ή μετά την 

δήωσιν τοΰ "Αργούς άποχώρησις αυτών, ουδέ επεχείρησαν κάν τήν 

πολιορκίαν τοΰ γείτονος Ναυπλίου, τό οποίον ήτο μέν καθ' έαυτο όχυ

ρόν, άλλα δέν είχεν επαρκείς προς άμυναν δυνάμ.εις. Έγκαταλιπών δέ 

τήν Αργολίδα ό Γιαγούπ προεχώρησε προς νότον χαί σύνεχρούσθη παρά 

τό Λεονταρη προς τήν στρατιάν τοΰ δεσπότου τή 21η Ιουνίου. Είναι 

δέ πιθανόν ό'τι νικήσαντες αυτόν οί Τοΰρκοι έδέχθησαν καί παρ' αύτοΰ 

όμολογίαν υποτέλειας. 

Κατόπιν δέ δλων τούτων ήτο προφανές πλέον δτι ή Πελοπόννησος 

εύρίσκετο έν έσχάτφ κινδύνφ, τό δέ άτείχιστον τοΰ Ίσθμοΰ έδυσχέραι-

νε την άμυναν τοΰ Θεοδώρου καί καθίστα προβληματιχήν τήν διάσωσιν 

τής Κορίνθου καί διά τοΰτο βλέπομεν τόν Θεόδωρον όλίγον ήδη χρόνον 

μετά τήν παραλαβήν αυτής παρά τοΰ Τόκκου προτείνοντα είς τήν Ένε

τίαν τήν παραχώρησιν τής Κορίνθου, τήν όποίαν ή Ένετία έκ φόβου 

μή έξοργίστι τόν Σουλτάνον δέν απεδέχθη. Έπεδή δέ οί έκ τών Τούρκων 

φόβοι εγίνοντο δεινότεροι ήλθεν ό Θεόδωρος είς διαπραγμάτευσιν προς 

τόν μάγιστρον τοΰ έν Ρόδφ τάγματος τών 'ΐωαννιτών Φιλίβερτον Ο Ε 

ΝΑΙΙ/ΙιΑΟ δπως πωλήση είς αυτούς τήν Κόρινθον άντι δωδεκακισχιλίων 

δουκάτων. Αί δέ διαπραγματεύσεις αύται είχον περατωθή κατά τό τέ

λος τοΰ 1399 και έπέκειτο ή ύπο τών Ροδίων ιπποτών κατάληψις τής 

Κορίνθου, τήν όποίαν κατάληψιν ό δεσπότης έθεώρει στήριγμα καί έξα

σφάλισιν τής λοιπής αύτοΰ έν Πελοποννήσφ αρχής, δ'τε αρχομένου 

τοΰ 1400 προσωρμίσθη είς τήν Μεθώνην ό στολίσκος τοΰ Β Ο ϋ Ο Ι Ο Α ϋ Τ , 

έφ' ού συνέπλεεν ό αυτοκράτωρ Μανουήλ μετά τής βασιλίσσης κ^ί 

τών τέκνων, εκεί δέ άποβιβάσας ό Μανουήλ τους οικείους, οϊτινες εμελ

λον κατά τόν χρόνον τής έκ Βυζαντίου απουσίας του νά φιλοξενηθώσι 

πάρα τοΰ άδελφοΰ Θεοδώρου έν Μυστρά, • έξηκολούθησε τόν πλουν προς 

τήν Ένετίαν, τόν πρώτον σταθμόν τής έν Ευρώπη χάριν βοηθείας ύπερ 

τοΰ κινδυνεύοντος Βυζαντίου αύτοπρεσβείας αύτοΰ· Πράγμαίτι δέ μετ' 

όλίγον έλθόντες δύο αντιπρόσωποι τοΰ ιπποτικού τάγματος παρέλαβον 

τήν Κόρινθον. Δέν παρήλθε δέ πολύς χρόνος χαί έπεισαν τόν Θεόδωρον 

νά εκχώρηση προς αυτούς καί τά Καλάβρυτα καί τήν περί αυτά χώραν 

έν τή οποία πλην τής γνωστής Κερπινής τής ύπό τοΰ οϊκου τών Ο Η Α Κ -

Ρ1(τΝΥ, όνομασθείσης ήδη έκτοτε, άπαντώμεν καί άλλα χωρίο Ζα-

χλωρού, Κέρτεζη, Αράχοβα καί Σελιάνα. Άπαλλαγέντες δέ οί κάτοι

κοι τών Καλαβρύτων νά συστρατεύωνται μετά τών ιπποτών, άνέλα

βον την ύποχρέωσιν νά ύπερασπίζωνται τήν ίδίαν αυτών χώραν διά τών 
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δπλων. 'Επειδή δέ ήδη οί ίππόται κατείχον και πρότερον μέρη τής Αχα

ΐας, ούχι μικρά άπέβαινεν ή δύναμις αυτών έν Πελοποννήσφ, τήν όποίαν 

προσεπάθουν νά αυξήσωσι διά ̂διαφόρων παροχών καί συνεννοήσεων προς 

τους έπιχωρίους, άλλα ούχι άνευχαί μεγάλων θυσιών καί δαπανών. 

Ή ένίσχυσις δ'μως αΰτη τών ιπποτών τόν μέν Θεόδωρον έξησθένει, 

ποιρώξυνε δέ τους Ναυαρραίους, οϊτινες καί παρώρμησαν τους Τούρ

κους, κατέχοντας ήδη άλλως τόν κορινθιακόν κόλπον μετά τήν καθυ

πόταξιν τών Σαλώνων, νά είσβάλωσιν έκ νέου τω 1401 είς Πελοπόν

νησον. Οί δέ νέοι ούτοι κίνδυνοι άπήλπισαν τελείως τόν Θεόδωρον, όστις 

καί αυτόν τόν Μυστράν παρέδο^κεν αντί αδρού τιμήματος είς τους Ίπ

πότας τής Ρόδου, αυτός αποσυρθείς είς τήν όχυράν Μονεμβασίαν. 

Ή προδοσία αΰτη δμως οχι μόνον έξώργισεν, άλλα καί έφρονημάτί

σε τους κατοίχους τού Μυστρά Σπαρτιάτας, οϊτινες πρωτοστατούντος 

τοΰ άρχιερέως απεφάσισαν έπ' ούδενί λόγφ νά έπιτρέψωσι την έν τή πό

λει έγκατάστασιν τών Ιπποτών. Πράγματι δέ, δτε ενεφανίσθησαν οί 

αντιπρόσωποι τοΰ Τάγματος, άπήτησαν οί Σπαρτιάται τήν άμεσον αυ

τών άναχώρησιν, άπειλήσαντες δ'τι θά μεταχειρισθώσιν αυτούς έν έναν-

τίςι περιπτώσει ώς εχθρούς. Μαθών δέ παρ' αυτών τά γενόμενα ό Θεό

δωρος, έμήνυσεν είς τόν Μυστράν τήν πρόθεσίν του νά έπανέλθη έάν έδέ-

χοντο αυτόν. Ό δέ ύπό τής πωλήσεως εκείνης προσβληθείς λαός τής 

πόλεως διετήρει ακόμη λείψανα άνδραγαθίας καί άγερωχίας τών προ

γόνων του καί δέν ηθέλησε νά περιπέση είς τόν ζυγόν τών Ιπποτών, 

μεγαλοφρόνως δμως καί ύπό ταπεινωτικούς δρους εδέχθη καί πάλιν ώς 

κύριον τόν "Ελληνα δεσπότην, ό'στις ώρκίσθη δτι ουδέποτε τοΰ λοιποΰ 

ήθελε τολμήσει νά προβή είς τοιοΰτον διάβημα. 

Ή δέ άπό τοΰ Μυστρά άποχώρησις τών Ροδίων, τούτους μέν κατέ

στησε μάλλον αδιάφορους προς τήν Πελοπόννησον, ένεθάρρυνεν δμως 

τους Καλαβρυτινούς καί τους Κορινθίους νά άπαιτήσωσι καί ούτοι τήν 

έπάνοΒον εις τό δεσποτάτον. "Ισως δέ συνετέλεσεν είς τοΰτο καί ή άνά-

μειξις τοΰ Μανουήλ κατά τήν όλιγοήμερον διαμονήν αύτοΰ έν Μυστρςί, 

δτε έπέστρεφεν έξ Ευρώπης τω 1403 καί ή ένεκα τής έν Άγκύροι ύπό 

τοΰ Ταμερλάνου ήττας τοΰ Σουλτάνου Βαγιαζίτ άναθάρρησις τών Ελ

λήνων. Γενομένων δέ διαπραγματεύσεων προς τους Ροδίους Ίππότας 

έπείσθησαν ούτοι νά άποδώσωσι τήν Κόρινθον καί τά Καλάβρυτα άντι 

τεσσαράκοντα τριών χιλιάδων δουκάτων καί έτερων τρισχιλίων πεντα

κοσίων, δσα είχον δαπανήσει έν τω μεταξύ χάριν αμύνης τοΰ δεσπο

τάτου, τών οποίων τήν πληρωμήν ήγγυήθη αυτός ό Μανουήλ. Οΰτο^ 

δέ άπελάμβανον οί Ίππόται ποσόν τετραπλάσιον σχεδόν τών πληρώ-
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θέντων προς έξαγοράν τής Κορίνθου δωδεκακισχιλίων δουκάτων. Πλη-

ρωθείσης δέ τής πρώτης δόσεως έκ δεκαεξακισχιλίων δουκάτων τή 

14η Ιουνίου 1405 άνέλαβεν ό Θεόδωρος τάς δύο πόλεις. Είχε δέ άλ

λως καταλάβει μετά τήν πτώσιν τοΰ Βαγιαζίτ ^οτιθούμενος ύπό τών 

Ροδίων καί τά Σάλωνα, τά οποία διεξεδίκει ώς κληρονόμος τής Έλένης_ 

Καντακουζηνής. Οΰτω δέ τό δεσποτάτον κατέχον ήδη τήν Κόρινθον, τά 

Σάλωνα, τό Γαλαξείδιον, τήν Βετερινίτσαν, ήτοι τήν σημερινήν Βι-

τρινίτσαν μετά τοΰ ένδότερον κειμένου Λοιδωριχίου, έδέσποζε τοΰ Κοριν

θιακού κόλπου, τοΰτο δέ συνετέλει εις κάποιαν άναπλήρωσιν τής μέχρι 

εκείνου τοΰ χρόνου τειχίσεως τοΰ Ίσθμοΰ. 

ΟύχΧ μικράν δέ προσέτι άνακούφισιν ήσθάνθη τό δεσποτάτον, οτε 

κατά τόν Νοέμβριον τοΰ 1402 έπήλθεν ό θάνατος τοΰ Πέτρου Σουπε-

ρανοΰ, ό'στις σχεδόν πάντοτε άντέπραττε τόν Θεόδωρον καί είχεν υπο

θάλψει τήν έπιτόπιον κατ' αυτού άντίστασιν καί είχε καλέσει επανει

λημμένως είς τήν Πελοπόννησον τους Τούρκους. Αποθανόντος δέ τού

του ανέλαβε τήν κηδεμονίαν τοΰ ανηλίκου υίοΰ του, τοΰ ύπό τοΰ βασι

λέως τής Νεαπόλεως Λαδισλάου αναγνωρισθέντος ώς ήγεμόνος τής 

Αχαΐας ή χήρα τοΰ Σουπερανού Μαρία, αδελφή τοΰ προαποθανόντος 

κοντοσταύλου καί δυνάστου Αρκαδίας Άσάνη Ζαχαρίου, έλκοντος τό 

γένος έκ Γενούης καί απογόνου τών Αύθεντών τής Φωκαίας καί Χίου, 

των μετά τήν έν τή νήσφ ταύτη έγκατάστασιν τών Μαονέων μετα-

ναστευσάντων είς τήν Πελοπόννησον Ζαχαριών. Τήν δέ μή έγκαιρον 

άνανέωσίν τού οφειλομένου είς τόν Λαδίσλαον δ'ρκου υποτέλειας τών 

ανηλίκων τέκνων τού Σουπερανού έπωφελήθη δεξιώς καί άπίστως ό 

ανεψιός τής χήρας αύτοΰ Κεντυρίων Ζαχαρίας άνεγνωρίσθη αυτός 

ύπό τού βασιλέως εκείνου τής Νεαπόλεως ήγεμών τής Αχαΐας τώ 

1404 μ. χ. 

Τοιαύτη δέ συρροή περιστάσεων ευνοϊκών παρεθάρρυνε τόν πρό ολί

γων ετών άπελπιν θεόδωρον Παλαιολόγον νά άναλάβη τήν έπίθεσιν 

εναντίον τών Ναυαρραίων. Ανέλαβε δέ τήν τολμηράν ταύτην έπιχεί

ρησιν στηριζόμενος καί είς τάς προς τόν Κεντυρίωνα έχθρικάς διαθέ

σεις τών δύο άλλων ίσχυρών τής Πελοποννήσου Λατίνων, ήτοι τόν 

παλατίνον κόμητα τής Κεφαλληνίας Κάρολον Τόκκον, είς τόν οποίον 

είχε περιέλθει ή Χαλανδρίτσα έν "Ηλιδι καί άλλα τινά μέρη τής Πε

λοποννήσου, καί ό Λατίνος αρχιεπίσκοπος Πατρών, οϊτινες άπετέλουν 

ύπ' αυτόν ίδίαν άνεξάρτητον άπό πάσης πολιτικής εξουσίας κτήσιν. 

Οΰτω δέ εχόντων τών πραγμάτων ή στρατιά τοΰ Θεοδώρου είσή

λασεν είς Μεσσηνίαν κατά τό θέρος τοΰ 1406 χαί έδήωσε τάς κώμας 
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Άβραμιοΰ χαί Σπανοχώρι, τοΰ όποιου τό όνομα έκ τής παραγωγής του 

δεικνύει τήν προς τους Ισπανούς χτήτορας σχέσιν. Έν δέ τή θέρμη τής 

επιτυχίας οί στρατιώται τοΰ Θεοδώρου προχωρήσαντες νοτιώτερον χα-

τεπάτησαν καί αυτήν τήν είς τους ουδέτερους Ενετούς άνήκουσαν 

περί τήν Μεθώνην χώραν καί μεγίστας έπήνεγκον ζημίας, ώς καί 

είς τάς ανήκουσας είς τόν Λατίνον έπίσκοπον Μεθώνης. Καταληφθεί-

σα δέ ύπό άγανακτήσεως ή Ένετία απέστειλε προς τόν θεόΒωρον 

πρέσβυν ζητοΰντα παρ' αύτοΰ άποζημίωσιν, έφρόντισε δέ καί περί 

ενισχύσεως τής Μεθώνης δι' αποστολής τοξοτών καί επισκευής τών 

τειχών τοΰ Ναυπλίου, χάριν ϊσως ενδεχομένης ρήξεως προς τόν δεσ

πότην. Άλλ' δτε ό απεσταλμένος τών Ενετών έ'φθασεν είς Μυστράν 

τό έαρ τοΰ 1407, εύρε τόν δεσπότην βαρέως άσθενοΰντα καί δέν ήδυ

νήθη νά τύχη ακροάσεως παρ' αυτού. Μετ' όλίγον δέ τό θέρος τού αυ

τού έτους άπέθανεν ό Θεόδωρος Παλαιολόγος. 'Επειδή δέ ούτος δέν 

κατέλιπε γνήσια τέκνα έκ τής Βαρθολομαίας Άτζαϊώλη, τό δεσπο

τάτον περιήλθεν είς τόν δευτερότοκον υίόν τοΰ Μανουήλ, Θεόδωρον. 

Τούτου δέ οντος ανηλίκου, ό αυτοκράτωρ έταξε κηδεμόνα αύτοΰ τόν μέ

γαν δοΰκα, ήτοι ναύαρχον Μανουήλ Φραγκόπουλον, δστις απέθανε μετ' 

όλίγον κατά τόν έν έ'τει 1410 λυμαινόμενον τήν Πελοπόννησον λοιμόν. 

Απεστάλη δέ είς Ένετίαν προς διάλυσιν τής μετ' αυτής διαφοράς 

ό Μανουήλ Χρυσολωράς, όστις επέστρεψε μετά τινας μήνας άπρακτος, 

ένεκα τών μεγάλων αξιώσεων, τάς οποίας δι' αύτοΰ προέβαλε τό Βυ

ζάντιον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. 

Ή έηάνοδος τοΰ ΙΜανουήλ εΙς Πελοϊϊόνννιβον 

Άφ' ού έκ Κωνσταντινουπόλεως διερρύθμισεν ό αυτοκράτωρ Μα

νουήλ τά τής διαδοχής τοΰ άδελφοΰ Θεοδώρου Α'. διά τοΰ υίοΰ του Θε

οδώρου Β'., ήσθάντθη τήν ανάγκην ήδη νά διαρρύθμιση τά τής Πελο

ποννήσου πράγματα έκ τοΰ πλησίον, εύρίσκων συγχρόνως τήν εύκαιρίαν 

νά έπανίδη μετά πενταετίαν τόν έν τω μεταξύ μακράν αύτοΰ άνατρεφό̂  

μενον υίόν παρά τφ θείφ. 

Άφορμήν τής καθόδου είς τήν Πελοπόννησον έδωκεν είς τόν Μα

νουήλ ή τό θέρος τοΰ 1408 τέλεσις τοΰ μνημόσυνου τοΰ ετησίου τού απο

θανόντος άδελφοΰ Θεδώρου. θρηνήσας δέ τόν άδελφόν καθιέρωσεν δπως 
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κατ' έ'τος τήν ήμέραν τοϋ θανάτου του γίνεται δημοσία επιμνημόσυνος 

τελετή. Επισημότατη δέ πασών υπήρξε μετά τίνα έ'τη ή τελετή εκεί

νη, καθ' ήν ό Μανουήλ γράψας μακρόν έπιμνημόσυνον λόγον είς τόν 

άδελφόν, τόν οποίον έμελλε νά ανάγνωση αυτός ό ϊδιος μεταβαίνων εί^ 

Μυστράν, άλλα δι' άγνωστόν αίτίαν έμποδισθείς απέστειλε προς άνά

γνωσιν διά τοΰ ιερομόναχου Ισιδώρου, τοΰ ύστερον Μητροπολίτου Μο

νεμβασίας· Ό επιτάφιος δέ ούτος άπετέλει όλοκληρον βιβλίον, έγχω-

μιαστικόν τοΰ αποθανόντος, έν τω όποίφ μετά υπερβολής έξήροντο 

μέν αί άρεταί τοΰ Θεοδώρου, έδικαιολογοΰντο δέ ή δλως παρεσιωπών-

το έκείναι τών πράξεων αύτοΰ δσαι δέν ήρεσχον είς τά πλήθη ή δέν 

ήσαν άξιαι ευφημίας. Οΰτω λοιπόν μετά τίνος σοφιστείας χαί διαστρο

φής παριστάνοντο τά κατά τήν παράδοσιν τής Κορίνθου είς τους Ίπ

πότας τής Ρόδου, ούΒεμία δέ έγένετο μνεία τής απεμπολήσεως εκείνης 

αύτοΰ τοΰ Μυστρά. Καί τό μέν ήμισυ τοΰ μακροΰ εκείνου λόγου άνέ-

γνωσεν ό διακομιστής αύτοΰ Ισίδωρος, τό δέ έ'τερον ήμισυ ό παρεπί

δημων τότε έν Μυστρί^ Θεόδωρος Γαζής, ό Θεσσαλονικεύς, ό ύστερον 

μετά τήν άλωσιν τής πατρίδος μεταναστεύσας είς τήν Ίταλίαν καί 

διακριθείς μεταξύ τών είς τήν χώραν έκείνην μεταλαμπαδευσάντων 

τά ελληνικά γράμματα. Μεγάλη δέ υπήρξε κατά τήν ήμέραν έκείνην 

ή συγκίνησις τοΰ Πυκνού ακροατηρίου έπί τή άκροάσει τοΰ αυτοκρατο

ρικού λόγου άναγνωσθέντος πρό τού εκκλησιαστικού μνημόσυνου, πα-

ρευρίσκοντο δέ ό διάδοχος τοΰ έξυμνουμένου δεσπότου, ή περί αυτόν 

γερουσία καί ό άρχιερεύς μετά τών εγκρίτων τοΰ κλήρου, περιεσώθη δέ 

χαί μέχρι σήμερον ό επιτάφιος εκείνος λόγος. 

Πόσον δέ χρόνον διέτριψεν έν Πελοποννήσφ ό Μανουήλ κατά τήν 

έπίσκεψιν τοΰ 1408 αγνοείται, άλλα πάντως αΰτη δέν θά ήτο βραχεία, 

διότι έπεβάλλετο είς αυτόν νά στερέωση τήν άρτιπαγή αρχήν τού ανη

λίκου υίοΰ διασαλευομένην ύπό τής φιλαρχίας Πελοποννησίων τινών 

ίσχυρών. Επίφοβοι άρχοντες, ίδίως έπί τών ορέων τής Μάνης, άπό 

πύργων οχυρών κατεπολέμουν αλλήλους καί διεκινδύνευον τήν άσφά

λειαν καί αυτήν τήν άδιαφιλονίκητον έπικράτησιν τής εξουσίας τοΰ 

δεσπότου. Πολλή δέ έκράτει αναρχία καί αταξία πρόξενος πυκνών φό

νων ούχι μόνον τών ξένων, άλλα καί τών συγγενών, ουδέ τών γυναικών 

τών έγγύων, ουδέ τών νηπίων έφείδοντο οί φονείς. Διά τής ενεργείας 

δέ αύτοΰ τά ήθη έγιναν πολύ ήμερώτερα καί δέν χατώρθωσε μέν ή δέν 

επεχείρησε τήν κατάργησιν τής γενικής οπλοφορίας τών όρεσιτρόφων 

κατοίκων, άλλ' αΰτη άπέβαλε τόν άγριον χαρακτήρα. 

Τότε δέ κατηδάφισε καί τους πλείστους πύργους, οιτινες ήσαν τό 
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άσυλον τών άτιθάσσων αρχηγών τής Μάνης, καί έπάταξε τό βάρβα

ρον έθιμον χαί άρχαιότατον Ομως, τό ύπό τών αρχαίων τραγικών άνα-

φερόμενον καί όνομαζόμενον «μασχαλισμός», καθ' ό έκόπτετο ό δάχτυ

λος ή έτερον μέλος φονευθέντος έχθροΰ χαί ταριχευόμενα ένεβαπτίζοντβ 

είς τό κύπελλον, οσάκις έσυμποσίαζον, καί προέπινον είς ύγείαν τών 

φίλων ή άλλως άποτέμνοντες βραχύτατα μέρη τών φονευθέντων καί 

ταριχεύοντες αυτά είς ποτά ή ό'ψα, κάμνοντες χρήσιν αυτών κατά τάς 

ευωχίας. 

Ό αείμνηστος Σ. Λάμπρος έδημοσίευσεν έν τω περιοοικώ 

«Νέος Έλληνομνήμων» τοΰ έτους 1905 (1) πραγματείαν «τό ϊθο'ς 

τοΰ μοσχαλισμοΰ παρά τοίς Μανιάταις τών μέσων αιώνων», έν τή 

όποίςι παραθέτει έπιστολήν Ισιδώρου τοΰ μοναχού έπιγραφομένην «τφ 

βασιλεί κύρ Μανουήλ», έν ή διηγείται ό ΊσίΒωρος μεταξύ άλλων καί 

τά εξής περί τών κατοίκων τοΰ Οίτυλου: «Άλλ' εκείνοι μέν ευθύς με

τά κρότων καί επαίνων καί λαμπράς τής ευφημίας τό σόν έβοων ό'νο

μα, εύεργέτην δέ σε καί πολιοΰχον καί σωτήρα τού σφών ώνόμαζον 

γένους. Έ ξ ότου γάρ, έφασκον κατήρες παρά τήν Πέλοπος, τό τούτων 

έστόρεσας φρόνημα. Λέλυται δέ εκείνα τά πρώην δεινά καί ούθ' υίός 

έτι ξίφος έγύμνωσε κατά πατρός, ούτ' αύ πατήρ κατά παιδός τήν χεί

ρα έμόλυνεν, άλλ' ούδ' αδελφός έπ' άδελφφ, ούδ' ώρμησεν έτι γείτων 

κατά γείτονος, ούδ' έ'τι μετά τήν σφαγήν δάκτυλοι ή μέλος έτερον 

άποχό'\ιας τοΰ κειμένου, τοΰτο παρά τόν πότον τω κυλικι βαπτων προ-

πίνει τοίς φίλοις, τοΰτο δή τό έκείνοις πάλαι φίλον καί σύνηθες». Έπι

σης δέ παραθέτει ό Λάμπρος καί απόσπασμα έξ ανεκδότου λόγου τοϋ 

'Ιωάν Αργυροπούλου, έν φ εγκωμιάζεται ό αυτός βασιλεύς Μανουήλ, 

έν τω όποίφ μεταξύ άλλο^ν λέγονται περί Μανιατών καί τά εξής: «γέ

νος ού μικρόν, ούδ' ολίγοι Ελλήνων, λόγφ μέν ευσεβείς, έ'ργφ δέ πάν 

άθεοι καί θηρίων άπάντον; ωμότεροι μήτε Θεώ μήτε φύσεως οροις πει

θόμενοι, άλλα πλεονεξίίίΐ καί αρπαγή καί τοίς τών όμοφύλο^ν αϊμασι 

χαίροντος. "Ο δέ χείρον ώς ουδέ νεκροίς τοίς σώμασιν έπέτρεπον δ'σα 

τά νομιζόμενα καί δίκαια, ουδέ ήλέοι̂ ν ώστε έπαμήσασθαι κόνιν χαί 

τά σώματα αυτά συγκρύψαι, άλλ' έμπαίζουσι μέν αύτοίς πρότερον ώς 

αθάνατοι, είτα ρίψαντες άταφα χαίροντες απαλλάσσονται. 

'(Φθάνει έν ύστέρφ τό ξίφος άχρι γυναικών εγκύων καί τών νηπίων 

τό δέ α'ίτιον, ώς φασι, φόβος τών γεννησομένων μή ποτ' άν άρρενα ή καί 

τόν πατρικόν φόνον έπεκδικήσειεν άνδρωθέντα. Τό δέ μείζον δ μηδέ 

(1) Τεϋχος Β' αεΙ. 180-86. 
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παραβάλλεσθαι τοίς προτέροις άν δύναιντο, ώς βραχύτατα μέρη τών 

τετελευτηκότων άνατεμόντες τών σωμάτων καί ταριχεύσαντες εφερον 

καί ποτοίς ή ό'ψοις βάπτοντες πρότερον περί τά συμ.ποσια και τας ευω

χίας ήδέως πραγματευόμενοι διατελοΰσι. Τών δέ διαστρόφοις ταίςψυ-

χαίς συνεχόμενοι καί ραδίως τους τρόπους διαπλάττοντας καί τα ήθη, 

οί μ.έν άθέοις έχρώντο, οί δέ έπασχον έλεεινώς ή μάλλον οί αύτοι ποτέ 

μέν δρώντες, ποτέ δέ πάσχοντες, ούδενός αυτά κωλύσαι τών αρχόν

των Ίσχύσοντος πώποτε εως άν ό θαυμάσιος βασιλεύς ούτος αύτοίς 

άνατείλας άφνω εύδαίμονάς τε καί μακάριους τους πρίν άπέφηνε κα-

κοδαίμονας καί τόν είς άλλή7̂ ους διέλυσε πόλεμον χαι το γένος αυτών 

άπαν ήμέρωσεν». 

Τά δύο ταΰτα χωρία, διεξοδικώτερον δέ τοΰ Αργυροπούλου, 

διεκτραγωδούσι τήν άναρχίαν τήν επικρατούσαν έν Μάνη τότε. 

Έ κ δέ τού Αργυροπούλου εύρίσκομεν κατάστασιν προσεγγίζουσαν προς 

τά μ,εταγενέστερα έθιμα τών Μανιατών, περί αίματος, τά όποια καί 

μέχρι σήμερον δέν έξέλιπον. Άλλ' δ'μως τό βαρβαρικόν έθιμον τού μασχα-

λισμού παντελώς έ'κτοτε πλέον εξέλιπε. Τό έ'θιμον τοΰτο άναφέρουσι 

καί ό Αισχύλος καί ό Σοφοχλτις καί σαφώς έκθέτουσιν οί σχολιασταί 

αυτών καί λεξικογράφοι οποίος τις -ητο ό μαχαλισμός. «Οί γάρ φο

νεύσαντες έξ επιβουλής τίνα υπέρ τοΰ τήν μήνιν έκκλίνειν άκροτηριά-

σαντες μόρια τούτου καί όρμαθίσαντες έξεκρέμασαν τοΰ τραχήλου διά 

τών μασχαλών διείραντες καί μασχαλίσματα προσηγόρευσαν». Καί Σου-

ΐδας έν λέξει μασχαλισθήνι: «Έπί ταίς καθάρσεσι τοϋ φονευθέντος τά 

άκρα έτεμνον καί περί τήν μασχάλην αυτών έκρέμαζον αυτά, ϊνα, φασίν, 

ασθενής γένηται προς τό άντιτίσασθαι τόν φονέα». 'Η δτι οί δρώντες έμ

φύλιον φονον ήκρο̂ τηριαζον τους άναιρεθέντας έκ παντός μέρους τού σώ

ματος άποτεμνόμενοι καί περιήπτον Ιαυτοίς τά άκρα συνείροντες διά τού

των ώσπερ τήν δύναμιν έκείνωνάφαιρούμενοι διά τό [/.ή παθείν ές ύστερον 

τι δεινόν παρ' εκείνων. Έφόρουν δέ είς τάς μασχάλας τά άκρα, δ μασχα-

λισθήναι έ'λεγον». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'. 

€«>εόδωρο« ό Β'. -ΛαΙ ό Κεντυρίων 

Μετά τήν έγκατάστασιν τοΰ Θεοδώρου Β' ώς δεσπότου τοΰ Μυστρά 

καί τήν άναγνιόρισιν τοΰ Κεντυρίωνος Ζαχαρίου ώς ήγεμόνος Αχαΐας 

ύπό το ΰβασιλέως τής'Νεαπόλεως Λαδισλάου, ώς έρρήθη, συνεχίζεται 
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ό μεταξύ τών Ελλήνων τοΰ δεσποτάτου καί τών λειψάνων τών Φράγ

κων άγων περί έπικρατήσεως καί ύπό τίνα έ'ποψιν δέν ήτο μικρά ή ίσχύς 

τοΰ Ζαχαρίου, στηριζόμενου εις τήν Έταιρείαν τών Ναυαρραίων καί 

έχοντος καί τήν δύναμιν τών έκ Πελοποννήσου όμοίως εγκατεστημένων 

αδελφών του, τοΰ Έράρδου, τοΰ Βενεδίκτου καί ίδίως τοΰ Στεφάνου, δς 

έδέσποζε τών Πατρών, ώς Λατίνος Αρχιεπίσκοπος. Ά λ λ α ούτος πλην 

τών Ελλήνων είχεν έχθρόν καί τόν αύθέντην τής Ζακύνθου Αεονάρ-

δον Β' Τόκκον, δστις κατά τό τέλος τοΰ 1407 άπέσπασεν άπό τής αρ

χής αύτοΰ τήν Γλαρέντζαν. Έ ν τώ μεταξύ δμως έπήλθεν ένίσχυσις 

είς τόν Ζαχαρίαν ένεκα τής ύποστηρίξεοος τών έν Λέσβφ καί Χίφ 

συγγενών καί τής μετ' αύτοΰ συμπράξεως τών Αλβανών τής Πελο

ποννήσου, τά οποία ενεθάρρυναν αυτόν νά επιχείρηση τω 1411 έκστρα

τείαν εναντίον τών έν Καλαβρύτοις Ελλήνων καί κατέστησαν καί είς 

-την οίκογένειαν τών Τοκκων έπικίνδυνον αυτόν καί διά τοΰτο ούτοι 

ήναγκάσθησαν νά όμολογήσωσιν ύποτέλειαν είς τους Ενετούς. Καί 

δέν άπεδέχθησαν μέν οί Ενετοί τάς προτάσεις τής υποτέλειας, άλλ' 

δπως δήποτε επενέβησαν προς διάλυσιν τής μεταξύ τών Τόκκων καί 

τοϋ Κεντυρίωνος έχθρας καί έπεισαν τόν Λεονάρδον νά άποδο')ση τήν 

Γλαρέντζαν είς τόν Ζαχαρίαν τω 1414. Άλλ' ή Ένετία δέν ύπεστή

ριζε τόν Κεντυρίωνα μετά προθυμίας έξ αισθήματος, άλλ' έκ συμφέρον

τος, διότι ώς αντάλλαγμα τής προστασίας αυτής ήξίουν τήν παραχώ

ρησιν τής παραθαλασσίου Ζόγκλου, ήτοι τοϋ Ναυαρίνου, τό οποίον ήτο 

τό κυριώτατον έρεισμα τής αρχής τοϋ Κεντυρίωνος. "Ενεκα τούτων 

δέ ό Ζαχαρίας έπί τή ευκαιρία τής καθόδου τοϋ αύτοκράτορος Μανουήλ 

είς Πελοπόννησον προσεχώρησε προς αύτον. "Εφθασε δέ ό Μανουήλ 

καί κατέπλευσεν είς Κεγχρεάς τελευτώντος' τοϋ Μαρτίου. Ευθύς δέ 

επελήφθη τής παρασκευής τών αναγκαίων έ'ργων προς άνοικοδόμησιν 

τοΰ τείχους τοΰ Ίσθμοΰ, ήτις ήρχισε τή 8η Απριλίου τοΰ αύτοΰ έτους. 

Ή κατάστασις δέ τοΰ τείχους ήτο οικτρά, διότι ουδέν σχεδόν λείψανον 

έσώζετο τής έτι Ίουστιανοϋ τειχίσεως, άλλα μόνον λίθοι τού έξ εκεί

νων τών χρόνων περιβόλου εύρίσκοντο εγκατεσπαρμένοι. Ή τ ο δέ δύσ

κολον τό ϊργον τής τειχίσεως, διότι ό'χι μόνον ή έ'κτασις ήτο μεγάλη, 

έχουσα μήκος έξ μ.ιλίων, έξ ου καί έξαμίλιον καλείται ή έξαμίλια, άλ

λα καί ή δαπάνη υπερμεγέθης καί τό πλήθος τών αναγκαίων εργατών 

επίσης. Έκτος δέ τούτων τροσετίθετο είς τήν δυσκολίαν καί ή άντί-

δρασις τών περιοίκων άντενεργούντο^ν κατ' άρχας διά παντοίων τρό

πων καί διά ταΰτα .ήναγκάσθη νά καταβάλη μέγαν αγώνα ό Μανουήλ 

μεταχειρισθείς και τήν πειθώ, άλλα καί τήν βίαν, προς έπίτευξιν τοΰ 
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έργου. Επέβαλε δέ χάριν τής οΊκοΒομίας χαί ϊδιον φόρον, κληθέντα 

φλωριατικόν, δστις διετηρήθη καί μετά τήν τείχισιν χάριν συντηρή

σεως τοΰ τείχους. Έπεδιώχθη δέ μετά τοιούτου ζήλου καί ύπό χιλι

άδων εργατών ώστε συνετελέσθη ή τείχισις εντός 26 ήμερων. 'Η δέ 

όχύρωσις συνίστατο είς μακρόν άπό τής μιας θαλάσσης έ'ως είς τήν 

έτέραν τείχος, έχον έκ διαλειμμάτων εκατόν πεντήκοντα πύργους καί 

είς τά άκρα δύο οχυρά φρούρια. Τό δέ δλον περιέβαλλε τάφρος. Άλλ' 

ό μόνος σκοπός τής είς τήν Πελοπόννησον άφίξεως τοΰ αύτοκράτορος 

δέν ήτο ή τείχισις τοΰ Ίσθμοΰ, άλλ' έξηκολούθει ακόμη ή ανυποταξία 

τών αρχόντων, τους οποίους ήναγάσθη ό αυτοκράτωρ νά καταπολέμη

ση καί νικήση καί τους οποίους άπήγαγεν είς Κωνσταντινούπολιν, 

όπου επέστρεψε τόν Μάρτιον τοϋ 1416 μετά διαμονήν ενός σχεδόν 

έτους έν Πελοποννήσφ. 

"Άν καί υπήρξε λίαν ευεργετική ή επίσκεψις αΰτη τοΰ Μανουήλ 

είς Πελοπόννησον, δέν ήρκεσεν ό'μως δ'πως πληρωθώσιν δλαι αί ελλεί

ψεις. Αυτή ή τείχισις τοΰ Ίσθμοΰ ήτο ανεπαρκής, έφ' όσον δέν έκανο

νίζοντο τά τής υπερασπίσεως αύτοΰ καί τά τής καθόλου αμύνης τής 

Πελοποννήσου κατά τρόπον συμφωνώτερον προς τά συμφέροντα τής 

χώρας. Εθεωρείτο δέ προτιμώτερον άντι νά άνατεθή ή στρατιωτική 

ύπτιρεσία εις άνδρας βεβαρημένους ύπό τής φορολογίας, νά άνατεθή 

ή φρούρησις τής τε άλλης χώρας καί τοΰ Ίσθμοΰ είς σώμα έπίλεκτον 

άπηλλαγμένον πάσης άλλης εισφοράς. Τοιαύτη δέ ττο ή γνώμη τοΰ 

Γεμιστοΰ ή Πλήθωνος ανδρός. Οστις ό'χι μόνον έν τή συγχρόνφ ιστο

ρία τής Πελοποννήσου διεδραμάτισε σπουΒοίον πρόσωπον, άλλα καί 

έν αυτή τή Βυζαντιακή γραμματεία, ού μήν άλλα καί έν τή παγκοσμίφ 

επέχει θέσιν πρωτεύουσαν. 

Κυριάκος ό Άγκωνετης καΐ ό ΙΜίυοτρας 

Είχε δέ ό Μυστράς ήλικίαν 150 ετών περίπου. Επειδή δέ τότε τό 

Βυζαντιακόν κράτος είχε συσταλή είς ολίγας νήσους και μικράν περι

οχήν πέριξ τής Κίονσταντινουπόλεως, ή πρωτεύουσα τής Πελοποννή

σου Μυστράς είχεν αποκτήσει σημασίαν. Οσον ούΒέποτε πρότερον. 

'Ο περιώνυμος άποδημητής Κυριάκος ό Άγκωνίτης, ήτοι έξ Άγ

κώνος, έπεσκέφθη τόν Μυστράν άργότερον τώ 1437. Εύρε δέ έν αύτφ 

λαον οΊκοΰντο έν ούτω, τοΰ οποίου ή σωματική ευρωστία ύπεμίμνησκε 

τους προγόνους καί έθαύμασε τήν ήράκλειον ρώμην νεανίου, δστις είχε 

ζωγρήσει κάπρον παρά τόν Εύρώταν Έ ν δέ τοίς ώραίοις άγροίς-ευρεν 
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εγκατεσπαρμένα μεγάλα ερείπια κτιρίων καί αγάλματα έκκεκρουσμ.έ-

να. Ή δέ θέα τοΰ μελαγχολικοΰ εκείνου έρειπιώνος ένεΟουσίασεν αυτόν 

ώστε συνέταξε στίχους Ίταλιστί, διά τών οποίων ένεκωμίαζε. τήν 

Σπάρτην. Πλήρη δέ τήν μετάφρασιν τούτων έξέδωκεν έκ κωδικός τοϋ 

Μονάχου ό Σπ. Λάμπρος, δστις εικάζει δτι ή ελληνική μετάφρασις 

είναι έ'ργον τοΰ Γ. Πλήθωνος (1). 

Έ ν έκείνφ λοιπόν τω χρόνφ είχεν άναζωογοντιθτι έν Μυστρά τό 

αδράνησαν πνεΰμα τών ελληνικών γραμμάτων, ή δέ αυλή τοΰ δεσπο

τάτου ή συγκροτηθείσα έν Μυστρά, άφ' ου χρόνου είχεν ίδρυθή έν αυ

τή δεσποτάτον υποτελές είς τό Βυζάντιον ύποπλάγιον κλάδον τών 

οϊκων Καντακουζηνών καί Παλαιολόγων τοΰ αύτοκρατορικοΰ οίκου, 

έξηκολούθησεν ευρισκομένη έν ζωηρότατη επικοινωνία μετά τής Κων

σταντινουπόλεως, έξ ής έξεδέχετο τά προς τήν πολυτέλειαν τοΰ βίου 

καί τήν παίδευσιν άναγκαιοΰντα ώς καί τους εξέχοντας άνδρας. Απέβη 

δέ ή αυλή εκείνη άφίδρυμα τοΰ έν Βυζαντίφ πνευματικού βίου καί έντευ-

κτήριον πεπαιδευμένων λογίων καί σοφιστών, ανωτέρων υπαλλήλων καί 

αυλικών έπιδιωκόντων νά διαπρέψωσιν έν αυτή. Η δέ άπό τών γραμμά

των αϊγλη εθεωρείτο ύπό τών αυτόθι δεσποτών όμοίως απαραίτητος ώς 

καί ύπ' αυτών τών Βυζαντίνων αυτοκρατόρων. "Ηδη δέ τόν 14ον αιώνα 

ύπήρχεν έν Σπάρτη, χαθ' ά ύπάρχουσιν ενδείξεις, σχολή βιβλιογράφων 

άντιγραφόντων κώδικας αρχαίους. 

Ευθαρσώς δέ δυνάμεθα νά παραβάλωμεν τήν αύλήν τοϋ Μυστρά προς 

ηνα πόλιν τών νεωτέρων κέντρων πολιτισμού. Πράγματι δέ παρουσιά

ζεται αΰτη ώς εστία ελληνικής αναγεννήσεως έπί εδάφους, έν φ οί σπιν

θήρες τής αρχαίας ελληνικής είδωλολατρείας εξτικολούθουν άκόμ,η πιθα

νώς ύπολάμποντες κρύφα έν τή πίστει καί ταίς δοξασίαις τοϋ ελληνικού 

λαού. Κατά ταΰτα δέ ή έν Μυστρί^ αναφαινομένη ακαδημαϊκή ροπή τών 

πνευμάτων δύναται βεβαίως νά έκΤ^φθή ένέχουσα ποιάν τίνα πρωτοτυ-

πίαν άρχήθεν ύφισταμένην (2). 

Έ ν τή αυλή τοΰ Θεοδώρου Β' έ'ζη τότε ό περιλάλητος Γεώργιος Γε

μιστός ή Πλήθων, αρχαίος "Ελλην καί πάλιν αναστηθείς, 'επίγονος Νε

οπλατωνικός έκ τής σχολής τοΰ Πρόκλου καί ενθουσιώδης λάτρης τών 

άρχαίο^ν θεών. 

Ούτος κατά τό πιθανώτατον έγεννήθη έν Σπάρτη τω 1355, διέτρι-

(1) "Ορα-Γ«η·/ορο6ίρυ Ιστορ. Άΐβ-ηνών τάμ. Β ' σελ. 286. 

(2) Γρ-τιγορ, ε-ν. α. σελ, 2β8. 
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ψε δέ νέος ών έν Άδριανουπόλει καί έπειτα μετέβη είς Σπάρτην, δπου 

διήγαγε τό ύπόλοιπον τού βίου του, ζήσας περί τά εκατόν έ'τη. Καί οί 

Σπαρτιάται δέ συμπολίτην αυτόν έθεώρουν καί ό Δούκας (3) λέγει: 

«Γεώργιος Γεμιστός ό έκ Λακεδαιμόνιας», καί ό Σπαρτιάτης Έρμώνυ-

μος έν τώ έπιταφίφ αύτοΰ είς Πλήθωνα λέγει: «ούκέτι λοιπόν περιώνυ

μος Σπάρτη, ούκέτι Λακεδαίμων ευδαίμων». Καί άλλαχοΰ: «ώ πατρίς 

έμή κακοδαίμων, ή τάλλα μέν δυστυχής, ώς πάντων άμοιρος ούσα τών 

χρηστών, ένί δέ τούτφ μόνφ ζηλουμένη τε πάσι καί άδομένη». Ήσχο

λείτο δέ ό Γεμιστός ή Πλήθων ό'χι μόνον είς τό ΰπατον δικαστικόν αξίω

μα, δπερ περιεβλήθη, αλλά καί είς τήν μελέτην τών άρχαίο̂ ν συγγρα

φέων καί είς τήν σύνταξιν ίδίων φιλοσοφικών συγγραφών, τών οποίων 

άλλαι έδημοσιεύθησαν καί άλλαι άπωλέσθησαν. "Ετι δέ συνέγραψεν ιστο

ρικά, γεωγραφικά, αστρονομικά καταδεικνύοντα εύρείαν μάθησιν καί κο-

7;ιώδη μελέτην. Αναντίρρητους δέ αποδεικνύεται ουχί μόνον ό έξοχώτε-

ρος φιλόλογος καί φιλόσοφος τοΰ 15ου αίώνος, άλλα καί ό μάλλον πεπει

ραμένος πολιτικός. Οί σύγχρονο ιδέ αύτοΰ λι γιοι Σπαρτιάται Γρηγόριος 

έ μοναχός καί Ιερώνυμος Χαριτώνυμος έγκωμιάζουσι τήν σοφίαν χαί 

υήν δικαιοσύνην τοΰ ανδρός καί λέγουσιν αυτόν άνώτερον τοΰ Μίνω καί 

Ραδαμάνθιος καί τοΰ Αριστείδου καί βεβαιοΰσιν δτι τοσαύτη ήτο ή 

περί τους νόμους σοφία αύτοΰ ώστε, άν συνέβαι•̂ έ ποτέ νά άπολεσθώσιν 

οί νόμοι, άκριβέστερον ούτος θά έξέθετεν αυτούς καί άπό τόν Σόλωνα καί 

Λυκοΰργον. Τοιαύτη δέ ήτο ή περί τήν δικαιοσύνην ακρίβεια αύτοΰ, ώστε 

δ τε νικηθείς καί ό νικήσας άπήρχοντο στέργοντες καί προσκυνοΰντες. 

Ό δέ περιώνυμος Βησσαρίων ό Καρδινάλιος, ό'στις έμαθήτευσε παρά τφ 

Πλήθωνι, άνήρ μετριόφρων καί έν τοίς ψόγοις καί έν τοίς Ιπαίνοις γράφει 

περί τοΰ τότε διδασκάλου του τά έξης: «Έγώ μέν χαίρω τοιούτφ ώμιλη-

ζώς άνδρί, ού μετά Πλάτο^να (έξηρείσθω δέ λόγου Αριστοτέλης) σοφώ-

τερον ούκ έ'φυσεν ή Ελλάς. Μέγα κλέος Ελλάδι πάση γέγονεν εκείνος 

άνήρ, μέγας αυτή κόσμος είς τόν έπειτα χρόνον έσσείται. Τούτου κλέος 

ούποτ' όλείται, άλλα οί τό Ονομα καί ή φήμη μετ' εύκλείας άϊδίου είς 

τόν εσαεί παραπεμφθήσεται χρόνον». Ό αυτός δέ Βησσαρίων έποίησε τώ 

Πλήθωνι καί τό εξής επίγραμμα: 

«Πολλούς μέν φύσεν άνέρας θεοειδέας Ελλάς 

Προύχοντας σοφίη τή τε άλλη αρετή. 

Άλλα Γεμιστός, Οσον Φαέθων άστρο̂ ν παραλλάσσει. 

Τόσον τών άλλων αμφότεροι κρατέει». 

(3) Ίστορ. κεφ. 31. 
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"Ητοι: Πολλούς μέν έγέννησεν ή Ελλάς άνδρας θεοειδείς υπερέ

χοντας καί κατά τήν σοφίαν καί κατά τάς άλλας άρετάς, άλλ' ό Γε

μιστός δσον ό ήλιος διαφέρει κατά τήν λαμπρότητα τών άλλων αστέ

ρων, τόσον χαί ό Γεμιστός τών άλλων κατ' αμφότερα διαφέρει, ήτοι καί 

κατά τήν σοφίαν καί κατά τάς άλλας άρετάς. 

Απέθανε δέ ό Πλήθων έν Σπάρτη (Μυστρςί) τή 26η Ιουνίου, ήμερα 

δεύτεροι καί ώρα πρώτη τής ημέρας, ώς σημειοΰται εϊς τι έ'γγραφον τής 

βιβλιοθήκης τού Μονάχου, παραλειπομένου δμως τοΰ έτους, ό'περ ορίζεται 

μεταξύ 1450 καί 1456 έκατοντούτης περίπου, ώς έρρήθη. Ή φήμη δέ 

τοΰ Γεμιστοΰ όσημέραι αυξανομένη θριαμβευτικώς εισήλθε καί είς τά 

ανάκτορα χαί παντοιοτρόπως οί βασιλείς καί οί δεσπόται εξεδήλωσαν τήν 

προς αυτόν έκτίμησιν. Τόν Νοέμβριον δέ τοΰ 1427 Θεόδωρος ό Β' δεσπό

της τής Πελοποννήσου δι' άργυροβούλλου έδωκε τιμάριον είς τόν Γεμι

στόν τά έν Λακεδαίμονι Κάστρον καί χώραν Φαναριού καί Βρύσεως, ό 

δέ Δημήτριος Παλαιολόγος δεσπότης επίσης οι' άργυροβούλλου κατά 

τόν Ίούνιον τοΰ 1450 έπεκύρωσε ταύτα κτήματα είς τους υιούς τοΰ Γε

μιστού Δημήτριον καί Άνδρόνικον (4). 

Καί ζών μέν έτιμήθη ώς ημίθεος καί μετά θάνατον δέ ό Ενετός Αρ

χιστράτηγος Μαλατέστας ώς φαεινόν τρόπαιον τής κατά τών Τούρκων 

στρατείας αύτοΰ είς Σπάρτην έκόμισεν εκείθεν, ώς ρηθήσεται, είς Ίτα

λίαν τού μεγάλου φιλοσόφου τά οστά. Ό δέ μέγας Ιταλός Λεοπαροης 

έκ τοΰ πνευματικοΰ μεγαλείου αύτοΰ λαμβάνων άφορμ.ήν έγραψε τά εξής: 

«Άξιοθαύμαστον αληθώς τό έλληνικόν "Εθνος έπί χρονικού διαστήματος 

24 αιώνων ύπήρξεν έν τοίς γράμμασι καί τφ πολιτισμφ άπαράμιλλον 

καί άνυπέρβλητον πρότυπον». 

"Οτε δέ, ώς εϊπομεν, τω 1415 ό Μανουήλ είχε μεταβή είς Μυστράν, , 

ό Γεμιστός απηύθυνε προς τόν αυτοκράτορα λόγον καί υπόμνημα καί έτε

ρον συμβευλευτικόν προς τόν δεσπότην Θεόδωρον, δι' ών προέτεινε ριζικας 

μεταρρυθμίσεις έν Πελοπον. προς σωτηρίαν τών πραγμάτων καί ανελάμ

βανε τήν εύθύνην τής εκτελέσεως τής άναμορφώσεως ταύτης. Άλλ' 

δμως αί μεταρρυθμίσεις έκείναι δέν έξετελέσθησαν, ουδέ ή άναμόρφωσις. 

'Αλλ' άν χαί τά υπομνήματα τού Γεμιστού δέν έξετελέσθησαν καί δέν 

έλαβον έφαρμογήν τό πολιτικον καί οίκονομικόν πρόγραμμα αύτοΰ, μαρτυ

ροΰσιν δμως ούμόνον τήν ακριβή μελέτην τών επιτόπιων τής Πελοπον

νήσου πραγμάτων, άλλα χαί τόν πατριωτισμόν τού συγγραφέως καί τήν 

έκ τών ίστορικών διδαγμάτων έπίρρωσιν τής εθνικής συνειδήσεως αύτοΰ. 

(4) Σάί-α νεοελλϊΐ-νυκ-η φιλολογία. 
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Ανέκαθεν καί έπί μακρούς αίώνας οί Βυζαντινοί είχον τήν άντίλη

ψιν δτι ή πολιτεία αυτών ήτο συνέχεια τών παραδόσεων τής αρχαίας Ρώ

μης καί άφ' ενός διά τόν λόγον τοΰτον καί άφ' έτερου, διότι το ό'νομα "Ελ

λην είχε μ-εταπέσει είς τό εθνικός, ειδωλολάτρης, ήρέσκοντο νά όνομά-

ζωσιν εαυτούς- Ρο^μαίους. Κατά τους δυο δμως τελευταίους αίώνας οί 

Βυζαντίνοι επειδή ή Ρώμη τών Π απών ηύξανεν όσημέραι τήν έχθρικήν 

στάσιν της προς τό Βυζάντιον, άπεμάκρυναν άπό τάς καρδίας των καί 

τάς συμπαθείας προς τήν άρχαίαν Ρώμην. Ό δέ Ελληνισμός ευρεθείς 

άπομεμονωμένος σύν τώ χρόνφ έν μέσφ τών εναντίον αύτοΰ εκστρατευόν

των λατινικών εθνών καί τών όσημέραι ένισχυομένων μωαμεθανικών 

φύλων, έν μέσφ δέ τών ίδίων αύτοΰ χωρών ανταγωνιζόμενος προς τά 

αντίζηλα σλαβικά φΰλα, έπανήλθεν, οΰτως είπείν, τελείως είς εαυτόν. 

Έ ν φ δέ ήλαττοΰτο κατά πλάτος άποβάλλων έδαφος, έκέρδαινε κατά 

βάθος άνακτών πλήρη τήν έθνικήν συνείδησιν. "Ηρχισε λοιπόν νά γίνε

ται λόγος περί γένους καί νά επανέρχεται κατά μ.ικρόν είς τήν μνήμην τό 

όνομα "Ελλην καί ύπό πολιτικήν έ'ννοιαν. Είς τήν τοιαύτην δέ άναλαμ-

πήν τής εθνικής συνειδήσεως τά μάλιστα συνετέλεσεν ή χατά τάς ημέ

ρας τοΰ δεσποτάτου έν άνταγωνισμφ προς τους απογόνους καί τους δια

δόχους τών Φράγκων κατακτητών άνασύνταξις καί κραται'ωσις ελληνι

κής πολιτείας έν Πελοποννήσφ, τή μεγίστη χαί κυριωτάτη τών χωρών, 

είς τάς οποίας οί Βυζαντίνοι τών προτέρων χρόνων άπέδιδον τό δνομα 

Ελλαδικοί. 

Τοιούτων δέ ίδεών έμφορούμενος ό Γεμιστός έ'γραφεν είς τό προς τόν 

αυτοκράτορα Μανουήλ υπόμνημα του τά αξιομνημόνευτα ταΰτα: Έσμέν 

μέν γάρ ών ήγείσθέ τε καί βασιλεύετε, "Ελληνες τό γένος, ώς ή τε φωνή 

καί ή πάτριος παιδεία μαρτυρεί. "Ελλησι δέ ούκ έστιν εύρείν εϊ τις άλλη 

οίκειοτέρα χώρα, ουδέ μάλλον προσήκουσα ή Πελοπόννησος τε καί δση 

δή ταύτη τής Ευρώπης προσεχής τών τε αύ νήσων αί έπικείμεναι. Ταύ

την γάρ δή τήν χώραν φαίνονται άεί οίκούντες "Ελληνες οί αυτοί έξ δτου 

περ άνθρωποι διαμνημονεύουσιν, ούδένων άλλων προενφκηκότων ουδέ 

έπήλυδες κατασχόντες, ώσπερ άλλοι συχνοί, έξ ετέρας μέν ώρμημένοι, 

έτέραν δέ οίκοΰσι κατασχόντες, άλλους τε έχβαλόντες καί αυτοί ύφ' ετέ

ρων τά αυτά έ'στιν δτε πεπονθότες, άλλ' "Ελληνες τήν δέ χώραν του

ναντίον αυτοί τε άεί φαίνονται κατέχοντες καί άπό ταύτης ορμώμενοι πε-

ριουσίίίΐ οίκητόρων ετέρας τε ούκ ολίγας κατασχόντες, ούτε ταύτην εκλι

πόντες. Συμπάσης δέ ταύτης τής χώρας αυτή Πελοπόννησος ομολογεί

ται τά πρώτα είς γνωριμώτατα έν^γκούσα τών Ελλήνων γένη, καί άπό 

ταύτης ορμώμενοι τά μέγιστα τε καί ενδοξότατα "Ελληνες έ'ργα άπε-
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δείξαντο». Επειδή κατά τους χρόνους τού Γεμιστοΰ ύπήρχον έν Πελοΐί. 

και άλλα συνοιχα έ'θνη δέν έπεται έκ τούτου οτι ό Γεμιστός μή χάμνωΜ 

μνείαν αυτών αρνείται τήν ύπαρξιν αυτών, άλλ' έν τή σιωπή ταύτη υπο

λανθάνει ή έννοια τής έπικρατήσεως τοΰ έλλην. γένους καί ή ύπ' αύτοϋ 

ίπορροοτ^σις και άφομοίωσις παντός άλλου ξένου στοιχείου, Οπως καί έν 

τή άρχαιότητι πάντοτε έξεδηλώθη ή δύναμις αΰτη τοΰ Έλληνισμοΰ παν

ταχού, ό'που συνέπεσε νά άναμειχθώσι ξένα φύλα μετά τοΰ Έλληνικοϋ. 

Την ύπαρξιν έν Πελοποννήσφ κατά τόν 15ον αίώνα συνοίκων εθνών, 

ρητώς μνημονευομένων εύρίσκομεν είς τήν έν "Αδου επιδημίαν τοϋ Μά-

ζαρι, δστις μιμούμενος τήν Νεκυομαντείαν τοΰ Λουκιανού μετά πολλής 

εϊρωνίας κακίζει πολλούς τών συγχρόνων επιφανών καί ίκανά διδάσκει 

περί τών περιστοιχιζοντων τόν αυτοκράτορα Μανουήλ καί τόν δεσπότην 

Θεόδωρον ανδρών. Έν τφ έ'ργφ δέ τούτφ αναγράφει ό Μάζαρις τήν 

ύπαρξιν έν Πελοποννήσφ καί τών εξής ξένων φύλων άναμ,είξ οίκούντων. 

Λακεδαίμονας, Ιταλούς, Πελοποννησίους, Σλαβίνους, Ιλλυριούς, Αι

γυπτίους καί ΊουΒαίους· Καί Πελοποννησίους μέν λέγει τους ιθαγενείς 

τής Πελοποννήσου "Ελληνας, Λακεδαίμονας δέ εννοεί τους έκ Βυζαν

τίου έπήλυδας, τους περιστοιχίζοντας τήν έν Μυστρά αύλήν τοΰ δεσπό-. 

του καί άλλους σύν αύτοίς εποίκους Βυζαντινούς. Ιταλούς δέ εννοεί τά 

έκ τής Εσπερίας Ευρώπης διάφορα λατινικά φΰλα, τά οποία έξελληνι

σθέντα τό πλείστον έξ απογόνων τών Γάλλων καί Βέλγων κατακτητών 

-τής τετάρτης σταυροφορίας,έ'τι δέ Ενετούς τους κατέχοντας τήν Μεθώ

νην τότε καί Κορώνην, τό Ναύπλιον καί τό "Αργός, μετ' όλίγον δέ και 

τάς Πάτρας καί τήν Μονεμβασίαν, πλην δέ αυτών καί τους ύπό τόν 

Κεντυρίωνα Ζαχαρίαν Ναυαρραίους μετά τών ολίγων Γενουηνσίων. Ιου

δαίοι δέ, ώς καί άλλαχοΰ εϊπομεν, ώκουν έν Σπάρτη προ πολλών αίοινων, 

κατά δέ τοΊκ χρόνους τοΰ Νίκο̂ νος τοΰ Μετανοείτε 968-998 ύ-ττήρχε 

κραταιά καί πολυπληθής Ίουοάίκτι παροιχίσ. -προστατευόμενη ύπό τοΰ εύ

πατρίδου Άράτου. Άλλα καί μετά τήν έ'ξωσιν τών Ιουδαίων έκ Σπάρ

της διά τών προσπαθειών τού Νίκωνος οί Εβραίοι έγκατεστάθησαν έν 

Τρύπη, ήτις τότε έλέγετο τόν 15ον αίώνα Εβραϊκή Τρύπη, έν μέρει δέ 

καί έν Άναβρυτή ϊσως καί άλλαχοΰ βραδύτερον έξελληνισθέντες καί έκ-

χριστιανισθέντες καί άφομοιωθέντες. Ιλλυριούς δέ εννοεί τους έποικίσαν-

τας Αλβανούς, ώς εί'ρηται, έπί Μανουήλ Καντακουζηνού καί τού Θεο

δώρου Α' Αιγυπτίους δέ εννοεί ό Μάζαρις τους Άτζιγγάνους, οϊτινες 

•Λοττιγοντο έκ τής Ινδικής, αλλά πεπλανημένως ένομίζοντο τότε ότι 

καττιγοντο έξ Αιγύπτου, έξ ου και τό Ονομα αυτών Αιγύπτιοι καί κατά 

παραφθοράν Γύφτοι. Ούτοι δέ διαπεραιωθέντες είς Βεσσαραβίαν καί Βλα-
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χίαν κατά τόν 13ον αίώνα καί εκείθεν νοτιώτερον έφθασαν καί είς Πε

λοπόννησον. Μετήρχοντο δέ οί Άτσίγγανοι έν Πελοποννήσφ ώς καί άλ

λαχοΰ τής Ελλάδος συνήθως τό έργον τού σιδηρουργού, μεταφέροντες 

άπό τόπου είς τόπον τά φυσερά αυτών καί τά κόσκινα. Διά τοΰτο δέ τό 

δνομα Γύφτος κατήντησε νά σημαίνη τους σιδηρουργούς. Έ ν δέ Μεθώνη 

έγένετο μόνιμος έγκατάστασις 300 οικογενειών Άτσιγγανων κατά τήν 

βεβαίωσιν τοΰ Γερμανού περιηγητοΰ Υ Ο Ν ΗΑΕ,ΕΕ. Σλάβους δέ εννοεί 

βεβαίως καί ασφαλώς τους Μηλιγγούς τοΰ Ταϋγέτου, οϊτινες τότε ακό

μη δέν είχον τελείως έξελληνισθή ώς οί Έζερίται, άλλ' ήσαν Έλληνο-

μειγείς Σλάβοι, έξελληνισθέντες βραδύτερον μ,ετά τήν άλωσιν τής Πε

λοποννήσου, ώς έν έκτάσει περί αυτών έγράψαμεν. Ζυγιώτας δέ εννοεί 

τους κατοίκους τοΰ Ζυγού τής Μάνης καί σφάλλεται ό άείμ-νηστος Σπ. 

Λάμπρος άλλα γράφων έν σελίδι 764 τοΰ 6ου τόμου τής ίστορίας του· 

Απάντων δέ τούτων τών εθνών απείρως πολυαριθμότεροι έν Πελοπον-

νήσφ ήσαν αλησως οι ϋλληνες, αν λαοωμεν υπ όψει οτι ο 1 εμιστος 

αναβιβάζει τους δυναμένους νά άναλάβωσι τήν φύλαξιν τής χώρας Ιθα

γενείς πλην τών γεωργών, εργατών καί κτηνοτρόφων είς 6.000. Καί ή 

γλώσσα επομένως τι επικρατούσα ήτο ή ελληνική, ήτις ώμιλείτο ού μόνο> 

ύπό τών Ελλήνων, άλλα καί ύπό τών έναπολειφθέντων απογόνων τών 

σταυροφόρων καί πολύ μάλλον ύπό τών Έλληνομειγών γασμούλων, οϊτι-

νες, ώς εϊπομεν, ήσαν οί γεννώμενοι έξ Ελληνίδων καί Φράγκων ή αντι

στρόφως, πάντες δέ αυτήν ώμίλουν καί οί έν αυτή εγκατεστημένοι Ναυ

αρραίοι καί Ενετοί καί μόνον διεκρίνοντο κατά τόπους διάλεκτοι έ'χουσαι 

μικράς άπ' αλλήλων διαφοράς, ώς συμβαίνει πανταχού τοΰτο και νΰν. 

Ή ε^ασθενκισις τοΰ Βυζαντεα*Λθΰ Κράτους 

ΊΙ μεγάλη έξασθένησις τοϋ Βυζαντιακοΰ κράτους, ήτις μοιραίως 

ώόήγησεν είς την πτώσιν αύτοϋ, κατεφάνη έκ τής συνθήκης τήν όποίαν 

συνήψεν ό Ιωάννης Παλαιολόγος ττρός τόν Σουλτάνον Μουράτ, κατά 

την όποιαν ανέλαβε τήν ύποχρέο^σιν τής πληρωμής είς τους Τούρ-Λους 

ετήσιου φόρου, ανερχομένου κατά μέν τήν μαρτυρίαν τοΰ Δούκα είς τρι-

ακοσίας χιλιάδαςά'σπρων αντιστοιχούντων προς τριακοντακίσχίλια δουκά 

τα η είς εκατόν χιλιάδας ύπερπύρων, κατά τά λεγόμενα ύπό τοΰ Ένετοΰ 

Μαρίνου Σανούτου. Προσέτι δέ διά τής συνθήκης παρέδιδεν ό'σας χώρας 

πάρα τον Εύξεινον Πόντον είχε καταλάβει δ Μουράτ. Επίσης παρεδόθη

σαν αί πάρα τον Στρυμόνα, ποταμόν πόλεις τής Μακεδονίας, καί ή Θεσ

σαλία μέχρι τού Ζατουνίου. Οΰτω δέ τό βυζαντιακόν κράτος περιωρίζετο 
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εν μέν τή Θράκη είς αυτήν τήν Κωνσταντινούπολιν καί τά περίχωρα, 

έν δέ τή Μακεδονίίϊΐ είς τήν Θεσσαλονίκην καί τόν "Αθω καί είς τήν Πε

λοπόννησον, ό'που τρχον οί αδελφοί τοΰ αύτοκράτορος Ιωάννου Παλαι

ολόγου. Κατά δέ τάς λοιπάς ευρείας άλλοτε χώρας τοΰ κράτους ήρχον 

ήδη οί Τοΰρκοι ή οί απόγονοι χαί διάδοχοι τών παντοίων Λατίνο^ν κατα

κτητών. 

Οί ΙΙαλακολόγοκ έν Πελθϊϊθννήβ<ρ 

Κατά το έτος 1417 δεσπότου ό'ντος εν Πελοποννήσφ Θεοδώρου τοΰ 

Β' δ πρεσβύτερος αύτοΰ αδελφός καί είτα αυτοκράτωρ Ιωάννης κατελ

θών είς Πελοπόννησον ανέλαβε τήν γενναίανύποστήριξιν τοΰ άδελφοΰ Θε 

οδώρου Β' καί διηυθύνετο μέν ή εκστρατεία κατά τοΰ Κεντυρίωνος Ζα

χαρίου και τών Ναυαρραίων, άλλα δέν έδίσταζον καί νά είσέρχωνται καί 

είς τάς Ένετικάς κτήσεις, δπερ προεκάλεσε τήν δραστηρίαν άνάμειξιν 

τής Ένετίας άποστειλάσης άποχρώσαν έπικουρίαν ώστε νά άναστείλη 

τήν πρόοδον τών ελληνικών δ'πλων καί ού μόνον τούτο, άλλα κατώρθωσαν 

μετά τήν έκουσίαν προσχώρησιν τοΰ Ζόγκλου νά γείνωσιν άρχομ.ένου τοΰ 

Αύγουστου τοΰ αύτοΰ έτους κύριοι τών Πατρών, τάς οποίας παρέδωκεν 

ό αρχιεπίσκοπος Στέφανος, διότι δέν άντείχεν είς τάς επιθέσεις τών Πα

λαιολόγων. Μετ' όλίγον δέ ή Γλαρέντζα διαφυγοϋσα τόν κίνδυνον τής 

ύπό τών Ελλήνων αλώσεως περιήλθεν είς τόν Γενουήνσιον τυχοδιώκτην 

'Ολιβέριον Φράγκον, τοΰ οποίου τήν αίφνιδίαν κατά τής πόλεως έπιδρο

μήν ήναγκάσθη νά νομιμοποίηση ό Κεντυρίων Ζαχαρίας, δώσας είς τόν 

επιδρομέα ώς σύζυγον τήν ίδίαν έαυτοΰ θυγατέρα, λαβοϋσαν την πολιν 

ώς προίκα. Τήν άναστολήν δέ τής προόδου τών Ελλήνων επέτεινε προσ

ωρινώς χαί ή εσπευσμένη άναχώρησις έκ Πελοποννήσου τοΰ Ιωάννου είς 

Κωνσταντινούπολιν άποθανούσης εκεί τής συζύγου του "Αννης, ήτις ήτο 

θυγάτηρ τοΰ Τσάρου τής Ρωσσίας Βασιλείου Β' ήν είχε συζευχθή 

τώ 1414 ένδεκαετή ούσαν καί μή στεφθείσαν διά τό νεαρόν τής ηλικίας 

της βασίλισσαν, άποθανοΰσαν δέ έκ βουβωνικού λοιμού, όστις είχεν εν

σκήψει τότε έκεΐ. 

Τρανά δέ δείγματα τοΰ κλονισμοΰ καί τής αναστολής τών επιχει

ρήσεων τών Παλαιολόγων έκ τής αίφνηδίας αναχωρήσεως τού Ιωάν

νου είναι καί ή ύπ' αύτοΰ πρό τής αναχωρήσεως του συνομολογηθείσα 

προς τόν Κεντυρίωνα ειρήνη καί ή ύπό τών Ενετών περί τους αυτούς χρό

νους άπόκτησις τής Μονεμβασίας, ήτις περιήλθεν είς αυτούς μετά τόν 

έν έ'τει 1418 θάνατον τοΰ Γρηγορίου Μαμωνά, είς τοΰ όποιου τόν οίκον 
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άνήκεν αΰτη, εί'τε διά διαθήκης, διά τής οποίας μετεβίβαζε τήν κτήσιν 

αυτής είς τήν Ένετίαν, εί'τε πιθανώτερον, δι' αποφάσεως τών κατοίκων, 

προσχωρησάντων είς τήν ίσχυράν δημοκρατίαν καί κυρίαρχον τών θα

λασσών προς αποφυγήν τών διαρκών κινδύνων άπό τών λυμαινομένων 

τάς έλληνικάς θάλασσας πειρατών. 

Αγώνες «ρ6ς τοί)ς Έν6τοί)ς και ΧΌ^ρκοος 

Ή ένίσχυσις δέ τής Ένετίας έν Πελοποννήσφ, ώς ήτο φυσικόν, 

προεκάλεσε τήν άντίδρασιν τών Παλαιολόγων, οϊτινες έν έ'τει 1421 έπέ

δραμον τάς έν Μεσσηνίςι Ένετικάς κτήσεις καί κατά τοΰ Κεντυρίωνος 

άντεπεξήλθον. Καί ή άπεμπόλησις δέ τής Γλαρέντζας προς τόν κόμητα 

τής Κεφαλληνίας Κάρολον Α'. Τόκκον ύπό τοΰ 'Ολιβερίου Φράγκου ήτο 

ευχάριστος είς τους Παλαιολόγους διά τους προς αυτόν δεσμούς των. 

Άλλ' δμως ό παρά τών Τούρκων κίνδυνος ήνάγκασε αυτόν τόν Θεόδω

ρον νά άρχίση διαπραγματεύσεις προς τους Ίππότας τής Ρόδου τήν άντι 

χρημάτων είς τούτους παράδοσιν τοΰ Μυστρά, ακολουθών τό παράδειγμα 

τού ομωνύμου θείου ώς καί τοΰ Κεντυρίωνος, Οστις διεπραγματεύετο άπό 

καιρού είς καιρόν τήν είς τήν Ένετίαν πώλησιν τών κτήσεων του. 

Έν μέσφ λοιπόν τής γενικής άποθαρρύνσεως ή Ενετική πολιτεία 

απεφάσισε νομισουσα τον καιρόν πρόσφορον, νά ένωση εί δυνατόν τήν Πε

λοπόννησον ύπό τήν κυριαρχίαν της καί οΰτω νά άναλάβη τήν ένιαίαν 

καταπολέμησιν τών επικινδύνων Τούρκων. Προς τόν σκοπόν λοιπόν τοΰ

τον απεστάλη τόν Άπρίλιον τοΰ 1422 ώς προνοητής ό Αολφίνος Βενιέρης 

έχων έντολήν νά προβή είς συνεννοήσεις μετά τών διαφόρων κυριάρχων 

τής Πελοποννήσου. Άλλ'ή σφοδρά άντίστασις τού Θεοδώρου Παλαιολό

γου είς τά προτεινόμενα έ'φερεν είς άποτυχίαν τάς διαπραγματεύσεις καί 

ή Ενετική σύγκλητος έγκαταλιποΰσα τό εύρύτερον εκείνο σχέδιον περι

ωρίσθη τον Φεβρουάριον τοΰ 1423 είς τήν μεταξύ τών άντιδιαμαχομένων 

συνομολόγησιν ενιαυσίου ειρήνης χάριν ενιαίας άντιτάξεως προς τήν έπι-

τεινομένην όρμήν τών Τούρκων καί άνέλαβεν αυτή ή Ένετία τήν κατα

πολέμησιν τών Καταλανίων πειρατών, τών οποίων αί έπιδρομαί έλυμαί-

νοντο τά παράλια τής Πελοποννήσου. 

Ώς προεβλέπετο δέ οί Τοΰρκοι εστράφησαν κατά τής Πελοποννήσου 

καί ό Τουραχάν θέλων νά προλάβη πάσαν σύμπραξιν τών Ελλήνων μετά 

τών Λατίνων έ'σπευσε καί κατά τόν Μάϊον τοΰ 1423 προσλαβών καί τόν 

Δοΰκα τών Αθηνών Άντώνιον Άτζαϊώλην, δστις ώς υποτελής τών 

Τούρκων ήτο υποχρεωμένος νά άκολουθήση, ώρμησεν επαγόμενος στρα-
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τιαν είκοσι πέντε χιλιάδων ανδρών. Είς τήν όρμήν δέ τοΰ Ταραχάν δέν 

ήδυνήθησαν νά άντιστώσιν οί ύπερασπισταί τοΰ τείχους τοΰ Ίσθμοΰ καί 

τή 22 Μαΐου τό έξαμίλιον τείχος έπιπτε, κατεδαφίσας δέ αυτό ό Τουρα

χάν είσήλασεν είς Πελοπόννησον καί έπιδραμών τό Λεονταρη καί Γαρ-

δίκη προεχώρησε μέχρις αύτοΰ τοΰ Μυστρά. Καθ' δ'λην αύτοΰ δέ τήν πο

ρείαν, ήτις άπέληξε μάλλον είς έπιδρομήν καί λαφυραγωγίαν παρά είς 

όριστικήν κατάκτησιν, ούδαμοΰ βλέπομεν άντίστασιν έκ μέρους εϊτε τών 

Ελλήνων εί'τε τών Λατίνων. Μόνοι δέ άποπειραθέντες νά άντιμετρη-

Οώσι προς τόν Τουραχάν υπήρξαν οί Αλβανοί, τών οποίων κατά τόν χρό

νον τοΰτον, το κυριώτατον αυτών κέντρον ήτο ή Δαβία, οπού επεχείρησαν 

νά άντιστώσιν. Άλλ' ήττήθησαν οίκτρώς τή 22α Ιουνίου έν τή προς 

τους Τούρκους μάχη εκείνη. Τραπέντας δέ είς φυγήν πολλούς μέν έφό

νευσεν, οκτακόσιους δέ συνέλαβεν αιχμαλώτους, τους οποίους κατέσφα

ξε, σωρεύσας τάς κεφάλας των είς πυραμίδας. 

Μετά δέ τήν επιτυχή ταύτην έπιδρομήν άπεχώρησεν άγων έξακισ-

χιλίους αιχμαλώτους, τών όποιων χιλίους διακόσιους έξήκοντα έκ τών 

ενετικών κτήσεων καί πιθανώτατα έχ τής Αργολίδος, διότι δέν φαίνεται 

ότι μετέβη είς Μεσσηνίαν ή Μονεμβασίαν, γενικώς δέ ή επιδρομή αΰτη 

μεγίστας συμφοράς έπροξένησεν είς τήν Πελοπόννησον Διερχόμενος δέ 

ό Τουραχάν έχ Ζητουνίου, δπως έπιστρέψη είς Θεσσαλίαν, ό'που είχε την 

έδραν του, έπειράθη νά κυρίευση αυτό, άλλ' απέτυχε γενναίως ύπερασπι-

σθέντος τήν πόλιν τοΰ κατέχοντος αυτήν Στραβομύτου Καντακουζηνού. 

Τής στρατείας δέ ταύτης αποτέλεσμα ήτο ή διά τής συνθήκης εκείνης 

τοΰ έτους 1424 άνάληψις τής υποχρεώσεως πληρωμ.ής ενιαυσίου φόρου 

διά τήν Πελοπόννησον καί ή άπογόρευσις τής άνακτίσεως τοΰ τείχους 

τοΰ Ίσθμοΰ. 

Καί έν φ εί'πέρ ποτέ καί νΰν παρίστατο επιβλητική άνάγχη.τής συμ

πράξεως τών έν Πελοποννήσφ κυριάρχων κατά τοΰ κινδύνου τών Τούρ

κων, τουναντίον άπαυστοι έξτμολού^ουν αί προς αλλήλους αντεγκλήσεις, 

ενίοτε καί έχθροπραξίαι μεταξύ των. Καί ή μέν Ένετία έξηκολούθει προσ-

αρτώσα χώρας, λ. χ. τους Μύλους, τό Νύκλι καί τόν "Αγιον Ήλίαν, ό 

δέ Θεόδωρος επετέθη καί πάλιν τόν Ίούνιον τού 1424 κατά τοΰ Κεντυ

ρίωνος Ζαχαρίου, τόν οποίον καί συνέλαβεν αίχμάλωτον καί συγχρόνως 

έλαφυραγώγησε τάς έν Μεσσηνία κτήσεις τής Ένετίας. Τάς δέ Πά

τρας θνήσκων ό Αρχιεπίσκοπος Στέφανος Ζαχαρίας άνέθηκεν είς τήν 

Ένετίαν, άλλα μετά τήν άνάδειξιν ώς αρχιεπισκόπου Πατρών τοϋ Παν-

δούλφου Μαλατέστα, άδελφοΰ τής άπό τοΰ 1420 συζύγου τοΰ Θεοδώρου 
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Παλαιολόγου Κλεόπας, ανεστάλη ή ύπό τής Ένετίας άνάληψις τή^, 

κυριαρχίας τών Πατρών καί ένισχύοντο δ'πως δήποτε αί αξιώσεις τών 

Παλαιολόγων.. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. 

Ό Κ.ωνσταντ?νος Παλαιολόγος εν Πελοττοννήπιρ 

"Ενεκα δέ τής όδυνηράς καί αβέβαιου ταύτης καταστάσεως ό οεσπο-

της Θεόδωρος Β' άπέβαλε τό θάρρος καί απογοητευμένος απεφάσισε νά 

παραίτηση τήν αρχήν καί νά περιβληθή τό μ,οναχικόν ένδυμα καί την 

πρόθεσιν καί άπόφασιν αύτοΰ ταύτην άνεκοίνωσε προς τόν βασιλεύοντα 

άδελφόν του Ίωάννην. Ό δέ Ιωάννης παραλαβών τόν έ'τερον άδελφόν 

.Κωνσταντϊνον, δστις έως τότε ττο άρχων τής Αγχιάλου καί Μεσημ.-

βρίας χαί τών λοιπών κατά τά δυτικά παράλια τοΰ Εύξεινου Πόντου 

πόλεων, αϊτινες διά τής μετά τοΰ Μουράτ συνθήκης τοΰ 1424 είχον ενα

πομείνει είς τους Βυζαντινούς, κατήλθεν είς τήν Πελοπόννησον κατά 

τό τέλος τοΰ Δεκεμ.βρίου τοϋ 1427 δπο̂ ς έγκαταστήση τόν Κωνσταν

τϊνον αντί τοΰ Θεοδώρου ώς δεσπότην Πελοποννήσου. Ήκολούθησε δέ 

τους αδελφούς καί ό Γεώργιος Φραντζής ό άπό τών ήμερων ήδη τοϋ Μα

νουήλ πιστώς υπηρετών τόν οίχον τών Παλαιολόγων καί άπό τοΰδε καί 

εφεξής μετ' άφοσιώσεως συνδέσας τάς τύχας αύτοΰ μετά τών τοΰ Κων

σταντίνου, τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Πελοποννήσου, ύπηρετή

σας δέ μετ' έθελοθυσίας τήν έθνικήν ίδέαν μέχρις έσχατων καί διά τοΰ 

ξίφους καί διά τοΰ καλάμου ώς στρατιώτης, πρεσβευτής καί ιστοριο

γράφος. 

"Αμα δμως φθάσαντες είς Πελοπόννησον ευρέθησαν πρό απροσδό

κητων δυσχερειών, διότι ό άστατου χαρακτήρος Θεόδωρος μετανοήσας 

έν τω μεταξύ δέν ήθελε νά παραδώση τήν αρχήν είς τόν Κωνσταντϊνον, 

δστις ήνάγκασε τόν βασιλέα Ίωάννην νά σκεφθή περί δημιουργίας νέας 

αρχής διά τόν Κο^νσταντΐνον Ή δέ αρχή αΰτη νά στηρίζεται ούχι έπι-

χωρών έξ αποσπάσεως άπό τοΰ Θεοδώρου προς αποφυγήν αδελφικών πε

ριπλοκών καί ερίδων, άλλα νά δημιουργηθή κράτος ίδιαίτερον έκ χωρών 

εκουσίως παραχωρουμένων ύπό τοΰ Θεοδώρου άφ' ενός, καί άφ' έτερου 

διά προσκτήσεως χωρών διεκδικουμένων ύπό τών Ελλήνων τής Πελο

ποννήσου καί μή κτηθεισών είσέτι καί τοιαΰται χώραι ήσαν ή Ηλεία και 

ή Αχαΐα. Επομένως ωφειλον νά στρέψωσι τήν προσοχήν αυτών είς τήν 
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Γλαρέντζαν χαί τάς Πάτρας μετά χαί τής περιοχής αυτών. Καί τής 

μέν Γλαρέντζας κατώρθωσαν νά γίνωσι κύριοι διά γάμου τοΰ Κωνσταν

τίνου, ώς αμέσως ρηθήσεται, τάς δέ Πάτρας κατεχομένας ύπό τοΰ Αρ

χιεπισκόπου Μαλατέστα, Οστις παρά τήν στενήν αύτοΰ συγγένειαν προς 

τόν Θεόδωρον, δέν ήτο πρόθυμος νά παραδώση προς τους "Ελληνας, έ'πρε

πε νά άποσπάσωσι διά τής βίας άπό τών Φράγκων. 

Ώ ς εϊδομεν δέ ό τήν Γλαρέντζαν κατέχων Κάρολος Τόκκος ένεκα 

'ϊών όσημέραι αυξανομένων κινδύνων ήτο πρόθυμος νά απεμπόληση την 

πόλιν, δέν αντέταξε δέ δυσκολίαν νά παραδώση είρηνικώς είς τόν Κων

σταντϊνον ώς γαμβρόν τής ωραίας αύτοΰ ανεψιάς Θεοδώρας ό'χι μόνον τη·» 

πόλιν, άλλα καί πάντα τά περί αυτήν. "Ωστε τή 1η Μαΐου 1428 ό Φραν

τζής ώς απεσταλμένος τοΰ Κωνσταντίνου παρέλαβε τήν Γλαρέντζαν 

καί άλλοι παρέλαβον απεσταλμένοι τά λοιπά παραχωρηθέντα περί την 

Γλαρέντζαν μέρη. Καί έν φ μετά τήν έν σπουδή παραλαβήν τής προικός 

έπρεπε νά τελεσθώσιν οί γάμοι, οί Παλαιολόγοι έ'κρινον δ'τι δέν ήτο καιρός 

γαμηλίων εορτών, άλλ' ό'τι έ'πρεπε νά σπεύσωσιν είς την άλωσιν τών 

Πατρών, καθ' δσον μάλιστα έλειπεν άπό τής πόλεως ό Μαλατέστας, δι-

ενεργών έν Ένετία τήν άποστολήν στρατιωτικής επικουρίας και χρη

μάτων. "Οθεν έκκινήσαντες τή 1η Ιουλίου έκ Μυστρά, Οπου κατέλιπον 

τόν άδελφόν Θωμάν, έσπευσαν μετά στρατιάς πρό τών Πατρών καί 

έστρατοπέδευσαν περί τούςέξωθεν τής πόλεως μύλους. Έκεΐ δέ έτελέ

σθησαν έν τω στρατοπέδφ καί οί γάμοι τού νεαρού νυμφιου προ μικρού 

συμπληρώσαντος τό 23ον τής ηλικίας του έ'τος, άτε γεννηθέντος τή 7η 

Φεβρουαρίου τού1405. 

Οΰτω δέ ύπό σκηνήν πολιορκητοΰ αγωνιζομένου υπέρ τής απελευθε

ρώσεως άνθούσης ελληνικής πόλεως άπό μακραίωνος ξενικής κυριαρχίας, 

έθεσε τά στέφανα τοΰ ύμεναίου έπί τής νεανικής κεφαλής του ό στρατιώ

της εκείνος τής πατρίδος, δ'στις έμελλε μετά ε'ικοσι πέντε έτη νά περι

βληθή πρό τών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως ύπερ τοΰ γένους τόν 

άκάνθινον στέφανον τοΰ μαρτυρίου. 'Αλλά άγνωστόν διά ποίους λογούς 

δέν κατώρθωσαν οί Παλαιολόγοι τήν άμεσον άλωσιν τών Πατρών καί

τοι ό Μαλατέστας απουσίαζε καί αί δυνάμεις αύτοϋ ήσαν ασύνταχτοι. 

Ή δέ επιτυχία έπί τοϋ παρόντος περιωρίσθη είς τήν κατάληψιν τριών 

προαστείων τών Πατρών, μεθ' δ οί κάτοικοι τής πόλεως ήλθον είς συμ

φωνίας προς τους πολιορκητάς, άναλαβόντες τήν ύποχρέωσιν νά πλη-

ρώνωσι προς τόν Κωνσταντϊνον κατ' έ'τος ώς φόρον υποτέλειας πεντακό

σια χρυσά νομίσματα, 

'Εκείθεν δέ ό μέν αυτοκράτωρ Ιωάννης μετά τοϋ δεσπότου Θεοδώ-
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ρου επέστρεψαν είς Μυστράν, οπόθεν ό βασιλεύς κατά Όκτώβριον άπήλ

θεν είς Κωνσταντινούπολιν. Ό δέ Κωνσταντίνος έγκαταστάς μετά τής 

νεαράς συζύγου έν Χλουμουτσίφ ήρξατο τακτοποιών τά τοΰ νέου α,ύτοΰ 

Βεσποτατου άποτελεσθέντος πλην τής Γλαρέντζας καί τών περιχώρων 

αυτής, έκ τοΰ Αιγίου καί τής περί αύτο χώρας, έτι δέ τής Άνδρούσης 

καί τής Καλαμάτας καί διαφόρων πόλεων καί χωρών παραχωρηθεισών 

είς αυτόν ύπό τοϋ Θεοδώρου. Ή σ α ν δε αί κτήσεις αύται άλλαι περί τάς 

δυτικάς κλιτύας τοΰ Ταϋγέτου, έν τή Μάνη, μεταξύ τών οποίων καί τό 

Οϊτυλον καί Ζαρνάτα, άλλαι δέ έν Μεσσηνίοι καί Τριφύλλια, κυρίως έκ 

τών πόλεων, αίτινες άποσπασθείσαι ύπό τοΰ Θεοδώρου άπό τοϋ Κεντυρί

ωνος Ζαχαρία είχον παραδοθή είς τόν μέγαν πρωτοστράτορα Νικηφόρον 

Μελισσηνόν, τόν έπιλεγόμενον Μελισσουργόν, δστις μετά τόν θάνατον 

τής συζύγου του γενόμενος Μητροπολίτης Άδριανουπόλεως είχε κατα

λίπει υίόν άνήλικον Νικόλαον, έπιτροπευόμενον ύπό τού διαδόχου πρωτο

στράτορος Αέοντος Φραγκοπούλου. Αί δέ χώραι αύται παρεδόθησαν ύπό 

τού Κωνσταντίνου προς διοίκησιν προς τόν Φραντζήν. 

'Ο Κωνσταντίνος δέ απεφάσισε νά επιδίωξη διά παντός τρόπου τήν 

κατάληψιν τών Πατρών, τήν όποίαν έσκόπευε νά καταστήση πρωτεύου

σαν του καί κατ' αρχάς τοΰ 1429 προσεπάθησε διά διαπραγματεύσεων 

προς τους κατοίκους χαί προς τό λατινικόν ίερατείον τής πόλεως, άλλ' 

ένεκεν υποσχέσεων τοΰ Πανδούλφου Μαλατέστα έξ Ένετίας περί άπο-

σέολής βοηθειών έναυάγησαν αί συνεννοήσεις έκείναι καί ό Κωνσταν

τίνος πλέον παραλαβών άνδρας έξ Αιγίου, Άνδρούσης καί άλλων χωρών 

ώδήγησε μετά τοΰ Φραντζή τή 20ή Μαρτίου φέροντας βάϊα μυρσίνης πρό 

τών πυλών τών Πατρών. Τό δέ μέγα Σάββατον 26 Μαρτίου επεχείρη

σαν οί ιππείς τών πολιορκουμένων εξοΒον- έχ τής λεγομένης εβραϊκής πύ

λης εναντίον τών άμερίμνων πολιορκητών, οϊτινες δ'μως συνταχθέντες 

έξεδίωξαν τους έξελθόντας καί ήνάγκασαν νά είσέλθωσιν καί πάλιν είς 

τήν πόλιν. Ά λ λ α κατά τήν γενομένην συμπλοκήν πρό τής φυγής τών 

ιππέων Πατρηνός τις έτόξευσε πλησίον τής γέφυρας έπί τής όδοΰ, ή;ις 

ήγεν είς τόν "Αγιον Άνδρέαν, τόν ϊππον, έπί τοΰ οποίου έπέβαινεν ό Κων

σταντίνος, και ό ίππος πεσών έκ τοϋ τοξεύματος έρριψε τόν άναβάτην 

καί ήπειλείτο ή ζώγρησις τοΰ Κωνσταντίνου, δτε σπεύσας ό πλησίον αύ

τοΰ έφιππος Φραντζής έ'σωσε μεν τόν Κωνσταντϊνον προφθάσαντα νά φυ

γή, άλλα, άφ' ου έτραυματίσθη καί ό ίππος τοΰ Φραντζή καί αυτός ό 

ϊδιος, συνελήφθη αιχμάλωτος καί άχθείς είς Πάτρας ένεκλείσθη είς 

σκοτεινόν πύργον. Διήρκεσε δέ ή αιχμαλωσία τοΰ Φραντζή τεσσαράκον

τα ημέρας μέχρις ου κατόπιν συμ,βάσεων μεταξύ τοΰ Κωνσταντίνου και 
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τών Πατρηνών ήλευθερώθη. Κατά δέ τάς συμβάσεις ταύτας οί Πατρη-

νοι παρέδωκαν είς τόν Κωνσταντϊνον καί είς άπόστασιν τριών τετάρτων 

τής ώρας άπο τών Πατρών κείμενον φρούριον Σαραβάλη έπί τφ δρφ 

δπως ούτος άρη τήν πολιορκίαν καί μή ενόχληση τάς Πάτρας μέχρι τέ

λους Μαΐου τοΰ αύτοΰ έτους, οπότε, άν δέν ήθελεν επιστρέψει έξ Ιτα

λίας ό μητροπολίτης Πανδούλφος Μαλατέστας παραδώσωσιν είς αυτόν 

καί την πόλιν, όπερ καί έγένετο, μή Ιπιστρέψαντος τοΰ Μαλατέστα. Τή 

δε 5η Ιουνίου είσήλθεν ό δεσπότης πανηγυρικώς είς τήν πόλιν, τής όποι

ας αί οδοί ήσαν έστρωμέναι δι' ανθέων, ραινόμενος έκ τών οικιών διά ρο-

όοσταγματων χαί ρόδων. Τήν δέ ύστεραίαν έγένετο έν τω ναφ τοΰ Αγίου 

Νικολάου επισήμως ή είς τόν νέον δεσπότην ορκωμοσία πίστεως. 

'Η ακρόπολις δμως τών Πατρών δέν παρεδόθη κατεχομ.ένη ύπό τών 

Λατίνων καραδοκούντων τήν έπάνοΒον τοΰ Μαλατέστα καί τήν άνάκτη

σιν τής πόλεως. Καί κατέπλευσε μέν ό Μαλατέστας μετά επτά κατα-

λωνικών πλοίων είς Ναύπακτον, άλλ' ό Κωνσταντίνος διά διπλωματι

κής ενεργείας τοΰ Φραντζή κατώρθωσε νά ματαίωση τήν έπέμβασιν τών 

Ενετών τής Ναυπάκτου υπέρ τοΰ Μαλατέστα· Άποτέλεσμ-α δέ τής απο

μονώσεως τούτου υπήρξε καί ή αποτυχία τών συμμάχων του Κ α τ αλω

νιών, οί'τινες κατέλαβον μέν κατά Ίούλιον τοΰ 1429 δι' άποβάσεως τήν 

άφρούρητον Γλαρέντζαν, άλλα παρέδωκαν μετ' ολίγας ημέρας αυτήν 

είς τόν Κωνσταντϊνον άντι έξακισχιλίων δουκάτων προσέτι είς τήν άπο

μόνωσιν τοΰ Μαλατέστα οφείλεται χαί ή χατά Μάϊον τοΰ 1430 είς τόν 

Κωνσταντϊνον παράδοσις τής ακροπόλεως τών Πατρών, τής οποίας οί 

Λατίνοι ύπερασπισταί έ'πασχον ύπό πείνης καί παντοίων κακοπαθειών. 

Μετά τήν άνάκτησιν πλέον τών Πατρών μετά θάρρους καί δραστη

ριότητος άνέλαβεν ό Κωνσταντίνος τήν ένίσχυσιν καί διαρρύθμισιν τών 

κατά τό δεσποτάτον του, τήν όποίαν διηυκόλυνε ή μετ' όλίγον τελεία 

κατάλυσις τής Φραγκοκρατίας έπί τής Πελοποννήσου, άν καί ήτο τε

ταραγμένος τήν καρδίαν ύπό τοΰ προώρου θανάτου τής αρίστης συζύγου 

Θεοδώρας. Απέθανε δέ αΰτη τόν Νοέμβριον τοϋ 1429 έκ τοχετοΰ. 

ώδίσιν αύταίς προλιποΰσα τόν βίον 

δπως οδυνών έξιοΰσα τοΰ βίου 

χαράς άληκτου τής έν 'Ολύμπφ τύχη 

δ μή μαραίνει μηδέ καλύπτει χρόνος 

ποθούσα πάντως καί έξευροΰσα στέφος. 

Τους επιταφίους δέ τούτους στίχους έ'γραψεν έπ' αυτή ό Τραπεζούν-

τιος μαθητής τοϋ Γεωργίου Γεμιστοΰ, ό Βησσαρίων εκείνος, Οστις διατρι

βών κατ' εκείνον τόν χρόνον έν Πελοποννήσφ έμελλε μετ' ολίγα έ'τη 
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1433 νά θρηνήση δι' ίδίας μονφδίας χαί τόν θάνατον καί τής ύπ' άλλων 

θρηνηθείσης συζύγου Κλεόπας, νά διακριθή οέ έ'πειτα ώς μητροπολίτης 

Νικαίας καί καρδινάλιος έν Ρώμη, έπιφανώς δράσας υπέρ τοΰ "Εθνους, 

ίδίως μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'. 

Ό Οωμας Παλαιολόγος 

Ούτος κατήλθε τό πρώτον είς Πελοπόννησον τφ 1417 ώς συμπρά-

κτωρ τοΰ Θεοδώρου, δστις παρεχώρησε κατόπιν είς αυτόν τά Καλάβρυτα 

μετά τής περιοχής αυτών. "Οτε δέ κατήλθεν είς τήν Πελοπόννησον ό 

Κωνσταντίνος, ό Θωμάς συμπράττων μετ' αύτοϋ έπιχειρήσαντος τήν 

άλωσιν τών Πατρών τφ 1429, έθεώρησε κατάλληλον τήν περίστασιν 

νά επιχείρηση τήν κατάληψιν τής έν Αχαίας Χαλανδρίτσης, ήτις δια

τηρεί μέχρι σήμερον τό αυτό ό'νομα ώς πρωτεύουσα τοϋ δήμου Φαρών. 

Άνήχε δέ αΰτη είς τόν Κεντυρίωνα Ζαχαρίαν ώς έδρα αύτοϋ καθώς καί 

ή γείτων προς αυτήν έν τφ σημερινώ δήμφ τών Πατρών κειμένη Κα-

μινίτζα, έν τή όποίςι ό Κεντυρίων είχεν εγκαταστήσει ϊδιον φρούραρχον 

δειχθέντα πρόθυμον νά παραδώση τήν πόλιν. Ό δέ κίνδυνος άπό τών δεσ

ποτών παρώτρυνε τόν Κεντυρίωνα μή τυχόντα ούδαμόθεν έξωθεν βοη

θείας νά παραχώρηση τήν ήγεμονίαν ή μάλλον τά πενιχρά λείψανα είς 

τόν Θωμάν ώς προίκα τής μετ' αύτοϋ ερχόμενης είς γάμον θυγατρός του 

Αικατερίνης. Καί ό μέν Θωμάς τελεσθέντος τόν Ίανουάριον τοϋ 1430 

τοϋ γάμου έν Μυστρςί παρέλαβε τάς ύπολειφθείσας είς τόν Κεντυρίωνα 

ολίγας χώρας, διατηρήσαντα μόνον έκτοτε τήν ψιλήν έπωνυμίαν ήγεμό

νος τής Αχαίας μετά μικρών εισοδημάτων τής αρχαίας βαρωνείας τής 

"Αρκαδίας, έπεχούσης τήν θέσιν τής αρχαίας Κυπαρισσίας. 

Οΰτω δέ περιήλθον είς τους "Ελληνας τής Πελοποννήσου αί χώραι 

αί κατεχόμεναι ύπό τών Φράγκων καί ύπό τοΰ Ίερατικοΰ τών Λατίνων 

κράτους τών Πατρών. Άφ' ετέρου δέ απέκτησε τό δεσποτάτον καί τήν 

Μονεμβασίαν προσωρινώς, άποδοθείσαν είς τόν Θεόδωρον ύπό τών Ενε

τών άντι άλλων ανταλλαγμάτων διατηρησάντων έν αυτή μόνον ναυ

τικόν σταθμόν. Διηρέθη δέ ή Πελοπόννησος είς τρία τμήματα ύπό τους 

αδελφούς Θεόδωρον Β'., Θωμάν καί Κωνσταντϊνον Παλαιολόγους, δ'τε 

καί άντήλλαξεν ό Θωμάς τά Καλάβρυτα προς τόν Κωνσταντϊνον αντί 

τής Γλαρέντζας. 
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Καί ό μέν Ζαχαρίας άπέτυχεν είς τάς κρυφίας ενεργείας του προς 

έξωθεν βοήθειαν δι τήν άνάκτησιν τών χωρών μέχρις ού αποθανών τφ 

1432 απέσυρε καί πάντα φόβον έξ αύτοΰ καί οΰτω διεγράφετο τελείως 

ή ενΒοξος άλλοτε κραταιά ηγεμονία τής Αχαΐας μετά διάρκειαν δια

κοσίων εϊκοσι πέντε ετών Ή δέ κατάλυσις αυτής συνεπέφερε μετ' όλί

γον καί τήν έχ Πελοποννήσου έ'ξωσιν τών τελευταίων Ιπποτών τοΰ 

χατά τους αρχαιότερους χρόνους τής Φραγκοκρατίας έν τε τή Πελο

ποννήσφ χαί έκτος αυτής, έν Εύβοια καί Αττική ουχί όλίγον ίσχύσαν-

τος τεκτονικού Τάγματος, τού οποίου τελευταίο έδροί είχεν υπάρξει ή 

έν τφ σημερινώ δήμφ Λαμπείας τής "Ηλιδος Μοστενίτζα. 

Μόνοι λοιπόν ήδη αντίπαλοι τών Παλαιολόγων ήσαν έν Πελοπον

νήσφ οί .Ενετοί, άλλ' έ μέγας κίνδυνος δέν προήρχετο έξ αυτών, δσον 

έκ τών όσημέραι άπειλητικωτέρων γινομένων Τούρκων, τους όποιους 

διηυκόλυνον αύταί αί διχόνοιαι χαί έριδες τών Παλαιολόγων προς αλ

λήλους, είς ημέρας λίαν πονηράς, κατά τάς οποίας ή σύμ,πνοια καί ένό

της ήδύνατο νά άποτελέση δύναμιν σωτήριον, έν φ ή διάστασις παρε-

σκεύαζε τόν ολεθρον, διότι έσαλεύθησαν εκτάκτως τά θεμέλια τής αρ

χής τών Παλαιολόγων έν Πελοποννήσφ χαί δέν ήδυνήθησαν νά συγ

κρατήσωσιν αυτήν σαρωθεΐσαν ύπό τής τουρκικής θυέλλης μόνον μετά 

εϊκοσιν δχτώ έ'τη άπό τού θανάτου τοΰ Κεντυρίωνος. 

Ό ΛΎ^μ,^τριΟζ Παλαιολόγος 

Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ Κωνσταντίνου εκ Πελοποννήσου διε

δέχθη αυτόν είς τήν έν Μεσημβρίοι αρχήν αύτοϋ ό αδελφός του Δημή

τριος, δστις διενοήθη ε'ϊτε δ'πως καθαίρεση τόν άδελφόν του 

Ίωάννην καί καταλάβη αυτός τόν θρόνον τής Κωνσταντι

νουπόλεως, ε'ϊτε όπως είναι παρεσκευασμένος νά τόν διαδεχθή 

καί διά τοΰτο ηθέλησε νά συνδεθή δι' έπιγαμίας μετά τοϋ 

μεγάλως ισχύοντος έν Κωνσταντινουπόλει Παύλου Άσάνη, τοϋ οποί

ου τήν θυγατέρα συνεζεύχθη τόν Άπρίλιον τοΰ 1441. Αί δέ σκέψεις 

αύται καί αί ένέργειαι τοΰ Δημητρίου εγένοντο καταληπταί καί οΰτω 

αί σχέσεις τβΰ Δημητρίου προς τους αδελφούς Ίωάννην καί Κωνσταν

τϊνον έθορυβήθησαν, άλλ' ό Κωντσαντίνος ηθέλησε νά έξομαλύνη ταύ

τας καί εδέχθη νά παραχώρηση είς τόν Δημήτριον τά ύπ' αύτοϋ δεσπο-

ζόμενα μέρη τής Πελοποννήσου χαί νά έπανέλθη είς τήν πρότερον ύπ' 

αύτοΰ χατεχομένην αρχήν τής Αγχιάλου καί Μεσημβρίας. Είς τήν 

πρότασιν δέ ταύτην προέβη βεβαίως έχ συνενοήσεως μετά τοΰ Ίωάν-

1 Τ 
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νου έ Κωνσταντίνος, διότι έσκόπει είς τήν άπομάκρυνσιν τοΰ Δημητρί

ου, δστις ήτο ύποπτος, άπό τής αρχής εκείνης, ή δποία έγειτόνευε προς 

τήν Κωνσταντινούπολιν, ή δέ έγκατάστασις έχεί άπ' εναντίας τοϋ 

Κωνσταντίνου έμελλε νά καταστήση άσφαλεστέραν χαί ̂ ταχυτέραν 

έν περιπτώσει θανάτου τοΰ Ιωάννου τήν διαδοχήν αύτοΰ ύπό τοΰ Κων

σταντίνου χαι προς τοΰτο απεστάλη ό Γεώργιος Φραντζής προς τόν Δη

μήτριον κατά τόν Ίανουάριον τοΰ 1442. Άλλ' ό Δημήτριος βυσοδο-

μών καί έχων ήδη έξησφαλισμένην τήν σύμπραξιν τοΰ Σουλτάνου χατά 

τής Κωνσταντινουπόλεως, άπέπεμψεν άπρακτον τόν Φραντζήν. 

Πράγματι δέ κατά τάς 23 Απριλίου τοΰ αύτοΰ έτους ή στρατιά 

τοΰ Δημητρίου, άγοντος καί πολλούς Τούρκους έπεφάνη έξωθεν τής 

Κωνσταντινουπόλεως, τήν όποίαν απέκλεισε, δηώσας τά περίχωρα 

χαί φονευσας όσους έκ, τών βασιλικών εύρεν έ'ξωθεν τών τειχών Επει

δή δμως αί περιστάσεις διά τόν Σουλτάνον Μουράτ δέν ήσαν πρόσφοροι 

δπως σθεναρώς υποστήριξη τόν Δημήτριον, διότι ήτο ήναγχασμένος νά 

δώση σπουδαίαν προσοχήν είς τόν καταπολεμήσαντα τους Τούρκους 

έν Σερβίςι Ούνυάδην, διά ταΰτα τό έπιχειρηθέν έ'ργον τού Δημητρίου 

έ'μεινεν άτελεσφόρητον. 

Ό δέ Ιωάννης, έφ' Οσον ύφίστατο ό άπό τοΰ Δημητρίου κίνδυνος, 

έκάλεσε τόν Κωνσταντϊνον είς βοήθειαν. Εκρίθη δέ τφ 1441 άναγ

καίον νά προέλθη ό Κωνσταντίνος είς δεύτερον γάμον, άφ' ου άλλως 

προωρίζετο είς τήν διαδοχήν τοΰ Ιωάννου χαί ουδείς τών αδελφών εί

χεν άρρεν τέκνον. Διά διαπραγματεύσεων δέ ύπό τοΰ άποσταλέντος Γ. 

Φραντζή εΐχεν όμολογηθή μνηστεία τοΰ Κωνσταντίνου μετά τής θυ

γατρός τοΰ αύθέντου τής Λέσβου Δορίνου Γατελούζου, Αικατερίνης. 

Πλεύσας δ' είς Λέσβον μετά βασιλικών τριηρών τή 27η Ιουλίου έτέ-

λεσε τους γάμους καί μετά διαμονήν ολίγων εβδομάδων έν τή νησφ 

έπέστρεψεν ίΐς Πελοπόννησον, καταλιπών παρά τφ πατρί τήν σύζυ

γον, τήν όποίαν έμελλε νά παραλαβή άργότερον, χαί τήν όποίαν παρέ

λαβε πράγματι τόν Ίούλιον επανερχόμενος έχ Πελοποννήσου καί πλέ

ων είς Κωνσταντινούπολιν κατά τό πρόσταγμα τοΰ βασιλέως Ιωάννου, 

άλλ' έν φ έπλεε προς τήν Κωνσταντινούπολιν προσβληθείς ύπό τοΰ τούρ

κικου στόλου παρά τήν Λήμνον ήναγκάσθη νά καταφυγή είς τήν νή

σον, δπου έπολιορχήθη έπί εϊκοσι καί επτά ημέρας έν τφ όχυρφ Κοκ-

κίνφ ύπό τοΰ Τούρκου στολάρχου Αχμέτ. 'Εν φ δέ οί Τούρκοι κατώρ

θωσαν διά τών τηλεβόλων νά καταρρίψωσι τό φρούριον, δέν ήδυνήθη

σαν δμως νά έκβιάσωσι τήν εί'σοδον είς τήν πόλιν, άναγκασθέντες νά 
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άπέλθωσιν άπρακτοι. Οΰτω δέ κατώρθωσε νά χαταπλεύση ό Κωνσταν

τίνος σώος είς Κωνσταντινούπολιν καταπικραμένος άνευ τής συζύγου, 

ήτις έγκυος ούσα χαί παθούσα έ'κτρωσιν έχ τοΰ φόβου χαί τής πολιορ

κίας απέθανε καί ετάφη έν τή νήσφ. 

Φθάσαντος δέ τοΰ Κωνσταντίνου είξ Κωνσταντινούπολιν τόν Νο

έμβριον τοΰ αύτοΰ έτους παρεχωρήθη είς αυτόν ή Σηλυβρία καί οί περί 

αυτήν τόποι, τών οποίων ή φρούρησις εναντίον τοΰ Δημητρίου Παλαι

ολόγου ανετέθη είς τόν Γ. Φραντζήν. Μετ' όλίγον Ομως βλέπο

μεν τόν Δημήτριον συνδιαλλασσόμενον προς τόν άδελφόν του Ίωάν

νην χαί έρχόμενον είς Κωνσταντινούπολιν, άλλα καί πάλιν περιέρχεται 

προς αυτόν είς ρήξιν χαί φυλακίζεται καί αυτός και ό αδελφός τής γυ

ναικός Ματθαίος Άσάνης. Βραδύτερον δέ πάλιν διαπρεσβευσάμενος ό 

Δημήτριος προς τόν Ίωάννην ού μόνον συνεχωρήθη ύπ' αύτοΰ, άλλα 

καί ανέλαβε τήν παρά τόν Πόντον αρχήν απολυθέντος χαι τοϋ Ματθαί

ου Άσάνη. 

Λ.Ι έριδες των Παλαιολόγων δεβηοτό&ν 

Εϊδομεν δτι τό δεσποτάτον Πελοποννήσου διενεμήθη είς τους τρείς 

αδελφούς, Θεόδωρον Β'., Κωνσταντϊνον χαί Θωμάν ώς δέσποτας. Άλ

λα άφ' ενός μέν ή αντιζηλία τοΰ άστατου Θεοδώρου προς τόν Κωίνσταν-

τίνον, ύποβλεπόμενον ώς έπίΒοξον διάδοχον τοΰ Ιωάννου Παλαιολό

γου, διέσπασε τήν μεταξύ τών αδελφών άρμονίαν, άφ' έτερου δέ συμ

παρέσυρε τους αδελφούς είς ρήξιν ή αύθάδεια χαι ή δολοπλοκία τών ύπ' 

αυτούς δυσπειθών αρχόντων. 

Έ ν φ δέ αί σχέσεις τών αδελφών ήσαν τοιαΰται, ή μετάβασις τοϋ 

Κωνσταντίνου τφ 1435 είς Κωνσταντινούπολιν έξήγειρε τάς ύπονοίας 

τοϋ Θεοδώρου χαί θέλων νά μειώση τήν ένίσχυσιν τοΰ Κωνσταντίνου 

παρά τω άδελφφ Ιωάννη καί νά εξασθένηση τήν προφανή αύτοΰ προ

τίμησιν ύπό τοϋ αύτοκράτορος, ώς διαδόχου, απήλθε και αυτός είς 

Κωνσταντινούπολιν, Οπου χαί έφθασε τήν 25ην Μαρτίου 1436.-

Ώ ς ητο δέ επόμενον ή μετάβασις τοΰ Θεοδώρου επέτεινε τήν ρήξιν 

τών δύο αδελφών, ό δέ Κωνσταντίνος πλέον έ'χων συμπράχτορα χαί 

τόν παρά τω έτέρφ άδελφφ Θωμςί μεγάλως ισχύοντα Μιχαήλ Άσά

νην, δστις άπό τοϋ 1430 έδέσποζεν έν Γλαρέντζςι, ήρχισεν ενεργών τήν 

έχ τοΰ Μυστρά άποΜ^τιν τοΰ Θεοδώρου· Δυστυχώς δέ μή άρχούμενος 

έκ τής έν Πελοποννήσφ ενεργείας και προς αυτόν τόν Σουλτάνον 
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Μουράτ απέστειλε πρέσβυν τόν Γεώργιον Φραντζήν δπως δι" αύτοΰ 

τύχη τής εγκρίσεως τοΰ σχεδίου τούτου ύπό τοΰ Σουλτάνου. 

Έπανελθών λοιπόν ό Κωνσταντίνος κατά Ίούνιον τοΰ 

1436 είς Πελοπόννησον επεχείρησε μετά τοΰ άδελφοΰ Θωμά 

κοινήν έκστρατείαν κατά τοΰ Μυστρά, μισθώσας στρατιωτας έκ τών 

έν Πελοποννήσφ ύπολειφθέντων Φράγκων. Όλεθρίας δέ έμελλε νά 

λάβη διαστάσεις χαί μεγίστας ζημίας νά έπιφέρη ο εκραγείς πόλεμος, 

άν δέν κατώρθωνε νά συνδιαλλάξη τους αντιμαχόμενους αδελφούς ό 

Ιωάννης Παλαιολόγος, άποστείλας διαλλακτάς τόν Γεώργιον Δισύ-

ποτον καί μοναχόν τίνα Διονύσιον χαλούμενον, οϊτινες κατώρθωσαν νά 

συνομολογτβτι ειρήνη, κατά τήν όποίαν τήν μέν Πελοπόννησον εμελλον 

νάκρατήσωσι μόνον ό Θεόδωρος καί ό Θωμάς, δ δέ Κωνσταντίνος νά 

έπιστρέψη είς Κωνσταντινούπολιν, δπου ανέλαβε μετ' ολίγον τήν άντι-

βασιλείαν, δτε ό'ΐωάννης άνεχώρησεν είς τήν Ίταλίαν, χάριν τής έν 

Φλωρεντίςι συνόδου περί ενώσεως τών Εκκλησιών. 

Όλίγον δέ χρόνον μετά τήν έν έ'τει 1440 έπάνοδον έξ Ιταλίας 

τοΰ Ιωάννου, χαταθέσας ό Κωνσταντίνος τήν άντιβασιλείαν έπέστρε

ψεν αύθις είς Πελοπόννησον, Οπου δέν παρέμεινε και εϊδομεν αυτόν πλέ

οντα είς Λέσβον τω 1440, χάριν τοΰ άτυχοί̂ ς γάμου και μεταβάντα 

είς Κωνσταντινούπολιν τφ 1441, χάριν βοηθείας προς τόν Ίωάννην 

έν τή κατά τοΰ Δημητρίου διαμάχη. Έγκατεστάθη δέ οριστικώς δεσ

πότης έν Μυστρόί άπό τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1443 δυνάμει συμβάσεως 

μετά τοΰ άδελφοΰ Θεοδώρου, χατά τήν όποίαν ούτος άντήλλαξε τό 

δεσποτάτον τοΰ Μυστρά, παραχωρηθέν είς τόν Κωνσταντϊνον άντι τής 

αρχής τών περί τήν Σηλυβρίαν χωρών. Οπου μεταβάς απέθανε τφ 1448 

έχ λοιμοΰ ώς μοναχός. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ'. 

Τα £ργα τοίΐ Κ^ωνβταντίνου ώς δεαηότου Ι!ΙΙυβτρι£ 

Άναλαβών δέ ό Κωνσταντίνος τοϋ δεσποτάτου τήν αρχήν ήσυχος 

πλέον άπό αδελφικών ερίδων άπέδειξεν ευθύς έξ αρχής τήν κατέχου

σαν αυτόν σπουδήν προς πατριωτικήν δράσιν καί εισήγαγε τήν Πελο

πόννησον είς νέαν όδόν καί πρώτον μέν έργον αύτοΰ ήτο ολίγον μετά 

τήν άνάληψιν τής αρχής ή άνάχτισις τοΰ τείχους τοΰ Ίσθμοΰ τής Κο-
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ρίνθου, κτισθέντος μέν ύπό τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ κατά τό 

1415, καταστραφέντος δέ ύπό τοΰ Τουραχάν κατά τάς έπιδρομάς του 

τών ετών 1422 καί 1432. ,Εκτίσθη δέ τό τείχος τάχιστα 'έντός τριά

κοντα ήμερων, συντρέξαντος καί τοΰ δεσπότου Θωμά Παλαιολόγου, 

δι' εργολαβίας έπιτραπείσης είς τους άρχοντας τής Πελοποννήσου 

έκόντας άκοντας. Καί δικαίως ό Κωνσταντίνος τήν άνάκτισιν τοΰ Ίσ

θμοΰ έθεώρει άναγκαιοτάτην, ούχι μόνον χάριν τής αμύνης άπό νέων επι

δρομών τών Τούρκων, άλλα καί χάριν τής άνυψώσεως τοΰ καταπεπτω-

κότος φρονήματος τών Πελοποννησίων, οϊτινες θά είχον οΰτω τό συ

ναίσθημα τής βεβαίας ασφαλείας. Άπετελέσθη δέ τό τείχος, δπως καί 

έπί τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ διά συνθέτου ξυλοδομίας άμα καί λι-

θοδομίας, τής ξυλείας κομισθείσης έκ τής Ένετίας. 

Ή δέ οίχοδόμησις του τείχους ήτο ή «παρχή τής γενναιοτέρας πο

λιτικής τοΰ Κωνσταντίνου καί τής εκτελέσεως τοΰ προγράμματος του 

δπως επωφελούμενος τήν άπασχόλησιν τοΰ Σουλτάνου Μουράτ έν Α 

σία μέν κατά τοΰ ήγεμόνος τής Καραμανίας, έν Ευρώπη δέ χατά τών 

Ούγγρων καί τοΰ Σχενδέρβεη δυνηθή νά έπεκτείνη τό δεσποτάτον και 

πέραν τοΰ Ίθμοΰ καί απελευθέρωση τάς έκτος τής Πελοποννήσου χώ

ρας τής Ηπειρωτικής Ελλάδος. 

Μετά δέ τήν δχύρωσιν τοΰ Ίσθμοΰ τήν έκτέλεσιν τοΰ προγράμμ-

τός του συνεχίζων είσορμά εΙς τήν Βοιωτίαν χαί καταλαβών τάς Θή

βας έξηκολούθησε τάς δηώσεις του μέχρι τής Λεβαδείας, Λοιδωριχίου 

καί Ζατουνίου εξ ενός καί των Αγράφων έξ ετέρου. Οί δέ παρά τήν 

Πίνδον οίχοΰντες Βλάχοι καί οί κατέχοντες τό Φανάριον τοΰ σημερινού 

δήμου Ιθώμης, άναγνωρίσαντες τήν κυριαρχίαν τοΰ Κωνσταντίνου, 

έπιβαλόντος είς αύτους ιδίους άρχοντας, έπείσθησαν ύπ' αύτοΰ νά άνα

λάβωσι τόν αγώνα κατά τών κατεχόντων τήν Θεσσαλίαν Τούρκων. 

Οΰτω δέ ή Έλευθερωτική κίνησις έπεξετάθη μέχρι τών ορίων τής Η 

πείρου Ιν συμπράξει, ώς φαίνεται, χαι συνενοήσει μετά τοΰ Γεωργίου 

Καστριώτου, τοΰ Σκενδέρμπεη. 

Έπεκτείνων δέ οΰτω τάς ενεργείας του δ Κωνσταντίνος δέν ττο 

δυνατόν νά άφήση άθιχτον καί τό ύπό τους Άτζαϊώλας δρυιίάτον τών 

Αθηνών, διότι άπέσπασεν άπό τό Βουκάτον τήν Λεβάδειαν και τάς 

Θήβας καί ήνάγκασε τόν Βοΰκα Νέριον Β'. νά άναγνωρίση τήν έπικυ

ριαρχίαν αύτοΰ καί νά μείνη υποτελής φόρου είς τό δεσποτάτον Πε

λοποννήσου. 
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Ό ΛΙουρΑτ εΙς Πελοηόνν»ιαον 

Αϊ πρόοδοι δ'μως αύται τοΰ Κωνσταντίνου έξήγειραν τήν άντίδρα

σιν τοΰ Μουράτ παρορμηθέντος χαι διά πρεσβείας τοΰ Βουκος τών Α

θηνών Νερίου, δστις διά πρέσβεων προς τόν Σουλτάνον μετά τήν νίκην 

αύτοΰ έν Βάρνη κατά τών Ούγγρων καί τών συμμάχων έζήτει συγ

γνώμην διά τήν κατηναγκασμένην άναγνώρισιν τής επικυριαρχίας 

τοΰ Παλαιολόγου χαί έζήτει τήν ύποστήριξιν τοΰ Μουράτ δπως εξα

κολούθηση πληρώνων είς αυτόν τόν φόρον τής υποτέλειας ώς καί πρό

τερον 

Μαθών δέ ό Κωνσταντίνος τά γινόμενα έσπευσε μετά τών περί αυ

τόν εναντίον τοΰ Νερίου καί ήρχισε πολιορκών τάς Αθήνας. Άλλ' "Αγ

γελοι σταλέντες ύπό τοΰ Νερίου προς τόν Σουλτάνον έπεισαν αυτόν νά 

διάταξη τόν Τουραχάν όπως λύση τήν πολιορκίαν. 'Η επικείμενη κά

θοδος τής στρατιάς τοΰ κραταιού τοπάρχου τής Θεσσαλίας 

ήνάγκασε τόν Κωνσταντϊνον δπως' έγκαταλίπη τήν Άττιχήν χαί ύπε-

ραμυνθή πλέον τής Πελοποννήσου. Πράγματι δέ μετ' ολίγον χρόνον 

κατά τό φθινόπωρον τοΰ 1446 μετά ματαίωσιν πάσης απόπειρας συν

διαλλαγής κατόπιν τής επιμονής τοΰ Κωνσταντίνου όπως διατήρηση 

τόν Ίσθμόν καί τάς πέραν αύτοΰ έλληνικάς χώρας, ό Μουράτ έκκινή-

σας έξ Άδριανουπόλεως κατήλθε καί έστρατοπέδευσε πέραν τοϋ Ίσθ

μοΰ, συνεπαγόμενος τηλεβόλα καί πλήθος υποζυγίων και καμήλων. 

Ό Κωνσταντίνος άφ' έτερου άμα τφ άγγέλματι τής μελλούσης 

επιθέσεως τοΰ Μουράτ είχε φροντίσει νά συμπλήρωση χατά τόν Όκτώ

βριον τοΰ 1446 τήν δχύρωσιν τοΰ Ίσθμοΰ. Μετακαλέσας δέ καί τόν 

άδελφόν θωμάν, ανέλαβε τήν ύπεράσπισιν τοΰ Ίσθμοΰ μετά πασών τών 

δυνάμεοίν, τάς οποίας ήδυνήθη νά συλλέξη έν Πελοποννήσφ έξ Έλλή-

νο)ν και Αλβανών. Δυσανάλογοι όμως ήσαν αί αντίπαλοι στρατιαί 

συμποσούμεναι είς έξήκοντα χιλιάδας άνδρας, έν φ καί οί δύο Παλαιο

λόγοι ώδήγουν πολύ μικρτέρας δυνάμεις άν καί ό Βυζαντίνος ιστορικός 

Μ. Δούκας φαίνεται συγχέων τόν αριθμόν τών μαχητών τοϋ Σουλτάνου, 

αναβιβάζει είς εξτικοντα χιλιάδας καί τους μαχητάς τών Παλαιο

λόγων (1). 

Κατά δέ τήν 3ην Δεκεμβρίου έπλησίασεν ό Μουράτ, άλλα δέν επε

τέθη αμέσως, πιθανώς ενεχα άρξαμένων συνεννοήσεων προς τους μετά 

(1) 'ϊ<ηοο, Αάιμϋοου, Ύύμ. βος, «τελ. 890. 
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τών Παλαιολόγων τεταγμένους Αλβανούς. Και πράγματι τήν ΙΟην 

Φεβρουαρίου βλέπομεν τους Αλβανούς τούτους εγκαταλείποντας τους 

συμμάχους, τό δέ τείχος χλονούμενον ύπό τών τηλεβόλων, τους δέ άν

δρας τών Παλαιολόγων τρεπομένους είς φυγήν. Ά φ ' ου δέ άπεμονώθη 

ό Κωνσταντίνος μετά τοΰ Θωμά καί δέν ήδύνατο μετά τήν προδοτικήν 

έγκατάλειψιν χαί τήν φυγήν τών Αλβανών νά υπεραμυνθή τοΰ Ίσθμοΰ 

καί τοΰ τείχους μετά μόνων τών υπολειπομένων ανεπαρκών δυνάμεων, 

ευρέθη εις τήν άναπόδραστον ανάγκην νά απόδραση, δπως συνεχίση 

τήν άμυναν είς τά ενδότερα τής Πελοποννήσου. 

Οί "Ελληνες υπέστησαν μεγάλας άπωλείας κατά τήν φυγήν ταύ

την. Τριακόσιοι μέν σωθέντες διά νυκτός είς τό υπέρ τάς Κεγχρεάς 

δρος, τό χαλούμενον Όξύ, περιεκυκλώθησαν δι' άπατης χαί χατεσφάγη-

σαν ύπό τών Τούρκων, εξακόσιοι δέ άλλοι αιχμάλωτοι προσηνέχθησαν 

ώς εξιλαστήριος θυσία είς τήν σκιάν τοΰ πατρός τοΰ Σουλτάνου. 

Μετά δέ τήν άλωσιν τοΰ Ίσθμοΰ διαιρέσας τόν στρατόν αύτοΰ εις 

δύο μοίρας καί διά τής μιας μέν έκ χιλίων Γενιτσάρων έπέδραμεν ό Μου

ράτ είς τά έ'νδον τής Πελοποννήσου, αυτός δέ ανέλαβε τήν καθυπότα

ξιν τών παραλίων πόλεων τοΰ Βορρά έν τάχει, έφ' δ'σον δέν είχον 

άχόμη επιστρέψει είς αύτάς οί μετά τών Παλαιολόγων παρά τόν Ίσθ

μόν παραταχθέντες άνδρες. Καί αυθημερόν μέν κατέλαβε τήν Σικυώ

να, τά Βασιλικά, χαί ήρχισε πβλιορκών τήν άκρόπολιν, τήν όποίαν 

μετ' όλίγον ήναγκάσθη νά παραδώση ό φρούραρχος αυτής Μουλγέριος. 

Μετά δέ τά Βασιλικά, έξ ών συνεπήγαγε πλείστους Οσους αιχμαλώ

τους, έτράπη είς τό Α'ϊγιον, Βοστίτσαν τότε, τήν όποίαν άφ' ού έπυρ-

πόλησεν, εσπευσεν είς τάς Πάτρας, τών οποίων οί κάτοικοι 

φυγό̂ /τες είχον διασο^θή είς τήν ύπό τών Ενετών κατεχομ.ένην Ναύ

πακτον. Είχον δέ μείνει μόνον τετρακισχίλιοι, κατέχοντες τό άνάκτορον 

τοΰ δεσπότου καί τήν άκρόπολιν. Καί οί μέν έν τοίς άνακτόροις έγκε

κλεισμένοι άνδρες καί γυναίκες ήναγκάσθησαν νά παραδοθώσιν, άλλ' 

ή ακρόπολις άντείχε πολιορκουμένη. Ουδέ καί δταν έ'φθασεν ό Τουραχάν 

άγων πλήθος αιχμαλώτων έκ τών ένδοτέρω τής Πελοποννήσου κατε

λήφθη, άπ' εναντίας δέ βλέπομεν παραδόξως τόν Σουλτάνον άντι νά 

επιδίωξη μετά τοϋ Τουραχάν τήν έκπολιόρκησιν τής ακροπόλεως τών 

Πατρών, άπερχόμενον είς Θήβας καί έπιχειροΰντα τήν άλωσιν αυτών 

καί προσεπαθησαν μέν οί Θηβαίοι νά σωθώσιν είς τόν Ίσθμόν, άλλ' 

έχει ήχμαλώτισαν αυτούς οί Τοΰρκοι. 

Επειδή δέ ό Σουλτάνος είχεν ανησυχήσει διά τάς επιτυχίας έν 

'Αλβανίοι τοΰ Καστριώτου προετίμησε νά άποφύγη πάσαν περαιτέρο^ 
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διατριβήν καί ήρκέσθη είς τά ήδη έπιταχθέντα, άναγκάσας τους Πα

λαιολόγους νά άναγνωρίσωσι τήν έπικυριαρχίαν αύτοΰ καί την πληρω

μήν ετησίου φόρου είς αυτόν, απήλθε δέ συνεπαγόμενος καί πολλάς 

χιλιάδας αιχμαλώτων. "Αλλο δέ αποτέλεσμα επέτυχε τήν είς 

αυτόν προσχώρησιν πασών τών πέραν τ οΰ Ίσθμοΰ χωρών, δσας 

είχεν υποτάξει ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. 

'Ο Ιλίυβτρας έηΐ Κ.ωνβταντίνου 

Καθ' δν χρόνον, ώς έρρήθη, ό Κωνσταντίνος ήγωνίζετο νά ενίσχυ

ση καί φρονηματίση τήν Πελοπόννησον, νά έπεκτείνη δέ τήν έθνικήν 

αύτοΰ δράσιν μέχρι τής Πίνδου καί ό Μυστράς ώς πρωτεύουσα τοΰ 

δεσποτάτου ήτο είς τήν μεγίστην αυτής άκμήν. Παλαιά καί νέα ανά

κτορα έκόσμουν τήν πόλιν καί περικαλλείς ναοί. Είχε δέ άναδειχθή 

εϊπέρ ποτέ εστία έθνικοΰ βίου. Καί δέν είχε παύσει ή Λακεδαίμων χαί 

άπό αυτούς τους χρόνους τής Φραγκοκρατίας νά καλλιεργή τά ελληνι

κά γράμματα καί έγκατεγράψαμεν άλλαχοΰ χρονολογικώς τους διακρι-

θέντας Λακεδαιμονίους λογίους συγγραφείς καί βιβλιογράφους, άλλα 

καί έν ταίς ήμέραις τοΰ Κωνσταντίνου διέπρεπον διάφοροι άξιοι λόγου 

συγγραφείς χαί ποιηταί, διατρίβοντες περί τήν αύλήν τών φιλόμουσων 

δεσποτών. Καί μετ' άλλων δέ λογίων έν Κωνσταντινουπόλει ή άλλα

χοΰ βιούντων εύρίσκοντο οί δεσπόται καί άλλοι πεπαιδευμένοι έν άντα-

ποκρίσει. Ά λ ' ίδίως συνδέονται προς τήν καθ' όλου παιδείαν καί τόν 

πνευματικόν βίον κατά τάς ημέρας τών Παλαιολόγων, πλην τών άλ

λων, περί ών έγράψαμεν, καί οί Γεώργιος Σχολάριος καί Βησσαρίων, 

έξ ών ό πρώτος ώς άνάμνησιν τής έν Πελοποννήσφ διατριβής κατέ

λιπεν είς ημάς διαφόρους έπιστολάς προς τόν Χειλάν, τόν Λακεδαιμό-

νινον-^Δημήτριον Ραούλ Καβάκην καί τόν Δημήτριον Ραούλ Οίσήν, τόν 

Θεόδωρον Παλαιολόγον, δν έθρήνησε δι' επιταφίου λόγου, καί τόν Κων

σταντϊνον, προς δν έμελλε νάσυνδεθή έπειτα έ'τι φιλικώτερον. Τό όέ 

ενδιαφέρον του υπέρ τής Πελοποννήσου κορυφοΰται είς τήν παράκλη

σιν υπέρ σωτηρίας τής Πελοποννήσου καί τήν εύχήν υπέρ σωτηρίας 

αυτής. Ούτος δέ είναι ό πρώτος ύπό του σουλτάνου Μωάμεθ αναγνω

ρισθείς Πατριάρχης μετονομασθείς Γενάδιος. 

Ό δέ Βησσαρίων, δστις έπί πολύ διέτριψεν έν Μυστρόί μαθητής 

γενόμενος, ώς εί'ρηται, τοΰ Γεωργίου Γεμιστοΰ ή Πλήθωνος και πάν

τοτε καί προς τους δέσποτας καί τους λογίους συνδεόμενος στενώς, 

είχε δείξει μεγίστην στοργήν προς τήν Πελοπόννησον, εξεδήλωσε δέ 

ταύτην ε'ϊπέρ ποτέ, δτε βραδύτερον έγένετο πανίσχυρος καρδινάλιος. 
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Λακωνικόν άγγείον. 
(σελ. 420) 
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Διά μακροΰ δέ ύπομνψ.ατος ούτος, σταλέντος προς τόν Κωνσταν

τϊνον, ώς δεσπότην, μεταξύ τών ετών 1443-1446 έξέθηκε τάς γνώ

μας του περί τής βελτιώσεως τών κατά τήν άγαπητην Πελοπόννη

σον, τής οποίας τά πράγματα έγνώριζεν εϊπέρ τις καί άλλος έκ τής 

μακροχρονίου έν αυτή διατριβής. Αί δέ προτάσεις αύτοΰ αύται περιε-

λάμβανον δλόκληρον πρόγραμμα πολιτικον, οίκονομικόν και στρατιωτι

κόν καί έν πολλοίς συνεφώνει προς τό παλαιότερον πρόγραμμα τοΰ Γε

μιστού τό υποβληθέν, ώς εϊδομεν, είς τόν αυτοκράτορα Μανουήλ καί 

τόν δεσπότην θεόδωρον, ώς λ. χ. ή ύπ' αύτοΰ προτεινομένη διάκρισις 

τών είσφερόντων γεωργών, γαιοκτημόνων και κτηνοτρόφων άπό τών 

στρατευομένων, τών φυλάκων τής χώρας καί προσέτι ή γενναία άμυνα 

τοΰ Ίσθμοΰ. Όμοίως δέ συνεφώνει προς τόν Γεμιστόν καί ώς προς την 

άναγκαίαν καταπολέμησιν τής -πουτελείας καί τό πολυΒάπανον περί 

τήν ένδυμασίαν, περί τά σκεύη, τό πλήθος τών θεραπαινίδων, τάς έορ

τάς καί τήν καθ' όλου δίαιταν χαί τόν έπιβαλλόμενον διακανονισμ,όν 

τής εισαγωγής καί εξαγωγής τών προϊόντων τής γής καί τεχνουργη

μάτων. 

Πρακτικώτερος δέ άναδεικνύμενος τοΰ Γεμιστοΰ ό Βησσαρίων ύπε-

δείκνυεν έν τφ ύπομνήματι καί τήν ανάγκην τής αναπτύξεως τής βιο

μηχανίας, τής οποίας άφθονους πηγάς ήδύνατο είς πρώτας ΰλας νά 

παράσχη ή Πελοπόννησος καί μάλιστα σίδηρον σύν άλλοις προς κατα

σκευήν δπλων έκ τών έν τή Λακωνική σιδηρωρυχείων περί τών οποίων 

ίδιαιτέραν μνείαν κάμνει. Ιδίως δέ παρώρμα είς καλλιέργειαν τής υε-

λοψικής, τής μεταξουργίας, τής έριουργίας καί τής βαφικής, προτεί

νων είς τήν Ίταλίαν, έν τή όποίίζ ήκμαζον αί τέχναι, άποστολήν νέων 

προς Ικμάθησιν αυτών, ώς χαί υποτρόφων προς άναζωπύρωσιν τής 

σπουδής τών αρχαίων ελληνικών γραμμάτων και μέθοδιχήν διδασκα

λίαν αυτών, άφ' ου αί μοΰσαι είχον αρχίσει μεταναστεύουσαι είς τήν 

Ίταλίαν. 

Τέλος δέ ε'ίπέρ τις καί άλλος συνεδέθη προς τόν Κωνσταντϊνον 

Παλαιολόγον ό στενός αύτοΰ φίλος καί πολλάκις χάριν αύτοΰ πρεσβεύ-

τας καί πολλοχώς άλλως ύπ' αυτόν ύπηρετήσας Γεώργιος Φραντζής, 

δστις καίπερ γεννηθείς τω 1401 έν Κωνσταντινουπόλει, έ'ζησεν δμως 

μακρά έ'τη έν Πελοποννήσφ, είς τήν όποίαν καί πάλιν επέστρεψε προς 

τόν δεσπότην Θωμάν μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, απο

λυτρωθείς άπό τής προσωρινής παρά τοίς Τούρκοις αιχμαλωσίας. Ε 

κείθεν δέ μετέβη είς Ίταλίαν καί μετά πολλάς περιπέτειας ήλθεν είς 

Κέρκυραν, όπου διεβίωσε μέχρι θανάτου, συντάξας τό χρονικόν αύτοΰ 



538 Η ΣΠΑΡΤΗ ΔΙΑ ΜΕΣί)Υ 

τό περιλαμβάνον τήν Ίστορίαν τών δύο τελευταίων αιώνων 1258-1476 

δπερ είναι τών κυριωτάτων πηγών τής ίστορίας τής Πελοποννήσου 

ύπό τους Παλαιολόγους. 

Πόλκις καΐ μ,νημ.«?α 

Ό Βησσαρίων έν τινι επιστολή του γραφείση τφ 1459 έ'λεγεν οτι 

ή Πελοπόννησος είχε γήν εύφορωτάτην, εύκαρποτάτην καί εύμοιροϋ-

σαν παντοίων αγαθών καί άπηρίθμει τό πλήθος παντοίων προϊόντων. 

Προσέθετε δέ δ'τι πλην τών πόλεων είχε καί περί τάς τριακοσίας τειχι-

σμένας καί όχυράς κώμος. Ύών δέ πόλεων τούτων τινάς τών άξιολο-

γωτάτων κατείχον έ'τι οί Ενετοί, τό Ναύπλιον, τό "Αργός, τήν Μεθώ

νην, τήν Μονεμβασίαν. Είς νέαν δέ άκμήν έβαινον καί αί Πάτραι, έν 

δέ τή Αχαΐα ήκμαζον τό Αϊγιον χαί ή Γλαρέντζα, τό Ζόγκλον, ήτοι 

ή αρχαία Πύλος, έν δέ τή "Ηλιδι τά Καλάβρυτα, ή Κόρινθος, είς τήν 

Άρκαδίαν δέ τό Λεονταρη, τό Νύκλι (Άμύκλιν), Οπου τά λείψανα τοϋ 

βυζαντιακοΰ ναού τής Παλαιάς Επισκοπής, τό βραδύτερον Μουχλί, 

κα! Ταβία (Νταβία τοϋ Φαλάνθου). Έ ν δέ τή Λακωνία πλην τοϋ υπε

ρέχοντος Μυστρά, τό Γεράκη καί ή Πετρίνα. 

Καί ή αγιογραφία δέ τότε ήκμαζεν, ίδίως δέ παρουσιάζεται ή ακ

μή της πλην τού Μυστρά καί τής Μονεμβασίας καί έν Ταβίιιι τής Αρ

καδίας, δπου ύπήρχον πολλαι Έκκλησίαι περίκομψοι ύπό αξιόλογων 

είκόνων, τάς όποιος ένδελεχώς έμελέτα ώς πρότυπα είς τών κατ' ό'νο

μα γνωστών Πελοποννησίων ζωγράφων, ό Γαστρέας. 

Δέν έ7.ειπον δέ καί αί άλλαι καλαί τέχναι καί ίδίως ή χρυσοχοϊκή 

προς διακόσμησιν τών εκκλησιών καί μονών διά πλουσίων σκευών, 

όποια τά άργυροδιάχρυσα θυμιατήριακαί εικονοστάσια τά κατασκευασ-

θέντα κατά παραγγελίαν τοΰ Νικηφόρου Κανάβη καί τής συζύγου αύ

τοϋ Μαρίας περί τά μέσα τοϋ 14ου αιώνος καί άνατεθέντα ύπ' αύτοΰ 

εις τάς έν Μυστρά καί έν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησίας. 

"Οτε δέ ή αρχή τών Παλαιολόγων έβαινε προς τήν δύσιν της, 

είχεν έπιστή έν Ίταλίςι τό λυκαυγές τής αναγεννήσεως καί είχεν αρ

χίσει δ προς τήν αρχαιότητα θαυμασμός. Τής τοιαύτης δέ άρχαιομα-

νίας απόστολος παρουσιάσθη έχ τών πρώτων ό έξ Άγχώνος Κυριακού 

])Ε ΡΙΖΖΙΟΟΙΜ, δστις ήδη άπό τοΰ 1412 είχεν αρχίσει επισκεπτό

μενος τάς έλληνικάς χώρας, κρατών ημερολόγια, αντιγράφων έπιγρα-

ιφάς κ;αί σχεδιάζων αρχαία μνημεία. Έπεσκέφθη δέ δίς τήν Πελοπόν

νησον έπί Θεοδώρου Β' καί έπί Κωνσταντίνου μεταξύ τών ετών 1437 
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χαί 1448. Ούτος δέ έξενίσθη έν Μυστρί|ί, είδε τά αξιοθέατα τών Πα

τρών, έν οίς χαί τό ύπό τήν έκκλησίαν τού Αγίου Ανδρέου άντρον, έτι 

δέ τού Αιγίου, τών Καλαβρύτων, τής Μεθώνης χαί Κορώνης χαί άλ

λων πόλεων. Τότε δέ έσώζοντο τοΰ έν Κορίνθφ ναοΰ δέκα κίονες αντί 

τών ήδη επτά, καί έν Σπάρτη προς τοίς άλλοις πολλοίς έρειπίοις διε

τηρείτο τό άρχαίον γυμνάσιον. Μετά στοργής δέ κάμνει λόγον Κυριά

κος ό Άγχωνίτης ούτος περί τών δεσποτών καί άλλων ανδρών έπιδει-

ξάντων φιλοφροσύνην προς αυτόν. Μαχρόν δέ λόγον κάμνει χαί περί τοΰ 

δεινοΰ έν Λακεδαίμονι κυνηγοΰ Γεωργίου Χοιροδόντη, δέν λησμονεί όέ 

χαί τόν άγωγέα τοο Μουζάχην. Επισκεπτόμενος δέ ερείπια τής αρχαί

ας Σπάρτης έπί Κωνσταντίνου παριστάνει τήν μοΰσαν Καλλιόπην έμ-

πνέουσαν είς αυτόν ίταλικόν επίγραμμα, εν τφ όποίφ υμνεί τό ενΒοξον 

άρχαίον παρελθόν κατέληγεν είς περιφρόνησιν προς τήν άδοξίαν τοΰ πα

ρόντος. «Ού Ρώμη, ού Φίλιππος, έφη, άλλ' ό χρόνος χαί τών ύμετέροιν 

γενεών ή άνανδρία τε καί ροιθυμία μεταβληθήναι παρεσκεύασεν είς 

Μυζηθράν ύπό Κωνσταντϊνον». Αύται ήσαν αί λέξεις διά τών οποίων 

έτελεύτα τό επίγραμμα τοΰ Κυριάκου κατά τήν πεζήν έλληνικήν μετά

φρασιν, ήτις είναι πιθανόν έργον τοΰ Γεμιστοΰ. Καί δμως τόν αύτον 

εκείνον Κωνσταντϊνον έπωνόμαζεν ό Κυριάκος άξιολογώτατον Λακεδαι

μονίων άνακτα καί πανάριστον Λακεδαιμονίων βασιλέα, άφιερώνων 

προς αυτόν σχεδίασμα περί τών μηνών παρά τοίς άρχαίοις συνταχθέν 

ύπ' αύτοΰ ελληνιστί «έν τή τής Σπάρτης προς Ταϋγέτφ τω ορει Ά

κροπόλει Μυζήθρα καί έν τή αύτοΰ καί λαμπρά βασιλική αυλή»· Οΰτως 

οί μέν Πελοποννήσιοι καί λοιποί "Ελληνες έγέραιρον τόν Κωνσταντϊνον 

παντί σθένει άγωνιζόμενον νά σώση χαι ανόρθωση τά τής Πελοποννή

σου έν μέσφ μυρίων κινδύνων χαί αυτοί δέ οί αλλογενείς καίπερ θρη-

νοΰ-ηες ττιν έ'κπτωσιν της νέας Σπάρτης έν. παραβολή προς τήν άρχαί

αν αυτής δόξαν δέν έ'παυον τιμώ ντε ς τόν πανάριστον δεσπότην. Ώ ς 

προφήτης δέ ό Βησσαρίων έγκωμιάζων εκείνον καί προδικάζων τήν 

μέλλουσαν ύστεροφημίαν του έ'γραφεν έν τώ ύπομνήματι έκείνφ: «Ζή

σεις παρά τή μνήμη τών δψιγόνων ανθρώπων αθάνατος ού δή, ουδέ 

συναποθανεϊταί Σου τω σώματι ή φήμη τε καί τό ό'νομα ώς τών πλεί

στων βασιλέων τε καί αρχόντων, ά7^λά τή νΰν ευφημία άνάλογον καί 

τήν μετά θάνατον εύκλειαν έ'ξεις, ά παντός αργύρου τε καί χρυσοΰ πρό

τερα ποιείσθαι ανάγκη». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ \'. 

Ό Κ,ωνβταντΐνος ./αυτοκράτωρ 

Έν φ δέ ό Κωνσταντίνος έξηκολούθει τό άναμορφωτικόν έ'ργον του 

έν Πελοποννήσφ, άπέθανεν αίφνης έν Κωνσταντινυπόλει ό πρεσβύτε

ρος αύτοΰ αδελφός καί αυτοκράτωρ Ιωάννης τή 31η Όκτωβρίου 

1448, έχων ήλικίαν πεντήκοντα επτά σχεδόν ετών καί ετάφη τήν ύστε

ραίαν έν τή μονή τοΰ Παντοκράτορος. Μετ' ολίγας δέ ημέρας έφθασε 

είς Κωνσταντινούπολιν καί ό Θωμάς, ερχόμενος προς τόν Ίωάννην, 

τοΰ οποίου ήγνόει τόν θάνατον, δ'πως συνενοηθή μετ' αύτοΰ περί υποθέ

σεων τίνων τής Πελοποννήσου. Είχε δέ σπεύσει άμα τφ θανάτφ καί ό 

έτερος αδελφός Δημήτριος έκ τής Σηλυβρίας, ό'που διέμενεν, άρχων 

πιθανώς αυτής άπό τίνων μηνών μετά τόν έν αύτη θάνατον τού άδελ-

ΐφοΰ Θεοδώρου, άνταλλάξαντος, ώς εϊδομεν, τήν έν Πελοποννήσφ αρ

χήν διά τής Σηλυβρίας. 

Ό Ιωάννης Παλαιολόγος ήτο άτεκνος χαί επομένως επρόκειτο 

νά διαδεχθή αυτόν έ είς τών τριών αδελφών, Κωνσταντίνος, Θωμάς, 

Δημήτριος, έξ ών ό μέν πρώτος χαί δεύτερος ήσαν δεσπόται τής Πε

λοποννήσου, ό δέ άρχων τής Σηλυβρίας, ό Δημήτριος, ό'στις έπί τή προ

φάσει δ'τι ήτο πορφυρογέννητος, ήτοι δτι έγεννήθη βασιλεύοντος τού 

πατρός, είχε τήν άξίωσιν νά προτιμηθή καί διατριβών πλησίον τής 

Κωνσταντινουπόλεως επεδίωξε νά άρπάση τήν αρχήν. Πλην τούτου 

δέ είχεν, ώς εϊδομεν, καί τήν ύποστήριξιν τοΰ σουλτάνου Μουράτ ώς 

έν έ'τει 1442. Άλλ' είς τάς προθέσεις ταύτας τοΰ Δημητρίου άντετάσ-

σετο ισχυρά φατρία, άντιτάσσουσα άφ' ενός μέν τήν πάντοτε ύπό τοΰ 

Ιωάννου ζώντος ένδειχθεϊσαν προτίμησιν τοΰ Κωνσταντίνου, ώς δια

δόχου, άφ' ετέρου δέ τάς ύπό τούτου έν τή διοικήσει τής Πελοποννή

σου καταδειχθείσας άρετάς, αί όποίαι έθεωροΰντο ασφαλές έχέγγυον 

δτι ήθελε διακριθή επίσης καί ώς αυτοκράτωρ είς τάς δύσκολους έκεί

νας περιστάσεις. Υποστηρικταί δέ τοΰ Κωνσταντίνου τσαν ή τε μή

τηρ αύτοΰ Ελένη και ό αδελφός Θωμάς καί πλείστοι τών αρχόντων 

μετά τοΰ Λουκά Νοταρά καί τοΰ πιστού είς τόν Κωνσταντϊνον Φραν

τζή, δστις έ'τυχε τότε παρεπίδημων έν Κωνσταντινουπόλει. 

Άφ' ου δέ έξενίκησαν οί υποστηρικταί τοΰ Κωνσταντίνου καί έψη-

φίσθη ή άνάρρησις αύτοΰ εις τόν θρόνον, απεστάλη ύπ' αυτών τή 6η 
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Δεκεμβρίου ώς πρέσβυς προς τόν Μουράτ είς Άδριανούπολιν ό Γεώργι

ος Φραντζής, δπως ή άπόφασις αΰτη έγκριθή καί ύπό τοΰ Σουλτάνου. 

"Ισως διότι ό Κωνσταντίνος ώς δεσπότης άχρι τοΰδε τής Πελοπον

νήσου ήτο φόρου υποτελής είς τόν Σουλτάνον, άλλα χαί τήν Κωνσταν

τινούπολιν ό σουλτάνος έθεώρει ύπόφορον καί επομένως χαί ύπό τήν 

έ'ποψιν ταύτην ήδύνατο ό σουλτάνος νά άξιώση τήν έξ έαυτοΰ έξάρτη-

σιν πάσης έν Κωνσταντινουπόλει δυναστικής μεταβολής, τουλάχιστον 

κατά τύπους. Τρίτος δέ λόγος τής προς τόν σουλτάνον περιποιήσεως 

ταύτης ήτο ή έπιδειχθείσα προς τόν Δημήτριον Παλαιολόγον εύνοια, 

προς τόν οποίον καί δυνάμεις, ώς εϊδομεν, είχε πέμψει κατά τήν εναν

τίον τοΰ αύτοκράτορος Ιωάννου έκστρατείαν. 

Ά φ ' ου δέ καί ό σουλτάνος απεδέχθη τήν άνάρρησιν τοΰ Κωνσταν

τίνου εστάλησαν είς Πελοπόννησον ώς πρέσβεις ό Μανουήλ Παλαιο

λόγος καί ό Αλέξιος Φιλανθρωπηνός, δ'πως προσφέρο^σι τόν θρόνον είς 

αυτόν, συνέπλευσε δέ μετ' αυτών καί ό Φραντζής. Ά φ ' ου δέ έστέφθη 

έν Μυστρςί τή 6η Ιανουαρίου 1449 έν τώ-μητροπολιτικώ ναφ τοΰ Α 

γίου Δημητρίου ό νέος αυτοκράτωρ παραλαβών καί τον πιστόν του 

Φραντζήν κατέπλευσεν είς Κωνσταντινούπολιν έπί καταλωνικών πλοί

ων τή 12η Μαρτίου 1449. Οί δέ κάτοικοι τής βασιλευούσης ύπεδέχθη

σαν πανηγυρικώς τόν βασιλέα, είς τόν οποίον είχεν επιφυλάξει ή μοίρα 

νά περιβληθή τήν πορφύραν τοΰ αύτοκράτορος, άλλα καί τόν στέφανον 

τοΰ μαρτυρίου ώς τελευταίος τών Βυζαντίνων αυτοκρατόρων. 

Ό Κωνσταντίνος, επιλεγόμενος Δραγάζης ή Δραγάσης άπό τοΰ 

επωνύμου τοΰ προς μητρός πάπου, τοΰ Σέρβου τό γένος τοπάρχου τής 

ύπό τοΰ Άξιου διαρρεομένης βορειοανατολικής Μακεδονίας Κωνσταν. 

τίνου Δραγάση, είχεν, δτε έγένετο αυτοκράτωρ ήλικίαν ετών τεσσαρά

κοντα καί πέντε ώς γεννηθείς τή 9η Φεβρουαρίου 1404. "Αγαμος δέ με

τά τήν τελευταίαν χηρείαν μείνας χαί άτεχνος μόνον περί τής πατρίδος 

είχε νά φροντίση είς τάς κρίσιμους έκείνας περιστάσεις. 

Τδ «ολεμικϊίν φρόντιμα της Πελοτϊοννήαου 

Άλλα δέν υπήρξε μόνον ό Μυστράς τών Παλαιολόγων μόνον φυ-

τώριον τέχνης καί γραμμάτων, ούδ' έξώρμησαν εις τήν Έσπερίαν έξ 

αύτοΰ πεσόντος μόνον μυσταγο^γοί τής ελληνικής παιδείας, άλλα καί 

σθεναροί τοΰ όπλου χειρισταί εύρόντες στάδιον δράσεως είς τά ευρωπα

ϊκά στρατόπεδα, οτε δέν ήδύναντο πλέον ούτοι νά πολεμήσωσιν ώς υπέρ

μαχοι τής ήδη δεδουλωμένης Πατρίδος. Πράγματι δέ δύο αιώνες σθε-



542 Η ΣΠΑΡΤΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 

ναράς διοικήσεως τών Παλαιολόγων είχον μεταβάλει τους απειροπό

λεμους εκείνους, τους οποίους · εύκολώτατα καθυπέταξαν ολίγοι σιδη

ρόφρακτοι ίππόται Φράγκοι, είς υπερμάχους σθεναρούς, οϊτινες έσάρω-

σαν τους πρότερον ξένους κυριάρχους. Τό τελευταίον δέ κατ' αυτών 

πλήγμα κατέφερεν αυτός εκείνος ό ήγεμών, δστις συγκεντρώνων είς 

εαυτόν τάς παραδόσεις τοΰ μεσαιωνικοΰ ελληνικού κόσμου, είναι συγ

χρόνως καί ό πρώτος έπί τοΰ θρόνου αντιπρόσωπος τής νέας ελληνικής 

Ιδέας. Ό τελευταίος εκείνος ήρως τοΰ Βυζαντίου καί πρώτος μάρτυς 

τοΰ νέου Έλληνισμοΰ πρίν ή πέση μαρτυρικώς ηύτύχησεν ού μόνον τήν 

Πελοπόννησον νά ελευθέρωση άπό τών τελευταίων λειψάνων τής 

Φραγκοκρατίας, άλλα χαί αύτάς τάς Αθήνας νά άπαλλάξη έπί 

βραχύ τής λατινοκρατίας καί έμφανισθή ελευθερωτής μέχρις αυτής 

τής Πίνδου. 

'Αλλά και δταν ήλθε τό μοιραίον τέλος δέν έ'παυσεν ή πολεμική εκεί

νη ορμή, ης τό σθένος είχον ενσταλάξει είς τάς ψυχάς τών Πελοποννη

σίων αί ήμέραι τών Παλαιολόγων καί οί γενναίοι αυτής στρατιώται 

(8ΤΡΑϋ10ΤΙ) έξηκολούθησαν δοξάζοντες έν τή ξένη τά δ'πλα εκείνα, 

τά όποϊα δέν ήδύναντο νά δαφνηφορήσωσι πλέον έν τή ατυχεί γενετεί-

ρι̂ . Οΰτω δέ ή Πελοπόννησος καί πίπτουσα δέν παραδίδει τό πνεΰμα 

καί οί τελευταίοι αυτής άμύντορες εναντίον τής βαρβαρικής επιδρομής 

ώς καί οί έν Ευρώπη άναδειχθέντες έξ αυτής επίγονοι μαχηταί είναι 

οί πρόγονοι τών άρματωλών τών προδραμόντων τής εθνικής εξεγέρ

σεως καί τών ηρώων, οϊτινες έδημιούργησαν τήν παλιγγενεσίαν. 

Διεκρίνοντο δέ ούτοι κατά τόν έλαφρόν όπλισμόν καί τό εύκίνητον 

καί έθεωροΰντο ώς οί άριστοι τών ελαφρών ιππέων. Τοΰ Μάρκου 

Μπούα τά κατορθώματα έξύμνησεν ό Τζάνε Κορωναίος κατά τά τέλη 

τοΰ 15ου αίώνος· Βραδύτερον δέ οί Κορωνείς, οί Λακεδαιμόνιοι καί άλ

λοι άλλοθεν προελθόντες κατετάχθησαν είς τόν στρατόν Καρόλου τοΰ 

Ε'. "Αλλοι πάλιν υπηρετούν Έρρίκον τόν Η ' βασιλέα τής Αγγλίας. 

Εγένοντο δέ περίφημοι έν ταίς ίστορίαις τών χρόνων εκείνων. Σύγ

χρονος, δέ τις συγγραφεύς περιγράφει τούτους ώς εξής: «Ούτοι είναι 

άνδρες μεγάθυμοι καί ικανοί, προς πάσαν άνδρικήν έπιχείρησιν, οϊτινες 

οι'. αιφνίδιων επιδρομών τοσοΰτον ήφάνισαν τό ύπό τους Τούρκους δια

τελούν μέρος τής Πελοποννήσου, ώστε κατηρήμωσαν αυτό». Εϊς τίνα 

δέ έν Νεαπόλει τής. Ιταλίας έτοιμόρροπον όρθόδοξον Έκκλησίαν σο')-

ζονται μέχρι σήμερον οί τάφοι τινών έκ τών έν τω στρατφ Καρόλου Ε' 

καταταχθέντων Στρατιωτών ενεπίγραφοι. Μία δέ τούτων επιγραφή δη

μοσιευθείσα έν τή Ποικίλη Στοά τοΰ 1899 σελ. 439 ευρεθείσα έπιγρα-



ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.—Ύπό Π. Χ. ΔΟΥΚΑ 543 

φή έπί πλακός επιτύμβιου, έφ' ής έν άναγλύφφ παρίσταται σιδηρό

φρακτος μαχητής γυμνόν κρατών τό ξίφος αναγράφει τά έξης: «Αν

δρέας Κοντόσταβλος έκ Νεταρίων επαρχίας τής Λακεδαιμόνιας, στρα

τιώτης εμπειρότατος έπί Καρόλου πέμπτου αύτοχράτορος. Είς πλεί

στας μάχας εντόνως ήθλησε τήν τε πατρίδα ώραΐζων, ος ζών έ'τι οΐ-

χοδομηθήναι έπεμελήθη τόν τάφον τοΰτον αύτφ τε και Κορνηλί(^ 

Λασκάρεως αύτοΰ σεμνότατη συζύγφ, ή ενταύθα τέθαπται τή α' Νο

εμβρίου άφός». (1576). "Αλλον δέ όμώνυμον Δημητράχην Κοντόσταυ

λον ύπογραφόμενον εύρίσκομεν έν επιστολή προς τόν δούκα τοΰ Νεβέρ. 

«Κ' έγό Δημητράκης κοντόσταυλος μέ τό γενεά μου καί μέ τόν τόπον 

μου όλους προσκινό τήν ύψηλότητά σου αφεντιά». Νετάρια δέ φαίνεται 

δτι είναι Ιταλική μετάφρασις έκ τής Φραγικής ονομασία ΒΕ/ΑΟΗΙΙ 

Μ Α Ί ' Ν Α , δπως έκαλείτο κατά τους χρόνους εκείνους ή κυρίως Μά

νη Β Κ Α Ο Η Ι Ο Π Ι Μ Α Ί - Ν Α ( Β ϋ Ο Η Ο Ν ) . "Ωστε αμφότεροι ούτοι ήσαν 

έκ τής αυτής οικογενείας. 

'Ο Κίϋνσταντίνος λοιπόν αναγορευθείς αυτοκράτωρ είχεν αναγνω

ρίσει τόν δεσπότην Θωμάν καί προσήρτησεν είς τήν αρχήν αύτοΰ και 

τάς Πάτρας, τάς δέ προτέρας αύτοΰ κτήσεις παρεχώρησεν είς τόν έτε

ρον άδελφόν αύτοΰ Δημήτριον. Πρίν δέ οί δύο δεσπόται άναχωρήσωσιν 

είς Πελοπόννησον, ώμοσαν επισήμως παρούσης τής γηραιάς αυτών 

μητρός καί απάντων τών εγκρίτων μελών τής συγκλήτου νά ζήσωσιν 

έν ειρήνη χαί αμοιβαία αδελφική αγάπη (1). 

'Π πτώσις δμως τής ελληνικής κυριαρχίας έν Πελοποννήσφ προσ-

-ήγγιζεν ήδη, έπισπευδομένη ύπό τών αδελφικών ερίδων τών δύο δεσπο

τών Θωμά καί Δημητρίου, καθόσον ούτε οί επίσημοι δρκοι έν Κωνσταν

τινουπόλει ούτε ό επικείμενος κίνδυνος ίσχυσαν νά καταπαύσωσι τήν 

άμοιβαίαν αυτών φιλαυτίαν καί φιλοδοξίαν. Τό μόνον δέ είς τό οποίον 

τσαν σύμφωνοι ήτο ό πόθος νά έπεκτείνωσι τάς κτήσεις αυτών προς 

ζημίαν τών ενετικών αποικιών, ίδίως τής Ναυπλίας και τοΰ "Αργούς, 

αιτινες ζωηρώς παρεπονέθησαν είς τήν μητρόπολιν έξαιτούμεναι προσ

τασίαν καί έζητησαν άντίγραφον τών προνομίων τών παραχωρηθέντων 

είς αύτάς μετά τήν ύπό τών Τούρκων άλωσιν αυτών έν έ'τει 1397. Ό 

δέ Θωμάς κατώρθωσε νά προτερήση τοϋ άδελφοΰ καί φθάσας είς Πε

λοπόννησον πρώτος παρεπλάνησε τους υπηκόους τοϋ Δημητρίου. Ό δέ 

Δημήτριος, άμοιρος έθνικοΰ αισθήματος, έστειλε τόν άδελφόν τής γυ

ναικός του Ματθαίον Άσάνην δ'πως καλέση είς βοήθειαν τους Τούρ-

(1) Φρα·ντζής σελ. 204-6. 
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κους. Ά φ ' ού δέ άπέθανεν ό σουλτάνος Μουράτ Β'. έν Άδριανουπόλει 

πρ^οτευούση τότε τών Τούρκων τή 3η Φεβρουαρίου 1451, άνηγορεύθη 

διάδοχος αύτοΰ ό υίός του Μωάμεθ ό Β'., ό'στις δέν έβράδυνε λαβών 

έπίκαιρον άφορμήν ήδη νά έφαρμόση μετά δραστηριότητος τό σχέδιον 

τής όλοσχεροϋς καταλύσεως τοΰ έλληνικοϋ κράτους καί άπέστειλεν 

είς Πελοπόννησον ό'πως βηθήση τόν Δημήτριον. Έ ν τφ μεταξύ ό Θω

μάς ειρήνευσε προς τόν άδελφόν παραδούς είς αυτόν τάς Καλάμας είς 

άνταλλαγήν τών έν Άρκαδίςι Σκορτών, άτινα είχε λάβει αυτός. Τό

σον δέ μεγάλη ύπήρξεν ή χαρά τοΰ γηραιοΰ φιλοσόφου καί πατριώτου 

Γεμιστοΰ, ώστε άναλαβών τόν χάλαμον τό τελευταίον συνεχάρη τόν 

Δημήτριον έπί τή συνδιαλλαγή. 

"Ηδη λοιπόν ό Μωάμεθ παρασκευασμένος δπως έπιτεθή εναντίον 

τής Κωνσταντινουπόλεως απέστειλε τόν Όκτώβριον τοϋ 1452 τόν 

Τουραχάν συνοδευόμενον ύπό τών δύο υίών του Αχμέτ καί Όμέρ είς 

τήν Πελοπόννησον δ'πως απασχόληση τους δύο δέσποτας, ώστε νά μή 

δυνηθώσι νά άποστείλωσι βοήθειαν είς τόν Κωνσταντϊνον. Ηγούμενος 

λοιπόν ό Τουραχάν τής ευρωπαϊκής στρατιάς τής Τουρκίας έ'φθασεν 

είς τόν Ίσθμόν. Ά λ λ α τά τείχη είχον έπισκευασθή καί ή άντίστασις, 

ήν άντέταξαν οί άμύντορεςύπήρξε τοιαύτη, ώστε ή άλωσις τοΰ έρύσμα-

τος επετεύχθη διά μεγάλων θυσιών. Φυγόντων δέ τών Ελλήνων ό Του

ραχάν διά τής Τεγέας καί Μαντινείας έ'φθασε μέχρις Ιθώμης δηών 

καί αίχμαλωτίζων πανταχού· Καί τό μέν Νεόκαστρον έ'πεσε, τό δέ Σι-

δηρόχαστρον άντέστη είς πάσας τάς προσπάθειας τών Τούρκων. Απο

τυχών δέ ό Τουραχάν ήναγκάσθη νά έπιστρέψη, άλλ' οί δεσπόται Θω

μάς καί Δημήτριος άπέστελαν τόν Άσάνην είς Δερβενάκια, μεταξύ Μυ

κηνών χαί Κορίνθου, τής αυτής θανατηφόρου παγίδος, οπού μετά 370 

έτη άλλη τουρκική δύναμις ύπό τόν Δράμαλη υπέστη όμοίαν πανωλε-

θρίαν, δ'στις κατέλαβεν αυτά καί πολεμήσας κατά τοΰ Αχμέτ κατε

τρόπωσεν αυτόν καί συλλαβόντες αίχμάλωτον ώδήγησαν είς Μυστράν. 

Ή νίκη εκείνη ύπήρξεν ή τελευταία άκτίς λυκόφωτος πρό τοϋ σκότους 

δλων αιώνων καί έσώθη ή Πελοπόννησος ήδη και δ βασιλεύς τις Νεα

πόλεως Άλφόνσος απέστειλε συγχαρητήριον προς τόν Δημήτριον καί 

άνεκοίνου κατά προηγουμένας συνεννοήσεις οτι θά έπιδράμη τήν Τουρ-

κίαν. Άλλ' οί Τούρκοι ήδη είχον περάνει τό έ'ργον των καί οί έν Κων

σταντινουπόλει πολιορκούμενοι μάτην άπηυθύνοντο προς τους δέσποτας 

ζητοΰντες σίτον καί στρατιώτας (2). Διότι τό επόμενον έτος 1453 

(2) Λαόνικος Χαΐλκοΐκ. ο. 374. 
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29 Μαΐου ή πρωτεύουσα τοϋ Έλληνισμοΰ Κωνσταντινούπολις έκυριεύ

θη ύπό τοΰ Μωάμεθ Β'. άνευ ουδεμιάς βοηθείας έκ Πελοποννήσου. 

Τό άγγελμα δέ τής αλώσεως καί τοΰ φόνου τού Κωνσταντίνου έπλη

ξε δίκην κεραυνού τους δειλούς αύτοΰ αδελφούς, οϊτινες, ώς εικός, ήσαν 

βέβαιοι δ'τι αυτοί εμελλον νά είναι τά πρώτα θύματα. 'Η πρώτη δέ σκέ

ψις αυτών έν σπουδή καί τών περί αυτούς αρχόντων τής Πελοποννή

σου υπήρξε νά καταβώσιν είς τόν έγγύτατον λιμένα καί έπιβιβαζόμενοι 

πλοίων νά πλεύσωσιν είς Ίταλίαν. Άλλ' δ'τε είς μετά τόν άλλον έφθα

σαν έκ Κωνσταντινουπόλεως επιφανείς "Ελληνες, οίοι ό καρδινάλιος 

Ισίδωρος, όστις είχε διαπρέψει κατά τήν έν Φλωρεντίι^ σύνοΒον καί 

είχεν έπειτα κατά τήν άλωσιν αίχμ.αλωτισθή ύπό τών Τούρκων, καί ό 

Φραντζής, δστις ένεκα τής προς τόν κύριον αύτοΰ πίστεως είχε περι

πέσει είς όμοίαν συμφοράν, οί δύο δεσπόται άνέλαβον ίκανόν θάρρος ό'πως 

παραμείνο^σιν έν Πελοποννήσφ. "Εστειλαν δέ πρέσβεις προς τόν σουλ

τάνον είς Άδριανούπολιν, έλπίζοντες δτι ό πορθητής έμελλε νά άφήση 

είς αυτούς σκιάν κυριαρχίας έφ' δ'σον έπλήρωνον τόν έτήσιον φόρον δε

κακισχιλίων ή δωδεκακισχιλίων δουκάτο^ν, τόν όποιον είχεν επιβάλει 

είς αυτούς. Καί έπεθύμουν μέν τίνες τών Ελλήνων ευπατριδών νά άνα-

κηρύξωσιν αυτοκράτορα τόν Δημήτριον, άλλα τοΰτο έξηρέθιζε τήν άδελ

φικήν άντιζηλίαν τοΰ Θωμά καί έν τή τοιαύτη δυστυχίςι καί τό σχέδιον 

έναυάγησεν. 

Έ ν τούτοις ή ύποκαίουσα δυσαρέσκεια τών Αλβανών κακώς πασ

χόντων ύπό τών Ελλήνων αρχόντων καί άναζωπυρουμένων ύπό τών 

τότε μεγάλων επιτυχιών τοΰ ομοφύλου αυτών Σκενδέρμπεη έν Αλβα

νία παρώρμησαν αυτούς εις άποστασίαν χατά τών δεσποτών ύπό τήν 

άρχηγίαν τού έπιχωρίου Αλβανού Πέτρου Μπούα, τοΰ επονομαζομένου 

Χωλού, χαταγομένου έ κτοΰ οϊχου, όστις άλλοτε ήρχε τής "Αρτης χαί 

τής Ναυπάκτου. Προσεχώρησαν δέ είς τήν στάσιν και διάφοροι δυση

ρεστημένοι "Ελληνες άρχοντες. Τούτων δέ επιφανέστατος ήτο δ Μα

νουήλ Καντακουζηνός, δ'στις έδέσποζεν άπάσης τής Μάνης καί δέν ήδύ

νατο νά λησμονήση δτι οί προγονοί του κατήγοντο έξ αυτοκρατορι

κού οϊχου καί ειχόν ποτέ ά'ρξει τοϋ Μυστρά· Καί δ μέν Θωμάς είς μά

την είχεν άποπειραθή νά συλλαβή αυτόν ώς έπικίνδυνον άνταπαιτητήν, 

ούτος δέ άνεκηρύχθη δεσπότης ύπό τών Αλβανών, τών οποίων τήν φι

λοτιμίαν έχολάκευσεν όνομάσας εαυτόν άλβανιστί Γκίνον, τήν δέ σύ

ζυγον του Κούκιαν. 

Έ ν τή οικτρά δέ εκείνη καταστάσει τής Ελλάδος ήτο φανερόν δ'τι 

αμφότερα τά διαμαχόμενα μέρη μόνον διά ξένης βοηθείας ήδύναντο νά 
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έπικρατήσωσι. Διό αμφότεροι έπεκαλέσθησαν τήν έπικουρίαν τών. δύο 

ίσχυρών δυναμένων νά βοηθήσωσιν αυτούς, τής Ένετίας και τοΰ Σουλ

τάνου. Καί ή μέν Ένετία έχουσα άφορμάς κατά τών δεσποτών έδωσεν 

οδηγίας είς τους έν Πελοποννήσφ άρχοντας αυτής δπως ένθαρρύνωσι 

τους έπαναστάτας έως ου λάβη καιρόν νά άποφασίση περί τοΰ πρακτέου. 

Καθ' όν χρόνον όμως οί Ενετοί διεπραγματεύοντο ό σουλτάνος συνεϊ-

δεν δτι ισχυρά αλβανική τιγεμονία έν Πελοποννήσφ θά ητο μάλλον επι

κίνδυνος ή αί δύο ασθενείς βυζαντιακαί πολιτείαι τών Πατρών χαι τοΰ 

Μυστρά καί απεφάσισε νά βοηθήση τους δέσποτας προς κατάπνιξιν τής 

αποστασίας, άλλα χωρίς άλλως νά εκμηδένιση τους άποστάτας, έφαρ-

μόζων τήν πολιτικήν τής ισόρροπου άντιτάξεως τών χριστιανικών λα

ών εναντίον αλλήλων. Απεστάλη λοιπόν ό υίός τοΰ Τουραχάν Όμάρ 

είς Πελοπόννησον. Μετά εντελή δέ ήτταν τών Αλβανών έ'λαβε παρά 

τοΰ ευγνώμονος Δημ-ητρίου τόν αίχμάλωτον άδελφόν Αχμέτ. 

Τότε δμως ενεφανίσθη άλλος μνηστήρ ό υίός τοΰ Κεντυρίωνος Ιω

άννης Άσάνης, ό καλούμενος «ήγεμών τής Αχαΐας». Εκείνος είχεν 

έγκλεισθή μετά τού πρεσβυτέρου υίοΰ του έν τφ χάστρφ τοΰ Χλουμου

τσίου άπό τόν χρόνον τής άκαρπου αύτοϋ αποστασίας 1448 χαί συνενο

ηθείς μετά τοϋ συνδεσμώτου Έλληνος τό γένος στασιαστοΰ Λουκάνη 

καί δωροδοκήσαντες τόν δεσμοφύλακα καί έλευθερωθέντες συνετάχθη

σαν μετά τών αποστατών, ους ένίσχυεν ό μέν Κεντυρίων διά τής επιρ

ροής τοΰ ονόματος, ό δέ Λουκάνης διά τής δεξιότητος αύτοΰ. 'Τπήρ

χον δέ πάντως καί πολλοί Φράγκοι υπηρετούντες τόν μόνον υίόν τοΰ 

τελευταίου Φράγκου ήγεμόνος τής Αχαΐας Κεντυρίωνος, ώς τόν μό

νον νόμιμον αυτών κυρίαρχον καί αυτή δέ ή Ένετία καί ό βασιλεύς τής 

Νεαπόλεως Άλφόνσος ένόμισαν καλόν νά συγχαρώσι τόν «ηγεμόνα 

Κεντυρίωνα» έπί τή απολυτρώσει αύτοΰ καί νά δώσωσιν είς αυτόν καί 

είς τήν σύζυγον τήν ποθητήν προσωνυμίαν ήγεμόνος. 

Ό δέ Φραντζής, δστις καλώς έγνώριζε τά πολιτικά πράγματα τής 

Πελοποννήσου καί πρό μικροΰ είχεν αναλάβει ύπηρεσίαν παρά τω δεσ

πότη θωμςί έθεώρησε τήν άπόδρασιν τοΰ Κεντυρίωνος άξίαν πολλής 

προσοχής, ώστε άμα τφ άγγέλματι αυτής διέκοψεν άνατεθειμένην είς 

αυτόν πρεσβείαν είς τήν Σερβιχήν αύλήν και δ Ματθαίος Άσάνης, ό 

αδελφός τής γυναικός τοΰ Δημητρίου, απεστάλη προς τόν σουλτάνον 

δπως έπικαλεσθή έκ νέου τήν βοήθειαν αύτοΰ. Τότε δέ πλέον ό Μωάμεθ 

άπέστειλεν αυτόν τόν γηραιόν Τουραχάν είς βοήθειαν τών δεσποτών, 

ών αί πρωτεύουσαι, αί Πάτραι και ό Μυστράς, έπολιορκοΰντο ύπό τών 

αποστατών. Ό δέ Τουραχάν φθάσας μετά τών δύο υίών του χαι μεγά-
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λης στρατιάς τόν Όκτώβριον τού 1454 άνεκοίνωσεν είς τους δέσποτας, 

οΐτινες έν τφ μεταξύ είχον αναγκάσει τόν έχθρόν νά λύση τήν πολιορ

κίαν, δτι ή παρουσία τοΰ ετέρου αυτών μετά τής στρατιάς αύτοΰ ήτον 

αναγκαία προς έπιτυχίαν τών σχεδίων αύτοΰ. 

Και πρώτον μέν συνοδευόμενος ύπό τοΰ Δημητρίου προσέβαλε τους 

Αλβανούς έν θέσει καλούμενη Βαρβοτίςι, ήν είχον όχυρώς χαρακώσει, 

άλλ' έξ ής εφυγον διά νυκτός άφήσαντες δέκα χιλιάδας ανδρών καί γυ

ναικών αιχμαλώτους τών συμμάχων. "Επειτα δέ ήλθεν ή σειρά τοΰ 

Θωμά, δστις μετά τοΰ Τούρκου στρατηγοΰ συμμετέσχε τής Ιθώμης 

χαί τοΰ Άετοΰ (τοΰ σημερινοΰ Άετοΰ τοΰ ομωνύμου δήμου Τριφυλλί-

ας), πόλεως, ήτις έπ' εσχάτων είχεν'ύψώσει τήν σημαίαν τοΰ Κεντυ

ρίωνος καί ήτις προσέθηκεν έτερους χιλίους αιχμαλώτους είς τους νι-

κητάς συμμάχους. Έπί τούτοις ύπετάχθησαν καί οί υπόλοιποι Αλβα

νοί. Άλλ' έπί τφ δρφ νά κρατήσωσι τάς κτήσεις, άς είχον καταλάβει 

καί τά θρέμματα, δσα είχον άρπάσει. Ή τοιαύτη δέ συνδιαλλαγή άντα-

πεχρίνετο άριστα είς τό σουλτανικόν πρόγραμμα τοΰ αμοιβαίου τών δύο 

λαών εναντίον άλλήλου ερεθισμού. Καί ό μέν ψευδοϊππότης Καντακου

ζηνός έξηφανίσθη, έ'ως ού μετά τέσσαρα έ'τη έπέστρεψεν ώς δέλεαρ 

τοΰ Σουλτάνου, ό δέ Κεντυρίων κατέφυγεν είς τήν ένετικήν Μεθώνην, 

δπου διέτριψε περί τά δύο έ'τη. Τότε εκρίθη αναγκαία ή έξασφάλισις 

τής προς τήν Ένετίαν άφοσιώσεως αύτοΰ διά παροχής μικράς τίνος 

προς αυτόν συντάξεως, δπως μή παράσχη τό όνομα αύτοΰ εϊς τίνα έπι

χείρησιν τών Τούρκων ή άλλων τινών προς κατάκτησιν τής Πελο

ποννήσου. 

Και λοιπόν ή ενετική πολιτεία τφ 1457 παρεχώρησεν είς αυτόν έτη-

σίαν χορηγίαν έπί τφ δρφ νά παραμένη έν Μεθώνη ή Οπου δήποτε άλλα

χοΰ τιΒύνατο νά ύπαρξη χρησιμώτερος είς τήν Ένετίαν. Μετά επτά δέ 

έτη μετέβη, ώς καί ό εχθρός αύτοΰ Θωμάς είς Ρώμην καί έκτοτε ελάμ

βανε σύνταξιν παρά τού Π ά π α Παύλου Β' μέχρι τοΰ 1469, δ'τε άπέ

θανεν ώς τελευταίος απόγονος τής περιωνύμου γενεάς τής άξιούσης 

τήν προσηγορίαν του ήγέμόνος τής Αχαΐας· Ό δέ Αλβανός αρχηγός 

Πέτρος Μπούας έ'τυχε παρά τών Τούρκων επικυρώσεως τών προνομίων 

αύτου'κάι μετά εννέα έ'τη έλαβε τήν άρχηγίαν ετέρας αποστασίας. 

Οδτως ό γηραιός Τουραχάν άποΒούς εις τους δέσποτας τήν αρχήν έ'δω

χεν είς αυτούς τήν μή είσακουσθείσαν δυστυχώς έξαίρετον συμβουλήν 

νά ζήσωσιν έν όμονοία ώς αδελφοί, νά άνταμείψωσι τους πιστούς αυ

τών υπηκόους χαί νά καταπαύσωσιν οΰτως διά μιας τά σπέρματα τής 

αποστασίας. 
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Οΰτω πλέον ό Μωάμεθ ήτο κύριος τής Πελοποννήσου διότι οί μεν 

δύο δεσπόται ήσαν ύπόφοροι αύτοΰ, οί δέ "Ελληνες άρχοντες έκφυλοι 

απόγονοι αρχαίων Πελοποννησίων οϊκων, οίοι οί τών Σοφιανών και 

τών Σγουρμαλλαίων, ώς καί οί Αλβανοί αρχηγοί Πέτρος Μπούας καί 

Μιχαήλ Ράλλης ουδόλως έδίσταζον νά άναγνωρίσωσιν αυτόν τον σουλ

τάνον ώς κυρίαρχον έπί τφ δρφ νά μή αφαίρεση τάς κτήσεις αυτών και 

μή άπαιτή παρά τών ίδίων τέκνων τόν φόρον τοΰ αίματος. Δύο δέ μά

λιστα τών Ελλήνων αρχόντων προέτειναν νά παραδώσωσιν είς τήν 

Ένετίαν τό Μουχλί κείμενον είς Τεγέαν τής Αρκαδίας καί τά τρία 

κάστρα, Δαμαλάν, Λιγουριό καί Φανάρι έν τή Άργολίδι. ΊΙ δέ ενετική 

κυβέρνησις εύρε τήν προσφοράν ταύτην λίαν δελεαστικήν, επειδή τά 

τρία εκείνα κάστρα τής Αργολίδος έ'κειντο πλησίον τής παραλίας. 

Έ ν τφ μεταξύ δέ ό Θωμάς καί ό Δημήτριος ήρχισαν πάλιν σκευωρούν-

τες καθ' ά χαί πρότερον. Αμφότεροι δέ είχον επιχειρήσει διαπραγμα

τεύσεις περί γάμου μεταξύ τών τέκνων αυτών καί τοΰ οίκου τοΰ βασι

λέως τής Άραγωνίας καί τής Νεαπόλεως Άλφόνσου, Οστις έστειλε 

πρέσβυν δπως έξετάση τόν περίβολον τού Ίσθμοΰ καί άναφέρη περί τών 

έρυμάτων τής χώρας. Ό δέ Θωμ,άς έπεκαλέσθη τήν βοήθειαν τής Έ 

νετίας δ'πως παρακώλυση τόν άδελφόν άπό τής ύπ' αύτοΰ επαναφοράς 

τής επιδράσεως τής Ισπανίας είς τήν Πελοπόννησον προς ζημίαν καί 

τής Ένετίας καί έαυτοΰ. Καί ό μέν Δημήτριος διώρισε τόν Ίωάννην 

Άργυρόπουλον πρέσβυν καί άνέθηκεν είς αυτόν νά ζητήση τήν βοήθει

αν τοΰ Π ά π α χαί τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Καρόλου Ζ'- Ό δέ Θω

μάς απέστειλε τόν πρόθυμον Φραντζήν δπως διάλυση τάς μετά τών 

Ενετών έριδας αύτοΰ χαί έ'λαβε χάριν αύτοΰ καί τών οικογενειών δια-

βατήριον διά ένετικάς αποικίας, έδανείσθη καί δύο γαλέρας, μίαν ένε

τικήν καί έτέραν νεαπολιτικήν, δ'πως δυνηθή νά φύγη παριστάμενης 

ανάγκης. Ούχ ήττον οί δύο αδελφοί θά ήδύναντο νά διατηρήσωσι πιθα

νώς τήν σκιάν τής αρχής αυτών κατά τό ύπόλοιπον τού βίου των, άν 

ήθελον αποφύγει πάσαν πράξιν δυναμένην νά προσβάλη τόν πανίσχυρον 

αυτών έπικυρίαρχον, τόν σουλτάνον. Άλλ' ό γηραιός ραδιούργος Λου

κάνης δέν ώκνησεν δ'πως .έξερεθίση είς άποστασίαν Βυζαντινούς τε άρ

χοντας καί έπιχωρίους Πελοποννησίους. Καίτοι δέ ό διοικητής τής Κο

ρίνθου Ματθαίος Άσάνης, Οστις έγνώριζεν άριστα τά κατά τους Τούρ

κους, δέν ηθέλησε συνετώς νά σύμπραξη, ήρχισεν δ'μως καθυστερούμενος 

ό είς τόν Σουλτάνον οφειλόμενος φόρος. Καί έφ' δ'σον μέν ύπήρχεν ό κίν

δυνος άπό μέρους τών Αλβανών, οί δεσπόται έπλήρωνον μετά προθυμίας 

τόν φόρον, άλλα μετά τήν κατάπνιξιν τής αποστασίας καθυστερούν έπί 
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διαφόροις προφάσεσι καί ό σουλτάνος επανειλημμένως έ'στειλε πρεσβείας 

ζητών τήν πληρωμήν καί συγχρόνως πυνθανόμενος τών κατά τήν Πε

λοπόννησον, διότι έφοβείτο οτι αί άπαυστοι έριδες τώ δεσποτών εμελ

λον νά άπολήξωσιν είς τήν ύπό τών Ενετών ή τών Άραγωνίων κατά

ληψιν τής Πελοποννήσου, Οστις έφρόνει δτι ήτο άξιόλογον όρμητήριον 

είς τήν μελετωμένην ύπ' αύτοΰ έπίθεσιν εναντίον τής Ιταλίας καί επο

μένως δέν έπεθύμει νά περιέλθη αΰτη είς ίσχυράν τίνα Έσπερίαν δύ

ναμιν. 

"Οθεν, επειδή καθυστερείτο τριών ετών φόρος, άπέστειλεν είς τους 

δέσποτας τελεσίγραφον παρέχων είς αυτούς είρήνην μετά τής πληρώ'-

μής τών φόρων ή άλλως άπωλείας τών κτήσεων αυτών. Ένθαρρυνό-

μενος δέ ό Θωμάς, ό δραστηριώτερος τών δύο αδελφών, ύπό τής εμφα

νίσεως τού στόλου τοΰ έκπεμφθέντος είς τό Αιγαίον ύπό τοΰ Π ά π α 

Καλλίστου Γ'. ήρνήθη νά πλήρωση καί ή άρνησις αύτη έγένετο πρό

ξενος τής καταστροφής του, ώς καί τοΰ άδελφοΰ του (3). 

Τό έ'αρ τοΰ 1458 ό Μωάμεθ Β'. ηγούμενος 80 χιλιάδων στρατοΰ 

έ'φθασεν είς τήν Θεσσαλίαν δπου άνέπαυσε τήν στρατιάν, δούς άμα καί 

προθεσμίαν τελευταίαν είς τους δέσποτας προς πληρωμήν τοΰ φόρου. 

Έλέγετο δέ τότε κοινώς, ό'τι άν οί Παλαιολόγοι ήθελον πράξει τοΰτο, 

ό σουλτάνος, όστις είχεν άλλας κατεπείγουσας άνάγκας, ήθελεν εγκα

ταλείψει τήν έκστρατείαν αύτοΰ καί κατ' αυτήν τήν έσχάτην ώραν. 

Άλλ' επειδή ουδείς παρουσιάσθη απεσταλμένος προς αυτόν διέταξε 

τήν στρατιάν νά προχώρηση διά τών Θερμοπυλών είς τήν Βοιωτίαν 

καί έστρατοπέδευσεν έν τή ιστορική κοιλάδι τών Πλαταιών παρά τόν 

ποταμόν Άσωπόν μέχρις ου οί πρόσκοποι αύτοΰ έξετασωσι τάς δρεινάς 

διόδους τάς άγουσας είς τόν Ίσθμόν. Έ ν φ δέ εύρίσκετο έκεΐ έφθασαν 

άγγελοι παρά τοΰ Θωμά παρακαλοΰντες αυτόν νά ειρήνευση καί φέ

ροντες μέρος τοΰ φόρου τετρακισχίλια καί πεντακόσια χρυσά νομίσμα

τα. Άλλ' ήτο πολύ αργά, δότι δ σουλτάνος λαβών τά χρήματα είπεν 

δτι είρήνην θά κάμη έν Πελοποννήσφ. Προχωρήσας δέ προς τόν Ίσθ

μόν καί μή εύρων άντίστασιν έν τω Έξαμιλίφ τήν μέν Κόρινθον έκυρί

ευσε, τάξας δέ πολιορκητάς περί τό φρούριον «είς τά έ'νδον τής Πελο

ποννήσου προύχώρει χαταστρεφόμενος καί ληϊζόμενος πάντα τά έν πο-

σί, ά συνήντα καί δύσβατα καί σκληρά τών χωρίων καί τών παρόδων 

έξομαλίζων καί ήμερων καί τά έρυμνότατα τών φρουρίων έξαίρων τε 

καί κατασκάπτων καί πάντα χειρούμενος» (4) Τό ήμισυ δέ τής 

(3) Μίλελρ Τ. Β'. σελ. 1415. (4) Κςιτάβ. σελ. 1812. 
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στρατιάς αύτοΰ Οπερ έπολιόρκει τόν Άκροκόρινθον διετέλει ύπό την 

άρχηγίαν τοΰ Μαχμούτ πασά, "Ελληνος έξωμότου καί πρώτου χρι

στιανού τοΰ περιβληθέντος τό αξίωμα τού μεγάλου βεζύρου. Ό δέ σουλ

τάνος δταν έ'φθασεν είς τήν Μαντίνειο^ν είχε μεθ' έαυτοΰ τόν Γκίνον 

Καντακουζηνόν, τόν άρχηγόν τής έν έ'τει 1453 αλβανικής αποστασίας, 

φρονών δτι ή παρά τοίς Άλβανοίς δύναμις αύτοΰ θά τω ήτο χρήσιμος. 

Εστάλη δέ ό Καντακουζηνός ό'πως πείση είς προσχώρησιν τους κατοί

κους τής πόλεως Παζωνίνης (5) τοΰ σημερινού πιθανώς Μπεζενίχου 

τοΰ έν Άρχαδίί^ι Όρχομενοΰ). Άλλ' ή πρεσβεία αύτοΰ παρώξυνεν αυ

τούς είς έτι μείζονα άντίστασιν. Οί δέ Τοΰρκοι συνοδοί κατηγόρησαν 

αυτόν έπί προδοσίοι χαί έξεδιώχθη έκ τοΰ στρατοπέδου τοΰ σουλτάνου. 

Φοβηθείς δέ περί τής ίδίας σωτηρίας έ'φυγεν είς Ούγγαρίαν, δπου καί 

άπέθανεν. Βλέπων δέ δτι ό εχθρός είχε καταλάβει όχυράν θέσιν κατε-

σκήνωσεν είς Τεγέαν καί συνεκρότησε πολεμικόν συμβούλιον. Έ ν τφ 

μεταξύ δέ οί δύο δεσπόται εφυγον είς τήν παραλίαν, ό μέν Θωμάς μετά 

τής οικογενείας αύτοΰ είς τήν λακωνικήν Μαντίνειαν, ό δέ Δημήτριος 

είς Μονεμβασίαν. Ό δέ σουλτάνος έπεθύμει νά εκπόρθηση τήν έρυμνήν 

έκείνην πόλιν, άλλ' οί σύμβουλοι αύτοΰ παρέστησαν τό δύσβατον τής 

χώρας, δι' ής έμελλε νά διέλθη. "Οθεν, απεφάσισε νά προσβάλη τόν 

Δημήτριον Άσάνην είς τό Παλαιομοΰχλι. Άποκόψας δέ τό ΰδωρ ήνάγ

κασεν αύτόιν μετά τρείς ημέρας νά παραδοθή έπί εύνοϊκοίς ό'ροις, λα

βών τό Λοιδωρίκιον ώς τιμάριον, χάριν τοΰ υίοΰ. Είτα δέ ό Σουλτάνος 

έπροχώρησε προς τάς Πάτρας, τήν έγκαταλελιμμένην πρωτεύουσαν 

τοΰ Θωμά, ής οί κάτοικοι είχον φύγει είς Ναύπακτον καί άλλαχοΰ. 

Έπιδραμών δέ καί τήν '^Ηλιν καί Μεσσηνίαν καί έπιστρέψας διά τού 

Κορινθιακού κόλπου έκυρίευσε καί τήν Βοστίτσαν (Αϊγιον). Εύρων δέ 

τόν Άκροκόρινθον άπόρθητον προσέβαλεν αυτόν διά τύύ Ίσχυροΰ πυρο

βολικού του, τοΰ οποίου μία λιθίνη σφαίρα έζύγιζε μέχρι 900 λιτρών^ 

κ"άί διά παρατάσεως τής πολιορκίας ήνάγκασε τόν ύπερασπιστήν τοϋ 

φρουρίου Ματθαίον Άσάνην, τοΰ οποίου τά τρόφιμα εΐχον έξαντληθή, 

τό οποίον ό'ι "Ελληνες εξήγγειλαν είς τόν μητροπολίτην καί ούτος προ-

δοτίκώς έίς τόν σουλτάνον, νά έ'λθη είς διαπραγματεύσεις. Έξελθών μέ 

σημαίαν ανακωχής μετά τοΰ Λουκάνη, δστις είχεν αναπληρώσει αυ

τόν κατά τήν άπουσίαν του, έσυνθηκολόγησε μετά τοΰ σουλτάνου και 

οΰτω τή 6η Αυγούστου ή Κόρινθος παρεδόθη είς τους Τούρκους. 

(5) Χαλκ. σελ. 446. 
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Οί δέ κάτοικοι παρέμειναν ανενόχλητοι διαταχθέντες νά πληρώσωσι 

φόρον καί ό πορθητής άπήτησε παρά τών δεσποτών ένιαύσιον φόρον 

τρισχιλίων χρυσών νομισμάτων καί τήν παραχώρησιν τών πόλεων και 

τής περιχώρου τών Πατρών, τής Βοστίτσης καί τών Καλαβρύτων 

καί άπασών τών χωρών άς είχε διαπεράσει μετά τής στρατιάς αύτοϋ 

άποτελουσών τό έν τρίτον τή ςδληςΧερσονήσου καί ήπείλησεν έν περι

πτώσει αρνήσεως τήν επανάληψιν τοϋ πολέμου. Ό δέ Άσάνης μετέβη 

είς τήν Τρύπην τής Λακεδαίμονος κειμένην είς τήν εϊσοΒον τής Λαγ

κάδας, δπου έμενον οί δεσπόται καί ύπέβαλεν είς αυτούς τους βαρείς 

εκείνους δ'ρους, οϊτινες κατ' ανάγκην εγένοντο δεκτοί. 

Ούχ ήττον ό φιλόπατρις Φραντζής έμυκτήρισε τους άνδρας τους 

παραδόντας τήν κλείδα τής Πελοποννήσου χαί εξέφρασε τό παράπονον 

δτι ό Θωμάς «πάντα τά ρηθέντα άστεα παρέδωκε τφ Άμηρά ώς λά

χανα κήπου». 'Ο δέ Μωάμεθ άφήκεν έν Κορίνθφ φρουράν τετρακοσίων 

επίλεκτων έκ τών ίδίων αύτοϋ σωματοφυλάκων καί έπεσίτισεν άπαντα 

τά κάστρα δσα εφαίνοντο ευρισκόμενα έν καλή καταστάσει και κατέ

στρεψε τά άλλα άποστείλας τους κατοίκους αυτών είς τήν Κωνσταν-

νούπολιν, δπου εγκατέστησε τους μέν έμπειρους έργάτας έν τή πόλει, 

τους δέ άγρότας έν τοίς προαστείοις. "Επειτα δέ διορίσας Ό μ ά ρ τόν 

υίόν τοϋ Τουραχάν διοικητήν τών νέων κτήσεων του έν Πελοποννήσφ 

έξεκίνησεν είς Αθήνας, τήν ύπό τοΰ Όμάρ ήδη χυριευθείσαν πόλιν αρ

χομένου τοΰ φθινοπώρου τοϋ 1458. 

Κατά δέ τόν Όκτώβριον ό σουλτάνος είχεν αποστείλει ένα τών 

ύπ' αυτών Οπως συμπλήρωση τάς αναγκαίας διατυπώσεις τής ειρήνης, 

δεχθή τους όρους τών δύο δεσποτών καί ζητήση παρά μέν τοΰ Δημητρί

ου 'ώ'ς σύζυγον τήν μονογεντι θυγατέρα του Έλένην, παρά δέ τοΰ Θω

μά τήν παραχώρησιν τών κάστρων εκείνων, τά δποία ακόμη δέν είχε 

μεταβιβάσει είς τόν έπίτροπον τού σουλτάνου. Καί ό μέν Θωμάς έξε-

τέλεσε τά αιτήματα τού σουλτάνου, δ δέ Δημήτριος έστειλε τόν Άσά

νην Ματθαίον δπως ζητήση παρά τοΰ σουλτάνου τήν παραχώρησιν τής 

Λήμνου καί τής 'Ίμβρου είς αντάλλαγμα τής θυγατρός του καί τής 

^ηγεμονίας αύτοΰ. Κατ' άλλην δέ διήγησ-ιν ό Άσάνης παρηγγελθη νά 

ζητήση τήν βοήθειαν τοΰ Μωάμεθ εναντίον τοΰ Θωμά, όστις έφαίνετο 

φύσει ανίκανος νά έπωφεληθή τά διδάγματα τής πείρας και αρχομένου 

τοΰ 1459 διέπραξε τό διπλούν σφάλμα νά έπιτεθή μέν κατά. τοΰ αδελ

φού, νά άποστατήση δέ κατά τοΰ έπικυριάρχου σουλτάνου. 

Οί πολύτροποι δέ χαί φιλόδοξοι άρχοντες, οί λυμαινόμενοι.τάς δύο 

μιωροττ^τα^^ ήδη αύλάς τής Πελοποννήσου, έν οίς ό παλαίμαχος μη-
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χανορράφος Λουχάνης, ό Πελοποννησιοφθόρος, ώς ονομάζει αύτον ό 

Φραντζής, άνερρίπησαν τήν ύποκαίουσαν σποδόν τοϋ άδελφικοϋ μίσους. 

Τινές δέ τών Αλβανών αρχηγών δυσφοροΰντες έπί τή τουρκική κυριαρ-

χίςι καί διακαιόμενοι ύπό τοΰ πόθου νά μιμηθώσι τους άθλους τοΰ μεγά

λου αυτών ομοφύλου, τοΰ Σκενδέρμπεη, συνέπραττον μετά τών Ελλή

νων εκείνων προβούλων παρορμώντες τόν Θωμάν νά έπαναστατηση 

κατά τοΰ σουλτάνου χαί φάγη τους όρχους ώς λάχανα, τους οποίους 

πρό ολίγου είχεν όρκισθή. Επειδή δέ ό σουλτάνος ύπωπτεύετο δτι ό 

Τούρκος διοικητής Όμ-άρ τιΒύνατο νά φανή επιεικής προς τους άποστά

τας έ'παυσεν αυτόν καί έστειλεν ώς διάδοχον αύτοΰ τόν Άλβανόν άπο-

στάτην Χαμουζάν Ζενεβίσην τόν Ίερακοφόρον, ώς ονομάζει αυτόν ό 

Χαλκοκονδύλης. 'Η δέ πρώτη πράξις τοϋ Χαμ.ουζά ήτο ή φυλάκισις 

τοΰ Όμάρ καί τοϋ πενθεροΰ αύτοϋ Αχμέτ, έ'πειτα δέ έλυσε τήν ύπό τών 

ανδρών τοΰ Θωμά πολιορκίαν τής έν Πάτραις τουρκικής φρουράς. Αί 

δέ έπί ζημίοι τών Τούρκων γενόμεναι έπιτυχίαι είχον περιοριίθή είς μό

νον τήν άλωσιν τών Καλαβρύτο^ν, διότι ή Κόρινθος χαί αί άλλαι πό

λεις, ών τήν κατάληψιν διά προδοσίας είχεν υποσχεθή ό Λουκάνης έ

μειναν πισταί είς τόν σουλτάνον Και ό μέν Δημήτριος άπέβαλεν αλλε

πάλληλα οχυρά χωρία, τήν Καρύταιναν καί τόν "Αγιον Γεώργιον έν 

Άρκαδίοι, τά Βορδόνια τής Σπάρτης καί τό πλησίον αυτών Καστρίτσι, 

τάς Καλάμας, τήν Ζαρνάταν, τό Αεΰχτρον χαι τό πλείστον τής Μά

νης. Άλλ' οί φρούραρχοι τινών τών κάστρων τούτων άντι νά όμόσωσι 

πίστιν εις τόν άντίπαλον αύτοΰ, απλώς έκήρυξαν τήν ίδίαν αυτών άνε

ξαρτησίαν καίπερ οΰτως έτι μάλλον έξασθενοΰντες τήν άτυχη χώραν. 

Έπηύξανον δέ τήν σύγχυσιν όρεγόμενοι λαφύρων οί Αλβανοί, οϊτινες 

τρις τού Σαββάτου ή τρις τής εβδομάδος άπό Σαββάτου είς Σάββατον 

έκ τοΰ ενός αύθέντου προς τόν άλλον άπήρχοντο, ότε μέν προς τόν θω

μάν, ότε δέ προς τόν Δημήτριον κατά τάς ενδείξεις τοΰ ίδίου αυτών 

συμφέροντος. Άλλ' ό Θωμάς έξηκολούθει διασώζων τάς ίδίας χώρας, 

προέλαβε τόν ήττον δραστήριον άδελφόν έπιχειρήσας νά κυρίευση τό 

άξιον λόγου Λεονταρη καί ό Δημήτριος έπέστρεψεν είς τήν πρωτεύου

σαν αύτοΰ Μυστράν. Ά λ λ α τότε έ'φθασεν είς Λεονταρη έκ Πατρών ό 

τουρκικός στρατός, δ'στις επέφερε τήν σύγχυσιν ευκόλως είς τάς δυ-

νάμειο τοϋ Θο^μά καί έπολιόρκησαν αυτόν έν τή πόλει, οπού μετ' ού 

πολύ έπέσκηψε πυρετός καί λιμός. Επειδή δμως τό πλήθος τών αιχ

μαλώτων έκώλυε τόν Τοΰρκον στρατηγόν τής παρατάσεως τής πολιορ

κίας, ούτος έ7.υσε ταύτην, άφήσας δέ ένα τών υποστρατήγων του νά 

βοηθήση τόν έν Μυστρςί σύμμαχον Δημήτριον έπέστρεψεν εις τόν σουλ-
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τάνον δπως ζητήση ενισχύσεις. Οΰτως ό Θωμάς έ'μεινεν ελεύθερος νά 

συνέχιση την έπίθεσιν κατά τών τουρκικών φρουρών. Άκτίς δέ τοΰ κοι

νοΰ νοΰ έπιλάμψασα ή τύψις τοϋ συνειδότος έκώλυσεν αυτόν άπό επι

θέσεως κατά τοϋ αδελφού έπί βραχύ τουλάχιστον. Είς δέ τό Καστρίτσι 

έν τή Εκκλησία συνηντήθη μετά τοΰ Δημητρίου, έκεΐ δέ ό μητροπολί

της Λακεδαιμόνιας ένδεδυμένος τόν άρχιερατικόν αύτοΰ σάκχον, τό 

συμβολον τής δικαιοσύνης, ίερούργησε μετά τής μεγαλοπρέπειας 

εκείνης τής προσιδιαζούσης είς τήν όρθόδοξον Έκκλησίαν. "Οτε δέ έν 

τή ωραίοι, γλώσση τής λειτουργίας τοΰ Χρυσοστόμου έδειξεν είς τόν 

λαόν τά άγια τών αγίων, λέγει: «Μετά φόβου Θεού, πίστεως καί α

γάπης προσέλθετε», οί δύο αδελφοί έπλησίασαν αλλήλους καί ώμοσαν 

έπί τής ιεράς ευχαριστίας νά φυλάξωσιν είρήνην προς αλλήλους. 

'Αλλά καί ούτοΧ οι επισημότατοι τών δρκων δέν έδέσμευσαν 

πλέον τάς συνειδήσεις των καί μετ' ού πολύ χατήρξαντο νέου αδελφο

κτόνου πολέμου, καί ό μέν Δημήτριος έθάρρει είς τήν βοήθειαν τών 

Τούρκων, ό δέ Θωμάς είς σώμα Ιταλών άποσταλέν ύπό τής διοικήσε

ως Μεδιολάνου καί ύπό τού πάπα Π ίου Β'. 

Ό δέ σουλτάνος άποστείλας άρχιστράτηγον τόν Ζαγανόν πασάν, 

χριστιανόν έξωμότην διαπρέποντα έπί δεξιότητι, όν είχε προαγάγει δι

οικητήν Θεσσαλίας χαί Πελοποννήσου, διέταξεν αυτόν νά προσβάλη 

τόν θωμάν. Ό δέ Ζαγανός όρμ-ήσας τόν Μάρτιον τού 1460 έ'λυσε τήν 

πολιορκίαν τής Αχαΐας, κειμένης πλησίον τών Πατρών, ήν έβομβάρ-

διζεν ό Θωμάς, καί ήνάγκασεν αυτόν νά άποσυρθή είς τά νότια τής 

Μεσσηνίας. Βλέπων δέ ό Θωμάς δ'τι αί επιχειρήσεις του άπετύγχανον, 

οί δέ 'ΐταλοί αύτοΰ μισθοφόροι είχον διασπαρή παρεκάλεσε νά όμολογη

θή ειρήνη. Ό δέ Μωάμεθ έπειγόμενος νά τιμο^ρήση τόν τουρκομάνον 

στρατηλάτην Ούζούν Χασάν έν Άσί(^ ήτο ευδιάθετος νά συνθηκολόγη

ση έπί τω δ'ρφ ϊνα ό Θωμάς άνακτίση τουρκικά τίνα κάστρα, άτινα 

είχε καταλάβει, άρη δέ τόν στρατόν αύτοϋ άπό οίουΒ-ηποτε κάστρου 

πολιορκουμένου ύπ' αύτοϋ, δεχθή νά πλήρωση φόρον έφ' άπαξ τρισχιλί

ων χρυσών νομισμάτων καί υποσχεθή νά έμφανισθή αυτός έν Κορίνθφ 

πρό τοϋ Τούρκου απεσταλμένου εντός εί'κοσιν ήμερων Παρεσκευάζετο 

δέ ό Θωμάς νά δεχθή τους δρους τούτους, άλλ' επειδή οί υπήκοοι αύ

τοΰ ήρνήθησαν νά πληρώσωσι, δέν ήδυνήθη νά είσπραξη τό ρηθέν ποσόν 

χρημάτων. Αΰτη δέ ή παράβασις έξώργισε τόν σουλτάνον, ώστε ανέ

βαλε τήν είς Άσίαν μελετωμένην έκστρατείαν. Έξεκίνησε τόν Μάϊον 

τοΰ 1460 δπως διά βραχέων περάτωση τόν προς τους δέσποτας αγώνα. 

Άνέμεινε δέ έπί τρείς ημέρας έν Κορίνθφ τήν άφιξιν τοΰ Δημητρίου, 
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άλλ' εκείνος πολιορχούμενος έν Μονεμβασίοι μετά τής οικογενείας του 

ύπό τοΰ άδελφϋ του, έστειλεν άνθ' εαυτού τόν άδελφόν τής γυναικός 

του Ματθαίον Άσάνην μετά πολυτίμων δώρων δ'πως συνδιαλλάξη τόν 

σουλτάνον, προς τόν όποιον δέν απέστειλε τήν θυγατέρα του Έλένην 

κατά τά συμπεφωνημένα. Ό δέ Μωάμεθ μή ών διατεθειμένος νά συνο

μολόγηση είρήνην, διέταξε τήν φυλάκισιν τού Άσάνη χαί άντι νά είσ

βάλη είς τήν χώραν τοϋ κεχηρυγμένου εχθρού του, έστειλεν α

πόσπασμα έν μεγίστη σπουδή ύπό τόν Μαχμούτ πασάν είς 

τόν Μυστράν, δπου είχε σπεύσει ό Δημήτριος ένεκα τών ύ

πό τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ Θωμά έκ τών Καλαμών επιχει

ρούμενων επιδρομών. Εύρων δέ ό Δημήτριος τήν πρωτεύουσαν του πο

λιορκουμένην ύπό τών Τούρκων απεφάσισε νά κλεισθή έν τφ άρχαίφ 

τής πόλεως φρουρίφ. Άλλ' δ'τε έμαθεν δ'τι ό γυναικάδελφος του Ματ

θαίος Άσάνης ήτο δεσμώτης, συνήνεσε νά ύπακούση είς τήν περί πα

ραδόσεως πρόσκλησιν, άν ελάμβανε γραπτήν έγγύησιν παρά τούτου. 

Ό δέ Μαχμούτ άπολύσας πάραυτα τόν Άσάνην άπέστειλεν αυτόν, ώς 

έπεθύμει, μετά. τοΰ 'Κ.αμουζά Ζενεβίζη, είς δν ένεπιστεύετο ό δεσπότης 

δπως δεχθώσι τήν παράδοσιν αύτοΰ. Καί ό μέν "Ελλην ιστορικός Κρι-

τό&ουλος εκφράζει τήν ύπόνοιαν δτι ή δ'λη ύπόθεσις ήτο συμπαιγνία έκ 

τών προτέρων παρεσκευασμένη καί δ'τι ό Δημήτριος έζήτει δικαιολογίαν 

όπως απαλλαγή τής έν Πελοποννήσφ επαχθούς αρχής, λαμβάνων 

άντ' αυτής αντάλλαγμα άλλαχοΰ. Άλλ' οπωσδήποτε καί άν έ'χη τό 

πράγμα, ό Μωάμεθ φθάσας τήν έπιοΰσαν ήμέραν έδεξιώθη αυτόν μετά 

τών τιμών τών οφειλομένων είς άπόγονον αυτοκρατόρων. Ήγέρθη έκ 

τής έδρας αύτοΰ, δτε ό περίτρομος Δημήτριος είσήλθεν είς τήν σκηνήν 

τοΰ σουλτάνου, έτεινεν αύτώ τήν δεξιάν, έκάθισεν αυτόν πλησίον του, 

καί επεχείρησε νά κατάπαυση τους φόβους του διά λαμπρών δώρων 

καί έτι λαμπρότερων υποσχέσεων. Παρά ταϋτα δμως μετεχειρίσθη αυ

τόν ώς δεσμώτην, κατέδειξε δέ είς αυτόν σαφώς δ'τι κατελύθη ήδη ή 

έν Μυστρά ελληνική κυριαρχία καί διώρισε τόν Χαμουζάν Ζενεβέζην 

διοικητήν τής περιωνύμου ταύτης πόλεως, ήτις ύπήρξεν έν συνόλω 

πρα)τεύουσα τής έν Πελοποννήσφ βυζαντιακής αρχής έπί μόνα δια

κόσια έ'τη. Συγχρόνως δέ ό Σουλτάνος επανέλαβε τήν άξίωσιν περί 

τής θυγατρός τοϋ Δημητρίου, ήτις μετά τής μητρός αυτής έφυλάσσετο 

άχόμη έν Μονεμβασίςι. "Οθεν, εστάλησαν ό υίός τού Πασά Σκοπίων 

Ίσάς, ό ύπό τοΰ Χαλκοκονδύλη λεγόμενος Ιησούς, καί ό Ματθαίος 

Άσάνης δπως άπαιτήσωσι τήν παράδοσιν τής πόλεως καί τής δεσποί-

νης μετά τής θυγατρός αυτής. Οί δέ Μονεμβασιώται παρέδωκαν μέν 
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τας γυναίκας είς τους απεσταλμένους, άλλα θαρρούντες είς τήν μεγί

στην φυσικήν όχυροτητα τής πόλεως αυτών, παρορμώμενοι δέ ύπό γεν

ναίου πνεύματος ανεξαρτησίας, έφ' φ είχον διαπρέψει έπι μακρόν, καί 

εμπνεόμενοι ύπό τοΰ παραδείγματος τοϋ ήγεμονεύντος αυτών τότε Μανου

ήλ Παλαιολόγου, παρεκαλεσαν τους πρέσβεις νά ε'ϊπωσιν είς τόν Μ ω 

άμεθ νά μή έπιβάλη χείρα ίερόσυλον είς πόλιν, ήν δ Θεός είχε ποιήσει 

άπόρθητον. Ό δέ σουλτάνος θαυμάσας τό θάρρος τών Μονεμβασιατών 

συνετώς άπέσχε πάσης επιθέσεως κατά τής Μονεμβασίας. Περί τού

των δέ καί περί τών Μονεμβασιωτών ώς εξής εξιστορεί δ Φραντζής: 

«•'Ο Δέσποτα, είπεν ό ΜωάμεΦ προς τον Δημήτριον, ίπεί οίττιο συνέβη 2οΙ το πρά·/-

(ΐατσ, τόν τόπον τοΰτον {<πό σοΰ δρχεσιθ̂ αι όΙδύνατον ρμως ίπεί πατέρα σε έστήσαμεν ε

χειν και τό κορόσιόν σον λαβείν ημάς εΙς γυναίκα, τόν τόπον τοΰτον •δός ήμίν, συ δέ 

καΙ τό κοράσιόν σου ελ·&ετε συν ήμίν και χαρίσομεν ύμίν έτερον τόπον προς σιτηρέσιον 

υμών καϊ ζαχχρκειαν». Εκείνος δέ ακουσίως εστερξεν εΙς ταΰτα. 

Ό Μωάιι-Β· λοιπόν συνεννοηθείς μ,ετά τοϋ Δημητρίου περί τών τοΰ γάμου καΐ δλλων 

έξουτεστειλε, κατά τόν αυτόν Φρατζήν, δρχοντάς τίνος Τούρκους καΐ Χριστιανούς έν τη 

Μονεμθασίςι, !να τήν σύζυγον καΐ βασίλισσαν καΐ την τούτου "θυνατέρα και Άμήρισσαν 

λάβωσιν, (έν.εϊσε γάρ αδται ύπήρχον ίδια τό Ισχυρόν καΐ άΐδιάσειστον είναι τό φρούριον), 

άλλα ιδή και ίνα τό φρούριον παρσίδώσωσιν ών τό μέν έγένετο, ή·/ουν ίδια τάς νι>ναίκσς, 

έ;ήλ'θον γάρ αύται καΐ παρεγένοντο εκουσίως ΙνΦα ήσαν ο τε Άιιηρβς κοΙ δ δεοϊτΛτης 

καΐ ήγεμών Δημήτριος. Τό δέ λα·6εϊν τό "Αστυ οΐ Μονεμ^6οσιώται ούκ ήνέσχοντο. Ώ ς 

πάντοτε ̂ κπαλαι ήσαν τών αυτών κατορθώματα δξια 'διηγήσεως, οδτω καΐ τότε εποίη

σαν όμοίως καϊ ώ; ηγεμονεύων εύρίσκετο έκείσε ό Μανουήλ Παλαιολόγος, συναινών 

τπίς καλαϊς γνώμαις τών πολιτών. Οχηι ή'θελον λοιπόν άκοϋσαι ώς τήν πατρίδα εΙς χεί

ρας τών ασεβών παραίδώσωίσιν, άλλα τους άχοσταλέντας άρχοντος τοΰ δεσπότου κα'ι 

τοϋ Άμηρά (ιΜωάϊΐείθ·) καΐ τους συνελφόντας αΰτοϊς έτερους στρατιώτας τοΰ λαβείν τό 

Γρρούριον κακώς άιπείδίωξαν καΐ ταύτην τήν άπολογίαν ηύ'τοίς είδωσαν «είπατε τοΰτο 

τφ 'Αιμηρξί, δτι πάν άστυ καΐ φρούριον κτισθ̂ έν μετά τής μηχανής κοΙ τέχνης άνι&ρω-

πίνης κοΙ διορ-θωθέν και άσφαλισβϊν πάλιν δέν οΐ άνΐρωποι οΐ έκτος αύτοΰ έξουσίαν 

έχουσιν ή δέ ημετέρα πατρίς καΐ χώρα οΰχ οδτως υπάρχει, άλλ' ή φύσις αύτη έφιλο-

δοίρησε κσΐ έκ τοϋ Θεοΰ καΐ τής τοΰ τόπου έρημνότητος τήν άσφάλειαν Ιχει. Καί. δτον 

•θέλησις καΐ βουλή έστιν τφ Κυρίφ άνωίθιεν, τό θέλημα αύτοΰ γίνεται καΐ οΰ δυνάμεθα 

άντιλέγειν, δ,τι καΐ,οίς βούλεται χαρίσεται· ήμεϊς δέ οΰΐδεμίαν έξουσίαν εχομεν τά παρά 

τοΰ θεοΰ κτισθέντα όρίζειν καΐ χαρίζειν>. Άπαγγελομένης ούν τής τοιαύτης απολογίας 

τφ ΆμηρςΙ καΐ άκουσας εκείνος έθαύμασε καΐ τους Μονεμβασιώτας πλείστα ώς φρόνιμος 

επαίνεσε. Κρστήσσντες ούν τό "Αστυ Ιδιεδώκασιν αύτφ τφ δεσπότη κυρίφ Θωμήί καί αυ

τός τάχα τφ Πάπα· (δι' 3 ούκ έγκαταλείψαμεν τό είπεϊν, έϊΐεΐ εδοξέ μοι Ιδιηγηΐβίίνοι τάς 

όσας τιμάς τε καΐ «ρονόίμια μεγάλα διά τήν τοΰ "Αστεως καλλονήν κοΙ τών πολιτών ά

ρετάς οΐ βασιλείς κατά ίδιαίδοχήν τήν άγίαν Έκκλησίαν αυτών καΐ αυτούς τους πολίτας 

τους τοΰ περιωνύμου φρουρίου έτίμησαν καΐ ιδωρεάς ,μεγίστας έδωρήσαντο αΰτοΐς. ΚαΙ 

τοΰ μέν "Αστεως τό δνομα δντως τήν κλήσιν «Ιχεν, δτι τοίς βουλομένοις εκιελθείν αλη

θώς μίαν παρέχει τήν εϊσοδον καΐ ού κατά μηχανής καΐ τέχνης άνθρωπίνης, άλλ' αυτή 

ή φύσις τό "Αστυ έστόλισε καΐ αδύνατον ήν εύρεθήναι κατά πό^αν τήν όφήλιον ?τερον 

φρούριον τοιούτοις άδιάσειστον καΐ άπολεμητον καΐ άνενόχλητον κατά πάσης μηχανής 

πολεμικής, ώς τοΰτο εύρεθηναι άΐδύνατον. ΚαΙ τά μέν τοΰ "Αστεως βραχεολόγως είρή-

καμεν, τών δέ αρχόντων καΐ πολιτών καΐ τοΰ δήμοπ τάς άρεττάς καΐ ανδρείας ίιηγησό-
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μέθα. Τά έν γή καΐ έν θαλασσή εΙς πάντα αγαθοί εΙσι καΐ έπιτίδηειότατοι έν τή θαλασσή 

μέν Ικανόπλοιοί τε καΐ θαλαττουργοί καΐ νήας έμπορικάς Λλείστας έχοντες καΐ κυβερνή-

ται καΐ ναύκληροι άριστοι, ού μόνον έν ταίς ναυσΙν αυτών, άλλα κοΙ έπΙ τί)ν στόλον τόν 

βασιλικόν κυβερνήται ούκ ολίγοι ;| αυτών εΙσιν. 'Εν δέ τή χέρσφ ομοίως έν τφ Ιππεύειν 

καΐ άκοντίζειν άγαθώτατοι καΐ πεζοί άνΙδρικώτατοι καΐ δοκιμώτατοι, οΐ δέ άρχοντες αυ

τών πάλιν συνετοί καΐ έ'ντκμοι καΐ σοφοί, ξενίζοντες τους τυχόντος καΐ παραμυθοϋντες 

καΐ πρό (πάντων τήν εύνοιαν έφύλαττον έ'κπαλαι και έ'ως τοΰ νϋν εΙς Θεόν καΐ τήν αρχήν 

τών Ρωμαίων. Διά τάς τοιαύτας μέν χάριτας καΐ άρετάς καΐ εϊς τους βασιλείς εύνοιαν 

καΐ πίστιν έν διαφόροις καιροϊς διαφόρως οΐ κρατοΰντες άνακτες έτίμησαν καΐ εΙς με

γάλα προνόμια τήι Άγίαν «ΰτών Έκκλησίαν άνεβίβασαν.» 

Ό Πάπας λοιπόν παραλαβών τήν Μονεμβασίαν έ'πεμψεν εκεί 

στρατόν προς άπόκρουσιν τοϋ εχθρού. Ούτω δέ έξοπλισθεϊσα καλώς ύπό 

τοϋ εκεί άποσταλέντος έν αύτη στρατηγοΰ Αορεδάνου καί τότε άντέσχε 

κατά τών Τούρκων καί έ'κτοτε μέχρι τοΰ 1540, ό'τε σουλτάνος τών 

Τούρκων ήτο ό φοβερός Σουλεϊμάν, Οστις πολιορκήσας στενώς έπί τρι

ετίαν τήν τε Μονεμβασίαν καί τό Ναύπλιον κατώρθωσε νά κυρίευση 

αμφότερα, έξαντληθέντα έκ τών συχνών βομβαρδισμών καί επιθέσεων 

καί μάλιστα έκ τών παντοειδών στερήσεων. Καί διετέλεσεν ή Μονεμ

βασία ήσυχος έ'κτοτε ύπό τους Τούρκουςμέχρι τοΰ έτους 1687, οτε ό 

στρατηγός τών Ενετών Μοροζίνης, ώς κατωτέρω ρηθήσεται, άφ' ού 

έκυρίευσεν δλην τήν Πελοπόννησον ώς καί τόν Μυστράν, έ'πεμψεν εκεί

θεν προς τους κατοίκους όπως παραδώσωσι τό φρούριον είς αυτόν, άλλ' 

ήρνήθησαν. Είς δευτέραν δέ πρεσβείαν απήντησαν διά πυροβολισμών, 

καί έστησε τήν περιγραφησομένην πολιορκίαν. 

Οί Ενετοί δέ έπί πολύν χρόνον κατέχοντες τήν Μονεμβασίαν ώχύ

ρωσαν τους έκ φύσεως οχυρούς βράχους καί διά τής τέχνης, διότι τήν 

νήσον ταύτην συνέδεσαν μετά τής ξηράς διά γέφυρας μακράς, συνιστα

μένης έκ 14 αψίδων καί θεμελιωθείσης καλώς έν τή άβαθεί θαλασσή. 

Περί τό μέσον δέ ένα θόλον άντικαθιστώσι σανίδες καί 

τοΰτο βεβαίως διά στρατηγικον λόγον. Κατά δέ τό έσωτερικόν άκρον 

τής γέφυρας υπάρχει πύργος ισχυρός, ύπό τόν οποίον διέρχεται τις πρίν 

ή πατήση τό έ'δαφος τής νήσου. Προς δέ τό άνατολικόν μέρος ό βράχος 

τής Ακροπόλεως απέχει τής θαλάσσης πλειότερον ή κατά τά άλλα 

μέρη καί διά τοΰτο έχεί έκτίσθη ή πόλις, περιβεβλημένη διά ίσχυροΰ 

τείχους ημικυκλικού, αρχομένου άπό τοΰ βράχου, καθήκοντος μέχρι τής 

θαλάσσης καί άπολ-ηγοντος αύθις προς τόν βράχον. Ύπάρχουσι δέ τέσ

σαρες πύλαι, έξ ων δύο μέν, αί καί κύριαι πύλαι τής πόλεως, προς τήν 

μεσημβρινήν πλευράν τοϋ τείχους ή μία εκεί οπού άρχεται αυτό άπό 

τοΰ βράχου καί ή έτερα έν τφ μέσφ τής πλευράς αυτής, ή τρίτη δέ προς 

ανατολάς φέρουσα προς τήν θάλασσαν αμέσως καί ούσα πολύ μικρά, 
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ωσάν παράθυρον, καί ή τετάρτη προς τό βόρειον μέρος. Έ κ τής πόλεως 

δέ ανέρχεται τις, ώς εϊπομεν, δι' ελικοειδούς καί άνωφερούς όδοϋ καί 

διά μιας μόνης πύλης, οπόθεν πλησίον καί ή πόλις καί τά πέριξ κα-

τοπτεύονται είς μακράν άπόστασιν. Όλόκληρος δέ ή περιφέρεια τοϋ 

βράχου τούτου περιβάλλεται διά τοίχου παχέος καί ίσχυροΰ, κεκοσμη-

μένου κατά μικρά διαστήματα διά πυργίσκων καί κανονοστοιχιών 

Είς δέ τό ύψηλότερον μέρος τοϋ φρουρίου υπάρχει έ'κτασίς τις, ιδιαιτέ

ρως περιτειχισμένη καί ώχυρωμένη, αποτελούσα τρόπον τινά φρουρφν 

έν φρουρίφ. Κατά δέ τό δυτικόν μέρος υπάρχει κτίριον στερεώτατον 

ουδαμώς έκ θαλάσσης φαινόμενον και λύκος όνομαζόμενον χρησιμεΰον 

ώς αποθήκη πυρίτιδος. Ύπάρχουσι δέ καί τρείς μεγάλαι δεξαμεναί έπί 

τής Ακροπόλεως ύποδεχόμεναι τά ύδατα τής βροχής καί διατηροϋντα 

αυτά καθ' Ολον τό έτος, έξ ών υδρεύονται καί αί έν Μονεμβασίοι οίκίαι 

οσάκις αί δεξαμεναί τών οίκιών ήθελον στειρεύσει. Τπήρχον δέ έπ' αύ

τοΰ οίκίαι πολλαί καί στροϊτώνες καί ναός έπ' ονόματι τής 'Αγίας Σο

φίας κατά μίμησιν τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει, άλλα καί ούτος καί 

εκείνα είναι σχεδόν σήμερον ερείπια (6). 

Τ ή δέ 30ή Μαΐου εισήγαγε τήν θυγατέρα τοϋ Δημητρίου ό Σουλ

τάνος είς τό χαρέμιόν του καί έστειλεν αυτήν είς τήν Βενετίαν μετά 

τής μητρός της ύπό τήν όδηγίαν ευνούχου. Οπου απεστάλη έπί βραχύ 

καί αυτός ό Δημήτριος προς συνάντησιν αυτών, έν τω μεταξύ δέ τούτιρ 

συνώδευε τόν πορθητήν. 

'Εξαλείψας δέ τάς κτήσεις τοϋ Δημητρίου έκ τοΰ γεωγραφικοΰ 

χάρτου ό σουλτάνος έστρεψε τά όπλα κατά τοΰ Θωμά καί έκ Σπάρτης 

όδεύσας έκυρίευσε τά έγκαταλειφθέντα υπό τών δειλών αρχόντων Βορ

δόνια, άλλα τό όχυρόν Καστρίτσι έκτισμένον έπί βράχου άπορρώγος 

καί έχον μίαν μόνον εϊσοΒον καί αυτήν ώχυρωμένην ύπό τριπλού τείχους 

άντέστη έπί τίνα χρόνον είς τήν έφοδον τών γιανιτσάρουν. Παρορμηθέν-

τες δέ ούτοι δι' υποσχέσεων λαφύρων έπανέλαβον τήν έπίθεσιν, έδιω

ξαν τήν φρουράν καί ήνάγκασαν είς παράδοσιν έπί οροις ένεκα τελείως 

λειψυδρίας καί εξαντλήσεως. Δι' αίσχράς δέ παραβάσεως δ σουλτάνος 

έκαρατόμ-ησεν ή άνεσκολώπισεν απαντάς τους έπιζήσαντας άρρενας 

ανερχόμενους είς τριακόσιους, διέταξε δέ δπως έκδαρή ζών δ έπιχώριος 

αρχηγός Προινοκοκκάς, έξηνδραπόδισε τάς γυναίκας καί τους παίδας 

καί κατεδάφισε τό φρούριον τελείως. Τό δέ Λεονταρη έγκατελείφθη ύπό 

(6) 2άθας ε. ά. σ. 384. 
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τών κατοίκων καταφυγόντων είς τό όχυρόν Γαρδίκειον, όπερ έπιλιορκή-

θη. Μάτην δέ προτείνας είς αυτούς ό σουλτάνος ό'ρους συνθήκης διέτα

ξε τήν έπίθεσιν κατά τής πόλεως, ήτις άντέσχεν έπί μίαν και μόνην 

ήμέραν, επειδή ή θερμότης ήτο μεγίστη καί τό πλήθος τών φυγάδων 

ττο τοσοΰτον ώστε έπέλιπεν αυτούς τό ύδωρ καί τά τρόφιμα. Καί εκεί 

δέ ό Μωάμεθ παρέβη τόν ό'ρκον αύτοΰ περί διασώσεως τής ζωής τών 

παραδοθέντων καί συναθροίσας τους άνδρας, τάς γυναίκας καί τά 

παιδιά όμοΰ έν μικρά τινι πλατεία, έξακισχιλίους έν δλφ, καί δέσας 

τάς χείρας αυτών καί τους πόδας διέταξεν έπειτα ψυχραίμως καί θηρι-

ωδώς νά σφαγώσιν. Οί ήγέται δμως τής πόλεως ανήκοντες είς τόν 

οίκον τών Μποχαλαίων άπέφυγον τήν συμφοράν διά τής επεμβάσεως 

τοΰ Βεηλέρβεη Μαχμούτ, δστις συνεδέετο προς αυτούς δια κηδεστίας 

καί έφυγάδευσεν αυτούς είς τήν Νεάπολιν (7). 

Είς δέ τήν παράδοσιν τοϋ Γαρδικείου έπηκολούθησεν ή τοΰ κάστρου 

'Αγίου Γεωργίου, ού δ διοικητής Κορκόδειλος Κλάδας επιζήσας, προ-

έστη μετά τίνα έ'τη, ώς θά ε'ίδομεν, αποστασίας κατά τών Τούρκων. 

Τότε πλέον άλεπαλλήλως ήνοιξαν τάς πύλας είς τους επιδρομείς ή 

Κυπαρισσία, έ'νθα μέχρις έσχατων ήδρευεν ό δεσπότης Θωμάς, ή Κα

ρύταινα, ή Άνδροΰσα καί ή Ιθώμη. Ά π ό δέ τής Κυπαρισσίας καί τών 

εύφορων αυτής περιχώρων άπήχθησαν είς Κωνσταντινούπολιν περί 

τους δεκακισχιλίους. Ό δέ Θωμάς έγκεκλεισμένος είς τήν Μαντίνειαν 

παρά τόν μεσσηνιακόν κόλπον, οπόθεν ευκόλως, έν ανάγκη, ήδύνατο νά 

απόδραση, βλέπων δτι τά πάντα είχον άπολεσθή καί μόνον αί ένετικαί 

κτήσεις παρείχον άσφάλειαν μετέβη είς τό Ναυαρίνον. 'Επειδή δμως 

αί ένετικαί άρχαί δέν ήθελον νά δυσαρεστήσωσι τόν σουλτάνον βλέποντα 

προκλητικώς διατρίβοντα είς τάς κτήσεις των, προσέφεραν είς αυτόν 

δύο πλοία δπως φύγη έπ' αυτών. Περίφοβος δέ δ Θωμάς εψυγεν είς 

Μάραθον καθ' ήν ήμέραν έ'φθασεν δ σουλτάνος είς Ναυαρίνον. Έ κ Μα-

ράθου δέ δ Θωμάς έξέπλευσε μετά τής συζύγου και τών τέκνων καί 

μ.ετά τίνων τών περί αύτον ευπατριδών άπό τοΰ γείτονος λιμένος τοΰ 

καλουμένου ύπό τών Ιταλών Ρ Ο ϋ Τ Ο ΙιΟΝΟΟ είς Κέρκυραν τή 28η 

Ιουλίου καί μετά 5 ημέρας έπηκολούθησεν εις αυτόν δ πιστός Φραν

τζής, ουδέτερος δέ αυτών έπανείδε πλέον τήν Πελοπόννησον. 

Παρακολουθούντες δέ τάς τύχας τών Παλαιολόγων εύρίσκομεν 

δτι δ μέν Δημήτριος έ'λαβε παρά τοΰ Μωάμεθ τάς νήσους "Ιμβρον καί 

(7) Χαλκοχονιδ. σελ. ίδ'δ. 
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Λήμνον, ών τήν υπό τών Τούρκων κατάληψιν είχεν ενεργήσει ό φίλος 

τοϋ σουλτάνου ό ιστορικός Κριτόβουλος, προς δέ τούτοις καί μέρος τής 

Θάσου καί Σαμοθράκης καί άξιόλογον άγοράν καί άλατορυχεία τής 

Αίνου. Αί δέ κτήσεις αύται, αίτινες ανήκον άλλοτε είς τόν μέγαν Γε

νουήνσιον οίκον τών Γατελούζων, παρείχον εισόδημα εξακοσίων χιλιά-

οων άσπρων κατ' ένιαυτόν. Πλην δέ τούτων ό Δημήτριος έ'λαβεν ένι

αύσιον χορηγίαν τριακοσίων χιλιάδων ακόμη έκ τοϋ άργυροκοπείου Ά-

δριανουπόλεως. Ήδυνήθη λοιπόν νά κατατρίψη τόν χρόνον είς άσωτον 

βίον καί κηνυγέσια, έως ού έ'σχε τήν άτυχίαν νά έπισύρη τήν όργήν τού 

σουλτάνου. Ά ν πιστευσωμεν δέ τήν διήγησιν τοΰ Φραντζή, άσπονδου 

έχθροΰ όντος τοΰ Ματθαίου Άσάνη, ούτος συνοδεύσας τόν έπ' αδελφή 

γαμβρόν αύτοϋ Δημήτριον είς τόν Αίνον κατηγορήθη ώς σφετεριζόμενος 

χ^ήμαατ. άπό τοΰ άλατωρυχείου ύπό τού σουλτάνου, όστις ού μόνον 

ήπείλησεν αυτόν δι' άνασκολωπίσεως, άλλ' ύπώπτευσε συνενοχήν τοΰ 

Δημητρίου καί έστέρησεν αυτόν τού σιτηρεσίου πλην τών αυτόχρημα 

αναγκαίων προς συντήρησιν αύτοΰ. Μεταγενέστερος δέ συγγραφεύς 

θεωρεί τόν Δημήτριον ώς τόν ενοχον καί λέγει δ'τι έσώθη άπό τού θα

νάτου μόνον τή έπεμβάσει τοΰ Μαχμούτ πασά. Ήμέραν δέ τίνα καθ' ήν 

ό Μωάμεθ έκυνήγει συνήντησε τόν δυστυχή έξόριστον πεζόν καί τοσοΰ

τον συνεκινήθη έπί τή θέα ώστε έδωκεν είς αυτόν 50 χιλ. άσπρων εκ 

τών εισοδημάτων τοΰ φόρου τού σίτου πολύ μέν μικρότερον ποσόν χρημά

των τών δσων ελάμβανε πρότερον, άλλ' δπωςδήποτε έβελτίωνε τοΰτο τήν 

ζωάρκειαν αύτοΰ. Τ φ δέ 1470 άπέθανεν οίκτρώς ό Δημήτριος ώς μονα

χός, έτϋονομασθείς Δαβίδ έν Άδριανουπόλει. Επειδή δέ ή θυγάτηρ αύ

τοΰ μεθ' δλα τά συμβάντα δέν έγινε σύζυγος τού Μωάμεθ, φοβούμενου 

μή δηλητηριασθή ύπ' αυτής, ό κλάδος εκείνος τών Παλαιολόγο)ν 

έξέλιπεν. 

Ό δέ σουλτάνος ήδη άνυπομόνως, φυσικά, έμερίμνα νά έπιθέση 

τους όνυχας έπι τοΰ Θωμά, ώς έπί τού Δημητρίου, όπως προλάβη σκευ

ωρίας αύτοΰ μετά τών Δυνάμεων τής Δύσεως 'ενοντίον τής τουρκικής 

αυτοκρατορίας. Διά ταΰτα έ'στειλεν είς Κέρκυραν άγγελον μετά τής 

αιτήσεως δπως ό δεσπότης δρίση τινά τών αρχόντων αύτοΰ προς δια

πραγμάτευσιν περί ειρήνης καί καθορισμόν τόπου, Βοθτισομένου προς αύ

τον προς ζωάρκειαν. Άλλ' δτε δ απόστολος τού δεσπότου ηλθεν είς τό 

στρατηγείον τοΰ σουλτάνου φέρων την πρότασιν περί ανταλλαγής τής 

Μονεμβασίας προς άλλην παραθαλασσίαν πόλιν, ό Μωάμεθ διέταξε 

τήν φυλάκισιν αύτοΰ και άπηλευθέρωσεν αυτόν μόνον έπί τω ό'ρφ, δτι 

ήθελε διαβιβάσει είς τόν κύριον αύτοΰ τήν διαταγήν τοΰ Μωάμεθ, νά 
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έμφανισθή πρό αύτοΰ ή αυτός ή ό Θωμάς ή τις τών υίών αύτοΰ. Έ ν 

τούτφ δέ τφ μεταξύ δ Θωμάς είχεν αποστείλει τόν Γεώργιον Ράλλην, 

δπως ζητήση τήν βοήθειαν τοΰ Π ά π α Πίου Β' καί τή 16η Νοεμβρίου 

1460 έξέπλευσεν είς τόν Αγκώνα συνοδευόμενος ύπό πολλών τών περί 

αυτόν αρχόντων καί φέρων τήν κάραν τού Αγίου Ανδρέου, ήτις έπί 

μακρότατον χρόνον έφυλάσσετο έν Πάτραις. '^Ητο δέ τό άγιον τοΰτο 

λείψανον κεφάλαιον πολύτιμον, επειδή πολλοί ηγεμόνες προσέφερον 

χάριν αύτοΰ μεγάλα ποσά καί ό κάτοχος αύτοΰ δέν είχε δυσκολίαν νά 

παραχώρηση αυτό είς τόν Π άπαν, λαμβάνων είς αντάλλαγμα ένιαυσί-

αν χορηγίαν. Καί τό μέν πολύτιμον λείψανον κατετέθη χάριν ασφαλεί

ας έν τω φρουρίφ τής Ναρνίας ( Ν Α Κ Ν Ι ) , δ δέ Θωμάς μετέβη είς τήν 

Ρώμην, δπου ό Πίος Β'. παρέσχεν είς αυτόν τό χρυσοΰν ρόδον, τό συμ

βολον τής αρετής, κατοικίαν έν τφ νοσοκομείφ τοΰ αγίου πνεύματος 

καί σιτηρέσιον τριακοσίων χρυσών νομισμάτων μηνιαίως, είς ά οί καρ

δινάλιοι προσέθηκαν έτερα πεντακόσια, ποσόν. Οπερ οι ακόλουθοι τοΰ 

Θωμά έθεώρησαν μόλις έξαρκούν προς συντήρησιν αύτοΰ καί βεβαίως 

ανεπαρκές δι' εαυτούς. 

Ή δέ Ένετία συνεισήνεγκε ποσόν πεντακοσίων δουκάτων είς τό 

ταμείον αύτοΰ καί συνωμολόγησε συνθήκην μετ' αύτοΰ εναντίον τών 

Τούρκων Άλλ' ή συμμαχία αΰτη δέν είχεν αποτελέσματα πρακτικά. 

Έ ν τούτοις δέ τή 12η Απριλίου 1462, Δευτέρςι" μετά τήν Κυριακήν 

τών Βαΐων, ό Πίος Β' έδεξιώθη τήν κάραν τοΰ αγίου ΆνΒρέου έπί τής 

Μουλβίας γέφυρας κατά τήν θέσιν, έν ή ϊσταται σήμερον τό έκκλησί-

δριον τού αποστόλου τούτου μετά τής έπ' αύτοΰ αναμνηστικής επιγρα

φής. Ό Καρδινάλιος Βησσαρίων ένεχείρησε τό λειψανοφυλάκιον, το 

περιέχον τήν κάραν είς τόν Π άπαν. Οστις προσεφώνησεν άσπασίως τήν 

ίεράν κάραν, προσκομ,ιζομένην είς τους οικείους αυτής τους Ρωμαίους, 

«τους έγκόνους τού Αγίου Πέτρου». Ή δέ σκηνή αύτη απεικονίζεται 

έπί τοΰ τάφου τοΰ ποντίφηκος έν τώ άγίω Ανδρέα τής Κοιλάδο^ 

(8ΑΝΤ Λ Ν Ο Ε Ε Α ϋ Ε Ε Μ Υ Α Ι Ε Β ) . Μετά βραχύν δέ χρόνον ή σύ-

ζυγός του δεσπότου, ήτις είχε διαμείνει μετά τής οικογενείας αυτής 

έν Κέρκυρα, απέθανε καί ετάφη έν τή έκκλησίίΐι τών αγίων 'Ιάσωνος 

καί Σωσιπάτρου. Έπί δέ τούτοις δ Θωμάς έκάλεσε τους δύο αύτοΰ υι

ούς καί τήν θυγατέρα Ζωήν νά μεταβώσι προς αυτόν. Ά λ λ α πρό τής 

άφίξεως αυτών απέθανε τή 12η Μαΐου 1465 καί ετάφη έν τή κρύπτη 

τοΰ Αγίου Πέτρου. Άλλ' ούτω τελείως έλησμονήθη ό απόγονος ούτος 

αυτοκρατόρων, ώστε ουδείς γιγνώσκει τόν τάφον αύτοΰ. Ούχ ήττον 

αάς επισκέπτης τής Ρώμης ατενίζει ασυνείδητους τήν ό'ψιν αύτοϋ. 



"Αγιος Νίκων ό Μετανοείτε. 
(σελ. 455—461) 
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επειδή ένεκα τής υψηλής καί ωραίας αύτοΰ μορφής έχρησίμευσεν ώς 

πρότυπον τοΰ αγάλματος τοϋ αποστόλου Παύλου τοϋ ισταμένου καί 

μέχρι τής σήμερον παρά τάς έξωτερικάς βαθμίδας, τάς άναγούσας είς 

τόν άγιον Πέτρον. 

Τοϋ αυτοκρατορικού οίκου τών Παλαιολόγων μόνοι γόνοι έμενον 

μετά τόν θάνατον τοΰ Θωμά οί δύο αύτοϋ υιοί καί αί δύο θυγατέρες. 

Κα'ι ή μέν πρεσβυτέρα θυγάτηρ Ελένη, χήρα τοϋ τελευταίου δεσπότου 

τής Σερβίας, διέτριβεν έν τή αυλή τοϋ γαμβροΰ αυτής Λεονάρδου Γ 

Τόκκου έν Αευκάδι. Επιτόπιος δέ παράδοσις, έστερημένη ιστορικής 

αξιοπιστίας, αποδίδει είς αυτήν τήν κτίσιν τής εκκλησίας, έξ ής τό 

όνομα τής νήσου, τό τής αγίας Μαύρας, χάριν ευγνωμοσύνης έπί τή 

διασώσει αυτής καί τής θυγατρός άπό ναυαγίου τήν 3ην Μαίου, καθ' 

ήν ή ελληνική Εκκλησία τιμί̂  τήν μνήμην τής αγίας εκείνης. Έκεΐ 

δέ άπέθανεν ώς μοναχή Τπομονή τω 1474, καταλιποϋσα δύο άλλας 

θυγατέρας, ών ή μέν άπέθανεν άτεκνος, ή δέ τρίτη συνεζεύχθη μετά 

υίοΰ τοϋ Άλβανοΰ ήρωος Σκενδέρβεη· Ούτως ώστε είς τάς φλέβας τών 

απογόνων ώς καί τάς τών απογόνων τών Τόκκων έρρεε τό αίμα τών 

Παλαιολόγων. Ή δέ νεωτέρα θυγάτηρ τοϋ Θωμά Ζωή ή Σοφία έ'γεινε 

σύζυγος τό μέν πρώτον ανδρός ανήκοντος είς τόν μέγαν ρωμαϊκόν οί

κον τών ΟΑΕ.ΑΟόΐΟΙ.0, έπειτα δέ τοϋ μεγάλου δουκός τής Ρωσίας 

Ίβάν Γ', είς δν ήγαγε προίκα έξακισχιλίων χρυσών νομισμάτων, δο

θέντων ύπό τοϋ Πάπα Σίξτου Δ' Τόν γάμον τοΰτον απομνημονεύει 

μία τών τοιχογραφιών τοΰ έν Ρώμη νοσοκομείου 8ΑΝΤ0 δΡΙΕ,ΙΤΟ 

(ΙΝ 8Α88ΙΑ). Μετά τής θυγατρός αυτής, συζύγου τοϋ βασιλέως τής 

Πολωνίας Αλεξάνδρου ΪΑΟΕΙιΙ/ΟΝ έξέλιπεν ή έκ θηλυγονίας σειρά 

τών Παλαιολόγων. Οί δέ δύο υιοί τοϋ Θωμά δέν φαίνονται μεγάλως 

ώφεληθέντες έκ τών αυστηρών εντολών περί τής αγωγής αυτών τών 

δοθεισών ύπό τοΰ Βησσαρίωνος. Καί δ μέν πρεσβύτερος αυτών, δ Αν

δρέας, ό'στις έ'φερε τήν κοινήν προσωνυμ.ίαν δεσπότου, καθ' ά βλέπομεν 

έν τή σφραγίδι αύτοΰ καί ;ξηκολούθει λαμβάνων παρά τοϋ Πάπα τό 

σιτηρέσιον τοΰ πατρός έξέκλινεν είς άσωτείαν καί ένυμφεύθη γυναίκα 

έκ τών άγυιών τής Ρώμης, ονόματι Αίκατερίνην, έξ ής δέν απέκτησε 

τέκνα. Τοιαύτην δέ έ'χων σύντροφον καί μόλις πως καλύπτων διά ρα

κών τά μέλη προεκάλει τόν οίχτον ή τήν καταφρόνησιν τών Ρωμαίων. 

Καί ή μέν ετησία αύτοϋ χορηγία είχεν έλαττωθή, κατά δέ τάς παπικάς 

τελετάς περιωρίζετο είς θέσιν έκ τών όπισθίο̂ ν. Ούχ ήττον βλέπομεν 

αυτόν έν έπιφανεϊ θέσει ζωγραφηθέντα ύπό τοϋ ΡΙΝΤϋΕΙΟΟΠΙΟ έν 

τφ ΑΡΡΑΕ'ΓΑΜΕΝΤΟ ΒΟΚΟΙΑ τοΰ Βατικανοΰ, τω διακοσμηθέντι 
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ύπό τοΰ Π ά π α Αλεξάνδρου Δ'^ άν ύποτεθή έχουσα ακριβώς ή γνώμη 

τών άναγνωριζόντων τήν εικόνα αύτοϋ έν τή ζωγραφίί^ι, ήν παριστάνει 

ό παρένθετος πίναξ. Επήλθε δέ ποτέ είς αυτόν ή ιδέα νά ανάκτηση τήν 

Πελοπόννησον διά βοηθείας έκ Νεαπόλεως καί έπεισε τόν Σίξτον Δ'. 

νά δώση είς αυτόν δισχίλια χρυσά νομίσματα χάριν τοϋ σχοποΰ τούτου. 

Ά λ λ α τφ 1494 παρεχώρησεν άπαντα αύτοΰ τά δικαιώματα είς τόν βα

σιλέα τής Γαλλίας Κάρολον ΡΓ, καί διά τής τελευταίας αύτοϋ διαθή

κης κατέλιπε τφ 1502 κληρονόμους τόν Φερδινάνδον καί τήν βασίλισ

σαν τής Καστιλίας Ίσαβέλλαν. Τό έ'τος δέ εκείνο άπέθανεν έν Ρώμη 

έν τοιαύτη πενίςι, ώστε ή χήρα αύτοΰ ήναγκάσθη νά παρακάλεση τόν 

Πάπαν, δπως παράσχη τά έξοδα τής κηδείας αύτοΰ. Ό δέ νεώτερος 

αύτοΰ Μανουήλ, ευφυέστερος ών, προετίμησε τόν κίνδυνον νά άποθάνη 

διά χειρός τοϋ Σουλτάνου παρά διά τής προβλεπομένης λιμοκτονίας έν 

τή παπική αυλή. Ά λ λ α προς μεγάλην του έκπληξιν ό Μωάμεθ τφ έδωκε 

προς συντήρησιν κτήσεις καί ήμερήσιον σιτηρέσιον. Καί αυτός μέν διε

τήρησε τήν χριστιανικήν πίστιν, καθ' ά καί ό πρεσβύτερος αύτοΰ υίός, 

δστις άπέθανεν έν ήλικίςι νεαροί· Άλλ' ό δευτερότοκος αύτοϋ υίός Αν

δρέας έ'γεινε Μουσουλμάνος καί τέλος εμφανίζεται ώς Μαχμούτ πασάς 

έπί τής αρχής Σουλεϊμάν τού Μεγαλόπρεπους. Καίτοι δέ κατά ταύτα 

ό οίκος τών δεσποτών τής Πελοποννήσου θά έφαίνετο άπό μακρού εκλι

πών, "Αγγλος άρχαιοδίφης έκ Κορνουαλλίας ανήγγειλε τφ 1875, οτι 

έν τή εκκλησία τής Λανδούλφης έσώζετο μνημείον απογόνου τινός τοϋ 

Θωμά. Άλλ' ή άξίωσις αύτη είναι γενεαλογικώς αβάσιμος, επειδή 

δέν υπάρχει ιστορική άπόδειξις περί τής υπάρξεως τοϋ υποτιθεμένου 

τρίτου υιού τοϋ δεσπότου (τοϋ Ιωάννου), ού γίνεται μνεία έν τή χαλκή 

έπιταφίφ πλακίτής Λανδούλφης. Ά λ λ α τό κάτω τής γραφής δ κό

σμος δέν υπέστη μεγάλην άπώλειαν διά τής αποσβέσεως τοϋ οίκου εκεί

νου, δστις έπειράθη μέν νά σώση τήν Κωνσταντινούπολιν διά θυσίας 

ηρωικής, άλλα καί άπέβαλεν άσυνέτως τήν Πελοπόννησον διά τής 

διχόνοιας αύτοϋ. 

Οί δέ πιστοί ακόλουθοι τών Παλαιολόγων, άηδιάσαντες έκ τών 

έπιδειχθεισών είς αυτούς έν Ρώμη διαθέσεων, διεσπάρησαν άνά σύμ-

μασαν τήν Εύρώπην. Καί πόϊλοΧ μεν ήκολούθησαν τήν μεγάλην δού-

κισσαν Σοφίαν είς τήν Ρωσσίαν, ό'που άπερροφήθησαν έν τή μοσχοβι-

τική άριστοκρατίςι· έ'νιοι δέ μετέβησαν είς τήν Γαλλίαν, άλλοι δέ είς 

τήν Βενετίαν ή τό Πάνορμον, άλλοι δέ πάλιν οίος ό Νικόλαος ό Με-

λισσηνός, ό μνηστήρ τής θυγατρός τοϋ Φραντζή, είς τήν Κρήτην. Ό 

ιστορικός δέν ηθέλησε νά άκολουθήση τόν θωμάν είς Ρώμην, άλλ' έξη-
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κολούθησε διατριβών έν Κέρκυρα καί μετακινούμενος άπό χωρίου είς 

χωρίον, εως τέλος έγκατεστάθη έν τή μονή τών αγίων Ιάσονος και 

Σωσιπάτρου. Επίσκεψις δέ προς τόν έν Ρώμη δεσπότην Άνδρέαν κατά 

τόν χρόνον τοΰ πρώτου γάμου τής αδελφής αύτοϋ καί πρόσκλησις πάρα 

τής χήρας ήγεμονίδος τής Σερβίας είς τήν έν Αευκάδι αύλήν τοΰ Λε

ονάρδου Τόκκου διέκοψαν τήν μονοτονίαν τής ζωής αύτοΰ. Τέλος δ πο

λυπράγμων διπλωμάτης, περατωθέντος τοϋ σταδίου αύτοΰ, έ'γεινε μο

ναχός, μετονομασθείς Γρηγόριος. Έ ν δέ τω έρημιτικώ αύτοΰ κελλίφ 

ήσχολήθη, αιτήσει τινών ευγενών Κερκυραίων, περί τήν σύνταξιν τής 

ίστορίας τών πολυτάραχων χρόνων, χαθ' ους έ'ζησεν, έως τέλος ετάφη 

παρά τό πλευρόν τής προαποθανούσης συζύγου τοΰ Θωμά έν τή ήσύχφ 

έκκλησίίϊΐ είς Καστράδες. Καί δέν έγραψε μέν δ Φραντζής 8ΙΝΕ ΙΙΙΑ 

Ε Τ 8ΤυϋΙ0, άλλα κατέλιπεν όμως είς ημάς ζωηράν εικόνα τών 

πρωταθλητών τής τραγφδίας, ής καί αυτός μετέσχε. Καί σήμερον δΙ 

παρά τόν τάφον τοΰ τελευταίου ιστορικού τής μεσαιωνικής Ελλάδος 

πάς φίλος τοΰ νέου Έλληνικοϋ βασιλείου δύναται.νά έπιδοθή είς σκέ

ψεις περί τών αιτίων, άτινα έπί σχεδόν τεσσάρας αίώνας ύπήγαγον 

τους "Ελληνας είς τόν τουρκικόν ζυγον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'. 

Ά-πΟίϊΐήβεδς έκ Βυζαντίου κοιΙ τδ βύβτ»}μα χ&ν ηρονοεών 

Άνασκοποΰντες δέ ήδη τά τής αυλής τοΰ Μυστρά καί εξετάζοντες 

τους λόγους τών έχ Βυζαντίου είς Ααχωνίαν αποικήσεων, εύρίσκομεν 

δτι αύται ήρξαντο ευθύς μετά τήν παράδοσιν είς τους "Ελληνας τών 

φρουρίων Μυστρά, Γερακείου, Μονεμβασίας και Μαΐνης, ώς είδομεν, 

καί διωρίσθη ενιαύσιος αυτοκρατορικός επίτροπος καί καθωρίσθη ή αυ

λή αύτοΰ καί ιεραρχία περί αυτήν. Τά πλείστα δέ τών προσώπων βε

βαίως ήσαν έκ Βυζαντίου και μετ' αυτών καί ένεκα αυτών πολλοί άλλοι 

ιηρχρντο εκείθεν εύρίσκοντες προστασίαν ύπό συγγενών ή φίλων αυλι

κών. Μάλιστα δέ τοΰτο έγένετο βραδύτερον, οτε δ επίτροπος διωρίσθη 

ουχί ενιαύσιος, άλλ' Ισόβιος χαί μετ' ού πολύ άνεγνωρίσθη δεσπότης, 

δπότε τήν τοιαύτην αρχήν κατελάμβανον μέλη τών βασιλευόντων ο'ί

κων καί ή λαμπρότης κατ' άκολουθίαν τής αυλής ηΰξησε καί έργα. βυ-

ζαντιακής τέχνης, ίδίως ναοί έξετελέσθησαν. Άλλ' όμως είς τάς έκ 

Βυζαντίου είς Λακωνίαν αποικήσεις συνετέλεσεν εϊπέρ τι καί άλλο τό 

σύστημα τών προνοιών, αναλόγων προς τά τιμάρια τής Δύσεως, τά 

δποία καθιέρωσε πρώτος δ δεσπότης τής Πελοποννήσου Μανουήλ Καν

τακουζηνός προς καταπάλαισιν τών Φράγκων, καθ' ά πολύ ορθώς δ 
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ιστορικός Λάμπρος αποδεικνύει έν σελ. 585 τοϋ 6ου τόμου ττις ελληνι

κής αύτοϋ Ίστορίας, καί τό οποίον συνεχίσθη καί ύπό τών διάδοχων 

τουκαί ύπήρξεν ή απαρχή τής ακμής τοϋ δεσποτάτου και τής πολεμικής 

άναβιώσεως τής Πελοποννήσου. 

Διά τοϋ συστήματος τούτου παρείχοντο εις ισχυρούς άρχοντας η 

άφοίσιωμένους είς τους δέσποτας επιφανείς έκ Βυζαντίου ή και εντο

πίους Πελοποννησίους στρατιοτόπια, ήτοι στρατιωτικά κτήματα, με 

τήν ύπόσχεσιν ί'να τους καλλιεργητάς τών κτημάτων άσκώσιν οί χωρο-

δεσπόται ούτοι είς τόν στρατιωτικόν βίον καί χρησιμοποιώσιν ύπό τήν 

άρχ-τιγίον αυτών ύπερ τού δεσποτάτου. Ούτω δέ μετεβάλλοντο ούτοι εις 

τοπικούς οπλαρχηγούς τών δεσποτών. Καί τω ό'ντι διά τοΰ συστήματος 

τούτου έπήλθεν ή τόνωσις καί ή ταχεία στρατιωτική ένίσχυσις τής χώ

ρας έχ τών ίδίων εαυτής δυνάμεων καί τό έκ τούτων εύάρεστον αποτέ

λεσμα τής πλήρους απαλλαγής άπό τών λειψάνων τής Φραγκοκρατίας 

άνευ επικουριών έκ Βυζαντίου, έν φ ό'τε έπέδραμον οί Φράγκοι, οί Πε

λοποννήσιοι, ώς εϊδομεν, ήσαν ό'λως άμαχοι καί ήττήθησαν ευκόλως ύπο 

ολίγων σιδηρόφρακτων Ιπποτών Φράγκων καί διά τοΰτο εύρίσκομεν έν 

Πελοποννήσφ ονόματα χωρίων κατά γενικήν, δηλούσαν τον άρχαίον 

χωροδεσπότην, καθαρώς Βυζαντιακά, ώς τό πολύ ανήκοντα είς οίχους 

έχ τών ζησάντων ή δρασάντων μάλιστα έν τω δεσποτάτφ Πελοπον

νήσου. Τοιαύτα είναι: τά Παλούμπα, τοΰ Άρφαρά, τοΰ Μελιγαλά, τοΰ 

"Ισαρη, τοΰ Δούκα, τού Καβάσιλα, τού Πόθου, τοΰ Λεονταρη, Άσάνη, 

Γεμιστού κ. τ. λ. 

Ό ιστορικός μας κ. Σ. Λάμπρος έν τή δημοσιευθείση πραγματείίΐι 

του, ώς έρρήθη έν τω προλόγφ, είς τό σπαρτιατικόν Ήμερολόγιον τοΰ 

1909, έρωτα, διαπορών, διατί έν Λακεδαίμονι ευρίσκονται όλιγώτεραι 

ή άλλαχοΰ τής Πελοποννήσου βυζαντιακαί τοπωνυμίαι, έν φ ή Λακε

δαίμων υπήρξε τό κέντρον καί τό έργαστήριον τών έν Πελοποννήσφ Καν

τακουζηνών καί Παλαιολόγων, ύποπτεύει δέ μήπως έξηρέθησαν τοΰ 

συστήματος τών στρατιοτοπίων αί Λακωνικαι γαίαι, ένεκα τής άμεσου 

γειτονίας τοϋ Μυστρά, τής έν αύτφ αυλής, δυναμένης άπ' ευθείας νά 

μεριμνά περί τής συντάξεως τών δυνάμεων τών Λακώνων, άλλ' έν τέ

λει άγεται είς τό όρθότατον συμπέρασμα δτι ϊσως το φαινόμενον τοΰχο 

είναι τυχαίον προερχόμενον έχ τής ατέλειας τοΰ υπάρχοντος υλικού, 

διότι ήδη έκ τής συλλογής τών τοπωνυμιών αποδεικνύεται οτι ού μόνον 

όλιγώτεραι δέν είναι αί βυζαντιακαί τοπωνυμίαι χωρίων κατά γενικήν, 

άλλ' είναι καί πλείονες έν Λακεδαίμονι ή άλλαχοΰ τής Πεπλοοννήσου. 

Ούτως ίχομεν ονομασίας χωρίων έν τφ δήμφ Σπάρτης τοΰ Συκαράκη, 
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τοϋ Λέλε, τοΰ Κόζη, Γούναρη, Ιίαλούλου, Κατσαρού, Ριζά, Τσαούση, 

Καραβά (εκτεταμένη περιφέρεια), άλλ' ό'μως τοΰ Τσακάλαλη καί Μάρ-

μπαλη είναι τουρκικά. Έν δέ τω δήμφ Σελλασίας τοΰ Βουρλά (ούχι 

Βρουλιά). Κώμη δέ Βουρλά υπάρχει τών Χανίων τής Κρήτης, έτι δέ 

Βουρλά κώμη Άϊδινίου τής Μ. Ασίας (8). Τοΰ Κλαδά, Τσούνη, 

Άφησοΰ, τοΰ Πάρδαλη, τοΰ Ζαγάνου (9). 

Έν Γερόνθραις δέ τοΰ Γεράκη, τοϋ Β ρ ο ν τ α μ ά, τοϋ Κοσμά. 

Έν Φάριδι δέ τοϋ Καβουράκη, τοϋ Κάκαρη (εκτεταμένη περιφέρεια). 

Εν Κροκεαΐς δέ τοΰ Πυρή, τοΰ Λάγιου, τοϋ Ψηφή, τού Κουρτάκη (αί 

δύο τελευταίαι έκτεταμέναι περιφέρειαι). Έν δέ τοίς δήμοις Τρινάσου 

καί "Ελους τοϋ Τσάση, τοΰ Πρινίκου, Φιλήση, τοΰ Βλαχιώτου, τοΰ Βε-

ζάνη, τοϋ Λεΐμονα, (τοΰ Δουραλή καί Σεϊνταλή, τουρκικά). Καί έν τή 

έπαρχίοι Γυθείου, τοΰ Καρβελά, τοϋ Μαλεύρη, τοϋ Πηλάλα, τοϋ Σκου-

φομύτη, τοΰ Βαχοΰ, τοϋ Σκουτάρη. 

Η τοπωνυμία Τσαούση, τήν όποίαν δ κ. Λάμπρος έν τή ρηθείση 

πραγμ-ατεία του χαρακτηρίζει ώς τουρκικήν δικαίως, άφ' ού είναι γνο)-

στη ή σημασία τής τουρκικής λέξεως Τσαούσης—λοχίας, είναι μάλ

λον βυζαντιακή· διότι έ'χομεν γνωστούς τους Τσαουσίους Έλαδάδας 

τους αναφερομένους έ'ν τινι επιγραφή τοϋ 1341 έπί κινόνων τής μητρο

πόλεως Μυστρά καί έπί ετέρας έν μαρμ-άρφ έντετειχισμένη έν τω ναφ 

τοϋ Αγίου Βασιλείου κατά τήν θέσιν Μπέη, αριστερά τής έκ Γυθείου 

είς Σπάρτην άγούσης όδοϋ καί άλλον δέ Τσαούσιον Ίσαάκιον, εύρίσκομεν 

έν Γερακείφ, ώς κατωτέρω ρηθήσεται, καί προσέτι διότι σώζεται 

έν Άλαγωνία οικογένεια Τσαούση, καί ονομασία Έλαδά χάνι καί 

άλλη οικογένεια Τσαούση έν Δημητσάνη. Τό Κυπαρίσσιον δέν 

είναι νεοελληνικόν, ώς ύποπτεύει ό χ Λάμπρος, (ένθα ανωτέρω), άλλα 

είναι άρχαιότερον καί τοΰτο ώς καί τό κατωτέρω Άρκασά τής εφαρμο

γής τοΰ συστήματος τών Προνοιών, ό'περ ήρξατο έπί Μανουήλ Κατακου-

ζηνού περί τά 1348 μ. Χ., διότι αμφότερα αναφέρονται έν τφ Χρυσο

βούλλφ, τοΰ αύτοκράτορος Άνδρονίκου Παλαιολόγου τού Β'., δι' ου 

χορηγούνται προνόμια είς τους Μονεμβασιώτας έν έ'τει 1292, δτε έλέ

γετο Κυπαρισσία. Επίσης αναφέρεται καί είναι αρχαιότερα ή τοΰ 

Τιάραχος, καί ή τοΰ Ίέρακος δέ είναι αρχαιότερα, διότι έπί Βασιλείου 

τού Α' αύτοκράτορος κατά τό έ'τος 881 ό 'Τέραξ ώς καί ή Μονεμβα-

(8) "Ορα καΐ Λάμπρ. Βος σ. 560 κα'ι 584. 

.<9) Ζαγανός υπήρξε καΐ πασάς 'έξωιμότης, προαχθείς εις 'διοικητήν Θεσσαλίας ύπό 

Μωάμεθ Β'. "Ορο και Ίστορ. Φραγκ. Μίλλερ σελ. 164. 



566 
Η ΣΠΑΡΤΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 

σία καί τό "Ελος αναφέρονται ώς ναυτικοί σταθμοί, έφ' ών έ'θηκαν '^υ-

ράς φρουράς προς άπόκρουσιν τών έκ μέρους τών Σαρακηνών της^ ̂ '̂/' 

της πειρατικών επιθέσεων, ϊσως δέ είναι αρχαιότερα καί ή τοΰ Χα-

ρακος. 

Ή δέ κατά πληθυντικόν αριθμόν εκφορά Άρκασάδες ένιοτε γινετ-αι, 

διότι όλίγον ανωτέρω περί τά τετρακόσια μέτρα έγένετο νεώτερος συν

οικισμός καί οί δύο όνομ.άζονται έν συνδυασμφ Άρκασαδες, οι αλλο)ς 

λεγόμενοι άνω καί κάτω Άρκασάς. 

Ή κατάληξις α δ ε ς προς δήλωσιν συνοικισμού δέν εύχρηστεί 

έν Λακωνίςι, άλλ' έν Κερκύρίχ- ώς Λουκάδες, Βελονάδες, Καβαθάδες, 

καί έν Κεφαλληνία ή α τ α, οίοι Σβορονάτα, Κοντογουράτα, Βαλσα-

μάτα, καί δέν έ'χει σχέσιν προς ταϋτα ή Άρκασάδες, ώς ύποπτεύει δ 

κ. Λάμπρος, διότι έν Λακωνίςι εύχρηστεί έν μέν τή Μάνη μάλλον 

ή είς ά ν ι κ α, έν δέ ταϊς λοιπαίς έπαρχίαις μάλλον ή είς α ί ϊ κ α, 

άτινα αμφότερα σημ.αίνουσι τόπον ανήκοντα! είς πολλούς κτήτορας 

τής αυτής οικογενείας καί ίδίως συνοικισμούς έξ αυτών, λ. χ. τό Ζερ-

βάϊκα έγένετο έκ τοϋ Ζέρβας ή Ζερβός, πληθ. Ζερβαίοι καί τά ανήκοντα 

είς τους Ζερβαίους Ζερβάϊκα, δι' δ καί διά διφθόγγου α ι πρέπει νά 

γράφωνται. 'Ουτω καί Περγαντής, Περγανταίοι, Περγανταίϊκα, Δου-

καίϊκα, Κοκκοραίϊκα. Έ ν Μάνη δμως συνειθίζονται μάλλον Κορογώ-

νης, Κορογωνιάνοι, Κορογονιάνικα, Δουκιάνοι καί Δουκιάνικα, Σκυ-

φιάνικα. Ούτω καί ρωμ·(ιοΧ (ρωμαϊοι)' ρωμηάνοι καί ρωμηάνικα—τό

πος κατοικούμενος ύπό Ρωμαίων (χριστιανών Ελλήνων) κατ' αντί

θεσιν προς τους ύπό Τούρκων κατοικουμένους άμειγείς ή συμ

μείκτους (10). 

Περί τοΰ Βασσαρά καί δ κ. Φαίδων Κουκούλες έν τοίς Οίνουντια-

κοίς αύτοΰ 1908 καί δ κ. Αγησίλαος Σγουρίτσας (Βασσαράς, Βέρ-

ροια 1903) διαφόρους έκάτερος έξεζητημένας παραγωγάς έπενόησαν, 

άλλ' ουδεμία αμφιβολία πρέπει νά ύπαρξη ήδη δτι καί τοΰτο είναι Ονο

μα χωροδεσπότου κατά τήν έρμηνείαν τοΰ κ. Λάμπρου. Περίδέ τοΰ 

Βρονταμά λέγεται: δ Βρονταμάς καί τοΰ Βρονταμά, ούΒέποτε δέ ούδε

τέρως τό Βρονταμά, ώς πιθανολογεί δ κ. Λάμπρος (έ'νθα ανωτέρω). 

Καί μόνον ταΰτα άν ύποθέσωμεν ότι ύπάρχουσι καί δέν μένουσιν άλλα 

(10) Τά Σερβαίϊκα τής Καστανιάς τοΰ Δήμου Καστορείου προέρχονται ίκ τοΰ επιθέ

του 2έρ6ος, έχρημάτισε δέ καΐ υπουργός 2έρβος κατά τό 1875 ,μετά τά στηλιτικά έπΙ 

τής πρωθ-υπουργίας τοΰ αειμνήστου Χαρ. Τρικούπηι, καΐ Ιδέν ̂ χει ούδεμίαν σχέσιν προς 

τό έθνικόν ιέπίθετον 2έρ6ος, &ς τίνες είκοτολογοΰσιν. 
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πιθανώς αγνοούμενα, είναι αρκετά διά νά άποδείξωσιν δτι τό σύστημα 

τοΰ κ. Λάμπρου έφηρμόσθη καί έλετούργησε καί έν Λακεδαίμονι βε

βαίως.. Ούτω δέ συμπληροΰται σύμπλεγμα τοπωνυμιών χωροδεσποτών 

πέριξ τοϋ Μυστρά καί καθ' ό'λην τήν Λακεδαίμονα καί περαιτέρω ακό

μη. Βεβαίως δέν πρέπει νά ζητήσωμεν αρχηγούς στρατιοτοπίων ή 

στρατιωτοτοπίων έν Μονεμβασίοι καί έν γένει έν Έπιδαύρφ, όπου οί 

μεγάλοι οίκοι τών Δαιμονογιάννη, Μαμωνά καί Σοφιανού ήριζον περί 

πρωτείων προς τους δέσποτας Καντακουζηνούς καί Παλαιο

λόγους καί διά τοΰτο τόσον δδεσπότης Μανουήλ Καντακουζηνός δσον 

καί ό Θεόδωρος Α' Παλαιολόγος είσεδέχθησαν, ώς εϊδομεν, τους Αλ

βανούς, ϊνα δι' αυτών δυνηθώσι νά έπιβληθώσιν είς τους δυσπειθεϊς 

χαί άντ.ζήλους άρχοντας. Πολύ δέ μάλλον δέν πρέπει νά ζητήσωμεν 

είς τήν άγονον καί άνεξάρτητον σχεδόν Μάνην, τής οποίας οί αρχηγοί 

έξελέγοντο κατά πατροπαράδοτον πατριαρχικον σύστημα έκ τών ιθα

γενών ύπό τών Μανιατών καί βλέπομεν ό'τι έπί δεσπότου Θεοδώρου Β' 

εδέησε νά έ'λθη κατά τά έ'τη 1408 καί 1415 αυτός ό αυτοκράτωρ Μα

νουήλ Παλαιολόγος, ό'πως ανόρθωση τήν νόμιμον τών πραγμάτων τά

ξιν και ενίσχυση τό δεσποτάτον καί συντέλεση είς τήν εύκοσμίαν καί 

έκπολίτισιν τών κατοίκων τής Μάνης. 

"Εκαστος ήδη δύναται νά φαντασθή πόσοι άλλοι τιχολούθουν τους 

έκ Βυζαντίου χωροδεσπότας τούτους εϊτε ώς καλλιεργηταί, εϊτε ώς 

τεχνίται καί έμποροι καί βιομήχανοι καί υπάλληλοι καί ποίον ρεΰμα 

εποικήσεων έγεννήθη είς τήν ήβώσαν καί όργωσαν προς πρόοδον καί 

άκμήν ταύτην χώραν τοΰ βυζαντιακοΰ κράτους, τής οποίας ή λάμψις 

ηύξανε κατ' άντίστροφον λόγον τής παρακμής τοΰ Βυζαντίου κατά 

τους χρόνους τούτους. 

Άλλ' αί έκ Βυζαντίου εποικήσεις είς Λακεδαίμονα ίδίως εγένοντο 

άθρόαι μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, διότι ναί μέν οί 

πλείστοι τών επιφανών καί ιδίοις τών λογίων τού "Εθνους άπεδήμησαν 

είς Εύρώπην καί μετέδωκαν τάς Έπιστήμας καί τάς Τέχνας, γενόμε

νοι οί στυλοβάται τής αναγεννήσεως, άλλα πολλαί οίκογένειαι καί 

μάλιστα έκ τών επιφανών αί συνδεόμεναι προς τους δέσποτας Παλαιο

λόγους, φεύγοντες τό πΰρ καί τόν σίδηρον καί τήν άτίμωσιν τών Τούρ

κων κατέφυγον είς τήν ύπόφορον μέν, άλλ' αύτόνομον έτι Πελοπόν

νησον καί μάλιστα πλησίον τοΰ δεσπότου Θωμά. Ή Κουμουστά καί 

άρχαιότερον γραφομένη καί λεγομένη Κουμούστα τού δήμου Φάριδος 

καί οί είς άπόστασιν περίπου ώρας άπ' αυτής νοτιώτερον Γοράνοι κα

τφκήθησαν τότε ύπό προσφύγων Βυζαντίνων μέ πληθυσμόν εκ πεντα-
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κοσίων περίπου οικογενειών, ή Κουμουστά, ώς μαρτυρεί ή πληθυς τών 

βυζαντιακών οίκιών καί Ναών, ύπό όλιγωτέρων δέ οί Γοράνοι. 

Καί είς μέν τήν Κουμουστάν σώζονται οί Βυζαντιακοΰ ρυθμοΰ Να

οί τοΰ προφήτου Ήλιου, τού Αγίου Κωστντίνου καί τής Παναγίας. 

Καί τοΰ μέν προφήτου Ήλιου διατηρούνται μόνον αί άγιογραφίαι έπί 

τών τοίχων καί μία είκών τοΰ προφήτου έφθαρμένη, ϊσως αρχαιότερα 

τοϋ Ναοΰ, είς δέ τόν "Αγιον Κωνσταντϊνον σώζονται έπί μέν τοΰ τέμ

πλου άγιογραφίαι τοΰ Χρίστου, τής Παναγίας καί τοΰ Αγίου Κων

σταντίνου καί έπί τών τοίχων άλλαι άγιογραφίαι. Έπί δέ τοϋ μικρό

τερου ναού τής Παναγίας σώζονται άγιογραφίαι έν τω Τέμπλφ τού 

Χριστού καί τής Παναγίας καί τίνες έπί τών τοίχων. Ευτυχώς δέ δέν 

έχουσι φθαρή καί βεβηλωθή ύπό λογχών τουρκικών αί άγιογραφίαι όπως 

συμβαίνει είς όλους σχεδόν τους παλαιούς ναούς καί τοΰτο είναι μαρ

τύριον δτι δέν δήλθον εκείθεν Τούρκοι διά τήν όχυροτητα τής χώρας 

καί διά τό δυσπρόσιτον. Ετι δέ σώζονται τά ερείπια τού Αγίου Νικο

λάου καί τοΰ Αγίου Δημητρίου καί φαίνονται καλώς τά ϊχνη τοΰ Αγίου 

Παντελεήμονος, τοΰ Αγίου Ευστρατίου, τοΰ Αγίου Σπυρίδωνος καΧ 

τοΰ Αγίου Αθανασίου, ήτοι έν δλφ εννέα. Ευρίσκεται δέ καί είκών τής 

Παναγίας κατ' άπομίμησιν τοΰ Εύαγγελιστοΰ Λουκά πρό έννεακοσίων 

περίπου ετών κατεσκευασμένη, καθ' ήν άνέγνω έν αύτη έπιγραφήν ό 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θεόκλητος, δτε διετέλει αρχιεπίσκο

πος Μονεμβασίας καί Λακεδαίμονος μεταφερθείσα, ώς εικός, ύπό τών 

εποίκων έκ Κωνσταντινουπόλεως καί ήδη προς άσφάλειαν κατακειμέ-

νη έν τφ έν Ξηροκάμπφ ναφ τής Αγίας Τριάδος. 

Έ ν Γοράνοις δέ σώζονται τά ερείπια βυζαντιακών ναών καί ϊχνη 

αγιογραφιών τού 15ου αίώνος, ήτοι τών ευθύς μετά τήν άλωσιν τής 

Πόλεως χρόνων, ώς διέγνω δ διαπρεπής βυζαντιολόγος καθηγητής κ. 

Κ. Ζησίου, ό τών Αγίων Αποστόλων, δν ούτος έπεσκέψατο, ώς καί 

τόν είς άπόστασιν πεντακοσίων μέτρων παρακείμενον πύργον καί τό 

είς αυτόν άγον ύδραγωγείον έξ αποστάσεως χιλίων μέτρων περίπου, 

πάντα τών αυτών χρόνων. Ό πύργος δέ ούτος, ούτινος σώζονται ερεί

πια ύψους τεσσάρων περίπου μέτρων έ'χει πλάτος 7 μέτρων καί έπί τών 

τριών πλευρών ευρείας πύλας. Είς έπίκαιρον δέ θέσιν ευρισκόμενος έξη-

σφάλιζε πάσας τάς προς τήν εγγύς χαράδραν διόδους καί δή καί τήν 

είς αυτήν εϊσοΒον καί διαμονήν τού πληθυσμού κατά τάς έχθρικάς έπι

δρομάς. Επίσης δέ σώζονται καί ερείπια τοΰ ναοΰ Σωτήρος μετά βυ

ζαντιακών αγιογραφιών, διατηρουμένων όλίγον άνωθεν τών θεμελίων. 

Διασώζονται δέ καί τά ϊχνη μικρού Ναού τών Αγίων Θεοδώρων καί 



568—Α 

Ι 

•ϊβΛ 

1) ΕΊκών σαλπιγκτοΰ έξ ορειχάλκου. 2) Έ ξ ορειχάλκου αγαλμάτια 

έκ τοϋ Μενελαείου. 
(σελ. 124—125 καΐ 393—394) 
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έπι τής Αγίας Τραπέζης μικρά τετράγωνος πυραμιδοειδής στήλη 

ύψους 0,22 μ. καί πλάτ. 0,15 μ., εχ^ουσα έπι τών πλευρών τών τριών 

έγκεχαραγμένον σταυρόν χοσμούμενον πέριξ ύπό ποικίλων καί διαφόρων 

προς άλληλα άνθεμίων τέχνης καλής καί αρχαϊκής· Ταύτην δέ προς 

άσφάλειαν παρέλαβεν οί'κοι δ ιδιοκτήτης τοΰ ναοΰ Κ- Σ. Ρηγάκος. Εν

τός τών ερειπίων δέ τοΰ ναοΰ τούτου υπήρχε δρυς, ήτις πρό 45 ετών κο-

πεϊσα είχε διάμετρον 0,70 μ. Καί έκ τούτου τοΰ σταυροΰ και έκ τής 

ηλικίας τής δρυός συμπεραίνουσιν οί έπιχώριοι δτι ό ναός ούτος είναι 

ίσως προγενέστερος τής 15ης έκατονταετηρίδος. 

'Τπάρχουσν έτι έν Γοράνοις τά ερείπια μικρών Ναών, τής Πανα

γίας, τοϋ Προφήτου Ήλιου, δ'στις πρό όλιγων ετών άνεκαινισθη, τοΰ 

Αγίου Ιωάννου, τοϋ Αγίου Δημητρίου, τής Αγίας Βαρβάρας καί 

μικρά έξωκκλήσια, τοϋ Αγίου Αθανασίου, τής Αγίας Μαρίνης, Α

γίας Παρασκευής. Ά λ λ α δέν δύναταί τις νά συμπεράνη άν είναι αρ

χαίοι ώς καί οί πρώτοι ή μ.εταγενέστεροι, μή σωζόμενων αγιογραφιών. 

Ή σμικρότης όμως αυτών μαρτυρεί δτι ίδρύθησαν κατά τους χρόνους 

τής σκληροτέρας δουλείας. 

Τότε βεβαίως ίδρύθησαν καί αί δύο Μοναί έν Γόλα τής Ζωοδόχου 

πηγής ή Χρυσοπηγής καί έν Ζερμπίτση έπ' ονόματι τής «ύπερευλογη-

μένης ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας», ώς 

αναγράφει ή σφζομένη ύπερ τήν θύραν τοΰ νάρθτικος καί είς τό έσωτερι

κόν τοΰ Ναοϋ σωζόμενη επιγραφή. Ό Ναός δέ ούτος χατά τήν ρηθεί-

σαν έπιγραφήν άνηγέρθη τό έ'τος 1639 «δι' έξόδο̂ ν τοϋ εντιμότατου 

καί μεγαλοπρεπέστατου άρχοντος Κυρίου Κυρίου Κύρ Εμμανουήλ τοΰ 

όντος έν Κωνσταντινουπόλει είς ψυχικήν αύτοΰ σωτηρίαν», αλλά πάν

τως άνιδρύθη, ώς μαρτυροϋσι καί τά σφζόμενα θεμέλια, έπί παλαιοτέ

ρου μικρότερου ναού-

Επίσης δ τής Γόλας ναός άνεκαινίσ'θη κατά τό έ'τος 1632, ώς ή 

κατωτέρω επιγραφή μαρτυρεί έπί τής εσωτερικής προσοψεο^ς τής θύ

ρας αύτοΰ: «Άνηγέρθη έκ βάθρων γής καί άνιστορήθη δ θείος καί πάν-

σεπτος ούτος ναός τής ύπερ ευλογημένης δεσποίνης ημών θεοτόχου 

τής επονομαζόμενης Χρυσοπηγής έν τή τοποθεσία Γόλας διά κόπου 

πολλού και εξόδου καί συνδρομής τίνων φιλοχρίστων, ών τά ονόματα 

ενταύθα ού γράφω, άλλ' δ γράφων αυτά θεός, ό ερευνών καρδίας έν 

βίβλφ ζωής καί καταξίωση αυτούς είς τήν βασιλείαν αύτοϋ τήν αί-

ώνιον». 

Έ ν έτει 1632 μηνί 'Οκτωβρίφ 5 Ίνδικτιώνος 15ου. Χείρ Δημ. 

Κακαβά». 
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Βραδύτερον δε εν έ'τει 1673 προσετέθη και νάρθηξ εις τον κυρίως 

ναον κατά την σωζομένην μη άκεραίαν έπιγραφήν έπι της εσωτερικής 

προσόψεως της θύρας τοΰ Νάρθηκος: « Ίερο[ΛνήίΑων υστέρα 

ϊστορήΟη παρά τοϋ. . έν άρχουσιν κυρίου Νικολάου τοΰ 'Αναγνώ-

στου το έπίκλην Σαράντη εις άφεσιν των αμαρτιών (ώιο^ και των γο

νέων αύτοΰ εις μνημόσυνον αίώνιον έν τη βασιλείςι των ουρανών άμην. 

"Ετος Ζ Ρ Π Α — 7 1 8 1 άπο κτίσεως κόσμου, άπο Χριστού Α Χ Ό Γ — 

1673 Ίνδικτιώνος 2ου 8βρίου 11». ^ 

"Οτι δε αμφότεροι οί ναοί άνεκαινίσθησαν έπι μικρότερων παλαιο

τέρων αποδεικνύεται εκ τοΰ Ναοΰ της Μονής Κούμαρη οΧι-^ον άπεγοΰ-

σης τής Παλαιοπαναγιάς τοΰ Δήμου Φάριδος, τής επονομαζόμενης-

Έλεούσης. Αυτή έν φ αναφέρεται εις το ρηθέν Χρυσόβουλλον τοΰ αύ-

τοκράτορος Ανδρόνικου Παλαιολόγου τοΰ έτους 1292 «άπο δε ταύ

της τής σεβασμίας Μονής (τοϋ αγίου Γεωργίου τοΰ λυκοβούνου) διέρ

χεται διά τοΰ πεδίου και κατάγεται εις την απέναντι 'θείαν Μονήν τής 

υπεραγίας θεοτόν-ου την εις όνομα τιμωμένην και αυτήν τής έλεούσης 

ουσαν πλησίον τής κώμης τοΰ Άρκασά (11). 

Άλλ' όμως κατά την έν τφ Ν α φ σωζομένην έπιγραφήν άνηγέρθη 

ουΊ:οζ τφ έτει 1602 «άνηγέρθη έκ βάθρων και άνιστορήθη ό θείος και 

πάνσεπτος Ναός τής θεο':ό-Αοιι τής επονομ.αζομί'^Τις Έλεούσης Κού

μαρη, το έργον έν γράμμασιν ου λέγων. Θεός γάρ ειδεν, ό ερευνών καρ

δίας από κτίσεως κόσμου 7,110, άπο δε τής ένσάρκου οικονομίας 1602 

Ίνδικτιώνος 15ου 11». Έ κ τούιου δε γίνεται καταφανές οτι το άνη

γέρθη έκ βάθρων σημαίνει μεν οτι οΚος έκ νέου άνηγέρθη, άλλ' ούχι και 

κατά πρώτον, διότι προϋπήρχε μικρότερος ώς και ή Μονή. Προσέτι δε 

γίνεται δήλον οτι ή μεν Μονή Κούμαρη είναι αρχαιότερα των Μονών 

Γόλας και Ζερμπίτσης, αί'τινες αν υπήρχον κατά το έ'τος 1292, πάν

τως θά άνεφέροντο εις το ρηθέν χρυσόβουλλον, δι' ου τά προνόμια τοΰ 

Μητροπολίτου Μονεμβασίας έξετείνοντο μέχρι τής Μονής Κούμαρη, 

αίγον βορειανατολικώς κειμένης τής Γόλας και Ζερμπίτσης. Επομέ

νως και ότι και οί τρεις ναοί κατά τους αυτούς χρόνους άνεκαινίσθη

σαν και υπό τοΰ αύτοΰ ζωγράφου Δ, Κακαβά άνιστορήθησαν δπως και 

οί άλλοι ναοί έν Αακεδαίμονι. Φαίνεται δε οτι κατά την 17ην εκατον

ταετηρίδα μετά πολυετή και πολΰμογβον ̂ ουΚε'κχ,·^ άπο τής αλώσεως 

αί χριστιανικοί κοινότητες άνέπνευσαν υπό την προστασίαν τοΰ Πα-

(11) Το έν ττί ΈΰΛ'ΐπχί Βι'6λί(ν&ή«Ή πρωΐότυπον τοϋ χρυσοβούλλου τούτου φέρει άρι-θ. 

1462, το δε έν τίί Χριστιανική Έταιρείς: αρ. 80 (3670). 
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τριαρχείου και εξεδήλωσαν τά φιλόθρησκα αισθήματα των δι' ανεγέρ

σεως μεγαλοπρεπέστερων ναών. 

Μετά των εποίκων, έν οις, ώς θά ΐδωμεν, καταλέγονται και έκ τών 

πλείστων επιφανέστατων οικογενειών τοΰ Βυζαντίου, παρηκολούθησαν 

και πολλοί μονάχοι τών περί την Κωνσταντινούπολιν Μονών, οϊτινες 

συμμερισθέντες την τύχην τών φυγάδων έκ Κωνσταντινουπόλεως, δέν 

ήτο δυνατόν να λησμονήσωσι τον εϊωθότα προσφιλή μοναχικόν βίον αυ

τών καί έσπευσαν νά ίδρύσωσι τάς Μονάς· Γνωρίζομεν δέ τήν ροπην 

τών Βυζαντίνων εις τον μοναχικόν βίον, εις τον όποϊον κατέφευγον πλεί

στοι επιφανείς άνδρες καί γυναίκες καί αυτοί οι αυτοκράτορες εϊτε έκόν-

τες εϊτε και άκοντες πλειστάκις. Καί ήτο εΰ'Κολον νά παρασχεθώσι τά 

μέσα προς ί'δρυσιν Μονών, μικρών κατ' αρχάς. 'Έχομεν δέ παράδειγμα 

τον ανωτέρω Κύριον Εμμανουήλ τον κατοικοϋντα έν Κωνσταντινου-

πόλει καί άνεγείραντα τον ναόν Ζερμπίτσης. Γνωρίζομεν δέ οτι ή Μονή 

αίίτη είχεν έν Κωνσταντινουπόλει οικήματα και έλάμβανεν ενοίκια, 

μέχρις ου, ούχΙ προ ηοΚ7.οΰ, γενομένης πυρκαιας τίνος, άπετεφρώθησαν 

καί κατελήφθησαν τά οικόπεδα ύπό τών Τούρκων, άποξενωθείσης τής 

Μονής. 

Διασώζεται έτι έν Ζερμπίτσγ] Εύαγγέλιον τοΰ 11ου αιώνος, όπερ 

ΐ'σως μετεφέρθη ύπό μονάχου τίνος έ'κ τίνος τών έν Κωνσταντινουπόλει 

.Μονών, εξ ής καί αυτός. Άμφότεραι δέ αί Μοναί αύται άπέχουσιν εξ 

ίσου έ'κ τε Γοράνων καί Κουμουστάς. 

Καί έν Κουμουστί^ καί έν Γοράνοις καί έν Μυστρα καί έν Μονεμ-

βασίί^ καί άλλαχοΰ οί ναοί καί αί Μοναί εΚα&οΊ τά ονόματα γνωστών 

έν Βυζαντίφ ναών καί Μονών, οί'τινες Ιδρύοντο ύπό τών αποίκων κατ' 

άπομίμησιν τών έν Βυζαντίω καί προς άνάμνησιν τής Μητροπόλεως 

καί έκ σεβασμού προς τους αγίους, ους δι' ο\θΊ'^τ(πο'ζε λόγον ιδιαζόντως 

έλάτρευον καί τάς εικόνας μεθ' εαυτών έ'φερον. Έ ν Γοράνοις δέ ό ναός 

τών Αγίων Αποστόλων έκτίσθη ύπό τών εποίκων προς άνάμνησιν 

τοϋ έν Βυζαντίφ, ό'στις ήτο ό δεύτερος μετά τόν τής Αγίας Σοφίας 

κατά τε το μέγεθος καί τήν (Αεγαλοπρέπειαν. Φαίνεται δέ αληθής ή 

παράδοσις οτι "ΠοΧΚοΧ τών εποίκων τής Κουμουστάς καί Γοράνο^ν 

ήσκουν καί ένταϋθα τάς βιομηχανικάς καί έμπορικάς εργασίας, ά4 

ήσκουν καί έν τή Πόλει καί προ πάντων τήν βιομηχανίαν τής μετάξης 

καί τήν κατεργασίαν αυτής εις διάφορα εί'δη, γαϊτάνια, γ.ο\}.&[α. καί 

ΓχΧΚοί, εξ ου καί ώνομάζοντο οΐ Κουμουστώναι, Γιατανάδες καί Καζα-

και. Ωσαύτως δέ υπήρχον καί πολλά σιδηρουργεία καί οί παλαιότεροι 

έκ παραδόσεως έγνώριζον έ'τι ταϋτα τά εϊδη μετέφερον εις Κωνσταν-
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τινούπολιν, οπόθεν παρελάμβανον άλλο. Καί ταΰτα είναι φυσικωτατον 

νά συνέβαινον, διότι οί άποικοι μετά τήν ύφεσιν τών διωγμών δέν ήτο 

δυνατόν νά λησμονήσωσιν ούτε τήν πατρίδα των καί τους έκεΐ συγγε

νείς, ουδέ τάς άλλας αυτών σχέσεις καί επικοινωνούν διαφοροτρόπο̂ ς. 

Αί έπιφανέσταται τών οικογενειών τοϋ Βυζαντίου, έξ ών αί τέσ

σαρες Κομνηνός, Δούκας, Λάσκαρης, Παλαιολόγος (σώζεται έν Κου-

μαστ^ ετι τοπωνυμία «στοϋ Παλαιολόγου τά περιβόλια») έδωκαν 

είς τό "Εθνος αυτοκράτορας καί άντιβασιλείς, ναυάρχους, στρατηγούς 

καί πολλούς άλλους έξοχους άνδρας, διασώζονται πολυπληθέσταται. 

Επίσης αί Φρατζής, Καμύτζης, Σολωμός, Ψύλλας, Ρήγας, Φεγγα-

ράς, έ'ν τε Γοράνοις καί Κουμουστά. Άλλα καί αί οίκογένειαι τής Κοΰ-

μουστάς Πύλιας, Μανδραπύλιας, Ήμεροπούλης, Σομής, Καρκαμπά-' 

σης, Κουντούρης, Μανίκας, καί τών Γοράνων Καλκάνης, Κοκκορός, 

Ντάνος, Μπουκουμένος, Διαμαντάκος, Πλαγιάννης, Σφάλαγγας καί δ

λαι αί άλλαι φαίνεται ό'τι είναι τής αυτής προελεύσεως, διότι εύρί

σκομεν συνυπάρχουσας ταύτας μετά τών προηγουμένων γνωστών βυ

ζαντιακών καί άλλαχοΰ πολλαχοϋ-

Ύπάρχουσιν έν Γοράνοις τοπωνυμίαι κτημάτων, ών οί κύριοι δέν 

ύπάρχουσι σήμερον καί πιθανώτατον είναι ό'τι καί έκ τούτων πολλαί, 

άν μή πάσαι, ήσαν έκ τών Βυζαντίνων επίσης. Λ. χ. Βουρνάζου, Μπά-

κου, Ντούρου, Μονόκολου, Μεμησάκου, Λινάκα, Κατσούλη, έτι δέ 

Μπούνου, Μοιρίλα, Γενάρη, Καπέντη, Μπρινιά, Τσαπάρου, Σερέτη, 

Μέρη, Κούρτη Ροχάστη, Κουρούπη, Καβαθά, Μπαλή, Καπαρδή, Κα-

ράβελη, Δηλαβέρη, Κασέλη, Τσουκαλά, Κορογώνη, Μύτικα, Νάκου, 

Ζαχάρη, Διπλάρη. Επίσης είς τό ό'ριον Κουμουστάς ύπάρχουσι τοπω

νυμίαι προϋπαρξάντων κυρίων, Πινέρη, Άριχαρά, Κόμματα, Πονήρη, 

Χωλού, Μπρισιάνου, Μοργατιάνου, Άγραπιδάκη, Στόλου, Σουλινάρη, 

Ταράϊλά. Άλλα πόσαι οίκογένειαι βυζαντιακαί κατοικήσασαι έν Γο-

ράνοις καί Κουμουσκά καί άλλαχοΰ τής Λακωνίας μένουσιν άγνωστοι 

είτε διότι δέν μνημονεύονται έν τή ίστορία εϊτε διότι κρύπτονται ύπό τά 

επίθετα έκ τοϋ πατρός, λ. χ. Παναγάκος, Δημητράκος, εί'τε έκ τού 

επαγγέλματος, λ. χ. Βαγενάς Τσαγγάρης, εϊτε έκ τού χωρίου Γορανί-

της, Κουμουστιώτης, εϊτε έξ ελαττώματος. Κουφός, Κεφάλας, Κο

λοβός, Βραχνός, είτε έκ φυτών καί ζώων, Καστανής, Βλήτας, Περδί-

κης. Κάβουρας, Λαγός, Τσίχλης, εϊτε έξ αγγείου, Λαΐνης, Ροής, εϊτε 

έκ χρώματος Ξανθός, Μαύρος, Λιάρος, Ψαρρής, Γρίβας, εί'τε έξ άλ

λων τρόπων παραγωγής; 

Είς τον δήμον Οίνοΰντος, δπου καί οί χωροδεσπόται, Βασσαράς, 
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Τσούνης, Άφησός, διασώζονται βυζαντιακαί οίκογένειαι Σκλήρη, Δα

μάσκου, Κολύβα, Κομνηνοΰ, Τσούνη, ϊσως δέ καί Δημαρά, Καπερώνη, 

Μπούνου, Βελησάρη καί ή έκ Μονεμβασίας Μαμωνά. 

Είς τόν δήμον Σελλασίας, δπου καί οί χωροδεσπόται Βρουλά καΐ 

Κλαδά, αί Κολύβα, Σκαρλάτου, είς δέ τόν δήμον Σπάρτης αί τών 

Μάντζαρη, Φωκά, Λάσκαρη, Παλαιολόγου, Δούκα, Ρήγα, Μανδρα-

πύλια, Μπουκουμένου. Είς δέ τάς θεράπνας, Λάσκαρη, Σγουρού, Πα

λαιολόγου. Είς δέ τόν τής Μελιτίνης, αί τών Μοιρίλα, Μανίκα, Πα

λαιολόγου, Δούκα, Κοκκορού, αΐ καί έν Γοράνοις. Είς δέ τόν τοΰ Κα

στορείου, αί τών Δούκα, Διπλάρη, Μέρη, Κουρούπη (αΐ καί έν Γορά-

νοις). Είς δέ τόν τών Γερονθρών, έ'νθα καί οί χωροδεσπόται Γεράκης, 

Βρονταμάς, Κοσμάς, αί τών Νάκου, Μάδη, Πασχάλη, Ρεντάκη, Μα

νίκα, Βουρνάζου. 

Ό δέ αείμνηστος Παπανικολάου, πρώην Δήμαρχος, μέ έβεβαίωσεν 

εγγράφως, ό'τι ευρέθησαν έν έπιγραφαίς βυζαντιακών χρόνων τά εξής 

επίθετα οικογενειών: Κοντολέος, Μεγγοΰλος, Ρεντάκης Λογοθέτης ό 

δυνατός, Άγιλωνοίκιος, Ρεντάκης ό περιοδευτής, Βούστιχας, Τσαού-

σιος, Ίσαάκιος, Κουφός, Παξηνός, Τσουκαλάς, Κανάκης, Μάδης, 

Πασχάλης, ών αί τελευταίαι δύο καί οί Ρεντάκη ύπάρχουσιν εισέτι· 

Ευρίσκονται δέ αί τοπωνυμίαι, ϊσως βυζαντιακαί, Βελωτού, Ζοργιά-

νου, Δελακού, Λάζη, Λύβέρη, Μπαγκλαρά, Μωρέχτη, Σκιαδά, Δίγκα, 

Ρούκα, Κοπανίτη, Ζορμπάνου. 

Έ κ τών ανωτέρω επιθέτων τά πλείστα είναι γνωστά βυζαντιακά, 

έκ τών άλλων δέ τά μ.έν άπαντώντα μετά γνωστών βυζαντιακών καί 

είς διαφόρους δήμους, είναι πιθανώτατον νά είναι τής αυτής προελεύ

σεως. Περί δέ τών λοιπών καί άλλων, ά έ'χομεν συλλέξει, παρέχονται 

υπόνοιαι πολλαί δεόμεναι έρεύνης. 

Ή. Κουμουστά κειμένη μεταξύ απρόσιτων καί άπτοτόμων άπορ

ρώγων τού Ταϋγέτου καί είς τήν βόρειον κλιτύν μεγάλης καί βαθείας 

χαράδρας, ήν διαρρέει δ ποταμός Ρασίνα, έχουσα δέ δύο μόνον έκ με

σημβρίας καί ανατολών προσβάσεις, εκρίθη ώς ασφαλές καταφύγιον 

είς τάς ευγενείς έκείνας τοΰ Βυζαντίου οικογενείας, αιτινες ύπό τό 

κράτος τού τρόμου, δν έδοκίμασαν κατά τήν άλωσιν τής Πόλεως, άπο-

λέσασαι περιουσίας, ίδούσαι γονείς καί άνδρας φονευομένους καί σφα-

ζομένους, παϊδας δέ καί γυναίκας άπαγομένας είς τήν άτίμωσιν καί 

έστερημένας παντός αγαθού, πεινώσαι καί γυμνητεύουσαι, εξέλεξαν τά 

άγρια εκείνα μέρη καί τάς χαράδρας καί φάραγγας τού Ταϋγέτου, 

ξύοντες δέ τους βράχους καί τά τυχόν οροπέδια έκαλλιέργουν ί'να άπο-
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ζώσι μή δυνάμενοι νά ασκήσουν εμπορικά καί βιομηχανικά επαγγέλμα

τα, ώς εϊδομεν ανωτέρω ό'τι έ'πραττον οί πλείστοι. Ωσαύτως καί οί Γο

ράνοι όρεινόν καί όχυρόν χωρίον, είς έπίκαιρον τοϋ όποιου θεσιν έκτισαν 

ώς προερρήθη καί πύργον, ϊνα δι' αύτοΰ ευκολύνεται ή άπομακρυνσις 

καί σωτηρία είς απρόσιτα τοϋ Ταϋγέτου καταφύγια, έξελέχθη ύπό 

τών τρομοκρατουμένων αποίκων έκ τοϋ αύτοϋ αισθήματος τής σωτη

ρίας διά τής εγγύς χαράδρας, ήν διαρρέει δ ποταμός Γερακάρης, δστις 

ώνομάσθη ούτω διότι κατά τους Βυζαντιακούς χρόνους ηγεμόνες καί 

πλούσιοι ασχολούμενοι περί τό κυνήγιον πλην άλλων μετεχειρίζοντο 

ώς κυνηγετικά Οργανα καί τους Ίέρακας, τους οποίους έχ μικράς ηλι

κίας παραδίδοντες είς ιδικούς ανθρώπους ήσκουν είς τό νά συλλαμβά-

νωσι τό θήραμα καί φέρωσιν αυτό είς τόν κυνηγόν άβλαβες. Έκάλουν 

δέ τους μέν τόπους, ένθα οί ίέρακες άνετρέφοντο Γερακαρεία, τους δέ 

ανατρέφοντας Γερακαρίους. Καί ούτος δέ ό Γερακάρης ποταμός τών 

Γοράνων ώς καί ό παρά τήν Βαμβακού ομώνυμος του Γερακάρης, διότι 

έν αύτοίς ύπήρχεν άφθονον κυνήγιον είς τους ίέρακας, καθ' Οσον εκατέ

ρωθεν τοΰ ρεύματος αυτών ύπήρχον δάση πυκνότατα παρέχοντα πλού

σιον θηραμάτων λαγωών, περδίκων καί άλλων κυνήγιον, έ'λαβον τό 

όνομα Γερακάρης δπως-καί δ ασκών τους ίέρακας ώνομάσθη Γερακά

ρης. Γερακαρειό δέ ονομάζεται τοποθεσία έν Βαμβακού, ό'που τά παρά 

τόν ρύακα Γερακάρην κηπάρια. "Ετι δέ καί έν. Ζακύνθφ, δπως ϊσως καί 

άλλαχοΰ υπάρχει τοποθεσία Γερακαρείον (12). 

"Οταν δέ κατά τό 1460 μετά επτά περίπου έ'τη άπό τής αλώσεως 

της Κωνσταντινουπόλεως, δ Μωάμεθ Β' έκυρίευσε καί τήν Πελοπόν

νησον καί καταστρέψας τά πάντα άπήλθεν άπάγων αιχμαλώτους τόν 

δεσπότην Δημήτριον καί τους λογάΒας καί ευτυχείς πάσης Αχαΐας, 

Λακεδαιμόνιας καί τών λοιπών επαρχιών ώς καί πανοικεί δισχιλίας οι

κογενείας καί πλήθος παίδων έξισλαμισθέντων καί γενομένων Γενιτσά

ρων (13) τότε ϊσως δέ καί πρότερον κατά τά διαρρεύσαντα επτά άπό 

τής αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως έ'τη καταληφθέντα ύπό τρόμ.ου 

προς αποφυγήν τοϋ ολέθρου μέλη τών οικογενειών τών έποικησάντοιν 

έν Κουμουστά καί έν Γοράνοις καί άλλαχοΰ ϊσως τής Λακωνίας μετώ

κησαν έντεΰθεν είς τήν Ένετοκρατουμένην Έπτάνησον καί διά τοΰτο 

βλέπομεν έν Έπτανήσφ σφζομένας τάς αύτάς οικογενείας Κομνηνός, 

(12) "Ορα καΐ Κουκουλέ ΟΙνουντιακά σ. ια'. 

(13) Χαλκ. σελ. 480 καΐ Μΐ;χ. Δούκας σ. 840. 
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Δούκας, Λάσκαρις, Καμίτσης, Σολωμός, Φωκάς, Καλκάνης, ϊσως καί 

άλλας πολλάς. Τάς τρεϊς δέ πρώτας έπιφανεστάτας οικογενείας, συν-

δεδεμένας δέ προς άλλήλας δι' έπιγαμιών καί συγγενειών, βλέπομεν 

συνυπάρχουσας καί ένταϋθα καί έν Μάνη καί έν Έπτανήσφ καί έν Με-

λενοίκφ καί άλλαχοΰ, ό'που καί τά τρία επίθετα Κομνηνός, Δούκας, 

Λάσκαρις διασώζονται συνυπάρχοντα. 

Έ ν τή εξιστορήσει τούτων διαβλέπει τις ζωηράν τήν εικόνα τών τυ

χών τών ελληνικών οικογενειών, δταν δ τουρκικός λαίλαψ διεσκόρπι-

σεν αύτάς είς τά διάφορα σημεία τοΰ ορίζοντος· διότι άλλαι μέν έξη

φανίσθησαν, άλλων δέ μετεβλήθησαν τά ονόματα. "Ολαι δέ έκπε-

σοϋσαι έκ τής αρχοντικής τάξεως έξελαϊκεύθησαν καί έξεχυδαΐσθησαν 

άπολέσασαι πάσαν συνείδησιν τής καταγωγής των. 

Έ κ τών άνο^τέρω άριδήλως απεδείχθησαν μεγάλαι αί έκ Βυζαντί

ου είς τήν Λακωνίαν εποικήσεις καί μεγίστη ή έντεΰθεν έπίδρασις αυ

τών έπί τους ιθαγενείς μέχρι τής καθυποτάξεως τής Πελοποννήσου 

ύπό τών Τούρκων καί προσέτι απεδείχθη οτι ή Λακωνία και δ Μυστράς 

ύπτιρξαν τό έργαστήριον έ'νθα έσφυρηλατήθη ή πολιτική καί στρατιο^τι-

κή άναβίωσις τοϋ Έλληνισμοΰ, διά τής μαχίμου ανατροφής τών κα

τοίκων, ότι δέ ή Λακωνία καί είδικώτερον ή Λακεδαίμων έκτοτε καί 

έ'τι καί νΰν κατοικείται χατά μέγα μέρος ύπό Βυζαντίνων αποίκων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'. 

Βυζαντιακαί άρχαεότητες τοΰ ΛΙυβτρα 

Ό Μυστράς μετά τήν Κωνσταντινούπολιν καί τό "Αγιον Ορος 

υπερέχει πασών τών έν τή Ευρώπη ελληνικών πόλεων διά τό πλήθος 

καί τό κάλλος τών έν αύτώ χριστιανικών μνημείων περιλαμβάνων είς 

τους πολλούς καί σχετικώς καλώς διατηρούμενους ναούς έ'ξοχα δείγ

ματα τής αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής, γλυπτικής καί διακοσμητικής 

τέχνης. Αί εικόνες δέ είναι άξιαι λόγου διά τήν ίστορίαν τής ζωγραφιάς 

καί τά κοσμήματα τών ναών είναι άξια σπουδύς. Επίσης αξία μεγί

στης μελέτης είναι καί ή αρχιτεκτονική τών ναών τού Μυστρά, τών 

οποίων οί κάλλιστοι είναι οί εξής: 

'Άγεος Αημήτρεος (Λβ^ιτρόηολίς) 

Ό ναός ούτος έκτίσθη άπό τοϋ 13ο2 έως τοϋ 1312' δτε συνετελέ

σθη ύπό Νικηφόρου Άρχιερέως Γορτύνης τής Κρήτης, όστις διά τήν 

τών Ενετών έν τή νή:φ έπικράτειαν κατέστη ύπό τής Ιεράς Συνό-
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δου πρόεδρος Λακεδαιμόνιας καί έλθών διώκησε τήν Μητρόπολιν Λα

κεδαιμόνιας καί ίδρυσε καί τόν ναόν τούτον ώς εμφαίνεται έκ τής σφ

ζομένης επιγραφής έπί τοϋ πρώτου στύλου δεξιά τφ είσερχομενφ είς 

τόν ναόν έχούσης ώδε: 

« Έ γ ώ δ ταπεινός μητροπολίτης Κρήτης καί πρόεδρος Λακεδαι

μόνιας Νικηφόρος ώκοδόμησα τόνδε τόν ναόν είς δόξαν θεοΰ καί τοΰ 

Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Ανήγειρα δέ καί έκ βάθρων αυ

τών μυλωνάς είς τήν Μαγοΰλαν καί έφύτευσα καί έλαίας καί περιβό-

λιον έν αύτη. Καί είς τήν Λεύκην αμπελώνας έμφυτευτικώς, ήγόρασα 

δέ καί τά σύνεγγυς τής Εκκλησίας σπίτια τού χαρτοφύλακος Ευγε

νίου. Ό ούν είς έ'πειτα βουληθείς άπό τούτων έπιδοΰναί τινι λόγφ κλη-

ρικάτου ή άνακαμωτικώς ή άλλφ τρόπφ τινι άποσπάσαι τάς εκκλησί

ας, ϊνα έ'χοι τάς αράς τών Τ Ι Η θεοφόρων πατέρων έν Νικαία καί έμοΰ 

τοΰ αμαρτωλού· 'Έτους στωα' Νεμήσεως 1». "Ητοι 1312 μ. Χ. 

Καί ετέρα δέ έπί τοΰ προς νότον τοίχου τοΰ ναοΰ δεξιά τω είσερ

χομενφ είς τόν περίβολον είναι έντετειχισμένη επιγραφή είς τριμέτρους 

Ιαμβικούς έχουσα ούτως: 

«Τόν θείον οίχον τόνδε καινουργεί πόθφ 

Κρήτης πρόεδρος ευτελής νικηφόρος 

έ'χων άδελφόν Ααρών συνεργτάην 

σκηπτοκρατούντος Λύσόνων Άνδρονίκου 

Παλαιολόγου σύν Μιχαήλ υίεί. 

Οί παριόντες τοιγαροΰν τούτοις λύσιν 

Εύξασθε πολλών πταισμάτο^ν πολύπλοκων 

σύν τοίς προβάτοις δεξιοίς στήναι τότε, 

ότε κρινεί σύμπασαν ό κριτής κτίσιν 

"Ετει στωι' 1392 μ. Χ » . 

Έπί δέ τοϋ μαρμάρινου υπερθύρου τής προς δυσμάς κυρίας εισόδου είς 

τόν ναόν είναι κεχαραγμένοι είς μίαν σειράν δύο δακτυλικοί στίχοι ώς 

εξής: 

Τόνδε δόμον πόδεσι φίλος έμβεβαώς άγανοίσι 

Μνώεο Νικηφόροιο δομήτορος Άρχερήος. 

Εισερχόμενοι δέ είς τόν ναόν διά τής είρημένης θύρας άναγιγνώ-

σκομεν έπί τοϋ τόξου τοϋ ύπερ τόν κεντρικόν μύακα διά μεγάλων γραμ

μάτων τά συνήθη έν τοίς χριστιανικοίς ναοίς ρήματα: «Τό στερέωμα 

τών έπί Σοι πεποιθότων στερέωσον, Κύριε, τήν έκκλησίαν, ήν έκτήσω 

τω τιμίφ Σου αιματι». 
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Κ α τ αντίκρυ δέ τοϋ Ίεροΰ άδυτου έπί τής βάσεως τοΰ στηθαίου 

τής γυναικωνίτιδος διά μεγάλων ανάγλυφων γραμμάτων ευρίσκεται 

ή εξής επιγραφή: 

« Ό κτήτωρ μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας Ματθαίος». Ό Ματθαί

ος ούτος φαίνεται ότι είναι ό διάδοχος τοΰ Νικηφόρου, ονομάζεται δέ 

κτητωρ τοΰ ναοϋ, διότι ϊσως ή μητρόπολις δέν ήδυνήθη νά άποδώση 

τα οια τον ναον άναλώματα, τά όποϊα ούτος έξ ίδίων κατέβαλε πιθα

νώς. Τοΰτον δέ διεδέχθη ό Γρηγόριος μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας 

ύπέρτιμος «συνεδριαζόντων . . ίερωτάτων αρχιερέων . τοΰ Λα

κεδαιμόνιας καί ύπερτίμου Γρηγορίου» (14). 

Τοΰτον τόν Γρηγόριον διεδέχθη δ μητροπολίτης Σουγδαίας, πρόε-

ορος Λακεδαιμόνιας Λουκάς, ώς εμφαίνεται έξ επιγραφής κεχαραγ-

μενης έπι τοΰ τρίτου στύλου αριστερά τω είσερχομενφ αντικρύ τής 

-ρός βορράν θύρας έκ στίχων 26, έ'χουσαν έν αρχή ούτως: « Έ γ ώ δ 

ταπεινός μητροπολίτης Σουγδαίας, πρόεδρος Λακεδαιμ.ονίας Λουκάς, 

καταλαβών έξ ορισμού τού κρατίστου καί αγίου μου αύτοχράτορος καί τής 

θείας καί ίεράς Συνόδου έπί τφ προεδρεύειν τήν άγιωτάτην μητρόπολιν 

•Υακεδαιμονίας κτλ. "Ετους στωλη' Νεμήσεως ΙΓ. "Ητοι 1330 μ. Χ.» 

Τόν δέ Λουκάν διεδέχθη δ Νείλος ώς εμφαίνεται έξ επιγραφής, κεχα-

ναγμένης έπί τού τρίτου στύλου δεξιά τφ είσερχομενφ ώς εξής: 

Έγώ ό ταπεινόςΐ μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας καΐ ΰπέρτιμος ,ΝεΙλο^έλθών εδρον 

τήν κατ' έμέ ταντην έκκλησίαν καΐ τά αυτής κτήμαα κατεφθαρμένα, καΐ ά μέν τού

των έπράθησαν καΐ ένεχυριάσίθησαν παρά τών κληρικών, δ δέ τοιουτοτρόπως έ·/ένοντο 

ταρά τών πάροικων καί τίνα παρά τών άνακαμπτικώς ιέχόντων, ώστε και άκορήσαι 

ιαύτη(ν έκ τούτου παντελώς συνβδη· διά τοΰτο ώρίσθην παρά τοΰ κραταιοΰ κα'ι αγίου 

αύθέντου καΐ βασιλέως, ίνα άπό "/ε τοΰ νϋν μή τις τών κληρικών η τών ποροί-/.ων ή 

τών άνακαμπτικώς εχόντων πωλήσ-η κτήμα τής εκκλησίας ή ενεχυριάσει, άλλ' ουδέ 

κληρικός τις προίκιση ε'ις Ιδιωτικόν πρόσωπον, παραπέμ'ψιι δέ ταΰτα ε'ις παίδας. 

όξίους έκίδουλεύειν τήν έκκλησίαν. ΈπεΙ δέ έποίησα και ζευγηλατεϊον πεςΐ τήν Βρύ-

σιν, οφείλει είναι άπαροσάλευτον μετά τών οικημάτων, κα'^ώς Ιστιν Ιδιοπεριόριστον 

μετά τοΰ περιβολίου μέσο,) τών δύο ποταμών καΐ τής όδοΰ άνευ τοϋ Δομεστίκου καϊ τά 

χωράφια τά εΙς το Βουνόν καθώς εΙσι προοριζόμενα μετά τοϋ χωραφιού τοΰ Άντξη-

νά καΐ τών Εύ·/ενείων καΐ τό περι.6όλιο\' τοΰ Άτζηνά εΙς τήν Άγίαν Βαρβάραν καΙ 

τά έ|ωνη,ΰ·έντα οΙκήματα ε'ις τήν Μητρόπολιν. ώς και αυτά. Ζευγηλατεϊον ταχθέν καΐ 

οΐ περί τήν Μαγοΰλαν· πάροικοι και προσκαθήμενοι κοΙ τά αδούλωτα στ«σία, οΐ μυ-

λώνες, οϊ ελαιώνες, τά αμπέλια κοΙ τά περιβόλια καΐ 6 είς τήν Λεύκην πάνσεπτος καΐ 

θείος ναός τής πανυπερά·ρίθυ ,μου Θεομήτορος καΐ τά έξωνηθέντα οΐκήμοτα μετά τών 

ψυχοδοτημάτων. καΐ αΐ στάσεις καΐ οί πάροικοι ως έν τφ πρακτικφ καταγράφονται, 

ό έλαιών καΐ τά αμπέλια καΐ οΐ παρά τό Παρόριον πάροικοι κα'ι τους 2απικοΰς καΐ 

(14) "Ορα Κ. Ζησίου σύμμεικτα ββλ. 27. 
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το έν οΰτοϊς κτήματα, ό δέ βουληθείς, εϊ τις αν ειη καν κληρικός καν πάροικος καν 

τών εχόντων άνακαμπτικώς πωλήσαι η ένεχυριάσαι έκ τών Ιδίων κτημάτων η άποσπά

σαι έκ τών είρημένων τής εκκλησίας καΐ δώσει προς τίνα και ό θελήσαςΙ ένεχυριακώς 

λαβείν ή έξωνήσασθαι έχέτω τάς αράς τών τριακοσίων δέκα οκτώ θεοφόροίν πατέρων 

τών έν Νικαίςι και ιέμοΰ τοΰ άμαρτωλοϋ. 

"Έτους στωμζ Ν(εμήσεως) ζ' μηνί' Μ«ΐφ. 

Έπει τό μονύδριον τοΰ τιμίου, προφήτου, προδρόμου καΐ βαπτιστοϋ Ιωάννου τοϋ 

Χαλκωλ (α('μ(π)τιότου τό· εύρισκόμενον πλησίον τοΰ παραή;ορτίου τής Λακεδαιμόνιας 

ήν ανέκαθεν τής καθ' ήμας άγιωτάτης Μητροπόλεως έν ύποτελεαμφ έτησίφ, ώς τό 

βρέβειον διέξεισιν, αΰθις τάττεται είναι ΰπ'' αυτήν, καΐ τά έν αύτφ χωράφια κα'ι τό 

περιβόλιον και τό άμπέλιον και άλλο άν εϊ τι δίκαιον έ'χει έ| αυτών (ν) πνευματικάτον 

ττίς άγιωηάτης Μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας, ώς αν δοΙάξηται Θεός έν αύτφ, ό δέ 

πειραθησόιμενος είσέπειτα άφελέσθαι τοΰτο έκ τής δεσποτείας αυτής κάν οίος αρα 

καΐ εϊη, έχέτω τάς αράς τών επτά καΐ οικουμενικών συνόδων κα'ι τών Τ Ι Η θεοφόρων 

πατέρων καΐ τόν άφοριβμόν έμοϋ τοϋ άμαρτωλοϋ. 

"Έτους στωμη' μηνΙ Δεκεμβρίω ν(εμήσεως) Η ' 

ΈπΙ τοϋ στύλου τοΰ αντικρύ τής προς βορράν θύρας ή επιγραφή 

Έ γ ώ ό ταπεινός μητροπολίτης Σουγδαίας πρόεδρος Λακεδαιμόνιος Λουκάς κα

ταλαβών έ| δρισμοΰ τοΰ κρατίστου και άγιου μου αύτοκράτορος καΐ τής θείας καΐ Ι"-

ράς συνόδου έπΙ τφ προεδρεύειν τήν άγιωτάτην μητρόπολιν Λακεδαιμόνιας κα'ι εύρων 

τά αυτής κτήματα δοθέντα πρό χρόνων παρά τών άρχιερατικώς έν ταύτη διαπρεψάν-

των τά μέν διά τίνα προσωποληψίαν τά δέ διά δώρων, εύρον δέ και συνοδικήν γραφήν 

έν ταύττι ουντείνουσάν μοι ιιετ' έπιτιμίου βαρύτατου ώς αν αποσπάσω άπερ έ'δωκεν ό 

πρώην χρηματίσος Λακεδαιμόνιας Βουτάς εκείνος προς τους δύο αύταδέλφους Τζα-

ουσίους τους έλαδάδας καΐ προς τον πρωτοαλλαγάτον τόν Πλατυντήν τά κάτωθεν 

τής Βρύσεως καθώς εΙσιν ίδιοπερόριόριστα μέσον τών δύο ποταμών δσα και οία εΙσίν. 

έ'τι τε καΐ τά απερ έκράτει β σε(βαστός) Μαυρόπαπας κύρ Νικόλαος έν τή τοποθεσίςι 

τοΰ Τζυκανισκηρίου. "Ηδη κατά τήν διάγνωσιν τής τιμίας καΐ άγιας συνοδικής δια

γνώσεως έκρατήθηβαν παρ' ήιμών ταϋτα, ώς αν κατέχωνται παρά τής ειρημένη^ άγ'-

ωτάτης Μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας άναφαιρέτως πάντα και («ν)ιάπαποσπάστω;, 

ώσαΐ·τως και το χωράφιον τό έπιλεγόμενον τοΰ Βουνοΰ: καΐ (;)... λιτά κα'ι τό περί 

την Μαγοΰλαν άμπέλιον τό εΙς τήν Γωνίαν κα'ι τό ιέκεϊσε έτερον άμπέλιον τό εΙς τήν 

Καλαμωτήν, ίνα κατέχωνται ταϋτα παρά τής) διαληφθείσης Μητροπόλεοις. 'Ο γοϋν 

είσέπειτα βουληθεις άπ(ο)σπάσαι >άπό τών τοιούτων κτημάτων, ως εϊπο*ιεν. ίνα ίίπισ-

πάται τάς αράς τών ΤΙ κα'ι Η θεοφόρων πατέρων καΐ έμοΰ τοΰ άμαρτωλοϋ. "Ετος 

στωλη' Ν(εμήσεως) ΙΓ' 

ΈπεΙ ή άγιωτάτη Μητρόπολις Λακεδαιμόνιας εύηργέτηται διά θείου κα'ι σεπτοΰ 

χρυσοβούλλου καΐ προσκινητών προσταγμάτων, ώς ϊνα ώσιν άναπαίτητοι οΐ πάροικοι 

κα'ι προσκαθήμενοι αυτής κα'ι κατοικοΰντες έν τή Μαγούλςι, Λεύκη, Παρορίί,ο, 2α-

πικούς κα'ι άλλαχόθι κα'ι τφ πρακτικφ αυτής καταγραφόμενοι τά γενήματα κατά •θέ

σεις Βοϊδιατζοϋ κα'ι Μουστιατζοϋ, ό πειραθηοόμενος είσέπειτα άνατρέιΐιαι ταϋτα ή άπό 

τών κατά καιρούς κεφαλατικευσόντων καθολικώς η μερικώς τ) τά δημόσια άπαιτών, 

καΐ βουληθή άπαιτήσοι ταΰτα κα'ι «θετή τήν τών σεπτών χρυσοβούλλων κα'ι προσταγ

μάτων, έχέτω τάς αράς τών Τ Τ Η θεοφόρων πατέρων καΐ τόν άφορισμον έμοΰ τοϋ 

άμαρτωλοϋ. Μην'ι 'Λπριλίφ Νί^μήσεως) Θ' έ'τους στωμ'θ'. 
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"Οθεν έ'χομεν κατά τάς έπιγραφάς μ,ητροπολίτας Λακεδαφ.ονίας 

1302—1312, τόν Νικηφόρον, έ'ως τοϋ 1329 τόν Ματθαίον καί Γρηγό

ριον, τφ δέ 1330 τόν Λουκάν, τφ δέ 1339 καί 1340 τόν Νείλον. "Αλλος 

δέ γνωστός μητροπολίτης είναι ό ανώνυμος Τραϊνουπόλεως, ό'στις έγέ

νετο τφ 1366 πρόεδρος Λακεδαιμόνιας, ώς ή συνοδική διάγνωσις δια

λαμβάνει: «επειδή στερείται καί ή 'Αγία Εκκλησία Λακεδαιμόνιας γνη

σίου άρχιερέως χρόνον ήδη ίκανόν, νεύσαντος τού κρατίστου καί άγου ή-

μ.ών αύτοκράτορος, συνδιασκεψαμένων τή ημών μετριότητι τών περί αυ

τήν ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων...όμονοησάντων απάντων καί 

είς τό αυτό γνώμης έλελυθότων μετετέθη είς τήν άγιωτάτην μητρόπο

λιν Λακεδαιμόνιας. . .έπέχειν καί τόν τόπον τής Τραϊνουπόλεως (15). 

"Αλλη δέ επιγραφή έντετειχισμένη ύπερ τήν θύραν τών πσλαιοχΐ.ροίν 

Ύ.ίλλίων εις στίχους τριμέτρους Ιαμβικούς είναι ή έξης: 

Ούκέτι δόμοι καί πύλαι παλαίφατοι 

άλλ' 'Ανανίου τοΰ νΰν ίεραρχοΰντος 

καί άπό βάθρων νεώσαντος δαπάναις 

ούτινος ένεγκοΰσα τελεί ή Δημητσάνης». 

Α Ψ Ν Δ . — 1 7 5 4 . 

.Ό δέ αναγραφόμενος έν τή επιγραφή μ.ητροπολίτης Άνανίας είναι ό 

Λαμπαδάρης Άνανίας, γεννηθείς τω 1710 καί παιδευθείς έν Δημητσά

νη καί γενόμενος επίσκοπος έν τή πατρίδι του, άναρρηθείς δέ μητροπολί

της Λακεδαιμόνιας τόν Φεβρουάριον τοΰ 1750 διετήρησε καί τόν τίτλον 

τοΰ επισκόπου Δημητσάνης, άλλα τω 1767 κατηγορηθείς είς τόν έν Τρι-

πόλει διοικητήν τής Πελοποννήσου Τοΰρκον Βεζύρην ό'τι μετείχεν επα

ναστατικών συνωμοσιών έφονεύθη ύπό εμπίστου αύτοΰ, απεσταλμένου 

μετά στρατιωτικής δυνάμεως. 'Επειδή δέ πρό τοΰ θανάτου του έκ τής 

έλεύσεως καί τής κακόβουλου συμπεριφοράς τοΰ απεσταλμένου τού Βε

ζύρου προείδε τήν άποκάλυψιν τής μυήσεώς του είς τήν έπανάστασιν τοΰ 

Παπάζωλη καί τά μέλλοντα νά συμβώσι, διά νά ένθαρρύνη τό πεφοβισμέ-

νον ποίμνιόν του, έτέλεσε λειτουργίαν, μετέλαβε τών αχράντων μυστη-

ρίίον καί άναπέμψας εύχάς ίκετηρίους υπέρ τής δουλευούσης Πατρίδος, 

έξήλθεν έκ τής μικράς εισόδου τής εκκλησίας προς τήν όδόν 'ίνα ύποδεχθή 

φιλοφρόνως τους Τούρκους, άλλα δέν έπρόφθασε νά τους ύποδεχθή λαβών 

(1ί) κ. Ζησίου ε. ά. σελ. 24. 
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τέσσαρα θανατηφόρα τραύματα είς τό στήθος, τό δέ αίμα έβαψε κρουνη

δόν τους τοίχους τοΰ περιβόλου τοΰ ναοΰ καί ό Ιεράρχης έ'πεσεν ύπτιος 

έπί τοΰ εδάφους, μέχρι δέ τοΰ 1833 οί τοίχοι διετηροΰντο αίματοβαφείς 

καί σήμερον δέ δεικνύονται έπί τού κατωτάτου προς δεξιά λίθου τού παρα-

στάτου τής μικράς εισόδου ρανίδες αί'ματος καταφανείς τοΰ έκεΐ διαδρα-

ματισθέντος μαρτυρίου. Ό δέ δήμιος μετεκόμισε τό λείψανον του συρόμε

νον έ'ως τήν άγοράν. Οπου διέμεινεν έπί τρείς ημέρας άβλαβες καί ένταφι-

άσθη κατά τήν τάξιν μετά τήν τρίτην ήμέραν. "Εγραψε δέ δ μάρτυς, πε

ριβόητος κατά Άμβρόσιον Φρατζήν, διά τήν παιδείαν του καί τάς ύψηλάς 

γνώσεις του, πλην τής καλής άνω επιγραφής καί τόν κώδικα τής μη

τροπόλεως Λακεδαιμόνιας, έν τφ δποίφ περί έαυτοΰ λέγει: ή δέ ημετέρα 

ταπεινότης προήχθη τω τής άγιωτάτης μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας 

θρόνφ έν έ'τει σωτηρίφ Λ Ψ Ν — 1 7 5 0 μήν Φεβρουάριος». 

Έπί κρήνης, έπί τοΰ προς τήν όδόν τοίχου τοΰ περιβόλου τοΰ ναού εί

ναι δι' ανάγλυφων γραμμάτων ή εξής επιγραφή: «Έγένετο τοΰτο τό κοι

νωφελές έκ δαπάνης Χρύσανθου τοΰ Λακεδαίμονος και Τριπολιτζάς, 

εύχεσθε δέ ύπερ αύτοΰ οί ευσεβών παίδες. Τοΰ ζαθέου τε καί ηγήτορος 

μεγάλου ή πατρίς τά Καταλίκονα, (;) χωρίον Μπαρσονίκους». 1802 έν 

μηνί Αύγούστφ. Ό γράψας Γεώργιος Σούτος». 

Έπί δέ τής κρήνης τής Αυλής είναι έντετειχισμένη πλάξ έχουσα δε

ξιά μέν τω θεωμένφ γεγλυμένον έκπωμά τι καί παρ' αύτφ τόν δικέφαλον 

άετόν, έπί τής λοιπής δέ πλακός είς στίχους ομοιοκατάληκτους, ουχί κα

λούς, ή επιγραφή: 

1. «'Καί αίίτη δι' ίδίων Χρύσανθου γέγονε άναλωμάτων. 

% "Οστις πηδαλιούχος Λακεδαίμονος καί έφορος γραμμάτων 

3. πατρίς τε αύτώ έστιν ό τής ίδίας τόπος 

4. Ιεράρχης τε όμοΰ καί τών καλών δ τρόπος 

5. Εύχεσθε λοιπόν άπαντες υπέρ αύτοΰ 

6. τού οΙκοΒόμου τούτου καλού τε καί αγαθού 

και οι πινοντες υοωρ απ εοω 

8. εγκώμια δότε τω εκτελεστή αύτφ. 

Έ ν έ'τει σωτηρίφ ςιωβ'. έν μηνί Αύγούστφ». 

Είς δέ τόν ύπό τοΰ 'Ανανίου συνταχθέντα, ώς εϊδομεν ανωτέρω, κώ

δικα αναφέρονται πάντες οί ανωτέρω μητροπολίται: Νικηφόρος, Ματ

θαίος, Λουκάς, Νείλος, προς τούτοις δέ οί μεταγενέστεροι τούτων, ό Θε-

οδώρητος, ό Κυπριανός, ό Ιωσήφ, δ Γαβριήλ, δ Παρθένιος· προσθετέον 
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όε και τους ρηθέντας Γρηγόριον καί τόν άνώνυμον Τραϊανουπόλεως, έτι 

6ε και τον Διονύσιον, τόν έπιστείλαντα έν έ'τει 1618 «τω έκλαμπροτάτφ 

και εύσεβεστάτφ καί γαληνοτάτφ δουκί Νοβερσίας Κάρλφ Παλαιολό-

γφ» (16). "Ετι δέ τόν κατασκευαστήν τών ανωτέρω δύο κρηνών Χρύσ-

ανθον καί τους παρά ΕΕΟϋΙΟΝ Ο Ε 0ΗΕΙ8Τ 11, 190 Δωρόθεον, Γρη

γόριον. καί Χρύσανθον καί τόν ΒιάΒοχον τού 'Ανανίου Παρθένϊον. 

Πρό δετού Νικηφόρου Ίεράρχαι Λακεδαιμόνιας αναγράφονται οί 

έξης: 

.1. Θεοδόσιος, ύπογεγραμμ.ένος έν τή ιστ'. ϊζ' καΙΜ'. πράξει τής 

ΣΤ'. Οικουμενικής Συνόδου συγκροτηθείσης'τή 7 Νοεμβρίου τοΰ 680 μ'. 

Χ. ώ^ς εξής: «Θεοδόσιος έλέφ Θεοΰ Επίσκοπος "Λακεδαιμόνιων πόλεως 

όρίσας υπέγραψα»· Καί πάλιν Θεοδόσιος έλέφ Θεού επίσκοπος τής Λα

κεδαιμονίων πόλεως όμοίως υπέγραψα» (17). 

2. ."Οσιος ανώνυμος, παρευρεθείς είς τήν τοπικήν σύνοδον τήν γε

νομένην έν Κωνσταντινουπόλει έπί Αέοντος Ίσαύρου 720 ή 730 (18). 

3. .'. Αντώνιος, έν τή Συνόδφ τή συγκροτηθέίσει έπί Φωτίου και Πά-

-,α τφ 879- έπί τή ενώσει τής τού Θεού 'Αγίάς καί Αποστολικής -Εκ

κλησίας καί άπεκατέστηείς τόν Πατριαρχικον θρόνον ό Φώτιος καταβι^ 

βασθείς έπί Αέοντος τοΰ Σοφοΰ (19). 

4. Θεόπεμπτος, κατά τό τέλος.τοΰ 10ου αιώνος. Είναι.δέ ούτος ό 

Θεόπεμτος δ 'Αθηναΐοςό αναφερόμενος έν τω βίφ Νίκωνος τοΰ Μετανο

είτε ώς ύπερασπίσας αυτόν.κατ.ά τών .άσεβων.έν Σπάρτη. 

5. Νικήτας, έν τοπική συνόδφ συγκροτηθείση τφ 23φ έτει-τής 

βασιλείας Μανουήλ Α' τοΰ Κομ-νηνοΰ 1166 μ. Χ. 

Προσθετέον δέ'κάί τόν Δανιήλ, άναγεγραμμένον εν τινι τών ναών 

τής Άναβρυτής ιδρυμένων κατάτό 1811-4 «'Αρχιεράτεύοντος τοΰ Παν-

ιερωτάτου Μητροπολίτου Δανιήλ-'Ιωάσάφ». Ή έν Άναβρυτή (ϊονή Αγί

ου Δημητρίου, ιδρυθείσα τφ 1815, έχρησίμευσε πρό του Ίεροΰ Αγώνος 

καί ώς φροντιστήριον εγκυκλίων μαθημάτων (20), 

Προσθετέον δέ σύν τούτοις καί τόν Θεοδόσιον, ό'στις είναι ιδιοχείρως 

δίς έν τώ παλαίω κώδικι τής Μονής τών Αγίων 40 κατά τ ά έ'τη 1588 

καί 1592. Ώς επίσης φέρεται υπογεγραμμένος καί δ μητροπολίτης..τής 

Μονεμβασίας Γενάδιος 1592. 

Ό ναός ούτος έξωτέρικώς διακοσμείται κατά τόν συνήθη τών Βυ-

(16) Μπούσώ «Νουβέλ Ρές» 1,276.'(17) ΛέωΜ Άλλάτιος;(18) Κειδρηνός Β'. 453-4. 

(19) Άλλάτιος. (20) Κομνη-νός-σελ. 2β5. -
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ζαντίνων τεκτονικόν τρόπον, δι' όπτοπλίνθων ερυθρών, πωρίων τραχέων 

λίθων, μαρμάρων ενίοτε καί άσβεστωδών γραμμών. Ό δέ Τρούλος στη

ρίζεται έπί τύμπανου οκταγώνου. Εσωτερικώς δέ διαιρείται ό κυρίως να

ός είς τρία κατά μήκος τμήματα διά δύο στοών περιστύλων μέ έλαφρα 

τόξα ύποβασταζουσών τόν γυναικωνίτην. Είς δέ τό κέντρον άνωθεν τής 

κεντρικής θύρας τού νάρθηκος υπάρχει άμβων οί δέ εσωτερικοί τοίχοι εί

ναι κεκοσμημένοι μέ γραφάς παντοειδείς, εξαίσια δείγμ.ατα τής ζωγραφι

κής τής βυζαντιακής, μεταξύ τών δποίων αξία ιδιαιτέρας μνείας είναι 

ή άπεικόνισις τού μαρτυρίου τού Αγίου Δημητρίου, είς σειράν είκόνων 

έκτυλισσομένη έπί τοΰ Β. τοίχου, κάτωθεν τοΰ φατνώματος καί κατα

λήγουσα άνωθεν είς τήν κόγχην τοΰ Β. τριτημορίου τού ναοΰ. Έ π ί δέ τοΰ 

δαπέδου υπάρχει θαυμαστόν έπιπεδόγλυφον, αποτελούν μέρος τής πλακο-

στρώσεως καί παριστάνον δικέφαλον Άετόν, τό σύμ^ολον τής βυζαντια-

κής Αυτοκρατορίας. Έ π ί τού ναού δέ τούτου ό δεσπότης τού Μυστρά 

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έστέφθη αυτοκράτωρ. 

Ή Περίβλβητος 

Ο ναός ούτος έκτίσθη περί τά τέλη τής 14ης έκατονταετηρίδος ή 

περί τάς αρχάς τής 15ης, κείται δέ αριστερά υπέρ τήν άλλοτε πύλην τοΰ 

περιβόλου τής Μεσοχώρας τοΰ Μυστρά καί πλησίον καλλίστου τινός οι

κοδομήματος, κατοικίας βεβαίως άλλοτε άρχοντος τίνος. Ει-Οαι δέ ή Πε

ρίβλεπτος αξία θέας διά τήν ίδιόρρυθμον άρχιτεκτονικήν της. 

Κατά τό ήμισυ δέ πρόσκειται είς μέγαν βράχον, έπί τού όποιου ήτο 

άνιδρυμένον καί τό κωδωνοστάσιον άνανεωθέν πρό ολίγων ετών. Εσωτε

ρικώς δέ διαιρείται είς τρία διαμερίσματα, έ'καστον τών οποίων τιμάται 

είς 'ίδιον ό'νομα Αγίου. Έ ν τω νοτίφ τών δαμερισμάτων ευρέθη έξαίρετον 

έπιπεδόγλυφον, παριστάνον τόν Χριστόν καθήμενον έπί θρόνου καί εύ-

λογοΰντα διά τής δεξιάς. Πλαισιοΰται δέ ή είκών έπί τεσσάρων κιονί-

σκο>ν, όλογλύφων, λεπτότατα γεγλυμένων καί ύποστηριζόντων άνωθεν 

τόξον έκ πλοχμών, συντριβέν ατυχώς κατά τήν μεταφοράν του είς τό 

Μουσείον Μυστρά, ό'πο̂ ς καί τό πλείστον τοΰ ωραίου πλοχμοΰ. Ή πλάξ 

δέ φέρει καταφανή ϊχνη χρωματισμού, καί τοΰτο συμπεραίνεται ό'τι έγέ

νετο, διότι ηθέλησαν νά καλύψωσι διά χρωμάτων τήν ψυχράν καί οιονεί 

ένθυμίζουσαν τήν έθνικήν λατρείαν λευκότητα τοΰ μαρμάρου, τοΰ οποίου 

τήν χρήσιν άπέκλειον οί Βυζαντινοί προς άπεικόνισιν αγίων είκόνων. Εί

ναι δέ τό έπιπεδόγλυφον τοΰτο μία άπό τάς τρείς ή τεσσάρας διασφζο-

μένας'έπί μαρμάρου απεικονίσεις. Τπέρ τήν αύλειον δέ θύραν τοΰ Ναοΰ 
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υπάρχει πλάξ μαρμάρινη έπιπεδόγλυφος, είκονίζουσα είς τό μέσον μέν 

έν συμπλέγματι τήν λέξιν «Περίβλεπτος», εκατέρωθεν δέ αυτού δύο Ε

νετικούς λέοντας καί κάτωθεν άραβούργημα, συγκείμενον άπό άνθέμια, 

παρόμοια προς κρίνα τής μεσαιωνικής Δύσεως, ύποκάτω δέ έπιγραφήν 

μνημονεύουσαν τόν χρόνον τής κτίσεως τής αύλείου αυτής θύρας τήνδε: 

« Α Ψ Ι Δ — 1 7 1 4 Μαρτίου ε' διά εξόδου Παναγιώτου Θηβαίου». 

Ή Παντάναβαα 

Δυτικώτερον καί ανωτέρω τής Περιβλέπτου ίδρυταί ό περικαλλής 

ούτος ναός τής Παντανάσσης είς χώρον λίαν περίοπτον. Έκτίσθη δέ τφ 

1 365 ύπό τοΰ δεσπότου Μανουήλ Κατακουζηνού καί έτιμάτο είς τό ό'νο

μα 'Ιησοΰ Χριστού τοΰ ζωοΒότου καί ήτο σταυροπήγιον πατριαρχικον. 

"Εχομεν δέ περί τούτου ώς μαρτύριον σιγγίλιόν τι πατριαρχικον εκδοθέν 

μηνί Ίουνίφ τού έτους 6873—1365 μ.Χ. καθ' δ «δόξαν καί τφ περιπο-

θήτφ αύταδέλφφ τοΰ κρατίστου καί άγιωτάτου αύτοκράτορος πανευτυ-

χεστάτφ δεσπότη κυρφ Μιχαήλ τώ Καντακουζηνφ..,έκ βάθρων άνεγεί-

ραι θείον καί σεβαστόν ναόν έν τή κατά τήν Πελοπόν

νησον άγιωτάτη μητροπόλει Λακεδαιμόνιας περί τήν εκεί πό

λιν τήν Μυζηθράν είς ό'νομα τιμώμενον τοΰ κυρίου 

καί Θεοΰ καί σωτήρος ημών 'Ιησοΰ Χριστού τού Ζωοδότου, έπειτα τούτον 

άποκαταστήσαι καί είς ανδρών μονύδριον, μή μέντοι ύποκείσθαι τη ρη

θείση άγιωτάτη μητροπόλει Λακεδαιμόνιας άλλ' είναι πατριαρχικον. 

καί εντεύθεν εδέησε προβήναι έπί τοΰτο γράμμα σιγγιλιά)δες. . ώστε 

είναι τοΰτο κατά τό διηνεκές είς τους εξής χρόνους πατριαρχικον». Ό 

ναός διαιρείται είς τρία μέρη, τόν νάρθηκα, τνό κυρίως ναόν καί τό Ίερόν, 

περιέχει δέ άξιολογοτάτας τοιχογραφίας καί ή αρχιτεκτονική του είναι 

κάλλιστον δείγμα βυζαντιακοΰ ρυθμοΰ. Έξωτερικώς μέν κατάκοσμος ύπο 

:<ωδωνοστασίου καλοΰ καί κιόνων άνεχόντων στοάν, εσωτερικώς δέ ύπό 

κιόνων, είκόνων καί λοιπού γραφικού κόσμου. Ή Α. προσοψις, οπού αί 

τρείς κόγχαι τού Ίεροΰ, είναι πολυτελώς καί θαυμασίως διακεκοσμημένη 

διά συνδιασμών καταγλύφων πωρίων λίθων καί κεράμων, κατά δε την 

βορείαν πλευράν εκτείνεται στοά μετά θολωτών φατνωμάτων και μικρού 

τρούλλου είς τό μέσον, στηριζομένη έπί δύο λίθινων τετραγώνων κιόνο̂ ν 

καί τριών έν τφ μεταξύ άδιαξέστων κιονίσκων. Έπ*ι δέ τής στοάς κατά 

τό Δ. αυτής τμήμα θαυμασίου σχεδίου, νεωτέρου Ομως βυζαντιακοΰ ρυθ

μοΰ, κωδωνοστάσιον, τήν μέν βάσιν έχον έπί τοΰ εδάφους, κατά τρία μέ

τρα ταπεινωτέρου τοΰ δαπέδου τοΰ ναοΰ καί κοσμούμενον υπό διλόβων καί 
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τριλόβων αψίδων στηριζόμενων έπί μαρμάρινων κιονίσκων, έ'χει οε απο 

πολλών ετών επικινδύνως διαρραγή τό κωδωνοστάσιον τοΰτο, αλλ υπο 

τήν έποπτείαν τοΰ Κ. Άδ. Αδαμαντίου ελήφθησαν μέτρα ώς καί οιά τας 

άλλας έν Μυστρί^ αρχαιότητας περί διασώσεως των. Είς τόν Νάρθηκα 

δέ τοΰ Ναοΰ ύπό μέν τό δάπεδον υπάρχουν οί τάφοι δεξιά μέν τοΰ Μανουήλ 

Λασκάρεως, αριστερά δέ τής πρώτης συζύγου τοΰ Κωνσταντίνου Παλαι

ολόγου Θεοδώρας Τόκκου. Ύπερ δέ τόν τάφον τοΰ Λασκάρεως, άνάκειται 

έν τοιχογραφίςι ή είκών αύτοΰ, ποδήρες ίμάτιον ήμφιεσμένου πορφυροϋν. 

Έ ν τώ Ν α φ δέ τούτφ έτάφησαν πλην τών ανωτέρω καί άλλοι άγνωστοι 

συγγενείς τών αυτοκρατόρων καί ή περικαλλής Κλεώπα Μαλατέστα, 

σύζυγος τοΰ δεσπότου Θεοδώρου, αύταδέλφου τών αυτοκρατόρων Ιωάν

νου καί Κωνσταντίνου Παλαιολόγων. 

οι "Αγεοε Οεόδωροι τοΐί Βροντοχίου 

Ό Ναός ούτος ανήκει είς τήν μονήν τοΰ Βροντοχίου, τής όποιας 

υπήρξε καθολικόν δ ναός τής Παναγίας τής Όδηγητρίας. Επειδή δέ ό 

τόπος έ'νθα ίδρύθησαν ή τε μονή καί οί ναοΧ έκαλείτο Βροντόχιον, εκλή

θησαν τοΰ Βροντοχίου πάντα. Έκτίσθη όλίγον μετά τό 1400 μ. Χ. καί 

έπερατώθη κατά τό 1418. Είναι δέ κατειρηπωμένος καταπεσόντος προ 

ετών πολλών τοΰ νάρθηκος καί τοΰ τρούλλου, τοΰ οποίου τό τύμπανον 

διασώζεται μόνον, ύποφαίνονται δε καί τίνες κατεφΟαρμέναι άγιογραφίαι, 

έπί δέ τοΰ δεξιού τοίχ^ου τοΰ άριστεροΰ παρεκκλησίου διακρίνεται ή είκών 

Μανουήλ τοΰ Παλαιολόγου, γονυπετοΰς ίκετεύοντος τήν θεοτόχον, παρ' 

αύτφ δέ διά λευκοΰ χρώματος γεγραμμένα τάδε: « Ό παρόμοιος (;) Μα

νουήλ Παλαιολόγος ίκετικώς δέομαι τήν ύπεραγίαν θεοτόχον καί μεσι-

τεύση . . . προς Κύριον» στ , στ'.». Ούτος δέ δ Μανουήλ είναι δ πα

τήρ τοΰ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καί τών άλλων αδελφών του, όστί' 

χατά 1415 είχε κατέλθει είς Πελοπόννησον καί διατριβών έν Μυστρίτ 

κατά τήν διακόσμησιν τοΰ ναοΰ ήξίωσε νά είκονίσωσιν αυτόν ώς ανω

τέρω (21). Ούτος δέ δ αυτοκράτωρ Μανουήλ θεοσεβής ών περί τήν τε

λευτήν τοΰ βίου του άπήλθεν είς τήν έν Κωνσταντινουπόλει μονήν τής 

Περιβλέπτου καί δύο ημέρας πρό τού θανάτου έγίνετο μοναγός καί έπω-

'.ομάσθη Ματθαίος. 

(21) Ό ρ α Ζησίου Ι. &. σβλ. 40. 
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Οεοτόκος ή όδτιγήτρεα τοΰ Βροντοχίου (Άφεντεκδν) 

Ούτος ό ναός, ώς εϊτ:ομεν, ύίτήρξε τό καθολικόν τής μονής τοΰ Βρον

τοχίου καί έκτίσθη ύπό τίνος αγνώστου καταγωγής «άρχιμανδρίτου καί 

πρωτοσυγγέλλου Πελοποννήσου κυρού Παχωμίου».Καί έ'χουσι μέν κατε-

ρειπωθή τά κελλία, τό κατάγραφον άλλοτε έστιατόριον τής μονής, το 

άριστερόν παρεκκλήσιον καί ό τροΰλλος άπας μ,ετά τοΰ πλείστου τής ορο

φής, άλλ' ό'μως διεσώθησαν ολίγα μέν, άλλα τά άξιολογώτατα δια τον 

ιστορικόν πάντων τών έν Μυστρά μνημείων. Τό άρχιτεκτονικόν δέ διά

γραμμα τού ναοΰ καί αί κατά μέρη άναλογίαι κρίνονται ώς άρισται, πα-

ρέχουσαι τέλειον τύπον βυζαντιακής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, 

ό δέ διάκοσμος αύτοϋ είνε δαψιλής, ήτο δέ εσωτερικώς έπενδεδυμένη ό'πως 

καί άλλοι βυζαντιακοί ναοί, {τοΰ οσίου Λουκά Λεβαδείας, τής Μονής 

Ααφνίου, τής Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως) διά μαρμάρινων 

πλακών. Τέσσαρα δέ παρεκκλήσια, τά 07:οία ήσαν συνδεδεμένα προς άλ

ληλα διά στοών, υπάρχουν κατά τάς τεσσάρας αύτοΰ γωνίας προσδιδοντα 

περισσήν χάριν καί ποικιλίαν είς τήν έξωτερικήν ό'ψιν τοΰ Ναοΰ. "Εχει 

δέ καί γυναικωνίτην άνωθεν στηριζόμενον έπί άδιαξέστων κιόνων μαρμά

ρινων, ο'ίτινες δέν υπάρχουν. Έπί τοΰ προς δυσμάς δέ τοίχου τοΰ δεξιοΰ 

παρεκκλησίου είναι έν ιδιωτική περιβολή έζωγραφημένος Παλαιολόγος 

τις καί πιθανώτατα δ δεσπότης Ανδρόνικος Παλαιολόγος Άσάνης δ 

Ιξώσας τους Φράγκους έκ τής Αρκαδίας καί δωρησάμενος τή μονή ταύ

τη τής Όδηγητρίας χωρία τινά περί τά Σκορτά ώς δηλοϋται έ'κ τίνος 

τών χρυσοβούλλων περί ών κατωτέρω. 

Οί δέ τοίχοι τοΰ αριστερά τω είσερχομενφ άπό τής κυρίας εισόδου 

δωματίου τοΰ νάρθηκος είναι κατάγραφοι καί έπί μέν τοΰ δεξιοΰ Χρίστος 

υπερφυσικού μεγέθους έχει κάτωθεν έπιγραφήν δυσανάγνωστον έκ τοΰ 

χ^ρόνου. Έ κ τοΰ καταντικρύ τοίχου διασώζεται αμυδρά είκών τής Θεοτό

κου Όρθίας και τόν Χριστόν παίδα έν ταίς άγκάλαις φερούσης καί δεχόμε

νης προσφερόμενον αυτή τόν ναόν ύπό μ.οναχοΰ τίνος γονυπετοΰς, πιθα

νώτατα τοΰ ιδρυτού τής μονής καί πολλά υπέρ αυτής ποιήσαντος Πα-

χωμίου. Έ π ι δέ τοΰ απέναντι τής εισόδου είς τό δωμάτιον τοίχου είναι 

έζωγραφημένος δ Χριστός έπί σταυροΰ, εκατέρωθεν δέ αύτοΰ αριστερά 

μέν τφ θεωμένφ δεσπότης έν στολή έχων ήδη τό πρόσωπον κατατετμη-

μένον διά ξιφών καί λογχών τουρκικών, δεξιά δέ ό περιβληθείς τό μοναχι-

κόν σχήμα δεσπότης Θεόδωρος δ Β' καί μετονομασθείς Θεοδώρητος ώς ή 

έκεΐ επιγραφή μαρτυρεί έξίτηλος έν μέρει έ'χουσα ώδε: «δ αύτάδελφος 
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τοΰ κραταιού καί αγίου ημών δεσπότου καί βασιλέως Θεόδωρος ο δια του 

θείου και αγγελικού σχήματος μετονομασθείς Θεοδώρητος μονάχος»· 

Ούτος ήγάγετο γυναίκα τήν διαπρέπουσαν έπί κάλλει Κλεώπαν, θυγα

τέρα τοΰ Μαλατέστα, άλλ' ό'μως έξ έριδος προς αυτήν δίς επεχείρησε νά 

γείνη μοναχός. Περί τό τέλος τοΰ βίου του, άποθανούσης μάλιστα τής 

Κλεώπας, προς ήν είχε διαλλαγή καί προτιμηθέντος τοΰ Κωνσταντίνου 

είς τόν αύτοκρατορικον θρόνον περιεβλήθη τό μοναχικόν σχήμα, οτε διέ

τριβεν έν Σηλυβρία καί έπωνομάσθη Θεοδώρητος. 

Ά λ λ α τό μάλιστα άξιον λόγου και θέας άξιον είναι τό δεξιόν τοΰ νάρ-

Οηκος δωμάτιον, διότι άπό τής θολωτής οροφής μέχρι τοΰ εδάφους σχε

δόν καλύπτεται ύπό γραμμάτων. Είναι δέ ταΰτα επιγράμματα είς τριμέ

τρους Ιαμβικούς τφ βασιλείφ γένει τών Παλαιολόγων καί τέσσαρες 

χρυσόβουλλοι λόγοι τών αυτοκρατόρων Άνδρονίκου τοΰ Γέροντος καί Μι

χαήλ Παλαιολόγου. 

Πτέρυγες δέ αγγέλων καλύπτουσι τά κενά τής δροφής,χείρες δέ βα-

στάζουσιν άνωθεν τά χρυσόβουλλα ώσεί έκράτουν τήν μεμβράνην, έφ' ής 

είχον γραφή. Κάτωθεν δέ εκάστου χρυσοβούλλου εΐχεν ζωγραφηθή ή άπό 

τής μεμβράνης άπηωρημένη χρυσή βούλλα καί τοΰ μέν ενός σώζεται κα

τά χώραν τό άντίγραφον τής βούλλας είκονίζον τόν Χριστόν, τών δέ λοι

πών τριών δύο μέν ήφανίσθησαν μετά τοΰ καταπεσόντος τοίχου, τό δέ 

τρίτον περισκαφέν εκλάπη. Έ κ τών τεσσάρων δέ έπί τής οροφής επιγραμ

μάτων τά τρία μόνον είναι δυνατόν νά άναγνωσθώσιν έχοντα ώδε: 

1. «Χερσί θεϊκαίς καρδία βασιλέως 

τά χρυσόβουλλα τή μονή δούναι τάδε 

χερσίν έπαιρόμενος άγό(ν)ων νόω(ν). 

2. «Θεός άρ' ύπένηξε Παλαιολόγοις 

αυτός δ' όράται Χριστός άνωθεν νέμων 

τής σέ τεκούσης τόν πανευκλεή δόμον». 

3. «Τοίς αύσονοκράτορσι τοίς εύσεβέσιν 

τήν εύλογίαν είς διηνεκή κύρος 

κυρών άναφαίρετον αυτών κλέος». 

Έπί δέ τών τοίχων τού δοψατίου είναι γεγραμμένοι οί τέσσαρες 

χρυσόβουλλοι λόγοι. Χρυσόβουλλοι δέ λόγοι λέγονται τά αυτοκρατορικά 

διατάγματα τά έχοντα τήν χρυσήν ̂ οΰλλαν, άργυρόβουλλοι δέ ήσαν τά 

διατάγματα τών δεσποτών τής Πελοποννήσου φέροντα τήν άργυράν 

βούλλαν. Είχον δέ καί τά προστάγματα οί αυτοκράτορες, άτινα ήσαν 

κατωτέρας σημασίας τών χρυσοβούλλων. Διά τών χρυσοβούλλων δέ τού-
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των καί άλλων προγενεστέρων προσταγμάτων ώς αυτοί οί νρυσόβουλ7.ρι 

άναφέρουσι κατεκυρούντο εις τήν μονήν τού Βροντοχίου διάφορα, είς δια

φόρους τόπους κτήματα και έπιδαψιλεύονται πολλοΧ έπαινοι είς τόν 

ίδρυτήν τής μονήςΠαχώμιον, ό'στις φαίνεται ό'τι άπελάμβανε μεγάλην 

έκτίμησιν καί ήσκει μεγάλην έπίδρασιν άνά τήν Πελοπόννησον άκατ.α-

πονήτως καταδιώκων τους Φράγκους καί ύποστηρίζων τους αυτοκράτο

ρας, παρ' ών ετύγχανε πολλής εύνοίας. 

ΈπΙ τών τοίχων δέ τοϋ δωματίου τούτου εΙσΙ γεγραμψιένοι τέσσαρες χρυσόβουλ

λοι λόγοι τών αυτοκρατόρων Άνδρονίκου τοΰ Γέροντος καΐ τοΰ υΙοΰ Μιχαήλ, έχον

τες ούτως: 

Εϊπέρ τι τάτν απάντων χρήμα κάλλιστον κα'ι πρεπωΙδέστατον τφ έκ θεοϋ βασιλεί 

προς (ς) ευφημίας και δό|ης δγκου και όλης αρχής άσφάλειαν, τό παρεδρεύουσαν 

αύτφ δικαιοσύνην είναι κρίσει κοΙ άληθείςι τους λόγους άε'ι τών διοικούμενων σώζου

σα (ν)· δίκαιον γάρ τό θείον καΐ τοΰτο θεοφιλές δ στάθμη τών δικαίων τι έ«ιμετρεϊ 

κα'ι ούδαμοΰ τόν τής Ισότητος νόμον διαδιδράσκον δείκνυται. 2ύν λόγφ δή τά πάντα 

διοιτήσει κα'ι κρίνει βασιλεύς κα'ι... εΙκός δέΐ... κσΐ διά πάντων, ών τι αν είσφέρηι 

δείιών κα'ι ωφελίμων εΙς τό κοινόν, φιλοφρόνως δέξεται κα'ι πάντοθεν έφ' ύψηλοΰ 

κοτθήμενος ώσπερ αδέκαστος άγοινοθέτης τών αρίστων τους δπωσδήποτε τά βέλτιστα 

δρώντας ταϊς προσηκούσαις τιμαϊς άμείψεται προτιθείς τό καλόν εΙς τό μέσον εμμισθον. 

7\σΙ διαιρών έκάστφ προς τό.. .ού δοκεϊ κατορθοΰν κα'ι γέρας άξίως. Έπε'ι κα'ι μόνος 

ύ θέμις ειπείν δύναμιν θεόθεν εΙς τύπον δημιουργίας είληφε μεταποιείν κα'ι ιάλλοιοϋν... 

ύπό χείρα κα'ι παράγειν έκ ταπεινότερου σχήματος εΙς καινότερων ονομάτων μεταμεί-

ψεις κα'ι αξιών κα'ι άρχων εύπρέπειαν εΙς τόν αΙώνα πάντα καΐ συμπαραμενεί τό κΰδος 

άναφαίρετον σώζον τοίς έξ αυτών τό τής τύχης σέμνωμα κα'ι τό τής μνήμης αύτόίς 

έντεϋψεν ουδόλως σβέννυται. Διό καΐ παρά πάντων άμιλλα πρό (ς) τό καλόν περ'ι την 

άσκησιν τών αξιόλογων έργων κα'ι ζήλος επαινετός έγγίγνεται προς αυθαιρέτους άπο-

δυομένων πόνους, εις εν τι τέλος χρηστόν όρώντων την τών εΰ κα'ι καλώς διηγωνί-

σμένων εΰκλειαν. 'Ούκοΰν άργώς και άνειμένως έντεΰθεν εΙς άρετήν διάκεινται νυπτό-

μενοι δέ κέντρφ φιλοκαλίας ασμένως όμοΰ καΐ μάλα θερμώς τών καλλίστων άπτονται 

καϊ χρήσιμοι κα'ι κοινωφελείς καθίστανται, καΐ οβξει δή κα'ι πρό(σ)εισιν εΙς άπαν τή 

θεοφιλεΐ κα'ι θεοκυίβερνήτφ θασιλείςι τών κατά γνώμην εκβασις. Αΐίτη γάρ έννομος 

επιστασία κα'ι τής τοΰ θρόνου περιωπής κατόρθωσις ή δεί κρηπίδα και θεμέλιον ύπο-

βεβλήσθαι τήν εις θεόν εΰσέβειαν οΰ μνημονεύειν μάλλον η τόν αέρα πνέειν χρεών 

τοΰ Χρίστου κυ(ρίου) τοΰ άληθοΰς θεοϋ, προς ον ή διακόσμησις ορατών ώδε πραγμά

των κα'ι τών τελειοποιών δωρημάτων εφεσις. Μαρτύρια δ' αν είεν άντΙ πάσης στήλης 

εμψύχου τοΰ σφόδρα θεοσεβεϊν ή τών εκκλησιών άπασών φροντίς, ή περί τους θείους 

καΐ Ιερούς σηκούς κα'ι νεώς καθ' όσον έγχωρεί φιλοκαλία »αΙ προς σύμπαν τών ευπρε

πών έπίδειξις, κα'ι προς γε τφ χειρΙ καΐ γνώμη φιλοτίμφ τους γνησίους λατρευτάς 

θεραπεύειν -θεοΰ καΐ τών εΙς τόν πνευματικόν τεινόντων έρωτα ταΐ^ (:) άγγελοπρε-

παίς αύταίς πολιτεία(ι)ς ίέξ δλης ψυιχής συναίρεσθαι. Τοΰτο κα'ι πάλαι μέν τοίς ανω 

χρόνου πρό ημών βασιλεύουσιν Ικανώς διώικηται τή δ' ημετέρα βασιλεία τί τοίς ολοις 

προυργιαίτερον κα'ι άξιώτερον ύς προνοίας λόγον; εΐ γάρ έν Κυρίφ μεγαλαυχεϊσθαι 

χρή, τοΰτ' «γνωμεν κα'ι μεγαλοπρεπές εΙς βασιλέως εΰκλειαν άθάνατον αληθώς κα'ι 

τών πιστευομένων διαρκή διαμονήν δι' αιώνος κα'ι τής διαδοχής δμοΰ καΐ τοΰ κράτους 

αιίξησιν, εΐ τόν ενόντα τρόπον σπεύδοντες τά θεοφιλή ποιοΐμεν κα'ι βασιλικώ φασι τώ 

πήχει πάντα διαφέροιμεν εΙς τήν τών θείων τιμήν τε καΐ θεραπείαν μηδεν'ι τά πρωτεία 

.ταραχωροΰντες φέρεσθαι. Ταϋτ' άρα καΐ μετά τήν εις τό πρώτον μετά παρρησίας έλευθε-
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-ρίαν- τών τής μητρός εκκλησίας έθών θεϊοςΓ έρως παντοδαπώς τήν καρδίαν ήμίν άνε-

φλείβκάΐ ζήλος;.τής τών θείων οϊκων κά'ι σεμνείων άγλαίας κοΙ καλλονής. Και συμ-

• βαλλόμεθα- τή χρείςι ταύτη πανταχή" πλείστον ' οσόν κα'ι ιμεϊξον η κατά (ανθρωπ) όν το 

βούλημα και κόρος σύ&είς άει/δήποτε δεξιόν προτεινόντων τοίς γινομένης εξοι κόσμου 

καΐ τής έν τούτφ σχέσεως πτερφ πνευματικής εργασίας ΰπεριπιταμένοις τών τήδε 

^ρεόντων κά'ι. άνω τρέχουσι. τό γάρ διδόναι τούτοις δανείζειν εΙ(ς) Θεόν κα'ι μ) άλλον 

έν τξ)-παραυτίί'.α·λόιμι6άν(έίν) οίς άν δωρουμκΟα. Τολμςί 8' έρεϊν δ λόγος οτι καΙ συνερ

γοί πως κατά τόν τοΰ χριστοκήρϊίκος Παύλου λόγον τελοΰμεν ε'ις οίκοδομήν της ΰγι-

αινούσης πίστεως; ΓΔιά δή ταΰτα, πασί μεν τό μεγαλόδωρον είσενεκτέον ώς έρρέθη τφ 

λόγφ (.. .«)αθηντιναοΰν εύδοκιμοϋσιν λειτουργίαν τών ύπό τήνημετέραν αρχήν τοις 

έν Χριστφ σιινταξσιΐιένόις κα'ι άο'κήτικήν άνί^ρτιμένοις βιοτήν κα'ι μονότροπον κα'ι τήν 

•κατά τών αοράτων δυσμενών ένδεδυμένοι'ς πο,νοπλίαν δαψιλεστέραν ποιητέον έστΙ 

τήν πίρόνοιαν οσφ μάλιστα κα'ι εΙς τόν Θεόν αυτόν τά τής τιμής όμοΰ καΐ χάριτος δια-

•βοίνειν. Και πολλαπλούς, παρά τής άνωθεν δεξιάς άντιμετοείται μισθό- καΐ ιίαντοδα-

πής Λς όνησιν άγρυπνοι γάρ εΙσιν Ικέτάι Θεοΰ κα'ι πρέσβεις περ'ι τής τοΰ κράτους 

• καΐ;, τοΰ-.κόσμου παντός'συστάοεως. ΕΙ δέ δι' έν τι κα'ι σμικρόν' εύδοκιίμημά παρ' οίω-

δήποτε φαινόμενον άμοι'βήν λοιαβάνέι, τίποτ' ά" εΙ; άξϊόχρεων λογισθείηι χάριν ένθα 

πλείστων καλών επιτηδευμάτων· σύρροια. (;) Κα'ι ού σειρά τις ώσπερ χρυσέά τών 

άξιεράστων ηθών κα'ι τρόπων ούχ άπλοΰν είσφέοειν τοίς· ό'λοις αλλά πολύειδές ιό 

Χβήσνΐ*"^" εύνοια- γάρ ειλικρινής έντταΰθα προς τήν ήμετέραν "βασιλείαν" ευρηται πυρ-

.οβυομένη κα'ι τή έέκλησίΐϊ Θεοϋ, και ζήλος καΐ γνώμης ευθύτης;" κάν τοΓς πράγμασι 

μετά συνέσεως εμπειρία και πόνων κοΊ ίδρώτος άσκήτικόΰ'γνωρίσματα, ών είς άνήρ 

εις μίαν άρμονίαν συνάψας εύιφυ·έστατα πάντα φαίνεται δ τιμιώτατός καθηγόύμενο; 

οΰτοσΐ τής ε'ις τόν Μυζηθρ (άν) διαιίειμένης σεΤβασμίας μονής αρχιμανδρίτης κα'ι πρω-

τοσύγκελλ(ος κυρός Παχώμιος διά ταΰτα δυίτωπέΐ τήν εύσδβή ίβασιλείαν ημών κα'ι 

κινεί σύν τφ δικαίφ τό παρ' αυτής φιλάνθρωπον. "Εφθασε μέν γάρ προβήναι πρόσ

ταγμα τής βασιλείας μου κα'ι δι' αυτήν, διάφορα δικαιωμάτων γράμματα τή κατά 

τόν Μύξη(θραν) διακείμενη σεβασμίςι μονή τής βασιλείας μου τή Λαρ' (αύτοΰ;) (ίδρυ-

-θείση τοΰ τιμιωτάτου) άρχιμανδρίτου καΐ πρωτοσυγ^ίέλλου κυροΰ Παχωμίου έπ' δνό-

ιιατι δέ, τετιμήμένη τής πσνυπεράγνου ύπεραγίας Θεοτόκου τής Όδηγητρίας καΐ έπι-

κεκλημένη τοϋ •:Βρ(ον)τοχ'ίου. 'ΕπεΙ κα'ι αρτυ αυτός έθητήσατο γενέσθαι έπ' αύτοϊς 

καΐ• χρυσόθουλλον τής βασιλείας μου καθ' δλων τών πα... .άνεοχλη)σίαν κα'ι πάσαν 

έλευθιείοίαν ταύτη δή τή σεβασμίςι μονή 'καΐτοίς αυτή προσοϋσιν ίέπειδ(η)λοΰν . κα'ι 

διοριζόμενον. Τ ά τής τοιαύτης παρακλήσδοος' αΐπ;οΰ έΐοίμως πραίίδεξαμένη ή βασιλεία 

μου ·|πιχορηγ(γεϊ) καΐ επιβραβεύει αύτφ τόν παρόντα χρυσόβουλλον Λ Ο Γ Ο Ν αυτής 

δι'. βί (-διορίζεται.·.'.είναι-«αΐ ̂ άίνε)νόχλητον ϊήν είρημένην σεβάσμίαν μονήν τήν κατά 

τόν Μυζηθράν τήν έϊτ' ονόματι τετιιιημένην' της πανυπεράγνου ύπεραγίας Θεοτόκυο 

·}?ο"ι -έπικεκλημένην τοΰ 'Βρ(ον)τοχίου μετά πάντων τών προσ(κε)κυρωμένων αύτη 

μετοχιών κα'ι κτημάτων, α καΐ έχουσιν ούτως (ζευγηλατεϊον δπερ έστ'ι πλησίον τοΰ 

έκείσε ποταμού τοϋ λεγομ)ένου Βρυσιώτου, δ'σον κα'ι οίον έστι μετά τοϋ έν αύτφ διο-

φθάλμου μυλώνος. Ε'ις τήν τοποθεσίαν τήν λεγομένην τών Καλύβιτών γήν μοδίων 

εκατόν πεντήκοντα, έτέ^α. γή, έν διαφόροις τόποις μοδίων και, αΰτη) εκατόν πεντή

κοντα. Αμπελώνες, δέν (δρα έλαΐκά κα'ι έ'τερα καρποφόρα διάφορα. Πάροικοι έν τή 

'ίεριοχτί τοΟ Μυζήθρα έν διαφόροις τόποις. Μυλών διόφθαλμος. Άγρίδιον τό ε'ις τόν 

τόπον τόν καλούμενον τοΰ Φιλητοΰ. Τό λεγόμενον Δραγό6ιιάστόν δσον κα'ι οίον έστι 

/ιιτά τών έν αντφ παρακαθημένων. Πάροικοι τέσ(σ)αρες, εΙς τήν Δέλβιναν, μονύδριο\' εΙς 

δνομα τιμώμενον τοΰ 'Αγίου Δημητρίου καΐ, έπικεκλημένον τοΰ Μελάτου μετά τών έν 

ςύτφ προσ) καθήμενων. Μετόχιον εΙς δ'ναμα τιμώιμενον τοϋ άγιου κα'ι πανευφήμου άπο-

ρτόλρυ; κ.(4..εί'5'.)ίνελίστοϋ Ίωάν.νου τοϋ Θεολόγου, κα'ι έπιλεγόμενον τοΰ Καυσαλοΰ, μετά 
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τών έν αύτφ πάροικων, άρπελίων, χωραφιών, δένδρων έλαικών (έτερων καρποφόρων 

καΐ Μυλώνων. "Ετερον μετόχιον εΙς δνομα τιμώμενον τής ΰπεραγίας Θεοτόκο» κ<ά 

έπιλεγόμενον Καλογωνία μετά τών έν αύτφ πάροικων τών έκείσε) χωραφίίων καΐ λοι

πών δικαίων, ετι δέ κα'ι τοΰ αϋλακίου ύδατος, οδπερ λαμβάνει τό μέρος τοΰ τοιούτου 

μετοχίου παρά τοϋ έκείσε πόταμου τοΰ Γεφυράτου δι' άρδείαν τών τοιούτων (χωρα

φιών. Άγρίδιον τό καλούμενον Μ...άτο6α μετά τών έν αύτφ προσκσθημένων. "Ετε

ρον μετόχιον περί τό "Ελος εΙς όνομα τψώμενον τοΰ 'Αγίσυ Βασιλείου μετά τών έν 

αύ)τφ πάροικων, χωραφιών καϊ μυλώνων. ΕΙς· τό ΜουχλΙον έ'τερον μετόχιον εΙς δνο

μα τιμώμενον τών Άγιων Θεοδώρων καΐ έπιλεγόμενον τοΰ Βροντοχίου μετά (τών 

προσόντων αύτφ χωραψίων, πάροικων ετι δέ καϊ μυλώνος. "Ετερον μετόχιον εις δνο

μα τιμώμενον τοΰ Αγίου Νικολάου κα'ι έπιλεγόμενον τοΰ Μυλοθ·ροϋ(;) μετά τών έν 

αύτφ προσκαθηιμένων καΐ) ών κέκτητοι' χωραφιών. Και Ετερον μονύδριον εΙς τήν 

Ά(ν)δροΰσαν εΙς δνομα τιμώμενον τών τιμίων αρχιστρατήγων τών άνω δυνάμεων 

κα'ι έπιλεγόμενον τό Λιγύΐδη μιετά τών δικαίων αύτοΰ. Ταϋτα πάντα πάσης ανώτερο 

επήρειας καΐ πάσης οχλήσεως καΐ παντός διασεισμοΰ διατηρηθήσονται τη Ισχύϊ "βϊ 

δ)υνάμει τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου Λ Ο Γ Ο Υ τής βασιλείας μου κοΙ οδτε παρά τών 

κατά καιρούς εόρισ3<όμενων εΙς καθολ(ικήν καΐ περιέχουσαν κεφαλήν τής κατά τήν 

Πελοπόννησον άπάσης χώρας καΐ τών κάστρων βασιλείας μου οΰτε παρά τίνος άλ

λου τών έν αύτη μερικώς) κατά τόπους κεφαλατικευόντων ούτε παρά τοΰ τήν; χρημα

τικήν καθολικήν ένοχήν τών έκείσε δημοσιακήν δουλείαν έχον (τος οδτε παρά τίνος 

τών ύπ' βύτόν (ένό)χων οίίτε μήν παρ' αυτών τών εΙς τό έξης μελλόντων άπόγραφι-

κήν δουλείαν ιέν τή τοιαύτη χώρΐϊ ποιήοασθαι ΰπ) οστήσεται ή αύτη μονή ί\ τά προσ

όντα αύτη μετόχια κτήματα τε καΐ πράγματα οίανδήτινα άφαίρεσιν, έπήρειαν, κατα-

τρι(6ήν, όλως δχλησιν, έπίθεσιν, παντελώς γάρ ταύτην καΐ τά προσόντα αυτή βού

λεται κα'ι ή βασιλεία -μου ανενόχλητα είναι κα)τά πάντα αδιάσειστα, κα'ι οΰβεις τών 

άνωτέρωείρημενων ή τών άλλων πάντων εξει έπ' άΐδείας άπαιτείν ιάπ' αυτής δ (ή και 

τών προσόντων αύτη τοιοΰτό τι... ίϊ άλλο τι) τών τοι

ούτων απάντων είδος προξενοΰν δλως ζημίαν ?\ κατατριβήν αύτη κοΙ καταναγκάζειν 

καΐ καθέλκειν εις αγγαρείας τό (μέρος αυτών. 'Επειδή δ τοιοΰτον τι έπαγαγεϊν ίπη-

ρεστικόν βουληθείς ποτέ τόν εξής χρόνον τούτη δή τή είρημένη σεβασμ)ίςι -μονή και 

τοις προσοΰσιν αύτη ώς άθετητής τής ημετέρας προσταγής κ ώ (θελή)σεως κατ-αδι-

κασθήσεται, δτι δή, τελείως ούτήν ελευθέρα) ν βούλεται κοΙ άνεπηρέοστον ή βασιλεία 

μου διατηρείσθαι κοτ(ΐλογιζομένη(ν) ώς της βασιλείας ημών μονήν καΐ τιμής έντεϋ-

)θεν καΐ κυβερνήσεως τής προσηκούσης άξιουμένην. "Ετι γε μήν σύν τούτοις ουδέ 

παρά τών αποστελλομένων έκείσε πατφ,αρχικών έξάρχων (γενήσεταί τις κάτατριβή 

τή τοιαύτη σεβασμίρι μονή ουτ' Ινόχλησις (;) οδτ' έ'ξαίτησις ουδεμία οΰτ' ίπιβάλοΰσιν 

αύτη η τοϊς προσοΰσιν αυτή ώστε κστατρυβήν δλων και ζημίαν τινά προξενείν έν ού-

τοίς. πατριαρχική μέν γάρ ή μονή καΐ εβ(τι καΐ εσται καΐ χατά την έκκλησιαστικήν 

ενθεσμον τάξιν. "Υπό άρχιερατικήν πνευιμοτικτην έπιστασίαν ταττομένη- Ιξει μέ(ν) 

έπιστασίαν, ώς εϊρηται, πατριαρχικήν καΐ μνήμη συνήθης τοΰ πατριαρχικού ονόματος 

έν ταίς κατ' αυτήν Ιεροτελεστείαις (έσεϊται καΐ πνευίματική άνάκ)ρισις εν 

πράγμασι κινουμένοις έπικρίσεως καΐ επισκέψεως ά)ιξίοις. Οΰ μήν τά τοιαΰτα ·έ|ε-

τάζειν κα'ι (έπικρί)νειν κα'ι διεύλυτον δδειαν βξουσιν έν αύτη οΐ είρημένοι πατριαρ

χικοί εξαρχοι άλλ' ήνίκα τι τοιοΰτον επισυμβαίνει τη τοιαύτη μον(ή -διακρίσεως πνευ

ματικής καΐ εξετάσεως χρήζον εΙς αυτόν δή τόν εύρισκόμενον τηνικαΰτα) άγιώτατον 

πατριάρχην οίκουμενικόν εΙς τήν άγιωτάτην μεγάλητν τοΰ θεοΰ έκκλησίαν καταντήσει 

τά τής τοιαύτης υποθέσεως καΐ παρ' αύτοΰ έξετασθήσεται καΐ τήν άφειλομ(ένην Ιξει 

καλήν κατάστασιν κατά τήν τών θείων καΐ Ιερών νόμων τάξιν κ«1. παρακέλευσιν. 

'Αλλά μήν και ό ήγουμενεύων Ιν αύτχί αδιάσειστος οφείλει καΐ άνενάχλτνιος διείάγειν 



590 Η ΣΙΠΑΡΤΗ ΔΙΑ ΜΒΣΟΥ 

τά κατ' αυτήν. ΚαΙ τοΰτο πάντως εσται τό -άνενόχλητον αύτφ καί άπροσκοπτον ,δι 

όλης αύτοϋ τής ζωής (κα'ι τήν καλήν ταύτην έργασί«ν κα'ι διεξαγωγήν της τοιαύτης 

σεβάσμιας μονής ούδε'ις τών απάντων παρασαλεύσει κα'ι ανατρέψει. Ά λ λ α γαρ ουκ 

οφείλει) -μεθίστασθαι τής ήγουιμενίας καΐ τής τοιαύτης πνευματικής προστασίας,- ει 

μή πως άναφανείη προδήλως κατεγνωσμένος καΐ ταύτης ανάξιος. Αύτην γε μην την 

πνευματικήν προστασίαν τής τοιαύτης σεβάσμιας μονής καΐ τήν ήγουμενίαν ούτως 

άναδέξεται ό μέλλων -έπΙ ταύτης γενήσεσθαι. Έκλεχθήσεται παρά τών έν αυτή πάν

των ασκουμένων μοναχών δ δοκιμοζό(ΐενος άξιος, είτα μετά τίνων -μοναχών άναδρα-

ΐιεϊται ένταϋθα εΙς τήν θεομεγάλην(τον, θεφύλακτον καΐ θεοδόξαστον Κωνσταντινού

πολιν καΐ κατά τό εΙκός πα-ραδεχθήσίεται) παρά τοΰ τηνικαΰτα άγιωτάτου) πατριάρ

χου. Οΰτω δή παρ' αύτοϋ κα'ι τήν σφραγίδα δέξεται τής ήγουμενείας κατά τήν πνευ

ματικήν, θείαν κα'ι εννομον τάξιν καϊ συνή9ει(αν καϊ λοιπόν έξης έγχειρισθήσεται αύ

τφ παρά τής βασιλείας μου καϊ τοΰτο κατά τήν επικρατούσαν συνήθειαν, δικονίκιον, 

σΰμ)'6ολον τοΰτο παριστών εΙς έπίδηλον πάντως, ώς ή μονή βασιλική καϊ τοϊς αλλαις 

συναριθμεϊται βασιλικαίς μοναίς καϊ καθόλ(ου γε δει κοά τιμής καϊ ελευθερίας καϊ 

άνενοχλησίας πάσης έπαπολαύειν αύτήνΙ θεσπίζειν καϊ ή βασιλεία μου, καθ' ο περϊ 

τούτων απάντων καί ό διαληφθεϊς χρυσόβουλλος) Λ Ο Γ Ο Σ διατάττεται. εις γάρ τήν 

περϊ αυτών δλων ώς διαλαμβάνει βεβαίωσιν καϊ άσφάλειαν καϊ (διαμονήν άσάλευτον 

έπεχορηγήθη καϊ έπεβραβεύθη αύτ-ή καϊ 6 παρών χρυσόβουλλος Λ 0 Γ Ο 2 τής βασιλείας 

μου απολυθείς κατά μήνα ... τής νΰν τρεχούσης—ιένδικ)τιόνος τοΰ έξάκις χιλοστοΰ 

δκτακοσιοσοΰ πρώτου έ(τους), ήτοι 1313, έν ώ καϊ τό ήμέτερον ευσεβές καϊ θεοπρόβ

λητον ύπ(εσημήνατο κράτος. Ανδρόνικος έν Χριστφ τφ θεφ πιστός βασιλεύς καΐ 

αύτο)κράτωρ Ρο>μαίων ό Παλαιολόγος. 

Β'. 

Ουδέν ούδενί τοσοΰτον κόσμου καϊ σπουδής μετέχειν εδοξεν ώς τή βασιλείςι μου 

καϊ δι' ευχής καϊ διά φιλοτυμίας πάσης γίνεται τφ άγίφ μου αύθέντι καΐ βασιλεί τω 

,τατρί αυτής ταύτα φρονεϊν, ταύτα φθέγγεσθαι, τών αυτών καί βουλευμάτων καϊ θεσ-

πισ:ιάτοιν άπρϊξ έ'χεσθαι σύν αΐΐδοί πάση καϊ φίλτρφ τφ γιγνομένφ—ήν ώσπερ μία τις 

συμφωνία καϊ κράσις μουσική χειρί θεοΰ καί δυνάμει καλώς ήρμοσμένη καί διά βίου 

παντός κινούμενη κοσμίως τε καί έμμελώς ή βασιλεία ημών άγοι τε καί διευθύνοι προς 

τό βέλτιστον ή:μέρως τε καϊ δμαλώς λεαίνουσα τά τοϋ εύσεβοϋς τε καί χριστιανικού 

πληρώματος καϊ πολιτεύματα καϊ ήθη καϊ βίον καΐ πράγματα καί μηδέν εική μηδ' 

ατάκτως μηδ' άμούσως ώς είπείν καί (ούκ) έμμελώς εϊη φερόμενον άλλ' ευδοκία 

μία χείρ άμαχος μία θεοΰ παντοκράτορος διά μιας καί. γνώμης καί γλώττης συμφώνου 

τής βασιλείας ημών τών κοινών καϊ πόλεων καί πραγμάτων καί ανθρώπων άντέχοιτό 

τρ καί συναίροιτο προϊσταμένης τής πανάχραντου καί παναμώμου δεσποίνης καί Θεο-

μήτωρ(ος). Οΰτω μέν οΰν τή βασι,?,εία μου οΰτε φιλοτιμότερον, οΰτε θεοφιλέστερον, 

οΰτ' άλλως ήδιον καί σεμνότερον, οΰτε εστίν οΰτε δέδοκται, άλλ' ή διά πάντων πονεϊν 

τε, καί διερευνάσθαι καί ζητεϊν, δσον οΙόν τε, αΙδώ τήν προσήκουσαν, καί ίρίλτρου πε

ριουσίαν καϊ θεραπείας δδόν άπασαν είσφέρειν. γνώμης τε καϊ φρονήματος καϊ έπι-

ταγι;·''·των τών αυτών έχεσθαι τω άγίφ μου αύθρντη καϊ ιβασιλεί τφ πατρί τής βασι

λείας μου, πάντα θεοσεβώς, πάντα φιλοτίμως, πάντα εύεργετικώς, πάντο κοινο-

φελώς πραγματευομένί)) καϊ πράττοντι. "Οτι δέ καί ανδρών τών τεθνεώτα βίον έλο-

μένων καί γής άποκεχοιρηκότων νκαΐ τιμώντων άρετήν, καί Θεφ προσωκειωμένων τε 

καί συνημμένων, αιτήσεις ήμέρως δέχεσθαι καί εΙς πέρας δγειν, θεοφιλέστατον διιοΰ 

καί 'βασιλικώτατον δ ν είη, τίς αν αμφισβητήσει εν 5ϊ τις ούκ δν σφόδρα δμολογήσειε; 

Καθάπαξ γάρ ειπείν φιλοτιμίαι πάσαι καί εύεργεσιαι καϊ διαδόσεις καί χάριτες καί 

δώρα βασιλεΰσιν οίκειότατα· ού γάρ εξίστανται· ού διαφοροϋνται τών διδομένο)ν άλλα 



ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.—Ύπό Π. Χ. ΔΟΥΚΑ 591 

παρέχονται πριν έτέροις χαρίσασθαι, διπλήν τίνα καϊ πολλαπλήν καρπούνται τήν κτή

σιν, χαρισάμενοι, οίς εικός χαρίσασθαι, καί οΰτω δίδοντες προσλαμβάνουσι δόξης τε 

φιλοτιμίας κέρδος άποκομιζόμενοι καί κατά τους γεωργοΰντας πλείους τους καρπούς 

άπολαιιβάνοντες. Καί γάρ οΰτως έχει τά κοινά καί μεγάλα φιλοτεχνήματα τοϋ δια

κόσμου τούτου, χειρί πλουσιωτάτη Θεοΰ δημιουργούμενα. Καταπέμπων μέν ήλιος έκα

στο ιε τήν ιάκτϊνα ούδέποτ' έφω^ά/θη έλάττω ταύτην άφιείς, γή δέ ταύτην δεχόμενη 

καί τάς παρ' αυτής άνίσχουσα γονάς, εις δένδρων -μεγέθ-η καί φυτών ώραν καί καρ

πών απάντων φοράν, οΰτε τοϋ μεγέθους, οΰτε τής δυνάμεως πενίαν τινά ήσθετο έκ 

τής οΰτω δαψιλοϋς χορηγίας έπιχωριάσασαν αύτη. Ούκοΰν ουδέ βασιλέως χείρ διά 

πάντων τήν παρ' αυτής ακτίνα, δαψιλή θεοΰ πέμποντος, άφεϊσα πασι τοις έν χρείι̂ ι 

ΛαίΚσταμένοις ούκ άν ποτ' άπορήσευεν. Οΰτω μέν ούν άπασι τοις άρχαμένοις και δεομένοις 

δώρα καί χάριτας άφικνείσθαι παρά τών έκ θεοΰ βασιλέων καί φιλοτιμίαν έ'χει καί 

κέρος μέγιστον, μάλιστα &έ δταν οΐ τάς αιτήσεις ποιούμενοι Θεφ τόν αυτόν βίον κα-

ίΚερώσαντες, αντάλλαγμα καί έαυτοϊς καί τοϊς άλλοις άπασι τόν εκείθεν τής χρη-

οτότητος πλοΰτον κομίξωνταί τε καί διαχέωσιν ούόέ γάρ εΰλογον τοις μέν άυπνοτά-

τοις δμμασι προς τόν πανόπτην όςρθαλμόν καί φύλακα 6λέποντα(ς) καί βασιλεΰσί καί 

πασιν άν(^ρώποις) ίλεων θεόν άπεργάζεσθαι, τους δέ προς τάς αυτών αι

τήσεις έχομένας τοΰ προσήκοντος καί δικαίου (;) μή φιληκόως μηδέ προσηνώς έ'χειν. 

καί Θεοϋ μέν ώτα συμπαθή καί φιλάν(θρωπ)α προς τάς αυτών άνοίγνυσθαι φωνάς, 

βασιλέων δέ άοίοάς θύρας έπιτιθέναι προς τάς τούτων προσιούσας ίκετηρίας. Έντεΰ

θεν καί ό άγιος μου αύθέντης καϊ βασιλεύς ό πατήρ τής βασιλείας μου, άρετήν εϊπέρ 

τις τών προτέρων ιβασιλέων παί πάντων μάλισ-ιί' ανθρώπων καί σεβόμενος καί τιμών, 

έφθασε μέν έπί πολλοίς προστάγμασί τε καί διαφόροις δικαιώματι καί χρυσοβού (λλου) 

λόγου έπιβρα-βεύσει έπικυροΰν ταϋτα, τή κατά τόν Μυζτϊθράν διακείμενη σεβασμίςι μονή 

τής βασιλείας τ^μών καϊ έϊι' ονόματι τετυμημένη τής πονυηεράγνου δεσποίνης καϊ θε

ομήτορος τής "Οδιγγητρίας, καί έπικεκλημένη τοϋ Βροντοχίου διά τήν άρετήν τε καί 

τήν κατά Θεόν πολιτείαν τοΰ άνεγείραντος καί συστησαμένου ταύτην τιμιωτάτου με

γάλου πρωτοσυγγέλλου τής Πελοποννήσου κυροϋ Παχωμίου· έπεί δέ ό τοιούτος και 

τήν βασιλείαν μου κατά τό παρόν ήτήσατα καί παρεκλήτευσεν Ενα τύχη καί παρ' αυ

τής χρυσοβούλλου (λόγου) συμφωνούντος καί συνεπιστηρίζοντος τήν εύδοκίαν καί τόν 

όρισμόν κ€Η. τους χρυσοβούλλους λόγους τοϋ αγίου μ (ου) αύθέντου καί βαοιλέως τοϋ 
πατρός τής βασιλείας μου; τήν τοιαύτην αίτησιν καί παράκλησιν αύτοΰ τοϋ τιμιωτά

του μεγάλου πριοτοσυγγέλλου της Πελοποννήσου κυροϋ Παχωμίου, έτοίμως προσδε-

ξαμένη ή βασιλεία μου τό μέν διά τήν ένοΰσαν αύτφ πνευματικήν πολιτείαν καί άγω

γήν χαΐ άσκτιτικήν έν τοίς κατά θεόν ζήν έλομένοις εύδοκίμησιν «αί τόν περί τών κοι

νών πραγμάτων ζήλον, καί κοίθαράν καί διάπυρον εύνοιαν, ην τρέφει προς τήν βασιλεί

αν μου, μάλιστα δέ καί διά πάντων συνάδειν τε καί -συμφωνεϊν καί συμφθέγγεσθαι 

καί έπΙ τοίς αύτοίς εύδοκείν βουλομέντ^ καί σπεύδουσα πάντα τρόπον ή βασιλεία μου; 

τφ άγίφ μου αόθέντη καϊ βασιλεί τφ πατρί αυτής τόν παρόντα χρυσόβουλλον 

( Λ Ο Γ Ο Ν ) επιχορηγεί καί επιβραβεύει αχηφ, δι' οΰ προτάσσει καί διορίζεται καί ή 

ΰασιλεία μου κατά τήν περίληψιν τών προσόντων τ-ή διαληφθείση σεβασμίςι μονή τής 

βασιλείας ημών τή εις δνομα τιμιομένη τής πανυπεράγνου δεσποίνης καί θεομήτορος 

τής Όδηγητρίας καί έπικεκλημένη τοϋ Βροντοχίου χρυσοβούλλων λόγων τοϋ άγιου 

μου αύθέντου καϊ βασιλέως τοΰ πατρός αυτής έλευθέραν παντάπασιν είναι καί άνενό

χλητον μετά πάντων τών προσκεκυρωμένων αύτη μετοχιών καί κτημάτων, ά καί Ιχουοι 

•Λατα μέρος οΰτως· ζευγηλατείον, δπερ έστι πλησίον τοΰ έκείσε ποταμού τοϋ λεγομένου 

Βρυσιώτου δσον καί οΙόν έστι μετά τοΰ έν αύτφ διοφΰάλμου μυλώνος. ΕΙς τήν τοπο

θεσίαν τήν λεγομένην τών Καλυβιτών γή μοδίων εκατόν πεντήκοντα. 'Ετέρα γή έν 

διαφόροις τόποις μοδίων καί αΰτη εκατόν πεντήκοντα· αμπελώνες δένδρα έλαΐκά καΐ 
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έ'τερα οπωροφόρα διάφορα, Πάροικοι έν τή περιοχή τοϋ Μυζηθρρί έν διαφόροις τό-

ποις. Μύλων διόφθαλ-μος. Άγρίδιον τό εΙς τόν τόπον καλούμενον τοϋ Φιλητοΰ, τό λε

γόμενον τό Δραγοβιαστόν, δσον καί οίον έστι μετά τών έν αύτφ προσκαθημένων. 

Πάροικοι τέσσαρες -εΙς τήν Δέλβιναν. Μονύδριον εΙς δνομα τιμώμενον τοϋ Άγιου Δη

μητρίου καΐ έπικεκλημένον τοϋ Π ελάτου, μετά τών έν αύτφ προσκαθημένων. Μετόχιον 

είς δνομα τιμώμενον τοϋ αγίου καί πανευφήμου αποστόλου καί εύαγγελιστοΰ Ιωάν

νου τοϋ θεολόγου καί έπικεκλημένον τοϋ Καυσαλοΰ μετά τών έν αύτφ πάροικων αμπε

λιών ,χωραφίων, δένδρων έλαίκών καί έτερων καρποφόρων καί μυλώνων, έ'τερον με

τόχιον εις δνομα τιμώμενον τής ύπεραγίας Θεοτόκου καί έπιλεγόμενον Καλογωνία 

μετά τών έν αύτφ πάροικων καί τών έκείσε χωραφιών καί λοιπών δικαίων έτι δέ καί 

τοϋ αύλακίου ύδατος ουπερ λαμβάνει τό -μέρος τοϋ τοιούτου μετοχίου άπό τοϋ έκείσε 

πόταμου τοϋ Γεφυράτου, δι' άρδείαν τών τοιούτων χωραφιών. Άγρίδιον τό καλούμε

νον Μ(...)άτο6α μετά τών έν αύτφ προσκαθημένων. "Ετερον μετόχιον περί τό "Ελος 

τό εις δνομα τιμώμενον τοϋ αγίου Βασιλείου μετά τών έν αύτφ πάροικων χωραφιών 

καί μυλώνων. Είς το Μοχλί(ον) έτερον μετόχιον εΙς δνομα τιμώμενον τών άγιων Θε-

οδόρων καί έπιλεγόμενον τοΰ Βροντόχι(ου)· μετά τών προσόντων αύτφ χωραφιών, 

πάροικων, έτι δέ καί μύλωνος, "Ετερον μετόχιον εΙς! δνομα τιμώμενον τοϋ άγιου Νι

κολάου καί έπιλεγόμενον τοΰ Μολόχου μετά τών-έν αύτφ προσκαθημένων καί ών κέ

κτηται χωραφιών. Καί έ'τερον μονύδριον εΙς τήν Άνδροϋσαν εΙς δνομα τιμώμενον 

τών τιμίων άρσιστρατήγων τών άνω δυνάμεων καϊ έπιλεγόμενον τό Λιγύδη μετά 

τών δικαίων αύτοΰ. Τάΰτα πάντα πάσης -ανώτερα επήρειας καί πάσης οχλήσεως καί 

παντός διασεισμοΰ διατηρηθήσονται τή ίσχύϊ καϊ δυνάμει τοΰ παρόντος χρυσοβούλ

λου Λ Ο Γ Ο Υ τής βασιλείας μου· καϊ οΰτε παρά τών κατά καιρούς ευρισκομένων είς 

καθολικήν καί περιέχουσαν κεφαλήν τής κατά τήν Πελοπόννησον πάσης χώρας καί 

τών κάστρων τής βασιλείας μου οΰτε παρά τίνος άλλου τών έν αυτή κατά τόπους κε-

φαλαττικευόντων οΰτε παρά τοΰ τήν χρηματικήν καθολικήν ένοχήν τών έκείσε δημο-

οιοκών δουλειών έχοντος οΰτε παρά τίνος τών ύπ' αυτόν... οΰτε μήν παρ' αυτών 

τών εις τό έξης μελλόντων άπογραφικήν δουλείαν έν τή τοιαύτη χώρςή ποιήσασθαι, 

ίιποστήσεται, ή ή οϋτή μονή ΐ̂  τά προσόντα αύτη μετόχια, κτήματα τε καί πράγματα, 

οίανδήτι-να άφαίρεσιν έπήρειαν κατατρί'βήν δλως δχλησιν έπίθεσιν, παντελώς γάρ 

ταύτην καί τά προσόντα ταύτη βούλεται καί ή βασιλεία μου ανενόχλητα είναι κατά 

οάντα, αδιάσειστα τε καί αναπόσπαστο· ετι δέ καί ανώτερα αγγαρείας,—δημοσιακής 

επήρειας καί συζητήσεων, ήγουν δόσεως έννομίου καί καταθέσεως βρωσίμων καί πο

σίμων ειδών, ώλλά δή- καί έτερος εΙσπράξεις κατά χώρας επερχόμενης, καϊ ουδείς τών 

ανωτέρω είρημένων ή τών άλλων άΛάντων Βξει έπ' άδειας άπαιτείν άπ' αυτής καΙ 

τών προσόντων αύτη τοιοΰτό τι, η άλλο τι τών απάντων είδος, προξενοΰν δλως ζη

μίαν ή κατατριβήν αύτη (καί κατα)ναγκάζειν καί καθέλκειν εΙς αγγαρείας τό μέρος 

αυτών. 'Επειδή ό τοιοΰτον τι Ιπαγογείν έπηρεαστικόν βουληιθείς ποτέ τόν έξης (χρό

νον τούτη) δή τή είρηαμένη σεβασμίςι μονή καί τοίς προσοΰσιν αυτή, ώς άθετητήι; 

κοί τής παρούσης τής βασιλείας μου προσταγής καϊ θελήσεως καταδικασθήσεται. 

Προς τούτοις όφείλουσι κατέχειν οί έν αύτη μοναχοί άνενοχλήτως καί άδιασείστως; 

ϊτι δέ καί άναποσπάστως καϊ δσους δυνηθώσι προσαγαγείν ελευθέρους άπόί τοΰ μέ- -

ρους τών Λατίνων καί προσκαθίσαι είς τόν τόπον αυτών, άλλο δή καί δσον φθάσωσι 

συστήσασθαι καί -βελτιώσοι έπί τοίς είρημένοις κτήμασιν αυτών. "Ετι δέ τελείως αυ

τήν έλείϊθέρον 6ού(λεται) καί άνεπηρέαστον καί ή βασιλεία μου διατηρείσθαι· κατο-

λογιζομένη ώς τής βασιλείας ημών μονήν καί τιμής έντεΰθεν καϊ κυβερνήσεως τής 

προσηκούσης -άξιου(μένην)· άλλα μήν σύν τούτοις; ουδέ παρ' αυτών τών αποστελλο

μένων έκείσε πατριαρχικών έξάρχων γενήσεταί τις κάτατριβή τή τοιαύτη σεβασμίι; 

μονή (οΰτ' ένόχληισις)οΰιε αίτησις ουδεμία οΰτ' έπι'βαλοϋσιν αύτη ή τοις προσοΰσιν 
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αυτή ώστε κατατριβήν δλως «οΐ ζημίαν τινά προξενείν έν αύτοΐς. Πατριαρχική μέν 

γάρ ή μονή καΐ ϊστι καί ϋσται, καί κατά τήν έκκλησιαστικήν ενθεσμον τάξιν ύπό άρ

χιερατικήν πνευματικήν έπιστασίαν ταττομένη, έ'ξει μέν έπιστασίαν πατριαρχικήν και 

μνήμη συνήθης τοϋ πατριαρχικού ονόματος έν τοις κατ' αυτήν ίεροτελεστίαις έσείται· 

καί πνευματική άνάκρισις -έν πράγμασι κινουμένοις, έπικρίσεως καί επισκέψεως άξί-

οις. Ού μήν τά τοιαΰτα έξετάζειν καί έπικρίνειν, καί διεύλυτον, άδειαν έ'ξουσιν έν 

αύτη οΐ εΚρημένοι πατριαρχΟκοϊ εξαρχοι· -άλλ' ήνίκα τι τοιοΰτον επισυμβαίνει τη τοι

αύτη Μονή διακρίσεως πνευματικής καί εξετάσεως χρήζον, εΙς αυτόν δή τόν εύρισκό

μενον τηνικαΰτα άγιώτατον πατριάρχην οίκουμενικόν έν τή άγιωτάτη μεγάλη τοΰ 

Θεοΰ έκκλησίςι καταντήσει τά τής τοιαύτης υποθέσεως καϊ παρ' αύ(τοϋ έξε)ητ)ασΰη-

σεται κ ώ τήν όφειλομένην έ'ξει καλήν κατάστασιν κατά τήν τών θείων, καί Ιερών νό

μων τάξιν καϊ παρ(ακέλε)υσιν. 'Αλλά μήν καί ό ήγουμενεύων αυτής αδιάσειστος οφεί

λει καί ανενόχλητος διεξάγειν τά κατ' αυτήν καί τοΰτο πάντως ίστοι τό άνενόχλητον 

αύτφ καί άπρόσκοπ(τ)ον δι' δλης αΰτοΰ τής ζωής κοί τήν καλήν ταύτην (προ)στα-

σίαν καί διεξαγωγήν τής τοιαύτης σεβάσμιας μονής, ουδείς τών απάντων παρασα

λεύσει καί ανατρέψει, "Αλλ (ω) ς γάρ ούκ οφείλει μεθίστασθαι τής ήγουμενείας καί 

τής τοιαύτης πνευματικής προστασίας, εΐ μή πάντως φανείη προδήλως κατεγνωσμένος 

κοί ταύτης ανάξιος. Αυτήν γε μήν τήν πνευματικήν πρστασίαν τής τοιαύτης σεβάσμιας 

μονής καί τήν ήγουμενείαν, οΰτως άναδέξεται δ μέλλων έπί ταύτης γενήσεσθαι έκ

λεχθήσεται παρά τών έν αύτη πάντων ασκουμένων μοναχών δ δοκιμαζόμενος άξιος. 

είτα μετά τίνων μοναχών άναΐδραμεϊται ένταϋθα εΙς τήν θεομεγάλυντον, θεοφύλακτον 

καϊ θεοδόξαστον Κωνσταντινούπολιν καϊ κατά τό εικός παραδεχθείς παρά τοϋ τηνι

καΰτα άγιωτάτου πατριάρχου, οΰτω δή παρ' αΰτοΰ και τήν σφραγίδα δέξεται τής 

ήγουμένείος κατά τήν πνευματικήν θείαν καϊ έ'ννομον τάξιν καί συνήθειαν. Καί λοι

πόν έξης έγχειρισθήσεται αύτφ παρά τής Βασιλείας ημών. καϊ τοΰτο κατά τήν έπι-

κρατοϋσαν συνήθειαν, καϊ δικονίκιον συμβολον τοΰτο παριστών είς' έπίδηλον πάντως 

ώς ή μόνη βασιλική καί ταίς άλλοις συναριθμείται βασιλικαίς μοναίς καϊ καθ' δλου γε 

χρή(;) καί τιμής καί ελευθερίας καί άνενοχλησίας πάσης έπαπολεύειν αυτήν θεσπί

ζειν καί ή βασιλεία μου καθ' α (διά ταδ)τα πάντα καί οΐ διαληφθέντες χρυσάβουλλοι 

?ιόγοι τοϋ άγιου μου αύθέντου καΐ βασιλέως τοϋ! πατρός αυτής διορίζονται τε καί δια-

τάττονται. Εις γάρ τήν περί αυτών δλων ώς διαλαμβάνει βεβαίωσιν καϊ διαμο-νήν άσά

λευτον έπεχορηγήθη καί έπεβραβεύθη καί ό παρών χρυσόιβουλλος Λ Ο Ι Ό 2 τής βασι

λείας μου απολυθείς κατά μήνα (Νοέμβριον) τής νϋν τρεχούσης δευτέρας ένδικτιώ-

νος τοϋ έξάκις χιλιοστού δκτακοσιοστοΰ είκοστοΰ έβδομου 2τους, (ήτοι 1319), έν φ 

καί τό ήμέτερον ευσεβές καϊ θεοπράβλητον ύπεσημήνατο κράτος. 

Μιχαήλ ίν Χριστφ τφ Θεφ πιστός βασιλεύς καϊ αυτοκράτωρ Ρωμαίων δ ;Πα-

λαιολόγος. 

Χ1ΡΥ20ΒΟΥΛΛ02 ΛΟΓΟΣ Γ' 

"Εςρθοσε μέν κοά πρότερον αϊτησιν ποιησάμενος δ τιμιώτατος Πιρωτοσύγκελλος 

τής Πελοποννήσου κυρός Παχώμιος έπ^,χορηγηθήναι χρυσόβουλλα τή -άνεγερθείση 

παρ' αύτοΰ κατά τή" θεόσωστον πόλιν Μυζηθράν σεβοβμίρι μονή τή είς δνομα τυμωμέ-

ντ) τής ΰπεραγίας Θεοτόκου καϊ έΐπικε^λημένη τοΰ Βροντοχίου, ιέπϊ τοίς προσοΰσιν 

αύτη μετοχίοις καί λοιποίς κτήμασι. Καί -μέντοι καί έ'τυχε τής αιτήσεως, ώς θεαρέ-

στου καί θεοφιλούς πολιτείας άντιποιούμενος· καί ορθός ών εΙς τήν άγίαν τοϋ Θεοΰ 

έκκλησίαν κοί εΙς τήν βασιλείαν. καί ζήλον έ'χων ύπερ τοΰ συμφέροντος τών κοινών 

πραγμάτων. 'ΕπεΙ δέ ανέφερε καί άρτι δτι έξιονήσατο περί τόν τόπον τοΰ Ζαράβου 

γήΛ' πετρώΐδη καί 'άχρησίμευτον, άπό τοϋ Σοφιανοΰ Μαλέα, καϊ τοΰ Καταφυγιώτου, 

καλοίίμενον Π...εατα... μετά τών έν'αύτή «λαϊκών δένδρων καϊ έτερων βελανιδο-

10 
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φόρων, ετι τε περί τό μέρος τοϋ Πασαβα έτέραν γήν μοδίων διακοσίων δμο^ωξ '̂ "" 

ρεδάθη αύτφ ύπό τοϋ σεβαστοϋ Πολεμιανίτου εκείνου περί τόν αίγιαλόν τοϋ "Αστρου 

εΙς τόν κάμπον τής Μαλεβής περί τό Χολοδομιτικόν καΐ περί τόν τόπον τόν καλούμε

νον τοΰ "Αγίου Νικολάου μόδιαέξακόσια, έν ή έστι καΐ μονύδριον είς δνομα τιμώμενον 

τοϋ Αγίου Νικολάου καΐ έπικεκλημένον Φούσκα, έν φ προσκάθηνται καί τίνες πάροι

κοι, άντϊ τής άφαιρεθείσης έξ αυτής δή τής σείβασιμίας μονής ετέρας γής τής εϊζ το'ν 

Χελιιόν καί δοθείσης προς στρατιώτος, ην δή γήν «αϊ τό ρηθέν μονύδριον προσεκύ-

ρωσε τή διαληφθείση σεβασμίςι -μονή τοΰ Βροντοχίου, καί παράκλησιν πεποίηκε πρό; 

τήν βασιλείαν μου, ιέπιχορηγηθήναι τή αύτη σεβασμίςι μονή καϊ έ'τερον χρυσόβουλλον 

αυτής όίστε κατέχειν ταύτην τό τε ρηθέν μονύδριον καί τήν έν διαφόροις ώς εϊρηται 

τόποις εύρισκομένην γήν -μετά τών έν αύτη έλαδικών δένδρων κοί τών έτερων βελα-

νίδιον γεωργούντων, ή βασιλεία -μου καί τήν περί τούτων ευμενώς αμα τε καϊ συνή

θως προσδεξαμένη παράκλησιν τόν παρόντα χρυσόβουλλον Λ Ο Γ Ο Ν -επιχορηγεί καί 

-επιβραβεύει τή αύτη σειβαΟμίρι μονή τής ύπεραγίας Θεοτόκου τήςί Όδηγητρίας καΐ 

έπικεκλημένης τοΰ Βρολτιοχίου, δι' οΰ προστάσσει καί διορίζεται καί κτήβθαι ταύτην 

προς τοίς άλλοις τοίς παροίκοις τοις κατεχομένοις διά τοϋ προεπιχορηγηθέντος αύτϊί 

χρυσοβούλλου τής βασιλείας μου (..έξ άγ)ορασίας ώς εϊ(ρηται περιελθοΰσαν αύτώ 

μετά τών έν αύτη ιέλαΐκών δένδρων καί τών ιοίλλων τών 6ε.λανίδιον γεωργούντων τ<9 

διαληφθέντι μεγάλφ πρωτοσυγκέλλφ Πελοποννήσου κυρφ Παχωμίφ άπό τε τοϋ Σο

φιανοΰ Μαλέα καί τοΰ Κατα-φυγιώτου. κεκτήσθαι δέ όμοίως αυτήν -/ΜΙ τήν εΙς τόν 

Πασαβαν έτέραν γήν τών διακοσίων μαδίοιν, έ'τι δέ καί τήν....γήν τών εξακοσίων 

μοδίων. ήγουν τήν περί τόν αίγιαλόν τοϋ "Αστρου, τήν περί τόν κάμπον τής Μα>.εβής. 

τήν περί τό Χολοδαμητικόν, κοί τήν περϊ τόν τόπον τόν λεγόμενον τοϋ Αγίου Νικο

λάου τήν άγορασθεϊσαν παρά τοϋ σεβαστοϋ τοΰ Πολεμιανίτου, ιάντί τής άφαιρεθείσης 

έξ ρ.νττ\ζ -δή τής -μονής ετέρας γής είς τόν Χελμόν καί παραδοθείσης πρόςι στρατιώ

τας. (κατέχειν .. .καί τό) ρηθέν μονύδριον τοΰ Άγιου Νικολάου τό έπικεκλημένον 

Φούσκα μετά τών είρημένων πάροικων αύτοϋ καί λουτών δικαίου τούτου, κοί μή ευ

ρίσκει... βελτιώσει έν αύτοίς παρά τοΰ μέρους τής δηλωθείσης σεβάσμιας μονής ή 

τοις μέλλουσι προσελθείν άπό άλλοτρίων χωρών καί προσ(καθίσαι έν τη είρη̂ ιένη γή 

καί τφ μονυίδρίφ δχλησιν ή διασεισμόν τίνα κοί έπήρειαν ή άγγαρείαν καϊ κατατρι

βήν κοί -έπίθεσιν παρά τών κατά καιρούς μελλόντων έ'χειν τήν καθολικήν ένοχήν τοΰ 

•Λεφαλατικίου τής κατά τήν Πελοπόννι^σον χώραν καί τών κάστρων τής βασιλείας 

μου. ή τών ύπ' αΐ»τούς κατά τόπους ένοχων ή παρά τών το̂  δημοσίου διενεργούντων 

καθολικών ένοχων ή τών μερικών ^ παρ' άλλου τινός τών απάντων καθ' οίον δή τίνα 

τρόπον. Διατηρηθήσονται γάρ πάντα ταΰτα ανώτερα παντάπασι δημοσιακής επήρειας 

και συζητήσεως καϊ λοιπής άλλης πάσης κατατρι'βής καί οχλήσεως, ήγουν δόσεως, 

έννομίου· -αγγαρείας, καστροκτισίας, σιταρ,κίας, καταθέσεως βρωσίμων καί ποσίμων 

καϊ άλλοίων είδών. άλλα δή καϊ ετέρας εισπράξεως κατά χώραν επερχόμενης καί ου

δείς -απαιτήσει έξ (ού)τοΰ δή τοϋ με(τοχίου) τοϋ Αγίου Νικολάου ήι τής είρημένης 

γής καί τών μελλόντων προσκαθίσαι ώς εϊρηται έν αύτη ξένων καί ελευθέρων. Επειδή 

οίος των ανωτέρω είρημένων θελήση διαπράξασβαι τοιούτον τι εϊς τε τήν είοηαένην 

σεβάσμίαν μονήν τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Όδηγητρίας ?̂  είς τά μετόχια κ ώ λοιπά 

-ίτηματα καί πράγματα (αυτής ή εΙς τό) ρηθέν μονύδρ)ιον τοϋ (αγίου) Νικολάου· 

το και έπικεκλημένον Φούσκα ή είς τήν διαληφθείσαν γήν καί τους μέλλοντας ποοσκα-

θισαι εν αυτή ως είρηται ώς άθετητής τής παρούσης προστάξεως τ-ης βασιλεία; μου 

καταδικασθήσεται. 'Αλλ' ουδέ τις τών εις τόν μετέπειτα κατά καιρούς^ελλόντων ποιεί

σθαι απογ,ραφικην δουλείαν έν τή κ-ατά τήν Πελοπόννησον (χώρ„) τής βασΛείας 

μου έξει αίδειαν εισέρχε-σθαι εις τα ρηθέντα μετόχια καί λοιπά κτήματα τής τοιαύτης 

σεβάσμιος μονής, ή εΙς τό τοιούτον μονύδριον τοϋ (Άγιου Νικ)ολάου τό έπικεκλημέ-
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νον Φοΰσκαν καί έπάγειν εΙς αυτό κατατριβήν τίνα ή άφαιρείσθαί τι έξ αύτοϋ ή ά.τό 

τής ανωτέρω είρημένης γής. Τή δυνάμει γάρ καί ίσχύϊ τοϋ παρόντος χρυσοβούλλου 

Λ Ο Γ Ο Υ τής βασιλείας μου ελεύθερα ώς εϊρηται ταϋτα πάντα διατηρηθήσονται καϊ 

ανώτερα πάσης δημοσιακής ιέιπηρείας καί συζητήσεως (Ιδια)μενοϋσι τή διαληφθείση σε-

βοσμίςι μονή τής βασιλείας μου τή είς δνομα τιμώμενη τής' ΰπεραγίας δεσποίνης 

Θεοτόκου (τής Όδηγ)τρίας (άναφαί)ρετά τε καί αναπόσπαστα, έπί τούτφ γάρ έπε

χορηγήθη καί έπεβραβεύθη τή τοιαύτη σεβάσμιοι μονή καί ό παρών χρυσόβουλλος 

ΛΟΓΟΣ τής βασιλείας μου απολυθείς κατά μήνα Φεβρουάριον τής νΰν τρεχούσης τρί

της ένδικτιώνος τοΰ έξάκις χιλοστοΰ δκτακοσιοστοΰ είκοστοΰ ογδόου έτους· έν φ καϊ 

τό ήμέτερον ευσεβές και θεοπρόβλητον ύπεσημήναντο κράτος (ήτοι τφ 1320). 

Ανδρόνικος έν Χριστφ τφ Θεφ πιστός βασιλεύς καϊ αυτοκράτωρ Ρωμαίων 

δ Παλαιολόγος. 

ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ Δ' 

"Εφθασαν μέν καί πρότερον έπιχορηγηθήναι χρυσόβουλλα τή άνεγερθείση παρά 

τοΰ τιμιωτάτου μεγάλου πρωτοσυγκέλλου τής Πελοποννήσου κυροϋ Παχωμίου κατά 

τήν θεόσωστον πάλιν Μυζηθράν σεβασμίςι ,ιιονή είς δνομα τι,ιιωιμένη τής ύπίερογίας 

Θεοτόκου τής Όδηγητρίας καϊ έπικεκλημένη τοΰ Βροντοχίου. ιέπΐ τοίς προσοΰσιν αύ

τη μετοχίοις καϊ λοιποις κτήμασιν. Έπεί δέ άν-έφερε καί άρτίως δτι παρεδόθη τή 

τοιαύτη μονή παρά τοΰ περιποθήτου άνεψιοΰ τής βασιλείας μου, κεφαλής τής κατά 

τήν Πελοπόννησον χώρας ικαί τών κάστρων τής 6ασιλεία(ς) μου κυροϋ Άνδρονίκου 

τοΰ Παλαιολόγου, περί τά Σκορτά μετόχιον είς δνομα τιμώμενον τής 'Υπεραγίος Θε

οτόκου καί έπικεκλημένον ή Βό(γα)λις μετά τών δικαίων αύτοϋ, ήγουν πάροικων, αμ

πελιών, χωραφιών, μύλωνος καί έτερων δένδρων οπωροφόρων έτι δέ καϊ χωρία δύο 

ή Ζούρτζα· καί ή Μουντρά. καλούμενα, μετά τής περιοχής αυτών, ήτις έστΙν ή Πα

χεία. ή Χουτζά. τό Πρατζυδάικη. καϊ ή Κλενοβά σύν τφ έν (αύ)τοίς μύλωνι καϊ τοις 

έλαϊ".4θίς δένδροις. Όμοίως παρεδόθη τή τοιαύτη μονή καϊ γή ευρισκομένη είς τήν 

Πισσιάν. τήν Τοπολονάν καί είς τήν τοποθεσίαν τοΰ Άγιου Ιωάννου. Ωσαύτως προσ-

εστι τή τοιαύτη μονή διά προστάγματος καί τκμίων πατριαρχικών συγγιλιωδών γραμ

μάτων είς τόν κάμπον τής Καρυτοίνης έ'τερον μετόχιον εχ' ονόματι τιμώμενον τής 

ύπεραγίας Θεοτόκου καί έπικεκλημένον τής Νέας Μονής μετά τών πάροικων, τών 

αμπελιών, τών χωραφιών, τών έλαιών. καί τοϋ μύλωνος αύτοϋ. "Εχει καϊ είς τόν 

Πασαΐβάν ιέξ άγορασίας γήν μοδίων εξακοσίων. Καϊ παρεκλήτευσε τήν βασιλείαν -μου 

έπιχορηγηθήναι τή αύτη σεβασμίςι μονή καϊ έτερον χρυσόβουλλον αυτής, ώστε κατέ

χειν καί ταϋτα άνενοχλήτως καί άναφαιρέτως, ή βασιλεία μου ίδιά τήν ένοϋσαν αύτφ 

.πνευματικήν καί θεάρεστον πολιτείαν. άμα δέ κοί δια τόν δν ένδεικνύει ζήλον υπέρ 

τοΰ συμφέροντος τών «οινών πραγμάτων, ευμενώς τε κοί συνήθως προσδεξαμένη 

καί τήν περί τούτου παράκλησιν τόν παρόντα χρυσόβουλλον ΛΟΓΟΝ επιχορηγεί καϊ 

επιβραβεύει τή αύτη σε-βασιιία ιιονή τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Όδηγητρίας καί 

έπικεκλημένη τοϋ Βροντοχίου, δι' οΰ προστάσσει καί διορίζεται κεκτήσθαι ταύτην 

προς τοις άλλοις τοίς παρ' αυτής κατεχομένοις, διά τών προεπιχοηηγηθέντων αύτη 

χρυσοβούλλων τής βοισιλείας μου άνενόχλητον, κοί τό παρσίδοθέν αύτη περί τά Σκορ

τά μετόχιον τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Βογάλις. -μετά τών προσόντων αύτφ πάροι

κων καί κτημάτων, δσα καί οΐά είσιν, ήγουν αμπελιών, χωραφιών, ελαίων, σΰκα, μ(η-

λεών καί) ετέρων οπωροφόρων δένδρων. Όμοίως κεκτήσθαι καϊ τά χωρία τήν 

Ζούς,τσαν καϊ τήν Μουντράν, μετά τής είρημένης περιοχής αυτών, ήτις εστίν ή Πα

χεία. ή Χουτζά. τό Π.ρατζιδάκη. καί ή Κλενοβά. σύν τφ έν αύτη μύλωνι κοί τοίς έξης 

δένδροις. Άλλα δη καί τήν γήν τήν εύρισκομένην εΙς τήν Πιστιάναν. τήν Τοπολονάν 
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καί (εΙς τόν "Αγιον) Ίωάννην κατέχων όμοίως καϊ εΙς τήν Καρυτεναν ^ ' ^^ 

ύπεραγίας Θεοτόκου τής Νέας Μονής, μετά τών προσόντων και αυτφ παρ^ 

κτημάτων οσα καί οία (είσίν) ήγουν άμχελίων χωραφιών .έλαιών και Η·;»̂ "̂  ̂  , 

τάς περιλήψεις τοϋ προσόντος τή τοιαύτη μονή προστάγματος ίτι δέ -καΐ των ̂  μ 

συγγιλιωδών πατριαρχικών γραμμάτων. ιΠ-ρός τούτοις κατ (έχειν), κΟΛ^την εις τον 

Πασαβαν είρημένην γήν τών εξακοσίων μοδίων τής έξ άγορας δήλον οτι περιελθοΰ

σαν αυτή. καί μή εύρισκον έπί τοϋ .... εΙς τάς βελτιώσεις τάς μέλλουσας γίγνεσθαι 

έν αύτοίς παρά τοΰ μέρους τής δηλιοθείσης σεβάσμιας μονής, δχλησιν ή διασ(ειο; 

μόν τίνα και έπήρειαν. παρά τών κατά καιρούς ευρισκομένων είς τήν (κα)θολικήν ένο

χήν τοΰ κεφαλατικίου τής κατά τήν Πελοπόννησον χώρας καϊ τών κάστρων τής βα

σιλείας μου, ή τών ύπ' αυτούς κατά τόπους μερικών ένοχων ή παρά τών τά δημοσ)ίου 

έ(νεργούντων κα)θολικών ένοχων ίΐ τών μερικών, ί\ παρ' άλλου τινός τών απάντων 

καθ' οίονδήτινα τρόπον. Διτηρηθησονται γάρ ταΰτα ανώτερα παντάπασι δη(μοσιακής 

επήρειας καϊ συζητή)σεως. καί λοιπής πάσης κατατριβής καϊ οχλήσεως· ήγουν δόσεως 

έννομίου, αγγαρείας, καστροκ'τισίας, σιταρκείας, καταθέσεως (βρωσίμων καΐ ποσίμων 

καί άλλοι) ων είδών. αλλά δή καϊ έτερος εΙσπράξεως κατά χώρον επερχόμενης. Καϊ 

ουδείς απαιτήσει τι έκ τών τοιούτων μετοχιών ή τής είρημένης (γής...-/.αϊ τών) -κτη

μάτων τής τοιαύτης σεβάσμιος μονής ^ τών μελλόντων προσελθείν άπδ αλλότριων χω

ρών καϊ προσκαθίσαι έν αύτοίς· άλλ' σύ(δέ τις τών είς μετέπειτα κατά) καιρούς μελ

λόντων ποιήσαι -άπογραφικήν δουλίαν έν τή κατά τήν Πελοπόννησον χώρρι τής βα

σιλείας μου ?ξει άδειαν είσέρχεσθαι (εΙς τά δ)ηλωθέντα ϊτερα κτήματα τής τοιούτης 

σεβάσμιας μονής καϊ επάγει (ν) κατατριβήν τινα ί\ άφαιρείσθαί τι έξ αυτών ή άπό τής 

άίνωτέρω είρημέν)ης γής. Τή γάρ Ισχύϊ καϊ δυνάμει τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου 

Λ Ο Γ Ο Υ τής βασιλείας μου ελεύθερα ώς εϊρηται ταΰτα πάντα διατηρηθήσονται καί 

ανώτερα πάσης έιπηρείας καϊ διαμενοϋσι (τή -δια)λη(φθεί)ση ιεβαβαίςι μονή άνοφέ-

ρετα καί αναπόσπαστα. (Έπεί δέ) παρεκλήτευσε δ αυτός τιμιώτατος μέγας πρωτο-

σύγκελλος τής Πελοποννήσου καί Ινα δτε ευδοκήσει δ θεός διά τής προστασίας της 

ύπεραγίας Θεοτόκου γενέσθαι τής βασιλείας μου τήν άπασαν χώραν τών Σκορτών, 

καθέξει ή τοιαύτη σεβάσμια μονή κοί τήν εΙς τό δηλωθέν μετόχιον τής Βόγολις, άλλα 

δή καί τήν είς τά είρημένα δύο χώρια λοτινικήλ· μερίδα, ή βασιλεία μου προσδεξαμένη 

κοί τήν έπί τούτου δέησιν αντον διορίζεται ίνα έπαν γένηται εΐς(ς) δ(ό*αν) Θεοΰ 

διά τής αντιλήψεως τής ύπεραγίας Θεοτόκου ή είρημένη άπασα χώρα τών Σκόοτων 

τής βασιλείας μου, έπιλα(μ)ι6άνηται εΙς κατοχήν ή αυτή σεβάσμιο μονή άνεμποδίστως καϊ 

τήν τοιαύτην λατινικήν μερίδα καί ουδείς ευρίσκει καταδυνοστείαν τινά έπΙ' αυτή Τού

του γάρ χάριν έγεγόνει καί έπεβραβεύθη τή τοιαύτη σεβοσμίςι μονή καί δ παρών χρι--

σόβουλλος Λ Ο Γ Ο Ε τής βασιλείας μου απολυθείς κατά μήνα (σεπ)τέβριον τής νϋν τρε

χούσης έ'χτης (ένΙδικτιώνος τοΰ έξάκις χιλιοστοΰ όκτακοσιοστοϋ τριακοστού) πρώτου 

ϊτονς έν ώ κοί τό ήμέτερον ευσεβές καΐ θεοπ(ρόβ)λητον ύπεσηιαήνατο κοάτοσ ίί̂ τοι 

1323). Α Ν Δ Ρ Ο Ν Π ί Ο Σ (έν Χριστφ τφ θεφ πιστός βασιλεύς καί) Α ^ ϊ ϊ Κ ρ Γ 

ΤΩΡ ΡΩΜΑΙΩΝ Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ. ΑϊΐυϋΐΆ-

χρυσο&..,.ηα.ν 6ΐχον εχοο^-Γΐ και αΛΛα προστάγματα υπέρ τής Μοντί 

μάλιστα όε εν τφ όευτερφ, ένθα αναγιγνώσκονται τάδε· « Ό αγιό '' 

αύθέντης χοΧ βασιλεύς 5 πατήρ τής βασιλείας μου. .ίφθασεν Ιπΐ'^πΤ 

λοΐς προστάγμασί τε και διαφόροις δικαιώμασι και χρυσοβούλλου λόγου 
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επιβραβεύσει έπικυροΰν ταΰτα τή κατά Μυζηθράν διακείμενη σεβασμία 

Μονή τής Όδηγητρίας και έπικεκλημένης τοΰ Βροντοχίου διά τήν άρε

τήν τε και τήν κατά Θεον πολιτείαν τοϋ άνεγείραντος και συστησαμένου 

ταύτην τιμιωτάτου μεγάλου πρωτοσυγγέλου τής Πελοποννήσου κυροϋ 

Παχωμίου». Επομένως ό ναός ούτος και ή Μονή είναι οι αρχαιότατοι 

έν Μυστρςί, διότι φαίνεται οτι ίδρύθη 'ίσως πρότερον τοΰ 1282, οτε άπέ

θανεν ό Μιχαήλ Παλαιολόγος και διεδέχθη αύτον ό Ανδρόνικος, όστις 

και έξέδωκεν ύπερ τής Μονής τά αρχαιότερα τών Χρυσοβούλλων προσ

τάγματα. Κατά ταϋτα δέ προ τοΰ Νικηφόρου 1302 ήκμαζεν ή Ελλη

νική Εκκλησία έν τή Ν.Α. Πελοποννήσφ και έν Μυστρςί, ήν κατά το Α' 

καί Β' χρυσόβουλλον πατριαρχικοί εξαρχοι διέτρεχον «'Αλλά μήν ουν 

τούτοις ούδεις τών αποστελλομένων έκείσε πατριαρχικών έξάρχων γενή

σεταί τις κάτατριβή τή τοιαύτη σεβασμίίζ Μονή ούτ' ένόχλησις ούΒεμία 

κλπ.». Δέν είναι λοιπόν άπίθανον ολίγα έτη μετά τό 1263, οτε ό Μιχαήλ" 

Παλαιολόγος παρέλαβε τόν Μυστράν και οί Σπαρτιάται μετώκησαν έκ 

τής Λακεδαιμονίας είς Μυστράν, ό'τι ίδρύθη ή Μονή και ό Ναός. 

Ή Αγία, Χοφία 

Ό ναός ούτος έ'λαβε τό ό'νομα κατά τόν τής έν Κωνσταντινουπόλει 

ναόν τής Αγίας Σοφίας, δπως και άλλοι ναοί και Μοναι έν Μυστρά, λ. 

χ. τοϋ Ζωοδότου Χρίστου (ύστερον Παντάνασσα), Περίβλεπτος, "Οδη

γήτρια. Είναι δέ πλησίον τών ανακτόρων παρεκκλήσιον αυτών, έ'νθα 

έξεκκλησιάζοντο οί εστεμμένοι δεσπόται και οί αυλικοί. Είναι δέ κομψό

τατος είς τό έξωτερικόν σχέδιον και περικαλλής εσωτερικώς, ήρειπωμέ-

νος δμως κατά τό πλείστον. 

Τα ανάκτορα τών δεβϊϊοτών 

Πλην τών ναών έν τω άνω τμήματι τής αρχαίας πόλεως έξαπλοϋν-

ται άπό τής πόλεως σχεδόν τοΰ υπερκειμένου φρουρίου μέχρι τής πεδιά

δος τά πολιτικά οίκοδομήμ.ατα μεταξύ τών οποίων διακρίνονται διά τό 

μέγεθος και τήν χλιδήν και πολυτέλειαν, τής οποίας ϊχνη σώζονται, διά 

το πλήθος προσέτι τών παραρτημάτων, υποστατικών, πυλώνων, αυλών, 

τά ανάκτορα τών Δεσποτών Παλαιολόγων (Σεράγια τής Βασιλοπούλας 

κοινώς). Ή γιγαντώδης δέ αρχιτεκτονική τοΰ πολυμεροϋς τούτου κτι

ρίου, τό υπερμέγεθες τών παραθύρων και τών φωταγωγών, αί κολοσσι

αίοι διαστάσεις τής μεγάλης αιθούσης, άπό τήν όποίαν απέμειναν έσω

θεν μέν ο! τέσσαρες τοίχοι, έξωθεν δέ πλαισιώ'ματά τινα και άρχιτεκτο-
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νικός διάκοσμος έκ πωρίου λίθου και μαρμάρου ύπερ τινα τών παραθυρο^ν, 

τό πλήθος τών στοών και τών διαμ,ερισμάτων και τών αιθουσών, τα λεί

ψανα τοϋ κυκλοτεροϋς πυργίσκου, τοΰ παρά τήν αύλόθυραν Ιδρυμένου, 

ό μ.έγας αριθμός τών σταύλων, τών μαγειριών και τών σκοτεινών υπο

γείων στοών, μαρτυρούν, άν και είς άποσύνθετον κατάστασιν, τον πλοΰ> 

τον και τήν μεγαλοπρέπειαν, ή οποία έπεκράτει έχ.εί. Τής πολυτέλειας 

ταύτης τοΰ ανακτόρου δέν ύστεροΰν κατά πολύ και τά πλείστα τών πέ

ριξ οικοδομημάτων, φέροντα άλλα μέν επάλξεις, άλλα δέ πύργους, προ

μαχώνας, άνδηρα και έξώστας μεγαλοπρεπείς. Δυστυχώς δέ μή ληφθεί

σης παρά τοΰ Κράτους ουδεμιάς προνοίας ύπερ τής διασώσεως τοΰ ιστο

ρικού τούτου μνημείου ύπό τήν στέγην τοΰ οποίου επτά συναπτά έ'τη έστε-

γάϊθη τό τιμιώτατον τών Ελλήνων, ό δικέφαλος αετός, καταρρέει και 

έρειποΰται όσημέραι τό σεπτόν οίχοΒόμτιμα, 

Π λ η ν τών ανωτέρω υπήρχε και ό μικρός ναός τοΰ 'Αγίου Ιωάννου, 

όστις άνηγέρθη όλόκληρος και έστεγάσθη κατά τήν πάλαιαν μορφήν. Ό 

ναίσχος δέ ούτος απέριττος κατά τήν άρχιτεκτονικήν περιεσωσε τοιχο

γραφίας πολύτιμους τής ίδίας σχολτις και αί τοΰ Άφεντικοΰ και ανήκει 

είς τόν 14ον αίώνα, όλίγον μεταγενέστερος τοΰ τοΰ Άφεντικοΰ. 

Προσέτι δέ ό μικρός, κομψός όμως ναός τής Ευαγγελιστρίας, τοΰ 

οποίου άνηγέρθησαν οί θόλοι τής προς Ν. παρατετοιχισμένης στοάς και 

καθόλου κατεβλήθη πάσα προσπάθεια ύπό τοΰ κ. Αδαμάντιου προς συν

τήρησιν παντός ίχνους δυναμένου νά δείξη τό διάγραμμα τοΰ περίεργου 

τούτου ναοΰ· 

Έ ν Μυστρά, ώς έρρήθη, εγένοντο ύπό τήν έποπτείαν τοΰ Κου Αδα

μαντίου εκτός τής ανεγέρσεως τών δύο τελευταίων μικρών ναών και άλ

λαι προς συντήρησιν, άναστύλωσιν και εύπρέπειαν έργασίαι, λ. χ. συνε

τελέσθη ή άναστύλωσις τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου Θεοδώρου τοΰ Βροντοχίου 

και έφιλοτεχνήθη ή άναπαράστασις τοϋ μεγαλόπρεπους δεκαεξαπλευρου 

τύμπανου τοϋ τρούλλου. Τά ποικίλα έκ πλίνθων πλαίσια, τά οποία περιε-

κοσμουν τά αψιδωτά παράθυρα και ψευδοπαράθυρα, συνετελέσθησαν δπως 

είχον άλλοτε. Μόνον δέ ό έπι τό τύμπανον βαίνων τροϋλλος δέν άνηγέρ

θη, διότι ουδέν 'ίχνος αύτοΰ άπέμεινεν. Ασφαλώς δέ έστεγάσθη ό ναός 

άπας και ούτω περιεσώθη τελείως άναπαρασταθέν εν τών κομψότατων 

βυζαντιακών μνημείων. Επίσης αρκετή εργασία συντηρήσεως έγένετο 

και είς τόν κάλλιστον ναόν τής Όδηγητρίας τοΰ Βροντοχίου ('Αφεντι-

κον). Εργασία ευπρεπείας -έγένετο και εις τήν άνω πόλιν τήν άριστοκρα-

τικήν συνοικίαν, Οπου σώζονται τά μεγαλοπρεπή Παλάτια τών Δεσπο

τών. 
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Η μεγάλη αίθουσα μήκους 33 μέτρων και έπι σειράς καμαρωτών 

Ισογείων δωματίων βαίνουσα έκαθαρίσθη και ό περίβολος τών Παλατίων 

εύπρεπίσθη και δρομίσκοι ήνοίχθησαν δπως ευκολύνεται ή επίσκεψις τών 

σπάνιων τούτων εις τό είδος των μνημείων. Και εις τό κωδωνοστάσιον 

τής παντανάσσης, είς τό οποίον φαίνονται τεκμήρια επιδράσεως φραγκι

κής αρχιτεκτονικής, εγένοντο έργασίαι συντηρήσεως δπως και είς τόν 

ναον τής 'Αγίας Σοφίας, τοΰ χομ<\)οτάτου παρεκκλησίου τών Παλατίων. 

Καλλίστη δέ ήρειπωμένη πρόσοψις τοΰ εστιατορίου τής Μονής Περιβλέ

πτου συνεπληρώθη κατά τήν άπλήν και κατά τήν κλασικήν βυζαντιακήν 

τοιχοδομίαν, ανεγερθέντος και τοΰ μεσαίου περικόμψου αυτής παραθύρου. 

Ή δ η δέ ελήφθη άπόφασις οριστική δπως άπαλλοτριωθώσι πάντα τά έπι 

τής παλαιάς πόλεως τοϋ Μυστρά οικήματα, οί δέ κατοικοΰντες έν αύτοίς 

ύποχρεωθώσι νά πωλήσωσι πάντα είς τό δημόσιον και νά μετοικήσουν. 

Όλόκληρος δέ ό χώρος τής αρχαίας πόλεως νά περιτειχισθή διά τεί

χους ύψηλοΰ, ή φύλαξίς του δέ νά άνατεθή είς είδικόν άρχαιολόγον. Ού

τω δέ πλέον θά παύσωσιν άπό τοΰ νά είναι βουστάσια και ποιμνιοστάσια 

οί διάφοροι ίεροι τόποι καί αΐ άλλαι αρχαιότητες και νά καταστρέφωνται 

άπροφύλακτοι και άσυντήρητοι ύπό τών ανθρώπων και ζώων και τοΰ παν

δαμάτορος χρόνου και τών ατμοσφαιρικών επιδράσεων, διότι θά εγγυάται 

περί τούτου ή πρόνοια τοϋ διαρκώς έκεΐ έφορώντος είδικοΰ αρχαιολόγου 

υπέρ τής διασώσεως πάντων τών κειμηλίων τούτων. 

Λ.Ι Βυζαντιακαί άρχα&6τνιτες τών Αγίων Τεββαράκοντα 

Τής Ίεράς μονής ταύτης ό Σεβασμιώτατος επίσκοπος Μεσσηνίας 

Σακελλαρόπουλος Λακεδαιμόνιος καί τρόφιμος τής μονής τών 'Αγίων 

Τεσσαράκοντα μαρτύρων έξέδωκε κατά τό παρελθόν έ'τος 1921 σύγγραμ

μα έξ 112 σελίδων, έν φ εξετάζεται ή ιστορική άποψις τής δράσεως τής 

μονής και είναι αξιόλογος πηγή τοΰτο διότι καταγράφονται έν αύτφ πά

σαι αί έπιγραφαί και τά έγγραφα καί τά περιεχόμενα τών περισωζομένων 

κωδίκων, σιγγιλιων κλπ.». Έ κ τούτου λοιπόν, ώς ασφαλεστέρας πηγής, 

έρανιζόμεθα δσα κρίνομεν αναγκαία προς έξυπηρέτησιν τοϋ έ'ργου μας. 

Βορειανατολικώς τής Σπάρτης καί είς άπόστασιν 1 1)2 ώρας συν-

-αντώνται τά δρια τών τέως δήμων Θεραπνών, Οΐνοΰντος, καί Σελλασίας, 

ένθα γίνεται ή συμβολή τών ποταμών Οίνοΰντος νΰν Κελεφίνας καί τοΰ 

Γοργύλου νΰν δέ Σωφρόνη, έπί τής όχθης τοΰ οποίου 1)4 τής ώρας ανα

τολικώς τής συμβολής κείται ή νΰν μονή τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα. 

Βορειοανατολικώς δέ τής μονής ταύτης σχηματίζεται έκ δύο βουνών 
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Μονοδενδρίων καλουμένων χαράδρα, δι' ης διέρχεται χείμαρρος Σωφρόνης 

εκατέρωθεν τής οποίας ϊστανται βράχοι Ορθιοι άπορρώγες αμέτρητου 

ύψους. Είς δέ τό άκρον καί βορείως τής χαράδρας έν φαράγγι στενή^και 

άγριωπή καί είς άπόστασιν 1)4 ώρας έκ τής νΰν μονής κείνται τα ερεί

πια τής παλαιάς (Παλαιομοναστηρίου) τών 'Αγίων 40. Επικλινής όε 

ούσα έν τφ μέρει τούτφ ή φάραγξ καί διά τό υπάρχον έκεΐ σπήλαιον έθε

ωρήθη κατάλληλος τοποθεσία νά κτισθή μονή όπως έν τή άνηλιφ και 

βραχώδει εκείνη έρημίςι οΐ πρώτοι ίδρυταί άπερισπάστως άφωσιωθώσιν 

είς τήν άσκησιν τών αρετών τοΰ μοναχικού βίου καί τύχωσι τής ψυχι

κής αυτών σωτηρίας. 

Έκεΐ λοιπόν έν περιωρισμένφ χώρφ διά τό βραχώ'δες τοΰ τόπου έκτί

σθη μόνον ή Μονή, ώς ναός δέ έχρησιμοποιήθη τό έν τφ βράχφ σπήλαιον. 

Τό μήκος δέ τοΰ ναοΰ είναι 9 μ. τό δέ πλάτος 2 1)2 καί τό ύψος εις 

τινα μέρη αναλόγως τής διαμορφώσεως τής φυσικής τοΰ σπηλαίου 5 μ. 

καί ουδεμία υπάρχει τοιχοδομία πρόσθετος· Μόνον δέ είς τό ίερόν βήμα 

είναι κεκαλυμμέναι όπαί τίνες τοΰ βράχου καί ήπρόσοψις τοΰ σπηλαίου 

είναι έκτισμένη είς θύραν. 

Έπί δέ τών παρειών τοΰ σπηλαίου σώζεται πλήρης καί αρίστης 

τέχνης αγιογραφία καί θαυμαστή είναι ή συμμετρία καί ή έκφρασις 

τών προσώπων ή τόσον ζωηρά ώστε νά παρίστανται ώς έμψυχα έναρ-

μονισθέντος καταλλήλως τοϋ λευκοΰ καί μέλανος χρώματος, ύπό τοΰ 

τεχνίτου, δ'στις συνεδύασε προς τήν δλην διατύπωσιν τών παραστάσε

ων τό μυστηριώδες καί κατανυκτικόν φώς τοΰ σπηλαίου. Δέν είναι δε 

κατώτερα καλλιτεχνικά άγιογραφήματα άπό τών τοΰ Μυστρά καίτοι 

ό καλλιτέχνης εκεί έ'καμε χρήσιν διαφόρων χρωμάτων. Αριστερά δε 

τοΰ ναοΰ άναγιγνώσωεται ή εξής επιγραφή ή δηλοΰσα τόν ζωγραφον: 

«Μνήσθητι, Κύριε, έν τή βασιλεία Σου τήν ψυχήν τοΰ Βούλου σου 

Κωνσταντίνου Μανασή τοΰ ιστοριογράφου καί τής συμβίας αύτοΰ Ει

ρήνης καί τών τών τέκνων αυτών Γρηγορίου καί Μιχαήλ καί συγχώ-

ρησον αυτούς έν ήμέρςι κρίσεως». 

Ό δέ χρόνος τής ανεγέρσεως τής μονής συνάγεται έκ τής έπί τοΰ 

καταντικρύ τής θύρας τοΰ ναοΰ μετώπου σψζομένης επιγραφής, έχού

σης ώδε: 

«Άνηγέρθη έκ βάθρων καί άνοικοδομήθη ό θείος ναός τών αγίων 

ένδοξων μεγάλων μαρτύρων σεσσαράκοτα διά συνεργείας καί πόθου 

Γερμανοΰ Ιερομόναχου καί Γρηγορίου μονάχου καί ΘεοΒοσίου μοναχού 

επι τής βασιλείας τών ευγενέστατων βασιλέων ΆνΒρονίκου καί Ειρή

νης καί Μαρίας μητρός τών Παλαιολόγων έτος 1305. (ΣΤΩΙΓ'.). 



ο 

ο 

Το Ταίναρον άκρωτήριον. 
(σελ. 17, 18, 192, 200, 402) 
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Επειδή δμως παρά τή νΰν σωζόμενη τοιχογραφίϋΐι υπάρχει όπισθεν αυ

τής εις τι μέρος παλαιοτέρα τοιχογραφία έκ χρισμάτων πεσόντων φαι

νόμενη έ'νθα εικονίζονται οί άγιοι 40, τεκμαίρεται ασφαλώς δ'τι πρό τοΰ 

1305 ύπήρχεν ό ναός καί δή καί αγιογραφημένος ϊσως πρό 50-100 ετών. 

Φαίνεται δμως δτι αναπτυχθείσης τής τέχνης τής βυζαντιακής αγιο

γραφίας, εκρίθη εύλογον ύπό τών τριών εκείνων μοναχών νά άναπτυ

χθή ή παλαιά αγιογραφία εις τελειοτέραν τοιαύτην. Ή ανωτέρω δμως 

επιγραφή τοΰ 1305 ομιλεί περί ανεγέρσεως έκ βάθρων καί άνοικοδομή-

σεως καί ουχί περί άγιογραφήσεως νέας· άφ' ου δμως αναμφισβητήτως 

είχεν άγιογραφηθή πρότερον ό έν τφ σπηλαίφ ναός, είχε βεβαίως καί 

άνεγερθή καί άνοικοδομήθη έκ βάθρων πρότερον καί επομένως δέν δυνά

μεθα άλλως νά έξηγήσωμεν τό πράγμα ειμή δτι οί τρείς μοναχοΧ έν τ·ή 

φιλοδοξίςι των δπως άπαθανατήσωσι τά ονόματα των ώς ίδρυ-τών, άφ' 

ου έκάλυψαν τά παλαιά άγογραφήμαα διά τών νέων καί έξήλειψαν 

ούτω πάν ίχνος μαρτυρούν τήν προτέραν άνέγερσιν τοΰ ναοΰ, ανέγραφαν 

τήν έπιγραφήν έκείνην 

Υπεράνω τής παλαιάς ταύτης μονής είς ύψος 200 μ. περίπου έν 

τω άποτόμφ βράχφ ευρηνται δύο άσκητήρια μετά έκκλησιδίων, τιμωμέ

νων τοΰ μέν έπ' ονόματι τοΰ Τιμίου Προδρόμου, τοΰ δέ τής Αναλήψεως, 

ή μετά τών άσκητηρίων δέ τούτων συγκοινωνία έγίνετο έκ τής μονής 

διά κλίμαχος κτιστής έπί τοΰ βράχου, διότι άλλοθεν ήτο αδύνατος. 

Επειδή δέ ή προς τήν μ.ονήν ταύτην όδός ττο απρόσιτος είς τά 

ζώα γινομένη μόνον διά τεχνητής ατραπού προς διάβασιν τών ανθρώ

πων ύπήρξεν ανάγκη νά έ'χη ή μονή εκεί που πλησίον άποθήκην, έξ ης 

νά μετακομίζωνται τά χρειώδη ει'ς τήν μονήν καί ώς τοιαύτη έχρησί

μευσεν έν φ τοπφ υπάρχει σήμερον ή μονή. Οπου περί αύτην ύπήρχον 

τά κτήματα, αγροί, άμπελοι, έλαιών κλπ. καί εις άπόστασιν περί τό 

1)4 ώρας. "Οθεν ή νΰν μονή ητο κατ' αρχάς μετόχιον τής Παλαιάς 

καί έχρησίμ.ευεν ώς αποθήκη καί στοΰλος τών ζώων. 

'Επειδή δέ, ώς ρηθήσεται, ή ημερομηνία τής ανεγέρσεως τοΰ ναοΰ 

τής νέας μονής είναι τό έ'τος 1620, έ'πεται δ'τι ή παλαιά μονή διετη

ρείτο τουλάχιστον εως τότε. Πότε δέ ακριβώς έγκατελείφθτ\ τελείο)ς 

καί διά τινας αιτίας δέν συνάγεται έκ τών έν τή μονή επισήμων έγγρα

φων, διότι είναι πιθανόν νά παρετάθη ακόμη ό βίος της καί μετά τήν 

ίδρυσιν τοΰ νέου ναοΰ τής νέας μονής καί νά έξ·(]κ6λούθουν παραμένοντες 

τίνες τουλάχιστον τών μοναχών, χαθ' όσν μάλιστα καί τά κτίρια τής 

νέας μονής δέν είναι πάντα σύνχρονα άλλα αδιακρίτως ύπάρχουσι πα-
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λαιότερα καί νεώτερα αναλόγως τής αυξήσεως τοΰ άριθμοΰ των μο

ναχών καί τών αναγκών τής άεί προαγόμενης μονής. 

'Ο δέ χρόνος, ώς εϊπομεν, τής ανεγέρσεως τοϋ ναοΰ δείκνυται εκ 

τής επιγραφής ήτις είναι είς τό έσωθεν καί υπεράνω τής αριστεράς 

θύρας τοΰ Νάρθηκος, έχούσης ώδε: «άνηγέρθη έκ βάθρων καί άνιστο

ρήθη ό θείος καί πάνσεπτος ούτος ναός τών αγίων μεγάλων μαρτύρων 

τεσσαράκοντα τών έν Σεβαστείςι τή πόλει μαρτυρησάντων, διά συνδρο

μής κόπου τε καί εξόδου πολλού τών πανοσιωτάτων ιερομόναχων καί 

μοναχών είς ψιυχικήν σωτηρίαν αυτών ήγουμενεύοντος τοΰ ιερομόναχου 

Κυπριανοΰ Παρθενίου Θεοδοσίου διά χειρός έμοΰ τοΰ ελάχιστου ζωγρά

φου Γεωργίου Μόσχου έκ πόλεως Ναυπλίας έν έ'τει άπό στάσεως κό

σμου γρκη'.—7128' άπό δέ τής ένσάρκου οικονομίας τοΰ Κυρίου Α Χ Κ 

— 1 6 2 0 Νοεμβρίου τής τρεχούσης Ίνδικτιώνος». 

'Τπάρχει δέ καί έτερα επιγραφή έπί μαρμάρου έντετειχισμένου 

άνωθι τής μεσαίας θύρας τοΰ Νάρθηκος έχουσα ούτως: 

«Άνηγέρθη ό περίφημος ναός τής ύπεραγίας θεοτόχου καί τών 

αγίων τεσσαράκοντα μαρύρων έκ βάθρων γής καί έπί έτους 1615, Θε

οδόσιος». Έ κ τής επιγραφής δέ ταύτης δύο τινά τεκμαίρονται, τό μέν 

δτι ή οικοδομή καί άνέγερσις τοΰ ναοΰ έγένετο τό 1615, έπερατώθη δέ 

ή διακόσμησις καί άνιστόρησις είς τό 1620 δ'τε έγένετο καί ή άλλ·η 

επιγραφή, τό δέ δτι ό ναός ούτος ώκοδομήθη έπί αρχαιοτέρου ναοΰ μι

κρότερου, καθ' δσον είναι αδύνατον νά φαντασ·θώμεν ό'τι καίτοι διημέ-

ρευον καί διενυκτέρευον κατ' ανάγκην έν τφ μετοχίφ τή νέα μονή αρ

κετοί μοναχοί, δέν είχον ναόν καί επομένως έστεροΰντο τής καθημερινής 

ακολουθίας καί τής θείας λειτουργίας έπί αίώνας άπό τής Ιδρύσεως τής 

παλαιάς μονής καί τής χρησιμοποιήσεως ώς μετοχίου τότε τής ήδη 

μονής. 

"Αλλη δέ επιγραφή σώζεται ήδε: 

«Έγένετο τό παρόν κτίριον έ'τει 1697. ήγουμενεύβντος τοΰ πανο-

σιωτάτου πνευματικοΰ Ίωάσαφ». 

Είς έτερον δέ οικοδόμημα έπί μαρμαρίνης πλακός ή εξής επιγραφή: 

«Έγένετο τό παρόν κτίριον διά συνδρομής κόπου τε καί εξόδου 

τών πανοσιωτάτων πατέρων Ιερομόναχων καί μοναχών Ανθίμου 1728 

(Νεκταρίου»). 

"Αλλαι δέ έπιγραφαί έπί τών πλευρών δωματίου χρησιμοποιουμέ

νου ώς εστιατορίου α'ίδε: 

«Τράπεζα άπ' ευχής αρχομένη καί είς εύχήν καταλήγουσα ουδέ-
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ποτέ ύστερηθήσεται». Καί άλλη: «γαστρός κρατήσας, αδελφέ, παρά-

δεισον οικήσεις, άν δέ ύπό ταύτης νικηθής είς "Αδην καταβήσεις». 

"Αλλη δέ έπί τοϋ έξώστου προς τήν αύλήν έπί μαρμαρίνης πλακός 

επιγραφή ήδε: 

«Άνηγέρθησαν τά παρόντα κτίρια έπί τής βασιλείας τοΰ Σουλτά

νου Σελήμ Γ' διά συνδρομής, κόπου τε καί εξόδου πολλών πατέρων 

ήγουμενεύοντος τοΰ πανσιωτάτου Μαρτιμιανοΰ Ιερομόναχου έκ κώμης 

Χρυσαφής έν έ'τει 1794 Ιουλίου 20»· 

'Η διακόσμησις τών ναών έν γένει είχε σκοπόν νά δΐ'δάξη τους 

Χριστιανούς καί ίδίως καθ' ους χρόνους χαί τά βιβλία ήσαν σπάνια, 

ή σπουδή περιωρισμένη, δσα έκ τής μελέτης τής Αγίας γραφής καί 

τών εκκλησιαστικών βιβλίων θά έδιδάσκοντο καί νά κρατώσιν εις τήν 

μνήμην αυτών ζωηρότερον τά πρόσωπα, τους λόγους καί τά έ'ργα, δια 

τών οποίων ίδρύθη, άνεπτύχθη καί έστερεώ6η ή Εκκλησία. Παράδειγ

μα δέ ό ναός ούτος τοΰ οποίου πλήρης ή αγιογραφία διεσώθη καί περι

λαμβάνει τό πλείστον τής ίστορίας τής Παλαιάς καί Καινής Διαθή

κης άπό τής δημιουργίας τοΰ κόσμου μέχρι τής Δευτέρας Παρουσίας 

καί πέραν έν τφ παραδείσφ καί τή κολάσει. Α. χ. βλέπει τις τήν δημι

ουργίαν τοΰ κόσμου είς τόν Νάρ6ηκα ώς αύτη ιστορείται έν τφ βιβλίω 

τής γενέσεως, τόν ήλιον, τήν σελήνην, τά δώδεκα ζώδια, τά στοιχεία 

τής φύσεως, πΰρ, χιόνα, χάλαζαν ,κρύσταλλον, τους άνεμους, τά φυτά, 

τά δένδρα, τά πτηνά, τά θηρία τής γής καί τους ίχθύας τής θαλάσσης. 

Επίσης τήν δημιουργίαν τών πρωτοπλάστων καί τήν έ'ξωσιν αυτών 

έκ τοϋ παραδείσου κλπ. "Οταν δέ είσέλθη τις είς τόν κυρίως ναόν θα 

ϊδη τάς" διαφόρους σκηνάς άπό τής γεννήσεως τοΰ Χρίστου μέχρι τής 

αναλήψεως Αύτοΰ είς τους Ουρανούς, τόν Χριστόν μετά τής Μαρίας 

καί τόν Ιωσήφ φεύγοντα είς Αϊγυπτον, διδάσκοντα έν μέσω τών Φα-

ρισσαίων έκπληττομένων, τρέφοντα τους 5,000 διά πέντε άρτων καί 

δύο ιχθύων, θεραπεύοντα τους χωλούς κλπ., ποιοϋντα θαύματα, εύλο

γου ντα τά παιδία.. . Τά πάθη τοΰ Χρίστου, ή σύλληψις αύτοΰ, ή 

ενώπιον τοΰ Πιλάτου προσαγωγή, ή μαστίγωσις, ή σταύρωσις, ή άπο-

καθήλωσις, ή Άν.άστασις, ή ψηλάφισις τοΰ Θωμά. Παρίσταται ή διά-

βασις τής Ερυθράς θαλάσσης καί εξακολουθεί ή συνέχεια παραστάσε

ων ατελεύτητων. 

Παραπλεύρως δέ τοϋ νΰν ναοΰ κείται έτερος μικρός ναός μονόθο-

λος, τιμώμενος είς τό ό'νομα τής Ύπεραγίας θεοτόχου τής Χρυσοπη

γής ώς έκ τής επιγραφής κεχαραγμένης έπί τοΰ ξυλίνου γείσου τοΰ 

διαθέοντος τό τέμπλον τοΰ ναοΰ δείκνυται, έχει δέ οΰτω: «Τό παρόν 
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έγένετο δια συνδρομής και εξοΒου του πανοσιωταταου κυρίου ιγνατιου 

ιερομναχου εκ πόλεως ζίγγνου (Τσιγγίνου ϊσως;) ο δε ναός ούτος της 

βασιλησας και αειπαρθενου άγιας θεοτόχου της χρυσοπηγης ο δε σφι-

ροκοπησας αυτό Ιωάννης ο Ιερεύς το επικλει σφιριγκας εκ πόλεως 

Χρυσαφής εν ετει Α Ψ Υ — 1 7 0 8 εν μηνι Αυγούστου Κ'.» .0 δέ μικρός 

ούτος ναός έγένετο εν έτος πρότερον τφ 1707 ώς δηλοϋται έκ τής υπέρ 

τήν θύραν επιγραφής: 

«1707 Φεβρουαρίου άνηγέρθη ό θείος ούτος ναός έχ βάθρων γής 

τής ύπεραγίας θεοτόχου διά εξόδου Θεός γάρ οίδεν ό ερευνών καρδίας». 

Έχρησίμευε δέ κατά τήν παράδοσιν ώς έξομολογητήριον. 

Ανατολικώς δέ τής Μονής εις 100 μέτρων άπόστασιν κείται τό 

κομψότατον ναΐδριον τοΰ νεκροταφείου τό οποίον είναι έν σμικρφ άντί

γραφον τοΰ ναοΰ τής μονής, άνηγέρθη δέ τφ 1702 ώς δηλοϋται έκ τής 

άνωθεν τής θύρας επιγραφής έχούσης ώδε: «Εγινε ο πάρων ναός των 

άγιων πάντων δια εξοΒου του πονοσιωτατου πνευματικού παπακαλλι-

νικου του ασκητού δια δε συνδρομής ιγνατιου Ιερομόναχου ΑΨΒ'.». 

Τό Πατριαρχείον εκτιμούν τάς άρετάς τών μοναχών καί άναγνω-

ρίζον δτι ή μονή έξεπλήρου τόν προορισμόν αυτής έ'θηκεν αύτην ύπό τήν 

σκέπην καί προστασίαν του άνακηρύξασαν αύτην σταυροπηγιακήν καί 

καί έπιδαψιλεϋον προνομίας καί διά τής αναγνωρίσεως αυτής ώς σταυ

ροπηγιακής άνύψωσεν εις θέσιν καί τιμήν όμοίαν σχεδόν προς έπισκοπήν 

καί τοΰτο δηλοϋται έκ τών διά τών Σιγιλλίων χορηγουμένων προνομί

ων, κατά τά οποία ό εκάστοτε ηγούμενος φορεί μανδύαν καί φέρει πα-

τερίτσαν κατά τάς επισήμους ημέρας, αλληλογραφεί δέ αμέσως μετά 

τοΰ Πατριάρχου ώς καί οί Αρχιερείς, δέν υπόκεινται δέ είς τήν έξου

σίαν τοΰ Επισκόπου, είς τήν περιφέρειαν αύτοΰ υπόκειται, άλλ' είναι 

ανεξάρτητος άπ' αύτοΰ, καί διά τοΰτο χατά τάς ίεράς ακολουθίας μνη

μονεύεται μόνον ό Πατριάρχης. 

Ό χρόνος δέ καθ' δν άνεγνωρίσθη σταυροπηγιακή ή μονή δέν μαρ

τυρείται επακριβώς, διότι τό σωζόμενον Σιγίλλιον ελλιπές έκ τής φθο

ράς φέρει χρονολογίαν 1592, άλλ' έν αύτφ αναφέρεται οτι πρό τής εκ

δόσεως του ήτο σταυροπηγιακή. Διότι λέγεται έν αύτφ: «Τό αύτο 

θείον καί σεβάσμιον σταυροπήγιον τό είς τό όνομα». Σώζεται δέ καί άλ

λο σιγίλλιον έπί Πατριάρχου Γρηγρίου Ε' καί φέρει ήμερομηνίαν 

1798. Έπλήρωνε δέ ή μονή ώς σταυροπηγιακή φόρον είς τό Πατρι

αρχείον έτήσιον γρόσια έξήκοντα. 

Ά λ λ α καί οί κατά καιρούς Σουλτάνοι εξεδήλωσαν τήν προς τήν 

μονήν εύνοιαν αυτών. Ό Μωάμεθ, ό ιδρυτής τής οθωμανικής θρησκεί-



Τ Ω Ν Α Ι Ω Ν Ω Ν . — Ύ π ό Π . Χ. Δ Ο Υ Κ Α 605 

ας, διά διαθήκης,—Άχδμανέ ή Άχτιναμέ,—τήν όποίαν συνέταξε 

χάριν τής μονής τοϋ "Ορους Σινά έχορήγησεν είς τήν χριστιανικήν 

Έκκλησίαν καί τους λειτουργούς αυτής επισκόπους, ιερείς, μοναχούς, 

άσκητάς καί αυτούς έ'τι τους ύπηρέτας αυτών πλήρη έλευθερίαν είς 

έξάσκησιν τών τής θρησκείας καί άπήλλαξεν αυτούς φόρου καί στρα

τιωτικής υποχρεώσεως. "Ετι δέ διέταξε καί αυτοί οί Μουσουλμάνοι νά 

προστατευωσιν αυτούς, οσάκις τις ήθελε τους ενοχλήσει. Τής διαθήκης 

δέ ταύτης τοΰ Μωάμεθ άντίγραφον ευρίσκεται έν τοίς άρχείοις τής μο

νής, άδηλον πώς προελθόν. Έ ν τούτφ δέ έ'χει θέσει ό προφήτης τόν τύ

πον τής τιμίας αύτοϋ χειρός μέ ήμερομηνίαν τφ δευτέρφ έ'τει τής Έγί-

ρας, τή τρίτη ημέρα τοΰ Μουχαρέμ. Τό πρωτότυπον είναι γνωστόν ό'τι 

παρέλαβεν έκ τής μονής τοΰ "Ορους Σινά ό Σουλτάνος Σελίμ ό Β' 

1566-1574 καί κατέθηκεν έν τφ αύτοκρατορικφ βησαυροφυλακίφ τής 

Κωνσταντινουπόλεως, άφήκεν δμως είς τήν μονήν τοΰ Σινά άντίγρα

φον, έδωρήθησαν δέ καί είς άλλας μονάς αντίγραφα είς τάς όποιας 

έχορηγοϋντο προνόμια είς ένδειξιν ιδιαιτέρας εύνοίας, καί ίσως διά τοΰ

τον τόν λόγον έδωρήθη ύπό τίνος Σουλτάνου είς τήν μονήν ταύτην τό 

σφζομενον άντίγραφον. Καί αυτός δέ ό κατακτητής Μωάμεθ ό Β', ώς 

καί οί μετ' αυτόν Σουλτάνοι ανεγνώρισαν τά διά τοΰ Άχτιμανέ άποδο

θέντα είς τους Χριστιανούς είς τήν Έκκλησίαν των προνόμια. 

Επειδή δμως καίτοι ειδική περί ασυδοσίας τής μονής διαταγή 

είχεν έκδοθή τοϋ Σουλτάνου, ό διοικητής τοΰ Καζά Μυστρά παραβαί

νων ταύτην ήνόχλει τή νμονήν. Οί μοναχοί άνέφερον είς τόν Σουλτάνον 

ταΰτα καί επιδεικνύοντες προηγούμενα διατάγματα (φιρμ,άνια) έπε

καλοΰντο τήν προστασίαν αύτοΰ' ούτος δέ διέταξεν ίνα μένη ή μονή 

ανενόχλητος πάσης ασυδοσίας. Τό τελευταίον δέ φιρμάνιον, έξ ού ταΰ

τα πιστοΰνται περιεσώθη καί αναφέρει προηγούμενα διατάγματα εκδο

θέντα κατά τό 1623, έ'τι δέ τφ 1700 καί 1709 καί 1721 καί φέρει 

ήμερομηνίαν 1805. 

Βορείως τής μονής περί τήν μίαν ώραν ύπήρχον δύο μοναστήρια, 

τό μέν έπ' ονόματι τής Θεοτόκου (Παναγίας ή Παλαιοπαναγιάς), 

τό δέ είς τό ό'νομα τοΰ Αγίου Δημητρίου, τά όποια μ.ετά τών μοναχών 

καί πάντων τών κτημάτων αυτών άφιερώθησαν είς τήν μονήν ταύτην, 

αί δέ σχετικαι πράξεις σψζόμεναι φέρουσιν ήμερομηνίαν ή μέν 15 Δε

κεμβρίου 1601, ή δέ δευτέρα διά τήν άφιέρωσιν τοΰ Αγίου Δημητρίου, 

13 Νοεμβρίου 1605· Αφιέρωσαν δέ τάς μονάς ταύτας ή ένεκα οικονο

μικής δυσπραγίας ή διότι αί μικραί αύται μοναί μή έ'χουσαι τήν ήθικήν 

καί ύλικήν δύναμν νά ανθίστανται είς τάς πιέσεις τών 'Οθωμανών 
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ήσθάνοντο τήν ανάγκην νά τεθώσιν ύπό τήν προστασίαν τής μονής ταύ

της απολαυούσης προνομίαν ύφ' ών έπροστατεύετο. 

Τοΰ μοναστηρίου τής Παναγίας σώζεται μόνον ό ναός μικρός βυ

ζαντιακοΰ ρυθμοΰ, σταυροειδής μετά τρούλλων καί τίνες έπί τών τοί

χων άγιογραφίαι. Έπί βάσεως δέ άψίδος δεξιά τφ είσερχομενφ υπε

ράνω μαρμάρινου κιονόκρανου ή εξής επιγραφή: 

«Μνήσθητι, Κύριε, έν τή βασιλεία σου τάς ψυχάς τών δούλων σου 

Κωνσταντίνου Μανασή τοΰ ιστοριογράφου καί τής συμβίας αύτοΰ Ει

ρήνης καί τών τέκνων αυτών Γρηγορίου καί Μιχαήλ καί συγχώρησαν 

αυτούς έν ήμέρί^ κρίσεως». 

Επειδή δέ ό Μανασής είναι ό ίστορήσας καί τόν ναόν τής παλαιάς 

μονής συνάγεται οτι ό ναός ούτος είναι παλαιός ιδρυθείς κατά τό 1305. 

Τής δέ μονής τοϋ 'Αγίου Δημητρίου σώζεται ό ναός μικρός καί άνευ 

ρυθμοΰ καί τίνες άγιογραφίαι μετρίας τέχνης.' 

'Ο δέ Μητροπολίτης Μονεμβασίας Γεννάδιος έν έ'τει 1592 λόγφ 

σεβασμοΰ προς τήν μονήν άφιεροί τό μετόχιον τοΰ Αγίου Γεωργίου είς 

τον δρομέα κείμενον μεταξύ Κοσμά καί Όλυμπίων, τό οποίον μετόχιον 

κατέχεται στιμερον ύπό τής έν Κυνουρίοι μονής Έλώνης, άγνωστόν πώς 

και ποτέ περιελθον είς αύτην, φέρεται δέ ιδιοχείρως υπογεγραμμένος 

έν τφ άφιερωτικφ έγγράφφ ό μητροπολίτης Γεννάδιος. 

Ό δέ μητροπολίτης Λακεδαιμονίας Θεοδόσιος άφιεροί είς τήν μο

νήν «τήν Έκκλησίαν τής Παναγίας τής είς τά Χρύσαφα, ήν τινα εύ-

γνωμονως καί καλώς θέλοντες γνώμη καί τών εντιμότατων κληρικών 

καί ευλαβέστατων ιερέων μετά τών προσόντων αυτή κτημάτων καί 

πραγμάτων, ήγουν άμπελίων καί τών λοιπών μετά καί τής πανηγύ-

ρεοίς. Ούτος ό Θεοδόσιος αναφέρεται είς τό σιγίλλιον τό ελλιπές τοΰ 

1592 ώς άφιερωτής, επομένως καί ή άφιέρωσις είχε γίνει πρό τοΰ έτους 

1592. Τό άφιερωθέν τοΰτο μετόχιον ητο μοναστήριον ώς καταφαίνεται 

έ'κ τε τοΰ ναοϋ καί τών πέριξ ερειπίων. Ό ναός δέ βυζαντιακοΰ ρυθμοΰ 

είναι αγιογραφημένος, έξ επιγραφής δέ άνωθεν τής θύρας τής εισόδου 

τοΰ νάρθηκος είς τόν κυρίως ναόν σώζονται τά ονόματα Άνδρονίκου 

καί Μανουήλ, καί τό έ'τος Σ Τ — 1 2 9 2 . Πότε δέ καί διατί διελύθη τό 

μοναστήριον. άδηλον. Μετά τήν άφιέρωσιν ό'μως εις τήν μονήν ώς με

τοχίου παρέμενον εκεί μοναχοί έπιτηροΰντες αυτό ώς μαρτυρεί ή επι

γραφή μέ έ'τος 1633, καί άλλη μέ 1736. 

'Όλίγα δέ μέτρα Β Α τοΰ ναοΰ τούτου υπάρχει ναός βυζαντιακοΰ 

ρυθμοΰ αγιογραφημένος, τιμώμενος είς δνομα Αγίου Ιωάννου τοΰ 

Βαπτιστοϋ. Αί ύποληφθείσαι δέ εικόνες αύτοΰ είναι καλής τέγντιο· 
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•'Ανω δέ τής ωραίας πύλης έκ τοΰ Ίεροΰ βήματος υπάρχει επιγραφή 

«,Ανιστορήθη ό θείος καί πάνσεπτος ναός τοΰ Άγιου Ιωάννου προφήτου 

καί βαπτιστοϋ. .» "Ετος 1668. 

"Ετερον δέ μετόχιον περιελθον είς τήν μονήν έξ αγοράς είναι τό 

τοϋ Άχραγιά, τό οποίον καί τοΰ3:ο ήτο ποτέ μοναστήριον ώς φαίνεται 

έκ τοΰ έν καλή καταστάσει σφζομένου ναοΰ, τιμωμένου είς τό ό'νομα 

τοΰ αγίου Νικολάου αγιογραφημένου καί έκ τών πέριξ ερειπίων. Έπί 

λίθου δέ πωρίνου τής έ'ξο̂  τής μονής κρήνης υπάρχει χρονολογία 1600, 

ή δέ χρονολογία τοΰ πωλητηρίου καί αφιερωτικού έγγραφου σφζομένου 

είναι 1769. 

Ι£ώδ(κ£ς τών Αγίων /£0 

Ό αριθμός τών χειρογράφων κωδίκων τής μονής ανέρχεται είς 76. 

Σπουδαιότερος δέ είναι ό ύπ' άριθ. 63 διότι παρέχει τήν καταγραφήν 

τών αφιερωμάτων, κτημάτων καί πραγμάτων καί διότι πλείσται πρά

ξεις καί σημειώσεις αφιερωμάτων είναι ιδιόχειροι άφιερωτών. Πολ

λάκις δέ απεδείχθη ώς άποδεικτικόν μέσον σωτήριος προς αποφυγήν 

τής καταλήψεως κτημάτων τής μονής. Επίσης μεγίστης αξίας είναι 

καί ό ύπ' άριθ. 1 περιέχων τά έπ' Εκκλησίας άναγνγνωσκόμενα Ευαγ

γέλια, φέρει δέ ό κώδιξ ήμερομηνίαν 1170 καί τό σημείωμα δ'τι άφιε

ρώθη τό Εύαγγέλιον τφ 1536. 

Επίσης καί ό κώδιξ ύπ' άριθ. 3 περέχων καί ούτος τά έπ' Εκκλη

σίας άναγινωσκόμενα Ευαγγέλια, έν τέλει δέ φέρεται ό γράψας καί ή 

χρονολογία έν έ'τει 1706 Νοεμβρίου, ό ταπεινός Ιγνάτιος Ιερομόνα

χος, δστις διατηρείται έν αρίστη καταστάσει καί κοσμείται ύπό αρχι

κών γραμμάτων άληθοΰς εμπνεύσεως καί εκτελέσεως «άνθη καί κλώ-

νες προσκείμενοι, διάφορα μέλη τοΰ σώματος προτεινόμενα, ό'φεις έλισ-

σόμενοι, ποικίλα φανταστικά, ζφα, δικέφαλοι άετοι, καί άλλα διάφορα 

πτηνά δι' άναπεπταμένων πτερύγων σχηματίζουσι τά αρχικά έν κεφα-

λαίοις τοΰ κωδικός γράμματα, ευμεγέθη ό'ντα καί διά χρυσοΰ καί άλ

λων χρωμάτων έξειργασμένα. Πλέον τών 200 αρχικών Τ (Τφ καιρφ έ

κείνφ) καί πολύ πλείονα τών 150 Ε (Είπεν ό Κύριος) αριθμούνται έν 

τω κώδικι, άπαντα διαφόρων σχεδίων. 

'Π μονή δέ κατείχεν άλλοτε πολυτιμότατον κώδικα τής λειτουρ

γίας τοΰ Μεγάλου Βασιλείου, έν μεμβράνη έπί κοντού περιειλημμένης 

ύλης. Είχε γραφή τφ 1392 καί ώς έν τέλει έσημειούτο ητό ποτέ κτή

μα τοΰ μτγίροπολίτου Μονεμβασίας καί παρ' αύτοΰ έδωρήθη είς τήν μο-
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νήν τφ 1502. "Ηδη ό κώδιξ ούτος ευρίσκεται έν τή βιβλιοθήκη τής Αει-

ψίας, άγνωστόν πώς καί πότε εκεί μεταφερθείς· πάντως δμως κλαπείς 

καί πωληθείς. 

'Η μονή αΰτη κέκτηται καί πολύτιμον χρεωστικόν γράμμα, γε-

γραμμένον έν Μυζήθρα τφ 1484 καί σχετικόν προς τόν οίκον τών Χα-

μαρέτων καί ούκ ολίγους φακέλλους ομολόγων, πρατηρίων, εξοφλητι

κών δωρητηρίων, διαθηκών καί άλλων έγγραφων τών τελευταίων αι

ώνων, ών ένίων αντίγραφα άπόκεινται έν τφ άρχείφ τής ιστορικής καί 

Εθνολογικής Εταιρείας. Σώζονται καί βιβλία τών Ακολουθιών, Μ η 

νιαία, Πεντηκοστάρια άλλα έκδ. Ένετίησι τοΰ 1548 καί άπαντα τά 

τοϋ Χρυσοστόμου μετενεχθέντα έκ τής παρά τόν Μπαρσινίκον διαλυθεί-

σης μονής Χρυσοπηγής καί έξ άλλων. 

Έ κ τών έν τή μονή δέ χειρογράφων κωδίκων παντοίας ΰλης κατα-

δηλοΰται δ'τι υπήρξαν καί μοναχοί εγγράμματοι ώς δ Βρεσθένης Παρ

θένιος, ό Θεοφάνης, ό Ιγνάτιος, ό γράψας τόν ύπ' άριθ. 3 κώδικα, ό 

έτερος Ιγνάτιος ηγούμενος λόγιος, δ Μαρτιμιανός ό Β' καί πλείστοι 

άλλοι τών οποίων τά ονόματα δέν φαίνονται εΙς τους χειρόγραφους κώ

δικας, εϊτε διότι δέν εγράφησαν ταΰτα εϊτε διότι ή αρχή καί τό τέλος 

τών κωδίκων ελλείπει, ήσαν δέ καί συγγραφείς και αντιγραφείς δια

δίδοντες τήν Άγίαν Γραφήν καί τά ίερά γράμματα καί άλλας γνώσεις, 

καθ' ους χρόνους τά μέσα τής εκπαιδεύσεως, έ χάρτης και τά τυπογρα

φεία έ'λειπον, άλλα και σχολεία σπανίως έλειτούργουν καί εκείνα 

απρόσιτα είς τους ποϊλούς. Επομένως οί τοιοΰτοι μοναχοί πλλόυς χρι

στιανούς έδίδαξαν τά στοιχεία τών γραμμάτων καί τής θρησκείας καί 

πώλους μέλλοντας νά ίερωθώσιν έδίδαξαν τά στοιχεία τών Ιερών 

ακολουθιών καί τήν έκκλησιαστικήν τάξιν καί τ^ουσαν αυτούς είς τήν 

έκτέλεσιν τής θείας λειτουργίας καί τών ιερών μυστηρίων, άλλα καί 

τθος ίερατικόν καί ίερο-αγωγής ενέπνευσαν, ώς καί μέχρι τοΰ νΰν σ1̂ μ-

βαίνει. Επειδή δέ, ώς εϊδομεν, ή μονή έξεπλήρου καλώς τόν προορισμόν 

καί ΊΒρα επωφελώς είς τήν κραταίωσιν καί ένίσχυσιν τοΰ θρησκευτικού 

αισθήματος καί τοΰ έθνικοΰ φρονήματος έτυχε καί τής εύνοίας τών πα

τριαρχείων καί τής αναγνωρίσεως ώς σταυροπηγιακής μετά τών προ

νομίων αυτής. 

Μετά τήν άποκατάστασιν δμως τοΰ "Εθνους παρεγνωρίσθησαν αί 

έκδουλεύσεις τής μονής καί περιελήφθη είς τόν κατάλογον τών διαλυ-

τέο^ν, κατόπιν δμως, ώς φαίνεται παραστάσεων δικαίων καί διαμαρ

τυριών τών πέριξ κατοίκο^ν διεγράφη τοΰ καταλόγου ώς δηλοϋται έκ 

τοϋ ύπ' άριθ. 732)644 έγγραφου άπό 27 Μαρτίου 1834 τοΰ Νομάρχου 
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Αακωνίας. Καί ού μόνον διέφυγε τόν κίνδυνον τής διαλύσεως, άλλα 

καί βραδύτερον τφ 1846 εκρίθη κατάλληλος θεματοφύλαξ τών ιερών 

σκευών καί αμφίων τών διαλυθεισών μονών, ώς εμφαίνεται έκ τοΰ ύπ̂ ' 

άριθ. 45 άπό 10 Απριλίου 1845 έγγραφου τής Διοικήσεως Αακεδαί-

μονος. 

Χρίβτ&ανκκαΙ άρχακάτν^τες ΙλΧον&μιβαβίας 

Έπί τής εύδαίμονος άλλοτε καί ίσχυράς πόλεως Μονεμβασίας 

κείται νΰν κώμη, τής οποίας οί κάτοικοι διαφυλάττουσι τήν πατροπα

ράδοτον φιλοξενίαν καί διασώζουσι μετά ύπερηφανείας τάς παραδόσεις 

τής ενδόξου πόλεως των. Έν αύτη δέ σώζονται πλην τών τειχών καί 

τών έν αύτοίς ήρειπωμένων ήδη μεγαλοπρεπών οικήσεων, άξια μείζονος 

προσοχής τά ύπολειφθέντα. τής χριστιανικής τέχνης μνημεία, έπί τής 

Ακροπόλεως μέν ή Αγία Σοφία, παρά τό τείχος τοΰ προς βορράν άπορ

ρώγος βράχου, έν δέ τή πόλει ό "Αγιος Νικόλαος, ή Παναγία τών Κρη

τικών καί ό Έλκόμενος, ναός ομώνυμος εικόνος έξοχου κάλλους καί 

τέχνης άνακειμένης έν αύτφ τφ ναφ· 

Έ κ τών ναών δέ τούτων πρωτεύει ό ρηθείς τοΰ Έλκομένου Χρί

στου δλως ακέραιος σωζόμενος, μεγαλοπρεπέστατος όντως μεταξύ 

δλων τών κατά τήν Άνοτολτιν ναών, κτισθείς ύπό τοΰ αύτοκράτορος 

Άνδρονίκου τοΰ πρεσβυτέρου· υπάρχει δέ έν αύτφ πλην τών άλλων 

ίερών θέσεων καί θέσις (θρόνος) ιδιαιτέρα διά τόν αυτοκράτορα καί άλ

λη επίσης διά τήν αύτοκράτειραν. Τό βυζαντιακοΰ ρυθμοΰ τούτου ίδρυ

μα περικλείει πολύτιμα κειμήλια ίερά έχον τό μέγεθος τοΰ έν Αθήναις 

ναοΰ τής Μητροπόλεως περίπου. Αμέσως δ̂  μετά τόν νάρθηκα έ'χων 

τους δύο ρηθέντας διά τους βασιλείς θρόνους, σκεύη δέ έκ μετάλλου 

πολύτιμα καί τά περιθώρια τών είκόνων επιμελώς έξειργασμένα έκ ξύ

λου στερεού, τινά δέ κεκοσμημένα δι' ελεφαντοστού. Άλλ' δ,τι μάλ

λον κοσμεί τον ναόν είναι αί σφζόμεναι τρείς εικόνες βυζαντιακαί, πα-

ριστώσαι έν φυσικφ μεγέθει τόν Χριστόν, φέροντα στέφανον έξ ακανθών 

καί κάλαμον έν χερσί, τήν δέ Παναγίαν δδυνωμένην έπί τή καταστάσει 

ταύτη τοΰ υίοΰ καί τόν Πρόδρομον ωσαύτως περιλυπον. Πλην δέ τού

των, αϊτινες είναι αριστουργήματα τέχνης, ύπάρχουσι καί ετεραι πολ

λού λόγου άξιαι, οια ή παριστώσα τήν γέννησιν τοΰ Χρίστου, σύμπλεγ

μα ώραίον καί άλλαι. 

Δευτερεύων δέ ναός υπάρχει ό τής Παναγίας Χρυσαφιτίσσης, οι

κοδομηθείς παλαιότερον του 1600, διατηρούμενος δέ μέχρι σήμερον 
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ακέραιος καί καλώς πλουτισμένος. Τήν όνομασίαν δέ «Χρυσαφιτισσα» 

έλαβεν ή Παναγία έκ τής θαυματουργού εικόνος, ήτις ύπήρχεν είς τόν 

ναόν τού χωρίου Χρυσαφής τής Λακεδαίμονος, έκ τοΰ οποίου διά θαύ

ματος άπεδήμησεν ή είκών είς τόν έν Μνεμβασία ναόν, ώς ή παράδοσις 

κατά διαφόρους τρόπους λέγεται ύπό τών κατοίκων, άλλ' ώς λεπτομε

ρώς περιέχει χειρόγραφον εύρεθέν ύπό τού κ. Κ. Παπαμιχαλοπούλου καί 

«γεγραμμένον παρά τού Πανιερωτάτου κυρίου Παύλου, χρηματίσαντος 

μητροπολίτου έν Μονεμβασί;^ κατά τό 1600 σωτήριον έτος καθώς ανα

φέρεται έν τφ χειρογράφφ έ'χοντι ώδε: 

«Αΰτη ή αγία είκών τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου 

άπό βιβλία πώς ευρέθη καί τά θαύματα πώς άπετέλει δέν είξεύρομεν, 

επειδή έχάθησαν είς τήν άλωσιν αύτοΰ τού "Αστεως τής Μονεμβασίας. 

Ά λ λ α κατά παράδοσιν είξεύρομεν δ'τι αΰτη ή αγία είκών ήτο είς εν χω

ρίον όνομαζόμενον Χρύσαφα, τής Πελοποννήσου (Λακεδαίμονος). 

ώ τών θαυμασίων Σου, Δέσποινα αγνή! πώς ευρέθη έν Μνονεμβασί·α 

άνωθεν τού βλιχεροΰ ύΒοτος εις τό νΰν μοναστήριον τής Χρυσαφίτισ-

σας λεγόμενον! τήν όποίαν εικόνα, επειδή την εύρε μία γραία γυναίκα, 

ήτις όμολογήσασα τοΰτο είς άλλην γυναίκα καί αύτη είς άλλην, έκοι-

νολογήθη ούτος ό λόγος καί έ'ως τόν τότε αρχιερέα Μητροπολίτην. 

Συναχΰέντες ούν δλοι οί Χριστιανοί, παρακλήσεις τε καί δεήσεις καί 

λιτανείας ποιοΰντες, έλαβον αυτήν μετά φόβου καί θερμών παρακλή-

σεο^ν, άνήγαγον είς τήν τοΰ Έλκομένου Χριστού Έκκλησίαν, άλ7.ά 

πάλιν διά νυκτός έφυγε καί έπήγεν είς τό ϊδιον μέρος, ό'που ήτο καί πρό

τερον, δηλαδή, εκεί όπου τήν ευρεν ή γραία γυναίκα. Σκεφθέντες ούν οι 

τότε άρχοντες απεφάσισαν νά χτίσουν ναόν είς τόν ϊδιον τόπον καί ού

τως θείοι, δυνάμει τόν έτελείωσαν. Έποίει δέ θαύματα πάμπολλα, καί 

ού μόνον αυτόκλητος ηλθεν άπαξ, άλλα καί δίς. Έλθόντες γάρ τίνες 

τών έν Χρυσάφοις χάριν εύλαβείας καί εμπορίας καί γνωρίσαντες τήν 

άγίαν εικόνα έζητησαν αύτην παρά τών τής Μονεμβασίας Αρχιερέα 

καί άρχοντας· αυτοί δέ μή δίδοντες ταύτην ήναγκάσθησαν παρά τών 

Χρυσαφιτών είς τό κριτήριον λέγοντες οτι «Μάς τήν έκλεψαν οί Μο

νεμβασιώται» καί έ'τυχον τοΰ ποθούμενου, τουτέστιν τήν έλαβον λα

βόντες δέ αύτην μετά μεγάλων παρακλήσεων καί κανόνων επήγαν αυ

τήν τήν άγίαν εικόνα είς τόν έν Χρυσάφοις ναόν της. Αύτη δέ ή Αγία 

εικόνα ύπέμεινεν έ'ως ου έθρονιάσθη· τήν δέ νύκτα ή Αγία εκείνη εικό

να έφυγε καί ευρέθη, ώ τοΰ θαύματος, είς τόν έν Μονεμβασία ναόν της; 

Ίδόντες ουν ό λαός τοΰτο τό θαΰμα, οί μ.έν Μονεμβασιώται έχαιρον, καί 

ανυμνούν καί έδοξολόγουν τήν ύπεραγίαν θεοτόχον. Οπου δέν τους άφή-
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κεν έστερημένους τής 'θείας αυτής χάριτος, οί δέ Χρυσαφίται έλυποΰν-

το καί οΰτως είξεύρομεν κατά παράδοσιν τινών γερόντων χρησίμων, 

οϊτινες τό τιχουον άπό τους προπάπους των». 

Πλην τής επιγραφής τής αναφερομένης είς τόν λόγιον Αικίνιον, 

περί ού όμιλούμεν έν οίκείφ τόπφ, έ'χομεν καί τήν εξής έπιγραφήν έπί 

τίνος άντηρίδος τού προς μεσημβρίαν τοίχου τοΰ ναοΰ ούσαν έντειχι-

σμένην πλάκα, έπί τής οποίας ήτο γεγραμμένη είς στίχους δεκαπεντα

σύλλαβους : 

Αοΰλος Χριστού Γεώργιος έπίκλοιν Κουιγκύδος 

έπηξα κεκοπιακώς, ίδρωτας δέ καί πό

θον είς ώφέλειαν καί στύλωσιν τού αγί

ου οϊχου τούτου. Έπί έτους Ζμστ' κατά 

μήνα Μάϊον, ήτοι κατά τό 1538. 

"Ητοι: ό δικαιοφύλαξ Γεώργιος Κουιγκύδος, ό Βοΰλος τοΰ Χρίστου 

ήνοιξε στύλους άντηρίδας διά τόν έν Μονεμβασία ναόν Χριστού τού Έλ

κομένου πολύν κόπον καί ιδρώτα καταβαλών, ποθών νά είναι είς ώφέ

λειαν καί νά είναι στερέωσις τού άγιου οϊχου τούτου. 

Λ,ί <ίρχα(ότν2τες τοΰ ΙΓ'ερακεεου 

Όλίγοι γνωρίζουν τάς καλλονάς καί τάς γραφικότητας τών Φραγ

κικών κάστρων τής Λακεδαιμόνιας καί τους ωραίους γηλόφους, ό'που 

οί Φράγκοι βαρώνοι μέ τάς ευγενείς των κυρίας έζων κατά τάς λέξεις 

τοΰ χρονικοΰ τοΰ Μωρέως «τήν καλλιότερην ζωήν δπου είμπορεί νά πέ

ραση τινάς» καί όπου τώρα ήρειπωμέναι επάλξεις καί έγκαταλελειμ-

μέναι έκκλησίαι μέ έσβεσμένας κατά τό πλείστον τοιχογραφίας, δια-

κεκοσμημέναι, μέ οίκόσημα μάς ενθυμίζουν τάς ημέρας τής 13ης εκα

τονταετηρίδας, δτε ό πρίγκηψ τής Αχαΐας ύπηρετείτο ύπό όγδοήκοντα 

ίππότας μέ χρυσρΰς πτερνιστήρας είς τήν έν Αακεδαιμονία Αύλήν του. 

Μίαν ώραν μακράν τοΰ Γερακείου έπί τής κορυφής τοΰ βουνού ύψοΰ

ται τό κάστρον τοΰ Γερακείου, τό όποιον ό Γκί δέ Νιβελέ ήτοι Γουΐδων 

ή ό υίός του Ιωάννης έκτισαν διά νά δεσπόζουν τής πειδάδος μέχρι τής 

θαλάσσης καί διά νά εμποδίζουν τους ανυπότακτους Τσάκωνας, οί 

όποιοι καυχώνται δτι κατάγονται άπό Σπαρτιάτιδας μητέρας, άπό τοϋ 

νά αρπάζουν τόν φόρον τών έξ Ιπποτών, τόν οποίον αυτοί έλάμβανον 

άπό τής εποχής τής καταλήψεως τοΰ Μωρέως. Ά λ λ α τό κάστρον δέν 

έμεινε πολύ είς τήν κατοχήν τοΰ δέ Νιβελέ, διότι τφ 1262, δηλαδή 55 

έ'τη μετά τήν κατάληψιν, παρεδόθη είς τόν αυτοκράτορα Βυζαντίου 
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μετά τών άλλων κάστρων τής Λακωνίας ώς λύτρα διά τόν συλληφθέν

τα ύπό τών Ελλήνων πρίγκηπα τής Αχαΐας Γουλιέλμον Βιλαρδουΐ-

νον. Άλλ' άν και ητο δλιγοχρόνιος ή κατοχή των, ή οικογένεια δέ Νιβελέ 

άφήκε τά ϊχνη της έπί τών ναών, τά δέ όχυρώματα καί οί πυργίσκοι 

ύψοΰνται ακόμη είς τό έν άκρον τής κορυφογραμμής τβΰ βουνού καί 

βλέπουν κάτω μέχρι τοΰ μακρινού κόλπου· Ά π ό αύτο δέ τό μεσαιωνικον 

φρούριον είμπορούμεν νά διακρίνωμεν τό κάστρον τού Μυστρά καί νά 

φαντασθώμεν πώς ό βαρώνος τού Γερακείου ήναπτε τήν νύκτα πυρ

σούς καί φρυκτωρίας διά νά προειδοποίηση τόν αύθέντην τόν πρίγκιπα 

έν Μυστρςί, έάν οί Τσάκωνες έδείκνυον σημεία ανταρσίας ή έάν είχον 

φανή πειραταί. Διότι τό Γεράκειον ήτο είς έκ τών κρίκων τής άλύσεως 

τών φραγκικών κάστρων μεταξύ Μυστρά καί Μονεμβασίας, τά τρία δέ 

ταύτα κάστρα μετά τού Πασσαβά άπετέλουν τό Φραγκικόν τετράγω

νον τού Μωρέως. 

Αί Έκκλησίαι περίπου οκτώ τόν αριθμόν είναι πλήρεις άπό αναθή

ματα τών Γάλλων βαρώνων. Είς τήν πρώτην δέ έκκλησίαν, ήτις κα

λείται τώρα Αγία Παρασκευή, εύρίσκομεν είς τό διάγλυφον λιθόκτι-

στον ίερόν δύο φραγκικά κρίνα, τρία αποκαλυπτικά ζφα καί τρία πτηνά, 

δλα αναμφιβόλως μεταφερθέντα εκεί ύπό τών νικητών Ελλήνων άπό 

τίνος φραγκικού ναοΰ, ευρισκομένου κάποτε εκεί πλησίον. Ακόμη όμως 

περίτεχνος περισσότερον είναι ή φραγκική εργασία είς τόν ναόν τοΰ 

Αγίου Γεωργίου. Εκεί δέ υπάρχει ώραιότατον γεγλυμένον είκονοστά-

σιον τοΰ Αγίου (είδος κουβουκλίου) μέ εν φραγκικόν κρινάνθεμον είς 

τό εν μέρος τής άψίδος καί μίαν ήμισέληνον μετ' άστρου περιβαλλο

μένην άπό τρία ακόμη άστρα είς τό άλλο, έπί δέ τής κορυφής θυρεόν 

μέ ασπίδα καί τετραγωνίδια. Καί αριστερά τής Ωραίας Πύλης υπάρ

χει τοιχογραφία τοΰ Αγίου Γεωργίου, φέροντος έπί τής άσπίδος του τό 

κρινάνθεμον, τήν ήμισέληνον καί τό άστρον καί τόν θυρεόν μέ τετραγω

νίδια, όπισθεν δέ μιας τών εσωτερικών θυρών τοΰ νάρθηκος υπάρχει θυ

ρεός μέ τετραγωνίδια. "Ανωθεν δέ άλλης αστήρ. Τό έν δέ ή τό άλλο άπ' 

αυτά τά ιπποτικά κοσμήματα πρέπει νά θεωρηθή ώς οίκόσημον τοΰ δέ 

Νιβελέ, τής μόνης φραγκικής οικογενείας, ήτις κατείχε ποτέ τό Γε

ράκειον. Άλλ' όλίγον παρά κάτω είς τήν έσχατιάν τοΰ βουνού παρου

σιάζεται κάτι τι πλέον αίνιγματώδες άπό τήν διακόσμησιν τοΰ ναοΰ 

τού Αγίου Γεωργίου· διότι υπάρχει εκεί ωραία μικρά Εκκλησία, έχουσα 

θύραν φραγκικήν, μέ τό γνωστόν έν εϊδει κομβολογίου κόσμημα. Έπί 

ενός δέ τών τοίχων υπάρχει τοιχογραφία θαυμασίως διατηρούμενη, 

ή οποία εικονίζει Ίππότην μέ λευκήν πανοπλίαν καί περικεφαλαίαν τοΰ 
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13ου αίώνος, μέ φωτοστέφανον γύρφ είς τήν κεφαλήν του, έπι κεφα

λής σώματος Ιπποτών καί έπιτιθέμενον εναντίον κάστρου, άπο το οποίον 

εξέρχεται ό λαός καί τοΰ οποίου τά όχυρώματα πίπτουν. Έπί τής άσπί

δος του φέρει ό πρώτος Ιππότης τήν άπαραίτητον ήμισέληνον μέ τό 

άστρον, έν φ είς τό βάθος παρίσταται πάλιν ό ϊδιος αποθνήσκων ή προσ-

ευχόμενος· Ή ύπό τής τοιχογραφίας ταύτης απεικονιζόμενη σελίς έκ 

τής Ίεράς γραφής έπεξηγείται διά τής επιγραφής: «'Ο 'Ιησοΰς τοϋ 

Ναυή», τήν όποίαν βλέπομεν άνωθεν τής κεφαλής τοΰ άρχηγοϋ τής 

επιτιθεμένης μερίδος καί οΰτως έ'χομεν μίαν εικόνα τής αλώσεως τής 

Ίεριχούς. 

'Αλλά δέν είναι οί τρείς ούτοι ναοί οί μόνοι θησαυροί τοϋ μονήρους 

αύτοΰ Κάστρου, διότι υπάρχει εκεί ό ναός τής Παρθένου ύπό τόν προσ

φιλή τίτλον: 'Η Ζωοδόχος Πηγή», ή οποίο είναι περίτεχνον δημιούρ

γημα φραγκικής αρχιτεκτονικής, έχει δύο κεφάλας αποκαλυπτικών 

ζώων, γλυπτάς έπί λίθου υπεράνω τής θύρας, αναμφιβόλως μεταφερ

θείσας εκεί ύπό τβΰ «Ιερέως Δημητρίου», δτε ούτος μετά τοΰ συντρό

φου του ανήγειραν εκεί τόν ναόν τοΰτον. 'Τπάρχει δέ ακόμη ναός εϊς 

τινα κλιτύν τοΰ λόφου μέ αλλόκοτους τοιχογραφίας, αί όποίαι παριστά

νουν δύο μαθητάς θάπτοντας έ'να "Αγιον μέχρι τής Όσφύος εντός τής 

γής. 'ϊπάρχουν δέ καί άλλαι Έκκλησίαι κατά τό μάλλον ή ήττον 

ήρειπωμέναι μέ τοιχογραφίας τής Παρθένου, τών Αρχαγγέλων Μι

χαήλ καί Γαβριήλ, τού Αγίου Γεωργίου, τού Αγίου Νικολάου καί τοΰ 

Αγίου Αθανασίου. 



ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 

Τα μετά τν^ν ίΐίϊοδοόλωαιν τοΰ Γένους 

"Ενεκα τής θρησκευτικής διαιρέσεως ή Δύσις καί ίδίως ό Πάπας 

Νικόλαος Ε'. έκ μοχθηρίας καί αντιζηλίας μή θελήσαντες νά δώσωσι 

χείρα βοηθείας προς διάσωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως μετά χαιρε

κακίας έ'βλεπον έν μέσφ τών καθημαγμένων ερειπίων τής πρωτευού

σης τών Ελλήνων υπερηφάνως κυματίζουσαν τήν τροπαιοφόρον τοΰ 

Μωάμεθ σημαίαν. Άλλ' ή χαρά εκείνη δέν ήτο μακροχρόνιος, διότι δέν 

ήργησαν νά κατανοήσωσιν δτι οί Τοΰρκοι ήσαν έξ ϊσου εχθροί πάντων 

τών Χριστιανών καί δτι ό έξ αυτών κίνδυνος ήπείλει τήν Εύρώπην όλο

κληρον. Σπαραξικάρδιοι δέ κραυγαί -ψ-ούοντο πανταχόθεν χαί σταυρο-

φορίαι νέαι διωργανοΰντο προς παρακώλυσιν τοΰ επαπειλοΰντος την 

Εύρώπην βαρβαρικού τής Ασίας χειμάρρου. Αί άθλιαι δέ τότε θρησκευ

τικαί διαιρέσεις έλησμονήθησαν πρό τοΰ κοινού κινδύνου καί οί τήδε 

κάκείσε διεσπαρμένοι "Ελληνες άδελφικώς πλέον συνειργάζοντο μετά 

τών Δυτικών, οϊτινες ήσαν οί αίτιοι τής καταστροφής τής εθνικότητος 

των. Ό Ισίδωρος ό.Πελοποννήσιος, Βησσαρίων ό Τραπεζούντιος, Αν

δρόνικος ό Θεσσαλονικεύς καί άλλοι διέτρεχον τήν Εύρώπην κηρύσσον

τες τόν Ίερόν πόλεμον. Ό Ρόδιος στιχουργός Έμμανοήλ Γεωργιλάς 

κάλλιστα έξεικονίζει τό τότε επικρατούν πνεΰμα. 

Νάχεν άστρά-ψει ό ουρανός, •χδ.χε καγϋ ή ώρα 

"Ηλιος, Σελήνη μηδαμοϋ νά μ' εΙχεν ανατείλει, 

Και τέτοια -μέρα μελανή νά μ]' είχε ξημερώσει 

ΕΙς τοΰ Μαΐου τοΰ μηνός στάς ε-ΪΛίοσιν -εννέα, 

Τρίτην ήμέραν δολερήν, ποΰ αΰφέντευεν ό "Αρης, 

Ή φοννταις τής Ανατολής -έπή-ρασι τήν Πόλιν, 

οι Τοΰρκοι σκύλλοι ασεβείς. 'Ώ συμφορά μεγάλη 

Έκείν' ημέρα σκοτεινή, όστραποκαϋμένη 

Τής Τρίτης τής άσβολερής, τής ιμαυρογελασμένης 

Της ί&εοκαρβουνόκαυτης, μπουμπαρδοχαλασμένης. 
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ΚαΙ εξακολουθεί προτρέπων τήν Δύσιν ΐνα συνασπισ-β-ϋ προς έκδίωξιν των Τούρ

κων, διότι: 

Ή Πόλις •τ\το\ τό ακοΜ, ή Πόλυς τό κοντάρι 

"Η ιΠόλις ήτον τό κλειδί τής Ρωιμανίας δλης, 

Κ' έκλείδων' κι' άσφάλυζεν δληίν τήν Ρωμανίαν 

Κ' δλον τό Αρχιπέλαγος ιέσφικτοκλειδωνέντο. 

Καί ηγεμόνες τής Δύσεως έμέμφοντο τόν τότε Πάπαν Νικόλαον 

τόν Ε'. ώς έκ μοχθηρίας μή προλαβόντα τό δυστύχημα. 'Ο δέ Φίλιππος 

ό Καλός δούξ τής Βουργουνδίας καί Φρειδερίκος Γ' αυτοκράτωρ τής 

Γερμανίας αμέσως συνεσκέφθησαν τό περί ανακτήσεως τής Κωνσταν

τινουπόλεως ζήτημα, τό οποίον έλεειναί μικροφιλοτιμιαι έναυάγησαν. 

Άλλ' ό Πάπας Νικόλαος Ε' ούΒεμίαν έδειξε προθυμίαν προς ύποκί

νησιν τής ποθούμενης σταυροφορίας. Μετά δέ τόν θάνατον αύτοΰ χατά, 

τήν 24ην Μαρτίου 1465 μεταξύ τών υποψηφίων πιθανωτέρας παρεί

χεν ελπίδας ό "Ελλην καρδινάλιος Βησσαρίων, διαπρύσιος κήρυξ τοΰ 

κατά τών Τούρκων πολέμου. Δυστυχώς δμως ό εξεγερθείς φανατισμός 

ενός τών ψηφοφόρων καρδιναλίων μή δυναμένου νά έννοήση πώς "Ελ

λην, πρώην σχισματικός, τιΒύνατο νά γείνη κεφαλή τοΰ καθ' δ'λου κό

σμου, διατηρών μάλιστα παρά τά έθιμα τής Δυτικής Εκκλησίας τόν 

μύστακα καί τήν γενειάδα, έματαίωσε τήν περί αύτοϋ άγαθήν προαί

ρεσίν τών άλλων καρδιναλίων. Ό εκλεγείς δ'μως Πάπας Κάλλιστος 

Γ'. διεγειρόμενος ύπό τοΰ φίλου του Βησσαρίωνος ένθέρμως είργάσθη 

προς συνενόησιν τών χριστιανικών ηγεμόνων. "Αμα δέ άναλαβών τό 

παπικόν αξίωμα διέταξεν 'ίνα πάντες οί χριστιανοί νηστεύοντες καί 

προσευχόμενοι ίκετεύωσι τόν Θεός δ'πως χορήγηση νίκην είς τους πι

στούς χατά τών βαρβάρων καί τρίς τής ημέρας σημαίνονται οί κώδωνες 

τών Εκκλησιών. Συγχρόνως δέ απέστειλε πρέσβεις προς πάντας τίίύς 

Χριστιανούς ηγεμόνας καί τους εν Ασία εχθρούς τής Τουρκίας προκα

λών πάντας ίνα λάβωσι τά δπλα προς άποδίωξιν τοΰ κοινού έχθροΰ τών 

Χριστιανών. Ιεροκήρυκες δέ διέτρεχον τήν Εύρώπην διεγείροντες τους 

λαούς χατά τών άθεων β α ρ β ά ρ ω ν καί παντοειδή ψυχο-

χάρτια διενέμοντο είς τους σωματικώς ή χρηματικώς συντελοΰντας 

υπέρ τοΰ Ίεροΰ πολέμου. Μετά τινας δέ ατυχείς άποπείρας άπέθανεν 

ο πάπας Κάλλιστος Γ'. καί διεδέχθη αυτόν Πίος ό Β'., όστις καί ού

τος άφιερώθη ψ«^χή τε καί σώματι προς πραγματοποίησιν τής κατά τών 

Τούρκων σταυροφορίας καί προσεκάλεσε πάντας τους ηγεμόνας είς τήν 

έν Μαντούη σύνοΒον, έν τή οποία έμελλε νά άποφασισθή ό κατά τών 

'Γούοκων ττόλεμος καί τόν Ίούνιον τού 1459 συνήλΟεν ύπό τήν προε-
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δρίαν τοΰ Πάπα Πίου ή σΰνοΒος Ιν Μαντούη, εις τήν όποίαν έγένετο 

ύφ' δλων αποδεκτός ό πόλεμος ουχί δμως είλικρινώς. 'Ο Πάπας δέν 

έ'παυσεν ενεργών δραστηρίως μεταχειριζόμενος μεταξύ τώ" άλλων καί 

τόν Βησσαρίωνα πρό πάντων προς έπιτυχίαν τού σκοπού. Έσταλη λοι

πόν ό Βησσαρίων είς Ένετίαν καί έπεισε τήν Δημοκρατίαν νά δεχθή. 

Δυστυχώς δ'μως ό ΑουΒο&ίκος ό 11ος ό βασιλεύς τής Γαλλίας ού μό

νον δέν εδέχθη, άλλα καί τόν δοΰκα τής Βουργουνδίας ήνάγκασε νά 

άρνηθή. Ό Βησσαρίων δέ εκπληρώσας τήν άποστολήν του έν Ένετίςι 

άνεχώρησεν είς Γερμανίαν τόν Φεβρουάριον έν μέσφ χειμώνι σφοδρφ 

προς ουδέν τους κινδύνους λογιζόμενος καί προκαλέσας τους ήγεμ.όνας 

διά πολεμικών ενθέρμων αγορεύσεων καί περιπαθεστάτων καί λαμπρό

τατων προτροπών έξώρμα είς τήν όμόνοιαν καί τόν κατά τών απίστων 

πόλεμον. 

Τά έσωτερικά δμως πάθη είχον φθάσει είς τόν κολοφώνά καί αί 

μεταξύ των ηγεμόνων έριδες παρέλυον πάσαν ένέργειαν, απαιτούσαν 

σύμπνοιαν, ήτις δέν ήδύνατο νά εισχώρηση είς ψυχάς πεπωρωμένας 

ύπό τοΰ αμοιβαίου -μίσους. "Οθεν μετά μακράν άγονον έν Γερμανίοι πε

ριοδείαν ηλθεν ό Βησσαρίων σωματικώς έξηντλημένος καί ψυχικώς 

συντετριμμένος καί συνώδευσε μετ' άλλων καρδιναλίων τόν Πάπαν 

Πίον Β'., άπερχόμενον είς Αγκώνα, δπου ό δούξ τοΰ Μιλάνου τφ έστει

λε τρείς χιλιάδας στρατιωτών, μέγας δέ αριθμός σταυροφόρων έξ Ιτα

λίας καί Γερμανίας είχε συσσωρευθή. 

Κατά σχέδια τής εκστρατείας δ δούξ τής Βουργουνδίας ένούμενος 

μετά τών βασιλέων τής Βοημίας καί Πολωνίας ήθελον έπιπέσει κατά 

τής Τουρκίας καί άφ' έτερου ό Σκενδέρβεης, έν φ ό στόλος ήθελε προσ

βάλλει τήν παραλίαν καί τάς νήσους. Καί είχε μέν πιθανότητας επι

τυχίας ή σταυροφορία εκείνη, άλλ' ό διαπρύσιος αυτής κήρυξ, ή ψυχή 

του ίεροΰ εκείνου πολέμου, ό Πίος ό Β'., πάσχων έκ χρονιάς άρθρίτιδος, 

την όποίαν οί κόποι τής όδοιπορίας παρώξυνον, άμα έλθών εί» 'Αγκώνα 

έ'πεσεν ήμιθανής καί τή 14η Αυγούστου απέθανε καί ή διά τοσούτων 

μόχθων καταρτισθείσα στραυροφορία διελύθη. 

ΙΙ<!λεμος Ένβτών χαΙ ΊΓούρκων.—Άηοαταοία Ελλήνων 

Έν τφ μεταξύ δέ οί Ενετοί είχον αρχίσει τάς εχθροπραξίας προς 

τόν Μωάμεθ, όστις, άφ' ού επωφελούμενος τής μεταξύ τών δύο αδελ

φών Παλαιολόγων ελεεινής εκείνης διαιρέσεως καθυπέταξε τήν Πε

λοπόννησον, ήρξατο είς συμπλήρωσιν τής κατακτήσεως νά διανοήται 
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Μυστράς. γενική δ\|Ίς έκ τών κάτω προς τά άνω. Επάνω δεξιά τά παλάτια, αριστερά τό κάστρον. 
(σελ. 439, 470, 489, 494, 538, 647) 
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καί τήν άρπαγήν τών εν τή χώρςι εκείνη Ενετικών κτήσεων. 'Η Ένε

τία λοιπόν κατανοήσασα τους σχοπούς τοΰ Μωάμε'θ κατεσπευσμένως 

ήτοιμάσθη προς άπομάκρυνσιν τοΰ κινδύνου. Τή δέ 25η Ιανουαρίου 

1463 άνεχώρησεν έξ Ένετίας ό εξοπλισθείς στόλος ύπό τήν άρχηγίαν 

ΑουΒο^ίκου τοΰ Αορεδάνου. Όλίγον δέ πρό τής είς τήν Πελοπόννησον 

άφίξεώς του ,Αλβανός τις, δούλος τοΰ πασά τών Αθηνών, κλέψας 

πράγματα τινα τοϋ κυρίου κατέφυγεν είς Ναύπακτον καί εκείθεν είς 

Μεθώνην έζήτησεν άσυλον ύπό τήν σημαίαν τής Ένετίας. Τό δέ συμ-

βεβηκός τούτο έχρησίμευσεν ώς πρόσχημα τής εκρήξεως τής πρό πολ

λού εκατέρωθεν άναβραζούσης δυσαρεσκείας. Ά φ ' ου δέ μάτην έζητή

θη ή παράδοσις αύτοΰ ό πασάς τών Αθηνών καί ό Ίσάς ό υίός τοΰ 

Έβρενοϋ έβάδισαν κατά τοϋ "Αργούς καί μετά μακράν άντίστασιν εγέ

νοντο κύριοι καί έξεδίωξαν τόν Ένετόν έπαρχον Νικόλαον Δάνδολον. 

Ό δέ Λορεδάνος μαθών τά γενόμενα έζήτησε παρά τοΰ τοποτηρητοϋ 

τής Πελοποννήσου είκοσι χιλιάδων ανδρών καί νά πλεύση προς άλωσιν 

τής Μιτυλίνης, θέσεως λίαν σπουδαίας. Ή Ένετία όμως παρήγγειλεν 

ϊνα έπιτοπίως ίκανοποιηθή διά τήν προσγενβμένην προσβολήν. "Οθεν 

ό Βερτόλδος Έστης, εκλεχθείς αρχιστράτηγος, διετάχθη δ'πως έπί 

κεφαλής εϊκοσν χιλιάδων ανδρών μεταβή είς Ναύπλιον καί συνενοού

μενος μετά τοΰ άρχηγοϋ τοΰ στόλου Αορεδάνου προβή εις τάς εχθρο

πραξίας. Οί Τοΰρκοι δέ πρό τής κατά τοΰ "Αργούς εκστρατείας των 

είχον αρχίσει καί άλλαχοΰ τόν κατά τής Ένετίας πόλεμον καί ό μέν 

Όμάρ, ό υίός τοΰ Τουραχάν, κατέλαβε τάς παρά τήν Ναύπακτον Ένετι

κάς χώρας, έτερον δέ σώμα έλεηλάτησε τά πέριξ τής Μεθώνης. Ό 

Βερτόλδος λοιπόν στρατολογήσας καί έκ Κρήτης μέγαν αριθμόν κα

κούργων, προς τους οποίους έχαρίσθη ή ποινή, άπεβίβασεν άνενοχλή

τως τόν στρατόν του είς Ναύπλιον καί έδημοσίευσε προκηρύξεις προς 

τους "Ελληνας, καλών αυτούς είς τόν υπέρ ελευθερίας αγώνα καί 

υποσχόμενος μεγάλην συνδρομήν. Είς τό κήρυγμα δέ τοΰτο πρώτοι οί 

Σπαρτιάται, Λακεδαιμόνιοι, Μανιάται καί λοιποί Λάκωνες, έτι δέ Άρ

κάδες καί άλλοι έ'λαβον τά δ'πλα κατά τών Τούρκων. Συγχρόνως δέ ό 

Λορεδάνος έφοδιάσας τό Ναύπλιον καί τήν Μονεμβασίαν καί κυριεύσας 

τό φρούριον τών Βατίκων διέτρεξε τάς νήσους έξεγείρων καί λεηλατών 

καί τή 1η Αυγούστου έπανέστρεψεν είς Ναύπλιον, έ'νθα ό Βερτόλδος 

τον περιέμενεν. Έκσταρτεύσαντες δέ κατά τοΰ "Αργούς άνέκτησαν 

αυτό. Ή δέ εντός τοΰ "Αργούς αλβανική φρουρά καίτοι γενναίως άντι-

σταθείσα μετά τήν άλωσιν κατέφυγεν είς Κόρινθον Οπου βαρβάρως κα-

τεσφάγη ύπό τών Τούρκων. 
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Ό ίίρως ΛΙιχ. Ρ ά λ λ η ς 

Μετά δέ τήν στρατιωτικήν ταύτην έπιχείρησιν τών Ενετών Έ λ λ η 

νες καί Αλβανοί ετάχθησαν πλέον ύπό τάς σημαίας τής Ένετίας. Τό

τε ήκμοιζεν έν Λακεδαίμονι ό Μιχαήλ Ράλλης, ό επικαλούμενος "Ιυης, 

άνήρ πολεμικώτατος καί τά μέγιστα ισχύων παρά τοίς Λακεδαιμονιοις 

καταστάς περιώνυμος διά τήν άνδρείαν καί τήν πολεμικήν τέχνην. 

Τεθείς λοιπόν ούτος έπί κεφαλής τών Σπαρτιατών, τών Λακώνων δλων 

δηλαδή, έτάχθη. ύπό τους Ενετούς καί κατώρθωσε πολλά ανδραγαθή

ματα. 

Έ ν φ δέ ό στρατός τών Ενετών έβάδιζε προς τήν Κόρινθον, ό στό

λος έκ Ναυπλίου διηυθύνθη διά τοϋ Σαρωνικοϋ είς Κεχρεάς (Καλαμά

κιον), δπου ό Βερτόλδος συνεκρότησε μάχην προς τόν πασάν τής Πε7 

λοποννήσου, ήτις έ'μεινεν αμφίρροπος, αμφισβητούμενης εκατέρωθεν 

τής επιτυχίας, ύστερον δέ ό Βερτόλδος ίδών δτι τά ύπό τοϋ Ιερωνύμου 

Βαλαρέσα Συμβούλου ύποσχεθέντα έν τφ γενομένφ έν Κορώνη πολε

μικφ συμβουλίφ δτι είχε συνενοήσεις μετά τών φρουρών τοΰ Ακροκο

ρίνθου περί παραδόσεως αύτοΰ ήσαν δλα ψευδή καί ό Ακροκόρινθος άν

τέστη πεισμόνως, έ'λυσε τήν πολιορκίαν καί έβάδισε προς τό Έξαμίλιον, 

(Ίσθμόν), δπου απεφασίσθη ή άνέγερσς τοΰ ύπό τοΰ Μουράτ Β' κατα

στραφέντος τείχους. "Ολος δέ ό στρατός έ'λαβε μέρος είς τήν έργασίαν 

καί εντός δύο έ&Βομάτων τριάκοντα χιλιάδες εργατών κατεσκεύασαν 

λίθινον τείχος 12 ποδών ύψους καί δύο λευγών μήκους ύπερασπιζόμε-

νον ύπό διπλής τάφρου καί εκατόν τριάκοντα έξ πύργων. Έ ν φ δέ έτι 

ήσχολοΰντο είς τό τείχος έ'μαθον δ'τι ό Όμάρ ό υίός τοΰ Τουραχάν κα-

τέφθανε μετά δέκα χιλιάδων ανδρών καί τφ ό'ντι τή 25η Σεπτεμβρίου 

παρουσιάσθη είς άπόστασιν τριακοσίων βημάτων άπό τοΰ τείχους προς 

έπιθεώρησιν αύτοΰ. Δέκα πέντε δέ χιλιάδες Ενετών είχον πορευθή προς 

άνανέωσίν τής πολιορκίας τής Κορίνθου καί ύπό τά τείχη αυτής συνε

κροτήθη τή 20ή Όκτωβρίου μάχη, κατά τήν όποίαν ό Βερτόλδος πλη

γωθείς διά λίθου είς τήν κεφαλήν άπέθανεν. Ό δέ Όμάρ αποσυρθείς 

ειδοποίησε τόν μέγαν Βεζύρην Μαχμούτ πασάν, "Ελληνα τήν καταγω

γήν, δ'τι ό Ισθμός φυλάσσεται ύπό διακοσίων πυροβόλων, δύο χιλιάδων 

πυροβολητών καί μεγάλου άριθμοΰ όπλιτών. Ούτος δέ τή 4η Νοεμβρίου 

προσήγγισε μετά όγδοήκοντα χιλιάδων λογάδων ανδρών. Είς δέ τό 

άκουσμα τής προσεγγίσεως τοΰ Μαχμούτ οί Ενετοί λύσαντες άνάν-

δρως τήν πολιορκίαν τής Κορίνθου εφυγον ατάκτως είς Ναύπλιον. Ό 

δέ Μαχμούτ προχωρών κατέλαβεν αμαχητί τό "Αργός. Έ^Βομ-ίμοντα 

δέ άνδρες τής Ενετικής φρουράς φέροντες βαρείας άλύσσεις έπί τοΰ 
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τραχήλου εστάλησαν είς Κωνσταντινούπολιν, έξήκοντα δέ Κρήτες 

έτουφεκίσθησαν. Έπροχώρησαν δέ οί Τοΰρκοι καί μέχρι Ναυπλίου, δπου 

μάχης γενομένης απώλεσαν οί Τοΰρκοι πέντε χιλιάδας είς νεκρούς καί 

πληγωμένους. 'Ο δέ Μαχμούτ προχωρήσας είς Λουτράκιον καθήρεσε 

τόν διοικητήν αύτοΰ Ίσάν καί διώρισεν άντ' αύτοΰ τόν Ζαγανόν πασάν 

καί τόν μέν Ίσάν έστειλε νά έφοδιάση τάς Πάτρας καί άλλας πόλεις 

τής Αχαΐας, τόν δέ Όμάρ νά λεηλατήση τάς Ένετικάς χώρας. Ούτος 

δέ λεηλατήσας τά πέριξ τής Κορώνης συνέλαβε πεντακοσίους αιχμα

λώτους ους παρέδωκεν είς τόν Μαχμούτ. Ούτος δέ έπε'μψεν είς τόν 

Σουλτάνον, δστις διέταξεν ϊνα πάντες σχισθώσιν είς δύο ϊσα μέρη. 

Οί δυστυχείς δέ "Ελληνες καί ίδίως οί Σπαρτιάται τοσοΰτον άναν-

δρως προδοθέντες ύπό τών Ενετών έξηκολούθησαν τόν αγώνα κατά 

τών Τούρκων, άλλα -μή δυνάμενοι νά παρατείνωσιν αυτόν, τόσον άνι-

σον, κατέφυγον είς τάς δυσχωρίας τοΰ Ταϋγέτου προτιμήσαντες νά 

καταλίπωσι τό πάτριον έδαφος ή νά ύπαχθώσιν έκ νέου ύπό ζυγόν τον 

οποίον συντρίψαντες καθημάτωσαν. Μάτην δέ ό Όμάρ καί ίδίως ό Χα

σάν προσεπαθησαν νά τους έπαναφέρωσιν είς τάς έγκαταληφθείσας 

πόλεις, προτείνοντες άμνηστείαν καί κατά Χαλκοκονδύλην λέγοντες: 
«"Ανδρες Σιιαρτιάται, δήπου οία τών Οΰενετών πράγματα κατενήνεκται ,ιέξ ότου 

πόλεμον βασιλεί αναιρούμενοι ένταΟ&α ΐνα τής δυνάίχεως αΰτζ^ν μέγα μέρος έπι'δεί-

ξαιντ' δν μάλιστα έν Πελοποννήσφ, ώς έτελεύτησεν αύτη τά περ'ι τόν Ίσβ-μόν καΐ 

αλλην χώραν τής Πελοποννήσου, Ιν9α τοΰ βασιλέως ή δύναμις ιέκποδών τε άπώκι-

σται, καΐ αυτών 'δέ τών Οΰενετών ή Ιδύναμις ιές τά μάλιστα ήιθροισται. ΕΙ γάρ τόν 

βασιλέως θεράποντα έπιόντα σφίσιν ούχ οΙόν τε εγένοντο δέξασΦαι, τί δν γένοιτο, 

εΐ βασιλεύς συν ταϊς θύραις αύτοΰ εΐ^βάλλοι εΙς Πελοπόννησον; ' Η δήλα, ώς ούκ 

αν ετι σφίσιν αύτοϊς ύπόλοιπον ύποληίφθ-είη έν Πελοποννήσφ χωρίον, ο μή άπολούμενοι 

ύπό τοΰ βασιλέως. Νϋν, ώς Αν Θερμοπύλαις άφικόμενος έπύθετο, ώς άπολιπόντες τόν 

Ίσθμόν οίχοντο οί ΟύενετοΙ ώς -ήρος έπιφανέντος αύτίχα ίνα έλθωσιν 'έπί Εδβοιαν 

καΐ τάίδε πάντα ύφί' εαυτών ποιησόμενοι. ΒΙ ούν παρέχοντος βασιλέως συγγνώμην, 

έφ' οίς «ξηπατήθητε ύπό τών κάκιστα 'άπολουμένων Πελοποννησίων τών πρδς "Ενε

τούς τετραμμένων, κα^ ούδ' οτι υγιές τή χώρςι τήίδε διανοουμένων, οΙδα γάρ ώς 

•έπεστέλλετο βασιλεύς, τών άπό Πελοποννήσου μηδέν μηδαμώς άεικώς Ιπιφέρειν, 

ώστε άνδραποδίζεσβαι, άλλο τι άνήκεστον ποιείν άλλ' εμμενόντων, ύποστρέφοντες εΙς 

τόν χώρον αύτοΰ ?καστος καΐ ε-ίς τά οΙκεΙα...» 

Μετά τήν έλεεινώς άποτυχοϋσαν έν Πελοποννήσφ έκστρατείαν, έ 

Αορεδάνος, τή προτροπή τοΰ Π ελοποννησίο'υ Κομνηνοΰ, ανδρός κατά 

Χαλκοκονδύλην αρίστου, καί αυτού έν τή Λήμνφ την άκρόπολιν κατα-

κρατοΰντος καί τήν πάλαι πολίχνην τής Λήμνου ύφ' έαυτφ ποιησαμένου, 

απήλθε μετά τοϋ στόλου καί παραλαβών παρά τοΰ Κομνηνού τήν Λή

μνον έστειλεν αυτόν είς τήν Πελοπόννησον. 

Ή δέ Ενετική δημοκρατία απεφάσισε νά λάβη σύντονα μέτρα έν 
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Πελοποννήσφ, διότι τά έν τή χώρςι ταύτη στρατεύματα της ύπο τήν 

άρχηγίαν τοϋ Προβλεπτού Ανδρέα Δανδόλου περιωρίσθησαν μόνον να 

άποκρούσωσι τάς έπιδρομάς τών Τούρκων είς τάς ένετικας κτήσεις. 

Απέστειλε λοιπόν ή Ένετία τόν Σιγισμόνδον Μαλατέσταν αύθέντην 

τού Ριμινίου, διορίσασα αυτόν Άρχιστράτηγον τής Πελοποννήσου. 

Καί πολλαί μέν πόλεις τφ ήνοιξαν τάς πύλας, άλλ' οί Σπαρτιάται 

άναμιμνησκόμενοι τήν τού παρελθόντος έτους προδοσίαν και έγκατά

λειψιν τών Ενετών ούδεμίαν έδωκαν άκρόασιν είς τους λόγους του. 

"Οθεν έπολιόρκησεν αύτάς καί κατώρθωσε νά καταλάβη τόν δεύτερον 

προμαχώνα τής πόλεως, άλλα τό φρούριον γενναίως άντιστάν παρέ-

λυσε τά σχέδια τού Μαλατέστα, δστις ανήκων είς τό πρό ολίγων ετών 

ύπό Πλήθωνος τοΰ Σπαρτιάτου κηρυχθέν δόγμα τοΰ νεοπλατωνισμοΰ, 

παραλαβών τά οστά τοΰ τελευταίου τών Ελλήνων φιλοσόφου έλυσε τήν 

πολιορκίαν τής Σπάρτης καί έπανήλθεν είς Ίταλίαν. 

Μετά δέ τήν φυγήν αύτοΰ ό άναλαβών τήν στρατηγίαν Ιάκωβος 

Βαρβαρίγος Προβλεπτής τής Πελοποννήσου απεφάσισε τήν πολιορκί

αν τών Πατρών έν συνεργασί(;ι μετά τοΰ Μιχαήλ Ράλλη, όστις έκστρα

τεύσας εναντίον τών Πατρών, τήν όποίαν ύπερήσπιζεν ό Όμάρ βέης 

καί συμπλακείς έ'ξωθεν αυτών προς τους Τούρκους επέτυχε λαμπράν 

νίκην τρέψας είς άτακτον φυγήν τους εχθρούς άνδραγαθήσας καί πο

λεμήσας ώς λεοντόκαρδος καί έθαυμάσθη καί έδοξάσθη διά τό τρόπαιον 

τοΰτο. Φθάσας όμως μετά τήν νίκην δ νεοδιορισθείς αρχιστράτηγος ό 

ρηθείς προβλεπτής Ιάκωβος Βαρβαρίγος προέτεινεν δπως συνεχισθή 

ή καταδίωξις τών Τούρκων μέχρις έξοντώσεως. Είς μάτην δέ τήν άστο-

χον ταύτην γνώμην άπέκρουσεν δ πολεμοχαρής μέν, άλλ' έμπειρος 

στρατιώτης Σπαρτιάτης, διότι διέβλεπε ποίον κίνδυνον διέτρεχεν ό 

στρατός διασκορπιζόμένος καί καταπονούμενος είς τραχέα εδάφη είς 

άσκοπον κυνήγιον τών έχθρων, οίτινες τιΒύναντο εν τφ μεταξύ νά λά

βωσιν επικουρίας. Ό άλαζών δμως Ενετός άντι νά αναμέτρηση κα

λώς τους συνετούς λόγους τοΰ Ράλλη καί νά τους θέση ύπό σοβαράν 

βάσανον καί έξέτασιν, δργισθείς, απεκάλεσε τήν σωφροσύνην τοΰ Ράλ-

7ιη άνανδρίαν καί προδοσίαν. Έ ν τοιαύτη πλέον κρισίμφ στιγμή ό 

Ράλλης ήναγκάσθη μέν νά υποχώρηση, διεμαρτύρήθη δμως καί κατέ

στησεν ύπεύθυνον τών όλεθρίων συνεπειών τής επιμονής του τόν Ένε

τόν άρχιστράτηγον. 

Καί κατεδιώχθη μέν έντρομος § εχθρός, άλλ' δ στρατός τών διω

κτών ένεκα τοΰ δύσβατου τοΰ εδάφους ήναγκάσθη νά κατανεμηθή είς 

μικρά τμήματα. Διαγνούς δέ έ Όμάρ τό δύσκολον τής θέσεως τών δι-
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ωκτών του Ελλήνων άνασυντάξας τόν στρατόν του καί έπιπεσων άπρο-

όπτως κατά τών κατατετμημένων διωκτών του, έπροξένησε πανωλε-

θρίαν είς συμπλοκήν, κατά τήν δποίαν δ μεν Ενετός αρχιστράτηγος 

έφονεύθη, ό δέ Ράλλης συλληφθείς αίχμάωτος άνεσκολοπίσθη καί ή 

έπανάστασις έληξε καί κατεστάλη άγρίως ύπό τών Τούρκβαν, φυγόν

των τών Ενετών, καίτοι πλην τίνων πύργων είχε καταληφθή δλη ή 

Πελοπόννησος ύπό τών επαναστατών Ελλήνων. Λεηλασίαι δέ καί 

διωγμοί καί σφαγαί απερίγραπτοι έπηκολούθησαν κατά τών έπαναστα-

τησασών πόλεων καί ό διασωθείς λαός έτράπη είς τά ορη. Οί δέ χριστι

ανοί Αλβανοί οί αποτελούντες τάς αγρίας Άρκαδικάς ομάδας, οί μέν 

έξισλαμίσθησαν ευθύς, οί δέ κατέφυγον είς Μάνην, άλλα καί εκεί τα

χέως ύπετάγησαν είς τους Τούρκους Βεζύρας άλλαξοπιστήσαντες. 

Έ κ τούτων δέ συνφκίσθη ή Μπαρδούνια, οπόθεν διηνεκώς έξέδραμον 

οί φοβερώτεροι τών ραγιάδων σφαγείς (1). 

Τό παράδοξον δέ είναι δτι καίτοι έκ τών προτέρων έγνώριζον οί "Ελ

ληνες, οια τύχτη άνέμενεν αυτούς, έν τούτοις πάντοτε πρόθυμοι είχον 

τό ους είς τήν εξ Ένετίας φωνήν καί άείποτε ύπ' αυτής έξηγείροντο. 

Σχεδόν δέ δλαι αί επαναστάσεις αυτών ώς μόνον αποτέλεσμα εσχρν 

τήν ανηλεή σφαγήν τών Ελλήνων, έγκαταλειπομένων ύπό τών έξε-

γειρόντων αυτούς Ενετών, οϊτινες κατά τήν στιγμήν τοΰ κινδύνου έπε-

βιβάζοντο τών πλοίων αυτών καί έθεώντο έκ τοΰ ασφαλούς τάς κατα-

στραφάς τών Ελλήνων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 

Ή έ«ανάοταβ6ς το^^ Κορκοδείλου Ι£.λαδθί, 

Μετά δέ τήν ά'λωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως οί έν Πελοποννήσφ 

δύο αδελφοί δεσπόται Δημήτριος καί Θωμάς φόρου υποτελείς είς τόν 

σουλτάνον, ού μόνον δέν έφρόντισαν νά προετοιμασθώσι προς άπόκρου

σιν τοΰ προφανούς άπό τοΰ σουλτάνου κινδύνου, άλλα καί διά τών ελε

εινών αυτών διενέξεων είχον καταστρέψει τήν δυστυχή Πελοπόννησον. 

Οί διάφοροι δ'μως αρχηγοί μή άνεχόμενοι νά βλέπωσι τήν τοιαύτην 

τών πραγμάτων κατάστασιν ήρνήθησαν είς αύτους ύποταγήν, άφ' ου 

δέ μάτην έζητησαν παρά τοΰ σουλτάνου τήν άναγνώρισιν αυτών ήτοι-

(1) Ρα-φενέλ σελ. 3'8. 
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μάσθησαν προς άντίστασιν κατά τοΰ σουλτάνου. Ό δέ Κορκόδειλος 

Κλαδάς, δστις διεκρίνετο μεταξύ τών ̂ιί:αρχηγών τούτων, τού όποιου 

ή οικογένεια μεταναατυεύσασα πολλά πρό τής εισβολής τών Τούρκων 

έτη έξ Ηπείρου, είχε τιμηθή ιδιαζόντως ύπό τών δεσποτών τής Πελο

ποννήσου ε'νεκα στρατιωτικών έκδουλεύσεων. Ό Κορκόδειλος, υίός τοΰ 

οπλαρχηγού Θεοδώρου Κλαδά, κατά τήν είρημένην συνωμοσίαν τών 

οπλαρχηγών είχε καταλάβει τό όχυρόν φρούριον τοΰ Αγίου Γεωργίου. 

Ά φ ' ού δέ ό Μωάμεθ ωφεληθείς τής τοιαύτης αναρχίας καί έκ

στρατεύσας είς Πελοπόννησον υπέταξε τόν έ'να μετά τόν άλλον τους 

διαφόρους οπλαρχηγούς τελευταίος μείνας δ Κορκόδειλος ήναγκάσθη 

νά ύποταχθχι μέν είς τόν σουλτάνον, άλλα παρεχώρησεν είς αυτόν ό 

σουλτάνος ώς τιμάριον τήν πλουσιωτάτην πεδιάδα τοΰ "Ελους. Κατά 

δέ τους περιγραφέντας έν έ'τει 1463-64 πολέμους ό Κορκόδειλος, δ'πως 

καί ό Ράλλης, ηγούμενος Σπαρτιατών έλαβε μέρος υπέρ τών Ενετών 

καί μ,ετά τήν κατάπνιξιν τών επαναστάσεων εκείνων κατέφυγεν είς 

Μάνην. Οί δέ Ενετοί χάριν τής μεγάλης αύτοΰ επιρροής διώρισαν αυ

τόν άρχηγόν τών Ελλήνων άρματωλών. 

"Οταν δμως ή Ένετία συνωμολόγησε προς τόν σουλτνον συνθήκην 

ειρήνης, είς τών κυριωτάτων δ'ρων ήτο καί ή μεταρρύθμισις τών έν Πε

λοποννήσφ άρματωλών, δ'στις δρος προσέβαλε τά δικαιώματα τοΰ Κλα

δά, περιφρονηθέντος καί προδοθέντος, δστις δ'μως άπέδειξεν είς τήν Έ 

νετίαν καταπλαγείσαν δ'τι συμπολεμών κατά τοΰ κοινοΰ εχθρού δέν 

ήτο καί ύποχείριον τής πολιτικής τής Ένετίας Οργανον και" τών συμ

φερόντων τά οποία εκείνη έθήρευεν. "Οθεν άπελάκτισε τήν συμφεροντο-

λόγον καί απατεώνα έκείνην πολιτικήν καί διά πραγμάτων κατέδειξεν 

δ'τι ή ελληνική σημαία, τήν δποίαν ό Κορκόδειλος είχεν άνάπετάσει 

κατά τής Τουρκίας έ'σωζεν άρκετήν ύπερηφάνειαν ϊνα παράταξη τόν 

δικέφαλον άετόν, τό σύμ&ολον τοΰ Βυζαντίου, κατά τού τρομερού λέον

τος τοΰ Αγίου Μάρκου τής Ένετίας. 

Τή 4ή Σεπτεμβρίου 1479 ή Ένετία παρεδέχθη τρείς άρχτιγούς 

ά,ρμοτωλών, προς τους οποίους απένειμε τό παράσημον τοΰ Αγίου Μάρ

κου καί μανδύαν χρυσοκέντητον, έπιχορηγήσασα έν εϊδει τιμαρίων διά

φορα κτήματα καί προς τοίς άλλοις παρεχώρησε τόν βραχίονα τής Μά

νης ( Β Κ Α Ζ Ζ Ο ΒΙ Μ Α 1 Ν Α ) είς τους Τούρκους. Άλλ' ή προδοτική 

αύτη διαγο^γή έξηρέθισε τόν Κορκόδειλον, όστις απεφάσισε νά διεκδί

κηση προς τους Τούρκους τήν κατάληψιν τοΰ Βραχίονος τής Μάνης. 

"Οθεν φυγών μετά του σώματος του έκ Κορώνης συνήθροισεν ύπό τάς 

σημαίας του 16 χιλιάδας άποκεκυρηγμένων κλεπτών καί άλλων άν-
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ταρτών καί μεταβάς είς Μέσην Μάνην προσεκάλεσε πάντας είς έπα

νάστασιν. Αμέσως δέ έπί κεφαλής ανταρτών υπέταξε τους Τούρκους 

τουρμάρχας καί σουμπασήδες τοΰ χωρίου Μεγάλου καί Μάνης, έκυρί

ευσε τό φρούριον καί τόν Πύργον τοΰ Τριγοφύλου καί Οιτύλου καί έδέσ-

μευσε τους φύλακας καί τους φρουράρχους. "Γστερον δέ κατέλαβε τάς 

κλεισωρειας τών ορέων Μεγάλου καί Μάνης καί μετά τοΰτο έκστρατεύ

σας κατέλαβε τά φρούρια καί τους πύργους τής Καστανιάς, Γαστίλης, 

Δεσφίνης, Άνδρούσης, Βάσκου, Πιάγας καί τό χωρίον Παπαφίγγο. 

Μαθόντες δέ τά διατρέξαντα ό φρούραρχος τής Κορώνης Νικόλαος 

Νοβαγέρ καί ό αρμοστής Νικόλ Κονταρίνης μεγάλως έταράχθησαν καί 

διά νά μή ένοχοποιηθή ή Ένετία παρά τφ Μωάμεθ ώς ύποκινήσασα 

τήν έν Μάνη έπανάστασιν, συνέλαβον αμέσως τήν γυναίκα, τά τέκνα 

καί δύο αδελφούς τοΰ Κλαδά, ευρισκομένους έν Κορώνη καί Βτιμοσία. 

έκήρυξαν προς όλους τους άρματωλούς καί άλλους νά μή ύπάγωσιν 

είς Μέσην Μάνην έπί ποινή άπωλείας ζ'ωής καί ύπραχόντων, συγχρό

νως δέ άπεκήρυξαν τους άντάρτας άποστείλαντες καί ένα πολίτην μέ 

ανοικτά γράμματα προς δλους τους Μανιάτας, είς τους οποίους διεκή-

ρυττον δτι ό Καδάς δέν έ'λαβε τά δπλα συναινέσει τών Ενετών καί δτι 

δέν πρέπει νά όρκισθώσιν είς αυτόν πίστιν, άλλα συλλαβόντες αυτόν 

νά τόν παραδώσωσιν είς χείρας τοΰ σαντζιάκ, δηλαδή τόν φλαμπουριά-

ρην τών Βυζαντίνων. Ταυτοχρόνως δέ έγραψαν προς τόν Σουλεϊμάνην 

σαντζιάκ τής Πελοποννήσου, γνωστοποιοΰντες τήν ά7νήθειαν τών συμ

βάντων καί προς τόν παρά τφ Μωάμεθ άπεσταλμένον τής Ένετίας 

Νικόλ Κόκκον καί προς τόν έν Κωνσταντινουπόλει Βάϊλον Βαπτιστην 

Γρίττην, ί'να σπεύσαντες δικαιολογηθώσι περί τής ειλικρίνειας των 

άγγέλλοντες συγχρόνως δτι συνέλαβον τήν οίκογένειαν τοΰ άνταρτου. 

'Ο δέ Μωάμεθ διατρίβων τότε έν Κωνσταντινουπόλει εμαθεν έξ 

επιστολής τοΰ Σουλεϊμάνη τά διατρέξαντα καί πεισθείς περί τής άθωο-

τητος τών Ενετών έγραψε προς τους άνω δύο πρεσβευτάς της Ένετιας 

συλλυπούμενος αυτούς διά τά συμβάντα. Ούτοι δέ άμα λαβόντες τά έκ 

Κορώνης έγγραφα έγραψαν είς Ένετίαν συνιστώντες τήν ταχείαν λή-

ψιν τών αναγκαίων μέτρων προς σύλληψιν τοΰ Κλαδά. Ο δε σουλτάνος 

κατ«πεισθείς πλέον περί τής ειλικρίνειας τών Ενετών διεβεβαίωσε καί 

πάλιν τους απεσταλμένους τής Ένετίας είπών δτι θέλει λάβει τά 

αναγκαία μέτρα προς τιμωρίαν τών ανταρτών. Άμ.έσως δέ διέταξε 

τόν Σουλεϊμάνην καί τόν βεηλέρβεην τής Ρούμελης νά έκστρατεύσωσι 

κατά τοΰ Κορκοδείλου (5-10 Νοεμβρίου). 

Ή δέ Ένετία πληροφορηθείσα τά συμβάντα έπήνεσε τους έν Π ε-
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λοποννήσφ υπαλλήλους ώς μή άναμειχθέντας έν τή ανταρσία τοΰ Κλα^ 

δά καί διετάχθη ό άρχιναύαρχος Βίκτωρ Σοράντζος ίναί μεταβας είς 

Μάνην παραλαβή τους τόπους καί τους παραδώση είς τόν Μωάμεθ. 

Εν τφ μεταξύ δέ έλθών είς Μεθώνην ό προβλεπτής τοΰ στόλου Ιερώ

νυμος Μοροζίνης έπεθεώρησε τους άρματωλούς καί έκλέξας τους κα

λυτέρους διώρισεν άρχηγόν αυτών τόν ΑουΒο&ϊχον Βιττούρην, άπολύ

σας κατά τήν συνθήκην τους πλεονάζοντας. Εκείθεν δέ μετοιβάς είς Κο

ρώνην έπραξε τό αύτο καί έκλέξας τετρακόσιους επτά άρματωλούς, 

άπέλυσεν άλλους τετρακόσιους ώς ύπεραρίθμους. Έ κ Κορώνης δέ ό 

Μοροζίνης πλεύσας είς Μονεμβασίαν καί Ναύπλιον καί πράξας το 

αυτό μετέβη είς Κύπρον. Άλλ' ή υποχρεωτική αύτη έπιθεώρησις και

ρίως προσέβαλε τήν ύπερηφάνειαν τοΰ στρατιωτικοΰ χαρακτήρος τών 

άρματωλών, οϊτινες έθεώρησαν αύτην ώς άτιμωτικόν θεατρισμόν καί 

επομένως έκτος τοΰ Κλαδά καί ό Θεόδωρος Μπούας αρχηγός τών έν 

Ναυπλιφ έξήκοντα εφίππων άρματωλών μή παραδεχθείς νά ύποστή 

τήν έπιθεώρησιν έκείνην έφυγε μετά τοΰ σώματος του καί έλθών είς 

"Αργός εύρε-̂ ριάκοντα Τούρκους, κρεουργήσας δέ τρείς καί τους υπολοί

πους αίχμαλωτίσας ·5ίλθεν είς Μάνην καί ήνώθη μετά τοΰ Κλαδά. Ταΰ

τα δέ πληροφορηθείς έ προβλεπτής Ναυπλίου Μίμης Βόρτολης άπεκή-

ρυξεν αμέσως τόν Μπούαν προσδιορίσας άμοιβήν έπί τή συλλήψει ή τφ 

φόνφ αύτοΰ καί είδβποιήσας τους έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτάς 

τής Ένετίας περί πάντων τούτων. 

Τή 15η Δεκεμβρίου δέ ηλθεν είς Ένετίαν απεσταλμένος τοΰ σουλ

τάνου, δστις άναγγέλλων τά κατά τοΰ Κλαδά ληφθέντα μέτρα παρε

κάλει αύτην δπως διάταξη τους έν Πελοποννήσφ υπαλλήλους δπως 

έν περιπτώσει, καθ' ήν ούτος ήθελε καταφύγει είς τάς χώρας των νά 

τόν συλλάβωσι καί παραδώσωσιν βίς χείρας τοΰ Βεηλέρβεη. Συνελθόν 

δέ τό Συμβούλιον τής Ένετίας διά ψήφων έβδομήκοντα εννέα κατά 

πεντήκοντα επτά άπεφάσισεν δπως αμοιβή δέκα χιλιάδων μεθωνάίκών 

ύπερπύρων άντιστιχούντων προς 90 χιλ. φράγκων δοθή είς τόν συλλα-

βόντα ή παραδώσοντα ζώντα τόν Κλαδάν. 

Έ ν τφ μεταξύ δέ ήλθον προς τάς έν Κορώνη ένετικάς αρχάς γράμ

ματα τοΰ σουλτάνου, δι' ών παρηγγέλλοντο δπως, άφ' ου παραδώσωσι 

τήν οίκογένειαν τοΰ Κλαδά είς χείρας τοΰ σαντζιάκ τής Πελοποννή

σου αμέσως έκστρατεύσωσι προς κατάπνιξιν τής ανταρσίας χωρίς νά 

περιμένωσι τάς ένετικάς διαταγάς. 

Κατά τόν αυτόν δέ χρόνον δ βεηλέρβεης Βούμικος έλθών είς Πε

λοπόννησον καί συλλέξας έκτος τών άλλων εξ χιλιάδας πεζών καί ίπ-
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πέων μετέβη είς Σπάρτην καί τή 16η Ιανουαρίου έξεστράτευσε προς 

τήν Μάνην. 'Εν πρώτοις δέ κυριεύσας τόν πύργον τοΰ Τριγοφίλου, ήχ

μαλώτισε δέκα εννέα ανθρώπους καί τή 19η μετέβη είς Οϊτυλον, τήν 

κυριωτέραν εϊσοδον τής Μάνης. Άλλ' δ Κλαδάς δραμών είς συνάν

τησιν αύτοΰ καί συγκροτήσας φονικήν μάχην κατέκοψεν επτακόσιους 

Οθωμανούς καί κατησχημένον τόν βεηλέρβεην ήνάγκασε νά έπιστρέψη 

είς Σπάρτην. 

'Εν τφ μεταξύ δέ καί ή Ένετία διέταξε τόν έν Κερκύρςι Άρχιναύ-

αρχον δπως παραλαβή τήν εκεί άποσταλείσαν οίκογένειαν τοΰ Κλαδά 

καί φέρη αύτην είς Ένετίαν διά μιας γαλέρας έξ επίτηδες άποσταλεί

σης έξ Ένετίας καί κυβερνώμενης ύπό τοΰ Πέτρου Τριβιζάνου· εστάλη 

δέ αυτή είς Πατάνιον ύπό αύστηράν φύλαξιν. 

Ό δέ σουλτάνος άνακαλέσας τόν βεηλέρβεην τής Ρούμελης Βού-

μικον διώρισε διά τόν κατά τοϋ Κλαδά πόλεμον τόν σαντζιάκβεην Αχ

μέτ, δστις μετά δύο χιλιάδων γιανιτσάρων, ιππέων καί τίνων άζαπίδων 

τή 16η Φεβρουαρίου είσήλθεν είς Πελοπόννησον καί έλθών ύπό τό "Αρ

γός ίστει7\.ε τόν βοεβόδαν μετά δέκα πέντε ιππέων καί δώρων είς έπί

σκεψιν τοϋ προβλεπτοΰ, δστις έσπευσε νά άνταποκριθή είς αυτήν. Εκεί

θεν άναγγείλας τήν άφιξίν του είς τήν ένετικήν δημοκρατίαν διηυθύν

θη είς Σπάρτην προς περισύναξιν ανδρών. Ό δέ Μωάμεθ μεγάλως εΐ

χεν δργισθή κατά τοΰ Κλαδά καί διά τοΰτο άμα λαβών τους έν τφ πύρ-

γφ τοϋ Τριγοφίλου δέκα εννέα ανθρώπους, έξ ών τρείς μόνον ήσαν πο

λεμισταί, οί δέ επίλοιποι χωρικοί, διέταξε καί κατεκερμάτισαν αυτούς. 

Ό δέ Θεόδωρος Μπούας ένεκεν διενέξεως προς τόν Κλαδάν ήναγ

άσθη νά φύγη μετά τών ανθρώπων του έκ Μάνης. Έπανελθών δέ είς 

Ναύπλιον παρουσιάσθη είς τόν συγγενή του βοεβόδαν Ισμαήλ, τή με

σολαβήσει τοΰ οποίου ό Αχμέτ έχορήγησεν είς αυτόν τήν ζητηθείσαν 

συγγνώμην, συσταθείς δμως ύπό τοΰ σαντζιάκβεη καί τοΰ βοεβόδα προς 

τάς ένετικάς αρχάς παρακαλουμένας ϊνα τόν έφοδιάσωσι μέ τό άναγ

καίον πιστοποιητικόν προς άνανέωσίν τής στρατιωτικής του υπηρεσίας 

μετ' εκπλήξεως είδεν ό άστατου χαρακτήρος Αλβανός δτι τφ ήρνή

θησαν τήν έκπλήρωσιν τής τοιαύτης παρακλήσεως. 

Έ ν τφ μεταξύ δέ έφθασαν δύο χιλιάδες άζαπίδων καί χίλιοι άρκα-

σίδες είς βοήθειαν τοϋ 'Αχμέτ, δστις συναθροίσας καί εντοπίους καί άνα 

βιβάσας τόν στρατόν του είς δέκα χιλιάδας έ'φυγεν έκ Σπάρτης καί 

διαμοιράσας αυτόν είς δύο μοίρας έστειλε τόν μέν βοεβόδαν μετά χιλίων 

είς Καλάμας, αυτός δέ μέ τους υπολοίπους έπορεύθη προς τήν Καστά-

νιαν καί κατορθώσας νά καταλάβη τήν ΒίοΒον τοΰ δ'ρους μακροβουνίου 

«Ο 
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ήδυνήθη νά είσέλθη είς Μάνην τή 4η Απριλίου. Προχωρών δέ συνε

πλάκη μετά τοΰ Κλαδά, δ'στις κατέφυγεν είς τό φρούριον έπι τοΰ ορούς 

τής Καστανιάς. Έπί τέλους δέ καί ό έκ Καλαμών βοεβοόας και ό 

σαντζιάκβεης ένωθέντες είσήλθον είς τήν κυρίως Μάνην καί έπιτρέ-

χοντες έλεηλάτουν τόν τόπον κυριεύσαντες τά χωρία Καστανιάν και 

Λεφτίνι καί τό όμώνυμον καταφύγιον ώς καί τήν Άνδροβίσταν, Πρά-

τον καί Πιάλαν. Τότε δέ τό πρώτον έπάτησε πους οθωμανικός τα μέρη 

εκείνα. 

Άλλ' έν φ ταΰτα συνέβαινον, τήν νύκτα τής 6ης Απριλίου ευρέ

θησαν είς τό έν τή Μάνη άκρωτήριον τοΰ Αγίου Αγγέλου τρείς γαλέ-

ραι τοΰ βασιλέως Φερδινάνδου μεταβαίνουσαι είς Ρόδον καί Έλλήσπον

τον ϊνα μάθωσιν άν ό σουλτάνος ετοιμάζεται νά έκστρατεύση κατά τή; 

Νεαπόλεως. Εντός δέ αύτοΰ εύρίσκετο καί τις Γάλλος άδελφοποιτος 

τοΰ Κλαδά, προς τόν οποίον παρήγγειλεν δτι δύναται νά τφ προσφέρη 

πάσαν βοήθειαν έν ονόματι τοΰ βασιλέως μεταβιβάζων αυτόν, δπου ήθε

λε καί άφ' ού περί τούτου συνενοήθησαν μετέβη τήν έπιοΰσαν ό στόλος 

είς Πορτοκάγιον. Καθ' δν δέ χρόνον ό σαντζιάκβεης Αχμέτ κατεσκή-

νωνεν έπί τοϋ δρους τής Καστανιάς, ό έν τφ αύτφ ορει καταφύγουν 

Κλαδάς έπιπεσων έφόνευσε καί ήχμαλώτισε πολλούς τών έχθρων, τη 

δέ 13η Απριλίου άνενοχλήτως μετά πεντήκοντα συντρόφων έπεβιβά-

σθη είς τάς γαλέρας. 

Έ ν Νεαπόλει δέ έλθών ό Κορκόδειλος έ'τυχε λαμπράς ύποΒοχτ^ς 

ύπό τοΰ βασιλέως Φερδινάνδου. Επειδή δέ τότε πρεσβεία έξ Ηπείρου 

έλθοΰσα προέτρπε τόν έν τφ στρατοπέδφ τοΰ δουκός τής Καλαβρίας 

μετ' άλλων ευπατριδών Αλβανών υίόν τοΰ Γεωργίου Καστριώτου Ίω

άννην, ό βασιλεύς ϊνα φέρη μεγαλύτερον άντιπερισπασμόν είς τους κα

τέχοντας τόν 'ϊδροΰντα Τούρκους απεφάσισε νά στείλη αυτόν μετά 

τίνων βασιλικών γαλέρων συνοδευόμενον καί ύπό τοΰ Κλαδά. Ό Κασ-

τριώτης δέ άποβάς είς τά πέριξ τοΰ Δυρραχίου ενθουσιωδώς άνευφημήΟη 

ύπό τών κατοίκων ώς ήγεμών. Πλην τοΰτο πληροφορηθείς ό έν Αύ-· 

λώνι έστρατοπεδευμένος καί έπιθεωρών πάν κίνημα έχθρικόν κατά τοϋ 

'Τδροΰντος βεηλέρβεης Σουλεϊμάνης Άλήβεης διέταξε τόν φλαμπου-

ριάρην αύτοΰ ϊνα παραλαβών δύο χιλιάδας ανδρών δράμη προς κατα

δίωξιν των. 

Ο Κλαδάς δέ έπανελθών είς Νεάπολιν καί κατά πάσαν πιθανό

τητα λαβών μέρος είς τήν ύπό τοΰ δουκός τής Καλαβρίας άνάκτησιν 

τοΰ Τδροΰντος (Μάί'ος τοΰ 1481) άντεμείφθη γενναίως ύπό τοϋ Φερ

δινάνδου, δστις άν καί ευρισκόμενος είς οίκονομικάς στενοχώριας έχο-
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ρήγησεν είς αυτόν διά τοΰ άπό 12 Ιουλίου 1481 βασιλικού διατάγμα

τος έτήσιον σύνταξιν έκ τριακοσίων χρυσών Καρολικών δουκάτων πα

ραγγέλλων καί είς τόν προρρηθέντα υίόν αύτοΰ Δούκα τής Καλαβρίας 

ϊνα καί μετά θάνατον εκπλήρωση τήν βασιλικήν του θέλησιν. Τό δέ έ'γ

γραφον τοΰτο περισωθέν έν τοίς άπογόνοις τοΰ Κλαδά είναι Ίταλιστί 

συντεταγμένον (1). 

Μετά ταΰτα δέ 0 τε Κορκόδειλος καί Καστριώτης λαβόντες παρά 

τοΰ Φερδινάνδου τεσσάρας γαλέρας απέβησαν είς "Ηπειρον καί θύοντες 

καί άπολλύοντες πάν τό τουρκικόν έφθασαν μέχρις Αύλώνος, οπόθεν 

κατέβησαν είς τά ό'ρη τής Χειμάρας, είς δέ τήν έμφάνισιν αυτών οί 

Χριστιανοί τών μερών εκείνων κατοικοΰντες πλέον τών πεντήκοντα 

χωρίων έ'λαβον τά δπλα καί άπεδίωξαν τους Τούρκους. Μετά τοΰτο δέ 

προσέβαλον διά γαλέρων τό όμώνυμον τή Χειμάρςι φρούριον. Ό δέ έν 

αύτφ Οθωμανός σούμπασης βλέπων τόν κίνδυνον έ'γραψεν είς τόν έν 

Αύλώνι Σουλεϊμάνην βεηλέρβεην, δ'στις αμέσως απέστειλε τρείς χιλι

άδας ανδρών, αλλά τούτους περικυκλώσοντες οι κάτοικοι καί οί τών 

γαλέρων όπλίται έ'ν τινι κλεισούρα έφόνευσαν καί ήχμαλώτισαν περί 

τους χιλίους,'οί δέ υπόλοιποι περίτρομοι ώπισθοχώρησαν. Τόυτο δέ μα

θών ό σούμπασης καί βλέπων πάντα τά πέριξ κατειλημμένα ύπό τών 

ανταρτών έγκατέλιπε τό φρούριον καί έπιβας έ'ν τινι λέμβφ έφθασε τό 

31η Αυγούστου είς Κέρκυραν. 'Ο δέ Κλαδάς κατέλαβεν αμέσως τό 

έγκαταλειφθέν φρούριον ώς καί τό τοΰ Παπάλου έν ονόματι τοϋ βα-

σιλέο̂ ς Φερδινάνδου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 

'Ά,λλαί τών Λ.ακώνων 'Είίΐαναβτάβείς 

Έ ν φ δέ ό κατά τών Τούρκων πόλεμ.ος τής Ένετίας έξηκολούθει 

κατά τό 1570 ό κολπάρχης Μάρκος Κουερίνης άναχωρήσας έκ Χα

νίων τής Κρήτης ήλθεν είς Πορτοκάγιον τής Μάνης καί απεφάσισε 

τήν άλωσιν τοΰ άρτι κατασκευασθέντος ύπό τών Τούρκων είς Λιμάνι 

φρουρίου τής Μάνης. "Οθεν συνενοηθείς μετά τών Μανιατών τή 29η 

Ιουνίου 1570 περί τά χαράγματα άπεβίβασεν αιφνιδίως τους τουφε-

χιστάς, οΐτινες κατέλαβον τόν εγγύς τοΰ φρουρίου λόφον. Οΰτω δέ ό 

εχθρός άνελπίστως προσβληθείς διά ξηράς καί θαλάσσης μετά πεισμα

τώδη άντίστασιν απεσύρθη εις τινα πύργον. Οί δέ ύπό τόν Κουερίνην 

(1) 2άθα ε. -ά. σελ. 45. 
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κατλαβόντες τό φρούριον εγένοντο κύριοι εϊκοσι, «τεσσάρων πυροβόλων, 

δι' ών ήρχισαν τήν κατεδάφισιν τοϋ πύργου έν φ εύρίσκοντο οί πολέμιοι 

άναγκασθέντες ούτω νά παραδοθώσι. Μετά τοΰτο δέ θεωρήσας δ Κουε

ρίνης έπικίνδυνον τό φρούριον τοΰτο, διότι ό σκοπός τής ανεγέρσεως 

τούτου ύπό τών Τούρκων ητο ή προφύλαξις τοιφκικών γαλέρων προω

ρισμένων νά παρακωλύωσι τάς έξ Ένετίας είς Κύπρον πεπμπομένας 

βοηθείας, άνετίναξαν αύτο είς τόν αέρα δι' ύπβνόμων κατά δέ τινα 

Ένετόν συγγραφέα ή άλωσις τοϋ φρουρίου οφείλεται ίδίως είς τους 

Μανιάτας (2). 

'Η δέ Ένετία μόνη έγκαταληφθείσα έν τφ κατά τοΰ σουλτάνου 

Σελίμ πολέμφ τούτφ παντοιοτρόπως προσεπάθει νά εύρη συμμάχους. 

Τέλος πάντων δέ τή συντόνφ ένεργείςι τοΰ Π ά π α Πίου Ε' κατωρ

θώθη καί τή 25η Μαΐου 1574 υπεγράφη έν Ρώμη ή μεταξύ τοΰ βασι

λέως τής Ισπανίας, τής Ενετικής Δημοκρατίας καί τοΰ Πά π α κατά 

τών Τούρκων συμμαχία, αποτέλεσμα τής οποίας ύπήρξεν ή περιλάλη

τος περί Έχινάδας καί Ναύ^^ακτον καταστροφή τοΰ τούρκικου στόλου. 

Οί δέ "Εληνες μετά μεγάλης χαράς έχαιρέτιζον ταΰτα, έλπίζοντες δ'τι 

ήθελον απαλλαγή τοΰ τούρκικου ζυγοΰ καί άναπτερωθέντες είς τάς ελ

πίδας των έλαβον τά δπλα· πλην καί τότε οί τλήμονες είδον τάς ελπί

δας των διαψευδομένας καί έκ τών προτέρων προδοσιών μή συνετι'̂ θέν-

τες έπείσθησαν καί αύθις είς τάς προτροπάς τών χριστιανών τούτων, 

άλλα μετ' ού πολύ διά χειμάρρων αιμάτων έτιμωρήθη ή νέα ασύνετος 

αυτών απόπειρα. Ούτω δέ οί αύτάδελφοι Μελισσηνοί, Μακάριος ,Αρχι-

επίσκοπος Επιδαύρου καί Θεόδωρος ό χωροδεσπότης ήγειραν έν Πελο

ποννήσφ καί ίδίως έν Μάνη τήν σημαίαν τής έπαναστάεεως καί έπι 

κεφαλής εϊκο'̂ ι πέντε χιλιάδων πεζών καί τριών χιλιάδων ιππέων έπί 

όιετιαν έξ ίδίων άναλωμάτων διετήρησαν τόν αγώνα μάτην έξορκίζον-

τες τόν δον Ζουάν νά άποστείλη τάς ύποσχεθείσας βοηθείας. Ούτος δέ 

έκ Μεσσήνης γράφων εγκυκλίους έξηκολούθει προτρέπων τους "Ελλη

νας νά άναθαρρήσωσι μέχρι τής προσεχοΰς έλεύσεως αύτοΰ. Μεταξύ 

δέ τών άλλων σώζεται έν τή βιβλοθήκη τής Νεα^όλεως ελληνιστί συν

τεταγμένη καί προς Μακάριον απευθυνόμενη καί προς τους άλλους 

"Ελληνας ή εξής Ιπι'^τολή: 

«Πανιερώτατε έν Χριστφ πατήρ, ευλαβείς Χριστιανοί καί πνευ

ματικοί, άνδράγαθοι στρατιώται καί τιμιώτατοι λαοί τής Πελοποννή

σου καί τών περιχώρων αυτής. "Ελαβον κλπ. Μεσσήνη 7 Ιουνίου 1572. 

(2) Σάθο ?. ά. σελ. 165. 
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Απεφασίσθη δέ ύπό τών συμμάχων ή έκπόρθησις τής Πύλου προς 

έμψύχωσιν δήθεν τών επαναστατών Ελλήνων, άλλα καί ή έπιχείρησις 

αύτη μετά πολυήμερον ματαίαν άπόπειραν έγκατελείφθη ώς αδύνατος. 

"Τστερον δέ ό Ζουάν άπεβίβασε "̂ τρατόν πρό τής Μεθώνης, άλλ' άμα 

πληροφορηθείς περί εμφανίσεως τουρκικού ιππικού διέταξεν αυτόν νά 

έπιβιβασθή έπί τών πλοίων. Είτα δέ απέπλευσε καί ό χριστιανικός στό

λος καί οί τής Πελοποννήσου έπαναστάται άπελπίσαντες κατέφυγον 

είς τά μάλλον απρόσιτα όρη, πλην μετ' ού πολύ συνεφώνησαν νά κύ-

ψω^ι τόντράχηλον ύπό τόν ζυγόν σκληροτέρας δουλείας. Οί δέ αρχηγοί 

τής έν Μάνη επαναστάσεως Μακάριος καί Θεόδωρος Μελισσηνοί δια-

περάσαντες είς Νεάπολιν άπέθανον εκεί, δ μέν δεύτερος τή 25η Μαρ

τίου 1582, ό δέ Μακάριος τή 12η Σεπτεμβρίου 1585. "Ανθρωποι τι-

μώντες τόν πατριωτισμόν καί τάς άρετάς αμφοτέρων ανήγειραν προς 

τιμήν αυτών αμφοτέρων έν τή ελληνική Εκκλησία τών αποστόλων 

Πέτρου καί Παύλου μνημείον, έφ' ου έπεγράφη τό εξής έπιτύμβιον: 

«Μακάριος Αρχιεπίσκοπος "Επιδαύρου, άπό Βυζαντίνων αυτοκρατόρων, έκ τής 

περ:.φανεστάτης Μελισσηνών κσΐ Κομνηνών οίκίας καΐ Θεόδωρος αύτάδελφος δεσπό

της Αί-νου, Ξάνθης «αΐ έτερων πολιχνίων έν Θράκη, ετι δέ Σάμου, Μιλήτου Αμβρα

κίας, Μεσσηνιακού κόλπου έν Πελοποννήσφ κείνται ένθάδε...» 

Τή δέ 7η Μαρτίου 1573 υπεγράφη μεταξύ τής Ένετίας καί τής 

Τουρκίας συνθήκη ειρήνης. Οί Τούρκοι δμως φοβούμενοι τήν επανάλη

ψιν τών γενομένων ώχύρωσαν τά παράλια τής Πελοποννήσου* οί δε 

σύμμαχοι ϊνα δικαιολογή'̂ ωσι τήν προς τους "Ελληνας προδοτικήν αυ

τών διαγωγήν άπέδωκαν τήν ένοχήν είς τόν φιλότουρκον βασιλέα τής 

Γαλλίας Κάρολον Θ' ώς έπενεργήσαντα τήν κατάπνιξιν τής ελληνι

κής επαναστάσεως διά τοΰ παρά τφ σουλτάνφ Σελίμ άποστοίλέντος 

πρεσβευτού του. Μετά δε τήν οίκτράν άποτυχίαν καί τής επαναστάσε

ως ταύτης οί "Ελληνες ήρχισαν άποστρέφοντες τό πρόσωπον έκ τής 

Δύ'̂ εως καί τότε πρώτον ήρξαντο συλλογιζόμενοι τήν έν "Αρκτφ ύπαρ

ξιν κράτους ομόδοξου, δι' ου ένόμισαν δτι ήδύναντο νά κατορθώσωσι 

τήν άπελευθέρωσιν αυτών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 

Κατά τό έ'τος 1616 οί Ίππόται τής Μελίτης ένωθέντες μετά τών 

Ιπποτών τής Νεαπόλεως διέτρεχον τάς έλληνικάς θάλασσας διαφο-

ροτρόπως παραβλάπτοντες τους Τούρκους καί διασπείροντες παρά τοίς 

"Ελλησιν ιδέας απελευθερώσεως. Τότε δέ καί οί Μανιάται ύποκινού-



630 Η ΣΠΑΡΤΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 

μενοι ύπό τών Χριστιανών τούτων καταδρομέων έξηγέρθησαν κατά τών 

Τούρκων. Είς ύποταγήν δέ τών πολεμοχαρών τούτων κατοικούν τοΰ 

Ταινάρου εστάλη ό Άρσλάν πα°άς, πλην μή δυνηθείς νά εκπλήρωση 

ευκόλως τόν σκοπόν του παρέλαβε καί άλλας βοηθείας έκ τοΰ ύπό τόν 

καπιτάν πασάν Χαλίλ στόλου καί κατώρθωσεν ονομαστικώς μόνον καί 

πάλιν νά ύπαγάγη αυτούς είς τήν σουλτανικήν κυριαρχίαν. Είς δέ τάς 

προς τόν δοΰκα τού Νεβέρ αναφοράς αυτών οί Μανιάται λέγουσιν δ'τι 

μετά μεγάλων ζημιών απέκρουσαν τόν κατ' αυτών έκστρατεύσαντα 

έξωμότην Τσιγάλαν. 

Άλλ' έν φ ταύτα "υνέβαινον σπουδαιότεραι κατεβάλλοντο ένέργει

αι ύφ' ενός Γάλλου εύπατρίδου προς άπελευθέρωσιν άπάσης τής Ελ

λάδος. Ούτος δέ ττο Κάρολος ό Γονζάγιος, δούξ τού Νεβέρ, τυχοδιω-

κτικόν διαγαγών βίον καί παρευρεθείς είς διαφόρους έν Ούγγαρίι^ κατά 

τών Τούρκων μάχας, συνέλαβεν έν τή θερμουργφ αύτοΰ διανοίοι τήν 

άνάκτησιν τού θρόνου τών Παλαιολόγων, έπί τού όποιου ήξίου κληρο

νομικά δικαιώματα ώς εγγονός καί κληρονόμος τής Μαργαρίτας Μομ-

φεράτου. "Ητοι, Ανδρόνικος Παλαιολόγος ό πρεσβύτερος, νυμφευθείς 

τήν 'Τολάνδην (Είρήνην) Μομφεράτου έγέννησε δύο υιούς, τόν δια

δεχθέντα αυτόν έν τφ θρόνφ Άνδρόνικον τόν νεωτερον καί τόν Θωμάν, 

δστις μετά τόν θάνατον τοΰ θείου του Ιωάννου έκληρονόμησε τήν μαρ-

κΐϋ̂ νίαν τοΰ Μομφεράτου. Άπό τοΰ Θωμά δέ τούτου κατήγετο ή έν λό

γφ Μαργαρίτα, θυγάτηρ Βονιφατίου Β' τοΰ Παλαιολόγου, νυμφευθεί-

σα έν έτει 1532 τόν Φρειδερίκον Γονζάγιον, δούκα τής Μαντούης καί 

πάππον τοΰ έν λόγφ δουκός τοΰ Νεβέρ, είς τόν οίΚΛν τοΰ οποίου μετεβί-

βασε τάς έπί τοΰ βυζαντιακοΰ θρόνου αξιώσεις της ώς μόνη έπιζώσα 

τών Παλαιολόγων απόγονος. Προς τόν σκοπόν λοιπόν τής ανακτήσεως 

τοΰ θρόνου τών Παλαιολόγων διέτρεξε πάσαν σχεδόν τήν Εύρώπην καί 

πάντα λίθον εκίνησε προς έπιτυχίαν οιασδήποτε υλικής ή ηθικής συν

δρομής. Άλλ' έκτος τούτων ό πυρετώδης δούξ καί προς διαφόρους "Ελ

ληνας εκμυστηρευθείς τά φιλόδοξα σχέδια του μετεχειρίσθη αυτούς ώς 

ό'ργανα προς πραγματοποίησιν αυτών. 

Πρώτοι δέ οί Λάκωνες ήκουσαν τάς προς άπελευθέρωσιν τοΰ έλλη

νικοϋ γένους προτάσεις τοΰ Νεβέρ καί έξ συνενοήσεως μετ' άλλων Πε

λοποννησίων απέστειλαν προς αυτόν έ'να άρχιεπίσκοπον καί δύο επί

σκοπους ϊνα έκθέσωσιν δτι «ποθοΰντες τήν έκ τοΰ τούρκικου ζυγοΰ άπο

λύτρωσιν πιστεύουσιν δτι ό Θεός θέλει ευλογήσει τό έ'ργον αύτοΰ ώς 

χαταγομένου έκ τοΰ Οϊκου τών Παλαιολόγων, τελευταίων καί νομίμων 

Χριστιανών αυτών βασιλέων», παρακαλοΰντες άμα όπως άποστείλη 
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άνδρας έμπειρους είς τά πολεμικά μετά τίνων αξιωματικών προς διορ

γάνωσιν δέκα χιλιάδων Ελλήνων, κατοικούντων είς τάς πεδιάδας καί 

υποσχόμενοι ϊνα ούτως άναγνωρίσωσιν αυτόν ηγεμόνα τοΰ τόπου, ώς 

άλλοτε τους προγόνους του. Συζητήσαντες δέ οί απεσταλμένοι μετά 

τοΰ δουκός περί τών μέτρων τής αίσίας διεξαγωγής τοΰ κατά τών 

Τούρκων αγώνος παρεδέχθησαν τους εξής δρους: Οί μέν Λάκωνες προσ-

εφέροντο νά ύπηρετήσωσιν άνευ ουδεμιάς πληρωμής μέχρι παντελούς 

έκδιώξεως έκ τής Πελοποννήσου τών Τούρκων, άν δέ ό δούξ ήθελε νά 

τους μεταχειρισθή είς πολέμους, ώφειλε νά τους χορήγηση κατ' άξίαΝί 

τους αυτούς βαθμούς, μισθόν καί τιμάς ώς καί προς τους άλλους αρχη

γούς καί στρατιώτας. Προς τούτοις δέ ύπέσχοντο νά καταλάβωσι δύο 

παράλια φρούρια καί άλλα πεδινά κατεχόμενα ύπό τών Τούρκων καί 

ύπαχθέντα είς τήν ρωμαϊκήν Έκκλησίαν, δεχόμενοι καπουσίνους καί άλ

λους μοναχούς προς διδαχήν, κατήχήσιν καί έξομολόγησιν αυτών (1). 

Πάσαι δέ αί ύπό τών Τούρκων κατεχόμεναι γαίαι αυτών νά τοίς 

άποδοθώσιν έπί αποδείξει επισήμου τίτλου προκάτοχης. Οί κάτοικοι δέ 

τοΰ Βραχίωνος τής Μάνης, Οιτύλου, Τεγαίας (;) καί Καλαμάτας 

απαλλάσσονται πάσης φορολογικής υποχρεώσεως, τόσον κεφαλικού 

φόρου, δ'σον καί εγγείου έκτος τοΰ ύπό τοϋ δουκός καί τών υπουργών του 

έπιβληθησομένου δασμού έπί τών εισαγομένων, πωλουμένων καί εξα

γομένων εμπορευμάτων. Αί κρημνισμέναι μοναί νά άνακτισθώσι συν-

ανακτιζομένων καί νοσοκομείων μετ' εισοδημάτων προς θεραπείαν τών 

τραυμ-ατιών, αναπήρων καί γηραιών στρατιωτικών, τόσον Ελλήνων, 

δσον καί παντός άλλου Χριστιανού, παθόντος υπέρ ίεροΰ σκοπού. Τά οέ 

Λύκεια τής Λακεδαίμονος θέλουσιν άνιδρυθή προς έκπαίδευσιν τών τέ

κνων αυτών καθισταμένων ούτως ικανών προς έξυπηρέτησιν τοΰ ήγεμο-

νος έν τοίς έκκλησιαστικοίς καί δικαστικοίς άξιώμασι, κατά τήν ικα

νότητα εκάστου ώς καί είς άλλα έθνη. Ν ά ίδρυθώσι δέ δικαστήρια ϊνα 

διατηρώσι τους λαούς έν φόβφ Θεοΰ καί έν υπακοή τοΰ ήγεμόνος καί 

είς τάς θέσεις ταύτας νά διορισθώσι κατά πρώτον πάντες οί ύπό τοΰ ή

γεμόνος έκλεχθησόμενοι καί κριθησόμενοι ώς ίκανώτεροι. 

Πάντα δέ τά είς Εβραίους ανήκοντα εμπορεύματα καί άλλα πολύ

τιμα εϊδη νά παραδοθώσιν είς τόν δούκα ή τους αντιπροσώπους αύτοΰ 

(1) Πι,θανώς τόν δρον τοΰτον δθηκεν ό ιδούξ, ιέν τφ ύποιμνήματι αώτοΰ ινα ΰελεάσ-η 

τόν Πάπαν καΐ τόν βασιλέα τής Ισπανίας προς βοήθειαν. 
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ινα χρησιμεύσωσι διά τάς δαπανάς τοΰ πολέμου καθώς καί δλα τά 

δπλα, ζωοτροφίαι, πολεμεφόδια καί έν γένει πάν τό δυνάμενον νά χρη

σιμεύση έν πολέμφ νά άνήκη είς αυτόν. 

Ό δέ δούξ ύπέσχετο δτι εκτός τών άνω ζητουμένων προς έκγύμνα-

σιν καί διοργάνωσιν αξιωματικών ήθελεν αποστείλει μέχρι δέκα πέντε 

χιλιάδων ανδρών καλώς έξωπλισμένων καί τά άναγκαιοΰντα προς διε

ξαγωγήν τοιαύτης επιχειρήσεως, οίον πυροβολικόν, πολεμεφόδια κλπ. 

Πλήρης δέ υποσχέσεων καί ελπίδων άπολύσας τους πρέσβεις ό 

δούξ ήρξατο μελετών σπουδαιότερον πλέον τό πράγμα καί έπί τούτφ 

άπέστειλεν είς Πελοπόννησον τρείς πεπειραμένους καί πιστούς άνδρας 

εύπατρίδας, οϊτινες άποβάντες είς Μάνην περιήλθον τά Μεσόγεια τής 

Λακωνίας έξερευνώντες τό πνεΰμα τών κατοίκων καί εξετάζοντες κα

λώς τήν κατάστασιν τών ύπό τών Τούρκων κατεχομένων πόλεων καί 

φρουρίων. Συνενοηθέντες δέ καλύτερον μετά τών Λακώνων άνενέωσαν 

τάς συνθήκας, τάς οποίας ενόρκως υπέγραψαν οί φατριάρχαι, επίσκο

ποι καί ιερείς καί καλύτερον διαρρυθμίσαντες τά περί τής άποβάσεως 

τοΰ δουκός, τής προσβολής τών κυριωτέρων φρουρίων καί όχυρώσεως 

άκροσφαλών τίνων θέσεων, έπανήλθον φέροντες χαρμόσυνους ειδήσεις 

εις τόν δοΰκα περί τοΰ ένθουσιασμοΰ καί τής πίστεως τών συνωμοτών. 

Κυριώτερα δέ Οργανο τών έν Πελοποννήσφ υπέρ τοΰ δουκός ενερ

γειών ήσαν Χρύσανθος ό Λάσκαρις, μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας, καί 

ό επίσκοπος τής Μάνης Νεόφυτος καί ό αρχιεπίσκοπος Μονεμβασίας 

Μητροφάνης, οϊτινες καί συνεχώς εγραφον προς αυτόν προσονομάζον-

τες Κωνσταντϊνον Παλαιολόγον καί προτρέποντες 'ίνα έπιταχύνη τήν 

έ'λευσιν αύτοΰ. 

Τή 1η Όκτωβρίου 1612 γράφων δ Νεόφυτος έπιστολήν λέγει δτι, 

οί "Ελληνες άνέμενον τόν δοΰκα ώς οί Εβραίοι τόν Μεσσίαν. Ύπό τοΰ 

αύτοΰ δέ έγράφη καί ή εξής προς τόν Νεβέρ διευνομένη επιστολή: 

«Κωνσταντίνου βασιλέως πολυχρονεμένου μετά πάσης τής βασιλείας αύτοΰ έν 

Κυρίφ χαίρειν. 

'Εντίιμότατε, ενδοξότατε, σοφώτατε καΐ συνετώτατε πάσης τιμής καΐ αξίας ύπέρ-

τιμβ, έν άγίφ πνεύματι αγαπητέ καΐ ημέτερε κουμπάρε σινιόρ Τζουάν καβαλιέρ Φράτ-

ζης χαΐ Μάλτας χάρις εϊη ύμίν καΐ εΙρήνη καΐ έλεος άπό θεοΰ παντοκράτορος. Δέομαι 

τοΰ πανάγαθου Θεοΰ Ενα σέ εύρη ή γραφή μας καλά, διότι καΐ ημείς ύγιώς δχοαεν 

τφ σώματι, τήν δέ ψυχήν κύριος οΙδεν. "Ομως τό παρόν είναι νά γνωρίσης ή αύβεν-

τία Σου δπως έλάβομεν τήν τιμίαν Σου γραφήν Σεπτεμβρίου 29 παλαιό καΐ έχάρημεν 

τήν ύγείαν Σβυ, δεύτερον έμάθομεν τά πά^η σου καΐ έδοξάσαμεν τόν Θεόν ποΰ ελευ

θερώνει τους φυλακωμένους καΐ τών χει-μαζομένων λιμήν καϊ τών άνελπίδων έλπίς 

καΐ βοήθεια. "Ετερον τήν γραφήν δέν άνεγνώσαμεν διότι δέν είδομεν τόν δνθρωΛόν 

Σου πλην τά ϊίθελο γράψει δλα τά γινώσκεις. Ό λαός καΐ ύ τόπος μας στέκονται στά 
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τεμένη τους κβΐ βσα έπρομετάριζες δλα τά πάντα έχουν μέ Θεοΰ δύναμις. ΚαΙ ταχέως 

μή βραδύνης διά τό δνομα τοΰ Χριστόΰ, ιδ κόσμος καΐ οΐ Τοΰρκοι εΙρηνεύτησοΕν κοΙ έ|έ-

νοιασαν και τώρα θέλει νά είσαι έδώ δν είσαι Χριστιανός καΐ φίλος. Ό κουμπάρος 

σου δ στρατηγός σέ προσκυνεί καΐ έχάρισέ του ό Θεός υΙόν κα'ι στέκει διά την αύθεν-

τίαν σου. "Επαρε καράβι καΐ μοινιτζιόν καΐ σολδία καΐ κόπιασε, δπου νά ένωθοΰμβ 

συό πόοτο Λεκάνιο, νά πληροφορηθούν 6 λαός καΐ νά βάλλωμε πάσα ορδινο, καΐ δν 

δρίσης καΐ είναι μπεζόνια νά ερθωμε εΙς τους ορισμούς της. Φρονιμότατοι λίγα γρά

φουν και πολλά κατοΛαμβάνουν. ΟύχΙ δτερον καΐ δ Θεός Ίησοΰς έστω μετά τής ευ

γενείας σου. "Ερρωσο 1612.... "Οκτωβρίου 8 παλαιό». 

Τοΰ δέ Χρύσανθου σώζεται επιστολή Ίταλιστί προς τόν Βοΰκατγι 

20ή Αυγούστου 1613, δι' ής συνιστί̂  αύτφ πέντε εύπατρίδας Ναυπλι-

είς καί δύο άλλους Πελοποννησίους, πιθανώς ένεκα πολιτικών λόγων 

έγκαταλιπόντας τήν πατρίδα καί έλθόντας είς Ρώμην έπί τω σκοπώ 

εισαγωγής έν τφ εκεί έλληνικφ γυμνασίφ. Τής επιστολής δέ ταύτης 

σώζεται καί Ίταλιστί μετάφρασις, έκ δέ τής ύπό τών αδελφών Καλα-

ποΟά καί Μιχαλάκη Κοσμά έπισυνημμένης γραφής δηλοϋται δτι μετα

ξύ τών άλλων δρων ύπήρχεν καί δτι ή Μάνη δικαιούται νά χορτιγτι τφ 

δουκί Ίέρακος κυνηγετικούς είς σημείον δήθεν φορολογίας. 'Εν ταύτη 

δέ υπογράφονται έκτος τοΰ Νεοφύτου Επισκόπου καί οί προύχοντες 

τής Μάνης Ανδρέας, Νικολός καί Καλαποθής Κοσμά, Δημήτριος, 

Δαμιανός, Μιχαλάκης, Νικήτας, Ίο^άννης Κοντόσταυλος, Ιωάννης 

Νίκλος, Καταλάνος καί Παντολέων Κοσμά. Έν τή σφραγίδι δέ τοΰ 

Νεοφύτου έξεικονίζονται δύο χείρες, έξ ών ή μέν κρατεί ξίφος, ή δέ ετέ

ρα σταυρόν μετά δύο αστέρων, μεταξύ δέ τών χειρών ετεροο σταυρός 

καί άνω μέν αύτοΰ τά γοάμματα V, Ο, είς τά ̂ λάπα: Π. Ρ Κ, καί 

πρό^ τά άνω: Μ, Ν. ΠέοιΗ δέ τό Ονομα: ΝΕΟΦΪΤΟΟ ΤΑΠΕΙΝΟΟ 

ΕΠΗΣΚΟΠΟΟΜΑΝΙΗΣ (2). 

Καί δ μέν Νεβέο έξηκολούθει μετά μεγάλου ζήλου τάς ενεργείας 

αύτοΰ πλτισίον τοΰ Πάπα καί τοΰ βασιλέως τής Ισπανίας Φίλιππου 

τοΰ Γ'., τοΰ δουκός τής Τοσκάνης καί τοΰ αύτοκράτορος τής Γερμα

νίας, ζητών βοήθειαν καί λαμβάνων υποσχέσεις. Δυστυχώς όμως έν ώ 

καί κυβερνήσεις καί ίδιώται έδείκνυον εύδιαθεσίαν προς σύμπραξιν, 

έν Γαλλία δ δούξ ού μόνον δέν εύρε τήν έλαχίστην κυβερνητικήν ύποστή

ριξιν, άλλα καί σάτυραι τουναντίον έδημοσιεύθησαν είς διακωμώδησιν 

τών προς άνάκτησιν τοΰ βυζαντιακοΰ θρόνου προσπαθειών του. 

'Αλλ' δμως εν τή Ανατολή τό πράγμα ελάμβανε σπουδαιότερον 

(2) Σάθα ϊ. ά. (Γ?λ, 800. 



634 Η ΣΠΑΡΊΉ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 

χαρακτήρα, διότι οί συνωμόται άνενδότως είργάζοντο καί οί Τούρκοι 

πληροφορηθέντες τά τεκταινόμενα έ'λαβον τά κατάλληλα μέτρα, άλλα 

ύπό πανικού καταληφθέντες έφαντάζοντο τά μοναστήρια, τάς εκκλη

σίας καί πάσας τάς χριστιανικάς οΊχίας πλήρεις δ'πλων, τά οποία οί 

"Ελληνες εΐχον έ'τοιμα νά λάβωσι καί κατασφάξωσιν αυτούς. 

Άλλ' επειδή ένεκα ανεξαρτήτων λόγων τής θελήσεως αύτοΰ ό 

δούξ δέν ήδυνήθη νά εκπλήρωση τότε τάς προς τους έν Ελλάδι συνω

μότας υποσχέσεις αύτοΰ, ούτοι έν αδημονία διατελούντες επανειλημ

μένως έζητησαν λόγον τής τοιαύτης βραδύτητος, καθικετεύοντες άμα 

ϊνα επίσπευση τήν ποθητήν κάθοΒον αύτοΰ προς έκπλήρωσιν τών περί 

απελευθερώσεως αυτών ευχών καί διαθέσεων. Έπί τφ σκοπώ δέ τούτω 

εστάλη ύπό τών Μανιατών ό έκ τού χωρίου Πραστείου Πέτρος Μέ

δικος, δστις παρουσιασθείς έξέθηκε τήν κατάστασιν τών συμπατριωτών 

του σταθερώς εμμενόντων έν τή πρώτη ιδέα καί παρακαλούντων ϊνα 

μή άναβάλη τήν έκτέλεσιν τών ύποσχεθέντων. Απαντών δέ όδούξ εί

πεν είς τόν άπεσταλμένον δ'τι εξακολουθεί εργαζόμενος μετά τοΰ αύτοΰ 

ζήλου υπέρ τής ευδαιμονίας τών Ελλήνων καί χάριν τών προς αυτούς 

υποχρεώσεων καί χάριν τού Χριστιανισμού καί ίδίως ώς "Ελλην ελ

κών τήν καταγωγήν έκ τοΰ οϊχου τών Παλαιολόγων, παρακαλέσας 

αυτόν ϊνα γνωστοποίηση είς τους εντολείς του δτι καί ό βασιλεύς τής 

Ισπανίας καί άλλοι ηγεμόνες δείκνυνται λίαν ευδιάθετοι ύπερ τής 

επιχειρήσεως πλην επειδή δέν δύνανται αυτοπροσώπως νά λάβωσι μέ

ρος, έκριναν καταλληλότερον τήν συγκρότησιν σταυροφορίας προς κα

ταπολέμησιν το ίσχυροΰ εκείνου έχθροΰ τοΰ Χριστιανισμού καί δ'τι πάν-

το̂ ν τών σταυροφόρων σκοπός καί θέλησις είναι νά έ'λθωσι καί άποθά

νωσι μετά τών Ελλήνων. ^ 

Εις τάς διαβεβαιώσεις ταύτας πεισθέντες οί έν Ελλάδι δέν έπευ-

σαν διαβεβαιούντες τόν Βοΰχα περί τής άφοσιώσεώς αυτών καθικετεύ

οντες άμα ϊνα μή έπί πλέον άναβάλη τήν πλήρωσιν τών πόθων των 

ώς καταδείκνυται έκ τών εξής επιστολών: 

«"Υψηλότατε καΐ αφέντη δοΰκα τής Νοβερσίας Παλαιολόγο. 

«'Εγροίκησα μέ μεγάλη χαρά καΐ άγγαλλίασιν άπό τόν έκλαμπράτατον κόντε ντί 

Καστέλ-Ρινάλδος (υπασπιστής τοΰ δουκός σταλείς μετά τοΰ Μεδίκου ε'ις Μάνην) μσζή 

μέ τόν ίκλαιμπρότατον σινιόρ Πιέρρο ντΙ Μέδιτ^ι, σύντμοφός του καΐ συμπατριώτης 

μας, τήν αγάπη τής ύιίτηλότητός σου ά(55εντίας καΐ τήν μεγάλην προθυμίαν δπου έχεις 

διά τήν έλευθερίαν διά τό γένος τών Ρωμαίων, τοΰ όποιου ευχαριστούμε καΐ προσκυ-

νοϋΐμε τήν ύψηλότητά σου άιφεντία, νά σοΰ 'δώση ό β?ός χάρι νά ελευθέρωσης ιιέ νίκαις 

καΐ δύναμαις καΐ τάξαις δπου πρέπει νά πάμε κόντρα τών Άγαρηνών. ΚαΙ οπότε ̂ ρ-

της μέ ταϊς δύναιμαις ιέκείναις δποϋ μας προείπαν οΐ άνωθεν είρημένοι και δπότε ή 
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υψηλοτάτη σου άφΐντία έρτει μέ .έκείναις ταϊς δύναμαις καΐ τάξαις δπου μας είπαν οΐ 

άνωθεν, εΐμεί̂ α πρόθυμοι νά προσκυνήσωμεν τήν άλτέτζα σου καΐ νά τήν ιάκολουθήσωμε 

κοιΙ νά χύσιομε τό αίμα μας διά τήν άγάπην τοΰ εσταυρωμένου Χρίστου, τοΰ οποίου 

θέλομε ζητήσει και άπο&άνω·με άντάμας εως έφ' δρου ζωής μας. 

Μετά τοΰτο νά έχωμε 'δύναμι καΐ ιέμιπιστοσύνη άπό το γαληνότατον και χριστια-

νικώτατον Ρήγαν νά ιμή μάς ίέξαφήσΐ) εΙς άπωλείας και χαθούμε ήμεϊς καΐ τά παιδά 

μας. δτι τώρα δέν είναι ωσάν άλλαις βολαΐς νά μάς συμπαθήσουν, δπου ό Άγαρηνός 

έχάλα κα'ι πάλι μάς έσυμπάθει, άμή τώρα ά μάς νικήσχ) δέν είναι νά άφήση'φυχή άπό 

τόν κόσμον ιέτοΰτον. Τό λοιπόν ή υψηλοτάτη σου 'άφενιτία θέλεις κάμεις νά δώσης πίστι 

τών άνωθι δύο, τών οποίων ώμιλήσαμε δ,τι κάμνεις χρεία εΙς τό θείον έργον. Και 

στέλνομε τόν άνωθι σινιόρ Πιέρρο ντΙ Μέδιτζι, ώς συμπατριώτης μας και πρώτος 

τοΰ τόπου μας, και... δπου τόν έχομε άπό τόν κάβο τής Μάνης έ'ως τήν Καλαμάτας, 

καϊ έδώκαμέ τον θύμισι διά νά γυρέψη ζητήματα διά τόν τόπον μας και εϊ τι δποΰ νά 

μείνη τκαΐ νά ζητήση διά τόν τόπο μας τό στεργόμαστε. Ν ά δώσωμε τέλος τής γρα

φής ίνα δίδη ό ουρανός τής υψηλοτάτης σου ιάφεντίας πάσαν δύναμιν και νίκην εΙς 

ταΐς άξιαις καΐ ιάντρίαις καΐ προθυμίαις και ώς πρίτζιπον εδικό μας. 

Εύλαιβεϊς δοΰλοι καΐ εύσπλαγχνικοΊ κατά πάντα γράφομε ιάπό τόν κάβον τής Μά

νης εως τήν Καλαμάτα καΐ σέ προσκυνούμε, καϊ υπογράφοντες καΐ κάτωθεν πάρτι 

άπό τους προεστούς μας. 

Νικήτα; επίσκοπος καΐ εξαρχος πατριαρχικού Ζυγοΰ. 

'Εγώ Ι'ληγόρης Κλινοδής στέ^γομε τοί άνωθε μέ την γενεά μου καί μέ τό χωριό 

δλο. 

ΚαΙ έγώ Πατρίκιος Φωκάς προσκυνώ; τήν ύψηλότητά σου «χφεντία. 

ΚαΙ έγώ Δημητράκης Κοντόσταυλος μέ τήν γενεά μου καΐ μέ τόν τόπο μου δλο 

προσκυνώ τήν ύψηλότητά σου άφεντία. 

Κ' έγώ Δημήτρης Νίκλος μέ τήν γενεά μου προσκυνώ τήν ϋψτ(λότητά σου άφεντία. 

'Ιάσαφος Ιερομόναχος καΐ ηγούμενος Χέλμου. 

Έ γ ώ Οικονόμος Νώρη χώρας Μηλέα προσκυνούμε τήν ύψηλότητά σου άφεντία 

τέ Νοβερσίας. 

ΚαΙ έγώ Δημήτριος Νίκλος προσκυνώ τήν ύψηλότητά σου άφεντία μέ τήν γενεά 

μου ολη κα'ι μέ τόν τόπιον. 

ΚαΙ έγώ Φραντζίσκος Οίτυλου στέργομε τά άνωθι μέ Ζαρνάτα... ημετέρου ιοΰ 

βασιλέως. 

ΚαΙ ιέγώ Κωνσταντής Πούβαλος στέργομε τά άνωθι μέ τή γενεά μου και μέ δλη 

τή Ζαρνάτα. 

Γεώργιος Σκοΰμπλος καί ταβουλάρι,ος Άρδουδίστας μέ δλην μου τήν χώρα προσ

κυνώ τήν ύψηλότητά σου άφεντία. 

Νική'τας Μελισσηνός κα'ι ταβουλάρης χώρας Πραστίου προσκυνούμε τήν ύψηλό

τητά σου άφεντία. 

Οικονόμος Κουτήφαρης μέ τή γενεά μου καΐ μέ τά χωρία τοΰ Ζυγοΰ προσκυνούμε 

τήν ύψηλότητά σου άφεντία. 

Δημήτριος Σίτυλιανός (;) μέ τά χωρία μου κα'ι μέ τή γενεά μου προσκυνώ τήν 

ύψηλότητά σου άφεντία. 

Έ γ ώ Δημέας Βελκοΰνος χώρας Αράχοβας προσκυνούμε τήν ύιίτηλάτητά σας 

άφεντία δούκα τής Νοβερσίας. 

Γεώργιος Κορωναϊος μέ τά χωριά μου ποοσκυΛ·ώ τήν ύι|ηιλότητά σου άφελ^ίαν. 

Καϊ έγώ Λουκάς δέ Μέδιτζης άπό τό Βοίτυλο προσκυνώ) τήν ύψηλότητά σου 

άφεντία. 
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ΚαΙ έγώ Θεόδωρος Στεφανόπουλος μέ τή γενεά μου και μέ τό Βοίτυλο προσκυνώ 

τήν ύψηλότητά σου άφεντία. 

Και εγώ Κωνσταντής Στεφανόπουλος μέ τή γενεά μου και μέ τό Βοίτυλο προσ

κυνώ τήν ύψηλότητά σου άφεντία. 

Μιχαλάκης Κοσμάς μέ τή γενειά μου καΐ μέ τό χωριό μου προσκυνώ τήν ύψηλό

τητά σου άφεντία. 

ΚοιΙ εγώ Λουής Μέδιτζης άπό τό Βοίτυλο προσκυνώ τήν ύψηλότητά σου άφεντία.» 

«Τφ ύψηλοτάτφ καΐ γαληνοτάτφ δουκΙ Νοβερσίας Παλαιολόγφ. 

"Ολον τόν κατά Θεόν πόθον καΐ ζήλον δπου έχεις διά τό γένος τό ήμέτερον μάς 

τό έγνώρισεν δ άδελςρος ημών Δυρραχίου μητρβιπολίτης κύρ Χαρίτων. Γνώρισε ή σή 

γαληνότης κα'ι ύψηλότης πώς θέλομε νά ήμεστεν πάντοτες δοΰλοι σου καΐ ετοιμότατοι 

σκλάβοι νά σέ δουλεύσωμεν διά τήν δούλευσιν τοϋ Θεοϋ. Πίστευσε τοϋ άδελφοΰ ημών 

κυρ Χαρίτωνος δτι σοΰ λέει τήν άλήθειαν. Τό δνομά σου τό ίφανερώσαμεν καΐ τό φα-

νερόνομεν είς απαντάς ά,ρχιερείς τε κα'ι άρχοντας καΐ τοΰ κοινοΰ λαοΰ. Ό θεός νά μάς 

δώσχι χάριν νά τόν άπολαύσωμεν βασιλέα μας. Ή χάρις τοΰ Κυρίου ημών 'Ιησοΰ Χρι

στού εϊη μετά τής σής γαληνότητος. 

«Ναυπάκτου καΐ "Αρτης Γαβριήλ καΐ δούλος τής σής γαλη;νότητος έχων κα'ι πολ

λών επισκόπων καΐ άλλων αρχόντων τήν γνώμην, άπαντες δοΰλοι τής σής γαληνότητος». 

«Τφ έκλαμπροτάτφ καΐ εύσεβεστάτφ καΐ γαληνοτάτφ δουκΙ Νοβερσίας Κ α 

ρόλφ Παλαιολόγφ. 

«Τήν έκλαμπροτάτην κοΙ σεβασμκοτάτην εικόνα τής σής ένδοξότητος είδον καΐ 

προσεκύνησα καΐ ήδέως κατεφίλησα δεόμενος τοΰ Θεοΰ άξιώσαί με προσκυνείν έγώ τε 

καϊ πάντες οΐ ημέτεροι μέχρις εσχάτης ημών αναπνοής... ός ποιήσαι καί διαφύλαξαν 

αυτήν άνωτέραν παντός λυπηρού καΐ πονηροϋ συναντήματος. 

Ιουλίου ιγ'. 1618 Ινδ. ια'. ό ταπεινός μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας Διονύσιος εΰχέτης 

ϋαΐ (Λκέτης τής σής έκλαμπρότητος». 

Άπαράλλακτον δέ έπιστολήν ίταλιστί γράφει προς τόν δοΰκα καί 

Μητροφάνης ό Μονεμβασίας μητροπολίτης (14 Ιουλίου 1618). 

Κατά τήν περίστασιν έκείνην άπηυθύνθησαν τφ δουκί Νεβέρ περί

εργα υπομνήματα περί τής τότε καταστάσεως τής Ελλάδος. Έ κ τού

των δέ εν περιγράφει τήν Πελοπόννησον καί ιδίως τήν Μάνην δυνα-

μένην^νά χορήγηση δέκα πέντε χιλιάδας μαχητάς εύδοκίμως άλλοτε 

πολεμήσαντας κατά 60 χιλ. καί 80 χιλ. Τούρκων. "Αλλο δέ ίταλιστί 

συντεταγμένοι, πιθανώς ύπό τοΰ Πέτρου Μεδίκου, είναι πολύτιμες 

τών τότε χρόνων στατιστική τής Μάνης, διότι λεπτομερώς έν αύτη 

κατονομάζονται 125 κώμαι καί χωρία αυτής κατοικούμενα ύπό 4,913 

οικογενειών μετά τών τούτοις όμορούντων 38. 

Δυστυχώς δμως μετά τοιαύτας ενεργείας καί τοσοΰτον πάταγον 

έπέπρωτο νά ϊδωσιν οί μέν "Ελληνες καί πάλιν τάς ελπίδας των δια

ψευδομένας, δ δέ πυρετώδης δούξ τά όνειρα τής φιλοδοξίας αύτοΰ οίκ

τρώς καταστρεφόμενα έξ απροόπτων πολιτικών συμβάντων είς τά δποία 

προσετέθη ύστερον καί δυσμενής τής τύχης καταφορά. Διότι ό Νεβέρ 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε'. 

Κατά δέ τό έτος 1659 οί Ενετοί ϊνα άποστατήσωσι τήν Λακωνίαν 

κατά τών Τούρκων μετεχειρίσθησαν ώς έλατήριον καί πάλιν τήν θρη

σκείαν καί δ στόλαρχος Φραγκίσκος Μοροζίνης καταπλεύσας είς Σί-

φνον παρέλαβε τόν μονάζοντα Ίωαννίκιον Β " δστις τρίς άναβάς έπί τοΰ 

πατριαρχικού θρόνου τής Κωνσταντινουπόλεως είχε παραιτηθή έν έ'τει 

1655 καί μετά τούτου πλεύσας είς Κύθηρα έ'γραψεν προς τους Λάκω

νας καί έν μέσφ χειμώνι ήλθε μετά δέκα γαλέρων είς τόν λιμένα τών 

Κιτριών, δπου τρείς χιλιάδες Λάκωνες ύπεδέχθησαν μετά τοΰ κλήρου 

καί τών προκρίτων ενθουσιωδώς καί τόν Μοροζίνην καί τόν Ιωαννίκιον, 

οϊτινες έν συγκινήσει κατησπάζοντο τήν. χείρα του. Γενομένης δέ συνεο-

ήσεως απεφασίσθη νά προσβάλωσι τάς Καλάμας, δπου μετά τών Ενε

τών ενεφανίσθησαν καί 13 χιλιάδες Λάκωνες, ήτοι 10 χιλ. Μανιάται 

καί 3 χιλ. Λακεδαιμόνιοι καί γενομένης μάχης ένικήθησαν οί έν Καλά

μαις Τοΰρκοι καί κατέλιπον τήν πόλιν είς τήν διαρπαγήν καί λεηλασίαν 

τών Λακώνων τούτων, οίτινες μετά τήν λεηλασίαν παρέδωκαν τά πάν

τα είς τό πΰρ. Ώ ς δέ αφηγείται ό σύγχρονος Κρής ποιητής Άθαν. Σκλη

ρός ευχαριστηθείς έκ τής διαγωγής τών Λακώνων, ό στόλαρχος Μορο

ζίνης απέλυσε τους Λάκωνας μή επιτρέποντος τοΰ καιροΰ τήν έξακο-

λούθησιν τών εχθροπραξιών περαιτέρω υποσχεθείς δ'τι έν καιρώ εύθέτφ 

θά ζητήση καί αύθις τήν συνδρομήν των. 

'Αολλέες κατήραν, ή ώρμει στόλος 

Ταιναρίων άγυρις ώσεί μυρίων 

καί Λακεδαιμονίων τε ώς τρισχιλίων 

Ίαίνεται στόλαρχος άθρών ών εύ'νουν 

καί χάριτας γνούς πατριαίς όμοδρόμων. 

Τέως παρήνει άρτι οϊκαδε έμμένειν 

καί προσμένειν σύμπτωσιν άσφαλεστέραν». 
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Περί τοΰ τότε βίου τών Μανιατών σύγχρονος ποιητής δίδει τάς 

έξης πληροφορίας: 

«ίΤό σπουδαιότερον επιτήδευμα τών Μανιατών είναι ή πειρατεία, τό δέ μεγαλύτε-

τερον έμπόρίον είναι τό τών αιχμαλώτων. Τό Οϊτυλον έκαλείτο μέγα Άλγέριαν. Παν

ταχοϋ αίχμαλωτίζουσι, πωλοΰντες τους μέν Χριστιανούς εΙς τους Τούρκους, τους δέ 

Τούρκους εΙς τους Χριστιανούς. Αρέσκονται διηγοΰμενοι μετά τίνος ύπερηφανείας τάς 

ληστρικάς αυτών έπιδρομάς κα'ι μοΙ εδειξεν έ'να τών περιφημότερων παρ' αύτοϊς πει

ρατών, ώς άνδρα Ιέκτελέσαντα έαιΐ τής άκιμής του έκτακτους άνδραγαθίας. "Οταν τά 

γειτονικά χω,ρία έμάνθανον δτι επρόκειτο νά έξέλθη εις λείας, μεγάλη ταραχή έπεκράτει 

έν αύτοϊς, καΐ οί έχοντες ανθηρά τέκνα κα'ι ακμαία πατέρες ώς κα'ι οΐ ωραίας συζύγους 

άπέκρυπτον φοβούμενοι μή ούτος συλλαβών άπαγάγη προς πώλησιν. Έ ν τή αύτη ύπο-

ψίςι διατελοΰσι καΐ όταν οιονδήποτε ξενικόν πλοίον κατάπλεύση εΙς τόν λιμένα αυτών, 

καθ' δτι άν Μανιάτης τις διάκειται έχθρικώς προς γείτονα αύτοΰ απάγει κα'ι πωλεί 

αύτον εΙς τους ξένους. Ό τ α ν ήμην αΙχμάλωτος έν Βερτέτζτ), εύρίσκετο εις τά δεσμά 

κα'ι νέος τις "Ελλ·τ{ν, υίός μονογενής τής πλουσιωτέρας έν Μεθώνη οικογενείας, διότι 

.πλούσιος τις Τοΰρκος θελήσας νά άρπάση τήν κληρονομίαν αύτοΰ συνεννοήθη μετά τών 

Μανιατών, οίτινες ιέλθόντες εις Μεθώνην άπήγαγον κα'ι έπώλησαν εΙς εν πλοίον τής 

Βιζέρτης. 'Ολίγας ημέρας πρό τής προσορμίσεως ημών εις τόν λιμένα τής Μάνης συνέ

βη παράδοξον τι άνέκδοτον έν ταΐς μεταξύ Μάνης κα'ι Οίτυλου καλύβαις. Δύο Μανιά

ται Θεόδωρος καΐ Άναπλιώτης, διάσημοι πειρα'ταί, έίλλοτε στενοί φίλοι φίλο νικήσαντες έν 

τη διανομή κοινής λείας, ταυτοχρόνως συνέλαβον τό σχέδιον τής απαγωγής τών γυναι

κών των. ΕΙς Μελιταίόν τινα πειρατήν, διαμένοντα έ'ν τινι ορμφ ό Θεόδωρος) άπαγαγών 

τήν σύζυγον τοΰ Άναπλιώτου έφερε προς πώλησιν. Άλλ' επειδή έδυσκολεύοντο νά συμ-

βιιβασθώσι περί τοΰ αντιτίμου δ Μελιταίος έπιθεωρήσας καλύτερον τόν αίχμάλωτον εί

πεν, δτι πρό δύο ωρών είχεν >άγοράσει άλλην ώραιοτέραν ιάντΙ τοΰ ημίσεως ποσοΰ τοΰ 

ζητολίμένου και διέταξεν ίνα παρουσιάσωσιν αυτήν δπως κα'ι αυτός ό Θεόδωρος πεισΟή 

περ'ι τής υπεροχής. 'Αλλά μόλις ό πειρατής ειδών αυτήν έμεινε κεραυνόπληκτος άνα

γνωρίσας τήν σύζυγον του, τήν όποιον ό αντίπαλος προλαΐβών είχεν απαγάγει. Άλλ' 

όμως ούτος άντΙ νά φροντίση προς παραλαβήν αυτής προέτρεψε τον Μελιταϊον νά άγο-

ράσΐ) κα'ι τήν προσφερομένην, εΙς οιανδήποτε τιμήν ένέκρινεν, δπως αμφότεροι είναι 

εΙς τήν διάκρισιν αΰτοΰ κα'ι μή εκτεθή αυτός μόνος εις τους πειρασμούς τών συμπατρι

ωτών του. 

Μετ' όλίγον δέ ό Άναπλιώτης μαθών τήν άπαγωγήν τής συζύγου του έξώπλισε 

μίαν κανονιοφόρον, ό δέ Θεόδωρος λησμονήσας τό παρελθόν ήνώθη. μετ' αΰτοΰ. "Οθεν 

έλθόντες ήπείλησαν μυριοτρόπως τόν Μελιταίόν, δστις εϊτε φοβηθείς τήν ιέπίθεσιν εϊτε 

μή θέλων νά καταστρέψη τά μετά τοΰ τόπου συμφέροντα του ήναγκάσθη νά άφήση άμ

φοτέρας τάς συζύγους δπως άναχωρήσωσι. Μιετά τό συμβάν τοΰτο κοινοί φίλοι συνεφι-

λίωοαν τους δύο αντιπάλους, οϊτινες μετά δύο ημέρας έξήλθον εΙς λείαν μετά τοΰ αΰ

τοΰ πλοίου 

Έκτος δέ τών άλλων καί οί ιερείς τών Μανιατών συμμετείχον τής 

πειρατείας, διότι οί δημογέροντες έν σπηλαίοις μένοντες, άμα διακρίνον-

τες πλοίον έ'σπευδον καί εΊΒοποίουν τά χωρία ή νά έτοιμασθώσι προς ά

πόκρουσιν τών έχθρων ή νά έκπλεύσωσι προς λεηλασίαν αυτών. Πολλοί 

δέ έκ τούτων έπέβαινον καί έπί τών καταδρομικών πλοίων καί προς δικαι-
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ολόγησιν τοΰ ανάρμοστου προς τό επάγγελμα αυτών επιτηδεύματος έ'λε

γον δτι μεταβαίνουσι προς εϊσπραξιν τοΰ έκ τής λείας δεκάτου τών Εκ

κλησιών. 

Κατά δέ τόν Ένετόν γερουσιαστήν καί ίστοριογράφον Φεσκαρίνην 

οί αρχηγοί τών Μανιατών έκ πνεύματος ίσότητος ούδένα μεταξύ το^ν 

άνεγνώριζον άνώτερον καί ε'νεκα τούτου ο,τι είς ήρνείτο νά πράξη, οί άλ

λοι προθύμως έξεπλήρουν (1). 

Μετά τοΰτο δέ ό Μοροζίνης διαπλεύσας μέχρις Ελλήσποντου 

(1660) κατέπλευσεν είς Κρήτην, ένθα άπεβίβασε τόν πρώην οίκουμε

νικόν Πατριάρχην Ίωαννίκιον, ενθουσιωδώς παρά πάντων γενόμενον 

δεκτόν. 

Οί Μανιάται δέ διεγερθέντες ύπό τών Ενετών πειρατικώς διέτρεχον 

τάς θάλασσας διαρπάζοντες καί φονεύοντες τά τουρκικά πλοία καί πλη

ρώματα. Είς τοιαύτην μάλιστα έφθασαν τόλμην ώστε περί τά τέλη τοΰ 

1667 νύκτωρ είσέδυσαν μεταξύ τοΰ πολιορκοΰντος τήν Κρήτην όθωμα-

νικοΰ στόλου, πυρπολοΰντες καί διαρπάζοντες ύπ' αύτάς τάς κανονο-

στοιχίας τοΰ μεγάλου βεζύρου, δστις συλλαβών προηγουμένως τινάς 

αυτών άνεσκολόπισεν. Ό 'Αχμέτ Κιουπρουλής ϊνα απαλλαγή τοιούτων 

επιφόβων εχθρών προσέφερεν αύτοίς διπλούν μισθόν άφ' δτι έπληρώνοντο 

οί έν πολέμφ στρατιώται. Άλλ' οί Μανιάται άγερώχως άπορρίψαντες 

τάς προτάσεις του έξηκολούθησαν ούχ ήττον τάς πειρατικάς έπιδρομας 

των. "Εμπλεως δέ θυμού ό Κιουπρουλής διέταξε τόν Χασάν Μπαμπάν, 

περίφημον πειρατήν καί τόν καλύτερον ναυτικόν τής Τουρκίας, ϊνα με

ταβάς είς τά παράλια τής Μάνης φέρη αυτούς είς ύποταγήν. 'Ο δέ 

Χασάν Μπίαμπάς μετά καλώς έξωπλισμένου στολίσκου ενεφανίσθη είς 

τόν λακωνικόν κόλπον καί ύψώσας λευκήν σημαίαν τοίς προέτεινεν άμνη

στείαν έπί τή παραδόσει 'Ομήρων. Οί δέ Μανιάται άντϊ απαντήσεως 

απέστειλαν χάλαζαν σφαιρών κατ' αύτοΰ καί δι' αποστόλων προσεκά-

λουν τους κατοίκους είς γενικήν συνέλευσιν, τής οποίας έ'δρα ώρίζετο ή 

'Ανδρουβίστα ή αί Κυτριαί. Τά δέ γυναικόπαιδα διά πάν ένδεχόμενον 

διετάχθησαν ί'να καταφύγωσιν εις τά ό'ρη. 'Αλλ' έν φ άνερριχώντο αί 

γυναίκες τά φρικαλέα εκείνα ύψτη φέρουσαι έπί τών ώμων τά πενιχρά 

των έπιπλα καί όδηγοΰσαι τά ποίμνια τών αίγών, νεανίσκος στελλόμενος 

έκ μέρους τοΰ ανδρός ήρώτησε μίαν έξ αυτών θυλάζουσαν βρέφος πρό 

(1) Σάθα ε. ά. σελ. 301. 
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τριών ημερών τεχθέν, ποΰ είχε θέσει τήν σπάθην καί τό δπλον κατά τήν 

ώραν τής εσπευσμένης αναχωρήσεως της. Ή γυναίκα δέ Σπαρτιάτις, 

έκ τοΰ επισήμου οίκου τών Γερακαρών καταγόμενη, άπεκρίθη όργίλως: 

«Είπε είς τόν άνδρα μου νά έ'λθη γρήγορα νά φυλάξη τά γίδια καί νά 

κράτηση τό παιδί καί έγώ πηγαίνω νά ευρω τά δπλα του καί θά τά με

ταχειρισθώ καλύτερα άπ' αυτόν». Καί παραδοΟσα τό βρέφος εϊς τινα 

όπισθεν βαδίζουσαν γραίαν εδραμε προς τήν παραλίαν. Τό παράδειγμα 

δέ αυτής έμιμήθησαν καί άλλαι συμφυγάδες, α'ϊτινες ετέθησαν έπί κε

φαλής τών έξ 'Ανδρβυβίστης καί Κυτριών ερχομένων προς τό παράλιον 

πολεμιστών, καθ' ήν στιγμήν ό Χασάν Μπαμπάς ήτοιμάζετο προς άπό

δοσιν. Αί μέχρις ούρανοΟ άπειλητικαί φωναί τών γυναικών καί οί άγρι

οι άλλαλαγμοί τών ανδρών ήνάγκασαν τόν Χασάν ϊνα μή διακινδύνευ

ση τήν άπόβασιν. Τήν νύκτα δέ δέκα Μανιάται ριφθέντες είς τήν θά

λασσαν εχο'Ιιαν τους κάλους τών άγκυρών τοΰ στολίσκου, έξ ού δύο 

πλοία ριφθέντα έπί τών βράχων συνετρίβησαν και διηρπάγησαν ύπό 

τών Μανιατών, οϊτινες καί πολλούς Τούρκους ήχμαλώτισαν. Μόλις 

δέ ό Χασάν Μπαμπάς ήδυνήθη αίσχρώς φεύγων νά σωθή |πί Ινός μό

νου πλοίου. 

Ή τοιαύτη δέ τών Μανιατών.ανέλπιστος υπεροχή κατ' ανδρός θε

ωρουμένου ώς ήψιυχή τοΰ τουρκικού στόλου τολμηρότερους κατέστησεν 

αυτούς καί μανιωδέστερον έξηκολούθησαν τόν κατά τών έν Κρήτη 

Τούρκων πόλεμον άδημονούντων περί τοΰ πρακτέου. 

'Ο μέγας βεζύρης Κιουπρουλής μή θεωρών τήν έπιχείρησιν άναξίαν 

τής διακινδυνεύσεως τής μεγάλης φήμης του κατέφυγεν είς στρα

τήγημα. 

'Η πατροπαράδοτος διαίρεσις έλυμαίνετο καί έν Μάνη, έν ή μα

νιωδώς έπάλαιον περί πρωτείων αί δύο ίσχυραί φατρίαι τών Στεφανο-

πούλων καί τών Ίατραίων (Μεδίκων). Είς έκ τής οικογενείας τών 

Κοσμάδων, Λιβέριος Γερακάρης, ειχεν άρραβωνισ^ή τήν θυγατέρα τοΰ 

Γιακουμή Ίατροΰ, τής οποίας τήν χείρα προεζήτει δ Μιχάλης Λεμη-

θάκης έκ τής αντιπάλου,φατρίας τών Στεφανοπούλων, δστις μετά τόν 

αρραβώνα ληστρικώς έπελθών τήν ήρπασεν. Έντεΰθεν προήλθον μά-

χαι καί φόνοι μεταξύ τών δύο μερίδων. 

Ό Λιβέριος Γερακάρης, γνωστότερος ύπό τό όνομα Λιμπεράκης, 

νεανίας ών είχεν υπηρετήσει ώς κωπηλάτης είς τόν ένετικόν στόλον 

έπειτα δέ ναυτικός γενόμενος ήγόρασεν εν πλοίον καί κατέστη είς τών 

τρομερωτέρων πειρατών. Μετά δέ τήν έπισυμβάσαν αύτφ προσβολήν 
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έξηκολούθησε τό πειρατικόν του στάδιον καί έν μιςί τών επιδρομών συλ

ληφθείς ύπό τών Τούρκων μετ' ά'λλων συμπατριωτών του δέσμιος έφυ

λάσσετο είς τά κάτεργα. 

Τόν Λυμπεράκην τοΰτον άπεφάσισεν ό μέγας βεζύρης νά μεταχει

ρισθή ώς όργανον προς ύποταγήν τών άτιθάσσων συμπατριωτών του. 

Οθεν έλευθερώσας άπό τών δεσμών έχορήγησεν αύτώ άφθονον 

χρυσίον καί έφοδιάσας μέ μυστικάς οδηγίας άπέστειλεν είς Μάνην 

μετά μεγάλων δυνάμεων. Ό Λιμπεράκης λυσσών κατά τής αντιπάλου 

φατρίας, ετέθη έπί κεφαλής τών οικογενειών οπαδών του, προς ους 

αφειδώς διεμοίρασε τό τουρκικόν χρήμα και μανιώδης έκήρυξε κατά 

τών Στεφανοπούλων πόλεμον. 

Οί έν ΜάνΐΙ δέ πράκτορες του Κιουπρουλή διασπαρέντες ένέβαλον 

εις τό πνεΰμα τοΰ λαοΰ καί ίδίως τών Ιερέων καί καλογήρων, δ'τι δ μέ

γας βεζύρης εξαιρετικώς θά τοίς άφήση τήν χρήσιν τών κωδώνων καί 

τοΰ δικαιώματος σταυροπηγίας έπί τής κορυφής τών χωΒωνοστοσίων, 

οτι θά τους άπαλλάξη τοΰ φόρου τών παιδίων, θά τοίς χαρίση τό ήμισυ 

χαρατζιον καί δτι ουδείς Τοΰρκος θά κατοίκηση είς τόν τόπον των. 

"Οταν δέ έτελείωσεν δ κατά τής Κρήτης πόλεμος δ μέγας βεζύ

ρης έπεμψεν έκ Χίου λακωνικήν έπιστολήν προς τους Μανιάτας, δι' 

ής χορηγών άμνηστείαν καί δωρούμενος τους καθυστερούμενους φόρους 

προσεκάλει είς. ύποταγήν επί τή απειλή δτι θέλουσι διέλθει έν στόματι 

μαχαίρας έν περιπτώσει αρνήσεως. Συγχρόνως δέ έστειλε καί τόν Καζγ 

Ά λ ή πασάν μετά εξ χιλιάδων ανδρών, στρατολογηθέντων έξ Ευβοίας^ 

Αθηνών καί Ναυπάκτου, δστις αποβιβασθείς είς Ζαρνάταν εκτισεν εν 

φρούριον είς τό Πόρτο-Κάγιο και έτερα είς Οϊτυλον καί Κελεφάν, ϊνα 

μή τους διερεθίση παρίστα δτι τά φρούρια εκείνα ήγείροντο έπι τω σκο-

πφ τής ελευθερίας τοΰ εμπορίου καί ουχί προς κατοχήν. 

"Οταν δέ τά φρούρια κατεσκευάσθησαν οί περί τόν Λιμπεράκην 

συνέλαβον τινάς τών επισημότερων Ιχθρών των. Οί δέ ύποκινήσαντες 

τήν σύλληψιν Τοΰρκοι έδειξαν φαινομενικήν άδιαφορίαν. Κατά δέ τήν 

δίκην έτηρήθησαν αί νόμιμοι διατυπώσεις καί οί δυστυχείς εκείνοι χα

ρακτηρισθέντες ώς ταραξίαι τής κοινής ησυχίας κατεδικάσθησαν είς 

θάνατον, γενομένης τής εκτελέσεως ύπό τό δνομα καί τήν έξουσίαν 

παντός τοΰ σώματος τών Μανιατών. "Ενεκα δέ τών καταδιωγμών 

εκείνων ή πατριωτική φατρία τών Στεφανοπούλων κατά τό πλείστον 

ήναγκάσθη ϊνα άποικισθή είς Κορσικήν. (1676). 

Πολύς δμως δέν παρήλθε χρόνος και οί Μανιάται συνειδότες τήν 

πλάνην έκήρυξαν τόν κατά τών Τούρκων πόλεμον. Ό δέ λαομίσητος 
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Αιμπεράκης ϊνα έξαγνίση τήν προδοσίαν έπεδόθη πάλιν είς τό πειρατι

κόν στάδιον λυσσωδέστερον κατά τών Τούρκων επιτιθέμενος, συλλη

φθείς δμως έρρίφθη είς τό Μπάνιο τής Κωνσταντινουπόλεως, δ'θεν έλευ; 

θερωθείς μετά ταΰτα έ'λαβεν ένεργητικώτατον υπέρ τών Τούρκων μέ

ρος ώς ρηθήσεται. 

Κατά τό έ'τος 1684 οί Λάκωνες επειδή ό Σερασκέρης Πελοπον

νήσου Ισμαήλ πασάς ήπείλει τήν άνεξαρτησίαν των συσκεφθέντες απε

φάσισαν νά έγείρωσι τήν σημαίαν τής ανταρσίας καί έπικαλεσθώσι την 

προστασίαν τής δημοκρατίας τών Ενετών έν συνενοήσει μετά τοΰ Επι

σκόπου αυτών Ιωακείμ καί απέστειλαν δεκαμελή πρεσβείαν είς Ζά-

κυνθον τή 20ή Όκτωβρίου, ήτις συνενοηθείσα μετά τών έκ Μάνης κα

ταγόμενων Ν. Δοξαρά, Θεοδώρου Βούλτσου καί Παύλου Μακρή διε-

κοίνωσε τά περί συνωμοσίας είς τόν προβλεπτήν Σαγρέδον, καί μετά 

ταΰτα μεταβάσα προς τόν έν Αευκάδι διατρίβοντα άρχιστράτηγον ένε-

χείρισεν αύτώ τήν εξής άναφοράν: 

«Έκλσιμπρότατε κα'ι έξοχώτατε καπιτάν γενεράλε 

τής γαληνότατης Αριστοκρατίας. 

«Μέ μεγαλότατον σέβας τών "Ενετών πέφτομεν εΙς τά πόδια σου ημείς (Η ταπεινό

τατοι δούλοι σου, ήγουν τά υπογεγραμμένα χωρία τής Μάνης, Επίσκοποι, προεστοί, 

γέροντες καΐ νέοι, άνδρες κα'ι γυναίκες μικροί κα'ι μεγάλοι καΐ προσκυνοϋμεν τήν εξο-

χότητά σου φιλοΰντες τό δίκαιον κα'ι άγιόν σου φόρεμ/α. Παρακαλοϋμεν τόν Κύριον 

ημών Χριστόν κα'ι τήν Παναγίαν Παρθένον νά δίνη εΙς τήν αύθεντίαν σου ύγείαν καΐ 

εύτυχίαν κα'ι νίκην αιωνίως ιέναντίον τών έχθρων Σου. Ά π ό τους άπερασμένους χρό

νους οπού «Κυρίευσαν οΐ "Οθωμανοί τό βασίλειον τής Κρήτης κα'ι έπειτα έγύρισε νικη

τής, ιάπεφάσισεν ιάκόιμη νά χαλάση κάί ημάς. Μήν ήμποροΰντας όμως νά τό κάμη τόν 

έπροσκυνήβαμεν καΐ τοΰ έτάξαμεν νά πληρώνωμεν τό χαράτζι. κα'ι αυτός διά νά μάς 

έ'χη εις τήν ύποταγήν του ηθέλησε κα'ι έφτιασε ενα κάστρο εΙς τόν λιμένα τοΰ Βοιτύλου, 

Αγχαλά. καΐ έφτιασε κα'ι έ'να άλλο είς Ζαρνάτα, ποΰ είναι τό τέλος τοΰ τόπου μας. Κα'ι 

έχοντας αυτά τά δύο κάστρα μάς εφερεν εΙς τήν έξουσίαν του, ώς καΐ τους άλλους κα

τοίκους τοΰΜορέως. θέλει τώρα νά μάς καταχαλάση δ'λο)ς διόλου. Διά τοΰτο έρχόμε9α 

τώρα δλοι ταπεινοί χαΐ γονατίζομεν έμπροστά σου κα'ι έξαιρέτως ή5.ιεϊς ό'που εϊμεθα γεί

τονες τοΰ «άστρου Βοιτύλου και κατοικοϋμεν τόν Κελλεφάν, Βλάχον, Τσίμοβαν, Κρυο-

νέοι, Καρυόπολιν, Λαγγάδια,^^ "Ισναν, Κουτήφαρη, Νομίκι και Πλάτσαν κα'ι 

δλα τά άλλα χωρία οσα είναι εΙς τά περίγυρα τής χώρας 

και σέ παρβκαλοΰμεν ακόμη νά ειλθης και εΙς ημάς .καΐ νά κάμτις την μεγάλην Σου έλε-

ημοσύνην, τήν όπου θά περάση ή μεγάλη άρμάδα σου νά άράξη εΙς τόν λιμένα τοΰ Βοι

τύλου. ΚαΙ τότε είμεθα έτοιμοι ημείς οΐ επίλοιποι τής Μάνης νά σέ δεχθώμε κα'ι νά οέ 

προσκυνήσωμε καθώς πρέπει εΙς τήν μεγά?.ην Σου άξίαν καΐ δύναμιν. Και δν δ'λαις αΐ 

δυνάμεις μας δέν αξίζουν τίποτε ή αγάπη κοΙ τό σέβας θά είναι βξοχα νά δουλεύσουν 

έ'να ΰποκείμενον τόσον άξιώτατον καθώς είναι ή ιέκλαμπρότη,ς σου, διατΙ μέ τό μέσον τό 

Ιδικόν σου και μέ τήν μεγάλην Σου ιάξίαν κα'ι φρόνησιν έλπίζομεν νά άπολαύσωμεν τήν 

ποθουμένην καΐ τελευταίαν έλευθερίαν μας. Κα'ι αυτό τό κάστρον ιιας μείνη εΙς αίώνιον 

κυριότητα τοΰ γαληνότατου πρίντσιπα. Κρατώντας ιδέ α^τό τό κάστρον τοΰ Βοιτύλου δ'λοι 
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ήμεϊς οί κάτοικοι τής Μάνης υποσχόμενα νά μείνωμεν παντοτεινώς υποκείμενοι εΙς τόν 

πρίντσιπα καΐ νά τελειώσωμεν τήν ζωήν μας ύποκάτω εις τά φλάμπουρα τά ενδοξότατα 

τοϋ "Αγίου Εύαγγελιστοΰ Μάρκου. "Ενθυμηθείτε έκλαμπρότατε αύθέντα τους όρκους 

κα'ι τήν σύβαοιν οπού έσυμφωνήσαμεν αναμεταξύ μας. Κα'ι έπείιδή εΙς ιέκεϊνον τόν καιρόν 

δέν ήμπορέσαμεν, τώρα σας παροϋίαλοΰμεν νά μή μάς λησμονήσετε καΐ νά μή σοΰ είναι 

ενοχλητική και πειροικτική αύτη ή τοιπεινή γραφή διά νά καταφρόνησης τήν παράκλησιν 

αας κα'ι νά μή πορευθης κα'ι ελθης εΙς τά μέρη, μας. Μ ς τήν Ζάκυνθον κατοικεί έ'νας 

άνθρωπος Ιδικός μας ονομαζόμενος Νικόλαος Δοξαράς πιστός εΙς τήν μεγάλην Άριστο

κρατίαν κα'ι πολύ αγαπητός εΙς ημάς κα'ι αυτόν νά μάς άποστείλης, ό όποιος μέ έ'να 

άλλον φίλον του όμοίως φρόνιμον νά ελθη μέ μίαν φελοΰκαν κρυφά έδώ διά νά όμιλή

σωμεν προσωπικώς κα'ι νά βάλωμεν τάς συμφωνίας μας ε'ις καλήν θέσιν κα'ι άρμονίαν 

δπως έχωμεν τήν πάσαν εύκολίαν νά μή κοινολογηθώσιν κα'ι όμολογηθώσΐ τά πράγματα 

δπου πρέπει νά φυλάγωνται τόσον μυστικά. "Επαρεκαλέσαμεν άχόμη τους αρχιεπισκό

πους μας και τόν κύριον Θεόδωρον Βοΰλτσον, τόν όποιον έ'χομεν έπίτροπον μας εΙς τού

τους τους κοαρούς καί εΙς αΰτάς τάς ημέρας νά άπογραφθώσι δι' δλους ημάς. Τέλος δέ 

δεόμεθα τοΰ "Επουρανίου Θεού. νά σοΰ είναι πάντοτε βοηθός καΐ νά σέ ΰψώση ε[ς τάν 

μεγάλον Θρόνον τής γοιληνοτάτης ρεπούμπλικας τής Βενετίας. 

Μάνη 1684 Αυγούστου 30. 

Ταπεινώς (ΰπογραφόμεθα). Ό ταπεινότατος επίσκοπος Μάνης μέ τήν θέληριν 

τών άνω ευρισκομένων χωρίων μαρτυρώ τό παρόν, ό ταπεινότατος επίσκοπος Ιωακείμ 

μέ τήν θέλησιν τοϋ χωρίου μαρτυρώ τό παρόν. Θεόδωρος Βοΰλΐσος δούλος τής έκλαμ-

πρότητός σας μαρτυρώ τό παρόν.» 

Ό Μοροζίνης ευμενέστατα ύποΒεχθεΧς τους πρεσβευτάς τών Μανι

ατών καί μετά τοΰ Δοξαρά καί Μακρή συζητήσας τά περί τής αποκα

ταστάσεως έγραψε τή 18)30 Όκτωβρίου προς τόν προβλεπτήν Ζα

κύνθου παρακινών ί'να παντοιοτρόπως περίθαλψη τόν έν Μάνη έπανα-

στατικόν όργασμόν, ένθαρρύνων διά πάσης θυσίας τους προύχοντας. 

'ϊποσχεθείς δέ δτι κατά τό προσεχές εαρ αυτοπροσώπως θέλει καταβή 

προς βοήθειαν αυτών, διέταξε τους απεσταλμένους ίνα επανέλθουν είς 

.Ζάκυνθον καί συσκεφθέντες μετά τοΰ εκεί πρεσβευτοΰ περί τών ληπτέων 

μέτρων προς διοργάνωσιν τής επαναστάσεως έκπλεύσωσι μετά τοΰ 

πλοίου τού Φωτεινοΰ είς τόν κόλπον τής Μάνης καί εκεί όρίσωσι μετά 

τών προεστώτων τους όρους τής συμφωνίας. Ακριβώς δε εκπληρώσαν

τες τάς διαταγάς τοΰ αρχιστρατήγου δ Δοξαράς καί ό Μακρής ήλθον 

είς Μάνην καί συνομιλήσαντες μετά τών προυχόντων έ'λαβον τήν έγ-

κρισιν αυτών ει ςύπογραφήν τής συμφωνίας σχεδιασθείσης καί γραφεισης 

κατά τήν έν Πρεβέζη μετά τοΰ Μοροζίνη συνέντευξιν των 23)4 Νοεμβρ., 

καθ' ήν ό Μσροζίνης ώφειλε κατά τόν επόμενον Μάρτιον-Άπρίλιον νά 

έ'λθη μέ δ'λον τόν στόλον είς τόν κόλπον τής Μάνης, άφ' ου πρό 15 ημε

ρών κάμει τοΰτο γνωστόν. Άφ' έτερου δέ οί Μανιάται μέ 10 χιλ. ένο

πλους καί 2 χιλ. ζφα διά φόρτωμα θά είναι έ'τοιμοι είς τάς διαθέσεις 

τοΰ Μοροζίνη, δ'στις άναλαμβάνων τήν εύθύνην τής τροφής καί τοΰ 
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όπλισμοΰ τοΰ στρατοΰ τούτου, διέταξε καί εδόθησαν αμέσως είς τους 

Λάκωνας 25 βαρέλια πυρίτιδος καί αρκετός μόλυβδος, παρακελεύσας 

ινα έπιστατήση δπως μή λείψη ουδέν τών χρειωδών ή έπέλθΐΐ κατά-

χρησις τών αποστελλομένων. 

Κατά τόν Φεβρουάριον τοΰ 1685 ό Μοροζίνης ενωθείς έν Κερκύρ̂ ιι 

μετά. τών έξ Ένετίας σταλεισών επικουριών καί ένισχύσας τά πληρώ

ματα διά Κερκυραίων, Κεφαλλήνων καί Ζακυνθίων, έπλευσε προς τήν 

Λευκάδα προαποστείλας τόν κυβερνήτην Δανιήλ Δελφίνον μετά ναυτι

κής μοίρας είς τό Αιγαίον προς διακώλυσιν τοΰ τούρκικου στόλου δπως 

ένωθή μετά τών πειρατών τής Βαρβαρίας Ένταΰθά απεφάσισε τήν 

άλωσιν τών φρουρίων Ρίου καί Αντιρρίου. Έ ν τφ μεταξύ δέ ό Σερασκέ

ρης Πελοποννήσου Ισμαήλ πασάς λαβών ύπονοίας περί τής μετά τών 

Ενετών συνενοήσεως τών Μανιατών είσέβαλεν έπί κεφαλής 10 χιλ. 

είς Μάνην, κατέκαυσε τινά χωρία καί έσφαξε πολλά γυναικόπαιδα. 

Άλλ' οί απόγονοι τών Σπαρτιατών Μανιάται έφορμήσαντες κατ' αύ

τοΰ έφόνευσαν περί τους χιλίους οκτακόσιους καί στείλαντες νέαν πρεσ

βείαν προς τόν έν 'Αστακφ διατρίβοντα Μοροζίνην έξώρκισαν αυτόν νά 

σπεύση είς βοήθειαν. Ούτος δέ προπέμψας τόν ναύαρχον Δελφίνον μετά 

4 πλοίων, έν οίς έπέβαινον καί οί Δοξαράς καί Μακρής κομίζοντες εν

θαρρυντικός ειδήσεις, μετ' ού πολύ μετά παντός τοΰ στόλου έξ 78 πλοί

ων καΧ 9,500 στρατιωτών κατέπλευσεν είς τά παράλια τής Μεσση

νίας, όπου πρό τοΰ νησιδρίου τής Σαπιέντζας ενεφανίσθη απεσταλμέ

νος τών Μανιατών ό Πέτρος Ίατράκος κομίζων έπιστολήν, δι' ής προ-

έτρεπον νά άναβάλη τήν είς τά παράλια αυτών προσέγγισιν, διότι ύπο-

κύψαντες είς τάς δυνάμεις τοΰ σερασκέρου είχον δώσει ομήρους τά τέ

κνα των είς αυτόν. 

Ούτω δέ ό Μοροζίνης προέβη είς τήν πολιορκίαν τής Κορώνης, είς 

ήν έβοήθησαν καί οί Μανιάται διά 334 έμπειροπολέμων Μανιατών, 

ο'ίτινες ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ Ζακυνθίου Παύλου Μακρή κατέκοψαν 

καί μίαν ί'λην Ίππικοΰ τών Τούρκων καί μετά τών άλλων Ελλήνων 

άνανεώσαντες τήν εφοΒον μετά πολύωρον καί πολύνεκρον αγώνα είσ

ήλθον είς τό φρούριον φονεύσαντες τους άνθισταμένους καί παραδόντες 

τά πάντα είς τό πΰρ καί τόν σίδηρον. Τρείς χιλιάδες παντός γένους καί 

ηλικίας άπανθρώπως έσφάγησαν, 200 έρρίφθησαν εις τά κάτεργα, 

1200 γυναικόπαιδα έξηνδραποδίσθησαν καί 120 πυροβόλα καί πλήθος 

πολεμεφοδίων καί ζωοτροφιών περιήλθον είς χείρας τών νικητών καί 

άνεστηλώθη έπί τών επάλξεων ή σημαία του 'Αγίου Μάρκου τή 31η 

Ιουλίου 1685. 
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^ , ν ^ ««-"άν ναύαρχος τοΰ το^ρηκοϋ οτόλου αποβιβαθσεις εις 

ί^«"πλιον χαί συναθροΐαςίτρατόν ψ^^ ^Ι- ^^' ̂ ^^^^"^ Τ ? 

«χειλών καί υποσχέσεων προσεπάθει νά καταστελη τον πολεμικόν ορ-

γασμον τών Μανιατών, διακηρύττων ^. θωρείται τους καθυστερού

μενους φόρους, τριετή δέ εις τό μέλλον άσυδοσίαν και άμνηστείαν του 

παρελθόντος. 'Αφ' Ιτέρου δέ ό Μοροζ'νηί πέμψας τόν Παϋλον Μακρήν 

μετά φιλοφρονεστάτων επιστολών χαί άγγέλλων τήν άλωσιν της Κο

ρώνης προέτρεπε νά κυριευσωσι τά έν τή χώρςι αυτών φρούρια καί ίδίως 

τής Ζαρνάτας καί προς τοΰτο έπεμπε τόν ΣανοϋΒον μετά εξ γαλέρων 

εις Αλμυρόν ίνα κωλύστ) "^Ψ ύπέ τών Τούρκων άποστολήν βοηθειών 

χαι οί Μανιάται αμα λαβόντες τάς έπιστολάς τοϋ αρχιστρατήγου 

εΐίολιορκησαν τά φρούρια τής Ζαρνάτας καί προσεκάλεσαν είς παρά

δοσιν τόν φρούραρχον Χασάν Άγαν. Διά τής εξής δέ προς τόν Μορο-

ι,ινην επιστολής του ό Μακρής εκθέτει τά τότε λαβόντα χώραν: 

«Το φρούριον Ζαρνάτα κείται έπΙ ύψηλοϋ απόκρημνου οροπεδίου περιφραττόμενον 

ύπό Εξ πύργων κοΙ περιβόλου 8χον έν τφ κέντρφ πύργον ύψηλόν έξωπλισμένον δι' 2ξ 

πυροβόλων προσβαλλόντων τήν πέριξ πεδιάδα καΐ δύο θύρας προς άρκτον καΐ νότον. 

Επτακόσια γυνοικάπαιδα εΙσΙν έγκεκλειομένα έν τφ είρημένιρ φρουρίφ ύπερασπιζομένς) 

ΐΒΐό 180 Τούρκων μαχητών. Δύο λόφοι όχυραϊθέντες διά κανονοστοιχίας άποβιβασθείσης 

είς Κνιριος σπουδαίως προσβάλλουσι τό φρούριον. Τ ή έμή προτροπή οΙΜανιάται λο-

βοντες αμέσως τά δπλα καΐ συσσωματωθέντες εΙς 1500 έστησαν τήν πολιορκίαν. Ό 

Φρουράρχων Χασάν Αγάς δεν θέλει νά παραδοθή εΙς αυτούς εΙμή εΙς τήν ύμετέραν 

έξοχότητα άμα μετά τοΰ στρατοΰ Ιλφετε εΙς πολιορκίαν». 

Μετ' όλίγον δέ ό Μακρής λαβών συνέντευξιν μετά τοΰ φρουράρχου 

Χασάν Ά γ ά έλαβε παρ' αύτοΰ έπιστολήν προς τόν Μοροζίνην, δι' ή ς 

έζήτει έ'γγραφον καί ένσφράγιστον ύπόσχεσιν αύτοΰ περί μή ένοχλή-

σεως και βλάβης τινός καί ληφθείσης τής απαντήσεως άπό 9 Σεπτεμ

βρίου 1685 υπεγράφη ή παράδοσις τοΰ φρουρίου ώς εξής: 

1685, 9 7'6ρίου Κυτριαίς. 

«Χασάν Αγάς <δισδάρης τοΰ φρουρίου Ζβρνάτας. 

«Επιθυμούντες νά παραδοθή εΙς χείρας τού αρχιστρατήγου αύριον ήμέραν Τε

τραδίων και 11 τοΰ ρηθέντος μηνός τό δν<ι> φρούριον γράφομεν καΐ ύπογράφομεν δλοι 

τά άκό?Λυΰα. Πρίν παραδοθώσιν εΙς χείρας τοΰ αύθέντου αΐ κλείς τοΰ φρουρίου, τό 

δποίον θέλει ανήκει εΙς τήν "Ενετικήν Δημοκρατίαν μεθ' όλων τών πυροβόλων πολεμο

φοδίων, σημαιών και άλλων πολεμικών πραγμάτων. Ό έκλαμπρότατος αρχιστράτηγος 

θέλει αφήσει τόν Ά γ α ν μέ δλους τους Τούρκους καΐ τάς ώκογενείας αυτών μετά τών 

δπλων και τών πραγμάτων των καΐ πωντός τοΰ κομιστέου καί ίέάν αΐ χριστιοναί ύπαν-

δρευμέναι μετά τών Τούρκων θελήσωσι νά άκολουθήσωσι τους άνδρας αυτών μένουσιν 

έλεύθεραι έν τή βουλήσει των, έάν δμως δέν θελήσωσι θέλουσι μείνει αβλαβείς πάντες 

οΐ δούλοι χριστιανοί καΐ άλλοι θέλουσι παραδοθή εΙς χείρας τής αύτοΰ έκλαμπρότητος. 

01 δέ Τούρκοι θέλουσιν έ|έλθει αβλαβείς τοΰ φρουρίου καΐ συνοδευθή μέχρι της παρα

λίας, οπού θέλουσιν ̂ έπιβιβασθή». 
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Έ ν Κυτριαίς δέ εφ'θασε μετ' όλίγον μοίρα εξ 22 πλοίων ύπό τάς 

διαταγάς τοΰ έκτακτου προβλεπτοΰ ΣούδαςΛουϊζη Μαρκέλλου, φέ

ρουσα έπικουρίαν τριών χιλιάδων Σαξώνων, ό δέ Μοροζίνης άπεβίβασεν 

8 χιλ. στρατοΰ καί 1500 Μανιάτας είς τάς άκτάς τών Καλαμών προς 

έκδίωξιν τοΰ καπιτάν πασά, έστρατοπεδευμένου μεταξύ Καλαμών καί 

Ζαρνάτας καί προς εύχερεστέραν κατάκτησιν τής Λακωνίας καί Μεσ

σηνίας. "Ο τουρκικός στρατός συγκείμενος έκ 10 χιλ. πεζών καί 2 χιλ. 

ιππέων κατεσκήνου έπί ό'ρους έχοντος έπί τά νώτα τήν πόλιν τών Κα

λαμών καί τόν Ελαιώνα, ή εμπροσθοφυλακή δέ τών Μανιατών κατέ

λαβε τους γηλόφους καί συμπλακέντες προς τό ίππικόν τών Τούρκων 

καί βοηθούμενοι ύπό τοΰ πυροβολικοΰ τών γαλέρων απέκρουσαν μετά 

πολλής φθοράς τους έπιτεθέντας ιππείς, ο'ίτινες τραπέντες είς φυγήν 

μετέδωκαν τήν άταξίαν καί είς τό ύπόλοιπον στράτευμα καί σωθέντες 

οί Τοΰρκοι είς Καλάμας έ'καυσαν τά έν τω φρουρίφ πολεμεφόδια καί 

κατέλιπον τήν πόλιν είς τήν διάθεσίν τών εΐσελθόντων νικητών. Μετά 

ταΰτα οί Μανιάται προσέβαλον τό Οίτυλον, τόν Κελεφάν καί Πασσα-

βάν. Ό δέ Χασάν πασάς, διοικητής τής Μάνης εδρεύων έν Κελεφά, 

συνομιλήσας μετά τών αρχηγών τής πολιορκίας Μακρή, Δοξαρά καί 

Βούλτσου παρέδωκε τάς κλείς εις χείρας τοΰ Μοροζίνη έπί τφ δρφ 'ίνα 

ή έκ χιλίων ανδρών φρουρά μετακομισθή είς Έλαφονήσιον. Τή 12η 

δέ Σεπτεμβρίου προσεβλήθη ό Πασσαβάς ύπό τών Μανιατών οδηγού

μενων ύπό τοΰ Πέτρου Ίατράκου, σταλέντων δέ καί 500 οπλιτών ύπο 

τοΰ Μοροζίνη προς έπικουρίαν τών Μανιατών, παρεδόθη καί τό φρούριον 

τοΰ Πασαβά μετά τών έν αύτώ 21 ορειχάλκινων πυροβόλων κάί άλλου 

πολεμικοΰ ύλικοΰ καί παρεδόθη τό φρούριον εις τήν καταστροφήν ώς 

λίαν επιβλαβές κατ' άπόφασιν τοΰ πολεμικοΰ συμβουλίου. Διορίσας δέ 

άρμοστήν τής Μάνης τόν Λορέντζον Βενιέρην, εδρεύοντα έν Κελεφά, 

άπέπλευσεν ό Μοροζίνης είς Κέρκυραν. 

Περί τάς αρχάς δμως τοΰ Μαρτίου 1^86 δ σερασκέρης τής Πε

λοποννήσου ηγούμενος 10 χιλιάδο)ν πεζών καί 2,500 ιππέων 

διά συντόνου πορείας έ'φθασεν αιφνιδίως είς τόν έπί τής άγούσης είς 

Κελεφάν κλεισούρας πύργον καί τρέψας είς φυγήν τους ευάριθμους έν 

αύτφ Μανιάτας έφθασε θύων καί άπολύων ύπό τά τείχη τής πρωτευ

ούσης τής Μάνης Κελεφάν καί προσεκάλεσεν είς παράδοσιν τόν άρτι 

διορισθέντα προβλεπτήν Μαρίνον Γρίτην, δστις δμως διαθέσας θαυ

μασίως τά πάντα προς ήρωϊκήν άντίστασιν έματαίωσε τά σχέδια τών 

Ιχθρών καί εγκαίρως ειδοποίησε τόν Μοροζίνην έν Κέρκυρα διατρίβον

τα. Έ ν τω μεταξύ δέ ό Ιάκωβος Κορνάρος, προβλεπτής τών τριών 
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νήσων Κερκύρας, Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου, παραλαβών τά έν Ζα

κύνθφ στρατεύματα ενεφανίσθη πρό τοΰ Κελεφά καί παρέσχε πάσαν 

συνδρομήν. Τ ή δέ 18ΐ1 Μαρτίου κατέπλευσεν είς Οϊτυλον καί ό Μορο

ζίνης καί τήν έπιοΰσαν άπεβίβασε 4,500 πεζούς οίτινες ένωθέντες 

μετά τών δύο χιλιάδων Μανιατών έσπευσαν προς σωτηρίαν τών πολι

ορκουμένων. Ό δέ σερασκέρης ίδών τάς έπερχομένας επικουρίας έτρά

πη περί μέσας νύκτας εις άτακτον φυγήν, οί δέ Μανιάται καταδιώ-

ξαντες αυτόν έπανήλθον κομίζοντες πολλάς κεφάλας, οΊχμολόηους 

καί τά έξ ορειχάλκινα πυροβόλα τών έχθρων. 

Κατά δέ τό έ'τος 1687 οί Λάκωνες τρείς χιλιάδες μετ' άλλων 

Πελοποννησίων έκστρατεύσαντες έκυρίευσαν παρά τών Τούρκων την 

Καρύταιναν και αίχμαλωτίσαντες περί τους 1300 Τούρκους έλεηλα-

'(ησαν τήν πόλιν καί τά πέριξ. Τή δέ 15τΐι Αυγούστου καταπλεύσας είς 

Μάνην ό Μοροζίνης προσεπάθησε νά καταλάβη καί τό φρούριον τοΰ 

Μυστρά κατά τοΰ οποίου προηγουμένως είχεν έκστρατεύσει ό προβλε

πτής τής Ζαρνάτας Νικόλ Πολάνης, πλην επειδή οί παρακολουθοΰν-

τες Μανιάται είς έξ χιλιάδας συμποσούμενοιέτράπησαν ατάκτως είς 

λεηλασίαν καταδιωχθείς ύπό εύαρίθμων Τούρκων ήναγκάσθη νά υπο

χώρηση. Οί δέ έν Μυστρά Τοΰρκοι ήδη μαθόντες τάς νίκας τών Ενε

τών καί τήν φυγήν τοΰ σερασκέρου απέστειλαν προς τόν Μοροζίνην 

ένδεκα τών προεχόντων μετά δώρων προς συνθηκολόγησιν. Επειδή 

δμως έφημίσθη δτι ή πανώλης είχε μεταΒοθτι είς τά μέρη εκείνα, προσ

ετέθη έν ταίς συνθήκαις δ'τι οί Τοΰρκοι άφοπλιζόμενοι έ'πρεπε νά 

κλεισθώσιν έν τοίς φρουρίοις τοΰ Μυστρά καί τής Βαρδούνιας μετά 

φρουρών διορισθησομένων ύπό τοΰ Πολάνη μέχρις ου ή υγειονομική 

επιτροπή έπιτρέψη τήν άναχώρησιν αυτών. Μετά ταΰτα δ Μοροζίνης 

απεφάσισε νά καταλάβη καί τό τελευταίον ύπό τών Τούρκων κατεχο-

μενον φρούριον τής Μονεμβασίας πέμψας απεσταλμένους έζήτει τας 

κλείς αύτοΰ. 'Αλλ' επειδή οί έν αύτφ φρουροΰντες άπεκρίθησαν δ'τι 

έ'χουσιν άπόφασιν νά ύπερασπισθώσι μέχρις εσχάτης πνοής, έστειλαν 

έκ δευτέρου μετά λευκής σημαίας τόν διερμηνέα προς τόν οποίον οι έν 

Μονεμβασίςί απήντησαν διά πυροβολισμών. 'Οργισθείς δέ έπί τή άπει-

Οεία ό Αρχιστράτηγος μετέβη εκεί καί διέταξε τόν μοίραρχον Βενιέρην 

ίνα μετά δώδεκα μεγάλων πλοίων πλησίαση καί κανονονιοβολήση τό 

φρούριον. Είς τήν πολιορκίαν δέ τής Μονεμβασίας παρευρέθησαν καί 

πολλοΧ Μανιάται καί εκατόν Κυθήριοι ύπό τόν όπαρχηγόν^Νικόλ Κα-

λούτσην. Έ ν φ δέ δ αδιάκοπος τοΰ Βενιέρη βομβαρδισμός είχε δημιουρ

γήσει σύγχυσιν καί ταραχήν είς τους πολιορκουμένου ς, περιελθόντας 
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είς έσχάτην άπελπισίαν, άπρόοπτον συμβάν έματαίωσε τήν προσδοκω-

μένην τής πολιορκίας έ'κβασιν. 'Η ναΰς τοΰ Γενουηνσίου ίππότου Μαρ-

καντωνίου Καρατίνου άνετινάχθη είς τόν αέρα, τό δέ πλήρωμα αυτής 

έγένετο πυρός κατανάλωμα. "Οθεν δ Βενιέρης λύσας τήν πολιορκίαν 

άππέπλευσεν είς τόν Σαρωνικόν κόλπον καί ήνώθη μετά τοΰ προπορευ-

Οέντος Αρχιστρατήγου. 

Τήν νύκτα δέ τής 9)21ης Σεπτεμβρίου κατέπλευσε καί ό στόλος 

είς Πειραιά, οί δέ έν Αθήναις Τοΰρκοι ίδόντες τά κατ' αυτών κινή

ματα τών Ενετών άπεσύρθησαν είς τήν Άκρόπολιν, οί δέ "Ελληνες 

πέμψαντες είς Πειραιά πρεσβείαν έκ τοΰ Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, 

πάντας τοΰ κλήρου καί τών προκρίτων ύπεσχέθησαν είς τόν Μοροζίνην 

πάσαν συνδρομήν έάν ταχέως έμβαλών είς τήν πόλιν έξησφάλιζεν αυ

τήν άπό τών προσβολών τών Τούρκων, τών έν τή Άκροπόλει. Τούτων 

δέ γενομένων δεκτών εστάλη εσπευσμένως σώμα εξασφάλισαν τήν 

πόλιν άπό τής τουρκικής καταπιέσεως καί περικυκλώσας τό φρούριον 

έστειλεν άπειλητικήν είς τήν Άκρόπολιν πρότασιν περί παραδόσεως, 

τής δποίας απορριφθείσης ύπό τών πολιορκουμένων έξηκολούθησεν ή 

πολιορκία στενωτέρα καί δ κανονονιοβολισμός πυκνώτερος. Μαθόντες 

δέ οί πολιορκηταί έξ αυτομόλου δτι οί Τοΰρκοι είχον σωρεύσει πάντα 

αυτών τά πολεμεφόδια εντός τοΰ Παρθενώνος ήρχισαν νά ρίπτωσιν 

έπ' αυτόν πάσας τάς βόμβας. Τήν δέ έσπέραν τής 13)25ης Σεπτεμ

βρίου έκπυρσοκρότησις φοβερά έ'σεισε πάντα τά πέριξ καί διήγειρε τήν 

προσοχήν τών πολιορκητών, οϊτινες έπιστήσαντες άπαντες τά βλέμ

ματα είς τήν κορυφ-ψ τής 'Ακροπόλεως, είδον δτι έκρηξις φοβερά, ήν 

παρηκολούθησε πυρκαϊά είχε κόψει είς δύο καί είχε μεταβάλει είς ερεί

πια τό κατ' εξοχήν άρι'^τούργημά τής Αρχιτεκτονικής, τόν Παρθε

νώνα. Ή έκρηξις δέ υπήρξε τόσον ίσχυρά, ώστε έτίναξε τά ερείπια τοΰ 

ναοΰ μέχρι τοΰ στρατοπέδου τών πολιορκητών, εως τους πρόποδας τοΰ 

φρουρίου. Οί δέ πολιορκούμενοι έν τή Άκροπόλει ματαιωθεισών πασών 

τών ελπίδων της έ'ξωθεν βοηθείας έλθόντες είς διαπραγματεύσεις ύπέ

βαλον προτάσεις ειρήνης καί συνομολογηθείσης συμβάσεως τή 17)29 

Σεπτεμβρίου κατέλαβεν ό Μοροζίνης τήν Άκρόπολιν, τών Τούοκων 

απελθόντων είς Σμύρνην διά πλοίων ύπ' αυτών ναυλωθέντων. Τότε 

άπαριθμήσας καί τους κατοίκους τών Αθηνών έχορήγησεν είς αυτούς 

δημοτικά προνόμια καί κυβέρνησιν έγχώριον διατηρήσας καί τά δικαι

ώματα τοΰ Αρχιεπισκόπου. 

"Ηδη δέ ή Ενετική δημοκρατία ήρξατο σκεπ^τομένη περί διοργα

νώσεως τής Πελοποννήσου, έν τή δποίςι |ΑΟνον τό φρούριον τής Μονεμ-



Μυίττρας. Ή Περίβλεπτος. 
(σελ. 582, 59·9) 
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βασίας έκρατείτο ύπό τών Τούρκων, καί έπί τούτφ τόν μέν Ίάκωβον 

Κορνάρον διώρισε γενικόν προβλεπτήν τοΰ βασιλείου τοΰ Μωρέως, είς 

δέ τους γερουσιαστάς Ίερόλυμον Ρενιέρην, Δομένικον Γρίτην καί Μα

ρίνον Μικέλην άνέθετο τήν οίκονομικήν καί διοικητικήν τοΰ τόπου με

ταρρύθμισιν. Οί τελευταίοι ούτοι κοινώς λεγόμενοι σύνδικοι ή καταστι-

χατόροι ωφειλον νά διανείμωσι τάς γαίας καθ' ώρισμένα όροθέσια, κα-

ταγράψωσι τά κτήματα καί προσδιορίσωσι τά καταλληλότερα οικήμα

τα δι' εκκλησίας ,στρατώνας, άποθήκας καί διαμονήν τών ανωτέρων 

υπαλλήλων, προς τούτοις δέ κανονίσωσι τό έπί τών ελληνικών ιδιοκτη

σιών δέκατον, καταλάβωσι τά κτήματα τών Τούρκων, άποβαλωσιν 

άπ' αυτών τους άρπαγας, ίδρύσωσι δικαστήρια, έπιβάλωσι δασμούς 

καί χορηγήσωσι τά απαιτούμενα δικαιώματα είς τό έμπόρίον. Ούτοι 

δέ έλθόντες είς τήν Πελοπόννησον διήρεσαν τό βασίλειον είς τεσσά

ρας νομούς, έξ ών ό μέν πρώτος τής Ρωμανίας πρωτεύουσαν είχε τό 

Ναύπλιον καί συνεκροτείτο έκ τών επαρχιών "Αργούς, Κορίνθου, Τρι

πόλεως καί 'Αγίου Πέτρου Κυνουρίας· ό δεύτερος τής Αχαΐας πρω

τεύουσαν έ'χων τάς Πάτρας, περιλαμβάνων τάς επαρχίας Βοστι-

τζης, Καλαβρύτων, Γαστούνης καί Πατρών ό δέ τρίτος τής Μεσση

νίας πρωτεύουσαν είχε τό νέον Ναυαρίνον καί συνεκροτείτο έκ τών 

Καρυταίνης, Φαναρίου, Ναυαρίνου καί Κυπαρισσίας (Αρκαδίας), καί 

ό τέταρτος τής Λακωνίας αποτελούμενος έκ τών επαρχιών Μυστρά, 

Μονεμβασίας, Βαρδούνιας, Κελεφά, Πασαβά καί Ζαρνάτας, πρωτϊύ-

ουσαν είχε τήν μετέπειτα κατακτηθείσαν Μονεμβασίαν. Έν έκάστφ 

δέ τών νομών τούτων έγκατεστάθη προβλεπτής διά τήν πολιτικήν και 

στρατιωτικήν διοίκησιν, είς διευθυντής τής δικαιοσύνης καί είς Οικο

νομικός Επίτροπος. Έπί κεφαλής δέ τούτων ήτο ό γενικός Προβλε

πτής έ'χων είδος αυλής καί αμέσως αντεπιστέλλων προς τήν Γερου

σίαν. 

Έν τω νομφ Λακωνίας ή μέν επαρχία Μονεμβασίας περιελάμβανε 

δέκα επτά κατφκημένας καί δέκα τρείς κατεστραμμένας κώμας, τρία 

μοναστήρια, 2,067 οικογενείας, 9003 ψυχάς καί 1,296,256 στρέμ

ματα· ή δέ τοΰ Μυστρά εκατόν πεντήκοντα εννέα κατφκημένας καί 

εϊκοσιν έξωλοθρευμένας κώμας, εϊκοσι μοναστήρια, 5928 οικογενείας, 

22,609 ψυχάς καί 1,254,560 στρέμματα· ό δέ τής Βαρδούνιας δέκα 

εξ κατφκημένας καί τρείς κατεστραμμένας κώμας, ουδέν μοναστήριον, 

440 οικογενείας, 1722 ψυχάς καί 325,344 στρέμματα. 'Η δέ τοΰ Κε

λεφά καί Πασσαβά 38 κατφκημένας καί 8 κατεστραμμένας κώμας, 2 

μοναστήρια, 1760 οικογενείας καί 7130 ψυχάς· καί δ μέν Κελεφάς 411-



650 Η Σ Π Α Ρ Τ Η ΔΙΑ Μ Ε Σ Ο Υ 

282 στρέμματα, δ δέ Πασσαβάς 355160, καί τής Ζαρνάτας τριάκοντα 

μίαν κατφκημένας καί έξ κατεστραμμένας κώμας, οκτώ μοναστήρια, 

1522 οικογενείας, 6,332 ψυχάς καί 457,984 στρέμματα. Έ ν συνόλφ 

δέ έν Πελοποννήσφ ύπήρχον τότε 1,498 κατφκημέναι κώμαι, περιέ

χουσι ψυχάς 190,653 καί στρέμματα γής 26,969,736 (2). 

Τή 24)5 Απριλίου 1688 άνάγκασθέντος τοΰ Μοροζίνη νά εγκα

τάλειψη τάς Αθήνας, άφ' ού οί κάτοικοι Αθηναίοι μετηνέχθησαν εις 

Αϊγιναν, Σαλαμίνα, Ναύπλιον, Κόρινθον^ καί άλλαχοΰ τοΰ Ιονίου καί 

τοΰ Αιγαίου νήσους καί άφ' ού ο τε Μοροζίνης καί οί περί αυτόν αξιω

ματικοί έπέβαλον ίερόσυλον χείρα έπί τών περικοσμ.ούντο)ν τάς Αθή

νας αριστουργημάτων, έξ ών άλλα μέν παρέλαβον, άλλα δέ καταρρί-

ψαντες έξ άδεξιότητος συνέτριψαν, διετάχθη ή άναχώρησις τοΰ στρα

τοΰ έκ τής έρημωθείσης πόλεως καί τή 29γ) άνεχώρησε μετά έ'νδεκα 

γαλέρων είς Ναύπλιον, δπου σκληρώς έτιμώρησε τους Τούρκους τοΰ 

Μυστρςί έπί απιστία. Ούτοι, ώς εϊπομεν ανωτέρω, παραδοθέντες έν 

Μυστρόί διετάχθησαν νά μένωσιν έν τοίς φρουρίοις τοΰ Μυστρά καί 

τής Βαρδούνιας προς κάθαρσιν. Παρελθόντος δμως τοΰ τεταγμένου 

χρόνου ήρνήθησαν τήν παράδοσιν τών φρουρίων, δ δέ διαδεχθείς τόν 

Πολάνην έν τφ άξιώματι τοΰ προβλεπτοΰ τής Ζαρνάτας Γεώργιος 

Βενζόνης μάτην έπί οκτώ ημέρας άπαιτήσας τόν σεβασμόν τών συν

θηκών ήναγκάσθη δ'πως τους ύποτάξη διά τής βίας. Οί δυστυχείς δέ 

συμποσούμενοι είς 2428 ψυχάς μεταφερθέντες είς "Αργός έπεκαλέ

σθησαν είς τό έλεος τοΰ αρχιστρατήγου, δστις κρίνας αναξίους συγγνώ

μης κατεδίκασεν επτακόσιους έβδομήκοντα οκτώ άνδρας, ηλικίας 

16-50 ετών, είς κωπηλασίαν έν τοίς κατέργοις, διένειμεν εξακόσια 

παιδιά μετά τών μητέρων καί χιλίας περίπου γυναίκας" έν τω στόλφ 

καί μόνον 50 μετά τοΰ Ά γ ά διά λύτρων άπηλευ'θέρωσε. 

Βραούτερον δέ ό έν Ελλάδι σερασκέρης ενισχυθείς διά δέκα χι

λιάδων ανδρών έ'λαβε τήν έντολήν νά είσβάλη είς Πελοπόννησον. 

Κατανοήσασα δμως ή Πύλη δτι αί έν Ελλάδι νίκαι τών Ενετών 

οφείλονται κατά μέγα μέρος είς τάς μετά τών εντοπίων Χριστιανών 

συνεννοήσεις καί τήν συνδρομήν αυτών, άπεφάσισεν ινα διά τοΰ αύτοΰ 

μέσου αντίδραση κατά τών Ενετών. Έπί τούτω δέ διέταξε πάντας 

τους υπαλλήλους ινα προσπαθήσωσι δι' ήμερότητος καί παραχωρήσε

ων, δπως προσοικειωθώσι τους άφηνιάσαντας υπηκόους καί παντοιο

τρόπως έξεγείρωσιν αυτούς κατά τών Ενετών. Είς έπισφράγησιν δέ 

(2) Σάθα 'ε. ά. σελ. 385. 
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τής έξ ανάγκης φιελληνικής πολιτικής της ταύτης άπελευθερώσασα 

τόν πρό επταετίας στενάζοντα είς τάς φύλακας τοΰ Ναυστάθμου 

(Μπάνιο) Λιβεράκην Γερακάρην, περί ού προηγουμένως αρκετά έγρά

ψαμεν, άνηγόρευσεν αυτόν ηγεμόνα τής Μάνης, κατά τό παράδειγμα 

τών έν Μολδαβίοι Χριστιανών ηγεμόνων. 

Ούτος δέ αποφυλακισθείς χωρίς νά έλπίζη καί είς ήγεμονικόν μά

λιστα αξίωμα προαχθείς δέν έλησμόνησε τάς πειρατικάς του έ'ξεις. 

Έ ν Κωνσταντινουπόλει διέτριβεν ή ωραία Έλληνίς Αναστασία, 

καταγόμενη έκ του ευγενούς οϊχου τών Βαχουζεστίδων καί ανεψιά τοΰ 

πρώην ήγεμόνος τής Μολδαβίας Δούκα, ήτις σφοδρόν προς τόν Γερα

κάρην συλλαβοΰσα έ'ρωτα καί μυστικώς μετ' αύτοΰ άρραβωνισθείσα 

είχε καί άρκετήν φιλοδοξίαν ΐνα μή έκτεθή είς τήν χλεύην τών έν Βυ

ζαντίφ ευγενών, οικειοθελώς δίδουσα τήν χείρα είς άνθρωπον τών κά

τεργων. Άλλ' δ ευφυής Μανιάτης ικανοποίησε τήν άπαίτησιν ταύτην 

τής ερωμένης του διά τοΰ εξής στρατηγήματος. Αυτός μέν δημοσία 

έζήτει τήν Άνοστασίον εις γάμον, αύτη δέ άλαζονικώς απέρριψε τήν 

πρότασιν έκείνην διακηρύττουσα δ'τι ώς ήγεμονόπαις ουδέποτε ήθελε 

καταδεχθή νά γείνη σύζυγος ενός πειρατοΰ. Μετά τοΰτο δέ ό μέν Λιμ-

περακης μεταβάς παρά τφ μεγάλφ βεζύρη έξαιτείτο τήν έ'κδοσιν φιρ-

μανιου διατάσσοντος τόν Πατριάρχην προς ταχείαν τέλεσιν τοΰ γάμου, 

ή δέ Αναστασία μέ δάκρυα προσποιητά είς τους οφθαλμούς παρακαλεί 

τόν Πατριάρχην ίνα συνοδευόμενος ύπό τών έγκριτοτέρων ομογενών 

μεταβή καί παρακάλεση τόν βεζύρην προς άναστολήν τοΰ διατάγμα

τος. Ό Πατριάρχης δέ μεταβαίνει είς τήν οίκίαν τής Αναστασίας 

προς σύσκεψιν, αυτή δέ τότε λαβοΰσα τόν λόγον άνελπίστως είπεν δ'τι 

ώρίμως σκεφθείσα ενδίδει δπως νυμφευθή τόν Λιμπεράκην έπί τφ φόβφ 

μή διά τής αρνήσεως της προσβάλη τόν μέγαν βεζύρην. Οί παρευρε-

θέντες δέ έπείσθησαν είς τους λόγους αυτής καί έπήνεσαν τήν ώραίαν 

άπόφασίν της. "Οταν δέ ούτοι άπεσύρθησαν ή Αναστασία είσαγαγοΰσα 

τόν κεκρυμμένον ιερέα έτέλεσε παραχρήμα τό μυστήριον τοΰ γάμου. 

Ό ήγεμών ήδη τής Μάνης έπί εϊκοσι μόνον ημέρας συζήσας μετ' 

αυτής έ'λαβε παρά τοΰ μεγάλου βεζύρου σημαίαν άνευ ουράς καί έπι 

κεφαλής πέντε χιλιάδων Τούρκων άνεχώρησε διά ξηράς προς τήν Ελ

λάδα έγγυηθέντος τοΰ διασήμου Κοπάνη περί τής πίστεως του προς 

τήν Πύλην. Ή δέ δυστυχής Αναστασία, αίσχρώς έγκαταλειφθείσα 

ύπ' εκείνου, προς δν προσέφερε τά πλούτη της καί τόν έ'ρωτα της ένε

δύθη διά παντός τό ένδυμ.α τής χηρείας, μετά τοΰ όποιου παρακαιρως 

κατέβη είς τόν τάφον. 
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'Ο Μοροζίνης μαθών τάς κατά τής Πελοποννήσου ^εργείας τών 

Τούρκκου σερασκέρου και τοΰ ήγεμόνος τής Μάνης έστειλε τόν στρα

τηγόν Έρρίκον, πρίγκηπα Άρκουρ μετά 2,700 προς έξασφάλισιν του 

Ίσθμοΰ τής Κορίνθου καί διέταξε τόν διοικητήν τοΰ βασιλείου τής Πε

λοποννήσου Ίάκωβον Κορνάρον νά ενίσχυση αυτόν. 

Εϊδομεν ανωτέρου δτι οί Ένετοι δέν κατώρθωσαν νά κυριευσωσι 

τό φρούριον τής Μονεμβασίας, διά τήν φυσικήν καί τεχνητήν όχυρο

τητα αύτοΰ καί εθεωρείτο άπόρθητον καί μόνον διά τής πείνης ήλπι

ζον οί Ενετοί δτι θά άναγκάσωσι τους φρουροΰντας είς παράδοσιν. 

"Οθεν οί Ένετοι ήγειραν έπί τής ακτής δύο φρούρια, έξ ών τό μέν 

κατά τους κήπους, προς βομβαρδισμόν τοΰ φαινομένου προαστείου καί 

παρεμπόδισιν πάσης διά θαλάσσης επικουρίας, τό δέ έτερον ακριβώς 

υπεράνω τής γέφυρας, προς διακοπήν τής μετά τής ξηράς συγκοι

νωνίας τών πολιορκουμένων καί κανονοιοβολισμόν τοΰ προς φυλακην 

αυτής απέναντι ιδρυμένου προμαχώνος καί καταστροφήν τών έπΙ 

τφ αύτφ σχοπφ έπι τοΰ βράχου στηθεισών κανονοστοιχιών. Μετά τοΰ

το δέ όλίγον άπό τής γέφυρας κανονοστοιχίαν έξ δλμων ινα δι' άκοπου 

βομβαρδισμού έμποδίζηται ή χρήο"ΐς τών εχθρικών πυροβόλων καί δια 

τών εκτός τοΰ φρουρίου έκσφενδονιζομένων βομβών καταστραφώσιν αί 

δεξαμεναί καί τά πολεμεφόδια. 

Ούτω δέ τά τής πολιορκίας διαθέσας δ Μοροζίνης διώρισεν άρχη

γόν τόν Άντώνιον Μολίνον εχταχτον προβλεπτήν τοΰ βασιλείου τής 

Πελοποννήσου, δστις έξελθών είς τήν ξηράν κατέλαβε καί ώχύρωσε 

μονήν κειμένην είς τους πρόποδας ορούς τινός καί όπισθεν τοΰ προς 

τους κήπους φρουρίου. Μόλις δέ τά· δύο φρούρια ήρχισαν τό πΰρ και 

παρεΒόθτι ό προασπίζων τήν γέφυραν προμαχών είς τους Ενετούς, οι-

τινες έξ αυτομόλου εμαθον Οτι ή έν Μονεμβασία φρουρά συγκειμένη έκ 

πεντοικοσίων Τούρκων ήθελεν έκβιασθή είς παράδοσιν έάν έξηκολούθει 

ό βομβαρδισμός. Τοΰτο δέ μαθών δ δόγης Μοροζίνης διέταξεν ινα και 

τά πλοία έκσφενδονίζωσι βόμβας έντό» τοΰ φρουρίου. 

Συνεχιζόμενης δέ τής πολιορκίας δ Μοροζίνης άσθενήσας άπήλθεν 

είς Ένετίαν. Ό δέ διορισθείς άρχιναύαρχος Γερώλυμος Κορνάρος δι

ηύθυνε μετά τοΰ Μολίνου τά τής πολιορκίας, πολλής φθοράς γενομέ

νης εκατέρωθεν. Έ ν τούτοις αυτόμολοι έφανέρωσαν δτι οί πολιορκού

μενοι ήρχισαν αίσθανόμενοι τήν έλλειψιν τροφίμων καί ένεκα τούτου 

είχον αποφασίσει τήν έκ τοΰ φρουρίου έκδίωξιν 120 Έλλην,ίδων καί 

αί ειδήσεις αύται έ'πεισαν τους πολιορκητάς νά στενοχωρήσωσιν ετι 

μάλλον τό φρούριον. Μετ' ολίγον δέ πάλιν εμαθον έκ τριών Ελλήνων 
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αυτομόλων δτι ή φρουρά άπελπισθείσα είχεν άπειλήσΠ τόν Άγαν διά 

θανάτου, έάν μή ταχέως άπεφάσιζε περί παραδόσεως. "Ενεκα δέ τού

του διετάχθη στενωτέρα ή πολιορκία πανταχόθεν μέχρις ού ή φρουρά 

είς τά έσχατα περιελθόντες έζητησαν νά συνθηκολογήσωσιν. Επει

δή οί προταθέντες δροι ύπό τών Ενετών έφάνησαν βαρείς ανεστάλη

σαν αί διαπραγματεύσεις, άλλα μετ' ού πολύ ήναγκάσδησαν 10 Αύ-

γούατου 1690 νά ύπογράψωσι τάς συνθήκας, καθ' άς τ^ φρούριον με

τά ιών έν αύτοίς παρεχωρείτο τοίς νικηταίς. Μόνον δέ ύ Τοΰρκοι φέ

ροντες μεθ' εαυτών τά συνήθη ενδύματα, κοσμήματα χα\ σκεύη έξήλ^ 

θον τή 12η Αυγούστου καί είς 1,200 συμποσούμενοι, έξ ών 300 πολε

μισταί, άπεβιβάσθησαν είς τά παράλια τής Κρήτης. Ούτω δέ οί Ενε

τοί μετά πολιορκίαν 14 μηνών κατέλαβον τήν' Μονεμβασίαν, έν ή ευ

ρον 68 πυροβόλα ορειχάλκινα τά πλείστα καί δύο όλμους. 

Ό δέ Γερακάρης ενωθείς μετά τοΰ σερασκέρου τής Ελλάδος Μι* 

συρλή ζαδέ είχε κατασκηνώσει πέριξ τών Θηβών και τών Μεγάρων. 

Έντεΰθεν δέ έδιδε προκηρύξεις προς απαντάς τους "Ελληνας προτρέ

πων ινα προσέλθωσι προς τήν σουλτανικήν κυριαρχίαν. Έ κ τούτων δέ 

ή εξής διεσώθη ύπό τοΰ Λακοτέλλη: 

«Άπό έμέ τόν μπέην τής Μάνης προς ίσάς Ιερείς καΐ προεστούς καΐ δλους τους 

"Αθηναίους καΐ τους κατοικοΰντας τάς νήσους Σαλαμίνα κοΙ Αϊγιναν. "Αμα λάβετε τό 

-ιαρόν μου πρέπει νά έπιστρέψητε εΙς τάς πατρίδας σας, καθώς πρότερον, καΐ έγώ άς 

ρχω εΙς τήν ψυχήν μου δ,τι κακόν φαντάζεσθε πώς θά Σας κάμουν οΐ Τοΰρκοι. "Εχω 

σουλτανικά διατάγματα διά τών οποίων σάς δίδετε άμνηστεία δια τά πραχθέντα. Μετ" 

όλίγον θά ?λθω αύτοϋ Θεοΰ εύδοκοΰντος μέ μεγάλας δυνάμεις καΐ δστις εΙσακούσει 

τους λόγους μου θέλει απολαύσει τής εύνοίας μου, βσοι δμως παρακούσουν εΙς τήν δια

ταγήν μου δς είναι βέ)6αιοι πώς μήτε ή ΣαλαμΙς μήτε ή Αίγινα μήτε κανείς δλλος τό

πος θά τους διαςρυλάΐη άπό τήν 8ικαίαν μου όργήν». 

'Ο σερασκέρης λοιπόν καί δ Γερακάρης άποφασίσαντες νά είσ

βάλωσιν είς Πελοπόννησον έπροχώρησαν μέχρι τοΰ Ίσθμοΰ καί απέ

στειλαν εν σώμα μέχρι Κορίνθου, τους οποίους δμως ό ένταΰθά φρου

ρών γενικός προβλεπτής Πελοποννήσου Άντ. Ζένος τους άπεμάκρυνεν. 

Ό δέ Γερακάρης άναχωρήσας έκ Μεγάρων μετά 14 χιλ. στρατι

ωτών καί χιλίων τών πασάδων Γιουρούκ καί Ά λ ή έ'φθασεν είς Κόριν

θον καί γενομένων διαφόρων μαχών έκυρίευσε τήν Κόρινθον, τήν οποίαν 

παρέδωκεν είς τό πΰρ καί τόν σίδηρον καί μετ' όλίγον ενωθείς μετά τοΰ 

σερασκέρου έπολιόρκησαν τόν Άκροκόρινθον, είς δν είχον έγκλεισθή 

μετά τών Κορινθίων καί κατέλαβον καί τήν πηγήν τοΰ ύδατος, έξ ης 

έπρομηθεύοντο οί έν τφ φρουρίφ, προς έκβίασιν είς ταχυτέραν παράδο

σιν. Μετά τοΰτο δέ αμφότεροι έπροχώρησαν τροπαιούχοι είς τό "Αργός, 
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τό οποίον άφ' ου κατέκαυσαν, έφθασαν ύπό τά τείχη τοΰ Ναυπλίου οπό

θεν έξαπέστειλον διάφορα σώματα άνά τήν Πελοπόννησον, τά οποία 

δμως εύρόντα τάς επίκαιρους θέσεις κατηλειμμένας δέν ήδυνήθησαν 

νά προχωρήσωσιν. 

Έ ν τω μεταξύ δέ δ ήγεμών τής Μάνης εϊτε φοβηθείς άπόβασιν 

τών Ενετών έν τφ Ίσθμφ εϊτε έρίσας, ώς έλέχΰη, προς τόν σερασκέ-

ρην κατηγορήσαντα αυτόν δτι δέν έπανεστάτησε κατά τήν ύπόσχεσιν 

του δλόκληρον τήν Πελοπόννησον ήναγκάσθη λύο^ν τήν πολιορκίαν 

τοΰ Ακροκορίνθου νά υποχώρηση είς Μέγαρα. 

Επειδή δμως ή Ενετική Γερουσία δέν ήτο ευχαριστημένη έκ τών 

έν Πελοποννήσφ πολεμικών επιχειρήσεων κατέπεισε τόν γηραιόν δό-

γην Φραγκίσκον Μοροζίνην, Οστις πρό ολίγου εΐχεν οδηγήσει τά δπλα 

τής Δημοκρατίας τών Ενετών έν μέσφ θριάμβων καί νικών καί είχε 

διά τοΰτο αποκτήσει τό περίπυστον ό'νομα τοΰ Πελοπ^οννησιακοΰ, 'ίνα 

πάλιν είς τους τόπους εκείνους καταβή καί τή 24η Μαΐου 1693 άνε

χώρησεν, άλλα τή 6η Ιανουαρίου 1694 ευρισκόμενος είς Ναύπλιον 

έτελεύτησεν έκ λιθιάσεως, ή δέ Γερουσία ανέθεσε τήν άρχιστρατη-

γίαν είς τόν διοικητήν τής Πελοποννήσου Ζένον. 

Μετά δέ τά έν Πελοποννήσφ ό ήγεμών τής Μάνης άποφασίσας 

νά έκστρατεύση κατά τής Στερεάς ήλθε μετά μεγάλων δυνάμεων είς 

Καρπενήσιον καί έκεΐ έστρατολόγει διά πολλών δώρων καί υποσχέσεων 

Ιθαγενείς διορίσας καί πρωτοπαλλήκαρόν του τόν άρματωλόν Κώσταν 

Ράβδαν, έπί τέλους δέ ίνα άποκτήσΤΙ καί τοπικήν έπιρροήν τλθεν εις 

δεύτερον γάμον μετά τίνος ωραίας νεανίδος, τής οποίας ό οίκος έ'χων 

μεγάλας έν Ευρυτανία καί Ύπατη διακλαδώσεις ήτο έκ τών ισχυρό

τερων και συγχρόνων, εϊτε προς άφεσιν τών αμαρτιών του εϊτε προς 

ο-κόπιμον έπίδειξιν έ'κτιζεν ίδίαις δαπάναις εκκλησίας, έξ ών μία ή νΰν 

έν Καρπενησίφ τής Αγίας Τριάδος. 

Οί Ενετοί δέ καθορώντες δ'τι ό έπιφοβώτερος τών εχθρών ήτο ό 

Γερακάρης άνήρ επιχειρηματίας καί είδημονέστατος τών τόπων καί 

τών κάτοικων, απεφάσισαν νά έ'λθωσιν είς όριστικήν συνενόησιν μετ' 

αύτοΰ, μεθ' ού πρό καιροΰ εΐχον αρχίσει μυστικάς διαπραγματεύσεις 

διά τοΰ παρ' αύτοίς λοχαγού Ιωάννου Λάμπη, δστις ήτο αρχηγός 

τών έν τή ύ^τ^ρεσίοι. τής Ένετίας ρουμελιωτικών στρατευμάτων, πι

στός καί ανδρείος στρατιώτης καί ευφυέστατος, ειδήμων τής Ελλη

νικής, τουρκικής καί ιταλικής διαλέκτου καί τό σπαιδαιότατον πάν

των άκρος φίλος τοΰ Γερακάρη, προς τόν όποιον δέσμιον ό'ντα άλλοτε 

έν τή ναυαρχίδι τοΰ καπιτάν πασά έχορήγησε πάσαν δυνατήν προς 
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άπόδρασιν συνδρομήν, προμηθεύσας αύτώ ρινία προς άποκοπψ τών 

άλυσεων. Ούτος λοιπόν ό Λάμπης επανέλαβε τάς σχέσεις καί τάς 

διαπραγματεύσεις προς τόν Γερακάρην, άλλ' αί όποίαι δ'μως δέν διέ

φυγον τήν προσοχήν τών Τούρκων, οϊτινες έπί τέλους απεφάσισαν νά 

τόν θανατώσωσι διά δηλητηρίου εντός προσφερθέντος καφέ. Ά λ λ α 

τόν δόλον έννοήσας δ πονηρός Λάκων άπεποιήθη νά λάβη τό ποτόν καί 

έκτοτε πλέον έσκέφθη σπουδαίως περί άποδράσεως. "Οθεν προσποιηθείς 

είσβολήν προς τά μέρη τής Ναυπάκτου, έ'φυγεν άπό τοΰ σώματος αύ

τοΰ και ακολουθούμενος ύπό 30 πιστών εδραμε προς τήν παραλίαν καί 

άπεβιβάσθη προς τάς δύο άναμενούσας ένετικάς γαλέρας. «Διαδοθεί-

σης δέ, λέγει δ Γαρζόνης, τής ανέλπιστου προσελεύσεως αύτοΰ έχάρη-

σαν μεγάλως οί λαοί τής Πελοποννήσου, ή δέ Γερουσία μετά θρησκευ

τικής εύλαβείας απεδέχθη τά γενόμενα». "Οθεν αμέσως ονομασθείς 

ιππότης τοΰ Αγίου Μάρκου καί λαβών σταυρόν άδαμαντοκόλλητον 

διωρίσθη τοπάρχης τής Ρούμελης, διατηρών, κατά τάς συνθήκας, σω-

ματοφυλακήν έκ δέκα πέντε πιστών, έν οίς ήτο καί ό αδελφός του Γε

ώργιος. 

Έκτος δέ τοΰ Λάμπη συνετέλεσαν είς τήν προσέλευσιν τοΰ Γερα

κάρη καί ό Παναγιώτης Δοξαράς στρατευόμενος ύπό τάς σημαίας τών 

Ενετών, έ'τι δέ καί ό ηγούμενος τής περί τήν Ναυπακτίαν μονής Βαρ-

ναχο&τις Ιάκωβος 1696. 

Επειδή δ'μως ό Γερακάρης μετά τών Στερεολλαδιτών τή 27η 

Αυγούστου 1696 επεχείρησε δεινοτάτην τής "Αρτης λεηλασίαν καί

περ ύπό ομογενών καί ομοθρήσκων κατοικουμένην, ύπό τήν ένετικήν δέ 

διατελοΰσαν κυριαρχίαν, συλληφθείς ε'νεκα τούτου ό τυχοδιώτκης ού

τος Γερακάρης καί καταδικασθείς είς ίσόβιον φυλακήν άπέθανεν έν 

Βρεσκεία, τω δέ 1699 διά τής έν Καρλόβασι συνθήκης ή Τουρκία πα

ρεχώρησε τήν Πελοπόννησον είς τήν Ένετίαν. 

Ά λ λ α καί κατά τήν τελευταίαν ταύτην κατοχήν οί Ενετοί έπίε

ζον τους "Ελληνας άφορήτως. Ώ ς δέ έβεβαίουν οί τότε Πελοποννήσι

οι τόν περιηγητήν Ε Α ΜΟΝΤΕ,ΑΟτΕ (τόν έκδόντα τάς έν Ευρώπη, Ά-

σίοι καί Αφρική περιηγήσεις του τφ 1727) πληρώσαντες άπαξ είς 

τους Τούρκους τό χαρατζιον διετέλουν δσον έ'νεστι ανενόχλητοι 

ύπ' αυτών, έν φ οι Ενετοί άπ' εναντίας ζώσιν άνευ διακρίσεως έν 

ταίς οίκίαις αυτών καί έν τοίς κήποις, λαμβάνουσιν δ,τι τοίς αρέσκει 

καί κακοποιοΰσι τους παραπονουμένους, οί δέ στρατιώται καί σταθμεύ

ουσι παρ' αυτοίς, οί δέ άξιωματικί διαφθείρουσιν ή άπάγουσι τάς γυ

ναίκας αυτών καί θυγατέρας, οί δέ ιερείς καταναγκάζουσιν αυτούς νά 
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άλλαξοπιστήσωσιν, δπερ δέν πράττουσιν οί Τοΰρκοι καί τό κακόν δέ 

είχε προβή έπί τοσοΰτον ώστε ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

ήναγκάσθη νά άφορίση πάντα, δστις ήθελεν αναλάβει ένετικήν ύπη

ρεσίαν. "Ενεκα δέ τών λόγων τούτων οί προύχοντες τής Πελοπον

νήσου λησμονήσαντες τά παρελθόντα δεινά τών Τούρκων καί προτι-

μώντες τήν όθωμανικήν κυριαρχίαν συνετέλεσαν ουχί ολίγον εις τήν 

ύπό τοΰ μεγάλου βεζύρου Ά λ ή Κουμουτζή ευχερή κατάκτησιν ολοκλή

ρου τής Πελοποννήσου τω 1715 εντός τριών μηνών άπό τοΰ Ιουνίου 

μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου. Έ ν φ δέ οί Τοΰρκοι έκυρίευον άλλεπαλλή7νως 

τά φρούρια τής Κορίνθου 10 'ϊουνίου 1715, τοΰ "Αργούς, Ναυπλίου 

9 Ιουλίου, τής Μάνης, τής Μεθώνης, Κορώνης, Άβαρίνου, άντέστη 

ύπό τους Ενετούς μόον ή Μονεμβασία καί θά ήδύνατο ίσως έπί πολύ 

νά άντιστή, άν δέν παρεδίδετο διά προδοσίας Ένετοΰ τίνος τή 16η 

Σεπτεμβρίου τοΰ αύτοΰ έτους 1715. Έτιμωρήθησαν δ'μως ευθύς έξ αρ

χής οί Πελοποννήσιοι πικρότατα. διότι και έν Κορίνθφ καί έν Ναυ

πλίφ καί έν Με6ώνη άμα εΐσβαλόντες οί Τοΰρκοι ανηλεώς κατέσφαξαν 

ή έξηνδραπόδισαν απαντάς τους κατοίκους. Τό δέ θλιβερώτερον δτι με

τά τών Τούρκων συνεξεστράτευσαν καί πολλοΧ τών άρματωλών τής 

Στερεάς Έλλάδοςοίτινες καταφθείραντες τήν Πελοπόννησον επέστρε

ψαν είς τά ϊδια πλήρεις λαφύρων. 

"Αλλοι δμως ύποστηρίζουσιν δ'τι οί Ενετοί πρώην κατακτηταί 

είργάσθησαν σπουδαίως προς διοργάνωσιν τοΰ βασιλείου τής Πελο

ποννήσου σεβασθέντες τήν αύτοδιοίκησιν τών ελληνικών κοινοτήτων, 

δειχθέντες αδιάφοροι ώς προς τήν θρησκείαν, ύποστηρίξαντες τό έμ

πόρίον καί τήν γεωργίαν καί δραστηρίως καταδιώξαντες τήν ληστεί-

αν, δτι δέ οί "Ελληνες επιλήσμονες γενόμενοι σκληροΰ παρελθόντος 

καί όπωσοΰν είρηνικοΰ παρόντος έπεθύμησαν τήν έπάνοΒον τών αγρί

ων δεσποτών Τούρκων μάλλον έκ πνεύματος νεωτερισμού καί διότι 

οί Τοΰρκοι τότε τοίς ύπέσχοντο πολλά, έξ ανάγκης πολλά. Άλλ' 

δμως αληθές φαίνεται τό πρώτον. Μέχρι δέ τής εποχής ταύτης οί "Ελ

ληνες ήγωνίζοντο ώς χριστιανοί μάλλον κατά τών 'Οθωμανών καί 

διά τοΰτο οι αγώνες των ώς τό πολύ διεξήχθησαν υπέρ τής ενετικής 

Δημοκρατίας, τήν όποίαν έπροτίμων ώς χριστιανικήν. Καί εγένοντο 

μέν άπόπειραι ιδρύσεως Ελληνικού κράτους ώς έπί Καρόλου τοΰ Β' 

τής Νοβερσίας, τοΰ όνομασθέντος, ώς εϊπομεν, Κωνσταντίνου Παλαι

ολόγου. Άλλ' δμως έ'κτοτε καί είς τό έξης καί μάλιστα άπό τής 18ης 

έκατονταετηρίδος ήγωνίσθησαν πάντοτε ύπερ τής ίδίας ανεξαρτησίας 



ΟΙ 

Μυστράς. Ή Παντάνασσα. 
(σελ. 583) 
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αποβλέποντες είς τήν Ρωσσίαν ώς όμόθρησκον καί σύμμαχον καί ουχί 

ώς μέλλοντα δεσπότην των. 

Καί χάριν τών ίστορικών γεγονότων καί χάριν τών άκμαζουσών 

έν Μυστρά κατά τήν ύπό τοΰ Μοροζίνη κατάληψιν τής Πελοποννή

σου οικογενειών καταχωρίζομεν τά κατωτέρω έγγραφα, έξηγμένα έκ 

τοΰ αρχείου τοΰ κράτους τής ενετικής Δημοκρατίας καί κατακείμενα 

ήδη είς τό άρχείον τής ιστορικής καί εθνολογικής Εταιρείας, παρα

τηροΰμεν δέ δτι σήμερον έλάχισται έκ τών οικογενειών εκείνων σώ

ζονται έν Σπάρτη, τινές δέ σώζονται άλλαχοΰ μετοικήσασαι καί αί 

τ;7νεϊσται έξέλιπον, μεταβαλοΰσαι επίθετα, εϊτε έλοτελώς έξαφανισθεί

σαι δι' οίονΒτιποτε έκ τών πολλών λόγων, οϊτινες ήδύναντο νά έπιφέ

ρωσι τοιοΰτον αποτέλεσμα, πόλεμοι, σφαγαί, λιμοί, λοιμοί καί άλλαι 

συμφοραί έπακολουθήσασαι. 

1694 12 Ιουνίου έν τφ 'Ανωτάτφ Συμβουλίφ. 

Αυγουστίνος Γκουδοιλδίνι Γραμματεύς. 

"Αμα τή εμφανίσει τών στρατευμάτων έν Μνστ^ξ, άφωσιώθη εΙς τήν ύμετέραν Γα-

ληνότητα ό ^Συνταγματάρχης ^αράντος Κομνηνός Αεώπουλος, υποβληθείς εΙς τάς δια-

ταγάς τών Δημοσίων "Αντιπροσώπων μετά δειγμάτων διακεκριμένης πίστεως και θάρ

ρους κατά τών Τούρκων, δτε συλλέξας Ιππικόν καΐ οίλλα στρατεύματα, εδραμε χωρίς νά 

έπιβαρύνχ) τό ίημόσιον εΙς τάς πολιορκίας τών διαφόρων φρουρίων. Απέναντι τών 

τοιούτων υπηρεσιών επικαλούμαι δπως τφ παραχωρηθή ό τίτλος τοΰ Κόμητος, συντρέχει 

όέ δπως τό Συμβούλιον τοΰτο είσακαύση τάς ταπεινάς αύτοΰ παρακλήσεις, δπως άπέλ

θη υπακούων εΙς τόν Γενικόν Άρχηγόν, Ικανοποιούμενος διά τάς ενδείξεις τής ευμε

νούς εύαρεσκείας τοΰ Δημοσίου. "Οθεν ιάποφασίζεται, δπως ό Συνταγματάρχης Αεώπου-

Αος Κομνηνός, δύναται νά κάμνη χρήσιν τοΰ γνησίου τίτλου τοΰ Κόμητος μετά τών νο

μίμων έ|αρτημάρτων του ιέσαεί. Ούτω διά τάςτοιαύτας δημοσίας γενναιοδωρίας θαρ-

ρήσχ} και άποδώση πάντοτε πλέον καρποφόρους ζωηρούς τους φόρους τής έαυτοΰ πί

στεως έξ άφοσιώσεως. 

1)119 1694 σωτηρί(ρ έτει. 

Γαλη(νότατε Ήγεμών 

Ή τύχη. καΐ τό μοιραίον τής εΙμαρμένης άτινα άφήρπασαν έμοΰ τοΰ Συνταγματάρ

χου Σαράντη Κομνηνοΰ Λεωπούλου τήν γενεάν, κατόπιν μοΙ άπέδωκεν ό Θεός τήν με

γάλην τύχην, νά γείνω υπήκοος τοΰ σεβαστοϋ τούτου Κράτους τής άληθοΰς άϊδίου γα

ληνότητος κοιΙ τής φιλανθρωποτάτη,ς καΐ επιεικέστατης κυριαρχίας προωρισμένης τής 

χριστιανικωτάτης ταύτης Ηγεμονίας νά εύρύνη έν παντί χρόνφ διά τής δόξης κα'ι τήν 

προαγωγήν ού μόνον τής θείας θρησκείας, άλλα καΐ τά όρια τοΰ φιλεύσπλαχνου κράτους 

της περιφέρουσα τά διωκτικά όπλα των κατά τής "Οθωμανικής βαρβαρότητος, θραύου

σα τάς άλύσεις χριστιανικών βασιλείων ίέπαναφέρουσα τους αρχαίους υποτελείς εις τό 

πρώτον αυτών κυρίαρχον, καΐ καταστήσασα τό ώραιότερον μέρος τής Ελλάδος, γήν 

τής επαγγελίας ύπήκοον τής θρησκευτικωτέρας κυριαρχίας ήν εΙδον οΐ παρελθόντες αι

ώνες, καΐ θά ϊδωσιν οΐ μεταγενέστεροι. "Εγώ δέ ό ρηθείς Σαράντης, καίτοι άπήλαυον 

» 1 
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ΰπολήψεως παρά τοίς βαρβάροις, εξαιρούμενος παντός βάρους, ώς φαίνεται εξ έγγρα

φων τοΰ Μεγάλου Κυρίου, άμα ενεφανίσθησαν εις Μισίίράν τα ένδοξα σήματα τής Έκ-

λαμπροτάτης Πολιτείας, τά όποια έχαιρέτισα μετά ώποκλινεστάτου σεβασμοΰ, δεν 

ώκνησα, άλλα μεταξύ τών πρώτων έθελουσίως προσέφερα τήν ύποτέλειαν μου μετά τεκ

μηρίων πιστών υπηρεσιών κα'ι μαρτυριών άκριβοΰς υποταγής, τά όποϊα άνεγνωρίσθησαν 

ύπό τών Έκλαμπροτάτων αντιπροσώπων κατωτέρων καΐ ανωτέρων θέλω αποδείξει δι' 

επαρκέστατων εγγράφων τάς καρποφόρους υπηρεσίας, ας κατά πάντα χρόνον προοέ-

φερον ού μόνον προσωπικώς, άλλα και δι' ού μετρίων δαπανών εΙς τάς άποστολάς ας 

έξεπλήροισα διευθύνων ή οδηγών στρατεύματα μετά ομάδος πολυαρίθμου Ιππικού, χω

ρίς νά επιβαρύνω τό δημόσιον, τρέχων είς πάσας τάς ιέκστρατείας, εΙς πολιορκίας φρου

ρίων, ,Ιδίαις δαπάναις. Τάς διαφόρους αποδείξεις κατά πάντα χρόνον κα'ι εΙς πάσαν πε

ρίπτωσιν τών εναντίων τών βαρβάρων προβολών αποδέχομαι πλήρως. Ό αποθανών 

Φραγκίσκος Μοροζίνης αήττητος "Ηρώς, κόσμημα τοΰ στρατοΰ, τρόμος τών Όί)ωμα-

νών, αρχηγός πάντοτε ένδοξος τής Γοιλιγνοτάτης Πολιτείας, μετά πλυθύος ομοίων ερ

γωδών καΐ δαπανηρών υπηρεσιών, μέ ανεγνώρισε δέ ώς αληθή κα'ι πιστόν υποτελή, όιά 

τάς οποίας δμως κατηνάλωσα κα'ι έφθειρα τήν Ιδίαν περιουσίαν, έσκέφθην όμως νά ζη

τήσω όλίγην γήν ιέν τφ βασιλείφ τοϋ Μορέως προς άνταμοιβήν μέρος τών ζημιών, ας 

ύπέστην κ ώ όπως ένδυναμωθώ κα'ι δύναμαι διά τών Ιδίων δυνάμεων νά δίδω δείγματα 

•τής άκατοιπονήτου δράσεως μου. ΕΙσακουσθεισών δέ τών ύποβληθεισών Ικεσιών μου, ύπό 

τοΰ Γαληνότατου Γενικού "Αρχηγού κα'ι ζητηθεισών ύπό τοΰ έκλαμπροτάτου Μαρίν Μι

χαήλ έκτακτου Προβλεπτοΰ τοΰ στρατοΰ τών .πληροφοριών, άς ώς συμμέτοχος τών 

πράξεων μου, άς ενήργησα ύπερ τής χριστιανωσύνης, μοΙ απένειμε πάντοτε γενναία 

δείγματα τής Βασιλικής μεγαλοδωρίας. Άποστείλας έν τούτοις τήν ύπόθεσιν εις τόν 

ίερόν τοΰτον τόπον καί τήν "Εκλαμπροτάτην Γερουσίαν μετά ώριμον σκέψιν διά γεν

ναίου διατάγματος τής 12 τρέχοντος ανέθεσαν εΙς τόν άρχηγόν τόν έκλαμπρότατον 

στρατηγόν Ζίνο τήν έκτέλεσιν τής Βασιλικής γενναίας ευεργεσίας, είς τήν όποίαν ώς 

προερχομένην άπό τήν 'Υπάτην δημοσίαν εύσπλαχνίαν υποκύπτω καί τήν όποίαν λα

τρεύω. "Οφειλών δέ νά υποκατασταθώ είς τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν, επειδή οι άλλοι 

οίτινες προήλθον είς τόν σεβαστόν τοΰτον θρόνον έπανήλθον εις τήν πατρίδα των (.ιετά 

γενναίων αμοιβών, τούτων δέ έγώ δέν ήμουν κατώτερος εις τήν ύπηρεσίαν, έπικαλοΰμαι 

τήν Δημοσίαν Μεγαλειότητα, ϊνα προς τά ρηθέντα κττ'ιματα μοί άπονείμη τόν άπλοΰν 

τίτλον τοΰ Κόμητος, όστις προερχόμενος έξ έξοχων έκδουλεύσεων θέλει προσαρμόζει 

είς τόν μή καταισχύνοντα τους ανωτέρους του ήμιλλάτο καί έμιμεϊτο αυτούς, καί θέλει 

είναι αϊώνιον μνημείον καί ένδοξος μνήμη τής άπαραβλήτου "Ενετικής εξουσίας, έγώ 

δέ μετά τών επιγόνων θέλω ευλογεί τήν Ύμετέραν Γαληνότητα, φιλανθρωπότατον 

Ηγεμόνα, αληθές ομοίωμα τής Παντοδυναμίας καί αληθής είκών τής Θεότητος, πλή

ρης πάντοτε χαρίτων καί πλήρης ευεργεσιών. 

1694 2δ Μαίου "Ανατίθεται είς τους Συμβούλους. 

Σέρ Φραγκίσκον Βραγαδίν, Σέρ Φραγκίσκον Διέδο, Σέρ "Αγγελον Μάρκο, Σέρ Ζορ-

ζί Κόκκο, Σέρ ΙΠιέρρο Δονά, Σέρ Νικόλαον Γκάτ. 

Ό Δουκικός Συμβολαιογράφος 

"Ιωάννης Φραγκίσκος Γιακομάτζι 

Βασιλικόν Άρχειοφυλακείον τοΰ Ένετικοΰ Κράτους. 

Γερουσία, Στρατός. Σειρά άριθ. 1179. 

1694 Ιουνίου 3 εως 17. 

Τή 9 Μαίου 1694 έν Μυστρ§. 



ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.—Ύπό Π. Χ. ΔΟΥΚΑ 659 

Έπιδοθεϊσα εΙς χείρας τής Αΰτοΰ έξοχότητος μετά σημειώσεως τών ονομάτων τών 

Προυχόντων τών κατοικούντων ένταϋθα. 

Έκλαμπρότατε καΐ έξοχώτατε Κύριε Γενικέ Προβλεπτά τών Στρατευμάτων 

έν τφ Βασιλείφ. 

'Ελενθερωθεϊσα άπό τοΰ άσεβους ζυγοΰ τών Βαρβάρων ή άτυχης 'Ελλάς διά τής 

αξίας τών πάντοτε ενδόξων Ενετικών δπλων, ήδυνήθημεν καί ημείς οί πιστότατοι υπή

κοοι τής Υμετέρας έξοχώτητος καΐ κάτοικοι τής Λακεδαίμονος νά διαρρήξωμεν άπό 

τοϋ τραχήλου μας τά δεσμά τής δουλείας καΐ νά άναρτήσωμεν εις τήν "Ενετικήν βού

λησιν τάς συντριβείσας άλύσεις, άσπαζόμενοι πλειστάκις τήν θριαμβευτικήν χείρα, 

ήτις ήδυνήθη νά μετσ^άλλη τήν πλ.ημμυροΰσαν δουλείαν εΙς τόσον εύάρεστον γαλήνην, 

όίστε άναιιιιινπΓΤκόιιενοι τά παρελθόντα παθήματα, έλπίζομεν δτι τό μέλλον θά δικαι-

ώσχ\ τνν γαλήνην τής ψυχής. 

Εύυαρεστηθείτω τό μέγεθος τής "Υμετ. ΐξοχότητος νά έπιδοκιμάση τήν προσδο

κίαν ημών ταύτην, μετά τής παραχωρήσεως ήν ταπεινώς ίκετέσαυμεν, δπως επιτρέ

ψει ήμίν, όπως συστήσωμεν τό ήμέτερον συμβούλιον τοϋ Σώματος τών Πολιτών, τών 

απολαυόντων βαθμών ευγενείας, δπως δι' αύτοΰ δυνηθώμεν νά ζήσωμεν ευτυχείς καΐ 

εύλογοΟμεν τήν ώοαν της άπελευθροώσεοκ αας, τήν όποίαν ή ευτυχία μας μάς πα

ρέχει, κοί υποβάλλοντες τους δρους τών ταπεινότατων ημών αιτήσεων ζητοϋμεν γονυ-

κλινώς τήν παραδοχήν καΐ έπικύρωσιν τούτων διά πράξεως τής Βασιλικής εκείνης με

γαλοδωρίας τής μή ιέλλειπούσης ιέκ τής ήρωϊ-κής ιίτυχής τής υμετέρας έξοχότητος τής 

ΟΊπίας ρι'σεβάστο'ς έπικαλούιιεθα τήν χάοιν. 

Πρώτον. Ζητοϋμεν ταπεινώς ίνα έπιτραπή καΐ σχηματίσωμεν Σώμα τής κοινό

τητος ημών τών κατοικούντων τήν Σπάρτην τής Λακεδαίμονος καΐ νά δυνάμεθα νά 

συγκαλώμεν Συμβούλιον έν τή οΐκίςι ήτις ήτο τοΰ Ά λ ή Μαχμούτ Τούρκου, παρεμβαί

νοντος τοϋ αντιπροσώπου τοϋ δημοσίου διά τάς άνάγκας καί τά συμφέροντα τής Κοι

νότητος ταύτης. 

Δεύτερον. Έ ν τφ Συμβουλίφ έν πρώτοις νά δύνανται νά έκλέγωσι τρείς συνδί

κους έκ τοΰ Σώματος τής ρηθείσης Κοινότητος, οΐ οποίοι νά έποπτεύωσι τά συμφέ

ροντα τής Κοινότητος, διά τής 'ΈμιτιατοαΰνΎ\ς 'έκείνης ήν 'άποιτεΐ τό πράγμα, καί νά 

παρίστανται όταν απαιτείται εΙς τό δημόσιον έ/πληροΰντες τήν ιέντολήν των ώς πράτ-

τηιννΐ" (4 σύχ'δικοι αλ?οιν πόλεων. 

Τρίτον. Ό π ω ς παραχωρηθή εΙς τήν ηηθείσαν κοινότητα τδ δικαίωμα νά δύνα

ται νά έκλέγη τρεις δικσστάς έκ τών μελών της, μετά τοΰ δικαια)ματος νά δικάζωσιν 

υποθέσεις, αΐτιν̂ ς ήθελον γεννηθή μεταξύ μας μέχρι τοΰ ποσοΰ τών Τριακοσίων δου

κάτων, αί δέ αποφάσεις νά έφεσιβάλλωνται εΙς τόν Έκλαμπρότατον Κον Προβλεπτήν. 

Τέταρτον. "Ινα δύνανται νά έκλέγωσι γραμματέα δια τό ρηθέν Συμβούλιον τών 

Δικαστών διά τάς άπο(Iάσει^, καί αλλου^ δκτο), οί όποιοι να δύνανται νά λαμβάνωσι 

μέρος εΙς τό Δικαστήριον τοΰτο, καΐ οί οποίοι νά δύνανται νά έδρεύωσιν εΙς τό προά-

στειον Μεσοχώρι Ιν δρισθησομένη οΐκίςι. 

Πέμπτον. Ν ά δύνανται νά έκλέγωσιν έ'ξ ΰγιειονόμους καί έ'να γραμματέα, οΐτι,νες 

νά δχωσι τό καθήκον νά έφορεύωσιν ΙπΙ τών υγειονομικών πραγμάτων, δταν παραστή 

ανάγκη μέ τά προνόμια καί τά καθήκοντα ών ιάπολαύουσιν οί τών δλλων πόλεων, ό 

δέ γραμματεύς δέον νά εχη τήν ύποχρέωσιν νά ιβοηθή τήν Κοινότητα, τηρών έν ίδίφ 

βιβλίφ τάς αποφάσεις καί τάς δλλας πράξεις τοϋ Συμβουλίου καί νά τάς άνακοινή είς 

τήν ύμετέραν έξοχότητα. 

"Εκτον. Ν ά δύνανται νά έκλέγωσι δύο άγαρανόμους, οί όποιοι νά δκτιμώσι πάν-
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. τά πράγματα, τρόφιμα καΐ οίνους, τά οποία νά πωλούνται έν τή πόλει καΐ Προο-

στβίφ εις τάς προσήκουσας τιμάς, καί νά άπολαμβάνουσι πάσας τάς ωφελείας, καΐ τά 

κέρδη τά οποία άπολαύουσιν οΐ άγορανόμοι τών άλλων πόλεοϊν. 

"Ββδομον. Ν ά δύνανται νά έκλέγωσι δύο πραγματογνώμονας αγρών καΐ τών εΙς 

αυτούς γενομένων ζημιών εκ ζώων μικρών ή μεγάλων, ίίνευ δέ τής εκτιμήσεως τούτων 

νά μή δύναται νά δικασθή ουδεμία ιάγροζημία. 

"Ογδοον. Ή 'βκλογή τοΰ Επισκόπου έν περιπτώσει κενώσεως τής έδρας νά γίνηται 

ύπό τοΰ Συμβουλίου, νά μή δύναται δέ νά προταθή έάν δέν είναι Ιθαγενείας τοΰ 

Μισθρά. 

"Εννατον. Ν ά ίδρυθή Σιτοβολών, είς τόν οποίον νά εναποτίθεται ό προμηθευ-

θησόμενος σίτος υπέρ τών πτωχών. 

Δέκατον. Ν ά έκλεχθή είς επιστάτης τοΰ Σιτοβολώνος, διά τήν διοίκησιν τοϋ 

σίτου, όστις διά νά γείνη δεκτός δέον νά παρέχη επαρκείς εγγυήσεις καλής διευθύνσεως. 

Ένδέκατον. Καί επειδή δέν είναι δυνατόν νά συλλεγη χρηματικόν ποσόν διά 

τήν προμήθειαν τοϋ άναγκαιοϋντος Σίτου, ίκετέυομεν ταπεινώς τήν Ύμετέραν έξοχό

τητα, Ινα παραχώρηση δωρεάν τάπαιτούμενα διά τήν λειτουργίαν τοΰ Σιτοβολωνός. 

Δωδέκατον. Οί Σύνδικοι νά δύνανται νά ίδρύωσι καί κρατώσι ταμείον τής Κοι

νότητος διά τάί άνάγκας αιτινες ήθελον δημιηυργηθί; εΐΓ πάντα χρόνον καί πεηΤστασ ν 

υποχρεούμενοι νά δίδωσι λόγον τής διαχειρίσεως των ̂ ς τους διαδόχους των Συνδί

κους καΐ νά υπόκεινται εις τάς ποινάς αίτινες επιβάλλονται είς τους κοτσχροστάς τοΰ 

δημοσίου πλούτου. 

Δέκατον τρίτον. Οί σύνδικοι όφείλουσι νά όρίζωσι τάς τιμάς τοΰ Οίνου, Σίτου, 

Κριθής, .Κέχρου, Αραβοσίτου, Ελαίου, καί τών άλλων προϊόντων τών παραγομένων 

?ν τή Κοινότητι τοϋ Μνστοά κατά τά; άρχά:; τής εσοδείας πρδς ό5ηγίαν πιστωτών τί 

καΐ δανειστών καΐ κατά τόν Ισχύοντα εις τάς οΟ.λας πόλεις. 

Δέκατον Τέταρτον. Τ ά καθήκοντα τών Συνδίκων Δικαστών, ύγειονόμών, '.̂-

γορανόμων, Επιστατών Σιτοβολώνος καί τών άλλων τών εκλεγομένων ύπό τοΰ Συμ

βουλίου, δέν δύνανται νά διαρκέσωσι πλέον τοΰ έτους, μετά παρέλευσιν τοϋ δποίου» δέ

ον άιχέσως νά όοίίωντα. οι διάδοχοι, οΐ όποιοι επίσης όφείλουσι νά ένσακήσοκτι τά-κα

θήκοντα των επί εν άλλο έτος. 

Δέκατον Πέμπτον. "Οταν ζητήσωσι τήν σύγκλησιν ό μεγαλείτερος: αριθμός τών 

Συνδίκων, νά μή δύναται νά άρνηθή τήν σύγκλησιν ό Έκλαμπρότατος αντιπρόσωπος 

τοϋ Δημοσίου, άλλ' αμέσως νά έπιτρέπη τάς γενησομένας συζητήσεις. 

Δέκατον "Εκτον. Ουδείς πολίτης εγκληματίας νά άπαχγονίζηται ουδέ νά καταδι-

κάζηται είς γαλέραν, άλλα ν' αποκεφαλίζεται κατά τήν σοβαρότητα τής πράξεως. 

Δέκατον "Εβδομον. Ν ά είναι εις τήν ίξουσίαν τοΰ Συμβουλίου νά προσλαμβάνη 

καί άλλους πολίτας διά τάς άνάγκας τής πόλεως καΐ τής εξοχής, οΟς νά έκλέγη διά 

ψηφοφορίας. 

Δέκατον "Ογδοον. Ν ά μή έξαναγκαζό,αεθα ημείς οΐ τοϋ Συμβουλίου, οΒτε οί άλ

λοι κάτοικοι τής πόλεως χαί τοϋ Προαστείου εΙς τήν ύπηρεσίαν τών Γαλέρων έν περι

πτώσει δημοσίας ανάγκης. 

Δέκατον "Εννατον. "Εν τή περιοχή τοϋ Μυστρά καί τής πόλεως νά έ.τιτραπή ή 

χρήσις τών πυροβόλων δπλων, ΐνα δυνάμεθα ευκόλως νά άποκρούωμεν τάς επιθέσεις 

τών έχθρων μας Τούρκων. 

Είκοστόν. Έπι δημοπρασί^ι τών δημοσίων φόρων, νά μή δύναται ούδεΙς αγρότης 

νά μετέχη ταύτης, άλλα νά προτιμώνται πάντοτε οί πολίται. 
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Είκοστόν Πρώτον. Οί δημόσιοι ςρόροι παρ' ημών νά βεβαιούνται καί είσπράτ-

τωνται έν άκριβείι̂ ι και κατά τά επικρατούντα εις τάς άλλας πόλεις, επίσης δέ καί η 

Δεκάτη. 

ΒίΙκοστόν Δεύτερον. Νά παραχωρηθώσιν εΙς τήν Κοινότητα τρείς Χάριτες κατ' 

έ'τος τάς οποίας νά έπιτυγχάνωσι παρά τοΰ αντιπροσώπου τοΰ Δημοσίου, Δύο τήν ήμέραν 

τοΰ Πάσχα και μίαν τών Χριστουγέννων διά κατάδικους βαρυποίνους ή κατάδικους 

απλής φυλβκίσΐως. 

Είκοστόν Τρίτον. "Ηκατοχή τών ακινήτων νά μή δύναται νά μεταβληθή κατ' 

ούδένα λόγον, άλλα νά ίπάρχη ώς καί κατά τό παρελθόν, καί τοΰτο προς αποφυγήν τής 

συγχύσεως ήτις δυνατόν νά προέλθγι έκ τής νέας καταστάσεως. 

Είκοστόν Τέταρτον. Τά τέκνα τών πολιτών νά έγγράφωνται καΐ αυτά κατά Πά

τριας καί νά δύνανται νά μετέχωσι τοΰ Συμβουλίου δ'ταν έ'λθωσιν είς νόμιμον Ήλικίαν. 

Είκοστόν Πέμπτον. "Οτι τά τρόφιμα τά μεταφερόμενα έπί τόπου νά μή δύνανται 

νά πωλώνται χονδρικώς, έάν μή πρότερον οΐ μεταπράται θέσωσι ταΰτα εΙς δημοσίαν 

.τώλησιν, έάν δέ δέν πωλτνθώσι μετά τεσσάρας ημέρας νά διατίθενται ύπερ τών 

.ΤΗβχων. 

Είκοστόν Έκτον. Νά μάς παραχωρηθώσι τεσσαράκοντα «πκίαι έν τφ περιβόλφ 

ιής πό?̂ εως τοΰ Μυστρά, ίνα κατοικώνται έν ανάγκη καί καταφεύγωσιν εις αύτάς μετά 

τών οΙκογενειών καΐ τών συζύγων των. 

Είκοστόν "Εβδομον. Τάς έλαίας κατ' ούδένα λόγον ή ανάγκην ν' άποκόπτωσιν 

ώς καί τά άλλα οπωροφόρα δένδρα, άλλα νά συντηροΰνται δπως παράγωσι τόν καρ

πόν των τόν τόσον άναγκαίον προς χρήσιν τών ανθρώπων. 

Είκοστόν "Ογδοον. Νά δύνανται νομίμως νά φονεύωσι τά ζώα τά ευρισκόμενα 

καΐ ζηιιιοΰντα τους αγρούς, οί δέ κύριοι αυτών υποχρεούνται είς ιάποζημίωσιν άγρσζη-

ιιίας, ήτις ,Ικτίιμήθήσεται ύπό πραγματογνωμόνων. 

Είκοστόν "Εννατον. ίΝά μάς παραχωρηθώσιν οικειοθελώς αί οίκίαι τοϋ Τούρκου 

Κερίμ Λιάκα μετά τής αυλής διά τόν Σιτοβολώνα, ή τοϋ Μπεσιδάκη διά τό Ύγειονο 

μείον, * δέ Πύργος δ ερειπωμένος τοΰ Μουσταφά Άγουσαδέ μετά τής Αυλής του 

ύπό τόν λόφον Σοδηιβιάνικα διά τό λοιμοκαθαρτήριον καί τοΰτο έφ' όσον μένουσι 

τ' αρχεία. 

Τφαχοστ&ν. ΙΝά μή δύναται ουδείς ξένος ν' άποκτ? ακίνητα έν τή πόλει ταύτη 

κοί-τφ Προαστείφ, έάν πρότερον δέν προτιμηθώσιν οί πολίται, καΐ τοΰτο δέ άνευ ζη

μίας τοΰ δημοσίου. 

Όνόματο πολιτών καταγεγραμμένων έν τή Κοινότητι τής Λακεδαίμονος. 

1.—Γεώργιος Γούνας 2.—Γιάννης Γουνάς 3.—̂ Δημήτριος Πειράδης.—4 Γεώργιος 

Λυκουρας. 5.—Νικόλαος Λυκούρας. 6.—Γεώργιος Άνδριμόδας. 7.-ΗΔημήτριος Εύραγι-

όύτης. 8.—Γεωργάκης Μαριέττης. 9.—Σταμάτης Άφοσιάνος. 1».—Νι«όλαος Λογκανι-

κιώτης 11.—Απόστολος Λογκανικιώτης 12.—(Γεώργιος Μουδίνας 13.—Παρισιλέκας 

ΡεπόίΗις 14.—Σαράντης Λεώπουλος 15.—Δημήτριος Άγνίνος 16.—ΜανοΊλης Λεώπουλος 

17.—Κωνσταντίνος Σχολάρης. 18.—Χρήστος Ζουάνες. 19.—.Κομέλλος Συντοκαλίγης 

20.—Διαμαντής Λεώπουλος 21.—Κωνσταντίνος Καφφεντζής 22.—Δημήτριος Κρεββα

τάς 23.—Γιάννης Γραμματικάκης 24.—Χρήστος Βόλτας 25.—Γεωργάκης Βακομίτη,ς 

26.—Παναγιώτης Λεώπουλος 27.—Παναγιώτης Καφφεντζής 28.—Πυριώτης Δόξας 

29.—Πολύχρονης Δόξας 30.—Θεόφιλος Ιατρός. 31 .-4"ιάννης Άλεξανδρόβιτς 32.—ΜΙ-

χος Στατλής 33.-^Μϊχος Στατλής 34.—Καλογιάννης Τρακάκης 35.— Αναγνώστης 

Γ. Καφφεντζής. 36.—Σταμάτιος Στάγιας. 37.—Δημήτριος Κάλφας. 38.—Ηλίας Παπ-
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πούλης 39.—Ανδρέας Τριανταφυλλάκης 40.—Παναγής Κουτήφαρης 41.—Αθανάσιος 

Καφφεντζής 42.—Γεωργάκης Μιλιγγέρης 43.—^Δημήτριος Άνδράνης 44.—^Παναγής 

Γεωργικοϋλος 45.—Γιάγκος Στέστης. 

Ο Ν Ο Μ Α Τ Α ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 

46.—Πέτρος Γουνάς 47.—Γεωργάκης Λάντζας 48.—Γιάννης Παρασκευάς 49.— 

Δημήτριος Άσκανίβορος. ΰΟ.-ΗΔημήτριος Ροΰτος. 51.—Μελέτης Καπετάνιος. 52.—^Στά-

θάκης Μαριέτττ>ς 53.—^Δημήτριος Τόγια 54.—Σταμάτιος Καΐρης. 

ΑΛΛΟΙ ΤΟΥ ΜΙΣΤΡΑ 

55.—^Δημήτριος Λεώπουλος 56.—^Γιάννης Καφέδης 57.—Γεωργάκης Κρεββατάς 

58.—Γεώργιος Στράλης πολίτης καΐ σύμβουί^ς τής Κοινότητος παρ' ημών εκλεχθείς 

59,—^Μιχάλης Βαρκέας 60.—Γινέλλης Γούναρης. 

"Ημείς Μαρίνος Μιχιέλ τής Γαληνότατης Δημοκρατίας τής Ένετίας Γενικός Προ

βλεπτής τοΰ Στρατού έν τφ Βασιλείφ τοΰ Μωρέως. 

Διά τοΰ αίμ<ϊτός των κατά τήν αρχαιότητα διασώσαντες τήν υπαρξιν των οί λαοί 

τής Λακεδαίμονος, οϊτινες κληρονόμοι τής μεγαλοφυίας καί τής σταθερότητος τών περι-

κλεών προγόνων των, καί μή άνεχό,ιιενοι τήν άπάνθρωπον κυριαρχίαν τών βαρβάρων τήν 

απηνή καΐ κακόβουλον στάσιν τών όποιων έπΙ πολλούς αίώνας ή διαγωγή των τους εθα-

ψεν ώς άθλίαν Ιξουδένωσιν, μεταξύ τών πρώτων τοΰ Βασιλείου συνώμοσαν νά προσ-

έλθοκΛν εΙς τους κόλπους τής Γαληνότατης Δημοκρατίας, συντρέξαντες μετά δειγμάτοιν 

θερμότητος κοί ζήλου, προς ουδέν λογισθέντες τών ζηλοτυπιών κοί τών κινδύνων τής 

ζωής εΙς τήν αΙσίαν κατάκτησιν τής χώρας. "Ηδη πρασελθόντες παρ' έμοί ύπέβαλλον 

δγγραφον αίτησιν επικαλούμενοι διά τήν γαλήνην τοΰ βίου των, καί πρδς επιστέγασμα 

της αστικής των καταστάσεοις τήν οητήν εκφρασιν είς εκαστον τών ορών τής υποβλη

θείσης αιτήσεως, έπί τών δποίων διά τών μάλλον λελογισμένων σκέψεωΛ' άποβλέψαντες 

ούχ ήττον εΙς τήν συνοδεύουσαν αυτούς άξίαν, ώς καΐ είς τό νά ένασκοϋσι τούτους μετά 

των άλλων υπηκόων τών κατακτηθέντων φρουρίων, ?τι δέ καΐ εΙς τούς θεσαούς τής υπάτης 

Δημοσίας Μεγαλοδωρίας, ήτις διαχέει μεθ' δ|.ιοίου μεγαλείου αίμα καί θησαυρούς προς 

άπολύτρωσιν τών λαών, ένθαρρύνουσα διά σπουδαίων αμοιβών τήν ύπηρεσίαν των κσΐ 

τήν σταθερότητα εις πιστήν καΐ άφοσιωμένην ύποτέλειαν, πειθόμενοι οί τής χώρας νά 

ένώσωσι τους Ιθαγενείς τών 'Αθηνών τούς έγκατεστημένουί ένταϋθα, ό'πως έν ηδεία 

φιλίί̂  μετέχωσι τής διακρίσεως καί τών τιμών, άμιλλώμενοι μόνον εΙς τήν εύγνωμοσύνην 

καΐ τήν άναγνώρισιν τών δημοσίων χαρίτωνκαί συνιστώντες μεταξύ των τήν ήσυχίαν 

καί τήν τήρησιν τής ομονοίας ώς ευτυχώς άλλαχοΰ συμβαίνει. Άναγνοιρίζομεν ώς πρά

ξιν υπάτης Δικαιοσύνης νά είσακούσωμεν αυτών καί νά θέσο>μεν εΙς αυτούς τήν σφρα

γίδα τής μεταβολής τοΰ Κράτους, ήν ώρισεν ή θεία Πρόνοια. Δυνάμει λοιπόν τών προ-

εκτεθέντων καΐ έξουσίςι τής ήαετέρας στρατηγίας διατάσσομεν καΐ δρίζομεν έπί έχό-

στου τών δρων ώς έξης: 

ΈπΙ τοΰ πρώτου, δι' οΰ ζητείται ή σύστασις σώματος τής Κοινότητος τών κατοί

κων τοΰ Μιστρά καί τών Αθηναίων τών έν αύτώ διαμενόντων ποός σύγκλησιν Συμβου

λίου τή παρεμβάσει τών άνω αναφερομένων έξήκοντα, οίτινες είνοι οί μάλλον εύπα

τρίδαι, δι' εαυτούς καί τούς απογόνους τοιν. Έπιθυμοΰμεν δπως έκτος τών αναφερομέ

νων νά προσληφθώσιν άλλοι Δέκα, ώστε έν δλφ νά μή ύπερβαίνωσι τούς "Εβδομήκοντα 

επιφυλασσόμενοι διά τήν ιέκλογήν τών Δέκα ούτών εΙς τάς γενικάς εργασίας προς τόν 

σκοπόν τοΰ νά άναπληρώσι τους τυχόν αποθανόντος ή άπόντας, απολαμβάνοντες τών 

αυτών προσόντων. Νά ώσι δεκτά τά τέκνα των δταν φθάνωσιν εΙς τήν νόμιμον ήλικίαν, 

διά νά διατηρήται ακέραιος δ αριθμός, άντϊ δέ τών αποθανόντων ώς καί άντΙ τών έκλει-
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•ψασών οικογενειών νά γίνωνται δεκταί άλλαι έκ τών μάλλον ευπατριδών τών μή έ|α-

σκουσών βάναυσα επαγγέλματα, διά τών δύο τρίτων τών ψήφων, ούχι όμως άνευ τής 

άδειας καί τής παρεμβάσεως τοϋ έκλαιμπροτάτου Άρχηγοϋ, είς δν θέλει παραδοθή το 

γήπεδον τής οικίας τής κατοικουμένης ύπό τοΰ Τούρκου Μουσεδίμι, δστις θέλει τό λάβει 

διά νά οίκοδομήσβ ίδίςί: δοιπάνη τό οίκημα τοΰ Συμβουλίου, έν τφ μεταξύ δέ θέλουσι πε

ριορισθή είς τήν κατοικίαν τοϋ ίδίου αντιπροσώπου τοΰ Δημοσίου. 

Έπί τών δρων, 2, 3, 4, 5, 6, 7. παραχωρούνται τά αιτούμενα, όφείλουσι δέ πλην 

τών αναφερομένων λειτουργών νά έκλέγωσι καί δύο έπιστάτάς τών δημοσίων οδών, 

οίτινες νά έποπτεύωσι περί τής καθαριότητος αυτών χάριν τής δημοσίας υγείας, καΐ τής 

κοΛής καταστάσειΰς των προς χρήσιν τών κατοίκων. Ή εκλογή τών αρχών νά γίνεται 

κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων, καί νά άνανεοϋνται κατά πάν έτος. Ή έκδίκασις 

τών πολιτικών υποθέσεων περιορίζεται μέχρι ιού ποσοΰ τών δέκα Δουκάτων, αί δέ Ε«-

ιιμήσεις αί γενόμεναι ύπό τών δύο δικαστών δέον νά ΰποβάλλωνται είς τήν έπικύρωσιν 

τοΰ 'ϋκλαμπροτάτου Ποοβλεπτοϋ. Είς τήν δικαιοσύνην δέ αύτοΰ μεταβιβάζονται τά αδι

κήματα δυναμένων τών δύο δικαστών εκτιμητών τών ζημιών νά έκτιμώσι 

καί τ" ακίνητα εις τά συμβόλαια τά συναπτόμενα προς εύκολίαν τοΰ "Εμπορίου. 

"Επί τού 8ϋυ ποός έκλογήν "Ελληνος "Επισκόπου έπΙ κενωθείσιι Ιδρςι δέον νά έξα

κολουθήσωσι τά μέχρι τοΰδε ισχύοντα, έπικυρούμενα έπί τής κοινής επιδοκιμασίας. 

"Επί τών 9ου, 10ου, 11ου ουδέν υπολείπεται νά προσθέσωμεν, δέον μόνον έν βρα-

χυτάτφ διαστήματι νά γείνχι έναρξις τής οικοδομής τοΰ Σιτοβολώνος προς όφελος τών 

πτωχών, τό όποιον νά οίκοδομηθή διά κεφαλαίων τής Κοινότητος άνευ άλλου βάρους 

τοϋ δημοσίου. 

"Επί τοΰ 12ου δέον νά γίνχι δταν καταστή δυνατόν. 

Έπί τοΰ 13ου νά δύνανται οί Σύνδικοι νά όρίζωσι τάς τιμάς τοϋ οϊνου. Σίτου, κρι

θής, κέχρου, αραβοσίτου, μαλλιών, τυροΰ, "Ελαίου καί τών άλλων προϊόντων τής χώ

ρας κατά τόν χρόνον τής συγκομιδής προς χρήσιν τοΰ εμπορίου, ύπό τόν ορον δ̂ ιως νά 

ζητήται καί ή βγκρισις τοΰ αντιπροσώπου τοΰ Δηιμοσίου. 

Έπϊ τοΰ 14ου γίνεται δεκτός ώς έχει. 

ΈπΙ τοΰ 15ου ορίζεται δτι τό συμβούλιον δέν είνοα έν άπαρτίςι; έάν δέν παρίσταν

ται τά τρία τέταρτα τών οΛοτελούντων αύτο μελών, κατά πάσαν δέ ψηφοφορίαν έν 

μειοψηφίςι θεωρείται ώς μηδέν καί ώς μή γενομένη, εάν δέ ένεκα νί^ίμου τινός κωλύ

ματος δέν δυνηθή νά συνέλθη θεωρούνται πεπαυμέναι αί άρχαί, ών Ιληξεν ό χρόνος, 

υπέρ δέ τής Κοινότητος θέλουσιν επαγρυπνεί οί Σύνδικοι. 

Εύαρέστως επιτρέπεται ή παραχώρησις τοΰ νά μή αποσπώνται οΐ τοΰ Συμίβουλίου 

εΙς τάς γαλέρας, έάν διατελοϋσιν εΙς άλλας λειτουργίας τής δημοσίας υπηρεσίας. Ιδία 

επιτρέπεται έάν ζητηθώσιν νά διατεθώσιν είς τήν γύμνασιν τών μαθητευομένων πυρο

βολητών προς όφελος τής πόλεως, νά μή δύνανται δέ διά χρέη δημόσια ή Ιδιωτικά, 

μή περιλαμβανομένων τών επιθέσεων καΐ κλοπών, νά συλλαμβάνωνται έν τή οΙκία των 

καί νά φυλακίζωνται ώς άπολαμβάνουσι καί οί τών άλλων Κοινοτήτων τοΰ Βασιλείου. 

Έπί τοΰ 17ου νά τηρηθώσι τά οριζόμενα έγ τφ 1φ δρφ. 

Έπί τοΰ 18ου διασαφηνίζονται ώς έν τφ 16φ. 

Έπί τοΰ 19ου! επιτρέπεται ή χρήσις τών πυροβόλων δπλων εξω εΙς τήν εξοχήν 

ελευθέρως είς τούς εγγεγραμμένους έν τή Κοινότητι, δπως χρησιμοποιώσι ταΰτα εΙς 

Ιδίαν άσφάλειαν καί βλάβην τών έχθρων. 

ΈϊιΙ τοϋ 20οϋ. Προς τούς πολίτας οίτινες νά γίνωνται δεκτοί είς τόν πλειστιρια-

σ,μον τών δημοσίων φιόρων, νά μή άποκλείωνται καί οΐ ξένοι, Ιπειδή έν τφ συνογωνι-

σμφ καί ιέν τή πλειονότητι τών προσφορών περιέρχεται εΙς τό δημόσιον τό μείζον 

κέρδος. 
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Έπί τοΰ 21ου καθοκληρίαν γίνεται δεκτόν. 

'ϋπι τού -Δ'^αυ 'ίΜ των τριών ζητουμένων χαρίτων υπέρ κακούργων, ή καταδικά-

ομένων εις φυΛάκισιν, παραχωρείται μία κατ' ειος κατά τήν έορτήν του ιΐάισχά," ιό 

τοιούτον ανάγεται εις τήν όικαιοδοσίαν τής Κοινότητος, θά δίδωσι όέ περί αύτοΰ λό

γον οΐ Σύνδικοι, ώς καί περί τής λοιπής διοικήσεως. 

Έπί τοΰ 23ου διά τών ακινήτων είς ίόιώτα» άφεσιν Ισχύουσι τά τής πωλήσεως 

περιγράφεται ιδιαιτέρως. 

Έπί τοϋ 24ου παραπέμπεται είς τό περιεχόμενον τοϋ πρώτου ορού. 

Έπί τοϋ 2ίιου Ρητώς απαγορεύεται είς τούς μεταπράτας νά άποκρύπτωσι τά τρό

φιμα τά όποια εισάγονται διά τήν τροφοδότησιν τής πόλεως καί προαστείων, έάν πρό

τερον έπί τρεις συνεχείς ημέρας δέν ήθελον έκτεϋή έν δημοσίφ τόπφ προς πώλησιν 

εις κοινήν χρήσιν καί προς όφελος τών πτωχών. 

Έπί τοΰ 26ου Βελουσι παραδοβχί παρά τοΰ Έκλαμπροτάτου αντιπροσώπου έν τοίς 

περιβόλοις τής πόλεως αί ζητούμενοιι 40 οίκίαι έπί τή υποχρεώσει νά Ιπισκευασθώσι 

νά είναι δέ έκ τών έρειπωθεισών καί έπί τοϋ παρόντος ακατοίκητοι. 

Έπί τοϋ 27ου "Απαγορεύεται ρητώς ή τομή τών "Ελαιοόένδρων καί παντός άλλου 

οπωροφόρου δένδρου έν παντί καιρφ. 

"Επί τοΰ 28ου Επιτρέπεται νά φονεύωνται τά ίζώα τά συλλαμβανόμενα καθ" ήν 

στιγμήν προξενοΰσι ζημίας, καί θέλει παραχωρούνται ύπερ τών ζίίμιωθεντων, τά δέ 

κτήνη παντός είδους τά συλλαμβανόμενα καί οδηγούμενα εΙς τήν διάθεσίν τής δικα

στικής αρχής διά τάς οφειλόμενος αποζημιώσεις, κατακρατούνται τών κυρίων' τών 

ζώων, υποχρεουμένων καί διά τά κατοικίδια άκάμη είς τήν άποζημίωσιν τής βλάβης. 

Έπί τοΰ 29ου παραχωρείται τό οΐκόπεδον κενόν Οίκίας τοΰ Τούρκου Βερχιτάε, 

είκοσι βήματα μήκους καί "Εξ πλάτους προς οίκοδομήν τοΰ Σιτοβολώνος ώς άνεκτήθή 

ύπό τής Διοικητικής "Αρχής τή φροντίδι τοΰ "Εκλαμπροτάτου Προβλεπτοΰ, προσδιο

ριζόμενων κοιί τών καταλλήλων χώρων] δι' Ύγειονομείον καί Λοίμοϊκίιθαρτήριον έκ 

τών ήττον αναγκαίων είς τάς δημοσίας άνάγκας καί δαπάνη τής Κοινότητος Ιπισκεα-

ζομέ-νων. 

"Επί τοΰ 30οΰ. Επιτρέπεται είς τούς αλλοδαπούς νά κατοικώσιν «ν τχ̂  πόλϊι κοί 

τφ Προαστείφ προς μείζονα ώφέλειαν τών κατοίκων καί τοΰ εμπορίου, «σον δ' ιάφορ^ 

τήν άπόκτησιν ακινήτων θέλουσι τηρούνται τά νόμιμα. 

"Ικανοποιηθέντες τοιουτοτρόπως εις τάς αιτήσεις των, οί ρηθέντες αναφερόμενοι 

καί προικισθέντες διά τοΰ μεγαλοπρεπούς κοσμήματος τοΰ Συμβουλίου, μέΐά- πασών 

τών προνομιών δι' ών αξίζει νά σχηματισθή εύνομος Κοινότης καί διά τών ϊόσιΛν κοΙ 

τοιούτων ευεργεσιών θέλει βραβεύηται μεγάλως ή άξια καΐ εξαίρονται αί ψυχαί, ανα

ζωογονούνται τά αισθήματα ένδοξου αρχαιότητος, ών σχεδόν έξηλήφθη' ή μνήμη όφεί

λουσι εΰγνωμονοΰντες διά πάντα ταϋτα νά εχωσι άναλλοιωτον άφοσίωοιν καΐ σταθε

ράν ύπακοήν, μετά ζήλου πίστεως καί αισθήματος τιμής ώς αληθείς καΐ νομοταγείς 

υπήκοοι τής κυριαρχίας τοΰ Θρησκευτικού καί Σειβαστοϋ "Ηγεμόνας εΙς τήν 'Υπάτην 

χείρα τοϋ όποιου οφείλονται αί δημόσιοι παραχωρήσεις αί όποίαι νΰν άναιμένουσι νά 

λάβωαι τήν σεβαστήν αύτοΰ έπικύρωσιν. 

Εξεδόθη έν Μιστρά ΙΊ Μ«ίου 1694. 

14 Ιουνίου 1694. 

ΈνεχειρΙσθη είς τήν Αυτής έξοχότητα τόν Γενικόν Προβλεπτήν τών στρατευμά

των ύπό τών κάτωθι υπογεγραμμένων. 

Έκλαμπρότατε καΐ έξοχώτατε Κύριε Προβλεπτά Γενικέ τών Στρατευμάτων 

τοΰ Βασιλείου. 

Ηύδόκησεν ή μεγαλοδωρία τής "Υμετέρας ΐξοχότητος νά περικοσμήση καΐ'ίίαλ-
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λυνχι τήν κατάστασιν "Ημών τών κατοίκων τοΰ Μιστρά τοιπεινοτάτων υμών υπηκόων, 

δια τής συστάσεως τής Κοινότητος κατόπιν τής ημετέρας εύπειθεστάτης ίκετηρίου 

άναςροράς, συμμορφωθείς προς τήν ευσεβή διάθεσίν τοϋ αποθανόντος Γαληνότατου 

ΔόγηΓενικοϋ Άρχηγοϋ, οδ ή μνήμη έστω μακάρια, όστις ένόει διά τοιαύτης εντίμου 

ευεργεσίας νά εξευγένιση τόν βαθυ,όν τών μό&.λον ευπατριδών τής πόλεως, προς μείζον 

μεγαλείον τής Έρασ(ΐίας ταύτης Πολιτείας. Άλλ' επειδή μεταξύ τών προνομίων τών 

παραχωρηθέντων εΙς "Ημάς τό 16ον είναι έν μέρει καί τις επαχθής, διά τάς ύποχρέώ-

αη,ς ας επιβάλλει Διά τοΰτο προστρέχομεν είς τούς πόδας τής Υμετέρας Έξοχότητος, 

Ημείς οί Διαμαντής Λεώπουλος, Δημήτριος Καλφάκης Πέτρος Γουνάς κοί Γεωργαν-

τάς Δόξας, έπΙ ίδίφ ονόματι καί τών λοιπών κατοίκων τοΰ Μιστρά, πάντες εύπειθέ-

στατοι θεράποντες κοί υπήκοοι, παρουσιαζόμεθα είς τό "Υμέτερον Μεγαλείον, καί ίκε

τέυομεν μετά πάσης ταπεινοφροσύνης, δπως καταξίωση διά τοΰ έαυτοΰ Σεβαστοϋ Δια

τάγματος βελτιώσει τήν κατάστασιν, ΐνα μή δύναται νά χρησιμεύη πρδς τόσον αίσθη

τήν ζημίαν τής "Ημετέρας καταστάσεως, τοσοΰτον μάλλον, καθ' δ'σον δέν υπάρχει 

άλλη Κοινότης ήτις νά ύποβάλληται είς τοσαΰτα 'βάρη, διότι εκείνο τό όποιον άφορα 

τον 'Ισθμόν τής Κορίνθου, δπως δέν παρελείψαμεν εις άλλας περιστάσεις νά προσ-

τρέξοϊμεν μέ δλην τήν προθυμίαν τοΰ .πνεύματος, ούτως έν τφ μέλλοντι θέλομεν δείξει 

μείζονα ζήλον καί άκρύβειαν εξίσου, ώς είς τάς άλλας πόλεις τάς υποκείμενος εΙς τό 

Βασίλειον και τό καθήκον τών μαθητευομένων Πυροβολητών, δύναται νά γυμνάζωοται 

ώς συνιθίζεται είς τήν πόλιν τής Ρωμανίας, ώστε άπαλλαττόμενοι οί προνομιούχοι τοΰ 

Συμβουλίου, νά ύποχ^εωιθώσιν είς τούτο οί τεχνίται. Τό μεγαλείον τής "Υμετέρας έξο

χότητος άφ' οδ ήξίωσε νά έπεκτείνη τάς πράξεις τής μεγαλοψυχίας, όπως μάς εύερ-

γετήση, δύναται νά βυγκαταβή νά μάς παρηγόρηση καί νά καταστήση σπουδαιοτέρα-

τος ευεργεσίας της είσακούουσα τάς Ικεσίας μας, δέν θέλομεν δει λείψει ν' ιάπονείμω-

μεν τάς ένθερμοτέρας ευλογίας προς τό όνομα τό σεβαστόν τής "Υμετέρας έξοχότητος 

διά έπιδαιψιλευθείσας χάριτος. 

Τή 17 Ιουνίου 1694. 

Ό Έκλαμπρότατος καί έξοχώτατος Κύριος Μαρίνος Μιχιέλ Γενικός Προβλε

πτής τοΰ Στρατοΰ έν τφ βασιλείφ τοϋ Μωρέως, Ιδών τήν ύποβληθεΐσαν Άϊτησιν, δι' 

ής οί υπογεγραμμένοι κά τοικοι τής Κοινότητος τοΰ Μιστρά, Ινα άντΙ τής χάριτος, ήν 

άπένειμεν δ δέκατος "Εκτος δρος τών πορνομίων των, δ'στις τούς ύποχρεοί νά μετα

βαίνωσιν είς τόν Ίσθμόν, ήτις ύποχρέωσις δέν επιβαρύνει τάς αλλάς Κοινότητας, καί 

κατά. τά παρελθόντα ετη διετέθησαν νά τό πράξωσι, κατά δέ τό μέλλον νά πράξωσι 

ηπω: είς τάς άλλα^ πόλεις τοΰ ΒοΓηλείου, και εΙς τό άλλο, νά ώσιν ελεύθεροι ώ άβιο-

τελρΰντες τό Συμβούλιον τής υποχρεώσεως νά διατίθενται ώς μαθητευόμενοι πυροβο-

ληταΐ εις τήν ύποχρέωσιν δέ ταύτην νά ύποχρεωι&ώσιν οί τεχνίται καί οί τοΰ λαοΰ τής 

χώρας ώς γίνεται εΙς τήν πόλιν τής Ρωμανίας. 

"Η Αύτοΰ έξοχότης μετά ώριμον σκέψιν περί τοΰ δικαίου καί κατά τήν έν ταίς-

άλλΐΐ),ς'πόλεσι τοΰ Βασιλείου ισότητα, δηλοί δτι συμφωνεί καθ' ολα ώς προς τό πρώτον 

μέρος προς τήν αϊτησιν τών αναφερομένων, τό αυτό δέ αποφασίζει καί ώς προς τό 

δεύτερον, καί οδτω έκ τοΰ λαοΰ τοΰ κατοικοϋντος τήν πόλιν ταύτην τοΰ Μιστρά νά 

ύποβληθή ό απαιτούμενος αριθμός εΙς τήν έκγύμνασιν τών μαθητευομένων Πυροβο

λητών, χωρίς νά περιλσμβάνωνται εΙς αυτούς οί τοΰ Συμίβουίου, οί οποίοι ώς αΐτοΰσι 

ν' απαλλάσσονται. 'Η παρούσα δήλωσις προσαρτηθήσετοι ώς παράρτημα τών Προνο

μίων προς τήν εντελή τάξιν. 

Άρχείον τοΰ Κράτους εν "Ενετία. 

Γερουσία (Γραμματεία) Γενικός Προβλεπτής έν ΜΟΙΟΡΟ, Μαοϊνης Μιχιέλ ?5 

Μβ<?τίον 169* ?«>? 11 Ιουνίου 1695. 
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Έπί τών ανωτέρω δέ παρατηροΰμεν προσέτι οτι άφ' ου ο ρηθείς 

Σαράντης Αεώπουλος, συνταγματάρχης^ υπογράφεται Σαράντης Κο

μνηνός Αεώπουλος, κατ' έμέ, είναι άναμφισβήτητον δτι καί ή οικογέ

νεια Λεωπούλων ανήκει είς τινα κλάΒον τής οίκογενείας τών Κομνη

νών, έκ τών οποίων πολλοΧ ώς καί έκ τών άλλων αυτοκρατορικών οι

κογενειών Λασκάρεως, Δούκα, Παλαιολόγου, Φωκά, τών συνδεομέ

νων είτε συγγενειακώς είτε φιλικώς προς τούς Παλαιολόγους δέσπο

τας τής Πελοποννήσου, άπώκησαν είς Μυστράν καί πρότερον, άλλα 

μάλιστα μετά τήν άλωσιν τής πόλεως πλείστοι φυγάδες, ώς καί άλ

λαχοΰ ίστοροΰμεν, ήλθον εις Λακεδαίμονα, έν δέ Κουμουστςί καί Γορά-

νοις έγκατεστάθησαν περί τάς 700 οίκογενείας βυζαντιακάς. Το δέ 

δεύτερον έπίθετον Αεώπουλος ίσως είναι έκ τής οίκογενείας τής μη* 

τρός, δπως συνείθιζον οί βυζαντινοί νά έπονομάζωνται πατρόθεν τε 

καί μητρόθεν καί ενίοτε μάλιστα έπεκράτει το δεύτερον, ώς συνέβη είς 

τον αυτοκράτορα τής Νικαίας Θεόδωρον Αούχαν Λάσκαριν, τοΰ οποίου 

ή μήτηρ ήτο θυγάτηρ τοΰ αύτοκράτορος θεοΒώρου Λασκάρεως, έξενί-

κησε δέ το δεύτερον έπώνυμον, μεθ' ού αναφέρεται έν τή Ίστορίοι ώς 

Θεόδωρος Λάσκαρις μόνον. Οΰτω πως δέ ϊσως συνέβη καί εις τούς 

Λεωπούλου ς. 

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΣΤ' 

Ή Έπανάατααις τοΰ Όρλϋ)φ 

Η Ρωσσια άπο τοΰ 15ου αίώνος συλλαβοΰσα τήν περί κατακτήσεως 

τής Κωνσταντινουπόλεως ίδέαν, παντοιοτρόπως προσεπάθει νά προσ-

οικειωθή τους Έλληνας, άδελφικόν μέν οίχτον χατά τό φαινόμενον 

επιδεικνύουσα διά τά παθήματα όμοΒόξου λαοΰ, πράγματι δμως θέλου

σα να μεταχειρισθή αυτούς ώς Οργανα τών κατακτητικών σκοπών 

της, διότι δι' αυτών ένόμιζεν ό'τι ήδύνατο νά επισημοποίηση τάς έπί 

τοΰ θρόνου τών Παλαιολόγων γελοίας αξιώσεις τών Ρώσσων πριγκήπων 

καί τά σχέδια ταΰτα κατεδείχθησαν ίδίως έπί Πέτρου Α' τοΰ Μεγάλου. 

Τήν έποχήν δέ έκείνην μυστικοί απόστολοι διατρέχοντες τήν Ελλάδα διέ 

νεμον έπαναστατικάς ιτροκηρύξεις τοΰ όμοΒοξου αύτοκράτορος καί αν

τίτυπα τών προφητειών τοϋ 'Λγαθαγγέλου, τάς οποίας έπλασαν έν 

Ρωσσίΰΐ και έδιδασκον διά τών ψευδοπροφητειών τούτων, δτι δήθεν άπο 

μονού τοΰ ξανθοϋ γένους έ'πρεπε νά προσδοκώσι τήν άπο τοϋ Τούρκικου 
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ζυγοΰ άπολύτρωσιν, τό δέ όνομα τοΰ Μεγάλου Πέτρου προσεφωνείτο 

έν ταίς έκκλησίαις καί δημοτελώς έψάλλετο ύπό τών απλοϊκών Ελ

λήνων ή άνυπομόνως προσδοκώμενη έ'λευσις τοΰ νέου τούτου Μεσσίου 

και μέγας ύπήρξεν έν Ελλάδι ό επαναστατικός οργασμός, τότε δέ έποι

ήθη καί ήδετο καί τό εξής ·δημοτικόν άσμα: 

Ακόμη τούτη τήν άνοιξιν 

Ραγιάδες, ραγιάδες, 

Τοΰτο τό καλοκαίρι, 

καϋμένη Ρούμελη, 

"Οσο νά 'ρθή ό Μόσκοβος, 

Ραγιάδες, ραγιάδες 

νά φέρη τό σεφέρι, 

Μωρηά καί Ρούμελη. 

Έπί δέ τής Αυτοκράτειρας "Αννης (1730-1744) άνεφάνησαν 

αί αύταί διαθέσεις προς άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος, ό δέ διάσημος 

στρατηγός Μένιχ διεκήρυττεν, ό'τι όλοι οί "Ελληνες θεωροΰσι τήν 

αύτοκράτειραν ώς νόμιμον αυτών κυρίαρχον. "Οθεν επωφελούμενοι 

τοΰ ενθουσιασμού καί τών ελπίδων τών Ελλήνων, βαδίσωμεν προς 

τήν Κωνσταντινούπολιν, διότι ούΒέποτε θέλει μάς παρουσιασθή τοιαύ

τη τών πνευμάτων ευνοϊκή προδιάθεσις». 

Ή δέ αυτοκράτειρα Ελισάβετ (1741-1762), δεισιδαίμων μάλ

λον παρά πολιτική δέν διετήρησε πολλάς μετά τής Ελλάδος σχέσεις, 

μόνον προσείλκυσε μετανάστας τινάς είς τό κράτος της, έ'στειλε πάμ

πολλα δώρα είς τάς έλληνικάς εκκλησίας καί ίδίως είς τάς έν "Αθωνι 

μονάς καί διένειμε πετραχήλια εις τινας τών ιερέων. Ευθύς δμως ώς 

άνέβη έπί τοΰ θρόνου ή μεγαλεπίβουλος Αικατερίνη ή Β' ύπό σπου

δαίαν έ'ποψιν έ'λαβε τό ανωτέρω σχέδιον τοΰ Μένιχ. Όλίγον δέ πρό τής 

είς τόν θρόνον ανόδου αυτής Μακεδών τις τυχοδιώκτης, Γεώργιος 

Παπάζωλης έκ Σιατίστης, έλθών εί ςΠετρούπολιν είχε καταταχθή 

είς τό πυροβολικόν σώμα, δ'̂ ου μετ' όλίγον έλαβε τόν βαθμόν τοΰ λο-

χογοΰ. Ούτος δέ υπηρετών είς τό αυτό σώμα δπου καί ό Γρηγόριος 

Όρλώφ, συνέδεσε σχέσεις μετ' α,ύτοΰ. "Οταν δέ ή δολοφονία τοΰ Πέ

τρου Γ'. έπέτυχεν^ ή Αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β' ευγνωμονούσα είς 

τόν πρωτουργόν τοΰ εαυτής συζύγου Πέτρου, δηλαδή τόν Γρηγόριον 

Όρλώφ, διώρισεν αυτόν διοικητήν τοΰ πυροβολικοΰ. Εθεωρείτο δέ αυ

τός ήδη ε'νεκα τής ύπερβαλλούσης ώραιότητός του καί τών μετά τής 

Αικατερίνης ερωτικών αύτοΰ σχέσεων, τό δεύτερον τής αυτοκράτειρας 
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πρόσωπον. Ό Παπάζωλης λοιπόν επωφελούμενος τών προς τόν παν-

σχυρον Όρλώφ φιλικών έκ τής προτέρας συνυπηρεσίας σχέσεων, έκα

με λόγον προς αυτόν περί επαναστάσεως τής Ελλάδος. Ό δέ Όρλώφ 

ένθαρρυνόμενος έκ τής έ̂ ι̂τυχίας τής πρώτης συνωμοσίας προθύμως 

ήκουσε τή^ πρότασιν τοΰ Παπάζωλη υποσχομένην εις τήν Αίκατερίνην 

τόν θρόνον τοΰ Βυζαντίου καί έχορήγησεν είς αυτόν, ύπό τό πρόσχημα 

κατεπειγουσών υποθέσεων, τριετή απουσίας άδειαν, ϊνα κατά τό διά

στημα τοΰτο περιελθών τήν Ελλάδα ύποβάλη αυτή τάς αναγκαίας 

πληροφορίας, διά τών οποίων ήλπιζεν δ'τι ήθελε καταδείξει είς τήν 

Αίκατερίναν τό πιθανόν καί εύκολον τής ελληνικής Επαναστάσεως. 

Ό Παπάζωλης λοιπόν μετά περιπετειώδες ταξείδιον έ'φθασεν εις 

ϊεργέστην, δπου εύρε πολλούς "Ελληνας εξέχοντας έν τώ έμπορίω, 

προς ους άνεκοίνωσε τόν περί απελευθερώσεως τής Ελλάδος σκοπόν 

τής αποστολής του, δ'στις έ'τυχεν ένθουσιωδεστάτης υποδοχής. Τινές 

έκ τούτων τών Ελλήνων μετέβησαν αμέσως εις "Ππειρον φέροντες 

καί διά τάς εκκλησίας δώρα μετά τής εικόνος τής αυτοκράτειρας, μετ' 

όλίγον δέ μεταβάς καί ό ίδιος Παπάζωλης ενεθάρρυνε διά πολλών υπο

σχέσεων τούς μνησθέντας καί έπί τώ αύτφ σκοπώ έ'πεμψε δύο απο

στόλους είς Πελοπόννησον. Πάντες δέ κληρικοί άρματωλοί, πρού

χοντες καί λοιποί λαϊκοί μετ' απερίγραπτου ένθουσιασμοΰ ήκουσαν 

τάς προτάσεις έκείνας καί ύπεσχέθησαν τήν άπό κοινοΰ σύμπραξιν προς 

έπανάστασιν πάσης τής Ελλάδος. Ό δέ Παπάζωλης βλέπων τόν κο-

ρυφουμενον ένθουσιασμόν ύπέβαλεν υπόμνημα προς τόν κόμητα Γρηγ. 

Όρλώφ, έν τώ όποίφ λεπτομερώς άφηγείτο περί τών ενεργειών του 

καί περί τοΰ απροσδόκητου αποτελέσματος αυτών. Μετ' όλίγον δέ λα

βών ένθαρρυντικήν άπάντησιν έκ Πετρουπόλεως άνεχώρησε διά τήν 

Πελοπόννησον περί τά τέλη τοϋ 1766 καί άπεβιβάσθη εις Οίτυλον 

προς συνέντευξιν μετά τών τότε ίσχυόντο^ν παρά τοίς Μανιάταις αδελ

φών Μαυρομιχάλη, Στεφάνου, Πιέρου καί Ιωάννου. Ούτοι δέ είλικρι

νώς έξέθηκαν είς τόν Παπάζωλην τήν αληθή κατάστασιν τοΰ τόπου^ 

τον πραγματικόν αριθμόν τών δυναμένων νά φέρωσιν δπλα καί τό σπου-

οαιοτερον τάς έξασθενιζούσας τήν Μάνην προσωπικάς διαιρέσεις. «Οί 

Μανιάται, τφ έ'λεγον, δέν άρκοΰσι προς καταπολέμησιν τών Τούρκων,. 

αί δέ έπικρατοϋσαι φατριαστικαί διχοστασίαι παρεμποδίζουσι πάσαν 

συνενόησιν προς τον σκοπόν τοΰτον, ενόσω κοινός κίνδυνος δέν απειλεί 

αυτούς. "Οθεν οί Ρώσσοι όφείλουσιν ουχί απλώς νά έπαναστατήσωσι 

τήν Ελλάδα, άλλα νά τήν κατακτήσωσιν». Ό δέ Παπάζωλης μή 

έ'χων ούδεμίαν έπιστολήν ή τίτλον δυνάμενον νά καταπείση τούς Μα-
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νιάτας περί τής ειλικρίνειας τών λεγομένων του, οίτινες διά τής πεί

ρας πολλών προηγουμένων επαναστάσεων είχον διδαχθή, έθεσαν ώς 

ορον άπαράβατον νά έπαναστατήσωσι μόνον, δταν ίδο̂ σιν έν Πελοπον

νήσφ πραγματικήν τών Ρώσσων έπικουρίαν. Ή άπάντησις δέ αυτή 

απεφασίσθη έν γενική συνελεύσει τών οπλαρχηγών καί προεστώτων 

τής Μάνης, τών οποίων προί'σταντο οί αδελφοί Μαυρομιχάλαι. 

- Ή άπάντησις δέ αύτη ή έ'μφρων τών Μανιατών δέν εξυπηρετεί 

τού^ σχοπούς τοΰ Παπάζωλη, δστις άφ' ενός μέν έκολακεύετο οτι διά 

τής πομπώδους παραστάσεως εύκολου επιτυχίας ήθελε παρασύρει 

τήν Αίκατερίναν προς άπελευθέρωσιν τής πατρίδος του, άφ' ετέρου δέ 

δτι ήθελεν εξεγείρει δι' απατηλών υποσχέσεων τούς "Ελληνας είς έπα

νάστασιν. 'Επειδή δέ είδεν έν Μάνη παντελή άποτυχίαν τών σχεδίων 

του εστράφη, προς τόν έν Καλάμαις προύχοντα Παναγιώτην Μπενά-

κην,.μετά τοΰ οποίου έσχετίσθη πολλάκις εκεί μεταβάς καθ' δν χρόνον 

διέτριβεν έν Μάνη. Ό Μπενάκης δέ εγγονός έκ τοΰ περιβόητου Λιμπε-

ράκη Γερακάρη είχεν άποκατασταθή έν Καλάμαις καί κατορθώσας διά 

τής νοημοσύνης του νά απόκτηση μεγάλα κτήματα, προσείλκυσε δια 

μεν τής.εύπροσηγορίας του τήν άγάπην τών Χριστιανών, διά δέ τής γεν

ναιοδωρίας του τήν εύνοιαν τών κατά καιρούς πασάδων καί άλλων έν 

Πελοποννήσφ Τούρκων υπαλλήλων. Ή εύνοια δέ αυτή ήτο διά πάν> 

τας τούς "Ελληνας ασφαλής προστασία, διότι διαβιβάζων είς τόν 

πασάν τά παράπονα αυτών, έπεκαλείτο τήν ταχείαν θεραπείαν, πολ

λάκις δέ τή ενεργεία εκείνου "Ελληνες κατηγορούμενοι άπελύοντο 

και ένοχοι ΙΤοΰρκοι έτιμωροΰντο. Τοιαύτην δέ έπιρροήν έχαιρε παρά 

τοίς Μανιάταις, ώστε έπιστεύετο δτι δι' ενός μόνου λόγου του ήδύνατο 

νά τούς έξεγείρη είς έπανάστασιν ή νά κατευνάση αυτούς παρεκτρε-

πομένους. Οί δέ Τοΰρκοι άμερίμνως επιδιδόμενοι είς κτηνώδεις ήδονάς 

καί φοβούμενοι πάν τό δυνάμενον νά διατάραξη τόν φιλήδονον βίον των 

έχολούχευον τόν Μπενάκην,- πιστεύοντες δτι ή έπικρατοΰσα ησυχία 

ώφείλετο είς αυτόν. 

-'Αφ' έτερου δμως ό Μπενάκης άνελθών άπαξ είς τήν ύψη

λήν ταύτην περιωπήν ήρέσκετο νά άναπολή τοΰ παπου του 

Γερακάρη τό ήγεμονικόν αξίωμα καί επομένως νά πιστεύη δ'τι ελευθέ

ρων τήν Πελοπόννησον ευκόλως ήδύνατο νά καταστή ό αληθής τής 

χώρας κυρίαρχος διά τής προστασίας τής αύτοκρατείρας Αικατερίνης. 

Διά ταΰτα οί λόγοι τοΰ Παπάζωλη ευρον εύπρόσδεκτον ήχώ είς τήν 

έξ άκρατου φιλοδοξίας έμπλεων ψυχήν τοΰ Μπενάκη. Είς τήν οίκίαν 

Βέ τούτου συνερχόμενοι προύχοντες καί κληρικοί καί επίσημοι τής Π ε-
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λοποννήσου έμυούντο είς τά σχέδια τοΰ Παπάζωλη, είς τούς όποιους 

ούτος εξέθετε τόν σκοπόν τής αποστολής του καί τούς έξώρκιζε προς 

ένζηλον ένέργειαν. Ούτως αλλήλους άπατώ^τες ό μέν Παπάζωλης 

έδωκε τάς μάλλον παραδόξους υποσχέσεις έκ μέρους τής κυριάρχου 

του, ό δέ Μπενάκης ίνα επίσπευση τάς παρασκευάς τών Ρώσσων πα

ρέσχεν όμοίως παραβόλους ελπίδας τής συμπράξεως καί δυνάμεως τών 

Ελλήνων. Ό Μπενάκης λοιπόν έκάλεσεν είς συνέλευσιν τούς προκρί

τους τής Επαρχίας του καί μεταξύ τούτων καί τινας Μανιάτας συγ

γενείς του, συνετάχθη δέ συμφωνητικόν καί υπεγράφη ύπό τών παρόν

των, έπλαστογραφήθησαν δέ έν αύτφ καί τά ονόματα τών απόντων 

αρχηγών, διά τούτου Βέ άνελάμβανον τήν ύποχρέωσιν νά στρατολογή;: 

σωσιν εκατόν χιλιάδας ανδρών, άμα ώς ή ρωσσική ναυτική μοίρα ήθε

λεν άναφανή είς τά παράλια των μετ' αρκετής ποσότητος δπλων καί 

αναλόγου στρατιωτικού σώματος. 

Μεταξύ δέ εκείνων ο'ίτινες είχον μείνει τελείως σύμφωνοι μετά 

τοΰ Παπάζωλη προς έπανάστασιν ήσαν και ό Μητροπολίτης Λακεδαι

μόνιας Λαμπαδάρης καί οί προεστώτες τοΰ Μυστρά Ιωάννης Μέλι-

τάκης, 'Ιωάν. Καφεντζής καί ό Γιαννάκης Κρεββατάς. "Ετι δέ και ό 

έν Καλαβρύτοις Π. Ζαΐμης. 

Σημ. Περί τοΰ ρηθέντος δέ Μητροπολίτου 'Ανανίου Λαμπαδάρη, ό Αμβρόσιος 

Φραντίζής γράφει έν τή ίστορίςι του τά έξης: «"Ο περί ού λόγος Μητροπολίτης Λακε

δαιμόνιας Άνανίας Λαμπαδάρης, διά τήν παιδείαν, ίιά τάς ύψηλάς γνώσεις, τό στα

θερόν καί άκλόνητον τοΰ άρχιερατικοϋ χαροκτήρός του, διά τό φιλάγαθον καί φιλάν

θρωπον τής ζωής του καί διά τά λοιπά πλήρη χαρίτων προτερήματα του είς μέν τούς 

ομοεθνείς καί ομοθρήσκους έπροξένει σέβας άπαραδειγμάτιστον, εις δέ τούς "Οθωμα

νούς τράμον καί έκπληξιν. Δι' ο καΐ ώς τοιοΰτον τόν αποκατέστησαν διά τάς πολιτικάς 

υποθέσεις τής Πελοποννήσου Μωραγιάννην, ίδηλαΐδή πρόεδρον έπίτροπον τών προεστώ

των τών επ;αρχιών διά νά όδηγώνται άπό τά φώτα καί τάς γνώσεις του, μέ τάς οποίας 

έπεσύναπτεν ούχ ήττον καί τάς γνώσεις τών τότε υπαρχόντων προϊσταμένων Γιαννάκη 

Κρεβιβατά, Π . Ζαίμη καί Μπενάκη, ώστε ομοθυμαδόν οί τέσσαρες ούτοι σύμφωνοι 

καθ' ολα δντες, ύπερησπίζοντο καί τά κινήματα τών αποστατών ή κλεφτών μέ τήν 

πλέον μεγαλυτέραν μυστικότητα, χωρίς οΰτε νά γνωρίξωσιν οί Τούρκοι τούς σκοπούς 

των. Οί δέ κατά τάς έποχάς έκείνας διοριζόμενοι παρά τής Πύλης πασάδες τής Πε

λοποννήσου δέν επραττον τό παραμικρόν άνευ τής συναινέσεως καί τής γνώμης τοϋ 

Μητροπολίτου Λακεδαιμόνιας Άνονίου». 

Έπί τοΰ διαδόχου δέ τοΰ 'Ανανίου Λαμπαδάρη, τοΰ Παρθενίου 

(1768) έτυπώθη μυστικώς έν τφ τυπογραφείφ Μοσχοπόλεως ύπό 

τοΰ Παπάζωλη ή άλλου τινός τών έν Μακεδονία Ρώσσων αποστόλων 

σύγγραμμα έπιγραφόμε̂ Όν «Αλήθεια κριτής είς τάς μεγάλας διαφοράς 

τών τεσσάρων χριστιανικών λατρειών τών Γραικών, Παπιστών, 
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Καλβινιστών καί Λουθηρανών», συνταχθέν δήθεν ύπό τίνος πρώην Ίη-

σουίτου πατρός Βεντσόνη, τοΰ ύστερον είς τήν άνατολικήν έκκλησίαν 

έπιστρέψαντος. 

Είς τό έν λόγω δέ ήθικοθρησκευτικόν βιβλίον μή φέρον ούτε χρόνον 

ούτε το πον εκτυπώσεως εγκωμιάζονται οί προκριτώτεροι τών έν Πε

λοποννήσφ Αρχιερέων καί προυχόντων, μεθ' ων ό Παπάζωλης είχε τε

λείως συνενοηθή προς έπανάστασιν. 'Εν αύτώ λοιπόν γράφει περί τών 

έξης Σπαρτιατών ώς έ'πεται: 

«"Ο θεοπρόβλητος μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας επώνυμος τής παρθενίας Παρ

θένιος, Σπαρτιάτης Λυκούργος τής ιδίας του Εκκλησίας, δστις ώς άξιος Άρχιερεύς 

διεμέρισε τήν ζωήν του εϊς τε τήν θεραπείαν τοϋ Θεοϋ κοί εΙς τήν κηδεμονίαν καί 

φροντίδα τών λογικών του προβάτων» . 

«Άπό δέ τούς προεστώτας τής Πελοποννήσου ή κορωνίς τών άλλων καί ή κρη-

πίς είναι ό γενναίος τήν ψυχήν Ιωάννης ό Μελιτάκης ό Σπαρτιάτης, οχι μυθώ/δες 

μαντείον τής Μιλήτου, άλλ' αυτόχρημα Σόλων τής τεθλίίμμένης Πελοποννήσου, αληθι

νός καΐ δίκαιος δικαστής τών πολιτικών πράξεων, διά μέσου τοϋ δποίου ακόμη εις τήν 

ζο3ήν τό πυρπολημένον βασίλειον τοΰ Μωρέως διά ένδοξα έργα ένδς τοιούτου υποκει

μένου είναι τόσον θουμάίΛα καί μεγάλο, δπου μέ σέβας παρακινοϋσι νά εΙπώ, ίσως 

τολμήσει καί ποτέ τό χέρι νά άπλώση εκείνα .τοΰ ηθέλησε τώρα νά σημείωση». 

«"Ο Κύριος Λεονάρδος Καφετζής, Σπαρτιάτης λίαν δυνατός κοί γενναίος είς τό 

νά άνθίσταται εΙς τάς σφοδράς προσβολάς τών πλέον Ιερόσυλων πολεμίων τής ίδιος 

πατρίδος και νάρδος εΰ'οσμος τών Ιερών γραφών, διά τήν τών ηθών κοσιμιότητα, περί 

ου αληθεύει τό λεγόμενον: τί πνέει ό λέων;—ρώμην. "Εστιν άρα οσμή καί ροηιη, ού 

Λεονάρδος». 

Ό επαναστατικός δέ ούτος οργασμός καί αναβρασμός δέν ήτο δυ

νατόν νά διαφυγή τήν προσοχήν τών Τούρκων και πρίν γίνη τι σπου

Βοίον ήρχισαν νά πίπτωσι θύματα, έν οίς υπέστη τραγικόν θάνατον 

καί ό μνημονευθείς μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας Άνανίας Λαμπα

δάρης. Έξηκολούθησαν δέ οί διωγμοί μέχρι τοΰ 1770, δτε τή 28η Φε

βρουαρίου 1770 ό ρωσσικός στόλος ήγκυροβόλησεν έν τφ λιμένι Οίτυ

λου ύπό τόν Θεόδωρον Όρλώφ, δν αυθημερόν επεσκέφθησαν ό Ιωάννης 

Μ,αυρομιχάλης καί ό επίσης ισχύων αδελφός του Στέφανος, ίνα συνδι-

αλεχθώσι προς αυτόν. Οστις όμως άποτόμως τούς διέταξε νά έξοπλι-

σωσιν άμέσως'τούς ανθρώπους των καί είδοποιοΰντες έν τάχει καί τούς 

λοιπούς οπλαρχηγούς παρουσιασθώσιν ενώπιον του. 

Δυσαρεστηθέντες δέ οί Μανιάται έκ τής τοιαύτης αύτοΰ συμπερι

φοράς άπεποιήθησαν πάσαν μετά τοΰ Όρλώφ σύμπραξιν και άπήτησαν 

συνθήκας έξασφαλιζούσας τήν αύτονομίαν των, πρό πάντων δέ αύτό-

γραφον έπιστολήν τής αύτοκρατείρας Αικατερίνης. Ό δέ 'Ορλώφ έπι 

τούτοις παρουσίασεν εις αυτούς τό ύπό τοΰ Παπάζωλη διαβιβασθεν είς 

Πετρούπολιν συμφωνητικόν, φέρον τάς ύπογραφάς τών επισημότερων 
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έκ τών οπλαρχηγών. Επειδή δε τοΰτο προσεβλήθη ώς πλαστον, μετά 

τινας λογομαχίας συνετάχθη έ'τερον, δι' ου πολλά άμφοτέρωθεν συνω-

μολογοΰντο. Μετά Βέ τοΰτο οί Λάκωνες συνομολογοΰντες ειλικρινή 

σύμπραξιν προέτρεψαν τόν Όρλώφ νά προσβάλη αμέσως διά ξηράς και 

θαλάσσης τό φρούριον τής Κορώνης στερούμενον, ώς έ'λεγον, καί τής 

απαιτουμένης προς άντίστασιν δυνάμεως καί πολεμεφοοίων και ζο)0-

τροφιών. Ό δέ 'Ορλώφ κατά προτροπήν τοΰ έν Καλάμαις Παναγιώ

του Μπενάκη διήρεσεν είς δύο σώματα τούς έν Οίτύλφ συγκεντρωθεν-

τας Λάκωνας, έξ ών τό μ.έν νά άποσταλή προς τήν Σπάρτην ένουμενον 

καθ' όδόν καί μετ' άλλων Λακώνων, τό δέ έ'τερον νά διατρέχη τήν άνα

τολικήν παραλίαν, ένισχυόμενον καί ύπό άλλων επαναστατών. Όνο

μάσας δέ άνατολικήν καί δυτικήν τής Σπάρτης λεγεώνας ύπεχρέωσε 

νά όρκισθώσι πίστιν προς τήν αύτοκράτειραν τών Ρώσσων. Ά φ ' ου 

δέ αί σπαρτιατικαί Λεγεώνες άνεχώρησαν προς διαφόρους διευθύνσεις, 

ό Όρλώφ μετέβη προς πολιορκίαν τοΰ φρουρίου τής Κορώνης, αί δέ 

σπαρτιατικαί Λεγεώνες κατά τόν χρόνον τής πολιορκίας έκυρίευσαν 

αρκετά παράλια χωρία καί ή μέν δυτική έκ 200 Ελλήνων χωρικών 

καί 12 Ρώσσων συγκειμένη καί διοικούμενη ύφ' ενός τοΰ ρωσσικοΰ 

πεζικοΰ διήλθε τάς Καλάμας ό'που ό Μπενάκης Π . προσεποιήθη δτι 

υποχωρεί είς τήν βίαν καί ώρκίσθη πίστιν προς τήν αύτοκράτειραν 

καί παρέμεινε προς φρούρησιν τής πόλεως. Ή δέ Λεγεών διασπαρεί-

σα είς τήν πεδιάδα ήρχισε νά διαρπάζη έν πρώτοις μεν τά τουρκικά 

χωρία, ύστερον Ομως καΧ τά ελληνικά καί νά σφάζη τούς αίχμαλω-

τιζομένους, οί Βέ έν Κυπαρισσία Τοΰρκοι περίφοβοι μαθόντες τά γινόμενα 

παρεδόθησαν είς αυτήν, έπί τφ δρφ νά μεταφερθώσιν είς τάς παρα-

κειμένας νήσους. 

Ή δέ ανατολική Λεγεών αποτελούμενη έξ ίσης περίπου δυνά

μεως καί διοικούμενη ύπό τοΰ Μυκωνίου Αντωνίου Ψαρροΰ ή 

κατ' άλλην σύγχρονον πηγήν ύπό τοΰ έκ Τήνου υπολοχαγού 

Ανδρομάχη έπροχώρησε προς τάς κλεισωρείας τής Μάνης καί διά 

τής προσελεύσεως πολλών επαναστατών ένισχυθείσα ώδευσεν είς 

Σπάρτην. Άξιόλογον δέ τουρκικόν σώμα ένεδρεΰον προς άπόκρουσιν 

τών επερχομένων άμα διακρίναντες τάς ρωσσικάς στολάς, άς εφερο'ν 

οί πλείονες τής λεγεώνος άνδρες, ρίπτοντες προς εύχερεστέραν φυγήν 

τά δπλα, τά ξίφη, καί αυτά τά υποδήματα καί φωνάζοντες «δέν είναι 

Ρωμαίοι, είναι Μόσκοβοι», έ'φευγον. Αμέσως δέ είσελθόντες είς Σπάρτην 

(Μυστράν) έκλείσθησαν έν τφ φρουρίφ,έ'νθα είχον καταφύγει τά γυναικό

παιδα, ό Βέης, ό Καδής καί πάντες οί άλλοι Οθωμανοί κενώσαντες 
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την πολιν. Τόν φόβον δέ αυτόν είχεν επαυξήσει καίφήμη έντέχνως δια-

Βοθείσα, δ'τι δλα τά φρούρια τών παραλίων κατελήφθησαν ύπό τών 

Ρώσσων καί δ'τι άπειρα στρατεύματα διέτρεχον τά ό'ρη. Ό Ψαρός, 

έχων έμπροσθοφυλακήν 'τούς Ρώσσους και τούς φέροντας τάς ρωσσι

κάς στολάς "Ελληνας είσήλθεν αμέσως είς Μυστράν, 5 Μαρτίου 

1770, οί δέ Τοΰρκοι ού μόνον δέν έκανονιοβόλησαν αυτούς, άλλα καί 

στειλαντες πρεσβείαν έζητησαν συνθηκολόγησιν. Έ ν φ δέ έπί τή πί

στει τής συνθήκης έξήρχοντο ήσύχίος τοΰ φρουρίου καί μεταφέροντες 

τά δπλα των είς τό Έπισκοπικόν, έλάμβανον τήν άδειαν προς παρα

λαβήν τών οικογενειών των διά τήν συμφωνηθείσαν άναχώρησιν, στί

φη Μανιατών έξορμώσιν έκ τών ορέων καί τρέχουσι τρός λεηλασίαν 

τής Σπάρτης. Αμέσως δέ άναβαίνουσιν είς τόν βράχον ένθα ήγείρετο 

τό φρούριον καί άρχίζουσι νά διαρπάζουσι καί νά σφάζωσι τούς Τούρ

κους άνευ διακρίσεως φύλου καί ήλιχίας. Οί δυστυχείς Τοΰρκοι έντρο

μοι καταβαίνουσιν έκ τών φρουρίων καί ατάκτως συνωθούμενοι κατα-

φεύγουσιν είς τό έπισκοπικόν, καταοιωκόμενοι δμως ύπό τών Μανια

τών καί μή θεωροΰντες αυτό ασφαλές άσυλον, έμβαίνουσιν είς τον ίε

ρόν ναόν καί έν ονόματι τοΰ Θεοΰ έπικαλοΰνται τό έλεος τών Χριστια

νών. Αμέσως δέ ό Αρχιεπίσκοπος καί όλος ό κατώτερος κλήρος ένδε-

δυμένοι τάς ίεράς στολάς καί τόν σταυρόν άνά χείρας κρατοΰντες πε

ρικυκλοΰσι τόν ναόν καί έξορκίζουσι τούς διώκτας έν ονόματι τής πί

στεως νά μή βεβηλώσωσι τόν ναόν τοΰ Υψίστου. Ή πομπωόης εκείνη 

έπίκλησις έμάλαξε τά στήθη τά έξηγριωμένα τών Μανιατών, οίτινες 

διασκορπισθέντες άνά τήν πόλιν ήρπαζον αδιακρίτως πάσαν ο'ικιαν 

καί έφόνευον πάντα άνθιστάμενον. Ούτω δέ λαφυραγωγήσαντε^ κ-/· 

καταφθείραντες τον Μυστράν έπανέστρεψαν ορομαίοι είς τά όρη των 

συναποκομίζοντες τήν λείαν των, 400 δέ όθωμ.ανοί έπεσαν θύματα 

τών επιδρομέων, οϊτινες λυσσαλέοι έκτος τών άλλων κακουργιών 

έτέρποντο έκσφενδονίζοντες τά βρέφη άπό τής κορυφτις τών μιναρέ

δων έπί τοΰ λιθόστρωτου. 

Μετά τήν φυγήν τών Μανιατών ό Ψαρός αύτοχειροτονηθείς δι

οικητής τής Σπάρτης καί τών περιχώρων συνεκάλεσεν έν τφ έπισκο-

-ικώ είς συνέλευσιν τόν τε άρχιεπίσκοπον καί τούς δημογέροντας 

προς σχηματισμών έπιτοπίου κυβερνήσεως, ήτις αμέσως έκλεχθείσα 

κατέλαβε τάς δημσίους προσόΒους καΧ έσχημάτισε τακτικήν πολι-

τοφυλακήν έκ 3,000 Λακώνων καί άλλων προσδραμόντί,ον Ελλή

νων. Οί διαφυγόντες δέ τήν σφαγήν Τοΰρκοι άκούσαντες δ'τι καθ' δ'λην 

τήν Πελοπόννησον έξηγέρθη έπανάστασις, δέν ηθέλησαν νά μετ «να-
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στευσωσι κατά τάς συνθήκας καί λαβόντες τήν άδειαν έκλείσθησαν 

έν τφ έπισκοπικφ ύπό τήν φρούρησιν 12 Ρώσσων καί τίνων πολιτοφυ-

λάκων. Ή κατά τής Σπάρτης δέ εκστρατεία τών Ρώσσων καθ' δλην 

τήν Ελλάδα φημισθείσα, διεπέρασεν ώς ηλεκτρικός σπινθήρ τό σώμα 

τοΰ τουρκοκρατούμενου γένους καί πυρετώδης άφ' ετέρου ενθουσιασμός 

κατέκλυσε τάς καρδίας απάντων καί λευκότριχες αρχιερείς άρματω

λοί καί προεστοί πρό μικροΰ τά πάντα σταθμίζοντες έν μέτρφ, πεπει

ραμένης συνέσεως, παρεσύρθησαν ήδη ύπό τοΰ κύματος τής Επανα

στάσεως, ή φήμη δέ ύπερέβαλε τάς νίκας καί τάς δυνάμεις τών 

Ρώσσων καί φαντασία έξαφθείσα έξ επαναστατικής μέθης μετέβαλε 

τά πλοία είς στόλον γιγαντιαίον καί τά ευάριθμα αυτών πληρώματα 

είς μυριάδας έμπειροπολέμ.ων μαχητών καί ούτω άνεπέτασε την ση

μαίαν τής Επαναστάσεως άπασα σχεδόν ή Πελοπόννησος καί ή Στε

ρεά Έλλας. Έ ν Κρήτη δέ ό Δασκαλογιάννης έκήρυξε τήν άνάστασιν 

τοΰ Γένους καί πολλά πλοία τών νήσων τοΰ Αίγαίου πελάγους ύπο 

ρωσσικήν σημαίαν διέτρεχον τήν θάλασσαν. 

Έ ν τούτοις ό Θεόδωρος Όρλώφ ασχολούμενος εις τήν πολιορκί"-

αν τής Κορώνης καί μή δυνάμενος νά κυρίευση αυτήν ένεκα ανεπαρ

κείας τών μέσων καί απελπισθείς περί τής αλώσεως ήρχισ-ε μετά 

τών περί αυτόν Ρώσσων νά αίτιώνται τούς "Ελληνας ώς δήθεν μή 

έκπληρώσαντας τάς περί σπουδαίων βοηθειών υποσχέσεις των. Άλ

λα καί οί "Ελληνες πικρώς κατηγορούν τούς Ρώσσους ώς μή παρέ

χοντας τά ύποσχεθέντα μέσα. Ό δέ Μαυρομιχάλης, τόν όποιον ίδίως 

έμέμφετο ό Όρλώφ ώς παρακινήσαντα αυτόν είς τήν άτυχη έκείνην 

πολιορκίαν, ήλεγξε πικρώς τούς Ρώσσους ώς βραδύναντας είς τήν 

έκτέλεσιν τής συμβουλής λέγων αύτοίς μετά πίκρας είρωνείας: 

«Έν φ τόσον ευκόλως καταστρέφετε τάς οίκίας τών Ελλήνων, 

αγνοείτε τήν τέχνην τής καταστροφής ενός φρουρίου. Μάς κατηφα-

νίσατε καί τούς εχθρούς μας άφίνετε νά ζώσιν!» Επειδή δέ ό Όρλώφ 

ηθέλησε νά απάντηση μετά υβριστικής αλαζονείας προς τόν άποστά-

την τοΰτον, ό Μαυρομιχάλης υπερηφάνως τφ απήντησε: «καί άν εί

χες ύπό τάς διαταγάς σου δλους τούς στρατιώτας τής αυτοκρατορίας 

Σου, Βοΰλος πάντοτε θά είσαι, έν φ έγώ είμαι αρχηγός ελευθέρου λα

οΰ. Έ ά ν δέ ή τύχη ιμέ καταστήση τόν έσχατον τών ανθρώπων, πάλιν 

ή κεφαλή μου θά άξίζη περισσότερον άπό τήν ίδικήν σου». Αμέσως αμ

φότεροι έθηκαν τάς χείρας έπί τών δπλων των, άλλ' ό μέν έσταμάτη-

σεν έκ καταφρονήσεως, ό δέ έκ φόβου. 

Έ ν τφ μεταξύ κατέπλευσεν έν Κορώνη δευτέρα μοίρα ρωσσικοΰ 
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στόλου ύπο τον Άλέξιον Όρλώφ, κατά διαταγήν τοΰ όποιου ό Ψαρός 

έστρατευσε κατά τής Τριπόλεως. Άλλ' ή πολιορκία εκείνη άπέτυχεν 

οίκτρώς καί οί περί τόν Ψαρόν έτράπησαν είς φυγήν, οί δέ Τοΰρκοι 

έσφαξαν τρείς χιλ. "Ελληνας τής πόλεως καί προς τοίς άλλοις τόν 

έπίσκοπον καί πέντε άλλους κληρικούς. 

Σημ. Αυτόπτης δέ Τρι,πολίτης, ό Άλτ. Πετρίδης, ούτω αφηγείται τά τότε συμ-

6άΝτ:α: «'Ηλθε τό άπηνέστατον καί παμμιαρώτατον ρωσσικόν στράτευμα εις τήν Π ε 

λοπόννησον, είς τό μέρος τοΰ Νεοκάστρου καί τής Μεθώνης. ΕΙς δέ τόν Μυστράν επή

γαν Μαρτίου 5 καί αυτόν κατεκυρίευσαν μετά τών Μανιατών καί τούς εκεί οίχοΰντας 

Τούρκους άπαντος, σύν γυναιξί καί τέ·/«νοίς ξίιφει •κατέσφαξαν. Μαρτίου 29, τή άγίΐϊ καΐ 

μεγάλη Αευτέρςι, ώσεί ώρςι 8η, πολύ πλήθος Μανιατών καί άλλων Μωραϊτών, φέρον

τες είς σημείον βασιλικοϋ στρατεύματος καί τεσσαράκοντα Ρούσσους, ήλθον είς τήν 

Τριπολιτσάν, τήν τοΰ ήγεμόνος καθέδραν κοί ήμετέραν πατρίδα, είς τό μέρος τό όνο

μαζόμενον "Αγιος Βασίλειος. 01 δέ είχεί ευρισκόμενοι Τοΰρκοι, ξένοι καί εντόπιοι, 

λαμβάνοντες ειδησιν, έξήλθον μετά πολλών αρμάτων εις πρϋπάντησίν των κοί διά

στασης ώσεί ώρςι μι^, οΐ μέν νικηθέντες άίτήλθον εΙς τά όπίσω, οί δέ νικήσαντες καί 

θυμοΰ έμπλησθέντες, πολλούς ή μάλλον είπείν πάντας άνείλον τούς εκεί χριστιανούς 

μαχοίρςι. Ά π ό τούς όποιους Ιδού φανερώνω καί τούς συγγενείς μου, πρώτον τόν πα

τέρα μου καί τόν άδελφόν του κοί θείον μου Οικονόμον, τόν άδελφόν μου Κωναταν-

τίνον, τούς θείους μου Πορασκευάν Ρογάρην καί τόν υΙόν αύτοϋ Σπυρίδωνα, τόν 

Γεώργιον Καρανικόλαν κοί επίλοιπους. Τόση άδικος σφαγή έγένετο είς αυτήν τήν 

δύστηνον χώραν, ώστε οπού αί οίκίαι κοί οί δρόμοι έγέμισαν αίμα κοί εί μή άπό 

θείαν ανδρών προς Κύριον έντεύξεως τήν έπιοΰσαν δέν έπρόφθανεν ό τφ οντι εί)-

σπλογχνικώτατος Όσμάν-μπεης μήτε κάν δνομα χριστιανοΰ είς τήν πόλιν έσώζετο. 

Πολλάκις λοιπόν ή Πελοπόννησος αΙχμαλωσίας έδοκίμασε, πλην αύτη ή προξενηθεϊ-

σα συμφορά ένεκα τών βαρβάρων Ρούσσων μήτε ήκούσιβη μήτε ό Κύριος νά δώση είς 

άλλους χριστιανούς. Έκκλησίοι, μοναστήρια καί σχολείο κατεκαύθησαν καί ήφα

νίσθησαν, άπειρα πλήθη άθλιων χριστιανών, Ιερωμένων τε καί λαϊκών, μοναχών τε 

καί μοναζουσών, ανδρών καί γυναικών, νέων τε καΐ γερόντων, παρθένων τε κοί ά-

πειροκάκων βρεφών, δοριάλωτοι καί αιχμάλωτοι γενόμενοι καί εις τά πέρατα τής 

οικουμένης διασπαρέντες άγεληδόν ώς άλογα ζφα ά'πεμπωλοϋντο, πολύ χειρότερο 

άπό τούς άλλοτε έπί Τίτου καί Οϋεσποσιανοϋ έξονδραπαΐδκίθέντας "Εβραίους.» 

Ό δέ έν Τριπολιτσόί στρατοπ&δεύων Αλβανός Χατζή Όσμάν έπί 

κεψαλής 8 χιλ. έξώρμησε προς τήν Μεσσηνίαν. Ό δέ Ιωάννης Μαυ

ρομιχάλης (Σκυλογιάννης) αποχωρισθείς τών Ρώσσων άπό τής μετά 

τοΰ Όρλώφ φιλονικίας, διέτριβε τότε έν Νησίφ έπί κεφαλής τών Μανια

τών. "Αμα δέ ό γενναιόφρων άνήρ μαθών τόν κατ' αύτοΰ έρχομον τών 

έχθρων, είδοποίησε περί τοΰ κινδύνου τόν Όρλώφ, υποσχόμενος δ'τι θέ

λει αναχαιτίσει τήν όρμήν τών πολεμίων έν τή κλεισούρα μέχρις ότου 

έ'λθη είς βοήθειαν αύτοΰ, άν ήθελεν, ή μέχρις ού είσέλθη είς τά πλοία, 

έάν έφοβείτο. Προσβληθείς δέ ύπό πέντε χιλιάδων Τουρκαλβανών καί 

άπό οίκίας είς οίκίαν διωκόμενος, άφ' ού είδε πάντας τούς συντρόφους 

πεσόντας, συλληφθέντας ή φυγόντας, ώχυρώθη έπί τέλους μετά τών 

άπομεινάντων 24 όπαΒών έντος μιας οίκίας, τοΰ Μελιπύργου καί έπί 
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τρείς δλας ημέρας γενναιότατα ήγωνίσθη κατά 5 χιλιάδων. Έ κ τών 

οπαδών του έπεσαν οί 22, δταν δέ οί Τούρκοι έθηκαν πυρ καί είς τό 

τελευταίον τοΰ Μαυρομιχάλη καταφύγιον, μετ' εκπλήξεως είδον 

εξερχόμενους έκ μέσου τών πυρικαύστων ερειπίων, ένα γέροντα καί 

έ'να νεανίσκον ήμικαύστους έκ τοΰ πυρός καί αιμόφυρτους έκ τών πλη

γών. Ή τ ο ό Μαυρομιχάλης μετά τοΰ υίοΰ του, τών οποίων τόν ήρωϊ-

σμόν μή σεβασθέντες οί άγριοι νικηταί έφόνευσαν αυτούς καί διηυθύν-

θησαν είς τήν Κορώνην, σπείροντες μέ πτώματα Χριστιανών τήν πο

ρείαν των. Αμέσως δέ ακράτητοι κατά τών Ρώσσων έφορμήσαντες 

τρέπουσιν είς φυγήν. Διακόσιοι δέ Ρώσσοι διαφυγόντες έσώθησαν 

είς Πύλον μετά τοΰ πληγωθέντος άρχηγοϋ των αφέντες είς χείρας 

τών νικητών 38 μεγάλα τηλεβόλα καί δύο δ'λμους. Μετά τοΰτό 

έξελθοΰσα καί ή φρουρά τής Μεθώνης έπυρπόλησε τήν πόλιν 

καί διήρπασε τάς οΊχίας τών Χριστιανών. 

Επειδή δέ διεφημίσθη δ'τι οί νικηταί έπροχώρουν καί κατά τής 

Πύλου, ό Αλέξιος Όρλώφ διέταξε νά κλεισθώσιν αί πύλαι τοΰ φρου

ρίου, εντός τοΰ οποίου δέν ηθέλησε νά παραλαβή και τούς πανταχόθεν 

προσφεύγοντος "Ελληνας, οίτινες σπαραξικαρδίως έβόων ύπό τούς 

προμαχώνας: Μάς ύπεσχέθητε τήν έλευθερίαν, άσυλον μόνον Σας 

ζητοϋμεν». Άλλ' είς μάτην άπέβαινον οί γόοι καί οί όδυρμοί τών γυ-

ναικοπαίδων καί αί ίκεσίαι, άκαμπτοι καί αναίσθητοι οί Ρώσσοι δέν 

ηθέλησαν νά άνοίξωσι τάς πύλας. "Οταν δέ έπλησίασαν οί Τούρκοι 

τά δυστυχή ταΰτα θύματα ώρμησαν προς τήν θάλασσαν καί ατά

κτως έρρίφθησαν είς παρατυχόντα πλοιάρια, τινά τών οποίων έχ τής 

συσσωρεύσεως ανετράπησαν καί οί επιβαίνοντες έπνίγησαν. Τέσσαρες 

δέ χιλιάδες Ελλήνων κατώρθωσαν νά μεταβώσιν έπί τής ξηρονήσου 

Σφακτηρίας καί ένταΰθά πεινώντες καί διψώντες έθεώρουν τά πτώμα

τα τών γυναικών καί τέκνο^ν αυτών συρόμενα ύπό τών κυμάτων. 

Ό δέ Όρλώφ καταπτοηθείς έπί τή εμφανίσει τών Τούρκων διέτα

ξεν άμεσους τήν άναχώρησιν τών στρατευμάτων. Ό δέ Παπάζωλης 

καί ό Μπενάκης είς μάτην παρέστησαν αύτφ δτι τό πάν είσέτι δέν 

άπώλετο, ή δέ έλπιζομένη κατά θάλασσαν επιτυχία δύναται νά ανα

ζωογόνηση τήν έπανάστασιν. Ούδεμίαν δ'μως δούς άκρόασιν είς τούς 

εξορκισμούς ούτών ό θρασύδειλος Αλέξιος διέταξε νά έπιβιβασθώσιν 

άμεσους τά πληρώματα καί εκατοντάδες τινές Ελλήνων μετά τών 

προεστώτων, οί επίσκοποι τής Κορώνης, Μεθώνης, Καλαμών καί Πα

τρών, δ Παπάζωλης καί δ Μπενάκης (1). 

(1) Σάιθα Τουρκ. 'Ελλάς σελ. 562. 
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Τότε δ τουρκικός στρατός ώρμησε κατά τών έν Άλμυρφ έστρα-

τοπεδευμένων Μανιατών καί μετά όκτάωρον μάχην έξηνάγκασεν 

αυτούς νά ύποχωρήσωσιν είς τά ενδότερα διά νά έξασφαλίσωσι τας οί

κογενείας των είς τά κρυσφύγετα τοΰ Ταϋγέτου. Τριάκοντα έξ δμως 

έξ αυτών ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ υίοΰ τοΰ Γεωργάκη Μαυρομιχάλη Πι

έρου, πατρός τοΰ Πετρόμπεη, ίνα άπασχολώσι τούς Τούρκους ώχυρω-

δησαν εντός πύργου τινός παρά τήν παραλίαν, δπου τώρα ύπάρχουσιν 

οί μύλοι τών Χριστουόουλιάνων καί εκεί έπί δύο ημέρας απέκρουσαν 

τας εφόδους τών Τούρκων. Ή στέρησις δμως ύδατος καί ή έξαντλη-

σις τών πολεμεφοδίων ήνάγκασεν αυτούς νά έξορμήσωσι ξιφηρ̂ εις, 

άλλα πάντες, πλην τοΰ άρχηγοϋ των Πιέρου καί τίνος άλλου, εύρον 

ήρωϊκόν θάνατον. Ό δέ ΙΙιέρος φέρων ένδεκα πληγάς έπεσε μετά τοΰ 

συναγωνιστοΰ του είς τήν θάλασσαν καί κολυμβώντες διεσώθησαν 

καταφυγόντες είς τό έν Πόρφ στρατόπεδον τών Μανιατών. Εκεί δε 

γενομένου συμβουλίου απεφασίσθη νυκτερινή έπίθεσις κατά τών Τούρ

κων. Τήν τεταγμένην δέ ώραν υπέρ τούς τετρακισχιλίους Μανιάτας 

κατελθόντες τό ύπερκείμενον τοΰ Άλμυροΰ ορός τής Σελίτσης απα

ρατήρητοι, έπέπεσον κατά τών κοιμωμένων πολεμίων διά κραυγών 

καί πυροβολισμών. Οί δέ Τοΰρκοι καταπτοηθέντες ύπό τής αιφνίδιας 

ταύτης προσβολής κατελήφθησαν ύπό πανικού καί μικρόν άντιστάν-

τες έτράπησαν είς άτακτον φυγήν καταδιωκόμενοι μέχρι Καλαμών,, 

αφέντες δέ έπί τοΰ πεδίου τής μάχης πλέον τών επτακοσίων (700) 

νεκρών. 

', Κατόπιν .δέ συμβουλίου ό Χατζή Όσμάν πασάς ̂  απεφάσισε^, νά 

προσβάλη την,Μάνην-έκ τοΰ άνατολικοΰ μέρους, επειδή ήτο όμαλώτε

ρον καί εύκολώτερον -τιΒύνατο νά καταληφθή. 

. Προς τοΰτο λοιπόν συνεκεντρώθη έν Μυστρί ισχυρός στρατός, 

ανερχόμενος είς δέκα έξ χιλιάδας άνδρας καί συγκείμενος έκ πεζικοΰ, 

ίππικοΰ καί, πυροβολικοΰ. 

Μετά τοΰ στρατού λοιπόν τούτου ό Χατζή Όσμάν πασάς είσέβα

λεν είς τήν Μάνην έξ ανατολών χαί ευκόλως κατέλαβεν άπαντα τά 

πεδινά μέρη τών σημερινών δήμων Μαλευρείου, Γυθείου καί Καρυο^ 

πόλεως,στρατρ,πεδεύσας,είς μικράν κοιλάδα προς δυσμάς τοΰ χωρίου 

Σκουτάρι.-Ένταΰθά υπήρχε πύργος,κατεχόμενος ύπό έβδομήκοντα Μα

νιατών, οιτινες.έπί ̂ ίαν εβδομάδα άντιστάντες απέκρουσαν τάς εφό

δους, .τόσου πολυαρίθμου στρατοΰ, μέχρις ού οί Τούρκοι δι' υπονόμου 

άνατρέψαντες τόν πύργον έθαψαν τούς γενναίους ύπερασπιστάς ύπο 

τά ερείπια αύτοΰ. 
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01 Μανιάται ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ Γεωργάκη Μαυρομιχάλη 

έστρατοπέδευον είς τό Τρικεφάλι, δπου προσελθοΰσα πρεσβεία έκ μέ

ρους τοΰ Όσμάν έκάλει αυτούς είς ύποταγήν καί άπήτει δ'πως πέμψω

σι πρέσβεις προς συνομολόγησιν τών δ'ρων τής ειρήνης. Επειδή δέ έφο-

&οΰντο τήν άπιστίαν τών Τούρκων δέν έΒέχοντο νά μεταβώσιν ώς 

πρέσβεις προς τόν πασάν. 

Τέλος δέ δύο υπέργηροι Ιερείς καί είς γέρων λαϊκός άπεδέχθη

σαν τήν άποστολήν ταύτην έξορκίσαντες τούς συμπολίτας των νά 

προτιμήσωσιν έ'νδοξον θάνατον παρά νά ύποταχθώσιν ύπό τόν ζυγόν 

τών Τούρκων. 

Επειδή δέ ούτοι προσελθόντες παρά τφ ΐίοσόί. δέν έ'καμον είς 

αυτόν τόν συνήθη τεμενάν, ούτος έξωργίσθη καί άπήτησε νά παρα

δώσωσι τά δ'πλα των, δέκα παιδιά τών πρώτων καπεταναίων ώς ομή

ρους καί νά πληρώνωσι κατ' έ'τος είς τήν Πύλην χαράτζι. 

Επειδή δέ οί Ιερείς θαρραλέως απήντησαν, δ'τι οί Μανιάται 

προτιμώσι τόν θάνατον παρά τήν άποΒοχτιν τών όρων τούτων, έχμα-

νεΧς ό Πασάς διέταξε τήν άποκεφάλισιν τών Ιερέων καί τοΰ γέρον

τος Μανιάτου, τάς δέ κεφάλας των καθηλώσαντες έπί πασσάλων 

έτοποθετησαν αύτάς έπί λόφου όρατοΰ έκ τοΰ στρατοπέδου τών Μα-

νατών. 

Οί έν τφ στρατοπέδφ Μανιάται βλέποντες τάς κεφάλας τών γε

ρόντων απεσταλμένων εγίνοντο μανιώδεις. Έ ν συμβουλίφ δέ απεφα

σίσθη δπως έκ τών πεντακισχιλίων μαχητών, οϊτινες ήσαν συγκεντρω

μένοι, οί μέν τρισχίλιοι κατά τό μεσονύκτιον νά έφορμήσωσι κατά τών 

Τούρκων, εξακόσιοι δέ νά καταλάβωσιν άφ' εσπέρας τό βουνόν τής 

Ξυνοκαβάλλας, ύπερκείμενον τοΰ μέρους, δπου έστρατοπέδευον οί Τοΰρ

κοι καί συγχρόνως μετά τών άλλων νά προσβάλλωσι πλευρικώς τόν 

έχθρόν, χίλιοι δέ πεντακόσιοι νά καταλάβωσι τούς λόφους Πεταλέας, 

Μαστρολέου καί Πασσαβά, δεσπόζοντας τών στενών διά τών όποιων 

εμελλον νά διέλθωσιν οί Τοΰρκοι υποχωρούντες. 

Τήν νύκτα λοιπόν οί τρισχίλιοι έπέπεσον έν άλαλαγμοίς κατά τοΰ 

στρατοπέδου τών Τούρκων, οιτινες έντρομοι έκ τοΰ ύπνου εξεγερθέντες 

καί ύπό πανικοΰ καταληφθέντες καί αλλήλους φονεύοντες έτράπησαν 

είς άτακτον φυγήν καταλείποντες πολεμεφόδια καί άποσκευάς καί 

πετώντες τά δ'πλα των ίνα σωθώσι. Τέλος δέ τήν πρωΐαν φθάσαντες 

είς μικράν κοιλάδα τοΰ Βαθέως ήρχισαν νά άνασυντάσσωνται, άλλ' 

δταν είσήλθον προχωροΰντες είς τήνκοιλάδα τήν στενήν τής Τουρκο-

βρύσεως, τής δεσποζομένης ύπό τών λόφων Πεταλέας, Ματτρολέου 
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καί Πασσαβά, ευρέθησαν πανταχόθεν περικεκλεισμένοι και καταπυρο-

.βολούμενοι καί άποδεκατιζόμενοι ύπό τών διωκόντων Μανιατών έφευ

γον προτροπάδην. Τέλος δέ καταλιπόντες μέγαν αριθμόν νεκρών, τραυ

ματιών καί αιχμαλώτων, έφθασαν είς οίκτράν κατάστασιν είς Μυ

στράν, μόλις οί ήμίσεις τών έκστρατευσάντων. Τότε δέ έ'πεσον ό Χα

τζή Όσμάν καί πολυάριθμοι αξιωματικοί, βέηδες καί αγάδες, άπασαι 

δέ αί άποσκευαί καί τά πολεμεφόδια καί δπλα τών Τούρκων περιήλθον 

είς χείρας τών νικητών. Ούτω δέ ή περιφανής αυτή νίκη έσωσε τότε 

τήν Μάνην έκ τής ύποδουλώσεως. 

"Αμα τή έκρήξει τής επαναστάσεως οί έν Πελοποννήσφ Τούρ

κοι άγνοοΰντες τάς δυνάμεις τών Ρώσσων έζητησαν καί τήν βοήθει

αν τών Αλβανών. Ευχαρίστως δέ τά τέκνα ταΰτα τής λείας δεχθέν-

τα τήν πρόσκλησιν είσώρμησαν πανταχόθεν είς Πελοπόννησον, και 

άφ' ού έν τφ α'ίματι κατέπνιξαν τήν έπανάστασιν παρεξετράπησαν 

είς βάρβαρον λεηλασίαν καί άπάνθρωπον καταστροφήν καί ή Πελο

πόννησος πάσα είχε σχεδόν άπογυμνο^θή κατοίκων, διότι οί μεν εσφα·-

γησαν, οί δέ έξηνδραποδίσθησαν, οί δέ μετηνάστευσαν είς Έπτάνη

σον καί ευάριθμοι άπεκρύβησαν είς απρόσιτα ό'ρη καί απόκρυφα σπή

λαια. Μόνον δέ οί κάτοικοι τοΰ Λάλα καί τής Βαρδούνιας, Αλβανι

κής καταγωγής οντες, διέμειναν ασφαλείς καί συμβοηθοΰντες τους 

συμπατριώτας των είς τό έ'ργον τής καταστροφής καί λαφυραγωγίας 

έλάμβανον τό άνάλογον μερίδιον, καί αύτοΧ δέ οί Μανιάται^ μή δυνη

θέντες νά άντιταχθώσιν είς τήν όρμήν αυτών έζητησαν άσυλον είς 

τά κρυσφύγετα του Ταϋγέτου, πολλαί δέ κώμαι αυτών διηρπάγησαν 

χαί έπυρπολήθησαν καί έπί εννέα έ'τη 1770-1779 ή^ δύσμοιρος Πελο

πόννησος διετέλεσεν ερμαιον τών αγρίων καί πολυαρίθμων τούτων λη

στών, δντο̂ ν περί τάς έξήκοντα χιλιάδας κατά Φραντζήν, οίτινες απε

φάσισαν έπι τέλους νά έγκατασταθώσιν είς Πελοπόννησον. Έπειδη 

δμως δέν ύπήκουσαν είς τάς σουλτανικάς διαταγάς καί παρηνώχλη-

σαν καί τούς Τούρκους, ό σουλτάνος απεφάσισε τήν έξόντωσιν αυτών 

καί άνέθηκε τό έ'ργον είς τόν ναύαρχον Χασάν-Τζεζαϊρλήν, δστις άπε

βιβάσθη μετά στρατοΰ καί κατεσκήνωσεν είς "Αργός. Τό δέ κυριώτερον 

σώμα τών Αλβανών έκ 10 χιλ. ανδρών είχεν όχυρωθη ε ίςτά τείχη 

τής Τριπόλεως. Τή δέ 10η 'ίουλίου 1779 έν τάχει δι' δ'λης της νυ-

•κτός οΒεύσας παρουσιάσθη'αιφνιδίως καί προσέβαλεν αυτούς άμέσω^;, 

καίτοι δέ λυσσωδώς ήγωνίσθησαν οί Άλ&ανοί, πρό τής κλίσεως της 

ημέρας έτράπησαν είς φυγήν καί έσφάγησαν ανηλεώς. Μετά δέ την 

·;ίκην διέταξεν ό Τζεζαϊρλής ϊνα έγερθη πρό τής ανατολικής πλευράς 
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τής πόλεως πυραμίς έκ 4,000 κεφαλών, προσκεκολλημένων δι' άμμου 

καί άσβεστου καί τό τρομερόν του τρόπαιον έπί πολλά έ'τη διετηρή

θη (2). Είς τήν έξόντωσιν τών λυμεώνων τούτων συνετέλεσαν πο

λύ οί Πελοποννήσιοι καί ίδίως ή οικογένεια τοΰ Κολοκοτρώνη, ό δέ 

πατήρ τοΰ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ηγούμενος χιλίων ανδρών, είχε κα

ταλάβει τά Τρίκορφα καί μετά τοΰ ίππικοΰ τών Τούρκων καί τών αν

δρών του πολύ συνετέλεσεν είς τήν καταστροφήν τών Αλβανών. Κα

τά δέ τό επόμενον έ'τος 1780 καταβάς ό Χασάν πασάς πάλιν είς τήν 

Ελλάδα μετά στόλου καί εύρων τήν Μάνην σπαρασσομένην ύπό εμ

φυλίων αντιζηλιών καί διχονοιών, κατώρθωσε διά τοΰ συνοΒεύοντος 

διερμηνέως τοΰ στόλου Μαυρογένους, "Ελληνος, νά άπαγάγη εί; τήν 

σουλτανικήν κυριαρχίαν καί τούς τέως ανεξαρτήτους Μανιάτας, παρ' 

οίς διώρισεν ηγεμόνα έγχώριον τόν Τζανέτον Κουτήφαρην, ύποχρεώ-

σας νά πληρώσωσι κατ' έ'τος 15 χιλ. γροσίων ώς σημείον υποταγής. 

Δυστυχώς δμως κατέστρεψε καί τινας τών οπλαρχηγών, οίτινες πρό 

ενός έτους τω παρέσχον χείρα βοηθείας προς έξόντωσιν τών Αλβα

νών, τούς Παναγιώταρον, πατέρα καί υίόν, καί τούς Κολοκοτρω-

ναίους, πατέρα τοΰ Θεοδώρου Κωνσταντϊνον καί τούς αδελφούς του 

Άποστολήν καί Γεώργιον. "Τστερον δέ ό Χασάν πασάς έλθών είς 

τήν Τρίπολιν προσεκάλεσεν ύπό τό πρόσχημα συμφιλιώσεως τόν 

έκκλησιαστικόν τής Μάνης "Εξαρχον Τζανήμπεην, Καπετανάκην 

Γρηγοράκην, τόν οποίον άνεσχολόπισε μετά τών συνοδευόντων Μανια

τών. Μετά ταΰτα δμως οί συγγενείς τών φονευθέντων, είς 3 χιλ. συμ

ποσούμενοι, έπέπεσαν μανιωδώς κατά τών πλησιοχώρων Τούρκων, έκ-

οίευσαν τό φρούριον Πασσαβά καί κατέσφαξαν όλους τούς έν ούτω καί 

τοίς περιχώροις Τούρκους περί τάς 700 οίκογενείας άνευ διακρίσεως 

φύλου καί ηλικίας. (3) Ό Χασάν πασάς είχε μετά τοΰ έξάρχου 

Γρηγοράκη καλέσει καί άνδρας έκ τών δύο επισημότερων οικογενειών 

τών Μεδίκων (Ίατραίων) καί Στεφανοπούλων, τούς οποίους άπέλυ

σεν ύποχρεώσας νά παραδώσωσι προς αυτόν ώς σημείον ύποταγτις 

καί πίστεως τά τέκνα αυτών, άτινα, άποστάλέντα εις Κωνσταντι-

•ίούπολιν ένεκλείσθησαν είς τούς Επτά Πύργους καί άγνωστος είναι 

ή τύχη των. 

Χάριν τής ίστορίας τών αρχαίων έν Πελοποννήσφ οικογενειών 

δημοσιεύομεν έ'γγραφον, δο̂ ρηθέν τελευταίως είς τό άρχείον τής ίστο-

(2) Σάθα ε. ά. σελ. ό28. ^^^ 2:άθα ε. ά. ρελ. 5.33, 
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ρικής καί εθνολογικής Εταιρείας καί καταταχθέν ύπ' άριθ. 6860, 

όιαλαμβανον τινά περί τής έν Μυστρά οίκογενείας τών Λεωπούλων. 

Τό έ'γγραφον τούτο είναι πιστοποιητικόν, δ'περ έ'δωκεν ό επίσκοπος Κυ

θήρων Κύριλλος είς τόν Γεώργιον Λεώπουλον, καταφυγόντα τφ 1771 

είς Κύθηρα. Φέρει δέ καί τήν ύπογραφήν τοϋ πρωτονοταρίου Γεωργίου 

Μαρμορη, ύπό τοΰ οποίου καί συνετάχθη καί έγράφη, τοΰ Επισκόπου 

οντος άμαθους, ώς φαίνεται καί έκ τής υπογραφής του, υπογραφόμενου 

«Κήρηλος». "Εχει δέ τό πιστοποιητικόν ώς εξής: 

«Ή ταπεινότης ημών διά τοΰ παρόντος γράμματος δήλον ποιεί οτι ό τιμιώτατος 

Κύρ Γΐώργιος Λεώπουλος υπάρχει έκ τής πόλεως Σπάρτης, γένος μέν ευγενές καί 

παλαιότερον πάντων τών έν τή αρχή ευρισκομένων Χριστιανών. "Ανωθεν έξ αρχής 

οί- πρόγονοι αύτοΰ μετά τών ηγεμονευόντων έν τή Πελοποννήσφ κατά τάς διαφό

ρους εξουσίας ές άεί τά πρώτα εφερον. Έ ν βρχεί δέ τι χρόνου διαστήματι δσον έ'τι οί 

ζώντες ςρημίζουσιν, αφέντες τά παλαιά ούτών προτερήματα, τών νεωτέρων αρχόμενοι 

λέγομεν δτι τφ μεγάλφ αύτοΰ θείιρ τούνομα Σοράντος Λεώπουλος, δτβ ά έξοχώτατος 

Κάπ Γενεράλης Μοροιζίνης ύπό τήν έξουσίαν τής Γαληνότατης τών "Ενετών Αριστο

κρατίας τήν Πελοπόννησον υπέταξε πάσαν, τήν έξουσίαν δέΐδωκε τής τών Λακώνων 

έπαρχ(ας, έπιτροπικ(̂ )ς, τφ ρηθέντι Σοράντφ ώστε κρίνειν τε κοί άποκρίνειν πάσας 

τάς έμπυιτούσας υποθέσεις, Ιως ότου πεμφθείη άρχων προβλεπτής παρά τής αυτής 

Γαληνότατης εξουσίας. Ούτος δέ Ικανόν χρόνον δικαίως τε κοί θεαρέστως διοική-

σας έπειτα εΙς Ένετίας άπεδήμη<τε κοί παρ' αύτοΰ καλώς πραχθέντα οί τής Αριστο

κρατίας θεωρήσαντες πάντα έπε^ίύρωσον καί τής τοΰ Κόντε τιμής εΙς άνταμοιβήν 

αυτόν έτίμησαν μετά καί τής χρυσής ,κολλάνας πιεριβολήν (ΟΟΕΙιΑΝΑ—περι

δέραιον) δι' ού πε^ιεβάλλοντο τόν λαιμόν οί είς τό αξίωμα τοϋ Κόμητος άναγο-

ρευόμενοι, έξ οΰ έκρεματο καί τό οίκόσημον ούτών, δόντες ούτω κοί Ικανήν χωρίων 

γήν εΙς ένδειξιν καί τιμητικήν θεραπείαν αύτοϋ. 

Ό δέ πατήρ αύτοΰ Δημήτριος Λεώπουλος μετά τοΰτο, έπί τών "Οθωμανών, αύθις 

έξουσίφ. μετά τών λοιπών προϊσταμένων τής Πελοποννήσου τήν διοίκησιν ταύτης έ--

φερέν, όθεν καί δια)ρίσθη τότε παρά τοΰ ήγεμόνος εΙς τό έπιτηρείν καί διοικείν τάς 

βασιλικάς άπάσας υποθέσεις μετά τοΰ έκείσε έξουσιαστοϋ τής Επαρχίας Μυστρός. 

Τάνΰν οί αύτάδελφοι αύτοΰ καί ούτοι σύν τοίς λοιποίς προεστώσι τήν διοίκησιν τοΰ κοι

νού καί πολιτείαν ούτών θεαρέστως έπιφέρουσι. Καί ό μέν είς αδελφός αύτοϋ ιάφήΐκε 

περιβόλιον μέγα δι' όρφανοτροφείον τών πτωχών καί άπορων παίδων νηπίω ντών Χρι

στιανών, ίνα έσαεΙ τρέφωνται έκ τοΰ εισοδήματος αύτοΰ· δ δέ έτερος αδελφός αύτοΰ 

Εμμανουήλ αφιέρωσε μΰλον έ'να μετά καί περιβολιού είς τό διανέμεσθοι ε,κ τοΰ εισο

δήματος αυτών καθ' έκάστην ήμέραν τάς τροφάς πάσι τοις έν φυλακή βληθείσιν έν τή 

πολίτείςι αυτών. 

Καί Ετερον αφιέρωμα χρημάτο)ν ικανών άφησεν ό αυτός εις τό πληροϋσθαι έκ τοΰ 

κέρδους αυτών κατ' &ιος έν τφ ναφ τοΰ 'Αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ενα ιερο

κήρυκα 'δι)δάσ·.ίαλον κα{ ενα ίεροδιάκονον, καθώς τά πατριορχι·/ά σιγγιλιώδη διαλομβά-

νουσι. Καί έν συντόμφ άνωΦεν καί εως τοΰ νΰν έκ τής γενεάς ταύτης ή φιλαδελφία 

προς τούς πλησίον σύν οίκτιρμοίς κοί εύιποιΐαις ούκ έξέλιπεν». 

«ΚαΙ ταΰτα πάντα τά είρημένα παρά πολλών έκ τών έκείσε αξιόπιστων Χριστια

νών, ιερωμένων τε καί λαϊκών, ήκούσαμεν καί έβεβαιώθημεν. Τοΰτον δέ τόν τιμιώ-

-ίοτον Κύρ Γεώργιον ήδη επτά μήνας έν τή νήσφ Κυθηρίας ημετέρας Επαρχίας δια

τρίβοντα Χριστιανόν Όρθόδοξον έγνωρίσαμεν καί προς τά θεία εύσεβέστατον, είς ά-



682 Η ΣΠΑΡΤΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΤ 

κρον φιλαλήθη, δίκαιον κοί οΐ^τίρμονο. 'Αλλ' οίς κρίμασιν οίδεν ό Κύριος έν ταύτη 

τή όλεθρίςι καΐ ελεεινή οΙχμαλωσίςι τοΰ Μυστρός (δηλαδή τήν έπί τής άποτυχούσης 

έΙκστρατείας τοϋ 'Ορλώφ καταστροφήν τοΰ Μυστρά) δι' ανάγκην καί συμφέρον τοΰ 

κοινοΰ τής πολιτείας ούτών εως τήν έσχάτην ήμέραν «ναμείνας δέν έφθασε νά φυλάξη 

καί νά κυβέρνηση τά πράγματα αύτοΰ, άλλα φυγάς γενόμενος άφησεν άπαντα καί σύν 

τοίς άκινήτοις άμα καί τά κινητά άνελπίστως απώλεσε μέχρι τών τιμίων καί ελαφρών, 

δηλαΐδή μάλαγμα, μαργαριτάρια καί λουιά τίμια πράγματα, καί δή έν άπορίςι τοΰτον 

όρώντες τυγχάνοντα τούτου ένεκα κοί ίνα μή τή άρ^ ΰποπέσωμεν τοΰ Κυρίου έπαπει-

λοΰντος τούς τήν άλήθειαν κρύπηονχος ·Λ<ά, τό ούαί τοις τό πικρόν γλυκύ καί τό γλυκύ 

πικρόν λέγοντας, έδώσαμεν τό παρόν ήμέτερον Άρχιερατικόν, είς ένδειξιν τής αλη

θείας καί βεβοιότητος υπογραφόμενοι μετά καί τής ημετέρας σφραγίδος. 

Έν έ'τει ςίψοα' έν μηνί 'Ιανουαρίφ ΐιο' 

Γ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ό επισκοπικός πρωτονοτάριος 

Τ. Σ. ΓΕΩίΡΓΙΟΣ ΜΟΡΜΟΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. 

Ί^α «ρονόμ.ία τοο ΠατρίάρχοΜ καΙ τοΰ χληροο 

Ευθύς μ.ετά τήν άλωσιν επεκράτησε παρά τοίς Τούρκοις ή γνώ

μη δτι έπρεπε τό πλήθος τό χριστιανικόν νά μένη άθικτον 'ίνα συντε-

λή διά τής εργασίας του καί τών φόρων είς τήν ήθικήν καί ύλικήν 

ένίσχυσιν τοΰ οθωμανικού στρατοΰ. Τούτου δέ τεθέντος συνέφερε νά 

μή έξισλαμισθώσιν άπαντες οί Χριστιανοί καί επομένως νά κανονισθή 

ή εκκλησιαστική αυτών διοίκησις. Επειδή δέ τό μέγα πλήθος τών 

Χριστιανών δέν ήθελε νά άναγνωρίση τήν αρχήν τής έν Ρώμη εκκλη

σίας, τό οποίον έπεθύμει καί ό Μωάμεθ Β' διά νά διατήρηση τήν με

ταξύ τής Ανατολής καί Δύσεως διάστασιν, άπεφάσισεν ού μόνον νά άνα

γνωρίση τό Όρθόδοξον Οίκουμενικόν Πατριαρχείον τής Κωνσταντι

νουπόλεως, άλλα νά παραδώση είς χείρας ανδρός πανδήμως κατά 

τής ενώσεως τών Εκκλησιών άγωνισθέντος. "Οθεν άναζητήσας καί 

μετά τινας μήνας άπό τής αλώσεως εύρων αυτόν, τόν Γεώργιον Σχο-

λάριον, τόν μετέπειτα όνομασθέντα Γεννάδιον, έ'ν τινι περί τήν Άδρια

νούπολιν κώμη διατρίβοντα ώς αίχμάλωτον ενός τών Οθωμανών μεγι

στάνων, καλέσας δέ αυτόν καί διά ποικίλων διαλέξεων πεισθείς περί 

τής αξίας αύτοΰ διέταξε νά προχειρισθή Πατριάρχης κατά τά κεκα-

νονισμένα έπί τής βυζαντιακής αυτοκρατορίας, ή δέ διαταγή αύτη έξε

τελέσθη μεταξύ τοΰ τέλους τοΰ 1453 καί τής αρχής τοΰ 1454 έν 

τφ μεγάλφ ναφ τών Αγίων Αποστόλων, ούχΙ δέ τής Αγίας Σο-
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φίας, ήτις είχε μετατραπή είς Τζαμίον. Εκεί δέ συνελθόντες οί πλη 

σιέστεροι προς τήν βασιλεύουσαν εδρεύοντες Αρχιερείς και οί άςιωμα-

τικοί κληρικοί τής πατριαρχικής αυλής καί ό λαός έχειροτόνησαν ύπα-

τον τής Εκκλησίας άρχοντα τόν ρηθέντα Γεώργιον Σχολάριον. Μετά 

τοΰτο δέ προσκαλέσας ό Σουλτάνος τόν νέον Πατριάρχην ίνα συγγευ-

ματίσωσι καί συνομιλήσωσι καί προσελθόντα υπεδέχθη μετά τιμής 

μεγάλης υποσχεθείς πολλά προνόμια. "Οτε δέ ήλθεν ή ώρα τής ανα

χωρήσεως ό Σουλτάνος προσέφερεν ίδία χειρί καί παρεκάλεσε να δε

χθή δέκανίκιον χρυσοΰν διά λίθων πολυτίμων καί μαργάρο^ν κεκοσμη

μένον, άπαραλλάκτως δπως έ'πραττον πρότερον οί βυζαντίνοι αυτο

κράτορες, ώς συμβολον τής εξουσίας, τήν δποίαν ελάμβανεν ώς αρ

χηγός τής χριστιανικής πίστεως. Έ ν τή αυλή δέ ήτο έ'τοιμος Ίππος 

εκλεκτός μετά έφιππίου καί έφεστρίδος βασιλικώς κεκοσμημένος, πο

λυτελής ωσαύτως δπως έγίνετο καί πρότερον κατά τήν έκλογήν τών 

Πατριαρχών. Ό Σουλτάνος δέ ό ίδιος έβοήθησε τόν Γεννάδιον νά άνα-

βή έπί τοΰ ίππου καί διέταξε τούς άρχοντας τής αυλής νά συνοδεύσω-

σιν αυτόν έν παρατάξει, άλλοι προπορευόμενοι καί άλλοι επόμενοι, μέ

χρι τοΰ ναοΰ τών Αγίων Αποστόλων, δ'πως άλλοτε έπραττεν ή σύγ

κλητος πάσα περιστοιχίζουσα καί εύφημοΰσα τόν νέον Πατριάρχην 

άπερχόμενον έκ τών βασιλικών ανακτόρων. 

"Οθεν διά βερατίου, δηλαδή αυτοκρατορικού διατάγματος, έκα-

νόνισεν ό Σουλτάνος τά προνόμια τά οποίο προφορικώς ύπεσχέθη. 

Καί τό μέν άρχικόν κείμενον τοΰ διατάγματος τούτου άπωλέσθη πρω-

ιμώτατα, διά δέ τοΰ Κερατίου, τό οποίον έπεδίδετο εκάστοτε είς πάντα 

έκτοτε νέον Πατριάρχην, ώρίζετο δτι προσήκει ή υπέρτατη διοίκησις 

δλων τών εκκλησιών καί μοναστηριών δτι δύναται κατά τήν ίδιαν αύ

τοΰ κρίσιν νά καθαιρή επισκόπους καί αρχιεπισκόπους, ή δέ Πύλη έπί 

τή προτάσει αύτοΰ εκδίδει τά προς τοΰτο απαιτούμενα φιρμάνια. ̂ "Οτι 

είναι ό ύπατος ποινικός δικαστής παντός τοΰ κλήρου, κατηγορηθέντος 

δέ τίνος επισκόπου ενώπιον τής Πύλης, αύτη δεν δύναται νά συλλαβή 

καί κρίνη αυτόν ειμή τή συναινέσει τοΰ Πατριάρχου. "Οτι επιτρέπεται 

είς τήν χριστιανικήν Έκκλησίαν ή κατοχή δλων τών ανέκαθεν προς 

τήν θείαν λατρείαν ώρισμένων κτιρίων, νέαι όμως δέν δύνανται νά οί-

κοδομηθώσι καί οτι ουδείς δύναται νά έξαναγκασθή νά άσπασθή τον 

•ίσλαμισμόν. Ά λ λ α δέν άνεγνωρίζετο μόνη ή έπί τοΰ κλήρου καί τής 

Εκκλησίας εξουσία τοΰ Πατριάρχου· διότι διά τοΰ αύτοΰ βερατίου έπε

τρέπετο είς αυτόν ώς καί προς τούς λαϊκούς δικαστική καί διοικητική 

δικαιοδοσία ούχι μικρά. Είς αυτόν προσήκεν απολύτως μέν πάσα ή 
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έπί υποθέσεων περί γάμου κρίσις, συνάμα κάί ή περί δλων τών αστι

κών διαφορών κρίσις δ'πως οί διάδικοι, έάν ήσαν χριστιανοί αμφότεροι, 

καθυπέβαλλον είς αυτόν. Προσέτι έδικαιολογείτο νά φορολογή χάριν 

τών αναγκών τής Εκκλησίας, ού μόνον τόν κλήρον, άλλα και τούς 

λαϊχούς καΧ νά συντηρή καί αστυνομικούς φύλακας. Ώρίζετο προσέτι 

δτι ή χριστιανική Εκκλησία διατηρεί τά κτήματα αυτής καί τήν 

έλευθέραν αυτών διαχείρισιν οτι δέ ό Πατριάρχης καί "δ κλήρος είναι 

ένεκα τών κτημάτων τούτων αφορολόγητοι, ό δέ Πατριάρχης ίδίως 

ελεύθερος πάσης δόσεως, εξαιρέσει ρητώς ώρισμένων τελών. Πάς 

Χριστιανός ύπεχρεοΰτο νά διαθέτη τό τρίτον τής^ περιουσίας αύτοΰ 

υπέρ τής Εκκλησίας, αί δέ τοιαΰται διαθήκαι ήσαν άναγκαστικώς 

εκτελεστοί. "Απαντες δέ οί Επίσκοποι είχον ίδιάζουσαν' δικαϊοδο-

σίαν μή δυνάμενοι νά κατηγορηθώσιν είμή ενώπιον τοΰ 'Διβάνίόυ ύπό 

τόν προεκτεθέντα δ'ρον τής τοΰ Πατριαρχείου συναινέσεως. 

Ό δέ Πατριάρχης καθ' εαυτόν έ'λαβε παρά τοΰ Μωάμεθ Β' μεγά

λην άστικήν καί έκκλησιαστικήν έξουσίαν έπί τοΰ λαοΰ αύτοΰ, ήδύνατο 

δέ ούτω νά συγκαλή συνόδους, νά κρίνη οριστικώς περί εκκλησιαστι

κών ζητημάτων, ήδύνατο μάλιστα συγκαλών ί'διον συμβούλιον, συγκεί

μενον έκ τών επισημότατων κληρικών καί αριθμών προκρίτων έν Κων

σταντινουπόλει λαϊκών καί δίς τής εβδομάδος, Τετάρτην καί Παρα

σκευήν, είς συνεδρίασιν, συνερχόμενον νά κρίνη περί πάντων τών είς 

αυτόν υποβαλλομένων αστικών μεταξύ τών Ελλήνων διαφορών,, νά 

παρέχη δέ καί κΰρος άποτελεσματικόν είς τάς κρίσεις καί αξιώσεις αύ

τοΰ, χαθ' ήν περίπτωσιν ήγειρον άντίρρησιν οί ύπ' αύτοΰ κρινόμενοι 

δι' απειλής αφορισμού, τιΒύνατο μάλιστα καί νά φυλακίζη έπί μικρόν 

έν κρατηρίφ ίδίφ έν τφ Πατριαρχείφ. 

Τοΰτο δέ γίνεται καί νΰν κατά τάς διατάξεις τοΰ έθνικοΰ κανονι

σμού τοΰ 1861. Τό συμβούλιον τοΰτο λέγεται Μ ε ι κ τ ό ν, δωδε-

καμελές έθνικόν συμβούλιον προεδρευόμενον ύπό τίνος Άρχιερέως. 

Τοΰτο δέ τό συμβούλιον καί ή Ίερά σύνοΒος όμοΰ άποτελοϋσι τά δύο 

ανώτατα εθνικά συμβούλια. 

Τινές νομίζουσιν δτι ή διά τοΰ χλτίρου κυβέρνησις τών Ελλήνων 

ίτο μεγαλοφυής έπίνοια τοΰ Μωάμεθ Β' Τόβέβαιον καί αληθές όμως 

είναι δτι ό Μωάμεθ έ'πραξεν δ,τι πρό 800 περίπου ετών ήτοι 637 μ. Χ. 

καθιέρωσεν ό δεύτερος Χαλίφης τοΰ Προφήτου, ό Όμάρ, ήτοι τήν επι 

τών ύποτεταγμένων είς τό όθωμανικόν Κράτος αρχήν τοΰ -κλήρου- και 

ίδίςι τών Πατριαρχών, καθ' ήν συνωμολόγησενουτ^ς συμφωνίαν π-ρβς 
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τον Πατριάρχην Ιερουσαλήμ Σωφρόνιον, καί μέχρι τοΰ νΰν δέ οί σουλ

τάνοι είς τά ύπερ τών Πατριαρχών τής Εκκλησίας εκδιδόμενα δια

τάγματα αυτών μνημονεύουσι τών ύπό τοΰ Όμάρ τφ 637 γενομένων, 

Επομένως ή πράξις τοΰ Μωάμεθ Β'. ήτο απλούστατη εφαρμογή τοΰ 

είς τά μωαμεθανικά κράτη κατά τάς αρχάς τοΰ ίεροΰ νόμου ισχύον

τος ώς προς τούς Χριστιανούς κυβερνητικού συστήματος. Πάσα μω

αμεθανική πολιτεία ούσα κατά βάθος πολιτεία θρησκευτική καί μόνον 

ύπό εννοιαν θρησκευτικήν νοούσα τής πολιτείας τήν ίδέαν. Επιτρέ

πουσα είς τούς Χριστιανούς θρησκευτικήν ύπαρξιν συνεπέτρεψεν είς 

αυτούς κατά φυσικήν καί λογικήν άκολουθίαν πολιτικήν ύπαρξιν πα

θητικήν καί περιωρισμένην, τής δποίας ήγέται και κυβερνήται ήτο 

.φυσικφ τφ λόγφ οί τής Εκκλησίας τοιούτοι. Τοΰτο όμως είναι αληθές, 

δτι τό πρώτον τό νόμιμον τοϊηο παρίσταται έν μεγαλοπρεπεί μορφή 

ιστορική, άλλα και νΰν τό πρώτον δλόκληρον κράτος χριστιανικόν μέγα 

καταλύεται ύπό μωαμεθανικοΰ, καί ολόκληρα, "Εθνος, Εκκλησία, κό

σμος χριστιανικός συμπεριλαμβάνονται είς κράτος μωαμεθανικον. Άλλ' 

είναι επίσης αληθές δτι ή μεγαλοφυία καί ή πολιτική τοΰ Μωάμεθ συν

ετέλεσαν ινα δ,τι νΰν έν σμικρφ έγίνετο, λάβη έ'κτασιν καί μεγαλοπρέ

πειαν άνάλογον προς τό μεγαλείον τοΰ νέου κράτους. Ό δέ Μωάμεθ 

ενίσχυσε λίαν τήν έκκλησιαστικήν αρχήν τής Κωνσταντινουπόλεως 

ΐνα χρησιμοποίηση τήν ύπεύθυνον ταύτην αρχήν τήν έργαζομένην πρό 

τών οφθαλμών του ύπερ τοΰ κράτους, έξασφαλίζων δι' αυτής τής δ'λης 

Εκκλησίας καί δι' αυτής τήν τοΰ Έθνους προς τό χράτος ήθικήν συν

άφειαν καί δεσμόν. 

Ά ν και βραδύτερον τινά τών προνομίων άφηρέθησαν, άλλ' δπως 

δήποτε διά τών άείποτε αναγνωρισθέντων προνομίων ό Πατριάρχης 

απέβη Εθνάρχης, δηλαδή υπέρτατος ού μόνον έκκλησιαστικώς, άλ

λα καί έν ποΧλοίς πολιτικός τοΰ "Εθνους "Αρχων καί επειδή δεν έγί

νετο διάκρισις τών διαφόρων χριστιανών κατά έ'θνη ύπηκοο^ν, άλλ' 

άπαντες ελέγοντο ρωμαίοι, ή δικαιοδοσία τοΰ Πατριάρχου έπεξετεί-

νετο εις 5παν τό όρθόδοξον τής Ανατολής πλήρωμα, δηλαδή έπί τε 

τών Ελλήνων, Βουλγάρων, Αλβανών, Σέρβων, Ρουμάνων, Αρμε

νίων κλπ. Ό ς Αρχηγός δέ τοΰ "Εθνους ήτο καί αντιπρόσωπος καί 

προστάτης καί παρά τή Πύλη καί παρ' δλαις ταίς Δυνάμεσιν, οπού 

συνέπιπτε νά έ'χωσι συμφέροντα, όθεν καί διετέλει είς άμεσον άλλη-

λογραφίαν μεθ' όλων τών Δυνάμεων τούτων καί ή Πύλη διεξήγε τάς 

•πρόζ αυτόν σχέσεις διά τοΰ υπουργείου τών Εξωτερικών, όπως και 

προς τούς αντιπροσώπους τών ξένων Δυνάμεων. 
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Ά λ λ α καί τό πρώτον καί τά μεταγενέστερα βεράτια παρεβιασθη-

σαν ύπό τής αυθαιρεσίας τής οθωμανικής κυβερνήσεως, κατά τής οποί

ας ούΒένα τρόπον είχε νά άντισταθή τό Πατριαρχείον διαμαρτυρομενον 

μόνον διά τάς εκάστοτε παραβιάσεις. 

""Αν καί τό Πατριαρχείον συνεκέντρου τοιαύτην δύναμιν καί είχε 

πολλούς ακαταμάχητους τρόπους- επιδράσεως έπι τοΰ ποικιλοφυλου 

αύτοΰ ποιμνίου, δέν μετεχειρίσθη ώς ώφειλε τήν πανοπλίαν ταύτην 

υπέρ τοΰ κεφαλαιώδους έθνικοΰ συμφέροντος. Τοΰτο δέ ήτο ή κραταί-

ωσις τοΰ Έλληνισμοΰ διά τής διαδόσεως τής ελληνικής γλώσσης 

είς τάς διαφόρους έκείνας φυλάς, δπερ δέν ήτο δυσκατόρθωτον. Διότι 

αί φυλαι έκείναι καίτοι ετερογενείς καί έτερόφωνοι, διετέλουν όμως τότε 

συντεταγμέναι είς εν όλον σώμα μετά τών Ελλήνων, διότι κοινήν ει

χον τήν ύπερτάτην έκκλησιαστικήν αρχήν καί κοινόν τής πολιτικής 

δουλείας τό ατύχημα. Τοιοΰτον δέ εν Ολον σώμα χαί ύπο αυτής τής 

οθωμανικής κυβερνήσεως έλογίζετο, ήτις άπεκάλει κοινώς καί αδια

κρίτως άπαντος Ρωμαίους. Ουδέποτε, ουδέ καί επί τής ακμής τής 

βυζαντιακής αυτοκρατορίας επεκράτησε τοιαύτη ενότης καί όμοφρο-

σύνη μεταξύ τών διαφόρων χριστιανικών φυλών, δσον έπί Τουρκοκρ* 

τίας καί δλαι αί φυλετικαί διαιρέσεις αί χωρίζουσαι πρότερον τους κα

τοίκους τής Άνατολτις καί ένεκα τούτου οι βυζαντίνοι αυτοκράτορες 

απήντησαν δυσυπερβλήτους δυσκολίας προς έξελλήνισιν, τότε αύται 

ειχον έκλίπει, ή εΐχον κατασιγασθή καί πάντες οί Χριστιανοί τής Α 

νατολής διετέλεσαν πιστοί είς τό Οίκουμενικόν Πατριαρχείον. Ουδέν 

λοιπόν δυσυπέρβλητον πρό'σκομμα ύπήρχεν δπως τό Πατριαρχείον 

διά τής Εκκλησίας καί τής εθνικής παιδεύσεως Ιξελληνίση τους 

λαούς εκείνους, οί οποίοι σήμερον τοσαΰτα εμπόδια παρεμβάλλουσιν 

είς τήν άποκατάστασιν τοΰ ελληνικού "Εθνους, δπως οί Βούλγαροι, 

Αλβανοί καί Σέρβοι. Ά λ λ ' ώς εϊπομεν κατά τάς δύο πρώτας εκα

τονταετηρίδας τήν εύθύνην ταύτην τοΰ Πατριαρχείου μερίζονται 

καί οί πολιτικοί τοΰ "Εθνους άρχοντες καί οί έκπατρισθέντες λόγιοι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'. 

^^ορολογέακ χαΐ τυραννέαί κατά τών ραγεάδων 

Αφ ού έπί τοΰ θρόνου τοΰ Κωνσταντίνου έκάθησαν οί θηριωδέστα

τοι τύραννοι, περί αυτούς δέ αγρίων πασάδων καί αγάδων σμήνη, διέ-

πραττον τά βδελυρότατα καί αίσχιστα κατά τών Χριστιανών έν τε-

λείοι ψυχική γαλήνη. Διότι ύπό τοΰ Κορανίου αυτών θεωρείται ό χρι

στιανός όχι άνθρωπος δμοιος τφ μουσουλμάνφ, άλλα θεομίσητον άνδρά-

ποΒον χαταΒιχασμένον ύπό τοΰ προφήτου νά κύπτη μέν ταπεινώς τον 

αυχένα ύπό τήν μάστιγα, νά έργάίεται δέ καί νά μοχθή δι' δ'λου τοΰ βίου 

προς καρεσμόν τής ήδυπαθείας τοΰ κατακτητοΰ. Καί τφ ό'ντι ό τρισάθλι-

ος ραγιάς, δηλαδή ουχί ύπψ.οος, άλλ' υποχείριος Βοΰλος ήμέραν εύφρό

συνον δέν είδεν έκτοτε. Όσάκις έκήρυττε πόλεμον ό Τοΰρκος, ό ραγι

άς ύπεχρεοΰτο νά πληρώνη τάς δαπανάς άναγκαστικώς, άν έγεννά

το τέκνον είς τόν Σουλτάνον, ό ραγιάς ήναγκάζετο νά συνεισφέρη 

προς πανηγυρισμόν τής γεννήσεως τών μικρών τίγρεων, δτε δέ τά 

ταμεία τοΰ τυράννου έκενοΰντο, άπεκεφαλίζετο δι' ενός νεύματος ό 

πλουσιώτερος τών ραγιάδων, καί ή περιουσία του δημευομένη έπλή-

ρου αυτά. 

Ό Τοΰρκος είχεν, ώς εϊδομεν, καί ακόμη καί σήμερον έχει τό δι

καίωμα νά κόπτη τήν κεφαλήν τοΰ ραγιά, όσάκις θελήση. Άφ' ού 

τοΰτο έπεκύρωσε καί ή χριστιανική Ευρώπη κατά τάς έν έ'τει 1896 

γενόμενος σφαγάς τών Αρμενίων έν Κωνσταντινουπόλει καί έν Ά-

σίςι, συγκατένευσεν δμως ό Τοΰρκος νά άφήνη τήν κεφαλήν είς τήν 

θέσιν της, άλλα νά έξαγοράζη αυτήν ό κύριος της πληρώνων κατ' 

έτος τόν κεφαλικόν φόρον. 

Ό φόρος δέ ούτος διορισθείς ύπό τοΰ προφήτου, ώς λέγεται, είς 

δέκα τρία δράμια αργύρου, ηύξησε κατόπιν είς τρία γρόσια καί ύστερον 

είς τέσσαρα καί ήμισυ. 'Τπεχρεοΰντο δέ δλοι ανεξαιρέτως οί ραγιάδες 

άμα συμπληροΰντες τό δέκατον έ'τος τής ηλικίας, πλην τών γυναικών, 

τών γερόντων, τών ιερέων παντός θρησκεύματος, τών αναπήρων, τυ

φλών, ήτοι τών παντός είδους ανικάνων καί τών ακτημόνων. Έν έ'τε̂ι 

δμως 1690 επικειμένου πολέμου καί τοΰ Ταμείου οντος κενοΰ, ό τότε 

βεζύρης Κιουπρουλής Μουσταφάς ηύξησε τόν κεφαλικόν φόρον, δι-

αιρέσας τούς ραγιάδες είς τρείς κλάσεις αναλόγως τής περιουσίας 
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ενός εκάστου καί έπιβαλών είς μέν τήν πρώτην τάξιν «Άλία» δέκα 

γρόσια, είς δέ τήν δευτέραν «Εφσάτ» εξ καί είς τήν τρίτην «Έδνά» 

τρία γρόσια, συμπαραλαβών καί τούς έως τότε άπηλλαγμένους φόρου 

γεμιτζήδες, ήτοι ναύτας χριστιανούς, καί τούς κληρικούς, κηρύξας 

πλαστόν τό έ'γγραφον τοΰ προφήτου, τό καθιεροΰν τήν υπέρ τούτων 

έξαίρεσιν. Ή μεταρρύθμισις δέ αύτη είναι ή γνωστή ύπό τό ό'νομα Νι-

ζάμ Τζεδίδ (νέα διάταξις) τοΰ κεφαλικού φόρου. 

Οί επιβληθέντες φόροι ήσαν αναρίθμητοι καί άνισοι. Έκτος δέ 

τής δεκάτης, τοΰ εγγείου καί τής διακατοχής τών ιδιοκτησιών, 

διότι ή κατακτωμένη ύπό τών Τούρκων γή εθεωρείτο ανήκουσα είς 

τόν σουλτάνον, ούτος Βέ επιεικώς έπέτρεπεν είς τούς ίδιοκτήτας 

νά νέμωνται καί νά διαθέτωσιν αυτήν κατά βούλησιν, λαμβάνοντες 

έπί πληρωμή τήν έπί τούτφ άδειαν (μαριφετναμέ) καί καταβάλλοντες 

τήν δεκάτην καί τούς άλλους φόρους. Έκτος τούτων κατέβαλεν εκά

στη οικογένεια χωριστά φόρον καπνού (εστίας), έ'τερον λεγόμενον 

•.(σιακά» δασμόν γάμου, Βούλου καί δούλης, καταλυμάτωνοίκογενεια-

κών, επαρχιακών εξόδων, καφτανίων, καρφοπετάλων καί άλλων εκ

τάκτων. Έ ν ώ δέ βαρείς καθ' εαυτούς ήσαν οί φόροι καθίσταντο έ'τι 

βαρύτεροι καί αφόρητοι διά τοΰ τρόπου τής είσπράξεως ύπό τής δυνα

στείας τών αποστελλομένων προς τοΰτο υπαλλήλων ή εκμισθωτών. 

Οί Σπαχήδες δέ ήσαν διωρισμένοι διαδοχικώς κατ' επαρχίας καί είσ-

έπραττον τά δέκατα καί τά άλλα εισοδήματα τών άμεσων φόρων. 

Οί αυτοί έ'διδον καί πωλητήρια έγγραφα (ταπιά) είς τούς άγοραστάς 

χωραφιών καί λοιπών κτημάτων υπαγομένων είς τήν καλλιέργειαν 

Ούτοι ανέκαθεν ό'ντες στρατιωτικοί κατά διαδοχήν, ήσαν υπόχρεοι νά 

άπέρχωνται είς τάς εκστρατείας καί νά στρατολογούν τυχούσης πε-

ριστάσεοις. Μεταξύ δέ τών παλαιών φόρων ττο καί ό ύστερον καταρ

γηθείς, λεγόμενος δέ «άρμυριάτικον» έπί τών αίγών καί προβάτων, 

τών πινόντων άπό τό θαλάσσιον ΰδωρ, τό άλατισμένον παρά τόν 

Αίγιαλόν. 

Ό έκ Βερροίας δέ Ίερεύς Ιωάννης καταλέγων τούς έπιβληθέντας 

βαρύτατους φόρους είς τούς συμπολίτας αύτοΰ έν έ'τει 1666 έπί τοΰ Κρη-

τικοΰ πολέμου, σημειοί τά εξής έπί λόγφ; «"Ολα αυτά τά έδωκαν οί χρι

στιανοί καί αδυνάτισαν καθ' ήμέραν φυλακωμένοι, υβρισμένοι, ώνειδισμέ-

νοι, δαρμένοι καί καθολικά πεθαμένοι. Καί δ Θεός νά γίνη ίλεως, νά μάς 

λυπηθή, νά άγαθύνη τά έ'θνη τά κατεπάνω μας.» (4) 

(3) "Ορο Ίστ. 'Αΰην. Φιλαδ. Α' σελ. 15. 
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Τό χαράτσι πληρώνεται καί νΰν ύπό άλλην μορφήν ώς στρα

τιωτικός φόρος (έγιανέ) .Οί χριστιανοί δηλαδή απαλλασσόμενοι τής 

στρατεύσεως ύποχρεοΰνται είς τήν πληρωμήν άνά 40 γρόσια έ'καστος 

κατ' έ'τος. *ϊπ:εύθυνοι δέ καί έγγυηταί τής καταβολής είναι αί κοινότη

τες διά τών δημογερόντων, οιτινες καταρτίζοντες κατάλογον κατατάξε

ως τών φορολογουμένων καί αναλόγως τής περιουσίας εκάστου, συλλέ-

γουσι τό ποσόν δι' επίτηδες εισπρακτόρων καί παραδίδουσιν είς τό δημό

σιον Ταμείον. Ταυτοχρόνως δέ σημειοΰντες τάς έπιγινομένας μεταβολάς 

διαγράφουσι τούς άποβιοΰντας, άποδημοΰντας, τούς τεθέντος ύπό ττιν 

ο-κέπην ξένης ύπηκοότητος καί καθόλου τούς έξηρημένους τής φόρο 

λογίας. 

Ό καταβάλλων δέ τόν κεφαλικόν φόρον ελάμβανεν άπόδειξιν πάρα 

τοΰ είσπράκτορος προς τόν οποίον έπλήρωνε χωριστά τρείς παράδες, δπερ 

έκαλείτο «κουσούρι τοΰ χαρατσιοΰ». Τήν δέ άπόδειξιν ήτο υποχρεωμένος 

ό ταξειδεύων νά φέρη μεθ' έαυτοΰ, διότι προσκαλούμενος, άν δέν είχε να 

τήν έπιδείξη έπλήρωνε καί πάλιν. 

Ό φόρος ούτος κατά τόν Γεώργιον Φίνλεϋ έπέφερεν είς τό τουρκικόν 

ταμείον έπί Σουλεϊμάν τοΰ Α'. (1520-1566) δέκα επτά εκατομμύρια 

γρόσια, ίσοδυναμοΰντα προς 85 εκατομμύρια σημερινών φράγκων. 

Ό ραγιάς οΰτε οίκογένειαν ειχεν ασφαλώς, διότι άν τις κόρη έλληνίς 

κακή μοίρςι συναντωμένη ύπό Τούρκου είλκυε τό λάγνον αύτοΰ βλέμμα, 

δυστυχία τότε είς τούς γονείς. Ό Τοΰρκος είχε δικαίωμα νά λάβη τήν 

κόρην έκείνην σύζυγον έφ' Οσον χρόνον εύηρεστείτο, τό δέ άποτρόπαιον 

τοΰτο έ'θος ίσχυε μέχρι τοΰ 1672, δ'τε ό Πατριάρχης Παρθένιος κατώρ

θωσε νά άπαγορευθώσιν ύπό τής Πύλης οί πρόσκαιροι ούτοι γάμοι. Διότι 

ήναγκάσθη ό Μουφτής πεισθείς ύπό τής λογικής τοΰ Πατριάρχου, νά 

όμ.ολογήση δτι τφ οντι κατά τό Κοράνιον ήσαν ανάξια τοΰ Ίσλαμισμοΰ 

τά τέκνα τά γενόμενα έκ μητρός χριστιανής γευομένης οϊνου καί χοιρείου 

κρέατος, πραγμάτων αυστηρώς άπαγορευομένων ύπό τοΰ Κορανίου. Ώ ς 

έκ τούχου Βέ οί ταλαίπωροι οίκογενειάρχαι μετέβαινον είς τάς Εκκλησί

ας β'ρθρου βαθέως. «Εγείρονται, λέγει ό Χριστ. "Αγγελος, τή δευτέρίΐι 

ώρςι μετά τό μεσονύκτιον καί έώσιν έ'να παίδα ή ιμίαν παιδίσκην προς τό 

φυλάττειν τον οίχον. Ανατέλλοντος δέ τοΰ ηλίου εξέρχονται καί πορεύ

ονται είς τούς οίκους αυτών». Οί δέ εύπορώτεροι έ'κτιζον εντός τοΰ προ

αυλίου τών ίδίων οίκιών ευκτήριους ναΐσκους, ό'που προσηύχοντο, έτέλουν 

δέ ενίοτε και ίεράν λειτουργίαν. 

Ούτε νά ενδύεται κατά τό δοκούν έπετρέπετο είς τόν ραγιάν. Ύπε

χρεοΰτο δέ καί κατά τοΰτο νά άκολο\Λτι τά αλλεπάλληλα σουλτανικά 
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διατάγματα, δι' ών άπηγορεύετο ή χρήσις υφασμάτων παντός άλλου 

χρώματος πλην τοΰ μελανού. Ό δέ παραβάτης έτιμωρείτο μέ δαρμόν, 

άλλα καί μέ θάνατον, άν μετεχειρίζετο λευκόν ή πράσινον σαρίκιον ή κί-

τρίνας έμβάδας, ύπεχρεώθη δέ καί κωδωνίσκον κάποτε ώς κτήνος νά φέ

ρη άνηρτημένύν άπό τοΰ βραχίονος προς διάκρισιν. Ό δέ Σουλτάνος Μ ω 

άμεθ ό Δ'. ίδών άπό τοΰ παραθύρου χριστιανούς φέροντας καλπάκια έχον

τα παρυφάς ερυθράς καί έμβάδας κιτρίνας διέταξε νά άπογυμνωθώσι τών 

καλπακίων καί τών έμβάδων, καί, άφ' ου ραβδισθώσι νά άποπεμφθώσιν 

είς τάς οίκίας των. Έπί Μαχμούτ τοΰ Β'. τοΰ μεταρρυθμίστοΰ, όστις, ώς 

είδομεν, κατήργησε τέλος πάντων τό τών Γενητσάρων σώμα, εισήχθη ό 

ευρωπαϊκός ιματισμός έν Τουρκίςι, καί επειδή οί Ούλεμάδες παρετήρησαν 

δ'τι θά έπήρχετο σύγχυσις μεταξύ μωαμεθανών καί χριστιανών, διέταξεν 

ό σουλτάνος νά φέρωσιν έπί τοΰ φεσίου αυτών πλαγίως έρραμμένην μι

κράν ταινίαν μελανήν. 

Δέν είχε δέ ό ραγιάς τό δικαίω'μα νά ίππεύη εντός τών πόλεων, εκ

τός τών εχόντων ώρισμένα αξιώματα, αλλά καί έν όδοιπορίί̂ ι, έάν συνήντα 

Τοΰρκον, ήτο ύ'πόχρεως νά άφιππεύση αμέσως εως ου παρέλθη ό αγάς. 

Απαράδεκτος δέ ήτο ή μαρτυρία τοΰ ραγιά έπί δικαστικών διαφορών 

προς τούς Τούρκους. «Οί "Ελληνες δέν άκούουσι παρά ύβρεις καί λοιδω-

ρίας κατά τής θρησκείας, έ'γραφεν ό Γεώργιος Φελάβιος έν έτει 1665. 

Παντοία ύποφέρουσι δεινά, βιαιοπραγίας, κακώσεις, άρπαγήν περιουσί

ας, στέρησιν τών τέκνων, ύπό δέ τών υπέρμετρων καί υπεράνθρωπων κό

πων τά σώματα αυτών καταβάλλονται καί καταπονούνται έλεεινώς». 

Όσάκις δέ ήγείρετο πόλεμος, καί τοΰτο έγίνετο συχνά έχ παραμι-

κράς αφορμής, τρόμος κατελάμβανε τούς άμοιρους χριστιανούς, διότι τ"α 

άτακτα εκείνα στρατιωτικά στίφη, τά έκ τών επαρχιών μετακαλούμενα, 

διέπραττον παντοίας άρπαγας καί ασέλγειας καί φόνους πανταχού, δ'θεν 

άν διήρχοντο, κατά τών χριστιανών. 'Άν καί κατ' έπιφάνειαν οί Τοΰρκοι 

έσεβάσθησαν τήν θρησκείαν τών χριστιανών καί ώς θρήσκευμα τοΰ υπο

τελούς κράτους ανεγνώρισαν τό χριστιανικόν, τόν δέ Πατριάρχην τής 

Κωνσταντινουπόλεως άρχηγόν τοΰ έλληνικοϋ "Εθνους, άλλ' δμως ύπέ

βαλον είς βαρυτάτην φορολογίαν καί καταπιέσεις φρικώδεις. Έ ά ν λ. χ. 

ψευδομάρτυς κατέθετεν δ'τι ήκουσεν δήθεν παρ' άλλου λεγόμενον δτι ό 

δείνα χριστιανός δημοσίςι έξέ'φρασεν άπόφασιν νά τουρκίση, αμέσως συν-

ελαμβάνετο ό χριστιανός εκείνος καί δι' απειλών θανάτου ήναγκάζετο νά 

άρνηθή τόν Χριστόν. Πολλάκις τούς δύσμοιρους Χριστιανούς διέταττον 

νά εκλέξουν μεταξύ τοΰ θανάτου καί άρνησιθρησκείας καί μάλιστα έν πο

λέμφ. Τότε δέ οί πλείστοι ύπέκυπτον λέγοντες καθ' εαυτούς οτι έν εύκαι-
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ρίο(. θά έπιστρέψωσι πάλιν είς τόν χριστιανισμόν καί τφ ό'ντι κατώρθωσαν 

τινές διαφυγόντες είς τήν άλλοδαπήν νά άποπτύσωσι τόν μωαμεθανι-

σμόν. "Αλλοι δμως ένέμενον είς αυτόν ύπό φόβου. Μετταξύ δέ τών ούτω 

βιαζομένων ή ίστορία μνημονεύει μετά σεβασμοΰ τών ατρόμητων εκείνων 

καί αληθών Χριστιανών, ο'ίτινες προτιμήσαντες τόν θάνατον άπήλαυσαν 

διά τοΰ μαρτυρίου τόν άκήρατον στέφανον τής αθανασίας. 

Ό Σουλτάνος Σελίμ κατέλαβε τούς επισημότατους τών ναών καί 

μετέβαλεν είς Τζαμία, άπηγόρευσε δέ είς τούς χριστιανούς νά οΊχοΒομώ-

σι ναούς υψηλούς καί λιθοκτίστους καί νά έ'χωσι κωδωνοστάσιον, ήνάγ

κασε δέ αυτούς νά έξαγοράζωσι διά χρημάτων τά μοναστήρια αυτών και 

τούς οίκους καί τούς αγρούς καί δσα άν είχον πρότερον, δημευσας αύτα 

αυθαιρέτως. Ιδού δέ τί έ'γραφεν ό Ευγένιος ό Επίσκοπος καί τοΰ αγίου 

όρους προϊστάμενος προς τόν Αρχιδούκα Κάρολον έν έ'τει 1569: 

«Πρό τίνος χρόνου ό μέγας Τοΰρκος (ό Σουλτάνος) έξέδωκε διατα

γήν νά πωληθώσιν δ'λα τά εισοδήματα τών άπανταχοΰ τοΰ κράτους εκ

κλησιών καί μοναστηρίων. Ή δέ πώλησις αύτη έξεται κΰρος έπί τρείς γε

νεάς. Τότε αύθις θά πωληθώσιν έκ δευτέρου. Διά τής πράξεως ταύτης 

έ&ούλετο νά άφανίση καθ' ολοκληρίαν τούς ιερούς ναούς καί μετ' αυτών 

νά εξάλειψη δλους τούς χριστιανούς, δσοι κατοικοϋσιν ύπό τό κράτος του. 

Αί άπειλαί αύται καί ή λυπηρά Βουλεία μέχρις ημών έ'φθασε· διά τοΰτο 

λοιπόν έμετρήσαμεν πέντε χιλιάδας χρυσοΰ, επειδή δ'μως δέν εϊχομεν, 

δλα τά εισοδήματα και τά ίερά άμφια ένεχειριάσαμεν διά νά συνάξωμεν 

τόσα καί πληρώσωμεν ούκ άνευ ζημίας, αλλά μετά τόκου, δπως είθισται 

παρά τοίς τοκογλύφοις νά λαμβάνωσι τόσον τόκον, δσον δύνανται». 

Καί ό τόν Σελίμ διαδεξάμενος Μουράτ (1574-1595) προτροπή τοΰ 

Χόντζα, τοΰ Μουφτή καί τών Καδιασκέρων έ'γνω μεταβαλείν είς τεμένη 

πάσας τάς εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως (1577), έν φ κατά τά 

δύο πρώτα έ'τη τής βασιλείας αύτοΰ εγένοντο έπισκευαι τίνες, άλλ' ίσως 

κρύφςι καί καθ' δν χρόνον άπησχολείτο ό μέν στρατός αύτοΰ είς εξωτερι

κούς πολέμους, αυτός δέ ό σουλτάνος ήσχολείτο προς θεραπείαν τών κα-

δίνων καί τών άλλων έν τφ χαρεμίφ δουλίδοιν. Έπί τής βασιλείας αύτοΰ 

δέ, λέγει ό Χάμερ, αί Ίασεκή σουλτάναι, αί τεκοΰσαι δηλονότι άρρενα 

τέκνα, αντί τών συνήθως επτά ή οκτώ εγένοντο τεσσαράκοντα, έγεννή

θησαν δέ αύτφ ύπό πεντακοσίων άλλων δουλίδων εκατόν τέκνα. "Ηρξατο 

δέ τής εκτελέσεως λέγων: «ό Μωάμεθ ό κατακτητής παρεχώρησεν αλη

θώς είς τούς χριστιανούς ώς προνόμιον, νά διατηρώσι τούς νοιούς αυτών 

άλλα τοΰτο, διότι ή Κωνσταντινούπολις ήτο έ'ρημος κατοίκων καί ήναγ

κάζετο νά προσελκύη τοιούτους, σήμερον δμως πληθυνθέντων τών μου-
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σουλμάνων συνεξέλιπε καί ή προκαλέσασα τό πρ&νβμιον ανάγκη». Ά λ λ α 

καί πάλιν ή έκτέλεσις τής σουλτανικής. άποφάββως τό μέν διά χρημά

των, τό δέ διά τών ενεργειών τών ευρωπαϊκών πρεσβειών άνεβληθη. Τά 

αυτά εγένοντο χαΧ έπι τοΰ διαδόχου αύτοΰ Μωάμεθ τοΰ Γ'. Τότε κατε

λήφθη ό μεγαλοπρεπής ναός τής Παμμακαρίστου, έ'νθα ττο τό Πατρι

αρχείον καί δύο έ'τη βραδύτερον τφ 1597 έγραφεν ό Πατριάρχης Αλε

ξανδρείας Μελέτιος Πηγάς τοποτηρητής τότε τοΰ Πατριαρχικού θρό

νου Κωνσταντινουπόλεως: «Έπωλήθησαν έν Κωνσταντινουπόλει δύο 

μοναστήρια, ό μέγας Δημήτριος καί ή Παναγία τοΰ Μπαλίνου είς τήν 

Ξυλόπορταν, ήγοράσαμεν δέ ημείς αυτά ινα μη είσέλθωσιν είς χείρας 

τών άσεβων». Περί τό 1570 οί Γενίτσαροι έθεσαν πΰρ είς τάς έν Κων

σταντινουπόλει συνοικίας τών Ιουδαίων καί τών Χριστιανών καί κατέ

καυσαν χιλιάδας οίκιών, επιτιθέμενοι δέ κατά τών φευγόντων κατέσφα-

ζον ανηλεώς, τό δέ παράδειγμα τών Γενιτσάρων έμιμήθησαν καί οί έν 

ταίς έπαρχίαις ομόθρησκοι. 

Ό τουρκικός δέ φανατισμός μετριασθείς κάπως έπί τινα χρόνον έξή-

φθη διά μιας επί Μαχμούτ τοΰ Α' (1730-1754) είς τοσοΰτον ώστε, 

Ιν φ πρότερον ήτο έπιτετραμμένον νά έπισκευάζωνται οί ναοί αιτήσει 

αδείας, ενίοτε Βέ καί διά δώρων νά άνεγείρωνται νέοι, τότε άπηγορεύθη

σαν αυστηρώς καί αύταί αί Ιπισκευαί. Ή δέ ταπείνωσις αύτη καί ή μετά 

φόβου συστολή επεκράτησε καί μέχρι τελευταίο'ί είς τάς πλείστας τών 

Τουρκοκρατούμενων ελληνικών επαρχιών. Και τά σχολεία δέν τά ήνεί

χετο ό Τοΰρκος ώστε ήναγκάζοντο κατά τινας επαρχίας, οπού οι Τοΰρκοι 

ήσαν άγριώτεροι νά δωροδοκώσιν αυτούς ή νά κρύ'πτωσι τά σχολεία καί 

νά όδηγώσι τά τέκνα των είς τοΰ διδασκάλου τόν οίχον πρό τής αυγής. 

Έντεΰθεν δέ έ'χει τήν αρχήν τό παϊδικόν εκείνο δημώδες άσμα: 

«Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου νά περιπατώ 

νά πηγαίνω στό σχολειό, νά μαθαίνω γράμματα, 

γράμματα μαθήματα, τοΰ Θεοΰ ποιήματα». 

Έχτός δέ τής αφόρητου τυραννίας καί τής επαχθούς καί αυθαιρέτου 

φορολογίας, ύφ' ών ήναγκάσ'θησαν οί κάτοικοι έγκαταλείψαντες τάς εύ

φορους καί ένυδρους πεδιάδας νά κατοικήσωσιν είς τάς κορυφάς τών ξη

ρών βουνών, εκτός τών συνεχών επιδρομών τών Ενετών, οιτινες καί τών 

πειρατών απεδείχθησαν ληστρικώτεροι καί άπανθρωπότεροι, έμαστίζοντο 

περιοδικώς καί ύπό επιδημικών νόσων, τών όποιων προεξτιρχον κατά τόν 

έξολοθρευμόν ή Εύφλογία καί ή πανώλης προκαλούμεναι καί πολλαπλα-

σιαζόμεναι ώς Ικ τής παντελούς αμελείας περί τήν καθαριότητα τών κα-

τοικουμένων χωρών καί τήν αθλιότητα τής διαίτης. 
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Φάρμακον δέ άλλο κατ' αυτών πλην τής φυγής δέν ύπήρχεν, ώσΐί 

όσακις ένέσκηπτε μάλιστα ή πανώλης, ήτις καί θανατικόν καί πανούκλα 

καί λοιμική έκαλείτο, ύπό δέ τών Οθωμανών Γιουμουρτζίκ κατ' ευφημι

σμόν (εύλογημένην, ίεράν), οί κάτοικοι έν τή φυγή ζητοΰντες σωτηρίαν 

διεσκορπίζοντο, Οπου άν έκαστος εύρισκε καταφύγιον καί δμως έξωλόθρευε 

μέγα μέρος αυτών. Είναι θαΰμα θαυμάτων πώς τό δύσμοιρον έλληνικόν 

"Εθνος έσώθη μετά τοιαύτας καί τοσαύτας θανατηφόρους καταστροφάς. 

"Ηδη δμως αί πρόοδοι τής ιατρικής καί αί καθάρσεις καί παντοία 

άλλα υπέρ τής υγείας μέτρα προφυλακτικά ήλάττωσαν τήν θνησιμότητα 

έκ τών επιδημικών νόσων και περιώρισαν αύτάς είς τάς βαρβάρους χώ

ρας, δπου δέν κατώρθωσεν ακόμη νά είσδυση ό έξυγιάζων καί έξανθρωπί-

ζων πολιτισμός. 

Άπό τοΰ 1715 μέχρι τοΰ 1769 διά τήν άπαραδειγμάτιστον έ'λλειψιν 

τοΰ χρήματος δλα τά τρόφιμα καί τά λοιπά ήδη έπωλοϋντο είς τιμάς 

ευτελείς, δηλαδή 40 οκάδες σίτου ήγοράζοντο μέ 10 παράδες, 10 όχα-

Βες βούτυρον μέ 40 παράδες, 20 όκ. τυρός μέ 40 παράδες, οίνος 60, 70,80 

μπότσαι μέ 40 παράδες. 

Τό πρόβατον, τήν αίγα καί τόν χοίρον ήγόραζέ τις προς 20, 35, ή 30 

παράΒες ζωτανόν, τόν Βέ ιππον, τόν βοΰν, τόν ό'νον προς 80 παράΒες, Κατ' 

έκείνην τήν έποχήν, δστις είχεν είς τό κιβώτιον του 100 ή 200 γρόσια, 

ήτο ό πλέον ευτυχής καί πλούσιος, διότι τό βενέτικον φλωρίον έτιμά

το προς γρόσια 3, τό δέ τάλληρον τής ρηγίνας προς 70 παράδες. Άπό 

δέ τοΰ 1769 καί ύστερον αί τιμαί τών διαφόρων πραγμάτων καί νομισμά

των ηύξησαν, επομένως καί οί διδόμενοι φόροι. Ή δέ τών νομισμάτων 

αξία έτιμάτο έπί πλέον είς τάς θλιβεράς τών Αλβανών ημέρας μετά τήν 

καταστροφήν τών οποίων χαί τά τρόφιμο κοί λοιπά ήδη ώς καί τά νομί

σματα ετι μάλλον ηύξησαν. Ταΰτα περί τής ελλείψεως τοΰ χρήματος 

γράφει ό ιστοριογράφος Αμβρόσιος Φραντζής (5) έ'χων δίκαιον ώς 

αποδεικνύεται εκ τών κατωτέρω εγγράφων, ευρισκομένων Ιν τφ άρχείφ 

τής Μονής Γόλας τοΰ δήμου Φελλίας τής Λακεδαίμονος. 
1688 Αύγουστου 2 

«Διά τής παρούσης μου ομολογίας κοί αποδείξεως δΐ̂ ολογω Ιγώ δ έιπίσκοπος θεό

κλητος πώς μοϋ έφάνη καλόν καί αφιέρωσα τό μουλάρι μου καί τό ώμοφδριδν μου καί 

τό πετροχήλί μου εΙς τήν Παναγίαν στην Γόλαν καί τά αφιέρωσα γιά τήν θανή μου, 

δ.τοτες αποθάνω νά μέ θά·ψουνε εις τό μονστήρι, τά οποία πράγματα δς είναιάπαρασά-

λευτα άπό τό μοναστήρι, καΐ τά Εδωσα έμπροσθεν ανθρώπων κάλων τιδν υπό κάτωθι 

(5) Τόμ. Α', σελ. 8. 
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υπογεγραμμένων μαρτύρων καί οποίος ήθελε πειράξει νά γυρέψη άπό τό μοναστήρι τί

ποτε νά είναι ά/φωρεσμένος καί Ασυγχώρητος καί εΙς τήν βικαίαν κρίσιν τοϋ 0εοϋ να 

κριθή μέ τοΒτονε. 

Παϋΐα Δημήτριος μαρτυρδ τά άνωθι. 

Αντώνιος ' Ορφανό ς μαρτυρώ τά άνωθι. 

Γεωργάκης Γορανίτης ιμαρτυρω τά άνωθι. 

ίΠετράκης Γορανΐτης μαρτυρώ τά άνωθι. 

"Αναγνώστης Μεροπούλης μαρτυρώ τά άνωθι. 

Μαρίνος Τάβλας, άπό "Αρνα, μαρτυρώ τά άνωθι. 

Παναγ. Μαρτουλάκης μαρτυρώ τά άνωθι. 

'Αίπόστολος Τζίβας μαρτυρώ τά άνωίθι. 

ΕΤΕίΡΟΝ 

Διά τοΰ παρόντος αποδείχνω πώς μετά τήν άποβίωσιν τοΰ πρώην Καρυουπόλεως 

κυρίου Θεοίκλήτου ήλθα καί ήρεύνησα άκρι'βώς μετά φόβου Θεοΰ καΐ δέν ηΰρα πάρεξ 

τό μουλάρι του εΙς τάς χείρας τοΰ καθηγουμένου τής Γάλας Παπαγρηγορίου καί 

τό ώμοφόριόν του καί τό πετραχήλιον κοί ηύρα καί ενα ροϋχο κα| ηύρα κοί τή δια

θήκη του καί τά είχεν αφιερώσει εΙς τό μοναστήρι κοί τους ενόχλησα κοί ελοίβα 

τό μουλάρι καΐ ύστερα τό έτίίμησαν οί άρχοντες 20 (εϊκοσι) γρόσια καί τό έπού-

λησα τοΰ μοναστηρίου κοί ελοβα τά 20 γρόσια ικαΙ δέν έ^ω νά κάμω πλέον άπό τήν 

κληρονομίαν αύτοΰ ά!πό τό ώμοφόριόν του καί τό πετραχήλι του καΐ τό ροΰχό του. 

Ό Κ«ρυου(7ΐόιλεως Παρθένιος, 1670 Σεπτειμβρίου 1. 

Ό πρώτος δέ ηγούμενος ώνομάζετο τής μονής Γόλος Χρύσανθος· ώς έν επιγραφή 

σφζομένη έν τή μονή φέρεται, ώς έξης: 

Ό πρωταρχίσας ηγούμενος Χρύσανθος Ιερομόναχος, 2ος δέ ήτο ό Γρηγόριος ό α

ναφερόμενος είς τήν άνω' διαθήκτγν τοΰ Καρυσυπόλεως καί 3ος ό Γεράσιιμος. 

'Τπό τοιαύτας λοιπόν συνθήκας και ύπό τοιαύτην τρομοκρατίαν άπο-

κτηνούσαν καί τήν εύγενεστέραν ψυχήν δέν είναι παράδοξον δτι άπεπνίγη 

σχεδόν πάν ευγενές αί'σθημα, τάς δέ άρετάς τάς διακρινούσας τούς ελευ

θέρους άνδρας αντικατέστησε κολακεία καί συκοφαντεία μεταξύ τών 

Ελλήνων ραγιάδων. Έ ν τή πρωτευούση δέ μάλιστα ή ηθική κατάπτω-

σις ήτο μεγαλύτερα, Ά φ ' ετέρου δέ τοσαύτη παχυλή αμάθεια έπεκράτει 

ώστε καί αυτά τά έν τοίς Πατριαρχείοις συντασσόμενα έγγραφα,, είς 

τά οποία άπήνθει άλλοτε όρθοέπεια καί γλαφυρότης, ήσαν τώρα πλήρη 

χυδαϊσμών καί βαρβαρισμών αφόρητων, τάς δέ βιβλιοθήκας τών μονα

στηρίων, α'ίτινες ήσαν πλήρεις χειρογράφων, άπεγύμνουν οί ξένοι, διά 

μυρίων τρόπων έξαπατώντες τούς αμαθείς καλογήρους αρπάζοντες /ντί 

ευτελούς τιμήματος βαρύτιμα κειμήλια. Αθανάσιος τις Κύπριος (ό Ρή

τωρ) άρνησίθρησκος παπιστής, ήγόρασε πολλά χειρόγραφα μεγάλης 

αξίας έκ τών εν "Αθωνι, Θράκη, Μακεδονίςι καί Θεσσαλίοι Μοναστηρίων. 

Έ ν τοίς τών Μετεώρων δέ μάλιστα ήγόραζεν, ώς λέγει ό Πατριάρχης 

Δοσίθεος, τά χειρόγραφα, ζυγίζων αυτά διά στατήρος. 
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Έπί τών πρώτων δέ χρόνων τής κατακτήσεως ή Πύλη προσελάμ-

βανε γραμματείς "Ελληνας, διότι οί μέν Τούρκοι ήσαν πάντη αγράμμα

τοι, έπικρατοΰσα δέ γλώσσα έν τή διπλωματίςι ήτο ή ελληνική. "Οθεν 

καί ελληνιστί έγράφοντο τά προς τάς ξένας αύλάς έγγραφα καί αί συν

θήκαι ύπό αγραμμάτων δμως καί ταΰτα Ελληνιστών, προϊόντος δμως 

τοΰ χρόνου έξ αλαζονείας τών Τούρκων ή μάλλον έκ δυσπιστίας κατόπιν 

τών αλλεπαλλήλων καί ίδίως έν Πελοποννήσφ καί Στερεφ επαναστά

σεων παντελώς άπεκλείσθησαν οί "Ελληνες καί ή γλώσσα αυτών άπό 

τών δημοσίων, βραδύτερον ό'μιως, δ'τε ώς έκ τών πολλών σχέσεων τής 

Πύλης προς ευρωπαϊκά κράτη παρέστη ανάγκη αλλόγλωσσων υπαλλή

λων, προσελήφθησαν πάλιν χριστιανοί διερμηνείς, άφ' ου δέν ύπήρχον 

Άγαρινοί κατάλληλοι προς τοΰτο, χαθ' δ άποστρεφόμενοι καί περιφρο-

νοΰντες τάς ξένας γλώσσας. "Οτε δέ ή Τουρκία αφήρεσε τό δικαίωμα 

άπό τάς Παραδουναβίους ηγεμονίας νά έκλέγωσιν ίδιον ηγεμόνα, τότε 

διώρισε τό πρώτον είς τάς επαρχίας έκείνας "Ελληνας διοικητάς. Τινές 

δμως τών λαμβανόντων τάς θέσεις ταύτας διά δωροδοκίας καί χαμερ-

ποΰς κολακείας προς εύνοιαν τοΰ Σουλτάνου, άντι νά γίνωνται ωφέλιμοι 

είς τούς καταδυναστευομένους αυτών αδελφούς καί αγαπητοί είς τούς 

χατοίκους τών ηγεμονιών, κατεπίεζον ώς έπί τό πλείστον αυτούς δι' 

επαχθών φόρων, ίνα έπαρκώσιν είς τάς υπέρογκους δαπανάς τριφυλοΰ 

βίου καί ίδίως βαρύτιμους καί αδιάκοπους δωρεάς προς τόν Σουλτάνον 

καί τούς ευνοουμένους βεζύρας άνευ τής υποστηρίξεως τών οποίων έκιν

δύνευον πάντοτε καί ή θέσις καί αυτή ή ζωή αυτών. 

Είναι δέ γνωστόν δ'τι αί προέχουσαι χριστιανικαί οίκογένειαι κατώ

κουν έν Κωνσταντινουπόλει παρά τό Πατριαρχείον έν τή συνοικία τή 

καλούμενη Φανάρι, έξ ου καί οί εκεί κατοικοΰντες έκαλοΰντο Φαναριώται. 

Έ κ τών Φαναριωτών λοιπόν ώς μάλλα πεπαιδευμένων καί προηγμένων 

ελάμβανεν ή Πύλη τούς υπαλλήλους, πολύ δέ περισσοτέρους ελάμβανε 

τό Πατριαρχείον. Άλλα, ώς εϊπομεν ανωτέρω, οί πλείστοι τούτων δέν 

έφρόντιζον παρά διά τής προσωρινής τουρκικής εύνοίας νά κορέσωσι τήν 

φιλοδοξίαν καί φιλοχρηματίαν αυτών. Ευτυχώς δ'μως μεταξύ τών Ελ

λήνων υπαλλήλων τής Πύλης διεκρίθησαν καί άνδρες ενάρετοι καί πα-

τριώται, διά τής μεσιτείας τών οποίων πολλάκις χριστιανοί έσώθησαν 

άπό τάς κακουργίας τών Τούρκων. Τινές μάλιστα τούτων άνεδείχθησαν 

προστάται τών γραμμάτων καί τής Εκκλησίας. Μεταξύ δέ τών εξεχόν

των ό Παναγιώτης Νικούσης καί ό Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.. "Αλ

λοι δέ έκ τών ηγεμόνων τών Παραδουνάβιων Επαρχιών γενναίως είσέ-

φερον προς σύστασιν σχολείων καί άνακούφισιν τών ύπό δανείων βεβαρυ-
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μένων και απειλουμένων Πατριαρχείων τοΰ τε Οικουμενικού καί του της 

Ιερουσαλήμ. 

Καί τοιαύτη ήτο ή κατάστασις τών λαϊκών, ή δέ Εκκλησία ή Με

γάλη επικαλούμενη, ήτις ήτο τό μόνον καταφύγιον καί στήριγμα τών 

υποδούλων Ελλήνων έ'βάινεν όσημέραι προς τήν παρακμήν, διότι τους 

μεγάλους φωστήρας αυτής διεδέχοντο αμαθείς καλόγηροι, αγοράζοντες 

τάς άρχιερατικάς έδρας διά δανείων παρεχομένων ύπό τοκογλύφων Ιου

δαίων. Έ κ δέ τοΰ αρχαίου μεγαλείου μόνον οί τίτλοι απέμειναν, έξογκου-

μενοι μάλιστα καθ' δ'σον ηύξανεν ή μηδαμινότης τών καταλαμβανοντων 

τούς τίτλους. Λ. χ. άπαντες οί υπάλληλοι τοΰ Πατριαρχείου έτιτλοφο-

ροΰντο μεγάλοι· ό μέγας Οικονόμος, δ μέγας Σακελλάριος, δ μέγας 

Σκευοφύλαξ, ό μέγας Πρωτοσύγγελος, ό μέγας Λογοθέτης καί πληθύς 

άλλη μικρομέγαλων, ο'ίτινες έτρέφοντο δαπάναις τοΰ Πατριαρχείου. 

Οί μεγαλόσχημοι δέ ούτοι ρασσοφόροι ήγωνίζοντο λυσσωδώς περί 

τής κατοχής τών αρχιερατικών θρόνων καί μάλιστα τών Πατριαρχικών, 

χάριν τοΰ οποίου τά διαμαχόμενα μέρη άνερυθριάστως μετεχειρίζοντο 

τήν διαβολήν καί συκοφαντίαν, οί δέ περί τήν Πύλην βεζύραι εύαρέστως 

ήκουον τάς τοιαύτας καταγγελίας καί καθίστων αύτάς πηγήν κέρδους, 

υποδεικνύοντες δ'τι εκείνων αί διαβολαί πρωτίστως πιστεύονται, όσοι 

συνοδεύουσιν αύτάς διά βαρυτιμοτέρων δώρων. Τοιουτοτρόπως δ Πατρι

αρχικός θρόνος κατεκυροΰτο πολλάκις διά φανεροΰ πλειστηριασμού είς τόν 

πλειοδοτοΰντα. Καί ό ύποσκελιζόμενος πάντα λίθον άνακινών, ουδέ έπί 

στιγμήν ήσύχαζεν, άν μή ανελάμβανε τό άφαιρεθέν αξίωμα. Διά ταΰτα 

βλέπομεν έν τφ καταλόγφ τών Πατριαρχών έπί δύο αίώνας τεσσαράκον

τα εξ νέων Πατριαρχών ονόματα εκτός τών τρίς καί τετράκις καί πε

ρισσότερον έξ ύπαμοιβής καταλαβόντων τόν περιμάχητον θρόνον. 

Τοιαΰται δέ άσχημίαι συνεχώς έκτιθέμεναι δημοσίοι ού μόνον ήμαύ-

ρουν τήν αίγλην τής Εκκλησίας καί παρείχον άφορμήν επεμβάσεως είς 

τήν Πύλην προς περικοπήν τών πάλαι προνομίων, άλλα καί έθράσυναν 

τούς καθ' άπασαν ύπερ τοΰ προσυλιτισμοΰ τών Όρθοδόξων πάση δυνάμει 

εργαζομένους Ιεραποστόλους τοΰ Π ά π α καί ήνοιξαν στάδιον ευρύ είς 

τούς έν Κωνσταντινουπόλει υπέρ κατοχής τών Αγίων Τόπων διαπλη-

κτιζομένους αντιπροσώπους τής Ευρώπης. 

Δέν πρέπει δμως νά ύποθέσωμεν δ'τι τοιοΰτοι ήσαν άπαντες οί Πα-

τριάρχαι οί διοικήσαντες τά τής Εκκλησίας, διότι γνωστόν είναι ευτυ

χώς δτι έπί τοΰ θρόνου τών Χρυσοστόμων άνήλθον καί πολλοί άνδρες δι

ακριθέντες έπί αρετή καί παιδείοι, οί'τινες ανύψωσαν τό καταπεσόν αξί

ωμα καί έλάμπρυνον τήν Έκκλησίαν. Είς ανωμάλους δέ τής Πατρίδος 
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καιρούς προκινδυνεύσαντες υπέρ τής Πατρίδος προσέφερον εαυτούς έξι-

λαστήριον όλοκκαύτωμα είς τόν βωμόν αυτής. Τοιούτοι πρόμαχοι τοΰ 

κινδυνεύοντος Έλληνισμοΰ καί τής όρθοδοξίας άνεδείχθησαν Ιερεμίας 

ό Β'., Κύριλλος δ Λούκαρις, Σαμουήλ ό Α'. καί πλείστοι άλλοι πρό αυ

τών καί ύστερον διά μαρτυρικού θανάτου. Οί ακήρατου μνήμης αθλοφό

ροι ούτοι Πατριάρχαι περί πάντων έμερίμνων καί τήν παιδείαν αυτοί 

άνεζωπύρησαν, νέας σχολάς ίδρύσαντες καί τάς παρακμάζουσας άνυ-

ψώσαντες καί πνεΰμα ζωογόνον έμφυσήσαντες. 

Ό ελληνικός κλήρος καθόλου διεκρίθη ώς Ιπί τό πλείστον Ιπί παι

δεία καί φιλοπατρίςι, αί δέ άναφυείσαι Ιν αύτφ άσχημίαι, περί ών ώμι

λήσαμεν ώς Ιπί τό πλείστον, ώρμώντο Ικ φιλοδοξίας καί φιλαρχίας, τά 

οποίο είναι πάθη κοινά είς πλείστας κοινωνίας. Ουδέποτε δμως παρεξε-

τράπη είς πράξεις αντιβαίνουσας προς τό δόγμα τής άνεξιθρησκείας και 

τής ηθικής, ούΒέποτε Βέ επεχείρησε προσηλυτισμούς ούτε καί Ιπέβαλεν 

είς άλλους λαούς τήν ίδίαν γλώσσαν. Τουναντίον μάλιστα έπί τοΰ Πα

τριάρχου Φωτίου διά τών αποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου κατεσκεύ-

ασε χάριν τών Βουλγάρων καί τών άλλων Σλαβικών φύλων γράμματα 

σλαβικά καί έδημιούργησε σλαβικήν φιλολογίαν καί Ιξ υπερβολικής κου-

φονοίας έβλαψε τά συμφέροντα τοΰ Έλληνισμοΰ καί τών κατοίκων τής 

χερσονήσου τοΰ Αίμου, δότι, άν οί βάρβαροι εκείνοι λαοί Ιξηλλνινιζοντο, 

και δ πολιτισμός αυτών θά ήτο υπέρτερος και ή πρόοδος αυτών ανωτέρα 

καί σύμπνοια καί ίσχύς θά έβασίλευε σήμερον εν τοις νΰν λεγομένοις 

Βαλκανίοις καί ή άπελευθέρωσις άπό τοΰ αισχρού τών Τούρκων ζυγοΰ 

πρό αιώνων θά είχε συντελεσθή καί δέν θά έπεσωρεύοντο τοσαι συμφοραί 

έκ τής παρατάσεως τής τουρκικής τυραννίας καί Ικ τής Ιχθρότητος 

καί τής άλλτ]λομαχίας τών δημιουργηθέντων πολλών κρατών τής χερ

σονήσου τοΰ Αίμου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ'. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΘΕΝΤΕΣ 

Τοΰτο ενομοθετήθη έπί Μωάμεθ Β'. Άλλ' οριστικώς επεβλήθη έπί 

Σελίμ Α'. καί τοΰ Σουλεϊμάν Α'. Τότε έκανονίσθη νά γίνεται ή τακτική 

τών χριστιανοπαίδων στρατολογία έν τφ κράτει κατά πενταετίαν. Μετ' 

όλίγον έγίνετο κατά τετραετίαν, είτα τριετίαν, διετίαν καί έπί τέλους 
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κατ' έ'τος καί όσάκις Ιπαρουσιάζετο ανάγκη. Διεξήγετο δέ ή στρατολο

γία ώς εξής: Είς έ'καστον τόπον παρουσιάζετο λοχαγός τών Γενιτσά

ρων, κομίζων αύτοκρατορικον φιρμάνιον, ό δέ προϊστάμενος τοΰ τόπου 

ώφειλε νά ύποβάλη αύτφ κατάλογον όλων τών οικογενειών, έκαστος Βέ 

πατήρ ήτο ύπόχρεως νά άναγγείλη πόσους υιούς είχε καί νά παραστήση 

αυτούς προς έκλογήν. Καί κατ' αρχάς μέν έλαμβάνετο έκ του συνόλου 

τών παίδων τό πεμπτημόριον, κατόπιν δ'μως τοσούτοι, όσων ύπήρχεν 

ανάγκη καί έκ τούτων οί κάλλιστοι καί εύρωστότατοι. Επίσης κατ' αρ

χάς έλαμβάνετο είς έξ εκάστης οίκογενείας, σύν τφ χρόνφ δέ καί δύο 

καί τρείς καί αυτός δ μονογενής, όστις πρότερον Ιξηρείτο. Έξελέγοντο 

δέ παίδες μόνον 6-7 ετών, κατόπιν καί 10-15. 'Αλλά δέν ήρκουν ταΰτα, 

διότι οί επιτετραμμένοι τήν έκτέλεσιν ήρπαζον πλείονας τών απαιτου

μένων καί έξεποίουν αυτούς ώς Βούλους ή έπέτρεπον είς τούς εύπορωτέ-

ρους τήν έπί χρήμασιν άπαλλαγην προς βλάβην τών πενεστέρων. Οί 

δυστυχείς δέ κάτοικοι ένόμιζον δ'τι ήθελον διαφύγει τήν συμ^ροράν νυμ-

φεύοντες αυτούς άπό τής ηλικίας 8, 9 καί 10 ετών, άλλ' είς μάτην, 

διότι καί ούτοι ήρπάζοντο. Ουδέ άπηλλάσσοντο τοΰ κακοΰ τούτου άσπα

ζόμενοι εκουσίως τόν μωαμεθανισμόν. Μόνον δέ οί είς τά παράλια οίκοΰν

τες έσώζοντο φεύγοντες μετά τών τέκνων των είς τήν ένετικήν ίδίως 

χώραν. 

Ούτοι δέ οί παίδες έξισλαμιζόμενοι έξεπαιδεύοντο στρατιωτικώς, 

οί δέ ευφυέστεροι εκπαιδευόμενοι Ιπιστημονικώς προήγοντο είς ανώτατα 

αξιώματα. Ά λ λ α καί ώς στρατιωτικοί ευδοκιμούν καί έλάμβανον υψηλά 

αξιώματα, ώστε κατήντησαν οί αληθείς του Κράτους κύριοι καί ώς Ικ 

τούτου έκίνουν τόν φθόνον τών έκ γενετής Μουσουλμάνων, οιτινες έ'λε

γον παραπονούμενοι: «Έν φ οί παίδες τών αθλίων χωρικών προσέρχον

ται εις τά βασίλεια καί γίνονται μεγάλοι καί τρανοί, οί ημέτεροι παίδες 

παραγκωνιζόμενοι γίνονται υπήκοοι ούτών». "Ενεκα τούτου λοιπόν πολ

λοί γονείς Ιξ ίδιοτελείας προθύμως παρέδιδον τούς υιούς των, οί δέ παί

δες καί νέοι μετά πόθου άνελογίζοντο τόν πολυτελή βίον καί τά αγαθά, 

τά οποία θά άπελάμβανον καί έπί τοσοΰτον προέβη τό κακόν τοΰτο, ώστε 

τό παιδομάζωμα, τό οποίον πρότερον έλογίζετο ώς ή μεγίστη τών συμ

φορών, κατήντησε νά θεωρήται ώς έξαίρετον ευτύχημα. Ά φ ' Ιτέρου δέ 

ό πόθος, τόν οποίον είχον οί Τούρκοι τοΰ νά συμμετάσχωσι τής αγαθής 

ταύτης τύχης τών Χριστιανών, τούς παρεκίνησεν ώστε νά δανείζωσι τά 

τέκνα αυτών είς τούς Χριστιανούς διά νά περιληφθώσιν είς τούς Γενι

τσάρους. "Ενεκα τούτου δέ άπό τοΰ τέλους τοΰ 16ου αίώνος δλιγά)τεροι 

ήσαν είς τό σώμα τοΰτο οι χριστιανόπαιδες άπό τούς παρεισφρήσαντας 
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είς αυτό Οθωμανούς νεανίας. Ά λ λ α καί έ'κτοτε ήλαττώθη ή στρατιωτι

κή αξία τών Γενιτσάρων, διότι έν φ έ'ως τότε μόνοι οί έκ γενετής Χριστι

ανοί έλάμβανον έμμισθους λειτουργίας καί μεγάλα αξιώματα, ήδη πλέον 

παρεισέδυσαν καί οί Τουρκόπαΰδες, οίτινες δέν έπείθοντο νά ύποβληθώ

σιν είς τήν αύστηράν άνατροφήν καί πειθαρχίαν τών Χριστιανοπαίδων, 

άλλα ήθελον καί νά νυμφεύωνται, δπερ είς ούδένα Γενίτσαρον έπετρέπε

το μέχρι τοΰ 1550. "Εκτοτε δ'μως καί ίδίως άπό τοΰ 1567 τό σώμα ήρ

χισε νά άναπληροΰται δι' 'Οθωμανών, έξ ου πολλή μέν έπήλθεν αύξησις, 

μείζων δέ ή διαφθορά. "Ενεκα τούτου δέ κατά τάς αρχάς τοΰ 17ου αί

ώνος ό Όσμάν Β'. έσκέφθη νά κατάργηση τό σώμα τοΰτο, άλλα γνω-

σθείσης τής αποφάσεως αύτοΰ εξερράγη φο&ερά έπανάστασις, ήτις κα

τέπαυσε τφ 1622 διά τοΰ φόνου τοΰ Σουλτάνου εκείνου, τοΰ μόνου φόνου 

Σουλτάνου, δν αναφέρει ή οθωμανική ίστορία, μέχρις ου έν έ'τει 1637 

κατήργησεν ό Μουράτ Δ'. τό παιδομάζωμα. Ούίδέν ήττον τό σώμα διε

τηρήθη μέχρι τών νεωτέρων χρόνων, δ'τε τφ 1826 κατέλυσεν αυτό ολοσ

χερώς διά πανωλεθρίας ό Μαχμούτ Β' 

Έ ά ν δέ ύπολογίσωμεν δτι τό παιδομάζωμα διετηρήθη έπί δύο αίώ

νας, καθ' ους τό σώμα τοΰτο χατά μέσον ορον συνέκειτο έκ 15-20 χιλ. 

ευλόγως δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δ'τι ή ετησία κατανάλωσις τοΰ σώ

ματος τούτου θά άπήτει τουλάχιστον τό έν τέταρτον τής δλης δυνάμεως 

καί επομένως τό σύνολον τών ανθρώπων όσοι άφηρέθησαν άπό τοΰ Χρι

στιανισμοΰ δύναται νά ύπολογισθή έν έκατομμύριον καλλίστων καί ρω-

μαλαιοτέρων παίδων. Επειδή Ομως οί Γενίτσαροι δέν ένυμφεύοντο τό εν 

έκατομμύριον έξεπροσώπει ουχί πλέον άτομα, άλλα οίκογενείας, αί'τινες 

έμειναν στείραι καί επομένως τι μείωσις τού χριστιανικοΰ πληθυσμοΰ έκ 

τοΰ παιδομαζώματος είναι δυσυπολόγιστος καί υπέρογκος είς πολλά 

εκατομμύρια. 

Ά λ λ α καί άλλοι χριστιανοί έξισλαμίζοντο διά πολλούς καί ποικί

λους λόγους πρό πάντων δέ διότι ή οθωμανική κυβέρνησις άπένεμε τά 

ανώτατα καί επικερδέστατα αξιώματα είς τούς έκ γενετής χριστιανούς 

έξωμότας· ίδίως δέ είς τόν άνώτατον βαθμόν τοΰ μεγάλου Βεζύρου. 

Ευθύς άπό τοΰ Μωάμεθ Β' άνεβιβάζοντο χριστιανοί, διότι ό σουλ

τάνος ούτος έπίστευεν οτι οί άλαξοπιστοΰντες Χριστιανοί είναι ίκανώτε

ροι καί θερμότεροι ζηλωταί τοΰ νέου θρησκεύματος καί τής νέας τών 

πραγμάτων καταστάσεως. Τό παράδειγμα δέ αύτοΰ ήναγκάσθησαν νά 

άκολουθήσωσι καί οί διάδοχοι αύτοΰ έπί δύο καί έπέκεινα αίώνας. Έ κ 

τών 5 μεγάλων Βεζυρών τοΰ Μωάμεθ Β' 4 ήσαν χριστιανοί, έξ ών δ 

Μαχμούτ πασάς καί δ Ρούμ Μεχμέτ πασάς "Ελληνες. Έπί Βαγιαζίτ 
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Β'. και οί πέντε μεγάλοι Βεζύραι ήσαν χριστιανοί, ό Μεζίτ πασάς καί 

ό Χότζα Μουσταφά πασάς ήσαν "Ελληνες. Έπί Σουλεϊμάν του μεγα

λόπρεπους, Σουλτάνου, Ικ τών 9 οί 8 ήσαν χριστιανοί, έξ ών ό Ίμβραήμ 

πασάς κα ιό Σουλεϊμάν πασάς ήσαν "Ελληνες. Οί άλλοι δέ έκ τών χρι

στιανών ήσαν Αλβανοί, Σλάβοι, Αρμένιοι. Καί άλλοι δέ ήσαν "Ελλη

νες, άλλα βεβαιοΰται ύπό πολλών, δ'τι καί ό οίχος τών Κιουπριληδών 

ήσαν "Ελληνες τό γένος, Ιξ ών υπήρξαν 5 μεγάλοι Βεζύραι μέχρι τοΰ 

1710 άπό τοΰ 1656. Καί μετά τούς Κιουπριλήδες οί μεγάλοι Βεζύραι 

Δαμάτ Χασάν πασάς, Τζορλιλή Άλή πασάς καί Τοπάλ Όσμάν πασάς 

ήσαν "Ελληνες τό γένος, έξ ών ό πρώτος καί τρίτος Πελοποννήσιοι. 

Έκτος δέ τών μεγάλων Βεζυρών οί πλείστοι τών επιφανέστατων 

στρατηγών καί άλλων ανωτάτων τοΰ Κράτους υπαλλήλων ήσαν χρι

στιανοί. Πλην δέ τούτων τών αιτίων καί άλλα αίτια καί ίδίως ή απαλ

λαγή έκ τών αφόρητων καταπιέσεων προυκάλουν αθρόας αλλαξοπιστίας. 

Οί "Ελληνες καί οί εξισλαμισμένοι Βλάχοι, Αλβανοί και Βούλγα

ροι όλιγώτερον προθύμως ήλλαξοπίστουν άπό τούς καθαρώς Αλβανούς 

καί Σλάβους καί διά τοΰτο εις τά κατοικούμενα ύπ' αυτών μέρη καί είς 

τήν κυρίως Ελλάδα καί Πελοπόννησον σπανιώτεραι υπήρξαν αί άθρόαι 

άλλαξοπιστίαι. Άλλ' είς τάς χώρας ταύτας συνεβαινεν έτερον κακόν, 

Ιξ ίσου Ιπιβλαβές διά τόν Έλληνισμόν, διότι χιλιάδες πολλαΧ τών χα

τοίκων τούτων άπεδήμουν είς τήν Ίταλίαν καί Ικλατινιζόμενοι έχάνον

το διά τόν Έλληνισμόν, ό'χι όιγώτερον οί τόν Ίσλαμισμόν άσπαζόμενοι. 

Οί πλείστοι δέ τών λογίων τοΰ χρόνου εκείνου, ίδίως μετά τήν άλω

σιν, έζητησαν άσυλον είς τήν Έσπερίαν Εύρώπην καί ίδίως είς τήν 

Ίταλίαν. Καί πρό μέν τής αλώσεως άπεδήμησαν ό Λεόντιος Πιλάτος, 

ό Μανουήλ καί Ιωάννης Χρυσολωράς, ό Θεόδωρος Γαζής, ό Γεώργιος 

Τραπεζούντιος, ό Βησσαρίων, ό Ισίδωρος καί άλλοι λόγιοι. Μετά δέ τήν 

άλωσιν ό Ιωάννης Αργυρόπουλος, ό Δημήτριος Χαλκοκονδύλης, ό 

Κωνσταντίνος καί Ιωάννης Λάσκαρις, ό Μάρκος Μουσοΰρος καί πολ

λοί άλλοι. Οί άνδρες δέ ούτοι συνετέλεσαν ού μόνον νά άναζωπυρήσωσι 

τήν σπουδήν τών ελληνικών γραμμάτων, άλλα καί νά ύποθάλψωσι τήν 

προς τό έλληνικόν "Εθνος συμπάθειαν τών λογιωτέρων τάξεων τής 

Εσπερίας Ευρώπης. Άλλ' δμως άν καί απέβησαν ούτω χρήσιμοι, άφ' 

έτερου δμως πολύ έβλαψαν τήν πατρίδα των σωρηδόν άποδημήσαντες. 

Διότι ού μόνον άπαντες σχεδόν σύν τφ χρόνφ Ιξελατινίσθησαν, άλλ' αύ' 

τών απελθόντων έμειναν τά σχολεία τής πατρίδος των άνευ διδασκάλων 

καί έ'κλεισαν τά πλείστα, τά δέ εκκλησιαστικά καί πολιτικά πράγματα 

άνευ λογίων καί εμπείρων λειτουργών καί κακώς διφκήθησαν. Τό δέ ού-
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τως έγκαταλειφθέν "Εθνος μή δυνάμενον είς τοιαύτας δυσχερείς περι

στάσεις νά αναπλήρωση έκ τοΰ προχείρου τούς φυγόντας έμεινεν είς το 

σκότος διανοητικώς καί θρησκευτικώς καί εδέησε νά παρέλθωσι δύο αι

ώνες, έως δυνηθή νά ίδρυση νέα σχολεία καί νά μόρφωση νέους επιτη

δείους ύπηρέτας τών σχολείων, τής Εκκλησίας καί τών πολιτικών αύ

τοΰ συμφερόντων. Επειδή δέ Ικ Πελοποννήσου έγένετο αθρόα ή μετανά-

στευσις ο Μωάμεθ δ Β'. ηθέλησε νά άνακόψη αυτήν καί σώζεται διακή-

ρυξις αύτοΰ ελληνιστί γραφείσα, διά τής οποίας ύπέσχετο ού μόνον άσυ

λίαν καί άσφάλειαν, άλλα καί πλεονεκτήματα περισσότερα τών δσων 

άπελάμβανον. Άλλ' δμως οί άρχοντες άπήρχοντο, εύρίσκοντες παραμυ

θίαν δτι καταφεύγοντες παρά τοίς Ένετοίς έπί μακρόν έ'τι χρόνον άντι-

παρετάσσοντο κατά τών πολεμίων τής πίστεως των. Διά τοΰτο χαί βλέ

πομεν καθ' δλην τήν Έπτάνησον τά αυτά οικογενειακά επίθετα, ώς άλ

λαχοΰ ενταύθα γράφομεν, μέ τά τών τής Πελοποννήσου επιθέτων καί 

ίδιαίτατα τής Λακωνίας. 

Οί άνδρες ούτοι δέν άπήρχοντο μόνοι, άλλα μετά συγγενών καί φί

λων και ακολούθων καί τό παράδειγμα αυτών έπιδημικόν γενόμενον πα

ρέσυρε καί τόσας βραδύτερον χιλιάδας καί μυριάδας φυγάδων είς τε τήν 

Ίταλίαν καί είς τή>* Ρωσσίαν. Καί έν φ τοσούτοι "Ελληνες κατετάσ-

σοντο είς τούς Γενιτσάρους, άλλοι άπήρχοντο είς τήν Ένετίαν καί συν

εκρότησαν τό στρατιωτικόν σώμα τό ελληνιστί κληθέν «τών στρατιω

τών», σώμα ίππικόν συγκείμενον έξ Ελλήνων καί Αλβανών καί φέρον 

ώς κύριον τό προσηγορικόν τοΰτο Ονομα. Οί δέ άπαρτίζοντες τό σώμα 

τοΰτο εφερον μεθ' εαυτών καί τάς γυναίκας καί τά τέκνα. Οί δέ στρατι

ώται ούτοι απέβησαν μέν πολύκροτοι διά τήν δεξιότητα καί τήν τόλμην 

των καθ' Ολους τούς αγώνας, τούς οποίους έπολέμησεν ή Ένετία κατά 

τών Τούρκων καί τών άλλων αντιπάλων της, πλείστοι δέ "Ελληνες 

διέπρεψαν ώς αρχηγοί αυτών, ώς λ. χ. οί Λακεδαιμόνιοι Έμμ. Μποχά-

λης, Δημήτριος Κλαδάς καί άλλοι, ό Μερκούριος Μπούας, δ Μέξας 

Μποζίνης, ό Κ. Παλαιολόγος, ό θεόδ. Παλαιολόγος, Γραίτζας καί άλ

λοι. Άλλ' δ'μως πάντες ούτοι έξελατινίσθησαν συμποσούμενοι είς μυριά

δας καί συνετέλεσαν είς τήν μείωσιν τοΰ Έλληνισμοΰ. 

Πλην τούτων επειδή περί τά μέσα τής 17ης έκατονταετηρίδος 

πολλοΧ Μανιάται συνετάχθησαν μετά τής Κρήτης, ήτις ύπετάχθη είς 

τούς Τούρκους και οί Μανιάται έκινδύνευον, Ικλιπόντες τφ 1671 τήν 

χώραν των, μετέβησαν είς Τοσκάναν. Εκεί ήξιώθησαν μεγάλης υποδο

χής ύπό τοΰ μεγάλου δουκός Κοσμά Γ' καί κατώκησαν τά χωρία Κα-

σάλαπι καί Διββώναν τής επαρχίας τοΰ Επισκόπου τής Ούαλαττέρας 
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καί τινα τής Σοανής μέρη.. Είχον δέ κατ' αρχάς καί πέντε ιερείς τελοΰν-

τας τά τοΰ πατρίουθρησκεύματος, μετ' όλίγον δ'μως χρόνον διά ποικίλων 

ραδιουργιών τοΰ Π ά π α τής Ρώμης μετέστησαν κατά μικρόν είς την 

λατινικήν Έκκλησίαν, συγχωνευθέντες προσέτι δι' έπιγαμιών καί τής 

άλλης αγωγής μετά τών εγχωρίων ώστε άμφίβολον είναι άν σώζη τις 

τήν μνήμην τής καταγωγής του. "Ετεροι δέ φυγάδες Μανιάται μετά 

τής οίκογενείας Στεφανοπούλων άσυγκρίτως πολυπληθέστεροι ολίγα 

μετά ταΰτα έτη άπήλθον είς Κορσικήν. Οί φυγάδες δέ ούτοι άποβαλόν

τες τό πάτριον θρήσκευμα διετήρησαν μέχρι τινός τήν γλώσσαν. Έξαιρέ

τως δέ είς τήν κάτω Ίταλίαν άντηχοΰσι μέχρι σήμερον πολλά ελληνικά 

άσματα ύπό τών απογόνων τών φυγάδων τούτων άδόμενα καί έπ' έσχα

των ύπό διαφόρων Ιταλών λογίων δημοσιευθέντα καί σχολιασθέντα. 

Μεταξύ δέ τούτων είναι καί τό γνωστόν: 

Μάνα μου, μάνα μου τό Τοΰρκο έ'ν τό παίρνω 

καί περδικοΰλα γένομαι 

καί μέ τά πλάγια παίρνω. 

Οί φυγάδες ούτοι, ώς εϊπομεν, ον καί απέβησαν έν μέρει χρήσιμοι, 

έβλαψαν πολύ τήν Πατρίδα, διότι άν οί πολιτικοί καί στρατιωτικοί ού

τοι άνδρες παρέμενον, ή πολιτική επιρροή τών Ελλήνων παρά τή οθω

μανική κυβερνήσει θά ήτο έ'κτοτε μεγάλη καί. ευεργετική. "Επειτα δέ 

διά τοΰ ίδίου παραδείγματος παρέσυρον καί άλλους ώστε έκινδύνευσε 

τό πλείστον τοΰ έλληνικοϋ "Εθνους νά έκπατρισθή. Διά ταΰτα είναι άξί= 

ας μεγάλης συμπαθείας ή μεγάλη εκείνη μερίς τοΰ "Εθνους, ο'ίτινες 

παρέμειναν είς τάς πατρικάς εστίας, καταπιεζόμενοι, βασανιζόμενοι, 

θαντούμενοι, άλλα σώζοντες τό άνεκτίμητον τοΰ ελληνισμού κειμήλιον, 

διότι άν ύπάρχωμεν σήμερον ομιλούντες τήν πάτριον γλώσσαν, λατρεύ-

οντες τόν πάτριον Θεόν, ελεύθεροι καί ευέλπιδες, όφείλομεν τά αγαθά 

ταΰτα πρό πάντων είς τάς ταλαιπωρηθείσας Ικείνας γενεάς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'. 

ΟερΙ τών Μ.οενοτήτων 4«1 Τουρκοκρατέας 

Αί κοινότητες ανέκαθεν είχον βαθείας ρίζας είς τάς έ'ξεις καί τάς 

παραδόσεις του έλληνικοϋ "Εθνους καί ουδέν άλλο ήσαν καί έπί τών βυ

ζαντιακών χρόνων είμή τροπολογία τις μεθαρμοσθείσα προς τάς νέας πε

ριστάσεις τών έτι αρχαιοτέρων αυτονόμων αστικών πολιτευμάτων. Βε-
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βαίως διά τοΰ χρόνου καί τής ποικίλης επιδράσεως τής βυζαντιακής κυ

βερνήσεως υπέστησαν κατά διαφόρους καιρούς καί τόπους αλλοιώσεις 

και ώς προς τήν όνομασίαν τών αρχόντων καί ώς προς τήν έ'κτασιν τής 

δικαιοδοσίας αυτών, ί'σως δέ καί ώς προς τόν τρόπον τής εκλογής, κατ' 

οΰσίαν Ομως δέν έπαυσαν ποτέ ύφιστάμεναι. Ή οθωμανική δέ κυριαρχία 

ευρεν αύτάς προϋπάρχουσας καί ενεργούσας, διετήρησε δέ αύτάς άχολου-

θοΰσο τό γενικόν σύστημα, δ'περ έ'λαβεν έπί τής κατακτήσεως δλων τώ^ 

Χριστιανών τής Ανατολής. Διότι ή Τουρκία δέν έθεώρησε ποτέ τούς 

Χριστιανούς ώς μέλος όργανικόν τοΰ όθωμανικοΰ κράτους, άλλα μόνον 

ώς παράρτημα αύτοΰ ύπήκοον καί ύπόφορον. Τούτου ένεκα Ιπολιτευθη 

άείποτε ώς προς "Εθνος έχον ίδίαν αύτοτέλειαν, τούτου ενεχα ανεγνώ

ρισε τό Οίκουμενικόν Πατριαρχείον ώς κεφαλήν έκκλησιαστικήν και πο

λιτικήν τοΰ "Εθνους καί διεξείγε τάς προς τό Πατριαρχείον σχέσεις διά 

τοΰ έπι τών Ιξωτερικών .Τπουργοΰ καί ένεκα τούτου διετήρησε τάς προ

ϋπάρχουσας κοινότητας αύτοΰ. "Οθεν πάσα πόλις, πάσα κώμη, πάν χω

ρίον είχον τούς ιδίους αυτών άρχοντος, οί'τινες εκλεγόμενοι, ώς Ιπί το 

πλείστον, ύπό τοΰ κοινού τών χριστιανών ώνομάζοντο μέν κυρίως δημο

γέροντες, έκαλοΰντο δέ καί άλλως κατά τάς διαφόρους χώρας καί πε

ριστάσεις, γέροντες, άρχοντες, προεστοί, Ιπίτροποι, τουρκιστί δέ Κο-

τζαμπάσηδες. 

Τό κοινοτικόν δέ σύστημα τής Πελοποννήσου ήτο κατά τι διάφορον, 

διότι είχε προνόμια τινα, τών οποίων Ιξηροΰντο αί άλλαι έλληνικαί χώ

ραι. Περί τοΰ οργανισμού δέ τής Πελοποννήσου, Ιν φ συμπεριλαμβάνε

ται καί ή Σπάρτη καί ή ά'λλη Λακωνία θά κάμωμεν Ικτενέστερον λόγον. 

Ή Πελοπόννησος είχε διαιαρεθή ευθύς έξ αρχής είς 24 επαρχίας 

μετά πρωτευούσης τοΰ Ναυπλίου, άλλ' άπό τοΰ 1786 μετετέθη αυτή 

εις Τρίπολιν, ήτις ήτο μέχρις εκείνης τής εποχής κώμη σχεδόν ασή

μαντος. 

Είς πασάς τριών ουρών, διοριζόμενος έπ' αόριστον ύπό τοΰ Σουλτά

νου ύπό τό όνομα Μ ώ ρ α Βελεσής, διώκει· τήν χερσόνησον έπί τή βάσει 

τών καθιερωμένων εθίμων καί τών Ιπικρατεστέρων αυτών σουλτανικών 

διαταγμάτων, δύο δέ κατώτεροι πασάδες μιας ή δύο ουρών, έστέλλοντο 

ώς φρούραρχοι Μεθώνης καί Ναυπλίου, άλλ' άνευ τινός αύτοβουλίας. 

Τό σύνολον τών άρχων έκαστης Ιπαρχίας άπηρτίζετο έξ ενός Βοεβόδα 

(έπαρχου), Ιξ ου καί Βοεβοδιλίκι ή ύπ' αυτόν περιφέρεια, Ιξ ενός Καδή 

ή Κατή (δικαστού), έξ ενός Μπελούκμπαση (στρατιωτικού ανακριτού) 

καί Ικ δύο Κοτσαμπασήδων (Ελλήνων Προεστώτων). 

Είς έκάστην κώμην έξελέγοντο εφ' άπαξ δύο Ισόβιοι δημογέροντες. 
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οί Ιπίλεκτοι βεβαίως καί εύπορώτεροι τών συμπολιτών, πάντες δέ οί δη

μογέροντες τών κωμών συνερχόμενοι κατ' έτος εις τήν πρωτεύουσαν έξέ

λεγον διά πλειοψηφίας καί ελευθέρως άνευ ουδεμιάς επεμβάσεως τής 

τουρκικής διοικήσεως, δύο άνδρας προς άντιπροσωπείαν τής επαρχίας 

παρά ταίς άρχαίς. Οί δύο ούτοι εκλεκτοί μετά τήν τυπικήν Ιπικύρωσιν 

τής Ικλογής αυτών ύπό τοΰ Καδή καί κατόπιν ύπό τοΰ Βεζύρου, Ιγκαθί-

σταντο είς τήν πρωτεύουσαν και ελέγοντο προεστώτες (δηλ. τών δημο

γερόντων), τουρκιστί δέ Κοτζαμπάσηδες. Συνήθως, ένεκα τοΰ πλρύτου, 

τής ατομικής αξίας καί ίδία ένεκα τής αποκτώμενης παρά τή έξουσίοχ, 

εύνοίας ΧαΧ δυνάμεως, έξελέγοντο άνά πάν έτος οί αύτοι προεστώτες καί 

ού μόνον ισόβιοι καθίσταντο, άλλα καί προνομιακώς μετέδιδον τό αξίωμα 

αυτών και εις τά ϊδια τέκνα. Έ ν ταίς Ιπαρχίαις δ' έ'νθα κατώκουν Τούρ

κοι είς προύχων, "Ελλην, ό επισημότατος διωρίζετο ύπό τοΰ Βεζύρου 

Άγιάνης, πολλοΧ δέ Ικ τούτων τοσοΰτον ίσχυσαν, ώστε ένεπνεον σεβα

σμόν χαί φόβον καί είς αυτούς τούς Τούρκους. 

Δύο Ικ τών Άγιάνηδων τής Πελοποννήσου προσεκαλοΰντο είς Τρί

πολιν παρά τφ Βεζύρη καί Ιτιτλοφοροΰντο Μωραγιάνηδες, ήτοι πρόε

δροι τών προεστώτων δ'λου τοΰ Μωρέως. Ό τίτλος δέ ούτος αντιστοιχών 

εις τόν τίτλον τοΰ Είκί-Τουγιοΰ Π α σ ά (δύο ουρών) ήτο ό ανώτατος Ικ 

τών απονεμομένων είς τούς υπηκόους καί είναι άναμφί^ολον ότι παρά τφ 

Βεζύρη, οί δύο ούτοι άρχοντες έπείχον θέσιν ουχί πρέσβεων, άλλ' αυτό

χρημα υπουργών Ιν πλήρει δράσει καί τιμή. Διότι αμφότεροι μετά δύο 

Τούρκων πασάδων καί τοΰ "Ελληνος διερμηνέως άπετέλουν τό συμβού

λιον τοΰ Βεζύρου, δστις ώφειλε νά προκαλή τήν γνώμην αύτοΰ έπί πα

σών τών πράξεων του καί τών νεωτερισμών Ιν τή διοικήσει. "Απαξ δμως 

τοΰ έτους χαί όσάκις έ'κτακτος παρίστατο ανάγκη, συνεκαλοΰντο Ιν Τρι-

πόλει χαί πάντες οί Κοτσαμπάσηδες, δπως συσκεφθώσιν Ιπί τών διοικη

τικών και φορολογικών μέτρων, Ιν εποχή δέ Ιξωτερικοΰ πολέμου ή κατά 

τήν άφιξιν νέου Μ ώ ρ α Βαλεσή, συνεκαλοΰντο πάντες οί δημογέροντες 

τών κωμών καί οί Αρχιερείς προς διαβεβαίωσιν τής πίστεως τών ρα

γιάδων. 

Ά λ λ ' έν τακτική συνελεύσει τών προεστώτων διενέμοντο ενώπιον 

τοΰ Βεζύρου μεταξύ τών Ιπαρχιών οί ολικοί τής Πελοποννήσου φόροι 

αναλόγως τής ευφορίας, τοΰ πληθυσμοΰ καί τής εκτάσεως εκάστης, 

επανερχόμενοι δέ άνά δύο οί προεστώτες είς τας επαρχίας των, συνεκά-

λουν είς τήν πρωτεύουσαν αυτής τούς δημογέροντας τών κωμών καί 

κατένεμον κατά τάς αύτάς αναλογίας είς έκάστην τό επιβάλλον. Μετά 

δέ ταΰτα οί δημογέροντες Ιπέστρεφον έκαστος είς τάς ίδίας κώμας, ένθα 
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μετά τών λοιπών ιερέων καί προυχόντων διένεμον ανεκκλήτως τόν φόρον 

κατ' άτομα καί επεμελοΰντο ατομικώς καί άνευ επεμβάσεως τής εξου

σίας τήν εϊσπραξιν αυτών, παρέδιδον δέ τό κεκανονισμένον ποσόν διά τοΰ 

"Ελληνος Ταμία (Καψιμάλη) καί τών Τούρκων ή Ελλήνων εισπρα

κτόρων (Σπαχήδων) ή καί αύτοΰ τοΰ Βοεβόδα είς τόν Τοΰρκον Σεντούκ 

Έμίνην. 

Κατά τά κρατούντα έ'θιμα καί έκ τής όλιγαριθμίας τών Τούρκων αί 

έπαρχίαι είχον πλήρη κοινοτικήν αύτοδιοίκησιν, διωρίζοντο δέ ύπό τών 

προεστώτων τή έγκρίσει τοΰ Μώρα Βαλεσή οί άρματωλοί καί οί κάπαι. 

Καί άρματωλοί μέν ήσαν ένοπλοι ομάδες ύπό ενα καπετάνιον, έχοντα εν 

πρωτοπαλλήκαρόν, είς ους άνετίθετο ή τήρησις τής δημοσίας τάξεως 

καί ή περιστολή τής ληστείας. Τοιούτους δμως μόνον οί Ενετοί διώρι

ζον τακτικώς Ιν Πελοποννήσφ, οί δέ Τούρκοι Ικτάκτως, όσάκις οί ένο

πλοι κλέπται καθίσταντο αύτοίς αφόρητοι, ώς πολλάκις προτάσει τοΰ 

Δεληγιάννη Ιν Γορτυνία καί άλλαχοΰ διωρίσθη πρό τοΰ αγώνος ο Κολο

κοτρώνης. Οί δέ κάπαι ήσαν διώκται καί τιμωροί τών ζωοκλεπτών, συν-

τηροΰντες ϊδιον σώμα καταδιώξεως, διωρίζοντο δέ είς πολλάς κώμας 

τοιοΰτοι, άλλ' ό επί κεφαλής πάντων Ιν τή έπαρχίοι έχαλείτο καμπόμ-

πασης. 

"Ωφειλον δέ νά άνακαλύπτωσι και παραδίδωσιν είς τόν άπολέσαντα 

πάν κλαπέν μικρόν ή μέγα ζφον, άλλως έπλήρωνον αύτφ τήν άξίαν του. 

'*Αν δμως άνεκαλύπτετο δ κλέπτης, προς τή άποδόσει τοΰ ζώου, ύπεχρε

οΰτο είς τήν πληρωμήν τοΰ έπταπλοΰ τής άξιας αύτοΰ, τό πρόστιμον δέ 

τοΰτο ήτο καί ή νόμιμος αμοιβή τών κάπων. 

Ύπό τοιαύτας προϋποθέσεις ή Ιπέμβασις καί άνάμειξις τής τουρκι

κής εξουσίας έπετρέπετο μόνον, οσάκις οί προεστώται Ιπεκαλοΰντο τήν 

συνδρομήν τοΰ Βοεβόδα, δστις παρεχώρει αύτοίς στρατιωτικήν δύναμιν 

ύπό τόν Μπελούκμπασην, Ικλεγόμενον ένίοτιε καί παρ' αυτών τών προε

στώτων. Τοΰτον είς Ικτάκτους περιστάσεις τιχολούθουν χαί οι κοτζαμπά-

σ-ηδες, μετά τοΰ 15-20 ενόπλων Ελλήνων ίδίου σώματος καί τή συν

δρομή τής τουρκικής δυνάμεως έξε^ίαζον τήν εϊσπραξιν τοΰ χαρατσίου 

καί τών λοιπών φόρων καί Ιπαγίωναν τήν διασαλευομένην τάξιν. Πά

σας δέ τάς μεταξύ Ελλήνων πολιτικάς διαφοράς έΒίχαζον οι προεστοί, 

πλην τών γαμικών, άς ελυον οί επίσκοποι, υπέρτατος δμως δικαστής, 

παρ' φ έξεχαλοΰντο αί αποφάσεις ούτών, ήτο δ Ιν τή πρωτευούση τής 

Ιπταρχίας Καδής, δστις προς τούτοις Ιπέβλεπε τήν διαγωγήν καί πα

σών τών άρχων καί διεβίβαζε τάς προς τόν Βεζύρην αναφοράς καί έγ-
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γραφα. ""Ων δέ ί'σως ό μόνος Τοΰρκος έγγράματος ήσκει πολλήν έπιρροήν 

καίτοι άπηγορεύετο αυστηρώς αύτφ ή άνάμειξις είς τά πολιτικά. 

'Αλλά μή φαντασθή τίς ποτέ τοσοΰτον ήπίως καί άνεπηρεάστως δι-

οικουμένην τήν Πελοπόννησον. Ή ελαχίστη ταραχή ή απλώς υπόνοια 

τοιαύτης, άλλα καί τυχαίος παροξυσμός έξ απληστίας τοΰ Βοεβόδα ή 

τοΰ Μπελούκμπαση, ήρκει Ί'να άπολυθώσι κατά τών δυστήνων ραγιάδων 

αμείλικτοι αί όρδαί τής εξουσίας. Καί δταν ύπό τοιούτους οιωνούς έπήρ

χοντο, οί μέν προεστώτες Ισίγων ή Ικρύπτοντο, άν μή ήδύνατο νά σω

θώσι διά γενναίας δωροδοκίας, οί δέ υποτελείς έΒέχοντο τούς κόλαφους 

καί τάς αφαιμάξεις προσκυνοΰντες εύλαβώς τούς ληστάς. Πλειστακις 

έδέροντο ανηλεώς καί ήτιμάζοντο οίκογένειαι, έπλήρωνον δέ καί άδρώς 

τούς αγάδες διά τόν κόπον τών οδόντων αυτών, δι' ων κατεβρόχθιζον 

πάντα τά προσφερόμενα κατοικίδια εδώδιμα τοΰ προθύμου καί εύπειθοΰς 

γκιαούρ. Άλλ' δ'ταν αί πιέσεις άπηυθύνοντο κατά σημαινόντων ραγιά

δων ή φίλων τών έπί τών ορέων κλεπτών, έπενέβαινον εκείνοι και Ιπερ-

χόμενοι έΒίωχον τούς Τούρκους κακούς κακώς. Άλλ' Ινιοτε τοΰτο πρού-

χάλει τήν έπιδρομήν ίσχυράς δυνάμεως Αλβανών, οιτινες μή εύρίσκον

τες τούς ορεσίβιους πτερόποΒος χλέπτος, έδήουν τά χωρία και έπυρπό-

λουν τάς οΊχίας τών ύποθαλπόντων αυτούς ένοχων, πλειστάκις δέ καί 

αθώων. 'Αλλά καί έπί τών ιδιοκτησιών τών κατοίκων καί κατά τόν κα-

νονισμόν τών ορίων τής Ιθνικής τής Τουρκίας γής ήγείροντο πάντοτε 

έριδες, λυόμεναι συνήθως διά τής σπάθης τών ίσχυρών καί άπληστων 

Τούρκων καί ίδίςι τών Λαλαίων, οί'τινες ήσαν άγριώτεροι πάντων. 

Ύπήρχεν δμως εν μέτρον και κατά τής τοιαύτης αυθαιρεσίας, πολ

λάκις συντελεστικώτατος. Έ ξ αρχαίων χρόνων ή Πελοπόννησος ώφειλε 

νά στέλλη είς Κωνσταντινούπολιν δύο ή τρείς έξοχους άνδρας Ικ τών 

επιφανέστερων καί Ιξβχωτέρων οικογενειών, κρατουμένους έχεί ώς ομή

ρους πίστεως ε'νεκα τών διαρκών Ιπαναστάσεων. Άλλ' ε'νεκα τών άνα-

πτυχθεισών έχεί μετά τών Τούρκων σχέσεων οί δ'μηροι ήρωτώντο πολ

λάκις περί τών αναφερομένων έν Πελοποννήσφ ζητημάτων, βαθμηδόν 

δέ έξετράπη δ σκοπός τής αποστολής των είς πλήρη άντιπροσωπείαν 

τών επαρχιών καί έκτοτε τά μέγιστα ίσχυσαν παρά τή Πύλη ύπό τό όνο

μα Βεκύληδες τής Πελοποννήσου. Εύπαίδευτοι ό'ντες καί μεγαλοπρε

πείς καί δι' άφθονου προικιζόμενοι επιχορηγήσεως προς εύπρόσωπον καί 

έπιδεικτικήν παράστασιν, προήσπιζον τά συμφέροντα Ελλήνων τε καί 

Τούρκων, έφοδιαζόμενοι παρ' έκατέρων διά παραστατικών έγγραφων. 

Καίτοι δέ πολλοΧ ενεχα τών έν Πελοποννήσφ ταραχών άπηγχονίσθη-
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σαν, έν τούτοις είς τοσοΰτον άλλοι έξίχοντο δυνάμεως, ώστε καί Πασά

δες καθήρεσαν καί έξεδίωξαν Ικ τών εδρών αυτών. 

Ενίοτε δέ τοιοΰτοι αντιπρόσωποι έν Κωνσταντινουπόλει τών Ελλή

νων διωρίζοντο ύπ' αυτών καί Τούρκοι αγάδες, έφοδιαζόμενοι διά παρα

στατικών έγγραφων καί λαμβάνοντες άνάλογον επιχορήγησιν, δ'πως 

συνεργαζόμενοι μετά τών Ελλήνων Βεκύληδων καί βοηθούντες αυτούς 

πάρα ταίς τουρκικαίς άρχαίς, προασπίζωνται τά συμφέροντα τών εκλο

γέων των, ώς έ'πραξαν οί δημογέροντες τής Ρίζας διά τοΰ εγγράφου, 

δπερ έν φωτοτυπίςι δημοσιεύομεν άλλαχοΰ. 

0&ρ1 των όνομαβίων Ιΐβα,ΐνης, Αϋάνης, ΙΙΧανίάτν̂ ς 

Τό δνομα Μαΐνη ώς κάστρου εύρίσκομεν τό πρώτον άναφερόμενον 

ύπό τοΰ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου (950 μ. 

Χ.), δστις κάμνει μακρόν λόγον, ώς εϊπομεν Ιν οίκείφ τόπφ, περί τών 

Σλάβων Μηλιγγών καί Έζεριτών, βεβαιοί περί τών κατοίκων τοΰ κά

στρου τούτου δτι ήσαν γνήσιοι "Ελληνες καί δ'τι δέν ήσαν Σλάβοι καί 

δτι Ιβαπτίσθησαν τφ 875 μ. Χ. Ιπί βασιλέως Βασιλείου τοΰ Α'., καί 

δτΐ-ό τόπος ούτος κείται είς άκραν Ταίναρον εκείθεν τοΰ Έζεροΰ προς 

παραθαλασσίαν. Επομένως πρέπει νά άναζητηθή έν τή μέση Μάνη, ήτις 

ητο καί είναι τριμερής. Ανατολική ή κάτω. Δυτική ή έ'ξω ή "Ανω καί 

Μέση. Καί έν μέν τή Ανατολική έγκατεστάθησαν οί Έζερίται, έν δέ 

τή Δυτική οί Μηλιγγοί Σλάβοι καί έν τή Μέση οί γνήσιοι "Ελληνες, 

έκ τής οποίας προήλθεν οχι μόνον τό Ονομα τής Μάνης (Μαΐνης) καί τό 

ό'νομα Μανιάτης, άλλα καί ό εξελληνισμός τών περιοίκων χωρών τών 

Μηλιγγών καί Έζεριτών καί έπεξετάθη είς δ'λην τήν χώραν αυτών τό 

δνομα Μάνη καί Μανιάτης,· πάντα δέ τά άλλα λεγόμενα περί τών ονο

μάτων Μάνη καί Μανιάτης είναι αστήρικτα καί σαθρά. (1) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'. 

Περί '/άρματωλών κα,Ι Κ.λεφτ(δν 

Κατά τάς άχρι τοΰδε υπάρχουσας ειδήσεις οί πρώτοι γνωστοί άρμα

τωλοί αναφέρονται περί τά τέλη τού 16ου αίώνος ό Βονίτσης καί Λού

ρου Θεόδωρος Μπούας Γρίβας καί οί τής Ηπείρου Πούλιος, Δράκος καί 

Μαλάμος. Οί δέ κλέφται παρήχθησαν έξ αυτής τής πρώτης ημέρας τής 

κατακτήσεως. Ή μάχιμος ανατροφή, τήν δποίαν έ'λαβον οί κάτοικοι τής 

Ελλάδος Ιπί φραγκοκρατίας παρήγαγεν Ιν αύτη δ'λην ανδρών τάξιν, οΐ-

(1) "Ορα καΐ Ίστορ. Λά.ιιπρου, Τόμ. 4ος, σελ. 158. 
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τίνες εύθυς Ιξ αρχής ουδέποτε υπέκυψαν τόν αυχένα είς τόν τουρκικόν 

ζυγον. Πολλοί Ιξ αυτών είσήλθον είς τήν ένετικήν ύπηρεσίαν καί άλλοι 

προσηρχοντο είς αυτήν όσάκις ή Ένετία Ικάλει τούς "Ελληνας είς τά. 

δ'πλα. Όσάκις δμως ή Ένετία ειρήνευε προς τήν Τουρκίαν, ποΧλοΧ έκ 

τών φιλοπόλεμων τούτων ή έμενον είς τάς χώρας τής Ένετίας μέ τήν 

ελπίδα δ'τι καί πάλιν θά πολεμήσωσι κατά τών Τούρκων, πολλοΧ δ'μως 

'εξτιχολούθουν οϊχοθεν νά άγωνίζωνται άπό τών δυσπρόσιτων ορέων τής 

πατρίδος των. Υπάρχει δέ δημοτικόν άσμα κάλλιστα περιγράφον τόν τρό

πον, καθ' όν άδιακόπως έστρατολογείτο τό μέγα τοΰτο τών κλεφτών 

σώμα. 

Μάνα σοΰ λέω δέν μιπορδ τούς Τούρκους νά ίδουλεύω, 

Δέν είμπορώ, 6έ Ιδΰναιμαι, έμάλλιασ' ή καρδιά μου, 

Θά πάρω τό νίτουφέκι ιμου να υιάω νά γίνω κλέφτης, 

Ν ά κατουκήσω 'ς τά ιβουνά ικαΙ 'ς ταϊς •ψηλοίς ραχούλαις, 

Ναχω τοίις λόγγους συντροφιά, μέ τά Φεριά κουβέντα, 

Νόόοω τά χιόνια γιά σκεπή, τους βράχους γιά •κρει&βάτι, 

Νδχω μέ τά ικλεφτόίπουλα ικαίβημερινό λτιμέρι. 

Θά ιφΰγω, μάνα, κ ώ μή κλαις, μόν' ιδός, μου τήν ευχή σου 

Κ' εΰχήσου με, μαννοϋλά μου. Τούρκους πολλούς νά σφάξω 

ΚαΙ φύτευσε τριανταφυλλιά ικαΙ μοΰρο ικαρυοφύλλι 

ΚαΙ πόιτκζέ το ίζάχα^ι ,καΐ πότιζε το μόισκο. 

Κι;" δσο ιβ·' ανθίζουν, μάνα μου, ΙκοΙ βγάνουνε λουλούδια 

Ό γυιός σου ιδέν 'άπέι&ανβ «αΐ πολεμάει τούς Τούρκους, 

Κι' άν ελθη μέρα Φλι6·ερή, μέρα φαρμακωμένη, 

ΚαΙ μαραθούν τά ιδυό μαζύ καΐ πέσουν τά λουλούδια, 

Τότε καΙ Ιέγώ >&ά λαβωθώ, τά μαΰρια νά φορέσης. 

Δώΐδεκα χρόνοι πέρασαν καΐ δεκαπέντε μήνες 

Ποΰ άνθίζαν τά τριαντάφυλλα, ποΰ ιάνθίζαν τά μπουιμπούκια 

Κ ώ μιαν αυγή άνοιξιάτΒίη, μιά πρώτη τοΰ Μαΐου, 

Ποΰ κελαδοΰβαν τά πουλιά κι' ύ ουρανός γελοϋσε, 

Μ έ μιας αστράφτει καΐ ι&ροντ§ καΐ γίνεται σκοτάδι, 

Τό καρυοφύλλι έΛέναξε, τριαντταιφυλλιά δακρύζει, 

Μ έ μιας μαράθηκαν τά Ιδυό ικοΙ πίεσαν τά λουλούδια, 

Μαζί μ' αυτά σωριάστηκε κ' ή ιδόλια που ή μανούλα. 

Οί δέ αρχαιότατοι γνωστοί όπωσοΰν κλέφται άνεφάνησαν έν Πελο

ποννήσφ καί δή έν Λακωνίι^. Ό Κορκόδειλος Κλαδάς συγκροτήσας έκ 

πολυαρίθμων κλεφτών καί άποκεκηρυγμένων ανδρών σώμα συνέχισε τόν 

κατά τών Τούρκων αγώνα, ώς εϊδομεν. Καί οί μέν κλέφται τής Πελοπον

νήσου έν ανάγκη κατέφευγον είς τήν ένετοκρατουμένην Έπτάνησον, οί δέ 

τής Ρούμελης κατέφευγον είς ϊδια μεγάλα ορμητήρια τοΰ 'Ολύμπου, τοΰ 

Πηλίου, τής Πίνδου καί τών Αγράφων. Εκεί δέ εί'τε έχοντες πρόθυμους 

συμπράκτορας τούς κατοίκους τών δυσπρόσιτων εκείνων ορέων, εϊτε 
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άναγκαστικώς έσχημάτιζον στρατόπεδα, 'άπό τών όποιων ορμώμενοι κα-

τήρχοντο είς τάς πεδιάδας καί τάς πόλεις, Ιλήστευον τούς αλλόθρη

σκους, ενίοτε δέ καί τούς ομοθρήσκους ραγιάδες, έξ ού καί έπωνομάσθη-

σαν κλέφται. Ή κατάστασις δέ αΰτη διετηρήθη έπί 70 ή 80 έτη, δ'τε έπί 

τοΰ Σουλτάνου Σουλεϊμάνη ή τουρκική κυβέρνησις ένόμισε συμφέρον νά 

συνθηκολόγηση προς αυτούς, καθ' έκάστην πληθυνομένους παντοΰ, 

διότι αί ζημίαι δσας έ'πασχον Ικ τούτων αί έπαρχίαι ήσαν όσημέραι 

φοβερώτεραι πλην δέ τούτου χατά τούς αδιάκοπους πολέμους τής Τουρ

κίας ούτοι συνεμάχουν μετά τών έχθρων αυτής καί άπέβαινον πολύ επι

κίνδυνοι. Διά ταΰτα ή τουρκική κυβέρνησις απεφάσισε νά μιμηθή τήν Έ 

νετίαν, ήτις είχε πολλούς είς τήν ύπηρεσίαν της Ικ τών μαχίμων τούτων 

ανδρών, τούς οποίους ώνόμαζεν άρματωλούς «ΑΚΜΑΤΟΕ,Εδ», δ'πως έτι 

Ιπί φραγκοκρατίας έκαλοΰντο οί πολυάριθμοι Ιθελονταί οί τασσόμενοι ύπό 

τάς στιμαίας της. 

Κατά τό παράδειγμα τοΰτο ή υψηλή Πύλη Ιπέτρεψεν είς τάς μάχι

μους έκείνας ομάδας τήν τήρησιν τής 'Βτιμοσίας τάξεως καί τήν περιστο-

λήν τής ληστείας, συγκροτήσασα έξ ούτών σώματα, δαπάναις τοΰ έλλη

νικοϋ λαοΰ συντηρούμενακαί Ιξ Ελλήνων μόνον συγκείμενα καί ανεξάρ

τητα άπ' αλλήλων ό'ντα, ήσαν δέ διανεμημένα είς διαφόρους τής Ελλά

δος επαρχίας άπό τοΰ Άξιου πόταμου μέχρι τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου, άρ-

ματωλίκια καλούμενα, οί δέ αποτελούντες αυτά άρματωλοί. Έκαστου δέ 

άρματωλικίου προΐστατο αρχηγός, καλούμενος καπετάνιος, έ'χων παρ' 

αύτφ βοηθόν ή ύπασπιστήν τό πρωτοπαλλήκαρόν, διότι οί στρατιώται 

ώνομάζοντο καί παλληκάρια. Τά καπετανάτα δέ ήσαν πολλάκις κληρο

νομικά καί μεταβιβαζόμενα άπό πατρός είς υίόν. Έ ν τούτοις ούτε οί κλέ

φται ύπετάγησαν ούτε δλοι οί άρματωλοί έμειναν πιστοί είς την όθωμανι-

κήν κυβέρνησιν καί έπανίσταντο, καί ή υψηλή Πύλη καθήρει αυτούς καί 

ήγωνίζετο νά τούς Ιξοντώση. Καί Ινίοτε μέν έπετύγχανεν, άλλοτε δμως, 

ούχι καί πολλάκις οί άρματωλοί άπέβαινον τόσον ισχυροί ώστε ήδύναντο 

νά άνακτήσωσι τά άρματωλίκια αυτών καί ήνάγκαζον μάλιστα διά τής 

βίας τήν κυβέρνησιν νά τούς άναγνωρίση πάλιν. "Ενεκα τούτων δέ δ'πως 

οί κλέφται είχον γείνει άρματωλοί, ούτως οί άρματωλοί Ιγινοντο πάλιν 

κλέφται, ή δέ μετάβασις άπό τής μιας ιδιότητος είς τήν άλλην απέβαινε 

τοσοΰτον συχνή, ώστε τά επωνυμία άρματωλός καί κλέφτης νά λαμβά-

νωνται άδιαφόρως σχεδόν τό εν άντι τοΰ άλλου χαι έχ παράλληλου να 

άποδίδωνται είς τά αυτά πρόσωπα καί επομένως ττο Βύσχολον νά διακρι

θή ό άρματωλός άπό τόν κλέφτην. 

Διατρίβοντες δέ είς χώρας άγονους, είς τά ορη, όφείλοντες δέ νά ει-
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ναι πάντοτε εΐοιμοι νά με-ΐαβάλωσι λημέρια καί μή δυνάμενοι ούδ' έπι 

στιγμήν νά άφήσωσι τά δ'πλα άνευ κινδύνου τής ζωής αυτών οί κλέφται 

έ'ζων Ιξ ανάγκης άπό τής ληστείας. Συνήθως Ιπέπιπτον κατά τών Τούρ

κων αρπάζοντες τά είς τά ορη ποίμνια τοΰ πασά ή Ιμβάλλοντες άπροο-

πτως είς τά χωρία τών αγάδων καί τών μπέηδων καί πολλάκις άπογον-

τες αυτούς τούς ίδίους καί τούς συγγενείς αυτών έλάμβανον άφθονα λύ

τρα διά νά τούς άπολύσωσιν. Ενίοτε ό'μως, ώς εϊπομεν, -ήναγκάζοντο νά 

ληστεύωσι καί αυτούς τούς ομοφύλους των χαΧ ομοθρήσκους, έπί τφ λό

γφ δτι ήσαν ύπηρέται ή ένοικιασταί τών Τούρκων ή δι' άλλην εύλογον 

αίτίαν. Πολλάκις δέ οί στασιάζοντες άρματωλοί δέν έφείδοντο ουδέ τών 

προεστών, καθ' Οσον πολλάκις ούτοι κατεδίωκον δπως καί οί Τοΰρκοι τούς 

κλέφτας. 

Δριμύς Ιπιτίθεται κατά τών προεστώτων, ήτοι τών λεγομένων κο

τσαμπασήδων, ό "Αγγλος Θόρντων: «^ί "Ελληνες, λέγει, έ'χουσι τούς 

μεγαλύτερους εχθρούς των πάρ' έαυτοίς. Ούτοι δέ είναι οί κοτσαμπάση-

δές, ελληνικής καταγωγής, κυλιόμενοι πρό τών ποδών τών Τούρκων, φο-

ρολογοΰντες σκληρώς Ικείνους, τούς όποιους ωφειλον νά άγαπώσι και πα-

ρηγορώσιν. "Ενεκα δέ τής άναιδείας, τής άγερωχίας καί τής εξόχως χα-

ρακτηριζούσης αυτούς ταπεινοφροσύνης έθηκαν δρια μεταξύ εαυτών καί 

τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ. Τό έκτεθυλημένον τοΰτο γένος έχει Ολο τά ελαττώ

ματα τών δούλων. Έ ν τοίς ναοίς κατέχουσι τήν παρά τφ έπισκοπικφ θρό

νφ έ'δραν καί άναπτύσσοντες φαρισαϊκήν ύπεροψίαν αρέσκονται έξαγορά-

ζοντες έλεεινήν πρωτοκαθεδρίαν αντί τής ευδαιμονίας τών συμπατριω

τών των. Ύπό τήν μάχαιραν τοΰ Τούρκου ό "Ελλην είναι Βοΰλος, ύπό τήν 

δύναμιν δ'μως τών συμπατριωτών του άπογυμνοΰται ών έκατοντάκις δυσ

τυχέστερος». 

Ά ν καί ταΰτα βεβαίως είναι ύπερβολαί, διότι ό Θόρντων λαμβάνει 

ώς κανόνα δ,τι. αποτελεί έξαίρεσιν, έν τούτοις, έρχεται επίκουρος είς τό 

νά δικαιολόγηση τήν προς τινας τών κοτσαμπασήδων συμπεριφοράν τών 

κλεφτών, διότι θηρεύοντες ούτοι τήν εύνοιαν τών Τούρκων ϊνα χρησι-

μοποιοΰντες αυτήν κερδοσκοπώσι, συνήργουν μετά τών Τούρκων είς τήν 

-καταδίωξιν τών κλεφτών, οϊτινες κατατρέχοντες καί τιμωροΰντες τούς 

Τούρκους διετάρασσον τάς σχέσεις τάς φιλικάς τών Τούρκων καί κο

τσαμπασήδων. 

Μετά δέ τούς προεστούς έτέρποντο οί κλέφται νά ύποβάλλωσιν είς 

πληρωμήν λύτρων τούς καλογήρους, προς τούς οποίους δέν είχον καμμί

αν συμπάθειαν. Επίσης δέ καίτούς παπάδες, όσάκις συνέπιπτε νά είναι 
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ούτοι καί προεστοί τών χωρίων καί ένεκα τούτου ενίοτε διώκται τών 

κλεφτών. 

οι κλέφτακ τΐ^ς Πελοποννήσου 

Έν Πελοποννήσφ τουρκικά άρματωλίκια δέν υπήρξαν, διότι ώς φαίνε

ται έθεωρήθη έπικίνδυνον νά άναγνωρισθώσιν ένοπλα χριστιανικά σώμα

τα εντός χώρας, ήτις ήμφισβητείτο πλέον πάσης άλλης ύπό τών Ενε

τών, προς τούς οποίους πλειστάκις συνέπραξαν οί Πελοποννήσιοι. Οί κλέ

φται δμως απέβησαν ονομαστότατοι τής Πελοποννήσου καί πολυπληθέ

στεροι. 

Πρό πάντων δέ μετά τήν όλικήν κατάκτησιν καί αύθις τής Πελο

ποννήσου ύπό τών Τούρκων κατά τά 1715 διάφοροι "Ελληνες δέν έδέ

χθησαν νά ύποταχθώσιν, άλλ' οπλοφόροι περιεφέροντο είς τά ό'ρη καί τά 

δάση. 'Άν καί ή οθωμανική κυβέρνησις προσεπάθησε πολυειδώς νά τούς 

φέρη είς ύποταγήν καί ήσυχίαν υποσχόμενη είς αυτούς τιμάς καί δόξας 

καί πλούτη, έστάθη αδύνατον νά τό κατορθώση. Ούτοι δέ οί ύπό τών 'Ο

θωμανών όνομασθέντες άποστάται πληθυνόμενοι καί τήν άδυναμίαν ιών 

Τούρκων γνωρίζοντες, εξερχόμενοι είς διαφόρους οδούς έγύμνωνον και έφό 

νευον πολλούς 'Όθωμανούς καί μάλιστα τούς Ιν ύπηρεσίίΐι οντάς καί τούς 

είς τάς εισπράξεις τών φόρων ασχολούμενους. Τούς άποστάτας τρύτους 

καί κλέφτας καλουμένους άπεφάσισεν ή Τουρκία νά Ιξοντώση δι' άπηνοΰς 

καΐταδιώξεως, άπαγορεύσασα αυστηρώς νά μή παρέχωνται είς αυτούς 

τρόφιμα καί πολεμεφόδια καί διατάσσουσα νά καταγγέλλωνται εμφανι

ζόμενοι είς τήν Ιξουσίαν καί νά φονεύωνται μάλιστα άπό τούς τυχόντας. 

'Αλλά τά μέτρα ταΰτα άπέβαινον είς μάτην, διότι, άν καί έτιμωροΰντο 

άπηνώς ώς περιθάλποντες τούς κλέφτας, οί "Ελληνες ού μόνον δέν τβύς 

κατεδίωκον, άλλα κρυφίως -ηφοΒίαζον αυτούς καί παρείχον τά μέσα και 

πολεμεφόδια καί τρόφιμα τόσον οί ίδιώται, δσον καί οί προεστοί ή δημογέ

ροντες τών χωρίων οί καί τότε, ώς καί νΰν, είρωνικώς καλούμενοι κο

τσαμπάσηδες. 

"Ενεκα δέ τούτου ού μόνον Ιπληθύνοντο οί κλέφται, άλλα 

καί περιεφέροντο άφόβως μέ σημαίας άνοικτάς (μπαϊράκια), Ιξ ών ήσαν 

περίφημοι, ό Μαντάς, ό Δήμος Μπότσικας, πρόπαπος τοΰ Θεοδώρου Κο

λοκοτρώνη Ικ Καρυταίνης, ό Ντάρας Ιξ Αρκαδίας, ό Περίβολος Ικ Κα

λαβρύτων, οϊτινες μετ' άλλων τινών ύπήρχον μέχρι τοΰ 1740. Μετά δέ 

τούτους ό Ιωάννης Κολοκοτρώνης, πάπος τοΰ θ. Κολοκοτρώνη, δστις 

πρώτος έλαβε τό ό'νομα Κολοκοτρώνης αντί τοΰ προτέρου Μπότσικας, τό 
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οποίον έ'φερεν ό πατήρ του Δήμος Μπότσικας, έ'τι δέ ό Άθαν. Καρίβερος 

Ικ Παλαιών Πατρών, ό Γεώργιος Βελίγγητος Ικ Λακεδαιμόνιας, ό Πε-

τρόπουλος Ικ Καλαβρύτων, ό Περδικούλιας Ικ Βοστίτσης, ό Θ. Νάσσιος 

Ικ Λεβντάρη, ό Πιθεμοΰντας, οί Νικολαίοι, οί Δημαίοι Ιξ Αρκαδίας, ό 

Αντώνιος Άλεβίζος καί ό Καράμπελας Ιξ Αγίου Πέτρου καί ό Βενετσα-

νάκης έξ Άνδρούσης. Ούτοι πάντες έ'φερον ύπό τήν όδηγίαν των σώματα 

έξ επίλεκτων παλληκαρίων Ελλήνων συγκείμενα άπό 20-25-40-60-80 

τό δ7αγώτερον. Καθ' Οσον Βέ έ'σπευδον οί 'Οθωμανοί είς τήν καταδίωξιν 

τών κλεφτών, κατά τοσοΰτον οί κλέφται έξαγριούμενοι άδιακόπως Ιξη-

φάνιζον αυτούς όχι μόνον εις τάς οδούς, άλλα καί είς τάς πόλεις Ιπιπί-

πτοντες. "Άν καί οί 'Οθωμανοί συνελάμβανον συνεχώς πολλούς τών κλε

φτών καί άλλους άπηγχόνιζον, άλλους Ισούβλιζον καί έψηνον είς τό πΰρ, 

άλλους δέ Ιπαλούκωνον, άλλους δέ έσφυροκόπουν, άλλ' δμως δέν κατώρ-' 

θωνον νά αποκόψουν τήν όρμήν τούτων προς τόν έ'ρωτα διά τήν έλευθε

ρίαν καί τήν έκδίκησιν κατά τών τυράννων, καί ούτε εδάκρυον ούτε έστέ-

ναζον βασανιζόμενοι, άλλ' ΰβριζον καί περιεφρόνουν τούς πασάδες καί 

τούς δήμιους αυτών. "Ενεκα δέ τών βασανιστηρίων τούτων μία τών συ

νηθέστερων ευχών αυτών κατά τά συμπόσια των ήτο: «καλό μολύβι», 

δηλ. νά φονευθώσιν. Ούχι δέ όλιγώτερον άτιμωτικόν ένόμιζον τό νά κόψω-

σι τήν κεφαλήν αυτών οί Τοΰρκοι καί διά τοΰτο ή ίερωτέρα παράκλησις, 

τήν όποίαν δ θνήσκων ήδύνατο νά άπευθύνη είς τούς συναγωνιστάς του 

ήτο νά άπαγάγωσι τήν κεφαλήν του ινα μή άποκοπτι καί άπαχθή ύπό τών 

Ιχθρών. Ώ φαίνεται δέ τό α'ίσθημα τοΰτο ήτο άρχαίον καί πατροπαράδο

τον είς τούς "Ελληνας. Καί δ Κωνσταντίνος δέ ό Παλαιολόγος περικυ

κλωθείς ύπό τών πολιορκητών Τούρκων καί πεισθείς δτι ούΒεμία υπάρχει 

σωτηρία άνεφώνησε: «δέν υπάρχει κανείς Χριστιανός νά λάβη τήν κε

φαλήν μου;» 

Πολλάκις τά δημώδη άσματα έκφράζουσι τοιαύτας παρακλή-

• σεις: 

Σάν 6έν(δρον έρραγίσθηκε, σάν κυπαρίσσι πέφτει, 

ιρηλήν φωυνοΰλαν ®6αλε, σιάν παλληκάρι διποΰ ^ταν: 

Ποΰ 'σαι, καλέ μου αδερφέ κοΙ πολυαγαπημένε; 

Γύρισε πίσω πάρε μου, πάρε μου τό κεφάλι, 

νά μή τό πάρη ή παγανιά καΐ ό Ίουσούφ Αράπης 

και μοϋ τό πάει στά Γιάννινα τ' Άλή πασά τοϋ σίκύλου. 

Τό δέ ευγενές τοΰτο αίσθημα, τό κηδόμενον περί τής τιμής αυτών δι-

εποικίλλετο παραδόξως. Ό κλέφτης π. χ. έπεθύμει νά κηδεύεται τοιουτο

τρόπως, ώστε νά φαίνεται δτι καί μετά θάνατον 'εξακολουθεί νά πολεμη 
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κατά τών Τούρκων. Τίς δέν γνωρίζει τό άσμα εκείνο τού Δήμου, τό οποί

ον άλλοτε αντήχησαν είς έν τών θεάτρων τών Παρισίων απέσπασε το

σούτος χειροκροτήσεις καί τοσαύτας παρήγαγε συγκινήσεις: 

Ό ήλιος έβασίλευε κι' ό Δτ^μος διατάζει: 

2ύρτε, παιδιά μου, ιστό νερό ψωμί νά φόίτ' απόψε, 

ΚαΙ σύ, Λαμπράκη μ' ανεψιέ, κάθου έιδώ κοντά μου, 

να τά άρματα μου •φόρεσε, νά είσαι καπετάνιος. 

ΚαΙ ισεϊς, παιδιά μου, πάρετε τό Ιρημο σπαθί μου, 

πράσινα κόψετε κλαδιά, στρώστέ μου νά -,;αθήσω 

κοΛ φέρτε τόν πνεχ̂ ατικό νά μ' εξομολόγηση, 

νά τοϋ ε'υπώ τά κρίμοτα, δσα ϊχω καμωμένα. 

Τριάντα χρόνια άριματωλός κ' εϊκοσι εχω κλέφτης, 

καϊ ̂ ώρα μ' ήρθ' ό θάνατος καΐ θέλω ν' ιάποθάνω, 

κάμετε τό κυβοΰρί μου πλατύ, ψηλό νά γίνη, 

νά στέκ 'όρθός νά πολεμώ καΐ ιδΟπλα νά γεμίζω, 

καΐ άίΐό τό μέρος τό ιδεξί αφήστε παραθύρι, 

τά χέλυδόνια νδρχωνται, τήν δνοιξιν νά φέρουν 

καΐ τ' άτ)δόνια τόν Μαλόν Μάην νά μέ μαθαίνουν. 

Οί κλέφται δέ καίτοι διήγον βίον τραχύν καί άγριον σπανίως ήσαν 

θηριώδεις καί αίμοχαρείς. Έφόνευον μέν όσους ήδύναντο Μουσουλμάνους 

Τούρκους ή Αλβανούς, άλλα δέν έβασάνιζον, δέν άνεσκολόπιζον, δέν έ'γ-

δαιρνον ζωντανούς, δέν συνέτριβον τά μέλη, δέν έτεμάχιζον τά πτώματα, 

ώς έ'πραττον πολλάκις οί Τούρκοι. Αί θρησκευτικαί ούτών δοξασίαι ήσαν 

εύλαβέστεραι τοΰ κοινοΰ πλήθους. Ενίοτε κατώρθουν νά άκούουν είς τι 

έρημοκλήσιον τήν θείαν λειτουργίαν, άλλ' οπουδήποτε, καί άν εύρί

σκοντο τό Πάσχα ή τά Χριστούγεννα, ποτέ δέν έλησμόνουν νά έορτα-

σωσιν δ'πως ήδύναντο τάς μεγάλας έκείνας θρησκευτικάς έορτάς, ψάλ· 

(λοντ̂ ες δσας καί Οσους ήξευρον εκ τών είς αύτάς αναφερομένων προσευ

χών καί ύμνων, ούΒέποτε Βέ έπέβαλλον χείρα Ιπί αφιερωμένων ή σκευών 

έν τόπφ ίερφ κατατεθειμένων. Μετά τήν άφοσίωσιν δέ προς τήν πίστιν ου

δέν ίερώτερον είχον άπ-̂' τήν άφοσίωσιν προς αλλήλους. Πολλάκις, έν φ 

τά παλληκάρια ήδύναν.>̂ ο νά σωθώσιν έγκαταλείποντα τόν άρχηγόν, προ

ετίμων δμως νά συναποθάνωσι μετ' αύτοΰ. Επίσης ούΒέποτε ή μία συμ

μορία κλεφτών έγκατέλιπεν έτέραν συμπολεμοΰσαν, άλλα παραμένουσα 

καί συμπολεμοΰσα έ'σωζεν ή συγκατεστρέφετο. Πάντες δέ οί "Ελληνες 

συγκινούνται άδοντες ή άκούοντες τά δημώδη άσματα, τά δποία παρή

γαγεν ό βίος καί οί άθλοι τών ανδρών εκείνων. Τινά δέ τών ασμάτων τού

των έποιήθησαν ύπό τών ίδίων κλεφτών, οϊτινες κατά τάς πόλεις καί τά 

χωρία καί κατά τάς έορτάς καί πανηγύρεις ά'δοντες έ'τερπον τόν λαόν καί 

εζοίν έκ τής λαμβανομένης αμοιβής. 
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Ή πρώτη, ή θεμελιώδης τών ορεινών εκείνων ασμάτων αρετή είναι 

δτι οί ποιηταί αυτών ώσεί διά τίνος μετεμψυχώσεως περιέλαβαν έν έαυ

τοίς τά αισθήματα καί τά φρονήματα τών ηρώων, ους έξυμνοΰσι. Μετα

ξύ τής ψυχής τοΰ κλεφτού καί τής ψυχής τοΰ ποιητοΰ αυτών τοσαύτη 

υπάρχει αναλογία καί αρμονία, ώστε νομίζεις δ'τι ό ποιητής ήδύνατο νά 

πολεμήση ώς κλέφτης καί ό κλέφτης νά άση ώς ποιητής. Καί είναι, τή 

άληθεί(?ι, δυσκολώτατον νά κρίνη τις έάν έν τοίς στίχοις τών ραψωδών ή 

εν τφ βιφ τών ηρώων αυτών ύπάρχη πλειότερον μίσος κατά τοΰ Τούρκου, 

πλειότερος έ'ρως τής ανεξαρτησίας. "Ετερον προτέρημα τών ασμάτων 

τούτων είναι, δτι αισθάνεσαι αμέσως ποΰ έποιήθησαν, αισθάνεσαι δ'τι έποι

ήθησαν είς τά ό'ρη. Άλλα τά ό'ρη ταΰτα είναι τά ό'ρη τής Ελλάδος, τά 

οποία δέν καλύπτουσι πάγοι άί'διοι καί τών οποίων αί κορυφαί μικρόν ύπε-

ρέχουσι τό ύψος εκείνο, δπου ή γή αισθάνεται ακόμη τό γλυκύ τοΰ ηλίου 

θάλπος καί παράγει ακόμη χλόην καί άνθος. 'Ή έάν ύπάρχωσί τινα, ολί

γα τινά ποιηθέντα είς τόπους πεδινούς καί έν τή γειτονία τής θαλάσσης, 

έκ πρώτης ό'ψεως διακρίνονται τών άλλων διά τοΰ μελανωτέρου αυτών 

ήθους καί αισθήματος. Τδ ήρωϊκόν μέρος Ιπέχει δεύτερον έν τοίς τοιούτοίς 

άσμασι λόγον καί αναφέρεται Ιν παρόδφ· πρωταγωνιστεί δέ ή απαλή 

υπέρ τών ηρώων φιλοστοργία τών μητέρων αυτών καί τών συζύγων. Στε-

νωτάτη λοιπόν Ιπικρατεί Ιν τοίς ήρωϊκοίς έκείνοις άσμασι μεταξύ τοΰ 

ποιητοΰ, τοΰ κλεφτού καί τοΰ ό'ρους συγγένεια, τήν δποίαν ουδεμία μίμη-

σις, όσον τεχνική καί άν είναι δύναται νά αναπλήρωση. Τούτου δέ ένεκα 

τά αρχαιότερα έξ αυτών είναι έν ταύτφ καθόλου είπείν καί τά κάλλιστα 

έξ αυτών, λόγφ ιδιοτυπίας καί φυσικής τών πραγμάτων παραστάσεως. 

Ή διαφορά αύτη προέκυψε προδήλως έκ τούτου, ότι προϊόντος τοΰ χρόνου 

επεχείρησαν καί άλλοι νά ύμνήσωσι τούς ήρωας ημών, λογιώτεροι μέν 

τών κλεφτών καί τών ραψφδών αυτών, όλιγώτερον δέ προς τόν βίον αυ

τών έξφκειθ3μένοι. Άλλ' έκ τούτων πάντων έάν εξαίρεσης έ'να έ'να ή δύο 

ό'ντως μετουσιωθέντας κατά τούς ήρωας, ους έξυμνοΰσιν, οί λοιποί όλιγώ

τερον ηύδοκίμησαν. Δέν λέγω δτι τά έργα αυτών στερούνται χάριτος καί 

γοητείας· έπιτηδεία τών ανθέων άπομίμησις δύναται πολλάκις νά τέρψη 

τούς οφθαλμούς, άλλα μόνα τά γνήσια άνθη μεθύσκουσι διά τής εύωδίας 

αυτών και μονά τα όρείτροφα τών ορεσιβίων ημών ηρώων άσματα άπο-

πνέουσι τήν ίσχυράν Ικείνην τοΰ θύμου όσμήν, δι' ής πολλαπλασιάζεται 

ή Ιντυπωσις τών άλλων ποιητικών αυτών καλλονών. (1) 

(1) Παπαρηγοπ. 5ος σελ. 749. 
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Άπό δέ τοΰ 1740, επειδή ηύξανε πολύ περισσότερον ή δύναμις καί ή 

δόξα τών τριών Πελοποννησιακών γενεών, τοΰ Ζαΐμη, τοΰ Κρεββατά καί 

τοΰ Μπενάκη καί τίνων άλλων, άνεφάνη δέ καί ό περιβόητος Μητροπολί

της Άνανίας έκ Δημητσάνης άπό τοΰ 1750 καί ύστερον, οί κλέφται υπε

ρασπιζόμενοι ύπό τών ανωτέρω μετά μεγαλυτέρας μυστικότητος είς τήν 

έξεύρεσιν πολεμεφοδίων καί τροφών, έξήσκουν τό έ'ργον αυτών δραστηριώ

τερον επισύροντες καί δραστηριωτέραν τήν καταδίωξιν των άπό μέρους 

τών Τούρκων. Κινδυνεύοντες δέ κατέφευγον είς Μάνην, Οπου ύπεδέχοντο 

κατ' εξοχήν αυτούς διάφοροι τών σημαινόντων Μανιατών, μέχρις ου εύ

ρίσκοντες εύκαιρίαν έπεδίωκον τόν έξαφανισμόν τών Τούρκων. 

Μετά δέ τήν άποτυχοϋσαν έπανάστασιν τοΰ 'Ορλώφ, οί Τούρκοι έκ· 

τραπέντες είς αντεκδικήσεις έσφαζον καί κατά πάντα τρόπον Ιξέντωναν 

τούς "Ελληνας, μάλιστα δέ μετά τήν είσβολήν τών Αλβανών, Ιξ 60 πε

ρίπου χιλιάδων, είς τήν Πελοπόννησον 1769, οιτινες χατεμάστιζον, ώς 

εϊρηται, πολυειδώς ίίαί πολυτρόπως τούς "Ελληνας καί οί κλέφται πάλιν 

έπληθύνοντο καί κατέσφαζον τούς Τυράννους. 

Έ ξ άλλου δέ έγεννήθη μεταξύ τών Αλβανών καί τών Τούρκων αδι

άλλακτος σύν τφ χρόνφ έχθρα καί οί κλέφται μετά τών 'Οθωμανών Ιδο-

λοφόνουν τούς Αλβανούς καί άπηνέστερον κατεδίωκον αυτούς, μέ εύχαρί

στησιν δ'λων τών 'Οθωμανών. Ούτω δέ οί Αλβανοί φθειρομενοι εκατέρω

θεν ή άναγκαζόμενοι νά έπιστρέψωσιν είς τάς πατρίδας των μόλις είς τό 

τέλος Ικαθαρίσθησαν είς 12 χιλιάδας οί Ιναπομείναντες. 

Έ ν Πελοποννήσφ εκλεκτότεροι καί δυνατώτεροι Τσάμηδες, τότε κα

τά τήν παροιμίαν, έθρτ]νουν τά βρέφη εντός τής κοιλίας τής μητρός των 

άπό τά βασανιστήρια καί τάς τυραννίας καί τά ανυπόφορα κακά τών Αλ

βανών, οιτινες διά τής βίας έλάμβανον μισθούς καί χρεωστικάς ομολογί

ας άπό τούς δυστυχείς Πελοποννησίους, τούς όποιους χατέγΒυσαν, ώστε 

έκαστος τών μηδαμινών Αλβανών έ'φερε μεθ' έαυτοΰ όμολογίαν μέχρι 

300-500 χιλιάδων γροσίων χρεωστικάς έκ διαφόρων Ελλήνων έπαυξη-

Οείσας είς τοσαύτας ποσότητας Ιξ υπέρογκων τόκων και τών Ιπιτοκίων 

αυτών, αί όποίαι εφθανον εις ποσά όλως αδύνατον νά έξοφληθώσι καί ού 

μόνον τοΰτο, άλλα δέν ειχον πλέον τίποτε είς τήν έξουσίαν των καί έβλε

πε τις είς τά πρόσωπα των τήν λύπην καί τήν κατήφειαν καί τόν άπελ-

πισμόν καί δάκρυα είς τούς οφθαλμούς καί στεναγμούς εξερχόμενους βα

θέως άπό τά στήθη ήκουεν. 

"Οταν δέ οί πρώτοι τών αγρίων τούτων πλήρεις λαφύρων έπανέστρε

ψαν είς τάς Εστίας των πολυαριθμότεροι καί άπληστότεροι έπανήρχοντο 

φρικαλεώτερα διαπράττοντες κακουργήματα, άπήγον δέ ώς κτήνη τους 



71Β Η ΣΠΑΡΤΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΤ 

κατοίκους, όσάκις δέν έφόνευον καταβασανίζοντες, καί έπώλουν αντί 

Ιλαχίστου τιμήματος είς μακρυνούς τόπους. Εϊκοσι δέ χιλιάδες Ιπωλή-

θησαν είς Αφρικανούς καί Τούρκους. 

Σέργιος δ Μακράντος έκτραγωδεί ώς εξής τά Ιν Πελοποννήσφ ούτω 

συμβάντα: 

«01 'δέ "Ελληνες τδν κοινών έλιπίδων 'έίκπεσόνΐιες, οί μέν Μανιάται εΙς τά ϊδια σπήλαια 

καΐ τούς απρόσιτους βράιχους κατέφυγον συνεπαγόμενοι πολλούς έκ τών έξωθεν, οΐ δέ 

εΙς τάς Ηπειρωτικός νήσους κοι Κυθήοον έσώθησαν, οί δέ ώς πρόβατο, φεϋ μοι, σφα-

γήςάπελείφθηραν. 01 γαρ 'ΟτμανοΙ έκ πάσης Αχαΐας καΐ Θετταλίας, συμπάσης Η 

πείρου κοά τής ιέπ:έκεινο Ίλλιρύδος συρρεύσαντες, μτ^δενός άνθι,σταμένου καΐ αντιβαί

νοντος κ&τά τε τόν Ίσθμόν καΐ τήν παραλίαν εκατέρωθεν τοϋ κόλπου, ώς λύκοι αίμο-

βόροι, πολλφ Τφ μέτρφ ΰπερήλασαν τών Μανιατών τήν ωμότητα· ού γάρ τοις μιαιφό-

νοις άπήν δσα ποτέ έφάνη χαλεπωιτάτης άπηνείας καΐ απάνθρωπου γνώιμης έπινοηιματα, 

άλλα καΐ ούδέπω ίέν έφιόΐδφ έ,χϊθρική χειρός καΐ γνώ,μης υπήρξε τολμήματα προσεπενο-

είτο καΐ ιέξευρίσκετο καΐ ουδέ κόρον είχε λωφησον τό βάρβαρον· έίλύσσα δέ κοΙ χρημά

των καΐ τοίς προικεκμένοις μή έπαρκούμενοι άνερευνάτο τους εχειν τι υπονοούμενους 

κατέκαιέ τε καΐ ώβελίζετο ώς μή τι λάθη κρυπτόΐμενον. Τοσαύτη γοΰν μανίφ τών άπαν-

θρωποτάτων Τέλχίνων καταίπορθουμένης πάσης πόλεως καΐ χώρας καΐ απλής οΐκή-

σεώς τών έν Πελοποννήσφ Χριστανών· ουδέ τών ορέων τά κρησφύγετα καΐ απόκρη

μνο άντρο καΐ μυχούς γής άνερευνήτους παρήκαν, αλλά πάντα λεηλατοΰντες και ληϊ-

ζόμενοι, δτε έκ πάσης ηλικίας καΐ τάξεως σΐμάτων πλειόνων άθεων τοις ρεΟθροις τήν 

γήν έβαψαν καΐ πάντα πλοΰτον ιφανερόν τε καΐ άφανη 8κ τε τών Ίερών καΐ τών α

πλών ο!κο>ν καΐ έξ ενός έκαστου συνήθροισαν, Ισχατον ήνδρσποδίζοντο. Άλλ' έν οίς 

φιλοχρηματοΰντες έφιλονθρωκεύοντο οΐ βάρβαροι, έν τούτοις μάλλον οΐ δυστυχοΰντες 

έπωλοφύροΜΓΟ, πατέρες τέκνο3ν ιδιαχωριξόμενοι κα'ι άνΙ&ρών τιμίων γυναίκες αποσπώ

μενοι, άΐδελφοί τ' άιδελφών στερούμενοι καΐ νεογνά τέ^να τών μητρικών ώλενών άρπα-

ξό'μενα, παρθένοι τε τρυφεροί τών θαλάιμων έκπίπτουσαι, ίίπό χειρών βαρβάρων έλκό· 

μεναι, συγγενείς συγγενών καΐ φίλοι 'ςρίλων καΐ οΐΐκείων οΙΙκείοι χωρίς άπαγόμενοι καΐ 

καταδουλούμενοΓ ού γάρ έλΰπει αυτούς τό θανεϊν, ώς τδ ίπ' άλλήλοις είναι καΐ πα

θείν τι τής ευσέβειας άνάξιον, ύπερ ής πάντο δεινά έκαρτέρησαν ουδέ γαρ έν τοσού-

τοις μυρίοις θανοΰσι τής ευσέβειας τις ιέκπέπίτωικεν». 2άθ. ?. ά. 525. 

"Ενεκα δέ τής τυραννίας ταύτης καί τών καταχρήσεων οί κλέφται 

ηύξανον μή έχοντες άλλο καταφύγιον, ώστε ό αριθμός τών αποστατών 

τούτων, οιτινες ώνομάζοντο άσίδες, ηύξανε καί έ'φθασεν είς πέντε περίπου 

χιλιάδας, τών οποίων αρχηγοί τσαν οί εξής: Ό Πάνος Κρεμαστιώτης 

έκ Μονεμβασίας, ό Ιωάννης Καρακίτσος, οί Αντώνιος καί Παναγιώτης 

Νικολαίοι Ικ Λακεδαιμόνιας, ό Μήτρος καί Άργύριος Μπουζιώτης καί 

Χρήστος Ντουσαΐτης Ικ Κορίνθου, ό Αναστάσιος Μαντζάρης, ό Μπιρ-

πανάγος, δ Παναγούλιας καί Ηλίας Νταμάλης έκ Τριπόλεως, ό Γεώρ

γιος Πετιμεζάς, ό Δημήτριος καί Άργύριος Στριφτόμπολας, δ Γεωργά

κης Ντελής καί Αθανάσιος Ικ Καλαβρύτων. Ό Κωνσταντίνος Κολοκο

τρώνης, ό Αναγνώστης, ό Γεώργιος καί Αποστόλης Κολοκοτρώνης, 0 

Παναγούλιας, ό Κόλιας Πλαπούτας καί ό Αναγνώστης Βαρβάτης Ικ 
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Καλαβρύτων, δ Αθανάσιος Συρεγγέλας, δ Γεώργιος Μεταξάς καί Πο

λύχρονης Φωρέτος Ικ Λεονταρείου, ό Άγριόγιαννης, οί Άσημακαίοι, ό 

Αθανάσιος Σιώρης καί Κατριμπάνος Ικ Φαναρίου, ό Αγγελής καί Μή

τρος Πετροβαίοι, οί Μπρισκολαίοι οί Κουτογιανναίοι καί Λιμπέρης Μαρ-

γέλης Ιξ Άνδρούσης, ό Πέρας Ικ Γαστούνης, ό Ιωάννης Κάρδος, δ Γιαν 

νιας, δ Αλέξης Ντάρας, δ Γιάννης Ρούσης, ό Μήτρος Βιδισοβιώτης, οί 

Κοσμαίοι καί οί Νικολαίοι Ιξ Αρκαδίας καί σύν τούτοις δ περιβόητος Ικ 

Λακωνίας Παναγιώταρος έχων τήν διαμονήν του είς τήν Μικράν Κα

στανιάν τής Λακεδαίμονος. 

"Απαντες δέ ούτοι εφερον μεθ' εαυτών σώματα στρατιωτικά καί κα

ταδιώκοντες εσφαζον άπό τούς έναπομείναντας 12 χιλιάδας Ά7νβανούς, 

κατ' εξοχήν δέ δ Παναγιώταρος κατεδίωκε καί τούς Ιν τή Έπαρχίϋΐι Λα

κεδαιμόνιας 'Οθωμανούς καί Οσους έχ τών Αλβανών έπρολάμβανεν, άλ

λα τούς Αλβανούς ακαταπαύστως ήφάνιζε καί άν παρουσιάζετο καμμία 

άντίδρασις ευθύς μετέφερε τούς συλλαμβανομένους διά τής ιδικής του 

δυνάμεως είς τήν κατοικίαν του, συγκειμένην Ικ δύο πύργων οχυρών καί 

μίαν οίκίαν είς τήν Μικράν Καστανιάν, εκ τών δποίων άλλους μέν Ιθα-

νάτωνε διά τής αγχόνης καί άλλους έσφαζε πολυειδώς. 

Ό καπιτάν Χασάν πασάς δταν κατήλθεν είς ΓΓελοπόννησον, ώς εϊ

δομεν, προς έξόντωσιν τών Αλβανών, έξέδωκε κολακευτικάς διαταγάς 

προς απαντάς τούς αρχηγούς τών κλεφτών, υποσχόμενος τιμάς καί δό

ξας καί βραβεία και πλούτη καί προσεκάλει αυτούς νά προσέλθωσιν Ινώ-

πιόν του καί λάβωσι τάς άπαιτουμένας οδηγίας προς καταδίωξιν καί ολο

σχερή άφανισμόν τών Αλβανών εκ τής πατρίδος των, ώρχίζζτο δέ είς τήν 

πρόσκλησιν του αυτήν οτι δέν ήθελε πάθει τό παραμικρόν. Πάντες δέ οί 

αρχηγοί παρουσιάσθησαν πλην τοΰ Παναγιώταρου καί τοΰ Κ. Κολοκο

τρώνη. Καί τούς μέν παρουσιασθέντας κλέφτας απαντάς Ιτίμησεν ένδύ-

σας τόν καθ' ενα μέ εν έπανωφόριον (μπενίσι τσόχινον), τόν δε Κό7ααν 

Πλαπούταν ώς άνώτερον τών άλλων ενέδυσε μέ καπόταν. Ό δέ Κων

σταντίνος Κολοκοτρώνης έ'γραψεν άναφοράν προς τόν καπιτάν πασάν ώς 

εξής: «Υψηλότατε. Είμαι έτοιμος καί πρόθυμος είς τάς διαταγάς τής 

ύψηλότητός σου, πρόσταξε με είς ο,τι εγκρίνεις. Κωνστ. Κολοκοτρώνης». 

Ό δέ καπιτάν πασάς λαβών τήν άναφοράν διά τοΰ διερμηνέοις Μαυρο-

νους καί δεχθείς τήν πρότασιν του έ'πεμψε προς αυτόν καπόταν καί δέκα 

μπινίσια διά τούς λοιπούς τοΰ μέρους του καπεταναίους Αρκάδας, Άν-

δρουσιάνους καί Λεονταρίτας. 
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Ός εξής δέ ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αφηγείται τά γεγονότα ταν 

τα είς τό σύγγραμμα του «Διήγησις συμβάντων τής Ελληνικής φυλής» 

Σελ. 5-6. 

«ΕΙς τούς 79 ήλθεν ό κοιπετάμϊίεης μέ τόν Μαυρογένηιν καΐ έρχόιμενος Ιρριξεν είν 

τούς Μύλους καΐ Άνάπλι. "Εστειίλεν εΙς δλην τήν Πιελοπόννησον μϊτουγιουρτί (προσκυ-; 

νοχάρτι) καΐ επήγαν καΐ έπροσίκύνησαν τόν καίπετάμπεη εΙς τους Μύλους. ΕΙς τόν πα

τέρα μου έστειλε χωριστό ,μπουγιουρτί νά έλθήτε νά βγάλωμε τούς ΆρβανΙτοιις καΐ νά 

εύρη 6 ραγιάς τό δίΐκηο του. Ό πατέρος μου ίέκίνήσε μέ χιλίους στρατιώτας καΐ Μπιοσε 

τά Τρίκορφα εΙς τήν Τριπολιτσάν· 'δέν έπήγεν εις τόν κοπετάμπεη, διότι έφοβείτο. Ό 

κοιπετάμκεης έσηκώθηκεν ίάκό τούς Μύλους, επήρε 6,000 Ταγκαλάϋαα ίκαΙ τούς κλέφταις 

8,000 καΐ έπήγεν εΙς τά Δολιονά, Τρυπολυτσά καΐ Ιρριξε τό όρ(δΙ. "Ο πατέρας μου σον 

ήτο στά Τρίκορφα, τοΰ έστειλεν ό καπετάιμπεης νά πάγη σέ 8·αύ(ιονε 'διά νά προσκύνηση. 

Ό πατέρας μου τοΰ άπεκρίθηκε· Δέν είναι καιρός νά ελίθω νά προσίκυνήσω. Οί 'Αρΰα-

νίταις είναι εΙς τήν Τριπολιτσάν είμποροΰν νά πιάσουν τόν δγριον τόίπον «αΙ να σκορ

πίσουν τότε μέσα εΙς τήν Πελοπόννηοον, νάίχουν τόν τόπον. Τότε τοΰ Ιστειλεν εϊκοσι 

μπινίσια γιο τούς καπεταναίους κ' ενα καπάτο ιδιά τόν εαυτόν του. Τόν καιρόν ποΰ έξύ-

γωσε τό στράτευμα τδ τούρκικο εΙς τήν Τριπολκισάν καΐ έπόλιορίκσΰσε τούς" Άρβανίιταις, 

έχώρισαν 4,000 Τοΰρκοι Άρβανίταις νά τόν βγάλουν άίπό τά ταμπούρια, καΐ ούτος Αντε-

στάθηκε καΐ τούς έκυνηγοΰσε κοΙ ίμ^βήκον πίσω. Ή λ θ ο ν τά στροΚεύματα τά τούρκικα 

εως εΙς τόν "Αγιον Σώστην πάλιν έ'βγαίνουν 6,000 6ιά νά πάνε εΙς τόν ποτέρα μου, καΐ 

αυτός πάλι τούς αντέκρουσε. Είδανε δτι δέν μϊϊοροΰν οΐ Άριβανίταις νά βαστάξουν μέ

σα ε'ις Τριπολιτσά, διατΙ δέν ήίτο ,τότε τειχογυριοιμένη· έσυνάχθηκαν ρλοι καΐ πάνε εΙς 

τόν ποτέρα μου καΐ ούτος τούς έστάθτ)κε μέ όρμήν κοΙ τούς έγύρισε κατά τόν κάμπον 

ένώθησαν καΐ έίλλοι καπεταναίοι· έμβΐριαν εΙς το χωράφια, εΙς τόν κάμπον τούς έσκό-

τωσεν ή καβάλα ώς οΐ θεριστάδες· «πεσεν ή καβολορία μέσα καΐ (ιούς έθέρισαν άπό τήν 

μιαν μεριάν ή καβολορία, άπό τήν ίίλλην δ πατέρας μου. Ά π ό Ιδώδείκα χιλιάδας επτα

κόσιοι έπέροσον εις τό Δαίδί. "Οταν τούς έπολέμησεν δ πατέρας μου, τοΰ έλεγαν Κολο

κοτρώνη δέν κάμνεις Ισάφι; ΤΙ νισάφι νά σάς κάμω, οπού ήλθετε καί έχολάσατε τήν 

πατρίδα μου, μάς πήρατε σκλάβους καΐ μάς έκάμαΐτε τόσα κακά; Τοΰ άπεκρίθησαν έφέ-

το δικό μος τοΰ χρόνου δικό σου. Τ ά κείφάλια τών Άλ'βανών Ιφτιασαν πύργον εΙς τήν 

Τριπολιτσά.» 

Κατά τόν Άμβρόσιον δέ Φραντζήν ό Κολοκοτρώνης έφόνευσε πρότε

ρον καί τόν Μέτζ Άράπην. Ό Αλβανός ούτος λεηλατών τά περί τήν 

Άκράταν παρουσιάσθη καί είς τόν Χαλίλ βέην τής Κορίνθο,υ, δστις ητο 

πάπος τοΰ περίφημου Κιαμήλ μπέη τής Κορίνθου, περί ου κατωτέρω θά 

ιστορήσωμεν, διέμενε δέ τότε έν Ναυπλίφ μετά τοΰ μουσελίμου καί έζή

τησε τήν μεσολάβησίν του παρά τφ είρημένφ μουσελίμφ προς επιχορή

γησιν τριών χιλιάδων μ-ΐσθών (χαρατσιών) τών ύπ' αυτόν Αλβανών. 'Ε

πειδή δέ δ Χαλίλ άπεποιήθη τοΰτο ό Μέτζ-Άράπης ήπείλησεν δτι θέλει 

καταστρέψει δ'λα τά έν Κορινθίίΐι κτήματα του. Τότε ό Χαλίλ έγραψε προς 

τόν Κολοκοτρώνην ώς εξής: «Παιδί μου καπετάν Κωνσταντή Κολοκο

τρώνη ό Μέτζ-Άράπης θέλει εύ'γει μέ άπόφασι νά άφανίση τά χωριά, μου 

και τούς ραγιάδες μου καί άν είσαι παιδί μου νά τόν άφανίσης». Λαβών 
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ό Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης τήν έπιστολήν κατέλαβε τήν πλησίον 

τοΰ Μεγάλου Αγίου Γεωργίου (Νεμαίας) κλεισοΰραν μετά όγδοήκοντα 

πέντε παλληκαρίων καί καθ' ήν στιγμήν ούτος διήρχετο τόν Ιπυροβόλη-

σαν. Ό Μέτζ-Άράπης φέρων επτά έπί τοΰ στήθους πληγάς κατέβη άπό 

του ίππου καί σύρας τήν σπάθην ώρμτισε κατ' αυτών πλην έ'πεσε νεκρός. 

Οί δέ "Ελληνες καταλαβόντες ήρειπωμένον ναόν έπολέμησαν καί κατά 

τών μετ' αύτοΰ 62 Αλβανών, τούς οποίους έφόνευσαν, πλην ενός, δστις 

ελαφρώς πληγωθείς ήδυνήθη νά σωθή. 

Περί τούτου δέ έποιήθη καί τό εξής δημοτικόν άσμα: 

«ίΚαλά Όουν Μέτζο μ' 'ς τά βουνά, καλά και 'ς τήν Άκρατα, 

τΐ χάλευες, τΐ γύρευες 'ς τόν κάίιω Άγιώργη, 

νά σέ ισκοτώσουν έξαφνα οΐ Κολοκοτρωναίοι, 

μαξΙ μέ τούς συντρόφους σου κοΙ μέ τά παλληκάρια; 

« Έ γ ώ νΧεψιοΛ,ς δέν Οκιάζουμαι καΐ κλέίφταις πάγω ναύρω, 

μιά μπαταρία τοΰ Ιδώσανε μ' εξήντα δυό κομμάτια, 

κ' έκιείνος τό σπαίθ' δβγαλε κι' επάνω τους έχύθη». Α Φραντζή Α' σ. 21. 

Ό δέ 8 Λ Ε Λ Β Ε Κ Ε Ϊ (4,88) ώς έξης διηγείται τήν καταστροφήν 

τών Αλβανών τών περισωθέντων διά τής φυγής περίτρομων τήδε 

κάκείσε: 

«'Εν τή πύλχι έκαστης πόλεως άπεκεφάλισε τούς εγκληματίας δνευ διακρίσεως ηλι

κίας καΐ γένους, καΐ κατά τό παράδειγμα τοϋ ΤσεγγΙς Χάν, τοϋ Ταμερλάνου, τοϋ Τημά 

Κουλή Χάν και δλων τών αγρίων τούτων ηρώων,.τούς οποίους ή Ιστορία αποθανατίζει 

δια νά τούς απεχθάνεται τό άνθρώπινον γένος, ό Χασάν διέταξε νά έγερθή δια τών κε

φαλών πυραμίς μετ' επιγραφής ώπειλούσης θάνατον κατά παντός όστις ήθελε τολμήσει 

νά τήν κρημνίσΐ[ΐ>. 

Μετά δέ τήν πανωλεθρίαν τών Αλβανών ό καπιτάν πασάς έ'δωκε 

ράϊ (πιστοποιητικόν υποταγής) είς τούς αρχηγούς τών τότε κλεφτών 

διά νά μένωσιν έφησυχάζοντες είς τάς Εστίας των. Μόνος δέ ό Κωνστ. 

Κολοκοτρώνης, δστις συγκατώκει μετά τοΰ Παναγιώταρου είς Μικράν 

Καστανιάν μαζύ μέ δ'λον τό ύπ' αυτόν σώμα δέν εδέχθη τό ράϊ καί διέ

μενον έφησυχάζουσαι αί δύο οίκογένειαι τοΰ Κολοκοτρώνη καί τοΰ Πα

ναγιώταρου Βενετζανάκου. 

Κατά τό επόμενον δ'μως έ'τος περί τόν Ίούνιον τοΰ 1780 δ αύτος 

καπιτάν πασάς συνοδευόμενος ύπό πολλών πολεμικών πλοίων και δέκα 

τδσσάρων χιλιάδων τούρκικου στρατοΰ επέστρεψε καί πάλιν είς Πελο

πόννησον καί συναθροίσας καί άλλους εκεί Όθωμανούς απετέλεσε 

σώμα περί τάς 20 χιλιάδας πεζών τε καί ιππέων μετά πυροβόλων καί 

βομβών. Μετά τούτων δέ τήν ΙΟην Ιουλίου εφθασεν είς Μικράν Κα

στανιάν καί έπολιόρκησε τάς δύο οικογενείας τού Παναγιώταρου Βε-
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νετσανάκη καί τοΰ Κολοκοτρώνη. Ό Παναγιώταρος δέ είχεν εγκαί

ρως έπικαλεσθή τήν βοήθειαν τών Μανιατών καί ίδίως τοΰ φίλου του 

Μιχ. Τρουπάκη. Άλλ' ό μέγας διερμηνεύς Μαυρογένης διενεργήσας 

δπως διορισθή ό Τρουπάκης Μπέης τής Μάνης, έματαίωσε τήν άπο

στολήν βοηθείας. Έπί 12 δέ ημέρας γενομένης αύστηράς καί αδιάκο

που πολιορκίας, καθ' ήν μετά μανίας πολιορκηταί καί πολιορκούμενοι 

εμάχοντο καί Ιφονεύοντο, οί πολιορκούμενοι ίδόντες δτι Ικ τών πυρο

βολισμών τών κανονιών καί βομβών Ιπρόκειτο νά κρημνισθώσιν οί πύρ

γοι, απεφάσισαν νά Ιξέλθωσι διά νυκτός καί ούτω μετά τήν δύσιν τής 

σελήνη ς έξήλθον ξιφήρεις καί άλλοι μέν έφονεύθησαν, άλλοι δέ συνε

λήφθησαν, οί δέ διασωθέντες κατά τήν έξοΒον, μεταξύ τών δποίων καί 

ό Παναγιώταρος καί ό Κ. Κολοκοτρώνης, Ιπειδή τούς κατέλαβεν ή 

ήμερα έκρύβησαν είς τάς τρύπας καί είς τά σπήλαια, άλλ' ίχνηλα-

τοΰντες αυτούς οί Τούρκοι άνθισταμένους τούς έφόνευον. Οπου ήθελον 

τούς συναντήσει, δπως έφόνευσαν μετ' αυτών καί τόν Παναγιώταρον. 

Είς δέ τήν έξοΒον έκείνην έξήλθεν επταετής ή οκταετής καί δ θεόδ. 

Κολοκοτρώνης, διασωθείς μετά τής μ.ητρός του, δ δέ Κωνσταντίνος 

Κολοκοτρώνης περιορισθείς άπό άφόρητον δίψαν, εξήλθε μέ μόνον τό 

ξίφος του καί μέ μίαν πιστόλαν Ικ τής κρύπτης του, άλλ' όλίγον άπο-

μακρυθέντα τόν άντέκρουσαν 7 Λακεδαιμόνιοι 'Οθωμανοί Ικ τών περι-

ερχομένων προς άναζήτησιν τών φυγάδων. 

Ό δέ Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης ίδών τόν εαυτόν του περιστοι-

χισμένον είπε προς τούς επτά 'Οθωμανούς νά τοΰ άφήσωσι τήν δίοδον 

έλευθέραν καί κρατών τό ξί'φος είς τάς χείρας έφώνα^ε: «βρε Τούρκοι... 

καί έγώ θά χαθώ μά καί άπό σάς θά φάγω δσους ημπορέσω...» Οί 

δέ Τούρκοι ώρκίσθησαν μέ τούς ίερωτέρους τής θρησκείας των δρκους, 

δτι ό'χι μόνον δέν θέλουν τόν βλάψει, άλλα θέλουν ακόμη καί τόν ώδη-

γήσει εκεί, δπου ασφαλώς θά σωθή. Οί δρκοι ούτοι τών 7 Τούρκων 

έπεισαν τόν Κολοκοτρώνην, ώστε έ'θεσε τήν σπάθην του είς τήν ζώ

νην καί καθήσας μετ' αυτών συνωμίλει. Ά φ ' ού δέ έλαβε θάρρος έκ 

τών ομιλιών τών Τούρκων, οί οποίοι άπέβλεπον προς σωτηρίαν του, 

έζήτησεν ύδωρ διά νά πίη, έγερθέντες δέ οί τρείς έξ αυτών τάχα δια 

νά φέρωσιν ύδωρ έπέπεσαν κατ' αύτοΰ μετά τών άλλων τεσσάρων. 

Και άφ' ου τόν έ'πνιξαν εκεί είς τόν δρόμον τόν έρριψαν είς εν ύπόγειον, 

σπήλαιον τής "Αρνας καί Κωνσταντίνας, διά νά μή εύρεθή τό πτώμα 

του καί ζητηθή παρά τής εξουσίας ή χρηματική καί ή λοιπή περιουσία 

του, Είσελθόντες δέ οί άλλοι 'Οθωμανοί είς τούς Πύργους μετά τήν 

νυκτερινήν εξοδον τών κλεφτών καί εύρόντες τόν γηραιόν πατέρα τοΰ 
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Παναγιώταρου εντός τών Πύργων άπήγαγον αυτόν είς τόν καπιτάν 

πασσάν, όστις τόν έκρέμασεν είς τόν ίστόν ενός τών οθωμανικών πλοί

ων, τούς δέ Πύργους κατακαύσας καί άφανίσας δλως δι' Ολου έπέ

στρεψεν είς Κωνσταντινούπολιν. Τά δύο τέκνα τού Παναγιώταρου 

αίχμαλωτισθέντα παρέλαβεν ά Καπιτάν Πασάς είς Κωνσταντινούπο

λιν, άτινα έξωμόσαντα βραδύτερον εγένοντο αξιωματικοί τοΰ σουλτα

νικού στρατού. Ταυτοχρόνως δέ ήχμαλωτίσθησαν καί Βύο τέκνα τοΰ 

Κ. Κολοκοτρώνη, έξ ών τό μέν κλέψας Τδραίος άπό Όθωμανικοΰ 

πλοίου άπέστειλεν λαθραίως είς τούς συγγενείς του, τό δέ άλλο αίχ-

μαλωτισθέν ύπό 'Οθωμανοΰ έκ Λεονταρη, άπελευθερώθη βραδύτε

ρον. (Φραντζής). 

Διασώζεται δέ τό επόμενον άσμα, δι' ού ή Λαϊκή μοΰσα άριστα 

απεικονίζει τούς φόβους τών ηρώων εκείνων περί τής φοβέρας καται-

γίδος, ήτις έπηκολούθησε καί τής πανωλεθρίας τήν όποίαν υπέστη

σαν. 

Πολύ σκοτίΙδίΟίισε ό ουρανός, πά?α νά βρέξχι Βίλη 

σκοτίδιασε ή Μαυρομηλιά και τής Μηλιάς ό κάμπος, 

έσύρανε τά ρεύματα έσυραν τά λαγγάΐδια 

κ' έκόπηκε τό πέραίομα, έκόπη τό γιοφύρι, 

ποΰ κεΙ περνάει ή κλεφτουριά, οΐ Κολοκοτρωναίοι, 

μέ τά μπαϊράκια τά χρυισά, τής άσημαπιστόλαις. 

Κινάν καΐ παν' στήν εκκλησιά γιά νά λειτουργηθούνε, 

φοροΰν τά πόσιο τά χρυσά και τά σπαθιά ζωισιμένα, 

δντος ξελειτουργήσονε καΐ -βγήκαν στήν κουβέντα 

πετάχτηκεν ό Κωνσταντής καΐ λέει τοϋ Π αναγιώτη: 

«Τούτ' ή χαρά ποΰχομ' εμείς θέ νά μάς φέρη λύπη, 

ιάπόψ' είδα στον ύπνο μου, στον ϋπνο ποΰ κοιμώμουν, 

κ' έ̂ ιάηκε τό πόσι μου 3ί' ή φοϋντα τοϋ σπαθιού μου, 

τό πόσι είν' ή γυναικά μου, ή φοϋνιτα τά παιιδιά μου, 

τούτ' ή χαρά όπώχουμε σέ λύπη θά μάς φέρη.» 

Τ' ακούει ό Π αναγιώταρος κοΙ τόν τσακάν τά γελοία. 

«τι λές, κουμπάρε Κωσταντή, τΐ λές, τΐ κουβεντιάζεις; 

ποτέ δεν έπατήθηκε τής Καστανιάς ό κάμπος, 

ουδέ ό Τοΰρκος πάτησε, μάίδε ό Αλκμάνος, 

μόν' βγάλτε τά μπαϊράκια σας και στήστέ τα στό Πύργο, 

νά βλέπη ό καπετάν πασάς μέ τούς γιονιτσαραίους.» 

Κι' άκάμη ό λόγος έχτεκε, κ' οΐ Τοΰρκοι τούς έζωσαν. 

Ό δέ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (είς τήν «Διήγησιν συμβάντων 

τής ελληνικής φυλής» σελ. 6-9) ώς εξής αφηγείται τά συμάντα 

τότε: 
«Τους 80 έκατέβη ό ϊδιος ό καϊιετάμπεης καΐ ιέχάλασε τόν πατέρα μου και τόν Πα-

ναγιώταρο Βενετζιανάκη. 'Ήλθεν ή άρμάδα εις τό Μαραθωνήσι. "Ερχοντας ή άρμάδα, 

«3 
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ο Παναγιώταρος, ώς Μανιάτης, ιέπροσκάλεσε βιοήθειαν ιάπο τούς Μανιάταις καΐ οί Μα

νιάταις υπεβχέΐησαν δτι πάνε δοήθεια, καί ό δρογουμάνος ό Μουρογένης, ώς "Έλλην και 

τεχνίτης, έκαμε τόν Μιχάλτ) Τρουπάκη μπέη καί διά νά τόν καμη άλικώτησε τή βοήθεια 

κ' επήρε τό κάστρο. Επήγε τό άοκέρι 14 χιλιάδες καί τούς έπολιόρκησε· μιά ώρα στρά

τα αλάργα έστησε τό όριδί. "Εστειλεν ό σερασκέρης Άλήμπεης έ'να γράμμα διά νά προ

σκυνήσουν καί δώσουν ενέχυρα έ'να παιίδΐ ό ένας καί ένα ό άλλος, καί νά τραβήξη χέρια 

άπό δαύτους. Αυτοί άπεκρίθησαν 6έν προσκυνοϋιμεν, θέλαμεν πόλεμο καΐ οποίος μείνιι 

νικημένος άς προσκύνηση. Αυτός ήλπιζεν άπό τήν Μάνην βοήθειαν. Τ'ούς έπολιόρκησαν 

τά τουρκικά στρατεύματα, έΐβγαλαν κανόνια καί βόμβαις, τούς έπολέμησαν μέρα καί 

νύικτα· ούτε ή ιβόμβαις τούς έκαναν φόβο, ούτε τά κανόνια, όμως έπολέμησαν 12 ήμεραις 

καί ία νύκταις μέ άνδρείαν καί γενναιότητα. "Οταν ε!(δαν δτι ή βοήθεια δέν έρχεται, 

άπεφάσιοαν νά φύγουν άΐϊό τους πύργους· οί πύργοι ήσαν δύο, καί ό ένας ήτο τοϋ πα

τέρα τοϋ Παναγιώταρου κοί ό άλλος ήτον τοϋ πατέρα μου κοί τοϋ Παναγιώταρου. "ϋ 

πατέρας τοϋ Παναγιώταρου ήτο 80 ετών, ώς καί ή μητέρα του, καί μή ήμπορώντας νά 

φύγουν είς τό γιουρούσι μέ άλλα γλυναικόπαιδα, είπε τοΰ Παναγιώταρου καί τού πά

τερα μου: «όάλτε φωτιά στους άλλους πύργους, έγώ μένω έιΰώ». "\ίύμεινε μέ ένα οοΰι.ο 

και μέ τή γυναικά του καί ώοϋΛα, μέ σκοπόν νά πολεμήίίη, έλπίςωντας νά ελθη βοήθεια 

άπό τά παιιδιά του έπειτα. 'Οι πόλεμος του ήτον μέ τόν δοϋλον ή τέχνη του ήτον μεγάλη, 

είχε ψυτίλι νά γυρίση μαζί μέ τούς Τούρκους. Αυτοί ϋπου έπολεμοϋσον μέσα, έπεσαν εις 

τό ορδί τοϋ σερασκέρη μέ τά σπαθιά εΙς τό χέρι, μόνον τρείς έσκοτώθηκαν, ά-νδρες, καί 

μέρος γυναίκες, καί έμειναν πολλά παίιδιά σκλάβοι και έτσι έμειναν δύο αδέλφια μου 

σκλάβοι, τό ένα τριών χρόνων καί τό άλλο ενός, άλλο ιδύο έσκλαβώΛηκον καί έπειτα ε

λευθερώθηκαν δταν έκαμαν τό γιουρούσι έπιασαν τά βουνά οί Τούρκοι διά νυκτός· έβα-

οίΛευσε τό φεγγάρι είς τήν μέσην νύκτα καΐ βασιλεύοντος τό φεγγάρι έβγήκαν νύκτα 

μικρή καί δεν έλαι6ον καιρόν νά φύγουν άπό τήν χνΐάνην, ιέπήγαν στους λόγγους κ' επή

ρε ή ήμερο, ϊόν Παναγιώταρο ζωντανόν τόν έπιασαν καί έπειτα τόν έσκότωσαν οΐ 

Μπαριδουνιώταις· ό ποτέρας μου έσκοτώθηκε μέ δύο του ά|δέλφια, Αποστόλη καί Ι'εώρ-

γη, ό ένας είς τόν λόγγον, ό άλλος μοναχός του, διότι έλαβώθηκε· έγλύτωισεν ένας 

μπάριμπας μου "Αναγνώστης άπό τούς τέσσαρες κλεισμένους αδελφούς Κολοκοτρώνη. 

'ΐίγώ, ή μάνα μου, ή αδελφή μου έγλύτωσαν μέ τά παλληκάρια τοϋ πατέρα μου. Είς τό 

γιουρούσι έλαδώθηκε μέ σπαθί ό Κωνστ. Κολοκοτρώνης κοί μέ προδοσία ενός φίλου, 

Τούρκου φίλου, έσκοτώθηκε· όεν έφάνη τό κεφάλι του- οΐ φονεϊς του τόν έσκότωσαν καί 

τόν έκρυψαν, διά τό βιός του, δσον είχεν έΐπάνω του. Σέ τρία χρόνια έξέθαψαν τόν 

Κολοκοτρώνη Κωνσταντή· άπό τό μικρό του δάκτυλο τόν έγνώρυσαν, δπου είχε γυρι

σμένο άπό μίαν σπαθιά τουρκική. Τόν είχαν κρύψει εΙς μίαν τροϋπα τής "Αρνης καί 

Κωτσαντ^νας, τόν έθαψαν έπειτα εΙς τήν Μηλιά. Ή τ ο μελαψότερος, μονοκόκκαλος, 

δυνατός, όγλήγωρος· μέ ένα καθάριο άτι βέν τόν έπιανες 33 χρόνων, μέτριος, μαυρομ-

μάτης, λιγνός. Οί 'Αρβανίτοις τόν είχαν τόσο τρομάξει, ποΰ έκαμναν όρκο νά μή γλυ

τώσω άπο τοϋ Κολοκοτρώνη τό σπαθί· 700 μπουλουκίτσί'δες έσκότωσε πρίν. Ό Πανα

γιώταρος ήτο γίγαντας, νέος, μαϋρα μαλλιά, σόϊ άνθρωπος άσπρος, 37—38 χρόνων. 

Είς τήν 'Ανδροϋσαν έσκοτώθη ό Γερογιάννης Κολοκοτρώνης, τοϋ έκοψαν χέρια καί 

πόδια καί τόν ε'κρέμαισον. Ό γέρων πατέρας τοϋ Παναγιώταρου έπολέμαγεν άπό τόν 

πύργον καΐ έμαρτύρησε τό φυτίλι ό δοΰλος ποϋ έπροσκύνήσε κοΙ τόν γέροντα τόν έπια

σαν ζωντανόν. "Ο καπετάμπεης έρώταε (διατί δέν προσκυνάει; τώρα προσκυνώ, προσκυ

νημένο κεφάλι δέν κόβεται, τοϋ έκοψαν χέρια καΐ πόΙδια, τόν κατράμισαν. 'Εμείνομεν 

είς τήν Μάνην ήμεϊς, εΙς τήν Μηλιά, μέ τόν θεΙόν μου τόν Αναγνώστη, εξαγόρασα τά 

σκλαβωμένο παιδιά, τόν έ'να άπό τήν "Υΐδραν, καΐ έΐκάτσαμε τρία χρόνια εις τήν 

Μάνην.» 
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Ό Παναγιώταρος Βενετσανάκης κατά πάσαν πιθανότητα κατή

γετο έκ τών έν Ελλάδι καί δή καί έν Λακωνίίΐι άπομεινάντων Ενε

τών, τούς όποιους Βενετσάνους έκάλουν οί "Ελληνες έκ τοΰ τόπου τής 

προελεύσεως των κατά τό σύνηθες, έξελληνισθέντας δέ καί άποβαλον-

τας παντελώς τήν συνείδησιν τής καταγωγής των καί διατηροΰντας 

ακόμη τά ενετικά επίθετα, ώς Κορνάρος, Τορνάρος, Γρίττης, καί άλ

λοι. Μετά τόν θάνατον δέ τοΰ Παναγιώταρου Βενετσανάκου δ Χασάν 

πασάς διά νά φέρη τήν οίκογένειαν τών Βενετσανάκηδων είς διχόνοι

αν έδωκεν είς συγγενή εκείνου τής Καστανιάς τήν καπετανίαν. Έ κ 

δέ τής καπετανίας ταύτης ώνομάσθη ό κλάδος ούτος τών Βενετσανά

κηδων Καπετανιάνοι ή ή Καπετανάκηδες. Τοιούτοι δέ είναι οί έν 

Πολοβίτση τής Φελλίας καί Μελιτίνη φέροντες σ-τιμερον τό έπώνυμον 

τοΰτο. Επίσης καί ή έν "Αρνη καί άλλαχοΰ εκείθεν διασπαρεΐσα πο

λυμελής οικογένεια τών Βενετσάνων, ασφαλώς έκ τών άπομεινάν

των έν Ελλάδι Ενετών, ώς εϊπομεν, προερχομένη κατά πάσαν πιθα

νότητα μετώκησαν είς "Αρναν έκ Καστανιάς, άπεχούσης τής "Αρ-

νης περί τάς δύο ώρας καί έλκει τήν αυτήν καταγωγήν, έξ ης καί ή 

οικογένεια τοΰ έκ Καστανιάς Παναγιώταρου Βενετσανάκου. Δυστυ

χώς, καίτοι πολύ έφρόντισα, δέν ήδυνήθην ούτε έ'γγραφον τι να ευρω 

ούτε έκ τών έπιζο^ντων γερόντων θετικόν τι έκ παραδόσεως νά μάθω. 

Καί άλλα δέ μέλη οικογενειών έκ Μελιτίνης μετώκησαν είς τήν πλη

σίον "Αρναν καί Κωτσαντίναν ώς ή έξ αυτών άποτελεσθείσα οικογέ

νεια έν Κωτσαντίνη τών Άτσαβαιων. 

"Εκτοτε δέ μέχρι τής εποχής τοΰ Ζαχαρία καί τοΰ ΘεοΒώρου Κο

λοκοτρώνη ή Πελοπόννησος έμεινε δι' ολίγα έ'τη έν ησυχία. Έ ν Λα

κεδαιμόνια δέ μετά την καταστροφήν τών 'Αλβανών άρχιεράτευσεν δ 

Γρηγόριός Ικ κοψ-ης Ζουμπάτας τήί επαρχίας Παλαιών Πατρών. 

Ούτος δέ είναι δ κατόπιν περιώνυμος Γρηγόριος, όστις κατά το 1821 

ευρεθείς μητροπολίτης Δέρκων έκρεμάσθη δμοΰ μέ τούς λοιπούς κρε-

μασθέντας αρχιερείς είς τήν Κωνσταντινούπολιν. Τοΰτον λοιπόν μη

τροπολίτης Λακεδαιμόνιας Οντα έν αρχή κατετρόμαξαν οί 'Οθωμανοί 

τής Πελοποννήσου διά τήν ικανότητα του κατά τόν χρόνον τής δλί-

γης είς τόν θρόνον Λακεδαιμονίας διαρκείας του. Άλλ' δ Πασάς Σα-

λαμπάσης Ναυπλιεύς μή υποφέρων τήν δραστηριότητα του καί την 

άξίαν του, έφυλάκισεν αυτόν έπί εννέα όλους μήνας, άποστείλας τρ̂ είς 

Τατάρους ταχυδρόμους είς Κωνσταντινούπολιν δπως λάβη ̂ φιρμάνι, 

ήτοι βασιλικήν διαταγήν νά τόν αποκεφάλιση, αποτυχών δέ τούτου 
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απέλυσε τόν Μητροπολίτην, άφ' οδ Ιλαβε παρ' αύτοΰ 30,000 γροσίων 

τζερεμέ, ήτοι άδικον πρόστιμον. ^ 

Απολυθείς δέ τών φυλακών διά μέσου "ϊδρας άπήλθεν εις Κων

σταντινούπολιν καί τφ 1793 διωρίσθη Μητροπολίτης Βιδινίου. .̂  

Τόν θαυμάσιον δέ τοΰτον Μητροπολίτην δια τάς ύψηλάς γνώσεις 

του, τήν παιδείαν καί τάς άρετάς, προβιβασθέντα είς τόν θρόνον̂  τής 

Μητροπόλεως Δέρκων ού μόνον οΐ άλλοι Φαναριώται έσέβοντο, άλλα 

καί δ περίφημος πρέσβυς τής Γαλλίας Σεβαστιάν, λαβών διαφόρους 

συνεντεύξεις καί θαυμάσας τήν άγχίνοιαν και τήν άξίαν τοΰ ανδρός 

είπεν είς πολλούς: «Έάν δέν ήτο 'Αρχιερεύς ούτος, θά ήτο άναγκαίον 

νά μένη μετά τοΰ Ναπολέοντος διά νά τόν φωτίζη διά τών γνώσεων 

του». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'. 

Ό "Ηρΐος Ά.ρμ.α,τωλ6ς Ζαχαρίας ]1·;«αριι.τιιτβιώτης 

Έπί τών ήμερων λοιπόν τοΰ Μητροπολίτου τούτου τής Λεκεδαί-

μονος άνεφάνη ό περιβόητος Ζαχαρίας δ Λακεδαιμόνιος έκ κώμης 

Βαρβίτσης, δστις περιεφέρετο μέ 100 εως 200 επίλεκτα παλληκά

ρια, μέ σημαίαν άνοικτήν έχουσαν σταυρόν καί φέρουσαν σφραγίδα 

μετ' επιγραφής: «,Αρχιστράτηγος τής Πελοποννήσου», ανεδείχθη δέ, 

ώς θά ί'δωμεν, είς τών μεγίστων άρματωλών ή μάλλον ό μέγιστος έκ 

τών κατορθωμάτων του, καί κατέστησεν έ'κδηλον δτι ή άείποτε εύαν

δρος Λακεδαίμων δέν έ'παυσε νά γεννά ήρωας απαράμιλλους. 

Καί είναι μέν αληθές δ'τι σύγχρονοι τοΰ Ζαχαρία υπήρξαν-, καί οί 

γίγαντες Λάμπρος Κατσώνης καί Ανδρούτσος καί έπί 12 έ'τη αί έλ

ληνικαί θάλασσαι τιχουον τό ττϊλε^όλον τοΰ Κατσώνη, έπί 20 δέ- εττ^ 

έθαύμοσεν ή Ρούμελη τό τηλεβόλον τοΰ Ανδρούτσου, άλλα καί έπΙ 

.25 έ'τη έ'τρεμεν ό Μωρηάς τήν άστραπηβόλον τοΰ Ζαχαρία σπάθην. 

Σύντροφοι καί φίλοι δ Λάμπρος καί ό 'Ανδροΰτσος έγνώρισαν βραδύ» 

τερον καί τόν Ζαχαριάν καί οί τρείς έπί μίαν γενεάν ήσαν ώς φρουροί 

τής Ελλάδος άπό τοΰ 'Ολύμπου μέχρι τοΰ Ταινάρου καί άπό τής Τε

νέδου μέχρι τών περί τήν Κύπρον θαλασσών. Καί άν μέν ήσαν καί οί 

τρείς ήρωες κατά τήν άνδρείαν, κατά τά σωματικά όμως προτερήμα

τα ύπερείχεν δ Ζαχαρίας τούτων. 

"Εχω ύπ' ό'ψιν μου πάντα οσα έχου γραφή περί Ζαχαρία, ίστο-
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ρίας ήείδικάς πραγματείας, άλλα θά δώσωμεν μείζονα πίστιν είς πα

λαιόν χειρόγραφον, γεγραμμένον πρό τής ελληνικής Επαναστάσεως, 

μετά δυσκολίας δέ άναγινωσκόμενον, ύπό τίνος ίσως παλληκαρίου. 

οπαδού τοΰ Ζαχαρία κάπως έγγραμάτου, πιθανώτατα χρησιμεύσαντος 

καί ώς γραμματεύς τοΰ Ζαχαρία ώς εμφαίνεται έκ τών διάφορων απο

μνημονευμάτων τών διαφόρων προς τούς Τούρκους συμπλοκών μετά 

λεπτομέρειας εκτιθεμένων -καί έκ τής παραθέσεως τής αλληλογραφί

ας καί τών επιστολών καί απαντήσεων ώς καί τών άδομένων λαϊκών 

ασμάτων περί τοΰ Ζαχαρία καί εύρισκόμενον ήδη διασωθέν είς χείρας 

τοΰ δισέγγονου του Φωκίωνος Ζαχαρία. 

Τό δνομα τοΰ Ζαχαρία έ'δωκε τό έπώνυμον είς τήν οίκογένειαν του, 

ή δποία έφερε πρότερον τό έπώνυμον Παντελάκης ή Παγώνης. 

Κατά τό παλαιόν λοιπόν χειρόγραφον «δ Ζαχαρίας έγεννήθη τφ 

1759 έν Βαρβίτση, δτι κατά τό 1776 είς ήλικίαν 16 ετών άρματώθη, 

διότι τή 22α Όκτωβρίου 1776 έσκότωσαν οί σπαήδες τόν άδελφόν 

του όνομαζόμενον Παντελή Παντελάκην καί μετέβη είς Λαγγα-

στραν προς συνάντησιν τοΰ οπλαρχηγού Μαντζάρη καταγόμενου εκ 

Πιαλείου Τεγέας καί κατετάχθη είς τό σώμα του, ύπό τόν οποίον δέν 

ήργησε νά δείξη τήν άπαράμιλλον παλληκαριάν του καί νά χρισθή δ 

μικρός κλέφτης μεγάλος καπετάνος. 

Πεζός απεσταλμένος άνήγγειλεν δτι οί Τούρκοι έξήλθον είς κα

ταδίωξιν των, είς π α γ α ν ι ά ν άπό τό Λεοντάρειον καί έ'φθασαν εως 

είς τό μοναστήριον Ροκίτσας. Ό καπετάνος Μαντσάρης, γενναίος 

άρματωλός, έσπευσε μετά τών οπαδών του εκεί και ήρχισε τόν αγώνα 

και άπό πρωίας μέχρι δείλης έξηκολούθει αδιάκοπος καί πεισματώδης 

ή μάχη, οπόταν εξαίφνης δ νεοφώτιστος κλέφτης Ζαχαρίας έ'συρε το 

σ π α θ ί καί ρήξας κραυγήν ώρμησε μαινόμενος κατά τών Τούρκων, 

τοΰτον δέ άλλοι ζ ο ρ μ π ά δ ε ς έπηκολούθησαν καί μετ' όλίγον 

πρό τής πολεμικής λύσσης των οί έχβροΧ ρίπτοντες τά άρματα και 

δ,τι είχον έτράπησαν είς φυγήν άφήσαντες 27 σφαγέντας και πολλά 

λάφυρα, τά οποία έμοίρασον έ'πειτα είς τό μοναστήριον. Είς αύτο δε 

τό μοίρασμα τά παλληκάρια έν μιά φωνή έζητησαν νά βγάλουν 

δ ν τ α λ ί κ ι τοΰ Ζαχαρία, Οστις έκαμε το γ ι ο υ ρ ο ύ σ ι . 

Επειδή δέ ό Μαντσάρης έχολώθη έξ αντιζηλίας, έξήκοντα παλλη

κάρια έχωρίσθησαν άπό τό σώμα του καί ανεγνώρισαν τόν Ζαχαριάν 

άρχηγόν καί ιδού ούτος καπετάνος. Διώρισε δέ είς το σώμα του τσα-

ούσην, μπαριακτάρην καί ύψο)σεν ίδικήν του σημαίαν, τής οποίας το 

επάνω μέρος ήτο κόκκινον, τό δέ κάτω μαΰρον καί τό μέσον λευκόν 
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μετά σταυροΰ καί μετά τών έξης γραμμάτων άπό αίμα: «ή ελευθέρια 

ή θάνατος». 

Είς ήλικίαν 22 ετών ό Ζαχαρίας είχε παράδοξον άνάπτυξιν ών 

άνήρ τέλειος καί κατά τό σώμα καί κατά τήν ψυχήν. Είχε μετριον 

ανάστημα καί ώμους ευρείς, ή μέση του λιανή καί οί βραχίονες του 

βριαροί καί οί πόδες του τόσον ακαταπόνητοι καί ταχείς, ώστε έκτοτε 

έπωνομάσθη αετός, τό πρόσωπον του ήτο στρογγύλον και εύμορφον. 

Τό ευρύ μέτωπον του έξείχεν όλίγον, δι' δ καί άπεκαλείτο «Μπουρ'ού-

σης». Τά όμματα μαύρα καί είς τήν δεξιάν όφρύν είχε μ.ιαν λαβωμ.α-

τιάν, ήτις τοΰ προσέθετεν ωραιότητα, τά μαλλιά του μαΰρα και σγου

ρά, δμμα δέ φλογερόν, μύστακα ύπερήφανον, ή δέ φωνή ηχηρά, ζρον-

τώδης. Έ ν τφ καλλιτεχνικφ δέ έκείνω σώματι κατώκει ψυχή ήρω

ϊκή καί εύρίσκετο καρδία ατρόμητος. 

Δύο δέ έ'τη μετά τήν προσέλευσιν αύτοΰ προς τόν Μαντζαρην ένυμ

φεύθη τήν άδελφήν τοΰ Αντωνίου Νικολοπούλου, γενόμενος συγγενής 

προς τήν έν Λογγάστρα οίκογένειαν τών Νικολοπούλων, προς τούς 

οποίους βραδύτερον έγένετο άσπονΒος 'εχθός. Ή φήμη τοΰ Ζαχαρία 

ενωρίς διεδόθη καθ' δ'λην τήν Πελοπόννησον καί τά κατορθώματα του 

απέβησαν θρυλικά καί μυθικά. Έλέγετο λ. χ. δ'τι γυμναζόμενος μετά 

τών άλλων κλεφτών κατεπάλαισεν άλληλοδιαδόχως αυτούς, ότε μέν 

άνά ενα, δτέ δέ άνά πλείονας. Έφημίζετο δ'τι ήδύνατο δι' ενός άλμα

τος νά πηδήση πέντε παραλλήλως ισταμένους ι'ππους, νά ανάσπαση 

διά τής κραταιάς του χειρός δένδρον πρόρριζον, νά κόψη δι' ενός κτυ

πήματος του χαλκόν ή σίΒτίρον, νά διασχίση άνθρωπον ή ϊππον άπό 

κορυφής μέχρι ποδών καί νά περάση διά τοΰ πυροβόλου του σφαίραν 

δ(ά τής σφενδόνης δακτυλίου. 

'Αλλά τά θαυμάσια ταΰτα δέν άπείχον πολύ τής αληθείας, καθ' 

δ'σον τά μυθώδη εκείνα είχον τάς αιτίας των, διότι πώς άλλως οί κλέ

φται τής Πελοποννήσου ήθελον αναγνωρίσει αυτόν ευθύς άπό τοΰ 

1780 είς τόσον νεαράν ήλικίαν άρχηγόν καί έπι είκοσιπενταετίαν πε

ρίπου μέχρι τοΰ θανάτου του; 

''Άν Βέ οί Τούρκοι τής Πελοποννήσου έτρόμαζαν δι' αυτόν ευθύς 

έξ αρχής, ουδόλως είναι θαυμαστόν δτι μετά ταΰτα, δ'τε ήτο έν τή 

ακμή του, οί πασάδες έζήτουν ανεξαιρέτως τήν εύνοιαν αύτοΰ. 

Έ ν τφ διαστήματι δέ πέντε μόλις ετών άπό τής είς τά ό'ρη ανα

βάσεως του δ Ζαχαρίας πλήρης δόξης καί δυνάμεως έγένετο περιλα-

λητος άνά πάσαν τήν Ελλάδα, διαταγαί δέ έξεδίδοντο κατ' αύτοΰ 

έκ μέρους τής τουρκικής κυβερνήσεως καί στρατός έκ πολλών πεζών 
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καί ιππέων έξεστράτευον κατ' αύτοΰ, οϊτνες δ'μως είτε άπρακτοι έπα

νήρχοντο είς Τρίπολιν είτε αίχμαλωτιζόμενοι έξωλοθρεύοντο. 

"Οταν ό Ζαχαρίας συνεκρότησε τό πρώτον τό σώμα του, έξεκίνησε 

προς το Λεοντάρειον. Άλλ' έξω άπό τό χωρίον Σάλεσι είδον οί Τούρ

κοι τό νέον σώμα καί έτρεξαν προς τό Λεοντάρειον, οπόθεν απεφάσισαν 

νά στείλωσιν ενα ραγιάν νά ίδη τίνες Χαΐνιδες είναι αυτοί καί εστάλη 

ό πρωτόγερος μετά τής διαταγής «νά χαλάσουν τό μπαϊράκι καί νβτ 

καταβή ό τρανώτερος νά παρουσιασθή είς τόν 'Ιουσούφ Άγαν Ζαντέ, 

Βοεβόδαν καί χάρατζον τοΰ Λεονταρείου, είτε θά στείλουν τόν Ντίσκο 

Μπουλούμπαση νά τούς φέρη τά κεφάλια». Μ έ τόν ίδιον πρωτόγερον 

ό Ζαχαρίας απέστειλε τό έξης αύτολεξεί γράμμα, τό όποιον παραλαμ

βάνομεν έκ τοΰ ρηθέντος παλαιοΰ χειρογράφου, διότι καί είς αυτό καί 

είς τέσσαρα-πέντε άλλα ακόμη, τά οποία περιέχονται είς αύτο ανα

παρίσταται ώς έν ζωγραφίί|ΐ ή φωτεινή μορφή τοΰ ήρωος μέ δ'λα της 

τά χρώματα, ποΰ μεν τραχεία, ποΰ δέ υπερήφανος, ποΰ δέ πειρακτική 

καί ποΰ σατραπική. 

«,Ιουσούφ Ά γ ά Ζαντέ καί χαρατζή τοΰ βιλαετιοΰ Λονταριοΰ. 

Νάρθη ό τρανός μας κάτω νά σέ προσκυνύσουμε; Εμείς δέν είμαστε 

νυφάδες. Σήκω ξεκουμπίσου τράβα χέρι, μή μάς γίνεται γομάρι. 

Έμενα δέν μέ λένε Χαΐνη, μέ λένε Ζαχαρία Μπαμπιτσιώτη. Είπες 

νά χαλάσουμε τό μπαριάκι μας. Αύτο θά χαλάση τό κεφάλι σας, διότι 

έχει στραυρό καί γράφει μέ αίμα ή ελευθερία ή θάνατος. Σοΰ λέγω τού

το· σάν είσαι Ζάντες νά μού στείλης 300 λουφέδες διά τά παλληκά^ 

ρια μου καί ρίχτα στό βιλαέτι σου, οχι καί δέν μού τά στείλεις θά βά

λω σπαθί στά κεφάλια σας καί φωτιά στά τσιφλίκια σας». 

Είς άπάντησιν δέ εστάλη κατ' αύτοΰ ό Ντίσκος Μπαλούμπασης 

μέ πολυάριθμον σώμα, άλλα πρίν άρχίση ή μάχη έπροχώρησαν άπό τά 

δύο σώματα οί δύο άνδρες, οί αρχηγοί, καί ήρχισεν ή μερική μονομα

χία μεταξύ των. Κατάπληκτοι δέ είδον οί Τοΰρκοι τόν γιγαντόσωμον 

Μπουλούμπασήν των νά πέση χομμένος άπό τό απαστράπτον γιατα-

γάνιον τοΰ άρματωλοΰ. 

— Ά π ά ν ο υ τους τώρα, Μπαριακτάρη, τούς έφάγαμε τούς μουρ^ 

τάταις,» έβροντοφώνησεν ό Ζαχαρίας, καί άφήκαν 70 φονευμένους οί 

Τούρκοι καί κατασυντριβέντες έ'ρριψαν δ'πλα καί άποσκευάς. "Επεσον 

δέ καί 22 κλέφται. 

Ό Ζαχαρίας μετά τοΰτο εκίνησε προς τόν Μυστράν, άλλα πρίν 

φθάση ,δ ΐδιος προσέτρεξεν ή φήμη τοΰ νέου Σπαρτιάτου είς δ'λα τοΰ 

Μωρηά τά ό'ρη καί τούς κάμπους καί διελαλήθη τό ό'νομα του μέ τήν 
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φανταστικωτέραν λάμψιν. Καί οί μέν δυστυχισμένοι ραγιάδες ηύλο-

γησαν τόν Θεόν, διότι άνεφάνη νέος πρόμαχος τής πίστεως και τής 

ζωής των, οί δέ κλέφται τών βουνών ήρχισαν νά τραγωδοΰν τό όνομα 

του και νά συρρέωσιν ύπό τό μπαϊράκι του. 

Ή έμφάνισις δέ τοΰ Ζαχαρία ήτο αποστολή τής θείας προνοίας 

διά τόν άπηλπισμένον Βοΰλον λαόν χατά τούς χρόνους εκείνους, καθ' 

ους έστένοζεν ύπό τήν άγριωτέραν δουλείαν καί τυραννίαν κατόπιν τής 

άποτυχούσης επαναστάσεως τοΰ Όρλώφ καί τών επακολουθησάντων 

τρομερών συμφορών καί ίδίως ύπό τών προσκληθέντων Αλβανών, δτε 

πλέον τών 100 χιλ. Χριστιανών κατεσφάγησαν ή έπωλήθησαν σκλά

βοι έκ Πελοποννήσου. Αί φρικταί δέ εντυπώσεις τών συμφορών εκεί

νων έκράτουν κύπτοντα καί περίτρομον τόν λαόν ύπό τήν μάστιγα τοΰ 

Ά γ ά καί τά πτερά πλέον τοΰ Βούλου είχον άσπλάγχνως ψαλιδισθή. 

Έ ν μέσφ λοιπόν τοιούτων ερειπίων εθνικών άνεφάνη-, αίφνης δ 

λαμπρός άρματωλός αναστηλωθείς ώς πύργος καί επήραν θάρρος οί 

καταδιωκόμενοι καί άνεπτερώθησαν αύθις τά Ονειρα καί αί ελπίδες 

των και πλείστοι νέοι κλέφται έ'τρεχον ύπό τήν σημαίαν του παρ' ήμέ

ραν. Ή απαράμιλλος δέ γενναιότης του, αί άστραπηβόλοι κινήσεις 

του, ή έξαφνική έμφάνισίς του παντοΰ, ή τρομερά έκδίκησίς του τών 

αδικούμενων Χριστιανών, σκληροΰ δέ δικαστοΰ καί άμεσου έκτελε-

στοΰ, είχον εμπνεύσει άπερίγραπτον τρόμον είς τούς κακούς αγάδες, 

τών δποίων έλύοντο τά γόνατα είς τό ό'νομα Ζαχαρίας. Λ. χ. άπό τό 

Καστρί τφ απεστάλη γράμμα: «Άμάν,Καπετάνιε, γλύτωσε μας άπό 

ένα μουρτάτη, χαβελέ τοΰ χωριοΟ μας. Λέγεται Λουμάνης. Μαγάρι-

σε άπειρο χωριό καί μέ τό στανιό τουρκίζει παιδιά καί τσούπαις». 

Ό Λουμάνης δέ καταδιωχθείς συνελήφθη καί δεθείς έσύρθη είς 

τό βουνόν Ζυγόν, είς τούς πόδας τοΰ καπετάνου καί άπεκεφαλίσθη. 

Οί δέ Άγιοπετρίται Κοτσαμπασήδες γράφουν είς τόν Ζαχαριάν νά 

μή πειράξη τόν Λουμάνην, μόνον νά τούς τόν στείλη καί τόν εξαγο

ράζουν, διότι ή Τουρκία θά χαλάση τό βιλαέτι τ ω ν καί δ Ζαχαρίας 

μετά φρικώδους είρωνείας απήντησε: «Τόν Λουμάνη Σάς τόν χαρίζω· 

τό κορμί του είναι στή ράχη στό Ζυγό, τό κεφάλι του τό θέλω νά κου

βεντιάζω γιατί έ'χει μεγάλο μυαλό». 

Ά λ λ α δέν ήτο αμείλικτος τιμωρός καί εκδικητής κακουργιών τών 

Τούρκων, άλλ' έτιμώρει καί τούς "Ελληνας, οσάκις ή οξυτάτη κρίσις 

του κατεδίκαζε κανένα ώς άμαρτάνοντα. Πρό πάντων δέ ήτο αμεί

λικτος είς τούς τουρκομαθημένους, είς τούς τουρκολάτρας Χριστια

νούς ή τούς καταδότας του. "Αγνωστόν άν ήτο καί δ Κοντάκης ώς δ 
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Πρωτοπαπάς τοιοΰτος τουρκολάτρης, οί οποίοι είχον μεσολαβήσει 

υπέρ τοΰ Λουμάνη. Άλλ' ό Ζαχαρίας έ'γραψεν είς αυτούς νά τοΰ στεί

λουν «500 δεκάρικα φυσέκια, τρία πετσά τσαρούχια 500 άτσαλόπε-

τρες και 2,000 γρόσια διά λουφέδες, μή τύχη καί δέν μοΰ τά φέρετε, 

θά κατέβω στό χωριό καί τότε θά τά διπλασιάστε». 

Καί δ μέν Κοντάκης απέστειλε τά ήμίση καί έξιλεώθη, άλλ' ό 

Πρωτόπαπας ουχί. Τοΰτον δέ τόν Πρωτόπαπαν τουρκολάτρην ό'ντα, 

έτιμώρησεν δ Ζαχαρίας καί διά τόν ανωτέρω λόγον ώς μή υπάκουσαν-

τα είς τήν παραγγελίαν αύτοΰ νά πράξη ώς έ'πραξεν ό Κοντάκης, καί 

μή άποστείλαντα τίποτε, άλλα καί προσέτι, διότι πάντοτε κατεδίωκε 

τόν Ζαχαριάν, έ'χων συμφέρον νά εύαρεστή τούς Τούρκους, προσέτι δέ, 

ώς λέγεται, οί δύο υιοί τοΰ Πρωτόπαπα έ'λαβον μέρος υπέρ τοΰ Λου

μάνη, δτε έπεδιώχθη ή σύλληψίς του καί έφονεύθη ό εις, δ δέ άλλος 

συνελήφθη βραδύτερον αιχμάλωτος ύπό τοΰ Ζαχαρία, έλες^θερώσαντος 

αυτόν έπί άδροίς λύτροις. Τήν δέ τιμωρίαν τοΰ Πρωτόπαπα ζωηρώς 

απεικονίζει τό εξής δημώδες άσμα, είς τό οποίον διαλάμπει προσέτι ή 

μωραΐτικη ευφυΐα τοΰ π'οιητοΰ λαοΰ καί ή φαιδρότης τοΰ ήρωος: 

«Τί είν' τό κακό ποΰ γίνεται τοΰτο τό καλοκαίρι 

Τρία χωριά μας κλαίονται καί πέντε βιλαέτια, 

Μάς κλαίεται καί έ'νας παπάς άπό τόν "Αγιο Πέτρο. 

Τί τούκαμα τοΰ κερατά ποΰ κλαίετ' άπό μένα, 

Τά βώδια του δέν τάφαγα, τά γίδια του δέν π.ήρα. 

Τώνα παιδί τοΰ σκότωσα, τ' άλλο σκλάβο το πήρα, 

Καί πεντακόσια δυό φλωριά έξαγοράν τοΰ πήρα. 

"Ολα λουφέ τά μοίρασα, λουφέ στά παλληκάρια, 

Κι' αυτός μου δέν έκράτησα τίποτε γιά έμενα, 

Τί τούκαμα τοΰ κερατά, δποΰ μέ καταριέται;» 

Ό Μυστράς κατά τούς χρόνους εκείνους ήτο αριστοκρατική πολις 

τοΰ Μωρηά. Ή Τρίπολις ήτο μέν πρωτεύουσα πάσης τής Πελοπον

νήσου, έ'χουσα Γενικόν Διοικητήν μετά τοΰ τίτλου Βεζύρου καί πλή

θος στρατευμάτων καί άρχων τουρκικών, άλλ' έν Μυστρά υπήρχε πε

ρισσότερα αρχοντική τάξις. Οί κάτοικοι του έκαυχώντο δτι ήσαν άγνοι 

απόγονοι τών αρχαίων Σπαρτιατών, διοικηθείσα δέ ή πολις έπι τής 

βυζαντιακής αυτοκρατορίας άπ' ευθείας ύπό μελών τής αυτοκρατορι

κής οίκογενείας τής Κωνσταντινουπόλεως άπήλαυσε πλουσίως τα ευ

εργετήματα τοιαύτης ηγεμονικής διοικήσεως καί πολλαί οίκογένειαι 

ελαβον αξιώματα καί άρχοντικήν θέσιν, τήν όποίαν έσεβάσθησαν ύστε-
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ρον καί οί κατακτηταί. Ά λ λ α καί έξ αυτών ποΧΚοι τιτλοΰχοι όσμαν-

λήδες έπροτίμησαν τόν Μυστράν καί εγκατέστησαν έν .αύτφ. Τοιου

τοτρόπως δέ κατ' ολίγον άπετελέσθη μία άλλη αρχοντική τάξις έξ 

Ελλήνων καί Τούρκων. 

Ή έκπληξις τής υπερήφανου ταύτης τάξεως ήτο μ̂-εγάλη, ό'τε 

ήκούσθη ότι ό εντόπιος άρματο^λός δρέπων πολεμικάς δάφνας άπό τοΰ 

Αεονταρείου, άγων πλήθος παλληκαρίων καί—πράγμα πρωτάκου-

στον—έκτυλίξας ιδίαν σημαίαν, Έλληνικήν, ή οποία δέν είχε κυμα

τίσει άκόμ.η άπό τής μοιρολογουμένης εποχής τής πτώσεως τής Πό

λεως καί τοΰ Γένους, ήρχετο είς το βιλαέτιον τοΰ Μυστρα. Ό μεν Χα-

ος έξήρχετο χαίρων εις Όπο^οχην του έκ τών χωρίων, άλλ' οί κοτσαμ-

πασήδες δέν εϊδον με καλόν ό'μμα τήν έμφάνισιν τοΰ κλεφτού, δστις 

ήρχετο νά διατάραξη τήν μακαριότητα, τήν οποίαν άπήλαυον εις τήν 

μετά τών Τούρκων άνέφελον καί άρμονικήν ζωήν. Μπελάς δέ ήρχετο 

νά τους ευρη καί τους εύρεν αμέσως. Μεταξύ άλλων ισχυρά τις οικο

γένεια τοΰ τόπου, οί Νικολαίοι προσήλθον εις τόν Ζαχαριάν διά νά τόν 

χαιρετισωσιν όρκισθέντες εις αυτόν πίστιν κ4ιί υποσχόμενοι ό'τι θά 

προμηθεύωσιν άπό τόν Μυστράν δ',τι τοΰ χρειάζεται. Ό δέ αγέρωχος 

κλέφτης τους άπήντησεν ότι «γρόσια δέν θέλει, αλλά βόλια, μπαρού

τι, τουφέκια, πέτραις καί τσαρούχια· τά γρόσια καί το ψωμί τά παίρ

νει με το σπαθί του». Οί Νικολαίοι ούτοι κατεδιώκοντο, φαίνεται, άπό τόν 

Μπίμπασην, ό δέ Ζαχαρίας παρήγγειλεν είς τους άρχοντας τοΰ Μυ

στρα «νά μή τους κατατρέχουν είτε θά καθήση εις τήν Αογκάστραν». 

Εξοχώτεροι τότε μεταξύ τών Έλλήνο3ν άρχόντοίν ήσαν οΐ Κοπανί-

τσας καί Κρεββατάς, έχοντες καί τόν τίτλον Μο^ραγιάν — Βιλαετλή, 

ήτοι μελών τοΰ Πελοποννησιακού συμβουλίου, είδος βουλής έκ τών 

μεγάλων τοΰ τόπου, ήτις συνήρχετο εις Τρίπολιν ύπό τήν προεδρείτν τοΰ 

Βεζύρου. Ούτοι έγραψαν έπιστολήν προς τόν Ζαχαριάν. 

«Ζαχαρία μάς γράφεις νά όμιλήσωμε τής Πόρτας νά μή κατα-

τρέχη τους Νικολαίους· σοΰ λέμε νά πάς άπό εκεί ποΰ "τλθες. Διότι 

κοντά σε σένα θά χαθοΰνε καί οί Νικολαίοι καί το μαθαίνει ή Πόρτα 

καί τζεβάπι δέν δίνομ.ε. Μ ή μάς χαλάς τό βιλαέτι ό'πως έχάλασες το 

βιλαέτι τοΰ Αεονταριοϋ. Δέν στο κάνομε Σάλεσι τόν Μυστρα. Έσύ 

θά χαλάσης τους Νικολαίους καί τά χο̂ ριά. σύρε στην Μπαρμπίτσα 

στό χωριό σου». 

Καί ό Ζαχαρίας: 

«Σέ λόγου σας Κοτζαμπάσηδες, είδα τήν γνώμην, ό'που μοΰ γρά· 

(ρετε νά φύγω. Φεύγω καί πάω στό χωριό μ.ου. Έ γ ώ χρεωστάω τους 
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λουφέδες τών παλληκαριών μου καί με γυρεύουν. Στείλτε μου 5,000 

γρόσια να πληρώσω καί σηκώνω τό βάρος, ό'χι καί δέν μοΰ τά στείλτε, 

θα κάψω ό'λα τά τσιφλίκια καί τά τουρκικά καί τά δικά σας». 

Τούρκοι δέ καί Ρωμαίοι Κοτσαμπάσηδες έσύναξαν τά 5,000 γρό

σια και τα έστειλαν εις τόν Ζαχαριάν. Τό βιλαέτιον έξηγόρασε τήν 

ήσυχιαν του διά τών γροσίων καί ό υπερήφανος Μυστράς έ'γεινε κατ' 

αυτόν τον τρόπον φόρου υποτελής είς τόν Ζαχαριάν, Οστις άπεχώρησεν 

εις Βαρβίτσαν, ό'που έκτισε δύο ισχυρούς πύργους. 

Ό Ζαχαρίας άπεχώρησεν είς Βαρβίτσαν, άλλ' εποπτεύων εκείθεν 

ώς άετος άπο τών υψηλών του πύργων. Οί άρχοντες έξηγόρασαν διά 

τοΰ φόρου τών γροσίων τήν ήσυχίαν των, άλλα καί οί ραγιάδες εύρή-

καν τον προστάτην άγιόν τους. Διότι σώμα παλληκαρίων διετηρείτο 

πάντοτε συγκεντρωμένον ύπ' αυτόν εις τά όπλα καί μετ' αυτών έ'σπευ-

δεν άγριος εκδικητής, ό'που Ύΐ-κούετο ή φωνή πάσχοντος ραγιά, έδραττε 

δέ πάσαν τοιαύτην άφορμήν, καθιστάμενος έπιφοβώτερος καί τυραν-

νικώτερος είς τους Τούρκους καί αυξάνων τόν λουφέν τών παλληκα

ρίων του. 

Τά όρια ό'μως τών βιλαετίων τοΰ Μυστρα δέν τόν έχώρουν καί προ

έβαινε κατά τόν χρόνον αυτόν είς συνεννοήσεις μεθ' όλων τών άρμα-

τωλών καί κλεφτών, ο'ίτινες έλημέρευον εις τά λοιπά βιλαέτια τοΰ 

Μωρηά, καί δέν έδίστασαν ούτοι νά άναγνωρίσωσι τήν ύπεροχήν τοΰ 

Ζαχαρία καί τήν θέσιν αύτοΰ ώς γενικοΰ καπετάνου, προμηθεύοντας 

είς αυτούς συχνά καί λουφέδες, έξ όσων έλάμβανεν. "Εκτοτε δέ είχε 

συλλάβει τό μεγαλουργόν σχέδιον γενικωτέρας εθνικής ενεργείας, τό 

όποιον βραδύτερον, ώς θέλομεν ϊδει, εξεδήλωσε καί έπειράτο νά πραγ

ματοποίηση. 'Αλλά καί οί Τοΰρκοι, βαρέως φέροντες τόν ζυγόν του, 

πολλάκις έδοκίμασαν δι' ενέδρας ή αιφνίδιας επιθέσεως, ή προδοσίας 

νά τόν έξοντώσωσιν, άλλα ό πονηρός, όσον καί ήρως, κλέφ.της, τόσον 

'Αχιλλεύς όσον καί Όδυσσεύς, έματαίωνεν πάσαν άπόπειραν τών λυσ-

σώντων αγάδων. 

Διεσκέδαζε δέ κάποτε ανύποπτος είς έν μοναστήριον τής Θεοτό

κου, μεταξύ τής 'Αραχώβης καί Βαρβίτσης μετ' ολίγων παλληκα

ρίων, τά αρνιά δέ τής σούβλας διεμελίσθησαν καί ή πλάτη, κατά τήν 

συνήθειαν τών κλεφτών εδόθη είς τόν καπετάνον, 'ίνα επισκόπηση αυ

τήν καί ε'ιπη τάς μαντείας: 

«Μαΰρα σημάδια», έφώνάθεν ό Ζαχαρίας· «επάνω, παιδιά, έπλά-

κωσαν ιμουρτ'άτες». Δέν είχε τελειώσει τάς λέξεις του καί σώμα εκλε

κτών Τούρκων ώρμησε κατ' αυτών. Οί κλέφται Ομως ήσαν ήδη είς τό 
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πόδι καί μετά αίματηράν συμπλοκήν μόλις έκ τών Τούρκων έσώθησαν 

τίνες, στάζοντες αίμα, διά νά άναγγείλωσιν είς τόν Μυστράν τήν άπο

τυχίαν τής προδοσίας. 

Αλλοτε δέ δεινός τις Μπουλούμπασης έξεστράτεσε μετά πλή

θους Τούρκων, όρκισθέντων νά χαλάσωσι τόν Ζαχαριάν. Τήν δέ άφή-

γησιν τής μάχης μάς δίδει διασωθέν έν τφ χειρογράφφ άνέχΒοτον 

τραγούδι. Μεταξύ τοΰ πνεύματος τών κλεφτών καί τών ποιητών των, 

λέγει δ Φωριέλ, υπάρχει μία τις αναλογία, μία τις αρμονία, ήτις δύ

ναται νά πείση δτι αύτοΧ μέν ήδύναντο νά πολεμήσωσιν ώς οί πρώτοι, 

οί δέ πρώτοι νά ψάλλωσιν ώς εκείνοι. Καί θά ήτο δύσκολον νά διακρί

νη τις, έάν είς τούς στίχους τών ραψφδών, ή είς τόν βίον τών ηρώων, 

υπάρχει περισσότερος ήρωϊσμός Ελληνικός, περισσότερον μίσος κατά 

τών Τούρκων, περισσότερος έ'ρως προς τήν έλευθερίαν. Πόσον ωραία 

ιδέα καί πόση αλήθεια έν τή ώραίι^ ιδέα! Βεβαίως πολλάκις δ "Ελ

λην κλέφτης έτελείωνε τήν μάχην καί ήρχιζε τό άσμα καί έκρέμα τήν 

λύραν διά νά άναλάβη τό καρυοφύλλι. Ό πολεμιστής ήτο συνάμα καί 

τραβαδοΰρος, διά,τοΰτο τόση φωτιά καί λεβεντιά είς τά τραγούδια 

των. 

μιλάν τά καραούλια, 

Ζάχο, Τοΰρκοι μάς πλάκωσαν φέρνουνε καΐ ραγιάδες. 

—Πιάστε τά πόστα ιδυνατά, τούς πύργους 'δυναμίοστε. 

—Τους πύργους τούς δννάμωσε ό Γιώργος κι' ό Τσαπάρος. 

— Τ ά μετερίζια πιάστε σεις κι' εγώ τόν Άϊ^^νάση. 

—Σήμερα 'χοϋμε πόλείμο μέ Τούρκους μέ Ρωμαίους. 

Μιντάτι έ'χο3 τόν άΐδελφό τόν μακελλοικομμένο, 

βά πάρωμε τό αΙμά του σάν ά|ια παλληκάρια. 

"Ο πόλεμος αρχίνησε ανάμεσα τό γιωμα. 

Κατά τ' απομεσήμερο, κοντά τό βράδυ-βράδυ, 

Φωνάξει ό Ζάχος μιά φωνή ψιλή κι' ανδρειωμένη: 

—"Αφτε τούς πύργους μοναχούς, πεταχτέ 'άπ' τά ταμπούρια. 

Γιουρούσι νά τούς πάρωμε τό αΙμά τους νά πιοϋμε. 

Τραβάει ό Ζάχος τό σπαθί καΐ κάνει τό γιουρούσι, 

Παίρνει κεφά?αο τέσσαρα καΐ έξη λαβωμένους 

Τό γιουροΰσι ήτο ή προσφιλής τακτική τοΰ πολεμόχαρους καπε

τάνου. "Οταν έξεσπάθωνε, διηγούνται, καί μέγα βοών έπέπιπτε μέ τήν 

ταχύτητα κεραυνού, δέ ύπήρχεν εχθρός, σώμα δλόκληρον έχθροΰ, δπερ 

νά άντισταθή είς τόν μαινόμενον ήρωα. Είς μάχην τινά, αναφέρεται, 

ώς καί είς τόν Νικήταν τόν Τουρκοφάγον βραδύτερον, μετά πολύωρον 

αγώνα τόσους κατέκοψε ξεσπαθήσας, ώστε έπρίσθη ή παλάμη καί 

συνέσφιξε τήν λαβήν τοΰ γαϊταγανιοΰ καί μετά δυσκολίας κατόπιν 
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απεσπασθη άπο το χέρι του. Μ έ πτερά είς τούς πόδας καί άστραπήν 

είς το χ έ ρ ι εικονίζεται είς τάς παραδόσεις τοΰ λαοΰ, κατά τά 

γ ι ο υ ρ ο ύ σ α του. 

Οί Τοΰρκοι έπλήρωναν ακριβά κάθε κατά τοΰ Ζαχαρία άπόπειραν 

καί διά αίματος καί διά γροσίων καί διά ψαλιδισμοΰ τών δικαιωμάτο^ν 

των. - Κατόπιν εκάστου πολέμου, άφ' ού έχόρταινεν αίμα, ώς έλεγεν, 

έσκέπτετο δ πατριωτικώτατος καπετάνος νά έλαφρύνη τά δεσμά τών 

δούλων αδελφών, Οσον τιΒύνατο, άλλα καί νά αύξάνη τόν λουφέν τών 

παλληκαρίων. 

«Κονεΐε καλά, τούς έγραφε μετά τήν κατ' αύτοϋ έπίβ̂ εσιν, νά μοΰ πληρώνετε τούς 

λουφέδες τών παλληκαρίων μου, γιά νά μή έχετε κάβ̂ ε καιρό ταραχή. 24 πουγγιά 

άσπρα τό χρόνο, καΐ οχι νά τά ρίχνετε εις τούς ιφουκαράδες, εΙΙμή νά τά πληρώνουν 

οί άγάΐδες κοΙ σεις ποΰ τρώτε τούς φτωχούς, καΐ εκεί ποΰ τά ιδίδετε τών Μπουλσμπα-

σήδων διά νά καπατρέχουν έμενα καΐ νά τρων οί μουρτάτοι. Έμενα τί μοΰ κάναν 

δταν μ' άκοΰν άπό τήν μιά μεριά, φεύγουν κι' ά!πό τήν άλλη. Τώρα κάνετε καλά νά 

μέ πληρώνετε, εΙτέ είμαι έτοιμος φωτιά και σπο&Ι εΙς τούς Τούρκους. "Ολοένα αυτό 

θά κάνω. Συλλογισθήτε καλά. Σάς λέγω καΐ τοΰτο, δτι 6 Κατής νά κρένη τούς Τούρ

κους και οχι τούς Ρωμαίους, ποΰ βτέλλει μουχτάρηι καΐ τσοχαντάρη. Τούς Ρωμαίους 

τούς κρένω έγώ καΐ τούς Τούρκους δ Κατής άς κρένη. Μοΰ γράφ«τε δτι Φά χα9·οΰν 

τά χωριά σας· στάκτη νά γίνουν ντουφέκι καΐ σπαθί· η νά έλευ&ερωθοΰμε η νά χα-

θοΰμε!> 

«*Π νά ελευθερωθούμε ή νά χαθούμε». ̂ Ητο ή εθνική έπφδός του, 

είτε όταν έ'γραφεν, ήλεγχεν, ή ήπείλει τούς ρωμαίους κοτσαμπάση

δες διά τήν τουρκοφιλίαν των, είτε όταν έκαμνε γιουρούσι παρορμών 

τά παλληκάρια του, είτε δταν ήρχετο είς γενικωτέρας συνεννοήσεις 

μεθ' δλων τών άλλων κλεφτών καί άρματωλών. 

«""Η νά ελευθερωθούμε ή νά χαθοΰμε!». 

Τό μέγα τοΰτο καί άγιον σύνθημα, τό οποίον αντήχησε ν ύστερώτε

ρον άπό τούς θόλους τοΰ μοναστηρίου τής Λαύρας. 

Λίαν χαρακτηριτσικόν μεταξύ τών άλλων χαρισμάτων τοΰ Ζα

χαρία είναι ή παροιμιώδης άφιλοκέρδειά του καί φιλοδωρία του καί 

αποτελεί μίαν τών σπανίων εξαιρέσεων μεταξύ τών καπετάνων κλε

φτών. Διότι εν τφ σώματι αύτοΰ ή μερίς τού λέοντος δέν έχωρίζετο 

διά τόν καπετάνον, άλλα διά τά ανδρειότερα παλληκάρια. "Ο,τι δε 

ήρεσεν εξαιρετικώς είς τόν Ζαχαριάν ήσαν τά πολύτιμα καί εκλεκτά 

άρματα έκ τών λαφύρων, τά όποια ή βασιλική μεγαλοδωρία του έκρέμα 

είς τά στήθη τών ανδρειότερων παλληκαρίων του ώς παράσημα τι

μητικά τής ανδρείας. Ή απαράμιλλος δέ παλληκάρια καί μεγαλοδω

ρία του ειχον συναθροίσει περί αυτόν τό άνθος τών Μωραϊτών κλεφ

τών, άλλα και αυτοί οί παλαιοί καπετάνοι τών διαφόρων βιλαετίων 
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μη ζηλευοντες, άλλα καμαρώνοντες αυτόν είχον αναγνωρίσει τήν ήγε-

μονικήν ύπεροχήν του. Εκάστοτε δέ απεσταλμένος άπό εχοστον χα-

πετανάτον ήρχετο νά λάβη τήν πολεμικήν του μερίδα. Πρό τής κατα

στροφής ίσως τών Κολοκοτρωναίων μεγάλη σύναξις καπεταναίων 

έγένετο είς τά λημέρια τοΰ Ζαχαρία. Οί Κολοκοτρωναίοι, οί Πετιμε· 

ζαίοι, οί Παναγιωταραίοι, ό Νικήτας καί ό Σταματέλος τοΰ Τουρκο-

λέκα, δ Αναγνωσταράς, ό Μητροπέτροβας, ό καπετάν Πέτρος άπό 

τήν Κουνούπια, δ Μαντάς άπό τά Βέρβόυρα, ό Τσαπάρας άπό τό Χέλι, 

ό Καράμπελας άπό τά Βέρβαινα, ό Καλλιοντζής άπό τήν Τσακωνιάν, 

ό Κουλοπέτρος άπό τό Άρκουδόρεμμα, οί Καπετανιάνοι άπό τό Πε-

τροβοΰνι, ό Μακρυγιάννης άπό τό Μοναστηράκι τοΰ Λάλα καί άλλοι, 

προς τούς οποίους είχε γράψει δ Ζαχαρίας τά εξής: 
«Σέ έλόγου σας Πετμεξαίοι νά γρά[ρτε τών Κολοκοτρωναίων και εΙς ολα τά 

βιλαέτια τών συντρόφων ναρθήτε όλοι στό βουνό τοϋ κυνηγίου γιά νά σας μοιράσοι 

τούς λουφέδες Σος, δτι επήρα τών Μουρτάτηδων τόν χαζνέ και νά σάς ορμηνέψω 

πώς νά περιπατείτε...» 

Ή μεγάλη αΰτη συνάθροισις τών κλεφτών έγένετο εύφυώς ύπό 

τοΰ Ζαχαρία προς άπειλητικήν άπάντησιν τοΰ μουσαβαρέ (συνάθροι-

σις, συμβούλιον), τών Αγάδων έν Τριπόλει έκ τών διαφόρων μερών τής 

Πελοποννήσου ίνα διασκεφθώσι πώς νά «χαλάσωσι» τούς πληθυνθέν-

τας κλέφτας. Ά φ ' ού δέ έμοίρασαν τόν Χαζνέ έχωρίσθησαν έ'κατσος 

είς τά λημέρια του, συμφωνήσαντες νά είναι έτοιμοι είς τόν τόπον 

του ασάλευτοι έ'καστος καί νά έξολοθρύωσιν. Οπου συναντώσι Τούρ

κους, μέχρις ού ήθελε δοθή τό σύνθημα τής εξεγέρσεως. 

Ό Χαζνές δέ αυτός ήτο δημόσιος θησαυρός, ταμείον, τό οποίον 

εφερον έ'ίς Τρίπολιν συνοδεύοντες προς φύλαξιν αύτοΰ 25 δελήδες. 

Τούτους δέ συνήντησεν είς θέσιν «Κόκλα Λόγγος» ό μπουλουξής τοΰ 

Ζαχαρία, σταλείς ύπ' αύτοΰ Όσμάν Αρβανίτης έκ τοΰ Αργυροκά

στρου, δ'στις αναφέρεται είς τά τραγούδια μέ τό όνομα Μ ά ν ή Μάνης, 

γνωρίζω,ν δέ καλώς τήν τουρκικήν παρουσιάσθη είς τούς δελήδες ώς 

Τούρκος Μπουλούκ πασάς, φέρων έ'γγραφον δήθεν διαταγήν τοΰ Βε

ζύρη, τήν όποίαν καί τούς άνέγνωσεν, δ'πως τοΰ παραδώσωσι τόν Χα-

ζνέν καί νά έπιστρέψωσιν είς Πύργον, Άγουλινίτσαν καί Φιλιατρά, 

Ούτοι δέ οί αγαθοί δελήδες άπατηθέντες παρέδωκαν τόν θησαυρόν, 

αυτός δέ θριαμβεύων έ'φερεν αυτόν είς τόν Ζαχαριάν, δ'στις τόν διεμοί

ρασεν είς τούς άλλους καπετάνους. 

Ή διαγωγή δέ τοΰ Ζαχαρία κατετρόμαζε τούς έν Μυστρά προ

κρίτους, ο'ίτινες τοΰ παρήγγειλαν: «Μήν θέλεις νά χαλάσης τό βιλα

έτι, οί ζορμπάδες δέν ζουν πολύ. Διότι ή Πόρτα είναι δλο θυμό γιομάτη 
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ποΰ ακούει τά κινήματα σου καί πρέπει νά ήσυχάσης. Καί ό Ζαχαρίας 

άπήντα: «Τό γράμμα σας είδα. Πώς νά ησυχάσω, τό αίμα τοΰ άδελ

φοΰ μου φωνάζει τόν Τοΰρκο στή Ροκίτσα, στό Σά7̂ εσι, στή Μπαρμπι-

τσα. Οί Τούρκοι δέν μέ άφίνουν. Βγήκα ποΰ βγήκα, άλλα νά με βοη

θάτε νά είμαι φύλακας τών χριστιανών καί προστάτης. Έγω έχω πολ

λούς συντρόφους, καπετανάτα είκοσι τέσσαρα καί θέλω έξοΒα χαι λου

φέδες. "Ολα τά βιλαέτια πληρώνουν καί μαζεύουν καί τά τρώνε οί 

Μπουλουκ-πασάδες καί άς κάνουν ζάπι τόν τόπο, ό'που πληρώνονται. 

Τούτον τόν μήνα ακόμη καρτεροΰμε. "Άν δέν διορθώστε νά πληρωνω-

μαστε σέ ούλα τά βιλαέτια, θά βροντήξη τουφέκι καί σπαθί στους Α

γάδες καί θά πάρη δ διάβολος τήν Τουρκιά καί τούς Τουρκογέροντας», 

δηλαδή τούς τουρκοφίλους "Ελληνας προκρίτους. 

Άφ' ου δέ έγένετο δεκτή ή άπαίτησις τοΰ Ζαχαρία, ούτος ώδευσε 

προς τήν Κόρινθον, δπου ήτο άρχων ό Κιαμήλ βέης, μέγας ευπατρί

δης Τοΰρκος, θαυμαστής τοΰ Ζαχαρία. Άλλ' έν φ διήλθε τόν "Αγιον 

Πέτρον, όπου σκληρώς έτιμώρησε τόν τουρκόφιλον καί έχθρόν του 

Πρωτόπαπαν καί διηυθύνετο ττρός τό Μοναστήρι τής Μαλεβής, πολυ

άριθμον τουρκικόν σώμα έπέπεσεν δρμητικώς κατ' αύτοΰ. Τότε δ Ζα

χαρίας καταλαβών τήν θέσιν «Νταρμίρι» ήρξατο τήν μάχην, διαρκέ-

σασαν έπί δύο ημέρας, τήν δέ τρίτην κατέφθασεν επίκουρος τοΰ Ζαχα

ρία καί δ καπετάν Καράμπελας άπό τά Βέρβενα. Κατά δέ τό τέλος 

τής τρίτης ημέρας έπιπεσόντες ξιφήρεις άφ' ενός δ Ζαχαρίας καί άφ' 

ετέρου ό Καράμπελας έπήνεγκον παντελή ολεθρον τών Τούρκων, 

διασωθέντων μόνον ολίγων, καίτοι γενναίως έπολέμησαν. Τά δέ λά

φυρα ήσαν άφθονα, τό δέ άσμα λέγει: 

«Πλιάτσικα πολλά έκανε τοΰ Ζαχαρία τ' ασκέρι, 

Επήραν άτια διαλεχτά, άρματα ασημένια, 

Πήραν καί έ'να μπεόπουλο, πού'τανε καβαλλάρης». 

Φθάσας δέ είς τούς περί τήν Κόρινθον τόπους δ Ζαχαρίας εύρε 

τόν Κιαμήλ βέην είς ρήξιν προς τόν άρ'ψτωλόν τής χώρας Μητρο-

μάραν τόν Χελιώτην. "Εγραφε δέ ό Ζαχαρίας προς τον Κιαμήλ βέην: 

«δτι ήλθε στό βιλαέτι του καί νά τόν αγαπά ώς ιδικόν του καί θά τόν 

άκούη, οπού νά μή πειραχθή μύτη άπό τόν τόπο του». Ό δε Κιαμήλ 

άπήντα: Καπετάν Ζαχαρία έλαβα τό γράμμα Σου καί έχάρηκα ποΰ 

είσαι πιστός καί σοΰ ρίχνουν λουφέδες (μισθούς στρατιο^τών). Να 

π7ν.ηρώνεσαι καί νά φυλ^ς τόν τόπο καί νά μοΰ πιάσης τόν Μήτρο τον 

Χελιώτη, δτι μοΰ τάραξε τό βιλαέτι ό Χαϊντούτης καί έγώ νά γράψω 

τοΰ Βεζύρη νά σοΰ πληρώνουν τά 24 κατηλίκια τοΰ Μωρηά λουφέ-
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φέδες καί νά φυλςίς τό ζάπι (τήν τάξιν τοΰ τόπου). Ό δέ Μητρομά-

ρας έ'σπευσε κληθείς ύπό τοΰ Ζαχαρία μετά τών ολίγων ανδρών του 

καί κατηχήθη καί αυτός είς τήν γενικήν μυστικήν συνεννόησιν τών 

Μωραϊτών καπετάνων ύπό τόν Ζαχαριάν, δ'στις έγραψε δικαιολογών 

αυτόν προς τόν Κιαμήλ «δ'τι ό Μήτρος τόν αντάμωσε καί τοΰ είπε τά 

δίκαια του, δ'τι έ'γινε κακός, διότι τόν Ιπήραξαν καί δσα γίνονται,, γί

νονται άπό άλλους καί τά κατάβαρα ρίχνουν αύτοΰ, είς τόν οποίον άς 

δίνη 20 λουφέδες καί δέν θά άκούση πλέον τό παρά μικρόν». Είς άπάντη

σιν ό Κιαμήλ έγραφε": «"Ελαβα τό γράμμα Σου καί είδα δσα μοΰ γρά

φεις καί έγώ προστάζω τούς Κοτσαμπασήδες νά σοΰ στέλνουν 40 λου

φέδες καί σύ δίνεις τοΰ Μήτρου οσα θέλεις καί τό βιλαέτι μου νά είναι 

ήσυχο. Λάβε καί έ'να τακίμι σκουτιά καί μίαν σιάρκα νά μέ θυμάσαι 

πάντα. Ό φίλος σου καί μπαμπά σου Κιαμήλ μπέης». Καί τό μέν τα

κίμι σκουτιά ήτο πολύτιμος χρυσή άρματωλική ένδυμ-ασία, ή δέ σιάρ

κα, φλοκωτή κάππα. 

Πολλούς δέ καί άλλους Τούρκους είχε φίλους καί θαυμαστάς δ 

Ζαχαρίας. "Οπως δ Κιαμήλ καλεί αυτόν «παιδί του», ούτω καί άλλοι 

ώμνυον είς τό δνομά του, πολλαί δέ τών επιτυχιών του οφείλονται εις 

καταδότας Τούρκους, οϊτινες προελάμβανον τάς κατ' αύτοΰ ενέδρας 

καί καταδιώξεις τών Τούρκων, ώστε εύρίσκετο πάντδτε έτοιμος και 

αντιμέτωπος νικητής. 

Επανερχόμενος δέ είς Βαρβίτσαν εύρε παρεσκευάσμένην ύπο τών 

Τούρκων, έπο^φεληθέντων τής απουσίας του, ίσχυράν δύναμιν έχθρι

κήν άναμένουσαν αυτόν, έ'σπευσαν δέ τά πέριξ χωριά παρακαλοΰντά 

αυτόν δπως τά συμβιβάση μέτήν «άφεντιάν», διότι άλλως θά χϊζλα-

σθή ό τόπος. Ούτος δμως έ'σπευσεν είς τούς έν Βαρβίτση πυργους'του, 

όπου έπολέμησε λυσσωδώς μέχρις εσπέρας, δτε θέσας φωτιάν είς τούς 

πύργους του καί πυρίφλεκτος έκπηδήσας καί ξιφήρης διέσπασε μετά 

τών ανδρών του τούς αλαλάζοντας εχθρούς καί έπροχώρησε προς την 

Άγίαν Παρασκευήν, έν ώ οί Τοΰρκοι διηυθύνθησαν προς τό χωρίον 

Βασσαρά καί κατέλαβον ένεδρεύοντες τό Μαρίνου ρεΰμα, θέσιν βαθείαν 

μεταξύ μεγάλης φάραγκος έν μέσω τών χωρίων Βασσαρά-Χρυσαφα. 

Φθάσας δέ ό Ζαχαρίας διέκρινε μέ τό όξύ καί στραΐτηγικόν βλέμμα του 

τό έπίκαιρον τής θέσεο̂ ς καί τόν πιθανόν κίνδυνον και: «Άνοίχτε, είπε, 

στά παλληκάρια του, βάλτε τό ρέμμα στή μέση, μή τύχη καί μάς 

έ'γουν χωσιά ΫΙ Μουρτάτες». Ούτο^ δέ κατερχόμενοι προς τό ρεϋ\ια, οπού 

ενήδρευον οί Τούρκοι, έθεσαν αυτούς έν τώ μέσφ δύο πυρών. Μαινόμε

νος,, ώρυόμενος λυσσωδώς τότε έπέπεσε κατ' αυτών ό Ζαχαρίας έκδι-
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ν.ούμενος τούς πύργους του καί «είδ' ό Θεός καί έκρινε τόν σκοτίομόν 

τών Τούρκων καί τό κακόν όπου έ'παθον», λέγει τό χειρόγραφον χρο

νικόν. Διότι ή μάχη, φονικωτάτη γενομένη, έκάλυψε τό ρεΰμα πτ(θ-

μάτων τουρκικών, βοράν τών κοράκων. Καί σήμερον άκομη ό οδοιπόρος 

βλέπει σαρακωμένα οστά, λείψανα τής σφαγής εκείνης καί τοΰ φόνου. 

Τό άνω τής θέσεως εκείνης μέρος λέγεται «Βίγλα τοΰ Ζαχαρία ή 

Τσουγκάνι, δ έστι σφαιροδρόμιον τοΰ Ζαχαρία», καί θά λέγεται δια 

παντός, άναμιμνήσκουσα τήν μάχην έκείνην. (1) Θρήνος δέ και 

δδυρμός ήκούσθη είς τόν Μυστράν, άμα ώς έ'φθασεν ή μαύρη εϊδησις. 

«Χαμπέρια επήγαν στό Μυστρά οί Τούρκοι σκοτώθηκαν, 

Κλαΐν' ή μανάδες γιά παιδιά, γυναίκες γιά τούς άντρες. 

Κλαίνε καί ή χανούμισσαις...» 

Διερχόμενος δέ τήν χώραν καί καίων τσιφλίκια Τούρκων και απει

λών δτι θά περάση δ'λους τούς μουρτάτες έν στόματι μαχαίρας τοσοΰ

τον τρόμον ένέπνευσεν, ώστε οί γενναίοι άλλως Τοΰρκοι τοΰ Μυστρά 

έκλείσθησαν εντός τής πόλεως περιμένοντες νά παρέλθη ή μήνις του. 

Πεποιθώς δέ είς τήν ταχύτητα του ένεφανίζετο τολμηρότατα παν

ταχού καί ένέσπειρε τόν τρόμον ώς φάντασμα. Τπάρχει δέ διήγησις, 

καθ' ήν έσπέραν τινά ένδεδυμένος ράσον μοναχού είσέδυσεν είς τινα 

«όντάν» καφενέ έν Μυστρά, δπου συνειγμ-ένοι πλείστοι εκλεκτοί Τοΰρ

κοι, διηγοΰντο τάς καταστροφάς του καί ήπείλουν έκδίκησιν. "Οτε: 

«έδώ ειν' δ Ζαχαρίας», έφώνησε μέ τήν βροντώδη φωνήν του καί άπο

βαλών τό ράσον έφάνη μέ τήν λάμπουσαν ένδυμασίαν καί άρματωσιαν 

του. Οί δέ Τούρκοι καταπλαγέντες, ώς είς ύπερφυσικόν θέαμα, έμαρ-

μάρωσαν. Ό δέ Ζαχαρίας εως ου εκείνοι συνέλθωσιν διά τών πτερω

τών ποδών του έγένετο άφαντος μακράν τοΰ Μυστρά. 

Ακάθεκτος λοιπόν δ Ζαχαρίας έξηκολούθει τό έξολοθρευτικόν του 

έργον,εως ου αυτός ό στρατιωτικός διοικητής τοΰ Μυστρά, χιλίαρχος 

τόν βαθμόν, συνεκάλεσε τούς προχρίτους όλους Τούρκους καί "Ελλη

νας, ινα συσκεφθώσι διά τά μέτρα, τά δποία έ'πρεπε νά λάβωσι κατ 

αύτοΰ, όστις ήπείλει νά χαλάση τό βιλαέτιον. Άπηλπισμένοι οί προε

στοί τφ παρέστησαν, οτι τώρα, ποΰ έ'καψε τούς πύργους του δ Ζαχα-

οιάς θά κάψη τήν γοΰναν όλων τών άγάδο^ν καί δέν είναι τρόποι ^^-^.π'--

διά νά τμερωθή, παρά έάν κάμωσι συμφωνίας μαζί του καί τοΰ τη.ζ<^>Ίΐ 

γρόσια διά τό ασκέρι του. 

(1) "Ορα καΐ Α. Σγουρίτσα Βασσαρά Βέρουίκ, σελ. 38. 
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Ό Μπίμπασης, πονηρός 'Οθωμανός, πρό τής δεινής περιστάσεως 

ήναγκάσθη νά έκδυθή τήν λεοντήν, καί συμφωνήσας δτι αυτός είναι 

ό καλύτερος τρόπος, έ'ως ότου νά καθησύχαση καί τόν συλλαβή ή τόν 

φονεύση διά προδοσίας, παρεκίνησε τούς κοτσαμπάσηδες νά γράψωσι 

προς τόν Ζαχαριάν, δ'τι συνενοηθέντες μέ τόν Ζαπίτην τής Πόρτας, 

απεφάσισαν νά τοΰ στέλλωσι 500 λουφέδες, διά νά φυλάττη τόν τό

πον άπό τούς κακούς καί νά παύση άπό τοΰ νά σκοτώνη τούς Τούρ

κους καί νά καίη τά τσιφλίκια τών αγάδων. 

«Σέ λόγου σας, μωρέ κοτσοίμπασήΐδες, άπήντη'σεν ό Ζαχαρίας, είδα τό , γράμμα 

σας κα'ι σάς λέγω νά μοΰ δίνετε 1000 λουιφέΐδες, έ|6δα ποΰ θέλω νά πληρώνω τούς 

συντρόφους μου κοΙ νάμή τά ρίχνετε και τά πληρώνουν ή φουκαράδες, τι τδ μά

θαινα) υστέρα καΐ Μ κάμω τά τσιφλί'κιο σος σάν τούς πύργους μου, καΐ θά βλέπετε 

τά κεφάλια τών Τούρκων σαράντα στό γρόσι». 

Οί αγάδες τοΰ έγραψαν νά δεχθή τά)ρα δ'σα τοΰ προτείνουν καί κα

τόπιν τά αυξάνουν, άλλ' ό Ζαχαρίας τούς άπήντησεν δ'τι τά παίρνει 

μέ τό σπαθί του καί καταβάς είς τον κάμπον έ'καψεν επτά χωριά: τήν 

Κάκαρη, τό Βαφειό, τήν Σκοΰρα, τήν Φλώκα, τήν Πλατάνα, τό Ζα

γάνου καΧ τοΰ Ριζά, έπιτρέψας μόνον καί δώσας καιρόν είς τήν φτωχο-

λογιάν, νά σώση τά πράγματα της. Μετά τοΰτο άνεχώρησε προς τά 

Βαρδουνοχώρια καί έσκήνωσεν είς τήν θέσιν Σκουφομύτη, ήτις συνο

ρεύει μέ τήν Μάνην καί τήν Βαρδούνιαν. Εκεί άγοράσας μεγάλην 

έ'κτασιν τόπου άπό τούς Βαβουλιάνους, έκτισε δύο πύργους καί μικρόν 

παρεκκλήσιον δ ευσεβής άρματοΛός. Πολέμων ή προσευχόμενος δέν 

έχώριζε τήν θρησκείαν άπό τήν Πατρίδα καί έταύτιζε τήν υπαρξιν 

καί τήν τύχην αυτών. 

Ό Σκουφομύτης ήδη αντικατέστησε τήν Βαρβίτσαν καί τούς 

•πύργους της καί έγένετο τό νέον πολεμικόν όρμητήριον του. 

Όχυρώτερον τοΰτο ώς έκ τής υψηλής θέσεως του καί άπρόσιτον, 

συνορεΰον μέ τούς μαχίμ-ους Μανιάτας, οί οποίοι είς τό πρώτον του

φέκι ήσαν έτοιμοι νά δράμ,ωσιν έκ τών πολεμικών πύργων καί απάτη

των βουνών των καί ταχθώσιν ύπό τόν Ζαχαριάν, τόν οποίον είχον καύ

χημα, δ'τι έφιλοξένουν έν τή ελευθέρα γή των. 

— Τ ώ ρ α θά χαθή ή Τουρκιά, έ'λεγον οί Τοΰρκοι, μέ τόν Χαΐνη ΙκεΙ 

τιοΰ έφώλιασε. Τώρα θά έ'χη καί τήν Μάνην. 

Τοσοΰτον δέ έταράχθη δ πασάς τής Τριπόλεως έκ τών εκείθεν 

ενεργειών τοΰ Ζαχαρία καί έκ τής επιφόβου γειτνιάσεως καί τοΰ συν

δέσμου του μετά τών Μανιατών, ώστε απεφάσισε νά εξαγόραση τήν 

ήσυχίαν τοΰ τόπου, διορίζων τόν Ζαχαριάν μέγαν Δερβέναγαν καί φύ-
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λάκα τής τάξεως καί τής ησυχίας πάσης τής Πελοποννήσου καί ορί

ζων δι' αυτόν διά 2,000 άνδρας. 

«Σέ σένα καπετάν Ζαχοριά, τά 24 καντηλίχια τοΰ Μωρηά αποφασίσαμε, νά σοϋ 

δίνωμε 2,000 χάρτσια κοΙ νά είσαι ντεβέρναγας και Ζαπίτης, νά κυνηγηίς τούς χα'ΐ-

νιδες και ή πόρτα θέλει σοϋ κάνει περισσότεραις χάραις, νά ήσαι ένος Ζαπίτης νά 

φυλάς δλα τά βιλαέτια». 

Ούτω ό Μωρηάς μετεβλήθη είς μέγα άρματωλίκι τοΰ Ζαχαρία. 

Έγραφε δέ είς τούς λοιπούς καπετάνους: «Σύντροφοι μου, νά γρά

ψετε είς δλους τούς συντρόφους είς δλα τά βιλαέτια, ή Πόρτα μ' έ'κα

με Τεστούρ-μου κερίμ (απόλυτον άρχοντα) νά φυλάω τό ζάπι. Ό Βε

ζύρης μοΰ δίδει 2,000 χάρτζια νά φυλάω, καί νά μή κουνιούσασθε 

καί κάθε μήνα νά στέλλετε τόν Τσαούση σας καθένας νά πέρνετε τό 

μερδικό σας, καί δταν μοΰ κόψουν τά χάρτζια, έγώ πάλιν σάς γράφω 

καί τότε πάλιν σηκωνόμαστε στό χορό. .» 

Όμοίως ό κατακτητής τούς έπιφοβωτέρους -άρματωλούς τής Η 

πείρου τής Ρούμελης καί τής Μακεδονίας, Οσους δέν ήδύνατο νά εξόν

τωση, προσείλκυε διά χρημάτων καί αξιωμάτων, άναγνωρίζων είς 

αυτούς τήν έξουσίαν νά διατηρώσιν επισήμως σώμα παλληκαρίων, 

μισθοΒοτουμένων διά φόρου επιβαλλομένου είς τό βιλαέτιον. Τοιοΰτοι 

ήσαν ό Άνδροΰτσος, δ Νικοτσάρας, δ Κατσαντώνης. Τό Δοβλέτι έξη-

γόραζε τοιουτοτρόπως τήν ήσυχίαν του, άλλα καί οί ατυχείς ραγιάδες 

εύρισκον άναψυχήν ύπό τήν κραταιάν προστασίαν τών ομοεθνών αυ

τών αρχηγών. Μεγίστη δέ καί είς τό "Εθνος έγίνετο υπηρεσία, διότι 

μέγα μέρος Ελληνοπαίδων, οί οποίοι δέν τιΒύναντο νά δουλευωσι τους 

Τούρκους, έλάμβανον τά δ'πλα ύπ' αυτούς, καί ούτω έκαλλιεργείτο 

τό φυτώριον τοΰ έθνικοΰ αγώνος. 

Ό νέος Δερβέναγας τοΰ Μωρηά δέν άργησε νά προσφέρη τήν άπο-

τελεσματικήν ύπηρεσίαν του είς τήν ήσυχίαν τοΰ τόπου. 

ΛηΛαντάρτης τις, Μεράκος ονόματι, αρχηγός μεικτού σώματος 

Τούρκων καί Χριστιανών, έπί τρείς μήνας έπολεμείτο είς μάτην ύπό 

τού τουρκικού στρατοΰ, οδηγούμενου ύπό τοΰ Άμούς-Ά,γά. Ή δέ τουρ

κική Κυβέρνησις παρεκάλεσε τόν Ζαχαριάν, νά τήν άπαλλάξη τοΰ 

Μεράκου καί εκίνησε κατ' αύτοΰ κλεισθέντος έν πύργφ. 

Ώραίον δημοτικόν τραγοΰδι ιστορεί τά τοΰ συμβάντος τούτου: 

«ίΤρίο ιμίπαριάκια 6γή|κανε μέσα άπό τήν Μάνη 

Τ ά ιδύο ήταν τοΰ Ζαιχαριά, τό άλλο τοϋ Μουσάγα. 

Ό Ζαχαρίας έμίλησε καΐ τοΰ Μουσάγα κρένει: 

—Μουσάγα φύγε .άπό 'δώ, Μουσάγα τράβα χέρι. 

Μουσάγας χέρι τράβηξε ό Ζαχαρίας μιλάει: 
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—Μεράκο, γιά προσκύνησε μέ δλο τό νταϊφά σου, 

Ν ά σοϋ χαρίσω τή ζωή, νά σ' έχω μπουλουξή μου. 

—"Οσο είν' ό Μέρης ζωντανός, κανέν' δέν προσκυνάει. 

Ζάχο, σύρε στον τόπο σου, μή χάνης τή ζωή σου. 

Ό Ζαχαρίας έθύμωσε και τών ΚυαμίτωΛ' γράφει, 

Λαγουμιτζήιδες γιά νάριθοΰν, νάνοίξη τό λαγοΰίμι. 

ΚαΙ τό λαγούμι άρχισαν κα'ι τδκομον χαζίρι. 

—Μεράκο, γιά προσκύνησε, τί σουβαλο λαγοϋμι. 

—Αυτά τά λένε στή Βλαχιά, τά λένε στήν Μπαρμπίτσα. 

Ευθύς φωτιά τούς έ'βαλε τόν πύργο τούς γυρίζει». 

Τό έπεισόδιον τοΰτο έ'γινεν αφορμή νά τά χαλάση πάλιν ό Ζαχα

ρίας μέ τούς Τούρκους. Διότι αίχμαλωτίσας 34 Τούρκους καί 12 Χρι

στιανούς έν τή μάχη ταύτη, τούς μέν Τούρκους άπεκεφάλισε καί έστει

λε τάς κεφάλας αυτών μετά τής κεφαλής τοΰ Μεράκου προς τόν Βε

ζύρην είς Τρίπολιν, τούς δέ Χριστιανούς έκράτησε. Κεχολωμένος δέ 

ό Βεζύρης τφ έγραψε: «Καπετάν Ζαχαρία, ντερβέν Ζαπίτη τοΰ Μ ω 

ρηά, έστειλες τά κεφάλια τών χαϊντούτιδων καί τοΰ Μεράκου καί εύ-

•χαριστήθηκα, άλλα τών Ρωμαίων τά κεφάλια δέν μοΰ τά έστειλες». 

Άλλ' αυτός υπερηφάνως τοΰ άπήντησεν, δτι οί Ρωμαίοι είναι 'δικοί 

του καί θά τούς κρίνη ό ίδιος. «Ντοβελετή μου Βεζύρη, οί Τοΰρκοι 

είναι δικοί σας, οί Ρωμαίοι δικοί μου καί θά τούς παιδεύσω κατά τό 

ρωμαίικο κιτάπι καί μή μοΰ τό κάμης φταίξιμον». 

Τοΰτο έξώργισε τόν Πασάν, καί προσκαλέσας τούς αχάριστους 

Νικολαίους, οπλαρχηγούς άλλοτε τοΰ Ζαχαρία, τοίς ύπεσχέθη δ'τι θά 

τούς χαρίση τό αξίωμα καί δ'σον χρηματικόν φόρον λαμβάνει δ Ζαχα

ρίας, έάν κατορθώσωσι νά τόν φονεύσωσιν. Εφάμιλλος τού δυνάστου 

τών Ιωαννίνων Ά λ ή πασά, ό τής Τριπόλεως πασάς, έστησε καλώς 

τά δολοφόνα δίτυά του, άλλ' δ οξύς Ζαχαρίας τά διέφυγεν. Ό Κιαμήλ 

βέης, μετά τοΰ οποίου διετήρει μυστικήν άλληλογραφίαν, τοΰ παρήγ

γειλε νά έ'χη τόν νουν του, διότι δ Βεζύρης διεπραγματεύθη μετά τών 

Νικολαίων τήν Βολοφονίαν του. "Οτε Βέ αυτοί τφ έγραψαν νά προφθά

ση είς τά πέντε αλώνια, δτι τάχα πολλή Τουρκιά τούς έκλεισε καί θα 

γ^αθοΰνε, παρεσκευασμένος ό Ζαχαρίας επήλθε μέ ίσχυρόν σώμα καί 

έπέπεσε τρομερός κατά τών προδοτών καί τοΰ ένεδρεύοντος τούρκικου 

στρατοΰ. 

—^Τσαούση, μοίρασ' τό ψωμί δώσε στά παλληκάρια, 

Σήμερα 'χοΰμε πόλεμο μέ Τούρκους, μέ Ρωμαίους. 

Και τό μπαριάκι άνοιξε και στό σωρό πηγαίνει, 

Τούς Νιικολαίους έκλεισε αντάμα υέ τούς Τούρκους. 

Μιά ιμπατοριά τούς έρρι|ε, ψιλή φωνή τούς βάζει: 

— Π ο ϋ πάτε Νικολόπουλοι καΐ σεις ποληοιμουρτάδες; 
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Τώρα νά 'δήτε πόλεμο τ' άντρίκιο τά ντουφέκια, 

Έ δ ώ είναι ό Ζαχαρίας κι' ό Βλαχομπαρμπιτσιώτης. 

οι Τοΰρκοι ευθύς έτσάκισαν κι' ό Ζαχαρίας μιλάει: 

— Τ ώ ρ α νά ΙΙδώ Λαγιάννη μου όλους νά μοΰ τούς κόφτε. 

Κι, έσύ ΜάλΊΐ-Μπουλούκμποση χαράμι νά σοΰ γίνη*. 

Οί Νικολαίοι διεσώθησαν κρυβέντες, άφήσαντες τήν περιουσίαν 

των λάφυρον είς τάς χείρας τοΰ νικητοΰ, τό δέ τουρκικόν σώμα κατε

στράφη έξ ολοκλήρου," σωθέντων μόνον δέκα. Μεταξύ τών πεσόντων 

ήριθμείτο καί νεαρός βέης, τόν δποίον πολύ έθρήνησε τό χαρέμι του έν 

Μυστρ^. 

Εξακολουθεί τό τραγοΰδι: 

Οί Νικολαίοι εφυγον, κινΙδύνευσ' ή ζωή τους, 

Χαμπέρια πήγαν στό Μυστρά, πικρά φαρμακωμένο. 

Μέγα κακό, ποϋ γίνηικε στά τούρκικα κεφάλια 

Μόν' δώδεκα έγλύττωσαν καΐ κείνοι πληγωιμένοι. 

Π ώ ς κλαίνε τά χαρέμια τους, πώς θλίβονται καΐ κλαίνε, 

Κι' έ'να χαρέμι θλίβεται σάν πετροχελιδόνι: 

—Κυβιαρισσένιο μου παυδί, αυτό ήταν γραφτό σου. 

Μ' άφηκες γιά νά θλίβωμαι σέ δλη τή ζωή μου. 

Βεζύρη κακοροίζικε, φθορά είσαι στους Τούρκους! 

Τί σώκανε δ Ζαχαρίας, πώστειλες γιά νά τόν κόψη;» 

Ό Ζαχαρίας έμάνη έπί τή άπιστίςι ταύτη τών Τούρκων καί ήρ

χισε πάλιν τήν άγρίαν κατ' αυτών καταδίωξιν. Κατελθών είς τήν θέ

σιν «Κρεββατά χάνι», συνέλαβε χανούμισσάν τινα επισήμου 'Οθωμα

νοΰ, μετά τών δύο περικαλλών κορασσίδων της, συνοδευομένην ύπο 

δώδεκα 'Οθωμανών ζορμπάδων, καί τούτους μέν άπεκεφάλισε, τάς δέ 

γυναίκας έστειλεν είς τούς πύργους του, είς Σκουφομύτη, οπού και 

τάς ύπάνδρευσε μέ τά δύο άπό τά πρωτοπαλλήκαρά του. Πρεσβεία έκ 

προυχόντων ,Οθωμανών έσπευσε παρ' αύτφ μετά δώρων, ινα κατευ

νάση τόν ώργισμένον άρματωλόν καί μεσιτεύση όπως άπελευθερωθώ-

σιν αί Όθωμανίδες. Άλλ' ούτος άπορρίψας καί δώρα καί μεσιτείας, 

άπήντησεν δτι δέν θά ήσυχάση πρίν ξεκάμη καί μπιμπασήδες καί Βε< 

ζύρην. "Οσον διά τάς τουρκοπούλας τάς άφίνει ελευθέρας νά φυγωσιν, 

άν θέλωσιν. Άλλ' έκείναι είχον πλέον έν τφ παρεκκλησίω του αλλά

ξει πίστιν καί ήρνήθησαν νά φύγωσι. Διά νά τόν ήμερώση όλίγον δ Βε

ζύρης άνεκάλεσε τόν έν Μυστρςί χιλίαρχον, άποστείλας άλλον έπιτη-

δειον Τοΰρκον, δστις προέβη είς νέας προτάσεις περί αυξήσεως τών 

Χουφέδων, άλλ' δ Ζαχαρίας άκαμπτος άπήντα: 

«Μπίμπαση, είδα τό γράμμα σου καί κατάλαβα τήν απιστία τοΰ 

κερατοβεζύρη. "Εβαλε τούς Νικολαίους νά μέ σκοτώσουν. Έ γ ώ είς τό 



742 Η ΣΠΑΡΤΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 

έξης δέν τόν πιστεύω. Ά λ λ α τοΰ ζητώ πόλεμον, νά πολεμήσω μέ αυ

τόν τόν Περσιάνον ή εκείνος στον Μωρηά ή έγώ. Οί λουφέδες κρέ-

μανται στό σπαθί μου καί τό τουφέκι θά μάς χωρίση». 

"Εκτοτε αρχίζει τό ένδοξότερον στάδιον τοΰ Ζαχαρία, περιφρονή-

σας πάσας τάς δελεαστικάς προτάσεις, ύψωσε τήν σημαίαν, ουχί άτα

κτου πλέον κλεφτοπολέμου καί επεχείρησε τήν περιλάλητον μεγάλην 

έκστρατείαν του κατά τοΰ ίδίου Βεζύρου τής Τριπόλεως. Τοιούτου απί

στευτου πολεμικοΰ έ'ργου, εφάμιλλος κατά τούς άρματωλικούς χρό

νους, αναφέρονται μόνον ή ένδοξος εκστρατεία τοΰ Νικοτσαρα είς την 

Μακεδονίαν, Οπου ή φονική μάχη κατά τήν γέφυραν τοΰ Πράβι, τής 

οποίας τάς άλύσεις έ'κοψε διά τής σπάθης του, καί ή τοΰ Ανδρούτσου 

μετά τοΰ ίδίου Ζαχαρία βραδύτερον, ήρωϊκή ύποχώρησις έπί τεσσαρά

κοντα ημέρας καί νύκτας άπό τοΰ ενός είς τό άλλο άκρον τοΰ Μωρηά 

μ.έχρι τής Βοστίτσης, έν νυχθημέρφ πολέμφ προς 20,000 Τούρκους, 

καταδιώκοντας αυτούς καθ' δλην τήν πορείαν. 

Ό ς εξής δέ κατά πιστήν άνάγνωσιν περιγράφει τό χειρόγραφον 

χρονικόν: 

« Ό Μπίμπασης γράφει τοΰ Βεζύρη καΐ στέλνει τό γράμμα τοΰ Ζαχαρία. Τότε δ 

Βεζύρης γράφειείς ολα τά βιλαέτια νά συνα̂ χΐβ-ή ή Τουρκία γιά νά χολάσουΛ' τόν Ζα

χαριάν. 01 μεγάλοι μεγάλοι νά πάνε στήν Τρομπολιτσά και κάμουν τό μουσαβέοι (συμ

βούλιον) μέ τό Βεζύρη πώς νά κινήοσυν τόν πόλεμον». 

ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣ ΤΌ ΒΕΖΥΡΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΤΑιΝΟΥ 

«"Ολες της απιστίες τής μετεχειρίστης μέ τούς Νικολαίους, τώρα σοϋ ζητώ πόλε

μον εΙς ήμιλιατικά χωριά ή έσύ ή έγώ τδχω βαμμένον μέ αίμα «ή ελευθερία ή θάνατος». 

Έδιάβασε τό γράμμα εΙς δλους τούς Μωραγιάνντ)δες Τούρκους κοΙ Ρωμαίους καΐ 

έσκέφθηκαν νά στείλουν ιδύο ανθρώπους τοΰ Βεζύρη, πώς τούς κυνηγάει ό Βεζύρης 

νά τούς χαλάση καΐ νά παν στον Ζαχαρία λουφετζήΐδες μέ τρόπον νά σκοτώσουνε τόν 

Ζαχαριάν και νά τούς δώση ό Βεζύρης 50 πουγγιά άσπρα (2ί5 χιλιάδες γρόσια). Ό 

Μοραιμπούτης άπό 'Αρκαΐδιά γράφει στό Ζαχαρία δλα τά μυΟτικά τοϋ Βεζύρη καΐ τών 

Κωτσαμπάσηδων, τοϋ γράφει ό Ζαχαρίας «Σέ εύιχαριστώ φίλε μου Μπουτή Χασάν 

Έφέντη ποϋ μούδωκες νά καταλάβω». 

«Οί δύο πήγαν στό Ζαχαρία, ό έ'νας κοΙ ό άλλος, χαιρετούν τόν Ζαχαρία, τούς 

έδέχθ-η, τούς ερώτησε· πώς σάς λέγουν; ό ένας Σουλφής ό άλλος Μουσταφάς, πώς 

ήλθατε; έμεϊς καπετάνιε μου στή Ρούμελη είμαστε κλβςρτοι. Ό 'Αλή πασσάς μάς 

κυνήγαγε νά μάς χαλάση «αΐ φύγαμε. "Ηρίθαμε στό Βεζύρη στή Τρομπολιτσά γιά 

ψωμί. Ό 'Αλή πασάς τοϋ έγραψε νά μάς πιάση, κάποιος φίλος μας μάς τό είπε και 

φύγαμε κοΙ ήλθαμε στό ιμπαριάκι σου. Μηλάει δ Ζαχαρίας τοΰ Μάνη Μπουλούμπαση. 

Π άρτους τούς δύο εΙς τό κονάκι σου καΐ νά τούς δίνης τό ταΐνι τους». 

«Γράμματα στέλνει δ Ζαχαρίας εις ολα τά καπετανάτα τοΰ Μωρέως εις ολα τά 

Βιλαέτια, είς τόν Πετιμεζά, Κολοκοτρώνη. Νάγράψετε γράμματα εΙς ολα τά βιλα

έτια στους κοπετονέους κοΙ συντρόφους μας, διότι ιέΙμένα έστειλε ό Βεζύρης δύο Άη-

βονίτοις νά μέ σκοτώσουν μέ άπιστιά. "Είτσι μοΰ τόκονε κοΙ μέ τούς Νι<κολοίους καΐ 

τούς πήρε στό λαυμό του κοί ταχύ θά στείλω τά κβφάλια τών δυωνών καΐ δ; τά 



ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.—Ύπό Π. Χ. ΔΟΥΚΑ 743 

ψήση νά τά φάη. 'Εγώ τόγραψα νά βγή νά πολεμήσωμε στά ήμιλιοκά χωριά και δταν 

ελθη ό πασάς εσείς τάκοϋτε; τό*τε νά σηκωίθήτε δλοι στό ντουφέκι καΐ σπαθί καΐ φωτιά 

στους Μουρτάτες, νά μή πειροχθ-η Ρωμηός. 'Εγώ θά στείλω νά μαζέψω δλους τούς 

Αρβανίτες μέ τό λουφέ και ούλοι θαρθοΰνε, διότι ό Σουλτάνος έστειλε φερμάνι νά 

χαλάση τους Αρβανίτες κα^ οί Αρβανίτες τρέχουν κρυμμένοι μέσα στης στάνες, στά 

βουνά εΙς τούς χριστιανούς καΐ θά τούς μαζέψω όλους μέ τόν Μάν Μπουλούμπαση 

;:αΙ τον Μοκουγιάννη θά τον στείλω στήν Σκαριδαμοϋλα, Σταυροπήγιο, ΓαΥτσαϊς εΙς 

Βίτΐ'λο, νά βγουν οΐ Μανιάτες στό Μαλεύρη. Θά γράψω τών καπεταναίων νά έλθουν 

και άπ' εκεί καΐ Σεις νά εϊσο'στε έτουμοι καθώς Σάς γηάχρω». 

«Αρβανίτες έσννάχθησαν χίλιοι τριακόσιοι Μανιάτες 000. Τό Μπουλούκι τοϋ 

Ζαχαρία 400. Τό ποσόν 2,300». 

«"Ενα καράβι ήτον εΙς τήν Μποϋκα στό νησί, διά νά φόρτωση σΰκα, στέλνει ό 

Ζοεχαριάς μιλάει τοϋ Καραβοκύρη, ναυλώνει τό κορσιβι νά πάρη μέρος ιάπό τά παλλη

κάρια νά τά ξεμπαρκάρη στήν Τσακωνιά. Στίλνει καπετάνιο τόν Μακρυγιάννη και τόν 

όρμιινεύΐ). Ν ά ένα γράμμα καΐ άφοϋ έβγης στήν Τσακωνιά νά τροοβήιξπς στές Ρίζοις 

καΐ σάν ακούσης τόν πόλειμο νά καμόνεσαι νά περάσουν πέντε ή,ιιέρες, τότε νά στείλης 

κοΙ τό γράμμα στή Τρομπολιτσά καΐ νά γράψης τήν ήμερα ποΰ τό στέλνεις βουλο-

ιιένο, τό γράμμα έγραφε ταΰτα τά λόγια: «Σέ λόγου Σας αγάδες νά μοΰ κάνετε κονά

κια καλά διά τρεις ημέρες, διότι μπαίνω μέ| τό σπαθί μου και τότε άλλους θά κόψω, 

άλλους ί)ά σκλαβώσω και μέρος θά βαφτίσω καΐ θά παντρεφτοΰμε και βιός θά φορ-

τωθοΰμε καΐ άπό τής κοντούλες χέρι ιδέ τραβοϋμε». 

«Γράμμα γράφει στό Βεζύρη. «Βεζύρη λάβε τά κεφάλια τών !δυωνών ποΰ τούς 

έστειλες νά μέΐσκοτώσουν. ψήστο, φάτο. πόλεμο σοϋ ζητώ εΙς ήμιλιακά χωριά έΐς τό

πον 'Αγριλοβοΰνι νά πολεμήσωμε παλληκαρίσια και οχι μέ απιστίες, άν δέν έρθης σέ 

γράφω έναν παπα σέ γράφω χαμάμη. 'Ο' Βεζύρης έθ-υμώθη, γράφει εΙς δλα τά κατε-

λίκια τοϋ Μωρέως καΐ ό Βεζύρης τραβά 'Ότά τά ήμιλιακά χωριά». 

« Ό Ζαχαρίας έδυνάμωσε το 'Αγριλοβούνι, έφερε βογένια άπό τά χωριά εΙς τό-

λε νερά ψωμιά, μπαροϋτι, βόλια, τουφεξήδες, δλο ο,τι χρειάζονται». 

« Ό Μακουγ'άννης έσωσε τό καράβι στή Τσακωνιά με άντρες 100. Ό Ζαχοριάς 

έβγήκε μέ μέ δύο μπαριάκια καΐ καρτερούσε τό Βεζύρη. Τετράδη μέρα άρχισε ό πό

λεμος, δ Βεζύρης έρριξε τσοντήρι εΙς τής Τσάκωνας τό χάνι αντικρύ και μέ τό κιάλι 

τούς τηράει, τόν πόλεμο ποΰ αρχίζει, ή Τουρκία ίέφώναζε Σεφέρ, Σεφέρ, Σεφέρ Γκια

ούρ ήγελντί. ΟΙ Αρβανίτες έβάρεγαν πιστά τούς ανθρώπους τοϋ Βεζύρη δτι έκήρυξε 

τό φιρμάνι νά σκοτώσουν τούς Αρβανίτες, έβάρεγαν στά σωστά διότι ζωή δέν είχαν, 

ό Ζαχαρίας τούς έ'λεγε· βάρτε τούς άτιλίδες καΐ οχι τόσον εΙς τούς πεζούς. εΙς τρεις 

ήμερες έσκοτώθησον άλογο 200 έπέκεινα, εξόχως τούς πεζούς. Οί άλ'θρωποι τοϋ Βε

ζύρη τούς έ'γεινε μέγα κακό. ΟΙ Μανιάτες φώναζαν σάν άγρια θηρία. 01 Αρβανίτες 

χαίρονταν καΐ τόν χορόν έστησαν, ό Βεζύρης μέ τό κιάλι τούς τηράει έβλεπε τούς 

Μανιάτες καΐ τούς Αρβανίτες οπού χόρευαν, στέκονταν συλλογισμένος, μιλάει τών 

Μωραγιάννήδων μουσοίβερές νά γέν(. Τί λέτε σεις ΑγιάνηΙ&ες; "Εκαμαν κονσούλτο 

τήν Παρασκευήν νά πέσουν μέ γιουρούσι στά ταμπούρια τοϋ Ζοχαριά" "Ο πατέρας 

τοΰ Χασάν φυγά στέλνει πειζόν κρυφά καΐ τοϋ γράφει δτν τήν Παρασκευή δ Βεζύρης 

τόχει άμέτ μοχοομέτι νά σάς κάμη τό γιουρούσι. 'Ο Ζαιχαριάς έ'βαλε ολη νύχτα καΐ 

έσκαψαν χαντάκι πλατύ, τδ γιώμισαν μέ λιθάρια και καρτερούσε ώρα τήν ωρα τό 

γιουρούσι. Όλοι χαζίρι στάρματα, καλά ήταν γιωμισμένοι. ώρμησε ή Τουρκιά, στο-

χάσου 1600 ντουφέκια άντρί^ια τι κοκό τούς έγεινε τών Τούρκων, δσα άτια έπεσαν 

στό χαντάκι καΐ άνΦρω'ποι όίιώ σπαλόΐθρια ιέμπλεξαν καΐ χάθηκαν όλοτελώς. μέγας 

φόβος έκυρίευσε τό Βεζύρη δπου ΐ-6}<.?π? τους Τούρκους φοβιΤΗΓνοιι- κσΐ έ'λπβην υρ-

γάλην δειλίαν. 
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Γράφει ό Βεζύρης εΙς δλα τά βιλαέτια νά μαζευτή ή Τουρκιά καΐ νά φέρουν καΐ 

κανόνια, νά βαρέσουν τό Χαΐνη τό Ζοχαριά, οτι ό τόπος οπού κρατεί ά Ζαχαρίας είναι 

δυνατός και τώρα ποΰ τόν κλείσαμε δέν μάς γλυτώνει. Τοΰ γράφουν τοΰ Βεζύρη. Ό 

Δοβλετής Μ ώ ρ α βαλεσή μάς γράφει νάριθοϋμε μητάτι, πώς νάρθοΰμε; σόλα τά βιλα

έτια σήκωσαν άρματα καΐ τοΰτο τό άλαλέμ θά είναι ιδάκτυλος τής Φραγκιάς καΐ έχο

με σεφέρ μεγάλο και μιντάτι μήν καρτερείς. Τότε δ Βεζύρης έφΟΰήθη τή Μεγάλη 

Πόρτα, τό κεφάλι του, ό πόλεμος έδούλευε εως στάς εννέα ήμερος. 

Ό Μακρυγιάννης έφθασε είς τές Ρίζαις κοΙ στέλνει τό γράμμα τοΰ Ζαχοριά 

εΙς Τρομπολιτσάν. Ευθύς μέ Τούρταρη τό στέλνουν τοϋ Βεζύρη. ό Βεζύρης μιλάει 

τών αγάδων καΐ κοτσαμπασήδων νά λάβωσι τό γράμμα τοΰ Ζαχοριά, τό διάβασαν 

και φοβήθηκαν. Τοϋ Βεζύρη λέγουν απάτη μά; έκαμεν ό Ζαχοριάς, έδώ δέν είναι, 

-τάν' τά χαρέμια καΐ τά παιδιά μας, κακό ποϋ μάς εκσμε Βεζύρη μ,ου. Χάνουμε τά παι

διά μος και τήν πίστιν μος, άλλάχ, μπελασί νι'βερσί. σεμπέπ άγλανά. Ερώτησε δ Βε

ζύρης τόν Τάρταρη· είναι πολλοί εις τές Ρίζες; τζόκ Ικι/μπίμ. Ανακατεύτηκαν οΐ Τούρ

κοι ήρχισαν νά φεύγουν άπό τά ταμπούρια τοΰ Ζαχοριά. Ό Ζαχαρίας φωνάζει. Βρε 

παλληκάρια μου οΐ Τοΰρκοι θά μάς φύγουν απόψε, βάνει τό κιάλι και τηράει, δπου 

έτοιιμάζονται τής φυγής. Έτοΐιμασθήτε βρέ παιδιά νά τούς πάρωμε στό πόδι νά τούς 

πάμε κόβονταν ίσα στή Τρίιμπολιτσά, νά πάρωμε πλιάτσικο κοΙ γρόσια πολλά. Τρα

βούν όλοι τά σπαθιά στό πόβι τούς πηγαίνουν, δλη ή Τουρκιά έτσάκισε καΐ πίσω 'δέν τη-

ράζουν. μέγα κακό τούς ϊγεινε έ'νας τόν άλλο πατάν. "Οσοι φίλοι Τοΰρκοι ήσαν μέ 

τό Βεζύρη έστάθηκαν, ©μίλησαν τοϋ Ζαχοριά. Ζάχο πάψε τόν πόλεμο, κάμε και με-

χρομέτι. 'Εχθροί σου όλοι δέν είναι, βρίσκονται καί δικοί σου. Βρέ Αρβανίτες ιάδελ-

φοί. έχομε μιά πίστι. Μανιάτες μάς έσκότωσαν, αύτοίνοι είναι Ρωμαίοι. "Ο Ζάχος 

είναι ξακουστός άς κάμη καΐ νισάφι, τΐ φταίμε οί κακόμοιροι οΐ ποληολουφετζήδες, 

οΐ Αρβανιτιές μίλησαν. Ζάχο πάψε τόν πόλειμον καΐ ερχόμαστε μαζί σου. Τοΰ απο 

ριαχτάρι μίλησε νά πάψουν τό ντουφέκι. Τούς Αρβανίτες δέν χοιλάω, τούς θέλω παλ

ληκάρια μου. "Ετσι έπαυσε ό πόλεμος. 'Βτράβηξε ό Ζαχαρίας εΙς τές Ρίζαις καΐ έσμ.ί-

ξσν μέ τόν Μακρυγιάννη κοΙ έιμοιράσθηκον τέσσαρα μπουλούκια. Βέρβενα, Μαυρίκη, 

Πιαλή καΐ Βλαχοκερασιά γιά νά ακούσουν τ^ θά κάμη δ Βεζύρης. Ό Βεζύρης έκρα-

ξεν όλους τούς τρανούς καΐ τούς σπαήδες τοΰ Μωρηά καΐ κάναν τό κονσοϋλτο. Ό Βε

ζύρης τούς είπε νά καταβάλουν γρόσια, νά κατατρέξουν τόν Ζοχαριά. «Ολοι άποκρι-

βήκανε καΐ γρόσια έκαστος βάλαμε καΐ πολλούς τρόπους έκάμαμε τόσα χρόνια και 

[•(ποτέ δεν τοϋ έκάμαμε μολοντούτο μάς έ'ιβλοψε χειρότερα μάς έ'κοψε εϊκοσι φορές τά 

ιπιφλίκια μας, σπίτια μος, μάς έχει τόση Τουρκιά σκοτωμένους καΐ σκλαβωμένους, τώ

ρα πήρε καΐ τβύς Αρβανίτες, έχει καΐ τούς Μανιάτες έχει συντρόφους τούς χαΐνιΛες 

Π ετιμεζσίδες, Κολοκοτρώνηίδες καΐ άλλους πολλούς εί; ολα τά βιλαέτια και τίποτε ιδέν 

κάνουμε, σάν αγαπάς γράψε στήν πόλι νά στείλουν μιντάτια ξένα. Το Βεζύρη δέν τόν 

συμφέρει, ιδιότι γίνεται ρεζίλης άπό τήν Πόρταν. Έσκέφθησεν οΐ Μωρογιάνηδες κοΙ 

βπαήδες κοΙ γράφουν στήν πόλι δτι στον Μωρηά είναι πολλοί ζορμπάδες. Ό Ζαχαρία; 

ιίναι καλός καΐ πιστός τής βασιλείας και κυνηγάει τούς ζορμπάδες καΐ παρακαλούν τήν 

Πόρτο νά τοϋ σταλή άτζίκ μπουγιουρντί μέ ανοικτό φιρμάνι νά κηνυγάη τούς ζορμπά

δες και νά πληρώνεται άπό τό μοιρί. Υπέγραψαν δλοι και στέλνουν εΙς τό Βεζύρη τής 

Βούλλας, έκαλοσύστησαν τόν Ζαχαρία, τοϋ εστάλη τοϋ Ζοχαριά τό μπουγιουρντί καΐ τό 

φιρμάνι είς τόν Μο')ρα βαλεσί. Κιαμήλ μπέης καΐ λοιποί μεγάλοι παρακαλούν τό Βεζύ

ρη νά τό στείλη γιά νά ήσυχάση δ τόπος, τόστειλε στό Μπίμπαση τοϋ Μιστρά, δ Μπίμ-

πασης γράφει στό Ζοχαριά. Καπετάν Ζοχαριά Μπασμπουγλή. 'Η Πόρτο σέ τίμησε μέ 

μπουργιουντί καί φιρμάνι ανοικτό καί ό'που αγαπάς νά κοπιάσης νά σοΰ τό στείλω, ήλθε 

ό Ζαχαρίας εΙς τό Μπαρσινίκον άπό πάνω στό Μιηΐ'^ί. Γράφει τοϋ Μπίμπαση δτι ήλθε 

είς Μπαρσινίκο. ό Μπύμπασης αμέσως τό δίνει δύο Ιμάμηδων νά τοϋ τό πάνε καΐ τό πή-
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1) Σχεδιογράφημα τοϋ ναοϋ 'Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας. 2) Σχε-

διογράφημα τοϋ ναοϋ τής Αγίας Σοφίας, Μονεμβσαίας. 
(σελ. 400, 433, 439, 470, 538, 5&6, 609, 647) 
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γαν μέσα στο ταψί μέ στρώσιν όλόχρυσην. φιρμάνι τής Κωνσταντινουπόλεως προς τόν 

καπετάν Ζοχαριά Μπασπουγλή. 'Π μεγάλη Πόρτα σέ γνωρίζει ένα πρώτον Ντερβένα-

γον εΙς τόν Μωραβαλεσή καΐ στά 24 κοτιλίκια τοϋ Μωρέως νά φαίνεσαι ζοπίτης εις τούς 

κακούς δ,τι κάνεις είναι καλά κομωμένον εις τό ζάπι είσαι ελεύθερος εί; δλο τά κοτι

λίκια κα^ χώραις καΐ κάστρο, νά φέρνεσαι ανοιχτός και νά πληρώνεσαι ιάπό τά 24 κα-

τι,λίκια τοΰ Μωρέως, έχάρη ό Ζαχοριάς, έπέτοξε ένα μαντίλι φλωριά τών Ιμάμηδων καΐ 

ευχαριστήθηκαν οί ϊιμάμήδες». 

«Γράμψια τοΰ Ζαχαρία εΙς δλους τούς καπετονέους τοϋ Μωρηά. 

Τούς έγραψε δτι τοΰ εστάλη τό φιρμάνι καΐ δτι θά πληρώνωνται άπό δλα τά κατι-

λίκια. και οΐ λουιφέΐδες είναι καλά πληρωμένοι μόνον νά είναι φρόνυμοι, νά μή κάνουνε 

τίποτα δσο νά μπορέσωμε νά σηκώσωμε τόν τόπο, τήν μικρολογιά, νά γλυτώσωμε τίιν 

πατρίδα. Έχάρηκαν ιδλοι, έκαμαν χάρες εις δλα τά βιλαέτια Τούρκοι και Ρωμαίοι, ώ 

μεγάλο καλό ποΰ τούς εγεινε». 

« Ό Ανδρούτσος άπό τόν "Ολυ,μπο άκουε τά θάματα τοΰ Ζαχοριά. άμα δέν τό πί

στευε δτι τρέχει μέ μπαριάκι ανοιχτό καΐ μέ σταυρόν. Έσηκώθη έμπαρκαρίσθη νάρθη 

στον Μωρηά καΐ άπό κακοφουρτοΰνα άραξε στήν Αϊγενα. ΟΙ ΑΙγενιώτοι τοΰκαμαν με

γάλη τρομάρα, κόντεψε νά χαθή μέ δλο τασκέρι καί σηκώθη τό καράβι ήλθε στή Μάνη 

καΐ άραξε εΙς τόπον ποΰ λέγεται Κότρωνος. οΐ Μανιάτες τούς έπερικύκλωσαν τούς ρω

τάνε τούς αποκρίθηκαν πώς είναι τοΰ Ζαχοριά. Τούς πήραν οΐ Μανιάτες κοΙ τούς πήγαν 

στό Ζοχαριά, ήτον τοΰ Άντρούτσου 400 άντρες, τούς εδέχθη ό Ζαχαρίας, έφίλησε τόν 

Άντροΰτσον, ό Άντροΰτσος έκάθησε 66 ημέρες στό Σκουφομύτη καί παρατηρούσε τούς 

τρόπους τοΰ Ζαχοριά πώς τό συφέρνει τόσο ασκέρι. Άναγκασθή ό 'Αντροΰτσος νά φύγη 

καΐ ώιμολόγησε τό τΐ τοΰκαμαν στήν ΑΙγενο. ό Ζαχαρίας τοΰ ϋπεσχέίη νά τούς τό πλη-

ρώσχι διπλό δ,τι τόκοιμαν. Τοΰ λέγει θά σέ υπάγω εις τήν Βοστίτσαν νά μπορκαριστής, 

διότι έδώ καΐκια ίέν βρίσκομε νά πέρασης στή Ρούμελη καΐ άπό έκεΐ τραβάς γιά "Ολυμ-

πο καΐ νά μοΰ γράφης πάντα έσύ στή Ρούμελη καί έμεΐς στό Μωρηά νά ακουόμαστε καί 

νά 6αστ$ς τά ιδικά μου σχέδια, νά ακούεσαι μέ ολα τά κοπετάνα τής Ρούμελης καθώς 

καΐ έγώ ακούομαι στό Μωρηά καΐ έγώ θά αρχίσω νά άκούοιμαι μ έτήν Φραγκιά, ίσως ελευ

θερώσουμε τήν πατρίδα μας άπό τούς Μουρτάτες. "Οταν σοϋ δίνουν χάρτζια νά τά μοι-

ράζυς εΙς δλα τά καπετανάτο καθώς καΐ έγώ, δτον ό Μουρτάτης άλή Πασάς δίνει τούς 

λουφέδες νά τά μοιραζόσαστε νά ήσαστε αγαπημένοι νά μή κυνηγάη ό ένος τόν ά?ιλον 

διότι σήμερα κάνει εσένα καΐ ταχύ έμενα καΐ πάντα νάχετε τό νοϋ σας, βλέπεις μέ πλη

ρώνουν νά βαρέσω τούς άλλους κοπετονέους, έγώ τούς έχω συντρόφους, πώς τούς βα

ρώ, τά μοιράζομε εκείνα ποϋ παίρνω, δέν θέλω γρόσια, θέλω συντρόφους γιά τήν πα-

τρίΰα». 

Ό Άλή μπέης τής Μονεμβασίας περί τό 1794 ίδών εις τήν κό>-

μην Κοσμά νέαν περικαλλή Ελληνίδα ήράσθη έμμανώς και προσεπά-

Οησεν κατ' αρχάς δι' άφειδών υποσχέσεων νά πείση αυτήν ό'πως ένδώ-

ση εις τόν ερωτά του, τόν οποίον εκείνη άπέκρουεν. Εκείνος δέ κατά 

θηριώδη τουρκικόν τρόπον διέταξε τρείς ύπηρέτας του και έθεσαν τούς 

μαστούς τής νέας μεταξύ τοϋ σκεπάσματος έν τφ μέσφ ένος κιβωτί

ου, ήτοι κασέλας, και άναβάντες οί τρείς ύπηρέται έπάτησαν το σκέ

πασμα τοΰ κιβωτίου είς τρόπον, ώστε έκόπησαν οί μαστοί τής Έλλη

νίδος, ήτις μαρτυρικώς απέθανε. Τοΰτο μαθών ό Ζαχαρίας διέταξε 

μυστικώς νά τόν είδοποιήσωσιν, ό'ταν ό Ά λ ή μπέης έξέλθη είς το κυ-
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νήγιον, ό'περ ύπερηγάπα. Ά λ λ α φο&ούμενος, έβράδυνε, παρά τήν συν

ήθειαν του νά έξέλθη, μετά πάροδον ό'μως χρόνου, ηγούμενος διακοσίων 

ενόπλων έξήλθεν εις όδοιπορίαν. Εγκαίρως δέ ειδοποιηθείς ό Ζαχαρί

ας περί τής επικείμενης εξόδου του παρηκολούθει μετά τριάκοντα παλ

ληκαρίων του, απαρατήρητος δέ έπέπεσεν ώς κεραυνός αιφνιδίως πυ

ροβόλων, οί δέ Τοΰρκοι άγνοοΰντες τόν άροθμόν τών κλεφτών καί άκού

σαντες τήν βροντώδη φωνήν του έτράπησαν είς φυγήν καί διεσκορπί-

σθησαν. Ό δέ Ά λ ή μπέης φεύγων έ'φιππος συνελήφθη ύπό τοΰ πτερό-

ποΒος Ζαχαρία καί διεσχίσθη είς τεμάχια, τά οποία απέστειλε διά τών 

μετ' αύτοΰ 'Οθωμανών, τούς όποιους άφήκεν ελευθέρους, γράψας είς 

τούς έν Μονεμβασίί:/. 'Οθωμανούς ότι «τοιαΰτα δοκιμάζουσιν δ'σοι 'Οθω

μανοί παραβιάζουσι τήν τιμήν καί τήν θρησκείαν τών Χριστιανών. (2) 

Τό πάθημ.α ό'μως τοΰτο τοΰ Ά λ ή μπέη Οσον ευχαρίστησε τούς Χρι

στιανούς, τόσον κατετάράξε τούς Τούρκους, οϊτινες καταγγείλαντες 

ταΰτα άπήτησαν βαρείαν έκδίκησιν άπό τόν διοικητήν τής Πελοπον

νήσου καί 50 ιππείς καί 200 εκλεκτοί πεζοί έπέμφθησαν κατά τοΰ Ζα

χαρία, όστις έν φ ένομίζετο οτι κατέφυγεν εις τούς έν Σκουφομύτη 

πύργους του, ευρέθη αίφνης αντιμέτωπος είς τούς Τούρκους, έν ω ού

τοι δηλαδή έ'κλινον είς τήν ράχιν τών Γοράνων κατευθυνόμενοι εις 

τούς πύργους του. 

Ό Ζαχαρίας ηγούμενος πεντήκοντα παλληκαρίων επετέθη κατά 

τών Τούρκων στρατιωτών τόσον καταπληκτικώς, ώστε ήνάγκασεν αυ

τούς νά παραδοθώσι καταθέσαντας τά όπλα. Ό δέ Ζαχαρίας γενναιο-

φρόνως απέλυσε τούς αιχμαλώτους άνευ λύτρων, ό Βέ πασάς τής Πε

λοποννήσου τοσοΰτον έθαύμασε τήν άνδρείαν του καί μεγαλοφροσύνην 

του, ώστε έ'πεμψεν εις αυτόν άπειρα δώρα καί έ'δωκε τήν άδειαν νά 

συνάξη τόν φόρον τής περιφερίας τοΰ "Ελους διά τό έτος εκείνο, ό'πως 

είχεν απαιτήσει ό Ζαχαρίας. 

Ό Ζαχαρίας ό'μως διέπρεψεν έν ταίς κατά τό Ταίναρον καί έν τή 

μέση Πελοποννήσφ μάχαις, καθ' άς έπολέμησεν υπερασπιζόμενος τούς 

εις Μάνην καταφυγόντας φίλους αύτοΰ καί συναθλητάς ήρωας, τόν 

Λαμ,προν Κατσώνην καί τόν Άνδροΰτσον οί'τινες διωκόμενοι ύπό τοΰ 

τουκο-γαλλικοϋ στόλου εΐχον καταφύγει είς Μάνην. Ά λ λ α καί εκεί οί 

ήνωμ-ένοι στόλοι άποβιβάσαντες φοβερόν στρατόν τω 1792 έπετέθησαν 

κατά τών άρματωλών, οπότε έξέλαμψεν ή πολεμική εμπειρία καί ό 

(2) 'Αμβρόσ. Φραντζής Τόμ. Α'., σελ. 37 
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ήρωϊσμος αυτών, ο'ιτινες μετά πολύωρον αγώνα καί φοβεράν σφαγήν 

κατετρόπωσαν τόν ήνωμένον στρατόν, τήν έπιοΰσαν δέ 7 Ιουλίου ό κα

πιτάν Πασάς έ'μπλεως θυμοΰ καί έπί κεφαλής πεντακισχιλίων αν

δρών ώρμησε κατά τοΰ έλληνικοϋ στρατοπέδου, άλλ' ό Ζαχαρίας καί 

ό Άνδροΰτσος τώρα απεφάσισαν νά πολεμήσωσι διά τοΰ ξίφους καί ώς 

αετοί έξορμήσαντες ξιφήρεις έκ τών όχυρωμάτων συνήπτον όμηρικάς 

μάχας έκ τοΰ συστάδην, μετά πολύωρον δέ φρικαλέον αγώνα οί μόλι; 

1500 άρματωλοί είχον σφάξει 4 χιλιάδας έχθρων καί έκυρίευσαν 12 

πολεμικάς λέμβους, τά δέ λείψανα τοΰ ηνωμένου στρατοΰ μόλις διε

σώθησαν είς τον τουρκικόν στόλον. Μετά τάς τρομεράς ήττας ό Κα

πιτάν Πασάς απελπισθείς μετεχειρίσθη τόν δόλον καί έ'γραψε π ρ ^ τόν 

Τζανέτον Γρηγοράκην Μπέην τής Μάνης άπαιτών τήν καταδίωξιν τών 

κλεφτών καί απειλών κατά τής Μάνης Γαλλο-τουρκικόν πόλεμον. Ό 

δέ Τσανέτμπεης φοβηθείς παρεκάλεσε τούς άρμ.ατωλούς νά άπέλθωσιν 

ί'να μή γίνωσιν αί'τιοι τής καταστροφής τών Χριστιανών. Οί τρείς δέ 

ήρϋ)ες έγκρίναντες τάς παρακλήσεις τοΰ Τζανέτμπεη καί άσπασάμε-

νοι αλλήλους άπεχωρίσθησαν. Καί ό μέν Λάμπρος διέφυγε διά τοΰ πλοί

ου του διά μέσου τοΰ έχθρικοΰ στόλου. Ό δέ Άνδροΰτσος υποστηριζόμε

νος ύπό τοΰ Ζαχαρία επεχείρησε τήν περιβόητον έκείνην ύποχώρησιν, 

τήν οποίον οί έν Πελοποννήσφ πρόξενοι τής Ευρώπης έκάλεσαν «κά

θοδον Ξενοφώντειον». Νυχθημερόν δηλαδή άγωνιζόμ,ενοι οί άρμ.ατωλοί 

έφθασαν εις τά Τρίκορφα τής Τριπόλεως, ό'που έπί τών κορυφών στρα-

τοπεδεύσαντες άνεπαύοντο είς θέσιν Κατσάνης, ώς αναφέρει τό χει

ρόγραφον. "Οτε δέ ήρξαντο νά τρώγο^σι καί ευφραίνονται καί ήρχισεν 

ό χορός καί τά κλέφτικα τραγούδια αντηχούν, ό πρόσκοπος ανήγγειλε 

τήν έμφάνισιν τών Τούρκων. Ό δέ Ζαχαρίας, επειδή μετά πάροδον 30 

ήδη ήμ-ερών έπλησίαζε τό τέρμα τής πολύκροτου εκείνης εκστρατείας, 

ηθέλησε νά δώση εν έ'τι δείγμα τής ανδρείας του: «Σοΰ ζητώ μίαν χά

ριν Ανδρούτσε, μή σαλεύης άπ' έδώ, μπουραζέρη, (άδελφοποιτέ), θέ

λω 20 έκ τών ιδικών μου διά τό τουφέκι καί 20 έκ τών ιδικών Σου διά 

τό σπαθί» καί έκβαλών τρομεράν κραυγήν: «Σάς έ'φαγα, Τοΰρκοι), 

έφώρμησεν ώς λέων καί ώς έβροντοφώνησαν τά ό'πλα τών οπαδών του, 

ξιφήρης καταδιώκει μετά ταχυπόδων Αλβανών οπαδών μέ ταχύτητα 

άετοΰ. Καί ή μ.έν τουρκική εμπροσθοφυλακή τρομάξασα έρριψε τά ό'πλα 

χαί οί λοιποί παραδειγματισθέντες έκ τούτων έτράπησαν είς φυγήν. 

Ό δέ Άνδροΰτσος άπό τών κορυφών έθαύμαζε τόν Ζαχαριάν, ον έπα-

νελθόντα συνεχάρη: «Γεια σου μπουραζέρη, σοΰ αξίζει νά ονομάζεσαι 

νέ γκελδί νέ γκελετζέκ», φράσις τουρκική δηλαδή περί τοΰ Ζαχαρία, 
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ότι ούτε ήλθεν ούτε θά έ'λθη τοιοΰτος άνθρωπος. (3 ) Κατά δέ τό χει

ρόγραφον του είπεν: ό'τι τώρα σέ αναγνωρίζω ό'τι είσαι ανώτερος μου. 

Τότε δέ περί τάς 20 χιλ. Τοΰρκοι κατεδίιοξαν είπέρ ποτέ πεισμα-

τωδέστερον τούς άρματωλούς καί περιέζωσαν τά στενά τά είς τον 

Ίσθμόν φέροντα. Ά λ λ ' ό Άνδροΰτσος τραπείς τήν προς τήν Άχαΐαν 

όδόν έπλησίασε προς τήν Άκράταν. Οί εγχώριοι όμως Τοΰρκοι είχον 

προκαταλάβει τάς παρόδους κάί έφιπποι δελήδες ειδοποίησαν τόν Πα

σάν καί συγκέντρωσις μεγάλου στρατοΰ έγένετο εκεί ινα μή διαφύγωσιν 

οί άρματωλοί διά θαλάσσης. Συνήφθη δέ τριήμερος μάχη, καθ' ήν οί 

περί τόν Άνδροΰτσον καί Ζαχαριάν διασπάσαντες τον τουρκικόν στρα

τόν έ'φθασαν τέλος είς τό Α'ίγιον μετά 40 ήμερων άκατάπαυστον πό

λεμον. 

Ούτω δέ ηγουμένου τοΰ Ανδρούτσου καί τοΰ Ζαχαρία την όπισθο-

φυλακήν αποτελούντος, έπερατώθη ή περιβόητος έκεινη εκστρατεία 

καθ' ήν 700 περίπου άρματωλοί ήγωνίσθησαν προς δ'λας τάς έν Πελοπον 

νήσφ δυνάμεις τών Τούρκων, ύπερβάντες ό'ρη, διελθόντες ποταμούς, 

φάραγγας, δάση, ύπομείναντες δέ και πείναν, δίψαν καί πάν είδος κα

κουχίας καί 2 χιλ. μέν περίπου πολεμίους φονεύσαντες, πεντήκοντα δέ 

μόνον ή κατά Παπαρηγόπουλον 96 αυτοί άποβαλόντες παλληκάρια καί 

ενα άνώτερον άξιωματικόν. "Οταν δέ φθάσαντες είς Αϊγιον ειδον τήν 

θάλασσαν οί δύο ήρωες άπεχαιρέτησαν άλλ-ηλους μετά δακρύων. 

Ό επίλοιπος δέ βίος τοΰ Ζαχαρία μετά ούχ ήττον λαμπρών επεισο

δίων διερρευσεν έ'νδοξος έπί 10 είσέτι έ'τη, καθ' α έξηκολούθει τους κα

τά τών Τούρκων αγώνας καί πανταχού τό τραγοΰδι τοΰ Ζαχαρία ετρο:-

γουΒείτο τοΰ Τουρκοφάγου: 

«Διψοΰν οί κάμποι γιά νερό καί τά βουνά γιά χιόνια, 

διψάει καί ό δόλιο-Ζαχαριάς γιά'ιτούρκικα κεφάλια. .« 

Οί δέ πύργοι του καθ' δλον τό διάστημα εκείνο ήσαν της ελληνικής 

ελευθερίας προμαχώνες. 

Είχε πλέον ωριμάσει έν τή συνειδήσει τοΰ Ζαχαρία ή ιδέα τής Ε 

λευθερίας τής^ πατρίΒος του καί ένόμισεν ευκαιρον τήν περίστασιν προς 

πραγματοποίησιν τής μεγάλης ιδέας, διά τήν όποιαν προ πολλού, ώς 

εϊΒομεν, ήρχετο είς συνενοήσεις μετά τών άλλων καπετάνων κλεφτών 

καί άρματωλών έκ τής Ελλάδος καί δι' επιστολής του αποταθείς προς 

τούς άρχοντας τής Ζακύνθου καί τούς άλλους Επτανησίους καί δι' 

(3) Φραντζής ϊ. ά. 
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αυτών συνενοηθείς μετά τοΰ Ναπολέοντος καί τών προκρίτων τής Μά

νης, τής Ρούμελης και του Μωρέως καί λαβών παρά τοΰ υπουργού τοΰ 

Ναπολέοντος άπάντησιν οτι ευθύς ώς ήθελε περάνει τόν κατά Βιέννης 

πόλεμον, ήθελε μεταφέρει τά στρατεύματα του είς τήν Πελοπόννησον, 

και παραλαβών τα άποστάλέντα προς αυτόν ύπό τοΰ Ναπολέοντος πο

λεμοφόδια δι' ενός πολεμικοΰ πλοίου, παρεσκευάζετο πλέον είς τό νά 

άναλάβη τον αγώνα τής εξεγέρσεως, ανεγνωρισμένος ήδη ύπό πάντο)ν 

αρχιστράτηγος. Ταΰτα δέ ώς ακολούθως περιγράφει τό χειρόγραφον 

ώς γινόμενα κατά τά τελευταία πρό τοΰ θανάτου έ'τη. 

Επειδη, οτε ό Ανδρούτσος έσπευδε προς συνάντησιν τοΰ Αάμ,πρου 

Κατσώνη, διελθών εξ Αίγίνης υπέστη άπό μέρους τών Τούρκων διωγ

μούς, μετά τήν θριαμβευτικήν έκστρατείαν και έπάνοδον, άνέλαβεν ο 

Ζαχαρίας νά έκδικηθή τά παθήματα τοΰ '^νΒρούτσου, ώς εϊπομεν ανω

τέρω, άπό μέρους τής Αίγίνης και ό Ζαχαρίας ετοιμάζεται καί τοΰ 

Τσαούση λέγει: 

«Τσαούση, νά 'διορίσης τά παλληκάρια μαε νά γίνουνε χαίήρι, φουσέκια δόστους 

πέτραις, τσαρούχια, νά σάξουν τά ντουφέκια τους, νά χοζηοευτοΰν νά είναι ετοιμασμέ

νοι δλοι οί μπουλουξήΐδες, βιότι σέ τρεις ήμέροις θά κινήσουμε ιδιά πόλε'ΐον νά ναλάσωμε 

τήν Αίγινα, νά πάρωμε τό ίδανεικό οπού μάς χοεωστοϋν διά τό καπί τοΰ 'Αλίδηούτσου. 

Έσύνοξαν καΐκια Μανιάτικο, κουρσάρι^,ο, ν.οΐ κίνησαν ίδια τήν Αΐγινην, ΡΙΪ τόν δρόμον 

έ,τιασαν κοΙ Κρανι'διώΐικα καΐ Σπετσιώτικο, δλα 36. Έβγήκανε στήν Αίγινα έξαφνα, 

έκλεισαν τον Ζαπίτη καΐ βλα τά ίδυνατά σ!πίτια τδπιοσον κοΙ τά πάτησαν καΐ κατέσφα

ξαν τούς Τούρκους δλου 6ιοΰ τους ΚαΙ τήν μονέδα τους τήν έσήίκωσαν και το καΐκια τά-

φερσν στη Μάνη. Ό Ζαχαρίας ώμίλησε: 'Βσεϊς Γληγοριάνοι νά σταθγίτε φρόνιμοι μή 

σκοτωθούνε τά παλληκάρια, έσεϊςνά ιμοιρά(ϊετε τοΰ καθ' ένδς δπως ποίπρι. Τό 'μαθε δ 

Βέζύρης τδ μέγα κακό ποΰ γίνεται, μαζώνει τούς 2παήΙδες καί 'καμον 'Αοτζεχάλι, έπά

τησαν 600 'βούλλοις νά στείλη φερμάνι στο Ζαχαρία νά ήσυχάση. Τό φροκάνι νά γράι|ηι 

καΐ ό Πατρίκιος. Τό φερμάνι τοΰ γράιρει να κυνηγά τόν δρόμον οπού τηϋ είχρ κοΙ πρώτα. 

«Γράμιμα τοΰ Πατριάρχου προς τον Ζαχαριάν: Ζαχαρία, εύχόμεθά σε. Κάνεις καλά 

νά ακούσης τδ ντσβλέτι τήν προσταγή καΐ καλούς λουφέΐδες σοϋ βίνουν μήν είναι κανείς 

σύχάριστος· τό ντοβλέτι σέ αγαπάει καΐ πρέπει νά συιιφέρεσοι μέ μεγάλην εΰγένειαν».. 

« Ό Ζαχαρίας γράφει είς δλους τούς καπεταναίους νά συναχθούν νά ιιοιράσουνε τά 

πλιάτσικα δπου ?φερεν άπδ τήν Αίγινα καΐ νά συνομιλήσουν, τούς έχάρισρ χάραις χο'ΐ-

σαίς καΐ άσημένιοις καΐ εύχοριστή.θιικαν πολύ, τούς ώμίλησεν δ Ζαχαρίας οτι νά είναι 

ήσυχοι ακόμη νά μήν ταράξουν τίίποτε δτι τοΰ ήλθε καινούργιο φιρμάνι καΐ θά παίρνουν 

δλοι λουφέ'δες». 

Γράμμα προς τούς Πετμεζοίους. 

«Πρέπει νά μή τά πολυχαλάτε νά μή γίνουμε Κουντάνη.δες, δτι ό Κουντάνης τοΰ 

μιλούν άλλοι Κολοκοτρωναίοι νά είναι καΐ ήσυχώτερος, άλλα τίνος τά λές; 'Εγώ σάς 

?χω ά'δελφσύς κοΙ νά στεκώστε ό ν,αθένας σας εις τά Βιλαέτια σας, 'διότι δ φό'βος ό ίιδι-

κός σας 'δέν τούς κάνει νά ξεκινήσουν μεντάτια τοΰ Βεζύρη· όταν εσείς Ιδέν τούς τρίβετε 

τήν κοσίδο άίπό τά βιλαέτια τότε ήθελε συναχθή δλη ή Τουρκιά ώστε νά μή βγαίνω άπό 

τήν Μάνη Ιξω· διά μίαν επαρχία Μυστρός καί 6ιά ενα κερατοβεζύρη έγώ τούς αλωνίζω 
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καΐ μέ ούτόν τόν τρόπον βαστιώμαστε ώς νάβρουμε καιρό καΐ μέ τήν συντροφιά τής 

Ρούμελης νά μπορέσωμε νά έλευθερώσωμεν τήν Πατρίδα μας καΐ πάντα νά λογαριά

ζουμε τόν άρυθμόν πόσα άρματα εχομεν, νά 'βάνουιμε καΐ τόν άρι;θΐμόν τών Τούρκων, μάς 

χρειάζεται ή Ρούμελη Ιδιά νά βοστάξη τής Ρούμελης τήν Τουρκιά, νά τούς πιάσουν στους 

ξένους τόπους νά μή μπαίνουν οΐ 'Αρ̂ βανίτοις κοΙ τουτουνούς τούς Μουρτάταις τούς πα-

στρεύομεν». 

Γράμμα ήλθε τοΰ Ζοχαριά άπό τήν Ρούμελην ιάπό τόν Άνδροΰτσον: «Καπετάν Ζα

χοριά. "Εμαθα τής Αίγινας τδ πάθημα κοΙ Ιέχορήκαμε δλα τά καπετανάτα, μεγάλοις 

χάραις έκαμεν ή Ρούμελη οπού έ'βγολες τό άχτι μας. "Όλοι σέ γνωρίζουμε ώς Μπαμπά 

μας, δπου μάς έτίμησες καΐ λάβε μιά 2άρκα χρυσή 'άπό τοϋ τόπου μας κοΙ ένα τακήμ» 

τουζλούκια κοΙ φέρμελη νά μάς θυμάσαι. 'ΑνΙδροϋτσος κοΙ λοιποί καπεταναραϊοι». 

Ό Ζαχαρίας γράφει προς τούς κοΒίετανοίους τής Ρούμελης: «"Ελαβα τό γράμμα 

σας καΐ έχάρηκα πολύ ποΰ σάς βλέπω αγαπημένους καΐ είμαστε δλοι οΐ κοπετανοϊοι τοΰ 

Μωρηά χαρά γιομάτοι ποΰ σάς βλέπομεν άδελφωμένους, ίδιότι ούτή ή αδελφότης μας 

θά ελευθέρωση τήν πατρίδα μας καί νά είσαστε τήν άνοιξιν χαζήρι νά σηκωθοΰμεν εμείς 

στό Μωρηά 'έχομε σύντροφο καί 'βοηθό μος τήν Μάνην, δλα τά Μωραΐτικα χωριά είναι 

ολα Χριστιανικά. Τοΰρκοι στά χωριά δέν είναι, είναι δλοι στης χώροις καΐ οί χώραις εί

ναι καΐ Χριστιανοί και τά κάστρα τάχουν έρημα χωρίς ζαερέδες καί σάν τούς κλειούμε 

τους Μουρτάτος, τούς τά παίρνωμε γιά νά έλευθερώσωμεν τήν Πατρίδα μος καΐ σεις 

νά βαστάτε τήν Ρούμελην νά μήν μπορούν οΐ Τοΰρκοι νά μάσουν ιιεντάτι στόν Μωρηά 

καΐ έγώ θά γράψω στήν Ζάκυνθον εΙς Μεγάλους νά γράψουν εΙς τήν Φραγκιά νά μάς 

δώσουν οί Φραντζέζοι μ.ηντάτι νά έλευθερώσωμεν τήν Πατρίδα καί δταν μοϋ ελθη ή 

ά.-τάντησις σάς στέλνθ3 τό ίδιο γράμμα τών Αρχόντων. Ζαχοριάς». 

Γράμμα τοΰ Ζαχοριά προς τούς άρχοντας τής Ζακύνθου κοί τούς άλλους "Επτανησί

ους : «2έ λόγου σας άρχοντες τής Ζακύνθου καί λοιΛ»ύς Έπτανησιώτας. Εμείς είμαστε. 

τόσα χρόνια σκλαβωιμένοι οπό τόν άπιστον Σουλτάνον και ώς Χριστιανοί νά μάς λυπη-

θήτε· τώρα μάς έμαγάρισαν τήν πίστιν μος· άρχισαν μέ στανιό καΐ τουρκίζουν τούς Χρι

στιανούς, νά μάς βοηΐθήστε νά γλντώσωμε τούς αδελφούς μας Χριστιανούς άπό τά χέρια 

τοΰ τυράννου. Τόν σταυρόν μας υβρίζουν, τάς εικόνας μας, τήν κολυμβήθρον μας, τά 

κοράσια μας τά καταμαγαρίζουν, οί Χριστιανοί δέν ορίζουν καΐ τάς γυναικάς των, τάς 

εκκλησίας μας καταιμογάρισαν, σώστε αδελφοί Χριστιανοί νά έλευθερο'ισοϊμεν τούς ομο

εθνείς μας, τούς έφτώχυνον, τούς επήραν τά μοΰλκιά τους, τούς έχουν τό ξΐρό κορμί ά-

φεισμένο. Έ γ ώ τό βαστάωι τόσα χρόνια μέ τούς συντρόφους μου τό βιλαέτιον κοί ό 

φόβος δ {Ιδικός μας κρατεί τούς Χριστιανούς, άλλέως θά τους είχαν άλλους Τούρκους 

καί άλλους να πουλήσουν ώς σκλάβους· τώρα ακούστηκα και μέ τούς καπεταναίους τής 

Ρούμελης. Ή Μάνη είναι δλοι Χριστιανοί κοί καλοί είς τό ντουφέκι. Σάς πορακαλοΰμε 

γράφτε τή Φράτζια νά μάς 'βοηί&ήση· είναι 'βασιληάς κοί σέ 24 μέροις τά κάστρα τά 

.ταίρνομε. Ό φίλος σος Ζαχαρίας». 

Τοΰ γράφουν τοΰ Ζαχοριά άπό Ζάκυνθον και λοιπά νησιά: 

«'Ελάβαμε τό γράμμα σου καί λυπηθήκαμε διά τούς άβελφούς μας Χριστιανούς. 

Σοΰ ακούμε δλα τά άνΙδραγαθήματά σου καί τών λοιπών συντρόφων σου καΐ χαιρόμαστε 

ίίπου εφάνης ένας προστάτης τών άΐδελφών μος Χριστιανών καί αγαπάς τό ιδίκαιο τών 

Χριστιανών καί κάνεις καλά νά γράψης γράμμα μέ πολλάς ΰπογραςράς τής Μάνης, τής 

Ρούμελης, τοΰ Μωρέως είς τόν βασιλέα μονοπάρτην καί θά κάμωμε κοί 'μείς καί τότε 

θά γίνη τζαρές νά ξεσκλοβω^ή ή πατρίδα και νά είσαστε δλοι στ' άρματα χαζίρι. "Ι

σως δ Θεός καΐ ιδιά τήν δύναμιν τοΰ αύτοκράτορος έλενθερωθή ή πατρίίδα». 

"Εστειλεν ό Ζαχαρίας τάς ύπογρο'φάς είς τούς άρχοντας, οΐ άρχοντες άνέιφερον 

στέλλουν και τάς νπογραφάς είς τόν ύπουργόν τοΰ βασιλέως· χάραις μεγάλαις έ'στείλαν 
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οί νΑρχοντες εΙς τούς καπεταναίους κοί έιξοιδα τοϋ πολέμου προς τόν Ζαχαριάν. Ό ί)-

πουρ·/ός τοϋ Αντοκράτορος γράφει προς τόν Ζαχαριάν: «Στρατηγέ Ζαχοριά. Τό ύ-

.τουργεϊον τοϋ Αύτοκράτορος σοΰ προσφέρνει τό πολεμικό καράβι μέ δπλα, μπαρούτι καί 

δλα τά χρειαζούμενα τοϋ πολέμου προς χρήσιν τής πατρίδος σου καί τελειώνοντας ό πό

λεμος τής Βιέννος θέλει κενώσει τά στρατεύματα καί τά φέρει στή Πελοπόννησο γιά 

νά γένχι άποιθήκη τοΰ πολέμου, νά είναι δλοι έτοιμοι στά άρματα νά μοιροστήτε τά' 

κάστρα καί δταν συστη[θή ό σταθμός τότε νά ζητήσετε 'βοήίθειαν τούς Φρατζέζους νά 

έλενθερωθή ή πατρίΐδα σας». 

'Εξεφόρτωσε τό καράβι, τάλαβεν ό Ζαχαρίας· έφίλεψε τόν καπετάνιον ένα χατζάρι 

όλο πετράδια καί εύχαριστήθη ό κουμαντάντες ώς μέγα δώρον. 

Τ ά 'δέ κατά τόν θάνατον τοϋ Ζαχαρία παραλαμ6άνυ.μεν έκ τού ίιδίου χειρογράφου 

αύτολεξεί, έχσντα ούτως: 

Οί Μπέηδες, δταν εζδον δτι τοΰ Ζαχοριά ήλθε π?ι.οΐον φορτωμένον δπλα βασιλικά 

καί ήτο καιρός ιδπου άλλαζαν τά μπεηλίκια ό Μούρτζινος καί Καβαλιέρος έστειλαν στήν 

Πόλι δτι τοΰ Ζαχοριά τοΰ ήλθε καράβι βασιλικό μέ μπαρούτια, σπαθιά, βολίμι, ντου

φέκια πλήθος καί άλλα πολλά τοΰ πολέμου. 'Ο Βεζύρης τής βούλλας έΙδώρισε τήν 

άρματα μέ καπετάν πασάν τόν Σερεμέτμπεην νά ελθη είς τήν Μάνην νά τήν στενοχωρή

σω κοί έστειλε καί φερμάνι «οποίος πιάσει τόν Ζαχαριάν ζωντανόν αυτός θά είναι 

Μπέης τής Μάνης». Ά φ ' ού τών μεγαλιουσιάνων τής Μάνης έδιάβασαν τό φιρμάνι εστά

λη καξέρη· ό Ζαχαρίας ζωντανός δέν πιάνεται, διότι δλη ή Μάνη ή μικρολογιά τόν ά-

γαπ^. Τότε ό Μούρτζινος είπε τοΰ Κουκέα: Κουκέα, έσύ τόν Ζαχαρία τόν έχεις κουμπά

ρο κοί άν τόν πιάσης ή τόν σκοτώσης έσύ θά γένης Μπέης. Τότε ό Κουκέας γράφει 

τοϋ Ζαχοριά νά προςρθάση νά τοΰ μαρτυρήση τά μυστικά τής άρμόΙδας.· ό Ζαχαρίας μέ 

δύο ανθρώπους πηγαίνει στό πύργο τοϋ κουμπάρου του, δπου είχε δώιδεκα μέ τρομπό

νια ποϋ φύλαγαν, ιέσκότωσον τόν Ζαχοριά. (Σημ.—Ό πύργος τοϋ Κουκέα ένθα έφονεύ

θη ό Ζαχαρίας, υπάρχει έτι είς τό χωρίον Τσέρια, συνοικία Λιμπόχοβα τής Καρδαμύ 

λης, ανήκων είς τούς αδελφούς Νικόλαον καί Γεώργ. 'Ιωάν. Κουλουμβάκην. Είς τά 

Τσέρια υπάρχει καί συνοικία Γιατραίϊκο, ίέξ ής κατάγονται κλάδοι τής οΙκογενείας τών 

Ιατρών ή Μβδίικων). Τάκουσεν ό καπετάν πασάς, τοΰ 'μίλησε τοΰ Κουκέα, επήγε, τοϋ 

είπε: σύ τόν έσκότωσες; ναί· τό ντοβλέτι τόν ήθελε ζωντανόν, οχι σκοτωμένον, τώρα τί 

τζεβάπι θά σώσω έγώ; ϊοίίκοψε τό κειφάλι τοϋ Κουκέα και τών λοιπών τάστειλε είς τήν 

Πόλι (τά κεφάλια) αίωνία τους ή κόλοσι μέ τό κακό ποϋ έκαμαν τής Πατρίδος». 

Τόσον δέ πιώ-τώς απεικονίζουν τήν τότε έν Μάνη κατάστασιν τά 

ανωτέρω, ώστε περιττεύει πάν σχόλιον και μόνον δέν δυνάμεθα να συγ-

κρατήσωμεν τήν άγανάκτησιν μας και τήν βαθείαν λύπην μας ότι και 

εις τήν περίστασιν ταύτην ή φιλοπρωτία, ή αντιζηλία και τό άτομικον 

συμφέρον έξενίκησαν, και χείρες έλληνικαί και κατά τόν άτιμώτερον 

και δολιώτερον τρόπον έμιάνθησαν, θέσασαι εκποδών μέγαν τότε άνδρα 

άναγνωρισμένον ύπέροχον άρχιστράτηγον τοΰ Μωρηά και Ρούμελης, 

και στερήσασαι τόν έλληνικόν αγώνα τοΰ 1821 τοΰ πρώτου στρατιω

τικού παράγοντος, ύπό τόν οποίον πάντες ήθελον ασμένως υποκύψει 

διά νά διεξαχθή ούτος ύπό τάς άρίστας συνθήκας χωρίς νά κινδυνεύση, 

ώς έκινδύνευσεν, έκ τής πολυαρχίας και τών αντιζηλιών διά τό μή 
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ύκάρχειν εκείνον, τόν ύτ;ό πάντων Μο^ραίτών καί Ρουμελιωτών άνε

γνωρισμένον. 

Βεβαίως οί Τούρκοι δέν παρέλειπον πάσαν εύκαιρίαν προς έξόντω

σιν τοΰ πλέον επικινδύνου έχθροΰ των, τοΰ ταπεινώσαντος πασάδες, 

τοΰ έξολοθρεύσαντος προκρίτους μέ τά τσιφλίκια των, χιλιάδας Τούρ

κων φονεύσαντος, μυρία δέ πράγματα παράσχοντος εις τήν Πύλην 

και θέσαντος έν κινδύνω τήν ήσυχίαν τής αυτοκρατορίας τοΰ Σουλτά

νου, άλλα δέν ήθελον επιτύχει, ώς πάντοτε οέν έπετύγχανον, έάν συν

ωμοσία ελληνική δέν έξυφαίνετο κατ' αύτοΰ έχ τών ταπεινών τής φιλο-

πρωτίας ελατηρίων ορμώμενη. 

Καί ούτως έξηφανίσθη άνήρι όστις έπί 25 έτη κατετρόμαξε τήν 

τουρκικήν αύτοκρατορίαν, διεφύλαξε τήν τιμήν, ζωήν και περιουσίαν 

τών Χριστιανών, εκδικητής τρομερός τών κακουργιών τών Τούρκων 

γενόμενος και ούκ όλίγον παρεσκεύασε τό έδαφος είς τήν έλληνικήν έθνε-

γερσίαν και ανεδείχθη ό μέγιστος τών άρματωλών τής Ελλάδος, ό 

μεγαλοφυέστερος και ήρωϊκώτερος στρατιωτικός συγκεντρών και ύπερ-

φυείς σωματικάς άρετάς άπαραμίλλους, τφ 1805 έτει έν ήλικίοι ετών 

46 έν τή μεγίστη αύτοΰ ακμή και δράσει. Άναφωνοΰμεν δέ και ημείς 

μετά τοΰ χρονογράφου: ααίωνία τους τι κόλασις μέ τό κακόν ποΰ έκα

μαν τής Πατρίδος». 

Και έν φ ή δολοφονία αυτή και άλλοθεν πολλαχόθεν είναι βεβαιω

μένη ιστορικώς ούτω πως ό'τι έγένετο διά τούς έκτεθέντας λόγους, 

οί περί τόν Κουκέαν και τούς άλλους συνωμότας προσπαθοϋντες νά 

άποτρίψωσι τό αίσχος, τό οποίον τι ατιμότατη και λίαν άξιόμεμπτος 

πράξίς των ένεκόλαπτεν όχι μόνον εις αυτούς, άλλα και εις ό'λην τήν 

Μάνην, τής οποίας τά έθιμα καθ' όλους τούς ορθούς λόγους ήσαν ασυμ

βίβαστα προς τάς τοιαύτας απιστίας και Βολοφονίας και μάλιστα κα

τά φιλοξενουμένου και πνευματικοΰ συγγενούς και φοβούμενοι επομέ

νως τήν κατ' αυτών έξεγερθείσαν όργήν τών Αακώνων, τών όποίιαν 

τά πατροπαράδοτα έθιμα παρεβιάζοντο προς έντροπήν των και μάλιστα 

τής μικρολογιάς παρά τή όποια ήτο πολύ αγαπητός ό Ζαχαρίας, διά 

ταΰτα πάντα έξύφαναν μυσαράν συκοφαντίαν, ότι δήθεν ή δολοφονία 

έγένετο, διότι ό Ζαχαρίας ήτο φιλογύνης, έτι μυσσαρώτερον έγκλημα 

ΰιαπράττοντες, διότι δολοφονοΰσιν ούτως ασυστόλως και τό άμωμον 

ηθικόν τοΰ περίφημου ανδρός. 

Τήν συκοφαντίαν δέ ταύτην έμιμήθησαν και άλλοι, διότι άπεδόθη 

τοιαύτη ανυπόστατος μομφή είς τόν Ζαχαριάν, ή προκληθείσα κατά 
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τον στίχον εκείνον τοϋ άσματος. Οπερ κατεχωρίσαμεν ανωτέρω περί 

τοΰ Πρωτόπαπα Αγίου Πέτρου, εις τό οποίον φέρεται παρέμβλητος ο 

στίχος ούτος «τήν μιά του νύφη έφίλησα ταίς δυό του θυγατέρες», και 

λέγω παρέμβλητος, διότι κοινώς άΒομένου τοΰ άσματος τούτου δέν 

ακούεται ό στίχος ούτος. 

Και είναι φυσικόν ό'τι οί περί τόν Πρωτόπαπαν δικαιολογοΰντες 

τήν προς τόν Ζαχαριάν έ'χθραν αύτοΰ και τούς καταδιωγμούς, ήτις εί

χε ταπεινά ελατήρια, νά εύαρεστή τούς Τούρκους προεστώς ών και νά 

ώφελήται έκ τής προς αυτούς συνεργασίας, παρενέβαλον τόν στίχον 

τοΰτον. Και είναι λυπηρόν, διότι ό σεβαστός Παπαρρηγόπουλος, στη

ριζόμενος έπι τοΰ παρείσακτου τούτου στίχου άβασανίστως δλως, άν 

και βοώσιν ολαι αί Ιστορίαι και παραδόσεις περί τών πολιτικών λόγων 

τής δολοφονίας τοΰ Ζαχαρία, ούτος εξάγει δυσφημητικόν συμπέρασμα 

περί τοΰ ανδρός «οτι ήτο έκ τών ολίγων κλεφτών, ό'σοι δέν έσέβοντο τάς 

γυναίκας καί ό'τι ή δολοφονία προήλθεν ένεκα τοιαύτης τινός αιτίας», 

χωρίς νά φέρη και μαρτύρια τινα. Δυστυχώς πολλάκις υποπίπτει εις 

τό σφάλμα τοΰτο ό άλλος έξοχος Ιστορικός, έπιφέρων κρίσεις περί προ

σώπων καί πραγμάτων αστήρικτους και αδίκους, ύπερεπαινών ή έξευ-

τελίζων, παραλείπων ή προσθέτων, όπερ διά πάντα Ιστορικόν σεβόμε-

νον εαυτόν καί τήν Ίστορικήν άλήθειαν, τής οποίας είναι ό ίεροφάντης, 

είναι άσυγχώρητον. Εξεγείρεται δέ ή συνείδησις παντός ευσυνείδητου 

άνθρωπου, βλέποντος καί ένταΰθά περί τοΰ μεγίστου τών άρματωλών 

νά άρκήται μόνον νά τόν όνομάση «περιβόητον», χωρίς νά έξάρη ούΒε

μίαν του πράξιν διά νά τόν δυσφημίση αμέσως άβασανίστο^ς διά τοιού

των έπιπολαίων κρίσεων. Είναι νομίζομεν αμάρτημα κατά τής μνή

μης τοΰ ήρωϊκωτέρου τής εποχής του ανδρός, ούτινος ή ίστορία αποτε

λεί τάς λαμπροτέρας σελίδας έν τή ίστορία τής Λακωνίας έπί Τουρ

κοκρατίας. Άλλ' ό'μως ό Αμβρόσιος Φραντζής, ό σύγχρονος ιστορικός 

σχεδόν τοΰ Ζαχαρία και γνώστης επομένως άκριβέστερον τών πραγμά

των διατυμπανίζει τήν κατά τοΰ Ζαχαρία πολιτικήν συνωμοσίαν τινών 

Μανιατών μεταχειρισθέντων τόν Κουκέαν αίσχρόν Οργανον καί μετά 

βδελυγμίας καί αποτροπιασμού καυτηριάζει ώςάτιμωτάτην καί άντι-

πατμωτικήν τήν δολοφονίαν καί σφόδρα άντιτιθεμένην είς τά φι7ιόξενα 

έθιμα τής Μάνης. 

Δέν είναι λοιπόν αδίκημα κατακριτέον τό νά στηρίζη τις μομφήν 

έπι τοιούτων σαθρών λόγων στιγματίζουσάν πως τόν βίον τόσον αγνού 

και φιλοπάτριδος ήρωος, τοΰ καταναλώσαντος τόν βίον του είς ύπε

ράσπισιν τής τιμής, ζωής καί περιουσίας τών Ελλήνων καί διά παρα-

«ί4ί 
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δειγμάτων όλως έναντιουμένων προς τήν κ..τ' αύτοΰ έκδοχήν; Διότι 

ποίον άλλο ή τήν τιμήν τής γυναικός έξεδικήθη τιμωρήσοις καί χατα-

κερματίσας, ώς εϊδομεν, οΰτω παραδειγματικώς τόν Ά λ ή μπέην τής 

Μονεμβασίας; πώς άλλως δύναται νά χαρακτηρισθή λαμπρότερον ή 

άγνότης τοΰ ήθους του καί ή εγκράτεια είμή έξ εκείνου, δ'περ ανωτέρω 

άναφέρομεν δ'τι συλλαβών αιχμαλώτους τήν χανούμισσάν καί δύο πε-

ρικα'λλείς θυγατέρας μεγιστάνος 'Οθωμανοΰ, τοσοΰτον έσεβάσθη αύτας 

ώστε βαπτισθείσας ύπάνδρευσε μετά δύο παλληκαρίων του, τά^όποία αύ

ται βραδύτερον, καίπερ δοθείσης ευκαιρίας, ήρνήθησαν να έγκαταλί

πωσι; Καί έπί τέλους συνέφερεν είς τόν εύφυά Ζαχαριάν νά μη σέβεται. 

τάς Ελληνίδας, τών οποίων ήτο ό μέγας προστάτης διά νά αποχτά 

εχθρούς, έν ώ είχεν είς τήν διάθεσίν του Τουρκοπούλας; Ά λ λ α ταΰτα 

δέν άντιβαίνουσιν άντικρυς καί είς τά άρματωλικά καί κλέφτικα έθι

μα, νά άπέχωσι τών γυναικών καί εύλαβώνται αύτας, το μεν οια το 

άνανδρον τοΰ πράγματος, τό δέ καί διότι έπεκράτει βαθέως έρριζωμενη 

πεποίθησις, οτι τόν συνευρεθέντα μ,ετά γυναικός πρώτον-πρώτον ευρίσκει 

τό βόλι είς τάς μ,άχας; Καί δέν είναι άλλως γνωστόν οτι συμμορία 

κλεφτών έφόνευσε τόν άρχηγόν της, διότι ούτος δέν έσεβάσθη τήν τι

μήν Όθωμανίδος αιχμαλώτου, φυλαττομένης μέχρι τής παραδόσεως 

τών λύτρων; 

Δέν είναι λοιπόν παράλογον νά πιστεύση τις οτι ό πρώτος αρχηγός 

δλων τών κλεφτών ήθελεν ασυστόλως παραβιάσει τά καθιερωμένα τών 

κλεφτών έθιμα, είς τά οποία ειχον τόσον σεβασμόν καί άφοσίωσιν κα-

ταφρονών άδιαμαρτυρήτως τούς άλλους συναθλητάς του άρματωλούς 

και κλέφτας άνευ μειώσεως τοΰ γοήτρου αύτοΰ παρ' αύτοίς, τό όποιον 

τοσοΰτον τοϋ έχρησίμευεν δπως αναγνωρίζεται αρχηγός καί επιβάλλε

ται καί τό οποίον γόητρον, ώς είδομεν, ήτο ύπέροχον; 

Είδομεν ανωτέρω οτι ό υπουργός τοΰ Ναπολέοντος έστειλεν έπιστο

λήν προς τόν Ζαχαριάν καί προσέτι εν πολεμικόν καράβι πλήρες πελε-

μ.οφοδίων και ύπέσχετο δ'τι, όταν ήθελε περατώσει ό Ναπολέων τόν κα

τά τής Βιέννης πόλεμον, ήθελε μεταφέρει τά στρατεύματα είς Πε

λοπόννησον καί ήθελε καταστήσει αυτήν πολεμικόν όρμητήριον και 

άποθήκην πολέμου χαί παρεκίνει νά είναι όλοι έτοιμοι νά καταλάβωσι 

τά κάστρα. 

Είναι βέβαιον δέ δτι ό Ναπολέων καί ώς στρατηγός καί ώς πρόεδρος 

τής Δημοκρατίας και ώς αυτοκράτωρ σπουΒαιως έμελέτησε και τήν 

κατάκτησιν τής Ελλάδος, πλην θέλων πρότερον νά έξασφαλισθή άλ

λαχόθεν, περιωρίσθη εις τακτικήν μετά τών προυχόντων Τούρκων καί 
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Ελλήνων συνενόησιν. Τή δέ 26η Μαΐου 1797 έγραφε προς τόν στρα

τηγόν Γεντίλην, Οστις έλαβεν έντολήν νά καταλάβη τήν Έπτάνησον: 

«Έάν οί κάτοικοι τών μερών τούτων τείνουσι προς άνε|αρτησίαν, κολάκευσον τήν 

έπιδυμίαν ούτών κοί μή λεί-ψης εΙς τάς προκηρύξεις σου νά όμιλης περί "Ελλάδος, 

Αθηνών καΐ Σϊιάρτης». Γράφων 6έ έκ Μιλάνου, 28 Ιουλίου 1797, πρδς τό Διευθυντή-

ριον έλεγε: «Τά στρατεύματα μος έιρθασο.̂  είς Κέρκυρα^ καΐ μετά μεγάλης χαράς ύπε-

δέχθησο,^. Έ ν Άλβανίςι καΐ Ελλάδι ένθυμοΰν^^αι ακόμη ,^ήν Σπάρ^^ην καΐ ,^άς Αθή

νας. Διατηρώ δ' άλληλογρο^ιφίον μετά τών έπισημοτέρω·^ τοϋ τόπου άρχηγώ.^ καί ή 

Ελλάς ίσως ά.^αγε^^ηθη έκ τή ςτέφρος της». 

Συγχρόνως δέ έ'πεμψεν αξιωματικούς τοΰ μ.ηχανικοΰ καί τοΰ πυρο

βολικοΰ προς σχεδίογράφησιν τών πολεμικών σημείων τής Μακεδονίας 

καί Σερβίας, καί απεσταλμένους μετ' επιστολών φιλικωτάτων προς 

τόν μπέην τής Μάνης, τόν 'Αλή πασάν τών Ιωαννίνων, τόν τής Σκο-

δρας καί άλλους προκρίτους 'Οθωμανούς καί "Ελληνας καί έφρόντιζεν 

ϊνα διαδίδωνται αί νίκαιαύτοΰ παρά πάσι τοίς ύπηκόοοις τοΰ Σουλτα-

νου. Ιστερον οε έλεγε: 

«Κατά τήν εκστράτευαν μου έν ΊτολΙΐϊ είχον \ί!^ δψει μου, εΙχον πρό όφθαλιμών 

τό βασίλειον τοϋ ΆλεξάνΙδρου. Αργότερα συνέίδεσα σχέσεις μετά τοΰ Ά λ ή πασά κοί 

δταν μάς άφήρεσαν τήν Κέρκυραν, εδρον εκεί πολεμοφόδια καί πλήρεις άποσκευάς 

τεσσαράκοντα μέχρι πεντή'κοντα χιλιάδων στρατιωτών. "Ελαβον τους χάρτας τής Σερ

βίας, Αλβανίας, ΜακεΙδονίας κλπ. 'Η Ελλάς, ή Πελοπόννησος τουλάχιστον, πρέπει νά 

είναι κλήρος τής καταλαβούσης τήν Αϊγυπτον Εύρωίποϊκής ιδυνάμεως επομένως ημέ

τερος κλήρος άπρεπε νά είνοι' ΚαΙ έπειτα προς βορράν Εν άνεξάρτητον βασίλειον, 

ή Κωνσταντινούπολις μετά τών επαρχιών της, ϊνα χρησιμεύση ώς φραγμός είς τήν 

ρωσσικήν δύναμιν». 

Κατανικηθείς έν Φρειλάνδη ό Αλέξανδρος Α' τής Ρωσσίας έζή

τησε τήν μετά τοΰ Ναπολέοντος είρήνην, ήτις καί συνωμολογήθη έν 

Τιλτίτ (2 Ιουνίου 1807) Διά μυστικοΰ δέ τής συνθήκης ταύτης άρ

θρου ή Ρωσσία παρεχώρει είς τήν Γαλλίαν τήν προστασίαν τής Έπ-ΐα-

νησίου πολιτείας. Συχρόνως δέ ό Ναπολέων καί ό Αλέξανδρος, τέως 

πολέμιοι, έσχεδίασαν καί τήν διάλυσιν τοΰ όθωμανικοΰ Κράτους, έξ ου 

ή μέν Ρωσσία ήθελε λάβει τήν Βεσσαραβίαν, Μολδοβλαχίαν καί Βουλ-

γαρίον μέχρι τοΰ Αί'μου, ή δέ Γαλλία τήν Άλβανίαν, τήν Θεσσαλίαν, 

τήν Πελοπόννησον καί Κρήτην. Άλλ' ό Θεός τής Ελλάδος ό παρα-

λύσας τά περί Τουρκίας πονηρά διανοήματα πάντων τών ίσχυρών κα

τακτητών έσύγχυσε καί τάς διαθέσεις τούτων καί οΰτως ή Έλλας 

έσώθη καί άπό &ε&αίου ναυαγίου. 

«Ήδυνάμην, έλεγεν δ Ναπολέων εξόριστος έν τη νησιρ Άγί<ϊ Ελένη, νά διαμοι

ράσω τό τουρκικόν κράτΟς μετά τής Ρωσσίας, διότι περί τούτου έγένετο μεταξύ ημών 

σκέφις. Άλλ' ή Κωγσταντινούίπολις πάντοτε 'διέσωσεν α;ΰτό. Ή ποωτεύαυσα αΰτη ήτο 
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,„ Λ ρωοσία τ^θελεν αυτήν, 

τό μεγαλύτερον ,εμπι̂ διον, αληθής πέτρα '^^'^;""^;";-^^,^ ΖΖ^^οτάτ^^ κοΙ αυτή αόνη 

εγω δε δεν ηιδυναιμην να την παραχωρήσω. Μναι κΛ-εις ^•^ „Λ_,,~,... 

αξίζει μίαν αύτοκρατορίαν, ό δέ κατέχων αυτήν ̂ δύναται νά κι^βερνηση τόν κόσμον». 

"Αμα δέ τή ύπό τών Γάλλων κατοχής τής Επτανήσου διάφοροι 

τήί Ελλάδος οπλαρχηγοί διενοήθησαν περί νέας κοιτα̂ του Σουλτά

νου επαναστάσεως, θαρροΰντες είς την σύμπραξιν και αυτών των Ο-

θωμανών. 

Ό δέ γέρων Κολοκοτρώνης ώς εξής αφηγείται τά συμβάντα ταΰ

τα είς τήν σελ. 37-38 «Διήγησις συμβάντων τής Ελληνικής Φυλής» 

«Άπεφοσίσοομεν νά ύπάγωμεν εΙς τό Παρίσι Ιδιά νά ε{5ρωιμεν τόν Βοναπάρτη και 

επήγαμε εις τούς Κόρφους· κοΙ ό τ^τε γενικός (διοικητής Δονζελότ μάς ΙΙμπόδισε λέ

γοντας μος, δ'τι μείνετε ιέ'δώ κοΙ έγώ γράφω καΐ θέλετε έχει ιάπόκρισιν, μόνον ήμεϊς νά 

κάμωμε τό σχέΐδιο, έ'ως οτου νά ελθη ή 'άπάντγ.σις τοίΰ αύτοκράτορος. Τό σχέδιο δπου 

έκάμαμε μέ τόν Δονζελότ ήτο τό ακόλουθο: νά μάς ιδόση 500 κανονιέρους μέ φούστα. 

νέλοις ένιδυμένους, 5000 "Ελλγ^νες δπου εύρίσκοντο εΙς τήν γαλλικήν βούλευσι, καί 

μάς έδωσε γρσια διά νά στρατολογήσωμεν είς τήν Τσαμσυριά, δπου ήσαν έχθρο^ τοί5 

'Αλή πασά. Έπεράσαμε εΙς τήν Τ<ιαμουριά και έκάμαμε 3,000 μισθωτούς Τσάμιιδες 

καΐ ήλθαμεν εΙς τήν Πράγα κοΙ τούς ίέμβαρκάραμε διά τήν Άγ^αν Μούρα καΐ Ζά

κυνθο· έπέρασο μέ 600 είς τήν '^γία Μαύρα. Τόν αυτόν καιρόν εΙς τάς 9 ήλθανε κοί 

οί " Α γγλοι είς τήν Ζάκυνθο, τούς δέ Φροντζέζους τούς έστειλαν εΙς τούς Κόρφους, 

τούς ιδέ "Ελληνος έως 400 τούς έβαλαν ε'ις τά καράβια πρι/ζονιέρι'δες (αΙχμολωτους). 

Επήραν κοί τήν Κεφαλλονιά, Θιάκι κοί Τσιρίγο κοί έκαμαν τό ϊδιο. "Ελαβεν άπό τόν 

άρχιστράτηγον τζ^Μ "Αγγλων, δϊτου ήτο ε[ς τό Παλέρμο, ό γκενεράλ 'Οσβάλ διατα

γή νά λάβη εΙς ιδούλευσιν όλους τούς "Ελληνος κοΙ έπί κειφαλής ό Τζούρτξ, δστις ήτο 

τότε ταγμοτάοκης. "Ημείς άφοΰ εϋδαμεν δτι ήλθαν οΐ "Αγγλοι εΙς τά νησιά έγράψα

μεν εΙς τήν Πάργα νά μήν Ιλθουν πλέον στρατιώται, γιατί τό σχέΐδιο ιέχάλασε μέ τήν 

παρουσίαν τών "Αγγλων. Τό σχέδιον ήτο δτι δλα τά κάστρα τής Μεσσηνίας, τής Πά

τρας, τής Μονεμβασίας, άμα βγοΰμε, νά κηρυχθούν υπέρ ημών, κα̂ ^ ήλθον δλοι οΐ 

Τοΰρκοι κοΙ Ρωμαίοι οί σημαντικοί καΐ ώμίλησον εϊς τήν Ζάκυνθον νά κάμιωμεν μίαν 

κυβέρνησιν συνθεμένην άπό 12 Τούρκους καί 12 "Ελληνας νά κυβερνούν τόν λαόν. 01 

Τοΰρκοι επίσης νά κοτάδικάζωνται, δπως καί οΐ "Ελληνες· τούς νόμους τούς είχαμε 

εγγράφους εΙς τούς Κόρφους άπό τόν Δοντζελότ. 'Η σημαία μας άπό τό Ινα μέρος τό 

φεγγάρι καί άπο τό άλλο τό σταυρό· κοΙ τό σχέ)διό μας ήτο άμα έπατούσαμε τόν Μ ω 

ρέα νά κάμωμε αναφοράς εΙς τόν σουλτάνο καΐ νά τοΰ λέγωιμεν, δτι ήμεΐς 'δέν Η'ϊε-

στατήσαμεν εναντίον σου, πλην εναντίον τοΰ τυράννου τοΰ Βέλη πασά. Καί 6 Δοντζε

λότ ήκούετο μέ τό 2εμπαστιάνη, πρέσβυν άς τήν Κωνσταντινούπολιν, ώστε νά εμπο

δίσουν τόν σουλτάνο ιδιά κάθε κίνημα. "Ο μυστικός μου σκοπός, άφ' οδ έμβοίναμε κοΙ 

«πιάναμε τά φρούρια, τότε έκάμναμε έθνικώτερο καΐ έχαλούσαμε τούς Τούρκους. ΑΙ 

περιστάσεις ήθελαν μέ όΐδηγήσει τ^ έμελλε νά κάμω. ΕΙς τό σχέδιόν μας ήτο δν μας 

κάμη χρε^α νά έβγάναμε έ'ως 1,5000 Επτανησίους. Διά τρεις ήιμέραις κα Ινύκταις έγώ, 

δ Ά Λ ή Φαρμάκης καΐ ό Δοντζελότ μέ ένα γραμματικό ιέκάμσιμε τό σχέδια ούτό καΐ 

.προετοιμάσαμεν δσα δμελλον νά γείνουν». 

Πρό τής έν Βάγραμ μ-άχης μυστική Εταιρεία συνέστη έν Παρι-

σίοις άδείςι καί εμψυχώσει τοΰ Ναπολέοντος, μονομερή εχουσαν σκοπόν 
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τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος. Έ ν έτει δέ 1810 καί 1811 πάσαι 

αί έν Γαλλίί̂ ι στρατιωτικαί έτοιμασίαι ειχον περατωθή καί τεσσαρά

κοντα χιλιάδες τουφεκιών εστάλησαν προς τούς ορεινούς κατοίκους 

τής Ηπείρου, Πελοποννήσου καί Μακεδονίας, μεθ' ών είς συνεχή εύ

ρίσκετο ή Εταιρεία άλληλογραφίαν. Αί ζωοτροφίαι, αί άποθήκαι, οί 

σταθμοί, αί τοπικαί δυνάμεις τών Χριστιανών είχον καλώς ύπολογισθή 

καί διευθετηθή ύπό εμπείρων Γάλλων αξιωματικών, έν Θεσσαλονίκη, 

έν Κωνστα'^τινουπόλει καί έν τή αυλή τοΰ Ά λ ή πασά. Είς έπισφρά

γησιν δέ καί ό έν Ίταλί(χ Γαλλο-'Ιταλικός στρατός είχεν όρισθή προς 

τοιαύτην κατά τής Τουρκίας έκστρατείαν, τήν όποίαν έναυάγησεν ό 

κατά τής Ρωσσίας κηρυχθείς πόλεμος. 

Μεταξύ δέ τών πρωτευόντων τής Εταιρείας μελών συγκταριθ-

μεϊτο καί ό έκ Κορσικής Δημήτριος Κομνηνός, άξιων κληρονομικά έπΙ 

του βυζαντιακοΰ θρόνου δικαιώματα, ώς απόγονος Δαβίδ Κομνηνοΰ, 

τοΰ τελευταίου τής Τραπεζοΰντος αύτοκράτορος, περί τοΰ όποιου ώς 

και τοΰ είς Μάνην έλθόντος Νικηφόρου Κομνηνοΰ, υίοΰ του γράφομεν 

είς τό κεφάλαιον περί Στεφανοπούλων τοΰ βιβλίου τούτου. 

Ά λ λ α καί πρό τοΰ Ναπολέοντος εγένοντο έν Γαλλία ένέργειαι 

προς άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος. Έ ν έ'τει δέ 1781 ελληνική πρεσ

βεία έλθοΰσα είς Παρισίους έπεκαλέσθη τήν βοήθειαν ΑουΒο&ίχου ΙΣΤ' 

προς άποτίναξιν τοΰ όθωμανικοΰ ζυγοΰ. Ό δέ βασιλεύς συγκινηθείς έπΙ 

τοίς παθήμασι τ ή ς κ ο ι τ ί δ ο ς τ α ύ τ η ς τ ο ΰ ε ύ ρ ο ι -

π α.ϊ χ ο ΰ πολιτισμού ύπεσχέθη είς τούς "Ελληνας τήν ζη-

τουμένην βοήθειαν. Επειδή δέ τότε έθρυλλείτο ή έξ αυτοκρατόρων κα

ταγωγή τών έκ τής Μάνης είς Κορσικήν μετοικισάντων Κομνηνών, 

ό υπουργός Βερζέν, είδημονέστατος τών ανατολικών πραγμάτων, διέ

ταξε τόν άκαδημαϊκόν καί διάσημον γενεανολόγον Σερέν, ινα επιθεώ

ρηση τά τής οίκογενείας ταύτης έγγραφα. Ά φ ' ου δέ ούτος έπιστοποί-

ησε τήν πραγματικήν έκ τοΰ ομωνύμου αυτοκρατορικού οίκου καταγω

γήν τοΰ Δημητρίου Κομνηνοΰ, λοχαγού τοΰ ίππικοΰ, ό βασιλεύς και αί 

δούλοι επισημοποίησαν (1783-1784) τό ήγεμονικόν τής καταγωγής 

αύτοΰ. Μετά τοΰτο ό Αουδοβίκος μετά ζήλου είργάσθη ύπερ τής ελλη

νικής επαναστάσεως, πλην αί μετ' άλλων αυλών μυστικαι διαπραγ

ματεύσεις τοΰ Δημ,ητρίου Κομνηνοΰ, ό έν έ'τει 1786 κατά τής Τουρκίας 

πόλεμος και αί πρόδρομοι τοΰ 1789 θύελλαι απέτρεψαν τήν έξ Ανατο

λής προσοχήν τοΰ άγαθοΰ εκείνου μονάρχου. Ό δέ έν λόγφ Δημήτριος 

προβιβασθεις έπι Λουδοβίκου είς τόν βαθμόν υποστρατήγου και έν έ'τει 
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1821 αποθανών κατέλιπεν ενα άδελφόν Γεώργιον, Οστις κατά τόν Νο

έμβριον τοΰ 1829 άπευθύνας υπόμνημα είς τόν βασιλέα Κάρολον Ι . 

καί έν αύτώ άναπολών τήν τε προς τόν άδελφόν του ύπόσχεσιν τοΰ 

ΑουΒο&ίχου ΙΣΤ' καί τήν έπίσημον άναγνώρισιν τής έξ αυτοκρατορι

κού οϊχου καταγωγής του έλεγεν οτι παραιτείται τών έπί τοΰ βυζαν

τιακοΰ θρόνου δικαιωμάτων του υπέρ τοΰ συναινέσει καί συνδρομή τής 

Γαλλίας έκλεχθησομένου βασιλέως τής Ελλάδος έπί τή υποχρεώσει 

χρηματικής έπιχορηγήσεως. (4) 

Έ ν έ'τει πάλιν 1814 τή συνεργασία τοΰ Ναπολέοντος συνέστη 

έν Παρισίοις μυστική Εταιρεία, κατά τό φαινόμενον μέν κηρύττουσα 

δτι έχει σκοπόν τόν φωτισμόν τής ελληνικής νεολαίας, κύριον δμως 

μέλημα έ'χουσα τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος. Μέλη δέ αυτής ήσαν 

ό κόμης Σουαζέλ, Γουφφιέ, πρώην πρέσβυς τής Γαλλίας έν Κωνσταν

τινουπόλει, πρόεδρος, ό Στέφανος Χατζή Μόσχος γενικός Γραμματεύς 

καί ταμίας, ό Γεώργιος Ζαλίκης αντιπρόσωπος τοϋ προέδρου. Ό Ζα-

λίκης δέ μυσταγωγικώς ώνομάσθη ξ ε ν ο δ ό χ ο ς , τό δέ κατάστη

μα Έ λ λ η ν ό γ λ ω σ σ ο ν ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο ν. Οίδέ κατηχού-

μενοι ώρκίζοντο ενώπιον τής επιτροπής οτι θέλουσι φυλάξει τα μυστηρι

ώδη άπαντα τής Εταιρείας εύλαβώς, ενεργούντες ολαις δυνάμεσι διά 

τήν άποτελεσματικήν αυτής πρόοδον. Είχε δέ δύο κώδικας έγγραφων, 

ονομαζόμενους τόν μέν έσωτερικόν, τόν δέ έξωτερικόν. Έ ν μέν τω πρώ-

τω κατεγράφοντο οί έν Παρισίοις διαμένοντες προσήλυτοι καί έν τώ 

δευτέρω κατεχωροΰντο τά ονόματα τών εκείθεν διερχομένων. Είς πάν

τα δέ προσήλυτον έδίδετο μετά τόν δρκον ώς άρραβών τοΰ συνεταιρισμού 

χρυσοΰν συμβολικόν δακτύλιον, όπερ ώνομάζετο χρυσόβουλλον καί έ'φε

ρεν έγκεχαραγμένας δύο χείρας συνδεδεμένας καί κύκλφ τά εξής κε

φαλαιώδη τέσσαρα γράμματα: Φ. Ε. Δ. Α. άναγινωσκόμενα ούτω: Φι

λίας Ελληνικής Δεσμός "Αλυτος. Ό δέ Μακεδών Ζαλίκης ύπήρξεν ή 

(Ιυχή τής Εταιρείας ταύτης, άριθμούσης ώς μέλη πολλούς φιλέλληνας 

και πολλούς έν Ελλάδι διά τών αποστόλων αυτής προσηλυτισθέντας. 

Ό δέ Τσακάλωφ άποτελών μέλος αυτής έν έ'τει 1815 διερχόμενος έκ 

Βουκουρεστίου κατήχησε τινας και φθάσας είς Μόσχαν παρέλαβε και 

συνεργόν καί τόν Νικόλαον Σκουφάν. Μετά δέ τήν πτώσιν τοΰ Ναπολέ

οντος, ή Εταιρεία αύ'τη άπολέσασα τόν κυριώτερον τών υποστηρικτών 

{*) "Ορο καΐ Σάθα Τουρκ. Ελλάς σελ. 909. 
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της μετεφέρθη είς Μόσχαν καί ένταΰθά ύπό τόν γνωστόν τίτλον «Φι

λική Εταιρεία» διοργανωθείσα καί έπί νεωτέρων βάσεων, θαυμασίως 

διωργάνωσε τήν έλληνικήν Έπανάστασιν. 

Είναι βέβαιον δτι ή Ελλάς παρασυρθεϊσα ύπό τής ρωσσικής πολιτι

κής άπεδύθη προώρως είς τόν αγώνα καί δέν επέτυχε τόν προορισμόν 

της. Είχεν ανάγκην πεντηκονταετοΰς εργασίας βιομηχανικής καί εμ

πορικής, αναπτύξεως ναυτικής καί παιδείας, τά οποία έπιτελεσθέντα έν 

τφ μεταξύ προητοίμασαν τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 καί έξησφάλισαν 

τήν έπιτυχίαν της. 

Ό περίπυστος κόμης Σουαζέλ Γουφφιέ, ό ύστερον πρέσβυς τής Γαλ

λίας έν Κωνσταντινουπόλει, επισκεφθείς τήν Ελλάδα κατά τούς χρόνους 

τής ύπό τών Ρώσσων διενεργηθείσης επαναστάσεως ευμενέστατα συν

ηγορεί υπέρ τής απελευθερώσεως τών Ελλήνων καί θαυμάζει τόν 

προς έλευθερίαν έρωτα αυτών. 

«Αί βόρειοι τών Ελλήνων άλύσεις δέν είναι δύσκολον νά διαρρηχθώσιν, ή στιγμή 

προσεγγίζει. Ποίον έθνος κοτήδήλωσε τόν προς τήν έλευθερίαν ερωτά του διά διαρ

κέστερου μίσους προς τούς στερήσαντας αυτήν τυράννους; Έπί τεσσάρας ήβη οίώνος 

μυριάκις οΐ "Ελληνες έπανέστησαν καί είναι έτοΐιμοι καθ^ έκάστην νά λάβωσι τά όπλα». 

«ΟύχΙ είς τήν πρωτεύουσαν, άλλ' εΙς τάς πεδιάΙδος καί μακράν τής δδρος τής αυτο

κρατορίας πρέπει νά ϊδη τις τούς "Ελληίνος· δ προς τήν έλευθερίαν έρως ουδέποτε έ-

σβέσθη έν ταΐς καρίδίαις αυτών, άπλήστως ιδέ έπιλομιβάνοντοι καΐ τής ελαχίστης περι

στάσεως τής δυναμένης νά κολακεύση τήν άσβεστον ταύτην ελπίδα των Λέγαμεν 

μετά τόλμης δτι ύπάρχουσιν άκάμη άνδρες Ικανοί νά άνοπολήσωσι τήν μνήμην τών 

προγόνων των. ΕΙς τούς ορεσίβιους διατγνρεί̂ ται τό πνεΰμα τής ελευθερίας τό ζωογό

νησαν τούς αρχαίους "Ελλγ^νας, άναπνεάμενον έτι ύπό τήν σκιάν τών βράχων τών 

άποίθούντων μακράν τάς κακίας. Καθ' δλους τούς αΙώνας και τούς τόπους τά ορη, ώς 

πλειστάκις παρετηρήθη, εΙσΙ τό άσυλον της έλενθερίας, προμαχώνες κο^ φρούρια ύπό 

τής φύσεως κατασκευασθέντα κατά τών δυναστών τοΰ ανθρωπίνου γένους, και τών 

όποιων πάς φιλελεύτθερος άε|ποτε καλήν έπιίησε χρήσιν > 

Έν τή προμετωπίδι τοΰ συγγράμματος τούτου τοΰ Γουφφιέ υπάρ

χει λαμπρότατη χαλκογραφία παριστώσα τήν Ελλάδα ώς ώραίαν 

άλυσοδέσμιον γυναίκα περικυκλουμένην ύπό τών έπιταφείων μνημείων 

τών υπέρ τής ελευθερίας άγωνισαμένων, ώς τοΰ Αυκούργου, Μιλτιά-

δου, Θεμιστοκλέους, Αριστείδου, Επαμεινώνδα, Πελοπίδου, Τιμολέ-

οντος, Δημοσθένους, Φωκίωνος, Φι λοποίμενος, στηριζόμενων δέ έπί 

τοΰ τάφου τοΰ Αεωνίδου, έπί τοΰ όποιου εγείρεται στήλη φέρουσα τό 

ύπό τοΰ Σιμωνίδου ποιηθέν επίγραμμα είς τιμήν τών έν Θερμοπύλαις 

πεσόντων καί έπικαλουμένην τάς σκιάς τών μεγάλων τούτων ανδρών, 

Έπί δέ τοΰ πλησίον υψωμένου βράχου άναγινώσκονται: « Ε Χ Ο Κ Ι Α Κ Ε 

Αΐιανίβ». 
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Τοιαύτα καί άλλα δ'μοια δημοσιεύματα, τά περί Ελευθερίας κηρύγ

ματα τής Γαλλικής Δημοκρατίας, αί ένέργειαι καί τά θούρια άσματα 

τοΰ Ρήγα καί άλλα άλλων πολεμιστήρια σαλπίσμ,ατα είχον ενθουσι

άσει καί εξεγείρει τά πνεύματα προς έπανάστασιν. Ά λ λ α ήδη ή ενέρ

γεια τοΰ "Εθνους ήτο φωτισμένη έκ τών αλλεπαλλήλων παθημάτων, 

διότι έπί Τουρκοκρατίας τό "Εθνος πολιτικώς μέν ύπόδουλον, εσωτερι

κώς δ'μως ζών καί έξωτερικώς άκμάζον εξ άσβεστου πόθου προς άνά

κτησιν τής πολιτικής υπάρξεως δέν έ'παυσε σφαδάοζν έν ταίς άλύ-

σεσιν αύτοΰ καί ταράττον εκάστοτε τόν υπνον τών τυράννων του. Άλ

λα τής φιλελευθέρου ταύτης τάσεως επωφελούμενοι διάφοροι χριστι

ανικοί ηγεμόνες διήγειραν αυτό είς καθημερινάς επαναστάσεις καί οίκ

τρώς έγκατέλειπον ύστερον είς τήν μανίαν έξηγριωμένου δυνάστου. 

Έντεΰθεν σφαγαί καί εξανδραποδισμοί καί πΰρ καί σίδηρος καί λυσ

σώδης περί έξοντώσεως άγων καί μέγα χάσμα μεταξύ Τούρκων καί 

Ελλήνων. Τέλος πάντων μετ' άλληλουχίαν τοιούτων προδοσιών καί 

άξιοδακρύτων μαρτυρίων καί διωγμών τό έξαπατηΰέν "Εθνος ένοήσαν 

δτι έξ αύτοΰ καί μόνου ήδύνατο νά προσδοκςί τήν άπολύτρωσιν έκ τών 

δεινών του διωργάνωσε τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 διά τής Φιλικής 

Εταιρείας, ήτις άπετέλει σύνδεσμον λογίων καί έλευθεροφρόνων Ελ

λήνων αποβλεπόντων είς τήν άποκατάστασιν τοΰ "Εθνους δι' άποσεί-

σεϋ)ς τοΰ τούρκικου ζυγοΰ καί συνάμα είς τήν προς αλλήλους συνενόη

σιν τών Ελλήνων διά τό κίνημα. 

Ώ ς ιδρυτής δέ τής Εταιρείας ταύτης λέγεται ό έξ "Αρτης εμπο

ροϋπάλληλος έν 'Οδυσσφ Νικόλαος Σκουφάς, ίδρύσας ταύτην τφ 

1814. Επειδή δμως οί Φιλικοί έφοβοΟντο Οτι δέν θά τιΚούοντο ευχαρί

στως καί δέν θά μετέδιδον θάρρος είς τούς "Ελληνας, έάν τοις άπε-

κάλυπτον τόν αληθή σκοπόν τής Φιλικής Εταιρείας καί έφανέρωνον 

ό'τι εμελλον νά δράσουν στηριζόμενοι μόνον έπί τών ίδίων δυνάμεων, 

διεκοίνωσαν καταλλήλως πανταχού δτι ύπεστηρίζοντο οί σχοποί των 

ύπό μιας άγνωστου, ανωτάτης αρχής, διά τής οποίας ύπενόουν τήν 

Ρωσσίαν, είς τήν όποίαν κατά τούς χρόνους εκείνους άπέβλεψε τό έλ

ληνικόν "Εθνος, ώς είς προστάτιδα τής Όρθοδοξίας. 

Ά φ ' ου δέ τό έ'ργον τή» Φιλικής Εταιρείας προώδευσεν, εξέλεξαν 

οί Φιλικοί άρχηγόν των τόν Άλέξανδρον Τψηλάντην, άφ' ου ό Καπο

δίστριας δέν απεδέχθη τό αξίωμα τοΰτο, επειδή έφοβείτο δ'τι ήθελε 

βλάψει τοΰτο τόν αγώνα, καθ' Οσον ούτος κατείχε θέσιν υπουργού έν τή 

ρωσσική έπικρατείςι καί ήθελε γεννήσει σκάνδαλα έν τή διπλωματία 

τών Ευρωπαϊκών αυλών. Ό δέ Αλέξανδρος Τψηλάντης παραιτηθείς 
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τών αξιωμάτων, τά όποϊα κατείχε, διότι ήτο στρατηγός τοΰ ρωσσικοΰ 

στρατοΰ καί υπασπιστής τοϋ αύτοκράτορος τής Ρωσσίας, είχε δέ χά

σει τόν δεξιόν του βραχίονα είς τήν μεταξύ Γάλλων καί Ρώσσων μά-

χ,ην τής Δρέσδης, εδέχθη ούτος τήν άρχηγίαν κατά τό 1820. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'. 

ΕΠΙΦΑΝΕΊΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Περί 2<τεφ»νθ7Εθ'άλων 

Ό Ν. Αάσκαρης έν τή περί Μάνης καί τών κατοίκων αυτής πραγ

ματεία στηριζόμενος έπί έγγραφων σφζομένων είσέτι γράφει δ'τι κατά 

τό έ'τος 1472 Νικηφόρος ό Κομνηνός, έσχατος υίός τοΰ αύτοχράτορος 

Τραπεζοΰντος Δαβίδ τοΰ Β' περιπλανηθείς μετά τήν άλωσιν αυτής 

Ιπί μακρόν είς Περσίαν παρά τφ βασιλεί αυτής, όστις είχε σύζυγον 

τήν έξαδέλφην του, είχε καταβή άγνωστος είς Νέαν "Εφεσον καί εκεί

θεν έκπλεύσας προσωρμίσθη είς τό λιμένιον Οιτύλου, έ'νθα έ'τυχε με

γάλης ύποΒοχτις τών κατοίκων διά τό κλέος τής οικογένειας του και 

τά άναξιοπαθήματα αυτής. Ή δέ συνέλευσις τών Αακώνων καπετά

νων. ήτις διετέλει όνομάζουσα έαυτήν Γερουσίαν Αακεδαιμόνιον έδω

κε τήν προσωνυμίαν είς αυτόν πρωτογέροντος ή πρώτου Γερουσιαστοΰ, 

ήτις ήτο υπέρτατη αρχή καί ήτις καταληφθείσα έκτοτε διετηρήθη 

μέχρι τής ελληνικής 'Εθνεγερσίας, επομένως καί μετά τήν είς Κορσι

κήν μετανάστευσιν 1675 έν τή κώμη τοΰ Οίτυλου. Ό δέ εγγονός τοΰ 

ρτβέντος Νικηφόρου Κομνηνοΰ Στέφανος ήτο ό τρίτος πρωτογέρων 

τής Αακεδαιμονίου εκείνης Γερουσίας, είς τήν έποχήν τοΰ οποίου τουρ

κικός στρατός είσήλασεν είς τήν Αακωνικήν καί έφθασε μέχρι τών 

πυλών τοΰ Οίτυλου έν τή θέσει άγρόν (λουρίον) τοΰ Καίσαρη, παρά 

τω όποίφ έγένετο μάχη κρατερά διαρκέσασα έπί δύο ημερονύκτια τής 

7ης καί'8ης Σεπτεμβρίου 1537 έτους. Ό Στέφανος δέ νικήσας κατά 

κράτος τούς Τούρκους εντός τής 8ης Σεπτεμβρίου ημέρας τής γεννή-

σ'εοκ τής Θεοτόκου, τής οποίας έπεκαλέσθη τήν μεσιτείαν και βοήθει

αν καί έταξε προς αυτήν τήν άνοικοδόμησιν ναοΰ κατά τά θρησκευτικά 

έθιμα, έξεπλήρωσε τό τάμα του κτίσας εις τά εξοχικά αύτοΰ κτήματα 
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τόν ήδη σφζομενον ναόν έν τφ μοναστηρίφ Στεφανοπούλων Κομνη

νών, είς μνήμην τής γεννήσεως τής Θεοτόκου καί τής νίκης κατά τοΰ 

απίστου τή ζοτβείοι. της. Τοΰ Μοναστηρίου δέ τούτου άμφισβητηθέντος 

ύπό τοΰ έκκλησιαστικοΰ συμβουλίου Οιτύλου, έγένετο αίτησις θερα

πείας προς τό Τπουργείον ύπ' αύτοΰ τοΰ συγγραφέως τής ρηθείσης 

πραγματείας Νικολ. Αάσκαρη, κατά Ίανουάριον τοΰ 1876, τήν όποί

αν καί δημοσιεύει ώς καί τά κατωτέρω έγγραφα, δ'πως άποδείξη δ'τι 

δέν έξεπατρίσθησαν είς Κορσικήν άπαντα τά μέλη τής οικογένειας 

Στεφανοπούλων καί επομένως δέν έξέλιπεν ή οικογένεια αύ'τη. 

Έ κ τής ζώσης δέ ίστορίας άαφέρει ό Αάσκαρης Νικόλαος 'ότι ό 

Θεόδωρος Αάσκαρης Χωματιανός τής οίκογενείας Θεοδωριάνων Στε

φανοπούλων ήτο πρωτόγερως τής Αακεδαιμονίου γερουσίας άπό τής 

αναγνωρίσεως τής τουρκικής επικυριαρχίας. Οστις συνέλαβε καί έφυ

λάκισεν έν Οίτύλφ έπί δέκα επτά ημέρας τόν υίόν τοΰ Τζανή μπέη 

καί ύπεχρέωσεν αυτόν είς άποζημίωσιν έκ τριάκοντα δουκάτων ενός 

άρνίου, τό οποίον ούτος είχεν αφαιρέσει έν Γυθείφ παρά τίνος άγωγέως. 

Τόν ρηθέντα δέ Θεόδωρον διεδέχθη ώς πρωτογέρων ό 'Πλίας Γουρ-

γούρης, υίός τοΰ άδελφοΰ του, ώς πρεσβύτερος τών υίών του, όστις 

ήτο καί τέως πρόεδρος τής Αακεδαιμονίου Γερουσίας καί Οστις προσ

βληθείς ύπό τής ένσκηψάσης επιδημικής νόσου έν τφ πολιορκοΰντι 

στρατοπέδφ τήν Τρίπολιν μετεφέρθη έν Οίτύλφ, οπού τή αυτή ήμερα 

καί έξέπνευσεν. 

Έ κ τών ανωτέρω καταφαίνεται τφ ό'ντι οτι ό θεσμός τής Αακε

δαιμονίου Γερουσίας .ητο αρχαιότατος, δτι άπό τοΰ 1472 ή Γερουσία 

αυτή έξηκολούθησε νά προεδρεύεται ύπό μελών τής οίκογενείας Στε

φανοπούλων Κομνηνών μέχρι τής Επαναστάσεως αδιαλείπτως, δτι 

καί έκ τούτων καί τών κατωτέρω σωζόμενων ίστορικών έγγραφων δέν 

έξεπατρίσθη πάσα ή φατρία τών Στεφανοπούλων, δ'τι δέ οί Μανιάται 

ένησμένιζον νά όνομάζωσι τό συμβούλιον αυτών Αακεδαιμόνιον Γερου

σίαν, έκδηλον ποιοΰντες δτι ήσαν γνήσιοι Σπαρτιάται καί έπεθύμουν 

νά άναγνωρίζωνται ώς τοιούτοι, τό δέ φρόνημα τοΰτο τής Σπαρτιατι

κής ευγενείας των ε'ίδομεν δτι καί ό Ναπολέων έξεμεταλλεύετο είς 

τάς προς τόν Τζανήν μπέην καταχωρισθείσας δύο έπιστολάς του καί 

άλλοι πρότερον καί ύστερον έγκωμιάζοντες τούς Μανιάτας έπί ταίς 

Σπαρτιατικαίς αυτών άρεταίς καί τή καταγωγή. 

Κρίνομεν δέ άξιον νά καταχωρίσωμεν καί τό άναφερόμενον έν σελ. 

18 τής ρηθείσης πραγματείας τοΰ Ν. Αάσκαρη άνέκδοτον έπεισόδιον 
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ώς λίαν χαρακτηριστικόν τής επικρατούσης έθιμοταξίας τότε καί τοΰ 

ύψηλοΰ φρονήματος τών κατοίκων. 

Έπί τής πρωτογεροντίας τοΰ Ηλία Γουργούρη Στεφανοπούλου, 

δτε ενεκρίθη ύπό τοΰ Καπετάν Π α σ ά ώς Μανιάτμπεη κατά τόν Ίού

λιον τοΰ 1815 ό αείμνηστος Πέτρος Μαυρομιχάλης καθ' ό κάτοικος 

έν τφ αντίκρυ Οιτύλου Αιμενίφ απεφασίσθη ύπό τής Γερουσίας νά 

τόν τιμήση δι' επισκέψεως έν σώματι, ί'να τφ έκφραση καί διά ζώσης 

τά συγχαρητήρια της καί τοΰτο διότι δέν επετράπη είς τούς μπέηδες 

νά είσέλθωσιν έν τή έλευθέρςι ταύτη κωμοπόλει, καί ούτω έν σώματι 

πράγματι μετέβη ή Γερουσία είς Αιμένιον, τήν όποίαν έδεξιώθη ό νέος 

ήγεμών έν τω ίσογείφ τής μεγάλης οίκίας τής οίκοδομηθείσης ύπό 

τοϋ Γεωργίου Μαυρομιχάλη τοΰ ίδρυτοΰ τής Μαυρομιχαλικής οίκογε

νείας ώς μεγάλης καί πάπου τοΰ Πετρόμπεη. Καί οί μέν γερουσιασταί 

έκαθέσθησαν, ή δέ πρωτοκαθεδρία εδόθη κατά λακωνικόν έθιμον ύπό 

τοΰ προέδρου είς τόν Ήλίαν Ζαράκην, διότι ετύγχανε πρεσβύτερος καί 

προσέτι πενθερός τοΰ αύτοΰ Πρωτογέροντος καί προσεφέρθη είς αυτούς 

καφές, ποτόν άγνωστόν είς τούς περισσοτέρους εκείνων τών χρονών. 

Ααβών δέ τό κύπελον ό ρηθείς γερουσιαστής προσηγόρευσε τον Μπέ

ην καί τφ ηύχήθη μακροβιότητα καί θείαν έ'μπνευσιν προς τήν άγαθήν 

ήγεμονικήν διοίκησιν καί έρρόφησε διά μιας τό θερμόν ποτόν. Επειδή 

τιρεθίσθη έκ τοΰ απροσδόκητου παθήματος τής καύσεως τοΰ καφέ και 

προσέτι ύπώπτευσεν δτι ήτο δηλητηριώδες τό ποτόν προς έξαφανισμόν 

τής Αακεδαιμονίου Γερουσίας, έ'συρε τό πιστόλιον του καί έπυροβόλησε 

κατά στήθος τόν Πετρόμπεη^, είπών: «λάβε την σκαρλαύτη», δπερ ήτο 

ύβρις οικογενειακή τών Μαυρομιχαλών, άλ7^' ευτυχώς διεσώθη ό αγαθός 

Πετρόμπεης διά τής έτοιμότητος τοΰ Πρωτογέροντος Ηλία Γουρ

γούρη, δστις προλαβών ύψωσε τό πιστόλιον εκπυρσοκρότησαν ούτω καί 

κτύπησαν τό νταβάνιον τής οΊκίας. Μετά Βέ τό θλιβερόν τοΰτο γεγο

νός, ότε πλέον ό άγροικος μέν άλλα φιλόπατρις καί λάτρης τής ελευθε

ρίας καί ανεξαρτησίας γέρων έβεβαιώθη οτι δεινώς έπλανήθη, έζήτη

σε μετά δακρύων συγγνώμην». 

Καταχωρίζομεν δέ καί τά σφζόμενα έγγραφα ώς καί τήν έπιγρα

φήν σχετικά προς τήν οίκογένειαν Στεφανοπούλων, ώς άνω έρρήθη, 

καί παρατηροΰμεν οτι τό Ονομα Γερακάρης, περί ού είς άλλην σελίδα 

κάμνομεν λόγον, αποδίδεται ού μόνον είς έπίθετον οίκογενειακόν, άλλα 

και είς βαπτιστικόν, άφ' ου αναφέρεται τό ό'νομα Γερακάρης Στεφα

νόπουλος, καί δ'τι τοΰτο συνδυαζόμενον προς τήν ύπόσχεσιν τήν όποίαν 

οί πρόκριτοι Μάνης έδωκαν προς τόν Κάρολον Νεβέρ δ'τι προς σημείον 
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υποταγής θά παρέχωσιν είς αυτόν κατ' έτος κυνηγετικούς ίερακας 

ποιεί κατάδηλον ό'τι άπό τών βυζαντιακών χρόνων τό άσκείν ίέρακας 

προς θήραν καί σύλληψιν καί μεταφοράν τών θηραμάτων άβλαβων 

ήσκείτο ευρέως έν Μάνη καί έκ τοΰ επαγγέλματος τούτου απεδόθησαν 

τά επώνυμα Γερακάρης καί είτα ελήφθησαν καί ώς κύρια ονόματα 

βαπτιστικά. 

Ή επιγραφή έν στήλη τής νοτίου πλευράς τής έν Οίτύλφ ίεράς 

Εκκλησίας τής τιμώμενης ύπό τό ό'νομα « Ή κοίμησις τής Θεοτόκου», 

έχει ούτω: 

«ίΆνηγέρθη έκ βάθρων γής καί άνεκοινίσ&η και άνιστορήθη ούτος ό θείος καΐ 

πάνσεπτος ναός τής κυρίας Θεοτόκου δι' εξόδων καί κόπου καί συνδρομής παρά τών 

ευλαβέστατων κυρίων κοί τιμιωτάτων αρχόντων κοί προστατών όλονών τών κατοι

κούντων έν τη χώρςι ταύτη, κο^ νά είναι ή Κυρία Θεοτόοίος προστάτις καί βοήθεια 

ανδρών και γυναικών καί τέκνων κοΙ νά άγρικόντοι τών τριών αδελφών τά ονόματα 

Στεφανοπούλων έν τοις πρεσβείαις άξιωθούμεν καί ημείς οΙ δοΰλοι αμήν», άπό Χρι

στού 1775 Νικολάου Δώασκάλου άπό Λαγκάδα καί Ήσαΐου Ιερομόναχου ιάπό Νομητζή 

καί Παναγιώτου άπό ΛαγκσΙδα». «1697 φλεβαρίου 23. Βοίτιλο. «Έξελογαριάσθημεν 

μέ τόν κουμπάρο μου τόν κύρ Δημήτρη Σκλοϋφο άπό δλόυς μας τούς σκόντους ώς τά 

σήμερον, καί τοϋ απέμεινα νά τοϋ χρεωστώ ριάλια τετρακόσια 400, νάχω νά τοϋ δίνω 

έ'ως τοϋ "Αγίου Ηλίου τοϋ ερχομένου, μετά τοΰτο γρικιούμαστε σύντροφοι στό βελα

νίδι εΙς τά χέρια τοϋ σινιόρ Τομενέγο, καθότι νά πουληθη γιά κόντο δικό μας, καί δτι 

διάφορο ξαποστείλει αφέντης ό Θεός νά μοιράξουμαι στή μέση κοί τό κεφαλιοκό κοί 

διά πίστεως άλη&είας ιέποιήσαμε τό παρόν κοί ύπογροφούμαστε». 

«'Ο καπετάν Μιχαλάκης Στεφανόπουλος βεβαιώ τάνωθεν, Δημήτριος Σίκλοϋφος 

βεβαιώνω τά άνωβ^εν. 

«169'5 μηνί Δεκεμβρ((ί« 19, Βοίτιλο». 

«ομολογώ ό Δράκος Άρχουλήσης πώς έδανείστηκα άπό τόν καπετάν Μιχαλάκη 

Στεφανόπουλο ριάλια 10 ήγουν δέκα γιά χάριν ιφιλίος καί σέ καθένα άναζήτησιν 

νά τοϋ τά δί'δω χωρίς λόγον καί άναλογίαν κοί κάθε καλήν εύχαρίστησιν, κοί δι' εμπι

στοσύνη τής αληθείας έπαρεκάλεσα τόν μπάριμπο μου τόν ΜενοϋΙδον γιά νά μή ήξεύρω 

νά γράψω καί άλλαξε τήν άμολογίαν άνοιμέσον εΙς τούς καλούς άνθρώ.τους. 

«Καί έγώ "Ηλίας Λιαντικάτης μαρτυρώ τά άνωθεν. 

«Μενοϋδος Στεφανόπουλος έγραψα τό παρόν κοί μαρτυρώ τά άνωθεν 

Σημειωματάρια τοΰ καπετάν, Μιχαλ Στεφανοπούλου. 

«169ΰ. Γεναρίου 4. Θύμησητά δσα άσπρα δδωκα τοϋ καπετάν Γιανογιώτη Γερακάρη 

Στεφανοπούλου. 

Τοϋ έΐδωκα δουκάτα ιδεκαπέντε έ'τερα ακόμη οκτώ κοί έχω σημάτι ένα ζευγάρι 

άσηιιομάχαιρα, ακόμη τοΰ έΐδωσα όταν ήμασταν είς τό Άνάπλι δουκάτα βεκατέντε, δπου 

επλήρωσε ένα πραματευτήν Καλαματιανόν, ακόμη τοϋ έδωκα είς τό Άνάπλι δουκάτα 

οκτώ στηλουσταρία τοΰ Γάσπαρη, ακόμη το^ §δωκα δουκάτα πέντε ήμισυ βπου επλήρω

σε τούς μαστόρους, δπου έκτίσανε τό κοιμποριό, άκάμη τοϋ §δωκα 'δουκάτο ένα ήμισυ, 

ίπου ήρθε τό κοπέλι του στό γιαλό κ^Ι πήρε ψάρια, ακόμη στό Άνάπλι Ινα μαντήλι μέ 

κόσάρι, ένα σώμα τά άνωθεν άσπρα δουκάτα πενήντα τρία ήγουν 53 1)2, απόμεινε ακό

μα τό άνωθεν άπό τό καλπάκι τό βελουδένιο ράλια 1.» 

Ιτερον τοΰ Ιδίου. 
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«Μηνί όκτωιβρίου 15 έξελογοριάστικα μέ τόν πενθερόν μου τόν σινιόρ Τέτόρο 

καί ̂ "^ ̂ ^^ δωμένο ριάλια πενήντα άκόντο μέ τά ροΰχα δπου επήρα άπό τόν σινιόρ 

Παϋλο». 

0&ρ1 Ιϋεδίϊβων (ιατρών) έν Λακωνίακ. 

Ό οίκος τών Μεδίκων καταγόμενος έκ Τοσκάνης μόλις περί τά 

τέλη τοΰ 13ου αίώνος έγκατέστη έν Φλωρεντίςι, ίδρύσας ενταύθα 

τραππεζιτικόν κατάστημα έκ τών εργασιών τοΰ οποίου πολύν απέκτη

σαν πλοΰτον έν ού μακρφ χρόνφ. "Ενεκα δέ τής έλευθεριότητος καί 

τής καλής τοΰ συγκομισθέντος πλούτου χρήσεως, απέκτησαν δημοτι

κότητα καί δύναμιν, ώστε καίπερ ξένοι καί έπήλυδες οντες διεκρίθησαν 

καί άνυψώθησαν είς τό ύπατον αξίωμα τοΰ Μεγάλου Δουκός τής Φλω-

ρεντιακής πολιτείας, τό όποιον διετήρησαν διαδοχικώς καί άνευ διακο

πής έπί τρείς περίπου αίώνας μέχρι τοϋ 1737 έτους, παράσχοντες και 

τρείς ποντίφηκας (Πάπας), τόν Αέοντα ΙΟον 1513—•1521, τόν 

Κλήμεντα 7ον καί τόν Αέοντα Ιΐον, δύο δέ βασίλισσας: είς τήν Γαλ

λίαν, τήν περιλάλητον σύζυγον Ερρίκου τοΰ Β'. Αίκατερίνην τών Με· 

δίκων, τήν πρωτεργάτιδα τών σφαγών τής νυκτός τοΰ 'Αγίου Βαρ

θολομαίου (1519—1589), καί τήν σύζυγον τοΰ Ερρίκου 4ου Μαρίαν 

(1573—1642). 

Κατά τά τέλη δέ τοΰ 14ου αίώνος ό Ιωάννης Μέδικος ΟΙΟΥΑΝ-

Ν1 ΟΙ ΜΕΟΙ0Ι8 1360-1429 ύπήρξεν ό πρώτος θεμελιωτής τοΰ πλού

του διά τής περί τάς χρηματιστικάς εργασίας καί τό έμπόρίον ιδιοφυΐ

ας του. Τούτου δέ ό εγγονός Ααυρέντιος ό μεγαλοπρεπής άνήλθεν εί-ς 

τήν άνωτάτην αρχήν τοΰ Μεγάλου Δουκός. 

Κλάδος δέ τις τής οίκογενείας ταύτης μετοικήσας είς Αθήνας 

ήδη έπί τών Καταλωνίων μετέβαλε τό έπώνυμον είτε έπί καυχήσει 

είτε έπί άλλη ώφελείςι, έξελληνίσας αυτό είς τό Ιατρός. Πρώτος δέ 

τοΰ ο'ικου τούτου παρουσιάζεται ό ρηθείς Αθηναίος λεγόμενος Πέτρος 

Μέδικος (ΡΙΕΚΟ ϋΕ ΜΕΒΙΟΙ), ό'στις τφ 1357 είχε χρηματίσει 

κατά παράδοξον σύμπτωσιν βαΐλος καί γενικός καπετάνος τοΰ Βαλθή-

οου Βριωνίου έν "Αργεί καί Ναυπλίφ..Φαίνεται δέ πιθανόν δτι ό Πέ

τρος Μέδικος είχε νυμφευθή έν Αθήναις καί είχε τόν υίόν Νικόλαον 

νυμφεύσει μετά Έλληνίδος κόρης τής θυγατρός τοΰ εύπατρίδου Α

θηναίου Δαμιανού Φιομάχου συνδεθείς ούτω και δι' έπιγαμιών προς τήν 

νέαν πατρίδα του. Ό Νικόλαος δέ, «στις έ'φερε καί τό οίκογενειακόν 

ό'νομα Ιατρός, ό'περ είχε προσλάβει και ό πατήρ του, εύρίσκετο τω 

1387 έν 'Αθήναις. Διετηρήθη δέ ό οίκος τών Μεδίκων τών 'Αθηνών 
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έν αυτή έπί μακρόν χρόνον. Διότι έν ένετικοίς έγγράφοις αναφέρεται 

έτι τ φ Ί 5 4 2 έν 'Αθήναις άνήρ καλούμενος (ΡΟΙ^Ο ϋ Ε Μ Ε Π Ι Ο Ι ) . 

Βραδύτερον όμως κατά τό 1440 βλέπομεν επισήμως δ'τι έγκτεστάθη 

ό υίός τοΰ Νικολάου Πέτρος Μέδικος, Ιατρός, έν Ναυπλίφ, ύπό τήν 

προσηγορίαν Πέτρον ντέ 'Ατέναις, βεβαιούσαν τήν έξ 'Αθηνών προέ

λευσίν τής οίκογενείας αύτοϋ. "Εκτοτε δέ τά μέλη τοΰ κλάδου τούτου 

τών Μεδίκων έξ ύπαμοιβής φέρουσι τά επώνυμα ντί Μέντιτζις, ντί 'Α-

τέναις καί τό έξελληνισθέν Ιατρός. "Οτε δμως περί τά τέλη τοΰ 1540 

μετά μακράν καί πεισματώδη πολιορκίαν τό Ναύπλιον περιήλθε διά 

συνθήκης είς τούς Τούρκους πλείστα μέλη τής οίκογενείας ταύτης 

έξεπατρίσθησαν μετοικήσαντα άλλαχοΰ. "Ετερα δέ μέλη παραμείναν-

τα έπί μακρόν έν Ναυπλίφ προς τακτοποίησιν τών υποθέσεων των δι-

εξεπεραιώθησαν κατόπιν καί μετ' άλλων επισήμων ναυπλιακών οικο

γενειών είς τό έναντι τής παραλίας Ναυπλίου Πραστόν τής Κυνου

ρίας καί εκείθεν κατέφυγον είς Οίτυλον καί άλλα απρόσιτα χωρία 

τής ανυπότακτου Μάνης, έ'νθα συναντώμεν αυτούς βραδύτερον μετα

ξύ τών πρωτευοσών οικογενειών τοΰ τόσον ύπό τό ό'νομα ντί Μέντιτζι 

καί δέ-'Ιατροΰ, ή απλώς ώς Ίατροΰ άπ' αύτοΰ τοϋ 16ου αιώνος. Τεσ

σαράκοντα Βέ περίπου έ'τη άπό τής καταλήψεως τοΰ Ναυπλίου ύπό 

τών Τούρκων έν τινι επιστολή ύπό χρονολογίαν 3 Αυγούστου 1582, 

τήν όποίαν οί πρόκριτοι τών Μανιατών απηύθυναν προς τόν Πάπαν 

Ρώμης Γρηγόριον 13ον, αιτούμενοι τήν προστασίαν αύτοΰ κατά τών 

Τούρκων δυναστών φέρεται προσυπογεγραμμένος καί τις νικολάς δια-

τρός (Νικόλαος δε-Ίατρός) προφανώς έκ τών Μάνη μετοικησάν-

των Ιατρών, τών Μεδίκων τοΰ Ναυπλίου, κάμνοντος χρήσιν τοΰ έξελ-

ληνισθέντος επωνύμου τής οικογένειας Ίατροΰ, σύν τή προσθήκη τοΰ 

τίτλου τής οίκογενείας δέ, τό οποίον εφερον οί Μέδικοι. Ή επιστολή 

δέ αυτή έ'χει αύτολεξεί καί έπι γράμμασιν ώς εξής: 

«άφπβ ουγουστου 5.» 

«τιμιοταον και αξηοτατον κ' κον παπαν της Ρομάς· άρχηερεο τον χηστιονο· πολά σε 

προσκυνούμε τώ έλαμπροτάτο σου κορμί εμείς η μανιάτες ολη μικρή μεγάλη ιερείς και 

γέροντες πολα προσκυνουιμε τήν βασίλεια σοϋ πεθημοτος και ζητοτας τήν βασίλεια σου 

εσιμαζοκτηκον δλος ο λαός- και γραφομε της βοσιλεηος σοΰ και στέλνομε τα νηκωλα 

τοΰ πρωτόπαπα τοϋ μουρήοκουτόν ηόν δπβυ είναι ό πατέρος του κουβερναδοϋρος ησε ολη 

τη ιιανη· η σε τριακόσια χωρία και ησεξητα χωράς· δια να σού ηπι πράματα δούλεψη 

του θεού και όλης της χριστιονοσυνης· καί παροΕκολουμε την βασίλεια σου να γροι|)ης 

του ρηγος· δοτι τορα ημπορούμε να επαρομε τόν μωρέα· να καταδικασομε τον μεγάλο 

ογαρηνο. νά ηξευρε η βασίλειο σου πος ηβρησκοντε εξη χιλιάδες ποληκαρια οπού ηνε 

λοΰλευταδς της βασίλεια σου. εξ ου απο τον απΰδαληπόν τοϋ μωρέας· οπού πανταχού βοή

θεια απο την «οσιλεία σου· και απο εμάς τους μανιάτες». «Εγό κολοπαθος φουκος στεργδ 

το άνωθι γεγραμενο». 
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νηκολας ιδιατρός στέργομε το ονοθι γεγραμενο». «Εγο παπάς χρησοσπάθης μαρτυρο 

το ανοθι γεγραμενο». 

«Εγο κοστοτης ο νη κλο στελγω το ονοθε γεγραμενο». 

Εγο μιχολης ο ρηφικος στε/̂ γο το ανοθι γεγραμενο». 

«Εγο τζιληδηνης αμπελουργός τεργομε το ανοθι γεγραμενο». 

«Εγό Θοδορησ κοτοσταβλος στέργω μέ τό ανοθι γεγρομέΛΌ». 

«Εγο προτοπαπας μουρησκος μανής φερμαρο με το ηδιο μου χέρη»" 

Κοί οΐ μέν ύπογροφαΐ εισιν {ιδιόγραφοι- έξωθι βέ τής έπιτσολής φέρεται ή επομένη 

επιγραφή: 

«τκμιοτατον κ' κόν παπα της Ρδμάς καθοληκο 'βασιλη και ιδεσπωτι του χριστιανός». 

«δοθΐ τήν Ρομα». 

Καί άδηλον μέν αποβαίνει όποίαν παρά τφ Πάπα Ρώμης Γρηγο-

ρίφ τφ 13φ ευρεν ύποΒοχτιν ή διά τοΰ υίοΰ τοΰ Μουρρήσκου, τοΰ άρχον

τος τούτου (Κουβερναδούρου) τριακοσίων χωρίων καί έξήκοντα χω

ρών τής δλης Μάνης, ώς αύτοτιτλοφορείται, πλην έκ τής αιτήσεως 

ταύτης προκύπτει ή παρουσία έκεΐ τών Μεδίκων. Βραδύτερον δέ.κατά 

τάς άποπείρας τοϋ Καρόλου Δουκός τοΰ Νεβέρ (1604-1624) είς τάς 

προς αυτόν έπιστολάς τών Μανιατών, τάς οποίας κατεχωρίσαμεν είς 

άλλας σελίδας, μεταξύ τών προεστώτων τής Μάνης καταλέγονται 

καί οί Πιέρος, Αουκάς καί Αουής ντέ Μέντιτζη. 

"Εκτοτε δέ ή έξελληνισθείσα οικογένεια τών Μεδίκων ή Ίατρώ·* 

έξηκολούθησε διακρινόμενη έν Οίτύλφ αντίπαλος τής επίσης μέν αρ

χαίας, άλλα μεγάλης Βυζαντιακής οίκογενείας τών Στεφανοπούλων^ 

ήτις άνήγε τήν καταγωγήν είς τόν αυτοκράτορα τής Τραπεζοϋντος 

Δαβίδ Κομνηνόν έκ τοΰ γενάρχου αυτής Στεφάνου Κομνηνοΰ, έξ ου καί 

Στεφανόπουλοι εκλήθησαν, ώς ανωτέρω έρρήθη. 

Επειδή δέ οί Μανιάται έβοήθησαν τούς Ενετούς κατά τόν άρξά-

μενον αγώνα έν Κρήτη μεταξύ αυτών καί τών Τούρκων τω 1645 άπο-

βά/̂ τα ύπερ τών Τούρκων καί επειδή ή κατά τοΰ φρουρίου τής Καλα

μάτας έπίθεσις ύπό Ενετών καί Μανιατών απέτυχε, πολλοί τών Μα

νιατών καί κυρίως οί μάλλον ενεχόμενοι απεφάσισαν έν έ'τει 1663 νά 

μεταναστεύσωσιν είς Τοσκάνην τής Ιταλίας, Οπου ηρχεν ό Μέγας 

Δούξ Φερδινάνδος Β' ό τών Μεδίκων, δπως άποφύγωσι τάς αντεκδι

κήσεις τών Τούρκων. 

Τριμελής λοιπόν επιτροπεία έκ τών Μανιατών προκρίτων Δημ. 

Μέντιτζη, Νικολάου Μέντιτζη καί τοΰ έκ Χανίων τής Κρήτης Ένε

τοΰ τοΰ Ιωάννου 0ΚΕ(ϊΙ8 μετέβη είς Φλωρεντίαν καί υπέβαλε τήν 

6ην Όκτωβρίου 1663 α'ιτησιν Ίταλιστί προς τόν Μέγαν Δοΰκα έν 

τή οποίοι, διετυποΰντο είς ένδεκα άρθρα οί δροι τής έκ Μάνης είς Το

σκάνην μετοικεσίας τριακοσίων οικογενειών, άποτελουσών χιλίας πεν-
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τακοσίας περίπου ψυχάς. Τής αιτήσεως δέ ταύτης εγένοντο δύο δ'μοια 

πρωτότυπα, σωζόμενα έν τφ δημοσίφ άρχείφ τής Φλωρεντίας, ων το 

έτερον σεσημασμένον διά τής σφραγίδος τοΰ Μ. Δουκός φέρει παρά πό

δας ελληνιστί τάς έπομένας ύπογραφάς: 

«δίπμιτρακις μεττιτζις στέργομε κοί αμπιγαρομε το ανοθε καπιτολα και απόγραφο μβ 

το ηδιο μου χερη». 

«Ιο ΖυΑΝΝΕ 0ΚΕ0Ι8 ΑΡΡΙΟ ΕΤ ΜΕ ΟΒΙ^ΐαΟ αΐΙΑΝΤΟ ΟΙ 80ΡΚΑ». 

πιερος γιανέστις στέργομε και οπλιγόρομε τα ανωθε καπετολα και απόγραφο με το 

ηδιο μου χέρι. 

νικολας μετήκης στίργομε κλπ. 

αγηαναοκης μετιτζη Ιέπίσης. 

Π ουλής στεφονόπουλος 

γηανε στεφανοπουλος 

και γο παπατε μετητζας.» 

και γο βασιλης τε μετητζας» 

και εγο ιδιμητρακι τε μέτζη» 

καί γώ Θόδωρος παποδάκης μέττζης». 

και εγο γαανης στεφανοπουλος επίσης» 

και γο ιδημηΓτρης στεφονοπουλος » 

ληος και γρηγορακης αλεβρας και νηκολε βηντσιος στεργουμαστε το ανοθε καπε-

τουλα 

και εγω στέφανος στεφανσπουλος στέργομε το ανοθε κοπετουλο και απογρΟφΟ με 

τό υδηο μου χερη.». 

Αιά τής αιτήσεως ταύτης οί Μανιάται βεβαιοΰντες ό'τι άπολαμ

βάνουσι πληρέστατης ελευθερίας είς μόνον τόν Θεόν υποκείμενοι αί-

τοΰνται τήν προστασίαν τοΰ Μεγάλου Δουκός Φερδινάνδου μή παρα-

λείποντες δέ νά άναφέρωσι καί προγενεστέραν άπόπειραν μεταναστεύ

σεως Μανιατών είς Ίταλίαν, δηλοΰσιν δτι προς αποφυγήν τής άγρι-

ότητος τών Τούρκων έ'λαβον τήν τοιαύτην άπόφασιν τής μεταναστεύ

σεως, τήν όποίαν έξαρτώσιν έκ τής άποΒοχτις τών ένδεκα δρων ύπό 

τούτου, μεταξύ τών οποίων πρώτος δ'ρος είναι ό σεβασμός τών δογμά

των τής Όρθοδόξου ανατολικής Εκκλησίας. Τούς δρους δέ τούτους 

αυθημερόν απεδέχθη ό Μέγας Δούξ διά τής έπί τοϋ ετέρου τών πρωτο

τύπων τής αναφοράς επιθέσεως τής επισήμου σφραγίδός του καί άρ-

χιγραμματέως του Ιωάννου Βαπτιστοϋ. Συγχρόνως δέ έξέδωκε καί 

τό διάταγμα προς έκτέλεσιν τών δ'ρων τής μετοικεσίας. 

Κάί άμφίβολον μέν αποβαίνει άν ή άνω σύμβασις έξετελέσθη έν 

δλφ ή έν μέρει ή άν έφηρμόσθη τελείως ένεκεν μεταμέλειας τών Μα

νιατών ή ένεκεν παρεμβληθεισών δυσκολιών ύπό τών Ενετών αρχόν

των τών γειτόνων Ιονίων νήσων. "Οπως δήποτε δμως καί εντός ολί

γου χρόνου και δευτέρα απόπειρα έγένετο τφ 1670 ευθύς μετά τήν 
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πτώσιν τοΰ Ηρακλείου τής Κρήτης προς τόν διάδοχον τοΰ Φερδινάν

δου Μέγαν Δούκα τής Τοσκάνης Κοσμάν Γον, τόν Μέδικον. Ή νέα 

δέ αύτη αίτησις τών Μανιατών έφερε μόνον τάς ύπογραφάς πέντε 

Μεδίκων Δημητράκη Μέττιτζι, Στεφάνου Μέττιτζι, Κωνσταντίνου 

Μέττιτζι και 'Αθανάση Μέττιτζι- παρά πόδας δέ ταύτης φέρεται ίτα

λιστί σημείωσις τοϋ Μεγάλου Δουκός Κοσμά Γου, έξ ής εμφαίνεται 

δτι έγένετο δεκτή ή αίτησις καί δ'τι έξετελέσθη άποικησάντων εύαρίθ

μων Μανιατών, προφανώς έκ τών μάλλον άναμειχθέντων είς τόν τελευ

ταίον Κρητικόν πόλεμον καί περί τής τύχης τών οποίων ουδεμία διε

σώθη πληροφορία, καί δτι ή οικογένεια τών Μεδίκων έπρωτοστάτησεν 

είς τήν άποίκησιν ταύτην. 

Πέντε δέ έ'τη βραδύτερον ώς είς άλλην σελίδα ίστορήσαμεν έκ 

τών διωγμών τοϋ τότε διορισθέντος κατά πρώτον Μπέη τής Μάνης 

Αυμπερίου Γερακάρη, έχθροΰ τής οίκογενείας Στεφανοπούλων, ήναγ

κάσθησαν πλείστα μέλη αυτής νά έκπατρισθώσιν είς Παομιαν καί εί

τα εις Κεργήσιον τής Κορσικής, δπου καί μονίμως εγκατέστησαν. 

Ό ς βλέπομεν έκ τών ανωτέρω οχι μόνον ή άπό μέρους τών Τούρ

κων στενοχώρια, άλλα καί αί εμφύλιοι έριδες μεταξύ τών Μέδιτζη καί 

τών Στεφανοπούλων έπήγαγον τήν ύπ' αμφοτέρων τών οικογενειών 

τούτων έγκατάλειψιν τοΰ πατρίου εδάφους. Καί απηλλάγη μέν ή Μά

νη ούτως μεγάλου μέρους τής εμφυλίου διαμάχης, άλλα καί έξέρρευ-

σε διά τών δύο εκείνων έξοικισμών έκ τών σπλάγχνων αυτής άριστον 

αίμα προς μεγάλην ζημίαν τής ηρωικής εκείνης χώρας. Καί ποίαι 

μέν ύπτιρξαν οί τύχαι τών αποικιών εκείνων είναι άγνωστόν. 'Αλλά 

μάτην ήθελε τις αναζητήσει σήμερον έν Τυρρηνίίΐι τούς απογόνους τοϋ 

Μεδίτζη, δπως ευρίσκονται έν Παομίίΐι τής Κύρνου οί απόγονοι τών 

Στεφανοπούλων. Ου μόνον δέ έξελατινίσθησαν έπί τοΰ Τυρρηνικοΰ εδά

φους οί άποικήσαντες Μανιάται, άλλ' 'ίσως εφθάρησαν τελείως εντός* 

ολίγων ετών μή δυνηθέντες νά άνθέξωσιν είς τά μιάσματα τών τελμά

των, έν μέσφ τών οποίων έγκατεστάθησαν εκείνοι, τούς όποιους πρό 

ολίγων ετών έρρίπιζεν ή ορεινή αύρα τοϋ Ταϋγέτου. Τοιαύτην δέ γνώ

μην έξέφερεν ό Ιούλιος Τυπάλδος προς τόν Σπυρ. Αάμπρον, στηριζο

μένην έπί ειδήσεων σφζομένων έν τοίς άρχείοις τής Σιένης. 

Κατά Αηκίον δέ (Μωρέας 1,314) μεταξύ τών οικογενειών, αϊτι-

νες μετώκησαν είς Κύρνον τής Μάνης υπήρχε καί οικογένεια τών Κα-

λομέρων, ήτοι Καλομοιρών, Μποναπαρτών, έξ ων ή φημιζομένη κατα

γωγή τοϋ μεγάλου Ναπολέοντος. 

Κατά δέ τήν έπακολουθήσασαν περί τά τέλη τοϋ 17ου αίώνος έκ-
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στρατείαν τοΰ Φραγκίσκου Μοροζίνη προς άνάκτησιν τής Πελοποννή

σου, ποΧΚοι Μανιάται έπί κεφαλής έχοντες τόν Πέτρον 'Ιατράκον 

μεγάλας παρέσχον εις αυτόν υπηρεσίας είς τήν έκπόρθησιν τών λακω

νικών φρουρίων Κεφάλα, Πασαβά καί Ζαρνάτας, μεσοΰντος τοΰ Σεπ

τεμβρίου τοΰ 1685 καί εις τήν έπακολουθήσασαν πολιορκίαν καί άλω-

σιν τών Μεσσηνιακών φρουρίων Κορώνης, Μεθώνης καί Ναυαρίνου 

παρά τάς υπέρ τών Τούρκων ενεργείας τοΰ Μπέη αυτών Αυμπεράκη 

Γερακάρη. Κατά δέ τόν Γάλλον ιστορικόν Β Ε Ε/ϋΙιΙΕΙΙΕ καί αύτοι 

οΐ κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 'Ορλώφ κατά πρώτον αναφαινόμενοι αρ

χηγοί τών Μανιατών δύο αδελφοί Μαυρομιχάλαι Στέφανος καί Ιω

άννης, δ καί Σκυλλογιάννης λεγόμενος, ανήκον καί ούτοι είς τήν οί-

κογένειαν τών Μεδίκων τής Μάνης καί εΚε^ογτο Ιατροί, μετωνομά-

σθησαν δέ Μαυρομιχάλαι έ'κ τίνος περιπέτειας προγόνου τινός αυτών, 

δ'στις ώνομάζετο Μιχάλης. (1) 

Μετά δέ τήν κατατρόπωσιν τών Αλβανών καί τών άρματωλών 

Κολοκοτρωναίων καί τοΰ Παναγιωτάρου, τόν άνασκολοπισμόν τοΰ 

έξάρχου Γρηγοράκη, ώς εϊπομεν, καί τής παραδόσεως ύπό τών Μεδί

κων καί Στεφανοπούλων τών τέκνων των ώς ομήρων καί τάς άλλας 

δοκιμασίας, πλείστα καί αύθις μέλη τής μεγάλης οικογενείας τών 

Στεφανοπούλων άπεδήμησαν είς Κορσικήν, ό'που πρό εκατονταετίας 

περίπου ειχον καταφύγει μετ' άλλων Μανιατών καί έτερα μέλη τής 

οικογενείας αυτών, οί δέ Μέδικοι διεσπάρησαν άλλοι μεν είς διάφορα 

χωρία τής Λακεδαίμονος, άλλοι δέ είς τά ένετοκρατούμενα Κύθηρα, 

άποβαλόντες έ'κτοτε προς αποφυγήν τών καταδιώξεων τό έπώνυμον 

τών Μεδίκων, περιωρισθέντες μόνον είς τό έξελληνισθέν Ιατρών, 'Ια-

τροπούλων, 'Ιατριδών, 'Ιατράκων ύπό τά οποία φέρονται εφεξής. 

Κλάδος δέ τής οικογενείας ταύτης άπεδήμησεν έκ Κυθήρων είς 

Αογγανίκον τής Λακεδαίμονος. Σώζεται δέ επιγραφή έπί τίνος ερει

πίου ναοΰ 'Αγίου Ιωάννου τοΰ Προδρόμου έ'χουσα οΰτως,: «Ιωάννης 

ντι Μέντιτζη ιατρός». Καί έ τίτλος αύτοΰ «Τενέντες Καβαλλιέρος», 

δέν φαίνεται δμως έν αύτφ χρονολογία. Άλλ' ό Κος Π . Τζωρτζάκης, 

ό φιλομαθής καί εύπαίδευτος ιατρός έκ Καστορείου, (2),μοί παρέ-

δωκε χειρόγραφον τοΰ έ'τους 1789 διά τοΰ οποίου οι προεστώτες τών 

(1) "Ορο 'ϋστ. Ά*. Γρηγορ. 7ος τ. σ. 2'32, 2ά*α Τουρκ. Ελλάς ΛαμΛρινίδου Α 

θήναι 1911 πεοι Μεδίκων και Λήιυτρν Νέος "Ελλτινομνή',μων 1905 σ. 489. 

(2) Οίτος δέ καΐ αλλοκ διά ττίς πλούσιας 6ι6λιο·&ήν.ης του μέ συνέδραμε «ρδς είίρε-

σιν Ιοτορικών πηγών, δι' ο καΐ εκφράζω τάς ευχαριστίας μου. 
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χωρίων «τής Ρίζας», δηλ. Τρύπης, Βορδονίας, Εαστρίου, Καστανι

άς, Περιβολίων, Γεωργιτσείου, Κοτίτσας, Αογκανίκου, διώριζον με

τά τών άλλων βεκύληδων καί τόν Χουσεΐνην Έφέντην καί ώριζον τήν 

άμοιβην τών υπηρεσιών του, τάς οποίας έμελλε νά προσφέρη είς τήν 

κοινότητα των συντρέχων έν Κωνσταντινουπόλει τους βεκύληδάς 

των. Το χειρόγραφον δέ τοϋτο χάριν τών πρωτευουσών τότε οίκογεενι-

ών μέλη τών οποίων υπογράφονται έν αύτφ ώς προεστώτες εκάστης 

κοινότητος καταχωρίζομεν έν φωτοτυπία. 

Έν αύτφ δέ ώς προεστώτες Αογγανίκου υπογράφονται αύτολεξεί: 

Άναστάις (}ατρός, δημήτριος μελεγος, Νεροΰτζος ηατρός. Τής δέ Κο

τίτσας καί γιανακις κομινος καί σπιλιώτις χοτΧ,ονόπου'λος. Κοτίτσα 

δμως σήμερον δέν υπάρχει, ή δέ οικογένεια Κοτζονοπούλου έγκατεστά-

θη είς Ναύπλιον. Καί οί Ιατροί δέ δύο αδελφοί έκ Ααγγανίκου τφ 

1910 έξέθηκαν είς δημοπρασίαν τά έν Αογγανίκφ πατρικά αυτών 

κτήματα αντί 30 χιλ. δραχμών. 

ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΙΔ'-

'Άλλοι κλέφται καΙ άρματωλοί Λ.ακε8α6μόνιοι καΙ οίλλοθεν 

Ό Αμβρόσιος Φραντζής ό ιστοριογράφος, είναι σχεδόν σύγχρονος τοΰ 

Ζαχοφιά καί Θεοδώρου Κολοκοτρώνη και τών συγχρόνων αυτών κλε

φτών. Επομένως είναι ό πιστότερος μάρτυς περί τής δράσεως αύτώ^ 

καί έ'νεκα τούτου τά κατωτέρω παραλαμβάνομεν έξ αύτοΰ. 

Άπό τοΰ 1787 καί έντεΰθεν πλην τοϋ Ζαχαρία άνεφάνησαν καί 

ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καί οί αδελφοί του μέ ίδίαν σημαίαν, συγ

χρόνως δέ καί άλλοι λ. χ. ό Γιαννιάς έκ Πατρών, Οστις έφαρμακώδη 

έν Πάτραις παρά τίνος διωρισμ-ένου έπί τούτφ, ό Αθανάσιος καί οί 

αδελφοί του Κωνσταντίνος καί Ιωάννης Πετμεζαίοι έκ Καλαβρύ

των, Γεώργιος Σταματέλος έξ Αρκαδίας. Ούτοι δέ έ'φερον ύπό τήν 

όδηγίαν των άπό 50-80 επίλεκτα παλληκάρια "Ελληνας μέ συμμορίας 

κλεφτών, οϊτινες κατετρόμαζον καί κατηφάνιζον τους Τούρκους, ενί

οτε δέ έβλαπτον καί "Ελληνας ύποστηρικτάς τών Τούρκων καί είς τό 

πείσμα αυτών. 

Σύν τούτοις άνεφαί̂ οντο βαθμηδόν καί οί επόμενοι έκ Λακεδαίμονος, 

Κουλοσπύρος, Γεώργιος Γιατράκος, ό Κουλομετσίνιος καί ό Δημήτρι

ος καί Ηλίας Κολιτζαίοι, έκ δέ Καρυταίνης δ Γαίτάνης, Κολιόπου-

•λος καί Θανασάς, έκ δέ Καλαβρύτων δ Κοντογεωργάκης καί Μακρο-

βασίλης, έκ Βοστίτσης ό Γιαννάκης, έκ δέ Παλαιών Πατρών δ Κό-
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τζης, Κουμπανιώτης και Ραδόπουλος. έκ δέ Αεωνταρείου ό Αναγνω

σταράς, ό Νικηταράς, ό Παναγιώτης Κεφάλας, ό Ηλίας Μαργελι-

ώτης καί Ραμογιάννης, έξ Αρκαδίας δέ ό Γιαννάκης Μέλιος, ό Θα

νάσης Ριπεσιώτης, ό Θεόδ. Γαϊδουροπλεύρης, ό Παναγιωτάκης, ό 

Μήτρος Ντόγκας καί ό Ιωάννης Καλαμπόκης. Ούτοι δέ ήσαν δευτέ

ρας τάξεως Κλέφται, υπακούοντες είς τάς διαταγάς τοϋ Ζαχαρία 

καί τοϋ Θεοδ, Κολοκοτρώνη, ενίοτε δέ καί τοϋ 'Αθαν. Πετμεζά, τόν 

οποίον έφόνευσαν διά νεφερεμίου (στρατολογίας) γενικής 'Οθωμανών 

καί Ελλήνων τω 1803 είς τά Σουδενά τών Καλαβρύτων, ασθενή ό'ν

τα εντός τοΰ Πύργου του, δστις δέν θά έφονεύετο άν έπρόφθαναν οί 

δύο ώρας μετά τόν φόνον φθάσαντες Θεόδ. Κολοκοτρώνης, Κωνστ. καί 

Αναγνώστης Πετμεζαίοι καί οί υιοί τοΰ ίδίου 'Αθαν. Πετμεζά. 

Πάντας δέ τούς κλέφτας τούτους άπό τοΰ 1785-1787 πάντοτε 

κατεδίωκεν ή εξουσία τών Τούρκων μέ διαφόρους στρατολογίας, άλλ' 

ολίγους έξ ούτών συνελάμβανε, τούς όποιους καί ευθύς έσφαζεν. Ενί

οτε δέ εγίνοντο καί άπάται έκ μέρους τινών προεστώτων προς δολο

φονίαν, πρό πάντων δέ δ'ταν διώριζον έκ τών Κλεφτών Κάπους καί 

καπομπασήδες (φύλακας) διά τούς ζωοκλέπτας, δ'πως διά τών με

γάλων πασσάλων τούς μικρούς έκκρούωσι καί διά κάθε είδος αρπα

γής καί καταπιέσεως τών μικρότερων κλεφτών. Οί κλέφται δμως έχον

τες διαφόρους φίλους καί μυστικούς πλησίον τών αγάδων καί μπέηδων 

τής εξουσίας έμάνθανον τούς σκοπούς των, έλάμβανον μέτρα υπέρ τής 

ασφαλείας των καί προελάμβανον τάς τοιούτου είδους άπατος, πάντες 

μέν οί κλέφται, έξαι̂ -έτως δέ ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δστις ήτο 

υπέρ τό δέον προσεκτικός. 

Άλλ' δμως, επειδή ό παρά τών κλεφτών γινόμενος συνεχής αφα

νισμός τών 'Οθωμανών, έξ άλλου δέ καί οί δυσβάστακτοι ένεκα τών 

ρηθέντων καπιλικίων επιβληθέντες φόροι προς πληρωμήν τών κάπων, 

οϊτινες ήσαν τόσον υπέρογκοι, ώστε έ'φθασεν εκάστη οικογένεια κατά 

κτηματικήν έκτίμησιν νά πληρώνη φόρον άπό 200-500 ετησίως γρό

σια καί τοΰτο μέχρι τοΰ 1805, έντεΰθεν δέ μέχρι τοΰ 1821 υπερέβη

σαν πολύ τά άνω ποσά οί φόροι. Έ κ τρίτου δέ επειδή πάς μή δυνάμε

νος νά πλήρωση τούς φόρους καί καταδιωκόμενος ή πάς φονεύσας ή 

παρανομήσας κατέφευγεν είς τούς κλέφτας καί συνηνοΰτο μετ' αυ

τών. Τέλος δέ καί κατ' εξοχήν επειδή ό φθόνος καί ή απεριόριστος κα

κία τών 'Οθωμανών εναντίον τής ισχύος και δυνάμεως τών κλεφτών 

έκορυφώθη» διά ταΰτα πάντα ό κατά τήν έποχήν έκείνην πασάς τής 

Πελοποννήσου (1805) άνέφερεν είς τόν Σουλτάνον δτι οί κλέφται 
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πληθύνονται έπιφόβως καί αγνοείται ποΰ θά καταντήση τό αποτέλε

σμα τοΰ πληθυσμοΰ των καί έδιδεν οδηγίας περί τοΰ άφανισμοΰ αυτών. 

Ό δέ Σουλτάνος έγκρίνας τήν γνωμοδότησιν τοΰ Πασά διέταξε τόν 

Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως μέ αύστηράν περί εχεμύθειας προσ

ταγήν δπως έκδοθή συνοδικόν άφοριστικόν είς τούς Πελοποννησίους 

αρχιερείς καί ραγιάδες δλους διά νά εύρεθώσιν άπαντες οί Πελοπον

νήσιοι έτοιμοι είς δσας διαταγάς ήθελεν εκδώσει ό Βαλής ούτος. Πα

σάς τής Πελοποννήσου εναντίον τών κλεφτών, τούς οποίους έάν τις 

ήθελεν αποκρύψει ή δέν ήθελε καταδώσει, νά είναι άφωρισμένος. 

Τό συνοδικόν δέ τοΰτο, τό οποίον, χατά τήν κοινήν παροιμίαν έρρά-

ϊζε τάς πέτρας και τό οποίον ή Εκκλησία ύπείκουσα είς τήν ανάγκην 

έξέδωκε προς καταστροφήν τών κλεφτών, συνοδευόμενον καί μέ συνο-

δικήν έπιστολήν προς τούς επισκόπους τής Πελοποννήσου, εστάλη 

είς χείρας τοϋ Όσμάν πασά καί περί τά τέλη Νοεμβρίου τοΰ 1804 ό 

Βαλής προσκαλέσας είς Τρίπολιν τούς Αρχιερείς καί τούς προεστώ

τας άνεκοίνωσεν είς αυτούς τόν σκοπόν καί τήν άπόφασιν τοϋ Σουλ

τάνου καί πρώτον μέν άνεγνώσθη τό φερμάνι, έπειτα ή συνοδική επι

στολή καί τό συνοδικόν άφοριστικόν, μετά τήν άνάγνωσιν τών όποιων 

έκαμεν ό Βαλής ενώπιον πάντων τάς εξής τρομεράς ορκωμοσίας: 

«νά μή τολμήση τις νά κοινοποίηση τόν σκοπόν καί τήν σουλτανικήν 

άπόφασιν (τό οποίον άν γείνη είναι αδύνατον νά μή τό μάθω) διότι, 

δστις ήθελε φανή προδότης τοϋ μυστικοΰ τούτου, Βαλαχά Μπίλλα χά 

(μά τόν Θεόν, μά τόν Θεόν) μά τό κεφάλι τοϋ Βασιλέως, νά είμαι 

έξαρνος τοϋ Μωαμέτη θέλω τόν κάμνει κομμάτια καί θέλω τόν ρίψει νά 

τόν φάγουν οί σκύλλοι». 

Καί ποίος πλέον τβύνοτο νά φανή παραβάτης είς τό παραμικρόν 

τόσον διά τόν τρομερόν φόβον τής εξουσίας. Οσον καί διά τάς κατάρας 

τοϋ συνοδικοϋ αφοριστικού; 

Μετά ταϋτα δέ άπήλθον έκαστοι είς τά ί'δια καί οί μέν Αρχιερείς 

φθάσαντες είς τάς έπισκοπάς των διεκοίνωσαν είς πάντας τούς ύπό 

τήν έπισκοπήν των τό πνεΰμα τοϋ συνοδικού διά νά μή τυχόν τολμήση 

τις νά κρύψη τινά τών κλεφτών, άλλα ακόμη καί νά άναγγείλϋ^σιν 

έ'καστος τήν διαμονήν των καί πόθεν έπρομηθεύοντο τροφάς καί τά 

τοιαύτα. Ό δέ πασάς απέστειλε τόν Κεχαγιάμπεην, τρόπον τινά άν

τιπρόσωπον του, έπίτροπον του, μετά παντός τοΰ στρατοΰ χατα τών 

κλεφτών φέροντα μεθ' έαυτοΰ καί κρεμάθρας καί παλούκια χρωματι

σμένα. Φθάσας δέ είς Σινάνον, Μεγαλόπολιν, έξέδωκε διαταγάς είς 

δλους τούς κατοίκους τών επαρχιών Πελοποννήσου, "Ελληνας καί 
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Τούρκους, είς τούς προεστώτας, αρχιερείς καί άπαν τό πλήθος έκα

στης τάξεως καί βαθμοΰ. Ώ ς δέ έφθασαν αί διαταγαί είς τάς πόλεις 

καί τά χωρία τών Επαρχιών, έξήρχοντο άπαντες άνευ τής παραμι-

κ,ράς αναβολής Τοΰρκοι καί "Ελληνες κατά τών κλεφτών καί ού μό

νον έ'τρεχον είς τάς πόλεις καί τά χωρία, άλλα καί είς τά όρη καί δά

ση καί σπήλαια καί, δσους μέν τών κλεφτών συνελάμβανον ζώντας, 

τούς εστελλον είς τόν Κεχαγιάμπεην, έχοντα τό στρατηγείον του 

είς Μεγαλόπολιν καί είς τήν σκάλαν τής Μεσσηνίας. Ούτος δέ τούς 

μέν έκ τών συλλαμβανομένων άπηγχόνιζε, τούς δέ έ'ψηνεν είς τήν 

σοΰβλαν, άλλους δέ έτεμάχιζεν είς τέσσαρα κομμάτια καί έκρέμα είς 

τάς δημοσίας οδούς. "Οσους δέ πάλιν έφόνευεν ό περιφερόμενος στρα

τός, τούτων τάς κεφάλας διηύθυνον είς τόν Κεχαγιάμπεην. Ούτω δέ 

ήφανίσθησαν τότε πλέον τών 600 κλεφτών. Έ κ δέ τών αρχηγών μό

νον ό Κολοκοτρώνης μετά τεσσάρων άλλων ύστερον άπό ποΧλούς κιν

δύνους καί φόβους διεσώθη άποδράς είς τήν Μάνην καί εκείθεν είς 

Ζάκυνθον μέ τούς Όλ!ιγους συνδιασωθέντας. Εκεί δέ ευρεν τούς συν-

αγωνιστάς του 'Αναγνωσταράν, τόν Νικήταν, τούς Πετμεζαίους καί 

άλλους ύπό μισθόν άγγλικόν όντας καί ύπό τήν ύπηρεσίαν τής άγγλι-

'Λής διοικήσεως. 

Κατά τόν χρόνον δέ τών διωγμών τών κλεφτών οί Τούρκοι εύρόν

τες εύκαιρίαν έξωλόθρευσαν καί ποΧλούς άλλους "Ελληνας, κατόπιν 

καταγγελιών άλλων Τούρκων, δτι δήθεν ήσαν τροφοδόται τών κλε

φτών καί κλεφταπόδοχοι. Τών δέ ζημιών καί καταστροφών δσαι συν

έβησαν έν Πελοποννήσφ ό αριθμός είναι απερίγραπτος. Καί ούτως 

ήδυνήθησαν είς τήν περίστασιν ταύτην νά άπαλλαγώσι τών κλεφτώ^ 

άπό τούς όποιους κατά διαφόρους περιστάσεις είς διάστημα ενός περί

που αίώνος 1715—1806 υπέστησαν τοσαΰτα δεινά, ώστε ουδέ ό πλέ

ον ακούραστος κάλαμος θά ήδύνατο νά καταγράψη τά πλέον ουσιώδη. 

Οί ισχυρότεροι καί άξιώτεροι τών κλεφτών έξήρχοντο έκ τών Ε 

παρχιών Αακεδαίμονος, Αρκαδίας, Καρυταίνης, Καλαβρύτων καί 

Παλαιών Πατρών, έκ δέ τών άλλων επαρχιών ολίγοι, οϊτινες δέν 

είχον ούτε τάς ιδιότητας ούτε τάς γνώσεις καί ικανότητας τών προ

ηγουμένων. (Φρατζής). 

Ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (έ'νθα ανωτέρω) ώς εξής διηγείται 

τά συμβάντα τών διωγμών: 

«'Εμάθσμε δτι ήλθε τό συνοδικό κοί τό φιρμάνι. Έμάζωξο όλους έ'ως 150 κοί τούς 

είπα νά άναχωρήσωμεν νά πάμε είς τήν Ζάκυνθον- αυτοί άφοϋ ήκουσαν δτι οί Ρούσσοι 

είχαν πάρει δλους τούς "Ελληνας καί τούς επήγαν είς τήν Νεάπολι μέ άπεκρίθηκαν 

δλοι μέ ένα στόμα δτι «ήμεϊς ιδέν πηγαίνουμε στήν Φραγγιά καί θέλουμε νά αποθάνω-
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με επάνω εΙς τήν πατρίδα μας». Ό αδελφός μου ό Γιάννης μέ εΙπεν 'δτι «θέλω νά μέ 

φάγουν τά δρνεο τοΰ τόπου μας». Τούς δδωκα άλλη μιά γνώμη νά χωρισθούμε εΙς 

μπουλούκια άπό πέντε άπό έξ, νά κρυφθοϋιμεν καί έτσι νά περάση ό Γενάρης, ό Φλε

βάρης καί ̂  Μάρτυς, δσο νά λυώσουν τά χιόνια κοί τότε συναιζόμεθα καί περποτο{3μεν 

καθώς καί προτήτερα. Καί αυτό τό πρόβαλα, ίδιότι εΙς τρεί̂ ς μήνες ήθελον σ·/ορπισθοΰν 

τά ορδιά καί έγλυτώνοιμε άπό εκείνον τόν κίνδυνον. ούτοι μέ άπεκρίθηκαν δτι «(δέν 

πσΐί̂ιε νά έξοδεύσωιμεν τά λίγα χρόνια δπου έχομε, βιοτί οΐ καπεταναίοι σεις παίρνετε 

άπό τάς επαρχίας» κοί έγώ τούς είπα δτι «κάμετε τοΰτο κοί δταν τόν Μάρτη σμείξωμεν 

τούς αποζημιώνω εΙς δ,τι έξώίδευσον». Δ̂ ''̂ ''̂  δέν άκουσαν κοί έτσι ©κηρυχθήκαμε μέ 

τήν σημαίαν άνοικτήν εις δλας τάς (δυνάμεις τοΰ Μωρέως. "Η σημαία είχε ένα Χ , εί

χε καί άστρα κα^ φεγγάρι. Τούς Κοτσαμπασήδες τοϋ Μωρέως τούς είχαν ένέχυρον εΙς 

τήν Τριπολιτσά. Τούς φίλους μας, δπου είχαμε εΙς τήν Μάνη, κσ;&ώς Κουμουνδουράκη-

δες, Μούρτζινους κοί λοιπούς τούς εΙχεν δ 'Δ^τωνόμπεης εξορίσει εΙς τήν Ζάκυνθον καί 

δέν είχαμε πλέον κατοφιύγιον εΙς τήν Μάνη. Καί τά βουνά ήσαν γεμάτα χιόνια κοί δέν 

είμπορούσαμε νά πάμε, άμή 30 έχωρίσθηκον κατά τά Πηγάδια καί οΐ άλλοι ανοίξαμε 

μπαϊράκι καί έτροβήξομε κατά τόν "Αγιο Πέτρο Ά π ό τήν Σέλιτσα έπήγαμεν 

είς τήν μεγάλην Κοστον[τσο, στοΰ καπετάν Κωνσταντή Δουράκη, δπου ήτον εμπιστευ

μένος μου, επειδή έκεΐ προτήτερα εϋχον τήν φομιλιάν μου καί τόν εΙχον σομπέθερο. 

ΕΙχο αρραβωνιάσει μιά θυγατέρα μου μέ ένα ποιίδΐ τοϋ Δουράκη. "Ο 'Αντωνόμπεης τής 

Μάνης μάς έ-κυνηγοϋσε κοί εκείνος. 'Από τούς πέντε δπου είμεθα ήτον οΐ ιδύο Μανιά

ταις 'Λα\ έφυγαν εΙς τά σπίτια τους κοί έμεινα έγώ κοΙ άλλοι ιδύο Ρουμελκήται. έκάθησα 

κρυμμένος ένα μήνα είς τό σπίτι τοΰ Δουράκη. ?νας έπιάσθη ζωντανός δ όποιος έπήιγε 

εΙς τήν Τριπολιτσάν, τόν ήρώτησεν εκεί ό πασάς δν έσκοτώθηκαν δλοι, καί αυτός τοΰ 

άπεκρίθη οτι όλοι ι^άθηκαν έκτος άπό τόν ΘεοΙδωράκη τόν Κολοκοτρώνη. Τότε δ πασάς 

έίΗίμωσε καί έκοψε κάμποσους Τούρκους «οΐ Ρωμαίους, δπου έβεβαίωναν δτι ό Θω-

δωράκης ήτο χαμένος. 

Αυτή ή φήμη τοΰ χοϊμοϋ μου έκαμε νά ησυχάσω τούς Τούρκους. Άφοΰ τό έμαθε 

δ πασάς δτι έγώ ζ^ ακόμη καί είμαι ε[ς τή Μάνη, έστειλε τόν Ποιπάζογλου άπό τόν 

"Αγιο Πέτρο μέ 50,000 γρόσια εΙς τόν Μπέη τής Μάνης. Άφοΰ ήλθε δ Παπόξογλου 

εΙς τήν Μάνην έκραξε τόν καπετάν Κωνσταντή Δουράκη εΙς ταίς Κυτριοίς. εκεί τοϋ 

είπεν ό Μπέης «2οϋ δίδω τόσοις χιλιάδοις γιά νά Ιδώσης τόν Κολοκοτρώνην έλαβα 

μία σζπίκτή 'διαταγή κοί μο^ λέγει, δτι, άν 'δέν πιάσω τόν Κολοκοτρώνη, θέλει γράψει 

είς τόν καπετάν ποσά νά σέ βγάλη άπό τδ μπεϊλίκι». Ό Δουρσκης σάν είδε τά γρόσια 

Εστερξε νά μέ παραδώση. Προτήτερα ό Δουράκης είχε τήν εϊδησι τοΰ Μπέη, δτι εγώ 

εύρισκόιιην είς τό σπίτι του κρυμμένος κοί τοϋ είχε εΙπή δτι «κρύψε τον, διατί ̂δέν συμ

φέρει νά μή γλυτώση κανείς άίπό ούτή τή φαμίλια». Άλλ' άφοΰ είδαν τά γρόσια τά 

έλησμόνησαν. Κανείς δέν μέ εϊξερε παρά δ ηγούμενος τοΰ Μοναστηριού καί δ Δουρόίης 

καί έκαθόμην εΙς τόν πύργον άπάνου. "Εστειλε καί έπήρεν δ Δουράκης τό παιίδί του τό 

μεγάλο κοί τόν ηγούμενο καί τούς επήρε βίς ταίς Κυτριαϊς. Μάρτις ήτο τότε. Τόν Φε

βρουάριο είχα πάγει εκεί. Τοΰ ηγούμενου τοΰ ΰπεσχέθηκαν νά τόν κάμουν Δεσπότη καί 

άλλο ταξίματα διά νά μέ παροΙδώση ζωντανόν. 'Ο Μπέης μοΰ Ιγραψε ένα γράμμα καί 

μοΰ έλεγεν δτι νά έλθης νά μιλήσαίμε καί έγώ θέλω γράψει εΙς τόν Καπετάν ποσόν 'διά 

νά λάβης τό προσκυνοχάρτι κοί νά 8λθτις μέ τό συμπέθερό σου τόν Δουράκην κοί δ σκο

πός του ήτο νά μέ πιάση ζωντανόν. 

"Οταν έπροσκάλεσαν τόν ήγούμενον καί τδ παιίδί τοΰ Δουράκη ύπωπτεύθηκα οτι 

τεχνεύονται ̂ διά έμενα καί δεν ήξευρα τί έτρεχε. "Εστειλα λοιπόν ένα παιδ) είς τήν 

Μικράν Κοστανίτσαν έξη όίροις μακράν άπό έκεΐ, δπου ήμουν (ιέκεί ήτον ιϊλλητε κλει

σμένος δ πατέρος μου). "Εστειλα εΙς τόν α ε̂ ς τόν άνεψιόν τοϋ Παναγιώταρου, Βο-

σ,'λη Βενετσανάκον καΐ ήλθε ιδιά νυκτός μέ άλλους τρείς είς τό μοναστήρι, δπου ευρι

σκόμουν», τοΰ εΐ̂ ια τά βίβτρέχοντο καΐ δλος μου τάς υποψίας, τοΰ έ«ρόι6αλα να άναχοι-
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ρήσωμεν, μοΰ είπε δτι «νά υπάγω διπίσω νά πωλήσω κάτι λάδι καί τό βράδυ έρχομαι», 

Τό βράδυ 'δέν ήλθε. Τό πρωΐ ήλθεν ό συμπέθερος μου μέ τόν ηγούμενο. 'Επήγα νά τόν 

χαιρετήσω τόν ηγούμενο, τόν είπα «Καλώς ώρισε», καί εκείνος μοϋ είπε νά μή μ' είχε 

εΰρει· τόν ήρώτησα νά μοΰ εΙπη τίποτε άλλο καί 'δέν ηθέλησε. Τό 'βράΐδυ ήλθεν δ συμ-

πέθερός μου μέ τόν άδελφόν του, δύο συγγενείς κοί μοϋ Βδωκε καί τό γράμμα τοϋ Μπέη. 

Ό άδελιρός του ύπωπτεύθηκε καί δέν ήτο μέ τήν γνώμη του. "Ελαβα τό γράμμα τό 

έδιάβοσα καί κατάλαβα δτι θέλουν νά μέ πάρουν ζωντανόν. Τούς είπα: «πώς θά ύπά-

γωμεν τήν ήμέραν ιδπο̂  θά μάς ϋδη δλος ό κόσμος;» Αυτό ςμοΰ εΙπεν δτι «ένδύνεσαι 

μανιάτικα κα^ ιδέν σέ γνωρίζουν» ό αδελφός του μοΰ έκαμε νόημα νά είμαι προσεκτικός. 

Τούς άπεκρίθηκα βτι· «νά συλλογισθώ έως τό βράδυ». 

"Εκαμα τό μεσημέρι τήν άπόκρισιν δτι ιέγώ είμαι ϊδικός σος καί άλλη (φορά θά 

έλθω νά σάς προσκυνήσω καί έγώ είμαι ίδικός σου καί νά μέ έχης τήν έγνοια μου. Τό 

γράμμα τό έδω^α εΙς τόν Δουράκη, τό άνοιξε καί εϊδεν δτι δέν ήθελα νά υπάγω κοί 

τότε απεφάσισε νά βάλη εΙς τό κρασί άφιόνι. Ή γυναικά του καΙ ή αδελφή του τόν είδαν 

κοί τόν επήραν άπό κοντά έως τόν πύργον. "Ενας άνθρωπος μου ήκουσε τήν γυναίκα 

τοΰ Δουράκη νά λέγη τοΰ ανδρός της: «τί είναι ούτό ποΰ θά κάμης, δέν ένθυμάσαι τά 

καλά τοΰ Θεοδωράκη;» καί αυτός τήν ίϊβριζεν. 'Επήγα μέσο, μέ «πρόσφερε τό κρασί, 

έγώ, μέ είδωσεν εϊδησιν ό άνθρωπος μου κοί δταν μοΰ ϊ̂ ρερε τό κρασί, έγώ έκλώτσησα 

τό κανάτι κα| τό έχυσα καΐ τοΰ είπα: «τί θέλω έγώ τώρα κρασί;» κοί τοΰ είπα δτι θά 

φύγω. Μ έ έπσρεκίνησε νά ύπάγωμεν πρώτα εΙς τό σπίτι του νά πιοϋμε κρασί κοί έπειτα νά 

φύγω, άλλα δέν επήγαμε, διότι δ αδελφός του δέν μάς άφήκε νά πάμε. εμπόδισε τά 

σκυλιά νά φωνάξουν κοί έφύγαμεν. Άφοΰ τδ έμαθεν δ Δουράκης ούτό έκραξε τούς 

χωρικούς κοί τούς έπρόστοξε νά βγουν κσμμιά εκατοστή νά πιάσουν τούς δρόμους. 

Έ γ ώ εϊξερο τόν τόπο καί έφυγα άπό τό άλλο μέρος καί επήγα εΙς τήν Μικράν Κα-

στάνιτσον διά νά είίρω τόν Βασίλη, μέ τόν οποίον είχα συμφωνίαν νά φύγωμεν. 

Ά π ό έκεΐ έτραβήξαιμεν τά χωριά τοϋ Πασσαβά εΙς ενός άδελφοποιτσΰ μου τδ 

σπίτι· εκεί μάς έβάσταξε ιδύο ήμέροις· τόν ιέστε^λαμε καί επήγε νά εΰρη τοΰ Τζανετάκη 

τήν μάνα, ή οποία ήτο θυγατέρα τοΰ Παναγιώταρου. Της είπαμε νά ΰπάγη ή Ιδία νά 

εΰρη καΐκια εΙς τό Μαραθονήσι διά νά βαρκαρισθοϋμε διά τό Τζηρίγο. ΕΙς τρείς 

ήμέραις ιέπήγομε μέ τήν Μαρία, μάνα το^ Τζανετάκη καί ιέβορκορισθήκομε ανά

μεσα Μαυροβούνι κοί Μαραθονήσι... "Επήγαμε τέλος πάντων εΙς τό Τζηρίγο μέ μιά 

μεγάλη φουρτούνα καί αράξαμε εΙς έ'να χωριό. Ποταμό λεγόμενον. 'Εκεϊ εύρήκαμε ένα 

άπό τούς Γιοτρακαίους καί μάς είπεν δτι ιδέν κάνει νά φοτνερωθήτε μέσα εΙς τήν χώ

ρον ώς Κολοκοτρώνης. 

Έπήγαμεν εΙς τόν ιδιοκιητήν τοΰ Τζηρίγου, Άρβανιτάκην λεγόμενον κοί έκαθήσα-

μεν εκεί. Τήν Μεγάλην Πέμπτην έφθάσαμεν. "Ο πρύτανις μάς έμάλλωσε διατί είμεθα 

αρματωμένοι. Έπτίνα είς τόν κομοντάντε τόν Ρώσσο, τοΰ διηγήθηκα τήν αλήθεια 

ποίοι είμεθα, πώς έκαταντήσαμε κοί έτσι διέταξε νά μάς περιοποιηθοΰν και νά μάς βώ-

σουν άπό δλα»... 'Επήγα είς τήν Ζάκυνθον τόν Μάϊον 1856 καί μετά ένα μήνα διατρι

βής έμαθα δτι ήρθε είς τό νησί δ στρατηγός τών Ρώσσονν Παπαδόπουλος, καί μέ (έκρα

ξε ςτούς Κόρφους γιά νά προβάλη νά έ'μβω εΙς τήν Ιδούλευσιν καί τοΰ είπα δτι δεν έμ-

βαίνω εις τήν ιδούλευσιν ίδιότι έ!χω σκοπόν νά υπάγω πάλιν εΙς τόν Μωρέα ιδιά νά έκίδι-

κηθώ ιδιά τόν θάνατον τών συγγενών μου καί διά τάς ζημίας δπου έλαιβα καί ιδέν μπορώ 

νά κάμω δρκον κοί έπειτα νά γίνω επίορκος μέ τό νά φύγω κρυφίως κοί έτσι επέστρεψα 

είς τό Κάστρο καί έκίάθησα δέκα μήνες χωρίς δούλευσι. Είχα δώσει γ]3άμμα εΙς τήν φα

μιλιά μου μέ ένα !Μογουλιαν(τη Ρόντικα γιά νά μοϋ φέρη δσο ιβιό είχα άς διαφόρους 

ανθρώπους κοί εκείνος ιέπήγε τό μαρτύρησε τοϋ Δηληγιάννη, ό Δηληγιάννης τοΰ Βόϊ-

βοντα καί έτσι έχάθηκον δλα μου τά πράγματα 1807. "Ολα τά καπεβανάτα, τά στρα

τεύματα τής Ρούμελης τά κλέφτικα είχον καταφύγει είς τήν Έπτάνησον άπό τόν ίδιον 
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κοτατρωγμόν τόν Ιδικόν μου. 'Η Ρωσσία έκήρυξε τόν πόλεμον τής Τουρκιάς κοί Ιδιετά-

χθησαν δλα τά στρατεύματα νά έβγοϋν ε̂ ς τήν Ρούμελην νά κτυπήσουν τούς Τούρκους. 

Έδοκίμασα καί έγώ νά υπάγω είς τήν Άγιο Μαύρα, δπου εύρίσκοντο δλοι αυτοί, νά πά_ 

ρω μερικούς καί νά έβγω εΙς τήν Πελοπόννησον. Εις τήν ιδούλευσι τής Ροκτσίας ήσαν 

δύο τάγματα, έν Μανιάτικο έπί κεφαλής Πιερρακος Ζανέμπεης, ό υίός, καί τό άλλο 

πελοποννησιακό, έπί κεφαλής ό Αναγνωσταράς, ^ύτοί ήσαν είς τήν Ζάκυνθο. Ό Πα

παδόπουλος τούς έπρόστοξε νά νά φκειάσουν έ'να πλοίο πολεμικό. "Οταν έτοιμαζάμην νά 

υπάγω είς τήν Ά'γίοι Μαύρα μέ έπεσαν ιέπάνω ό Αναγνωσταράς, οζ Πετμεζαίοι, ύ Γιαν

νάκης Κολοκοτρώνης, ό Μέλιος καί οί λοιποί όφεκιάλοι καί μέ είπαν δτι «Μήν πη

γαίνεις καί ημείς βχοιμεν τήν έίδειαν νά έχωμε ένα πλοίο καί άν θέλης, Ιέμβοίνεις εΙς 

αυτό» καί έτσι εΰρη«αν ένα σαμπέκο τούρκικο μέ 10 κανόνια τό άγοράσαμεν καί έμ'βήκα 

καπετάνιος είς αυτό. 

Επήρα διαβατήριον, έπηγο εΙς τήν καθέίδραν τής Ρεμπούμπλικας, εΙς τούς Κορίφούς, 

έκεΐ μεδοϊκον τήν άδειαν νά κτυπώ στεριάς καί θαλάσσης τούς Τούρκους... Είς τούς 

Κόρφους εύρηκα τόν Π οίπαΙδόπουλον κοί τόν Συνέβη, όστις έτοιμάζετο μαζί μέ τά Αγγλι

κά να κτυπήσουν τήν Κωνσταντινούπολιν, τοΰ έδωκα μίαν γνώμην δτι είς· τήν έπτάνησον 

ευρίσκονται 1200 ροΰσσοι καί 5000 "Ελληνες εΙς τήν Ιδούλευσι τής "Επτανήσου καί είχαν 

κοί 12 κομμάτια ντελίνια της Βαλτικής κο^ τής Μούρης θαλάσσης, ήσαν 40 ντελίνια 

φρεγάδες καΐ μπρίκια, τά όποια είχε βγάλει νά κτυπήση τό Βονοπάρτη καί μέ άλλους 

10,000 στρατιώτας νά γείνωμε 25,000 καί έξη καράβια, διά τοΰ κορινθιακού κόλπου κοί 

τά άλλο διά της ΑΙγίνης νά άποιβιβασθώμεν έξω καί τούς ύποσχόμην εΙς δύο μήνας νά 

ελευθερώσω τήν Πελοπόννησον. "Ο στρατηγός Παπαδόπουλος έίδέχΰη τήν πρότασιν ιμοιι, 

ό Μπενάκης ήναντιώθη λέγων δτι «τήν πατρίΐδα μου έγώ δέν χαλάω άλλη μιά φορά σαύτό 

πατέρα μου». Ό Μοντζενίγος είπεν δτι πρέπει νά υπάγουν νά κτυπήσουν τήν Κωνσταν

τινούπολιν δπου είναι τό κεφάλι μέ τά Αγγλικά καί έπειτα, δταν κτυπήσωμε τό κεφάλι, 

τό έπίλοιπον είναι ιδικόν μος. "Ετσι έδέχθηκαν τήν γνοίμην του καΐ απέρριψαν τήν Ιδι

κήν μου». 

Κατά δέ τό 1807 λαβών ό Σουλτάνος διαφόρους υπόνοιας έκ τών 

>£ΐνημάτων τοΰ Ναπολέοντος Μποναπάρτου έσπευσε νά διορίση Μουχα-

βάζην, ήτοι Πασάν έπι τών φρουρίων Πελοποννήσου, τόν ίσχυρόν Βε-

λήν πασάν, υίόν τοΰ μεγάλου τυράννου τών Ιωαννίνων τής Ηπείρου 

Άλή πασά. Και μετ' όλίγον τόν διώρισε και Μώρα Βαλεσί, ήτοι γε

νικόν ηγεμόνα τής Πελοποννήσου. Ό πανοΰργος δέ ούτος χαί παμπό

νηρος άξιος υίός τοΰ 'Αλή πασά, νομίσας ϊδιον συμφέρον, ένηγκαλίσθη 

τούς προεστώτας τής Πελοποννήσου και κατόπιν συνενοηθή και μέ 

τούς έν Κωνσταντινουπόλει διατρίβοντας βεκίλιδας, επιτρόπους τής 

Πελοποννήσου, Παπα-Αλεξίου Οικονόμου έξ 'Ανδριτσαίνης τής επαρ

χίας Φαναρίου, νΰν Όλυμπίας, και τόν Άναγνώστην Δεληγιάννην 

έκ Καλαβρύτων, προς ους έ'γραψεν έπιστολήν τοιάνδε: 

«Άκριιβοί μου φίλοι ιΠαπα-Άλέξιε καί κύρ Αναγνώστη. 

«Μέ τόν χαιρετισμόν μου Σάς λέγω φιλικώς δτι ό ιδιορισμός μου εΙς τόν Μωρέα δέν 

αποβλέπει εΙς κανέν άλλο, άλλα μόνον διά τήν εύταξίαν καί ήσυχίαν τοϋΙ τόπου. "Ο σκο

πός μου καί ή άπόφασίς μου κατά τό Φεριμάνι το^ κραταιοΰ ιβασιλέως μος είναι σταθε

ρός κα̂ ^ θέλω τρέχει μέ χαρακτήρα τίμιον κοί άληθινόν, έπευδή είμαι υιίός τοΰ Ά λ ή 

Πασσά. Θέλω είμαι αδιάσειστος υπερασπιστής κοί φύλαξ τών βασιλικών Σουρουρτίων, 
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ήτοι άρθρων κεφαλαιωδών καί προστάτης εΙς τά ΐδίκοια παράπονο των ραγιάδων. Εσείς 

φίλοι μου ακριβοί νά μοΰ γράφετε ελεύθερο χωρίς καμμίαν ύποψίαν ίδιότι είσθε δλως 

διόλου Ιδικοί μου χωρίς τόν παραμικρόν σουμπεχέ ήτοι ύποψίαν. Καί Ιδιότι απεφάσισα νά 

φανώ καί νά είμοα τοιοϋτος, σάς γνωρίζω καί Σάς βεκίληδες τοϋ Μωρέως καθώς μεμλε-

ϋέτ Ιλέν ήτοι διά πλειονοψηφίας είσθε διωρισμένοι βεκίληδες. 

"Ολα ταΰτα θέλουσι τά βεβαιώσουν τά ϊδια πράγματα καί σάς ΙδΟδω τό παρόν μου 

είς χείρας Σας μέ τήν βούλλαν τής εμπιστοσύνης μου καθώς τούτο δέν Σάς λανθάνει». 

ΟΊ δέ βεκίλιδες λαβόντες τήν έπιστολήν αυτήν έγραψαν προς τόν 

Σωτήριον Αόντον και Ίωάννην Δεληγιάννην διά νά δώσουν ολα τά 

πιστά είς τόν Βελή Πασάν, όλως διόλου διατεθειμένον Οντα υπέρ πάν

των τών κατοίκων τής Πελοποννήσου, καθ' Οσον μέχρι τής ώρας εκεί

νης πολλά και διάφορα απευκταία υπώπτευον οί προεστώτες τής Πε

λοποννήσου, έχοντες διδόμενα άπειρα και δείγματα πραγματικά περί 

τοΰ υποκειμένου του. 

Άλλ' ό Βελή Πασάς όμως κατά τήν ύπόσχεσίν του έναγκαλισθεις 

τούς προεστώτας μετ' αυτών έβουλεύετο συμφώνως προς πάν ο,τι ήθε

λε να πράξη. Είχε δέ κατ' εξοχήν συμβούλους τόν ύψίνουν εκείνον και 

άξιον άνδρα Σωτηράκην Αόντον καί τόν γέροντα Ίωάννην Δεληγιάν

νην, άπεστρέφετο δέ τούς προκρίτους τών 'Οθωμανών Μπέηδες, Έ -

φέντηδες και Αγάδες καθολοκληρίαν και ένεκα τής αποστροφής τοΰ 

Βελή Πασσά ούτε οί προεστώτες τούς έπλησίαζον, ώς πρότερον 

έ'πραττον. Ου μόνον δέ έτιμώντο καί έδοξάζοντο οί προεστώτες, άλλα 

και ώφελοΰντο, διότι παρεχώρει εις αυτούς διαφόρους μουκατάδες, 

ήτοι προσόδους έκ τών ιχθυοτροφείων, τών άλικων καί άλλων, προσέτι 

δέ πολύ ώφελοΰντο καί άπό τούς πολυειδείς γενικούς φόρους, ους έσύ-

ναζον. Τό δέ σπουδαιότερον ύπερήσπιζε πιστώς τήν ήσυχίαν τών Ελ

λήνων, ώστε δι' έν ράπισμα διδόμενον είς "Ελληνα κατεδικάζετο ό 

Τοΰρκος είς τζερεμέν, ήτοι πρόστιμον τριών τουλάχιστον χιλιάδων 

γροσίων και είς άνάλογον φυλάκισιν καί άλλα ακόμη είς τούς Τούρ

κους έπί τών ημερών του εγένοντο αδικήματα. 'Εταπείνωσε δέ τοιουτο

τρόπως τούς Τούρκους, καταδιώκων αυστηρώς Οσους προσκαλούμενοι 

παρ' αύτοΰ δέν παρουσιάζοντο, καθώς συνέβη είς τούς Τζερεμαίους έκ 

Βαρδούνιας, κατά τών οποίων μή ύπακουσάντων νά παρουσιασθώσιν, 

έστρατολόγησε τόν Μπασόμπεην μέ 6 χιλ. στρατοΰ, μέ κανόνια καί τά 

άλλα. Ούτοι ό'μως κλεισθέντες είς τούς πύργους των μέ 25 Τούρκους 

καί 25 "Ελληνας μετά δεκαήμερον άποκλεισμόν καί μάχην έξήλθον 

αβλαβείς διά νυκτός καί διά τής μεσιτείας τοΰ Σωτηρίου Αόντου καί 

διά χρημάτων έ'λαβον τήν άφεσίν των, διατελούντες τοΰ λοιποΰ έν υπο

ταγή. 
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Ο δε Βαλής Πασάς διαμείνας έπί πέντε έν ολφ έ'τει άπό του 

1807 έως τοΰ 18:12 έξώσθη τόν Αύγουστον μήνα. 'Ήτο δέ ό Βελή 

πασάς χαρίεις καί ευπρόσιτος, άλλ' άσωτος καί θυλημανής καί ακόμη 

και άρρενομανής. Διεδέχθη δέ αυτόν ό αιμοβόρος καί τών Χριστιανών 

διώκτης, "Ιτζελη Αχμέτ Πασάς, Οστις τό αύτο έ'τος 13 'Οκτωβρίου 

άπεκεφάλισεν εντός τοΰ Σαραγίου τόν Σωτηράκην Αόντον. "Αλλος δέ 

πάλιν Πασάς τώ 1816 περί τόν Δεκέμβριον άπεκεφάλισε τόν γέροντα 

Ίωάννην Δεληγιάννην εντός τής οίκίας του, κειμένης είς Ααγκάδια. 

Κατά τον τρόπον δέ τοΰτον τοΰ φόνου τών Βύο προεστώτων και πολλοί 

άλλοι προκάτοχοι ή καί σύγχρονοι προεστώτες έφονεύοντο αυθαιρέτως 

και άκριτως άπό τούς κατά καιρούς χρηματίσαντας σατράπας τής 

Πελοποννήσου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'. 

ϋερί τών κατά ττ^ν ΪΙελο«όννΐίΐσον άρχα£ων Το^^ρν^6κών 

οικογενειών 

Μετά τήν κατάκτησιν έκ δευτέρου τής Πελοποννήσου κατά .'ό 

1715 υπό τών Τούρκων επτά μόνον επίσημοι οίκογένειαι κατώκησαν 

έν Πελοποννήσω, τούς άρχηγέτας τών οποίων ό Σουλτάνος ώνόμασε 

Μπιμπασήδες, ήτοι συνταγματάρχας, καί ή μέν πρώτη οικογένεια ή 

τών Άπδίμ παγιάνων κατοικησάντων είς Κόρινθον, έξ ής κατήγετο 

ή έπί τής Επαναστάσεως πλουσιωτάτη οικογένεια τοΰ Κιαμήλ μπέη, 

δευτέρα δέ ή τών πλουσιωτάτων και ένδοξων Άρναουτογλήδων, διαμέ

νουσα έν Τριπόλει, τρίτη δέ ή έν Γαστούνη, ήτοι "Ηλιδι, διαμένουσα 

τών πλουσιωτάτων Χαματαναίων, τετάρτη ή έν Κορώνη τοΰ Μεχμέτ 

μ.πέη, πέμπτη δέ ή έν Παλαιαίς Πάτραις τοΰ Αχμέταγα, έκτη δέ ή 

έν Αακεδαιμονίςι τοΰ Νουρή Άγά και εβδόμη ή έν Μονεμβασίςι τοΰ 

Άπδάγα. 

Ούτοι δέ οί Μπιμπασήδες ειχον έ'̂ αστος οΐ μέν διακοσίους, οΐ δέ 

τριακοσίους στρατιώτας, οΊ'τινες ύπτικουον είς τούς κατά καιρούς πα

σάδες, ήτοι ηγεμόνας τής Πελοποννήσου καί τούς διοικητάς της, 

Βοειβόδας. Μετά ταΰτα Ομως εγένοντο και πολλαι άλλαι άποικίαι δι

αφόρων 'Οθωμανών. 

Έν τή 'Επαναστάσει δέ τοΰ 1769 δ αριθμός τών Τούρκων κατοί

κων έπληθυνετο πολύ, διότι ό Σουλτάνος έχορήγησεν είς πολλούς προ

νόμια διαδοχικά, καλούμενα Σπαχηλίκια, μέχρι δέ τής Επαναστά

σεως τοΰ 1821 έίφθασεν ό αριθμός τών Τούρκων είς 11865 οίκογενεί-
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ας, έκ τών όπλοφορούντων δέ τούτων καί τών υπηρετούντων τήν 

έξουσίαν άνεβιβάζετο ό αριθμός οπλοφόρων περί τάς 25,190. 

Τής μέν επαρχίας Αακεδαιμονίας οθωμανικά! οίκογένειαι ήριθ-

μοΰντο είς μέν τό Παρώριον καί Τριτσέλαν 750, είς δέ τά Περιβό

λια καί Κονιδίτσαν 70, είς δέ Μπαρδουνοχώρια μετά τών χωρίων τοΰ 

Κάμπου καί είς τόν "Αγιον Ίωάννην 1665, ώστε τό δλον 2,490, ήτοι 

ϊ 2 χιλ. περίπου ψυχαί, Έλληνικαί δέ σχεδόν 8,000 οίκογένειαι ή 

40 χιλ. περίπου ψυχαί. Όπλαρχηγοί δέ τής επαρχίας ταύτης ήσαν επί

σημοι ό Παν. Κρεββατάς, ό Επίσκοπος Βρεσθένης Θεοδώρητος, οί 

αδελφοί Παναγ. καί Γεωργάκης Γιατράκος, ό Άντών. Νικολόπου-

λος, πρώτος φονευθείς είς τήν πρώτην κατά τών Τούρκων μάχην τής 

10ης Απριλίου 1821 έν Κερασιαίς, ό Πέτρος Μπαρμπιτσιώτης, ό 

Αντώνιος Κουμουστιώτης, ό Γεώργιος Άγαλόπουλος, ό Κωνσταντ. 

Δούκας, τής δέ δευτέρας τάξεως καπετάνοι ό Σακελλάριος Παπά 

Φώτου, ό Ιωάννης Καψαμπέλης, ό Ανδρέας καί Θεόδωρος Ζαχαρό

πουλοι, ό Παναγιώτης Αθανασόπουλος, δ Μπισμπίνης, ατρόμητος 

στρατιωτικός, ό Οίκονόμος Καλομοίρης, φονευθείς έπι Ιμπραήμ μα

χόμενος είς τό χωρίον Ρίζαις, δ Ιωάννης Κόντος, ό Αθανάσιος Κα

τσαρός, δ Τριαντάφυλλος Αθανασόπουλος, ό Αναγνώστης Νικολό-

πουλος, ό Αναγνώστης Τζωρτζάκής, τοΰ οποίου ό μέν πατήρ Γεώργιος 

Τζωρτζάκης ύπήρξεν έκ τών έπισημοτέρο̂ ν τής Καστανιάς προεστώτων, 

ό δέ πρεσβύτερος αδελφός Ιωάννης εί'ς τινα συμπλοκήν παρά τήν Κάστα 

νιάν προς τούς Αλβανούς περί τό 1779 έπληγώθη, δ δέ Αναγνώστης 

ούτος καί κατά τόν αγώνα τοΰ 1821 ώς οπλαρχηγός καί ώς πολιτικός 

σπουΒαίον διεδραμάτισε πρόσωπον. (3) Σύν τούτοις δέ δ Παρασκευκς 

Ματάλας, δ Νικόλαος Γούλες, δ Αναγνώστης Οίκονομόπουλος, δ Θε

όδωρος Άναβρετής, φονευθείς έπί Ίμβραήμ είς Δαβιάν, δ Γεώργιος 

Βασιλάκης, δ Ιωάννης Στροΰμπος, δ Σουμπλής, δ Βουτζής, δ ΊΙλίας 

Μπουνάρος, δ Σταμάτης Ρόζος, δ Σταυριανός Μιχαήλος, ό Γεώργιος 

Γραφάκος, δ Νικόλαος Γορανίτης, ό Γεώργιος Καμίτζης, δ Στρατής 

Διακουμ-άκος, δ Γεώργιος Σκλαβοχωρίτης, ό Νικόλαος Γεράσιμος, δ 

Ίοίάννης Ρίλλος καί δ Απόστολος Αλεξανδρόπουλος. Οι δέ τρείς 

αδελφοί Γιατρακαίοι Ήλιάκος, Νικολάκης καί Μιχαλάκης έθεράπευον 

τούς είς τάς μάχας πληγωθέντας "Ελληνας, έχοντες πολλήν έμπει

ρίαν είς τήν χειρουργικήν τέχνην, καθώς καί όλοι οί αδελφοί Γιατρα

καίοι έν δ'λω πέντε. (4) 

(41 Φρατζήίέ. ά. σελ. 167. 

(8) Φρατζής Τομ. 4, σελ. 166 καί 2πορτ. "Ημερολ. 1900, σελ. 31. 
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'Εν δέ Μονεμβασίας Έπαρχίί^ είς τό φρούριον και τάς κώμας όθω-

μανικαί μέν οίκογένειαι ήριθμοΰντο περίπου 800, Έλληνικαί δέ περί 

τάς 1200. Όπλαρχηγοί δέ αυτών υπήρξαν δ Γεώργιος Δρίβας, δ Α

ναγνώστης Κουφαντάνης, ό Κρανίδης, ό Γεώργιος καί Νικόλαος Κα-

ρακίτσιδες, δ Στρατηγούλης καί Ξανθάκης. Είς τήν έπαρχίαν δέ ταύ

την κατά τούς παλαιούς χρόνους είχον άναφανή κλέφται ισχυροί καί 

ατρόμητοι. 

Τής δέ Μάνης, ήτοι τών ήδη επαρχιών Οίτυλου καί Γυθείου δ 

αριθμός τών ελληνικών οίκογενειών ήτο περί τάς 12 χιλιάδας, ήτοι 

έξήκοντα περίπου χιλιάδες ψυχών καί, ώς εϊπομεν, ή διοίκησις αυτής 

ή-ξο αυτόνομος και κεχωρισμένη τής άλλης Πελοποννήσου. Διηρείτο 

δέ είς επτά επαρχίας, έχουσας επτά Επισκόπους καί επτά Καπετά

νους. Ούτοι δέ οί επίσκοποι τσαν: δ Ζαρνάτας, ό Μαΐνης, ό Μηλέας, 

δ Κολοκυνθίας, ό Άνδρούβιστας, δ Καρυουπλεως καί δ Πλάτσης. 

01 δέ επίσημοι στρατιωτικοί ήσαν οί εξής: Ό Κυριακούλης Μαυρο

μιχάλης, φονευθείς είς τό Φανάρι τής Δυτικής Ελλάδος, μαχόμενος 

κατά τοΰ Κιαχαγιάμπεη, τοΰ Βελή τής Πελοποννήσου, φονευθέντος 

έν τή μάχη εκείνη και αύτοΰ, δ Ήλίοίς Μαυρομιχάλης φονευθείς είς 

Κάρυστον τής Ευβοίας, Ιωάννης Π. Μαυρομιχάλης φονευθείς είς 

Νεόκαστρον, δ Κωνσταντίνος Περράκος ατρόμητος στρατιωτικός φο

νευθείς είς Νεόκαστρον, δ Παναγουλέας φονευθείς είς Κερασιάν, δ Παν. 

Δ. Καπετανάκης φονευθείς έπι Δράμαλη, ό Πιέρος Βοϊδής καί δ Α

θανασούλης Καπετανάκης φονευθέντες είς Μανιάκι, δ Δημήτριος Καλ

λιγάς φονευθείς είς Κάρυστον, δ Ανδρέας Κουμουνδουράκης φονευθείς 

εί» Άλμυρόν, δ Άντών. Μιχ. Τρουπάκης και δ Δημήτριος Κωνσταν-

τινέας φονευθέντες είς τήν έφοΒον τής Τριπόλεως, ό Γεώργιος Καρα-

γιάννης φονευθείς έπι Δράμαλη είς τό "Αργός, δ Ιωάννης, ό Αντώ

νιος, δ Γεωργάκης, δ Αναστάσιος καί Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλαι, 

δ Σταυριανός καί Γεώργιος Καπετανάκιδες, ό Χριστέας, δ Κυβέλος, 

δ Γαλάνης καί Αθανασούλης Κουμουνδουράκιδες, δ Ντουράκης, δ Τζα 

νετάκης, οί Κιτρι̂ αίοι, δ Δημ. Πουλικάκος, δ Ήλ. Τζαλαφατίνος, 

δ πανταχού παρών, ό Λάζαρος Τσολάκης, δ Θεόδωρος Μπόκλης καί 

Σασαριάνος, δ Νικόλ. Πιεράκος, δ Δημήτριος Καρακίτζος μετά τοΰ 

άνεψιοΰ του Νικολάου Κρανίδη καί δ Παναγιώτης Ξανθός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ'-

ΠερΙ τ^ς Αύτονομ-εας τ^ς ΜΕάνης καΐ τών οικογενειών αύτί^ς 

Έν Πελοποννήσφ μόνον ή Μάνη ήτο αυτόνομος. Πρό δέ τής έν 

έτει 1769 επαναστάσεως τό μόνον σημείον τής υποταγής τών Μανι-

τών είς τήν 'Τψηλήν Πύλην ήτο φόρος ετήσιος 4,000 γροσίων, δ'στις 

πιθανώτατα ουδέ έπληρώνετο ποτέ. Κατά δέ τά λοιπά ήσαν Ολως ανε

ξάρτητοι καί ειχον ίδίαν διοίκησιν. Πάσα πόλις, πάσα κώμη, πάν χω

ρίον είχε προϊστάμενον ύπό τοΰ λαοΰ έχλεγομενον, καλούμενον Βέ εν

ταύθα καπετάνον. Καί ττο ,μέν άπασα ή Μάνη διηρημένη είς τέσσα

ρα τμήματα ή μεγάλας καπετανίας, τήν Ζαρνάταν, τόν Ζυγόν, τά 

Κακοβούλια καί τοΰ Σκουτάρη, εκάστης τών δποίων προΐστατο πάλιν 

είς ανώτερος καπετάνος. Ούκ όλίγαι όμως καπετανίαι πόλεων και κω

μών ύπτιγοντο αμέσως είς τόν άνώτατον τής ομοσπονδίας άρχοντα ή 

και δλως ανεξάρτητοι ήσαν, μηδέ είς τόν άρχοντα δηλαδή εκείνον 

ύπαγόμεναι. Τό σύνολον Βέ τών καπεταναίων τής Μάνης άπετέλει τό 

συμβούλιον, έν φ συνεζητοΰντο καί άπεφασίζοντο πάσαι τής χώρας αί 

υποθέσεις. Τοΰ δέ συμβουλίου ήγείτο καπετάνος διά πλειονοψηφίας εκ

λεγόμενος ύπό τών λοιπών καί επικαλούμενος αρχηγός τών καπετά

νων ή ανώτερος καπετάνος. Ή τουρκική κυβέρνησις ουδόλως τότε 

άνίμειγνύετο είς τά τής εκλογής αύτοΰ, μόνον δέ, ώς εί'δομεν, ό μέγας 

Βεζύρης Μουσταφά Κιοπρουλής κατώρθωσεν έν ετει 1690 νά έπέμβη 

είς τόν διορισμόν, διορίσας μπέην τής Μάνης τόν Λιμπεράκην Γερα

κάρην. Μετά τήν άτυχη δμως έκβασιν τής επαναστάσεως τοΰ 1769 

καί μάλλον μετά τήν ολοσχερή κατατρόπωσιν τών έπί δεκαετίαν δε-

σποσάντων Αλβανών, έτροπολογήθησαν έν πολλοίς αΐ μεταξύ Μανι

ατών καί τής υψηλής Πύλης σχέσεις. Ό ετήσιος δέ φόρος άνεβιβάσθη 

είς 15,000 γροσίων, ό δέ προϊστάμενος τών καπετάνων διωρίζετο τα

κτικώς πλέον ύπό τοΰ Σουλτάνου διά βίου έκ τών εγχωρίων καί προση-

γορεύετο μπέης. Ή αλήθεια δμως είναι δτι ό διορισμός ούτος ουδέν 

άλλο ητο ή απλή έπικύρωσις τοΰ ύπό τών Μανιατών εκλεγομένου άρ

χοντος, διότι καί έ'κτοτε, ώς πρότερον, οί Μανιάται δέν έπείθοντο νά 

ύποταχθώσιν, είμή είς προϊστάμενον ελευθέρως ύπ' αυτών άναδειχθέν-

τα. 

Ό άρχων ούτος προσέθετε συνήθως τήν ύπό τής Πύλης έπιτρα-

πείσαν είς αυτόν προσηγορίαν τοΰ μπέη είς τό κύριον αύτοΰ Ονομα επι

καλούμενος Τζανήμπεης, Πετρόμπεης, κ. τ. λ. "Εργον δέ αύτοΰ ητο 



ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.—Ύπό Π. Χ. ΔΟΥΚΑ 783 

να είσπραττη τούς αναγκαίους φόρους καί νά πέμπη κατ' έτος 15 

χιλ. γρόσια προς τόν καπετάν Πασάν είς Κωνσταντινούπολιν καί επι

μελείται την τάξιν καί τήν ήσυχίαν τής χώρας ών έπί τούτω ανώ

τερος αρχηγός τής ενόπλου δυνάμεως. Σημειωτέον ό'μως Οτι ούτε αυ

τός ούτε άλλος τις τών καπετάνων είχε τήν έλαχίστην δικαστικήν 

έξουσίαν εί'τε έπί τών αστικών εϊτε έπί τών οίκιακών υποθέσεων. Τά 

περί τούτων δέ ήσαν ανατεθειμένα ή είς τήν αύτοδικίαν ή είς τά οικο

γενειακά συμβούλια. Προκειμένης δηλαδή αστικής ή ποινικής υπο

θέσεως, έάν δ άπαιτών δέν προετίμα νά διεκδίκηση αυτήν ενόπλως, 

συνεκαλείτο συμβούλιον οίκογενειακόν τών δύο αντιδίκων μερίδων ϊνα 

διαλλάξη αυτούς ή κρίνη περί τοΰ δικαίου. Ό δέ Μάουερ βεβαιοί ότι 

έτι αύτοΰ άντιβασιλεύοντος έν Ελλάδι τφ 1834 έψηφίσθη ύπό τοιού

του οίκογενειακοΰ συμβουλίου θανατική άπόφασις, ήτις και άμεσως 

έξετελέσθη. 

Ή μανιάτικη δέ ομοσπονδία διατηρήσασα, ώς εϊδομεν, τό κύριον 

όρμητήριον πολλών προηγουμένων κινημάτων μετέσχε καί τής τελευ

ταίας μεγάλης Επαναστάσεως καί ίδίως έν αύτη διέπρεψε διά τής 

γενεάς τών Μαυρομιχαλαίων. (5) Ό δέ Αμβρόσιος Φραντζής τά 

εξής ιστορεί περί τής διοικήσεως τής Μάνης: 

"Οτι άρχαιότερον έδιοικείτο άπό οκτώ καπετανάτα, πάσα δέ κω-

μόπολις ειχεν έγχώριον καπιτάνον καί αύτοκέφαλον, χωρίς να γνωρί

ζη κανένα άλλον άνώτερον του, οί δέ διοικούντες τάς κωμοπόλεις τής 

Μάνης καπιτάνοι ησ̂ '̂  πρώτης, δευτέρας καί τρίτης τάξεως. Έκα

στη δέ τάξις είχε καί τό μέρος της άπό τούς Μανιάτας καί ούτοι ήσαν 

οΙ άξιώτεροι καί δυνατώτεροι τών λοιπών Μανιατών. 

Ή διοίκησις δέ αύτη έξηκολούθει κατά τά επιτόπια ήθη καί έθι

μα μέχρι τής έλεύσεως τοΰ Γαζή Χασάν Πασά (τοΰ καί Καπιτάν 

Πασά) κατά τό 1781 έ'τος, δτε έπανήλθεν είς Πελοπόννησον έκ Κων

σταντινουπόλεως φέρων μεθ' έαυτοΰ καί τόν διερμηνέα τοΰ στόλου 

Νικόλαον Μαυρογένην. Τότε λοιπόν ό Καπιτάν Πασάς μετά τήν κα

ταστροφήν τοΰ Παναγιώταρου καί τοΰ Κ. Κολοκοτρώνη λιμενισθείς 

μέ δλα τά οθωμανικά πλοία τοΰ στόλου είς Μάνην καί εύρων εκεί τόν 

Τζανετάκην Κουτήφαρην, δστις τοΰ έδωκεν οδηγίας διά νά ζητήση 

καί λάβη ένέχειρα (όμηρους) άπό πρωτίστας οΊχογενείας τής Μάνης 

καί τούς οποίους νά μετακομίση είς Κωνσταντινούπολιν, έπί τω προ-

(6) Ποπαο. Τομ. Ε' σελ. 700 κ. ε. 
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σχήματι δέ τών υποσχέσεων, τάς όποιας είχε δώσει είς έ'να έ'καστον, 

προσεκάλεσεν έν γένει τούς προκρίτους διά νά συνέλθωσιν άπαντες 

είς τήν ναυαρχίδα δπως συσκεφθώσιν ομοθυμαδόν καί άποφασίσωσι 

περί τής εγκαθιδρύσεως τοΰ Μπέη τοΰ τόπου, καί επειδή ή γενική αύ

τη πρόσκλησις έπειθε καθ' ένα δτι υπέρ αύτοΰ γίνεται καί, επειδή έκα

στος έφρόνει ό'τι ό διορισμός θέλει είναι δι' αυτόν, είσήλθον άπαντες 

μέ τήν αυτήν ελπίδα είς τό είρημένον πλοίον τοΰ Πασά, Οπου είσελ-

θόντας ώς είς φυλακήν ό Καπιτάν πασάς έζήτησεν άπό αυτούς νά 

τοΰ δώσωσιν ομήρους, προσθείς είς έναντίαν περίπτωσιν ό'τι ήθελεν 

αποστείλει αυτούς εκείνους είς Κωνσταντινούπολιν. Τότε οί πρόκριτοι 

μή δυνηθέντες νά πράξωσιν άλλως πως παρέδωκαν είς αυτόν άλλος 

μέν ένα τών υίών του, δ δέ έ'να τών αδελφών του, άλλοι ένα τών στε

νότερων συγγενών των, δ αριθμός τών δποίων ώς όμηρων δοθέντων 

ανέβαινε περίπου έβδομήκοντα, μεταξύ τών δποίων ύπήρχεν είς τήν 

έκλογήν έκείνην καί ό αδελφός τοΰ Π . Μαυρομιχάλη, ώς έξ αρχαίας 

καί επισήμου οίκογενείας Γεώργιος ονόματι. 

Παραλαβών δέ δ Καπιτάν Πασάς τοιουτοτρόπως τούς ρηθέντας 

όμηρους είς τήν έξουσίαν του έκήρυξεν αμέσως Μπας Μπουγοΰς Μπέ

ην τής Μάνης τόν Τζανετάκην Κουτήφαρην. Ό Μπέης δέ τής Μάνης 

είχε παρά τής Όθωμανικής Πύλης τόν τίτλον Μπας Μπουγοΰς. Οί 

δέ Μπέηδες τής Μολδοβλαχίας εΐχον τόν τίτλον Βοεβόδαι. Οί δέ λοι

ποί πρόκριτοι βλέποντες αδύνατον πάσαν έναντίωσιν, ώς δόντες πλέον 

τούς ομήρους, υπέκυψαν έκόντες άκοντες ύποσχεθέντες νά δίδωσιν είς 

τόν Σουλτάνον καί έτήσιον φόρον 15,000 γροσίων τουρκικών, ποσόν, 

δπερ κατά τόν ϊδιον Φραντζήν, αναλογεί προς εκατόν χιλιάδας δραχ-

κατά τήν άξίαν τοΰ τουρκικού τότε νομίσματος. "Ετι δέ προσετέθησαν 

καί 2,500 γρόσια είς τόν κατά καιρόν Καπιτάν Πασάν, δ οποίος φρ-

ρος έξηκολούθει έ'κτοτε μέχρι τής ελληνικής Επαναστάσεως. Σημει

ωτέον δέ δτι τόν αριθμόν τών ονομαζόμενων Μπέηδων τής Μάνης δ 

Σουλτάνος δέν τόν έγνώριζε καί ούτε φιρμάνι τής Πύλης (διάταγμα) 

έξεδίδετο περί τούτου. Ό διορισμός δέ ούτος έγίνετο άπό μέρους τοΰ 

Καπιτάν Π α σ ά (Άρχιναυάρχου) ,καί μέ τόν ποίον είσηκούετο έ'κα

στος Μπέης τής Μάνης, καί προς τόν οποίον έστέλλοντο καί οί είρ"̂ -

μ-ένοι φόροι αυτής. Διοικούντες δέ κατά συνέχειαν τήν Μάνην οί περί 

ών δλόγος Μπέηδες, εθετον έπιτοπίους φόρους καί τινας άλλους κανο

νισμούς διά τά έξοδα τών κατά καιρούς Μπέηδων καί άπό μέν τάς έξ 

επαρχίας τής Μάνης ελάμβανεν δ εκάστοτε Μπέης τό έ'λαιον καί βε

λανίδι δπου ήτο είς έξαγωγήν μέ μίαν τών κατοίκων συφωνημένην τι-



784—Α 

Ό ηροο; Ιωάννης Μαυρομιχάλης Σκυλλογιάννης. 
(σελ. 677) 





ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.—Ύπό Π. Χ. ΔΟΥΚΑ 785 

μήν και το επωλει είς τά πλοία μέ άνωτέραν τιμήν τής συμφωνίας. 

Ή δέ περιπλέον τιμή εμενεν είς τόν Μπέην, άπό δέ τάς δύο επαρχίας. 

αί δποίαι δέν εΐχον έλαιον καί βελανίδι, ελάμβανεν άνά εν γρόσιον (λε

πτά 40) άπό έκαστης κεφαλής, Ταΰτα ήτο διά τά εξοΒά του, άπό τά 

όποιο έκαστος Μπέης έπορίζετο είσοδήματα. 

Ή τοιαύτη δέ παρά τήν πάλαι συνήθειαν άποκατάστασις τοΰ 

Μπέη είς τήν Μάνην παρά τήν μέχρι τότε κατ' έλευθέραν έκλογήν 

αυτών γινομένην καί δ άπαχθείς είς Κωνσταντινούπολιν αριθμός ομή

ρων εφερεν όπωσοΰν είς άλλην εύθυδρομίαν καί τούς κατοίκους καί τά 

περί τήν διοίκησιν τής Μάνης. Ά φ ' ού δέ μετέβη δ Καπιτάν Πασάς 

είς Κωνσταντινούπολιν μετά τών ομήρων, τούς μέν ηλικιωμένους έφυ

λάκισεν είς τό Μπάνιον, φυλακήν τοΰ Ναυστάθμου, τουρκιστί λεγομέ

νου Τερσανά, τούς δέ νεωτέρους διεμοίρασεν είς διάφορα μέρη, οϊτινες 

μετά παρέλευσιν καιρού πολλού διά πολλών ύποσέχσεων καί μεσιτειών 

τοΰ τότε Μπέη τής Μάνης Κουτήφαρη καί λοιπών προκρίτων άπηλευ-

θερώθησαν. 

Μετά δέ τόν Τζανέτον Κουτήφαρην διωρίσθη δεύτερος Μπέης δ 

Μιχαήλ Τρουπάκης, τρίτος δ Τζανετάκης Γρηγοράκης, τέταρτος δ 

Παναγιώτης Κουμουνδουράκης, πέμπτος δ Αντώνιος Πάνου Γρηγο

ράκης, έκτος ό Κωνστ. Ζερβάκος άπό Καρβελά, ε&Βομος ό Θεοδωρόμ-

πεης καί ογΒοος δ Πέτρος Μαυρομιχάλης κατά τό έ'τος 1816, ούσης 

τής οικογενείας του μιας τών επισημότερων Καπιτάνων τής Μάνης. 

(6). 

Ό πρώτος δέ Μπέης έστησε τήν έδραν του έν Κυτριαίς, έκυβέρ-

νησεν έπί έπταετίαν καί άπηγχονίσθη έν Κωνσταντινουπόλει, διότι 

επεχείρησε νά ανάκτηση τήν πεδιάδα τοΰ "Ελους. Ό δέ διαδεχθείς 

τοΰτον Μιχαήλ Τρουπάκης έκ Καρδαμύλης, έστραγκαλίσθη καί ούτος 

ύπό τοΰ Καπιτάν πασά, ό'που μετέβη δπως περιβληθή τό διάδημα (κα-

φτάνη), έν φ τοΰτο άπεστέλλετο δι' επίτηδες απεσταλμένου. Ό δέ 

διαδεχθείς τοΰτον Τζανή μπέης έκ Μαυροβουνίου τοΰ Γυθείου διεπραγ

ματεύθη προς τόν Ναπολέοντα περί αμοιβαίας υποστηρίξεως, ώς δει

κνύουσιν αί παρά πόδας δημοσιευόμεναι έπιστολαί: 
Επιστολή το^ στρατηγοΰ Ναπολέοντος Βοναπάρτου προς τόν ηγεμόνα τών 

Μανιατών Τζονή Μπέην, έκ τοϋ στρατηγείου τοϋ Μιλάνου ύπό χρονολογίαν 

30 Ιουλίου 1797. 

«'Ο πρόξενος τής Γαλλικής Δημοκρατίας έν Τεργέστη μέ έπληροφόρησε περί τής 

(6) Φραντζής τάμ. 3, σελ. 83 κ. ί. 

«δδ 
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προσοχής, ήν εΙχεν ή εύ·/ένειά σας, στέλλουσάν μοι έπιστολήν, όπως μοί γνωστοποίηση, 

ήν εΐχεν ιέπιθυμίαν νά βλέπη είς τούς λιμένας τά Γαλλικά πλοία έκ τοϋ στρατού τής Ιτα

λίας. Οί Γάλλοι έκτιμώσι τόν μικρόν, άλλα γενναίον στρατόν τών Μανιατών, οϊτινες 

μόνοι έν τή «ΰχαίςι "Ελλάδι κατώρ·&ωσαν νά διατηρήσωσι τήν (έλευθερίαν των, καΐ έν 

πάσγι περιπτώσει, ήτις δύναται νά παρουσιασθή, θά τφ δώσωσι πάντοτε ενδείξεις της 

προσποθείας των, καί θά φροντίσωσιν Ιδίως νά εύνοήσωσι τά πλοϊά του καΐ δλους τούς 

πολίτας του. Παρακαλώ τήν εύγένειάν σας νά ΰποδεχθης ευχαρίστως τούς κομιστάς 

της παρούσης, οϋτινες εχουσι τήν μεγίστην έπιθυμίαν νά ϊδωσιν έκ τοΰ πλησίον τους 

άξιους απογόνους τής Σπάρτης, είς οϊ)ς μόνον έλειψε δια νά είναι επίσης πεφημισμένοι ώς 

οί. πράγονοί των τό νά εύρεθώσιν έπ' ευρύτερου θετάρου ενεργείας. Καθ' ήν δέ περίπτω

σιν τινές τ^^ν συγγενών τής οικογενείας σος θά ήρχοντο κατά πρώτον εΙς τήν Ίταλίαν, 

παρακαλώ υμάς νά εύαρεστηθήτε νά μοϋ τούς διευθύνετε, β ά εχω αληθώς εύχαρίστησιν 

νά τοις παράσχω σημεία τής ύπολήψεώς μου, ήν εχω δι' υμάς καί τούς συμποτριώτος 

σας». 

Ή δέ δευτέρα έχει ώς έ'πεται: 

« Ό Αρχιστράτηγος τοΰ στρατοΰ τής Ιταλίας 

ιΠρός τόν ηγεμόνα τοΰ Ιέλευθέρου λαοΰ τής Μάνης. 

«Πολίται. "Ελαβον ία Τεργέστης έπιστολήν, δι' ής μοί έκδηλοΰτε τόν πόθον νά 

γίνητε ώφέλκμοι εΙς τήν Γαλλικήν Δημοκρατίαν υποδεχόμενοι τά πλοία της είς λιμένας 

υμών. Κολακεύομαι νά πιστεύω οτι θά τηρήσετε τόν λόγον υμών μετά τοιαύτης πίστεως, 

ήτις προσήκει εΙς απογόνους τών 2'παρτιατών. Ή δέ Γαλλική Δημοκρατία ουδόλως έσε-

ται αχάριστος ώς προς τό υμέτερον έθνος. Τό έπ' !έμο̂  ύποΐδεχθήσομαι άαμένως οποιοσδή

ποτε θέλει νά μέ εύρη έκ μέρους υμών, καί δεν εύχομαι ουδέν όσον νά ϊδω νά βασι

λεύση αρίστη αρμονία μεταξύ δύο εθνών έξ ϊσου φίλων τής ελευθερίας. Σάς παρα

καλώ τούς κομιστάς τής παρούσης επιστολής, οϊτινες έ'πίσης είσίν απόγονοι τών Σπορ. 

τιατών, Ιάν μέχρι τοΰδε ούικ έποιήσαντο σπουδαίας πράξεις, τοϋτο έγένετο, διότι δέν έπέ

τυχον ποσώς είς εύρύτερον θέατρον ενεργείας. Υγεία καί ά'δελφότης. 

«Σάς ασπάζομαι άδελφικώς Μ Π Ο Ν Ο Π Α Ρ Τ Η Σ » . 

Ό Τζανή μπέης δέ γενόμενος ύτ^οπτος παρά τοίς Τούρκοις άπέ

δρασεν είς Ζάκυνθον, έ'νθα διήγαγεν ίδιωτεύων τόν ύπόλοιπον βίον του. 

Ό δέ τέταρτος διάδοχος τούτου, εκλεγείς κατά τό 1805 Αλέξανδρος 

Κουμουνδουράκης έκ Ζαρνάτας, λέγεται, δτι είχε προδώσει τήν συνω

μοσίαν τοΰ Τζανή μπέη καί ό'τι συλληφθείς ώς πειρατής κατά θάλασ

σαν άπηγχονίσθη. Ό δέ πέμπτος Αντώνιος Γρηγοράκης, ό Άντωνόμ-

πεης, κατελύθη τής αρχής, διότι, ώς λέγεται, διεβληθη ύπό τοΰ εκ 

Καρυουπόλεως Κοσσονάκου, έποφθαλμιώντος τήν ήγεμονίαν, ώς διε-

νεργών έπανάστασιν καί ούτω δτι προεκάλεσεν -ό Κοσσονάκος τήν κα-

τάβασιν τοΰ Σερεμέτ πασά τφ 1806 μετά 20,000 στρατοΰ καί 46 

πλοίων πολεμικών, άγκυροβολησάντων έ'ξωθεν τής Καρδαμύλης, ένθα 

καί άπεβίβασε τόν στρατόν, έξ ού καί τό σφζομενον άσμα: 

«Κοσσόνη, καβαλλιέρο δέν τό'καμες καλά, 

Πώφερες Σερασκέρη και Καπετάν Πασά. 

Κι' έστησαν τά μπαριάκια μπροστά στήν Παναγιάν 

Κι' άράξαν' τά καράβια απέξω στά Ριτζά.» 
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'Ο δέ έκτος Ζερβάκος απέθανε ταχέως και ούτος εις τάς φύλακας 

τών Επταπυργίων (οπτά Κουλάδων) Κωνσταντινουπόλεως. Ό δέ 

έβδομος καί διάδοχος του Ζαρβόμπεη Θεοδωρόμπεης έΒολοφοντιθτι και 

ούτος ταχέως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'. 

Ο ε ρ Ι ΛΙαορομςχαλών 

Ό δέ όγδοος καί τελευταίος Πέτρος ήτο έκ Λιμενίου 

και είχε πατέρα τόν Πιέρον Μαυρομιχάλην καί θείον τόν Άντωνόμπε-

ην προς μητρός, πάπον δέ προς πατρός τόν Γεώργιον Μαυρομιχάλην, 

περί ού λέγεται δ'τι ήτο εις έκ τών περιβόητων πειρατών τοΰ συνήθους 

επαγγέλματος κατ' εκείνους και πολύ προηγουμένους ακόμη χρόνους, 

ώς εϊδομεν, και συλληφθείς έκρατείτο είς τάς φύλακας τών επτά Κου

λάδων Κωνσταντινουπόλεως, άπό τών δποίων απελύθη διά τής έξ Οί

τυλου θυγατρός ενός Ίατροΰ, έκ τής οίκογενείας τών Γιατριάνων, 

ήτις ύπό πειρατών Μελιταίων ζωγρηθείσα έπωλήθη είς τουρκικόν 

πλοίον, τό οποίον έδώρησεν αυτήν είς τόν γυναικωνίτην (χαρέμιόν) 

τοΰ Σουλτάνου. Επειδή δέ έθεράπευσεν αυτόν έκ τίνος δεινής νόσου 

ού μόνον τήν ήλευθέρωσεν, άλλα τής έδωσε καί πλούσια δώρα χρημα

τικά. Έλευθερώσασα δέ και τόν Γεώργιον Μαυρομιχάλην καί σύζυγον 

αυτής ποιήσασα ήλθε μετ' αύτοΰ είς Αιμένιον καί έκτισε πύργον και 

τήν μετ' αύτοΰ συνεχομένην οίκίαν, οΊχοΒομάς, αϊτινες ακόμη διατη

ρούνται. 

"Αλλη δέ παράδοσις σώζεται περί αύτοΰ δτι κατελθών ήμέραν τι

νά είς τήν παραλίαν προς άλιείαν, είδε καθημένην έπι βράχου νεανίδα 

έκπάγλου καλλονής, πλησιάσας δέ αυτήν ήρώτησε τίς ̂ το. Αύτη δέ 

διά σχημάτων έ'καμε γνωστόν οτι δέν ομιλεί. Παραλαβών δέ ταύτην 

είς τήν οίκίαν του ένυμφεύθη αυτήν. Έ ν ώ δέ ειχεν αποκτήσει έξ αυ

τής διάφορα τέκνα, δέν ειχεν ακούσει ακόμη τήν δμιλίαν της και έπι

στεύετο δτι αυτή ητο Νηρυις (Νεράιδα). Ήμέραν τινά δμως εν φ 

είχε ζυμώσει καί καύσει τόν φοΰρνον, ό Μαυρομιχάλης άρπάσας εν τέκνον 

του προπειήθη δτι θά τό έ'ρριπτεν εντός τοΰ φούρνου, δτε ή σύζυγοςέκραύ-

γαυσε καί έντρομος διά λόγων απέτρεπε τόν σύζυγον. "Εκτοτε ώμίλει. 

Έφημίζετο δέ δτι πλοίον εύρωπαϊκόν τήν άπεβίβασεν είς τάς άξενους 

άκτάς καί τήν ευρεν δ Μαυρομιχάλης, και δτι κάποιον ̂ μυστήριον έκρύ-

πτετο. Ή δέ φήμη έ'φερεν ακόμη οτι μετά πάροδον χρόνου άλλο εύρω

παϊκόν πλοίον καταπλεΰσαν είς Λιμένιον άπεβίβασε πολύτιμα δώρα 

και δτι άπό τοΰ χρόνου τούτου άρχεται ή εύπορία και ή ευκλεια τοΰ 

Μαυρομιχαλικοΰ Οϊκου. 
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Γράφομεν δέ άλλαχοΰ ό'τι δ Πέτρος Μαυρομιχάλης είχε καί άδελ

φόν Γεώργιον παραδοθέντα μετά τών 70 Μανιατών ώς δμηρον εις τον 

Καπιτάν Πασσάν τφ 1781 καί άπαχθέντα είς Κωνσταντινούπολιν. 

Έκεΐ δέ έγένετο εξωμότης καί άνήλθεν είς μεγάλα αξιώματα, πλοί

αρχος φρεγάτας μέ τόν τίτλον τοΰ Μπέη καί είτα Πασσά, Σουκιουρ. 

Είχε δέ καί έ'τερον άδελφόν τόν Κυριακούλην, τόν πεσόντα κατά τήν 

Έπανάστασιν έν Πέτί?. Ούτος λοιπόν δ Πετρόμπεης έ'χων καί τήν 

συνδρομήν τοΰ θείου του Άντωνόμπεη καί τών αδελφών Σουκιουρ 

Πασά καί τοΰ δραστηρίου Κυριακούλη, προεκρίθη τών άλλων και έχων 

πολλάς άρετάς διεκρίθη καί διέπρεψε κατά τόν μέγαν αγώνα παρα-

σχώ\; μετά τής λοιπής οικογενείας του πολλάς καί μεγαλας υπη

ρεσίας. (7) 

Ό ιστορικός Ιωάννης Φιλήμων έν υποσημειώσει τοΰ δοκιμίου του 

περί τής Ελληνικής Επαναστάσεως γράφει τά εξής περί τής κατα

γωγής τής οίκογενείας Μαυρομιχαλών: 

«Κατά τό Ταίναρον άκροτήριον κείται χωρίον όνομαζόμενον "Αλι

κα. Παρ' αύτφ δέ έλλιμενίσθη ποτέ πλοίον μεταφέρων οίκογενείας 

τινάς έκ τής 'Αδριανουπόλεως είς τήν Εύρώπην. Έ κ τούτων έμειναν 

δύο έν τφ "Αλικα, άφ' ών κατάγεται ή γενεά τών Μαυρομιχαλών 

έκ τής μιας καί ή τών Γρηγοριάνων ή τοΰ Τζανετάκη έκ της άλλης. 

Ή δέ αΰξησις καί ή υπεροχή τής τών Μαυρομιχαλών έγένετο οΰτως: 

Μετά συνεχείς εμφυλίους πολέμους έν τή "Λλικα, διωχθείς δ τότε 

Μαυρομιχάλης παρά τών ίσχυροτέρων μετώκησεν είς Τσίμοβαν, την 

άρχαίαν Χιμαίαν, κειμένην προς ανατολάς τοΰ Μεσσηνιακού κόλπου. 

'Εκεί δέ έγέννησεν υίόν δστις ήλικιωθείς μετήρχετο τόν κρεοπώλην, 

δστις νυμφευθείς έγέννησε τεσσάρας υιούς, τόν Γεώργιον, Πιέρον, 

Ίωάννην και Κωνσταντϊνον καί άπό τούτων αύξηθείσα ή οικογένεια 

διεκλαδώθη καί είς Γιαννάνους, καί είς Πιέρους ή Πιεράκους καί είς 

Βοϊδήδες. Είλκον δέ τήν γραμμήν ό μέν Πέτρος Μαυρομιχάλης άπό 

τοΰ πρωτοτόχρυ Γεωργίου, δν έ'σχε πάπον, οι δέ Πιεράκοι άπό τοΰ δευ

τεροτόκου Πιέρου, οί Βέ Γιαννάνοι άπό τοΰ τριτοτόκου Ιωάννου καί οί 

Βοϊδήδες άπό τοΰ ύστερογενήτου Κωνσταντίνου». 

Ό δέ άοίδιμος Σαρίπολος, έν τφ έπικηδείω, δν έξεφώνησεν έν τφ 

ναφ τής μητροπόλεως Αθηνών κατά τήν κηδείαν τοΰ υίοΰ τοΰ Πε

τρόμπεη, 'Λναστασίου, τή 31η Μαΐου 1870 τά εξής αναφέρει περί τής 

καταγωγής τής οίκογενείας ταύτης: 

«Έπί Ενετών πρό δύο περίπου αιώνων εν τινι τής Μάνης χωρίφ, 

(7) "Ορα καΐ Ν. Λάσκαριν περί Μάνης, σελ. 20 κ. έ. 
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"Αλικα καλούμενα), υπήρχε παιδίον όρφανόν γονέων Μιχαήλ καλού

μενον, κατά δέ τό έν Μάνη επικρατούν έ'θος, τοΰ όνομάζειν Μαΰρα τά 

ορφανά, ώσει τίνος μαύρης ούτοίς έπικλωσθείσης βιοτής ύπό τής μοί

ρας, τό τής όρφανείας έπίθετον προσηρμόσθη τφ κυρίφ Μιχαήλ ονόματι 

καί τό όρφανόν έγνωρίσθη ύπό τό σύνθετον Ονομα Μαυρομιχάλης. Τό 

παιδίον δέ μεγαλυνθέν άπώκησεν είς Οϊτυλον, πόρον άνετώτερον βίου 

ζητούν. Εκεί ένυμφεύθη καί πολλών τέκνων, αρρένων μάλιστα πατήρ 

έγένετο. Είς δέ τών υίών τούτων τό ίερατικόν μετά τόν γάμον αύτοΰ 

λαβών σχήμα είς "Εξαρχον καθ' δλην τήν Μάνην ύπό τοΰ Οικουμενι

κού πατριαρχικοΰ θρόνου προεχειρίσθη. 

Ό "Εξαρχος δέ ούτος δέκα έσχεν υιούς, δπλίτας γενναίους, επι

μελείς δέ πλούτου καί δυνάμεως έργάτας. Παρά τάς ύλικάς ό'μως ταύ

τας δυνάμεις προς ύπεροχήν καί έπικράτησιν εΐχεν δ "Εξαρχος έπιρ

ροήν διά τό έκκλησιαστικόν άξίωμά του, ή δέ επιρροή ήτο μέγιστη τό

τε, δτε ή Εκκλησία, τής λοιπής πολιτείας είς τόν ζυγόν ύποκυψασης 

τών Τούρκων, προσέλαβεν έν τοίς κόλποις αυτής τόν ηθικόν δ'λον άν

θρωπον καί ή Εκκλησία τότε ήτο αυτή ή Πατρίς. 

Ό τοΰ Έξάρχου δέ πρωτότοκος υίός έκαλείτο Γεώργιος, έν αύτφ 

δέ βλέπομεν προϊοΰσαν τήν δύναμιν καί τήν δόξαν τοΰ Μαυρομιχαλει-

ου οϊχου. 'Ο Γεώργιος δέ ούτος μεταβάς είς Κορώνην διά στενής συν

εδέθη φιλίας έκεΐ μετά τίνος τών επισήμων 'Οθωμανών, δν ή τύχη 

όλίγον άργότερον μεταβάντα είς Κων)πολιν, προήγαγεν είς τό ύπατον 

τής όθωμανικής αυτοκρατορίας αξίωμα, τό τοΰ μεγάλου Βεζύρου. 

' Ομέγας δέ ούτος Βεζύρης δέν έλησμόνησε τόν φίλον του τής 

Κορώνης καί μεταπεμψάμενος αυτόν είς Κωνσταντινούπολιν και πολ-

λαίς τιμαίς καί χρήμασι φιλοφρονησάμενος προήγαγεν είς το άξιωμα 

•Καπετάνου τής Μάνης, έπιτρέψας αύτώ ίνα καί πλοίον έξοπλίζη είς 

τόν κατά τών λυμαινομένων τότε τά ύδατα τής Μεσογείου πειρατών 

τής Βερβερίας πόλεμον. 

Τό αξίωμα τοΰτο τοΰ Καπετάνου έμεγέθυνε καί τήν καθ' άπασαν 

τήν Πελοπόννησον έπιρροήν τοΰ Γεωργίου, ού μόνον παρά τοίς Χριστι-

ανοΐς, οϊτινες έν αύτφ ίσχυρόν εύρισκον προστάτην, άλλα και πάρα 

τοίς 'Οθωμανοίς, οιτινες έπίφο&ον έν αύτφ διά τήν παρά τφ μεγάλφ 

Βεζύρη έπιρροήν αύτοΰ εύρισκον έλεγκτήν τών πράξεων καί έν ανάγ

κη τιμωρόν τών άθεμιτουργημάτων αυτών». 

'Ο Γεωργάκης έ'σχε δύο υιούς, τόν Ίωάννην, Οστις διά τό άτρομον 

αύτοΰ άπεκαλείτο Σκυλλογιάννης, καί τόν Πιέρον, τόν πάτερα τοΰ 

Πετρόμπεη, Κυριακούλη και λοιπών αδελφών. Ό Σάθας δμως μνη-
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μβνευει καί τρίτου υίοΰ, καλουμένου Στεφάνου. Εξάγει δέ τοΰτο έχ 

τοΰ οτι τρείς υίοΙ τοΰ Γεωργάκη έξεστράτευσαν είς Μεσσηνίαν κατά 

τών Τούρκων έπί τής επαναστάσεως τοΰ 'Ορλώφ 1769. Περί τής 

δράσεως δέ τών Μαυρομιχαλών κατά τήν έπανάστασιν ταύτην τοΰ 

Όρλώφ έχθέτομεν έν οίκείφ τόπφ. 

"Οτε κατά τό 1792 ή Πύλη διέταξε τόν Τζανήν Μπέην Γρηγο

ράκην ινα συλλαβή τόν έν Ταινάρφ ώχυρωμένον ήρωα Λάμπρον Κα

τσώνην, διετάχθη και δ Γεωργάκης Μαυρομιχάλης νά πράξη τό αυτό. 

Άλλα δπως ή φιλοπατρία τοΰ Γρηγοράκη δέν επέτρεψε νά ύπακούση 

άλλα τουναντίον ήλθεν είς συνεόησιν μετά τοΰ Κατσώνη περί οίκειο-

Οελοΰς αποχωρήσεως του, ούτω και ούτος προς ουδέν λογιζόμενος τήν 

όργήν τοϋ Σουλτάνου, άντι νά καταδίωξη τούς οπαδούς τοΰ Λάμπρου 

Κατσώνη, παρέσχε προς αυτούς πάσαν ύπεράσπισιν και περιποίησιν, 

ώς αποδεικνύει τό εξής έ'γγραφον: 

1792. Ιουνίου 7, Τσίμοβα. 

Τήν σήμερον ήμερο ιδηλοποιοϋμεν εμείς ύποκάτωθεν γεγραμμένοι. άπό τήν ώραν 

δποΰ μας έχάλασαν Τουρκική άρμάδα άνταμώς μέ τούς Φροντσέζους, ήγουν δύο φρε

γάδες φραντσέζικες εΰρεθήκονε εΙς τόν χαλασμό μας, καΐ τήν ούτήν ώραν έφθασε 

ό καπετάν Γεωργάκης Μαυρομιχάλης προστοσμένος άπό τήν όθωμονικήν πόρτο καί 

μέ τοΰ νά μήν Ιχη τακάτι άπό τόν φόβον τής Τουρκίας άλλέως νά πράξη, λαβαίνον

τας εμείς ούτή τήν αΐτμαλωσίο άπό τούρκους καΐ άπό φραντσέζους όμοίως καί άπό 

Κακοίβούλια δπου μας έγδυσαν, ώστε αυτός νά μας έπεριλάβη. 

Κοί περιλοβοίνοντάς μος, δσοι ευρεθήκαμε όφιτσιάλοι μαρνέροι δέν έλειψε κοθοΰ άμό-

πιστός ιιος κοί ιιέ τό νά πείθεται είς τήν βασιλικήν παντιέρα, μάς έτράβηξε μέ τρόπον 

τινάς κοί μάς δφερεν είς τό χωρίον του, έχοντας μας φυλαγμένους ωσάν τό ϊδιόν του 

κορμί, καΐ κυβερνισμένους άπό πάσα αναγκαίο. Λοιπόν ή Τουρκία μαθαίνωντας, πώς 

εμείς βρισκούμαστε είς τήν Τσίμοβα εΙς τά χέρια τοϋ καπετάν Γεωργάκη Μαυρομι

χάλη, ιδέν έχασε καιρόν ή Τουρκία, άλλ' αρμάτωσαν τρία καΐκια δύο μπέηδες μέ αν

θρώπους αρκετούς κθ[ προσταγή άπό τόν πασά, διά νά πορο'δώση τοϋ Λάμπρου τούς 

ανθρώπους. "Ομως ούτος δέν έστάθη τρόπος νά παραδώση άπό όσους εύρεθηκαμεν. 

μόνον έστάθη αντρείος, αποφασίζοντος κοί τήν ίδικήν του ζωήν, και λέγει:—έγώ 

άρχομαι κοί κρεμαστέ με· μά άπό αύτουνούς τούς ανθρώπους τοϋ Λάμπρου τρόπος 

δέν είναι νά σάς παραδώσω μία τρίχα 'άπό τήν κεφαλήν τους.—Πλην έμείνομεν άπό 

αυτόν τόν άνθρωπον πολλά διαφεντευμένοι καί άπείρογοι· μάλιστα έφρόντισε κοί διά 

τό έιιπάρκο μαα. ώστε όπου νά αάς κοτοβοδώση εΙς έτόπον σήγουρον. Δέν ελειψεν 

ό άνθρωπος κατά πώς έτράβηξε ταίς αύτοϊς φροντίδαις, νά μένη καί ξωδιασμένος πολλά 

λίγα. Κοί μέ τό νά έμείναμεν εμείς ευχαριστημένοι άπό ούτόν τόν τιμημενον άνθρω

πον, ούτως Ιδίδομεν τό παρόν μας εις χείρας του. 

Έγώ ό ΣΤΑΘΑΚΗΣ υπέγραψα διά τό δνμα τοΰ Μαγγιόρ Κωνσταντή μή ήξεΰ-

ρωντος νά γράψη. 

Μαγγιόρ Κωνσταντής Παταράκης βεβαιόνω. 

Μοτζόρ Γιάννης Πασκάλης Μυκονιάτης. 

Ματζόρ Σωτήρης Πατζαμοτζής. 

Καπετάν Γιάννης Σαλονικαίος. 

Δρόσος τοΰ Χατσή. 
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Κωνσταντής Ψωρίλας. 

Κοιπετάν Σταθάκης Κατσώνης βεβαιόνω. 

ΙΩΑίΝ. ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ 

Δοκίμιον "Ελληνικής Επαναστάσεως 

Τόμ. Γ'. 411. 

Ό "Αγγλος περιηγητής ΕΕΑΚΕ περιηγηθείς τήν Μάνην κατά 

τό 1804 γράφει τά εξής περί τής οίκογενείας Μαυρομιχάλη: 

Έφθάσαμεν εΙς Τσίμοβαν, κώμην κειμένην ήμισυ μίλιον μεσσγείως άπό τής 

άκρας τών ύψηλ̂ Ι̂ ν κρημνών, τών συνιστώντων άπασαν τήν νότιον παραλίαν τοζ λι

μένος Οιτύλου. 

"Ο Γκίκας Μαυρομιχάλης, ρωμαλέος καΐ δραστήριος Μανιάίτης ;ξηκοντούτης 

τήν ήλικίαν, είχεν έλθει είς Σκουτάρι έκ Τσίμοβας έπί ήμιόνου τήν πρωΐαν, καΐ αύ-

{Ηημερόν επέστρεφε πεζός, συνοδεύσας με εΙς τήν οίκίαν του, Ινθα αμέσως μέ έπε

σκέφθη ό Πέτρος (Μαυρομιχάλης, κοινώς καλούμενος κύρ Πετρούν»ι?, κάτοικων εΙς 

τόν λιμένα τής Τσίμοβας, ήμίσειαν ώραν βορείως τής κώμης εις τούς πρόποδας τοΰ 

όρους. Ό Πετρούνης καίτοι δέν φέρει τόν τίτλον τοΰ Καπετάνου, απολαύει επιρροής 

Καπετάνου καθ' άπασαν τήν υιέσα Μάνην. 

"Απριλίου 15. Σήμερον τήν πρωΐαν κατήλθον είς Λιμένιτό έπίνειον τής Τσίμο

βας, διή?>θον δέ τήν ήμέραν παρά τφ κύρ Πέτρφ Μαυρομιχάλη κατά τήν παραλίαν. 

"Ανθρωπος τις μοί δφερε προς πώλησιν ένυπόγραφον μορμορίνην πλάκα, εύρεθείσαν 

έν Σκοπά, ήτις καίτοι δέν έφερε τό δναμα πόλεως τίνος, μόνον διότι εύρέθιι έκεΐ, εΙνε 

Ισχυρά άπάδειξις' δτι τά Σκοπά εκειντο έπ̂ ^ τής θέσεως τής αρχαίας Τευθρώνης. Ή 

επιγραφή ούσα έπί όπλου τεμαχίου, ιέν εξοιρέτφ καταστάσει, φαίνεται, δτι ανήκει 

εΙς τούς χρόνους τοΰ Τιβερίου. Επειδή δέ αί έλευθερωλοκωνικαΐ πόλεις ήκμασαν 

κυρίως ιέπΙ τής Ρω^μαΐκής Αυτοκρατορίας, ουδόλως θαυμάσιον έάν εύρίσκωμεν μό

νον λείψανο τής περιόδου ταύτης έν Μάνη ή δν οΐ έπιγραφαί φέρουσι τήν αυτήν χρο. 

νολογίαν. Τό Λυμένι συνίστανται Ικ πέντε ή εξ καταστημάτων και δύο πύργων προς 

βορράν δέ τοΰ ενός τούτων ανήκοντος είς τόν Πέτρον Μαυρομιχάλην, υπάρχει μο

ναστήριον μετά μικροΰ κήπου περί ούτό. Περαιτέρω προς βορράν δ λιμήν επεκτείνε

ται προς ανατολάς μέχρι τών υπωρειών τοϋ βουνοΰ, εφ' οδ κείται τό έρειπωμένον 

φορύριον τής Κελεφάς. Λέγεται δτι είναι ενετικής κατασκευής, πιθανώτατα δμως 

νά είναι άνοικοδόμησις ή επισκευή τοΰ άρχικοΰ φρουρίου, καθότι ή τε Κελεφά καΐ ή 

Ζάρνατα ύπήρχον «αί πρό τής ενετικής κατακτήσεως, άλωθείσαι ύπό τούτων κατά τά 

1685 άπό τών Τούρκων. 

Ό κύρ Περούνης ζωηρός άνήρ 30 εως 40 ετών, φέρων φορέματα έκ πρασίνου 

βελούδου είναι δ ευγενέστερος Μανιάτης, έξ όσων είδον. Μοί διηγήθη δτι δ πατήρ του 

έσωσε κατά τό 1792 άγγλικόν πλοίον διά τοϋ μάλλον αποφασιστικού καί ριψοκίνδυνου 

τρόπου. Τό πλοίον άνήκεν είς τούς ΣμΙθ κο^ Μπάρτ έκ ΛονΙδίνου. Τό σκάφΟς τοΰτο 

είχεν έξωΰηθή έκ τρικυμίας εΙς τόν Μεσσηνιακόν κόλπον, δταν δέ έκόπασεν ή τρι

κυμία, φοβερά κύματα εφερον ούτό προς τόν πύργον κοί τό έξώθουν εΙς τήν ξηράν. 

Τό πλήρωμα ίάπελπισθέν ανέμενε νά συντριβή τό πλοίον έπΙ τών βράχωΛτ, καΐ είχε παύ

σει πάντα χειρισμόν, δτε δ Μαυρομιχάλης έξέπλευσε τοζ) λΐιμένος Οίτυλου επιβαίνων 

μικροΰ πλοίου προς βοήθειαν αύτοΰ καΐ τό διηύθ-ωνεν είς τόν λιμένα. Οί Μανιάται 

συΛίέρρευσον αμέσως όπως λεηλατήσωσι τό πλοίον, άλλ' δ Μαυρομιχάλης τάξας εΙς 

φρούρησιν τοΰ πλοίου κατά τε ξηράν κοΙ θάλασσαν μέγα σώμα όπαΙδών του, εμπόδισε 

τήν διαρπαγήν. Τό πλοίον διέμεινε δέκα εννέα ημέρας έν τφ λιμένι, τό δέ όνομα τοϋ-

Κυβερνήτου ήτο Μπρόουν. 
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Ό αυτός Λήκ αναφέρει δτι τήν έπιοΰσαν 16 Απριλίου άνεχώρησεν ιέκ τοϋ λυμέ

νος Οίτυλου διά μικροΰ καίκίου, ανήκοντος εΙς τόν κύρ Πετρούνην. 

•νν. Μ. ΕΕΑΚΕ 

ΤΚΑΥΕΙ^,δ ΙΝ' Μ Ο Κ Ε Α 

Κεφ. Η'. 

Τήν άνύψωσιν τοΰ Πέτρου Μαυρομιχάλη είς τό αξίωμα τοΰ ήγε-

μόνος τής Μάνης ώς εξής περιγράφει δ Γούδας είς τούς παραλλήλους 

βίους του: 

Τφ 'δέ 1814 ιέστάλη μετά στολίσκου είς Μάνην Σιουκιούρ μπέης τις προς παρα-

στολήν τής πειρατείας. "Η Μάνη τότε κατεσπαράσσετο δυστυχώς ύπό έγί̂ ωρίων διε

νέξεων καί πολλοί φθονοϋντες τόν Πέερον Μαυρομιχάλην, άπέδιίδον ούτω ψευδώς 

τά πλείστα τών κακών τοδ τόπου των, καΐ ήλπιζον, δτι συκοφαντοΰντες ήβελον επι

τύχει τήν έξόντωσιν του. 'Αλλά παρά πάσαν προσιδοκίαν συνέβη τό άντίθετον. Ό μέν 

Πέτρος Μαυρομιχάλης, πεπεισμένος εΙς τήν αθωότητα του προσήλθεν αυτόκλητος 

είς τήν ναυαρχίδα, φέρων ώς δώρο κριούς τινας. "Ο ιδέ Σικιούρ μπέης, παραβλέψας 

πάντας τούς λοιπούς, μόνον παρά τοΰ Μαυρομιχάλη έζήτησεν έν ϊϊδιαιτέρςι συννετεύ-

ξει σύμπραξιν κοί συμβουλήν προς έπιτυχίαν τοϋ σκοποΰ του. Οδτος δέ, τή είλικρινεί 

συ,μπράξει τοϋ Μαυρομιχάλη, έπετεύχΰ-η έπι τοσούτον, ώστε δ Σιουκούρ μπέης ώρκίσθη 

ενώπιον πάντων τών αξιωματικών του, δτι επανερχόμενος είς Κωνσταντινούπολιν θά 

ζητήση άνάλογον άμοιβήν τών υπηρεσιών τοϋ Μαυρομιχάλη, ον τότε διώρισε 

τΟΛΟτηρητήν τοΰ καθοιρεθέντος ήγεμόνος Θεοδωρόμπεη· και ον πρίν 

άπέλθη έπισκεφθή κατ' οίκον. ΟΙ πάντες βέ τότε έθαύμασαν δύο 

τινά. Πρώτον μέν, δτι ό Σικιούρ μπέης είσήλθεν άνευ οδηγού καί 

ώς ειδήμων είς άπαντα τά λαβυρινθώιδη δωμάτιο τοζ) πύργου τοΰ Μαυρομιχάλη, δεύ

τερον, δτι μόλις ίιδών τήν μητέρα τούτου ήσπάσθη μετά σεβασμοΰ τήν δεξιάν της κοι 

συνεκινείτο ακουσίως οσάκις έ'βλεπε μέλος τής οικογενείας Μαυρομιχάλη^. 

Μετά παρέλευσιν μέν Ιδιετίας περίπου, ό Σιουκιούρ μπέης επανήλθε μετά στολί

σκου φέρων καί τόν έπίσημον διορισμόν τοΰ Πέτρου ώς ήγεμόνος ή μπέη τής Μάνης. 

Είς τοΰτο δέ, ώς ιέμάθαμεν, δ Σικιούρ μπέης ούδεμίαν απήντησε δυσκολίαν διότι καΐ 

δ Γεώργιος Βούλγαρης, ό είς προγενεστέραν έποχήν, ώς εϊδομεν, χρησιμεύσας προς 

περιστολήν τής πειρατείας έν Μάνη είχε συστήσει τόν Μαυρομιχάλην ώς τόν μόνον 

ίκανόν νά περιορίση τήν πειρατείαν. Μετά δέ τήν κοινοποίησιν τοΰ διορισμού ό Σι

κιούρ μπέης φιλοδωρησάμενος γενναίως καί άπαντα τά μέλη τής οίκογενείας ελαβεν 

ώς όμηρους άνθ' ενός δύο υΙούς τοΰ Πέτρου, τόν Άναστάσιον καί τόν Γεώργιον τού. 

τους έπανακάμψας είς Κωνσταντινούπολιν ιέξεπαίδευε κατ' οίκον επιμελώς κοί έν τή 

χριστιανική θρησκείί); των. Έπονακάμψαντος δέ τοϋ Αναστασίου είς Μάνην ένεκα νό

σου καί έξορισθέντος εΙς Ρόδον τοΰ Σικιούρ μπέη, ούτος συνεβούλευε τόν Γεώργιον 

νά κατάλυση εΙς τά πατριαρχεία κοί νά μή παρεκτρέπεται ούτε κεροίαν τ^ν συμβου

λών τοϋ πατριάρχου Γρηγορίου. Άποστατήσαντος βροίδύτερον τοΰ Άλή πασά, δ Σουλ

τάνος γιναγκάσθη νά πέμψη στολίσκον καΐ προς τόν διά θαλάσσης άποκλεισμόν τοΰ 

άποστάτου. Κο^ δ μέν στολίσκος προσήγγισεν εΙς Ρόδον, δ δέ μοίραρχος εξήλθε προς 

χαιρετισμόν τοΰ Σικιούρ μπέη, ε'ις ον άνεκοίνωσεν δτι είχε διοτογος κοί προς τόν 

Μπέην τής Μάνης, ϊνα τφ δώση στρατόν. "Ο μέν Σικιούρ ,μπέης, μόλις άκουσας τοΰ

το, συνέστησεν αύτφ θερμώς σύμπασαν τήν οίκογένειαν τών Μαυρομιχαλών. Ό δέ 

Πετρόμπεης παρέσχε τφ οντι τριακόσιους Μανιάτας ύπό τήν δίδηγίαν τοϋ Κυριακού

λη, τοΰ ,Ηλία κοΙ τοΰ Αντωνίου, είς οΰς έπείδαψίλευσε πολλάς φιλοφρονήσεις δ μοί

ραρχος. 'Αλλ' ό Μαυρομιχάλης τούς μέν Ιδύο πρώτους ήναγκάσθη νά άνακαλέση τα

χέως· ό δέ πρό μικροΰ αποβιώσας στρατηΐγός Αντώνιος διά τήν φρόνησιν καΐ άν-
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δρείαν του εΙς τάς μάχας τής Πρεβέζης είλκυσεν έπί τοσοΰτον τήν ύπόληψιν το^ 

'Οθωμανοΰ μοιράρχου, ώστε μετά τήν άνανδρον παράδοσιν τοϋ Βελή πασά καί τήν 

πτώσιν τών φρουρίων τής Πρεβέζης, εκείνος εδωρήσατο τω έπανακάμψοντι είς Μά

νην 'Αντωνίφ ίκανήν ποσότητα πελεμεφιίδίων, μεγάλως χρησιμευσάντων έπί τής 

εκρήξεως τοΰ αγώνος. Ή θε[ο πρόνοια, πρό πολλού, φαίνεται, άοράτως καΐ διά δια

φόρων τρόπων καθοϊδήγει τούς "Ελληνας εΙς προπαρασκευήν τοϋ μεγάλου τούτου 

έ'ργου. Ουδέν δέ παράδοξον και πολλά τών δυσεξήγητων κινημάτων τοΰ τουρκικού 

στόλου ύπό τοΰ ΧοσρέΙφ ποσά, τοΰ έ'χοντος έν μεγάλφ άξιώματι και πολλή ύπολήψει 

κοΙ τόν Σικιούρμπεην, ουδέν παράδοξον λέγομεν, πολλά τών δυσεξήγητων εκείνων 

κινιΐμάτων τοΰ τούρκικου στόλου τότε, νά προήρχοντο κοί κατά τάς έ,ιιπνεύσεις τοΰ 

κατά πολλήν πιθανότητα έλληνικήν καταγωγήν έ'χοντος τούτου ιοξιωματικοΰ. 

Α. Γ Ο Υ Δ Α 

Βίοι παράλληλοι 

Τόμ. στ'. σελ. 121. 

Σημ. Ώς δέ γράφομεν άλλαχοΰ ούτος ήτο δ αδελφός τοΰ Πετρόμπεη, παοαδοθε^^ς 

ώ; δμηρος είς τόν Καπιτάν πασάν τφ 1781 κοί άπαχθείς εΙς Κωνσταντινούπολιν, έγέ-

νΐ'το αξιωματικός άνελθών είς μεγάλο αξιώματα. 

Οί τής φιλικής Εταιρείας κατέβαλον πάσαν έπιμέλειαν ό'πως 

προσοικειωθώσι τόν ηγεμόνα τής Μάνης Πετρόμπεην, διότι έθεώρουν 

τήν Μάνην ώς τό έπικαιρότερον σημείον προς έπιτυχίαν τής Επανα

στάσεως. Ό Πετρόμπεης έμ.υήθη είς τά τής φιλικής Εταιρείας έν 

Κιτριαϊς κατά τό 18ι8 ύπό τοΰ Χρυσοσπάθη, προσενεγκών χίλια γρό

σια. Κατά τό αυτό δέ έτος εστάλη είς Μάνην δ Χρ. Περραιβός, διακε

κριμένον μέλος τών φιλικών, γνωστός ήδη άπό τών Σουλωτικών και 

θέρων βαθμόν ρώσσου συνταγματάρχου. Ή άποστολ-η του υπήρξε λίαν 

επιτυχής, διότι μεθ' ό'λην τήν άνώμαλον και ταραχώδη έσωτερικήν 

κατάστασιν τής Μάνης, κατώρθωσεν ούτος διά τών πατριωτικών 

παραινέσεων του νά έπιφέρη τήν συμφιλίοίσιν τών άλληλομ-αχομενων 

τριών πρώτων οίκογενειών τής Μάνης, οί αρχηγοί τών δποίων υπέ

γραψαν τό εξής συμφωνητικόν: 
«Διά τοϋ παρόντος ημών Ίίδιοχειροϋπογεφραμμένου γράμματος ύποσχάμεθο ιιεθ' 

δρκου τής άγιωτάτης καί όρθοδόξου ημών Πίστεως κοί ηε τήν δύναμιν τοϋ τρομε-

005 οδ'Όΐ'; ̂ 0 " αυτοπροαιρέτως ιδιά τήν σωτηρίαν τοΰ Γένους μας έκάμαμεν, δτι νά 

φυλάξωμεν τάς ακολούθους συν&ήκας: 

Α'. Ημείς αί τρεί» γενεαί, Ιδηλσιδή Μουρομιχάλιδες, Γρηγοριάνοι καί Τρου-

πάκηίδες,'ώς δυνατώτεροι κοί άξιοΊτεροι άπό τάς άλλος γενεάς τής πατρίδος μας 

Σπάρτης, ύποσχόμεθα μέ τήν δύναμιν τών ρηθέντων φοβερών δρκων, νά βοσιλεύη 

είς τό έξης εΙς τά σώματα μος μία ψυχή, μία σύμπνοια, μία θέλησις κοΙ νά μή δύ

ναται ποτέ κανένα έσωτερικόν ού'τε ιέξωτερικόν αίτιον νά διασείση ή νά σίδυνατίση 

ένα τοιοΰτον 'ίερόν δεσμόν. 

Β ' "Ο κύριος καί καθολικός μας σκοπός ενός τοιούτου δεσμοΰ δέν αποβλέπει 

οίίτε γίνεται δι' άλλο τι, εΙμή μόνον διά τήν κοινήν τής Πατρίδος μας ώφέλειαν, 

καί διά νά είμεθα έτοιμοι συμφοίνως κοί προθύμως νά πράξωμεν, τά δσο ήθελε προσ. 

τοχθώμεν άπό τούς ανωτέρους καΐ έγκριτους τοΰ Γένους μα; διά τό γενικόν συμφέ-
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ρον τής πατρίδος μος "Ελλάδος, ωσάν δποΰ είμεθα ύΐπόχρεοι καί έν τούτφ ώρκωμένοι 

νά χύσωμεν κοί τήν ύστερινήν ρονϊδο τοϋ αίματος μας δπόταν ή χρεία τό καλέση. 

Γ'. ΈπειΙδή καΐ τοιούτοι ίεροί δεσμοί συμβαίνει κάποτε νά διοσείωντοι κοΙ άνο-

τρέπωνται άπό έξωτερικάς καί έσωτερικάς καταδρομάς καΐ διχόνοιας, καθώς τίνες 

πάσχουν νά αρπάξουν τήν Ήγεμονίαν καί άλλοι ταράττουν τήν κΛίνήν ήσυχίαντής 

πατρίδος μας, παρακινούμενοι ύπό φυσικήν τους κακίαν καί πλεονεξίαν διά, τοΰτο 

ημείς συμφώνως θέλει έπιμελούμεθα νά καταπούωμεν τά τοιοΰτο, δσον τό δυνατόν, 

μέ τούς πλέον ήσυχους, επιτηδείους ή καί φοβεριστικούς τρόπους. Είδε δλα αύτα 

ήθελε ιφανοΰν αδύνατα, τότε έκ συμφώνου πρέπει μέ τά άρματα είς χείρας νά ίκρι-

ζώνωμεν τά τοιοΰτο, και χρείας τυχούσης κα̂ ^ είς τήν Ιδίαν Α ύ λ ή ν νά άντι-

σταθώμεν, χωρίς ποτέ νά κλίνωμεν εΙς καμμίαν άλλην άλλογήν τής Ήγεμονείας, 

όπου ήθελεν αποφασίσει ή Πόρτα. 

Δ'. Κάθε Ιερός δεσμός, καί μάλιστα «κείνος ποΰ γένεται ύπερ Πίστεως, Πα

τρίδος καί Γένους, διά νά μείνη ακλόνητος κοΙ άσειστος, πρέπει νά βάλη δι' αρχήν 

καί θεμέλιον τήν άλήθειαν και δικαιοσύνην. "Οθεν ήμεΙς ύποσχόμεθα νά φυλάξωμεν 

αύτάς τάς άρετάς άπορασαλεύτους, αί δποίαι δχι μόνον τάς ϊΐδικάς μας γενεάς θέλει 

δοξάσουν, άλλα και τήν Ιδίαν μας πατρίδα θέλει ευτυχήσουν κοΙ στερεώσουν. Τέλος 

πάντων τήν τιμήν και άτιμίαν κοί κέρδος κα^ ζ η μ ί α ν τοϋ πλέον μικρότερου 

συμπατριώτου μας, ή καί ομογενούς μας, θέλει νά στοχάζώμεθα ώς ϊδιο Ιδικά μας. 

Ε'. "Οποια προσταγή ήθελε μάς παρουσιασθή ή Βασιλική ή το^ Γένους μας, 

δπου νά άποβλέπη προς όφελος τής κοινής πατρίδος, νά θεωρήται και ιένεργήτοι προ

θύμως κοί θερμώς άπό ημάς τούς ίΐδίους, χωρίς όμως νά, άίδικήσωμεν τινά άπό τούς 

αξιωματικούς τής πατρίδος μος, δηλαδή τούς λεγόμενους Καπεταναίους, άλλα κατά 

κατά τήν άξίαν κοί άρετήν τοΰ καθενός νά τόν μεταχειρισθ^μεν, χωρίς τινα φιλο-

.τροσωπίαν κοί πάθος· έ'ξω μόνον μένουν αμέτοχοι, άπό δσα μυστικά θέλει εμπιστευ

θούν εις ημάς τούς Ίΐδίους διά τό κοινόν αφελος. 'Ομοίως τά τοιαΰτα μυστικά θέλει 

είναι αγνώριστα κοί είς τά 'κδικά μας παιδιά καί αδελφούς κοί «ξαδέλφους, δπόταν 

γνωρίζοϊμεν, δτι δέν είναι άξιοι κα̂ ^ Ικανοί νά τά φυλάξουν. 

ΣΤ'. Καθώς μόνοι μας θέλει εχομεν δλο\« τό βάρος τής πατρίδος μας ιδιά τήν 

καλήν της κυβέρνησιν, δμοίως καί κάθε άλλην προσταγήν άπό τό Γένος μας θέλει τήν 

δεχόμεθα καί ένεργοΰμεν ώς χρέος μος άπαραίτητον χωρίς τίνος διστγμοϋ καϊ αντι

στάσεως. Κατ' ούτόν λοιπόν τόν τρόπον πάλιν ημείς οί ϊδιοι θέλει άντοποκρινώμεθα έκ 

μέρους δλης τής Σπάρτης μέ τό Γένος μος διά κάθε ,μερικόν τής πατρίδος μας ή κατά 

γενικόν τής "Ελλάδος συμφέρον έ'ξω μόνον τάς μικράς υποθέσεις καί διαρφοάς τής πα

τρίδος καί τών γειτόνων θέλει τάς θεωρεί καί διορθώνει δ ϋδιος "Ηγεμών. 

Ζ' Άγκολά κοί είς τό άλλο κοινόν γράμμα περί τής πατρίδος μας ύποσχόμεθα 

νά φυλάξωμεν ιάπαροσάλευτα δλα τά συμφωνηθέντα μολοντούτο ύποπτευόμενοι εΙς τήν 

μικρότητα τοΰ νοός μερικών, κοί εΙς τά ξεχωριστά πάθη δπου τούς κυριεύουν κοί κατα-

σύρουν, διά τοΰτο έγκρίναμεν συμφέρον κοί άναγκαίον Ιδιά τήν άσφάλειαν κοί δόξαν 

τής πατρίδος μας, καί διά τήν έκπλήρωσιν τοΰ χρέους μος κοί αύτοπροοιρέτου δρκου 

προς τήν γενικήν πατρίδα καί μητέρα ημών "Ελλάδα, νά κάμωμεν τήν παροϋσαν ξεχω-

ριστήν κοί άδιοίρετον όμοψυχίαν τών τριών ημών οίκογενειών διά χαλινόν καί παΟδείον 

τών ενδεχομένων συμβεβηκότων. 

Η ' "Οθεν έν ένί στόματι, μιά λΐιυ,χή καί μι^ συμπνοίςι κοί άδιοιρέτφ δεσμφ ύπο

σχόμεθα νά φυλάξωμεν τάς ρηθείσας συμφωνίας ανελλιπείς καί άπαρασαλεύτους. Έ ά ν 

δέ τινας έξ ημών (τό όποιον δέν τό πιστεύομεν ποτέ!) ήθελε φθάσει εΙς τόσον βαθμόν 

παρανομίας καί ασεβείας, νά φανή παραβάτης καί επίορκος τών τοιούτων ώφελίμο)ν 

πράξεων τής πατρίδος μας, εκείνον τόν παροδίδομεν πρώτον εΙς χείρας Θεοϋ ζώντος, 



ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.—Ύπό Π. Χ. ΔΟΥΚΑ 795 

δεύτερον εΙς τάς αράς τής εδικής μας πατρίδος, τρίτον εις τούς δικαιότατους Ιάπροσω. 

πολήπτους νόμους τής γενικής ημών πατρίδος Ελλάδος· τό δέ δνομα τής οικογενείας 

του νά μείνη αΙωνίως άτιμον, ύβρισμένον, μισητόν άπό δλην τήν πατρίδα καί τό γένος. 

Διό γίνονται τέσσαρα δμοια καί απαράλλακτα γράμματα, υπογεγραμμένα Ιδιοχείρως 

κοί έσφργισμένα μέ τάς ιδίας μος σφραγίδας, άπό τά δποία τό εν κρατεί δ ενδοξότατος 

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, τό άλλο δ ενδοξότατος πρώην Άντώμπεης Γρηγοριάνος, 

τό τρίτον δ ευγενής καπετάν Παναγιώτης Τρουπάκης τό δέ τέταρτον ό Κύριος Χριστό

φορος Περραιβός, διά άπόιδειξιν κοί παράστασιν προς τό Γένος μος· τά δποία αυτά 

θέλουν 'εχει δλον τό κΰρος κοί τήν Ισχύν αναμεταξύ ημών κοί έμπροσθεν τών άπροσω-

πολήπτων νόμων τοΰ Γένους μας. 

Κυτριοίς ο' Όκτωβρίου 1819. 

(ΤΣ Τουρκικοϊς γράμμασι) Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης βε

βαιόνω τά άνωθεν. 

(ΤΣ Τουρ,κικοϊς γράμμασι) Π ρ ώ η ν Ά ν τ ώ μ π ε η ς Γ ρ η γ ο ρ ά / ι η ς 

έπιβεβαιώ. 

(1ΤΣ 'Ελληνικοϊς γράμμασι) Κ α π ε τ ά ν Π ο ν α γ ι ώ τ η ς Ι μ έ τόν ιΑόν 

μου καί ©δικσύς μου βεβαιόνω τό άνωθεν. 

• Κ α β α λ ι έ ρ Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Γ ρ η γ ο ρ ά κ η ς ιβε'βοιόνω τό άνωθεν. 

(ΤΣ "Ελληνικοίς γράμμασι) Μπας Καπετάν Τ ζ ι κ ο ύ ρ ι ο ς Γ ρ η γ ο ρ ά 

κ η ς βεβαιόνω μέ τά αδέλφια μου τά άνωθεν. 

'Τπό τό συμφωνητικόν τοΰτο δ Ιωάννης Φιλήμων καταχωρίζει τήν 

εξής σημείωσιν: 

«Τό εγγραφον τοΰτο ιέγένετο, καθ' δσον 'έπί τής ιέποχής εκείνης κοί δ "Αλέξαν

δρος Κουμουνδουράκης, άσπονίδος ιέχθρός τών Μαυρομιχαλών, έ'χων μεθ' έαυτοΰ καί 

τινα Καλκανδήν, Λάκωνα ιέπίσης, έραδιούργει έκ παντός τρόπου εν Κωνσταντινου

πόλει, δπως αφαίρεση τήν ήγεμονίαν άπό τοΰ Πέτρου Μαυρομιχάλη, ώς άντιποιούμε-

νος τούτης. 'Αλλ' δ μέν Καλκονδής ιίξωρίσθη τό 1819 παρά τοΰ Σουλτάνου είς τό 

Σαμσούν Κολρ<^ ήτοι τήν 'Λμισόν, πόλιν ούσαν και φρούριον παραθαλάσσιον τοΰ Ευξεί

νου Πόντου), ό ιδέ Κουμουνδουράκης άπεκεφαλίσΰη έν Κωνσταντινουπόλει τφ 18ι2ι1, 

όμοΰ καί δ εξάδελφος αύτοΰ Πιέρος 'Αλουπέος, θεωρηθείς ύποπτος ώς καί πάς 

"Ελλην. 

Λιά τοΰ συνδέσμου αύτοϋ τών ίσχυροτέρων οίκογενειών τής Λακωνίας μεγά-

γάλως ώφελήθη τότε ή "Εταιρεία. Σημειωτέον δέ, δτι ή ιέν τφ ανωτέρω έγγράφφ 

αναφερομένη «Αυλή» εννοείται ή σουλτανική «Βασιλική Ιδέ προσταγή» ή αυτοκρατο

ρική τής Ρωσσίας. Τό δέ έν τφ άρθρφ Ζ'. διαλομβονόμενον «κοινόν γράμμα» έστΙ τό 

προκαλεσθέν παρά τοϋ ιέν Βαρλέτη τότε υπάρχοντος Μπενάκη, ον δ Καποδίστριας, 

διαβοίνων εκείθεν τφ 1818, προέτρεψεν είς τοΰτο, ώς μαθών έν Κερκύρίχ, δτι οΐ Τούρ

κοι, ή λαβόντες ύπονοίος περί διαταραχής τίνος ή δι' άλλους συστηματικούς λόγους, 

προετίθεντο ι·Μ διεγείρωσι διά χρημάτων έμφύλιον πόλεμον έν τή Αοκωνίςι. 'ΕπΙ τέ

λους δέ, οι ίν τφ άρθρφ Γ' ύπαινιττόμενοι «άρπακτήρες τής ήγεμονείαςι ί\ααν οί 

Κουμουνδουράκαι, ώς προείπομεν. 

ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΕΛΛΗΝ. ΕΠΑΝΑΣΤΑν^ΕΩΣ 

Τόμ. Α'. σελ. 159 
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Ό Πετρόμπεης Μαυρομιχάληγενόμενος εταίρος τής Φιλικής Έ -

ταιρείας' ήθέλησεν, ώς πρακτικός άνθρωπος, νά βεβαιωθή άν άληθευ-

ωσιν αί μεγάλαι έπαγγελίαι περί αρωγής τής Ρωσσίας. Προς τοΰτο 

άπέστειλεν είς Πετρούπολιν τόν Κυριάκον Καμαρηνόν, μετ επιστο

λών προς τόν Καποδίστριαν, όστις απέστειλε τήν εξής άπάντησιν: 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΝ ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΩΙΝ 23Π,ΑΡΤΙΑΤΩΝ 

«Ο πιστός σας δούλος κ. Καμαρηνός εφθασεν εσχάτως ένταϋθα κοί μοΙ ένεχεί-

ρισε τάς έπιστολάς τάς όποιος μοί ιέκάμοτε τήν τιμήν νά μοΙ γράψητε τή 20̂  Νοεμ

βρίου 1818 κοί τή 3 Αυγούστου 1819. 

Μοί έξέθηκε προσέτι τήν κατάστασιν τής χώρας τήν δποίαν διοικείτΓ, καΐ μοί έδή. 

λωσε τά άγοθά σας σχέδια, τάς ελπίδος τών συμπολιτών σας καί τάς εύχάς αυτών. 

"Αρχομαι τής απαντήσεως εκφράζων τήν εύγνωμοσύνην μου διά τήν καλήν σος 

Ιδέαν, τήν δποίαν έχετε περί τοΰ ζήλου μου προς βελτίωσιν τής τύχης ιής κοινής πα

τρίδος. 

"Η γνώμη μου περί τούτου είναι σοΙφής καί οριστική. Τοσάκις δέ και προς τόσους 

έν διαιςρόροις χώροις Ιέπανέλαβον ούτήν καΐ προφορικώς κοί εγγράφως, ώστε θά ήτο 

τοΰ λοιπού αδύνατον νά άϊιοτηθή τις περί τών συμβουλών, τάς δποίας δύναμαι νά δώ

σω, καί περί τοϋ τί ημπορώ νά κάμω προς ύποστήριξιν τών "Ελλήνων, δσοι έπιθυμοΰσι 

νά φανώσι χρήσιμοι τή πατρίδι. 

Ούχ ήττον επαναλαμβάνω τό θέμα τοϋτο, ιδιότι είναι ή πρώτη φορά, ιΐαθ' ήν συνεν

νοούμαι μεθ' υμών. 

Βλέποντεές με χαίροντα τήν εύνοιαν καί προστασίαν τοΰ αύτοκράτορος τής Ρωσ-

σίας, ένόμισαν δτι είμαι τό δργονον τής πολιτικής του προς τούς "Ελληνας. Τήν άπά-

την ταύτην καί κατέδειξα καΐ κατεπολέμησο. Ή Ρωσσία είναι τόσον μεγάλη καί Ισχυρά, 

ώστε δέν έ'χει ανάγκην νά καταφυγή εΙς μέσα τόσον επισφαλή καί μικρά, ή δέ πολιτική 

τοΰ αύτοκράτοροος Αλεξάνδρου βασιζόμενη έπί τών συντηρητικών του άρχων, απορ

ρίπτει πάσαν βμμεσον ή ίδιωτικήν έπιρροήν μή στηριζομένην έπΙ τοϋ Δικαίου. "Αλλως 

τε καί ιέν άλλοις καιροίς αΐ τοιαΰται έπιρροαί μόνον άξιοκαταφρόνητον έπιρροήν κα

τώρθωσαν, τό δέ πλήθος και τό έθνος καθόλου υπήρξαν άτυχη θύματα. "Η Ρωσσία 

προστατεύει τούς "Ελληνας, είναι ομόθρησκος ούτών κοί οί συνθήκαι τή παρέχουσι τό 

δικαίωμα τοιαύτης προστασίας. Άλλ' αΐ συνθήκαι αδται ακριβώς καθιερώνουσι τήν εί

ρήνην μετά τής τουρκικής κυβερνήσεως, ώστε οΐ "Ελληνες δέν δύνονται νά άπολαμβά-

νωσι τώρα τήν ύψηλήν ταύτην προστασίαν, είμή διατηρούμενης τής έν Ανατολή εΙρήνης 

καί χάριν τής ειρήνης. 

Τάς αληθείας ταύτας «ατά βάθος έννοό)ν προσεπάθησο νά πείσω περί αυτών καί 

τούς "Ελληνος δσοι ιάπετάθησαν προς με, διά νά τούς κάμω νά έννοήσωσιν δτι, δν ή 

Α. Α. Μ. μοί ιέπιτρέπει ενίοτε νά φροντίζω περί αυτών καί νά τούς βοηθώ εΙς τά νόμιμ,α 

συμφέροντα των, τοΰτο δέν γίνεται διά νά σχηματισθή ρωσσικόν κόμμα έν "Ελλάδι, άλλα 

διά νά μέ άφίση νά εκπληρώσω έντίμως καί δημοσίςι τά προς τήν γενέτειράν μου χώραν 

καθήκοντα. 

Έ ά ν λοιπόν ύπό ταύτην κοΙ μόνον τήν έ'ννοιαν σάς ώμίλησον περί τών προσπαθειών 

μου, τάς δποίας κάμνω, διά νά βοηθώ τούς έν Ευρώπη .πτωχούς συμπατριώτας μου νά 

έκπαιίδευθώσι καί άνοπτυχθώσιν ηθικώς καΐ πνευμοτικώς, και διά νά έν&αρρύνω τήν ϊδρυ

σιν προκαταρκτικών σχολών έν "Ελλάδι, ορθώς σάς είπον κοΙ τίποτε δέν επιθυμώ τόσον, 

δσον νά σάς αποδείξω, βοηθών τάς προσπάθειας σας τάς δποίας κάμνετε υπέρ τοΰ σω

τηρίου τούτου έ'ργου. "Η Σπάρτη έχει ανάγκην τούτου υπέρ πάσαν άλλην χώρον. Έργα-
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ζόμενοι δέ ύπό τήν σκέπην τής Εκκλησίας ώς πράττετε, θά έχητε βεβαίως τήν δόξαν 

νά έπιτύχητε. 

'Αλλ' δς συνεννοηθώμεν καλώς. Μ ή πιστεΰητε δτι ένούμενοι διά τοιούτων καθιδρυ-

μάτων μετ' άλλων επαρχιών έχουσών παρόμοια ύά γίνητε Ισχυρότεροι προς άντίπροξιν 

κατά τής δυνάμεως τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, ή δτι ή μικρά βοήθεια, ήτις θά σάς 

δοθή προς συντήρησιν τής σχολής σος, θά ήνε έχέ·/γυον μεγολειτέρων επικουριών, τάς 

δποίας θά ήδύνασθε νά μεταχειρισθήτε κατά βούλησιν προς ύποστήριξιν τής ανεξαρτη

σίας διά τών δπλων. 

Επιθυμώ νά σάς δμιλήσο) καθαρά ώς προς τοϋτο, διότι αί εξηγήσεις τοΰ κ. Καμα. 

ρηνοΰ μέ κάμνουσι νά πιστεύων δτι ράδιοΰργοί τίνες σάς ένέβαλον εσφαλμένος Ιδέας περί 

τούτων πάντων. Επειδή .δέ είσθε τόσον μακράν δέν είναι δύσκολον, ώς κοί δ ίδιος παρα

τηρείτε, νά σάς άπατήσωσιν. 

"Αν τά σχολεία εύδοκιμοΰσι πολλαχοϋ τής "Ελλάδος, τοΰτο συμβαίνει, διότι ευρί

σκονται ύπό τήν αιγίδα τής Εκκλησίας, καί μόνον διά τοΰτο ή Πύλη τά σέβεται. "Οταν 

δμως ύποπτευθή δτι τά καθιδρύμοτα ταύτα δύνανται νά γείνωσιν έστίαι επαναστάσεων 

καί άναστοτώσεοιν θά τά καταστρέψη καΐ ούίδέν θά ήδύνατο νά άνοιχαιτίση τούς κατα

διωγμούς. Θά είχε πληρέστατον δίκαιον, διότι καί δικαίωμα κοί καθήκον πάσης κυβερ

νήσεως είναι νά έπαγρυπνή περί τής διατηρήσεως της. 

"Ιδρύοντες λοιπόν τήν σχολήν σας έχετε πάντα ταΰτα πρό οφθαλμών. Εξαρτήσατε 

την όλοτελώς έκ τών Πατριαρχείων, καί μεταχειρισθήτε καλούς διδασκάλους, ίνα διδά-

ξωσι τήν έθνικήν μας γλώσσαν, τά θρησκευτικά, στοιχειώδη φυσικήν κοΙ ίστορίαν. "Ο 

κ. Περροιβός είναι λίαν άξιοσύστατος. Τόν είδον έξασκοϋντα μετ' επιτυχίας τόν διδά-

σκαλον έν ταΐς δημοσίαις σχολοίς Κερκύρας. Μ ή περιβάλλητε ούδεμίαν έπιδεικτικότητο 

τό νέον τοΰτο καθίδρυμα, άλλα θεωρήσατε το ώς παράρτημα τής Εκκλησίας. 

01 αγαθοεργοί άνθρωποι οίτινες ιδιά χρηματιστικών είσφορών συνέτειναν εΙς τήν έμ

ψύχωσιν τών σπουδών έν "Ελλάδι, συστήσαντες τήν έταρείαν τών φιλόμουσων, ουδέποτε 

προύτίθεντο νά ̂ δρύσωσι μυστικήν έταιρείαν, σκοποΰσαν τήν άναστάτωσιν τής Ανατο

λής. Τουναντίον έδωκαν καί δύδουσι βοηβήματά τινα διά νά βελτιώσωσι τήν ύπάρχουσαν 

κατάστασιν, βελτιοΊνοντες διά τής εκπαιδεύσεως τό ηθικόν τών κατοίκων. Έ ά ν δέ οί άν

θρωποι ούτοι, έκ τών δποίων παρακαλώ νά μέ θεωρήτε, ήδύναντο νά ύποθέσωσιν δτι ή 

κακοβούλια θά έποΐφελεϊτο τάς άγαθάς προθέσεις των, δπως παρασκευάση λαθραίως νέας 

ταραχάς έν τή ατυχεί μος ποτρίίδι, πιστεύσατέ μοι δτι οχι μόνον θά έ'παυον νά φροντί-

ζωσι περί τής εκπαιδεύσεως τών πτωχών καί περί σχολείων ιάλλά καί θά έλάμβανον αυ

στηρά μέτρα, δπως γείνη γνωστή ή αλήθεια, οί δέ υποβολείς άποκαλυφθώσι καί τιμωρη-

θώσι παραδειγματικώς. 

Πρέπει νά πεισθώμεν δτι δέν εξαρτάται έκ τών ανθρώπων νά δημιουργώσιν έ'θντι 

διά λόγου, ή δι' αξιωματικής τίνος πράξεως, ή νά άναγεννώσιν ίέκεϊνο, τά δποία δέν 

ευρίσκονται πλέον έν τή άρχαίςι των λαμπρότητι. Τά μεγάλα ταΰτα γεγονότα έξήρτηνται 

έκ τής θείας Προνοίας κοΙ μόνης ταύτης αί αποφάσεις ιδύνοντοι νά δημιουργήσωσιν 

αυτά. "Ημείς δυνάμεθα νά άλληλοβοηθώμεθο μετ αγάπης κοί άνευ οπισθοβουλίας μέ τήν 

ειλικρινή έπιθυμίαν νά ιάποβώμεν χρηστά τέκνα τής Εκκλησίας καί καλλίτεροι ποτρι-

ώται. 

"Η Πατρίς ευρίσκεται ύπό τήν όθωμονικήν κυριαρχίαν. "Υπό ταύτην σάς διατάσσει δ 

θεός, νά τήν ύπηρετήσητε καί πρέπει νά άκούσητε εις τήν θέλησιν τοΰ "Υψίστου. Πάσα 

δέ άλλη ύπσβολή είναι απατηλή καί τό σύνθημα έπικινδυνωτάτης έξάψεως παθών. 

Σείς κύριε, ώς ήγεμών λαοΰ όφείλτε νά προφυλαχθήτε επιμελώς άπό τοϋτο. Τούτου 

δέ ένεκα σάς ευχαριστώ, διότι μοί παράσχητε άφορμήν νά εξηγηθώ σαφώς προς υμάς 

περί τούτου. 
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"Ο κ. Καμαρηνός θά συνάξη εισφοράς υπέρ τής σχολής σας. Ελπίζω δτι θά δυνη-

θήτενά τήν Ιδρύσητε καί δτι θά ευδοκίμηση· θά συντείνω προθύμως εΙς τοΰτο. Επειδή 

δμως τά τοιαύτα καθυδρύματα δέν δύνανται διά μιας νά άνοπτυχθώσι, βαθμιαία βοηθή. 

ματα θά σάς είναι χρησιμώτερα. 

Προς τόν σκοπόν τοΰτον χαίρω νά παράσχω ύμίν τό μέσον νά μοί μεταδίδητε τά απο

τελέσματα τών προσπαθειών σας, διά τής έν Κωνσταντινουπόλει ρωσσικής πρεσβείας· θά 

μοί είναι πάντοτε εύχάριστον νά ενώνω μέ τάς υμετέρας κοί τάς Ιδικάς μου προσπάθειας, 

άλλ' επαναλαμβάνω, ύπό τόν δρον δτι ή σχολή σας θά εχη μόνον σκοπόν τήν θρησκευτι

κήν καί πνευματικήν έκπαίδευσιν τών νέων σας Σπαρτιατών, καί οτι θά διατελή ύπό τήν 

αίγίδα τοΰ Πατριαρχείου. 

Δέχθητε τήν δίβεβοίωσιν τής έξοχου προς υμάς ύπολήψεώς μου. 

'Εν Πετρουπόλει τή 20 Φεβρουαρίου 1820. 

Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 

Ό Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης έ'χων ύπ' όψει τήν κατά τό 1769 

έπανάστασιν και τά έκ ταύτης δεινά, απέστειλε προς τήν Αρχήν τό 

έξης έ'γγραφον, δι' ού εξέθετε τάς ιδέας του περί τοΰ αγώνος και έζή

τει τά απολύτως αναγκαία μέσα προς παρασκευήν αύτοΰ. 

Κύριοι. 

«Οί αρχαίοι Σπαρτιάται δέν έντρέποντο διά τήν πτωχείαν των, επειδή καΐ αυτή 

άποκατέστοινε τήν δύνο̂ ίν των καί έβεβαίωνε τήν έλευθερίαν των. Οί κάτοικοι τής 

νέας Σπάρτης, ώς ιάπόγονοι τών παλαιών, κατατρεχόμενοι άπό τούς κυριεύσαντος τό 

λοιπόν Γένος, έτροβήχθιίσαν εΙς μίαν πετρώδη καί όλιγόκαρπον γωνίαν τής γής, καί 

ούτω θέλοντες καΐ μή θέλοντες έκληρονόμησαν τήν πτωχείαν τών προπατόρων των, 

ή οποία είς τό μέσον τοΰ γενικοΰ ολέθρου τούς έφύλαξεν ελευθέρους. Ά?νλ' ή πολιτική 

τών τυράννων, μή δυναμένη μέ τά δπλα νά κατορθώση] τόν σκοπόν της, έπρόστρεξεν 

είς τά μηχανουργήματα, έσπειρε τήν διχόνοιαν μεταξύ τών έγκριτων μέ τήν ύπόσχε

σιν τής ήγεμονείας, κοί μέ τήν συνεχή άλλογήν των εΙς ούτήν έκαμε νά άνά-ψη δ εμ

φύλιος πόλεμος, δστις έγένετο τόσον ολέθριος, δσον οί πολεμοΰντες ήτσν πτωχοί κοί, 

διά νά τόν έξακολουθήσωσι, μήν έχοντες άλλους τρόπους, έδίδοντο εΙς τήν πειρατι-

κήν, διά νά λαμβάνωσι τά μέσα· καί οϋτως έπέφερεν είς τήν δυστυχή πατρίδα μας 

δλα τά κακά τής παντελούς ένδειας κοί έλλείίψεως καί ούτών τών άφεύκτων, προελ-

θόντα άπό τήν παραμέλησιν τής καλλιέργειας τών ολίγων προϊόντων τοϋ τόπου. 

Είς τοιαύτην άθλίαν κατάστασιν εΰρον τόν τόπον, όταν έλαβα τήν ήγεμονείαν του 

πρό τριών ετών, καί δ πρώτος μου συλλογισμός έστάθη, δτι άποκαταστοίνων τήν ήσυ

χίαν καί κάμνων νά παύση πάσα διχόνοια, νά δώσω άσφάλειαν εΙς δλους, διά νά άφι-

ερο3θώσιν εϊς τάς εργασίας των προς εύκολίαν τών αναγκαίων, κοί οΰτω νά παύση 

καί ή πειρατι·κή, διά νά έκτανθή καί τό έξωτερικόν έμπόριόν μας. Άλλα κοί έδώ ή 

πολιτική τών κρατούντων έφαντάσθ-η τόν τρόπον πάλιν νά είσάξη τάς δυστυχίας, έπι-

φορτίζουσα έμέ υπέρογκα δοσίματα ύπό διαφόρων σχημάτων, κοί κάμνουσα νά έξο-

δεύω μέ διαφόρους προφάσεις, κοί οΰτω, διά νά υποφέρω τά τοιαύτα, νά βαρύνω τήν 

κοινότητα, έπιφέρων μέ τοΰτο δυσαρέσκειάν κοί ένδειον, διά νά γεννηθή πάλιν δ εμ

φύλιος πόλεμος καΐ τά ακόλουθα του κακά· μήτε στιγμήν δέν έστοχάσθην νά αποφα

σίσω· ήθελε χάσω δσους κόπους έκαμα μέ τήν οίκογένειαν μου προς άποκατάστασιν 

τής ησυχίας· τήν ύποχρέωσιν τών συμπατριωτών μου, άνίσως ήθελε βοηθήσω αυτήν 

τήν έξολοθρευτικήν πολιτικήν, καί τό λοιπόν Γένος αργά ή όγλίγωρα, ήθελεν εξιχνι

άσει εις έμέ ούχΙ άνδρα άξιον νά διοίκηση τούς δυστυχείς απογόνους τών παλαιών 
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Σπαρτιατών, άλλ' άνθρωπον, δστις προς εύχαρίστησιν τών κυριευόντων καί διά 1διαι_ 

τερα τέλη εσβεσε κοΙ τόν ύστερον σπινθήρα τής ελευθερίας, δ δποϊος έσώζετο εΙς 8ν 

δλόκληρον τυραννούμενον έθνος, άλλ' έχρειάζετο νά ευρω εν ίατρικόν. Διά νά απαν

τήσω τά κακά κοί νά χορτάσω τήν δίψαν τών διψούντων τά χρήματα, τό μόνον ήτο 

νά έπιιφορτισθώ υπέρογκα χρέη προς αυτούς, οί όποιοι διά νά είναι βέίβαιοι, δτι δεν 

θέλει τά χάσωσι, έχρειάσθην νά στείλω δύο έκ τών υΙών μου ένέχυρον εΙς αυτούς. 

Τοιαύτη πάλιν ήτο ή κοτάστασις της ήγεμονείας μου, δταν ήκουσο τήν γενναίαν 

άπόφασίν σος. Αμέσως έστοχάσθην δτι ή θεία Πρόνοια είς ούτήν τήν κρίσιμον περί

στασιν κοί αβεβαιότητα τοϋ μέλλοντος μοι έστειλε τήν φωνήν. Έποκούμβησα τάς ελ

πίδος μου είς ούτήν, κοί είμαι βέβαιος είς τά αποτελέσματα τών ελληνικών φρονημά-

τ̂ ον σας. Πλην, διά νά στερεώσω καί είς τούς λοιπούς εγκρίτους δμοποτρίους μου την 

θέλησιν σος, έχρειάζετο νά κάμω καί άλλος θυσίας, τάς δποίας δέν είναι πρέπον νά 

ειπώ· πλην πολλοί τών φίλων σας κοί γνωρίζουσι κοί είδον. "Οθεν, διά νά ήναι ωφέλι

μος ή πατρίς μου και νά έλπίζωμεν καρπόν άπό ούτήν, πρέπει νά γίνωσι μερικά προπα-

ρασκεαστικά, τά όποϊα σάς προβάλλω, καί ή φιλογένειά σας ας τά έγκρίνη. 

Τό πρώτον είναι ή εκτοσις τής μαθήσεως, καθώς καί είς έκ τών υπασπιστών τοϋ 

Γένους, τό έπράβαλε μέσον φίλων. 

Δεύτερον ή σύστασις εκατόν στρατιωτών, οί όποιοι χρονικώς ήθελε στήσωσι περί 

τάς 40,000 γρόσια· κοί 

Τό μεγαλείτερον ή κατάθεσις ενός κεφαλαίου 500,000 γροσίων ή καί δλιγοίτερόν 

τι, διά τήν "κυκλοφορίαν τοϋ εσωτερικού εμπορίου. Αυτή ή ποσότης ήθελεν είναι ύπό τής 

Ιδιαιτέρας μου κυβερνήσεως. ΑΙ ώφέλειαι, αί όποιοι ήθελε προέλθωσιν άπό τήν κατά

θεσιν τούτου τοΰ κεφαλαίου, είναι μεγάλοι· καί πρώτη, κοί μεγαλειτέρο είναι δτι, εύκο-

λυνόμενον τό έσωτερικόν έμπόρίον, έστερεώνετο ή εσωτερική ησυχία καί, δυνάμενος 

έκ τοϋ προερχομένου κέρδους νά απαντήσω τά υπέρογκο βάρη τής ήγεμονείας ζητούμενα 

παρά τών κρατούντων, ήθελεν ελαφρύνω περισσότερον τήν κοινότητα άπό τά συνήθη 

δοσίματα, καί ούτως ήθελε τούς αποκαταστήσω πλέον πρόθυμους είς τάς προσταγάς 

μου, δτον έμελλε νά ενεργήσω εν τι μεγαλείτερον κατά τήν θέλησιν σος. Έ ξ αύτοϋ τοϋ 

καφολαίου ήθελε κατασκευάσω τρία ή τέσσαρα πλοία μετρίου μεγέθους, τά δποία κυ-

βερνούμενο παρά εντοπίων καί μ,ετκομίζοντα τά τοΰ τόπου προϊόντα είς τήν Εύρώπην, 

ήθελεν μάς φέρωσιν εκείθεν ευκόλως καΐ άνυπόπτως, δ,τι είναι άναγκαίον διά τήν άσφά-

λριον. Προσέτι εις αυτά τά πλοία ήθελον εΰρωσι πολλοί πόρον ζωής. 

Τοιαύτα είναι τά προβ?..ήματο τά δποία προβάλλω είς τήν φιλογενή προαίρεσίν σας, 

ή έκτέλεσις τών δποίων είναι αναγκαίο. Άλλ' άνίσως, ή φρόνησίς σας δέν ήθελε τά 

εύρη σύμφωνα μέ τούς γενικούς σκοπούς σας, ας ένεργήση άλλα πλέον ανάλογα· δμως 

πάντοτε ας έ'χη πρό οφθαλμών, δτι χωρίς θυσίας ή ασφάλεια τής νέας Σπάρτης είναι 

άνενέργητος. Παρακαλώ χωρίς άνοίβολήν νά μοί φανερώσητε, δ,τι κρίνετε άναγκαίον 

προς διογονισμόν, διά νά είμαι σύμφωνος εΙς τό γενικόν, προσδιορίζοντες έν τούτφ 

κοί μέσον τίνος νά ακολουθώ τήν μεταξύ μας άνταπόκρισιν μέ περισσότερον ταχύτητα 

κοί άσφάλειαν. Έπιβεβοιών έκ δευτέρου, ώς κοί άλλοτε τήν είς τήν φιλογενή προαί

ρεσίν σος άφιέρωσιν μου, μέ τήν προσήκουσαν ύπόληψιν μένω. 

1819 Φεβρουαρίου 2 Κυτριαΐς. 

"Ετοιμότατος τών επιταγών σος αδελφός 

ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ 

ΙΩΑΝ. Φ Μ Η Μ Ω Ν Ο Σ 

Δοκίμιον περί τής Έλλην. Επαναστάσεως 

ΙΤόμ. Γ'" σελ. 410 
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Είς τήν έπιστολήν ταύτην φαίνεται ό'τι δέν απήντησε κατ ευ

θείαν ή Αρχή, αί αξιώσεις όμως τοΰ Πετρόμπεη και ή παρά τούτου 

άποστολτι τοΰ Καμαρηνοΰ είς Πετρούπολιν, ανησύχησαν μεγαλως 

ταύτην, απεφασίσθη δέ Οπως ή ανωτάτη Εκκλησιαστική αρχή απάν

τηση δι' επισήμου γράμματος τοΰ Πατριάρχου ύπό τό κοινόν έταιρικόν 

σύνθημα τής συστάσεως Έλληνομουσείου. Τό έπίσημον τοΰτο γράμμα 

τοΰ Πατριάρχου έχει ώς εξής: 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ 

Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέος Ρώμης 

καί ίΧκουμενικός Πατριάρχης 

Ευγενέστατε καί ενδοξότατε "Αρχων τής Μάνης κύριε Πετρόμπεη, κοί τιμιο')τατοι 

καπιτάνιοί τε καί πρόκριτοι, ημέτεροι κατά πνεύμα υιοί αγαπητοί, χάρις εϊη ύμίν καί 

είρήνη παρά Θεοΰ, παρ' ημών δέ ευχή, ευλογία καΐ συγχώρησις. Μαθόντες τόν ενθερ-

μσν ζήλον, ον έιιπνεύσει Θεία άνελάβετε, και τήν άνοθήν βουλήν καί άπόφασιν 

ήν φιλαδέλφως έποιήσασθε προς αλλήλους είς τό νά συγκροτήσητε κοινόν Έλληνομου-

σείον αυτόθι είς τήν πατρίδα σας, άφ' ής διόλου εξέλιπε πρό χρόνων τό φως τής παι. 

δείος κοί τώνμαθήσεων, έχάρημεν καθ' ύπερβολήν καί κατεστέψομεν πάντας μέ τάς εγ

κάρδιους ημών εύχάς καί ευλογίας καί μέ τούς προσήκοντος επαίνους καΐ ευφημίας. "Ο

θεν, καί, κατά χρέος πατρικής προνοίας, γράφοντες διά τής παρούσης πατριαρχικής ημών 

επιστολής, έντελλόμεθα τη τε Ένδοξότητί σας προηγουμένως καί πάσιν ύμίν τοίς 

τι,μιωτάτοις Καπιτανίοις επομένως, μένοντες εδραίοι καί αμετακίνητοι άπό τήν άξιέ

παινον ούτήν καί θεάρεστον άπόφασίν σος, νά συμπροθυμοποηθήτε εΙς τήν σύστασιν 

τοΰ κοινοΰ σχολείου κοΙ τήν άποκατάστασιν έν αύτφ τών λόγων αξίων διδασκάλων, 

και μέ κοινήν έ'νωσιν κατά Χριστόν καί άγάπην άδελφικήν καί συφωνίαν νά περιθάλ-

πητε αύτίιν κοί νά διοικήτε. φιλοτίίΐούιιενοι είς τό νά δείξητε προγματικώς τό φιλό

πατρι καί φλόμουσον, καί δτι έστέ τή άληθείςι απόγονοι τών σοφών κοί ένδοξων αν

δρών. Μόνον τό φώς τής παιδείας δύναται νά σάς δδηγήση είς τά ψυχοφελή καί σω

τήριο, κοΙ είς τά βιωφελή κοί περί τό ζήν χρήσιμα, καί νά σάς άποδείξη επαινετούς 

καί άριζήλους μέ τήν άντίδοσιν καί τών θεόθεν άποκειμένων μισθών. Έπί πάσι δέ τού

τοις γνωρίζοντες, πόσον καί ημείς φιλοτιμούμεθα περί τά τοιαΰτα, καί προνοοΰμεν καί 

προθυμοποιούμεθα είς τό νά συνεισφέρωμεν τήν έκκλησιαστικήν μας άντίληψιν καί 

προστασίαν, μή διαλείπητε θαρρούντως γράφοντες ήμϊν κοί άναγγέλλοντες πον, είτε 

προς σύστασιν τοΰ θεαρέστου αύτοΰ έργου άφορ^, ΐνα λαμβάνη τό προσήκον πέρας. 

Ή δέ τοΰ θεοΰ χάρις καί τό άπειρον έλεος εϊη μεθ' υμών! 

αωιθ' Ιουλίου λ'. 

"Ο Κωνσταντινουπόλεως έν Χριστφ εύχέτης διάπυρος. 

Τφ εύγενεστάτφ κοί ένδοξοτάτφ άρχοντι τής Μάνης Κυρίφ Πετρόιμπεη, καί 

τιμιωτάτοις Καπετανίοις τε κοί προκρίτοις, ήμετέροις κατά πνεύμα υίοϊς περιποθήτοις. 
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Έθνικόν ένδυμα Μανιατισσών μέ τό μπογασί. 
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Ή διοίκν^σις το̂ > Π έ τ ρ ο υ ]*ϊαυροΐΛεχάλν2 ΟετρόΐΛπεη 

Ούτος άμα άναλαβών τήν αρχήν τής Ηγεμονίας επελήφθη δρα-

στηριως να φερη την Μνην είς άλλην άρμονίαν καί ήσυχίαν και τάξιν 

και το κτωρθωσε καταπαύσας κατά τό μάλλον και ήττον τάς παρά 

τών Μανιατών συνεχείς πειρατείας και άπεκατέστησεν άγαθώτερον 

τον λιμένα εκείνον, είς τόν οποίον άπεκόμιζον πρότερον δλα τά έκ τών 

πειρατειών Μανιατών προερχόμενα. "Εμεινε δέ έπι τής ηγεμονίας τής 

Μάνης μέχρι τής Επαναστάσεως. Μυειθέ'ίσα δέ έκ τών πρώτων ή οι

κογένεια Μαυρομιχάλη τά τής φιλικής Εταιρείας μετά τών λοιπών 

επισήμων οίκογενειών τής Μάνης έφάνησαν είς τό μέρος τής Μεσση

νίας μέ έλληνικήν σημαίαν τής Ελευθερίας είς χείρας μέ πλήρη ζή

λον καί πατριωτισμόν καί συνώδευσαν άποφασιστικώς την μετά τών 

λοιπών Μανιατών καί Ελλήνων σύμπραξίν των είς τό στάδιον τής 

δόξης. Άλλ' ή Μαυρομιχαλιακή οίκογένεια κατ' εξοχήν έθυσίασεν 

οχετούς έχ τοΰ αίματος της καθ' ό'λην τήν οκταετή διάρκειαν τοΰ πο

λέμου. 

Ό Πέτρος δέ Μαυρομιχάλης διά τάς πολλάς του υπηρεσίας πάν

τοτε έτιμήθη μέ τάς λαμπροτέρας θέσεις, δηλ. ώς πρόεδρος τής έν "Α-

στρει Εθνοσυνελεύσεως, ώς πρόεδρος τής Βας περιόδου τοΰ Εκτελε

στικού και μέλος τών εθνικών συνελεύσεων, διωρισμένος έκ μέρους τής 

πατρίδος του Μάνης, και ό'λην δέ τήν οίκογένειαν ή Πατρίς κατά κα

θήκον ηύχαρίστησε καί έτίμησε μέ στρατιωτικάς καί πολιτικας τιμάς, 

μέ συντάξεις καί παραχωρήσεις κτηματο^ν κλπ. 

"Ά,λλαι της ΙΜάνηε οικογένείαι 

Ή οικογένεια τοΰ Μουρτζίνου, ήτις έλέγετο και Τρουπάκη, αρχαία 

οικογένεια, ήτις έσχεν. ώς εϊπομεν, καί τήν ήγεμονίαν τής Μάνης; 

ήτο μεταξύ τών επισήμων οίκογενειών ώς και αί τοΰ Τζανέτμπεη, τοΰ 

Ζερβόμπεη, τοΰ Θεοδωρόμπεη, τοΰ Καπετανάκη, τοΰ Κουμουνδούρου 

καί άλλαι, ώς τοΰ Χριστέα, τοΰ Κοβέλου, καί πολλαί άλλαι, τών όποι

ων τά τέκνα καί οί συγγενείς έφάνησαν ώφελιμώτοϊτοι είς την Έπανά

στασιν, άγωνισθέντες ώς Σπαρτιάται ώς οί προγονοί των, με την δια

φοράν ό'μως οτι δέν έδοκίμασαν οί κάτοικοι τής Μάνης, διά την τοπο

θεσίαν τής πατρίδος των, όσα έ'παθον οί άλλοι "Ελληνες σφαγας, λε-
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ηλασίας, αιχμαλωσίας, πυρπολήσεις, δενδροκομίας καί άλλα δει

νά. Τότε πλησίον είχε κατορθώσει ό Στ αυριανός Καλκανδής 

νά διορισθή Μπασμπογούς (μ.πέης) καί πρό αύτοΰ ό Αλέξανδρος Κου

μουνδουράκης είχε κάμει πολλά διά τήν άπόκτησιν τοΰ αξιώματος 

τούτου καί έπι τέλους έπρόδωκε καί τήν Έταιρείαν τών Φιλικών ινα 

κατορθώση τόν σκοπόν του, άλλ' ό Σουλτάνος τόν έκρέμασε. Τότε δέ 

είχον φύγει άπό τήν Κωνσταντινούπολιν καί τά ενέχυρα (οί όμηροι) 

και είχον φθάσει είς Μάνην. Ό δέ Γ. Μαυρομιχάλης έξεδίωξεν αυτούς 

διά νά υπάγουν όπίσω, ώστε νά μή μάθη τήν φυγήν των ό Πασάς τής 

Πελοποννήσου. 'Αλλ' ούτοι μετέβησαν είς "Τδραν καϊ ήρχισαν νά δι-

αδίδωσι τά τής Επαναστάσεως. Ούτω δέ τά πράγματα είχον μπερ

δ έ ψ ε ι τόν διορισμ.όν τοΰ Καλκανδή, ό δέ Σουλτάνος είχε παύσει 

μέν τόν Μαυρομ.ιχάλην, αλλά τά πράγματα έμενον όπως είχον ένεκα 

τής Επαναστάσεως. 

ΟερΙ τοΰ εθνικού γυναικείου ένδύΐΑίχτος της ΛΙάνης 

Καταχωρίζοντες τάς εικόνας τοΰ έθνικοΰ γυναικείου ενδύματος 

τής Μάνης κρίνομεν καλόν νά δημοσιεύσο̂ μεν περί τοΰ ενδύματος τού

του όσα έ'γραψεν ό Κος 'Αριστ. Πουλαντζάς έκ Πύργου Οίτυλου. 

«Κατά τήν περυσινήν λαμπράν έορτήν τοΰ Σταδίου έν 'Αθήναις, 

τήν διοργανωθείσαν ύπό τοΰ Λυκείου τών Έλληνιοων, παρετηρήθη ή 

επιτυχία τής Μανιάτικης ένδυ̂ Λασίας. 

Τό μέν όλόμαυρον κοστούμι μέ τήν έρυθράν λωρίδα είς το μέσον, 

τό κοινώς λεγόμενον «Μπουγασί», άναπαρέστησε τήν πραγματικήν εί-

κόνα τής Μανιατοπούλας είς τήν εύτυχεστέραν μ.άλιστα τοΰ βίου της 

έποχήν, τά δέ δρέπανα, τά όποια έπί τής όσφύος των έφερον, έδείκνυον 

προδήλως τά πολεμικά εκείνης τής εποχής ό'πλα, δι' ών αί ηρωίδες 

τής Μάνης έπολέμουν. Τότε δέ μόνον δύναταί τις νά έννοήση τήν με

γάλην άξίαν καί τήν έ'κτασιν τής σπουδαιότητος τής δυαδικής αυτής 

παραστάσεο^ς, ό'ταν γνωρίζη ακριβώς τήν ίστορικήν άξίαν καί προέλευ

σίν, ό'ταν γνωρίζη τί πράγματι έσυμβόλιζον τά δύο ταΰτα κουστούμια 

καί δρέπανα. 

Κατά τήν άφήγησιν λοιπόν τών γεροντότερων τό δικαίωμα τοΰ 

νά φέρωσι τήν ένδυμασίαν ταύτην άπέκτων αί κόραι ευθύς ώς έ'διδον 

ύπόσχεσιν γάμου καί διετηρείτο μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ συζύγου των, 

Τό κουστούμι μέ τό «μπουγασί» ήτο ό άρραβών τής εποχής εκείνης 
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και αι φοροΰσαι τοΰτο άπελάμβανον έκτίμησιν. 'Εντεΰθεν εξηγείται 

και ό διακαής πόθος) όστις κατείχε τά κορίτσια τής εποχής εκείνης, 

τόν οποίον εύρίσκομεν έκδηλούμενον είς πλείστα ανέκδοτα. 'Έν δέ τών 

ανεκδότων τούτων, έκ τών οποίων καταφαίνεται άριδήλως ή σφοδρά 

επιθυμία των, είναι τό άκόλουθον δίστιχον διαμειφθέν μεταξύ φίλων, 

ών τίνες έν εϊδει παραπόνου προς τάς είρωνευομένας αύτάς λέγουσι: 

«θάρθη καί γιά μάς εποχή, γιά νά βάλωμε τό «μπουγασί». 

Τοΰ δικαιώματος ό'μως τούτου έστεροΰντο άμα τφ θανάτφ τοΰ αν

δρός των, ούχι ό'μως αυτοδικαίως, αλλά κατόπιν διαδικασίας καί εκ

δόσεως αποφάσεως, τής οποίας εκτελεστής ώρίζετο εις έκ τών συνέ

δρων δικαστών. Τοΰτο έκδηλοΰται καί έκ τοΰ εξής μοιρολογίου, έν τφ 

όποια) χήρα παραπονείται προς τόν θείον ίερέα, ό'στις ώς φαίνεται ώρί

σθη εκτελεστής τής καταδικαστικής αποφάσεως: «τί σούκαμα, μπαρ-

μ^παπαπά, καί μούσχισες τά μπουγασιά;» Καί ό'ταν ακόμη στρεφόμενη 

προς τόν νεκρόν μέ άποστροφήν λέγει: «τίποτε δέν μέ ζημίωσες όλί

γον μόνον μπουγασί». 

Εκείνο δμως τό οποίον έχει μεγαλυτέραν ίστορικήν σημασίαν καί 

σπουδαιότητα είναι τά δρέπανα, τά όποια έχρησιμοποίουν οχι μόνον 

ώς αμυντικά, άλλα καί ώς επιθετικά δπλα κατά τών βαρβάρων, είς 

περιστάσεις καί πρότερον αλλά καί δταν ό Ίμβραήμ είσέβαλε τό δεύ

τερον είς Πελοπόννησον κατά τό 1826 καί επρόκειτο νά διέλθη έκ τοΰ 

Άλμυροΰ, πάντες οί άνδρες μετέβησαν είς τό μ.έρος εκείνο, τό οποίον 

εκρίθη τό μόνον έπίκαιρον γ.αΧ άνέμενον τόν έχθρόν. Δέν έβάδισεν ό'μως 

όλόκληρος ό τουρκικός στρατός, άλλα τήν 9ην Ιουνίου τρία πλοία άπε

βίβασαν άρκετόν στρατόν είς τόν Δυρόν Πύργου τής Άρεοπόλεως είς 

θέσιν «Βλυχάδα», ό'πο̂ ς εύχερέστερον καθυποτάξωσι τήν Μάνην. Αί 

δέ γυναίκες, αιτινες ήσαν ώχυρωμέναι είς θέσιν «Κοιλιτός» παρηκο

λούθουν μέ μεγάλην άπάθειαν καί ό'ταν έπλησίασαν τούς απηύθυναν 

τό γνωστόν: «Τούρκοι δένντρεπώστε μέ γυναίκας νά μαλώστε;» νομί-

ζουσαι ό'τι διά τούτου ήθελον εξεγείρει τών Τούρκων τό συναίσθημα δτι 

είναι χαμερπές καί άνανδρον νά πολεμήσωσι μέ γυναίκας. Βλέπουσαι 

δμως δτι οί Τοΰρκοι ήσαν ανένδοτοι, ώρμησαν κατ' αυτών μέ τά δρέ

πανα ώς λέαιναι καί έ'τρεψαν αυτούς είς άτακτον φυγήν φονεύουσαι 

πολλούς, τών λοιπών έπιδιωξάντων τήν σωτηρίαν των είς τά πλοία, 

όπου δέν εφθανον τά όπλα τών Μανιατισσών. "Εμειναν δέ καί μέχρι 

σμερον παραμένουσι τά δίστιχα, τά οποία βεβαιοΰσι τήν μεγάλην φθο

ράν τών Τούρκων. 
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«"'Άν σέ ξαναρέσει Τούρκο, ξαναπέρνασ' άπ' τό χούΚΛ 

καί άν σε ξαναρέσει πάλι ξαναπέρασ' άπ' τή Μάνη. 

"Εχομε καί μείς δρεπάνια 

γιά τά τούρκικα κεφάλια». 

Τοιαύτη είναι, έν ολίγοις, ή ίστορική σημασία τής ενδυμασίας 

καί τών δρέπανων, τά όποια μαρτυροϋντα τήν γενναιοψυχίαν τών Μα

νιατισσών έ'μειναν καί θά μείνωσιν ιστορικά σύμβολα.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'. 

οίκογένειαι της Λ.ακεδαί5ΐ,ονος 

Έν Μυστρςί έ'τυχε τότε νά είναι προεστώτες οί Άναγν. Κοπανίτσας 

καί Μελέτιος Μελετόπουλος, αμφότεροι ό'ντες μεμυημένοι είς τά τής 

φιλικής Εταιρείας. Μεταξύ δέ τών πρώτων ένεχείρων, τούς όποιους 

ό διοικητής τής Πελοπονήνσου εδρεύων έν Τριπόλει έ'λαβε προς πρό-

ληψιν τής επικείμενης έπαναστάσσεως, περί ής οί Τούρκοι είχον συλ

λάβει ύπονοίας, ήσαν καί οί ανωτέρω Κοπανίτσας καί Μελετόπουλος. 

Έ ν φ δέ μετέβαινον ούτοι είς Τρίπολιν διά Βρουλιά έσκέφθη εκεί ό Με

λετόπουλος νά έπιστρέψη όπίσω καί είς τήν άπόφασιν ταύτην προέτρε

ψε καί τόν Κοπανίτσαν. Άλλ' ούτος άπήντησεν: Ά φ ' ού ημείς, οΐτι

νες είμεθα κεφαλή τών Χριστιανών, δώσωμεν τό παράδειγμα τής δει-

λίαςτί θά περιμένωμεν άπό τούς μικρούς, οί οποίοι θέλομεν νά φονευ-

φθώσι διά τήν πατρίδα καί τήν πίστιν;» — « Θ ά μάς φονεύσωσιν οί 

Τούρκοι ευθύς ώς γείνη τι», είπεν ό Μελετόπουλος. Ό δέ Κοπανίτσας 

άπεκρίθη: «'Άγιος ό Θεός, κερδίζομεν τόν Παράδεισον, διότι άποθνή-

σκομεν διά τήν Άγίαν πίστιν τοΰ Χριστού, άφ' ου μάλιστα έφάγαμεν 

τό ψωμί μας», (διότι αμφότεροι ήσαν ύπερεξηκοντούτεις). Είς τήν 

άπάντησιν αυτήν ό Μελετόπουλος προσέθηκεν: «Ιδού ό'που εύρήκα καί 

έ'να δστις θέλει νά άγιάση ζωντανός. Ά ς ύπάγωμεν λοιπόν είς Τρίπο

λιν, άφ' ού εκεί είναι ό Παρδεισος καί οί Τοΰρκοι είναι άγγελοι, οί'τινες 

θά παραλάβουν τήν ψυχήν μας». Καί ούτως ώδευσαν είς Τρίπολιν, 

έν ή ό μέν Μελετόπουλος απέθανε, διαρκούσης τής πολιορκίας, ό δέ 

Κοπανίτσας έπέζζησε μέχρι τοΰ 1838 καί διετέλεσε πληρεξούσιος καί 

βουλευτής κατά τήν Έπανάστασιν. (8) 

Μετά τούτων δέ ήτο και ό Αναγνώστης Σπηλιωτάκης, χρηματί-

(8) Έ ξ ανεκδότου άΛοανημ. τοΰ Δ. Δημητρακάκη καί εΙς χείρας τοϋ Π. Τζωρτζά-
κη ευρισκομένων. 
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σας μέλος τοΰ εκτελεστικού κατά τήν γ' περίοδον, ούσης τής οίκογε

νείας του έκ τών επισήμων τής Σπάρτης. Τοιαύτη δέ υπήρχε καί τοΰ 

Ιωάννου Κοφιωτάκη μέ θυσίαν προς τήν πατρίδα καί έκδουλεύσεις. 

Άλλ' ή οικογένεια τοΰ Παναγιώτη Κρεββατά ήτο άρχή

θεν διάσημος μεταξύ τών οίκογενειών τής Πελοποννήσου, ώς καί άλ

λαχοΰ εϊπομεν, προετιμάτο δέ πάντοτε δ Π . Κρεββατάς, χρηματίσας 

μέλος τής Εθνικής Συνελεύσεως και αρχηγός τών δπλων τής Επαρ

χίας Λακεδαίμονος μετά τοΰ Επισκόπου Βρεσθένων. ^Ητο δέ ό Π . 

Κρεββατάς εγκρατείς παιδείας, μέ ύψηηλάς καί πολλάς γνώσεις καί 

προικισμένος μέ περίνοιαν καί πολιτικον νουν ύπέροχον. Ώ ς τοιοΰτος 

έτιμάτο καί ήτο σεβαστός ύπό πάντων. Ά λ λ α δυστυχώς εκείνοι οϊτινες 

έ'βλεπον πρόσκομμα τόν Κρεββατάν καί τήν μεγάλην αύτοΰ έπιρροήν 

είς τά φιλόδοξα Ονειρα των τόν έδολοφόνησαν άτίμως προς 

μεγίστην θλίψιν τής πατρίδος, τήν όποίαν έστέρησαν τής πολυτίμου 

υπηρεσίας τοιούτου σπουδαίως ανδρός τόσον προώρως κατά τό 1822. 

Καί ταΰτα μέν αναφέρει περί τοΰ Κρεββατά ό Αμβρόσιος Φραν

τζής, ό δέ Φωτάκος περί αύτοΰ καί τής δολοφονίας του λέγει τά έξης 

σελ. 78: 

«Πολιτικός επισημότατος. Γόνος αρχαίας καί λαμπράς καταγω

γής· ό άνήρ ούτος κατά τήν αρχήν τής Επαναστάσεως έφάνη χρήσι

μος. Χρησιμώτατος δέ κατά τήν είσβολήν τοΰ Δράμαλη, δτε συνην

τήθη μετά τοΰ Κολοκοτρώνη είς τό Νταοΰλι, διότι έκεΐ έφάνη ή φιλο

πατρία καί τό μεγαλείον τοΰ ανδρός ό'στις συνετέλεσε διά τοΰ ένθουσια

σμοΰ του είς τήν καταστροφήν τοΰ Δράμαλη. Φοβηθείς μήπως αυτή 

ύποδουλωθή ύπ' αύτοΰ, ό'τε ήτο είς τόν Άχλαδόκαμπον, εξομολογηθείς 

προς τόν Κολοκοτρώνην είπεν δτι δίδει δ,τι έχει ϊνα μή χαθή ή πατρίς 

του καί αμέσως τότε προσέφερεν εν έκατομμύριον γρόσια διά τάς άναγ-

κας τοΰ πολέμου. Τπήρξε Γερουσιαστής τής Πε7^οποννήσου. Δυστυ

χώς δμως ό άνήρ ούτος έΒολοφοντιθτι άπό τούς αδελφούς Γιατρακαιους 

διά νά λάβουν αυτοί τήν άποκλειστικήν τής Επαρχίας δύναμιν». 

'Επειδή αί οίκογένειαι Μπενάκη, Κρεββατά καί Ζαίμη έπρωτο

στάτησαν καί εξετέθησαν είς τήν έπανάστασιν τοΰ Όρλώφ κατά τών 

Τούρκων ύπεβλέποντο ύπ' αυτών καί αυστηρώς έπετηροΰντο Διάταΰ-

τα ό Παναγιωτάκης Κρεββατάς θέλων νά άποφύγη τήν έπιτήρησιν 

τών 'Οθωμανών μετέβη κατά τό 1819 δι' εμπορικούς λόγους είς Έ 

πτάνησον καί Ναύπλιον, έπανελθών δέ πάλιν κατεσκοπεύετο μετ' όχλη-

ρότητος, βεβαίως δέ θά έΒολοφονείτο, έάν ό ισχυρότατος εντόπιος Ο

θωμανός Μαχμούτ μπέης δέν απέτρεπε συνδεόμενος διά στενής φίλιας 
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μετά τοΰ Κρεββατά. Επειδή ό Ά λ ή πασάς τών Ιωαννίνων, προς τόν 

οποίον οί όπλαρχηγοί "Ελληνες τής Στερεάς Ελλάδος ύπέσχοντο 

οιά νά έξεγείρωσιν αυτόν κατά τοΰ Σουλτάνου, δτι θά τόν άκολουθή

σωσι τόσον αύτοΧ Οσον καί οί Πελοποννήσιοι, μεθ' ών δήθεν ειχον συν

εννοήθη, επειδή ούτος ό Άλής έζήτησε νά ϊδη προσωπικώς τόν Κρεββα

τάν καί συνενοηθή, διότι έμάνθανεν ό'τι ούτος ήσκει τήν μεγαλυτέραν 

έπιρροήν έν Πελοποννήσω, ό Κρεββατάς διά νά εξαπάτηση τούς 

τούς Τούρκους έ'μεινεν έπί μακρόν κλινήρης, προσποιούμενος τόν φθι-

σικόν καί μασσών κριμέζον έχρωμάτιζε τά πτύελα του ερυθρά ώστε 

καί αυτοί οί φίλοι του Τούρκοι τόν παρεκίνουν νά μεταβή είς Εύρώπην 

προς θεραπείαν. Έπί τή ευκαιρία δέ ταύτη διελθών έκ Τριπόλεως καί 

έκ συνενοήσεως συνηντήθη έν Τριπόλει μετά τών Κολοκοτρωναίων, 

Δεληγιαναίων καί Πετμεζαίων καί άλλων κατά τήν πορείαν του, με

τέβη είς Ιωάννινα συνενοηθεϊς καί μετ άλλων τής Ρούμελης οπλαρ

χηγών, οϊτινες ύπέσχοντο, ώς εϊπομεν, είς τόν Άλήν νά ένωθή ή Ελ

λάς καί 'Λλβανία ύπό τό σκήπτρον αύτοΰ ώς βασιλέως, πράγμα τό 

οποίον διέθρυπτε τήν φιλοδοξίαν, τήν φιλαρχίαν καί φιλοχρηματίαν 

τοΰ Τυράννου, ό'στις παρά τοΰ Κρεββατά περιέμενε νά μάθη κατά πόσον 

αί υποσχέσεις αύται έστηρίζοντο έπί τών πραγμάτων καί κατά πόσον 

οί Πελοποννήσιοι ήσαν διατεθειμένοι νά ύποστηρίξωσι τό τοιοΰτον 

σχέδιον. Ό δέ Κρεββατάς θέλων νά μένη Οσον το δυνατόν απαρατήρη

τος καί νά διαλάθη τήν έπιτήρησιν τών Τούρκων ττο ένδεδυμένος καί 

παρουσιάσθη προς τόν Ά λ ή πασάν μέ λευκά σαγακένια ροΰχα, ώστε 

δέν έπροξένησεν έντύπωσιν κατ' αρχάς είς τόν Άλήν, άλλα κατά τήν 

συζήτησιν έπείσθη δτι ό Κρεββατάς ήτο άξιος τής φήμης του καί διά 

τής διπλωματικής του δεξιότητος καί στομυλίας συνετέλεσεν ουχί 

όλίγον είς τήν άναπτέρωσιν τών ελπίδων τοΰ τυράννου ό'τι θά έγίνετο 

βασιλεύς Ελλάδος καί Αλβανίας ηνωμένης καί νά άποφασίση τόν 

προς τόν Σουλτάνον πόλεμον, ό οποίος πολύ έβοήθησε τόν αγώνα τής 

μεγάλης Επαναστάσεως. 

Ό Κρεββατάς είχεν έπίσημον ένδυμασίαν, σωζομένην είς τήν οί

κίαν τοΰ Ηλία Κοπανίτσα, πατρός, καί τήν όποίαν πολλοί ίδόντες έν-

Ουμοΰνται δτι ήτο έκ ζελούΒου χρώματος βισινί, αί δέ χειρίδες ήσαν 

πλατείαι καί μακραί καλούμεναι τότε, καλκάνια, μετά τ % οποίας καί 

ώς βεκύλης παρουσιάζετο προς τόν Σουλτάνον. Επειδή δέ οί έκ Μυ

στρά μεγιστάνες καί άλλοι εύπατρίδαι Τοΰρκοι καί διά τήν μεγαλο-

δωρίαν τοΰ Κρεββατά ήγάπων αυτόν καί διά τήν εύγένειάν του έξετί-

μων, έ'τι δέ έλπίζοντες δτι δι' αύτοΰ άσκοΰντος έπιρροήν θά κατεστέλ-
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λετο πάσα τών ραγιάδων έξέγερσις, πολύ έπεριποιοΰντο αυτόν καί μά

λιστα ό ισχυρότατος Μαχμούτ μπέης είχε λάβει πάσαν πρόνοιαν προς 

έξασφάλισιν τής ζωής του καί προς άπονομψ τιμής. Όσάκις δέ ό 

Κρεββατάς έξήρχετο εϊτε είς τήν άγοράν εϊτε είς τόν περίπατον συν-

ωδεύετο ύπό τεσσρων Αλβανών, τών δύο έμπροσθεν βαδιζόντων καί 

δύο όπισθεν ώς σωματοφυλάκων, διωρισμένων ύπό τής τουρκικής εξου

σίας έκ προνοίας τοΰ Μαχμούτ μπέη. Ούτος δέ ήτο εντόπιος πολύ 

πλούσιος καί ίσχυρός, διότι ήτο γαμβρός τοΰ μεγλου εύπατρίδου έκ 

Κορίνθου Μαχμούτ μπέη, παρά τοΰ οποίου είχε λάβει ώς προίκα μετα

ξύ τών άλλων καί μέρος τής Τάκας τής έν "Γεγέα. Τπήρχε δέ έν Μυ-

σρτά καφενείον όνομαζόμενον «Φράγκα», δπου έφοίτων οί πρόκριτοι 'Ο

θωμανοί, πίνοντες τόν καφέν των καί ροφώντες τόν ναργιλέ των. Ε 

κεί οε μετέβαινε πολλάκις καί ό Κρεββατάς, ό'ταν δέ είσήρχετο καί 

έχαιρέτα τούς Τούρκους πάντες έν σώματι ήγείροντο καί έχαιρέτιζον 

αύτον έκ σεβασμοΰ καί ήμιλλώντο τίς νά τόν περιποιηθή, τό αυτό δέ 

επραττον καί δταν έξήρχετο τοΰ καφενείου. 

Έ ν Μυστρά ύπήρχον καί άλλοι πρόκριτοι "Ελληνες, μεταξύ δέ 

αυτών καί ό Γιαννάκης Κυρούσης, Οστις είχε σύζυγον τήν θυγατέρα 

τοΰ Σαράντου Μαλτσινίώτου έξ Αγίου Ιωάννου, ίσχυροΰ παράγοντος 

ώς έχοντος μεγάλας σχέσεις μετά τοΰ Μαχμούτ μπέη. 

Μετά τήν άποτυχοϋσαν έπανάστασιν τοΰ Όρλώφ, ώς εϊδομεν, έπη

κολούθησαν φοβεροί διωγμοί, ένεκα τών οποίων αί πλέον έ'γκριτοι οί

κογένειαι έξεπατρίζοντο καταφεύγουσαι είς τάς νήσους καί μάλιστα 

είς τά Κύθηρα διά τήν εγγύτητα καί τό ευκολον τής διαπεραιώσεως. 

Μεταξύ λοιπόν τών προσφύγων τούτων εϊδομεν καί τόν λόγιον Γεώρ

γιον Λεώπουλον, φαίνεται δέ δτι τότε περί τά 1770 περίπου άπήλθεν 

εκείθεν καί ό Μπενιζέλος Κρεββατάς, συγγενής έξ έπιγαμίας τών 

Λεωπούλων. Τούτου δέ απελθόντος τήν κτηματικήν του περιουσίαν 

κατέλαβον οί Καλογο^νιώται καί Κονιδιτσιώται, περί δέ τό 1820, ώς 

έαφαίνεται έκ τής προς τόν Άναγνώστην Κοπανίτσαν επιστολής του, 

δημοσιευομένης έν φωτοτυπία, έλθών είς Σπάρτην υπέβαλε κατά προ

τροπήν τοΰ 'Λν. Κοπανίτσα, προεστώτος τότε τών Λακεδαιμονίων 

•δημογερόντων, τά συνέτια, ήτοι έ'γγραφα αγοράς τών καταληφθέντων 

κτημάτων καί έ'λαβε τήν διαβεβαίωσιν τοΰ Κοπανίτσα ό'τι ήθε7ι.ον ύπο

βληθή είς τό προσεχές συνέδριον τών προκρίτων καί ό'τι ήθελον ένεργη-

Οή τά δέοντα προς έπιστροφήν τών καταληφθέντων κτημάτων του. 

Παρήλθεν ό'μως έ'τος καί ό Κρεββατάς ούΒεμίαν ελαβεν άπάντησιν, 

διό και έ'γραψε τήν έπιστολήν ταύτην, έν τή δπβίι̂  δμως δέν αναφέρεται 
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ούτε τόπος προελεύσεως, ούτε χρονολογία εκδόσεως τής επιστολής 

καί μόνον έκ τής έπισημειώσεως τοΰ Κοπανίτσα δηλοϋται τό έτος τής 

λήψεως 1821 Ματρίου 5. Τήν έπιστολήν δέ ταύτην διαπνέει άπλότης, 

ευγένεια καί ήθος χρηστόν καί βαθύ θρησκευτικόν αϊσθημα καί πίστις, 

ό δέ γράψας φαίνεται ουχί άγευστος ανωτέρας μορφώσεως ώς προκύ

πτει έκ τής ορθογραφίας, τής συντάξεως καί διατυπώσεως τοΰ περιε

χομένου. 

Καί γενικώτερον μέν πιστεύεται καί βεβαιοΰται ό'τι ή επιστολή 

αύτη προέρχεται παρά τοΰ Μπενιζέλου Κρεββατά, τοΰ πρόσφυγος έν 

Κυθήροις καί παραμ,είναντος εκεί και νυμφευθέντος καί έμπορευθέντος 

έπί τινα χρόνον καί είτα είς Χανιά Κρήτης μετοικήσαντος προς έπέ

κτασιν τών εμπορικών του επιχειρήσεων καί γενομένου άρχηγέτου τής 

οίκογενείας Βενιζέλου, έξ αύτοΰ λαβούσης τό νέον έπώνυμον. Ημείς 

δέ άμα έλθόντες ένταΰθά καί φωτοτυπήσαντες τήν έπιστολήν έπέμ-

ψαμεν προς τόν κύριον Βενιζέλον, παρακαλοΰντες αύτον ό'πως έπιφέρη 

εγγράφως τάς κρίσεις του τόσον ώς προς τήν έπιστολήν ταύτην, δσον 

καί τά κατά τήν οίκογένειαν του, έάν πραγματικώς προήρχετο έκ τής 

οίκογενείας Κρεββατά, διά νά συμ-περιλάβω δσα ανάγονται είς τά πρό 

τοΰ 1821 γεγονότα, μετά τινας δέ ημέρας συναντήσας αυτόν καί 

προσωπικώς έπανέλαβον τήν παράκλησιν, μοί ύπεσχέθη δέ δτι ήθελεν 

άνταποκριθή είς τήν παράκλησιν μου καί ήθελε διατυπώσει εγγράφως 

όσα έγνώριζε. 

Τότε δέ μοί εϊπεν ό'τι είναι βέβαιον καί αληθές ό'τι ή καταγωγή 

τής οίκογενείας είναι έκ τής τών Κρεββατά, ό'τι τά συνέτια, περί ών 

γράφει ή επιστολή ευρίσκονται μεταξύ τών έγγραφων τής οίκογενείας 

του καί μόνον δέν ήδύνατο τότε νά μέ βεβαίωση, έάν ό γράψ/ας τήν περί 

ής ό λόγος έπιστολήν είναι αυτός ό προπάτωρ του Μπενιζέλος Κρεβ

βατάς ή άλλου έτερου κλάδου τής οίκογενείας Κρεββατά, παρά τή 

οποίοι, τό όνομα Βενιζέλος ήτο σύνηθες. Ταΰτα δέ μοί είπεν ενώπιον τοϋ 

κ. Κ. Σακελλαράκου, καί κατά τήν έκ Νέας Τόρκης άναχώρησίν του 

επανέλαβε τήν δοθείσαν μοι ύπόσχεσιν του, την όποιαν τότε 

λόγω ασθενείας δέν ήδυνήθη νά εκπλήρωση καί με παρεκάλε

σε νά εϊπω κατ' έντολήν του είς τόν γραμματέα του κ. Μίχαλόπουλον 

νά τόν ύπενθυμίση κατά τόν διάπλουν μέχρι Γαλλίας διά νά διατύπωση 

εγγράφως δσα τοΰ ττο δυνατόν νά γνο^ρίζη. Έ ν τούτοις καίτοι παρή7ν-

θον μήνες καί έπανέλαβον τήν ύπόμνησίν μου δι' επιστολής προς τόν 

κ. Μίχαλόπουλον δέν έ'λαβον μέχρι τοΰδε ούδεμίαν άπάντησιν, δπερ 

βεβοκως θά προέρχεται έκ τών πολλών ενασχολήσεων είς ζητήματα 
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εθνικά σπουδαιότερα, καί επομένως δέν έχω νά γράψω περισσότερα. 

Τοΰτο μόνον δύναμαι πλέον έξ ίδίας αντιλήψεως νά βεβαιώσω, ό'τι τό

σον ό Κος Βενιζέλος, δσον καί ό έκ Σπάρτης Κ. Κρεββατάς καί οί πε

ρί αυτούς παραδέχονται τήν ταυτότητα τής οίκογενείας των. 

Έ γ ώ δέ συνέστησα είς τόν Κον Βενιζέλον ό'τι θά ήτο πράξις αξι

έπαινος, έάν καίαύτός καϊ τά τέκνα του προσελάμβανον καί τό έπίθε

τον Κρεββατάς πρό τοΰ Βενιζέλος, άκολουθοΰντες τό παράδειγμα τών 

Βυζαντίνων προπατόρων, οϊτινες συνήθως έ'φερον δύο καί τρία έπώνυ-

μ.α ένδοξου καταγωγής, ούχι διότι ήθε̂ ε̂ προσδώσει είς τό ένδοξότατον 

ήδη έπώνυμον του νέαν αϊγλην, άλλ' έκ σεβασμοΰ προς την έπιφανε-

στάτην έκείνην οίκογένειαν, τής οποίας κατά τόν φυσικόν νόμον τής 

κληρονομικότητος έχει τάς άρετάς κληρονομήσει καί έξ ευγνωμοσύνης 

ό'πως διαιωνίζεται τό έπώνυμον Κρεββατάς, τής μεγάλης καί αρχαιότα

της ελληνικής οίκογενείας τής Πελοποννήσου. 

Οερι τών οίκογενειών της Κοινότητος Γοράνων 

Έξ εγγράφων σφζομένων έν τή οίκογενείίχ μου εξάγεται δ'τι πρό 

τής Επαναστάσεως καί κατ' αυτήν προεστώτες τής κοινότητος Γο

ράνων τής Βαρδούνιας ήσαν οί Δημ. Π . Δουκάκος, Γεώργ. Καλκανά-

κος, Γεώργ. Κοκκοράκος καί Ευστράτιος Μπουκουμένος ή Δημητρά

κος. Μετά τήν Έπανάστασιν καί τήν άποκατάστασιν τοΰ "Εθνους είς 

κράτος τό Έλληνικόν άπέ&αλον τά τέκνο των τήν κατάληξιν α κ ο ς 

τήν ύπομ-ιμνήσκουσαν τούς χρόνους τής σκληράς δουλείας, καθ ους 

τά πάντα έσμικρύνοντο καί έταπεινοΰντο ϊνα προκαλώσι τον έλεον και 

τόν οικτον τών τυράννων Τούρκων, άνέκτησαν δέ τά πρωτότυπα επί

θετα Κοκκορός, Δούκας, Καλκάνης. Δυστυχώς δέ τό έπίθετον Μπου

κουμένος, τό άρχαίον οίκογενειακόν, έγκατελείφθη καί αντικατεστάθη 

διά τοΰ Δημητράκος καί κατόπιν διά τών έκ τών απογόνων 

Στρατάκος καί Παναγάκος. Ώ ς δέ καί άλλαχοΰ γράφομεν καί ή οίκο

γένεια Μπουκουμένος ώς καί αί άλλαι τών Γοράνων και Κουμουστάς 

είναι έκ τών προσφύγων τής Κωνσταντινουπόλεως, φυγόντων μετά 

τήν άλωσιν αυτής. Επομένως έκ σεβασμοΰ προς τήν αρχαιότητα τή$ 

οίκογενείας ταύτης πρέπει νά διατηρηθή τό έπώνυμον Μπουκουμένος 

καί προς διάκρ'ισιν άς προστίθενται καί τά μεταγενέστερα Δημητράκος, 

Στρατάκος, Παναγάκος ώς έ'πραττον καί οί προπάτορες ημών Βυζαν

τίνοι. Ούτω δέ νά γράφωνται λ. χ. Κωνστ. Δικ. Μπουκουμένος Πα-
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ναγάκος, Νικόλαος Φ. Μπουκουμένος Στρατάκος, Γεώργιος Θ. Μπου

κουμένος Δημητράκος κλπ. 

Άλλαχοΰ δέ όμιλήσαντες περί τών οίκογενειών τών Γοράνων έν

ταΰθά συμπληροΰμεν τά κατά τήν οίκογένειαν Δούκα έξ εγγράφων τοΰ 

παπου μου Δημ. Δούκα, ευρισκομένων παρ' έμοί· ήτοι, δτι κατά τό έ'τος 

1730 εως 1750 μ. Χ. ύπήρχον έν Γοράνοις τρείς αδελφοί Κυριάκος, 

Ιωάννης καί Γεώργιος Δούκας, οϊτινες έκ κτηματικής διαφοράς έρί-

σαντες προς τόν έκ Γοράνων επίσης Τοΰρκον Κουρούπην, έφόνευσαν αυ

τόν, οί δέ Τοΰφκοι έ'καυσαν τήν οίκίαν των ούσαν έκείνην, ήν κατοικεί σή

μερον ή οικογένεια Μιλτιάδου Κρητικοΰ, εκείνοι δέ τραπέντες είς φυ

γήν διεσώθησαν ό μέν Κυριάκος είς "Αρναν, παρά τφ άναδόχφ αύτοΰ 

Δρογγάρη, ό δέ Ιωάννης είς Κρεμαστήν Ζάρακος καί ό Γεώργιος είς 

Σκαμνάκιον τοΰ Μαλευρείου, μακράν είς τά άγρια βουνά φεύγοντες τήν 

όργήν τών Τούρκων. Τόν Κυριάκην δέ ό άνάΒοχος Δρογγάρης προστα

τεύων παρέδωκεν είς τόν Άγαν Κουρτσούνας έχθρόν προς τόν γείτονα 

του Άγαν τών Γοράνων, τόν ένδιαφερόμενον υπέρ τοΰ Κουρούπη, ό δέ 

Αγάς τής Κοιυρτσούνας ύπεστήριζεν αυτόν και έκράτησεν έπί είκοσα-

ετιαν μέχρι τοΰ θανάτου του, ό'τε ό υίός αύτοΰ Παναγιώτης έπανέ

στρεψεν είς Γοράνους καί έ'λαβε σύζυγον τήν θυγατέρα τοΰ Μπουκου 

μένου ή Δημητράκου καί άγοράσας έγκατεστάθη είς τήν οίκίαν, ένθα 

σήμερον ή οικογένεια Δημητρίου Μαρινάκου ή Κοντήρου. Ά λ λ α τά 

τέκνα τοΰ Κουρούπη άπεπειράθησαν νά τόν φονεύσωσι καί φυγών εκεί

θεν κατέφυγεν είς Λιαντίναν ύπό τήν προστασίαν τοΰ έν αύτη 'Λγά 

Γκρίγκα. Έκεΐ δέ μετά τινα έ'τη άπέθανεν έκ κρυολογήματος, τό οποί

ον επήρε καθ' ήν νύκτα κατά Όκτώβριον κατεσκεύαζε τήν τ σ ι π ο ΰ-

ρ α ν ρ α κ ή ν τ ο υ ε ί ς τ ό ρ α κ ι ν τ ζ ι ΐ ό ν . Ή δ ε 

σύζυγος του χήρα Παναγιώταινα έχουσα τρία άρρενα τέκνα τόν Δη

μήτριον, Κωνσταντήν καί Γεώργιον καί θυγατέρας δύο, τήν σύζυγον 

τοΰ Ευστρατίου Ρηγάκου Παναγιώταν καί τήν σύζυγον τοΰ έκ Πα-

λαιοπαναγιάς 'Πλία Σγουπάκου Πανώρηαν, επανήλθε μετ' αυτών είς 

Γοράνους καί κατώκησεν είς τήν οίκίαν, τήν όποίαν είχεν ό Πέτρος 

Δημάκη Δούκας, ό'στις κρημνίσας έμεγάλωσεν αύτην ουσαν ώς καί 

αί άλλαι τότε μικράν. 

Περί δέ τοΰ υίοΰ της Δημητρίου και έμοΰ πάπου εχομεν τήν εξής 

ασφαλή παράδοσιν έκ τών ζώντων τότε θείων μου Άναγνώστου, Η 

λία, Χρίστου τοΰ πατρός μου, καί Δημάκη, ό'τι κάποτε ερχόμενος περί 

την δείλην έκ τοΰ αμπελιού του μέ τό ζφόν του φορτωμένον κλήματα 

καί φέρων έπί τοΰ ώμου δέσμην κλημάτων εκλεκτών διά φυτόν συνήν-
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τησε κατά την εϊσοΒον τοΰ χωρίου Γοράνων τόν Ίωάννην Εύστ. Στρα-

τάκον Μπουκουμένον, παρά τοΰ όποιου εμαθεν ότι ή θυγάτηρ του Σο-

φοΰλα, γεμίζουσα είς τήν βρύσιν Τσαρκολάγκαδον τό βαρέλιόν της, 

συνηντήθη μετά τού νέου Τούρκου Παλιβάκου καί συνωμίλησε προς 

αυτόν. Ή δέ συνάντησις αύτη έθεωρήθη ώς ερωτική καί ευθύς ώς 

εφθασεν είς τήν οίκίαν του καί έξεφόρτωσεν, άνήλθεν είς αυτήν καί 

εύρων την θυγατέρα του Σοφούλαν είς τήν φωτογωνιάν, χωρίς νά τής 

ειπη τίποτε, την συνέλαβεν άπό τά μαλλιά καί διά τής μαχαίρας άπέ-

κοψε τήν κεφαλήν της, κατ' άλλην δέ έ'κδοσιν ό'τι τήν ευρεν είς τήν 

θύραν καί την έφόνευσε διά τοΰ οποίου έφερε κλαδευτηρίου, δι' ου έκλά-

οευε την άμπελον καί ό φόνος ούτος έγένετο παροιμιώδης καί έλαμβά

νετο ώς μέτρον τής μεγίστης αύστηρότητος τών ηθών παρά τοίς "Ελ

λησιν, ήτις διέσωζεν έκ τών ονύχων τών Τούρκων τήν τιμήν τώνΧρι-

στιανών. 

Ούτος δέ ττο ό πλέον μορφωμένος καί πρεσβύτερος έκ τών τριών 

αδελφών, δι' ό καί διαρκώς μετά τών ρηθέντων συνομιλήκων του προ

εστώτων διεηύθυνε τά τής κοινότητος, οϊτινες καί ώριζον καί είσέ-

πραττον τόν κεφαλικόν φόρον (μοιρί) πρό τής Επαναστάσεως, καί 

κατ' αυτήν δέ έξήσκουν τό αυτό έ'ργον παραδίδοντες τούς εισπραττό

μενους φόρους είς τήν προσωρινήν διοίκησιν. Κατά δέ τήν Έπανάστα

σιν δέν έ'λαβε μέρος, διότι ήτο υπέργηρος. Οί αδελφοί του δμως Κων

σταντής, Γεώργιος καί οί ενήλικοι υιοί του Αναγνώστης, Χρίστος 

καί Ηλίας καί ,Ιωάννης έλάμβανον μέρος ότε μ.έν ύπό τήν άρχηγίαν 

τοΰ Γιατράκου καί ενίοτε ύπό τήν άρχηγίαν του ετέρου άδελφοΰ Κ. 

Αούκα, όστις δέν είχε μέν τήν μ,όρφωσιν τοΰ Δημητρίου, ήτο δμως γεν

ναίος καί έπεδείκνυε κατά τών Τούρκων μεγάλην σκληρότητα, πολ

λούς τών οποίων είχε φονεύσει χατά τρόπον Βτϊλοΰντα τό άδιάλλακτον 

καί άκόρεστον αύτοΰ κατ' αυτών μίσος. Έ κ τοΰ είς Κρεμαστήν δέ κα-

ταφυγόντος Ιωάννου Δούκα άπετελέσθη ή έν Φρέγρα τοΰ Ζάρακος νΰν 

οικογένεια πολυμ-ελεστάτη ούσα καί ακμαία. Έ κ δέ τοΰ είς Σκαμνάκιον 

τοΰ Μαλευρείου καταφυγόντος Γεωργίου ή έτερα επίσης οικογένεια 

τών Δουκαίων, επίσης πολυμ,ελής καί άκμαια. 

Τά πρόσωπα δέ ταΰτα μετά τινα χρόνον ήκολούθησαν καί άλλα 

μέλη έκ τών έν Γοράνοις συγγενών οίκογενειών καί διά τοΰτο εύρίσκο

μεν μετά τών Δουκών τοΰ Ζάρακος καί τόν Καλκάνην καί τούς Κοκ-

κοραίους καί τόν Μπέλεσην καί Μανίκην, είς δέ τό Μαλεύρειον επίσης 

μετά τών Δουκών, τόν Καλκανάκον, τόν Σφαλαγκάκον, κλπ. 

Μεταξύ τών οικογενειών τών Γοράνων ή οικογένεια Καμ,ίτση και 
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Διαμαντακου κατείχον καλήν θέσιν καί έν τφ μετέπειτα άγώνι διεκρί-" 

θησαν ό Π . Καμίτσης καί Διαμαντάκος, δι' ό καί άνεγνωρίσθησαν 

αξιωματικοί τής φάλαγγος μετά τόν αγώνα. Κατά δέ τόν αγώνα ό 

Π . Καμίτσης έγράφετο Π . Καμιτσάκος καί καπετάν Π . Καμιτσάκον 

ονομάζει αυτόν καί ό Π . Γιατράκος είς τό άπό 6 Όκτωβρίου 1822 

έ'γγραφον αύτοΰ προς τόν καπετάν Ήλίαν Μπισμπίνην. 

Ό Ηλίας ΙΜπιαμπίνης 

Ούτος έγεννήθη είς Μηλέαν του Λεύκτρου κατά τό 1790. Είς 

νεαράν δέ ήλικίαν έφόνευσεν ένεκεν οικογενειακών λόγων τόν προύχον

τα τοΰ τόπου καπετάν Γιάννην Μαυρουδήν καί ήναγκάσθη νά μετοί

κηση τότε μέν είς Καρασπαχή τής Λακεδαίμονος, μετά δέ τήν Έπα

νάστασιν είς Γοράνους τής αυτής Επαρχίας. "Οταν δέ εξερράγη ή 

Έπανάστασις ευρισκόμενος είς Καρά-σπαχή, άνεκηρύχθη αρχηγός 

σώματος εντοπίων καί ύπό τάς διαταγάς τοΰ Π . Γιατράκου έπολέμη

σεν είς Μυστράν, Βαλτέτσι, Δολιανά καί πλείστα άλλα μέρη τής Πε

λοποννήσου, διακριθείς διά τήν άνδρείαν καί τήν τόλμην καί ίδίως κα

τά τήν περίφημον καταστροφήν τοΰ Δράμαλη. Είς τήν Λακεδαίμονα 

δέ σώζονται ακόμη δύο πύργοι, φέροντες ό μέν τό ό'νομα Πύργος του 

Καρα-σπαχή, ό δέ πύργος τής Πολιάνας, οϊτινες αμφότεροι ανήκον 

είς τόν καπετάν Ήλίαν Μπισμπίνην, ό δέ Φωτάκος λέγει περί αύτοΰ: 

« Ό καπετάν Ηλίας Μπισμπίνης ήτον ό γενναιότερος πάντων τών 

λοιπών καπεταναίων, διότι ό'που εύρίσκετο μαχόμενος κατά τοΰ έχθροΰ 

διεκρίνετο μεταξύ τών πρώτων». 

Οί απόγονοι του Βέ καί ίδίως ό έ'γκονός του Σταυρός Μπισμπίνης, 

κατέχει πλείστα επίσημα έ'γγραφα, έξ ων καταφαίνεται ή αξία καί ή 

έκτίμησις, τήν όποίαν άπελάμβανε. Δυστυχώς δμως ό λαμπρός ούτος 

Καπετάνιος έΒολοφονηθτ^, δηλητηριασθείς διά τής μεθόδου τής δίπλας, 

τοΰ γνωστού γλυκύσματος, κατά τήν Έπανάστασιν, έν Κουρτζουνη 

καί εως ου φθάση είς Γοράνους, απέχοντας μίαν περίπου ώραν εξέπνευ

σε κατόπιν φρικτών οδυνών έκ τοΰ δηλητηρίου. 

Καί έν Φάριδι δέ διεκρίνοντο αί Βυζαντιακαί οίκογένειαι τής Κου

μουστάς, έξ ής μετώκησεν είς Ξηρόκαμπον Κομνηνός Λάσκαρις. 

Φραντζής, Σολωμός, Ψύλλας, κλπ., έν αίς καί ή τοΰ Κουμουστιώτου 

Αντωνίου, δστις καί έν τω άγώνι ώς οπλαρχηγός έλαβε μέρος, τοΰ 

όποιου τι οικογένεια ασφαλώς θά προήρχετο έκ τών άποικησάντων. είς 

Κουμοστάν Βυζαντίνων προσφύγων καί είς άλλον τινά τόπον μετοι-
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κησασα απώλεσε τό οίκογενειακόν της έπίθετον καί προσέλαβε κατά 

τό σύνηθες τό τής κώμης, έξ ής μετώκησεν, ώς είναι τά: Γορανίτης, 

Άρνιώτης, Σκουριώτης, Καλαβρυτηνός, κλπ. Έ κ τών οίκογενειών δέ 

τών Κομνηνών καί Λασκάρεων ό'πως καί τών Δουκών διεσκορπίσθη-

σαν είς διαφόρους δήμους τής Λακεδαίμονος καί έπληθύνθησαν παν

ταχού, άλλα καί έν Μάνη άπετελέσθησαν οίκογένειαι καί έκ τούτων. 

Άλλ' έν Οίτύλφ, ώς εϊδομεν, μετώκησεν ό Νικηφόρος Κομνηνός τε

λευταίος υίός τοΰ τελευταίου αύτοκράτορος Τραπεζοΰντος τοΰ Πόντου 

Δαβίδ καί έγένετο άρχηγέτης άλλου κλάδου τής οίκογενείας Κομνη

νών, έξ ου, ώς ίστοροΰμεν άλλαχοΰ τοΰ παρόντος, προήλθεν καί ή οι

κογένεια τών Στεφανοπούλων, μέλη δέ τών οίκογενειών τούτων μετε

νάστευσαν έκ Μάνης είς Κορσικήν, οπόθεν, ώς εϊΒομεν, προήλθεν ό Δη

μήτριος Κομνηνός εκείνος. Οστις αναγνωρισθείς ώς καταγόμενος έκ 

τοΰ οίκου τούτου ύπό τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Λουδοβίκου ΙΣΤ'. 

και τών βουλών διεξεδίκησε τόν Βυζαντιακόν θρόνον, ό δέ υιός αύτοΰ 

Γεώργιος βραδύτερον τό 1829 παρητήθη τών δικαιωμάτων ύπερ τοΰ 

έκλεχθησομένου τή συνδρομή τής Γαλλίας βασιλέως τής Ελλάδος. 

Είναι λυπηρόν δτι ή έν Φάριδι οικογένεια τών Κομνηνών άποβαλοΰσα 

παλαιότερον έν τω σκότει τής δουλείας τήν συνείδησιν τής τοιαύτης 

καταγωγής της παρέφθειρε τό έπίθετον είς Κομινός, τό όποιον ήδη οί 

μεταγενέστεροι γνώσται πλέον τής ιστορικής αληθείας πρέπει νά έπα-

νορθώσωσιν είς τό ιστορικόν καί ενΒοξον έπώνυμον Κομνηνός. 

Τό αύτο πρέπει νά ε'ίπωμεν και περί τής οικογενείας τής Φάριδος 

Φραγκής, ήτις ώς τών Κομνηνών άποβαλοΰσα τήν συνείδησιν τής κα

ταγωγής της μετέβαλε τό έπίθετον άπό Φραντζής έπί τό γνωριμώτε-

ρον και συνηθέστερον ώς έκ τοΰ Φράγκος, είς τό Φραγκής. "Ηδη δμως 

βεβαιουμένου δτι καί ή οικογένεια αυτή είναι ή γνωστή Βυζαντιακή 

μετοικήσασα είς Κουμούσταν μετά τών άλλων, πρέπει νά έπαναλαβη 

τό δοξασθέν εκείνο όνομα, ύπό τοΰ Γεωργίου Φρατζή, τοΰ ώς πολιτικοϋ 

καί στρατιωτικού καί Ίστορικοΰ διακριθέντος. (9) 

Τόσον ό Δήμος Φελλίας Οσον καί ό τής Μελιτίνης ανήκον είς 

τήν περιφέρειαν τής Μπαρδούνιας, όπου ισχύον κυρίως οί Άγαδες 

Ρουμπής, Καραμέρος, Ζαλούμης και Μουσά Αγάς ή Μουσά Μπαρ

δούνιας Έ κ τούτων Βέ ό Ρουμπής κατώκει εν Γοράνοις καί πρότερον 

(9) Λυποΰααι διότι δέν εχω πηγος νά Ιστορήσω καί περί άλλων οίκογενειών, διοκρι-

ΰεισών πρ& τοΰ 18211. 
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μέν είς τάς οικίας Καμίτση, βραδύτερον δέ είς τόν πύργον καί τάς οί

κίας, τά οποία κατέλαβε μετά τήν Έπανάστασιν ό Γιατράκος. Ό δέ 

Μουσά 'Λγάς ήτο ισχυρότερος καί είς αυτόν τόν Σουλτάνον κατα-

στας επίφοβος, δι' δ δολίως ύπ' αύτοΰ προσκληθείς είς Κωνσταντινού

πολιν έπί τή προφάσει δτι θά τόν προαγάγη έφαρμακεύθη καί άπέθα

νεν. Είχε δέ ούτος παραλάβει μεθ' έαυτοΰ είς Κωνσταντινούπολιν τούς 

έξης: Ίωάννην Βορβήν, 'Λτσιδάν, Παπαδάκον έξ "Λρνης, τόν Νικό

λαον Κομνηνόν έκ Ξηροκαμπίου, τόν Γεώργ. Γιατράκον καί Μπισμπί

νην. Ούτοι δέ έπανελθόντες έ'φερον τό εξής άσμα, δπερ καί μέχρι σή

μερον άδεται ήδυπαθέστατα. 

«ΈσεΙς πουλιά τής οίνοιξις κοί οηίδόνια τής ΜΛορδοΰνιας, 

τόν Μ ά η μή λαλήσετε δλο τό καλοκαίρι 

γιατ" ήρθ' ή άνοιξις πικρή τό καλοκαίρι μοΰρο 

Μουσά Μπαρ'δούνιας πέθανε στης Ρούμελης τά μέρη. 

Κι' ήρΰ-αν τά παλληκάρια του καί φέρον' ταρματά του 

κ' 'έφέρανε καί γράμματα σέ τρεις μεριές καϋμένα. 

2έ σένα '6·ρέ Μπροήμ Ά γ ά (άδελφόν του) Ρουμπή κοί Κοραμέρο, 

νά μ' εχης έννοια τά παιιδιά, τό πύργο τής Κουρτζούνος, 

οσο ν' ιάΐιώση Άρήφογας, ν' άξιώση καί δ Μπροήμης (τέκνο του). 

Ν ά περιλάβουν τά κλειδιά τόν πύργον τής Κουρτσούνος 

τ' ιέμένα μ' εβο^ δ πασάς στή Σόφια Μπουλούμπαση, 

στούς πεθαμένους ΜΙπίμποση κοί στούς νεκρούς βεκύλη, 

κ' έγώ πάλι παντρεύτηκα κοί πήρα όίλλη γυναίκα 

κι̂ ' αυτά τά λιανοχάλικο αδέρφια και ξαδέρφια.» 

Εις τήν Κουρτσούναν κατώκουν καί πέντε αδελφοί Τούρκοι ισχυ

ροί Τσιχλαλήδες, οϊτινες ειχον καταλάβει πολλά κτήματα καί ίδίως είς 

Ποταμιάν, έδοκίμασαν δέ νά κτίσωσι καί πύργον ίσχυρόν είς Γοράνους 

κατά τήν θέσιν Μπάρδιον, δπου έκτισε βραδύτερον πύργον ό Χρ. Δ. 

Δούκας, ϊνα φέρωσιν άντίδρασιν είς τόν 'Λγάν Γοράνων Ρουμπήν, άλ

λα διερχόμενος κατά τό 1776 ό Παναγιώταρος μετά 30 οπαδών του 

καί μεταβαίνων είς Μυστράν διέταξεν αυτόν ϊνα εντός οκτώ ήμερων, 

ό'τε θά επέστρεφε νά ευρη κρημνισμένον τόν πύργον. Ό Τσιχλαλής απήν

τησε: «Δέν σέ βλάπτει καπετάνιε». 'Λλλά δέν τοΰ επέτρεψε νά όμι-

λήση λέξιν άλλην καί έξετέλεσε τήν διαταγήν καί μετώκησαν πάλιν 

είς Κουρτζούναν. "Ισως δέ ή ενέργεια αυτή τοΰ Παναγιώταρου νά έγέ

νετο κατά παράκλησιν τοΰ Ρουμπή. 
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Οίκογένειαι έν τη επαρχία ΛΙονεμβαοίας 

Προ τής Επαναστάσεως καί κατά τάς παραμονάς αυτής προε

στώτες τής· Επαρχίας ταύτης ήσαν οί δύο αδελφοί Δεσποτόπουλοι 

και ό Π. Καλογεράς, οϊτινες μετά τών λοιπών κατοίκων έφάνησαν 

χρήσιμοι είς τόν υπέρ τής πατρίδος αγώνα. Καί ό μέν Καλογεράς έχρη 

ματισε μέλος τής Πελοποννησιακής Γερουσίας καί πληρεξούσιος τής 

πρώτης εθνικής Συνελεύσεως καί βουλευτής. Ό δέ Δεσποτόπουλος 

Ά. πληρεξούσιος εϊς τινας εθνοσυνελεύσεις καί ό Ιωάννης ό καί Ευ

γενίδης καλούμενος είς πολιτικάς άλλας υπηρεσίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'. 

Λ,άκωνες λόγιοι, συγγραφείς και βιβλιογράφοι κατά τοί)ς 

μέσους αίώνας και έηι Τουρκοκρατίας 

Εϊπομεν άλλαχοΰ οτι έπί Πλήθωνος ή Γεμιστοΰ ή Σπάρτη ύπό 

ύπο έ'ποψιν παιδεύσεως ήδύνατο νά παραβληθή προς έν τών σημερινών 

κέντρων τοΰ πολιτισμού καί έξηκολούθησεν ό πολιτικός ούτος βίος ό 

άχμάίος μέχρι τής ύπό τών Τούρκων καταλήψεως τής Πελοποννήσου. 

Ό πνευματικός -δέ βίος είς πόσον βαθμόν ττο πρό τού 13ου αίώνος δέν 

γνωρίζομεν, διότι δέν ύπάρχουσιν ειδήσεις ασφαλείς. Άπό τού 13ου 

ό'μως αίώνος καί εφεξής αναφέρονται πολλοΧ λόγιοι έν οίς οι έξης: 

1286. ΙΩΝΛΣ Ο ΕΚ ΜΪΖΗΘΡΑ 

"Εγραψεν ούτος κώδικας, έν ένί τών οποίων ό ί'διος έχει γράψει έν 

)τέλει δι' ερυθρών γραμμάτων τάδε: «Έγράφη τό παρόν βιβλίον διά 

χειρός έμαυτοΰ αμαρτωλού Ίωνά μοναχού έκ χώρας τοΰ Μυζήθρα καί 

είς άλλον: «Έγράφη ή παροΰσα βίβλος διά συνδρομής καί εξόδου τοΰ 

πανευγενεστάτου κυροΰ Κωνσταντίνου τοΰ Μακροζούμη έν έ'τει 1286». 

1296' ΒΛΣ1ΛΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ 

Καί ούτος Λακεδαιμόνιος έ'γραψε κώδικα, περιέχοντα τάς ομιλίας 

Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου είς Ίωάννην καί όμιλιαν Γεωργίου τοΰ Νι-

κομηδείας. Έν τέλει δέ τοΰ κωδικός άναγινώσκον̂ ται τά εξής: «Έ

γράφη ή παροΰσα βίβλος ή κατά Ίωάννην κελεύσει καί έξόδφτοΰ 
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πανοσιωτάτου καθηγουμένου τής πανσέπτου μονής τών Αγίων καί 

θαυματουργών Θεοδώρων τοΰ Βροντοχίου, χειρί δέ ευτελούς νομικού 

τοΰ Βασιλάκη έν έ'τει 1296». 

1416. ΜΛΖΑΡΙΣ 

Ούτος φαίνεται ό'τι είναι ό Μανουήλ Μάζαρις ό ύστερον μοναχός 

Μάξιμος, δστις τφ μέν 1416 συνέγραψε τήν είς "Λδου Επιδημίαν καί 

τό μαρτύριον τής Αγίας Ειρήνης τό άντιγραφέν κατά τό έ'τος 1542 

καί ό γράψας κανόνας κατ' άλφάβητον. Ούτος δέ έ'γραψε καί κώ

δικα περιέχοντα τά έ'ργα τοΰ Δίωνος τοΰ Χρυσοστόμου, έν τφ όποίφ 

είναι γεγραμμένον καί τό έξης σημείωμα: 

«Τέρμα Δίωνος όγδοήκοντα λόγων 

ους Μάζαρις έγραψα κρατοΰντος λόγφ». 

Καί σήμερον σώζεται έν Σπάρτη ή οικογένεια Μάζαρι.(Ι) 

1311—1319. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ Λ Λ Ω Τ Λ Ρ Λ Σ 

Ούτος έ'γαρψε κώδικα, περιέχοντα 44 ομιλίας Ιωάννου τοΰ Χρυ

σοστόμου είς τήν πρώτην προς Κορινθίους έπιστολήν κατά τό- έ'τος 

1311. Ό αυτός δέ Νικόλαος Μαλωταράς έ'γραψεν έν δυσί τόμοις τφ 

.1317 καί 1319 κώδικα περιέχοντα τά ασκητικά Εύφραϊμ τοΰ Σύρου 

«διά δαπάνης καί προτροπής τοΰ τιμιωτάτου μεγάλου πρωτοσυγγέλου 

καί Άρχιμανδρίτου Μωρέως Παχωμίου», τοΰ γνωστότατου ίδρυτοΰ 

τής έν Μυστρςί μονής τοΰ Βροντοχίου. 

Είς τόν αυτόν δέ οίχον άνηκε καί ό Δημήτριος Μαλωταράς, τόν 

οποίον πρώτον μέν ώς έ'κδικον καί πρωτόπαπαν Λακεδαιμονίας, έ'πειτα 

δέ ώς Έπίσκοπον Μεθώνης γνωρίζομεν. Αναφέρεται δέ καί άλλος 

Μαλωταράς επίσκοπος Καρνίτζης τφ 1316, ό'στις είναι εκείνος, τοϋ 

οποίου τήν μετά τής Λακεδαιμονίας μοναχής Ευφροσύνης τής Μαρινί-

ας έ'ριν περί τής εικόνος θεοτόχου τής Όδηγητρίας έλυσε συνοδική 

πράξις τοΰ Πατριάρχου Ιωάννου τοΰ 13ου, κατ' Άπρίλιον τοΰ 1316. 

1349. Μ Λ Ν Ο Ϊ Η Λ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 

Κατά τόν Σπρίδωνα Λάμπρον (έ. ά.) ήτο ό οίκος Μελιγαλά οι

κείος καί έκ τών υπηρετούντων τήν έν Μυστρςί αύλήν τοΰ δεσπότου. 

"Έγραψε δέ ούτος κώδικα κατά τό έτος 1349. Τό όνομα δέ τής κώμης 

(1) "Ορο Λάμπρου Νέος Έλληνο^ινήμων 1907 σ. 168. 
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Μελιγαλά τοΰ δήμου Οιχαλίας έν Μεσσηνίοι προήλθεν έκ γενικής κτη

τικής δηλούσης τόν κτήτορα ή χωροδεσπότην έκ τών χρησιμευσάντων 

ώς οπλαρχηγών υπέρ τών δεσποτών έκ τοΰ οϊχου εκείνου ανδρός τινός. 

1358—1376. ΜΑΝΟΪΗΛ ΤΖΓΚΛΝΔΗΛΗΣ 

Ούτος ό Μανουήλ Τζυκανδήλης έ'γραψεν άπό τοΰ έτους 1358— 

1376 περί τούς έξ κώδικας έν Μυστρά. Καί άλλοι δέ άνδρες φέροντες 

τό έπώνυμον Τζυκανδήλης υπήρξαν βιβλιογράφοι, ώς Ιωάννης Τζυ

κανδήλης αδελφός τοΰ Μανουήλ, έν άλλφ δέ κώδικι τοΰ 1466 φέρεται 

γράψας καί Δημήτριος Τζυκανδήλης. 

Συγγένειαν δέ τοΰ Τζυκανδήλη προς τούς Κομνηίνούς καί τούς 

Δούκας άπό μητρός ϊσως δεικνύουσιν οί δύο στίχοι, δι' ών τελευτή τό 

τοΰ Μανουήλ Φιλή επίγραμμα είς ναόν, έν φ ή τής Θεομήτορος κοίμη-

σις, έχοντος ώδε: 

Κομνηνοφυής ταΰτα σοι Τζυκανδήλης 

Δημήτριος καί Δούκας εύνοίας χάριν, 

15ος αιών. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΛΜΠΟΪΔΗΣ 

Ούτος Λακεδαιμόνιος έ'γραψε πολλούς κώδικας άχρονίστους. Φαί

νεται δτι ούτος έ'ζη τελευτώντος τοΰ 15ου αίώνος καί αρχομένου τοΰ 

16ου. 

1415. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΟΪΚΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Μ Α Λ Α Κ Η Σ 

ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΪΚΑΣ Μ Α Λ Α Κ Η Σ 

Ούτος έ'γραψεν Ίατρικόν κώδικα, έν φ ευρίσκεται τό σημείωμα 

Νικηφόρος Δούκας ό Μαλακής. Έν τφ τέλει τής Επιδημίας Μάζαρι 

ευρίσκονται δύο έπιστολαί προσηρτημέναι. Τούτων ή πρώτη επιγράφει: 

«Μανουήλ Όλο^ώλου σύν τοίς άρμάτοις, τφ άρίστφ καί λαμπροτάτφ 

Άσκληπιαδών κυρφ Νικηφόρφ Δούκςι Παλαιολόγφ τφ Ψαλάκη». Ή 

δέ δευτέρα: «Παλαιολόγου Αούχα τοΰ Μαλάκη, αμοιβαία προς κυρόν 

Μανουήλ τόν Όλόβωλον.» Έ κ τών επιστολών δέ τούτων βλέπομεν 

δτι ό ιατρός Νικηφόρος Δούκας ό Μαλακής είχε μεταναστεύσει είς 

Μυστράν έκ Κωνσταντινουπόλεως, ό'που δέν έ'παυσεν άναμιμνησκόμε-

νος τών έν τή πρωτευούση αγαθών. Εγράφησαν δέ αί έπιστολαί αύ

ται τφ 1415. Τούτου δέ συγγενής άν μή πατήρ ύπήρξεν ό Ιωάννης 

Δούκας Μαλακής, ό γράψας τω 1349 τόν κώδικα τόν περιέχοντα 16 

άναγινωσκομένους λόγους Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου. 

Τούτων αδελφός ή συγγενής είναι καί ό Μιχαήλ Δούκας ό ίστο-
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ρικος χρονογράφος, ζήσας κατά τούς χρόνους τής αλώσεως τής Κων

σταντινουπόλεως καί γράψας τά κατά τήν άλωσιν αυτής ώς καί τής 

Πελοποννήσου. Ούτος δέ περί τοΰ πάπου του γράφει τά έξης: «Μιχα-

Δούκας είς τούτων ό πατρός πατήρ καί έμός πάπος. καί γαρ υπήρ

χε μεστός παιδείας καί πάσης τής άλλης έ'ξω παιδείας καί ιατρικής 

τέχνης ούκ άμοιρος, γένει τε καταγόμενος τών ανέκαθεν Δουκών καί 

τής αυτής σειράς χρυσόκοσμος κρίκος». 

Ό δέ Νικηφόρος Βρυένιος Β'., υίός τοΰ στρατηγοΰ Βρυενίου, γαμ

βρός δέ τοΰ Αύτοκράτορος Αλεξίου Κομνηνού καί σύζυγος τής θυγα

τρός αύτοΰ "Ανης Κομνηνής, συγγράψας ίστορίαν τών γεγονότων άπό 

τοΰ 1070-79 κατ' έντολήν τής πενθεράς του Ειρήνης, ανεψιάς τού 

Ιωάννου Αούχα τοΰ Καίσαρος, τής οποίας ή θυγάτηρ "Αννα είχεν άρ-

ραβωνισθή πρότερον τόν Κωνσταντϊνον Δούκαν, υίόν τοΰ αποθανόντος 

αύτοκράτορος Μιχαήλ Δούκα τοΰ Ζ'., άλλ' αποθανόντος καί τούτου 

προώνως συνεζεύχθη τόν Νικηφόρον Βρυένιον, ούτος περί τοΰ γένους 

τής πενθεράς του, τών Δουκών γράφει τά εξής: «Εϊ τις άνάρρουν ώσ

περ άναδραμείν βούλοιτο, εύρήσει τό τών Δουκών γένος ώσπερ έκ πρώ

της ανάβλυσαν τής τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου φυλής, καθότι καί ό 

πρώτος Δούκας εκείνος είς τών μετά τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου τής 

πρεσβυτέρας Ρώμης έπαναστάντων καί προς νεωτέραν μεταστάντων, 

καθ' αίμα τω μεγάλφ Κωνσταντίνφ γνησιώτατα προσεκοίωτο· εκείνου 

τε γάρ εξάδελφος ήν καί τήν τοΰ Δουκός Κωνσταντινουπό7νεως άξίαν 

παρ' αύτοΰ έγκεχείριστο· καντεΰθεν πάντες οί Δουκώνυμοι έξ αύτοΰ κα-

τφνομάσθησαν». 

Ή ερμηνεία δέ τοΰ ανωτέρω ίστορήματος είναι ή έξης: — " Α ν τις 

ήθελε νά άνατρέξη προς τά όπίσω ϊνα φθάση είς τήν αρχήν τής οίκο

γενείας τών Δουκών, θά εύρη ό'τι τό γένος τών Δουκών έ'χει τήν αρχήν 

του άπό τήν φυλήν τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου. Καθ' ό'τι καί ό πρώ

τος εκείνος Δούκας, ό'στις έλαβε τό έπίθετον τοΰτο τ{το είς έκ τών συγ

γενών γνησιώτατος έξ αίματος τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου· διότι εκεί

νου εξάδελφος ήτο ήτοι ανεψιός καί τήν τής Κωνσταντινουπόλεως 

έξουσίαν παρ' αύτοΰ είχε λάβει καί εφεξής πάντες οί φέροντες τό έπώ

νυμον Δούκας έξ αύτοΰ κατωνομάσθησαν». 

Μετά τοΰτον τόν πρώτον Δούκα αναφέρονται απόγονοι αύτοΰ ό 

Κωνσταντίνος Δούκας Η ' αυτοκράτωρ, στεφθείς τοιοΰτος τήν ήμέ

ραν τών Χριστουγέννων έν Κωνστατινουπόλει, παραιτηθέντος τοΰ αύ

τοκράτορος Ίσαακίου Κομνηνοΰ έν έ'τει 1059 μ. Χ. καί διετέλεσεν 

αυτοκράτωρ μέχρι τοΰ 1067, ό'τε τόν διεδέχθη ό Ρωμανός Διογένης 
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ώς εξής: Αποθανών ό αυτοκράτωρ Κ. Δούκας είχεν αναγορεύσει Καί

σαρα, ήτοι άνώτατον άρχοντα, μετά τόν αυτοκράτορα, τόν άδελφόν του 

Ίωννην Αούκαν καί είχεν αναθέσει τήν έπιτροπείαν τών ανηλίκων τέ

κνων του Μιχαήλ, Άνδρονίκου καί Κωνσταντίνου είς τήν σύζυγον του 

Εύδοκίαν ύπό τόν δρον καί τήν έ'γγραφον ύπόσχεσιν καί διαβεβαίωσιν 

εκείνης δτι δέν θέλει έ'λθει είς δεύτερον γάμον. Αύτη δμως άθετήσασα 

τήν ύπόσχεσιν έ'λαβε σύζυγον τόν Διογένην Ρωμανόν, δστις καί αυτο

κράτωρ άνηγορεύθη. Ό Καίσαρ δμως Ιωάννης Δούκας κατώρθωσε νά 

άναγορευθή βραδύτερον ό ανεψιός Μιχαήλ Δούκας αυτοκράτωρ καί ή 

προδώσασα τόν σύζυγον καί τά τέκνα Ευδοκία απεσύρθη ώς μοναχή. 

Τοΰτον δέ τόν Μιχαήλ βασιλεύσαντα μέχρι τοΰ 1070 έξεθρόνισε Νι

κηφόρος ό Βοτανιάτης, άλλα πάλιν ό Καίσαρ Ιωάννης Δούκας συνε

τέλεσεν ώστε νά προτιμηθή αυτοκράτωρ έκ τών Κομνηνών ό νεώτερος 

Αλέξιος, 1081, διότι είχε λάβει σύζυγον τήν άνεψιάν του Είρήνην 

Αούκα, ήτις έγέννησε τήν προαναφερθείσαν "Ανναν Κομνηνήν, ήτις 

συνέγραψεν ίστορίαν τοΰ πατρός της Αλεξίου, όνομάσασα αυτήν 

Άλεξιάδα. 

"Ετερος δέ αυτοκράτωρ Δούκας είναι ό Αλέξιος, ό επονομασθείς 

Μούρτζουφλος, διότι ήσαν συνεσπασμέναι καί τρόπον τινά κρεμάμεναι 

έπι τών οφθαλμών αί όφρείς του, έγένετο δέ αυτοκράτωρ άντικαταστή-

σας τόν Άλέξιον Δ' τόν Κομνηνόν μή δυνάμενον νά άντεπεξέλθη κα

τά τών σταυροφόρων Φράγκων έν έ'τει 1204. ̂ Ητο δέ άνήρ γενναίος, 

πλούσιος, τολμηρός καί πονηρός, αγαπητός δέ παρά τφ λαφ, και άφ' 

ού έπολέμησεν έπί πολύ καί πολλάκις τούς Φράγκους γενναίως και ένί

κησεν αυτούς καί έν φ ή καρτερική άμυνα αύτοΰ εξέπληξε τούς ηττη

μένους πολεμίους, εξαίφνης, έν φ ή νίκη έφαίνετο βεβαία, βόρειος άνε-

μος πνεύσας ώθησε τάς έχθρικάς γαλέρας προς τό τείχος καί έκ τού

των δύο πλοία, ή Προσκυνήτρια καί ό Παράδεισος, προσήγισσαν εις 

ενα πύργον καί έ'ρριψαν έπ' αύτοΰ τάς κλίμακας καί έκυριεύθη ό πύρ

γος και ήγωνίζετο μέν είσέτι ό Μούρτζουφλος καί προσεπάθει νά συν-

ανθροίστι και σιυντάξη τούς φυγάδας τής φρουράς, άλλ' άπέβαινον είς 

μάτην αί προσπάθειαι του, διότι ούτε παρακλήσεις ούτε άπειλαΙ ίσχυ

σαν νά πείσωσι τούς άνανδρους εκείνους νά παραμείνωσιν είς τάς τά

ξεις των και μετ' όλίγον μείνας μόνος και φοβηθείς μήπως συλλη

φθείς ύποστή μαρτυρικόν καί τραγικόν θάνατον ύπό τών Λατίνων έφυ

γε παραλαβών τήν σύζυγον Αλεξίου τοΰ Γ'. Εύφροσύνην καί την θυ

γατέρα του Εύδοκίαν, τήν όποίαν περιπαθώς ήγάπα. 

Τόν Άλέξιον δέ τοΰτον Αοΰχα τον Μούρτζουφλον διεδέχθη ώς'αύ-
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τοκράτωρ τοΰ έν Νικαία τής Μικράς Ασίας ίδρυθέντος βυζαντιακοΰ 

βασιλείου καταληφθείσης πλέον τής Κωνσταντινουπόλεως, ό Θεόδω

ρος Λάσκαρις. Τοΰτον δέ διεδέχθη ό πολύ υπέρτερος αύτοΰ γαμβρός 

του έπι θυγατρί Ιωάννης Δούκας ό Βατατζής. 

Περί τής διαφοράς μεταξύ τών δύο τούτων ό Βυζαντίνος ιστορικός 

Νικηφόρος Γρηγοράς γράφει τά έξης: 

« Ό μέν ούν Θεόδωρος Λάσκαρις οξύς μ.έν είς τήν όρμ.ήν καί ανυ

πόστατος καί πλείστας μέν προεκινδύνευσε μάχας, πλείστας δέ ήνώρ-

θωσε πόλεις καλλίσταις οίκοδομ.ίαις καί πολλοίς άναλώμοσιν άνασο-

βών καί αναχαιτίζων τήν τών Λατίνων όρμήν, άλλ' έκιβδήλευε πολ

λάκις αυτήν άωρία χρώμενος είς τά πράγματα, ό δέ γαμβρός καί διά

δοχος αύτοΰ Ιωάννης Δούκας σύνεσιν πλούτων φυσικήν καί τρόπων 

εύστάθειαν καί βεβηκός ήθος κάλλιστα τήν αρχήν διηύθυνε καί έκό

σμει έν τοίς τε τών Ρωμαίων πράγμασι καί στρατεύμασι πλείστην έν 

βραχεί την έπίδοσιν έδεδόκει κατά τό έν έκατέροις άνάλογον μή πρό 

βουλής εργαζόμενος ουδέν, μήτε μετά τήν βουλήν άμελείν ούδενός, 

αλλά πάντα μέτρφ χαί κανόνι διδούς καί καιρφ τώ πρέποντι». 

Ταΰτα βεβαίως είναι μέγα έγκώμ.ιον, άλλ' είναι επίσης αληθές 

ό'τι έβασίλευσεν έπί 33 έτη λαμπράν βασιλείαν. Ούτος έκυρίευσε τήν 

Θεσσαλονίκην καί καταλύσας τήν τότε αύτοκρατορίαν τής Θεσσαλο

νίκης συνήνωσεν δλον τόν Έλληνισμόν είς μίαν αύτοκρατορίαν, τήν 

τής Νικαίας. Ό δέ Γεώργιος Άκροπολίτης, λογογράφος Βυζαντίνος, 

όστις παρηκολούθησε τον βασιλέα τοΰτον ώς γραμματεύς αύτοΰ γρά

φει πολλά εγκωμιαστικά περί τοΰ βίου του, ό δέ ιστορικός Παπαρρη-

Ύοπουλος έν τόμφ 5 σελ. 69 τής ίστορίας του γράφει: «Τοιοΰτος ύπήρ

ξεν ό Ιωάννης Αούκας Βατατζής, μεγαλεπήβολος, μεγαλοπράγμων 

καί έν αύταίς αύτοΰ ταίς άδυναμίαις μεγαλόφρων». 

Τοΰτον δέ διεδέχθη ό υίός του Θεόδο^ρος Δούκας Λάσκαρις. "Ελαβε 

δέ τόέπώνυμον Λάσκαρις έκ τής μητρός του, ήτις, ώς εϊπομεν, ήτο 

θυγάτηρ τοΰ αύτοκράτορος Θεοδώρου Λασκάρεως. Αυτός δέ έβασίλευ

σεν έπί τέσσαρα έ'τη- καί περί αύτοΰ ό αυτός Άκροπολίτης ό πα

ρακολουθήσας καί τοΰτον ώς κάί τόν πατέρατου, ώς γραμματεύς, δι

ηγείται πώς έκ Σερρών έχώρησε κατά τών πολιορκουντων τό Μελέ-

νοικον Βουλγάρων καί διά πλευροκοπήσεως ενός συντάγματος καί 

διά τής κατά μέτωπον μάχης ήνάγκασε τούς Βουλγάρους νά τραπώ-

σιν είς άτακτον φυγήν καί νά ύποστώσι πανωλεθρίαν. Έ ν Μελενοίκφ 

δέ διά τήν ταχείαν δράσίν του επευφημοΟντες αυτόν τ α χ ύ ν άε

τ ό ν κατωνόμαζον. 
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Καί ό μέν Ιωάννης Δούκας απέθανε 30 Όκτωβρίου 1255, ό δέ 

υίός του Θεόδωρος κατ' Αύγουστον τοΰ 1259. Ό δέ Άκροπολίτης πε

ρί τοΰ τελευταίου προσθέτει καί τοΰτο σύν άλλοις πολλοίς περί αύτοΰ: 

Ό τ ι άφ' ού κατενίκησε τούς Βουλγάρους καί έκυρίευσε τά φρούρια 

αυτών, έ'στειλε τόν Φιλανθρωπηνόν Άλέξιον τόν Δούκαν καί έκυρίευ

σε τό έν Άχρίδι ύπολειπόμενον φρούριον αυτών. 

Ούτος δέ άφήκεν υίόν Ίωάννην άνήλικον, τόν οποίον έπετροπευεν 

ό Μιχαήλ Παλαιολόγος, δστις διά συστηματικής καί δραστηριότατης 

σειράς δολοπλοκιών έπιτηδείως έξυφανθεισών εντός βραχυτάτου χρό

νου, τεσσάρων μηνών άπό τοΰ θανάτου τοΰ Θεοδώρου Δούκα Λασκα-

ρεως, ύποκρινόμενος πίστιν είς τούς Βοθέντας ό'ρκους ευρέθη διά γορ

γής εξελίξεως επίτροπος τοΰ ανηλίκου βασιλέως καί δούξ, είτα δεσπό

της καί τέλος συμβασιλεύς καί μονοκράτωρ παραγκωνίζων τό είς την 

κηδεμονίαν αύτοΰ έμπιστευθέν παιδίον, συνεστέφθη δέ ώς βασίλισσα 

καί ή σύζυγος τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου Θεοδώρα, θυγάτηρ τοΰ Ιω

άννου Αούκα καί ανεψιά τοΰ Ίσαακίου Αούκα, πρωτοστρατορος τοΰ 

αύτοκράτορος Ιωάννου Βατάζη. Τόν δέ έθρονισθένα Ίωάννην άπό πό

λεως είς πόλιν έξορίζων άνά τήν Άσίαν, έφόνευσεν, δτε είχεν ανάγ

κην νά στηρίξη βραδύτερον τήν δυναστείαν αύτοΰ έπί τοΰ άρτιπαγοΰς 

θρόνου τής άνακτηθείσης παρά τών Λατίνων Κωνσταντινουπό

λεως. (2) 

"Αλλος δέ Ιωάννης Δούκας άρχων Ακαρνανίας συνεπολέμησε 

μετά του αύτοκράτορος Άνδρνίκου κατά τών Αλβανών. "Αλ

λος δέ πάλιν Κωνσταντίνος Δούκας τοποτηρητής έν Κρήτη τοΰ αύ

τοκράτορος Ίσαακίου Αγγέλου 1185, έ'τι δέ καί άλλοι πολλοΧ Βια-

πρέψαντες είς πάντας τούς κλάδους τής πολιτείας. Κατά δέ τόν 

14ον αίώνα οτε, ώς εϊδομεν, έφηρμόσθη τό σύστημα τών προνοιών, 

εδόθη ε'ίς τινα Αοΰχα τό έξ αύτοΰ όνομασθέν χωρίον έν "Ηλιδι «τοΰ 

Δούκα», φέρον έκτοτε τό Ονομα τοΰτο, οπού ού μόνον ή οικογένεια εκεί

νου τοΰ χωροδεσπότου έγκατεστάθη, άλλα οίκογένειαι Δουκών παρακο-

7νουθήσασαι εκείνον καί σύν τω χρόνφ πληθυνθείσαι κατεπλημμύρησαν 

τά μέρη εκείνα. Ή είς τήν Πελοπόννησον δέ έποίκησις τής οίκογενεί

ας ταύτης έγένετο μέν ώς καί άλλων, ευθύς άπό τής ιδρύσεως τοΰ 

δεσποτάτου τής Πελοποννήσου, δτε ήρχοντο κατά περιόδους μετά τών 

δεσποτών έκ Κωνσταντινουπόλεως άποικοι, άλλ' ή βέβαια και άθροα 

αυτής έποίκησις έγένετο μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως 

(2) Λά.ιιπρου τομ. 6, σ. 300. 
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ώς και άλλων ώς προσφύγων καί έγκατεστάθησαν είς Κουμουστάν 

καί Γοράνους, ό'που αθρόα διατηροΰνται ακόμη τά- βυζαντιακής προε

λεύσεως επίθετα Κομνηνός, Δούκας, Λάσκαρις, Φραντζής, Καμίτζης 

και άλλα, περί ών άλλαχοΰ ίστοροΰμεν έκτενέστερον. 

Έκ τών ανωτέρω δέ συνάγεται δτι ή οικογένεια αύτη τών Δουκών 

αρχομένη, ώς εϊρηται, άπό τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου είναι αρχαιό

τατη, έξελληνισθείσα δέ σύν τω χρόνφ μ,ετά τοΰ βυζαντιακοΰ βασιλεί

ου καί διατηρήσασα κατά τήν πάροδον τών αιώνων τό οίκογενειακόν 

της αξίωμα απέδειξε πλην τών ρηθέντων πέντε αυτοκρατόρων καί πλεί

στους άλλους άνδρας ανώτατα αξιώματα τής πολιτείας καταλαβόν-

τας καί διαπρέψαντας. Επειδή δέ είναι αρχαιότατη, διά τοΰτο έγένε

το καί πολύκλαδος καί πλυπληθεστάτη, διασκορπισθείσα καθ' ό'λην 

τήν ύφήλιον. Είς τοΰτο Βέ σένήργησε καί τό δτι και κατ' αύτην ακό

μη τήν δουλείαν, δτε σκότος κάί αμάθεια έπηκολούθησεν, ύπήρξεν ή 

αόριστος συνείδησις τής ένδοξου καταγωγής καί δέν ήνείχοντο νά άπο-

βάλλωσι τό έπώνυμον Αούχας καί νά τό άνταλλάξωσι δι' άλλου κατά 

τούς συνήθεις διαφόρους τρόπους. Τό αυτό συνέβη καί διά τάς αρχαίας 

οΊχογενείας Κομνηνοΰ, Λασκάρεως, Ρήγα κλπ. 

1419. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΛΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ 

Ούτος έ'γραψε κώδικα, έν φ περιείχετο μετ' άλλων πολλών ή επι

δημία Μάζαρι έν "Αδου μετά τής προς Μαλάκην επιστολής τοΰ Όλο-

βόλου κα ί τής απαντήσεως τοΰ Μαλάκη. Ευρέθη δέ έν αύτώ καί τό 

σημείωμα: «Έτελειώθη τό παρόν βιβλίον έν μηνί Σεπτεμβρίφ 11, διά 

συνδρομής καί εξόδου τοΰ πανευγενεστάτου κυροΰ Ματθαίου Παλαιο

λόγου τοΰ Λάσκαρη», άναγινώσκονται δέ καί τάδε: «Ματθαίος Πα

λαιολόγος ό Σγουρομάλλης Πελοποννήσιος, Σπαρτιάτης καί Λακεδαι

μόνιος», αναγράφεται δέ άνωθεν του σταυροΰ καί τό έ'τος 1426. 

Έκ τοΰ περιεχομένου δέ τοΰ κωδικός καί έκ τοΰ δαπανήσαντος διά 

τόν κώδικα Σγουρομάλλη τοΰ Σπαρτιάτου Λακεδαιμονίου, ως επιγρά

φεται, δέν μένει αμφιβολία δτι ό γράψας ττο Λακεδαιμόνιος. Τό δε 

έπώνυμον Σγουρομάλλης ανήκει είς επιφανή καί άρχαίον λακωνικόν 

οίκον. Ούτω Βέ Θεόδωρον Σγουρομάλλην εύρίσκομεν ήδη τω 1316 μνη

μονευόμενον μεταξύ άλλων πολλών Πελοποννησίων έν συνοδική πρά

ξει τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου 13ου. 

1440. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΔΑΚΗΝΟΣ 

Ούτος διάκονος καί δευτερεύων τής Μητροπόλεως Λακεδαιμονί-
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ας είναι γνωστός είς ημάς έκ τίνος κωδικός περιέχοντος τόν Ήρόδο

τον καί γραφέντος τφ 1440. 

1450-1476. ΧΑΡΙΤΩΝΓΜΟΣ Ε Ρ Μ Ω Ν Ϊ Μ Ο Σ ΚΑΙ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε Ρ Μ Ω Ν Ϊ Μ Ο Σ 

Ήσαν αμφότεροι Σπαρτιάται καί πιθανώτατα αδελφοί καί γνω

ρίζομεν δτι ό Χαριτώνυμος υπήρξε μαθητής τοΰ Γ. Γεμιστοΰ ή Πλή

θωνος. Ούτος δέ συνέγραψε μονφδίαν είς τόν θάνατον τοΰ Γεωργίου 

Πλήθωνος. "Εγραψε δέ καί κώδικα περιέχοντα συγγραφάς Άριστοτε-

λικάς έν Σπάρτη έν έτει 1450 καί Ιτερον έν Ρώμη τό 1467, όπου με

τέβη μετά τήν ύπό τών Τούρκων κατάκτησιν τής Πελοποννήσου. Ό 

δέ Γεώργιος Έρμώνυμος είναι έκ τών πολυγραφωτάτων κατά τους 

χρόνους τής αναγεννήσεως τών γραμμάτων, τής οποίας μετέσχεν ώς 

διδάσκαλος τής Ελληνικής δραστηριώτατα. Λυτός κυρίως εδρασεν 

έν Ταλλίο(, έλθών είς Παρισίους τφ 1476 δπου πρώτος έδίδαξε τήν 

Ίίλληνικήν, πλείστους κώδικας έκγράψας καί ύπάρξας έκ τών πρώ

των συντελεσάντων είς τήν έν Παρισίοις διάδοσιν ελληνικών χειρο

γράφων. Έγεννήθη δέ έν Σπάρτη κατ' άγνωστόν χρόνον και αύτος ό 

ίδιος είς δύο κώδικας αύτοΰ ονομάζει εαυτόν Σπαρτιάτην έκ τών πολ

λών τούς οποίους έχει γράψει. Πρό τής είς Παρισίους μεταβάσεως 

του εύρίσκετο έν Ρώμη κατά τό 1476 έν τή αυλή τοΰ Πάπα Σίξτου 

Δ' Έκ τών πολλών κωδίκων, ους έ'γραψε, σώζονται ύπερ τούς έξή

κοντα, οί πλείστοι δέ τούτων υπήρξαν τά πρώτα κείμενα τά χρησιμευ-

σαντα είς τούς λογίους τών Παρισίων προς μελέτην τής Ελληνικής. 

Ποικιλώτατον δέ είναι τό περιεχόμενον τών κωδίκων, έ'ργα τοΰ Ησι

όδου, τοΰ Φωκυλίδου, τοΰ Αισχύλου, τοΰ Εύριπίδου, τοΰ Θουκυδίδου, 

τοΰ Ξενοφώντος, τοΰ Δημοσθένους, τοΰ Λίσχίνου, τοΰ Αριστοτέλους, 

τοΰ Πλουτάρχου, τοΰ Ίππκράτους, του Γαληνού, Κοΐντου Σμυρναίου, 

τά γεωγραφικά Διονυσίου τοΰ Άλεξανδρέως, Ευαγγέλια, συγγραφάς 

τών πατέρων τής Εκκλησίας, γραμματικά καί λεξικά. 

1480—1487. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΟΪΛ ΚΑΒΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΑΚΗΣ 

Ούτος ό Δημήτριος έ'γραψε πολλούς κώδικας. Είς έ'να δέ τούτων 

περιέχοντα τόν Θουκυδίδην καί τά Ελληνικά του Ξενεφώντος φέρεται 

καί τό σημείωμα: «Δημητρίου Ραούλ Καβάκη Σπαρτιάτου καί Βυζαν

τίου, έγράφη μετά τήν τοΰ Βυζαντίου άλωσιν έν ετει 1486 έν Ρώμη». 

"Αλλος δέ έγράφη τφ 1480 καί άλλος τφ 1487. Τούτου δέ υίός είναι 
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ό Εμμανουήλ Καβάκης, Οστις ήτο κτήτωρ ελληνικών χειρογράφων 

(κωδίκων). 

1496. Μ Ι Χ Α Η Λ Ο Σ Ο Σ Π Α Ρ Τ Ι Α Τ Η Σ 

Ούτος έ-γραψε κώδικα περιέχοντα τόν Στέφανον Βυζάντιον. Έν 

τέλει δέ τοΰ κωδικός ευρίσκεται τό σημείωμα: «Έν Φλωρεντία έ'τει 

1498. Έγώ Μιχαήλος ό Σπαρτιάτης διατρίβων έν Φλωρεντία νουνε-

χώς τε καί επιμελώς τοΰτο τό βιβλίον έξέγραψα». 

1441. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Ε Μ Ε Ν Ι Τ Η Σ 

"Εγραψεν ούτος μέρος πολυμειγοΰς κωδικός έν Μοδένη, ανήκοντος 

είς τόν Δημήτριον Ραούλ Καβάκην καί περιέχοντος έργα τοΰ Αριστο

τέλους, τοΰ Ισοκράτους, τοΰ Λουκιανού καί αΚλων. Εύρηται οε έν αύ

τώ σημείωμα: «Έπληρώθη ό παρών λόγος διά χειρός έμοϋ τοϋ νοτα

ριού τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Λακεδαιμονίας Νικολάου τοΰ Λε-

μενίτη μηνί Ίουλίφ 1441. Ό αυτός λόγος έστιν κυρίου Δημητρίου καί 

αύθέντου μου Ραούλ τοΰ Καβάκη». 

1442. Ι Ω Α Ν Ν Η Σ ΚΑΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΕΡΕΥΣ 

Ούτος έ'γραψε κώδικα περιέχοντα τό Τριώδιον καί τούς Ψαλμούς. 

Εύρηται δέ σημείωμα: «Έπληρώθη τό παρόν Τετραώδιον διά χειρός 

έμοΰ τοΰ άμαρτωλοϋ καί ταπεινοΰ Ιωάννου Ιερέως τούπίκλην Καρία-

νίτου ύπό τών ευσεβών δεσποτών καί αυτοκρατόρων Ρωμαίων τών Πα

λαιολόγων Κυρίου Θεοδώρου και κυρίου Κωνσταντίνου καί κυρίου Θω

μά έπί έτους τρέχοντος 1442 μηνί Δεκεμβρίφ». 

1447. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΓΛΑΛΩΝΛΣ ΒΟΥΛΑΩΤΗΣ ΚΑΙ 

Μ Α Ν Ο Υ Η Λ Β Ο Υ Λ Α Ω Τ Η Σ 

Ούτος έ'γραψε τόν έν Παρισίοις άριθ. 2005 κώδικα, περιέχοντα 

τό συγγραμμάτιον τοΰ Πλήθωνος περί αρετής, τινάς νεαράς αυτοκρα

τόρων καί πλην άλλων τινών «Έκλογήν καί σύνοψιν τών Βασιλικών 

καί βιβλίων σύν παραπομπαίς κατά στοιχείον». Άναγινώσκεται δέ έν 

αύτώ: «Τέλος τοΰ παρόντος νομίμου βιβλίου τοΰ κατά στοιχείον έν τφ 

Μυζήθρα έν έ'τει 1447. ό'τε καί τό έξαμίλιον έχαλάσθη τό βον τή ι' 

Δεβρίου τής 1ης Ίνδικτιώνος ήμερα Σάββατον. ώρα ακ». Ή δέ βίβλος 

αύτη έτελέσθη μηνί Μαΐφ κη' ήμερα Κυριακή, διά χειρός έμοΰ τοΰ 

δικανικού καί καθολικού κριτοΰ τοΰ Μοραίου Νικολάου Βουλλωτοΰ τοΰ 

Άγάλλωνος. Νικόλαος Βουλλωτής Άγάλλων καί καθολικός κριτής 

τοΰ Μοραίου». 
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Άγάλλων ήτο τό οίκογενειακόν Ονομα, τό Βέ Βουλλωτής προσελή

φθη ϊσως έκ τής μητρός κατά τήν τότε έπικρατοΰσαν συνήθειαν νά 

προσλαμβάνωσι καί δεύτερον έκ τής μητρός έπίθετον σύν τφ έκ τοΰ 

τοΰ πατρός. Ή δέ μήτηρ αύτοΰ άνήκεν ϊσως είς τόν οίχον τών Βουλ-

λωτών, έκ τών οποίων γνωρίζομεν τόν Δημήτριον Βουλλωτήν καί τόν 

Εμμανουήλ. Καί ό μέν Δημήτριος μνημονεύεται ώς οικείος τοΰ ούτοβ-

κράτορος Μιχαήλ Παλαιολόγου καί έ'ζη έν τή αυλή τοΰ Βυζαντίου 

ώς ϊσως καί ό Εμμανουήλ, ό'στις είναι γνωστός καί ώς βιβλιογραφος 

έκ δύο κωδίκων γεγραμμένων κατά τόν 14ον αίώνα. 

1449. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΑΧΡΗΝΟΣ ΒΕΣΤΙΑΡΙΤΗΣ 

Ούτος έ'γραψε τούς εξής κώδικας: 

1. Τόν έν έ'τει 1449 περιέχοντα τόν Άρριανόν, τήν Έρμείου προ-

Οεωρίαν καί τήν είσαγωγήν τοΰ Πορφυρίου. "Ετι δέ Αριστοτέλους πε

ρί κόσμου, τόν νομοκάνονο Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου καί άλλα κα

νονικά. 

2. "Ετερον γεγραμμένον κατ' άγνωστόν έτος τοΰ Μου αιώνος 

μεσοΰντος καί περιέχοντα Άρριανόν, απόσπασμα Διόδωρου τοΰ Σικε-

λιώτου καί βραχύ λεξικόν σπανίων λέξεων παρά τφ Άρριανώ. 

3. "Ετερον κώδικα περιέχοντα τόν Γοτθικόν πόλεμον τοΰ Προ-

ν.οπίου καί γραφέντα περί τούς αυτούς χρόνους. 

1462-1492. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΒΕΛΗΣ 

Ό Δημήτριος Τριβέλης έ'γραψε πλείστους κώδικας. Έν έ'τει δέ 

1462 περιέχοντα συγγραφάς τοΰ Πλάτωνος, έν φ άναγινώσκεται το 

σημείωμα: « Ή βίβλος ή δε έγράφη δι' οίκείας χειρός έμοΰ Δημητρίου 

Τριβέλη Πελοποννησίου Σπαρτιάτου, τάς διατριβάς ποιοΰντος έν Κερ

κυραίων νήσφ μετά τήν τής ημετέρας πατρίδος άλωσιν». 

'Εν έ'τει δέ 1465 έ'τερον, περιέχοντα τάς Έννεάδας τοΰ Πλωτίνου 

μέί τόΙ-ο̂ύ'το σημείωμα, άλλ' έν Γορτύνη τής Κρήτης,. Τφ αύτφ δέ έ'τει 

1465 έτερον κώδικα, περιέχοντα τήν Όμηρου Όδύσειαν μετά σχολί

ων μέ τήν σημείωσιν: «"Εργον καί κτήμα Δημητρίου Τριβέλη τοΰ 

Σπαρτιάτου. 

Έν δέ έ'τει 1472 έτερον κώδικα, Άνθολογίαν επιγραμμάτων μέ τήν 

σημείωσιν ό'τι έγράφη ύπ' αύτοΰ έν Ρώμη. 'Εν δέ έ'τει 1481 έ'τερον κώ

δικα μ.έ σημείωσιν ό'τι έγράφη έν Κέρκυρα. "Ετι δέ πλείστους άλλους 

κώδικας, έν οις καί ό γραφείς ύπ' αύτοΰ τω 1481 έν Κέρκυρα αύθις. 

Τφ δέ 1492 έν "Αρτη. "Αγνωστος δέ είναι πλέον ό χρόνος τοΰ θανά-
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του του. Πάντως δέ συγγενής ή μάλλον υίός τούτου είναι ό Ιάκωβος 

Τριβέλης, ό τφ μέν 1540 έν Βενετίίΐι γράψας τήν ίστορίαν τοΰ ρε' τής 

Σκιότζιας, βραχύ δέ ύστερον έν Κερκύρςι τήν ίστορίαν τοΰ Ταγιαπέρ-

ρα. Απόγονοι Βέ τούτου είναι βεβαίως οί έν Κερκύρί^, άλλοι Τριβέλαι, 

τών οποίων βεβαίως γεννάρχης είναι ό Σπαρτιάτης Δημήτριος Τρι

βέλης. 

Ού μόνον έν Κερκύροι έγκατεστάθησαν πρόσφυγες μετά 

τήν άλωσιν τής Πελοποννήσου πλείστοι Σπαρτιάται έκ τών αρίστων 

οίκογενειών, άλλα καί είς τήν Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον καί Λευκάδα, 

Κύθηρα, ϊσως καί Ίθάκην. Καί απετέλεσαν άλλους κλάδους τών έν 

Σπάρτη οίκογενειών, λ. χ. Κομνηνοΰ, Αούχα, Καμίτζη, κ. λ. π. 

1492. ΚΑΙΣΑΡ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

Ούτος έγραψε πολλούς κώδικας, είς τούς οποίους προσθέτει τό 

όνομα Λακεδαιμόνιος. Δυστυχώς όμως δέν αναγράφει ού'τε τόν χρό

νον ούτε τόν τόπον έν φ εγραψεν. Είς δύο δμως τών κωδίκων φέρεται 

τό σημείωμα: «Καίσαρ στρατηγός Λακεδαιμόνιος έξέγραψεν έν Φλω-

ρεντίί3ΐ». Φαίνεται όμως ό'τι εγράφησαν κατά τόν 15ον αίώνα. 

1460—1500. Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Μ Ο Σ Χ Ο Σ Κ Α Ι ΟΙ ΥΙΟΙ Α Υ Τ Ο Υ 

Γ Ε Ω Ρ Ζ Ι Ο Σ Κ Α Ι Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ 

Ούτος καί Ιωάννης καλούμενος έχ Σπάρτης λόγιος μετηνάστευ-

σε μετά τήν άλωσιν είς Κέρκυραν καί εκείθεν είς Ίταλίαν, ένθα τά 

ελληνικά γράμματα διδάξας ανέδειξε πολλούς τών ομιλητών αύτοΰ 

επισήμους άνδρας, οϊτινες έκλεισαν έπειτα τάς ίδίας πατρίδας. Ούτος 

έχων πολλήν έν τή διδασκαλία εύφράδειαν καί πολλήν έν τή ποιήσει 

την γονψ-ότητα, έποίκιλεν άμ.φότερα ταΰτα καί προσεκοσμει άπό τοΰ 

τλούτου τών επιστημών, τάς οποίας κατείχεν. Άλλ' έν φ ποθούμενος 

ύπό τών επιφανέστατων Άκαδημειών, έσπευδε νά άνταποδώση προς 

τήν κοινήν άγάπην ϊσην φιλοφροσύνην, άνηρπάσθη ύπό τοΰ θανάτου 

συντεμών, ώς ή φήμη έκήρυττε, τόν βίον αύτοΰ έκ τής υπέρμετρου με

λέτης. Απέθανε δέ, ώς εικάζεται, περί τά μέσα τής τελευταίας δε-

κάδος τοΰ 15ου αίώνος, καταλιπών δύο υιούς Δημήτριον καί Γεώργι

ον, όμοίως έν τοίς γράμ-μ.ασι διαπρέψαντας. 

Ό δέ υίός αύτοΰ Δημήτριος Μόσχος έλθών είς Βενετίαν ήδη ύπό 

τοΰ πατρός πεπαιδευμένος έδίδαξε καί ένταΰθά καί έν Φερράρα καί έ'σ

χε-μαθητάς έξ επιφανών οϊκων, οϊτινες τά γράμματα καί τάς έπιστή

μας Ιπαγγελλόμενοι ήξιώθησαν μεγίστων επαίνων. Είς δέ τήν Μάν-
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τουαν μετέβη πρό τοΰ 1478. "Εγραψε δέ ό Δημήτριος Μόσχος ύπομνη-

μάτιον είς τό περί λίθων ποίημα τοΰ Όρφέως, 2) Δημητρίου Μόσχου 

τοΰ Λάκωνος τά καθ' Έλένην καί Άλέξανδρον. Προς τούτοις δέ 

έποίησε καί ελεγείας, επιγράμματα καί κωμφδίας. Επαινείται δέ ή 

περί τήν γλώσσαν δεινότης καί ή τέχνη, δι' ής παραλαμβάνει τών 

αρχαίων ποιητών τάς φράσεις καί τούς τρόπους ώς ιδίους, άλλα καί 

ώς γραμματικός καί ρήτωρ επαινείται. Ό δέ αδελφός του Γε

ώργιος έχρημάτισεν έν Κέρκυρα καθηγητής τής Ιατρικής καί ρητο

ρικής. 

16ος αίών. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΑΒΟΥΛΚΟΣ 

Ούτος είναι ό πατήρ τοΰ Θωμά Έλεαβούλκου, ό'στις τόν μοναχικόν 

βίον ασπασθείς καί Θεοφάνης μετακληθείς έχρημάτισεν Ίεροκήρυξ 

τής μεγάλης Εκκλησίας καί περίφημος διδάσκαλος. Ούτος ό Νικό

λαος περιέγραψε κώδικα περιέχοντα τήν σχεδιογραφίαν Μανουήλ τού 

Μοσχοπούλου, τινά τοΰ Λιβανίου καί άλλην ύλην. Έν τούτφ δέ ανα

γράφεται δτι έγράφη χειρί Νικολάου Έλεαβούλκου τοΰ Σπαρτιάτου καί 

Λακεδαιμονίου. Φαίνεται δτι ό οίκος τών Έλεαβούλκων ευρίσκεται 

καί έν Κορώνη καί άλλαχοΰ τής Πελοποννήσου καί είναι οίκος παλαι

ός, ανερχόμενος μέχρι τών χρόνων τής Φραγκοκρατίας. "Εζησαν κατά 

τάς αρχάς τοΰ 16ου αίώνος. 

1539. ΣΤΡΑΤΗΓΟ Η ΟΥΛΟΣ 

Ούτος έ'γραψε Τετραευαγγέλιον τής έν "Ανδρφ μονής τής Πανά

γιας τής Αγίας, έν φ υπάρχει σημείωμα ό'τι έγράφη χειρί ευτελούς 

Στρατηγοπούλου, άπό Σπάρτης τής Λακεδαίμονος, 20 Δεκεμβρίου 

1639. Είς άλλον δέ κώδικα φέρεται ημερομηνία έ'τος 1577. "Ισως δέ 

ό Στρατηγόπουλος ούτος ήτο απόγονος τοΰ οϊκου είς όν άνήκεν ό ανω

τέρω Καίσαρ Στρατηγόπουλος. 

16ος αίών. ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Ούτος έ'ζη έπί Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Λάκων, κατ' αρχάς 

μοναχός, είτα δέ προεχειρίσθη Μητροπολίτης Μονεμβασίας, άνήρ λό-

γιος̂  δστις μοναχός ών ακόμη συνέγραψε καί κατέλιπεν αξιόλογους 

έπιστολάς. 

16ος αίών. ΙΕΡΟΘΕΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Λάκων καί ούτος ών έγένετο Μητροπολίτης Μονεμβασίας, μάθη-
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τής δέ ύπάρξας τοΰ περίφημου Λάκωνος έκ Σπάρτης 'Έλεα^ούλκου 

έγένετο διδάσκαλος τοΰ Πατριάρχου Ιερεμίου τοΰ Β' 1572, ύπερ ου 

θαυμασίως είργάσθη καί συνηγόρησεν έν τοίς τοΰ κατ' αύτοΰ διωγμού 

χρόνοις ύπό τοΰ έξορίσαντος αυτόν Πατριάρχου Θεοκλήτου. 

Ό Ιερόθεος ούτος συνώδευσε τφ 1588 τόν Ίερεμ.ίαν Β' μετά τοΰ 

Αρσενίου Επισκόπου 'Έλοσώνος είς Μόσχαν καί έχειροτόνησε πρώ

τον τόν Πατριάρχην τής έν Ρωσσία Εκκλησίας τόν Ίώβ. Ό Αρσέ

νιος δέ ούτος συνέταξεν έκτεταμένην είς δεκαπεντασυλλαβον περιγρα

φήν τής όδοιπορίας καί τής διατριβής έν Μόσχα, έν τή οποία πο7νλα-

χοΰ ονομάζει τόν Ίερόθεον Μονεμβασίας «σοφόν, θείον, έμπειρον σοφί

ας, άρχιθύτην μέγιστον τής Πελοποννήσου. 

ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΕΒΗΡΟΣ 

Ούτος έγεννήθη έν Μονεμβασία, διατρίβων δέ έν Βενετΐ£]ΐ έψηφί

σθη τώ 1573 εφημέριος τής εκεί Εκκλησίας τοΰ Αγίου Γεωργίου, 

άπελθών δέ είς Κωνσταντινούπολιν προεχειρίσθη 18 Ιουλίου 1577 

Άρχιιεπίσκοπος Φιλαδελφείας τής Λυδίας. Μετατεθείσης δέ τής 

έ'δρας του είς Βενετίαν διέμεινεν εκεί καί ανεδείχθη εις τών λογιωτέ

ρων λογίων τοΰ αίώνός του, διοικήσας θεαρέστως καί διά τών συγγρα

φών του τιμήσας τό έλληνικόν ό'νομα. Τφ 1616 μεταβάς είς Δαλμα-

τίαν προς έπίσκεψιν τών εκεί Όρθοδόξων άπεβίωσεν έν Λο̂ ζινη έν τώ 

μοναστηρίφ τής Αγίας Παρασκευής 75 ετών. 

Οί έν Βενετία δέ "Ελληνες εξύμνησαν τάς άρετάς του διά τοΰ 

εξής έπιτυμβίου ποιηθέντος ύπό τοΰ Κυπρίου Αλεξάνδρου Συγκλητι· 

κοΰ: 

«Τω έν άρεταίς άπάσαις εύδοκιμήσαντι 

διά βίου παντός, περί μέν τοι τά θεία εύσεβεία, 

προς δέ τήν γαληνοτάτην τών Ενετών αρχήν πιστοσύνη. 

Εύσπλαγχνίαν δέ τοίς πένησιν ύπερφυώς ύποδείξαντι, 

Γαβριήλφ Μητροπολίτη Φιλαδελφείας τω Σεβήρφ 

Οί τών Ελλήνων έ'νοικοί τε καί έποικοι». 

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΚΗΣ 

Αναφέρεται μεταξύ τών λογίων καί διασήμων καλλιγράφων καί 

ό Πέτρος Καρναβάκης έκ Μονεμβασίας (1542—1546). 

ΔΩΡΌΘΕΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΊΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΗΣ 

Λάκων καί ούτος υπήρξε μαθητής τοΰ Θεοφάνους Έλεαβούλκου 
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Αακωνος τοΰ Σπαρτιάτου περίφημου διδασκάλου, προχειρισθείς κατ' 

αρχάς Λακεδαιμονίας, έπειτα δέ Μονεμβασίας μητροπολίτης. Έλθών 

δέ είς Μολδαβίαν έγένετο ευμενώς δεκτός ύπό τοϋ τότε ήγεμόνος Πέ

τρου Πέρκλου. Προτροπή δέ τοϋ ήγεμ.όνος τούτου συνέγραψεν ό Δω

ρόθεος τόν πασίγνωστον Χρονογράφον, άρχόμενον άπό κτήσεως κόσμου 

καί τελευτώντα τω 1629 μέχρι τού θανάτου Ιωάννου Κορνάρου, δου

κός τών Ενετών. Ή συγγραφή τοΰ Δωροθέου είς άπλοΰν εκτεθειμένη 

ύφος έχρησίμευεν έπί διακόσια έ'τη ώς τό μόνον ιστορικόν βιβλίον είς 

χείρας τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ, δι' ό καί πολλάκις άνετυπώθη μετά μετα

γενεστέρων προσθηκών. Έ κ δέ τής απροσεξίας τών εκάστοτε έκδοτων 

προέκυψε πολλή σύγχυσις. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΘΑΡΙΟΣ 

Ούτος έσχε γονείς έκ Λακωνίας γεννηθείς δέ έν ΜολΒα&ίοι. έξεπαι-

δεύθη άπό Γαβριήλ τόν Βλάσιον τά Ελληνικά καί έγκύκλια, είτα δέ 

έν Ίταλίί̂ ι τάς φυσικομαθηματικάς έπιστήμας. Έπιστρέψας δέ έν 

Μολδαβία έτιμήθη μέ τό αξίωμα τοΰ πρωτοσπαθαρίου τής ηγεμονίας, 

έξ ου έ'λαβε καί τό έπώνυμον. Ειδήμων τής Ελληνικής, Λατινικής 

καί Ιλλυρικής διαλέκτου μ-ετέφρασεν είς τήν μολδαβικήν γλώσσαν 

τήν θείαν γραφήν, ήτις έγένετο παραδεκτή είς άνάγνωσιν έν ταίς Έκ

κλησίαις. Τ ω δέ 1667 διατρίβων έν Στοκχόλμη τής Σουηδίας έ'γρα

ψεν έγχειρίδιον ή Αστέρα άνατολικόν φωτίζοντα τήν Δύσιν καί άλλα 

δέ συγγράψας μνημονεύεται μετ' έγκο^μίων ύπό τών συγγραφέων. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΚΙΝΙΟΣ 

Ό Λικίνιος ούτος κατήγετο έκ Μονεμβασίας καί γεννηθείς έν 

Κερκύροι έξεπαιδεύθη έν Ιταλία καί άνηγορεύθη ιατροφιλόσοφος έν τφ 

Πανεπιστημίφ Παταβίου, είτα δέ άπελθών είς Μολδοβλαχίαν διω

ρίσθη αρχίατρος τοΰ ήγεμόνος τής Μολδοβλαχίας Δημητρίου Καντι-

μίρ. Έντεΰθεν δέ μεταβάς είς Κο:>νσταντινούπολιν διά τε τήν άγχίνοι

αν καί τήν περί τό θεραπεύειν έπιτηδειότητα του προσείλκυσεν είς μ.έγι-

στον βαθμόν τήν έκτίμησιν τών Τούρκων. Έ κ Κωνσταντινουπόλεως 

δέ μετά τοΰ άνεψιοΰ του Εμμανουήλ Περδικάρη κατήλθεν είς Μονεμ

βασίαν καί έτιμήθη ύπό τών Ενετών διά τοΰ τίτλου τοΰ χομτμος. 

Κατά δέ τήν έν έ'τει 1715 άλωσιν τής Πελοποννήσου ύπό τών Τούρ

κων ευρεθείς είς Μονεμβασίαν ήχμαλωτίσθη καί άπήχθη είς Κωνσταν

τινούπολιν «ώς δτι ειχεν ανταποκρίσεις διά γραμμάτων μετά τών Ε 

νετών», όπου έκρεμάσθη δημοσία. 
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Ό κ. Ζησίου ευρεν έν Μονεμβασίςι έντετειχισμένην υπέρ τήν θύ

ραν τής δημοτικής σχολής, άλλοτε ναοΰ τοΰ Αγίου Νικολάου, έπι

γραφήν έ'χουσαν έπί τοΰ άνω μέν μέρους γεγλυμμένον δικέφαλον άε

τόν, κάτωθεν δέ αύτοΰ ταΰτα είς στίχους ομοιοκατάληκτους: 

«Ανδρέας Λικίνιος Μονεμβασίας 

πατρίκιος δόκτορ τε άκεστορίος 

ναον άξιάγαστον όλον ιέκ 6άί)·ρων 

εΙς μνήμην άείδιον τών συμπολιτών 

Ιδίςι εκτησε δαπάνη γηφοσύνως 

έπ' ονόματι Νικολάου τοΰ -β̂ ε̂ίου 

ίέκ προπατορικοί} ιδίου κειμηλίου, 

χιλίφ γοΰν έπτοκοσιοστφ τρίτφ 

ιάπό Χρίστου ετει πας οΰτως νοείτω 

γεγονέναι τάδε εγκαίνια -β-είςι νεύσει, 

δπασι δέ τοις εϋσεβοϊς συνκτήτορ 

Ό παντοκράτωρ Θεός ιάνο'βροβεύσει». 

Ούτος έ'γραψεν ιατρικά συγγράμματα, άδηλον Ομως περί τίνος 

καί είς τίνα διάλεκτον, ό δέ ρηθείς ήγεμών Δημήτριος Καντιμίρ έν τή 

τουρκική Ίστορίςι επαινεί τόν Αικίνιον συγκαταλέγων αυτόν μετά τών 

τότε έν τοίς γράμμασι διαπρεπόντων Έλλήνο^ν. 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ 

Ούτος ήτο ανεψιός τοΰ προρρηθέντος Λικινίου καί έγεννήθη έκ 

πατρός Αναστασίου Περδικάρη έν Μονεμβασίοι. Έσπούδασε τήν ία-

τρικήν καί φιλοσοφίαν έν τω Πανεπιστημίφ τοΰ Παταβίου καί έπι-

'ίτρέψας είς Πελοπόννησον έχρημάτισεν ιατρός τοΰ στρατηγοΰ Σάλα, 

Ά φ ' ου δέ διέμεινεν έπ' άρκετόν έν Μονεμβασίί^ δι' άγνωστόν αίτίαν 

μετώκησεν είς Θεσσαλονίκην, έ'νθα συνέγραψε διάφορα συγγράμματα. 

Κατά τήν έν έ'τει 1715 έπισυμβάσαν αίχμαλωσίαν τής Μονεμβασίας 

ελήφθησαν καί οί συγγενείς τοΰ Μιχαήλ καί μία αδελφή του Χρυσοΰ-

λα, έξαισίας καλλονής, εισαχθείσα είς τόν γυναικωνίτην τοΰ Σουλτά

νου. Ό Μιχαήλ ταΰτα μαθών έ'δραμεν είς τήν βασιλεύουσαν καί πάν

τα λίθον κινήσας κατώρθωσε διά τοΰ άρχιευνούχου, όν έθεράπευσε να 

άνταλλάξη τήν άδελφήν του διά τής έφαμίλλου ώραιότητος εξαδέλ

φης του, εξαγορασθείσης ύπ' αύτοΰ έκ τής αιχμαλωσίας, ήν άντειση-

γαγεν έν τφ γυναικωνίτη. Λάθρί^ δέ φυγών ήλθεν είς Θεσσαλονίκην 

καί εκείθεν είς Βέρροιαν, έ'νθα ύπάνδρευσε τήν Χρυσοΰλαν μετά τοΰ 

Ήπειρώτου Μανωλάκη. "Εζη δέ ούτος ακόμη έν έτει 1719, διότι ό 

κατά τό έ'τος τοΰτο ύπό Αναστασίου εξ Ιωαννίνων συγγραφεύς Φωσ-
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φόρος προσφωνείται: «Είς τόν έν ίατροίς λογιώτατον καί άξιώτατον 

Μιχαήλ Περδικάρην τόν έκ Μονεμβασίας». 

1644—1653. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Π Ρ Ω Η Ν ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ 

Ούτος έγραψε κώδικας τής μονής τών Αγίων Τεσσαράκοντα τής 

Λακεδαίμονος τφ 1645, 1646, 1652 καί τό έν τφ έ'τει 1652 Εύαγ

γέλιον τής αυτής μονής, έν φ φέρεται τό σημείωμα: «Τό παρόν Εύ

αγγέλιον έγράφη έν τή μονή τών Άγίο^ν Τεσσαράκοντα διά χειρός 

έμοΰ τοΰ Παρθενίου Άρχιερέως τοΰ πρώην Εύρυσθένης». 

1662. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ 

"Εγραψε κώδικα τής αυτής μονής περιέχοντα ακολουθίας αγίων 

κατ' έκλογήν καί τινα έκ τοΰ Τριφδίου καϊ τοΰ Πεντηκοσταριου, έν φ 

εύρηται καί τό σημείωμα: «Διά χειρός έμοΰ τοΰ άμαθους Δημήτριου 

Ιερέως καί Σακελλαρίου Χρύσαφας. "Ετος 1652. Ή δέ Χρύσαφα 

ήτο πρωτεύουσα τοΰ Δήμου Θεραπνών, έν φ καί ή μονή τών Αγίων 

Τεσσαράκοντα. 

18ου αίώνος. ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 

Είχεν ούτος δύο κώδικας άποκειμένους ήδη έν τή ανωτέρω μονή 

τών Αγίων Τεσσαράκοντα καί έν μέν τφ πρώτφ περιέχοντι λογικην 

άδηλου εύρηται τό σημείωμα: «Καί τοΰτο προς τοίς άλλοις Ιερεμίου 

διδασκάλου έκ Γεωργίτζη», έν δέ τφ δευτέρφ περιέχοντι λογικήν ίσως 

τοΰ Βλεμμίδους εύρηται: «Καί τοΰτο Ιερεμίου διδασκάλου έκ Γεο̂ ρ-

γιτζείου». Είναι δέ τό Γεωργίτση πρωτεύουσα τοΰ Δήμου Πελλανης 

τής Λακεδαίμονος. 

1706. ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ι Ε Ρ Ο Μ Ο Ν Α Χ Ο Σ 

Ούτος έ'γραψε κώδικα τής αυτής μονής τών Αγίων Τεσσαράκον

τα, περιέχοντα τά είς Εκκλησίας άναγινωσκόμενα Ευαγγέλια μετά 

τοΰ σημειώματος: «Τό παρόν θείον καί ίερόν Εύαγγέλιον έγράφη έν τή 

σε^οσμίοί μονή τών Αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων διά χειρός έμοΰ 

τοΰ ευτελούς καί αμαρτωλού Ιγνατίου Ιερομόναχου έκ χώρας Ζηνκή-

νου», νΰν λεγομένου 'Γζίτζηνα τοΰ Δήμου Θεραπνών τής Λακεδαίμο

νος. Έγράφη δέ έν έτει 1706. 

1728. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Κ Α Λ Η Μ Ε Ρ Η Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 

ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΑΣ 

Έκέκτητο τόν ύπ' άριθ. 9 Νομοκάνονα τής μ.ονής τών Αγίων 
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Τεσσαράκοντα, έ'νθα εύρηται γεγραμμένα: «Έγράφη μέν μετά κόπ^υ 

πολλού ύπό χειρός έμοΰ τοΰ άμ,αρτωλοΰ, διά δαπάνης δέ καί εξόδου τοΰ 

πανιερωτάτου καί λογιωτάτου μητροπολίτου τής άγιωτατης μητρο

πόλεως Λακεδαιμονίας Παρθενίου τοΰ Καλημέρη είς τόν τρίτον χρό

νον τής ιεραρχίας αύτοΰ, έν έ'τει 1728. μηνί 8βρίου 12 είς τόν Μυ

στράν». 

1730. ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ 

"Εγραψε τάς τρείς λειτουργίας τάς περιεχομένας μετά τών απο

λύσεων τών δεσποτικών εορτών καί τίνων ευχών έν τφ κώδικι 160 

τής έν τω Άγίφ "Ορει μονής Έσφιγμένου, έ'νθα άναγινώσκεται έν 

τέλει: «Χείρ Ιωακείμ Ιερομόναχου τοΰ Πελοποννησίου έκ πόλεως 

Λακεδαιμόνιας 1730». 

1752—1760. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΕΡΕΥΣ 

Ούτος έκ Χρυσαφής έ'γραψε δύο κώδικας τής μονής τών Αγίων 

ΤεσΓ^ράκοντα, τόν μέν 8 Ιουλίου 1750, τόν δέ τόν Μάϊον τοΰ 1860. 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 

Ούτος γεννηθείς έν Λακεδαιμόνια έμόνασεν έν Μεγάλφ Σπηλαίφ. 

Αιδάξας δέ ύστερον έν Πελοποννήσω καί Άλεξανδρεία, έν Λαρίσση 

καί έν Αακεδαιμονία, κατόπιν μετέβη (1774) πρσκλήσει τοΰ--Άρχιε--

πισκόπου Κύπρου Χρύσανθου ώς ίεροκήρυξ Κύπρου. Εκείθεν είς Σμύρ

νην προσκλήσει τοΰ Μητροπολίτου Προκοπίου. Τω-δέ 1780-προσκλη--

Οείς ύπό Άβραμίου Πατριάρχου μετέβη είς Ιεροσόλυμα ώς ίεροκήρυξ 

καί Σχολάρχης τής Ίεροσολυμιάδος σχολής. Κατά τό αυτό έτος έξέ

δωκε τό πόνημα του έν Λειψία «Αυλός ποιμ-ενικός». Έν τέλει δέ συνε-

ξεδόθησαν διάφοροι αύτοΰ διδαχαί έκφωνηθείσαι τφ 1774 έν Λευκω

σία τής Κύπρου. Παρακελεύσει δέ τοΰ Άβραμίου έ'γραψεν ό Προκό

πιος εγκώμια είς τήν μετάστασιν τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, εκδοθέν

τα έν Ίεροσολύμ-οις καί απεβίωσε περί τό τέλος τοΰ 18ου αίώνος. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΞΑΡΑΣ 

Ό πατήρ του Νικόλαος Δοξαράς έκ Μάνης κατέλιπε τήν πατρίδα 

καί τά έαυτοΰ έπί τω σκοπώ νά διατελέση τόν βίον άτυράννητον καί 

έλθών είς Ζάκυνθον ετέθη ύπό τήν προστασίαν τής Ενετικής δημοκρα

τίας. "Οτε δέ έν έ'τει 1685 υποκινήσει τών Ενετών έγένετο ή Ελλη

νική έπανάσταο'ίς ό Ν. Δοξαράς ταχθείς ύπό τάς σημαίας τής ένετι-
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κής Δημοκρατίας συνετέλεσεν ούχι όλίγον είς τήν άλωσιν τών έν Μά

νη φρουρίων και μετά τής ύπ' αυτών δυνάμεως υπηρέτησε χρησίμως 

είς το στενόν τής Κορίνθου, αί δέ έξιδιασμέναι αύται ύπηρεσίαι του 

άντημείφθησαν δι' επιχορηγήσεων εγγείων κτημάτων έν Πελοπον

νήσφ καί δι' άλλων τιμών. 

Ό δέ υίός αύτοΰ Παναγιώτης μιμηθείς τόν πατέρα του έξεστρά

τευσεν είς Χίον, έ'χων ιδίους μισθοφόρους, κατώρθωσε δέ νά απόσπαση 

ώς άλλαχοΰ εϊρηται, τής τουρκικής υπηρεσίας τόν διαβόητον συμπα-

τριώτην του Λιμπεράκην Γερακάρην. Πολλαχώς δέ ύπό τής Ένετίας 

τιμηθείς άπεβίωσεν έν Κέρκυρα τή 12η Φεβρουαρίου 1729. Διέπρεψε 

δέ ούτος χατά πρώτον λόγον ώς ζωγράφος καί κατά δεύτερον ώς στρα

τιωτικός καί συγγραφεύς. Διάφοροι δέ είκόνες αύτοΰ κατά δίκαιον λο

γον έπισύρουσαι τόν θαυμασμόν τών θεωμένων ευρηνται έν Αευκάδι και 

Κέρκυρα. Ώ ς συγγραφεύς δέ είναι γνωστός έκ τών εξής δύο συγγραμ

μάτων του: «Τέχνη ζωγραφίας ίίΐψκ'.», καί «Παναγιώτου Δοξαρά 

ίππέως Πελοποννησίου ζωγράφου, περί ζωγραφίας κατά τό αψκστ'.». 

Τούτου εις υίός ομώνυμος τω πάπφ Νικολάφ γενόμενος αξιωμα

τικός, ανεδείχθη έπειτα ταγματάρχης. Είτα αποσταλείς είς Βενετίαν 

έξεπαιδεύθη τήν ζωγραφικήν παρά τών εκεί αρίστων καλλιτεχνών. 

Έπανελθών δέ είς Κέρκυραν έν έ'τει 1745 ώνομάσθη ταγματάρχης 

τής χωροφυλακής τής πόλεως καί πάσης τής νήσου. Μετοικήσας δε 

ύστερον είς Ζάκυνθον ένησχολήθη είς τήν προσφιλή τέχνην καί λαμ-

πραί ζωγραφίαι αύτοΰ ευρηνται έν τώ ναφ τής Μεταμορφώσεως. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΟΧΑΝΗΣ ΕΚ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

03τος έδίδαξεν έν έ'τει 1775 είς Σίφνον καί έποίησεν επίγραμμα 

έκ στίχων 786 είς τόν Πατριάρχην Σο̂ φρόνιον. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΠΟΥΛΟΣ 

Μετά τήν άποτυχοϋσαν έπανάστασιν τοϋ Όρλοοφ, ότε υπέστησαν 

οί "Ελληνες τούς φοβερούς εκείνους διωγμούς, περί ών ώμιλήσαμεν, 

μεταξύ τών άλλων έξεπατρίσθη καταφυγών είς Κύθηρα καί ό λόγιος 

Λακεδαιμόνιος Γεώργιος Λεώπουλος έκ Μυστρά. Ήτο εγγράμματος 

άνήρ καί άριστος θεολόγος, συνέγραψε δέ κώδικα κατά τό έ'τος 1770, 

δστις επιγράφεται: Συλλογή Γεωργίου Λεωπούλου Σπαρτιάτου έκ τών 

Ζωναρά καί άγίο̂ ν πατέρο̂ ν». Ώς έν προλόγφ δέ γράφει έμμετρους τα 
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«ώς άπο μέρους της βίβλου. 

«Γεωργίου Λεωπούλου πόνος είμί, 

«οΰ γε το σόχρρον καί τό έ'μπειρον ώς μέγα, 

«ος άντί παίδων έιμέ τέτοκ' έν βίο.). 

«Θαύμαξ' οΰν τόνδ' & έμοΰ άναγνώστα, 

«η ιέπί πόλλ' έμόγησεν ό γέρων έν νέοις, 

«τάτε κατά ψυχήν αύτφ δλβια είίχου». 

ώς 'άκο μέρους αΰτοΰ όπαντ^: 

«Γεώργιος ;έγώ παρά τφ Παλαμά •μαί)ητεύσος, 

«ταύτην άναγνούς ετυχον μάλ' έπαινέσεως· 

«ίδιο ταΰτα γέγραφ, εΙς άείμνηστον κλέος· 

«ιή μέν γάρ τηο'δε πατρός χείρ σήπεται τάφιρ, 

«Ιάλλ' η ιδε μένει διαρκώς είς άΐδιον δόξαν». 

Περιέχει δέ ή συλλογή αΰτη 31 αποκρίσεις λ. χ. είς τάς ερωτή

σεις: οποία τά ημέτερα σώματα έγερθήσονται μετά τήν κοινήν άνά

στασιν, εί αλλήλους γνωρίσουσιν οί άναστηθησόμ-ενοι, εί φθαρτός έστιν 

ό παράδεισος καί τά τοιαύτα. "Επονται δέ ευχή καί επιστολή τοίς έν-

τευξομένοις έν Χριστώ άδελφοίς. Μετά ταΰτα δέ άκολουθοΰσιν εκατόν 

περίπου έπιστολαί καί απαντήσεις προς διαφόρους έξοχους άνδρας. 

Π . χ. Πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Ιεροσολύ

μων καί άλλους Αρχιεπισκόπους καί λογίους άνδρας. "Ετι δέ προς 

τούς Λακεδαιμονίους άρχοντος καί άλλη προς τούς Πελοποννησίους, 

έν αίς διαλάμπει ή φιλοπατρία του καί ή προς τόν Θεόν πίστις ώς καί 

ή έν τή αρχαίοι, γλώσση εύγλωττία καί πολυμάθεια του. 

Πολλάς μέν έκ τούτων άπέστειλεν έκ Κυθήρων, τάς πλείστος Βε 

έκ Κωνσταντινουπόλεως καί Χάλκης καί άλλας έξ "Υδρας καί Σπάρ

της. 

Τό ανωτέρω δέ χειρόγραφον είναι συνδεδεμένον είς ένα τόμον με

τά έντυπου βιβλίου έπιγραφομένου: «Δογματική πανοπλία ή οπλο

θήκη δογμάτων», πολυσέλιδος είς 4ον μέγα έν εϊδει Ευαγγελίου μετά 

προλόγου, δστις επιγράφεται ούτως: 

«Πρόλογος μετ' εγκωμίων προς βασιλέα Άλέξιον τόν Κομνη

νόν είς τήν δογματικήν πανοπλίαν. 

Ευθυμίου πόνημα καί μονοτρόπου, τοΰ Σιγαδηνοΰ δογμάτων παν-

οπλίςι, Άλεξίφ τευχθείσα Κομνηνών γένους, άνακτι πιστώ, τών 

απίστων είς πάλην». 

Ούτος δέ ό Γεώργιος Λεώπουλος, καθ' ά εξάγεται έ'κ τίνος πιστο-

ποιητικοΰέκδοθέντος τή 28η Σβρίου 1772 ύπό τοΰ Αλεξίου Όρλώφ έπί 

τοΰ πολεμικοΰ πλοίου Ρατισλάβ παρά τήν νήσον Π άρον, διετέλει τότε 

έν υπηρεσία έν τφ στόλφ τής Ανατολής μετά τοΰ βαθμοΰ αξιωματικού 
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«είς άμοιβήν τών υπηρεσιών καί επαρκών δειγμάτων, τοΰ διαπύρου 

ζήλου, δν ούτος έπεδείξατο έν πάση περιστάσει», καί διά τοΰ όποιου συν

ιστά "^οΰτον εις τάς αρχάς τών ουδετέρων καί φιλικών Δυνάμεων τής 

Ρωσσίας νά είναι ελεύθερος καθ' δλα τά μέρη τής διαβάσεως του καί 

νά άπολαύη πάσης συνδρομής καί προστασίας. Τοΰτο δέ τό πιστοποιη

τικόν ελήφθη έκ τοΰ πρωτοτύπου τοΰ ευρισκομένου έν τω ρωσσικώ προ-

ξενείφ Κυθήρων τή 30ή Μαρτίου 1806 τή αίτήσει Θεοφίλου Λεωπού

λου, άνεψιοΰ τοΰ ρηθέντος Γεωργίου. Έπικυροΰται δέ ύπό τοΰ προξένου 

τής Ρωσσίας 'Κμμανοτιλ Μόρμορη. 

Κατά τό γήρας του ό'μως ό Γεώργιος Λεώπουλος άγαμος ών καί 

άφο)σιωμένος είς τάς θρησκευτι̂ άς μελετάς καί εί ςτάς σχέσεις του 

προς ανωτέρους κληρικούς, έμπεφορημένος δέ θρησκευτικών πεποιθή

σεων καθιερώθη δλως είς τήν λατρείαν τοΰ θείου καί καταλιπών τα εγ

κόσμια έγένετο μοναχός, καταφυγών είς τήν μονήν τών Αγίων Τεσ

σαράκοντα, δπου ευρέθη ̂ α̂ί ό ανωτέρω ρηθείς Κώδιξ, ό'στις διασωθείς 

έκεΐ ευρίσκεται σήμερον είς χείρας τών Κυρίων Λεωπούλων. 

Ούτος δέ ό Γεώργιος άφήκεν ίδιόχειρον γενεαλογίαν τής οίκογενεί 

ας Λεωπούλων, έν ή αναγράφει ό'τι πρώτος ό Παναγιώτης έγέννησε 

τόν Ίωάννην καί Δημήτριον, δστις μετωνομάσθη Δαμιανός μοναχός. 

Ό δέ Ιωάννης έγέννησε τούς Εμμανουήλ, Σαράντον καί Διαμαντήν 

καί ό μ,έν Διαμαντής έγέννησε τόν Πανάγον καί Ίωάννην καί Ίουστι-

νιανόν, ό δέ ΣαράντΟς έγέννησε τ̂ ύς Άντώνίον καί Θεοφίλην, και ό 

Εμμανουήλ έγέννησε τούς Παναγιώτ ν, Ίωάννην καί Γεώργιον. Ό 

δέ Δημήτριος έκ τής θυγατρός τοΰ Δημητρίου Κρεββατά έγέννησε τόν 

Ίωάννην, τόν Νικόλαον, τόν Έμμανοήλ, Θεοφίλην καί αυτόν τόν γρά

φοντα τήν γενεαλογίαν Γεώργίον. 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΗΦλΚΗΣ 

Ούτος έγεννήθη έν Μηλέ<3ΐ τής Λακωνίας καί συλληφθείς ύπό τόον 

λυμαινομένων μετά τήν έπανάστασιν τοϋ Όρλώφ 1769 τήν Πελοπόν

νησον Τουρκαλβανών, υπέστη πολλάς κα̂ κώσεις, έπί τέλους δέ ελευθε

ρωθείς ήλθεν είς Βουκουρέστιον «αί μαθητεύσας έπ' όλίγον είς τήν εκεί 

Άκαδήμειαν έπανήλθεν είς τήν πατρίδα του, ό'που υπέστη τά χείρονα 

ύπό τών συμπατριωτών του. 

"Εγραψε δέ διά στίχων έν έ'τει 1798 λακωνικήν χωρογραφίαν, έκ-

δοθεΐσαν ύπό Μαουρώρου έν τή περί ελληνικών εθίμων καί τω 1853 με

τά πολλών σημειώσεων ύπό ανωνύμου. 
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ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Ούτος ττο έκ Σταυροπηγίου τής Μάνης εγκρατής τής έλληνίκής 

παιδείας, ήτο δέ πνεύματος σταθεροΰ καί ύψηλοΰ ώς προς τόν χαρακτή

ρα του, ώς προς δέ τά θρησκευτικά ήτο είς άκρον ακλόνητος καί έ'χαιρε 

πολλήν έκτίμησιν καί σέβας διά τάς άρετάς του. Συνήργησε δέ πολύ 

είς τήν άνέγερσιν τής πατρίδος καί έτελεύτησεν είς τήν φυλακήν έν 

Τριπόλει 1821, χωρίς κάν νά άξιωθή νά ϊδη τήν άπελευθέρωσιν τής πα

τρίδος του «αί νά εκπλήρωση τά καθήκοντα, καθ' ον ειχεν ένθερμον πό

θον. Μετά δέ τήν τελευτήν του διωρίσθη τοποτηρητής κατ' έκλογήν 

τής Επαρχίας ό Γεράσιμος Παγώνης χρηματίσας καί αντιπρόσωπος 

μιας περιόδου τοΰ βουλευτικοΰ σώματος καί πληρεξούσιος τής έν Προ-

νοίοι, συνελεύσεως αγωνισθείς καθ' δλα είς τήν Έπανάστασιν τής Πα

τρίδος. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

Ούτος ήτο έκ τής Επαρχίας Λακεδαίμονος, εγκρατής τή» ελληνι

κής γλώσσης, πρώτου δέ αναστήματος καί «ατά τήν γενναιότητα τής 

ψυχής δέν είχεν δμοιον του. Σταθερός καί γενναίος, ακριβής φύλαξ τών 

καθηκόντων του καί ζηλωτής ένθερμος είς τήν άνάστασιν τής πατρί

δος του. Φυλακίθσείς δέ μετά τών λοιπών αρχιερέων έν Τριπόλει έτε

λεύτησε καί ούτος έν τή φυλακή, μετά τόν θάνατον τοΰ όποιου διωρίσθη 

εκκλησιαστικός τοποτηρητής πρωτοσύγγελός του ό Αθανάσιος Σολιώ-

της διά τήν προς αυτόν έκτίμησιν καί τάς υπέρ πατρίδος χρηματικάς 

θυσίας του. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΑΣ 

Ούτος κατήγετο έκ τής αυτής Επαρχίας Λακεδαίμονος ώς καί άλ

λαχοΰ εϊπομεν, εγκρατής τής ελληνικής γλώσσης, ήτο τολμηρός καί 

επιχειρηματίας, άλλ' έκ τής προβεβηκυίας ηλικίας του στερηθείς τής 

οράσεως κατέστη παντελώς ανωφελής. Έτελεύτησε δέ τώ 1823 κα

ταλιπών Τιτουλάριον τόν ύστερον Λακεδαιμονίας Μητροπολίτην Δα

νιήλ. 

ΤΕΛΟΣ 
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Στεφανόπουλοι 641, 702, 769. 

Στροτηγόπουλος 827. 

Σουστιάνοι, Στάνοβο, Σταρελίτσα 444-5. 

Σουπλίτσα, Σκούλεβα, Σβίνα, Σέ?ατσο, Σε

λίνιτσα 445. 

Συμοράκι 665. 

Σκαρλάτος 572-3. 

Τ 
Ταΰγετος σελ. 17, 55, 194, 390. 

Ταλετόν 55, 393. 

Τάνταλος 30, 33, 34, 42. 

Τευθρώνη, Τενθρος 313 401, 2. 

Τέρπανδρος 81, 104, 185. 

Τεγέα 180, 196, 239έ 450. 

Τήλεκλος 136, 380. 

Τηλέμαχος 38, 48, 126. 

Τίασα 20, 28 κ. ά. 

Τιθραύστης, Τυρύβοιζος 230, 4-8. 

Τιμόθεος Μιλήσσιος 82, 372. 

Τιβέριος, Τίτος, Τραϊανός 316-332. 

Τισαμενός, Τυρνδάρεως 28-36, 59. 

Τροία 30-137, 228. 

Τροιζήνιος 173, 185. 

Τρίνκια 90, 198, 398. 

Τυρταίος 81, 140, 155. κ. ά. 

Τρίβέλλης, Τροχάνης 826, 833. 

Τζονής Μπέης 785, 790 κ. ά. 

Τζυκανδήλης "Εμμανουήλ 817. 

Τζωρτζάκης, Τσάκωνες 612, 770. 

Τσούντος 46, 56, 434. 

"Υάκινθος, 'Υακίνθιο 28, 103, 172, 209, 

277. 

"Υ-ψηλάντης 760. 

Φάρις, Φελλία, σελ. 21, 157, 394. 

Φαλιιεράϋερ 442. 444. 

Φαρνάβαιζος 216-236. 

Φεγγοράς Φωκάς 572-3. 

Φίλιππος 227, 257, 272, 276. 

Φιλοποίμην 268, 274, κ. ά. 

Φιλανθρωπηνός Άλ. 488, 541. 

Φλάβιος, Τλομινίνος 276, 281, 230. 

Φράγκοι 443, 461 κ. ά. 

Φρατζής Γ. 473, 537, 563-72, 753, 812. 

Φοίνικες 26-33. 

Φρυγία 30-42, 229-̂ 31. 

Χανδακηνός σελ. 823. 

Χρύσανθος 836. 

•β» 

Ψαρός Άν. 672 κ. ά. 

ψηφή 396, 565. 

Ψύλλος 572, 812. 

Ωκεανός, "Ωκεανίδες 44, 42. 

•Ώραι 390. 



ΠΙΝΑΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΟΣ, ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ ΑΥΤΟΥ ΑΝΤΙ 

ΠΡΟΛΟΓΟΥ. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡ5ΖΤ0Ν 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιον..—̂ Γεωγραφία, δρια, ορη, ακρωτήρια, ποταμοί σελ. 1—22. 

ΚΕΦΑΛ. 2ον.—^Οί πρώτοι κάτοικοι τής "Ελλάδος. Κάρες, Λέλεγες καί Φοίνικες έν 

"Ελλάδι σελ. 22—28. 

ΚΕΦΑΛ. 3ον.—Προϊστορικοί χρόνοι, πρώτοι κάτοικοι τής Λακεδαίμονος, Πελασ

γοί, Αχαιοί, '.ΑτρεΙδοι, Μυκηναϊκός πολιτισμός, Τρωικός πόλεμος σελ. 28—39. 

ΚΕΦΑΛ. 4ον.—Θρησκεία, λατρεία, ή ταφή καί ή μετά θάνατον κοτάστασις, τό πο

λίτευμα, ή δικαιοσύνη. "Ιδιωτικός βίος, ενδύματα, οπλισμός, τέχναι. "Ο τάφος τοϋ Βα-

βειοϋ καί τά ευρεθέντα κτερίσματα μυκηναϊκής περιόδου. "Ο τάφος τής Άρκίνος κοί 

τά ανασκαφικά ευρήματα. "Αγαλμάτιον εγ. Σπάρτης σελ. 39—58. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΚΕΦΑΛ. Ιον. "Η κάθοδος τών Δωριέων καί ή ϊδρυσις τής δωρικής Σπάρτης σ. 59-62. 

/ΚΕΦΑΛ. 2ον.—Ή διπλή 'βασιλεία καί ή λακωνική έξάπολις. Αίγιάδαι, Εύρυπων

τίδαι, Αίγείδαι, Εμφύλιοι διχοστασίαι σελ. 62—66. 

ΚΕΦΑΛ. 3ον.—Τό πολίτευμα τής Σπάρτης καί ό Λυκοϋργος. Περί της βασιλείας, 

τής γερουσίας, τής εκκλησίας, τοϋ δήμου, τών "Εφόρων καί περί τών κατοίτέρων άρ

χων. Διοίρεσις τών κατοίκων, περίοικοι, είλωτες. "Αναδασμός τής χώρος, ή αγωγή τών 

πολιτών,, πνευματική μόρφωισις, ή μουσική κοί ή ποίησις, ή ορχηστική, τά συσσίτια, 

ή αγωγή τών παρθένων καί τών γυναικών, ή καλλονή τών γυναικών. Περί στρατοΰ. 

Διαίρεσις τοϋ στρατοΰ, θυσίαι, σφάγιο κοί Ιερά. Τό ναυτικόν τών Σπαρτιατών, περί 

, τής θέσεως τών νεωρίων ή τοΰ ναυστάθμου τών Σπαρτιατών. Θρησκεία ούτών. Αί επι

σημότεροι έορταί, τά "Υοκίνθιά, τά Καρνεία, οί Γυμνοπαιδίαι, τά Καρυάτιο καί τά 

Χαλκιοίκειο. Ή δικαιοσύνη, τά οικονομικά. Σχέσεις Σπαρτιατών κοί Συμμάχων. "Ιδι

ωτικός βίος, περί τών οικιών κοί επίπλων, ή τέχνη έν Σ'πάρτη, περί τής ταφής τών Λα

κώνων, κρίσεις περί τής νομοθεσίας τοΰ Λυκούργου σελ. 62—^123. 

ΚΕΦ. 4ον.—Τοπογροκρία τής Σπάρτης, ή δωρική Σπάρτη, ή ιόνομασία της Σπάρ

της, περί Φυλών ή κωμών, τό πλήθος τών κατοίκων σελ. 1213—135. 

ΚΕΦΑΛ. 5ον.—1ος Μεσσηνιακός πόλεμος, 2ος Μεσσηνακός πόλεμος. Τυρταίος, 

ποιήματα αύτοϋ. 

ΚΕΦΑΛ. βον.—Πόλεμοι προς Αρκάδος, Λίχας καί τά οστά τοΰ "Ορέστου, συνθήκη 

Τεγέας και Σπάρτης σελ. 43—^145. 

ΚΕΦΑΛ. 7ον.—̂ Σχέσεις Σπαρτιατών καί "Ηλείων, πόλεμοι Πισατών καί 'Ιϋ.είων. 

'Η Σπάρτη προστάτις τών "Ολυμπιακών ιάγώνων, Πανελλήνιοι αγώνες, Πύθιο, "Ισθ

μια, Νέμεα, "Ολύμπια σελ. 145—^163. 

ΚΕΦΑΛ. δον.—"Η Σπάρτη καί ή τυραννίς, πανελλήνιον αξίωμα τής Σπάρτης. 

Σπάρτη καί "Αργός, Κυνουρία, Θυρεάτις, Όθρνάδας σελ. 163—160. 

ΚΕΦΑΛ. 9ον.—^Χείλων δ σοφός, .παραγγέλματα σοφά, γνώθι σαύτόν, μηδέν άγον 

έγγύα, πάρα δ" άτα, ερμηνεία ούτών σελ. 160—162. 

ΚΒΦΑΛ. ΙΟον.—̂ Μηδικοί πόλεμοι, ή ιέν Μςιραθώνι μάχη, πορασκευαΐ "Ελλήνων, 
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ή έν Θερμοπύλοις μάχη, ένδοξος θάνατος "Ελλήνων, τιμητικά ιέπιγράμματα, ή έν Σαλα

μίνι ναυμαχία. "Ο Μαρδόνιος καί ή ιέν Πλοτοιαϊς μάχη, περιφανής ήττα τών Περ

σών, έριδες διά τό «ριστεϊον. "Ελευθέρια, τά λάφα)ρα κοί ή διανομή, τιμωρία Θηβαίων, 

τά αποτελέσματα τής νίκης. 'Η εν Μυκάλη μάχη, διαφωνία Πελοποννησίων καί Αθη

ναίων περί Ιωνίας. Τά τείχη τών "Αθηνών καΐ ή Σπάρτη, ΐέκτέλεσις των ιέν Πλαταιοίς 

αποφάσεων, ή προδοσία Παυσανίου, θάνατος αύτοϋ σελ. 162—193. 

ΚΕΦΑΛ. Ιΐον.—Τρίτος μεσσηνιακός πόλεμσς, ή ιέν Τανάγρςι μάχη, περίπλους Τολ

μίδου, εμπρησμός νεωρίων Γυθείου, τριοκονοτεϊς σπονδαί σελ. 193—^199. 

ΚΕΦΑΛ. 12ον.—Πελοποννησιακός πόλεμος, συνέδριον τών Συμμάχων έν Σπάρτη, 

πρώτη περίοδος τοϋ πολέμου, εισβολή Αρχιδάμου είς 'Αττικήν, κατάληι|)ΐς Πύλου, 

θρίαμ;6ος Βρασίδου. Δευτέρα περίοδος πολέμου, Νικίειος είρήνη πεντηκονταετής καί 

συμμαχία Σπάρτης "Αθηνών, ή είς Σικελίαν έκστροτείο. Τρίτη περίοδος τοϋ πολέμου, 

μεταβολή τής κατοστάσεο>ς, κάθοδος Άλκιβιάδου, Κΰρος καί Λύσσονδρος, ήττα "Αθη

ναίων, Λύσσανδρος, Καλλικροτίδος, ή έν Άργινούσαις ναυμαχία, πολιορκία τών "Α

θηνών καί ποράδοσις, μέγα αξίωμα τής Σπάρτης, ενωσις οληνικοϋ "Εβ-νους 199—2®2. 

ΚΕΦΑΛ. 13ον.—Πόλεμοι Σπάρτης προς τούς Πέρσας, προς τους Ηλείους, θάνα

τος "Αγιδος, έριδες περί διαδοχής, ή στάσις τοΰ Κινάδωνος εν Σπάρτη, έξακολούθη-

σις τοΰ προς τούς Πέρσας πολέμου, πανελλήνιος Ιδέα Αγησιλάου, πρόδρομος μεγάλου 

Αλεξάνδρου, ποοστριβαΐ Λυσάνδρου—Αγησιλάου, ή "Εφεσος πολεμικόν έργαστήριον, 

σύλλη-ψις κοΙ θάνατος Τισσαφέρνους σελ. 223—231. 

ΚΕΦΑΛ. 14ον.—'Ο Τιθραύστης ιδωροδοκών ιέγείρει έμφύλιον πόλεμον κατά τής 

Σπάρτης, Βοιωτικός πόλεμος, άνάκλησις Αγησιλάου, καταστροφή μιας μοίρας τών 

Σπαρτιατών, Άντολκίδειος είρήνη, επυβολή Σπάρτης, στροτεία είς "Ολυνθον, ό Φοιβί-

δας καί ή κατάληψις τής Καδμείος, είρήνη προς τους Όλυνθίους, ή άπελευθέρωσις τών 

Θηβών, ή εν Λεύκτροις μάχη, ή έν Μοντινείρι μάχη σελ. 231—255. 

ΚΕΦΑΛ. 16ον.—^Θάνατος Αγησιλάου, κρίσεις περί αύτοΰ, πολιτική αναρχία έν "Ελ

λάδι, Επέμβασις Φιλίππου, σελ. 266—358. 

ΕΕΦΑΛ. 16ον.—^Πόλεμος Σπάρτης καί Αχαϊκής συμπολιτείας, 'Άγις 4ος καί Λε

ωνίδας, θάνατος "Αγιδος, Κλεομενικός πόλεμος, ό Αντίγονος εΙς Πελοπόννησον, είσ-

βολή «ύτοΰ είς τήν Άρκαδίαν καί Λακωνικήν, ή παρά τήν Σελλασίαν μάχη, ήττα 

Σπαρτιατών, φυγή Κλεομένους εΙς Αίγυπτον, αποτυχία αποστασίας κατά Πτολεμαίου, 

ήρωϊκό<ς θάνατος Κλεομένους, τέλος τής ελευθερίας τής Σπάρτης, εμφύλιοι διχόνοιαι 

καταστρεπτικοί τών ελληνικών δυνάμεων, πανελλήνιοι ίδέοι Κλεομένους, κρίσεις περί 

αύτοϋ. Άγησίπολις, Λυκούργος, ή στάσις τοΰ Χείλωνος έν Σπάρτη. ΕΙσβολή εΙς Λακω

νίαν Φιλίππου μέχρι Ταινάρου, Μαχονίδας, Φιλοιποίμην, ήττα και φόνος Μαχανίδου 

σελ. 268—274. 

ΚΕΦΑΛ. 17ον.—"Ο τύραννος Νάβις, χαρακτηρισμός αύτοΰ, πόλεμος αύτοϋ, κατα

στροφή αύτοϋ, ταραχοί έν Σπάρτη, άπόπειραι Σπαρτιατών κατά Έλευθερολακώνων 

σελ. 274—281. 

ΚΕΦΑΛ. 18ον.—Πόλεμος "Αχαιών κατά Σπάρτης κοί άγριοι σφαγαί, κατάπτωσις 

τελεία τής Σπάρτης, έπέμβοσις τής Ρώμης ύπερ αυτής. Πόλεμος "Αχαιών προς Μεσ-

σηνίους, σύλληψις και θάνατος Φιλοποίμενος, ό Λυκόρτας εκδικητής τοϋ θανάτου του. 

επιείκεια Λυκόρτα, συμφιλίωσις προς τήν Σπάρτην, πρεσβεία τών Αχαιών εΤις Ρώμην, 

6 προδότης Καλλικράτης, ό Πολύβιος εΙς Ρώμην, ή παραμονή τής καταστροφής 

σελ. 281—295. 

ΚΒΦΑΛ. 19ον.—Πόλεμος Αχαιών καί Ρωμαίων, Μόμμιος καί άλωσις τής Κορίν

θου, τά μετά τήν άλωσιν, κοτάρριψις τών τειχών τών άλλων πόλεων, διοργάνωσις τής 

χώρας, ή έπίδρασις τοϋ Πολιίβίου σελ, 295—^3θ7, 
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ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 

ΚΒΦΑΛ. Ιον.—"Η Σπάρτη ύπό τούς Ρωμαίους, ιστορία τοϋ Εύρυκλέους βασιλέως 

Σπαρτιατών, σχέσεις Σπαρτιατών κοί Ιουδαίων, σχέσεις Σπαρτιατών καί "Ελευθερο

λακώνων σελ. 307—'3ί17. 

ΚΕΦΑΛ. 2ον.^-Έμμονή τών Σπαρτιατών είς τήν Λυκούργειον νομοθεσίαν. Τιβέ

ριος αυτοκράτωρ, αγαθή διοίκησις, δ Γερμανικός, αφελής .αγάπη κοί θαυμασμός αύτοΰ 

προς τήν "Ελλάδα, Καλλιγούλος κοί Κλαύδιος, κακή διοίκησις, ό Νέρων ασελγής, μη-

τρον,τόνος, περιοδεία άνά τήν "Ελλάδα, ελευθερία τών "Ελλήνων ύπό Νέρωνος 

σελ. 317—330. 

ΚΕΦΑΛ. 3ον.—"Η "Ελλάς .έπί τών Φλαβίων, Ούεσπεσιανός, Δομιτιονός, Νέρβος 

καί Τραϊανός, Αδριανός, ιδδοιπορίαι αύτοϋ είς τήν "Ελλάδα, μεγαλοπρεπή καί κοινω

φελή αύτοΰ έ'ργα. ΟΙ Σπαρτιάται ;ξυμνοΰσιν ούτόν ώς εύεργέτην κοί σωτήρα. Άλ'τώ-

νιος ό Ευσεβής, ιέπιγροφαΐ περί αύτοΰ έν Σπάρτη, δ Κόμμοδος, δ Παυσανίας καί ή 

Σπάρτη, πολιτεία Έλευθερολακώνων σελ. 330—^338. 

ΚΕΦΑΛ. 4αν.—"Ο Χριστιανισμός, διωγμός τών Χριστιανών, Σεβήρος "Αλέξανδρος, 

Γοτθικοί έπδρομαί, Διοκλητιανός, Λικίνιος και Κωνσταντίνος, ιένίσχυσις Χριστια

νισμού. Κώνστας Β'., "Ιουλιανός δ παραβάτης, ακμή -έν Σπάρτη, καλλιέργεια .φ̂ λοσο-

φίας καΐ ρητορικής, Θεοδόσιος δ Μέγας σελ. 338—^353. 

ΚΕΦΑΛ. 5ον.—̂ Γότθοι, Άρκάδιος καί "Ονώριος, Στελίχων κοΙ Ρουφίνος, Εύτρό

πιος, Άλάριχος, επιδρομή Άλαρίχου είς τήν "Ελλάδα, καταστροφή Σπάρτης, ταχεία 

μεταβολή είς τόν Χριστιανισμόν, ή τύχη τής Σπάρτης σελ. 363—^363. 

ΚΕΦΑΛ. 6ον.—"Η περιήγησις τοϋ Παυσανίου καί οΐ "αρχαιότητες, ή αγορά, ή δδός 

Άφεταΐας, ή δδός Σκιάς. Πορεία άπό τής αγοράς προς τούς τάφους τών Αίγειδών 

κοί .τρός τόν δρόμον, Πλατονιστάς, Σέβριον, Δορκείο Κρήνη. Πορεία ιάττό τοϋ 'δρόμου 

προς ανατολάς, πορεία προς τόν λόφον τής "Αφροδίτης Μορφοϋςκαί προς τάς -τύλα;, 

πορεία άνά τήν "Ακρόπολιν καί τό "Αλπίον, πορεία εΙς "Αμυκλάς, Άμυκλαίον, πορεία 

εΙς θεράπνην, πορεία προς μεσημβρίαν, επιστροφή κοί πορεία τής ιέπ' Αρκαδίας δδοΰ. 

. Πορεία άπό θάλασσαν, Κροκέο, Αύγειαί, Γύθειον, Τρίνησσα, "Ελος, "Ακριαί, Γερόν

θραι, Μαριός, "Ασωπός, "Ονου γνάθος. Βοιαί, Κύθηρα, Μαλέα, "Επίδαυρος Λιμηρά, 

Μινέα, Ζάραξ, Βρασιαί, Λάς, Πύρριχος, Τευθρώνη, Καινήπολις, Ταίναρον, Μέσσα, 

Οίτυλος, Θάλαμοι, Πέφνος, Λεΰκτρον, Καρδαμύλη, Γερηνία σελ. 3^8—404. 

ΚΕΦΑΛ. 7ον.—Ευρήματα έκ τοΰ Άμυκλείου σελ. 404—408. ?' ·' 

ΚΕΦΑΛ. δον.—Αί σφξόμενοι αρχαιότητες τής Σπάρτης κοΙ τά Ιέκ τών ανασκαφών 

εΰρι'ιματα, τό μωσαϊκόν, ή αρπαγή τής Ευρώπης, τό μωσαϊκόν τοϋ 'Ορφέως, τοϋ Ά-

χιλλέως, τής κεφαλής τής Μεδούσης, τδ μωσαϊκόν ή ψηφιδωτόν τής Μαγούλας, τά 

ευρήματα τοΰ ναοϋ τής Όρθείσς Αρτέμιδος, τής χαλκιοίκου Αθηνάς, τών παρά τόν 

Εύρώταν ανασκαφών, καί έκ διαφόρων άλλων σημείων, αί σπουδαιότεροι ιάρχαιότητε; 

τοϋ αουσείου Σπάρτης σελ. 4^4—432. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛ. Ιον.—Ή Σπάρτη ώς Λοκεδαιμονία ή Λακεδαίμων, ή ίποίκησις τών Σλά

βων, Έζερίται καΐ Μηλιγγοί Σλάβοι, σλαβικοί τοπωνυμίαι, ή κώμη Πετρίνα, τό Σκλα

βοχώριον. "Ερμηνεία σλαβικών τοπωνυμιών σελ. 433—^455. 

ΚΒΦΑΛ. 2ον.—Νίκων δ Μετανοείτε, έργο αύτοϋ, βιογραφία σελ. 455—461. 

ΚΕΦΑΛ. 3ον.—ιφρογκοκροτία καί ιδεσποτάτοι Πελοποννήσου, κατάκτησις κοΙ δι-

οίρεσις αυτής εΙς βαρωνείος. 'Η διοργάνοισις τής φραγκικής κατακτήσεως σ. 461-469. 

ΚΕΦΑΛ. Δ'.—Πολιορκία καί παοάδοσις ΜονΕμβασΙας. Περί Μονεμβασίας. Χρυ

σόβουλλοι λόγοι τών αυτοκρατόρων (διατάγματα) υπέρ των Μονεμβασιωτών Άνδρο-
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νίκσυ Παλαιολόγου τοϋ γέροντος καί τοϋ νεωτέρου. "Η κτΐσις τοϋ κάστρου Μιστρά. 

Ό "Ανθας Κρεββατάς σελ. 469-480. 

ΚΒΦΑΛ. Ε' "Ο δεσπότης τής "Ηπείρου Μιχαήλ καί δ Γουλιέλμος. Πόλεμοι καί 

αΙχμαλωσία Γουλιέλμου, παράδοσις εΙς τούς Παλαιολόγους τών φρουρίων Μαΐνης, 

Μονεμβασίας, Γερακείου καί Μυστρά σελ. 480—483. 

ΚΕΦΑΛ. ΣΤ'. 'Η κοτάληψις τοΰ Μυστρά. Πόλεμοι ιέν Πελοποννήσφ. Θάνατος 

τοΰ Γουλιέλμου, λήξις τής πρώτης περιοδείας τής ίστορίας τής φραγκοκρατουμένης 

Πελ.οποννήσου. Άνο'βίωσις τοΰ Ιέθνικοΰ φρονήματος τών "Ιθαγενών Ελλήνων 

σελ. 483—489. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛ. Α'.—"Ο Μυστράς πρωτεύουσα τής Πελοποννήσου. "Εργα έν Μυστρ$ 

καί δεσπόται. Μανουήλ Καντακουζηνός δεσπότης. Ματθαίος Καντακουζηνός δεσπότης, 

Δημήτρ. Καντακουζηνός δεσπότης σελ. 489—493. 

ΚΕίΦΑΛ. Β'.—"Ο δεσπότης Θεόδωρος Αος Παλαιολόγος. "Εγκατάστασις Αλβα

νών έν Πελοποννήσφ. Άφομοίωσις αυτών. "Αλβανικοί τοπωνυμίαι. Έπίδροσις αυ

τών σελ. 493—499. 

ΚΕΦΑΛ. Γ'.—Ό περί τοΰ "Αργούς άγων .τρός τούς "Ενετούς σελ. 499—^502. 

ΚΕ2ΦΑΛ.—^Δ'.—^ΟΙ Ναυορροίοι κοί οΐ Τοΰρκοι. "Ο ύπό τών Τούρκο^ν κίνδυνος. Έ-

πίθεσις Βαγιαζήτ κατά τής Πελοποννήσου. Εισβολή "Εβρενοϋ βέη κοί Γιαγούπ πασά 

είς Πελοπόννησον. Παραχώρησίς Κορίνθου καΐ Καλαβρύτων είς τούς "Ιππότος τής 

Ρόδου τοϋ τάγματος τών 'ΐωαννιτών. Άντίστασις τών Σπαρτιατών κοί μοταίωσις τής 

παραδόσεως καί τοϋ Μυστρά. Θάνατος Σουπερανού ιάρχηγοΰ τών Ναυαρραίων. Θάνα

τος Θεοδώρου Α'. Παλαιολόγου σελ. 502—509. 

ΚΕΦΑΛ. Ε'.—Επάνοδος τοϋ ούτοκράτορος Μανουήλ είς Πελοπόννησον. Θεόδωρος 

Β'. δεσπότης. Μνημόσυνον τοϋ αποθανόντος Θεοδώρου καί λόγος επιμνημόσυνος ύπό 

τοϋ άδελφοΰ αντοκράτορος, στερέωσις τής αρχής τοΰ Θεοδώρου έπΙ τοϋ δεσποτά

του. Κατάλυσις τών κακών .εθίμων τών Μανιατών κοί τοϋ μοσχαλισμοΰ σελ. 509-512. 

ΚΕΦΑΛ. ΣΤ'.—Θεόδωρος ό Β' καί δ Κεντυρίων. Κυριάκος δ Άγκωνίτης κοί ό 

Μ-υστράς. Ακμή τοϋ Μυστρά, Γεώργιος Γεμιστός τι Πλήθων, έργο αύτοϋ. Ή κατά-

στοσις ή εθνολογική τής Πελοποννήσου. Οί Άτσίγγανοι. "Η ;θασθένησις τοϋ βυζαντι

ακοΰ Κράτους. ΟΙ Παλαιολόγοι έν Πελοποννήσφ. "Αγώνες προς τούς Ενετούς καί 

Τούρκους σελ. 5112—̂ 5̂24. 

ΚΕΦΑΛ. Ζ.—Ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έν Πελοποννήσφ, γάμος αύτοΰ μετά 

τής ωραίας Θεοδώρας Μαλατέστα, κατάληιΐις τής Γλαρέντζας. Πολιορκία τών Πα

τρών. αΙχμαλωσία Φρατίζή, άνάκτησις τών Πατρών. Θάνατος πρόωρος τής νεοράς 

συζύγου Θεοδώρας σελ. 524—^528. 

ΚΕΦΑΛ. Η'.—Ό Θωμάς Παλαιολόγος. Ό Δημήτριος Παλαιολόγος, δεύτερος 

γάμος τοΰ Κωνσταντίνου. ΑΙ έριδες τών Πολαιλόγων δεσποτών. "Οριστική έγκατά-

στασις τοΰ Κωνσταντίνου ώς δεσπότου σελ. 528—'532. 

ΚΕΙΦΑΛ. Θ'.—Πατριωτική δράσις τοϋ Κωνσταντίνου. 'Οχύρωσις τοΰ Ίσθμοΰ. 

Έπέκτοσις τής ίλευθερωτικής κινήσεως τοϋ Κωνσταντίνου μέχρις Ηπείρου. "Ο Μου

ράτ εΙς Πελοπόννησον. 'Ο Μυστράς έπί Κωνσταντίνου. Βησσαρίων δ καρδινάλιος. 

Γ. Φροτζής. Κατάστασις τής Πελοποννήσου. Πόλεις καί μνημείο. Κυριάκος δ Άγκω

νίτης σελ. 932—540. 

ΚΒΦΑΛ. Ι.—ΌΚωνσταντΙνος αυτοκράτωρ. Τό πολεμικόν φρόνημα τής Πελοπον

νήσου. Αποστασία τών Αλβανών. Έπέιιβοσις τοϋ Σουλτάνου, ό Τουραχάν εΙς Πε

λοπόννησον. Οί δεσπόται ύπόφοροι εΙς τόν Σουλτάνον, κοθυστέρησις τοϋ φόρου πρό-

φασις εΙς τόν Σουλτάνον. Ε!<τ6ολή εΙς Πελοπόννησον, παράδοσις τοΰ δεσπότου Δημη-



846 

τρίου. "Αρνησις τών Μονεμβασιωτών εΙς τήν άπαίτησιν τής εΙς τόν Σουλτάνον παρα

δόσεως τής Μονεμβασίας, παράδοσις αυτής εϊς τόν Πάπαν, έπίθεσις κατά τοΰ Θω(.ιά 

και τής Σπάρτης. "Αλωσις τής Βορδώνιας, παράδοσις τοϋ Καστριτσείου ύπό δρους, 

.παράβασις αίσχρά τοΰ Σουλτάνου τών δρων. Θανάτοκνις 300, άνασκολόπισις τοϋ άρχη

γοϋ Προινοκοκκά, βξανδραπόδισις γυναικών κοί παίδων. ΑΙ τύχαι τών Παλαιολόγων 

κοί περιπέτειαι ούτών. σελ. 540—^563. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΑ'.—^ΆπΑίήσεις ©κ Βυζαντίου καΐ τδ σύστημα τών προνοιών. Βυζαντι

ακαί τοπωνυμίαι. Ή Κουμουστά κοί οί Γοράνοι ιάποικίοι Βυζαντίνων. ΑΙ Μοναί Ζερ

μπίτσης, Γόλος κοί Κούμορη. Νέα 'άποίκησις τών Βυζαντινών εΙς τάς Ιονίους νήσους 

μετά τήν άλωσιν τής Πελοποννήσου σελ. 562—575. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΒ' Βυζαντιακαί αρχαιότητες τοϋ Μυστρά. 'Ο "Αγιος Δημήτριος, ή Πε

ρίβλεπτος, ή Παντάνασσα. ΟΙ "Αγιοι Θεόδωροι τοϋ Βροντοχίου. Θετόκος ή "Οδηγή

τρια τοΰ Βροντοχίου. Έπιγραφαί κοί Χρυσόβουλλοι λόγοι, ό Παχώμιος Ιδρυτής τής 

Μονής. Τά ανάκτορα τών δεσποτών. Βυζαντιακαί αρχαιότητες τών "Αγίων 40. ΟΙ κώ

δικες τών "Αγίων 40ι. Χριστιανικοί αρχαιότητες Μονεμβασίας, αΐ αρχαιότητες τοΰ 

Γερακείου σελ. 576—613. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛ. Α'.—Τά μετά τήν ύποδούλωσιν τοΰ Γένους. Πόλεμος Ενετών καΐ Τούρ

κων. "Αποστασία "Ελλήνων. "Ο ήρως Μιχ. Ράλλης. 

ΚΕΦΑΛ. Β'.—Ή έπανάστοσις τοϋ Κορκοδείλου Κλαδά σελ. 613—627. 

ΚΕΦΑΙΛ. Γ'.—"Αλλοι τών Λακώνων επαναστάσεις σελ. 627—•629. 

ΚΕΦΑΛ. Δ'.—Οί Ίππόται τής Μελίτης καί ή ιέπονάστασις τών Μανιατών. Κάρο

λος Γονξάγιος Δούξ τοϋ Νεβέρ, προτάσεις αύτοΰ προς τους Π ελοποννησίυυς, συνεν

νοήσεις προς τούς Λάκωνος, έγγραφοι συμφωνίαι. Έπιστολαί Μανιατών σ. 629—637. 

ΚΕΦΑΛ. Ε'.—Ό Μοροζίνης καί ή νέο έπανάστασις τών Λακώνων, περί τοΰ τότε 

βίου τών Μανιατών, δ Λιμπεράκης Γερακάρης καί ή υποταγή τών Μανιατών, καταδτ-

ωγμοί χοΐ μετανάστευσις τών Στεφανοπούλων εΙς Κορσικήν. Νέα ιέπανάστασις, 6 Μορο

ζίνης καί ή πολιορκία Κορώνης, πόλεμοι Τούρκων, Ενετών κοΙ "Ελλήνων, κοτάληψις 

καί διοργάνωσνς τής Πελοποννήσου ύπό τών Ενετών. Πολιορκία Μονεμβασίας. •'Ο 

Γερακάρης ήγεμών τής Μάνης, πόλεμος αύτοΰ κατά τών Ενετών. Άποχώρησις αύ

τοΰ προς τούς Ενετούς, κακή διοίκησις Ενετών καί δυσαρέσκειαι "Ελλήνων. Άνά-

κτησις Πελοποννήσου ύπό τών Τούρκων. "Εγγραφα ενετικής πολιτείας περί τών Λε

ωπούλων, περί τοΰ συμίβουλίου τών ευγενών, περί τής καταγωγής τών Λεωπούλων 

σελ. 637—666. 

ΚΒΙΦΑΛ. ΣΤ'.—Ή έπονάστασις- τοΰ Όρλώφ. "Η Ρωσσία, ΠαπάΙζωλης, Όρλώφ, 

Μανιάται, Μαυρομιχάλαι, Λοιμποδάρης, Κρεββατάς, Μελιτάκης, Καφετζής, Μπενά

κης, Ζαΐμης, Σπαρτιατικοί Λεγεώνες, Ψαρός, άπόκτησις Μυστρά ΰπό Μανιατών. "Ε

ριδες Όρλώφ κοί Μαυρομιχάλη. Αποτυχία τής κατά τής Τριπόλεως εκστρατείας, σφα

γή τών Έλλήνοιν. "Ο ήρως 'Ιωάν. Μαυρομιχάλης Σκυλλογιάννης κοί οΙ. Μανιάται, 

ηρωικός θάνατος αυτών, Ό Άλέξ. 'Ορλώφ, άναχώρησις αύτοΰ, δ Πιέρος Μαυρομι

χάλης, ήττα τών Τούρκων περιφανής. Ό Χατζή Όσμάν κοί οΐ Μανιάται, ήττα καί 

θάνατος αύτοϋ, καταστρεπτική τών Τούρκων ήττα είς τήν κοιλάδα τοΰ Βαθέως καί 

σωτηρία τής Μάνης. Οί Αλβανοί καί τά παθήματα τών Πελοποννησίων, ή έξόντωσις 

τών Αλβανών. "Η άνασκολόπισις τοΰ Έξάρχου Τζανήμπεη, ιΰπό τοΰ Χασάν Πασά, 

άντεκδίκησις τών Μανιατών, πιστοποιητικόν περί τών Λεωπούλων σελ. 666—6β2. 

ΚΕΦΑΛ. Ζ.—^Τά προνόμιο τοϋ Πατριάρχου καί τοΰ κλήρου σελ. 6*2—687. 

ΚΕΦΑΛ. Π'.—̂ Φοιρολογίοι καί τυροννίοι κατά τών ραγιάδων, μεταβολή τών να

ών εΙς ΤΙζομία, άπαγόρευσις ανεγέρσεως ή επισκευής ναών. Επιδημικοί νόσοι. Ευτέ

λεια τιμών τών πραγμάτων καί ή Ιλλεψις χρήματος σελ. 687—697. 
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ΚΕΦΑΛ. Θ'.—Χριστιανοί έξισλαμισθέντες, τό παιδομάζωμα. "Αποδημία λογίων 

"Ελλήνων εΙς Εύρώπην καί άλλοι φυγάδες "Ελληνες, αναρίθμητος αποδημία Μανια

τών είς Τοσκάνην σελ. 697—702. 

Κ'ΕΦΑΛ. Ι'.—Περί τών Κοινοτήτων έπί Τουρκοκρατίας. Τό κοινοτικόν σύστημα 

τής Πελοποννήσου διάφορον. Περί τών ονομασιών Μάνης καί Μανιάτης σ. 702-̂ 709. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΑ'.—Περί άρματωλών κοί κλειφτών. ΟΙ προεστώτες καί ό "Αγγλος 

Θόρντων. Οί κλέφται τής Πελοποννήσου, βίος ούτών, αύξησις ούτών ε'νεκα τής τυ

ραννίας κοί τών διωγμών, συνδρομή ούτών εΙς τήν έξόντωσιν τών "Αλβανών. "Ο Πα-

αγιώτορος καΐ ό Κολοκοτρώνης, ήρωϊκή άντίστασις κοί θάνατος αυτών. Καταγωγή 

Παναγιώταρου Βενετζνάκου σελ. 709—724. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΒ'.—"Ο' ήρως άρμοτωλός Ζαχοριάς Μπορμπιτσιώτης, ήρωϊκά αύτοϋ 

έργο, δ ήρωϊκώτερος πάντων τών άρματωλών, ανεγνωρισμένος ύπό πάντων αρχιστρά

τηγος Πελοποννήσου, στυγερά δολοφονία αύτοϋ ύπό τοϋ κουμπάρου του Κοκέα. Συνεν

νοήσεις αύτοϋ προς τόν Ναπολέοντα. "Επιστολή τοΰ υπουργού τοϋ [Ναπολέοντος καί 

αποστολή πελεμεφοδίων. Σχέδιο τοΰ Νοιπολέοντος. Μυστική "Εταιρεία, Φιλική "Εται

ρεία σελ. 724—761. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΓ'.—"Επιφανείς οίκογένειαι Λακωνίας. Περί Στεφανοπούλων, περί Με

δίκων (Ιατρών) έν Λακωνίρ:. "Εμφύλιοι έριδες μεταξύ Στεφανοπούλων καί Μεδίκων. 

"Εκπατρισμός εΙς Κορσικήν σελ. 761—771. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΔ'.—"Αλλοι κλέφται κοί άρματωλοί Λακεδαιμόνιοι κοί άλλοθεν, διωγ

μοί τών κλεφτών κοί έξοφάνισις ούτών. Ό Βελή Πασάς καί ή συμπάθεια του προς 

τούς προεστώτας "Ελληνας σελ. 771—79. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΕ'.—Περί τών κατά τήν Πελοπόννησον αρχαίων τουρκικών οικογενει

ών. Μπιμπασήδες. ΌθωμανικαΙ οίκογένειαι τοΰ νομοΰ Λακωνίας σελ. 779—782. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΣΤ'.—Περί τής αυτονομίας τής Μάνης καί τών οικογενειών αυτής. Οί 

μπέηδες. Έπιστολαί τοΰ Ναπολέοντος προς τόν Τζανήμπεη σελ. 782—^787. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΖ'.—Περί Μαυρομιχαλών. "Ο Πετρόμπεης καί ή Φιλική "Εταιρεία, δι

άφορα έγγραφα, ή διοίκησις τοϋ Πέτρου Μαυρομιχάλη, αλλαι τής Μάνης οίκογένειαι. 

Περί τοϋ έθνικοΰ γυναικείου ενδύματος μέ τό μπουγασί καΐ μέ τό δρεπάνι σ. 787-804. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΗ'.—(Χκογένειοι τής Λακεδαίμονος. Κοπανίτσας, Μελετόπουλος, Σπη-

λιωτάκης, Κορφιωτάκης, Κρεβίβοτάς, Πονογιωτάκης. Κρεββατάς Μπειζέλος. Επι

στολή αύτοΰ προς Κοπανίτσαν. Σχέσις αύτοϋ προς τόν Έλευθέριον Βενϋζέλον. Περί 

τών οίκογενειών τής κοινότητος Γοράννων, άποδημίοι έξ ούτών είς Μάνην κοί Ζάρα-

κα. "Ο "Ηλίας Μπισμπίης, δηλητηρίοσις αύτοΰ ιέν Κουρτσούνη, οίκογένειαι έν τή έπαρ-

χίρ; Μονεμβασίας σελ. 804—815. 

ΚΒΦΑΛ. ΙΘ'.—Λάκωνες λόγιοι, συγγραφείς καΐ βιβλιογράφοι, 'Ιωνάς δ έκ Μυ

ζήθρα, Βασιλάκης Νομικός, Μάζαρις, Νικόλαος Μαλωταράς, Μανουήλ, Μελιγαλάς, 

Μανουήλ Τζυκανδήλης, Ματθαίος Λομπούδης, Νικηφόρος Δούκας, Παλαιολόγος Μα

λακής κοί "Ιωάννης Δούκας Μαλακής. Καταγωγή τών Δουκών, άρχοιότης, πληθυσμός 

καί διασπορά ούτών. "Ανώνυμος Λακεδαιμόνιος, Χαριτώνυμος "Ερμώμενος καί Γεώργ. 

"Ερμώνυμος, Δημ. Ραούλ, Καβάκης, Μιχαήλος δ Σπαρτιάτης, Νικόλ Λεμενίτης, "Ιω

άννης Καριανίτης "Ιερεύς, Νικόλ. Άγολωνάς Βουλευτής καί Μανουήλ Βουλωτής, 

Νικόλ. Μελαγχρηνός Βεστιορίτης, Δημήτρ. Τριβέλης, Καίσαρ Στρατηγός, "Ιωάννης 

Μόσχος καί οΐ υίοΙ αύτοϋ Γεώργιος καί Δημήτριος, Νικόλ. Έλεάβουλος, Στρατηγόπου^ 

λος, Ισίδωρος μητρπολίτης Μονεμβασίας, "Ιερόθεος, Γαβριήλ, Σεβήρος, Πέτρος Καρ

ναβάκης, Δωρόθεος Μονεμίβασίας, Νικόλ. Σπαθάριος, "Ανδρέας Λικίνιος, Μιχ. Περ

δικάρης, Πορθένιος, Δημήτριος "Ιερεύς καί Σακελλάρης, "Ιερεμίας διδάσκαλος, Ι

γνάτιος, "Ιωακείμ Ιερομόναχος, Θεόδωρος Ιερεύς, Προκόπιος, Παναγ. Δοξαράς, 

Εμμανουήλ Τραχάνης, Γεώργιος Λεώπουλος, Νικήτας Νηφάκης, Χρύσανθος Μονεμ

βασίας καί Χρύσανθος Λακε'δαιμονίας σελ. 815—-836. 
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ΤΑ ΑΞΙΑ ΜΝΕΊΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΒΛΕΠΤΗΜΑΤΑ 

Σελ. 8 στίχ. 30 άντί καί δύναμιν γράφε καδ" δύναμιν. 

» 72 » 23 » πολυδίψητον γράφε πολυδάψιον. 

» 61 » 37 ;» Πλοτονιστιφ γράφε Πλατανιστφ. 

3> 96 » 37 » 171 γράφε 174. 

» 161 » 23 » εί χρυσώ γράφε έν χρυσφ. 

» 172 » 30 » απέτυχε γράφε ιέπέτυχε. 

» 197 τόν πρώτον στίχον θες 18ον μετά τάς λέξεις κατειλημμένος 

ύπό τών 

» 259 » 29 » κατετροιμμένος γράφε ήνοτεθροίμμένος. 

2> 274 » 19 » δ όλεθρος τοΰ Νάβιδος γράφε 6 τύραννος Νάβις. 

» 279 » 28 » άντί ό τύραννος Νάβις γράφε ό όλεθρος τοΰ Νάβιδος. 

» 228 » 11 » χτίσεων γράφε κτήσεων. 

» 294 » 3 » ΐξήγγελε γράφε έξήγειρε. 

•» 335 » 6 » Βοιωτών γράφε Βοιατών. 

» 339 » 34 » βορρά γράφε βορά. 

» 378 » 29 » τόν "Ενυάλιον γράφε εΙς τόν "Ενιάλιον. 

» 449 » 3 » κατάλληλον γράφε κατάδηλον. 

» 451 » 16 » Σλαβική γράφε Σκλαβική. 

» 453 » 16 » έσκλαβωμένη γράφε ιέσλαβωμένη. 

» 502 » 19 νά έξαλειφθή 6 καί πρό τοϋ εγκατέστησαν. 

» 508 » 35 » .κοί ό Λατίνος γράφε κοί προς τόν Λατίνον. 

» 553 » 35 » βκ Πελοπ. γράφε έν Πελοπ. 

» 570 » 21 •» λέγειν γράφε λέγω. 

> 610 » 19 » δήπου γράφε όρατε δήπου. 

» 646 » 29 > 1886 γράφε 1686. 

» 650 » 23 :̂  είς τό έλεος γράφε τό Ιλεος. 

» 667 » 26 » μεγολεπίβουλος γράφε μεγαλεπήβολος. 

» 685 » 8 μετά τήν λέξιν Ιδέαν θες κόμμα άντί τελείας. 

» 715 » 22 θες τελείαν μετά τήν λέξιν Τσάμηδες. 

» 725 » 5 άντί γραμματεύς γράφε γραμματέως. 

» 801 » 5 » Κοβέλου γράφε Κυβέλου. 

Σημ.—"Οπου ελλείπει ή υπογεγραμμένη είς τά γράμματα α, η, ω προέρχεται ούχΙ 

έκ τυπογραφικού ποροράματος, άλλα έκ τής ελλείψεως τοιούτων τυπογραφικών 

χαρακτήρων. 
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ΠΙΝΑΗ 
ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΕΙΜΕΝΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

1. ΕίκοΊν συγγραφέα,ς Π. Χ. Δούκα 31. 

2. Τοπογραφικός χάρτης Δωρικής 

Σπάρτης 16 

3. Ό "Ηρακλής 24 32. 

4. 01 Νρωε; τής Τροίας Μενέλαος, 

Πάρις, Διομήδης, "Οδυσσεύς, Νέ

στωρ, Άχιλλεύς, Αγαμέμνων . . 32 33. 

ό. Μονομαχία δύο ήοώων καί ό Πρί- 34. 

αμος ίκετευτικώς ζητών τό σώμα ,̂ 5. 

τοϋ "Βκτορος 32 36 

6. Τό σώμα τοΰ "Εκτορος, συρόμενον 

ύπό τοΰ Άχιλλέως 40 37 

7. Χάριτες, "Αφροδίτη και "Ερως καί 

εκκλησία θεών έν Όλύμπφ 48 

8. "Ηρα, Αθηνά καί "Ηφαιστος ... 56 38. 

9. Πίναξ 1ος. Κτερίσματα έκ τοϋ τά- 39. 

φου τοΰ Βαφείου 64 40 

10. Πίναξ 2 64 41. 

11. Πρόθεσις νεκροϋ, είκών πήλινου 

τάφου, όπλίτης μαχόμενος. "Εφη

βος φρουρών 72 ί2. 

12 Πίνοξ 3. Χουσά ποτήρια έκ τοϋ 43. 

τάφου τοϋ Βαφείου 80 

13. Πίναξ 4. Πολύτιμοι λίθοι 88 

14. Ό "Ομηρος καΐ δ Λυκούργος ... 96 44 

15. "Ο Λυκοϋογος καί οί 5 "Εφοροι 96 

16. Τοπογραφία τοϋ ναυστάθμου 

Σπάρτης 104 45. 

17. Ή Όλυιιπιοκή "Αλτις, δποία ήτο 112 

18. Ή νίκη τοϋ Παιωνίου 128 46. 

19. "Η πεδιάς τής Όλυιμπίας 128 

26. Ό "Ερμής τοΰ Πραξιτέλους .. 144 

21. 'Η "Αφροδίτη τής Μήλου 152 47. 

22. ,Ό "Αρης. , 160 

23. "Ο "Απόλλων 160 48. 

24. "Εφηβος κροδοίνων αλτήρας . . 168 

25. Πύκτης καί παγκρατισταί 176 49. 

26. ΑΙ Θερμοπύλαι 192 

27. Χάρτης τής έν Θερμοπύλοις μά- ^Α 

χης 192 5̂ ; 

28. Λεωνίδας, δ βασιλεύς της Σπάρ- Γ,2. 

της 208 

29. "Η έν Σαλαμίνι ναυμαχία 216 53. 

30. Χάρτης τής έν Σαλαμίνι ναυμα_ 54. 

γίίο>ς , 2124 

"Ο' Παυσανίας επικαλούμενος τήν 

"Ηραν και Χάρτης τής έν Πλα-

ταιαίς μάχης 224 

Διαγράμματα Σταδίου, δρόμου, 

γυμνασίου, θησαυροϋ "Ατρειδών, 

θεάτρου, "Ελλην. οίκου 239 

Χάρτης τοΰ "Ιεροΰ τής "Ορθείος 240 

Έλληνικόν θέατρον πλήρες .... 272 

Ποοσωπείον Σατύρου 280 

Πίναξ 1. "Αγαλμάτιον έκ τοΰ Ά 

μυκλαίου 288 

Πίναξ 2. "Αγαλμάτιον έκ τοΰ Ά 

μυκλαίου κοί τό ύπ" άριθ. 3 άνά

γλυφον έκ τοϋ μουσείου Σπάρτης 288 

Άνάγλυφον έκ τοΰ μουσείου .... 296 

Πίναξ 3 έκ τοϋ "Αμυκλαίου.... 304 

Πίναξ 4 ιέκ τοϋ Άμυκλαίου .... 312 

Π λ ά ξ έξ ελεφαντοστού μέ εντυ-

πον παράστασιν πλοίου καί δπλι

τών 328 

Τό έν Μάγουλο; ψηφιδωτόν 336 

Π λ ά ξ έξ έλεφαντοστοΰ. Λέαινα 

ηέ κεφαλήν βοός έν τφ στόματι 

έκ τής Όρθείας 344 

Πλάξ έξ έλεφαντοστοΰ, μέ τόν 

Περσέα άποκόπτοντα τήν κεφαλήν 

τής Μεδούσης 360 

"Εξ έλέφονι'ος πλάκες έκ τής Ό ρ -

θείος 368 

Π λ ά ξ έξ έλεφαντοστοΰ, παριστώ

σα τό ξόανον τής "Ορθείας "Αρτέ

μιδος 376 

ΕΙδοΊλια πτηνών έξ έλέφοντος έκ 

τής Όρθείας 392 

Έπι πλακός είκόνες έκ τής Ό ρ -

θείίος 400 

Άγαλμάτιον έξ έλέφαντος έκ τής 

Όρθείας 408 

Νομίσματα έκ τών ανασκαφών.. 416 

Νομίσμοτο έκ τών ανασκαφών.. 416 

Είκόνες έξ έλεφαντοστοΰ έκ τής 

Όρθείος 424 

Ποικίλοι είκόνες έκ τής Όρθείος 432 

Σφραγίδες έξ έλέφαντος .έκ της 

Όρθείας , 440 
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55. Ειδώλια έκ .ιιολύβδου έκ τής Όρ

θείας 466 

56. Σφαιροειδείς σφραγίδες έ'κ τής 

"Ορθείος 464 

57. Προσωπίδες έξ δπτης γής έκ 

Σπάρτης 472 

58. Προσωπις έκ τής Όρθείος.... 480 

59. Είκόνες τής Αθηνάς καί "Αφρο

δίτης 480 

60. Εικόνες ζώων έκ τής Ό'ρθείος. . 488 

61. Παναθηναϊκός άμφορεύς έκ της 

Χαλκιοίκου "Αθηνάς 496 

62. "Ο ίδιος (άμφορεύς έξ αντιθέτου.. 496 

63. Πήλινο αγγεία έκ τάφων 528 

64. Πίθος έκ Σπάρτης 528 

65. Λακωνικόν άγγείον 536 

66" Έ κ τοΰ Μενελαείου κοσμήματα 

έξ ορειχάλκου 544 

67. Λακωνικά αγγεία 544 

68. Λακωνικόν άγγείον 552 

69. Νίκων δ Μετανοείτε 560 

70. Κκών σαλπιγκτοΰ κοί άγοΛμάτιο 

έκ τοϋ Μενελαείου, έξ ορειχάλκου 568 

71. Εί̂ -όνες έκ τοϋ Μενελαείου 576 

72. ΕΙκόνες έκ τοϋ Μενελαείου έξ ο

ρειχάλκου 576 

73. Τό Μενελάειόν 584 

74. "Ευ μολύβδου ειδώλια έκ τοΰ Με

νελαείου 592 

75. Τό Ταίναρον άκρωτήριον 600 

76. Τοπογραφικός Χάρτης Μυστρά 608 

77. "Αποψις Μιστρά κοί 'Γοϋγέτου.. 608 

78. Μυστράς· γενική οψις έκ τών κά

τω προς τά άνω κλπ 616 

79. Μυστράς. Τά παλάτια τών δεσπο

τών. Πρόσοι|)ΐς έκ τής εξωτερι

κής ουλής 632 

80. Οικία Λασκάρεως κοί Παντά-

•νασσα· άποψις έκ τής Μητροπό

λεως "Αγιος Δημήτριος 640 

81. Μυστρά ή Μητρόπολις "Αγ. Δη

μήτριος 640 

82. Μυστρά ή Περίβλεπτος 648 

83. Μυστρά ή Παντάνασσα 656 

84. "Επιστολή Βενιζέλου Κρεββατά 672 

85. Μυστρά τό Βροντόχιον 688 

86. Μυστρά οί "Αγιοι Θεόδωροι ... 696 

87. Μιστρά Οί "Αγιοι Θεόδωροι .... 696 

88. "Ε.κ τοΰ Μουσείου Μυστρά' έν μέ

σφ δ Χριστός άνάγλυπτος 704 

89. "Εκ τοΰ Μουσείου Μυστρά· έν μέ

σω δ Δικέφαλος Αετός 704 

90. Μυστρά ή Αγία Σοφία 712 

91. Ή Ευαγγελίστρια 720 

92. Τό Γεράκειον είκονοστάσιον είς 

τόν ναόν τοϋ κάστρου κλπ. 728 

93. ΣχεδιογοοΓρτι,ι̂ ατα "Αγίοιυ Νι)κ.οκ 

λάου καί Ανίας Σοφίας Μονεμβα

σίας 744 

94. Τό Γεράκειον ναός τοϋ "Αγίου 

Σώζοντος 752 

95. Τό κάστρον τοϋ Γερακείου κλπ. 760 

96. 01 Μαυρομιχάλαι έπαναστατοϋν-

τες τήν Μεσσηνίαν 768 

97. Πληρεξούσιον τών δημογερόν

των τής Ρίζας 768 

98. Τό έσωτερικόν τής "Αγίας Σοφί

ας, Παναγίας Κρητικής, "Αγίου 

Νικολάου Μονεμβασίας, τό κά

στρον Πασσαβά και ή Μάϊνα . .. 776 

99. Ό ήρως 'Ιωάν. Μαυροιιιιχάλης 

Σκυλογιάννης 784 

100- Ό ήρως άρματωλός καπετάνιος 

Πονογιώτάρος Βενετσανάκος .. 792 

101. Τό ιέθνικόν έ'νδυμα Μανιατισσών 800 

102. Έθνικόν έ'νδυμα μέ δρεπάνι ... 800 

103. "Ηρώς άρματοολός καπετάνιος 

Ζαχαρίας Μ'παρμπιτσκότης 808 

104. Ό Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης. . 816 

105. Χάρτης τής "Ελλάδος 832 

106. Χάρτης τής "Ελλάδος 832 










	31151022921260.pdf
	31151022921260

