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Η ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ Η ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΗΡΑΝ ΕΠΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΝ ΑΛΒΛΝΠΝ

( ’Λιπχοινύ&η έν αχιβίω ίν βντιδςιάβιι τοΟ φιλοίογιχοϋ 
καί &ςχαιοΙογιχοΰ τμήματος νοΰ Παςναοβοϋ).

Τά τοπικά ονόματα άποχχλύπτουσι πολλάχις λανθάνουσαν ιστο
ρίαν. Εινε οίονεί τά περισωζόμενα τόζα κατεστραμμένης γιφϋρας, ήτις 
μετάγει άπό τοϋ παρόντος εί; το παρελθόν. Έν τοΐ; τοπικοί; όνόμασι 
χατελείφθησαν τά ίχνη έχλιπουοών λατρειών τής άρχαιότητος, μνη
μείων, ών μόνη τι παράδοσις διεσώθη, οίχων άλλοτε Ισχυρών, άλλά 
μέχρι χαί αΰτοϋ τοϋ τελευταίου αυτών απογόνου άφχνισθέντων, λαών 
διαβάντων διά τίνος χώρας η μακρόν έν αυτή ένδιατριψάντων, δε- 
σποσάντων ί) ήττηθεντων. Δεν υπάρχει άσφαλεστίρα ιστορική πηγή 
τών τοπιχών ονομάτων, όρθώς ερμηνευόμενων.

Οΰτως έπί παρχδείγματι ή αρχαιότατη Ιστορία της Ελλάδος 
πολλαχώς διεφωτίσθη διά τής μελέτης τών τοπιχών ονομάτων, δσα 
εχουσι σημιτικήν την άρχην. Ή  έν ’Ελλάδι έγχατάστασις τών Φοι- 
νΐχων, οί θεοί, οί σχοποΐ χαι τά έργα αυτών άποιχοΰντων εις τά; 
έλληνιχάς χώρας, η πολλαπλή διδασχαλία, ην ΑπορίσΘησαν οί άρχαιό- 
τατοι Έλληνες έχ τοϋ πολιτισμού τών έχ Σιδώνος χαί Τΰρου χατχ- 
πλεόντων θαλασσοπόρων, έγνώσθησαν έχ τών ονομάτων τών τόπων. 
Ούτως ή έρευνα τής γεωγραφικής ονοματολογία; διεχυσεν άφθονον 
φώ; είς χρόνους άπωτάτους, περί ών μόλις που έχομεν άλλην ιστορι
κήν πηγήν.

Τό αυτό δε σύστημα της διά τής μελέτης τών γεωγραφιχών ονο
μάτων διαφωτίσεως τής ιστορίας έν χρόνοις, περί ών άλλως άνεπαρ- 
χεϊς εΐνε αί περισωζόμεναι ίστοριχαί πηγαί, δύναται νά έφαρμοσθή 
χαί είς την σχοτεινήν έποχήν τής μεσαιωνιχής Ελλάδος. Γνωστόν 
δ ’ είνε πόσον άφθονον χρήσιν τοϋ τοιοΰτου συστήματος έπειράθη νά
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χάμν) 6 Ρ&ΙΙηΐβΓ&γβΓ, χαι ιίς δποΐα ίφθασι πορίσματα πιρί τοϋ 
κατά τούς μίσους αιώνας τιλιίου έκσλαβισμοϋ τών έλλανιχών χωρών, 
χαι ταϋτα διότι ή ίριυνα αύτοϋ Ιγιινιν άνιυ μιθόδου. Αληθώς βσον 
όρθή χαι διδαχτιχή άποβαίνιι ή ίσχιμμίνη χάριν ίστοριχής διχφωτί- 
σιως μιλίτα τών ονομάτων πόλιων, χωρίων, ορίων χαί ποταμών, 
άλλο τόσον ή έσπιυσμίνα χαί άχριτος ίξαγωγή έσπιυσμίνων πορι
σμάτων όύναται νάγάγη ιίς στριβλά δόγματα ούδιμιάς μιτίχοντα 
πιθανότατος. Είς όπόϊα δ ’ άτοπα χαταφίριι ή άχριτος πιρί τά  τοιαϋτα 
σπουδή άποδιιχνύουβι πλιϊστα όσα παραδιίγματα, άτινα αδύνατο νά 
πιρισυλλίζ-β τις χαί ίξ άπλής άναγνώσιως τής συγγραφείς τοϋ Διο
νυσίου Σουρμιλή τής ίπιγραφομίνας « Άττιχά α πιρί δήμων Α ττι
κής». Ό  άλλως, φιλόπονος Αθηναίος. λόγιος έζήτιι νάνιύρφ Ιν τή 
σημιρινή όνοματβλογίφ τής Αττικής ταν διάσωσιν τών αρχαίων ονο
μάτων τών δήμων μιτά τής αυτής φιλοπατρίας, άλλά χαί,μιτά τής 
αυτής ακρισίας, μιθ * ας δ Κυριαχδς Πιττάχας ίπίμινι νάνιύριρ υπό 
τά θιμέλια παντός άθαναϊ'χοΰ ίχχλασιδρίου τά ίχνη αρχαίου ναοϋ. 
Ούδιν λοιπόν θαυμαστόν &ν ιύρίσχωμιν παρά τφ Σουρμιλή τον άρ- 
χαΐον δήμον Ίωνίδας χατιχόμινον ύπό τοϋ σημιρινοϋ Γίραχα διά τον 
άστιϊον λόγον, 6τι «χαί δ δήμος οδτος ΰπίχυψι τον αυχένα ύπό τον 
φωνήν τής βαρβαρότατος, χαί ίχλήθη Γιάνναχας, ώς δ Ιωάννας 
Γιάννας. Τοϋτο ιίνι άδιαφιλονιίχητον χαί ή φωνή Γιάννας ιίνι τών 
πρώτων χρόνων τοϋ Μισαιώνος, ώς σημιιοϋται ιίς τινα τών Βυζαν
τινών Συγγραφέων. Ό τι δ τόπος οδτος έγίνιτο χτήμα τής Μονής 
ΙΙιντέλας, δ Γιάνναχας μιτωνομάσθα Γέρακας ύπό τών Μοναχών διά 
νά πλησιάση ιίς τον Γέροντα χατά τήν ιδφαμον φωνήν τών μοναζόν- 
των προς τούς προϊσταμένου; των». ΌμοΙως τοϋ άρχαίου δήμου 
Έρμου τήν θέσιν ίπέχκ κατά τόν Σουρμιλήν τό νέον ζΐυτζέρμι, 
χαί ταϋτα διότι τό Έρμος, Έρμου, «μιταγινιστέρως προφιρόμινον 
Έ ρμ ι. . . προςέλαβιν έσχάτως τό πύτζ, ιίς έποχήν βάρβαρον χαί 
πχρωνομάσθα Πυτζέρμι». Τό πώς δί χαί διά τί τό χύνζ  συνηνώθη 
μιτά τοϋ ερμι ούτως, «δςτι έχ τών δύο συνωνύμων χαχιμφάτων ονο
μάτων συνιτέθα ιίς έποχήν βάρβαρον τό χωρίον Πυτζέρμι» πιιράται 
νάποδιίξιρ δ Σουρμιλής, λίγων μέν 8τι παρέχιι δχι ιϋβχημον Λξήγη- 
σιν, άλλά μή αίοθανόμινος, δτι ή σύνθισις, πιρί ής δμολογιΐ, βτι 
εΐνβ τ β  δντι πβφάάο{ος χκί χιρίεργος, «Τνι πρό παντός έζόχως άχρι-
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τος'. Καί όμως τό Πυτζέρμι τοϋ Σουρμιλή ιΤνι άπλοΰστατα τό γνωστόν 
Πι**'φμι, Ιν τη άττιχη έπιχωρίφ προφορ* Πιτβίφμι, χχθ1 ϊ* τρόπον 
οί ίθχγινιΐς Αθηναίοι προίφιρον χαί τοΐφάλι άντί τοϋ χεφάλί. Τό δι 
Πιχέρμι οΰδβν ίχιι τό δυςιρμήνιυτον, &ν μάλιστα γραφή, χαθ’ ά έπι- 
βάλλιται, Πιχέρνη, χαι ταϋτα διότι ητο προφανώς χτήμα Βυζαντίου 
τινός έπιχέρνη (πιγχέρνη), ήτοι άρχιοινοχόου η τίνος φέροντος τό έχ 
τοϋ τοιούτου αξιώματος έπώνυμον *. Όμοίως έξηγητέον χ*ι τό έν 
τη έπιστολή τοϋ πάπα Ίννοχιντίου τοϋ Ρ  πρός τόν πρώτον Λατί
νον άρχιιπίσχοπον των Αθηνών Βιράρδον τη γραφιίση τφ 1208 
άπαντώμινον, ίχτοτι δ ’ έχλιπόν'όνομα ΤγΪοΙϊπΪ ώς άπό τίνος τρι- 
χλινίου η Τριχλινίου (Τριχλίνη) προιρχόμινον 3. Καί ή σημιρον 
δ ’ άχόμη σωζομίνη έν τη πιριοχή Αμαρουσίου έπωνυμία χτήματος 
Λογοθέτη προήλθιν έξ όμοιου ονόματος οίχογινιιαχβϋ, άπορριΰσαντος 
άπό αξιώματος βυζαντιαχοϋ *. Άνηρ δέ Αντώνιος Λογοθέτης χα- 
λοΰμινος άναφέριται ώς βιβλιογράφος έν Ίτχλίφ τφ  1430 χαί 1436, 
τάλλα δ ’ όχνηρος τά πάντα χΙ·ήν τον  οΓκον χαί τΛν δμοίον χατά

1 Τοιαΰτας παριτυμολογίας έν άφβονίφ παρέχιι ή συγγραφή τοΰ Σουρμιλή. 
Ά ντιξιτάζιται δ'ι πρός αυτός ή ίρμηνιία τοϋ ονόματος τοϋ Μιστρα ή Μυ- 
ζιθρα, ώς ώνομάζιτο έν άρχαιοτέροις χρόνοις, ήν παρέσχιν δ άλλοτι γυμνα
σιάρχης Ά γ γιλος  Καππώτας, ίςτις βιβαιοΐ (Μονογραφία πιρί τής λίξιως 
Μηστρα. Έ ν Καλάμαις 1880 σ. 41), ότι ή λέξις Μυζιθρας «έστί παριφβαρμένη 
έχ.τών γαλλιχΰν λέξιων αι&ΐβοη ά α  ίτόη β , χαί σημαίνιι τήν διαμονήν ή 
έδραν τοϋ θρόνου, ήτοι τήν πρωτιύουσαν, χαθ’  ήν έννοιαν λέγιται Ια ΙΝ3Ϊ- 
βοη  ά α  Γοΐ, όπιρ σημαίνιι τήν χαθ’ ήμϊς αύλήν τοϋ βχσιλίως, ήτοι τούς 
πιρί τόν βασιλέα» ! !

1 Είχον ήδη γραφή τάνωτέρω, ότι χατό σύμπτωσιν ιυρον, ότι τό αύτό 
έφρόνιι χαί ό ΚαΙΙιγ&ς. Ί δ .  Πιρί τοϋ τυπιχοϋ τής Βυζαντίου αύλής έν Μ ι- 
λέταις χαί Λόγοις σ. 324, σημ. 1. Τό δί όνομα Πι(γ)χέρνης ώς χύριον ίδι 
έν χρυσοθούλλιρ Άνδρονίχου Παλαιολόγου Α ’ έν Έλληνομνήμονι σ. 471, 
ένθα χαί σημιίβομα τοϋ Μουστοξόδου ύπ’ άρ. 17. πιρί τοϋ αξιώματος τοϋ 
έπιχέρνη, χαί σ. 481, 483, 485 Έπιχέρνης δ* ήγιμών τής πόλιως Φαρσάλου 
μνημονιόιται καρό Λαονίχιρ τ<3 Χαλχοχονδυλη έχδ. Βόννης σ. 67, 9.

* Τήν έπιστολήν ταύτην Τδι έν τή Λατινική πατρολογία τοΰ Μ ΐφηβ  Τόμ. 
215 σ. 1560.

4 Τό όνομα τοΰόρ ιΐδον χαχώς γιγραμμένον Λογοθέτιον έν τινι ιΐδοποιή- 
. σιι πιρί πωλήσιως Ιοϋ χτήματος, δημοσιιυθιίση πρό τίνος ολίγου χρόνου δια 

τών έφημιρίδων.

5



τινα έπιστολήν τοϋ Φραγκίσκου Φιλέλφου προς Γεώργιον τον Σχολοί- 
ριον τοϋ έτους 1430 *.

Τοιαϋτα 31 τοπικά ονόματα κατά γενικήν έκφερόμενα, άτε άποτε- 
λοϋντα προνοίας, -ήτοι τιμάρια, τσιφλίκια, κτήματα τοϋ διά τής 
γενικής έκείνης δηλουμένου, πλιϊστα δσα άπχντώμεν εν τε τοϊς βυ- 
ζαντιακοΐς χρόνοις καί. Ιπί Τουρκοκρατίας, καί, ευκαιρίας διδόμενης, 
θά γράψωμεν πιρί τών τοιοΰτων άλλοτε διά μακρών. Πάντες οί κυ
νηγοί τών Αθηνών γινώσκουσι τήν έν τώ έλαιώνι κατά την προς τό 
Δαφνίον άγουσαν θέσιν ’Λλεξάνδρου, ήτις καί Ννχλιώτη λέγεται δι ’ 
άρχαιοτίρου ονόματος, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω. Άλλά τό Άλεζάν- 
δρου τοϋτο έγεννήθη σχεδόν έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις, διότι *Ιν* τό 
κύριον όνομα τοϋ μακαρίτου Αλεξάνδρου Βενιξέλου, έξ οΰ τό κτήμα 
έκεΐνο περιήλθεν είς τόν κ. Μερκάτην. Άρκεΐ δΐ τέλος νά ταξιδεύσγι 
τις διά τοϋ σιδηροδρόμου άπ ’ Αθηνών ιίς Κηφισίαν, όπως παρακο
λούθησή τόν μέχρι τών ήμίρών ημών έξακολουθοϋντα σχηματισμόν 
τοιοΰτων τοπικών ονομάτων. Καί δη ό πρώτος μιτά τήν πλατιϊαν 
τής Όμονοίας σταθμός τής σιδηροδρομικής έκείνης γραμμής ονομάζε
ται Στρονμκον ή Παρίβη, τό δΐ μέγα κτήμα μεταξύ Ηρακλείου 
καί Αμαρουσίου έγέννησεν ήδη παρά τοΐς πιριοίκοις τήν άπό τοϋ 
κτήτορος ληφθεϊσαν τοπικήν ονομασίαν Ζονγγον. Καί έπί τής γραμ
μής δ ’ Ήρχκλιίου-Λαυρίου ή πρώην Κάντζα μετεγράφη νϋν έν τοΐς 
δρομολογίοις τοϋ σιδηροδρόμου Αττικής είς Κκμηα. Τοιαΰτην δ ’ άρχήν 
εχουσι καί τά ονόματα Μελιγαλά τοϋ δήμου Οίχαλίας, Παλούμηα τοϋ 
δήμου Ήραίας τής Γόρτυνβς καί Σονλιμα τοϋ δήμου Δωρίου, όπως 
περιορισθώ είς έλάχιστα μόνον παραδείγματα, δι* ών καταφαίνεται 
μεμαρτυρημένως ή έξ οικογενειακών ονομάτων ονομασία τόπων 2.

' ΜοηΙ^&ηοοη Ρ&1&βο§ΓαρΗϊει Οταβοα σ. 76.—βΆνάΐΗαιιββη ΟΓΪβ- 
οίιίδοΗβ ΡβΙϋο^Γ&ρΙιΐβ σ. 314.—ί,βρτ&ηά Οβηί άίχ ΙβΙίΓββ ΟΓβοςυβΒ 
άβ ΚΓβηςοίδ ΡΠβΙΓβ. σ. 10 κ. έ.

3 Τό ΜιΙιγαΙ&ς ώς κύριον όνομα άνόρός ευρον έν χειρογράφω νομοχάνονι 
τοΰ δεχάτου τετάρτου αίώνος, άποχειμένω έν τή χατα τό Ά γιον  Ό ρος μονή 
Διονυσίου, ου έν τέλει γεγραπται' 'ΕτιΙιιάϋτι τ6 παρόν Πρόχειρον 8ια χειρόρ 
ίμοϋ ΔίανονήΧ το» Μ ίΙιγαΙά  χτλ. "Ιδε τόν έμόν 0αΙα1θ£116 ο ί  Ιββ  ΟΓββΙς 
ηιαηιΐδΟΓΪρΙδ οη  Μ ου η ί ΑίΗοδ. 0&ητ1>Γΐά^β 1895. Τύμ. Α ' σ. 392, άρ. 
3*04,270.— ΠαΧούμπηβ δέ ώς χύριον όνομα ίερομονά/ου, χαί δή Μωραίτου,
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Τιιαϋτα δέ τοπικά ονόματα χατά γενικήν, εί; τοϋ; βυζαντιαχοϋς 
άνιρχόμενα χρόνου;, έχει νά ίπιδείζη χα» ή ’Αττιχή πλήν τών μνη- 
μονευθεντων Πικίρνη, Τρίκλινη, καί Λογοθέτη χαι άλλα τινά. Είνε δ# 
ταϋτα έν τοΐς νϋν σωζομένοι; τό γνωστόν ΣχαραμαγγΑ κάτωθεν τοϋ 
Δαφνιού, Χαλκωματά τοπςθεσίχ ίν Λαυρίω, Χαλχούτση χωρίον τοϋ 
δήμου Ώρωπίων, Καπανόρέτη χωρίον τοϋ δήμου Μαραθώνο;, Βρανά 
χωρίον τοϋ αύτοϋ δήμου, 'Ρένδη τοποθεσία μεταξύ Αθηνών καί 
Ιίειραιώ; χαί Νυκλιώτη ίν τφ ίλαιώνι Αθηνών χατά τήν άγουσαν 
είς Δαφνίον ·.

άναφέρεται έν σημειώματι τοΰ έτους 1565 έν χειρογοάφω τής μονής τοΰ 
Αγίου Παντελεήμονος. "Ιδε τό έμόν σημείωμα Τό δνομα τοϋ Μορίως &η- 
λνχόν έν Δελτίω τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρίας Τόμ. Δ* σ. 
722 η '.  Δεν δύναμαι δε να βεβαιώσω, άν καί κατά πόσον τό κύριον τούτο 
όνομα έχη σχέσιν οίανδήποτε πρός τήν λατινικήν λέξιν ρα1ιιΐη1)3, ρχ ΐυΐη - 
1ΐ68 ή ραΐΐΐΐηΐΐίβ, σημαίνουσαν τήν φάτταν, ήν λέξιν παρέλχβον έκ τής ρω
μανικής οί Αλβανοί. "Ιδε Μ ϊ Μ οβϊοΙι Αΐϋαηΐδοΐιβ ΡθΓ3θ1ιυη£βη έν ταΐς 
1)βη1ί8θΗπΓΐβη άβΓ ΚαίββΓίίοΗβη ΑΙςαάβηιΐβ άβΓ \νί88βη8θΗ,ιΓΐβη. 
Ρ1ΐΐ1θ8θρΙΐΪ3θΗ -  1ΐΪ8(θΓΪ3θ1ΐ6 Ο ϋ 83 β . Έ ν  Βιέννη. Τόμ. 20 (1871), 
σ. 46. — Περί δε τοΰ ονόματος τοΰ Σουλιμά ώς καραγομένου έκ Σουλεΐμάν 
τίνος ΐδε τήν έμήν 'άηογραφηψ τοϋ ψομοϋ Μι9ώ*τ\ί έπΐ Βετετών έν τώ 
αΰτώ Δελτίω Τόμ. Β ' σ. 697.

1 Κακώς κάκιστα γράφεται Χαλκοΰτσι τό Χαλκούτση, έτι δό χείρον Κα- 
πανδρίτιον τό Καπανδρίτη έν τοΐς έπισήμοις άπογραφικοΐς πίναξι τοΰ πληθυ
σμού. Έ ν έτει 1890, έπικε.ιμένης τής δημοσιεύσεως τής άπογοαφής τού πλη- 
θυμού τού 1889, έτυχον έρωτηθεΐς παρά τοΰ οικείου στατιστικού τμήματος τού 
υπουργείου τών Εσωτερικών περί τής γραφής των είς τόν φθόγγον ε ληγόντων 
ονομάτων έξήνεγκον δέ τήν γνώμην, ότι ταΰτα έν πολλαΐς μέν ένδεδειγμέναις 
περιστάσεσι πρέπει νά γράφωνται διά τοΰ η, άτε προφανώς προερχόμενα έκ 
τής γενικής ονομάτων είς ης (μή λαμβανομένης ΰπ’ όψιν τής γνώμης τών 
γραφόντων διά τοΰ ις τά πρότερον είς ιος λήγοντα ονόματα, οΓον ζ/ημήτρις καί 
όχι ^ημήτρης), οΤα τάνωτέρω σημειωθέντα, άλλοτε δέ διά τοΰ ι, ένθα δέν 
είνε φανερά ή καταγωγή αυτών, άλλ’ οΰδεμία όπωςδήποτε ανάγκη παρί- 
σταται νά φθείρωμεν αυτά καί καθιστώμεν αδιάγνωστα, προςθέτοντες τήν 
κατάληξιν ον, ώς εί ήσαν πάντοτε υποκοριστικά οία τό κρασί)ον) καί σπίτι(ον), 
ε! καί τοΰτο συμβαίνει αληθώς ένίοτε. Ά λλά  δυςτυχώς δέν είςηκούσθην ύπό 
τών άρμοδίων, διό καί ένεθρονίσθησαν είς τήν έπίσημον άπογραφήν τού κρά
τους ονόματα οΤον τό Χαχανίρίτιον καί Γαλατάκιον καί ΛΓασάνιον καί Μαζα- 
ράκιον, έν ω άλλαχοΰ έγράφη Χομπότι αντί Κομχότη καί Κααίμι άντί Καβίμη,
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Και 4) μέν βυζαντιαχή άρχή τοϋ ονόματος Σκαραμαγγά είνε άναμ- 
φήριστος, έπειδή το όνομα τοϋτο τό νυν Ιν Χίφ έπιχωριάζον «Ιν* χαι 
προςηγοριχόν παρά Βυζαντίνοις, σημαίνον τόν χατασχευάζοντα* ίσως 
δε χαι τόν φοροϋντα, σχαραμάγγιον, ώς έλεγετο τιμητιχόν φόρεμα ιδίων 
τινών αρχόντων τής βυζαντιαχής αΰτοχρατορίας *. Οικογένεια δ* 
Χαλκωματά άναφέρεται μιταζύ τών άνηχβυσών είς την πρώτνιν χοινω- 
νιχήν τάξιν Ιν Άθηναις ήδη έν τοΐς πρό τής Τουρκοκρατίας χρόνοις2. 
*Ρητώς δέ δυνάμεθα νάναφερωμεν τόν νοτάριον Αθηνών Νιχόλαον 
Χαλχωματ&ν, ύπογεγραμμενον χάτωθεν δωρητηρίου συμβολαίου τοϋ 
έτους 1431 *. Οίχον δέ Χίκλχούτση όχι μέν αυτόχρημα αθηναϊκόν, 
άλλά τών βυζαντιαχών ήδη χρόνων, χαέ δη έχ τών είς υψηλά αξιώ
ματα άνελθόντων, γινώσχομεν έχ μολυβδοβοΰλλων ένεπιγράφων *.

Ό τι δέ χαί τό Καχανδρίτη ιΤν« γινιχή ονόματος ο’ιχογινιιαχοϋ 
τών βυζαντιαχών χρόνων, πειθόμεθα ευρίσχοντες μνημονευόμενον τόν 
δωδέχατον αιώνα άνδρα χαλούμενον μέν Αλέξιον Καπανδρίτην, έπονο- 
μαζόμενον δέ μχγαλιχιφανίβνατον &· Πιθανώς δέ τό οικογενειακόν τοϋτο 
όνομα έφερε τό άττιχόν χωρίον τουλάχιστον ήδη χατά τάς άρχάς τοϋ 
δεχάτου τρίτου αίώνος, &ν όρθώς άνιγνωρίσθη ύπό τόν παρεφθαρμένον 
τύπον ΟΙίαηάθ&ΓΗβ έν τη προμνημονευθείση έπιστολη τοϋ πάπα

άλλαχοϋ δέ πάλιν Γρήγορή χαί Μχραχάμη χαί Μάξι ή Περιστέρι, ούδενδς έν 
δλιρ χανόνος τηρηΦέντος περί τήν γραφήν τών ονομάτων. Ή  δε μανία τής 
άτόπου διαστροφής τών τοπιχών ονομάτων διό τής προςΦήχης τής χαταλήξεως 
ον κατέλαβε χαί τήν διεύΦυνοιν τών σιδηροδρόμων Πειοαιώς-'ΑΦηνών-Πελο- 
ποννήσου, έν ω  τδ όνομα τον σταφαοΰ θεοφίλον μεταξύ Πατρών χαί Αίγίου 
ήδύνατο έμφανέστατα να διδάξη, δτι πολλό τών νυν εις ιον μεταβαπτισΦέντων 
ονομάτων έπί τών γραμμών τον σιδηροδρόμου έχςίνου είνε απλώς χτητιχαί 
γενιχαί εις η.

1 "Ιδε περί σχαραμαγγίου τδ μαχρδν σημείωμα τον Κ βίβλθ είς τήν "Ε χ- 
Φεσιν τής βασιλείου τάξεως Χωσαταπτί»ον τοβ Π ορφνρογιηήχον, δςτις συχνήν 
ποιείται χρήσιν τής λεξεως. Έ χδ. Βόννης Τόμ. Β’ σ. 459 χ. έ. Πρβλ. χαί 
θεοφάψονς έχδ. Βόννης σ. 491, 9.

1 όΐ|ρ. ΚαμχούρογΙον Ιστορία τών 'ΑΦηναίων. Τόμ. Β* σ. 92.
1 Β ηοΗ οπ  Ν ομνεΐΐββ τβσΙιβΚίΗάβ έιΐβίοήςαββ. Τόμ. Α ' σ. 292.
4 δοΤιΙντηδβτφβΓ 8ί£Ϊ11θ£ταρ1ιΐ6 ϋγζ& ηϋηβ σ. 353; άρ. 4. σ. 444, άρ. 3.

Πρβλ. σ. 635.
* 'ΡάΖΙη χαί ΠοτΙή Σύνταγμα τών Φείων χαί Ιερών κανόνων Τόμ. Β* σ. 395.
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Ίννοχιντίου τοϋ Γ" πρός Βι'ρώρδον τόν πρώτον Λατίνον έπίσχοπον 
Αθηνών τη γραφείση τψ 1208, ίν η άναγράφονται διάφοροι τοπω
νυμίαν τής Αττικής *.

Τό δε όνομα τοϋ χωρίου τοϋ δήμου ΜαραΘώνος Βρανά υπενθυμίζει 
είς ημάς ίπιφχνέβτατον .χαι πολύκλαδον βυζαντιαχόν οίχον, έπί μα- 
χρού; αιώνας μεγάλως δράσαντα χαί διαχριθεντα πολλάχις Ιν τη βυ- 
ζαντιαχη ίατορίφ. Σημειωτίον δ 'δ τ ι  τό όνομα διατηριΐ παρά'τοΐς 
χωριχοϊς της Άττιχη; οΰ μόνον τόν χατά γενικήν τύπον, άλλα Χαί 
αύτό τό άρθρον της γενικής, όνομαζόμενον τοβ Βρανά, κακώς δε 
συνήθως γράφεται, χαί έν αύτή τη έπισήμφ όνοματολογίφ, χατ ’ ονο
μαστικήν 6 Βρανάς

1 Μ ΐφ ηβ  Λατινική πατρολογία Τόμ. 215 σ. 1560. Πρώτος δέ συνεσχετισε 
τό Ο ια η ά β ϋ η Ιβ  πρδί τό Καπανδρίτη ούχ άπιθάνως δ Νιςοϋτοος (Χριστια
νικοί ’ ΑΘήναι εν τώ  Δελτίω τής Ίστοοιχής χαί Εθνολογικής Εταιρίας Τόμ.
Ε ' σ . 68). Πρό αύτοϋ δε δ Τ&{βΙ ϋ β  ΊΊιβθβαΙοηΐοα β)ΐΐ8φΐβ 8§Γ0 σ.460,
σημ. 6 έρωτα μή υπό τόν παρεφθαρμένον λατινικόν τύπον υπολανθάνει τό 
δνομα άβ  Β π β  !

5 Πλήν του κατά γενικήν ύπό τών χωρικών έχφερομένου ονόματος τον χω
ρίου τούτου μόνον ό θηλυκός τύπος είνε μεμαρτυρημένος. Ενρον δό τούτον έν 
κώδικι του ιζ' αίώνος τής έν Καυσοχαλυβίοις τον Αγίου Όρους χαλύβης τών 
Ίωσαφαίων, φεροντος παρ’ αύτοΐς μεν τόν αριθμόν 66, έν δε τώ  έμώ κατα
λέγω τών έν τή χαλύβη χειρογράφων τόν αριθμόν 2. Ό  χώδις οντος, περι- 
λαμβάνων ακολουθίας χαί θαύματα τοϋ αγίου Γεωργίου, ϊχει έν δυσί φύλλοις 
αποτύπωμα σφραγΐδος, φερούσης κεφαλαίοις γράμμασι τήν έπιγραφήν ΣφραγΙς 
μονής τοθ άγιον Γιχχςγίον άπό τή Βρανά. Είνε δ ’ ή μονή αύτη πάντως αύτή 
ή έν τώ  άττιχώ χωρίω άλλοτε ύφίσταμένη, ής λείψανον διεσώθη μέχρις ήμών 
μόνον ή έπ ’ όνόματι τοϋ αγίου Γεωργίου τιμώμενη έκκλησία. Τήν μονήν δε 
ταύτην Ισως δυνάμεθα να θεωρήσωμεν ύφίσταμένην ήδη κατά τάς άρχός 
τοϋ δέκατου τρίτου αίώνος, 5ν όρθώς άνεγνώρισεν αυτήν ό Ν ιςοθτσός έν τή 
προμνημονευθείση έπιστολή τοϋ πάπα Ίννοκεντίου ύπό τό λατινικόν δνομα 
ιηοη&βίβΓίυιη . . . δ&ηοΐί ΟβΟΓ^ϊϊ. "Ιδε Χριστιανικός Αθήνας έν Δελτίιρ 
Τόμ. Ε’ σ. 70. Είχε δ’ ή μονή, έξ ής παρωνομάσθη καί τό χωρίον, κατα 
ταϋτα τό πλήρες δνομα Ά γιος Γεώργιος τοθ Βρανά, χαθ’ ά χαί τινες τών 
έν αύτή τή πόλει τών Αθηνών έχχλησιών ή τών έν τή ύπαίθρω χώρφ τής 
Αττικής μονών ίφερον πρός τώ  όνόματι τοϋ τιμωμένου αγίου καί κτητικήν 
γενικήν, οίον Ά γ ιος  Γεώργιος τοθ Χαρόχη, Παναγία τοθ Βίαβαροθ, Ά γιος 
Νικόλαος τοθ 'Ραγγαβά, ή Σωτήρα τοθ Χοττάχη, ή Παναγία τοθ Αν*οάήμον, 
οί Άσώματοι τοθ Πιχράχη, ή Α γ ία  Παρασκευή τοθ 'Αναβραμάρη κτλ.
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Το δέ όνομα της οικογένειας 'Ρένβη είνε γνωστότατον έκ τών χρόνων 
τής ίν Άθήναις κυριαρχίας των Άτζαίωλών, 0τε διεπρεψεν δ συμβο
λαιογράφος Δημήτριος 'Ρένδης, όχι δ ' όλιγώτερον η θυγάτηρ αΰτοϋ 
καί ίρωμένη τοϋ δουκδς Νίρίου Μαρία 'Ρένδη. Τέλος δέ ή τοπωνυμία 
Νυχλιώτη είνε κτητική άπδ οίκου ουτω κληθέντος διά την κατα
γωγήν έκ Νυκλίου, ήτοι της μεσαιωνικής Τεγεας.

Εις δε τά βυζαντιακά κατά γενικήν ονόματα τής Αττικής δυνώ- 
μεθα πιθανώτατα νά τάζωμεν καί τδ Κονβαρά τοϋ δήμου Λαυρίου, 
τδ Βαρνάβα τοϋ δήμου Μαραθώνος, τδ Περιατέρη έγγΰς τοϋ παρά τδ 
Δαφνίον πυριτιδοποιείου, μετά πολύ δέ μεγαλειτέρας πιθανότατος τδ' 
Καματερό τοϋ δήμου Άχαρνών. Τδ τελευταϊον τοϋτο όνομα πολύ 
βεβιασμενως ήθελεν έζηγηθή έκ τής δμωνυμούσης λέζεως τής σημαι- 
νούσης τδν άροτήρα βόα, εινε δέ πολύ μάλλον πρδς την έννοιαν ταύ- 
την προςηρμοσμένη καί παρεφθαρμένη γενική πληθυντική τοϋ ονόματος 
τοϋ γνωστότατου παρά Βυζαντίνοις μεγάλου οίκου τών Καματηρών 
ώς δεικνύει καί ή δπαρξις χωρίου όνομαζομένου Καματεριάδες ίν τιρ 
δήμω Τελεθρίου τοϋ Ξηροχωρίου. Έν δ ’ Αττική φαίνεται, οτι δ οίκος 
τών Καματηρων ίτάσσετο κατά τούς βυζαντιακούς χρόνου; εις τούς 
τήν ποώτην τάζιν άποτελοϋντας2. Έν παρόδω δέ δυνάμεθα νά ύπο- 
μνήσωμεν, ότι καί δ βυζαντιακδς οίκος τών Καματηρών ιδίας είχε 
σχέσεις πρδς τάς Αθήνας, καθότι δ μεν υίδς τοϋ Ανδρονίκου* Καμα- 
τηροϋ Ιωάννης δ Δούκας είχε μεταβή εις τήν πόλιν ώς άπογραφεύς 
έπί Ίσαακίου Β' τοϋ Αγγέλου, άργότερον δ ' εύρϊσκομεν στελλόμενον 
πρδς έξέτασιν τών παραπόνων τών Αθηναίων τδν .λογοθέτην Βασί
λειον τδν Καματηρόν 3. Εις τά βυζαντιακά δέ κατά γενικήν ονό
ματα τής Αττικής τακτέον τέλος καί τδ ΦΛιέίτη ίν τή περιοχή 
τοϋ Κοροπή.

Εις δέ τούς άμέσους μετά τήν άλωσιν χρόνους καί τήν ίποχήν τής 
Τουρκοκρατίας άναφέρονται γενικοφανή τοπικά ονόματα ελληνικά οία'

I
1 Άνάλογον σχηματισμών εχομεν τδν τοϋ χωρίου ΓραμμαναΛ τοϋ δήμου 

Μαραθωνος, ίν ω  τδν κατα γενικήν όρθδν τύπον Γραμματικοί! περιίσωσε χω 
ρών τοϋ δήμου Μακουνείας.

1 Λημ. Καμχονρογίον Ιστορία τών Αθηναίων. Τόμ. Β ' σ. 92.
3 Σανρ. Π. Λάμπρον Αί Άθήναι, περί τα τελη τοϋ δωδεκάτου αΐώνος σ. 

88 καί 96.
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το Παγχράτη πλησίον τοϋ Προφήτου Ήλιου έν Βχτραχονησίιρ, Σω- 
φρόνη έν τή περιοχή Σεπολίων καρά τον μύλον Μελετςπούλβυ, Ψα- 
λίύη τοποθεσία έν τή περιοχή Αμαρουσίου, Π«χ& 'ΛγγίλΑιη όνομα 
χωρίου τοΰ δήμου Κρωπίας, ίσως δέ καί το Στ ροφίλη Η Κηφισίφ *.

Προς δέ τοΐς ανωτέρω εν γενιχή έχφερομένοις βυζαντιαχοϊς όνόμα- 
σιν έχομεν έν Άττιχή χαί ονόματα προφανώς τουρχιχά δμοίως χατά 
γενιχήν. Τοιαϋτα δ ’ εινε τό Χαβΐχή ένθα δ Βοτανιχός κήπος, ού 
ονόματος χαί μόνου γνωρίζομεν την άρχήν, τό Μαραχάμη Χαί Χα
βάνι} χωρίδια τοϋ δήμου Αθηναίων, τό Μχίη τοϋ δήμου Μαραθώ- 
νος, τό Λιρβΐναγά θέσις έν τφ έλαιώνι Αθηνών, τό ΤονφαΛΐ} τοπω
νυμία μυλώνος χατά την δδόν την άγουσαν ιίς Μενίδι, ύπενθυμίζουσα 
τό Δουραλή τοϋ δήμου Έλους, χαί τέλος τό Χαΐ&άρη.

Τέλος ο ’ υπάρχει χαί Ιν όνομα έβραϊχόν, τό τοϋ Λίνι), συνοιχισμοϋ 
έν τφ δήμω Αθηναίων. Είνι δέ ή υπα(ΐζις αΰτοϋ ίχανώς περίεργος, 
ουδέ δυνάμεθα τό γε νϋν ίχον νά έξεϋρωμεν τον χρόνον χαθ ’ δν προήλθε 
τοϋτο τό όνομα. Μισαιωνιχό’ν δέ δεν «Τνι πιθανώς, ώς είχάζομεν έχ 
τούτου, ότι τόν δωδέκατον αιώνα, χαθ’ δν περιηγήθη την Ελλάδα 
δ έχ τής ισπανικής Τουδέλης Εβραίος φαββΐνος Βενιαμίν, έν τή ανα
γραφή τών ιουδαϊκών κοινοτήτων, άς εύρεν έν Έλλάδι, δεν αναφέρει 
τοιαύτην χαί έν Άθήναις. Μόνον δέ παρατηρητέον, ότι τούς Ιου
δαίους ένθυμίζει τουλάχιστον χατ’ όνομα έν Αττική τό Έβραιάχα- 
βτρον ( Όβρηόχαστρο), ώς ονομάζεται τά νϋν δ άρχαΐος 'Ραμνοϋς, 
χαί τό Όβριοβχόχι, χαθ ’ £ τούς Άτσιγάνους ύπομιμνήσχει τό χατά 
τά όρια τής Άττιχής χαί Βοιωτίας Γυφτόχαύτρον, έπέχον την θέσιν 
τών άρχαίων Έλευθερών.

Τά δέ χατά γενιχήν έχφερόμενα ελληνιχά χαί τουρχιχά ονόματα, 
περί ών έγεινεν ήδη λόγος, δειχνύουσι την διά πάντων τών χρόνων 
χατά τε τούς μέσους αιώνας χαί έπί τής Τουρχοχρατίας όιατήρησιν 
τοϋ συστήματος τών προνοιών ή τσιφλιχίων, όπερ χαί χατά την λοι
πήν Ελλάδα πάσαν εύρίσχομεν διαόεδομένον. Ά λ λ ’ ή μελέτη τής

* Τα τρία πρώτα τών ονομάτων τούτων ώς χαί τινα άλλα έν τήδε τή 
πραγματεία παρελαβον έχ χαταλόγου ίχανώς πλουσίου τοπωνυμιών τής Α τ 
τικής, 3ν έβηχεν ιίς τήν διάθεσίν μου © χ. Δημήτριος Καμπουρογλους, εις 
ον έχφράζω έπί τούτω τας έμας ευχαριστίας.
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ονοματολογίας τ9!ς Άττιχίΐς χαρέχιι χαί άλλην διδασχαλίαν, ίταν 
άναλογισθώμιν, δτι χλην των ίδη χαρ * ημών άνωτίρω ίξιτασθέντων 
έλληνιχών 'χαί τουρχιχών ονομάτων, ιίς ά χροςθιτέον χαί τό ίν Ιου
δαϊκόν, ιυρηνται χαί άλλα τοχιχά ονόματα ιίς άλλην άνηχοντα γλώσ
σαν χαί σχιτιζόμινα χρός τούς μόνους ίχοίχβυς, ών η ίν τη Άττιχη 
ίγχατοίχησις άχίβη διαρκή;, λίγω τούς Αλβανούς.

Ό  χρόνος, χαθ’  θν οί Αλβανοί χατηλθον αχό τών βοριιοτέρων 
αυτών ιδρών ιίς τάς νοτιωτίρας ίλληνιχός χώρας, ιΤνι ίν τώ χαθ* 
δλου γνωστός. "Ηδη άρχομίνου τοϋ διχάτου τιτάρτο» αίώνος ιύρίσχο- 
μιν αυτούς ίν θισσαλίφ, ίνθα ίντός βραχέος χρόνου διισχάρησχν ίχί 
τοσοϋτον, ώςτι οί ίχήλυδις άνϊίλθον ιίς δωδιχαςχιλίους, άνήχοντας ιίς 
τάς φάρας τών Μχούα, Μαλαχάση χαί Μισαρίτου. Καί ό μίν αύτο- 
χράτωρ Ανδρόνικος Παλαιολόγος ό Β ',  ίχιδραμών τφ  1334, ήνάγ- 
χασι τούς Αλβανούς ίχιίνους ιίς ύχοταγήν. Ά λ λ ’ ούχ ηττον ιΐχον 
ϋδη χαταβί Αλβανοί χαί ιίς την Ήχιιρον. Έχωφιλούμινοι δ ’ ίχ 
τών μιταζύ τών δισχοτών τίς  Όχιίροι/ χαί τίς ίν Κωνσταντινουχό- 
λιι αύτοχρατορίας αγώνων, οίτινις ιΐχον χιριστησιι τί)ν Ήχιιρον ιίς 
μιγάλην ανωμαλίαν, διά χαντός τρόχου ίζήτουν νά ίχιχρατησωσιν 
άχάσης ίχιίνης τ^ς χώρας. Καί μέχρι μέν τίνος ούδαμώς ιύωδοϋντο 
τά σχέδια αυτών, &λλ ’ ό δισχότης Νιχηφόρος ό Β ' ό χαί γαμβρός 
τοΰ αύτοχράτορος Ίωάννου τοϋ Κανταχουζηνοϋ ίχί τη θυγατρί Μα- 
ρίφ, ίχωφιλούμινος ίχ τοϋ θανάτου τοϋ ηγιμόνος τών Σέρβων Στιφά- 
νου Δουσάν, δςτις ιϊχι χαταχτησιι χλην άλλων έλληνιχών χωρών 
την Ήχιιρον χαί ιίχιν ίχιβάλιι ιίς τούς Ήχιιρώτας ώς κυρίαρχον τόν 
άδιλφόν Συμιών Ουροσιν, ίχιζητησι την ανάχτησιν τοϋ ΰχό τών 
Σλάβων χιιζομένου χατρψου κλήρου. Έχί τινα δι χρόνον ηύδοχίμιι 
ίν τφ  εργφ, αλλ ’ οί Αλβανοί ιΤχον ίν τφ  μιτάξύ τοσοϋτον ίχιχρα- 
τησιι ίν τη δισχοτιίφ, ώςτι, βοηθούμινοι ύχό τών ίν τη άνω Ήχιίρψ 
ύμοφύλων χαί χροστήσαντις ώς στρατηγόν τόν χρόχριτον όμοιθνή 
Κάρολον τόν θώχιαν, άνέλαβον θαρραλέοι τόν αγώνα χασά τοϋ Νι
κηφόρου, θν χαί νιχήσαντις ίζώγρησαν χαί ίφόνιυσαν τφ  1358 χαρά 
την χόλιν Άχιλφον, χιιμένην μιταξύ Αίτωλιχοϋ χαί Άγγιλοχά- 
στρου. Ή  δ* νίχη τών Αλβανών αΰτη ύχηρξιν ή άφιτηρία ίξαιρέτου 
δυνάμιως αυτών ίν τη νοπωτέρφ Ήχιίρψ χαί τη Αίτωλίφ, τοϋ Συ
μιών χιριορισθέντος ίν τη θισσαλίφ χαί ίχιτρέψαντος ύχό τόν Ιδίαν
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Ιχιχυριαρχίαν τάς μίν νοτιάς χώρας τοϋ χρώην δισχοτάτού τίίς Ηπεί
ρου, ίτοι τάς περί τον Ιν Α’ιτωλΙφ Αετόν καί τά Ιχεχεινα τοϋ Ά γ - 
γελοχάστρου, είς τον Αλβανόν Γγΐνον Μχοΰαν Σχάταν, τάς δ* χερι 
τόν Άμβραχιχόν χόλχον μετά της "Αρτης χαι τών ΊΡωγών εις τον 
ΙΙίτρον Λιώσαν.

Περί τούς αυτούς δε χρόνους Μανουήλ Κανταχουζηνός 6 δισχότης 
τοϋ Μωρέως Iχάλια* χαΙ χατψχισιν Ιν Πελοχοννηοψ στίφη Αλβανών 
Ιχ τών Ιν Θεσσαλία* οίτινις η σαν χροωρισμίνοι νά χύσωσι νεον αίμα 
ιίς την Ιξηντλημενην χερσόνησον. ΈγχαΦιδρΰΦησαν δ ’ Ιν Πιλοχον- 
νησ<ρ οί Αλβανοί τοϋτο μεν ώς μάχιμοι, τούτο δέ ώς γιωργοι, διε- 
χρίθησαν δε σΰν τφ  χρόνιρ χαί ώς Φηραταί. Έξάγομεν δί το τελευ- 
ταΐον τοϋτο Ιζ άνιχδότου, Ιφ' όσον γινώσχω, Ιχιστολης τοϋ μββάζονχος, 
οςτις ιΤνι δ Λουχάς Νοταράς, χρός Θεόδωρον τόν Καρυστηνόν, χάν- 
τως αυτόν Ιχιϊνον, ου μνημονεύει δ Φραντζΐς (ίχδ. Βόννης, σ. 254, 9) 
Ιν τη περιγραφή τν|ς χολιορχίας της Κωνσταντινουχόλεως, λίγων 
θιοδώρω  I I  χ& ίχ Καρύβχον άνδρϊ χοίεμκίτζ χαί δραβχηρίφ χχΐ 
τοξότη ήβχημίνω ύχΐρ  άνθρωπον χχϊ ’/οαννη Γχρμκνφ . . .  ίδό&η 
Γνα φνίάχχηβιν ίν  τοί? μίρββι τοΙς ΚαΧνγαρίοις. Εύρον δε ταύτην 
τόν Ιχιστολην Ιν φ. 228 τοϋ ύχ ’ άρ. 1760 χώδιχος τνίς Ιν Παρι- 
σΐοις ΈΦνιχης βιβλιοΦηχης, γεγραμμένου τόν δέχχτον χεμχτον αιώνα. 
Έν ταύτη 6 μεσάζων γράφει σύν τοΐς άλλοις χρός τόν Θεόδωρον* ίνα 
δή χαί ήμ&ς διδάξ^ς ώς χαί δ χατήρ δσα ίν  άοεη δ χαιρός χέρι τ* 
(χώδ. χιρί τ ΐ ) ον&ν &ήρας χαΐ άρκτον χχϊ νεβρών χαΐ ίΧάφον χαί 
ΙαγφΑν χαί τών άλλον χνοάάλον, δςν’ έντεΰθεν γίνιβώαι ήμίν τά 
θηρώε ΐύχερ&ς &ηρώμενα. Μετά δε την άχαρίΦμησιν τών αγαθών 
ΉΙς Χυνηγεσίας, ών χαρ ’ αυτού χροςδοχάται ή μάΦησις, χροςτίΦινται 
τάδε* Ταϋχα γάρ χαλ&ς ίχίοχαβ&αί β» χεχεεομαε ίν  ΠβΙοχοννήδρ 
(χώδ. χιίοχονήβα) διαχρίψανχα χρόνον συχνόν μετά τΑν Ιλ λ υ 
ρικών, οϊ χρός διίγιρβχν χαί γνμναβίαν χυνών βίβιν ίχιχήδβιοι 
(χώδ. ίΐβίν έχιτήδιοι).

Μετά δΙ την ύχό τοϋ Μανουήλ Κανταχουζηνοϋ, άρξαντος μέχρι τού 
1380, χρώτην χρόςχλησιν χαΐ Ιγχατάστασιν Αλβανών Ιν Πιλοχον· 
νησφ, ίδίως δε τό χρώτον Ιν Άρχχδίφ, ΙχήλΦι δεύτερα ίτι χολυχλη- 
Φεστερα Ιχοίχησις Ιχί θεοδώρου τοϋ Παλαιολόγου, τοϋ διαδόχου τοϋ 
Κανταχουζηνοϋ (1380 — 1407), ΙγχατασταΦεντων δεχαχιςχιλίων,
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οΐτινες ήλθον είς τήν χώραν μετά καί των γυναιχών καί χαίδων, των 
κτηνών χαι τών σκευών, ώς διδασκόμεθχ έχ τοϋ είς τον δεσπότην 
έχιταφίου λόγου τοϋ αδελφού αύτοϋ χαι αύτοκράτορος Μανουήλ τοϋ 
ΓΙαλαιολόγου ' .

Καί ένταϋθχ μεν δεν πρόκειται χερί τη; είς την Πελοπόννησον ΐχοι- 
χήσεως τών Αλβανών, ώς ούδέ χερί τής χαθ ’ όλου διασχεδάσιως αυ
τών άνά τάς λοιχάς ελληνικά; χώρας. Α λλά δεν ιΐνε δυνατόν νά 
δρίσωμεν ακριβώς τον χρόνον καθ’ δν έπήλθεν 'ή είς την Αττικήν 
αλβανική έποίκησις ; Νομίζω, ότι τοϋτο δύνχται νά έχιτευχθή διά 
συνδυασμού τών είς ημάς χεριελθουσών ολίγων σχετικών ειδήσεων μετά 
της μελέτης τών χερισωζομένων άλβχνικών τοπωνυμιών τής Άττιχής.

Κα'ι δή δ Ρ&11γϊ16Γ&}Τ6Γ άχοδέχ*ται, ότι ή χρώτη έχοίχησις τών 
Αλβανών έν Αττική, ώς και έν Άργολίδι και τή καστελλανία Κό
ρινθου, ίγεινε μεταξύ τών έτών 1373 κχί 1382. Πιρι τοϋ ζητήματος 
τούτου δ πολυθρύλητος Γιρμχνός ιστορικός, χοιούμινος λόγον χιρί τής 
έναντίον τών Αθηνών, χχτιχομίνων ύχό τών Κχταλωνίων, έχιδρο- 
μής τών Ναβαρραίων έπιφέρει τάδι*

«*Αν χιστιύσωμιν τον Άθηναϊον Χαλχοχονδΰλην '-’ , έχυρίιυσαν χαί 
» τάς χόλιις Αθήνας χαί Λιβάδιιχν, χατεχομένας ύχό τών Καταλω- 
» νίων, χαί μόλις έχιτεύχθη ή έκ τοϋ δουκάτου έκδίωζις αυτών τφ 
» 1382 ύχό τοϋ τοχοτηρητοϋ ύχοκόμιτος 'Ροκκαβερτη τή βοήθεια άλ- 
» βανιχών κχί σιχιλικών δυνάμιων.

» Τοϋ παροδικού τούτου δεινοϋ δεν ήθέλομεν ποιήσει μνείαν ένταϋθχ, 
» &ν μή έζ αύτοϋ δεν ήθελε χροκληθή δ κύριος τής Κορίνθου Νεριος 
» ( Άτζαγιώλης) χαί ή μεγάλη (χαταλωνιχή) εταιρία τών Αθηνών, 
» 0χω; μεταφυτεϋσωσιν αλβανικά; στρατιωτικά; αποικίας είς Ά ττι- 
» κήν, είς Αργολίδα, είς τήν κχστελλανίχν Κόρινθον καί είς τάς όριι- 
» νάς κοιλάδας τάς χειμενας χατά μήκος τοϋ κορινθιακού κόλπου.-Κχί 
» ή μέν έν τφ  πολέμφ έκείνφ είς τήν κχστελλανίχν τής Κορίνθου καί' 
*τόν τοποτηρητήν τών Αθηνών ύχό τών Αλβανών παρχσχεθεϊσα

1 Έξιδόθη ύπδ Οοτη6β/Ϊ8 ΡκΙπιπι* ί)ΐί)1ϊο11ιβο»β ηονυπι αυοί&ηυιη. 
Έν Παριοίοις. 1688. Τόμ. Β’ σ. 1015-1220. Πρβλ. Μί(/ηβ Ραΐΐοΐο^ΐα 
Οπιβοα. Τόμ. 156. ν. 176 κ.έ.

* «ΧαΙχοχονδνλη βιβλίον 4».
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» χάριν ίπικουρίας στρατεία μαρτυρεΐται βητώς *, άλλ ’ ούχί καί ή 
» μεταξύ τών ίτών 1373 καί 1382 ίν ταϊς είρημεναις χώραις ίγκχτ- 
» οίχησις τών Αλβανών. Άλλά καί παρά την απουσίαν τοιαύτης 
» £ητής μαρτυρίας τό γεγονός έχει όρθώς, καίπερ μη άναγραφόμενον 
» ίν τοΐς μνημείοις τών χρόνων ίκείνων μετά τη; αυτή; σαφήνειας,
* μιθ ’ η; όλίγα ίτη πρότερον ή ίπιδρομή τών. ίπηλύδων ίκιίνων είς
* τό βυζαντιακόν μέρος τοϋ Μωρέως. Καί δη μετ ’ όλίγας δεκαετηρί- 
» δας εύρίσκομεν τάς χώρα; ίκείνα; οίονεί πλημμυροϋσας υπό άποι- 
> κιών τοΰ λαοΰ ίκείνου, ίν δε τώ άγώνι κατά τών είςβολών τουρκικών 
» στρατιών ύπό τόν Βαγιαζήτ καί Μουράτ Α' ύπό μόνων τών άλβα- 
» νικών δπλων προστατεύομε *ας καί προασπιζομίνας»2.

Κατά ταϋτα δ ΡαΙΙΐϊΐθΓαγΟΓ λέγει τόν Χαλκοκονδϋλην ήδη κατά 
την ίκ τής Αττικής ίκδίωξιν τών Ναβαρραίων ύπό τών Καταλωνίων 
τφ 1382 παριστάνοντα τόν τοποτηρητήν τοΰ ίπικυριάρχου τής Α τ 
τικής καί βασιλέως τής Άραγωνίας Πέτρου τοΰ Δ ' ’Ροκκαβερτην βοη- 
θούμενον ύπό Αλβανών ίπικούρων, καί παραδέχεται αυτούς ίποικήσαν- 
τας ήδη άπό τοΰ 1373 είς τήν Αττικήν καί τάς λοιπάς μνημονευόμε
να; χώρας. Άλλ ’ 6 Χαλκοκονδύλης, είς δν. ώς μόνον στήριγμα άναφέ- 
ρεται δ Ρα11ιηθΓαγβΓ, ίν τώ μάνφ χωρίφ τοΰ τετάρτου βιβλίου, ίν φ 
ποιείται μνείαν τής ίξ Αθηνών ίκδιώξεως τών Ναβαρραίων, ούδεν 
λεγει τών 6σα διισχυρίζεται δ Γερμανός ιστορικός1, ίςτις διέστρεψε 
καί ίν τοΰτφ τά ιστορικά κείμενα κατά τό γνωστόν αύτοΰ ίθος. Οΰχ

1 · ΰ ι ι  Ο&ης/β Ηϊ8ΐ. Λβ Ο οηβΐίΐηΐϊηορίο. Τόμ. Β 'σ .  284. Ζ η Η Ια  ίν 
Ιτει 4382».

* Ρ&ΙΙτηβταυβΓ  ΟββοΙιϊοΗίβ άβτ  Ηαΐδΐηββΐ Μ οτβα. Τόμ Β' σ. 260 *.ί.
8 ΧαΙνονονβνΙη εχδ. Βόννης σ. 243, 17* την ϋ  'Α&ην&ν πόΐιν, ά φ ιΐό- 

μίνος ταύτην τό πρόο&ιν τούς ΚτλτΙβηρας άπό Ναβάρας (νίχον γάρ βη χαί 
ταύτην οί “ΐβηρτς ναταβτρτηάμινοτ) πατέίιπι τοΐς ΟύινιταΙς. Μόνον διά 
παραδόξου αληθώς έξηγήσεως τον χωρίου ή άπλή μνεία τών Ούενετών, οΐτι- 
νες ούδένες άλλοι είνε ή αύτο) οί Βενετοί, ήδύνατο νά φανη δικαιολογούσα τόν 
ΡαΙΙπίβΓβγβΓ δτι ενρε καν μνημονευόμενους δπωςδήποτε παρά τώ Χ αλ-
χοχονδύλη ίν τούτιρ τώ χωρίω Αλβανούς. Καί ταύτα άν ύποτεθή, δτι είχεν
δπ’ όψιν τδ χωρίον τοΰ Ηροδότου (I, 496)* νόμοι Ά  αύτοΐαι ωάι χατιβτάαι
& μέν οοφάτατος' Μ ι νατά γνώμην την ήμίτίρην, τφ χαί ΊΐΙνρι&ν ’Ενττοός 
πνν&άνομαι χράβϋαι. Άλλ* εχει οίανδήποτε σχεσιν τδ χωρίον ίχεΐνο πρδς τδ 
τον Χαλχοχονδύλη; !
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ηττον δ'άνχχριβιϊς ιίνι χαί οί λοιχοί αύτοϋ ίβχυριβροί. Λίγων, δτι 
η ιίδησις χιρί έχιχουρίας τών Αλβανών χαραοχιθιίοης ιίς τον έν Άθη- 
ναις τοχοτηρητην Πέτρου τοϋ Άρχγωνίου 'Ροχχαβέρτην χαί ιίς τον 
χαστιλλάνον τ9ί; Κορίνθου Νίριον Α' τον Άτζαγιώλην *Ιν« μφαρτυ- 
ρημένη, άναφέριται, καθ’ ά ύχιβηρ4ΐώθη ανωτέρω, ώς ιίς χηγάς ιίς 
τόν Όυ Οαπ£θ έν τίί ΗΐβΙοΐΓθ άθ Οοπβίαηΐΐηορίβ χαί «Ις το 
χρονιχόν τοϋ Ίσχχνοϋ θουρίτα έν τοϊς χιρί τοϋ ίτους 1382 ύχ’ αύ
τοϋ γιγρα|ψένοις. Και ί» μίν θουρίτας δέν ιύρίακιται δυςτυχώς έν 
ταϊς βιβλιοθήχαις τών Αθηνών, άλλα χαί & Ρ&11π)ΘΓβγβΓ αύτός 
δέν ιίχι βιβχίως ύχ ’ δψιν τον Ίοχανόν χρονογράφον, άλλα χχρέλαβι 
την χχρχχοριχην άχλώς έχ τοϋ Οα 0αη£6. Άλλ ’ ϊδωριιν τ( λέγιι 
ούτος έν τη σιλίδι, ιίς έ)ν χαραχέριχιι 6 ΡαΙΙϊϊΙθΓαγθΓ. «Ιΐδ (1β8 
Ναναιτοΐβ) ρπΓβηΙ 1θ οΩαΐβαυ <1β ν ο β ίϊζα 1 (Ιαηβ Ια ΜοΓέβ, 
βαι* ΠηπρόΓαΙποβ Μ αηβ (1β Βοιιγ&οπ, (ΙόΠΓβηΙ Ιββ ΟαΙα- 
Ιαηβ ςα ϊ ροδδέάαΐβΜ; 1β άαοΗό (ΓΑϋιέηβθ βί άβ Ν όορα- 
ίΓ&8?. Μβπιβ 8ΐ ηοιιβ θΓθγοηβ ΟΗα1βοβοηάγ1β9 ίΐβ ββ Γβη- 
άΐΓβηΙ πιαΐΐΓββ <1β Ια νΐΐΐβ ά ’ ΑΐΗέηββ, βΐ Ια ροβββάόΓβηί 
ςαβίςιιββ Ιβπιρβ. 11β βηΙβνβΓβηΙ βηοοΓβ ίιβναάβα, β4 ααΐΓββ 
ρΐαβββ. Μαίβ ό&αη4 νβηα άη ββοοαΓβ αυχ Οαΐαΐαηβ» ΙαηΙ 
άβ Ια ρ&Γΐ <1β8 ΟΓ608 ΙβυΓβ νοίβΐηδ, ςα β  άιι γοϊ άβ βΐοϊΐθ, 
φ ΐί γ  βηνογα  βη 1* αη 1382 ΡΗΐΙΐρρβ άβ Οαίιηβη, νΐοοιηΐβ 
<3© ΚοηυβββΓίίη, ςα ΐ έΐαϊΐ ^ουνβΓηβαΓ άβ βββ άυοΗό32 
α,νβο ιιηβ απηέβ ηαναΐβ, Ιββ Οαΐαΐαηβ ίβρπΓβηί Ια ρΐυ · 
ραι·ί άββ ρΐαβββ ςυΐ Ιθογ αναΐβηΐ έ4ό βηΐβνέββ, βί Ιββ ιηα- 
ηΪΓβηί βΐ ΓοΓϋΩόΓβηΙ ρΐαβ ςυ β  άβναηΐ4.

Λέγιι λοιχόν ύ Ό α Οαη£β έχί λέξιι τάδι* «Οί Ναβαρρχΐοι έχυ-
* ρίιυβαν τδ φρούριον τίς Βοατίταης έν Πιλοχοννήαφ, άφαιρέβαντις 
» αύτδ άχό τών χτροιών τΨα αύτοχρατιίρας Μαρίας τ ις  Βουρβωνίδος,
• χαί ένίχηοχν τούς τό δουχάτον τών Αθηνών χαί Νέων Πατρών 
» κατέχοντας Καταλωνίους. "Αν δέ χιστιύβωμιν τόν Χχλχοχονδύλην,

1 «Τΐίτββ άβ Ια οΚαπιΙΐΓβ άββ οοσιρίββ άβ Ραι-ΐβ.»
1 «Ζιιηία, 1382. Μαηαηα I, 18, ο. 4.»
* «ί,&οη. Ιι. IV.»
4 Όη Οαηρβ ΗΐβΙοίΓβ άβ 1’βιηρΐΓβ άβ Οοηβΐ&ηϋηορίβ. Τέρ.. Β*«. 284.
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πίγιιναν χνριοι χαί αντής τής πόλιως τών Αθηνών, ής ίδισποσαν 
» έπί τινα χρόνον. Έχ ρώτησαν & χαί της Λ«βαό«ίχς χαί άλλων πό- 
>λ(«ν. Άλλ'έλθούσης «ίς τούς Καταλωνΐονς βοηθιίας χαρά τι τ&ν 
» γπ τόναν αύτ&ν Έλληναν χαί τον βασιλίως τής Σιχ«λίας, δςτις 
» ι στιιλιν «ίς Αθήνας τφ  1382 τόν Φίλιππον <1β ΰαίπΐ&η, ύποχό- 
» μιτα 'Ροχχαβέρτης, οντα διοιχητήν τών δουχάτων Ιχιίνων, μ«τά 
» στόλον, οί Καταλώνιοι άνίχτησαν τά ; πλιίστας τών πόλιων, δσαι 
» ιίχον άφαιριθή αυτούς, χαί «τοίχισαν αντάς χαί ώχΰρωσαν τφιιότι- 
» ρον ή τό πριν».

Ή  παραβολή τον χωρίον τούτον τοϋ ϋ υ  Οαη£β πρός τό άνωτίρω 
παρατιθιν χωρίον τον Ρ α 11ηΐβΓ8,γβΓ *<ν* όιόαχτιχωτάτη. Είν« προ
φανές, δτι ριόνον τόν Γάλλον έριννητήν «ϊχ«ν ύπ’ όψιν ό Γ«ρμανός 
ίστοριχός, παρ' αντβϋ δέ παριλαβ» τήν τ* «ίς τόν θονρίταν παρα
πομπήν χαί την «Ις τόν Χαλχοχονδνλην, ήν άντέγρχψ* μιτά τής αυ
τής χαί ό ϋ υ  03,η§6 άοριστίας χωρίς νάνατρέξη «ίς τό πρωτότυ
πον. Άλλ ’  «!ν« «π ’ ίσης φανιρώτατον, δτι οντ* ό Χαλχοχονδνλης, οντ* 
δ θουρίτας ποιούνται λόγον ονδίνα πιρί Αλβανών Ιν Αττική χατά 
την άλωσιν τών Αθηνών ύπό τών Ναβαρραίων, ούτ* αυτός δ Ου 
0&Π£θ παρχπίμκιι «ί; τούς σνγγραφιϊς έχιίνονς πρός «πιμαρτνρησιν 
ίδιον τινός τοιοντον ισχυρισμόν, άλλά χάριν πιστώσιω; αντοϋ χαί 
μόνου τον γιγονότος τής ύπό τών Ναβαρραίων χαταλήψιω; τών Αθη
νών. Καί δμω; δ Ρ&1]|Τ16Γ3 γ6Γ «ίς τόν Χαλχοχονδνλην, τόν θονρί
ταν χαί τόν Ό α θ3Π §0, άναφίριται, όπως βιβχιώση ώς ^ητώς μ«- 
μαρτυρημένβν τό γ«γονός, δτι δ Νίριος Άτζαγιώλης χαί οί Κατα- 
λώνιοι τών Αθηνών μιτιφντινσχν αάλβχνιχάς στρατιωτιχάς άποι- 
χίχς «ίς Άττιχήν, «ίς Αργολίδα, «ίς την χαστιλλανίαν Κόρινθόν 
χαί «ίς τάς όριινάς κοιλάδας τάς χιιμίνας χατά μήχος τον κορινθια
κού κόλπον». Καί πιρί {«Ιν τών Καταλωνίων έν σχ«σ*ι πρός τους 
Αλβανούς θά γιίνιρ παρ’ ημών λόγος άμίσως κατωτέρω. Τό δέ 
πιρίιργον «ΐν«, δτι τήν δλως άμάρτνρον «ίδησιν πιρί τής ύπό τοϋ 
Νιρίου Άτζαγιώλη «ίτ« ώ ; χαστιλλάνον Κόρινθόν, ιΐτ« ώς δονχός 
ιπιιτα τών Αθηνών προςχλήσιω; Αλβανών «ίς Κορινθίαν χαί Ά ττι- 
χήν, χαίπιρ μή ονσαν καθ’ «αυτήν άπίθανον, όχι τουλάχιστον ώς 
τοιαύτην, άλλ ’ ώς β«βαίαν τινά παραλαβόντις παρά τοϋ ΡαΠπίβ- 
Γ3γβΓ έπαναλαμβάνουσιν ούχ όλίγοι τών ν«ωτ«ρων ιστορικών πλήν
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τοϋ ΗορΓ, οςτις ούδεμίαν πάντως εύρων μνείαν τοϋ πράγματος έό 
άρχειαχοϊς έγγράφοις ούδέν τοιοϋτον αναγράφει.1

Έν τώ βασιλικώ άρχιίω τοϋ στέμματος της Άραγωνίας ίν τή 
ίσπανιχή Βχρχελώνι εΰρηται μεταξύ άλλων εγγράφων άναφερομίνων 
εΐ; την ιστορίαν τοϋ χαταλωνιχοϋ δβυχάτου τών Αθηνών χαι ίχδο- 
θέντων ύπο τοϋ Ίσπανοϋ χαθηγητοϋ Π,Ιΐβϊό γ  ίιίαοΐΐ* χαί μνη- 
μεϊον ίπιγραφόμενον Ιϊβίαβΐόη άβί&Παάα άβ 1θ8 ρΐ'βΐ&άοδ γ  
η ο ΐά β »  ρπηοΐρ&ΐβδ άβ 1θ8 άυβαάοδ άβ  ΑΙβηββ γ άβ Ν βο- 
ραΐΓϊα βη Ια βροοα βη ς υ β  8β ριΐδΐβΓοη Ιλα^ο οββάίβηοία 
άβ ϋ .  ΡβάΓΟ IV , ήτοι αΈχθεσις λεπτομερής τών αρχιερέων χαί 
εΰγενών άρχόντων τών δουκάτων τών Αθηνών χαί Νέων Πατρών 
χατά την ίποχήν χαθ’ ην ταντα ύπήχθησαν ύπό την έπιχυριαρχίαν 
τοϋ δον Πέτρου Δ' » . Έν δε τώ  έγγραφο» τούτω μνημονεύεται σΰν τοϊς 
άλλοις Ιο Οοιηίβ άβ ΜϊίΓα ηαϊ ροΐ ΗανβΓ 1)6 Μ. Ο. Ηοιηβηδ 
α βαϋαΐΐ αΙύααβδββ.Ε  αηιχβδί ροΓία Ια ϋαηάϊβΓα άβ Ια νοδίΓα 
ΠβγαΙ ιηα^δίαΐ ρβΓηυβ βδ ηαΐαταί ναβαΐΐ, ητοι «δ χόμης της 
Μίτρας (Δημητριάδος έν Θεσσαλία), οςτις δύναται να εχη περί τούς 
χιλίους πενταχοσϊους άνδρας έφιππους Αλβανούς' χαί δςτίς φέρει την 
σημαίαν της ύμετέρας βασιλικής μεγαλειότητας άτε ών φυσικός υπο
τελής. » 3

Άλλα χαί έχ τοϋ άλλως δυςτυχώς άχρονολογήτου τούτου έγγρά- 
φου ούδέν δύναται νά ίξαχθή περί τοϋ άχριβοϋς χρόνου τής είς την 
Άττιχήν έποιχήσεως τών Αλβανών. Οί Αλβανοί τοϋ έγγράφου ούδα- 
μώς λέγονται έποιχοϋντες έν Αττική, άλλ ’ άπλώς άναφέρονται ώς 
άνήχοντες είς την δύναμιν τοϋ χόμιτος Δημητριάδος χαί άχολουθοϋν-

4 Ί δ ε  ΗβτΙζΰβΓρ Οββοΐιΐοΐιΐβ ΟηββΗβηΙαηάβ 8βΐΙ άβιη Α&βίβΛβη 
άββ βηΐίΐΐβη Ιιβϋβηδ. Τόμ. Β ' σ. 385. — Ο τβ^οτονίηβ  ΟββοΗΐβΗΐβ άβΓ 
81ί»άΙ; ΑίΗβη. Τόμ. Β ' *. 229 περί μόνης τής χαστελλανίας Κορίνβου.—  
Τάααβυ Νιςούταου Περί τής έν Έλλάδι έποιχήσεως τών Αλβανών ύπερμε- 
σοϋντος ιδ ' αίώνος, έν τοΐς Μνημείσις τής Ιστορίας τών Άβηναίων Δη μη
τριού Καμποΰρογλου. Τόμ. Α ' σ. 342.— Γ. Κηνβχανχινϋον  Ιστορία τώ ν ’ ΑΟη- 
νών άπό Χριστού γεννήσεως μέχρι τού έτους 4821. Έ χ δ . β ’ σ. 346 χαί 380.

2 ίιΟδ Ν αναττοβ βη Ο ρβοΐ» γ  βΐ ά υ β β ά ο  Ο&ΙβΙβη άβ  ΑΙβηαβ βη 
1η έροβ β  άβ βη Ιηνββϊόη. Έ ν Βαρχελώνι. 1886 σ. 216 χ.ί.

3 Ι ϊ ιώ ίό  ι/ ί,ΙηοΙι ίνβ’ άν. σ. 262, άρ. X I.II .
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τι; αυτόν ΐν πβλέμω. Διά τοϋ π  δέ κχί μόνον γίνεται μνιίχ αυτών ίν 
τφ  ίγγράφω, ίπειδή ό κόμις Δημητριάδος ήτο συνυποτελής τού βασι- 
λιως της Άραγωνίας, άτι άνηθων είς τό δουκάτ’ον Νέων Πχτρών 
( Υπάτης). Καί άλλο ο ’ έγγραφον εχομεν ποιούμενον μνείαν τοϋ κό- 
μιτος Δημητριάδος καί τών Αλβανών τοϋ δουκάτου Νέων Πχτρών, 
ΐν φ άναφέρονται Ιο οοπιΐβ ΜΐοΓα οί ίοΐβ αΙΐΓβδ ΑΙ&αηβδβδ 
ΙιαΒϊίαηίδ βη Ιο ίβητιβ άβ Ια αΙΙαάα, οϊτινις καί λέγονται βοη- 
θήσαντες τόν κόμιτα Σαλώνων Λουδοβίκον Φαδρίγον1. Κχί δέν ιΤνι 
μεν απίθανος ή ύπό τών Αλβανών ΐκιίνων τοϋ κόμιτος Δημητριάδος 
συναντίληψις υπέρ τοϋ κινδυνεύοντας υπό τών Ναβαρραίων καταλωνι- 
κοϋ δουκάτου τών Αθηνών, ώς ίβοήθησαν καί τούς τών Σαλώνων 
Καταλωνίους, άλλ ’ εξ άμφοτίρων τών προμνημονευθέντων εγγράφων 
γίνεται σαφές, δτι πρόκειται περί Αλβανών οίκούντων όχι εν αυτή 
τή Αττική, άλλ ' ίν Θεσσαλία καί ταΐς λοιπαϊς χώραις τού δουκά
του της Υπάτης, ίπειδή τοϋτο προκύπτει καί ίκ της φράσεως τοϋ 
δευτέρου εγγράφου Ιιβ1)ί1;αηΙ;8 οη 1θ ίβΠΏβ άβΙΙα αΙΙαάα Αλη
θώς ΛΗαάα δέν δύναται νά σημαίνη γενικώς την Ελλάδα ούδέ νά 
ύπανοή τό έπί τ^ν Βυζαντινών λεγόμενον θέμα Ελλάδος, ήτις έπρεπε 
νά λιχθή Οτβοΐα, άλλά δηλοϊ τόν Σπερχειόν, δςτις εκαλείτο πάντως 
ήδη έπί τών μεσαιωνικών χρόνων 'Ελλάδα, ώς καί την σήμερον. Κατά 
ταϋτα ΗαϋΚαηΙδ βη Ιο Ιβηηβ άβΐΐα αΙΙαάα σημαίνει τούς οίκοϋν- 
τας έν τφ δρίω Σπερχειού.

Άλλ ’ ούχ ηττον ή υπό τών ίν θεσσαλίφ Αλβανών παρασχεθεϊσα 
είς την χαταλωνικην κομητείαν τών Σαλώνων έπικουρίχ, ίσως δε καί 
βοηθειά τις ήν παρέσχον είς τούς τών Αθηνών Κςιταλωνίους ίναντίον 
τών Ναβαρραίων έπεισε τόν τοποτηρητην Πέτρου τοϋ Άραγωνίου 'Ροχ- 
χαβέρτην, δτι εύχτέα θά ήτο ή διά πάσης θυσίας ίγχατάστασις Αλβα
νών ίν τη Αττική, πληρουμένη νέων κατοίκων. Διό ίν τφ πνεύματι 
αύτοϋ ενεργών 6 βασιλεύς της Άραγωνίας άπεδέχθη τήν παραδοχήν διε
τούς άτελιίας πάντων τών Ελλήνων καί Αλβανών, δσοι θά ήθελον 
νά έγκατασταθώσιν ίν Αττική. Εξάγεται δε τοϋτο ίζ έγγράφου πρός 
τόν ’Ροκκαβέρτην, φέροντι ημερομηνίαν 31 Δεκεμβρίου 1382 καί άπο-

* Β ιώ ΐό  ι/ Ι,ΙηεΗ  λνθ’ άν. σ. 220, άρ. V I.
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κειμένου δμοίως ώ ; και τά πρότερον μνημονευθεντα Ιν Βχρχελώνι
"Εκτοτε λοιπόν τό πρώτον δικαιούμεθα νάποδεχθώμεν άρζαμένην 

την σποραδικήν μέν τό κατ * άρχάς, πολυπληθεστίραν ό ’ έπειτα έγ- 
κατάστασιν Αλβανών έν Αττική. “Ρητήν δ ’ άλλην μνείαν Α λ βα 
νών έν Αττική μετ' ί κείνον τόν χρόνον, άποδειχθείσης ανωτέρω 
άμαρτύρου της ύπό τοϋ Ρα11ΐϊΐ6Γ&γβΓ τό πρώτον μνησθείσης καί 
ύπό άλλων νεωτερων ιστορικών έπαναληφθείσης προςκλήσεως τών 
Αλβανών ύπό Νερίου τοϋ Άτζαγιώλη, εχομεν μίαν καί μόνην, μεθ ’ 
ικανά ετη, τή 12 Μαίου 1425. Γίνεται δήλα δη τότε μνεία έν έγγράφω 
τών βενετικών άρχείων πιρί άδειας παρεχόμενης ύπό τών την Εύβοιαν 
κατεχόντων Βενετών είς τριακοσίας άλβανικάς οικογένειας, άποχωρη- 
σάσας εκ τε άλλων ελληνικών χωρών καί τήί Αττικής, όπως έγ- 
κατασταθώσιν έν τή νήσφ. Άλλά τοϋ δουκός Αθηνών Αντωνίου τοϋ 
Άτζαγιώλη (1 3 9 4 -1 4 3 5 ) έκφράσαντος έπί τη τοιαύτη άνευ τη; 
συναινέσεως αΰτοϋ αποδοχή τών ές Αττικής φυγάδων έν Εύβοί$ παρά
πονα είς την βενετικήν πολιτείαν διά τοϋ έν Βενετίφ διαμενοντος πρε- 
σβευτοϋ αύτοϋ 'Ρεϊνάλδου Μελζόλχ, η γερουσία της Βενετίας τό.μέν 
πρώτον έδικαιολόγησε τό διάβημα αύτής, άργότερον δέ τη 21 Ι α 
νουάριου τοϋ 1426 έπετρεψε την είς την Αττικήν έπάνοδον *τών ήδη 
έν Εύβοίφ έγκαταστημενων Αλβανών, όσοι έπεθύμουν νά έπίστρέψω- 
σιν είς τάς προτέρας αύτών οικήσεις 2.

1 Έ ν τώ  άρχείιμ τοϋ στέμματος τής ’Αραγωνίας ίν τώ τμήματι Κ β § . 
1276. Τό οίκεΐον μέρος τοϋ εγγράφου Ιχει ώδε'

νΐδοοπιΐβ. Λ  ηο8 68 βδίαΐ βυρίΐοαΐ ςα β  νοίςυββββιη ο1ογ£&γ ή 
Ιος §ΓβοΙι βΐ &16&ηέβ ςυ β  νρΐΐα νβηϊτ βη Ιο Οιιβ&ί άβ ΑΐΗβηεβ ςαβ  
διά Γτβηοΐι ρβρ άοβ αή^β. "Ιδε Ηιι6ϊό μ ΙΛ η οΗ ·Μ ’ άν σ. 112, σημ. 3.

* ΜίδΙϊ Ε ν ,  Γοΐ. 115 τής 12 Μαΐου 1425: <3αιιιη οβτίβ οαρίία  Α16&- 
ηεηβϊιιιη άυσαιηίηϊβ (ΑΐΗβηαηιιη) βΐ άϊνβΓβοΓυιη Ιοοοτ. ηιιπηβΓΟ 
Γαιηΐ1ΐ8Γ. ΐΓβοβηίβΓυιη ίηίΓεινβΓϊηί ίηβυίαιη βΐ ϊΐΐ&ιη νοίιιηί 5&5ί- 
ΐ3Γβ, ςυ οΓ . αάνβηΐιΐδ βυιηιηβ ρΐ&οβτβ οοηαιηιιηΐΙ&Ιΐ ητβ (=ηθ8ΐΓ&6) 
Ν ο^τοροηΙϊβ . . .  Ή  άδεια έπιστροφής είς Αττικήν υπό ημερομηνίαν 21 
Ίανουαρίου 1426 έν ΜίδΙϊ Ε ν ί .  ίοΐ 7Ο1. Πρβλ. Εί6βΓ 8βθΓβΙθΓαΓη IX . 
48*. Ί δ ε  χαί Η ο ρ ϊ  Οτίβο1ιβηϊ»η<1 ΐιη ΜΐΙΙβΙαΙΙβτ αη ά  ά β τ  ΝβυζβΐΙ 
έν τή Ε πογοίορ& άϊβ τοϋ Εγ8ο5 χαί Ο π ιββτ  Τμ. Α ’ , τόμ. 86, σ. 90 
χαί σημ. 40 χαί 41. Ό  ΉορΓ αναγράφει ώς έτος τής έπιστροφής τό 1427 
άντΐ τοϋ 1426, ίπερ όρβότερον έχει ό (χΓβ()0Γ0νΪΗ3 ΟββοΗίοΗΐβ ά βτ  5ΐα<11 
Α ΐΐιβη . Τόμ. Β ' σ. 303 χαί σημ. 2.
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Ή  σημασία ήν εκ τής διαπραγματεύσεω; ταύτης προς την βενετι
κήν χυβέρνησιν φαίνεται άποδοΰ; 6 Αντώνιος Άτζαγιώλη; κίς την έξ 
Αττικής άποχώρησιν μέρους τών έν αυτί) Αλβανών άποδειχνύει την 
μεγάλην αΰτών χρησιμότητα έν τη χώρφ τοϋτο μέν ώς μαχίμων, 
τοϋτο ο ’ ώ; γεωργών. Ύπό την διπλήν ταϋτην Ιδιότητα ήσαν περι
ζήτητοι ύπό τε τών Βενετών τής Εύβοιας χαί τών Φλωρεντινών τής 
Άττιχής, χαί διά ταϋτα βλέπομεν αυτούς γινομένους μεταξύ αυτών 
τό μήλον τής εριδος, καθ ’ δν τρόπον πολύτιμοι ειχον άποβή χαί έν 
Πελοποννήσφ άπό τοϋ χρόνου τής έπί Μανουήλ τοϋ Κανταχουζηνοϋ 
πρώτης αΰτών έγχαταστάσεως.

Άλλα τά έγγραφα τών έτών 1425 χαί 1426 μαρτυροϋσι χαί τι 
άλλο. Τριαχόσιαι οίκογένειαι είχον έν όλω χατ ’ αύτά έγκατασταθή 
έν Εύβοίφ, φυγοϋοαι εκ τε τής Αττικής χαί έζ άλλων έλληνικών χω
ρών, ήτοι τή; Βοιωτίας πιθανώς χαί τής Θεσσαλίας. Καί τό ήμισυ δέ 
μόνον τοϋ όλου τών οικογενειών έχείνων &ν άποδεχθώμεν δτι έξέδραμεν 
είς τήν Εύβοιαν έχ τής Άττιχής, βλέπομεν, 8τι δ άριθμός τών μέχρις 
έχείνου τοϋ χρόνου έν Αττική έγχαθιδρυμένων Αλβανών ήτο ίχανώς 
μέγας, ώςτε, τής χώρας ύπερπληρωθείσης, νά έξοιχίζωνται ήδη χαί 
είς τήν Εύβοιαν. Ά λ λ ’ ή τοιαύτη πλησμονή Αλβανών έποίχων δεν 
φαίνεται έπελθοϋσα ευθύς αμέσως μετά τήν διά τοϋ έγγράφου τοϋ 
1382 παραχωρηθεϊσαν ύπό Πέτρου τοϋ Άραγωνίου διετή άτέλειαν, 
ήτις ήτο πάντως ανεπαρκή; έν σχέσει πρός πολλφ μείζονα προνόμια 
παρεχόμενα είς αυτούς ύπό τών Βενετών έν ταϊς ύπ’ αΰτών χρατου- 
μέναις έλληνιχαΐς χώραις. Διό πρέπει νάποδεχθώμεν όλίγον μόνον 
χαρποφορήσασαν τήν άλβανιχήν έποίχησιν έν τοϊς τελευταίοι; Ιτεσι 
τής αρχής τών Καταλωνίων χαί δή χατά τούς πρώτους έχείνους 
δρούς, αύξηθεΐσαν δέ χατά τι ίσως έπί Νερίου τοϋ Άτζαγιώλη, άλλ ’ 
Ιδίως γενομένην άθροωτέραν έπί Αντωνίου τοϋ Άτζαγιώλη, δι ’ οΰς 
λόγους θά ίδωμεν χατωτέρω, χαί ύπό νέας ολως συνθήχας.

Όποιος δέ δ τρόπος τής έν Άττιχη ύποδοχής αΰτών, τά παρεχό
μενα είς αΰτούς δικαιώματα, έγχαθισταμενου; έν τή χώρα, καί αί ύπ’ 
αΰτών χορηγούμεναι ύπηρεσίαι, δυνάμεθα νά είχάσωμεν χατ ’ άναλο- 
γίαν έχ τών συνθηχών, ύφ ’ άς έγχαθιδρύοντο οι Αλβανοί έν τή βενε- 
τοχρατουμένη Εΰβοίφ. Διδασχόμεθα δέ ταύτας τάς συνθήχας έξ έγ
γράφου τοϋ βενετικού αρχείου, έχδοθέντος μέν τή 20 Απριλίου 1402,
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ίπιγραφομένου 2έ (^υαβάαπι ρΓονϊδΐο Γαοία, ρΐΌ  α ρ ο ρ υ ΐα η ά ο  
Ιηβυίαιη Ν ί§Γ οροη ίίβ .

“Εχει δε τό εγγραφβν τοϋτο ώς Ιζϋς-
<3 υ ο ά , ρ ρ ο  α ρ ο ρ υ ΐα η ά ο  ΙηδυΙαηι ηοδίΓαιη Ν ΐ§Γ οροη ίίβ , 

8 οπί>αίυΓ βί ιηαηάβίυΓ  Κ βξίιηΐηΐ ηοβίΓΟ Ν ί£Γοροηίίδ . 
<3 υ ο ά  ά βϋ βα ί ΓαοβΓβ ρυ&ΐίοβ ρΓ οοΙα ιη αη , ς υ ο ά  ςυ ίΐίϋβί 
ΑΙ&αηβηβίβ, νβΐ αΐία § β η δ , ςυ ί  η οη  δίηί η ο δ ίη  βυϋάίίί, 
ςυ ί  ου  Γη β ςυ ίδ  νοίβη ί νβηίΓθ βί νβηίβηί αά  Η αϋίίαηάυιη, 
α άίβ οαρίίοη ίδ ρΓβδβηίίδ ραΓίίδ, υ β ς υ β  ά υ ο δ  αη η οδ  ρΓΟ- 
χΐιηβ δ β ςυ β η ίβδ , ίη ΙηδυΙαηι Ν ί§ΐ'οροη ίίδ , ΓβοίρίβηίυΓ βί 
βίηί 9.0 βΓυηί ρ βΓ ρβίυ ο  1ί1>βΓϊ βί αϋδοΐυίί αίι ο ιηηία  α η § α -  
Γϊα Γβαΐί βί ρβΓδοηαΙί, β ί βί&ί άόηαΙιυηΙυΓ ά β  ΙβΓΓβηϊδ η ο -  
δ ίπ  οοηιαη ίδ ίηουΐίίβ, ς υ β  ίαπιβη βίηί α ρ ία  αά  ΙαβοΓ αη - 
ά α ιη , ουηι οοη ά ίίίοη β  ίαπ ιβη , ς υ ο ά  άίοίί ίαΐββ Α Ιϋαηβηββδ 
βί αΐία §βη δ  β ς υ β δ ίπ δ , ίβηβαη ίυΓ  ίβηβΓβ Ιο ί β ς υ ο β , ς υ ο ί  
Ιιοιηΐηβδ οα ρ ίία  ίαιηίΐίβ βΓηηί ηυιηβΓΟ, ηβο ροβδίη ί Γβοβ- 
άβΓβ άβ  ά ίοία  Ιη βυΐα  βϊηβ Ιίοβηίία άίοίϊ ΙΙβ^ίΓηίηίβ, δβά 
ίβηβαηίυΓ  βί άβϋ β α η ί, ο ιη η ο  νίοβ ς υ α  β η ί  ηβοβδδβ , β ς υ ί -  
ίαΐ’β  β ί ΐΓβ αά  άβίβηδίοηβιη  Ιηβυΐβ , βί οίΐβηβίοηβιη  ς υ ο -  
ρυ π ιου ιη ςυβ  νοίβηίίυπι άβηηίΠ οαΓβ ΙηδυΙαηι ηοδίΓ&πι ρΓ β - 
άίοίαηι, β ί  ρ ο δ ί  πιΟΓίβπι β ο η ιπ ι, ά ίοία  ίβΓΓβηα δίηί β ί βδδβ 
άβ& βαηί δυοΓυπι ΗβΓβάυπι, ςυ ί  ΙιαίηίαΓβηί δυρβΓ  άίοία  
Ιηβυΐα , ουιη  ο β 1ΐ§α ίίοη β , ίβηβηάί α η § α π α ιη  ρΓβάίοίαηα. 
8 ί νβΓο η οη  Ηα&βΓβηί ΙτβΓβάβδ, ά ίοία  ίβΓΓβηα ΓβνβΓίαηίυΓ 
ίη η οδίη ιη ι οο ιη υ η β . ν β π ιιη  άίοίυιη Κ β§ΐιηθη Ν ί§ Γ ο ρ ο η - 
ίίβ, ίη ίαοίο  ά α η ά ϊ ά β  άίοίίδ Ιβ Γ π ίοπ ίδ  ηοδίΓί οοπ ιυηίδ ά ί -  

, οίίδ Α ΐβαηβήβί& υδ, β ί αΐίίδ β ςυ β δ ίη ΐη ΐδ  νβηίβηίίΐηΐδ Η αίη- 
ίαίυηι ίη Ιη βυ ΐα  ρΓβάίοία, Ηα&βαί ΙίϋβΓίαίβιη άαη άί ρΓ βά ί- 
οίίδ ίΙΙαπι ςυ αη ίίία ίβ ιη  ά β  ΙβΓΓβηϊδ η ο δ ίπ  οοπ ιυηίδ , ρβΓ 
ιηοάιηη ρΓβάίοίυιη ς υ ί  ίρδί Κβ§ίιηίηί νίάβίίίΙυΓ, δβου ηάυη ι 
ςυ αίίία ίβ ιη  ρβΓδοηαΓυπι, βί ςυ αη ίίία ίβ ιη  αο  οοηάίίίοηβιη  
Γαιηΐΐϊβ ίΐΐίυβ ς υ ί  νβηβΓίί ίταίηίαίυηι ίη Ιη δυ ΐα  ρΓβάίοία *.

* Σά&α Μνημεία ελληνικής ιστορίας, ϋοοίιΐηβηΐδ ΐηέάίίβ Γβΐ&ίϊίβ & 
ΠιίδΙοίΓβ άβ Ι& ΟΓέοβ &υ αιο?βη &ξβ. Ρ α η β . 1881. Τόμ. Β*σ. 79, Αρ. 298.
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Έν τώ πολυτίμφ τούτω εγγράφω καθορίζονται σαφώς οί όροι τοϋ 
ίν Εύβοια άποικισμοϋ τών Αλβανών, οΐτινες δέν δύνανται νά «ιν* 
πολύ διάφοροι τών ίν Ιΐελοποννήσω καί Αττική προς αυτούς συμ
βάσεων με μόνην την διαφοράν, ότι οΐ πρακτικώτεροι Βενετοί χάριν 
της ίπιτυχίας άθροωτέρας προςελεύσεως Αλβανών ίποίκων είς την 
Εύβοιαν προεβαινον είς πολύ μείζονας παραχωρήσεις. Αληθώς βλέ
πομε ν, συγκρίνοντες τάς λεπτομερείς βενετικάς περί Εύβοιας διατά
ξεις τοϋ 1402 προς τά χαθορισθέντα ύπό ΙΙίτρου τοϋ Άραγωνίου τώ 
1382 περί τής Αττικής, ότι ίν φ  είς τον 'Ροκκαβέρτην καί τούς ίν 
Αττική Καταλωνίους πχρείχετο τό δικαίωμα νά ύποσχεθώσιν είς 
τούς Αλβανούς ίποίκους μόνον διετή άτέλειαν, ή βενετική πολιτεία 
•νετέλλετο είς τούς Βενετούς τής Εύβοιας νά παρέχωσιν ισόβιον άπαλ- 
λαγήν άπό πάσης προςωπικής καί πραγματικής άγγαρείας ού μόνον 
είς τούς ίποίκους αύτούς, άλλά καί τούς κληρονόμους αύτών. Ώς προς 
δε τά λοιπά οί όροι δεν είνε δυνατόν νά ήσαν πολύ διάφοροι, καί δυνάμεθχ 
νά θεωρήσωμεν τό βενετικόν έγγραφον ώς περιέχον διατάξεις άναλό- 
γους πρός τόν τρόπον καθ ’ δν ίγίνετο ή ίγκκτάστασις τών Αλβανών 
καί ίν Αττική. Έπεδιώκετο δέ διά τής εποικήσεως ταύτης διπλοϋς 
σκοπός, ή αΰξησις τής οικονομικής εύεξίας τής χώρας διά τής ίπεκτά- 
σεως τής γεωργίας καί ή ίξασφάλισις αύτής άπό επιδρομών πολεμίων. 
Οί Βενετοί τής Εύβοίας, εύλόγως δέ δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν ότι 
καί οί Φλωρεντινοί τής Αττικής, ίζήτουν νά εδρωσιν ίν τοϊς Άλβα- 
νοϊς, οΰς είςεδέχοντο είς τάς κτήσεις αΰτών, γεωμόρους άμα καί άμύν- 
τορας τής χώρας. Έκ τής διπλής δέ ταύτης άνάγκης άπερρεον καί 
αί συνθήκαι τής εγκαταστάσεως. Είς τούς ίπήλυδας παρείχοντο γαϊαι 
τοϋ δημοσίου εκ τών ακαλλιέργητων μέν, άλλά προςφυών πρός γεωρ
γίαν, παρείχοντο 8' ύπό τών Βενετών άπηλλαγμέναι πάσης άποφο- 
ράς παρά τών καλλιεργητών καί τών κληρονόμων αύτών καί μόνον 
ίν περιπτώσει θανάτου άκλήρων γεωμόρων ίπανήρχοντο αί γαϊαι είς 
τό δημόσιον. Μόνον δ ’ ίξηρτάτο εκ τής κρίσεως τής κυβερνήσεως ή 
ίκλογή καί δ άναδασμός τών γαιών είς τούς καλλιεργητάς συνφδά τή 
ποιότητι τών προςώπων καί τφ αριθμώ καί τή καταστάσει τής οικο
γένειας τού ίποίκου. Άλλά, τοιαύτας άτελεϊς γεωργησίμους γαίας καί 
πάσαν προστασίαν τών ελευθέρων ίκείνων γεωργών παρέχουσα ή βε
νετική πολιτεία, εν καί μόνον ήξίου παρ’ αύτών ώς όρον άπαραίτη-
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τον, τήν συν αρωγήν είς την πολεμικήν άμυναν τής χώρας ίν περι- 
πτώσ$ι οίουδήποτε κινδύνου. Δίν ήθελε δ ’ αυτού; άπλοϋς πεζούς 
στρατιώτας, άλλ ’ ιππείς, χαι δη ώφειλεν έκαστος τών άρρένων παν
τός οίκου νά συντηρή άνά ενα ίππον, χρήσιμον ίν περιπτώσει πολέμου.

Τοιαΰται δ ’ υποχρεώσεις δίν ήσαν βαρεϊαι διά τούς Αλβανούς ίποί- 
χους, οΐτινες, ίχ τών πατρίων όροπιδίων κατελθόντες, πρδς άμφότερα 
τά έ"ργα άνεδείχθησαν ίπιτήδειοι, τήν τε γεωργίαν καί την άφ ’  ίππου 
στρατιωτιχήν ύπηρεσίαν, ώς σαφώς διδάσκει ή μεσαιωνική ιστορία τής 
Πελοποννήσου. Ό  τι δί συνέβαινεν ίν τη χερσονήσφ έκείνη, δ τι βλέ- 
πομεν άπαιτούμινον άπ * αύτών ίν Εύβοίφ, δικαίως δυνάμεθα νά είχά- 
σωμεν, δτι παρεσχέθη παρ’ αύτών καί ίν Άττιχη άπέναντι άνταλ- 
λαγμάτων δμοίων ή άναλόγων πρδς τά παρκχωρηθίντα ύπδ τών 
Βενετών τής Εύβοιας, πάντως δί γενναιοτέρων τής μόνης ίν τφ ίγγρά- 
φω Πέτρου τοϋ Άραγωνίου περιλαμβανομένης ίπί διετίαν άτελείας.

Διά ταΰτα ούδαμώς μίν δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν, δτι δίν ήρχισεν 
ή είς την Αττικήν ίποίχησις τών Αλβανών ήδη μβτά την γενομέ- 
νην διά τών ίν ετει 1382 παραχωρήσεων τών Καταλωνίων πρόκλησιν, 
άλλ ’ άναγχαζόμεθα άμα χαί νάποδεχθώμεν, δτι μόνον μετ ’  αΰξησιν 
τών είς αύτούς παρεχόμενων προνομίων, χατά τδ ύπόδειγμα πιθανώς 
τής πραχτιχωτάτης βενετικής πολιτείας τδ δοθίν διά τών διατάξεων 
τοϋ 1402, ίπήλθε προθυμοτέρα ή συρροή αύτών είς τήν Αττικήν. 
Κατήρχοντο δί πιθανώτατα οί ίπήλυδες ίν τοΐς πρώτοι; ίχείνοις χρό
νοι; κυρίως ίχ τής θισσαλίας χαί τών περί τδν Σπερχειόν χωρών. 
Άθροώτεροι δί νά ίποιχήσωσιν είς τήν Αττικήν δίν ήσθάνοντο μέχρι 
τινδς τήν άνάγχην οί Αλβανοί, ίχοντες πρδ αύτών άναπεπταμένην 
ού μόνον τήν Εύβοιαν, άλλά καί τήν εύφορωτάτην Πελοπόννησον, ίν ή 
εΐδομεν τόν δεσπότην Θεόδωρον Παλαιολόγον τδν ίν ίτει 1407 θα- 
νόντα είςδεχόμενον είς τήν χώραν, πιθανώς περί τά τελευταία έτη τής 
άρχής αύτοϋ, δέχα δλας χιλιάδας Αλβανών. Ή  δε λεπτόγεως Αττική 
τότε μόνον ήδύνατο νά προςελχύση είς άθρόαν προςέλευσιν, άν ίπήρχετο 
γεγονός ίπιφερον τδν ίχ τών βορειοτέρων αύτών εδρών ίζ άνάγκης ίν με- 
γάλφ πλήθει ίξοικισμδν τών Αλβανών χαί προχαλοϋν νέον βεϋμα ύρμη- 
τιχοϋ πρδς νότον άποικισμοϋ. Καί ούδεμίαν μίν ί’χομεν φητήν μαρτυ
ρίαν περί τοιαύτης ύπδ τοιούτου λόγου ίπιβαλλομένης καθόδου, άλλ ’ 
αύτά τά πράγματα πείθουσιν ημάς, δτι τδ σημαντιχδν τοϋτο ίν τη
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ιστορία τού αλβανικού άποικισμού γεγονός υπήρξε πάντως η χατάλυσις 
τής Ιν τφ δεσποτάτφ τής Ηπείρου άρχής μεγάλων άλβχνιχών γενών.

Είδομεν ήδη άνωτέρω του; Αλβανούς μετά τόν ίν ετει 1358 χατά 
την παρά τόν Αχελώον (Αβέχτ,ν φόνον τοϋ δεσπότου της Ηπείρου Νι
κηφόρου χαΐ την «ξασθενησιν των Σίρβων έπιχρχτοϋντας έν τφ σεσπο- 
τάτφ χαΐ πχραλχμβάνοντας παρά τοϋ Σερβου Συριιών τάς νοτιωτέρας 
αΰτοϋ χώρας. Διενεμήθησαν δ ’ αΰται ιίς δύο μάλιστα μεγάλους αλβα
νικούς οίκους, ήδη άπό τών ημερών τοϋ Σέρβου Δουσάν άναδειχθεν- 
τας χαί ίσχϋσαντας έν τή σέρβική αυλή. Καί ό μέν Αλβανός φύ
λαρχος Γγϊνος Μπούας παρελαβε τάς αίτωλιχάς χώρας άπό τού 
Άίτού ( Άχελφου) μίχρις επέκεινα τοϋ Άγγελοκάστρου, τά δέ βόρεια 
παράλια τοϋ Άμβραχιχοϋ χόλπου μιτά τής "Αρτης χχΐ τών 'Ρωγών 
ό Πέτρος Λιώσας1.

Τούτων 6 δεσπότης τών περί τό Άγγελόκαστρον χωρών Γγϊνος 
( Ιωάννης) Μπούας έχχλιΐτο χχΐ Σπάτας. Οδτω χχΐ ούχΐ Μπούχν 
χαλ(ΐ αυτόν ό Λχόνιχος Χχλχοχονδύλης2, δςτις χαΐ τούς ύπ ’ αυτόν 
χατασχόντας χήν χώραν νήδ 'Λχαφνανίας λεγει Σπαταΐους χαΐ όχι 
Μπουαίους 3. Παρουσιάζεται δ ’ 6 οιχος Σπάτα ήδη τφ 1304 μεταξύ 
τών έπιφανεστάτων έν Άλβχνίφ, μετά δέ ταϋτα άπό τοϋ 1333 άπο- 
δέχεται τήν οΐχογενειχχήν προςωνυμίχν Μπούα είτε ένεχεν έπιγαμίας, 
είτε.ένεκα χοινής τών δύο οίχων καταγωγής4. Σημειωτέον δ ’ δτι τό

1 "Ίδε Ιστορικόν Κομνηνον μονάχον χιί Πρόχλον μονάχον έν ’ Ελληνομνή- 
μονι Μονστοξΰδου σ. 503' Ό  Λ  βαβιίεύς Σομιώρ, μόνο* φςορτίζαρ τής Βλαχίας, 
τή* Αίταλίαρ αχαβαρ χοΐς ’Αίβαρίχαις ααςαχαςιΐ χαί *1ς βύο ή έχαςχία χ&βα 
τής ΑίχωΙΙας μιςίξιχαι, χαΐ διαχάται έκ τοϋ τώ* 'ΑΙβαριχώρ γέρονς άραβιί-
χρνρχαι Βύο, ώ* ό μέν τ6ρ ’ΑχεΙφορ χαΐ ι έ  έχέχιιρα βύρ χφ ’ΑγγίΙοκάοτρα
έχίηςάβαχο ΓγΙρος Μχονϊας ό*ομα(όμε*σ;, Φάτιςος ίέ  τή* 'Αςχαρ χαϊ τοός 
'Ραγούς έβφεχεςίβαχο, Πέτρο; χαΐ ονχος Αεύοας άρομαξόμιρος, χαϊ βνρχόμας 
ιΐχείρ ή ΑΙχαΙία χάβα όχύ  τή* χιίςα χΑρ  'ΑΧβαρ&ν έγιγάρει.

* Έ χ δ . Βόννης σ. 210, 6 χ. έ.
* Αυτόθι σ. 211,8 .
4 Η ο ρ (  ϊνβ ’ άν. Τόμ. 86, *. 37. "Ίδε περί τον οίχον Μπούα-Σπάτα τήν 

αρχήν τον ποιήματος τον Τζάνε Κορωναίον περί τών ανδραγαθημάτων τον 
Μερκούριού Μπούα, £περ έζεδάθη ύπό τον χ. Σάθα έχ τον χειρογράφου της 
βιβλιοθήκης τον Ταυρίνου, χαί τήν εις τό ποίημα τοϋτο ειςαγωγήν τον έχδότου, 
Σά9α  Ελληνικά ανέκδοτα. ’ Αθήνησι. 1867. Τόμ. Α ’ σ. λα ’ χ. έ.
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όνομα τοϋ οίκου τοϋ Μπούα εύρίσκομεν ελληνιστί γιγραμμένον καί 
Μπ ούϊας ή Μπούϊος καί Βάίχ; *. Έν δέ τφ πληθυντικφ «ύρίσκομεν 
καλούμενους τούς είς τό γένος Μποΰα ανήκοντας Μπουίους καί Μπου- 
γιανναίους η Μπουγιάνους 2.

Ό  δέ Πέτρος Λιώσας ητο φύλαρχος τών Μαζχρακχίων καί Μαλα- 
κχσαίων, τό δε γένος αύτοϋ άναφέρεται ήδη τφ 1333 προς τφ τών 
Μπούα καί άλλων Αλβανών φυλάρχων 3. Καί τοϋ φυλάρχου δέ τού-

1 Αανταχονίηνο'8 ΐχδ. Βόννης Τόμ. Α ' σ. 474, 40' ΟΙ τά  όρεινόι τής θ ιτ -  
ταΐίας νιμόμινοί ’ΜβαροΙ άβαβίΐιυχοι ΜαΙαχάοιοι χαί Μ η ο ν ϊ ο ι  χαί Μι- 
ααρΐχαι άπό τ&ν φυλάρχων ηροςαγορτοόμιροι. — Μποόϊας φέρεται ίν τώ εξ 
Ίωαννίνων χώδιχι του Κομνηνοϋ χαί Πρόχλου, εξ ου ίδημοσιεόθη τό Ίστόριχόν 
αυτών ίν τι) Ά θ η νϊ, τώ  εν ίτει 4831 έχδιδομένω ίν Ναυπλίω περιοδικώ 
ουγγράμματι, ίσως υπό τοϋ Γ. Αϊνιανος. Ί δ ε  Άθηνας σ. 67. Βύϊας δε όνομά· 
ζεται εν άλλω χώδχι του αύτοΰ χρονιχοϋ, ίξ  ου πρό τής ίν Ναυπλίω έχδόσεως 
έξέδωχεν αύτό ό Ροη^ηβνΐΙΙβ  (έν Υογ&§Β άαηβ 1& Οτέοβ Τόμ. Ε’ ). "Ίδε 
σ. 322. Τούτον δέ τόν τόπον παρέλαβεν. έπαναλαβών τό παρά τώ Ροιιςυβ- 
νΐΐΐβ χείμενον, χαί ό Εμμανουήλ ΒβΜΐβΤ ίν τή έχδόσει τής Βυζαντίδος
(Ηίβίοτΐα ροΐίίίββ βί ρ&ίι·ί&τβΙιΐβ& (ίοηβί&ηϋηοροΐβοβ. ΕρίΓΟίίο». Έν 
Βόννη. 4849). "Ιδε σ. 245, 41. Τήν δ' ίν Πετρουπόλει εχδοσιν Λεστούνη έν 
τοΐς ΕρΪΓΟίίβΗ αύτοΰ δέν εχω δυςτυχώς ΰπ'όψιν.

3 Μποόϊοι λέγονται παρα τώ Καρταχονζηρώ έχδ. Βόννης Τόμ. Α' α. 474,40 
χαι Πετρομποόϊοι ο! άπό Πέτρου Μπούα έν έγγράφω Μωάμεθ τοϋ χορθητοΰ 
ελληνιστί γεγραμμένω, 0περ ϊδε παρα ΗΆΥΠνίβΤ έν τή γαλλιχή μεταφοάβει 
τοϋ ΗβΙΙβΗ, ΗΐδίοίΓβ άβ  Γ βπφ ϊτβ ΟΙΙοηιειη Τόμ. Γ  σ. 378. Καί γρά
φεται μέν έχει τό όνομα χαχώς Περομπούειοι, χαχώς δέ χαί μετεφράσθη γαλ
λιστί ΡβΓοΒοηίβηβ έν σ. 44 τοϋ αύτοϋ τόμου, άλλ’ ό Σά&ας (Μνημεία έλ- 
ληνιχής ιστορίας Τόμ. Α ’ σ. X X V ) όρθώς άποχατέστησε τό όνομα είς τό 
Πιτροβονϊοι, οπερ ετι όρθότερον πρέπει νά γραφή Πετρομποόϊοι. Μπουγιαν- 
ναϊοι δέ χαί Μπουγιάνοι χαλοϋνται ύπό τοϋ Τζάνε Κορωναίου [Σά&α Ε λλη
νικά άνέχδοτα Τόμ. Α ' σ. 6 χαί 7).

3 Η θ ρ (  Ινθ’ άν. Τόμ. 86, σ. 37. "Ιδε ίΐρόχλαν χαί Κομνηνόν έν τή έχ- 
όόσει Μουστοξόδου ( Έλληνομνήμονος σ. 547)' "Ετι ίέ  χαί ό Πέτρος Λιήοας 
χ α τ ’ αύτοϋ Ιχβτρανεύει χρόνον; τρείς, μιιά τώρ Μαξαρχαίων χαί ΜαΙαχα- 
βαίων τής γτρτδς αύτοϋ. Έν δέ τή έχδόσει Βόννης (χατά Ρουί[υβνϊ11θ) σ. 
220, 42 Μαζαςαχίαρ. Κατά τόν Η&Ηη ΑΙ&ΛηβδΪΒοΗβ δίικίΐβη Τόμ. Α ’ 
σ. 341, σημ. 476 Μαζαράχι είνε όνομα χωρίου πιθανώς αλβανικόν, συχνά 
άπαντώμενον, ου ή σημασία διαλανθάνει ήμας. Τό δέ όνομα Μαλαχάσση φέ
ρει μεγάλη βλαχιχή χώμη έν τοΐς στενοΐς τής Πίνδου τοΐς άγουσιν άπό 
τής Ηπείρου είς τήν Θεσσαλίαν χαί ή νοτία χώρα τοϋ νομοϋ Ίωαννίνων.
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του το όνομα φέρεται γεγραμμένον ελληνιστί δτέ μέν Λιώσας, ί>τέ δέ 
Λιώσας ι. Όπωςδήποτε δ ’ ή προφορά τοϋ ονόματος άλβχνιστί ήτο 
Λ]θ8θ1ια.

Ή  πολύτροπος ιστορία της έν Αίτωλί$ καί Ήπείρω δεσποτείας 
τών δύο τούτων οίκων δεν είνε άντικείμενον τού ήμετέρου λόγου εν
ταύθα 2. Τοϋθ ’ δπερ ενδιαφέρει ήμΐν είνε ή μετά τούς μακρούς ύπέρ 
έπεκτάσεως αύτών έν Ήπείρφ μέχρις Ίωαννίνων αγώνας καί την πά· 
λην πρός τε τούς Σέρβους, τούς ιθαγενείς Έλληνας καί τούς Τούρκους 
έπελθοϋσα κατάλυσις της άρχής αύτών. Αληθώς δσημέραι ένισχυό- 
μενος δ κόμις Κεφαλληνίας, Ζακύνθου καί Λευκάδος Κάρολος δ Τόκ- 
κος δ έξ οίκου καταγόμενου άρχήθεν έκ τοϋ ιταλικού Βενεουέντου δρμώ- 
μενος, στηριζόμενος είς την κατά τών Αλβανών άντιπάθειαν τών 
ιθαγενών Ελλήνων τού ύπ’ αύτών κατειλημμένου ηπειρωτικού δισπο-' 
τάτου, τό) μέν 1405 κατέλαβε τήν Αιτωλίαν καί Ακαρνανίαν, τώ 
δέ 1418 καί την Ήπειρον, φονεύσας έν μάχη τόν έκ τού οίκου τών 
Μπούχ τή; “Αρτης καταγόμενον Μουρίκην (Μαυρίκιον) Σγοϋρον καί 
γενόμενος κύριος τή; τε “Αρτης καί τών Ίωαννίνων, ότε καί προςέλαβε 
τήν προςωνυμίαν δεσπότου τών ’Ρωμαίων.

Ό  Ιΐαΐΐη, έζιστορών τάς ύπό τούς Αλβανού; περιπετείας τού δε
σποτάτου τής Ηπείρου, παρατηρεί μετά την εκθεσιν τών κατά την 
κατάλυσιν τής άρχής αύτών ύπό τού Τόκκου, δτι σήμερον δέν εύρί-

Καΐ έςηγήόη μέν τό όνομα Μαλαχάσση είς τόν ΗαΙιη ώς βλαχιχόν, έχ τοϋ 
Πΐαΐα^πολΰ χαΐ 1»8θ1ΐ=τυρός, άλλ' ό Η&ΙΐΠ παρατηρεί όρθώς, ότι τό 
έν τώ ήπειρωτιχώ χρονιχώ άναφερόμενον γένος τών Μαλαχασαίων άνήχει 
είς τήν άλβχνιχήν φυλήν, άφ’ οί συναναφέρεται μετά τοϋ ονόματος τοϋ Ά λ -  
δανοϋ Λιώσχ.

1 Λιώσας μέν έν τή έχδόσει τοϋ Ιστορικοί τοϋ Κομνηνοϋ χαΐ Ιΐρόχλου έν 
τή Άθηνα σ. 67 χαΐ 70 χαΐ παρά Μουβτοξϋ·^ ( Έλληνομνήμονος σ. 504, 
517 χαΐ 518), Λεώσας δ’ έν τή τον Ρ οηςιυβνϊΙΙβ  ένβ' άν. σ. 222, 232 
χαΐ 234 χαΐ Ββ/ΐΗβΓ (έχδ. Βόννης σ. 215,12, 220,14 χαΐ 221,12.

* "Ιδε περί ταύτης ιδίως Η ο ρ {  ενθ’ άν. Τόμ. 86, σ. 37 χ. έ. ΗβΤίζϋβΙ'Ο 
Ο68ο1πο1ιΐ6 Οπβοΐιβηίαηάδ 3βΐΙ άοηι ΑΙ>3ΐβΓί)βη άβδ «ηΙϊΚβη Ι,βϋβηβ. 
Τόμ. Β ' σ. 341 χ. έ. 416 χ. έ.— Σά9α  Είςαγωγήν είς τόν Α ’ τόμον τών Έ λ - 
ληνιχών Άνεχδότων.— 1 Ρωμανού Γρατιανός Ζώρζης. Έ ν Κερχύρα. 1870 σ. 
276 χ. έ.— Τού αύτού ΓΙερΐ τοϋ δεσποτάτου της Ηπείρου. Έ ν  Κερχύρα. 1895. 
σ. 152 χ. έ.
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σκοντχι πλέον Αλβανοί Ιν τη περιοχή τής Άρτης καί τών Ίωαννί
νων, καί ίπιφέρει τάδε· «Ποϋ μετέβησαν λοιπόν ; Οΰδεμίαν δυνάμεθα 
»είς το ίρώτημα τοϋτο νά δώσωμεν άπάντηοιν. Ά λλ * άναλογιζόμε- 
» νοι, δτι σήμερον οΰδ * ίν' Άγγελοκάστρφ καί ταΐς λοιπαΐς αίτωλι- 
» καις πόλεσι τοϋ μεσαιωνικοϋ δεσποτάτου ΰπάρχουσι πλέον Αλβανοί, 
» καί δτι ίνταϋθα δεν δυνάμεθα βεβαίως νάποδεχθώμεν τυχόν ίξελλή- 
» νισιν αΰτών έναπομεινάντων ίν τη χώρφ, νομίζομεν είπιρ τι καί άλλο
• πιθανόν, δτι τουλάχιστον τό μεγιστον πλήθος τών Αλβανών ίκεί- 
» νων, οΰς πρέπει νά φαντασθώμεν κυρίως ώς κτηνοτρόφους, ίγκατέ-
• λιπον τήν χώραν ήν είχον ίπιδράμει, καί, άκολουθοϋντες τό καθολι- 
» κόν βεϋμα τής αλβανικής μετοικεσίας, κατέβησαν κατωτέρω είς τήν 
» ελληνικήν χερσόνησον, καί δτι ή κατάκτησις τής χώρας ύπό τοϋ 
» Καρόλου Τόκκου δυνατόν πως νά εδωκε τήν ώθησιν πρός τήν τοιαΰ- 
» την μετανάστασιν».1

Ό  δε Ρα11ηΐΟΓ&γβΓ, αποδεχόμενος τήν γνώμην τοϋ Η&Ηη, λέγει· 
«Περί τών γεγονότων καθ ’ έαυτά άναφέρουσι τά χρονικά τοϋτο καί μό- 
» νον,δτι οί ίπ.δραμόντες Αλβανοί ίξελιπον τελείως ένεκα τών αΰστη- 
» ρών μέτρων τοϋ νέου κυριάρχου καί ήφανίσθηοαν έκ τοϋ δεσποτάτου 
»ώς διά μαγείας, οΰδέν καταλιπόντες ίχνος. Άλλά δεν πρέπει νά νομί- 
» σωμεν, δτι πρόκειται περί έζολοθρεΰσεως αΰτών ή ταχείας ίξελλη- 
» νίσεως. Ό  Κάρολος Τόκκος έζεδίωζεν αΰτούς καθ’ ΰλοκληρίαν ίκ 
» τής χώρας ώς άσυμβιβάστους πρός τήν εΰνομον τάζιν. Ή το δέ τοϋτο 
» τόσφ μάλλον εΰχερέστερον, καθ ’  δσον άτε δντες κτηνοτρόφοι συλη- 
» ταί άπλώς διεβίουν ίν τη χώρφ ώς πάροικοι, οΰδ ’ είχον ίγκατα- 
»στή  που τής χώρας, καθ* ά πρότερον οί ίπιδραμόντες Σλάβοι, ώς. 
» γεωργοί καί μόνιμοι γαιοκτήμονες. Ά λλά μόνον οί γεωργοί οίκή-
> τορες τής υπαίθρου χώρας, οΰχί δ ’ οί κάτοικοι τών πόλεων άποτε- 
» λοϋσι τό έθνος καί τόν ίθνογραφικόν χαρακτήρα χώρας τινός. Κατά
> δέ ΰμοφώνους ειδήσεις λέγεται, δτι σήμερον οΰτε ίν Αίτωλίφ καί 
» Άκαρνανίφ οΰτ’ ίν Άρτη καί τή περιχώρω εΰρίσκονται Αλβανοί, 
» οΰδέ κατανοεϊται ίν ταϋταις ταΐς χώραις ή ίν τη άνατολική Έ λ- 
» λάδι έτι τήν σήμερον κρατοϋσα σκυπεταρική γλώσσα . . . Καί θε- 
» τικάς μέν ειδήσεις περί τής τύχης τών ίκ τοϋ δεσποτάτου ίξωσθέν-

1 Η&Ηη Α1ί>&ηβ3Ϊ8θΗβ Βίνκίΐβη Τόμ. Α’ σ. 322.
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» των Αλβανών νομάδων ούδαμοϋ εύρίσχβμεν άναγεγραμμένας. Ά λλ ’ 
» ή μετά των οικογενειών αυτών, τών κτηνών χαί χίης κινητή; ουσίας 
» {«άνοδος αυτών ιίς την άρχαίαν πατρίδα δεν είνε πιθανή, όταν άνα- 
» λογισθώμεν τήν ήδη έζεγερθεΐσαν μεταναστευτιχήν τάσιν τοΰ έθνους. 
> Διό πιθανώς ό συγγραφεύ; τών Άλβανιχών μελετών (ό Ηαΐΐη) 
» άντελήφθη όρθώς τών πραγμάτων, αποδεχόμενος τήν είς τά ένδο
ν τέρα της Ελλάδος πρός τά νοτιοανατολικά μετοίχησιν τών έξω- 
» οθέντων στιφών τών Τάσχων» *.

Τά ύπό τοϋ Η 3,Η Π χαί Ρα11ΐηβΓ&γβΓ είχοτολογοϋμενα είνε πρά
γματι λίαν π.θανά, ή μάλλον ή αποδοχή αυτών έπιβάλλεται ύπ ’ αυ
τών τών πραγμάτων. Μόνον δ ’ άντιπαρατηροϋμεν, ότι ή παρ’ άμ- 
φοτέρων έχφερομένη γνώμη, ότι οί Αλβανοί ήσαν πάντες νομάδες, 
όχι δέ χαί γεωργοί, δέν εινε χατά πάντα άχριβής. Καί λεγει μέν ό 
Χαλχοχονδϋλης, ότι «είσί τό γένος τοϋτο νομάδες άπαντες, χαί οΰ- 
δαμή σφίσι χρονίαν τήν διατριβήν ποιούμενοι» 2, άλλ ’ άντι ρ̂ειμίνην 
έχομεν πλήν τη; λοιπής αυτών ιστορίας έν ταϊς λοιπαϊς ελληνιχαΐς 
χώραις τήν μαρτυρίαν τοϋ βενετιχοϋ έγγραφου τοϋ 1402, όπερ άνε- 
λύσαμεν άνωτέρω, άποδειχνύοντος άχριβώ; τό εναντίον, ότι οί Αλβα
νοί έποιχοι έπεζητοϋντο ώς έζαίρετοι γεωργοί. Καί τοϋτο δέ ^ητέον, 
ότι ό Ρ&11ΐΏβΓ&γβΓ, ίσχυριζόμενος, ότι τήν έχ τών χωρών τοϋ δε
σποτάτου της Ηπείρου έζάλειψιν τών Αλβανών έπί τοϋ Τόχχου 
άναφέρουσι τά χρονικά, οΰδεμίαν φέρει άπόδειζιν τοϋ πράγματος, 
πλάττων χαί έν τούτο» τι ίδιον ώς πολλάχις συνειθίζει. Καί πράγματι 
ούδεμίχ τοιαύτη μαρτυρία εινε γνωστή.

Ά λλ ’ ή έζάλειψι; αΰτη των Αλβανών έχ τών είρημένων χωρών 
δέν έχει άνάγκην μαρτυρίας, όμολογουμένη ύπ’ αυτών τών πραγμά
των, χαί είνε έζαιρέτως πιθανόν, ότι μετά τήν χατάληψιν τοϋ δεσπο
τάτου ύπό τοϋ Τόχχου, &ν μή έξεδιώχθησαν ύπ’ αΰτοϋ, έφυγον αυτοί, 
τρεπόμενοι πρό; τά ; νοτιωτέρας έλληνιχάς χώρας, ώ; όρθώς είχασαν 
δ τε ΗαΙΐΠ χαί ό Ρ&ΠωβΓαγβΓ χαί άχολουθοϋντες τήν πορείαν τών 
προδραμόντων αυτών δμοφύλων.

1 Ρ&ΙΙτηβΓΆνβΓ ϋββ αΙϋ&ηεβΐβοΗβ ΕΙεπιεηΙ ΐη Οηεείιεηίαηιΐ ίν
ταΐ< ΑΜιαηάΙυη^εη ά β Γ  Κ. Ιιβγει*. ΑΙςαάειηΐε άβτ λνΐββεηβεΚ&Γίεη.
III 01&886. Τόμ. Η ' μέρ. γ ' « . 50 -51 .

1 ’Κχδ. Βόννης σ. 407,10.
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Άλλ * είς τίνας ώρισμένως τών ελληνικών χωρών μετέβησαν οί έζ 
Ηπείρου χαί Αιτωλία; μλταναστεύσαντες μετά τό 1418 Αλβανοί; 
Μέρες αυτών μετενάστευσεν είς την Πελοπόννησον. Τβϋτο ήδυνάμεθχ 
νά θεωρήσωμεν φυσικώτατον, άφ ’ ού ηοη είχον τύχει μεγάλης προστα
σίας χαί φιλοφροσύνης ύπό τών τέως δεσποτών τοϋ Μωρέως, χαί άν 
δέν έμαρτυρεΐτο. Άλλα τόν νέον έχεΐνον άποικισμόν τών Αλβανών είς 
Πελοπόννησον μετά τόν έπί Μανουήλ Κχντχχουζηνοΰ χαί θεοόώρου 
Πχλαιολόγου Α' άποόειχνύει η μεγάλη εν τη χερσονήσφ έπαϋζησις 
χαί ίπίρρωσις του άλβχνιχοΰ στοιχείου, όπερ χαί έπανάστασιν τώ 1453 
εναντίον, τών Ελλήνων δεσποτών ήδυνήθη ένεκα τοϋ πλήθους χαί τής 
άποχτηθείσης ισχύος νά έπιχειρήση. Καί ώρισμένας δε μαρτυρίας ίχο- 
μεν περί νέων έποιχήσεων επιφανών άλβανιχών γενών έν ΓΙελοποννήσω. 
Τοιαύτη εινε ή τοϋ ποιητοϋ Τζάνε Κορωναίου περί τής έν Πελοπον· 
νήσω έπί θεοδώρου Παλαιολόγου Β* έγχχταστάσεως δύο άνεψιών τοϋ 
Μαυρίκιου Μπούα, οΐτινες πιθανώς ήσαν υιοί τοϋ Παύλου Μπούα 
Σπάτα, άρχοντες μέχρι τοϋ 1407 έν Ναυπάχτω, ήν πόλιν χ ατ ’ 
έχεϊνο τό έτος παρεχώρησεν είς τούς Βενετούς. Περί τούτων μαρτυρεί 
ό Κορωναϊος τάδε*

Κ ’ ό Κάρλος (Τόχχος) τ* Άγγελόχαστρον άφέντευσε * ’ εμπήχεν 
χ ’ όπου ποτέ δεν τώριζε διχόν του το έπήχεν.
Καί δύο 'άνεψίδιχ Μπούα τοΰ χΰρ Μουρίχη 
έχρύβησαν χ’ έφύγασι, γυρεύει δέν τά βρίσχει, 
χαί ήγγιζέ των εχεινών νάχουν τήν αύΟεντείαν, 
για τοϋτο τά έγύρευε με τήν μεγάλην βίαν.
Κ ’ αυτά ’ς τήν Πόλιν έδραμαν, ’ς τόν μεγα βασιλέα, 
διά νάχουσι τό σχέπος του, νά μήν φοβούνται πλέα.
Καί είδε τους ό βασιλεύς με τήν ευγνωμοσύνην, 
χ ’ αυτός χαλά τούς δεχθηχε με πάσα χαλοσύνην.
Καί χώραις τών έχάρισε, χαστελλια χαί χωρία, 
γιά νάχουν πχλ’ ευημερίαν, νάχουν παρηγορία.
Κ’ είς τόν Μοριάν τούς έστειλε, ώς διά ν’ άφεντεύουν 
χαί χ.άρισέ των χ ’ άλογα ώς νά χαβαλιχεύουν.
Μέγαν μεσάζον εχαμε ’ς έχείνη τήν ήμέραν
τόν έναν απ’ αυτούς τούς δυό χ’ ώριζε τόν Μορέαν ·.

1 Σά8α  Έλληνιχά άνέχδοτά Τόμ. Α ' σ. 6. Ί δ ε  περί τής περαιτέρας εΰδο- 
χιμήσεως τών δύο τούτων αδελφών Μπούα, οΐτινες ώνομάζοντο Ιωάννης χαί 
Άλέςιος, χαί τών έχγόνων αυτών τήν συνέχειαν τοϋ ποιήματος τοϋ Κορωναίου,
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Καί τοιαύτη μέν ή είς τήν Πελοπόννησον νέα έξ Ήιτίίρου καί Αι
τωλίας έποίκησις τών Αλβανών, ήν πλήν τών άλλων μαρτυροϋσι καί 
πολλαί πελοποννησιχκαί τοπωνυμίαι, περί ών άλλοτε διά μακροτέρων1.

Άλλά πλήν τής Πελοπόννησου τό ε̂ϋμα τής μετανχστάσεω; μετά 
τό 1418 έτράπη καί έπί την Αττικήν. Καί ούδεμίχν μεν έχομεν περί 
τούτου ^ητήν μαρτυρίαν, άλλ ’ <ίς τοιαύτην ύπόθεσιν, ούδαμώς σχεδόν 
άπέχουσαν βεβαιότητος, άγουσιν ημάς αί άλβανικαί τοπωνυριίαι τή; 
Αττικής, ών τινίς ριέν συνδέονται άναποσπάστως πρός τά όνόριατα 
έπιφανών κυριάρχων τοϋ δεσποτάτου έκ τών ύπό τοϋ Καρόλου Τόκκου 
καταλυθέντων, άλλαι δέ πιθανώτατα πρέπει νά συσχετισθώσι μετά 
τής τότε τό πρώτον έπελθούσης άθρόας *ίς τήν Αττικήν μετοικήσεω; 
τών έκ τών χωρών τοϋ δισποτάτου έξωσθέντων ή έθελουσίως φυγόντων 
Αλβανών.·*

Τίνος ήσαν κατά τάνωτέρω είρημένα οί ισχυρότατοι οικοι τών έν 
τώ δεσποτάτφ κρατουντών Αλβανών ; Ό  οίκος τοϋ Λιώσα καί ό 
τών Σπάτα, μεθ’ ών συνεδέετο δ οικος Μπούα. Άλλά τά όνόριατα 
τών οίκων τούτων εύρίσκομεν ώς τοπικά έν Αττική, καί δή τά μέν 
δύο πρώτα άναμφιρήστως, τό δέ τρίτον μετά μεγάλης πιθχνότητος. 
Τις δέν γινώσκει τά πλησιέστατα τών Αθηνών κείμενα Αιώβα καί τά 
όμώνυμα χωρία τοϋ δήμου Μχραθώνος καί τοϋ δήμου Άχαρνών ; 
Τό όνομα τοϋτο, κακώς γραφόμενον συνή&ος Λιόσια, άνθίσταται είς 
πάσαν έτυμολογίχν άπό ί̂ζης ελληνικής καί πάσαν έρμηνείαν άπό 
άλλης ξένης γλώσσης,άλλά κατανοεϊται άμέσως άμα άποδοθή είς αύτό 
ή ορθή κατά γενικήν γραφή τού όνόμαΐος τοϋ Αλβανού φυλάρχου

τδν Η ο ρ {  ενθ’ άν. Τόμ. 86, σ. 106, 130 κ. έ. κ«ΐ τόν Η βνΙζΙιβϊβ  ενθ ’ άν. 
Τόμ Β' σ. 557 χ- έ. 585, 588 χ. έ.

1 Τήν έν Ιίελοπρννήσω υπαρξιν πολλών αλβανικών τοπωνυμιών έξ οίχο- 
γενειαχών ονομάτων έπραγματεύθη ήδη ό Σά&ας (Μνημεία ελληνικής ιστο
ρίας Τόμ. Α ' σ. X V III  χαι X X I χαί Δ'· σ. Χ1<ν χ. έ . ), τήν δ’ έν τή 
αυτή χερσονήσω ταΰτωνυμίαν τόπων μετά τών έν Ήπείρω παρετηρησαν 
ήδη ό κ/ημ. Καμ,πονρογΧονς (Ή  χάθοδος τών "Ρουμελιωτών έν τή Έ βδο- 
μάδι. 1887, άρ. 38 χαί Αί έπιδρομαί, αυτόθι, άρ. 40) χαί ό Π. Κ(ανελλίδης) 
έν τώ  άρθρω Αί σλαβιχαί έποιχισεις (αυτόθι, άρ. 39). Ό  δέ Καμπούρογλους 
ύπεδήλωσε χαΐ τήν μετά τινών αττικών ονομάτων όμωνυμίαν ηπειρωτι
κών τόπων.
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τοϋ κυριχρχοϋντος ίν ταΐς περί το Άγγελόκχστρον χώραις, οϊον μετέ
γραψαν αυτό οί "Έλληνες χρονογράφο» τών μέσων αιώνων. Έπ ’ ίσης 
δέ γνωστά είνε τά δύο χωρΐχ Σχάτα, το τοϋ δήμου Κρωπίας, δπερ 
κατέστη περιώνυμον έν τή άρχαιολογίφ διά τήν ίν αύτφ εΰρεσιν τών 
προϊστορικών τάφων, χχί τδ τοϋ Μαραθώνας τό κατ ’ ίξαίρεσιν λε- 
γόμενον χχί Σπατατζίκ ύπό τών Αλβανών κατοίκων. Ό τι τά χω
ρία Σπάτα φέρουσι τό όνομα τοϋ οίχου τών Σπχταίων τοϋ άρξαντος 
εν Άρτη είνε άνεπίδεχτον πάσης άμφιβολίας, διότι τοϋ ονόματος προ
τάσσεται τό άρθρον ίν τή γενική* οί άγρόται τής Άττιχής όνομάζουσι 
τουλάχιστον τό τοϋ δήμου Κρωπίας χωρίον όχι τό Σχάτα, άλλά τού 
Σχάτα, ώς είδομεν άνωτέρω, ότι δεν λέγεται ό Βφανάς, άλλά τοΰ' 
Βρχνά. Τό αυτό δε θά Ιλεγον άνευ δισταγμού χαί περί τοϋ χωρίου 
Μηουγιάιι τοϋ δήμου Μαραθώνος, &ν ήδυνάμην νά δώσφ βεβχίαν 
γλωσσολογιχήν άπόδειζιν περί τοϋ ότι τό όνομα τοϋτο δΰναται νά 
προήλθε πράγματι ίχ γενικής τοϋ ονόματος Μποΰχ ύπό τόν τύπον 
Μπούγια τόν μαρτυρούμενον ύπό τών πληθυντικών Μπουγιανναΐοι χχί 
Μπουγιάνοι, οδς άνέγραψα άνωτέρω ώς άπαντώντας έν τφ  στιχουρ- 
γήματι τοϋ Τζάνε Κορωναίου. Ά λ λ ’ άγνοών δυςτυχώς τήν αλβα
νικήν δέν δύναμαι νά βεβαιώσω τό πράγμα, στηριζόμενος ίπί μόνων 
τών ειδήσεων άς ίζήτησα παρά χωρικών αλβανοφώνων μέν, άλλά μή 
γλωσσολόγων βεβαίως. Τοϊ&ο δέ μόνον παρατηρώ, ότι ή κατάληξις 
τής γενικής τοϋ ενιχοϋ η  κροςτιθεμένη είς τό όνομα Μπούγια δέν ήθε- 
λεν άγάγει ήμάς μακράν τής λέξεως Μπουγιάτι1. Άλλά παρά πάντα 
ταϋτα όμολογώ, ότι άσφαλέστερον εινε νά ίζετάσωσι τό πράγμα 
άχριβέστερον οί Άλβανολόγοι. Όπωςδήποτε όμως τό όνομα Μπου
γιάτι, χαί &ν μή είνε γενιχή τοϋ ονόματος Μπούγια (Μπούα), δέν είνε 
άπίθανον νά συνδέηται όπωςδήποτε· πρός τόν συγγενή τών Σπα- 
ταίων οίχον τφν Μπουαίων ή Μπουΐων χατά τόν υπό τοϋ Κανταχου- 
ζηνοϋ πα-ραδιόόμενον τύπον. Ούδέ μοι φαίνεται πιθανόν, ότι δΰναται 
νά νομισθή τό χωρίον ίχον τινά σχεσιν πρός τήν έννοιαν τοϋ πλου-

1 Οί γνώσται τής αλβανικής με βεβαιονσιν, ότι άριστα δΰναται νά £ηβή 
Μ χούγιτ ή Μπούγιατ, αλβανόφωνος δ’ ίερεϋς ίχ τον δήμου Αΰλίδος έπέ- 
μενεν έν μεσω πολλών δμογλώσσων, οδς ήρώτησα, ότι ή ελληνική γενική 
τοβ Μπούγια πρέπει νά £ηθή άλβανιστί Μπονγιάτ.
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σίου, ήν δίδουσιν βί Γκίγχιδις ιίς την λίζιν μπονγκίτι ή μτονγάτ 1.
Ουτω τά  ονόματα τών δύο μιγίστων αλβανικών οίκων τοϋ δίσκο τά- 

χου τής Ήχιίρου, τών Λιωσαίων χαί τών Σκαταίων μιτά τών κρός 
αυτούς συνδιομίνων Μχβυαίων, ιύρίσχβμιν ώς τοπωνυμίας Ιν Άττικν). 
Διν «Ινα τούτο σαφιστάτη ίνδιιξις χιρί τού χρόνου της ιίς Άττιχήν 
αλβανικής Ιχοιχήσιως μιτά την ύχό τοϋ Τόχχου χατάλυσιν τής Ιν 
Ήχιίρφ χαί ■ Άλβανίφ Ισχύος τών Αλβανών ; Έκαστος «ννοιΐ, δτι 
άνδρις Ισχυροί, άνήχοντις ιίς τά μιγάλα Ιχιΐνα γίνη χαί μιτανα- 
στιύοντις μιτά τών χιρί «αυτούς ιίς την Αττικήν, «τυχόν προθύμου 
η χατηναγχασμίνης διζιώσιως ύχό Αντωνίου τοϋ Άτζαγιώλη, χαί 
ιλαβον χαρ’ αύτοϋ ώς τιμάρια γαίας, Ιν αίς Ιγχατφχησαν. Εις δί τά 
χτήματ ’ αυτών Ιχιΐνα, άτινα ίγιιναν ή άφιτηρία νέων συνοιχισμών, 
ΙδόΟη ύχό τών Ελλήνων οίχητόρων της χώρας τό οΐχογινιιαχόν όνομα 
τών γαιοκτημόνων χατά γινιχήν. Ώς ι’ιχός δ ’  αί χτησιις τοϋ Σχάτα, 
τοϋ  Μχούα, τον Λιώσα Ιξηχολούβηοαν διασώζουσαι διά τών αιώνων 
τό αύτό όνομα χαι δτι χατά μιχρόν μιτιβλήϋησαν ιίς χωρία. Ό τι 
δ * ιδλογον ήτο νά μιταδοθώσιν ιίς τάς χτησιις τά  όνόματα Ιχιφανών 
φυλάρχων, ιίς ούς Ιδόθησαν γαΐαι χρός χαλλιΙργιιαν χατά τό βυζαν- 
τιαχόν σύστημα τών χρονοιών, άχοδιιχνύιται χαί Ιχ τοϋ γιγονότος, 
δτι ή λίξις φάρα, ήν Ιχ της Ιταλικής χαρίλαβον οί Αλβανοί, ση- 
μαίνιι χαρ’ αύτοΐς τήν τι γαιοκτησίαν χαί-την γινιάν ?. Ά λλά χαί 
δι' Ιγγράφων μαρτυριϊται ή ιίς Αλβανούς διανομή τών γαιών, τούλά- 
χιστον Ιν Πιλοχοννήσφ ύχό τών Βινιτών, χατά γίνη, ίχοντα Ιδίας 
«χαστον πατούνας 3, ών Ιχάστη ώνομάζιΑ άχό τοϋ ηγουμένου τών 
χιρί αυτόν, θςτις ΙΘιωριΐτο οίονιί άρχηγός τής δλης χατριάς, διό χαί 
οί Βινιτοί, χαρίχοντις γαίας ή τά χρός ζωάρχιιαν ιίς «να {χαστον αύ-

1 Ί δ ι  τήν λίξιν ιρμηνινομίνην 6x4 μ6ν τοϋ Η&Ηη ( Α 11>&ηββΪ8β1ΐβ 
δίαάΐβη Τόμ. Γ '  σ. 15 Ιν λ .) διό τον Γβίοίι, (ιό  τον άίνββ $4 6x6 τον 
ΜχΜο8ϊ»ο1ι  (Αΐ&αηΐβοΚβ ΡθΓβοΗιιη§βη Ιν ταΐς ϋβηΐιβοΐιπίΐεη άβτ 
ΙωϊββΓίίοΗβη Αλαάβιηΐβ άβτ 'ννϊβββηβοίι&Λβη. ΡΗΠοβορΗίβοΗ-ΗίΒίο- 
Γίβοίιβ 01&886. Έ ν  Βιέννη. Τόμ. 19 (1870) σ. 352 Ιν λ.).

* ΜϊΗΙο$ίΰΗ Α 11)»ηΪ8θΗβ ΡθΓ8<ιΗαη£βη Ινβ’ άν. Τόμ. 20 ι 1871} σ. 25,
* Καχούνα σημαίνω σκηνήν ή στρατόχιδον (ΓΗι Ο&ηβΟ ΟΙοββ&τΙυιη. . .  

Οτ&ββϋαΙΙβ Τόμ. Α* 0. 623), άλλό χαί οΐχον (8ρ. ί,&τηΙ)ΤΌ8 ΟοΙΙββΙΐοη 
άβ τοιη&ηβ Οτβββ. Ρ&Ηβ. 1880. σ. 345).
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τών, ίθεώρουν την δωρεάν άναφερομένην εις άπαντας τούς περί αυτόν *.
Εις δέ τά όνόμ.ατα τών οίκων Λιώσα, Σπάτα καί Μπούα' πρέπει 

νά προςτεθώσι δύο τών προφανώς άλβανικών τοπωνυμιών της Ά ττιτ 
κής δειχνύουσαι δητήν σχεσιν πρός τά γένη, ών φύλαρχος ήτο ό έτερος 
τών Αλβανών κυριάρχων έν τώ δεσποτάτω της Ηπείρου, ό Λιώσας, 
δν εϊδομεν προϊστάμενον τών έκ της βόρειας Αλβανίας Μαζαρακαίων 
καί Μαλακασαίων. Μαζαράκ ούδέν άλλο είνε η τό έθνικόν τοϋ τοπικού 
έν Αλβανία ονόματος Μάζι, ώς Σπαταράκ λέγουσιν οί βόρειοι Α λ 
βανοί τούς ύπό τών Ελλήνων καλουμένους Σπαταίους, τούς έκ τού 
οίκου ή καί χωρίου Σπάτα καταγομένους. Υπάρχει δέ πράγματι έν 
τή βορείφ Αλβανία μεταξύ Έλβασσανίου καί Δυρραχίου περιοχή 
δέκα μέχρι δεκαπέντε χωριδίων, καλούμενη Σπαταράκ. Αέγουσι δέ 
μάξι οί μέν Γκέγκιδες τόν πώλον, οί δ ’ έν Έλλάδι Αλβανοί τήν μέ- 
σην. Τό δέ όνομα τού χωρίου Μάξι, έξ ού προήλθεν ή ονομασία τού 
γένους τών ύπό τόν Λιώσαν τασσόμενων Μαζαρακαίων, άπαντώμε- 
νον έν τώ  δήμω Μαραθωνος, δεικνύει, ότι τούς έκ τού οίκου τού Λιώσα 
έποικήσαντα; είς τήν Αττικήν συνηκολούθησε καί φάρα τις Μαζαρα
καίων, ήτις έδωκεν είς έν τών χωρίων τού δήμου Μαραθώνος τό όνομα 
τού πατρίου έν Άλβανίφ χωρίου*. Τού δέ γένους Μαλακασίων, ους 
ένθυμίζουσιν ή άνω καί κάτω Μαλακάστρα τής περιοχής τού αλβα
νικού Μπερατίου, τό Μαλακάσι παρά τό Μέτζοβον έν Ήπείρφ καί ή 
ομώνυμος κώμη δήμου τού νομού Τρικκάλων, άφίδρυμα έν Αττική 
πρέπει νά θεωρηθή ή Μαλακάβ* τού δήμου Ώρωπίων, σώζουσα τόν 
αυτόν τύπον τού όνόματο?, δν έχει καί τό έν τή βορείφ Αλβανία 
μεταξύ Έλβασσανίου καί Τυράννων χωρίον.

Άλλά πλήν τών μεγάλων έκείνων οίκων έγκατεστάθησαν πιθανώς 
έν Αττική μετ’ αυτών καί άλλοι ήττον έπιφανεΐς, ους δέν γνωρίζομεν 
μέν ούδέ δυνάμεθα νάναγνωρίσωμεν έξ ονομάτων τοπικών, άλλά περί 
ών ίσως δύναται νά θεωρηθή ότι ύπάρχουσιν ένοείξεις τινές. "Εχομεν 
δήλα καί έν Αττική όνόματά τινα προφανώς άλβανικά έν γενική έχ-

1 Σά&α Μνημεία ελληνικής ιστορίας. Τόμ. Α ' σ. 151, άρ. 90 καί σ . 241, 
στ. 4 -0 .  "18ε χαί τήν εις τδν τόμον εκείνον είςαγωγήν σ. X X I V -X X V .

* Τάς ειδήσεις ταύτας μοί ίδωχε προ διετίας φοιτητής τής ιατρικής έκ τής 
βόρειας Αλβανίας.
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φερόμενα ώς τοπικά, άτινα, οΰδεμίαν άλλην έννοιαν γνωστήν εχοντα, 
φαίνοντα όντα ονόματα οικογενειακά. Τοιοϋτον είνε το όνομα τοϋ χω
ρίου Μίλεβι τοϋ δήμου Ώρωπίων, οπεο ένθυμίζει ήμΐν τό οικογενεια
κόν όνομα τής Έρμιβνίόος Μίλισης, καί τό Σάλεβι, όπερ απαντάται 
οΰ μόνον έν τώ αΰτώ δήμφ Ώρωπίων, άλλά καί έν τη ηπειρώτικη 
Χαονία ώς όνομα ποταμοϋ, τοϋ άρχαίου Ξάνθου πιθανώς *, είς δν 
μετεοόθη, καθ ’ ά φαίνεται, τό όνομα έζ δμωνύμβυ χωρίου άλβανικοϋ 2. 
Κυριώτατα δέ μνημονευτέον ένταϋθα τοϋ ονόματος Αώχεβι, όπερ φέ
ρει μέν τό γνωστόν χωρίον τοϋ δήμου Κρωπίας, άλλά καί χωρίον τοϋ 
δήμου Σικυώνος καί χωρία τής Ηπείρου3. Καί ήδϋνατο μέν νά ΰπο- 
τεθη, οτι έχομεν έν τώ όνόματι τοϋτω τήν γενικήν Λιόχεβε τής λέ- 
ζεως Αιόχα, σημαινούσης τήν δάμαλιν, άλλ ' έπειδή τοιαϋτη γενική, 
'έ’χουσα το ε κλειστόν, μόλις άκουόμενον καί μάλλον παρεμφερές πρός 
τό ελληνικόν », ήδΰνκτο νά σχημκτισθη ώς καί τάμέσως άνωτέρω μνη- 
μονευθέντα είς βι ονόματα ώς έζ ονόματος φυλάρχου τινός Λιόπα, εί καί 
τοιοϋτον οΰδένα γινώσκω μαρτυρούμενον ^ητώς, ευρίσκω τοιοϋτον έ’τυ- 
μον πολύ πιθανώτερον ή τήν δοςερμήνευτον ονομασίαν χωρίων έκ τοϋ 
ονόματος τής άγελάδος. ■ Βουστάσιο ν δέ δέν θά ήδϋνατο, ώς ύπέθεσάν 
τινες, νά σημάνη ή άπλή γενική τής λέζεως Ιιόχα. Κατά ταϋτα δέ 
Λιόπεσι θά έσήμαινεν ο τι ελληνιστί τό κατά γενικήν κτητικήν όνομα 
τοϋ χωρίου τής Τροιζηνίας Δαμαλά.

Είς τάς άλβανικάς δέ τέλος οίκογενειακάς τοπωνυμίας τής Α τ 
τικής δέον νά προςτεθη καί ή ονομασία τοϋ Ταχόη, δπερ έπ’ ίσης 
μετεγράφη κακώς είς Τατόϊον, ίσως δέ καί τό Κοροχή, όπερ οϋδε- 
μίαν βεβαίως έχει κατ’ όνομα σχέσιν πρός τήν άρχαίαν Κρωπίαν. 
Καί τόν μέν οίκον τών Τατόη γινώσκομεν έζ έγγράφου τοϋ άρχείου 
τής ένταϋθα Ιστορικής καί έθνολογικής εταιρίας ύπ’ άριθ. 1833, 
δι’ οΰ δ Γεώργης Άρτίκης Τατόης πωλεϊ τφ 1552 άτομά τι αύτοϋ. 
Έν τφ έγγράφφ τούτφ άναφέρονται ώς όμοροι κτηματ'ίαι δ ,'Ρινα- 
τζούντας ( ; )  Τατόης, δ Πέτρος Τατόης, δ Λάζαρος Τατόης καί δ

1 ’/Ιραβανηνοϋ Χρονογραφία τής Ηπείρου. Τόμ. Β ’ σ. 127.
3 Έπιθι τά ονόματα των πελοποννησιαχών χωρίων Μάνεσι, Τόνχεσι, ’Ρ έ- 

νεσι, Μπέλεσι.
3 ΡοηφιβνϊΙΙβ Υ ο γ β § β  <1»η8 1» Ο τέοβ  Τόμ. Α' σ. 232, 278 ,367 , 450.
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Μουρίχη; Τατόης 4. Καί δποϊον μεν βαπτιστιχόν όνομα «Ιν* το Τ ι- 
νατζοΰντας άγνοώ, τών δί λοιπών βαπτιστιχών ονομάτων τοϋ χατά 
πάσαν πιθανότατα άλβανιχοϋ οίχου τών Τατόη άξιον ίδίας μνεία; 
εινε τό Μουρίχης, δπερ ίνθυμίζει ήχάς χαι άχοντας τόν τελευταϊον {χ 
τοϋ γένους τών Σπαταίων χΰριον τή; Άρτης Μουρίχην Σγοϋρον. Τό 
δέ όνομα Κοροπή έδόθη μεν τό πρώτον χατά νεωτάτους χρόνου; είς 
τό χωρίον, δπερ πρότιρον ώνομάζετο Κουρσαλάς 2, άλλά βεβαίως δέν 
έπλάσθη τότε τό πρώτον, άλλ ' είνε παλαιόν, πχραληφθεν λλλοθέν 
ποθεν* ίσως δέ δυνάμεθα νά συσχετίσωμεν αΰτό πρός τό όνομα τοϋ 
άλβανιχοϋ οίχου Κρόπα. Είς Παϋλον τόν Κρόπαν παρεχώρησε Κάρο
λος δ Άνδηγαυός διάφορα χτήματα έχτός της Αλβανίας, άπέβη δε 
γενάρχης ίσχυροϋ δυναστιχοϋ οίχου, ου οί μέν χληρονόμοι φχουν περί 
την Αχρίδα χαι την Δίβρην, οί δέ τελευταίοι άπόγονοι μετενάστευ- 
σαν τφ 1467 είς την Ιταλίαν ·*.

Είς τάλβανιχά ταϋτα οίχογενειαχά ονόματα δέν προςθέτω τό τοϋ 
Βρανά, δπερ βητώς άνέγραψα άνωτέρω είς τάς βυζαντιαχάς τοπωνυ
μίας. Καί είνε μέν άληθές, δτι έΰρίσχομεν χαί παρ’ ’Αλβανοί; τό 
όνομα Βρανάς 4, χαί δτι βράνβς σημαίνει τόν χατηφη χαί συνωφρυω- 
μένον παρ ’ Αλβανοί; 5, έν δέ τοΐς περί την Πρεμμετην χωρίοις τόν 
φονέα ®, άλλ ’ οΰδένα ίχομεν λόγον νά θεωρήσωμεν τό άττιχόν χωρίον 
λαβόν την ονομασίαν έζ Άλβανοϋ τίνος Βρανά, άφ ’ ου έχομεν δμώ- 
νυμον έπιφανη χαί πολύχλαδον βυζαντιαχόν οΐχον. Ά λλο δέ τό ζή
τημα άν πρός έξήγησιν τοϋ ονόματος τοϋ οίχου έχείνου δυνάμεθα χαί 
πρέπει νά προςφΰγωμεν είς την άλβανιχήν.

1 Έδημοσιεΰθη όπδ άημ. Καμ»ούρογ1ον έν Μνημςίοις τής Ιστορίας τών 
Αθηναίων Τόμ. Α ' ν. 179.

2 Ποένχφάτονί *Η Κορωπή ή τδ ΚορωπΓον, έν Παρνασσω. Τόμ. ΙΒ ' 
(1888), σ. 212.

* Η ο ρ (  ϊνθ* άν. Τόμ. 85, σ. 300.
* Η&Κη Αΐϋαηββΐβοΐιβ β ΐυ ά ΐβ η . Τόμ. Α 'σ :  309.— Μχιβ&οΜ Η ϊβίοπβ. 

άβΐΐβ  οαβα Μ αβαοΗΐα έν ταΐς το3 Η ο ρ {  Ο ίίΓοηΐςυββ Ο τέοο-Κ οΐΒ αηββ 
σ. 301.—Σά»« Μνημεία Ελληνικής ιστορίας. Τόμ. Α ’ σ. XVIII.

* Η&Ηη ένβ’  άν. Τόμ. I”  β. 10 έν λ.
' * Κατά τήν βεβαίωσιν τον προμνημονευθέντος έχ τής βορείας Αλβανίας 
φοιτητον τής ίατριχής.
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Ύπάρχουσι δί καί άλλαι τβπωνυμίαι Ιν Αττική άναμφηρίστως 
μέν άλβανιχαί, άλλά μή οίκογινιιακαί, οίον χατά τό Χαλάντρι ή 
Γχράβα, τοΰθ’ οπιρ σημαίνιι τόν κρημνόν *, ή Λοϋτβα χατά τό Κο- 
ροπή, ήτοι βόρβορος ή λίμνη *, τό Λόχα έν τφ ίλχιώνι Αθηνών, 
ήτις λίζι; σημαίνιι την βροχήν χαί τόν ύγρόν τόπον *, χαί τό Γία- 
χονντή έν τφ έλαιώνι*.

Ά λλαι δέ τοπωνυμίαι δηλοϋνται ώς άλβανιχαί ύπό τών χαταλη- 
ξιων ιζα η αΐτινις Ιν τισι τοπικοί; όνόμασι προςτιθιΐσαι (ίς ρίζας 
έλληνιχάς διικνύουσιν ούχ ηττον την έπίδρασιν τών Αλβανών ίποίχων. 
Τοιαϋτα δ ' ονόματα ιίν( τό θράβιξα έν τη πιριοχη τοϋ χωρίου Βαρ
νάβα τοϋ δήμου Μαραθώνας, δπιρ σημαίνιι πιθανώς 6 τι χαί τό 
Ντράβιζα χατά τό Σάλισι, ήτοι τόπον πιτρώδη, σάραν, ώς λίγιι ό 
έλληνιχός λαός 5, Πύριζκ, Κόπριζα πλησίον τοϋ Καρηττοϋ χατά τό 
Πιντιλιχόν, Λ  ρίζα έν τη πιριοχη τής Φυλής, Κάντζα ·  πλησίςν τοΰ 
Γέραχα, Βνλοχίριζα τοΰ δήμου Μαραθώνος, Καλογρίζα ού μαχράν 
τοΰ Αμαρουσίου χαί ΒιΙανιδίζα χατά τάνατολιχά παράλια τής 
Άττιχής.

Άλβανιχώς δέ φαίνονται ήχοΰντα χαί τά ιξής τοπιχά ονόματα 
τής Άττιχής, ών τής έζιτάσιως χαί έρμηνιίας &ς έπιληφθώσιν οί 
Άλβανολόγοι. Μχι&ϊμι χατά τά παράλια τή$ Άττιχής, Μχκρά- 
λια έγγΰς τών Σιπολίων, ΛΓ*«λνχίχβι έν τη πιριοχη Αμαρουσίου, 
Κιονρχα έν'τφ δήμφ Μαραθώνος, Μύρρβντα, Κίχοι χαΐ θίχι έν τη

1 Κατά τά βιβαιωθίντα μοι δπ ’ Αλβανών της Άττιχής.
1 Η αΗ η  ΑΙ&δηβδϊδοΙϊθ Β ίυάϊβη . Τόμ. Γ ’ σ. 65 έν λ. 1)ονχβ»-α. Ό  

Η&Ηη άναγράφιι μόνον τα σημαινόμινα ρύπου χαί βορβόρου, άλλά πάρα τοΐς 
Αλβανοί; τής Άττιχής ή λίξις σημαίνιι χαί τήν λίμνην.

* Η αΗ η  ϊνβ’ άν. σ. 59 ίν λ.
4 Κατά τδν Η β/ιτι (ϊνβ' άν σ. 2 3 ) γ)αχούνά ϊ ή γ)αχούψά λέγουσιν οί 

Γχίγχιδις τδ &6βαμοϋ. Ά γνωστον δέ τί σημαίνιι ή λέξις ίν τή διαλέχτφ 
τών Αλβανών τής Ά ττιχής.

* Ό  Η&Ηη (ϊν β ’ αν. σ . 31) ιρμηνιύιι τήν λέξιν άράβι-α  διά τον τρά- 
πιζα. Αγνοώ , άν ή λέξις αυτή ϊχιι τήν αυτήν ρίζαν χαΐ τδ άφάβιξα, δπιρ 
παρά τοΐς Αλβανοί; τής Άττιχής σημαίνιι χατά τήν βιβαίωσιν χωριχοΰ 
έχ Σαλισίου τήν σανίδα, άλλά χαΐ τήν σάραν.

* Ί σ ω ς  έχ τοΰ % απ -άΐ, σημαίνοντος τδ χράσπιδον, τήν άχραν, τδ βριον 
(Ηβ,Ηη ΐνβ' άν. σ. 42) τή προςθήχη τής χαταλήξιως ζα (χβντ-ίΙΐ-ζα).
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περιοχή τοϋ Κοροπή, Μέρμκαχα, ίσως δε και τό Χαλάντςι τοϋ δή
μου Αττική;, πρός δ παρχβληθήτω ή Χαλαντρίτβα τοϋ δήμου Φα
ρών τή; ’Αχαίας.

Τέλος δ * εύρίσκονται ίν Αττική και ονόματα ομώνυμα πρός χω
ρία ή τόπους τή; Ήπιίρου ή τή; Αλβανίας, ών ή μεταγωγή *ίς τήν 
Αττικήν έγεινε πάντως διά τών Αλβανών. Τοιαΰτα ονόματα ιΐν» το 
Μ ίνίδι1 τοϋ δήμου Άχαρνών, τδ ·£οΰλι άνω και κάτω, τό Καλέν- 
τ ζ ι 2 καί τό Σνρράχον 3 τοϋ δήμου Μαραθώνος καί τά Χαβιά τοϋ δή
μου Φυλή;*. Είς ταϋτα δ ’ ήθίλομιν προςΟέσει καί τήν τοπωνυμίαν 
ΦυΛιάνη ίν τή περιοχή τοϋ Κοροπή, ήτις ίνΟυμίζει τούς Φνλιάταις 
ή Φνλλάζαις ίν τφ τμήματι Δελβίνου, &ν ή κώμη αΰτη, περί ή; 
ικανά γράφει 6 Ρ ουηυβνΐΐΐθ5, δεν ίμαρτυρεΐτο £ητώς ώ; Ιδρυμα 
τών κατωτάτων χρόνων τής Τουρκοκρατίας, ού κτίστης ή γαιοκτή- 
μων υπήρξε Τριανταφυλλής τις ή Φούλης®, τοϋθ’ δπερ αποκλείει τήν 
ΰπό τών Αλβανών ίν παλαιοτεροις χρόνοι; μεταφοράν τοϋ τοπικού 
τούτου ονόματος ίξ Αλβανίας είς τήν Αττικήν. Διό ίθεωρήσαμεν εΰ- 
λογώτερον νά τάξωμεν τήν τοπωνυμίαν ταύτην ανωτέρω εί; τά ; ίν 
τή Αττική βυζαντιακάς.

1 Παράβαλε τό Μ ινϋ ι  τον δήμου Ά ρ τ η ;.
2 Παράβαλε τό ΚαΧί*τ{ι πλησίον των Ίωαννίνων καί τό ομώνυμον χωρίο ν 

έγγΰ; Δρυινουπόλεω;. Ρθ\Κ}ΗβυΐΙΙβ Υ ογ& ζΒ  ά »Π 8  Ια Ο τέοβ. Τόμ. Α ' σ. 
335 χαί Β' σ. 465.

1 Παράβαλε τό Σ υ^ άη ον  απέναντι τών Καλαρρντών.
* Παράβαλε τό ίγγίκ τή ; Ηπείρου Θεσσαλιχόν όρο; Χαοβιά  ή Χάββια- 

Ά λ λα  παρατηρητέον ότι ό Άραβαν*ινός (Χρονογραφία τή ; Ηπείρου Τόμ. Β’ 
β. 176) γράφει* «Χάββι λέξι; Τουρχιχή, βημχίνουαα περιοχή; τινο; καθαρόν 
ή άποχεχομμίνον ετήσιον εισόδημα, διαβιβαζόμενου εί; τό ταμεΐον τή ; Βα- 
σιλομήτοοο;, έχ γαιών ή χωρίων ίλευΦέρων ιδιαιτέρου δεκατιστοϋ. Τοιοϋτόν 
τι σημαίνει τό Χάσσι Καρίτζα;, Πογδοριανή; χαί Ά ρ τ η ; . . .  η Πρό; τό 
τουρχιχόν δε τοϋτο Χάσσι συνδέει τό όνομα τών όρέων Χάσσια χαί τών περί 
τα όρη έχεΐνα κειμένων χωρίων. Ά ν  δ ’ ή βεβαίωσι; αυτη τοϋ Άραβαντι- 
νοϋ ίχη όρΦώ;, τότε χαί τό άττιχόν χωρίον σημαίνει τό αΰτό, καί φέρει 
ονομα τουρχιχόν, ή δε όμωνυμία αύτοϋ μετά τών Χασσίων όρέων είνε τυ
χαία σΰμπτωσι; καί δέν δεικνύει χοινήν αλβανικήν χαταγωγήν.
’  * ΈνΘ’ άν. Τόμ. Α ' σ. 442 κ. έ.

* ’Λ^αβαντι»οδ Χρονογραφία τή ; Ηπείρου. Τόμ. Β ' σ. 175.
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Ωάσαι αΰται αί τοπωνυμία ι αί ανωτέρω ώς άλβανικαί άποδειχθεΐ- 
σαι ή προτεινόμεναι Ιπεβλήθησαν κατά μικρόν είς την Αττικήν ύπό 
τών Αλβανών άποίκων τών άκολουθησάντων είς την χώραν τούς 
έκ τοϋ δεσποτάτου της Ηπείρου καταφυγόντάς φυλάρχους αΰτών τούς 
συγγενείς η απογόνους τών μεγάλων οίκων τοϋ Λιώσα, τοϋ Σπάτα 
καί τοϋ Μποϋα καί τών ισχυρών γενών τών Μαλακασαίων καί Μαζα
ρακαίων. Ή  δ ’ εδρεσις τών ονομάτων τών έπιφανών τούτων καί άλ
λοτε Ιν Ήπείρφ καί Αιτωλία ίσχυσάντων αλβανικών γενών ώς το
πικών ονομάτων παρέχει Ιν συνδυασμώ προς τά Ιν τή πραγματεία 
ταύτη Ικτεθέντα ιστορικά γεγονότα την άναντίρρητον κατ ’ Ιμε κριτήν 
βεβαίωσιν περί τοϋ χρόνου καθ ’ δν συνέβη η είς την Αττικήν κάθοδος 
άθρόων Αλβανών. Ό  χρόνος δέ ούτος πρέπει νά -τεθή μεταξύ τοϋ 
έτους 1418, δτε συνέβη ή κατάληψις τοϋ δεσποτάτου ύπό τοϋ Κα
ρόλου Τόκκου, καί τοϋ 1425, ο τ ’ Ιμάθομεν Ικ τοϋ έγγραφου της βενε
τικής κυβερνησεως πρός τόν Ιν Εύβοια βάϊλον άρξάμενον βεϋμα άποι- 
κισμοϋ τών Αλβανών είς την νήσον Ικείνην. Ή  νέα δ ’ Ικείνη μετα- 
νάστευσις, προελθοϋσα πάντως 1ξ ύπερπλεονασμοϋ τών Ιν Αττική 
κατοικισθέντων Αλβανών, άνεχαιτίσθη, ώς είδομεν, κατά μέγα μέ
ρος ύπό τοϋ Αντωνίου Άτζαγιώλη διά τών πρός την Βενετίαν παρα
στάσεων αΰτοϋ. Ό  Φλωρεντινός δούξ, «ρροντίσας παντί σθένει περί 
της διά νέων παραχωρήσεων σαγηνεύσεως τών είς την Εύβοιαν μετα- 
ναστευσάντων Αλβανών καί συντηρήσεω; Ιν Αττική τών ήδη Ιν 
αυτή Ιγκαθιδρυμένων, παρέσχεν άληθώς είς την χώραν μεγάλην 
ευεργεσίαν, ής καί σήμερον όφείλομεν νάναγνωρίσωμεν τούς καρπούς, 
βλέποντες τούς είς τήν πάτριον γλώσσαν Ιμμένοντας Αλβανούς τής 
Αττικής τάλλα συναδελφωθέντας Ιν τή Ιθνική δράσει μετά τών Ε λ 
λήνων συγκατοίκων χαί κυριώτατα συντελοϋντας είς τόν δσημέραι 
μείζονα διά τής Ιπιμόχθου γεωργίας πλουτισμόν τής άλλως λεπτό- 
γεω Αττικής.
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Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο
(απόσπασμα από το βιβλίο 

«Μνημεία της Ιστορίας των Αθηνών»
του Δ. Καμπούρογλου)





Φ Υ Λ Ε Τ Ι Κ Α

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ ΑΛΒΑΝΩΝ

'-ίηύσααιτμα ίχ τήζ « Σι/ροπ ιιχήί χαταστάοΐύκ ΐή ΐ χάΛι<ύΐ 'Λθην&η  
τοδ άΐογνσίου Σ ουρικ ίή .

[Τό «ξ 95 αιλίδων ϊργο·» τούτο τού βυγγράψαννος άζιέλογον Ίανορίαν τής 
ί«αναβνάβ«ως των Αθηνών Λ. Σουρμιλή, «ΐναι βυνοκτιχή «ιρήγηοις τής 
ΐοτορίας των Αθηνών «άπό της πτώ α«ω ; αύτής ύπό τούς 'Ρωμαίονς μέχρι 
τίλους τής Τουρχοχρατίας». Καί τά μέν πρό τής Τουρχοχρατΐας ϊχοοοι γρα
φή *π\ τή §άβ*ι τδ ν  τ6τ* γνωστών ΐβτοριών χαΐ τού ΡκηβΙΙΐ* ή Τουρχοχρχ- 
τία δέ, ΐ<1 τή βάσ«ι τού Χβλχοχονϊύλη, του Ανωνύμου Βιέννης, τών «πι
στολών Ζογομαλά χ«1 Καβάσιλα, τής Επιτομής Π«ρρ«ι6ού χαΐ τού Χρονιχού 
τού Άνθιμον. Μόνον δέ τδ 4 ’  Κχράλαιον («ξ $ βιλίδων) δύναται νά θιωρηθή 
Ιν τιαιν, ώς Ιβτοριχή πηγή, £τ« πιριέχον σχέψιις ιδίας «αΐ παρατηρήσιις 
π«ρΐ τών «νά τήν Ά  ττιχήν Α λβανώ ν έποίχων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν &'

Ή δη  ίέ πρόχ«ιται νά όμιλήσωμ«ν π«ρΐ τών χατά τήν Άττιχήν 
Αλβανών χαΐ τής έπιχρατούσης αΰτών γλώσση; Άφοΰ δ Σουλτάνος 
τής Κωνσταντινουπόλςως χατέστρςψς τήν Αλβανίαν μ*τά τόν θά
νατον τού ένδοξου Γτωργ.ου Σχ«νδ:ρμπ«η, -ολλοΐ Αλβανοί διά νά 
άποφύγωσι τήν σφαγήν χαΐ τήν αιχμαλωσίαν προσέφυγον ςΐς τήν 
χάτω Ελλάδα, Βοιωτίαν, Άττιχήν χαΐ Π«λοπόννησον.

Οΐ έλθόντςς δέ «ίς τήν Άττιχήν «πςται νά ήσαγ οι όλιγώτβροι 
παρ' έχςίνους τους χατοιχήσαντας αλλαχού ώς πρός τήν άναλογίαν 
τού πορισμοΰ τών καρπών χαΐ προϊόντων τή ; γής, τήν όποίαν ϊμ«λ- 
λον νά χαλλκργώοι διά τά πρός τό ζήν άναγχαϊα, παραβαλλομένων 
τών γαιών τής Άττιχής μέ έχαίνας τής Βοιωτίας, Κορινθίας, Α ρ
γολίδας χαΐ λοιπών. Οί Αθηναίοι λοιπόν ύποδςχθίντις τους πρόσ
φυγας τούτους όμοθρήσχους των, Ιδωχαν πρός αυτούς οί κτηματικοί 
τάς χατά τήν Άττιχήν γαίας των διά νά τάς χαλλιχργώσιν έπί 
συμφωνίφ* χαΐ ή συνήθιια αΰτη διήρχχσς μέχρι τής σήμιρον.

Έπςιδή δέ συχναΐ έπιδρομαΐ συνέβησαν παρά τών Τουρχαλβανών 
καί Τουρχομαχςδόνων χατά τήν χάτω Ε λλάδα καί τήν Πςλοπόννη-

ΜΝΗΜΚ1Λ ΤΗΓ ΙΙΤΟΡ. ΤΟΝ ΛβΗΝΛΙΟΝ
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σον τήν ιζ'χαί ιη' έχατονταετηρίδα, ώς περί τούτο» εΐπομεν δπισθεν, 
διά τούς Βενετικούς πολέμους εν τίΐ Πελοπονν/,σφ, Ά ττιχ ή  καί Βοιω- 
τίφ· χαΐ έπειδή οί χάτοιχοι τφν χωρίων ήσαν έκθεμένοι είς τόν κίν
δυνον τής διαρπαγής, ώς άπέχοντες πολύ τ ις  πόλεως τοϋ Πειραιώς 
χαί τών πλησιόχωρων νήσων, χαί δέν είχον τήν αυτήν τύχην μέ τούς 
χατοι'χους τής πόλεως, οΐτινες είς πάσαν τυχοϋσαν ανάγκην είχον 
πρόχειρον τήν φυγήν καί τήν ασφάλειαν τής περιουσίας. Καί έπειδή 
οί ένταϋθα χριστιανοί Αλβανοί, εΰρισχον παρά τοΐς Τουρχαλβανοΐς 
κάποιαν συμπάθειαν διά τό όμόφυλον χαί όμόγλωσσον, ίσως χαί συγ
γένειαν, τούτου ενεχα ήναγχάσθησαν χαί οί λοιποί κατοιχυι Έ λλη- 
ληνες τών χωρίων νά συμμοοφωθώσι χατά τό ένδυμα, ήθη χαί διά
λεκτον, μέ τούς συνοίκους των Αλβανούς διά νά άποφεύγωσιν όπω- 
σοΰν τήν σκληράν άπανθρωπίαν τών διαρπαζόντων. Προσέτι δέ, έ- 
πειδή οί διοριζόμενοι παρά τοϋ Βοΐβόνδα έπιστάται είς τήν σύναξιν 
τού διχαιώματο; τής δεχαετείας ήσαν ώς έπί τό πλεΐστον Τουρκαλ- 
βανοί οί χάτοιχοι τών χωρίων, χαθό γεωργοί άπαντες, διά νά I- 
χωσι τάς σχέσεις αύτών χαϊ νά οίχειώνται μετ’ αύτών έπί τό συμ
φέρον, ήναγχάζοντο νά έζαλβχνίζωνται χατά πάντα· «ΦιλεΤ γάρ τό 
ύπήχοον τοΐς τοϋ Άρχοντος ήθεσιν έζομοιούσθαι». Καί οί τελευ
ταίοι τών Άλβανισθέντων είναι οι χάτοιχοι τών Άχαονών, Κουχου- 
βάουνες χαί Αμαρουσίου, οΐτινες παρεδέχθησαν τον Άλβχνισμόν 
μετά τά μέσα τής ΙΗ ' έχατονταετηριδος. Καί μέχρι τής σήμερον 
σώζονται γέροντες τινές είς Άχαρνάς, ένθυμούμενοι τήν μεταβολήν 
χαί διηγούμενοι τά περιστατιχά *. Πάς γάρ λαός δουλωθείς άπαξ, 
ρέπει βέβαια έπί τά χείρω, όπόταν μάλιστα έπίχειται αΰτω τό πα
χύ τής άμαθείας σχότος, ή καταπίεσις τής πτωχείας χαί αί χατα- 
στρεπτιχαί προλήψεις.

Έν τούτοις δέν άπέμαθον ούτοι τήν πάτριον αύτών γλώσσαν χαί 
πανταχοϋ τής Ά ττιχής όλοι οί χάτοιχοι τών χωρίων γνωρίζουσι καί 
λαλοΰσι τήν σημερινήν Έλληνιχήν όπως χαί οί χάτοιχοι τήςπόλεως, 
μάλιστα δέ φυλάττοντες φράσεις τινάς χαί ιδιωτισμούς τήςπαλαιάς 
Ά ττιχής γλώσσης, τά όποια ταϋτα δέν δύναταί τις νά εΰρφ αλλού, 
είμή είς τούς χωρικούς καί είς τάς γυναΐχας τής πόλεως, παρ’ αίς 
διεσώθησ/ν μέχρι σήμερον χαί όλα τά άρχαΐα (θιμα τά είς γάμους

1 Σ. Σ ο υ ρ μ. Τά περιστατιχά ταϋτα παρήλΟον άπό τήν χατά τό 1770 
ετος έπανάστασιν τών Πελοποννησϊων δι* απάτην τοϋ 'Ρωσσιχοϋ Ναυάρχου 
'Ορλώφ έγχαταλειφβέντων είς τήν σχληράν τιμωρίαν τών Τουρκαλβανών, οί- 
τινες ικανά ετη εμαστίγωσαν τούς δυστυχείς τότε Έλληνας.
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χαΐ τοκετούς, τά πρός τάς Μοίρας χαΐ τήν Έχάτην χαΐ δλαι αΐ 
προλήψεις τών παλαιών, άτινα άποδειχνύουσι τρανώς τήν γνησιό
τητα τής άπογονίας των.

"Οτι δέ τά ιίρημένα περί τής έζαλβανίσεως τών χατοίχων τών 
Άττιχής χαΐ περ{ τοϋ δτι οί έλΟόντις είς τήν Άττιχήν Αλβανοί 
ήσαν όλιγώτατοι ώς πρός τούς άνέχαθεν χατοίχους αυτής Ιχοντα> 
άληθείας, δύναται νά πεισθί) εχαστος χαί έξ άλλων πολλών παρα·
δειγμάτων, Ιν έχ τών όποιων άρχει νά φέρωμεν είς άπόδειξιν'.........
..................................................................."Ολα τά Ιθνη τής Άσίας, όσα
πιστεύουσιν είς τόν Μωάμεθ, χαλοΰνται έν γένει Τούρκοι* χαΐ δλοι 
λαλοϋσιν, έχτός τών Αράβων, τήν Τουοχιχήν γλώσσαν, χαθώς χαΐ 
δλοι οί χάτοιχοι τάς Άσίας Έλληνες χριστιανοί άπομαθόντες τήν 
πάτριον αυτών γλώσσαν, λαλοϋσι χαΐ ούτοι τήν Τουρειχήν. Λοιπόν 
οί αληθινοί Τοΰρχοι τής Σχυθίας ήσαν τρεις χιλιάδες χαΐ τούτοι 
στρατιώται, διατρίβοντες τόν βίον αυτών είς πολέμους χαΐ μάχας, 
μήν εχοντες ποτέ σταθεράν χατοιχίαν χαΐ χχτ* ορθόν συμπερασμόν 
δυνάμεθα νά είπωμεν δτι τό πλεΐστον μέρος αυτών άπέθανον άγα
μοι, δ έστι χωρίς απογόνους, ώστε ήθελεν είσθαι πάντη ασυλλόγι
στος χαΐ άμοιρος χρίσεως, δστις ήθελε τολμήσγι νά εϊπγι δτι τά τό
σα έχατομμύρια ανθρώπων τών χαλουμένων τήν σήμερον Τούρχων 
χα; τών λαλούντων τήν Τουρχιχήν γλώσσαν, κατάγονται δλοι, τόσον 
Μωχμετάνοι, χαθώς χαί χριστιανοί, δλοι άπό τό Τουρκεστάν, ή άπό 
το Ίμαον τής Σχυθίας ή δτι τά τόσα Τουρχιχά πλήθη τά χατοι- 
χούντα τήν Ευρωπαϊκήν Τουρκίαν ελκουσι χαΐ αυτά τό γένος έξ αυ
τής τής Σχυθιχής Φυλής χαί δέν ήσαν "Ελληνες χριστιανοί, οΐτινες 
άπό χαιρόν εις χαιρόν ολίγοι παρ’ ολίγους έτούρχισαν, χαθώς πρό 
τών Τούρκων δλοι οι "Ελληνες έρωμάΐσαν, μέχρι σήμερον 'Ρυ.μαϊοι 
καλούμενοι. Ά ρ α  τί παράδοξον, δτι ή φορά τοϋ χαιροϋ, τά περιστα- 
τιχά αυτά εχαμαν χαΐ τούς χατοίχους τών χωρίων τής Άττιχής νά 
άλβανισθώσι τήν γλώσσαν, δπου χαΐ πρότερον εΐχον ρωμαίσφ χωρίς 
νά χατάγωνται άπό τήν 'Ρώμην ή τήν Ιταλίαν ;

'Εχ τήςτοιαύτης άχρισίας όρμώμενος χαΐ ό Γάλλος περιηγητήςτής 
Ελλάδος Ποχεβίλλης, λέγει ότι εύρεν είς τάς Αθήνας χατοίχους 
χριστιανούς Αλβανούς μέν 4000, "Ελληνες δέ ίΐΟΟΟ. "Οτι δέ λαν- 
θάνεται πολύ 6 περιηγητής σύτος Ιδού ή άπόδειξις. Ά φ ’οτι ήλθεν 
ούτος ιίς Αθήνας (τφ  1815) μέχρι τής σήμερον χάμμία μετανάστευ- 
σις τών Αθηναίων τούτων δέν έγεινε,χαΐ χατά φυσιχϋν λόγον εκτοτε

1 Παραλείπονταί τινα ώς άσχετα δλως πρΟ; τά τής Ά ττιχής.
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μέχρι τής σήμερον, μετά παρέλευσιν είχοσιεπτά έτών, έπρεπε νά δι - 
πλασιασθώσιν οί Αλβανοί ούτοι ή τουλάχιστον νά αύζήσωσι τό Ιν 
τρίτον. Ά λλά τήν σήαερον είς τήν πόλιν τών Αθηνών δέν ύπάρχου- 
οιν Αλβανοί* ούτε άφ’ ής ήμέρας έσηκώσαμεν τά όπλα χατά τής 
τυραννίδος μέχρι σή< άποχαταστάσεως τών πραγμάτων τής Ε λλά
δος, δέν έφάνησαν «Ις τήν πόλιν τών Αθηνών Αλβανοί, έχτός έχεί- 
νων τών χατοιχούντων ιίς τά χωρία τής Αττικής. Τί λοιπόν Ιγει- 
ναν τόσαι χιλιάδες ανθρώπων ; Ιδού πόθεν προήλθεν είς τόν Ποχε- 
βίλλην ή απάτη. Επειδή οί χατά την Ελλάδα Αλβανοί φορούσιν 
όλοι έν γένει Ιν όμοειδές ένδυμα λευκόν, όπεο έστίν ένδυμαοία άρ- 
χαία, χαθώς χαί όλοι οί γεωργοί "Ελληνες έχτός τών νησιωτών* χαί 
έπειδη είς τάς Αθήνας έχ τών γεωργών ο( ζευγΤται μόνον φίρουσι 
τό αυτό ένδυμα μέ έχεΐνο τών χωρικών- χαί τοϋτο τό διακριτικόν 
έθιμον παρά τοΐς ζευγίταις* διότι άμα τις παραιτηθ^ τό ζεύγος, 
απεκδύεται χαί τό ένδυμα τοΰ ζευγίτου*, άφ’ έτέοου βλέπων ό πε
ριηγητής πολλούς είς τήν πόλιν χαθ' ήμέραν συχνάζοντας έχ τών 
χωρίων τούς μέν διά τούτο, τούς δέ δι’ έχεΐνο, οΐτινες ούτοι όμοιά· 
ζουσι μέ τούς ζευγίτας τών Αθηνών, ώς εΐπομεν άνωθεν, τούτων 
ένεχα πάντων ένόμισεν ό καλός περιηγητής, ότι, όσους είδεν είς τάς 
Αθήνας λευχοφοροΰντας, ούτοι πάντες είναι χαί Αλβανοί *.

"Οσον δέ περί τοΰ αριθμού τών χατοίχων τής πόλεως φαίνεται 
χαί είς τούτο λανθασμένος ό Ποχεβίλλης. Είναι βέβαιον, ώς χαλώς 
γνωρίζομεν, δτι περί τά 1815 ήσαν χάτοιχοι αυτοχθόνων οίχογέ- 
νειαι είς τήν πόλιν μόνον πλήρεις τών δύω χιλιάδων, ήτοι ψυχαί 
δέχα χιλιάδες, έκτος τών Τούρχων χαί τών ύπό οημαίαν Εύρωπαΐ- 
χάν διατελούντων χριστιανών, χαί έκτος τών όσοι άποδημούντες 
Αθηναίοι χατφχουν είς άλλας πόλεις έντός χαί έχτός τής Τουρ
κίας* ώσαύτως καί ό αριθμός τών χατοίκων τών χωρίων τής Ά τ τ ι 
χής ήτον σχεδόν όμοιος, ή ολίγον περισσότερος έχείνου τής πόλεως.

1 Σ. Σ ο υ  ρ μ. 'Όστις αμφιβάλλει περί τούτου, ά« παρατηοήση χαί άς I -  
ζετάση αυτοπροσώπως τούς λευχοφοροΰντας γεωργούς ιών Αθηνών χαί θέ
λει τούς εύρη όλους ζευγίτας.

3 Σ. Σ ο υ ρ μ. Είναι αληθές ότι τινί; οίχογίνειαι ούχί Αλβανών, άλλ’ 
έχ τών άλβχνισθέντων χωρίων τής Ά ττιχής διά νά άποφύγωσι χαί άλλας 
μελλούσας ΐχθριχάς επιδρομές ληστχποστατών, μετώχησχν ώς είς άσυλον 
είς τήν πόλιν, χαθώς συνέβη τό αυτό χαί έπί τής έπχνχστχσεως χαί έχτοτε 
σώζονται αυτοί ένταϋθχ. Ά λ λ ' ούτοι δέν άναπληροΰσι ουδέ τό έχατοατιμό- 
ριον τών έντοπίων τής πόλεως.
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Ταϋτα δέ χαι περί τών Αλβανών τής Α ττικές, πεοΐ τών όποιων 
ήναγχάσθην νά γράψω τά ολίγα ταϋτα χάριν τών μεταγενεστέρων, 
διά νά μήν άγνοώσι την αφορμήν τής χατοιχήσεως αυτών είς τήν 
Αττικήν χαί νά μή νομίζωσιν ότι όλοι αυτοί οί χάτοιχοι χατάγον- 
ται έζ Α λβανών διότι όαα άλλα παρά ταϋτα είπον ξένοι τινές, 
πεποιθότες εις είχααίας μόνον, είναι ανυπόστατα χαί χωρίς χαμ- 
μίαν βάσιν................... · .  (1842)

Α Ν Ι Μ Π  ΤΑ Κ Ο ! 1 ΝΈΡΟΤΤΣΟΤ ΑΘΙΙΝΑίΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΠΟΙΚΗΣΒΩΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ

ΠΙΕΡΜΕΣΟΥΝΤΟΣ Ιλ'  ΑΙΩΝΟΣ

Καθ’ ήν έποχήν ό έχ τής φλωρεντινής οίχογενείας τών Άχχιαΐώ- 
λων Νέριος, βαρών Βοστίτσης χαϊ κύριος τής χαστελλανίας Κορίνθου, 
έζήλασε τής Άττιχής χαί Βοιωτίας τήν περιβόητον Καταλανιχήν 
έταιρίαν, χαί άνηγορεύθη 8ούζ Αθηνών χαί θηβών (1386— 1394), 
ό αγροτικός τής Ελλάδος πληθυσμός, οί δουλεύοντες τάς γαίας 
τών έν ταΐς πόλεσιν αρχόντων χαί γαιοκτημόνων, όπως χαί τών 
φράγκων τιμαριωτών, είχον έχλείψει διά τήν έρήμωσιν τής ανοιχτής 
χώρας, ούχί μόνον έχ τών χατά καιρούς έπισχηπτόντων λιμών χαί 
λοιμών, άλλ’ 2τι μάλλον έζ αιτίας τών διηνεχών έπιδρομών δφώ- 
σεων χαί λεηλασιών τών χατά θάλασσαν πειρατών.

Οί άλλοτε σύμμαχοι τών Καταλάνων Τούρκοι λφσταί έπέδραμον 
περί τά 1328 οΰχί μόνον τά παράλια χαί τάς νήσους τοϋ βυζαντι
νού κράτους, άλλά χαί αύτάς ότι τάς κτήσεις τής Βενεγίας έπί τής 
Εύβοιας χαί τάς χώρας τής Καταλανιχής έταιρίας έπί τής Άττιχής. 
Έν ετεσι 1329 χαί 1330 τετράκις οί Τούρκοι έλεηλάτησαν χαί ή - 
ρήμωσαν τήν Εύβοιαν χαί τήν Α ττικ ήν  έν έτει 1331 είχοσι πέντε 
χιλιάδες χριστιανών Ελλήνων τε χαί Λατίνων ήχθησαν είς αιχμα
λωσίαν, τόν δέ Μάΐον χαί Ιούνιον τοϋ έτους 1332, περί τά τρια- 
χόσια όγδοήχοντα χαταδρομιχά πλοία, έφ’ών έπέβαινον 40,000 Τούρ
κων, έληΐζοντο τάς έλληνιχάς παραλίας. Έν έτει 1367 έπειράθησαν 
οΐ Τούρκοι πειραταί έφοδον χαί χατ’αύτής τής άχροπόλεως Αθηνών.

Παρά ταϋτα ό χατά τόν ΙΑ' χαί ΙΒ αιώνα έπί Βυζαντινών βασι
λέων.χαί χατά τόν ΙΓ' αίώνα, έπί Φραγκοκρατίας θεσμός τής παροι- 
χίας, ήτοι αγροτικής δουλοσύνης ΰπέρ τών Ιθαγενών γαιοκτημόνων
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χαΐ φράγκων τιμαριωτών, ί)το τόσψ βαρύς, ώστε οί παραχχθήμενοι 
τοϊς χτήμασι δουλοπάροικοι χωρΐται χατέλειπον τά ; γαίκ; άχαλλιερ- 
γάτους καί ίφευγον «1ς άλλα; χώρας. Διά τοΰτο μεταξύ όμορων χρα
τών ίγίνοντο είδιχα'ι συμβάσεις περί άποδόσεως χαΐ άναγχαστιχής 
ίπιατροφής τών φυγάδων, όπως συνωαολογήθησαν πολλάχις μεταξύ 
τών Γάλλων χαΐ Καταλάνων δυναστών Αθηνών χαΐ θηβών, χαΐ τών 
ίν Εύβοίφ ύπό Βενετικήν προστασίαν τελουντων Ιταλών τιμαριωτών.

Τά αυτά συνίβαινον χαΐ ίν Πελοποννήσφ, ίν τφ  δεσποτάτφ του 
Μισθρ^ χαΐ ίν τώ πριγχιπάτφ τής Άχαΐας. Ή δη  πρό τής έμφα- 
νίσεως τοϋ Νερίου, ό βυζαντινός δεσπότης τοΰ Μισθρά Μανουήλ 
Κανταχουζηνός (13'ι9— 1380) Ιφερε διά θαλάσση; πλείστου; όσους 
έκ τών είς Θεσσαλίαν τότε μεταναστευόντων έχ τής Ηπείρου Α λβα
νών, χαΐ άνέθετεν αΰτοΐς την φρούρησιν τών οχυρών πόλεως Μο» 
νεαβασίας καί Μισθρά όπως χαΐ τών πρός τ :. πριγκιπάτου τής Ά -  
χαίας μεθορίων. 'Ο δί Νέριος χαταστάς χύριος τής Βοστίτσης χαΐ 
Κορίνθου, προσωρινώς δί κυβερνήτης τού πριγκιπάτου, χατίχλυσε 
την άπό Βοστίτσης μέχρι Βασιλικών, Κορίνθου,* Αργους, Κρανειδίου, 
'Ερμιώνης, Δαμαλά χαΐ Μεθάνων χώραν διά νέων έχ τής δυσμιχής 
Ηπείρου άλβανών μεταναστών *.

Συγχρόνως μετά τοΰ Νερίου ό διαδεχθεί; τόν Μανουήλ Καντα- 
χουζηνόν δεσπότης τοΰ Μισθρά Θεόδωρος Παλαιολόγος(1388— 1407) 
μετεπίμψατο άλλας 10,000 άλβανών μετά γυναικών χαΐ παίδων. 
σύν τοΤς σχεύεσι και ποιμνίοις αύτών, χαΐ έχλήρωσεν αΰτοΐς τά εύ· 
φορώτερα τής Αρκαδίας χωρία. Λήγοντος τοΰ ΙΔ' αΐώνος ήχμαζον 
έχατίρωθεν τοΰ * Αλφειού ποταμού πολυπληθείς άλβανιχαΐ άποι- 
χίαι, άπό Νιχλίου μέχρι Καρυταίνης, χαΐ μεταξύ τών Σλαυηνών 
τοΰ διαμερίσματος τής Σχόρτας, άπό Λεονταρίου μέχρι πέραν τής 
Τριπόλεως, ίν Τάπια:, τώ  όχυρφ έπί τών όρέων χωρίφ.

1 Άρχομίνου τοΰ Ις ' αΐώνος άπό τοϋ Κρανειδίου άλβανοΐ ποιμίνις χατω- 
<η«αν τάς νήσους τών Πετοών χαΐ τής “Υδρας, διά τάς επ’ αΰτών χαταλ- 
χήλους πρός αίγοτροφίαν νομός· άλλοι δε άπό τοΰ Δαμαλά έπεραιώβησαν τόν 
Πόρον τής Καλαυρεϊας. Κ ατά τόν 1Ζ χαΐ ΙΗ' αιώνα οί ποιμένες άλβανοΐ 
μετεθλήΟησαν εις θαλασσοβίους, άποδίδοντες τά ίσα τοΐς ληΐζομενοις τάς νή
σους χαΐ παραλίας τοΰ Αιγαίου πέλαγους Τυνισίοις χαΐ Άλγερίνοις πειραταΓς' 
άρχομίνου δέ τοΰ Ι θ ' τούτου αΐώνος ΐχλεΐσβησαν ώς ναυμάχοι υπέρ τής ελ- 
ληνιχής άνεζαρτησίας. Σημειωτέου επί τούτοις δτι Πέτσαι ονομάζεται παρά 
τών εγχωρίων άλβανών ή αδελφή τής “Υδρας ναυτιχή νήσος, ούχΐ Σπέτσαι 
δπως χαλεΐται έσφαλμίνως παρά τών ήμετέρων’ είναι δέ ή άρχαία Π ι τ ν 
ο ΰ σ α  τών Γεωγράφων, ούχΐ δέ Άλιοΰσα χατά τους ήμετερους σχολαστιχοϋς.
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Έπί τέλους χαταπολεμήσαντος τοΰ Νερίου την κρατούσαν τής Α τ 
τικής,Βοιωτίας, Φωκίδος χαί Φθιώτιδος μεγάλην Καταλανιχήν έται- 
ρίαν, χαί οίκειοποιηθέντος την έπί τών Αθηνών χαί θηβών δουχι- 
χην έζουσίαν (1386 -  1394), πρώτιστον αυτού μέλημα ήτο η άνα- 
πλήρωσις τοΰ έκλιπόντος από τών νέων τούτων χτήσεων άγροτιχοΰ 
πληθυσμού. Πρός τούτο έφήομωσεν 6 Νέριος καί έχει το παρ’ αυτού 
χαί τών δεσποτών τοΰ Μισθρά έν Πελοποννήσω έγχαινισθεν αποικια
κόν σύστημα, προσχαλέσας έζ Ηπείρου χαί άλλους Αλβανούς μετα· 
νάστας τό δέ παράδειγμα τού Νερίου ήχολούθησεν ό υιός αύτοϋ χαί 
διάδοχος Αντώνιος (1394 -  1435).Άμφότεροι είσήγαγον επανειλημ
μένος απειράριθμα στίφη Αλβανών συν γυναιζί χαί τέχνοις, μετά 
τών σκευών χαί ποιμνίων αύτών, ούχί μόνον διά ζηράς άπό τής α
νατολικής Ηπείρου χαί βορείου Θεσσαλίας, άλλά χαί διά τού Κοριν
θιακού κόλπου άπό τής δυσμικής Ηπείρου τής δεσποζομένης τότε 
ύπό τού συγγενούς φλωρεντινούΉσαύ Βουωνδελμόντε(1386— 1399), 
χαί τού έπί θυγατοί γαμβρού τού Νερί.υ, χόμητος παλατίνου Κ ε
φαλληνίας Καρόλου Τόχου, δεσπότου τής Ά ρτης (1400— 1429).

01 έν Α ττική έγχατασταθέντες Αλβανοί έποιχοι έχληρώθησαν 
παρά τών δουχών Νερίου χαί Αντωνίου πάντα τά άπό τών Ιθαγενών 
έγχαταλειφθέντα χωρία, έν οίς έγχατεστάθησαν ώς αυτοτελείς γεωρ
γοί χαί ποιμένες* άνετέθη δέ αΰτοΐς ή καλλιέργεια τών υποστάσεων 
χαί χτημάτων τών έν ταϊς πόλεσι καί έν τοΐς έζοχιχοϊς αύτών πύρ- 
γοις διατριβόντων ιθαγενών γαιοκτημόνων χαί φράγκων δυναστών, 
έπί μισθώσει ή συνεταιρισμέ χατά τό λεγόμενον σύστημα τών 
χολλήγων (θθ1ΐ6§α, συνεταίρος).

Συγχρόνως χαί ή Βενετική πολιτεία προσεχάλει Αλβανούς έποί- 
χους πρός έγχατάστασιν έν τΐ| μεσημβρινή Εύβοια καί έπί τής νήσου 
Άνδρου πρός άναπλήρωσιν τής έκ τών πειρατών έρημώσεως καί λει
ψανδρίας, έλχύουσα αυτούς διά προικοδοτήσεως γαιών·καί απονομής 
έκτάκτων προνομιών. Αίείς Αττικήν καί Βοιωτίαν μετά τών σκευών 
χαί ποιμνίων αύτών έζ Ηπείρου καί Θεσσαλίας χαταβαίνουσαι άλ· 
βανιχαί οίχογένειαι, εύρίσχουσαι συμφορωτέρους ορούς έγχαταστά- 
σεως έν Εύβοίφ, διέβαινον τήν έπί τού Εύρίπου γέφυραν καί έζε- 
χέοντο άπανταχού τής χώρας, άπό Κύμης μέχρι Στ ούρων, καί άπό 
τούτων μέχρι Καρύστου, χαί έπ’αύτών τών πρός βορράν χωρίων τής 
Άνδρου. Έν έτει 1425, ό έν Βενετίφ άντιπρόσωπος τού δουκός Α 
θηνών χαί θηβών Αντωνίου, ’Ρεΐνάλδος Μέλζολα, διεμαρτύρετο έν 
όνόματι τού ήγεμόνος κατά τών έν Εύβοίφάοχών, δτι τριακόσιαι άλ-
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βανιχαΐ οίκογένειαι, φεύγουσαι έξ "Αττικής, έγένοντο δεχταΐ έν Εΰ- 
βοίβ, άνευ άδείας τον οίχείου αυτών χυριάρχου χαΐ δουχός· ρηνί δέ 
Ίανουαρίφ 1427, ή βενετική πολιτεία,βεβαιούσα τήν πρός τόν δούχα 
Αντώνιον γειτονικήν φιλίαν, έπίτρεπε τήν έξ Εύβοίας άχώλυτον έπι- 
στροφήν τοΐς βουλορένοις Ιχ τών Αλβανών τούτων φυγάδων έξ Ά τ 
τιχής μεταναστών, άλλοις δέ έχ Θεσσαλίας χαΐ Φθιώτιδο; κατ* ευ
θείαν προσερχομενοις παρεχώρει ή σύγκλητος τής Βενετίας ούχΐ μόνον 
έλευθεραν έγκατάστασιν έν Εΰβοίφ, άλλά χαΐ προιχοδότησιν γαιών 
έχ τοΰ δημοσίου, ριχτά καί άλλων έλευθεριών χαΐ άσυδοσιών.

01 έν Άττιχίΐ χαΐ Βοιωτίφ άλβανοί μετανάσται, διάμέν τάς πό
λεις χαΐ χώρας όπου εΰρισχον ιθαγενείς έλληνοφώνους χατοίχους, 
έτήρουν τά αρχαία έλληνιχά ονόματα μετά τίνος άλβανιζούσης πα
ραφθοράς· ούτω, έπί παραδείγρατι έλεγον : ’ Αθήνε, Καλλερόε, Λε- 
ψίνε, Μέγαρε, Μαραθώνε, Μαρούς, Κηφισέ, Κοροπή, Φήβε, Λιβχδέ, 
Σουχάμινο, Ώρωπό, άντί Άθήναι, Καλλιρρόη, Έλευσίς, Μέγαρα, 
Μαραθών, Άμαρύσιον ήτοι τέμενος Άρτέριδος Άμαρυσίας, Κηφι
σιά Κοπριά θήβαι, Λεβαδία, Συχάρινον, Ώρωπός.

Ά λ λ ’ είς τά καθ’ όλοχληρίαν έγχαταλελειρρένα ΰπά τών Ιθαγε
νών χωρία οί Αλβανοί ρετανάσται έδωχαν τών έν Παλαιφ χαΐ Νέα 
Ήπείρψ άλβανιχών χωρών χαΐ τοπίων τά ονόματα, είς άνάρνησιν 
τών παλαιών αυτών οίχήσεων έν τή πατρίδι, έξ ών όρρώρενοι μετέ- 
στησαν είς τά έλληνιχάς χώρας, ρεταβαλόντες την Πελοπόνησον 
χαι την Ανατολικήν Ελλάδα είς άλλην νέαν Αλβανίαν.Τοιαϋτα είνε 
τά χωρία Βίλια,Μαλαχάσσι,Χασσιά,Μενίδι, Τατόΐ, Γχορίτσα, Σούλι, 
Βαριρπόπι, Δίβρα, Δράρεσι, Μάτεσι, Μάζι, Βάρι, Καλέντσι, Κουρ- 
βελέσι, Κιούρχα, Σάλεσι, Λιόπεσι, Λιόσι, Καπανδρίτι, Βρανά,Σπά- 
τα, Βραώνα, Βραχάρι, Μιλισι, Μπούγα, Κάλαρα, Λιούμι, ΦουβάΤα 
(αΐ παρ’ ήμϊν Κουχουβάονες* ρεταξύ Μενιδίου χαΐ Ήραχείου), Κιά- 
φα, χαΐ άλλα πολλά, ών τά όνόρατα, έχτός τής Άττιχής χαΐ Βοιω
τίας, άπανταχοϋ τής Πελοπόννησου έχ περισσού χαΐ πλειστάχις έπα- 
ναλαρβανόρενα, άπαντώσιν ήδη άπό τού ΙΓ' αίώνος έν Αλβανία χαΐ 
Ήπείρφ χαΐ περί τά ανατολικά Κράσπεδα τού Πίνδ ου έν θεσσαλίφ. 
Οΰτω, έπί παραδείγρατι, τά μάλλον γνωστά, Μενίδι παρά τήν "Αρ
ταν, τά πολλά Σάλεσι, χαΐ τά πολυαριθρότερα Λιόπεσι(=βουστά· 
σια, παρά τό άλβ. λιόπε=δάμαλις), τό ήρωίχόν Σούλι, ή Κιάφα,

1 Κοπριά ΐχαλιΓτο χατά τούς μέσους αιώνας ή Κορωπή, χαΐ ούχΐΚρωπία, 
8πως μετεχλήθη παρά τών ήμετίρων, άχρίτως σνγχεομίνη μετά της αρχαίας 
Κρωπειχς, της χειμένης πρός όυσμάς τών Ά χαρνών ήτοι του Μενιδίου.
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Γαρδίγι παρά τό Άργυρόχαστρον χαΐ Γαρδίκι έπί τοΰ Πίνδου, Βάρι 
χαί Βαριμπόπι, πάντα ταΰτα έπί τής παλαιβς Ηπείρου, έπειτα 
Λιοΰμι καί δύο Δίβραι των Μιρδιτών έν τ$| άνω Άλβανίφ, Μα- 
λαχάσι έπί τι!; ανατολικής χλιτύος τών όρέων του Μετσόβου, χαί 
Χασσιά ή ορεινή χώρα υπέρ τά Τ,.ίχχαλα τής Θεσσαλίας.

Έχ τών έν ταΐς πόλεσι χαί ταΐς μεγαλειτέραις χώμαις ένφχι- 
βθέντων Άλβανών πολλοί έξελληνίσθησαν· έντελώς, διαχρινόμενοι 
όμως πάντοτε έχ τών αλβανικών αύτών οικογενειακών ονομάτων 
οΰτω αί οίχογένειαι Μπάρδη (=Λευχίας), Βόγχελνι (=Μιχρός), 
Σχλέπα ( =  ' ωλός), Κριεμάδη (=Μεγαλοχέφαλος), Κριεζή (=Μ αυ- 
ροχέφαλος), Κριεζώτη (=Αύθεντοχέφαλος), χαί αί ίστοριχαί τής 
Ηπείρου οίχογένειαι Πάλλνι, Μπούα, Σπάτα, Δώδα, Γχωλέμη, Γχι- 
ώννι, Γχίκα, Λέκχα, Δούσμανη, περιφανείς έν άπάσαις αύτών ταΐς 
διαχλαδώσεσιν, έν Άχαρνανίφ, Πελοποννήσω Α ττική , Εύβοία, έπί 
τών νήσων Πόρου, Ύδρας, Πετσών, έν Άπουλίφ χαί Καλαβρίφ 
τής Μεσημβρινής Ιταλίας, έν Σιχελίφ χαί ’Ρουμανίφ άπό ΙΔ μέχρι 
Ιθ  παρόντος αΐώνος.

Έν ταΐς χωμοπόλεσιν όμως χαί χωρίοις όπου διέτριβον άχέμη 
έπί Τουρχοχρατίας έν ταΐς έπαύλεσι χαί έν τοΐς πύργοις αύτών ευά
ριθμοι Έλληνες χαί έζελληνισθέντες φράγχοι γαιοχτήται, απόγονοι 
τών έπί φραγχοχρατίας τιμαριωτών, ούτοι προσφκειώθησαν έζ 
άνάγχης τήν γλώσσαν τών παρ’ αύτοΐς χαί περί αύτούς προσχαθη- 
μένων Άλβανών έποίχων, άλλά πάντοτε διαχρινόμενοι έπί τφ έλ- 
ληνιχφ αύτών έθνισμφ χαί διασώζοντες τά οίχεΐα έλληνοβυζαντινά 
χαί φραγχιχά ονόματα τοΰ γένους αύτών, τά ούδέν ϊχοντα κοινόν 
μετά τών αλβανικών.
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