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Η ΜΕΛΕΤΗ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ
Διά τήν 'Ελλάδα καί την Κρήτην δραχ. 7 
Διά τάς λουτάς χώρας φράγκα χρυσά 8

("Ανεν των βιβλίων)

Μετά των βιβλίων δρ. 10 xal φρ. χρ. 12.

"Εκαστον τεύχος χωριστά πωλείται δρ. 1 εις τήν Ελλάδα καί 
είς τήν Κρήτην — φρ. χρ. 1,20 εϊς τάς λοιπάς χώρας.

'Η “ΜΕΛΕΤΗ,, έκδίδεται κατά μήνα εϊς τεύχη έκ σελίδων 
64, κατά δέ τους θερινούς μήνας,’Ιούνιον—’Ιούλιον καί Αύγουστον 
—Σεπτέμβριον, έκδίδεται άνά Εν τεύχος, ώστε έκαστος ετήσιος 
τόμος άποτελεΐται έκ δέκα τευχών, ήτοι 640 σελίδων.

ΑΙ σύνδρομα1. της ‘‘ΜΕΛΕΤΗΣ,, καταβάλλονται εις τά Γραφεία τοΟ Συλ- 
λόγον ή άποστέλλονται ίπ ονόματι αύτοϋ 8ιά συστημένων Ιπιατολών, ταχυ
δρομικήν ή τρατιϊζικών έπιτανων καί χαρτονομισμάτων Γαλλίας, ’Αγγλίας, 
Ιιρμανιας, Αυστρίας, Ιταλίας, Ρωσίας, Αμερικής.

Η “ΜΕΛΕΤΗ,, ΤΟΥ 1907, ΤΟΥ 1908, ΤΟΥ 1909, 
TOY 19| 0 ΚΑΙ ΤΟΥ 1911

άποτελεΐ^π τόμους, έκαστον έξ 640 σελίδων, πολυτελώς δεδε
μένους. Εκαστος: δραχ. ]0 διά τήν Ελλάδα καί τήν Κρήτην — 
ΨΡ· χ?: 1- διά τήν Αλλοδαπήν. Μόνον τό πολυτελές περικάλυμμα 
ορΓχχ. 2 δια τήν ‘Ελλάδα καί τήν Κρήτην — φρ. χρ. 2 διά τήν 
Αλλοδαπήν. Απη/.λαγμενα ταχυδρομικών. Οί 5 τόμοι όμοΰ άδε- 

τοι οραχ. 25 καί φρ. yp. 30. ΐίολυτελώς δεδεμένοι δραχ. 35 καί 
φρ. χρ. 40. ρ Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΠΥΡΟΙ

Πόσον δύσκολον είναι πολλάκις δχι μόνον νά εδρη, άλλα 
καί νά πλησιάση τις τήν άλήθειαν, δεικνύει, πλήν άλλων, καί 
ή φιλολογική έπιστήμη. Χρόνος καί πνευματικαί δυνάμεις 
καταναλίσκονται πρός έξακρίβωσιν ζητήματος τίνος καί, καθ’ήν 
στιγμήν νομίζουσιν οί έρευνηταί δτι κατέληξαν είς όριστικά 
συμπεράσματα καί εδρον τό άληθές, κατά τήν αυτήν νέον υλι
κόν έρχόμενον είς φως τούς πείθει δτι δέν ήκολούθησαν πάν
τοτε, ήν έδει όδόν. Κενά μεγάλα υπό ιστορικών καί φυσικών 
λόγων δημιουργηθέντα έπιτρέπουσιν είς τον μελετητήν μόνον 
σημεϊά τινα γενικά νά παρακολουθή, άναλόγως δ’ έπειτα τής 
Ιδιοφυίας του ν’ άναπλάττη εικόνα βίου τείνουσαν μέν νά 
πλησιάση πρός τήν άληθινήν, ούχί δμως κατά πάντα τά 
σημεία συμπίπτουσαν πρός αύτήν. ΆγνοοΟμεν άκόμη τοΰ 
άρχαίου κόσμου τόσον πολλά!

Έκάστη πρόοδος παρατηρουμένη είς τήν φιλολογικήν έρευ
ναν είναι πολλάκις μόνον προσπάθεια πρός εϋρεσιν τής άλη- 
θείας. "Ο,τι δέν κατώρθωσε νά εδρη ό είς, μέ περισσότερον 
ύλικόν έργαζόμενος, βραδύτερον ευρίσκει ό έτερος, δστις πάλιν 
ίσταται όπισθεν τοΰ τρίτου τοΰ όλονέν προχωροΰντος είς τήν 
άτελεύτητον όδόν, είς τό άκρον τής όποιας έδρεύει ή ίερά 
άλήθεια. Αυτή είναι ή έξέλιξις τής επιστήμης- τήν γνώμην τοΰ 
ένός ένίοτε υποστηρίζει, πολλάκις συμπληροΤ ή άναιρεί ό έτε
ρος καί ό έπιστήμων μέ ενθουσιασμόν άποβλέπει είς δ,τι νέον 
α£ .περιστάσεις τοΰ προσφέρουσιν.

Ό μετά προσοχής παρακολουθών κατά τά τελευταία έτη 
τάς έργασίας των περί τήν άρχαίαν Ελληνικήν φιλολογίαν 
άσχολουμένων θά έχη παρατηρήσει δτι αυται κατά μέγα 
μέρος περιστρέφονται περί τήν έρευναν τής περιόδου έκείνης, 
ήτις ώς Ελληνιστική χαρακτηρίζεται. Οί λόγοι τής τάσεως 
ταύτης είναι πολλοί, είς δ’ έξ αύτών καί τό δτι έξ εύτυχοΰς

9Η ΜΕΛΕΤΗ — 1912
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130 Η ΜΕΛΕΤΗ

συμπτώσεως σχετικώς προς τήν έποχήν ταύτην καί ΙντεΟθεν νέαι 
δλως πηγαί ήλθον έπ’ έσχάτων εις φώς. Εννοώ τούς παπύρους.

*

Έτο τό έτος 1778, δτε ύπό περιοδεύοντος Εύρωπαίου ήγο- 
ράσθη δ πρώτος πάπυρος έν Αιγύπτιο παρ’ έντοπίων, οί'τι- 
νες καί πεντήκοντα άλλους έκαυσαν προ τοΰ ξένου, ίνα 
έντρυφήσωσιν εις τήν εύχάριστον όσμήν τοΰ άναδιδομένου 
καπνού. Ό μετά δεκαετίαν έκδοθείς ουτος πάπυρος (Cliarta 
Borgiana) ώς καί αί μετέπειτα δημοσιεύσεις παπύρων δέν 
έτυχον έκ μέρους τών φιλολόγων της δεούσης προσοχής, 
έπρεπε δέ νά έλθουν κατά τό 1877 οι πάπυροι τής Fai- 
jmn, Γνα φανή όποιον πεδίον φιλολογικής έρεύνης ήνοίγετο 
διά τον θέλοντα νά έργασθή. Πριν ή έν τούτοις έπιστήσω 
τήν προσοχήν τοΰ άναγνώστου εις μερικά σημεία τών παπύ
ρων, άς μοΰ έπιτρέψη νά έκθέσω έν συντομία τί είναι πάπυρος.

Ό πάπυρος, Pa-Bura ή pa-p-yor, είναι φυτόν ύδροχαρές 
παρ’ έλη φυόμενον. Τό κέντρον συνήθως τοΰ στελέχους αύτοΰ 
άφαιροΰντες οι Αιγύπτιοι έτεμνον εις λωρίδας, άς έθετον κατα- 
κορύφως παρ’ άλλήλας, ώστε έξ αυτών ν’ άποτελεσθή σχήμα 
δμοιον προς τό τοΰ γραφικού χάρτου. Έπί τών οδτω διατεθει
μένων λωρίδων έτίθετο έτερον όριζόντιον στρώμα, άμφότερα 
δέ τά στρώματα προσκολλώμενα, πιεζόμενα καί ξηραινόμενα 
έλεαίνοντο, ουτω δέ παρεσκευάζετο είδος χάρτου, δστις φαίνε
ται μέν έκ πρώτης δψεως εύθραυστος καί μικράς διάρκειας, 
άντέχει δμως υπέρ πολλάς άλλας ύλας εις τήν έπήρειαν τοΰ 
χρονου καί δή εις κλίματα ώς τό τής ΑΕγύπτου. Τοΰτο άρκεΐ 
ν άποδείξη τό δτι σήμερον σώζεται πάπυρος, έφ’ οδ έγρά- 
φησαν κείμενα 2600 έτη π. X. ’Επί τών χαρτίων τούτων, άτινα 
σήμερον οι επιστήμονες ή άπό τάφων άνασκάπτοντες έξάγουσιν 
η έκ διαφόρων μουμιών άποσπώσιν, έχουσι γραφή πλεΐστα 
κείμενα καί εις ποικίλας γλώσσας καί έποχάς, έξ ών ήμεΤς 
ένταΰθα θά έξετάσωμεν μόνον τά Ελληνικά καί μάλιστα έκεΐνα, 
ών το περιεχόμενον εύρηται εις μεγαλυτέραν σχέσιν πρός τον 
σημερινόν ήμών βίον.

Είναι ευτυχώς τοιοΰτοι καί τοσοΰτοι οΕ εύρεθέντες πάπυροι, 
ώστε μάς έπιτρέπουσι νά ρίψωμεν έν βλέμμα εις δλας τάς
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΛΠΓΡΟΙ 131

έκφάνσεις καί τάς σχέσεις τοΰ τότε βίου, τόν όποιον κάλλιστα 
δυνάμεθα νά σπουδάσωμεν έκ τε αυτών, ώς καί των όστράκων 
καί των συγχρόνων έπιγραφών. ΕΕς τά διάφορα συμβόλαια, άπο- 
δειξεις, διαθηκας, έπιστολάς, λογαριασμούς, πιστοποιητικά, 
διατάγματα των άρχόντων, Εατρικάς έκθέσεις, τετράδια μαθη
τών, μαγικά κείμενα, ήμερολόγια κτλ. έχομεν πηγάς άκριβέ- 
στατα χρονολογημένας, αί'τινες μάς είναι πολύτιμοι.

Ό κρατών τόν πάπυρον άνά χεϊρας δέν όμοιάζει τόν άνα- 
γνώστην άλλων χειρογράφων διά ποικίλων άντιγραφών καί 
άλλοιώσεων φθασάντων μέχρις αύτοΰ. Ό παπυρολόγος έχει 
πρό αύτοΟ εϊς πλείστας περιστάσεις τό πρωτότυπον, παρακο
λουθεί τήν χεΐρα τοΰ δίδοντος την πληροφορίαν καί διακρίνει 
ύπό τά γράμματα ού μόνον τόν βαθμόν τής μορφώσεως αύχοΰ, 
άλλα καί τήν ψυχολογικήν αύτοΰ κατάστασιν, καθ’ ήν στιγμήν 
έγραφε, μελετά τέλος, ώς καί ό έπιγραφικός, κάτι άμέσως 
πρός τά γεγονότα συνδεόμενον.

Δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν τόν άληθή Ελληνικόν βίον έκ 
τών παπύρων καί είναι "Ελληνες δσοι έγραψαν παπύρους Ελ
ληνιστί; ΟΕ κατοικοΟντες βεβαίως τήν Αίγυπτον δέν άπετέλουν 
άμιγή πληθυσμόν, είς δέ τά μικρά χωρία πρέπει νά δεχθώμεν 
μεγάλην έπικράτησιν τοΰ ιθαγενούς στοιχείου, παρ’ δλα ταΰτα 
έν τούτοις δυνάμεθα είς πολλά σημεία νά έξελέγξωμεν τί τών 
παραδεδομένων είναι γνησίως Ελληνικόν, τί έπομένως δυνά
μεθα νά χρησιμοποιήσωμεν κατά τήν έρευνάν μας. Αί σύγχρο
νοι έξ άλλων μερών έκ συγγραφέων καί έπιγραφών μαρτυρίαι, 
ώς καί ό σημερινός Ελληνικός βίος καί ή γλώσσα, δύνανται νά 
ύποβοηθήσωσι πολύ καί νά δώσωσι τό μέτρον τής έκτιμήσεως.

*

ΟΕ είς ήμάς γνωστοί Ελληνικοί πάπυροι άπό τής Δ' π. X. 
μέχρι τής I' μ. X. έκατ. έξικνούμενοι είναι, ώς είπον, τόσον ποι
κίλοι τό περιεχόμενον δσον καί ό βίος αυτός. Τή βοήθεια αυτών 
δυνάμεθα έπαρκώς νά μελετήσωμεν τά θρησκευτικά, πολιτικά 
καί στρατιωτικά τών έν Αίγύπτω, ού μόνον δέ ταΰτα, αλλά καί 
τόν ιδιωτικόν βίον τών κατοίκων. ΓΙοΰ κατέσκευαζον οι ίδιώ- 
ται τάς οικίας των, τίνα ύλικά καί τίνας τεχνίτας έχρησίμο-
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132 Η ΜΕΛΕΤΗ

ποίουν, ποια ήμερομίσθια έπλήρωνον, τίνα τά Επιπλα το0 οίκου 
των και πώς τά ώνόμαζον δυνάμεθα νά πληροφορηθώμεν St’ 
απειρίας έγγραφων, μεταξύ των όποιων ιδιαιτέραν κατέχουσι 
θέσιν αί διαθήκαι καί τά γαμήλια συμβόλαια. Παρακολουθήσω- 
μεν δμως τον πολίτην καί έκτός τής οικίας του. Εις τά μεγάλα 
τουλάχιστον μέρη κατοικεί εις ώρισμένην συνοικίαν καί αί όδοί, 
δι’ ών διέρχεται, φέρουσιν εις τά κεντρικώτερα μέρη καί ιδιαί
τερα δνόματα. Παραλείπων την δήλωσιν των μεγαλυτέρων καί 
κεντρικωτέρων όδών διά τοΰ «βασιλική ρύμη», σήμερον βασιλικός 
δρόμος, μνημονεύω έκ πολλών τα έξης δνόματα όδών ή συν
οικιών: «ρύμη ή άμφοδος ποιμενική», «ρύμη τών θερμών βαλα- 
νείων», «άμφοδον λινυφείων», «ρύμη τών λαχανευτών», «λαύρα 
μυροβαλάνου», «άμφοδον Κρητικόν», «ρύμη Λιβυκή», «άμφο
δον Έλληνίου», κ.τ.λ., άνάλογα τών όποιων είναι περίπου τά 
σημερινά ’ς τά παπουτσίδικα, ’ς τά σκοινοπλοκάδικα, ’ς τά 
ψαράδικα κ.τ.λ. Αί δνομασίαι τών όδών καί συνοικιών ού μόνον 
μάς δεικνύουσι τίνος φυλής καί έθνους άνθρωποι κατωκουν είς 
τάς πόλεις, αλλά πολλαχοΰ καί τίνα εμπορεύματα έπωλοΰντο 
έν αύταΐς καί συνεπώς έν μέρει ποια τά τών άνδρών επαγγέλ
ματα, ών πλήρη κατάλογον δυνάμεθα νά συγκροτήσωμεν έκ 
τών διαφόρων παπύρων.

’Από τής πόλεως έλθωμεν επί την ύπαιθρον, ένθα σχεδόν καθ’ 
έκάστην συναντώμεν τούς χωρικούς.Ό βλέπων πώς οί άνθρωποι 
έκεΐνοι ώριζον τά δριά των, πώς έσκαπτον καί έφύτευον, πώς καί 
τή βοήθεια τίνων συνέλεγον τούς καρπούς των, πώς καί τί έσπει- 
ρον, ως καί ποια γεωργικά έργαλεΐα μετεχειρίζοντο, παραβάλ
λω'; δ έπειτα τά δνόματα καί πράγματα πρός τά σημερινά, 
παρατηρεί δτι ταΰτα μέχρι σήμερον επ’ έλάχιστον μετεβλήθη- 
σαν, ή δέ μεταξύ τοΰ τότε καί τοΰ νΰν χωρικοΰ διαφορά είναι 
μηδαμινή.

Καί άλλαχοΰ δμως μάς Ιπιτρέπουσιν οί πάπυροι νά ρίψωμεν 
τό βλέμμα, ήτοι εις τον συζυγικόν καί οικογενειακόν βίον. ’Εν 
τψ οίκο), δπου πολλάκις ή σύζυγος είναι καί άδελφή, υπάρ- 
χουσι και τά τέκνα, ή χαρά, ή, άναλόγως τοΰ βίου, δν διάγου- 
σιν, ή στενοχώρια τών γονέων. Πολλάκις βλέπομεν πάντα τά 
μέλη τής οικογένειας συνερχόμενα καί επ’ ευκαιρία ευχάριστου

Α
.Π
.Θ
.



ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ IIAIDTOl 133

οικογενειακού γεγονότος συνδιασκεδάζοντα, άλλοτε τάν άνδρα 
μακράν ευρισκόμενον, την δέ πλήρη φροντίδων γυναίκα διεξά- 
γουσαν μόνην τα τοϋ οίκου καί μετά τρυφερότητος πολλής 
διαπυνθανομένην τα κατά τον άνδρα. Έ άγάπη καί ή άφο- 
σίωσις, ή άναισχυντία καί ή ϋβρις, ή στοργή, ή ύπακοή πόσον 
ώραΐα δέν περιγράφονται εις τα έπιστόλια! Έδώ ό πατήρ συμ
βουλεύει τόν υιόν νά καταγίνεται μέ τά μαθήματα του: «δρα 
μηδενί άνθρώπων έν τή οικία πρόσκρουσης, άλλα τοΐς βιβλίοις 
σου αυτό μόνον πρόσεχε φιλολόγων καί άπ’ αυτών δνήσιν έξεις», 
έκεΐ δ’ ό εύγνωμονών υιός, δι’ ήν έτυχε καλήν άνατροφήν, γράφει: 
«έρωτώ σε οδν, κύριέ μου πατήρ, γράψον μοι έπιστόλιον πρώ
τον μέν περί τής σωτηρίας σου, δεύτερον περί τής τών άδελ- 
φών μου, ίνα σου προσκυνήσω την χέραν δτι μέ έπαίδευσας 
καλώς καί έκ τούτου έλπίζω ταχύ προκόψαι τών θεών θελόν- 
των». Πόση άντίθεσις προς δσα γράφει έτερος υιός! «Εί ού 
θέλεις άπενεγκεΐν μετ’ έσοΰ εις ’Αλεξάνδρειαν, ού μη γράψω σε 
έπιστολήν ούτε λαλώ σε ούτε υγιαίνω σε.... αν δέν έλθης εις 
’Αλεξάνδρειαν ού μη λάβω χεΐραν παρά σοΰ ούτε πάλιν χαίρω 
σέ λοιπόν».

Έν ω δ’ ούτως άφ’ ένός βλέπομεν τάς οίκογενειακάς σχέσεις, 
δυνάμεθα άφ’ έτέρου νά κρίνωμεν περί τών κοινωνικών άναγ- 
κών τής τότε εποχής καί τοϋ άγώνος τοΰ διεξαγομένου περί 
την ζωήν μάλιστα τών θηλέων. 'Ο Χριστιανισμός καί έν μέρει 
οί άρχαΐοι φιλόσοφοι ύπεστήριξαν τά τέκνα πρό καί μετά την 
γέννησιν αύτών, οί κοινωνικοί δμως δροι άπήτουν πολλάκις τήν 
Ικθεσιν ή καί τόν θάνατον πολλών αθώων υπάρξεων, αίτινες 
έπιπτον θύματα τών βιοτικών άναγκών. Εις τήν χώραν, έν ή 
άνεπτύχθη ή παλαιοτάτη παράστασις τής κολάσεως, έν ή παρι- 
στάνονται αί ψυχαί τών μή γεννηθέντων καλοΰσαι τήν μητέρα, 
εις τήν χώραν ταύτην άπαντώμεν κάποιον 'Ιλαρίωνα γραφοντα 
προς τήν σύζυγόν του: «’Εάν πολλά πολλών (ίσως πολλαπλών) 
τέκης, εάν ήν άρσενον άφες, έάν ήν θήλεα, έκβαλε». Και ταΰτα 
μέν είναι σοβαρά, πολλάκις δμως βλέπομεν καί άσήμαντα δλως 
πράγματα εϊς τάς έπιστολάς, ών τό περιεχόμενον ουδέποτε 
βεβαίως ήλπισαν οί γράφοντες δτι θά μετεδίδετο καί εις τούς 
έπιγιγνομένους. Δείγμα τούτου μικρόν έστω ή έξής έξ έπιστο-
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λής περικοπή: «Παραδέδωκά σοί μου τό κλειδίν τής οικίας μου 
υπό τήν σκευήν. Λέγει μοι ούν ή άδελφή μου βτι προς δύο 
ήμέρας έκοίμησα έκεΐ καί ούδέν εύρηκα' παραδος ούν τό κλει- 
δίν μου καί δσον σκευήν έχω παρά σοί. Μή κατάσχης ούν τό 
κλειδίν μου». Καί τό πλημμέλημα τοΰτο είναι έλάχιστον' οί 
κατοικοϋντες τήν Αίγυπτον δέν φαίνεται να ήσαν νομοταγείς 
καί δίκαιοι, δι’ δ συχναί καί α£ μεταξύ αυτών κλοπαί, έριδες 
καί συμπλοκαί. Έκ των σχετικών καταγγελιών προς τούς 
άρχοντας μανθάνομεν δλας τάς πανουργίας καί μικρορραδιουρ- 
γίας τών άπλοϊκωτέρων, συλλέγομεν δέ πολυτίμους πληροφορίας 
περί ιατρών καί δημώδους ιατρικής κατά τήν εποχήν έκείνην.

Ό παρακολουθών τόν έν Αιγύπτιο χωρικόν εις τήν έργασίαν 
του καί βλέπων 8τι σχεδόν άχώριστον σύντροφον έχει τό ύπο- 
ζύγιόν του, θά εύρη φυσικήν τήν άγάπην, μεθ’ ής τό περιβάλ
λει, καί θά δικαιολογήση τήν ιδιαιτέραν πρόνοιαν, ήν υπέρ 
αύτοΟ λαμβάνει. Τό άγαπητόν του κτήνος δνομάζει διά προσω
πικών όνομάτων, καί δέν άποκνεΐ νά το προσαγορεύση καί έν 
έπιστολάϊς άκόμη. Δι’ άνθρώπους φυσικόν διάγοντας βίον τό 
τοιοϋτο ευρίσκω πολύ φυσικόν. Μήπως τό αύτό δέν έπραττον 
καί οί άρχαΐοι "Ελληνες, δέν έπαναλαμβάνουσι δέ καί οί σημε
ρινοί μας χωρικοί; Οί ζητοΰντες νά διορθώσωσι τό έν παπύρω 
φερόμενον: «Άσπάζομαι πολλά τόν άγαθώτατόν μου υίόν Λέων 
καί τόν ίππον μου» δέν έκτιμώσι δεόντως τήν λαϊκήν ψυχολο
γίαν. Νομίζεις 8τι τοιαΰτα έκ τοΰ φυσικού- πρότυπα εϊχεν ό 
Αίλιανός, δταν έγραφεν εϊς τάς άγροικικάς έπιστολάς του: «Τήν 
οϊν τήν τά μαλακά έρια έχουσαν, ήν έπαινώ πρός σε, παρ’ έμοΰ 
πρόσειπε καί τώ βοϊδίω καί τήν κύνα».

Πληροφορίας περί τών οικογενειακών έν Αίγύπτψ σχέσεων 
καί τών κοινωνικών τάξεων λαμβάνομεν έκ τών περισωθεισών 
ήμίν προσκλήσεων. Γενέσια ή γάμοι τελούνται, μουσικοί καί 
χορευταί καλούνται, φαγητά παρασκευάζονται, πρέπει δέ νά 
παραστώσι καί οί φίλοι. Βραχεία πρόσκλησις Ελληνιστί γεγραμ- 
μένη τούς καλεϊ νά συνευφρανθώσιν. ’Ιδού δείγματα τοιούτων 
προσκλήσεων: « Ερωτα σε Ήραΐς δειπνήσαι είς γάμους τέκνων 
αυτής έν τή οικία αύριον, ήτις έστίν Πέμπτη άπό ώρας θ'» ή-
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«Έρωτά σε ’Ισίδωρος δειπνήσαι παρ’ αύτφ είς τους γάμους 
θυγατρός αυτοΰ εις τά τοΰ Τίτου τοΰ εκατόνταρχου από ώρας 
θ ». Θα διεφερε κατά πολύ σήμερον πρόσκλησις γάμου; ’Ίσως 
μόνον κατά τήν ώραν, διότι είς ούδενός βεβαίως τόν νοΰν θά 
διέλθη 8τι δύναται να καλέστg τούς φίλους του είς δεΤπνον 
τήν 3 μ. μ.

Ό θέλων νά μάθή, άν τότε ή παιδεία ήτο υποχρεωτική καί 
είς ποΤον βαθμόν μορφώσεως εύρίσκοντο οί πολλοί, δεν έχει ή 
ν’ άναγνώσιg τά διάφορα έγγραφα, έν οίς πλέον ή ά'παξ εύρη- 
ται τό «έγραψα υπέρ τού .... γράμματα μή είδότος» ή επί τό 
εόφημιστικώτερον «έγραψα υπέρ τοΰ.... διά τό βραδέα αυτόν 
γράφειν». Τήν ύπογραφήν τοΰ άγραμμάτου χωρικοΰ, κατά τήν 
Χριστιανικήν μάλιστα περίοδον, άντικατέστησεν ό σταυρός, δ καί 
σήμερον ακόμη έν παρομοίαις περιστάσεσι χρησιμοποιούμενος, 
συνήθης δέ τότε ήν ή φράσις: «Έγραψα υπέρ αυτοΰ γράμ
ματα μή είδότος, βαλόντος δέ τή ιδία αύτοΰ χειρ: τούς τρεις 
τίμιους σταυρούς». Θά ήξιζε δέ τόν κόπον, άν άνελάμβανέ τις 
νά παρακολουθήση τήν έξέλιξιν καί τήν σημασίαν τοΰ Ιν άρχή 
ή έν τελεί τοΰ έγγράφου ή καί είς άμφότερα τά μέρη τιθέμενου 
σταυροΰ, ού ή χρήσις ήτο τυπική πλέον παρά τοΐς Βυζαντίνοις. 
Τά διάφορα σχήματα, ύφ’ ά μάς παρεδόθη, δεικνύουσιν δτι τό 
σημεΐον εύρίσκετο είς άμεσον σχέσιν καί πρός τό δνομα τοΰ 
Χριστοΰ, δν είς τά συμβόλαιά των πολλάκις έν άρχή έπεκα- 
λοΰντο οί Χριστιανοί.

Μικρόν άνωτέρω ώμίλησα διά τάς έπιστολάς. ’Αληθές είναι 
δτι τής λαϊκής έπιστολής τόν άρχαιότατον τύπον έχομεν σήμε
ρον έκ πινακίδος μολυβδίνης τής Δ' π. X. έκατονταετηρίδος, έκ 
των άφθόνων δμως έν παπύροις έπιστολών δυνάμεθα νά λάβω- 
μεν πλήρη ιδέαν τοΰ τύπου, υφ’ δν δ κοινός λαός έγραφε τότε 
μίαν έπιστολήν, ού μόνον δέ τοΰτο, άλλα καί νά πιστώσωμεν 
δτι είς ώρισμένα μέρη, έν άρχή περίπου καί τέλει, ό τύπος ού- 
τος σχεδόν άμετάβλητος διετηρήθη μέχρι σήμερον.

Περί των ιδιωτικών έπιστολών τών παλαιοτέρων περιόδων 
έχουσι γραφή διατριβαί τινες, καλόν δέ θά ήτο νά έπεκταθή ή 
έρευνα καί έπί τήν Βυζαντιακήν καί τήν σημερινήν έποχήν, ί'να

Α
.Π
.Θ
.



136 Η ΜΕΛΕΤΗ

οϋτω δοθή πλήρης είκών τής έξελίξεως. To τοιοΰτο δεν θά 
ήτο απλής περιέργειας ίκανοποίησις. Παρακολουθών τις τήν 
έξέλιξιν τής λαϊκής έπιστολής όχι μόνον θά μάς δείξη τάς δια
φόρους φάσεις τής συμμεταβαλλομένης γλώσσης, άλλά θά μάς 
παράσχη έν σμικρογραφία καί εικόνα τοΰ πολιτισμού, των θρη
σκευτικών ιδεών, τών προλήψεων τοΰ λαού κατά τούς διαφόρους 
αιώνας καί τής ψυχολογίας έν γένει τών άτόμων. Κατά τούς 
επιστολογράφους «Σχεδόν εικόνα έκαστος τής έαυτοΰ ψυχής 
γράφει τήν επιστολήν καί έστι μέν καί έξ άλλου λόγου παντός 
ιδεϊν τό ήθος τού γράφοντος, έξ ούδενός δέ ούτως ώς έπιστολής».

Σήμερον μετά τήν χρονολογίαν καί τήν προσαγόρευσιν άρχί- 
ζουν ώς Ιξής τήν έπιστολήν των οι απλοϊκοί: «Πρώτον έρχομαι 
νά έρωτήσω περί τό αίσιον τής ποθητής μου υγείας σου καί 
δεύτερον νά σου φανερώσω δτι καί ήμεΐς [δόξα τώ Θεώ] καλώς 
υγιαίνομεν». Τόν τύπον τούτον δεν ευρίσκομεν καί κατά τήν 
Δ' π. X. έκατ. εις τήν έπιστολήν τοΰ Μνησιέργου ; «Μνησίερ- 
γος έπέστελλε τοΐς οίκοι χαίρειν καί ύγιαίνειν καί αύτός ούτως 
έφασκε έχειν» ή εις τάς έκ παπύρων, ένθα συνήθη τά :· «Πρό 
■μέν πάντων εύχομαι σε ύγιαίνειν καί εγώ αύτός καλώς μοί 
έστιν» ή: «Καλώς ποιείς εί υγιαίνεις, υγιαίνω δέ καί αύτός» 
ή : «Εί έρρωσαι καί τά λοιπά σοι κατά γνώμην έστίν, καλώς 
αν έχοι, έρρώμεθα δέ καί αύτοί». Ού μόνον δ’έν άρχή, άλλά 
καί περί τό τέλος τών έπιστολών, αί όποΐαι σπανίως είναι έκ- 
τεταμέναι, ευρίσκομεν περίπου, δν καί ήμεΐς έχομεν τύπον. Τό: 
«Άσπάζομαι τήν σύμβιόν σου καί πάντας τούς φιλοΰντάς με 
κατ όνομα», «Άσπάζεταί σε ό δείνα ....», «Θερμώς άσπάζεταί σε 
ό....» δέν άντιστοιχοϋσι προς τά σημερινά- «Χαιρετίσματα 
ς τόν.... καί σέ όσους ρωτούν γιά μάς», «Σέ γλυκοασπάζε- 

ται ό δείνα ....» «Χαιρετίσματα ξεχωριστά ’ς τόν ....», μεταξύ 
τών όποιων καλλιστα θά ήδύνατό τις νά θέση δσα κατά τόν 
Θεσσαλονίκης Εύστάθιον «γράφουσιν οί γράφοντες καί μνημο- 
νευουσιν οί φιλοΰντες», ήτοι «'Ως έξ ήμών τόν δείνα», «Είπέ τώ 
δεΐνι», «Προσαγορευθήτω ό δείνα».

Καί ή επι τοΰ φακέλου δ’ έπιγραφή ή ό τίτλος παρέχει 
πολλάκις πολλάς όμοιότητας προς τό έπίγραμμα τής σημερι
νής λαϊκής έπιστολής. Εις τό παρ’ ήμΐν: «Νά δοθή ’ς τά χέρια
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τοΰ δείνα....», δπερ κατέληξεν εις τό γνωστόν I. X. (ϊδίαις 
χερσι) αντιστοιχεί το των παπύρων: «Άποδος ταύτην τώ.... 
άπό-----» ή «εις χεϊρας τοΰ___ από»·

Μεγα κεφάλαιον των παπύρων άποτελοΰσι και οι μαγικοί 
τοιοΰτοι. Ή πρόληψις καί ή πίστις έπί τήν έπενέργειαν άορά- 
των, καί μάλιστα υποχθονίων, δυνάμεων είναι παμπαλαία. Ό 
άνίσχυρος να βοηθήση έαυτόν άνθρωπος στρέφεται εις τό άγνω
στον καί ζητεί διά συμβολικών πράξεων καί άκαταλήπτων 
πολλάκις λόγων νά άντληση βοήθειαν καί δύναμιν. Φθόνων, 
μισών καί κωλυόμενος υπό τοΰ νόμου νά βλάψη τόν πλησίον 
του ζητεί νά κορέση τό πάθος του δι’ άλλης όδοΰ. Έπωδαί 
καί διάφορα μαγγανεύματα τοΰ είναι διά τό μυσαρον έργον 
του άναγκαΐα. Έντεΰθεν ή έπί τήν μαγείαν καταφυγή, ήν 
δύναταί τις έν Έλλάδι νά παρακολουθήση άπό τής Δ' π. X. 
έκατ. κατόπιν διά τής Ελληνιστικής καί Ρωμαϊκής περιόδου 
μέχρι τής ζ"' μ. X. έκατ. Ταΰτα άπό επιγραφών, πινακιδίων, 
’Ορφικών ύμνων καί παπύρων, τών άριστων πηγών καί βοηθη
μάτων διά τόν θέλοντα νά έξετάση το αυτό θέμα κατά τήν 
Βυζαντινήν καί τήν σημερινήν εποχήν.

Εις χώραν, έν ή πολλοί λαοί καί πολλά θρησκεύματα άνε- 
μίχθησαν δεν είναι παράδοξον δτι εύρίσκονται μαγικά κείμενα 
πλήρη ξένων λέξεων καί ποικίλας θρησκευτικάς άντιλήψεις 
προδίδοντα. Ό ’Ιορδάνης ποταμός, ό όποιος καί σήμερον άκόμη 
εις τούς έξορκισμούς άναφέρεται, δεν λείπει άπό τούς μαγικούς 
παπύρους, παρά δέ τούς 'Ομηρικούς στίχους Έβραϊκαί λέξεις 
ύπάρχουσιν έν αύτοΐς. Τά σημερινά μονόσκορδα, σκόρδα μονο
γενή ή μόνα λεγάμενα, συχνά μνημονεύονται, ή δάφνη, ής 
φανείσης έξίστανται δαίμονες, έπ’ ίσης βλέπομεν δτι χρησιμο
ποιείται, ό κατά τάς μαγικάς ένεργείας νΰν χρησιμοποιούμενος 
παίς, κοινώς πρώτος, καί τότε τά αύτά έξετέλει έργα, αίμα, 
καρδία διαφόρων ζώων, ήσυχία καί σκότος είναι εις τήν ήμε- 
ρησίαν διάταξιν, φιλτροκατάδεσμοι, φυλακτήρια, συνταγαί διά
φοροι πρός άπόκτησιν πλούτου, έξορκισμοί καί πλεΐστά άλλα 
παρέρχονται προ τών όφθαλμών τοΰ άγνωστου, δστις είσάγεται 
εις κόσμον παράξενον μέν κατ’ άρχάς φαινόμενον, ούχί δμως
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καί άκατάληπτον μετά την μελέτην των λόγων, οί'τινες αυτόν 
έδημιούργησαν. Έκ των έν τοΐς παπύροις άγωγών μικρά μόνον 
δείγματα επιθυμώ να δώσω ενταύθα, ί'να ίδη ό άναγνώστης 
μετά πόσου πάθους προσπαθεί ό έρών να προσέλκυση την 
φιλουμένην προς έαυτόν. Εΐσελθε, λέγει προς την σμύρναν «διά 
της ψυχής καί έν τη καρδια και καύσον αυτής τα σπλάγχνα, 
το στήθος, τό ήπαρ, τό πνεύμα, τα όστά, τούς μυελούς, έως 
ελθη προς έμέ τον δείνα φιλοϋσά με καί ποίηση πάντα τά 
θελήματά μου» ή «καί κατάσχες αυτής την βρώσιν καί την 
πόσιν καί μη έάσης την δείνα άλλου άνδρός πείραν λαβεΐν 
προς ήδονήν μηδέ ίδιου άνδρός εί μή Ιμοΰ μόνου τού δεινός, 
άλλ’ έλκε την δείνα των τριχών, τών σπλάγχνων, τής ψυχής 
προς έμέ τον δείνα πάση ώρα τού αίώνος νυκτός καί ήμέρας 
μέχρις ού έλθη πρός έμέ».

Έκ τών άρχαίων συγγραφέων πληροφορούμεθα 8τι ή ’Αλε
ξάνδρεια ήτο έν τών κέντρων, ένθα κατ’ εξοχήν έπεκράτουν τά 
παρωνύμια, φαίνεται δμως δτι έκτος τής ’Αλεξάνδρειάς οί 
χωρικοί τής ΑΕγύπτου ού μόνον χρήσιν, άλλά καί κατάχρησιν 
πολλάκις τού παρωνυμεΐν έκαμνον. Ό άναγινώσκων περιγρα- 
φάς άτόμων άπό διαφόρων σωματικών έλαττωμάτων χαρακτη- 
ριζομένων, (συνήθη είναι τά έπίγρυπος, μακροπρόσωπος, άνα- 
φάλακρος, σπανοπώγω*', ύποστραβενίζων, όξύρριν, κλαστός 
κ.τ.λ.), έννοεί άμέσως πόθεν ή άφορμή τών παρωνύμιων.

Πόσον ήσαν έν Αιγύπτιο διαδεδομένα τά παρωνύμια καί 
μεταξύ τών μή Ελλήνων κατοίκων άκόμη μάς άφίνει νά 
έννοήσωμεν έπιστολή τις τού Κυρήνης Συνεσίου (έπιστ. δ'), ένθα 
περιγράφων ούτος ταξίδιον άπό Κυρήνης εις ’Αλεξάνδρειαν 
λέγει δτι τό πλήρωμα τού πλοίου, έφ’ ου έπέβαινεν, ήσαν δπέρ 
το ήμισυ ’Ιουδαίοι, οί δε λοιποί άγελαΐοι γεωργοί. « κοινή δέ 
ουτοί τε κάκεΐνοι πεπηρωμένοι πάντες έν γέ τοι μέρος τού 
σώματος· τοιγαροΰν έως ούδέν ήμΐν δεινόν ήν, έκομψεύοντο 
και έκαλουν αλληλους ούκ άπό τών δνομάτων, άλλ’ άπό των 
άτυχημάτων, ό χωλός, ό κηλήτης, ό άριστερόχειρ, ό παρα- 
βλώψ. Εκαστος έν γέ τι είχε τούπίσημον». Πλήν δμως τών έκ 
τών σωματικών έλαττωμάτων παρωνύμιων, εις τά όποΤα δέον
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νά ύπαχθώσιν τά έκ ιών παπύρων Μικρός - Κυρτός - Κεφαλών - 
Κύλινδρος - Τρίστομος - Σπογγοκέφαλος, περίεφέροντο καί άλλα 
άλλαχόθεν λαβόντα την αρχήν, π.χ. ’Αλέκτωρ - Έρως, τό τόν 
άνδρεΤον δηλοΰν Μέλας - Υπερήφανος - Φάλαγξ - Γοργόνιος - 
Βρωμερός - Ψύλλος (ούτω παρωνυμοΰντο οί προαγωγοί) Μυς 
(ούτως οί λάγνοι) Καλαβώτης - Μάστιξ - Μαλακός (έν τή κακή 
σημασία τής λέξεως) καί τέλος Καλλίκορνος.

"Οτι ή δημοσίευσις των παπύρων τά μέγιστα συνετέλεσεν 
εις έξερεύνησιν τής ιστορίας τής Ελληνικής γλώσσης ούδ’ είναι 
άνάγκη νά μνημονεύσωμεν ένταΰθα. Δι’ αυτών, έξαιρουμένων 
βεβαίως των κλασσικών, άποσπασθέντες τής λογίας παραδό- 
σεως κατήλθομεν μέχρι τοΰ άπλοΰ άστοΰ καί, αυτού ύποδει- 
κνύοντος, έδιδάχθημεν πολλάκις πώς ούτος ώμίλει καί έγραφε. 
Τά πολλάκις άσύντακτα καί άνορθόγραφα σημειώματά του μάς 
είναι σήμερον διά την έξέτασιν τοΰ φωνητικού, τυπικού καί 
συντακτικού τής Ελληνικής γλώσσης πολύτιμα, άποδεικνύουσι 
δ’ δτι ή μεταξύ τής σημερινής καί τής τότε δημοτικής γλώσ
σης διαφορά δέν ήτο δση τήν έφανταζόμεθα.

Χάριν τών άναγνωστών τού περιοδικού δίδω κατωτέρω 
μικρόν γλωσσικόν δείγμα, δφείλω δέ, πρός άποφυγήν παρεξη
γήσεων, νά δηλώσω έκ τών προτέρων δτι αί έν αύτώ λέξεις καί 
φράσεις δέν άνήκουσιν εις μίαν καί τήν αυτήν χρονικήν περίοδον. 
Τό δείγμα φέρει έν μέρει τόν τύπον έπιστολής, ής τήν τυπικήν 
άρχήν καί τό τέλος παρέλιπον, έπειδή μόνον εις τήν γλώσσαν 
άπεΐδον.

Νέα ‘Ελληνική γλώσσα.

Σέ παρακαλώ ν’ άκούσης τόν πόνο 
μου. Κάθε ήμέρα πάω ’ς τό Μέναν
δρο, γιά νά ξεκαθαρίσω τήν δπόθεσι 
καί δέ μου δίνει τίποτα, αλλά κάθε 
ήμέρα μου λέγει σήμερα αύριο, καί 
άμα του ’πα πώς θά τοϋ κινήσω δίκη, 
δέν ξέρεις σέ ποιόν μιλφς, μοϋ’πε, καί 
τήν ίδια ώρα, άφ’ οδ μέ παραφύλαξε 
δταν έβγαινα, μου ’πε κατά πρό
σωπο πολλές βρισιές. ’Εγώ δέ σιγά 
σιγά έφυγα, γιατί κολλητά ’ς τό σπίτι 
του ήταν ό πατέρας μου καί είχε

Γλώσσα τών παπύρων.

’Ερωτώ σε άκοΰσαί μου τά πο- 
νοΰντα. Καθ’ ήμέραν δπάγω παρά 
Μένανδρον πρός καθαροποίησιν τής 
ΰποθέσεως καί ούδέν δίδει μοι, άλλα 
καθ’ ήμέραν λέγει ότι σήμερον αδ- 
ριον, άμα δέ είπον αΰτφ ότι κινήσω 
δίκην, οΰκ οίδας τίνι λαλεΐς, είπέ 
μοι, καί αυτής τής ώρας καιροτη- 
ρησάμενός με έξερχομένην πολλάς 
αισχρολογίας εις πρόσωπόν μου 
έξεϊπε. ’Εγώ δέ σιγή σιγή άνεχώ- 
ρησα, έπεί πρόσκολα τοΰ αύτοΰ
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νά γίνη κακό μεγάλο. Τώρα θά 8ώ 
τ' θά κάνω" θέλω νά τόν σύρω ’ς τό 
δ’.καστήρto, αλλά δ Πτολεμαίος ποο 
ήταν τιαρών μοΰ λέει* δε θυμούμαι 
είμαι γέρως άνθρωπος, δεν πέρασε 
ούτε μιά μέρα, οδτε δοό, οδτε τρεις.

θέλω, άν είναι μέ τή γνώμη σου, 
ν’ αγοράσω τό σπίτι’ άν δέ δέν σοΟ 
δίνη βάρος, έλα, γιατί άλλο είναι 
έγώ καί άλλο σό’ έγώ είμαι γυναίκα. 
Σου ’στειλα τόν αδερφό μου, κοί
ταξε όμως νά μήν τόν κράτησης, 
γιατί γνωρίζεις πώς κάθε ώρα τόν 
χρειάζομαι. "Αμα θά ’ρθη μέ τό 
καλό δ Νίκανδρος, δόσε του τόπο 
νά μείνη, γιατί καί αυτός άλλοτε 
μοΰ είπε’ άν έχης μάχη μέ τούς γει- 
τόνους σου, έλα ’ς τό σπίτι μου καί 
κάθησε. θά μοΰ κάνης χάρι νά 
μου στείλης είκοσι δραχμές, γιατί 
μοΰ κάνουν μεγάλη ανάγκη. "Ελαβα 
ασφαλώς όσα έγραψες. Καταδέξου 
νά μάς γράψης δυά αράδες.

οίκου 6 έμός πατήρ ήν καί κακόν 
μέγα είχε γενέσθαι. Νΰν δψομαι τί 
με δει ποιεΐν βούλομαι αυτόν εις τό 
κριτήριον έλκύσαι, Πτολεμαίος μέν- 
τοι ος παρήν λέγει μοι" οΰ μνημο
νεύω’ πρεσβύτης άνθρωπός εΐμι’ οΰχ 
ήμέραδιαγέγονεν,ουδέ δύο,ουδέ τρεις.

Βούλομαι μετά γνώμης σου ώνή- 
σασθαι τήν οίκίαν, έάν δέ σοι αβα
ρές ή, έλθέ’ άλλο έγώ, άλλο σύ’ 
έγώ γυνή. Έπεμψά σοι τόν αδελφόν, 
δρα ούν μή αυτόν κατάσχης, οίδας 
γάρ πώς αΰτοΰ έκάστης ώρας χρήζω. 
"Οταν παραγένη έπ’ άγαθψ Νίκαν
δρος, τόπον αύτψ παράσχες που 
μείνη, έπεί καί αύτός άλλοτε εΐπέ 
μοι’ έάν μάχωνται μετ’ έσοΰ οι γεί- 
τονές σου, έλθέ εις τόν οίκόν μου 
καί κάθησον. Χαριεΐ μοι πέμψας 
δραχμάς είκοσι, έπεί άναγκαίως αυ
τών χρείαν έχω. Έκομισάμην πάνθ’ 
δσα έγραψες υγιή. ’Αξιώσεις ήμϊν 
δίστιχον γραφήναι.

Τά όλίγα ταΰτα άς είναι έλάχιστον δείγμα των δσων δυνά- 
μεθα νά διδαχθώμεν έκ τών παπύρων, τούς όποιους έν αφθο
νία μάς έδώρησεν ή χώρα των Φαραώ, έν αφθονία δ’ έπ’ ίσης 
έγκλείει ακόμη εις τά σπλάγχνα της. Ή φροντίς των έπιστη- 
μόνων καί ή ύποστήριξις διαφόρων επιστημονικών σωματείων 
έσωσαν τά πολύτιμα ταΰτα χαρτάρια, τά όποια μετά θρησκευ
τικής εύλαβείας διατηρούνται εις τάς διαφόρους βιβλιοθήκας. 
Αγγλοι, Γερμανοί, Αυστριακοί, Γάλλοι, ’Ιταλοί, Ρώσοι καί 
Αμερικανοί έξέδωκαν καί έσχολίασαν ήδη πλείστους παπύρους, 
έκτος δέ τών μεγάλων Ευρωπαϊκών κέντρων (πρωτοστατοΰντος 
τοΰ Λονδίνου) ύπάρχουσιν έν ’Αμερική, ’Αφρική καί Αυστραλία 
άκόμη σπουδαϊαι συλλογαί. Μόνον εις τήν χώραν μας καταν
τούν νά είναι οί πάπυροι σχεδόν εντελώς άγνωστοι. Εις τήν 
Εθνικήν μας Βιβλιοθήκην κυρίως είπεϊν εις καί μόνος Ελληνι

κός λόγου άξιος πάπυρος ύπάρχει (ό τοΰ Σακκακίνη πάπυρος) 
περιέχων ήμερολόγιον δαπανών είς οίκιακάς χρήσεις. Τούτον 
έκ δωρεάς τής Αρχαιολογικής Εταιρείας προερχόμενον έξ- 
έδωκε προ πολλού ό Egger. Διά τό υπό τοΰ I. Σβορώνου 
δωρηθεν έλάχιστον τεμάχιον δέν όμιλώ, διότι έπ’ αυτού δλί- 

μόνον λέξεις δυναταί τις νά διακρίνη. Αυτοί καί μόνοι οί
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Ελληνικοί πάπυροι ύπάρχουσιν έν Έλλάδι, δπου πολύ αόρι
στοι καί γενικαί ίδέαι περί παπύρων έπικρατοΰσι καί δή εις 
έποχήν, καθ’ ήν πεπειραμένοι παπυρολόγοι ή καί νέοι έρευνη- 
ταί διαρκώς άνευρίσκουσι παπύρους. ΑΕ υπό τών ’'Αγγλων διο
χετεύσεις των ύδάτων τοΰ Νείλου είναι πιθανόν δτι θά καλύψωσι 
πολλάς έκτάσεις καί θά έξαφανίσωσι διά παντός τα πολύτιμα 
κειμήλια. Έφ’ δσον δμως είναι καιρός καί έφ’ δσον αι νεκρο- 
πόλεις δέν έχουσιν άκόμη τελείως έξερευνηθή, έπιστημονική 
καί έθνική φιλοτιμία έπιβάλλουσι να μετάσχωμεν καί ήμεΐς 
τών άνασκαφών.

Ή προσεχής ί'δρυσις έκτάκτου έδρας παπυρολογίας έν τφ 
Καποδιστριακφ Πανεπιστημίψ θ’ αύξήση βεβαίως τό ενδιαφέ
ρον διά τάς τοιαύτας σπουδάς, άνάγκη δμως είναι ή πολιτεία 
καί άλλως αύτάς να ύποστηρίξη. ΑΕ περιστάσεις δέν είναι 
δυσμενείς. Είς τα μέρη εκείνα ύπάρχουσι πολλοί έμποροι "Ελ
ληνες, οί'τινες κάλλιστα δύνανται νά υποβοηθήσωσιν έπιστημονι- 
κήν έντεϋθεν άποστολήν. Οί δυνάμενοι καί θέλοντες νά μετά- 
σχωσι τοΰ Ιργου άς σταλώσιν επί ώρισμένους μήνας είς Αίγυ
πτον μέ τόν σκοπόν ν’ άνεύρωσι καί ν’ άγοράσωσι παπύρους, ή, 
διοριζόμενοι ένταΰθα, άς διδάσκωσιν έπ’ άδεια επί έν ή δύο έτη 
έν Καΐρω, άν τοΰτο είναι δυνατόν, ϊνα ούτως ευρισκόμενοι έπί 
τόπου καί πλείονα χρόνον διαθέσιμον έχοντες έργασθώσι συστη- 
ματικώτερον καί άποτελεσματικώτερον. Βεβαίως μικρά δαπάνη 
πρός τοΰτο θά χρειασθη, ή πολιτεία δμως δέν πρέπει ν’ άπο- 
κνήση. ΟΕ έπιστήμονες, οί όποιοι ζητοΰνται κατ’ αύτάς, Ι'να 
είσαχθώσιν είς τό Πανεπιστήμιον, καί θά ζητηθώσι βραδύτε- 
ρον, δέν είναι ούρανόπεμπτοι, άλλά γίνονται, είς δέ την έξέλιξιν 
καί προαγωγήν των οφείλει ή πολιτεία νά συντελή δσον δυνα- 
ται. Μόνον μέ μίαν τοιαύτην παράλληλον Ιργασίαν, έννοώ την 
ί'δρυσιν τής έδρας τής παπυρολογίας, καί μόνον ουτω νομίζω 
δτι θά εύρη ό κατέχων αυτήν ποΰ καί πώς νά δράση.

’Από Κυβέρνησιν, ής προί'σταται άνήρ παντοΰ καί πάντοτε 
τό όρθόν διαβλέπων καί πράττων, υπάρχει έλπίς δτι θά ληφθή 
καί διά τό ζήτημα τοΰτο φροντίς, ούτω δέ θά έλθη καί είς τήν 
Ελλάδα δ,τι προ πολλοΰ ώφειλε νά ύπάρχη.

ΦΑΙΔΩΝ I. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
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"Οτι οί Χΐοι δέν είναι πολύ άγαπήτοί εϊς τούς λοιπούς "Ελ
ληνας, δύναταί τις νά συμπεράνη έκ τών πολλών σκωμμάτων 
καί λοιδοριών, αίτινες έξετοξεύθησαν καί έξακολουθούν νά έκτο- 
ξεύωνται έναντίον των Κυρία τούτων αίτία είναι, νομίζω, 
ή έπιτυχία των, ή ασφαλής σχεδόν, εις δ,τι έπιχειροϋν, καθώς 
π. χ. ή Έρμούπολις, οί εμπορικοί των οίκοι καί πολλά άλλα. 
"Ενα έκ τών συνήθων σκωμμάτων είναι καί ή προσομοίωσίς 
των μέ τούς Εβραίους. Τοιαύτην προσομοίωσιν άκόμη καί δ 
Πολυλάς, άνήρ έμβριθής καί γαλήνιος, δέν ώκνησεν, ώς γνωρί- 
ζομεν, νά έκφέρη έναντίον των 1 2 * * 5, άν καί, ώς «έλαφρυντικήν 
περίπτωσιν», πρέπει ν’ άναφέρωμεν δτι τό έκαμε νεώτατος ών. 
Πολλοί μάλιστα δέν περιορίζονται μόνον είς τό νά άποδίδουν 
εις τούς Χίους τα έλαττώματα τών Εβραίων, άλλά προχωροϋν- 
τες πέραν, ισχυρίζονται δτι καί αίμα εβραϊκόν έχουν είς τάς 
φλέβας των. Ενθυμούμαι, δταν έφηβος άκόμη μετέβην είς Λον- 
δΐνον, κυρίαν, διακρινομένην διά την παιδείαν καί την καλλι
τεχνικήν της μόρφωσιν, λέγουσαν είς συναναστροφήν, κατά τήν 
όποιαν εύτυχώς παρευρίσκοντο όμογενεϊς μόνον, δτι οί Χΐοι ή 
μάλλον αί έπίσημοί των οίκογένειαι, ών πλεΐσται, ώς γνωστόν, 
εΐχον έγκατασταθή έκεΐ, ώρισμένως κατήγοντο από Εβραίους. 
Είς έπιχειρήματά τινα, τά όποια, μ’ δλην τήν έφηβικήν μου 
ήλικίαν, έτόλμησα νά τής άντιτάξω, μοϋ άπήντησεν δτι καί ό 
Renan τό λέγει καί δτι άλλως τε δέν έχω παρά νά παρατη
ρήσω τά μέλη τής οικογένειας * * * διά νά πεισθώ περί τούτου.

1 Πρβλ. καί τήν ώραίαν μελέτην του Κου Χπυρ. Λάμπρου «Έθνικαί
ύβρεις». «Εικονογραφημένη Εστία» 1895 σελ. 164 κ. έ.

« Ο Κοραής, άγκαλά καί γεννημένος σ’ εκείνο τό νησί τής Χίου ξακου-
» σμένο γιά τήν ’Ιουδαϊκή φιλοκέρδεια γενικώς τών κατοίκων κτλ.». Κρι
τική I. Πολυλά διά τήν συλλογήν τών ποιημάτων Αντωνίου Μανούσου σελ.
5 (είς φυλλάδιον).
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Πρέπει νά προσθέσω δτι τότε ή εν Λονδίνω έλληνική παροικία 
διΐ[]ρεΐτο εις δύο κόμματα, τό Χιακόν καί τό μή, περιττόν δμως 
Ισως νά εϊπω δτι ή έν λόγω κυρία άνήκεν εις το τελευταίον.

'Ομολογώ δτι ή κατηγορία αύτή μου άφήκε κάποιαν δυσά- 
ρεστον έντύπωσιν. ΤΗτο δύσκολον δι’ έμέ νά διέλθω τά άπειρά- 
ριθμα συγγράμματα τοΰ Renan, δπως ευρώ τό χωρίον, είς τό 
όποιον λέγει τοιαΰτα περί Χίων, τά όποια, βεβαίως προερχό
μενα άπό δεινόν έβραιολόγον καί βαθύν φιλόσοφον, έπρεπε νά 
Ιχουν μεγάλην βαρύτητα. Άφ’ έτέρου, άπό οικογενειακών πα-' 
ραδόσεων, άπό άνατροφής άκραιφνώς Χιακης, άπό συγχρωτι
σμού διαρκούς μετά Χίων, είχον άσφαλη διαίσθησιν περί τού 
άβασίμου τοιαύτης κατηγορίας. Μετά τινα καιρόν περιηλθεν είς 
χεΐράς μου φυλλάδιον τού Renan, τό όποΐον έπεβεβαίωσεν εν
τελώς την διαίσθησιν μου, διότι πράγματι έξ αδτοΰ είδα δτι ό 
βαθύς εκείνος μελετητής τής ιστορίας τών Εβραίων δχι μόνον 
δέν είπε τοιοΰτόν τι περί τής καταγωγής τών Χίων, άλλ’ δτι 
τουναντίον όπεστήριζε θεωρίαν περί Εβραίων, ή όποια μάς φέ
ρει είς δλως άντίθετα συμπεράσματα.

Τό τριακοντασέλιδον φυλλάδιον τού Renan έπιγραφόμενον 
«Ό ’Ιουδαϊσμός ώς φυλή καί ως θρησκεία» 1, περιέχει διάλε- 
ξίν του είς τό Cercle St. Simon κατά τήν 27Τ'ν ’Ιανουάριου 
τού 1883. Ή διάλεξις αύτή, έγινεν, άφού είχαν έκδοθή τά 
πλεϊστα τών συγγραμμάτων του καί είχαν, ούτως είπεΐν, άπο- 
κρυσταλλωθή τά Ιστορικά του πορίσματα περί Εβραίων.

Είς τήν δίάλεξίν του αυτήν ό Renan μέ τήν ιστορικήν καί 
φιλοσοφικήν έκείνην έμβρίθειαν πού τον χαρακτηρίζει, κατα
λήγει είς τά έξής συμπεράσματα:

α') δτι ό ’Ιουδαϊσμός, καίτοι άρχικώς ήτο θρησκεία φυλε
τική, δέν Ιμεινεν δμως τοιαύτη, ώς π. χ. ή μέχρι σήμερον δια- 
τηρουμένη θρησκεία τών έν Ίνδίαις ΙΙερσών, τών καλουμένων 
Παρσήδων, άλλά κατήντησε διεθνής, ώς ή τών Προτεσταντών. 
Πλήγμα καίριον φέρουσα κατά τής είδωλολατρείας προσηλύ- 
τησε «μέγα πλήθος», ώς λέγει ό Ίώσηπος, Ελλήνων καί

1 Le Judaisme comme race et comme religion. Paris, Calmann 
Levy, editeur 1883.

Α
.Π
.Θ
.



144 Η ΜΕΛΕΤΗ

Ρωμαίων, Αιγυπτίων καί Άνατολιτών. Ό προσηλυτισμός ούτος 
διήρκεσεν άπό τοΰ 150 π. Χρ. μέχρι τοΰ 200 μ. X. καί έξε- 
τάθη καί πέραν τής ’Ανατολής μέχρι τών Γαλατών καί τών 
Άγγλο - Σαξόνων.

β') δτι, κατά συνέπειαν, οί σημερινοί Ίσραηλΐται, καίτοι 
Ιχοντες δόσιν τινά ΠαλαιστινικοΟ αίματος, κατά μέγα μέρος 
δέν είναι Σημΐται.

Βέβαια ό προσηλυτισμός αύτός, τον όποιον άναφέρει ό Renan, 
θά έγινε καί είς τήν Χίον. Όπως παντοΰ, υπήρχαν καί έκεΐ 
Εβραίοι. Ό Fustel de Coulanges είς τήν έξοχον αύτοΰ μονο
γραφίαν περί τής νήσου άναφέρει δτι ό βασιλεύς Ηρώδης, 
μεταβαίνων κατά τό 12 π. χ. έτος παρά τώ Άγρίππα διά νά 
τοΰ ζητήση μερικά προνόμια υπέρ τών όμοθρήσκων του, έμεινε 
μερικάς ήμέρας είς τήν Χίον καί έπεδαψίλευσε γενναίας ευερ
γεσίας καί δωρεάς είς τήν νήσον. Συμπεραίνει δέ έκ τούτου 
δτι ύπήρχον Εβραίοι είς τήν Χίον καί δτι αί εύεργεσίαι αδται 
τοΰ Ήρώδου σκοπόν είχον νά έξευμενίσουν τούς "Ελληνας υπέρ 
τών όμοθρήσκων του *. Δέν δυνάμεθα καί ήμεΐς νά συμπεράνω- 
μεν δτι, άφοΰ υπήρχεν άνάγκη τοιαύτης Ιξευμενίσεως, οί έν 
Χίω ’Ιουδαίοι, άπετέλουν μόνον μειονότητά τινα τοΰ δλου πλη
θυσμού, καί μάλιστα μεμονωμένην καί μη συγχρωτιζομένην 
μετά τών κατοίκων;

Είς άλλο μέρος τοΰ συγγράμματος του ό F. de C. άναφέρει 
δτι ό κτίτωρ τής Νέας Μονής, Κωνσταντίνος ό Μονομάχος, 
εύρίσκων τόν αριθμόν τών «παροίκων», δηλ. τών άνθρώπων 
έκείνων, οί'τινες, ως δοΰλοι, είργάζοντο είς τούς άγρούς τής 
Μονής, άνεπαρκή, διέταξεν (βλ. Χρυσόβουλλον είς τά Χιακά 
Ανάλεκτα τοΰ Κανελλάκη σελ. 550), δπως προστεθώσιν είς τήν 

τάξιν των καί έβραϊκαί τινες οίκογένειαι, έλεύθεροι έως τότε 1 2.
Οι άναγνωσαντες τό έργον τοΰ F. de C. γνωρίζουν μέ πόσην 

ευσυνειδησίαν καί άκρίβειαν είναι γραμμένον καί πόσον ό ποτέ 
έταΐρος τής έν Άθήναις Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής καί 
κατόπιν μέλος τοΰ ’Ινστιτούτου καί καθηγητής τής Ιστορίας

1 Questions historiques, Paris 1 893, σελ. 324.
’ Προμνημ. σύγγραμμα σελ. 333.
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έν Σορβόννη έξωνύχισε τήν ιστορίαν της νήσου καθ’ δλας της 
τας περιόδους. Καί δμως εις τάς διακοσίας σελίδας τοΰ είς 8ον 
συγγραμματός του δεν άπαντώμεν ουδέ τήν ελάχιστην μνείαν 
περί έπιδρομής ή πληθώρας 'Εβραίων είς τήν νήσον καί περί 
άναμείξεως αύτών μετά τών αυτοχθόνων.

Τουναντίον, ό F. de C. άφιερώνει δλόκληρον κεφάλαιον 
(σελ. 247 - 258) διά τήν καταγωγήν τών Χίων, ή όποια δεν 
είναι διαφορετική άπό εκείνην τών άλλων Ελλήνων. Άφοΰ 
άναφέρη τά περί τών άρχαιοτάτων οικιστών τής νήσου (Πελα
σγών, Λελέγων ή Καρών) καί τών κατά τόν Ι20ν π. X. αιώνα 
Ελλήνων άποίκων, έπιλέγει (σελ. 251): «Άπό τήν έποχήν τής 
»άφίξεως τούτων τών Ελλήνων μέχρι τών ήμερών μας οί 
» κάτοικοι τής νήσου δέν ήλλαξαν» καί όμιλών περί τής γλώσ- 
σης τών σημερινών Χίων άπορεΐ πώς, μετά 15 δλους αιώνας, 
δπέστη τόσον δλίγας μεταβολάς.

Όμιλών κατόπιν περί τοΟ χαρακτήρος τών Χίων καί άπα- 
ριθμών τά πολλά των προτερήματα, τήν φιλεργίαν, τήν πρα- 
κτικότητα τοΰ πνεύματός των καί τήν εύκολίαν, μέ τήν όποίαν 
άνεκυψαν άπό τάς μεγάλας των συμφοράς καί έπανέκτησαν τάς 
περιουσίας των 1, άναφέρει είρωνικώς πως τήν περί αύτών γνώ
μην τών άλλων Ελλήνων (σελ. 257). «Δέν θέλουν, λέγει, οί 
» άλλοι 'Έλληνες νά πιστεύσουν δτι οί Χΐοι είναι τής ίδιας 
» μέ αυτούς φυλής καί νομίζουν «καλά καί σώνει» δτι είναι 
» Εβραίοι- ή κοινή γνώμη είς τήν Σΰρον καί τήν Σμύρνην 
» είναι δτι οί κάτοικοι τής Χίου είναι άποικία Εβραϊκή».

1 Πράγματι οί βαθύπλουτοι Χΐοι τοΰ Λονδίνου, τής Μασσαλίας κτλ. δέν 
δύνανται νά θεωρηθώσιν όψίπλουτοι, άφοϋ οί πάπποι καί οί πατέρες αύτών, 
διά τής φιλεργίας καί τής εύφυΐας των ανέκτησαν, είς σχετικώς σύντομον 
χρονικόν διάστημα, δσα έχασαν κατά τήν καταστροφήν τοΰ 1822. Τά έν Χίιρ 
κτήματά των, αί Ιδιωτικά! των έκκλησίαι, αί περικαλλείς έπαύλεις των, δ 
βίος, δν διήγον έκεΐ κατά τάς περιγραφάς ήμετέρων καί ξένων περιηγητών 
(Βλέπε Δαπόντε »*0 Κήπος τών Χαρίτων» Άθήναι 1883, σελ. 108-109.— 
Galland- Journal - Paris 1881 σελ. 173. Comte de Marcellus - Souvenirs 
de l’Orient, Paris 1854, σελ. 116-8 κ.τ.λ.), μαρτυροΰν περί τούτου καί 
έξηγοΰν διατί οί Χΐοι ουτοι δέν παρουσιάζουν κανένα άπό τά μειονεκτή
ματα καί ελαττώματα τών καθ’ αΰτό όψιπλούτων.

1 ΟΗ ΜΕΛΕΤΗ — 1 θ 1 S
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Ό συμπολίτης μου κ. Κ. Γ. Σγουρός εις εμβριθή μελέτην 
του δημοσιευθεΐσαν εις το ψύλλον τής έν Χιψ εκδιδομενης 
«Παγχιακής» «Χαρακτήρ καί προνόμια των Χίων» άναφέρει 
(αριθμέ 136/14 Μαρτίου 1910 σελ. 1) δτι «κατά τον ΙΒ' αιώνα 
ή Χίος είχε, κατά Βενιαμίν τον έκ Τουδέλης, περί τάς 400 
οικογένειας Εβραίων, δηλ. δσους καί ό 'Αλμυρός ή ή Ρόδος». 
'Ο αριθμός αυτός, ό όποιος άναφερόμενος ύπό όμοθρήσκου των 
ίσως είναι υπερβολικός, δέν είναι σπουδαίος παραβαλλόμενος 
πρός τον δλον πληθυσμόν τής νήσου ούτε ήδύνατο να έπηρεάση 
την φυλήν, έστω καί αν ύποθεσωμεν, τό όποΐον μάς φαίνεται 
άπίθανον, δτι συνεχωνεύθησαν καί άφωμοιώθησαν μέ τούς Χρι
στιανούς αί οίκογενειαι αύται.

Έξετάζοντες άλλον βαθύν μελετητήν τής ιστορίας τής νήσου 
κατά τήν Γενοατοκρατίαν, τον Hopf, δέν ευρίσκομεν τίποτε 
περί πληθώρας Εβραίων εις τήν Χίον.

Έξ έναντίας εις τήν περί των Ίουστινιάνη μονογραφίαν του 
άναφέρει δτι αί κοινωνικαί τάξεις ήσαν χωρισμέναι καί 6 τόν 
άριθμόν. Έ πρώτη άπετελειτο άπό τούς Ίουστινιάνη, οίτινες, ώς 
γνωστόν, δέν ήσαν μία οικογένεια, άλλα πολλαί άποτελοΰσαι τήν 
φατρίαν των Ίουστινιάνη (Albergo dei Giustiniani) καί έδι- 
οικοϋσε τήν νήσον. Ή δεύτερα άπό τούς Αατίνους άστούς (bur- 
genses), ών τινες έσυγγένευον μέ τούς Ίουστινιάνη καί άλλοι 
είχον τόν τίτλον «πολίτου τής Ένετικής Δημοκρατίας». Έ τρίτη 
περιελάμβανετούς Γραικούς άρχοντας τούς έχοντας χρυσόβουλλα 
των Βυζαντινών Αύτοκρατόρων καί χαίροντας προνόμια ευγέ
νειας b Ή τετάρτη τούς χωρικούς (villani). Ή πέμπτη τούς 1 2

1 "Οτι είς τήν νήσον υπήρχε τάξις «εΰγενων» Χίων, έχομεν τεκμήριον 
άναμφισβήτητον τό έγγραφον τό δημοσιευθέν εις xaActa etDiplomataGrae- 
ca των Miiller et Miklosicb (Τόμος III, σελ. 260 - 4). Είναι αναφορά, τήν 
όποιαν άπηύθηναν πρός τόν εκλαμπρότατου Γουβερνάτορα των Γενουβίσων 
κτλ. «οί πάντες Γραικοί τής νήσου Χίου οί εΰγενεΐς καί οί καθόλου λαοΰ». 
Επίσης εις χειρόγραφον σωζόμενον είς τήν Νέαν Μονήν (βλέπε τά Νεαμο- 

νήαια, έν Χίφ 1865 σελ. 114) άνχγινώσκομεν τά έξής: «Είτα πάλιν πάντες
2 οι ευγενικοί τής πάλεως (Χίου) καί του Κάστρου, οί Ιχοντες χάριτας ή 
’ ή γράμματα άπό των Βασιλέων των Ρωμαίων, άτινα φαίνον-
2 ται δρισμοί μετά χρυσοβούλλων ή μετά κοκκοκαΐνων (sic) γραμμάτων, 
* τ“ ^ονομαζόμενα προστάγματα- τάς ρηθείσας χάριτας καί ευεργεσίας,
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Εβραίους καί ή εκχγ] τους διάφορους ξένους τους κατοικοΰντας 
την νήσον1. Τους Εβραίους, λέγει ό Hopf, ένεκα τής μεγάλης 
των τάσεως πρός τοκογλυφίαν μετεχειρίζοντο οι Χΐοι μέ την 
αυτήν περιφρόνησιν καί είχον προς αυτούς την αυτήν άντιπά- 
θειαν, δπως και εις την λοιπήν Εύρώπην, κατά τόν μεσαιώνα. 
Δεν τούς έπετρέπετο να έξέρχωνται άπό το Ghetto των κατά 
τήν εβδομάδα τών 'Αγίων Παθών καί τούς έπεβάλλετο νά φο
ρούν κίτρινον επικάλυμμα. Καί ό Βλαστός (Χιακά Β' σελ. 48 σημ.) 
λέγει: «Πάντοτε δμως έθεωροΰντο οι Εβραίοι ώς δντα άπο- 
»τρόπαια καί τόσον μίσος θρησκευτικόν έτρεφε κατά τών 
» άθλιων δλος ό λαός (καί τούτο έπεκράτει καί εις τάς ήμέρας 
» μας) ώστε οΕ Ίουστινιάνοι τούς είχαν έμποδίσει νά έξέρχων- 
» ται άπό τάς οικίας των άπό τής Μεγάλης Πέμπτης μέχρι 
» τής μετά τό Πάσχα Δευτέρας».
. Μετά δλα αύτά πώς είναι δυνατόν νά φαντασθώμεν δτι οΕ 

Χΐοι καί μάλιστα οΕ άνήκοντες είς τάς μεγάλας οικογένειας 
τής νήσου, ών αΕ πλεΐσται μετενάστευσαν, μετά τήν καταστρο
φήν τού 1822, είς τήν ’Αγγλίαν, ήτο ποτέ δυνατόν νά έλθουν 
είς έπιμειξίαν μετά τών Εβραίων, αύταί αΕ όποΐαι μετά δυσκο
λίας συνήπτον γάμους έξω τού κύκλου των, έστω καί μετά 
έπισήμων έπηλύδων1; Νομίζομεν δτι ταΰτα άρκοΰν, δπως πει-

» νά έχωσιν αΰτάς σώας καί γνωρίζωσιν αΰτάς δμολογουμένας παρά τοΰ 
» κομουνιού της Γένοβας κτλ».

Μετά τήν κατάλυσιν τής Γενοατοκρατίας ή τάξις αυτή έξηκολούθησεν 
επί Τουρκοκρατίας νά ύπάρχη μέχρι τής καταστροφής του 1822 καί νά 
κυβερνφ τήν νήσον μέ τά λαμπρά αποτελέσματα πού γνωρίζομεν, καίτοι 
έπισήμως 8έν ήτο άνεγνωρισμένη ύπό τών Τούρκων, οΐτινες, ώς γνωστόν, 
δέν παραδέχονται τήν έκ γενετής ευγένειαν. (Πρβλ. προμνημ. Ιργον του 
F. de C. σελ. 375).

1 Βλέπε Les Giustiniani Dynastes de Chio. - Etude historique par Karl 
Hopf traduite de l’allemand par E. A. Vlasto. Paris 1888 σελ. 156 κ. έ. 
Τό πρωτότυπον έδημοσιεύθη εις τήν εγκυκλοπαίδειαν τών Erscli und 
Gruber (Leipzig 1859) άρθρον Giustiniani καί μετεφράσθη έλληνιστί είς 
τό περιοδικόν Χρυσαλλίς (Άθήναι 1864 σελ. 577 κ. έ.).

1 Βλέπε Α. Μ. Άνδρεάδη-Έμμ. Ροΐδου βιογραφικόν σημείωμα είς τά ύπό1 
τών εκδοτικών καταστημάτων Φέξη έκδιδόμενα έργα τοΰ Έμμ. Ροΐδου, 
Τόμος I. σελ. ιδ' κ. έ. καί A. pedigree of the Rallis of Scio. London 
1890 σελ. 8.
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σθώμεν περί τής έπιπολαιότητος τής κατηγορίας δτι οί Χΐοι 
έχουν εβραϊκόν αίμα εις τάς φλέβας των καί να άφήσωμεν 
τοιαΰτα φληναφήματα εις τους άπροσδιονύσους διά κάθε μελέ
την ιστορικήν.

Καί μίαν τελευταίαν άπόδειξιν. Υπάρχουν, ώς γνωστόν, δυο 
βιβλία περί Χίου 1 γραφέντα υπό Λατίνων κατά έποχήν, κατά 
τήν όποιαν αί μεταξύ αύτών καί των Χίων άρμονικαί σχέσεις, 
αί κατωτέρω περιγραφόμεναι, δεν όπήρχον πλέον, άλλα άντε- 
κατεστάθησαν ύπό θρησκευτικού μίσους δχι μικρού. Δεν είναι 
φυσικόν δτι, άν όπήρχεν ίχνος αλήθειας ή υποψίας περί κατα
γωγής τών Χίων από Εβραίους, οί συγγραφείς αυτοί, θά τό 
έχρησιμοποίουν καί θά τό έξεμεταλλεύοντο; Καί δμως ό ’Αλέ
ξανδρος βλαστός, ό συγγραφεύς τών «Χιακών», δστις έγνώριζε 
τό πρώτον καί ό F. de Coulanges, δστις έμελέτησεν άμφότερα 
καί μάλιστα άντέγραψε τό δεύτερον, δέν άναφέρουν τίποτε σχε- 
τικώς τής λοιδορίας αυτής, τό όποιον ώρισμένως θά δκαμνον, 
άν ύπήρχέ τι εις αύτά. Πολύ φοβούμαι δτι ή λοιδορία αυτή 
προήλθε δυστυχώς άπό όμοεθνεϊς.

** *

Μένει τώρα νά ίδωμεν κατά πόσον άξίζει καί τό έπιχείρημα 
τών ευρισκόντων τύπον έβραϊκόν εις τούς σημερινούς άπογόνους 
τών Χιακών αύτών οικογενειών. Διότι, πράγματι, κατ’ αύτών 
εκτοξεύεται ή λοιδορία, τήν όποιαν άκούω συχνά έπαναλαμβα- 
νομένην άκόμη καί σήμερα, καί δχι κατά τών κατοίκων έν 
γένει τής νήσου. Βέβαια εις πολλούς άπό αύτούς παρατηρεΐται 
ίδιαζουσα φυσιογνωμία, κάποια όμοιομορφία τύπου, μερικά 
χαρακτηριστικά χτυπητά, ώς π. χ. μύτη καμπυλοειδής, δφθαλ- 
μοί μαύροι καί ζωηροί, δέρμα μελαψόν, τά όποια υπενθυμίζουν 
κάπως τούς άπογόνους τής έκλεκτής τού 'Γψίστου φυλής. * 6

α ) La Scio Sacra del rito latino, descritta dall’ abbate Michele 
Giustiniani 1658.

6 ) Istoria della nobile famiglia Giustiniana di Genova (εγροίφη πιθα
νώς κατά τό 1730 καί ευρίακεται (εις χειρόγραφον) παρά τφ φίλω κ. Ίγνα- 
τίφ Πάακουφ, προξένψ της ’Ιταλίας έν Χίψ).
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Αλλ είναι άρα ό τύπος 'Εβραϊκός ή άπλούστατα ανατολικός 
έπιταθείς, οδτως είπεΐν, διά της έπί αιώνας επιμειξίας μεταξύ 
γενών τού αυτού κύκλου; Γνωστά δσα εγραψεν περί τού καθα- 
ρώς έβραϊκοΰ τύπου καί τής συγχύσεως, τήν όποιαν συνήθως 
κάμνουν δσοι δεν τον έσπούδασαν προσεκτικά, ό Max Nordau. 
’Ιδού δέ τί λέγει περί αύτών ό Renan εις τήν προμνημονευ- 
θεΐσαν διάλεξίν του, είς τήν όποιαν, καθώς εΐδαμεν, άποδεικνύει 
πειστικώτατα, καθ’ ήμάς, δτι οί πλεΐστοι τών έν Ευρώπη 
Εβραίων έχουν σχετικώς έλάχιστα μόρια καθαρού ιουδαϊκού 
αΓματος 1.

«'Ως έπιχείρημα θά μοΰ φέρουν τον Εβραϊκόν τύπον. Πολλά 
» ήμπορεΐ κανείς νά είπή δΓ αδτό τό θέμα. Ή γνώμη μου είναι 
»δτι δέν ύπάρχει «έβραϊκός τύπος», άλλά ποικίλοι έβραϊκοί 
» τύποι. Περί τούτου απέκτησα άρκετήν πείραν, έργαζόμενος 
» έπί δεκαετίαν είς τό τμήμα τών έβραϊκών χειρογράφων τής 
«’Εθνικής Βιβλιοθήκης.'Όλου τού κόσμου οί σοφοί Ίσραηλΐται 
» προς έμέ άπετείνοντο, δταν έπρόκειτο νά συμβουλευθούν τήν 
»πολύτιμον συλλογήν μας. ’Αμέσως τούς άνεγνώριζα άπό 
» μακράν καί έμάντευα δτι θά ήρχοντο πρός έμέ. Καί τό άπο- 
» τέλεσμα τής πείρας μου αυτής είναι δτι δέν ύπάρχει μοναδι- 
» κός ιουδαϊκός τύπος, άλλά πολλοί, έντελώς διαφορετικοί. 
» Πώς ή φυλή αύτή καθωρίσθη, ούτως είπεΐν, είς άριθμόν τινα 
» τύπων; ’Ακριβώς διά τούς λόγους πού άναφέραμεν προηγου- 
» μένως, δηλ. διά τής άπομονώσεως, τού Ghetto καί τής άπα- 
» γορεύσεως μικτών γάμων.

» Ή έθνογραφία είναι έπιστήμη πολύ σκοτεινή. Είναι άνεπί- 
» δεκτός πειραματισμού καί χωρίς πειράματα δέν ήμπορεΐ 
» κανείς τίποτε ν’ άποδείξη ώς βέβαιον δ,τι λοιπόν θά σάς είπώ 
» δέν είναι διά ν’ άποδείξη, άλλά διά νά έξηγήση τόν συλλογι- 
» σμόν μου. Νομίζω δτι, άν έπαίρναμεν κατά τύχην χιλιάδας 
» τινάς άνθρώπων έκ τών περιδιαβαζόντων π. χ. κατ’ αυτήν 
» τήν ώραν είς μίαν άπό τάς Παρισινάς λεωφόρους, τάς μετέ-

1 Ότε, πρό τινων ετών, ξενιζόμενος παρά τί) οΐκογενείιιι τοΰ κ. Ψυχάρη, 
άνέφερα εις τήν σύζυγόν του, τήν κόρην του Renan, όσα μοΰ είχεν εΐπεϊ 
ή εν Αονδίνφ κυρία, μοΰ άπήντησε μέ τό αφελές έκεΐνο ύφος τό καλύπτον 
τόσην μόρφωσιν καί παιδείαν : «mais papa n’a jamais dit Qa !»
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»φέραμεν εις ερημόνησου καί τάς άφήναμεν έκεΐ έλευθέρας 
»ν’ αυξήσουν καί να πληθυνθοΰν, μετά παρέλευσή χρόνου, 
» οί τύποι των διαφόρων αΰτών προσώπων, ένούμενοι πρός 
»άλλήλους, θά άπεκρυσταλλώνοντο εις άριθμόν τινα τύπων, 
» νικητών των λοιπών, καί θά εμενον άναλλοίωτοι. Ή συγκέν- 
»τρωσις τών τύπων εις ένα προκύπτει άπό γάμους συναπτομέ- 
» νους έπί αιώνας μεταξύ περιυβρισμένου κύκλου άτόμων.»

Νομίζομεν 8τι ή Ιπιστημονικωτάτη αυτή θεωρία τοΰ Renan, 
έφαρμοζομένη εις τήν ήμετέραν περίπτωσιν, έξηγεΐ καθαρά τήν 
όμοιομορφίαν τοΰ τύπου τών Χιακών οικογενειών, τύπου, δστις 
δέν είναι, τής άρεσκείας μερικών έπικριτών, οί όποιοι έπερίμε- 
ναν, φαίνεται, νά ευρουν είς γένος ’Ανατολικόν τον τύπον Σαξό- 
νων ή Νορμανών έφήβων. Ό τύπος αυτός, τοΰ όποιου άνεφέρα- 
μεν τά κυριώτερα χαρακτηριστικά, ήτο φυσικόν νά σχηματισθή 
εκ γενών καταγωγής Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής 1 καί 
Γενοατικής. Σχετικώς τής τελευταίας ταύτης καλόν νά σημειώ- 
σωμεν δτι, έπί Γενοατοκρατίας, συνέβαινεν είς Χίον δτι καί είς 
άλλα μέρη τής λοιπής Ελλάδος 2, δηλ. οί ξένοι κατακτηταί δέν 
έφέροντο πρός τάς άρχοντικάς τοΰ τόπου οικογένειας ώς πρός 
δούλους, άλλά τουναντίον δχι μόνον άνεγνώριζον, ώς εΐδομεν 
άνωτέρω, τά προνόμιά των, άλλά καί έπεδίωκον γάμους μετ’ 
αύτών. «Οί Γενοάται, καί αυτοί οί είς τόν οίκον (albergo) τών 
» Ίουστινιανών (Giustiniani) περιλαμβανόμενοι διάφοροι κα{ 
»έτερογενεΐς πρός άλλήλους καί έτερώνυμοι καθ’ έαυτούς 
» δντες, δέν ένόμιζαν συγκατάβασίν των νά συνάπτωσι κηδεστίας 
» πρός τούς "Ελληνας Άρχοντας τής Χίου, άλλά καί τιμήν πλει- 
» στάκις» μοΰ έγραφε προ ετών δ άοίδιμος Γεώργιος Ζολώτας, 
ό βαθύς μελετητής τής Ιστορίας τής Χίου άπό τών άρχαιοτά- 
των της χρόνων μέχρι τών καθ’ ήμάς 3 καί ή έξής περικοπή

Βλέπε Δεσποινίδος Αιμιλίας Γ. Ζολώτα «Βυζαντιακός Δακτύλιος έν 
Χίψ» σελ. 151 κ. έ.

Πρβλ. Γενεαλογικά Μελετήματα X. Α. Χρηστομάνου, περιοδικόν «Παρ
νασσός» τόμος I' 1886, σελ. 348-371.

Ως γνωστόν, 6 θάνατος ήμπόδισε τόν μακαρίτην νά φέρη είς πέρας τό 
εργον του. Ευτυχώς τό πλούσιον υλικόν, τά όποιον έπί έτη συνέλεξε, καί αί 
πολύτιμοι ειδήσεις, τάς όποιας άνεΰρεν είς παντοειδή έγγραφα κτλ. περί
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τοΰ προμνημονευθέντος μελετήματος τοΰ Κου Σγουρού τά αυτά 
μάς διδάσκει. «Ή δημοκρατία της Γένουας έφύλαξε μέν δΓ 
» εαυτήν τά επί της Χίου κυριαρχικά δικαιώματα, ώς καί την 
» ύψιστην στρατιωτικήν, διοικητικήν καί δικαστικήν έξουσίαν, 
» κατέλειπε δέ είς τούς Μαονεΐς την οικονομικήν διαχείρισιν, 
» τήν εμπορικήν κάρπωσιν καί τήν λοιπήν στρατιωτικήν τοΰ 
» τόπου κυβέρνησιν. Τούτων συμμετείχαν καί οι ιθαγενείς άρ- 
»χοντες, οί όποιοι άπετέλουν ιδίαν τάξιν, τήν τρίτην κατά 
» πρωτείαν, άλλ’ οι όποιοι τοσοΰτον συνανεμείχθησαν μετά των 
» Μαονέων δΓ έπιγαμιών καί εϊσπηδήσεως είς τήν προνομιοΰχον 
» τούτων τάξιν, ώστε πράγματι σύγχυσίς τις παρατηρεΐται κατά 
»ταΰτα μεταξύ τών ήμετέρων καί των Φράγκων κυρίων. Καί 
» άλλοτε μέν λ. χ. άπαντώσιν έν μιά καί τή αυτή Ελληνική 
» οικογένεια μέλη άνήκοντα εις τήν δρθοδοξίαν καί άλλα άσπα- 
» σθέντα τον καθολικισμόν, άλλοτε δέ βλέπει τις τούς όρθοδό- 
» ξους φέροντας όνόματα αγίων τής Παπικής εκκλησίας μετά 
» τό Σχίσμα άγιασάντων, ή δυτικούς άναδεχομένους έκ τής 
» κολυμβήθρας Έλληνόπαιδας, λατίνους ιερείς καί αυτόν τον 
» Λατινεπίσκοπον λειτουργοΰντας καί κηρύττοντας είς όρθοδό- 
» ξους, εκκλησίας, μοναστήρια άνάτολικά διοικούμενα καί έπι- 
» τροπευόμενα υπό έφορων δυτικών, μικτά δέ συνοικέσια κοινά 
» καί συνήθη. Ή κατάστασις αυτή έξελίσσεται όμαλώς καί 
» ήρέμα ύπό τών όμμάτων τοΰ παρατηρητοΰ, τά δέ, κατά τάς 
» ήμετέρας νΰν ιδέας, παράδοξα ταΰτα προβάλλουσιν ώς άριστα 
» εχοντα έν τώ άρίστω τών δυνατών κόσμων.... 'Ο Παΰλος 
» Κορέσιος, δ συγγραφεύς μεσαιωνικής Χιακής ιστορίας, γεννη- 
» θείς όρθόδοξος καί όρθοξότατος διατελέσας μέχρι τοΰ δεκά- 
» του πέμπτου έτους τής ήλικίας του, προσήλθεν είς τήν καθο-

διαφόρων σημείων τής Ιστορίας τής νήσοι) καί τών αρχοντικών της οικογε
νειών, έπιμελώς έφυλάχθησαν, έτακτοποιήθησαν καί σημαντικώς ηύξήθη- 
σαν δπό τής άξίας θυγατρός του Δ°5 Ζολώτα, τής δποίας ή έκδοσις τών 
Χιακών καί Έρυθραϊκών Ιπιγραφών καί αί σοφαΐ μονογραφίαι περί Δερμο- 
καϊτών, Λιουτπράνδου κλ. είναι γνωσταί είς τούς άσχολουμένους περί τά 
Χιακά. Ευχής Ιργον θά ήτο άν οί έν Άγγλίιρ καί αλλαχού Χΐοι συνεν
νοούντο μετ’ αυτής, δπως έκδοθώσι μίαν ώραν άρχήτερα τά Ιστορικά καί 
οικογενειακά αυτά κειμήλια.
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» λικήν έκκλησίαν, είσήλθεν εΕς τους Ίουστινιάνας, έχρημάτι- 
»<σεν Άντιποστάτος τής Χίου τφ 1468, λέγεται δέ άνεψιός 
» τοΰ πρώτου μετά την άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως Πα- 
» τριάρχου Γενναδίου τοΰ Σχολαρίου καί συγγενής τοΰ Καρδι- 
» ναλλίου Βησσαρίωνος. "Ετερος Κορέσιος, ό περιώνυμος Εατρο- 
» φιλόσοφος και θεολόγος Γεώργιος Κορέσιος, περί τοΰ όποιου 
» φέρονται παροιμιακώς οί γνωστοί στίχοι, δ άμείλικτος οδτος 
» τής παπωσύνης πολέμιος είχε τόν πρεσβύτερον καί νεώτερον 
» αδελφόν καθολικούς». (Παγχιακή, άριθμός 136 - 14 Μαρτίου 
1910 σελ. 1).

’Αργότερα, δτε μετά την έπτάμηνον κατοχήν τής Χίου υπό 
τών Ενετών (1694) οί Λατίνοι ήσαν έν διωγμφ, πολλοί 
καθολικοί, κατά τόν Κον Σπ. Δέ - Βιάζην ήσπάσθησαν τό όρθό- 
δοξον δόγμα διά νά ήσυχάσωσι 1. Τοΰτο έξηγεΐ πώς διαπρε
πείς Χιακαί οίκογένειαι φέρουσαι Γενοατικά δνόματα είναι καί 
ήσαν έπί αιώνας δρθόδοξοι καί όχι τό άλλο έκεΐνο φληνάφημα, 
τό συχνάκις έπαναληφθέν, 8τι οί πρόγονοι τών οικογενειών 
τούτων ήσαν ύπηρέται των, οί'τινες, μετά τήν κατάλυσιν τής 
Γενοατοκρατίας καί τήν άποδημίαν ή καταστροφήν τών κυρίων 
των, έσφετερίσθησαν καί αυτά τά όνόματά των.

Τά όλίγα αυτά ένόμισα καλόν νά γράψω σχετικά μέ δσα, 
δυστυχώς άκόμα καί σήμερα, άκούει κανείς περί έκείνων 
περί τών όποιων ό μέν Θουκυδίδης έλεγεν δτι «μόνοι μετά 
Λακεδαιμονίους, ών εγώ ήσθόμην, εύδαιμονήσαντες ά'μα καί 
έσωφρόνησαν» 2· δ δέ "Αγγλος ιστορικός Finlay, ό τόσον 
φειδωλός εις τούς έπαίνους του διά τούς άλλους "Ελληνας, 
εκφράζεται μετά θαυμασμού καί αποδίδει τήν έπί Τουρ
κοκρατίας ευημερίαν των εις τήν ήθικήν καί κοινωνικήν των 
ύπεροχήν 3.

Δ. Π. ΠΕΤΡΟΚΟΚΚ ΙΝΟΣ

Βλέπε ^π. Δέ - Β.άζη άρθρον «Δυσεόρετον βιβλίον περί Χίου» (περιο
δικόν Πινακοθήκη. Τεύχος 94 Δεκ. 1908).

2 θοοκυδίδης Η' 24.
* Fm,ay· History of Greece - Oxford 1 877 σελ. 232- 7.
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ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΕΝ ΡΩΜΗι1
ΥΠΟ ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΜΙΛΛΕΡ

Κατά μετάφραβιν έκ τον άγγλικοΰ υπό ΣΠΥΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΥ

Μετά δέ τον έν ετει 1473 θάνατον του ’Ιακώβου βλέπομεν 
την βασίλισσαν Καρλότταν έπαναλαμβάνουσαν τάς περί άνα- 
κτήσεως τής Κύπρου απόπειρας. Άνέμενε δέ τότ’ έν 'Ρόδω 
καί έπειράθη να διαπραγματευθή μετά τοΰ σουλτάνου τής Αί
γυπτου, δςτις έθηκεν υπό κράτησιν τον άπεσταλμένον αυτής, 
καί μετά τοΰ τότ’ έν τή ’Ασία σταθμεύοντος Βενετοΰ ναυάρ
χου, δςτις είπεν εις αύτήν καθαρά, δτι ήπόρει πώς αυτή ήγνόει 
τό γεγονός, δτι βασίλεια κατακτώνται δι’ ισχύος καί οχι δι’ 
απλών δικαιωμάτων καί δτι ή Αικατερίνη Κορνάρου ήτο ή 
είςποιητή θυγάτηρ τής βενετικής πολιτείας. Συνωμοσία υφαν- 
θεισα χάριν παραδόσεως τής Κερυνείας εις την Καρλότταν 
άπέτυχε- καίτοι δ’ όπήρχεν έν τή νήσω φατρία ευμενής προς 
αύτήν, οί πλεΐστοι τών Κυπρίων προετίμων τούς Βένετους ώς 
δντας ισχυρότερους, δπως προστατεύσωσιν αυτούς. Ή Βενετία 
διέταξε τον άποκλεισμόν τής Καρλόττας άπό τοΰ ποθουμένου 
βασιλείου, πολλοί τών όπαδών αυτής έγκατέλιπον αύτήν, δτε 
συνεΐδον, δτι είχεν έκλίπει πάσα προςδοκία παλινορθώσεως, καί 
τφ 1475 ή Καρλόττα μετενάστευσεν εις τήν 'Ρώμην, εις τό 
μέγαρον Σπινόλα τό λεγόμενον καί dei Convertendi έν τή 
πλατεία Scossa Cavalli, δπου άπό τοΰ Σεπτεμβρίου 1476 ό 
Σίξτος Δ' παρεΐχεν ε?ς αύτήν μηνιαίαν χορηγίαν διακοσίων 
δουκάτων. ’Αλλά καί έν τή κατά τήν 'Ρώμην έξορία δεν έγκα- 
τέλιπε τήν σκέψιν περί άνακτήσεως τής Κύπρου. Είχεν υιοθε
τήσει τόν Άλόνζον, υιόν τοΰ βασιλέως τής Νεαπόλεως Φερδινάν- 
δου Α', καί έσχεδίαζε νά πλεύση εις τό Κάϊρον έπί γενουατι-

Τέλος. Συνέχεια εκ σελ. 78.
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κης γαλέρας καί έκείθεν νάνακτήση τον ίδιον θρόνον, βοηθου- 
μένη υπό τοΰ σουλτάνου της Αίγυπτου. Ούτος δέ πράγματι 
άπένειμεν εις αυτήν τό στέμμα, καί ή Βενετία έταράχθη έπί 
τοσοΰτον, ώςτ’ έδόθη ή εντολή είς Βενετόν πρέσβυν να μεταβή 
εις 'Ρώμην καί προςφέρη είς τήν Καρλότταν ένιαύσιον χορηγίαν 
πεντακιςχιλίων δουκάτων, άν ήθελε συναινέσει νά διαμένη έπί 
έδάφους βενετικού. Άποτυχόντων δέ των σχεδίων αύτής, έπέ- 
στρεψεν είς τήν 'Ρώμην τώ 1482 καί έξηκολούθησε τυγχά- 
νουσα έν τιμή τής υπό τοΰ πάπα παρεχόμενης χορηγίας. 
Τοιαύτη δέ ήτο ή υπ’ αύτοΰ είς αυτήν έπιδεικνυομένη τιμή, 
ώςτε τον Νοέμβριον τοΰ 1483 κατ’ άκρόασίν τινα παρεχωρήθη 
είς αύτήν έδρα «ούτε όλιγώτερον διακεκριμένη ούτε χαμηλο- 
τέρα τής έδρας τοΰ ποντίφικος»’ τοιαύτη δέ ύπήρξεν ή φιλο- 
φρόνησις αυτή, ώςτε, καθ’ ά παρατηρεί ό σύγχρονος Volater- 
ranus, «ύπήρξάν τινες οί μή έπιδοκιμάσαντες αυτήν1». Τή δέ 
25 Φεβρουάριου. 1485 ή Καρλόττα έξεχώρησε τό βασίλειον 
τής Κύπρου είς τον ’ίδιον άνεψιόν Κάρολον, δοΰκα τής Σαβαυ- 
δίας, ού οι άπόγονοι, ήτοι ή σημερινή δυναστεία τής ’Ιταλίας, 
έκληρονόμησαν ούτω τάς προςωνυμίας βασιλέων τής Κύπρου, 
τής Ιερουσαλήμ καί τής ’Αρμενίας. Τό δ’ έκχωρητήριον τούτο 
ύπεγράφη έπί παρουσία ικανών καρδιναλίων, τοΰ Κυπρίου έξο- 
μολογητοΰ τής βασιλίσσης καί τοΰ συμβούλου αύτής ’Ιακώβου 
Langlois, δςτις παρέστη ώς διερμηνεύς. Έπ’ άνταλλάγματι δέ 
τής έκχωρήσεως ταύτης ό δούξ άπεδέχθη νά πληρώση είς τήν 
θείαν καθ’ άπαντα τον χρόνον τής έν 'Ρώμη διατριβής αύτής 
ένιαυσίαν σύνταξιν τετρακιςχιλίων καί τριακοσίων φλωρινίων 
καί νά πορίση είς αύτήν οικίαν άξίαν τοΰ άξιώματος αύτής. 
Διά μεταγενεστέρου δ’ εγγράφου ή σύνταξις αύτη ώρίσθη ώς 
ληφθησομένη έκ των δασμών τής Νίκαιας. Άλλ’ ή βασίλισσα 
δέν άπήλαυσεν έπί μακρόν τής ένιαυσίας ταύτης χορηγίας· τή 
16 Ιουλίου 1487 άπέθανεν έν τή κατά τήν 'Ρώμην κατοικία 
αυτής έκ παραλυσεως καί έτάφη έν τώ 'Αγίω Πέτρα) «πλησίον 
τοΰ ευκτήριου τοΰ 'Αγίου Άνδρέου καί τοΰ 'Αγίου Γρηγορίου»

1 Παρά τφ Muratori Rerum Italicarum Scriptores έκδ. 1904 Τόμ.ΚΓ' 
σ. 87, 127, 148.
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καί ού μακράν τής θέσεως, δπου προ έτών ένδεκα είχε ταφή 
6 πιστός αυτής κλειδοϋχος Ουγων Langlois, αύθέντης τής 
Βηρυτού. "Ενδεκα καρδινάλιοι παρέστησαν έν τή λειτουργία 
τή τελεσθειση έν τώ 'Αγίω Πέτρω υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής 
αυτής· άλλα τό σώμα αυτής δεν έπέπρωτο νά μείνη διαρκώς 
έν ω τόπφ είχε ταφή. Τώ 1610, καθ’ δν χρόνον κατεστράφη 
υπό τού Παύλου Ε' ή αρχαία βασιλική, άνεώχθη δ τάφος τής 
Καρλόττας, καί τότε εύρέθη περιέχων τά λείψανα γυναικός 
μέτριου αναστήματος, δλίγα τεμάχη μελανός μεταξωτού καί 
τινας έπιχρύσους περόνας. Τά λείψανα ταΰτα έτάφησαν καί 
πάλιν έν τώ σημερινώ τόπω ο που κείνται, έν τή κρύπτη τού 
'Α-γίου Πέτρου, δπου μαρμάρινη πλάξ έπί τού έδάφους φέρει 
την έξής απλήν έπιγραφήν Karola Hierlm Cipri et Arme- 
nie Regina obiit XVI Juli'i an. D MCCCCLXXXVII. 
Σώζονται δέ μέχρι τοΰδ’ έν 'Ρώμη καί άλλα μνημόσυνα τής 
έξορίστου βασιλίσσης τής Κύπρου. Μία τών ζωγραφιών τού 
νοσοκομείου τού 'Αγίου Πνεύματος (S. Spirito in Sassia)> 
ή ύπ’ άρ. XXXI, παριστάνει την Καρλότταν γονυκλινή ένώ- 
πιον τού Σίξτου Δ', καί ή κάτωθεν τής ζωγραφιάς έκείνης έπι- 
γραφή λέγει, δτι «Καρλόττα, ή βασίλισσα τής Κύπρου, στερη- 
θεΐσα τού βασιλείου αυτής καί τής περιουσίας, έφυγεν ίκέτις 
προς τον Σίξτον Δ' καί τυγχάνει δεξιώσεως ύπ’ αυτού μετά 
μεγίστης εύμενείας καί έλευθεριότητος». Ό δέ Torrigio προς- 
θέτει, δτι κατά τήν περίστασιν ταύτην ή πολυρρήμων βασίλισσα 
ήσθάνθη έαυτήν ανεπαρκή προς τήν έπιβολήν τής έκφράσεως 
τού θαυμασμού αύτής καί τής ευγνωμοσύνης προς τον ευεργέ
την1. Νομίζω δέ, δτι είνε δυνατόν νά καθορίσωμεν τούς άνδρας 
τούς έζωγραφημένους δπισθεν τής γονυπετούς βασιλίσσης. Καί 
of μέν δύο ιερωμένοι είνε πιθανώς ό ’Ιωάννης Σαφφορίκιος, ό 
έξομολογητής αυτής, καί ό Αουδοβΐκος Ποδοκάθαρος, μέλος 
γνωστοτάτης οικογένειας τής Κύπρου, δςτις έγινε γραμματεύς 
τού πάπα ’Αλεξάνδρου ζ"' καί καρδινάλιος- τούτου τό μνημεΤον 
θαυμάζεται άκόμη έν τή Παναγία τού λαού (S. Maria del

1 Torrigio Le sagre grotte Vaticane έκδ. 1675 o. 285-6, 288-9, 299. 
J. Burhard Diarium έκδ. 1883 Τόμ. A' σ. 272 - 3.
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Popolo) έν 'Ρώμη. Οί δέ λαϊκοί είνε, καθ’ δ εικάζω, δ Ούγων 
Bousat καί ή σύζυγος αύτοΰ Καρλόττα Καντακουζηνή de 
Flory, θυγάτηρ του κόμιτος τής Ίόππης, οίτινες ήσαν συντα
ξιούχοι, τυγχάνοντες μικράς χορηγίας τού πάπα μέχρι τού 
1513, καί δ Φίλιππος Langlois, δςτις έζησε περί τά τεσσαρά
κοντα έτη έν 'Ρώμη καί έλάμβανεν ένιαύσιον έπίδομα δεκα
πέντε δουκάτων παρά τού ’Ιουλίου Β , αυξηθεν τώ 1513 εις 
είκοσι δουκάτα. Καί τά μέν Εμάτια, τά έπικαλύμματα των αγίων 
τραπεζών καί αί άργυραϊ πόρπαι, ας ή βασίλισσα έκληροδότη- 
σεν εις τον 'Άγιον Πέτρον, δεν έσώθησαν, άλλ άλλο δείγμα 
τής εύσεβείας αυτής εύρίσκεται έν τή είςόδψ τού νοσοκομείου 
τού Αγίου Πνεύματος, άναγεγραμμένον λατινιστί ύπ’ αύτής 
εκείνης τή 27 Μαρτίου 1478. Έκτυπον δέ τής σφραγΐδος, ής 
έποιεΐτο χρήσιν έν 'Ρώμη, φυλάσσεται έν Ταυρίνω καί άναπα- 
ριστάνει τά σήματα τοΰ κυπριακού τάγματος τού ξίφους, τά δέ 
δύο σπάνια αύτής νομίσματα 1 εύρίσκονται, νομίζω, έν τή συλ
λογή τοΰ βασιλέως τής ’Ιταλίας. Τό μικρόν στίφος τών αύλι- 
κών αύτής έτήκετο έπί τινα έτη έν 'Ρώμη. Είτα δέ δ πάπας 
Ίννοκέντιος Η' συνέστησεν αυτούς εις τό έλεος τοΰ δουκόςπής 
Σαβαυδίας ώς έξέχοντας έπί τε τώ γένει καί τή ανδραγαθία, 
καί εις αυτών, δ Γεώργιος Φιάτρος, συζεύξας την θυγατέρα 
μετά τοΰ Πέτρου Άλδοβρανδίνη, έγεινε πρόγονος τοΰ έκ τοΰ 
οίκου τούτου πάπα Κλήμεντος Η'. Τέλος δέ τόν ’Ιανουάριον 
τοΰ 1520 ό Λέων I' παρεχώρησεν έβδομήκοντα δουκάτα έκ 
τών έσόδων τών στυπτηριωρυχείων τής Τόλφας εις δύο άλλους 
Κυπρίους έκ τοΰ γένους τών Λουσινιανών, τόν Ευγένιον καί 
τόν Ίωάννην, νόθους υιούς τοΰ άντιπάλου τής βασιλίσσης Καρ- 
λοττας ’Ιακώβου, οΰς ή προνοητική βενετική πολιτεία άπεμά- 
κρυνεν έκ τής Κύπρου μετά τής μητρός καί άδελφής τώ 1477 
καί καθεΐρξεν έν τώ κάστρω τής Παδούης, ί'να μή παρενοχλή- 
σωσι τήν Αικατερίνην Κορνάρου2. Ή δέ χορηγία αυτή τοΰ

[Παύλον Λάμπρον ’Ανέκδοτα νομίσματα τοΰ μεσαιωνικού βασιλείου 
τής Κύπρου εν τή τοΰ Σάϋ-α Μεσαιωνική βιβλιοθήκή Τόμ. Β' σ. 585 καί 
έν ίδίω τεΰχει, έν Άθήναις, 1873 σ. 41].

- Archivio storico Italiano Σειράς Γ' τόμος γ' σ. 226, 234-5.
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Δέοντος είνε νέον παράδειγμα τής έλευθεριότητος των παπών, 
άντικειμένης πρός τήν πλεονεξίαν τής βενετικής πολιτείας, συν
τελεί δέ και εϊς άπορριψιν τής μαρτυρίας το0 κόμιτος Mas 
Latrie έκείνης, καθ’ ήν οί δύο νόθοι υίοί τοΰ ’Ιακώβου Γ άπέ- 
θανον έν Παδούη, δπου έτάφη ή άδελφή αύτών.

Κατά τόν αύτόν δέ χρόνον, δτε διεβίου έν 'Ρώμη ή Καρ- 
λόττα, έζη έν τή αυτή πόλει καί, καθ’ ά έκείνη, άπέθανε καί 
έτάφη αυτόθι καί άλλη τις έξόριστος βασίλισσα. Καί πολλοί 
μέν έπισκέπται τής 'Ρώμης είδον έν τή έκκλησία Ara Coeli 
τόν τάφον Αικατερίνης τής χήρας βασιλίσσης τής Βοσνίας* 
άλλ’ ίσως όλίγοι γινώσκουσι τα κατ’ αυτήν, έπειδή αύτή ή 
άλλως ένδιαφέρουσα ιστορία τής Βοσνίας είνε δλίγον γνωστή. 
Ή βασίλισσα Αικατερίνη ήτο θυγάτηρ τοΰ Στεφάνου Βοΰκτσιτς, 
δουκός τοΰ 'Αγίου Σάββα, καί μετά καυχήσεως άνήγε τό γένος 
διά τής μητρός Ελένης είς τούς μεσαιωνικούς ήγεμόνας καί 
τσάρους τής Σερβίας. Καθ’ ά ό πατήρ αυτής καί πολλοί των 
άρχόντων καί ευπατριδών τής Βοσνίας κατά τόν δέκατον πέμ- 
πτον αιώνα άνήκεν είς τήν αί'ρεσιν τών Βογομίλων ή Παταρη- 
νών, ήτις, άντιστοιχοϋσα προς τήν αΓρεσιν τών Άλβιγενσίων 
τής Προβιγκίας, διακατέχει μέν ίκανάς έκατονταετηρίδας τής 
βοσνιακής ιστορίας, συνετέλεσε δέ μεγάλως εις τήν ύπό τών 
Τούρκων κατάκτησιν τής χώρας καί διετηρήθη έν αύτή έν τινι 
τών οίκων μέχρι χρόνων νεωτάτων διασωζομένων έν τή μνήμη 
προςώπων άκόμη ζώντων. ’Αλλά διά τών προςπαθειών τοΰ 
ληγάτου τοΰ πάπα ή νεαρά ήγεμονίς έπεστράφη είς τόν καθο
λικισμόν, πιθανώς τόν χρόνον τοΰ γάμου αύτής, τελεσθέντος 
τφ 1445 ή τφ 1446 μετά τοΰ βασιλέως τής Βοσνίας Στεφά
νου. Καί άπεμνημόνευσε μέν Σλάβος τις ποιητής τήν καλλο
νήν τής Αικατερίνης καί έψαλε τά νυμφεΐα αύτής, άλλ’ ή τύχη 
αύτής υπήρξε σκληρά καί ούκ όλίγαι τραγικαί περιπέτειαι 
έπεφυλάχθησαν είς αυτήν. Χάριν τοΰ μετ’ αύτής γάμου ό Στέ
φανος Θωμάς άπέβαλε τήν πρώτην σύζυγον, γυναίκα ταπεινοΰ 
γένους, ήν οί υπερήφανοι βαρώνοι τοΰ βασιλέως δέν ήθελον νά 
παραδεχθώσιν ώς βασίλισσαν αύτών, αύτός δέ ό απόβλητος 
υιός τοΰ συζύγου, ό Στέφανος θωμαίδης (Tomasevich), έφό- 
νευσε τόν πατέρα τή 10 ’Ιουλίου 1461, δπως λάβη τό στέμμα.
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"Αλλως δολοφονία ή παραίτησις δεν εΐνε τά συνήθη μέσα δι’ ών 
συμβαίνει ή κατάλυσις των μοναρχών τής χερσονήσου τοΰ Αϊ- 
μου; Ούτως εν ήλικία τριάκοντα καί επτά ετών ή Αικατερίνη 
έμεινε χήρα μετά δύο ιδίων τέκνων, τοΰ Σιγισμούνδου καί τής 
Αικατερίνης. Άλλ’ ένεκα τής ανωμαλίας τών πολιτικών πρα
γμάτων ή μητρυιά καί ό πρόγονος συνεφώνησαν νά λησμονή- 
σωσι τό παρελθόν, καί ή χήρα βασίλισσα διέμεινεν έν Βοσνία 
μέχρι τής έν έτει 1463 ύπό τών Τούρκων καταλύσεως τοΰ βα
σιλείου. Τότε άμφότερα μέν αυτής τά τέκνα ήχμαλωτίσθησαν 
ύπό τών Τούρκων καί ήναγκάσθησαν νάσπασθώσι την μωαμε
θανικήν θρησκείαν, δπου αί άρχαί παρέσχον είς αυτήν ένιαυ- 
σίαν χορηγίαν αντί τών γαιών καί τών οικιών τοΰ προτέρου 
αυτή: συζύγου, έδώρησε δέ καί αυτή εις τήν μονήν τών Φραγ
κισκανών «θαυμάσια βιβλία έκκλησιαστικής μουσικής», κατα- 
στραφέντα ύπό πυρκαϊάς τω 1667. Έκεΐθεν δέ διέπλευσε τόν 
Άδρίαν καί ήλθεν εις τήν 'Ρώμην έκεΐ δ’ εύρίσκομεν αυτήν 
λαμβάνουσαν μηνιαίαν σύνταξιν εκατόν δουκάτων από τοΰ 
1466. Προς δέ τούτοις ό πάπας Παΰλος Β' έπλήρωσεν άπό τοΰ 
’Οκτωβρίου 1467 ποσόν είκοσι δουκάτων κατά μήνα «ώς ένοί- 
κιον οικίας έκμισθωθείσης μετά πάντων τών άναγκαίων σκευών 
εις τήν βασίλισσαν τής Βοσνίας». Κατά δέ τόν χρόνον τοΰ θα
νάτου ωκει «πλησίον τής έκκλησίας τοΰ 'Αγίου Μάρκου τοΰ 
έν τω άστει (de Urbe) έν τώ Rione Pigna», περιστοιχιζο- 
μένη ύπό πολυάνθρωπου αυλής πιστών Σλάβων, καί ήτο περί
βλεπτος, παραστάσα επί παραδείγματι κατά τούς γάμους τής 
Ζωής Παλαιολογίνης τώ 1472. Άλλ’ ύπέστη δμως πικράς άπο- 
γοητεύσεις. Ό μέν πατήρ αυτής, ό δούξ τοΰ Αγίου Σάββα, 
δςτις απεθανε τώ 1466, άπεκλήρωσεν αυτήν, ό δέ δούξ τοΰ 
Μεδιολάνου Γαλεάτσος Μαρίας Σφόρτσας, δν παρεκάλεσε νά 
δανείση εις αυτήν χρήματα προς άπολύτρωσιν τών αιχμαλώ
των τέκνων, ήρνήθη νά βοηθήση αύτήν. Μετά δέ δωδεκαετή 
διαμονήν έν 'Ρώμη, ήσθάνθη προςεγγίζον τό τέρμα τοΰ βίου, 
καί τή 20 Οκτωβρίου 1478 συνέταξε τήν διαθήκην αύτής, 
έγγραφον περίεργον μεγάλου πολιτικοΰ ένδιαφέροντος. Καί 
πρώτον μέν ώρισε νά ταφή έν τή έκκλησία Ara Coeli, έπειτα 
δ εξέφρασε τήν έλπίδα, δτι ήμέραν τινά τό βασίλειον τής

Α
.Π
.Θ
.



ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΕΝ PSIMHl 159

Βοσνίας έμελλε καί πάλιν να περιέλθτ^ εις άρχήν χριστιανι
κήν, ή'τις ευχή έξεπληρώθη τον ’Οκτώβριον τοΰ 1908. Έν τώ 
μεταξύ δε μνημών τής γενναιοδωρίας των παπών καί των ευερ
γεσιών ών έτυχε παρά τού Παύλου Β' καί τοΰ Σίξτου Δ', οί'τι- 
νες πάντοτε είχον έπιδειχθή φιλόξενοι προς αύτήν, βοηθοΰντες 
συμφώνως προς τό βασιλικόν αυτής αξίωμα δι’ ένιαυσίας συντά
ξεως καί σιτισμού έπαρκοΰς εις τάς άνάγκας αυτής, έκληροδό- 
τησε τό ίδιον βασίλειον είς τήν αγίαν έδραν ως ένέχυρον 
μέχρι τοΰ χρόνου καθ’ δν ό υιός αυτής ή ή θυγάτηρ ήθελεν 
έπιστραφή «έκ τοΰ εμέσματος τοΰ Μωάμεθ» είς τήν άληθή 
πίστιν. Άλλ’ άν τυχόν τα τέκν’ αυτής έξηκολούθουν έμμένοντα 
είς τον μωαμεθανισμόν, ή Βοσνία ώφειλε να μένη είς τήν άπό- 
λυτον κυριότητα τοΰ πάπα καί τών διαδόχων αύτοΰ. Τον δρον 
τούτον γνωστός Σλάβος έφημεριδογράφος έν 'Ρώμη ύπέμνησεν 
δπως άγγείλη αμέσως μετά τήν υπό τής Αυστροουγγαρίας 
προςάρτησιν τής Βοσνίας τώ 1908, δτι ό αύτοκράτωρ Φραγ
κίσκος ’Ιωσήφ έμελλε να λάβη το βοσνιακόν στέμμα έκ τών 
χειρών τοΰ πάπα, καθ’ ά καί ό τελευταίος έπιχώριος βασιλεύς 
τής Βοσνίας. Οϋτω δέ διαθεΐσα ή Αικατερίνη το κατά το φαν
ταστικόν αύτής βασίλειον έκληροδότησε περαιτέρω τό υπόλοι
πον τής κινητής αυτής περιουσίας είς τάς τρεις συνοδούς κυρίας, 
τήν Παΰλαν Μίρκοβιτς, τήν Ελένην Σέμποβιτς καί τήν Μαρίαν 
Μισγκλένοβιτς, αί'τινες είχον συμμερισθή τήν έν 'Ρώμη έξορίαν. 
Καί είς μέν τήν Μίρκοβιτς άφήκε προς τούτοις κληροδότημα 
πεντήκοντα δουκάτων, έν φόρεμα μέλανος άτλαζίου περικο- 
σμουμενον υπό δοράς σκίουρου καί έν άλλο μέλανος υφάσμα
τος περισκοσμούμενον υπό δοράς λυγγός, είς δέ τήν Ζέμποβιτς 
είκοσιπέντε δουκάτα καί μακρόν πέπλον μέλανος υφάσματος 
περικοσμούμενον υπό δοράς ίκτίδος (σαμουριού) καί είς τήν 
Μιγκλένοβιτς τριάκοντα δουκάτα καί μακρόν άπλοΰν πέπλον 
μέλανος υφάσματος. Είς δέ τον αυλάρχην αύτής 'Ράδιτς Κλέ- 
ζιτς άφήκε πεντήκοντα δουκάτα, ξίφος πεποικιλμένον δι’ άργυ- 
ρών κοσμημάτων καί τουρκικήν περιβολήν έρυθράς μετάξης 
ένυφασμένης μετά χρυσοΰ καί ποσον τριάκοντα καί οκτώ δου
κάτων, άτινα είχε δανεισθή παρ’ αυτοΰ- είς δέ τούς ύπηρέτας 
Γεώργιον Ζουμπράβιτς καί ’Αβραάμ 'Ράδιτς πεντήκοντα καί
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τριάκοντα δουκάτα. Εϊς τον υιόν Σιγισμοΰνδον έκληροδότησε 
τό ξίφος τοΰ πατρός, κεκοσμημένον δι’ άργυρών ποικιλμάτων 
άλλ’ άν έξηκολούθει μενών Μωαμεθανός, τό πολύτιμον κληρο
δότημα έμελλε να περιέλθη εις τον άνεψιόν αύτής Μπάλσαν, 
δν βλέπομεν μετά τριάκοντα έτη φέροντα την ψιλήν προςωνυ- 
μίαν δουκός τοΟ 'Αγίου Σάββα. Προς τούτοις δ’ άφήκε είς 
άμφότερα τά τέκνα άργυροΰν ξιφίδιον, δύο άργυρά κύπελλα 
καί δύο κύλικας έξ άργύρου μετά πώματος πεποικιλμένου διά 
σμαράγδων. Είς την έκκλησίαν Ara Coeli έκληροδότησε τόν 
βασιλικόν αύτής μανδύαν έξ υφάσματος χρυσού καί μετάξινον 
πολύχρωμον κάλυμμα προς έπισκέπασιν τής αγίας τραπέζης, 
ού είχε γίνει χρήσις έν τώ ίδίψ έαυτής εύκτηρίψ· είς δέ τό 
νοσοκομεΤον τοΰ 'Αγίου Ιερωνύμου των Σκλαβούνων (J. Gero- 
lamo degli Schiavoni), άπαντα τά έπιπλα καί τά ίερά σκεύη 
τοΰ ευκτήριου εκείνου. Τά δέ ύπ’ αύτής κατεχόμενα άγια λεί
ψανα άφήκεν είς την έν τώ πατρίψ Jajce φράγκισκανικήν 
έκκλησίαν τής 'Αγίας Αικατερίνης, ύπέρ ής είχε πάντοτ’ έπι- 
δείξει μέγιστον ένδιαφέρον. Καί δη τώ 1458 έπί τή αιτήσει 
αύτής καί πάλιν τφ 1462 ό Πίος Β' είχε παράσχει συγχωρο- 
χάρτια εϊς άπαντας τούς έπισκεπτομένους την έκκλησίαν ταύ- 
την, ήτις έπιστεύετο περιλαμβάνουσα τό λείψανον τοΰ 'Αγίου 
Λουκά, άνακομισθέν είς αύτήν έκ τοΰ έν Ήπείρψ κάστρου τών 
'Ρωγών *. Τής έκκλησίας ταύτης διασώζεται μέχρι τής σήμε
ρον ώραΐον ιταλικόν κωδωνοστάσιον. Τέλος δ’ ή Αίκατερίνη, 
άναγράφουσα έν τή διαθήκη τούς έκτελεστάς αύτής, ώρισεν, 
δπως αΰτη μετά τοΰ βασιλικού ξίφους προςαχθή είς τόν καρδι
νάλιον επίσκοπον τοΰ Πόρτου, υποκαγγελλάριον τής παπικής 
αύλής. ΤΗτο δέ τότε τοιοΰτος 6 'Ροδρίγος Βοργίας, ό έπειτα 
πάπας Αλέξανδρος Β'.

Πέντε ήμέρας μετά την σύνταξιν τής διαθήκης άπέθανεν ή 
Αικατερίνη καί έτάφη έν τή έκκλ>/σία Ara Coeli, καθ’ St είχεν 
όρίσει. Λέγεται δέ, δτι έπί τοΰ τάφου αύτής έτέθη σλαβονική 
έπιγραφή έχουσα ώδε- «Τή βασιλίσση τής Βοσνίας Αίκατερίνη, 1

1 Themer Vetera monumenta historica Hungariam Sacram illus- 
trantia Τόμ. B' a. 318,373—4.
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θυγατρί Στεφάνου τοΰ δουκός τοΰ 'Αγίου Σάββα καί έλκούση 
το γένος έκ τής Ελένης τής έκ τοΰ οίκου τοΰ τσάρου Στεφά
νου καί συζύγω τοΰ βασιλέως τής Βοσνίας Θωμά, ήτις Ιζησεν 
Ιτη πεντήκοντα καί τέσσαρα καί άπέθανεν έν 'Ρώμη τή 25 
’Οκτωβρίου 1478 έστήθη τό μνημεΐον τοΰτο συμφώνως πρός τό 
ίδιον αυτής γραπτόν κέλευσμα». Καί έξηφανίσθη μέν ή σλα
βική αδτη έπιγραφή άπό μακροΰ ήδη χρόνου. Άλλ’ ευτυχώς 
είχεν άντιγραφή υπό τοΰ Παλατίνου 1 τώ 1535 ως υπόδειγμα 
σλαβονικής γραφής άπό τοΰ έν τή Ara Coeli μνημείου, προς- 
τεθείσης εις αύτήν καί άκριβοΰς λατινικής μεταφράσεως. Ό 
δέ Καζίμιρος 'Ρωμανός2, δ ιστορικός τής Ικκλησίας ταύτης, 
μαρτυρεί δτι τό μνημεϊον τής βασιλίσσης Αικατερίνης μετά 
τοΰ καρδιναλίου Άλιβέρτου μετετέθη τώ 1590 άπό τοΰ δαπέ
δου τοΰ πρεσβυτερίου άπέναντι τής μεγάλης άγιας τραπέζης 
είς την σημερινήν αύτοΰ θέσιν έπί στήλης δπισθεν άμβωνός 
τίνος άριστερα μιας τών προςόψεων τής αγίας τραπέζης. 
Άπωλέσθη δέ τότε πιθανώς ή σλαβονική έπιγραφή καί άντι- 
κατεστάθη διά τής σημερινής λατινικής έπιγραφής. Αδτη δέ 
οδτε προς τό σλαβονικόν κείμενον άντιστοιχεΐ, οδτε πρός τήν 
άλήθειαν, έπειδή έν αύτή λέγονται τάδε. «Αικατερίνη τή βασι- 
λίσση τής Βοσνίας, άδελφή Στεφάνου τοΰ δουκός τοΰ 'Αγίου 
Σάββα, έλκούση τό γένος έκ τής Ελένης καί έκ τοΰ οίκου τοΰ 
πρίγκιπος Στεφάνου, συζύγω θωμά τοΰ βασιλέως τής Βοσνίας, 
ή'τις Ιζησεν ετη πεντήκοντα καί τέσσαρα καί έκοιμήθη έν 
'Ρώμη τή 25 ’Οκτωβρίου 1478, έστήθη τό μνημεϊον τοΰτο συμ
φώνως πρός τό ίδιον αύτής γραπτόν κέλευσμα». Ή έπιγραφή 
αδτη συνετάχθη προφανώς υπό τίνος άγνοοΰντος τήν γενεαλο
γίαν τής Αικατερίνης, έπειδή αδτη ήτο θυγάτηρ καί ούχί 
άδελφή τοΰ δουκός Στεφάνου, ή δ’ έν τή λατινική λέξις Sorori 
είνε πιθανώς παραποίησις τοΰ σλαβικοΰ poroda, σημαίνοντος 
γόνον. Εκατέρωθεν τής κεφαλής αύτής υπάρχει οίκόσημον, * S.

1 Palatine Libro nel qual s’ insegna a scriver ogni sorte lettera έκδ. 
1553 φ. 54 έκδ. 1578 φ. 55.

! Casimiro Romano Memorie Istoriche della Chiesa e Convento di
S. Maria in Araceli a. 129 καί 148, δπου καί ή αλαβονική έπιγραφή, 
ειλημμένη έκ τοΰ βιβλίου τοΰ Παλατίνου.
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τό τοΰ συζύγου καί τό τοΰ πατρός. Τούτων τό μέν τοΰ πατρός 
εϊνε οδτως άποτετριμμένον, ώςτε δέν διακρίνεται πλέον, άλλα 
το τοΰ συζύγου, δπερ έξήτασα άπό ξύλινης κλίμακας, διασώζει 
άκόμη, Ιπιμελώς παρατηρούμενον, τά δύο στέμματα καί τούς 
δύο ιππείς, άλλ’ ούχί καί τήν κρατούσαν τό ξίφος τεθωρακι- 
σμένην χεΐρα, ήτις εύρίσκετο έν τώ μέσψ, καθ’ ά βλέπομεν έκ 
τής παραστάσεως τοΰ μνημείου τούτου, έν τώ βιβλίφ τοΰ Ciac- 
conius τω έπιγραφομένφ Vitae et gesta Romanorum pon- 
tificum et cardinalium. Τά δύο στέμματα έν τοΐς τεταρτη- 
μορίοις τοΰ οικοσήμου είνε τό τής Βοσνίας καί τό τής Σερβίας, 
επειδή άπό τοΰ 1376 οί βασιλείς τής Βοσνίας προςωνόμαζον 
έαυτους καί βασιλείς τής Σερβίας, ή δέ ξιφοφόρος χεΙρ παρι
στάνει τήν Primorje, ήτοι τήν «παραθαλασσίαν χώραν», άπο- 
τελοΰσαν καί ταύτην μέρος τής προςωνυμίας τών βασιλέων 
τής Σερβίας' έρμηνείαν δέ των δύο ίππέων δέν ήδυνήθην νά 
έξεύρω. Λαμβανομένης δέ ύπ’ δψιν τής άποτριβής τοΰ σημε
ρινού μνημείου καί τής δξείας χαράξεως τής λατινικής επιγρα
φής, νομίζω, δτι αύτη ούδέποτε ήτο δυνατόν νά εκειτο έπί τοΰ 
δαπέδου τής έκκλησίας, άλλά προςετέθη άργότερον, χαρα- 
χθεΐσα καθ’ δν χρόνον ή σλαβονική έπιγραφή είχεν άρχίσει 
παρανοουμένη ή ίσως καί είχεν άποβή άφανής. Ό δέ Λούκκα- 
ρης *, ό άρχάϊος ιστορικός τής 'Ραγούζης, μαρτυρεί δτι ύπάρχει 
έν 'Ρώμη καί άλλη είκών τής βασιλίσσης Αικατερίνης, εύρισκο- 
μένη έν τή Αιθούση τοΰ Κωνσταντίνου (Sala di Costantino) 
έν τω Βατικανώ, δπου γυνή τις μεταξύ τών έν τω έμπροσθίω 
έπιπέδω τής ζωγραφιάς εικόνων είνε ίσως ή βασίλισσα.

Ό πάπας δέν έλησμόνησε τούς οικείους τής διαθέτιδος. ’Από 
τοΰ έπομενου μετά τον θάνατον αυτής μηνός αί τρεις περί 
αυτήν κυρίαι, ή Παΰλα, ή Ελένη καί ή Μαρία, ώς καί τετάρτη 
τις καλούμενη Πραξΐνα, έλάμβανον παρά τοΰ παπικοΰ ταμείου 
δεκατεσσαρα δουκάτα κατά μήνα. Άλλ’ ή διαθήκη αυτής δέν 
έκωλυσεν αυτόν άπό τοΰ νάναγνωρίση άλλον ώς βασιλέα τής 
Βοσνίας. Μια τών ζωγραφιών τοΰ νοσοκομείου τοΰ 'Αγίου 
Πνεύματος, ή υπ άριθμόν XXVI, παριστάνει τήν έπίσκεψιν

Svccan Copioso ristretto degli Annali di Ragusa σ. 10.
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τοΰ «Βασιλεως τής Βοσνίας καί Βλαχίας» προς τόν πάπαν, 
καί ή οικεία έπιγραφή προςθέτει, δτι ό μονάρχης ούτος 
« καιπερ εξηντλημενος όπό τής ήλικίας έπισκέπτεται τό κατώ- 
φλιον των Αποστολών καί προςκυνεΐ ταπεινώς τόν Σίξτον Δ' 
άσπαζομενος τόν ποδα αύτοΰ». Φαίνεται μέν δτι ούδείς συνέ
πεσε να έξεταση τίς υπήρξεν ό μυστηριώδης ούτος άνήρ, καί- 
τοι ό τελευταίος ιθαγενής βασιλεύς τής Βοσνίας είχε φονευθή 
όκτώ έτη προ τής άναρρήσεως τοΰ Σίξτου Δ'· περίεργος δέ 
είνε ό συνδυασμός τών στεμμάτων τής Βοσνίας καί τής Βλα
χίας. ’Αλλά δέν είνε δύςκολος ό καθορισμός τοΰ ήγεμόνος τού
του. "Εν τών άρχαίων βιβλίων τών ποιούμενων μνείαν τής 
ζωγραφιάς δνομάζει αύτόν Ν., τούτο δέ είνε τό αρχικόν γράμμα 
τοΰ Νικολάου τοΰ Ίλοά παρά τον Δούναβιν, ήτις είνε ή θέσις 
δπου κεΐται τό ουγγρικόν κάστρον τοΰ πρίγκιπος Όδεσκάλκη. 
Ό μεγας ούτος εύπατρίδ>;ς, δτε οί Ούγγροι κατελαβον προςω- 
ρινώς τό υπό τών Τούρκων κατεχόμενον Jajce, έλαβε παρά 
τοΰ Ματθαίου Κορβίνου τφ 1471 την προςωνυμίαν «βασιλέως 
τής Βοσνίας», ήν βλέπομεν αύτόν φέροντα έν παπικοΐς έγγρά- 
φοις 1 τών ετών 1475 καί 1476. Επειδή δέ ήτο καί βοεβόδας 
τής 'Γρασυλβανίας, ής οί κάτοικοι ήσαν Βλάχοι, άποκαλεΐται 
έν τη ^έπιγραφή καί «βασιλεύς τής .Βλαχίας». Ή δ’ εις τήν 
'Ρώμην έπίσκεψις αύτοΰ δύναται νά όρισθή έξ έπιστολής τοΰ 
Σίξτου Δ', φερούσης χρονολογίαν 2 Μαΐου 1475, έν ή μνη
μονεύεται ώς διατρίψας έν 'Ρώμη «έπ’ έσχάτων». Άναμφι- 
βόλως δέ ήλθε χάριν τοΰ ιωβιλαίου τοΰ έτους έκείνου, καί 
έντεΰθεν έξηγεΤται ή πεπλανημένη μαρτυρία τοΰ Waddingius, 
καθ’ ήν ή βασίλισσα Αικατερίνη δέν είχεν έλθει είς τήν 'Ρώμην 
μέχρι τοΰ 1475.

Καί άλλος δέ Σλάβος μονάρχης έζήτησε καταφύγιον είς τήν 
'Ρώμην. Υπήρξε δέ ούτος ό Στέφανος Βράγκοβιτς, δεσπότης 
τής Σερβίας, δςτις είχε τυφλωθή υπό τοΰ Μουράτ Β' προ έτών 
καί μετά τήν άλωσιν τής ίδιας έαυτοΰ χώρας είχε ζητήσει 
άσυλον παρά τφ Σκενδέρβεη, τώ ήρωικφ προμάχω τών Άλβα-

1 Theiner Vetera Monumenta Hungariae Τόμ. Β’σ· 442, 447, 452.— 
Maktucev Monumenta historica Slavorum meridionalium Τόμ. B' a. 95.
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νών. Έκεΐ δ’ ένυμφεύθη τήν Άγγελΐναν, αδελφήν τής γυναί
κας τοΰ Σκενδέρβεη καί θυγατέρα τοΰ Γεωργίου Άριανίτου, 
μεγάλου ’Αλβανού όπλαρχηγοΰ. Επειδή δ’ δ άγων άπέβαινεν 
έν ’Αλβανία όσημέραι μάλλον άπελπις, 6 Σκενδέρβεης μετέβη 
τελευτώντος τού έτους 1475 εις τήν 'Ρώμην, δπως ζητήση τήν 
βοήθειαν τού Παύλου ΕΓ ούτος δ’ έδεξιώθη αυτόν μετ’ Εξαίρε
των τιμών, όφειλομένων εις άνδρα, δςτις ήτο « ό πρώτος στρα
τιώτης τοΰ ’Ιησού Χριστού». Μνημόσυνον δέ τής έν 'Ρώμη 
διαμονής αυτού είνε ή Πάροδος Σκενδέρβεη (Vicolo Scan- 
derbeg), έν ή ή ύπ’ άριθμόν 111 οικία φέρει ϋπερθεν τής 
θΰρας τήν εικόνα αυτού μετά τής έξής έπιγραφής- Geor. 
Castriota A. Scanderbey Princeps Epiri ad fidem iconis 
rest, an Dom. MDCCCXLIII. ’Ex δέ τής 'Ρώμης έπέστρε- 
ψεν ό Σκενδέρβεης, τελευτώντος τού ’Ιανουάριου 1466, δπως 
υπεράσπιση τό πάτριον φρούριον τής Κρόϊας, δπου καί άπέ- 
θανε μετά δύο έτη, σύρων μεθ’ έαυτοΰ εις τον τάφον τήν αν
εξαρτησίαν τής ’Αλβανίας. Προ δέ τούτου τού συμβάντος άνε- 
χώρησεν έκείθεν ό Σέρβος δεσπότης είς τήν 'Ρώμην, έπειδή 
από τού Δεκεμβρίου 1467 ευρίσκομεν αυτόν τυγχάνοντα παπι
κής χορηγίας τεσσαράκοντα δουκάτων κατά μήνα, ήν από τοΰ 
Δεκεμβρίου 1479 έξηκολούθησε λαμβάνουσα ή χήρα αύτοΰ. 
Έν 'Ρώμη δέ διεβίωσεν όμοίως καί ό αδελφός αύτής Κωνσταν
τίνος Άριανίτης, γενόμενος άποστολικός πρωτονοτάριος έπί τοΰ 
Σίξτου Δ', δςτις έδωκεν είς αυτόν μηνιαίαν χορηγίαν τριάκοντα 
καί δύο δουκάτων άπό τού ’Οκτωβρίου 1476, αύξηθείσαν μέν 
είς τεσσαράκοντα άπό τού Νοεμβρίου 1479, άλλα μή έπαρ- 
κούσαν βεβαίως, δπως άνταποκρίνηται είς τό άξίωμα, δπερ έφε- 
ρεν αύτοκαλούμενος «ήγεμών τής Μακεδονίας».

'Η οέ υπό τών Τούρκων έν έτει 1479 προςάρτησις τής παλα- 
τινής κομιτείας τής Κεφαλληνίας ήγαγεν είς τήν 'Ρώμην καί 
άλλον δμιλον έξορίστων έκ τής ’Ανατολής. Άλλ’ ό οίκος τών 
Γόκκων, δςτις είχεν άρξει τών κτήσεων τού Όδυσσέως έπί 
ένα αιώνα καί υπερέκεινα, είχε μεταβή έκ τού Βενεουέντου είς 
τήν Ελλαδα, καί κατά ταΰτα ό Λεονάρδος Γ' απλώς έπέστρε- 
φεν είς τήν γήν τών προγόνων. Έφθασε δ’ είς τήν 'Ρώμην τή 
29 Φεβρουάριου 1480 μετά τού υιού Καρόλου καί τών άδελ-
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φών Ίωάννου καί ’Αντωνίου. Άνήρ άρίστας έχων οίκογενεια- 
κάς σχέσεις ήτο βέβαιος, δτι θά έτύγχανε καλής δεξιώσεως, 
έπειδή αύτός μέν είχε νυμφευθή άνεψιάν τοΰ βασιλέως τής 
Νεαπόλεως Φερδινάνδου, δ δέ ανεψιάς τοΰ πάπα είχε σύζυγον 
τήν άδελφήν τής γυναικός αύτοΰ καί αυτός συνεδέετο διά κηδε- 
στίας προς τούς οίκους τοΰ τε Βυζαντίου καί τής Σερβίας. Διό 
οί θεράποντες των καρδιναλίων έξήλθον εις προϋπάντήσιν 
αύτοΰ έκτος τής πύλης τοΰ Λατερανοΰ καί συνώδευσαν αυτόν 
εις τήν οικίαν, ήν είχε μισθώσει μεταξύ τής Via Pelliciaria 
καί τών Botteghe Oscure. Ό Σίξτος Δ', δι’ ού 6 προκάτοχος 
είχεν ήδη δώσει εις αύτόν κατά περιόδους ποσά χιλίων μέχρι 
διςχιλίων δουκάτων άπό τοΰ 1466, εδωκεν εις αύτόν χίλια 
χρυσά νομίσματα καί υπεσχέθη εις αύτόν διςχίλια κατ’ ενιαυ
τόν. Τό γεγονός δέ τοΰτο άπομνημονεύει άλλη τις των ζωγρα
φιών τοΰ νοσοκομείου τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, έν ή βλέπομεν 
τόν πάπαν «τρέφοντα διά τής βασιλικής αύτοΰ μεγαλοδωρίας 
τούς ήγεμόνας τής Πελοπόννησου καί τής ’Ηπείρου, τόν 
Άνδρέαν Παλαιολόγον καί τον Λεονάρδον Τόκκον». Μετά δέ 
διαμονήν ένός μηνός καί δλίγων μόλις ήμερων έν 'Ρώμη ό Λεο
νάρδος Τόκκος έπέστρεψεν εις τήν Νεάπολιν, άφήσας έν τή 
πόλει τόν υιόν Φερδινάνδον, νεανίαν εύφυά, δςτις εις έπήκοον 
τοΰ χρονογράφου Volaterranus είπέ ποτέ «εί καί άπεβάλομεν 
τούς δακτυλίους ήμών, διετηρήσαμεν δμως σώους τούς δακτύ
λους». Ό Λεονάρδος έλαβε τιμάρια μεγάλης άξίας έν τή νοτίω 
’Ιταλία, άλλ’ άπέθανεν έν 'Ρώμη παπεύοντος τοΰ ’Αλεξάνδρου 
ζ"' έκ καταπτώσεως τής οικίας αύτοΰ. Ό δέ υιός αύτοΰ Κάρο
λος Β' έζη έν τή Όδώ τοΰ 'Αγίου Μάρκου (Via S. Marco), 
δπου, άφ’ ού έτυχε μηνιαίας χορηγίας, άπέθανεν έπί τοΰ Λεον- 
τος Γ. Βλέπομεν δέ, δτι ό πάπας ούτος έπλήρονε μηνιαίως 
συντάξεις έξήκοντα καί τριάκοντα δύο δουκάτων εις δυο άλλα 
μέλη τής αυτής οικογένειας, τήν άδελφήν τοΰ Καρόλου 'Ραϋ- 
μοΰνδαν, κόμισσαν Μιρανδόλης, καί τόν υιόν χύτης καί κληρο
νόμον (Ίωάννην) Λεονάρδον Δ', δεσπότην τής Άρτης, καί 
μικρόν ποσόν εις τήν χήραν τοΰ Ίωάννου Λουκρητίαν 1. Έξέ-

1 Arhivio storico Italiano Σειράς Γ' Τόμ. γ’ σ. 229. —Gottlob Aus tier 
Camera Apostolica σ. 292—4.
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λιπε δέ ό οίκος τών Τόκκων μόλις έπ’ έσχατων διά του θανά
του τοϋ δουκός della Regina, θανόντος τφ 1908, καί τοΰ 
μόνου αύτοΰ υίοΰ, τοΰ δουκός τοΰ ’Αρχαγγέλου (Duca di S. 
Angelo), θανόντος έκ δυςτυχήματος αυτοκινήτου πλησίον τοΰ 
Κασσίνου τφ 1907. Έν δέ τή Νεαπόλει, έν τή λεωφόρψ τοΰ 
Βίκτωρος ’Εμμανουήλ (Corso Vittorio Emanuele), δύναται ό 
έπισκετΐτόμενος την πόλιν να ΐδη συλλογήν τών οικογενειακών 
εικόνων τών Τόκκων έν τφ ώραίω άρχαίιρ μεγάρω τοΰ 'Αγίου 
ποδός (Santo Piede), τοΰ άνήκοντος σήμερον εις τον οίκον 
Troise καί καλουμένου οΰτως άπό τοΰ ποδός τής αγίας Άννης, 
δν ό Αεονάρδος Γ' άπεκόμισε μεθ’ έαυτοΰ έκ τής Ελλάδος.

Οί δέ κληρονόμοι τών Παλαιολόγων υπήρξαν ήττον ευτυχείς 
τών τοΰ Αεονάρδου Τόκκου. Καί δη μετά τον θάνατον τοΰ 
Θωμά ό καρδινάλιος Βησσαρίων διέγραψε σχέδιον άγωγής τών 
τέκνων αύτοΰ, είς οϋς έξηκολούθησε παρέχων έπίδομα ό πάπας. 
Διέταξε δέ, δπως μή έχωσι πολυπληθή άκολουθίαν, καθ’ ά δ 
πατήρ αυτών, καί δτι δφείλουσι νά παιδεύωνται 6πό Αατίνων 
ιερέων καθ’ ά Αατΐνοι. Καί έπετράπη μέν είς αύτούς νά έχω- 
σιν “Ελληνά τινα ίατρόν καλούμενον Κριτόπουλον, άλλ’ ώφει- 
λον νά ένδύωνται λατινικώς καί νά δεικνύωσι μεγίστην εύλά- 
βειαν πρός τούς καρδιναλίους. Ώφειλον νά διδάσκωνται τό 
βαδίζειν σεμνώς, νά ομιλούν χαμηλοφώνως, νά μηδέν χάσκουν 
ένθεν κάκειθεν, νά μηδέν ενθυμούνται, δτι είναι βασιλέως άπό· 
γονοι, άμη ας ενθυμούνται, δτι είναι διωγμένοι άπό τον τόπον 
τους, ορφανοί, ξένοι, όλόπτωχοι, δτι είναι χρεία νά ζοΰν άπό 
ξένα χέρια. Καί προςέθηκεν ό Έλλην καρδινάλιος τάδε1 “Ας 
μάθη ό καθ’ εις άπ αύτους έκ στήθους ένα προςφώνημα τό 
πλέον μικρόν είς τον πάπαν, νά τό εΐπωσι τον πάπαν γονατιστοί 
και αποσκέπαστοι καί συνέστησε νά δμιλώσιν ολίγα και έντιμα 
και εί’’χαριστικά και ταπεινά, νά μή γελώσι ποσώς, νά μή δια- 
χέωνται καί νά μάθωσι νά γονατίζουν επιτήδεια και εύμορφα *·. 
Διά βραχέων, ώφειλον νά μεταβληθώσιν είς τελείας πλαγγόνας. 
Ιό δ άποτελεσμα τοΰ έκπαιδευτικοΰ προγράμματος τοΰ Βησ-

[Φραντζή έκδ. Βόννης ο. 416 κ. ί. - Πρβλ. Νέου Έλληνομνήμονος 
Τόμ. Ε' ο. 19 κ. έ].
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σαριωνος υπήρξεν όποιον άνεμένετο. Καί ή μέν Ζωή ή Σοφία 
εξεφυγε μετ ου πολύ τήν τοιαύτην κηδεμονίαν, συζευχθεΐσα 
μετά τοΰ Καρακκιόλου (Caracciolo), άφ’ ου πρότερον είχε 
θεωρηθή κατάλληλος νύμφη διά τόν βασιλέα τής Κύπρου ’Ιάκω
βον Β . Ο ιστορικός Φραντζής, άρχάΐος καί δεδοκιμασμένος 
φίλος τοΰ οικου των Παλαιολογων, δςτις εύρίσκειο τότ’ έν 
'Ρώμη χάριν έπισκέψεως, ποιείται λόγον μετ’ ενθουσιασμού 
περί τής γενναιοδωρίας του νυμφίου ί Χηρεύσασα δέ μετ’ ού 
πολύ καί μνηστευθείσα καί πάλιν μετά τοΰ βασιλέως τής Κύπρου 2, 
συνήλθεν εις γάμον μετά τοΰ μεγάλου δουκός τής 'Ρωσίας 
Ίβάν Γ', τελεσθέντα εξ επιτροπής έν τώ 'Αγίω ΓΙέτρω τώ 
1472. Καί τήν τελετήν δέ ταύτην άναπαριστάνει ή άνωτέρω 
μνημονευθεΐσα ζωγραφία τοΰ νοσοκομείου τοΰ 'Αγίου Πνεύμα
τος, έν ή πλήν τής υπό τοΰ πάπα άνακουφίσεως τοΰ Λεονάρ
δου Τόκκου παριστάνεται ό Σίξτος Δ' παρέχων εις «Σοφίαν 
τήν θυγατέραν τοΰ Θωμά Παλαιολόγου, συζευχθείσαν μετά τοΰ 
δουκός τών 'Ρουθενίων, προίκα έξακιςχιλίων χρυσών νομισμά
των καί άλλα δώρα». Εις τά δώρα ταΰτα περιελαμβάνοντο 
τετρακιςχίλια καί τετρακόσια δουκάτα χάριν τών όδοιπορικών 
αότής έξόδων είς τήν 'Ρωσίαν, δπου ήκολούθησαν αυτήν ενιοι 
τών δπαδών τής οίκογενείας καί δπου κατ’ άκολουθίαν τοΰ 
αύτοκρατορικοΰ γένους τής νύμφης δ σύζυγος αυτής έλαβε τήν 
προςωνυμίαν Τσάρου 3. Άλλ’ ό άδελφός τής Σοφίας Άνδρέας, 
δςτις διέμεινε διά βίου παράσιτος τής παπικής αυλής, όλίγον 
έπωφελήθη τά διδάγματα τοΰ Βησσαρίωνος. Περιπεσών είς 
βίον Ικλελυμένον Ινυμφεύθη γυναίκα δύςφημον καλουμένην 
Αικατερίνην καί τά μέν ένδύματ’ αύτοΰ έκίνουν τον οίκτον ή 
τήν περιφρόνησιν τών 'Ρωμαίων, τό δ’ έπίδομ’ αύτοΰ Ιμειώθη, 
καί ύπεβιβάσθη είς υποδεεστέραν τινά θέσιν τής παπικής 
αύλής. Έκχωρήσας δέ άπαντα τά επί τοΰ θρόνου τοΰ Βυζαν
τίου δικαιώματα αύτοΰ είς τόν βασιλέα τής Γαλλίας Κάρολον 9

1 [Φραντζή έκδ. Βόννης σ. 424,24 κ. έ.].
a Mas Latrie Histoire de Γ lie de Chypre Τόμ. I” a. 174. — Σά&α 

Μεσαιωνική βιβλιοθήκη Τόμ. Β’ σ. 474.
9 [Πρβ. Ρ· Pierling La Russie et V Orient. Manage d’ un Tsar au 

Vatican Ivan III et Sophie Paleologue. ’Εν Παρισίοις 1891],
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Ζ' έν τή κατά τήν 'Ρώμην έκκλησίαν του 'Αγίου Πέτρου in 
Montorio, άπέθανεν έν ταύτη τη πόλει τφ 1502 έν τοιαύτη 
πενία, ώςτε ή χήρα αύτοΰ ήναγκάσθη να παρακαλέση τόν 
πάπαν, δπως παράσχη τά έξοδα τής κηδείας αύτοΰ. Ή δέ 
είκών αύτοΰ υποτίθεται, δτι παριστάνεται έν τινι ζωγραφία τής 
τρίτης αιθούσης τοΰ έν τώ Βατικανφ Appartamento Borgia, 
έν ή καί ή τοΰ Τούρκου Τζέμ, νεωτέρου υίοΰ τοΰ Μωάμεθ Β' 
καί έπί μακρον χρόνον αιχμαλώτου έν τφ Βατικανφ 1. Ούτως 
ό υιός τοΰ πορθητοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως καί ό άνεψιός 
τοΰ άλκίμου αύτής άμύντορος έξεικονίζονται έν τή αύτή 
ζωγραφία.

Πλήν δέ των έξορίστων τούτων ήγεμόνων πολλοί "Ελληνες 
συγγραφείς διεβίωσαν διηνεκώς ή προςωρινώς έν 'Ρώμη, δπου 
προηγήθη αυτών ό περιώνυμος αύτών συμπολίτης, ό Τραπε- 
ζούντιος Βησσαρίων. Άναδειχθείς καρδινάλιος τφ 1439 χάριν 
των υπηρεσιών, άς παρέσχε προς ενωσιν τών έκκλησιών, βρα- 
χύν χρόνον κατόπιν έγκατεστάθη έν τινι οικία κείμενη δεξιά 
τής έκκλησίας τών 'Αγίων Αποστόλων, έξ ής ή προςωνυμία 
αύτοΰ ώς καρδιναλίου, καί ή στέγη αύτοΰ άπέβη φιλολογικόν 
κέντρον, έν ώ συνήρχοντο "Ελληνες όμοΰ καί ’Ιταλοί. Θεόδω
ρος Γαζής ό Θεσσαλονικεύς, Γεώργιος ό Τραπεζούντιος καί 
Νικόλαος Σεκουνδινός ό Εύβοεύς έσύχναζον εις τήν οικίαν 
αύτοΰ, καί άλλος "Ελλην λόγιος, ό ’Ανδρόνικος Κάλλιστος, 
συνεβίου μετ’ αύτοΰ, έως ή πενία ήνάγκασεν αύτόν να μετα- 
ναστεύση ε:ς τήν Φλωρεντίαν καί έκεΐθεν εις τήν Αγγλίαν, 
δπου καί άπεθανεν. Άλλ’ έξαιρουμένου τοΰ Βησσαρίωνος, δςτις 
άνυψώθη έπί τοσοΰτον, ώςτε νάναδειχθή άρχιεπίσκοπος Νίκαιας 
καί Λατίνος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ώς καί έπίσκο- 
πος Τούσκλου καί δςτις μικρού δειν έξελέγετο πάπας μετά τόν 
θανατον τοΰ Παύλου Βζ οί λόγιοι έκεΐνοι φυγάδες ειχον τήν 
συνήθη τύχην άνθρώπων τών γραμμάτων. ’Ενίοτε δ’ αί άτυ- 
χίαι αύτών προηρχοντο έξ ίδιου πταίσματος. Ούτως ό Γεώρ-

[ Ιδε τήν εικόνα ταύτην έν τή τοο Ονίλιαμ Μίλλερ 'Ioxopiqi τής 
φραγκοκρατίας έν Ελλάδι Τόμ. Β' σ. 1ί6 Πρβλ. Νέου Έλληνομνήμονος 
Τόμ. Ε’ σ. 188],
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γιος Τραπεζουντιος, άνήρ μη δυνάμενος νάνεχθή έπικρίσεις, 
ηριζε πρός τόν προστάτην αύτοΰ περί των άμοιβαίων προτερη
μάτων τοΰ Πλάτωνος και τοΟ Άριστοτέλους, προς τον Γαζήν 
περί των μεταφράσεων τών συγγραφέων εκείνων τοΰ maestro 
di color che sanno και προς τόν Βάλλαν περί της υπέροχης 
τοΰ Κικερωνος η τοΰ Κυιντιλιανοΰ. Τέλος δέ ό φίλερις έκεΐνος 
πρεσβύτης, ο τους παντας μαστίζων πλήν τοΰ Άριστοτέλους, 
περιεΐρπεν έν 'Ρώμη έρρακωμένος καί στηριζόμενος επί βακτη
ρίας, έως έτυχεν άναπαύσεως έγγύς της ταπεινής αύτοΰ κατοι
κίας έν τή έκκλησία τής Παναγίας (S. Maria sopra Minerva), 
δπου ή έπί τοΰ τάφου αύτοΰ έπιγραφή υπήρξεν επί μακρόν 
δυςανάγνωστος. 'Ο δέ άντίπαλος αύτοΰ Γαζής, υπέρ ού ό Βησ
σαρίων έπέτυχε δωρεάν κτήματος Ιν τή Μεγάλη Έλλάδι, άπε- 
χώρησεν αύτόσε έν δυςαρεσκεία, Ιπειδή ό Σίξτος Δ' έπλήρωσεν 
είς αύτόν μόνον πεντήκοντα χρυσά νομίσματα χάριν τής 
ύπ’ αύτοΰ γενομένης μεταφράσεως τής Περί ζώων ιστορίας τοΰ 
Άριστοτέλους. Τοΰ δέ Βησσαρίωνος εχομεν σωζόμενα ικανά 
μνημόσυνα, τόν τάφον, δν άνήγειρε ζών έν τή μονή τών 'Αγίων 
’Αποστόλων, τό κύπελλον τό σήμερον άνήκον είς την έλληνι- 
κήν μονήν τής Κρυπτοφέρρης (Grotta ferrata), ής ήτο καθη
γούμενος, καί τόν ώραίον οίκίσκον τόν καλούμενον casino di 
Bessarione παρά την Άππίαν οδόν έντός τοΰ άστεως πλησίον 
τής έκκλησίας τών Αγίων Νηρέως καί ’Αχίλλειου. Την δέ 
«άμπελον την έντός τών άρχών τοΰ άστεως in loco qui dici- 
tur S. Caesarei in Turri sub proprietate ejusdem mona- 
sterii S. Caesarii 1, μετά καί τοΰ κτήματος αύτοΰ τοΰ κειμέ
νου έν τή Cecchignola nova extra portam Appii κατά 
τάριστερά τής όδοΰ τής Άρδέας (Via Ardeatina) έκληροδότησε 
τώ 1467 είς τό έν τή έκκλησία τών Άγιων Αποστόλων 
εύκτήριον τής Αγίας Εύγενίας. 'Ότε δέ τό παρελθόν έτος 
εγεινεν έν 'Ρώμη ή λεγομένη έρημος τής Σαχάρας, προετάθη 
καί ή κατεδάφισις τοΰ γραφικού τούτου οίκίσκου, δςτις σήμε
ρον είνε πανδοχεΐον, άλλ’ εύτυχώς, γενομένης διαμαρτυρίας, 
έσώθη άπό τής καταστροφής. Τον δέ Άργυρόπουλον, τον

1 Migne Patrologia Graeca Τόμ. ΡΞΑ' σ. LXXVI—VII.
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μεταφραστήν τοΟ Άριστοτέλους, δςτις άπέθανεν έν 'Ρώμι^ τφ 
1486, άπηθανάτισεν ό Ghirlandajo έν τω Σιξτείψ εύκτηρίψ 
(Cappella Sistina), δπου δπό τήν μορφήν αύτοΰ είκονίζεται δ 
γενειών πρεσβύτης έν τή παραστάσει τής κλήσεως των πρώτων 
μαθητών τοϋ ΊησοΟ, όμοίως δέ καί έν τή Cancellaria λ Τόν 
δέ κατάλογον τών λογίων τούτων πλανητών εύαρμόστως τερ
ματίζει δ Ίάνος Λάσκαρις, δ Έλλην γραμματικός ό ίδρύσας 
σχολήν έλληνικήν κατά τούς πρόποδας τοΟ Κυριναλίου, ού δ 
τάφος κεΤται ού μακράν τοΟ τόπου, έν φ είνε τεθαμμένη ή 
καρδία τοΰ O’ Connell έν τή κατά τήν συνοικίαν τής 'Ρώμης 
Σοβώραν έκκλησία τής 'Αγίας Άγάθης (S. Agata in Subnra), 
δπου συγκινητικόν έπιτάφιον έκφράζει τάς συμμίκτους- τέρψεις 
και θλίψεις 'Ρωμαίου έξορίστου. 1

1 Steinmann Die Sixtinische Kapelle Τόμ. A’ σ. 386 είκών 25.—Lud. 
Schraderus Monumentorum Italiae quae hoc nostro saeculo et a Chri- 
stianis posita sunt. Helmaestadii. 1552, Τόμ. Δ- σ. 216 [Πρ6λ. Σπυρ. 
Λάμπρου Άργοροπούλεια. ’Εν Άθήναις. 1910 σ. ξγ' καί Πίν. Γ’.].
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ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ

ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

ΠΡΑΞΙΣ Α - ΣΚΗΝΗ C'
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ.

ΑΘ. (π ροοκννών)
Την βασιλείαν σου ό Θεός ό μέγας άς φυλάττη !

ΝΙΚ. Ό ’Αθανάσιος !
(σπεύδει και τον εναγκαλΐζεται)

"Αγιε καί ποθητέ πατέρα,
τόσον καιρόν σ’ έζήτησα, σ’ έκάλεσα — ποΰ ήσουν ;

ΑΘ. Καί τί μέ θέλεις, βασιλιά ; — Προσεύχομαι γιά σένα 
μακράν σου.

ΝΙΚ. ’Αλλά σέ ήθελα πλησίον μου νά σ’ έχω.
ΑΘ. Τ’ όνειρο εκείνο πέρασε.
ΝΙΚ. Τά λόγια σου έχουν πίκρα.—

τήν παλαιά λησμόνησες φιλία ; τήν ζωή μας 
σ’ τοϋ στρατοπέδου τη σκηνή, σ’ τις φάραγγες τοΰ Ταύρου, 
σ’ τήν Κιλικία τή μακρινή, σ’ τής Κρήτης τά λαγκάδια, 
ποΰ μέ τό ξίφος σ’ τό πλευρό καί τούς εχθρούς τριγύρω 

έμελετούσαμε μαζί τά ιερά βιβλία;
Τά ουράνια τά λόγια σου, τής πίστεώς σου ή φλόγα 
καί τής άγγελοφόρητης ψυχής σου ή γοητεία 
μ’ έμάγευαν, μ’ άνάρπαζαν σέ υπερκόσμιες σφαίρες, 
σέ κόσμους άγιότητος. — Τά έχεις λησμονήση ;

ΑΘ. Τότε ήσουν άλλος. Ό τραχύς τότε ήσουν στρατιώτης, 
ό ασκητής, ποΰ έφλόγιζαν τήν άδολη ψυχή, σου 
άγιοι πόθοι. —Σήμερα τό ταπεινό μου ράσο 
μέ τήν αύτοκρατορική πορφύρα δέν ταιριάζει.

ΝΙΚ. Ένα πανάγιο σύμβολο τό ράσον άδελφώνει
μέ τήν πορφύραν : ό Σταυρός! ’Απόστολός του άν είσαι, 
μήπως κ’ έγώ δέν έμεινα πιστός του στρατιώτης;

ΑΘ. ’Αθέτησες τόν λόγο σου καί τήν ύπόσχεσί σου.—
Όταν άπ’ τούς Σαρακηνούς έλύτρωσες τήν Κρήτη, 
από τά πλούσια λάφυρα μοΰ έδωκες καί μοΰ είπες: 

«Πήγαινε αμέσως, πήγαινε νά κτίσης σ’ τ’ "Αγιον Όρος 
τήν ήσυχη κ’ ερημική φωλιά τής προσευχής μας,
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γιατί ήλθε ή ώρα κ’ ή στιγμή μαζί σου ν’ άσκητέψω».
Καί μέ μίαν άδολη χαράν έπήγα σ’ τ’ "Αγιον ’Όρος 
καί μέ λαχτάραν έκτισα τήν Λαύρα τήν 'Αγίαν.
Άλλ’ έξαφνα ό θεοσεβής έκεΐνος στρατηλάτης, 
ό ασκητής, έφόρεσε βασιλική κορώνα!

”Ω ! πώς σέ άποπλάνησεν ή λάμψις ή ματαία 
τοΰ κόσμου, κ’ έπροτίμησες τά πρόσκαιρα αγαθά του 
άπ’ τό ουράνιο βύθισμα σ’ τά κάλλη τής λατρείας !

ΝΙΚ. Δέν μ’ έπλανέσαν τ’ αγαθά τά πρόσκαιρα τοΰ κόσμου. 
’Εχθρός τής εκκλησίας μας, τοΰ κράτους μας προδότης 
θά ήμουν, άν σ’τό άπύκοσμο κελλί μου άναπαυόμουν, 
ενώ τριγύρω κίνδυνοι μάς περιζώνουν μύριοι, 
καί τόσες βάρβαρες φυλές σ’Ανατολή καί Δύσι 
μ’ άγρια λαχτάρα στρέφουνε τό βάσκανο των μάτι 
κατά τήν θεοφρούρητη καί ζηλεμένη Πόλι! —
Μήν παύσης τής θρησκείας μας τό πϋρ ν’ άναδαυλίζης.
Μέ τά χρυσά τά λόγια σου τά πνεύματα κατήχει.
Έργάζου γιά τή δόξα της. — ’Εγώ μέ τό σπαθί μου, 
τήν θεία βασιλεία της σ’ τόν κόσμον θά ξαπλώσω.
Τοΰ Κωνσταντίνου τό άπειρο βασίλειον θ’ άναστήσω, 
τόν Τάφο τόν Πανάγιο θά τόν ελευθερώσω, 
ποΰ χρόνια τόν κατέχουνε, τόν βεβηλώνουν χρόνια 

οί άπιστοι Σαρακηνοί.
ΑΘ. (μετά θερμότητος)

’Ώ, άν γι’ άγάπη τοΰ Σταυροΰ, γι’ άγάπη αυτής τής Πόλης 
τόν θρόνον έπροτίμησες άπ’ τό σεμνό κελλί σου, 
άλλά τήν έθεμέλιωσες τή δόξα σου σ’ τό κρίμα.
'Ο θρόνος όπου κάθεσαι, σ’τήν γενεάν ανήκει,
τοΰ Ρωμανοΰ. Κι’ ώρκίστηκες όρκους φρικτούς μιά μέρα
άρπακτικά τά χέρια σου σ’ αυτόν νά μήν άπλώσης.

ΝΙΚ. (εν ταραχμ)
Όχι δέν τούς λησμόνησα τούς όρκους μου εκείνους. 
Ουδέποτε μ’ Ιφλόγισεν ή άνομη λαχτάρα 
άπ’ τά παιδιά τοΰ Ρωμανοΰ τόν θρόνον των ν’ αρπάξω. 

ΑΘ. Δίκαιος είσαι κ’ ευσεβής. ’Αλλά πρός τήν κακίαν 
ο θρόνος είναι ολίσθημα. Ό θρόνος είναι πλάνος, 
ποΰ αιχμαλωτίζει τήν ψυχή, τό πνεΰμα σαγηνεύει, 
καί τούς δικαίους κι’ άγαθούς κάνει σκληρούς καί άδικους. 
Χύνει γι’ αυτόν ό άδελφός τού άδελφοΰ τό αίμα, 
καί στρίγγλα η μάννα γίνεται σ’ τό ’ίδιο τό παιδί της. —
Αν (ομιλούσαν οί βουβοί τοΰ παλατιοΰ σου τοίχοι, 
θά μαρτυρούσαν πράγματα, ποΰ ορθές τής κεφαλής σου 
ή τρίχες θά έσηκώνοντο.
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Μά καί θά "μολογοϋσαν, 
δπ σ’ αυτόν έκάθισαν τόν θρόνο βασιλιάδες, 
ποΰ είχαν ασάλευτη ψυχή σ’ τής αρετής τό βόθρον, 
άγιοι, θεοφοβούμενοι, κ’ είχαν αγάπη μόνη 
το κράτος, μονήν εχθρα των και μίσος τούς εχθρούς του. — 

Σ’ εμέ λοιπόν δέν εχεις πίστιν ;
ΑΘ. Σ τον στρατηγόν επίστευα· σ’ τόν αϋτοκράτορα όχι!

Άφοΰ τόν θρόνον έκλεξες, δέν μ’ απομένει πλέον 
παρά μέ πόνο κα'ι στοργή νά σοϋ φωνάξω : Άγρυπνα'. 

Ήλθα σ’ τις απροσπέλαστες τοΰ θρόνου σου βαθμίδες, 
ποΰ τόσα πάθη κρύβονται, τόσα φωλεύουν φίδια, 
ποΰ σκύβουν δούλων μέτωπα καί χαμερπών κολάκων, 
ήλθα άφοβα κ’ ελεύθερα νά σοΰ φωνάξω : Άγρύπνα!
Καί τώρα φεύγω, βασιλιά. —

ΝΙΚ. Μή φεύγης! Στάσου άκόμα!
Μείνε κοντά μου σύμβουλος, πνευματικός μου μείνε.

ΑΘ. Πνευματικό καί σύμβουλο θά μ’ έ'χης σ’ τό 'Άγιον “Ορος.
ΝΙΚ. Άλλ’ είναι ή άγιωσύνη σου πειό χρήσιμη έδώ κάτω, 

εδώ, ποΰ πάθη πύρινα σ’ τά στήθη άντιπαλεύουν 
καί συγκλονίζεται ή καρδιά κι’ ό νους μας σκοτεινιάζει. 
Μείνε καί δός μας φώτισιν άπ’ τό περίσσιο φώς σου.
Ή άγγελική γαλήνη σου θά φέρνη τήν ειρήνη 
σ’ τήν ταραγμένη μας ψυχή.

ΑΘ. Ζητείς ψυχής γαλήνη
κι’ άκόμα τήν αμαρτωλήν άνέχεσαι πορφύρα ;
Είναι στενή γιά τό πλατύ κ’ ελεύθερό σου στήθος.
Δέν εχεις τόση δύναμη νά τήν άποτινάξης;
Παράτησέ την. Δόσε την σ’ τούς Πορφΰρογεννήτους.
Σΰ μέγας είσαι, βασιλιά, καί δίχως τήν πορφύρα.
Γι’ αυτήν δέν έγεννήθηκες. — "Ελα σ’ τό Άγιον "Ορος, 
ποΰ άνθοβολοΰν τής πίστεως τά ρόδα καί τά κρίνα 
καί μέσ’ σ’ τήν άσυντάρακτη γαλήνη ευωδιάζουν.
Μαζί μέ τό ψιθύρισμα τό μυστικό τής Πλάσης 

θά σμίγουν οι ψαλμοί μας, 
καί μέ τό φώς τό άθάνατο ποΰ σ’ τά ουράνια τρέχει

σ’ τόν Πλάστη θ’ άνεβαίν’ ή προσευχή μας I 
’Εκεί ’ναι ή βασιλεία σου· άπάνω άπό τόν κόσμο !

Λαμπρότερη άπ’ τής γής τούς θρόνους. —
Δέν εχει άνάγκην ό Σταυρός άπ’ τό βαρύ σου ξίφος.
Ή άγγελική του δύναμις καί τό γλυκό του πνεΰμα 
τής Οικουμένης τις καρδιές θενά τις υπόταξη.
Θενά χαθοΰν βασίλεια, θά συντριφτούνε θρόνοι, 
άλλ’ ό Σταυρός άθάνατο τό κράτος του θ’ άπλώνη
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NIK. (εν εκστάσει) Μέ συναρπάζ’ ή γλωσσά σου ά*τό μαγικό της ρεύμα. 
’Ώ ! να μήν είμ’ ελεύθερος νά σε ακολουθήσω 
ευθύς, χωρίς αναβολή.

ΑΘ. Κανείς δέν σ’ εμποδίζει.
Σ’τόν βασιλιά Βασίλειον, τοΰ Ρωμανού τό τέκνον, 
άς είναι καί ανήλικος, παράδος τήν κορώνα,

(‘Ο Νικηφόρος οπισθοχωρεί αυνοφρυοΰμένος.) 
κ’ έλα μαζί μου νά ΰψωθής σ’ τόν θρόνο πού σοϋ ανήκει.
Καί μήν αργής. — Άλλ’ ακούσε. ”Αν ως τήν ώρα έκείνη 
ή ανταριασμένη σου ψυχή ζητήση τής θρησκείας 
τό στήριγμα, τόν Γαβριήλ, τόν θειον ύμνογράφον, 
άπ’ τοΰ Στουδίου τήν μονή προσκάλεσε.

(‘Ο Νικηφόρος ΐοταται άλλοφρονων.)
Σέ άφίνω.

ΝΙΚ. (ώς άνανήφων, ατενίζει τόν' Αθανάσιον και ειτα τόν εναγκαλίζεται.)
Ό άγγελος προστάτης μου φεύγει, θαρρώ, μ’ εσένα.

ΑΘ. (έκτείνων προς αυτόν εν εΐδει ευλογίας τας χεΐρας.)
Ή ευλογία τού Θεού κ’ ή φώτισις μαζί σου!

(’Εξέρχεται.)
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ΔΙΗΓΗΜΑ ΠΑΥΛΟΥ HEYSE

Ό ήλιος δέν εϊχεν άκόμη άναχείλη καί φαιόχρους δμίχλη 
έκάλυπχε χόν Βεζούβιον, τήν Νεάπολιν δλόκληρον καί χά 
παράκχια χωρία. Ή θάλασσα ήχο γαλήνιος καί οί άλιέΐς μέ 
χάς γυναίκας χων, μεχέφερον έπί χής άμμου χάς λέμβους ίων,' 
πλήρεις δικχύων, ένώ άλλοι πάλιν, χούς έβοήθουν αϊρονχες χά 
ισχία ή φέρονχες είς αύχούς χάς κώπας. Ούχοι ήσαν καχά χό 
πλείσχον γέρονχες, οί'χινες πρό πολλοΰ έπαυσαν νά μεχέρχωνχαι 
χούς άλιεΐς.

Μία γραία έπί χής σχέγης χής οικίας χης έκλωθε μέ χήν ρόκαν 
χης, άδιάφορος προς χάς ένοχλήσεις χών παιδιών, χά όποια 
χήν είχαν περικυκλώση καί χήν έκύχχαζαν μεχά περιεργείας.

—*Ω, νά δ παπάς, είπεν αίφνης μία έκ χών γυναικών πρδς 
χήν μικράν θυγαχέρα χης. Κύχχαξε, χόν πηγαίνει δ Άνχωνΐνος 
είς χό Κάπρι.

"Ολοι οί άλιεΤς έσχράφησαν, παραιχήσανχες πρδς σχιγμήν 
χήν εργασίαν χων, διά νά ΐδουν χόν Εερέα χων, δσχις χούς έχαι- 
ρέχα φιλικώς.

Ό Άνχωνΐνος ώθει χήν λέμβον χου διά ν’ άνοιχθή πρδς 
χήν θάλασσαν, δχαν άπδ χδν δρόμον χής Σαρράνχης, έφάνη 
έρχομένη μία νέα, ήχις Ικίνει χδ μανδήλιόν χης πρδς χούς 
άλιεΐς. Ήχο σεμνά ένδεδυμένη καί έφερε δέμα υπό χόν βρα
χίονα, Είψωνεν δμως χήν κεφαλήν μέ υπερηφάνειαν σχεδόν άρι- 
σχοκράχιδος καί αί μαύραι πλεξίδες χης, αΕ περιβάλλουσαι χήν 
κεφαλήν χης, χής ήρμοζαν ώς χό καλλίχερον διάδημα.

— Καλή μέρα σου, Άρραβιάχα! άνεφώνησαν συγχρόνως 
δλοι οΕ νεαροί ναΰχαι, χούς όποιους συνεκράχησεν ή παρουσία 
χοΰ Εερέως χων, άπό χοϋ νά χήν χαιρεχήσουν καί νά χήν υπο
δεχθούν, δπως συνήθιζον.
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— Καλή μέρα, Λωρέλλα, είπεν ό ίερεύς. Έρχεσαι μαζί μου 
στο Κάπρι;

— Άκοΰς; Φτάνει να μέ θελιάς παπά μου.
— Αυτό έξαρτάται άπό τόν Άντωνΐνο- ή βάρκα είναι 

δική του.
— Νά πάρε μισό καρλίνι, είπεν ή Λωρέλλα, χωρίς να γυρίση 

νά κυττάξη τόν νεαρόν λεμβούχον.
— Κράτα το καί σοΟ χρειάζεται έσένα πιό πολύ άπό μένα, 

είπε μέ κάποιαν όργήν ό νέος καί ώθησε, διά νά τής άνοιξη 
θέσιν, κάνιστρα πλήρη πορτοκαλλίων, τά όποια έσκόπει νά 
πωλήση είς τό Κάπρι.

— Δέν θά κάμω τό ταξίδι χωρίς νά πληρώσω, άπήντησεν 
έκείνη συσπάσασα νευρικώς τάς δφρΰς.

— Έλα, παιδί μου, είπεν ό ίερεύς. Αυτό τό καλό παλληκάρι, 
δέν έχει σκοπόν νά πλουτίση μέ την ίδική σου φτώχεια.

Έκείνη είσήλθε καί άπεμάκρυνε τόν χιτωνίσκον, τόν όποιον 
διά νά την περιποιηθή, είχε στρώσει ό Άντωνΐνος είς τήν θέσιν 
της. Ή λέμβος άνεχώρησεν. Ό εφημέριος ήρχισε τότε νά αυνο- 
μιλή μέ τήν Λωρέλλα καί νά τήν έρωτά τί κερδίζει έκ τής 
έργασίας της, τής μετάξης δηλαδή καί τοΰ νήματος, τά όποΐα 
πωλεΐ διά νά φέρη όλίγα χρήματα είς τήν μητέρα της, ήτις 
ήσθένει άπό πολλοϋ καί κατέληξεν είς τήν έρώτησιν:

— Διατί σέ δνομάζουν Άρραβιάτα; Δέν είναι δνομα ποΰ 
πηγαίνη είς μίαν χριστιανήν.

Τό πρόσωπον τής κόρης έγινε κατακόκκινον καί οί δφθαλμοί 
της άνέλαμψαν :

— Μέ περιπαίζουν, γιατί δέν χορεύω, δέν τραγουδώ καί δέν 
κουβεντιάζω μαζί τους, δπως τάλλα κορίτσια. Μπορούν νά 
μ’ άφήνουν ή'συχη· έγώ δέν τούς κάνω τίποτε.

—’Αλλά καί σύ μποροΟσες νά ήσουν πιό γλυκειά σ’τούς τρό
πους μ’ αυτούς.

Εκείνη έχαμήλωσε τήν κεφαλήν καί συνέπτυξε τάς δφρΰς.
Παρήλθεν όλίγος χρόνος χωρίς νά όμιλοΰν. 'Ο ήλιος έχρύ- 

σιζε τά όρη, άπαλλαγείς των νεφών, τά όποΤα διήρχοντο ύπέρ 
τήν κορυφήν τοΰ Βεζούβιού καί έλάμπρυνε τάς λεύκάς οικίας, 
αίτινες εφαινοντο έν μέσω τών πορτοκαλλεώνων.
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Αωρελλα, δέν γίνεται πιά λόγος για τον Ναπολιτάνον ζω
γράφον, ποΰ ήθελε να σέ παρη γυναΐκά του; είπεν ό ίερεύς.

Εκείνη έκίνησε την κεφαλήν.
Αυτός ήθελε να σοΰ κάνη καί τήν εικόνα σου' γιατί δέν 

έδέχθηκες;
— Καί τί τήν ήθελεν αύτός τήν ίδικήν μου τήν εικόνα; ’Αν 

θέλη, μήπως δέν είναι άλλες πιο όμορφες άπό μένα! Κι’ έπειτα... 
έπειτα, ποιος μπορεί νά ξέρη τί τήν ήθελε αύτή τήν εικόνα. 
Μπορεί νά μοΟ έκανε μάγια καί νά μοδπερνε τήν ψυχή ή ακόμα 
καί νά μέ πέθαινε. Έτσι μοΰ έλεγε ή μητέρα.

— Αύτά δέν πρέπει νά τα πιστεύης. Γιατί δέν έδέχθηκες 
ποΰ ήθελε νά σέ πάρη γυναίκα του; Αύτός, καθώς είχα κατα- 
λάβη, θά ήτο πλούσιος καί καλός άνθρωπος καί μπορεί νά μή 
βρής δμοιόν του. Ό θεός δέν σοΰ στέλλει ποτέ δυό φορές τήν 
τύχη που διώχνεις. Αυτός, άν σ’ έπαιρνε, θά σάς βοηθούσε 
κΓ έσένα καί τήν μητέρα σου.

— Είς τά ύστερνά δέν θέλω καί νά παντρευτώ, είπε μέ 
κάποιαν άγερωχίαν ή κόρη, ως νά ώμίλει μέ τόν έαυτόν της.

— Έχεις τάξη τόν έαυτό σου ή μήπως σκέπτεσαι νά κλει- 
σθής σέ μοναστήρι;

Εκείνη άπήντησεν άρνητικώς διά νεύματος τής κεφαλής.
— Τώρα βλέπω πώς αυτοί οί άνθρωποι έχουν δίκιο ποΰ σέ 

μαλώνουν γιά τήν έπιμονή σου, άν καί δέν έκαναν καλά νά 
σοΰ δώσουν τέτοιο άσχημο όνομα. Άκουσέ με, παιδί μου- στόν 
κόσμο αυτόν δέν είσαι μόνη καί πρέπει νά σκέπτεσαι ότι μέ 
τήν έπιμονή σου χειροτερεύεις τήν κατάστασι τής μητέρας σου 
ποΰ είναι βαρειά άρρωστη. Ποιά δικαιολογία εύρίσκεις, όταν 
άποκρούης τόν άνθρωπον ποΰ έχει τήν διάθεσι νά σάς υποστή
ριξή, νά σάς σώση, έσένα καί τήν μητέρα σου; Άπάντησέ μου, 
Λωρέλλα.

— Έχω βέβαια κ’ έγώ τους λόγους μου, άπήντησεν έκείνη 
χαμηλοφώνως καί διστακτικώς, άλλά δέν μπορώ νά τούς πώ.

— Δέν ήμπορεΐς νά τούς πής; Οδτε είς έμένα ποΰ έξομο- 
λογεΐσαι, ποΰ γνωρίζεις δτι θέλω τό καλόν σου; ’Ή μήπως 
άμφιβάλλεις ότι θέλω τό καλόν σου;

Έκείνη ένευσεν είς ένδειξιν ότι είχε βεβαιότητα.
1 2Η ΜΕΛΕΤΗ — 1912
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__Τόχε λοιπόν άνοιξε τήν καρδιά σου καί μίλησε μου καθαρά,
παιδί μου.

Ή Λωρέλλα έρριψε ταχύ καί δειλόν βλέμμα έπί τού λεμβού
χου, δστις καθήμενος είς ιό άλλο άκρον της λέμβου έκωπηλά- 
τει τα-/έως, φορών τόν σκούφον του μέχρις ώτων, καί παρε- 
τήρει τήν θάλασσαν ώς άν ήτο βυθισμένος είς τάς σκέψεις του. 
Ό ίερεύς έπρόσεξεν είς τό βλέμμα της καί Ιπλησίασε περισσό
τερον τήν κόρην, διά νά δύναται να τού όμιλή χωρίς ν’ άκούε- 
ται άπό τόν κωπηλάτην.

— Δέν έγνωρίσατε τόν πατέρα μου1 αύτός είναι ή αίτια πού 
έχω άρρωστη σήμερα τή μητέρα μου. Τήν έκακομεταχειρίζετο, 
τήν έκτυποϋσε, τήν έξευτέλιζε. Πώς θυμούμαι τά βράδια πού 
έγύριζε σ’ τό σπίτι θυμωμένος. Ή κακομοίρα ή μητέρα μου δέν 
έβγαζε μιά λέξι άπ’ τό στόμα καί τού έκανε δ,τι ήθελε, κι’ αύτός 
τήν έκτυποϋσε πού μού (δάγιζε τήν καρδιά. Κι’ δταν τήν έβλεπε 
νά πέφτη χάμω άπό τόν πόνο πού τής έκαναν τά κτυπήματά 
του, τήν έπιανε καί τήν έσήκωνεν ό ίδιος — φαντασθήτε μετα
βολή—καί τήν άγκάλιαζε τόσο σφικτά, πού ένόμιζες πώς ήθελε 
νά τήν σκάση. Ή μητέρα μου μού είχε πη νά μή μαρτυρήσω 
σέ κανένα τίποτ’ άπό δλ’ αύτά. Κι’ δμως ή ύγεία της είχε 
κλονισθή τόσο πολύ, πού καί άφοΰ πέθανε ό πατέρας μου — 
είναι τώρα πολλά χρόνια — δέν έγινε καλά.. . . Κι’ άν πεθάνη 
πριν άπ’ τήν ώρα της — ό Θεός νά μέ συχωρέση — θά ξέρω
ποιος τήν έσκότωσε----  Νά, γι’ αύτό θέλω νά μείνω κόρη.
γιατί, άν κανένας πάρη τά μούτρά του νά μέ κτυπήση ή νά 
μ’ άγκαλιάση, θά ήμπορώ νά ύπερασπισθώ τόν έαυτόν μου. Ή 
μητέρα δέν ήμποροΰσε νά τού άντισταθή, ούτε σ’ τά κτυπή
ματα ούτε σ’ τά φιλιά- γιατί τόν άγαποΰσε.... Κ’ έγώ έπροτί- 
μησα νά μήν άγαπώ κανένα τόσο, πού νά μπορή νά μέ κάνη 
δυστυχισμένη καί άρρωστη.

— Είσαι παιδί. Έπίστεψες λοιπόν πώς δλοι οί άνδρες είναι 
δπως ο πατέρας σου, πού δέν ήμποροΰσε νά κρύψη τήν ιδιο
τροπία και νά συγκρατήση τά πάθη του; Δέν έπρόσεχες νά 
ίδής καλλίτερα τούς γειτόνους μας, άγαθούς άνθρώπους, πού 
ς,οΰν τόσον ειρηνικά μέ τής γυναΐκές τους;

Μήπως ήμποροΰσε κανείς νά καταλάβη τί ήτο καί ό πατέ
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ρας μου για τή μητέρα μου; Εκείνη έπροτιμοΰσε χίλιες φορές 
καλλίτερα νά πέθαινε παρά νά παραπονεθή σέ κανένα, μάλι
στα σέ ξένο. 'Αν αυτά είναι τά κέρδη τής άγάπης, ποτέ δεν θά 
δώσω τήν καρδιά μου σέ κανένα.

Η καρδια σου μέ τόν καιρό θά σοΰ είπή άν θ’ άγαπήσης 
ή δχι. Κι’ ό ζψγράφος ; Έπίστεψες δτι θά σ’ έκακομεταχειρί- 
ζετο αυτός 6 άνθρωπος;

— Μοΰ έγυάλιζαν τά μάτια του, ίδια δπως τοΰ πατέρα, δταν 
παρακαλοΟσε τή μητέρα. ... Πώς έφοβήθηκα, δταν ξαναείδα 
αύτά τά μάτια....

Έσιώπησε καί έπέμεινε μέχρι τέλους τοϋ ταξιδιού νά σιωπά.
Μετά δίωρον κωπηλασίαν έφθασαν εϊς τόν μικρόν λιμένα τοΟ 

Κάπρι.
* *

Μία ώρα είχε παρέλθη άπό τής μεσημβρίας καί ό Άντωνί- 
νος εόρίσκετο άκόμη εις τό Καπηλείον τών 'Αλιέων, δπου είχεν 
είσέλθη πρό δύο ώρών, δταν έφθασεν ό ιδιοκτήτης τοϋ οινοπω
λείου μέ £ν δίκτυον τυλιγμένον είς τούς ώμους του καί τόν 
κόκκινόν του κοΰκκον. Μόλις διέκρινε τόν νεαρόν άλιέα, τόν 
έχαιρέτησεν, Ικάθησε πλησίον του, τόν ήρώτησε καί τοϋ είπε 
τά νέα. Ή σύζυγός του έφερε καί δευτέραν φιάλην οίνου, δταν 
ήκουσαν πλησίον τήν άμμον νά τρίζη, καί είδαν τήν Λωρέλλα 
νά έμφανίζεται έρχομένη άπό τήν όδόν. Τούς έχαιρέτησε μέ 
ταχύ νεΰμα καί έστάθη άναποφάσιστος.

Ό Άντωνΐνος ήγέρθη άμέσως.
— Πηγαίνω, είπεν. Είνε ένα κορίτσι άπό τήν Σαρραντη ποΰ 

ήλθε μέ τόν παπά τό πρωί. Πρέπει νά γυρίση άπόψε, γιατί ή 
μητέρα της είναι άρρωστη.

— Καί τί βιάζεσαι; Έχομε άκόμη πολλές ώρες ώς που νά 
νυκτώση, άντειπεν ό κύριος τοϋ καπηλειού. Εχει καιρό τό 
κορίτσι νά πιή ένα ποτήρι κρασί. Έ, γυναίκα, φερε. ένα ποτήρι 
άκόμα.

— Εύχαριστώ, είπεν ή Λωρέλλα, δέν πίνω.
Καί Ιστάθη είς άπόστασιν.
— Βάλε της ένα δάκτυλο κρασί μονάχα, γυναίκα, ένα δά

κτυλο. Θέλει παρακάλια.
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— ’Άστε την, είπεν 6 νέος. Είνε κεφάλι άγύριστο· άμα μια 
φορά πή πώς δεν θέλει, κι’ ό άγιος δέν θά την Ικανέ ν’ άλλάξη 
γνώμη.

’Επειτα έχαιρέτησε καί άπήλθεν, έσυρε την λέμβον του εις 
τό ύδωρ, έλυσε τό σχοινίον καί άνέμεινε την νέαν. Εκείνη, 
έχαιρέτησε μίαν φοράν άκόμη τούς ίδιοκτήτας τοΟ καπηλειού 
καί έπροχώρησε προς τήν λέμβον, μέ βάδισμα συνεσταλμένον. 
Έστρεφεν άδιακόπως τδ βλέμμα, μέ την έλπίδα 8τι θά έβλεπε 
καί άλλους έπιβάτας. Άλλ’ ό λιμήν ήτο έρημος· έκ τών άλιέων 
άλλοι μέν έκοιμώντο, άλλοι δέ είχαν έξέλθη είς τ’ άνοικτά διά 
τδ ψάρευμα. Μικρδς άριθμδς γυναικών καί παιδιών έκοιμώντο 
ή έψάρευαν καθήμενοι είς τάς θύρας τών οικιών των. ΟΕ ξένοι, 
δσοι είχαν έλθη τήν πρωίαν, άνέμεναν νά φθάση ή νύξ διά 
ν’ άπέλθουν.

Ή Λωρέλλα δέν έπρόφθασε νά παρατηρήση γύρψ της περισ
σότερα· διότι παρά τάς προσπάθειας της ό Άντωνΐνος τήν έσή- 
κωσεν είς τάς χεΤράς του καί τήν μετέφερεν είς τήν λέμβον του, 
ως παιδίον. Κατόπιν έπήδησε καί αύτδς έντδς καί μετά τινας 
κωπηλασίας άπεμακρύνθησαν τοϋ λιμένος.

’Επί πολλήν ώραν έταξίδευσαν, χωρίς νά εϊπουν λέξιν. Ή 
κόρη ένοχλουμένη άπδ τδν ήλιον, έθεσεν έπί τής κόμης της 
τό πανίον, μέ τό όποιον είχε σκεπάση τδ φαγητόν της, καί 
έπειτα ήρχισε νά τρώγη ξηρόν άρτον ως μόνον πρόγευμα, διότι 
δέν είχε κερδίση τίποτε είς τό Κάπρι.

Ό Άντωνΐνος μόλις παρετήρησε τοΰτο, έσπευσε ν’ άνευρη 
δύο πορτοκάλλια, τά μόνα τά όποια ύπήρχον έντός τών κανί
στρων του.

— Νά κάτι τι νά φας μέ τό ψωμί σου, Λωρέλλα, είπε. Μή 
νομίσης πώς τά είχα φυλαγμένα γιά σένα. Είχαν πέση μεσ’ τήν 
βάρκα καί τά βρήκα, δταν έτακτοποιοΟσα τά κοφίνια μου 
άδειανά.

Τότε νά τά φας έσύ. Εμένα μοΰ φτάνει τό ψωμί.
Πάρε τα νά δροσισθής, γιατί κάνει ζέστη κι’ έχομε άκόμη 

πολύ ώρα ώς που νά φτάσωμε.
Μοΰ εδωκαν,· έκεΐ πέρα ποΰ ήμουν, ένα ποτήρι νερό καί 

δέν διψώ.
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— 'Όπως άγαπάς....
Τα άφήκε να πέσουν έντός των κανίστρων καί επακολούθησε 

σιωπή. Ή θάλασσα ώμοίαζε προς μέγα κάτοπτρον καί ή λέμβος 
διερχομένη, μόλις ήγειρεν όλίγους άφρούς. Καί αυτά τά λευκά 
πτηνά τής θαλάσσης διήρχοντο ήσύχως.

— θά ήμποροΰσες νά τά δώσης στην μητέρα σου αυτά τά 
δυό πορτοκάλλια, έπανέλαβεν ό Άντωνΐνος.

—Έχομε ακόμα σ’ τό σπίτι· καί,δταν μάς λείψουν, θ’ άγοράσω.
— Δόσε της τα μόνον γιά νά τής πής χαιρετίσματα άπό 

μέρους μου.
— Δέν σέ ξέρει.
— Σύ θά μπορούσες νά τής πής ποιος είμαι.
— Μά, ούτε κ’ εγώ σέ ξέρω.
Δέν ήτο ή πρώτη φορά, καθ’ ήν τού ήρνεΐτο δτι τόν έγνώ- 

ριζε. Πρδς ένός έτους, δταν ό ζφγράφος είχε φθάση εις τήν 
Σαρράντην, ό Άντωνΐνος — ήτο Κυριακή — έπαιζε τούς βόλους 
μέ τούς φίλους του εις μίαν πλατείαν, πλησίον τής μεγάλης 
όδοΰ. ’Εκεί ό ζιργράφος συνήντησε διά πρώτην φοράν τήν 
Λωρέλλαν, ή'τις διήρχετο φέρουσα έν άγγείον επί τής κεφαλής 
της χωρίς νά τόν παρατηρήση. Κατάπληκτος έκ θαυμασμού, 
ό Νεαπολιτανός, έστάθη διά νά τήν ίδη. Ήδύνατο νά κάμη 
δύο βήματα καί ν’ άπομακρυνθή τού μέρους, είς τό όποιον 
είχον άρχίση νά παίζουν ό Άντωνΐνος καί οί φίλοι του, άλλά 
φαίνεται δτι ούτε τό έσκέφθη. Είς βόλος δμως δστις έρρίφθη, 
τόν εύρεν είς τόν πόδα καί τού έπροξένησε πόνον, δστις τού 
έδωκε νά έννοήση δτι τό μέρος εκείνο δέν ήτο κατάλληλον διά 
σκέψεις καί θαυμασμούς. Έστράφη άποτόμως, ως νά έζήτει 
Εκανοποίησιν άλλ’ ό νεαρός αλιεύς, δστις τόν είχε κτυπήση, 
δχι μόνον συγγνώμην δέν τού έζήτησεν, άλλ’ έλαβε τό ύφος 
προκλητικόν, ώστε ό ξένος έθεώρησε φρόνιμον ν’ άπομακρυνθή, 
βέβαιος δτι άν έμενε θά έγίνετο έπεισόδιον.

Τό γεγονός τούτο έγινε γνωστόν καί κατέστη άκόμη γνω- 
στότερον, δταν ό άνήρ έκεΐνος έζήτησε τήν χείρα τής Λωρέλλας.

— Δέν τόν γνωρίζω, άπήντησε μέ κάποιαν άγανάκτησιν είς 
τόν ζωγράφον, δστις τήν ήρώτησεν, άν ό μικρός έκεΐνος άγυιό- 
παις ήτο δ αίτιος τής άρνήσεώς της νά τόν νυμφευθή. Καί
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δμως είχεν άκούση πολλάκις νά όμιλοΰν δι’ αυτόν. . .. ’Αργό
τερα δέ τον είχε συνάντησή καί άναγνωρίση ασφαλώς. . ..

Καί τώρα εντός τής λέμβου έφαίνοντο ώς άσπονδοι έχθροί 
καί των δύο δέ αί καρδίαι έπαλλον σφοδρώς. Ή λέμβος είχε 
διανύση τό ήμισυ διάστημα’ ούτε πλησίον ούτε μακράν έφαί- 
νετο κανέν πλοιάριον ή λέμβος. 'Η νήσος διεκρίνετο δπισθέν των, 
έμπροσθέν των δέ έπρόβαλλεν ή ακτή λουομένη όλόκληρος είς 
τον ήλιον. Τίποτε, ουδέ είς γλάρος έτάρασσε την άληθή έκείνην 
έρημίαν καί την σιωπήν. Ό Άντωνΐνος παρετήρησε γύρψ του. 
Κάποια σκέψις είχε γεννηθή είς τον έγκέφαλόν του. Έρυθρίασε 
καί άφήκε τάς κώπας νά διαφύγουν τών χειρών του. Άκουσίως 
της, ή Λωρέλλα τον παρετήρησε τεταραγμένη, άλλ’ δχι καί 
περίφοβος.

— Πρέπει νά τελειώνωμεν, είπεν ό νεανίσκος. Πάρα πολύ 
έκράτησεν αυτή ή δουλειά καί δέν ξέρω πώς άκόμα είμαι ζων
τανός. Δέν μέ ξέρεις, είπες; Δέν είδες ποτέ σου πώς τώρα καί 
τόσα χρόνια, περνώ άπό μπροστά σου σάν τρελλός καί ή 
καρδιά μου χίλιες φορές ξεχείλισε άπό τον πόθο νά σοΰ μιλήσω 
καί νά σοΰ πώ τό μυστικό μου;

— Ποιά άνάγκη είχα έγώ νά μιλήσω σ’ έσένα; έπρόφθασεν 
έκείνη νά είπη. Τό έχω καταλάβη πώς ήθελες νά σμίξης την 
καρδιά σου μέ την δική μου, άλλά δέν ήθελα νά μάς κατηγο
ρήσουν οί κακόγλωσσοι, γιατί έγώ δέν μπορώ νά πάρω ούτ’ 
έσένα ούτε καί κανέναν άλλο.

— Ούτε καί κανέναν άλλο; Δέν θά μιλάς γιά πάντα έτσι. 
Τί τάχα έπειδή έδιωξες τό ζψγράφο; . . . Μπά! τότε ήσουνα 
άκόμα παιδούλα. Θά νοιώσης καμμιά μέρα πώς είσαι μονάχη 
σ τον κόσμο καί τρελλή καθώς είσαι, θά πάρης δποιον βρής.

— Κανένας δέν ξέρει τί τοΰ μέλλεται. Μπορεί κ’ έμένα 
ή γνώμη μου ν’ άλλάξη. Τί σέ πειράζει αυτό;

Τί μέ πειράζει; έπανέλαβεν έκεΐνος. Καί ήγέρθη τόσον 
άποτόμως, ώστε ή λέμβος έταλαντεύθη ίσχυρώς. Τί μέ πειρά
ζει; Τολμάς νά μ’έρωτας, δταν ξέρης τί νοιώθω; Δυστυχία 
σ’ αύτόν που θά προτιμήσης άπό μένα!

Μήπως έχομε δώση λόγο; Τί σοΰ φταίω έγώ, άν έχη 
γυρίση τό κεφάλι σου; Τί δικαιώματα έχεις έσύ σ’ έμένα;
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—Ώ! πουθενά βέβαια δέν είναι γραμμένα τα δικαιώματά 
μου, ούτε καί κανένας δικηγόρος μπορεί νά μάς πή. Μά ξέρε το 
καλά πώς έχω τόσα δικαιώματα νά σ’ αποκτήσω, δσα καί γιά 
τόν παράδεισο, αν ήμουνα καλός άνθρωπος. Τό συλλογίσθηκες 
καλά πώς θά μπορέσω εγώ νά ίδώ έσένα νά πηγαίνης σ’ τήν 
έκκλησια μ’ εναν άλλο καί νά μέ βλέπουν τάλλα τά κορίτσια 
και να σηκώνουν τους ώμους σάν θά περνούν άπό μπρο
στά μου ;

— Κάνε δ,τι θέλεις. Δέν θά σε φοβηθώ βέβαια. Όπως κ’ έσύ, 
κ’ έγώ θά κάμω δ,τι μ’ αρέσει.

— Γρήγορα θά πάψης νά μιλάς έτσι, είπε τρέμων ολόκληρος. 
Είμαι άρκετά άντρας γιά νά μην αφήνω 'τόν εαυτό μου νά 
βασανίζεται μέ μιά σάν κ’ έσένα, κουφιοκέφαλη. Δέν ξέρεις 
λοιπόν πώς Ιδώ μέσα είσαι σ’ τήν εξουσία τη δική μου καί πώς 
πρέπει νά κάνης δ,τι σοΰ ζητήσω καί θελήσω έγώ;

Εκείνη έφρικίασεν έλαφρώς καί οί όφθαλμοί της άνέλαμψαν.
— Σκότωσέ με, άν τολμάς, τοΰ είπε βραδέως.
— Τίποτα δέν πρέπει νά κάνη κανείς μισό, εϊπεν έκεΐνος μέ 

τόνον φωνής γλυκύτερον. Έχει θέσι καί γιά τους δυό μας 
στη θάλασσα.

'Ωμίλει ώς νά έζήτει Ιλεος ή ώς νά ώνειρεύετο.
— ... Πρέπει νά πνιγούμε κι’ οί δυό μαζί ... κι’ αμέσως, 

είπε καί τήν ήρπασεν άπό τούς βραχίονας. Ταχέως δμως άπέ- 
συρε τήν δεξιάν του χείρα, έξ ής τό αίμα ήρχισε νά ρέη, διότι 
τόν είχε δαγκάση μέ δλην της τήν δύναμιν.

— ’A! θά κάμω δτι θές έσύ I! Καί μέ άπότομον κίνησιν 
άπεσπάσθη τών βραχιόνων του.

— θά τό ίδοΰμε άν είμαι στην έξουσία σου είπε, καί έπήδη- 
σεν. άπό τήν λέμβον καί έχάθη είς τά κύματα.

Σχεδόν άμέσως άνήλθε καί πάλιν είς τήν έπιφάνειαν, μέ 
τήν κόμην άτακτον καί ήρχισε νά κολυμβά καί ν’ άπομακρυ- 
νεται τής λέμβου, πλέουσα πρός τήν άκτήν. Ή φοβερά άγωνία 
παρέλυε τάς δυνάμεις τού Άντωνινου. Όρθιος έπί τής λέμβου 
τήν παρετήρει έταστικώς, κλίνων δλίγονπρός τά έμπρός, έμβρόν- 
τητος ώς νά εΐχεν ΐδη κανέν θαύμα. Κατόπιν έστρεψε τό πηοα- 
λιον, έλαβε ταχέως τάς κώπας καί μέ δλας του τάς δυνάμεις
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έκωπηλάτει δια νά τήν φθάση, ένώ εις τήν λέμβον άδιακόπως 
έρρεε τό αίμα έκ τών χειρών του.

Μετ’ όλίγον παρά τάς προσπάθειας τής κόρης, εύρίσκετο 
πλησίον της.

— Tea τήν Παρθένα μας, έκραύγασε, έλα μέσα σ’ τη βάρκα. 
'Ημουνα τρελλός. Ό Θεός ξέρει τί μοΟ είχε γυρίση τό νοΟ. 
Κάποιο άστροπελέκι τ’ ουρανοΰ μέ είχε κάψη καί δέν ήξερα 
τί έκανα καί τί έλεγα. Συγχώρεσέ με, Λωρέλλα, κ’ έλα μέσα 
σ’ τη βάρκα.

’Εκείνη έξηκολούθει να καλυμβα ώς να μην είχεν άκούση 
τίποτε.

— Δέν θά μπορέσης να φτάσης σ’ τό λιμάνι. Είναι δυό μίλια 
άκόμη. Συλλογίσου τή μητέρα σου. Άν πάθης τίποτε κακό, 
θά πεθάνη.

Δι’ ένός βλέμματος έκείνη κατεμέτρησε τήν άπόστασιν, ήτις 
τήν έχώριζεν άπό τήν άκτήν. Κατόπιν χωρίς ν’ άπαντήση 
έπλησίασε προς τήν λέμβον καί τήν ήρπασε μέ τάς χεΤράς 
της. ’Εκείνος έσπευσε να τήν βοηθήση καί ό χιτωνίσκος του, 
τόν όποιον είχε στρώση εις τήν θέσιν της προηγουμένως διά 
νά τήν περιποιηθή, έπεσεν είς τήν θάλασσαν, καθ’ ήν στιγμήν 
ή λέμβος έκλινεν 6πό τό βάρος τής κόρης. ’Ελαφρά ώς ήτο 
άνήλθε καί πάλιν καί άνέλαβε τήν θέσιν της. Εκείνος ίδών 
αυτήν έν άσφαλεία, έξηκολοόθησε τήν κωπηλασίαν του. Έτα- 
κτοποίησεν ή κόρη τό ένδυμά της καί τήν κόμην της’ άλλά 
τό βλέμμα της έπεσεν είς τό βάθος τής λέμβου, δπου παρετή- 
ρησε τότε μόνον τό αίμα. 'Ως νά μή είχε διακρίνη τίποτε 
έστράφη καί παρετήρησε τήν χεΐρα, ήτις έκράτει τήν κώπην.

— Πάρε, τοΰ είπε καί τού έδωκε τό μανδήλιόν της.
Εκείνος δμως έκίνησεν άρνητικώς τήν κεφαλήν καί έξα^ο-

λουθει τά κωπηλάτη. Τέλος έκείνη ήγέρθη, τον έπλησίασε καί 
μέ τό μανδήλιόν της τοΰ έπέδεσε τήν βαθεΐαν πληγήν τής χει- 
ρός του. Μή άρκεσθεΐσα είς τοΰτο, έλαβε, χωρίς έκεΐνος νά δυ- 
νηθή νά τήν εμποδιση, τήν μίαν τών κωπών καί έκάθισεν 
άπέναντι του, χωρίς νά τόν βλέπη, τούς δφθαλμούς έχουσα 
προσηλωμένους έπί τών σταγόνων τοΰ αίματος- έκωπηλάτει μέ 
πολλήν έπιτηδειότητα καί δόναμιν.
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Άμφότεροι ήσαν ωχροί καί σιωπηλοί. "Οταν εφθασαν εις 
τήν παραλίαν, συνήντησαν τους άλιεΐς, οίτινες ήτοιμάζοντο νά 
βιψουν τα δίκτυα των διά τήν νύκτα. Έφώναξαν μέ τό δνομά 
του τον Αντωνΐνον και ενεπαιξαν τήν Λωρέλλαν* Εκείνοι δμως 
ούτε Εν βλέμμα τούς ερριψαν, ούτε τούς ώμίλησαν!

Ό ήλιος Ιλαμπεν ακόμη, δταν εφθασαν είς τήν παραλίαν. Ή 
Λωρέλλα έκίνησε τό φόρεμά της, τό όποιον κατά τό διάστημα 
τοΰ ταξιδιού είχεν άποξηρανθή Εντελώς καί έπήδησεν εις τήν 
ξηράν. Μία γραία, ήτις τούς είχε παρακολουθήση τήν πρωίαν 
άπερχομενους, εδρίσκετο άκόμη έπί τής στέγης της.

— Τί Εχεις σ’ τό χέρι σου, Τονΐνό μου; έκραύγασε. Χριστέ 
μου, ή βάρκα είνε γεμάτη αίμα.

— Δεν είνε τίποτα, καλή μου μητεροΰλα, είπεν ό νέος. Έσχισα 
τό χέρι μου σ’ ενα καρφί. Αύριο θάχη περάση.

— θέλω νάρθω νά σοΰ βάλω χορτάρια νά σοΰ περάση. Στά- 
σου κι’ έφτασα.

— Μήν ταράττεσαι, καλέ μητέρα. Αυτό έπέρασε κι’ δλα. 
Αύριο θά τδχουμε καί ξεχασμένο.

— Γειά σου, είπεν ή Αωρέλλα, καί ήκολούθησε τόν άνηφο- 
ρικόν δρόμον.

— Καλήν νύκτα, είπεν ό νέος, χωρίς νά στραφή νά τήν ϊδη.
Κατόπιν έφερεν έξω τής λέμβου τά κοφίνια του, τά έλαβεν

είς τάς χεΐρας καί άνήλθε τήν μικράν λιθίνην κλίμακα, ήτις 
ώδήγει είς τό πτωχικόν του.

... 'Η χειρ του τοΰ έπροξένει φοβερούς πόνους. Έκάθισεν 
είς Εν σκαμνίον καί άφήρεσε τόν Επίδεσμον. Τό αίμα ήρχισε 
καί πάλιν νά τρέχη. Γύρω από τήν πληγήν του ή χειρ του 
είχε πρησθή. Τήν έπλυνεν Επιμελώς καί έζήτει νά άπαλλαγή 
άπό τήν φλόγωσίν της ήτις τόν ήνώχλει, θέτων τήν χεΐρά του 
Επί πολλήν ώραν είς τό νερόν. "Οταν τήν άπέσυρε, διέκρινε 
καθαρώς τά σημεία, τά όποια είχαν άφήση οί όδόντες τής 
Αωρέλλας.

— Είχε δίκιο, Εψιθύρισεν, ήμουνα κτήνος καί μούπρεπαν 
αυτά καί χειρότερα. Θά τής στείλω αύριο τό μαντήλι της. 
Γιατί φοβάμαι πως δεν θά τήν ξαναϊδώ.

Κατόπιν έπλυνε τό μανδήλιον καί τό ήπλωσεν είς τόν ήλιον.
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Έπειτα έθεσε τον έπίδεσμον τή βοήθεια τής άριστεράς χειράς 
καί τών όδόντων του.

Έπεσεν εις τήν κλίνην του καί έκλεισε τούς όφθαλμούς διά 
ν’ άποκοιμηθή.

Τό φως τής σελήνης καί ό πόνος του τόν έξύπνισαν μόλις 
είχε κοιμηθή. Ήγέρθη διά νά βρέξη τήν χέΐρά του εις τό νερόν, 
δταν ήκουσε θόρυβον εις τήν θύραν.

— Ποιος είναι; είπε καί ήνοιξεν ....
Ή Λωρέλλα ευρίσκετο ένώπιόν του.
Χωρίς νά είπη λέξιν, είσήλθεν άπέβαλε τόν πέπλον, τόν 

όποιον έφόρει εις τήν κεφαλήν, καί έθεσεν επί τής τραπέζης 
μικρόν κάνιστρον, δπερ έκράτει, καί ήρχισε ν’ άσθμαίνη έκ 
τοΰ κόπου.

— ΤΗλθες νά πάρης τό μαντήλι σου; είπε. Μπορούσες νάπο- 
φύγης αυτό τόν κόπο γιατί αύριο θά παρακαλοΟσα τόν ’Ιωσήφ 
νά σοϋ το φέρη.

— Δέν είναι για μαντήλι ποΰ ήλθα. Είχα πάη στό βουνό 
νά μαζέψω άπ’τά χορτάρια πού σταματούν τό αίμα. Καί τάφερα.

Άφήρεσε τό κάλυμμα τού κανίστρου.
— Πολύ κόπον έκανες, είπεν εκείνος χωρίς πικρίαν, θά κου

ράστηκες, ενώ έγώ είμαι καλλίτερα, πολύ καλλίτερα. Τί ήλθες 
νά. κάνης τέτοιαν ώρα; Ξέρεις τήν κακογλωσσιά τού κόσμου 
πού λέει κι’ δταν άκόμα δέν ξέρει τίποτα, έ;

— Δέν μέ μέλει γιά κανένα, άπήντησεν έκείνη άποτόμως. 
Τό μόνο πού μέ μέλει είναι νά ίδώ τό χέρι σου καί νά βάλω 
άπάνω τά χόρτα μου, γιατί εσύ δέν μπορείς μέ τ’ άριστερό 
σου τό χέρι.

— Σοΰ λέω πώς είναι περιττόν.
— Αφησέ με νά τό ίδώ γιά νά σε πιστέψω.
Καί έλαβε τήν χεΐρά του χωρίς έκεΐνος νά έχη τήν δύνα- 

μιν να την έμποδιση καί έλυσε τόν έπίδεσμον.
Οταν είδε τήν πληγήν, κατελήφθη υπό φρίκης:

— Χριστέ καί Παναγία!
Εχει πρησθή λιγάκι, είπε, άλλά σέ είκοσιτέσσαρες .ώρες 

θάχη περάση.
Εκείνη έκίνησε τήν κεφαλήν περιλύπως:
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— Πρέπει μια βδομάδα τουλάχιστον να μήν πιάσης κουπιά.
— Κ’ έγώ σοΰ λέω πώς θά μπορώ αύριο ή μεθαύριο. 

Έπειτα τί πειράζει;
Έν τώ μεταξύ έκείνη τοϋ είχε πλύνη την πληγήν. Εκεί

νος άφήνετο ώς παιδίον εις τάς περιποιήσεις της. Κατόπιν τού 
Ιθεσεν έπάνω τά χόρτα, τά όποια άμέσως τοΰ έγλύκαναν όλί- 
γον τόν πόνον καί τοΰ έδεσε την χεΐρα με λωρίδας πανίων, τά 
όποια είχε φέρη μαζί της.

"Οταν έγινεν αυτό, έκεΐνος είπε:
— Σέ ευχαριστώ- καί τώρα άκουσέ με κι’ άλλη μια φορά 

άν θέλης νά μ’ εύχαριστήσης' συχώρεσέ μου την τρέλλα ποΰ 
έκανα σήμερα, λησμόνησε δ τι είπα κι’ δ τι έκανα.

Εκείνη τόν διέκοψε:
— Έγώ πρέπει νά σοΰ ζητήσω νά μέ συχωρέσης, γιατί 

έπρεπε νά σοΰ εξηγηθώ άλλιώς καί δχι νά σ’ άπελπίσω μέ 
τήν σιωπή μου. Καί τώρα αύτή ή πληγή...

— Μοΰ τήν έκανες, δταν όπερασπίσθηκες τόν έαυτό σου' 
έπειτα αύτή ή δαγκωματιά μ’ έφερε στα συγκαλά μου. Σοΰ 
λέω δμως άλλη μια φορά πώς αυτό δεν είναι τίποτε. Μή μοΰ 
ζητάς νά σέ συχωρέσω γιατί μοΰ έκαμες καλό καί σ’ εύχα- 
ριστώ. Καί τώρα πήγαινε νά κοιμηθής. Όρίστε καί τό μαντήλι 
σου- μπορείς νά τό πάρης τώρα μαζί σου.

Καί τό έθεσεν έντός τοΰ κανίστρου. "Οτε δμως ύψωσε 
τούς όφθαλμούς καί τήν παρετήρησε, κατελήφθη υπό φόβου' 
πυκνά δάκρυα έρρεον έπί τών παρειών τής νέας χωρίς έκείνη 
νά προσπαθή νά τά σταματήση.

— Παναγία μου! έκραύγασεν ό Άντωνΐνος, είσαι άρρω
στη; Έσύ τρέμεις όλάκαιρη-----

— Δέν είναι τίποτε, θέλω νά φύγω ....
Καί μέ βήμα κλονούμενον έπλησίασε τήν θύραν.
Τά δάκρυα της δμως τήν έπνιγαν καί έζήτησε νά στηρι- 

χθή έκβάλλουσα γοηροτάτους λυγμούς. Κατόπιν, προτοΰ έκεΐ- 
νος προφθάση νά τήν πλησιάση καί τήν συγκρατήση, έκείνη 
έστράφη άποτόμως καί έσπευσε νά στηρίξη τάς χεΐράς της είς 
τόν λαιμόν του.

— Δέν ήμπορώ αυτό νά τό υποφέρω.... Καί τόν Ινηγκαλι-
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ζετο μετά θέρμης. Δέν ήμπορώ νά υποφέρω ποΰ μοϋ μιλάς μέ 
τόσο γλυκό τρόπο καί μ’ άφήνεις νά φύγω μέ την μετάνοια καί 
την τύψιν στη συνείδησί μου. Κτύπησέ με, έξευτέλισέ με, καί
βρίσε με___Ή αν είναι άλήθεια πώς μ’ άγαπας άκόμα, υστέρα
άπό τόν πόνον ποΰ σοδδωκα κράτησέ με καί κάνε με 8,τι θέλεις.

Καί νέοι λυγμοί την διέκοψαν.
Εκείνος την έκράτει είς τάς άγκάλας του χωρίς νά δύναται 

νά όμιλήση.
— 'Αν σ’ άγαπώ άκόμα; είπεν έπί τέλους. Παναγιά καί Θεέ 

μου! Ένόμισες πώς τό αίμα τής καρδιάς μου μπορούσε νά 
τρέξη άπ’ τη μικρή αυτή πληγή; Άν μοΰ τά λές αύτά νά μέ 
πειράξης ή άπό λύπη γιά μένα, πήγαινε, καί θά ζητήσω καί 
εγώ τή λησμονιά. . . .

— νΟχι, όχι, άπήντησεν έκείνη βραδέως· καί ή κεφαλή της 
έκλινεν, έπί τοΰ ώμου, καί τόν παρετήρει μέ τους όφθαλμους 
υγρούς. Σ’ άγαπώ. ... Πολύν καιρόν φοβήθηκα νά σοΰ τό πώ, 
κι’ έγινα σκληρή μέ τήν υπερηφάνειά μου. Μά θέλω ν’ άλλάξω, 
γιατί δέν ήμπορώ νά σέ βλέπω πειά έτσι, δπως κάνεις, δταν 
περνάς σ’ τό δρόμο άπό μπροστά μου. Νοιώθω κ’ εγώ λαχτάρα 
νά σ’ άγκαλιάσω, γιά νά μπορής νά λές, άν ποτέ ή άμφιβο- 
λία σοΰ πικραίνει τήν καρδιά: Μ’ έχει άγκαλιάσει ή Αωρέλλα, 
ποΰ μόνον αυτόν ποΰ θέλει γιά άντρα της άγκαλιάζει!

Τρείς φοράς τόν ένηγκαλίσθη καί κατόπιν άπεσπάσθη τών 
βραχιόνων του.

— Καλή νύχτα, άγαπημένε μου. Πήγαινε τώρα νά κοιμηθής 
καί πρόσεχε τό χέρι σου. Μήν έλθης νά πάμε συντροφιά ώς 
τό σπίτι μου. Δέν φοβάμαι κανένα άλλον παρά έσένα.

Έξήλθε τοΰ δωματίου καί έξηφανίσθη είς τό σκότος.
* *

'Όταν ό άγαθός εφημέριος έξήλθε τοΰ εξομολογητηρίου, είς 
τό όποιον ή Αωρέλλα έπί πολύ είχε μείνη γονατισμένη, έμειδία.

Ποιός θά τό πίστευε, διελογίζετο, δτι ό Θεός θά έστελλε
τή χάρι του τόσο γρήγορα σ’ αυτό τό ιδιότροπο κορίτσι___Ό
Γψιστος νά τήν ευλογήση καί ν’ άξιώση καί μένα νά ζήσω ώς 

ποΰ νά ίδώ τό παιδί τής Αωρέλλας νά πάρη τή θέσι τοΰ πατέρα 
του στή βάρκα. Χά ! χά ! τήν Άρραβιάτα !

Μετάφοασις Κ. Ν.
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ΕΛΛΑΣ

Ύπά τήν ‘Γψηλήν προστασίαν της 
Α. Μ. τοϋ Βασιλέως Γεωργίου καί 
τήν Επίτιμον προεδρίαν τής A. Β. Γ. 
του Διαδόχου Κωνσταντίνου συνήλ- 
θεν έν Άθήναις τό 16°ν Διεθνές Συνέ- 
βριον τών ’Ανατολιστών τήν Κυρια
κήν 25 Μαρτίου, ήμέραν του Πάσχα, 
ταυτοχρόνως μετά των Εορτών τής 
75ετηρίδος τοΰ ΈθνικοΟ Πανεπιστη
μίου. Πανηγυρική έναρξις αΰτοΰ έγέ- 
νετο τό απόγευμα τής Κυριακής 
έντός τοΰ Παρθενώνος, ώμίλησαν 
βέ κατ’ αυτήν δ Διάδοχος, δ 'Γπουρ- 
γός τής Παιδείας κ. Άλεξανδρής, 
δ πρΰτανις τοΰ Έθν. Πανεπιστημίου 
κ. Σ. Αάμπρος καί τρεις ξένοι αντι
πρόσωποι. Τήν δέ 26 έν τή μεγάλη 
αιθούση τοΰ Πανεπιστημίου συνήλ
θαν εις επίσημον συνεδρίασιν οί διά 
τάς έορτάς τοΰ Πανεπιστημίου αντι
πρόσωποι άλλων Πανεπιστημίων, 
Άκαδημιών, Συλλόγων καί ’Εκπαι
δευτικών ιδρυμάτων, καθώς καί 
τά μέλη τοΰ Συνεδρίου. Μετά τόν 
πανηγυρικόν λόγον τοΰ Πρυτάνεως 
εις Εκαστος των αντιπροσώπων 
προσεφώνησεν ευχόμενος ή κατέθε- 
σεν έγγραφον συγχαρητήριον. Τήν 
Εσπέραν έπ’ εύκαιρίφ τής ’Εθνικής 
Εορτής έφωταγωγήθη ή Άκρόπολις 
καί έγένετο λαμπαδηφορία των φοι
τητών καί τών μαθητών τών Γυμνα
σίων. Τάς Επομένας δέ ημέρας Εκ
δρομή εις ’Ελευσίνα καί Μέγαρα 
καί παράστασις τοΰ «Οϊδίποδος Τυ
ράννου» εις τό Β. θέατρον.

ΑΓΓΛΙΑ
Κατά τό Lloyds Register, δ Εμ

πορικός στόλος τής δφηλίου περι
λαμβάνει έν συνόλψ 30.087 σκάφη 
ατμοκίνητα καί ιστιοφόρα χωρητι-

κότητος άνωτέρας τών 100 τόννων.
Τά σκάφη ταΰτα έχουν χωρητικό
τητα 43.147.154 τόννων. ’Εκ τών 
άνωτέρω σκαφών ιστιοφόρα είναι 
μόνον 7.614, έν συγκρίσει δέ πράς 
τά πρό πενταετίας ιστιοφόρα φαίνε
ται έλάττωσις αυτών κατά 1843 
σκάφη.

— Μεταξύ τών διαφόρων Κρατών 
τής δφηλίου τήν πρώτην θέσιν κατέ
χει ή Αγγλία ώς πρός τόν άριθμόν 
τών ναυπηγηθέντων Εμπορικών σκα
φών κατά τά 1911, άριθμοΰσα 335 
σκάφη, τόννων 1.250.000 δι’ Άγ
γλους παραγγελιοδότας καί 148 
σκάφη τόννων 280.000 διά ξένους. 
Δευτέρα έρχεται ή Γερμανία, 89 
σκάφη τόννων 350.000, τρίται αί 
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής 
59 σκάφη τόννων 105.000 καί τέταρ
τη ή Γαλλία, 26 σκάφη, τόννων 
120.000.

ΑΜΕΡΙΚΗ
Κατά τήν έκθεσιν τοΰ διευθυντοΰ 

τών Εργασιών συνταγματάρχου Goe- 
thals ή διώρυξ τοΰ Παναμά θά είναι 
Ετοιμη πρός ναυσιπλοΐαν τήν ΐΊν ’Ι
ουλίου 1913, ώς είχεν άνέκαθεν δρι- 
σθή.

—'Ο ’Αμερικανός φυσιοδίφης Shi
pley δι’δπομνήματός του προτείνει, 
δπως ριζικώς άναδιοργανωθώσιν αί 
ζιρολογικαί συλλογαί αί καθ’ άπα- 
ααν τήν δφήλιον δπάρχουσαι. Τοΰτο 
θεωρεί έπιβαλλόμενον ώς έκ τής 
συνεχοΰς άνακαλύψεως νέων τινών 
αγνώστων ειδών τοΰ ζωϊκοΰ βασι
λείου. Άπά τών μέσων τοΰ 19ου αίώ- 
νος, ήτοι εις διάστημα 50-60 Ετών, 
άνεκαλύφθησαν 238.000 νέα είδη, 
ήτοι 4 - 4 */2 χιλιάδες κατ’ έτος. 
Σήμερον δπολογίζονται εις 12 χιλιά- * 
δας τά κατ’ έτος άνακαλυπτόμενα
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καί μελετώμενα νέα είδη, δαον δέ 
μέγας καί - αν φαίνεται δ αριθμός 
αΰτάς είναι ελάχιστος έν συγκρίσει 
πρός τό ποσόν των ειδών, δσα μέ
νουν σωρηδόν άποθηκευμένα είς τά 
μουσεία χωρίς νά μελετηθώσιν ακό
μη. Πόσα δέ υπάρχουν εϊς τήν φύ- 
σιν καί δέν τά γνωρίζομεν ακόμη ; 
Κατά τόν υπολογισμόν του Ae°? 
Sharp, γενόμενον τψ 1895, ΰπηρχον 
γνωστά καί έξηκριβωμένα είς τά διά
φορα μουσεία καί τάς ίδιωτικάς συλ- 
λογάς έν δλψ 250 χιλ. είδη έντόμων, 
ήτοι 30 χιλιάδες περισσότερα τών 
ύπολογισθέντων δπό του Gunther τψ 
1880, δστις έθεώρει τότε τά ποσόν 
τών 220 χιλ. ειδών ως τό δέκατον 
μόλις τών υπαρχόντων επί τής γης 
ειδών ! ’Εκτός τών μεγάλων θηλα
στικών, τά όποια θεωρούνται εντελώς 
γνωστά, είς όλα τά άλλα ή έπιστήμη 
έχει μεγάλα κενά. 'Ο Shipley προ
τείνει διά του ύπομνήματός του, 
δπως έκαστον τών ζψολογικών μου
σείων τών διαφόρων πόλεων είδι- 
κευθή, δηλ. περιλαμβάνη μόνον 
ώρισμένας τάξεις ζφων π.χ. τό μου- 
σεΐον του Βερολίνου μόνον θηλα
στικά, τό μουσεΐον τής Πετρουπό- 
λεως μόνον αμφίβια, συσταθή δέ 
κεντρικόν γραφεΐον ανταλλαγών με
ταξύ τών ζωολογικών μουσείων τής 
ΰφηλίου. Κατά τόν τρόπον αυτόν θά 
κατορθωθή ταχύτερον ή μελέτη τών 
ήδη γνωστών καί ή περισυλλογή τών 
αγνώστων ειδών. 'Ο Shipley προσ
θέτει δτι τό σχέδιόν του θά προα- 
κόψη έν αρχή είς τήν επικρατούσαν 
μεταξύ τών διαφόρων επιστημονικών 
ιδρυμάτων αντιζηλίαν καί τήν κακώς 
έννοουμένην εθνικήν φιλοτιμίαν, άλλ’ 
δτι ή ανάγκη θά καταατήση μίαν 
ήμέραν άναπόφευκτον τήν εφαρμο
γήν του.

ΓΑΛΛΙΑ

Είς ράπτης παρισινός, ονομαζό
μενος Φραγκίσκος Reichelt, είχεν 
έπινοήση είδος αλεξιπτώτου ενδύ
ματος διά τούς αεροπόρους, τού 
■όποιου σκοπός ήτο νά διανοίγεται

αΰτομάτως καί νά σώζη τούς έξ 
δψους πίπτοντας. Ό ατυχής έφευ- 
ρετής ήθέλησε νά δοκιμάση τήν 
έφεύρεσίν του, πειραματιζόμενος δ 
Ιδιος, καί τήν 4 Φεβρουάριου έρρί- 
φθη άπό τόν πρώτον έξώστην τού 
Πύργου Άϊφφελ καί κατασυνετρί- 
βη έπί τού έδάφους.

—Κατά στατιστικήν, δημοσιευο- 
μένην Οπό τίνος Nature, ή διάδοσις 
τού τηλεφώνου εις τάς κυριωτάτας 
πόλεις τής Ευρώπης έχει ώς έξής 
κατά κατιούσαν κλίμακα :

Στοκχόλμη τηλ. 
Κοπεγχάγη » 
Χριστιανία * 
Στουτγάρδη » 
Βερολΐνον » 
Βέρνη »
Μονάχον » 
ΛονδΙνον » 
Χάγη »
Παρίσιοι » 
Βρυξέλλαι » 
Βουδαπέοτη » 
Βιέννη »
Πετρούπολις » 
Ρώμη »
Λισαβών » 
Μαδρίτη »

72.089 ήτοι άνα* 4,7
45.000 λογεΐ &ν 11,4
16.164 τηλέφω· 14,2
16.225 νον έπί 15,5

122.558 κατοίκων 16,6
4.325 18,3

27.536 22,1
172.229 26,3

8.041 36,1
75.439 36,7
16.966 37,9
18.674 39,4
47.210 44,4
30.500 55,0

9.533 60,5
3.095 115,0
3.500 155,0

Αί Άθήναι έχουν περίτά 725 τη
λέφωνα, ώστε έπί πληθυσμού κατοί
κων 175 χιλιάδων περίπου ή ανα
λογία είναι έν τηλέφωνον έπί 235 
κατοίκων.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

'Η Γενική ’Ηλεκτρική 'Εταιρεία 
τού Βερολίνου θεωρείται ώς κατέχου- 
σα τήν πρώτην θέσιν, είς τήν έκτασιν 
τών εργασιών, μεταξύ δλων τών 
ήλεκτρικών έταιρειών τής Ευρώ
πης. Τούτο μαρτυρεί καί ή στατι
στική τής αλληλογραφίας της, τήν 
όποιαν εσχάτως έδημοσίευσε. Κατά 
ταύτην άπό 1 ’Ιουλίου 1910 μέχρι 
30 ’Ιουνίου 1911 έλαβε καί άπέστει- 
λεν έν δλψ 7.819.291 έπιστολάς, 
ήτοι 22.730 καθ’ ήμέραν- έπλήρωσε 
δέ ταχυδρομικά 231.876 μάρκα. 
Τηλεγραφήματα έλαβεν 63.438 καί 
άπέστειλεν 79.806, διά τά όποια 
έπλήρωσεν 83.110 μάρκα.
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΝ

ΓΡΑΜΜΑ.ΤΟΚΙΒΩΤΙΟΝ

Πρός τήν Σύνταξιν τής 'Μελέτης».

Έν τψ 10φ τεύχει τής «Μελέτης» 
τοΰ Δεκεμβρίου 1911, οΰτινος έπ’ 
έσχατων Ιλαβον γνώσιν, έδημοσιεύθη 
άρθρον δπό τόν τίτλον «Πανεπιστη- 
μιακαί εξηγήσεις», άναφερόμενον 
πλήν τών άλλων καί είς ζήτημα 
ανακοινωθέν υπ’ έμοϋ πρό ολίγου 
χρόνου. Πρόκειται 9ηλ. περί του 
γερμανικού τίτλου «Professor», περί 
τής σημασίας αύτοΟ καί τής αξίας 
τών προσώπων, είς & άπονέμεται.

Ό συγγραφεϋς τής διατριβής ταύ- 
της γράφει έπί τούτου τά έξής (σελ. 
603) : . Άλλα καί είς μη ευρισκο
μένους έν άξιώματΐ τινι άπονέμεται 
ενίοτε 6 τίτλος ούτος τιμητικώς, αλλά 
πάντοτε, σχεδόν άνευ έξαιρέαεως, πρό
κειται περί λογιιοτάτων επιστημόνων 
(πλουσίων συνήθως καί ίδιωτευόν- 
των) ή έξοχων καλλιτεχνών». Έν 
δποσημειώσει δε προστίθεται: «7ο 
λεχθέν υπό τίνος βουλευτον άποτυ- 
χόντος υποψηφίου καθηγητοΰ, ότι 6 
τίτλος Professor άπονέμεται είς γραμ
ματείς συνεδρίων (;) καί άγνοώ είς 
ποιους άλλους είναι δλως άνακριθές».

Χωρίς νά σταματήσω τό παράπαν 
είς τήν ήκιστα έπιστημονικήν ούδ’ 
άνταξίαν πρός τήν σεμνότητα τοΰ 
περιοδικού προσθήκην τής έκφρά- 
σεως τοϋ γράψαντος, ότι τούτο έλέ- 
χθη «δπό τίνος βουλευτοΰ άποτυχόν- 
τος δποψηφίου καθηγητοΰ», προσ
θήκην, ήτις βεβαίως έχει τόν σκοπόν, 
δπως παραστήση τά λεχθέντα ταΰτα 
ως προερχόμενα έξ δποκειμενικής 
διαθέσεως τοΰ είπόντος, περιορίζο
μαι νά παραθέσω άπαξ έτι τά πει
στήρια, δι’ ών άποδεικνύεται, ότι τό 
λεχθέν εκείνο, ότι «δ τίτλος Profes
sor έν Γερμανίψ οΰδεμίαν έχει σχέ- 
σιν πρός τήν θέσιν καθηγητοΰ πανε
πιστημιακής σχολής, έδόθη δέ καί

δίδεται έτι καί είς ιατρούς τυχαίους 
καί αμαθείς καί μάλιστα καί έμπει- 
ρικούς» είναι ακριβέστατου. ’Ιδού τά 
κείμενα έν πιστή μεταφράσει.

Deutsche Medizinische Wo- 
chenschrift 1906 σελ. 1917.

«Παρά πάσαν συναδελφικήν αβρό
τητα δέν κατωρθώσαμεν ν’ άνακαλύ- 
ψωμεν ποια ήτο ή επιστημονική 
ίκανότης, διά τήν δποίαν άπενεμήθη 
είς μερικούς δ τίτλος «Professor». 
Καί δέν διστάζομεν νά σημειώσωμεν 
όνομαστί ένα τοιοΰτον, τόν κ. Fau- 
sto Buzzi (Ίταλοελβετόν), τόν μα
θητήν τοΰ Schweninger ......

«’Αλλά καί μεταξύ τών άλλων 
δπάρχουσιν οί λαβόντες τόν τίτλον 
τοΰτον μετά δικαιώματος οΰχί μείζο- 
νος έκείνου, μεθ’ οΰ δ Βίσμαρκ έλαβε 
τψ 1857 τό ρωσικόν παράσημου τής 
'Αγίας Άννης, περί ου δ Ιδιος έν απο
λαυστική είρωνείφ έγραφε πρός τόν 
Σύμβουλον τής Πρεσβείας Wentzel 
ότι τψ άπενεμήθη «είτε διότι έκτύ- 
πησεν έν Ρωσίψ έξ δορκάδας, είτε 
διότι ήστόχησε δύο τοιαύτας».

«Πράγματι ή παραβολή αδτη εί
ναι επιτυχής, διότι κατ’ έπανάληψιν 
παρεσχέθη ήμΐν ή έντύπωσις, δτι δ 
τίτλος ούτος άπενεμήθη καθ’ δν τρό
πον άπονέμεται είς τίτλος δι’ αρ
χαιότητα υπηρεσίας ή εν παράση
μου, οΐον είδικώς τά τοΰ ’Ερυθρού 
Άετοΰ».

«’Αλλά θά έρωτήση τις, ώς δ Με- 
φιστοφελής, «πρός τί δ τόσος θόρυ
βος;» Περί ούοενός άλλου πρόκειται, 
αλλά μόνον περί ένάς τίτλου, μιας 
παρασημοφορίας, ένάς έπί πλέον αν
τικειμένου φαινομενικότητος ! Καί 
βεβαίως δέν άπονέμομεν εις τό δλον 
ζήτημα σημασίαν μεγαλειτέραν εκεί
νης, ήτις αρμόζει εις αύτό. Έν τή 
ροπή τής σημερινής εποχής, καθ’ ήν 
καί ύπό άλλας έπάψεις παρέχονται 
εγκώμια καί τιμαί πολλψ μείζονα
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192 Η ΜΕΛΕΤΗ

ή όσον Επιτρέπει ή γενική ήθική καί 
αξιοπρέπεια, δέν πρέπει ν’ άπορή τις 
δτι καί δ τίτλος οΰτος τοΰ «Profes
sor» κινδυνεύει νά καταντήση ώς 
άχρηστον νόμισμα».

Berliner klinische Wochen- 
schrift 1909 σελ. 2043.

«Ό τίτλος «Professor» άπό μα- 
κροΰ πλέον δέν είναι δ,τι πρότε- 
ρον ήτο παρ’ ήμϊν. ’Εάν ή Γερμανία 
έδείχθη πρό ολίγων μηνών έτοιμη 
νά περιπλεχθή εις πόλεμον μετ’ ανυ
πολογίστων έπακολουθημάτων χάριν 
τής συμμάχου Αυστρίας, βεβαίως καί 
ή Πρωσσία δύναται χάριν του Αυ
στριακού Πρέσβεως, του τοσοΰτον 
έπιτυχώς προαγαγόντος τήν φιλίαν 
των δύο κρατών, νά χορηγήση τόν 
τίτλον «Professor» είς τόν κύριον 
έκεΐνον, βστις μετά τοσαύτης έπιτη- 
δειότητος ένήργει massage Ιπ! τής 
κοιλίας τοΰ κ. Πρέσβεως. «Querel- 
les alemandes»!».

Deutsche medizinische Wo- 
chenschrift 1909 σελ. 2070.

«Τψ δντι άπό πολλών ετών άπο- 
νέμεται δ τίτλος «Professor» συνη- 
θέστατα χωρίς καμμίαν σχέσιν πρός 
τήν έπιστημονικήν άξίαν. Πρό ετών 
(1907) έχαρακτήρισα τήν άξιόμεμ- 
πτον ταύτην κατάστασιν έν τψ πε
ριοδικά) τούτψ" έκτοτε έχειροτέρευ- 
σεν άντί νά καλλιτερεύση».

«Νεαροί βοηθοί λαμβάνουσι τόν 
τίτλον τούτον μόνον επί τή συστά- 
σει τού προϊσταμένου των καθηγη- 
τού επί τή εΰκαιρίψ τινάς συνεδρίου, 
"ιατροί έπί τή παροχή χρηματικού 
τίνος ποσού πρός φιλανθρωπικόν 
σκοπόν ή καί ένεκα θεραπείας ύψη- 
λών καί υψηλότατων προσώπων».

«Καμμία σάτυρα δέν δύναται νά 
είκονίση τήν κατάστασιν ταύτην το
σοΰτον δραατικώς, όσον ή διήγησις 
τακτικού τίνος καθηγητοΰ, δστις 
άφηγεϊτο δτι έν τψ προθαλάμφ τι-

νάς άνωτέρου υπαλλήλου είς στρα
τηγός παρεκάλει αυτόν νά συατήση 
τήν άπονομήν τού τίτλου «Profes
sor» εις ένα ουρολόγον, τόν δποϊον 
οδτος — δ στρατηγός — θερμότατα 
ήδύνατο νά έπαινέση, άφοΰ είδε τήν 
Ικανότητά του έν τή έκτελέσει κα- 
θετηρισμού έφ’ έαυτοΰ (τού στρα
τηγού)».

Miinchener medizinische Wo- 
chenschrift 1909 σελ. 2454.

«Έ άπήχησις, ήν έν τψ πολιτικφ 
τύπφ εύρεν ή δημοσίευσις τού άρθρου 
ήμών περί τής άπονομής τού τίτλου 
«Professor» είς ένα έμπειρικόν ια
τρόν (Naturheilarzt), δεικνύει πόσον 
καταπληκτική είναι ή κατάπτωσις 
τής άξίας τού τίτλου τούτου. Διότι 
ουδέ παραξενεύεται τις πλέον ούβ’ 
έπ’ έλάχιστον, άλλά έκφράζεται ή 
παρήγορος σκέψις: ούτως έχουσι τά 
πράγματα πλέον, δ τίτλος «Profes
sor» άπονέμεται ήδη συχνάκις διά 
λίαν περιέργους άξίας, δέν πρέπει 
δέ πλέον σήμερον νά λαμβάνηται τό 
τοιοΰτον ύπά σοβαράν έποψιν. Que- 
relles allemandes!».

Τά περιοδικά ταΰτα, άτινα είναι 
έκ τών πρώτων τής παγκοσμίου 
έπιστημονικής κινήσεως, έκδίβονται 
έν Γερμανίφ, ένθα δ συγγραφεύς, ώς 
γράφει, έχει μακράν τήν διαμονήν, 
τά δύο δέ μάλιστα έκ τούτων (Ber
liner klinische Wochenschrift 
καί Deutsche medizinische Wo
chenschrift) έν Βερολίνψ, έν τή 
πόλει, δπόθεν έστάλη τό άρθρον 
έκεΐνο.

Είς εν συμφωνώ τελείως μετά 
τού συγγραφέως (ΐδε σελ. 603 τοΰ 
περί ου δ λόγος τεύχους τής «Με
λέτης»), δτι «δέν έπιτρέπεται είς 
τόν τοιαΰτα λέγοντα νά διδάσκη 
άλλους περί πραγμάτων, τά δποϊα 
δέν έφρόντισε νά μάθη».

Έν ’ Αθήναις 12 Μαρτίου 1912.

Κ. Μέρμηγκας.
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IN EXTENSO
Non pas une oeuvre de bassc litterature, naais un roman complet 

toujours signe .par l’un des Maitres de la Litterature contemporaine, 
sous couverture en couleur artistiquement illustree, voila ce que «La 
Renaissance du Livre* dans sa uouvelle serie «IN FXTENSO* donne 
pour 0,50. volumes parus: «Les Benoit» par Edmond Haraucourt, 
• La Ville Dangereuse» par Charles Henri Hirsch, «Le plus petit cons
ent de France* par Max & Alex Fischer. «Josette · par Paul Reboux 
Souvenez-vous de l’etounement qui accueillit les premieres collections 
illustrees a 0.95. En voici une —et parfaite — a 0,50 1 Quant a l’abonne- 
ment annuel il ne coute que 6 Fr. (Etranger 7,50) et ceux qui s’abon- 
neront 29 avant le Fevrier 1912 beneficieront d’une belle prime litte- 
raire. Est-il besoin d’etre pr<5£hete pour predire a «IN EXTENSO·» 
nouvelle s6rie, le plus grand succes ?

ED. MIGNOT, editeur, 78 Boulevard Saint-Michel Paris

ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΑΙ
ΕΚΔΟβΕΝΤΕΣ ΕΝ ΔΕΙΨΙΑι ΥΠΟ «ΝΕΡΑΝΤΖΗ

TO ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΔΛΑΔΟΣ (Πλάτους 0,75 μ. και. μήκους 1.05) 
τις φύλλα φρ. χρ. 1. — "Ετοιμος πρός άνάρτησιν φρ. χρ. 5.

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΓ ΑΙΜΟΓ (Πλάτους 1.25 μ. και μήκους 1.57) τις 
φύλλα φρ. χρ. Q. — "Ετοιμος προς άνάρτησιν φρ. χρ. 20.

Η ΑΣΙΑ (Πλάτους 1.40 μ. και μήκους 1.80) εις φύλλα φρ. χρ. 12.— 
Έτοιμος προς άνάρτησιν φρ. χρ. 20.

Η ΕΓΡΩΠΗ (Πλάτους 1.40 μ. και μήκους 1.70) είς φύλλα φρ. χρ. Ο. 

Έτοιμος προς άνάρτησιν φρ. χρ. 20.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΙΙΕΡΙ ΤΑΓΓΗΝ ΧΩΡΑΙ (Πλάτους 1.50 μ. και 
μήκους 0.7Ο μ.) είς φύλλα φρ. χρ. 6.—Έτοιμος πρός άνάρτησιν φρ.χρ. 12.

Τήν προμήθειαν των χαρτών τούτων, έπΐ προπληρωμή τών ανωτέρω τιμών, 
αναλαμβάνει τό Εκπαιδευτικόν ΜουσεΓον xoD Συλλόγου πρός Διάδοαιν ’Ωφελί
μων Βιβλίων.

LES MILLE NOUVELLES N0UVELLES

Ύπό τήν Ιπιγραφήν ταϋτην ήρχισεν έκΒιδομένη έν Παρισίοις 6πό του 
έκδοτου Ε. Mlgnot, 78 Bd. St. Michel σειρά διηγημάτων έκλεκτών πώσης 
χώρας τής δφηλίου κατά μηνιαία τομίδια εξ 150-1C0 σελίδων μετ’Αξαιρε- 
τικής φιλοκαλίας έκτυπούμενα καί τιμώμενα πρός 1 φρ. έκαστον. Έχουν 
ήδη έκδοθή 24 τοιαϋτα" ‘Όσοι θέλουν έγγράφονται συνδρομηταί δι’ Sv έτος 
έπΐ πληρωμή φρ. 12.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
DN ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡΑΧ. 60.000.000

ΕΛΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. Έν 'Ελλάδι: Έν Ιίειραιεΐ, ΙΙάτραις, Σύρψ, Καλάμαις, 
Τριπόλει, Βόλφ, Λαρίσαη, Άγρινίψ καί Καρδίτση. — Έν Κρήτχι: Έν 
Χανίοις, Ήρακλείψ καί Ρεθύμνφ.—Έν Τουρκία: ’Εν Κωνσταντινουπόλβι, 
(Υποκατάστημα έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισφ, 
Τραπεζοΰντι. Κερασούντι, Πάφρφ, Σμύρνη, Χίφ, Μερσίνη, Άδάνοις, Ταρσφ, 
Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλα, Ξσίνθτο, καί Ίωαννινοις. — Έν ΑΙγύπτω: 
Έν ’Αλεξάνδρειά (μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Midan), Καίρψ 
(μετά παραρτήματος έν τή συνοικίφ Mousky), Ζαγαζίκ, Μανσούρφ, Μίτ- 
Γκάμρ, Τάντφ, καί Μπενί-Σουέ.φ —Έν Αονδίνφ (Nu 22, Penchurch 
street), εν Άμβοΰργω (Domhof, Monckebergstrasse 18), έν Λεμεσώ 
(Κύπρου), έν Αιμένι - Βαθέος (Σάμου), Χαρτούμ καί έν Αιμένι Σουδάν 
(Σουδάν) ____

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΝ

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ Πρόεδρος |. ΜΠΟΤΑΣΗΣ ’Αντιπρόεδρος

Κ. ΒΕΡΟΥΓΚ 
Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 
Ε. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ
Λ
I. ΗΑΙΑΣΚΟΣ

ή. Ε. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Ζ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ 
EMM. ΙΥΙΠΕΝΑΚΗΣ 
ΒΑΡΠΝΟΣ ΔΕ ΝΕΦΛΙΖ 
ΕΜ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΗΣ. ΔΕ ΡΕΒΕΡΣΩ 
MIX. ΣΑΛΒΑΓΟΣ 
ΔΙΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Γενικός Διευθυντής ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Κ. ΜΑΤΣΑΣ

Διενθννσις Τηλεγραφική : ΑΘΗΝΑΪΚΗΝ—ATHENOCLES

Η Τράπεζα Άθην&ν έκτελεΐ πάσαν Τραπεζιτικήν έργασίαν, ήτοι : 
ΙΙροεξοφλήσεις εμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματικών, Προκαταβολάς 
έπί χρεωγράφων καί εμπορευμάτων, Εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός είδους 
χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων έσωτερικοΰ καί 
εξωτερικού' έκτελεΐ χρηματιστικάς έντολάς' εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικός 
έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πληρωμών, εν τε τφ έσωτερικφ καί 
τφ εξωτερικφ' ανοίγει τρέχοντα; λογαριασμούς ήγγυ·ημένους, δέχεται κατα
θέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν αντί ίλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει 
διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων δπό δρους λίαν ευνοϊ
κούς

Η Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις τραπεζογραμμάτια, εις 
χρυσόν καί εις έπιταγάς (cheques) έπί του έξωτερικοϋ 6πό δρους λίαν 
ευνοϊκούς.

Αι εις χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι εις δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί 
δέ εις έπιταγάς teques) δμοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) τής 
Ιραπεζη; έπι ιών εν τώ έξωτερικφ ανταποκριτών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι 
πληρώνονται καθ εξαμηνίαν άπό τής 1 ’Ιανουάριου καί άπό τής 1 'Ιουλίου 
έκαστου έτους.

Ταμιευτηριον μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν λειτουργεί καθ έκάστην.
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