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Ai χοινότητ»; ύπό τού ; Βυζαντινού;, τού; Φράγκου; χαί 
τού; Τούρκου;. —  Αιοργάνωσι; τ?,; όλιγαρχιχή; πολι
τεία; τών θεασκλονιχίων. —  Ο! προΰ/οντε;. ό κλήρο;, 
οί μ ίιοί,κα ι οί δήμοι,— Κοινοτικοί νόμοι.— Πάλη δημο
κρατικού στοιχείου προ; τού ; όλιγαρχρχού;.—  Ή  δημο- 
χρατία τώ ν  Ζηλωτών.

Έ ν  τ ώ  ΰπ’ αριθμόν 377  φύλλω  τ ή ;  » Ε σ τ ί 
α ; »  άνελύθη ή περί τοϋ  έν Έ λ λ ά δ ι τιμ α ρ ιω 
τικού συστήματος μ ελέτη  τοϋ  κ. Σάθα" νϋν δέ 
συνοψίζομε·/ καί τό ν  ύπό τοϋ  αϋτού ιστορικού 
έκτιθέμενον βίον τώ ν  ελληνικών κο ινο τή τω ν 
έν τ ώ  μεσαιώνι.

« Έ ν  τή  προσλαλιά Κυπρίου πρεσβευτού πρός 
τούς έπ ιδραμόντας τή ν  νήσον Γενουηνσίους 
(1 3 7 4 ),α π α ν τά τα ι καί ή  έξής άπλοϊκή φράσις, 
κάλλ ισ τα  χαοακτηρίζουσα τή ν  τύ χ η ν  τοϋ  ελ
ληνικού λαού καθ' ύλην τή ν  μακράν διαδοχήν 
τώ ν έν τή  ελληνική γή  ξενικών έπιδρομών: «ό 
λοι το ύ το ι θά διαβούν, κα ί σύ θά ¡κείνης ώς κα
θολικός αφέντης, ό τ ι  τό  νερόν παίγει καί ό άμ
μος μένει, το ύ τέσ τ ιν  οί ξένοι θέλουν φύγειν καί 
οί τοπ ικοί θέλουν μείνειν 'κα ί λα λώ  τ ο  φανερά, 
ο τι άλλο το ύ το ι οί καλοπίχεροι έννο ιά ζοντα ι, 
καί άλλος ό θεός θέλει κά μ ε ιν ». "Ο ,τ ι  ό αφελής 
τώ ν  Κυπρίων πρεσβευτής πρό ήμ ισείας χ ιλ ιε τη -  
ρίδος ¿κήρυττε, το ύ το  ακριβώς καί ή ιστορία 
έπιβεβαιοΓ άίπαντες οί πολυώνυμοι τή ς  Ε λ λ ά 
δος κ α τα κ τη τα ί εροευσαν ώς τό  ϋδωρ καί έεη - 
φανίσθησαν, μόλις ό ’ οί μεσαιωνολόγοι κατορ- 
Οοϋσι διά τή ς  άντιπαοαβολής πολλών έγγρα 
φων νά συρράψωσιν, ούχί τ ’ ανύπαρκτα χρονικά, 
άλλ ’ ακατονόμαστους τ ιν ά ;  γενεαλογίας.

Ή  ερευνά τώ ν  α ιτ ίω ν  είς a  ό ελληνικός λαός 
οφείλει τή ν  θαυμασίαν διάσωσίν του  άπό τοϋ  
φοβερού χειμάρρου, όσ τις  ποοόρριζα άνέσπασε 
καί έπνιξεν έθνη μάλλον τού  ήμετέρου πολυά
ριθμα,δικαιούται ύπό π ολλά ; έποψεις τή ς  προ- 
όοχής καί τή ς  μ ελέτη ς  τώ ν  ιστορικών. Τό  έ- 
θνολογικόν τού το  φαινόμενον δύ να τα ι νά έξη - 
γηθή δ ιά  μόνου τοϋ  χάσμ ατος, όπερ ό ύπόίίου-
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λος κατώρθωσε ν ’  άνοιξη μ ε τα ξύ  εαυτού καί 
τοϋ  κ α τα κ τη τοϋ .

Είθισμένοι άπό τώ ν  π α λ α ιτά τω ν  χρόνων νά 
ζώ σ ι κ α τά  φατρ ίας καί κράτη  α ύ το τελή  καί 
έν όλω  τ ώ  μεσαιώνι οί "Ελληνες πεισμόνω ; έ- 
πέμειναν έν τή  άπομονώσει,ή τις πρός το ΐς  ά λ 
λ ο ι;,  διέσωσεν αύ το ίς καί σκιάν τ ιν α  ανεξαρ
τησ ία ς.

Ή  άπομόνωσις αϋ τη , ήν άποκαλοϋμεν αι<ηι· 
γθ οη α ρύν , ήδύνατο  νά έκλειψη ύπό το ύ ; Βυ
ζα ντινού ς , άν ούτοι δέν είχον τή ν  παράδοξον 
ά ξίω σ ιν  νά θυσιάσωσι τή ν  Ε λλη ν ικ ή ν  έθνικό- 
τ η τ α  είς τή ν 'Ρ ω μ α ϊκ ή ν  παράοοοιν. Τό  βυζαν
τινόν κράτος ήν μ.άλλον θρησκεία ή έθνος' έν 
το ια ύ τη  δέ περ ιπ τώ σει καί ή 'Ε λλάς τ φ  άνή - 
κεν ώς έπαρχία  κληρονομηθεΐσα άπό τή ς  'Ρ ω 
μαϊκής κα τακ τήσεω ς. Ό  ές Έ λ λ η νο ς  γενόμε- 
νο; Β υ ζαντινός ώφειλεν έν το ΐς  π ρ ώ το ι; ν ' α
ποκήρυξή αύτήν τήνέλληνικήν κ α τα γω γή ν  του .

Ό θ ε ν  ούδόλως παράδοξον ό τ ι  βλέπομε·/ τή ν  
Ε λ λ ά δ α  ζώ σα ν άπό τ ώ  "/'Ρωμαϊκών χρόνων μέ
χρι τή ς  άναγεννήσεως αύ τή ς έν πνεύματι σ τε 
νού αύτοχθονισμοϋ. Ό  ύπέρ τή ς  ελληνικής α
νεξαρτησ ία ; κοινός ά γω ν  έκρήμνισε διά παντός 
τούς ισχυρούς φραγμούς, τούς οποίου; κ α τ ’ άλ- 
λήλων ήγειραν αδελφοί ζή σ κ ν τε ; άπομεμονωμέ- 
νοι έν περιόδφ σχεδόν δ ισχ ιλ '.ετεΐ. Π ά ν τε ; γνω - 
ρίζουσιν ότι,δ ιαρκοϋντος τοϋ  άγώνος τού του ,π ο
λυάριθμοι Τουρκικαί ο ίκογέν ει α  ι ,έγκ  α τ  ες· η μέν α ι 
έν Πελοποννήσω άπ’ αύτής τή ς  π ρ ώ τη ; κ α τα -  
κ τήσεω ς, μ ετηνάστευσαν σωρηδόν είς Ά σ ία ν , 
τή ν  παλα ιάν αύτών π α τρ ίδα .Λ ύ το ί οί έν Κ ω ν -  
σταντινουπόλει Τούρκοι δέν δύναντα ι Ι τ ι  νά 
προσοικειωθώσιν είς τή ν  ιδέαν ό τ ι δύναντα ι 
νά διαμείνωσιν έν χώρα , ής δυναστεύουσιν έπί 
τέσσαρα; εκα τοντα ετη ρ ίδα ς. Κ α ί ού μόνον έ
θνη τοσούτον διαφόρου κ α τα γω γή ς  καί θρη
σκεύματος έζησαν μεμονωμένα έν μέσω τώ ν 'Ε λ -  
λήνων, ά λλά  καί λαοί όμαίμονες, ώς οί ’ Α λβ α 
νοί, δ ιαμείναντες έν Έ λ λ ά δ ι άπετέλεσαν ίδιον 
γένος, διακρινόμενον άπό τω ν  ιθαγενών έν περί
οδο» ύπερχ ιλ ιετεϊ.

I I  ίόέα τοϋ  αύτοχθονισμοϋ ήν τοσούτον έρ- 
ριζωμένη έν το ΐς  "Ε λλησιν, ώ σ τε  και α ύ τό ; ό 
έ ξ  άλλου διαμερίσματος μ εταναστεύων, διεκοί- 
τ ε το  παρά το ΐς  νέο ι; αυτού συμ π ολ ίτα ι; διά



του έπωνύρου ό ifV oc. I I  ρεταξύ άλλοδαποϋκαί 
εντοπίου διαίρεσις έπεκράτει τοσούτον έν τοϊς 
ρεσαιωνικοΐς χρόνοι;, ώστε καί αυτοί οί Βασι
λικοί νόρ.οι στερούσι τόν εξωτικόν των εί; τούς 
ιθαγενείς άπονερορένων προνομίων. Ό  ξένος 
κατέστη συνώνυρος πρός τόν δούλον, ήτοι τόν 
λεγόμενον πά[>οιχοι·.

Αποικία ΙΙελοποννησίων, ρεταναστεύσασα 
εις Ζάκυνθον περί τά τέλη τής ΙΕ’ εκατονταε
τηρίδας, συγκροτεί άρέσως ιδίαν κοινότατα ό
πως ρή άπολέσγι τά προνόριά της. Πάς έκ τής 
άλλης Ελλάδος ρεταναστεύων εις τάς Ίονίους 
νήσους έζη απόβλητος τής ιθαγενούς κοινότη- 
τος, ρόλις δέ κατώρθου συγγενεύων πρός τόν 
λαόν ν’ άναγνωρισθή πελάτης δυνατού τίνος. 
Έν έτει 1540 ό αρχιεπίσκοπος Μανερβασιας 
Μητροφάνης έξώρκιζε τό παίρνιόν του νά προ- 
τιρήσν) τόν Τουρκικόν ζυγόν άπό τής εις τά 
Κύθηρα ρελετηθείση; ρεταναστεύσεως , 'διότι 
ή ρετοικεσία εκείνη θά τούς έστέρει παντός δι- 
καιώρατος, καθιστώσα αυτούς παροίκους, ή
τοι δούλους των Κυθηρίων.

Ό  ρεσαιωνικός ούτος αύτοχθονισρ.ός κα
ταντά πολλάκις γελοίος. Έν τή ΙΤ ’ έκατον- 
ταετηρίδι οί πρέσβεις των κοινοτήτων Ζακύν
θου καί Κεφαλληνίας διεπληκτίσθησαν τοσού- 
τον σφοδρώς πρός άλλήλους, περί τού δικαιώ- 
ρ.ατος τής προτιρήσεως,ώστε καί αύτά τά Έ - 
νετικά δικαστήρια έπελήφθησαν τής λύσεω; 
τής διενέξεως. Εις τάς περισωθείσας γραπτάς 
προτάσεις των οί Κεφαλλήνες άπαιτούσιν άπό 
των Ζακυνθίων υποταγήν επί τφ άφελεΐ ίσχυ- 
ρισρώ ότι καί έν αυτω τώ Όρηρικώ κατα
λέγω οί Ζακύνθιοι ρνηρονεύονται ώς υποτε
λείς τού Όδυσσέως.

Έκ των Ένετικών τιρολογίων πληοοφορού- 
ρ.εθα ότι ρέχρι τού 1500 έκαστη πόλις τής 
Ελλάδος διετήρει ίδια ρέτρα καί σταθρ.ά καί 
όνοραατικά νορίσρατα όλως διάφορα. Τό αύτά 
τοπικόν πνεύρα είσεχώρησε καί εις αυτήν τήν 
θρησκείαν, άφοΰ βλέπορεν καί τού; έν Άροργώ 
ιερείς κηρύσσοντας ότι ό Άροργινός 'Άγιος Γε
ώργιος ήν ό άληθής ταξιάρχης τής ουρανίας 
στρατιάς, καί ούχί ό άγιος Μιχαήλ των Σερι- 
φίων, ώ; ΐσχυρίζοντο οί τής Σερίφου ιερείς.

Βαθρηδόν εξοικειωθεί; πρός τήν ιδέαν τή; 
άπωλείας τού πολιτικού βίου ό Ελληνικός λαός 
συνεκέντρωσεν άπάσας τάς δυνάρεις του πρός 
ρόρφωσιν ιδιωτικού βίου βασιζορένου έπί τής 
αρχής τή; κοινότητος. Ό  θεσρό; ούτος καλού- 
ρενος ύπό των Ελλήνων Πολιτεία , υπό των 
'Ενετών υηϊνβΓβίΙά, διερορφώθη έπί τή, βάσει 
ρ.άλλον των παλαιών Ελληνικών πολιτειών ή 
τών ‘Ρωραϊκών Μϋΐΰπρΐη.Έτι καί νΰν ό λαός 
επιρένει άποκαλών π ο .Ιιτ ιία > · τήν έν κοινότητι 
βιοΰσαν πόλιν, ένώ όνοράζει χωρία τά; έκ τής 
πόλεω; εςαρτωρένας κώρας. Ί1 καθ’ δλην τήν

διάρκειαν τού  εθνικού άγώνος λειτουργήσασα 
έν Έ λ λ ά δ ι κυβέρνησις εφερε τό  δνορ,α Ε λ λ η 
νική Π ο λ ιτε ία ' τό  όνορα τού το  παρέρεινε καί 
έπ ’ α ύ τή ; τή ς  προσωρινής κυβερνήσεω; τού  Κ α - 
ποδιστρίου, καί ρόλ ις  άπό τ ή ;  βασιλείας τού 
“Οθωνος ή Π ο λ ιτε ία  α ν τ ικ α τέσ τη  δ ιά  τού  Βα
σιλείου. Ή  έν άρχή τή ς παρούσης έκ α το ν τα ε - 
τηρίδος ίδρυθεΐσα έν Έ π τα νή σ φ  αύτόνορος κυ- 
βέρνησις έφερε τ ό  ελληνικόν όνορα Ίό ν ιο ς  Πο
λ ιτ ε ία , καί τ ό  ιτα λ ικόν β ερ ιώ ϋ εα .

’Αδιαφορών πρός τ ό  όνορα καί τή ν  έθνικό- 
τ η τ α  τού  κ α τα κ τη το ύ  του , ό Έ λ λ η ν  έδείχθη 
λ ίαν ζη λό τυπ ος εις τή ν  δια τήρησιν τή ς  πολι
τε ία ς , ή τ ις  τ ώ  άνεπόλει όνορα κα ί θεσρόν κλε- 
ίσα ν τα  τούς παλαιούς προγόνους. Πλούσιοι καί 
π ένη τε ; ή σαν ίσοι ενώπιον τή ς  π ολ ιτε ία ς , ώς 
έξισώθησαν ήδη καί έν τή  δουλεία. Ή  κ α τα 
γω γ ή  καί ιδ ίως τ ά  πλούτη  παρεϊχον δ ικα ίω ρά  
τ ι  προτιρήσεως εϊς τ ιν α ;  οίκους, ούδέποτε ο- 
ρω ς τ ό  ό ικα ίω ρα  το ύ το  ήδύνατο νά κατας·ήση 
έκ ποδών τ ά  δ ικ α ιώ ρ α τα  τή ς  έλευθερίας καί 
τή ς  ίσ ό τη το ς  τώ ν  άλλω ν π ολ ιτώ ν . Α ύ τό ς  ό 
τ ίτλ ο ς ,δ ν  έφερον οί τού  λαού εκλεκτοί (πατέρες 
τή ς  π ολ ιτε ία ς ) ραρτυρεϊ τό ν  όλως π α τρ ιω τικόν 
σκοπόν τή ς  υπεροχής.'Οσάκις ή τά ς  τύ χ α ς  τή ς  
π ολ ιτε ία ς  διευθύνουσα κλάσις διενοήθη νά κα- 
ταχρασθή  τή ς  ισχύος αυτής, τ ό  σχ ίσρα  κα τέ
σ τη  άναποφευκτον' οί π ιεζόρενοι συγκροτούν- 
τ ε ;  άρέσως νέαν κ ο ινό τη τα  έκήρυττον τό ν  πό- 
λερον πρός τούς άρχοντας, καί τ ό τ ε  ούτο ι πρός 
δ ιαφύλαξίν τω ν  άπό τή ς  όργή; τού  λαού ήγό- 
ραζον τή ν  ΰπεράσπισιν τού  κ α τα κ τη τού , καθι- 
σ τάρενο ι αληθείς τύραννοι' τ ό τ ε  δέ ά ν τ ί  πα 
τέρων 6 λαός τούς άπεκάλει Φ ραγκάρχόντας, 
Τουρκολάτρας. Π α ρ α δ ε ίγρ α τα  το ιού τω ν  έρφυ- 
λ ίω ν ρήξεων παρέχουσιν α ί ρεσα ιωνικα ί κοινό
τη τ ε ς  τού  Ν αυπλίου , καί ίδιο»; α ί τώ ν  Ίο ν ίω ν  
νήσων, ένθα τ ό  α ίρ α  καί τ ό  πύρ πολλάκ ις έση- 
ρείωσαν τή ν  οικογενειακήν τα ύ τη ν  έριδα.

Ως έπί τ ό  π λείσ τον ο ρ ω ; οί υπόδουλοι Έ λ 
ληνες άπετέλεσαν £ν σώ ρα  ρ ιά ς καί ρόνης οι
κογένεια ;, καί άδελφικώς συνεργαζύρενοι κ α τ -  
ώρθωσαν διά τ ή ;  εύφυίας καί τή ς  φιλοπονίας 
όπως άνακτήσωσι τ ά  ύπό τ ή ;  κ α τακ τήσεω ς 
άρπαγέντα  αύ τώ ν πλούτη . Κ α τα λ α β ό ν τε ; τή ν  
Κύπρον οί Γ ά λλο ι Σταυροφόροι διεροιράσθησαν 
όλα τά  έν τή  νήσω κ τή ρ α τα ' ρ ε τά  παρέλευσιν 
όρ.ω; ρ.ιάς έκα τοντα ετη ρ ίδος οί τή ς  Κύπρου ίπ- 
π ό τα ι κα ταφ αγόντες τ ά  π ά ντα  έν τή  αργία , ή- 
ναγκάσθησαν νά π ω λήσωσι τ ά  χωρ ία  καί αύ
τ ά ;  τά ς  οικίας αυ τώ ν ε ί; τούς διά τή ς  έργα- 
σίας πλου τή σαντας υπηκόους. Α ύ το ί οί βασι
λείς π τω χ ύ να ν τε ; εΰρέθησαν έν τ ή  ανάγκη ό
πως άπελευθερώσι τούς δούλου; τώ ν  ιδ ίων κω- 
ρώ ν , ά ν τ ί ώρισρένου χοηρ,ατικού ποσού. Μ ά- 
τη ν  ή Ε νετική  Γερουσία δ'.’α λλεπ αλλή λω ν δια
τα γ ώ ν  άπηγόρευεν ε ί ;  τούς έν Έ λ λ ά δ ι έγκα-
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τεστηρένους Ε ν ε το ύ ; άποίκου; τή ν  πώλησιν 
τών τιρα ρ ίω ν  εις τούς ιθα γενείς ' αί χ ρ η ρ α τ ι-  
χαί δυσχέρειαι κ α τέσ τησαν τοσούτον ρ εγά λα ι, 
ώστε ού ρόνον οί άποικοι έξεχώρουν τά  κ τή ρ α -  
τά  τω ν  ε ί ;  τού ; Έ λλη να ς  π ισ τω τά ς ,  άλλά  καί 
αύτή ή αποικιακή κυβέρνησις έ ξη υ τελ ίζε το  ί>α- 
νειζορ-ένη άπό τώ ν  ιθαγενών χ ρ ή ρ α τα  πρός λει
τουργίαν αυ τής τή ς  δηροσίας υπηρεσίας.

Ό Νικηφόρος Γρηγοράς, έπισκεφθείς έν έτει 
1350 τάς εις τούς Σταυροφόρους ύποκειρένας 
ελληνικά; νήσους περιέγραψεν εύρ.ενώς τήν κα- 
τάστασιν τών υποδούλων τούτων άδελφών,οΐτι- 
νες, άφού γενναίω; έπροράχησαν ΰπέρ έλευθε
ρίας, ΰπέκυψαν εί; τόν άοιθρόν καί άνεγνώρι- 
σαν τήν νέαν κυβέρνησιν έπ' έλπίδι αίσιωτέοου 
ρέλλοντος. Στενώτατα πρός άλλήλους συνδε- 
δερένοι άπήλαυον ύπό τήν ξένην κυριαρχίαν ει
ρήνης καί δικαιοσύνης, ών έστερούντο οί εις το 
Βυζάντιον ύποκείρενοι όροεθνεϊς. Ό  βυζαντι
νός χρονογράφος είδικώ; ρνηρονεύει καί Κυ
πριακή; κοινότητος, προεδρευορένης ύπό τού 
φίλου του Γεωργίου Ααπίθου. Τού πατρος του- 
του τού λαού περιήλθεν ήρ.ΐν ποίηρά τι καλώς 
έξεικονίζον τά έπικρατούντα αίσθήρατα έν ταΐς 
φοαγκοκρατουρέναι; κοινότησι. Τό ποι'ηρα τού 
Ααπίθου συγκείρενον έκ 1490 πολιτικών στί
χων δύναται προσηκόντως νά επιγραφή « Ί ά  
καθήκοντα τού πολίτου»,καί αναπολεί τά γνω- 
ρικά ποιήρατα τών παλαιών.

Άποτεινόρ.ενος προς τούς ύποδούλου; αδελ
φούς ό Κύπριος π ολ ιτειάρχης, παρηγορεί αυ
τούς διά τώ ν  γεννα ίων το ύ τω ν  λόγω ν '

"λ ν  ιΰχην ϊχ η ;  δουλιχήν, φέρε γεννα ίω ; τοΟτο,
μή άΟυμών τοΟ στέρεσΟα: 3 0 εν ΙλευΟερία;,
μηδ ατιμότερον τ,γοΟ σαυτον ένεχχ τούτου'
ταχύ γάρ δούλο; ανεισι πρό: τήν έλιυΟερίαν,
καί πόλεμος δουλαγωγεί, βαδαί, το ύ ; ίλευΟ ίρο«;·

ΟΟτω δ ’ εξακολουθεί διδάσκων τό ν  λαόν, ό τ ι 
ή δουλεία εινε ρ.έν κακόν, ούχί όρ.ω; καί τ ο ι -  
ούτον ώ σ τε  νά έξαχρειώση  πάν εύγενέ; έν τ ώ  
άνθρώπφ α ϊσθηρα κα ί νά σβύση πάσαν έλπ ίδα . 
Ο άληθώ ; γεννα ίο ; οφείλει νά ύποφέργ ρ ε τά  

ρακροθυρίας τή ν  ύπό τή ς  τυφ λή ; τύ χ η ς  έπελ- 
θούσαν α ύ τώ  δυστυχίαν, βέβαιο; ο τ ι ή τύχη  
ρ ε τα λ λ ά ττε ι,ώ ς  έξαρτω ρένη  άπό τού  θεού. Κ α ί 
έν τή  δουλεία ό π ολ ίτη ς  έχει δ ικ α ιώ ρ α τα , τά  
όποια οφείλει νά έξασκή εύσυνειδήτως έκλέγων 
τους άρχοντα ; του  ούχί έν τ ο ΐ ;  π λουσ ιω τά το ις , 
άλλ ’έν το ϊς  φ ρονιρω τά το ις . Ε ί ;  τ ά ;  δ ια τα γά ς  
τών προύχόντων το ύ τω ν  οφείλει νά ύπακούη καί 
ρ ετ ’ αύ τώ ν νά προκινδυνεύγ, γεννα ίω ; ε ί; ύπερά- 
σπισιν τή ς  πατρίδας, έν πάσγ, έπικειρένγ. βαρ
βάρων έπιδρορή.

ί λν ϊΟνος τ ι  βαρδαρικύν χ χ τ α  τή ;  αής πατρίδο; 
έπιστρχτεϋσαν απειλή δεινήν αιχμαλωσίαν, 
μή καταπλήξη; και προδώ; α ία/ρω ; το ύ ; σοί οιλτάτους, 
¿λλ'α προβύμως ίςιβι χαί το ϊς ιχβροίς συνάντα

χχί δείςον ό'μμα βλοσυρόν χαί Οαρσαλίαν φρένα, 
χάν μέν νιχτ]σΐ)5 ϊεω σας γυναϊχά τε χαί παίδας, 
γονεϊ; χαί φ ίλου; άπαντας,πατρίδα τε  φ ιλτά την, 
χχί πάντε; σε Οχυμχσουσι χαί χλέο; εςει; μέγα. 
εί δ 'άριστεύοντχ συμδή τεΟνάναι σε γενναίοι;, 
άίδιον σοι χείσετχι τό  χλέο; 1ν τή  πόλε:.

Τ ό  προνόρ,ιον τή ς  όπλοφορία; θεωρεί ό Κύ
πριος δηρογέρων ώς τ ό  π ο λ υ τ ιρ ό τα το ν  τού  δού
λου δ ικα ίω ρα ,δ ιό  καί άπ ολαρβάνων αυτού οφεί
λει νά έ ξα σκ ή τα ι έν τ ώ  χειρ ισρώ  τώ ν  όπλων έν 
συχνή θήριρ.

Εις έξέγερσιν τού  έθνικού φρονήρατος καί 
εις παρηγοριάν τώ ν  άπό τή ς  δουλείας θλί
ψεων ό γνωρικός π ο ιη τής τή ς  ρεσα ιωνικής 'Ε λ 
λάδος συρβουλεύει τή ν  ένδελεχή ρ.ελέτην τώ ν  
π αλα ιώ ν ιστοριών.

Λιέρχου μοι τα ;  παλαι'α; προΟύμως ιστορίας 
παρατηρών ίπιμελώς τάς πράξεις χαί τάς τύχας, 
χαί τίνα  μίν χατώρΟωσαν, χαί πώς, χαί τίσ ι τρόπ ο ι;, 
τ ίνα  δε παρεσφάλησαν χαί δι' ήντινα α ιτ ία ν ’ 
πλείστην γάρ οϋτω  φρόνησιν ώ; έν βραχεί συλλέξεις.

Π ρ ώ τ ισ τα  κεφάλαια  καλού πολίτου  θεωρεί 
όΛαπ ίθης τή ν  ρόρφωσιν έναρέτου οικογενειακού 
βίου, τή ν  πρός τούς όροεθνεϊς άδολον αγάπην 
καί τή ν  δ ιά  τή ς  έργασίας καί τή ς  οίκονορίας 
δηριουργίαν έπ ιζήλου  εύηρερι'ας.

Τά ποίηρα  τού  Ααπ ίθου ενδιαφέρει τόν 
ρεσαιωνικάν έλληνισράν καί ύπό άλλην έποψιν' 
ένώ τ ό  ελληνικόν όνορα έπρογράφετο έν Β υ ζαν- 
τ ίιρ , ή  δέ έκκλησία έξεσφενδόνιζε τούς έν τώ  
Τρ ιφ δ ίω  έ τ ι  περισωζορένους φοβερούς άναθε- 
ρ,ατισρούς κ α τά  τού  Π λά τω νο ς , ό Κύπριος σ τ ι -  
χουργος, κ α ίτο ι φιλευσεβής κα ί διαπρέψας έν 
προράχοις τή ς  ορθοδοξίας, ούδέν ή τ το ν  δ ιδά 
σκει τούς όροεθνεϊς ό τ ι  άκω λύ τω ς δύναντα ι νά 
συγγένω ντα ι τ ώ  Ι Ιλ ά τω ν ι  :

συνείναι γάρ τώ  Πλάτοινι καί γε τώ  Σταγειρίττ) 
δυνάμεΟα, χάν μεταξύ πολύ; ϊορευσε χρόνο;.

Ε ίνε γ ν ω σ τή  ή έπί τώ ν  χρόνων τού  Λ α π ι-  
θου ραστίσασα  τό  βυζαντινόν κράτος ροναχική 
νόσος καί τ ά  φοβερά αυτής έπί τού  κράτους καί 
τή ς  κοινωνίας ά π ο τελέσρ ά τα . Ά το ρ . ικ ώ ; καί 
ό Λ απ ίθης συρρετέσχε τού  πρός τούς Ά Ο ω ν ί-  
τα ς  ροναχούς άγώνος, όσ τις  διήρει τ ό τ ε  τή ν 
’ Α να το λή ν  ε ί ;  δύο σ τρα τόπ εδα , τούς λεγορέ- 
νους Ι Ια λ α ρ ίτα ς  καί το ύ ; Β α ρ λα α ρ ίτα ς ' ούόα- 
ρού ορως τού  π ο ιή ρα τός  του  αναφέρει τού ; ρο
ναχούς, έ ξ  εναντίας δέ νουθετεί τούς συρπο- 
λίτα.ς του  νά διδάσκωσι τ ά  τέκνα  τω ν  γράρ.- 
ρ α τα  καί τ ιν α  βιοποριστικήν τέχ νη ν '

Γράμματα παρασχεΰαζε τού του; μανΟάνειν πριΓιτα, 
μέγιστον φώς γάρ τή  ψυ/ή ί »  τού των Ιπιστήμη, 
χαί πρός λειμώνας λογικούς άνοίγνυσι τήν Ούραν, 
επ ειτα  τέχναις ένασχείν σπούδαζε τα ί;  δεούσαις, 
αύται γάρ έμπορίζουσι τοΟ βίου τά  χρειώδη 
χχί χλέος προσπορίζουσιν εχάστω πρός αξίαν.
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ΜεΟ’ όλα τ' αναντίρρητα αύτής κακά, ή εις 
Ελλάδα έπιδρομ.ή τών Σταυροφόρων ωφέλησε 
τον ελληνισμόν, τό Βυζάντιον και αυτήν τήν 
έκκλησίαν.ΊΙ διάκρισις των κοινωνικών τάξεων 
κατηργήθη, καί ή κοινότης άπορροφήσασα τά 
πάντα συνήνωσεν όλους τούς υποδούλους έν τω 
πνεύματι μιάς καί μόνης οικογένειας. Είκοσι- 
τρεϊς στίχοι του ποιήματος του Λαπίθου δι- 
δάσκουσι τούς Έλληνας ότι ό έν Βυζαντίω αΰ- 
τοκράτωρ είνε ό θεοπρόβλητος ήγεμών, προς δν 
άπαντες όφείλουσι τυφλήν ύπακοήν.Ό ύπό τών 
Λατίνων διωγμός τών ορθοδόξων έξήγειρε το 
θρησκευτικόν αίσθημα μέχρι φανατισμού καί ή 
έν Κωνσταντινουπόλει έκκλησία άφηρώϊσε τούς 
έπί τών λατινικών πυρών άποθανόντας μάρτυ
ρας της πίστεως καί της πατρίδος. Ό  Λημη
τριός Κυδώνης έγραφε·/ οτι «μόνον τό πρός 
τους Λατίνους μίσος διήλλαξε τούς τέως εις 
έχθρικά στρατόπεδα διηρημένους Πελοποννη- 
σίους».

Ή Τουρκική τυραννία , σκληροτέρα τής 
Φραγκικής, ανέπτυξε τό εθνικόν αίσθημα εις ύ- 
ψηλοτέραν περιωπήν τότε πρώτον όλοι οι δού
λοι άνεγνώρ ισαν τόν έν Κωνσταντνινουπόλει 
πατριάρχην ώς τόν εθνάρχην του Γένους. Γεν
νάδιος ό Σχολάριος, ό πρώτος εθνάρχης τοϋ υ
ποδούλου γένους, δύναται προσηκόντως νά ό- 
νομασθή ό τελευταίος τών Βυζαντινών καί ό 
πρώτος τών νεωτέρων Ελλήνων. Είνε γνωστή 
ή ύπ’ αύτοϋ ρητή άποκήρυξις τής Ελληνικής 
έθνικότητος· έντοϊς μεταγενεστέροις όμ.ως συγ- 
γράμμασιν αύτού ό πατριάρχης άποκηρύττει 
τον βυζαντινισμόν, επικαλούμενος τήν θείαν α
ρωγήν έπί τής αγαπητής καί άτυχους Ελλά
δος. Οί μοναχοί, οί έπί τών βυζαντινών αδιόρ
θωτοι οΰτοι άναθεματισταί τοϋΈλληνικού ονό
ματος, διδάσκουσιν ήδη τόν λαόν οτι οφείλει 
ν’ άποπτύση τό άξιοκατάφρόνητον όνομα '/)ω- 
μ α ί ιχ  καί παραλάβη τά τού Έλληνος».

Τοιαύτη είνε ή ύπό τοϋ κ. Σάθα προτασσο- 
μένη εισαγωγή εις τήν περί κοινοτήτων μελέ
την, εχουσαν έν συνόψει ώς εξής :

Οτι ύπό τούς Βυζαντινούς πάσαι αί πό
λεις έκυβερνώντο κατ’ ίδιους νόμους καί έθιμα 
είνε άναντίρρητον δυστυχώς όμως αγνοούνται 
καί τά καθέκαστα τού ποικίλου διοργανισμαϋ 
τών κοινοτήτων τούτων. Απασαι αί εις τους 
Ενετούς υποκείμενα·. Έλληνικαί πολιτεία·, διά 
πρεσβειών επικαλούνται τήν άναγνώρισιν τών 
νόμων καί προνομίων, τά όποια έσεβάσθησαν 
καί οί Βυζαντινοί. ΤΙολλαί ύπό τής Ένετικής 
1 ερουσίας επικυρώσεις τών κοινοτικών προνο- 
μίων άναφέρουσι, καί έν πολλοϊς άναλύουσι καί 
τόν έπί τής βυζαντινής περιόδου ίσχύοντα. ορ
γανισμόν τών πολιτειών. Επίσημα όμως μνη
μεία έλειπον όπως χειραγωγήσωσιν ημάς εις 
καλλιτέραν έκτίμησιν τοϋ κοινοτικού συστή

ματος τών Βυζαντινών. Ευτυχώς ό κ. Σάθας 
άνεκάλυψεν έν τή βιβλιοθήκγι τών ΙΙαρισίων 
αρκετά βυζαντινά έγγραφα άφορώντα εις τόν 
διοργανισμόν τών κοινοτήτων. Έπί τού πα
ρόντος ό ιστορικός περιορίζεται εις τήν άνά- 
λυσιν τών περί τής πολιτείας τών θεσσαλο- 
νικέων εγγράφων, παρεμβάλλων έν παρόδψ καί 
άγνωστους άλλας ειδήσεις,άφορώσας εις τήν ι
στορίαν τής πόλεως άπό τών ’Ρωμαϊκών χρό
νων μέχρι τής έν έτει 1430 άλώσεως αύτής 
ύπό τών ’Οθωμανών. ΙΙαραλείποντες τό ιστο
ρικόν μέρος ώς λίαν διεξοδικόν, μεταφράζομ.εν 
τά περί τοϋ διοργανισμού τής κοινότητος έπί 
τών βυζαντινών χρόνων.

«Είδομ.εν ότι άπό τών ’Ρωμαϊκών χρόνων 
άπενεμήθησαν εις τήν Θεσσαλονίκην μεγάλα 
προνόμια, τά οποία ή πολιτεία κατώρθωσε νά 
διατηρήση ύφ’ολους τούς κατακτητάς.Έπί τή 
ρητή συνθήκη τού ν’άφεθή καί κυβερνηθή κατά 
τούς ίδιους νόμους καί έθιμα ή Θεσσαλονίκη 
άνεγνώρισε τούς έν Κωνσταντινουπόλει Λατί
νους,τούς έν Νίκαια Βυζαντινούς, καί τούς Ε 
νετούς.

ΤΙ δικαιοδοσία τής πολιτείας, ήτοι κοινό- 
τητος τών Θεσσαλονικέων, δέν περιωρίζετο εις 
μόνην τήν πόλιν, άλλ’ έπεξετείνετο άπό Βερ- 
ροίας μέχρι τής χερσονήσου τής Κασσάνδρας' 
ή αντίθετος πρός τήν Κασσάνδραν πλευρά, ή 
μεταξύ τών ποταμ.ών ’Αξιού καί Πηνειού, ύ- 
πήγετο εις τήν δικαιοδοσίαν αύτής· τά πρός 
τόν Στρυμόνα όρια τής κοινότητος μένουσιν 
άβέβαια.

Ό Νικόλαος Καβάσιλας συνεχώς μνημο
νεύει τοϋ άποικιακοϋ νόμου τής πόλεως, διέ- 
ποντος πιθανώς τάς πρός τήν Θεσσαλονίκην 
σχέσεις τών ύποτελών αυτή μικροτέρων κοινο
τήτων ό δέ Καμενιάτης γράφει ότι μέγα μέ
ρος τών έν ταϊς κοιλάσι τού 'Αξιού καί Στρυ- 
μόνος διεσπαρμένων βαρβαρικών κωμών έτέ- 
λουν φόρον εις τούς θεσσαλονικεϊς.

Ή  έπί τών προμνημ.ονευθεισών χωρών δικαι
οδοσία τής πολιτείας δεν φαίνεται άλλοιωθεϊσα 
μέχρις αύτής τής πτώσεως τής Θεσσαλονίκης 
εις τόν οθωμανικόν ζυγόν. Έν άρχή τής Θ’ ε
κατονταετηρίδας ό Θεόδωρος Στουδίτης μνη
μονεύει τής χερσονήσου ΙΙαλλήνης, ήτοι Κασ
σάνδρας, ώς ύποκειμένης εις τήν κοινότητα' 
μετά παρέλευσιν έξ όλων εκατονταετηρίδων ή 
αυτή χερσόνησος ανήκει είς τήν Θεσσαλονίκην, 
ώς πληροφορούμ.εθα έκ τών ενετικών εγγράφων.

Ούδέν έγγραφον σημειοΐ τόν ακριβή πληθυ
σμόν ουτε τής πόλεως, οΰτε τής πολιτείας' τό 
έπίθετον όμως Μεγαλόπολις, όπερ οί ιστορικοί 
άποδίδουσιν εις τήν Θεσσαλονίκην άπό τής 
Λ μέχρι τής ΙΑ εκατονταετηρίδας μ,αρτυρεϊ 
πληθυσμόν μέγαν · τό έπίθετον τούτο οί Ι
στορικοί άποδίδουσι πλήν τής Θεσσαλονίκης,
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εις μόνας τήν 'Ρώμην, τήν Κωνσταντινούπο
λή , τήν ’Αλεξάνδρειαν καί τήν ’Αντιόχειαν.
Ό Γρήγοράς τήν άποκαλεϊ «εύανδρούσαν πό
λ ιν » , ό δε Βιλλαρδουΐνος «μίαν τών άριστων 
καί πλουσιωτάτων πόλεων τοϋ χριστιανικού 
κόσμου». Σημείωμά τι τής Θ εκατονταετηρί
δας χορηγεί τήν πολύτιμον πληροφορίαν περί 
τού έμβαδού τής πόλεως καί τής άκροπόλεως. 
Αί ανυπολόγιστοι δυστυχία.!,αϊτινες ένέσκηψαν 
έν τή πόλει κατά τήν ΙΑ ' εκατονταετηρίδα ά- 
ναμφιβόλως έπί πολύ ήλάττωσαν τόν άριθμόν 
τών κατοίκων άσφαλέστατον δε τεκμήριου περί 
τής φοβεράς αναλογίας τής μειώσεως τών κα
τοίκων έν τοϊς στυγεροΐς έκείνοις χρόνοις είνε 
τό εξής' 'Όταν οί 'Ενετοί παρέλαβον τήν πό
λιν (1423), αύτη, καίπερ καταστραφεΐσα ύπό 
τών επιδρομών, τών πολιορκιών καί τών έπι- 
δημικών νόσων, περιείχε·/ έτι 40,000 κατοί
κων' μετά παρέλευσιν επτά ετών (1430) ό α
ριθμός ούτος περιωρίσθη είς ρ.όνας 7,000 ψυ
χών, ώς βέβαιοί σύγχρονος Θεσσαλονικεύς χρο
νογράφος.

Οί κάτοικοι τής Θεσσαλονίκης διηροϋντο είς 
τέσσαοας κλάσεις, τούς προύχοντας ή άρχον
τας, τόν κλήρου, τούς βουργεσίους ή μέσους, 
καί τούς δήμους.

Ό κλήρος άπετέλει προνομιούχου τάξιν' οί 
αφιερωμένοι είς λειτουργίαν τού άγιου Δημη- 
τρίου έκέκτηντο μεγάλα προνόμια καί αξιώμα
τα' κατά πάσαν πιθανότητα οί λειτουργοί τού 
αγίου άνήκον είς παλαιούς οίκους νεμομένους 
τάς προσόδους τοϋ ναού. Ό αΰτοκράτωρ Βασί
λειος Β ' θελήσας νά τίμηση ένα Βούλγαρον 
άρχοντα ένύμφευσεν αυτόν μετά τής θυγατρός 
ενός αξιωματικού τοϋ ναού. Οί ιερείς καί διά
κονοι διηρημένοι είς τάγματα έκυβερνώντο κατ’ 
ίδια έθιμα, έχοντες καί τά δικαίωμα νά φέρω- 
σιν ένδυμα καί πίλον διάφορον πρός τά τών 
άλλων κληρικών τής αύτοκρατορίας. Οί μ.ονα- 
χοί διώκουν κατά τά δοκοΰν τάς πολυαρίθμ,ους 
καί πλούσιας αύτών μονάς , καί διεξεδίκουν, 
ώς θέλομ.εν ί'δει, καί δικαστικώς πρός τήν κοι
νότητα τά δικαίωμα πάσης άναμίξεως έν τή 
διαχειρίσει τών άνηκόντων είς τάς μ,ονάς άγα- 
θών. ’Αγναοϋμεν άν ό τής Θεσσαλονίκης κλή
ρος είχε δούλους, ώς άλλαι τοϋ κράτους έκκλη- 
σίαι' έν τούτοις λόγος τις τού Ευσταθίου μάς 
διδάσκει ότι τό παλαιόν έλληνικόν κομητάτον 
τών ίεροδούλων έπεκράτει έν τή ΙΒ' έκατονταε- 
τηρίδι έν τω ναώ τού άγίου Δημητρίου' οί ίε- 
ρόδουλοι ούτοι ήσαν ξένης καταγωγής. Ό ά- 

ιος, καίτοι έπονομαζόμενοςΈλευθέριος, δέν ή- 
ύνατο νά παράσχη άσφαλές άσυλον είς τόν έ- 

πικαλούμενον τήν προστασίαν του ιθαγενή δού
λου, άφοϋ έκαστος πολίτης άκωλύτως ήδύνατο 
ν' άποσπάση άπό τού ναού τόν φυγόντα δού
λου αύτοϋ.

Οί δήμοι διηρημένοι εις σωματεία είχον τά 
δικαίωμα τής όπλοφορίας' τό πολυαριθμότερον 
καί τολμηρότερου σωματείου ήν τά τών ναυτών, 
εχον ιδίαν άρχήν καί πολλά προνόμια' όλα 
τ' άλλα σωματεία παρηκολούθουν εις τήν ση- 
υ.αία.ν τών ναυτών έν περιπτώσει στάσεως ή 
διαδηλώσεως.Ή βυζαντινή ιστορία μνημονεύει 
καί άλλων κοινοτήτων άπολαυουσών τοϋ προ
νομίου τής απαλλαγής στρατιωτικής φρουράς, 
καί έξ ιδίων έπαρκουσών εις τήν διαφύλαξιν 
τών τειχών. Οΰδεμία όμως πόλις διωργάνισε 
τήν ιδίαν ασφάλειαν μ.εθοδικώτερον τής Θεσ
σαλονίκης. Ό  αρχιεπίσκοπος 'Ισίδωρος άνα- 
φέρει ώς τά κυριώτερον καθήκον τών Θεσσαλο
νικέων αρχόντων τήν σπουδήν τής τακτικής 
έπιστήμης.Είς τόν μεθοδικόν διοργανισμόν τοϋ 
στρατού της, τάς έπικρατούσας πατριωτικάς 
ιδέας καί τό προεξάρχον πνεύμα τής πειθαρχί
ας, ή Θεσσαλονίκη ώφειλε τήν σωτηρίαν έν 
μ.έσω τών πολυαρίθμων βαρβάρων, οϊτινες έπω- 
φθαλμ-ίων τά πλούτη αύτής. Εϊδομεν ότι έν 
τών παλαιότέρων προνομίων τής πόλεως συνί- 
στατο είς τήν απουσίαν 'Ρωμαϊκής φρουράς. 
Έπί τής εισβολής Λέοντας τού Τριπολίτου 
(904) ή πόλις όργανίζει τήν ύπεράσπισιν διά 
τών ιδίων δυνάμεων' ό παρεμβάς βυζαντινός 
στρατηγός Νικήτας ήν απλούς τοποτηρητής 
τού αύτοκράτορος Λέοντος, άποσταλείς ΐνα έ- 
πιστατήση είς τήν όχύρωσιν τοϋ λιμένος" αί 
προκηρύξεις αύτοϋ μόνον «άνδρας Θεσσαλονι- 
κείς» άναφέρουσιν, Ό στρατός συγκείμενος έκ 
τών δήμ-ων έδιοικεΐτο ύπό ιθαγενών αρχηγών. 
Μάρτυς αύτόπτης τής ύπό τών Αράβων άλώ
σεως τής πόλεως έξαίρει τήν άνδρίαν καί τήν 
φιλοπατρίαν τών ύπερασπιστών τής πόλεως, 
οϊτινες ύποκύψαντες είς τό πλήθος έπροτίμων 
νά ριφθώσιν άπό τών στεγών τών οικιών ή νά 
πνιγώσιν είς φρέατα, όπως μή ί'δωσι τήν ύπο- 
δούλωσιν τής πατρίδος. Έν τη πολιορκία τής 
πόλεως ύπό τών Νορμανδών ό αρχιεπίσκοπος 
Εύστάθιος, στιγματίζων τήν ανανδρίαν καί 
άφιλοτιμίαν τών παρευρεθέντων βυζαντινών 
στρατηγών, έπαινεΐ τούς γενναίους τής Θεσ
σαλονίκης προμάχους , οϊτινες έμπνεόμενοι 
ύπό θάρρους αρχαϊκού διενυκτέρευον άσιτοι έπί 
τών έπάλξεων' αύταί αί γυναίκες είργάζοντο 
καί ώς αληθείς Αμαζόνες έπολέμουν παρά τό 
πλευράν τών συζύγων. Οί πολϊται στρατιώται 
τής Θεσσαλονίκης ήσαν ού μόνον τοξόται α
παράμιλλοι, άλλά καί χειρισταί έπιδέξιοι τών 
πολεμικών μηχανών, οπερ ύποθέτει ότι ό λαός 
έγυμνάζετο έν ταΐς έορτασίμοις ήμέραις έν τώ 
χειρισμώ τών βαρέων πολεμιστήριων οργάνων.

Οί προύχοντες, καλούμενοι καί άρχοντες, ά- 
πετέλουν τήν κυβερνώσαν τάξιν τής ολιγαρχι
κής ταύτης δημοκρατίας'έδιαιροϋντο είς στρα
τιωτικά καί πολιτικά γένη,πολλάκις όμως μέλη
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τής αύτής οικογένειας διέπρεπον συγχρόνως έν 
τοϊς οπλοις,έν τώ πολιτεύεσθαι,έν τώ ίερατείω. 
Αγνωμος ήμΐν αριθμός άρχόντων άπετέλει την 

βουλήν ή σύγκλητον της Θεσσαλονίκης. Οι αρ
χιερείς,ώς επί τό πλεϊστον εντόπιοι,έλάμβανον 
αυτοδικαίως μέρος έν ταϊς διασκέψεσι τής βου
λές. Έκ των προυχόντων τούτων ό λαός έξέλεγε 
τούς λεγομένους άρχοντας του κοινού, τούς δι- 
καστάς, καί τούς εφόρους των νοσοκομείων καί 
πτωχοτροφείων. Οί τελευταίοι καλούμενοι χη - 
ό εμ ό ν ις  καί ψ ρ ο ν τ ισ τα ι έδιοίκουν καί την αστυ
νομίαν καί δικαιωματικώς έκηδεμόνευον τά ορ
φανά καί τάς σχολαζούσας περιουσίας. Οί κη
δεμόνες ούτοι εκλεγόμενοι συνήθως μεταζύ τών 
δικηγόρων δεν έφημίζοντο επί εύθύτητι καί τι- 
μιότητι" ό Κυδώνης τούς άποκαλεϊ χαθάρμα - 
τα , ά γρ ιους Θήρας' ό Καβάσιλας γράφει ότι έ- 
πώλουν την δικαιοσύνην εις τόν πλειοδοτούντα 
καί κατέτρωγον τάς όρφανικάς περιουσίας. Ά - 
γνοοΰμεν είδικώτερον τά καθήκοντα καί δικαι
ώματα τών κηδεμόνων άναμ.φιβόλως έφόρευον 
καί τά θέατρα, τά όποΤα παραδόξως ή έν Θεσ
σαλονίκη, εκκλησία έπροστάτευσεν, ένώ ό αλ
λαχού τού κράτους κλήρος έδείχθη ό αμείλι
κτος τής σκηνής έχθρός. Ή άνάμιξις τών φρον
τιστών έν τή διαχειρίσει τών μοναστηριακών 
κτημάτων δεν άνήκεν αύτοϊς παλαιόθεν, άλλά 
μάλλον εξαιρετική περίπτωσις ήνάγκασε την 
δημοκρατίαν τών Ζηλωτών, ϊνα ζητήση άπό 
τού ταμείου τών μ,ονών έπιχορήγησίν τινα προς 
ύπεράσπισιν τής πόλεως' ο Καβάσιλας άπο- 
καλεΐ κλοπήν την παράνομόν ταύτην παρέμ- 
βασιν.

Η Θεσσαλονίκη είχε τό δικαίωμα ν’ άπο- 
στέλλ.7) καί πρεσβευτάς παρά τοϊς ξένοις ήγε- 
μόσι πρός διαπραγμάτευσινέμπορικών,ενίοτε δέ 
καί πολιτικών υποθέσεων. Τό αξίωμα τού πρεσ- 
βευτού ήν ή πατριωτικωτέρα, άλλά συγχρόνως 
καί ή άκανθωδεστέρα καί μ.άλλον άχάριστος 
λειτουργία. Επειδή τά έξοδα τής οδοιπορίας 
καί τής παραστάσεως τής πρεσβείας έπεβάρυνον 
τό κοινοτικόν ταμεϊον, 6 λαός έπ’ ούδενί λόγω 
συνήνει όπως καταβάλη τούς υπό τής βουλής 
ψηφιζομένους φόρους πρός αποστολήν, ήν έξε- 
λάμβανεν όσω πολυδάπανον τοσούτον καί ανω
φελή . Ό Ισίδωρος παραινεί τόν λαόν ί'να μή έ- 
πεμβαίνν) εις πράγματα τά όποΤα δεν εννοεί ό 
βαρύς νούς τού δχλ.ου. Περί τά τέλη τής ΙΔ ε
κατονταετηρίδας αΐ τών δήμων διαδηλώσεις 
καί άπειλαί έπί τοσούτον έφόβισαν τούς πρού
χοντας, ώστε ούδείς συνήνει εις άνάληψιν τοι- 
ούτου βάρους· έν τή περιπτώσει ταύτγ ό προρ- 
ρηθείς αρχιεπίσκοπος ’Ισίδωρος έξεφώνησε τούς 
περισωθέντας δύο λόγους (1394),έξών πολλάς 
άρυόμ.εθα πληροφορίας περί τού διοργανισμοϋ 
τής πολιτείας.

Μεταξύ τών προυχόντων καί τών δήμων ή-

σαν οί μέσοι, ους ό Ευστάθιος άποκαλεϊ διά τού 
νεολατινικού ονόματος β ονργόσ ιο ι (Bourgeois). 
Τά έγγραφα δεν έξηγούσιν εύκρινώς όποιον πρό- 
σωπον διεδραμάτισαν οί μέσοι έν ταϊς διαφό- 
ροις περιπετείαις τής πολιτείας’ εικάζεται οτι 
οί άποτελούντες τήν κλάσιν ταύτην άνήκον εις 
νεοπλούτους δημότας, ήτοι τούς λ.εγομένους 
οίκοκυραίους. Έν τή, έπαναστάσει τών Ζηλωτών 
συνεταυτίσθησαν πρός τό δημοτικόν στσιχεϊον, 
όπερ άποδεικνύει ότι αί πρός τήν αριστοκρατίαν 
σχέσεις τών μέσων δεν ήσαν τοσούτον ειλικρι
νείς, ώστε νά έξαλείψωσιν άπό τών νεοπλούτων 
τούτοιν οίκοκυραίων τήν παράδοσιν τής κατα
γωγής των.

Οί Ζηλωταί δεν άπετέλουν χωριστήν κλάσιν, 
άλλά τό όνομ.α τούτο έλαβον οί άρχηγοί τής 
ένετει 1343 έκραγείσης έπαναστάσεως. Καταρ- 
γήσαντες τήν δεσπόζουσαν ολιγαρχίαν οί Ζη
λωταί άπεκήρυξαν τήν ένΒυζαντίω κυβέρνησιν, 
έκήρυξαν τήν δημοκρατίαν, έσφαξαν τούς βου
λευτής, έδήμευσαν τάς περιουσίας τών άρχόν- 
των καί έκακοποίησαν καί έξώρισαν πάντα ο
παδόν τού βυζαντινού κόμματος.Ό Καντακου- 
ζηνός καί ό Γρηγοράς παριστώσι τούς Θεσσα- 
λονικεΐς Ζηλωτάς ώς τούς communards τών ση
μερινών χρόνων" ή ομολογία όμως άνδρός άξιο— 
τίμου, σοφού καί έντοπίου παρουσιάζει τήν δη
μοκρατίαν ταύτην ύπό έποψιν ήττον άπαισίαν.

Ό άρχιεπίσκοπος τής Θεσσαλονίκης άνεκη- 
ρύχθη πρόεδρος τής δημοκρατίας τών Ζηλωτών’ 
ούτε οί πλούσιοι έγυμνώθησαν, ούτε ή δικαι- 
σύνη έπνίγη’ έξ έναντίας ό νόμ.ος ήν παντοδύ
ναμος καί ή έλευθερία τού λόγου άπεριόριστος, 
άφοϋ καί αυτοί οί ίδιώται είχον τό δικαίωμα 
νά σύρωσιν εις τά δικαστήρια τήν κυβέρνησιν, 
έναντίον τής οποίας οί δικηγόροι έκτοξεύουσι 
τά δηκτικώτερα καί δυσφημότερα τών έπιθέ- 
των. Σπουδαϊον δικαστικόν μ,νημ.εΐον ευτυχώς 
περισωθέν άποδεικνύει καθαρώς οτι οί Ζηλω
ταί ήσαν άληθεϊς ζηλωταί, δηλαδή φιλοπάτρι- 
δες, καί ούχί συμμορία άλητών καί ορδή δολο
φόνων, ώς οί Βυζαντινοί έξεικόνισαν αυτούς.

ΙΙολ.ιορκούμενοι υπό τού αύτοκράτορος Καν- 
τακουζηνού καί τών συμμάχων αύτού Τούρ
κων, οί Ζηλωταί έζήτησαν χρηματικήν τινα 
έπιχορήγησίν άπό τού ταμείου τών έν τή πο- 
λει πολυαρίθμων καί πλουσίων μονών, όπως έ- 
παρκέσωσιν εις τήν πληρωμήν τών στρατιω
τών. Οί μοναχοί διεμαρτυρήθησαν κατά τοι- 
αύτης άναμίξεως τής πολιτείας έν τή περιου
σία αύτών, χαρακτηρίσαντες τήν άξίωσιν τής 
κυβερνήσεως ώ; έκβίασιν τής τελευταίας Οελή- 
σεως τών διαθετών, οϊτινες έκληροδότησαν τα 
πλούτη των εις τήν έκλησίαν καί ούχί εις την 
πατρίδα. Σοφός δικηγόρος καί προύχων τής 
Θεσσαλονίκης, όστις οέν έβλεπεν εΰμενώς τήν 
κυβέρνησιν τών Ζηλ,ωτών, ό Νικόλαος Καβάσι-
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λας, έπαρουσιάσθη ώς ένθερμος υπερασπιστής 
τών μοναχών ή δίκη ήχθη έν τώ δικαστηρίω 
τής Θεσσαλονίκης.

Έν τή υπερασπίσει τών μοναχών ό Καβάσι- 
λας παραθέτει καί αύτό τά κείμενον τών προ
τάσεων τών Ζηλωτών τό κυριώτερον τών τε
λευταίων έπιχείρημα είνε οτι,εί καί ούδείς το
πικός, ούδ’ αύτός ό 'Ρωμαϊκός νόμος χορηγεί 
τή πολιτεία τό δικαίωμα τής έκβιάσεως τής 
τελευταίας τών διαθετών θελήσεως, έν τούτοις 
ή κατάχρησις, ήν οί μοναχοί έποίουν τοσούτου 
πλούτου καί πρό πάντων ό κίνδυνος,δν διέτρε- 
χε χριστιανική πόλις πολιορκουμένη ύπό Τούρ
κων, έπέτρεπον τή πολ.ιτεία όπως λ.άβη έλάχι- 
στον μέρος χρήματος διασπαθωμ-ένου ύπό όντων 
άργών καί άνωφελών τή κοινωνί ,̂ καί διά τών 
χρημάτων τούτων θρέψη) τούς προμάχους τής 
πατρίδος, έσομένους συγχρόνως καί σωτήρας 
αύτών τών μονών.

Έν τώ δικαστικώ τούτω έγγράφφ συνεχώς 
μνημονεύονται δύο ειδικοί τής Θεσσαλονίκης 
νόμοι, ό τόμ ος τώ ν  ο ικ ισ τώ ν  καί ό νόμος τώ ν  
α πο ικ ιώ ν ' οί δύο ούτοι νόμοι ούδεμίαν έχουσι 
σχέσιν πρός τόν 'Ρωμαϊκόν νόμον, συνεχώς ά- 
ναφερόμ.ενον ύπό τό όνομ,α ό π ο .Ι ιτ ιχ ό ς , ή ό ί- 
ό ιω τ ιχ ό ς  νόμος. Αί Νεαραί τών αύτοκρατόρων 
δεν είχον, ώς φαίνεται, νομικήν τινα ίσχύν έν 
Θεσσαλονίκη’ οί Ζηλωταί έπεκαλέσθησαν αύ- 
τάς, άλλ’ ό Καβάσιλας άποκηρύττει τό κύρος 
αύτών, έμπαίζων μάλιστα καί τήν άξίωσιν τών 
αύτοκρατόρων ϊνα έπεμβαίνωσι καί έν τή νο
μοθεσία.

Διαφεύγει ήμάς ό οργανισμός τής δημ.οκρα- 
τίας τών Ζηλωτών’ περιεσώθη όμως σπουδαία 
ομολογία άπό έχθρικού στόματος περί τής βά- 
σεως τής πολιτείας ταύτης. Ό προσημειωθείς 
Καβάσιλας άνήκεν εις έν τών εύγενεστέρων τής 
πόλεως γενών’ εις τών προγόνων αύτού έγένετο 
ό πρώτος ύπό τού Βυζα ντίου άναγνωρισθείς 
δούξ τής Θεσσαλονίκης’ ώς τοιούτος ό Ιίαβά- 
σιλας δεν ήδύνατο νά άναγνωρίση κυβέρνησιν 
ίδρυθεϊσαν έπί τφ μονομερεϊ σκοπφ τής καταρ- 
γήσεως τών προνομίων τής οικογενειακής του 
κλάσεως. Έγκαταλιπών τήν δημοκρατουμένην 
πατρίδα ήλθεν εις Κωνσταντινούπολιν, τό ά- 
συλον τών Θεσσαλονικέων φυγάδων, καί έγέ
νετο δεκτός άνοικταΐς άγκάλαις ύπό τού αύ
τοκράτορος Καντακουζηνού, τού άποπομπαίου 
τούτου τράγου τών Ζηλωτών. ΙΙάσαι αί προς 
τόν μετανάστην έπιδαψιλευθεΐσαι θωπεΐαι τής 
αύτοκοατορικής αύλής δέν συνετέλεσαν εις τό 
νά έκέυζαντινίσωσι τόν άρχαϊκόν χαρακτήρα 
τού πρόσφυγας’ διότι άληθώς ό Καβάσιλας ήν 
ελληνική ψυχή, παραδόξως έπιπλεύσασα έπί 
τών κυμάτων τού μ.εσαιωνικού κατακλυσμού' 
άκραιφνής Έλλην καί τό φρόνημα καί τήν 
καρδίαν, κατ’ έπιφάνειαν συνηγορεί υπέρ τών

προνομίων τής ολιγαρχίας, καί όπως ύπακούση 
εις τόν θεϊόν του άρχιεπίσκοπον Νείλον άνεμι- 
γνύετο εις τά τότε διαιρούντα τήν 'Ανατολήν 
καλογηρικά ζητήματα, ένδομ,ύχως όμως συνε- 
πάθει πρός τούς Ζηλωτάς, καί αύτοί οί συγ
γενείς του πολλάκις τόν έπέπληξαν έπί τή 
προσηλώσει εις θρήσκευμα ίστορικώς πρό πολ- 
λού λησμονημένον. Πρόδρομος τού ΙΙλήΘωνος, 
ή μάλλον κρίκος τής άδιαρρήκτου καί μυστη
ριώδους άλύσεως τών ελληνικών παραδόσεων, 
ό Καβάσιλας,δέν ¿τόλμησε μέν ώς ό έν Σπάρτη 
φιλόσοφος νά έκσφενδοήνση κατά πρόσωπον τής 
έκκλησίας τήν παράτολμον άναμ.όρφωσιν,έσχεν 
όμως τήν φρόνησιν καί τόν πρακτικόν νούν νά 
συλλάβη, άλλο καταλληλάτερον σχέδιον, τόν 
συνδυασμόν τού Ελληνισμού καί τού Χριστια
νισμού, έξ ού προέβλεπε τήν σωτηρίαν τής έπ- 
απειλουμένης πολιτικής ύπάρζεως τού 'Ελληνι
κού έθνους. Τό βούλευμα τού Καβάσιλα θ’ ά- 
ναλυθή κατωτέρω, ήδη δέ άκούσωμεν τήν περί 
τής πολιτείας τών Ζηλωτών κρίσιν. Δημ.ηγο- 
ρών ένώπιον τής αύτοκρατορικής αύλής ό Κα- 
βάσιλας δέν είνε πλέον ό δικηγόρος, ό ύπερα- 
σπιζόμενος τήν ύπόθεσιν οίουδήποτε πελάτου, 
άλλ’ ό Έλλην, ό μή συναινών ϊνα ϊδη τήν πα
τρίδα έξευτελίζομένην πρό τού Βυζαντίου. Ή 
έν τώ παλατίω έκφωνηθεϊσα δημηγορία αύτού 
άρχεται άπό τού έγκωμίου τής Θεσσαλονίκης 
ο τής ελληνικής ταύτης εστίας,έν ή διεσώθησαν 
τά λείψανα τών ελληνικών παραδόσεων, καί έξ 
ής φωταυγεϊς άκτϊνες άναπέμπονται άνά πά
σαν τήν Ελλάδα»’ είτα ό ρήτωρ έπαινεΐ τό 
δημοκρατικόν τής ελληνικής ταύτης πολιτείας 
πολίτευμα. Οί Ζηλωταί ήσαν τότε οί κύριοι 
τής Θεσσαλονίκης’ «ή πολιτεία αύτών, είπεν 
ό Καβάσιλας, ιδρύεται έπί τής ίσότητος καί 
τής δικαιοσύνης, οί δέ νόμοι αύτής ούδέν έ
χουσι τό κοινόν πρός τήν ύπό τού Πλάτωνος 
όνειρευθεϊσαν πολιτείαν». Ή έντιμος αϋτη ό- 
μολογία άρκεϊ πρός άναίρεσιν τού Γρήγορά ές- 
εικονίσχντος τούς Ζηλωτάς ώς κοινωνιστάς,καί 
άνατροπεΐς παντός άνθοωπίνου νόμ.ου.

'II σημαία τών Ζηλωτών ήν ό σταυρός, άλ
λά τούτο δέν άποδεικνύει οτι οί έν Θεσσαλονί
κη) δημοκράται ήσαν φανατικοί άνθρωποι, ή 
καί οπαδοί τινός τών τότε λυμ.χινομένων τό 
κράτος θρησκευτικών αιρέσεων, τής τών λε
γομένων ΙΙαλαμ,ιτών καί τής τών Βαρλαμιτών. 
Ή μοναχική αϋτη διένεξις περιωρίσθη εί; μόνα 
τά κελλία τών έν Θεσσαλονίκη, μοναχών. Αυ
τός ό Παλαμάς ούδεμίαν έχαιρεπαρά τοϊς Ζη- 
λωταΐς ύπόληψιν άγιότητος, άφού ή δημοκρα
τία τόν άπεκήρυξε καί δέν τώ έπέτρεψε τήν εις 
τήν πόλιν είσοδον,έπί τώ “λόγω ότι ή Θεσσαλο
νίκη δέν ήδύνατο ν’ αναγνώριση) ώς άρχιεπί- 
σκοπόν της άνθρωπον φέροντα συστατικά γράμ
ματα τού αύτοκράτορος Καντακουζηνού, πρός
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8ν ή ελευθέρα πολιτεία <5εν ΰπέκειτο. Άλλ' ε
πειδή ό μεταξύ των οπαδών του Παλαμ.ά καί 
τούΒαρλαάμ πόλεμος όσημέραι έλάμβανεν άπει- 
λητικάς διαστάσεις, ό περιώνυμος Κωνσταντί
νος Άρμενόπουλος, κριτής τότε τής πολιτείας, 
έξεκάλεσε τήν σκανδαλώδη διένεξιν ενώπιον του 
πατριαρχείου δι’ υπομνήματος, έν ώ άπεδεί- 
κνυεν ότι άμφότεραι αί οιαμαχόμεναι μερίδες 
πολύ άπεμακρύνοντο τής αληθούς χριστιανικής 
πίστεως. Μανιώδεις οί Παλαμΐται καί οί Βαρ- 
λααμΤται, έλησμόνησαν προς στιγμήν τούς ά- 
μ.οιβαίους διαπληκτισμούς καί άπό κοινού έπε- 
τέθησαν κατά του περιφανούς νομοδιδασκάλου, 
άποκαλοϋντες αύτόν νέον αίρεσιάρχην, καί έκ- 
πλύνοντες διά τών αγοραίων έκείνων καί κενών 
ύβρεων, τάς όποιας ή αμάθεια καί ή θρασύτης 
εχουσι πάντοτε προχείρους, οσάκις ή διαύγεια 
τού συλλογισμού καί τό φώς τής άληθείας έ- 
πιβάλουσι σιωπήν εις τήν φλυαρίαν καί τήν ά- 
γυρτίαν.

( " F . i i i t * «  τ Λ ο ; ) .

Ο ΠΛΤΙΙΡ ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΟΣ
[ ΜυΟιατορί* Α .Ά λ ε ζύ .  —  Μ ίτάοοααι; Π. Ι · Φίρμπου].

lu v i/ n « · t i l  αϊί. »13
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Ό άνθυπολοχαγός τού πυροβολικού ώνομά- 
ζετο ’Ιωάννης ‘Ραινάλδος καί ήτο υιός τού ι
ατρού τού αναπαυόμενου έν τώ νεκροταφείο) 
τού Λογγεβάλ. Ότε δέ ό πατήρ Κωνστάντιος 
τώ 1846 έλθών άποκατεστάθη έν τή μικρά ε
φημερία, ιατρός τις ‘Ραινάλδος, πάππος τού 
Ίωάννου, κατώκει έν χαριεστάτω οίκίσκω έπί 
τής λεωφόρου τής Σουβινής.μεταξύ τών δύο έ- 
παύλεων Λογγεβάλ καί Λαβαρδέν.

Μάρκελλος ό υιός τού ιατρού 'Ραινάλδου ά- 
πεπεράτου ήδη έν Παρισιοις τάς έν τή ιατρική 
οπουδάς του. Ήτο δέ φιλοπονώτατος καί ευ
φυέστατος , καί ήρίστευσε κατά τον διαγω
νισμόν. Έν ω δέ είχεν άπόφασιν νά διαμείνγ έν 
Παρισιοις καί νά δοκιμάστ) τήν τύχην του . . . 
τά πάντα δέ τω προεμήνυον εύτυχέστατον καί 
λαμπρότατον μέλλον, αίφνης τώ 1852 έλαβε 
τήν είδησιν τού θανάτου τού πατρός του έξ 
αποπληξίας. Ό Μάρκελλος έσπευσεν εις Λογ
γεβάλ αίμάσσουσαν έχων τήν καρδίαν, διότι έ- 
λάτρευε τον πατέρα του. Διήλθε δύο μήνας 
μετά τής μητρός του καί έπειτα είπε πρός αυ
τήν περί τής άνάγκης τού νά έπανέλΟγ, εις Πα- 
ρισίους.

—  ’Αληθινά, τώ είπεν ή μήτηρ, πρέπει νά I 
φύγγς.

—  Πώς ! νά φύγω ; ... νά φύγωμεν. Μήπως

νομίζετε ότι Οά σας άφήσω έδώ όλομόναχην ; 
. . . 0ά σας πάρω μαζί μου.

—  Νά υπάγω νά ζήσω εις Παρισίους ! . . . 
Νά άφήσω τόν τόπον τούτον ό'που έγεννήθην, 
οπού έζησεν ό πατήρ σου καί άπέθανε ! . . . 
Δέν θά δυνηΟώ, υίέ μου, ποτέ ! Πήγαινε μόνος 
άφ’ ού το στάδιόν σου καί τό μέλλον σου εϊν’έ- 
κεΐ κάτω. Έγώ σέ είξεύρω, είξεύρω οτι δέν 0ά 
με λησμονήσγς, ότι 0ά έρχεσαι νά με βλέπης 
συχνά, πολύ συχνά.

—•’Όχι, μητέρα μου, άπεκρίΟη, 0ά μείνω. 
Καί έμεινεν. . . Λ ί  ελπίδες του, τά φιλόδοξα 

όνειρά του, τά πάντα διά μιάς έσβέσΟησαν, 
έξηφανίσΟησαν,καί έν μόνον πράγμα παρέμεινε, 
τό καθήκον τού νά μή έγκαταλίπ·/) μόνην τήν 
ήλικιωμένην καί πάσχόυσαν μητέρα του. Έν 
τώ καΟήκοντι δέ τούτω, οπερ άπλώς άπεδέξα- 
το καί άπλώς έξεπλήρωσεν, άνεύρε τήν εύδαι- 
μ.ονίαν του.’ Αλλως τε, τό κάτω κάτω τής γρα
φής, έν τώ καΟήκοντι εϋρηται ή ευδαιμονία.

Ό Μάρκελλος ασμένως καί προΟύμως ύπο- 
κύψας υπό τήν νέαν κοινωνικήν αύτού κατά- 
στασιν, έξηκολούθησε τόν βίον τού πατρός του, 
άναλαβών τήν συνέχειαν τής αύλακος ακριβώς 
άπό τής θέοεως έν ή έγκατέλιπεν αυτήν ό πα
τήρ του. Έπεδόθη δέ όλοΟύμως άνευ τής έλα- 
χίστης λύπης ή έπιλογισμοΰ εις τό αφανές ε
πάγγελμα τού ιατρού τού χωρίου. Ό  πατήρ 
τω κατέλιπεν ολίγα τινά μετρητά,ολίγην γήν. 
”Εζη δέ οσον οίόν τε άπλούστατα, καί τό ή- 
μισυ τού βίου του άνήκεν εις τούς πτωχούς, 
παρ'ών ούδέποτε ήΟέλησε νά λάβ-ρ ουδ’όβολόν 
τούτο δέ ήτο ή μόνη αυτού πολυτέλεια καί 
σπατάλη.

Συναντήσας τώ 1855 νεάνιδα άπορον μέν 
άλλά χαοίεσσαν καί έρημον,τήν ένυμφεύθη, καί 
εύθύς τό επόμενον έτος θλΐψις μεγάλη καί με
γάλη χαρά έπήλθε ταυτοχρόνως εις τόν ια
τρόν άπέθανεν ή γηραιά μήτηρ του καί έγεν- 
νήθη ό υιός του ’Ιωάννης· ώστε μεταξύ έξ ε
βδομάδων ό πατήρ Κωνστάντιος απήγγειλε 
τήν νεκρώσιμον ακολουθίαν έπί τού τάφου τής 
μάμμης καί παρεστάθη ώς άνάδοχος κατά τήν 
βάπτισιν τού έγγόνου.

Ό ίερεύς καί ό Ιατρός συνεχώς συναντώ- 
μενοι παρά τό ποοσκεφάλαιον τών πασχόντων 
καί τών άποθνησκόντων, μιά καρδιά τε καί ορ
μή προσειλκύσθησαν καί προσήγγισαν πρός άλ- 
λήλους, αισθανόμενοι ό'τι τής αύτής ήσαν οι
κογένειας,τής αύτής φυλής,τής τών συμπαθών, 
τών δικαίων καί τών ευεργετικών άνθρώπων.

Τά έτη διεδέχοντο άλληλα ατάραχα,εύάρε- 
στα,ειρηνικά έν τή εργασία καί τώ καΟήκοντι. 
Ό Ιωάννης ηΰξανε . . . Παρά τού πατρός 
του έμ.αθε τά πρώτα τής ορθογραφίας μαθή
ματα, παρά δέ τού ίερέως τά τής λατινικής. 
Ήτο δέ ό Ιωάννης επιμελής καί φιλόπονος καί
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τοσούτον προώδευσεν, ώστε οί καθηγηταί του 
.—μάλιστα δέ ό εφημέριος— κατέστησαν μετά 
τινα έτη έν δεινή αμηχανία, διότι ό μαθητής 
έγίνετο πολύ κρείττων αύτών. Τότε δέ ή κό- 
μησσα,άποθανόντος τού άνδρός της,έλθούσα κα- 
τώκησεν έν Λαβαρδέν μετά τού υιού της Παύ
λου καί τού διδασκάλου του. Ό  Παύλος ήτο 
χαρίειςμέν νεανίας, άλλά άμελέστατον άνθρω- 
πάριον.

Ή κυρία Λαβαρδέν ήγάπα πολύ τόν Ιατρόν 
ημέραν δέ τινα είπε πρός αύτόν :

— Στέλλετέ μου κάθε πρωί τόν Ίωάννην καί 
έγώ 0ά σάς τον στέλλω όπίσω καθ' εσπέραν.Ό 
διδάσκαλος τού Παύλου είνε άνθρωπος έξαίρε- 
τος καί 0ά διεγείργ, τήν φιλοπονίαν τών παι
διών μας . . . Θά μοι κάμετε μάλιστα καί χά- 
σιν, διότι ό 'Ιωάννης θά δώσγ τό καλόν παρά
δειγμα εις τόν Παύλον.

Τά πράγματα ουτω πως έκανονίσθησαν καί 
ό μικρός ιδιώτης έδωκε τώ όντι εις τόν μικρόν 
εύγενή έξοχα παραδείγματα φιλοπονίας καί έ- 
πιμελείας· άλλά τά έξοχα ταύτα παραδείγ
ματα ούδέν ωφέλησαν.

Έξερράγη ό πόλεμος. Τή 14 Νοεμβρίου,περί 
ώραν 7 π. μ., οί έπίστρατοι τής πόλεως Σου- 
βινής συνηθροίζοντο έν τή μεγάλτ) πλατεία' 
καί ίερεύς μέν τού τάγματος αύτών ήτο ό πα
τήρ Κωνστάντιος, αρχίατρος δέ ό ιατρός 'Ραι- 
νάλδος, ών ό μέν ήτο ετών δύο καί εξήκοντα, 
ό δέ πεντήκοντα,άμφότεροι ενός καί τού αύτού 
γενναίου φρονήματος εμφορούμενοι.

Τό τάγμα άπερχόμενον διήλθε διά τού Λογ
γεβάλ, πρό τής οικίας τού ιατρού. Παρά τό ά- 
κρον τής όδού άνέμενεν ή σύζυγος τού ιατρού 
μετά τού υίοϋ της. Καί τό μέν παιδίον ώρμη- 
σεν εις τάς άγκάλας τού πατρός του άνακράζον: 
«Πάρέμε, πατέρα, καί’μένα», ή δέ μήτηρ έ- 
κλαιεν. Ό ιατρός κατεφίλησεν έπανειλημμένως 
άμ.φοτέρου; καί έξηκολούθησε τήν πορείαν του.

Ή όδός μετά εκατό βήματα έκάμπτετο, έ- 
κεΤ δέ ό ιατρός στραφείς άπέστειλε πρός τήν 
γυναίκα καί τόν υίόν του μακρόν βλέμμα . . . 
τό πανύστατον ! Δέν έμελλε νά έπανέλθη.

Τή 8  Ίανουαρίου 1871 τό τάγμα τής πό
λεως Σουβινής προσέβαλλε τό χωρίον Βιλλερ- 
οέξελ κατεχόμενον υπό τών ΙΙρώσσων, οΐτινες 
οχυρώσαντες αύτό έκλείσθησαν έν ταϊς οικίαις 
καί κατεπυροβόλησαν τούς έπερχομένους Γάλ
λους.

Στρατιώτης τις έκ τών προμάχων έλαβε 
σφαίραν έν τώ μέσω τού στήθους καί έπεσεν. Οί 
στρατιώται ταράσσονται καί διστάζουσιν, άλλ’ 
οί αξιωματικοί προστάσσουσιν : «Εμπρός! έμ- 
πρός !»,καί οί άνδρες πατούντες έπί τού κατα- 
κειμένου συστρατιώτου των καί ύπό χάλαζαν 
σφαιρών βαίνοντες, είσήλασαν εις τό χωρίον.

Ό ιατρός ‘Ραινάλδος καί ό πατήρ Κων-
ΤΟΜΟΕ ΙΕ ·— 1883.

στάντιος παρηκολούθουν τό στράτευμα. Έστά- 
θησαν λοιπόν πρό τού τραυματίου, ού τό αίμα 
έρρεε ποταμηδόν έκ τού στόματος,

—  Τίποτε δεν γίνεται,είπεν ό ιατρός κύψας 
πρό τού τραυματίου, ό άνθρωπος αποθνήσκει, 
είνε ίδικός σας, πάτερ Κωνστάντιε.

Καί δ μέν ίερεύς έκλινε τό γόνυ πρό τού έ- 
πιθανάτου στρατιώτου, ό δέ ιατρός έγερθείς 
προύχώρησε πρός τό χωρίον. Άλλά πριν ή προ- 
βή δέκα βήματα έστάθη, έπληξε τόν άέρα δΓ 
άμφοτέρων τών χειρών του καί διά μιάς έπεσε 
κατά γής. Ό ίερεύς έδραμε πρός αύτόν καί τον 
εύρε νεκρόν,προσβλήθέντα ύπό σφαίρας κατά τόν 
κρόταφον.

Τήν εσπέραν τό χωρίον ήτο ήμέτερον καί 
τήν έπαύριον κατετίθετο έν τώ νεκροταφείο) 
τού Βιλλερσέξελ τό πτώμα τού ιατρού ‘Ραινάλ- 
δου. Μετά δυο μήνας ό πατήρ Κωνστάντιος έ- 
κόμισεν εις Λογγεβάλ τό φέρετρον τού φίλου 
του,καί όπισθεν τού φερέτρου κατά τήν έάφοράν 
έβάδιζεν ορφανόν παιδίον. Ό 'Ιωάννης είχεν ά- 
πολέση καί τήν μητέρα του, ήτις άμα μασούσα 
τόν θάνατον τού άνδρός της έμεινεν είκοσιτέσσα- 
ας ώρας κατεπτοημένη, καταβεβλημένη, άναυ- 
ος, αδάκρυτος, έπειτα κατελήφθη ύπό πυοε- 

τού, ύπό παραληρημάτων, καί τέλος μετά δε
καπέντε ημέρας τήν έπήρεν δ θάνατος.

Ουτω δέ ό ’Ιωάννης άπέμεινεν έρημος. Κα| 
έκ τής οικογένειας εκείνης, έν ή πάντες άπ° 
αίώνος ήδη ήσαν άνθρωποι καλοί κάγαθοί, ύ" 
πελείπετο έν μόνον παιδίον ετών δεκατεσσά" 
ρων, κλΐνον τό γόνυ έπί τάφου καί ύπισχνούμε- 
νον καί αύτό νά γείν/ι δ τι ήτο ό πάππος του 
καί ο τι ήτο ό πατήρ του, καλόν κάγαθόν.Έχει 
ή πατρίς ήμών τοιαύτας οικογένειας, καί πολυ, 
πολύ πλείονας ή οσον δέν τολμώσι νά ε'ίπω- 
σιν.Ή τάλαινα ήμών πατρίς πολλαχώς κατε- 
συκοφαντήθη ύπό τινων μυθιστοριογράφων, οΐ
τινες ζωγρκφούσιν αύτήν βεβιασμένως καί καθ’ 
υπερβολήν. Άλλ’ εινε όντως αληθές δτι ή Ι
στορία τών καλών κάγαθών είνε πολλάκις μο
νότονος, καί άπόδειξις τό άνά χειρ*? διήγημα.

Ό ’Ιωάννης ήσθάνθη τήν λύπην του ώς άνηρ 
τέλειος, πολύν δέ χρόνον διετέλεσε περίλυπος 
καί σιωπηλός. Τήν εσπέραν τής κηδείας τού 
πατρός του ό πατήρ Κωνστάντιος παρέλαβε 
τόν Ίωάννην εις τό πρεσβυτέριον. Ή ημέρα 
ήτο βροχερά καί ψυχρά,ό ορφανός παϊς έκάθισε 
παρά τήν έστίαν, ό ίερεύς άνεγίνωσκε τό εύχο- 
λόγιόν του,ή γηραιά Παυλίνα ¿πήγαινε καί ήρ- 
χετο τακτοποιούσα τά πράγματα. Ούτω δέ 
μία ώρα παρήλθε μετά σιωπής. Αίφνης ό ’Ιω
άννης ύψών τήν κεφαλήν :

—  Νοννέ μου, ήρώτησεν, ό πατήρ μού μ’ ά
φησε τίποτε ;

Τοσούτον παράδοξος ήτο ή έρώτησις αϋτη,

1 Λ 829
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ώστε ό ίερεύς έκθαμβος γενόμενος ένόμισεν ότι 
παρήκουσε.

—  Μ ’ ερώτησες εάν ό πατήρ σου ; . . .
—  Μάλιστα έάν ό πατήρ μ.ού μ’ άφησε τί

ποτε.
—  Μάλιστα, σ’ άφησε.
—  ΓΙολλά, δεν ειν' αλήθεια ; Ιίολλάκις η

χούσα νά λέγουν ό’τι ό πατήρ μου ήτο πλούσιος. 
Καί 'σαν πόσα μ.’άφησεν επάνω κάτω ;

—  'Ξεύρω ’γώ, παιδί μου I . . . Μ’ έρωτας 
πράγματα.. .

Ό τάλας ίερεύς ήσθάνετο σπαρασσομένην 
την καρδίαν του" τοιαύτη έρώτησις έν τοικύτρ 
ώρα ! Έπίστευσεν έν τούτοις ότι έγίνωσκε την 
καρδίαν του Ίωάννου καί έν τή καρδία ταύτη 
δέν ήτο βεβαίως δυνατόν νά εχωσι χώραν τοι- 
ούτοι διαλογισμοί.

—  Σάς παρακαλώ,νοννέ μου, ’πήτέ μου, έξ- 
ηκολούθησεν ό ’Ιωάννης μετά γλυκύτητος. Θά 
σας είπώ εύθύς διατί σας έρωτώ.

—  Λέγουν ότι ό πατήρ σου ειχε διακοσίας 
ή τριακοσίας χιλιάδας φράγκων.

—  Καί εινε πολύ αΰτά τό ποσόν ;
—  Βέβαια είνε πολύ.
—  Καί εινε όλον ίδικόν μου ;
—  Βέβαια, ολον εινε ίδικόν σου.
— Ά  ! τόσον τό καλλίτερον ! διότι την η

μέραν πού ό πατήρ μου έφονεύΟη έκεϊ κάτω, εις 
τύν πόλεμον, οί Πρώσσοι έφόνευσαν καί τόν 
υΙόν μιάς πτωχής γυναικός’ τής κυράς Κλεμέν- 
τας, την γνωρίζετε, έφόνευσαν καί τον αδελφόν 
τής ‘Ροζαλίας, μέ τόν όποιον επαίζαμεν όταν 
ήμουν μικρό παιδάκι. Άφ’ού λοιπόν έγύ είμαι 
πλούσιος καί έκεΐναι είνε πτωχαί, θέλω νά 
μοιράσω μέ τήνκυρά Κλεμέντα καί μέ την 'Ρο
ζαλίαν τά χρήματα πού μ’ άφησεν ό πατήρ μου.

Τάς λέξεις ταύτας άκούων ό ίερεύς ήγέρθη, 
έλαβε τάς χεΐρας του Ίωάννου καί έλκων αυ
τόν πρός εαυτόν τόν περιέβαλε διά τών βραχιό
νων του.Ή πολιά κεφαλή έπεστηρίχθη έπί τής 
ξανθής κεφαλής, καί δύο δάκρυα χονδρά άπε- 
σπάσθησαν άπό τών οφθαλμών του γηραιού ίε- 
ρέως, κατέρρευσαν βραδέως έπί τών βαρειών 
του καί είσέδυσαν εις τάς ρυτίδας του προσώ
που του. Έν τούτοις ό ίερεύς ώφειλε νά έςη- 
γήσν] εις τόν Ίωάννην ότι καί τοι ήτο κύριος 
τής πατρικής του κληρονομιάς, άλλ’ όμως δέν 
είχε καί τό δικαίωμα νά την διαθέση κατά 
βούλησιν, έμελλε δέ νά συγκροτηθή οικογενεια
κόν συμβούλιον καί νά διορισθή τις κηδεμών.

—  Σείς, βέβαια, νοννέ μου ;
—  Ό χι εγώ, παιδί μου, διότι κατά τόν 

νόμον μας οί ιερείς δέν γίνονται κηδεμόνες. Θά 
διορίσουν, πιστεύω, τόν κύριον Λενιέν, τόν συμ
βολαιογράφον τής Σουβινής, όστις ήτο εις τών 
αρίστων φίλων του μακαρίτου πατρός σου.Εις 
έκεϊνον λοιπόν λ.έγεις την έπιθυμίαν σου.

Καί όντως ό κύριος Λενιέν διωρίσθη ύπό τού 
οικογενειακού συμβουλίου κηδεμών. Τοσαύτη 
δέ ήτο ή επιμονή τού Ίωάννου καί τοσούτον 
συμπαθητική,ώστε ό συμβολαιογράφος συνήνεσε 
νά παραχωρηθώσιν έκ τών τόκων δισχίλια καί 
τετρακόσια φράγκα κατ’έτος, άτινα καί διενέ- 
μοντο εις τε τήν κυράν Κλεμένταν καί τήν μι- 
κράν 'Ροζαλίαν, τακτικώς μέχρι τής ένηλικιό- 
τητος τού Ίωάννου.

Καί κατά τήν περίστασιν ταύτην ή κυρία 
Λαβαρδέν έφάνη γυνή τελεία. Έλθούσα ειπεν 
εις τόν ιερέα :

—  Πάτερ Κωνστάντιε, δότε μοι τόν Ίωάν
νην νά τον έχω έγώ μέχρι τής άποπερατώσεως 
τών σπουδών του. Κατ’ έτος θά σάς τον φέρω 
κατά τάς διακοπάς. Μή νομίζετε δέ ότι διά 
τής προτάσεώς μου ταύτης θέλω νά σας κάμω 
χάριν, εις έμέ μάλλον θά γείνν) χάρις, τήν ο
ποίαν καί σας ζητώ. Δέν δύναμαι νά ευχηθώ 
τι καλλίτερον ύπέρ τού υιού μου. Άναγκάζο- 
μαι μετά λύπης μου νά άπομακρυνθώ προσωρι- 
νώς άπ’ έδώ, διότι ό Παύλος θέλει νά γείνη 
στρατιωτικός, νά είσέλθγ εις τήν Στρατιωτι
κήν σχολήν, καί μόνον έν ΙΙαρισίοις θά εύρω 
τούς διδασκάλους καί τά άναγκαιούντα μέσα. 
Θά οδηγήσω τά πχιδία εις Παρισίους, θά ά- 
νατραφώσιν όμού ύπό τήν έπίβλεψίν μου, ώς ά- 
όελφοί. Οϋδεμ.ίαν θά κάμνω διάκρισιν μεταξύ 
αυτών. Περί τούτου δύνασθε νά εισθε πεπει- 
σμένος.

Αύσκολον ήτο νά μή γείνν] αποδεκτή τοιαύ
τη τις πρότασις. Καί ναί μέν ό γηραιός έφημέ- 
ριος έπεθύμει διακαώς νά έχη παρ’ έαυτώ τόν 
Ίωάννην καί ήσθάνετο τήν καρδίαν του κατα- 
σπαρασσομένην, διανοούμενος τόν αποχωρισμόν 
τούτον. Άλλά πού εκειτο τά συμφέρον τού 
παιδιού ; ’Ιδού τί μόνον ώφειλε νά έρωτήσν] ε
αυτόν, τά δέ λοιπά ήσαν μηδέν . . . ΙΙροσεκά- 
λεσαν τόν Ίωάννην.

—  Παιδί μου, τφ είπεν ή κ. Λαβαρδέν, θέ
λεις νά έλθγς νά μείνης μαζί μου καί μέ τόν 
Παύλον ολίγα έτη ; Θά σας πάρω καί τούς δύο 
εις Παρισίους.

—  Είσθε, κυρία, πολύ καλή, άπεκρίθη ό Ι 
ωάννης" άλλά πόσον επιθυμώ άν ήτο δυνατόν 
νά μείνω έδώ !

Καί ταύτα λέγων παρετήρει τόν έφημέριον, 
ό'στις άπέστρεψε τούς οφθαλμούς.

—  Καί διατί νά φύγωμεν ; Διατί νά μας πά
ρετε τόν Παύλον καί έμέ !

—  Διότι μόνον έν ΙΙαρισίοις θά δυνηθήτε νά 
αποπερατώσετε σπουδαίως καί έπωφελώς τάς 
σπουδάς σας. Ό Παύλος θά προπαρασκευασθή

δώση εξετάσεις διά νά είσέλθγ, εις τήν Στρα- 
τιωτ '·κήν σχολήν. Είξεύρεις ότι θέλει νά γείνη
σ τρ α " ιω τικός.

—  Καί έγώ, κυρία, θέλω νά γείνω.

—  Σύ στρατιωτικός ! εϊπεν ό έφημέριος, 
άλλά δέν εΐχεν ό πατήρ σου τοιαύτην γνώμην 
. . . Πολλάκις ένώπιόν μου ό πατήρ σου έκαμε 
λόγον περί τού μέλλοντος σου, περί τού στα
δίου σου. Έπρόκειτο νά γείνης ιατρός, καί ώς 
εκείνος ιατρός τής έξοχής έν Λογγεβάλ. . . καί 
ώς έκεΐνος νά βοηθής τούς πτωχούς, καί ώς 
έκεΐνος νά θεραπεύης τούς ασθενείς,Ιωάννη,τέ- 
κνον μου, ένθυμήσου.

—  ’Ενθυμούμαι, ενθυμούμαι.
■— Τότε λοιπόν πρέπει νά κάμγς ό τι ήθε- 

λεν ό πατήρ σου..., τούτο είνε τό καθήκον σου, 
Ιωάννη, τούτο εινε τά καθήκον σου. Πρέπει 
νά ύπάγγς εις Παρισίους. Προτιμάς νά μείνγς 
έδώ, ώ ! τό καταλαμβάνω.. .  καί έγώ τό έπε- 
θύμουν διακαώς. . . άλλά δέν γίνεται . . . Πρέ
πει νά ύπάγης εις Παρισίους νά έργασθή,ς, νά 
έργασθίΐς πολύ. ΙΙερί τούτου δέν έχω τήν πα- 
ραμικράν ανησυχίαν,διότι είξεύρω ότι είσαι υιός 
τού πατρός σου. Θά γείνφς έντιμος καί φιλό
πονος, δέν είνε δέ δυνατόν νά ύπάρξν] τούτο ά- 
νευ έκείνου. Καί ημέραν τινά έν τή οικία τού 
πατρός σου, έν τώ τόπω τούτω έν ώ τοσαύτας 
έπραξεν αγαθοεργίας, οί πτωχοί τής έξοχής 
ταύτης θά άνεύρουν άλλον ιατρόν 'Ραινάλόον, 
όστις καί αύτός προθύμως θά τους άνακουφίζη. 
Καί έγώ δέ έάν τυχόν είμαι ακόμη εις τόν κό
σμον, τήν ημέραν εκείνην θά είμαι τόσον ευτυ
χής, τόσον ευτυχής ! . . . 'Αλλά δέν εινε ορ
θόν νά όμιλώ περί τού έαυτού μου . . . Δέν έ
πρεπε μάλιστα... νά άναμιγνύωμαι. Άλλά τόν 
πατέρα οφείλεις νά συλλογισθ-ρς.Σοί το έπανα- 
λαμβάνω,Ιωάννη, αύτή ήτο ή προσφιλέστατη 
του εύχή. Δέν εινε δυνατόν νά την έλησμό- 
νησες.

—  Ό χι, δέν την έλησμόντ,σα" άλλ' έάν ό 
πατήρ μού με βλέπη καί μ’ άκούη, είμαι βέ
βαιος ότι με νοεί καί με συγχωρεΐ, διότι ένεκα 
αυτού.. .

—  Ένεκα αύτού !
—  Μάλιστα, όταν έμαθα ότι άπέθανε καί 

έπληροφορήθην πώς άπέθανε, παρευθύς χωρίς 
νά λάβω ανάγκην νά σκεφθώ είπα ότι θά γείνω 
στρατιωτικός . . .καί θά γείνω στρατιωτικός !
. . . Νοννέ μου, καί σείς, κυρία, σάς παρακαλώ, 
μή μ' έμποδίσετε. . .

Καί ό παΐς έκλαυσε πικρώς ύπό δεινής άπο- 
γνώσεως καταληφθείς.Ή δέ κόμησσα καί ό ίε
ρεύς τόν έπαρηγόρουν διά λόγων ηπίων.

—  Καλά. . . καλά ..., παιδί μου ..., εί'μεθα 
σύμφωνοι, όπως θέλεις, ό’πως θέλεις. . .

’Αμφότεροι δέ διενοούντο : ό καιρός οδηγός. 
Ό Ιωάννης είν’ έτι παΐς, καί τού χρόνου προ
ϊόντος θά μεταβάλγ γνώμην. Άλλ’ άμφότεροι 
ήπατώντο, διότι ό Ιωάννης ούδόλως μετέβαλε 
γνώμην.

Κατά τόν Σεπτέμβριον τού 18 / 6 ό μέν Παύ

Ε Σ

λος δένέγένετο  δεκτός έν τ ή  Σ τρ α τ ιω τ ικ ή  σχο
λή , ό δέ Ιω ά ν ν η ς  έλαχεν ένδέκατος έν τή  Πο
λυτεχνική  σχολή.

Τήν δέ ημέραν καθ’ ήν έκοινοποιήθη ό κα
τά λογος  τώ ν  υποψηφίων, έγραψεν ό Ιω ά ννη ς  
πρός τό ν  άνάδοχόν του  :

«Έ γ ε ιν α  δεκτός καί πολύ καλά , δ ιό τ ι ό τα ν  
αποφοιτήσω  θά κ α τα τα χ θ ώ  εις τό ν  σ τρα τόν 
καί όχι εις πολ ιτικήν υπηρεσίαν. . . »

Μ ε τά  δ ιε τ ία ν  έξελθών τή ς  σχολής τ ώ  1878, 
ά ν τ ί νά κ α τα τα χ θ ή  εις τή ν  Σ χ ολή ν  τή ς  γεφυ- 
ροποιίας, κ α τε τά χ θ η  εις τή ν  έν Φ οντα ινεβλψ  
Σχολήν τή ς  έφαρμογής. Ή τ ο  δέ τ ό τ ε  έτώ ν 
ένος καί είκοσι. Ή τ ο  ήδη ένή λ ιξ , κύριος τή ς  
περιουσίας του  καί ή π ρώ τη  πράξις τή ς  δ ια - 
χειρίσεώς του  υπήρξε μ εγάλη  τ ις ,  μ εγ ίσ τη  δα
πάνη. Ή γόρα σ ε  καί έδωκεν εις τή ν  κυράν Κ λε- 
μ.ένταν καί εις τή ν  μικράν ’Ρ ο ζα λ ία ν , ή τ ις  ή το  
ήδη μ εγάλη , δύο ομολογίας φερούσας ετήσιον 
τόκον χ ίλ ια  πεντακόσια  φράγκα, δαπανήσας 
πρός το ύ το  έβδομηκοντακ ισχ ίλια  φράγκα, όσα 
πεοίπου έδαπάνησεν ό Π αύλος κ α τά  τά  πρώ
το ν  έ το ς  τή ς  χειραφετήσεώς του , χάριν τή ς  ύ- 
ποκριτρίας τού  Βασιλικού θεάτρου Λ ί ζ α ς  Βρυ- 
γέρης.

Μ ετά  δύο έ τη  ό Ιω ά νν η ς  άπεφοίτησεν έκ τή ς  
σχολής τού  Φ οντα ινεβλώ , άναδειχθείς πρώ τος, 
ού ενεκα είχε τ ό  δ ικα ίωμα νά έκλέξη αύτός 
μ ίαν τώ ν  κενών θέσεων.'Υπήρχε δε μ ία  το ια ύ τη  
έν τ ώ  σ υ ν τά γμ α τ ι τ ώ  σταθμεύοντι έν Σουβινή, 
ή δέ Σουβινή άπ εΐχε το ύ  Λ ο γγ εβ ά λ  τρ ία  χ ι
λιόμετρα . Τ α ύ τη ν  λοιπόν τή ν  θέσιν έ ζή τη σεν  ό 
’Ιωάννης κα ί τη ν  έλαβε.

Ιδού λοιπόν πώς ό Ιωάννης 'Ραινάλδος άν- 
Ουπολοχαγός έν τώ ένάτω συντάγματι τού 
πυροβολικού, έλθών τόν 'Οκτώβριον τού 1880 
έλαβε κατοχήν τής οικία; τού ιατρού Μαρκέλ- 
λου 'Ραινάλδου. 'Ιδού πώς εΰρέθη πάλιν έν τώ 
τόπω έκείνω, ένθα διήλθε τήν παιδικήν του η
λικίαν, πάντες δέ διεφύλαττον τήν μνήμην τής 
ζωής καί τού θανάτου τού πατρός του. Ιδού 
πώς ό πατήρ Κωνστάντιος δέν έστερήθη τής 
χαράς ταύτης τού νά έπανίδν] τόν υίόν τού φί
λου του. . . Καί έάν πρέπν] νά εΓπωμεν τά πάν
τα, δέν ήτο δυσηρεστημένος έναντίον τού Ίω
άννου διότι δέν έγεινεν ιατρός. 'Οσάκις όέ ό 
γηραιός έφημέριος έξήρχετο τής εκκλησίας μετά 
τήν λειτουργίαν του, οσάκις εβλεπεν άνυψού- 
μενον έπί τής όδού νέφος κονιορτού, όσάκις ή- 
κουε τήν γήν σειομένην ύπό τό βάρος τών τρο- 

ών τών τηλεβόλων . . . ΐστατο, καί ώς παι- 
ίον έτέοπετο θεωρών διερχόμενον τό σύνταγμα 

. . . Άλλά τό σύνταγμα κατ’ αύτόν ήτο ό Ι 
ωάννης ! ό ρωμαλέος έκεΐνος καί εύρωστος ίπ- 
πεύς, έπί τού προσώπου τού οποίου άνεγινώ- 
σκετο καθαρότατα ή τιμιότης, ή γενναιότης 
καί ή άγαθότης.
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Ό δέ Ιωάννης, άμα διακρίνων μακρόθεν τόν 
εφημέριον, έλαύνων άπό όυτήρος έσπευδε πρός 
τον άναδοχόν του νά συνδιαλεχθή ολίγον μετ’ 
αυτού . Ό  ίππος τού Ίωάννου έστρεφε την κε
φαλήν του προς τόνέφημέριον,διότι ήτο βέβαιος 
οτι ύπαρχε πάντοτε τεμάχιον ζαχάρεως έν τώ 
θυλακίω του παλαιού έκείνου μαύρου ράσου, του 
πολλαχοϋ τετριμ,μένου καί άνερραμμένου, του 
καθημερινού ράσου- διότι είχεν ό εφημέριος καί 
άλλο^άσον εύμορφον καινουργές, οπερ μετά φει- 
δούς πολλής μετεχειρίζετο . .  . εις τάς επισκέ
ψεις. . .  οσάκις έκαμνεν επισκέψεις.

Αί σάλπιγγες του συντάγματος ήχουν κατά 
την διά του χωρίου διάβασιν . . . καί τά βλέμ
ματα πάντων άνεζήτουν τόν Ίωάννην, τόν μι
κρόν Ίωάννην- διότι παρά τοΐς πρεσβυτέροις 
τού Αογγεβάλ είχε μείνη ό ¡α χ ρ ό ς  Ιω ά ν ν η ς . 
Χωρικός τις κατεορυτιδωμένος καί καταβεβλη
μένος ουδέποτε ήδυνήθη νά απαλλαγή τής έ
ξεως του νά προσαγορεύη αυτόν διερχόμ,ενον έ- 
πιφωνών αύτφ : « Αϊ ώρα καλή μαγκίτσα, τί 
μου κάνεις;» Καί ή μαγκίτσα εκείνη είχεν Εξ 
ποδων ανάστημα.

Καί ό’Ιωάννης δέ ουδέποτε διήρχετο τό χω- 
ρίον χωρίς νά Γδη επί δύο παραθύοων την γη- j 
ραιάν κατερρυτιδωμένην καί μεμβρανώδη δψιν j 
τής κυράς Κλεμέντας καί τό μειδιών πρόσωπον 
τής 'Ροζαλίας, ήτις πρό έτους ήτο ϋπανδρος 
καί ό Ιωάννης ήτο παράνυμφος αυτής, καί πε
ριχαρής την εσπέραν τών γάμων έχόρευσε μετά 
τών κορασίδων του Αογγεβάλ.

ΡΈπ·ι·ι ·κν/χΐι«]ξ

Τό ίσόαινον τπριιργότχτου άρΟρίοιον πιο1, τ?,; άρ^ η ι- 
χτονιχής τώ ν  χελιδόνων ήρινίοΟημιν ίχ  χχλλϊατης -ρα γ- 
¡ιχ τ ιίχ ; τοΟ κ. Ο ιιεΙεΙεΙ ίν τ §  «Έιτιοτημον.κ^ ΈσιΟεωρό- 
3 ει· δηαοοιευβείσης, Ι ξ  ή ; χχί χλλχ οό/_ ήττον περίεργα 
μέρη Οίλομεν δημοχιειίαει προχεχώ; Ιν  τ^ 'ν 'Ε α τία ».

Σ .  τ .  Λ.

II ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΤΩΝ ΧΕΛΙΔΟΝΩΝ

Ούδείς αγνοεί οτι κατ’ ενιαυτόν ό Απρίλιος 
επαναφέρει ήμΐν τάς χελιδόνας. Πιστώς επα
νέρχονται αΰται εις τάς φ&)λεάς αυτών, είμή 
σκληρά εχθρική χείρ κατηρείπωσε καί κατέρ- 
ριψεν αύτάς" διότι, θλιβερόν είπειν, άν έν ΙΙα- 
ρισίοις αί φωλεαί τών χελιδόνων προστατεύ- 
ωνται υπό του κοινού αισθήματος μάλλον ή 
ϋπό τών νόμων, τούτο δέν συμβαίνει πανταχού 
καί τά θελκτικά ταύτα πτηνά καταδιώκονται 
βαρβάρως, παγεράν αδιαφορίαν έπιδεικνυμένης 
πολλαχού τής άρχής!

Δύο είδη χελιδόνων είοίν αί προάγγελοι τού 
έαρος, τάς δέ χελιδόνας ταύτας ίκανώς δια- 
φερούσας άλλήλων δυνάμεθα ν’ άναγνωρίσωμεν 
καί έκ μόνης τής στάσεως αυτών, όπότε τα-

χυπτέρυγες καταδιώκουσι τάς μυίας έν ταϊς 
όδοϊς καί ταϊς πλατείαις. Τό έν είδος αύτών, 
χελιδών ή χο ινή  (chelidon υΓΒϊσα),εχει τήν κε
φαλήν, τό άνω μέρος τού σώματος, τάς πτέ
ρυγας καί την ουράν κυανόχροας άποκλινούσας 
πρός τό μελάγχρουν, τόν δε τράχηλον, τό στή
θος, τήν κοιλίαν καί τά ισχία έντελώς λευκά" 
τό έτερον είδος, χελιδών ή ά γρ υ ιΐία ιτο ς  (che
lidon rustica),έχει πάντα τά άνω μέρη τού σώ
ματος κυανόχροα καί ώς χάλυψ άνταυγάζον- 
τα, τόν τράχηλον πυρρόν φέροντα μέλαν περι- 
δέραιον, καί τήν κοιλίαν λευκήν πρός τό πυρ- 
ρόχρουν άποκλίνουσαν- τό πρώτον είδος έχέι 
τήν ούράν μετρίως διχαλωτήν, τό δέ δεύτερον 
έχει αυτήν αυτόχρημα ψαλιδωτήν.Έκτος τού
των, ή ά γροά ία ιτος  χελιδών, ήτις παρά τό ό
νομα αυτής, ουδέποτε κτίζει τήν φωλεάν της 
έν τοΐς άγροΐς,προτιμώσα τά αμαξοστάσια,τούς 
σταύλους, τά ακατοίκητα δωμάτια,δέν δεικνύει 
έν τή κατασκευή τής φωλεάς τοιαύτην καλλι
τεχνίαν, όσην ή χελιδών ή κοινή.

Τό πτηνόν τούτο έκλέγει πάντοτε πρός οί- 
κοδομίαν μέρος προφυλάττον αύτήν άπό τάς 
άκρασίας τής ατμόσφαιρας- δηλαδή γεΐσόν τι, 
παράθυρόν τι, ή ρωγμήν τινα ήν κλείει έν μέ- 
ρει διά πηλού, μικρόν μόνον άφίνουσα άνοιγμ.α- 
άλλ’ έπί τών "Αλπεων, όπου τά οικήματα είσι 
διεσκορπισμ-ένα, αναγκάζεται νά κτίση τήν φω
λεάν της έν μέσω τών βράχων, καί οϋτω ά- 
ναμφιβόλως έκτιζεν αύτήν έν τοΐς προϊστορι
κοί; χρόνοις, καθ’ ούς οί άνθρωποι δέν ωκουν 
έν ύποστέγοις οΐκήμασιν, άλλ’ έβίουν έν σπη- 
λαίοις ώς άγρια θηρία.

Ή φωλεά τής χελιδόνος ταύτης έχει ήμι- 
σφαιρικόν σχήμα, είνε δέ κεκλεισμένη άνωθεν, 
καί έχει εις τό πλάγιον θυρίδα, ής τό εύρος υ
πολογίζει άναλόγως τής διαμέτρου τού σώμα- 
τος αυτής. Βλέποντες πόσον έπιμελώς, καί πό
σον καθαρίως οί τοίχοι τής φωλεάς, οί διά πη
λού καί άχύρων ζυμωθέντες, έΐσί λείοι έξωθεν 
καί έσωθεν, δέν έκπληττόμεθα μανθάνοντες οτι 
έκαστον ζεύγος χελιδόνων καταναλίσκει υπέρ 

¡ τάς δεκαπέντε ημέρας πρός έκτέλεσιν τής έρ- 
γασίας ταύτης, τεκμαιρόμεθα δ’ έπειτα οτι ή 
μετά τοσαύτης στοργής κτισθεΐσα φωλεά δέν 

I εινε δυνατόν έπί έν μόνον έτος νά χρήσιμεύη. 
Καί πράγματι ουτω συμβαίνει, όπως δ’ έδοκί- 
μασεν ό Σπαλαντζάνης προσδέσας μεταξίνην 
κλωστήν εις τούς πόδας τινών έξ αύτών, έπί 

ί πολλά κατά συνέχειαν έτη τά αυτά πτηνά έ- 
I πανέρχονται εις το παλαιόν αυτών κατάλυμα. 
I Τά πάντα έπίσης πείθουσιν ήμάς οτι άπό ά- 
ι μνημονεύτων χρόνων αί χελιδόνες έχουσι τήν 
j αύτήν αρχιτεκτονικήν, καί οί πλεϊστοι τών νε- 
1 ωτάτων όρνιθολόγων συμ,φώνως τώ κ. Gerbe 

δέν παραδέχονται τούς διισχυρισμούς τού κ. 
I Pouchet, οστις άφ’ ού έξήτασε πρότυπα τινά
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φωλεών χελ ιδόνων έν τ ώ  μουσείω τή ς  'Ρ ου έν- j 
νης, συνεπέρανεν ό τ ι  τ ά  π τη νά  τα ύ τα  κ α τά  
τή ν σειράν τώ ν  α ιώνων μετέβαλον καί έ β ε λ τ ί-  ! 
ωσαν τ ά  μικρά α ύ τώ ν  οικοδομήματα.

Αί χελιδόνες άνευρίσκουσι λοιπόν έκαστον 
έαρ τήν φωλεάν ήν κατέλιπον τό παρελθόν φθι
νόπωρου καί μετά σπουδής έπισκευάζουσιν αύ- j 
τήν πρός υποδοχήν νέας νεοσσιάς. Αί έπισκευαί 
άλλως τε ούτε μακραί είνε ούτε περίπλοκοι, 
διότι ή φωλεά εινε ώς γνωστόν ίκανώς χον
δροειδής- τά τοιχώματα αυτής είσίν έκ πηλού 
άναμεμιγμένου μετά τριχών καί καυλών άγοώ- 
στεως , όστις φέρεται διά τού ράμφους των 
καί συγκολλάται διά τής σιέλου αύτών. Τό δέ 
Εσωτερικόν αύτών έπιστρώννυται διά χόρτων, 
τριχών καί πτίλων, χωρεΤ δέ τέσσαρα ή πέντε 
ώά λευκά φέροντα φαιά καί μελανά στίγματα.

Καίτοι ή φωλεά αύτη δέν είνε άριστούργημα 
αρχιτεκτονικής, έν τούτοις διεγείρει τόν φθό
νον πολλών πτηνών. Οί σπουργίται παραδείγ
ματος χάριν, τά άναιδέστατα τών έπί γής όν- 
των, καταλαμβάνουσι πολλάκις φωλεάν χελι
δόνων, ούχί άνευ ζωηρών διαμαρτυρήσεων τών 
νομίμων ιδιοκτητών αύτής. Αί χελιδόνες έπι- 
καλούνται τότε δι’ οξειών κραυγών τήν βοή
θειαν τών ομοφύλων των, αϊτινες προσίπτανται 
έν σπουδή- άλλ’ οί σπουργίται αμύνονται τό
σον καλώς καί ραμφίζουσι τόσον γενναίως,ώστε 
μένουσι κύριοι τού πεδίου. Διηγούνται, είνε ά- 
ληθές, οτι ένίοτε, οί έπιδρομεϊς έκτίουσιν οίκ- 
τρώς δίκην τού έγκλήματος αύτών, θαπτόμε
νοι ζώντες έν τή φωλεά., ής αί χελιδόνες μα
νιώδεις κλείουσι τό άνοιγμα διά λάσπης, άλλά 
δυσκόλως δύναταί τις νά πιστεύση οτι ό σπουρ
γίτης δέν θά δυνηθή έν τοιαύτη περιπτώσει διά 
τού Ισχυρού Του ράμφους ν’ άνοιξη δίοδον πρός 
άνάκτησιν τής ελευθερίας του.

Τό π ε τρ ο γ ι.Ι ίό ο ν ο ν  (Cypselus apus), τό έχον j 
αίθαλώδες τά πτέρωμα καί δρεπανοειδή τήν I 
ούράν, τό έρχόμενον μετά τάς χελιδόνας καί 
άπερχόμενον εύθύς ώς αρχίσουν νά ψυχραίνων- 
ται αίέσπέραι,καταλαμβάνει έπίσης,οσάκις δυ
νηθή, τήν φωλεάν τής χελιδόνος.Άρκεΐ άλλως 
τε ν' άκούση τις τό θέρος, πρωίαν ή εσπέραν, 
τάς οξείας, άγρίας μάλιστα κραυγάς τών πε
τροχελίδονων περιστρεφομένων μανιωδώς περί 
τά κωδωνοστάσια όπως πεισθή ότι είνε άρπκ- 
κτικά πτηνά. Ιίολλάκις έκβάλλουσι τά μαυρο
πούλια καί τούς σπουργίτας έκ τών τεχνητών 
παρασκευασθεισών αύτοΐς φωλεών,εύχερέστερον 
δ' εννοείται καταβάλλουσι τάς πολλώ άσθενε- 
στέρας αύτών χελιδόνας. Έν τή βιαίως κατα- 
κτηθείση φωλεά κατασκευάζουσιν έν τάχει χον
δροειδή κλίνην έφ’ ής ώότοκούσιν- άλ,λ’ έν έ
σχατη ανάγκη κτίζουσι καί αύτά φωλεάς, με
ταχειρίζονται δέ πρός τούτο παν τό προσπί- 
πτον ε’ις τό ράμφος αύτών, κάνναβιν, φύλλ.α,

χόρτον, ράκη,πτερά,τά όποϊα πάλιν κλέπτουσιν 
ές άλ.λων φωλεών. Πάσας τάς ετερογενείς ταύ
τας ϋλας συναρμόζουσι διά τής σιέλου αύτών, 
ήτις ξηραίνεται ταχέως εις τόν άέρα συγκρα- 
τούσα καί συγκολλώσα ώ; άληθής κόλ.λ.α.

Κ. . Γ .

Οί π α ρά σ ιτο ι

TOT ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΥΜΑ
[Έ χ τοδ Ισ νά τω ; ίχίοΟ ίντο; ουγγρχμμχτοί τσΟ χ. Γ “ 6ριήλ 
Φιρρΰ ·Τ χ  τελιυτχ ΐχ  ϊτη  ιοΟ Ά λ ε ξ .  Λνμά» H 8<M*1870)|.

Καθ’ όλην τήν ζωήν του ό ’Αλέξανδρος Δυ- 
μάς υπήρξε θύμα τών παρασίτων. Βιβλία ολό
κληρα ήδύναντο νά γραφώσι περί τής εύκολίας, 
μεθ’ ής παρεϊχεν εαυτόν πρός έκμετάλλευσιν.

Ή οικία του ώμοίαζε πρός ξενοδοχείου, έν 
ώ ήδύνατο οίόσδήποτε νά γευματίση άπαξ ή 
δίς τής έβδομάδος, ή καί καθ’ έκάστην έτι, 
τούτο δέ έπί ολόκληρα Ετη !

Ένίοτε μόνον, όταν τό πλήθος ύπερηύξα- 
νεν, ό συγγραφεύς τών «Τριών Σωματοφυλά
κων» έπεχείρει μικρόν ταξείδιον ίνακατορθωση 
τήν διάλυσιν τού ςενοδοχείου του- άλλ οί πε- 
λάται του δέν ένόουν νά παραιτηθώσι καί ήρ- 
χοντο καί κατ' αύτήν τήν απουσίαν του. Με
ταξύ τούτων ύπήρχε παιδικός τις φίλος τού 
Δυμά, δν ό μυθιστοριογράφος άπήντησεν έσπέ- 

I ραν τινά εις την οδόν μετά πολ.λών έτών χω- 
ρισμόν.

Ό φίλος δέν είχε ποσώς τό Εξωτερικόν αν
θρώπου εύποροϋντος.
' —  ’Αλήθεια ! πού τρώγεις άπόψε ; τόν ή- 

ρώτησεν ό Δυμάς.
—  Άπόψε ! δέν τρώγω πουθενά, άπήντησε 

μελαγχολικώς ό άλλος.
—  Τόσω καλλίτερα, πάμε νά δειπνήσώμε 

μαζύ.
Καί συμπαρέλαβε τόν πτωχόν άνθρωπον καί 

τόν έγκαθίδρυσεν εις τήν τράπεζαν παρ’έαυτώ.
Μετά τό δεΐπνον, καθ’ ήν στιγμήν ό Δυμάς 

Ιμελλε νά άποσυρθή εις τό γραφεϊόν του, άπο- 
' τεινόμενος πρός τόν ξένον φίλον του-

—  Είξεύρεις, άγαπητέ μου ; σέ περιμένω καί 
I αύριον εις τήν αύτήν ώραν.

Εννοείται οτι ό φίλος δέν έλλειψεν από τήν 
συνέντευξιν. 9

Τήν άκόλουθον ημέραν Επαναλαμβάνει τήν 
έπίσκεψιν, καί τήν μετά ταύτήν ομοίως.

Διετήρησε δέ τήν έξιν ταύτην έπί δώδεκα... 
έτη.

*

* *

Ότε έν έτει 18G4 ό" Δυμάς διέτριβεν είς 
τήν έπαυλιν Catinat παρά τό Έγγιέν, προσήλ- 

' θον πρωίαν τινά είς τόν οίκόν του πλεϊστοι ά-



μαξηλ.άτχι τή; πόλεως, ζητούντες έκαστος νά 
πληρωθή τά ένοίκιον ενός δρόμου τής άμχξης 
του. Ό  υπηρέτης εις δν έφάνησαν όλως παρά
λογοι αί απαιτήσεις τών αμαξηλατών, ήΟέλησε 
νά τούς άποπέμψν)' άλλ’ έκεϊνοι έπέμενον, ώστε 
έδέησε νά έρωτηθή ό Δυμάς, όστι; διεκήρυξεν 
ότι δέν οφείλει εις κανένα τίποτε. Άλλά τότε 
είς τών αμαξηλατών έξήγησεν οτι εκ τών έπι- 
σκεπτών τής προτεραίας δέν του έπλήρωσέ τις 
τόν δρόμον του άπό του σταθμού τού σιδηρο
δρόμου μέχρι τής έπαύλεως,είπών είς αύτόν νά 
ελθγι τήν επαύριον νά ζητήση τήν τιμήν άπό 
τόν οικοδεσπότην. Τό παράδειγμα δ’ αύτού, 
ώς έκ συνθήματος, έμιμήθησαν καί άλλοι έκ 
τών προσκεκλημένων, καί ιδού πώς συνέβη οτι 
είκοσιπέντε άμχξηλάται ήρχοντο νύν νά ζητή- 
σωσι παρά τού Δυμά τό άντίτιμαν είκοσιπέντε 
δρόμων τών αμαξών.των. ΊΙνχγκάσθη νά τούς 
πληρώση, συοτήσας μόνον είς αυτούς νά μή 
μεταφέρωσι τού λ.οιπού έπί πιστώσει τού; προσ
κεκλημένους είς τήν έπαυλιν.

*
* *

Μία τών αφορμών, αΐτινε; έπέφερον έν τέλει 
τήν πτωχείαν τού Δυμά,ύπήρξεν ή έπαυλίς του 
Μ ο ν τε χ ρ ισ τό ,  ήν είχε καταστήσει πραγμα
τικόν πτωχοκομεϊον. Ή πρός τού; ανθρώπους 
έλευθεριότης καί ή φιλοξενία πρός τά ζώα ή- 
σκούντο ενταύθα έλευθέρω; καί άφειδώ; άπό 
πρωίας μέχρι; εσπέρας.

Όλοι οί άδέσποτοι κύνε; εΰρισκον τροφήν 
είς τό Μ ο τ τ ε γ ρ ίσ τ ο  ' οί πλείστοι δ’ αύτών έ- 
μενον διά πάντα είς τήν οικίαν.
_ ■ 'Ημέραν τινά ό κηπουρός τής έπαύλεως, Μι- 
χάλης τό όνομα, πλησιάζει τόν Δυμάν μετά 
τρόπου ώσεί είχε σπουδαϊόν τι νά τώ άνακοι- 
νώστ).

—  Κύριε, λέγει, είξεύρετε πόσου; σκύλους 
έχετε είς τό ‘σπήτι ;

—  'Οχι, Μιχάλη, αποκρίνεται ό Δυμάς.
—  Λοιπόν μάθετε οτι είνε δεκατρείς όλοι.
—  Κακός αριθμός, Μιχάλη.
—  Δέν πρόκειται περί τούτου, κύριε.
—  Άλλά περί τίνος λοιπόν πρόκειται ;
—  Νά, ό'τι τά μανδρόσκυλα αύτά θέλουν 

κάθε 'μέρα ένα βόϊδι γιά νά φάνε.Καί γιά τούτο 
ήλθα νά σάς ’πώ νά μ’ άφήσετε νά πάρω ένα 
χα / ιτσ ίχ ι νά τούς δώσω ένα κυνηγητό. . .

—  Μιχάλη, λέγει τότε ό μυθιστοριογράφος, 
μάθε ότι ό άνθρωπος πρέπει νά ύποφέργ, τινά 
βάρη, τά όποϊα έπιβάλλονται είς αύτόν είτε 
ώς έκ τού τόπου όπου κατοικεί, εϊτε ώς έκ τής 
κοινωνικής θέσεως, ή τού χαρακτήρας πού είχε 
τήν άτυχίαν νά λάβν) παρά τού Θεού. Αφού 
οι σκύλοι εύρίσκονται είς τό ’σπήτι,άφησέ τους, 
αδελφέ,νά μένουν οπού εύρέθτ/ίαν.Έννοιά σου. 
καί τά σκυλιά βέβαια δέν είνε εκείνα πού θά
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μέ πτωχύνουν, Μιχάλη. Μόνον πρός τό συμ
φέρον των φρόντισε, φίλε μου, νά μην είνε δε
κατρία.

—  Λοιπόν νά διώξω τό ένα, κύριε, γιά νά 
μείνουν δώδεκα.

—  Όχι, Μιχάλη, καλλίτερα άφησε νά Ελθη 
άκόμη ένα, νά γείνουν δεκατέσσαρα !

Ζ * .

Τ  I

ΕΦΕΤΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΜΓΛΩΝ

Οί πρώτοι μύλοι ήσαν οί διά τών χειρών 
στρεφόμενοι. Είς τήν Αίγυπτον καί Αραβίαν, 
είς τήν Παλαιστίνην καί αύτήν τήν 'Ελλάδα 
αί νεάνιδε; έστρεφον τούς χειρομύλους. Είς τήν 
Μέκκαν δείκνυται άκόμη σπήλαιον εντός ώραίας 
οικίας, ένθα κατά παράδοσιν ή Φατμέ,ή θυγά- 
τηρ τού Μωάμεθ καί σύζυγος τού Άλή, ήλεθε 
διά τών βραχιόνων της. Αί γυναίκες τών Α 
ράβων έτι καί σήμερον ένασχολούνται είς τό 
επίπονον τούτο έργον. Έπί τής βασιλείας τού 
υιού τού Κλόβις ή άγία 'Ραδεγόνδη, ή βασί
λισσα τής Γαλλίας,ήλεθεν ή ιδία σίτον,δν κατη- 
νάλισκε κατά τάς νηστείας. ‘II έφεύρεσις τών 
ΰδρομύλων αποδίδεται τώ Μιθριδάτγ· βέβαιον 
δέ είνε ότι ύπήρχον κατά τήν έποχήν του. Αν
τίπατρος ό θεσσαλονικεύς γράφει περί μύλων 
ωραίους τινάς στίχους ώς έςή; : »Σείς γυναϊ-
• κες, τάς όποιας μετεχειρίζετό τις μέχρι σή-
• μεοον πρός περιστροφήν τών μύλων, αφήσατε 
»τού λοιπού ήσύχους τούς βραχίονας σας καί 
»άναπαύεσθε άνευ θορύβου. Δέν θά σάς άναγ- 
»γείλωσι πλέον τά πτηνά διά τών ασμάτων
• των τήν έλευσιν τής πρωίας. Ή Δημήτηρ 
«διέταξε τάς Νηρηίδας νά άναλάβωσι τά έργα
• σας. Αί Νηρηίδε; ϋπακούσασαι στρέφουσι 
»μετά ταχύτητος τήν βαρεΐαν μυλόπετραν».

Κ .

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΪ'ΜΑ

Ό πλούσιος Σ. ήοώτα ποοχθέ: τόν λόγιον 
Κ . . .

—  Διατί συχνότατα βλέπομεν τού; λογίους 
νά έρχωνται πρός τούς πλουσίους, καί ούδέ- 
ποτε τους πλουσίους πρός τούς λογίους;

— Διότι, άπήντησεν ό Κ ..., ό λόγιος γνωρί
ζει τήν άξίαν τού πλούτου, ενώ ό πλούσιος α
γνοεί τήν άξίαν τής παιδείας.

*
# 9

Ξένος, δν πολλάκις έλήστευσαν είς τάς δ- 
δούς τή; Κωνσταντινουπόλεως, έφοβεΐτο νά 
έξέλθη πλέον τής οικίας του. Είς φίλος του
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τόν συνεβούλευσε νά φέρη είς τό εξής μεθ’ ε
αυτού πιστόλιον.

—  Πολύ καλά,είπεν, άλλά φοβούμαι μή μού 
κλέύουν καί τό πιστόλι!

Απερχομένου ποτέ τού ΙΑ' Λουδοβίκου είς 
πόλεμον, είς τών οικείων αύτού ήρώτησε τόν 
συνοδεύοντα αύτόν ύπουργόν Λουβοά’ —  Μάς 
έγγυάσθε περί τής ζωής τού βασιλέως ;— "Ο
χι, άπήντησεν ό υπουργός' άλλ’ εγγυώμαι περί 
τής δόξης του.

* ·
Σφαίρα τηλεβόλου είχεν άποκόψει κατά τινα 

μάχην τήν κνήμην Γάλλου τινός στρατηγού, 
ήν ούτος αντικατέστησε διά ξυλίνης. Άλλ’είς 
δευτέραν μάχην άλλη σφαίρα άφαρπάσασα τήν 
ξυλίνην κνήμην του, ανατρέπει αύτόν έπί τού 
πεδίου. Όταν δ’ έσπευσαν νά τόν ανεγείρουν, 
γελών έλεγε'— Τί ανόητοι, νά χάνουν έτσι ταίί 
σφαίραις των ! Άμ’ δέ 'ξέρουν πώς έχω μέσ’ 
τό σάκκο μου άλλα δυό ποδάρια όμοια! . . .

*
*  9

’Ινδική φιλοσοφία :
Έν ταΐς Ίνδίαις, όταν παιδίον γεννάται, ό 

ίερεύς απευθύνει πρός αύτό τήν έξής προσλα
λιάν :

«—  Τεκνίον, εισέρχεσαι είς τόν κόσμον έν 
κλαυθμοί;, ένψ πάντες περί σέμειδιώσι' προσ- 
πάθησον νά ζήσγ,ς οϋτω; ώστε νά δυνηθίίς νά 
έξέλθης τού κόσμου μειδιών,ένω οί πάντες περί 
σέ θά παραδίδωνται είς κλαυθμούς».

ΛΛΗΘΕΙΑΙ

’Εάν τά καλά π α ρ α γ γ έ .Ιιια τα  τών σοφών ί- 
σοδυναμούσι πρός χεΐρα οδηγούσαν ημάς πρός 
τόν σκοπόν είς δν δέον νά τείνωμεν, τά καλά 
αύτών π α ρα δ ε ίγμ α τα  ίσοδυναμούσι πρός πτέ- 
ρυγας.

Δύο ειδών σφάλματα διαπράττει ό άνθρω
πος : τά μέν ές ϋπερμέτρου βίας. τά δέ έξ ΰ- 
περμέτρου άμελείας.

Πάντες οί άνθρωποι θά ήσαν άγαθοί έάν έ- 
πετρέπετο αύτοΐς νά είνε εύτυχεΐς, καί πάντες 
θά ήσαν εύτυχεΐς, έάν δέν έζήτουν νά γείνωσι 
τοιούτοι, οί μέν έπί ζημία τών δέ.

ΣΠΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ή  δ ι ' άεροπιίρου διάβασες τή ς  Μ εσόγ ε ιόν . 
— Ή  ε τα ιρ ία  τώ ν  αεροπορικών π ειραμ άτω ν τώ ν  
Π κρισίων, ής πρόεδρος είνε ό Παύλος Jovis,

έξελέξατο τήν Μασσαλίαν ώ; άφετηρίαν πρός 
τήν δι’άεροπόρου διάβασιν τής Μεσογείου.

Έκ τών πολυαρίθμων αναβάσεων, εκατόν 
πεντήκοντα περίπου, άς εσχάτως έποιήσατο ό 
πλοίαρχος Jovis, ήδυνήθη νά έξακριβώσγ τούς 
νόμους τών αερίων γευμάτων. Τή βοηθεία δέ 
τών ρευμάτων τούτων ελπίζει νά κατορθώστ) 
ö Jovis τήν διάβασιν τής Μεσογείου.

"ΙΙδη έπερατώθη ή κατασκευή τού κολοσ
σιαίου άεροπόρου «Albatros», τού χρησιμεύ- 
σοντος είς τό τολμηρόν τούτο επιχείρημα. Κα- 
τεσκευάσθη δ’ έν τοίς έργοστασίοις τής «'Ε
ταιρίας τών αεροπορικών πειραμάτων», έν Μον- 
μάρτρν), καί έχει διάμετρον 18 μέτρων, ογκον 
3,221 μέτρων καί περιφέρειαν 57,645.

Τά περιβάλλον τό «Albatros» πλέγμα άπο- 
τελεϊται έκ 1 3 ,800  στρεπτών έλασμάτων' τό 
δ' άκάτιον συνδέεται μετά τού πλέγματος διά 
50 καλωδίων. Τό άκάτιον είνε έκ λύγου καί έ
χει μήκος 2  μέτρων 30, 2  μέτρων πλάτος καί 
1 μέτρου 40 ύψος. Έχει δέ δύο έδάφη, καί είς 
έκατέραν τών πλευρών είδος κιβωτίου γ ρ η σ ι-  
μεύοντος καί ώς κλίνη καί ώς σκευοθήκη.

Έκ τής διαβάσεως ταύτης τής Μεσογείου 
πολλά προσδοκώνται πορίσματα ού μόνον αε
ροπορικά άλλά καί μετεωρολογικά.

Ό  Jovis καί ό συνοδοιπόρος αύτού Bordo- 
gni έσονται πιθανώς έν Μασσαλία κατά τάς 
άρχ_ά; τού ’Ιουνίου.

Τό πολεμικόν πνεύμα τών Σουλιωτών κατα
δεικνύει τό άναφερόμενον έν τινι βιβλίω έκδο- 
θέντι άνωνύμως πρό τής Έπαναστάσεως, ότι 

ι «τό μικρόν παιδάριον ενός ήρωος Σουλιώτου ό- 
πού ό τύραννος Άλής ώς αιχμάλωτον έφύλατ- 
τεν είς τήν μητρόπολιν τών Ίωαννίνων μαζή 
μέ τήν μητέρα του καί άδελφάς του, δέν ΰπέ- 
φερνε τοιαύτην φυλακήν, καί αλλέως δέν ήμ- 
πόρεσαν νά τό ημερώσουν, παρά δίδοντάς του 
τά πολεμικά άρματα, μέ τά όποϊα παίζοντας 

j ήσύχασεν».
·%ν»

Ιίερί τού 'Ερρίκου Δ’ τής Γαλλίας διηγούν- 
ι ται ότι ευχαριστείτο πολύ νά παίζν) μέ τά 

παιδία του. 'Ημέραν τινά ο 'Ισπανός πρεσβευ
τή; καταλαμβάνει τόν βασιλέα έντός δωματίου 
βαδίζοντα μέ τά τέσσαρα καί φέροντα έπί τής 
ράχεως τόν υιόν του, τόν μέλλοντα ΙΓ ’ Λουδο
βίκον. Χωρίς νά ένοχληθγ καθόλου ό Ερρίκος 
Δ’ έρωτά τόν 'Ισπανόν :— Κύριε πρεσβευτά, έ
χετε τέκνα;— Μάλιστα, Μεγκλειότατε.— Τότε 
λοιπόν είμπορώ νά τελειώσω τόν γύρον τού δω
ματίου.

Τό έξής άνέκδοτον περί τού άρτι άποβιώ-
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σαντος 'Ιουλίου Σ ανόώ  έρανιζόμεθα έκ Παρισι
νής έφημερίδος :

Ό  Ιο ύ λ ιο ς  Σανδώ , μ ε τά  τή ν  ρήξίν του  πρός 
τή ν  όδηγήσασαν τ ά  π ρώ τα  αυτού βήμ α τα  έν 
τ ώ  φ ιλολογικφ  σ τα δ ίω  Γεωργίαν Σάνδην, α ί- 
μάσσον έ τ ι  φέρων τό  έκ τού του  τραύμα άπ ήλ- 
θεν εις 'Ι τα λ ία ν  έπ ιζη τώ ν  τή ν  λήθην. Ά μ α  
φθάσαντος εις Τουρΐνον π ρώ τη  μέριμνα αυτού 
υπήρξε νά γράψ-ρ πρός τή ν  φ ίλην του . Ά λ λ ά  
μόλις έρριψε τή ν  έπ ιστολήν εις τ ό  γραμμ.ατο- 
κ ιβ ώ τιο ν  μετεμελήθη δ ιά  τ ά  έν αυ τή  γραφό
μενα. Μ εταβάς δέ παραχρήμα εις τό  ύπουρ- 
γεΐον τώ ν  ταχυδρομείων, κατορθοΐ νά τύ χ η  ά - 
κροάσεως παρά τού  Καβούρ,καί έ ξ α ιτ ε ΐ τ α ι  παρ’ 
αυτού τή ν  άπόδοσιν τή ς  έπ ιστολής.

Ό  υπουργός,άφ’ ού διαρρήδην άπέκρουσε τή ν  
α ϊτη σ ίν  του , συγκινηθείς ύπό τή ς  έπιμονής τού 
νέου έρω τολήπ του , συ γκ α τα τίθ ε τα ι τέλος καί 
ύπ ισχ νε ϊτα ι νά Τώ  άποδώση τή ν  έπ ισ τολήν του  
ύπό το ν  δρον ομως τού  νά τ ώ  γνωστοποιήση  
τά ς  π οώ τα ς καί τά ς  τελ ευ τα ία ς  λέξεις τή ς  έ
π ισ τολή ς, ΐνα  πειοθή ο τ ι  π ράγμ α τι άνήκεν εις 
α υ τό ν .Ό  Σανδώ  προθύμως υποβάλλετα ι εις τή ν 
δ ια τύπ ω σιν τα ύ τη ν  καί γράφει τά ς  π ρώ τας λέ
ξε ις , α 'ίτινες ήσαν : Σ '  άγαπώ .

—  "Α ς ίδωμεν τά ς  τελ ευ τα ία ς  τώ ρ α , είπεν 
ό Καβόύρ.

—  ’ Ιδού, άπεκρίνατο τεθοουβημένος ολίγον 
ό Σανδώ . Κ α ί αί τε λ ευ τα ΐα ι λέξεις ήσαν Σ '  ά -  
γα ηώ .

■νν*

Ό  «Κ α ιρ ό ς » τώ ν  Ιΐαρ ισ ίω ν δ ίδει τά ς  έπομέ- 
νας λεπτομερείας, περί τώ ν  εις τή ν  χρίσ ιν τού  
Τσάρου χρησιμευόντων παρασήμων καί κοσμη
μ ά τω ν

«Τ ό  στέμμα, ή  ώς οί παλα ιο ί Μ οσχοβ ϊτα ι έ- 
κάλουν α ύ τό ,»ό  π ίλος τού  Μ ονομάχου», έκ νή
μ ατος χρυσού σφυρηλάτου,εινε εργον τή ς  ελλη 
νικής χρυσοχοίας τ ώ ν  β υ ζα ντινώ ν χρόνων. ’ Ε
πίσης καί ό έπ ιστέφων αύτό σταυρός εινε τ ε 
χνούργημα ελληνικόν. Ό  σταυρός είνε κ α τά 
σ τ ικ το ς  μ αργαρίτα ις καί ποικίλοις πολυτίμοις 
λίθοις. Τό  στέμμα  τού το  έδωρήθη παρ’ Έ λ λ η 
νας αύτοκράτορος έν έ τε ι 111 6 Βλαδιμήριρ τ ώ  
Μονομάχο», μεγάλο» δουκί τή ς  Κ ιέβης, έχρησί- 
μευσε δέ εις τή ν  στέψ ιν αυτού, καί Ικ το τ ε  τού
του  έγένετο  χρήσις εις τή ν  στέψ ιν πάντο»ν 
τώ ν  Τσάρων μέχρι τού  Τσάρου Πέτρου τού 
Ά λ ε ξ ιά δ ο υ . Τό  χρυσούν σκήπτρον, εργασίας 
προσομοίας, επ ισ τέφ ετα ι σ τέμ μ α τι , φέροντι 
σταυρόν, κεκοσμημένω δέ έξακοσίοις τρ ιάκοντα  
τέσσαρσι βαρυ τιμ ο τά το ις  πολυτίμοις λίθοις. 
Ή ν κ α Ι  το ύ το  έκ τώ ν  Βλαδιμήρω τ ώ  Μονομα
χ ώ  προσενεχθέντων δώρων. Κ α τ ά  μήκος τού  
σκήπτρου έγκαυστικώς είσίν είκονισμένα τ ά  κυ- 
ρ ιώ τα τα  τώ ν  τή ς  Ν έα ς Διαθήκης κεφάλαια,φέ-

ροντα  έπιγραφάς έλληνικάς" ό δέ τύπ ος τ ώ ν  χ α - 
ρακτήρων α υ τώ ν  μαρτυρεί περί τή ς  άρχα ιό τη - 
το ς  τού  σκήπτρου τού του . Ή  σφαίρα, έπίσης 
έκ χρυσού, ελληνικής καί αϋ τη  έργασίας κεκο- 
σμημένη270 πολυτίμοις λίθοις φέρε·, άνάγλυφα, 
π α ρ ισ τώ ντα  σκηνάς έκ τή ς  Β ίβλου .Τό ξ ϊοο ς , ή 
ή ρομφαία εινε χρυσώ κ α τά σ τικ το ς , έχει δέ τή ν 
λαβήν πεποικιλμένην το ΐς  αύτοκρατορικοϊς άε- 
τοΓς έπιστεφομένοις σ τέμ μ α τι. Ή  αύτοκρατο- 
ρική σημαία έκ σειρικού κίτρινου έν τ φ  μέσφ 
φέρει τό ν  θυρεόν τή ς  Αυτοκρατορίας,περίάύκλού- 
μενον το ΐς  θυρεοΐς π ά ντω ν  τώ ν  κυβερνείων τή ς  
'Ρω σσ ία ς. Ό  θρόνος τού  Μονομάχου, ή «σ τα σ ί-  
διον τού  Τσάρου », ώς πάλα ι έκαλεΐτο , είνε έκ 
ξύλου καρυάς. Ό  θόλος, ή κρ εϊττον  ό ουρανί
σκος αύτού σ τη ρ ίζε τα ι έπί τεσσάρων σ τη λώ ν , 
εινε δέ καί άνάγλυφος· ή ζώφόρος αύτού κεκό- 
σμ η τα ι έπιγραφαΐς έκ τή ς  Β ίβλου,έν σλαβονική 
γλώ σση . Τ ό  εις τή ν  χρίσιν χρήσιμον άγγεϊον, 
ώς πιθανόν, άνήκε τ φ  Ιναίσαρι Α ύγού σ τφ , κα τά  
τή ν  παράδοσιν δέ έδόθη τ φ  Μ ονομάχω έκ Βυ
ζα ν τίου . Έ ξ  ίάσπιδος καί κ α τά σ τ ικ το ν  πολυ- 
τίμ ο ις  λ ίθοις τό  ά γγεϊον  το ύ το , έχρησίμευεν έν 
το ΐς  π ό το ις  τού  ρωμαίου Καίσαρος, φέρει δ ’ έπί 
τού  π ώ μ α τος αύτού δφιν όρθιον δάκνοντα  εαυ
τ ό ν »  .

Ή  τή ς  βασιλίσσης Β ικ τω ρ ία ς θυγάτηρ καί 
σύμβιος τού  διαδόχου τή ς  Γερμανίας, δ ια τρ ί-  
βουσα εσχ ά τω ς  έν Βενετία, έπεσκέψατο τ ό  κ α τά  
Φροίβελ νηπ ιαγω γεΐον  «A s ilo  di V ilto r in o  da 
F e lt r e »  άνευ τού  προειδοποιήσαι τή ν  έλευσίν 
τη ς . Εΰρούσα τά  νήπια προαρ ισ τώ ντα  έλαβε 
πολλά  το ύ τω ν  εις τά ς  ά γκάλας καί προσενεγ- 
κούσα αύτο ϊς τροφήν τά  κατεφ ίλησε. Τ ελευ- 
τα ϊο ν  προσηγόρευσεν α ύ τά  ί τα λ ισ τ ί ,  συμβου- 
λεύσασα νά μή βασανίζωσι τ ά  μικρά ζφ α ,δ ιό τ ι  
τού το  μαρτυρεί π ονη ρότη τα  καρδίας.

* V V

Ο ί Ά γ γ λ ο ι  τηρούσιν ίεράν τή ν  Κυριακήν 
μ ετά  μείζονος α υ σ τηρό τη τες  ή  οί Ίσ ρ α η λ ΐτα ι 
τό  Σάββα τον. Ά π ό  τ ινω ν  έ τώ ν  συνέστη έν Λ ον
δίνο» ή λεγομένη «Ε τ α ιρ ία  Τής Κ υ ρ ια κ ή ς» Ϊνα 
μεταπείση  τούς σφοδρά ζη λ ω τά ς ,  ά λλά  μάτην. 
Ε σ χ ά τω ς  γενομένης έν τή  Ά ν ω  Βουλή μακράς 
συ ζητήσεως έπί τή ς  ίερότητος τή ς  Κυριακής, 
έφάνη πάλιν όπόσον βαθέως ύπάρχουσιν α ί προ
λήψεις έρριζωμέναι. Ο ί Τόριοι άπέρριψαν τή ν 
πρότασιν τού  λόρδου Δυνραβέν, καθ’ ήν ώφει- 
λον νά εινε ανο ικ τά  τ ή  κυριακή άπό τή ς  z  μ. 
μ. τ ά  δημόσια μουσεία κα ί α ί π ινακοθήκαι- έ- 
δ έξαντο  δέ έτέραν πρότασιν τού  λόρδου Σαφ - 
τεσβουρύ νά είνε άνο ικ τά  τ ά  μουσεία κ α τά  τάς 
έργασίμους ημέρας μέχρι τή ς  I Ο ι» έσπερινής·
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