
Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ,

Ι Ι Ε Ι Ί Ο Ι Ι Μ  ΣΓΓΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ

όπ6
«

ΑΝΤΩΝΙΟΤ ΤΕΡΖΑΚΗ.

XXX VXX XX*. XXV VXX XXX ΧΧ.̂  XXX χχχ
Φυλλάδιον Ζ'. ’Ιούλιος 1858.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Περι Προνοίας. — Μελίκτι Δοκίμ,ιον, περ\ Τεχνών, γραμμάτων κ λ . — 
έφαρρ,ογαι τών διάφορων πτίλων (4αετά ιχνογραφιών).— Περι-ήγϊΐσις 
Γάλλοι» εν έλλαό ι κατα το 1855. — ΠολιτειογραφικαΙ εί5·τ.σεις. — 
Ποίησις,

ΤϊΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε Ρ Μ Η Σ



Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ,

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (*).

ϊυμπέρασμα τοΰ προηγουμένου μαθήματος ητο, οτι τδ άγα- 
θδν τής άνθρωπότητος είναι δ κυριώτερος σκοπδς τής δημιουρ
γίας, καθ’δσον είδομεν,οτι εϊς την έκτέλεσιν τοΰ σκοποΰ τούτου ά- 
νακεφαλαιοΰνται πάντες οί προηγούμενοι σκοποί τής φύσεως κατά 
τάς διαφόρους τάξεις τών δντων, καί δτι άφ’ ένδς μέν, πάντα τά 
πρδ τοΟ άνθρώπου δντα δέν είναι είμή προετοιμασίαι πρδς έμφά- 
νισιν τοΰ βασιλέως τούτου τής κτίσεως, άφ’ έτέρου δέ, άπασα 
5ΐ λοιπή χτίσις φαίνεται ώς δργανον, ώς μέσον, σχετικώς θεω
ρουμένη πρδς τδν άνθρωπον, ώς μέσον τής τελειοποιήσεως τοΰ 
άνθρώπου. Αλλά πάντα ταΰτα είδομεν έκ τών προτέρων, έκ 
τής έξετάσεως τήν όποιαν έπεχειρήσαμεν δλης τής φύσεως, κα
τά τήν άνόργανον και ένόργανον αύτής υπαρξιν. Πρόκειται ίδη 
ν’ άποδείξωμεν έκ τών ύστέρων αύτήν τήν άρχήν, $ν έθέσαμεν 
ώς συμπέρασμα τής έξετάσεως τής φύσεως κατά τάς δια
φόρους τάζεις τών δντων. Εννοείτε δτι αχοι τοΰδε, έν δσψ 
δηλαδή περιορίζεται δ φιλόσοφος, ?ί μάλλον είπεϊν 6 θεό- 
βοφος, είς τήν παρατιήρησιν καί έξήγησιν τώ» ©«ινουιένων τής
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φύσεως, ούδεμίαν άπαντ$ δυσκολίαν* πάντες κηρύττουσιν, εϊτβ 
πιστοί είτε άπιστοι, τίιν Αρμονίαν τών δντων, παντες άναγνω- 
ρίζουσι τίιν θαυμαστήν έκείνην συνένωσιν μέσων καί τελών, τί» 
θαυμαστόν έκεΐνο σύστημα δι ου ή φύσις τών οντων προωρισται 
πρδς πραγματοποίησιν προφανούς τίνος σκοπού* καί έντεΰθεν αί 
γνωσταί περιγραφαί τών καλλονών της φύσεως, $ς απαντώμεν 
παρά τοΐς φιλοσόφοις καί ποιηταΐς,καί ιδίως έν τφ  περιφημφ συγ- 
γράμματι TouBernardin de SaintPierre, εις τινα συγγράμματα 
τοΰ Chateaubriand, εις τήν περί ίιπάρξεως Θεοΰ πραγματείαν 
τοΰ Fenelon, καί εις δλους δσοι έμελέτησαν τί)ν φύσιν 0π?> την 
εποψιν της σκοπιμότητος αύτής, καί ώ ; έκ τούτου άνεγνώρισαν 
Ιν τή φύσει τ?> σοφώτατον καί κάλλιστον Ιργον τοΰ Θεοΰ. Αλλ 
οταν πρόκειται περί τοΰ ανθρώπου, δταν ιδίως πρόκειται ν απο* 
δείξωμεν δι’ αύτών τών γεγονότων, δι’ αύτοΰ τοΰ άνθρωπίνου 
βίου, καί δι’ αύτής τής άνθρωπίνης ύπάρξεως, τίιν σκοπιμότη
τα ταύτην, την πραγματοποίησιν αύτοΰ τοΰ άγαθοΰ τής άνθρω
πότητος, τί) δποΐον έφάνη ήμΐν άχρι τοΰδε ώς δ κυριωτατος σχο- 
πδς τής δημιουργίας, καθ’ δσον είς αύτδ υποτάσσονται δλοι οΐ 
άλλοι σκοποί τής φύσεως, τότε πολλαί καί σχεδόν Ανυπέρβλητοι 
δυσκολίαι εγείρονται, τότε παρουσιάζονται τά περίφημα έκεΐνα 
ζητηματα περί τής άρχής τοΰ κακοΰ, περί τής δικαιολογησεως 
τοΰ κακοΰ, περί τής συνεργεία; τής θείας προνοίας εις την τύ
χην τή; άνθρωπότητος, τότε άναφαίνονται τά κυρίως περί προ
νοίας ζητήματα, περί ων δφείλομεν νά είπωμεν ολίγα τινα.

Η έκ τών δς-έρων αυτη έξέτασις πρέπει νά ύποθέστι ώς βάσιν την 
Ιδέαν, δτι σκοπδν τής δημιουργίας κυριώτατον πάντων προέθε- 
το δ Θεδς αύτδ τδ άγαθδν τής άνθρωπότητος. Καί έάν παρά τδ 
άγαθδν εύρίσκωμεν έντφ  κόσμς» τδ κακδν, έχεΐνο δηλαδη τδ ό
ποιον δνομάζομεν κακδν, τδ δποΐον έκτιμώμεν καί συναισθανό- 
μΐθα ώς τοιοΰτον, καί περί τοΰ οποίου πολλας θέλομεν έπιφέρει 
δικαιολογήσεις, έάν παρά τδ άγαθδν ύπάρχη καί τδ κακδν, πρέ
πει ώς έκ τούτου νά συναρμολογησωμεν τα δυο ταΰτα γεγονό
τα, καί οΰ/ί νά καταστρέψωμεν τδ £ν δπερ τοϋ άλλου* δεν πρέ-

rat δηλαδη, κατά μίμησιν άρχαίων συστημάτων τής φιλοσοφίας, 
νά είπωμεν, οτι τδ κακδν δέν δπάρχει, δτι είναι πλάσμα τής 
φαντασίας, παρεννόησις τών σχέσεων αΐτινες έξ άνάγκης πρέπει 
νά ύπάρχωσι μεταξδ τών δντων, δτι ή συναίσθησις τοΰ κακοΰ 
είναι αποτέλεσμα κακών Ιξεων τής ψυχής, αποτέλεσμα τής αδυ
ναμίας τοΰ ανθρώπου, καί δτι τδ κακδν αύτδ καθ’ έαυτδ θεω- 
ρούμενον δεν υπάρχει* πρέπει νά άποφύγωμεν δύο άκρα, νά μη 
διΐσχυρισθώμεν δηλαδη ουτε δτι πάντα είναι άγαθά, διότι τδ 
κακδν δέν εχει πραγματικήν δπαρξιν, ουτε δτι πάντα είναι κα
κά. Αποδεχόμενοι άφ’ ένος την υπαρξιν τοΰ άγαθοΰ, άφ’ έτέρου 
την υπαρξιν έξ ίσου τοΰ κακού, πρέπει τά δύο ταΰτα γεγονότα 
τής άνθρωπίνης καταστάσεως νά συμβιβάσωμεν πρδς τδν γ εν ι-  
κδν καί καθολικδν σκοπδν τής δημιουργίας, ή ; έκ τούτου ή προ
κειμένη μελέτη διαιρείται είς δύο μέρη* καί κατά μέν τδ πρώτον, 
δ θεόσοφος πρέπει νά ζήτησή έκ τών ύς-έρων, δι’αύτών τών γεγονό
των,δι’αύτής τής παρατηρήσεως τής ύπάρξεως τοΰάνθρώπου, δλα 
τά στοιχεία τής πρώτης έννοίας, δλα τά στοιχεία τοΰ άγαθοΰ, 
νά ζητηση καί νά εδρη τί καί ποιον καί πόσον τδ άγαθδν έν τή 
άνθρωπότητι'κατά δέ τδ δεύτερον μέρος, δ θεόσοφος δφιίλει νά ζη- 
τηση τάς έξαιρέσεις τρόπον τινά τοΰ κανόνος τούτου, τά κακά, νά 
άναγάγ^ι αύτά είς τήν πρώτην αύτών άρχήν, τήν άρχήν ταύτην νά 
συμβιβάση μϊ τήν άρχήν τοΰ άγαθοΰ, καί ώς τελευταΐον συμπέ
ρασμα νά έπισφραγίστ; τήν περί τής θείας προνοίας θεωρίαν, flv 
έμόρφωσεν έκ τής μελέτης τής φύσεως, τών προσόντων καί τής 
ένεργείας τοΰ Θεοΰ έπί τοΰ κόσμου.

Τδ πρώτον μέρος, τδ θετικόν, δέν είναι βεβαίως τδ δυσκολώ- 
τερον. Καί τφ δντι, έάν έξετάσωμεν τί τδ άγαθδν έν τφ  άνθρώ- 
πφ , εδρίσκομεν κατά πρώτον αύτήν τήν|υπαρξιν* ή δπαρξις ένος 
δντος είναι πρώτον στοιχεΐον τοϋ άγα9οΰ]τοΰ δντος τούτου, καθ 
δσον προτιμώτερον άναντιρρήτως είναι ώς πρδς οΐονδηποτε δν 
νά ύπάρχη ?ι νά μή ύπάρχνρ* αύτή ή υπαρξις, καί μόνη θεωρού
μενη, άνεξαρτήτως τών συνεπειών κα! αποτελεσμάτων αύτής, εί
ναι άγαθδν, καθδ προτιμωτέρα τής μή ύπάρξεως. Αλλ’ ή υπαρ-



ξις ή ανθρώπινη τ ί ε ίνα ι; είναι ή άνάπτυξις τών στοιχείων τοΰ 
άνθρώπου, ή ζωή τοϋ άνθρώπου, κατά τά ; διαφόρους αύτής φά
σεις, κατά τά διάφορα αύτής ς-οιχεΐα. Καί τί είναι ή ζωή ή ανθρώ
πινος ", δ άνθρωπος σύγκειται έκ δύο στοιχείων- είναι κατά πρώ
τον σώμα, είναι κατά δεύτερον λόγον <|υχή ή πνεύμα. Εάν έπο
μένως έξετασωμεν, ώς πρδς τδ ιδιαίτερον τούτο ζήτημα αύτην 
τήν σύστασιν τού σώματος, θέλομεν άναντιρ^ήτως άπαντήσει Ιν 
τή έξετάσει ταύτιρ τοιαϋτα καί τοσαϋτα δείγματα προνοίας, καί 
προνοίας έντελες-άτης, ώς-ε δέν θέλομεν άρνηθή ώς έκ τούτου τήν 
έπί τοϋ κόσμου ένέργειαν καί τήν περί αύτού πρόνοιαν τοΰ θεοϋ.

Περιττόν καί άδύνατον είναι νά είσέλθωμεν έπί τοϋ πα
ρόντος είς άνατομικάς, φυσιολογικάς ή καλολογικά; θεωρίας, 
ώς πρδς τδ ανθρώπινον σώμα. Εϊδομεν άλλοτε, πραγματευό
μενοι περί καλολογίας, δτι τδ άνθρώπινον σώμα έφάνη είς ή- 
μ&ς κάλλιστον άντικείμενον διά τους καλλιτεχνικούς αύτοϋ χα
ρακτήρας, διά τάς διας-άσεις καί άναλογίας αύτοϋ, διά τήν μεγά· 
λην άρμονίαν τών μελών, διά τήν μεγάλην ένότητα ητις συνδέει 
δλα τά μέλη αυτού, κάλλιστον πρδ πάντων δι’ αύτήν τήν ήθι- 
κήν καί νοητικήν εκφρασιν, διά τήν δποίαν έπί τέλους παρί- 
σταται ώς εκφρασις, καί ούδέν Ιτεοον, αύτοϋ τοϋ πνεύματος. 
Αλλά καί ύπδ τήν άνατομικήν καί φυσιολογικήν έποψιν έξε— 
τάζοντες αϋτδ, θέλομεν εύρεΐ έν αύτφ άναντίρρητον άπόδειξιν 
τή; Θείας Προνοίας. Περί τούτου, καί πριν αί φυσικαί έπιστή- 
μαι κάμωσιν έκείνας τάς προοδου;, αΐτινες καί σήμερον έξακο* 
λουθοϋσι, θέλετε εύρεΐ θαυμαστάς παρατ/ιρήσεις είς τήν περί 
ζώων θεωρίαν τού Αριστοτέλους, καί πρδ «ύτοϋ έν τώ Τιμαίφ 
τοϋ Πλά·ωνος, καί πρδ τούτου εί; τά Απομνημονεύματα τού 
Εενοφώντο;, έν οίς είσάγεται δ Σωκράτη; ποιών περιγραφήν 
καί άναλυσ'.ν τινα έπιπόλαιον μέν, ά*λ’ άκριβ-:ς·άτην, τού αν
θρωπίνου σώυ,ατο;, καί μάλιστα έκ τή; άν»λΰσεω; ταύτ'.ςέξά- 
γει 4 Σωκράτη; τήν άκριβεστέραν άπόδειξιν τή; ύπάρξεω; τοΰ 
Θεοϋ.Τό πϊράδειγμα τών ήαετέρων φιλοσόφων ήκολούθησαν &παν- 
τες ol μεταγενέστεροι, καί θέλετε ωσαύτως άπαντήσει είς τά συν-

γράμματα τών νεωτέρων, τοϋ Φενελώνος, τοΰ Βοσσυίτου, τοΟ 
Βυφφώνο;, άναλύσεις κ ιί περιγραφάς τοϋ ανθρωπίνου σώματος 
πρδς άπόδειξιν τή; Θεία; Προνοίας περί τήν σύστασιν τοϋ πρώτου 
τούτου ς-οιχείου τού άνθρώπου. Τί είναι ή Πρόνοια; είναι προδια- 
ταξις ένδ; ή πλειόνων αντικειμένων πρδς πραγματοποίησή σκο
πού τινδς ιδιαιτέρου* τούτο είναι πρόνοια κ*ί ούδέν έτερον. Οταν 
λοιπδν θέλωμεν νά έξετάσωμεν τήν Θείαν Πρόνοιαν ώςπρδς^τδ 
άνθρώπινον σώμα, δύο τινά πρέπει νά ζητήσωμεν* ποιος ΰπήρξεν 
δ σκοπδς τής ϊιπάρξεως τοϋ σώματος τούτου, καί έαν τα μέσα 
ατινα μετεχειρίσθη δ ποιητής, άντιστοιχοϋσι πρδς έκπλήρωσιν 
τοϋ σκοποΰ αύτοϋ. Σκοπδς τού ανθρωπίνου σώματος είναι ή υ- 
παρξις, ή άνάπτυξις, ή κίνηβις καί χρήσις καί ή έκ νέου πα
ραγωγή αύτοϋ. Εάν δέ θέσωμεν άφ’ ένδς τδν σκοπδν τούτον, τ&ν 
δποΐον δέν δυνάμεθα ν' άρνηθώμεν, έάν έξετάσωμεν άφ’ έτέρου 
τά μέσα ατινα μετεχειρίσθη δ Θεδς πρδς έκπλήρωσιν αύτοϋ, 
θέλομεν πορισθή έκ τή ; έξετάσεως ταύτης αναρ ίθμ ητα  επι
χειρήματα, ΐνα Ού μόνον άναγνωρίσωμεν, άλλά θαυμασωμεν 
καί λατρεύσωμεν αύτήν τήν Θείαν Πρόνοιαν κατα τήν συ- 
στασιν τοϋ πρώτου τούτου στοιχείου τοϋ ανθρωπίνου οντος. 
Εξετάσατε πρώτον τδ σύστημα τών όστέων, τδ όποιον πα- 
ρίς-αται ώς πρώτον σχέδιον θαυμαστοϋ οργανισμού· ειτε εξετα- 
σητε τήν ΰλην αύτών εϊτε αύτά τά δστά, τήν έλαφρότητα εν- 
ταυτώ καί στερεότητα τής δλης τών δστέων τούτων % τα 
διάφορα σχήματα καί τάς διαφόρου; μορφάς, δι’ ών έκαστον 
φαί βτϊ· -τ.'(ορισμένον πρδς έκπλήρωσιν τοΰ σκοποΰ 8ν έκ- 
πλτ.ροΐ, ύ ' ϊ  έπί τέλου; σκεφθήτε τήν θαυμαστήν συναρθρω- 
βιν ή όΐϊρθρωσιν αύτών πρδ; σχηματισμδν τοϋ ανθρωπί
νου σκελετού, θέλετε βεβαίως πεισθή ότι μεγίστη πρόνοια 
ύπάρχει κατά τήν σύστασιν τής βάσεω;, τοϋ ύποστηρίγματος 
τούτου τού άνθρωπίνου σώματος. Εάν άκολούθως έξετάση- 
τε ίστω  χαί έπιπολαίω;, τδ περικάλυμμα τοϋ οστέινου του- 
του συστήματος, τά κρέατα, τά νεύρα, τούς μυώνας, ολα τά 
μόρια τής συστάσεω; μορφώσεω; τοϋ σώματος, “to περί*



κάλυμμα τί) δποΐον καλύπτει καί αποκαλύπτει, δσον χρειά
ζεται, τον εσωτερικόν οργανισμόν αύτοΰ, θέλετε δμολογησει 
δτι τοιοΰτος θαυμαστός συνδυασμός μέσων και τελών δέν ή
δύνατο νά έξέλθΐ} ή έκ τών χειρών παντοδυνάμου και παν
σόφου Ποιητοΰ, ε’ίτε κατά τό σύνολον έξετάσητε αύτόν, εί
τε κατά τήν αρμονίαν τών μερών πρός το ολον, καί θέ
λετε πεισθή, δτι είναι καί τοΰτο αριστούργημα τής Θείας 
Προνοίας. Εάν δέ οΰ μόνον άνατομικώς καί φυσιολογικώς, 
άλλά φιλοσοφικώς καί ψοχολογικώς έςετάσητε αύτό, έαν 
θελήσητε ν’ άναλύσητε, παρά τά διάφορα δργανα άτινα χοη- 
σιμεύουσι πρός τροφήν, πρός συντηρησιν τής ζωικής λεγο- 
μένης οικονομίας, έάν άφίνοντες κατά μέρος δλα τά όργανα 
τής κυκλοφορίας τοϋ αΐματος, τής εισπνοής, τής άναπνοής, 
τής πέψεως κ.λ., περιορισθήτεείς έκεΐνα άτινα χρησιμεύουσιν ώς 
δργανα τής διανοίας, είς τό αύτό θέλετε φθασει συμπέρασμα. 
Περί τών οργάνων τούτων ε’ίπομεν δλίγα τινά έν τγι ψυχολογία, 
δτε έπραγματευόμεθα περί τής διά τών αισθήσεων αντιληψεως 
τών Ικτός, καί έπείσθημεν, οτι έκαστον τών αισθητηρίων διά τό 
εντεχνον, διά τό σκόπιμον τής κατασκευής του πρός έκπληρωσιν 
τοϋ προορισμού αύτοϋ, είναι ιδιαίτερον άρις-ούργημα έν μεσο) δλων 
τών άλλων άρις·ουργημάτων τής άνθρωπίνου συς·ασεως* και ή άπό- 
δειξις, δτι δσαιδήποτε μηχαναΐ έπενοήθησαν άκολούθως παρα 
τοϋ ανθρώπου πρός τελειοποίησιν τή; αισθητικής αύτοϋ δυνα- 
μεω;, εϊτε αί άκουστικαί, είτε αί όπτικαί, ειτε έκεΐναι αΐτινες 
ίΐ έπιταχύνουσιν ?ι δραστηριωτέραν άποτελοϋσι την κινησιν, 
πασαι φαίνονται ώς μιμήσεις έκείνων $ ; επλασεν δ Θεδς. Εαν 
δμω; προβώμεν έτι βαθύτερον είς τήν έζέτασιν ταυτην, έαν θε- 
λήσωμεν νά πληροφορηθώμεν περί τοΰ προορισμοϋ τοϋ σώματος 
τούτου, καθ'δσον άφορδί τόν άνθρωπον, δέν θελομεν βραδύνει 
νά έννοήσωμεν, δτι τό άνθρώπινον σώμα δέν εχει τόν περιορι- 
σμένον σκοπόν τών σο»μάτων τών άλλων ζώων. Καί πραγματι- 
κώς, τά σώματα τών άλλων ζώων είναι καί ταϋτα θαυμαστώ· 
ταται μηχαναί, αΐτινες χρησιμεύουσι πρός πραγματοποίησιν τοϋ

εκοποϋ τή; ύπάρξεως αύτών, άλλ’ έπέκεινα αύτής δέν δυνάμεθα 
νά διακρίνωμεν ύψηλότερον τινά σκοπόν, καθ’ δσον βλέπομεν δτι 
τά ζώα γεννώνται, ζώσιν, Αναπτύσσονται, καί τέλος θνήσκουσι, 
τελοϋντα μηχανικώς πως καί δμοιομόρφως τόν προορισμόν των. 
Αλλά τό ανθρώπινον σώμα φαίνεται προορισαένον ούχί μόνον πρός 
Ολικήν υπαρξιν, άλλα προσέτι ώς ύποστήριγμα, ώ; μέσον άλλη; 
τινός ζωής, άλλου προορισμοϋ, φαίνεται ώς έχον, παρά τόν ι
διαίτερον αύτοϋ σκοπόν καί προορισμόν, καί σκοπόν άλλον, άνώτε- 
ρον, ύψηλότερον, δστις άνηκει είς άλλην άρχην. Καί τωόντι, 
έάν παρατηρήσητε τόν άνθρωπον κατά τήν ύλικήν αύτοϋ ΰ- 
παρζιν, καθ δσον είναι έν σωματι, καί ζή διά τοϋ σώματος, 
δέν θέλετε βραδύνει ν« έννοήσητε, δτι τό σώμά του δέν είναι 
είμή δργανον άλλου στοιχείου, άλλης άρχή;, τήν δποίαν υπηρε
τεί, είς τήν δποίαν Οπόκειται, καί τής δποίας είναι δοϋλος. Καί 
τφόντι, ποιον τδ ούσιωδέστερον, τό έκφραστικώτερον μέρος τοϋ 
βωματος; θαυμαστή βεβαίως καί καλλίστη είναι ή άρμονία δ
λων τών μελών τοϋ σώματος, ώραία είναι βεβαίου; ή χροιά 
του δέρματος, ή λεπτότης αύτοϋ, ή θαυμαστή άρμονία δλων 
τών μελών, δι ή; τό άνθρώπινον σώμα φαίνεται έξερχόμενον 
έκ μια; άρχής καί τεϊνον πρός tv τέλος. Αλλ’ έάν θέλητε νά 
βεβακοθήτε περί τοϋ προορισμοϋ τοϋ σώματος, έστω καί έν- 
στιγματικώ;, δέν θέλετε προσέξει, είμή μόνον είς έκεΐνο τό 
μέλος τοϋ ανθρωπίνου σώματος τό δποΐον έπί κορυφής αύ
τοϋ ισταται, έπί τοϋ άνθρωπίνου προσώπου. Τί είναι πάν· 
τα τα αλλα μέλη τοϋ σώματος, ώς πρός τήν κεφαλήν, ώς πρός 
τό πρόσωπον; φιλοσοφικώς καί ούχί πλέον φυσιολογικώς έξε- 
ταζομενα, είναι ύποστηρίγματα τής κεφαλή;, μέσα πρό; Οπο- 
στηριξιν καί άνάπτυξιν τή; ύποκεκρυμμένη; πνευματική; ζωής, 
ήτιςόια τοϋ προσώπου άγγέλλεται καί δηλοΰται. Καί τωόντι, τό 
πρόσωπον τοϋ άνθρώπου άγγέλλει δύο τινά, νόησινκαί πάθος’ έκ- 
φράζει έν άλλοις λόγοις, αύτά τά στοιχεία έξ ών συνίσταται δ 
πνευματικός άνθρωπος, άτινα άποτελοϋσι τό άντικείμενον τής 
φιλοσοφικής τοϋ ανθρώπου μελέτης. ΙΪ φυσιογνωμία τοΰ άν-



θρώπου, ol όφθαλμοί, ή κατασκευή τών διαφόρων αισθητηρίων,, 
ατινα πάντα σχεδόν εν τή κεφαλή έδρεύουσιν, ή άκατανόη- 
τος Ι*φρασις, «χύ*·)) ή άνεξήγητος ίδεα, ητις έζέρχεται έκ 
τών δφθαλμών, καί έκ τοΰ στόματος, καί έκ τοΟ μετώπου, αυ
τός ό ανεξάλειπτος χαρακτήρ τ ί ;  νοημοσύνης καί ηθικό '-ητος 
άγγέλλουσιν δτι 6 ά-θρωπο; είναι φυτόν ούρανιον, έχον τάς 
£ίζα; πρός τόν ούραν<,ν, ώς έλεγε» δ Πλατών, κα ι* αντίθεοι» τών 
αλλω» φυτών, τώ» έρ^'.ζωμένων είς τά σπλάγχνα τής γή ;, 
έξ ή ; τοτφονται καί ά απτύσσονται, ΐνα καί διά τούτου άπο- 
δειχθή δτι δ προορισμός τοϋ άνθρώπου είναι ούράνιος. Επομένως 
καί κατά τοΰτο φαίνεται θαυμας·ή τις προνοια, y.al έπιβεβαιοΰ- 
ται ή άρχή έκείνη τήν δποίαν άπ’ άρχή; έθϊσαμεν, δτι πάντες ol 
προηγούμενοι σκοποί τής φύσεως συντείνουσι πρός τόν προο
ρισμόν καί τόν σκοπόν τής άνθρωπότητος, δτι τό άγαθόν τοΰ 
άνθρώπου είναι δ κύριος σκοπός τής δημιουργίας, καθότι καί αυ
τό τό άριστούργημα τής Θείας Προνοίας,ούδέν ετερον είναι ή μέσον 
πρός ύπηρίσίαν άλλου στοιχείου, πρός πραγματοποίησιν άλλου 
καί ύψηλοτέρου προορισμοΰ. Καί ποίον είναι τό ύψηλότερον καί 
άνώτερον τοΰτο στοιχεΐον, πρός 3 χρησιμεύει ώςδργανοντό άν
θρώπινον σώμα; είναι τό νοητικόν καί τό ήθικόν.

Δέν δυνάμεθα νά άνακεφαλαιώσωμεν ένταΰθα τάς ψυχολογικας 
θεωρίας, ούδέ δυνάμεθα νά προεκθέσωμεν δλαςέκεινας τά; θεωρίας, 
δσας σί»ν Θεφ θέλομεν ύποβάλει είς ύμά;, οταν πραγματευθώ- 
μεν περί τή; ήθικής τοΰ άνθρώπου ένεργείας. Αλλ ώς πρός 
τάς ψυχολογικάς άναλύσεις, ώς πρός αύτήν τήν νόησιν, ήτις είναι 
Ιν έκ τών δύο στοιχείων ατινα μελετφ ή φιλοσοφία, άρκεί £ν 
μόνον βλέμμα νά ^ίψωμεν έπί τής θαυμαστής συστάσεως τοΰ 
ανθρωπίνου νοός, ΐνα πεισθώμεν οτι αύτη η πάνσοφο; Πρό
νοια, ητις έπικρατεί καθ’ δλους τούς βαθμούς τής δημιουργίας, 
έθεώρησεν ώς προσφιλέστερον αύτή άντικείμενον τήν υπαρξιν, την 
σύστασιν, την άνάπτυξιν αύτοΰ τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος. Και 
τφόντι, τί ύποθέτει ή νόησις ; ύποθέτει μέσα πρός νόησιν τώ* 
έντός φαινομένων, μέσα πρδς γνώσιν τών έκτος, μέσα πρδς γνώ·*

βιν τοΰ αίτιου και των πρωτων καί τών δευτέρων, ής πρός 
την γνώσιν τών έξωτερικών φαινομένων, τίς δύναται ν’ άρνηθή 
δτι μεγάλη πρόνοια ύπάρχει κατά τήν αλληλουχίαν, κατά τήν 
αντιστοιχίαν τών νοητικών τοΰ άνθρώπου δυνάμεων, τών αν
τιληπτικών αύτοΰ όργάνων, πρός τά εξωτερικά άντικείμενα; Εν- 
θυμεΐσθε τίς ή θεωρία τής διά τών αισθήσεων άντιλήψεως, καί 
περιττόν νά έπανέλθωμεν εις αύτήν. Αλλ’ έάν ζητήσητε ποία τά 
μεσα οσα έπρεπε να έπινοήση ή Θεία Πρόνοια πρός γνώσιν τών 
έσωτερικών αντικειμένων, δέν θέλετε λησμονήσει τ ήν  δύναμιν 
ώς έκ τής όποιας άπανταχοΰ καί πάντοτε, εϊτε έκουβίως εϊτε 
άκουσίως, ό άνθρωπος γίνεται θεωρός έαυτοΰ, μάρτυς άδιάκοπος 
τών έντός αύτοΰ γεγονότων, καί τέλος θέλετε συμπεράνει, δτ(, 
ώς ή αισθησις καί ή άντίληψις άντις-οιχοΰσι πληρέστατα πρός 8ν 
υπάρχουσι σκοπον, ωσαύτως ή συνείδησ·.ς αντιστοιχεί πληρέ
στατα πρός τόν ιδον σκοπόν, τ ή ν  γνώσιν τ ώ ν  έ ν τό ς  ή μ ώ ν  γε
γονότων. Αλλά καί ή αΐσθησις ΐι άντίληψις, καί ή συνείδησις ΰ- 
ποθετουσιν ένεργειαν, $ν πραγματικώς έδωκεν δ Θίός είς τό 
ανθρώπινον πνεύμα, καθ δσον έπροίκισεν αύτό μέ τήν προσω
πικήν έκείνην άρχην καί δύναμιν δι’ ής ζωογονεί καί διευθύνει 
πασας τας αλλας, δι ής ή άντίληψις τών έκτός γίνεται προσο
χή» δι ης ή άπλή συνείδησις τών έντός φαινομένων γίνεται σχέ- 
ψις, δι ής ένί λόγφ πλήρη γνώσιν εχομεν, καθ’ οσον ατελές καί 
περιορισμένον 8ν δύναται νά έχη, είτε τών φαινομένων τής φύ
σεως εϊτε τών έσωτερικών τής ψυχής μας. Αλλά πρός τί ή γνώ
σις αυτη, πρός τί δ μηχανισμός τών αισθητηρίων, πρδς τί τό 
καθαρόν καί έναργέστατον εσοπτρον τής συνειδήσεως, είς 8 αν
τανακλώνται οίαδήποτε καί όσαδήποτε είναι τά έσωτερικά αντι
κείμενα τής άνθρωπίνης γνώσεως, πρός τ ί, έαν καί έτέρα δύνα- 
μις μη ΰπήρχεν, ώς έκ τής δποίας π&σαι αί γνώσεις νά έμμέ- 
νωσιν έν τφ άνθρωπίνφ πνεύματι; πρός τοΰτο ή ©εία Πρόνοια 
έποίησε θαΰμα τφόντι άνεξήγητον, θαΰμα τό δποΐον άδιακόπως 
προκαλεί τας μελετάς τής φιλοσοφίας, καί τό όποίον δέν έν- 
νόησεν άκόμη, t f a  μνήμην. Τί είναι ή μνήμη; Ιννοιαι ίς  σ ν



νέλαβον προ έτών, αντικείμενα άτινα εΐδον άπαξ κατά την έπο- 
χήν έκείνην, καθ’?1ν βεβαίως δέν ήδυνάμην νά έπιατησω εις αύτα 
τοιαύτην προσοχήν, ώς·ε νά διατηρήσω μνήμην αύτών έν τφ πνεύ- 
ματί μου, ούχ ήττον άνανεοΰνται εί; το πνεΰμα, εϊτε έκουσί- 
ως εϊτε άκουσίω;, μέ τόσην ακρίβειαν καί ένάργειαν, ώς·ε νομι* 
ζω οτι εχω αύτά πρό οφθαλμών. Τί είναι τοΰτο; μυστήριον 
άνεξήγητον, φαινόμενον τοΰ δποίου δυνάμεθα νά μελετησωμεν 
τού; νόμους, τοΰ δποίου δυνάμεθα νά έπιχειρησωμεν καθ Ινα ?) 
κατ’ άλλον τρόπον τήν έξηγησιν, άλλά φαινόμενον τό δποΐον 
μαρτυρεί θαυμαστήν πρόνοιαν κατά τήν σύστασιν τής άνθρω
πίνης διανοίας. Καί παρατηρήσατε πόσον ή μνήμη συνδέεται 
πρό; τάς άλλας δυνάμεις* ή μνήμη ουσα αποτέλεσμα τής αί- 
οθήσεως, τή; συνειδησεω;, τή; προσοχής καί τή; σκέψεως, δέν 
ηθελεν άντιστοιχεΐ πρό; τον σκοπόν τη ;, εί μη συνεδέετο με δ
λα; τάς δυνάμει; αΐτινες ύπηρετοϋσιν αύτην. 0  μνήμνί δέν η
θελεν ύπάρχει άνευ τή; συζεύξεω; τών έννοιών, καί πρό; τοΰτο 
Ιχομεν δύναμίν τινα ιδιαιτέραν, δι’ ή ;αύτά  τά πολλά καί ποι
κίλα καί αναρίθμητα άντιχείμενα, άτινα προσβάλλουσιν εϊτε τό 
άνθρώπινον σώμα καί τά; αισθήσεις, εϊτε την άνθρώπινον διάνοιαν, 
συνενοΰνται αύτομάτο»; έν τφάνθρωπίνφ πνεύματι, ΐνα χρησιμεύ- 
σωσιπρό; άνανέωσιν τών έννοιών, δταν διά τή; μνήμη; έγερθώσι 
πάλιν έν τφ πνεύματι. Ενθυμεϊσθε ποία; καί πόσα; θεωρία; ευρομεν 
παρά τοΐ; ψυχολόγοι; πρό; έξήγησιν τοΰ φαινομένου τούτου τής 
συζεύξεω;, καί ενθυμεΐσθε δτι έπί τέλους τό φαινόμενον τοΰτο 
άνηγάγομεν είς τόν καθολικόν νόμον δι’ ου έξηγοΰνται τά  πλεΐ- 
στα φαινόμενα τή; άνθρωπίνη; διανοίας' δπως δήποτε, ή σύζευξις, 
δ, τι καί άν ηναι, είναι μέσον βοηθητικόν τή; μνήμη;· Αλλ ή σύ- 
ζευξις δέν αρκεί πρό; διατήρησιν τών άναριθμήτων έκείνων έν- 
νοιών £; λαμβάνομεν διά τή; παρατηρήοεως, διά τή; άντιλη- 
ψεω;, διά τή; συνειδήοεως, απαιτείται καί έτέρα δύναμις, η- 
τις ν’ άναγάγτ) τά; έννοία; ταύτα; εί; δσφ τό δυνατόν μικρότε- 
ρον άριθμόν, δπω; δι’ ολίγων και έν ολίγοι; έχωμεν τά πολλά, 
ϊνα δηλ. είς όλίγας έννοιας έχωμεν κεφαλαιωδώς πωςτά ς-οιχεΐ*

δσα ύπάρχουσι διεσπαρμένα εις τά πολλά φαινόμενα, έξ ών έμορ- 
φώθησαν· απαιτείται ή άφαίρεσι;, ή δύναμιςδηλαδή δι’ ί ;  έκ τή; 
παρατηρησεως τών είς πολλά φαινόμενα κοινών χαρακτήρων 
μορφόνομεν τά; μεγάλα; έκεΐνα; κατατάξει; τών γενών καί τών 
ειδών, αΐτινε; χρησιμεύουσιν ώ ; τά χρυσά νομίσματα, άτινα 
εϊς μικρότατον δγκον περιέχουσιν έν έαυτοϊ; πολλήν καί μεγά- 
λην άξίαν· 'η άφαίρεσις είναι βοηθητική τή; μνημη-, καθότι χω
ρίς τής άφαιρέσεως, χωρίς τών γενικών έννοιών, χωρίς τής κα- 
τατά^εως, μορφόνει τό πνεΰμα, αδύνατον ητο νά διατηρη- 
σωμεν έν τφ πνεύματι την άκριβή ένθύμησιν δλων τών γεγονό
των. Ερχεται τέλος αύτή ή φαντασία, γ)τι; λαμβάνει πάντα τά 
στοιχεία ταΰτα, δσα έπορίσθη τό άνθρώπινσν πνεΰμα, εϊτε έκ 
τής άντιλήψεως εϊτε έκ τής παρατηρήσεως τών έντός, καί δσα 
διατηρεί ή μνήμη, καί τά τελειοποιεί κατά τινα ιδανικόν τό
πον, δστι; αναφαίνεται ίδίω; εί; τά πνεύματα τών καλλιτεχνών, 
παρ ου έμπνέονται, καί καθ’ 8ν δημιουργοϋσι. Ταΰτα δμω; η- 
θελον άρκέσει εί; τόν άνθρωπον πρό; άντίληψιν τών έκτό; πρός 
γνώσιν τών έντός, καί πρός ίδανίκευσιν αύτών* άλλ’ δ άνθρωπος 
εχει καί ετερον βαθμόν νοητικής άναπτύξεως, δ άνθρωπος παρά 
την παρατηρησιν τών γεγονότων, παρά την ανάγκην, $ν εχει 
νά γνωρίση είτε τά έντός εϊτε τά έκτος αύτοΰ, εχει ανάγκην 
να γνωρισγ) καί τό αϊτιον αύτών, νά γνωρίσ^ καί τό αϊτιον τής 
υπαρξεω; τοΰ κόσμου, άναγκη νά γνωρίσΐβ ού μόνον τό ο τ ι 
κατα τον Αριστοτέλην, άλλά καί τό δ ιό τ ι, ού μόνον τά φαινόμενα, 
άλλα και τα; αιτία ;, καί τούς σκοπού; καί τού; νόμου; των" άνάγκη 
να λυσ^ προβλήματα τινα, τά δποία ταράττουσιν άδιακόπω; τήν 
καρδιαν καί τό πνεΰμα του- ανάγκη νά ύψωθή εί; τήν θεωρίαν τοϋ 
πρώτου δντος, έξ ου τά επίλοιπα προέρχονται’ άνάγκη νά έπι- 
στησϊ) τήν προσοχήν του είς τήν μελέτην τής ηθική; αύτοΰ φύ
σεως, ϊνα τουλάχιστον άρυσθή έκ τών ύψηλών τούτων θεωριών 
παρηγορίαν τινά είς τά παντοϊα άτυχήματα,έν μέσφ τών δποίων 
προωρίσται να ζησιρ. Πρό; τοϋτο έπέρχεται δύναμι; άνωτέρα, τήν 
δποίαν ήδη καλώς γνωρίζομεν, ητι; συναρμολογεί καί διευθύνει τάς
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«λλας πάσας, ητις ανοίγει είς τό βλέμμα τοϋ άνθρώπου δυο ά
πειρους δρίζονταίς, καί κατά τήν εκτασιν καί κατά τήν διάρκειαν, 
ητις έμφυτεύει έν τφ άνθρωπίνω πνεύματι άρχάς καθολικά; καί 
αναγκαίας, δυνάαει τών όποιων δύναται 6 άνθρωπος νά συλλα
βή τάζιν τινά είς τόν κόσμον, καθώς βλέπει τάξιν έσωτερικήν εις 
τό ϊδιον πνεΰμα, ποιητήν χαί αυτουργόν τής τάξεως ταύτης, αύτόν 
τόν Θεόν,καί ώς τέλος της ποιήσεω; καί δημιουργίας του Θεοΰ τό 
αγαθόν τοΰ άνθρώπου, είς 8 περιλαμβάνεται τό άγαθόν δλης 
της κτίσεως.

----------  I _ **Βφι3?-ΐ I -

Μ Ε Λ Ι Κ Η  Δ Ο Κ Ι Μ Ι Ο Ν

(Συνέχί'.χ X S i φυλλ. ς " . σίλ. 257 )

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β '.

Περί τεχνώ ν, γραμμάτω ν xal έπ ιστημώ ν των Κ ερχυρα ίω ν  
είς τή/ Λαμπράν έποχήν τής ‘Ε.Μάδος.

ΟΙ Κορίνθιοι 756 ετη πρό Χριστού ηλθον είς την νήσον τής 
Κέρκυρας, όπου, διώξαντες τούς Λιβουρνίους, έστερέωσαν ιδίαν 
των άποικίαν, είσαγαγόντες μετά τών ιδίων νόμων τά περί τούς 
θεούς ηθη τε καί έθιμα καϊ τόν πολιτισαόν.

Μετά τήν έποχήν ταύτην ή νήσος έπεκλήθη Κέρκυρα, ol δέ 
ύπόλοιποι Φαίακες μετά τών νέων οικιστών Κορινθίων Κερκυ- 
ραϊοι. Καταστάντες δέ μετά ταΰτα διά πολυχρηματίαν όμοιοι 
τοΐς πλουσιωτάτοις τών Ελλήνων, ώς Ιστόρηκε Θουκυδίδης, καί 
Ιτι δυνατώτεροι διά την πολεμικήν παρασκευήν, διά τόν πλη
θυσμόν τοΰ λαοΰ, έξέπεμψαν άποικίαν είς τήν Επίδαμνον καί 
είς τήν Απολλωνίαν, τήν Λευκάδα καί τό Ανακτόριον, καί δι*— 
πρέποντες είς τάς ναυμαχίας, πλέον $ «75*ζ έθριάμβ««σαγ.

Καί τοι δέ περιοριζομένης τής ύποθέσεως περί τάς τέχνας, 
γράμματα καί έπιστήμας τών Κερκυραίων, άλλ’ δμως δέν επι
χειρώ τήν έκθετικήν διήγησιν τών αντικειμένων τούτων, περι- 
γραφέντων ήδη άπό τόν κάλαμον τών πρώτων Ιστορικών τής 
Ελλάδος καί έπαναληφθέντων είς τάς νεωτέρας Ιστορίας τής Κέρ
κυρας· ποιούμενος δέ άρχήν άπό τών τεχνών, λέγω δτι αύταί 
έναγκαλίζονται τήν Γλυπτικήν, τήν Αρχιτεκτονικήν, τήν Γρα
φικήν, τήν Εγκολαπτικήν, ών βάσις ή διαγραφή, πρός δέ τήν 
Μουσικήν καί τόν χορόν.

Η Γλυπτική άνήχθη άπό τους Ελληνας είς τόν έσχατον βαθ- 
μόν τή; τελειότητος, καί ή Ελλάς κατεκοσμείτο από άνδριάν- 
τας καί Οπομνήματα παντοίου γένους καί θαυμασίας καλλονής, 
άφανισθέντα σχεδόν μετά ταΰτα άπό τήν βαρβαρότητα, έξηρη- 
μένιον τ ινών λειψάνων, σωζουένω* ετι εις τήν εύπολίτευτον Ευρώ
πη- πρό; ύπόδειγμα καί στάθμην διά τά πεπαιδευμένα έθνη τής 
διακρίσεως τοΰ καλοΰ καί τοΟ όρθοΰ αίσθήματος. Οί Κορίνθιοι 
πατέρες τών Κερκυραίων ησαν περιβόητοι είς τήν Γλυπτικήν* 
£ν καθ ήμάς δεν σώζεται εργον τι τών άγαλματοποιών Κερκυ- 
ραίων, ό Παυσανίας δμως είς τήν περιήγησιν τής Ηλιδος άνα- 
φερει ενα καλούμενον Πτόλιχον, λέγων «Πτόλιχος Κεοκυραΐος 
έμαθήτευσε παρά τώ Κριτία (’Αθηναίω άγαλματοποιώ) καί έδί- 
διξε τόν Αμφίωνα, παρ φ έμαθήτευσε Πίσων έκ Καλαυρίας, 
διδασκαλος τοΰ Δημοκρίτου (τοΰ Σικυωνίου).

0  δε Πλινιος Ιστορεί τοΰτον τόν Δημόκοιτον έξοχον μεταζύ 
τών άλλων αγαλματοποιών διά τους άνδριάντας τών φιλοσόφων, 
έζ ου δικαίως συνάγεται δτι ό Κερκυραΐος Πτόλιχος ήν Ιτι πε
ριβόητος είς αύτήν τήν τέχνην. Αλλ’ εί ούτως εχει, πόσοι Κερ- 
κυραΤοι εικότως δέν έδιδάχθησαν τήν Γλυπτικήν άπό τοιοΰτον 
περίφημον διδάσκαλον καί συμπολίτην των, καί πόσοι άγαλ- 
ματοποιοί δεν άνθησαν είς τήν Κέρκυραν καθ’ 8ν χρόνον ήκμα- 
ζεν ή έφεύρεσις καί ή θαυματουργία τής τέχνης;

Ειπωμεν δί και περί τής Αρχιτεκτονικής. Εγώ δέν εύρηκα 
ει; τους συγγραφείς τινά άρχιτέκτονα Κερκυραίον, δμως δέφαί-
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νεταίμοι πολλά εΰκολον νά αποδείξω δτι είς ταύτην τίιν νήσον 
έξησκήθη μέ καλήν Ικβασιν ή καλή καί τελεία ’Αρχιτέκτοναν), 
ά.ον έπειδή οί οίκισταί τής Κερκύρας Κορίνθιοι ησαν περίφημοι 
είς τήν ’Αρχιτεκτονικήν, καί ήμεΐς δφείλομεν εις τδν λαόν τής 
Κορίνθου, δεξιώτατον εϊς τάς τέχνας, τήν έφεύρεσιν μιας τών 
τριών τάξεων τής ’Αρχιτεκτονικής, ώς δηλοΐ αύτό τό δνομα· 
β'.ον διότι ή παλαιά πόλις τής Κέρκυρας οϊκοδομηθεΤσα παρά 
τών Κορινθίων ητον ώραιοτάτη, ώς λέγει ό Ξενοφών, κεκοσμη- 
μένη άπό μεγαλοπρεπή οικοδομήματα* γ'.ον έπειδή ή διοίκησις 
είχε τούς ίδίους αρχιτέκτονας διά τήν τέχνην, τήν τάξιν, τήν κο
σμιότητα καί τήν συμμετρίαν τής πόλεως* δ/ον διότι σώζονται 
ετι καί λείψανα τινά αύτής τής ώραίας ’Αρχιτεκτονικής, ΐδού 
αί καθαραί αποδείξεις τής καλής κρίσεως καί δεξιότητος τών 
Κερκυραίων είς τήν ’Αρχιτεκτονικήν.

Εί καί άγνοοΰμεν τά όνόματα τών Κερκυραίων, δσοι διέπρε- 
ψαν είς τήν ’Εγκολαπτικήν, τά σωζόμενα δμως τών πολυτίμων 
Ιργων των μαρτυροΰσι τήν δεξιότητά των είς αύτήν τήν τέχνην.

Η ακριβής παρατήρησις τινών κερμάτων καί άλλων ύπομνη- 
μάτων χαλκού, άργύρου και χρυσοΰ, όποια άροτριώντες τήν γήν 
εύρίσκουσιν οΐ γεωργοί, μάλιστα είς τόπον λεγόμενον έτι καί νυν 
‘Ε .Μ ηηχά, άποδεικνύει δτι οι Κερκυραΐοι ήσαν επιτήδειοι είς 
τήν τέχνην ταύτην.

ή  Γραφική είς τούς Ελληνας έπέδωκεν, ώσπερ ή Γλυπτική 
καί ή Έγκολαπτική, άλλά τό εΰθρυπτον τών ύφαντών Ιστών δέν 
άντέσχεν είς τοΰ χρόνου ττν υβριν, ώς ό λίθος καί τά μέταλλα, 
ώστε ούδέ σώζεται ύπόμνημά τι τών αρχαίων ζωγράφων. 01 
νεώτεροι διισχυριζόμενοι δτι προτεροΰσι τών παλαιών είς τήν 
Γραφικήν, έπιστηρίζουσι τήν δόκησίν των είς τήν άγνοιαν έκεί
νων δσον ανήκει είς τήν ’Αποπτικήν, άλλ’ οί Ελληνες ησαν μά
λιστα ειδήμονες τΛυτης. 0  ’Αγάθαρχος, δ Δημόκριτος καί δ ’Α
ναξαγόρας, ώς ιστορεί δ Βιτρούβιος (<), έγραψαν ιδιαίτερον 
περί τής Αποπτικής καί Διοπτικής.

(1 ) ίδοΰ πώς {Αετέφρασεν Ελληνιστί a Μίλίχϊΐς το περι ο5 ό λόγος χωρίον

’Αγαθή τύχ} διετηρήθησ*ν άπό τόν χρόνον τά αγάλματα 
τοΰ ’Απόλλωνος, τοΰ Λαοκόωντος, τής ’Αφροδίτης καί άλλα δ- 
πομνήματα,νά μή σφετερίζωνται δμοίαν ύπεροχήν καί είς τήν Γλυ
πτικήν ϊτ ι . Αλλ’ ή τελειότης τών Ελλήνων είς τήν Γλυπτικήν 
χαΐ είς τάς άλλας τέχνας, καί αί διαβόητοι έκεϊναι δύο εικόνες, 
ή μέν τοϋ βότρυος άπατήσασα τά πτηνά , ή δέ έτέρα τοΟ 
περικαλύμματος, ήτις ήπάτησε τόν ίδιον αύτουργόν έκείνης τοϋ 
βότρυος, καί τοι περίφημον μεταξύ τών γραφέων τής Ελλάδος, 
άποδεικνύουσι προφανώς πόσον οί άρχαΐοι ησαν δεξιοί είς τήν 
Γραφικήν, ώς είς τήν Γλυπτικήν καί εϊς τάς άλλας τέχνας.

II Ελλάς εδωκε μέγαν άριθμόν ζωγράφων, καί οί σωζόμενοι 
ήμέτεροι συγραφεί; άναφέρουσι τηιάς, έν οϊ; δέν φαίνεται Κερ- 
κυραΐός τις* έπειδή δέ είς τούς αρχαίους χρόνους έξησκοΰντο 
είς τήν Κέρκυραν αύταί αί εύγενεΐς τέχναι μέ καλήν έκβασιν, 
πιθανώτατα επεται δτι καί ή Γραφική δμοίως έξησκεΐτο. 0  λαό; 
τής Κερκύρας περιποιούμενος τήν καλήν ’Αρχιτεκτονικήν καί 
τήν τέχνην, ήτις δίδει πνοήν ζωής εϊς τά μέταλλα καί είς τού; 
λίθους, ητο ετι Ικανός νά έμψυχώση καί τόν δφαντόν Ιστόν διά 
τού γραφείου, ωστε οί απόγονοι τών Κορινθίων δέν ήγνόουν τήν 
Γραφικήν, άνθοΰσαν μετά λαμπρότητας είς τήν μητέρα πα
τρίδα των.

ΟυδεΙς δε αγνοεί οσον κατα τούς χρόνους εκείνους άπαντε; 
οί λαοί τής έλλάδος μετήρχοντο τήν τε Μουσικήν καί τόν χορόν, 
έπειδη παρα τα αλλα ησαν καί μέρος τής τών θεών λατρείας 
καί συντείνοντα σφόδρα πρός τήν ορθήν άγωγήν. Τά δύο ταϋ-

τοΐϊ Βιτρουβιου. α Εττει διδάσκοντος τραγωδίαν Αισχύλου, ’Αγσδαρχος το 
πρώτον Αθηνιρσι σκόνην εποινσατο, περί γ,ς και άπομ.ντμονευ{Αα κατέλιπεν, ορ- 
{/.τ,θεντες έκ τουτου ο τε Δτμ.οκριτος και b ’Αναξαγόρας συνέγραψαν περι αύττίς, 
οπως εξ όριιτου τοπου, ώς άπο κέντρου τ?(ς οψεως και τνίς βκτάσεως τών άκτίνων, 
κατα λογον φυσεως κεΓσθαι χρή τάς γραμ.μ.άς, ώστε έν ταϊς τών σκτ,νών γρα* 
φαις εκ του ψευίους έπιφαίνεσΟαι αληθείς τάς τών οικοδομημάτων εικόνας κα’ι 
τα Ιν επιπέδοις και κατ’ εύθεΓαν σχήματα, τά μεν προς τά άνω φέρεσθαι 5ο- 
χ ιϊν , τά δε προς τά κάτω. (Βιτρ. έντώ  προοιμίω του ή,  βιβλίου σελ. 124 εκδ. 
του ’Αμστελοδάμου κατά το 1649 ετος, εις φύλλον).



τα έξησκούντο εί; τίιν Κέρκυραν κατά τού; χρόνου; ετι τδν 
Φαιάκων, ώς ανωτέρω είρηται, καί είς τάς λαμπρά; της έλ" 
λάδος ήμέρας ol Κερκυραίοι ειχον έορτάς, θεωρίας, μουσικού;, 
τραγικού; καί κωμφδού; διαπρέποντες καί είς τάς τοιαύτας 
τέχνα:.

Διεκρίθησαν πολλάκις Ιτι είς τούς όλυμπιακούς αγώνας. 6  
Παυσανίας, ποιούμενος λόγον περί τών ύπομνημάτων αφιερωμέ
νων είς τόν Δία, διεξέρ/εται καί περί τών διαβόητων άνδρών 
είς τά Ολύμπια, περιγραφών μικρόν αριθμόν διακριθέντων τ ι- 
νών εί; αύτά, πρός ών τίιν μνήμην άνηγέρθησαν ανδριάντες, τό 
δποΐον δέν έγίνετο εί; άπαντας άπλώς τους όλυμπιονίκας. Με
ταξύ δέ τούτων ησαν ol ανδριάντες δύω Κερκυραίων, Φίλωνος 
καί Θερσιλόχου. Κεΐνται, λέγει, οί ανδριάντες τοϋ Μενεπτολέ- 
μου έκ τής έν τφ ’ίονίω ’Απολλωνίας καί Φίλωνος τού Κερκυ- 
ραίου, άνακηρυχθέντων άμφοτέρων νικητών δρόμου μεταξύ τών 
παίδων’ επονται δέ καί ετεροι δύο, δ μέν Θερσιλόχου τού Κερ
κυραίου νικητού τής πυγμής τών παίδων, δ δέ ’Αριστίωνο; τού 
’Επιδαυρίου, υΐοϋ τοΰ Θεοφιλούς, νικητού τής τών άνδρών, ποίη
μα άμφότεροι Πολυκλείτου τού ’Αργείου.

6  Ευσέβιος αναφέρει ετι τά όνόματα τριών άλλων Κερκυραίων 
νικητών είς τά ’Ολύμπια, ’Αγαθάρχου, ’Αρχιλόχου καί Παρ- 
μενίσκου.

Αχρι μέν τούδε απέδειξα ότι ol Κερκυραΐο^ περιποιούμενοι 
τήν Γλυπτικήν, τήν Αρχιτεκτονικήν, την ’Εγκολαπτικήν, τήν 
Γραφικήν, τήν Μουσικήν καί τόν χορόν, έπίδωκαν πολλά ίκα- 
νώς, καί δ.ε*ρ'θησιν £τι κι\ είς τούς όλυμπιακούς αγώνα;, λέ- 
ξω δέ ν&ν χ.·>ί π-iil τής έπιδοσεω; τών αύτών είς τά γράμματα.

6  αν ηκ^ιαζεν ή Ελλάς, οί Κερκυραίοι μετήλθον πολλά έν- 
θέρμως τά γράμματα, διό καί εύδοκιμησαν παρ αύτοί; ποιηταί, 
^ήτορε; καί έξαίρετοι συγγράφει; παντοίου είδους' δ χρόνος δ
μω; καί ή βαρβαρότης ήψάνισαν τά ποιήματα, καί σώζονται μό
νον τά όνόματα ένίων καί επιτάφια τινά έγκεκολαμμένα είς τού; 
λίθους. Δημήτριος δ Φαληρεύς αναφέρει τά όνόματα δύω ποιητ

τών Κερκυραίων, Αύτομηδου καί Χάριος. ό  δέ Σουίδας καί δ 
σχολιαστής Ηφαιστίων καί ετεροι άναφέρουσι καί έ'τερον Κερκυ- 
ραΐον καλούμενον Φιλΐσκον, ενα τών έπτά τραγικών κατά τού; 
χρόνους Πτολεμαίου τού Φιλαδέλφου, έπικληθέντων πλειάδων 
διά τε τόν άριθμόν καί διότι άπέβτιλβον εί; τήν τραγωδίαν, ώ ; 
οί αστέρες τής Πλειάδος. 0  Φιλΐσκος ο&το; συνέγραψε 42 τρα
γωδίας καί ίτερον δλον ποίημα έξάμετρον, ού δή, ώςπερ καί 
απειραρίθμων άλλων, έξελιπον άπαντα τά ποιήματα.

0  Αλεξανδρεύς Κλήμης μαρτυρεί καί περί έτέρου τινό; ποιη- 
τοΰ Κερκυραίου, καλουμένου Τιμοξένου. Οί δέ ανωτέρω είρνιμέ- 
νοι έπιτάφιοι, συντεθέντες άπό ποιητάς Κερκυραίους, ών άγνοοϋ- 
μεν τά ονόματα, διά τε τό δφος τοϋ καθ’ αύτό Ελληνισμού καί 
τόν τρόπον τής ποιήσεως δεικνύουσι δτι συνεγράφησαν είς τήν λαμ- 
πράν ήλικίαν τών Ελληνικών γραμμάτων. Είσί δέ πρός τιμήν 
καί μνήμην τινών, άνδρών μ,άλα λογίων καί έπαινετών δι’ αρε
τήν πολιτικήν, καί τά πρός τόν πόλεμον. Παρά τούτους εδρί- 
σκονται είς τούς Ελληνας συγγραφείς τά όνόματα καί άλλων 
πολλών Κερκυραίων συγγραφέων έπί παν είδος λόγων, ώς δ 
Αλεξανδρεύς Κλήμης μαρτυρεί περί τοϋ Κερκυραίου ’Απολλο
δώρου, καί ό ’Αθηναίος μέμνηται τής σοφής Κερκυραία; ’Ανα- 
γαλλίδος, ητις αναφέρει είς Ναυσικάαν τής σφαίρα; τήν ευρευ- 
σιν. 0  δε Ευστάθιο; εί; τά; παρεκβολά; μνημονεύει καί τοϋ 
Κερκυραίου συγγραφέω; ’Αγαλλίδος.

Ταϋτα πάντα άποδεικνύουσιν έναργώς τήν έπίδοσιν τών Κερ- 
xupatcov έπί παν είδος μαθήσεως καί γραμμάτοιν, έμποιοϋντα 
άνίαν δμως διά τήν απώλειαν τών ποιημάτων αύτών τε καί τό
σων άλλων ποιητών, ρητόρ&ιν καί συγγραφέων τής αύτής νήσου, 
ών δη δ φθορευς χρόνος καί ή βλοσυρά τύχη συγκατηνάλωσαν 
καί αυτα τα όνόματα. Αλλ ίδωμεν άν οί Κερκυραίοι έπέδωκαν 
καί είς τάς έπιστήμας, ώς εί; τά; εύγενεΐς τέχνα; καί εί; τά 
γραμματα, άρχόμενοι άπό τών ακριβέστατων.

Εί; την Μαθηματικήν τάξιν δέν άπήντησα τό όνομα γεωμέ- 
τρου τινο; Κερκυραίου, δμω; δέ ή τελευταία επιτάφιο; έπιγρα- 

(ΤΟΜ. Α'. ΦΪΛ. Ζ.’) 21



φή, έν τή 52 υποσημειώσει άναφερομένη, δεικνύει δτι είς την 
Κέρκυραν περιεποιεΐτο ή Μαθηματική έπιστήμη. Αδτη είναι 
πρός έπαινον ένός γεωμέτρου καί αστρονόμου, δείγμα αναμφί
βολον τοϋ λόγου μου δτι κατ’ εκείνους τούς χρόνους είς την Κέρ
κυραν έξεπαιδεύοντο τάς ακριβείς έπιστημας καί εΐχον έν τιμή 
τούς εύδοκιμοΰντας εϊς ταύτας" ένησχολούντο πίρομοιως είς τάς 
φυσικάς έπιστημας καί συνέγραψαν περί αύτών.

ό  ’Αθηναίος διαλαμβάνει περί ένός βοτανικού Κερκυραίου καί 
περί τής επιγραφής ένος τών ποιημάτων του, λέγων οδτως. «Ευ- 
μ*χος δ Κερκυραΐος έν τφ  έιζοτομικφ λέγει δτι δ νάρκισσος 
καλείται ετι καί άνακαλλίς καί κρόταλον». Διετήρησεν ετι τό 
δνομα Δράκοντος Κερκυραίου φυσικού Ϊ7°ρι){(>0» τή* έπιγραφήν 
τού ποιήματός του και απόσπασμά τ ι πολυμαθέστατον.

Τά δείγματα ταΰτα μόνα άρκοΰσιν Ικανώς νά άποδείξιρ τις δτι 
είς την Κέρκυραν περιεποιούντο αί ακριβείς έπιστήμαι, τά φυσικά 
καί ή φυσική ίς·ορία. Η Γεωμετρία τφ  δντι σπουδάζεται διά την 
έπωφελή προσάρμοσίν της είς τάς φυσικάς έπιστημας, διό καί 
οί Κερκυραΐοι, έξασκούμενοι τά μαθηματικά, εΐχον σκοπόν την 
προσάρμοσίν των είς τάς έπιστημας πρδς ώφέλειαν τής πολιτι
κής κοινωνίας. Ηδη λέγοντες περί Φαιάκων, έσημειώσαμεν δτι 
ή ναυτική απαιτεί τήν γνώσιν τής ναυπηγικής καί δ πλοΰς τήν 
τής Γεωγραφία; καί ’Αστρονομίας’ έκ τούτου οί Κερκυραΐοι κα
τά πάσαν ανάγκην προσήρμοττον τήν Γεωμετρίαν εϊς τάς τοιαύ- 
τας καί άλλας έπιστημας. Η Βοτανική έξίσου καί ή Φυσική ίς-ο- 
ρία Ιχουσιν άντικείμενον τήν γεηπονίαν, τάς τέχνας καί τήν ιατρι
κήν, καί οί Κερκυραΐοι περιεποιούντο αύτάς πρός τοιοΰτον τέλος.

0  Γεηπονία έπέδωκε μεγάλως είς τήν Κέρκυραν* δ Ξενοφών 
έπαινεΐ πολλά τήν καλλιέργειαν τών πεδιάδων της καί δ ’Α
θηναίος τόν οίνον τής Κερκύρας.

Τά δάση καί ή άνήροτος γή δεικνύουσι έναργώς τήν δλιγαν- 
θρωπίαν καί τήν κακίαν τής διοικήσεως, ώς έξ έναντίας J] έντε- 
λής καλλιέργεια μαρτυρεί τό μέγιςοντού πληθυσμού καί τής σο
φίας τού κράτους. Η Κέρκυρα κατ’ εκείνους τούς χρόνους ητο

πολλά καλλιεργουμένη, ώς Ιστορεί δ Ξενοφών, καί τό πλήθος 
ηυξησεέπΐ τοσοΰτον, ωστε καί άναγκαίως έξεπέμφθησαν αί ά- 
ποικίαι, περί ών εϊρηται ήδη άνωτέρω.

ΑΙ τέχναι καί τά έργόχειρα ησαν ετι έν άκμή παρά τοΐς Κερ- 
κυραίοις καί μεγάλη πηγή είς τί» ανθηρόν καί πλούσιον έμπό- 
ριον τών ιδίων. 0  Θουκυδίδης, έξιστορών τάς θλιβεράς ακολου
θία; τών έμφυλίων πολέμων τής Κερκύρας, λέγει δτι κατεκαύ* 
θησαν πολλά χρήματα τών έμπόρων.

ή  τέχνη, δι’ ήςέδιδον ίσχύν είς τά μεταλλεία, δ τε δξεΐσμός 
τών μετάλλων καί ή ποικίλη έργασία των, ή ληκυθουργία καί 
ή σύνθεσις τοϋ Κορινθιακού μετάλλου καί πολλαί άλλαι τέχναι, 
σχηματίζουσαι τήν άμορφον υλην, μαρτυροΰσιν δτι οί Κερκυ- 
ραΐοι εΐχον καί τινα γνώσιν τής Χημείας.

Τής δέ ’Ιατρικής αύτών, τή; ’Ανατομίας, τή ; Φυσιολογίας, 
Φαρμακευτική; κ .τ .λ ., καί τοι μή σωζομένου ιχνου τινός, πρέπει 
δμως νά δμολογήσωμεν δτι διά τήν ώφέλειαν αύταί περιεποιοΒν- 
το είς τήν Κέρκυραν δπέρ τά άλλα, ώ ; καί τή; φυσική; ιστορίας 
τά μάλλον συμφέροντα καί ώφελιμώτερα τή ; λιθολογία;, περι 
ή; συνέθετο πραγματείαν Δράκων δ Κερκυραΐο;.

fi στέρησι; τών ποιημάτων τών συγγραφέων Κερκυραίων γ ί
νεται έμποδών νά μάθωμεν έπ’ ακρίβειας μέχρις ο& έπέδωκαν 
παρ’ αύτοΐς αί έπιστήμαι, άλλ’ είναι πιθανόν δτι δεν ησαν έλ- 
λειπέστεροι τών άλλων σοφών λαών τής Ελλάδος, έπειδή ή έ- 
πιστήμη ένός λαού αγνοείται παρά τοΰ έτέρου ή διά τό άκοι- 
νώνητον, ή διά τήν βαρβαρότητά του. Οί δέ Κερκυραΐοι διά τό 
ναυτικόν καί τό έμπόριον ησαν διά παντός είς κοινωνίαν μετά 
τών πεπαιδευμένων λαών τής τε καθ’ αίιτό Ελλάδος κόιί τή; 
μείζονος λεγομένης έν ’ΐταλίςε, εύπολιτεύτων ήδη καί περιποιου- 
μένων τάς έπιστημας, έξ οh επεται δτι μεταξύ τών Κερκυραίων 
οί δοκιμώτεροι εί; τήν άγωγήν περιηγούντο ώ ; φιλόσοφοι, έξε- 
τάζοντε; τά ήθη, τά έθιμα, τού; νόμου; τών άλλων, έν σχέσει 
καί φιλίοι μετά τών σοφών τή; Ελλάδος καί έκπαιδευόμενοι τό 
παρ’ έκείνοις επιστητόν καϊ τά έξευρήματά τοιν, άτινα έπιστρέ-
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φοντες είς την πατρίδα μετέδιδον είς τούς συμπολίτας των' ή 
συμμαχία των μετά τών Αθηναίων, τοϋ σοφωτέρου λαοϋ τής 
Ελλάδος καί διαβοήτου εις τε τάς έπιστήμας, τά γράμματα χαί 
τάς τέχνας, κατέστησε πολλά συχνύν τί) έμπόριον τδν Κερκυ- 
ραίων μετά τών Αθηναίων χαί έπολλαπλασίασε πασαν σχέσιν 
χαί δεσμόν φιλίας μετά τών φιλοσόφων τών ’Αθηνών, ώστε 
καί εύκόλως ήδυνήθησαν νά προσλάβουν καί τήν γνώσιν τών έ
χει επιστημών κατά τίιν τότε χρόνον* προσκείσθω τοότοις δτι 
ή Κέρκύρα, έχουσα ίσχύν εϊς τάς πολιτικάς δποθέσεις τής Ελλά
δος διά τε τίιν πλοΰτόντης καί τερπνότητα, είλκυε πολλούς 
άξίους άνδρας, δι’ ών εύκολύνετο ή έπίδοσις εϊς πασαν γνώσιν.

Αρκεί δέ τοϋτο, ώς μοι φαίνεται, πρδς πίστωσιν δτι οί Κερ·- 
κυραΐοι ειχον τήν γνώσιν τών άκριβών έπιστημών, τών φυσικών 
καί τής φυσικής ιστορίας, ώς καί οί λοιποί περίφημοι λαοί τής 
Ελλάδος.

Ε'ίπωμεν δέ καί βράχέα τινά περί τής ηθικής καί πολιτικής έ- 
πιστήμης τών Κερκυραίων.

Πρώτον πάντων πρέπει νά σημειώσωμεν ότι οί Ελληνες, ούχ 
ώς οί νεώτεροι, έμέριζον τήν επιστήμην τής διοικήσεως, είς δι
καίωμα φυσικόν, δημόσιον, τοϋ πολέμου, τής ειρήνης κθ., άλλ’ 
Ιχοντες ώς βάσιν οτι αύτή ίι έπιστήμη μόνον άφορ£ προς τήν 
κοινήν δυνατήν ευδαιμονίαν, έπεσκόπουν τήν πολιτικήν μέρος 
καί συμπλήρωμα τής ηθικής επιστήμης. Δέν σώζεται τών Κερ
κυραίων ούδέν πόνημα περί τών ηθικών καί πολιτικών έπιστη
μών, καί κατ’ ατυχίαν άπωλέσθη ετι καί τοϋ ’Αριστοτέλους έκεί- 
νο, το δποΐον μεταξύ τών έκατύν πεντήκοντα δκτώ πολιτικών 
καταστημάτων διαφόρων λαών, διελάμβανε καί έκεΐνο τής Κερ- 
κύρας. Αί έπιγραφαί τής Κέρκυρας καί δ Θουκυδίδης ποιοϋσι 
μνήμην τή; γενικής συνελευσεως τοϋ Κερκυραϊκοϋ λαοϋ, δστις, 
εχων τήν νομοθετικήν έξουσίαν, άπεφάσιζε περί τών ΰποθέσεων 
τοϋ κράτους, καί τής βουλής έτι έχούσης τύ έκτελεστικύν καί 
το δικαίωμα νά προβάλη γνώμην περί τών πραγμάτων.

Καίπερ δέ όντες έν άγνοίο; τών ήθικών καί πολιτικών έπις-η-

μών τών Κερκυραίων, έχομεν δμως τήν εχβασιν τής νομοθεσίας 
των, οία ή έπίδοσις είς τάς τέχνας, τά γράμματα, τάς ακρι
βείς έπιστήμας καί τάς φυσικάς, τήν γεωργίαν, τύ έμπόριον, τύν 
πλοϋν καί τήν τακτικήν έπιστήμην.

Πρύς δέ τούτοις εχομεν καί τά δείγματα τής πολιτικής εύ- 
γλωττίας καί συνέσεως τών πρέσβεών των διά τάς ϋποθέσεις 
τοϋ κράτους εϊ; τάς άλλας πολιτείας τής Ελλάδος, ώστε, κν ή 
ευτυχία τής πατρίδος των, δ πολιτισμύς καί τύ κλέος τής ναυ
τικής των ίσαν αποτέλεσμα τής νομοθεσίας των, ώς καί ή δε- 
ξιότης των είς τάς δποθέσεις τοϋ κράτους, γίνεται προφανές δτι 
αύτοί ησαν έκπεπαιδευμένοι σφόδρα είς τάς ήθικάς καί πολιτι* 
κάς έπιστήμας, αίτινες σχηματίζουσι τήν βάσιν τής έπιστημης 
τής διοιηχήσεως.

Πειρασώμεθα δέ πως νά γνωρίίωμεν καί τάς άρχάς τοΰ πολι- 
τικοϋ καταστήματος τών Κερκυραίων.

0  Θουκυδίδης, περιγράφων τύν φρικώδη έμφύλιον πόλεμον 
αύτών, λέγει δτι άπέκτειναν δσους έξελάμβανον έχθρούς των, 
έγκαλοΰντες κατ’ αύτών τήν κατάλυσιν τοϋ δήμο«. Τύ δέ τοιοΰ- 
τον έναργώς δεικνύει δτι τύ κατάστημά των δέν ήτο δλιγαρχι- 
κον, β δή μή έπιστηριζόμενον έπί ττι άρετή καί τφ δικαίφ, αφό
ρα μόνον προς ωφέλειαν τών διοικούντων καί ούχί τών διοικου- 
μένων- άλλ’ ουτε δχλαρχικύν, δπου τύ βίαιον πλήθος, ανάξιον 
πρύς τήν διοίκησιν καί πολλών δρεγόμενον, άντί τών νόμων ά- 
γαπδί τήν ίδιαν του δόκησιν, άντί τής έλευθερίας τύ άχαλίνωτον, 
άντί δετής πολιτικής εύταξίας τύν σύγχυσιν καί τήν αναρχίαν.

Εί; δέ τούς μετά ταϋτα χρόνους ή κακία, διεγείρουσα τήν φι
λοτιμίαν ολίγων τινών καί τήν άχαλίνωτον αυθάδειαν είς τύ 
πλήθος, έγίνετο αίτιον έκεΐνοι, ώς πλουσιώτεροι καί μάλλον πε
παιδευμένοι τών άλλων, νά σφετερίζωνται διόλου τήν Οπεροχην, 
ύπερφρονοΰντες το δικαίωμα τοΰ πολίτου, τύ δέ πλήθος, ένισχυό- 
μενον άπο τύ αύτύ δικαίωμα, νά ζητή έπί παντος τήν απόλυ
τον ισότητα, κατ’ ούδέν δπολογιζόμενον καί αρετήν καί νούς δε
ξιότητα καί πασχν άλλην προσωπικήν διαφοράν.



ί2στε, &ν των Κερκυραίων ή διοίκησις, ώς έσημειώσαμεν εις 
τόν Θουκυδίδην, δεν ητο είς χεΐρας ολίγων φιλότιμων σφόδρα 
καί έπαχθών εϊς τούς άλλους, οΰτε εις έχείνας ένός τυφλού καί 
θορυβώδους δχλου (έπειδή δεν ήδύνατο νά διοική μέ σύνεσιν, ου
τε νά συντείνη είς τήν εύδαιμονίαν, τόν πολιτισμόν χαίτης ναυ
τικής τό χλέος, ώς εΐρηται) άναγχαίως Ιπεται οτι ή δημοκρατι
κή διοίχησις τών Κερκυραίων έσυγχροτεΐτο άπό τοϋ μείζονος α
ριθμού τών πολιτών, δσοι μετρίως ευκατάστατοι, διά τήν φυσι
κήν των ιδιότητα κα'ι δι’ αγάπην εύταζίας εΐχον πολλήν σπου
δήν διά τήν εύτυχίαν τής πατρίδος, διοικοϋντες μέ πατρίδος 
Ιρωτα και σύνεσιν, οί δέ άνάξιοι τοΰ διοικείν, μηδέ προσηλω
μένοι κατ ούδέν είς τό κοινόν δφελος, ησαν έχτός πάσης ύπουρ- 
γίας, χαΐ τό τοιοΰτον πολίτευμα, θεμελιούμενον είς τήν φύσιν 
και είς τό δίχαιον, εφερε τήν εύτυχίαν, τόν πολιτισμόν καί τό 
χλέος τών Κερκυραίων.

Αγνοοΰμεν έζίσου τίνες ?σαν παρ’ αύτοΐς οί δημοτικοί καί 
ιδιωτικοί νόμοι, άλλά πιθανώς εΐχον έντελή σχέσιν μέ τό πνεΰ
μα τοΰ πολιτικού καταστήματος, άφορώντες πρός τήν διατήρη- 
civ τής ελευθερίας και τών πολιτών τά δικαιώματα' καθ’ βν λό
γον δέ άπό τής καλής έκβάσεως τής διοιχήσεώς των μανθάνομεν 
τήνάγαθότητα τών νόμων, ούτως άπό τής διαμονής τής αύτής, 
γνωρίζονται αί σοφα’ι βάσεις τών νομοθετών τής Κερχύρας διά 
τήν χρηστήν αγωγήν τών νέων.

Είς τήν Κέρκυραν ησαν βεβαίως δημόσια διδασκαλεία ώς καί 
παρά τοΐς λοιποΐς Ελλησι, δπου οί νέοι, έκπαιδευόμενοι τά χρη
στά ήθη καί αγόμενοι κατά τήν φύσιν τής διοιχήσεώς, έμάνθα- 
νον τάς τέχνας, τά γράμματα, τήν έπις-ήμην τοΰ διοιχεΐν καί τάς 
αλλας άρετάς τοΰ πολιτεύματος.

Αύτοΰ έδιδάσχοντο Ιτι νά ΰπερασπίζωνται τήν πατρίδα των, 
λογιζόμενοι τά δπλα ώς δργανα τής Ιλευθερίας καί ευδαιμονίας 
των,

Η δε άγωγή τών νέων τής Κερχύρας, ουσα μία χαί δημόσιος, 
άναγχαίως ένέσπειρεν εις αύτούς τά αύτά φρονήματα καί ήθη
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χαί χαρακτήρα τοϋ γένους. Αί δέ τοιαΰται σοφαί θεμελιώδεις 
βάσεις εδιδον είς τήν διοίκησιν τήν πολιτικήν, τήν ήθικήν καί 
τήν στρατιωτικήν έγγύησιν.

’ΐδού βραχέα τινά περί τεχνών, γραμμάτων, άκριβεστέρων 
έπιστημών, φυσικών, ηθικών καί πολιτικών τών Κερκυραίων είς 
τάς λαμπράς ήμέρας τής Ελλάδος.

(ακολουθεί τό τέλος)

ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΗΑΩΝ.

Ή  άσβέστη άποκαταστηθείσα διά του υδατος είς πύλτον, 
καί τεθεΐσα είς λεπτόν στρώμα μεταξύ δύο πετρών καλώς έςτρω- 
μένων χαί πορ^ωδών, άφίνει τό δδωρ της νά διέρχεται τάς πέ
τρας, καί ώς έκ τούτου στερεουται καί λαμβάνει σημαντικήν 
πρόσφυσιν δι’ αύτάς.

έάν δέ, αντί τής άσβέστης, γίνΐ} χρήσις τών πηλών, ή στερ- 
ρότης καί ή πρόσφυσις αυτη τοσοΰτον αύξάνουσιν ωστε αί πέ- 
τραι, οίουδήποτε σχήματος καί μεγέθους, συνδέονται στενώς 
πρός άλλήλας καί άποκαθίστανται Ιν μόνον σώμα, ώς απαι
τείται διά τήν στερρότητα τών οικοδομών.

Ο ί ιιη  υδραυλ ικο ί π η λο ί δμως μεταχειρίζονται, πρός συνέ- 
νωσιν τακτικών ύλικών, πελεκητών πετρών καί πλίνθων, είς 
τάς διά χαλίκων οικοδομάς, είς τήν κατασκευήν πλαστοτοιχων, 
ούρανιών κ .τ .λ ., δταν τά έργα έκεΐνα δέν δύνανται νά προσ- 
βληθώσιν έκ τής ύγρασίας. Μάλιστα δέ άνάγκη οί πηλοί ουτοι 
νά έφαρμοσθώσιν είς λεπτότατα στρώματά, καί είς τα μέρη ο
πού μεταξύ τών πετρών ύπάρχουσι μεγάλα διαστήματα οφείλει 
τις νά θέστι έντός τοΰ πηλοΰ μικράς πέτρας Τνα έλαττωθν) το πά
χος αύτοϋ, διότι μόνον τά μέρη έκεΐνα τών πηλών τούτων τα 
δποία είναι είς δμεσον έπαφήν μετά τοΰ άέρος στερ^οϋνται, τά



δε Ιτερα απαιτοΰσι μάλλον έκτεταμένον χρόνον πρός στερέωσιν, 
ώς τοΰτο παρβτηρ^η είς τήν κατεδάφισιν διαφόρων οικοδομη
μάτων εί; τά δποΐα μετά παρέλευσιν διακοσίων καί επέκεινα έτών 
δ πηλδς είς τδ πάχος τών τοίχων εύρέθη ώς νά $το νεωστί κατε- 
σκευασμένος.

Προσέτι, έν φ οί πηλοί ούτοι ύγραινόμενοι διά τού δδατος, 
διαλύονται παρευθύς, εκτιθέμενοι δε είς τήν ύγρασίαν, δέν σκλη- 
ρυνονται, καί ξηραινόμενοι ταχέως πίπτουσιν είς κόνιν χωρίς νά 
λάβωσι πρόσφυσιν διά τάς πέτρας, Ιπεται δτι είς τήν άνέγερσιν 
οικοδομής τινδς, δταν μέν δ καιρδς είναι βροχερές, οί οίκοδο- 
μούμενοι τοίχοι πρέπει νά προφυλαχθώσιν έκ του δδατος, ΐνα 
μή διαλυθ* δ πηλός· δταν δέ είναι ζηρδς, α1 πέτραι πρέπει ,*  
ύγρανθώσιν, h α μή ταχέως ξηρανθώσιν οί πηλοί.

Τά d i υδραυλ ικά  κεραμωτά  μεταχειρίζονται πρδς συνένω- 
σιν των διαφόρων ύλικών είς πασαν οικοδομήν, 5)τις μέλλει νά 
καταβυθισθή έκ του δδατος, % δύναται νά προσβληθη έξ αύτοΰ, 
διότι οί πηλοί ο&τοι έντδς τοϋ δδατος ταχέως σκληρύνονται, καί 
αμέσως άνθίστανται είς τήν ένέργειαν αύτοΟ. Επομένως είς τήν 
κατασκευήν γεφυρών, ύδραγωγείων, δεξαμενών, στερνών, δ/ε
τών, έςώστων, προκυμαιών κ .τ .λ ., διά τήν οικονομίαν, στερ- 
ρότητα καί διάρκειαν τών έργων, μέλλει νά γείν, χρήσις τών ύ- 
δραυλικών τούτων κεραμωτών.

Ε*τδς τούτου, ενεκα τής σημαντικής αύτών ίδιότητος τοΰ νά 
μή διαλύωνται είς τδ δδωρ, οί πηλοί ούτοι ήμέραν παρ’ ήμέραν 
έφαρμόζονται μετ’ ώφελείας είς πολλά έργα τά δποΐα είναι μό
νον έκθεμένα είς τήν ύγρασίαν* οδτως έν Λονδίνω αί προσόψεις 
σχεδδν δλων τών οικιών είναι κονιασμέναι μέ στρώμα φυσικού 
υδραυλικού κεραμωτού μεμιγμένου μέ 50 τοΐς έκατδν πυριτιώ- 
δους άμμου λεπτής, καί άνθίστανται κάλλιστα είς τήν ένέργειαν 
τής βροχής.

I I  οημαντικωτέρα δμως εφαρμογή τών πηΛών τούτων 
συν ισ τα τα ι είς την χατασκενήν τοΰ μ ίγμ α το ς  έκείνον τό 
όποιον συγχε ιτα ι έ ζ  ύΰραυ.Ιικοΰ κεραμωτού κα ί μ ικρώ ν π ε -

τρων κα ί εΛαβε τό ιδιαίτερο} δνομα κ ο γ κ ρ ϊ τ  ( b e  t o n ) .
Τδ μίγμα τούτο, τδ δποΐον στερεοΰται έντδς τού υδατος, 

λαμβάνον τήν ακριβή μορφήν τού περιβόλου ενθα έτέθη, τά μέ
γιστα^ ωφέλησε τήν τέχνην τής κατασκευής, διότι άπεκατέστη- 
«εν ευκολον κάί οικονομικήν τήν θεμελίωσιν δλων τών υδραυ
λικών έργων, καί έπέτρεψε τήν κατασκευήν οικοδομημάτων τά 
δποΐα άλλοτε έθεωροΰντο απραγματοποίητα. Ενεκα δέ τούτου 
θέλομεν έξετασει Ιδιαιτέρως τήν κατασκευήν, τδν τρόπον τής (4υ- 
θισ&ως, και τας έφαρμογάς τοιούτου μίγματος.

α . Κ ατασκευή τοϋ κογκρ ϊτ. Αί άναλογίαι καθ’ άς αναμι
γνύονται αί μικραί πέτραι μετά τού ύδραυλικοΰ κεραμωτού πρδς 
σχηματισμδν τού κογκρϊτ, διαφέρουσι τά μέγιστα κατά τάς 
ιδιαιτέρας περιστάσεις καί τά αποτελέσματα, τά δποΐα προτί- 
θεταί τις νά άπολάβτι. Οδτως είς διαφόρους ύδραυλικάς οικοδο
μά; μετεχειρίσθησαν δι Sv κυβικδν μέτρον

0,45 συντριμμένων πετρών καί 
0,90 δδραυλικού κεραμωτού* 

ει; αλλας δε 0,63 συντριμμ,ένων πετρών καί 
0,64 ύδραυλικοΰ κεραμωτού.

Πλην, αν καί χάριν οικονομίας τά μέγιστα έλαττούται ή 
ποσότης ύδράυλικοΰ κεραμωτού, δέν όφείλει τίς νά ύπιρπηδή- 
σ»ι τόν δρον ένός όγκου ύδραυΜκοϋ κεραμωτοϋ κα ί όύο μ ι 
κρών πετρών' αύται δέ πρέπει νά ηναι άνευ κόνεως καί προ- 
σηκόντως ύγρασμέναι.

Τδ μίγμα τοϋτο δύναται νά γείν^ διά σιδηρών ραβδίων κινου- 
μένων ύνφ χειρών εργατών, ο&ς δφείλει τίς νά έπαγρυπνή Ινα πρά- 
ξωσιν έντελες μίγμα και μη άλλάξκισι τάς δι ειδικού καί προκα
ταρκτικού πειράματος προσδιορισθείσας άομοδίας αναλογίας.

Ομως, διά μεγάλας οικοδομάς, τοιοΰτον μέσον απαιτεί μέ- 
γαν άριθμδν εργατών* ή δέ δαπάνη είναι ύπέρογκος.

Ινεκα τουτου, δ μηχανικός Κράντζ έπρότεινεν έργαλεΐον διά 
τού δποίου τδ κυρίως λεγόμενον μίγμα γίνεται σχεδδν άνευ 
δαπάνης.



Τό έργαλεΐον τοϋτο, παριστάμενον διά τής ιχνογραφίας 19, 
(ΐδε τόν πίνακα) σύγκειται έξ δρθογωνίου κιβωτίου σχηματιζο- 
μένου δι’ ήνωμένων δουόχων, καϊ έμπεριέχοντος αριθμόν έπιπέ- 
δων κεκλιμένων κατ’ αντίστροφον θέσιν.

Η συντετριμμένη πέτρα καϊ δ ύδραυλικός κεραμωτός νίπτον
ται φύρδην μίγδην είς τό άνω άνοιγμα τοϋ κιβωτίου, καί κτυ- 
ποϋνται άπό τοΰ ένός είς τό άλλο έπίπεδον" τό δε κογκρίτ, τε
λείως μεμιγμένον φθάνει είς τό κατώτερον μέρος τοϋ εργαλείου.

Διά τοιούτου μέσου κατασκεοάζονται 80 μέχρι 100 κυβικών 
υίαρδών κογκρϊτ άνά ημέραν μέέ'να μόνον έργάτην, ΐνα ρίψιρ τάς 
ΰλας, καϊ Ινα έπιστάτην διά τάς δόσεις τών υλών, ώς·ε ή δαπάνη, 
πρός σχημάτισιν τοϋ μίγματος, δέν υπερβαίνει τά πέντε έκα- 
τοστά ταλλήρου άνά κυβικήν υΐάρδαν, ένφ ή διά χειρών κατα
σκευή άπαιτεΐ τό τριπλάσιον.

Επίσης έτέθη έν χρησει μηχανη συγκειμένη έκ 1 0 σιδηρών κι
βωτίων τά όποια άλληλοδιαδόχως δέχονται τό κογκρίτ, καί κι
νούνται δπό έργατών διά μέσου ζυγού μέ λαβίδα ύπάρχοντος 
ιίς Ικαστον αύτών- τό δέ έσχατον κιβώτιον ρίπτει τό κογκρίτ 
Ινθα μέλλει νά γίνγ) χρήσις αύτοΰ.

Η μηχανη αυτη παριστάνεται διά τών ιχνογραφιών 2 0 καϊ 21.
β'. Τρόπος τοΰ β νθ ίζ ε ιγ  τό κογκρ ίτ. Είς τάς διά τοΰ κογ- 

κρίτ κατασκευασθησομένας δπό τό υδωρ οικοδομάς, τό κογκρίτ 
πρέπει νά βυθισθή εϊς τρόπον ώστε νά μη διαλυθή εϊς τό δδωρ, 
διότι τότε αποβάλλει την ούσιωδεστάτην αύτοΰ ιδιότητα τής 
άπολιθώσεως, καϊ βλάπτεται fi στερεότης τής οικοδομής.

ής έκ τούτου ή βύθισις τοϋ κογκρίτ είναι σπουδαία έργα- 
σία, εϊς έναπόκειται ή καλη Ικβασις τοΰ έργου" δύναται δέ 
νά γίνη διά χό>γης $ διά κιβωτίων.

*Η χ ύ νη  είναι είδος μεγάλου σωλήνος έκ ξύλου η σίδηρου κα
τά τό άνω μέρος εύρυχώρου, είς τόν δποΐον ρίπτεται τό κογκρίτ* 
τούτο δέ φθάνει είς τό βάθος τοϋ υδατος, εϊς δλα τά μέρη δπου 
φέρεται ή χώνη.

Τοιοΰτον μέσον είναι πλήρες έλαττωμάτων, διότι, δταν το

κογκρϊτ συσσωρεύηται κατά τό κάτω μέρος τής χώνης, διά 
τής προσθέσεως νέας ποσότητος κογκρίτ, έξέρχεται μέ δρμήν, 
τό δδωρ τό διαλύει, at πέτραι πίπτουσι πρώται, καϊ τό μέγα 
μέρος τού ύδραυλικού κεραμωτοΰ παρασύρεται.

ft; έκ τούτου γενικώς προτιμαται ή μέθοδος τής διά κιβω
τίων καταβυθίσεως.

Τ ά πρός καταβύθ ισ ιν  τοΰ κογκρ ίτ κ ιβώ τια  κατασκευάζον
ται ?ι έκ σίδηρου 5ι έκ ξύλου θωρακωμένα διά σιδήρου. Εχουσι δέ 
σχήμα ήμικυλινδρικόν και είναι διτιρημένα είς δύο μέρη, τά δ- 
ποια δύνανται νά περιστρέφωνται δλόγυρα τού δριζοντείου αςονος 
τοΰ κυλίνδρου' είναι ήνωμένα δι άρπαγίου δυναμένου να άνοιχθή 
διά σχοινιού καϊ δύνανται έπίσης καϊ αύτά να άνοιχθώσι δι έτε- 
ρου σχοινιού προσηρμωσμένου εί; τό άκρον αύτών.

Τό κιβώτιον πληροΰται μέ κογκρίτ, καταβιβάζεται μέχρι τοΟ 
βάθους τοϋ υδατος διά βαρούλκού, καϊ τότε άνοιγομενου τοϋ 
άρπαγίου καϊ συρομένων τών σχοινιών τών όύο μερών τοϋ κι
βωτίου, άνοίγεται τοϋτο* τό δέ κογκρίτ κατακάθεται ανευ τει- 
ναγμοΰ καϊ δσον τό δυνατόν χωοϊς νά διαλυθή.

Αί ίχνογραφίαι 22, 23 καϊ 24 δεικνύουσιν £ν τοιούτων κι
βωτίων καϊ τόν τρόπον καθ’ δν βυθίζονται.

Ετέθησαν έπίσης έν χρησει οίκονομικώτερα κιβώτια έκ ξύλου, 
Ιχοντα σχήμα κορμοΰ δρθογωνίου πρίσματος, στηριζόμενα έπϊ 
δύο στροφαλίγγων έκ σίδηρου, κειμένων ολίγον κατώτερον τοϋ 
κέντρου τής βαρύτητος τοΰ κιβωτίου πλήρους κογκρίτ* ώστε 
τό κιβώτιον δύναται νά λάβ/) κίνησιν αιώρας διά μέσου σχοινιών 
προσκολλημένων κατά τό πλευρόν αύτοϋ, ώς δεικνύεται δια τών 
Ιχνογραφιών 25 καϊ 2G.

Ανάγκη δμως νά εχνι τό πάτωμα τοΰ κιβωτίου διαφόρους ό- 
πάς, ΐνα, δταν τό κογκρίτ μέλλ·  ̂ νά κατακαθίσω, μή έμπο- 
δίζηται έκ τής δποπιέσεως τοΰ υδατος, δπερ ήθελε τό διαλύσει.

γ  . Έ φαρμογαΙ τοΰ κογκρ ίτ. Δι’οίουδήποτε μέσου γείν^ ή βυ- 
θισις τοΰ κογκρϊτ, είναι απαραίτητον νά σχηματισθώσι στρώ
ματα σημαντικού καϊ ούχϊ λεπτοΰ πάχους" προσέτι δέ μετ έ-



πιμελε'ας vat άρθίί το γαλακτΐδες δπερ έμποδίζει τήν πρόσφυ- 
οιν ένος στρώματος μετά τοϋ άλλου.

Η έργασία αδτη έκτελειται διά άντλητ^ρων $ κάλλων διά 
σάκκων έκ πανίου στηριζομένων έπί σιδηράς κορωνίδος.

Εϊς έκάστην δε έφαρμογήν τοΰ κογκρϊτ ή βύθισις αύτοϋ πρέ
πει νά έκτελεσθ?) μέ μεγίστην φροντίδα tva μή διαλυθώσι τά 
συστατικά αύτοΰ καί σχηματισθώσι στρώματα καλώς συνδεδε- 
μένα πρός άλληλα’ πλήν πάντοτε ή βύθισις αδτη μέλλει νά 
προηγηθη έργασιών τινών ύπαγορευομένων παρά τής τέχνης.

Ουτω, προκειμένου λόγου περι θεμελίων έπί σκοπέλων ή τύ
φου, κα! τοΰ βάθους τοΰ υδατος δντος δπέρ τούς £ς πόδας, κα
τασκευάζεται εξω τοΰ δδατος κιβώτιον χ,αλώς ήσφαλισμένον το 
όποιον βυθίζεται, καί ένφ ρίπτεταί το κογκρϊτ' έάν δέ τί» βά· 
θος τοΰ δδατος ηναι δπέρογκον σχηματίζεται έντος τοϋ δδατος 
κιβώτιον διά μέσου πασσάλων ηνωμένων διά ξυλίνων κιγκλίδων, 
μεταξύ τών όποιων τίθενται παχεΐαι σανίδες’ τότε διά τοΰ βυσ* 
σοκόρου καθαρίζεται το βάθος τοΰ κιβωτίου καί μετά ταΰτα βυ
θίζεται τδ κογκρϊτ, ώς δεικνύεται διά της ιχνογραφίας 27.

Επίσης είς τά διά πασσάλων θεμέλια, κατά πρώτον έμπη- 
γονται ol πάσσαλοι, και μετά ταΰτα βυθίζεται άνά μέσον a i - 
τών τύ κογκρϊτ, ώς σημειοΰται διά τής ιχνογραφίας 28.

Τά παραδείγματα ταΰτα άρκοΰσιν ΐνα έκαστος έννοήση τίνι 
τρόπφ γίνεται χρήσις τοΰ κογκρϊτ καί πώς απολαμβάνονται έν 
μέσφ τοΰ υδατος οίκοδομαί ένταυτώ στερεαΐ καί οίκονομικαί.

ΙΙλήν όφείλομεν νά σημεκόσωμεν τέλος πάντων τήν διά τοΰ 
κογκρϊτ κατασκευήν τεχνητών πετρών δγκου κα'ι σχήματος προσ
διορισμένου, κατασκευή αδτη δι’ ής άποφεύγονται ολα τά έλατ- 
τώματα τής βυθίσεως τοΰ κογκρϊτ, ένφ ή έργασία έκτελεΐται 
ταχύτερον καί μέ όλιγωτέραν δαπάνην, ώς τοΰτο παρετηρήθη 
διά τήν κατασκευήν τής προκυμαίας ε'ις Χερβούργ καί εϊς 
Αλγέρι.

Πρύς τύν σκοπον τοΰτον σχηματίζονται έκ σανίδων κιβώ
τια μέ κινητά πλευρά’ έντύς αύτών ρίπτεται τύ κογκρϊτ, καί
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δταν στερεωθή, αίρονται αί σανίδες αΐτινες έσχημάτιζον είδος 
χοάνης, καί απολαμβάνονται τεχνητά! σκληρόπετραι οίουδηποτε 
μεγέθους, αί δποΐαι βυθίζονται είς το δδωρ διά τής κοινής 
μεθόδου.

ΑΙ σημαντικαι αυται έφαρμογαΐ τών πηλών, τκς δποίας έν συ- 
νόψει έκθεσαμεν δια τοΰ τελευταίου τούτου άρθρου, είναι απο
τέλεσμα τής θεωρίας και τών ειδικών καί πρακτικών πειραμά
των, έκτελεσθέντων δπό περιωνύμων μηχανικών και χημικών, και 
εύελπιζόμεθα δτι παρά τούτων πεφωτισμένοι θέλομεν καί ήμεΐς 
συμμεθέξει τών ευεργετημάτων έκείνων τά δποία άπηλαυσϊν τά 
μάλλον έμπορικά εθνη ένεκα τής κατασκευής οικοδομημάτων 
άλλοτε απραγματοποίητων καί τών όποιων ή τα/ύτης τής έκ- 
τελέσεως, ή μετριότης τής δαπάνης και αί ύπερνικώμεναι δυσκο- 
λίαι προξενοϋσι θαυμασμόν.

Β. Π ιέρρης X. 

 τΤίΟΟΟ in· ---------

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΓΑΛΛΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1855.

(δημοσ ιευθε ΐοα  ύπό Α. Αουμα).

Α'. Τό Αιγαίο ν

Την 6 τοϋ μηνί>ς ’Ιουνίου, ή ροδοδάκτυλος Ηώς τοΰ ό μ η 

ρου φωτίζει τάς υψηλάς άκτάς τής Πΐλοποννησου. Αυτη ί) 
Πύλος τοϋ γηραιού Νέστορος, προκύπτουσα βπισθεν τής ήρωϊ- 
κής Σφακτηρίας.

Περαιτέρω, ή ήϊών κυρτοϋται εις βάθος μετάξι» τών χόλπων 
τής Κορώνης καί τοϋ Μαραθονησίου . . . .

Περί μεσημβρίαν διαπλέομεν τό μεταξό Ταινάρου καί Κυθή
ρων άχρωτηριον. Τό ΣερΐγοΥ} είναι τά πάλαι Κύθηρα, δπου ή λα·



τρεία τοϋ ροσμπ ίφ  κχΐ τοϋ ζύθου διεδέχθη τού; βωμού; τή; 
’Αστάρτης και δπου δ ναύς τών Αγγλων μεθοδικών εγείρεται 
έπί τών έρειπίων του ναοϋ τή; Αφροδίτης! · · ·

Εί τι ίστίον, τρέχον ταχύ καί λευκύν, διασχίζει παρά τ ’ ά- 
κρωτήρι», τά κυανά κέλευθα, μη νομίσετε δτι είναι τύ αρμα τή ; 
Θεά; τύ ύπύ κύκνων φεοόμϊνον. Φεΰ ! είναι ή λέμβο; πτωχού τ ι-  
νο; δύτου (*) άλιεύοντος σπόγγους, ακτοπλοϊκόν τ ι άκάτιον 
κομίζον τρόφιμα άπύ παραλίου είς παράλιον.

Ποϋ είναι αί ^οδοδάφναι, ποΰ οί θαμνώνες τών μυρτιών, ποΰ 
τά Ιερά άλση καί οί ναοί καί τά ανάκτορα; Δέν βλέπεις άλλο 
πανταχόθεν ή έρείπια και έρημίαν. ΟΙ Αγγλοι δέν θέλουν δυνη- 
θή ν’ άποδώσωσιν είς τά μέρη ταϋτα την έκλείψασαν ζωην.

’Αλλά τ ί; μα; προσαγορεύει, σείων τά ; χεΐρας του, άπύ τοϋ 
δψηλοΰ έκείνου βράχου, καί έν μέσ<ρ τών σπιλάδων τών άκρω- 
τηρίων; είναι ναυαγό; τ ι ; ;

Οχι, εί; ασκητής, δ ασκητής έκεΐνος, οδ τήν ευσεβή ιστορίαν 
τοσοΰτοι διηγήθησαν περιηγηταί» 0  σεβάσμιο; καί πολιύ; έκεΐ- 
νο; γέρων ευλογεί άνωθεν τύ άδύνατον καί εΰθραστον πλοΐον, τύ 
διαπλέον δπύ τήν προβλήτα ακτήν.

Αλλά, διά τοϋ τηλεσκοπίου διακρίνομεν ούχί πρόσωπον άν- 
δρύ; γηραιοϋ άλλά ροδόχρου νεανίου. Δέν μα; εύλογεϊ έκεΐνος, 
άλλά μετά έπανειλημμένας Οποκλίσεις, τύν βλέπομεν γονατί- 
ζοντα καί δεόμενον δπέρ ήμών τοΰ Ϋψίστου. Είναι νέος τ ι; άσ- 
κητής, δ δέ αρχαίο; άπεβίωσε πρύ ίκανοΰ χρόνου καί ή σκήτη 
του είναι ήδη ’έρημο;. 0  νέος άναχωρητής έστησε τύ σκήνωμά 
του ολίγον τ ι άπωτέρώ, εί; μέρος άπήνεμον καί έχον δργυιά; 
τινα; γή; καλλιεργησίμου. /

έν  τούτοι; τύ άτμόπλουν ήμών προχωρέΐ. . . . 
ένώπιόν μα; προκύπτουσιν ή Μήλο;, ή Αντίμηλο;. 
ή  Μήλο;, νήσο; άλλοτε εΰφοοο; καί πολυάνθρωπος, τύν Α λ- 

κιβιάδην μάλλον η τούς Τούρκους αίτιαται διά τήν παρακμήν 
καί τήν αθλιότητά της. ό  ’Αθηναίο; έκεΐνος, ώ ; γνωστύν, έπέ- 

( ’ ) Βουττ,κτοδ.

ρασεν Ιν στόματι μαχαίρας δλου; τού; κατοίκους, τούς έν ώρί- 
μ<5> ήλικία, τάς δέ γυναίκας καί τούς παΐδας αίχμζλωτίσας έ- 
πεμψεν είς Αθήνας, ίνα έργάζωνται είς τά χρυσεία τοϋ Σουνίου. 
Αλλοτε ή Μήλος είχεν εύκραές κλίμα. Ηρχοντο ένταϋθα, πρύ; 
μεταβολήν άέρος, πολλοί τών πλουσίων κατοίκων τής Κωνς·αν- 
τινουπόλεως, τής Σμύρνης, τών Αθηνών, τής Αλεξανδρείας, άλ
λά ήφαιστεΐαι τινές έκρήξεις έπήνεγκον τήν ένεστώσαν νοσώδη 
κατάστασιν τη;.

Εις τινα άγρύν τής Μήλου άνεσκάφη (κατά τύ 4820) ή Α 
φροδίτη  έκείνη, ή κοσμοΰσα σήμερον τύ Αοΰβρον!

Η Μήλος έχει λιμένα, εις 8ν δύναται νά ναυλοχήσΐ} δ πολυα- 
ριθμότερος στόλος, άλλ’ ό λιμήν αύτής είναι έρημος πλοίων.

Πρύ δύο ετι αιώνων, οί έκ τής Εύρώπη; πειραταί, οί κατα- 
πολεμοΰντες τούς Τούρκου;, συνήρχοντο συνήθω; ε ί; Μήλον. 
Μεταξύ τούτων δπήρχε καί τις Μήλιο;, δνόματι ’Ιωάννη; Κά- 
ψης, δστις έγινε κύριος δλης τή; νήσου, καί τοιοϋτο; άνεγνω* 
ρίσθη δφ’ δλων τών συννησιωτών του* άλλ’ ή βασιλεία του Οπήρ- 
ζεν δλιγοχρόνιο;. Εί; Καπιτάν πασάς, έπί προσχήματι δτι έ
μελλε νά διαπραγμάτευθϊί μετ’ αύτοϋ ειρήνην, τύν έκάλεσεν είς 
τήν ναυαρχίδα, καί τύν εφερεν άλυσίδετον είς Κωνσταντινού
πολή, δπου μετ’ δλίγας ήμέρας, άπηγχονίσθη πρύ τών θυρών 
τών φυλακών ( μπάν ιου ) .  Τύν διεδέχθη Ιουδαίος τις.

0  πρωρεύς ήμών εΐναι Μήλιος. Οί συμπολΐται του, ώς έλε
γε διέσωσαν έκ παραδόσεως, τήν φήμην τών ανδραγαθημά
των τών γάλλων πειρατών τοϋ ΙΤ\ καί τοϋ IZf. αίώνος.

Οί άναπλέοντες τάς Κυκλάδας περιηγηταί μένουν έκθαμβοι 
ένώπιον τοΰ Αρχιπελάγους έκείνου τών νήσων, αίτινες προκύ- 
πτουσι πανταχόθεν τοΰ δρίζοντος. Προσομοιάζουσιν αύτάς πρύς 
νύμφας ώκεανίδας, άνερχομένας I* τών βυθών τής θαλάσσης!

Ναι, νύμφαι, &ν θέλετε, άλλά δύσμορφοι καί αύχμηραί!
Περί τήν πέμπτην ώραν έπλεομεν πρύ τής νήσου ΐδρας, ής 

τά λευκά οικήματα, άναφαίνονται δπισθεν ένύς ακρωτηρίου. Χαι- 
ρετήσωμεν τύν βράχον τοΰτον τονήρω'ίκύν, άλλ’ έρημον σήμερον.



Ποΰ εΐσθε Λάζαρε Κουτουριώτη, Μιαούλη, Κανάρη, (*) Π ι- 
πΐνε καί τόσοι άλλοι” τ* πυρπολικά σας έξεδικήθησαν τάς σφα- 
γάς τών Ψαρών καί τής Χίου. Αί γυναίκες υμών ΐσταντο θεω
ροί, άνωθεν τών βράχων των, τής ήττης τοΰ ’Αβδαλα-πασα.

’Αλλ ή ϊδρα μετά τόν τοκετόν τοσούτων ήρώων, μετεβλήθη 
καί αυθις εις βράχον άγονον κα'ι έρημον . . . . ή δέ Σύρος, ή 
αντίζηλος νήσος, ή Σύρος τών Φράγκων ή δίδουσα, έπί έπανά- 
οτάσεω;, άουλον είς τους έχθροός τής πατρίδος, δπως καϊ είς 
τους χριστιανούς πρόσφυγας, εχει, μετά τήν ειρήνην, τό μονο- 
πώλιον τοΰ έμπορίου, είναι ή βασιλίς τοΰ ΑΙγαίου,

Β'. Ή  ’Αττική.

Η Αίγινα, δ Πόρος γίνονται ηδη άφαντα. Είναι δείλη δψία. 
Προσωρμίζομεν είς την ’Αττικήν, έν φ δέν φωτίζει αύτην ό ή
λιος! Δυστύχημα! Δέν θέλομεν ιδει τήν μικράν μέν την εκτασιν, 
μεγάλην δέ τ’ δνομα Αίγιναν! τήν λήμην ταύτην τοΰ δφθαλμοΰ 
τών ’Αθηνών, τοϋ Πειραιώς, κατά τόν Περικλή. Ούδέ τό Αλκι- 
μον άκρωτήριον είναι δρατόν. ’Εκεί είναι δ τάφος τοΰ Θεμις-ο- 
κλέους* φανός πενιχρός υψωμένος έπί πενιχρας δοκοΰ, δεικνύει 
τήν θέιιν τής άκρας, όθεν δ μέγας εκείνος πολίτης τών ’Αθη
ναίων, βλέπων ένώπιόντου πλοιάρια έρ^ιμένα έπί τής άμμου 
και άνατετραμμένα, ελεγεν, οτι οί ’Αθηναίοι ουτω πως πράτ- 
τουσιν πρός τους ύπηρετήσαντας τφ  δήμω.

Εν τή είσόδφ τοΰ λιμένος Οπάρχουσι δύο στηλοβάται, έφ’ ών 
άνάπτουσι δύο έρυθόχροι φανοί" άλλοτε ΐσταντο έπ’ αύτών δυο 
λέοντες, οδς άφεΐλεν δ Μοροζίνης. Μέ εΐπον, δτι οί λέοντες οΟ- 
τοι κοσμοΰσι σήμερον τό ναυπηγεϊον τής Βενετίας.

Τήν αυγήν τής έπιούσης, περί τήν 7 ώραν, άπαντες υπνωτ- 
τον, έπί τοΰ πλοίου, έκτός έμοΰ. Ηγέρθην ΐνα έντρυφήσω είς τήν 
δψιν τής Ελληνικής Ηοΰς. 0  ουρανός ην τοσοΰτον διαυγής, το* 
σοϋτον γλαυκός, ή θάλασσα τοσοΰτον γαλήνιος καί κυανόχρους,

(*) Ηγνο'ίΐ ό πιριτ,γνιτί,ς, οτι ό ίρως ουτος avoii Ψ*ρριανο'ς.

ωστε ή οψις τών ξηρών καί άθαλών ένώπιόν μου λόφων καί πε
διάδων μοί παρίστατο ήττον άχαρις.

Οί λευκάζοντες οίκοι τοΰ Πειραιώς κεΐνται έν τφ  βάθεε 
τοϋ λιμένος. ό ίμηττός ύψοΰται μακρόθεν . . . Πρός τά δεξιά 
έκτείνεται τό εύρυ ήμικύκλιον, Ινθα στρατοπεδεύει δ γαλλικός 
μας στρατός. Πρός τ αριστερά, πάντοτε έπί τοΰ ίσθμοϋ τοϋ με- 
ταςυ των δύο λιμένων τοϋ τής Μουνυχίας καί τοϋ Πειραιώς, α 
ναφαίνεται ή σκιαγραφία άγγλου στρατιώτου. .  . είναι ή κατοχή.· 

Εδώ, ούδαμοΰ μέν βλέπεις h  δένδρον, t i  άνθος, £ν κλωνίον χόρ
του, καί ή έρημο; είναι όλιγώτερον αυχμηρά τών αττικών τού
των παραλίων, άλλ οποίαν παρίστησι μαγείαν τό σύνολον, δτε,' 
μετά δυσμάς ήλιου, δ μαΰρος δγκος τών γαιών συγχέεται μετά 
τής νυκτερινής λάμψεως τής θαλάσσης καί τόϋ στερεώματος t 

Η άπό Πειραιώς εις Αθήνας δδός είναι ώραία, ώς αί παρ’ ή
μΐν δδοί" ή δέ πεδιάς τοΰ Πειραιώς άχαρις καί κεκονιαμένης 
ενθεν καί ενθεν κεΐνται τέλματα, τά όποια έφόνευσαν πλειοτέρους 
στρατιώτας μας ?) ή χολέρα. Αλλά είς τά άκρα τής δδοϋ θάλ
λουν αιγειροι καί λεΰκαι, «ιτινες άναπαύουσι τήν δρασιν καί φέ·« 
ρουσι στιγμιαίαν σκιάν. Περαιτέρω, εκτείνεται δ έλαιών, άλλά 
παρηκμακώς καί αύτός, ώς αί πέριξ χώραι. Μετά τόν ελαιώνα έρ
χονται αγροί τινες καλλιεργημένοι, άλλ’ ών οί άστάχεις κατε-, 
κάησαν άπό τόν έκηβόλον ’Απόλλονα.

Γ . Αι Άθήναι.

Εΐχεν άρα καί τό άρχαϊον άστυ τήν όαομψον είσοδον, $ν 
βλέπει σήμερον δ εισερχόμενος;

Εφρόνουν πάντοτε,οτι ή επιμήκης αυτή ύδος τοΰ Έ ρμου διήρ-i 
χετο διά μνημείων καί ερειπίων τής άρχαιότητος.

Πλάνη ! Η είσοδος της είναι άθροισμά τ ι αγενών παντοπω
λείων, πηλοποιείων καί οινοπωλείων. Αλλ’ άφοΰ τις διέλθ$ τόν 
ιστορικόν φοίνικα, τόν κείμενον έν τφ  μέσω τής δδοϋ, άπαντ* 
τόν Βυζαντινόν ναόν τής Καπηχαρέας, άληθές χριστιανικόν 
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κειμήλειον. Επελαθόμην τοΰ Παρθενώνο; έν τώ ναοί τούτφ, 
μουσείω τή; χριστιανική; καλλιτεχνία;, έν τη ακμή αύ
τή ;, καί άνεμν^σθην τών δουκών τών ’Αθηνών. ’Επανέβλεπον 
τά; σημαία; τή; ’Αραγώνο;, τή; Βενετία;» των Καταλανων, κυ- 
ματιζούσα; έπ! τή; Ακροπόλεω; τοΰ Περικλεου; κα! έδυσχέ- 
ραινον, οτι ή Ελλά;, γενομένη ανεξάρτητος, δέν ζητεί νά κατα
στήσω δημώδεις τούς κατά τδν Μεσαίωνα άγώνα; τη ;, ότε συν
επλάκη, έπ! δυο έκατονταετηρίδας, μετα τών Τούρκων, ύπο του; 
φράγκου; δούκας αύτή;.

Μεταξύ Μιλτιάδου καί Βότσαρη, μεταξύ Θεμιστοκλέου; και 
Κανάρη,δπόσα όνόματα ηρώων είσίν άξια νά έξελθωσι τής λήθης!

’Ανερχόμενος τήν δδδν τοΰ Ερμοϋ, ειδον έμπρός μου έγειρό- 
μενον τδ Β. Παλάτιον. Κατά τινα; περιηγητά; τδ ’Ανάκτορον τοΰ
το είναι ακομψον κα! άχαρι, εΐδό; τι στρατώνο; ?) έργοστασίου. 
Καλύπτει αύτδ τδ μάρμαρον τοΰ Πεντελικοΰ, ές ου τοσαΰτα 
τή; άρχαιότητο; αριστουργήματα’ άλλά κα! ή εργασία τών Γερ
μανών τεχνιτών εχει κατ έμέ την άςιαν τη;·

Τδ δλον τή ; οικοδομή;, έγώ τουλάχιστον, εύοίσκω μεστδν 
νεαρότητο; καί κάλλους. Αί στήλαι, τά περιστήλια κα! οί έξώ- 
σται του ούδέν έχουσι τδ ακομψον, ή δε δμαλή έπιφάνεια τών 
μαρμάρων του στίλβει φαιδρώς έπ! τής άνθηρας χλόη; τών 
κύκλφ παραδείσων. Εν τούτοι;, έπειδη έχρεώστουν νά έπιστρέ- 
ψω εϊ; τδ πλοΐον την μεσημβρίαν, ειχον ενώπιον μου τρεί; μό
νον ώρα;, δπω; έπισκεφΟώ τά; άρχαιότητα; καί προσέτι . . . 

προγευθώ.
Είναι δυνατδν νά πραχθώσιν άμφδτερα έντδ; τοΰ χρονικοΰ 

-τούτου διαστήμάτο;; όφείλω νά δμολογήσω, πρδ; δόξαν μου ίι 
άδοξίαν μου, δτι τδ πρόβλημα τοΰτο τδ έλυσα καταφατικώς. 
Πολλοί άλλοι, Ιπραξαν τδ αύτδ, άλλά τδ άποσιωπώσιν καί ο- 
λω; τδ άρνοΰνται, δτε γράφουν τά ; περιηγήσει; των.

Τρέχων λοιπδν κα! καλπάζων έπεσκέφθην τδν πύργον τοΰ 
ΑΙόλου, ίι τοΰ Κυρ^έστου, τδ χορογραφικδν μνημεϊον τοΰ Αυσι- 
χράτους, τδ χυδαίως λεγόμενον^α^άρί τοϋ Λ ψοσθένονς, φ«ί

νεται, διότι αύτοΰ δ μέγας ρήτωρ Ιμαθε νά προφέρω καλώ; τά; 
λέξεις κα! νά μη ψευδίζτι' την πύλην τοΰ ’Αδριανοΰ, τδ Ολυμ- 
πεΤον, ττιν έννεάκρουνον καί τώρα μονόκρουνον Καλιρδόην’ τδ 
Στάδιον, τδ άμφιθέατρον τοΰ Βάκχου, δπερ ήδύνατο νά περι- 
λάβγ) τριάκοντα χιλιάδα; θεατών, τδ θέατρον Ηρώδου τοΰ Ατ- 
τικοΰ, τδν λόφον τοΰ ’Αρειοπάγου, τδ Μουσαίον, την Πνύκα, τδ 
σπήλαιον τοΰ Πανδς, τδ Θησεΐον κα! τέλο; τίιν ’Ακρόπολη. . . .

Οί βάρβαροι κα! οί Τοΰρκοι δλιγώτερον τών πολιτισμένων 
τής Ευρώπη; κατέστρεψαν τά θαυμάσια μνημεία τή; άρχαιότη
το;. Κατά τδν Φιλόστρατον, δτε δ ’Αλάριχος είσέβαλεν εί; την 
Αττικήν, α ί ’Αθήναι ησαν ίίδη σκελετός τι;. Είσήλασεν είς ’Αθή
νας μετά τινων μόνον αξιωματικών του, φοβούμενος μί), άν φέ- 
ρη κα! τούς στρατιώτας του, τραπώσιν οδτοι εϊς δ/ιωσιν. Οί Α
θηναίοι έδέχθησαν αύτδν μετά μεγάλης πομπής" έδείπνησεν έν 
τφ  Πρυτανείο), μετά τών αρχόντων, κα! άπεχώρησε τοΰ άς-εως, 
άφοΰ έδέχθη λύτρα, πλούσια δώρα. Οί Ρωμαίοι έφάνησαν 
πλέον βάρβαροι κα! αύτών τών βαρβάρων. ΕίςτώνΤπάτων άφη- 
ρεσεν άπδ την Ποικίλην Στοάν τούς πίνακας τοΰ Πολυγνώτου, 
κοσμοΰντας αύτην άπδ όκτακοσίων έτών, άλλοι δέ άπεδίωξαν 
τούς φιλοσόφους άπδ τίιν ’Ακαδημίαν καί την Στοάν.

Αί ’Αθήναι έξ ανάγκης επρεπε νά μεταβληθώσιν είς έρείπια, 
άμα, διά τίιν άμάθε.’αν, οί λαοί άπώλεσαν την έννοιαν τοΰ κα
λού.

Τδ 4 460, αί ’Αθήναι γενόμεναι κλήρος τών άρχιευνούχων 
τοΰ Σουλτάνου, καταπίπτουν έτι πλέον και μεταβάλλονται είς 
σωρδν έρειπίων. Λησμονοΰνταιδλως κατά τδν ις  αιώνα. Οί διά
φοροι πρέσβεις τής Γαλλίας είς Τουρκίαν ποιούνται μνείαν μό
νου τοΰ λιμένο; τώ ν Λ εόντων (Porto Leone), δηλ. τοΰ Πει
ραιώς, κα! ουτε γινώσκουν, δτι ή Ακρόπολις άπέχει τοΰ λιμένο; 
έκείνου δλίγους μόνον σταδίους.

Αησμονοϋν αύτάς Αέων δ I* κα! Φραγκίσκος δ Α' οί πατέρες τής 
Αναγεννήσεως. Τέλος τάς ένθυμεΐται δ Ρισελιέ, κα! θέλων νά
οϊκοδομήδΐ} παλάτιον, ζητεί; τά σχέδια τοΰ Παρθενώνας. Εκ-
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τοτε ή ’Αγγλίά πέμπει διαφόρους σοφοί»; ϊνα συλλέξωσιν :ή διαρ- 
πάσωσι τά ; αρχαιότητα;, «α! τά μάρμαρα, τά ύπδ τοΰ ’Αρ- 
ρουνδέλου άνευρεθέντα, μεταφέρονται εί; Οζωνίαν τη; Αγγλία;. 
Τότε δή τότε, συμβαίνουσιν αί βεβηλώσεις έκεΐναι, ας αυτοί til 
βάρβαροι δεν θά έτόλμουν νά πράξωσιν. ό Κ. Delahaye* πρέσ- 
βυς Γάλλος εί; Κωνσταντινούπωλιν, διηγείται, δτι έπριόνησαν 
είς δυο τό καλοσσαΐον άγαλμα τοϋ έν Δήλω Απόλλονος, δπω; 
μεταφέρωσιν αύτό εύκολώτερον εί; Εύρώπην.

ό  ΙΗ'. αιών, δυνάμεθα νά είπωμεν, άνέστησε την ελληνικήν 
τέχνην, άλλ’ ή άναγέννησι; αυτη δέν ετελέσθη έπί τή; ’Ακρο- 
πόλεως. Είς μάτην πειρώνται ν’ άνοικοδομησωσι, διά τοΰ νοός, 
του; ναούς καί τά μνημεία τοΰ μεγάλου τοΰ Περικλεούς αίώνος. 
Τό αύτό ώς εί έζήτει τις νά σύμπηξή tv δλον σκελετοΰ, έκ τών 
οστών κοινοταφείο^τινός. Η τέχνη είναι ανίσχυρος, αί ίστορι- 
καί Αναμνήσεις άποδειλιώσι καί ή μνήμη μηδενίζεται είς τήν 
κοιλάδα ταύτην τοΰ ’ίωσαφάτ, έν·£ κεΐνται φύρδην τά αριστουρ
γήματα τής αρχαίας τέχνης.

’Αλλ δμολογήσετέ το είλικρινώς, δσοι είσηλθετε είς τό φα:- 
νόμενον τοΰτο χάος' δέν κατέλαβεν υμάς ένθουσιασμός, δτε ές-ά- 
βητε ένώπιον τών ερειπωμένων έκείνων μαρμάρων τών Προπυ
λαίων καί τοΰ Παρθενώνος;

Αλλ ώρα ινα έπανέλθωμεν είς Πειραιά. Μεχρισοϋ ζεύξωσι 
την άμαξαν μας, γευθώμεν τοΰ ΰμηττείου μέλιτος καί πίωμεν 
τόν λευκόν ρητινίτην οίνον, 8ν Ιπινον κ<·ί οί αρχαίοι.

£νφ προγευόμεθα, 6 ξενοδόχος δέν παύει έκσφενδονίζων κα- 
ταράς καθ ημών τών Γάλλων, πάλαι μέν φίλων, σήμερον 
δε εχθρών. «Αίσχος, αίσχος καί άνάθϊμ,α, άνεφώνει, είς σάς τους 
«χριστιανούς, οί όποιοι συμμαχείτε μέ τούς Τούρκους! a

Εγελάσαμεν ούκ ολίγον μέ τήν ειλικρινή άγανάκτησιν τοΰ 
καλοΰ έκείνου ανθρώπου, όμολογώ δμως, δτι άφ’ ής ταξειδεύο* 
τήν Ανατολήν, εγνων πόσον είναι δικαία καί νόμιμος ή ε/θρα, 
$ν άπας αληθής Ελλην τρέφει κατά τών Τούρκων.

Κατερχόμενοι δέ είς Πειραιά, εβλέπομεν τού; πολίτας περι-
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πατοϋντας είς τήν σκιάν τών όδών καί λαλοΰντα; περί πολιτι
κή; καί χολέρα;. Η άγγλογαλλική κατοχή είναι εί; αυτού; πάν
τοτε μιβητη. Δέν είναι παράδοξον. Αί παντο; χρώματο; έφη- 
μεριώε; μα; φαίνεται οτι συνωμοσαν νά εϊπωσι τά έξ άμάξης 
κατά τοΰ λαοΰ τούτου, δστις έχει μέν ελαττώματα, δπως ε- 
χουσιν δλοι οίλαοι τής γής, άλλ δστις εχει καί άρετήν Οπερνικώ- 
σαν πάσαν κακίαν— τήν φιλοπατρίαν ! . . .

Η συμμαχια ημών μετά τών Τούρκων τούς έκπλήττει κα! τούς 
λυπεί . . . τινές μάλιστα ούδέ θέλουν νά τό πιστεύσωσι, καί μέ 
είπον δτι οί πλεΐστοι τών τοΰ έσωτερικοΰ μειδιώσιν έκ δυσπι
στίας, δταν τού; λέγουν, δτι 1 50 χιλιάδες Γάλλων είναι πρό 
τών τειχών τής Σεβαστουπόλεως, δπως ύπερασπίσωσι τόν Σουλ- 
τανον κατα τών Ρωσων ! . .  . δτε διηρχόμεθα τάς όδούς τοΰ Ερ - 
μοΰ, τοΰ Αιόλου και τή; Αθήνας, οί πολίται μάς ερριπτον βλέμ
ματα ήκιστα συμπαθή καί πρός στιγμήν, ένόμισα, δτι περιηγοϋ* 
μαι είς χώραν πολεμίαν. (ακολουθεί).

Κ. Π.

-------------  .ITT W

ΠΟΛΙΤΕΙΟΓΡΑΦΙΚΛΙ ΕΙΛΗΣΕΓΣ.

Κατα το ετος 185G— 1857, ό προϋπολογισμός τής Γαλ
λίας είχεν ουτω;.

Έ σοδα  1 ,709 ,874 ,512  φρ.
Έ ζοδα  1 ,698 ,904 ,664  » 

έκ τούτων ή διά τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν δαπάνη άνέβη εί; 
19 ,388 ,750  φρ.

Τό κινητόν χρέος τής Γαλλίας (delle flottanle) ανέβαινε τό 
1856 είς 765,322,200  φρ.

Τό έμπόριον κατά τό 1856 εί/εν ουτω;
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βμποριον γενικόν, fijArto'piov ειδικόν.
Εισαγωγή 2)267,300,000 φρ' 1 ,521 ,000 ,000
Εξαγωγή 2,31 9 ,800 ,000  1 ,920 ,900 ,000

" i , 587,1 00,000 3,1 47 ,900 ,000

fin τών είσαχθέντων ειδών, τά κυριώτερά είσΐ γεννήματα 
180, έκατομ. φρ. μέταξα 175 έκατομ. έλαιόλαδον 20 έκατ.

Εκ δε τών έξαχθέντων, μετάξινα ΰφάσματα 337, έκατ. φρ. 
τά δέ άλλα Οφάσματα 414, έκατομ.

0  πληθυσμό; τ ις  Γαλλίας κατά τί) 1856 άνέβαινεν είς 
36 ,039 ,364  ψυχά;.

’Εν ’Αλγερία ή Γαλλία εχει κατοίκους 4 ,074 ,000 , Αραβας τε 
καί Ευρωπαίους, είς δέ τάς λοιπά; άποικίας 659,000.

Ά γγΛ ία. 0  προϋπολογισμός τής χρήσεω; τοϋ 1857 εφερε τά 
έξης ποσά.

"Εσοδα (συμπεριλαμβανομένου καί δανείου 16 ,000 ,000)
86 .339 .000  λ. σ. (2 ,158 , έκατομ. φράγκων).

Έ ζοδα . 81 ,999 ,000  λ. σ. άλλά προέκυψεν ελλειμα έκ
3 .560 .000  λ. σ.

βμπόριον έξαγωγής τ?> 1 856 λ. σ. 1 15,890,847" ώς προς 
τίΐν Ε ισαγω γήν  τά είσπραχθέντα τελωνιακά δικαιώματα συμ- 
ποσοΰνται είς 12 ,478 ,892  λ. σ.

B k ly io r .  Τά έσοδα τοΟ Βελγίου κατά το 1857 άνέβησαν είς 
1 39 ,604 ,990  φρ.

Η δέ δαπάνη προϋπελογίσθη εί; 134 ,000 ,000  φρ. Έκ 
τούτων 24 έκατομ. άφιερώθησαν διά τά δημόσια £ργα, 
24 ,489 ,585 , διά τίιν δικαιοσύνην καί 12 ,205 ,032  διά τήν 
έκπαίδευσιν, Περί τοϋ βελγικού έμπορίου δέν εχομεν τάς δεού- 
σας πληροφορίας, άλλ’ είναι πασίγνωστον, οτι κατά τήν βιο
μηχανίαν είναι μία τών πρωτευουσών έπικρατειών.

Σ αρδην ία . Εσοδα του 1857 1 35,967,321 φρ.
Εξοδα » » 142,726,866 »

Έκ τούτων τά δια τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν συμ-

ποσοΟνται . . .  ................... εί; φρ. 2 ,067 ,658
τά διά τά δημόσια έργα . . . »  » 1 1 ,028,748

ή  Σαρδηνία £χει στόλον συγκείμενον έκ 40 πλοίων καί ά τ- 
μοπλοίων,κανονίων 900 ’ ό δε στρατό; τη; σύγκειται έκ 44,313 
στρατιωτών, 3,181 αξιωματικών καί 30 στρατηγών. Έκ τού
των τί» Ιππικόν είναι περί τάς 6 ,000.

Καί έν Σαρδηνία ή ύλική πρόοδος είναι μεγίστη, διότι καί 
σιδηρόδρομοι καί τηλέγραφοι κατεσκευάσθησαν, καί διάφορα 
βιομηχανικά καταστήματα ίιπάρχουν.

(Annuaire deDeux Mondes).

ΠΙΚΡΟ ΔΑΚΡΥ.

δταν μικρό; ’χαιρόμουνα Ω πόσον έχαιρότουνε
Τής ήλικίαςτά κάλλη, Τότε ή μικρά ψυχή μουί
Κι’ ίι ’μέραις μου δέν’γνώριζαν Πόσ άνθη καί τριαντάφυλλα,
Τήν λύπη καί τήν ζάλη" Τί £όδα είχε ή ζωη μουί

δταν παιδάκι ανήλικο 
ΰ  γή μ’ δλογελοϋσε,
Καί ή άκακη καρδούλα μου 
Τά πάντα ’χαιρετούσε"

Οταν μέ τά βιβλία μου 
Κάί μέ τδ πρόγευμά μου 
Χαρούμενο; έπηγαινα 
Γιά τά μαθηματά μου'

Εβλεπα έμπρό; μου δλόχρυση 
Τήν δύστυχή μου νιότη, 
Δόξα, χαραΐ; έπρόσμενα, 
Καί τήν μεριά τήν πρώτη:

Η φαντασιά μου έπέτουνε, 
Ωσάν τδ περιστέρι,
Καί δλο χαραΤ; έγύρευε 
Κι’ έλπίδες νά μοΟ ψέρηί
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όνείρατά μου όλόχρυσα ,
Πώς ’φύγετε άπδ ’μένα ;
Ποΰ πήγετε,σά; έχασα;
Μ* άφίσετε, καΰμένα.

ί*} ’μέραιςποΰ έλαμπρίζετε, 
Κι’ έγέλουνε ή καρδιά μου, 
Πλιδ δεν σας βλέπω σήμερα, 
Πάει κ·.’ ή παρηγοριά μου!

Ω φαντασία, ’ποΰ μοΰ ’δείχνε; 
ίσιο, άνθηρδ, τδν δρόμο, 
Τώρα τδν βλέπω αγκάθινο, 
Καί περπατώ μέ τρόμο!

Πές μου, ψυχή μου άχαρη,
Καί συ, ’έρμη λαρδιά μου,
Τ’ ήτανε αύτά ποΰ μ’ εταζε 
Γιά τώρα ή φαντασία ιχου;

αΚαΙ δέν τά ξέρει;, άτυχε ; 
Απάτ’ ίίταν καί πλάνη,
Ηταν χρυσένιο σύγνεφο 

*Ποΰ άνεμο; τδ χάνει,

«Ηταν τδ γλυκοχάραγμα 
Τής άμοιρης ζωής σου,

*Ποΰ μιά στιγμή γλυκόφεξε 
Στην τρυφερά ψυχη σου».

Ω Θέμου, πώς άπέρασαν 
Τά χρόνια εύτυχισμένα, 
’Χαθηκανε ’σάν δνειρο 
’Σάν φύλλα μαραμένα!

Χρόνια γλυκά ’ποΰ δ άνθρωπο; 
Δέν ’ξέρει νά μισησγ!,
Καί τότε μόνον δύναται 
Μ’ άνάπαυσι νά ζησί}'

Χρόνια καλά ’ποΰ ό άνθρωπος 
Τδν Αγγελον δμοιάζει; 
Γελάει, πετάει, κι’ εΐν’ Ιτοιμος 
Αν δ Θεδς τδν κράζ^ !

Θ. Δ.



ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
προπληρωτέα  

Atoc τό έσωτερικόν δίς-ηλα 2 

Δι& τό έξωτερικόν » 2 Va

Δι& το5ς έν Δακία καρπόβολα 4  

συνδροριαΐ γίνονται παρά τώ Ικδόττρ-


