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ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ÎJÇOQ

zovQ κ, κ.

Γυμνασιάρχας.

Ό ενταύθα «Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός» προς αλ
λαις κοινωφελέσιν έργασίαις αυτού ύπερ της ενισχύσεως της
εθνικής παιδεύσεως και της των γ ρ α β α τ ώ ν προαγωγής και
διαδόσεως η,ρξατο από ενός τίδη έτους εκδίδων και άξιον
λόγου μηνιαΐον περιοδικον φιλολογικον καί εν γένει έπιστημονικον σύγγραμμα υπό το όνομα Οαρναοοός. Έκ των άχρι
τούδε εκδοθέντων τευχών αυτού καί έκ των υστέρων κατα
δεικνύεται η χρησιμότης του. 'Επιθυμούντες να παράσχωμεν
την δυνατην ήμϊν ύποστήριξιν εις το προκείμενον κοινωφελές
έργον, συνιστώμεν ύμϊν τε καί τοις παρ' ύμϊν κ. κ. καθηγη
ταΐς αυτό, ΐνα γένωνται δσοι άν προαιρώνται συνδρομηταί
αύτοϋ, όπως δια τούτου ένισχυθη η έκδοσις αυτού.
Έν 'Αθήναις, τί) 8 'Οκτωβρίου 1877.
Ό 'Τπουργος
«,π.

ΔΗΛΙΓΙΆΝΝΗς
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ΒΔΣΙΔΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΔΑυΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
rjçoç τους Ή. κ. ΓνμγασΊ,άρχας
Κ al a J Jouer
υπουργείου,
ταύθα
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ίνα και οϋζω χρήσιμον

αυτών καταστήσωσι

αυτών περιερχόμενα
την επιστασίαν

βίου,

και

διατηρουμένων

δια περιοδικού
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σύγγραμμα
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εκδοθείσης,
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μειώσεων

καϊ
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6 ΙΙαρνααβός.
Έν 'Αθήναις, τή 23 Ίουν'ιου 1880.
Ό 'Τπονργος
Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΆΤΟς

Εις την εκάοσιν
επιτροπή
Jâvov

τον παρόντος

συγκειμένη

καϊ των με2ών

ΎιμοΛεονζος

περιοοικον

εκ τον προέαρον

τον ΣυΛΛογου

κκ. Σπνρ. Π. Ααμπρον,

ΉΛιοποϋΛου

χαϊ Ιγνατίου

συνεπιτηρεΐ

κ. Σίμον

Παναγιωτου

Μοσχάκη.

καΐ

είαιχή
Μπα

Φέρμπον,

ΩΔΗ
ι

ΕΠΙ

ΤΗ.

Ε Ι Κ Ο Σ Ι Π Ε Ν Τ Α Ε Τ Η P I ΔΙ
Τ 0 Υ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Έκ νέον εις τον Παρνασσον
ανέτειλε το φως το πάλαι
Δια σύμφυτων των δασών
ό χορός βαίνει των Μουσών
και αχ θεότητες ai άλλαι.
Πάλιν ακούονται αΰλοι
συμβάλλοντες μετ'άηδόνων.
Το πνεΰμα ακτινοβολεί,
κ ' ή επιστήμη ομιλεί
μετά σιγήν πολλών αιώνων.
Ό π ό τ ' επήλθε καταιγις
αγρία, δουλικού χειμώνος,
νεκρον παν σπέρμα κατά γης,
πας καρπός έπεσε πνίγεις
ι/πο ^υχράν στρωμνήν χιόνος.
Ώ ς δ ' έμειδίασε γλυκύ
το εαρ τών χρι/σών έλπίδο)ν,
το παν άνέθαλεν έκεϊ,
και τ ' όρος πάλιν κατοικεί
η έννεας τών Πιερίδων.
Όπόσοι λάτραι τών Μοι/σών
ή ενθεοι αυτών προφηται,
καί παρ ' αυτόν τον Ίλισσον
έχετ' εδώ τον Παρνασσόν.
Προσέλθετε και άναβητε.

ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ
Τήν ταχεΐαν πρόοοον τής Ελλάδος, έννοοΰμεν τήν ύλικήν, αδύνατον
είναι ν'άρνηθώσιν δσοι τουλάχιστον έτυχε προ τριών ή τεσσάρων ' Ο 
λυμπιάδων να ταξειδεύσωσιν εις Μεσολόγγι. Ούτε ν' άποβή τις εις τήν
ήρωΐκήν πόλιν ήτό τ ι εύκολον, ούτε τοΰ αποχαιρετισμού ή ημέρα ήούνατο
να όρισθί) ασφαλώς κατά το δρομολόγιον της τότε μοναδικής ατμοπλοϊ
κής εταιρίας. Μεταξύ τω δντι τών πλοίων αυτής και τής ξηράς εμεσο
λάβει δίωρος θαλάσσιος δρόμος, επί λέμβου, προχωρούσης δι' ώΟήσεως
καλάμου, καθ' δν περίπου τρόπον τα μονόξυλα τών αγρίων εις τα αβαθή
ρεύματα τοΰ νέου κόσμου. Κα! ό μεν έξωθεν ερχόμενος ήτο τουλάχι
στον βέβαιος δτι κατά τό τέρμα τής λεμβοδρομίας θα εύρισκε ξηράν να
πατήσττ), πολύ όμως μικρότερα ήτο ή τοΰ άναχωροϋντος βεβαιότης αν
εξερχόμενος τοϋ άκατίου ήθελεν επιβή έπ! ατμόπλοιου ή άποβιβασθή εις
ερημόνησόν τίνα, επώνυμον τοΰ Ά γ . Σωστού, αναμένων έπ! άδηλον διά
στημα χρόνου τήν έμφάνισιν εις τον ορίζοντα τοΰ «"Οθωνος», τής «"Υ
δρας» ή τής «Βασιλίσσης». Τοιοΰτό τι, δυστυχώς, έπεφύλαττεν εις έμε
κα! τους συμπλωτήράς μου ή κακή Μοίρα. Άναχωρήσαντες εκ Μεσο
λογγίου τήν τετάρτην μετά

το μεσονύκτίον φθινοπωρινής νυκτός βρο

χεράς κα! παγετώδους, έπεσκοπήσαμεν μετά τρίωρον πλουν ερημον το
πέλαγος

περί τον Ά γ .

Σώστην, ούδ' είχεν ό μονάκριβος τοΰ νησιδίου

κάτοικος, ατμοπλοϊκός πράκτωρ συγχρόνως κα! καφεπώλης, είδησιν τής
«Βασιλίσσης» κάμμίαν. "Οπως δε το άτμόπλουν, ούτω κα! ό ήλιος εξη
κολούθει να μένβ αφανής, άναπαυόμενος
σύννεφων,

καίτοι

αστρονόμων ώρα

άπο

πολλοΰ

υπό παχύ

είχε σηαάνει ή

έφάπλωμα μαύρων
ταχθείσα

τής εκτελέσεως τών φωτιστικών αύτοΰ

ΙΊρώτην τότε φοράν άφοΰ έπάτησα

ύπο

τών

καθηκόντων.

εις τήν Ε λ λ ά δ α συνέβαινε να π ο 

θήσω τάς ακτίνας έκείνας, τών οποίων τοσάκις είχον καταρασθή τήν ανη
λεή μονοτονίαν. Ήμέραν ως έκείνην μαύρην κα! σκοτεινήν μίαν μόνον
ήδυνάμην ν' άνεύρω εν τί) μνήμττ) μου, ην διήλθον εν Άμβέρσ·^ τών Κάτω
Χωρών, περιάγων κηρίον υπό τάς κοσμούσας τους τοίχους τοΰ κοιτώνας
μου εικόνας τοΰ Τενιέρου κα! Βαν Ό σ τ ά δ . 'Αλλ' εις τον "Αγ. Σώστην
ούτε εικόνες ύπτ^ον

ούτε, πιθανώς, κηρία Αϊ ώραι διεδέχοντο αλλήλας

ανιαρά! κα! ατελεύτητοι, τήν δε στενοχωοίαν ημών ηύξανε προ πάντων
το άδηλον τοΰ αριθμού τών δσαι άπέμενον ακόμη να διανύσωμεν ριγοΰν
τες επ! τοΰ ξηροβράχου. Ή θέσις ημών ήτο ώς δυστυχούς καταδικασθέν
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τος υπό σκληρού δικαστηρίου εις την ποινήν αορίστου άριθμοΰ ετών προσ
καίρων δεσμών !
Εις τοιαύτην εύρισκόμην περί το εσπέρας ψυχής διάθεσιν ή μάλλον
αδιαθεσίαν, δ'τε προσήλθεν ό 'Ροβινσών της νήσου, 6 πράκτωρ καφεπώ
λης, λέγων μοι μετά θαυμαστής αταραξίας : «Το ατμόπλοιο δε θα ελθη
ως αυριον το πρωί. Που είναι τα ροϋχά σου να σοΰ στοώσω.» Τότε κατά
πρώτον

εδιδάχθην δτι εις την πτωχήν [/.ας γλώσσαν είναι δισήμαντος

ή λέξις ρονχα
των

*, δηλοΰσα καΐ στρώμα, έφόδιον ούχ ήττον τών ενδυμά

άπαραίτητον εις τον

περιηγούμενον την 'Ελλάδα. Πλην του δω

ρεάν γλωσσικού μαθήματος άνέλαβεν ό καλός άνθρωπος να μοί προμη
θεύσε δεΐπνον και κοίτην αντί ταλήρου. Το πρώτον συνίστατο ως τα
του Ευαγγελίου, εκ ξηροϋ άρτου, δν μ' έκαμε να ευρω ήδύτατον ή πείνα,
και τηγανητού δψαρίου, το οποίον καθίστα τελείως άκατάποτον δυσωδία
ελλυχνίου αξία να παραβληθώ προς την άποπνέουσαν εκ τών λόγων τοϋ
'Ισοκράτους. Ή οσμή τοϋ ελληνικού ελαίου και ή αηδία τών ίσοκώλων,
παρίσων και όμοιοτελεύτων

της Jtpoç Λημόηχοτ

Παραινεσεως

είναι

αί άνιαρώταται αναμνήσεις τών σχολικών μου χρόνων. Ά λ λ α πολύ μάλ
λον τοϋ συμποσίου ήτο το άναμένον υμάς ύπνωτήριον άξιον περιγραφής.
Το λεγόμενον πρακτορείον συνίστατο όλόκληρον εξ ενός μόνου ισογείου
και ουχί μεγάλου θαλάμου, δπου εμελλον να συγκοιμηθώσιν

άδελφικώς

οι επιβάται τής «Βασιλίσσης» ένδεκα τον αριθμόν; ήτοι δύο εν φουστα
νέλλα ακαδημαϊκοί πολίται, εις καλόγηρος, δέσμιος υπόδικος αγόμενος
εις Πάτρας υπό δύο χωροφυλάκων, τρεΓς χωρικοί, ό γράφων και γέρων
τις ξένος περιηγητής. Εις τούτους

προσετέθησαν μ ε τ ' ολίγον δύο κλωβοί

πλήρεις ορνίθων προς προφύλαξιν αυτών από τής επελθούσης ραγδαίας
βροχής. Πάντα ταύτα τά τε πτερωτά και απτερα δίποδα,.ως ώνόμαζεν ό
Πλάτων τους ανθρώπους,

επρόκειτο να διέλθωσιν άτελεύτητον

νύκτα

φθινοπώρου εντός χώρου μη παρέχοντος ούδε το ήμισυ τοϋ απαραιτήτου
προς κανονικήν λείτουργίαν τών πνευμόνων αέρος. Προς ακριβή έ κ τ ί μ η 
σιν τοϋ ποιου τής ατμοσφαίρας

τοϋ κοιτώνος πρέπει να προστεθή εις

τήν αδιάλειπτο ν άραίωσιν τοϋ οξυγόνου ή προϊούσα συμπύκνωσις ανα
θυμιάσεων όρνιθώνος, φαγώσιμων, καλογηρικής γούνας, τσαρουχίων, λ υ 
χνίας τρεφόμενης δια τοϋ αύτοϋ πιθανώς ελαίου, το οποίον έχρησίμευσε
προς τηγάνισμα

τοϋ δείπνου καί, προ πάντων,

ΰπνον ποικίλης συλλογής ρούχων.

τής άπλωθείσης προς

"Οσον καί αν ήμην κατάκοπος, ή ιδέα

εξαπλώσεως επί τών ύπερ έμοϋ έτοιμασθέντων μοί επροξένει άνατριχία
1

Τήν τρίτην κάπως δυσέκφραττον τής λέξεως σημασίαν έτυχε να αάθω βρα
δύτερον εν 'Αθήναις.
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σιν. Τοιαύτης κλίνης θα επροτίμων το άκανθόπλεκτον στοώμα ερημίτου
της Σκήτης. Την αυτήν, ώς φαίνεται, αίσθανόμενος χρος τα ρονχα
τιπάθειαν και

άν

6 ξένος συνοδοιπόρος μου επροτίμησε να διανυκτέρευση

κάκείνος αντικρύ μου επί καθίσματος, δσον το δυνατόν πλησιέστερον του
παραθύρου. Ύ π ο τοΰ αύτοϋ έλαυνόμενοι αισθήματος παρετηρήσαμεν α μ 
φότεροι τα ωρολόγια μας. "Αν και είχε νυκτώσει άπο

αμνημονεύτου

χρόνου και πάντες έκοιμώντο περί ημάς, ή ώρα ήτο μόλις ογδόη. "Αλ
λαι λοιπόν εννέα εχώριζον ημάς ακόμη από τοΰ ηλίου της έπιούσης, και
ούτε ύπνου ύπήρχεν έλπίς ούτε η το ή άνάγνωσις δυνατή εκ της ανεπαρ
κείας τοΰ φωτισμού. Ώ ς μόνος δυνατός τρόπος καταναλώσεως της ώρας
απέμενε να θαυμάζωμεν αλλήλων την όψιν τοΰ δε αντικρύ μου καθή
μενου αϊ ρυτίδες καΐ ή παρδαλή άσπροκίτρινος γενειας δέν ήσαν βεβαίως
άξιαι δεκαώρου θαυμασμού, ουδέ καν διεκρίνοντο επί άκρα κομψότητς
τα δίπατα αύτοΰ μέχρι γόνατος υποδήματα ή το εκ μαύρης πρόβειας
κάλυμμα της κεφαλής.

Και ούτω δμως εύκολον ήτο να δίακρίνβ τις εκ

της συμπεριφοράς αύτοΰ και της λευκότητος των χειρών και τοΰ υπο
καμίσου δτΐ δεν άνήκεν 6 άνήρ είς τας τάξεις της πλειονοψηφίας. Ώ ς
πρόσθετος τούτοι

άπόδειξις ήδύνατο να χρησιμεύσ·/] ότι, αντί του τετριμ

μένου όδηγοΰ τοΰ Βαίδεκερ,

είχε ν επί των γονάτων του το τελευταΐον

πόνημα τοΰ Μαξ Στίρνερ : «Το εγώ ώς αποΛυτοτ
ίαιόζης ανΐον».

και

ό κόσμος ώς

Ό τίτλος τοΰ βιβλίου καθίστα εύκολον τήν εύρεσιν της

εθνικότητος τοΰ άναγνώστου δστις, άφοΰ δεν ήτο γερμανός, ώς άπεδείκνυεν
ή άνεπίληπτος προφορά των δύο ή τριών λέξεων, τας οποίας έ'τυχε να
εκστομίσifj γαλλιστί, ήτο ρώσσος βεβαίως και πίθανώτατα

μηδενιστής.

Τα βιβλία τψ όντι τών νεοεγελειανών φιλοσόφων κατήντησαν από ικανού
ήδη χρόνου προϊόν έξαγόμενον αποκλειστικώς εις τήν Πετρούπολιν, καθ'
δν περίπου τρόπον ό οίνος τοΰ Πόρτου εις το Λονδϊνον. Τήν δε ύποψίαν
μηδενισμού έδικαίωνεν ή προτίμησις τοΰ φοβερού έργου τοΰ Στίρνερ, τού
άναλαβόντος ν' άποδείξΐβ επιστημονικώς φάντασμα πάσαν θρησκείαν, φε
νάκην τήν ήθικήν,

δνειρον τήν δικαιοσύνην,

ηλιθιότητα τήν πίστίν εις

τήν πρόοοον τού πολιτισμού και παντοκράτορα τοΰ κόσμου δυνάστην το
«'Απόλυτον εγώ,» ήτοι τον άκρατον και άπεριόριστον έγωϊσμόν. Ή π ε 
ριέργεια, μεθ' ης παρετήρουν αυτόν και το βιβλίον του, δεν διέφυγε τήν
προσοχήν τού ξένου, δστις θέσας τον δάκτυλον επί τόμου τού Λεοπάρδη,
τον οποίον έ'τυχε
guère

να κρατώ, μοί είπε

μειδιών : « L e v ô t r e n e

vaut

m i e u x » , ήτοι «το ίδικόν σου δεν είναι πολύ καλλίτεοον». Ή

έξομοίωσις

τοΰ Λεοπάρδη προς τον ου μόνον άπαισιόδοξον,

απαισιον 2τίρνερ

άλλα και

ήτο βεβαίως δεκτική συζητήσεως, ή δε δρεξις ημών
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προς τοιαύτην μεγάλη, αφ' ετέρου δμως άπέβαινεν από στιγμής εις στιγ
μήν έπιτακτικωτέρα ή ανάγκη εισπνοής κάπως αμιγέστερου αέρος.

Αλλ

ή βροχή έξηκολούθει να καταπίπτβ ποταμηδόν, ώστε ευρισκόμεθα προ
του φοβερού διλήμματος της ασφυξίας ή του πνιγμού. Έ π ι

πέντε ολας

ώρας διήρκεσεν ή αγωνία εκείνη, μέχρις ου έφάνη ήμϊν δτι διεκρίναμεν
δια του παραθύρου
σελήνης

ασθενές τι καΐ παροδικον

σελάγισμα, ακτίνα ίσως

διακόψασαν το βαθύ σκότος. Ή μ ε τ ' ολίγον έπανάληψις του

φαινομένου και ό μετριώτερος του ύδατος κροταλισμος παρείχον ήδη ελ
πίδα τινά δυνατής εξόδου. Κατορθώσαντες να ύπερπηδήσωμεν τους κοι
μωμένους ημών συντρόφους, εξήλθομεν άδιστάκτως.
Ουδέποτε πιστεύω ετυχεν άνθρωπος να ροφήστρ αέρα μεθ' όσης ημείς
απληστίας, πλην ίσως του προφήτου Ίωνά, δτε εξήλθε τής κοιλίας του
κήτους. Ή σελήνη είχε κρυβή και πάλιν καΐ ή βροχή έξηκολούθει κ α τ '
άραιας σταγόνας, αλλ' ευτυχώς ύπήρχεν εκεί που πλησίον μικρόν τι κοί
λωμα υπό εξέχοντα βράχον, δπου κατεφύγομεν συμμαζευθέντες έπι βελέν
τζας, ην επρονόησε να παραλαβή εξερχόμενος 6 σύντροφος μου. Το προ
ημών θέαμα ήτο αληθώς έξαίσιον, αν και δεν έβλέπομεν σχεδόν τίποτε,
ούτε ούρανον ούτε θάλασσαν

ούδε ξηράν.

Πάντα ταΰτα συνεχέοντο εις

άμορφον χάος, άλλάσσον χροιαν ακαταπαύστως κατά τήν πυκνότητα τής
νεφέλης,ήτις έσκιαζε τον δίσκον τής πανσελήνου. Οι λεγόμενοι τεχνοκρίται
πολλας έμελάνωσαν σελίδας προς άπόδειξιν δτι το γυμνον παντός σχήματος
χρώμα δεν δύναται να μεταδώσβ τήν ίδέαν τοϋ κάλλους,
ούδεν ουδέποτε άλλο θέαμα έπροξένησεν δσην έντύπωσιν

άλλ' εις εμέ
ή αδιάλειπτος

και ακαριαία μετάβασις του άνειδέου εκείνου όγκου άπο του χρώματος
τής πίσσης εις το τής τέφρας, τοϋ μολύβδου, τοϋ Γου, τής ώχρας ή τοΰ
χαλκού. Εις το θάμβος του οφθαλμού πρέπει να προστεθβ το άναδιδό
μενον εκ τής θαλάσσης άρωμα ιωδίου δντως μεθυστικόν. Τούτου δμως
αποτέλεσμα ήτο να με κρημνίσβ άποτόμως άπο τής ύπερνεφέλου ποίή
σεως εις το βάραθρον τής πεζότητος, ένθυμίζον με τα γαΐδουροπόδαρα
.τοϋ Φαλήρου και δτι ήμην σχεδόν νήστίς άπο τής προτεραίας. Ό ρώσ
σος ειχεν ευτυχώς εις τήν όδοιπορικήν του πήραν δίπυρά τίνα τής 'Οδησ
σού, τα όποια έμοιράσαμεν άδελφικώς ως και το περιεχόμενον φιαλιδίου
κονιά. Ευχάριστων δια το φιλοφρόνημα εθεώρησα έπίκαΐρον να ψελλίσω
δικαιολογίαν τινά υπέρ τής καταστάσεως τής πατρίδος μου, τής εκθετού
σης τους επισκεπτόμενους αυτήν ξένους εις δείπνα ξηρού άρτου και χ ε ι 
μερινάς εν υπαίθρω διανυκτερεύσεις, άλλ' άδικον θα ήτο να λησμονηθβ
ότι προ ημίσεως μόνον αιώνος, άπαλλαγεΐσα βαρβάρου ζυγού, μόλις εισ
έρχεται εις το στάδιον τοϋ πολιτισμού. Τήν τοιαύτην παράταξίν

τών
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στερεοτύπων νεοελληνικών

άπολογημάτων διέκοψεν εκείνος

αποτόμως

δια τοΰ έξης απίστευτου αποφθέγματος : «Μυριάκις προτιμότερον είναι
να μείνβ ή Ε λ λ ά ς απολίτιστος εις πάντας τους αιώνας ή να γνωρίσQ τα
άσυγκρίτως ανώτερα τών πλεονεκτημάτων βάσανα τοϋ λεγομένου πολι
τισμού. Θέλεις άπόδειξιν δτι εχω δίκαιον ;

Ένψ συ κ' εγώ πεινώμεν,

κρυόνομεν, άγρυπνοϋμεν, βήχομεν και πταρνιζόμεθα επί υγρού βράχου, οι
άξεστοι συμπατριώταί σου, τους όποιους έχεις ίσως την βλακείαν να οι
κτείρης, κατώρΟωσαν υπό τους αυτούς δρους να δειπνήσωσι μ ε τ ' ορέξεως
και να κοιμηθώσι μακαρίως.

Πρόοδος τοϋ πολιτισμού και αύξησις της

ανθρωπινής κακοπαθείας είναι τα ακριβέστατα τών συνωνύμων».
Τον έπειτα προς έρμηνείαν τοϋ ανωτέρω αφορισμού μεταξύ ημών διά
λογον προτιμώ να, συνοψίσω εις μονόλογον τοϋ σλάβου

φιλοσόφου, πΐ

στεύων οτι παρέχω έκδούλευσιν εις τον άναγνώστην, μη άναμιγνύων τας
ίδικάς μου κοινοτοπίας

εις την ίκανώς πρωτότυπον

αυτού περί

πολι

τισμού θεωρίαν.
«Δεν είμαι, είπε ν, ως έπίστευσες, μηδενιστής, άλλα φιλήσυχος

και

ακίνδυνος καθηγητής τών φυσικών επιστημών, ελθών εις την Ε λ λ ά δ α
προς συλλογήν τών δυσεύρετων άλλαχοϋ Καράβων τοϋ Άδώνιδος. Έ κ της
τριακονταετούς ήδη της φύσεως μελέτης

έπείσθην άδιστάκτως, οτι το

ποσόν κακοπαθείας, το όποιον επιφυλάσσει ή Μοίρα εις πάντα τα π λ ά 
σματα, είναι πανταχού και πάντοτε ακριβώς άνάλογον τοϋ όγκου και της
τελειότητος τοϋ νευρικού

αυτών συστήματος. Ούδ' υπάρχει λόγος τις

εξαιρέσεως τοϋ άνθρωπου από τοϋ γενικού κανόνος. Πάν λοιπόν το ου
νάμενον οπωσδήποτε να συντέλεση εις τήν επικράτησιν τών νεύρων και
ιδίως τού εγκεφάλου θεωρώ ως ζημίαν, της οποίας κατ'ούδένα τρόπον δύ
ναται να θεωρηθώσιν ώς επαρκής άντιστάθμησις αϊ απολαύσεις αϊ προ
ερχόμεναι εκ της προόδου της επιστήμης, της τέχνης και τοϋ πολιτι
σμού. Ούδ* είναι αύται δια τον ακριβώς εξετάζοντα τα πράγματα υπό
ούδεμίαν εποψιν μεγάλαι. "Αν σήμερον, χάρις εις τας τελειοτέρας γεωρ
γικας μεθόδους και τήν ταχυτέραν συγκοινωνίαν

προς τους τόπους

της

παραγωγής σπανιώτερον δεκατίζει τους λαούς της Ευρώπης ή πριν ανα
δεκαετίαν κατά μέσον δρον έπισκήπτουσα τελεία ελλειψις άρτου, ο αρι
θμός άφ' ετέρου τών

ανεπαρκώς τρεφομένων και διηνεκώς

πεινώντων

ηύξησεν έπαΐσθητώς, ουδέ δύναται να παύσγ; συναυξάνων μετά τοϋ π λ η 
θυσμού, άφοϋ ό μεν έκ της τελειοποιήσεως της άγρονομίας
σιασμος τών προϊόντων έχει βεβαίως
ξησις τοϋ πληθυσμού

πολυπλα

δριά τίνα ανυπέρβλητα, ή όε αυ

ούδεν άλλο δριον πλην της πείνης.

Ή

'Αγγλία

εΐναι βεβαίως υπό γεωργικήν και οίκονομίκήν εποψιν ή πρώτη της γης
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il

χώρα, άλλα και εν ουδεμία άλλη είναι ανώτερος 6 αριθμός των πεινών
των ή των τρεφομένων αποκλειστικώς δια γεωμήλων και οινοπνεύματος.
Το τελευταΐον μάλιστα τοΰτο τείνει

ν' αντικαταστήσω ή πρόοδος τοϋ

πολιτισμού δια τοΰ εύθηνοτέρου θειικού αιθέρος. Ούδε πιστεύω δτι δύ
ναται να θεωρηθή ώς επαρκές άντιζύγιον της τοιαύτης διαίτης τοϋ λαού
δτι πολύ ανώτερος τοϋ άλλαχοϋ

είναι εν Α γ γ λ ί α 6 αριθμός των κατα

ναλωτών ανανάδων, χελωνών, Πόρτου και σπαραγγιών. "Αν σπανίζουσι
ταύτα εις την άπολίτιστον
οι στερούμενοι επαρκούς

Άνατολήν, ετι σπανιώτεροι είναι ευτυχώς,
προς χορτασμον

τεμαχίου λευκού ,ή μέλανος

άρτου. Ούδε κατεδικάσθησαν ακόμη οι Άνατολΐται να καταπίνωσι βού
τυρον εκ μαργαρίνης, γάλα εξ όρυζοκόνεως, οίνον εξ έρυθροξύλου, καφεν
εκ ξηρών σύκων, τυρον εξ αμύλου, σοκολάταν εκ βαζελίνης και δσα άλλα
εφεύρεν εύθηνά δηλητήρια ή παράλληλος

πρόοδος της χημείας

και της

ι

ασυνειδησίας .
Τον ίσχυρισμον οτι ηύξησεν εν συνόλω εις τας πολίτισμένας χώρας ό μέ
σος δρος της ευζωίας τοΰ λαού, διαψεύδει ή καθ'έκάστην άπειλητίκωτέ
ρα κατά τοϋ κοινωνικού καθεστώτος έξέγερσις τών ακτημόνων. Κα! άλη
θεύον δε αν υποτεθ^ δτι αιτία της

δυσαρέσκειας

είναι ή αύξησις ουχί

τών στερήσεων, άλλα τών απαιτήσεων της εργατικής τάξεως, δύσκολον
πάλιν είναι να μη άποδοθή το κακόν είς τήν

πρόοδον τοϋ πολιτισμού,

την οημοτικήν έκπαίδευσιν, τα εσπερινά αναγνώσματα, τάς πεντάλεπτους
εφημερίδας, τας λαϊκας βιβλιοθήκας και δσα άλλα αυξάνοντα τον εν τω
κόσμω δγκον εγκεφάλου συναυξάνουσι μ ε τ ' αυτού κατ' ακριβή άναλογίαν
τήν ανθρωπίνην εύπάθειαν, ήτοι τήν άνθρωπίνην δυστυχίαν.

Πώς δε να

πιστεύσω εις χρήσιμόν τίνα πρόοδον τής ιατρικής ή τής λεγομένης δη
μοσίας υγιεινής, αφού άποδεδειγμένον είναι δτι ουδόλως μεν ήλαττώθη 6
αριθμός τών ραχιτικών, τών κακοχύμων και τών χοιραδικών, ενώ 6 τών
αναιμικών αυξάνει άπαύστως και καταπληκτικώς ; Οι πάπποι ημών δεν
ειχον ακόμη δυναμόμετρα, εξ ών θα ήδυνάμεθα να έκτιμήσωμεν
μαθηματικής ακριβείας

τον βαθμον

τής καταπτώσεως

μετά

τών ημετέρων

μυώνων, αλλ' εν ελλείψει δυναμόμετρων έ'χομεν προχείρους εν τοις μου
σειοις πλούσιας

συλλογας λογχών, πελέκεων, ξιφών και ροπάλων, τα

οποία ουδείς σημερινός βραχίων δύναται να ύψώστ,. Ά λ λ α και χωρίς να
ανατρέξωμεν είς τόσον απέχοντας χρόνους, αρκεί προς άπόδειξιν τοϋ προϊ
όντος ημών εκφυλισμού δτι ύπερδιπλάσιον ήτο επί τοϋ πρώτου Ναπολέ
Χαρις εις τον προοδεύσαντχ πολιτισμον τα ανωτέρω κατασκευάσματα πωλου
σιν ήδη εντός κομψών θηκών χ αϊ αγγείων τα επί της όδοϋ Σταδίου πολυτελή
■παντοπωλεία.

